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 ممخص البحث:
جماعي( في بيئة  –ييدف ىذا البحث إلى دراسة أثر نمط التشارك )فردي 

الصف المقموب في تنمية تحصيل طالب الصف التاسع لمادة تقنية المعمومات 
الصف التاسع لمتعميم األساسي بسمطنة عمان، وتكونت عينة البحث من طالبات 

( طالبة أي 35بمدرسة الرستاق لمتعميم األساسي، وتم اختيار عينة الدراسة ومقدارىا )
%( من مجتمع الدراسة، وقام الباحث بإعداد المعالجات التجريبية وفق 1.2ما نسبتو )

جماعي متغيرات المستقمة وىما نمط التشارك الفردي )متعممة/ معممة( ونمط التشارك ال
)متعممات/ معممة(، وقد أسفرت نتائج البحث عن عدم وجود فروق ذات داللة 

( بين متوسطي درجات كل من الطالبات الالتي درسن 53,5إحصائية عند مستوى )
باستخدام نمط التعمم التشاركي  Microsoft Visual Basicوحدة البرمجة بمغة 

باستخدام نمط التعمم التشاركي  الفردي)متعممة/ معممة(، والطالبات الالتي درسن
الجماعي )متعممات/ معممة( في االختبار التحصيمي البعدي لطالبات الصف التاسع 
لمتعميم األساسي بسمطنة عمان بمادة تقنية المعمومات، يرجع لمتأثير األساسي 
الختالف نمط التعمم التشاركي )فردي )متعممة/ معممة( / جماعي )متعممات/ معممة(( 

 ئة الصف المقموب.في بي
This study aims to find out the effect of the Interplay 

Between the Collaboration pattern (Individual -group) in the 
Flipped Classroom Environment on the Promotion of the 9th 
Graders' Academic Achievement in IT Subject in the Sultanate 
of Oman. The Study Consist of (53) female students of the 
ninth grade in Al-Rustaq Primary School, Ministry of Education, 
Sultanate of Oman. 
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The researcher prepared the experimental treatments 
according to the independent variables: individual Collaboration 
pattern (Student / teacher) and the group Collaboration pattern 
(Students / teacher). 

The results of the research reached: 
There were no statistically significant differences at the level 

(0.50) between the mean scores of the experimental groups in 
the academic achievement development of the 9th grade basic 
education in the Sultanate of Oman in Information Technology 
subject; due to the impact of the primary of the difference of 
collaboration patterns (individual (Student / teacher) / 
group(Students / teacher)) in flipped classroom environment. 
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 المقدمة:
نعيش اليوم تكنولوجيا االتصال وتكنولوجيا المعمومات، والذي يؤثر بدوره في 
مختمف أنشطتنا الحياتية، ونتج عن ىذا التطور تقدمًا عمميًا وتكنولوجيا أدى إلى 

ظيور كثير من تضاعف حجم المعرفة العممية والتكنولوجية، وقد صاحب ىذا 
المستحدثات التربوية مثل تكنولوجيا التعميم وتكنولوجيا المعمومات. الذي أتاحت 
الفرصة البتكار أشكال جديدة من نظم التعميم مثل التعمم مدى الحياة والتعمم الذاتي 

التعميم اإللكتروني المتميزة في الوقت الراىن  والتعمم اإللكتروني. ومن أىم مستحدثات
التعمم اإللكتروني، المعتمدة عمى توظيف أدوات الجيل الثاني لمويب بالعممية ىي بيئة 
 التعميمة.

وبتطور بيئات التعمم اإللكتروني التعمم اإللكتروني وشبكات التواصل االجتماعي 
ظيرت بيئات تعمم جديدة تعالج بعض مشكالت التعميم منيا بيئة الصف المقموب 

(Flipped Classroom Environment وىي بيئة تعتمد عمى توظيف بيئات .)
التعمم اإللكتروني في التعمم من خالل توفير فيديو لممحاضرات في المنزل وتقديم 
األنشطة التعميمية والتمارين عبر شبكة اإلنترنت لالستفادة من وقت التعمم في الصف 

(Min, et al.,2014 .) 
المقموب  أرض  ( بأن بيئة الصف Gewertz&Catherine,2012,p.6ويرى )

خصبة وغنية لممتعمم لتفعيل أنماط التشارك، الذي تنقل المتعمم من متمقي غير متفاعل 
إلى منتج لممعرفة، وتتسم بالتشاركية والتفاعمية، وتتيح مشاركة عدد كبير من الطالب 
في بيئة تعميمية إيجابية ومنظمة. ويعد تحديد نمط التشارك أداة إذا أمتمكيا المعمم 

و عمى تسييل ميامو، وتساعد المتعممين في االستخدام األمثل لبيئة الصف ساعدت
المقموب، لذلك تبنى الباحث نمطي التشارك )الفردي والجماعي( في بيئة الصف 

 المقموب.
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 –وتناولــــت الدراسات العربية واألجنبية تصــــميم أنماط التعمم التشاركي )فردي 
كتروني، لـــذا تـــأتي ضـــرورة بحـــث تـــأثير نمطـــي التعمم جماعي( في بيئـــات التعميم اإلل

غبلاير،  مارلين نبيو حبيبمن )ٍّ التشاركي )الفردي والجماعي(، حيـث تشـير دراسة ُكل
؛ Daniels,2014 ؛ 1523؛ عادل السممي، 1523؛ اسالم جابر عالم، 1526

؛ 1524؛إبراىيم عبداهلل الكبش، 1525أشرف أحمد عبدالمطيف مرسي، 
Learn,2011  ؛Waver,2011 إلى أن بعـــض المتعممــــين يفضـــمون بنــــاء )

معـــارفيم في بيئــــات الـــتعمم اإللكــــتروني بشــكل تشارك جماعي، بحيث يتشارك  
ويتفاعل المتعممون مع المعمم، أو يتشارك المتعممون مع بعضيم ، وىنا جميع 

بيئة الصف المقموب سواء المتعممين يقومون بالتعديل أو اإلضافة أو الحذف عبر 
بتوجيو من المعمم أو بعدم توجييو، وفي المقابل ىناك بعض المتعممين يميمون إلى 
التشارك الفردي بحيث يتشارك المتعمم مع المعمم أو المتعمم مع المتعمم أو متعمم مع 
متعممين بشرط يكتفي المتعممون فقط بالمشاىدة دون تعديل أو إضافة أو حذف عبر 

لصف المقموب، لذلك ىؤالء المتعممون ال يفضــمون العمــل الجمــاعي، وال يجدون بيئة ا
ما يشبع رغباتيم أثناء التفاعل والمشاركة مع بقية أقـرانيم فيعزفـون عـن الــتعمم، وال 

 يتجــاوبون مــع ما يقــدم ليــم.
ف الجماعي( في بيئة الص -وىنا سيدرس الباحث أثر نمط التشارك )الفردي 

المقموب في تنمية تحصيل طالب الصف التاسع لمادة تقنية المعمومات بسمطنة 
 عمان. 

