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 مقدمة:
تعد الحقبة التي نعيش فييا اآلن، والتي تتميز بالثورة العممية التكنولوجية وما 
تنطوي عميو من تغير وتقدم متعاظمين ىي حقبة التحوالت والتطورات السريعة 
والمتالحقة، والتي تمثل أكبر التحديات أمام مؤسسات التربية من حيث إعداد المناىج  

عداد متعمم قادر عمى مواجية ىذه التحديات والتكيف معيا والبرامج التي تتناسب مع إ
من خالل تنمية مياراتو الالزمة  لمحصول عمى المعرفة من مصادرىا بنفسو بطريقة 
منظمة وواضحة؛ واالىتمام بتعميم ذو المعنى عن طريق الترابط بين ما تعمم وبين ما 

حصل عمى المعرفة، ولعل يتعمم، وينبغي أال نعمم الطالب معرفة ولكن نعممو كيف ي
من أىم الوسائل المستخدمة لتحقيق ىذا اليدف ىو توظيف ودمج المستحدثات 
التكنولوجية في عممية التعميم والتعمم. حيث تعد ميام الويب واحدة من تمك 
المستحدثات التي تساعد المتعمم من خالل مجموعة من االنشطة عمى البحث 

ما يريد الوصول اليو، وعمى ىذا فال يمكن واالستكشاف والتقصي حتى يصل إلى 
لممؤسسات التعميمية أن تتقدم دون االستفادة من ىذه التحوالت والتغيرات المتالحقة 

  وذلك لكي تقدم تعميم فعال لممتعمم.
ويمكن لتكنولوجيا التعميم إذا أحسن توظيفيا أن تقوم بتحسين التعميم كمو بدًءا 

من خالل التعاون مع باقي المنظومات الفرعية من الحضانة حتى الجامعة، وذلك 
 *(7، 1991العاممة في منظومة التعميم الشاممة.)فتح الباب عبد الحميم سيد، 

( إلى أن Dodge,2001;Dodge,2002;Hassanien,2006ويشير)
(، والميمة Introductionعناصر ميام الويب تتكون من: المقدمة أو التمييد )

((Tasksالعمميات أو ا ،( إلجراءاتProcess(والمصادر ،)Recourses والتقويم ،)
(Evaluation( واالستنتاجات أو التوصيات ،)(Conclusion وصفحة المعمم ،
(Teacher Page.) 

                                                 
*

 اإلصدار الخامس APAتم التوثيق بنظام  



 

313 

 فكرية رأفت ممدوح . أ التحصيل أثر نمط تقديم المنظمات التمهيدية ببيئة مهام الويب في تنمية   

؛ تشير إلي فاعمية ميام الويبولقد توصمت العديد من الدراسات إلي نتائج 
(؛ىويدا 2008ونوفل)الحيمة ؛((MacGregor  & Lou, 2005دراسةك

منى  (؛2015؛محمد مسعد) (2013إيمان صالح الدين)(؛2011سعيد)
 (.Hadriana, 2017)؛(2016(؛مي كمال)2016مصطفى)

ري الباحثة ومن خالل القراءة النقدية ألغمب الدراسات التي تناولت ميام الويب ت
بشكل عام  الكشف عن تأثير ميام الويب محاوالت قدمتت الدراساىذه أن معظم 
ثبات فعاليتيا ت التابعة المختمفة عمى المتغيرا ط بينيا وبين متغيرات أو محاولة الربوا 
رات التصميم داخل أنو ينبغي االىتمام بالمتغيرات البنائية ومتغي ةرى الباحثأخرى، لذا ت
، وتأثير ذلك عمى عمميات التعمم، ومن َثم االىتمام بمراحميا أو مكوناتيا ميام الويب

يب ضرورة ال تقل أىمية عن إثبات فعاليتيا ، وىذا ما ألن تطوير بيئة ميام الو 
( بضرورة تحسين وتطوير مكونات بيئة ميام 2006أوصت بو دراسة حنان الشاعر)

الويب، بيدف زيادة الدافعية والتحصيل، حيث تعد المقدمة عنصر ىام من عناصر 
ام الويب، أول ما يمتقي بو الطالب داخل مي ميام الويب ، والذى ترجع أىميتو  أنو

بتحفيز المتعممين واستثارتيم لحثيم عمى االقدام عمى التعمم تقوم باإلضافة إلى أنيا 
بصبر ومثابرة، ومن خالل اطالع الباحثة عمى األدبيات والدراسات السابقة في ىذا 

  .عنصر "المقدمة"عمى المجال وجد أن ىناك ندرة في البحوث والدراسات التي أجريت 
ين المقدمة بشكل عام في مصادر التعمم المتنوعة أىمية كبيرة وقد أولي الباحث

 Advanceفالمنظمات التمييدية"  واعتبرىا بعضيم من المنظمات التمييدية
Organizers  من أىم الركائز التي تقوم عمييا نظرية "أوزوبل" في التعمم ذو "

في تكوين األفكار  المعنى ، حيث أنيا تعد بمثابة موجيات أوليو يعتمد عمييا المتعمم
والمفاىيم حوليا ، والتي عمى أساسيا يتم االرتباط بينيا وبين المعمومات الجديدة المراد 
تعمميا وبالتالي فإن ىذه المنظمات أو الموجيات يجب أن تقدم لممتعمم قبل أن يستقبل 

 (185،1988،الشرقاوي محمد المعمومات الجديدة )أنور
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اط المنظمات التمييدية بشكل عام، حيث وقد تناولت بعض الدراسات أنم
( إلى أن المنظمات المرئية 2005أوضحت نتائج دراسة أشرف أحمد عبد المطيف)

وأظيرت ئية المكتوبة، المسموعة ليا اثر بالغ في إبقاء أثر التعمم من المنظمات المر 
 التحصيل فيلو أثر بالغ نمط خرائط المفاىيم ( أن 2002)نتائج دراسة فدوى عباس

وكشفت نتائج ي، نمطى االسئمة التحضيرية المسبقة، والممخص السبور واالستبقاء من 
( عن وجود فروق في التحصيل المعرفي لصالح نمط 2000دراسة عمرو جالل)

المنظم التمييدي السمعي البصري، والتي استخدمت ثالثة أنماط لممنظم التمييدي نمط 
 سمعي، ونمط بصري، وسمعي بصري.

تالف نتائج الدراسات التي تناولت أنماط المنظمات المتقدمة لتحديد ونتيجة الخ
داخل ميام  ت التمييديةأفضميا فقد نبعت الحاجة إلي معرفة أنسب نمط لممنظما

خرائط المفاىيم، )لحالي نمطين من المنظمات التمييدية، حيث يتبنى البحث االويب
مي عمى الكثير من المفاىيم ( وذلك الحتواء المحتوى العمالسمعية البصريةمقابل 

والحقائق والمعارف التي تحتاج إعادة صياغة ومن ىنا فيمكن ليذين النمطين أن 
حيث تقوم خرائط المفاىيم بترتيب المفاىيم في شكل ىرمي، من يقوما بيذا الدور؛ 

العام إلي الخاص مع توضيح العالقات التي توجد بين المفاىيم المختمفة والتي تعبر 
طوط متصمة عندما تكون مباشرة، وبخطوط غير متصمة عندما تكون غير عنيا بخ

مباشرة مع توضيح نوع العالقة بينيما، وىي بذلك تنظم المعارف والمفاىيم المقدمة 
لممتعمم التي ليا تأثير فعال في احداث عممية التعمم )عمي محمد عبد 

استي السمع تعتمد المنظمات السمعية البصرية عمى ح(، و 165،1996المنعم،
، كما فعاال في شد انتباه وجذب الطالبوالبصر، مما يجعل ليذه المنظمات تأثيرا 

يجعميم يكونون فكرة كاممة عن المفيوم من حيث تعريفة وأىميتو وخصائصو وكل ما 
 (.98،2005اشتمل عميو ىذا المفيوم)أشرف أحمد عبد المطيف،
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ب لألفضل وتنمية الجوانب تيدف العممية التعميمية إلى تعديل سموك الطالو 
والنفس حركية، وىو ما يسمى التحصيل الدراسي، وىناك عدة  المعرفية، والوجدانية

عوامل تؤثر عمى التحصيل الدراسي فمنيا ما يرتبط بالطالب من حيث قدراتو، 
وميولو، واستعداداتو، وأحوالو المزاجية والصحية، وحالتو النفسية، ومنيا ما يرتبط 

حيطة بو من حيث الوضع االجتماعي، والذي ينعكس بدوره عمى اتجاىات بالبيئة الم
والدى الطالب وحثيما لو وتشجيعيما عمى التحصيل، وىناك عدة عوامل أخرى ترتبط 
بالتحصيل الدراسي كالمواد الدراسية، وطريقة التدريس، والبيئة الدراسية، ويعتبر 

ويمثل أىمية خاصة في تقويم التحصيل الدراسي ىو أحد عوامل التكوين العقمي، 
األداء وخاصة األداء الذى يرتبط بالنشاط العقمي، وقد بحث العديد من العمماء 

ولعل من أبرز االتجاىات في وم التحصيل الدراسي بطرق مختمفة، المختصين مفي
تحديد ىذا المفيوم ىو ربطو بمفيوم التعمم المدرسي، وقد استخدمت اختبارات 

قدار ما تعممو الفرد بعد أن تعرض لنوع معين من التعميم، أي بعد التحصيل، لتحديد م
 (401،2004أن درس منيجا معينا أو تمقى برنامجا تعميميا خاصا)عمر عبدالرحيم،

يقة وواضحة بين ميام الويب أن ىناك ثمة عالقة وث ةرى الباحثمما سبق ت اوانطالقً 
 والمنظمات التمييدية والتحصيل .

