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والتعرف على إجراءاتهـا   توضيح طبيعة وفلسفه استراتيجيه بناء المعارف ،   .١

مـن  في السياق االكاديمى ، وتفعيل المهارات الالزمة لبيئة بناء المعـارف            
  .، والمناقشة  خالل التفاعل، والعمل التشاركى 

  
غيـر  /مباشرة او الواقعيـه   ال(كيفيه تصميم بيئات لبناء المعارف التشاركيه      .٢

استراتيجيه بناء المعارف مثل    شروط ومبادئ   ل تبعا) الفتراضية  المباشرة أو ا  
االرتقاء باألفكار ، وديمقراطيه وتشاركيه المعـارف ، وتقيـيم المـشكالت            

  . االصيله في بيئة التعلم للطالب 
  

 
 المباشرة والتي تعتمد على التفاعـل       تصميم بيئات بناء المعارف التشاركيه التفاعلية      

وجها لوجه ، والبيئات التفاعلية غير المباشره اى االفتراضية والتي تعتمد على احـد    
 ،مثل  المختلفة الجامعية من التخصصات    الجامعةلطالب  مواقع التواصل االجتماعي    

 المجـال  فـي وتخصص علم النفس    ، العلمي الكيمياء من طالب المجال      تخصصي
ى االدب 
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ما هي المهارات المتضمنة في استراتيجيه بناء المعارف في ضـوء مبادئهـا ،              -١

  وإجراءاتها ؟
 هل توجد فروق ذات دالله احصائيه في متغير مكاسب المعارف بـين طـالب               -٢

وطالب التخصص االدبي فى البيئـة       التخصص العلمى فى البيئه الواقعيه المباشره       
  شره االفتراضية ؟غير المبا

 ما هي مكاسب المعارف المتحققة من خالل بيئات بناء المعارف المختلفة ويتفرع     -٣
  من هذا السؤال االسئله االتيه ؟

   المعارف باختالف نوع  بيئات بناء المعارف ؟بهل يختلف متغير مكاس-ا
هل يختلف متغير مكاسب المعارف باختالف متغير التخصص االكاديمى لطالب          -ب

  الجامعه ؟
 هل يوجد تأثير لتفاعل متغير بيئة بناء المعارف ومتغير التخصص االكـاديمى             -ج

   مكاسب المعارف ؟على
   ما راى الطالب فى بيئه التعلم االفتراضيه وهل لها اثر على دراسه الطالب ؟-٤

 
-                              ــارف ــاء المع ــة -٢ بن ــبيئ ــاء المع                      ارف بن
  مكاسب المعارف-٣ 

 
    : ثالث محاور رئيسيةفي السابقة تركزت الدراسات 

  . بيئات بناء المعارفبمتغير  دراسات سابقه ذات الصلة-١
   دراسات سابقه ذات الصلة بمتغير مكاسب المعارف-٢
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  يمى وبيئات بناء المعارفاالكاددراسات  سابقه ذات عالقه بمتغيرى التخصص -٣
:   

توجد فروق ذات دالله احصائيه فى مكاسب المعارف لـدى طـالب تخـصص                .١
  االفتراضيه /الواقعيه (علم الكيمياء وتخصص علم نفس ترجع الختالف بيئات الت

ال توجد فروق ذات دالله احصائيه فى مكاسب المعـارف ترجـع الخـتالف               .٢
  . الجامعه التخصص االكاديمى لدى طالب

ال توجد فروق ذات دالله احصائيه ترجـع لتفاعـل بيئـة بنـاء المعـارف                 .٣
 . والتخصص االكاديمى على مكاسب المعارف

   :واإلجراءات الطريقة
  
   التجريبي البحث  منهج
  

  :في االساسيه العينةتكونت 
   )ديةالعا الدراسةقاعه  (المباشرة التفاعلية االجتماعية البيئة 

