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 مقدمة 
شيدت السنوات األخيرة من القرن الماضى وجود طفرة كبيرة من المستحدثات التى فرضت      

وجودىا عمى جميع أنظمة التعميم بأثرىا، مما أثرت ىذه المتغيرات فى العممية التعميمية بجميع 
جوانبيا حيث شجعت ىذه المستحدثات إلى وضع حمول جديدة ومبتكرة، لحل المشكبلت التى 

لعممية التعميمية وذلك عندما يتم توظيفيا بطريقة منظومية تزيد من كفاءة وفاعمية تتعمق با
المنظومة التعميمية والسعى لتطويرىا بصورة تتساير وتتماشى مع ىذه الثروة التى ظيرت فى 
اآلونة األخيرة من استراتجيات وطرق مستحدثة، تسعى إلى زياده رغبة الطبلب فى التعميم وتزيد 

،  وتساعد المتعممين عمى التعبير عن آرائيم فى العممية التعميمية بما يرتبط من فضوليم
 باألىداف المراد تحقيقيا لممتعممين.  

بأن النمو السريع فى   kkoyunlu,B.,& soylu,M.Y.(2008)حيث تشيردراسة      
إلى الويب مما  استخدام  تقنيات التعمم الحديثة ال سيما التقنيات واالتصاالت الحديثة المستندة

سمحت بإعطاء الفرص لممعممين لكى يستكشفوا أنسب بيئات التعمم اإللكترونية وفقا ألنماط 
تعمم الطبلب أثناء العممية التعميمية حيث يعرف التعمم اإللكترونى عمى أنو نوع من التعمم 

كون ىذه يحدث من خبلل شبكة اإلنترنت أو الكمبيوتروذلك من خبلل األنشطة الرقمية بحيث ت
 األنشطة مسموعو ومرئية وتفاعمية. 

ففى ظل التطورات التى يشيدىا العالم من منظور المستحدثات فبلبد أن يسأل الطالب      
نفسو: أين موقعة فى ىذه التطورات العممية والصناعية؟ فما زال العالم العربى يعتمد أساليب 

صرة كما أن أسموب التعميم التقميدى فى الوقت التدريس التقميدية التى ال تتوافق مع الحياه المعا
كافية الحاضر لم يضف الجديد عمى المحتوى التعميمى لؤلجيال ألن ىذه الطريقة غير ال

 (.3102حنان عبداهلل )لمواكبة الفكر العصرى 
فيعتبر من مميزات التعمم اإللكترونى زياده فاعمية المعممين والمتعممين فى العممية      

لتمكينيم من اإلستفاده الكاممة من التكنولوجيا وتوظيفيا فى العممية التعميمية فى أى  التعميمية
وقت وأى مكان، إتاحة عمل مقاببلت ومناقشة مباشرة ومتزامنة عبر شبكة اإلنترنت، تقديم 



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
                       ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.74115.1013 

                      (0202) ابريل  

 

 

 
073 

 
 

خدمات تعميمية دقيقة وسريعة وشيقة لتغير المفيوم التقميدى لمعممية التعميمية، التشجيع عمى 
الذاتى، حل بعض المشكبلت التى تعوق من إنتقال المتعمم إلى مكان التعمم خالد  التعمم

 (. 3103الكميعى )
ويعد ظيور التعمم االلكترونى والمستحدثات التقنية فى مجال التعميم نجم عنو تحمس      

الكثيرمن المربين والمتخصصين بالبحث المستمر عمى أفضل الطرق والتقنيات؛ لتوفير بيئة 
ميمية تفاعمية تجذب إىتمام الطبلب؛ لكى يحدث تبادل اآلراء والخبرات بين المعممين تع

والمتعممين من خبلل شبكة اإلنترنت بغرض تحويل الصفوف التقميدية إلى صفوف إفتراضية 
حبلل  حيث إن ىذا التحمس كان مبالغًا فيو لدرجة بأنيم طالبوا بإلغاء الصفوف التقميدية وا 

 (.   2018ية مكانيا  لمياء صالح، عبدالرحمن العامر)الصفوف اإلفتراض
وتعد إستراتجية التعمم المدمج نمط جديد من التعميم يتم إعداده وتنفيذه لمجموعة معينو      

وذلك من خبلل الجمع بين الجوانب اإليجابية لمناىج التعمم المختمفة بحيث يوفر التعمم المدمج 
ية التعميمية وذلك من خبلل الدمج بين التفاعل وتواصل المعمم وقتًا كبيرًا لتحقيق أىداف العمم

وجيًا لوجو مع الطبلب وذلك من خبلل الطريقة التقميدية وثراء الوقت والمكان والموارد التى 
 .Ibrahim Yasar& Mehmet Demirkol (2014)يوفرىا التعمم المستند عمى الويب

التعميم المدمج مفيوم  ( بأنLalima, kiran lata Dengwal (2017)أشار   حيث     
م المدعوم بتكنولوجيا يحتضن مزايا كبل من: التدريس التقميدى فى الفصل والتعم مبتكر

واإلتصاالت فيما ذلك التعمم دون اإلتصال باإلنترنت حيث يحتاج التعمم المدمج إلى المعمومات 
ممين لتنفيذ ىذه جيود حثيثة، وموقف صحيح، وتمويل جيد، وحماس من الطبلب والمع

بأن من الواضح أن التعميم المختمط ،   Ngoc,G.van,N.(2014)اإلستراتجية حيث أستشيد 
الذي يجمع بين قوة التعمم وجيًا لوجو والمعززة بالتكنولوجيا، ُينظر إليو بشكل متزايد باعتباره 

 (.Picciano et al ،2013أحد أىم أدوات إصبلح التعميم اليوم )
كما يعد التعميم المدمج مكمبًل ألساليب التعميم التربوية العادية ويعتبر رافدًا كبيرًا لمتعميم      

العام والتعميم الجامعى التقميدى، الذى يعتمد عمى المحاضرة واإللقاء، إذ أن تقنية المعمومات 
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األسموب مع ليست ىدفًا أو غاية بحد ذاتيا بل ىى وسيمو لتوصيل المعرفو ولذا يدمج ىذا 
التدريس المعتاد فيكون داعمًا لو بصورة سيمة، وسريعة، وواضحة، ولن يكون استخدام المدمج 
ناجحًا إذا افتقر لعوامل أساسيو تتوفر فى التعميم التقميدى الحالى ، حيث يشكل الحضور 

يرمباشرة الجماعى لمطبلب أمرًا ىامًا يعزز أىميو العمل المشترك، ويغرس قيمًا تربوية بصورة غ
 (. 4، 3102)تركى الفييد،

(، ويشير جمال 3100حيث يتميز التعمم المدمج بالنقاط التاليو كما  يشير محمود الرنتيسى )
 ( 3103الشرقاوى ) 

ىو جزء من التعمم يتم من خبلل تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ، عبر اإلنترنت أو وضع  -3
طبلب عمى مزيد من الوقت في الفصل غير متصل بالشبكة بحيث يحصل المعممون وال

 لممارسة تمارين إبداعية وتعاونية.
يستفيد الطبلب من التعمم عبر اإلنترنت دون فقدان عنصر التفاعل االجتماعي والممس  -3

 اإلنساني لمتدريس التقميدي.
يوفر مجااًل أكبر لمتواصل  بحيث يتم إكمال دورة االتصال في التعميم المختمط وىو أمر غير  -0

 كن إذا اتبعنا النيج التقميدي فقط.مم
 يصبح الطبلب أكثر ذكاًء تقنيًا ويكتسبون طبلقة رقمية معززة.  -4
تعزيز الطبلب من االحتراف الميني أثناء تطويرىم لصفات مثل الدافع الذاتي، المسئولية  -5

 الذاتية، االنضباط.
 ورات التدريبية المنشأة.يقوم بتحديث محتوى الدورة التدريبية وبالتالي يعطي حياة جديدة لمد -6
 التحول من أسموب المحاضرة فى التعميم إلى التعمم الذى يرتكز حول الطبلب. -7
 زيادة امكانية الوصول إلى المعمومة.  -8
 زيادة التفاعل بين الطبلب والمعممين والمحتوى والمصادر الخارجية.  -9

ويتميزالتعميم المدمج بتوفير بيئة تفاعمية مستمرة تزيد من دافعية الطبلب بالماده العممية  -33
 وتجعل عممية التعمم مناسبة مع قدرات وميول الطبلب. 
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 kaur(، 3102وتعتبر الفوائد التربوية لمتعميم المدمج كما أشار إلييا عاطف أبوحميد )
(2013) hew&cheung(2014 الطبلب ويكسر الجمود ويخرج العممية  بأنيا تثير دافعية

التعميمية من النمطية والممل، وتحسين ورفع مستوى التحصيل األكاديمى لدى الطبلب، ويراعى 
الفروق الفردية بين الطبلب، وسيولو إيصالو وتطبيقة فى مختمف األماكن ووفق إمكانياتيا، 

عمى فرص متاحة لمقاء الطبلب مع  وربط التعمم داخل الغرفة الصفية وخارجيا ومتابعتو، ويبقى
 المعمم .
التعمم المدمج بأ نو عمميو التعمم التى تجمع بين قوة   picciano et al ,(2o13ويعرف )     

 Caroline Lawlessالتعمم وجيًا لوجو وبين طريقو التعمم المعزز بالتكنولوجيا بينما يعرفيا، 
التعميم المدمج عمى أنو نيج تعميمى مدمج يجمع بين أساليب الفصول الدراسية  (2019)

التقميدية القائمة وبين أساليب التعمم عبر اإلنترنت، بينما يعرفيا، عماد أبو سريع حسين 
( التعميم المدمج بأنو نمط من أنماط التعميم الذى يدمج فيو بين أساليب التعميم التقميدى 3102)

التعميم المدمج عمى أنو مزيج  Teach Staff(2018)تعميم االلكترونى، بينما يعرف واساليب ال
يجمع بين الطريقة التقميدية وبين مساحات وخبرات التعمم عبر اإلنترنت بينما تعرفيا فاطمة عبد 