 اإلحساس بالمشكمة
الحظ الباحث من خالل عممو كمعمم تقنية المعمومات سابقا ومشرف أول تقنية 
المعمومات حاليا تدني المستوى التحصيمي في مادة تقنية المعمومات لتالميذ مرحمة 

الحمقة الثانية، ونتيجة لذلك أجرى الباحث مقابالت شخصية غير التعميم األساسي 
( معمم ومعممة 55مقننة كدراسة استكشافية مع الطالب أنفسيم لمراجعة نتائجيم و )

http://0810gjtdo.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%BA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%8C+%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86+%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87+%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8
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من معممي مادة تقنية المعمومات، وكشفت النتائج رأي الطالب والمعممين؛ حيث كان 
 فالواقع التعميمي يتمثل في: عدم الرضا من قبل التالميذ والمعممين نحو المقرر، 

  .عدم مراعاة الفروق الفردية أثناء تدريس مادة تقنية المعمومات 
   استخدام استراتيجيات تدريس تتسم بالتقميدية وعدم استخدام بيئات إلكترونية ومنيا

 بيئة الصف المقموب المعتمدة عمى محررات الويب التشاركية.
 كوى من: أما أراء المعممين فقد تركزت في الش

  حاجة الطالب إلى استخدام بيئات إلكترونية ومنيا بيئة الصف المقموب
 المعتمدة عمى التعمم التشاركي.

وأكدت الكثير من الدراسات السابقة فاعمية بيئة الصف المقموب القائمة عمى 
 Dill,2012؛Johnson& Renner, 2012التشارك في العممية التعميمية، مثل )

ن 1523حنان الزين، ؛Bergmann& Sams, 2012؛ Carnaghi,2013؛ ( وا 
بيئة الصف المقموب القائمة عمى التشارك تعتبر إحدى الحمول التقنية الفعالة  في رفع 
المستوى التحصيمي لمطالب، وتزيد مستوى رضا الطالب نحو مادة تقنية المعمومات، 

وتجعل  وأكثر حيوية، ةمتع أكثر التعميمية العممية لممعرفة، وتجعل التشوق حيث  تَولد
 التعمم يتمركز حول الطالب ال المعمم.

وفي ىذا السياق أوصت عديد من المؤتمرات بأىمية بيئات التعمم اإللكتروني 
(  بفاعمية بيئات 1525القائمة عمى  التشارك؛ حيث أوصى مؤتمر جامعة ىارفارد )
ية ،  ويدعو المؤتمر التعمم اإللكتروني القائمة عمى  التشارك في العممية التعميم
( لتوجيو األبحاث 1521العممي السنوي التاسع لمجمعية العربية لتكنولوجيا التربية )

المستقبمية نحو بيئات التعمم التشاركية التفاعمية، كما يدعو المؤتمر الدولي الثاني 
( إلى ضرورة تصميم وتطوير مجتمعات 1521لمتعميم اإللكتروني والتعميم عن بعد )

م القائمة عمى التشارك والتفاعل والتحول من التعمم اإللكتروني إلى التعمم التعم
اإللكتروني التشاركي )محررات الويب التشاركية( باعتباره ىدفًا تربويًا،  ويدعو 
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المؤتمر العممي الرابع عشر لمجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم "تكنولوجيا التعميم 
(؛ بأىمية تطوير بيئات 1521الوطن العربي") اإللكتروني وطموحات التحديث في

 تعمم إلكتروني لتعزيز التعمم النشط والتعمم التشاركي.
ونتيجة اختالف نتائج الدراسات والبحوث السابقة حول فاعمية نمط التشارك سواء 
فردي أم جماعي في بيئة الصف المقموب، سعى الباحث إلى لقياس أثر نمط التشارك 

بيئة الصف المقموب في تنمية تحصيل طالب الصف التاسع  جماعي( في –)فردي 
 لمادة تقنية المعمومات بسمطنة عمان.

 تحديد المشكمة
تتحدد مشكمة البحث الحالي في تدني مستوى تحصيل الطالب في مادة تقنية 
المعمومات، ولمحاولة عالج ىذه المشكمة سعى البحث الحالي إلى قياس أثر نمط 

اعي( في بيئة الصف المقموب في تنمية تحصيل طالب الصف جم –التشارك )فردي 
 التاسع لمادة تقنية المعمومات بسمطنة عمان.

 أسئمة الدراسة
 ولمتصدي لمشكمة البحث سعى البحث الحالي لإلجابة عن السؤال التالي:  

ما أثر نمط التشارك )الفردي )متعمم معمم( / الجماعي )متعممين معمم(( في بيئة 
موب في تنمية تحصيل طالب الصف التاسع لمادة تقنية المعمومات الصف المق

 بسمطنة عمان؟
 أهداف البحث

تحديد نمط التشارك األنسب )الفردي )متعمم معمم( / الجماعي )متعممين معمم(( 
في بيئة الصف المقموب في تنمية تحصيل طالب الصف التاسع لمادة تقنية 

 المعمومات.
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 أهمية البحث 
تحديد أفضل أنواع أنماط التشارك )الفـــردي/ الجماعي( في بيئة الصف المقموب 

 المستخدمة لمواجية الفروق الفردية بين الطالب. 
 فروض البحث

 يسعى البحث الحالي نحو التحقق من الفرض التالي:
( بين متوسطي درجات كل 53,5توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 Microsoft Visual Basicوحدة البرمجة بمغة من الطالبات الالتي درسن 
باستخدام نمط التعمم التشاركي الفردي )متعمم معمم(، والطالبات الالتي درسن 
باستخدام نمط التعمم التشاركي الجماعي )متعممين معمم( في االختبار التحصيمي 

ع لمتعميم األساسي بسمطنة عمان لمادة تقنية البعدي لطالب الصف التاس
المعمومات، يرجع لمتأثير األساسي الختالف نمط التشارك )الفردي )متعمم معمم( 

 / الجماعي )متعممين معمم(( في بيئة الصف المقموب.
 حدود البحث

 يقتصر البحث الحالي عمى الحدود اآلتية: 
أقتصر تطبيق ىذا البحث عمى مدارس الحمقة الثانية من  الحدود المكانية:

التعميم األساسي التابعة لممديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة جنوب الباطنة 
 بسمطنة عمان. 