  لبحثاإلحساس بمشكمة ا
تأتي مشكمة البحث من خالل مالحظة الباحثة وجود انخفاض في مستوى 
تحصيل طالب الصف الثاني الثانوي لمقرر عمم االجتماع، ومن خالل الدراسة 
االستكشافية التي قامت بيا الباحثة لمتأكد من ىذه المالحظة؛  عن طريق إجراء 

ن طالب الصف الثاني الثانوي المقابالت الشخصية غير المقننة مع: عينة عشوائية م
بمدرسة اسماعيل القباني الثانوية بنين بمغ عددىم ستون طالبا حيث أسفرت نتائج 

% عمى صعوبة دراسة محتوى  70الدراسة االستكشافية عن اتفاق أفراد العينة بنسبة 
المقرر، وعمى وجود العديد من المشكالت التي تعوق تحقيق أىداف التعمم المرتبطة 
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س ىذا المقرر، وأرجعوا ذلك إلى الطبيعة النظرية المجردة لممادة وغرابة بتدري
مصطمحاتيا وصعوبتيا عمييم واالعتماد في تدريس ىذا المقرر عمى أساليب التدريس 
التي ال تالئم ىذه الفئة من الطالب؛ حيث يتم االعتماد عمى ممارسات تقميدية ضعيفة 

ركيز واالعتماد عمى ممارسات تستيدف توليد في نقل وتوصيل المعمومات بداًل من الت
دراك العالقات بينيا؛ ومع عدد  وصناعة المعرفة من جانب المتعممين وفيم معناىا وا 
من معممي مادة عمم االجتماع وسؤاليم عن انخفاض مستوى تحصيل الطالب في 

جتماع مقرر عمم االجتماع لخصت الباحثة اجاباتيم في النقاط التالية: يتناول عمم اال
دراسة مصطمحات وموضوعات جديدة عمي البنية المعرفية لمطالب؛ االعتماد عمى 
الطرق التدريسية التقميدية التي تعتمد عمى التمقين واالستظيار؛ الطبيعة النظرية 

 المجردة لممادة ونقص الوسائل التعميمية. 
ة لتدريس وقد يرجع السبب في ىذه المشكمة إلى عدم توافر بيئة التعمم المالئم

ىذا المقرر؛ لذا فقد اقترحت الباحثة تصور حول توفير بيئة تعمم الكترونية بيا نمطين 
لممنظمات التمييدية)خرائط المفاىيم(،)السمعية البصرية( باستخدام ميام الويب لكي 
تالئم تدريس ىذا المقرر، واإلفادة من اإلمكانات المتعددة ليا في التغمب عمى 

لمقرر فالمفاىيم االجتماعية من أكثر المفاىيم تعقيدًا، وكذلك صعوبات تعمم ىذا ا
وجود صعوبة في تدريسيا، وتتيح بيئة التعمم االلكترونية باستخدام ميام الويب 
لممتعممين التعامل بسيولة مع تكنولوجيا الويب وأدواتو وتطبيقاتو بصورة جيدة وفعالة، 

بة وفاعمية ليم، ويراعي خصائصيم، وبالتالي فاستخداميا يحتمل أن يكون أكثر مناس
وقدراتيم، واستعداداتيم، وأسموب تعمميم، ويمبي احتياجاتيم التعميمية المختمفة، وكذلك 
يراعي طبيعة المحتوى التعميمي المقدم لمطالب، وذلك بما يحقق أىداف التعمم المراد 

ات التمييدية الوصول إلييا لصنع المعرفة وتنظيميا، وخاصة إذا ما تم تقديم المنظم
 المناسبة لطبيعة المحتوى، والمتعممين عير سياقات التعمم.  
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 البحث شكمةتحديد م
وتأسيسًا عمى ما سبق تتمثل مشكمة البحث الحالي في ضعف تحصيل طالب 
الصف الثاني الثانوي في مقرر عمم االجتماع والحاجة إلى تحديد أنسب نمط 

مقابل السمعية البصرية( باستخدام ميام الويب لممنظمات التمييدية )خرائط المفاىيم، 
 في تنمية التحصيل بمقرر عمم االجتماع لدى طالب الصف الثاني الثانوي.

 البحثأسئمة 
 لموصول الى حل لممشكمة سالفة الذكر، أمكن صياغة السؤال الرئيسي التالي:

حصيل "ما أثر نمط تقديم المنظمات التمييدية ببيئة ميام الويب في تنمية الت
 الدراسي بمقرر عمم االجتماع لدى طالب المرحمة الثانوية؟"

 يتفرع من السؤال الرئيسي أسئمة فرعية تتمثل في: و
بيئة ميام الويب لتنمية  نموذج التصميم التعميمي المقترح لبناءما  .1

 التحصيل بمقرر عمم االجتماع لطالب الصف الثاني الثانوي؟
يدية خرائط المفاىيم ببيئة ميام الويب ما أثر نمط تقديم المنظمات التمي .2

 لتنمية التحصيل  بمقرر عمم االجتماع لطالب الصف الثاني الثانوي؟
ما أثر نمط تقديم المنظمات التمييدية السمعية البصرية ببيئة ميام  .3

الويب لتنمية التحصيل بمقرر عمم االجتماع لطالب الصف الثاني 
 الثانوي؟

التمييدية )خرائط المفاىيم، مقابل  ما أنسب نمط لتقديم المنظمات .4
السمعية البصرية( ببيئة ميام الويب بمقرر عمم االجتماع لطالب 

 الصف الثاني الثانوي في تنمية التحصيل المعرفي؟
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 أهداف البحث
ييدف البحث الحالي إلى حل مشكمة ضعف تحصيل الطالب في مقرر عمم 

 االجتماع وذلك من خالل:
التحصيل بمقرر  ب القائمة عمى المنظمات التمييدية لتنميةتصميم بيئة ميام الوي .1

عمم االجتماع لدى طالب الصف الثاني الثانوي في ضوء نموذج تصميم تعميمي 
 مناسب.

التعرف عمى أثر نمط تقديم المنظمات التمييدية خرائط المفاىيم ببيئة ميام -2 .2
 لثاني الثانوي.الويب لتنمية التحصيل بمقرر عمم االجتماع لدى طالب الصف ا

التعرف عمى أثر نمط تقديم المنظمات التمييدية السمعية البصرية ببيئة ميام -3 .3
 الويب لتنمية التحصيل بمقرر عمم االجتماع لدى طالب الصف الثاني الثانوي.

التوصل إلى أنسب نمط لممنظمات التمييدية )خرائط المفاىيم، مقابل السمعية -4 .4
لتنمية التحصيل بمقرر عمم االجتماع لدى طالب البصرية( ببيئة ميام الويب 

 الصف الثاني الثانوي.
 أهمية البحث

تساعد البيئة المصممة في ىذا البحث في تنمية التحصيل بمقرر عمم االجتماع قد  .1
 لدى طالب الصف الثاني الثانوي.

في سع تقديم نتائج يمكن أن تساعد القائمين عمى التعميم في المؤسسات التعميمية بالتو  .2
 .لمنظمات التمييديةنمط ا استخدام ميام الويب واختيار أنسب

تساعدنا البيئة المصممة في ىذا البحث في إعداد بيئات تعميمية مماثمة لمواد تعميمية  .3
 أخري وفي مراحل دراسية مختمفة.

