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يم بيئـة تعلـم تفاعليـة قائمــة علـى اسـتخدام شـبكات التواصــل يهـدف البحـث إلـى دراسـة أثــر تصـم
المســتوى -طــالب الصـف األول الثـانوي ى االجتمـاعي(اليوتيوب)، فـي تنميـة المهــارات الحياتيـة لـد

ــاني وقــد قــام الباحــث بتحليــل الدراســات واألدبيــات  .بمدرســة المعتصــم الثانويــة بمنطقــة حائــل-الث
وذلــك إلعــداد اإلطــار النظــري للبحــث الحــالي، كمــا تــم إعــداد العلميــة المرتبطــة بمتغيــرات البحــث، 

الطالب عينة البحث، وكذلك معايير تصميم مقاطع  ىقائمة بالمهارات الحياتية المطلوب تنميتها لد
الفيديو المعروضة على قناة "اليوتيوب"، ومـن ثـم تصـميم بيئـة تعلـم تفاعليـة تتضـمن قنـاة "يوتيـوب"، 

ب الطـالب مجموعـة المهـارات الحياتيـة. قـام الباحـث أيضـًا، بإعـداد بحيث يمكن عن طريقها إكسا
أدوات قيـــاس الجـــانبين المعرفـــي واألدائـــي للمهـــارات الحياتيـــة وفـــق جـــدول المواصـــفات للمهـــارات 

 تطبيـــق تجريبـــي)-ثبـــات-تم تحكـــيم جميـــع األدوات البحثيـــة والتجريبيـــة مـــن: (صـــدق.و المســـتهدفة
علـــى عينـــة البحـــث، وكـــذلك قـــام الباحـــث بـــالتطبيق التجريبـــي  والمعالجـــة، ثـــم تطبيـــق األدوات قبليـــاً 

وقـد تـم أيضـاً تطبيـق أدوات البحـث بعـدياً ومـن ثـم  م،2016/2017للبحث خالل العـام الدراسـي 
  ورصد النتائج. تمت المعالجة اإلحصائية وتحليل

  وتوصل البحث إلى النتائج التالية: 
سـتخدام شـبكات التواصـل االتفاعليـة القائمـة علـى  وجـود أثـر لبيئـة الـتعلم ىلإتوصل البحث الحالي  -

جتماعي " اليوتيوب" علـى تنميـة الجانـب المعرفـي للمهـارات الحياتيـة لـدى طـالب الصـف األول اال
  ثانوية المعتصم بمنطقة حائل التعليمية. في المستوى الثاني  –الثانوي 

سـتخدام شـبكات التواصـل امـة علـى وجـود أثـر لبيئـة الـتعلم التفاعليـة القائ إلىتوصل البحث الحالي  -
جتمــاعي " اليوتيــوب" علــى تنميــة الجانــب األدائــي للمهــارات الحياتيــة لــدى طــالب الصــف األول اال

  ثانوية المعتصم بمنطقة حائل التعليمية. في -المستوى الثاني –الثانوي 
اليوتيـــوب"  جتمــاعي "ســـتخدام شــبكات التواصـــل االاســتخدام بيئــة الـــتعلم التفاعليــة القائمـــة علــى ا -

للمهـارات  يواستخدامها مع عينة البحث كان لها الفعالية في زيادة ونمو الجنـابين المعرفـي والمهـار 
 الحياتية. 

 .جامعة قناة السويس –كلية الرتبية - جامعة حائل -كلية الرتبية   - أستاذ تقنيات التعليم املساعد* 
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  مقدمة -1

حياة البشر ويف جوانب حيام املختلفة، وملا كان االتصال بشكل عام حيتل مكانة حمورية يف 

العامل اليوم يعيش تطوراً هائًال يف تكنولوجيا االتصاالت، فقد أدى ذلك إىل تقريب املسافات بني الشعوب 

  وإلغاء احلدود، ومسي هذا النوع من التواصل بني الناسبشبكات التواصل االجتماعي. 

ت التواصل االجتماعيأصبحت الوسيلة االتصالية أن شبكا، )2016رحيمة عيساين، ( وترى

األكثر حضورًا واألوسع انتشارًا واألكثر اعتمادًا يف شىت ااالت االتصالية، وتضيف أن استخدامها مل 

يعد أمرًا اختيارياً، بل أصبح واقعًا فرضته التطورات اليت شهدا ويشهدها العامل يف جمال التكنولوجيا 

  ربجميات. ووسائط االتصال وال

إن الشبكات التواصل االجتماعي قد أصبحت األبرز استخدامًا لدى قطاعات كبرية جداً 

 حممد شاكر، ؛2014نورةالصويان،(مثل: مناتمعاتاالفرتاضية،وهذا ما تؤكده كثريمن الدراسات والبحوث

يادة حيث أشارت إىل تزايد عدد مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي ز ، )Alexa,2010؛2013

  سريعة، كما تنوعت هذه الشبكات وسيطرت على مجهور واسع من املتلقني. 

ويتزايد اإلقبال على استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف مجيع أحناء العامل يومًا بعد يوم، 

مع تنوع غري مسبوق يف شكلها وإمكانيتها وطرق توظيفها، وأضحى استخدامها واضحاً بني فئات اتمع 

ام وبني الطالب والتالميذ بشكل خاص، وال سيما مع اخنفاض تكلفة االشرتاكبخدمات بشكل ع

، Twitter" توتري"و، Facebookوتطبيقاتاإلنرتنت. وتعترب شبكات التواصل االجتماعي"فيسبوك"

  من أشهر املواقع والتطبيقات اليت تقدم خدماا للمستفيدين. ، YouTub"يوتيوب"و

إىل أن أدوات وتطبيقات شبكات التواصل االجتماعي تعد من ، )2015إبراهيم العبيد،(ويشري 

األدوات األساسية لنقل املعلومات ونشرها بني املتعلمني، كما أا تتميز بالتفاعلية واالتصال وسط عامل 

افرتاضي،باإلضافة على احتوائها على عناصرالوسائط املتعددة من مثريات مسعية وبصرية، وهذا يساعد 

لى حتقيق التعلم بصورة تفاعلية ومتنوعة، ومن مث فإن التعليمينتقل من كونه تعليم تقليدي إىل تعليم بدوره ع

  يتسم باملشاركة الفاعلة. 
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 حممد خلف اهللا( وهذا يتوافق مع ما خرجت به بعض الدراسات والبحوث السابقة، مثل:

أن شبكات التواصل  من )Roodt, S., &Peier, D., 2013؛ 2014، حممد عبد الوهاب؛  2014

االجتماعي أتاحت فرصة كبرية لنظم التعلم الفورية القائمة على التشاركية والتفاعلية بني املستخدمني،  كما 

أكدت على ضرورية وأمهية إتقان املتعلمني ملهارات التواصل اإللكرتوين، وأكدت أيضًا على ضرورة تبين 

  نمية املهارات العملية والعلمية. اسرتاتيجيات تواصل وتفاعل إلكرتوين تسهم يف ت

وتعترب مواقع بث مقاطع الفيديو " اليوتيوب" إحدى مواقع الشبكات االجتماعيةاليت اكتسبت 

شهرة كبرية، وأضحت منتشرة بشكل كبري بني مستخدمي مواقع الشبكات االجتماعية، وذلك حسبما 

في يوليو وجوجل فيس بوك أكثر املواقع شعبية يف العامل حالياً بعد موقعي ثالث أليكسا تشري إحصائية موقع

، حيث صرح املسؤولون عن املوقع بأن عدد مشاهدة مقاطع الفيديو " اليوتيوب" من قبل مجيع 2010

  )Alexa ,2010(.مليون يومياً  100الزوار يصل إىل 

يسمح ملستخدميه  موقع ويبهو"، YouTubeووفقًا ملوقع ويكيبيديا فإن مواقع " اليوتيوب"

برفع مقاطع من الفيديو أو التسجيالت املرئية جمانًا ومشاهدا عرب البث احلي، وكذلك السماح هلم 

  مبشاركتها والتعليق عليها. 

أن " اليوتيوب " ميكن استخدامه كأداة إضافية أو )، Erlik.S,2016(ويرى "إرليكستييت"

دة يف توضيح بعض املوضوعات للمساع الفصول الدراسية مساعدة يف التعليم، وذلك عن طريق دجمها يف

حتفيز التفكري واإلبداع  اليت يصعب على املتعلمني استيعاا، حيث جند أن مقاطع الفيديو تساعد كثرياً يف

 .الذكاء البصري أولئك الذين يتفوقون يف خاصةلديهم،

التعليم عن طريق عرض  ،)Bethany.K.et al,2014(وقد تناولت دراسة" بيثاين وآخرون"

كأداة تعليمية   جمموعة من مقاطع " اليوتيوب" يف علم النفس، كما ناقشت الدراسة استخدامه

مشرتكة.وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أداء املتعلمني على اختبار 

  التحصيل يف املوضوعات املقررة.
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إىل بناء مقرر يف العلوم مدعوم مبقاطع اليوتيوب ، )2014محودة حسن،( كما سعت دراسة  

استطالع رأي الطالب املعلمني، أشارت النتائج إىل  وقياس فاعليته يف تنمية الثقافة العلمية. وحسب

  فاعلية املقرر املقرتح يف تنمية الثقافة العلمية وحب االستطالع لدى طالب جمموعة عينة البحث. 

إىل إثراء املناقشات الرياضية باستخدام مقاطع  )2013أمحد الرفاعي،( بينما هدفت دراسة

الرياضيات وأثره على التحصيل. وأظهرت النتائج وجود فرق دال تعليمية من موقع " اليوتيوب" حول مقرر 

إحصائيًا لصاحل طالب اموعة التجريبية يف درجات اختباري التحصيل الثاين والثالث، بينما مل تكشف 

الدراسة عن ذات النتيجة يف بقية اختبارات التحصيل، ولقد حتسن أداء طالب اموعة التجريبية على 

  ل الرياضيات الستة. اختبارات حتصي

 )،Ravizza, S. M., &Hazeltine, E., 2013( كذلك كشفت دراسة "رافيتزا،وهازلتني"

عن أسباب جناح مواقع الشبكات االجتماعية "اليوتيوب" نتيجة ملا توفره من خاصية مشاركة احملتوى 

عي االفرتاضي وفقاً التعليمي، حيث يستطيع  املتعلمني أن يتحكموا يف أدوات بيئة التعلم االجتما

الختالف مستويام التعليمية. وأوضحت نتائج الدراسة أن األدوات األكثر استخدامًا ومشاركة 

  للمحتوى، هي: مقاطع الفيديو" اليوتيوب".

، أن مشاركة املتعلمني للمحتوى التعليمي عن طريق مقاطع )2014أحالم عبد الغفار،(وتضيف 

  ل وشرح املعلومات وطرح األمثلة فيما بينهم. الفيديو، جعلهم قادرين على تباد

على أن قنوات " اليوتيوب"تلعب دورًا هاماً  ،)2016فاتن الطنباوي،(ويف هذا اإلطار تؤكد

وحيويًا يف تشكيل وتنمية املهارات املعرفية والعملية اليت حيتاج إليهاالناس، من حيث تداول وتبادل اآلراء 

ر أومن فرد جلماعة أو من مجاعة ألخرى. ويتم هذا عن طريق احلديث أو واألفكار واملعلومات من فرد آلخ

الكتابة أو الرموز، وذلك يقصد التوصل لتفاهم متبادل،وهي تشجع على اإلبداع كوا منصة للطلبة 

  للتفاعل، وليس جمرد مشاهدة احملتوى.

شاركية قائمة على استنتاجًا مما سبق، يرى الباحث أن السعي إىل تصميم بيئة تعلم تفاعلية ت

يف تنمية التحصيل وبعض املهارات احلياتية لدى ، "اليوتيوب"استخدام شبكات التواصل االجتماعي
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طالب املرحلة الثانوية، إمنا مينحهم فرصاً أكرب لتحقيق ما يهدف إليه البحث، وهو تنمية املهارات احلياتية.  

هو مناسبتها للطالب عينة البحث، حيث توفر  كما يرى الباحث أن الدافع وراء استخدام هذه التقنيات

  هلم أساليب املشاركة مع بعضهم البعض. 

ويعد اجتاه تعليم املهارات احلياتية من االجتاهات املهمة، نظرًا ملساعدا للفرد على اكتساب 

العديد من اخلربات اليت تسهم يف بناء شخصيته، باإلضافة إىل مساعدته يف حتقيق مستوى أفضل من 

لصحة النفسية، األمر الذي ميكنه من تنمية ما لديه من مهارات وقدرات، ومن مث يستطيع حتقيق مستوى ا

  أفضل يف األداء واإلنتاجية. 

إىل أن النجاح يف تعلم املهارات احلياتية يسهم يف تطوير مفهوم  ،)2015آمنة احلايك،( وتشري

  لنجاح يف املدرسة واالقتدار يف سنوات الرشد. إجيايب عن الذات لدÇالطالب،والذييعد شرطاً أساسياً ل

أن املهارات احلياتية تزود الطالب مبهارات التعايش  )Gomes,2013( ويضيف "جوميز"

والنجاح والقدرة على حتقيق التواصل مع زمالؤهم يف املدرسة. ويعد هذا أمسي غايات التعليم املنشودة يف 

  ل. أي جمتمع يريد ألبنائه حياة مستقبلية أفض

واستناداًملا سبقريى الباحث أن الكتساب املهارات احلياتية أمهية خاصة، نظراَ لقدرا على تنمية 

  مهارات الطالب وتطوير أساليب مواجهة املشكالت، ومن مث إجياد احللول املناسبة هلا. 

ل أن املهارات احلياتية تكسب الطالب خربات مباشرةعن طريق التعام )2012،اهلدهود( وتضيف

املباشر مع األشخاص والظواهر احلياتية، وتعطى للتعلم معًىن، حيث يتم الربط بني ما يتعلمه ويدرسه وما 

  يواجهه خالل التفاعل مع الواقع احمليط. 

 ويرى الباحث أن التعليم القائم على املهارات احلياتية حيسن من احلياة النفسية واالجتماعية

ديهم، مثل: االتصال والتعاون مع اآلخرين، باإلضافة إىل تزويدهم للطالب، وينمي اخلصائص الشخصية ل

باملعلومات واخلربات املتعلقة بإدارة مشكالم احلياتية اليومية، واليت جيب على الطالب أن يقرتحوا 

حلوالً هلا، وذلك من خالل تنمية تلك املهارات لديهم. ومن مث فإن تنمية املهارات احلياتية تعد من 
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األساسية واملهمة اليت تقوم ا املدرسة، وذلك من خالل التنشئة االجتماعية لطالا، وتعليمهم  األشياء

  ومساعدم على حل املشكالت والتكيف مع مستجدات احلياة. 

أمهية املهارات احلياتية كوا تعد )Davies,2012( ويف ذات السياق توضح دراسة "ديفيس"

لم اجليد؛ حيث توفرللطالب القدرة على توظيف اخلربة اليت ميتلكها يف شرطًا أساسيًا حلدوث عملية التع

  بنيته املعرفية. باإلضافة إىل إعطائه الفرصة للتفاعل واالندماج داخل اتمع.

على ضرورة إكساب املهارات احلياتية ودجمها ، )2013جيهان الشافعي، ( كما أكدت دراسة  

  در على املواجهة يف كل الظروف واملستجدات. يف املناهج الدراسية، إلعداد مواطن قا

مما سبق تتضح أمهية املهارات احلياتية، ملا هلا من تأثري على الطالب يف اكتساب القدرة على 

حتقيق التوافق يف مواجهة املشكالت والصراعات وإجياد حلول مناسبة ومالئمة، األمر الذي يتطلب ضرورة 

  تنميتها لدى هؤالء الطالب. 

  ساس بمشكلة البحثاإلح-2
  يوضح الشكل التايل احملاور اليت استشعر الباحث من خالهلا مشكلة حبثه، 

  

  

  

  

  

  

  

)�	
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يتضح من الشكل السابق وجود عدد من احملاور اليت استشعر من خالهلا الباحث مشكلة 

 صيل على النحو التايل:الباحث، واليت ميكن استعراضها بشيء من التف

بالنظر إىل واقع التدريس مبدراسنا العربية، جند أن البيئة التعليمية ختلو من العديد من حمفزات تعلم  - 

ببعض املعلومات غري  ذ أن التدريس يعتمد على حشو أذهان الطلبةإوإكساب املهارات احلياتية؛ 

 ألمر الذي أدى إىل وجود نقص يف امتالك الطلبةاملرتابطة واليت غالبًا ما تنسى بعد أداءاالمتحانات، ا

 لبعض هذه املهارات. 