طالبات الصف التاسع لمتعميم بمدرسة الرستاق لمتعميم  الحدود البشرية:
 األساسي.

في الفصل الدراسي  -ضل اهلل تعالىبف –تم تطبيق الدراسة  الحدود الزمانية:
 م.1526-1525الثاني من العام الدراسي 
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اختيار وحدة الفيجوال بيسك بمادة تقنية المعمومات لمصف  الحدود الموضوعية:
 التاسع لمتعميم األساسي.

 إجراءات البحث
 إلجابة البحث عن أسئمتو، سار البحث وفق اإلجراءات التالية: 
 لألدبيات والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث.دراسة تحميمية شاممة   .1
اختيار المحتوى التعميمي وتحميمو وتحديد األىداف العامة واإلجرائية وعرضو   .2

 عمى خبراء في مجال التخصص إلجازتو.
واختيار أحد نماذج التصميم التعميمي المالئمة لطبيعة البحث الحالي،   .3

نتاجيا. والعمل وفق إجراءاتو المنيجية في تص  ميم المعالجات التجريبية وا 
إنتاج مواد المعالجة التجريبية وعرضيا عمى الخبراء المحكمين إلجازتيا،   .4

عدادىا في صورتيا النيائية، وتتمثل في: )الفيديوىات التعميمية، األنشطة  وا 
 التعميمية اإللكترونية، االختبارات اإللكترونية(.

نتاج بيئة الصف المقموب،   .5  وفق نموذج التصميم التعميمي المقترح.تصميم وا 
إجراء التجربة االستطالعية لمواد المعالجة، لمتعرف عمى الصعوبات التي قد   .6

تواجو الباحث عند إجراء التجربة األساسية، والتأكد من ثبات أدوات القياس 
جراء التعديالت المناسبة.   وا 

تأكد من تكافؤ التطبيق القبمي لالختبار التحصيمي عمى عينة البحث لم  .7
 المجموعتين لمبحث..

إجراء التجربة األساسية لمبحث بتطبيق مواد المعالجة التجريبية عمى أفراد   .8
 العينة األساسية وفق التصميم التجريبي لمبحث.

 التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي عمى عينة البحث األساسية.  .9
رصد البيانات وتحميميا ومعالجتيا إحصائيا باستخدام البرنامج اإلحصائي   .11

SPSS. 
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 سيتم التحقق من صحة الفرض بعد إجراء المعالجة اإلحصائية.  .11
عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا في ضوء الدراسات والنظريات المرتبطة   .12

 بمتغيرات البحث.
في ضوء نتائج البحث  صياغة التوصيات والمقترحات لمبحوث المستقبمية  .13

 التي تم التوصل إلييا. 
 مصطمحات البحث: 

في ضوء إطالع الباحث عمى األدبيات المرتبطة بالبحث الحالي، وعمى العديد  
من البحوث والدراسات السابقة، تم تحديد مصطمحات الدارسة في صورة إجرائية عمى 

 النحو التالي:
  "Flipped Classroom Environment"بيئة الصف المقموب 

ويعرفو الباحث إجرائيًا بأنيا "بيئة تعميمية إلكترونية لنوع من أنواع التعمم المدمج 
بنوعيو المتزامن وغير المتزامن، تقوم عمى عكس العممية التعميمية بحيث يتعمم 
المتعممون المحتوى في المنزل من خالل احدى األدوات المتوفرة عمى بيئة الصف 

 األكبر الوقت ، ويبقىWeb2.0جيل الثاني لمويب المقموب والمرتكزة عمى أدوات ال
 إشراف المعمم".   تحت الفصل في المحتوى لمناقشة

 أنماط التشارك في بيئة الصف المقموب
ويعرفيا الباحث إجرائيًا في ىذا البحث بأنيا درجة التشارك الفردي )المتعمم مع 

يئة الصف المقموب، والتي المعمم(، أو التشارك الجماعي بين )المتعممين والمعمم( في ب
يستطيع من خالليا القيام بعمميات الحذف واإلضافة والتعديل في وحدة الفيجوال بيسك 

 لمادة تقنية المعمومات لتنمية التحصيل. 
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 اإلطار النظري 
يتناول اإلطار النظري: الصف المقموب، وبيئة الصف المقموب، والتعمم 

جماعي(، وأثرىما عمى المتغير التابع  -التشاركي، ونمط التعمم التشاركي )فردي
 )التحصيل الدراسي(. 

 أوال: الصف المقموب
ُيعد الصف المقموب كأحد أشكال التعمم اإللكتروني المدمج التي يستفيد من 

في التعميم، بحيث يمكن لممعمم قضاء مزيد من الوقت في التفاعل مع  التكنولوجيا
، حيث يتم قمب ميام التعميم بين القاعة الدراسية المتعممين بداًل من إلقاء المحاضرات

والمنزل، بحيث يقوم المعمم باستغالل التقنيات الحديثة واإلنترنت إلعداد الدروس، عن 
بأداء مى شرح المعمم في المنزل، ومن ثم يقوم طريق شريط فيديو، ليطمع المتعمم ع

 األنشطة التي كانت واجبات منزلية في الفصل، مما يعزز فيمو لممادة العممية
(Bowen,J.A., 2012, p. 39 وىنا يقضي الطالب بعض الوقت لالنخراط في .)