( التعميم المدمج عمى أنو شكل جديد لبرامج التدريب والتعمم يمزج بصورة 3131العميم شاىين )
بين التعمم الصفي واإللكتروني وفق متطمبات الموقف التعميمي، بيدف تحسين تحقيق  مناسبة

 األىداف التعميمية وبأقل تكمفة ممكنة.
فتعتبر التقنيات التكنولوجية الحديثة الموجوده فى كل مكان ليا دور أساسى فى حياه      

ستيعابيا  بسرعو من أجل تطوير اإلنسان وذلك ألنو يتم إستيعاب اإلبتكارات الجديده وا 
زياده مشاركة الطبلب حيث إنو يتبنى المعممون بشكل متزايد إستخدام  مجتمعات التعمم مع

الشبكات اإلجتماعية لكى يحدث تكامل فى العممية التعميمية بحيث تجمع العممية التعميمية 
فصول الدراسية التكامل بين مميزات الطريقة التقميدية التى تحدث فى الفصول الدراسية وبين ال

التى تحث عمى شبكة اإلنترنت إذا اثبتت الشبكات اإلجتماعية تعزز التعمم اإلجتماعى 
Nicole. Buzzetto-More (2012) 
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بأن مواقع الشبكات  Rana AlShoaibi & Nadia Shukri(2017)وقد أشارات دراسة      
د المعرفة حيث أنيم يحصمون اإلجتماعية غيرت األسموب والطريقة التى يبنى وينشئ بيا األفرا

عمييا من خبلل مشاركتيا فى أنماط مختمفة لممارسات التعمم وذلك الن مواقع الشبكات 
اإلجتماعية تؤدى إلى تحسين عممية التعمم ألن ىذه المواقع توفر لمطبلب مشاركة المعرفة 

رفة الطبلب والحصول عمييا، والتعاون، والتواصل دون الحاجة إلى معرفة سابقة تتعمق بمع
بالحاسوب حيث تشجع مواقع الشبكات اإلجتماعية فكرة بيئة التعمم المفتوحة باإلضافة إلى ذلك 
فيى تتيح لمطبلب اإلمكانيات البلزمة والمناسبة لمتعرض إلى أنشطة التعمم المختمفة، بينما 

ى إلى أن وسائل التواصل اإلجتماعية ميمة وضرورية لمجميع ف Gok,Tolga(2016)يشير 
الوقت الحاضر حيث أنيا تربط األشخاص مع بعضيم البعض ومشاركة المعمومات ومتابعة 

 األحداث وتفسيرىا وتقييميا. 
حيث إن ىناك إىتمامًا ممحوظًا لضرورة إستخدام تطبيقات الويب اإلجتماعية فى التعميم      

ا دراسة كبل من: حيث اىتمت بعض الدراسات بإكتشاف أىمية توظيفيا فى عممية التعميم مني
بضروره  Campion, Nalda& Rivilla (2012)ودراسة  )3101أنيار عمى، زينب حسن )

إستخدام تطبيقات الويب اإلجتماعية وذلك ألن ىذه التطبيقات تركز عمى المتعممين وتحديد 
 أدوارىم فى تعميم المقررات المختمفة وذلك ألنيا تتميز بالمرونة والتفاعمية.

الشبكات اإلجتماعية بأنيا  .Jeffrey,Mingle, Musah Adams.(2015)يعرف       
عبارة عن مجتمعات إفتراضية تتيح لؤلشخاص اإلتصال والتفاعل مع بعضيم البعض حول 
موضوع معين أو التواصل معًا عبر اإلنترنت حيث تستخدم شبكات التواصل لممستخدمين 
الترفية والمحادثات  من خبلل منصات الشبكات اإلجتماعية حيث أن الطبلب يمتقون مع 

( 3102ضيم البعض فى مختمف الموضوعات، بينما يعرف حمدان محمد أسماعيل )بع
الشبكات اإلجتماعية: بأنيا عبارة عن المواقع اإلجتماعية العامة والمتخصصة التى يمكن 

 Lynn and  توظيف أدوات وخدمات وخصائصيا فى تعميم العموم وتعممو، وتعرفيا دراسو
Randy,(2010)  بأنيا عبارة شبكات الويب اإلجتماعية عمى أنيا حمقات الشبكات اإلجتماعية
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إجتماعية بين األىل أو األصدقاء أو غيرىم بحيث يتبادلون فييا إىتماميم المشتركة والفرق 
الوحيد أنيا عبر اإلنترنت وىى تضم مواضيع خاصة وعامو من كتابات وصور وفيديو 

 ومناقشات وتعارف بين االصدقاء.
تكنولوجيا التعميم أىمية خاصة في تحسين وتطوير عممية التعميم وذلك  حيث يتمثل مجال     

إلطبلع ىذا المجال عمى تطورات الثورة الصناعية ووسائل االتصال الحديثة واألدوات 
والمصادر التي يمكن توظيفيا لعبلج القصور والضعف في بنية التعميم باستخدام ىذه األدوات 

تحويل منظومة التعميم إلى صورة مواكبة لمعصر سواء التعميم  والمستحدثات التي يتم من خبلليا
بصورة عامة أو التعميم الفني الزراعي بصورة خاصو حيث يوجد في ىذا النظام الزراعي 

 –االقتصاد الزراعي  –المحاصيل الزراعية  –مجاالت وأقسام عديدة منيا اليندسة الزراعية 
 بيل المثال وليس عمى سبيل الحصر وتربيو نحل  وىذا عمى س –تربيو الدواجن 

 االحساس بالمشكمة 
 المحور االول : 

الحظ الباحث انخفاض مستوى طبلب الصف الثانى الثانوى الزراعى فى  المستويين      
المعرفى والميارى بمادة تربية النحل وذلك من خبلل االطبلع عمى كشوف درجات الطبلب 

حديد مستوى الطبلب اتضح أن مستوى . وبعد ت3102-3102؛  3102 – 3102لعام
% وقام الباحث بإجراء مقابمة عمى عدد من المعممين بمادة تربيو 21الطبلب منخفض بنسبة  

النحل لتحديد رأييم فى انخفاض مستوى الطبلب فى المستويين المعرفى والميارى بمادة تربيو 
 النحل وكان رأييم عمى النحو التالى : 

  ات المستخدمة فى المنحل ألداء الميارات النحميو. قمة االمكانيات واألدو 
 .زمن الحصو قصير وغير كافى لتوصيل أىداف الدرس 
  خوف الطمبو من دخول المنحل لمتدريب عمى الميارات النحميو بسبب خوفيم من لسعات النحل

 مما ينتج عنو مما ينتج عنو إنخفاض وعي الطبلب بتربيو النحل والتعامل معو. 
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 م كل الطمبو فى وقت واحد وبنفس النتيجة وذلك لحدوث اختبلف فى الفروق صعوبة تعمي
 الفرديو بين الطبلب. 

 المحور الثانى توصيات المؤتمرات :
( والمؤتمر العممي 3110أوصي المؤتمر الثامن لمجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم )     

تمر العممي اإلقميمي لمتعمم اإللكتروني ( والمؤ 3112الثاني لمجمعية المصرية تكنولوجيا التعميم )
( والمؤتمر 3102( والمؤتمر العممي الدولي االول بكمية التربية جامعة المنصورة )3100)

( الذى عقد في الرياض بضرورة العمل 3102العممي الرابع لمتعمم اإللكتروني والتعميم عن بعد )
تفعيل دور التعميم والتدريب بشكل عمى توظيف استراتيجيات التعمم اإللكتروني بشكل خاص و 

عام وأوصى البعض اآلخر بضرورة مواءمة استراتيجيات التعمم اإللكتروني مع التطورات 
والمستجدات التقنية وتنمية ميارات التفاعل مع الجيل الثاني لمويب وتفعيل دور الكتب 

ميارات المستحدثة لدى والمجبلت االلكترونية في العممية التعميمية والعمل عمى تنمية كافة ال
 طبلب والمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم.    

 المحور الثالث الدراسات السابقة:
 الدراسات السابقة بالتعميم المدمج : -أواًل:
( إلى التعرف عمى فاعميو التعميم المدمج فى تنميو 3102ىدفت دراسة خميل السعيد )     

ات التعميم والتعرف عمى فاعميتو فى تنميو دافعيو تحصيل طبلب جامعة طيبو لمقرر تقني
الطبلب نحو التعميم المدمج وأن بيئو التعمم المدمج تزيد من التحصيل العممى وتنمى مستوى 

 الدافعيو أكثر من بيئو التعمم االعتياديو .
           وقد أكدت عديد من الدراسات عمى فاعمية التعميم المدمج فى التعميم حيث توصمت دراسة     
إلى وجود أثر كبير لمتعميم المدمج فى تنمية التحصيل الدراسى فى (tosun,2015) توسن 

طبلب المرحمة الثانوية، كما توصمت دراسة سيمين وكيشى          لالمغة االنجميزية 
(ceylan&kesici2017) إلى وجود فاعمية لمتعميم المدمج فى تنمية التحصيل فى مادة

 المرحمة الثانوية. البرمجة لطبلب
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حيث أشارت العديد من الدراسات والبحوث السابقو إلى فاعميو التعميم المدمج فى تحقيق      
بعض األىداف التعميميو فى مراحل ومواد دراسيو مختمفو كما أظيرت بعض الدراسات تحسنًا 
ايجابيًا فى اتجاىات المتعممين نحوه فى معظم المراحل الدراسيو المختمفو ومن ىذه الدراسات 

 YASEMIN(3100(، دراسو )3101(، دراسو )فاطمو احمد ، 3112و ) سعاد شاىين ،دراس
( إلى فاعميو استخدام التعميم المدمج 2015فى حين أشارت دراسة، )حنان الجمال،سعاد رخا،

فى تدريس مادة األحياء عمى تحسين التحصيل الدراسى واالنفعاالت  االكاديميو االيجابيو لدى 
ثانوى حيث جاءت الفروق فى كل من االختبار واالنفاعبلت االكاديميو طبلب الصف األول ال

 لصالح طبلب المجموعو التجريبيو. 
 الدراسات السابقو بالشبكات االجتماعيو : -ثانيا:
( إلى فاعمية تصميم بيئة مقترحة لمتعمم 3102وتوصمت دراسة حمدان اسماعيل )     

اعية فى تنمية ميارات التواصل االلكترونى التشاركى قائمة عمى توظيف الشبكات االجتم
 الشبكى واالتجاة نحو تعمم الكمياء عبر الويب.