على أنه بالرغم من الدعوات اليت ينادي ا  )2013، جيهان الشافعي( واتساقا مع ذلك تؤكد - 

الرتبويون الستخدام تقنيات واسرتاتيجيات حديثة يف إكساب وتعليم املهارات احلياتية، فإنه ال تزال 

 ية قائمة.األساليب التقليد

إىل أنه من الضروري أن يربط املتعلم معرفتهباملفاهيم السابقة لديه ، )2011السعدي، ( كما أشار - 

بدًال من تلقيه للمعلومات اجلديدة وختزينها يف ذاكرته كأجزاء إضافية منفصلة. لذلك جاءت احلاجة 

اليوتيوب " كأحد تطبيقات إىل توظيف تكنولوجيا االتصاالت املتمثلة يف منصة بث مقاطع الفيديو " 

 أو أدوات شبكات التواصل االجتماعي. 

إىل أن املؤمتر الدويل الثالث للتعليم اإللكرتوين والتعليم ، )2013أمل عمر، ( ويف ذات السياق، تشري - 

، أكّد على أن شبكات التواصل االجتماعي استطاعت أن تفرض نفسها 2013عن بعد، الرياض 

همًا للمعلومات، بل وأداة من أدوات التعلم اإللكرتوين، بعد أن متكنتمن بقوه.وقد أصبحت مصدرًا م

 أن حتقق التفاعل بني قطاع كبري من مستخدميها متخطية الزمان واملكان. 

ونظراً العتماد املهارات احلياتية على ضرورة إشراك احلواس يف تعلمها واكتساا، فإن الطرق املتبعة يف  - 

 ومل دور الطالبفياملشاركة والتفاعل والتعلم لتلك املهارات.التدريس تفتقر إىل ذلك، 

إىل أن تقنية التواصل اإللكرتوين عرب الشبكات سامهت يف تطوير ، )Alexa,2012(وتشري دراسة  - 

عمليات التعلم األساسية لدى املتعلمني، نظرًا ألا تعطي الفرصة هلم للمشاركة الفعالة من خالل 

 نشطة التعليمية املقدمة هلم، كما أا قائمة على االستقصاء. احلوار والنقاش حول األ
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على أن تلك الشبكات أتاحت التواصل مع اآلخرين،  )2012نوره العتييب، ( كما أكدت دراسة - 

حيث ميكنهم مشاركة امللفات والصور وتبادل مقاطع الفيديو وإرسال الرسائل، باإلضافة إىل إجراء 

  احملادثات الفورية. 

بدءاًمن -انت شبكات التواصل االجتماعي حتظى باهتمام بالغ من قبل أفراد اتمع السعوديوملا ك - 

مواقع التواصل االجتماعي، " الفيس بوك" وتوتري"، وغريها من املواقع األخرى اليت تلقى استحسان 

رتنت يف مليون مستخدم لإلن 15حيث تشري الدراسات إىل وجود حنو  -الكثري من الناس كباراً وصغاراً 

 - السعودية، وهي بذلك حتتل املرتبة اخلامسة عربيًا فيما خيص استخدام شبكات التواصل االجتماعي

فإن البحث احلايل يعترب حماولة لتصميم بيئة تعلم تفاعلية قائمة على استخدام شبكات التواصل 

انوية يف مدارس منطقة يف تنمية بعض املهارات احلياتية لدي طالب املرحلة الث"اليوتيوب" االجتماعي 

  حائل.

  مشكلة البحث-3

  من خالل العرض السابق تتضح مشكلة البحث يف اإلجابة على السؤال الرئيسي التايل:  

، يف "اليوتيوب"ما فعالية تصميم بيئة تعلم تفاعلية قائمة على استخدام شبكات التواصل االجتماعي 

  لثانوية حبائل؟تنمية بعض املهارات احلياتية لدي طالب املرحلة ا

  ويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي عدة أسئلة فرعية هي: 

املستوى الثاين يف مدرسة -ما املهارات احلياتية الالزم تنميتها لدى طالب الصف األول الثانوي -3-1

 املعتصم الثانوية مبنطقة حائل؟ 

حد تطبيقات شبكات التواصل ما معايري تصميم مقاطع الفيديو املعروضة على قناة "اليوتيوب" كأ -3-2

  االجتماعيلتنمية بعض املهارات احلياتيةلدى الطالب عينة البحث؟ 

ماصورة بيئة التعلم التفاعلية القائمة على استخدام شبكات التواصل االجتماعي "اليوتيوب"، يف  -3 -3

رسة املستوى الثاين يف مد-تنمية بعض املهارات احلياتية لدي طالب الصف األول الثانوي

  املعتصم الثانوية مبنطقة حائل؟ 
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، يف " اليوتيوب" استخدام شبكات التواصل االجتماعيما فعالية بيئة التعلم التفاعلية القائمة على  -3-4

املستوى - لبعض املهارات احلياتية لدي طالب الصف األول الثانويني املعريف واألدائي تنمية اجلانب

  مبنطقة حائل؟ الثاين يف مدرسة املعتصم الثانوية 

  أهمية البحث-4

 يتوقع أن تفيد نتائج البحث فيما يلي:  

لفت األنظار إىل أمهية املهارات احلياتية اليت ينبغي تنميتها لدى طالب املرحلة الثانوية مبنطقة  -4-1

 حائل. 

4-2- �لى هذا البحث أمهيته من كونه يهتم بتقدمي تصميم مقرتح لبيئة تعلم تفاعلية قائمة ع ���

استخدام شبكات التواصل االجتماعي "اليوتيوب" لتنمية اجلانبني املعريف واألدائي لبعض املهارات 

  احلياتية. 

البحث استجابة للتوجهات احلديثة اليت تنادي بضرورة توظيف شبكات التواصل  ھ�ايأيت  - 4-3

 االجتماعي " اليوتيوب" يف تنمية املهارات احلياتية. 

البحث يف توجيه أنظار القائمني على تدريب املعلمني إىل أمهية توظيف الشبكات  قد يفيد هذا -4 -4

  االجتماعية يف تدريب املعلمني ورفع قدرام التدريسية. 

  أهداف البحث-5

 حتديد املهارات احلياتية الالزمة لطالب املرحلة الثانوية مبنطقة حائل. -5-1

جتماعي اإللكرتوين يف تنمية املهارات احلياتية لدى طالب بيان الدور الرتبوي لشبكات التواصل اال-5-2

 املرحلة الثانوية مبنقطة حائل.

حتديد معايري تصميم مقاطع الفيديو املعروضة على قناة " اليوتيوب " كإحدى تطبيقات شبكات -5-3

 التواصل االجتماعي كفضاء تعليمي افرتاضي لطالب الثانوية مبنطقة حائل. 

عالية بيئة التعلم التفاعلية القائمة على استخدام شبكات التواصل االجتماعي التعرف على ف-5-4

 "اليوتيوب" يف تنمية بعض املهارات احلياتية لدى طالب املرحلة الثانوية مبنطقة حائل. 
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  متغيرات البحث-6

  متغير مستقل تجريبي -6-1

 اليوتيوب ".بيئة تعلم تفاعلية قائمة على استخدام شبكات التواصل االجتماعي " 

  متغير تابع-6-2

 اجلانب املعريف لبعض املهارات احلياتية.  - 
 اجلانب األدائي لبعض املهارات احلياتية. - 

  فروض البحث-7
  مت حتديد فروض البحث على النحو التايل: 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات الطالب عينة البحث يف التطبيقني -7-1

  الختبار اجلانب املعريف املرتبط باملهارات احلياتية لصاحل التطبيق البعدي. )القبلي والبعدي(

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات الطالب عينة البحث يف التطبيقني -7-2

يف بطاقة مالحظة اجلانب األدائي املرتبط باملهارات احلياتية لصاحل التطبيق  )القبلي والبعدي(

  البعدي.

جد فاعلية لبيئة التعلم التفاعلية القائمة على استخدام شبكات التواصل االجتماعي           تو -7-3

يف اختبار اجلانب املعريف املرتبط باملهارات احلياتية لدي طالب  2,1 ≥"اليوتيوب" عند مستوى 

  املستوى الثاين وتقاس هذه الفاعلية باستخدام الكسب املعدلة لبليك–الصف األول الثانوي

  كدالة للفاعلية. 

  حدود البحث-8

 : طالب املرحلة الثانوية مبنطقة حائل. مجتمع البحث-8-1

 طالب من طالب مدرسة ثانوية املعتصم مبنطقة حائل التعليمية.  )30(تكونت من عينة البحث:-8-2

 بعض المهارات الحياتية، وهي: -8-3
 املهارات الشخصية واالجتماعية. •
 رار األسري.مهارات التدعيم واالستق •
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 مهارات إدارة الوقت.  •
 مهارات التفكري.  •

  منهج البحث-9

  اعتمد البحث احلايل على املنهج الوصفي كما اعتمد أيضاً على املنهج شبه التجرييب: 

  المنهج الوصفي -9-1

وذلك يف استقراء اإلطار النظري للبحث عن طريق البحوث والدراسات السابقة ذات العالقة  - 

 وبناء أدوات البحث.  مبتغريات البحث

 وصف شبكات التواصل االجتماعي.  - 

 وصف التعلم من خالل بيئة تعلم تفاعلية قائمة على استخدام شبكات التواصل االجتماعي  - 

 "اليوتيوب" 

 إعداد قائمة باملهارات احلياتية الالزم تنميتها لطالب عينة البحث.  - 

  المنهج شبهة التجريبي-9-1

 ة التعلم التفاعلية القائمة على استخدام شبكات التواصل االجتماعيوذلك فيتحديد فعالية بيئ - 

"اليوتيوب" يف تنمية اجلانبني املعريف واألدائي لبعض املهارات احلياتية لدي طالبالصف األول 

مدرسة املعتصم الثانوية مبنطقة حائل التعليمية. وذلك من خالل  –املستوى الثاين–الثانوي

، post Test-pre Test-One Groupي مع اختبار قبلي وبعد تصميم اموعة الواحدة

   01×02حيث اعتمد البحث على التصميم التجرييب التايل:

 تعرب عن القياس القبلي 01حيث إن: 

  تعرب عن املعاجلة التجريبية×   

  تعرب عن القياس البعدي 02

  )، يوضح التصميم التجرييب املتبع:2والشكل رقم (
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  ت البحثأدوا-10

  تضمن البحث األدوات البحثية التالية:

 . )من إعداد الباحث(قائمة املهارات احلياتية -10-1

  . )من إعداد الباحث(اختبار اجلانب املعريف لبعض املهارات احلياتية-10-2

 .)من إعداد الباحث(بطاقة مالحظة اجلانب األدائي لبعض املهارات احلياتية-10-3

  ةالمعالجة التجريبي- 11

  بيئة تعلم تفاعلية قائمة على استخدام شبكات التواصل االجتماعي " اليوتيوب ". 

  خطوات البحث- 12

مراجعة األدبيات والدراسات والبحوث المتعلقة بموضوع البحث، وذلك بهدف تحديد  - 1- 12

  ما يلي:

  قائمة باملهارات احلياتية.- 12-1-1

  : يوضح التصميم شبه التجريبي للبحث)2(شكل رقم 
 

 � '&%� ا��
Post - 
Test 

 ا�����/� ا��/."�&� 

 ا��/�!'� ا��/."�&�

 �&�'�01 2��1 �3&�
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 لى قناة " اليوتيوب ". معايري إنتاج مقاطع الفيديو املعروضة ع- 12-1-2

  إعداد أدوات البحث والتي تمثلت في: - 2- 12

-اختبار قياس اجلانب املعريف لبعض املهارات احلياتية لدى طالب الصف األول الثانوي - 12-2-1

 يف مدرسة ثانوية املعتصم مبنطقة حائل التعليمية. - املستوى الثاين

 لى استخدام شبكات التواصل االجتماعي" اليوتيوب"تصميم بيئة التعلم التفاعلية القائمة ع- 12-2-2

 إجراء التجربة االستطالعية للمعاجلة التجريبية وأدوات القياس.  - 12-2-3

  اختيار عينة البحث- 3- 12

املستوى الثاين مبدرسة ثانوية املعتصم مبنطقة حائل التعليمية  –مت اختيار طالب الصف األول الثانوي 

 ية.  باململكة العربية السعود

 تطبيق المعالجة التجريبية على أفراد عينة البحث وفق التصميم التجريبي للبحث. - 4- 12

 تطبيق أدوات البحث بعدياً على عينة البحث. - 5- 12

  حساب درجات الطالب على اختبار الجانب المعرفي لبعض المهارات الحياتية.- 6- 12

 دائي لبعض المهارات الحياتية.حساب درجات الطالب على بطاقة مالحظة الجانب األ- 7- 12

 التحليل اإلحصائي لنتائج البحث واختبار صحة الفروض ومناقشتها وتفسيرها.- 8- 12

  تقديم التوصيات والمقترحات. - 9- 12

  مصطلحات البحث- 13

  بيئة التعلم التفاعلية- 1- 13

من توظيف العمل يعرفها الباحث إجرائيًا بأنه " مدخل تعليمي، يهدف إىل متكني الطالب عينة البحث 

اجلماعي يف التعلموالتواصل واحلوار،وذلك من خالل مناقشة أفكارهم وطرح آرائهم ووجهات نظرهم 

  وتبادهلا لتنمية املهارات احلياتية من خالل مقاطع الفيديو على اليوتيوب.
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 شبكات التواصل االجتماعي - 2- 13

األدوات اليت تتيح للمتعلمني بأاجمموعة من التطبيقات و  )2015(يعرفها عصام شوقي الزق

األفراد  إمكانية حتقيق تفاعل املتعلم مع مصادر التعلم اإللكرتونية، كما أا تدعم التواصل والتفاعل بني

  بعضهم البعض وبينهم وبني املعلم. 

ويعرفها الباحث إجرائياً يف هذا البحث بأا" منصة إلكرتونية تقدم خدمة التواصل االجتماعي بني 

املرحلة الثانوية عينة البحث، وذلك من خالل آليات حمددة مثل احملادثة، الربيد اإللكرتوين، التوتري  طالب

واملنتديات اإللكرتونية؛ دف تبادل اآلراء وإجراء املناقشات حول املهارات احلياتية املختلفة املطلوب 

  تنميتها لديهم.  

  " اليوتيوب"  - 3- 13

ا "موقع إلكرتوين يعرض جمموعة من الفيديوهات للمهارات احلياتية ترتاوح يعرفها الباحث إجرائيًا بأ  

دقائق وهلا هدف واحد حمدد.يسمح هذا املوقع للطالب مبشاهدة حّية للفيديوهات  )7-3(مدا ما بني 

اليت يعرضها بشكل مباشر، كما مينحهم فرصة التعبري عن رأيهم حول الفيديوهات املعروضة، أو إضافة 

  ليقات ومشاركاا مع زمالؤهم من الطالب.التع

  المهارات الحياتية- 4- 13

يعرفها الباحث إجرائياً: جمموعة من املهارات والسلوكيات الشخصية واالجتماعية اليت تؤهل 

  طالب املرحلة الثانوية مبنطقة حائل للتعامل مع أنفسهم ومع اآلخرين ومع اتمع بكفاءة وفعالية. 

  والدراسات السابقة للبحث اإلطار المعرفي- 15

فيما يلي عرض اإلطار النظري للمتغريات اليت يدور حوهلا البحث احلايل، وذلك على النحو 

  التايل: 
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  شبكات التواصل االجتماعي- 1- 15

  مفهوم شبكات التواصل االجتماعي-15-1-1

مل معها بني الناس؛ إن ملواقع التواصل االجتماعي أمهية كبرية، نظرًا لشهرا الواسعة وكثرة التعا

فهم يتواصلون عرب هذه املواقع مع بعضهم البعض، باإلضافة إىل تلقي املعلومات واألخبار، ومناقشة 

  املوضوعات املختلفة عن طريق أدوات وآليات هذه املواقع اإللكرتونية. 

