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 مـقــدمـــة 
األمر  كبيرة،أحدثت تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ثورة علمية، وتكنولوجية 

كافة التنظيمات والمؤسسات مراجعة أهدافها وآليات عملها. ويعد  علىيفرض  الذي
إعداد المتعلم إلى مواكبة كافة التغييرات  فيتحتاج  التيأحد هذه التنظيمات  التعليم

م البحث عن التقنيات علىكما أصبح من المتطلبات الرئيسية للت والتكنولوجية،العلمية 
والمستحدثات التكنولوجية الموجودة وكذلك المستقبلية وتوظيفها بما يخدم العملية 

 ية ويحقق الفائدة المرجوة منها. التعليم
إعداد قطاع من القوى  فيالقول بأن كليات التربية تسهم بنصيب كبير ويمكننا 

سبيل خدمة المجتمع؛ والتنمية الشاملة إال  فيالبشرية، وال تستطيع تحقيق رسالتها 
إعداد الخريجين بأهداف هذا المجتمع، وطبيعة  فيعندما ترتبط أهدافها، وأساليبها 

 ية. التعليممختلف المؤسسات  فيتخرجهم يقوم بها هؤالء الخريجون بعد  التيالمهام 
ظهور  إلى واالتصاالتولقد أدت التطورات الهائلة في تكنولوجيا المعلومات 

مجتمع المعرفة، وهو مجتمع تعلم يمكنه إنتاج المعرفة وإداراتها ونشرها والتشارك فيها 
 ىعلمجتمع المعرفة يتطلب إعداد متعلمون قادرون  إلىواستخدامها. إن التحول 

واستخدام الوسائط اإللكترونية  االجتماعيالبحث عن المعرفة وإنتاجها والتواصل 
والتطبيقات التكنولوجية المختلفة، وحل المشكالت، وتصميم الحلول، وابتكار معارف 

الذات، وإدارة التعلم الشخصي والتعلم  على االعتماد علىجديدة، كذلك لديهم القدرة 
 (.4، 2015مدي الحياة )زينب السالمي،

ية الحالية مازالت تعمل التعليموبالرغم من هذه التغييرات الهائلة إال أن النظم 
اكتساب المعارف والمهارات والقيم فقط وبعيدًا  علىالتقليدي الذي يركز  التعليمحسب 

 (.169، 2013خميس،  دعن حاجات جيل عصر المعرفة )محم
ظهرت مع هذه التغييرات الهائلة في مجتمع  التيومن المصطلحات الحديثة 

 Personal Learning Environmentالمعرفة مصطلح بيئات التعلم الشخصية 
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(PLE)  ورقة بحثية قام بعرضها  فيم 2001ولقد كان أول إشارة لهذا المصطلح عام
(Oliver & liber, 2001) مؤتمر متخصص بعدها توجه عدد من الباحثين إلى  في

عام  فيمحاولة تقنين هذا المفهوم والخروج بتعريف وتصور واضح له، وهذا ما حدث 
، 2012م حيث انتشر مفهوم بيئات التعلم الشخصية بكثرة )إبراهيم الفار، 2004

397 .) 
داة تمكن أنها "أ علىبيئات التعلم الشخصية  (Dawn's , 2005)ويعرف داونز 

بيئة موزعة تتكون من شبكة من األشخاص  فيشخص من االنخراط  أيالمتعلم أو 
 والخدمات والموارد".
 هيجوهرها  فيأن بيئة التعلم الشخصية  (Harmelen, 2008)ويرى هارملين 

 Single User`s E-learningخاص بمستخدم واحد  إلكتروني"نظام تعلم 
System  ية " التعليممتنوعة من الموارد يتيح الوصول إلى مجموعة 

أنها "المساحات  علىإلى بيئة التعلم الشخصية  (Attwell, 2010)ويشير اتويل 
يتفاعل فيها األفراد ويتواصلون وتكون نتيجتها النهائية التعلم وتطوير المعرفة  التي

مجموعة من األدوات المقترنة من بعد،  هيومن حيث التكنولوجيا  االجتماعية
للويب وتستخدم للعمل والتعلم والتفكير والتعاون مع  الثانية تقنيات الجيل متضمن

 اآلخرين". 
أنها  على( مفهوم بيئات التعلم الشخصية 14, 2012)أحمد ويوضح رزق 

 Toolsالمتشعب الذى يتكون من تجميع عدد كبير من األدوات  الشبكي"الحيز 
المستقلة )المتفرقة( والمتنوعة الوظائف واإلمكانات من تطبيقات  Servicesوالخدمات 

المتنوعة  Processesتتيح للمتعلم أداء العمليات  والتيوسطح المكتب،  2,ويب
 وتجميعها Accessesللتعلم، وتشمل الوصول للمعلومات  الشخصيإلنتاج المحتوى 

Gathering or Aggregateم، التفكير فيها بالدراسة والتنظي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( A.P.A.6التوثيق نظام الجمعية االمريكية لعلم النفس) فيالباحث  اتبع ()* 
األول، ثم اسم العائلة(، والمراجع  االسم)  ثنائيكتابتها  العربية تموبالنسبة لألسماء 

 األجنبية )اسم العائلة فقط(. 
Organize مية وإتمام عملية علىصورة خبرات ت في، معالجتها وإعادة صياغتها

 مية لآلخرين".علىالتعلم، ثم نشرها وإتاحتها كمصادر ت
عبارة عن مجموعة من  هيومن هنا يمكن القول بأن بيئات التعلم الشخصية 

 فيبناء المعرفة من خالل المشاركة  علىتساعد المتعلمين  التيخدمات المتفرقة ال
يمكن تنظيمها وترتيبها  التيتعنى أيضًا دمج مجموعة من الخدمات  وهيالمحتوى، 

 وإضافتها وتعديلها حسب رغبات المتعلم. 
 على( إلى أن بيئات التعلم الشخصية تقوم 30، 2013الدخنى) أمانيوتشير 

التفاعل والتشارك بين المتعلمين، وتتميز بتطبيقات عديدة تدفع العضو الستعمالها 
ودعوة أصدقاء لها، وال يحتاج المستفيد إلى تدريب أو تعلم لغة برمجة للتطوير من 

استخدام الكمبيوتر وشبكة اإلنترنت أن  فيأداء هذه البيئات بل يمكنه بأقل المهارات 
كون عضوًا فاعاًل لسهولة التفاعل وسرعة االستجابة وحرية يتواصل مع هذه البيئات وي

 التعبير.
وتتميز بيئات التعلم الشخصية بالعديد من الخصائص األساسية من أهمها أنها 
متكاملة العناصر، شاملة األدوات والمصادر، وأنها متمركزة حول المتعلم، وتلبي 

در، وتظهر في سياقات ، كما أنها تتضمن محتوي تشاركي مفتوح المصاحتياجاته
 ,Chatti et al)(، الشطي وآخرون 2018رشا هريدي،)ومتنوعة مختلفة 

تخزين المحتوي  على، القدرة واالستخدام. كما تتميز بسهولة التعامل (2010,74-75
ية التعليمالعلمي داخل البيئة والرجوع إليه، زيادة مشاركة الطالب في العملية 

إيناس )الرسمي ي التعليممصادر أخري غير المنهج  على االطالعوالتواصل بينهم، 
 (.  19، 2016فرج، 
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وتمتاز بيئات التعلم الشخصية مقارنة بالنظم التقليدية وبيئات التعلم اإللكترونية 
 Virtual learning Environments (VLE)األخرى مثل بيئات التعلم االفتراضية 

في أنها   Learning Managements Systems (LMS)ونظم إدارة التعلم 
البيئة حيث إن  علىتتمركز حول المتعلم وذلك ألن المتعلم يسيطر بشكل كامل 

مكونات بيئات التعلم الشخصية من أدوات وخدمات وشبكات هي نفسها التي يتعامل 
االنترنت وشبكة االتصاالت حيث تعتبر بيئة  علىمعها المتعلم في حياته اليومية 

، ومحركات الويب  Blogsلتواصل والتفاعل، والمدونات تضم أدوات متنوعة ل
ية، التعليمإلنشاء وتنظيم ومشاركة المحتوى، ومستودعات المصادر  Wikisالتشاركية 

 (Anderson, 2006) ...وغيرهاRSSخالصات المواقع 
ولقد أثبتت العديد من الدراسات والبحوث ومنها دراسة كل من حمزة 

(، زينب 2018(، ريهام الغندور)2018(، رشا هريدي)2019القصبي)
، أماني (Antonio & Manuel, 2017)(، أنتوني ومانيول 2015السالمي)
(، الشطي 2012، رزق أحمد)(Sclater, 2013)(، وسكالتر 2013الدخنى)

ة بيئات التعلم الشخصية في تنمية مهارات على، فا(Chatti et al, 2010)وآخرون 
مستواهم المعرفي والتقني، وجعل المتعلم يشارك في  المتعلمين وتحسين أدائهم ورفع

بناء تعلمه، فضاًل بما تتميز به هذه البيئات من تشجيع الحوار واالنخراط بشكل مثمر 
 مع األقران. 

حيث  Social Networksوترتبط بيئات التعلم الشخصية بالشبكات االجتماعية 
تعد من أدواتها التي يستخدمها المتعلمون في تشكيل بيئاتهم الشخصية الخاصة بهم 
وبما يساهم في بناء تعلمهم، والشبكات االجتماعية هي في األساس أحد تقنيات الجيل 

دعم التعلم من خالل المشاركة النشطة  علىوتعمل  Web 2.0الثاني للويب 
 م من كونه سلبي إلى إيجابي في تعلمه. واإليجابية في التعلم، ونقل المتعل
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بأنها عبارة عن شبكة  االجتماعية( الشبكات 16، 2016)محمد يعرف شعبان 
العديد من األدوات والتطبيقات  علىمرتبطة من الصفحات الفائقة التي تحتوي 

واإلمكانيات البسيطة والمعقدة التي تسمح لألفراد باالتصال والتفاعل ومشاركة الموارد 
 لمحتويات والوسائط بهدف تحقيق أهداف هؤالء األفراد في مجاالت متنوعة.وا

أنها حلقات  على Lynn & James (2010, 5)وجيمس  ويعرفها كاًل من ليان
اجتماعية بين أهل أو األصدقاء أو غيرهم يتبادلون فيها اهتماماتهم المشتركة، والفرق 

وعامة من كتابات وصور  تضم مواضيع خاصة وهيالوحيد أنها عبر اإلنترنت 
 وفيديو ومناقشات وتعارف.

ية من خالل تحسين التعليموتتضح أهمية مواقع الشبكات االجتماعية في العملية 
االجتماعي، وتعزيز دعم األقران، وتحقيق  وااللتزاممهارات االتصال، وتعزيز المشاركة 

وبدون دعم مالي من  التشاركي، فضاًل عن استخدامها بسهولة وبتكاليف زهيدة التعليم
 (.27-2016،24ية )رانيا كساب، التعليمالجامعات بحيث يمكن دمجها في العملية 

(، نوره 2016ولقد أوضحت بعض الدراسات ومنها دراسة شعبان محمد)
 ,Alvarez)،  الفريز (Soh, 2011)(، ســـو 2012(، عمرو درويش)2013الهزاني)
 ,krischer)، كريشر (Sun, 2009)، صن  (Dallas, 2010)، داالس (2010
باعتبارها أحد تقنيات الجيل الثاني للويب  االجتماعيةإلي أهمية الشبكات  (2009

والتي تمتاز بتوفير التكاليف والنفقات، سهولة االستخدام ، نشر األفكار، إمكانية  2,0
ابة اإلضافة للمحتوى من خالل جميع المشاركين؛ فالكل له إمكانية القراءة والكت

دون الحاجة لمعرفة أي من لغات البرمجة، المتعلمون أكثر  Sharingوالمشاركة 
بين المتعلمين،  االجتماعيةالعزلة  علىتقباًل للمواد والمعلومات المعروضة، القضاء 

. كما تهدف الشبكات االجتماعية إلى Work Groupتنمية مهارات العمل في فريق 
إلى دور المنتج حيث أصبح المستفيد هو المسئول تحويل المستفيد من دور المستهلك 

اآلخرين مما يشعره بأن الشبكة تمثل له فرصة لإلبداع قد ال  ومشاركتهعن المحتوي 
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يجدها في المجتمع الحقيقي مما قد يساهم في تكوين وبناء التعلم )عمرو درويش، 
2012 ،25.) 

ألساس بإدارة المعرفة وترتبط بيئات التعلم الشخصية والشبكات االجتماعية في ا
الشخصية حيث تساهم بشكل كبير في تنمية مهارات المتعلمين نحو بناء التعلم 

طرق التنظيم،  المعرفي،والوصول إلى المعرفة من خالل البحث والتكوين للمحتوى 
 المشاركة والتواصل مع اآلخرين؛ مما يساهم في تحقيق المعرفة لدى المتعلمين.

إدارة المعرفة الشخصية بأنها عملية  (Li & Liu, 2008, 201)ويعرف لي وليو 
إدارة مصادر المعرفة من أجل تحقيق األهداف، وتشمل تسجيل المعارف الضمنية 
الشخصية، والوصول للمصادر الضرورية للتعلم، وتحسين عمليات التنظيم الذاتي 

ارة قواعد للمصادر، وإنتاج وإعادة إنتاج المعارف الشخصية، كما تتضمن عمليات إد
بيانات المعرفة الشخصية، وقواعد بيانات التفكير الشخصي، والتي تتضمن بدورها 
إدارة االتصال الشخصي، وإدارة الوقت، وإدارة التعلم، وإدارة شبكة المصادر والملفات 

 الشخصية.
مجموعة  علىقائمة  استراتيجية( بأنها 157-156، 2018وتري ريهام الغندور )

األفكار  إلىي يستخدمها الفرد من خالل أربع مراحل )الوصول من العمليات الت
والمعلومات، تنظيم وتحليل األفكار، نقل المعلومات ومشاركتها، نشر المعلومات 

المعلومات ومشاركتها وتحليل وتنظيم وتقييم هذه المعلومات( وبالتالي  علىللحصول 
 كنهم من أداء أفضل.التعلم مدي الحياة وتم علىفهي عملية تساعد المتعلمين 

أهمية إدارة المعرفة الشخصية منها دراسة )ريهام  علىوتؤكد العديد من الدراسات 
(، ودراسة كاًل من شانج وليانج 2015(، ودراسة زينب السالمي)2018الغندور)

، ودراسة كاًل من  (Chang, Liang; Tseny & Cheng, 2013)وتسيني وشينج 
بحيث يتمكن األفراد من  (Razmerita & Kirchner, 2009) رزمريتا وكيرشنر

الفرد من  احتياجات علىإدارة المعلومات والمعارف الخاصة بهم، كما أنها تركز 
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تعزيز  علىوتكوينها، وأنها تعمل  المعرفة والوصول إليها، وبناء المعرفة الشخصية
 علىالقرارات، فضال عن تعزيز القدرة  واتخاذحل المشكالت  علىالكفاء والقدرة 

المشاركة في إنتاج  علىوتشجيع المتعلم  االجتماعياالبتكار والمنافسة، والتواصل 
 المعرفة وإداراتها.

وتشير العديد من الدراسات إلي وجود العديد من التصنيفات لمهارات إدارة 
والتي حددت  (Priti-Jain, 2011,4)المعرفة الشخصية ومنها تصنيف بريتي جيان 

المهارات الرئيسية للمعرفة الشخصية )مهارات التعلم مدي الحياة، مهارات إدارة التعلم، 
مهارات القراءة والكتابة، المهارات التنظيمية، الشبكات والمهارات التعاونية، مهارات 

، مهارات وابتكاريةالبحث والمالحظة، مهارات االتصال والتصور، مهارات إبداعية 
 وجيا المعلومات واالتصاالت، مهارات إدارة المعلومات(.تكنول

 & Cheong وتسوي  غوتشيون Avery et al (2001)وآخرون ولقد حدد أفيري 
Tsui (2010)  ،سبع مهارات إلدارة المعرفة الشخصية هي )استرجاع المعلومات

ت، تقييم المعلومات، تنظيم المعلومات، التعاون حول المعلومات، تحليل المعلوما
 عرض المعلومات، تأمين المعلومات(.

