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 التعمم التشاركي ببيئة التعمم المقموب  ةجياستراتي ستخدامأثر ا
 عمى تنمية مهارات التعمم المنظم ذاتيًا لدى طمبة كمية 

 بجامعة الكويت
 

  محمد سرحان محمد الشمريأ/ و  سويدان عبد الفتاحأ.د/ أمل  و أ.د/ حسن حسيني جامع
د/ أحمد محمود فخري و  

  
 مستخمص البحث:

التعمـ التشاركي داخؿ بيئة  ةاستراتيجي خداـاستلتعرؼ أثر ىدؼ البحث الحالي 
التعمـ المقموب عمى تنمية ميارات التعمـ المنظـ ذاتيًا لدى طمبة كمية التربية في 

وتـ استخداـ المنيج شبو التجريبي، وقد تكونت عينة الدراسة والتي ، جامعة الكويت
دراسي ( طالًبا مف طبلب كمية التربية بجامعة الكويت لمعاـ ال64بمغت )
مقياس التعمـ بقياس البحث  اة، وتمثمت أدمجموعتيفموزعيف عمى  8004/8002

تمت المعالجة اإلحصائية ثـ اإلجابة عف أسئمة البحث واختبار صحة  المنظـ ذاتًيا،
توجد فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطي  الفروض، وتوصؿ البحث إلى النتائج اآلتية:

 المقموبالتعمـ التشاركي ومجموعة التعمـ ائـ عمى التعمـ المقموب القدرجات مجموعة 
متعمـ المنظـ ذاتًيا لصالح مجموعة التعمـ لفي متوسطات درجات القياس البعدي 

 التشاركي.
التعمـ التشاركي داخؿ بيئة التعمـ  ةوقد كشفت النتائج عف أثر استراتيجي
 .المقموب في تنمية متغيرات البحث الحالي

  التعمـ التشاركي. -8  التعمـ المقموب. -0 الكممات المفتاحية:
 التعمـ المنظـ ذاتًيا. -3  

         

                                                           

 تكنولوجيا التعليمتربية تخصص بحث استكماالً لمتطلبات الحصول علي درجة دكتور الفلسفة في ال. 
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 مقدمة:ال
في المعرفة، وأصبحت الدوؿ تتسابؽ في نيؿ  قفزة نوعيةلقد شيد ىذا العصر 

أحدث األدوات والطرؽ التي تسيـ في تنمية العممية التعميمية حتى صار ىذا العصر 
وحرصيا عمى بناء تعميـ  متقدمةإلى حاؿ الدوؿ اليسمى بعصر المعرفة، والناظر 

عداده  يعمـ أف  التعميـ،والمبالغ التي تخصصيا تمؾ الدوؿ لخدمة  ألبنائيا،نموذجي وا 
التطور الذي تشيده العممية التعميمية ما ىو إال سير مع التطور الحضاري السريع 

ي بناء المتعمـ القادر ، ومرحمة متقدمة ففي التكنولوجيا ووسائؿ المعمومات واالتصاؿ
 عمى تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف التعميـ.

مف خبلؿ الدمج بيف مميزات التعميـ التقميدي )وجيًا لوجو( ومميزات التعميـ 
ضمف سمسمة  (Flipped learning) المقموباإللكتروني تظير استراتيجية التعمـ 

مـ ىو محور عممية التعمـ، التطور الطبيعي لمتعميـ اإللكتروني، والتي تجعؿ مف المتع
بكؿ بساطة عمى قمب عممية التعميـ، فما يقـو بو  المقموبوتقـو استراتيجية التعمـ 

المتعمـ عادة في المنزؿ مف حؿ لمواجبات وأداء التكميفات المطموبة سيؤديو في حجرة 
الدراسة، وأما عممية التدريس التي عادة ما تكوف في حجرة الدراسة ستنتقؿ إلى 