يفيد مصممي المناىج في التعميم عن بعد حيث يتواءم البحث الحالي مع قد  .4
 بناء المناىج وتطويرىا من حيث دمج التكنولوجيا في التعميم. االتجاىات الحديثة في
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 فروض البحث
بين متوسطي درجات طالب  0.05 ≥يوجد فرق دال احصائيا عند مستوي داللة  .1

المجموعة التجريبية األولي التي تدرس وفق نمط منظمات)خرائط المفاىيم( في 
 ح التطبيق البعدي.  التطبيقين القبمي والبعدي في االختبار التحصيمي لصال

بين متوسطي درجات طالب  0.05 ≥يوجد فرق دال احصائيا عند مستوي داللة  .2
المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس وفق نمط المنظمات )السمعية البصرية( 

 في التطبيقين القبمي والبعدي في االختبار التحصيمي لصالح التطبيق البعدي.
بين متوسطي درجات طالب  0.05 ≥توي داللة يوجد فرق دال احصائيا عند مس .3

ار التحصيمي لصالح البعدي في االختبالمجموعتين التجريبيتين في التطبيق 
 .المجموعة الثانية

 منهج البحث
ينتمي ىذا البحث إلى فئة البحوث التي تستيدف دراسة واختبار العالقات 

 .تابعةة وأثرىا عمى المتغيرات الالسببية بين المتغيرات المستقم
 متغيرات البحث

)خرائط  اننمط لتمييدية ببيئة ميام الويب، ولياالمتغير المستقل: المنظمات ا .1
 (.، السمعية البصريةالمفاىيم

 (التحصيل الدراسي) :التابعالمتغير  .2
 التصميم التجريبي لمبحث

و، سوف يستخدم في يالمستقل موضع البحث الحالي ونمط عمى ضوء المتغير
حدة حيث تقسم المجموعة التجريبية ي ذو المجموعة الواميم التجريبىذا البحث التص
 ويوضح الجدول التالي التصميم التجريبي لمبحث الحالي:، إلى مجموعتين

 



 

325 

 8102والثالثون  التاسعالعدد             ميم الجامعى             مجمة دراسات فى التع    

 ( التصميم التجريبي لمبحث1جدول)
المجم

 وعة
المعالجة  القياس القبمي

 التجريبية
 القياس البعدي

المجم
 وعة التجريبية

 األولى

اختبار -
 تحصيمي
 

نمط -
المنظمات التمييدية 
بخرائط المفاىيم 

 ببيئة ميام الويب

 ار تحصيمياختب-
 

المجم
وعة التجريبية 

 الثانية

اختبار -
 تحصيمي
 

نمط 
المنظمات التمييدية 
السمعية البصرية 

 ببيئة ميام الويب

 اختبار تحصيمي-

 حدود البحث:
 يقتصر البحث الحالي عمى:

 الثانية)المجتمع والوحدات المكونة لمبناء  الحدود الموضوعية: دراسة الوحدة
االجتماعي(، وتحديدا موضوعي البناء االجتماعي والتغير االجتماعي من مقرر 

 عمم االجتماع لطالب الصف الثاني الثانوي.
  الحدود المكانية: مدرسة الشييد طيار محمد فرحات الثانوية بنات، ادارة الوايمي

 التعميمية، محافظة القاىرة.
 2017/2018دود الزمنية: الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسيلحا. 

 البحث  أدوات
  (.ةعداد الباحثمن إ) االختبار التحصيمي 
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 مصطمحات البحث
 Web Questالرحالت المعرفية عبر الويب        

( بأنيا "نشاط تعميمي قائم عمي الويب يدور Fielder&Allen,2002,3ويعرفيا)
من واقع اىتمامات المتعمم، يقوم خالليا بفحص وجيات نظر  حول مشكمة حقيقية

مختمفة من مصادر متنوعة؛ بيدف الوصول إلي حمول، أو آراء تفيد في حل المشكمة، 
وأن دور المعمم يكون في تخطيط بيئة التعمم القائم عمي الويب، وتنظيم مصادر 

ك تعتمد استراتيجية ميام المعمومات، وتقديم اإلرشادات والتوجييات لحل المشكمة؛ ولذل
الويب عمى قدرة المعمم عمي تصميم االستراتيجية والميام المرتبطة بيا، وتحديد 

 األنشطة القائمة عمييا".
 : Advanced Organizerالمنظمات التمهيدية

( بأنيا" مادة تعميمية منظمة عمي 340، 2008وتعرفيا)أميره ابراىيم عباس، 
العمومية والوضوح تمت صياغتيا بأشكال متنوعة تقدم مستوي من الشمول والتجريد و 

 لمطمبة في بداية الحصو الدراسية وقبل تقديم المادة الجديدة وىي ترتبط بمادة الدرس".
 Achievementالتحصيل الدراسي 

( ىو "كل ما يكتسبو الطالب من معارف 307، 2004ويعرفو )وليم عبيد، 
 المشكالت نتيجة لدراسة مقرر معين".وميارات وأساليب تفكير وقدرات عمي حل 

 اإلطار النظري:
: سوف يتم عرض اإلطار النظري لمبحث من خالل ثالثة محاور رئيسة وىي

 .المنظمات التمييدية، التحصيل، ميام الويب
: مهام الويبأ  :وًلا

لقد تعددت التعريفات التي تناولت ميام الويب نظرًا الختالف وجيات نظر 
عًا الختالف األساس النظري الذى يقوم عميو كل بحث، فقد اتفق الباحثين وكذلك تب
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، 2013مان صالح)؛ إي Skylar &al.( 2007); Halt ( 2008)في تعرفيا كاًل من
(؛ بأنيا "طريقة تدريس جديدة تعتمد 32، 2013ليمى الجيينى)(؛ ماىر صبري و 178

داخل الويب في عمى البحث المنظم والذى ييدف الى توظيف المعمومات الموجودة 
انتاج منتج معين في صورة عروض تعميمية أو صفحات ويب، تعتمد كميًا أو جزئيًا 
عمى المصادر االلكترونية الموجودة عمى الويب والمنتقاة مسبقًا، مع دمج مجموعة 

 أخري من المصادر كالكتب واألقراص المدمجة او أي مصادر أخري لممعرفة". 
( بأنيا "بيئة تعمم موجيو تقوم عمى 396، 2014ويعرفيا نبيل عزمي)

االستقصاء يتفاعل فييا المتعممون مع مصادر التعمم الموجودة عمى شبكة اإلنترنت 
لتنمية ميارات التفكير العميا من خالل العمل التعاوني في مجموعات صغيرة، وىذه 

د من الطريقة تعمل عمي تحويل عممية التعمم إلي عممية تعمم ممتعة لممتعممين وتزي
 دافعيتيم لمتعمم". 

وفى ضوء ما سبق يمكن تعريف ميام الويب في البحث الحالي بأنيا" بيئة تعمم 
فردية تقدم من خالل موقع تعميمي عبر الويب تعتمد عمى قائمة بالمصادر المختارة 
مسبقا من قبل المعمم، والتي تسمح لممتعممين بتنفيذ الميام المكمفين بيا وفق فترة زمنية 

نة، بيدف توظيف المعمومات الموجودة داخل الويب في تحقيق األىداف المنشودة، معي
 وتنمية التنظيم الذاتي لمتعمم لطالب الصف الثاني الثانوي بمقرر عمم االجتماع"

والمتفحص لفمسفة ميام الويب يجدىا تقوم عمى افتراضات نظرية بياجو 
أي أن الفرد ىو الذى يبنى معرفتو  والنظرية البنائية من خالل مبدأ بنائية المعرفة،

عادة بناء الفرد لمعرفتو من خالل عمميو تفاوض اجتماعي مع اآلخرين  بنفسو، وا 
وأىمية ىذا التفاعل االجتماعي في تحقيق النمو العقمي، والتخمص من التمركز حول 
الذات، وبناء الخبرة القائمة عمى النشاط)وداد عبد السميع إسماعيل؛ وياسر بيومي 

 (.5،2008عبدة، 
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وقد حددت وزارة التربية والتعميم العمانية مكونات ميام الويب في خمسة عناصر 
وىي )التمييد، والميام، والمصادر، والتقييم، والخاتمة(، بينما استقر كل 

(، )عبد العزيز طمبة، 163، 2006، )حنان محمد الشاعر، (Dodge, 2001)من
-18، 2015(، )وليد يوسف محمد، 14-13، 2015)حسن الباتع،  ،(، 2009
 –الميمة  –( عمى أن ميام الويب تتكون من ستة عناصر أساسية ىي: "المقدمة 20

( 2012الخاتمة"، كما أضاف )محمد أبو حطب،  –التقويم  –العمميات  –المصادر 
مكونات أخرى يمكن أن تضاف إلى المكونات الست السابقة وىي "صفحة المعمم، 

( مكونين آخرين لمعناصر الست السابقة 2011أضافت )زينب أمين، والنتائج"، كما 
 ".Quizesوىي "صفحة العنوان، وصفحة اإلختبارات الذاتية 

، 2014(؛ نبيل عزمي)156-155، 2011وقد أشار كال من: زينب أمين)
إلى وجود نوعين رئيسيين لميام الويب   (Chou, 2011, 55)(؛398-399

 المدة الزمنية الالزمة لتنفيذىا، وىما كاالتي:التعميمية بناء عمى عامل 
  النوع األول: ميام الويب قصيرة المدىShort-Term Web Quest 

يستغرق ىذا النوع مدة تتراوح  من حصة إلي أربع حصص، ويكون اليدف 
حداث الدمج  التربوي منيا الوصول إلى مصادر المعمومات وفيميا واسترجاعيا وا 

 .ع المعرفة السابقة المرتبطة بياوالتكامل فيما بينيا م
 النوع الثاني: ميام الويب طويمة المدى Long-Term Web Quest 

يمتد ىذا النوع من أسبوع إلى شير كامل ، وييدف إلى إكساب الطالب ميارات 
التفكير المتعمق مثل التحميل والتركيب والتقويم، فيو يتمحور حول أسئمة يجيب عنيا 

 تطبيق المعرفة.الطالب لميمة العمل و 
وقد استفاد البحث الحالي من ىذا المحور في التعرف عمى مفيوم ميام الويب 
وكذلك المميزات والخصائص العامة لميام الويب ومكوناتيا وأنواعيا ونظريات التعمم 
المنبثقة منيا، وذلك في انتاج وتنفيذ الموقع اإللكتروني الخاص بيام الويب، حيث 
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ة اآلراء واألسس التي استقرت عمييا األدبيات والدراسات السابقة روعي في انتاجيا كاف
 والخبراء في ىذا المجال، وذلك بما يخدم أىداف البحث الحالي وال يتعارض معيا.