وشبكات التواصل مصطلح يطلق على جمموعة من املواقع على شبكة اإلنرتنت، تتيح التواصل 

  بني األفراد يف بيئة جمتمع افرتاضي جيمعهم حسب االهتمامات.

بأا " منظومة من الشبكات اإللكرتونية اليت تسمح للطالب  )2014عالم حممد، (ويعرفها 

بتعلم حمتوى تعليمي معني يف ظل بيئة تعليمية تفاعلية، توفر األدوات اخلاصة باالتصال املتزامن وغري 

  املتزامن. 

، بأا " مواقع ويب هلا ميزات اجتماعية تفاعلية من خالل )2013أمل عمر، ( كما تعرفها

أدوات وأساليب تواصل اجتماعية، تسهل االتصال والتواصل املستمر وتبادل اآلراء والتعبري احلر ومشاركة 

املصادر واألفكار واخلطط والتصميمات ومناذج العمل بني الطالب فيما بينهم من ناحية وبني الطالب 

  واملعلم من ناحية أخرى.

، الشبكات االجتماعية بأا " بيئة تعليمية تعلمية قائمة على )2011محادة إبراهيم،(ويعرف 

توليف جمموعة من أدوات التعليم والتعلم ووسائله؛ من أجل خلق بيئة تعلم تفاعلية متزامنة أو غري متزامنة، 

، وذلك لتقدمي الربامج واملقررات الدراسية بصورة دف إىل خدمة الطالب واملعلم وتعزيز عملية التعلم

إلكرتونية، من خالل االعتماد على تكنولوجيا الوسائط املتعددة وأدوات التواصالملختلفة مثل الربيد 

اإللكرتوين واحملادثة الفورية والقوائم الربيدية واملنتديات واموعات اإللكرتونية؛ دف التغلب على 

  ليدية وحتقيق نواتج تعلم بطريقة أكثر فاعلية. مشكالت التعلم التق

بأا عبارة عن مواقع ويب، تقدم جمموعة من )، McFaul,2016(كما يعرفها "ماكفول" 

والتدوين ومشاركة  والفيديو اخلدمات للمستخدمني مثل احملادثة الفورية والرسائل اخلاصة والربيد اإللكرتوين
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اعد املتعلمني على احلوار وتبادل اآلراء حول موضوعات حمددة، وهي امللفات وغريها من اخلدمات، اليت تس

  بذلك تدعم فكره التعلم التعاوين والتعلم االجتماعي. 

وميكن تعريف شبكات التواصل اإللكرتوين بأا " بيئة للتعليم والتعليم قائمة على أساس 

صية، متّكنهم من القيام تكنولوجيات الويب، اليت تسمح لألفراد بإنشاء حمتوى خاص بصفحة شخ

باملراسالت املكتوبة واملسموعة واملرئية مع حتقيق االتصال الفوري واملرجأ، وذلك عن طريق أدوات وآليات 

  إلكرتونية، ومن مث حتقيق تعلم فعال ذي كفاءة عالية.

  

  أمهية توظيف شبكات التواصل االجتماعي يف بيئات التعلم-15/1/2

تلعبه هذه الشبكات يف عصرنا احلايل، فهي تقدم العديد من ال ميكن إنكار الدور الذي 

اخلدمات مثل: احملادثة الفورية والرسائل اخلاصة والتدوين ومشاركة امللفات وغريها من اخلدمات، وعليه 

؛ 2014؛ أمرية كامل، 2015تتأكد أمهيتها يف النقاط التالية: (وليد يوسف وآخرون،

Bamberger&Cahill,2013(.  

ات التواصل وسيلة سريعة لتواصل الطالب بعضهم مع بعض، فهي تتيح فرصةالتحدث من تعد شبك - 

 .خالل الرسائل القصرية والطويلة، باإلضافة إىل التحدث من خالل الصورة والصوت

ميكنها جتميع الطالب يف جمموعات حوارية ونقاشية حول املساقات والواجبات واملوضوعات التعليمية  - 

 املختلفة. 

 .يز للتعبري واملشاركة الفاعلة من املشاهد والقارئإعطاء ح - 

 تفعيل مفهوم التعلم االجتماعي، حيث تركز على معاجلة املشاكل الذاتية، وتنظم أنشطة التعلم. - 

 حتقيق الشفافية يف التعلم، حيث ميكن للطالب متابعة طالب آخرين.   - 

ة استخدام وتوظيف ، على فعالي)2010هيفاء العتييب وعزيزه طيب، (قد أكدت دراسة 

الربجميات االجتماعية القائمة على التعلم الشبكي التشاركي يف زيادة ورفع كفاء التعلم الذايت للمشرفات 

  الرتبويات عينة الدراسة.
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، إىل وجود اجتاهات إجيابية لدي )2010قسيم الشناق، حسن دومي، (كما أشارت دراسة   

لدراسة أيضًا إىل حدوث تغري دال إحصائيًا يف اجتاهات الطالب املعلمني حنو التعلم اإللكرتوين، وأشارت ا

  حنو التعلم اإللكرتوين.

وتربز أمهية توظيف شبكات التواصل االجتماعية يف عملييت التعليم والتعلم يف عاملنًا العربيمن 

تخدام خالل ما أشارت إليه اإلحصاءات اليت أفادت بأن املنطقة العربية حتتل املرتبة اخلامسة يف اس

الشبكات االجتماعية، ومؤخرًا ارتفع عدد مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي الرئيسية على شبكة 

  مليون مستخدم عريب.  )3,70(ليسّجل ما يقرب من  )فيسبوك، تويرت، لينكد إن(اإلنرتنت 

، إىل ارتفاع درجة )Mike Moran and et al.,2011(وأشارت دراسة "مايكموران وآخرون" 

اهليئة التدريسية مبواقع الشبكات االجتماعية (الفيس بوك، توتري، اليوتيوب، املدونات اإللكرتونية) وعي 

من عينة الدراسة على إمكانية استخدام هذه املواقع يف التدريس.  )%70( على الرتتيب. كما اتفقت نسبة

ل الفصول الدراسية، يليها واحتل موقع اليوتيوب للفيديوهات أعلى نسبة مشاهدة واستخدام للتدريس داخ

  ، وأخرياً موقع الفيس بوك والتوتري. )blogs(، يليها مواقع املدونات )Podcasts(مواقع التسجيالت 

، إىل أن املعلمني الذين استخدموا شبكات التواصل )Zhu,2011(كما أشارت دراسة " تشو" 

الواجبات املنزلية والروابط اإللكرتونية االجتماعي يف التدريس، ميكنهم التواصل مع تالميذهم إلمدادهم ب

  اليت تساعدهم يف عملييت التعليم والتعلم.

من املعلمني  %80، إىل أن )Kane-Hester Tinti(وأشارت دراسة "هيسرتكني وآخرون "  

يف الواليات املتحدة األمريكية ميتلكون حساباً شخصياً واحد على األقل على مواقع الشبكات االجتماعية. 

ارت نتائج الدراسة أيضاً إىل أن الشبكات االجتماعية متيزت بأا ساعدت يف توسيع اخلربات اليت تقدم وأش

يف بيئة التعليم والتعلم واحملادثة مع الطالب باللغة اليت يستخدموا والتخلص من الصورة النمطية للفصل 

  قدمي التغذية الراجعة والتعزيز املناسب.املدرسي، كما أا تقدم وسيلة جيدة ملراجعة الواجبات املطلوبة وت

ويرى الباحث أن أمهية الشبكات االجتماعية تتمثل يف أا تتيح فرصاً للتواصل وتبادل اآلراء بني 

الطالب بعضهم البعض وبني مدرسيهم، كما تسمح بتلقي تغذية راجعة وتعزيز فوري مناسب، ميكن 

  صويبها. الطالب من معرفه األخطاء بشكل فوري ومن مث ت
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 أنواع شبكات التواصل االجتماعي-15-1-3

يوجد العديد من أنواع شبكات التواصل االجتماعي، ويف كل يوم يظهر املزيد منها، لذا سنعرض 

  بعضاً منها على سبيل احلصر. 

 أكرب شبكة اجتماعية للفيديو املباشر. :YouTubeاليوتيوب  - 

صرية، وميكنك متابعة التدويناتاملصغرة من األعضاء وهو شبكة اجتماعية لألخبار الق :Twitterتويرت - 

 الذين تتبعهم. 

من أشهر الشبكات االجتماعية اخلاصة بأصحاب العمل أو العاملني بأي :Linked in لينكد إن - 

ولكل شخص فيها ختصصه وعمله والشركة اليت يعمل ا، وميكنك عن طريقها التعرف على  قطاع،

 أشخاص يف نفس جمال عملك. 

 املوقع خاص بالصور الفوتوغرافية .  :Flickrكرفلي - 

هو موقع للتواصل االجتماعي ميكن الدخول إليه جماناً، وميًكن املستخدم من :Facebookالفيس بوك  - 

االنضمام إىل الشبكات اليت تنظمها املدينة أو جهة العمل أو املدرسة أو اإلقليم، وذلك من أجل 

كن كذلك للمستخدمإضافة أصدقاء جدد إىل قائمة أصدقائه االتصال باآلخرين والتفاعل معهم. ومي

 .وإرسال الرسائل إليهم، وميكنه أيضاً حتديث ملفه الشخصي وتعريف األصدقاء بنفسه

وملا كان البحث احلايل يهدف إىل بناء بيئة تعلم تشاركية قائمة على مواقع الشبكات االجتماعية 

ت احلياتية لدي طالب املرحلة الثانوية؛ فإنه من الضروري ، تسهم يف تنمية املهاراYouTube"يوتيوب" 

  تناول هذا النوع من املواقع بشيء من التفصيل، وذلك على النحو التايل: 

 YouTubeقناة " اليوتيوب " - 15-2

  املفهوم-15-2-1

، من قبل ثالثة موظفينسابقني 2005من فرباير سنة  14، يف YouTubeُأسَس " اليوتيوب"

يسمح ملستخدميه برفع مقاطع الفيديو اخلاصة  ، حيث2.0مواقع ويب  باي بال، ويعترب منشركة   يف
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، 1311000000  جماناً ومشاهدا أو مشاركتها مع اآلخرين. يتيح اليوتيوب حالياً ملستخدميه ما يفوق  م

  .من مقاطع الفيديو اليت تنتمي إىل تصنيفات خمتلفة

 )PCMAG:2008(عة لة احلاسوب العاملية التاب )Encyclopedia(وتعرف موسوعة 

" أكثر مواقع مشاركة الفيديو شهرة واليت جتعل مبقدور أي شخص حتميل مقاطع فيديو  اليوتيوب بأنه:

  قصرية ملعاينتها بشكل خاص أو عام، ويعترب مكاناً لتبادل مقاطع الفيديو بني األهل واألصدقاء.

، بأنه أحد مواقع االنرتنت اليت تعتمد )2010Hammond,lee,(كما يعرفه أيضًا "هاموند" 

على إضافة املستخدمني ملقاطع فيديو من كافة أحناء العامل، وتسمح يف الوقت نفسه ألي شخص تصفح 

  هذه املقاطع واالستفادة منها. 

، يعرفه بأنه "شبكة اجتماعية لنشر ملفات الفيديو والتواصل )2014حممد خلف اهللا، ( أما

، أن مقاطع الفيديو عرب الويب تستخدم للتواصل وتبادل )2010مها صالح، (ها. وترى حوهلا ومناقشت

  اآلراء حول املوضوعات املختلفة.     

وميكن تعريف موقع اليوتيوب بأنه " مستودع من مقاطع الفيديو املختلفة، واليت يقوم املوقع  

  ء املناقشات وتبادل اآلراء حوهلا. ببثها، ويتواصل من خالهلا املشاهدون، ويقومون بالتعليق وإجرا

  ، في التعليم YouTube" اليوتيوب" قناة مميزات -15-2-2

على شبكة اإلنرتنت، وعلى الرغم من أنه  2.0 يعترب اليوتيوب من أقوى وأشهر تطبيقات الويب

مفيدة  أداة تعليميةيستخدم يف الرتفيه والتسلية، إال أنه ميكن استخدامه بشكل فعال كوسيلة تعليمية فّعالة و 

Buzzetto-؛alexa,2012(سواء يف األحباث أو العروض التعليمية. وعليه ميكن إمجال ما أوردة كَال من: 

More,2012؛CharlesJoseph; David,2012(،يف أمهية  "اليوتيوب " )2013؛  أمحد الرفاعي  ،

  التايل:  على النحو

مشاركة مقاطعالفيديو التعليمية عرب اليوتيوب يعمل على توفري مساعدات تعليمية للمعلمني فال حيتاج  - 

 املعلم لبناء فيديو يف حال توفره على اليوتيوب.

سهولة وإمكانية ترمجة الفيديو، أمٌرسّهل على املعلمني االستعانة بأي فيديو ال يتوفر بلغتهم، مبجرد  - 

 يه وإعادة مشاركته، مع ضرورة ذكر املصدر األصلي للفيديو.وضع ترمجة عل
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يوفر الكثري من الوقت واجلهد يف عرض الوحدات التعليمية والدروس اليت حتتاج إىل شرح توضيحي ال  - 

 ميكن توفريه بالطرق التقليدية. 

 يساهم يف تعزيز روح املناقشة الفاعلة بني املتعلمني. - 

لى خلق بيئة تعليمية حرة، يستطيعون من خالهلا املشاركة والتقييم،  تساعد تقنية اليوتيوب الطالب ع - 

 كي ميكنهم بناء احملتوى ونشره لزمالئهم.

مناسب لتعليم التالميذ والطالب مبراحلهم املختلفة وال سيما كبار السن، حيث ميكن استخدامه يف  - 

 التعليم مدى احلياة.

األكادميي، الذي  عن احملتوى  انطالق حنو البحث  تعد منصة بث مقاطع الفيديو"يوتيوب"مبثابة نقطة - 

  .سيكون بال شك ذو قيمة مضافة كبرية للعملية التعليمية التعلمية

كأداة   ويرى الباحث أن مواقع بث مقاطع الفيديو "يوتيوب" ال ميكن استخدامها يف التعليم

للمساعدة يف توضيح بعض املواضيع الفصول الدراسية ميكن دجمها يف رئيسية أو بديلة بل كأداة مساعدة،

، و خاصة أولئك حتفيز الطالب فمقاطع الفيديو تساعد كثرياً يف  اليت يصعب استيعاا من طرف املتعلمني:

  .الذكاء البصري الذين يتفوقون يف

  م من خالل قناة " اليوتيوب "األساس الفلسفي للتعل-15-2-3

يعتمد تصميم البحث لتقنية اليوتيوب على نظرية التعلم املعريف للوسائط املتعددة، حيث ميتلك 

، وهذا ما )معلومات لفظية وبصرية(الطالب وفقًا لتلك النظرية نظامًا ملعاجلة ما يستقبله من معلومات، 

لفظي، والصور واملشاهد املرئية نظام مرئي. وتقوم  حيدث أثناء مشاهدة مقاطع اليوتيوب، فالصوت نظام

عملية " اليوتيوب" النظرية على العديد من االفرتاضات واملبادئ اليت جتعل توظيف تقنية مقاطع بث الفيديو 

  )Rusli, 2015(مفيدة يف هذا البحث، ومن هذه املبادئ:

جيب أن تكون الكلمامتصاحبة  عند تقدمي املعلومات للطالب من خالل مشاهد الفيديو،المصاحبة:  -

 للصور جنب إىل جنب.
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تقنية مقاطع بث الفيديو " اليوتيوب" تعتمد يف األساس على مبدأ االقرتان يف التعلم، الفروق الفردية: -

 أي أنه يؤكد على عملية االقرتان املباشرة بني املثري واالستجابة. 

شكل كلمات وصور وليس يف صورة كلمات  يفضل عند تقدمي املعلومات أن تكون يفالتمثيل المتعدد: -

 فقط. 

: تقدمي املعلومات من خالل نظام متسق جيمع بني املثريات داخل املشهد البصري اتساق المعلومات -

  املكون من الصور والكلمات املرتابطة فيما بينها، األمر الذي يؤدي إىل حدوث التعلم ذي معىن.

تقدمي ترمجة مصاحبة للنص املنطوق حبيث ميكن للطالب أن  عند تقدمي املعلومات يفضلتنظيم االنتباه: -

 يربط بينهما،فتسهل عليه عملية االسرتجاع. 

