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 مقدمة:
يشيد العالم ثورة معموماتية ىائمة من المعرفة والتقدم المستمر فى العموم التكنولوجية 

وزيادة الكفاءة البشرية وتحرير اإلنسان بتمكينو من الوصول  دإعداد األفرامما يساىم فى 
إلى المعرفة بصورة مستقمة والتفاعل معيا ونقدىا وتوظيفيا لمواكبة التغيرات والتقدم التقنى 

 المتسارع والمتالحق فى كافة المجاالت.   
ى وُتعد بيئة التعمم االلكتروني واإلنترنت أرض خصبة لنمو بيئة التعمم التشارك

وبناءىا بشكل فعال حيث توفر وجود النواحي اإلجتماعية لمتعمم التشاركي من خالل 
وتوظيفيا عمى ضوء  استغالليابعض األدوات المتاحة التي تتسم بالتشاركية والتي يمكن 

التعمم التشاركي، حيث أن ىذا النوع من التعمم قائم عمى تبادل المعمومات بين مجموعة 
معًا في صياغة المناقشات أو إعادة تنظيم المواد أو المفاىيم  من المتعممين يشتركون

لبناء عالقات جديدة بينيما، ومن خالل تشكيل وصياغة أفكار الدارسين بفكرىم وآرائيم 
التى أطمق عمييا الخاصة، وكذلك تمقي الرجع والتقويم من خالل زمالئيم في الفريق، 

 . Web 2.0 الثانيمفيوم الجيل 
 مشكمة البحث 

ترى الباحثة الحاجة أن اإلتجاه إلى بناء بيئة تعمم تشاركية عبر اإلنترنت ضرورة 
تسيم فى و  من ضرورات التعمم المستمر، حيث تنمى من قدرات الطالب ومياراتيم

مواكبتو تحديات العصر من استخدام التكنولوجيا فى عمميتى التعميم والتعمم من خالل 
زمان أو مكان  طال تشتر دمودو وتمك المنصة منصات تعميمية وال سيما منصة اإل

وتدمج ىذه البيئة بين التعمم الرسمى والغير رسمى، وىذا ما يفتقر وجودىا فى كمية 
انخفاض فى تنمية ميارات إدارة المعرفة التجارة بجامعة عين شمس مما أدى بوجود 

 عة عين شمس.بدبمومة إدارة األعمال بكمية التجارة جام طالب الدراسات العميا لدى 
فى ضوء ما تقدم يمكن معالجة مشكمة البحث من خالل اإلجابة عمى السؤال و 

 الرئيس التالى:
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مهارات إدارة  بعضلتنمية  تعبر اإلنترنكيف يمكن استخدام بيئة تعمم تشاركى 
 عين شمس؟  التجارة جامعة بكمية العمياالمعرفة لدى طالب الدراسات 

 :األسئمة التاليةالسؤال الرئيس  ويتفرع من
  ما ميارات إدارة المعرفة الالزم توافرىا لدى طالب الدراسات العميا بدبمومة إدارة

 عين شمس؟ التجارة جامعةاألعمال كمية 
  ما التصور المقترح لبيئة تعمم تشاركى عبر االنترنت لدى طالب الدراسات العميا

 عين شمس؟  التجارة جامعةبدبمومة إدارة األعمال كمية 
  ما فاعمية استخدام بيئة تعمم تشاركى عبر االنترنت لتنمية بعض ميارات إدارة

 التجارة جامعةطالب الدراسات العميا بدبمومة إدارة االعمال كمية  المعرفة لدى
 عين شمس؟
 أهداف البحث 

  ييدف البحث الحالى إلى استخدام بيئة تشاركية عبر اإلنترنت من خالل منصات
رات إدارة المعرفة لدى طالب الدراسات العميا ولتحقيق ذلك تعميمية لتنمية ميا

 يسعى البحث الحالى لتحقيق األىداف التالية:  
   طالب الدراسات العميا الفرقة  المعرفة لدىلتنمية إدارة  تحديد الميارات الالزمة

 .األولى بدبمومة إدارة االعمال كمية التجارة جامعة عين شمس
  اإلنترنت لتخدم حاجة طالب الدراسات العميا فى  رعببناء بيئة تعمم تشاركى

 الناحية التعميمية.
   التعرف عمى فاعمية بيئة التعمم التشاركى عبر االنترنت فى تنمية بعض ميارات