 ثانياا: المنظمات التمهيدية:
تعد المقدمة في ميام الويب أول ما يمتقي بو الطالب داخل ميام الويب، وقد 

شكل عام في مصادر التعمم المتنوعة أىمية كبيرة واعتبرىا أولي الباحثين المقدمة ب
 (.185،1988بعضيم من المنظمات التمييدية)أنور محمد الشرقاوي،

فكرة المنظمات التمييدية من أىم ما جاء بو اوزوبل في نظريتو الخاصة وتعد 
 ,Entwistle( 1981, 210); Healy(1989بالتعمم ذي المعنى، ويتفق كاًل من
628); Novak(1990,  973)   وسيمة أو أداة تعميمية تشبو "في تعرفيا عمى أنيا

الجسر تساعد المتعمم عمى عبور الفجوة بين المعمومات الحالية الموجودة في بنية 
 المتعمم المعرفية، والمادة الجديدة المراد تعمميا إذا ما أراد أن يتعمميا بنشاط وفعالية"

أنيا "أداة تعمم تتيح لممادة الجديدة المراد ( 113، 2007ويعرفيا عادل سرايا)
تعمميا التمثيل الناجح بسيولة داخل البنية المعرفية لممتعمم، وبالتالي فيي بمثابة النواة 

 الرئيسية التي يتم حوليا تنظيم وبناء المادة الدراسية"
وترى الباحثة أن المنظمات التمييدية توصف بأنيا)مقدمة شاممة، أو جممة 

ية، أو جممة استياللية، أو أداة تعميمية، أو محتوى معرفي، أو مادة تمييدية استنتاج
مختصرة( تقدم في بداية الدرس عند مستوى مالئم من التجريد والعمومية تعمل عمى 
ربط المعرفة السابقة في بنية المتعمم بالمعرفة الجديدة المراد تعمميا؛ لتقوم بتنظيم وبناء 

 تعمميا مما يساعد المتعمم عمى زيادة الفيم  والقدرة عمى التذكر.المادة الدراسية المراد 
( مميزات المنظمات التمييدية فيما يمى: 326،2003وتذكر)إيزيس عازر،

إظيار المفاىيم العممية التي تعمميا الطالب فيما سبق وابرازىا عمى السطح يسيل 
دمجيا مع المفاىيم  ربطيا بالمفاىيم الجديدة؛ تضيف المفاىيم الجديدة بحيث يسيل
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المختزنة في البنية المعرفية؛ تسييل تعمم واستيعاب المفاىيم العممية من جانب 
 الطالب الستعماليا كمحاور تنظم وتبوب عمى أساسيا المعمومات والتفاصيل الالحقة.

( أنماط تقديم المنظمات 343،2008وحددت )أميرة إبراىيم عباس،
ومات في أوراق تقرأ لممتعممين قبل البدء بتدريس مكتوبة عمى شكل معم-1التمييدية:

الموضوع أو تكون مكتوبة عمى سبورات جانبيو أو أماميو اضافية طوال المدة التي 
غير مكتوبة وتشمل عمى أنواع عديدة منيا: -2يقوم بيا المعمم بشرح الموضوع الجديد؛

تمك التي ك Audio-Visual  Advance Organizersالمنظمات السمعية البصرية 
التي تستخدم Audio-Advance Organizers تستخدم األفالم؛ المنظمات السمعية

-فييا الوسائل السمعية مثل التسجيالت الصوتية والشرح المفظي؛ المنظمات البصرية
Visual  Advance Organizer وتستخدم فييا الوسائل البصرية كالصور والرسوم؛

ي تستخدم فيو الصور والرسوم والكممات الموحات: وىي عبارة عن تمثيل توضيح
واالرقام لتنظيم قدر كبير من البيانات أو إلظيار عالقات معينة بين معمومات؛ 

 .Concepts Mapsالخرائط: ومن امثمتيا خرائط المفاىيم 
وقد تناولت بعض الدراسات أنماط المنظمات التمييدية بشكل عام، حيث 

( إلى أن المنظمات المرئية 2005لمطيف)أوضحت نتائج دراسة أشرف أحمد عبد ا
 المسموعة ليا اثر بالغ في إبقاء أثر التعمم من المنظمات المرئية المكتوبة.

( التي ىدفت إلى معرفة أثر استخدام 2002وأظيرت نتائج دراسة فدوى عباس)
ثالثة أنماط من المنظمات التمييدية في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط 

فكانت النتائج لصالح نمط خرائط المفاىيم في مقابل نمطى االسئمة واالستبقاء 
 التحضيرية المسبقة، والممخص السبوري.

( عن وجود فروق في التحصيل 2000وكشفت نتائج دراسة عمرو جالل)
المعرفي لصالح نمط المنظم التمييدي السمعي البصري، والتي استخدمت ثالثة أنماط 

 ونمط بصري، وسمعي بصري.لممنظم التمييدي نمط سمعي، 



 

331 

 8102والثالثون  التاسعالعدد             ميم الجامعى             مجمة دراسات فى التع    

ونتيجة الختالف نتائج الدراسات التي تناولت أنماط المنظمات المتقدمة لتحديد 
أفضميا فقد نبعت الحاجة إلي معرفة أنسب نمط لممنظمات المتقدمة داخل ميام 
الويب، حيث يتبنى البحث الحالي نمطين من المنظمات التمييدية)خرائط المفاىيم، 

بصرية( وذلك الحتواء المحتوى العممي عمى الكثير من المفاىيم مقابل السمعية ال
والحقائق والمعارف التي تحتاج إعادة صياغة ومن ىنا فيمكن ليذين النمطين أن 

 يقوما بيذا الدور.
وقد استفادت الباحثة من ىذا المحور في التعرف عمى مفيوم المنظمات 

رة ليا، وكذلك أنواعيا المختمفة، التمييدية ومميزاتيا وخصائصيا، والنظريات المفس
وذلك الختيار أنسب األنماط التي من الممكن أن تحقق أىداف  ىذا البحث، والنتائج 

 المرجوة منو.
 ثالثاا: التحصيل:

( بأنو "درجة االكتساب التي يحققيا الفرد، أو 305،2000يعرفو صالح عالم)
 أو مجال تعميمي". مستوى النجاح الذي يحرزه أو يصل إليو في مادة دراسية

( أنو "المستوى الذي وصل إليو الفرد في تحصيمو 1993ويعرفو عويد العنزي)
لممواد الدراسية والذي يقاس باالمتحانات التحصيمية التي تتم في نياية العام الدراسي، 

 ويعبر عنو بالمجموع الكمي لدرجات الفرد في جميع المواد الدراسية".
أنو "الدرجة الكمية التي يحصل عمييا طالب الصف وتعرفو الباحثة اجرائيا ب

الثاني الثانوي عينو البحث في االختبار التحصيمي المعرفي البعدي الذي أعد ليذا 
  الغرض".

