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  ملخص الدراسة
  ٢.٠ E-learning لتعلم االلكترونيلاستخدام الجيل الثاني لقياس أثر  الدراسةهدفت     

وقد  .أبهافي  بجامعة الملك خالدلدى طالب آلية المعلمين  التعليم التعاونيعلى مهارات 
في الفصل ) اطالب١٨٧٤(تألف مجتمع الدراسة من طالب آلية المعلمين البالغ عددهم 

م ااستخدوقد تم  ،)طالب ٥١( من وتم اختيار عينه عشوائية، )هـ١٤٢٨/١٤٢٩(األول 
تم تدريسها ) اطالب٢٥( تكونت من تجريبيةاألولى  المنهج شبه التجريبي تصميم مجوعتين،

لمعتمد على الويكي االجيل الثاني من التعلم االلكتروني  مباستخدا التعليم التعاونيبأسلوب 
wiki  والمدوناتBlog، درست نفس المحتوى ) اطالب٢٦( ألفت منت والثانية ضابطة

المعتمد على التعلم االلكتروني التقليدي بنظام إدارة التعلم  التعليم التعاونيبأسلوب 
Learning Management System ، وبعد التطبيقمن تكافؤ المجموعتين قبل وتم التحقق ،

الجيل الثاني : ير المستقلالمتغ(االنتهاء تم تطبيق أداة الدراسة على المجموعتين لقياس أثر 
 Contentعن طريق تحليل المحتوى  التعليم التعاونيعلى مهارات ) من التعلم االلكتروني

Analysis  ردينانوافي البيئة المعززة بشبكات الحاسب لجو التعليم التعاونيلقياس مهارات 
آابا  الثباتبلغ معامل قد و،  ١٩٩٧,Gunawardena, Low and Andersonولو واندرسن

Kappa )بناء على سلم تقدير الثبات آابا،  والتي تدل على مستوى اتفاق آبير) ٠،٨٠
، ولم لدى المجموعتين إجماال التعليم التعاونيوتوصلت الدراسة إلى انخفاض مستوى 

بين مجموعة الجيل الثاني  التعليم التعاونيفروق ذات داللة إحصائية في  هناك توجد
وبتحليل النتائج وفق التصنيف . مجموعة التعلم االلكتروني التقليديةو ،للتعليم االلكتروني

، بينما المقارنة في المعلومات/المشارآة األولالمستوى الخماسي لم يوجد فروق داله في 
لصالح المجموعة التجريبية في المستويين الثاني والثالث ) ٠،٠١(عند  وجدت فروق دالة
النقاش حول المعنى و، التنافر أو عدم اتساق األفكارالكشف عن  :وهما للتعليم التعاوني

الرابع  للتعليم التعاوني ، بينما لم تسجل مشارآات في المستويات العلياوإعادة بناء المعرفة
جمل الموافقة للمعاني و ،التأليف أو بناء المجموعةفي تعديل الختبار والا :والخامس وهما
بإصدار لوائح تنظيمية للتعليم ت الدراسة وأوص. "المعاني الجديدة"المبنية حديثا 

االلكتروني في مؤسسات التعليم العالي مع إلزام مقرر للطالب عن التعليم االلكتروني، 
وتوفير وصالت واسعة لالنترنت وتيسير الوصول لها، وتوفير محتويات تعليمية على 

تزويد و ،Courseware، ومقررات دراسية Learning Objectsشكل وحدات تعليمية 
وتدريب . أدوات الجيل الثاني للتعلم االلكترونيمواقع االنترنت لمؤسسات التعليم العالي ب

أعضاء هيئة التدريس في مستجدات التعليم االلكتروني، وإصدار تشريعات لحماية 
  . مستخدمي االنترنت
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Abstract 
    This  study  aimed  to  measure  the  effect  of  E‐learning  ٢.٠  on 
Collaborative  learning  skills  at  the  teachers'  college  students  at  King  Khalid 
University in Abha. The study community comprised (٨٧٤) students during the 
first  semester  of  the  academic  year  (٢٠٠٧/٢٠٠٨)  and  a  sample  of  (٥١) 
students were randomly selected. The quasi‐experimental method employed 
two  groups  post  test  design;  the  (٢٥)  students  experimental  group  were 
taught  in  collaborative  learning  style  based  on  E‐learning  ٢.٠  tools  that 
includes mainly Wiki  and  Blogs.  However,  the  (٢٦)  students  control  group 
were  thought  the  same  content  but  in  collaborative  learning  style  using 
traditional  E‐learning  based  on  the  learning management  system  (LMS).  A 
verification procedure of the equality of the two groups was made before the 
experimental application was made. At the end the effect of the experiment 
was measured (Independent variable: E‐learning٢.٠) on collaborative learning 
skills  via  Gunawardena,  Low  and  Anderson  (١٩٩٧)  Computer  Supported 
Collaborative Learning  (CSCL) content analysis tool with reliability coefficient 
Cappa  (٠.٨٠),  which  indicates  substantial  agreement  as  interpretation  of 
Kappa  scale.  The  study  concluded  that  there  was  generally  low  level  of 
collaborative learning among the two groups; hence there were no significant 
differences  in collaborative  learning among the E‐learning ٢.٠ group and the 
traditional             E‐learning group. However, after analyzing  the results as per 
Gunawardena,  Loe  and  Anderson  (١٩٩٧)  quinquennial  classification  it  was 
noticed  that  there  were  no  significant  differences  at  the  first  level, 
Sharing/Comparing  of  Information.  However,  there  were  significant 
differences at  (٠.٠١)  in  favor of the experimental group at the second & the 
third  levels  of  the  collaborative  learning  which  were:  The  Discovery  and 
Exploration  of Dissonance  or  Inconsistency  among  Ideas  and Negotiation of 
Meaning/Co‐construction of Knowledge. On the contrary, no participation was 
recorded at the fourth and fifth higher level of collaborative learning, Testing 
and Modification  of  Proposed  Synthesis  or  Co‐construction  and  Agreement 
Statement(s)/  Application  of  Newly‐Constructed  Meaning.  The  study 
recommended  the  issuance of rules and regulations  that organize E‐learning 
at the higher educational  institutes, adding compulsory course on E‐learning, 
provisioning  and  facilitating  the  access  to  wide  broadband  internet 
connections, provisioning of E‐contents  in Learning Objects and Courseware, 
adding web  sites  of Higher  Education  Institutions with  E‐learning  ٢.٠  tools 
which includes blogs, wikis, applications sharing and social networks, training 
faculty members with sound pedagogy approach in teaching with LMS, Blogs, 
wikis,  sharing  applications  and  social  networks.  Finally,  the  issuance  of 
legislations that protect internet's users. 
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  اإلهداء

  و الوالدة الغالية... والد الكريم إلى ال

  وأفراد األسرة األحبة... إلى الزوجة العزيزة

  رحمه اهللا... إلى روح محمد السرحاني 

  لكم أهدي هذا العمل
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  شكر وتقدير

بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا والحمد هللا على فضله وعظيم عطائه، شاآرا   
ي إتمام هذا العمل سائال المولى عز وجل أن ينفع به ويجعله خالصا لوجهه ألنعمه ف
  .الكريم

ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر والتقدير لجامعة أم القرى، وآلية التربية، ورئيس قسم   
/ المناهج وطرق التدريس ومنسوبيه، وللمشرف على الرسالة سعادة األستاذ الدآتور

بقبول اإلشراف ولما بذله من رعاية وتوجيه وإرشاد طوال زآريا بن يحيى الل لتفضله 
  .فترة إعداد هذه الرسالة

إبراهيم بن محمد عالم / إحسان بن محمد آنسارة، والدآتور/ وأتقدم بالشكر للدآتور  
  .لتوجيهاتهما في مناقشة خطة الدراسة

مد آنسارة وأوجه الشكر لألستاذ الدآتور الغريب زاهر إسماعيل ، والدآتور إحسان مح  
  .لتفضلهما  بمناقشة األطروحة

آما أوجه الشكر لمعالي الدآتور علي بن عبدالخالق القرني مدير عام مكتب التربية   
العربي لدول الخليج لدعمه وتوفيره آافة اإلمكانات لتيسير تنفيذ الدراسة، والشكر موصول 

إبراهيم / ار الدآتورلمنسوبي مكتب التربية العربي لدول الخليج وأخص بالذآر المستش
  . عسيري، والمهندس إبراهيم القيسي

عبداهللا الوليدي رئيس مرآز التعليم االلكتروني في جامعة الملك / آما أتقدم بالشكر للدآتور  
  . خالد وفريق العمل بالمرآز لما بذلوه من جهود أثناء تطبيق الدراسة

والشكر موصول رات إحصائية، وأشكر الدآتور سيد محمد عبدالسالم لما قدمه من استشا  
، George Seimensسيمنز  لألساتذة محكمي أدوات الدراسة، ومن آندا الدآتور جورج

، ومن الواليات المتحدة منتدى تقنيات التعليم Stephen Downesوالدآتور ستيفن داونز 
، والدآتور ديفيد ويلي Georgia State University IT Forumفي جامعة والية جورجيا 

Davis Willey  والدآتورة جون بنتليBentley John.  لدعمهما لمحتوى وأدوات الدراسة
 Utah State University Instructionalمن خالل المقررات المفتوحة لجامعة يوتاه 

Technology Courseware والدآتور توني آرير ،Tony Karrer والدآتور آير مرسيل ،
Kerr, Marcelشارة أو تراخيص استخدام أثناء تطبيق الدراسة، لما قدماه من است.  

آما أتقدم بجزيل الشكر لكل من بذل أي جهد أو قدم مشورة ولم اذآره فله من اهللا خير   
  . الجزاء

  والحمد هللا رب العالمين
  الباحث

almohaya@gmail.com 
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  الفصل األول
  املقدمة

للتغيرات التقنية الكبيرة التي  نظرًابشكل متسارع  اإللكترونيالتعلم تطور مفهوم   

 Computer Based Learningلتعلم المعتمد على الحاسب امفهوم  فظهرحدثت مؤخرا، 

(CAL)  في مطلع الثمانينات من القرن العشرين، ثم الوسائط المتعددةMultimedia  في بداية

حيث يلتقي الماليين من األفراد  Internet التسعينات وفي منتصفها دخل مفهوم االنترنت

في بيئة االنترنت فقد  للتداخل نظرًا، وتصالاال اتعبر الحاسبات المرتبطة بشبك والمصادر

عملية التعلم في هذه البيئة من خالل نظم إدارة التعلم  وتديرنظمة التي تتحكم أوجدت األ

Learning Management Systems (LMS)  اإللكتروني التعلموظهر مسمى             

E-Learningالتعلم المعتمد على االنترنت من خالل تطور  حديثة في ، ثم تبلورت مفاهيم

ه ويب الجيل الثاني في مؤتمر عقد بهذا االسم في أآتوبر فيما أطلق علي برمجياته ونظمه

(Web٢.٠ Conference, ٢٠٠٤)   ويسمى آذلك  ويب القراءة والكتابةRead/Write 

Web قل المستخدم من متلقي غير متفاعل إلى مستخدم فّعال ومشارك في الخدمات والذي ن

ى وسائط تفاعليه يتم إنتاجها اإلعداد إل ةمسبق ياتالمحتو الترآيز على والتطبيقات، ومن

  .يتشارك فيها مع اآلخرين عن طريق المستخدم

 Wikisالويكيز  من أهمها عدد من األدوات الرئيسيةالجيل الثاني على  ويبوتعتمد   

 Socialوالشبكات االجتماعية  Social Bookmarkوالمفضلة االجتماعية  Blogsوالمدونات 

Networks التي تتميز بالتفاعلية وinteractive  واالتصالCommunication  في وسط

التقنيات التي تستخدم في التعليم  أحدثُيعد من  Virtual Collaborative افتراضي تعاوني 

 ٢.٠ E-Learning اإللكترونيوالتدريب التعاوني، والذي أطلق عليه الجيل الثاني للتعلم 

المشارآة في والتي تتيح  Social Networksوهو التعلم بشبكات االنترنت االجتماعية 

ج تعليق أو تحميل ادرإالتعديل أو  بعدة طرق ومنها تحرير وتحديث المحتوى للصفحات

Upload إلى الخادم  ملف وسائط من جهاز المستخدمServerفالكل له إمكانية القراءة ،   
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كتابة النص دون الحاجة لمعرفة أي من لغات البرمجة بل ب Sharing والمشارآة والكتابة

  . برنامج معالج النصوص في الحاسب الشخصي التعامل مع مباشرة آما هو الحال في

المعتمد على  التعليم التعاونيفي تطبيق  (Web٢.٠) ٢.٠تقنيات الويب وقد أسهمت   

االنترنت بشكل عملي، وبذلك تم دمج عنصرين حيويين وهما التقنية وأنشطة التربية من 

وتوظيفه في  اإللكترونيلجيل الثاني من االنترنت في أساليب التعلم خالل توظيف تقنيات ا

 التعليم التعاونيمن طرق التدريس تناسب هذه البيئة وهي طريقة  ةطريق

Cooperative/Collaborative Learning الجيل الثاني للتعلم ق تطبيل لذا سعت الدراسة؛

 التعليم التعاوني إستراتيجياتموظفة في ذلك  بشكل عملي  E-learninig٢.٠اإللكتروني

ثقافة الجيل  توظف حيث Sharing المشارآةهذه التقنية المعتمدة على مبدأ  والتي تناسب

   .والمعتمد على التقنية الرقمية في أنشطته المختلفة  Next generation of learnerالمعاصر

 ةارآشبم والصادر عن ائتالف عالمي (٢٠٠٧ ,Horizon)يزن اروفي تقرير هو  

ومات والذي لجامعات مميزة ومراآز أبحاث وجمعيات غير ربحية وشرآات تقنيات المع

الويب يهدف إلى تحديد أهم المشاريع المستقبلية في التعليم والتدريب المعتمد على 

وهما مشروع  الجيل الثاني للتعلم اإللكترونيمشروعين لهما عالقة ب ورد ،والشبكات

، ومشروع الشبكات User-Centered Contentستخدم المحتوى المتمرآز حول الم

 أما تقرير ،)٧-٤ ;٢٠٠٧ ,educause( اديوآوس، Social Networkingاالجتماعية 

 األعوامقادمة في التعليم في رئيسية تقنيات خمس  وردأ فقد  (٢٠٠٨ ,Horizon)يزن اروه

؛ التقنية اإللكتروني وجميعها تدخل في مفهوم الجيل الثاني للتعلم )م٢٠١٣- ٢٠٠٨(الخمسة 

، قواعد نصوص، جداول رياضية، عروض(في الفيديو والتطبيقات  المشارآةألولى ا

 Mobile النقال التقنية الثانية وبالمجان، web  based application عبر الويب) البيانات

مما جعله ) األرضعلى وجه  أشخاصجهاز جديد لكل ستة (والذي يصنع منه مليار سنويا 

ن من الدخول على االنترنت مّكُيتصميم الواجهة فيه  وأصبح تنافسية ووفرة أآثر جهاز



  
 

 الحاسبات استخدام سيتفوق على" المعلومات ا في شبكاتاستخدام األجهزة أآثروسيصبح 

  المتصلة
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وهي جمع البيانات من مصادر  Data Mashupsدمج البيانات  ةالثالث والتقنية ،"باالنترنت 

 فلكر للملفات آما هو المثال في موقع الصور taggingمثل الترميز ( واحدة أداة فيمختلفة 

Flickr ،ديليشيس االجتماعيةفي المفضلة  أو Deli.ici.ous التقنية الرابعة من ، )وغيرها

         أو الفكر الجماعي المعلومات الجماعيتبادل في التعليم  استخدام األآثرالتقنيات القادمة 

Collective Intelligence  إلىحول العالم في االنترنت  األفرادحيث يؤدي جمع جهود 

على سبيل  Wikipediaموسوعة ويكيبيديا ال سلسلة برامج آما في قيمةتكوين عمل ذو 

وهي  Social Operating Systemsمحرآات البحث االجتماعية التقنية الخامسة ،  المثال

من الترآيز على  بعد االجتماعي في البحث بدًالمحرآات بحث في االنترنت تعتمد على ال

البحث من خالل محرآات البحث االجتماعية؛  مثالو، هو متوافر حاليًاالمحتوى آما 

 MySpaceماي سبيس  :من خالل البحث في الشبكات االجتماعية مثل أو، Blogs المدونات

طبقت قد و لتطرق إليهوهذا ما سعت الدراسة الحالية إلى ا؛ )٤ ;٢٠٠٨ ,educous(اديوآوس

  . التجربةفي  التقنيات الخمس

قادة دول مجلس التعاون  أولى إطار العمل المشترك اإلقليمي حيثومن العالمية إلى   

النظام األساسي لدول الخليج العربية اإلنسان أهمية قصوى ويظهر ذلك جليا في مواد 

خليج العربية، ومن ذلك ما ورد ة للمجلس األعلى لمجلس التعاون لدول اليوالبيانات الختام

التعليم والتي  بشأنفي وثيقة اآلراء لخادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز 

تعد من منطلقات الخطة المشترآة لتطوير التعليم التي أعدها ويشرف عليها مكتب التربية 

  :العربي لدول الخليج، والمشتملة في هدفها السادس على

 األمثل لها لتحسين العملية التعليمية ستخدامية المعلومات واالتصال واالتوظيف تقن 

   )٤؛ م٢٠٠٥مكتب التربية العربي لدول الخليج، ( واإلدارية في المؤسسات التربوية



  
 

مشروع الشبكة  ،في الخطة المشترآة لتطوير التعليم) الرابع(ل المجال إشتملذا   

  :هي برامج ةمن ثالث المؤلفالمدرسية و ةاإللكتروني
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تعليمية في الرياضيات والعلوم، وصممت للنشر على الويب على هيئة الالبرمجيات  -

 . Learning Objectsوحدات تعليمية 

 .للمعلم ةاإللكترونيالدار  -

   )٢٣؛ م٢٠٠٥مكتب التربية العربي لدول الخليج، (.اإللكترونيبوابة التعلم 

لمخرجات هذه البرامج ومنها ورشة  عدد من الورش التدريبية إجراءوقد تم   

واشتملت ). م٥/١١/٢٠٠٧–٣(التدريب التي عقدت بمقر مكتب التربية بالرياض في 

من  اإللكترونيعلى أدوات التعلم  ة المدرسيةاإللكترونيمشروع الشبكة  مخرجات

 Learning ، ومحتوى رقمي على شكل وحدات تعليميةLMS تعلمالنظم إدارة 

Objects، ةالرقمي الوسائط ومستودع Repository ، إضافة إلى أدوات الجيل الثاني

 الوسائط ونشر ،Wikiوالويكي  ،Blogsوالمتمثل في المدونات  اإللكترونيللتعلم 

Podcasting،  والمفضلة االجتماعيةSocial bookmark أر أر اس  مقيل، وخدمة الت

RSS. )١٢ ؛٢٠٠٧ ؛مكتب التربية العربي لدول الخليج(  

دول مجس التعاون لدول الخليج في  اإللكترونيالمسئولين عن التعلم د التقى وق  

طرق تفعيل  وتمت مناقشة) م١٦/١/٢٠٠٨-١٥( في سلطنة عمان في مسقط العربية

، وقد اشتملت اإللكتروني التعلمالعمل المشترك وبرامج مكتب التربية في مجال 

، ووضع معايير تقنية Virtual Schoolتوصيات اللقاء على تأسيس مدرسة افتراضية 

معايير في التقنية تتعلق بالجانب التقني و اإللكتروني التعلمومهنية مشترآة في 

  )١؛ ١٦/١/٢٠٠٨ ؛مكتب التربية العربي لدول الخليج(. لممارسين التربويينل

توجهات بيانات  وفي اإللكترونياالتجاهات العالمية الحديثة في التعلم  والمالحظ في  

التأآيد على العمل  ،التعليم والبرامج المنبثقة عنه بشأناألعلى لمجلس التعاون  المجلس



  
 

 التقليدي اإللكتروني التعلمالتربوي التعاوني المشترك وتوظيف التقنية في التعليم بأدوات 

،  ٢.٠ E-learningاإللكترونيلتعلم الثاني ا الجيل وأدوات  المعتمد على نظم إدارة التعلم

  الباحث في هذه البرامج وتلمسه للحاجات الفعلية في ضوء رؤية وأهداف  ولطبيعة عمل
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التي يتم تجميع بياناتها في ورش العمل واللقاءات المشترآة مع  Needsالبرامج والحاجات 

في الدول األعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج فقد  اإللكترونيالتعلم مسئولي 

التعليم على  ٢.٠تقنيات االتصال الحديثة الويب  أثرعن للبحث  ةالدراسانبثقت فكرة هذه 

  .  التعاوني

   الدراسةمشكلة 
 استخدام أثرلخص مشكلة الدراسة في التعرف على تتمعالجة المقدمة في ضوء   

لدى طالب آلية  التعليم التعاونيعلى  ٢.٠ E-learning اإللكترونيلتعلم لالجيل الثاني 

  .أبهافي  لك خالدبجامعة المالمعلمين 

  أسئلة الدراسة
  

  :تناولت الدراسة األسئلة التالية

التعليم على  E-learning٢.٠ اإللكترونيلتعلم لالجيل الثاني  ستخدامال أثر ما -١

 جونواردينالدى طالب آلية المعلمين في أبها، وفق تدريج  التعاوني

 اونيللتعليم التع  ١٩٩٧ ,Gunawardena, Lowe and Andersonوزمالئه

 :المعتمد على شبكات الحاسب

 .المقارنة في المعلومات/المشارآة: المستوى األول -١-١

التضارب أو عدم االتساق في  أوالكشف عن التنافر : المستوى الثاني  -٢-١

 . األفكار

 . بناء المعرفة إعادة/ النقاش حول المعنى: الثالث ستوىالم -٣-١



  
 

 . ناء المجموعةب أووالتعديل في التأليف  ختباراال: الرابعستوى الم -٤-١

 " المعاني الجديدة"جمل الموافقة للمعاني المبنية حديثا : الخامس ستوىالم -٥-١

 ؟االنترنت ستخدامالعزى ت الدراسةلدى عينة  التعليم التعاوني هل يوجد فرق في -٢

-٧-  
  

  أهداف الدراسة
 E-Learning٢.٠ الجيل الثاني للتعلم اإللكتروني استخدام أثرإلى قياس  الدراسة هدفت   

أبها، وذلك على في  بجامعة الملك خالدلدى طالب آلية المعلمين  التعليم التعاونيعلى 

  :النحو التالي

   .التعليم التعاوني على اإللكترونيالجيل الثاني للتعلم  استخدام أثر إيجاد -١

 .االنترنت استخدام تعزى لمتغيرالتي  التعليم التعاونيفي  فرقال إيجاد -٢

  .التعليم التعاونيلى الجيل الثاني لالنترنت تمّكن الطالب من توظيف أدوات تعتمد ع -٣

اقتراح توصيات بناء على النتائج التي تتمخض عنها الدراسة، وآذا مقترحات   -٤

 .إلجراء دراسات مستقبلية

  أهمية الدراسة
والمعوقات التي تصاحب تضمين  اإللكتروني التعلمتأتي أهمية الدراسة من أهمية   

بل ال  ؛في ممارساته، حيث يؤآد الرواد بأن التقنية المجردة ال تقدم حلولالجانب التربوي 

أنشطة التقنية في  استخدامفي تصميم و التدريس التربية وأصول مفاهيمبد من تضمين 

  :، ومن النقاط التي تبرز أهمية الدراسة ما يليوالتقويم التعليم والتعلم

 تدريس إستراتيجيةنيات التعليم المناهج وطرق التدريس وتقفي  نمختصيلتوضح ل  -١

 .والتقنيات الحديثة التعليم التعاونيتوظف أساليب 

عمليا بأداة تفاعليه  التعليم التعاونيقد تسهم في تمكين المعلمين من تطبيق   -٢

  .حديثة إلكترونية



  
 

 Informationالطالب في ثقافة تقنية المعلومات تسهم في تحسين آفاية قد   -٣

Technology Literacy لدمجها تقنية المعلومات في أنشطة التعليم والتعلم. 

 .اإللكترونيالتعلم مستجدات  عن وللحوتزود متخذي القرار برؤى قد  -٤

  

-٨-  
  

 

تضيف إلى بحوث تقنيات التعليم دراسة حول التطبيقات واألدبيات الحديثة في   -٥

 . المجال

  مصطلحات الدراسة

  :همها ما يلياشتملت الدراسة على عدد من المصطلحات ومن أ
تنتقل حزم صغيرة من المعلومات   :٢.٠ E-Learning اإللكترونيلتعلم لالجيل الثاني   

 بعضهالتكامل دمج أدوات منفصلة ت بطريقة مرنةترتبط مع بعضها وعبر الشبكات 

وغيرها  blogsوالمدونات  wikisالويكيز أدوات مثل عبر الويب، وهي تعتمد على  البعض

، ت االجتماعية التي تدعم تكوين مجتمعات التعلم عبر الشبكاتمن برامج االنترن

أنه التعليم الذي يستخدم أدوات الجيل الثاني وفي تعريف آخر ب) ٢٠٠٦ ,Downes(دونز

من أجزاء صغيرة،  مؤلف المحتوى: ويتميز بالخصائص التالية Web٢.٠من االنترنت 

في  التي تنتقل على شكل أجزاء صغيرة من حزم المعلومات إيصاله على شكل أجزاءويتم 

  (٣ ; ٢٠٠٧ ,Karrer)  آرير. البرامج الكبيرة

طالب  تأدية بأنه: إجرائيا E-learning٢.٠ اإللكتروني لتعلملويعرف الجيل الثاني   

 Wikiالويكي  أدوات استخدامب المسندة إليهم التعليم التعاوني المجموعة التجريبية مهام

في  المشارآةو Social Bookmarkجتماعية والمفضلة اال Blogsوالمدونات 

  .Videoshareوالفيديو  Slide Shareوالعروض  Photoshareالصور

-Userعن طريق المستخدم  تنتجصفحة انترنت شخصية  :Blog المدونة  

Generated  والتي يتم فيها إضافة المحتوى في أسلوب مجلةJournal Style  والتي



  
 

 ريتشاردسون، األعلىبحيث يكون األحدث في  حديثيعرض فيها المحتوى بترتيب الت

(Richardson, ١٣٢; ٢٠٠٦).  

  

  

-٩-  
  

المهام مباشرة  وتعرف المدونة إجرائيا بأنها صفحة انترنت يدون عليها الطالب  

 RSSاس .ار.ار التلقيموتظهر التدوينات بترتيب تصاعدي وتدعم خاصية  المطلوبة

Feeds  

لتيسير العمل التعاوني عبر الشبكات،  )م١٩٩٥(سنة انطلقت الويكي : Wikiالويكي   

بسط قاعدة بيانات عبر أبأنها  Ward Cunninghamوقد عرفها مؤسسها وارد جوننهام 

بسرعة أو : تعني بلغة شعب جزر هاواي األصليين  wikiوآلمة . الشبكات يمكن أن تعمل

اوجار  .ويات المواقعأسرع، واستخدمت هذه الكلمة على السرعة والسهولة في تعديل محت

  (٩٥; ,٢٠٠٤ ,Augar ; Raitman & Zhou)  و ريتمان وزهو

بأنها صفحة انترنت يتشارك فيها الطالب في تأدية المهام  :إجرائيا الويكيوتعرف   

  .عن عمل الطالب إلكترونيةويمكن للمعلم تعقب التغييرات وإصدار تقارير 

يصال بيئات التعلم المترآز حول هو طريقة إل: E-learning اإللكترونيالتعلم   

 خان .المتعلم ألي فرد في أي مكان وزمان عن طريق التقنيات الرقمية التفاعلية

(Khan,٣; ٢٠٠٥)  

بأنه تعلم طالب المجموعة الضابطة : إجرائيا E-learning اإللكترونيويعرف التعلم   

  .LMSنظام إدارة التعلم  استخدامب

ُيتم بطريقة آلية  softwareبرنامج : Learning Management System نظام إدارة التعلم

، ويتم من خالله تسجيل ةاإللكترونيأحداث التعليم والتعلم والتقويم عبر الشبكات 

المستخدمين، ومتابعة المقررات في أدلة وفهارس، وحفظ سجالت المتعلمين، وتقديم 

  ) ٢٤٩; ٢٠٠٢ ,Hall( هال .السجالت لإلدارة



  
 

هو عالقة بين  :Cooperative/ Collaborative Learning يالتعليم التعاون  

على (مجموعة من الطالب تتطلب االعتماد بطريقة ايجابية وتوافر المسؤولية الفردية 

  نع القرارات، وحل؛االتصال، الثقة، القيادة(والمهارات البينية ) الفرد أن يسهم ويتعلم

  

-١٠-  
  

 جونسون وجونسون .على تحسين األداءولدى الفريق المقدرة ) تعارض القرارات 

)Johnson & Johnson, ١٣ ; ٢٠٠٧.(  

مؤلفة من أربعة  بأنه عمل مجموعة من الطالب :إجرائيا التعليم التعاونيويعرف   

باالعتماد على نظام إدارة التعلم  بطريقة تكاملية لتأدية مهام محددة إلى خمسة طالب

LMS كترونيالجيل الثاني للتعلم اإلل، أو أدوات.  

  حدود الدراسة
  :التزمت الدراسة بالحدود اآلتية

 .جامعة الملك خالد في أبهابعينة من طالب آلية المعلمين على  الدراسة طبقت -

أدوات  استخدامعلى عينتين، تجريبية ب التعليم التعاونيطريقة  الدراسة استخدمت -

  .علم الكتروني التقليديأدوات الت استخدام، والضابطة بالجيل الثاني للتعلم اإللكتروني

  .هـ١٤٢٩/ ١٤٢٨خالل الفصل الدراسي األول من عام  الدراسة أجريت -

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  الفصل الثاني
  السابقة الدراساتاإلطار النظري و

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

  

  

  

  

-١٢-  
  

  الفصل الثاني
 الدراساتو ياإلطار النظر وتشمل ؛أدبيات الدراسة منالفصل الثاني  يتكون

  .فروض الدراسةبويختتم  ،السابقة
  اإلطار النظري

التعلم الذاتي والتنافسي  إستراتيجياتتناول اإلطار النظري للدراسة مفهوم التعلم، و  

: وهي للتعليم التعاونيوالتعاوني مع مقارنة التنافس بالتعاون، وإيراد العناصر الرئيسية 

ل المعزز وجها لوجه، الشخصية، والتفاعالمسؤولية ، واالعتماد المتبادل االيجابي

. التعليم التعاونيتحديد أهم خصائص مع . المجموعةفي معالجة والمسؤولية الذاتية، وال

وتطرق اإلطار النظري آذلك إلى أهمية توظيف التقنية في التعلم، ومفهوم التعلم من خالل 

 اإللكترونيتعلم تلى ذلك الربط بين مفهوم ال. التقنية والكيفية التي تعزز فيها التقنية التعلم

بدءا من  اإللكترونيونظريات التعلم السلوآية واإلدراآية والبنائية، وتطور مفهوم التعلم 

ثم  ،التعلم المعتمد على تقنية االنترنتف، التعلم المعتمد على الحاسبثم ، التعلم عن بعد

تمل عليه من وما يش الجيل الثاني للتعلم اإللكترونيوصوال إلى مفهوم  ،اإللكترونيالتعلم 

وطرق  هاوعناصر هاوإيراد خصائص ،عناصر ترتكز في مفاهيمها على المدونات والويكي

في بيئات  اآلمن ستخدامعن االواختتم اإلطار النظري بالحديث . ربيةفي الت هاتوظيف

  . اإللكترونياالتصال 
  متهيد

التقنية : المتحدث الرسمي في مؤتمر القمة العالمية (٢٠٠٦ ,Seimens)طرح سمنز 

الذي عقد  )  ٢٠٠٦ Global Summit Technology Connected Future(تربط المستقبل 



  
 

من هو الشخص الذي : في مطلع مشارآته السؤال التالي )م٢٠٠٦(في استراليا في أآتوبر 

     التي قدمت على متنها لحضور المؤتمر؟ اإلجابة الصائبة  )٧٤٧(صنع طائرة بوينج 

حد أن يوجه اإلجابة إلى شخص محدد، والسبب أن األشياء ذات أع لن يستطي!!! أحد ال

  المعنى في حياتنا تنتج من تعاون فريق عمل في الدراسة والتحليل والتصميم واإلنتاج

-١٣-  
  

وضبط الجودة والتسويق، وطالما أن ممارساتنا الحياتية تعتمد على التعاون فمن األولى  

الجيل الثاني ثم تطرق لمفهوم . نشطة التعليم والتعلمتنمية هذه المهارات وتوظيفها في أ

 المشارآةوالمعتمد على أدوات مكّنت من التعاون و (٢.٠ E-Learning) للتعلم اإللكتروني

وتبرز أهمية موضوع الجيل الثاني . )٢٠٠٦a ,Siemens(منزيس في العمل عبر الشبكات

ية اقتصرت على هذا الموضوع في عقد العديد من المؤتمرات الدول اإللكترونيللتعلم 

            السنوي  اإللكترونيللتعلم الجيل الثاني مؤتمر  مثل أآاديميةبمبادرات  عقد ما ومنها

(e-Learning ٢.٠ annual Conference) م٢٠٠٧(عام ال ذوالذي بدأ باالنعقاد من(  

Drexel University (e-Learning ٢.٠ Conference)  ومداوالته على الرابط

)(http://www.drexel.edu/IRT/eLearningConfما آان على شكل  ا، ومنه/٢٠٠٧

الجيل الثاني للتعلم مؤتمر في  األوربيآما هو في مبادرة تابعة لالتحاد  أمميةمبادرات 

 ١٥-١٣(والذي عقد في نابولي في ايطاليا في الفترة  (?٢.٠ New Learning) اإللكتروني

منها ما و) http://www.eden-online.org/eden.php( نعلى العنوا )م٢٠٠٧ ويولي

على الموقع  )م٢٠٠٦(خصص للتعليم قبل الجامعي والذي يعقد سنويا بدءا من عام 

)http://k١٢onlineconference.org/ (منها مبادرات القطاع الخاص مثل مؤتمرات و

O'Reilly Media  مصطلح  أطلقتوالتيWebمؤتمر  عقدوت )م٢٠٠٤ أآتوبر(في  ٢.٠

 )م٢٠٠٥(بدءا من  ٢.٠ Summit ٢.٠ Web)(قمة الويب  باسمسنوي 

)http://web٢con.com/(التي عقدت  اإللكتروني التعلمفي  لمؤتمرات العالميةا معظم، و

  . األخيرة خصصت محاور لها حول هذا الموضوع الفترة في 



  
 

قع االنترنت، حيث سجلت مواقع إحصائيات الدخول على موا) ١-٢(ويوضح الشكل   

نسب دخول تتصف بالتصاعد والحداثة ويالحظ  (Blogs)والمدونات  (Wiki)الويكي 

بدءًا من الربع  صاعد بمنحنى بياني تم تمثيلهال إحصائيات الدخول على هذه المواقع شّك

  .، وهي في نسبة تزايد )م٢٠٠٥(األول من العام 

  

-١٤-  
  

  )١-٢(الشكل 

  )Wikisوالويكي  Blogsالمدونات (عن Google جوجلفي ث لبحاإحصائية 

 
(http://www.google.com/trends?q=blog+wiki)  

دول  لقادة بيانات المجلس األعلىومن المجال العالمي إلى اإلقليمي يلحظ بتتبع   

 شرف عليهايوالتي  عنها التعليم والبرامج المنبثقة بشأن لدول الخليج العربية مجلس التعاون

 مكتب التربية العربي لدول الخليج التأآيد على العمل التربوي المشترك وتوظيف التقنية في

 التقليدي اإللكتروني التعلمأدوات  وتنفيذ مشاريع اشتملت مخرجاتها التعليمأنشطة التربية و

       الحديثة اإللكترونيوأدوات التعلم  (LMS) اإللكترونيومن أهمها نظام إدارة التعلم 

(E-learning ٢.٠)  مكتب التربية العربي لدول الخليج، ( .وحقائب تدريب استخداممزودة بأدلة

   )٢٣-٤؛ م٢٠٠٥



  
 

  التعلم:أوال
، فيه صعوبةوتعريفه بشكل محدد أمر  مخرجات المؤسسات التعليمية،التعلم من أبرز 

رية تناولت فكل نظ ؟تحيط أي نظرية في التعلم في تحديد ما هو التعلم على وجه الدقة لنو

  :ما يلي  وزمالءه Holland هوالندومن معاني التعلم التي أوردها . جانب من ظاهرة التعلم

  .من وجهة نظر علماء األحياء. التعلم  تفاعل بيولوجي آيميائي في المخ -

 .في السلوك من وجهة نظر السلوآيين التعلم هو تغير دائم نسبيًا -

 .وجهة نظر اإلدراآيينالتعلم هو عملية معالجة المعلومات من  -

-١٥-  
  
 

التعلم هو الحفظ واالستظهار للمعلومة، آما أآدت عليه المدرسة التقليدية لفترة  -

 .طويلة من الزمن

 . التعلم أجلالتعلم هو تفاوض اجتماعي، بين األقران متساوي الخبرة من  -

ينات وله التعلم هو مهارات التفكير، وقد ظهر مفهوم التفكير الناقد في بداية السبع -

والذي   pragmatic thinkingعدة أشكال ومنها التفكير المنطقي، والتفكير الذرائعي 

 .يتم فيه الربط بين الجملة والخلفية أو السياق للحكم على الجملة

 .هو بناء للمعرفة مالتعل -

 .التعلم هو تغيير في المفاهيم -

في سياقه ال معرفته  التعلم هو تغير يحدث في السياق، فهو يحدث عند معرفة الشيء -

 .بشكل مجرد، لذلك التعلم يتم في البيئة أآثر منه في األماآن المنعزلة

التعلم نشاط، فالتعلم يحدث من خالل نشاط المتعلم في التفاعل مع البيئة، وفيه يكون  -

المتعلم محور عملية التعلم، ويتم فيه الربط بين المعرفة الجديدة والخبرات السابقة 

 .للمتعلم

تعلم موزع  بين المجتمع، فكل فرد من المجتمع يبدع في مجال محدد وعند جمع ال -

 .األفراد في فريق عمل نحصل على خبرات متعددة



  
 

التعلم هو التوافق الحسي الناتج عن البيئة، فهو يحدث نتيجة تبادل اإلدراك الحسي  -

هوالند  .تعلمفي التفاعل مع البيئة، لذا تنتج البيئات المختلفة أنماط مختلفة من ال

-١٣٢; ٢٠٠٣ ,Howland, Jonassen, Moore & Marra) وجوناسن ومور ومارا

١٣٣)    

من ذلك يتضح أن التعلم مفهوم مرآب ومتعدد المداخل، وأنه من الخطأ تناوله   

بل يجب التعامل معه من منظور شامل وأن يراعى أن لكل متعلم حاجاته  محدودبمفهوم 

 .ه والتي يجب تضمينها في تصميم وتنفيذ أنشطة التعليم والتعلموقدراته واستعداداته وميول

   .التعلم من فرد إلى آخر في  إتمام مهام تعلمه إستراتيجياتلذلك تختلف 

-١٦-  
  

  التعلم  إسرتاتيجيات: ثانيا
الذاتي قد يتبع المتعلم طرق متعددة في إتمام مهام التعلم، ومن أشهرها طرق التعلم  

  :وني ، وإيضاح ذلك على النحو التاليالتنافسي والتعاو

  Self Learning التعلم الذاتي  -أ

بدأت نظريات ونماذج التعلم الذاتي من مطلع الثمانينات من القرن العشرين في 

وُيّعرف التعلم . النجاح في التعلم أجلجهود توضح ماذا يجب على المتعلم القيام به من 

على أنفسهم، والذي  إعتمادًامتعلمين  اأن يصبحو الذاتي بأنه طريقة لتشجيع األفراد على

 زمرمان ; ٣١٧ ؛٢٠٠٣الدبوس، جواهر ( .يعتمد بشكل رئيسي على برامج القراءة الذاتية

Zimmerman, وقدم زمرمان التعلم الذاتي من خالل أربعة أبعاد  ،) ١٧ ; ١٩٩٤

فسر اإلطار والذي ي) ١-٢( فسيولوجية في أنشطة التعلم، آما هو موضح في الجدول

المفهومي ألبعاد التعلم المنظم ذاتيا ينطلق من أربعة أسئلة آل منها مرتبط ببعد نفسي في 