ويقصد به تكرار الصوت املنطوق برتمجته نصيًا على الشاشة سواء مالزمًا للصوت أو بعد مبدأ التكرار: -

 مساع الصوت.

كرتوين بشكل عام والتعلم ، إىل أنه ينبغي تصميم التعلم اإلل)Mayer,2009(ويشري "ماير"

البصري بشكل خاص يف ضوء كيف يتعلم العقل، كما يؤكد أيضًا على أن الفرد يتعلم بشكل أفضل من 

  خالل استخدام العناصر البصرية والعناصر السمعية معاً، وليس كل منهما بشكل منفصل. 

، )مرئية ولفظية(، أن معاجلة املعلومات من خالل قنايت املعاجلة )van,2015(ويذكر" فان"

تساعد املتلقي لتلك املعلوماتعلى االستفادة منها وفهم جمرى احلديث املنطوق داخل مشاهد الفيديو. وعليه 

، قد )صور، وصوت ونصوص(يتوقع البحث احلايل أن تقدمي املعلومات عن طريق مقاطع اليوتيوب يف شكل

حياول الكشف عن أي من النمطني له تأثري  يسهم يف تنمية قدرة الطالب على الفهم االستماعي، ومن مث

  إجيايب على اكتساب الطالب ملهارة االستماع.  

  معايير تصميم مقاطع الفيديو المعروضة على قناة " اليوتيوب" -4 -15-2

وكاهيل  ، ودراسة " بامبريجر)Lillian,2012(وتؤكد البحوث والدراسات مثل دراسة " ليليان " 

 ")13Bamberger&Cahill,20( ودراسة زينب السالمي ،)على ضرورة تصميم أمناط )2008 ،

الدعم املختلفة مبا يتناسب ومهمة التعلم، ووفق احتجاجات املتعلمني وقدرام وأسلوب تعلمهم؛ كما 

  جيب تصميم الدعم وفقاً ملعايري تربوية هادفة لتحقيق نواتج التعلم املرغوبة. 
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فاعلية مقاطع الفيديو بشكل عام ومقاطع " اليوتيوب أجريت العديد من الدراسات حول زيادة 

؛ آالء خملوف 2016أكرم العمري،(" خاص يف حتسني التعلم ويف تعلم املهارات، وتوصلت حبوث كالً من 

  ، لعدد من املعايري، هي على النحو التايل: )Melissa,2011؛  Buzzetto,2014؛ 2014،

  هلا كأن يتم شرح معىن مجلة واحدة من احملتوى املقرر.  لقطة الفيديو على اهلدف احملدد جيب تركيز •

  ضرورة مراعاة التزامن بني الصوت والصورة.   •

  جيب أن تكون الصورة واضحة متاماً. •

  ينبغي أن يكون صوت املتحدث واضحاً وصافياًوخالياً من أي تشويش. •

 ا يتوافق مع سرعته الذاتية. إمكانية حتكم الطالب املشاهد ملقاطع الفيديو يف العرض، ومساع الشرح مب •

 جيب أن تكون زاوية التقاط املشاهدة مناسبة ومنتقاة بعناية.  •

 جيب أن يكون التصوير ثابتاً وغري مهتز.  •

 جيب أن تكون سرعة عرض املشاهد داخل الفيديو طبيعة ومتوازنة.  •

  المهارات الحياتية- 3- 15

  مفهوم املهارات احلياتية-15-3-1

ن تغريات سريعة ومتالحقة، وما يشهده العصر احلايل من تطور تكنولوجي إن ما نعيشه اآلن م

وتقين يف جمال املعلومات واالتصاالت؛ كل ذلك يؤكد على ضرورة توفري قدر مقبول من املهارات احلياتية 

لدى الطالب، دف متكينهم من التكيف والتعايش مع تلك التغريات والتطورات بالشكل الذي يتالءم مع 

  تياجات. االح

ولعل السبب الرئيسي وراء االهتمام بتلك املهارات، أا أحد أهم أشكال التغيري املطلوب    

إحداثه يف املنظومة التعليمية،دف جعله أساسًا للتعامل يف املواقف احلياتية اليومية اليت مير ا هؤالء 

ت احلياتية بالنسبة للطالب يف خمتلف الطالب. وهناك العديد من الدراسات اليت أكدت على أمهية املهارا

مراحلهم التعليمية؛ ذلك ألنتنمية املهارات احلياتيةتساعد الطالب كثريًا يف التعامل مع بعضهم البعض 

  بسهولة ويسر.
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؛ 2013؛ يوسف مقدادي،2011هيام سامل،(ومن هذه الدراسات على سبيل املثال، دراسة  

سات إىل تنمية املهارات احلياتية لدى مراحل دراسية خمتلفة. وهدفت هذه الدرا)، 2013جيهان الشافعي ،

وأوصت نتائجها بضرورة تضمني مناهج املراحل املختلفة للمهارات احلياتية الضرورية لكل مرحلة تعليمية،  

  كما أوصت بتصميم األنشطة املختلفة اليت تتيح للطالب تنمية مهارم احلياتية داخل وخارج املدرسة. 

، هي "جمموعة من املهارات النفسية )2013(احلياتية كما تعرفها جيهان الشافعي واملهارات

والعقلية واالجتماعية اليت تساعد املتعلم على التكيف مع البيئة املادية واالجتماعية احمليطة به؛ مما ميكنه من 

  اختاذ القرار بشأن موضوعات مرتبطة ا، ويؤدي للنجاح واملشاركة اإلجيابية فيها. 

، بأا "جمموعة املهارات املرتبطة بالبيئة اليت يعيش فيها )2010ويعرفها عياد، وسعد الدين (

املتعلم، ويتعلمها بصورة مقصودة عن طريق مروره خبربات منهجية تكنولوجية تعينه على مواجهة املواقف 

  والتحديات.

ت والكفاءات النفسية ، فيعرفها على أا" جمموعة القدرا)Erawan,2010(إيراوان " "أما  

واالجتماعية واملهارات الشخصية اليت تساعد الفرد على اختاذ القرارات والتواصل بإجيابية وتطّور مهارات 

  الذات لديه، كي يعيش حياة إجيابية صحية منتجة. 

ويري الباحث أنه ميكن تعريف املهارات احلياتية على أا " جمموعة من املعارف والقدرات اليت  

عد الطالب بشكل عام كي يتوافقوا مع أنفسهم وجمتمعام، مما يساعدهم على حل املشكالت اليت تسا

  تواجههم والتفاعل مع مواقف احلياة املختلفة. 

  أمهية املهارات احلياتية يف التعليم-15-3-2

رتبية تعد عملية اكتساب املهارات احلياتية من نواتج التعلم اهلامة واملطلوبة، ومرجع ذلك أن ال

تم بأمر إكساب األفراد جمموعة من املعارف والقيم واملهارات اليت تؤهلهم ملعايشة كل الناس، وكذلك 

  التعامل مع مجيع املؤسسات والتفاعل معها بشكل يؤدي إىل التكيف والقدرة على العمل.  

ز"        وقد أشارت عدة دراسات إىل أمهية املهارات احلياتية، منها دراسة "جوميز، ماركي

)Gomes& Marques, 2013 واليت أوضحت أمهية اكتساب املهارات احلياتية كمدخل لتدعيم ،(

  املفاهيم لدى التالميذ.
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، اليت أثبتت أمهية اكتساب الطالب )Gomes&Marques, 2013(ودراسة جوميز، ماركيز"  

  للمهارات احلياتية وتسلحهم ا ملواجهة مشكالت احلياة.

على ضرورة تضمني مناهج العلوم العديد من  ،)2014طيبة الزنيدي، ( سةكما أكدت درا  

املشكالت واملواقف البيئية امللحقة، واليت تدعو إىل التأمل والدراسة والتدريب على املستويات املختلفة من 

  املهارات.

 بعنوان " إعداد الطالب م1996كما يؤكد أمهية تلك املهارات صدور التقرير األمريكي عام 

عضواً  )55(الذي أعده "، Preparing Students For The 21 st Centuryللقرن الواحد والعشرين 

من رجال التعليم ورجال األعمال وعلماء اجتماع ومفكرين، ومجيعهم أكدوا من خالله على أنه جيب أن 

  تكون للطالب حياة أفضل يف املستقبل، وهذا من خالل املهارات احلياتية الالزمة له.

؛ 2015وميكن إمجال ما ورد يف بعض الدراسات والبحوث، واليت منها: دراسة (أمنة احلايك، 

من ذكر ألمهية املهارات احلياتية يف  )،Erawan,2014؛ Amelie Roy,2013؛ 2014صاحل ياسني،

  النقاط التالية:    

أثناء االندماج والتعامل تساعد املهاراتاحلياتية الطالب على مواجهة املواقف املختلفة اليت تقابلهم  - 

  اليومي، كما تكسبهم القدرة على التغلب على املشكالت احلياتية والتعامل معها حبكمة. 

تؤدي ممارسة الطالب للمهارات احلياتية إىل شعوره بالفخر واالعتزاز بالنفس،فعندما يطلب منه أن  - 

الثقة، ويكتسب هو املزيد من يؤدي عمًال من األعمال ويتقن ما يطلب منه، فإنه يشِعر اآلخرين ب

  الثقة بالنفس.

امتالك الطالب موعة من املهارات احلياتية تساعدهم على تقبل الزمالء والتعايش معهم، ومن مث  - 

 حب اآلخرين وتقديرهم له. 

املهارات احلياتية كثرية ومتنوعة، وحيتاجها الفرد يف شيت جماالت حياته سواء يف الروضة أواألسرة أو  - 

 قاته مع اآلخرين، ومن مث فإن امتالك هذه املهارات حيقق للفرد السعادة، وجيعله متقبِالً يف عال

 لآلخرين وللعيش معهم.
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يتوقف جناح الفرد يف حياته بقدر كبري على ما يكتسبه من مهارات وخربات حياتية، ومن مث فهذه  - 

 املهارات مهمة لكي حيقق الفرد النجاحات املختلفة يف حياته. 

تصر أمهية املهارات احلياتية على أمور احلياة املادية، بل إا ذات أمهية كربى فياألمور العاطفية، ال تق - 

إذ متكن هذه املهارات الفرد من التعامل مع اآلخرين وإقامة عالقات طيبة قائمة على احلب واملودة 

 معهم.

طالب؛ وذلك لكشف تساعد املهارات احلياتية على الربط بني التعلم النظري والتطبيقي لل - 

 الواقعاحليايت. 

تضمني املهارات احلياتية يف بيئة التعلم أمٌر يساعد الطالب بصورة أو بأخرى يف زيادة الدافعية  - 

 والتحفيز لديهمفي عملييت التعليم والتعلم. 

 املهارات احلياتية تساعد األطفال يف التعرف على ذوام واكتشاف عالقام باآلخرين.  - 

ح أن املهارات احلياتية مهمة بالنسبة لطالب املرحلة الثانوية، حيث حتقق هلم مما سبق يتض

التكيف مع اآلخرين والنجاح يف احلياة. وبدوا يعجز الطالب عن التواصل والتفاعل مع احمليطني به. كما 

مثل:مقاطع أن هذه املهارات ينبغي أن يتعلمها الطالب، وخري تعّلم هلا يكون يف مواقف جذابةومشوقة له، 

الفيديو، املشاركة، إجراء احلوارات النقاشية، حيث يدرك الطالب من خالهلا قيمة وأمهية هذه املهارات 

  .ودورها يف احلياة

  تصنيفات املهارات احلياتية -15-3-3

تتعدد تصنيفات املهارات احلياتية حيث ال يوجد تصنيف موحد هلا؛ وإمنا يتم حتديدها يف ضوء 

  ب وتطلعام، وكذلك يف ضوء ما يواجهونه من مشكالت يف حيام اليومية. احتياجات الطال

، على موقعها اإللكرتوين تصنيفاً للمهارات اشتمل )1993(وقد وضعت منظمة الصحة العاملية 

على عشر مهارات أساسية، تعد من أهم املهارات احلياتية اليت م الفرد وهى: مهارة اختاذ القرار، مهارة 

كالت، مهارة التفكري الناقد، مهارة التعايش مع االنفعاالت، مهارة الوعي بالذات، مهارة حل املش

التعاطف، مهارة االتصال الفّعال، مهارة التفكري اإلبداعي، ومهارة العالقات الشخصية، ومهارة التعايش 

  مع الضغوط. 
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  ىل:، املهارات احلياتية إ)Gomes& Marques, 2013(وقسم "جوميز، ماركيز"  

  مهارات عقلية:كالتفكري واالبتكار وحل املشكالت. - 

 مهارات يدوية:كمهارات استخدام التكنولوجيا والكمبيوتر. - 

  مهارات اجتماعية:كالتعامل مع االخرين واحلوار وتقبل اآلخر والتفاوض. - 

  )، فريى أن املهارات احلياتية نوعان، مها: 2006أما (حجازي،  

هارات اليت تعمل على مساعدة الفرد على احلياة مثل: مهارات مهارات اإلبقاء: ويقصد ا امل - 

  الصحة، ومهارات التعامل مع البيئة.

مهارات اإلمناء:ويقصد ا مجيع املهارات الضرورية لنمو وتطوير الفرد مثل: مهارات العالقات مع  - 

  اآلخرين، ومهارات إدارة الوقت، ومهارات حل املشكالت. 

، املهارات احلياتية إىل مهارات مرتبطة )هـ1431(تعليم السعودية وصنفت وزارة الرتبية وال

باخلصائص الشخصية مثل: االتصال، والتعاون، وترشيد االستهالك. وجمموعة من املهارات العلميةكإدارة 

  الوقت، والتفاوض، ومهارات األمن والسالمة. 

بارها مهارات أساسية، ، تصنيفًا آخر للمهارات احلياتية باعت)2013يوسف مقدادي، (وذكر 

تؤهل الفرد إىل التعامل مع نفسه ومع اآلخرين، وأنه ال غين عنها يف تعامالته اليومية، مثل: مهارات اختاذ 

القرارات السليمة واملناسبة، ومهارات حتمل املسؤولية، ومهارات اجتماعية كفهم النفس واآلخرين، ومهارات 

  البتكاري. تفادي حدوث األزمات، ومهارات التفكري ا

يف ضوء ما سبق من ذكر لتصنيفات املهارات احلياتية؛ يرى الباحث أنه ميكن تقسيمها إىل أربعة 

  جماالت تكون مناسبة لطالب املرحلة الثانوية، وهذه ااالت هي: 

املهارات الشخصية واالجتماعية:وتشتمل على مهارات التعاون،ومهارات التواصل مع  •

 حلوار، ومهارات التعاطف االجتماعي. اآلخرين، ومهارات أدب ا

  .مهارات إدارة الوقت: وتشمل مهارات حتديد األولويات، استخدام أدوات تنظيمالوقت •
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مهارات البحث العلمي: وتشتمل علýخطوات إعداد البحث، صياغة فرضية البحث،  •

 مجع املعلومات، تصميم خطة البحث. 

رار، ومهارة حتديد األهداف، ومهارة حل مهارات التفكري: وتشتمل على مهارة اختاذ الق •

 املشكالت، ومهارة التذكر، ومهارة احلفظ. 

بيئةالتعلم التفاعلية القائمة على استخدام شبكات التواصل االجتماعي " اليوتيوب"يف تنمية - 15-3-4

  املهارات احلياتية

ري من الدراسات اليت التفاعل هو أحد املفاهيم املهمة يف بيئة التعليم عرب الويب. وقد ركزت كث

عنيت بتعريف مفهوم التفاعل على عدة نواحي مثل "التعلم النشط"، "االتصال ثنائي االجتاه"، و"التعلم 

التشاركي عرب الويب". ولذلك ميكن تعريف مفهوم التفاعل يف بيئة التعلم القائمة على استخدام شبكات 

اتصال وتفاعل متعدد االجتاه بني أطرف العملية التواصل االجتماعي، بأنه "التعلم النشط الذي يتضمن 

  التعليمية". 

الرئيسية اليت  2.0 الويب وتعد مواقع التواصل االجتماعي يف الوقت املعاصر أحد أهم تطبيقات
حتقق التفاعل بني عناصر املنظومة التعليمية، حيث سامهت تلك املواقع يف إعادة بناء صياغة جديدة 

طالب واحملتوى املقدم من خالهلا، وهو ما سيكون دافعاً قوياً للتعلم ولتعزيز العالقة بني للعالقة بني املعلم وال
  هذه األطراف. 