( بتصنيف مهارات إدارة (Pettenati et al; 2007ولقد قام بيتانتي وآخرون 
 األولى:المعرفة الشخصية التي يحتاجها المتعلمين في ثالثة فئات متشابكة، الفئة 

وتتضمن العديد من المهارات مثل مهارة التحرير داخل  ،Createالبناء والتكوين 
وغيرها. ومهارة الربط  ....، الويكياألدوات االجتماعية كالمدونات وصفحات 

وتتضمن إيجاد الروابط بين أجزاء المحتوى سواء من خالل الرسوم أو الخرائط 
ر/ رسوم الذهنية، ومهارة التكامل والتي تتضمن تكامل العناصر في المحتوى من صو 

بيانية/ فيديو/ ترجمة/ ملخصات/ ملفات رقمية، ومهارة إدارة اآلمن وهى تعنى حماية 
:  Organizeالخصوصية وحقوق الملكية الفكرية، والفئة الثانية  تتمثل في التنظيم 

األوعية الرقمية المختلفة،  علىويتضمن العديد من المهارات مثل البحث والعثور 
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التخزين للمصادر المختلفة، التنظيم والتصنيف أو ما يسمى االسترجاع االنتقائي، 
:  Shareاألرشفة اإللكترونية للمشاركات بغرض تنظيمها، والفئة الثالثة هي التشارك 

وهى تتضمن العديد من المهارات مثل التواصل مع اآلخرين باستخدام طرق ووسائل 
التصاالت وحفظ المجموعات، االتصال المختلفة )أدوات الشبكات االجتماعية(، إدارة ا

التشاركية وهى تعنى تقسيم العمل بين االفراد وتحقيق األهداف المشتركة، النشر من 
 (.مدونات. وغيرها/ رقميخالل القنوات المختلفة )مواقع/ أرشيف 

ظل الثورة التكنولوجية، وبيئات التعلم الشخصية والشبكات االجتماعية  فيو 
طالب شعبة  علىيجب  2,0ة وفي ظل تقنيات الويب والعديد من األدوات المختلف

أن يواكبوا هذه المستحدثات حتى يتمكنوا من بناء تعلمهم الذاتي  معليالتتكنولوجيا 
 وإدارة المعرفة الشخصية.

(، ريهام 2019وتشير العديد من الدراسات مثل دراسة حمزة القصبي)
، (Wright، Kirby; 2005)(، رايت 2015السالمي ) (، زينب2018الغندور)

إلى  (Zhang, 2009)زانج  ،(Boudry & Buekens, 2009)بوديري وبوكينس 
مهارات التعلم مدي الحياة أو التعلم  علىأن المتعلمين في حاجة إلى التدريب 

من  باعتبارهاالمستمر والتي تعتبر مهارات إدارة المعرفة الشخصية جزء ال يتجزأ منها 
 في مجتمع المعرفة.    المهارات التي نحتاج إليها

 بالمشكلة:اإلحساس 
 يلي:لقد نبع اإلحساس بالمشكلة من خالل ما 

(، 2019أشارت عديد من الدراسات منها دراسة كاًل من: حمزة القصبي)  -
(، ودراسة 2015(، زينب السالمي)2018(، مني البقري )2018ريهام الغندور )

 ،(Boudry & Buekens, 2009)، بوديري وبوكينس (Wright, 2005رايت )
 PKMمهارات إدارة المعرفة الشخصية  علىالتدريب  ، بأهمية(Zhang, 2009)زانج 

من خالل بيئات التعلم اإللكترونية ألنها من المهارات الالزمة للتعلم مدي الحياة، وتعد 
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مجتمع المعرفة مما يتطلب إعداد المتعلم لمواكبة هذه التكنولوجيا  احتياجاتمن ضمن 
 التعامل معها. علىة القدرة لتنمي
(، أسامه 2018الغندور) (، ريهام2018أشارت دراسة كاًل من: مني البقري) -

 & Dabbag)(، دباغ وكيتستنس 2014)على(، ريهام 2017) معبد السال
Kitsantas, 2012) سيجوجني وزمالؤه ،(Cigogini et al, 2011) وداف ، جاري

(Gary & Dave, 2010) ة الشخصية مرتبطة ببيئات التعلم إدارة المعرف نأ
بحيث يستطيع المتعلمين  االجتماعيةالشخصية واألدوات المرتبطة بها ومنها الشبكات 

المعرفة المنشودة من خالل وجود شبكة من الخدمات المتفرقة والمتنوعة  إلىالوصول 
 والموارد واألشخاص الذين يتشاركوا مع بعضهم البعض في صنع وبناء المعرفة.

( طالب 49) ىعل تطبيقهاتم  (1)قام الباحث بإجراء دراسة استكشافية ملحق  -
بكلية التربية جامعة األزهر، بهدف  معليالتمن طالب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا 

المشكالت والمعوقات التي تواجههم في إدارة المعرفة الشخصية،  علىالتعرف 
مدي ما يتوافر لديهم من هذه المهارات، وأسفرت النتائج عن وجود  علىوالوقوف 

المعلومات، واالسترجاع االنتقائي  علىبعض المشكالت في طريقة البحث والعثور 
اإلنشاء  علىوالتحكم في حجم المعرفة الزائدة، وتنظيم المعلومات وتخزينها، والقدرة 

 علىاية الخصوصية؛ ؛ مما يدل وتحرير المعلومات، ونشرها، فضاًل عن األمن وحم
بكلية التربية جامعة األزهر  لديهم مشكالت تمثل  معليالتان طالب شعبة تكنولوجيا 

عائقًا أمام التمكن من مهارات إدارة المعرفة الشخصية، وهذا ما دفع الباحث إلي 
 علىتصميم وبناء بيئة التعلم شخصية يستخدمها كل متعلم في بناء تعلمه وتدريبه 

 ك المهارات.تل
مراجعة العديد من البرامج التدريبية المرتبطة بمهارات إدارة المعرفة الشخصية  -

مستحدثات  باعتبارها معليالتطالب شعبة تكنولوجيا  احتياجاتوالتي تقع ضمن 
                                                           

 الدراسة االستكشافية 1
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تكنولوجية لم يجد الباحث ما يغطي هذه المهارات رغم أهميتها، ومن هنا حاول 
عبر الشبكات االجتماعية لتنمية مهارات إدارة الباحث تصميم بيئة تعلم شخصية 

 .معليالتالمعرفة الشخصية لدى طالب شعبة تكنولوجيا 
 البحث:مشكلة 

تتحدد مشكلة البحث في قصور مهارات إدارة المعرفة الشخصية لدى طالب 
لذا حاول الباحث اكسابهم هذه المهارات باستخدام بيئات  م،عليالتشعبة تكنولوجيا 

 الشخصية عبر الشبكات االجتماعية.التعلم 
 التالي:السؤال الرئيس  فيويمكن صياغة المشكلة 

"ما أثر بيئات التعلم الشخصية عبر الشبكات االجتماعية في تنمية بعض    
 "التعليممهارات إدارة المعرفة الشخصية لدى طالب شعبة تكنولوجيا 

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة التالية:
ما مهارات إدارة المعرفة الشخصية الواجب توافرها لدي طالب شعبة -1

 ؟ التعليمتكنولوجيا 
 ؟االجتماعيةما معايير تصميم بيئة التعلم الشخصية عبر الشبكات -2
ي المناسب لبناء بيئة التعلم الشخصية عبر التعليمما نموذج التصميم -3

الشخصية لدي طالب شعبة لتنمية بعض مهارات إدارة المعرفة  االجتماعيةالشبكات 
 ؟التعليمتكنولوجيا 

ما أثر بيئات التعلم الشخصية عبر الشبكات االجتماعية في تنمية الجانب -4
 ؟التعليمالمعرفي المرتبط بمهارات إدارة المعرفة الشخصية لدى طالب شعبة تكنولوجيا 

ما أثر بيئات التعلم الشخصية عبر الشبكات االجتماعية في تنمية الجانب -5
 ؟التعليملبعض مهارات إدارة المعرفة الشخصية لدى طالب شعبة تكنولوجيا  دائياأل
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 البحث:أهداف 
  إلى:يهدف البحث  

في تنمية مهارات  االجتماعيةتعرف أثر بيئات التعلم الشخصية عبر الشبكات  .1
 إدارة المعرفة الشخصية.

 .التعليمتنمية مهارات إدارة المعرفة الشخصية لدي طالب شعبة تكنولوجيا  .2
 البحث:همية أ

 في:قد يفيد البحث  

مهارات إدارة  علىبعد تدريبهم  التعليمتطوير أداء طالب شعبة تكنولوجيا  .1
 وبالتالييحتاجونها،  التيأحد التطورات التكنولوجية  باعتبارهاالمعرفة الشخصية 

القيام بمهام جديدة تساهم بشكل  فيفإن هذا البحث قد يفيد هؤالء الطالب مهنيًا 
 ية وتطويرها.التعليمالعملية  فيفعال 

ضرورة  إلى التعليمية في مجال تكنولوجيا التعليمالعملية  علىتوجيه القائمين  .2
منها في تنمية المهارات  واالستفادةاالهتمام بتوظيف بيئات التعلم الشخصية 

 المختلفة لدى الطالب.  
بكليات  التعليموضع المناهج لطالب شعبة تكنولوجيا  علىمساعدة القائمين  .3

التربية في تضمين مهارات إدارة المعرفة الشخصية في المقررات وتدريبهم 
 ، وذلك استجابة لتوصيات العديد من البحوث والدراسات.عليها

 متغيرات البحث: 

 متغير المستقل: أثر بيئات التعلم الشخصية عبر الشبكات االجتماعية.ال .1
 المتغير التابع: .2

 المرتبط بمهارات إدارة المعرفة الشخصية لدي طالب  الجانب المعرفي
 .التعليمشعبة تكنولوجيا 



 

312 

 لمهارات إدارة المعرفة الشخصية لدي طالب شعبة  الجانب األدائي
 .التعليمتكنولوجيا 

 حدود البحث:  
 -: علىاقتصر البحث 

جامعة  التعليمعينة من طالب الفرقة الرابعة كلية التربية شعبة تكنولوجيا  .1
األزهر، والذين سبق دراستهم للجانب العملي لمهارات الكمبيوتر واالنترنت في 

 مقررات سابقة.
في الفترة  م ،2019/2020التطبيق في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  .2

 م.24/12/2019م إلي  2/11/2019من 
بعض مهارات إدارة المعرفة الشخصية التي تم التوصل إليها من خالل آراء  .3

 المحكمين.
 أدوات البحث:

لمهارات إدارة المعرفة الشخصية لدى  فيلقياس الجانب المعر  تحصيلياختبار  .1
 .التعليمطالب شعبة تكنولوجيا 

معرفة الشخصية لقياس مهارات إدارة المعرفة بطاقة تقييم جودة إنتاج ال .2
 .التعليمالشخصية لدى طالب شعبة تكنولوجيا 

؛ وترجمة (Drosy, 2010)لدروسي مقياس مهارات إدارة المعرفة الشخصية  .3
( وقام الباحث بعمل بعض التعديالت في المقياس وتم 2012إبراهيم الفار )

 تحكيم جميع بنوده.
 منهج البحث:

 في التجريبيمرحلة الدراسة والتحليل، والمنهج  في فيالمنهج الوصيتبع البحث 
 مرحلة تطبيق البرنامج.
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 :التجريبيالتصميم 
 ,One Group pre-testذو المجموعة الواحدة  التجريبيُاتبع الباحث التصميم 
Post-Test Design"  حيث يتم تطبيق اختبار قبلي ثم تطبيق مادة المعالجة

 ( هذا التصميم.1ختبار بعدي، ويوضح جدول )التجريبية وإجراء ا
 ( التصميم التجريبي )المجموعة الواحدة( 1جدول )

 القياس البعدي مادة المعالجة التجريبية القياس القبلي

 اختبار تحصيلي. -
مقياس مهارات إدارة  -

 المعرفة الشخصية

بيئات التعلم الشخصية 
بكات عبر الش

 االجتماعية

 اختبار تحصيلي -
 بطاقة تقييم إنتاج المعرفة -

س مهارات إدارة المعرفة مقيا -
 الشخصية.

 فروض البحث:
درجات طالب  متوسطي( بين 0,05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) .1

المرتبط  التحصيليلالختبار  البعديفي التطبيق القبلي/  التعليمشعبة تكنولوجيا 
 .البعديلمهارات إدارة المعرفة الشخصية لصالح التطبيق  فيبالجانب المعر 

درجات طالب  متوسطي( بين 0,05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) .2
إدارة المعرفة لمقياس  البعديفي التطبيق القبلي /  التعليمشعبة تكنولوجيا 

 .البعديالشخصية، لصالح التطبيق 
درجات طالب  متوسطي( بين 0,05)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  .3

لبطاقات تقييم جودة إنتاج المعرفة  البعديفي التطبيق  التعليمشعبة تكنولوجيا 
للجانب األدائي لمهارات إدارة المعرفة الشخصية وبين مستوي اإلتقان المطلوب 

(85%.) 
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 إجراءات البحث:
 التعليميحتاج إليها طالب شعبة تكنولوجيا  التي (Skills)إعداد قائمة بالمهارات  .1

 وعرضها Job Analysesمن إدارة المعرفة الشخصية في ضوء تحليل العمل 
لضبط القائمة  التعليممجال تكنولوجيا  فيمجموعة من الخبراء واألساتذة  على

 وتحديد األهمية النسبية للمهارات المتضمنة فيها.
الدراسات  إلىئات التعلم الشخصية والرجوع إعداد قائمة معايير تصميم وبناء بي .2

مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال  علىوالبحوث السابقة وعرضها 
 لضبط القائمة. التعليمتكنولوجيا 

  في:إعداد أدوات البحث المتمثلة  .3
  للجانب المعرفي لمهارات ادارة المعرفة الشخصية. تحصيلياختبار 
  مقياس مهارات إدارة المعرفة الشخصية 
  بطاقة تقييم جودة إنتاج المعرفة الشخصية وادارتها 
  ثم حساب ثباتها  صدقها،المحكمين لحساب  علىعرض األدوات 

ي/ التدريبي والذي التعليمبناء بيئة التعلم الشخصية باختيار أحد نماذج التصميم  .4
 خالل:من  االجتماعيالتواصل شبكات  علىيتناسب مع بيئة التدريب القائمة 

  ي.التعليمية للمحتوي التعليمتحديد األهداف 
  المواقع التي تتيح تصميم بيئة تعلم شخصية  أحداختيار 
  ي من خالل الموقع. والذي يتضمن النواحي التعليمإعداد المحتوي

 )المعرفية والمهارية( إلدارة المعرفة الشخصية 
 كلية التربية  – التعليمة تكنولوجيا اختيار مجموعة البحث من طالب شعب

 جامعة األزهر. –
  مجموعة البحث. علىتطبيق أدوات البحث قبليًا 
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  مجموعة  علىتطبيق بيئة التعلم الشخصية عبر الشبكات االجتماعية
 البحث.

  مجموعة البحث. علىتطبيق أدوات البحث بعديًا 
ئية للعلوم االجتماعية معالجة البيانات إحصائيًا باستخدام حزم البرامج اإلحصا .5

(SPSS) . 
 تحليل ومناقشة وتفسير النتائج. .6
 عرض التوصيات والمقترحات. .7

 مصطلحات البحث:
 يلي:يعرفها الباحث اجرائيا كما  

 :Personal E-learning Environment (PLE)التعلم الشخصية  بيئات
من المساهمة في اختيار وتشكيل  التعليمبيئات تمكن طالب شعبة تكنولوجيا 

األدوات التي يحتاج إليها للتعلم في بيئته وفق خبراته وقدراته، ويتوافر في هذه البيئات 
تحقيق التواصل الجماعي بين  علىالتفاعل وسهولة االستخدام واألهمية، كما تعمل 

 األفراد وتوليد وإنتاج المعرفة الخاصة بهم". 
 :Social Networkingالشبكات االجتماعية 

تشكل  وهي"مواقع تمكن اإلفراد من إنشاء شبكات اتصال شخصية بأفراد آخرين 
مجتمعات إلكترونية ضخمة تقدم مجموعة من الخدمات التي من شأنها تدعيم 
 التواصل والتفاعل والمشاركة في بناء المحتوى مما يساهم في بناء المعرفة الشخصية".

 :Personal Knowledge Mangement (PKM)إدارة المعرفة الشخصية 
تقييم - -استراتيجية تتضمن مجموعة العمليات مثل )استرجاع المعلومات

مشاركة  -نشر المعلومات -إنشاء المعلومات–تنظيم المعلومات  -المعلومات
إلدارة  التعليمتأمين المعلومات( التي يقوم بها طالب شعبة تكنولوجيا  -المعلومات
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من  والناتجةخالل دمج وتنظيم المعرفة بمصادرها المختلفة  المعرفة الشخصية من
 تفاعالته ومشاركاته مع زمالئه في بيئة التعلم الشخصية التي يقوم بإنشائها".

 Personal Knowledge Managementمهارات إدارة المعرفة الشخصية 
Skills: 

والتي  تعليمالمجموعة من المهارات التي يجب أن يمتلكها طالب شعبة تكنولوجيا 
تفيد في البناء والتنظيم والمشاركة للمحتوى المعرفي من أجل المساهمة في دعم 
عمليات التعلم الشخصية من ناحية، وتطوير وبناء المعرفة التشاركية من ناحية 

 أخرى. 
 اإلطار النظري للبحث:
 الشخصية،بيئات التعلم  يلي:تم تناول اإلطار النظري من عدة جوانب كما 
 الشبكات االجتماعية، مهارات إدارة المعرفة الشخصية.