 إستراتيجياتالتعلم، فسؤال لماذا؟ يرتبط بالحافز لدى المتعلم، وآيف؟ يحدد من خالله 

التعلم، وماذا؟ يرتبط بالجهد الذي على المتعلم القيام به لتحقيق المخرجات وهو مرتبط 

والذي عرفه فالفيل   Meta- cognitive ما وراء المعرفةبالمهارات اإلدراآية ومهارات 

Flavel  ،بأنه التحكم الشخصي على األداء من خالل المراقبة الذاتية لعمليات اإلدراك



  
 

 ل المتعلم لكي يتعلم،ويختص السؤال أين؟ بالتحكم في البيئة والسياق االجتماعي من قب

  (٨١; ١٩٩٤ ,Zimmerman) زمرمان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-١٧-  
  

  
  )١-٢(الجدول 

  ذاتيا تحليل مفهومي ألبعاد التعلم المنظم
Conceptual Analysis of the Dimensions of Academic Self-Regulation 

  

 
 ( Zimmerman, ٢٢ ; ١٩٩٤)  

وبذلك يتضح أن اإلطار العام للتعلم الذاتي ينطلق من الحافز لدى المتعلم ويوجه بناء 

التعلم ويبنى على األهداف التي تحدد مخرجات األداء ويتم في سياق  إستراتيجياتعلى 

  .اجتماعي، فهو ينطلق من الفرد ولكنه يستعين بالسياق البيئي بشقيه االجتماعي والمادي

  افرتاضات التعلم الذاتي -١-أ

  :بما يلي Pintrichحددها بنتريتش م الذاتي على عدد من االفتراضات يعتمد التعل

أسئلة 
  علمية

خاصية التنظيم   شروط المهام األبعاد النفسية
  الذاتي

خطوات التنظيم 
  الذاتي

األهداف الذاتية،   الحافز الداخلي لمشارآةاختر ا  الحافز  لماذا؟
  الخ...القيم،

  اختر الطريقة  الطريقة  آيف؟
مخطط 

Planned   
أو يتم آليا 

Automatized 

 استخدام
، ستراتيجياتاإل

فترة 
  الخ..استراحة

مخرجات   ماذا؟
  األداء

حدد مخرجات 
  األداء

وعي ذاتي  
  لمخرجات التعلم

حكم ذاتي، 
إجراءات تحكم، 

  الخ...إدارة

البيئة   أين؟
  االجتماعية

التحكم في 
البيئة المادية 
  واالجتماعية

الموارد 
االجتماعية 

  والبيئية

البناء البيئي، 
البحث عن 
  الخ.... المساعدة



  
 

على معلوماته  إعتمادًاشط، فالطالب يندمج بنشاط في بناء المعرفة نالالتعلم  -١

السابقة أو الحالية، فالمتعلم يحدد ويحول المعلومات، ويبني الفرضيات، ويتخذ 

 . mental models and schemataعلى البنى العقلية لديه  إعتمادًاقرارات 

تمد على أهداف التحكم في التعلم يعتمد على الطالب وليس على المعلم ويع -٢

 .المتعلم

وجود محكات ومعايير للتقييم يعتمد عليها المتعلم لالستمرار في الخطوات أو  -٣

 .إجراء التغييرات الضرورية

  

-١٨-  
  

أنشطة التعلم الذاتي تعمل آوسيط بين خصائص المتعلم والسياق من جهة،  -٤

  من جهة أخرى، والتي تتم من خالل الجمع بين واألداء المتحقق فعليًا

 .خصائص المتعلم الشخصية، والسلوك، والبيئة التي تؤثر على خطوات التعلم

مفاهيم التعلم  أدخلت، ومع تطور التقنية (٤٧٢; ٢٠٠٠ ,Pintrich) بنتريتش

 .الذاتي المعزز بتقنيات االتصال

  خصائص التعلم الذاتي املعتمد على االنرتنت  -٢-أ

  :من أهمها ما يليخصائص ال من يتصف التعلم الذاتي في بيئة االنترنت بعدد

يعد الحافز أو الدافع من العناصر المهمة في التعلم الذاتي ومن : Motivationالحافز  -

  .، وتحديد األهدافSelf efficacyأهم ما يثير الدافعية الكفاءة الذاتية 

الخبرة والكفاءة الذاتية في : Internet Self-Efficacyالكفاءة الذاتية في االنترنت  -

 .النترنت من العوامل األساسية في النجاح في التعلم الشبكيا

تعد إدارة الوقت من العوامل األساسية في نجاح : Time Managementإدارة الوقت  -

منه في  أآبرالتعلم المعتمد على االنترنت، فالتعلم المعتمد على االنترنت يستهلك وقتا 

متلكون مهارات إدارة الوقت يكون الذين ي نالتعلم في الفصول التقليدية والمتعلمو

 .للتعلم من أولئك الذين ال يمتلكون هذه المهارة أآبرلديهم قابلية 



  
 

المتعلم المعتمد على : Study Environment Managementإدارة بيئة التعلم  -

االنترنت ُيلقى عليه جزء آبير من المسئولية في إدارة بيئة التعلم، ففي التعلم التقليدي 

بينما . لم بتهيئة  وتصميم وتنفيذ بيئات التعليم والتعلم التي تتم وجها لوجهيقوم المع

على المتعلم ذاتيا عبر شبكة االنترنت أن يهيئ جهاز الحاسب أو وسيط االتصال 

 .الرقمي، ووصلة االتصال بالشبكة، ومكان الجلوس

 Learning Assistance Management" البحث عن المساعدة"إدارة مساعدة التعلم  -

(Help Seeking) : على المتعلم الذاتي عبر شبكة االنترنت أن يبحث عن مصادر

 المساعدة في إتمام أنشطة التعلم وتحقيق أهدافه من خالل االستعانة باألفراد من الخبراء

- ١٩-  
  

والمكتبات الرقمية، حيث تقدم تقنية االنترنت  توالمعلمين واألقران وأوعية المعلوما

 ،اإللكترونيأدوات متعددة  مثل البريد  استخدامفي الوصول إلى المساعدة بخدمة واسعة 

ة، وقواعد البيانات، وغرف اإللكترونيوساحات النقاش، والقوائم  والقوائم البريدية،

المحادثة، يضاف إلى ذلك المصادر المادية األخرى التي يتوصل لها المتعلم خارج البيئة 

 & Lynch مينش وديمبوك، تيري ودوتل ;١٧ ؛٢٠٠٦عسيري والمحيا،( .ةاإللكتروني

(Dembok, ٢٠٠٤ ; Terry  & Doolittle , ٣; ٢٠٠٦   

  Competitive learning التعلم التنافسي  -ب

التعلم التنافسي هو تحقيق المتعلم أهدافه عندما يخفق اآلخرين في تحقيق ذلك 

ز والميداليات الذهبية الهدف، ويبرر جونسون وجونسون هذا التعريف بأن حصد الجوائ

   (٣٠٧; ٢٠٠٥,Johnson & Johnson). يعتمد على التفوق على المنافس

  Cooperative Learning التعليم التعاوني - ج
عالقة بين مجموعة من الطالب تتطلب االعتماد بطريقة  بأنه التعليم التعاونييعرف 

والمهارات البينية ) لمعلى الفرد أن يسهم ويتع(ايجابية وتوافر المسؤولية الفردية 

الفريق المقدرة  أن يمتلكو) نع القرارات، وحل تعارض القرارات ؛االتصال، الثقة، القيادة(

   ).٢; ٢٠٠٧ ,Johnson; Johnson( جونسون وجونسون .على تحسين األداء



  
 

د أساليب التعليم التي يكتسب فيها المتعلم الخبرات من مشارآة حأ آذلك بأنهرف يعو

يرة ال يتجاوز عددها ستة أشخاص ال يوجد بينها تجانس بالضرورة لمجموعة صغ

عض في تنفيذ نشاط ويتعاونون بينهم النجاز مهمة تعليمية محددة، حيث يساعد بعضهم الب

، حتى يصل آل فرد إلى حد التمكن من الخبرة المكتسبة، فالمجموعة ما أو حل مشكلة

ومن . )٣٤ م؛٢٠٠١الشريفي،  ;٤٢م؛ ٢٠٠٢صبري، .(مسئولة عن تعليم بعضهم البعض

يعتمد على مهارات ذاتية لدى الفرد وعلى المقدرة في  التعليم التعاونيذلك يتضح أن 

  .توظيفها في سياق تعاوني مشترك

-٢٠-  
  

 Competitive vs. Cooperativeالتنافس مقابل التعاون 

 ةبطريق ه، فما هي نتائجه؟ وآيف يمكن توظيففطرة لدى اإلنسان التنافس

  .فكما يوجد في التنافس فوائد ففي الجانب اآلخر قد يتولد عنه بعض المضار مثمرة؟

الغش وارتفاع القلق وعدم الثقة  ةالتنافسيفي البيئات  ينتج عن التعلمفقد 

 Johnson, Johnson and)وسميث جونسون وجونسون، بالذات واألنانية والعدائية

Smith,ماآلنتيروأضاف   (١٢ ;١٩٩١ McIntyre  تنتج عن التعلم مساوئ إضافية قد

  ).٢-٢(آما هو موضح بالجدول  التعليم التعاونيب التنافسي مقارنتة
  )٢-٢(الجدول 
  مقابل التنافسي التعليم التعاوني

 Cooperative التعليم التعاوني
Learning 

 Competitive Learning   التعلم التنافسي

  األقران ال يوجد تفاعل مع  نشط ومتفاعل مع الغير
  غير مسئول عن الغير  مسئولية تجاه الغير

  )إن وجدت(تنافر بن المجموعات عن المشارآة في العمل  التجانس يبن المجموعات في العمل المشترك
  يدور حول مفهوم القائد للذات  ر القيادةااالعتماد المتبادل في أدو

  ت االجتماعيةيهمل بناء المهارا  ينمي المهارات االجتماعية بشكل مباشر
(McIntyre, ٢; ٢٠٠٣)  

مشكالت إضافية يفرزها التعلم التنافسي في محدودية ) ٢-٢(يتضح من الجدول 

التفاعل والتمحور حول الذات وإهمال بناء مهارات غاية في األهمية لدى المتعلم وهي 

م التعليمميزات ) ٢-٢(مهارات التفاعل االجتماعي، وفي المقابل ورد في نفس الجدول 



  
 

من حيث تنمية مهارات التفاعل مع األقران والمسؤولية والتجانس التنافسي مقابل  التعاوني

  .بين أعضاء الفريق واالعتماد المتبادل في التفاعل أو القيام بإدارة مهام التعلم

 فطرةهل يمكن إقصاء التعلم التنافسي؟ هل يمكن إلغاء المنافسة من الحياة؟ أم إنها 

ت؟ وآيف يمكن االستفادة من التنافسية في التعلم؟ يمكن أن يتم ذلك بعدة جميع المخلوقا في

، على التعليم التعاوني إستراتيجياتطرق ومن أبرزها توظيف التنافسية بين الطالب في 

سبيل المثال في حصة الرياضة وفي لعبة آرة القدم يتم تقسيم الطالب إلى فريقين، وفي 

وتعزيز األفراد بعضهم البعض بطريقة تؤدي إلى النجاح آل فريق يتم التنسيق في األداء 

  ترتيب لألداء بينباإلضافة إلى وجود وتحقيق األهداف على المستوى الجماعي من جهة 

-٢١-  
  

فلكل فرد مقدرة ومهارة آافية يبرز  من جهة أخرى أفراد الفريق على المستوى الفردي 

سياق الجماعي، وبذلك حولت المنافسة فيها على المستوى الفردي ويمكنه توظيفها في ال

إلى عمل مثمر، وحفظت حقوق األفراد ووظفت في سياق حقق النجاح الجماعي والفردي، 

من تحويل الطاقات وتكاملها بشكل يحقق أهداف  التعليم التعاونيوهذا ما يسعى إليه مفهوم 

ات تعلم جماعية تم ذلك في سياقيمن اإلتقان على مستوى األفراد و التعلم بمستوى عاٍل

  .تشتمل على مهام جماعية وفردية

  التعليم التعاونينشأة   -١-ج 

في القرن الكريم واألحاديث  الكريمة اآلياتالعديد من اإلسالم على التعاون، فيحث 

وتعاونوا على البر والتقوى وال  في السنة النبوية المطهرة تدعو إلى التعاون، قال تعالى

المؤمن ( عن أبي موسى قال رسول اهللا و ،)٢( المائدة آية عدوانعلى اإلثم وال تعاونوا

مثل المؤمنين (  قال، ومتفق عليه )للمؤمن آالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه

في توادهم وتراحمهم وتعاونهم آمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 

   .سلمرواه البخاري وم )الجسد بالحمى والسهر 

إلى العصور  نشأتهيعيد بعض الرواد  التعليم التعاونيفي البحث عن أصول مفهوم و

القديمة منطلقين من فكرة أن اإلنسان آائن اجتماعي وأن أنشطته تتم في سياقات جماعية، 



  
 

أنه  آما ورد في جونسون وجونسون إلى Seneca سينكاو  Quntillion آونتليونفقد أشار 

 مدارس في التعليم التعاوني، ووجد ينن اآلخرم يتعلم األفرادني العصر الروما ومنذ

 النكاستريانومنها انطلقت الفكرة إلى الواليات المتحدة في مدارس  )م١٧٠٠(انجلترا عام 

Lancastrian  م، وأآد رائد التربية المعاصرة في الواليات ١٨٠٠في نيويورك عام

 جونسون وجونسون تعليم التعاونيالعلى مفاهيم وتطبيقات  Dewey ديويالمتحدة 

)Johnson & Johnson, باللنتينويرى ) ٩٩-٩٧; ٢٠٠٢ Ballantine  التعليم أن

منتشر في الرياضة والصناعة والجيش بشكل مخطط ونظامي، ولكنه استخدم في  التعاوني

  حتى طورت أسس علمية وأطر ومفاهيم ونماذج إجرائية في  ةغير منظم ةالتعليم بطريق

-٢٢-  
  

في بلورة  آبراأل ثرالسبعينات من القرن العشرين وآان إلسهامات جونسون وجونسون األ

 التعليم التعاونيوتم تأسيس مرآز ) ٧٩م؛ ٢٠٠٥أبو حرب والموسوي، (هذا الفكر 

Cooperative Learning Center  في جامعة مينيسوتاThe University of 

Minnesota   جونسون في المرآز الذي يشرف عليه وجمعت األدبيات في هذا المجال

 ة، وتصدر عنه آذلك نشرة إخبارية دوري Johnson & Johnson وجونسون

Newsletter  والموقع على الرابط)http://www.co-operation.org(في  ، آذلك

 التعليم التعاونيب Central Queensland University دوسط آوينزالنتهتم جامعة  استراليا

 Onlineالتعاوني في التعليم العالي  اإللكترونيالتعلم  أدبياتمخصص لجمع  ولديها موقع

Collaborative Learning in Higher Education   ومنتجاته على الرابط

)http://clp.cqu.edu.au/(  

  للتعليم التعاونيالعناصر األساسية  -٢-ج 

التعليم  ي فيمستوى عال يوجد عدد من العناصر التي يؤدي توافرها إلى تحقيق

  :ما يليومن أبرزها  والتي وردت في عدد من األدبيات التعاوني



  
 

א−١ א Positive Interdependenceא

يعد من العناصر األساسية  وهو وجود قدرة ايجابية ذاتية من داخل المتعلم   

رق ومنها والتي تفّعل دور المتعلم في سياق أنشطة التعلم الجماعية بعدة ط

توزيع األدوار والمهام وتحديد المصادر وتوصل المتعلم إلى أهداف المتعلمين 

على المفاهيم الرئيسية  للتعليم التعاونياالعتماد المتبادل  اآلخرين ويشتمل

  :التالية

  .االيجابية التبادلية في األهداف مع اآلخرين -

 فإنألهداف للفريق نه في حالة تحقيق اأأي  االيجابية التبادلية في الفوز، -

 .الجميع يحصل على جائزة

  

-٢٣-  
  

ع يااليجابية التبادلية في المصادر، لكل فرد مصادره الخاصة التي يستط -

توظيف المصادر المتعددة من  التعليم التعاونيالتحصل عليها ويجب في 

األفراد في سياق جماعي، وبذلك توظف المصادر المتعددة بطريقة جماعية 

 .ت يحفظ حق آل طالب في تقرير يوضح مرجعية المصادروفي نفس الوق

دوار ومسؤوليات يحتاج أااليجابية التبادلية أي أن لكل فرد داخل المجموعة  -

  .أن يقوم بها في انجاز المهام المشترآة
Personal Responsibilityאא−٢

مستوى الجماعي، دور في المجموعة إلتمام مهام التعلم على البآل فرد يسهم   

ويمكن أن يتبع المعلم أساليب تقويم جماعية وفردية يتم بموجبها تقييم 

  .حدهالمجموعة آكل وإصدار تقارير تقويم لكل متعلم على 

  FacetoFace Promotive Interactionالتفاعل املعزز وجها لوجه  -٣

 وسائل موظفا ،بايجابية مع آخر في نفس المجموعةآل عضو يتفاعل   

تؤدي إلى تحقيق و المجموعةبطريقة تسهم في دعم  ةأساليب شارحه لفظيو



  
 

تطوير  في التعليم التعاونيتحقيق أهداف لمهم المباشر  والتفاعل .أهداف التعلم

  .  اجتماعية ايجابيةاألفراد لمهارات 

  Individual Accountability/Personal Responsibilityاملسؤولية الذاتية  -٤

وجوب توافر مهارات لدى آل فرد داخل ولية الذاتية إلى المسؤتشير   

ب يالتدرب القيام  مهاراتالاألفراد الذين ال يمتلكون يجب على الجماعة، و

يهتم بتعزيز مهارات األفراد  التعليم التعاونيف ؛تمام المهام داخل فرق العملإل

عليم الت أنشطةفي سياقات حقيقية تتجاوز البيئة المصطنعة الممارسة في 

لقيادة واتخاذ القرار ا مثلمهارات عدد من ال التعليم التعاونيلذا يعزز  ؛التقليدي

  . التنافسوبناء الثقة وإدارة 

  

- ٢٥-  
  

  Group Processing اجملموعةيف عاجلة امل -٥

تصدر المجموعة قرارات لتعديل السلوك أو اإلبقاء عليه بناء على النتائج   

ألداء الفردي والجماعي أثناء اق المناقشة وتحليل المتحققة، ويتم ذلك عن طري

على العالقات  ةمحافظالومدى  ،هدافاألتحقيق تأدية المهام ومدى الكفاءة في 

 .اممهالأداء  النجاح فيتعزيز فرص والتي تسهم في  األعضاء بينااليجابية 

جونسون  ;  ٢٩-٢٨ ; ١٩٩٤,Johnson& Johnson( جونسون وجونسون

   ١٢; ٢٠٠٠ ,Johnson; Johnson & Stanne)  وجونسون وستان

  التعليم التعاونيخصائص  -٣-ج 

 استخدام؟ ماهي الفوائد التي يجنيها المتعلم من التعليم التعاونيما هي مميزات 

ن بالبعد عن البيئة المصطنعة الممارسة في و؟ ينادي المربالتعليم التعاوني إستراتيجيات

والتي  ،درسة عن البيئة المحيطة بشقيها االجتماعي والماديعزل الموالتي تالتعليم والتعلم 

المعرفة  وظفتإلى تطوير مهارات ذاتية  ىيرق ال معرفي ولكنهطالب لديهم آم  أوجدت

ومنها االعتماد المتبادل  التعليم التعاونيخصائص ) ٢-٢(ويوضح الشكل ،حقيقي في سياق



  
 

يجابية، وتوجيه الجهد نحو االنجاز، بين األفراد، والتفاعل المشجع، ونمو العالقات اال

  . ورفع مستوى الكفاية االجتماعية والتوافق النفسي

  )٢-٢(الشكل

- ٢٥-  
  

  :آذلك التعليم التعاونيومن الخصائص التي  تميز 

  .تبادل وفهم أفكار اآلخرين -

  .التعبير عن النجاح والمشاعر لجميع الطالب -

  .تبادل وجهات النظر حول موضوع معين -

  .اة الفروق الفردية بين المتعلمينمراع -

اآتشاف المواهب والقدرات الخاصة لدى آل متعلم  وتنميتها عن طريق توظيفها  -

  .في سياق عملي تطبيقي

تكامل بناء المهارات المعرفية والوجدانية والحرآية في أنشطة التعليم والتعلم وعدم  -

  .التقليديةلتعلم ااقتصارها على الجوانب المعرفية آما هو الحال في طريقة 

تنمية مهارات التفكير العليا والتفكير المنطقي من خالل توظيف أسلوب المشاريع،  -

  .وحل المشكالت، والتعلم ذو المعنى

  .تطوير مهارات التعاون والعمل ضمن فريق وتنمية المهارات االجتماعية -

  .تنويع أساليب التعليم لزيادة دافعية المتعلم -



  
 

اإلدارة والتنظيم والقيادة و الحوار وما يتطلبه من استماع تنمية مهارات االتصال و -

  )٩٩-٩٥، هـ١٤٢٥، والموسوي أبو حرب(. في المناقشةة وفهم والدخول بطريقة بناء
  أهمية توظيف التقنية يف التعليم :ثالثا

التحديات المعاصرة على أهمية توظيف التقنية الحديثة في أنشطة التعليم تؤآد 

الغير مسبوق الذي آون مجتمع المعرفة، ا  مواجهة تدفق المعلومات ومن أهمه ،والتعلم

في فبين التقنية والمعلومات واالتصال واإلعالم،  وتكامل في الخدمات وأصبح هناك ربط

وآان المتعلم يقطع المسافات الشاسعة   ،در المعلوماتاالسابق آان هناك شح في مص

ل على المعلومة؛ بينما في الوقت الراهن وينتظر األزمنة الطويلة حتى يتمكن من الحصو

شكل فيها هذا التدفق معضلة، وأصبح لدينا  ةتدفق في المعلومات لدرجو وفرة أصبح هناك

  .explosion of informationما يطلق عليه باالنفجار المعرفي 

- ٢٦-  
  

ثم تضاعفت آذلك في ) م١٩٠٠-م ١٧٥٠(المعرفة اإلنسانية تضاعفت في الفترة و    

  ومن المقدر أن المعرفة البشرية تتضاعف آل خمس سنوات من ) م١٩٥٠- م١٩٠٠(ترة الف

 ,Gillani( جيالني )م٢٠٢٠(يوم في عام  )٧٣(ذلك التاريخ، ويتوقع أن تتضاعف آل 

٢٠٠٣ ;p.ونشر مشاريع تقنية المعلومات في  يبرز أهمية تبني  وجميع ما سبق ،)٤٣-٤٢

مي وأدبيات تقنيات التعليم لتيسير دمج التقنية في أنشطة وفق مفاهيم التصميم التعلي التعليم

، ورفع مستوى الجودة برؤى تربوية مستجدات العصر لمواآبة المدرسة وتهيئة، المنهج

تقنية المعلومات في العمل التربوي،  استخدامفي تعليم الطالب، واالستفادة من مزايا 

 يزنبرج وجونسونا، أفراد المجتمعوتحقيق مستوى عالي في مهارة تقنية المعلومات لدى 

)(Eisenberg  and Johnson, يمتلكون مهارات متقدمة في تقنية  وإعداد طالب ٢; ٢٠٠٢

  (٣٠; ٢٠٠٣ ,Dugger  and others) دوجر وآخرون، واالتصال المعلومات
   Learning with Technologyالتعلم من خالل التقنية  :رابعا

في التعليم ينقصه التفاعل بشكل آبير، فعلى سبيل  التقنية استخدامفي السابق آان 

  ةالمثال يتم تصميم الرسالة التعليمية  في برنامج تلفزيوني أو فيلم فيديو أو برمجية تعليمي



  
 

ويكون دور المعلم  المرسل، والمتعلم مستقبل سلبي يتلقى الرسالة التعليمية ومن ثم يقوم 

سيطرت المدرسة السلوآية ومدخل النظم فترة  بتخزينها في الذاآرة ثم استظهارها، لذلك

ولكن األبحاث التربوية أثبتت عدم . طويلة من الزمن على طرق توظيف التقنية في التعليم

فكما ورد في اندرسون و  .جدوى هذا المدخل في توظيف التقنية في أنشطة التعليم والتعلم

 Vehicle آونها وسيلة أن التقنية ال تتجاوز   (١٩٨٣) Clarkآالرك مقولة ايلومي

لتوصيل التعليم  وليست هي بذاتها من يؤثر على التعلم، ومنذ ذلك التاريخ أجريت العديد 

    بعدي والتي أجرت عمليات تحليل Integrative studiesمن الدراسات التكاملية 

meta-analysis  على التعلم، وقد توصلت في  ةالتقني أثرالتي تناولت  الدراساتعلى

التقنية السمعية والبصرية والحاسب على التعلم؛ إال أن  ستخدامال أثرلها إلى أن هناك مجم

  التقنية بحد  استخدامهذه الدراسات أوعزت السبب في ذلك إلى طريقة التدريس وليس إلى 

- ٢٧-  
  

وبرز االتجاه الحديث في ). ٣; ٢٠٠٤ ,Anderson and Elloumi( اندرسون وايلومي ذاتها

 توظيف التقنية في سياق يراعي جانبقنية في التعليم من خالل الترآيز على توظيف الت

التصميم التعليمي لرسالة التعلم واالهتمام بتنمية مهارات التفكير لدى المتعلم وتوظيف 

في العمل وإتمام المهام الجماعية، لذا لم تعد  المشارآةالعالقات االجتماعية من خالل 

فسية نال األبعاداصبح الترآيز على  يع تقنيات التعليم بلالتقنية محور اهتمام مشار

المصاحبة وفق نظريات التعليم وعلم  واألنشطةواالجتماعية وتصميم وتقويم البرامج 

  . التدريس أصول

 How Technology Foster Learning آيف تعزز التقنية التعلم -١-٤

  Delivery vehicleيلة نقل في السابق يعزز دورها آوس تقنيات التعليم استخدامآان 

آميسر في بناء التفكير والمعرفة والعمل الجماعي، وقد يوظفها  الحديث المفهومبينما 

  :قواعد توظيف التقنية في التعلم على النحو التالي جوناسن وموروهوالند أوجز 

  : في دعم بناء المعرفة من خالل ةداأالتقنية آ  - أ

o تهإظهار أفكار المتعلم وفهمه واعتقادا. 



  
 

o إنتاج وسائط متعددة للمعرفة باالعتماد على المتعلم. 

  :التقنية آوسيلة نقل للمعلومات الآتشاف المعرفة الداعمة لبناء التعلم عن طريق  - ب

o الوصول للمعلومات التي يحتاجها المتعلم. 

o المنظور والمعتقدات والنظرة للعالم ةمقارن. 

 :من خالل learning by doingالتقنية آسياق لدعم التعلم بالعمل   - ت

o  ،األوضاع، والسياقاتوعرض ومحاآاة مشاآل العالم الحقيقية. 

o عرض المعتقدات ووجهات النظر والنقاشات وقصص اآلخرين. 

o  يفكر فيه الطالب في المشكالت، ويتم التحكم فيه آمنتحديد مجال. 

من  learning by conversationالتقنية آوسيط اجتماعي لدعم التعلم بالحوار    - ث

 :لخال

- ٢٨-  
  

o التعاون مع اآلخرين. 

o النقاش والتحاور وبناء اإلجماع مع أفراد المجتمع . 

o لدعم الحديثdiscourse   في بناء المعرفة بين أفراد المجتمع . 

لدعم التعلم بالتفكير باالنعكاس  intellectual partnerالتقنية آشريك فكري   - ج

reflecting  من خالل:  

o ديم ما يعرفونهمساعدة الطالب للتفكير وتق. 

o ؟وآيف تمكن من تعلمه ،التفكير في انعكاسات ماذا تعلم 

o لدعم المتعلمين في التحاور الذاتي الداخلي وتكوين المعاني. 

o هوالند وجوناسن ومور .لدعم الفهم ذو المعنى (Howland; Jonassen & 

Moore, ٧٢-٧١; ٢٠٠٣)  

والتعلم  Authentic Learningي تدمج التقنية في أنشطة التعلم الحقيق يجب أن لذلك  

والمشاريع  Problem solvingوالتعلم من خالل حل المشكالت  meaningfulذو المعنى 



  
 

Projects  التقنية  تكاملالتيTechnology  والتعلم البنائيConstructivism Learning 

  .Social Collaborative Communicationومهارات االتصال التعاوني االجتماعي 

 E-learning and Learning Theoryونظريات التعلم  اإللكرتونيالتعلم :مساخا

يوجد عدد من نظريات التعلم ومن أبرزها تأثيرا في المجال آال من السلوآية 

  :ف مستويات التعلم على النحو التالييمكن تصني واإلدراآية والبنائية، و

  )الحقائق(السلوآية لتعليم ماذا؟  -

 )األسس والعمليات(يف؟ اإلدراآية لتعليم آ -

من التفكير تعزز التفكير الذاتي والتعلم في ليا مستويات ع(البنائية لتعليم لماذا؟  -

 )١٤٥; ٢٠٠٤ ,Anderson and Elloumi( اندرسون وايلومي ).والواقعي يالسياق

  

  

- ٢٩-  
  

  المعتمد على المدرسة السلوآية  اإللكتروني التعلمخصائص  -أ

الذي يقدم التعلم من منظور سلوآي بعدد من الخصائص  رونياإللكت التعلميتميز 

للمتعلم   اختبارخبار المتعلم عن المخرجات التي سيحققها من التعلم، وإجراء إومن أبرزها 

Placemat test الذي يقابل التسكين لتحديد جاهزيته للدخول في التعلم أو لتحديد مستوى 

وهذا التنظيم . ى بشكل متسلسل لتحقيق التعلمالتعلم، وتنظيم المحتو مستواه في برنامج

للمتعلم  ةراجع ةيكون من البسيط إلى المرآب ومن المعرف إلى المجهول، مع  تقديم تغذي

 .ليتحقق المتعلم عن مدى تقدمه أو احتياجه لتصويب مسار تعلمه

  المعتمد على المدرسة اإلدراآية اإللكتروني التعلمخصائص  -ب

يتم من خالل معالجة المعلومات  هفإنن المدخل اإلدراآي بالنظر إلى التعلم م

information processing  ،والتي يوظف من خاللها المتعلم أنواع متعددة من الذاآرة

إلى ) الخ..لمس سمع، بصر،( ةوتبدأ عملية التعلم بنقل المعلومات من المستقبالت الحسي



  
 

إلى الذاآرة  إذا لم يتم نقله فورًا و ةيالمخزن الحسي في الذاآرة والذي يستمر ألقل من ثان

ه يفقد آمية المعلومات، ويعتمد على آمية االنتباه إلى المعلومات القادمة، وعلى فإنالعاملة 

هل هي في وضع يعطي مفهوم أو مدلول أو إحساس بالمعلومات  ،البنية العقلية للمتعلم

دراآيين، وقد يطلق على أنماط الذاآرة من منظور اإل) ٣-٢( ويوضح الشكل ؟القادمة

  .الذاآرة قصيرة المدى بالذاآرة العاملة
  )٣-٢(الشكل

  Types of Memory أنماط الذاآرة

  
)Anderson and Elloumi, ١٤٩ ; ٢٠٠٤(  

- ٣٠-  
  

لذلك على مصمم التعليم أن يراعي مدى توافر البنية العقلية المالئمة لدى المتعلم 

 التعلمالتي لديه مع المعرفة الجديدة التي يقدمها  والتي تمكن المتعلم من ربط المعرفة

، وإذا لم تكن لدى المتعلم البنية المعرفية األساسية التي تحقق له تعلم المعرفة اإللكتروني

 Advanced ةعلى المصمم التعليمي أن ُيضّمن المقرر بمنظمات تمهيدي فإنالجديدة 

Organizer  ويزعم . نية اإلدراآية لدى المتعلموالتي تربط بين المعرفة الجديدة والب

ثانية، وذا لم يتم نقل المعلومات  ٢٠منّظري اإلدراآية بأن عمل الذاآرة العاملة حوالي 

بكفاءة إلى الذاآرة طويلة المدى والتي مهمتها التخزين فلن يتم النقل واالحتفاظ بالمعرفة، 

م تقسيم المعلومات إلى أجزاء وطالما أن الذاآرة العاملة لها سعه محدده؛ لذلك يجب أن يت

وهو يقترح أن تكون هذه األجزاء من ) Miller(صغيره لتعزز من المعالجة آما يقول ميلر 

وبعد أن يتم  ،محدودية السعة في الذاآرة العاملة مسبع إلى تسع وحدات ذات معنى لتوائ

دى ويتحدد آمية معالجة البيانات في الذاآرة العاملة يتم تمريرها إلى الذاآرة طويلة الم



  
 

المعلومات  ةالمعلومات التي تخزن في الذاآرة طويلة المدى على الجودة والعمق في معالج

والمعلومات التي تم إرسالها إلى الذاآرة طويلة المدى يحدث . في الذاآرة قصيرة المدى

للمعلومات والتي يتم فيها وضع  Assimilationلها واحد من أمرين إما أن يتم التمثيل 

لهذه  Accommodationأو أن يتم التكيف  ،لبيانات الجديدة في نفس البنية الحالية لإلدراكا

المعلومات في الذاآرة طويلة المدى والتي يتم فيها تعديل البنية اإلدراآية لتدمج فيها 

ويتم ربط المعلومات في الذاآرة طويلة المدى عن طريق روابط . المعلومات الجديدة

nods  ر /١١/٣برنامج( .المعلومات على شكل خرائط معلومات بشكل منطقيبط تروالتي

 )١٥٠-١٤٨ ; ٢٠٠٤ ,Anderson and Elloumi اندرسون وايلومي  ; ٩ ،اإللكترونيبوابة التعلم 

  المعتمد على المدرسة البنائية اإللكترونيالتعلم خصائص  -ج 

من الخصائص فالتعلم  المعتمد على المدرسة البنائية بعدد اإللكترونيالتعلم يتميز 

  إبقاء المتعلم نشط يمارس أعمال اإللكترونيالتعلم ، لذلك على ةيكون في خطوات نشط

  

- ٣١-  
  

وتحوير دور المعلم إلى التوجيه واإلرشاد  ،ذات معنى على مستوى عالي من المعالجة 

خالل عمل  من التعليم التعاونيمن  ًاأنماط اإللكترونيويقدم التعلم  ،واإلشراف والتنظيم

المتعلم مع المتعلمين اآلخرين والعمل مع فرق عمل والتي تمكن المتعلم من االستفادة من 

الوقت والفرصة  اإللكترونيآما يتيح التعلم . المعلومات والخبرات التي لدى اآلخرين

يقدم  ةأن يعكس المتعلم تفكيره فقد يطلب من المتعلم أن يشارك في مجل أجلللمتعلم من 

  هيرومي، يونج اإللكترونيلها أفكاره أو في منتدى نقاش وغيرها من أدوات التعلم من خال

)Hirumi, ١٤٥ ; ٢٠٠٢ ; young, ٣١٥ ; ٢٠٠٤ (  

ربط بين أدوات التقنية ونظريات التعلم، مع العلم أن ) ٣-٢(ويوضح الجدول 

  .المؤلف ميز بين البنائية البسيطة والبنائية االجتماعية
  

  )٣-٢(الجدول
 Technology  Tools and Learning Theories   وات التقنية ونظريات التعلمأد

  نظرية التعلم  التقنيات المستخدمة  مثال



  
 

 Drill and Practiceبرمجّيات التدريب والمران 
 Tutorialالتدريس الخصوصي  
   Simulationالمحاآاة   

  برامج التعلم المعتمد على الحاسب
computer-based learning 

software  
  السلوآية

Behaviorism 

قواعد البيانات والوسائط الفائقة   مصادر االنترنت المختلفة
Hyper media and Data 

Base 
  اإلدراآية

Cognitivism 

 word processمعالج النصوص 
   electronic sheet ةاإللكترونيالجداول 

   Data Baseقواعد البيانات 
 Presentationالعروض التقديمية 

 Multimedia andالوسائط المتعددة والفائقة  
Hypermedia 

  )البناء(أدوات اإلنتاج 
  على المستوى الشخصي

  البنائية
Constructivism 

   e-mail  اإللكترونيالبريد 
 bulletin boardلوحة اإلعالنات  

  منتدبات الحوار القائم على بناء وتبادل المعرفة 
knowledge co-construction/exchange 

forums 
القائم على حل  اإللكتروني التعليم التعاونيبيئات 

  المشكالت 
computer-mediated collaborative problem 

solving environments  
  األدوات البنائية المعتمدة على االتصال االجتماعي

Social communicative/constructive tools  

  بيئات التعاون الشبكي 
 

البنائية 
  اعيةاالجتم

Social 
constructivism 

 

(Hung, ٢٨٣; ٢٠٠١) 
 

- ٣٢-  
  

  تطور املفهوم :  اإللكرتونيالتعلم  :سادسا
بأنه طريقة إليصال بيئات التعلم المترآز حول  E-learning اإللكترونيالتعلم عرف ي

 خانطريق التقنيات الرقمية التفاعلية، المتعلم ألي فرد في أي مكان وزمان عن 

(Khan,٣; ٢٠٠٥) والمتتبع ألدبيات المجال يجد تطور المفهوم والمسميات توالى مع ،

ت بشكل آبير في ثقافة المجتمع مما انعكس في الممارسات أثرتطور التقنية والتي 

  :مراحل وهي خمسةإلى  اإللكترونييمكن تصنيف مراحل تطور التعليم التربوية، و

  Distance Learning .التعلم عن بعد -أ   

  Computer Based Learning .التعلم المعتمد على الحاسب -ب  

 Internet Based Learning .التعلم المعتمد على تقنية االنترنت -ج  

  E-Learning .اإللكترونيالتعلم  -د  

 ٢.٠ E-Learning الجيل الثاني للتعلم اإللكتروني -هـ 



  
 

  :وتفصيل ذلك على النحو التالي

  Distance Learning  التعلم عن بعد -أ 

في باب التعلم عن بعد في المرجع الشامل لتقنيات التعليم  مكايزك وجوارندينا أورد

Educational Technology Handbook التي يفصل التعلم عن بعد هو بنية التعلم  أن

 عد للمتعلمين في األماآنقدم التعليم عن بيو. علم المكان والزمانتالمعلم والمفيها بين 

وتقدم برامجه في . زيادة التفاعلية بين المعلم والتعلم باالعتبار خذاأل مع ،رافياالبعيدة جغ

في  األميةالمنهج ومحو  اءأثر أو األوبئةلمكافحة  توفير وعي صحي أجلالدول النامية من 

التصال او اإلعالموتسهم فيها مؤسسات  شرف عليها منظمات دوليةتمية مأبرامج وطنية و

عندما  )م١٨٩٠(عام إلى ويعود بدء التعليم عن بعد في التعليم العالي ، الحكومية والخاصة

في تقديم برامج التعليم   University of Chicago من جامعة شيكاغو  Harper هاربر بدأ

خبة الذين ال يستطيعون االنتظام في الجامعة، وفي تلك الفترة وما سبقها نال ألبناءعن بعد 

  النخبة، ثم توسعت برامج التعليم عن  أبناءى الذآور من آان دخول الجامعات يقتصر عل

- ٣٣-  
  

بعد في الجامعات حتى ظهرت جامعة متخصصة في التعليم عن بعد في بريطانيا في نهاية 

أن عناصر التعلم  (١٩٨٠) Keegin آيجن ويرى. الستينات من القرن العشرين الميالدي

  : عن بعد تشمل

  . م والمتعلموجود فاصل مكاني بين المعل) ١

  .مؤسسة تعليمية أواعتماد منظمة  أو إشراف) ٢

  .تعلمموسيط اتصال بين المعلم وال استخدام) ٣

  .توافر قناة اتصال في اتجاهين) ٤

  .جموعاتموليسوا  ىدافر ينالمتعلم) ٥

 مكايزك وجوارندينا .صناعيلن وفق مفاهيم العصر اوالمعلميعمل ) ٦

(Gunawardena &  McIsaac, ٢٠٠٤ ,p. ٣٥٧-٣٥٦)  ،  



  
 