( وجود عدة عوامل تؤدي إلى ارتفاع أو 57،1998ويوضح إبراىيم الفار)
رتو عمى انخفاض التحصيل الدراسي ومنيا: استعداد الطالب لدخول المدرسة، وقد

استيعاب المواد األكاديمية المقررة عميو، كذلك قدرتو عمى تعمم الميارات المصاحبة 
لمعممية التعميمية، أيضا توجد أسباب أكاديمية وتعميمية ومنيا تحفيز المتعممين عمى 
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 التعمم واستثارتيم لحثيم عمى االقدام عمى التعمم بصبر ومثابرة .
جتماع تعد ضرورة اجتماعية تربوية في آن وترى الباحثة أن دراسة عمم اال

واحد، كما أنيا تكسب الطالب القيم واالتجاىات العممية التربوية وتحقق الوظيفة 
االجتماعية واألكاديمية لممدرسة الثانوية؛ لذا كان البد االىتمام بصعوبات تعمم ىذا 

التي تناسب طالب  المقرر، وتقديم كافة الحمول األكاديمية والتربوية والتكنولوجية لو
 .ىذه المرحمة؛ األمر الذى من شأنو زيادة التحصيل الدراسي لمقرر عمم االجتماع

وقد استفادت الباحثة من ىذا المحور من خالل معرفة مفيوم التحصيل 
الدراسي، والعوامل المؤثرة فيو؛ وذلك في تفسير نتائج ىذا البحث، ومعرفة األسباب 

 ققة. التي أدت إلى النتائج المتح
  إجراءات البحث:

من أجل ضمان نجاح التصميم التعميمي عبر الويب البد من استناده إلى 
نموذج تصميم تعميمي فعال يتناسب مع بيئة التعمم اإللكتروني عبر الويب؛ وقد 
اطمعت الباحثة عمى مجموعة من نماذج التصميم التعميمي، والتي تناسب بيئة التعمم 

 ,Dodge(، ونموذج )ADDIEذج العام لمتصميم التعميمي )عبر الويب ومنيا: النمو 
 ,Dick & Carey( ونموذج )2003(، ونموذج )محمد عطيو خميس، 2001
وقد الحظت الباحثة من خالل  (،2015(، ، ونموذج )وليد يوسف محمد، 2008

استعراض ىذه النماذج أنيا تتشابو إلي حد كبير في إطارىا العام، فال يكاد يخمو 
من النماذج السابقة من المراحل التالية: التحميل، والتصميم، والتطوير، نموذج 

والتطبيق، والتقويم، غير أن تمك النماذج تختمف في الخطوات الخاصة بكل مرحمة، 
وذلك وفقًا لميدف الذي يسعي لتحقيقو النموذج؛ إال أنو تم االستفادة من ىذه المراحل 

الذي تم اختياره الحتوائو عمي المراحل   ADDIEوالخطوات  في سياق النموذج العام 
األساسية لتطوير بيئات التعمم البنائية مع إمكانية تطويعو ليتناسب وطبيعة بيئة التعمم 

، ADDIEالمستيدفة، وعمي ضوء ذلك تبنت الباحثة النموذج العام لتصميم التعميم 
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ون النموذج من وذلك بعد أن تم تعديمو بما يتالءم مع متغيرات البحث؛ حيث يتك
 :خمس مراحل رئيسة تحددت فيما يمي

 أوًلا: مرحمة التحميل:  
 تحميل المشكمة وتقدير الحاجات:  .0

 تم تحديد المشكمة بالتفصيل في الجزء الخاص بيا في بداية ىذا البحث. 
 تحديد خصائص الفئة المستهدفة:  .8
 ثاني الثانوي( ينتمي أفراد عينة البحث الحالي إلي المرحمة الثانوية )الصف ال

 –إدارة الوايمي التعميمية  –بمدرسة الشييد طيار محمد فرحات الثانوية بنات 
 محافظة القاىرة .

 ( طالبة موزعين عمي جميع فصول الصف الثاني الثانوي 50يبمغ عدد الطالب )
( 10ستبعاد نتائج )بالمدرسة، وعددىم ثالثة فصول تخصص أدبي، وذلك بعد ا

" طالب 7" طالب لممجموعة األولي،" 3طالب لم يكمموا تنفيذ التجربة)"
" طالبة 25( طالبة) "50لممجموعة الثانية(، وبذلك يبمغ عدد عينة البحث )

" طالبة اشتركت في التطبيق 25اشتركت في التطبيق بنمط "خرائط المفاىيم"، "
 ميق صوتي"(بنمط السمعي البصري "خرائط مفاىيم بتع

  لم يسبق لألفراد عينة البحث دراسة مقرر عمم االجتماع وتم االستدالل عمي ذلك
من خالل نتائج االختبار القبمي الذي تم تطبيقو قبميًا عمي عينة البحث قبل البدء 

 في إجراء البحث الحالي.
 تحميل بيئة التعمم: .3

 الل موقع قامت الباحثة بتصميم الدروس واألنشطة المرتبطة بيا من خ
 تعميمي إلكتروني لتنفيذ ميام الويب.

  كذلك لم يكن لدي الطالب مشكمة في االتصال بالشبكة والتفاعل من خالليا؛
 حيث يتوافر لدي معظم الطالب أجيزة كمبيوتر بالمنزل متصمة بشبكة اإلنترنت.
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 تحديد األهداف العامة: .4
 ل من خالل قياس أثر "تنمية وزيادة التحصي اليدف العام لممحتوي المقترح ىو

نمطْي المنظمات التمييدية)خرائط المفاىيم/السمعية البصرية(في بيئة ميام الويب  
لدى طالب المرحمة الثانوية"، وذلك في مقرر عمم االجتماع)المجتمع والوحدات 

 المكونة لمبناء االجتماعي( لمصف الثاني الثانوي.
  الدراسية، والتي وضعتيا وفي ضوء الموضوعات والمحددات الخاصة بالوحدة

 الباحثة تم تحديد اثنين من األىداف العامة الفرعية لممحتوي الدراسي، وىما: 
 اكساب الطالب معمومات عن ماىية البناء االجتماعي .1
 معرفة الطالب بجوانب موضوع التغير االجتماعي .2

 ثانياا : مرحمة التصميم :
 وتضمنت ىذه المرحمة الخطوات التالية:

 هداف التعميمية :تصميم األ .0
تم تحديد األىداف التعميمية في ضوء اليدف العام السابق تحديده، وقد روعي 
في صياغو األىداف الشروط الواجب مراعاتيا في صياغة األىداف التعميمية، وقد 
أعدت الباحثة قائمة بيذه األىداف السموكية في صورتيا المبدئية،  التي تتكون من 

 (.2أىداف عامة، كما مبين بجدول) (2( ىدف تتفرع من )30)
 تصميم محتوي مهمة الويب وتنظيمه:  .8

تم تحديد محتوى ميمة الويب عمى ضوء األىداف التعميمية السابق تحديدىا 
سابًقا، وقد تمت مراعاة ارتباط ىذا المحتوى باألىداف الموضوعة سمًفا، وأن يكون 

( المحتوى المحدد لمميمة عبر 2مناسًبا لممتعممين، وقاباًل لمتطبيق، ويوضح جدول )
 الويب..
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 .محتوى الميمة عبر الويب (2جدول )
 األىداف التعميمية المحتوى الموضوع
 15 البناء االجتماعي األول
 15 التغير االجتماعي الثاني

 30 المجموع
 تصميم األنشطة التعميمية: .3

لموضوعيين قامت الباحثة بتصميم األنشطة التعميمية وطريقة تقييميا في ا
التعميميين المكونين لميام الويب، بحيث تتنوع األنشطة بين أنشطة تجميع المعمومات، 

عادة صياغتيا في ممف  ، واإلجابة عمى powerpoint، وعروض wordوسردىا وا 
 األسئمة المختمفة.

 اختيار مصادر التعمم: .4
وثوقة واآلمنة تم البحث خالل شبكة اإلنترنت الختيار مصادر التعمم المالئمة والم

لتنفيذ األنشطة بدقة، حيث اختارت الباحثة عدد من المصادر المتاحة عبر الويب والتي 
يمكن أن تخدم أىداف الميمة وأنشطتيا بشكل أساسي، والتي أقرىا المحكمون عند تحكيم 
المحتوي، وىي عبارة عن روابط لمواقع ومجالت الكترونية وممفات فيديو متاحة عمي 

 غيرىا من المصادر.اليوتيوب و 
 تصميم  سيناريو استراتيجيات التفاعالت التعميمية : .5

ساىم ذلك في تحديد أىم الروابط االلكترونية التي تشتمل عمي موضوعي البناء 
االجتماعي والتغير االجتماعي المتعمقة بعمم االجتماع، كما ساىم ذلك في تحديد أىم 

لكتروني الخاص بالرحالت المعرفية؛ البرامج التي استخدمت في تصميم الموقع اإل
باإلضافة إلي أنو بفضل ذلك السيناريو تم تصميم معالجتي ميمة الويب بالشكل الذي 
يتيح لمطالب كل سبل التحكم في تفاعمو مع محتويات وعناصر الميمة عبر النقر بالفأرة 

 أو الروابط الفائقة، أو االختيار من القوائم.
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 ثالثاا: مرحمة التطوير:
عد االنتياء من مرحمة السيناريو، وانتاج رحمتان معرفيتان لميام الويب بكافة ب

مكوناتيا التي تم تصميميما متطابقان في جميع المكونات فيما عدا المقدمة، وتم 
تجميع الروابط اإللكترونية المستخدمة في ميام الويب وتنظيميا وترتيبيا واخراجيا، 

باستخدام بعض البرامج االلكترونية )برامج وقد تمت عممية تصميم ميام الويب 
( حساب لمطالب عمي الموقع 60التأليف( المتخصصة؛ باإلضافة إلي إنشاء )

(، وكممة user nameالخاص بالرحالت المعرفية، يتضمن كل منيا اسم المستخدم)
( حساب لطالب المجموعة التجريبية األولي، 28( ، بواقع )passwordالمرور)