( إلى وجود أثر كبير لتصميم بيئة تعمم 3104وتوصمت دراسة أمل حامد وآية اسماعيل )      
 Wikiوىى محررات الويب التشاركية  web2.0الكترونى تشاركى قائمة عمى بعض ادوات 

عمى تنمية ميارات إدارة   Blogsوالدونات  Facebookالتواصل االجتماعى  )الويكى( وشبكة
 المعرفة الشخصية وقد أكدت العديد من الدراسات عمى فاعمية الشبكات االجتماعية فى التعميم.

لى وجود فاعمية كبيرة لمشبكات إ( Mehmood&taswir,2013حيث توصمت دراسة )     
 كاديمى لدى طبلب المرحمة الجامعية فى العموم التطبيقية. االجتماعية فى تنمية األداء اال

( عمى فاعمية الشبكات االلكترونية االجتماعية فى تنمية 3103وأكدت دراسة رشا ىداية )     
ميارات إنتاج ونشر الدروس االلكترونية لدى طبلب الدراسات العميا بكمية التربية والتى ىدفت 

ميارات إنتاج ونشر الدروس اإللكترونية لدى طبلب الدبموم إلى ييدف ىذا البحث إلى تحديد 
، وتوصمت الدراسة إلى زيادة جامعة المنصورة -المينى شعبة تكنولوجيا التعميم بكمية التربية 
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ميارات إنتاج ونشر الدروس اإللكترونيو لدى طبلب الدراسات العميا بكمية التربية فى االختبار 
 بكات االلكترونيو االجتماعية.البعدى وذلك بعد استخدام الش

 مشكمه البحث 
مما سبق يمكن تحديد مشكمة البحث فى وجود ضعف فى مستوى طبلب الصف الثانى       

 الثانوى الفنى الزراعى عمى المستوي الميارى بمادة تربيو النحل 
 ولذلك تتحدد مشكمو البحث فى السؤال الرئيس التالى: 

كيف يمكن لمتعميم المدمج القائم عمى شبكات الويب االجتماعيو فى تنميو ميارات تربيو      
 النحل لطبلب التعميم الفنى الزراعى؟ 

 ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس األسئمو الفرعيو التاليو: 
يو ما التصميم التعميمى المقترح لمتعميم المدمج القائم عمى شبكات الويب االجتماعيو لتنم -0

 ميارات تربيو النحل لطبلب التعميم الفنى الزراعى؟
ما فاعمية التعميم المدمج القائم عمى شبكات الويب االجتماعيو فى تنمية الجانب المعرفى  -3

 لميارات تربية النحل لطبلب التعميم الفنى الزراعى؟
ت تربيو النحل ما فاعمية التعميم المدمج القائم عمى شبكات الويب االجتماعيو فى تنميو ميارا -2

 لطبلب التعميم الفنى الزراعى؟
 فروض البحث: 

( بين متوسطى درجات أفراد المجموعة التجريبيو 0.05يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى ) -0
التي تستخدم التعميم المدمج القائم عمى شبكات الويب االجتماعيو فى التطبيق القبمى والبعدى 

 لبعدى. لئلختبار التحصيمى لصالح التطبيق ا
( بين متوسطى درجات أفراد المجموعة التجريبيو 0.05يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى ) -3

التي تستخدم التعميم المدمج القائم عمى شبكات الويب االجتماعيو في التطبيق القبمي والبعدي 
 لبطاقو مبلحظو ميارات تربيو النحل لصالح التطبيق البعدى. 

 أىداف البحث:
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 ميارات تربيو النحل البلزمو لطبلب الصف الثانى الثانوى الزراعى. تحديد قائمة  -0
اعداد وتصميم التعميم المدمج القائم عمى شبكات الويب االجتماعيو فى مادة تربيو النحل  -3

 لطبلب الصف الثانى الثانوى الزراعى. 
تربيو النحل قياس فاعميو التعميم المدمج القائم عمى شبكات الويب االجتماعيو لتنميو ميارات  -2

 لطبلب التعميم الفنى الزراعى.
 أىميو البحث:

يسيم ىذا البحث فى العمل عمى تطبيق التعمم المدمج فى الواقع الدراسى وذلك من خبلل  -0
تجريب ىذا النوع من التعميم ومعرفة مدى تأثيره عمى تنمية الميارات التدريسية لدى طبلب 

 التعميم الفنى الزراعى. 
استخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة فى عممية التدريس والتأكيد عمى  يساعد الطمبة عمى -3

 تصميم وبناء إستراتجيات التعميم االلكترونى دائمًا. 
 العمل عمى فتح المجال أمام بحوث مستقبمية تتناسب مع البيئة التعميمية.  -2
ولو االرتقاء بالمستوى توظيف التقنيات الحديثو فى مجال التعميم لمواكبو التقدم التكنولوجى ومحا -4

 التعميمى لطبلب التعميم الفنى.
يقدم البحث نموذجًا لمتعميم المدمج قد يمكن اإلستفاده منو فى تنمية الميارات فى مجاالت  -2

 وتخصصات أخرى. 
 تقديم قائمة بميارات تربية النحل لطبلب التعميم الفنى الزراعى.  -2
 ت تربية النحل لطبلب التعميم الفنى الزراعى. يساىم البحث فى تنمية التحصيل المعرفى لميارا -2
توجيو نظر المسئولين نحو أىمية إستخدام التعميم المدمج القائم عمى الشبكات الويب  -2

 االجتماعيو فى العممية التعميمية. 
 حدود البحث:

  .الحدود المكانية: مدرسو طمخا الثانوية الفنية الزراعية المشتركة 
 ف الثانى الثانوى الزراعى بمادة تربيو النحل. الحدود البشرية: طبلب الص 
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  :م.3131-3102الحدود الزمانية 
  تطور مساكن  –الحدود الموضوعيو: إقتصر البحث الحالى عمى وحدة )طائفة نحل العسل

 العمميات النحميو التى تجرى فى المنحل(. –إنشاء المناحل  –النحل 
 منيج البحث:

عتماد عمى ىذا المنيج التحميمى فى تناول اإلطار النظرى تم اإل -المنيج الوصفى التحميمى : -0
 واالدبيات المرتبطة بمتغيرات البحث.

إعتمد البحث الحالى أيضًا عمى ىذا المنيج بغرض التعرف عمى  -المنيج شبو التجريبى : -3
فاعمية التعمم المدمج القائم عمى الشبكات فى تنمية ميارات تربية النحل لدى طبلب الصف 

 الثانوى الزراعى. الثانى
 أدوات البحث : 

 أعتمد البحث الحالى عمى :
 .)إختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفى لميارات تربية النحل )إعداد الباحث 
 .)بطاقو مبلحظة لميارات تربية النحل )إعداد الباحث 

 التصميم التجريبي لمبحث : 
فى ضوء طبيعو ىذا البحث قام الباحث بإستخدام التصميم التجريبي المعروف بالتصميم      

والشكل التالى يوضح التصميم التجريبى   القبمى/ البعدى بإستخدام مجموعة تجريبية واحده
 لمدراسة الحالية:

 



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
                       ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.74115.1013 

                      (0202) ابريل  

 

 

 
083 

 
 

 متغيرات البحث:
 إشتمل البحث الحالى عمى المتغيرات التالية : 

ل : يحتوى البحث عمى متغير مستقل واحد فقط وىو )التعمم المدمج القائم عمى المتغير المستق -0
 الشبكات اإلجتماعية(.    

 المتغيرالتابع : يحتوى ىذا البحث عمى أكثر من متغير تابع :   -3
 تنميو الجانب المعرفى والميارى لتربية النحل.  - أ

 إجراءات البحث: 
 تم اجراء البحث وفقا لمخطوات التاليو 

شتممت عمى ما يمى :مرح  مو االعداد وا 
 اإلطبلع عمى األدبيات والدراسات السابقة ذات الصمة بمتغيرات البحث.  (0
إعداد اإلطار النظرى تناولت األبحاث والدراسات السابقة واالدبيات المتصمو بموضوع البحث  (3

 تربيو النحل  –شبكات الويب االجتماعيو  –التعميم المدمج 
وتمثمت فى اختبار معرفى لميارات تربية النحل وبطاقة مبلحظة لميارات إعداد أدوات البحث  (2

 تربية النحل وعرضو الباحث عمى المحكمين لحساب الصدق والثبات.
تصميم التعميم المدمج القائم عمى شبكات الويب االجتماعية وبطاقة التقويم الخاصة بو  (4

 وعرضيا عمى المحكمين والتعديل فى ضوء آرائيم.
 تنفيذ واشتممت عمى الخطوات التالية :مرحمة ال

 إختيار عينة البحث من طبلب الصف الثانى الثانوى الزراعي.  (0
تطبيق أدوات البحث قبميًا ) االختبار المعرفى لميارات تربية النحل وبطاقة المبلحظة لميارات  (3

 تربية النحل(. 
تطبيق موقع التعميم المدمج القائم عمى شبكات الويب االجتماعية عمى طبلب المجموعة  (2

 التجريبية. 
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تطبيق أدوات البحث بعديًا )االختبار المعرفى لميارات تربية النحل وبطاقة مبلحظة لميارات  (4
 تربية النحل(.