وظف تقنية االتصال منذ ظهور اإلذاعة وأضاف جانيه وجالس بأن التعلم عن بعد 

، آذلك BBCفخصصت اإلذاعات العالمية برامج تعليمية، مثل هيئة اإلذاعة البريطانية 

التوعية الصحية  استغلت منظمة الصحة العالمية اإلذاعات اإلقليمية في الدول الفقيرة لنشر

إلى ظهور إذاعات تعليمية، ثم ظهر  ة عبر موجات األثير، وتطور األمر بعد ذلكوالبيئي

وظفت  آماالتلفزيون في الخمسينات من القرن التاسع عشر ووظف في نفس السياق، 

ما يطلق عليه  وظهرالتقنيات األخرى مثل السينما، والفيديو، والتسجيالت الصوتية، 

التي تقدم التعليم عن  اتيب والتعليم، وظهرت الجامعحقائب التدر استخدامالتعليم عن بعد ب

المجال الجامعة البريطانية المفتوحة في بريطانيا في نهاية  افي هذ ةبعد، وأول جامع

في مع تطور تقنية المعلومات واالتصال تم توظيفها و، الستينات من القرن التاسع عشر

   )١٤٤- ١٤٣ص ؛م١٩٨٧جانيه وجالسر،( .نظم التعلم عن بعد

  

  
  
  

- ٣٤-  
  

 Computer Based Learningاحلاسب التعلم املعتمد على   -ب

ه استخداممراحل مبكرة، وتنوعت طرق  ذالتعليم منالتربية وستخدم الحاسب في ُا  

  :على النحو التالي هاستخدامويمكن إيراد أهم تصنيفات 

)Computer Assisted/Based Learning(التعلم المعّزز أو المعتمد على الحاسب -١- ب
الحاسب في   استخدامشهدت ستينات القرن العشرين الميالدية بداية     

المؤسسات الحكومية والمؤسسات الكبرى، ثم وظف في التعليم والتدريب في 

والطيران، وفي مطلع الثمانينات ظهر الحاسب  المؤسسات العسكرية  والجامعات

في نشر  أآبر آفاقمما فتح على مستوى األفراد  Personal Computerالشخصي 

ويوجد عدد آبير من التصنيفات . الحاسب في التدريب والتعليم والتعلم استخدام

وروميسزوسكي  Masonالحاسب في التعليم ومنها ما أورده ماسون  ستخدامال

Romiszowski والتي اشتملت على المسميات التالية:  

 ) Computer Based Learning(التعلم المعتمد على الحاسب  -



  
 

 ) Computer Assisted Learning(التعلم المعزز بالحاسب  -

  ) Computer Based Instruction(لمعتمد على الحاسب االتعليم  -

  ) Computer Assisted Instruction(الحاسب ب التعليم المعزز  -

 )Computer Based Training(الحاسب  المعتمد على التدريب  -

 )Computer Assisted Training(الحاسب بالتدريب المعزز  -

الحاسب آوسيط للتعليم والتعلم  استخدام :وجميعها تدخل تحت مظلة التعريف   

  :من أهمها ،من التطبيقات ةواسع ةعلى تشكيلالمشتمل و والتدريب

  (Drill and Practice)ران التدريب والم برامج  -

  (Tutorial)الخصوصي  التدريس -

  (Simulation)المحاآاة  -

   (Games)األلعاب -

 )Problem Solving(حل المشكالت  -

  )Dialog(الحوار  -

  - ٣٥ -  
  
    

 . يتطلب االتصال بشبكة أو الحصول على مصادر تعلم خارج المقرر وال  

 اوبلنجر، (٣٩٩-٣٩٨ ; ٢٠٠٤ ,Romiszowski and Robin)، روميسزوسكي وروبين

Oblinger, ف لهذه مطلع التسعينات أضي فيومع تطور الحاسبات  ) (٢٠٠٦

ت من الدمج التفاعلي للنص والصوت واللون التطبيقات الوسائط المتعددة ومكّن

ووظفت نظريات  )٣; ٢٠٠١ ,Kaplan-Leiserson(  ليسرسون-آابالن .والحرآة

في  اإلدراآية أضيفتالحاسب في التعلم، ثم  استخدامالتعلم السلوآي في بدايات 

  )٨٢م؛ ٢٠٠٣زيتون وزيتون، (حلة الحقة مر
    

   )Computer Managed Instruction( الحاسبالتعليم المدار ب  -٢- ب
الحاسب إلدارة وتنظيم برنامج التعليم للطالب أو المتدرب  استخدام    

ات وإصدار تقارير عن الطالب أو المتدرب ومراقبة ختباروالمساعدة في إعداد اال



  
 

 :IEEE(مات بالرقم تقدمه،  وله معيار محدد صادر عن منظمة معايير تقنية المعلو

١٤٨٤.١١.١ Data Mode(إي.إي.إي.، منظمة المعايير أي )IEEE, ١; ٢٠٠٥(  

  )Technology – as –a – tool( الحاسب آأداة استخدام -  ٣- ب
 تشكيلة واسعة منفي التعليم والتعلم، وتشمل  تطبيقات الحاسب استخدامهو 

من إنتاج ) علم والطالبالم(والتي تمكن المستخدم  العتاد الماديوالبرمجّيات 

  :التطبيقات مايلي مجابر أمثلةومن  ،إلكترونيةتطبيقات 

 .Word Processorص معالج النصو -

 .Graphics الرسومية البرامج -

 .Presentation العروض -

 .Data Bas قواعد البيانات -

 .األخرى التطبيقات مجا، وغيرها من البرSpread Sheet الرياضية الجداول -

  :ومنها Hardware األدوات ذلك إلىيضاف 

  .Scanners الماسح الضوئي أجهزة -

  Digital Camera الكاميرا الرقمية -

  

- ٣٦-  
  

  

 مورسند وبيلفلدت، العتاد المادي أجهزةوغيرها من  PDAsالحاسب الكفي  -

)Moursund & Bielefeledt ,١٢; ١٩٩٩(  

  )Computer as a subject(.الحاسب آمادة تعليمّية استخدام -٤- ب    
ريس الحاسب آمادة تعليمّية وهو مجال يخّص فئة مهتمة بعلوم يتم فيه تد

الحاسب آالمختّصين في آليات علوم وهندسة الحاسب اآللي، وآذلك يتم تدريس 

  . الحاسب في مراحل التعليم العام في مناهج مستقلة أو مدمجة

   Internet Based Learningاإلنرتنت  التعلم املعتمد على - ج
بأنها شبكات حديثة آلالف الحاسبات المرتبطة   Internetتعرف االنترنت 

وهي نتاج تطوير لمشروع حكومي أمريكي انطلق في الستينات باسم اربانت 

Arpanet  وتشتمل االنترنت على الشبكة العنكبوتية العالمية ،World Wide Web 



  
 

(www) اإللكتروني، والبريد والتي مكنت من نقل الوسائط المتعددة عبر الشبكات e-

mailبي .تي.، ونقل الملفات افFTP والجوفر ،Gopherوخدمات أخرى ،   ،

، والشبكة )١٧٢؛ م٢٠٠٣الفار،  ; ٥; ٢٠٠١ ,Kaplan-Leiserson( ليسرسون-آابالن

 تعنصر في االنترن أشهرهي  World Wide Web (www)العنكبوتية العالمية 

 Internet)صفحات مثل انترنت إآسبلورر ويمكن الوصول لها عبر برامج المت

Explorer) وفايرفوآس ،(Mozilla) FireFox،  وبها خاصية عرض شاشة مترابطة

 ,Kruse( آروس، تشمل على النصوص والرسومات والصور وحرآه والفيديو

آبيرة في التعليم  آفاقاالنترنت  وفتحت. )٥٣م؛ ٢٠٠٥عبدالحميد،  ; ٢ ; ٢٠٠٤

 وتفاعلية بمرونةمصادر المتعلمين والمعلمين والخدمين من والتدريب لربط المست

       المستخدم مع الحاسب تفاعلالتعليمي في  الحاسبآان يرتكز  بينماة، عالي

           المعتمد على الحاسب  الفرديالتعلم  أنظمةلذا انتشرت  ؛فردنبشكل م

(Individual learning) آما ظهر مفهوم التعلم المبرمج(Programmed 

instruction)  بنمطيه الخطي(Linear)   والتفريعي(Branched) ي طورت من توال

مفهوم التفاعل  أدخلتنظم تفاعل المستخدم مع برمجيات الحاسب، بينما االنترنت 

  . عبر الشبكات المستخدمينبسبب ترابط  (Social Interaction)االجتماعي 

- ٣٧-  
  

  

 (Internet Based Learning)النترنت التعلم المعتمد على ا على يطلقو

 Internet Based)لتدريب المعتمد على االنترنت مسميات متعددة ومنها، ا

Training)  ،والتعلم أو التدريب المباشر (Online Learning/Training)،  بدأ وقد

ُيعّرف التعلم المعتمد على منتصف التسعينات، و ذالمصطلح منهذا  استخدام

تقديم برامج التعليم والتدريب عبر متصفح شبكة االنترنت، ويزود في  االنترنت بأنه

-e) اإللكترونيللمصادر التربوية، والبريد  (hyperlinks) ةالغالب بروابط تشعبي

mail) وساحات النقاش ،(bulletin boards)  ومجموعات النقاش ،(discussion 

groups)، هيل وويلي ونيلسون وهان (Hill;  Wiley; Nelson  & Han, ٤٣٣; ٢٠٠٤) .

التعلم عن بعد ف ) Distance Learning( طورت االنترنت مفهوم التعلم عن بعدو



  
 

م من خالل الهاتف قّدآانت ُتالتي السنين، و على العديد من التقنيات على مّر اشتمل

البريد  اشتملت علىد قالتقنية الحديثة في هذا المجال ف أما، ةالمغلق نالتلفزيوودوائر 

الشبكة العنكبوتية التفاعلّية واالتصال الثنائي عن بعد بالصوت  ، ومواقعاإللكتروني

ومن أبرز خدمات اإلنترنت في العمل ).  ٦٩ ؛م٢٠٠٤سالمون، (   .والصورة

  :التربوي ما يلي

  )Electronic Mail( اإللكترونيالبريد  -١- ج
، ويتم فيه إرسال ًااستخداممن أآثر خدمات اإلنترنت  اإللكترونيُيعد البريد 

ويمكن تطبيقه في التعليم بأشكال عديدة ومنها أنه يعمل . الحاسب استخدامالوثائق ب

وسيط اتصال بين المعلم والطالب واإلدارة المدرسية، ويعمل على مساعدة الطالب 

  )٢٢٨ ؛ هـ١٤٢١الموسى،. (في االتصال بالمختصين حول العالم

  )Mailing List( البريدية القوائم -٢- ج
ه فإنلهذه القائمة  إلكترونيةوهي عبارة عن قائمة عندما يرسل الفرد برسالة 

يتم إرسال الرسالة إلى جميع المشارآين في القائمة، وعادة تشتمل القائمة على أفراد 

ويمكن االستفادة منها في المجال . لديهم نفس االهتمام ويتبادلون الخبرات فيما بينهم

في مادة ما تحت مجموعة ما لتبادل  نالطالب المسجليالتربوي عن طريق تجميع 

  )٢٢٩؛ هـ١٤٢١الموسى،.(وجهات النظر، وإرسال الواجبات المنزلية

- ٣٨-  
  

  )News Groups( نظام المجموعات اإلخبارية -٣- ج
المتصل بالشبكة  الحاسب استخداموهي ساحة افتراضية يجتمع فيها األفراد ب

االستفادة منها في تسجيل المعلمين والطالب في  ويمكن. لتبادل األفكار واآلراء

المجموعات اإلخبارية العالمية، وفي وضع منتديات للطالب لتبادل وجهات النظر، 

  )٢٣١ ؛ هـ١٤٢١الموسى ،. (واالتصال بالمختصين لالستفادة من خبراتهم

  )Internet Relay Chat ( برامج المحادثة -٤- ج
فهي عبارة عن  ونصيًا التصال صوتيًاوهي تمكن المشترآين فيها من ا     

ُيشّكل محطة خيالّية في اإلنترنت تجمع المستخدمين من أنحاء العالم "برنامج  

العملّية التربوّية في عقد  ةويمكن أن توظف برامج المحادث" للتحّدث آتابَة وصوتَا



  
 

اجتماعات وندوات ومؤتمرات بالصوت والصورة، وبث المحاضرات من موقع إلى 

  )٢٣٣-٢٣٢؛ هـ١٤٢١الموسى ،. (موقع آخر بتكاليف محدودةأّي 

 ) Video Conferencing( التحاور بالصوت والصورة -٥- ج
ُيعد طريقة اتصال تفاعلي مباشر يسمح بنقل الصوت والصورة من خالل 

المتصل بشبكة محلية أو عالمية، ويتيح عقد المؤتمرات والتعليم عن بعد  الحاسب

 Video(ل بين أطراف الحوار، فالتحاور بالصوت والصورة ويتميز بخاصية التفاع

Conferencing" ( يسمح لشخصين متصلين باإلنترنت بالتخاطب مع بعضهما

  )٤٩ ؛م٢٠٠٣الغراب، ( "البعض بالصوت والصورة 

  )World Wide Web( الشبكة العنكبوتية -٦- ج
 ن خاللهاُتعد من أرقى ما توّصلت إليه تقنية االتصال الرقمي حيث يمكن م

نقل الصورة والصوت والوسائط المتعّددة والنصوص وغيرها من الخدمات 

التفاعلّية التي تقدمها وهي مرآز معلومات منتشر عالميًا لوثائق مّتصلة ببعضها 

وآل وثيقة من هذه الوثائق تسمى ) Hypertext Links(بواسطة ما يسمى 

قدمها الشبكة العنكبوتية في ويمكن إيجاز أهّم النقاط التي ت) Home page(صفحة

 ، وتيسيردروسالالمجال التربوي في وضع مناهج التعليم على الشبكة، وتصميم 

  )٢٣٥- ٢٣٤؛ هـ١٤٢١ الموسى،.(لتعلم الذاتيا

- ٣٩-  
  

  ELearning اإللكرتونيالتعلم  -د

نه  أوهو تعليم قريب من مفهوم التعليم المعتمد على االنترنت ولكنه يختلف عنه في 

تخدم تقنية االنترنت، ويضيف إلى ذلك أدوات يتم فيها التحكم في تصميم و تنفيذ وإدارة يس

 Learning)برامج إلدارة المحتوى والتعلم  استخداموتقويم عملية التعليم والتعلم، ب

Content Management System)  ومنها اإللكتروني، وقد وردت عدة تعريفات للتعلم 

 Horton and( هورتن وهورتن، لويب واالنترنت إلحداث التعلملتقنية ا استخدام أنه أي

Horton, ( هندرسن ،تقنية الحاسب استخدامن بعد بعالتعلم هو و) ١٤; ٢٠٠٣Henderson, 



  
 

مصطلح عالمي حديث للتعليم والتدريب الذي يتم تقديمه وُيعّرف آذلك بأنه ). ٧; ٢٠٠٢

  .)٣٦; ٢٠٠٣ ,Fallon and Brown( فولن وبراون ،بالحاسب المعتمد على الشبكات

على هيئة قطع صغيرة من المعلومات  اإللكترونييصمم المحتوى في بيئات التعلم و

والتي تعرف بأنها أي آائن  (Learning Objects)تقدم فيما يطلق عليه الوحدات التعليمية 

ز ه أو يرجع له في التعلم المعزاستخدامرقمي أو غير رقمي يمكن أن يستخدم أو يعاد 

المستودعات الرقمية  استخدام، ويتم تنسيقها وفهرستها ب)٣ ; ٢٠٠٢,Wiley( وايلي، بالتقنية

(Repositories)  والتي تعرف بأنها أداة  تجميع المحتوى التعليمي المؤلف من الوحدات

 (LOs metadata records)سجالت بيانات البيانات للوحدات التعليمية  أو  ،LOsالتعليمية 

كن من فهرسة الوحدات التعليمية، بحيث يمكن الوصول ألي منها بيسر بطريقة تم

ت االنترنت، ا، وهذه التشكيلة الواسعة من أدو)٨٥; ٢٠٠٣ ,Robson( روبسون، وسهولة

والمحتوى الرقمي والذي يعتمد على الوحدات التعليمية وأنشطة التعليم والتعلم يتم تنسيقها 

 Learning)يطلق عليها أداة نظام إدارة التعلم  كترونيةإلوتسييرها وإدارتها من خالل أداة 

Management System)  والتي تعرف بأنها البرنامج)(software  الذي يتم بطريقة آلية

، ويتم من ةاإللكترونيأحداث التعليم والتعلم والتقويم عبر الشبكات  )(automates" يؤتمت"

أدلة وفهارس، وحفظ سجالت  خالله تسجيل المستخدمين، ومتابعة المقررات في

  )  ٢١٣; ٢٠٠٢ ,Hall( هال، المتعلمين، وتقديم السجالت لإلدارة

- ٤٠-  
  

   اإللكرتونيأقسام التعلم  - ١-د

  :على النحو التالي وذلك اإللكترونييوجد تصنيفين لتقسيم التعلم 

  :حسب التزامن اإللكترونيالتعلم تقسيم : أوال         

  :من األدبيات ومنها ما أورده خانورد هذا التقسيم في عدد 

وهو تعليم الكتروني يجتمع فيه المعلم مع  :(Synchronous)االتصال المتزامن  -

، أو (Text Chat)المتعلمين في آن واحد ليتم بينهم اتصال متزامن بالنص 

   .الصوت أو الفيديو



  
 

هو دعم تبادل المعلومات وتفاعل  :(Asynchronous)االتصال غير التزامني  -

لوحات و،  (e-mail)اإللكترونياألفراد عبر وسائط اتصال متعددة مثل البريد 

، والمنتديات (listserv)، وقوائم النقاش (bulletin boards)اإلعالنات

(forums). خان )Khan, فاالتصال غير المتزامن متحرر من  ،)١٧٤; ٢٠٠٦

الموقع يمكن للمعلم أن يضع مصادر مع خطة تدريس وتقويم على ؛ فالزمن

التعليمي، ثم يدخل الطالب للموقع في أي وقت ويتبع إرشادات المعلم في إتمام 

 اإللكترونيالتعلم ويتم  ،التعلم دون أن يكون هناك اتصال متزامن مع المعلم

  . النمطين في الغالب استخدامب

 :الجزئيالكلي أو  اإللكترونيالتعلم :ثانيا              

ويتم فيه التعلم آليا عبر االنترنت أو  :(fully online) الكلي اإللكترونيالتعلم  -

 .أي وسيط الكتروني آخر بحيث ال يجتمع الطالب والمعلم وجها لوجه

والذي يطلق عليه التعلم المدمج أو   (partly online):الجزئي اإللكترونيالتعلم  -

التعلم  استخداموفيه ال يتم االقتصار على   (Blended Learning)المزيج

الدراسية حيث يلتقي  الفصول، بل يضاف إليه التعلم التقليدي في اإللكتروني

 )٢٦; ٢٠٠٢ ,UNESCO(. وجها لوجه صفالمعلم مع الطالب في ال
  

- ٤١-  
  

  E‐learning Environment اإللكرتونيبيئة التعلم  -٢-د
التقاء اك ، فال يوجد هناإللكترونيتختلف بيئة  التعلم التقليدي عنه في التعلم        

 ،(Open)على بيئة مفتوحة  اإللكترونييشتمل التعلم وجه لوجه بين الطالب والمعلم و

  )٤-٢(، آما هو موضح بالشكل (Distributed) وموزعة ،(Flexible)ومرنة 
  

  )٤- ٢(الشكل
  موزع، مرن، مفتوح: اإللكتروينبيئات التعلم 

 



  
 

  
  

)Khan, ٢٠٠٥(  

لى هذه الخصائص مجتمعة وآل خاصية لها ليشتمل ع اإللكترونيالتعلم ويقدم 

  :على النحو التالي Khan خانآما أوردها  تعريفها

هو التعلم الذي يتم في الوقت والسرعة والمكان  :(Open Learning) التعلم المفتوح

  .التي يحددها المتعلم

هو التعلم الذي يتيح للمعلم والطالب  :(Distributed Learning) التعلم الموزع

حتوى أن يكونوا في مواقع مختلفة غير مرآزية لذا يتم التعلم باستقاللية عن الزمان والم

، أو مع صفوالمكان ويمكن أن يتم نموذج التعلم الموزع مجتمعا مع التعلم التقليدي في ال

  .افتراضي آليًا صفأنماط التعلم عن بعد التقليدية، أو من خالل 

شتمل التعليم المرن على جميع أساليب التعلم وي :(Flexible Learning) التعلم المرن

  التي تترك فيها عجلة القيادة إلى المتعلم ال المعلم، وفيه مساحة حرية للمتعلم بحيث يختار 

- ٤٢-  
  

  

يجب آما ، )١٤; ٢٠٠٥ ,khan( خان، الوقت والمكان والسرعة أو حتى المواد الدراسية

تان  .ز من مهارات التفكير العليا لدى المتعلمبطريقة تعز اإللكترونيبيئات التعلم  تصمم أن

  )٤٢م ؛ ٢٠٠٢مونن ، وآوليز  ; ١٤٧; ٢٠٠٦ ,Tan; Aris & Abu( واريس وابو



  
 

  اإللكرتونيالتعلم مزايا  - ٣- د

؟ ما هي الفوائد التي يتحصل عليها اإللكترونيما هي المزايا التي يقدمها التعلم   

ورد في ؟ إجابة هذه التساؤالت اإللكترونيم المتعلم وأفراد المجتمع من التعلوالمعلم 

 لمكتب التربية العربي لدول الخليج اإللكترونيحقيبة تدريب المعلم في بيئات التعلم 

    :ا يليوهي آم

راعي بطريقة ت اإللكترونيتنوع أساليب التدريس والتقييم في بيئة التعلم : التنوع -

 .الفروق الفردية بين الطالب

في رفع مستوى الجودة في العملية التعليمية بإتباع  اإللكترونيم يسهم التعل: الجودة -

  .وأصول التدريس نماذج ومبادئ التصميم التعليمي

في تقليل التكلفة للعملية التعليمية عن طريق إعادة  اإللكترونييسهم التعلم : التكلفة -

  .المحتوى التعليمي استخدام

ق توفير تعليم مرن يآبيرة عن طر مرونة اإللكترونيتوفر بيئات التعلم : المرونة -

وتجاوز الزمن المحدد في  صفحجرات ال تجاوزومفتوح وموزع، فتجد التعليم 

داخل  المتوافرةوالمصادر  الكتبية دوداليوم المدرسي وتجاوز المحتوى مح

للتعامل مع  ةودعم مؤهل وإدارةكمه توافر معلمين حي أرحبالمدرسة إلى فضاء 

 . الحديث التعليم والتعلم بيئات

في إيجاد بيئة تزيد من فرص التعليم التعاوني  اإللكترونييسهم التعلم : التعاونية -

 التي المصطنعةوبذلك تنقل بيئة المدرسة إلى بيئة أآثر واقعية وتبعدها من البيئة 

  

- ٤٣-  
  

تجعل التعليم والتعلم يعزل الطالب داخل قاعات وجداول دراسية ومواد تعمق من  

  .ل والتجزيء في الواقع الفعلي الممارس في التعليم التقليديمفهوم الفص

من ب تمكين الطال، مراعاة تنوع أنماط التعلم بين الطالب : حتياجات الطالبإتلبية  -

تسهيل عملية تفاعل ، المجال للتعليم النشط والفعال ، إتاحةيجابيةإالقيام بدور أآثر 



  
 

 المرونة في الزمان والمكاناألخرى، الطالب مع بعضهم البعض ومع المصادر 

إتاحة الفرصة للطالب لتوظيف التعليم،  إستراتيجياتو و أساليب التعلم والمصادر

تطوير مهارات الطالب في التعامل ، التعليم والتعلم أنشطةالعديد من المصادر في 

فريق بوابة الدار  ( .تشجيع ودعم الطالب لتحمل مسؤولية التعلم، مع التقنية

 )٢م،  ص٢٠٠٦ة للمعلم، اإللكتروني

  ٢.٠ ELearning اجليل الثاني للتعلم اإللكرتوني -هـ

            الجيل الثاني للتعلم اإللكترونيمصطلح  )م٢٠٠٥(أطلق في أواخر عام 

(E-Learning ٢.٠)  اإللكترونيمن معهد تقنية المعلومات وأبحاث التعلم (Institute for 

Information Technology's e-Learning Research Group)   التابع لمرآز األبحاث

 National Research Council of Canada Moncton, New) الوطني في آندا 

Brunswick) في الوحدات التعليمية، والمدونات،  والذي طور معايير متعارف عليها عالميًا

من المعلومات (ة بأنه قطع صغير الجيل الثاني للتعلم اإللكترونيف يعرت تمو ،والويكي

والتي ترتبط مع بعضها بشكل مرن  والتي تدمج استعمال أدوات منفصلة ) عبر الشبكات

 (blogs)والمدونات  (wikis)ومكملة لبعضها عبر الويب، وهي تعتمد على الويكيز 

كوين مجتمعات التعلم عبر الشبكات، وغيرها من برامج االنترنت االجتماعية والتي تدعم ت

والذي عرف  (Karrer)ومن الرواد في هذه المجال آرير ) ٢; ٢٠٠٦ ,Downes(  داونز

بأنه التعليم الذي يستخدم أدوات الجيل الثاني من االنترنت  الجيل الثاني للتعلم اإللكتروني

(Web٢.٠) يتألف المحتوى من : بالخصائص التالية اإللكترونيالجيل الثاني للتعلم  ويتميز

  التي تنتقل  صغيرة من حزم المعلومات صاله على شكل أجزاءأجزاء صغيرة، وأن يتم إي

- ٤٤-  
  

وطبيعة الجيل الثاني  ،(٢; ٢٠٠٦ ,Karrer) آرير .في البرامج الكبيرة على شكل أجزاء

، )٢; ٢٠٠٦ ,Bonk( بونك Flattenedللتعلم االلكتروني تجعل التعلم في بعد مسطح أفقي 

تطوير لمقررات تم تصميمها من التعلم  ال يعني الجيل الثاني للتعلم اإللكترونيتطويرو

من حيث توافر مجموعة عروض ) والذي ال زالت الحاجة ماسة إليه(التقليدي  اإللكتروني



  
 

مزود به محتوى مسبق  Learning Management Systemبوربوينت أو نظام إدارة تعلم 

 Learningيمية أوعلى هيئة وحدات تعل Resourcesالتصميم واإلعداد على شكل مصادر 

Objects الثاني يتعدى ذلك إلى أدوات تعتمد على االنترنت  الجيل اإللكترونيالتعلم ؛ بل

أو  الحي(التي تسمح بالتعديل والقراءة من قبل المستخدم وتسمح بالوصول إلى التعلم 

النترنت مثل االذي يتم في نفس الوقت من خالل الفيديو الذي ينشر مباشرة على ) المباشر

والبرامج األخرى التي تربط بين أفراد المجتمع وتسمح بتبادل  ،You tubeوب يوتي

وأدوات نشر  ومن أهمها المدونات والويكي ألداءاوفي المعلومات  المشارآةالخبرات و

 Social للتسجيالت الصوتية أو لقطات الفيديو والشبكات االجتماعية Podcastالوسائط 

Networks ،زوزين (Rosen, ١٢١; ٢٠٠٦). وإيضاحها على النحو التالي:  
Blogsא−١

والتي  user-generatedالمدونة صفحة انترنت شخصية تتولد عن طريق المستخدم 

والتي يعرض فيها المحتوى  journal style الصحيفةيتم فيها إضافة المحتوى في أسلوب 

 & Farmer ; وبراغ  ارمروف ; ١٣٤ ; ٢٠٠٦ ,Richardson( ريتشاردسون. بترتيب التحديث

Bragg, اإلنجليزية في  يقابلها مدونةوال (١٣ ; ٢٠٠٥blog)( تكونت من دمج التي و 

عبارة عن صفحة  ةوهو في أبسط صور. الشبكة الدخول علىبمعنى  (Web log)آلمتي 

أي أن  ،تصاعديًا زمنيًا مؤرخة و مرتبة ترتيبًا) مدخالت(عليها تدوينات  تظهر انترنت

فة أو المشارآة األحدث تكون هي األعلى في الترتيب وذلك خالف الترتيب في اإلضا

ها تكون في ذيل الصفحة بينما فإنفعند إضافة أي مشارآة في المنتدى  (Forum)المنتدى 

  والمدونة صفحة شخصية على االنترنت يقدم . في المدونة اإلضافة تكون في أعلى الصفحة

- ٤٥-  
  

ه وانطباعاته وأفكاره بشكل دوري ويحصل على تعليقات بقية الطالب من خاللها رؤيت

  .مثال على مدونة) ٥-٢(ويوضح الشكل . الطالب
  

  )٥-٢(الشكل 
  Blogالمدونة 



  
 

  
  ومات واألبحاث التربوية في آندالمرآز تقنية المع E-Learning٢.٠ رائد Stephenمدونة دون ستيفين 

)(http://www.downes.ca  
  

א−−١

ومن ذلك  اإللكترونيالتعلم يمكن للمعلم والطالب االستفادة من مزايا المدونات في 

  :تحقيقها ما يلي

يم مستمر لتعلم الطالب، فالمعلم يستطيع أن يقيم جميع ما أضاف يعتبر أداة تقُت -

  .  الطالب إلى المدونة من بداية تدريس المقرر إلى نهايته

   web٢.٠المعتمد على انترنت الجيل الثاني  ل التقييمأداة تفاعلية حديثة في مجاُتعد  -

 .تنمي مهارات االتصال والكتابة والتعبير لدى الطالب -

 همشكلة معينة أو تصميمل هتوضح تفاصيل عمليات تفكير الطالب ومراحل حل -

 .مشروع معينل

  

- ٤٦-  
  

 غوجيلبرت ودبا ،ريتشاردسون، المهام التي تطلب منهُتمكن الطالب من تقديم  -

(Richardson, ١٣٥ ,٢٠٠٦ ;  Gilbert &  Dabbagh, ٧; ٢٠٠٥)  



  
 

א−−א א

في بيئات  نشأتالتي  الجيل الثاني للتعلم اإللكتروني إستراتيجياتعد المدونات من ُت

يفضل أن يتحقق المعلم  اإللكترونيالتعلم في  ، وعند تطبيق إستراتيجية المدوناتاالنترنت

  :ليمما ي

   .لكيفية تطوير وإدارة المدونة الخاصة بهتقديم تعليمات للطالب  -

إتاحة الفرصة للطالب لتغيير نمط عرض الصفحة و األلوان بما يتناسب مع  -

  .ةشخصيتفضيالته ال

  .تقييمالمعايير  تحديد -

   .في األسبوع اتمشارآتحديد الحد األدنى من ال -

   .موضوع الدرسالمشارآات في  اقتصار  -

   .ربط المدونات بالعروض ةإمكاني -

  .ترك مجال للطالب بعدم االلتزام بأسلوب رسمي في الكتابة -

 جواه، تفاعل الطالب بكتابة التعليقات على مدونات بعضهم البعضتشجيع  -

(Juwah,٢٠٠٦ ;p. ١٩١-١٨٦)   

خدمة جلب المدونات إلى  ٢.٠الويب ولتحقيق الفائدة القصوى من المدونات توافر 

 إلى ةلست بحاج إعجابكوحازت على  ثالثين مدونة يل المثال عند زيارةعلى سبجهازك، 

 إلى جلبها جميعا في صفحة واحدةتوجد خدمة  بل  ؛(Bookmark)المفضلة  إلى إضافتها

 إس.آر.آر التلقيم قارئ المواقع التي تدعم خدمة المدونات أو ئمن خالل قار جهازك

(RSS feeds) .  
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מ−٢ RSS Feeds..א

تلقيم مبسط (والتي تعني  (Really Simple Syndication) اختصار للكلمات هي

جلب محتويات المواقع التي اشترآت بها في هذه الخدمة إلى تمكنك من  (RSS) و )جدًا

 فإنفبدًال من تصفح المواقع والبحث عن المواضيع الجديدة، . جهازك دون زيارة المواقع

  :ما يستجد ولتفعيل هذه الخدمة يجب توافر ثالثة شروط تجلب  (RSS) خدمة

   (Blogs)وهذا متوافر في المدونات  (RSS)أن يدعم الموقع خدمة  -

وهي برامج متوافرة في االنترنت  (RSS – Feeds) توافر قارئ تلقيم ار ار اس -

 )٦-٢(الوارد في الشكل  (Google Reader)ومجانية ومنها 
 

  )٦- ٢(الشكل 
  )Google Readerاللقطة تمثل ( RSS Feeds ار ار استلقيم  قارئ

  
http://www.google.com/reader  

 .(RSS Feeds)إس .أر.تغذية آر  ئإضافتك للموقع على قار -

أو أي ( والمدوناتوالميزة التي تحصل عليها من هذه الخدمة هي جلب وتصفح 

 ارة هذه المواقعبسرعة ومن مصادر متعددة دون الحاجة لزي )RSSمواقع أخرى تدعم 

وبذلك تكون لديك قائمة بمجتمع تكون على اتصال معهم ولذلك أطلق على انترنت الجيل 

  ,West( ويست ورايت وغراهام، (Social network)الثاني انترنت الشبكات االجتماعية 

 

- ٤٨-  
  



  
 

Wright & Graham, ويوجد رمز لدعم  )١١٧; ٢٠٠٥(RSS)  في الصفحات التي تدعم

  ).٧-٢(هو موضح في الشكل خاصية آما هذه ال
  

  )٧-٢(الشكل 
  RSSإيقونة دعم 

  

  

Wikiא−٣

م لتيسير العمل التعاوني عبر الشبكات، وقد عرفها ١٩٩٥انطلقت الويكي سنة 

بسط قاعدة بيانات عبر الشبكات أبأنها  (Ward Cunningham) وارد آوننجهاممؤسسها 

بسرعة أو أسرع، : بلغة شعب جزر هاواي األصليين تعني  wikiوآلمة . يمكن أن تعمل

اوجار وريتام  .واستخدمت هذه الكلمة على السرعة والسهولة في تعديل محتويات المواقع

تّمكن الويكي و (١; ٢٠٠٧ ,Wiki ; ٩٥; ٢٠٠٤ ,Augar, Raitman, & Zhou)  ، ويكيوزهو

 فيل برنامج المتصفح أي مستخدم لالنترنت من إنتاج أو تحرير صفحة انترنت من خال

بل بالكتابة  دون الحاجة إلى معرفة لغة ترميز أو لغة برمجة ةجهاز المستخدم بحري

عن  التعليم التعاونيالويكي آإستراتيجية تعليم تتيح يمكن توظيف وبذلك  النصية مباشرة،

يتم التعديل أو الحذف واإلضافة مع االحتفاظ بالنسخ و ،طريق المشارآة في التحرير

مثال .سابقة والتي تمكن المعلم من متابعة التغييرات التي أحدثها آل طالب في المحتوىال

  )٨-٢(انظر الشكل  wikiعلى صفحة ويكي 
א−−٣

بطريقة ميسرة وفعالة في  التعليم التعاونينت من تطبيق فتحت تقنية الويكي أدوات مّك

فر إمكانية تتبع عمل آل طالب على حده و بيئة لم تكن متاحة بالطرق التقليدية، مع  توا

  : ومن مزايا الويكي ما يلي. إمكانية التراجع عن أي تعديل
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فيمكن ألي موقع أن ينظم محتوياته باألسلوب الذي المرونة في تنظيم المحتوى  -

 يناسبه

  .سهولة إنشاء الصفحات -

 .إنشاء روابط لصفحات أخرى سهولة -

 .تحرير المحتويات إمكانية -

 .بساطة أوامر تنسيق المحتوى -

 ).لكل مستخدم(وتعقب التغييرات  حفظ سجل الصفحات إمكانية -

 هوتنر وبرون وجيمس؛ آاستانيدا؛ ديسلتس؛ سكيبا، ر العمل التعاوني الجماعييتيس -

(Huettner, Brown, & James,٩٣-٩٢; ٢٠٠٧ ; Castaneda, ٨١; ٢٠٠٧; 

Désilets, ٢٣١; ٢٠٠٥ ; skiba, ٤  ;٢٠٠٦) 
  
  )٨- ٢(الشكل 
  Wikiالويكي 

  ELearning٢.٠  ٢.٠الجيل الثاني للتعلم اإللكترونيمن موسوعة ويكيبيديا يوضح  wikiويكي  
 )(http://en.wikipedia.org/wiki/ELearning_٢.٠ 

א−−٣

  .)٩-٢(تتألف صفحة الويكي من عدد من العناصر الرئيسية والموضحة في الشكل   
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) ٩-٢(واهم العناصر التي يحتوي عليها الويكي في الغالب والموضح أرقامها في الشكل 

  :على النحو التالي
  )٩-٢(الشكل

  Wikipediaويكبيديا ال فيعناصر الويكي آما 

  
)http://ar.wikipedia.org/wiki( 

  

 .مرور وبذلك يحفظ سجل آل طالب سما تسجيل المستخدم و -١

 ديعدل على آتابات سابقة، وبما أن الطالب سجل عنيكتب الطالب ما يريد وقد  -٢

 .الدخول فكل تعديل يستطيع المعلم اإلطالع عليه

يفتح منتدى نقاش يتناقش فيه الطالب والمعلم حول الواجب الذي يتم انجازه في  -٣

 .صفحة الرئيسية

 .عرض مصدر الصفحة وتتبع الطالب بحيث يعرف آل طالب ماذا أضاف -٤

ة لكل تاريخ، ويمكن العودة إلى تاريخ سابق إذا آانت توثيق للصفحة الرئيسي -٥

 .اإلضافة التي أضافها أي من األعضاء غير مناسبة

 .أدوات تصفح داخل الصفحة توصل المتعلم إلى عناصر مساعدة -٦

 .أدوات تصفح تنقل المستخدم بين صفحات الويكي -٧

  

- ٥١-  
  



  
 

מא−−٣ א

الحديثة فيما أطلق  اإللكترونيبكثرة في تطبيقات التعلم استخدمت الويكي والمدونات 

             ٢.٠الجيل الثاني للتعلم اإللكترونيأو   (School٢.٠)عليه مدارس الجيل الثاني

E-Learningوعند تطبيق  وهي تعد من أدوات االتصال االجتماعي في االنترنت، )(٢.٠

  :ل أن يتحقق المعلم مما يلييفض اإللكترونيالتعلم في  إستراتيجية الويكي

   .الويكي في التعليم والتعلم استخدامتحديد معايير  -

تحديد معايير واضحة لعملية التقييم، فيعرف الطالب من بداية التدريس آيفية تقييم  -

  .أعماله

  .تحديد الموضوع أو المشروع والمشكلة التي سيتم تدريسها -

  .تقسيم الطالب إلى مجموعات -

   .يمات المشارآةتحديد طريقة وتعل -

 .تحديد خطة زمنية للمشارآة -

بين المعلم والطالب لتقييم التقدم في  التحاور (Discussion)يدرج في قسم النقاش  -

 برنز و همفريز .)والذي يكون عبارة عن مشارآات في صفحة الويكي(الموضوع 

)Bruns and Humphreys,١٤٤-١٤٣ ; ٢٠٠٥( 

 Safety in Communication  وسائط االتصال األمن يف

آبيرة في التعليم والتدريب وتكوين مجتمع  آفاقانتشار شبكات المعلومات فتحت   

وهي بال شك من المحاسن الكبرى لتقنية  الشاملة ةاإللكترونيعرفة ومفهوم الخدمات مال

تشتمل لما  واألسرةمن الطفل أمهددات آبيرة تقتحم  تولد عن ذلكالمعلومات، وفي المقابل 

 إلىوقد تصل  ،الخصوصيةمتطلبات والقيم و ألخالقل واد وأنشطة منافيةم من عليه

من الدول لحفظ  سنت التشريعات لدى الكثيرللطفل واألسرة والمجتمع؛ لذا التهديد الحقيقي 

، ففي اإللكترونيي الفضاء دلمرتا آمنةحقوق مستخدمي شبكات االتصال وتوفير بيئة 

  في  األطفالحماية لفيدرالي   الكونجرس قانون أطلق على سبيل المثال الواليات المتحدة
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 ديفاني، ٢١st Century Act Protecting Children in the القرن الحادي والعشرين