 ، وىو نموذج تعميمي حديث مرف يدعـ رغبات المتعمميف ويمبي احتياجاتيـ.نزؿالم
 المقموبعف استراتيجية التعمـ  0(Clark, 2013, p:8وىذا ما قرره كبلرؾ )

يـ عف ئاستراتيجية جديدة نسبيًا تحاوؿ تحسيف مشاركة الطبلب وأدا يحيث قاؿ: "ى
لتكنولوجيا ونقؿ الواجبات المحاضرة خارج الفصوؿ الدراسية عبر ا عرضطريؽ 

 والتماريف مع المفاىيـ داخؿ الفصوؿ الدراسية عبر أنشطة التعمـ". 
وىذه األنشطة تحدث مف خبلؿ الوسائط المتعددة بصورة تفاعمية جذابة، فيي 
عممية عكسية قمبت المفاىيـ وىي بحؽ ثورة في عممية التعميـ وخاصة التعميـ 

ف خبلؿ الفيديو التفاعمي الذي تعرض مف خبللو اإللكتروني، تقـو أىـ أنشطتيا م
"أف  (Toqeer, 2013, p:139)تاقير  المادة العممية عبر االنترنت، وتعتبر

والتي تتوفر عبر  المقموبالجزء األىـ في التعمـ ىو المحاضرات عبر الفيديو 
قاطع االنترنت أو غيره مف الوسائط ويقـو المعمـ بإعدادىا مسبقًا"، والبد أف تكوف م

                                                           

استخدـ الباحث نظػاـ التوثيػؽ فػي مػتف البحػث، وفقًػا ألسػموب الجمعيػة األمريكيػة السػيكولوجية  0
(APA) American Psychological Association Documentation Styl-6 Edition 

الصػػفحة(، وفػػي  بالشػػكؿ التػػالي: فػػي التوثيػػؽ األجنبػػي )االسػػـ األخيػػر لممؤلػػؼ، سػػنة النشػػر، رقػػـ
 التوثيؽ العربي )االسـ األوؿ واسـ المقب لممؤلؼ، سنة النشر، رقـ الصفحة(.
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الفيديو سيمة التحميؿ والمتعمموف متآلفوف مع عممية تحميؿ الدروس، كذلؾ الدروس 
والمحاضرات البد أف تعرض لممتعمميف بصورة جذابة تشجعيـ عمى التعمـ الذاتي 

 .خارج حدود المدرسة، وىذا ما يتوفر في بيئات التعميـ االفتراضية
التعمـ يسيـ في بناء بيئة  إف التفاعؿ والتشارؾ بيف المتعمميف داخؿ بيئة

تعميمية جاذبة تساعد بقدر كبير في إثراء وتنمية الجوانب الميارية والمعرفية لدى 
المتعمميف، ومف خبلؿ أساليب التعمـ النشط التي تجعؿ مف المتعمـ ىو مركز عممية 
التعمـ وتعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ التعميمية بصورة أفضؿ؛ ظير اىتماـ الباحث 

وفي ىذه الدراسة يتناوؿ يجية التعمـ التشاركي كأحد أىـ أساليب التعمـ النشط، باسترات
عمى وجو الخصوص؛  المقموب التعمـ بيئةالتعمـ التشاركي ضمف استراتيجية الباحث 
وتركيز عممية التعميـ حوؿ المتعمـ  مف أىمية بالغة في ترسيخ عممية التعمـ مالما لي

 .في التعميـوىو ما ترمي لو الطرؽ الحديثة 
والمتعّمـ بأداء  عمى تشارؾ كّؿ مف المعّمـ قـوفالتعمـ التشاركي استراتيجية ت

والتعمـ التشاركي ىو ذلؾ التعمـ الذي يسمط مخرجاتيا.  التربوّية وتحقيؽ العممّية
الضوء عمى حقيقة التعمـ في بيئة تعميمية تشارؾ فييا الجميع في بناء المعرفة الحالية 

 .(Yager, 2009, p:1)لممتعمـ 
"عمميػػة بنػػاءة بأنػػو:  (02، ص8002)ربيػػع رشػػواف يعرفػػو والػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػا 