 مرحمة تجميع البيانات ومعالجتيا واشتممت عمى مايمى : 
 ميميا ومعالجتيا احصائيًا وتفسيرىا ومناقشتيا. رصد النتائج وتح (0
 تقديم المقترحات والتوصيات فى ضوء ما أسفرت عنو من نتائج. (3

 بناء أدوات القياس وضبطيا:
 اختبار معرفى لقياس الجوانب المعرفية لميارات تربية النحل. -0
 بطاقو مبلحظة لقياس ميارات تربية النحل.      -3
 بطاقة مبلحظة لقياس ميارات التعمم التشاركي.     -2

جراءات الدراسو :  وفيما يمى الخطوات التى اتبعيا الباحث فى بناء أدوات وا 
اوال : االختبار التحصيمى المرتبط بقياس الجوانب المعرفيو لميارات تربية النحل : قام الباحث 

  -ببناء االختبار وفقا لمخطوات التالية :
ف من االختبار ؛ ييدف االختبار إلى قياس مدى اكتساب طبلب الصف الثانى تحديد اليد -0

 الثانوى الفنى الزراعى لمجانب المعرفى لميارات تربية النحل. 
تحديد نوع االختبار ومفرداتو ؛ يتضمن االختبار قسمين من األسئمة الموضوعية القسم االول  -3

ى السؤال األول والقسم الثانى، يتضمن منو، يتضمن اسئمة االختيار من متعدد وىى تتمثل ف
أسئمو الصواب والخطأ وىى تتمثل فى السؤال الثانى من اإلختبار حيث تم إختيار ىذه االنواع 
عداد االختبار والشمولية  من األسئمو الموضوعية ألنيا تتسم بالموضوعية التامة فى بناء وا 

 والسرعة والسيولو فى تصحيحيا .
( مفرده تم توزيعيا عمى 42الختبار المعرفى لميارات تربية النحل من )بناء االختبار؛ تكون ا -2

( مفرده والسؤال الثانى 21أسئمة اإلختبار والتى اشتممت السؤال األول إختيار من متعدد )
( مفرده حيث اشتممت أسئمو اإلختبار عمى المستويات الدنيا 02تضمن أسئمو الصواب والخطأ )

 (.2التطبيق( وىو كما موضح فى )الممحق رقم  –الفيم  -رالمعرفيو لبموم وىى )التذك
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 وضع تعميمات اإلختبار ؛ حيث تمثمت تعميمات اإلختبار فى النقاط التاليو : -4
 إقراء السؤال جيدا لكى تحدد اإلجابة الصحيحة . - أ
 يتم تظميل إجابو واحدة صحيحة.  - ب
 فى حالة تظميل أكثرمن إجابة يتم إلغاء السؤال. - ج
وطريقة التصحيح؛ حيث يوضح الجدول التالى نظام تقدير درجات الطبلب فى تقدير الدرجات  -2

 اإلختبار. 
 يوضح نظام تقدير درجات الطبلب فى اإلختبار (2-3جدول )

 
 
 
 

 
 نظام تمدير الدرجات

 السؤال الثانى السؤال األول
 

 الصواب والخطأ إختيار من متعدد
 سؤال 35 سؤال 03 عدد االسئلة.

 درجة درجتان الدرجات على كل مفرده.توزيع 
 درجة 35 درجة63 اجمالى درجه السؤالين.
 مفرده 45 اجمالى عدد المفردات.
 درجة 75 إجمالى درجة اإلختبار.

صدق اإلختبار؛  لكى يتم التحقق من صدق االختبار قام الباحث بعرض االختبار عمى  -2
مجموعة من المحكمين والخبراء فى مجال تربية النحل فى كميات الزراعة ومجموعة من الخبراء 
فى التخصص بمديرية التربية والتعميم لمتأكد من االختبار والعمل عمى إيجاز االختبار لمتطبيق 

 بلل التأكد من النقاط التالية : وذلك من خ
  .دقو صياغة األسئمة وأسموب الصياغة 
  .مدى إرتباط اإلختبار باالىداف 
  .مدى أىميو األسئمو لمطبلب 
  حذف بعض الكممات التمى يرونيا خاطئة؛ حيث أسفرت نتائج التحقق من صدق االختبار من

ضوء ذلك قام الباحث بتعديل ىذه  خبلل التحكيم بتعديل الصياغة المغوية لبعض العبارات وفى
الكممات فى ضوء أراء السادة أعضاء ىيئة التدريس من كميات الزراعة ومن وزارة التربية 
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والتعميم وذلك لكى تخرج الصورة النيائية من االختبار فى صورتيا الحالية حيث يوضح الجدول 
 التالى التحقق من صدق اإلختبار. 

 صدق االختباريوضح التحقق من  (2-2جدول )
 المفرده بعد التعديل  المفرده لبل التعديل  

 
3 

 تعتبر......من وظائف الملكة 
 جمع الماء. 

 وضع البيض وإفراز فرمونها

 تعتبر......من وظائف الملكة .
 جمع الماء. 

 وضع البيض وإفرازالفرمون الملكي

اليا .......هى المصدر االساسى للشمع تعتبر الخ تعتبر الخاليا .......هى المصدر األساسى للشمع.  3
 الطبيعى. 

 
0 

 يعتبر....من المهام التى تموم بها الشغاالت 
 خارج الخلية. 

 تغذية اليرلات .
 التعرف على مكان الخلية.

 حراسة الخليه.  -ج
 جمع اللماح والبروبوليس.  -د

 يعتبر ......من المهام التى تموم بها الشغاالت خارج 
 الخلية. 

 تغذية اليرلات. 
 التعرف على مكان الخلية.

 حراسة الخليه . -ج
 جمع حبوب اللماح والبروبوليس . -د

 حساب معامل الثبات ؛ حيث يتناول الجدول التالى التحقق من ثبات االختبار.  -2
 يوضح ثبات اإلختبار (2-4جدول )
 معامل االرتباط ألفا كرو نباخ عدد عناصر االختبار

45 0.521 
حساب معامل االرتباط  الفا كرونباخ بين جميع األسئمة واالحتبار ككل وكانت نتيجة معامل تم 

 وىى تشير إلى ثبات مقبول لبلختبار التحصيمي. 1.230االرتباط 
ثانيا : بطاقة المبلحظة التى تتعمق بقياس ميارات تربية النحل ؛ قام الباحث ببناء بطاقو 

  المبلحظة وفقا لمخطوات التالية :
؛ قام الباحث بإعداد بطاقة المبلحظة بيدف قياس مدى إكتساب الطبلب لميارات ىدف البطاقة -0

 تربية النحل من خبلل المبلحظة المباشرة لمطبلب أثناء قياميم بأداء ىذة الميارات عمميًا فى 
المنحل والعمل عمى تدوين إستجابات الطبلب أمام الميارات التى يقوم بيا الطبلب فى بطاقة 

 (.2المبلحظة الخاصة بو وىى كما موضحو فى )الممحق رقم 
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إعداد الصورة االولية لمبطاقة ؛ قام الباحث بتحديد محاور البطاقة وما تحتويو من بنود من  -3
خبلل االطبلع عمى كتاب الوزارة ومن خبلل شبكة االنترنت فقط وذلك ألنو اليوجد ىناك 

ونت البطاقة فى صورتيا األوليو عمى عدد من دراسات سابقة حول ماده تربية النحل حيث تك
 الميارات الرئيسة حيث يتناول الجدول التالى الصورة األولية لبطاقة ميارات تربية النحل .

 يوضح الصورة االولية لبطاقة ميارات تربية النحل (2-2جدول )

تقدير الدرجات ؛  قام الباحث فى ىذه الدراسة بوضع الدرجات عمى ىذه البطاقة متبعا  -2
 ،صفر( لدرجات االداء التالية :0، 3نظام التقدير )

  = 3ادى. 
 = 0أدى بمساعده. 
 .لم يؤد = صفر 

صدق البطاقة ؛ لكى يتحقق الباحث من صدق اإلختبار قام الباحث بعرض بطاقة -4
المبلحظة عمى مجموعو من الساده المحكمين فى مجال تخصص تربية النحل لكى يتأكد من 

بداء أرائيم فيما يمى :   مدى صدق البطاقة لقياس ما وضعت من أجمو وا 
 مدى أىميو الميارات.  -0
 مدى ارتباط الميارات باألىداف.  -3
 مدى صبلحية تسمسل خطوات بناء الميارة.  -2
مدى سبلمو الصياغة المغوية لمقائمة  حيث يتناول الجدول التالى صدق بطاقة المبلحظة  -4

 لميارات تربية النحل. 

مهارة  المهارات الرئيسية
 الفحص

 

مهارة 
 التشتية

مهارة 
 الضم

وتسلين مهارة تثبيت 
 األساسات الشمعية

اجمالى عدد 
 المهارات الفرعية

 
 المهارات الفرعية

عدد المهارات فى 
 صورتها االولية

35 
 

08 
 
 

38 9 93 
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 يوضح صدق بطاقة مبلحظة لميارات تربية النحل (2-2جدول )
عدد  المحذوف امثله من بعد التعديل ثله من لبل التعديلام المهارات 

 المحذوف
يمف على جانبى الخلية بحيث  يمف على جانبى الخلية   الفحص

 يكون عكس اتجاه الشمس
يدخن من  خالل 

فتحة الغطاء الداخلى 
 وينتظر.. الخ

 

 
مهارات  0

 فرعية
 
 

يجعل مدخل الخليه جهه الجنوب  التشتية
 الشرلى إلستمبال أشعة الشمس 

يتأكد من أن مدخل الخليه جهه 
الجنوب الشرلى إلستمبال أشعة 

 الشمس

يرص صناديك 
الخاليا فوق بعضها 
مع ترن الصندوق 

 السفلى فارغ

مهارات  9
 فرعيه

يجعل الخاليا مائلة لألمام لحمايتها من 
 الرطوبه 

لألمام  يجعل الخاليا مائلة
 لحمايتها من الرطوبة والمطر

يغطى الصندوق 
العلوى بصندوق 

 الخليه ......الخ
يثمب ورق الجرائد بواسطة  يثمب ورق الجرائد  الضم

 مسمار
- - 

تثبيت 
وتسلين 

األساسات 
 الشمعية

يركب اإلطار الشمعى على اإلطار 
 المسلن 

يركب األساس الشمعى على 
 اإلطار المسلن

- - 

 وفى ضوء ذلك قام الباحث بالتعديل بما يتوافق مع أراء الساده المحكمين فى المجال . 
ثبات البطاقة؛ قام الباحث بمبلحظة الطبلب أثناء التطبيق العممى لمطبلب فى المنحل  -2

معمم مع الباحث لمبلحظو أداء الطبلب  3مستعينًا بوجود معممين  ماده تربية النحل بعدد 
مع الباحث لئلتفاق حول تحديد مستوى الطبلب وتدوينو فى بطاقو كل طالب عمى حده 

 الطالب لميارات تربية النحل . 