)Devaney, مليون دوالر لمشروع  )١٩٠(استراليا رصدت ميزانية قرابة وفي  ،)٢٠٠٧

 االنترنت، إنذار رنت في مشروعلالنت اآلمنغير  ستخداممن خطر اال األسرمماثل لحماية 

Net Alert (http://www.netalert.gov.au).  وعلى مستوى الوطن العربي بادر مكتب

لقاء لجنة  ضمن وثيقة بهذا الخصوصالتوصية بإصدار  إلى التربية العربي لدول الخليج

 نسلطنة عمافي مسقط ب عقد الذي في الدول األعضاء اإللكترونيالمسئولين عن التعلم 

توصيات  اشتملتحيث ) م٢٠٠٨يناير  ١٦-١٥هـ الموافق ١٤٢٩محرم  ٧-٦( بتاريخ

إصدار ميثاق اإلنترنت اآلمن لألسرة والطفل؛ مما يحافظ على األعراف والعادات اللقاء 

، )١م؛ ٢٠٠٨مكتب التربية العربي لدول خليج، . (اإلنترنت استخداماإلسالمية السمحة في 

لقي بأعباء إضافية على األفراد واألسر والمجتمعات يجب ية تومهددات الشبكات االجتماع

بمحاسن وخدمات شبكات تقنية المعلومات للوصول إلى  خذعليهم مقابلتها للتوازن بين األ

مجتمع المعرفة، وتالفي المضار بإصدار التشريعات وسن القوانين ونشر الوعي عن 

األمثل لإلنترنت وشبكة  ستخدامل االطريق وسائل اإلعالم واالتصال لنشر أدلة ووثائق حو

التعامل اآلمن مع شبكات و في ثقافة تقنية المعلومات، ورفع مستوى المهارة المعلومات

  .األفرادالمعلومات لدى 
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  السابقة الدراسات -٣
 ,Kosiak( آوزياك، المعتمد على االنترنت ال تزال نادرة التعليم التعاونيدراسات   

والذي " بناء المعرفة التعاونية المعتمدة على الحاسب"، وفي المرجع الشامل )١٠; ٢٠٠٤

فصل، ) ٢١(جمع أدبيات التعلم المعتمد على االنترنت والمؤلف من ثالثة أجزاء تشمل 

-١;٢٠٠٦ ,Stahl( ستاهل، المعتمد على االنترنت التعليم التعاونييلحظ ندرة  دراسات 

أآثر ندرة لحداثة  e-learninig٢.٠ اإللكترونيل الثاني للتعلم دراسات الجيآذلك ). ٢٠

هور مصطلح الجيل وظ .)م٢٠٠٤(عام  أواخرفي  ٢.٠اية خدمات الويبدالمجال، فب

وسيتم ) ١ ;٢٠٠٦ ,Downes( دونز، )م٢٠٠٥( أواخر في العام اإللكترونيالثاني للتعلم 

في بيئات التعلم  عليم التعاونيالت دراسات األولقسمين  إلىالسابقة  الدراساتتقسيم 

المعتمد على الجيل الثاني للتعلم  التعليم التعاونيدراسات التقليدي، والثاني  اإللكتروني

 وذلك األقدم إلى األحدثب بدءاوسيتم ترتيبها  E-learning٢.٠               اإللكتروني

  :على النحو التالي

  التقليدي اإللكرتونيم التعلاملعتمد على  التعليم التعاوني دراسات

ات استخدامآما أشارت إليه أدبيات الدراسة إلى التقليدي  اإللكترونييرتكز التعلم   

، forum، والدردشة، وساحات النقاش اإللكترونيوالتي تشمل البريد   ،االنترنت التقليدية

 Learningفيها على نظام إدارة التعلم e-learning اإللكترونيالتعلم ويرتكز 

Management System: LMS  ،بشكل رئيسي على ساحات نقاش  وترتكزDiscussion ،

، ودليل Quizzesات ختبار، واالAssignmentوتحميل مهام  Chattingوالتراسل الفوري 

  :شتمل هذا القسم على الدراسات التاليةيو. Calendarالمواعيد 

التعليم  أثرت إلى قياس هدفوقد  (٢٠٠٦ ,Riley and Anderson)دراسة ريلي واندرسون   

 -٣.المعرفة اإلجرائية -٢". التذآر"المعرفة التقريرية  -١(على مهارات اإلدراك  التعاوني

في مقرر الصحة العامة في " )  التحليل الناقد و حل المشكالت"مهارات اإلدراك العليا 

  اتبع . Web CT بنظام إدارة التعلم اإللكترونيالتعلم المستوى الجامعي والذي يدرس بنظام 
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 التعليم التعاونيتصميم المجموعتين، التجريبية طبقت  حيث تم البحث المنهج التجريبي

مزود بأدوات تعاونية،  Web CTبنظام إدارة التعلم  اإللكترونيباالعتماد على التعلم 

لم المعتمد على نظام إدارة التع اإللكترونيوالمجموعة الضابطة درست بطريقة التعلم 

Web CT طالب في ثمانية ٤٧طبقت الدراسة على . بعد  إلغاء أدوات االتصال التعاوني

تم تعيين الطالب  ،م٢٠٠٤صيف  University of Minnesotaأسابيع في جامعة ميننسوتا 

في المجموعة  طالبا )٢٥(في المجموعة التجريبية و الباط) ٢٢(عشوائيا في مجموعتين 

 WebCTلضابطة الكترونيا باالعتماد على نظام إدارة التعلم درست المجموعة ا. الضابطة

النظام، آيف يتم خطة الدرس، مواد القراءة،  استخدامبنظام التعلم الذاتي مع تعليمات حول 

الطالب عملوا ذاتيا بشكل تام، تم . آيف يسلم المهام Online Quiz اختبارآيف يجري 

لب الحدود الزمنية لجدولة المهام وجميع تزويدهم بجدول دون حدود زمنية بل يضع الطا

لب منفردا ويتم تسليم المهام للمدرس فرديا، ولم يسمح النظام االتصال االمهام يتمها الط

أو  اإللكترونييوجهه للمعلم مباشرة من خالل البريد  استفساربين الطالب وآل طالب لديه 

المجموعة التجريبية   م تقسيم ت. االتصال الهاتفي ويحصل على تغذية راجعه بنفس الطريقة

 استخداميا من خالل مجموعات، وجميع األعمال تمت جماع ٦في بيئة تعلم تعاوني إلى 

 ١٨أقل طالب (مشارآة للطالب  ٣١مشارآة بمتوسط  ٦٧٥، سجل الطالب ساحات النقاش

 ميقدتمكن أآما  ،ويشارك المعلم في التعليق على النقاش والمهام) مشارآة ٤٨واألعلى 

وتوصلت الدراسة إلى أن متوسط درجات . تغذية راجعه خاصة بالطالب من خالل البريد

مهارات التفكير لدى المجموعة التجريبية أعلى منه في المجموعة الضابطة في الطالب 

  . ولكن دون أن يكون هناك داللة إحصائية في الفرق بين المجموعتين

واالستنتاج  Theoryالنظرية  داماستخهدفت لقياس أثر   (٢٠٠٦,Liu)دراسة ليو  

Reasons  تجريبية طريقة  ة، دراسة شبهاإللكترونيفي البيئة  التعليم التعاونيفي تعزيز

   mixed-methods designالتصميم المختلط لثالث مجموعات  لتاشكوري وتيلدي 

Tashakkori & Teddlie ( ٢٠٠٣)  مجموعتين تجريبية وواحدة ضابطة، جميع ،  
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بأسلوب  WebCTنظام إدارة التعلم ويب سي تي  استخدامالمجموعات الثالث درست ب

قسمت آل مجموعة إلى مجموعات صغيرة آل مجموعة من ثالث إلى  التعليم التعاوني

 University ofأربعة طالب لمقرر في علم النفس التربوي  في جامعة نبراسكا 

Nebraska  طالب وطالبة، ) ١٠٤(من  الدراسةنت م، تكونت عي٢٠٠٥في العام الدراسي

المجموعة التجريبية األولى : تم تقسيمهم عشوائيا إلى ثالث مجموعات على النحو التالي

يطلب في آل  مهمة أن يدرج الطالب مشارآته معززة بالتفسير في ضوء نظرية ) ٣٢(

لطالب تبرير يطلب في آل مهمة أن يدرج ا) ٣٧(تعلم ، المجموعة التجريبية الثانية عددها 

يطلب في آل مهمة أن يشارك ) ٣٥(منطقي لمشارآته، المجموعة الضابطة عددها 

 Henri اإللكترونياستخدمت الدراسة أداة هنري لتحليل المحتوى ). بدون شروط (الطالب 

 Need forآما استخدم أداة تدريج اإلدراك ) ٠.٨٦(، وبلغ معامل ثباتها  (١٩٩١ )

Cognition Scale (NCS).  توصلت الدراسة إلى عدد من ). ٠.٩(وبلغ معامل ثباتها

النتائج ومنها، وجود فروق إحصائية دالة في متوسط درجات معيار اإلدراك بين 

المجموعة الضابطة والمجموعتين التجريبيتين لصالح التجريبية، ولم توجد فروق في 

وآان مستوى التعاون تحليل التعاون في النقاش وفق أداة هنري بين المجموعات الثالث 

ولم تظهر فروق دالة تعود للمتغيرات  ،بشكل عام shallowفي المشارآات منخفض 

الجنس، عدد السنوات بالجامعة، عدد المقررات الدراسية : الديمغرافيه للدراسة وهي

السابقة في علم النفس، عدد الساعات المسجلة في الفصل الدراسي الحالي، عدد ساعات 

بين طالب آلية التربية ) ٠.٠١(ووجد فروق دالة عند مستوى . رنت أسبوعيااالنت استخدام

  .وغير الملتحقين بها لصالح طالب التربية

أثر التعزيز  معرفةهدفت وقد  (٢٠٠٦ ,Oehl & Pfister)دراسة اوهل وبفستر   

Motivation   والمهامTask  على األنشطة األساسيةGrounding Activities  في بيئات

ت في جامعة يدراسة شبه تجريبية أجر. المعتمد على االتصال التزامني يم التعاونيالتعل

  وزعت عشوائيا إلى ثالث  طالب )١١٨( من الدراسةلينبورغ بألمانيا،  تألفت عينة 
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 استخدامب التعليم التعاونيطبق على جميعها مفهوم وقد مجموعات تجريبيتان وضابطة، 

قاش عبر االنترنت، واستخدم في المجموعة التجريبية األولى للن Chatأداة الدردشة 

، )Problems Solvingحل المشكالت ( Tasks، والثانية المهام Motivationالتعزيز 

والضابطة استخدمت الدردشة دون تقديم خطة مساعدة، أداة الدراسة تحليل المحتوى 

، واهم ما (١٩٩٩) Huأداة بناء على  grounding activitiesلقياس األنشطة األساسية 

بين المجموعات في األنشطة ) ٠.٠٥(توصلت له الدراسة وجود فوق دالة عن مستوى 

التي تم تعزيزها (لصالح المجموعة التجريبية األولى  Grounding Activitiesاألساسية 

تم التي (المجموعة التجريبية الثانية : مقارنة بالمجموعتين األخرى) Motivationبالتحفيز 

  .والمجموعة الضابطة) أسلوب حل المشكالت - بالمهام  -تعزيزها

التحصيل على  التعليم التعاونيأثر قياس  إلىهدفت وقد  )هـ٢٠٠٣فودة،(دراسة   

الدراسة  أجريت. بجامعة الملك سعودطالبات آلية التربية  لدىاالتجاه نحو الحاسب و

طالبة درست  ٧٦ تجريبية موعمجال طالبة، ١٥٣من  عينةفي  لتجريبي،بالمنهج شبه 

طالبة، درست الحاسب بالتعلم  ٧٧ومجموعة ضابطة  التعليم التعاونيالحاسب بأسلوب 

، ومقياس ٠.٩٢تحصيلي بمعامل ثبات  اختبار: من إعداد الباحثة الدراسةأداتي  ،الفردي

وجود  الدراسة، وأظهرت ٠.٨٢خماسي نحو الحاسب معامل ثباته  Likertاتجاه ليكرت 

 دالةوق دالة إحصائيا في التحصيل لصالح المجموعة التجريبية، آما وجد آذلك فروق فر

توجد فروق  بينما ال الرأي، والقلق، والوعي بأهميته،: في االتجاه نحو الحاسب في محاور

  . في محور الخوف من دراسة المقرر

التزامني غير  اإللكترونيهدفت لقياس أثر التعلم  (٢٠٠٤ ,Kosiak) دراسة آوزياك  

أجريت الدراسة  . على تيسير حل مسائل مقرر الجبر وعلى التحصيل التعليم التعاونيو

) ١٥(لمدة  Montana State Universityمونتانا  واليةفي مقرر مدخل الجبر في جامعة

  اختيرت مجموعتي الدراسة عشوائيا من ثمان مجموعات وقد ، )م٢٠٠٤(عام  اأسبوع
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وتم التعيين العشوائي للمجموعتين إحداهما  طالبا )٥٦(بلغ عدد أفرادها تدرس المقرر، و

عدد . بنفس المدرس) F٢F( صفضابطة واألخرى تجريبية، تم تدريسهما في ال

 ٣قسمت إلى ست مجموعات تعاونية، طلب من آل عضو ) ٢٦(المجموعة التجريبية 

إضافة إلى حضوره  WebCTمشارآات أسبوعيا في منتدى النقاش في نظام إدارة التعلم 

درست نفس المقرر بطريقة فردية في ) ٣٠(والمجموعة الضابطة عددها . القاعة الدراسية

للمشارآات  اإللكترونيتحليل المحتوى : استخدمت الدراسة أداتين. القاعة الدراسية فقط

 ,Gunawardena, Lowe, and Anderson’sلجوارندينا وزمالءه   WebCTفي منتدى 

وتوصلت  ،)٠.٨٩(و  )٠,٨٧(تحصيلي، بلغ معاملي ثبات األداتين  ختباراو ١٩٩٧

الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها تفوق المجموعة التجريبية على الضابطة بفروق 

في التحصيل، آما  وجد ارتباط ايجابي بين الذين سجلوا ) ٠.٠٥(دالة عن مستوى 

 ختبارلتجريبية ودرجاتهم في االمستويات عليا في تحليل المحتوى في المجموعة ا

  .التحصيلي

هدفت إلى  (٢٠٠٣,Wever, Valcke & Winckel)دراسة ويفر  وفالك و وينكل    

المعزز  التعليم التعاونيفي بيئات )  مخطط معرفي( Structureأثر إضافة  بناء  معرفة

على  بالتقنية على مهارات المعرفة لدى طالب آلية الطب دراسة شبه تجريبية طبقت

طالب طب في مقرر متقدم لمدة شهرين، تم تقسيم العينة إلى   ١٢مجموعتين من 

التعاوني باالعتماد على  اإللكترونيالتعلم مجموعتين بالتساوي درست المجموعتين بنظام 

مزود بوسائط االتصال ساحات نقاش، بريد، محادثة، تم تزويد  LMSنظام إدارة تعلم 

بينما لم تزود به المجموعة ) مخطط معرفي( Structureبناء المجموعة التجريبية بأداة 

 Gunawardena Lowe andالتجريبية، استخدمت الدراسة أداة جوارندينا وزمالئه 

Anderson, اإللكترونيإلدراجات الطالب في الموقع  اإللكترونيلتحليل المحتوى  ١٩٩٧ 



  
 

إحصائيا عند مستوى  دالة وجود فروق الدراسةتوصلت لها  التي نتائجالللمقرر، واهم 

   بين المجموعتين في مهارات التفكير العليا لصالح المجموعة التجريبية، بينما ال) ٠.٠١(
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يوجد أثر لمتغير الجنس،  وال ،يوجد فرق دال للتفاعل االجتماعي على وظائف التفكير

  .التعليم التعاونيووجد أثر للخبرات السابقة في 

في  المشارآةإلى تعزيز التعاون و هدفت ) ٢٠٠٣,Sudweeks( دراسة سدويكس  

دراسة تجريبية نظام المجموعة الواحدة، طبقت في جامعة . اإللكترونيبيئات التعلم 

 فيوطالبة  اطالب ١٥٦على عينة من  Murdoch University,  Australiaمردوخ باستراليا 

يق من أربعة أعضاء، آل فر ،فريق عمل ٣٩مقرر التصميمي التعليمي، قسموا إلى 

على اإلطار العام  إعتمادًااستخدمت الدراسة استبانه أعدها الباحث، طبق الباحث الدراسة 

على ثالث  المشتملة ٢٠٠١ ) Oliver(لـ أوليفر  اإللكترونيللعناصر الحاسمة في التعلم 

المحور : طبق الباحث النموذج آالتالي ،مهام التعلم، مصادر التعلم، دعم التعلم: محاور

مصادر ) ٢. منتديات النقاش، المنتديات الخاصة، السبورة البيضاء: مهام التعلم: األول

، القراءات، أدلة ووثائق المساعدة، بوابة  Lecture Notesمذآرات الدروس : التعلم

التقويم، إرشادات العمل الجماعي، العروض، الصور، البريد : دعم التعلم) ٣. الويب

تم تعزيز التعاون بين أعضاء المجموعات بإتباع مبادئ . ات االتصال، معلوماإللكتروني

التفاعل و ،المسؤولية الشخصية، واالعتماد المتبادل االيجابي: وهي التعليم التعاوني

وتم تقسيم األدوار داخل . المعالجة في المجموعة، والمسؤولية الذاتية، والمعزز

، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج لى قائد، ومستشار، وباحث، ومقدمالمجموعات إ

%) ٥٥(ومنها أن االتصال في المجموعات آان عاليا من وجهة نظر نصف العينة، ولدى 

إمكانية %) ٥٧(من العينة شخص يعنى بمتابعة أعمال المجموعة والتنسيق، ويرى 

صة يقدّرون فر%) ٤٧(و. الوصول إلى إجماع في القرارات، واالستمتاع بالعمل الجماعي

ويرى . يجدون سهولة وفهم لمهام العمل بدقة%) ٧٥(الثقافات  اختالفالعمل في ظل 



  
 

خبرة تعلم فعالة، وفهم للعمل في الفرق  لهم أن العمل الجماعي عبر الويب حقق%) ٧٧(

  .واالعتمادية على الذات في التعلم Virtual teamاالفتراضية 

- ٥٩-  
  

إلدارة  التعليم التعاوني استخدامة أثر معرفإلى هدفت  )هـ١٤٢٢(حريـري دراسة   

، استخدم المنهج الوصفي التحليلي والمنهج شبه التجريبي، تحصيل الطالب على صفال

طالب من الصف األول متوسط في إحدى مدارس مدينة  ٤٠من  الدراسةتألفت عينة قد و

تجريبية إحداهما   ا،طالب ٢٠إلى مجموعتين آل منهما  الدراسةوتم تقسيم عينة  ،جدة

واألخرى ضابطة درست بالطريقة التقليدية، وقد توصلت  التعليم التعاونيدرست بأسلوب 

إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية في  الدراسة

    .العلوم، واللغة االنجليزية، واإلمالء، والقواعد

 التعليم التعاونييق إستراتيجية أثر تطبهدفت معرفة  )٢٠٠٢عبد الحميد، (دراسة   

والتعلم الفردي في إآساب الطالب المعلمين للجوانب المعرفية واألدائية المرتبطة بمهارات 

تألفت عينة  ،اتبعت الدراسة المنهج التجريبي ،تصميم بعض المواد التعليمية وإنتاجها

 اطالب ١٠٥م م  وعدده١٩٩٩/م٩٨الدراسة من طالب آلية التربية جامعة الملك فيصل 

 اطالب ٣٥في التعلم الفردي،  طالبا ٣٥ التعليم التعاونيفي  اطالب ٣٥قسمت إلى ثالثة أقسام 

تحصيلي لقياس الجوانب  اختبار: البحث على أداتين وهما اعتمدفي المجموعة الضابطة، 

المعرفية المرتبطة بمهارات تصميم وإنتاج الرسومات، وبطاقة معايير لتقويم مستوى 

وجود فروق إحصائية في : إلى النتائج التالية الدراسةوقد توصلت  ،ومات واللوحاتالرس

التعليم والمجموعة الضابطة لصالح مجموعة  التعليم التعاونيالتحصيل بين مجموعة 

إحصائيا بين مجموعة التعلم الفردي والمجموعة  دالة، آذلك وجود فروق التعاوني

في التحصيل بين الة توجد فروق د ال بينما الضابطة لصالح المجموعة التجريبية،

والمجموعة  التعليم التعاونيبين مجموعة  دالةآما وجدت فروق  ،المجموعتين التجريبيتين

الضابطة في بطاقة تقويم مستوى إنتاج لصالح المجموعة التجريبية، آذلك وجدت فروق 



  
 

في تقويم مستوى اإلنتاج، لصالح مجموعة التعلم الفردي مقارنة بالمجموعة التجريبية  دالة

  .تقويم اإلنتاج فيعلى مجموعة التعلم الفردي  التعليم التعاونيوتفوقت مجموعة 

   - ٦٠-  
  

التعلم مقارنة التفاعل بين  إلى هدفت الدراسة (٢٠٠٢ , Chou)دراسة شو   

تجريبية تصميم مجموعتين ضابطة  شبهدراسة . المتزامن وغير المتزامن اإللكتروني

 Hawaiiي اطالب وطالبة في مقرر دراسي في جامعة هاو ٤٠ة، طبقت على وتجريبي

University تم التعيين العشوائي للمجموعتين وقسمت آل مجموعة إلى مجموعات ،

التعلم  استخدامصغيره آل منها مكون من أربعة أفراد، درست المجموعة التجريبية ب

، وتم تدريس Web CTام إدارة التعلم في نظ Chatالدردشة  استخدامتزامن بمال اإللكتروني

في نظام إدارة التعلم  forumsغير التزامني  اإللكترونيالتعلم  استخدامالمجموعة الضابط ب

Web CT ) أداة الدراسة أداة تحليل )اإللكترونيالتعلم وهو النمط السائد في التدريس في ،

 Bales's Interaction Process Analysis (IPA)المحتوى لبيلز لتحليل تفاعل العمليات 

لقياس تفاعل المجموعات الصغيرة، وحدة تحليل األداة الجملة، طبق التحليل على النسخ 

، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق )٠.٨٨(وسجل ثبات األداة . ة للمجموعتيناإللكتروني

جداني في التفاعل االجتماعي الو) ٠.٠١(دالة إحصائيا بين المجموعتين عند مستوى داللة 

 أآبرلوحظ أن التفاعل في االتصال لتزامني والتزامني،  اإللكترونيالتعلم لصالح مجموع 

حيث تقل األسئلة وتكثر اإلجابات فيكون هناك ردود أآثر على النقاش، بينما السؤال الذي 

يطرح في منتدى النقاش لدى المجموعة غير المتزامنة يتلقى مداخلة واحدة أو مداخلتين، 

منها لدى المجموعات الكبيرة والتي  أآبرالمشارآات في المجموعات الصغيرة  ووجد أن

تحليل التباين األحادي وجود  استخداملوحظ فيها عدم مشارآة بعض الطالب، آما  وجد ب

لرئيس المجموعة على أداء المجموعة فكلما وجه النقاش والحوار ) ٠.٠١(أثر دال عند 

يتوجه عمل المجموعة بنفس   task oriented contentبطريقة مهام ترتكز على المحتوى 

الجنس  أثروبدراسة ، الطريقة، وآلما زادت عدد مشارآاته زادت مشارآات المجموعة



  
 

وجد أن مشارآات اإلناث أعلى منها من الذآور لدى المجموعتين ولكن لم تظهر داللة 

 .إحصائية للفروق تعزى لهذا العامل

  - ٦١-  
  

المدّعم  التعليم التعاونيإستراتيجية  استخدامأثر ) ٢٠٠١أبو ناجي، (دراسة   

للكمبيوتر في تدريس العلوم للتالميذ الصف األول إعدادي  hypermediaبالوسائل الفّعالة 

،  Hypertextعلى تنمية اتجاهاتهم العلمية تألفت أدوات الدراسة من النصوص الفائقة

من ثالثة فصول في الصف األول إعدادي وتكونت عينة الدراسة  ،ومقياس االتجاه العلمي

بطريقة عشوائية  بلغ عدد التالميذ في التجربة األولى  بمصر بمدرسة الدعوة بسوهاج

المدّعم بالوسائط  التعليم التعاونيالثانية  تلميذًا والتجربة) ٤٤( التعليم التعاوني

مجموع العينة  بلغبذلك تلميذًا و) ٤٢(تلميذًا والمجموعة الضابطة ) ٤٤(  Hypertextالفائقة

وجود فروق إحصائية بين : وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية. تلميذًا) ١٣٠(

على المجموعة الضابطة، وجود  التعليم التعاونيالمجموع التجريبية األولى والتي درست ب

ز المعز التعليم التعاونيفروق إحصائية بين المجموع التجريبية الثانية والتي درست ب

بين  دالة، ووجود فروق Hypertextبالوسائط الفائقة على المجموعة الضابطة 

المعزز بالوسائط  التعليم التعاونيالتي درست ب المجموعتين التجريبيتين لصالح المجموعة

  .التعليم التعاونيوقد استدل الباحث من ذلك أثر الحاسب على تعزيز . Hypertextالفائقة 

    اإللكرتونيللتعلم  اجليل الثاني املعتمد على التعاونيالتعليم  يف دراسات - ٢

 Sharing المشارآةآما أشارت إليه أدبيات الدراسة إلى مبدأ  ٢.٠ترتكز الويب   

 Social Communicationعبر االنترنت والذي يعزز من مفهوم االتصال االجتماعي 

 Wikiوالويكي  Blogsت والذي يعتمد على تشكيلة واسعة من األدوات ومن أهمها المدونا

، Social Networksوالشبكات االجتماعية  Social Bookmarkو والمفضلة االجتماعية 

 المشارآةعلى مبدأ  إعتمادًاوتستخدم في التعليم . عبر االنترنت Podcastالوسائط ونشر 

Collaboration .  



  
 

 اماستخد أثر ةعرفمهدفت  )٢٠٠٧ ,Castaneda Vise(دراسة آاستنيدا فيز   

الويكي والمدونات على التحصيل في مقرر قواعد : أدوات انترنت الجيل الثاني االجتماعية

  اللغة 

- ٦٢-  
  

قبلي، اشتملت الدراسة على  اختباراالسبانية، بعد ضبط المستوى المبدئي للطالب ب

 التعليم التعاونيهل توجد فروق في التحصيل بين مجموعتي طالب : رئيسي ،سؤالين

لى المدونات والويكي؟ وهل هناك فرق في الرضا لتعليم قواعد اللغة االسبانية المعتمد ع

المعتمد على المدونات وطالب الويكي؟ استخدمت  التعليم التعاونيبين مجموعتي  طالب 

وطالبة في مستوى  اطالب )٤١( الدراسةالدراسة المنهج شبه التجريبي، وبلغت عينة 

اللغة االسبانية تم تقسيمهم عشوائيا إلى مجموعتين، متوسط بالجامعة في برنامج تعليم 

المعتمد على الويكي،  التعليم التعاونيدرست بأسلوب ) ١٨(المجموعة األولى عددها 

أداتي . المعتمد على المدونات التعليم التعاوني استخدامدرست ب) ٢٣(والمجموعة الثانية 

وتوصلت الدراسة إلى عدم . يد االتجاهانه تحدبقبلي وبعدي، واست اختبار: الدراسة الرئيسية

 القبلي، آما ال ختباروجود فروق دالة إحصائيا في التحصيل بعد ضبط المدخالت في اال

توجد فروق ذات داللة إحصائية في االتجاه نجو تعلم اللغة االسبانية بين طالب مجموعتي 

  . في المدونات والويكي التعليم التعاوني
  

أثر  معرفةهدفت إلى   (٢٠٠٧ ,Coutinho & Junior)و دراسة  آوتينهو و جوني  

لدى طالب مقرر دراسات عليا في طرق التدريس  التعليم التعاونيالويكي على  استخدام

 اطالب) ١٦(على   Universidade do Minho-Bragaبالبرتغال  افي جامعة مينهو في براغ

، وآل مجموعة تتناقش في مقرر طرق تدريس، تم تقسيم الطالب على مجموعات صغيرة 

 التعليم التعاونيحول موضوع يحدده مدرس المقرر، ويتم النقاش وبناء المحتوى بطريقة 

يتحكم بصالحيات  moderatorالويكي، ودور مدرس المقرر مدير في الويكي  استخدامب

. في تنسيق وإبقاء التعديل أو رفضه بما يقتضي تحقيق هدف المهمة لكل مجموعة أآبر



  
 

دراسة استبانه من تصميم الباحث من دراسة سابقة في تدريج ليكرت خماسي النقاط أداة ال

الويكي، وعن أهمية الويكي  استخدامتصورهم حول خبرة التعاون ب في طالباليقيم فيها 

  الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها أن الطالب سجلوا قيم عالية  توتوصل. آأداة تعلم

- ٦٣-  
  

أحب عمل األنشطة : لكل من التالي) ٤.٧٦إلى  ٤.١٤من (ماسي في  التدريج الخ

الويكي، الويكي ساعدني في تحقيق أهداف التعلم، الويكي دعمت المعرفة لدي،  استخدامب

دفعتني الويكي لتنظيم المعلومات، ساعدتني الويكي على التعرف على طرق تعليم جديدة، 

معرفة، مالحظات مدرس المقرر أعلى جعل عمل الفريق من خالل الويكي مهم لتوزيع ال

، اشعر أن مشارآاتي في بناء المعرفة التي تضمنتها الويكي عمل )٤.٧١(عامل للحفز 

تضمنت االستبانه  التعليم التعاونيوحول . جيد، المصادر التي في الويكي يسرت تعلمي

الويكي آان  ، العمل الجماعي في)٣.٣(العمل التعاوني ينتج جودة أعلى : النتائج التالية

الويكي يسر من تعلمي  استخدام،  بناء المعرفة في العمل الجماعي ب)٤.٣٦(محفز  أآبر

)٤.٥١.(  

الدراسة إلى دمج برامج الشبكات  هدفت (٢٠٠٧,Gicoppo)دراسة جيكوبو   

تمكين المحادثة : في برنامج آلية التربية social networks web٢.٠االجتماعية 

Enabling discourseالموارد ولمشارآة في المعرفة، لدى طالب آلية التربية والثقافة ، ا

، دراسة مسحية، تألفت عينتها من طالب  NY Universityالبشرية في جامعة نيويورك 

، استخدمت االستبانه آأداة للدراسة )٣٨(في آلية التربية عددهم  seminarالحلقة الدراسية 

في نهاية الفصل الدراسي، اقتصرت برامج  طبقت قبليا ثم طبقت مرة أخرى بعد شهرين

وتوصلت الدراسة  Blogsعلى مدونات  social networks web٢.٠الشبكات االجتماعية 

إلى أن الطالب استخدموا المدونات في أنشطتهم ولكن بدرجة محدودة، واشتملت األنشطة 

دة، البحث عن االستشارة أو المساعوالبحث عن المصادر، وعلى مجال اإلدارة، 

والمشارآة في المصادر الخاصة، والمشارآة في المصادر الخارجية، والمشارآة في 

الخارجية  الخبرات، واألنشطة االجتماعية، وسجل أعلى نشاط المشارآة في األنشطة



  
 

جميع األنشطة سجلت قيمة متدنية في أن  علمًا في األنشطة االجتماعية واإلدارة، وأدناه

  المشارآة من قبل 

  

- ٦٤-  
  

تعزى  دالة وقوجود فر ولم تظهر الدراسة الدراسةالمستخدمين وفق ما أشارت له أداة 

  .أو للمتغيرات الديمغرافيه للدراسة Seminarلبرنامج الحلقة الدراسية 

لتدريب في وهدفها ا  (٢٠٠٧ ,Klamma & Others)دراسة آالما وزمالءه   

روبية مشترآة للتعليم العالي حول ضمن مبادرة أو ٢.٠تصميم التعليم عبرالويب استخدام

 Informal learningفي التعلم غير الرسمي  ٢.٠تطبيقات البرامج االجتماعية في الويب 

استخدم في ) .http://www.icamp-project.org: موقعها على االنترنت. (للتعلم مدى الحياة

سجل  Wikiلويكي وا Blogsاالجتماعية اعتماد على المدونات  ٢.٠التدريب أدوات الويب 

نقطه لكل إدراج جديد في  ٢٠سجل لكل مشارك  Sharing softwareت المشارآة او أدو

نقاط لكل  ٣نقط لكل تعليق في مشارآة سابقة و  ١٠موقع الويب التعليمي للمشروع و 

تم تسجيل عدد النقاط ) ١٢٥(تقييم رتبة مشارآة سابقة، شارك في التدريب عينة عددها 

عدد من النتائج ومنها أن  الدراسةأسابيع، وحققت  ٤زمنية آل مرحلة  في ثالث مراحل

من المشارآين،  %) ١٣.٦(يمثلون ما نسبته ) امشارآ ١٧(الذين سجل تفاعل نشط بلغ  

، )نقطة ٦.٦(بينما سجل متوسط النقاط لجميع المشارآين ) نقطة ٤٨.٥(بمعدل نقاط بلغ 

االجتماعية في  ٢.٠برامج الويب  استخدامق بوفي الجزء الثاني من الدراسة البحثية طب

أربع مؤسسات تابعة للتعليم العالي في آل من ترآيا، وبولندا، واستونيا، وليتوانيا مع توفير 

تم تقسيمهم إلى ثمان مجموعات، استخدمت أداة تحليل ) ٣٦(بلغ عدد الطالب  ،مدرس

، وقد سجل (١٩٩٢) Henriعبر الشبكات لهنري  للتعليم التعاوني اإللكترونيالمحتوى 

قيم لكل محور على النحو ال أآبرالتفاعل االجتماعي قيم متدنية ولكنها موجبة وبلغت 

آيف اختار األداة المناسبة، : سجل أعلى قيمة الفيديو التفاعلي، التقنية: التعاون: التالي



  
 

وأيد . المشارآة في المعلومات االجتماعية: استبانه، االجتماعي أصممآيف : المهام

  . لتعلم في المستقبلل ٢.٠األدوات االجتماعية في الويب  استخداممن المشارآين %) ٩٤(

    

- ٦٥-  
  

شبكات االنترنت  أثرإلى قياس  الدراسةهدفت  ٢٠٠٧ ,Ryan)(دراسة ريان   

. نحو التعاون في مستوى المدارس المتوسطة ياالجتماعية على التحصيل واإلدراك الحس

ك اتقيس اإلدر ستبانهتحصيلي وا اختبارالتجريبي، أداتي الدراسة استخدم المنهج شبه 

ثالث ، طبقت الدراسة لمدة .(٢٠٠٥) Michaelsenالحسي نجو التعاون بناء على أداة  

طالب وطالبة،  ٤٠٠، تم اختيار عينة عشوائية حجمها أسابيع بمدراس ضاحية شيكاغو

لكل  ٥٠.(ى أربع مجموعاتقسموا إل. لكل من الصف السادس والثامن ٢٠٠بواقع 

: استخداممجموعتان تجريبية ومجموعتان ضابطة، تم تدريس الطالب ب) مجموعة

المدونات ، والويكي ، والمنتدى لجميع المجموعات، زودت المجموعات التجريبية بتدريب 

بر وع صفالمدونات والويكي والمنتديات في العمل التعاوني في ال استخدامحول 

 الدراسةوتوصلت . المجموعات الضابطة بهذا التدريب اإلضافي لم تحظ االنترنت، بينما

إلى عدد من النتائج منها عدم وجود فروق دالة إحصائية في التحصيل بين المجموعات، 

في اإلدراك الحسي نحو العمل التعاوني ) ٠.٠٥(إحصائيا عند مستوى  دالةمع وجود فرق 

 ستخدامإحصائيا في اال دالةلجنس وجد فروق لصالح المجموعات التجريبية، وفي متغير ا

 توجد داللة في الفروق في اإلدراك الحسي نحو العمل التعاوني، وال لصالح اإلناث بينما ال

 دالةفروق  تتعزى لمتغير الصف الدراسي بينما وجد ستخدامفي اال دالةفروق  دتوج

حسي للعمل لصالح الصف الثامن مقارنة بالصف السادس في اإلدراك ال) ٠.٠٥(

  .التعاوني

انعكاس تفكير  أثرهدفت إلى معرفة  (٢٠٠٦ ,Perschbach)دراسة برسباتش   

 ٦٧المعتمد على المدونات، تألفت عينة الدراسة من  التعليم التعاوني استخدامالطالب ب



  
 

 Vocational Communityطالب وطالبة في مقرر مدخل في الحاسب في آلية تقنية 

College  ،آل  أنشاسة في منهجها األسلوب الكمي والنوعي، في بدء الدراسة دمجت الدرا

  مدونة،  ٦٨شبكة مستخدمين من  تب مدونة تم ربطها مع مدونة المقرر، وبذلك تكونالط

- ٦٦-  
  

قارئ ار   استخداممدونة لكل طالب واحدة، وب ٦٧واحدة رئيسية للمقرر تخص المدرس و 

للتدريس والتفاعل بين  platformآزية تم العمل في منصة مر RSS Feedsار اس 

 التعليم التعاونيأداة تحليل ) في المعالجة الكمية(أداتي الدراسة األساسية . المدونات

، وأداة تحليل جاريسون للتفكير الناقد في (١٩٩١) Henriاالجتماعي عبر الشبكات لهنري 

داتين وإدخال بياناتهما في ، تم ترميز األ (١٩٩٢) Garrisonعبر الشبكات  التعليم التعاوني

يعطي النتيجة  Data Miningبرنامج حاسب لتحليل المحتوى مبني على بنوك البيانات 

في  :على النحو التالي نسبة الطالب، وقد آانت للتفاعل االجتماعي في تدريج خماسي

، %)١٢) (راضي -الرابع(المستوى  ،%)٤٠) (متحمس -"أعلى قياس"الخامس(المستوى 

غير  -ثانيال(مستوى ال، %)٩)(خاب ظنه في التعاون عبر المدونات -الثالث( مستوىال

أن أآثر من نصف  وقد لوحظ%). ٢٤)(ضد المدونات - األول(، المستوى %)١٥) (متأآد

  .  ن لديهم تفاعل ايجابي في العمل التعاوني المعتمد على المدوناتاالعينة آ

  تعقيب على الدراسات السابقة
  :التالية الرئيسية لنقاطاالمالحظات في الدراسات السابقة في يمكن إيجاز أهم 

غالبية الدراسات على المنهج الكمي تصميم الدراسات شبه التجريبية، آما  اعتمد -

  .دمج بعضها بين المعالجة الكمية والنوعية للدارسة

في  )الفا آرونباخ( اخدمت العديد من المعالجات اإلحصائية ومن أآثرها تكراراسُت -

، وآاي تربيع،  وتحليل التباين المصاحب  t-testت  اختباراس الثبات، قي

ANCOVA.  