أثناء مواد التعمم، مما يتيح ليم أن يصبحوا أكثر نشاطًا في عممية التعمم سواء قبل أو 
 عممية التعمم.
نموذج تربوي قائم عمى استخدام بأنو ىو  (22، ص 1522)نجيب روحي،وعرفو 

التقنيات الحديثة وشبكة اإلنترنت بطريقة تسمح لممعمم بإعداد الدرس عن طريق 
مقاطع فيديو أو ممفات صوتية أو غيرىا من الوسائط المتعددة التفاعمية، ليطمع عمييا 

و في أي مكان آخر باستعمال حواسيبيم أو ىواتفيم الذكية أو الطالب في منازليم أ
أجيزتيم الموحية قبل حضور الدرس، في حين ُيخصص وقت المحاضرة لمتدريبات 

 واألنشطة والتمارين والمشاريع والمناقشات. 
من خالل إعادة تشكيل مجريات العممية والصف المقموب فكرتو ببساطة تقوم 

 عادة يتم وما المنزل في بإنجازه يقوم الطالب الفصل في إنجازه ةعاد يتم فما ،التعميمية
الفصل، فيكون تعرض  وقت في ينجز وأنشطة وتمارين تدريبات من المنزل في إنجازه
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الطالب لممحتوى التعميمي خارج الحصة الصفية من خالل فيديو تعميمي يقوم المعمم 
  الدرس.بتسجيمو لشرح درس معين أو قراءات تتعمق بموضوع 

 ثانيا: بيئة الصف المقموب
بيئة الصف المقموب ىي نفسيا بيئة التعمم اإللكتروني والتي تعتمد عمى توظيف 
التكنولوجيا في تنفيذ استراتيجية الصف المقموب، حيث تتمكن من تمبية احتياجات 
المتعممين السمعية والبصرية، وتوفر إمكانية تسجيل المحاضرات والحصص وجعميا 

لمطمبة خارج غرفة الصف،  ويتمكن المعمم عن طريقيا من إعداد المصادر  متاحة
تكنولوجيًا وارساليا لمطالب عبر ىذه البيئات القائمة عمى اإلنترنت، سواء كان ذلك 
موقع إلكتروني، أو عن طريق صفحات التواصل االجتماعي، أو عن طريق قنوات 

فيديو )المحتوى( واألنشطة التعميمة، الفيديو اليوتيوب، وتتوفر بيا أدوات لتخزين ال
وسائط متعددة وغيرىا(،  وتتمكن  –نص مكتوب -وتقديمو بالطريقة المناسبة )فيديو

من توصيل المعمومات والمحتوى بسرعة وسيولة في الوقت المراد، كما تتيح عمميات 
، يئةالمتوفرة في ىذه الب Web2التشارك والتفاعل والحوار والمناقشة من خالل أدوات 

وتتيح إعطاء التغذية الراجعة في وقتيا، وبيا أدوات لمتقييم التفاعمي مثل: االختبارات 
اإللكترونية القصيرة المدعمة بالتغذية الراجعة الفورية، واالختبارات اإللكترونية 
النيائية، وتتمكن من توفير المعمومات حول تحصيل الطالب و آدائو بما يمنح المعمم 

 الوقت المناسب. فرصة لمتدخل في
وتعد المنصات التعميمية أحد تطبيقات شبكات الجيل الثاني لمويب التي ساعدت 

نتاج االختبارات اإللكترونية، كما أستخدم  في برنامج إدارة بيئة الصف المقموب وا 
Articulate Story Line تصميم الدروس التعميمية إلكترونية التفاعمية، واألنشطة ل

)الفردي )متعمم معمم( / الجماعي ية، كما قام بتفعيل التشارك التعميمية إلكترون
 عبر محررات الويب التشاركية )الويكي(.)متعممين معمم(( 
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 جماعي( في بيئة الصف المقموب -ثالثا: نمط التشارك )فردي
جماعي(، وذلك مراعاة لمفروق  –وتبنى الباحث نمطي التعمم التشاركي )فردي 

توفير الوقت من خالل التشارك المتزامن وغير المتزامن بين الفردية بين الطالب، و 
الطالب، وكذلك لزيادة التواصل بين الطالب حسب المجموعات التشاركية. وىنا يؤكد 

جماعي(  –( بأن أنماط التشارك )فردي 255، ص 1525)أشرف أحمد عبد المطيف،
تشارك الفعمي بينيم، ىي من األنماط األكثر ثقة لمتشارك بين الطالب، ويحدث فييا ال

 وىذا يؤدي إلى زيادة التحصيل لدييم والذي يترتب عمية زيادة الدافعية.
لذلك اىتمت العديد من الدراسات والبحوث العربية واألجنبية  بالربط بين بيئات 

جماعي(، ومن الدراسات التي أثبتت فروقًا  –التعمم اإللكتروني وأنماط التشارك )فردي 
الفردي مقابل نمط التشارك الجماعي، ولصالح نمط التشارك  بين نمط التشارك
( والتي ىدفت إلى معرفة أثر 1526غبلاير،  مارلين نبيو حبيبالجماعي، دراسة )

جماعي( عبر محررات الويب التشاركية عمى  -اختالف أنماط التشارك )الفردي
التحصيل ،  وأشارت النتائج إلى فاعمية نمط التشارك الجماعي )معمم/متعممين(عبر 

لطالب المرحمة  PHP محررات الويب التشاركية عمى التحصيل لمقرر البرمجة بمغة
( التي تيدف إلى معرفة مدى 1523عالم، )إسالم جابر لثانوية. كما اشارت دراسة ا

تأثير أنماط التشارك عبر محررات الويب التشاركية عمي التحصيل لدى الطالب 
المعممين، وكان من أىم النتائج التي توصل إلييا البحث ىي: فاعمية نمط التشارك 
الجماعي )معمم/ متعممين( عبر محررات الويب التشاركية عمى التحصيل واألداء 

كما ىدفت دراسة  .رات تصميم المواقع التعميمية لدى الطالب المعممينالمياري لميا
( إلى قياس أثر استخدام الويكي في تنمية ميارات 1523)عادل صالح السممي، 

التواصل الكتابي اإللكتروني لدى طالب الصف األول الثانوي، وتوصمت نتائج ىذه 
في تنمية ميارات التواصل  الدراسة إلى فاعمية التشارك الجماعي باستخدام الويكي