 الب المجموعة التجريبية الثانية.( حساب لط32)
 رابعاا: مرحمة التطبيق:

حيث تم نشر ميام الويب المتعمقة بتدريس عمم االجتماع عمي احدى أجيزة 
وذلك إلتاحة استخداميا والتفاعل معيا من قبل الطالب، وتم حجز  serversالخوادم 
و عمي " لمدخول من خالل http:// sociologywq.com" باسم " "domainنطاق

ميام الويب لطالب كاًل من المعالجتين التجريبيتين مع اختالف كود تسجيل الدخول 
لطالب المعالجة التجريبية األولي)بيئة ميام الويب ذات المقدمة بخرائط المفاىيم(، 
 عن طالب المعالجة التجريبية الثانية)بيئة ميام الويب ذات المقدمة السمعية البصرية( 

 تقويم:خامساا: مرحمة ال
سيتم عرض ىذه المرحمة في الجزء الخاص بتنفيذ التجربة األساسية لمبحث 

 ونتائجو.
 .جازتيا  بناء أدوات القياس وا 
 :االختبار التحصيمي 
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ياس التحصيل الدراسي لدى بيدف ق ة بإعداد اختبار تحصيميالباحث تقام
جتماعية المجتمع والوحدات االطالب الصف الثاني الثانوي بمقرر عمم االجتماع)

االجراءات  ةالباحث ت، وإلتمام االختبار التحصيمي اتبعالمكونة لمبناء االجتماعي(
 التالية:

بتصميم مفردات االختبار في صورة أسئمة موضوعية، وتكون  ةالباحث تقام
 ( درجة30الكمية لالختبار التحصيمي بـ ) الدرجة ، وتم تحديد( سؤال30االختبار من )

، كما تم عرض االختبار التحصيمي عمى مجموعة من لبواقع درجة لكل سؤا
تكنولوجيا  مناىج وطرق تدريس مواد فمسفية، وكذلك المحكمين المتخصصين في

التعميم، لمعرفة آرائيم حول االختبار من حيث وضوح السؤال من عدمو، ومن حيث 
م، كما الدقة العممية ومناسبتو لمعينة، ومن حيث صالحية االختبار لمتطبيق بشكل عا

أتيح لممحكم تسجيل أي تعديل آخر مقترح حول كل سؤال بمفرده، ىذا وقد تم تعديل 
بعض األسئمة من حيث الصياغة بناًءا عمى توصيات بعض المحكمين، وقد روعي 
توزيع مفردات االختبار لكل الموضوعات بالتساوي والتأكد من تغطية االختبار لجميع 

ختبار من خالل تطبيقو عمى عينة تجريبية الموضوعات، كما تم حساب زمن اال
الزمن عن طريق جمع  توسط الزمن الذي استغرقو الطالباستطالعية وتم حساب م

( 30وقسمة الناتج عمى عددىم، وقد بمغ متوسط الزمن ) الذي استغرقو جميع الطالب
 لالختبار حتى تكون مرشدا لمطالب بوضع تعميمات واضحة ةالباحث تدقيقة، كما قام

بإجراء تحميل لمفردات االختبار التحصيمي،  ةالباحث قامتفيم طبيعة االختبار، كما ل
والتي تتضمن حساب معامالت الصعوبة والسيولة والتمميز لكل مفردة، وقد تراوحت 

(، وىي معامالت صعوبة 0.60 -0.35معامالت الصعوبة لمفردات االختبار بين )
(، وىي 1 - 0.40ت  االختبار بين )جيدة، كذلك تراوحت معامالت تمييز مفردا

معامالت تمييز جيدة، ومن ثم تشير تمك النتائج إلي صالحية االختبار التحصيمي 
 لالستخدام في البحث الحالي.
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 -بحساب ثبات االختبار بطريقة ألفا ةالباحث تقامثانيًا: ثبات االختبار: 
 -م معامل سبيرمان، والتجزئة النصفية باستخدا(0.965) كرونباخ وكانت نسبتيا 
(، وىي نسبة ثبات مرتفعة األمر الذي يشير إلي 0.93براون وكانت نسبتيا )

 صالحية استخدامو في البحث الحالي.
 التجربة اًلستطالعية لمبحث:

تطالعية لمبحث عمى عينة من طالب الصف بإجراء التجربة االس ةالباحث تقام
القاىرة، وقد  محافظة-إدارة الوايمي تالثاني الثانوي بمدرسة الشييد طيار محمد فرحا

( طالب، وتم تقسيميم 20تجربة االستطالعية نحو )المطبق عمييم ال بمغ عدد الطالب
لممجموعة الواحدة، وتم حساب الفاعمية  ( طالب10، بواقع )إلى مجموعتين تجريبيتين

لمعدلة " لحساب نسبة الكسب اBlackخالل معادلة بالك " خمية لمميمة عبر الويبالدا
في تنمية  ي مؤشًرا لفاعمية الميمة عبر الويب (، مما يعط1.34وبمغت النسبة )

بمقرر عمم االجتماع)المجتمع والوحدات المكونة لمبناء االجتماعي( لدى  التحصيل
 .طالب المرحمة الصف الثاني الثانوي

 :التجربة اًلساسية لمبحث
 ( طالب في بداية الت60تم اختيار عينة تقدر بـ ) جربة األساسية لمبحث من

إدارة –د طيار محمد فرحات الثانوية طالب الصف الثاني الثانوي بمدرسة الشيي
محافظة القاىرة، تم تقسيم الطالب إلى مجموعتين تجريبيتين قوام كال منيا  -الوايمي

 ( طالب. 30)
 ( طالب ىم من التزموا بأداء التجربة لنيايتيا ، وبنا50تم اإلبقاء عمى عدد ) ء

 عميو أصبح تقسيم المجموعات كالتالي: 
( طالًبا تم إمدادىم بنمط المنظمات 25المجموعة التجريبية األولى عددىم ) .1

 بخرائط المفاىيم 
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( طالًبا تم إمدادىم بنمط المنظمات 25المجموعة التجريبية الثانية عددىم ) .2
 السمعية البصرية )فيديو(.

 ي( قبمًيا عمى الطالب، ثم رصد درجات تم تطبيق أداة القياس)االختبار التحصيم
في كال منيما، وذلك بيدف قياس مدى إلمام الطالب بالمحتوى التعميمي من 
خالل بيئة ميام الويب، وكذلك الستخدام ىذه الدرجات المرصودة في التأكد من 

 تجانس المجموعتين التجريبيتين.
   الويب التعميمية موضع بعد االنتياء من دراسة الموقع اإللكتروني الخاص بميام

البحث تم تطبيق  االختبار التحصيمي عمى مجموعتي البحث التجريبيتين، ثم 
رصد درجات أفراد المجموعتين التجريبيتين، وذلك تمييًدا لمتعامل معيا ومعالجتيا 

 إحصائًيا.
 :عرض النتائج وتفسيرها

 فيما يتعمق بالفرض األول:
بين  0.05 ≥صائًيا عند مستوي داللة يوجد فرق دال احوالذى ينص عمى أنو: 

متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية األولي التي تدرس وفق نمط 
منظمات)خرائط المفاىيم( في التطبيقين القبمي والبعدي في االختبار التحصيمي لصالح 

 التطبيق البعدي. 
فرق ولمتحقق من صحة الفرض األول قامت الباحثة بإجراء اختبار ت لداللة ال

 بين المتوسطات لممجموعات المرتبطة، وفيما يمي النتائج التي حصمت عمييا الباحثة:
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( نتائج اختبار ت لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعة 3جدول )
 التجريبية األولي في القياسين القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 اريالمعي

 قيمة "ت"
درجا
ت 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

حجم 
 2األثر

التجريبية األولي 
 قبمي

25 2.5200 
1.0456

3 -32.188 
 

24 
 

.01 .97 
التجريبية األولي 

 بعدي
25 22.680 

3.1585
9 
 1.711= 24ودرجات حرية   05.قيمة ت الجدولية عند مستوي داللة 
 2.492= 24ودرجات حرية   01.قيمة ت الجدولية عند مستوي داللة 

( وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات 3يتضح من نتائج جدول )
المجموعة التجريبية األولي في القياسين القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي لصالح 
القياس البعدي حيث كانت قيمة ت المحسوبة أكبر من قيمة ت الجدولية عند مستوي 

 ذي يشير إلي ضرورة قبول الفرض البحثي.األمر ال 01.داللة 
 فيما يتعمق بالفرض الثاني:

بين  0.05 ≥: يوجد فرق دال احصائيا عند مستوي داللة والذى ينص عمى أنو
متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس وفق نمط المنظمات 

بار التحصيمي لصالح )السمعية البصرية( في التطبيقين القبمي والبعدي في االخت
 التطبيق البعدي.