 الشخصية:التعلم  األول: بيئاتالمحور 
 Personal الدراسات والبحوث حول مفهوم بيئات التعلم الشخصية اختلفتلقد 

Learning Environment  تعدد وجهات نظر الباحثين حولها حيث  إلىويرجع ذلك
بين  جأو المز أو تطبيقات أو مواقع أو أدوات  أو نظم أنها خدمات علىتم تعريفها 

 يلي:مجموعة من األدوات والتطبيقات، من بين هذه التعريفات ما 
( أن بيئات التعلم الشخصية ليست برنامجًا أو تطبيقًا 2018ويري محمد خميس )

واحدًا أو تكنولوجيا محددة، ولكنها مفهوم لتنظيم عملية التعلم من خالل التنسيق بين 
المحددة التي يجمعها  2,0مجموعة من التكنولوجيا أو األدوات وتطبيقات الويب 

الطالب وينظمها لبناء المحتوي الخاص به، والتحكم في عملية تعلمه الخاصة، 
 وتنظيمها وإداراتها واالتصال باآلخرين.
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( بأنها نظم تساعد الطالب في إدارة عملية 26، 2017ويعرفها ربيع رمود )
ية حسب الحاجة التعليمإنتاج واستهالك الموارد  علىناء معارفهم، وتساعدهم تعلمهم وب

ي المخصص له بشكل فردي أو التعليمالمحتوي  علىبحيث يحصل كل متعلم 
 به. االحتفاظيتشارك مع مستخدمين آخرين في بناء المحتوي ويتبادله معهم بداًل من 

الى ان بيئات التعلم  Chatti et all (2009, 6)بينما يشير الشطي وآخرون 
 علىالشخصية عبارة عن تجميع معرفة ذاتيًا لخدمات وأدوات وأجهزة تساعد المتعلمين 

 المحتوي،بناء شبكات معارفهم الخاصة وتشمل أنواعًا مختلفة من مصادر التعلم )
 الخدمات، األفراد(.

 الشخصية:خصائص بيئات التعلم 
تناولت عديد من الدراسات والبحوث خصائص بيئات التعلم الشخصية ومنها  

(، أيمن 2018الغامدي؛ أكرم مصطفي ) (، أحمد2019إبراهيم ) دراسة: محمد
-Agustiawan, 2010, 69)أجسـتوين (،(، 2013(، أماني الدخني )2015جبر)
ائص فيما وتتمثل هذه الخص جودوين،، (Schaffert, 2008, 1-9) ، شافيرت(71
  يلي:
إطالق  علىالفردية حيث تعتمد في المقام األول  على: تعني التركيز الشخصنة .1

الحرية للمتعلم في التعامل مع األدوات المختلفة داخل بيئات التعلم الشخصية 
، والتعاون والمشاركة مع اآلخرين وتبادل المعلومات احتياجاتهوبما يناسب 

والمعارف المختلفة، مع اآلخذ في االعتبار حرية المتعلم في تشكيل المحتوي 
 الحتياجاتهالخاص به وتعديله وفقًا 

أن المتعلم يتحكم في تنظيم المعلومات والمحتوي المعرفي  : تعنىالذاتي التنظيم .2
وبما  واحتياجاتهالخاصة  لرؤيتهالخاص به داخل بيئات التعلم الشخصية وفقًا 
التسلسل والترابط المنطقي  علىيخدم تعلمه، كما أن التنظيم الذاتي يعتمد 
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 ,Leone)للمعلومات وهو جزء من المحتوي المعرفي الذي يلبي متطلبات التعلم 
2013). 

أساس المشاركة والتعاون مع  على االجتماعية: يقوم مبدأ االجتماعيةمبدأ  .3
األخرين عبر األدوات المختلفة داخل بيئات التعلم الشخصية والتي تسمح 
بمساحات من النقاش بين األفراد من أجل التعاون في عمليات التعلم وبناء 

المتعلم بتنظيم واختيار المحتوي المحتوي المعرفي الخاص بكل متعلم، ويقوم 
المعرفي من خالل المشاركات مع األقران األخرين وما يضيفه للمحتوي 

 المعرفي.
إن عملية التكيف تتيح لكل متعلم الحرية في تشكيل بيئته الخاصة  :التكيف .4

التكيف معها، كما تتيح له التحكم في واجهات التفاعل داخل  علىوالتي تساعده 
به وبما يخدم تعلمه الشخصي، كما وتشير عملية التكيف في البيئة الخاص 

اتاحة حرية المتعلم في اختيار وتنظيم شكل بيئة  إلىبيئات التعلم الشخصية 
 التعلم.

 علىيرتبط مفهوم الالمركزية في بيئات التعلم الشخصية بقدرة الفرد  :الالمركزية .5
ل اتاحة الصالحيات التحكم واتخاذ القرارات في داخل بيئته الشخصية من خال

المختلفة سواء في تشكيل بيئته الخاصة واختيار األدوات التي يحتاجها في 
اختيار المحتوي المعرفي الخاص به وتعديله وفقًا  علىعملية تعلمه، والقدرة 

 في تعلمه. الحتياجاته
 للتعليموهذه الخاصية تعني أن بيئات التعلم الشخصية توفر فرصًا  :اإلتاحة -6

والتدريب متاحة لجميع المتعلمين، وفي نفس الوقت يمكن اتاحة هذه البيئات 
سواء كانت بشكل مجاني أو تجاري كما يمكن تصميمها من قبل األفراد واختيار 

، مدونات، اجتماعيةالتي تحتاجها سواء كانت شبكات  التفاعليةمختلف األدوات 
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أن تحتويها بيئات التعلم  ..وغيرها من األدوات التي يجب Wikiمواقع صفحات 
 . (Buchen ; Tur & Holterhof, 2014)الشخصية 

: يعد التعلم مدي الحياة من أهم الخصائص واألهداف الذي الحياة مدي التعلم -7
تتجه إليها بيئات التعلم الشخصية حيث أنها بيئات مرنة تتناسب مع توجهات 

لتعلم الشخصية بأدواتها التعلم مدي الحياة والتعلم المستمر، وتساعد بيئات ا
التقليدي من خالل مشاركات المتعلمين عبر  للتعليمالمختلفة في إيجاد بدائل 

الوسائل المختلفة بحيث يختارون منها ما يناسبهم داخل البيئة، كما تتاح لهم 
المشاركة والتعاون في بناء المحتوي المعرفي الذي يحتاجه كل متعلم وفق رؤيته 

وبالتالي يساهم النشاط اإليجابي لكل متعلم في تحقيق التعلم  واحتياجاته الخاصة
 المرجو منهم داخل بيئاتهم 

من خالل  عليالتفا: تتميز بيئات التعلم الشخصية بدعم التعلم التفاعلية .6
والموجودة داخل هذه البيئات سواء من خالل  ةعليالتفااألدوات المختلفة 

وال تتوقف هذه  . وغيرهاWikiـ والمدونات وصفحات ال االجتماعيةالشبكات 
تقديم النصوص المكتوبة ولكنها تشتمل مختلف المصادر من  علىاألدوات 

نصوص وصور وخرائط وصور متحركة ولقطات فيديو ورسوم بيانية وملفات 
، وجلسات نقاشية )صوت وصورة( احتياجاتهممتنوعة يتبادلها المتعلمون وفق 

 & Tur)التي تتضمنها بيئات التعلم الشخصية  ةعليالتفاوغيرها من العمليات 
Urbina, 2012). 

 :(PLE)تصنيف أدوات بيئات التعلم الشخصية 
 اختالفوتتنوع تصنيفات أدوات بيئات التعلم الشخصية وقد يرجع ذلك إلي 

وجهات نظر الباحثين في ترتيب وتصنيف تلك األدوات من ناحية، أو الغرض من 
(، 2015(، مناور المطيري )2017فق كاًل من ربيع رمود )استخدام تلك األدوات، ويت
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تصنيف األدوات التي تساهم في بناء  على( 2013(، رنا حمدي)2013إبراهيم الفار)
 يمكن توضيحها فيما يلي: أقسام:إلي أربعة  (PLE)بيئات التعلم الشخصية 

ومن بين هذه األدوات مواقع الروابط  التعليمي:أدوات تساعد في تكوين المحتوي  -1
 االجتماعية، ومواقع الصور، ومواقع الفيديوهات والمدونات والويكي وغيرها.

وهي مكملة لوظيفة البريد اإللكتروني مثل خدمة  التواصل:أدوات تساعد في  -2
Twitter. 

وهي خدمات تساعد في ربط األشخاص  االجتماعي:أدوات تساعد في التشبيك  -3
وموقع  Face Bookض لتبادل الخبرات والمعلومات مثل موقع بعضهم ببع

My Space. 
األدوات داخل  فاعليةوهي تزيد من  السابقة:األدوات  فاعليةأدوات تساعد في  -4

لتوصيف  Tages، واستخدام الوسوم RSSالبيئة مثل جالب خالصات المواقع 
 المصادر المختلفة.

( أدوات بيئات 2010إطميزي )وجميل  (،598، 2018)خميس ويصنف محمد 
 التعلم الشخصية كما يلي:

  وهي األدوات التي تستخدم في بناء محتوي بيئات  ي:التعليمأدوات بناء المحتوي
التعلم الشخصية مثل مواقع الروابط االجتماعية، ومواقع الصور، ومواقع الفيديو، 

 والمدونات، والويكي، وغير ذلك.
  ي بطرائق التعليموهي أدوات تستخدم في نشر المحتوي  الشخصي:أدوات النشر

 .Yammer, Twitter, Wordpress, Bloggerشخصية ذات معني مثل: 
  وهي األدوات التي تستخدم في ربط األشخاص  االجتماعي:أدوات التشبيك

 .Myspace, Facebookبعضهم ببعض، وتبادل الخبرات والمعلومات مثل 
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  سوم استخدام الو  مساعدة:أدواتTags  لوصف المصادر المختلفة والمجمعات
والتي تستخدم في التدقيق أو التغذية بالمعلومات  RSSوخالصات المواقع 

 .Google Reader, Friendfeedالمواقع مثل  علىالمنشورة 
  ،المفضالت وأدوات البحث: هي أدوات تستخدم في حفظ صفحات الويب

طرائق شخصية ذات معني مثل ، وتنظيمها باألخرى والمقاالت، والوسائط 
Zotero, Connotea, Twine, Diigo, Delicious, Mendeley. 

 الشبكات: علىطرق بناء بيئات التعلم الشخصية القائمة 
تتيح الشبكات دعم وتوفير بيئات التعلم الشخصية الخاصة بالمتعلم والتي تتيح له 

المدونات او  علىاألدوات الخاصة به عبر مجموعة من الطرق منها القائمة  اختيار
يتم تصميم بيئات التعلم  التصميم، وسوف، او الشبكات االجتماعية او مواقع الويكي

الطرق  إحدىالشبكات االجتماعية ويمكن اختيار  علىالشخصية في البحث القائمة 
 التالية:

في جمع وتنظيم الشبكات واألدوات  Start Pagesاستخدام صفحات البدء  .1
التي نحتاجها داخل بيئات التعلم الشخصية، وتتميز هذه  األخرى المختلفة 

المرتبطة بها  األخرى الطريقة بإمكانية توفير العديد من الشبكات واألدوات 
بداًل من الدخول  البدء،بحيث يختار المتعلم ما يناسبه للدخول إليه من صفحة 

 من خاللها. قواالنطالللشبكة 
تصميم موقع ويتم وضع رابط الشبكة االجتماعية والروابط المتصلة  علىتعتمد  .2

بها داخل هذه الصفحة، وهذه الطريقة أشارت إليها دراسة كاًل من إسماعيل 
(، وتعتبر هذه الطريقة مشابهة لصفحات البدء 2014حسن، وريهام الغول)

Start Pages  جاهزة وإنما تحتاج إلي ولكنها ليست بيئات تعلم شخصية
 عملية تصميم لبنية الموقع.
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استخدام أحد الشبكات االجتماعية كبيئة تعلم شخصية مع توفير جميع األدوات  .3
 اجتماعيةالتي تحتاجها البيئة من مدونات وصفحات ويكي ومفضالت  األخرى 

، وغيرها بداخلها، وبالتالي تصبح الشبكة االجتماعية RSSوخالصات الموقع 
سبة للمتعلم بمثابة بيئة تعلم شخصية تتجمع خاللها جميع األدوات الموجودة بالن

 في بيئات التعلم الشخصية.
 Start Pagesولقد استخدم البحث الحالي الطريقة األولي وهي صفحات البدء 

في بناء بيئات التعلم الشخصية ألنها تتميز بالسهولة الشديدة وعدم التعقيد، كما أنها 
، كما أنه يمكن إنشاء العديد من  Domainقع استضافة وحجز ال تتطلب موا

الحسابات للطالب وتصدير أدوات البيئة األساسية إليها، فضاًل عن سهولة إتاحة 
أشكال مختلفة من الواجهات للصفحات ليختار منها المتعلم ما يريده، كما تتيح للمتعلم 

، باإلضافة إلي األدواتير شكل أنشاء الصفحات المختلفة داخل بيئته وتغي علىالقدرة 
نقل وتحريك العناصر واألدوات بداخل البيئة، كما أن هذا النوع يتميز عن النوع 

 بالفوضىاألخير وهو توظيف الشبكة كبيئة تعلم شخصية أن المتعلم قد يشعر 
والدخول في مسارات مختلفة من داخل الشبكة بخالف صفحات البدء التي يعود إليها 

 بسهولة.
من  Symbaloo، Netvibes، Page flakes، I googleوتعتبر مواقع 

والتي يمكن من  Start Pagesأشهر المواقع التي تتيح للمتعلم إنشاء صفحات البدء 
المتعلم لذا تم  خاللها إضافة الخدمات من العناصر المختلفة التي يحتاجها المعلم او

 .Symbalooاستخدام طريقة صفحات البدء من خالل موقع 
 االجتماعية:المحور الثاني: الشبكات 

جزء من أدوات الجيل الثاني للويب عنصرا  باعتبارها االجتماعيةتمثل الشبكات 
مشاركة المتعلمين في  في تعزيزهاما في بيئات التعلم الشخصية حيث تساهم 

بين المشاركين بحيث يصبح المتعلم  عليوتفاإيجابي  ميعليتالمحتوي وخلق مناخ 
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مشاركًا في عملية التعلم والتفاعل مع المحتوي، وفي نفس الوقت يساهم في بناء 
 المحتوي.
  االجتماعيةمفهوم الشبكات Social Network: 

 Socialاالجتماعية تزخر األدبيات بالعديد من التعريفات لمفهوم الشبكات 
Network :ومن بين هذه التعريفات ما يلي 

 ميةعليتبأنها " بيئة  االجتماعية( الشبكات 2015يعرف أحمد ماضي ) 
ية بحرية كاملة دون قيود الزمان التعليم ءاألثراإلكترونية تتيح للطالب التشارك وتقديم 

والمكان، كما تراعي الخطو الذاتي له في عملية التعلم، كما أنها تعبر عن شخصية 
 عبر هذه الشبكات". تدوينتهالمتعلم من خالل 

( بأنها "بيئة إلكترونية تتضمن مجموعة من 2014ويري وليد يوسف ) 
منها البريد اإللكتروني، التدوين، مشاركة الملفات، حوائط  ةعليالتفااألدوات والتطبيقات 

المناقشات، المكتبة اإللكترونية وغيرها من التطبيقات التي يتبع استخدامها تقديم 
ية التعليمي وتنفيذ األنشطة المرتبطة بشكل يحقق األهداف ليمالتععرض المحتوي 

 المرجوة".
( بأنها مواقع ويب توفر لمجموعة من 589، 2014ويعرفها نبيل عزمي ) 

واألنشطة واآلراء، وتكوين صداقات مع  االهتماماتالمشاركة في  علىاألفراد القدرة 
 أشخاص آخرين لهم نفس التوجهات.

 اعية:االجتمخصائص الشبكات 
 د(، أحم2017دعاء الطاهر) من الخصائص:للشبكات االجتماعية مجموعة 

   يلي:( تتمثل فيما 2011(، محمد عماشة )2012)(، عمرو درويش 2015ماضي )
 التعارف والترابط والتشاور  إلىحيث تهدف الشبكات االجتماعية  :التشبيك

 وتكوين العالقات االجتماعية.
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 يعتبر الشخص في هذه الشبكة فاعاًل ونشطًا بدرجة كبيرة فهو يقرأ  : ةعلىالفا
 ويكتب ويشارك ويرسل المعلومات.

 مشاركة المستخدمين في صنع  علىحيث تعمل الشبكات االجتماعية  :المشاركة
 مكوناتها ومحتوياتها من خالل إمكانية التعديل واإلضافة.