 الكتابي اإللكتروني، كما أوصت بضرورة توظيف الويكي في العممية التعميمية.

http://0810gjtdo.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%BA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%8C+%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86+%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87+%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8
http://0810gjtfc.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C+%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
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وفي الجانب األخر، أشارت الدراسات والبحوث العربية واألجنبية الربط بين بيئات 
جماعي(، ومن الدراسات التي أثبتت فروقًا  –التعمم اإللكتروني وأنماط التشارك )فردي 

مط التشارك الفردي مقابل نمط التشارك الجماعي، ولصالح نمط التشارك بين ن
( والتي ىدفت 1525مرسي،  أشرف أحمد عبدالمطيفالفردي، منيا. دراسة ودراسة ) 

 -المتعمم(  وتشارك )المتعمم –لقياس أثر التفاعل بين نمط التشارك الجماعي ) المعمم 
صيل لدى طالب المتعمم( عبر محررات الويب التشاركية واألسموب المعرفي عمى التح

شعبة تكنولوجيا التعميم، وجاءت النتائج بوجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات 
 –درجات طالب المجموعات التجريبية التي درست بنمط التشارك الفردي ) المعمم 

المتعمم( عبر محررات الويب  -المتعمم( في مقابل نمط التشارك الفردي )المتعمم
المتعمم(، كما  –راسي لصالح نمط التشارك الفردي ) المعمم التشاركية في التحصيل الد

(، إلى معرفة مدى تأثير نمطين مختمفين 1524ىدفت )إبراىيم عبداهلل الكبش، 
لمتشارك عبر محررات الويب التشاركية لتنمية بعض ميارات إنتاج مواقع اإلنترنت 

الباحة بالمممكة العربية التعميمية لدى الطالب مرحمة الماجستير بكمية التربية جامعة 
السعودية، وكان من أىم النتائج التي توصل إلييا البحث ىي: فاعمية نمط التشارك 
الفردي )متعمم/ متعمم( عبر محررات الويب التشاركية عمى التحصيل واألداء المياري 

  .لميارات تصميم المواقع التعميمية لدى طالب مرحمة الماجستير
د توصمت بعض الدراسات إلى عدم وجود فروق دالة وعمى الجانب اآلخر، فق

إحصائيا بين نمط التشارك الفردي والجماعي، مثل دراسة )محمد أبو اليزيد مسعود 
( التي ىدفت إلى قياس أثر توظيف نمط التفاعل في محررات الويب 1523وآخرون، 

انوية، حيث التشاركية؛ لعالج األخطاء المغوية الشائعة في كتابات طالب المرحمة الث
كشفت النتائج بأنو  ال يوجد فرق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات المجموعتين 
التجريبيتين سواء في التشارك الجماعي ) المعمم والمتعممين(، أو التشارك الفردي 

بينما  )المتعمم والمعمم( في القياس البعدي لالختبار اإللكتروني في األداء الكتابي، 

http://0810gjtdx.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81
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( بدراسة  ىدفت إلى التعرف عمى فاعمية الموقع 1521د احسان،قامت  )ايمان محم
اإللكتروني القائم عمي محررات الويب التشاركية بتصميمو ) التحرير التشاركي بين 
المعمم والمتعممين( والتحرير التشاركي بين )المعمم والمتعمم( في تحصيل الجانب 

التشارك بين المعمم والمتعمم، أو المعرفي، وقد توصمت النتائج إلى إن نمط التفاعل أو 
المتعمم والمتعمم كان متساويًا التأثير في بناء المعرفة والتحصيل وميارات التصميم 

 التعميمي.
وفي ضوء نتائج الدراسات والبحوث السابقة وجود اختالف بين نتائجيا حول 

مقموب في الجماعي( في بيئة الصف ال –فاعمية وتأثير نمط التعمم التشاركي )الفردي 
تحقيق نواتج التعمم، وعمى ضوء ما سبق يتطمب االمر دراسة تأثير أنماط التشارك 

 )فردي، جماعي( في بيئة الصف المقموب.
 إجراءات بناء بيئة الصف المقموب القائمة عمى نمط التشارك:

 تحديد المحتوى التعميمي، وتحديد األىداف العامة والسموكية لممحتوى التعميمي. .2
 السيناريو التعميمي.إعداد  .1
 تصميم المحتوى التعميمي واألنشطة واالختبارات. .5
إنتاج المحتوى )الفيديو التعميمي( واألنشطة واالختبارات اإللكترونية بما يتالءم  .2

 مع بيئة الصف المقموب.
 إنتاج أدوات التشارك والتفاعل والتواصل. .3
إنتاج بيئة الصف المقموب لتنفيذ واجيات التفاعل والفيديوىات والمحتوى  .4

 واألنشطة واالختبارات اإللكترونية. 
 التطبيق التجريبي لبيئة الصف المقموب وأدواتها عمى عينة استطالعية: 
( 51قام الباحث بإجراء التجربة االستطالعية مماثمة لعينة الدراسة مؤلفة من )

عب الصف التاسع لمتعميم األساسي بمدرسة أسية بنت الحارث طالبة من إحدى ش
م،  بيدف التأكد من صالحية  15526 -15525لمتعميم األساسي في العام الدراسي 
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بيئة الصف المقموب بكل عناصرىا وأدواتيا المتمثمة في الفيديوىات التعميمية 
االختبار عمى عينة  واألنشطة اإللكترونية واالمتحانات اإللكترونية، كما تم تطبيق

التجربة االستطالعية وقد تم استخدام معامل الثبات باستخراج معامل االتساق الداخمي 
 ( نتائج قياس معامل الثبات الداخمي.2)ألفا كرونباخ(، ويوضح جدول )

 ( نتائج حساب معامل الثبات الداخمي لالختبار2جدول )
 مةالقي مفردات االختبار عدد العينة معامل الثبات

 51 64 5.621 (Cronbachألفا )
(، 5.621ويتضح من جدول السابق ارتفاع معامل ثبات االختبار التحصيمي )

وىذا يدل عمى أن يتمتع بدرجة عالية جدًا من الثبات، ويدل عمى اتساق داخمي جيد، 
وتجعل االختبار صالح لقياس ما وضع لقياسو، كما كشفت التجربة االستطالعية 