جمالى   وقد  تم حساب معامل اإلرتباط لبيرسون  بين الميارات األربعة  لتربية النحل وا 
الميارات   ككل وكانت نتيجة معامل االرتباط  كما بالجدول وىى تشير إلى ثبات بطاقة 
جمالى الميارات ككل.حيث يتناول الجدول التالى ثبات  المبلحظة واالرتباط بين كل ميارة وا 

 لميارات تربية النحل. بطاقة مبلحظة 
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 ثبات بطاقة مبلحظة ميارات تربية النحل (2-2جدول )
مهارة  عدد عينة بطالة المالحظة

 الفحص
 مهارة االساسات مهارة الضم مهارة التشتية

32 
340. 713. 553. 493. 

ع أرب؛ اشتممت البطاقة فى صورتيا النيائية عمى ات النيائية التى تضمنيا البطاقةتحديد األداء -2
التشتية، تثبيت وتسميك األساسات الشمعية حيث  ،مالض ،ميارات رئيسية وىى ميارة الفحص

( ميارة فرعية بعد الحذف والتعديل وبعد التأكد 22احتوت البطاقو فى صورتيا النيائية عمى )
من صدق البطاقو وثباتيا أصبحت البطاقة فى صورتيا النيائية صالحة لقياس أداء طبلب 

 انى الثانوى الزراعى لميارات تربية النحل. الصف الث
قام الباحث بتطبيق نفس البطاقة بصورة قبمية لكى يحدد مدى معرفة  طريقة تطبيق البطاقة؛ -2

الطبلب وقياس أدائيم لميارات تربية النحل بصورة قبمية وذلك لكى يقف عمى مستوى الطبلب 
يعرض الطبلب لممتغير المستقل ثم يتم ، صفر( ثم بعد ذلك 0، 3قبميا مراعيا طريقة التقييم )

تقييم أداء الطبلب فى الميارات بالطريقة العممية المباشرة فى أرض المنحل فى حين التمس 
الباحث من معمم ماده تربية النحل أن يكون معو فى المنحل لكى يتم االتفاق عمى أداء الطبلب 

 وى الطبلب .أثناء التطبيق العممى وذلك لكى يكون ىناك ثبات عمى مست
بناء مواد المعالجة التجريبية؛ قام الباحث باالطبلع عمى العديد من نماذج التصميم التعميمى 

، النموذج العام موذج خان الثمانى،التى تتناسب مع طبيعة التعمم المدمج مثل نموذج كمب، ن
مى نموذج خميس حيث إحتاج البحث الحالى قياس مدى فاعمية التعميم المدمج القائم ع

حيث وقع اإلختيار عمى ىذه البيئة  moodelالشبكات مستخدم نظم إدارة المقررات اإللكترونية 
وذلك لما تحممو ىذه البيئة من مميزات منيا أنيا تعتبر بيئة خصبة تجمع المحتويات التعميمية 
بمختمف الوسائط وبين الشبكات حيث يتم االبحار داخل المعالجة فى ضوء نموذج الجزار 

 وذلك لعده مبررات :  3102،صدار الثالث لمتصميم التعميمىاإل
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 حداثة النموذج ومناسبتو لمطبييعة الحالية لمدراسة.  (0
 إمكانية تطبيقو عمى كافة المستويات بدءا من درس ووحده أو مقرر دراسى.  (3
 يتميز النموذج بسيولة تطبيقو ومرونتو. (2
 وضوح الخطوات واإلجراءات فى كل مرحمة من مراحل النموذج.  (4
 توافر التفاعل بين مكونات النموذج من خبلل التقويم النيائى.  (2
المرحمة األولى: التحميل؛ مما ال شك فيو بأن عممية التصميم تبدأ أوال بمرحمة الدراسة والتحميل  -0

الجوانب المعرفية أو الميارية او  والتى تبدأ عاده عند وجود مشكمة دراسية أو ضعف فى تمك
الوجدانية والمتمثمة مثبل فى تدنى اإلتجاىات لمطبلب نحو شئ معين والبد أن نضع فى 
االعتبار بأن مرحمو التحميل ىى القاعدة األساسية لمبداية فيما قبل التصميم حيث تتكون ىذه 

 المرحمو من :
؛ حيث قام الباحث بإعداد تعمم اإللكترونىلتعميمى لبيئة الإعتماد أو وضع معايير التصميم ا -

والمعايير الخاصة بالبيئة التعميمية وقام   moodelالسيناريو الخاص بتصميم البيئة اإللكترونية 
عداد االىداف السموكية المتعمقة  الباحث بغرض ىذه اإلجراءات المتمثمة فى تحميل المحتوى وا 

ى الساده المحكمين كبل فى مجال بالحدود الموضوعية لمبحث وذلك بغرض عرضيا عم
تخصصو تحميل خصائص المتعممين المستيدفين والتعمم المسبق والتعمم المتطمب ،الميارات 
المعموماتية والمعرفية الفعالة ؛ وفى ضوء ىذه الدراسة قام الباحث بتحديد خصائص الطبلب 

 المفحوصين ومستواىم العممى وحوائجيم التعميمية :
تمثل العينو من طبلب وطالبات الصف الثانوى الفنى الزراعى بمدرسو الزراعة عينة الدراسة : ت

المشتركة بطمخا حيث يدرسون ىؤالء الطبلب تربية النحل المقرر عمييم فى السنة الدراسية عدد 
طالبًا وطالبة وىى مجموعو تشاركية واحدة حيث قام الباحث بتعين قائد  23ىؤالء الطبلب 

عاما ال يتمتع ىؤالء الطبلب بالدافعية  02.2تقاربون فى أعمارىم لممجموعو حيث إنيم م
اإلنجاز إال بوجود محفز من الباحث لدى بعض ىؤالء الطبلب القدرة عمى التعامل عمى شبكة 

 االنترنت 
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تحميل االحتياجات التعميمية لبيئة التعمم االلكترونى التشاركى من خبلل االحتياجات المعيارية  -
؛ تتم فى ىذه المرحمة تحديد اإلحتياجات التعميمية ويتضح أو تقييم اإلحتياجات ميل المحتوىوتح

أن اإلحتياجات التعميمية لدى لطبلب تتمثل فى الجوانب الثبلث ونتيجو لذلك اإلعتبارات فإنيا 
تتمثل فى اإلحتياجات الطبلب من المعارف والميارات فقام الباحث بإعداد اختبار معرفى 

عداد بطاقة مبلحظة لمرصد أداء لمجوانب المياري ة بيدف قياس الجوانب المعرفية لدييم وا 
عداد بطاقو مبلحظة لقياس الجوانب  الطبلب بصورة مباشرة وعممية فى منحل المدرسة وا 
األدائية بالتعمم التشاركى حيث يتم تقييم أداء الطبلب فى ميارات التشارك من خبلل تحميل 

 التشارك. 
عميمية )بيئة االستخدام(؛ قام الباحث بدراسة واقع معمل الحاسوب فى المواد والمصادر الت -

بعض المدارس والمدرسة المتاحة وتحديد ما يوجد بيا من إمكانيات ولمتأكد من صحة ىذه 
 االجيزة 

لئلستخدام وعند الفحص وجد الباحث عدم صبلحية األجيزة لمتطبيق البحث وذلك لتحديد  -
 ( وكيفية التغمب عمييا.022والمتمثمة فى الجدول )ص،المعوقات التى واجيت الباحث 

 االمكانيات واألجيزة المتاحة؛ لكى يتم تجريب التجربة البحثية عمى الطبلب يشترط أن يكون  -
معمل الحاسب مجيز ببعض اإلمكانيات التى تجعمو مناسبًا لتعميم الطبلب من مجموعو 

األجيزة باإلنترنت لبعض المشكبلت األوفيس وبعض البرامج والقرص  الصمب وعدم توصيل 
الموجوده فى االجيزة أيضا ولكى يتم التغمب عمى ىذه المشكمة وعمل باقات من االنترنت 
واستخدام الفبلشة لتوصيل اإلنترنت عمى ىواتف الطبلب لتحقيق اليدف المراد الوصول إليو 

 من البحث. 
ة من خطوات التصميم التعميمى وىذه مرحمة التصميم؛ تعتبر مرحمة التصميم ىى الخطوة الثاني -3

 المرحمة تتضمن مجموعة من الخطوات وىى :
وتحميل المدخبلت والمخرجات وفقا لتسمسل  ABCDصياغة األىداف التعميمية وفقا لتطبيق  -

ىرمى تعميمى؛  تعتبر صياغة األىداف التعميمية ىى الخطوة األولى لمرحمة التصميم وذلك 
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المحتوى واختيار وتحديد الوسائط واألنماط التعميمية والبيئة  ألنيا ميمة فى تحديد عناصر
نجاز التكاليف والميام واألنشطة ولذلك قام   المناسبة وتحديد األنشطة والتكاليف المطموبة وا 
الباحث بصياغة األىداف السموكية عمى الحدود الموضوعية وىذه األىداف متمثمة فى 

 التطبيق ( -الفيم –ىى )التذكر المستويات الدنيا لؤلىداف المعرفية و 
؛ وتعتبر ىذه المرحمة تعميمية وتجميعيا فى دروس الوحدهتحديد عناصر المحتوى لمكائنات ال -