 ٤ من الـذكور، ١٦( قسم الكيمياء  العلمي وطالبه من التخصص      طالبا ٢٠ طالب   ٣٠
   ).إناث ٧ذكور،٣( طالب من القسم االدبى ١٠، )إناث
   :التكنولوجية االجتماعية البيئةوفى 
طالب وطالبه من التخصص    ١٩،) الكيمياء( العلمي طالب وطالبه من التخصص      ١١

  ) علم النفس(االدبى 
  
   )الباحثة إعداد( المعارف مقياس مكاسب  .١
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  ، المباشرة التشاركيه   التفاعلية بناء المعارف    بيئة(تصميم بيئات بناء المعارف      .٢
  )اعداد الباحثه ( ).االفتراضية التشاركيه التفاعلية بناء المعارف بيئة

 لكيعلم   بيئات الت  فيهو الموضوع المطروح    ( التربويين   القادة إعداد موضوع .٣
 جماعيـة  مهام فرديه ومهام     ة، متضمن )يتمكن الطالب من بناء المعارف فيه       

  .الموضوع تبعا لعناصر

  )اعداد الباحثه ( :إلى عن بيئات التعلم ينقسم رأىاستطالع  .٤
   التعلم بيئة عن االفتراضية القاعة فيمجموعه من االسئله تستطلع الراى للطالب *
   الطالبدراسة التعلم على بيئة تأثيرالراى عن  تستطلع أخرىومجموعه اسئله *
 

  :تتمثل إجراءات الدراسة التجريبية في االتى 
االجتماعية المباشـره مـع   (االستفادة من الجزء النظري في بناء بيئات المعارف        -١

في ) ي واالفتراضية غير المباشرة عن طريق احد مواقع التواصل االجتماع/ الطالب 
  . ضوء معايير ومبادئ بناء المعارف

، ياس مكاسب المعارف ، موضوع إعداد القادة التربويينمق( إعداد أدوات الدراسة -٢
   )المهام الفرديه والجماعيه ، استطالع الراى للطالب فى البيئه االفتراضيه 

كيميـاء  لطالب القسم ال  ) غير المباشره   /المباشرة  ( تصميم بيئات بناء المعارف      -٣
  وقسم علم النفس من طالب كليه التربية

ثم تم تطبيق   ) تطبيق قبلي   ( المعارف ج تم تطبيق مقياس مكاسب    قبل البدء في البرنام   
 تم تطبيق مهام فرديه وأخرى      القادة التربويين وأثناء طرح الموضوع     إعداد   موضوع

  . منهاجماعية كشرط من شروط بناء البيئات واالطمئنان إلى إنها تحقق الهدف
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 في كـل    تهاء فعاليات الموضوع   المعارف بعد ان   لتطبيق البعدى لمقياس مكاسب    ا -٥
  من بيئات المعارف المباشرة وغير المباشرة 

 - تحليل التبـاين الثنـائى     (لبيانات ومعالجتها احصائيا باالساليب المناسبه       جمع ا  -٦
   .لمناسبتها لفروض الدراسة)  تغاير تحليل ال

  . في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة تفسير النتائج-٧
  . لالستفاده منها فى المجال التربوى  الدراسة توصيات-٨
 :   

تحليل التبـاين    (  المناسب لفروض الدراسة    االحصائى باألسلوب البيانات   تم معالجة 
  ).  تحليل التغاير  -الثنائيللتصميم العاملى 

 

 فى مكاسب المعارف لدى طالب تخصص        توجد فروق ذات داللة احصائية     ال   .١
الواقعيـة  (ع الخـتالف بيئـات الـتعلم        الكيمياء وتخصص علم النفس ترج    

  ) .االفتراضية/

 فى مكاسب المعـارف ترجـع الخـتالف                      احصائية ال توجد فروق ذات داللة     .٢
  ةالتخصص االكاديمى لدى طالب الجامع

 ترجع  لتفاعـل بيئـة بنـاء المعـارف           إحصائيةال توجد فروق ذات داللة       .٣
  والتخصص االكاديمى على مكاسب المعارف

  