نشػػطة يقػػـو فييػػا المػػتعمـ بوضػػع األىػػداؼ ثػػـ تخطػػيط وتوجيػػو وتنظػػيـ وضػػبط معارفػػو 
  .ودافعيتو وسموكياتو والسياؽ الذي يتـ فيو التعمـ مف أجؿ تحقيؽ تمؾ األىداؼ"

مـ المنظـ ذاتيًا يمر بمراحؿ وخطوات منظمة مف أف المتعالباحث رى يوبيذا 
خصائص  (840، ص8000)طمبة  عبد العزيزأجؿ تحقيؽ أىداؼ التعمـ، وحدد 

ات تعمـ تمكنيـ يستراتيجااستخداـ أساليب و ) المتعمـ المنظـ ذاتيا بأف ليـ القدرة عمى:
يـ وأنشطتيـ تنظيـ بيئة تعمم، و الذاتي في عممية تعمميـ ، والتحكـمف تحقيؽ أىدافيـ

البحث عف بوعي وثقة، و  تحقيؽ أىدافيـبالتفاعؿ والمشاركة، و  لتحقيؽ أىداؼ تعمميـ
  (.المعمومات الخارجية عندما يحتاجوف إلييا أو عندما يواجيوف بمواقؼ صعبة
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، حيث المقموبوبيذا تتضح أىمية التنظيـ الذاتي لممتعمميف داخؿ بيئة التعمـ 
مة ومف خبللو تتولد المعرفة، ويحتاج القدرة عمى إدارة ف المتعمـ يبحث عف المعمو إ

فتراضية، وليذا يرى الباحث أىمية الربط بيف عممية التعمـ مف خبلؿ بيئة التعمـ اال
وبيف التنظيـ الذاتي لمتعمـ لمتأكد مف فعالية  المقموبداخؿ بيئة التعمـ  التعمـ التشاركي

ثراء عممية الت  عميـ داخؿ المجتمع في المستقبؿ.التجربة وأثرىا عمى تنمية وا 
 اإلحساس بالمشكمة:

 المالحظة الشخصية لمباحث: -أوًل 
كانت بداية اإلحساس بالمشكمة مف خبلؿ إطبلع الباحث عمى درجات لقد 

تحصيؿ المتعمميف في مقرر وسائؿ االتصاؿ التعميمية، حيث وجد الباحث قصورًا في 
ث باالطبلع عمى درجات التحصيؿ لدى درجات تحصيؿ المتعمميف؛ ولذلؾ قاـ الباح

، 8003/8006طمبة مقرر وسائؿ االتصاؿ التعميمية خبلؿ العاميف الدراسييف 
% مف نتائج المتعمميف كانت دوف 66فأظيرت النتائج أف  8002/ 8006و

المتوسطة، وفي قسـ تكنولوجيا التعميـ يعد ىذا المقرر مطمبًا أساسيًا لمعممي 
ه النتيجة تشير إلى مشكمة تتعمؽ بقدرة المتعمميف عمى فيـ المستقبؿ؛ لذا فإف ىذ

 المعمومات التي تقدـ ليـ في ىذا المقرر. 
 الدراسة الستكشافية:  -ثانًيا

ورغـ حث الجامعة ألساتذة المقررات الدراسية عمى التدريس مف خبلؿ بيئة 
رونية وبناء إلدارة الفصوؿ اإللكت Blackboardالتعميـ اإللكتروني وتوفير برنامج 

البيئة التعميمية االفتراضية وكذلؾ كفاءة البرنامج إال أف الكثير مف أساتذة الجامعة 
ترددوا في تطبيؽ التعميـ اإللكتروني خوفًا مف النتائج السمبية التي قد تحدث نتيجة 
يمانًا مف الباحث  عدـ تآلؼ المتعمميف مع بيئة التعمـ االفتراضية والتعمـ اإللكتروني، وا 
بأىمية استراتيجية التعمـ المقموب ودوره في تحسيف مخرجات التعميـ الجامعي، فقد 