ىى المرحمة الثانية من مراحل لتصميم والتى تتم بعد تحديد األىداف وترتيبيا ويتم كتابة 
صف الثانى الثانوى الفنى عناصر المحتوى لتنمية المعارف والميارات لتربية النحل لطبلب ال

 الزراعى 
؛ واالختبارات القبمية ختبارات محكية المرجعتصميم األدوات/ نظم التقييم االختبارات، واال -

والبعدية لمدروس التعميمية وفى ىذه الجزئية من مرحمة التصميم قام الباحث بإعداد أدوات 
حل وبطاقة المبلحظة التى تتعمق البحث والتى تمثمت فى االختبار المعرفى لميارات تربية الن

بميارات تربية النحل وبطاقة المبلحظة التى تتعمق بميارات التعمم التشاركى حيث تضمن 
القياس القبمى لؤلدوات عمى االختبار وبطاقة ميارات تربية النحل فقط بينما القياس البعدى 

التشاركى  حيث ييدف لؤلدوات عمى االختبار وبطاقة ميارات تربية النحل وبطاقة التعمم 
التطبيق القبمى من ىذه االدوات وذلك لتحديد مستوى الطبلب فى الجوانب المعرفية لميارات 

( ص كما تم 2تربية النحل حيث تم إعداد إختبار مرتبط باألىداف التعميمية لممقرر ممحق )
حظة ( ص كما تم تصميم بطاقة مبل2تصميم بطاقة مبلحظة لميارات تربية النحل ممحق )

 (   2لميارات التعمم التشاركى ممحق )
تصميم خبرات التعمم والمواد واألنشطة وتفاعل المتعممين بشكل شخصى أو جماعى وفرص  -

؛ فى ضوء اليدف من البحث الحالى وىو التعرف عمى لدمج الممكن ودور المعمم لكل ىدفا
بية النحل والتعمم التشاركى فاعمية الدمج القائم عمى الشبكات اإلجتماعية فى تنمية ميارات تر 

 لطبلب الصف الثانى الثانوى الفنى الزراعى حيث قام الباحث بتحديد المجموعة وىى مجموعة 
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 تشاركية واحدة حيث قام الطبلب بتنفيذ التكاليف واألنشطة من خبلل بيئة التعمم المدمج وىى
moodel   

؛ قام الباحث لممصادر بشكل نيائىخبرات التعمم إختيار عناصر الوسائط المتعددة البديمة ل -
 :ية السموكية لممقرر وذلك من خبللبإختيار مصادر التعمم المتعدده بناءًا عمى األىداف التعميم

تحديد قائمة ببدائل المصادر والوسائل حيث تفاعل الطبلب مع المحتوى اإللكترونى والذى  -
وعروض تقديميىة تتعمق  -فبلش –صور  –فيديوىات  – pdfممفات  –تمثل فى )نصوص 

 بدروس المقرر الخمسة 
تصميم الرسالو او الموحات أو السيناريوىات لموسائط التى تم اختيارىا لممصادر واألنشطة؛  -

حيث يعتبر السيناريو خطة إجرائيو مسبقة لمتصميم حيث تشمل عمى عده إجراءات تنفيذية 
يتم تنفيذ السيناريو بعده خطوات حيث يتناول الجدول التالى إلنتاج مصدر تعميمى معين و 

 ( 01تخطيط السيناريو الخاص بتصميم الموقع كما ىوموضح فى )ممحق رقم 
تعديل السيناريو وتقويمو؛ تم عرض الصورة األولية لمسيناريوعمى السادة المحكمين من خبراء  - د

ديل وفى الصياغو وتم تعديل السيناريو تكنولوجيا التعميم مما أنو تم وضع المقترحات فى التع
 وفقا لآلراء الساده المحكمين. 

؛ عند تصميم التفاعل داخل بيئة التعمم والتحكم التعميمى وواجيو التعمم تصميم آساليب االبحار -
االلكترونى موودل حيث روعى آساليب االبحار التى تتيح لمطبلب التفاعل والتى تحتوى عمى 

تتضمن المحتوى التعميمى بما يشمل عميو من صور وفيديوىات  الشاشة الرئيسية التى
ونصوص إلخ حيث تحتوى الشاشة عمى ما يحتاجو المتعمم فيقوم باختيار الدروس التعميمية 
ويشاىد مابيا من وسائط متعددة سيولة التنقل مابين الدروس ومشاىده ما بيا من وسائط وفى 

ئى الموجود عمى المقرر بما انيا تتيح لمطبلب تكرار النياية يقوم الطبلب بحل االختبار النيا
 مشاىده الدروس فى حالة الحاجة إلى ذلك والقدرة عمى الخروج من الموقع إذا لزم األمر. 

تصميم التعمم/ نماذج التعمم؛ أشار الجزار فى نموذجو أن تصميم عناصر التعمم التى تنتمى  -
ذه الخطوة فى مجموعو من العناصر التعمم التى الى المرحمة الثانية من التصميم حيث تتمثل ى
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يجب أن يتم اإلىتمام بيا عند تصميم ىذه العناصر حيث تمثل فى تعريف الطبلب بأىداف 
سترجاع الخبرات السابقة وتوجيو المتعمم وتنشيط وتحرير  التعمم واستحواز انتباة المتعمم وا 

 استجابة .
أداء الطبلب وتشخيصو وعبلجو ومساعدة  تعمم الطبلب وتقديم التغذية الراجعو وقياس -

 المتعممين عمى عممية التعمم وعمى االحتفاظ بالمعمومات واالستفاده منيا .
؛ مما ال شك فية غير المتزامنو داخل وخارج البيئةتحديد وتصميم أدوات اإلتصال المتزامنو و  -

يجابية  ونشاط النيا تساعد بان عممية التفاعل ىى التى تجعل عممية التعمم اكثر تفاعبل وا 
المتعمم عمى التواصل بين المتعممين فيما بينيم وبين المعمم واالستمرار معا فى أى وقت وأى 
مكان ولمتفاعل نمطان التفاعل المتزامن والتفاعل الغير المتزامن ويمكن تحديد ذلك من خبلل 

 :  moodelاالدوات التى حددىا الباحث فى بيئة التعمم االلكترونى 
 الطبلب مع بعضيم : يتم تفاعل الطبلب وتواصميم مع بعضيم البعض بطريقة تزامنية  تفاعل

 فى المجموعو الموجوده عمى شبكة التواصل االجتماعى الفيسبوك
  تفاعل الطبلب مع الباحث : عند تصميم المقرر االلكترونى يتم توفير ادوات تحقق التواصل 

 ات منتديات النقاش والفيسبوك والتفاعل بين الطبلب والباحث ومن ىذه االدو 
  التفاعل مع البرامح المستخدمة الداء االنشطة المطموبة ويعتبر من البرامج الذى أستفاد منيا

  Microsoft Wordالطبلب فى اتمام االنشطة من خبلل برنامج 
  تفاعل الطبلب مع المحتوى : تفاعل لطبلب مع المحتوى الذى يتم عرضة من خبلل المقرر

وقاموا باالبحار عبر محتوى المقرر وانجاز   Moodelونى المصمم عبر بيئة التعمم االلكتر 
 الميام واالنشطة التعميمية 

دارتيم - ؛ تم مقابمة مجموعو وتجميعيم وتوفير نظام الدعم ليم تصميم طريقة تسجيل المتعممين وا 
حيث  modelم الطبلب وشرح ليم طريقة العمل والسير فى المقرر وذلك من خبلل بيئة التعم

وقام بتوزيع اسم ddpru.tanta.edu.eg قام الباحث بإعطاء لكل طالب رابط الموقع وىو
 المستخدم وكممو المرور لكل طالب. 
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؛ فى ىذه المرحمة تم الحصول عمى المواد والوسائط  التعميمية مرحمة اإلنتاج واإلنشاء -2
ت التفاعل الخاصة ببيئة التعمم والمصادر واألنشطة وكائنات التعمم التى تم تحديدىا وأدوا

المستخدم فى التطوير  3102وتسجيل لطبلب عمى البيئة وفقا لنموذج الجزار اإلصدار الثالث 
التعميمى لبيئة التعمم وفى النياية النموذج األول لمبيئة وعمل المراجعات الفنية والتشغيل ورفع 

 سائط التعميمية :التقويم وفيما يمى البرامج المستخدمة فى إنتاج ىذه الو 
 إنتاج مكونات بيئة التعمم االلكترونى : 

0- Microsoft word ؛ قام الباحث بكتابة المحتوى الخاص بالمادة بما تشممو من أىداف
 مع مراعاة التعميميات الخاصة بالكتابة  M.Wومقدمات وعناصر الشرح من خبلل برنامج 

 النصوص :  -3
  الكتابة .مراعاة الجانب المغوى واإلمبلئى عند 
  يتم الكتابو بخطArabic  .حتى تتم القراءة بوضوح 
 . مراعاة التباين المونى بين الخط والخمفية 
 . مراعاة وضوح المعنى لمنصوص المكتوبة 
2- Microsofet Power point ؛ تم إنتاج الدروس التعميمية من خبلل برنامجM.Power  

pointيقات الخاصىة بالبرنامج من وضوح الخط  تحويمة الى فيديوىات كما الحظ الباحث التنس
 وااللوان وتنسيق الشرائح.

4- Flash Player  ؛ ىذا البرنامج من متطمبات تشغيل الفيديوىات فبلبد من تثبيتة عمى االجيزة
 التاحو مشاىده فيديوىات المقرر االلكترونى. 