  
 

م ٢٠٠٦، دراسة في الجيل الثاني للتعلم اإللكترونيحداثة الدراسات المعتمدة على  -

وذلك لحداثة المجال وما نتج عن ذلك من ندرة الدراسات فيه . م٢٠٠٧والبقية سنة 

 .لوعدم التوصل لدراسة عربية  في المجا

  

- ٦٧-  
  

ة لكل من هنري اإللكترونيعبر الشبكات  للتعليم التعاونيتحليل المحتوى  استخدام -

Henri (١٩٩٢) ،وزمالئه  جونوارديناGunawardena & Others(١٩٩٧) ،

   (١٩٩٢)Garrison and Othersوجاريسون وزمالئه 

على نظام  اعتمدالتقليدي  اإللكترونيفي التعلم  التعاوني في التعلم  الدراساتمعظم  -

   LMSإدارة التعلم 

دراسة واحدة فقط طبقت في التعليم قبل الجامعي في المرحلة المتوسطة، وبقية  -

  .العليا الدراساتعلى طالب دراستين  منها الدراسات في المرحلة الجامعية

تنوع الجغرافي لتطبيق الدراسات فأشتمل على المملكة العربية السعودية، والدول ال -

  .ودول االتحاد األوروبي، وغالبية الدراسات طبقت في الواليات المتحدة العربية،

في  ١٦، إلى ٢٠٠٧ ,Ryan)(في دراسة ريان  ٤٠٠من  الدراساتتمايز حجم عينة  -

  (٢٠٠٧ ,Coutinho & Junior) دراسة آوتينهو و جونيو 

حدة المعتمد على الويب على التحصيل، وا التعليم التعاوني أثرثالث دراسات قاست  -

المعتمد على  التعليم التعاونيواستخدمت ) ٠.٠٥(دال عند مستوى  أثروجدت 

 ,Kosiak)في دراسة آوزياك  صفالمدونات مدمج مع التعلم التقليدي في ال

على التحصيل في دراسة في  للتعليم التعاونيدال  أثر، واثنتان لم تجد (٢٠٠٤

المعتمد على المدونات،  اونيالتعليم التعوالتي وظفت  ٢٠٠٧ ,Ryan)(دراسة ريان 

 التعليم التعاونيوالتي طبقت ) ٢٠٠٧ ,Castaneda Vise(و دراسة آاستنيدا فيز 

  .المعتمد على المدونات والويكي
  



  
 

  السابقة الدراساتستفادة من الأوجه ا

السابقة، ومن العناصر التي  الدراساترئيسي على األدبيات و لالباحث بشك اعتمد

  : لسابقة وتمت االستفادة منها ما يليتضمنتها الدراسات ا

  

- ٦٨-  
  

  .التعليم التعاونيفي  ٢.٠والويب ١.٠التعرف على آيفية تطبيق أدوات والويب  -

   .ةاإللكترونيالمعتمد على البيئة  التعليم التعاوني إستراتيجياتالتعرف على  -

وحدة ، والتعليم التعاونيلقياس  اإللكترونيالتعرف على أدوات تحليل المحتوى  -

ق ي، والمعوقات التي تواجه تطبمنهاالتحليل لكل أداة وطرق ترميز المحتوى لكل 

  .وطرق تالفيها ةآل أدا

، مثل برامج المدونات الدراساتاالستفادة من البرامج المستخدمة في تطبيق  -

 والتعرف على برامج) Wiki space and PB Wiki(، والويكي )Bloggerبرنامج (

 . Moodleمفتوح المصدر نظام إدارة التعلم 

وهي برامج  E-Learninig٢.٠ اإللكترونيالتعرف على منصة الجيل الثاني للتعلم  -

ومنها قاري التلقيم بلوجلين  RRS feeds aggregatorsتجميع التلقيم ار ار اس 

Blogline  وقاري التلقيم من جوجلGoogle Reader وهي تقابل نظام إدارة التعلم ،

LMS التقليدي اإللكترونيلم في نظام التع.  

، وتضمينها في Future Research المستقبليةلدراسات اتوصيات االستفادة من  -

  .الحالية الدراسةإجراءات 

على سبيل المثال ما (السابقة وتالفيها  الدراساتالحيطة لما ورد في محددات  أخذ -

ي، يل من عدم زج الطالب جميعهم في مهام تعلم جماع Coutinhoورد في دراسة 

  )يوآل لمن يغلب عليهم نمطية التعلم الفردي مهام فردية داخل المجموعة



  
 

ولن يرتق مستوى  ،مباشرة في التعاون اباالعتبار أن الطالب لن ينهمكو خذاأل -

دراسات إلى أن مستويات ال بعض النقاش لدرجات تفاعل تعاوني عالية، بل أشارت

   .shallowالنقاش متدنية 

 وفقا ،لدى أفراد المجموعة التعليم التعاوني على رئيسال ورد أهميةعلى  التعرف -

؛ لذا روعي في الدراسة توجيه تعليمات دقيقة (٢٠٠٢ , Chou)شو  يهما أشار إلل

 .لمهام بدقةل هملرؤساء المجموعات ومتابعة أدائهم  والتأآد من تنفيذ

- ٦٩-  
  

التعاوني  اإللكتروني الوعي ألهمية دور المعلم في تحفيز الطالب في بيئات التعلم -

    (٢٠٠٧ ,Coutinho & Junior)آما أشار لذلك  دراسة آوتينهو و جونيو 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

- ٧٠-  
  

  فروض الدراسة 
  : ، تم صياغة الفروض الصفرية التاليةهابناء على مشكلة الدراسة وأهدافها وأدبيات

بين مجموعة الجيل الثاني للتعلم  تعليم التعاونيالتوجد فروق ذات داللة إحصائية في ال  -١

 . ومجموعة التعلم اإللكتروني التقليدي E-learning٢.٠ اإللكتروني

للتعليم  فق تدريج جونواردينا وزمالئهووتفرع من الفرض الرئيسي خمسة فروض    

  :وهي المعتمد على شبكات الحاسب التعاوني

 للتعلم اإللكترونيجموعة الجيل الثاني توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مال  -١-١

/ المشارآةعند مستوى  التعليم التعاونيفي  اإللكتروني التقليديومجموعة التعلم 

 .المقارنة في المعلومات

 للتعلم اإللكترونيتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعة الجيل الثاني ال  -٢-١

 ختباراالعند مستوى  تعاونيالتعليم الفي  اإللكتروني التقليديومجموعة التعلم 

 .والتعديل في التأليف أو بناء المجموعة

 للتعلم اإللكترونيتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعة الجيل الثاني ال  -٣-١

النقاش حول عند مستوى  التعليم التعاونيفي  اإللكتروني التقليديومجموعة التعلم 

 . إعادة بناء المعرفة/ المعنى



  
 

 للتعلم اإللكترونيات داللة إحصائية بين مجموعة الجيل الثاني توجد فروق ذال  -٤-١

 ختباراالعند مستوى  التعليم التعاونيفي  اإللكتروني التقليديومجموعة التعلم 

 .والتعديل في التأليف أو بناء المجموعة

 للتعلم اإللكترونيتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعة الجيل الثاني ال  -٥-١

جمل الموافقة عند مستوى  التعليم التعاونيفي  اإللكتروني التقليديلم ومجموعة التع

  ."المعاني الجديدة"للمعاني المبنية حديثا 

تعزى  عينة الدراسة لدى التعليم التعاونيجد فروق ذات داللة إحصائية في ال تو -٢

 .االنترنت ستخدامال
  
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفصل الثالث

  إجراءات الدراسة
  

  
  
  
  
  



  
 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

- ٧٢-  
  

 الفصل الثالث

  إجراءات الدراسة
  مقدمة 

والذي اتبع المنهج شبه التجريبي  منهج الدراسة وصف هذا الفصل علىاشتمل 

متغيرات البعدي، وتم تحديد  ختبارتصميم المجموعتين الضابطة والتجريبية ذات اال

الصدق  ، وطرق الضبط التجريبي من خالل إيراد طرق التحكم في مهدداتالدراسة

الداخلي والخارجي، وتم تحديد المجتمع والعينة، ووصف أدوات الدراسة مع تحديد طرق 

التحقق من صدقها وثباتها، تلى ذلك وصف مفصل إلجراءات تطبيق الدراسة في المرحلة 

، والقياسات البعدية لكل من المجموعتين الضابطة والتجريبية، مع التنفيذالقبلية، وفي 

  .اإلحصائية إيضاح المعالجات
  منهج الدراسة  

 Quasi)المنهج شبه التجريبي  استخدامتم  Experimental  Design) وتضمن التصميم ،

الجيل الثاني  استخدامب التعليم التعاونيتجريبية تم تدريسها بأسلوب  األولى ،مجوعتين

 E‐Learning) للتعلم اإللكتروني والثانية . (Blog)والمدونات  (wiki)المعتمد على الويكي  (٢.٠



  
 

 اإللكترونيالتعلم المعتمد على  التعليم التعاونيضابطة درست نفس المحتوى بأسلوب 

 Learning)التعلم إدارة التقليدي بنظام  Management  System) وتم التحقق من تكافؤ ،

على العشوائية في االختيار والتعيين ألفراد  إعتمادًاالمجموعتين قبل تطبيق التجربة 

من األدوات قبل التجربة للتحقق من تكافؤ المجموعات  تين، وتم تطبيق عددًاالمجموع

) ٣الملحق( الجيل الثاني للتعلم اإللكترونيو) ٢الملحق( اإللكترونيالتعلم  إستبانةوهي 

التجربة  أثر، وبعد االنتهاء من تطبيق التجربة تم قياس )٥الملحق( التعليم التعاونيوفي 

أداة  استخدامب التعليم التعاونيعلى ) يل الثاني للتعلم اإللكترونيالج: المتغير المستقل(

في البيئة  التعليم التعاونيلقياس  (Content Analysis)الدراسة الرئيسة وهي تحليل المحتوى 

  مدخالت  ، طبقت األداة في المجموعة التجريبية على)٤الملحق(المعززة بشبكات الحاسب 

- ٧٣-  
  

 ، وفي المجموعة الضابطة(Wiki)والويكي  (Blogs)المدونات  فية اإللكترونيالطالب 

  .(LMS)نظام إدارة التعلم إدراجات الطالب في 
   متغريات الدراسة
  :  (Independent Variable) المتغير المستقل

  .الجيل الثاني للتعلم اإللكتروني  

  : (Dependent Variable) المتغير التابع

  .التعليم التعاوني  
  لتجريبي الضبط ا

لضبط المتغيرات تم إتباع عدد من اإلجراءات ومن أهمها محاولة السيطرة على   

 آامبل وستانلي، آما ورد عن  (Factors effecting Validity)لصدقل دةمهدالمعامالت ال

(Campbell and Stanley)  التجريبية فيما أطلقا  شبهإيضاحهما لمهددات الدراسات في

     .(٥١١ ; ١٩٩٨ ,Schafermeyer & Hurd) سكافيرمير وهورد .الخارجيو عليه الصدق الداخلي



  
 

א−١ א  (Internal validity)א

مدى المتغير  أي إلى بمعنىالصدق الداخلي إلى أي مدى تعد التجربة حقيقية، يعني 

ومهددات الصدق الداخلي وطرق . المستقل هو السبب المؤثر في المتغير التابع

  : البحث آما يلي معالجتها في

  (History) التاريخ - ١-١ 

 الدراسةول فترة تطبيق الدراسة إلى وجود عوامل أخرى تؤثر في نتائج طقد يؤدي   

أجريت في  الدراسةلكون  الحالية مهدد للدراسة ذلك مثليغير المتغير المستقل، ولم 

   .)ضابطة وتجريبية(فصل دراسي واحد ولوجود مجموعتين 

  (Maturation) النضج - ٢-١ 

  .الدراسةجود مجموعتين في تصميم ولو، التطبيقلم تمثل مهدد لقصر فترة   

  

- ٧٤-  
  

  (Instrumentation) أداة القياس -٣-١ 

المعتمد على شبكات  للتعليم التعاونيالرئيسية هي أداة تحليل المحتوى  الدراسةأداة 

 ,Gunawardena ; Lowe and Anderson)الحاسب لجوارندينا ولو واندرسن 

  .، وتم التحقق من الصدق والثبات(١٩٩٧

  (Selection bias)االختيار حيز ت -٤-١

   .الدراسةتم االختيار والتعيين العشوائي لمجموعتي   

  (Experimental mortality)الفناء التجريبي  -٥-١

  .عينة الدراسة ببرنامج تعليمي نظامي واللتحاق، التطبيقلم يمثل مهدد لقصر فترة  

  (Experimenter Bias)تحيز المجرب  -٦-١

 أثرجراءات بطريقة تؤدي إلى وجود اإلبالحسبان عدم اندفاع الباحث في  خذتم األ  

في التعامل مع الطالب  (check list)قائمة تدقيق  استخدام تم لذا ؛في النتائج لباحثل

في التدوين،  ترتكز على عدم التمييز بين المفحوصين، في االتجاه أو السلوك، والدقة



  
 

بشكل رئيسي على  اإللكترونيوعدم إصدار أحكام مسبقة العتماد أساليب التعلم 

في مجتمعات  األبعاد الثقافية للجمهور المستهدف وآون هذه التجربة لقيت قبوًال

وفق الثقافة وأساليب التعلم في مجتمع تطبيق  امعينة ال يعني بالضرورة تقبله

  .الدراسة

  (Response Bias)ت المفحوصين تحيز استجابا -٧-١

 اإللكترونيهي تحليل المحتوى  الدراسةتم التغلب على هذه المشكلة آون أداة   

 Gunawardena, Lowe)الشبكات لجوارندينا وزمالئه  المعتمد على للتعليم التعاوني

and Anderson, ةاإللكترونيمشارآات الطالب وطبقها الباحث على  .(١٩٩٧ .  

  )Prior Experience( السابقةالخبرات  -٨-١

 تكافؤ، آما تم التحقق من نالمجموعتي ألفرادتم االختيار والتعيين العشوائي   

  المجموعتين في الخبرات السابقة التي قد تؤثر على نتائج الدراسة واشتملت على 

- ٧٥-  
  

 انظر(اإللكترونيلتعلم الجيل الثاني ل، واإللكتروني، والتعلم التعليم التعاوني

  ).٢،٣،٥:المالحق

א−٢  (External Validity)א

ذ عدد من اإلجراءات للتأآد من تحقيق مستوى اتم اتخعلى تعميم النتائج، و ةوهو القدر  

  :ومنها ما يلي. عالي في هذا المجال

  : (interaction effect of testing) ختبارتفاعل اال أثر -٢-١

والتي يتم تحليلها عن طريق الباحث وال  اإللكترونيى أداة تحليل المحتو الدراسةأداة 

  .يتعامل معها الطالب 

 The interaction effects of) تفاعل تحيز االختيار والمتغير التجريبي أثر-٢-٢

selection biases and the experimental variable):   

عتين إلى تم توزيع الطالب إلى مجموعتين بشكل عشوائي، آما تم تعيين المجمو

 .ضابطة وتجريبية بشكل عشوائي



  
 

 Reactive effects of experimental) :تفاعل الترتيب للتجربة  أثر -٢-٣

arrangements)   فالطالب في على النتائج لم تؤثر ترتيبات التجربة ،

وهم ال يلتقون مع . المجموعتين الضابطة والتجريبية يعملون باالعتماد على االنترنت

  .أثناء تنفيذ التجربة )الباحث(درس المادة بم وأهم ضعب

  :(Multiple-treatment interference)تداخل المعالجات المتعددة  -٢-٤

  .خارج تصميم التجربة هذا العنصر

    :(Variance error)خطأ التباين  -٢-٥

يسبب خطأ التباين إلى إصدار حكم عن وجود داللة في الفروق وقد تكون هذه الفروق 

تشتت البيانات، وتم محاولة تالفي الوقوع في  عن، بل هي ناتجة دثة تجريبيًاغير مستح

وتصميم التجربة والتحكم في المتغيرات  هذا الخطأ بثالثة طرق في أدوات القياس 

  بعد التحقق من مواصفاتها أداة القياس  استخدامتم : الدخيلة وذلك على النحو التالي

- ٧٦-  
  

 Gunawardena, Lowe(يل المحتوى لجوارندينا وزمالءه وهي أداة تحل كومتريةيالس

and Anderson, وذلك وتم استبعاد أدوات أخرى أشارت لها األدبيات ) ١٩٩٧

بشكل يحقق درجة عالية من  وجد صعوبة  في تطبيقها العتمادها على وحدات تحليل 

جعل االستطالعية، آذلك تم اختيار تصميم تجريبي  أثناء الدراسة وذلك الثبات

التي  اإللكترونيللتعلم فأدوات الجيل الثاني  ،المعالجات متمايزة عن بعضها البعض

وبرامج  (Wiki)والويكي  (Blogs)ت على المدونات اعتمداستخدمت آعامل تجريبي 

والشبكات  (Podcasting)ونشر الوسائط عبر الويب  (Sharing)المشارآة عبر الويب 

بينما استخدمت المجموعة الضابطة نظام إدارة التعلم  ،(Social Networks)االجتماعية 

(LMS)،  اإللكترونيللتعلم وهو يختلف في مفهومه وتطبيقه عن أدوات الجيل الثاني ،

للتحكم في المتغيرات الدخيلة  الدراسةآما تم االختيار والتعيين العشوائي في عينة 

  .ها على النتائجأثربطريقة تقلل من 



  
 

   الدراسةجمتمع 
لك خالد في أبها طالب آلية المعلمين في جامعة الم جميع مجتمع الدراسة من تألف

  .هـ١٤٢٨/١٤٢٩طالب في العام الدراسي ) ٨٧٤(والبالغ عددهم 
   عينة الدراسة

في الفصل الدراسي األول من العام  طالبا )٥١(عشوائية حجمها  ةتم اختيار عين 

وعتين األولى ضابطة عدد طالبها إلى مجم هـ، ثم قسمت العينة عشوائيًا١٤٢٨/١٤٢٩

التقليدي  اإللكترونيأدوات التعلم  استخدامب التعليم التعاونيدرست بطريقة  طالبا )٢٦(

عددها  تجريبية، والمجموعة الثانية (Learning Management System)نظام إدارة التعلم (

 ثاني للتعلم اإللكترونيالجيل الأدوات  استخدامب التعليم التعاونيدرست بطريقة  اطالب) ٢٥(

 ثم قسمت آل مجموعة عشوائيًا ،(Wikis)، والويكي (Blogs)والذي يرتكز على المدونات 

اختيار رئيس  اعشوائيطالب، وتم ) ٥إلى  ٤من (إلى ست مجموعات آل مجموعة تتألف 

  .لكل مجموعة

- ٧٧-  
  

   الدراسة تاوأد
  :اآلتيمن تألفت أدوات الدراسة 

  اإللكرتونيعداد للتعلم أداة تقييم االست - ١

من إعداد  اإللكترونيالتعلم  استخدامأداة تقويم ذاتي لقياس مدى االستعداد للتعلم ب   

تشتمل على أربعة ، .(٢٠٠٦ ,Kerr, Rynearson and Kerr) رسون وآيرنيآير وري

المهارات  )٤ التعلم،االعتمادية في  )٣ التعلم الذاتي، )٢، مهارات الحاسب )١:محاور

وقد طبقت األداة قبل إجراء التجربة للتحقق من تكافؤ المجموعتين في  ،آاديميةاأل

 .اإللكترونياالستعداد للتعلم 



  
 

א−١−١

االختصاص  ترجمت األداة إلى اللغة العربية ثم عرضت على محكمين من ذوي

هر على مقترحات المحكمين، لتظ صدق األداة، وتم التعديل بناًءللتحقق من ) ١الملحق (

  ) ٢الملحق(األداة في شكلها النهائي 

א−١−٢

الكلية لثبات األداة  لألداة وبلغت القيم (Cronpach α)تم حساب معامل الفا آرنباخ 

  .قيم ثبات األداة )١-٣( موضح بالجدولو وهي درجة تفي لمتطلبات الدراسة،) ٠.٨٦(
  )١-٣( جدولال

  كترونياإللاالستعداد للتعلم  إستبانةمعامل ثبات 

  

  

  

 : ٢.٠ Elearning اإللكرتونياجليل الثاني للتعلم  إستبانة - ٢

أدوات الجيل  استخدامتجربة للتحقق من تكافؤ المجموعتين في قبل إجراء ال األداة طبقت

  تألفت األداة من قسمين األول عن خصائص الطالب، والثاني  ،اإللكترونيالثاني للتعلم 

- ٧٨-  
  

 ,Karrer(ريراآللتحقق من معرفة الجيل الثاني للتعلم الكتروني من إعداد  ٢٠٠٦ (

  )٣الملحق(

א−٢−١

للتحقق من الصدق، وتم ) ١الملحق (ترجمتها على المحكمين عرضت األداة بعد 

  .  األداة في شكلها النهائي) ٣الملحق (التعديل بناء على مقترحات المحكمين، ويوضح 

א−٢−٢

وهي درجة ). ٠.٨٩(لألداة وبلغت  (Cronbach's α)تم حساب معامل الفا آرنباخ 

  .تفي لمتطلبات الدراسة

  معامل الفا  المحور  م
Cronbach's α 

  ٠.٨٧  مهارات الحاسب  ١
  ٠.٩٠  التعلم الذاتي  ٢
  ٠.٨١  المتعلم ذو االعتمادية  ٣
  ٠.٩٢  المهارات األآاديمية  ٤

  ٠.٨٦  معامل ثبات جميع المحاور



  
 

واندرسن  وجلوارندينا ول  ةاإللكرتونياملعتمد على الشبكات  للتعليم التعاونيأداة حتليل احملتوى  - ٣
Gunawardena,  Lowe  & Anderson.  

، وقام الباحث بتطبيقها على لدراسةا الفروض ختبارالرئيسية ال ألداةا استخدامتم   

، فكل اإلدراج، ووحدة التحليل بها آامل في المجموعتين لطالبل ةاإللكترونيخالت دالم

تدريج الآكل في احد مستويات  فيها مرة يدرج الطالب مشارآة يتم تقييم المشارآة

  :خماسي التاليال

  .والمقارنة في المعلومات المشارآة ):األدنى(المستوى األول 

  .الكشف عن التنافر أو عدم اتساق األفكار :المستوى الثاني

  .معرفةالنقاش حول المعنى وإعادة بناء ال: المستوى الثالث

  .والتعديل في التأليف أو بناء المجموعة ختباراال :المستوى الرابع

  "المعاني الجديدة"جمل وتطبيقات الموافقة للمعاني المبنية حديثا  ):األعلى(المستوى الخامس    

א−٣−١

االختصاص  ترجمت األداة إلى اللغة العربية ثم عرضت على محكمين من ذوي

على مقترحات المحكمين،  صدق األداة، وتم التعديل بناًءن للتحقق م) ١الملحق (

  ) ٤الملحق(لتظهر األداة في شكلها النهائي 

- ٧٩-  
  

א−٣−٢

لكون الثبات من القضايا التي يدور حولها الجدل في أدبيات تحليل المحتوى  نظرًا  

ن أدوات عديدة االستطالعية بي الدراسةفقد روعي في اختيار األداة إجراء مقارنة في 

 ,Gunawardena(، وجوارندينا وزمالئه )(١٩٩٢,Henriمنها أداة هنري  Lowe  and 

Anderson, وآخرون ، وفاهي )١٩٩٧(Fahy ; Crawford and Ally, ٢٠٠١). ،  ووجد

 المتغير التابعبأن أداة جوارندينا وزمالئه األسهل في وحدة التحليل واألآثر ارتباطا 

حدة التحليل فيها إدراج آامل، على سبيل المثال عندما يدرج ، ووللدراسة الحالية

بينما في أداة هنري . الطالب مشارآة في منتدى المقرر تعد هذه المشارآة وحدة تحليل

الترآيز على المعاني مما يهدد من ثبات األداة، وأداة فاهي وحدة التحليل فيها الجملة، 



  
 

. (Cognition)تصنيف االدارآي ال إضافة إلى ترآيزها على تحليل المشارآة وفق

ووفقا لما أورده . والذي اليمثل محور رئيس في المتغيرات التي تبحث فيها الدراسة

 (Split‐Half)والتقسيم النصفي  (Equivalent Forms)طريقة الصور المتكافئة  فإنطعيمة 

ى؛ بينما من الطرق التي لها سلبيات في إيجاد معامل الثبات في دراسات تحليل المحتو

طعيمة، .(تعد الطريقة األآثر مالئمة  (Test‐Retest) ختبارطريقة إعادة اال

ومن أشهر طرق التحقق من ثبات أدوات قياس تحليل المحتوى ). ٢٢٤؛م٢٠٠٤

 ستيملير ؛٢٢٨؛٢٠٠٤طعيمة، ( (Kappa)معادلة آابا  ;  Stemler,  ٢٠٠١  ;   فيرا 

  .).٣٦٢; ٢٠٠٥ ,Viera and Garrettوجاريت

  :ثبات أداة تحليل المحتوى لحساب Cohen's Kappaمعادلة آوهين آابا  -أ - ٣-٢    

معادلة  يريان أن (٢٠٠١) Stemler and Belellستلمر وبيل  ورد في طعيمة أن

 وقد، )٢٢٨ ؛م٢٠٠٤طعيمة، (آابا هي األآثر دقة في تحديد ثبات تحليل المحتوى 

في تجربة  اردينا وزمالئةالمحتوى لجونو تقييم أداة استخدامقام الباحث ب

أجرى عملية تحليل المحتوى بنفس أداة  آخر بمقيماالستطالعية، ثم تمت االستعانة 

  )٢-٣(النتائج الموضحة بالجدول  وتم الحصول على آابا ، وطبقت معادلةالتقييم

- ٨٠-  
  

  )٢-٣(جدول ال  
  ألداة تحليل المحتوى Kappaمعامل الثبات آابا 

الخطأ   القيمة  
  اريالمعي

 الداللة

 Kappaقياس االتفاق  آابا 
  عدد الحاالت

٠.٨٠  
٢٢  

٠.٠٠  ٠.٠٩ 

والتي تدل على ) ٠.٨٠(أن قيمة معامل الثبات آابا بلغت ) ٢-٣(يتضح من الجدول 

 ;٢٣١ ؛م٢٠٠٤طعيمة، ( Kappaمستوى اتفاق آبير، بناء على سلم تقدير الثبات آابا 

وهي درجة . ).٣٦٢;  ٢٠٠١ ,Stemler  يمليرست ; ٢٠٠٥ ,Viera and Garrett وجاري فيرا

  .متطلبات الدراسةبثبات تفي 



  
 

  (Collaborative Learning Assessment)أداة تقييم التعاون   -٤

  (Michaelsen)لميشلسن  التعليم التعاونياألداة الرابعة لتقييم    

א−٤−١

محكمين من ذوي تم ترجمة األداة إلى اللغة العربية  ثم عرضت على مجموعة من ال

. ، للتحقق من الصدق األداة، وتم التعديل بناء على المقترحات)١الملحق(االختصاص 

  ) ٥الملحق(

א−٤−٢

 Cronbachمعادلة الفا آرمباخ  استخداملتحقق من الثبات تم  α، وبلغت قيمته 

  .وهي درجة تفي لمتطلبات الدراسة )٠.٨٣(
   لدراسةاتصميم 

الدراسة وإجابة أسئلتها، ووفقا لما أشارت له األدبيات فروض  ختبارتحقيقا ال  

وما ورد من استشارات المحكمين والخبراء في المجال؛  ،وخصائص بيئة تطبيق الدراسة

وفق تصميم  )Quazi - experimental design(التجريبي  شبهفقد تم تطبيق المنهج 

،  Post test- Only Control Group Design)(فقط  بعدي اختبارالمجموعة الضابطة ب

  .، والمؤلف من مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية)١-٣(والموضح بالشكل

- ٨١-  
  

  
  )١-٣(الشكل 
  الدراسةتصميم 

  

  Experimental:      R  X  O 

            Control:    R      O 

R:  التعيين العشوائي للمجموعة، مالحظة في التجربة تم توزيع الطالب
  .مجموعتين األولى تجريبية، والثانية ضابطة عشوائيا إلى

 X : اإللكترونيلتعلم لالجيل الثاني : إدخال المتغير المستقل(العامل التجريبي(  
O Experimental : البعدي لدى المجموعة التجريبية ختبارنتيجة اال( التجريبيةالمشاهدة(  
O Control           : بعدي لدى المجموعة الضابطةال ختبارنتيجة اال( الضابطةالمشاهدة(  



  
 

أن العديد من الباحثين يرى أن  )Campbell and Stanley(يقول آامبل وستانلي   

 ختبارقبلي، بالرغم من أن مفهوم اال اختبارهذا التصميم ال يبدو آافيا بسبب عدم وجود 

حقيقي القبلي مترسخ بعمق في أذهان الباحثين؛ إال أنه ليس بالضرورة يقدم تصميم تجريبي 

(True Experimental Design) ثرالقبلي ال يعني بالتأآيد أن األ ختبار، فإعطاء اال 

ولكن العنصر الرئيسي الذي يجعل لهذا التصميم  ،التجريبي هو المؤثر على عينة الدراسة

وهي إلى حد بعيد تعد الوسيلة األآثر آفاءة في تالفي االنحياز األولي  ؛قبول هي العشوائية

القبلي  ختبارويرى البعض أن هذا التصميم أفضل من التصميم ذو اال. جموعاتبين الم

القبلي  ختبارالقبلي يزيل الباحث إمكانية التفاعل بين العامل التجريبي واال ختبارفبإزالة اال

. .(٥١١ ;  ١٩٩٨ ,Schafermeyer & Hurd)  سكافيرمير وهورد، يزيل احد مهددات الصدق الخارجي مما

 نظرًالمدخالت الطالب، و اإللكترونيعة أداة الدراسة وهي تحليل المحتوى ونظر لطبي

فلم يكن هناك قيود في إعادة توزيع الطالب  ،اإللكترونيالتعلم  استخداملتدريس المقرر ب

عشوائيا إلى مجموعتين لكون الحضور الكترونيا، فلن يكون هناك تعليم في قاعة دراسية 

تعليم التقليدي، وبذلك تحققت لدى الباحث فرصة التوزيع أو في وقت محدد آما هو في ال

وآما ورد عن آامبل وستانلي بأن . العشوائي للطالب دون التقيد بتوزيع الطالب المسبق

 سكافيرمير وهورد، عشوائية االختيار تعد أهم عامل للتغلب على مهددات الصدق

(Schafermeyer and Hurd, ٥١١ ; ١٩٩٨).     

- ٨٢-  
  

  ت تطبيق الدراسةإجراءا
إجراءات قبلية، والتطبيق، : على ثالث مراحل في التطبيق الدراسةشتملت إ  

وسيتم  تفصيل اإلجراءات البعدية في الفصل الرابع؛ لذا سيقتصر . وإجراءات بعدية

  :النحو التالي ىالحديث في هذا الفصل عن اإلجراءات القبلية والتطبيق، وذلك عل
  إجراءات قبلية: أوال
  :يلي عدد من الخطوات ومن أهمها ما اءالبدء في تنفيذ التجربة تم إجر قبل

 .استكمال اإلجراءات اإلدارية لتطبيق الدراسة -١



  
 

  . تصميم الدراسة شبه التجريبية، وتحديد أدواتها -٢

طالب، ) ٢٢(إجراء دراسة استطالعية لتحديد ثبات أدوات الدراسة، على عينة من   -٣

عة الملك خالد غير عينة الدراسة، تم عرض من طالب آلية المعلمين في جام

   .ومناقشة نتائجها تحت عنوان أدوات الدراسة

وتقسيم أفرادها عشوائيا إلى  إلجراء الدراسة اطالب )٥١(اختيار عينة عشوائية   -٤

 .مجموعتين

يتعهد فيها بمراقبة اهللا في تعامله مع االنترنت،  ،اطالع الطالب وتوقيعه على وثيقة  -٥

 . ة التي تطبق فيها الدراسة ال تتمتع بأمان آافيلكون البيئ

 .واحد أسبوع ، لمدة)٦الملحق( التعليم التعاونيتعريف الطالب ب  -٦

 استخدامالتعلم  ب( التقليدي اإللكترونيمهارات العمل في بيئات التعلم  طبيق الطالبت  -٧

 .لمدة أسبوعين (LMS)نظام إدارة التعلم 

،  حيث الجيل الثاني للتعلم اإللكترونيبيئات الطالب مهارات العمل في  تطبيق  -٨

وتم العمل فيها لتأدية مهام المشارآة في ويكي  (Blog)أسس آل طالب مدونة 

: التطبيقات يللتشارك ق (Google)برامج جوجل والمفضلة االجتماعية، وجماعي، 

 .لمدة أسبوعين) النص، العرض، الصور، الفيديو 

  

- ٨٣-  
  

 
  )٣-٣(جدول ال

  الدراسةوالتاريخ في تطبيق  المهام
  

   

 

 

  ).٢٦(وضابطة ) ٢٥(التقسيم العشوائي لعينة الدراسة إلى مجموعتين تجريبية  -٩

  تاريخ النهاية  تاريخ البدء  المهمة  م

  هـ٧/٥/١٤٢٨  هـ١٨/٤/١٤٢٨  االستطالعية الدراسة  ١
  هـ٨/٩/١٤٢٨  هـ٤/٩/١٤٢٨  التعليم التعاونيتطبيق   ٢
  هـ٢٢/٩/١٤٢٨  هـ١١/٩/١٤٢٨  التقليدي اإللكترونيتطبيق التعلم   ٣
 هـ٢٠/١٠/١٤٢٨  هـ٩/١٠/١٤٢٩  اإللكترونيتطبيق الجيل الثاني للتعلم   ٤
  هـ١/١/١٤٢٩  هـ٢٣/١٠/١٤٢٨  إجراء الدراسة  ٥



  
 

المجموعة (مجموعات تعلم تعاوني فرعية ) ٦(تقسيم آل مجموعة عشوائيا إلى  -١٠

     .كل مجموعةلئيس ، مع االختيار العشوائي ر)طالب ٥إلى  ٤مؤلفة من 

 :الدراسةالتحقق من تكافؤ مجموعتي  -١١

تم إجراء عدد من الخطوات للتأآد من تكافؤ المجموعتين قبل تطبيق التجربة ومن 

 :أهمها ما يلي

 العشوائية  ١-١١

تم الحصول على آشف طالب عينة الدراسة في آشفين لمجموعتين إحداهما  

عادة تقسيم المجموعتين طالب، وقد قام الباحث بإ) ٣٥(واألخرى ) ١٦(

 سواًء اإللكترونيبطريقة التعلم  سيتمالمجموعتين  تدريس عشوائيا لكون

 (Blogs) المدونات استخدامأو حديث ب (LMS) التقليدي بنظام إدارة التعلم(

مما يعني عدم وجود إشكالية في إعادة التقسيم لكون موعد )  Wikiوالويكي 

فالتعلم يتم من أي مكان وفي أي زمان،  ومكان المحاضرة لم يعد يشكل عائق

طالب، ) ٢٦(و ) ٢٥(فتم توزيع الطالب عشوائيا فتألفت المجموعتين من 

وتعد . وتم التعيين العشوائي إلحداهما بأن تكون عشوائية واألخرى تجريبية

العوامل التي تعزز من الصدق آما أآد علية آامبل  أآبرالعشوائية من 

    .(٥١١ ;١٩٩٨ ,Schafermeyer & Hurd) ردسكافيرمير وهو، وستانلي

  التعليم التعاونيالتكافؤ في  ٢-١١

- ٨٥-  
  

على أفراد ) ٥الملحق( التعليم التعاونيلتحقق من ذلك تم تطبيق أداة 

إليجاد داللة  Mann-Whitney U)(مان وتني  اختبارالمجموعتين، وإجراء 

  )٤-٣(الفروق بين متوسطي المجموعتين آما هو موضح في الجدول 
  

  )٤-٣(جدول 

  الدراسة بين مجموعتي التعليم التعاونيفي  داللة الفرق

  التعليم التعاوني  م
  مان وتني

Mann-
Whitney 

U 
Z  مستوى

  الداللة  الداللة

غ  ٠.٦٣  ٠.٤٨-   ٢٦٦  الحفظ يمثل جزء أساسي من التعلم ١ ـ



  
 

  ٠.٩٨  ٠٠٢.-   ٢٨٧  اناجح االمقدرة على العمل التعاوني ضرورة ألآون متعلم ٢
  ٠.٧٦  ٠.٣١-   ٢٧٦  لدي اتجاه ايجابي للعمل مع زمالئي ٣
  ٠.٥٥  ٠.٥٩-   ٢٥٦  العمل الجماعي يضيع وقتي ٤
  ٠.٥٦  ٠.٥٩-   ٢٧٦  المقدرة على العمل مع الزمالء مهارة قيمة ٥
  ٠.٦٠  ٠,٦٠-   ٢٨٨  سأآون ناجح في العمل بمفردي أو مع مجموعة ٦
  ١.٠  ٠.٠٠  ٢٨٨  ء سيساعدني في تعلميالتعاون مع الزمال ٧
  ٠.٤٤  ٠.٧٧-   ٢٦٤  التعاون من الزمالء سيساعدني في مهنتي ٨
  ٠.٧١  ٣٧.-   ٢٧٧  التعلم بحل المشكالت مع مجموعة طريقة فعالة لتطبيق ما تعلمت ٩
  ٠.٧٥  ٣.٧-   ٢٨٤  التعلم بحل المشكالت مع مجموعة من الطرق الفعالة للتعلم١٠
  ٠.٦٩  ٠.٤١-   ٢٧٦  دراستي طريقة فعالة للتعلم  ء ق أثناالعمل مع فري١١
  ١.٠٠  ٠.٠٠  ٢٨٨  القرار الجماعي غالبا أفضل من القرار الفردي١٢
  ٠.٨٠  ٠.٢٥-   ٢٧٦  حل المشكلة مع مجموعة يقود إلى قرار أفضل من الحل الفردي١٣

عدم جود فروق دالة بين المجموعتين في ) ٤-٣(يتضح من بيانات الجدول 

  .قبل إجراء التجربة تعليم التعاونيال

 اإللكترونيالتكافؤ في التعلم  ٣-١١

على أفراد ) ٢الملحق ( اإللكترونيتم تطبيق أداة التعلم لتحقق من ذلك ل

          مان وتني اختبارإجراء وتم المجموعتين قبل إجراء التجربة، 

(Mann-Whitney U) ا هو إليجاد داللة الفروق بين متوسطي المجموعتين آم

  )٥-٣(موضح في الجدول 
  )٥-٣(جدول 

  الدراسة بين مجموعتي اإللكترونيفي التعلم  داللة الفرق

 محاور التعلم اإللكترونيم
  مان وتني

Mann-
Whitney U 

Z  مستوى
  الداللة  الداللة

  غير دال  ٠.٦٣  ٠.٤٨-   ٢٦٦  مهارة الحاسب١
  غير دال  ٠.٩٨  ٠٠٢.-   ٢٨٧  التعلم الذاتي٢
  غير دال  ٠.٧٦  ٠.٣١-   ٢٧٦  في التعلم االعتمادية٣
  غير دال  ٠.٥٥  ٠.٥٩-   ٢٥٦  المهارات األآاديمية٤

- ٨٦-  
  

عدم وجود فروق دالة بين متوسطات التعلم ) ٥-٣(يتضح من بيانات الجدول 

لدى المجموعتين، مما يدلل على تكافؤ المجموعتين في مهارات  اإللكتروني

  .التقليدي اإللكترونيالتعلم 

 الجيل الثاني للتعلم اإللكترونيؤ في التكاف ٤-١١

على أفراد ) ٣الملحق( اإللكترونيلتحقق من ذلك تم تطبيق أداة التعلم ل

-Mann)مان وتني  اختبارالمجموعتين قبل إجراء التجربة، وإجراء 



  
 

Whitney U)  إليجاد داللة الفروق بين متوسطي المجموعتين آما في الجدول

)٦-٣(  
  )٦-٣(جدول 

  بين مجموعتي الدراسة اإللكترونيفي التعلم  داللة الفرق
  
  
  
  
  

   
الفروق بين متوسطات المجموعتين غير دالة،  أن) ٦-٣(يتضح من الجدول   

 اإللكترونيت الجيل الثاني للتعلم وهذا يعطي مؤشر لتكافؤ المجموعتين في مهارا
  .قبل إجراء التجربة

  :سة األساسيةاالدر إجراء: ثانيا
 :وفق الخطوات التالية الدراسةطبقت 

 الجيل الثاني للتعلم اإللكتروني) المتغير المستقل(إدخال  تم :المجموعة التجريبية -١

 . ليم التعاونيالتعوتم التدريس بطريقة  ،)Wikiوالويكي ،Blogsالمدونات استخدام(

نظام إدارة التعلم (التقليدي  اإللكترونيالتعلم استخدمت : المجموعة الضابطة -٢

LMS( التعليم التعاوني، وتم التدريس بطريقة . 