، أن بيئة التعلم التفاعلية القائمة على استخدام )2011(وتذكر أفنان العبيد، مها الفريح 

تفاعل بني الطالب، شبكات التواصل االجتماعي تعمل على تعزيز عملية التعاون، والعمل اجلامعي، وال

  وتنمية مهارات التبادل الفكري واملعريف، وتوزيع األدوار. 

على فاعلية بيئة التعلم التفاعلية القائمة على استخدام أدوات  )2012(كما أكد حممد البسيوين 
اسة يف تنمية املهارات التدريسية للطالب املعلمني يف مرحلة التدريب امليداين. وقد أشارت در  2.0والويب 

إىل أن مواقع شبكات التواصل االجتماعي تتيح للطالب نشر  )Halm et al., 2012(" هامل وآخرون" 
  املشاركات والتواصل والتفاعل يف املقرر الدراسي يف إطار بيئة تعلم آمنة وفعالة على كافة املستويات.

  
  



  ............................... د. محمد فعالية تصميم بيئة تعلم تفاعلية قائمة على استخدام شبكات التواصل االجتماعي

  

  

 84

  
  
  
  

  

) �	
3 ��C�Jا� B�'�0�3 ا����2 ا��&� BH �'�0أ>��ط ا�� � !" :( �Mت ا��!ا�	�
'�N ا��78ام 
 اB'���OP " ا�&!1&!ب "

قام الباحث بإنشاء قناة بث مقاطع الفيديو " اليوتيوب" وفق ثالثة أمناط من  على ما سبق بناءً 

املستوى الثاين يف مدرسة -التفاعل لتنمية بعض املهارات احلياتية لدى طالب الصف األول الثانوي 

  : ياملعتصم الثانوية وه

  محتوى مقاطع الفيديو " اليوتيوب" التفاعلية –نمط التفاعل: الطالب -1- 15-3-4

يقوم الطالب باختيار مقطع الفيديو املناسب أو احملدد، كذلك يقوم مبعاجلة املعلومات املقدمة له 
أثناء تعلمة للمهارات احلياتية املوجودة بالفيديو، حيث يستخدم الطالب الرتاكيب املعرفية املوجودة يف 

  قله، لكي يفسر أو يفهماملعلومات املعروضة عليه من خالل مقاطع الفيديو. ع
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وقد يتلقى الطالب اإلجابة يف  طرح أسئلة مباشرًة من أحد الطالب على زمالئه أو على املعلمني. - 

 .و مقطع فيديو تكميليشكل نص أو اإلحالة إىل رابط تكميلي أ

 نشر مقطع فيديو آخر مكمل للفيديو احلايل.  - 

 اقرتاح أفكار بشأن الفيديو املعروض.  - 

  المعلم –نمط التفاعل: الطالب -2- 15-3-4

دراسة الطالب ملقرر املهارات احلياتية، ويهدف هذا  وهو عملية االتصال بني املعلم والطالب أثناء

وتقومي أداء الطالب، وحل مايعرتضه من مشكالت. ويتم هذا النوع من  التواصل إىل دعم عملية التعلم

التفاعل عرب الوسائط اإللكرتونية املختلفة، مثل التوتري، الربيد اإللكرتوين، غرف احلوار، املرئي أو الصويت، 

  وهو ما يعين أن التفاعل يشمل نواحي متعددة، مثل النصح، واحلوار الشخصي حول موضوعات التعلم. 

  الطالب   –نمط التفاعل: الطالب -3- 51-3-4

ويقصد به التواصل بني اثنني أو أكثر من الطالب املشرتكني يف نفس املقرر الدراسي. وهذا 

االتصال حيدث عادة عرب وسائط االتصال متعددة، مثل: التوتري، الربيد اإللكرتوين، غرف احلوار النصي 

  اعي. واملرئي، وقد يكون هذه التواصل فردي أو مج

  العالقةبين تنمية المهارات الحياتية ومقاطع الفيديو المعروضة على قناة"اليوتيوب" -5- 3- 15

تعد عملية إكساب املهارات احلياتية للطالب من األساسيات، حيث تركز على تفعيل دوره يف 

مبواقف  املستقبل، ويكون مشاركاً، وفاعًال يف عملية تعلمه، ومن مث يقوم باستنتاج املعرفة وربطها وتوظيفها

 ء خملوف،؛ آال2016 العمري، أكرم(مثل: حياتية واقعية.وتشري كثري من الدراسات والبحوث،

،إىل أن تلك املهارات يكون اكتساا عن طريق اخلربة املباشرة )Marques, 2013 Gomes &؛2014

  أو اخلربة البديلة، وأيضاً من خالل االحتكاك والتفاعل املباشر مع األفراد والظواهر احلياتية املختلفة. 

اليت تتمحور حول كيفية  كما يُبىن تدريس املهارات احلياتية على العديد من نظريات التعلم

اكتساب الطالب املعرفة وكيفية تطوير اجتاهام. ومن أهم هذه النظريات نظرية التعلم االجتماعي، ونظرية 
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الذكاءات املتعددة، والنظرية البنائية، حبيث تساعد تلك النظريات يف بناء برامج تدريبية قائمة على 

بادرة النشطة يف عمليات التعلم، حيث تتمركز هذه اسرتاتيجيات، تنمي لدى الطالب املشاركة وامل

  االسرتاتيجيات حول الطالب، باإلضافة إىل كوا أساليب تفاعلية تشاركية. 

ونظرًا ألن واقع تدريس املهارات احلياتية يف املؤسسات التعليمية بشكل عام واملدارس السعودية 

ل حيزًا كبريًا من الطرق واألساليب اليت اليت تشغ-بشكل خاص، مازال يعتمد على الطرق التقليدية

ظّل التعلم نظريًا تلقينياً، مما جعل الطالب أكثر سلبيًة واعتماداً -يستخدمها املعلم داخل الفصل الدراسي

يف حتصيلهم على اآلخرين. وبالتايل فإنه أصبح من الضروري البحث عن اسرتاتيجيات لزيادة التحصيل 

  اتية وتنمية االجتاه حنوها. وإكساب الطالب املهارات احلي

تعد مواقع شبكات التواصل االجتماعي من املسامهات التفاعلية يف تطوير التعليم، وحتويل التعليم 

من شكل التلقي إىل التفاعل وختطى حدود الزمان واملكان، باإلضافة إىل إضفاء اجلانب االجتماعي على 

  .عملية التعليم

لربط الطالب معاً، لالستفادة من قدرة  ية تقنيات الويبوتستخدم شبكات التواصل االجتماع

الشبكة العنكبوتية على كسر حاجز الزمان واملكان. ومن هذه التقنيات منصات بث مقاطع الفيديو 

"اليوتيوب" التشاركية اليت جتعل التعليم منفتحاً يعتمدالتواصل واملشاركة أساسًا للعملية التعليمية كبديل عن 

تعطي أفقاً واسعاً لتبادل اخلربات، واالطالع على جتارب أخرى ميكن االستفادة منها يف رفع التلقني، كما 

  االبتكار واإلبداع لدى الطالب. 

تتميز بتوفري فرص  ،)2012(أسامة الطيب  يشري إليها فقنوات بث مقاطع الفيديو "اليوتيوب" كما

طالب، كما أا تعمل على ارتفاع مستويات التواصل، وترفع من مستوى مهارات التواصل واحلوار لدى ال

النمو االجتماعي لديهم، من خالل مشاركة الطالب جلميع الفئات االجتماعية يف جمتمعه االفرتاضي ضمن 

مشاركة مقاطع فيديو تشاركية. وبالتايل يتم القضاء على مشاكل اخلجل واالنطواء، وذلك من خالل 

 تنمية مهارات الطالب االجتماعية.الفرصة احلقيقية للتواصل االفرتاضي، و 
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، إىل أن "اليوتيوب" تتيح التعلم من خالل )Brandon,2013(ويف هذا الصدد يشري" براندون " 

عملية تعاونية تتطور من خالل التفاعالت مع اآلخرين، وبالتايل ال يكون الطالب مركز صنع املعرفة، لكنه 

زمالؤه الطالب. كما يسمح "اليوتيوب" للطالب بأن  حيصل على تعلمه من خالل التفاعل االجتماعي مع

  يصنعوا احملتوى من خالل تفاعلهم وإضافة تعليقام على مقاطع الفيديو التفاعلية.

  إجراءات البحث- 16

هدف البحث احلايل إىل تصميم بيئة تعلم تفاعلية قائمة على استخدام شبكات التواصل 

ت احلياتية جبانبيها املعريف واألدائي لدى طالب املرحلة الثانوية يف االجتماعي "اليوتيوب" على تنمية املهارا

  مدارس منطقة حائل التعليمية، وذلك وفق اخلطوات التالية:

  عينة البحث- 1- 16

تكون جمتمع البحث من طالب املرحلة الثانوية يف ثانوية املعتصم مبنطقة حائل التعليمية، والبالغ 

.مت اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية من طالب هـ1436/1437سي طالبًا للعام الدرا )60( عددهم

يف مدرسة املعتصم الثانوية مبنطقة حائل التعليمية يف اململكة العربية - املستوى الثاين-الصف األول الثانوي

 طالباً.   )30(السعودية، حيث بلغ عدد العينة اليت سيجرى عليها البحث 

  أدوات البحث- 2- 16

  غراض البحث، مت بناء األدوات التالية: لتحقيق أ

قام الباحث بإعداد قائمة املهارات احلياتية من خالل عدد من قائمة المهارات الحياتية: -1- 2- 16

  اخلطوات التالية: 

  تحديد الهدف من القائمة-1-1- 2- 16

يف مدرسة -توى الثايناملس –هو بناء قائمة باملهارات احلياتية الالزم تنميتها لطالب الصف األول الثانوي 

  املعتصم مبنطقة حائل التعليمية.

  مصادر اشتقاق القائمة-1-2- 2- 16

  مت اشتقاق بنود القائمة من خالل:
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؛ عبير 2015(آمنة الحايك،البحوث والدراسات السابقة اليت اهتمت باملهارات احلياتية، مثل:  •

 Erawan؛ Erawan,2010؛ Erawan,2010؛ Erawan,2010؛ 2015سروة ،

,2010(. 

 األدب الرتبوي واملراجع اليت تناولت املهارات احلياتية.  •

 طبيعية وخصائص تالميذ املرحلة الثانوية.  •

قوائم وتصنيفات املهارات احلياتيةاليت اطلع عليها الباحث، واملشار إليها يف اإلطار النظري  •

  للبحث. 

  وضع صورة أولية لقائمة المهارات الحياتية-1-3- 2- 16

  ما سبق مت إعداد قائمة ببعض املهارات احلياتية املناسبة هلذه الفئة كما يف اجلدول التايل: بناء على 

)المهارات الحياتية والمهارات الفرعية التي تضمنتها القائمة المبدئية للمهارات الالزم 1جدول(

  تنميتها لدى الطالب عينة البحث

  اتإمجايل املهار   املهارات الفرعية  املهارة الرئيسية  م

  املهارات الشخصية واالجتماعية  1

    التفاوض 
  4  العمل ضمن فريق 

    إدارة الصراع
    التعامل مع األصدقاء

  مهارات البحث العلمي  2

    خطوات تصميم خطة البحث
  5  القراءات االستطالعية

    اختيار املشكلة البحث 
    صياغة فرضية البحث

    حل املشكالت

  ثمار الوقتمهارات است  3

    التحكم يف مضيعات الوقت
  4  إدارة الوقت 

    تنظيم الوقت 
    ترتيب األولويات 

    مهارات التذكر  مهارات التفكري  4
  5  مهارات املالحظة
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    مهارة حتديد األهداف الشخصية
    مهارات حل وإدارة املشكالت

    مهارة معاجلة االفكار

  مهارة حل الصراعات  5
    هر الصراعمظا

  3  إدارة الصراع
    جتنب املشكالت

  21      اموع

يف ضوء إطالع الباحث على مصادر اشتقاق قائمة املهارات احلياتية، وعند االنتهاء من إعداداها، 

اتضح أن كل مصدر من هذه املصادر يشتمل على قائمة شاملة لتلك املهارات، كما أن هناك مهارات 

لذلك قام الباحث بتجميع كل هذه املهارات يف قائمة واحدة، مشلت مجيع املهارات مكررة وغري مصنفة، 

  احلياتية اليت مت اشتقاقها من مجيع املصادر، ومن مث تصنيفها إىل مهارات أساسية وفرعيـة.

من ذوي االختصاص واخلربة يف عرض القائمة السابقة على مجموعة من المحكمين-1-4- 2- 16

  وقد طلب منهم التايل: )1ملحق (لتدريس وتكنولوجيا التعليم، جمال املناهج وطرق ا

 مدى مناسبة املهارة خلصائص طالب املرحلة الثانوية.  بيان •

 مدى وضوح املهارة.  •

 مدى انتماء املهارة الفرعية للمهارة الرئيسية. •

 . الصحة العلمية والسالمة اللغويةلصياغة املهارة •

 احلياتية.  إضافة أو حذف ما يرونه من املهارات •

  مراجعة التعديالت-1-5- 2- 16

متت مراجعة التعديالت الواردة من احملكمني، ومن مث إجراء ما أبدوه من مالحظات، مشلت احلذف 

  واإلضافة والتعديل، وكانت هذه التعديالت على النحو التايل: 

  المهارات الشخصية واالجتماعية: �

 " إىل " التعامل مع اآلخرين". تعديل املهارة الفرعية " التعامل مع األصدقاء •

 حذف مهارة " إدارة الصراع "لعدم مناسبتها للمهارة الرئيسية. •

 حيسن آداب التحدث".إضافة مهارة " •



  ............................... د. محمد فعالية تصميم بيئة تعلم تفاعلية قائمة على استخدام شبكات التواصل االجتماعي

  

  

 90

 .حيسن آداب اإلنصات"إضافة مهارة " •

 مهارات البحث العلمي:  �

 ".حل املشكالتحذف مهارة " �

 ".خطوات تصميم خطة البحثحذف مهارة " �

 ".الستطالعيةالقراءات احذف مهارة " �

 مجع املعلومات وحتليلها".إضافة مهارة " �

  استثمار الوقت: مهارات �

 تعديل املهارة الرئيسية "مهارة استثمار الوقت" إىل "مهارة إدارة الوقت".  •

 حذف مهارة "تنظيم الوقت" لتضمينها بداخل مهارة إدارة الوقت. •

  مهارات التفكير: �

 " إىل "مهارة حل املشكالت". المشكالتمهارات حل وإدارة تعديل مهارة الفرعية " •

 مهارة التخطيط الشخصي"." إىل "مهارة تحديد األهداف الشخصيةتعديل مهارة " •

 ". مهارة معاجلة األفكارحذف مهارة " •

 حذف مهارات حل الصراعات: �

 ويف ضوء آراء السادة احملكمني مت إعداد القائمة النهائية للمهارات احلياتية الالزم تنميتها لدى

مهارة  )15(مهارات رئيسية، وعدد  )4(طالب املرحلة الثانوية، وقد تضمنت القائمة النهائية على عدد 

  فرعية، كما يف اجلدول التايل: 

): المهارات الحياتية، والفرعية التي تضمنتها القائمة النهائية للمهارات الحياتية الالزمة 2جدول (

  للطالب عينة البحث
  إمجايل املهارات  ملهارات الفرعيةا  املهارة الرئيسية  م

  املهارات الشخصية واالجتماعية  1
    التفاوض 

  5  العمل ضمن فريق 
    التعاملمع اآلخرين
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    حيسن آداب التحدث 
    حيسن آداب اإلنصات

  3  اختيار مشكلة البحث  مهارات البحث العلمي  2
  صياغة فرضيات البحث

    مجع املعلومات وحتليلها    

  مهارات إدارة الوقت  3
    التحكم يف مضيعات الوقت

  3  إدارة الوقت 
    ترتيب األولويات 

  مهارات التفكري  4

    مهارات التذكر
  4  مهارات املالحظة

    مهارة التخطيط الشخصي
    مهارات حل املشكالت

  15      اموع
- املستوى الثاين –لصف األول الثانوي وبذلك مت إعداد قائمة املهارات احلياتية النهائية لطالب ا

من هنا ميكن القول بأنه قد متت اإلجابة عن السؤال األول ، و )2ملحق رقم (يف مدرسة املعتصم الثانوية. 