 التبادل  علىوليس اتجاه واحد حيث تقوم  ناتجاهييوهي تعمل في  :المحادثة
 من المشاركين. عليهامن خالل عرض المعلومات واألسئلة والرد 

 وتقييم المحتوي  والتعليق: حيث تتيح للمستخدمين الحرية في الرد االنفتاح
وتبادل المعلومات بكل حرية مع وجود الضوابط والمعايير األخالقية التي يلتزم 

 بها جميع المشاركين.
 المجموعات والتواصل من داخلها. تشكيل: حيث تسمح للمستخدمين الجماعية 
 حيث تنمو المواقع بفعل الترابط بينها وبين بعضها وتتم عملية اإلحالة الترابط :

 بين المصادر المختلفة التي يتشاركها أفراد المجموعة.
  لفة بين : حيث تتيح تلك المواقع التعاون والمشاركة في المهام المختالتعاون

 جميع المجموعات واألفراد المشاركين.
 االجتماعية:بعض نماذج الشبكات 

 Face book كالفيس بو شبكة  تتميز“: "Facebook كالفيس بو شبكة  .1
التعلم والتي أوضحتها  ةعليفابالعديد من الخصائص التي يمكن أن تساهم في 

 ودراسة بمبيك (،2016بعض الدراسات ومنها دراسة شعبان محمد )
(Pempek, 2009) ة علىمثل االجتماعية وإمكانية التواصل والتفا

والخصوصية وإمكانية صناعة المحتوى وسهولة االستخدام وارشفة وحفظ 
 المحتويات.
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من أكبر المواقع  (yotube.com): يعد موقع YouTubeشبكة اليوتيوب  .2
المستخدمة عبر شبكة اإلنترنت والذي يسمح للمستخدمين برفع ومشاهدة 

يتيح لألشخاص االتصال  منتدىومشاركة مقاطع الفيديو مجانًا، كما يقدم 
 باآلخرين.

ية التعليمولقد اتجهت في اآلونة األخيرة أغلب الجامعات والمعاهد العلمية و  .3
ومنها اليوتيوب من خالل  االجتماعيةالشبكات  إلىومراكز التدريب العالمية 

إنشاء القنوات الخاصة بها لعرض البرامج المختلفة المتعلقة بها وذلك لتواكب 
التطور العلمي والتكنولوجي من ناحية، ولضمان الوصول إلي أكبر عدد من 

ما  اأخري. وهذالمستفيدين مع تلبية رغبات وحاجات المستفيدين من ناحية 
( ،  (Dogan, et al,2012جان وآخرون دو  :اكدته نتائج دراسة كل من

 (.  Jackman& Roberts, 2014وجاكمان وروبرتس )
 الشخصية:المحور الثالث: إدارة المعرفة 

شبكة اإلنترنت األدوات والمفاهيم المختلفة التي  على 2,0لقد أدخلت الـويب 
مثل التعاون والمشاركة بين المتعلمين، كما  االجتماعيةتفعيل الرؤية  علىركزت 

المختلفة التي تسمح لألعضاء إلدارة تفاعلهم مع  االجتماعيةسمحت بوجود الشبكات 
، وأدوات Wikiوالويكي  ،Blogsنطاق واسع. كما وفرت المدونات  علىاآلخرين 

عات وسائل لالتصال والتفاعل مع األخرين في المجتم Skypeالمراسلة الفورية مثل 
أمل أن  علىالمختلفة لألفراد،  راءواآلالمفتوحة وارتبطت بمفهوم المشاركات والتعاون 

ستسهم في تحقيق التحدي المتمثل في دعم إدارة المعرفة  هذه األدواتجميع 
 ; Razmerita)نحو أفضل  علىالفردية  االحتياجاتولتلبية  PKMالشخصية 

Kirchner & Sudzina, 2009). 
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 المعرفة الشخصية: مفهوم إدارة
من أكثر المصطلحات انتشارًا  PKMأصبح مصطلح إدارة المعرفة الشخصية 

وجهات النظر حول  اختلفتماهية المصطلح، ولقد  علىولذلك فمن األهمية التعرف 
 مفهوم إدارة المعرفة الشخصية ويمكن توضيحها فيما يلي:

ة لدمج معرفة الفرد أنها استراتيجي على (Cinque, 2011, 6)ويعرفها سينكو 
مع معلوماته وخبراته  PLNنتيجة من تفاعالته مع األقران في شبكة التعلم الشخصية 

 .PLEالتي قام بوضعها في بيئة تعلمه الشخصية 
أنها "هي األدوات والتقنيات المختلفة التي  (Nilson, 2013)ويري نيلسون 

اإلنشاء للصفحات  علىدرة مثل الق 2,0يحتاجها الشخص للتعامل مع تطبيقات الويب 
 المستوي الشخصي ". علىوالتدوين والنشر للمعرفة وتبادلها بين األفراد  االجتماعية

( بأنها "استراتيجية 116، 2014إسماعيل ) آيةويري كاًل من أمل حمادة & 
مجموعة من مهارات حل المشكالت تمكن المتعلم من تنظيم ودمج  علىوعملية قائمة 

من بيئات التعلم الرسمية وغير الرسمية في بيئة تعلم  هاعليالمعرفة التي حصل 
 .2,0شخصية يقوم بإنشائها باستخدام الـويب 

 الشخصية:خصائص إدارة المعرفة 
 للمعلومات،إن إدارة المعرفة الشخصية تهدف إلي النظر في طريقة الوصول 

وبيئات  ،2,0ومحاولة فهم جوانب المعرفة والتقنيات المستخدمة مثل تطبيقات الويب 
المتصلة بالمعرفة  توالتطبيقاالتعلم الشخصية والتشاركية وغيرها من األدوات 

الشخصية عبر اإلنترنت، وال يقتصر دور إدارة المعرفة الشخصية في التحكم والسيطرة 
لزائدة لدي األفراد في المجتمع الرقمي، ويمكن توضيح جانب المعلومات ا على

 يلي:خصائص إدارة المعرفة الشخصية فيما 
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فصل كمية  علىالقدرة  إلىعملية الفرز والتصنيف  تشير والتصنيف:الفرز  .1
المعلومات المختلفة وترتيبها وفقًا ألهميتها بالنسبة للفرد وبالتالي نحتاج من 
األهمية إلي تطوير تقنيات الفرز والتصنيف في الشبكات والمواقع اإللكترونية 

 بما يخدم حاجات الفرد ومتطلباته.
دور محركات البحث وتطبيقات الـويب  ى( عل(pauleen, 2009ويؤكد بوليين 

في االستفادة من عملية الفرز والتصنيف لخدمة الفرد في الوصول للجانب  2,0
مثل المدونات  2,0والمحتوي المعرفي الذي يحتاجه، كما أن تطبيقات الويب 

تسمح للمستخدم بعملية الفرز والتصنيف والترتيب والحذف وفقًا  االجتماعيةوالشبكات 
 الشخصية في بناء وتكوين الجانب المعرفي الخاص به. جاتهالحتيا

 Vázquez-Cano): توضح دراسة كل من : فازيوز ومارتين االتصال والربط .2
 & Martín-Monje, 2016) وشاين ويليول  ،(Şahin & Uluyol, 2016) 

االتصال والتواصل مع اآلخرين  علىأن القدرة   (Schild, 2013)، وسشيلد 
يساهم في تنمية الجانب المعرفي من خالل دعم  2,0من خالل تطبيقات الـويب 

المناقشات والمشاركات المختلفة وتكوين اآلراء لدي المشاركين، كما أن تطبيقات 
ساعدت في دعم االرتباطات بين األشخاص المشاركين ، كما أنها  2,0الـويب 

مشاركة الفرد في بناء المعرفة والتواصل مع  علىاألول تساعد في المقام 
 اآلخرين من خالل دعم المحتوي المفتوح.

 2,0أن تطبيقات الـويب  إلى (Nilson, 2013)يشير نيلسون  :المعرفيالتبادل  .3
به من خالل تنمية قدراته  الخاصةتساهم في جعل الفرد يتحكم في إدارة المعرفة 

وتبادل ونقل الملفات المختلفة ذات  قاتعليوالتضافة المشاركة والحوار واإل على
الصلة مع األخرين المشاركين في الموضوعات المطروحة مما يساهم في 

 اكتساب المعرفة.
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إن إثارة االهتمام المعرفي هو أحد استراتيجيات ما وراء  :المعرفي االهتمامإثارة  .4
خلق وعي بعمليات التفكير لدي المتعلم مما يجعله  إلىالمعرفة والتي تهدف 

أكثر اندماجًا مع المعلومات التي يتعلمها، وقد تكون عملية إثارة االهتمام في 
صورة أسئلة تقدم بطريقة منظمة وبما يناسب سن المتعلم حيث تقوي قدرة 

متابعة تعلمهم، فضاًل عن التأمل والتفكير والبحث في  علىالمتعلمين 
 عات المختلفة.الموضو 

 الشخصية:مهارات إدارة المعرفة 
لقد كانت من البدايات األولي لمحاولة تصنيف مهارات إدارة المعرفة الشخصية 

PKM  تصنيف دروسي(Dorsey, 2000)  والذي حدد مهارات إدارة المعرفة
 يلي:تلخيصها فيما  أساسية يمكنفي سبعة مهارات  PKMالشخصية 

في بيئة غنية  :Retrieving Informationاسترجاع المعلومات  .1
بالمعلومات تتطلب هذه المهارة إدارة عملية بحث الفرد مثل )توسيع أو تضييق 

 البحث( وتطبيقات البحث المتكررة.
: وذلك بهدف إيجاد معلومات Evaluating Informationتقييم المعلومات  .2

قيمة وذات صلة بالبحث والمعرفة المطلوب الوصول إليها، مما يتطلب تقييم 
 نطاق واسع لالستفادة منها. علىالمعلومات المتاحة 

تسهل عملية التنظيم في  :Organizing Informationتنظيم المعلومات  .3
فة وتنظيم المعلومات األوعية المعرفية والمعلومات المختل علىالبحث والعثور 

األدوار(. كما يساهم في ربط  علىمثل )التسلسل الزمني والوظيفي والقائم 
 المعلومات الجديدة والقديمة.

إن  :Collaborating Around Informationالتعاون حول المعلومات  .4
المعرفة الشخصية تمكن العاملين في مجال المعرفة من المشاركة في األنشطة 
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لعالية )التعاون بين المجموعات، بدال من داخل المجموعات( في ذات القيمة ا
 عملية التعاون حول المعلومات.

مهارات تنظيم  علىبناء  :Analyzing Informationتحليل المعلومات  .5
تحويل مجرد المعلومات إلى  علىالمعلومات، فإن التحليل يساعد المستخدمين 

علومات في التوليد المعرفي والتوصل المعرفة، وبالتالي تساهم عملية تحليل الم
 منها. االستفادةمعلومات جديدة يمكن  إلى

: وقد تتضمن هذه المعرفة  Presenting Informationتقديم المعلومات  .6
الشخصية المهارات اإلدارية لتقديم المعلومات لآلخرين من خالل التصميم 

مات المقدمة بين الفعال واالتصاالت المختلفة، كما يمكن تشارك هذه المعلو 
 األطراف المختلفة.

مع تزايد عدد المخاطر  :Securing Informationتأمين المعلومات  .7
والفرص المرتبطة بتقاسم المعلومات، يجب تحديد المخاطر المتعلقة باألمن 

 المعرفي وتالفيها.
ربط إدارة  إلىأن الهدف من هذه المهارات هو مواكبة التطورات المختلفة والحاجة 

ية المختلفة وتغطية عمليات البحث التعليمبالمؤسسات  PKMالمعرفة الشخصية 
والتحصيل والمقابالت والمراقبة للعملية التربوية ومحاولة االستفادة من مهارات إدارة 
المعرفة الشخصية من خالل مهارات التعلم مدي الحياة، ومهارات تكنولوجيا 

ات إبداعية ومبتكرة وبالتالي تعكس هذا التصنيفات المعلومات واالتصاالت، ومهار 
 للمهارات رؤية مختلفة واوسع تلبي بعض العمليات والمفاهيم والمستجدات التربوية.
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 البحث:إجراءات 
 الشخصية:إعداد قائمة مهارات بإدارة المعرفة  

 التالية:تم إعداد قائمة المهارات المرتبطة بإدارة المعرفة الشخصية وفق الخطوات 
  علىبناءًا  الشخصية:إعداد الصورة األولية لقائمة مهارات إدارة المعرفة 

األدبيات المتخصصة في إدارة المعرفة الشخصية والمهارات التي حددها أفيري 
فلقد اشتملت  (Drosey, 2000)ودروسي  (،(Avery et al.,2001وآخرون 

( مهارة 39( مهارات رئيسية، و )9عدد ) علىقائمة المهارات بصورة مبدئية 
 يلي:ولقد تضمنت المهارات الرئيسية ما  فرعية،

  وضع مقياس متدرج لتقدير مدي أهمية المهارات التي يجب توافرها لدي طالب
الفرقة شعبة تكنولوجيا بكلية التربية بجامعة األزهر، ويتدرج هذا المقياس بين 

 غير مهمة(. –مهمة  –جدًا  ( ويعبر عنها بالعبارات )مهمه3: 1)
  علىالتحقق من صدق قائمة المهارات وذلك من خالل عرض هذه القائمة 

السادة المحكمين إلبداء الرأي وتحديد مدي أهمية كل مهارة من المهارات 
 الموجودة في القائمة إلجراء التعديالت.

 السادة ( المرتبطة باستجابات 2حساب درجة األهمية والوزن النسبي وقيمة )كا
قائمة مهارات إدارة المعرفة الشخصية،  علىالمحكمين واجراء التعديالت 

( 38و) رئيسية،( مهارات 9في الصورة النهائية مكونة من ) أصبحت القائمة
 مهارة فرعية مرتبطة بها.

 الشخصية:إعداد قائمة معايير بناء وتصميم بيئات التعلم 
 التالية:تم إعداد قائمة المعايير وفقًا للخطوات      
قام الباحث  الشخصية حيثتم اشتقاق قائمة معايير بيئات التعلم  .1

العديد من الدراسات العربية واألجنبية المرتبطة ببيئات  على باالطالع
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التعلم الشخصية وأدواتها المختلفة ومنها دراسة )رشا أحمد 
(، إيمن جبر 2016(، إيناس فرج )2018(، مني البقري)2018هريدي)

 & Antonio)(، أنتوني ومانيول 2013(، رنا حمدي )2015)
Manuel, 2017) ويلد وآخرون ،(Wild et al, 2011). 

في ضوء الدراسات والبحوث السابقة،  عمل قائمة مبدئية بهذه المعايير .2
 وصياغة المؤشرات والبنود الخاصة بكل معيار من هذه المعايير.

مجموعة من المتخصصين في مجال تكنولوجيا  علىض القائمة عر  .3
الرأي في إضافة أو حذف أو تعديل في المعايير التي  اءإلبد ،التعليم

تتضمنها القائمة، تم حساب النسبة المئوية التفاق المحكمين حول 
استبعادها، المعايير والبنود المرتبطة بها، والتأكد من عدم وجود بنود تم 

جميع التعديالت المطلوبة وأصبحت قائمة معايير بيئات التعلم إجراء  وتم
( بند أو 75( معايير، و)10الشخصية في صورتها النهائية مكونه من )

 مؤشر.
 للبحث:تصميم المعالجة التجريبية 

تمثلت المعالجة التجريبية في تصميم بيئة التعلم الشخصية عبر الشبكات 
مثل نموذج: روفيني  واألجنبيةالعديد من النماذج العربية  علىاالجتماعية واالطالع 

(Ruffin, 2000)  يانج وين ،(Yang & Yuen, 2009, 70)  حسن الباتع ،
( ، عبداللطيف الجزار 2009( ، الغريب زاهر )2007( ، محمد خميس )2006)
، 2012(، وتم اختيار نموذج محمد الدسوقي )2012(، محمد الدسوقي )2014)

( نظرًا ألنه من النماذج الشاملة التي تتضمن جميع إجراءات التصميم 189-190
ي الجيدة والمناسبة لبيئات التعلم المختلفة ومنها بيئات التعلم الشخصية عبر التعليم

ية التعليمالشبكات االجتماعية؛ كما أنه من النماذج التي تتناسب مع األدوات 
ي التعليمتعلم الشخصية؛ ويصلح للتصميم والتفاعالت التي يمكن أن توفرها بيئات ال
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ية والتدريبية عبر التعليمبصفة عامة سواء كان تصميم المقررات إلكترونية أو البرامج 
الشبكات؛ حيث يدمج بين النظرية البنائية واالتصالية والمعرفية والسلوكية، ويمكن 

 تلخيص خطوات النموذج وفقًا لما يلي:
يسعي البحث الحالي إلي تنمية مهارات إدارة المعرفة : التقييم المدخلي :  أوالا 

)الفرقة الرابعة( بكلية التربية جامعة األزهر،  التعليمالشخصية لدي طالب تكنولوجيا 
ومن أجل ذلك يحتاج الباحث إلي وجود عدة متطلبات لضمان سير التجربة وفق 

ي لمتطلبات البحث إجراءات دقيقة، وبالتالي تهدف هذه المرحلة إلي عمل تقييم مبدئ
 ومدي توفرها؛ وتتضمن هذه المرحلة ما يلي :

  تحديد المتطلبات المدخلية للمتعلم : تم التأكد من توافر المهارات والقدرات
الالزمة للطالب للتعامل مع بيئات التعلم الشخصية وأدواتها المختلفة من الشبكات 

قديمية والبريد اإلكتروني اإلجتماعية والمدونات وموقع مشاركة ملفات العروض الت
،..وغيرها بشكل جيد. وتم التأكد من وجود الموارد والتسهيالت التي نحتاج إليها في 
عملية التطبيق وإجراء تجربة البحث، حيث تم االستعانة بمعمل الحاسب اآللي 

 علىالستخدامه في الجلسات التي عقدها الباحث لتعريف الطالب ) عينة البحث( 
جميع الموافقات  علىلتعلم الشخصية وأدواتها المختلفة. كما تم الحصول طبيعة بيئة ا

بكلية التربية  التعليمطالب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا  علىإلجراء تجربة البحث 
 جامعة األزهر بالقاهرة.