، 8004)الفميج، اختبار رضا المتعمميف باالستعانة باالختبار الذي أعده  ؽيطبسعى لت
 ىي: فقرة غطت ثبلثة بنود رئيسية 38، والذي احتوى عمى (002-008ص: 

ـ(، وييمنا في ىذه الدراسة تحديدًا البند المحتوى التعميمي، المعمطريقة التدريس، )
األوؿ المتعمؽ بطريقة التدريس؛ وذلؾ لقياس مدى تآلؼ المتعمميف مع التعمـ مف 

بيا الباحث  خبلؿ اإلنترنت وبيئة التعمـ االفتراضية، ولقد كانت النتائج التي خرج
 حوؿ ىذا البعد مرضية.

 لعبارة التالية:فعمى سبيؿ المثاؿ كانت استجابة المتعمميف حوؿ ا
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 : استمتعت بأسموب تدريس المقرر.3العبارة رقم 
% يوافػؽ عمػى أنػو اسػتمتع 64% مف ىؤالء المتعمميف كاف يوافؽ بشدة بينمػا 33

% ال يوافػػؽ إطبلقػػا عمػػى 0% ال يوافػػؽ، 02% غيػػر متأكػػد، و6بأسػػموب التػػدريس، و
نػػد كانػػت مرضػػية، أنػػو اسػػتمتع بأسػػموب التػػدريس، وبالجممػػة فػػإف جميػػع نتػػائج ىػػذا الب

وعمومػػا توصػػؿ الباحػػث إلػػى أف ىػػؤالء المتعممػػيف اسػػتطاعوا التػػآلؼ مػػع طريقػػة الػػتعمـ 
اإللكترونػػػي خػػػبلؿ وقػػػت قصػػػير خصوصػػػا أنيػػػـ ألوؿ مػػػرة يتعممػػػوف مػػػف خػػػبلؿ ىػػػذه 
الطريقة في التعميـ، وىذا مما يشجع عمى تطبيؽ تجربة الباحث مف خبلؿ بيئة الػتعمـ 

 المقموب.
 السابقة: الدراسات -ثالثًا

وبالنظر إلى الدراسات السابقة وأدبيات البحث العممي وجد الباحث أف 
 استراتيجية التعمـ والتشاركي ليا األثر البارز في تنمية بعض نواتج التعمـ.

األثر  (Doran, 1994(، و )8008)ريياـ الغوؿ، فقد أثبتت دراسة كؿ مف 
نمية الميارات المعرفية، وىذا دفع اإليجابي لمتعمـ التشاركي عمى مستوى التحصيؿ وت

لمبحث عف أثر استراتيجية التعمـ التشاركي داخؿ بيئة التعمـ المقموب عمى تنمية 
 بعض نواتج التعمـ وميارات التعمـ المنظـ ذاتيًا.

كما أثبتت الدراسات السابقة أف طريقة التعمـ المقموب تسمح لممعمـ في قضاء 
حدة سواء في عمميـ في مجموعات صغيرة أو  وقت كاٍؼ مع المتعمميف كؿٌّ عمى

( Snowden, 2012دراسة كيمي سنودف )كؿ مف ، وىذا ما أشارت إليو بشكؿ فردي

 االنتقاؿتدؿ عمى  المقموببمجموعة مف النتائج منيا: أف طريقة التعمـ التي خرجت 
 التي تدفع المتعمـ نحو تحمؿتمؾ مف المحاضرات التي تدار بطريقة تقميدية إلى 

لممتعمميف الحصوؿ  المقموبمسؤولية العثور عف المعمومات، و كذلؾ يوفر التعمـ 
عمى التغذية الراجعة الفورية أثناء عمميـ وذلؾ عندما ينيوف الفصؿ وتحت إشراؼ 