 ديوىات التعميمية. ؛  حيث استخدم الباحث ىذا البرنامج لتصميم مقدمات الفي flomaroبرنامج  -2
؛ تم استخدام البرنامج اللتقاط سطح المكتب لتصميم Camtasia Studuio 8برنامج  -2

 الفيديوىات التعميمية. 
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؛ قام الباحث بتحديد عناصر التعمم التعمم االلكترونى وشكل المكوناتإنتاج معمومات بيئة -2
ية مثل النصوص والصور ولقطات وكائنات التعمم والوسائط التعميمية لبيئة التعمم االلكترون

 الفيديو وىى تعد مرحمة مرحمة من مراحل االنتاج واالنشاء وتتضمن الوسائل ما يمى : 
  Microsoft word؛ قام الباحث بكتابة النص المكتوب عن طريق برنامج النص المكتوب - أ

لخط وكتابة مع التنسيق ومراعاة تنويع ا  moodelحيث يتم ادخالة لبيئة التعمم اإللكترونى 
 العناويين الرئيسية والفرعية .

؛ حيث قام الباحث بتوظيف الفيديوىات فمى بيئة التعمم ت التعميمية والفبلشات التعميميةالفيديوىا - ب
لتعمم ميارات تربية النحل لطبلب الصف الثانى الثانوى الفنى الزراعى   moodelااللكترونية 

يا والجوانب المعرفية المتعمقة بيا وما تحتوية ىذة لكى يبلحظ الطبلب الميارات العممية وأدائ
 Camtasiaالمقاطع عمى توضيح وتنفيذ الميارة وتم إنتاج ىذه الفيديوىات عن طريق برنامج 

studio 8   .الخاصة بالفيديوىات 
الصور الثابتة؛ قام الباجث بالحصول عمى الصور المتعمقة بالمادة من خبلل اإلنترنت فى  -ج

ابتة وراعى الباحث فى اختيار ىذه الصورة أن تكون واضحية ومرتبطة باألىداف صورتيا الث
 والمحتوى التعميمى. 

أدوات االتصال؛ قام الباحث بتحديد أدوات االتصال البلزمة فى بيئة التعمم كأداة االتصال  -د
  المتزامن من المحادثة الفورية داخل البيئة االلكترونية ومن خبلل مجموعة الفيسبوك.

 التقويم :  -4
 التقييم البنائى التكوينى : - أ

جراء التعديبلت البلزمة  فى ىذه المرحمة قام الباحث بتنفيذ التقويم البنائى والتاكد من سبلمتيا وا 
 لكى تكون صالحة لئلجراء حيث ييدف التقويم البنائى : 

  التحقق من مبلئمة الوحدات التعميمية لبلىداف وخصائص العينة 
  معرفة المشاكل والصعوبات التى تواجو الباحث أثناء التطبيق 
  تجربة االختبارات واألنشطة ونظام إدارة التعمم موودل 
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  التعرف عمى الصعوبات التى تواجيو العينة أثناء التطبيق التجربة وكيفية عبلجيا 
 ؛ تم تطبيق التصميم المقترحمرحمة االستخدام -2

 نتائج الدراسة 
 أواًل نتائج البحث المتعمقة بالجانب المعرفى لميارات تربية النحل: 

 تمثمت نتائج البحث المرتبطة باالختبار المعرفى لميارات تربية النحل من إختبار صحو الفرض 
 بين( 1.12 ≥مستوى داللة ) عند إحصائية داللة ذات فروق توجداألول الذى ينص عمى "

القبمى والبعدى فى اختبار التحصيل المعرفى لتنمية الجانب التطبيقين  درجات متوسطى
التجريبية لصالح  المعرفى لميارات تربيو النحل لطبلب التعميم الثانوى الفنى الزراعى المجموعة

 التطبيق البعدى"
  t-testولئلجابة عمى ىذا السؤال تم صياغة الفرض األول وتم استخدام اختبار "ت"  

اء فى اإلختبار التحصيمى المعرفى ) القبمى/البعدى ( لممجموعة لمتوسطات درجات األد
التجريبية فى تنمية الجانب المعرفى لميارات تربية النحل، فى بيئة التعمم المدمج القائم عمى 

" spssشبكات الويب االجتماعيو، وذلك من خبلل استخدام الرزمة اإلحصائية لبرنامج "
  32.1اإلصدار 

متوسطات درجات األداء فى ل  t-test "ت"  استخدام اختبارض تم وإلختبار صحة الفر  
الجانب المعرفى اإلختبار التحصيمى المعرفى ) القبمى/ البعدى ( لممجموعة التجريبية فى تنمية 

وكذلك اإلنحراف المعيارى والمتوسط  لممجموعة التجريبية فى اإلختبار  لميارات تربية النحل،
لداللة الفروق بين   t . test، ويوضح الجدول التالى نتائج " النحلتربية  التحصيمى  لميارات

المتوسطات واإلنحراف المعيارى لدرجات المجموعة التجريبية فى كل من التطبيقين القبمى 
والبعدى إلختبار التحصيل المعرفى فى الجانب المعرفى لميارات تربية النحل.حيث يتناول 

بين متوسطى درجات التطبيق القبمى والبعدى إلختبار  حساب داللة الفروقالجدول التالى 
 .التحصيمى المعرفى لميارات تربية النحل لطبلب المجموعة التجريبية
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( يوضح حساب داللة الفروق بين متوسطى درجات التطبيق القبمى والبعدى 4-0جدول )
 إلختبار التحصيمى المعرفى لميارات تربية النحل لطبلب المجموعة التجريبية

 
 اسم المجموعة

 
 المتوسط

اإلنحراف 
 المعيارى

 
 العدد

درجات 
 الحرية

 
 ليمة    " ت "

 
 مستوى الداللة

 0.063 36 لبلى تجريبىة
 3.35دالة عند  338.330 03 03

 0.735 73.360 بعدى تجريبىة

 
 (4-0شكل )

 يوضح المتوسطات فى التطبيق القبمى والبعدى لبلختبار التحصيمى  
 بالجانب المعرفى لميارات تربية النحلالمرتبط 

( وجود تفاوت بين التطبيق القبمى، والتطبيق 4-0( والشكل البيانى )4-0من جدول ) يتضح
البعدى لممجموعة التجريبية لصالح التطبيق البعدى، حيث متوسط درجات التطبيق القبمى 

الذى يساوى ( درجو وىو متوسط أقل بالنسبة لمتوسط درجات التطبيق البعدى و 32)
( درجو، وىذا الفرق بين المتوسطين ذو داللة احصائية ألن قيمة "ت" المحسوبو 20.122)

وىذا يدل  1.12(، وىى أكبر من قيمة "ت" الجدولية عند مستوى داللة 012.312تساوى )
عمى قبول الفرض، وتفسر ىذه النتيجة بان الخبرات المعرفية  لمطبلب قبل التجريب كانت أقل 

بعد التجريب، كما تعد مؤشرا ىاما لمكشف عن الدور الذى قامت بو بيئة التعمم المدمج منيا 
فى تنمية  Moodleالقائمة عمى شبكات الويب االجتماعية  باستخدام نظام ادارة التعمم موودل 

الجانب المعرفى الخاص بميارات تربية النحل مثل معرفة طائفة نحل العسل، مساكن النحل، 
 لنحميو( الميارات النحميو. )العمميات ا
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ويمكن إرجاع النتائج السابقة لمفرض إلى تصميم بيئة التعمم المدمج القائمة عمى شبكات  -
، ووفًقا لنموذج تصميم تعميمى Moodleالويب االجتماعية  باستخدام نظام ادارة التعمم موودل 

محدد وواضح الخطوات، واستخدام وسائط تعميمية متنوعة )فيديو، صور، رسوم متحركة، 
لى تصميم البيئة  نصوص، عروض تقديمية( وذلك لكى تناسب مختمف أنماط المتعممين، وا 

يجا بية المتعمم، اإللكترونية فى ضوء نظريات التعمم كالنظرية البنائية التى تؤكد عمى نشاط وا 
لى تقسيم وتجزئو المادة التعميمية التى تم  توفيرىا فى البيئة إلى دروس تعميمية، ويعود ذلك  وا 
ايضا إلى اعتماد البيئة اإللكترونية القائمة عمى نظام ادارة التعمم موودل واإلختبارات التكوينية 

 القائمة عمى نظام ادارة التعمم 
ن الطالب من مشاىدة الدروس التعميمية أكثر من مره، كما تم  موودل، الذى أدى بدوره إلى تمك

تنمية روح المنافسة بين الطبلب، ويرجع ذلك إلى دور الوسائط التعميمية المتعددة المتنوعة فى 
تخفيف العبء المعرفى عمى الطبلب وذلك من خبلل تقسيم المحتوى إلى دروس، ويؤدى تكرار 

التعمم ذلك ألنيا تساعد الطبلب عمى تذكر ما تعمموه بأكثر بقاء أثر مشاىدة الفيديوىات الى 
 عمقا ولفترة أطول من الزمن، وبالتالى تحسين أداء المتعمم والتحصيل الدراسى.

 Abeer Abdalhalim Albhnsawy& Ahmedوتتفق ىذه النتيجة مع دراسو )
Mahmoud Aliweh, 2016م المدمج لو تأثير كبير ي( والتى كشفت فى نتائجيا أن التعم

 (Gimeno-Sanz, 2010) عمى ميارات التدريس لممشاركين، وتتفق أيضا مع دراسة 
أوضحت الدراسة أن ىناك بالفعل عبلقة بين تدريس المغة اإلنجميزية الفعال واستخدام التعميم 

ين المدمج حيث استطاع الطبلب زيادة تحصيميم إلى مستويات أعمى ، كما كان الطبلب راض
إلى حد كبير ألنيم كانوا قادرين عمى تحديد موقع الموارد الخاصة بيم واستخداميا لتعمم المغة 

( والتى استيدفت Hasan AKBAYIN ,2012 اإلنجميزية، كما تتفق أيضا مع دراسو ) 
تحديد تأثير نموذج التعميم المدمج عمى التحصيل فى ماده البيولوجي لطبلب المرحمة الثانوية 

تجاىاتيم نحو اإلنترنت وتوصمت نتائج الدراسة الى أن نموذج التعميم المدمج ساىم في وعمى ا



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
                       ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.74115.1013 

                      (0202) ابريل  

 

 

 
099 

 
 

ن التدريس التقميديةريادة تحصيل الطبلب في مادة البيولوجى بشكل أكبر من أساليب  ، وا 
 اتجاىات الطبلب تجاه اإلنترنت قد تطورت بشكل كبير من الناحية اإلحصائية.