الطالبات بطريقة تقديم المحتوي التعميمي من خالل بيئة الصف المقموب القائمة ارتياح 
جماعي( ولسيولة التعامل مع الفيديو في بيئة الصف  -عمى نمط التشارك )فري

 المقموب ورضاىن بطريقة التشارك فيما بينين في المادة العممية.
 منهج البحث ومتغيراته:

( Developmental Researchيري )استخدم في ىذا البحث المنيج التطو 
القائم عمى أحد نماذج التصميم والتطوير التعميمي، ويتضمن منيج البحث الوصفي 
التحميمي في مرحمة الدراسة والتحميل، ومنيج البحث التجريبي لقياس أثر المتغير 

 المستقل لمبحث عمى المتغير التابع.
 وتتمثل متغيرات البحث فيما يمي:

تقمة: نمط التشارك الفردي )متعمم / معمم( ونمط تشارك المتغيرات المس .2
 جماعي )متعممين / معمم(.

المتغيرات التابعة: التحصيل الدراسي: االختبار التحصيمي القبمي البعدي )من  .1
 إعداد الباحث(.
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 التصميم التجريبي لمبحث )بتصميمه شبه تجريبي(:
تطبيق االختبار القبمي تم تقسيم عينة البحث إلى مجموعتين تجريبيتين، وتم 

 ( التصميم التجريبي لمبحث الحالي.2والبعدي عمى المجموعتين، ويوضح الشكل )
 ( مخطط توضيحي لمتصميم التجريبي لمدراسة2الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عينة البحث
الصف التاسع لمتعميم األساسي بمدرسة تم اختيار عينة البحث من طالبات 

( طالبة أي ما 35الرستاق لمتعميم األساسي، حيث تم اختيار عينة الدراسة ومقدارىا )
%( من مجتمع الدراسة، كما تم تقسيم أفراد العينة إلى مجموعتين، 1.2نسبتو )

 أحداىما نمط التشارك الفردي، واألخرى نمط التشارك الجماعي.
 ث في الجانب المعرفيتجانس عينة البح

تم تحميل نتائج استجابات الطالب في االختبار التحصيمي القبمي لوحدة البرمجة 
بيدف التعرف عمى تجانس مجموعات عينة  Microsoft Visual Basicبمغة 

ا

لمجموع

نو

ع المعالجة 

أدوات 

 الدراسة البعدية 
أدوات 

 البحث القبلية 

باستخد

نمط التشارك ام 

الفردي في بيئة 

 الصف المقلوب

اختبار 

 تحصلي قبلي  

ا

لتجريبي

(1ة )  

 

اختبار 

 تحصلي بعدي  

ا

لتجريبي

(2ة )  

 

باستخدا

م نمط التشارك 

الجماعي في بيئة 

 الصف المقلوب

اختبار 

 تحصلي قبلي  

اختبار 

 تحصلي بعدي  
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البحث من حيث عامل التحصيل قبل البدء بتطبيق التجربة األساسية لمبحث، 
 عات.باإلضافة لداللة الفروق بين المجمو 

درجات كل من  ياختبار "ت "لمعينتين المستقمتين لمقارنة متوسطوتم استخدام 
الطالبات الالتي درسن الوحدة الدراسية باستخدام بيئة الصف المقموب القائم عمى نمط 

في درجات االختبار  الجماعي )متعممات/ معممة(-التشارك )الفردي )متعممة/ معممة( 
 ح نتائج االختبار.والجدول التالي يوض، القبمي

( المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ودرجات الحرية، وقيمة 1جدول )
لوحدة البرمجة "ت" ومستوى الداللة لدرجات االختبار التحصيمي القبمي 

 Microsoft Visual Basicبمغة

عدد أفراد  المجموعة
 المجموعة

المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
درجات  الفرق متوسط المعيارية

 الحرية
 قيمة "ت"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 الداللة عند
(5.53) 

نمط التشارك 
 23.366 14.6555 15 الفردي

 غير دالة 5.443 5.255 225 2.56535
نمط التشارك 
 22.216 13.5236 14 الجماعي

(، وىي أكبر من 5.443ىي ) (Sig( الداللة المحسوبة )1يتضح من الجدول )
(، مما يشير إلى تكافئ المجموعتين التجريبيتين قبل البدء 53,5حدود الداللة )

بتطبيق الدراسة، وبالتالي فإن االختالفات التي تظير بعد إجراء التجربة تعود لتأثير 
 المتغيرات المستقمة.

 نتائج البحث: اختبار صحة فروض الدراسة: 
 . اختبار صحة الفرض األول: 2

رض األول والذي ينص عمى " ال توجد فروق ذات داللة والختبار صحة الف
( بين متوسطي درجات كل من الطالبات الالتي درسن 53,5إحصائية عند مستوى )
باستخدام نمط التعمم التشاركي  Microsoft Visual Basicوحدة البرمجة بمغة 
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شاركي ، والطالبات الالتي درسن باستخدام نمط التعمم الت)متعممة/ معممة(الفردي 
في االختبار التحصيمي البعدي لطالبات الصف التاسع )متعممات/ معممة( الجماعي 

لمتعميم األساسي بسمطنة عمان بمادة تقنية المعمومات، يرجع لمتأثير األساسي 
 الختالف نمط التعمم التشاركي )فردي / جماعي( في بيئة الصف المقموب. 