  تم مواجهة بعض المشكالت  التكنولوجية مثل عدم توافر اإلنترنت بالمعمل
هذه المعوقات في  علىوات البحث، مما دفع الباحث للتغلب الذي تم تطبيق بعض أد

 المرحلة التالية )مرحلة التهيئة(.
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 يلي:وتتضمن هذه المرحلة ما : مرحلة التهيئة :  ثانياا 
  تم عقد جلسة بمعمل الحاسب اآللي لتعريف الطالب بطبيعة البحث ومحتوى

 البيئة،يوضح كيفية التعامل مع  الذيوتم توجيههم إلي الدليل المرئي  التدريب،
 وأدوات التواصل فيها.

  ونظرا لعدم توافر شبكة االنترنت لبعض الطالب )مجموعة البحث( المقيمين
بالكلية بالمدينة الجامعية تم السماح لهم باستخدام أجهزة معمل الحاسب االلى 

 لهم.انترنت  فالشه وتوفير
 : Analysis Phase: مرحلة التحليل  ثالثا  

ية وصياغتها في التعليمولقد تضمنت هذه المرحلة تحديد المشكالت والحاجات 
 شكل أهداف عامة، وتحديد خصائص المتعلمين.

  تم تحديد الهدف العام المراد تحقيقه بعد  العامة:ية التعليمتحديد األهداف
 انتهاء الطالب من الدراسة من خالل بيئة التعلم الشخصية وهو تنمية مهارات إدارة

المعرفة الشخصية وللوصول لهذا الهدف يجب أن يتم تحديد األهداف التي تساعد في 
 ية للمتعلم، وكذلك أساليب التقويم وقياس ناتج التعلم.التعليمتقديم الخبرات 

  تم تحديد خصائص المتعلمين حيث  واحتياجاتهم:تحديد خصائص المتعلمين
بكلية التربية جامعة األزهر بالقاهرة  التعليمأنهم طالب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا 

 21م، وتتراوح األعمار بين هؤالء الطالب ما بين 2020/ 2019في الفصل الدراسي 
والالب توب  PCعامًا، كما يتوافر مهارات استخدام أجهزة الكمبيوتر  23إلي

Laptop  المدخلي والهواتف الذكية واالنترنت عند جميع الطالب، أما بالنسبة لسلوكهم
فهو متساوي لدي جميع الطالب حيث لم يتعرضوا لهذه المهارات في أي مقرر سابق 

 وذلك من خالل الدراسة االستكشافية.
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 يلي:وتتضمن تلك المرحلة ما : مرحلة التصميم :  رابعاا 
وفي هذه المرحلة تم صياغة األهداف اإلجرائية  :اإلجرائيةصياغة األهداف  .1

بحيث تكون قابلة للقياس والمالحظة بموضوعية، ولقد تم  في عبارات سلوكية
 (،7استطالع رأي السادة المحكمين في هذه االهداف الرئيسية العامة وعددها )

ولقد أسفرت  التدريبي،( ضمن المحتوي 43واألهداف الفرعية التي تتضمنها وعددها )
ية في صورتها ليمالتعالنتائج عن بعض التعديالت في الصياغة لتكون جميع األهداف 

 .النهائية ضمن الوحدة التدريبية
الشبكات  علىالقائمة  تصميم المحتوي المناسب لبيئة التعلم الشخصية .2

ية ووفق ترتيبها؛ التعليمتم تحديد عناصر المحتوي في ضوء األهداف  :االجتماعية
تحقيقها  علىية ويعمل التعليمحيث تم استخالص المحتوي الذي يغطي هذه األهداف 

من ناحية ، ومن ناحية أخري يغطي قائمة مهارات إدارة المعرفة الشخصية لدي 
العديد من الدراسات والمراجع المتخصصة في إدارة  على باالطالعالطالب وذلك 

(، جروندسبينكس 2014المعرفة الشخصية ومهاراتها ومنها دراسة آيه اسماعيل )
(Grundspenkis, 2007) أفيري وآخرون ،(Avery et al, 2001) أما بالنسبة ،

 ،(Pauleen & Gorman, 2016)للمراجع فتم الرجوع إلي كاًل من بولين وجورمان 
 ، وغيرها.(Drosey, 2010) (، ودروسي 2012إبراهيم الفار)

عبر بيئة التعلم الشخصية  إختيار وتصميم مصادر التعلم والوسائط وتقديمها .3
: في هذه الخطوة تم تحديد مصادر التعلم والوسائط الشبكات االجتماعية  علىالقائمة 

المتعددة األكثر مناسبة ألهداف المحتوي التدريبي للبحث الحالي واختيارها بما يلبي 
احتياجات المحتوي من هذه الوسائط والمصادر المختلفة؛ ويحقق النتائج المطلوبة ، 

يتم تجميع  المحتوي وعرضه وهذه الوسائط أما أن تكون جاهزة ومتوفرة أو تم إنتاجها و 
من خالل األدوات المختلفة في بيئة التعلم الشخصية عبر الشبكات االجتماعية، 
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ية، الصور الثابتة، لقطات الفيديو التعليموتشمل )النصوص المكتوبة، الرسوم 
 ية( ، كما تتضمن هذه الخطوة تصميم سيناريو لبيئة التعلم الشخصية.التعليم
ية ومهام التعليمتصميم األنشطة  : تمالتعلمية ومهام ليمالتعتصميم األنشطة  .4

المتعلمين )عينة البحث( إنجازها ضمن أدوات المحتوي في بيئة  علىالتعلم التي يجب 
التعلم الشخصية، حيث تعد تلك األنشطة والمهام عنصر ومطلب رئيسي لكل مهارة 
من مهارات إدارة المعرفة الشخصية يحاول الطالب اكتسابها، ولقد روعي في هذه 

التحقق وأن يتضمن األنشطة والمهام أن تكون واضحة للمتعلمين وقابلة للقياس و 
لكل مهارة، ويتطلب من المتعلم اختيار أحد هذه  اإلجرائيةالنشاط جميع الخطوات 

 األنشطة التالية: 

 والتعلم: التعليم تاستراتيجياتصميم  .5
تم استخدام استراتيجية التعلم الذاتي، والتعلم باألنشطة، والتعلم بالمناقشات، 
والتعلم التشاركي وتم توظيفها حسب المواقف المختلفة للطالب داخل بيئة تعلمهم 

 يلي:الشخصية كما 
  درس كل متعلم بمفرده داخل بيئة تعلمه الشخصية في  الذاتي:استراتيجية التعلم

ي يناسبه، ويختار من األدوات والمصادر المختلفة التي الوقت والمكان الذ

  المعزز.الواقع  .الذكاء االصطناعي 
 .الهولجرام   األلعابمحفزات. 
  )الحياة الثابتة )الواقع االفتراضي ثالثي اإلبعادSecond Life. 
  التكيفية/التعلم بيئات التعلم
 التكيفي

  بيئات التعلم التشاركية/التعلم
 التشاركي.

 .التعلم النقال  



 

336 

تساهم في بناء تعلمه الذاتي، ويتحمل مسؤولية تعلمه والقيام باألنشطة 
 والتكليفات بشكل فردي.

  تجمع بين عرض المحتوي التدريبي  وهي األنشطة: علىاستراتيجية التعلم القائم
لتعلم الشخصية من خالل لمهارات إدارة المعرفة الشخصية باستخدام بيئة ا

الشبكات االجتماعية ثم القيام بكل نشاط مباشرة  علىاألدوات المختلفة القائمة 
للمهارة التالية وهذه االستراتيجية تجعل المتعلمين في  االنتقالبعد كل مهارة قبل 

القيام بالبحث عن المعلومات المختلفة المرتبطة  إلىسبيل تحقيق الهدف 
ومشاركة المعلومات مع اآلخرين مما يساهم في بناء المعرفة  والتعليقبالنشاط 

 الشخصية للمتعلم ومشاركتها مع زمالئه.
  أن الفرد مسؤول عن تعلمه وفي  علىوالتي تقوم  التشاركي:استراتيجية التعلم

اآلخرين ومع المعلم، ويكون دور المعلم  زمالئهنفس الوقت بالمشاركة مع 
واإلرشاد وتقديم التغذية الراجعة المناسبة لجميع المتعلمين. ولقد اتاحت  التوجيه

الشبكات االجتماعية وأدواتها المختلفة مثل  علىبيئة التعلم الشخصية القائمة 
المدونات والمنشورات في مجموعة الفيس بوك والملف المنشور في موقع 

المختلفة حول  والتعليقاتمشاركة الملفات والعروض التقديمية إمكانية المناقشة 
 المشتركين،بين الطالب  Chatالمحتوي التدريبي، كما أتاحت البيئة حلقة نقاش 

وتبادل اآلراء واالستفسارات، كما يمكن التواصل عن طريق وجود البريد 
 اإللكتروني داخل البيئة.

واألدوات داخل بيئة التعلم  تصميم الخريطة االنسيابية وواجهات التفاعل .6
  :االجتماعيةالشبكات  علىصية القائمة الشخ

 الشخصية:الخريطة االنسيابية لبيئة التعلم  تصميم-أ
مبدئي لشكل بيئة التعلم الشخصية التي  وتتضمن هذه الخطوة وضع تصور

سوف يتعامل معها الطالب بداية من عملية التسجيل والدخول واألدوات المختلفة التي 
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الشكل النهائي  علىوبالتالي سوف ينعكس هذا التصور  سوف يتعامل معها في بيئته ،
للبيئة وترتيب العناصر بداخلها واألدوات الموجوده في هذه البيئة والتفاعالت المختلفة 

 بها.

 خريطة بيئة التعلم الشخصية واألدوات المختلفة
 الواجهات داخل بيئة التعلم الشخصية: تصميم-ب

 باستخدام موقعلتعلم الشخصية تم تصميم واجهات التفاعل في بيئة ا
Symbaloo يتيح عرض البيئة في صورة صفحات تسمح بإضافة روابط  الذي

المختلفة للمحتوي بحيث ترتبط بمظهر وشكل البيئة والصفحات المختلفة وطريقة 
الدخول، وطريقة عرض األدوات المختلفة وامكانية التحكم في اللون وتغييره واضافة 

خل البيئة، وطريقة إضافة الروابط المختلفة لمصادر التعلم الصفحات أو حذفها دا
المرتبطة بالمحتوي التدريبي لبيئة التعلم الشخصية. كما تتضمن واجهات التفاعل 
لألدوات المختلفة الموجودة داخل بيئة التعلم الشخصية مثل المدونات ومجموعة الفيس 
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ية وغيرها والتي تتيحها وموقع مشاركة الملفات والعروض التقديم Facebookبوك 
 بيئة التعلم الشخصية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة الرئيسية لبيئة التعلم الشخصية
   أنماط التفاعل في بيئة التعلم الشخصية : .7

وتتضمن بيئة التعلم الشخصية بعض االنواع من التفاعالت ويمكن عرضها فيما 
 يلي:

 : ويتحقق هذا التفاعل بين المتعلمين من خالل  تفاعل المتعلم مع زمالؤه
تبادل األفكار والتشارك بين المتعلمين )عينة البحث( مع بعضهم في 
تنفيذ التكليفات واألنشطة والمناقشات المختلفة فيما بينهم من خالل 

 أدوات التواصل والتفاعل في بيئة التعلم الشخصية.
 المعلم وتوجية المتعلمين،  تفاعل المتعلم مع المعلم : قام الباحث بدور

ومراجعة التكليفات واألنشطة، وتوزيع المهام بين المتعلمين، وإدارة 
 المناقشات المختلفة بينهم في حلقات النقاش.
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  يقوم المتعلم بمراجعة أدوات  التدريبي:تفاعل المتعلم مع المحتوي
 المحتوي داخل البيئة واختيار ما يناسبه من هذه األدوات المتكافئة

تسمح للمتعلمين بالمشاركة  تفاعليةللمحتوي وهي جميعها في صورة 
 مصادر جديدة.  بإضافة، كما يسمح له والتعليقات

  تحقيق التفاعل  إلىوتهدف  والتواصل:تفاعل المتعلم مع أدوات االتصال
بين المتعلمين وتحقيق المشاركة والتفاعل حول المحتوي واألنشطة 

ورسائل البريد  (،قاش )غرفة الدردشةوالتساؤالت داخل حلقات الن
 .E-mailاإللكتروني 

 والتقويم:تصميم أدوات التقييم  .8
 يلي:تم تصميم أدوات القياس )أدوات البحث( ومن هذه األدوات ما 

اختبار تحصيلي محكي المرجع لقياس الجانب المعرفي )قبلي/بعدي( لمهارات  -أ
 إدارة المعرفة الشخصية.

مقياس مهارات إدارة المعرفة الشخصية وهي تقيس مدي توفر مستوي هذه   -ب
 المهارات لدي الطالب.

لمهارات  األدائيبطاقة تقييم جودة إنتاج المعرفة الشخصية لقياس الجانب   -ج
إدارة المعرفة الشخصية ومدي قدرة المتعلم من التمكن في بناء المعرفة الخاصة به 

 عرضها تفصيال في مرحلة التقويم  مرات. وتالمهاوإداراتها في ضوء هذه 
 الشخصية:تصميم سيناريو بيئة التعلم  .9

تم تصميم السيناريو الخاص ببيئة التعلم الشخصية وترجمة التصور التفصيلي 
هذه البيئة من األدوات المختلفة الموجودة بها،  تحتويهلشكل الشاشات داخل البيئة وما 

وذلك لوصف جميع عناصر البيئة وما تتضمنه من أدوات مختلفة، مع وضع تصور 
لكيفية ربط هذه العناصر ببعضها في صفحات البيئة بشكل يتوافق مع خصائص 

 المتعلمين ويحقق أهداف التعلم.
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 علىبًا وأن يشتمل وقد روعي في تصميم السيناريو أن يكون بسيط وجذا
التفصيالت الالزمة لعملية اإلنتاج، ومراعاة التسلسل المنطقي في عرض اإلطارات 

والشاشة، وعناصرها،  الشاشة،بحيث يحقق األهداف المرجوة منه، وأن يعرض عنوان 
 (.2كما يوضحه الجدول )

 ( تصميم سيناريو بيئة التعلم الشخصية2جدول )
 
 م

 
 عنوان الشاشة

 
 الشاشة

 ناصر الشاشةع
 رابط فيديو صورة نص

مجموعة من المحكمين  علىتم عرض الصورة األولية من السيناريو 
في إنتاج  صالحيتهإلبداء الرأي حول مدي  التعليموالمتخصصين في مجال تكنولوجيا 

بيئة التعلم الشخصية، ووضع أي مقترحات أو تعديالت أو حذف أو إضافة ما يرونه 
ذلك تم التعديل وفقًا ألراء السادة المحكمين، وتم التوصل للصيغة  علىمناسبًا، و 

 النهائية للسيناريو
  اإلنتاج:مرحلة  خامساا:

تم تحديد البرامج والتطبيقات التي نحتاجها في إعداد أدوات بيئة التعلم الشخصية 
 (3كما يوضحها الجدول )

 الشخصية( برامج اإلنتاج والتطبيقات في بيئة التعلم 3جدول )
 الغرض من االستخدام اسم البرنامج/ التطبيق م

1 
 Microsoftبرنامج 

Office word 2013 

كتابة جميع النصوص التي يتم تجهيزها إلضافتها في محتوي 
أدوات بيئة التعلم الشخصية وتتضمن: المدونة، مجموعة 

 الفيس بوك، موقع تشارك الملفات والعروض التقديمية.
 بيئة التعلم الشخصية.إنتاج سيناريو 
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 الغرض من االستخدام اسم البرنامج/ التطبيق م

2 
برنامج معالجة الصور 

 Adobeوالرسومات 
Photoshop CC 

إنتاج الصور والرسومات الثابتة المرتبطة بأدوات المحتوي 
 التدريبي وتجهيزها ومعالجتها.