لجيؿ ، و (Hantla, 2014برايس ىانتبل )وىذا ما أثبتتو أيًضا دراسة كؿ مف  ،المعمـ
 . (Reinhardt, 2014رينياردت )
د خرجت بعض الدراسات بتوصيات تحث عمى تطبيؽ التعمـ المقموب ولق

بصورة أكبر مثمما أوصت دراسة دوؽ باريت، وروبرت ميبف، ومارغريت رايس، 
(، Barrett, mayben, Rice, Zelkowski, 2013, p: 200-201)وجيرمي زيمكوفسكي 

 (.642، ص: 8006)ودراسة إيناس السيد محمد 
اركي وأثره في تحسيف مخرجات التعمـ أوصت عدة وفيما يخص التعمـ التش

 ,Brown)دراسات بتطبيؽ استراتيجية التعمـ التشاركي، كما في دراسة أّنا براوف 
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2012, p:182-183) ودراسة أحمد محمد الحفناوي، ومحمود محمد الحفناوي ،
 (.468، ص:8006)

جع ذلؾ مف مشكمة البحث الحالي، وربما ير  الباحث تأكد في ضوء ما سبؽو 
إلى عدـ استخداـ استراتيجيات تعميمية فعالة تنظـ التعمـ وتنمي ميارات التفكير وتزيد 

في منيا بعض الطمبة  ىأف المشاكؿ التي عانو  درجات التحصيؿ لدى المتعمميف،
مف حؿ ىذه المشاكؿ أو الحد  المقموبيمكف الستراتيجية التعمـ  مشكمة البحث الحالي

ورة استخداـ طرؽ واستراتيجيات حديثة وفعالة لتنظيـ ومف ىنا يتضح ضر منيا، 
التعمـ مف خبلؿ بيئة تعمـ إلكترونية لتحسيف كفاءة التعمـ وتنمية ميارات التفكير لدى 

 التشاركياستراتيجية التعمـ أثر عف الحالي لمبحث لبحث المتعمميف؛ ولذلؾ سعى ا
طمبة كمية التربية في جامعة  عمى التعمـ المنظـ ذاتيا لدىداخؿ بيئة التعمـ المقموب 

 .الكويت
 مشكمة البحث:

في ضوء ما سبؽ، تتبمور مشكمة البحث الحالي في قصور في التحصيؿ 
والميارات والتعمـ المنظـ ذاتًيا طبلب كمية التربية في جامعة الكويت إلى تنمية 

داخؿ بيئة ميارات التعمـ المنظـ ذاتيًا مف خبلؿ استخداـ استراتيجية التعمـ التشاركي 
التعمـ المقموب، والحاجة إلى معرفة أفضؿ االستراتيجيات داخؿ بيئة التعمـ المقموب، 
وفي ضوء ذلؾ يمكف حؿ مشكمة البحث الحالي في اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس 

 التالي:
عمى تنمية  المقموب التعممالتعمم التشاركي داخل بيئة  ةاستراتيجي استخدامما أثر "

 لدى طمبة كمية التربية في جامعة الكويت؟"المنظم ذاتيًا  مهارات التعمم
 ويتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية:

ما التصميـ التعميمي الستراتيجية التعمـ التشاركي داخؿ بيئة التعمـ المقموب  .0
 لدى طبلب كمية التربية في جامعة الكويت؟

 عمى المقموب التعمـ بيئة اخؿد التشاركي ما أثر استخداـ استراتيجية التعمـ .8
 تنمية ميارات التعمـ المنظـ ذاتيًا لدى طبلب كمية التربية في جامعة الكويت؟

 أهداف البحث:
 ىدؼ البحث الحالي لمتعرؼ عمى:

تصميـ بيئة تعمـ الستراتيجية التعمـ التشاركي داخؿ بيئة التعمـ المقموب لدى  .0
 .طبلب كمية التربية في جامعة الكويت
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تنمية  عمى المقموب التعمـ بيئة داخؿ التشاركي استخداـ استراتيجية التعمـقياس  .8
 ميارات التعمـ المنظـ ذاتيًا لدى طمبة مقرر وسائؿ االتصاؿ التعميمية.