إدارة المعرفة لدى طالب الدراسات العميا الفرقة األولى بدبمومة إدارة االعمال كمية 
 عين شمس. التجارة جامعة
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 أهمية البحث 
ستفادة من بعض ميارات إدارة المعرفة التى يجب تنميتيا بحيث يمكن تضمينيا اإل .0

 .بالمقررات المقدمة لمطالب
التطورات  نمطية لمواكبةتسييل تقديم المواقف التعميمية بصيغة جديدة غير  .5

 التكنولوجية.
بيئة تعمم إلكترونى تشاركى لمقائمين عمى التدريس فى الدراسات العميا  تصميم  .3

فى بناء المعارف  العمل الجماعى بين الطالب ولتدعيمالمعرفة مقرر إدارة ل
 .اآلراء فيما بينيم الجديدة وتبادل

تقديم فاعمية استخدام بعض أدوات التعمم اإللكترونى التشاركى فى التعميم بصفة   .4
 المعمم الجامعىعامة والجامعى بصفة خاصة لتحقيق التواصل الدائم بين 

 المعرفة. ميارات إدارةتنمية بعض  الزمان فىتبار لممكان أو والطالب دون اع
 حدود البحث

 -إلتزم البحث الحالى بالحدود التالية :
التى سيتم من االنترنت و عبر يئة تعمم تشاركى يقتصر البحث الحالى عمى بناء ب .0

 .خالليا تنمية بعض ميارات إدارة المعرفة
 .إدارة أعمال –طالب الفرقة األولى  .5
 جامعة عين شمس. –التجارة كمية  .3
 .5106/5107الفصل الدراسى الثانى  .4

 منهج البحث 
  الدراسات السابقة التى تناولت بيئات و  تحميل البحوثو  لوصف :الوصفىالمنهج

 اإلنترنت.التعمم التشاركى عبر 
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  اإلنترنت لتنميةلقياس فاعمية استخدام بيئة تعمم تشاركى عبر  :تجريبيالالمنهج 
عمال لدى طالب الدراسات العميا بدبمومة إدارة األ المعرفة بعض ميارات إدارة

 عين شمس. التجارة جامعةكمية 
 متغيرات البحث 

 بيئة تعمم تشاركى عبر اإلنترنت. :Independent variable المتغير المستقل .0
 بعض ميارات إدارة المعرفة. :Dependent variableالتابع المتغير  .5

 لمبحث  التجريبيالتصميم 
المعروف بتصميم المجموعة الواحدة مع  التجريبييستند ىذا البحث إلى التصميم  .0

 .البعديو  القبميالقياس 
 أدوات القياس 

 لميارات إدارة المعرفة تحصيمىاختبار  .0
 المعرفة.مقياس ميارات إدارة  .2

 فروض البحث 
 ( بين متوسط درجات طالب الدراسات 10,1يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى )

 االختبار التحصيمى القبمي والبعدى لصالح القياس البعدى. العميا فى
 (بين متوسط درجات طالب الدراسات 10,1يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى )

 .البعديلصالح القياس  والبعدي الميارات القبمىمقياس  العميا فى
 إجراءات البحث 

سابقا والواجب تنميتيا لدى طالب  المعرفة المحددةاعداد قائمة لبعض ميارات إدارة  .1
 التجارة من خالل: بكميات العمياالدراسات 

  مراجعة الدراسات والبحوث السابقة العربية واألجنبية الخاصة بميارات إدارة
 .المعرفة
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 المراجع ذات الصمة.و  تحميل بعض الكتب 
 .استطالع رأى الخبراء 
 خالل:ذلك من و  تحديد مستوى اداء الطالب لميارات إدارة المعرفة  

  إعداد اختبار لقياس مستوى اداء الطالب لميارات إدارة المعرفة 
 إعداد مقياس ميارات إدارة المعرفة. 
  مقياس الميارات. االختبارتطبيق 
 تحميل النتائج 

إعداد التصور المقترح القائم عمى التعمم تشاركى عبر اإلنترنت وذلك من    .5
 خالل:

 عمى الدراسات والبحوث السابقة العربية واألجنبية التى تناولت التعمم  االطالع
 تشاركى عبر اإلنترنت.