يف مدرسة -املستوى الثاين- للبحث وهو: ما املهـارات احلياتيـة الالزم تنميتها لطالب الصف األول الثانوي

  ية؟ املعتصم مبنطقة حائل التعليم

 الطالب عينة اكتساب درجة من للتأكدبناء اختبار الجانب المعرفي للمهارات الحياتية: -2- 2- 16

وفق جمموعة  وذلك االختبار، ببناء الباحث اجلانب املعريف لبعض املهارات احلياتية، قام البحث

  من اخلطوات، هي: 

 عريف للمهارات احلياتية،حتصيل الطالب للجانب امل مدى يقيساالختبار:  من الهدف-2-1- 2- 16

بيئة  أثر ملعرفة الباحث كما استخدمه  متعدد، من الختيار منوع اختبار خالل استخدام من وذلك

على تنمية بعض "التعلم التفاعلية القائمة على استخدام شبكات التواصل االجتماعي "اليوتيوب

  املهارات احلياتية.

 متعدد، من االختيار منط على االختبار مفردات صياغة متتاالختبار:  مفردات صياغة-2-2- 2- 16

  خمتلفة.   بدائل أربعة يليها مقدمة على مفردة كل  اشتملت وقد
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مت إعداد جدول مواصفات لالختبار لتحديد األسئلة اليت جدول مواصفات االختبار: -2-3- 2- 16

هـدف جـدول املواصفات إىل وي ،تقـيس مدى اكتساب الطالب للجانب املعريف املرتبط باملهـارات احلياتيـة

حتقيق الشمول املطلوب، كما يهدف إىل حتقيق التوازن يف االختبار، والتأكد من أنه يقيس اجلانب املعريف 

  تصنيف األسئلة فـي ضوء املهارات احلياتية املراد تنميتها.)،3ملحق رقم (للمهارات احلياتيـة، ويوضح

ت االختبار حبيث يستطيع الطالب التعامل مع مت وضع تعليماتعليمات االختبار: -2-4- 2- 16

  االختبار واإلجابة عليه، باإلضافة إىل توضيح الغرض من االختبار. 

  حساب الصدق من خالل اتباع اخلطوات التالية: متاالختبار:  صدق-2-5- 2- 16

 يس،التدر  وطرق املناهج يف واملتخصصني اخلرباء من جمموعة على األولية صورته يف االختبار عرض - 

 حذف إجراء منهم طُلب وقد وتوجيهام، آرائهم من لإلفادة )8( وعددهم التعليم وتكنولوجيا

االختبار  تعديل مت احملكمني، السادة ضوءمالحظات مناسبة. ويف يروا اقرتاحات أية وتقدمي وتعديل

  النهائية.  بصورته االختبار إىل وصوالً 

  وقد كانت آراء السادة احملكمني كالتايل:

  ضرورة وضع بديل رابع ألسئلة االختبار •

: للتحقق بصورة ميدانية من أن االختبار االستطالعية العينة االختبارعلى تطبيق-2-6- 2- 16

مت تطبيقه على جمموعة من طالب مدرسة املعتصم -املستوى الثاين–مناسب لطالب الصف األول الثانوي 

  الثانوية حبائل وذلك حلساب ما يلي: 

  سهولة والصعوبة ألسئلة االختبار.معامالت ال - 

  معامل ثبات االختبار. - 

  االختبار. مع املرفقة التعليمات وضوح - 

  ووضوحها. الفقرات صياغة دقة - 
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 أول استغرقه الذي الوقت تسجيل خالل من االختبار عن اإلجابة تستغرقه الذي الزمن حتديد - 

 لإلجابة املطلوب الوقت على احلصول مت الوقتني معدل وبإجياد طالب جميبني، مخسة وآخر

 دقيقة. )17( كان  والذي

طالب من طالب الصف األول  )10( عددها بلغ استطالعية عينة على االختبار وقد مت تطبيق

 وقد اختري الطالب ،2/1/2015املوافق  االثنني يف مدرسة الصديق الثانوية يوم-املستوى الثاين-الثانوي

   البحث. طالب عينة غري من عشوائية بصورة

  حساب معامالت السهولة والصعوبة ألسئلة االختبار-2-7- 2- 16

  مت حساب معامل السهولة والصعوبة ألسئلة االختبار، من خالل املعادلة اآلتية: 

  

  

  

  معامل الصعوبة -1معامل السهولة = 

  0,59ومعامالت السهولة ما بني =  0,47وقد تراوحت معامالت الصعوبة ما بني 

  ألفا معادلة باستخدام االختبار ثبات معامل حساب متَ  االختبار: ثبات حساب-2-8- 2- 16

 داللة وذو مرتفع ثبات معامل وهو ،)0,83(الثبات معامل بلغ ؛حيث)Alpha Cronbach( كرونباخ

  البحث.  ألغراض

 التجربة ونتائج االختبار وصدق ثبات من التحقق ضوء يف لالختبار النهائية الصورة-2-9- 2- 16

  البحث. عينة على للتطبيق جاهزاً  النهائية صورته يف االختبار أصبح ،االستطالعية

انطالقًا من أن املهارات احلياتية مرتبطة حبياة الطالب، فكان البد بناء بطاقة المالحظة: -3- 2- 16

للمهارات احلياتية املتضمنة باملوضوعات املقررة، لذلك قام الباحث بإعداد  أدائهم مـن مالحظـة

  حظة وذلك على النحو التايل:بطاقة مال

� ��VWال&Xا� ���OYا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�&Xا� ���OYا��8ط�3 ا ���OYال + اVW�� 

  = ������� ا���� 
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دف البطاقة إىل قياس مدى اكتساب الطالب جمموعة تحديد الهدف من البطاقة:-3-1- 2- 16

 البحث املهارات األدائية املرتبطة باملهارات احلياتية احملددة سلفاً. 

 مت بناء البطاقة وفق جمموعة من اخلطوات هي:بناء بطاقة المالحظة: -3-2- 2- 16

املهارات (مت حتديد حمتويات البطاقة، حبيث تتضمن املهارات احلياتية بنود البطاقة:تحديد -2/1

، واشتملت بطاقة املالحظة يف الصورة )الشخصية واالجتماعية، ومهارات إدارة الوقت،ومهارات التفكري

 :األولية على ثالثة مهارات رئيسية وحتتوي كلمهارة منها على عدد من املهارات الفرعية كالتايل

 مهارات. )5(املهارات الشخصية واالجتماعية: اشتملت على عدد -2-1-1

  مهارات. )3(مهارات إدارة الوقت: واشتملت على عدد -2-1-2

  مهارات. )3(مهارات البحث العلمي: واشتملت على عدد -2-1-2

 مهارات.  )4(مهارات التفكري: واشتملت على عدد -2-1-3

  أداء فرعي من املهارات احلياتية.  )15(اشتملت علىوبذلك جندأن بطاقة املالحظة قد 

حرص الباحث عند صياغة مفردات البطاقة على تطابق صياغة مفردات البطاقة: -3-3- 2- 16

األداء والصياغة مع أهداف البطاقة، ومن مث مت حتديد العالقة بني املهارات األساسية واألداء الفرعي املكون 

 لكل مهارة،ومت مراعاة اآليت: 

 أن تكون العبارات إجرائية وحمدده ميكن قياسها. -3-1

 صياغة عبارات األداء يف صيغة املضارع. -3-2

 أن تقيس كل عبارة أداء واحد فقط. -3-3

استخدم الباحث التقدير الكمي لتقدير مستويات تحديد مستويات قياس األداء: -3-4- 2- 16

، 0( باقرتاح أربعة مستويات لتقدير الدرجات وهي:الطلبة يف أداء كل مهارة يف بطاقة املالحظة، وذلك 

، مت وضع مقياس متدرج حلساب التقدير الكمي ألداء الطالب على املهارات احلياتية، وذلك )3، 2، 1

 على النحو التايل: 
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  .، بأن الطالب مل يؤد املهارة)0( يشري التدرج-4-1

  فة. بأن الطالب أدى املهارة بدرجة ضعي )،1( يشري التدرج-4-2

  إىل أن الطالب أدى املهارة بدرجة متوسطة.   ،)2( ويشري التدرج-4-3

  إىل أن الطالب أدى املهارة بدرجة مرتفعة.  ،)3( ويشري التدرج-4-3

وقد مت اعتماد التقدير الكمي ألداء الطلبة على البطاقة السابقة، العتقاد الباحث مبناسبتها 

 كمني عليها.لطبيعة املهارات احلياتية وموافقة احمل

 قام الباحث بصياغة تعليمات البطاقة على النحو التايل: تحديد تعليمات البطاقة: -3-5- 2- 16

 استخدام البطاقة لقياس أداء الطالب لبعض املهارات احلياتية.-5-1

 مالحظة الطالب من البداية حىت النهاية. -5-2

 الدرجة احملددة.يف املكان املناسب جبانب كل أداء حسب   )�(وضع عالمة-5-3

درجة (لألداء املتوسط،  )درجتان(لألداء املرتفع،  )ثالث درجات(توزيع درجات البطاقة مبعدل-5-4

  عدم تأدية املهارة.  )0(لألداء الضعيف،  )واحدة

ملا كانت عملية مالحظة املهارات احلياتية، ستتم بالتعاون مع زميل آخر، فإنه كان من الضروري 

املناسبة، ليتم استخدام البطاقة بشكل سليم ودقيق. وقد تضمنت التعليمات  وضع بعض التعليمات

جانبني رئيسني مها:البيانات اخلاصة بالطالب املراد تقومي أدائه، إرشادات للمالحظ الذي يستخدم البطاقة، 

 وهذه اإلرشادات تشري إىل كيفية تسجيل التقدير الكمي ملستوى األداء واهلدف من البطاقة.

بعد االنتهاء من بناء الصورة األولية لبطاقة املالحظة، قام ضبط بطاقة المالحظة: -3-6- 2- 16

 الباحث بضبطها من خالل اخلطوات التالية:

للتأكد من صدق البطاقة، مت عرضها يف صورا األولية على  حساب صدق بطاقة المالحظة:-6-1

  لتدريس وتكنولوجيا التعليم لتحديد اآليت: جمموعة من السادة احملكمني املتخصصني يف املناهج وطرق ا

  دقة صياغة األداء احملدد ومدى ارتباطه باملهارة.-6-1-1
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 وضوح صياغة العبارات اليت تصف األداء.-6-1-2

  مدى مناسبة مستويات التقديرات الكمية املستخدمة لقياس وتقدير السلوك املهاري. -6-1-3

مهارة فرعية،  15 كمني ومقرتحام، وأصبحت البطاقة تتكون من وقد مت التعديل يف ضوء آراء السادة احمل

 تندرج حتت أربعة مهارات رئيسية. 

مت حساب ثبات بطاقة املالحظة ألداء الطالب لبعض حساب ثبات بطاقة المالحظة: -3-7- 2- 16

ان الباحث املهارات احلياتية، عن طريق استخدام أسلوب اتفاق املالحظني على عناصر البطاقة. وقد استع

طالب، ممن أوا دراسة املوضوعات املقررة املتضمنة  )5( بأحد الزمالء ملالحظة أداء عينة مكونة من

  املهارات احلياتية، ومت حساب ثبات املالحظني حسب (معادلة كوبر) مع مراعاة ما يلي: 

  أن تبدأ املالحظة وتنتهي يف وقت واحد بالنسبة للباحث والزميل.  - 

  ات بعد مالحظتها مباشرة للتأكد من سالمة البيانات.تسجيل البيان - 

وقد ثبت معاجلة النتائج اليت مت التوصل إليها نتيجة املالحظة املزدوجة للمالحظني حبسامبدى االتفاق   - 

 حلسـاب نسـبة االتفـاق.  )معادلة كوبر(واالختالف بني الباحث واملالحظ اآلخر باستخدام 

  

  

  

  نحو: فجاءت النتائج على هذا ال

)نتائج االتفاق بين المالحظين في بطاقة مالحظة الجانب األدائي لمهارات المهارات 3جدول (

  الحياتية

املهمة املطلوب 

  حتقيقها

معامل االتفاق 

  الطالب األول

معامل االتفاق 

  الطالب الثاين

معامل االتفاق 

  الطالب الثالث

معامل االتفاق 

  الطالب الرابع

معامل االتفاق 

  امسالطالب اخل

  %90  %91  %92  %95  %93  املهارات احلياتية

 '7د �.ات ا�01Pق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�01Pق + '7د �.ات '7د �.ات ا
  نسبة االتفاق =   100× 
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، حيث تدل هذه النسبة على ثبات بطاقة )%95(أن أعلى نسبة اتفاق  )3(يتضح من جدول 

  .)5ملحق، .(املالحظة وصالحيتها للتطبيق، ومن مث أصبحت البطاقة ائية

 ل االجتماعيةتصميم بيئة التعلم التفاعلية القائمة على استخدام شبكات التواص-4- 2- 16

  "اليوتيوب". 

نظرًا ألن اهلدف من البحث احلايل هو تصميم بيئة تعلم تفاعلية قائمة على استخدام شبكات 

التواصل االجتماعي "اليوتيوب" لتنمية بعض املهارات احلياتية جبانبيها املعريف واألدائي، كان من الضروري 

  رحلة الثانوية عينة البحث. حتديد تلك املهارات املطلوب تنميتها لدى طالب امل

واهتمام الطالب وإثارة دافعيتهم  إن مناذج التصميم التعليمي متعددة، ومجيعها تتضمن استمرار

حنو التعلم،وعلى الباحث أن يتبع أحد تلك النماذج اليت تناسب وتتفق مع طبيعة وخصائص الفئة 

حيث يتميز النموذج مبا ، ADDIEالعام  املستهدفة من البحث، لذا قام الباحث باختيار منوذج التصميم

  يلي:

 مراعاة النموذج للتكامل بني نظريات ومداخل التعليم املختلفة، حيـث أنـه يـصلح للمدرسـة - 

 السلوكية واملدرسة املعرفية واملدرسة البنائية. 

  مناسبة النموذج لطبيعة برامج التعليم القائمة على الويب التفاعلي وأهدافه.  - 

  النموذج من مخسة مراحل، مت توظيفها يف عملية اإلعداد على النحو التايل:ويتكون هذا 
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القائمةعلى استخدام شبكات التواصل -يتضمن النموذج العام لتصميم بيئة التعلم التفاعلي 

  أربعة مراحل يستعرضها الباحث على النحو التايل: -االجتماعي " اليوتيوب "

  مرحلة التحليل-4-1- 2- 16

  تم في هذه المرحلة تحديد ما يلي:

وترتاوح  -املستوى الثاين–طالب الصف األول الثانوي هم خصائص المتعلمين:-4-1-1- 2- 16

 سنة؛ وتتوفر لديهم مهارات استخدام الكمبيوتر واإلنرتنت. 16-15أعمارهم ما بني 

املهارات احلياتية املتضمنة،  وهي تنمية بعضتحديد االحتياجات التعليمية: -4-1-2- 2- 16

 .)3ملحق (وبالتايل حتددت احلاجة يف إعداد قائمة ائية باملهارات احلياتية املطلوب تنميتها.

يف ضوء ما مت التوصل إليه من خالل االطالع على األدبيات االستبيان:-4-1-3- 2- 16

االحتياجات اليت أمكن والبحوث والدراسات املرتبطة باملهارات احلياتية، قام الباحث حبصر 

مجعها، مث تصنيفها وتقسيمها يف أربعةمهارات، اشتملت كل مهارة على عدد من املهارات 

مهارة، وضعت يف صورة قائمة أولية للمهارات احلياتية،  )15(الفرعية، وبلغ العدد الكلي هلا 

  التدريس.وقد مت عرضها على جمموعة من املتخصصني يف تكنولوجيا التعليم ومناهج وطرق 

  مرحلة التصميم، وتتضمن الخطوات التالية:-4-2- 2- 16

  تحديد األهداف التعليمية-4-2-1- 2- 16

حتددت أهداف بيئة التعلم القائمة على استخدام شبكات التواصل االجتماعي " اليوتيوب" يف 

  ضوء قائمة املهارات احلياتية اليت مت التوصل إليها.