 :بحثأهمية ال
 تكمف أىمية البحث الحالي في:

توجيو أنظار السادة المسئوليف عف تطوير المناىج وتوظيؼ تكنولوجيا التعميـ  .0
رة استخداـ استراتيجيات تعميمية إلكترونية حديثة كاستراتيجية التعمـ إلى ضرو 

 المقموب تتناسب مع طبيعة العصر مع طبلب مراحؿ التعميـ المختمفة.
مساعدة المتعمميف في تنظيـ تعمميـ لتحسيف كفاءة التعمـ وتنمية ميارات  .8

 التفكير.
لمستمر مدى الحياة مساعدة المتعمميف عمى إدارة معرفتيـ الشخصية والتعمـ ا .3

 مف خبلؿ بيئات التعمـ اإللكترونية التفاعمية.
تفعيؿ استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتًيا داخؿ بيئات التعمـ اإللكترونية لطبلب  .6

 المرحمة الجامعية.
 عينة البحث:

تكونت عينة البحث مف طمبة وطالبات جامعة الكويت )كمية التربية( الذيف 
صاؿ التعميمية، حيث إف المقرر إلزامي عمى طمبة كمية يدرسوف مقرر وسائؿ االت

التربية في جامعة الكويت، وتـ تقسيميـ بطريقة عشوائية إلى مجموعتيف تجريبيتيف 
تتعمـ داخؿ بيئة التعمـ المقموب مف خبلؿ استراتيجيتي التعمـ التشاركي )مجموعة 

 80( مكونة مف 8بية متعممة، والتعمـ المقموب )مجموعة تجري 80( مكونة 0تجريبية 
 متعممة.
 :بحثحدود ال

 .وسائؿ تكنولوجيا التعميـطبلب مقرر  الحدود البشرية:
 .كمية التربية قسـ تكنولوجيا التعميـ ،جامعة الكويت الحدود المكانية:
 .8004/8002لمعاـ الدراسي  األوؿ: الفصؿ الدراسي الحدود الزمانية

التعميميػة مقػرر مػف ضػمف مقػررات قسػـ مقرر وسائؿ االتصاؿ  الحدود الموضوعية:
 تكنولوجيا التعميـ كمية التربية في جامعة الكويت.

 منهج البحث:
استخدـ الباحث المنيج الوصفي لبلطبلع عمى الدراسات السابقة وأدبيات 
البحث التربوي، والمنيج شبو التجريبي لتعرُّؼ أثر استخداـ استراتيجية التعمـ 
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ـ المقموب عمى تنمية ميارات التعمـ المنظـ ذاتيًا وبعض التشاركي داخؿ بيئة التعم
 نواتج التعمـ لدى طمبة كمية التربية في جامعة الكويت.

 متغيرات البحث:
 يشتمؿ البحث الحالي عمى المتغيرات التالية:

  :التعمـ المقموببيئة داخؿ  استراتيجية التعمـ التشاركيالمتغير المستقؿ. 
 وعمى متغير تابع ى بحثال اشتمؿ :المتغيرات التابعة: 
  .ميارات التعمـ المنظـ ذاتيًا 

 التصميم التجريبي لمبحث:
اتبع الباحث التصميـ التجريبي ذي الثبلث مجموعات، وىو التصميـ الذي 
يعتمد عمى إجراء التطبيؽ القبمي عمى أفراد عينة المجموعتيف التجريبيتيف باإلضافة 

 (.0ضح الجدوؿ رقـ )إلى مجموعة التعمـ المقموب، كما يو 
نموذج جييوف لي، وكموليؿ ليـ، وىابونسو كيـ وقع اختيار الباحث عمى ولقد 

(Lee, Lim, Kim, 2017 )؛ والسبب لمتصميـ التعميمي لتصميـ بيئة التعمـ المقموب
األىـ الذي دفع الباحث الختيار ىذا النموذج في التصميـ التعميمي ىو أف النموذج 