إنتاج بعض الصور المرتبطة بواجهة تفاعل بيئة التعلم 
 المختلفة. األيقوناتالشخصية، وبعض صور 

3 

برنامج تسجيل لقطات 
الفيديو من جهاز الكمبيوتر 

Camtasia Studio 
8.5.2 

إنتاج لقطات الفيديو المرتبطة بأدوات المحتوي التدريبي لبيئة 
 التعلم الشخصية.

إنتاج الدليل اإلرشادي اإللكتروني )لقطات الفيديو( لتكون 
 ضمن بيئة التعلم الشخصية.

اليوتيوب  موقع قناة -4
YouTube 

لقطات الفيديو المختلفة المتصلة بالمحتوي التدريبي  رفع
 والدليل اإلرشادي اإللكتروني لبيئة التعلم الشخصية.

تطبيق المدونات من  5
Google Blogger 

لمحتوي مهارات إدارة المعرفة  Bloggerإنشاء مدونة 
 الشخصية وادراج الصور ولقطات الفيديو المناسبة.

تطبيق شبكة الفيس بوك  6
Facebook 

ووضع المنشورات  Facebook Groupانشاء مجموعة 
 والصور ولقطات الفيديو المتعلقة بالمحتوي التدريبي.

7 
تطبيق مشاركة الملفات 

 Slideوالعروض التقديمية 
Share 

في تطبيق موقع مشاركة  Powerpointرفع ملف تشاركي 
 .Slide Shareالملفات والعروض التقديمية 

 Office Formتطبيق  8
إنتاج االختبار المعرفي )القبلي/ البعدي( للمحتوي التدريبي 

 الخاص بمهارات إدارة المعرفة الشخصية.

 إنتاج استبيان مقياس إدارة المعرفة الشخصية اإللكتروني، Google Formتطبيق  9
 واستبيان مقياس الميول نحو بيئات التعلم الشخصية.
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  التقويم:سادساا: مرحلة 
ولقد تضمنت هذه المرحلة اختيار العينة العشوائية من طالب الفرقة الرابعة شعبة 

( طالب، 20كلية التربية بنين )القاهرة( جامعة األزهر، وبلغ عددهم ) التعليمتكنولوجيا 
 حتىم 8/10/2019ولقد تم بدء التجربة االستطالعية بداية من يوم السبت الموافق 

 م.2019/ 10/  29يوم الثالثاء 
  التطبيق:مرحلة  سابعاا:

النهائي لبيئة التعلم الشخصية  واالستخداموهي مرحلة تجربة البحث األساسية 
 وسوف نتناولها الحقًا.

 البحث:إعداد أدوات 
 التحصيلي:االختبار  إعداد-أ

ولقد مر بناء االختبار التحصيلي  للبحث،تم إعداد االختبار التحصيلي   
 باإلجراءات التالية:

   تحديد الهدف العام والرئيسي من تصميم االختبار وهو قياس الجوانب
المعرفية لمهارات إدارة المعرفة الشخصية لدي طالب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا 

بكلية التربية بجامعة األزهر وتحديد الخبرات السابقة للطالب قبل التجربة من  التعليم
 القبلي. االختبارخالل 
 ( من نمط الصواب 48( مفردة منها عدد )70االختبار في ) صياغة مفردات

 علىمن متعدد، وهذه المفردات موزعة  االختيار( من نمط أسئلة 22والخطأ، وعدد )
 مستويات األهداف المختلفة، حيث تم مراعاة أن تكون أسئلة االختبار موضوعية.

   داف المراد التحصيلي، وذلك للربط بين األه االختبارإعداد جدول مواصفات
تحقيقها وبين المحتوي، ولتحديد عدد المفردات التي يحتاج أن يغطيها كل هدف من 
أهداف المحتوي في المستويات المختلفة لألهداف )التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، 
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التركيب، التقويم( وذلك من خالل القيام بعملية تحليل المحتوي الخاص بمهارات إدارة 
ة لرصد تكرارات الموضوعات بالمحتوي، ومعرفة الوزن النسبي لكل المعرفة الشخصي

 موضوع، ثم بناء االختبار لمجموع الموضوعات. 
    الكترونيا من خالل الحساب الشخصي في  االختبارتصميمMicrosoft 

وتحديد نوع  الصفحات،، وتحرير االختبارلبناء  Office Formالنموذج  إلىوالدخول 
وكتابة األسئلة، وتحديد اإلجابات الصحيحة، وطريقة رصد  األسئلة المطلوبة،

من اإلجابة، وغيرها من األمور التي  االنتهاءالدرجات، وطريقة وشروط التسليم بعد 
 يتم ضبطها في قائمة إعدادات النموذج.

   من خالل إجراء بعض التعديالت  لالختبارحساب الصدق الظاهري
المحكمون والتي تضمنت تعديل صياغة بعض المفردات،  هاعليالمقترحة التي أتفق 

وإضافة وحذف واستبدال بعض الكلمات في األسئلة، حيث تم تعديل صياغة السؤال 
( وقد تم بالفعل إجراء هذه التعديالت في ضوء آراء المحكمين، وذلك 12، 4، 1رقم )

 تمهيدًا لحساب ثبات االختبار. 
  ( 20عينة غير العينة األساسية وقوامها ) علىبتطبيقه  االختبارحساب ثبات

بكلية التربية جامعة األزهر  التعليمطالب من طالب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا 
م، وذلك باستخدام طريقة التجزئة 13/10/2019وحتي  12/10/2019ابتداء من 

مان ، بمعادلة سبير  SPSSبرنامج التحليل اإلحصائي للبيانات  ماستخداالنصفية، وتم 
Spearman   للتجزئة النصفية، ومعادلة جتمانGuttman  ،العامة للتجزئة النصفية

( لمعادلة جتمان، %84( لمعادلة سيبرمان و) %87وقد بلغت درجة ثبات االختبار )
وهذه الدرجة لكال المعادلتين تجعلنا نطمئن إلى استخدام هذا االختبار كأداة للقياس في 

 هذا البحث.
 سهولة والصعوبة لكل مفردة من مفردات اإلختبار وبالنسبة حساب معامل ال

لمعامل السهولة وقد وجد أن قيمة معامالت السهولة والصعوبة لجميع مفردات 
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( ومعني ذلك أنها ليست شديدة السهولة أو شديدة 83,0-23,0االختبار تتراوح بين )
 الصعوبة؛ وبالتالي فهي مناسبة لمستوي الطالب عينة البحث.

 معامل التمييز وتراوحت معامالت التمييز ألسئلة االختبار بين  حساب
اعتبر أن جميع  هعلي(، وهي تعتبر معامالت تمييز مقبولة، وبناًء 31,0-69,0)

 مميزة وتصلح للتطبيق.  التحصيليمفردات االختبار 
  تقدير درجة واحدة لكل مفردة يجيب عنها الطالب إجابة صحيحة، والدرجة

ة يجيب عنها إجابة خاطئة أو يتركها بدون إجابة، بحيث تكون )صفر( لكل مفرد
، وبالتالي تكون الدرجة الكلية االختبارتساوي عدد مفردات  لالختبارالدرجة الكلية 

إجابة  االختبارجميع أسئلة  على( درجة في حالة إجابة الطالب 70) لالختبار
الطالب من  انتهاءفور  االختباروحساب درجة  االختبارصحيحة ويتم تصحيح 

 .االختبار
  من خالل حساب مجموع الزمن الذي استغرقه جميع  االختبارتحديد زمن

عدد هؤالء الطالب وذلك من  علىطالب المجموعة االستطالعية وقسمة هذا الزمن 
 التالية:خالل المعادلة 

 = االختبار متوسط زمن
 مجموع الزمن الذي استغرقه جميع الطالب

 عدد الطالب
 االلتزامولقد تم  دقيقة،( 40)االختبارولقد اتضح أن متوسط زمن مقياس إدارة 

العينة  علىبهذا الزمن عند التطبيق القبلي والبعدي لمقياس إدارة المعرفة الشخصية 
 األساسية.
  تم التأكد من صدق االختبار التحصيلي وثباته، وأصبح االختبار في شكله

( مفردة للجزء األول وهي 48جزأين منها ) علىزعة ( مفردة مو 70النهائي يتكون من )
( مفردة للجزء الثاني وهي أسئلة االختيار من متعدد، 22أسئلة الصواب والخطأ، و )

في  التعليموبهذا يمكن استخدامه لقياس تحصيل طالب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا 
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ة، وأعطيت لكل مفردة المعلومات المعرفية المرتبطة بمهارات إدارة المعرفة الشخصي
 ( درجة. 75درجة واحدة، وأصبحت النهاية العظمى لالختبار هي )

 الشخصية:مقياس إدارة المعرفة  -ب
تم الرجوع للدراسات السابقة التي تناولت هذا المقياس وهو من إعداد بول دروسي 

(، ومنها دراسة بول دروسي 2010وترجمة إبراهيم عبدالوكيل الفار) 2010، 
(Dorsey, 2000)  وهناك بعض الدراسات التي قامت باستخدام وتطبيق المقياس ،

( 2018( ، مني البقري، 2018(،  ريهام الغندور)2019ومنها دراسة حمزة القصبي)
 آية(، 2014)على(، ريهام 2015(، زينب السالمي)2017، أسامه عبدالسالم)

المقياس من خالل  (، ولقد استخدم الباحث هذا المقياس وتم تحكيم2014إسماعيل )
وتم استبدال بعض البنود  التعليممجموعة المتخصصين في علم النفس وتكنولوجيا 

( بند، وإضافة بنود أخري بما يتناسب مع 22المقياس األساسي المترجم وعددها )
 تغطية قائمة المهارات األساسية.

 التالية:ولقد مر مقياس إدارة المعرفة الشخصية بالمراحل 
التقييم الذاتي للطالب  إلىهدف هذا المقياس  المقياس:هدف من تحديد ال -

تحديد مهارات إدارة المعرفة الشخصية من خالل قياس معلوماتهم  علىلمساعدتهم 
 وأفكارهم الشخصية.

وكل جزء يتكون من  (،من سبعة أجزاء رئيسية )كفايات المقياس: يتكون أبعاد  -
 يلي:ما  علىهذه األجزاء الرئيسية ولقد تضمنت  (،( بنود فرعية )مؤشرات10)
 المعلومات واألفكار. إلى الوصول-1
 تحليل األفكار والمعلومات. -2
 تقييم األفكار والمعلومات. -3
 تنظيم األفكار والمعلومات. -4

 نقل وتقديم المعلومات واألفكار. -5
التشارك حول المعلومات  -6

 واألفكار.
 تأمين المعلومات واألفكار. -7
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مقياس إدارة المعرفة  علىتقدير درجات المقياس: تتدرج مستويات تقييم الطالب  -
( طبقًا لمقياس ليكارت 5إلي  1الشخصية حيث تسجل العالمات أو النقاط من )

 للتدرج الخماسي وفقًا لما يلي:
 ( نقطة.1ال أعرف كيفية القيام بذلك = ) -
 ( نقطة2لقد فعلت ذلك بمساعدة اآلخرين = ) -
 ( نقطة.3من معرفة كيفية القيام بذلك بمفردي وبصعوبة = )أتمكن  -
 ( نقطة.4أتمكن من معرفة كيفية القيام بذلك بمفردي دون صعوبة = ) -
 ( نقطة.5شخص آخر = ) معليلتأستطيع أن أفعل هذا جيدا بما فيه الكفاية  -

إذا كانت النتيجة اإلجمالية للطالب في أي قسم  المقياس:ولتقدير إجمالي درجة 
( نقطة، فإن لديه مهارات جيدة في إدارة المعرفة الشخصية وليس 40هو أكثر من )

كانت النتيجة اإلجمالية للطالب في أي قسم هو أقل من  وإذاتنميتها،  إلىفي حاجة 
 .تنمية مهارات إدارة المعرفة الشخصية إلى( نقطة، فإنه في حاجة 40)

لعمل  Google Formاألداة  اعداد مقياس إدارة المعرفة الشخصية من خالل  -
 اإللكترونية.والمقاييس  االختباراتنماذج 
وعلم  التعليممجموعة من المحكمين في مجال تكنولوجيا  علىعرض المقياس  -

بعض التعديالت  بأجراءوتم المطالبة  المقياس،النفس بهدف إبداء الرأي حول بنود 
 ياغة.في الص
العينة االستطالعية من خالل  علىتم حساب ثبات المقياس بعد تطبيقه  -

( وهي قيمة 90,0( ، ولقد بلغت نسبة ثبات المقياس )a-معامل ألفا كرونباخ )ألفا
أن المقياس يتميز بدرجة عالية من الثبات يمكن الوثوق فيها، مما يمكن  علىتدل 

 استخدامه في تطبيق تجربة البحث األساسية.
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مقياس إدارة المعرفة الشخصية في ضوء آراء السادة  علىبعد إجراء التعديالت  -
المحكمين وتوجيهاتهم، وحساب ثبات المقياس، أصبح المقياس بصورته النهائية 

 صالح للتطبيق.
 الشخصية:إعداد بطاقة تقييم جودة إنتاج المعرفة -ج

 التالية:تم إعداد بطاقة تقييم جودة إنتاج المعرفة الشخصية وفق الخطوات 
  تقييم جودة إنتاج الطالب للمعرفة الشخصية في شكل  البطاقة:الهدف من

إلكتروني لموضوعات محددة في مدونة أو منشورات لمجموعة في 
بعد  SlideShare، أو مشاركة لملف في موقع Facebookالفيسبوك 

هارات إدارة المعرفة الشخصية عبر بيئة التعلم الشخصية دراستهم لم
 الشبكات االجتماعية. علىالقائمة 

  مات للبطاقة بحيث تكون بسيطة وواضحة، وشاملة وسهلة علىتم وضع ت
جودة  علىاالستخدام، ولكي يتمكن القائمون بعملية التقييم من الحكم 

 ات كاآلتي:التعليماإلنتاج المعرفي بدقة، وهذه 
o ريف القائم بالتقييم بالهدف من البطاقة.تع 
o  قراءة محتوى البطاقة جيدًا، قبل أن يقوم بعملية  علىالتأكيد

 التقييم.
o  مراجعة جميع عناصر إنتاج الطالب لمحتوي المعرفة الشخصية

 :كاالتيوهي 
  ،ملف ورقي يتضمن )مصادر المعلومات، تحليل المصادر

 المصادر(.تقييم وتصفية مصادر المعلومات، تنظيم 
  مخزن به )ملفات المعلومات  فالشه/ أو أسطوانة علىمجلد

ملف روابط -وصفحات المحتوي المختلفة وفق ترتيبها
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للوسائط المتعددة والفيديوهات  مجلد-المحتوي مصادر 
 المرتبطة بالمصادر(.

  ،اإلنتاج للمعرفة الشخصية سواء كانت في صورة )مدونات
، ملف منشور في Facebookمنشورات لمجموعة في الـ 

 موقع مشاركات العروض التقديمية...وغيرها(.
  توافر درجة أمام( √العناصر الواردة بالبطاقة، بوضع عالمة ) علىاالستجابة 

 .العنصر
 متوفر)مستويين  مالحظة أن البطاقة تعطى لكل عنصر من عناصر التقييم-

فيتم تحديدها في ثالثة مستويات  المعيار،غير متوفر(، وفي حالة توافر درجة 
 قليلة(.-متوسطة-)كبيرة
  تحديد معايير البطاقة : تم تحديد معايير بطاقات تقييم جودة إنتاج المعرفة

( 9مهارات إدارة المعرفة الشخصية للطالب، وهذه المعايير عددها ) علىالقائمة 
م توزيعها ( معيار ومؤشر فرعي؛  ت37معايير رئيسية، وتتضمن هذه المعايير)

كل جوانب مهارات إدارة المعرفة الشخصية، وتتضمن هذه المعايير :  على
(، ومعايير تحليل المعلومات 5معايير البحث عن المعلومات وجمعها وعددها )

(، ومعايير تنظيم المعلومات 6(، ومعايير تقييم المعلومات وعددها )3وعددها )
(، ومعايير تجهيز )إنشاء( 4ها )(، ومعايير تخزين المعلومات وعدد3وعددها )

(، ومعايير 3(، ومعايير نشر المعلومات وعددها )6المعلومات وعددها )
 (.3(، ومعايير تأمين المعلومات وعددها )4مشاركة المعلومات وعددها )

  وضع ثالثة مؤشرات لداللة مستوي توفر  التقييم: تمتحديد أسلوب تقدير بطاقة
خفضة(، وتم وضع المؤشر رابع في حالة عدم المعيار )كبيرة/ متوسطة/ من

 (3) له،توافر المعيار، ولكل مؤشر من المؤشرات األربعة تم وضع تقدير 
 )صفر( غير متوفر. صغير،( بدرجة 1) متوسطة،( بدرجة 2)بدرجة كبيرة، 
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  صدق المحكمين بهدف التأكد  علىتم االعتماد  التقييم:التحقق من صدق بطاقة
وسالمة الصياغة اإلجرائية لعناصر التقييم ووضوحها،  ات،التعليممن دقة 

ومدى مناسبة أسلوب تصميم البطاقة لتحقيق أهدافها، وصالحية البطاقة 
 للتطبيق.