ولمتحقق من صحة الفرض قامت الباحثة بإجراء اختبار ت لداللة الفرق بين  
 المتوسطات لممجموعات المرتبطة، وفيما يمي النتائج التي حصمت عمييا الباحثة:

( نتائج اختبار ت لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعة 4جدول)
 في القياسين القبمي والبعدي لالختبار التحصيميالتجريبية الثانية 
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 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة "ت"
درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

حجم 
 2األثر

التجريبية الثانية 
 قبمي

25 2.4400 1.04403 
-31.996 

 
24 
 .01 .96 

التجريبية الثانية 
 3.78594 25.400 25 بعدي

 1.711= 24ودرجات حرية   05.قيمة ت الجدولية عند مستوي داللة  
 2.492= 24ودرجات حرية   01.قيمة ت الجدولية عند مستوي داللة 

( وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات المجموعة 4يتضح من نتائج جدول )
لح القياس البعدي حيث التجريبية الثانية في القياسين القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي لصا

األمر الذي  01.كانت قيمة ت المحسوبة أكبر من قيمة ت الجدولية عند مستوي داللة 
 يشير إلي ضرورة قبول الفرض البحثي.

 فيما يتعمق بالفرض الثالث:
بين  0.05 ≥: يوجد فرق دال احصائيا عند مستوي داللة والذى ينص عمى أنو

جريبيتين في التطبيق البعدي في االختبار التحصيمي متوسطي درجات طالب المجموعتين الت
 لصالح المجموعة الثانية

ولمتحقق من صحة الفرض قامت الباحثة بإجراء اختبار ت لداللة الفرق بين 
 المتوسطات لممجموعات المرتبطة، وفيما يمي النتائج التي حصمت عمييا الباحثة:

ي درجات المجموعتين التجريبيتين ( نتائج اختبار ت لداللة الفرق بين متوسط5جدول)
 في القياس البعدي لالختبار التحصيمي

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة "ت"
درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

حجم 
 2األثر

التجريبية األولي 
 بعدي

25 22.6800 3.15859 -2.758 
 

48 
 

.01 .13 
 3.78594 25.4000 25 التجريبية الثانية بعدي
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 2= 48ودرجات حرية  05.قيمة ت الجدولية عند مستوي داللة 
 2.66= 48ودرجات حرية  01.قيمة ت الجدولية عند مستوي داللة 

( وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات 5يتضح من نتائج جدول )
ح المجموعة المجموعتين التجريبيتين في القياس البعدي لالختبار التحصيمي لصال

التجريبية الثانية؛ حيث كانت قيمة ت المحسوبة أكبر من قيمة ت الجدولية عند 
 ( األمر الذي يشير إلي ضرورة قبول الفرض البحثي.01مستوي داللة) .

  تفسير النتائج ومناقشتها:
          أشارت النتائج المرتبطة بالتحصيل إلى وجود فرق دال احصائًيا عند مستوى

بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبيتين عمى االختبار  ( 010) 
التحصيمي ترجع إلى أثر نمط المنظمات التمييدية)خرائط المفاىيم/السمعية البصرية( 
لصالح طالب المجموعة التجريبية الثانية التي درست وفق النمط السمعي البصري، 

م بيئة ميام الويب القائمة عمى وترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى:  أنو في ضوء تصمي
المنظمات التمييدية بنمطييا)خرائط المفاىيم/السمعية البصرية( اتضح أن النمط 
السمعي البصري أفضل من نمط خرائط المفاىيم في التحصيل الدراسي ؛حيث أنو 
أتاح فرصة رؤية المحتوى التعميمي بصورة كمية بجانب اشتراك أكثر من 

ي التعمم، عمل ذلك عمى جذب انتباه الطالب وزيادة تركيزىم، حاسة)السمع، البصر( ف
 مما دفعيم وشجعيم عمى التحصيل الدراسي العميق لممحتوى العممي المقدم ليم.

( التي أوصت 2014وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من: دراسة أكرم عمي)
د، كما أظيرت بتشجيع الممارسات الجيدة لممنظمات التمييدية في بيئة التعمم عن ُبع

نتائجيا وجود فرق دال إحصائًيا بين المجموعتين التجريبيتين في اختبار التحصيل 
المعرفي المرجأ لصالح المجموعة التجريبية الثانية التي استخدمت المنظم البصري 

( توصمت إلى وجود فرق دال إحصائًيا بين 2004المسموع، ودراسة محمد عبد المنعم)
المجموعات التجريبية في معدل أداء الميارة وكذلك متوسطات درجات طالب 
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تحصميم لمجانب المعرفي المرتبط بيا، وذلك لصالح الطالب الذين تعرضوا لممنظم 
( توصمت إلى 2000التمييدي)مصور ومكتوب ومسموع(، كذلك دراسة عمرو جالل )

ك وجود فرق دال إحصائًيا بين المتوسطات المعدلة لدرجات تحصيل الطالب وكذل
مستوى أدائيم العممي لصالح برنامج الكمبيوتر متعدد الوسائط المعالج بنمط المنظم 
السمعي البصري، والتي أكدت جميًعا عمى فاعمية استخدام المنظم السمعي البصري 
 في عمميات التعميم والتعمم حيث أن ليا تأثير كبير في رفع مستوى تحصيل الطالب.   

 توصيات البحث.
 ج البحث التي تم التوصل إلييا توصي الباحثة بالتوصيات التالية:من خالل نتائ

  اإلفادة من نتائج البحث الحالي عمى المستوى التطبيقي، إذا ما توصمت
 البحوث المستقبمية لنفس نتائج البحث الحالي.

 ( في جميع المفاىيم المنظمات التمييدية) خرائط يْ االىتمام بتقديم نمط
، خاصة عبر بيئة ميام الويب ستفادة من المميزات العديدة لوالمؤسسات التعميمية لال

 .من أجل تنمية التحصيلالتعميمية لحاجة الطالب الماسة لمتمييد لموضوع دراستو، 
  االىتمام بتوفير االمكانات الالزمة لمبيئات اإللكترونية القائمة عمى الويب في

 .ية التحصيلي في تنمالمؤسسات التعميمية لما ليا من تأثير ايجاب
 لدييم.ام الويب من أجل زيادة التحصيل تشجيع الطالب في توظيف مي 
  االىتمام بدراسة العناصر المرتبطة باستراتيجيات التعمم المستخدمة في تنفيذ

 .ي في تنمية التحصيلميام الويب، وخاصة عنصر المقدمة، لما لو من تأثير ايجاب
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 مقترحات ببحوث مستقبمية.
تائج التي توصل إلييا البحث الحالي، يمكن اقتراح البحوث في ضوء الن
 والدراسات اآلتية:

  اقتصر البحث الحالي عمى تناول المتغيرات المستقمة عمى مرحمة التعميم
الثانوي، لـذلك فمن الممكن أن تتناول البحوث المستقبمية ىـذه المتغيرات في إطار 

 نتائج الختالف العمر ومستوى الخبرة.مراحل تعميمية أخرى، فمن المحتمل اختالف ال
  ،إجراء بحوث مماثمة لمبحث الحالي مع اختالف المحتوى التعميمي المتناول

حيث من الممكن أن يكون لموضوع التعمم أثر بشكل أو بآخر عمى نتائج البحث، 
 مثاًل مادة الفمسفة.

  ن نواتج م واحداقتصر البحث الحالي عمى تناول تأثير متغيراتو المستقمة عمى
، ولـذلك فمن الممكن قياس أثر ىـذه المتغيرات عمى التحصيل المعرفيالتعمم وىى 

 نواتج التعمم األخرى كاالتجاه، ودافعية اإلنجاز.
 ي تناول متغيره المستقل عمى نمطين من أنماطاقتصر البحث الحالي ف 

مييدية، المنظمات التمييدية، فمن الممكن استخدام أنماط أخرى من المنظمات الت
 في بيئة ميام الويب. أثيرىا عمى التحصيلودراسة ت
 
 
 
 
 
 
 
 



 

345 

 8102والثالثون  التاسعالعدد             ميم الجامعى             مجمة دراسات فى التع    

 المراجع
 أوًل: المرجع العربية

( : تربويات الحاسوب وتحديات مطمع القرن الواحد 1998إبراىيم الفار ) .1
 والعشرين ، القاىرة ، دار الفكر العربي .

ظمات (. أثر اختالف نمط تقديم المن2005أشرف أحمد عبد المطيف مرسي ) .2
المتقدمة باستخدام الوسائل التكنولوجية عمي التحصيل وبقاء أثر التعمم لدى 
تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة الدراسات االجتماعية. مجمة كمية 

 . 72-102(، 60) 5مصر،  -التربية، جامعة بنيا
(. أثر اختالف نمط تقديم المنظمات 2005أشرف أحمد عبد المطيف مرسي ) .3

دمة باستخدام الوسائل التكنولوجية عمي التحصيل وبقاء أثر التعمم لدى المتق
تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة الدراسات االجتماعية. مجمة كمية 

  .72-102(، 60) 5مصر،  -التربية، جامعة بنيا
(. مقارنة أثر المنظمات المتقدمة واألىداف السموكية 2008أميرة إبراىيم عباس ) .4

تحصيل واستبقاء المعمومات. مجمة جامعة بابل )العموم اإلنسانية( العراق، في ال
16 (1 ،)338 – 359.  

