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 ثـمستخمص البح
عبر شبكات التواصل االجتماعي في سموب التعمم اختالف أبرنامج قائم عمى  فاعمية: )ثـعنوان البح

لدى طالب المكتبات والمعمومات  نتاج مستودع الوحدات التعميمية الرقميةإكساب مهارات تصميم وا  
 (.وتكنولوجيا التعميم

 جامعة األزهر. –األشرافبكمية التربية بتفهنا المعيد ( محمود حسن محمود الجمل) :الباحث

 التربية تخصص مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا التعميم(. في الماجستير: )الدرجة العممية

 جامعة األزهر(. –: )كمية التربية بالقاهرة الكمية والجامعة

ستموب التتعمم عبتر شتبكات التواصتتل اختتالف أ برنتامج قتتائم عمتىفاعميتة : استتهدف البحتث تحديتد الممخـص
نتتتتاج لمهتتتارات تصتتتميم وا  تكنولوجيتتتا التعمتتتيم و  طتتتالب المكتبتتتات والمعمومتتتاتتحصتتتيل وأدا  فتتتي ي االجتمتتتاع

طالبتتًا متتن طتتالب  04جتترا  التجربتتة عمتتى عينتتة مكونتتة متتن إ، وقتتد تتتم مستتتودع الوحتتدات التعميميتتة الرقميتتة
، شتراف جامعتة األزهتربكميتة التربيتة بتفهنتا األشتعبة المكتبتات والمعمومتات وتكنولوجيتا التعمتيم  الرابعةالفرقة 

 -سموب التعمم التعاوني الجمعيأدرست باستخدام  (1)مجموعة ) تجريبيتين إلى مجموعتين العينة تقسمو 
، عبتتتتر شتتتتبكات التواصتتتتل االجتمتتتتاعي (الجمعتتتتي التنافستتتتيستتتتموب التتتتتعمم أدرستتتتت باستتتتتخدام  (2)مجموعتتتتة 

بطاقة مالحظة أدا   -مرتبط بالمهاراتال في)اختبار التحصيل المعر : هما؛ أداتين بحثيتينواستخدم البحث 
ديًا تتم التوصتل إلتى ، وبعد تطبيق البرنامج عمى أفراد العينة وتطبيتق أدوات البحتث قبميتًا وبعت(مهاراتتمك ال

في التعمم التعاوني الجمعي طالب درجات  وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي عنالنتائج التي أسفرت 
، وبطاقتتتة مالحظتتتة أدا  المهتتتارات، لصتتتال  فتتتيالختبتتتار التحصتتتيل المعر  التطبيتتتق القبمتتتي والتطبيتتتق البعتتتدي

زيتتادة  فتتيالتتتعمم التعتتاوني الجمعتتي عبتتر شتتبكات التواصتتل االجتمتتاعي ، ممتتا يدكتتد فاعميتتة البعتتديالتطبيتتق 
درجتتات  ن متوستتطيكمتتا أستتفرت نتتتائج البحتتث عتتن وجتتود فتترق دال إحصتتائيا بتتي ،وأدا  المهتتاراتالتحصتتيل 

والتطبيتتق  القبمتتيالتطبيتتق  فتتيمم التنافستتي الجمعتتي عبتتر شتتبكات التواصتتل االجتمتتاعي مجموعتتة التتتعطتتالب 
، ممتتا يدكتتد البعتتديلصتتال  التطبيتتق فتتي، وبطاقتتة مالحظتتة أدا  المهتتارات الختبتتار التحصتتيل المعر  البعتتدي
كمتا زيتادة التحصتيل وأدا  المهتارات،  فيالتعمم التنافسي الجمعي عبر شبكات التواصل االجتماعي فاعمية 

مجموعتتتة التتتتعمم التعتتتاوني بتتتين متوستتتط درجتتتات  أستتتفرت نتتتتائج البحتتتث عتتتن عتتتدم وجتتتود فتتترق دال إحصتتتائياً 
، وأظهترت فياختبار التحصيل المعر  عمى التعمم التنافسي الجمعي، وبين متوسط درجات مجموعة الجمعي

، ومتوستتط لجمعتتيالتتتعمم التعتتاوني اوجتتود فتترق دال إحصتتائيًا بتتين متوستتط درجتتات مجموعتتة  النتتتائج أي تتاً 
التتتعمم التنافستتي لصتتال  مجموعتتة  لممهتتارات عمتتى األدا  العممتتيالتتتعمم التنافستتي الجمعتتي درجتتات مجموعتتة 



التتتتعمم التنافستتتي الجمعتتتي عبتتتر شتتتبكات التواصتتتل استتتتخدام أستتتموب ، وتدكتتتد هتتتتي النتيجتتتة أهميتتتة الجمعتتتي
     لممهارات.  األدا  العممي كسابإ فياالجتماعي 