ختبار تحصيمي عمى طالبات عينة لمتأكد من صحة الفرض قام الباحث بتطبيق ا
 Independentالبحث، و استخدم الباحث اختبار "ت "لمعينتين المستقمتين 

Samples T-Test درجات كل من الطالبات الالتي درسن الوحدة  يلمقارنة متوسط
الدراسية باستخدام بيئة الصف المقموب القائم عمى نمط التشارك )الفردي )متعممة/ 

 ( يوضح نتائج االختبار. 5ي )متعممات/ معممة(، والجدول )الجماع –معممة( 
( المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ودرجات الحرية، 5جدول )ع 

وقيمة "ت" ومستوى الداللة لدرجات االختبار التحصيمي البعدي باستخدام نمط 
 التشارك )الفردي والجماعي(

عدد أفراد  المجموعة
 المجموعة

 المتوسطات
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

متوسط 
 الفرق

درجات 
 الحرية

 قيمة "ت"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 عند

(5.53) 
نمط التشارك 

 الفردي
15 35.2555 25.372 

2.57157 225 5.251 5.466 
غير 
نمط التشارك  دالة

 الجماعي
14 32.3132 15.566 

 ( .  α  =53,5دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )  *
( طالبة، 15( أن عدد طالبات نمط التشارك الفردي )5يتضح  من الجدول )

والمتوسط الحسابي  لتحصيل مجموعة نمط التشارك الفردي )متعممة/ معممة( في 
%( من 5,42( أي ما يعادل ) 35.2555التطبيق البعدي لالختبار  التحصيمي )

(، بينما عدد طالبات نمط 25.372الدرجة الكمية لالختبار، واالنحراف المعياري )
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( طالبة، و المتوسط الحسابي لتحصيل 14التشارك الجماعي )متعممة/ معممة( )
مجموعة نمط التشارك الجماعي في التطبيق البعدي لالختبار  التحصيمي 

( 64الختبار وىي )%( من الدرجة الكمية ل45.2( أي ما يعادل ) 32.3132)
( 5.251(،  وبمغت  قيمة "ت" المحسوبة )15.566درجة،  واالنحراف المعياري )

(، وىي أكبر من 5.466ىي ) (Sig(  وأن الداللة المحسوبة )225عند درجة حرية )
 (.53,5حدود الداللة )

وبناًء عمى ذلك نقبل فرض البحث الصفري، ونرفض الفرض البديل الذي ينص 
( بين متوسطي درجات 53,5وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )عمى " ال ت

 Microsoft Visual Basicوحدة البرمجة بمغة كل من الطالبات الالتي درسن 
باستخدام نمط التعمم التشاركي الفردي، والطالبات الالتي درسن باستخدام نمط التعمم 

البات الصف التاسع لمتعميم التشاركي الجماعي في االختبار التحصيمي البعدي لمط
األساسي بسمطنة عمان بمادة تقنية المعمومات، يرجع لمتأثير األساسي الختالف نمط 
التعمم التشاركي )فردي / جماعي( في بيئة الصف المقموب، لصالح الطالبات الالتي 

 درسن نمط التعمم التشاركي الجماعي.
 مناقشة نتائج البحث وتفسيرها

جماعي( عمى  –تفسير النتائج المرتبطة بالتأثير األساسي لنمط التشارك )فردي 
 التحصيل البعدي. 

تكشف نتائج البحث لمفرض األول، بأنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
وحدة البرمجة ( بين متوسطي درجات كل من الطالبات الالتي درسن 53,5مستوى )

)متعممة/ باستخدام نمط التعمم التشاركي الفردي  Microsoft Visual Basicبمغة 
)متعممات/ ، والطالبات الالتي درسن باستخدام نمط التعمم التشاركي الجماعي معممة(
في االختبار التحصيمي البعدي لطالبات الصف التاسع لمتعميم األساسي  معممة(
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ف نمط التعمم بسمطنة عمان لمادة تقنية المعمومات، يرجع لمتأثير األساسي الختال
 التشاركي )فردي / جماعي( في بيئة الصف المقموب.

ويمكن أن تعزى ىذه النتيجة إلى فاعمية التدريس باستخدام بيئة الصف المقموب 
جماعي(، في تنمية التحصيل الدراسي،  –القائمة عمى نمط التعمم التشاركي )فردي 

 ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أىميا:
  بيئة الصف المقموب يالئم حاجات الطالبات وخصائصين المحتوى الموجود في

وأنماط تشاركين سواء كان تشارك فردي أو تشارك جماعي، حيث تتعمم 
الطالبة المادة العممية في بيئة الصف المقموب بمفردىا أو مع مجموعتيا 
التشاركية من خالل الفيديو التعميمي، حيث أعده الباحث ليصل المفاىيم 

متدرج وتفصيمي، باستخدام الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة واألفكار بشكل 
 والفالشات.

  طبيعة األنشطة التعميمية اإللكترونية التشاركية المتعددة والمتنوعة في بيئة
الصف المقموب، حيث تم تقديميا بما يالئم حاجات الطالبات وخصائصين 

 وأنماط تشاركين سواء كان تشارك فردي أو تشارك جماعي.
  تتميز بيئة الصف المقموب بالمرونة، وحرية التعمم، وتكرار التعمم، كما أنيا

تدعم التعمم التشاركي التعاوني في بناء المحتوى التعميمي من خالل ما تمتمكو 
 من أدوات التشارك.

  ،تنوع أساليب التقويم اإللكتروني المستخدمة من خالل بيئة الصف المقموب
بمي، والتقويم التكويني، والتقويم الختامي أثناء حيث تنوعت بين التقويم الق

 الحصة وفي نياية الوحدة.
واتفقت نتائج البحث الحالي مع ما أكدت عميو النظرية البنائية في أن بيئة 
الصف المقموب ساعدت عمى تنمية تحصيل جميع الطالبات في المجموعات 

حول الطالبة، وليذا ال تتمقى التشاركية )الفردية والجماعية(، وجعمت التعمم متمركزًا 
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الطالبة تعمميا بشكل سمبي، بل تقوم ببناء المعرفة بشكل نشط، وخمق معارف جديدة 
 مبنية عمى التعمم السابق.

كما يمكن تفسيره مع ما تتبناه النظرية التوسعية من خالل تصميم بيئة الصف 
حتوى التعميمي جماعي(، حيث ربط الم -المقموب المعتمد عمى نمط التشارك )فردي

المعمومات الموجودة في البنية المعرفية لمطالبة بالمعمومات الجديدة التي تتعمميا، وىذا 
ساعد الطالبات عمى تعمم المعرفة الجديدة، كما ساعدت األنشطة اإللكترونية وعمميات 
التشارك والتفاعل من خالل أدوات الصف بيئة الصف المقموب في تنمية التحصيل 

 جميع الطالبات.  الدراسي ل
ىذا وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج معظم الدراسات السابقة الواردة في 

، محمد أبو اليزيد مسعود وآخرونفصل الدراسات السابقة، ومن ىذه الدراسات: دراسة )
( والتي أشارت إلى تساوي تأثير أنماط التفاعل والتشارك عبر محررات الويب 1523

ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات المجموعتين  التشاركية؛ حيث
التجريبيتين سواء في التفاعل والتشارك الجماعي )المعمم والمتعممين(، أو في التفاعل 
التشارك الفردي )المتعمم والمعمم( في القياس البعدي لالختبار اإللكتروني في األداء 

( بأن نمط التفاعل أو 1521،كما أشارت دراسة )إيمان محمدإحسان الكتابي. 
التشارك بين المعمم والمتعمم، أو المتعمم والمتعمم كان متساوي التأثير في بناء المعرفة 

 والتحصيل وميارات التصميم التعميمي.
وقد اختمفت نتائج ىذه الدراسة المقدمة من الباحث مع بعض الدراسات، ومن ىذه 

؛ عادل 1523؛ اسالم جابر عالم، 1526غبلاير،  مارلين نبيو حبيب)الدراسات: 
بفاعمية النمط التشاركي  (Waver,2011؛ Daniel,2014 ؛ 1523السممي، 

الجماعي )المتعممين/ المعمم(، وبضرورة تحقيق التشارك بين المتعممين بعضيم بعضًا 
 سواء كان بتوجيو من المعمم أو بدون توجييو. 

http://0810gjtdo.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%BA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%8C+%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86+%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87+%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8
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؛إبراىيم عبداهلل 1525مرسي،  أشرف أحمد عبدالمطيفوكذلك دراسة كٌل من )
(، والتي ترى أىمية التشارك الفردي في إنجاز الميام Learn,2011؛ 1524الكبش، 

في البيئات اإللكترونية، كما ترى أن تحقيق التشارك بين المتعمم والمعمم، يتم بشكل 
أفضل عن التشارك الجماعي، كما يؤدي التشارك الجماعي إلى التخريب المتعمد من 

وكل متعمم يحاول أن يفرض رأيو عمى اآلخرين من زمالئو، باإلضافة  قبل المتعممين،
 إلى عدم مساىمة جميع المتعممين في أداء الميام التشاركية.

 توصيات البحث
 في ضوء نتائج البحث يوصى الباحث بما يأتي:

تتبني وزارة التربية التعميم التحول التدريجي لتطوير المقررات الدراسية وتحويميا  .2
ت إلكترونية لكي تتالءم مع بيئة الصف المقموب، وذلك بتحويل المحتوى لمقررا

التعميمي إلى فيديو تعميمي أو قطع تعميمية فالشيو، وتحويل األنشطة إلى أنشطة 
 إلكترونية، ليتم بسيولة استخداميا في بيئة الصف المقموب.

تعمم بأنماط ضرورة اتجاه األبحاث نحو بيئة الصف المقموب، وتوظيفيا في تقديم  .1
 تشاركية مختمفة.

استخدام استراتيجيتين الصف المقموب والتعمم التشاركي في تدريس المواد  .5
 المختمفة.

 مقترحات البحث 
 استخدام أنماط تشاركية أخرى في بيئة الصف المقموب. .1
جماعي( في بيئة الصف  -قياس أثر التفاعل بين نمط التعمم التشاركي )فردي .2

المقموب وأساليب معرفية، في تنمية متغيرات تابعة أخرى غير المستخدمة في 
 البحث الحالي، مثل تنمية الميارات االتجاىات. 

 
 

http://0810gjtdx.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81
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 أوال:المراجع العربية
متشارك عبر محررات (. تأثير نمطين مختمفين ل1524إبراىيم عبداهلل الكبش ) .2

الويب التشاركية لتنمية بعض ميارات إنتاج المواقع التعميمية لدى الطالب 
الدراسات العميا بكمية التربية جامعة الباحة بالمممكة العربية السعودية، المجمة 
الدولية لمعموم التربوية والنفسية، المؤسسة العربية لمبحث العممي والتنمية البشرية، 

 .1مصر. ع
(. تربويات تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين، 1521راىيم عبد الوكيل الفار )إب .1

 .القاىرة، دار الفكر العربي
(. أنماط التشارك عبر محررات الويب التشاركية 1523إسالم جابر أحمد عالم ) .5

وأثرىا عمى التحصيل وبعض ميارات تصميم المواقع التعميمية لدى الطالب 
 .2، ع13، مج عميم، مصرتكنولوجيا التالمعممين، مجمة 

(. أثر التفاعل بين نمط التشارك عبر 1525أشرف أحمد عبد المطيف مرسي ) .2
محررات الويب التشاركية واألسموب المعرفي عمى التحصيل والدافعية لإلنجاز 

 لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعميم، جامعة األزىر.
حررات الويب (. تأثير تصميمين لمتفاعل في م1521إيمان محمد إحسان ) .3

التشاركية في بناء المعرفة وتنمية ميارات التصميم التعميمي لدى طالب 
 تكنولوجيا التعميم بمرحمة الدراسات العميا، رسالة ماجستير، جامعة حموان.

(. أثر استخدام استراتيجية التعمم المقموب في التحصيل 1523حنان أسعد الزين ) .4
عة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، المجمة األكاديمي لطالبات كمية التربية بجام

 .264-252الدولية التربوية المتخصصة، المجمد الرابع، العدد األول، ص ص 
(. أثر استخدام الويكي في تنمية ميارات التواصل 1523عادل صالح السممي ) .5

الكتابي اإللكتروني لدى طالب الصف األول الثانوي، المؤتمر الدولي الرابع 
 كتروني والتعميم عن بعد، الرياض.لمتعمم اإلل

http://0810gjtee.1103.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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(. أثر اختالف أنماط التشارك عبر محررات 1526غبلاير ) مارلين نبيو حبيب  .6
الويب التشاركية عمى التحصيل وتنمية األداء المياري لطالب المرحمة الثانوية، 

 مجمة كمية التربية ببورسعيد. 
ف نمط التفاعل في (. أثر توظي1523محمد أبو اليزيد مسعود وآخرون ) .7

محررات الويب التشاركية؛ لعالج األخطاء المغوية الشائعة في كتابات الطالب 
 المرحمة الثانوية، مجمة الدراسات التربوية واالجتماعية، مصر.

 Flippedب(، "ما ىو الصف المقموب )المعكوس( 1522نجيب روحي، ).25
Classroom ،" 
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