مجموعة  آل ،مهام )٦( تم تدريس نفس المحتوى للمجموعتين وهو عبارة عن -٣

 لكل  احدةو مهمة تنفذبحيث  للتعليم التعاونيمجموعات صغيرة ) ٦(تألفت من 

- ٨٦-  
  

مجموعة، علما أن آل مهمة تتألف من عدد من األنشطة يتولى رئيس آل 

 متابعةبال) الباحث(مجموعة اإلشراف على أداء مجموعته، ويقوم مدرس المادة ؛

يرد من أي عضو من أي من  استفسارإيضاح ألي والقيام بمهام التدريس من 

  .ييم دوريةوتقديم تغذية راجعة وتقارير تق المجموعات

 :بعديالقياس ال -٤

  المحور  م
  مان وتني

Mann-
Whitney U 

Z  مستوى
  الداللة  الداللة

  غير دال  ٠.٧٣  ٠.٣٥-   ٣٠٧.٧ Blogsالمدونات   ١
  غير دال  ٠.٣١٤  ١.٠-   ٢٧٣.٥  Wikiالويكي   ٢
  غير دال  ٠.٧٩  ٠.٢٦-   ٣١١.٥  Social Networksالشبكات االجتماعية   ٣
  غير دال  ٠.٤٩  ٠.٦٨-   ٢٩٠.٩ Social Bookmarkاالجتماعية  المفضلة  ٤
  غير دال  ٠.٣١٤  ١.٠-   ٢٧٣.٥ Podactالوسائط    ٥
  غير دال  ٠.٧٩  ٠.٢٦-   ٣١١.٥ Sharing المشارآة  ٦



  
 

للتعليم  اإللكترونيأداة تحليل المحتوى  استخدامأجريت عملية قياس بعدي ب

 ,Gunawardena)المعتمد على شبكات الحاسب لجوارندينا وزمالئه  التعاوني

Lowe and Garrison, وذلك على النحو التالي(١٩٩٧ ،:  

 الطالبنفيذ المهام لجميع ت إدراجات جميع تحليل محتوى: المجموعة الضابطة -١-٤

  .(LMS)في نظام إدارة التعلم  )٢٦(

تنفيذ المهام لجميع الطالب  إدراجات جميع تحليل محتوى: لتجريبيةاالمجموعة  -٢-٤

تفصيل إجراءات تطبيق و  .(Wikis)ز والويكي (Blogs) مدوناتالفي  )٢٥(

  :الدراسة  على النحو التالي

  تجربة الاخلطوات اإلجرائية لتنفيذ  
بعد تهيئة بيئة التطبيق من قبل الباحث باستكمال اإلجراءات اإلدارية، والتنسيق مع 

في جامعة الملك خالد لتطبيق الدراسة والتجريب من قبل الباحث  اإللكترونيالتعلم مرآز 

على األدوات التقنية والبرامج للتأآد من قابلية تطبيقها، مع التحقق من سالمة األدوات 

قيعه ، واطالع الطالب وتو(Pilot Study)من خالل الدراسة االستطالعية  البحثية للدارسة

 اإللكتروني، والتعلم التعليم التعاوني، ثم تدريب الطالب على االنترنت استخدامعلى وثيقة 

 ثم التعيين العشوائي للمجموعتين التجريبية والضابطة، والتأآد من. التقليدي والجيل الثاني

   :تطبيق التجربة على النحو التاليذلك  م تلىث .تكافؤ المجموعتين

  

  

- ٨٧-  
  

ستخدمت في التجربة سواء في المجموعة الضابطة االتي  واألدواتروعي في البرامج 

الوصول لتأدية المهام عند توافر وصلة اتصال باالنترنت  توافر خدمة التجريبية، أو

 Hand Heldلحاسبات الكفية أو ا Mobilالنقال  الهاتف أو Computer الحاسب استخدامب

Computers (PDAs) ؛ من أجل تيسير وصول الطالب من أي جهاز الكتروني متصل

  :بشبكة االنترنت، وتفصيل اإلجراءات التجريبية لمجموعتي الدراسة على النحو التالي



  
 

 :اجملموعة التجريبية  - أ

وعات، مجم) ٦(قسموا عشوائيا إلى  اطالب) ٢٥(تألفت المجموعة التجريبية من   

وعين عشوائيا رئيس .  صناع الحياة، المستقبل، الخليج، التميز، التعاون، اإلبداع: هي

أدوات  استخدامب التعليم التعاوني تقدم مهامها بطريقةمجموعة وآل  ،لكل مجموعة

  :تاليالوذلك على النحو ) التغير المستقل( الجيل الثاني للتعلم اإللكتروني

، وتم شرح تأسيس مدونة في جوجل )٢-٣(الشكل أسس آل طالب مدونة آما في  -١

 abegs)، ومدونات مكتب التربية العربي لدول الخليج  (Google Blogger)ر جبلو

Blogs) مدونته  استخدام، مع ترك الحرية للطالب للتسجيل في أي نظام مدونات، أو

 .السابقة إذا آان لديه مدونة من قبل
 
)٢- ٣(الشكل   

 تأسيس مدونة

 
(https://www.blogger.com/start)  

  
  

      

- ٨٨-  
  

، وهو مثال لمدونة أحد أعضاء )٣-٣(يضع آل طالب العناصر الموضحة بالشكل  -٢

 .المجموعة التجريبية
  
  )٣-٣(الشكل

  عناصر المدونة الرئيسية



  
 

 

  ) ٣-٣(إيضاح عناصر الشكل
وهذه ميزة ( ةنالمدو ألوان وسماتمع مالحظة أن تنسيق  ،المدونةمعلومات شخصية لصاحب ) ١

  .)الشخصية في المدونات
  .اإلدراجات وأرشفةالتقويم ، لتنظيم مواعيد الهام ) ٢
  .هاعليقاتتالمهام السابقة و اإلدراجات السابقة،)٣
، وما قد يرغب به صاحب التعليم التعاونيويدرج فيها أفراد مجموعته لتكوين شبكة : الوصالت)٤

  .المدونة من وصالت صديقة
    .األرشيف)٥
 Feedأفراد المجموعة المدونات في قارئ التقليم   هاأيقونة تلقيم أر ر اس يدرج من خالل) ٦

Reader  اإللكترونيالتعلم لتكوين منصة.   
  .وبةطلمالمهمة لإدراج التدوينه من قبل صاحب المدونة، ل) ٧
  . تعليقات أفراد المجموعة على المهمة) ٨  

  

، مثل جوجل  (RSS Feed Reader) يؤسس آل طالب حساب في قارئ مدونات -٣

 )٤-٣(آما في الشكل . (Bloglines)، أو بلوجلين  )(Google Readerريدر 

- ٨٩-  
  

  )٤-٣(الشكل
  الجيل الثاني للتعلم اإللكترونيمنصة  - (Google Reader)قارئ التلقيم 



  
 

  
  

  )٤-٣(إيضاح عناصر الشكل
  

هو خدمة مجانية، استخدمت آمنصة تعلم، و Google readerأدوات التحكم في قارئ التلقيم ) ١
  .الجيل الثاني للتعلم اإللكترونيللمجموعة التجريبية، مجموعة 

  RSSقيم لإضافة تلقيم أو إضافة مدونة أو أي موقع يدعم خدمة الت Add subscriptionأيقونة ) ٢
مستقبل، الخليج، صناع الحياة، ال: مجموعة المجلدات آل منها يشتمل على أعضاء إحدى المجموعات) ٣

  طالب ٢٥وآل مجموعة تشتمل على أربعة أو خمسة طالب، مجموع الطالب . التميز، التعاون، اإلبداع
) ٣-٣(سيتم فتح المدونات التي يتضمنها المجلد في الشكل ) اسم المجموعة(على أي مجلد  النقرعند ) ٤

خالد الشهري، : ارآة وهي لكل منبداع، وظهرت أسماء المدونات المشاإلتم النقر على مجلد مجموعة 
  .حمد راعي، بدر الوادعي، عبدالخالق حصوصةأ
تم  )٣- ٣(نقر على مدونة أي عضو في المجموعة سيتم فتح التلقيم لتلك المدونة، وفي الشكل لعند ا) ٥

  .في الشكل ٥النقر على مدونة احمد راعي وتم فتح التلقيم الوارد من المدونة آما يظهر أمام الرقم
الرغبة في قراءة أي  د، وتحتها ست إدراجات تضمنتها المدونة، عن)احمد راعي(يظهر تلقيم مدونة  )٦

  .٧من التدوينات يتم النقر عليها آما هو موضح في الرقم 
يتم قراءة بداية الموضوع وعند  ٢.٠والويب  ١.٠ن الويب يما هو الفرق ب: تم النقر على التدوينه) ٧

ه يتم النقر مرة أخرى على الموضوع فإن، هة الموضوع وإدراج تعليق عليالرغبة في استكمال قراء
ثم تداخل بتعليقك على تدوين ) آما في المثال -احمد راعي (وبذلك تفتح صفحة جديدة تنقلك لمدونة 

، والتلقيم ار ار  Blogsالمعتمد على المدونات  ٢.٠ة التعاون في بيئة الويب ئوبذلك تتشكل بي. أحمد
  .RSS feedsاس 

الجيل الثاني آما هو  اإللكترونيالتعلم وعة موبذلك يصبح شكل التعاون بين مج

  )٥-٣(موضح بالشكل 

  

- ٩٠-  
  

  
  )٥- ٣(الشكل 

 (Connectivism)من منظور النظرية الترابطية  –التعلم الشبكي 



  
 

  
)Seimens, ٢٩ ; ٢٠٠٦(  

    

 :التالي تكلف آل مجموعة بمهمة، وتقوم بتنفيذها جماعيا، على النحو -٤

 .حول المهمة  (Blogging a thought)لفكرة  يدرج آل عضو تدوينه -١-٤

ثم يزور العضو مدونات األعضاء اآلخرين في الفريق ويدرج تعليق في  -٢-٤

 اإللكترونيالعمل التعاوني في الجيل الثاني للتعلم  مدوناتهم، وبذلك يتحقق

  :وفق التالي

  ).المهمة(يكتب صاحب المدونة فكرته  .١-٢-٤

المجموعة مدونة آل عضو في الفريق ويكتبون  رادأفيزور  .٢-٢-٤

   .على اإلدراج هماتتعليق

 الزوار اتتعليق يقرأفي زيارة الحقة لصاحب المدونة لمدونته  .٣-٢-٤

 .ويتفاعل بردود معهم ."زمالءه من بقية أعضاء المجموعة"

  

- ٩١-  
  

ويتبادلون  البعض يتبادل أعضاء الفريق زيارة مدونات بعضهم .٤-٢-٤

  .وبذلك تتكون شبكة تعلم تعاوني ،ليقات حول المهمةاألفكار والتع



  
 

المجموعة  مدونات في آافة تعليقاتبإضافة ) الباحث(يقوم مدرس المقرر  -٣-٤

مدونات وهو القارئي  استخداملكل المجموعات ب )مدونة ٢٥(التجريبية 

لطالب بطريقة تعزز من ف مداخالت لييضو ،)٤-٣(هر في الشكل االظ

 الباحث مع المجموعة الضابطة هفس األسلوب يتبعن. (التعليم التعاوني

 .)LMSنظام إدارة التعلم  استخدامب

بين األعضاء  ييعد رئيس المجموعة من العوامل المهمة في ربط العمل التعاون -٥

خطة العمل تناقش في أول و. داخل الفريق ومع الفرق األخرى ومع مدرس المقرر

ما ) أعضاء فريقه(ه مع زمالئ رئيسال ناقش فيهاي" خطة العمل"تدوينه بعنوان 

 :يلي

أو التسليم في الويكي  Blogsالنقاش في المدونات ( المهام مواعيدتحديد   - ١- ٥

Wiki( 

بناء على المهمة  لكل عضو عدد التدوينات وعنوان آل تدوينهتحديد  - ٢- ٥

 .الموآلة للفريق

خر في فريق العمل، لكل آي آل مدونة زميل ف اتتعليقتحديد عدد ال  - ٣- ٥

   . يدرجها صاحب المدونة تدوينه

حث الزمالء على الترآيز إجراء عمليات تحفيز لمشارآات فريق العمل و - ٤- ٥

في النقاش بمستويات عليا بناء  في اإلجابات على السؤال الواحد والتفاعل

 Gunawardenaوزمالئه  ينادرنواعلى تصنيف جو and  Others 

     .)٣الملحق(

أن الباب مفتوح أمام الجميع ألي التنسيق مع مدرس المادة، مع التأآيد ب - ٥- ٥

 com.gmail@abhablogمشرف البريد  ،من مدرس المادة استفسار

- ٩٢-  
  



  
 

وبذلك يتضح دور رئيس المجموعة الحيوي في التأآيد على تكوين روابط 

Nods)( داخل المجموعة لتكوين شبكة تعلم بناء على نظرية سمنز 

(Seimens)  في التعلم الترابطي(Connectivism).  

  :ومن أهمها اإللكترونيللتعلم أثناء عمل المجموعة يتم توظيف أدوات الجيل الثاني  -٦

 )/Teacher Tube )http://www.teachertube.com: في الفيديو  المشارآة -١-٦

  )/Slid Share )http://www.slideshare.netساليد شير : في العرض المشارآة -٢-٦

  )del.icio.us  )http://del.icio.usس يديليش: في المفضلة لمشارآةا -٣-٦

  )/PB Wiki )http://e-learnnig.pbwiki.com:  في آتابة النص  المشارآة -٤-٦
  

  )٦-٣(الشكل
  خدمة جوجل للمشارآة في النص

 
(http://docs.google.com)  

ص بة تقرير المهمة في الويكي المخصافي آت يتشارك أعضاء آل فريقثم  -٧

)com.pbwiki.learnnig-e://http/( والموضح في الشكل ،)والذي تم تقسيمه ) ٧-٣

والموضح  Google Docsأو عن طريق جوجل  .بناء على المهام لكل مجموعة

 مع توجيه دعوة من رئيس المجموعة لمدرس المقرر،) ٦-٣(أيقونته في الشكل 

التي  المادة العلمية بناءيتم تأدية المهام التعاونية للمجموعة التجريبية ويتم وبذلك 

والتي  لدى المجموعة التجريبية التعليم التعاوني مستويات  يحللها الباحث للكشف عن

  :التالي تتألف من

إدراج تدوين من صاحب المدونة أو تعليق أعضاء ( النص المدرج في المدونات -١-٧

 )هام محددة يتم النقاش إلتمامهاالفريق لكل فريق م

  

- ٩٣-  
  



  
 

يمثل المهمة في صورتها النهائية التي يقدمها  الذي النص المدرج في الويكي -٢-٧

 .الفريق
  )٧-٣(الشكل 

  ويكي المهام

  

  )٧-٣(إيضاح عناصر الشكل
   

  أيقونات التصفح) ١
  :يدرج  الطالب نص جديد أو تعديل نص سابق ألي زميل، مع مالحظة التالي) ٢
  .الطالب قبل أن يسمح له بالتعديل يقوم بالتسجيل باسم مستخدم وآلمة مرور، وبذلك بحفظ سجل لجميع التعديالت - 
لرئيس المجموعة صالحيات أعلى من صالحيات أعضاء المجموعة فيمكنه حذف أي تعديل يرى عدم مناسبته وإرجاع النص  - 

  .إلى إصدار سابق
نص، والتعديالت التي أجروها، وبذلك يمكن الرجوع إلى أي نسخه سابقه، إذا آان تعديل موقع يوضح الذين دخلوا على ال) ٣

  .احد أعضاء الفريق غير مناسب

  

 :اجملموعة الضابطة -ب

طالب يمثلون ) ٢٦(بناء على تقسيم المجموعات العشوائي تم الحصول على عينة من 

إلى ) ٤(ل مجموعه من مجموعات آ) ٦(العينة الضابطة، وتم تقسيمهم عشوائيا إلى 

االبتكار،  :، والمجموعات هيوتم التعيين العشوائي لرئيس آل مجموعة طالب) ٥(

  .ابن الهيثم سما، الرواد، المجد، األفق،

موقع المقرر على نظام إدارة التعلم ، علما أن جامعة الملك خالد  فيب السجل الط -١

واآلخر مفتوح  (Blackboard)البالك بورد  وفر نظامي تعلم احدهما تجاري وهوت

 سجل الطالب في نظام إدارة التعلم، وتم تخصيص . (Moodle)المصدر مودل 

- ٩٤-  
  



  
 

 ،يوفر النظام إمكانية تحميل ملفات من قبل المستخدمينو، مهام ، وتقويمنقاش منتدى

ويوضح الشكل . (Chat)، وتواصل فوري (e‐mail)ونظام تراسل بريد الكتروني 

 .لمجموعة الضابطةموقع عمل ا) ٧-٣(

داخل المقرر، آما يمكنه  هبعد دخول الطالب، يشارك في الموقع المخصص لمجموعت -٢

 .تتسم بالعموميةالمشارآة في المنتدى العام للمسائل العامة التي 

  احد أنشطة هذه المجموعات) ٨-٣(ويوضح الشكل     
  
  

  )٨-٣(الشكل 
  التقليدي اإللكترونيبيئة عمل التعلم 

  

   
  

  ) ٨- ٣(ح عناصر الشكلإيضا
  .اسم الطالب، وبذلك يتم الحصول على سجل آامل لعمل الطالب) ١
  أدوا ت التصفح ة مسمى المقرر وتحتها مباشر) ٢
  اإلعالنات، إعالنات مدرس المقرر للطالب) ٣
  )االفتراضي صفال(عناوين آخر األخبار التي يتم اإلعالن عنها في موقع اإلعالنات للمقرر من قبل المدرس للطالب ) ٤
األحداث القادمة، يقوم المعلم بإدراج تواريخ تسليم المهام، وتظهر وتتحدث في هذه الخانة لتذآير المتعلم بالقادم من المهام ) ٥

  .ومتى يتم تسليمه
  .األنشطة الحديثة، رابط إدراجات الطالب أو المعلم) ٦
  .المقررات الدراسية المتاحة) ٧
ين في المقرر مع بياناتهم وإمكانية للمقرر، يمكن للطالب أو المعلم الحصول على قائمة بكافة المسجقائمة بالمشارآين في ا) ٨

  )، أو يجد الطالب أو المعلم رسالة في صندوق الوارد حال دخوله لموقع المقرر Chatمباشر (مراسلتهم عبر الموقع 
  .ةالمنتدى العام لجميع المجموعات المسجلين في المجموعة الضابط) ٩
  .اإلبداع، االبتكار، الرواد، المجد، األفق، ابن الهيثم: قائمة المجموعات في المجموعة التجريبية وهي) ١٠

يعد رئيس المجموعة من العوامل المهمة في ربط العمل التعاون بين األعضاء داخل  -٣

 ومهام رئيس المجموعة التي تم . الفريق، ومع الفرق األخرى، ومع مدرس المقرر
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، يمكن مناقشتها بين الرئيس وأفراد المجموعة في منتدى المجموعة تزويدها للطالب

 : يلي ما اناقش فيهي" خطة العمل"ج مشارآة بعنوان ادرعن طريق إ
 .المواعيد -١-٣
عدد المشارآات لكل عضو  خمس مشارآات لكل سؤال، إذا آان عدد األسئلة ثالث يلزم  -٢- ٣

 . آل عضو بخمس عشر مشارآة آحد أدنى
  .آل سؤال في مشارآة واحدة وتتوالى التعقيبات على نفس السؤال -٣- ٣
حث الزمالء على الترآيز في اإلجابات على السؤال الواحد والتفاعل بمستويات عليا وفق  -٤- ٣

   .تصنيف جوارندينا  وعدم فتح إدراجات جديدة تفتقد للتفاعل في النقاش
من مدرس  استفسارأمام الجميع ألي التنسيق مع مدرس المادة، مع التأآيد بأن الباب مفتوح  -٥- ٣

  . com.gmail@abhablog المادة 

في إدراج تعليق على النقاشات بما يعزز االتجاه ) الباحث(يشارك مدرس المقرر  -٤

 )الباحث مع المجموعة التجريبية اتبعهسلوب األنفس (اء  التعاون ثرإاألنسب في 

 يرفعه رئيس المجموعة اميالنقاش حول المهمة يخرج الطالب بتقرير ختي نهاية ف -٥

  .الموقع على
  )٩-٣(الشكل 

  منتدى مجموعة اإلبداع

  

 سجلت امالمه إحدى تجدفالي عالحوار  تفاعل أن )٩-٣( يالحظ في الشكل    

عنوان  وآل لتعاون في تأدية المهام،في النقاش بين الطالب ل رد )٢٧( ىخرأو، )٢٣(

 أن رئيس المجموعة يبدأ النقاش، آذلك )٩-٣(ويالحظ في الشكل  ش يمثل مهمة،نقا

   . عن المهمةتقرير  وفي الختام يرفع عبر الموقع  رئيس المجموعة
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  املعاجلات اإلحصائية
  :إلجراء المعالجات اإلحصائية التالية (SPSS)برنامج  استخدامتم 

  .النحراف المعياريالمتوسطات واو والنسب، التكرارات حساب -

 Cronbach’s)معادلة الفا آرنباك  - α) األدوات التي استخدمت  للتحقق من ثبات

االستعداد للتعلم  استبانه :وهي للتحقق من تكافؤ المجموعتين قبل إجراء التجربة

للتعليم ، وأداة التقييم الذاتي اإللكترونيالجيل الثاني للتعلم  تقييم ، وأداةاإللكتروني

   .التعاوني

 .لحساب معامل ثبات أداة تحليل المحتوى (Cohen Kappa)معادلة آوهين آابا  -

إليجاد داللة الفروق بين متوسطات العينتين  Mann‐Whitney Uمان وتني  اختبار -

، والتعلم اإللكتروني التعليم التعاونيلتحقق من تكافؤهما قبل تطبيق التجربة في ل

 .لكترونيالتقليدي، والجيل الثاني للتعلم اإل

 لدى التعليم التعاونيإليجاد داللة الفروق بين تكرارات  (Chi-square)مربع آاي  -

 . المجموعتين الضابطة والتجريبية

التعليم داللة الفروق في  ختبارال (Kruskal-Wallis Test)آورسكال واليس  اختبار -

 .لدى عينة الدراسة عزى للخبرة في االنترنتيي ذال التعاوني
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  الفصل الربع
  حتليل النتائج وتفسريها

  مقدمة
         ٢.٠اإللكترونيأدوات الجيل الثاني للتعلم  أثرهدفت الدراسة إلى التعرف على   

(E-learning ٢.٠)  التجريبي تصميم  شبهج ، واستخدمت المنهالتعليم التعاونيعلى

البعدي، درست المجموعة الضابطة  ختبارالمجموعتين الضابطة والتجريبية ذات اال

نظام إدارة التعلم (التقليدي  اإللكترونيالمعتمد على أدوات التعلم  التعليم التعاونيبطريقة 

LMS ( جيل المعتمد على أدوات ال التعليم التعاونيبأسلوب  التجريبيةودرست المجموعة

،  وتم تحليل استجابات )Wikiوالويكي  Blogsالمدونات ( اإللكترونيالثاني من المتعلم 

  ولو واندرسن بناء على أداة جوارندينا ةاإللكترونيالدراسة في اإلدراجات  تيعين

(Gunawardena, Lowe and Anderson, ١٩٩٧)  المعتمد  التعليم التعاونيلتحليل

وصف إحصائي للتكرارات و المتوسطات ) ١-٤(جدول وضح اليعلى شبكات الحاسب، 

  .والنسب المئوية لنتائج التحليل
  )١-٤(الجدول 

  لدى عينة الدراسة التعليم التعاونيإحصاء وصفي  لمستوى 
  

  النسبة  التكرار العدد  )٣تصنيف الملحق( التعليم التعاونيمستوى 
%  

  ٨٦.٢٢  ٥٦٣  ٤٨  والمقارنة في المعلومات المشارآة ):األدنى( األول
  ٦.٤٣  ٤٨ ٤٢  عن التنافر أو عدم اتساق األفكارالكشف : الثاني
  ٧.٣٥  ٤٨ ٤٨  حول المعنى وإعادة بناء المعرفة النقاش: الثالث
 -  - ٤٨  )بناء المجموعة(والتعديل في التأليف  ختباراال: الرابع

  -  - ٤٨ جمل وتطبيقات الموافقة للمعاني المبنية حديثا : الخامس
  ١٠٠  ٦٥٣  ٤٨  المجموع

 

إلى أن مجموع مشارآات عينة الدراسة في منتديات ) ١-٤(تشير بيانات الجدول   

النقاش لدى المجموعة الضابطة أو في المدونات والويكي لدى المجموعة التجريبية بلغت 

في  المشارآةمشارآة، وسجل المستوى األول وهو أدنى مستويات ) ٦٥٣(في مجموعها 

  وهي نسبة عالية تدل على تدن عام في مستويات %) ٨٦.٢٢(نسبته  ما التعليم التعاوني
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و %) ٦.٤٣(، وسجل المستويين الثاني والثالث لدى المجموعتين التعليم التعاوني

على التوالي، بينما لم تسجل أي مشارآة في المستويات العليا الرابع والخامس، %) ٧.٣٥(

  . ني لدى أفراد المجموعتين بشكل عامإلى تدني العمل التعاو مؤشروهذا فيه 

الجيل الثاني  بين مجموعة التعليم التعاوني توجد فروق ذات داللة إحصائية في ال -١

 ؟ اإللكتروني التقليديالتعلم مجموعة و اإللكترونيللتعلم 

 تكرارات لبحث داللة الفروق بين ٢الفرض األول تم حساب قيمة آا ختبارال  

التعليم بناء على أداة جوارندينا وزمالئه والتي صنفت  لتعاونيالتعليم االمجموعتين في 

الخامس، وهي على النحو وأعالها األول أدناها بتدرج من خمسة مستويات  التعاوني

  :التالي

  .والمقارنة في المعلومات المشارآة ):األدنى(المستوى األول 

  .الكشف عن التنافر أو عدم اتساق األفكار :المستوى الثاني

  .النقاش حول المعنى وإعادة بناء المعرفة: ستوى الثالثالم

  .والتعديل في التأليف أو بناء المجموعة ختباراال :المستوى الرابع

تفاصيل (" المعاني الجديدة"جمل الموافقة للمعاني المبنية حديثا  ):األعلى(المستوى الخامس 

  )٤الملحق المستويات والمستويات الفرعية المتضمنة انظر أداة الدراسة

  )٢-٤(جدول 
  بناء على تصنيف جوارندينا وزمالئه التعليم التعاونيتكرارات المجموعتين في 

  

  المجموعة                                       
  

  التعليم التعاونيمستوى 

  التجريبية  الضابطة
  النسبة   التكرار  ن

%  
  النسبة   التكرار  ن

%  

  ٨٤.٠٧  ٢٨٥  ٢٤  ٨٨.٥٤  ٢٧٨  ٢٤  .المعلوماتوالمقارنة في  المشارآة: األول

  ٦.٧٨  ٢٣  ٢٤  ٦.٠٥  ١٩  ٢٤ الكشف عن التنافر أو عدم اتساق األفكار :الثاني

  ٩.١٤  ٣١  ٢٤  ٥.٤١  ١٧  ٢٤  النقاش حول المعنى وإعادة بناء المعرفة: الثالث

  ٠.٠٠  ٠  ٢٤  ٠.٠٠  ٠  ٢٤  والتعديل في التأليف   ختباراال :الرابع

  ٠.٠٠  ٠  ٢٤  ٠.٠٠  ٠  ٢٤  الجديدةمعاني بناء : الخامس

  ١٠٠  ٣٣٩  ٢٤  ١٠٠  ٣١٤  ٢٤  المجموع

الرئيسة للدراسة، حيث سجل  ةستجاباالملخص وصفي عن ) ٢-٤(يوضح الجدول   

  المستوى األول األدنى أعلى متوسط تكرارات لكال المجموعتين حيث بلغت النسبة 
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مجموعة التجريبية، ولم لدى ال%) ٨٤.٠٧(لدى المجموعة الضابطة و %) ٨٨.٥٤(

تسجل المستويات العليا الرابع والخامس أي تكرار في المجموعتين، وفي ذلك داللة أولية 

ويوضح الرسم البياني . على انخفاض مستوى مهارات لتعليم التعاوني لدى المجموعتين

  )٢-٤(تمثيل لنسب تكرارات الجدول ) ١-٤(في الشكل 
  )١- ٤(الشكل 

  بناء على تصنيف جوارندينا وزمالئه التعليم التعاونيفي  الضابطة والتجريبية تكرارات المجموعتين

  

انخفاض مستوى التعليم التعاوني لدى المجموعتين حيث سجل ) ١-٤(يالحظ في الشكل 

في المجموعة الضابطة و %) ٨٨.٥(أعلى تكرار بلغت نسته ) األدنى(المستوى األول 

بينما لم تسجل مستويات التعليم التعاوني العليا لدى المجموعة التجريبية، %) ٨٤.٠٧(

  .بع والخامس أي مشارآات لدى المجموعتيناالر

مربع  استخدامالمجموعتين تم  مستوى التعليم التعاوني لدى داللة الفروق بين ختباروال

  )٣-٤(بالجدول  هو موضح آما (Chi-square) آاي
  )٣-٤(جدول

  التعليم التعاونيرات المجموعتين في لبحث داللة الفروق بين تكرا ٢قيمة آا
 Gunawardena, Lowe & Andersonبناء على تصنيف جوارندينا وزمالئه 

 

  الداللة اإلحصائية  )٢آا(   درجة الحرية  
  ٠.٩٠  ٠.٦٠  ٣  المجموعة التجريبية
  ٠.٦٠  ٣  المجموعة الضابطة
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عتين الضابطة عدم وجود فروق دالة بين المجمو) ٣-٤(يتضح من الجدول   

  .التعليم التعاونيوالتجريبية في 

إلى مستويين منخفض يشمل المستويين  التعليم التعاونيوبإعادة تقسيم مستويات   

 بودري(  .الثالث والرابع والخامس: األول والثاني، وعالي يشمل المستويات الثالث

Beaudrie, آوسياك  ;  ٧٤; ٢٠٠٠ Kosiak, نتائج ال تم الحصول على، )٦٩; ٢٠٠٤

  )٤-٤(الجدول الموضحة ب
  )٤-٤(جدول 

  )مرتفع/منخفض(تقسيم مستويين  بناء على تصنيف جوارندينا وزمالئه التعليم التعاونيتكرارات المجموعتين في 
  

  المجموعة                                 
  

  التعليم التعاونيمستوى 

  التجريبية  الضابطة
  النسبة   تكرار  ن

%  
  النسبة   ارتكر  ن

%  

  ٩٠.٨٦  ٣٠٨  ٢٤  ٩٤.٥٩  ٢٩٧  ٢٤  )مجموع المستويان األول والثاني( منخفض 

  ٩.١٤  ٣١  ٢٤  ٥.٤١  ١٧  ٢٤ )مجموع المستويات الثالث والرابع والخامس(مرتفع 

  ١٠٠  ٣٣٩  ٢٤  ١٠٠  ٣١٤  ٢٤  المجموع
  

 يتلدى أفراد عين التعليم التعاونيإلى تدن واضح في مستويات ) ٤-٤(يشير الجدول   

 الدراسة، حيث تشير تكرارات المشارآات إلى أن أآثر من تسعين في المائة من

لدى ) ٩٠.٨٦(لدى المجموعة الضابطة و %) ٩٤.٥٩(المشارآات في مستوى منخفض 

، بينما أقل من عشرة في المائة فقط صنفت آمشارآات ذات مستوى التجريبيةالمجموعة 

في المجموعة %) ٩.١٤(جموعة الضابطة و في الم%) ٥.٤١( التعليم التعاونيعالي من 

بين المجموعتين  التعليم التعاونيوللتحقق من وجود داللة في الفروق في . التجريبية

المجموعتين ) منخفض و مرتفع(بين تكرارات  ٢آا اختبارالضابطة والتجريبية، تم إجراء 

  ) ٥-٤(آما هو موضح بالجدول 
  

  )٥-٤(جدول
  التعليم التعاونيوق بين تكرارات المجموعتين في لبحث  داللة الفر ٢قيمة آا

  )منخفض -عالي ( التعليم التعاونيبناء على تصنيف ثنائي في 
 

  الداللة اإلحصائية  )٢آا(   درجة الحرية  
  ١.٠  ١.٠  ١  المجموعة التجريبية
  ١.٠  ١  المجموعة الضابطة
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بين  التعليم التعاونيفي  عدم وجود فروق دالة إحصائيا) ٥-٤(يتضح من الجدول   

 ق دالةفرو وهذا يقود إلى قبول الفرض الصفري، والذي ينفي وجود. المجموعتين

 اإللكترونيللتعلم الجيل الثاني  بين مجموعة التعليم التعاونيمستوى  في ًاإحصائي

  .اإللكتروني التقليديالتعلم مجموعة و

 ذات داللة إحصائية فيتوجد فروق  ال ؛وهذا يقود إلى قبول الفرض الصفري  

اإللكتروني التعلم مجموعة و اإللكترونيللتعلم الجيل الثاني  بين مجموعة التعليم التعاوني

 .التقليدي

وللبحث في داللة الفروق بين المجموعتين في آل مستوى من المستويات الخمسة   

ة وذلك على ض الرئيسية للدراسولفروض المتفرعة من الفرا اختبار، تم للتعليم التعاوني

  : النحو التالي

 اإللكترونيللتعلم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعة الجيل الثاني ال  -١-١

/  المشارآةعند مستوى  التعليم التعاونيفي  اإللكتروني التقليديومجموعة التعلم 

 .المقارنة في المعلومات

تكرارات  بين (Chi-Square)مربع آا  اختبارتم إجراء  يةالفرض ختبارال    

لدى  المقارنة في المعلومات/المشارآة): األدنى( للتعليم التعاونيالمستوى األول 

  )٦- ٤(يظهر في الجدول ما وذلك آ المجموعتين،
  )٦-٤(جدول

   التعليم التعاونيلبحث  داللة الفروق بين تكرارات المجموعتين في  ٢قيمة آا
   مات المقارنة في المعلو/ المشارآة: األولعند المستوى 

  

 التعليم التعاوني
  المستوى األول

  المجموعة
  التجريبية  الضابطة

  ٩.٨٣  ١١.٧٥  قيمة مربع آا
  ١٢  ١٣  درجة الحرية
  ٠.٤٧  ٠.٧١  مستوى الداللة

  

يتضح انه ال يوجد فروق دالة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية عند      
  .في المعلومات المقارنة/  المشارآة للتعليم التعاونيالمستوى األول 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية ال الفرض الصفري  ؛وهذا يقود إلى قبول    

في  اإللكتروني التقليديومجموعة التعلم  اإللكترونيللتعلم بين مجموعة الجيل الثاني 

 .المقارنة في المعلومات/  المشارآةعند مستوى  التعليم التعاوني

 اإللكترونيللتعلم ة إحصائية بين مجموعة الجيل الثاني توجد فروق ذات داللال  -٢-١

الكشف عن عند مستوى  التعليم التعاونيفي  اإللكتروني التقليديومجموعة التعلم 

 .التنافر أو عدم اتساق األفكار

بين  (Chi-Square)مربع آا  اختبارالفرض الثاني تم إجراء  ختبارال    

الكشف عن التنافر أو عدم اتساق : الثاني نيللتعليم التعاوتكرارات المستوى األول 

  )٧- ٤(وذلك آما في الجدول  .األفكار
  )٧-٤( جدول

   التعليم التعاونيلبحث  داللة الفروق بين تكرارات المجموعتين في  ٢قيمة آا
  الكشف عن التنافر أو عدم اتساق األفكار: الثانيعند المستوى 

  

 التعليم التعاوني
  المستوى األول

  المجموعة
  التجريبية  الضابطة

  ٢٣.٠٨  ١١.٦٧  قيمة مربع آا
  ٤  ٣  درجة الحرية
  ٠.٠٠  ٠.٠٠٩  مستوى الداللة

  

بين المجموعتين الضابطة  ذات داللة إحصائيةفروق يتضح إلى وجود     

لصالح المجموعة  التجريبية عن  للتعليم التعاوني الثانيوالتجريبية عند  المستوى 

  )٠.٠١(مستوى داللة 

فروق ذات ويدل على أن هناك  ،الفرض الصفري رفضيقود إلى  وهذا    

ومجموعة التعلم  اإللكترونيللتعلم داللة إحصائية بين مجموعة الجيل الثاني 

الكشف عن التنافر أو  الثاني عند مستوى التعليم التعاونيفي  اإللكتروني التقليدي

  )٠.٠١(داللة لصالح المجموعة التجريبية عند مستوى  .عدم اتساق األفكار
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 اإللكترونيللتعلم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعة الجيل الثاني  ال -٣-١

النقاش حول عند مستوى  التعليم التعاونيفي  اإللكتروني التقليديومجموعة التعلم 

 . إعادة بناء المعرفة/ المعنى

بين  (Chi-Square)مربع آا  اختبارتم إجراء  الثالثالفرض  ختبارال    

 .إعادة بناء المعرفة/ النقاش حول المعنى: للتعليم التعاونيالثالث تكرارات المستوى 

  )٨-٤(وذلك آما في الجدول 
 .  