  تحديد وصياغة محتوى-4-2-2- 2- 16

 حتديد عناصر احملتوى التعليمي للمهارات احلياتية اليت حتقق األهداف املطلوبة، وقد مت مت

استخدام أسلوب التنظيم الشبكي لتنظيم احملتوى دف إتاحة الفرصة للطالب حرية التحكم يف تتابع 

  احملتوى. 
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  تصميم األنشطة التعليمية التفاعلية-4-2-3- 2- 16

ت اليت سوف تقدم ببيئة التعلم التفاعلية القائمة على استخدام مت حتديد األنشطة والتكليفا

  شبكات التواصل االجتماعي" اليوتيوب"، وهي:

 مشاهدة الطالب ملقاطع الفيديو املعروضة على قناة " اليوتيوب ". - 

 كتابة التعليقات على الفيديو املطلوب.  - 

 مشاركة الفيديو مع زمالئه الطالب املشاركني يف التعلم. - 

ء حوارات ومناقشات عرب أدوات التواصل اإللكرتوين، مثل: توتري، غرف احملادثة، الربيد إجرا - 

 اإللكرتوين. 

 جتميع فيديوهات متشاة توضح وتشرح املهارات احلياتية اليت يصعب على الطالب فهمها.  - 

  الكتابة على اللوحة البيضاء بقناة اليوتيوب.  - 

  تصميم استراتيجية التعليم -4-2-4- 2- 16

هي خطة عامة منظمة لألنشطة وإجراءات التعلم، وقام الباحث بوضع تسلسل برجمي على 

بتنفيذها دف تنمية املهارات احلياتية، ومت ذلك على النحو  يقوم الطالب ةشكل أنشطة إلكرتوني

  التايل: 

  ال

كتابة تعليقات  - 

ومشاركة مقطع 

 الفيديو

 نقاش المعلم  - 

 نقاش الزمالء  - 

اقتراح روابط  - 

أخرى لمقاطع 

 فيديو 

 

  البط

  المعلم

   �� �X%� 

Sط�J�  ا�7&0"! 

  نعم

نهاء إ

  المشاهدة

  طالب

  المهارة 

  واضحة 

  ومفهومة

 

أ>��ط    
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  تحديد أساليب التقويم-4-2-5- 2- 16

  الب وأساليب التغذية الراجعة. مت حتديد أساليب التقومي من اختبارات وتكليفات للط

  تصميم التفاعالت وطرق التواصل-4-2-6- 2- 16

تفاعل (مت حتديد عدة أمناط وطرق للتفاعل واالتصال داخل بيئة التعلم التفاعلية، مثل: 

الطالب مع مقاطع الفيديو "اليوتيوب"، تفاعل الطالب مع بعضهم البعض، تفاعل الطالب مع 

  . )ع البيئة اإللكرتونية احمليطةاملعلمني، تفاعل الطالب م

مرحلة تطوير بيئة التعلم التفاعلية القائمة على استخدام شبكات التواصل -4-3- 2- 16

  االجتماعي " اليوتيوب". 

تضمنت هذه املرحلة عمليات إنتاج كائنات التعلم واليت هي جمموعة من عناصر الوسائط املتعددة اليت 

  وتشتمل هذه املرحلة على اخلطوات التالية:  يُقدم احملتوى العلمي من خالهلا.

مت إنتاج مقاطع الفيديو اليت إنتاج مقاطع الفيديو المعروضة على "اليوتيوب": -4-3-1- 2- 16

سوف يتم عرضها على الطالب من خالل قناة "اليوتيوب"، وذلك يف ضوء معايري اإلنتاج لكل 

  لتايل: وسيط من الوسائط املكونة للفيديو، وذلك على النحو ا

، إلنتاج وتعديل وإخراج ملفات Adobe Audition cs5مت استخدام برنامج إنتاج عنصر الصوت: -

  لدجمها يف ملفات الفيديو.  )WAV- MP3( الصوت بالصيغ املناسبة

، وإجراء كافة  Adobe Photoshop  CCباستخدام برنامج عنصر الصور والرسومات الثابتة:  -

وبدقة ) JPG- BMPرسومات ومعاجلتها، وإخراجها بالصيغ املناسبة (التعديالت على الصور وال

  عالية. 

، إلنتاج الرسومات والصور Swish Max v6مت استخدام برنامج إنتاج الصور والرسوم المتحركة:  -

  املتحركة وإضافة بعض املؤثرات هلا. 

، إلنتاج Swish Max v6تجميع عناصر ووسائط مقاطع الفيديو السابقة: تم استخدام برنامج  -

مقطع فيديو لتعليم الطالب عينة البحث املهارات احلياتيةوتنمية جانبيها املعريف  )24(وإخراج عدد 
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  واألدائي لديهم.

يف ضوء اخلطوات السابقة، أصبح لدى الباحث منتج من مقاطع الفيديو اجلاهزة لعرضها على قناة " 

على شبكة الويب، وذلك من خالل العنوانالتايل: اليوتيوب"، ومن مث قام الباحث بإنشاء القناة 
https://www.youtube.com/channel/UCewBNWa5yJXrIIWqGNWeSXA 

لم التفاعلية، قام الباحث بإعداد تطبيقًا إلكرتونيًا الستخدام بيئة التعمرحلة تطبيق القناة: -16/2/4/4

  وإتاحته للمستخدمني عرب املوقع لكي ميكن تدريبهم على استخدامه قبل االستخدام الفعلي.

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  


� ا�ر����� ��!�� �ث �0
ط7  7�ل () �وD6 ا�
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قام الباحث بعرض بيئة التعلم التفاعلية القائمة على استخدام شبكات  مرحلة التقويم:-16-2-4-5

عة من السادة احملكمني املتخصصني يف بصورا األولية على جممو  التواصل االجتماعي " قناة اليوتيوب"

تكنولوجيا التعليم، احلاسب اآليل، واملناهج وطرق التدريس، إلبداء الرأي يف مدى صحة احملتوى 

لالستخدام. وقد أبدى السادة احملكمني بعض املالحظات، اليت مت أخذها يف االعتبار، وبذلك  وصالحيته

  أصبحت القناة جاهزة لالستخدام النهائي.

 ضوء العرض السابق لبعض شاشات بيئة التعلم التفاعلية القائمة على استخدام شبكات ويف

ما صورة بيئة التواصل االجتماعي، ميكن القول بأنه متت اإلجابة على التساؤل الثالث للبحث، وهو" 

هارات ، يف تنمية بعض امل"اليوتيوب"استخدام شبكات التواصل االجتماعيالتعلم التفاعلية القائمة على 

  مبدرسة املعتصم الثانوية مبنطقة حائل؟ -املستوى الثاين-احلياتية لدي طالب الصف األول الثانوي

  وتفسيرها نتائج البحث16-3

البحث، مت عرض النتائج لنتائج   SPSS. V.22بعد إجراء املعاجلات اإلحصائية بواسطة برنامج 

  :على النحو التايل

ما املهارات احلياتية الالزم تنميتها لدى والذي نص على"  لإلجابة عن التساؤل األول للبحث، - 

�!��� �&�و�� �ن �0
ط7 ا���د�و ��!�� ا��وا�ل ا'&��
�" �و��وب �) 8�ل (
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 يف مدرسة املعتصم الثانوية مبنطقة حائل؟-املستوى الثاين-طالب الصف األول الثانوي

ومن  قام الباحث باالضطالع على األدب الرتبوي وبعض البحوث والدراسات ذات الصلة باملوضوع؛

حلياتية املطلوب تنميتها لدى الطالب عينة البحثكما بينها كاملة مث التوصل إىل قائمة ائية باملهارات ا

  يف إجراءات البحث مسبقاً.

ما معايري تصميم مقاطع الفيديو" اليوتيوب"  "  لإلجابة عن التساؤل الثاني للبحث، والذي نص على - 

 كأحد تطبيقات شبكات التواصل االجتماعي لتنميةلبعض املهارات احلياتية لدى الطالب عينة

 البحث؟ 

يف ضوء اطالع الباحث على األدب الرتبوي واملراجع والدراسات والبحوث يف جمال تصميم مقاطع 

كما مت   الفيديو، توصل الباحث إىل جمموعة من املعايري اليت جيب مراعاا عند إنتاج هذه املقاطع،

 شرحها تفصيالً يف اإلجراءات.

ما صورة بيئة التعلم التفاعلية القائمة على على " لإلجابة عن التساؤل الثالث للبحث، والذي نص  - 

استخدام شبكات التواصل االجتماعي "اليوتيوب"، يف تنمية بعض املهارات احلياتية لدى طالب 

 مبدرسة املعتصم الثانوية مبنطقة حائل؟- املستوى الثاين-الصف األول الثانوي

بكات التواصل االجتماعي "اليوتيوب" مت تصميم وإنشاء بيئة تعلم تفاعلية قائمة على استخدام ش - 

حبيث يتم عرض وبث جمموعة من مقاطع الفيديو من خالل قناة "اليوتيوب" حبيث ميكن مشاركتها بني 

باإلضافة إىل إمكانية كتابة الطالب للتعليقات املناسبة  الطالب بني بعضهم البعض وبني املعلمني.

 وتيوب احملدد سلفاً.واملطلوبة عليها. وأخرياً رفعها على موقع الي

ما فعالية بيئة التعلم التفاعلية القائمة على  لإلجابة عن التساؤل الرابع للبحث، والذي نص على 

لبعض املهارات ني املعريف واألدائي ، يف تنمية اجلانب"اليوتيوب"استخدام شبكات التواصل االجتماعي

   مدرسة املعتصم الثانوية مبنطقة حائل؟يف-املستوى الثاين-احلياتية لدي طالب الصف األول الثانوي

  متت اإلجابة على هذا السؤال من خالل عرض نتائج الفرضني البحثيني التاليني: 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات " الفرض البحثي األول، والذي نص على - 

عريف املرتبط باملهارات الختبار اجلانب امل )القبلي والبعدي(درجات الطالب عينة البحث يف التطبيقني 

 احلياتية لصاحل التطبيق البعدي. 

 T(Paired(إحصائياً، مت حساب داللة الفروق باستخدام اختبار والختبار صحة هذا الفرض

Samples T-Test  4(والنتائج يوضحها جدول( :  

ا���ر�"  د'�� ا��روق ��ن ��و�ط" در&
ت ا��0
��ن ا�0��" وا���دي �" ا���
ر ا�&
!ب )4(&دول 

 ���
��
رات ا�����  

  مستوى الداللة  قيمة "ت"  االحنراف املعياري  املتوسط  حجم العينة (ن)  التطبيق

  0.000  6.2  4.41  38.51  30  القبلي

      3.11  42.01  البعدي

  ، ارتفاع القياس البعدي عن القياس القبلي، الختبار اجلانب )4(أظهرت نتائج اجلدول رقم   

لداللة فروق املتوسطات، حيث وجد أا  (T)ارات احلياتية، وحبساب قيمة املعريف لبعض امله

  وهي بذلك دالة إحصائياً عند مستوى الداللة، وبذلك يتحقق الفرض اإلحصائي األول. )،2,6(تساوي

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات الفرض البحثي الثاني، والذي نص على  - 

يف بطاقة مالحظة اجلانب األدائي املرتبط  )القبلي والبعدي(التطبيقني الطالب عينة البحث يف 

  باملهارات احلياتية لصاحل التطبيق البعدي. 

داللة الفروق بين متوسطي درجات القياسين القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة للمهارات  )5جدول (

  الحياتية

  مستوى الداللة  مة "ت"قي  االحنراف املعياري  املتوسط  حجم العينة (ن)  التطبيق

  القبلي
30  

42.41  14.02  
21.03  

000, 0  

 5.21 61.07  البعدي

وهي دالة إحصائياً، مما يؤكد أن هناك فرقًا داالً  )03,21(يُظهر اجلدول السابق أن قيمة ت =

إحصائيًّا بني متوسطي درجات الطالب على بطاقة املالحظة لصاحل التطبيق البعدي، وبذلك يتحقق 

  فرض اإلحصائي الثاين. ال
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توجد فاعلية لبيئة التعلم التفاعلية القائمة على الفرض البحثي الثالث، والذي نص على "

يف اختبار اجلانب املعريف املرتبط  2,1 ≥استخدام شبكات التواصل االجتماعي "اليوتيوب" عند مستوى 

وتقاس هذه الفاعلية باستخدام -يناملستوى الثا–باملهارات احلياتية لدى طالب الصف األول الثانوي 

  الكسب املعدلة لبليك كدالة للفاعلية. 

) نسبة الكسب المعدل لكل من نتائج اختبار الجانب المعرفي وبطاقة المالحظة 6جدول رقم (

  للمهارات الحياتية للمجموعة التجريبية

  املعدل الكسب نسبة  ع  م  التطبيق  نوع االختبار 
اجلانب املعريف 

  للمهارات

  1.91 1.87 4.3  قبلي
    3.41  42.61  بعدي

اجلانب األدائي 

  للمهارات

  1.22  1.81  3.31  قبلي
    5.41  61.71  بعدي

أن متوسطي درجات الطالب يف اختبار اجلانب املعريف للمهارات  )6( يتضح من اجلدول رقم

سب املعدل ، وأن نسبة الك)42.61(، )4.3(احلياتية قبل وبعد تطبيق املعاجلة التجريبية هو

هذا يعين أن بيئة التعلم التفاعلية القائمة على استخدام شبكات التواصل االجتماعي ). 1.91(هي

"اليوتيوب" واستخدامها مع عينة البحث،كان هلا الفعالية يف زيادة املعارف واملفاهيم املبادئ اخلاصة 

طني لدرجات الطالب عينة البحث باملهارات احلياتية. على اجلانب اآلخر يتضح من اجلدول فروق املتوس

، ونسبة الكسب املعدل )61.71(، )3.31(هو يف التطبيق القبلي والبعدي على بطاقة املالحظة

  أيضاً تكشف عن فعالية املعاجلة املستخدمة يف تنمية اجلانب األدائي للمهارات احلياتية.  )1.22(

  التعليق على نتائج البحث4- 16

  تأثري منصة بث مقاطع الفيديو "اليوتيوب" على التحصيل املعريف للمهارات احلياتية. أوًال: النتائج املتعلقة ب

توصل البحث احلايل إىل وجود أثرلبيئة التعلم التفاعلية القائمة على استخدام شبكات التواصل 

–ي االجتماعي "اليوتيوب" على تنمية اجلانب املعريف للمهارات احلياتية لدى طالب الصف األول الثانو 

  يف ثانوية املعتصم مبنطقة حائل التعليمية.  - املستوى الثاين
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، على أن اإلجراءات املتبع تنفيذها )Buzzetto,2014(وهو ما يتماشى مع ما أكدته دراسة 

مبقاطع الفيديو "اليوتيوب" تعتمد على الربط بني املعلومات السابقة لدى الطالب واملعلومات اجلديدة يف 

ويتفق مع ما يدور يف الذهن. وبالتايل يكون أقرب  الل تقدمي احملتوى بصريًا ومرئياً،مادة اهلندسة من خ

الستيعاب الطالب وخاصة منخفضي التحصيل، كما أن مقاطع الفيديو تقلل التجريد حملتوى مادة اهلندسة 

ابياً، وذلك برسوم وصور وأشكال وألوان. األمر الذي وفر بيئة تعليمية للطالب مارس من خالهلا دورًا إجي

، لألثر اإلجيايب لشبكات )2014حسناء الطباخ،(بدورة ينمي التحصيل. وأيضًا ما توصلت له دراسة 

التواصل االجتماعي يف بيئات التدريب االفرتاضي القائمة على اسرتاتيجية التعلم التشاركي على تنمية 

الة إحصائيًا بني متوسطات درجات مهارات التقومي اإللكرتوين، وأشارت نتائج البحث إىل وجود فروق د

  اموعة التجريبية ترجع إىل أثر الشبكات االجتماعية.

وميكن تفسري ذلك أيضاً يف ضوء نظرية التعلم االجتماعي، اليت تنص على أن التعلم ال يتم يف   

سري فراغ بل يف حميط اجتماعي، ففي التعلم االجتماعي يتم استخدام كل من التعزيز اخلارجي والتف

الداخلي للتعلم. ويرى باندورا أن آليات التعلم االجتماعي تتم من خالل التفاعلية التبادلية، والعمليات 

  التبادلية، والعمليات املعرفية، وهذا كله تتميز به بيئة التعلم القائمة على الشبكات االجتماعية. 