  حساب ثبات بطاقة التقييم: تم حساب ثبات البطاقة بأسلوب تعدد القائمين
م لدرجة المنتج الواحد، ثم حساب معامل االتفاق بين تقديره علىبعملية التقييم 

توافر عناصر الجودة، وتمت االستعانة باثنين من أعضاء هيئة التدريس 
ات، تم تطبيق البطاقة، التعليمهم لقراءة علىوبعد عرض البطاقة  (2)بالقسم

وذلك عن طريق تقييم جودة إنتاج محتوي المعرفي لثالثة طالب من أفراد العينة 
بطاقة لتقييم منتج كل طالب، االستطالعية، وروعي أثناء التطبيق تخصيص 

م مستقاًل عن اآلخر أثناء عملية التقييم،  ثم حساب معامل  وأن يكون كل مَقو ِّ
 االتفاق لكل منتج، كما في الجدول التالي:

 بطاقة تقييم جودة اإلنتاج علىمعامل االتفاق بين القائمين بعملية التقييم  (4جدول)
 معامل اإلتفاق

 المتوسط الثالث الثاني األول
47,92% 27,91% 87,89% 20,91% 

باستقراء بيانات الجدول السابق اتضح أن متوسط معامل اتفاق القائمين بعملية 
( وهذا يعنى أن بطاقة تقييم جودة اإلنتاج للمحتوي %20,91التقييم لجودة اإلنتاج )

 درجة عالية من الثبات، وأنها صالحة للتطبيق النهائي للبحث. علىالمعرفي 

                                                           
تكنولوجيا التعلىم  سيد، المدرسين المساعدين بقسم االستعانة بـ أ.أبوبكر ياسين ، أ. أحمدتم  2

 .بالكلية
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مجموعة  على البحث قبليا تطبيق أدواتتم  القياس:التطبيق القبلي ألدوات 
بكلية التربية جامعة األزهر  التعليمالبحث طالب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا 

من خالل  مقياس إدارة المعرفة الشخصية( – التحصيلي: )االختبار فيوالمتمثلة 
 م.3/11/2019-2واالحد الموافق بيئات التعلم الشخصية، وذلك يومي السبت 

 للبحث:التجربة األساسية 
/ 2تم تنفيذ التجربة األساسية الخاصة بالبحث في الفترة من السبت الموافق 

م من خالل عقد جلسة تمهيدية في 2019/ 24/12م وحتي يوم الثالثاء الموافق11/2019
( الدور الثاني جناح )أ( بالكلية 1ي رقم )التعليمالبداية مع الطالب في معمل الكمبيوتر 

الهدف من دراسة مهارات إدارة  علىبيئة التعلم الشخصية وأدواتها والتعرف  علىللتعرف 
المعرفة الشخصية، وتم تحديد طرق التواصل مع الطالب في الجلسة التمهيدية وإبالغهم 

بيئة  علىوقام الطالب بالدخول بالجدول الزمني للعملية التدريبية عبر بيئة التعلم الشخصية، 
التعلم الشخصية للدراسة والتدريب سواء من المنزل أو مراكز انترنت أو هواتفهم النقالة، وتم 

، ومتابعة األنشطة WhatsAppالتواصل مع الطالب من خالل حلقات النقاش أو الواتساب 
ختلفة حول هذه المهارات الطالب، ومناقشة األفكار واإلراء الم علىوالمهام التي تم توزيعها 

االستفسارات والتساؤالت التي يحتاجها الطالب، كما قام  علىواألنشطة التدريبية، والرد 
حساباتهم في بيئة التعلم الشخصية وذلك لعرض ما جمعوه من  علىالطالب بالدخول 

 مصادر حول موضوع النشاط وللمناقشات المختلفة فيما بينهم ومع الباحث من خالل وسائل
التواصل حول طريقة تحليل المحتوي وتقييم مصادر المحتوي واستبعاد وحذف ما ال 

 يحتاجونه منها ، وغيرها من المهارات.
مجموعة البحث  على البحث بعديا تطبيق أدواتتم  القياس:التطبيق البعدي ألدوات 

: في لمتمثلةاألزهر وابكلية التربية جامعة  التعليمطالب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا 
بطاقة تقييم انتاج المعرفة –مقياس إدارة المعرفة الشخصية  – التحصيلي)االختبار 
 الشخصية(.
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 البحث:نتائج 
" ما مهارات إدارة المعرفة الشخصية  علىالسؤال األول الذي ينص  علىلإلجابة 

؟ وما أولويات الحاجة إليها ؟؟ وما التعليمالواجب توفرها لدي طالب شعبة تكنولوجيا 
"  تم التوصل إلى قائمة المهارات الالزمة لطالب شعبة إليها؟أولويات الحاجة 

 Taskلتنمية إدارة المعرفة الشخصية من خالل أسلوب تحليل المهام  التعليمتكنولوجيا 
Analysis  ذا ، هالتعليم، واستطالع رأى الخبراء والمتخصصين في مجال تكنولوجيا

األطر النظرية واألدبيات والدراسات السابقة التي تناولت  على االطالعإلى جانب 
 Personal Knowledge Management Skillsمهارات إدارة المعرفة الشخصية 

. ولقد اشتملت (Needs Assessment)ية منها التعليم؛ وذلك لتحديد الحاجات 
( مهارة فرعية. كما تم حساب 38ي )( مهارات رئيسية، وحوال9) علىقائمة المهارات 

أهميتها من خالل اختبار  علىالقائمة ومدى اتفاق المحكمين  فيأهمية كل مهارة 
 ، وبهذا تمت اإلجابة عن السؤال األول.2كا

" ما معايير تصميم بيئة التعلم  علىالسؤال الثاني والذي ينص  علىولإلجابة 
الدراسات والبحوث السابقة  على االطالع" تم االجتماعية؟الشخصية عبر الشبكات 

قائمة  إلىي لبيئات التعلم الشخصية، وتم التوصل التعليمالتي تناولت معايير التصميم 
 .معايير تصميم بيئات التعلم الشخصية في صورتها النهائية

ي التعليم" ما نموذج التصميم  علىالسؤال الثالث والذي ينص  علىولإلجابة 
لتنمية بعض مهارات  االجتماعيةئة التعلم الشخصية عبر الشبكات المناسب لبناء بي

؟  تم دراسة العديد من التعليمإدارة المعرفة الشخصية لدي طالب شعبة تكنولوجيا 
ي لبيئات التعليمي التي يمكن استخدامها وتطويعها في التصميم التعليمنماذج التصميم 

ج منها موضحًا مبررات اختياره التعلم الشخصية عبر الشبكات بهدف اختيار نموذ
ولقد قام الباحث باإلجراءات والخطوات التي يتضمنها هذا النموذج  النموذج،لهذا 
 إجراءات البحث.  فيتم عرضها  والتي
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" ما أثر بيئات التعلم الشخصية  علىالسؤال الرابع والذي ينص  علىلإلجابة 
المرتبط بمهارات إدارة المعرفة تنمية الجانب المعرفي  علىعبر الشبكات االجتماعية 

 ؟ التعليمالشخصية لدى طالب شعبة تكنولوجيا 
" يوجد فرق ذو داللة إحصائية  علىتم اختبار صحة الفرض األول الذي ينص 

في التطبيق  التعليمدرجات طالب شعبة تكنولوجيا  متوسطي( بين 0,05عند مستوى )
 فيللجانب المعر  التحصيلياالختبار  في البعديلصالح التطبيق  والبعديالقبلي 

 المترابطة،لمهارات إدارة المعرفة الشخصية". من خالل تطبيق اختبار )ت( للعينات 
والتي سبق اإلشارة إليها، وجدول  (SPSS)وذلك باستخدام حزم البرامج اإلحصائية 

 ( يعرض نتائج تطبيق اختبار )ت(5)
طالب  اللة الفرق بين متوسطي درجات( اختبار )ت( للعينات المترابطة لد5جدول )

)النهاية  التحصيليلالختبار  البعديفي التطبيق القبلي /  التعليمشعبة تكنولوجيا 
 ( 70العظمى=
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 التعليمدرجات طالب شعبة تكنولوجيا  متوسطي( الفرق بين 5ويوضح الجدول )
 االختبار فيحيث أن متوسط درجات الطالب  والبعدي القبلياالختبار  فيالمتدربين 

(، وتبلغ 62,50) البعدي االختبار في( بينما متوسط درجات الطالب 28,33) القبلي
( 5,283(، واالختبار البعدي )9,275درجة االنحراف المعياري لالختبار القبلي )



 

 353 

( Tوهذا يعكس مدي التشتت والتباين في توزيع درجات الطالب، وبحساب قيمة )
(، 29( عند درجة حرية )37,449لداللة الفرق بين المتوسطين وجد أنها تساوى )

( أي أنها دالة إحصائيًا عند هذا المستوي ، وبحساب قيمة 0,05وعند مستوي الداللة )
( مما 0,14من القيمة المحكية ) على( وهي أ 0,56( وجد أنها تساوي )2التأثير )إيتا

أن حجم التأثير كبير،  وبالتالي يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية  علىيدل 
في االختبار  والبعدي( بين متوسطي درجات التطبيق القبلي 0,05ستوى )عند م

مهارات إدارة المعرفة  علىالمتدربين  التعليملطالب شعبة تكنولوجيا  التحصيلي
، وبالتالي فعالية بيئات التعلم الشخصية عبر البعديالشخصية لصالح التطبيق 

ي لطالب شعبة تكنولوجيا في زيادة مستوى التحصيل المعرف االجتماعيةالشبكات 
ولهذا تم قبول الفرض البحثي مهارات إدارة المعرفة الشخصية،   علىالمتدربين  التعليم
  األول.

" ما أثر بيئات التعلم الشخصية  علىالسؤال الخامس والذي ينص  علىولإلجابة 
تنمية مهارات إدارة المعرفة الشخصية لدى طالب  علىعبر الشبكات االجتماعية 

تم اختبار صحة كاًل من الفرض الثاني والثالث من الفروض  التعليمشعبة تكنولوجيا 
 البحثية. 

"يوجد فرق ذو داللة إحصائية  علىوإلختبار صحة الفرض الثاني والذي ينص 
في التطبيق  ليمالتعدرجات طالب شعبة تكنولوجيا  متوسطي( بين 0,05عند مستوى )

في مقياس مهارات إدارة المعرفة الشخصية".  البعديلصالح التطبيق  والبعديالقبلي 
تم تطبيق اختبار )ت( للعينات المترابطة، وذلك باستخدام حزم البرامج اإلحصائية 

(SPSS)  ( يعرض نتائج تطبيق اختبار )ت(.18وجدول ) إليها،والتي سبق اإلشارة 
 (6جدول )
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( للعينات المترابطة لداللة الفروق بين متوسطي درجات المتدربين من اختبار )ت
لمقياس مهارات إدارة  والبعديفي التطبيق القبلي  التعليمطالب شعبة تكنولوجيا 

 (350المعرفة الشخصية )النهاية العظمى=
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 البعدي( ان متوسط درجات الطالب في التطبيق 6يتضح من خالل جدول )
حيث بلغ  القبليمن متوسط القياس  علىلمقياس مهارات ادراة المعرفة الشخصية أ 

)  القبلي(بينما بلغ المتوسط في القياس 294,3)  البعديالمتوسط في القياس 
( وجد أنها T( ، وبحساب قيمه )179,9( ، كما بلغ الفرق بين المتوسطين ) 114,3

( ، وبحساب قيمة التأثير  0,05( ، وهى قيمة دالة عند مستوى )36,98تساوي ) 
( مما يدل 0,14من القيمة المحكية ) على( وهي أ 0,56)( وجد أنها تساوي 2)إيتا
/  القبليانه يوجد فرق دال إحصائيا  بين القياس  إيأن حجم التأثير كبير،  على

،أي أن بيئات التعلم   البعديمقياس مهارات إدارة المعرفة لصالح القياس  في البعدي
ارة المعرفة تنمية مهارات اد فيالشخصية عبر الشبكات االجتماعية ساعدت 

 .ولهذا تم قبول الفرض البحثي الثاني،  التعليمالشخصية لدى طالب شعبة تكنولوجيا 
"يوجد فرق ذو داللة إحصائية  علىصحة الفرض الثالث الذي ينص  والختبار
في التطبيق  التعليمدرجات طالب شعبة تكنولوجيا  متوسطي( بين 0,05عند مستوى )

لمهارات إدارة  األدائيتاج المعرفة الشخصية للجانب لبطاقات تقييم جودة إن البعدي
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( للجانب %85المعرفة الشخصية وبين مستوي اإلتقان المطلوب لبطاقات التقييم )
األدائي لمهارات إدارة المعرفة الشخصية ".  تم تطبيق اختبار )ت( للعينة الواحدة، 

 ( يعرض نتائج تطبيق اختبار )ت(.7وجدول )
اختبار )ت( للعينة الواحدة لداللة الفروق بين متوسطي درجات المتدربين  (7جدول )

لبطاقات تقييم جودة إنتاج  البعديفي التطبيق  التعليممن طالب شعبة تكنولوجيا 
( من المجموع الكلي لدرجات بطاقة %85المعرفة الشخصية وبين الدرجة المعيارية )

 (111التقييم )النهاية العظمى=
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 التعليمدرجات طالب شعبة تكنولوجيا  متوسطي( الفرق بين 7ويوضح الجدول )
التطبيق البعدي لبطاقات تقييم جودة إنتاج المعرفة للجانب األدائي  فيالمتدربين 

( حيث بلغ المتوسط %85لمهارات إدارة المعرفة الشخصية وبين مستوي اتقان )
( لبطاقات تقييم جودة إنتاج المعرفة للطالب ، بينما 87,1الحسابي للتطبيق البعدي )

بطاقات تقييم جودة اإلنتاج المعرفة حيث وصل ( ل%85بلغ متوسط  درجات األتقان )
( لدرجة اتقان بطاقات تقييم جودة إنتاج المعرفة ، 94,3) لإلتقانالمتوسط الحسابي 

(، ومستوى 29( عند درجة حرية )3,002( وجد أنها تساوى )Tوبحساب قيمة )
 علىأ ( وهي 0,37( وجد أنها تساوي )2( ، وبحساب قيمة التأثير )إيتا0,05الداللة )

أن حجم التأثير كبير، إال أنه يتبين من  على( مما يدل 0,14من القيمة المحكية )
( للدرجة المعيارية عن المتوسط الحسابي %85زيادة درجات متوسط مستوي االتقان )
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( وبالتالي فهي غير 0,05( عند مستوي )87,1لبطاقات تقييم جودة إنتاج المعرفة )
( بين 0,05وجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )دالة إحصائيًا ، أي أنه "ال ي

التي تستخدم بيئات التعلم الشخصية  التعليمدرجات طالب شعبة تكنولوجيا  متوسطي
لبطاقات تقييم جودة إنتاج المعرفة  البعديعبر الشبكات االجتماعية في التطبيق 

ن المطلوب لمهارات إدارة المعرفة الشخصية وبين مستوي اإلتقا األدائيللجانب 
ولهذا تم ( للجانب األدائي لمهارات دارة المعرفة الشخصية ". ، %85لبطاقات التقييم )

  رفض الفرض البحثي الثالث.
 ومناقشتها:تفسير نتائج البحث 

 االجتماعيةتفسير النتائج المرتبطة بأثر بيئات التعلم الشخصية عبر الشبكات  .1
 التعليمتنمية مستوى التحصيل المعرفي لدى طالب شعبة تكنولوجيا  في

  الشخصية:مهارات إدارة المعرفة  علىالمتدربين 
 المعرفي:تشير نتائج فروض البحث التالية إلى مستوى التحصيل للجانب  .2
( بين 0,05فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) ديوج: “األولتم قبول الفرض  .3

التي تستخدم بيئات التعلم  التعليمدرجات طالب شعبة تكنولوجيا  متوسطي
 البعديالشخصية عبر الشبكات االجتماعية في التطبيق القبلي والتطبيق 

لمهارات إدارة  فيللجانب المعر  التحصيلياالختبار  في البعديلصالح التطبيق 
كات لها أثر وهذا يعنى أن بيئات التعلم الشخصية عبر الشب "،المعرفة الشخصية

-التعليمفعال في تنمية مستوى التحصيل المعرفي لدى طالب شعبة تكنولوجيا 
 مهارات إدارة المعرفة الشخصية. علىالبحث المتدربين  عينة

ضوء تفسيرها لمجموعة من العوامل واألسباب كما  فيويمكن إرجاع تلك النتائج 
 يلي:

وضوح األهداف التدريبية للمتعلمين داخل بيئات التعلم الشخصية عبر  .1
وبالتالي ساعد الطالب في معرفة النتائج المطلوب  االجتماعيةالشبكات 
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من البرنامج التدريبي والسير في البرنامج التدريبي وفقًا  االنتهاءتحقيقها عند 
 لترتيب هذه األهداف.