 بميارات تربية النحل:نتائج البحث المتعمقة ثانيا 
تمثمت نتائج البحث المرتبطة بميارات تربية النحل من إختبار صحو الثانى الذى ينص 

بين متوسطى درجات  (1.12 ≥)عمى " توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 
حل لميارات تربية النالتطبيقين القبمى والبعدى فى بطاقة المبلحظة لتنمية الجانب الميارى 

المجموعة التجريبية لصالح التطبيق البعدى" ولئلجابة  لطبلب التعميم الثانوى الفنى الزراعى
متوسطات ل  t-test "ت"  عمى ىذا السؤال تم صياغة الفرض الثانى وتم استخدم اختبار

درجات األداء فى بطاقة مبلحظة األداء الميارى )القبمى/البعدى( لممجموعة التجريبية فى 
"  وفيما يمى إثبات صحة spssباستخدام الرزمة اإلحصائية لبرنامج " ،ربية النحلميارات ت

الفرض. وإلختبار صحة ىذا الفرض تم استخدام متوسطات درجات األداء فى بطاقة مبلحظة 
)القبمى/البعدى( وكذلك اإلنحراف المعيارى لممجموعة التجريبية فى بطاقة  تربية النحلميارات 

" لداللة t. testويوضح الجدول التالى نتائج "يارى لميارات تربية النحل، مبلحظة األداء الم
الفروق بين المتوسط واالنحراف المعيارى لدرجات المجموعة التجريبية فى كل من التطبيقين 

.حيث يتناول الجدول ميارات تربية النحلالقبمى والبعدى فى درجات األداء فى بطاقة مبلحظة 
فروق بين متوسطى درجات التطبيق القبمى والبعدى لبطاقة مبلحظة حساب داللة الالتالى 

األداء الميارى لميارات تربية النحل.حيث يتناول الجدول التالى حساب داللة الفروق بين 
متوسطى درجات التطبيق القبمى والبعدى لبطاقة مبلحظة األداء الميارى لميارات تربية النحل 

 لطبلب المجموعة التجريبية.
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يوضح حساب داللة الفروق بين متوسطى درجات التطبيق القبمى والبعدى  (4-3جدول ) 
 لبطاقة مبلحظة األداء الميارى لميارات تربية النحل لطبلب المجموعة التجريبية.

 
 ( يوضح المتوسطات فى التطبيق القبمى والبعدى لبطاقة المبلحظة 4-3شكل )

 المرتبطة بالجانب الميارى لميارات تربية النحل
القبمى والبعدى ( وجود تفاوت بين التطبيق 4-3( والشكل البيانى )4-3يتضح من جدول )

لممجموعة التجريبية، حيث كان متوسط  درجات التطبيق القبمى لممجموعة التجريبية  ىو 
( درجو وىو أصغر بالنسبة لمتوسط درجات التطبيق البعدى لممجموعة والذى يساوى 22.412)
( درجة وىذا الفرق بين المتوسطين كبير وىو ذو داللة إحصائية ألن قيمة " ت " 022.320)
 1.12( وىى أكبر من قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة 322.122لمحسوبة تساوى )ا

وىذا يدل عمى قبول الفرض وتفسر ىذه النتيجة بأن الخبرات الميارية لمطبلب قبل التجريب 
كانت أقل منيا بعد التجريب، كما تعد مؤشرا ىاًما لمكشف عن الدور الذى قامت بو بيئة التعمم 

 ة القائمة عمى نظم ادارة التعمم فى تنمية ميارات الطبلب األدائية فى تربية النحل.اإللكتروني
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ويمكن ارجاع ىذه النتيجة إلى الجوانب المعرفية والميارية المقدمة من خبلل بيئة التعمم  -
المدمج القائمة عمى نظام ادارة التعمم موودل والتى أثرت مباشرًة عمى تنمية ميارات تربية النحل 

 والمتسمسل المنطقى ، والفحص، والضم، واألساسات، ويرجع ذلك إلى التنظيمالتشتية ثل ميارةم
لمميارات من الميارة البسيطو إلى الميارة االكثر صعوبة، واتاحة مشاىدة الفيديوىات مرات 
عديدة حتى يتسنى اتقان الميارة لدى الطبلب، ويرجع ذلك أيضا إلى سيولة الوصول إلى 
المحتوى اإللكترونى عمى بيئة التعمم اإللكترونية القائمة عمى التعميم المدمج باستخدام نظام 

التعمم موودل واإلتاحة الكاممة، وسيولة االستخدام لممحتوى اإللكتروني ساعد عمى التدريب ادارة 
لى دور انشطة التعمم المصممة وفق  نظام ادارة التعمم سواء كانت عمى الميارات باستمرار، وا 

 .  خبلل التفاعبلت مع جماعة األقرانجماعية أو فردية الذى أدى بدوره إلى تنمية الميارات من 
( التى استيدفت تصميم 3102، متولي صابر )النتيجة مع دراسة أحمد المباريديوتتفق ىذه 

بيئة تعمم قائمة عمى بعض تطبيقات الويب االجتماعية وأثرىا عمى تنمية ميارات انتاج 
البرمجيات التعميمية لدي طبلب تكنولوجيا التعميم حيث توصمت النتائج الى وجود فرق دال 

( بين متوسطي درجات طبلب المجموعتين التجريبية والضابطة 0.05مستوي )احصائيا عند 
في التطبيق البعدي لكل من اختبار التحصيل المعرفي وبطاقة المبلحظة لصالح طبلب 

 المجموعة التجريبية.
 توصيات البحث:

 فى ضوء النتائج التى تم التوصل إلييا تم اقتراح التوصيات التالية:
  وتصميم بيئات التعمم اإللكترونية القائمة عمى نظم إدارة التعمم باستخدام االىتمام بإعداد

 التعمم المدمج والشبكات االجتماعية.
  االىتمام بتدريب المعممين عمى ميارات تصميم إنتاج بيئات التعمم اإللكترونية، لتبلئم

 الجانبين: المينى واألكاديمى فى المجال التكنولوجى.
 كات اإلجتماعية كأحد المستحدثات التكنولوجية فى جانب التعميم اإلىتمام بتوظيف الشب

 والتدريب لطبلب التعميم الفنى الزراعى.



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
                       ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.74115.1013 

                      (0202) ابريل  

 

 

 
433 

 
 

  نتاج بيئات التعمم اإللكترونية القائمة عمى نظم ادارة ضرورة اتباع المعايير فى تصميم وا 
 التعمم.

 حتوى اإللكترونى يجب التجديد فى استخدام االستراتيجيات التعميمية لتعميم المتعممين الم
القائم عمى نظم إدارة التعمم، حيث أبدى الطبلب تفاعبًل جيدًا جدًا مع المحتوى من خبلل 

 اإلنترنت مع ربطو 
  بالدراسة من خبلل اإلنترنت ومدى إمكانية توفير البنية التحتية من أجيزة واتصال بالشبكة

 لدى المؤسسات التعميمية .
 لكترونى قائم عمى نظم إدارة التعمم باستخدام التعمم العمل عمى توفير محتوى تعميمى ا

المدمج وشبكات التواصل االجتماعى فى كافة التخصصات في التعميم الفنى الزراعى ليسير 
 فييا المتعمم وفًقا لخطوه الذاتى.

  يجب أن تراعى خطط التدريب المستقبمية لممعممين تمكينيم من إتقان الجانب التطبيقي
حقق أىداف برامح التنمية المينية اإللكترونية باستخدام بيئات التعمم اإللكترونية والميارى، بما ي

 القائمة عمى نظم إدارة التعمم باستخدام التعمم المدمج وشبكات التواصل االجتماعى .
  يجب االىتمام بتدريب الطبلب عمى استخدام بيئات تعميمية إلكترونية قائمة عمى نظم إدارة

التعمم المدمج وشبكات التواصل االجتماعى فى التعميم الفنى الزراعى فى كافة التعمم باستخدام 
 المواد التعميمية.

  االستفادة من نتائج البحث الحالى عمى المستوى التطبيقى فى إنشاء بيئات تعميمية إلكترونية
تعميم قائمة عمى نظم إدارة التعمم باستخدام التعمم المدمج وشبكات التواصل االجتماعى فى ال

 الفنى الزراعى . 
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 مقترحات البحث :
  اقتصر البحث الحالى عمى تناول تأثير المتغير المستقل )بيئة التعمم اإللكترونية القائمة عمى

نظم إدارة التعمم باستخدام التعمم المدمج والشبكات االجتماعية( عمى التحصيل المعرفى واألداء 
 التعمم التشاركى لدى طبلب التعميم الثانوى الفنى الميارى لميارات تربية النحل وميارات 

  الزراعى، ولذا فمن الممكن قياس أثر ىذا المتغير عمى جوانب أخرى كاإلتجاه والتفكير الناقد
 واإلنخراط والكفاءة الذاتية.

  إعداد دراسات عن تصميم بيئات تعمم اإللكترونية قائمة عمى الشبكات االجتماعية وفًقا لمعايير
 .العالمية الجودة

  إجراء مزيد من الدراسات لبرامج التدريب القائمة عمى بيئات التعمم اإللكترونية لتنمية جوانب
 مختمفة من ميارات التفاعل المتنوعة لدى أنماط متنوعة من المعممين والطبلب.

  نتاج بيئات تعمم إلكترونية قائمة عمى نظم دراسات عن تدريب المعممين عمى ميارات تصميم وا 
إدارة التعمم باستخدام التعمم المدمج وشبكات التواصل االجتماعى، وعبلقتيا بالكفاءة الذاتية، 

 والتفكير الناقد.
  دراسة فاعمية تصميم بيئة تعمم شخصية قائمة عمى الشبكات االجتماعية لتنمية ميارات تربية

 النحل والتفكير االستداللى لدى طبلب التعميم الثانوى الفنى الزراعى .
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