  )٨-٤(جدول
   التعليم التعاونيلبحث  داللة الفروق بين تكرارات المجموعتين في  ٢قيمة آا

 .ةإعادة بناء المعرف/ النقاش حول المعنى: الثالثعند المستوى 

 التعليم التعاوني
  الثانيالمستوى 

  المجموعة
  التجريبية  الضابطة

  ٢٧.٦٧  ١٩.٣٣  قيمة مربع آا
  ٤  ٣  درجة الحرية
  ٠.٠٠  ٠.٠٠٠  مستوى الداللة

٢-   

بين  ذات داللة إحصائيةفروق إلى وجود  )٨-٤(من الجدول  يتضح    

لصالح  اونيللتعليم التع الثانيالمجموعتين الضابطة والتجريبية عند  المستوى 

  )٠.٠١(المجموعة  التجريبية عن مستوى داللة 

فروق ذات داللة ويدل على أن هناك  الفرض الصفري رفضوهذا يقود إلى     

اإللكتروني ومجموعة التعلم  اإللكترونيللتعلم إحصائية بين مجموعة الجيل الثاني 

إعادة بناء / ىالنقاش حول المعن الثالث عند مستوى التعليم التعاونيفي  التقليدي

 )٠.٠١(لصالح المجموعة التجريبية عند مستوى داللة  .المعرفة

 اإللكترونيللتعلم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعة الجيل الثاني ال   -٤-١

 ختباراالعند مستوى  التعليم التعاونيفي  اإللكتروني التقليديومجموعة التعلم 

 .والتعديل في التأليف أو بناء المجموعة

الفرض لعدم وجود مشارآات للمجموعتين في المستوى الرابع  اختبارلم يتم           

  .والتعديل في التأليف أو بناء المجموعة ختباراال :للتعليم التعاوني
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 اإللكترونيللتعلم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعة الجيل الثاني ال  -٥-١

جمل الموافقة عند مستوى  التعليم التعاونيي ف اإللكتروني التقليديومجموعة التعلم 

 " المعاني الجديدة"للمعاني المبنية حديثا 

الفرض لعدم وجود مشارآات للمجموعتين في المستوى  اختبارلم يتم       

 " المعاني الجديدة"جمل الموافقة للمعاني المبنية حديثا   :للتعليم التعاونيالخامس 

 .االنترنت استخدامتعزى لمتغير  التعليم التعاوني في توجد فروق ذات داللة إحصائية ال -٢

 Kruskal-Wallis Testآورسكال واليس  اختبارالفرض الثاني تم إجراء  ختبارال  

على ) منخفض، متوسط، عالي( االنترنت استخداملتحقق من الداللة اإلحصائية لمتغير 

  )٩-٤(ل والموضح بياناته في الجدو، )منخفض، مرتفع( التعليم التعاوني
 )٩- ٤(جدول

  االنترنت استخداممتغير  التي تعزى إلى التعليم التعاونيداللة الفروق في 

التعليم   المجموعة
  التعاوني

 استخدام
متوسط   العدد  االنترنت

  الرتبة
درجة 
مستوى   ٢آا  الحرية

  الداللة

  الضابطة

  منخفض

  ١٠.٨٨  ٨  منخفض

٠.٦٣  ٠.٩٥  ٢  
  ١٢.٤٤  ٩  متوسط

  ١٤.٤٣  ٧  عالي

    ٢٤  المجموع

  مرتفع

  ٩.٢٥  ٨  منخفض

٠.١٨  ٠.٦٢  ٢  
  ١٤.١١  ٩  متوسط

  ١٤.١٤  ٧  عالي

    ٢٤  المجموع

  التجريبية

  منخفض

  ١٠.١٥  ١٠  منخفض

٠.٣٦  ٢.٠٥  ٢  
  ١٣.٣٣  ٦  متوسط

  ١٤.٨١  ٨  عالي

    ٢٤  المجموع

  مرتفع

  ١١.١٠  ١٠  منخفض

٠.٦٠  ١.٠١  ٢  
  ١٣.٠٨  ٦  متوسط

  ١٣.٨١  ٨  عالي

    ٢٤  المجموع

  التعليم التعاونيعدم وجود فروق دالة إحصائيا في ) ٩-٤(يالحظ من بيانات الجدول 

توجد فروق  االنترنت، وهذا يقود إلى قبول الفرض الصفري، ال استخدامتعزى لمتغير 

  .االنترنت استخدامتعزى لمتغير  التعليم التعاونيدالة في 
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  :مناقشة وتفسري النتائج: ثانيا
التعليم على  الجيل الثاني للتعلم اإللكتروني أثرهدفت الدراسة إلى التعرف على     

المنهج شبه التجريبي  وتوصل  استخداملدى طالب آلية المعلمين في أبها، وتم  التعاوني

  :فروض الدراسة إلى التالي اختبار

بين مجموعة الجيل  التعليم التعاونيائية في مستوى وجد فروق ذات داللة إحصال ي -١

، مع انخفاض مستوى اإللكتروني التقليديالتعلم ومجموعة  اإللكترونيللتعلم الثاني 

التعليم وبالدخول في تفاصيل مستويات  .بشكل عام لدى المجموعتين التعليم التعاوني

ة إحصائيا بين وجد فروق دالت لمردينا وزمالئه انووفق تصنيف جو التعاوني

المقارنة في / المشارآة للتعليم التعاوني) األدنى(المجموعتين في المستوى األول 

لصالح ) ٠.٠١(إحصائيا عند مستوى  فروق دالةوجد أن هناك المعلومات، بينما 

الكشف عن وهما  للتعليم التعاوني  والثالث يين الثانيالمستو فيالمجموعة التجريبية 

بينما لم يتم  .إعادة بناء المعرفة/ النقاش حول المعنى، وساق األفكارالتنافر أو عدم ات

توافر بيانات في  لعدم التعليم التعاونياختيار الفرضين للمستويين الرابع والخامس من 

 التعليم التعاونيهذين المستويين، وهذا فيه مؤشر آخر النخفاض المستوى العام في 

  .لدى المجموعتين

، (٢٠٠٦ ,Riley and Anderson)مع دراسة ريلي واندرسون وهذا يتفق          

والتي توصلت إلى عدم وجود فروق دالة في   (٢٠٠٦,Liu)ليو دراسةآما تتفق مع 

تحليل التعاون في النقاش وفق أداة هنري بين المجموعات الثالث وآان مستوى 

       سة شو وتتفق آذلك مع درا. بشكل عام (shallow)التعاون في المشارآات منخفض 

(Chou , ٢٠٠٢)  ٠.٠١(التزامني بفرق دال  التعليم التعاونيفي تفوق مجموعة (

ومجموعتي الدراسة الحالية (الغير التزامني  اإللكترونيعنه لدى مجموعة التعلم 

نظام  استخدامغير التزامني سواء في الضابطة ب اإللكترونياستخدمت أسلوب التعلم 

  ، آذلك تتفق مع دراسة آاستنيدا فيز )المدونات استخدامريبية بإدارة التعلم أو في التج
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    )Castaneda Vise, وتتفق آذلك مع نتائج دراسة جيكوبو )٢٠٠٧ ،

(Gicoppo,٢٠٠٧) ومع دراسة  آالما وزمالءه ،(Klamma & Others, ٢٠٠٧)  ،

  .٢٠٠٧ ,Ryan)(ودراسة ريان 

دراسة آوتينهو و  ما توصلت له معبينما تختلف نتائج الدراسة الحالية     

عينة  أن إلى ختالفوربما يعود السبب في اال (٢٠٠٧ ,Coutinho & Junior) جونيو

الحالية طالب  الدراسةالعليا بينما عينة  الدراساتمن طالب  آوتينهو و جونيو دراسة

 خداماستالبكالوريوس، وطالب الدراسات العليا في الغالب يعتمد تعلمهم على التعاون و

ففي دراسة  التعليم التعاونيقياس  أدوات اختالفنظم التعلم عن بعد، إضافة إلى ذلك 

 الدراسةأداة  في المقابل الدراسة، وجهة نظر العينةلآوتينهو و جونيو األداة استبانه 

آذلك تختلف نتيجة  .عينة الدراسةلدى  ةاإللكترونيلمدخالت االحالية تحليل محتوى 

وربما يعود  (٢٠٠٦ ,Perschbach)برسباتش  دراسة نتائج معالدراسة الحالية 

، فالدراسة الحالية الدراسةثقافة التقنية لدى عينتي  اختالفإلى  ختالفالسبب في اال

طبقت في بيئة ال زال فيها إشكاالت في إيصال التقنية، فمن المشكالت التي تكررت 

الجامعات المحلية توفر منافذ من الطالب عدم توفر اتصال جيد باالنترنت، فال زالت 

 للطالب لالتصال باالنترنت مقارنة بالجامعات التي توفر اتصال السلكي ةمحدود

  .باالنترنت في أي نقطة داخل الحرم الجامعي واسع النطاق

 استخدامتعزى لمتغير  التعليم التعاونيفروق ذات داللة إحصائية في  ال توجد -٢

    (٢٠٠٦,Liu)يتفق مع توصلت إلى دراسة ليو وهذا لدى عينتي الدراسة، االنترنت

  

  

  



  
 

  
  
  

  الفصل اخلامس
  ملخص النتائج

  والتوصيات واملقرتحات 
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  الفصل اخلامس
  ملخص النتائج والتوصيات واملقرتحات

  متهيد
سيتم الحديث في هذا الفصل عن أهم النتائج التي توصل لها الدراسة، والتوصيات   

  .مقترحات مستقبلية بإيرادت عن هذه النتائج، ويختتم الفصل التي انبثق
  ملخص النتائج : أوال

  :توصلت الدراسة لعدد من النتائج وهي على النحو التالي

بين مجموعة الجيل الثاني  التعليم التعاونيال توجد فروق ذات داللة إحصائية في  -١

وتفصيل  .كتروني التقليدياإللومجموعة التعلم  E-learnining٢.٠ اإللكترونيللتعلم 

) (١٩٩٧ ,Gunawardena and othersالنتيجة وفق تصنيف جوارندينا وزمالئه 

المؤلف من تدريج خماسي أدناه في المستوى األول وأعاله في المستوى الخامس تم 

  :الحصول على النتائج التالية

 لكترونياإلللتعلم بين مجموعة الجيل الثاني  ذات داللة إحصائيةاليوجد فروق  -١-١

األول  مستوىالعند  التعليم التعاونيفي  اإللكتروني التقليديومجموعة التعلم 

 .المقارنة في المعلومات/  المشارآة :للتعليم التعاوني

بين مجموعة الجيل  )٠.٠١(عند مستوى  ذات داللة إحصائيةيوجد فروق  -٢-١

التعليم في  اإللكتروني التقليديومجموعة التعلم  اإللكترونيللتعلم الثاني 

الكشف عن التنافر أو عدم  :للتعليم التعاوني الثاني مستوىالعند  التعاوني

 .، لصالح المجموعة التجريبيةاتساق األفكار

إحصائية بين مجموعة  )٠.٠١(عند مستوى  ذات داللة إحصائيةيوجد فروق  -٣-١

لتعليم افي  اإللكتروني التقليديومجموعة التعلم  اإللكترونيللتعلم الجيل الثاني 

إعادة بناء / حول المعنىالنقاش  :للتعليم التعاوني الثالثالمستوى  عند التعاوني

 .، لصالح المجموعة التجريبيةالمعرفة
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للتعليم مشارآات في المستوى الرابع  الدراسةمجموعتي  أفرادلم يسجل  -٤-١

 .والتعديل في التأليف أو بناء المجموعة ختبارمستوى اال : التعاوني

 التعليم التعاونيمشارآات في مستوى  الدراسةلم يسجل أفراد مجموعتي  -٥-١

 "المعاني الجديدة"جمل وتطبيقات الموافقة للمعاني المبنية حديثا : الخامس

تعزى  لدى عينتي الدراسة التعليم التعاونيال توجد فروق ذات داللة إحصائية في  -٢

 .االنترنت استخداملمتغير 

  التوصيات: ثانيا
  :توصيات التي نتجت عن الدراسة ما يليابرز ال

 .في مؤسسات التعليم العالي اإللكترونيللتعلم لوائح تنظيمية  إصدار -١

 .اإللكترونيالتعلم في الجامعات عن  إلزاميتوفير مقرر  -٢

إضافة مقررات في التعليم قبل الجامعي عن المهارات الحياتية آما يتوافر لدى  -٣

ي يشمل احد مجاالتها بناء مهارات التعلم وزارة التربية في سلطنة عمان والت

 .الذاتي والجماعي والتعلم المعتمد على بيئات االنترنت

لوصالت واسعة  في مؤسسات التعليم العالي تيسير وصول الطالب والعاملين -٤

 .لالنترنت

،  ومقررات Learning Objectsتوفير محتويات تعليمية على شكل وحدات تعليمية   -٥

التعلم تقدم خدمات وفق معايير عالمية ذات جودة عالية  Coursewareدراسية 

 .للمقررات المختلفة في مؤسسات التعليم العالي اإللكتروني

ق ئووثا Manuals إرشاديةمع أدلة  اإللكترونيالجيل الثاني للتعلم  أدواتتوفير  -٦

Documentation  عضو هيئة تدريس، طالب(للمستخدمين بكافة مستوياتهم (

 Sharing المشارآةخدمات و Wikiويكي الو  Blogsالمدونات  اتاألدووتشمل 

 Social االجتماعية للتطبيقات والوسائط ، والشبكات Networks   في مواقع

  .مؤسسات التعليم العالي
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 Instructional Designتدريب أعضاء هيئة التدريس وفق مبادئ التصميم التعليمي  -٧

 .وطرق توظيفها في التعليم والبحث العلمي ياإللكترونالتعلم عن مستجدات 

آمنة  إلكترونيةإصدار قوانين وتنظيمات لحماية مستخدمي االنترنت لتوفير بيئة  -٨

 . للطفل واألسرة والمجتمع

  املقرتحات: ثالثا
  :التالية في المجاالت يقترح إجراء دراسات الدراسةبناء على إجراءات ونتائج 

  .اإللكترونيل الثاني للتعلم التصميم التعليمي ألدوات الجي -١

  .الحديث اإللكترونيإدارة التعلم في بيئات التعلم  -٢

  ٢.٠أدوات الويب  استخدامب Connectivismتطبيق نظرية الترابطية  -٣

  .في التعليم Social Networksالشبكات االجتماعية  استخدام -٤

  Wikiالويكي  استخدامبافتراضي  صفإنشاء  -٥

 Learning Management Systemظم إدارة التعلم مقارنة التعلم المعتمد على ن -٦

  RSS Aggregators  Platformsار ار اس  مجمعات التلقيم مع التعلم المعتمد على

  .٢.٠ماعية والنفسية من خدمات الويب االجت المخاطر -٧

 Mobil Learningالتعلم المتنقل وتطبيقات  تصميم -٨

 )Second Life: مثل(التعلم في بيئات االنترنت ثالثية األبعاد  -٩

 Informal Learningفي التعلم غير الرسمي  ٢.٠الويب  أدواتتوظيف  -١٠

 Openمفتوحة المصدر البرامج  استخدامالتعليم والتعلم ب -١١ Source برامج وال

 ) Googleبرامج جوجل  حزمة مثل(االنترنت المجانية 
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  املراجع

  املصادر: أوال
 J القران الكريم.  

  

 J  الشريفةالسنة البنوية.  
  

  املراجع العربية: ثانيا
  

 

 J  الجديد في التعلم التعاوني لمراحل ) م٢٠٠٤(أبو حرب، يحيى و الموسوي علي
 .الكويت. مكتبة الفالح. التعليم والتعليم العالي

 

 J المدّعم  التعليم التعاونيإستراتيجية  استخدامأثر ) م٢٠٠١( أبو ناجي، محمود سيد
للكمبيوتر في تدريس العلوم للتالميذ الصف األول  hypermediaبالوسائل الفّعالة 

 ؛١، ع١٧مج. مجلة التربية بجامعة أسيوط. إعدادي على تنمية اتجاهاتهم العلمية
 ٣٥٦- ٣٣٠ص 

 

 J  التقنية  دراسة بحثية عن) م٢٠٠٦( اإللكترونير بوابة التعلم /٣/ ١١برنامج
  .الرياض .الخليج مكتب التربي العربي لدول. والتعليم ونظريات التعلم الحديث

 

 J  جانيهGane  وجالسرGlaser )ترجمة المشيقح، ( تكنولوجيا التعليم) م٢٠٠٠
  .الرياض .جامعة الملك سعود) الشاعر، الصالح، والفهد

 J  
 J  
 J  
 J  
 J  

 

 J ،مدارس   )ترجمة(. التعليم التعاوني). م١٩٩٥(ديفيد و جونسون، روجر  جونسون
 .والتوزيع مؤسسة الترآي للنشر: الظهران. الظهران األهلية

 
 J  وأثره في  التعليم التعاونيبأسلوب  صفإدارة ال) م٢٠٠٢(حريـري، هاشـم بكر

  . ١١٣مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة أم القرى، ع. تحصيل الطالب الدراسي
 

 J  جامعة . مجلس النشر العلمي. القاموس التربوي) م٢٠٠٣(الدبوس، جواهر محمد
  الكويت .الكويت

 

 J التعلم عن بعد وتقنياته في األلفية ). م٢٠٠٤(وآخرون  الربيعي، السيد محمود
  .الرياض. مطابع الحميضي. الثالثة

  

 J المفهوم والقضايا والتطبيق  اإللكترونيالتعلم  .)م٢٠٠٥( حسن حسين ،زيتون
  .عالم الكتب، القاهرة. والتقييم

  

 J م عال .التعلم والتدريس من منظور البنائية .)م٢٠٠٣.(زيتون، حسن وزيتون، آمال
 .الكتب، القاهرة
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 J  سالمونSalmon,  G. )دليل التعليم والتعلم : عبر االنترنتالتعلم ). م٢٠٠٤
. مجموعة النيل العربية). ترجمة هاني الجمل(  .التكنولوجيا الحديثة استخدامب

  . القاهرة
  

 J الطبعة األولى، .معجم المصطلحات التربوية .)م٢٠٠١( الشريفي، شوقي السيد
  .ن، الرياضالعبيكا

 

 J الموسوعة العربية لمصطلحات التربية  )م٢٠٠٢(، ماهر إسماعيل صبري
  .الرياض، مكتبة الرشد. وتكنولوجيا التعليم

 

 J  دار الفكر .تحليل المحتوى في العلوم االنسانية) م٢٠٠٤(طعيمة، رشدي أحمد
 .القاهرة. العربي

 J ت مطلع القرن تربويات الحاسب وتحديا) م٢٠٠٣( لالفار، إبراهيم عبد الوآي
 .الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، القاهرة. الحادي والعشرين

  
 J  الحقيبة التدريب للمعلم في بيئات التعلم ) م٢٠٠٦(ة للمعلم اإللكترونيفريق الدار

 .مكتب التربية العربي لدول الخليج .اإللكتروني
  

 J القاهرة. الكتبعالم . منظومة التعليم عبر الشبكات). م٢٠٠٥(. عبدالحميد، محمد.  
  

 J والتعلم  التعليم التعاونيأثر تطبيق إستراتيجية ) م٢٠٠٢( عبدالعزيز ،عبد الحميد
الفردي في إآساب الطالب المعلمين للجوانب المعرفية واألدائية المرتبطة بمهارات 

. مجلة التربية وعلم النفس بجامعة المنيا. تصميم بعض المواد التعليمية وإنتاجها
 ٤٣-١ ص ؛٣، ع١٥مج

  

 J  دراسة مسحية حول التعلم الذاتي ) م٢٠٠٦(عسيري، ابراهيم و المحيا، عبداهللا
 .الرياض .مكتب التربية العربي لدول الخليج. وتطبيقاته عبر االنترنت

  
 J  مدخل التدريب غير التقليدي: اإللكترونيالتعلم ) م٢٠٠٣(الغراب، إيمان محمد .

  .القاهرة. الدول العربية جامعة. المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
  
 J  وأثرهالتعلم التعاوني ). ٢٠٠٣، فبراير ١٤٢٣ذو الحجة ( مدأحفودة ، الفت محمد 

االتجاه نحو الحاسب اآللي عند طالبات آلية التربية بجامعة الملك وعلى التحصيل 
  .١٠٨-٨٥ ؛ ص٨٦ع . رسالة الخليج العربي. سعود

 J  
 J  آوليز و موننCollis, B. & Moonen,  j. ).التعلم المرن في عالم ). م٢٠٠٤

  . القاهرة. مجموعة النيل العربية). ترجمة بهاء شاهين. (خبرات وتوقعات: رقمي
  
 J  الشقريمكتبة .. الحاسب اآللي في التعليم استخدام) هـ١٤٢١(الموسى، عبداهللا. 

 .الرياض
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 J  سئولين عن التعلم تقرير لقاء لجنة الم) م٢٠٠٨(مكتب التربية العربي لدول الخليج

في الدول األعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج والذي عقد في  اإللكتروني
  .الرياض. مكتب التربية العربي لدول الخليج ،يناير -١٦-١٥ ،مسقط بسلطنة عمان

 
 J  مشروع تطوير التعليم في الدول ) م٢٠٠٥(مكتب التربية العربي لدول الخليج

  مكتب التربية العربي لدول الخليج .العربي لدول الخليجاألعضاء بمكتب التربية 
 

 J  التدريبية لمخرجات  ةالورشوثائق ) م٢٠٠٧(مكتب التربية العربي لدول الخليج
نوفمبر، مكتب  ٥-٣ .برنامجي الدار االلكتروني للمعلم وبوابة التعليم االلكتروني

 .الرياض .التربية العربي لدول الخليج
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 قائمة مالحق الدراسة
 

  
  .بينان محكمي أدوات الدراسة) ١(الملحق 
  .اإللكترونيتقييم ذاتي لالستعداد  للتعلم ) ٢(الملحق 

الجيل الثاني للتعلم ذاتي لمستوى المهارة في أدوات تقييم ) ٣(الملحق 
  .اإللكتروني

البناء االجتماعي للمعرفة عبر  ختبارنموذج تحليل محتوى ال )٤(الملحق 
  .ةاإللكترونيالوسائط 

   .تقييم التعاون) ٥(الملحق 
  .التعليم التعاونيحقيبة تدريب في ) ٦(الملحق 
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  )١(لحق امل
  ن محكمي أدوات الدراسةبينا

  
  الوظيفة  االسم  م
  الرياض - أستاذ تقنيات التعليم في جامعة الملك سعود  محمد سليمان المشيقح. د.أ  ١
  الرياض –أستاذ تقنيات التعليم في جامعة الملك سعود   بدر عبداهللا الصالح. د.أ  ٢
  مكة المكرمة -ى أستاذ علم النفس آلية التربية جامعة أم القر  ربيع سعيد طه. د.أ  ٣
  الرياض -مستشار مكتب التربية العربي لدول الخليج في الحاسب  والتعلم اإللكتروني  إبراهيم محمد عسيري.د  ٤
  الرياض - عن بعد في جامعة الملك سعود كتروني والتعليماللعميد مرآز التعليم عبدالرحمن فهد المطرف  .د  ٥
  )أستاذ تقنيات التعليم المساعد بكلية المعلمين في أبها سابقا(نطقة عسير مدير تعليم م عبدالرحمن محمد فصيل. د  ٦
  أبها –رئيس مرآز التعلم اإللكتروني في  جامعة الملك خالد   عبداهللا محمد الوليدي. د  ٧
  مسقط –جامعة السلطان قابوس  -أستاذ  تقنيات التعليم المشارك   علي شرف الموسوي. د  ٨
  مكة المكرمة - جامعة أم القرى - آلية التربية  -أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد   د علي بن فراج العقال  ٩
  األردن -أستاذ تقنيات التعليم المساعد جامعة مؤتة  حسن على دوحي   . د  ١٠
  الدوحة –أستاذ علوم الحاسب المساعد جامعة قطر   محمد محمد سليمان.د  ١١
  تونس -انترنت بوحدة أبحاث تقنية المعلومات واالتصال تونس وفرنسا أخصائي برمجة  رمزي أحمد فرحات. د  ١٢
  أبها - آلية المعلمين في جامعة الملك خالد - أستاذ علم النفس المشارك   أبو زيد سعيد محمد . د  ١٣
  أستاذ علم النفس المشارك ، مستشار وآالة الشئون التعليمية بجامعة الملك خالد  سيد أحمد عبدالسالم .  د  ١٤
  الباحة - محاضر تقنيات التعليم في آلية المعلمين في جامعة الباحة  عماد جمعان الزهراني.أ  ١٥
  وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان-مدير عام تقنية المعلومات والتعلم اإللكتروني  خالد سعيد  السيابي  . أ  ١٦
  مختص تعليم الكتروني   -ون تعليم البناتمستشار سمو نائب وزير التربية والتعليم لشئ  عماد محمد البهكلي  . أ  ١٧
  الرياض - مكتب التربية العربي لدول الخليج -مدير مرآز الحاسب اآللي   إبراهيم محمد القيسي. م  ١٨
    الرياض - مكتب التربية العربي لدول الخليج - برمجة وسائط متعددة وهندسة شبكات   فادي محمد عبدالقادر. م  ١٩
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  )٢(حق لامل
  

  اإللكترونيتقييم ذاتي  لالستعداد  للتعلم 
  

  معلومات عامة
  :عزيز الطالب تتطلب المهام المطلوب إتمامها في هذا المقرر التحديد وبدقة مستواك في الفقرات التالية

  

  ....................:......................الرقم...........          ........................................ :االسم
  

  منخفض □  متوسط □  عالي □  االنترانت استخداممعدل 
  

  اإللكترونيتقييم االستعداد للتعلم 
. ال يوجد فيها إجابات صائبة أو خاطئة؛ لذا تفاعلك المبدئي هو األفضل. تقيس العناصر التالية مقدرتك إلتمام مهام مختلفة

  . أرجو عدم إهمال أي فقرة
  .مقابل آل فقرة في المربع  الذي يصفك بشكل أفضل) √(ضع إشارة 

موافق   العبارة  
غير   محايد  موافق  بشدة

  موافق
غير موافق 

  بشدة
            مهارات الحاسب:  أوال
            لدي المقدرة على تعلم التقنيات الحديثة  ١
            استطيع إرسال واستقبال البريد  ٢
            استطيع إرفاق رسالة بالبريد  ٣
            متصفح االنترنت  استخدامفاءة في لدي آ  ٤
            برنامج  معالج النصوص استخداماستطيع   ٥
            لدي المقدرة في إدارة ملفات الحاسب  ٦
            تاجهاأحاستطيع تحميل برامج التي   ٧
            نسخ ولصق إجراء استطيع   ٨
            منتديات النقاش استخداماستطيع   ٩
            شةالدرد استخداماستطيع   ١٠

            التعلم الذاتي: ثانيا
            استطيع أن ارتب أولويات المهام  ١١
            أنا جاد في إدارة الوقت  ١٢
            الدراسةاستطيع أن أجدول وقت مهام   ١٣
            أنا موجه باألهداف  ١٤
            أنا منضبط ذاتيا فيما يتعلق بدراستي  ١٥
            امتلك الدافعية ذاتيا  ١٦
            مل مسؤوليات تعلميأتح  ١٧
            لدي المقدرة على التفكير الناقد  ١٨

            في التعلماالعتمادية : ثالثا
            في الغالب ادع المهام دون إتمام  ١٩
            تاج المساعدة لفهم التعليمات المكتوبةأح  ٢٠
            انتظر آلخر لحظة لعمل المهام  ٢١
            لدي مشكلة في فهم ما أقرأ  ٢٢
            تاج تذآير المعلم لتسليم المهامأح  ٢٣
            تاج حوافز ومكافئات إلتمام المهامأح  ٢٤

            المهارات األآاديمية: رابعا
            استطيع التعلم  باستقاللية  ٢٥
            أنا موجه ذاتيا في التعلم  ٢٦
            على الذات إعتمادًااستطيع حل المشكالت   ٢٧
            ا لوجه من اجل التعلمتاج التفاعل وجهأح  ٢٨
            تاج تغذية راجعه من المعلم للمهام التي سلمتهاأح  ٢٩
            أنا قارئ جيد  ٣٠
            ألتعلم صفتاج النقاش في الأح  ٣١
            استطيع البحث عن المساعدة إذا واجهتني مشكلة  ٣٢
            اشعر بارتياح لتعلم مهارات جديدة  ٣٣
            اقرأ بدقة   ٣٤
            أنا آاتب جيد  ٣٥
            استطيع التعبير آتابة بدقة عن أفكاري   ٣٦
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  )٣(لحق امل
  

  الجيل الثاني للتعلم اإللكترونيتقييم ذاتي لمستوى المهارة في أدوات 
  

  :الرقم  :االسم
  

  :التاليةاألآثر دقة في وصف مستواك في أدوات االنترنت  في المربع المقابل للعبارة)  √(ضع إشارة 
  Blogs المدونات  -١

  ال اعرف ماهي المدونة 
  بعمل برامج المدوناتال امتلك معرفة  
  المدونات عنلدي معرفة  
  استخدمت المدونات 
  استخدم بانتظام المدونات  

  Wiki الويكي -٢
  ال اعرف ما هي الويكي 
  الويكي عنال امتلك معرفة  
  الويكي عنلدي معرفة  
  ) للكتابة(استخدمت برامج الويكي  
  )للكتابة(ستخدم بانتظام برامج الويكي ا 

 )في االنترنت( Social Networkingلشبكات االجتماعية ا -٣
   اعرف ما هي الشبكات االجتماعيةال 
 ال امتلك معرفة بعمل الشبكات االجتماعية 
  لدي معرفة بعمل الشبكات االجتماعية 
  استخدمت الشبكات االجتماعية 
  استخدم الشبكات االجتماعية بانتظام 

  )في االنترنت( Social Bookmarkلمفضلة االجتماعية ا -٤
  ال اعرف ما هي المفضلة االجتماعية 
  ال امتلك معرفة بعمل المفضلة االجتماعية 
  لدي معرفة بعمل المفضلة االجتماعية 
  استخدمت المفضلة االجتماعية 
 استخدم المفضلة االجتماعية بانتظام 

  )في االنترنت( Podcastالوسائط الرقمية  -٥
  الوسائط الرقمية اعرف ما هي ال  
  الوسائط الرقمية ال امتلك معرفة بعمل  
  الوسائط الرقمية لدي معرفة بعمل  
  استخدمت الوسائط الرقمية  
 بانتظامالوسائط الرقمية استخدم  

 )في االنترنت( Sharing المشارآةاستخدم برامج   -٦
  المشارآةبرامج ال اعرف ما هي  
  مشارآةالبرامج ال امتلك معرفة بعمل  
  المشارآةلدي معرفة بعمل برامج  
  المشارآةاستخدمت برامج  



  
 

 بانتظام المشارآةبرامج استخدم  
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  )٤(لحق امل
  

  ةاإللكترونيالبناء االجتماعي للمعرفة عبر الوسائط  ختبارنموذج تحليل محتوى ال
  

    .المقارنة في المعلومات/  المشارآة: األول المستوى
  :ل، والعمليات التي تحدث في هذه المرحلة تشملالمفاهيم، والجم

 .جملة تعبر عن رأي أو مالحظة  - أ
 .جملة لتأييد مشارك أو مشارآون آخرون  - ب
  .دية لمشارك أو مشارآين آخرينيأمثلة تأي  -ج
  .جابة توضح تفاصيل لعبارات أو مشارآات أخرىإ تقديم سؤال  أو  -د

  .التعريف، الشرح، تحديد المشكالت -هـ 
  

   .الكشف عن التنافر أو التضارب أو عدم االتساق في األفكار: الثاني وىالمست
  :المفاهيم، والجمل، والعمليات التي تحدث في هذه المرحلة تشمل

 .مناطق الخالف) ذآر(التعرف والتصريح   - أ
 . تقديم سؤال أو عرض إجابة توضح مصدر الخالف ومدى عمقه  - ب
بعين االعتبار للنقاشات والمبررات التي يدعم بها وجهة نظره وذلك استنادا إلى  خذإعادة صياغة وجهة نظر المشارك، مع األ -ج

  .ة نظرههالرسمية التي جمعت عنه لتصوير وج والبياناتخبرات المتحدث، واألدبيات التي يعتمد عليها، 

   .إعادة بناء المعرفة/ النقاش حول المعنى: الثالث المستوى
  :تحدث في هذه المرحلة تشمل ، والجمل، والعمليات التيالمفاهيم

 .التفاوض أو اإليضاح حول معاني المصطلحات   - أ
 .التفاوض للوزن النسبي الذي يخصص لبعض أنواع النقاشات  - ب
  .تعريف مناطق  االتفاق أو التداخل في المفاهيم المتعارضة  -ج
  .مقترح أو نقاش في عبارات جديدة يجسد التفاوض وبناء المجموعة  -د

  .عمل مناظرة امل أو الدمج،  أو استعارة المجاملة، أومقترح للتك هـ 
  

   .والتعديل في التأليف أو بناء المجموعة ختباراال: الرابع المستوى
  :مليات التي تحدث في هذه المرحلة تش، والجمل، والعملالمفاهيم

 .التي يتشارك فيها المجموعة في قيم ثقافتهم" الحقائق المسلمة"التأليف ضد  اختبار  - أ
 .ضد التراآيب اإلدراآية القائمة ختباراال  - ب
  .ضد التجربة الشخصية ختباراال  -ج
  .ضد المعلومات الرسمية المجمعة ختباراال  -د
  .ضد التناقضات في الثقافة ختباراال  - هـ

  

   "المعاني الجديدة"جمل الموافقة للمعاني المبنية حديثا : الخامس المستوى
  :تشملتحدث في هذه المرحلة ، والجمل، والعمليات التي المفاهيم

 .تلخيص االتفاق  - أ
 .التطبيقات للمعرفة الجديدة  - ب
  .قد تغيرت نتيجة للحوار) مخططات اإلدراك(عبارات ما وراء اإلدراك للمشارك والتي توضح أن فهمه أو وطرق تفكيره  -ج

 
(Gunawardena, Lowe, and Anderson, ١٩٩٧)  
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  )٥(لحق امل
  Collaborative Assessment  عاونتقييم الت

  
  :الرقم  :االسم

 
   :في الحقل الذي  يمثل أفضل وصف لمدى موافقتك في آل من العبارات التالية) √(ضع إشارة 

أوافق   العبارة  م
ال أوافق  ال أوافق  محايد  أوافق  بشدة

  بشدة
          الحفظ يمثل جزء أساسي من التعلم  ١
          اناجح اضرورة ألآون متعلم التعاوني المقدرة على العمل  ٢
          لدي اتجاه ايجابي للعمل مع زمالئي  ٣
          العمل الجماعي يضيع وقتي  ٤
          المقدرة على العمل مع الزمالء مهارة قيمة  ٥
          سأآون ناجح في العمل بمفردي أو مع مجموعة  ٦
          التعاون مع الزمالء سيساعدني في تعلمي  ٧
          من الزمالء سيساعدني في مهنتيالتعاون   ٨
          طريقة فعالة لتطبيق ما تعلمت ،التعلم بحل المشكالت مع مجموعة  ٩
          من الطرق الفعالة للتعلم ،التعلم بحل المشكالت مع مجموعة  ١٠
          دراستي طريقة فعالة للتعلم  ءالعمل مع فريق أثنا  ١١
          قرار الفرديالقرار الجماعي غالبا أفضل من ال  ١٢
          حل المشكلة مع مجموعة يقود إلى قرار أفضل من الحل الفردي  ١٣

Michaelsen, ٢٠٠٥)(  
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  )٦(لحق امل

  

  
  المملكة العربية السعودية      

  وزارة التربية والتعليم       
  ة لإلشراف التربويمإلدارة العا  

  دريسمشروع تطوير استراتيجيات الت

  
      

  التعلم التعاوني
  "تواصل وتفاعل " 

  
  إعداد

  سعد بن عبداهللا المرعبة  . د
  وجيه بن قاسم القاسم. د   

  
  الرياض

١٤٢٣ -١٤٢٢   
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
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  فهرس المحتويات

 ص الموضوعالرقم

 أ فهرس النشاطات ١

 ب فهرس النشرات ٢

 ج فهرس الشفافيات ٣

  د خطة مقترحة لتنفيذ التدريب  ٤

  ١ مبررات تقديم هذه الحقيبة التدريبية  ٥

  ٢ األهداف  ٦

  ٣  إرشادات عامة للتعامل مع هذه الحقيبة التدريبية   ٧

  ٥ الفئة المستهدفة بهذه الحقيبة التدريبية  ٨

  ٥ الزمن المخصص لتنفيذ الحقيبة  ٩

  ٦ أهداف المادة التدريبية:التمهيديالنشاط   ١٠

  ٧ .شفافية تنفيذ النشاط التمهيدي   ١١

  ٨  . مسوغات التعلم التعاوني) :١(النشاط رقم  ١٢

  ٩  . مسوغات أخرى للتعلم التعاوني )١(شفافية تنفيذ النشاط رقم  ١٣

  ١٠  . التعلم التعاوني وجذوره في التربية اإلسالمية )٢(النشاط رقم  ١٤

  ١١  علم التعاوني وجذوره اإلسالمية الت)٢(شفافية تنفيذ النشاط رقم  ١٥

١٦  
مالمح مجموعة الـتعلم التعـاوني والسـلوكات الداعمـة     )٣(نشاط رقم

  . للتعاون 
١٢  

  ١٣ ) .٣(شفافية تنفيذ النشاط رقم  ١٧

  ١٤ .مبادئ التعلم التعاوني) :٤(نشاط رقم  ١٨

  ١٥ ) .٤(لنشاط رقمشفافية تنفيذ ا  ١٩

  ١٦  . بناء مبادئ التعلم التعاوني) :٥(نشاط رقم  ٢٠

  ١٧  .بناء مبادئ التعلم التعاوني) :٥(شفافية تنفيذ النشاط رقم  ٢١

  ١٨  . السلوكات التعاونية الالزمة للتعلم التعاوني) :٦(نشاط رقم  ٢٢

٢٣  
رات والسلوكات التعاونيـة الالزمـة   المها) :٦(شفافية تنفيذ النشاط رقم

  .  للتعلم التعاوني 
١٩  
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 ص الموضوعالرقم

  ٢٠  . المهارات التعاونية واالجتماعية للتعلم التعاوني ) :٧(نشاط رقم  ٢٤

  ٢١ ) .٧(شفافية تنفيذ النشاط رقم  ٢٥

  ٢٢   ت التقليدية وني  بالمجموعامقارنة مجموعات التعلم التعا):٨(نشاط رقم  ٢٦

  ٢٣ ) .٨(شفافية تنفيذ النشاط رقم  ٢٧

  ٢٤ ) . االنضباط الذاتي (التعاونياالنضباط) :٩(نشاط رقم  ٢٨

  ٢٥ ) .٩(شفافية تنفيذ النشاط رقم  ٢٩

  ٢٦ .تنفيذ التعلم التعاوني) :١٠(نشاط رقم  ٣٠

  ٢٧ ) .١٠(شفافية تنفيذ النشاط رقم  ٣١

  ٢٨  . استراتيجية عامة للتعلم التعاوني ) :١١(نشاط رقم  ٣٢

  ٢٩ ) .١١(شفافية تنفيذ النشاط رقم  ٣٣

  ٣٠  . توزيع الطالب في مجموعات ) :١٢(نشاط رقم  ٣٤

  ٣١ ) .١٢(شفافية تنفيذ النشاط رقم  ٣٥

  ٣٢ .بناء أوراق العمل) :١٣(نشاط رقم  ٣٦

  ٣٣ .جدول الفريق) :١٤(النشاط رقم  ٣٧

  ٣٤  . جدول الفريق ) :١٤(شفافية تنفيذ النشاط رقم  ٣٨

  ٣٥ .حساب نقاط التحسن) :١٥(نشاط رقم  ٣٩

  ٣٦  .جدول درجات الطالب) :١٦(النشاط رقم  ٤٠

  ٣٧ ) .١٦٥(شفافية تنفيذ النشا ط رقم  ٤١

  ٣٨ .المالحق  ٤٢

  ٣٩ ) .النشرات(المادة العلمية:أوالً   ٤٣

  ٦٨ .الشفافيات:ثانياً   ٤٤

  ٨٨ .التقويم:ثالثاً   ٤٥

  ٨٩ .للمتدربالتقويم القبلي  ٤٦

  ٩٢ .نموذج تغذية راجعة عن الجلسة التدريبية  ٤٧

  ٩٨ .التقويم الذاتي للمتدرب  ٤٨

  ١٠٢ .التقويم الذاتي للمدرب  ٤٩
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  ـ أ ـ

  فهرس النشاطات

  

 رقم الصفحة الموضوع قمالر

 ٦ . أهداف المادة التدريبية :النشاط التمهيدي ١

 ٨ . مسوغات التعلم التعاوني )١(ا لنشاط رقم ٢

 ١٠التعلم التعاوني وجذوره في التربية اإلسالمية )٢(نشاط رقم ٣

٤ 
مالمح مجموعة التعلم التعاوني والسلوكات ) :٣(نشاط رقم

 . اون الداعمة للتع
١٢ 

 ١٤ . مبادئ التعلم التعاوني ) :٤(نشاط رقم ٥

 ١٦ . بناء مبادئ التعلم التعاوني ) :٥(نشاط رقم ٦

 ١٨ السلوكات التعاونية الالزمة للتعلم التعاوني ) :٦(نشاط رقم ٧

٨ 
المهارات التعاونية واالجتماعية للتعلم ) :٧(نشاط رقم

 . التعاوني 
٢٠ 

 ٢٢  .مقارنة مجموعات التعلم التعاوني ) :٨(نشاط رقمال ٩

 ٢٤  ) . االنضباط الذاتي(االنضباط التعاوني) :٩(نشاط رقم ١٠

 ٢٦  . تنفيذ التعلم التعاوني ) :١٠(نشاط رقم ١١

 ٢٨  .  استراتيجية عامة للتعلم التعاوني) :١١(النشاط رقم ١٢

 ٣٠ . توزيع الطالب في مجموعات ) :١٢(النشاط رقم ١٣

 ٣٢  . بناء أوراق العمل) :١٣(النشاط رقم ١٤

 ٣٣ .جدول الفريق) :١٤(النشاط رقم ١٥

 ٣٥  . حساب نقاط الضعف ) :١٥(النشاط رقم ١٦

  ٣٦  . جدول درجات الطالب ) :١٦(النشاط رقم ١٧
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  ـ ب ـ

  فهرس النشرات
  

 رقم الصفحة النشرة اسمالرقم

 ٤٠ .مسوغات التعلم التعاوني) :١(نشرة رقم  ١

 ٤٢ التعلم التعاوني وجذوره في التربية اإلسالمية) :٢(نشرة رقم  ٢

 ٤٣ . مالمح مجموعة التعلم التعاوني ) :٣(نشرة رقم  ٣

 ٤٥ .مبادئ التعلم التعاوني) :٤(نشرة رقم  ٤

 ٤٧ . أساليب بناء المبادئ التعاونية :)٥(نشرة رقم  ٥

 ٤٩ .مهارات التعلم التعاوني) :٧(نشرة رقم  ٦

 ٥١ ) . مفهوم ومضمون(مجموعات التعلم التعاوني) :٨(نشرة رقم  ٧

 ٥٢ ) . االنضباط الذاتي (االنضباط التعاوني) :٩(نشرة رقم  ٨

٩ 
معلم في اختيار اسـتراتيجية تعلـم   وجه التالعوامل التي) :١٠( نشرة 

 . تعاوني
٥٤ 

 ٥٧ .استراتيجية مقترحة لتنفيذ التعلم التعاوني ) :١١(نشرة رقم  ١٠

 ٥٨ . كيفية توزيع الطالب في مجموعات ) :١٢(نشرة رقم  ١١

 ٦٠ . كيفية بناء أوراق العمل ـ ورقة العمل األولى ) :ـ أ١٣(نشرة رقم  ١٢

 ٦١. كيفية بناء أوراق العمل ـ ورقة العمل الثانية ) :ـ ب١٣(م نشرة رق ١٣

 ٦٥ . جدول الفريق) :١٤(نشرة رقم  ١٤

 ٦٦ . الدرجة المبدئية ونقاط التحسن ) :١٥(نشرة رقم  ١٥

 ٦٧ تصميم مقترح لجدول ودرجات الطالب ) :١٦٦١(نشرة رقم  ١٦
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  ـ ج ـ