باستخدام بيئات التعلم الشخصية عبر  التعليمسهولة ومرونة التدريب أو  .2
هذه البيئات في أي وقت أو من أي مكان  إلىوالوصول  االجتماعيةالشبكات 

هواتف بعض الطالب إمكانية الدخول  على Symbalooحيث وفر تطبيق 
حساباتهم في بيئة التعلم الشخصية من خالل االتصال باإلنترنت في أي  على

 وقت أو من أي مكان.
 االجتماعيةوات التدريبية داخل بيئات التعلم الشخصية عبر الشبكات تنوع األد .3

ما يناسبه منها وبالتالي أعطي لكل متعلم مزيد من  اختياروحرية المتعلم في 
الحرية والتحكم في بيئته حيث يمكنه القيام بتشكيل بيئته الشخصية واإلختيار 

(، مني 2018دي)من بين األدوات الموجودة وهذا يتفق مع دراسة رشا هري
 ,Dabbagh & Kitsantas)(، ودراسة دباج، وكيتسانتس 2018البقري )
2011). 

وجود الدعم المتواصل والمستمر من المعلم )الباحث( داخل بيئات التعلم  .4
مما ساهم في زيادة دافعية المتعلمين للتعلم  االجتماعيةالشخصية عبر الشبكات 

حصيل المعرفي، وهذا يتفق مع نتائج بعض وأداء المهام التدريبية المرتبطة بالت
 (، إيناس2018(، ريهام الغندور)2018)مني البقري الدراسات ومنها دراسة 

أن توفير انماط الدعم للمتعلم  على (Haag, 2010)( ودراسة هيج 2016فرج)
 في بيئات التعلم الشخصية يساهم في زيادة مستوي التحصيل للجانب المعرفي.

 االجتماعيةتدريبي في بيئات التعلم الشخصية عبر الشبكات المحتوي ال ارتباط .5
 علىتساعد  والتيللمحتوى،  التحصيليتثرى الجانب  التيباألنشطة التدريبية 

إلى حالة نشطة  سلبيتحول المتدربين من تلقى المعلومات والمعرفة بشكل 
أهمية  علىمع تأكيد النظريات والمداخل المعرفية  واتفقتومتفاعلة، هذا 
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مع دراسة باريت  النتيجةهذه  واتفقتالمشاركة النشطة من جانب المتدرب. 
(Barrett, 2009) األنشطة،الشخصية من خالل  أهمية بيئات التعلم على 

( والتي أكدت 2017)رحاب أبواليزيد (،2018فضاًل عن دراسة رشا هريدي )
ألنه يزيد من زيادة مستوي التحصيل للجانب المعرفي  النشاط فيدور  على

 عن تحقيق أهداف التعلم. الطالب فضالدافعية 
عند تصميم بيئات  االجتماعيةالنظرية البنائية والبنائية  ومبادئإتباع أسس  .6

حيث تتمركز عملية التعلم حول  االجتماعيةالتعلم الشخصية عبر الشبكات 
تضمن محور المتعلم وتجعله أكثر نشاطًا داخل بيئة تعلمه، كما أن التعلم ي

والحوار والمناقشة والتعاون بين جميع المشاركين من  االجتماعيالتفاعل 
الطالب، وتقديم الدعم والمساعدة وإدارة الحوار والمناقشة من المعلم )الباحث(، 

مشاركات  على واالطالعوبشكل يساهم كل متعلم في بناء تعلمه الخاص 
 الطالب. لجميع االستفادةدرجة من  علىاآلخرين ولكي تتحقق أ 

إتباع أسس النظرية التواصلية عند تصميم بيئات التعلم الشخصية والتي تعتمد  .7
اكتساب المعلومات والمعارف الجديدة باستمرار من خالل البحث عن هذه  على

بحيث يتوافر معلومات ومصادر جديدة  هاعليمصادر المعلومات والعثور 
ستوي التحصيل للجانب للمتعلم وبالتالي ساعدت هذه العملية في زيادة م

المعرفي. ولقد اتفقت هذه النتيجة للبحث الحالي مع نتائج بعض الدراسات 
المرتبطة بتصميم بيئات التعلم الشخصية من خالل مدخل النظرية التواصلية 

( ، أنتوني ومانويل 2017(، ربيع رمود )2018ومنها ودراسة مني البقري)
(Antonio & Manuel, 2017)(، الشطي وآخرون 2014ل)، آيه إسماعي

(Chatti et al, 2010) هيج ،(Haag, 2010)  والتي تفيد بضرورة أن تبني
التي  االجتماعيأساس وجود أدوات التواصل  علىبيئات التعلم الشخصية 

جمع كم هائل من مصادر التعلم سواء من خالل عمليات  علىتساعد المتعلم 
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تفاعل المتعلم مع أقرانه ومع المعلم من أجل تسهيل الوصول لمصادر التعلم ثم 
 من هذه المصادر المختلفة في عملية تعلمه. باالستفادةيقوم المتعلم 

 االجتماعيةتفسير النتائج المرتبطة بأثر بيئات التعلم الشخصية عبر الشبكات  .4
ل مقياس مهارات إدارة في تنمية بعض مهارات إدارة المعرفة الشخصية من خال

مهارات إدارة  علىالمتدربين  التعليمالمعرفة الشخصية لطالب شعبة تكنولوجيا 
 المعرفة الشخصية"

مقياس إدارة المعرفة  فيتشير نتائج الفروض التالية إلى مستوى التحصيل 
 الشخصية:

( 0,05فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) ديوج: “الثانيتم قبول الفرض  -
التي تستخدم بيئات التعلم  التعليمدرجات طالب شعبة تكنولوجيا  متوسطيبين 

لصالح التطبيق  والبعديالشخصية عبر الشبكات االجتماعية في التطبيق القبلي 
 مقياس إدارة المعرفة الشخصية". في البعدي

  الى:ويمكن إرجاع تلك النتائج 
الطالب عينة  على االجتماعيةتأثير بيئات التعلم الشخصية عبر الشبكات  .1

مهارات إدارة المعرفة الشخصية مما أثر في إحداث  علىالبحث الذين تدربوا 
في  التعليمدرجات الفروق بين القياس القبلي والبعدي لطالب شعبة تكنولوجيا 

 مقياس التقييم مهارات إدارة المعرفة الشخصية.
وموقع  عيةاجتماأدوات محتوي بيئات التعلم الشخصية من مدونات وشبكات  .2

والمرتبطة بمهارات إدارة  Slide Shareلتشارك الملفات والعروض التقديمية 
المعرفة الشخصية مما كان عاماٍل إيجابيًا ومؤثرًا في تنمية مستوي الجانب 

في مقياس التقييم الذاتي لمهارات إدارة  التعليماألدائي لطالب شعبة تكنولوجيا 
 المعرفة الشخصية. 
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بية الموجودة في بيئات التعلم الشخصية ساهمت بشكل إيجابي األنشطة التدري .3
لدي معظم الطالب في استيعاب هذه المهارات المرتبطة بمقياس مهارات 
إدارة المعرفة الشخصية وكان لها دور فعال في تحسين مستوي درجات 

 الطالب في هذا المقياس.
وار والمناقشات وفرت بيئة التعلم الشخصية العديد من مساحات االتصال والح .4

المرتبطة بالموضوعات المطروحة حول مهارات إدارة المعرفة الشخصية سواء 
كان الحوار بين الطالب والمعلم )الباحث( أو الطالب مع بعضهم البعض في 

كان لها أثر إيجابي في  مما Facebook Messengerجلسات المناقشات 
من  التعليمبة تكنولوجيا زيادة المستوي التحصيلي للجانب األدائي لطالب شع

 خالل درجاتهم في مقياس التقييم الذاتي لمهارات إدارة المعرفة الشخصية.
وتتفق نتائج البحث الحالي في هذه الفروض المتعلقة بتأثير بيئات التعلم 

درجات الطالب في مقياس مهارات إدارة المعرفة الشخصية مع نتائج  علىالشخصية 
(، ريهام أحمد 2019دراسة حمزة القصبي) العديد من الدراسات ومنها

( حيث أثبتت نتائج 2015زينب السالمي) (،2018(، مني البقري)2018الغندور)
بيئات التعلم الشخصية في زيادة المستوي التحصيلي في  ةعليفاهذه الدراسات مدي 

نتيجة البحث الحالي مع نتائج  اتفقتمقياس مهارات إدارة المعرفة الشخصية. كما 
ومنها دراسة  المعرفةمهارات  اكتسابالعديد من الدراسات المرتبطة باستخدام مقاييس 

 .(Audrey, 2017)أدري  ، ودراسة(Leah & Mary, 2019)ليا وماري 
 االجتماعيةتفسير النتائج المرتبطة بأثر بيئات التعلم الشخصية عبر الشبكات  .5

في بطاقات تقييم جودة إنتاج المعرفة  األدائيحصيل للجانب تنمية مستوى الت في
مهارات إدارة المعرفة  علىالمتدربين  التعليمالشخصية لدي طالب شعبة تكنولوجيا 

  الشخصية:
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بطاقات تقييم جودة إنتاج  فيتشير نتائج الفروض المرتبطة بمستوى التحصيل 
 يلي:ما  إلىالمعرفة 

( 0,05"يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) الثالث:تم رفض الفرض  -
التي تستخدم بيئات التعلم  التعليمدرجات طالب شعبة تكنولوجيا  متوسطيبين 

لبطاقات تقييم جودة إنتاج  البعديالشخصية عبر الشبكات االجتماعية في التطبيق 
تقان لمهارات إدارة المعرفة الشخصية وبين مستوي اإل األدائيالمعرفة للجانب 

( للجانب األدائي لمهارات إدارة المعرفة الشخصية ". %85المطلوب لبطاقات التقييم )
حيث بالرجوع للنتائج تبين أن المتوسط الحسابي لدرجات بطاقات تقييم جودة إنتاج 

( وبالرغم من أنه يقترب من الدرجة المعيارية 87,1المعرفة الشخصية يساوي )
 أنه ال يساوي متوسط درجات مستوي األتقان لمتوسط درجات أتقان الطالب إال

 ولهذا تم الرفض. (،94,3( والذي يساوي الدرجة )85%)
ويمكن إرجاع هذه النتائج وتفسيرها في ضوء مجموعة من العوامل واألسباب 

 :يليكما 
وجود الصعوبات لدي بعض الطالب في جمع مصادر المعلومات المناسبة  .1

البحث عن  علىلموضوع النشاط الفردي الذي تم تكليفهم به وعدم قدرتهم 
اإلنجليزية بشكل صحيح وبالتالي أثرت هذه العملية  المعلومات باللغةمصادر 

 في تقييم جودة المحتوي إلدارة المعرفة الشخصية.
األنشطة الفردية لكل طالب وهي تختلف  علىحث الحالي تقوم األنشطة في الب .2

عن طبيعة مهارات إدارة المعرفة الشخصية التي تتطلب أن يتقاسم ويتشارك 
األنشطة الجماعية  علىجميع الطالب للمعلومات واألنشطة المختلفة والتركيز 

 وليس الفردية.
دائي لمهارات إدارة تعدد المهام والتكليفات المطلوبة من الطالب للجانب األ .3

 واختيارالمعرفة الشخصية وشعور بعض الطالب بأنه بعد أن يتم تحديد 
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األنشطة المرتبطة بعملية  تتوالىموضوع النشاط المراد البحث عنه فأنه سوف 
 بناء المحتوي.

عدم توفر الوقت لدي بعض الطالب في إخراج المنتج النهائي والمميز في  .4
المعرفة الشخصية مما قلل من نتيجة البعض في جميع مراحل وخطوات إدارة 

 بطاقات تقييم جودة إنتاج المحتوي إلدارة المعرفة الشخصية.
بيئات التعلم  ةعليفاوتختلف هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات حول 

الشخصية للجانب األدائي في بطاقات تقييم جودة المنتج ومنها دراسة حمزة 
(، رشا 2018(، أيمن أبوزيان )2019إبراهيم )(، محمد 2019القصبي)
. كما تختلف مع نتائج (Dai, 2010داي )(، 2015(، زينب السالمي)2018هريدي)

الدراسات التي أثبتت زيادة مستوي التحصيل للجانب األدائي في بطاقات تقييم جودة 
المعرفة الشخصية المرتبط بمهارات إدارة المعرفة الشخصية ومنها دراسة حمزة 

(، ودراسة زينب 2017) معبد السال(، ودراسة اسامه 2019القصبي)
 (.2014)ىعل(، ودراسة ريهام 2015السالمي)

 التوصيـات:
 يلي:ومناقشاتها وتفسيرها يوصى الباحث بما  الحاليضوء نتائج البحث  في
a.  ضرورة االهتمام بمهارات إدارة المعرفة الشخصية في البرامج والمقررات

بصفة خاصة وطالب كليات التربية  التعليمالدراسية لدي طالب شعبة تكنولوجيا 
اسية التي يحتاجها الطالب بداية من مرحلة بصفة عامة ألنها من المهارات األس

مرحلة إنشاء المعلومات ومشاركتها  إلىالبحث عن مصادر المعلومات ثم الوصول 
 مع اآلخرين، وهذه المهارات مصنفة ضمن مهارات التعلم مدي الحياة. 

b.  ضرورة عمل برامج تدريبية متنوعة لتنمية مهارات الطالب في كليات التربية
فكرة  علىفي تنمية المهارات القائمة  أساسيعرفة الشخصية ألنها جزء نحو إدارة الم

 التعلم مدي الحياة والتعلم المستمر.
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c.   متابعة التطورات المستمرة  علىالبحوث  فيوالتركيز  االهتمامضرورة
والمتالحقة في مهارات إدارة المعرفة الشخصية ونماذجها المختلفة وأدواتها 

 واالستراتيجيات التي تتضمنها وتنميتها.
d.  التعليمية أو التدريبية عند إعداد برامج التعليمضرورة اتباع االستراتيجيات 

استراتيجية معينة أو أكثر  على داالعتماعبر الشبكة بحيث يتم  اإللكترونيأو التدريب 
 فييمكن السير  اإللكترونيأو التدريب  التعليمأو وضع الستراتيجية مقترحة لبرامج 

 ضوئها.
  المقترحات:خامساا: 

 التالية:يقدم الباحث المقترحات  الحاليضوء نتائج البحث  في
في  االجتماعيةدراسة توظيف واستخدام بيئات التعلم الشخصية عبر الشبكات  .1

أو تدريبية متكاملة  تعليميةمنها حيث تعد بمثابة بيئة  لالستفادةالبحوث المختلفة 
 أدواتها. فيومتنوعة 

دراسة متغيرات مهارات إدارة المعرفة الشخصية وتنميتها حيث تعد من المهارات  .2
المرتبطة بالتطورات والمستجدات المختلفة في الجوانب التربوية والتكنولوجية 

 البحوث التي تراجع هذه التطورات بصفة مستمرة. إلىوبالتالي تحتاج 
ية التعليمتستخدم في البرامج دراسة ميول الطالب نحو بيئات التعلم المختلفة التي  .3

 النواحي السلبية ومحاولة عالجها. علىأو التدريبية للتعرف 
استخدام األنشطة  فاعليةتوضح  التيإجراء المزيد من البحوث والدراسات  .4

يضيفها المعلمون والطالب في بيئات التعلم الشخصية  التيية التعليموالمصادر 
 للمتعلمين. دائيواأل فيوأثرها في رفع المستوى المعر 

وضع معايير متخصصة لبيئات التعلم  فيإجراء مزيد من البحوث والدراسات  .5
الرغم من وجود العديد من المعايير في البحوث المختلفة إال أننا  علىالشخصية، ف
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نحتاج إلي معايير شاملة تلبي إحتياجات الطالب والتطورات المتالحقة في عملية 
 تصميم هذه البيئات.  

البحوث والدراسات التى تكشف عن وضع استراتيجيات مقترحة إلدارة  إجراء .6
المعرفة الشخصية بحيث يمكن االستفادة من هذه االستراتيجيات سواء في عملية 
بناء المعرفة للمتعلمين أو وضع مقاييس محددة لقياس اكتساب المعارف 

خصية في عمليات ة إدارة المعرفة الشعلىوالمهارات للمتعلمين، وبالتالي زيادة فا
 والتدريب. التعليم
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