( : توظيف أنماط المنظمات المتقدمة في 2014أكرم فتحي مصطفى عمى ) .5
عمى التحصيل المعرفي وبقاء  EMESنظام إدارة بيئة التعمم اإللكتروني عن بعد 
يو واإلرشاد التربوي بجامعة الممك عبد أثر التعمم لدى طالب ماجستير التوج

( ، متاح عبر الرابط التالي 1) 3العزيز ، المجمة التربوية الدولية المتخصصة ، 
:http://www.alriyadh.com/607284  

مكتبة ، القاىرة، 3(. التعمم نظريات وتطبيقات، ط1988أنور محمد الشرقاوي ) .6
 االنجمو المصرية. 

http://www.alriyadh.com/607284


 

346 

 فكرية رأفت ممدوح . أ التحصيل أثر نمط تقديم المنظمات التمهيدية ببيئة مهام الويب في تنمية   

(. استراتيجيات وطرائق تدريس االقتصاد المنزلي، دار 2003إيزيس عازر ) .7
  المعرفة الجامعية.

(. أثر أنماط التوجيو بميام الويب عمي تنمية 2013إيمان صالح الدين صالح ) .8
التعمم المنظم ذاتيًا لدى طالب الدراسات العميا بكميات التربية. مجمة دراسات 

 . 216- 169(، 44)1ية في التربية وعمم النفس ـ السعودية، عرب
الويب  لتقصي استراتيجيتين بين التفاعل (. أثر2015حسن عبد العاطي الباتع ) .9

)داخل  التشاركي لمتعمم اإللكتروني واستراتيجيتين )طويمة المدى/ قصيرة المدى(
 الويب بين عبر يالتعميم التصميم ميارات تنمية في المجموعة/ بين المجموعات(

الطائف. المؤتمر الدولي الرابع لمتعميم اإللكتروني  والمعممين بجامعة الطالب
مارس  5-2والتعميم عن ُبعد، 

2015،http://eli.elc.edu.sa/2015/node/253 
(. أثر استخدام مدخل ميام الويب في تنمية 2006حنان محمد الشاعر) .10

اسات العميا بكمية التربية. مجمة بعض نواتج التعمم لدى عينة من طالب الدر 
تكنولوجيا التعميم، سمسمة دراسات وبحوث محكمة، الجمعية المصرية لتكنولوجيا 

 . 163 .16التعميم، مج 
(. أثر ميام الويب في تنمية الوعي الميني وميارة 2011زينب محمد أمين ) .11

مصر، -كندريةإدارة الوقت لدى طالب تكنولوجيا التعميم. مجمة كمية التربية باإلس
21(5 ،)203-145 . 

(. القياس والتقويم التربوي والنفسي، أساسياتو وتطبيقاتو  2000صالح الدين محمود عالم)  .12
  ( القاىرة:  دار الفكر العربي.1وتوجياتو المعاصرة،)ط

( : التصميم التعميمي والتعمم ذو المعنى رؤية 2007عادل محمد سرايا ) .13
 2نظرية تجييز المعمومات بالذاكرة البشرية ، ط إبستمولوجية تطبيقية في ضوء 

 ، عمان ، دار وائل لمنشر والتوزيع. 
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(. فاعمية استخدام استراتيجية تقصي 2009عبد العزيز طمبة عبد الحميد ) .14
في تنمية بعض مستويات التفكير والقدرة عمي اتخاذ القرار   (w.Q.Sالويب )

لوجي. مجمة تكنولوجيا التعميم، نحو مواجية تحديات التحديث التعميمي التكنو 
(، 1) 19سمسمة دراسات وبحوث محكمة، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم،

77-126. 
(. فاعمية ثالثة أنواع من األنشطة القبمية في 1996عمي محمد عبد المنعم ) .15

 الصف التاسع من مرحمة التعميم األساسيتييئة التركيب المعرفي لتالميذ 
ى بعض المواد التعميمية المستخدمة في التعميم البصري، بحوث الستقبال محتو 

 ودراسات في مجال تكنولوجيا التعميم، القاىرة، دار البشرى. 
( : تدنى مستوى التحصيل واإلنجاز المدرسي أسبابو 2004عمر عبد الرحيم نصر اهلل ) .16

  ، دار وائل لمنشر والتوزيع . 1وعالجو ، ط 
(. أثر اختالف نمط المنظم التمييدي 2000ن )عمرو جالل الدين أحمد حسي .17

المستخدم في برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل عمي تحصيل طالب شعبة 
تكنولوجيا التعميم المستقمين والمعتمدين ومستوي أدائيم العممي في مقرر 

 الكمبيوتر، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة األزىر.
: الفرق بين الجنسين في نمط الشخصية وعالقاتيا بالتحصيل ( 1993عويد العنزي ) .18

 الدراسي، القاىرة
، القاىرة، 2(. توظيف تكنولوجيا التعميم. ط1991فتح الباب عبد الحميم سيد ) .19

 دار النشر لمجامعات.
(. أثر استخدام ثالثة أنماط من المنظمات 2002فدوى عباس الصالحي ) .20

ثاني المتوسط واالستبقاء. مجمة كمية المتقدمة في تحصيل طالبات الصف ال
 . 358- 331(، 63اآلداب جامعة بغداد، العراق، )
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فاعمية الرحالت  (.2013ماىر إسماعيل صبري، ليمى بنت عاصم الجيني) .21
المعرفية عبر الويب "ويب كويست" لتعمم العموم في تنمية بعض ميارات عمميات 

سات عربية في التربية وعمم العمم لدى طالبات المرحمة المتوسطة. مجمة درا
 .62-27(، 1)34النفس، 

(. أثر استراتيجية الويب كريست في تنمية 2008محمد الحيمة ومحمد نوفل ) .22
التفكير الناقد والتحصيل الدراسي في مساق تعميم التفكير لطمبة كمية العموم 

-221 (،3)4التربوية الجامعية )األونروا(. المجمة األردنية في العموم التربوية،
205 . 

( : العالقة بين أنواع المنظمات 2004محمد عبد الرحمن عبد المنعم ) .23
التمييدية وموقعيا في برامج الفيديو التعميمية وبين مستوى األداء الميارى ، 

 . 2004رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة حموان ، 
المعرفية عبر الويب  (. فاعمية الرحالت2015محمد مسعد سميمان محمد ) .24

في تنمية ميارات البرمجة لدى طالب الصف الثالث اإلعدادي. مجمة كمية 
 . 262 – 237(، يناير، 101)2التربية ببنيا، 

(. أثر استخدام الرحالت المعرفية بمقرر 2016مني مصطفي زيتون ) .25
المناىج في تنمية ميارات االستقصاء والتحصيل لدى الطالب معمم التربية 

وسيقية. مجمة بحوث عربية في مجاالت التربية النوعية ـ رابطة التربويين الم
 .234 – 197(، 1العرب، مصر، )

(. أثر استخدام استراتيجية الرحالت المعرفية 2016مي كمال موسي دياب ) .26
عبر الويب في تنمية ميارات الفيم التاريخي لدي طالب المرحمة الثانوية. مجمة 

 .240 - 220(، 76اسات االجتماعية، مصر، )الجمعية التربوية لمدر 
(. بيئات التعمم التفاعمية.  القاىرة، دار الفكر العربي 2014نبيل جاد عزمي ) .27

  .1لمطباعة والنشر، ط
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(. أثر اختالف أسموب البحث في 2011ىويدا سعيد عبد الحميد السيد ) .28
ي لدى عمي تنمية الدافعية لإلنجاز الدراس  Quest webالرحالت المعرفية 

طالب تكنولوجيا التعميم واتجاىاتيم نحوىا. مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، 
 410 – 367(، 146) 3مصر، 

(. أثر استخدام 2008وداد عبد السميع إسماعيل؛ وياسر بيومي عبدة ) .29
طريقة الويب كويست في تدريس العموم عمي تنمية أساليب التفكير واالتجاه نحو 

ات كمية التربية. مجمة دراسات عربية في التربية وعمم استخداميا لدى طالب
 .52 – 1(، 1) 2النفس، 

(. أثر استراتيجيتين لمتعمم التعاوني في تنفيذ ميام 2015وليد يوسف محمد ) .30
الويب عمي تنمية ميارات طالب كمية التربية منخفضي ومرتفعي الدافعية 

يا ومياراتيم في التعمم لالنجاز في إنتاج تطبيقات جوجل التشاركية واستخدام
المنظم ذاتيًا. مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس ـ السعودية، 

(64،)112-17. 
، القاىرة، مصر، 1(. تعميم الرياضيات لجميع االطفال، ط2004وليم عبيد ) .31

 دار الميسر لمنشر والتوزيع.
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