  اتفهرس الشفافي

  
 رقم الصفحة اسم الشفافيةالرقم

 ٦٩ أهداف المادة التدريبية  :  شفافية ١

 ٧٠ .  مسوغات التعلم التعاوني ) : ١(  شفافية رقم  ٢

 ٧١ .  التعلم التعاوني وجذوره في التربية اإلسالمية ) : ٢( شفافية رقم  ٩

 ٧٢ . مالمح مجموعة التعلم التعاوني ) :  ٣ (شفافية رقم  ٤

 ٧٣ . مبادئ التعلم التعاوني ) :  ٤(  شفافية رقم  ٥

 ٧٤ . أساليب بناء المبادئ التعاونية ) :  ٥(  شفافية رقم  ٦

 ٧٥ . مهارات التعلم التعاوني ) :  ٧(  شفافية رقم  ٧

 ٧٧ ) .  مفهوم ومضمون ( مجموعات التعلم التعاوني ) :   ٨( شفافية رقم  ٨

 ٧٨ ) .االنضباط الذاتي ( النضباط التعاوني ا) :   ٩( شفافية رقم  ٩

١٠ 
العوامل التي توجه المعلم في اختيار استراتيجية تعلم ) :١٠(شفافية رقم

 . تعاوني 
٨٠ 

 ٨٢ .استراتيجية مقترحة لتنفيذ التعلم التعاوني  ) :  ١١(  شفافية رقم  ١١

 ٨٣  .كيفية توزيع الطالب في مجموعات :  ) ١٢( شفافية رقم  ١٢

 ٨٥ .جدول الفريق   ) : ١٤( شفافية رقم  ١٣

 ٨٦ .     الدرجة المبدئية ونقاط التحسن) :   ١٥( شفافية رقم  ١٤

 ٨٧  .تصميم مقترح لجدول درجات الطالب  ) :  ١٦( شفافية رقم  ١٥
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  ـد ـ 
  خطة مقترحة لتنفيذ البرنامج

  وضعية التنفيذ  اسم النشاطر
  الزمن

  د

  ١٠  دمة تتضمن التعارف ومناقشة أهداف المادة التدريبيةمق 

 مسوغات التعلم التعاوني١

  

  ١٥  العمل في مجموعات ثنائية 

٢
مفهوم التعلم التعاوني وجذوره في

  التربية اإلسالمية
  ٢٠  العمل في مجموعات ثنائية

٣
مالمح مجموعة التعلم التعاوني 

  والسلوكات الداعمة للتعاون 

عن التعلم التعاوني ثم العمل عرض فيلم 

في مجموعات تعاونية رباعية أو 

خماسية وعرض األعمال 

  والمناقشة

٥٠  

  ٣٥  فردياً ثم تعاونياً في مجموعات ثالثية مبادئ التعلم التعاوني٤

  بناء مبادئ التعلم التعاوني٥
العمل في مجموعات تعاونية ثم عرض 

  األعمال والمناقشة
٥٠  

٦
نية الالزمة للتعلمالسلوكات التعاو

  التعاوني

العمل في مجموعات تعاونية ثم عرض 

  األعمال والمناقشة
٤٠  

٧
المهارات التعاونية واالجتماعية للتعلم

  التعاوني 

العمل في مجموعات تعاونية ثالثية ثم 

  عرض األعمال والمناقشة
١٠٠  

٨
مقارنة مجموعات التعلم التعاوني 

  بمجموعات التعلم التقليدية
  ٣٠  عمل فردياًال

  )االنضباط الذاتي ( االنضباط التعاوني ٩
العمل في مجموعات تعاونية عشوائية ثم 

  عرض األعمال والمناقشة
٦٠  

١
  تنفيذ التعلم التعاوني

العمل في مجموعات تعاونية ثم عرض 

  األعمال والمناقشة
٢٠  

١
  استراتيجية عامة للتعلم التعاوني

ثم عرض العمل في مجموعات تعاونية 

  األعمال والمناقشة
٣٥  
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  وضعية التنفيذ  اسم النشاطر
  الزمن

  د

١
  توزيع الطالب في مجموعات

العمل في مجموعات تعاونية ثم عرض 

  األعمال والمناقشة
٥٠  

١
  بناء أوراق العمل

العمل في مجموعات تخصصية ثم 

  عرض األعمال والمناقشة
٦٠  

  عمل فردي   جدول الفريق١
١٥  

العمل في مجموعات تعاونية ثم عرض  حساب نقاط التحسن١

  األعمال والمناقشة
٣٥  

العمل في مجموعات تعاونية ثم عرض  جدول درجات الطالب١

  األعمال والمناقشة
٢٠  

  ٥٥ .، مناقشة التقويم الذاتي للمدربالتقويم البعدي ، تقويم جلسات التدريبية: التقويم  

  ٧٠٠ المجموع الكلي
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  التدريبيةمبررات تقديم هذه الحقيبة : أوالً
م هو تنمية الفرد المـتعلم بنـاء شـمولياً    يالهدف األساس من التربية والتعل

تكافلياً متوازناً جسدياً واجتماعياً ونفسياً وعاطفياً وأخالقياً و قيمياً ، مـن  
تي تجعـل منـه   والمهارات التخصصية ال والقيمخالل تزويده بالمعارف 

شخصاً إيجابياً تفاعلياً مثمراً منتجاً قادراً على اإلسهام اإليجابي في حـل  
مشكالته ومشكالت مجتمعه ، بحيث يحقق رفاهة ورفاه مجتمعه ووطنـه  

إلى جانب المعارف والقـيم والمهـارات   ( وليتحقق ذلك يحتاج الفرد .. 
فـي تفعيـل دوره   مهارات اجتماعية تواصلية تفاعلية تسـهم  ) اإلنتاجية 

  .اإلنتاجي ، مثل مهارات التواصل والتعاون 
وظهور نظريات واسـتراتيجيات  السريع ، والعلمي ومع التغير التكنولوجي

تدريسية وتعلمية جديدة ، يغدو ضروريا تحسين وتطوير أداء كـل مـن   
المعلم والطالب في الموقف التعليمي التعلمي بما يلبي متطلبات التغييرات 

ات التربوية سواء أكانت وسائل أو أدوات أو تقنيات تربويـة أو  والتجديد
استراتيجيات وأساليب تدريسـية ، ويتطلـب ذلـك تـدريب المشـرفين      
    والمعلمين على تطبيق هذه التغييرات والتجديدات التربويـة ومـن ثـم
  .تطويرها وابتكار الجديد، اعتماداً على قدراتهم وخبراتهم الميدانية الثرية

، نقـدم لـك هـذه الحقيبـة     تعلم الطالب بشكل فاعلمنا إلى تحقيق وسعياً 
الرقي بمهاراتك التدريبيـة   في  -عزيزي المتدرب – التدريبية لتساعدك

ومعلوماتك ، وفي الوقت نفسه تسهم في إكسابك مهارات ومعارف جديدة 
تساعد في تحسين إنتاجيتك كماً ونوعاً،كما تسهم في تـدريب المعلمـين   

ي يساعدهم في تبني وتنفيذ استراتيجيات تدريسية جديدة ترقى بشكل تفاعل
  .واهللا من وراء القصد بتعلم الطالب ومبادراتهم ، والتواصل معهم ، 
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  دافـــــــاأله:  ثانياً
علـى   تنمية قدرتك على تدريب اآلخـرين -:تهدف هذه الحقيبة بشكل عام إلى
اء استراتيجيات تدريس تفاعلية تؤكد وبن ،و تبنيالتدريس بطرق فعالة وجذابة

وتحديداً تهدف هـذه الحقيبـة    .الدور األساس النشط للطالب في عملية تعلمه
  :من –عزيزي المتدرب  –تمكينك التدريبية إلى 

  .استيعاب مفهوم التعلم التعاوني بشكل واضح دقيق  -١
  .تعرف المبادئ التي يقوم عليها التعلم التعاوني  -٢
  .المح الرئيسة للتعلم التعاوني تعرف الم -٣
  .تحديد خطوات التعلم التعاوني وتنفيذها عملياً  -٤
  ) .وينفذها ( تحديد القرارات التي يفترض أن يتخذها المعلم  -٥
        تحديد المهارات االجتماعية التـي يهـدف لتنميتهـا مـن خـالل الـتعلم        -٦

  .التعاوني     
        الهـدف   طات الالزمة لتنمية المهارات المشار إليها فيوتنفيذ النشا تصميم -٧

  .)٦(رقم      
  .اكتساب مهارات التدريس بطريقة التعلم التعاوني  -٨
        تحديد المهارات التعاونية التي يفترض إكسابها ومـن ثـم تنميتهـا فـي      -٩

  .المتعلمين     
        لالزمة لتحقيق المهارات المشـار إليهـا فـي    وتنفيذ النشاطات ا تصميم -١٠

  .) ٩( الهدف رقم     
          اكتساب المعارف والمهارات الالزمـة لهـم لبنـاء وتنميـة مهـارات       -١١

   .الفئات المستهدفة األخرى التي سيدربونهاي التعلم التعاوني ف     
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  ع هذه الحقيبة التدريبيةللتعامل م للمدربإرشادات   -:ثالثاً
لكي تتحقق األهداف التربوية المتوخاة من هذه الحقيبة التدريبية يستحسـن  

  :يأتيمراعاة ما 
التدريبية التي تتضـمنها   بدراسة المدرب للمادةاالستعداد للتدريب ويتمثل  

م بمـا  ، ويتفهمها ويتفهم أنشطتها ومن ثم يقـو )مسبقاً في البيت( الحقيبة
  :يأتي

  .واألنشطةإجابات لألسئلة إعداد  •
التأكد من مناسبة الزمن المخصص لكل نشاط وتعديلـه إن اقتضـى    •

 .الموقف ذلك
مناسـبتها   مـدى  تفقد المواد واألدوات الداعمة للتدريب والتأكد مـن  •

  .وجاهزيتها
 .تقديمهاإعداد أي أنشطة أو شفافيات يرى المدرب ضرورة  •

تنفذ علـى شـكل   : ( اآلتية اتباإلجراء ويتمثل وإدارته، ذ التدريبـتنفي 
  ) لقطات فلمية

والتأكد من تـوفر جميـع المـواد     تفقد المدرب لقاعات التدريب .١
  .واألدوات والتسهيالت الالزمة لتنفيذ التدريب بشكل ناجح 

توزيع المتدربين  في مجموعات بحيث يصل عدد األفـراد فـي    .٢
  .أفراد فقط ) ٥ - ٣( المجموعة الواحدة

لها ومـن   )ًمنسقا (تختار قائداً  أوة أن تنتخب الطلب من كل مجموع .٣
ب ليستشعر المتدربون أهمية ثم كتابة اسمه في دفتر مالحظات المدر

   .دورة
يتمثل هذا الـدور فـي   إذ توضيح دور المنسق لجميع المتدربين ،  .٤

  أو أي فرد( يمكنهتوزيع األدوار في المجموعة ، و و تنظيم العمل
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أن يمثـل  )  المجموعـة عنهـا   نيبـه آخر في المجموعة ت
عرض نتاجاتها وما توصلت إليـه ، و فـي   المجموعة في 

أن يتناوب أفراد المجموعة تمثيلها  يمكن هذه النقطة بالذات
الثقة بـالنفس   ألنه يساعد على تنمية، وهذا الشيء مفضل 

  لدى جميع أفراد المجموعة 
علـى   فاق معهـم واالتالمدرب بتوضيح األهداف للمستهدفين  قيام  -٥

تفعيل إشراك كل منهم بشكل تفـاعلي نشـط فـي فعاليـات     أساليب 
 .التدريب

أوراق النشاط لمنسق المجموعـة ليوزعهـا علـى    / تقديم ورقة   -٦
وتحديد المطلوب منهـا ثـم    ثم تدارسها ، ومنزمالئه في المجموعة

  .الشروع في تنفيذ المطلوب 
ص النشـاط وتفهمهـا   المجموعات إلى ضرورة قراءة نصو تنبيه  -٧

  مل وضرورة التقيد بالزمن المخصص بشكل جيد قبل الشروع في الع
  .ل عملها يالتنقل بين المجموعات لتفع-٨
تقديم المساعدة للمجموعة أو المجموعات المتعثرة بشـكل غيـر     -٩

إجابـات أو  مباشر، أي بتوجيه أسئلة موجهة ، وعليـه ال تقـدم أي   
  مساعدات مباشرة للمتدربين 

اإلعالن عن نهاية العمل فـي النشـاط عنـدما ينتهـي الوقـت      -١٠
 المخصص

أو أي فـرد فيهـا تنيبـه    ( قائد المجموعـة  / الطلب من منسق -١١
جهاز العـرض   أن يعرض على السبورة أو على) المجموعة عنها 

  .عمل المجموعة جمن فوق الرأس نتائ
ت إليهـا  إتاحة الفرصة للمتدربين لمناقشة النتائج التـي توصـل   -١٢

لمدة محددة مـن الـزمن ثـم يـأتي منسـق      ) السابقة ( المجموعة 
  . المجموعة األخرى فيعرض ويناقش
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تتمثـل بقيـام منسـقي     ىيمكن اللجوء إلى اسـتراتيجية أخـر   -١٣

مناقشة المجموعات بعرض نتاجات مجموعاتهم بالتتالي ، ثم تجرى 
 .إجمالية للموضوع 

تثبيـت  وددة تبرز نتيجة النشاط الكلي التوصل إلى خالصة مح -١٤
الخالصة على السبورة أو شفافية  في شكل نقاط وعرضها باستخدام 

ق الرأس  ما توصلت إليه المجموعة من نتائج وجهاز العرض من ف
.  
لكـي   تنفيذ النشاطات من خالل العمل في مجموعات متعاونـة  -١٥

الـتعلم   تمثـل مبـادئ ومهـارات   يتمكن المتدربون والمدربون من 
كما أنها مـن   والمتدربين  التعاوني وهذه مهمة رئيسة أمام المدرب

  . األهداف الرئيسة للتدريب 
  بهذه الحقيبة التدريبية ةــة المستهدفـالفئ:  رابعاً 

يستهدف بهذه الحقيبة التدريبية التربويون الذين سيتم إعدادهم مـدربين  
مديري مـدارس ، أو   للمدربين ، سواء أكانوا مشرفين تربويين ، أو

  .معلمين متميزين 
  الزمن المخصص لتنفيذ هذه الحقيبة  -:خامساًً

ساعة )  ١٤  (يخصص لهذه المادة التدريبية وما تتضمنه من فعاليات وأنشطة 
ولتدريب المعلمين يمدد زمـن فعاليـات هـذه     ، لتدريب المدربين ، تدريبية

  . الحقيبة وفق الحاجات التدريبية لهم
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 التدريبيةالمادة  أهداف: التمهيدي  النشاط

  :  األهداف
الـتعلم  التدريب علـى اسـتراتيجية    بأهدافالمتدربين  تعريف -١

  .التعاوني 
  .المتدربون يقترحهاأي تعديالت في األهداف ،  إجراء -٢

  .دقيقة ١٠: المخصص للنشاط الزمن
   لمناقشةاالعرض والعمل الفردي ثم : تنفيذ النشاط وضعية
عمل النشاط ، شفافيات تنفيذ النشاط، شفافية أهداف ورقة :التعليمية المواد

 المادة التدريبية

األهداف التي تتوقع تحقيقها تحديدفردياً وحاول  فكر:   المتدرب عزيزي
الـتعلم" بعنـوان من هذه المادة التدريبية التي نقـدمها إليـك وهـي     

  :في الصفحة التاليةتنفيذ النشاط  ةشفافيإجابتك في  رتِّب"التعاوني
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  التمهيديتنفيذ النشاط  شفافية
  التعلم التعاونيموضوع  فيالدورة التدريبية  نتحقيقها م المتوقع  األهداف

 تحقيقها  المتوقع  األهداف م
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  مسوغات التعلم التعاوني ) : ١( النشاط رقم 

  :األهداف 
 .تعاونيأن يتعرف المتدربون مبررات التعلم ال .١
 .أن تتولد لدى المتدربين  قناعات بجدوى التعلم التعاوني .٢

  دقائق مناقشة ١٠+ دقائق عمل  ٥: الزمن المخصص 
  .العمل في مجموعات ثنائية  : وضعية التنفيذ 

 ١( فافية تنفيذ النشاط ،النشرة رقم أوراق النشاط ، ش: المواد التعليمية 
مسوغات التعلم ) :  ١( مسوغات التعلم التعاوني ، الشفافية رقم ) : 

 .التعاوني
 

  :  المتدرب عزيزي
اسـتخدام الـتعلم  متعاوناً مع زميلك اكتبا المبررات التـي تقـف وراء   

  . مالتعاوني في التعلي
عنـوان  مسـوغات الـتعلموهي ب)  ١( يمكنكما االستعانة بالنشرة رقم  

، ما مدى قناعتك بالمسوغات التي تقدمها النشرة للتعلم التعاونيالتعاوني
؟ هل هناك مسوغات أخرى تعتقد أنها تبرر استخدام  التعلم التعاوني ؟

  .شفافية تنفيذ النشاط في الصفحة التاليةفي  ماإجابتك ارتِّب
  
  
  
 

  



 

- ١٤٧-  
  

مسوغات أخرى للتعلم :  )١(شفافية تنفيذ النشاط رقم 
  التعاوني

 مسوغات  أخرى  للتعلم التعاوني م

١  
 

٢  
 

٣  
 

٤  
 

٥  
 

٦  

٧  

٨  
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  .اإلسالميةفي التربية العربية  ه جذورالتعلم التعاوني و): ٢(نشاط رقم 
  :األهداف* 

  أن يعرف المتدربون مفهوم التعلم التعاوني  -١
التربيةلمتدربون أمثلة تبين جذور التعلم التعاوني في أن يعطي ا -٢

  .العربية اإلسالمية 
  .دقائق مناقشة ) ١٠+ (دقائق عمل ) ١٠: (الزمن المخصص للنشاط * 
  مجموعات عمل ثنائيةالعمل في : وضعية التنفيذ*

)٢(أوراق النشاط ، شفافيات تنفيذ النشاط ، النشرة رقم : المواد التعليمية
  التعاوني وجذوره اإلسالمية التعلم :

  التعلم التعاوني وجذوره اإلسالمية): ٢(الشفافية رقم 
 

   -:عزيزي المتدرب 
من خالل العمل التعاوني في المجموعة ، أرجو أن تحددوا مفهوم الـتعلم
التعاوني ، وأن تكتبوا  آيات قرآنية ، أحاديث نبوية ، أمثاالً شعبية، تدعم

عليه ، مرتبين إجابتكم في شفافية تنفيذ النشـاطالتعلم التعاوني وتحض 
  :التاليةفي الصفحة 

  
  
  
  
  
  
  



 

- ١٤٩-  
  

  
  التعلم التعاوني وجذوره اإلسالمية ) ٢( شفافية تنفيذ النشاط رقم 

  
ــتعلم ــوم ال مفه

 التعاوني 
المؤشرات الداعمة للـتعلم التعـاوني فـي التـراث

 اإلسالمي
ــث آيات قرآنية  أحاديـ

 نبوية
ــال أو أمثــ
ــادات عــ

 شعبية
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مالمح مجموعة التعلم التعاوني والسـلوكات الداعمـة   ): ٣(شاط رقم ن
  للتعاون
  : األهداف

 .التي تميز مجموعة التعلم التعاوني  التعاونية تعرف السلوكيات -١
  تعرف سلوكات المعلم الداعمة لبناء التعاون بين الطالب -٢

  .دقائق مناقشة ) ٢٥+ (عمل  قيقةد) ٢٥: (المخصص الزمن 
  تعاونياً في مجموعات رباعية أو خماسيةالعمل :  وضعية التنفيذ

أوراق النشاط ،شفافيات تنفيذ النشاط ، فيلم عن مالمـح: المواد التعليمية 
  المجموعات المتعاونة

  

  -:عزيزي المتدرب

ونية ، وتعد هذه السلوكات منفي الفلم الذي شاهدته أبدى الطالب سلوكات تعا
المالمح الرئيسة التي تميز المجموعات التي تتعلم أو تعمل تعاونيـاً ، وأبـدى
المعلم سلوكات لبناء التعاون في الطالب، بالتعاون مع باقي أفراد مجموعتـك

للمجموعة المتعاونة وحددوا سلوكات المعلم التي تبني ةحددوا المالمح التعاوني
الطالب ، مرتبين إجابتكم في شفافية تنفيذ النشاط  فـي الصـفحة التعاون في 

  :التالية
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  )٣(شفافية تنفيذ النشاط رقم 

  مالمح مجموعة التعلم التعاوني والسلوكات الداعمة للتعاون
السلوكات التعاونية التـي   الرقم

 طالب المجموعة أبداها
ــم   ــلوكات المعل س
الداعمة للتعاون بين 

 جموعةطالب الم
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  مبادئ التعلم التعاوني): ٤(نشاط رقم 
  :األهداف 

أن يتعرف المتدربون المبادئ  التي يقوم عليها عمل المجموعات التي
  .تتعلم تعاونياً 

  .نيةأن يكون المتدربون فهماً مشتركاً لكل مبدأ من المبادئ التعاو
  .دقيقة مناقشة ) ٢٠+( دقيقة عمل ) ١٥:(الزمن المخصص  

  .فردياً ثُم تعاونياً في مجموعات عمل ثالثية: وضعية التنفيذ
): ٤( أوراق النشاط ، شفافيات تنفيذ النشاط ،النشرة رقم : المواد التعليمية

 مبادئ التعلم التعاوني): ٤( مبادئ التعلم التعاوني، الشفافية رقم 

 

  -:عزيزي المتدرب

منفرداً وتفهم المبادئ التعاونية المذكورة فيها، ثم تناقش ) ٤(اقرأ النشرة رقم 
مع زمالئك في المجموعة في مضامين النشـرة لتصـلوا إلـى تصـورات     
مشتركة حول المبادئ التعاونية الواردة فيها و المقصود إجرائياً بكل مبدأ من 

إجابتكم في شفافية تنفيذ النشاط في الصـفحة  مرتبين .المبادىء الواردة فيها 
  -:التالية
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  ) ٤( شفافية تنفيذ النشاط رقم 

  مبادئ التعلم التعاوني  
 المقصود إجرائياً بالمبدأ  يالمبدأ التعاون

التفاعل وجهاً 
  لوجه

 

 

 ياالعتماد البين
  المتبادل

 

 

التواصل 
  البينشخصي

  

 

المعالجة 
Processing  

  

 

  مسؤول الفرد
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 .بناء مبادئ التعلم التعاوني) :٥(نشاط رقم 

  :األهداف *
أن يقوم المتدربون بتصميم أنشطة تلبي المبادئ التعاونيـة، وتعززهـا فـي

  .الطالب
  .دقيقة مناقشة  ٢٥+ دقيقة عمل  ٢٥: الزمن المخصص 

  .اسية تعاونياً في مجموعات  تخصصية  خم: وضعية التنفيذ 
): ٥(أوراق النشاط ، شفافيات تنفيذ النشاط ،النشرة رقم :المواد التعليمية 

 . بناء مبادئ التعلم التعاوني):٥(بناء مبادئ التعلم التعاوني ،الشفافية رقم
 

  :عزيزي المتدرب 

ستشاهد فيلماً عن التعلم التعاوني أرجو أن تتعرف كيف يعمـل المعلـم 

  :ثُم تعاون مع زمالئك في المجموعة ل.لطالبعلى بناء التعاون بين ا

  . التي اتبعها المعلم لبناء التعاون بتحديد األسالي •

اقتراح أي أساليب أخرى ترون أنها تبني   مبادىء التعلم التعـاوني بـين •

_من واقع تخصصـكم  _ ثم قوموا بتصميم نشاط تعليمي تعلمي . الطالب 

تبين إجابتكم في شفافية تنفيذ النشاط فيلكل مبدأ من المبادئ التعاونية ، مر

  :الصفحة التالية 
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  بناء مبادئ التعلم التعاوني)  ٥ (شفافية تنفيذ النشاط رقم 

 النشاط الذي يبني المبدأ يالمبدأ التعاون
األسلوب الذي يتبعه 
المعلم إلدارة النشاط 

 وبناء التعاون

 التفاعل وجهاً لوجه
  
  
 

 

 يالبيناالعتماد 
 المتبادل

  

التواصل 
 البينشخصي

  

المعالجة 
Processing 

  
  
 

 

    مسؤول الفرد
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  السلوكات التعاونية الالزمة للتعلم التعاوني) ٦(نشاط رقم 
  .أن يتعرف المتدربون السلوكات التعاونية: األهداف* 
  .دقيقة مناقشة ) ١٥+ (دقيقة عمل )  ٢٥: (الزمن المخصص* 
  .العمل في مجموعات ثالثية غير متجانسة : وضعية التنفيذ* 

أوراق النشاط ، شفافيات تنفيذ النشاط ، فيلم عن سلوكات:المواد التعليمية
 التعلم التعاوني

  :عزيزي المتدرب

يوظف التعلم التعاوني وينمي عدداً من المهارات التي يفترض أن يمتلكها 
عنهم أنهم مجموعة عمل تعاونية، وهذا شيء ويمارسها أفراد المجموعة ليقال 

أساس وضروري لتحقيق األهداف التربوية واألهداف المتوخاة من التعلم 
التعاوني نفسه، وتعرف هذه المهارات بالمهارات التعاونية، ويفترض أن يكون 

المعلم أو المعني بالتدريس أو التدريب قادراً على تصميم أنشطة تنمي هذه 
  .مستهدفين وتعززهاالمهارات في ال

ستشاهد فيلماً يبن طالب أحد الصفوف يتعلمون من –عزيزي المتدرب 
مع نخالل المجموعات، أرجو التمعن في سلوكات الطالب  ، و بالتعاو

أفراد مجموعتك استخلصوا السلوكات التي أبداها الطالب ، ورتبوها
  - :تاليةوفق التصنيف المبين في شفافية تنفيذ النشاط في الصفحة ال
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  ) ٦( شفافية تنفيذ النشاط رقم 

  المهارات والسلوكات التعاونية الالزمة للتعلم التعاوني 
ــر السلوكات التعاونية المهارات التعاونية ــلوكات غي الس

 ةالتعاوني
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  االجتماعية للتعلم التعاونيالمهارات التعاونية و) : ٧(نشــاط رقم 
الفرعية المكونـة تأن يتعرف المشاركون  كيفية تنمية المهارا: األهداف 

  .لمهارات التعلم التعاوني 
  .دقيقة مناقشة ) ٦٥+ ( دقيقة عمل ) ٣٥: (الزمن المخصص  * 
  .العمل في مجموعات ثالثية تخصصية : وضعية التنفيذ * 

) ٧( شاط ، شفافيات تنفيذ النشاط ، النشرة رقم أوراق الن: المواد التعليمية
 مهارات التعلم التعاوني):  ٧(مهارات التعلم التعاوني ، الشفافية رقم : 

يحتاج التعلم التعاوني وينمي مجموعة من المهـارات: عزيزي المتدرب 
الرئيسة والمجموعات الفرعية المكونة لها ،نقدم لـك تاليـاً المهـارات

المطلوب منك. م التعاوني والمهارات الفرعية المكونة لها الرئيسة للتعل
أن تتعاون مع زمالئك في المجموعة لتصمموا نشاطات ومواقف صفية

أرجو أن ترتبوا إجابتكم في جدول كـاآلتي. تبني هذه المهارات وتنميها
مجموعة المهارات التي يستخدمها الطالب في أثناء العمـل التعـاوني:

ر وسبر ما لدى اآلخرين لمساعدتهم في التعبيـر عـنالستيضاح األفكا
ذواتهم وتوضيح أفكارهم وبلورتها و تعد مهارات الصياغة أساسية لتوليد

تبين شفافية تنفيذ النشاط في الصفحة التالية بعض هـذه. الفهم المشترك 
المهارات ، والمطلوب منك  أن تتعاون مع زمالئـك فـي المجموعـة

  :هذه المهارات  وتعطوا أمثلة لتنمية 
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  )٧(شفافية تنفيذ النشــاط رقم 

  

  المهارات التعاونية واالجتماعية للتعلم التعاوني
  

المهارات 
التعاونية 
  الرئيسية

) السلوكات(المهارات الفرعية
 المتضمنة في المهارة الرئيسة

دور المعلم لدعم هذا 
  السلوك

المحافظة على 
تماسك المجموعة 

  ستمراريتهاوا

 
  
  
  

  

 المجموعةتشغيل 
   

ـــةالصياغ
   

  التعمق 
اإلنضاج أو ( 

  )التخمر 
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مقارنة مجموعات التعلم التعاونية بمجموعات الـتعلم) : ٨(نشــاط رقم 

  .التقليدية 
  :األهداف  •
أن يبين المتدربون أوجه الشبه وأوجه االختالف بين مجموعـات العمـل -١

  .وعات العمل التقليدية التعاونية ومجم
 .أن يتعرف المتدربون مزايا المجموعات التعاونية  -٢
  .دقيقة مناقشة )  ١٥+ ( دقيقة عمل )  ١٥: ( الزمن المخصص  •
 .العمل فردياً : وضعية التنفيذ  •

) : ٨( أوراق النشاط ، شفافيات تنفيذ النشاط ، النشرة رقـم  : لمواد التعليمية 
) : ٨( ، الشـفافية رقـم   ) مفهـوم ومضـمون   (  مجموعات التعلم التعاوني
 ) .مفهوم ومضمون ( مجموعات التعلم التعاوني 

أرجو أن تقارن بين... بعد أن تعرفت التعلم التعاوني : عزيزي المتدرب 
مالمح مجموعات التعلم التعاونية ومالمح مجموعات التعلم التقليدية التي

هم الطالب ، راجياً منك أن تنظمأعتاد المعلمون على تشكيلها لدى تعليم
  :إجابتك في جدول كاآلتي 
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  ) ٨(شفافية تنفيذ النشاط رقم 

  مقارنة مجموعات التعلم التعاونية بمجموعات التعلم التقليدية
  مجموعات التعلم التقليدية  مجموعات التعلم التعاونيةالرقم
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 )االنضباط الذاتي( االنضباط التعاوني ) : ٩( نشاط رقم 
  :األهداف 

أن بتعرف المتدربون كيفية توظيف مهارات التعلم التعاوني لخلق االنضباط 
 التعاوني والذاتي في الطالب 

 األسس التي يقوم عليها االنضباط الذاتي أن يتعرف المتدربون 
  يفية بناء الئحة االنضباط التعاونيأن يتعرف المتدربون ك

  .دقيقة مناقشة ) ٣٠+ (دقيقة عمل )  ٣٠: ( الزمن المخصص* 
  .العمل  تعاونياً في مجموعات عشوائية : وضعية التنفيذ * 
) : ٩( أوراق النشاط ، شفافيات تنفيذ النشاط ، النشرة رقم :المواد التعليمية*

  االنضباط التعاوني، 
  االنضباط التعاوني:  )٩( الشفافية رقم 

  :عزيزي المتدرب 
أرجو أن تتعـاون مـع أفـراد… بعد أن تعرفت التعلم التعاوني ومهاراته  

مجموعتك في وضع تصور لكيفية تحقيق االنضباط التعاوني بين الطالب في
  :مرتبين إجابتكم في شفافية تنفيذ النشاط في الصفحة التالية.المدرسة 
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  )  ٩( نفيذ النشاط رقم شفافية ت
  )االنضباط الذاتي( االنضباط التعاوني 

الرقم
مفهوم االنضباط 

 التعاوني
 مفهوم الئحة االنضباط التعاوني

  
  
  
  
  
  

  
  
 

  
  
  
  
 

مبادئ االنضباط  
ا ال

إجراءات بناء الئحة االنضباط 
ا ال    
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  التعاوني تنفيذ التعلم ): ١٠(نشاط رقم 
  :األهداف

  . أن يتعرف المتدربون كيف يختارون إستراتيجية تعلم تعاوني •
  دقائق مناقشة ) ١٠+ (دقائق عمل ) ١٠: (الزمن 

  في مجموعات ثالثية عشوائية  يالعمل التعاون: وضعية التنفيذ
أوراق النشاط ،شفافيات تنفيذ النشاط ،النشرة رقم: المواد التعليمية

وهما بعنوان العوامل التي توجه المعلم )١٠( مرق و الشفافية) ١٠(
  . في اختيار استراتيجية تعلم تعاوني

  
والمطلوب.  يمكن تنفيذ التعلم التعاوني باستراتيجيات عدة: عزيزي المتدرب 

  : منك أن تعمل في مجموعتك وتقوموا متعاونين بما يأتي
تعلم  معينة دون  ةتحديد العوامل التي توجه المعلم الختيار استراتيجي •

 غيرها 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

- ١٦٥-  
  

  
  )١٠(شفافية تنفيذ النشاط رقم 

  اختيار استراتيجية لتنفيذ التعلم التعاوني 

العوامل الموجهة للمعلم الختيار استراتيجية لتنفيذ التعلم 
  التعاوني

 العاملالرقم
 

  أثر العامل
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  إستراتيجية عامة للتعلم التعاوني ): ١١(م نشاط رق
  :األهداف

   . العامة للتعلم التعاوني ةأن يتعرف المتدربون االستراتيجي •
  دقائق مناقشة ) ٢٠+ (دقائق عمل ) ١٥: (الزمن 

  في مجموعات ثالثية عشوائية  يالعمل التعاون: وضعية التنفيذ
لنشاط ، النشرة رقمأوراق النشاط ،شفافيات تنفيذ ا: المواد التعليمية

وهما بعنوان استراتيجية مقترحة ): ١١( والشفافية رقم )  ١١( 
  .لتنفيذ التعلم التعاوني

  
.يمكن تنفيذ التعلم التعاوني باستراتيجيات عدة: عزيزي المتدرب 

والمطلوب منك أن تعمل في مجموعتك وتقوموا متعاونين بما
  : يأتي

وتحديد )  ١١ (المقترحة في النشرة رقم  مناقشة إستراتيجية التعلم •
النشاط في الصفحة  ذكما هو مبين في شفافية تنفي إيجابياتها وسلبياتها

 التالية
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  )١١(شفافية تنفيذ النشاط رقم 
  إستراتيجية مقترحة لتنفيذ التعلم التعاوني

 إيجابيات اإلستراتيجيةالرقم
  

  سلبيات اإلستراتيجية
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  توزيع الطالب في مجموعات): ١٢( نشاط رقم 
  كيفية توزيع الطالب في مجموعات نأن  يتعرف المتدربو:األهداف

  دقيقة مناقشة) ٣٥+ ( دقيقة  عمل ) ١٥:  (الزمن المخصص
  العمل في مجموعات ثنائية عشوائية: وضعية التنفيذ

أوراق النشاط ، شفافيات تنفيذ النشاط، النشرة رقم: عليميةالمواد الت
وهما بعنوان كيفية توزيع الطالب ): ١٢( والشفافية رقم )  ١٢( 

  .في مجموعات
  

اعتاد المعلمون على توزيع طـالب الصـف فـي:عزيزي المتدرب
مجموعات  عمل تعلمية، وفي معظم األحيان يقوم المعلمون بهـذه

  .ن أساس أو قاعدة علمية يعتمدونهاالعملية بدو
أرجو أن تتعاون مع أفراد مجموعتك لتوزيع طالب الصف البـالغ 

)٥(طالباً في مجموعات عدد أفـراد الواحـدة منهـا    ) ٢٦(عددهم 
  .خمسة طالب، أرجو أن تبينوا األساس الذي اعتمدتموه للتوزيع
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  )١٢(شفافية تنفيذ النشاط رقم 
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  بناء أوراق العمل):  ١٣( نشاط رقم 

أن يتعرف المتدربون كيفية بناء أوراق عمل لغايات التعلم: األهداف

  التعاوني

  دقيقة مناقشة) ٣٠+ (دقيقة عمل ) ٣٠: (الزمن المخصص

  .مجموعات عمل تخصصية:وضعية التنفيذ

افيات وكتب مدرسية لبعض المقرراتأوراق النشاط  ، شف: المواد التعليمية

  الدراسية، ،

  كيفية بناء أوراق العمل): ١٣(النشرة رقم  

)١٣(متعاوناً مع أفراد مجموعتك ، أقرأ النشرة رقم : عزيزي المتدرب

وهي بعنوان كيفية بناء أوراق العمل ، ثم صمموا ورقة عمل  على غرار

  .النموذج الموجود في النشرة
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 جدول الفريق):١٤(النشاط رقم 
  :األهداف

  .أن يتعرف المتدربون جداول فرق التعلم الصفية .١
  .أن يستخدم المتدربون جدول الفريق في تقويم تعلم طالبهم .٢

  دقيقة مناقشة ١٥:الزمن المخصص
  العمل الفردي: وضعية التنفيذ 

١٤( فية رقم جدول الفريق ، الشفا):  ١٤( النشرة رقم : المواد التعليمية 
 جدول الفريق): 
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  جدول الفريق)  ١٤( شفافية تنفيذ النشاط رقم 
 السلبيـــــــات  المزايــــــــا  

جدول 
  الفريق

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

دفتر 
  تالدرجا

المستخدم 
في 

 المدارس
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 .حساب نقاط التحسن): ١٥(نشاط  رقم
  .ضوئها يإيجاد نقاط التحسن وتعزيز الطالب ف:الهدف

  .دقيقة مناقشة)  ٢٠+ ( دقائق عمل )  ١٥:  ( الزمن  المخصص
  العمل في مجموعات ثنائية: وضعية التنفيذ 
الدرجة(       الدرجة المبدئية)١٥(أوراق النشاط ، شفافيات ، النشرة رقم : المواد التعليمية

ونقاط)  الدرجة األساسية( الدرجة المبدئية)  ١٥(ن،الشفافية رقم ونقاط التحس)  األساسية
  .التحسن 

يقدم الجدول التالي درجات االختبار لمجموعة من الطالب ، والمطلوب: عزيزي المتدرب 
منك أن تتعاون مع زميلك وتقررا معاً مقدار التحسن الذي حققه كل طالب ، ثم متوسط

  .تحسن الفريق
  الكثافة:الموضوع ساسية عن الطالبمعلومات أ

 هـ٢/٣/١٤٢٣:التاريخ

  المغناطيس:الموضوع
 ١٤٢٣/  ٩/٤:التاريخ

الرقم 
 المتسلسل

الدرجة  اسم الفريق اسم الطالب
  المبدئية

درجة 
  االختبار

نقاط 
  التحسن

درجة 
  االختبار

الدرجة 
  المبدئية

نقاط 
 التحسن

          ١٠٠  ٩٠  أ  فهد  ١
          ١٠٠  ٨٥  ب  سعود  ٢
          ٨٢  ٩٠  ب  إبراهيم  ٣
          ٨٥  ٨٠  ج منصور  ٤
          ٩٣  ٨٠  أ  خالد  ٥
          ٩٠  ٨٥  ب  صالح  ٦
          ٨٨  ٧٠  ج  سعد  ٧
          ٨٥  ٧٢  أ  ثويني  ٨
          ٩٤  ٨٨  ج  سلمان  ٩
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  جدول درجات الطالب : ) ١٦( النشاط رقم 

اجعـةأن يبني المتدربون جداول درجات تقـدم تغذيـة ر  :األهداف 
  .واضحة عن تعلم طالبهم

  دقيقة ٢٠:الزمن المخصص 
  العمل في مجموعة ثنائية:وضعية التنفيذ

أوراق النشاط ، شفافيات تنفيذ النشاط ،النشرة رقـم: المواد التعليمية 
بناء) :  ١٦( بناء جدول درجات الطالب، الشفافية رقم ) :  ١٦( 

  .جدول درجات الطالب
 
  

  :عزيزي المتدرب 
تناقش مع زميلك في المجموعة في مضامين جدول الدرجات المبين في 

أرجو. ثم بينا ما فيه من إيجابيات وسلبيات ).  ١٦( النشرة رقم 
 :ترتيب إجابتكم في شفافية تنفيذ النشاط في الصفحة التالية
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  ) ١٦( شفافية تنفيذ النشاط رقم 
  جدول درجات الطالب 

 السلبيات جابيات اإليالرقم

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  