  لبيئة دراسة نماذج التصميم التعميمى إلختيار نموذج التصميم التعميمى المناسب
 عبر اإلنترنت.تشاركى  تعمم

  اعداد سيناريو خاص لبيئة تعمم تشاركى عبر اإلنترنت وعرضو عمى السادة
 .المحكمين وتعديمو فى ضوء آرائيم

 اإلنترنت وعرضيا عمى الخبراء  تشاركى عبرالقائمة عمى التعمم  تصميم بيئة
جراء التعديالت الالزمة وفقًا آلرائيم  .وا 

 الميارات لتنمية بعض تشاركى عبر اإلنترنتتحديد فاعمية استخدام بيئة تعمم  .3
 خالل:ذلك من و 
 اختيار مجموعة البحث. 
  تطبيق اختبار بعض ميارات إدارة المعرفة 
  بيئة قائمة عمى التعمم تشاركى عبر اإلنترنت باستخدامالتدريس. 
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  ية جراء المعالجات االحصائية ليا باستخدام الطرق االحصائا  تحميل البيانات و
 .اليدف منومع طبيعة البحث و  التى تتناسب

 مناقشتياو  تفسيرىاو  تحميمياو  تسجيل النتائج. 
 نتائج البحث 

  وجود:  نتائج البحث أثبتت
المعرفية فاعمية البيئة التعميمية التشاركية عبر االنترنت فى تنمية الجوانب  .0

 .لدى طالب الدراسات العميا بكميات التجارة بإدارة المعرفة المرتبطة
البيئة التعميمية التشاركية عبر االنترنت فى تنمية ميارات إدارة المعرفة لدى فاعمية  .5

 .طالب الدراسات العميا بكميات التجارة
 التوصيات 

 التالية:عمى ضوء ما أسفرت عنو النتائج التى سبق عرضيا يمكن التوصيات   
  عى بما الجاماستخدام بيئات التعمم التشاركى عبر اإلنترنت عمى مستوى التعميم

منيا فى تنمية الميارات والمعارف لدى  ستفادةاالو يتماشى مع كل تخصص 
 .المتعممين

  تحويميا من الشكل و  الدراسية داخل البيئة االلكترونية تالمقرراضرورة توظيف
التقميدى إلى مقررات معتمدة عمى شبكات الويب اإلجتماعية نظرا لسيولة التعامل 

 مع تمك البيئات.
 الطالب و  بالكفايات الواجب توافرىا لدى أعضاء ىيئة التدريس إعداد قوائم

توظيفيا فى مجال تخصصاتيم العممية واألدبية و  الستخدام خدمات شبكة االنترنت
 .عمى حد سواء

   العمل عمى و  متعمقة بتمك البيئات لدراسة موضوعاتتوجيو طالب كميات التجارة
  .ميمةتوظيفيا فى العممية التعميمية بصورة عممية س
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  يتقمده المعمم  الذيتدريب المتعممين والمعممين داخل الكميات عمى الدور الجديد
  .مرشداو  ايمسيال تربو  باعتبارهداخل البيئات التشاركية عبر االنترنت 

  المعرفة  خالل ميارات بناء مياراتيم منتحفيز المتعممين عمى كيفية تنمية
وكذلك اعداد خطة  البيئات الكترونيةيم من خالل اكتساب معارفو  ومشاركتيا

 .لمدراسة وتحديد أىداف التعمم عمى المستوى القريب والبعيد
 من نتائج البحث فى كيفية تطبيق بيئات التعمم التشاركى فى العممية  ستفادةاال

 كذا فى التخطيط لمدروس ليا.و  التعميمية
 البحوث المقترحة 

 من الدراساتو  إلية البحث من نتائجعمى ضوء نتائج البحث ومن خالل ما توصل 
  التالية:إجراء مزيد من البحوث  اقتراحفإنو يمكن ، البحوث السابقةو 

  فاعمية استخدام تعام تشاركى عبر االنترنت لتنمية بعض ميارات حل المشكالت
 .التعميمية بالمدارس التجريبيةو  اإلدارية

  ميارات التفكير االبداعى.بناء بيئة تعمم تشاركى عبر اإلنترنت لتنمية بعض 
  أثر توظيف البيئات اإللكترونية عمى العممية التعميمية فى تنمية نواتج التعمم فى

 .ضوء معايير جودة التعميم

 