  وميكن عزو هذه النتيجة إىل ما يلي: 

فيديو جتمع بني الكلمات املنطوقة والصور، أدى إىل مساعدة الطالب على استخدام تقنية بث مقاطع ال -

 بناء االرتباطات االستداللية، وتكوين مناذج ذهنية للمهارات احلياتية أكثر إجيابية. 

استطاعوا  ساعد "اليوتيوب" أيضًا الطالب على تذكر املعلومات الوصفية لكل مهارة بشكل أفضل،لذا -

 يها بسهولة وكلما اقتضت احلاجة إليها، نظراً لتمثيلها وتعليمها هلم بصرياً ولفظياً. اسرتجاعها والوصول إل

أدى تفاعل الطالب مع زمالئهم الطالب وكذلك املعلمني وتبادهلم النقاش حول املفاهيم اخلاصة  -

ملعرفية. األمر باملهارات احلياتية املختلفة من خالل غرفة احلوار بالصوت والصورة، إىل منو وتعديل أبنيتهم ا

 الذي أدى إىل منو وزيادة معدالت التحصيل املعريف للمهارات. 
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سامهت إمكانية مشاركة مقاطع الفيديو "اليوتيوب" بني الطالب يف تقدمي وجهات النظر جتاه املعلومات  -

كة واملفاهيم اخلاصة باملهارات احلياتية اليت تطرحها مقاطع الفيديو، كما أا وسعت من دائرة مشار 

للمحتوى إىل قراء آخرين يشاركوم االهتمام نفسه، وساهم ذلك بشكل مباشر يف رفع نسب  الطالب

 التحصيل ورفع معدالت البناء املعريف لديهم. 

ثانياً: النتائج املتعلقة بتأثري منصة بث مقاطع الفيديو "اليوتيوب" على تنمية بعض املهارات للمهارات 

  احلياتية.   

ايل إىل وجود أثر لبيئة التعلم التفاعلية القائمة على استخدام شبكات التواصل توصل البحث احل

 –االجتماعي "اليوتيوب" على تنمية اجلانب األدائي للمهارات احلياتية لدى طالب الصف األول الثانوي 

  يف ثانوية املعتصم مبنطقة حائل التعليمية. - املستوى الثاين

؛ 2015؛ وليد إبراهيم،2014أمرية خليفة،( إليه دراسة كٍل منوتتفق نتائج البحث مع ما أشارت 

Yamauch,2012( من أن مقاطع "اليوتيوب" هلا تأثري فعال يف حتقيق بعض نواتج التعلم يف مقررات ،

دراسية، وتنمية قدرات الطالب على تطوير مهارام العملية ومنحهم فرصًا أكرب لتحيق األهداف 

  التعليمية. 

من أن أدوات  )،2012،إميان محدي (تائج البحث مع ما توصلت إليه دراسة كما تتماشي ن

التواصل والتفاعل املتوفرة مبواقع الشبكات االجتماعية مثل غرف احلوار والنقاش املتزامن، ساعدت يف 

م توجيه املتعلمني عند تعلم املهارات األدائية، حيث ميكن للطالب توجيه أسئلتهم واستفسارام إىل املعل

أو إىل زمالئهم، وتلقي الردود والنصح واإلرشاد يف نفس وقت تعلمهم وأدائهم هلذه املهارات، مما يزيد من 

  .قدرام األدائية للمهارات

ومع ما توصلت إليه الدراسةيرى الباحث أنه بالرجوع إىل نظرية الرتميز املزدوج جند أنه عند عرض  

مشبعًا عقلّيًا يف الذاكرة العاملة للنظام الذي مت وصفه لفظيّاً املهارةبالشرح اللفظي، فإن الطالب يكون 

التوضيح البصري كالرسوم املتحركة أو الثابتة أو  "ترميز لفظي" وعندما يتم شرح املهارة املعروضة باستخدام



  2018 –العدد األول  - عشر   السادسالمجلد . ...............……. ت العربية للتربية وعلم النفسمجلة اتحاد الجامعا
 

 109

ترميز ( الصور،.. إخل، فإن التعلم يكون مميزًا عقلّيًا داخل الذاكرة العاملة للنظام الذي مت وصفه بصريّاً 

األمر الذي ساعد الطالب عينة  .)اللفظي، والبصري( ، وبالتايل تتكون روابط مرجعية بني الرتميزين)بصري

البحث كثريًا يف استيعاب املفاهيم واملعلومات واملهارات املعروضة من خالل مقاطع الفيديو، وبالتايل خيلق 

 ختلفة. إدراك أفضل ومساعدة جيدة الكتساب املهارات احلياتية امل

  وميكن عزو هذه النتيجة إىل ما يلي:

 تصميم بيئة تعليمية تفاعلية قائمة على استخدام شبكات التواصل االجتماعي "اليوتيوب" أتاح - 

للطالب فرصة إطالة وقت التعلم، وخلق آليات متعددة للتفاعل مع احملتوى املعروض عليهم. كأن 

راجعة من خالل ردود الزمالء عليهم أو املعلم،  ميكنهم تسجيل استجابام ومن مث تلقيهم تغذية

 فيتأكدون من صحة االستجابة، فيتعزز تعلمهم وتنمو مهارام. وهذا يتفق مع ما دعا إليه سيتز

)Scheetz ,2003( .من ضرورة أن يتلقى املتعلم تعزيزاً لفظياً أو صوتياً على استجاباته ، 

النشط، حيث كان يطلب منهم املشاركة يف اختيار مقاطع  اعتماد تعلم الطالب على اسرتاتيجية التعلم - 

املناسبة لبعض ملوضوعات املهارات احلياتية، وقد أدÇهذا إىل تفاعل الطالب مع  "اليوتيوب"الفيديو 

 احملتوى بصورة أدت إىل اكتسام املهارات احلياتية.

ية املطلوب تنميتها لديهم، عن املهارات احليات "اليوتيوب"تكليف الطالب بتجميع مقاطع الفيديو  - 

ونشرها عرب موقع التواصل االجتماعي، وقد كان هلذا الدور الكبري يف تشجيع الطالب وزيادة الرغبة 

لديهم يف البحث واالستكشاف. وبالتايل كان سببًا جوهريًا يف تنمية املهارات احلياتية،ويتفق ذلك مع 

 )David,2012(، و)2014( هللا، وحممد خلف ا)2014( ما ذكرته أحالم عبد الغفار

ساعدت قناة بث مقاطع الفيديو " اليوتيوب " الطالب على استخدام الرتاكيب املعرفية املوجودة يف  -

، فإذا مل تتوفر الرتاكيب املعرفية املناسبة "مقطع الفيديو"عقوهلم كي يفسروا أو يفهموا هذا املثري

طراب أو حالة عدم اتزان. األمر الذي يؤدي إىل للموقففإم يكونوا يف حالة استثارة عقلية أو اض

قيامهم مبجموعة من األنشطة اليت حياولون منخالهلا فهم هذه املهارة املتضمنة بالفيديو، وتؤدي هذه 

 األنشطة إىل تراكيب معرفية جديدة وبالتايل تنمية املهارة. 

يات إتاحة مرتفعة ملصادر التعلم وفرت إمكانية مشاركة مقاطع الفيديو وكتابة التعليقات عليها، مستو  - 
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الالزمة لعملية اكتساب املهارات، حيث ساعدت تلك اإلمكانية الطالب على تبادل الروابط وامللفات 

ومقاطع الفيديو املدرج ا تعليقات حمددة ذات الصلة بتعلم واكتساب املهارات. ويتفق ذلك مع نتائج 

برنامج تدريب تشاركي مقرتح قائم على الويب يف تنمية ، فيما خيص تأثري )2013(دراسة رفيق الرببري 

  مهارات تصميم واجهات تفاعل بيئات الواقع االفرتاضي. 

  توصيات البحث والمقترحات- 17
  المقترحات- 1- 17

تطوير برامج التواصل االجتماعي لتنمية مهارات أخرى غري املهارات احلياتية للطالب يف مقررات  - 
 ومواد تعليمية أخرى. 

ب املعلمني القائمني على تدريس املقررات املختلفة، وتشجيعهم على توظيف واستخدام تدري - 
  قنوات "اليوتيوب" كأحد تطبيقات شبكات التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية. 

دراسة فاعلية تطبيقات شبكات التواصل االجتماعي املبنية على النظم الذكية يف تنمية مهارات  - 
 يف مراحل تعليمية خمتلفة.  اللغة لدى الطالب

حث طالب كليات الرتبية على استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف تعلم اللغات  - 
 وموضوعات أخري نظراً لفاعليتها يف زيادة التحصيل وتنمية املهارات العملية املتنوعة. 

  التوصيات- 2- 17
  ات التالية: يف ضوء ما مت التوصل إليه من نتائج، ميكن للباحث تقدمي التوصي  

تدريب معلمي املرحلة الثانوية على توظيف تطبيقات شبكات التواصل االجتماعي لتنمية  - 
  املهارات املختلفة.

وتقنيات  اسرتاتيجيات ضرورة توجيه اهتمام القائمني على عمليات التعليم والتعلم إىل استخدام - 
  مستحدثة متنوعة لتدريس املقررات املختلفة. 

 مج التعليمية القائمة على تعدد الوسائط احلسية املختلفة لتعليم الطالب.ضرورة إعداد الربا - 
دراسة فاعلية تطبيقات شبكات التواصل االجتماعي املبنية على النظم الذكية يف تنمية مهارات  - 

  اللغة لدى الطالب يف مراحل تعليمية خمتلفة.  
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  المراجع

  المراجع العربية-

دور شبكات التواصل االجتماعي باإلنترنت في إمداد ). 2013( أبوشعالة، رمضان حممد الشيباين -

: دراسة ميدانية، املؤمتر فبراير 17الشباب الجامعي الليبي بالمعلومات السياسية حول أحداث ثورة 

العلمي السابع حول التعليم وثقافة التواصل االجتماعي، مجعية الثقافة من أجل التنمية بسوهاج 

  هاج، مصر. باالشرتاك مع جامعة سو 

واقع تنمية المهارات الحياتية دراسة تحليلية لمحتوى مناهج اللغة ). 2015احلايك، آمنة خالد ( -

  ).1(ع )،13سوريا، مج( –، جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفسالعربية في المرحلة الثانوية

ية باستخدام مقاطع تعليمية من موقع إثراء المناقشات الرياض). 2013الرفاعي، أمحد حممد رجائي ( -

، جملة اليوتيوب حول مقرر الرياضيات على التحصيل وحب االستطالع لدي طالب الجامعة

  182-135)، 2(16تربويات الرياضيات، 

فاعلية الشبكات االجتماعية اإللكترونية في تطوير التعليم والتعلم ). 2013اهلزاين، نوره سعود ( -

، الة الدولية لألحباث الرتبوية، جامعة اإلمارات ربية في جامعة الملك سعودلدى طالبات كلية الت

  ). 33العربية، ع(

دور مقرر العلوم في تنمية المهارات الحياتية لدي ). 2013الزنيدي، طيبة بنت عبد الرمحن ( -

ة اإلمام حممد ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االجتماعية، جامعطالبات المرحلة المتوسطة

  بن سعود السالمية. 

فاعلية استراتيجيات تنويع التدريس في تنمية بعض ). 2013الشافعي، جهان أمحد حممود ( -

، دراسات المهارات الحياتية والدافعية لإلنجاز في مادة العلوم لدى طالب المرحلة اإلعدادية

  ). 41ع ( )،3(عربية يف الرتبية وعلم النفس، السعودية، مج

أثر اختالف أنماط الشبكات االجتماعية في بيئات ). 2014الطباخ، حسناء عبد العاطي إمساعيل ( -

التدريب االفتراضية القائمة على استراتيجية التعلم التشاركي على تنمية مهارات التقويم 
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)، 4، دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، السعودية، مج(اإللكتروني لدي طالب الدراسات العليا

  ).46ع(

نحو مجتمع . فة وشبكات التواصل االجتماعي اإللكتروني). املعر2012الطيب، أسامة بن صادق ( -

جامعة امللك عبدالعزيز، الرياض، السعودية،  ، سلسلة يصدرها مركز الدراسات االسرتاتيجية،المعرفة

  .2466 -1)، 39العدد (

نمية المهارات الحياتية وفق نموذج مكارثي برنامج مقترح لت). 2012الناجي، عبد السالم عمر( -

، رسالة لطالب المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية: دراسة تطبيقية في مدينة الرياض

  دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام حممد بن سعود السالمية. 

مج في المهارات الحياتية على تنمية الثقافة البيئية أثر برنا). 2012املرعب، منرية بنت حممد صاحل ( -

، جملة عامل الرتبية، مصر، والذكاء الوجداني لدي تلميذات المرحلة الثانوية في المجتمع السعودي

  ).39)، ع(13س(

أثر التدريس المبني على المهارات الحياتية في تنمية التحصيل والياقة ). 2012اهلدهود، لة ( -

، رسالة دكتوراه غري رات اتخاذ القرار وحل المشكالت لدى طلة الصف األول الثانويالبدنية ومها

  منشورة، اجلامعة األردنية، عمان، األردن. 

فاعلية بيئة مقترحة للتعلم اإللكتروني )، 2012بسيوين، حممد؛ عبد الرازق، السعيد؛ حبيشي، داليا( -

التدريب الميداني لدى طالب معلمي لتطوير  2.0التشاركي قائمة على بعض أدوات الويب 

  ، جملة كلية الرتبية باملنصورة، عدد مايو.الحاسب اآللي

علية مقرر في العلوم مدعوم بمقاطع اليوتيوب" ). فا2013محودة، أمحد حسن ومرسي، حامت حممد ( -

You Tub  في تنمية الثقافة العلمية وحب االستطالع لدى الطالب المعلمين شعبة التربية

  )، اجلزء الرابع44( جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس اصة،الخ

عبر اليوتيوب  متعدد) –فاعلية اختالف أنماط التواصل (ثنائي ). 2014( خلف اهللا، حممد جابر -

منخفضة) في تقديم مقرر الوسائل التعليمية للدراسين بالتأهيل التربوي  –والدافعية للتعلم (مرتفعة 
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-، دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، ر لتنمية التحصيل واألداء واالتجاهاتبجامعة األزه

  . 102-17، 56السعودية، ع 

تصميم صفحة تعليمية على الموقع االجتماعي الفيس بوك وقياس ). 2011سلمان، هدى مبارك ( -

ألساسي أثرها على التحصيل في مادة الكمبيوتر لدي تالميذ الحلقة الثانية من التعليم ا

   ).2( ، املؤمتر العلمي السابع للجمعية العربية لتكنولوجيا الرتبية، مصر، مجواتجاهاتهم نحوها

أثر التفاعل بين أدوات التواصل اإللكتروني وأنماطه في تنمية ). 2014عبد الوهاب، حممد حممد( -

كتابتها لدى طالب   بعض مهارات التواصل اإللكتروني ومهارات كتابة الخاطرة األدبية والرغبة في

  ). 161)، ع(4( مصر، مج- جامعة األزهر-، جملة كلية الرتبيةشعبة اللغة العربية

فاعلية تصور مقترح لتضمين ). 2010عياد، فؤاد إمساعيل سلمان؛ سعد الدين، وهدى بسام حممد ( -

معة ، جملة جابعض المهارات الحياتية في مقرر التكنولوجيا للصف العاشر األساسي بفلسطين

  . 218-174)، ص  1)، ع(14( (سلسلة العلوم اإلنسانية)، مج األقصى

برنامج مقترح في التربية العلمية قائم على شبكات التواصل ). 2013عمر، عاصم حممد إبراهيم ( -

، االجتماعي لتنمية المفاهيم العلمية وعادات العقل لدي الطالبات معلمات رياض األطفال

  . )40)، ع(1( ة وعلم النفس، مصر، مجدراسات عربية يف الرتبي

تصور مقترح لتوظيف شبكات اإلعالم االجتماعي في توجيه . )2015(حممود، دينا خالد سليمان  -

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة عني مشس،  طالب الجامعة نحو المشارة السياسية،

  مصر.

جمعي في تنمية المهارات الحياتية: دراسة شبه فاعلية توجيه . )2013(مقدادي، يوسف موسى  -

  .)3(، ع)11( ، مجتجريبية على عينة من طلبة المرحلة الثانوية في مدينة إربد
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