 يئة التعمـ المقموب.صمـ خصيًصا لبناء ب
 ( التصميم التجريبي للبحث1جدول )

التعرض لستراتيجية  قياس قبمي  المجموعات
 قياس بعدي  التعمم التشاركي 

مجموعة التعمـ المقموب عمى 
ومقياس التعمم  (0التعمـ التشاركي )التجريبية

 المنظم ذاتيًا 
 

ومقياس  √
التعمم المنظم 

 ذاتيًا 
 

 قموبمجموعة التعمـ الم
 X (3)التجريبية 

 :فروض البحث
 قاـ الباحث بصياغة الفروض التالية:

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات القياس القبمي  .0
لدى طبلب مجموعة استراتيجيات التعمـ  لمتعمـ المنظـ ذاتًياوالقياس البعدي 

 ية في جامعة الكويت.التشاركي داخؿ بيئة التعمـ المقموب في طبلب كمية الترب
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات القياس القبمي  .8

لدى طبلب مجموعة استراتيجيات التعمـ  لمتعمـ المنظـ ذاتًياوالقياس البعدي 
 داخؿ بيئة التعمـ المقموب في طبلب كمية التربية في جامعة الكويت. مقموبال
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لمتعمـ في متوسطات درجات القياس البعدي ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  .3
( مقموبترجع إلى تأثير استراتيجيات التعمـ )التشاركي، التعمـ ال المنظـ ذاتًيا

 داخؿ بيئة التعمـ المقموب لدى طبلب كمية التربية في جامعة الكويت.
 :البحث أدوات

 :سوؼ يستخدـ الباحث أدوات البحث التالية
( والذي تـ تقنينو مف 8002اتيًا مف إعداد )ربيع رشواف، مقياس ميارة التعمـ المنظـ ذ

 قبؿ الباحث.
 :بحثمصطمحات ال

فػػف اسػػتخداـ اإلمكانػػػات واألسػػاليب والوسػػػائؿ  : ىػػػي(Strategy) ســتراتيجيةال
لتحقيػػؽ األىػػداؼ المرجػػوة عمػػى أفضػػؿ وجػػو ممكػػف  مثمػػى،واألنشػػطة المتاحػػة بطريقػػة 

 (.82، ص:8004)حسف شحاتو، 
ًا الطريقة المثمى التخاذ القرار حوؿ االستخداـ الفاعؿ وىي تعني أيض

لئلمكانات المتوفرة بتحديد االجراءات التي تكفؿ الوصوؿ إلى األىداؼ المنشودة بدقة 
 (.823، ص: 8006)رافده الحريري، وميارة 

الطريقة المثمى التي مف خبلليا تـ تصميـ البيئة التعميمية  التعريف اإلجرائي:
عميمي، وتوزيع المتعمميف في مجموعات )مجموعتيف لمعينة التجريبية، والمحتوى الت

 ومجموعة لمعينة الضابطة( لتحقيؽ أىداؼ البحث. 
الفكرة األساسية ليذه االستراتيجية  :(Flipped learning) المقموبالتعمم 

ما كاف يحدث مف تدريس في  ،لمتعميـ المدمج ىي بقمب )عكس( وجية التدريس
ولمزيد مف الدعـ يوفر المعمـ مقاطع الفيديو –ي اآلف يحدث في المنزؿ الفصؿ الدراس

، والعمؿ الذي يقـو بو المتعمـ بشكؿ فردي خارج الفصؿ -والدروس بشكؿ جذاب
 (.Schwankl, 2013اآلف يستكممو داخؿ الفصؿ وبحضور المعمـ )

عف التعمـ المقموب بأنو: التعمـ  (040، ص: 8002) وعبر عاطؼ الشرماف
ذي يتـ تحويؿ الحصة أو المحاضرة التقميدية، مف خبلؿ التكنولوجيا المتوفرة ال

والمناسبة، إلى دروس مسجمة يتـ وضعيا عمى اإلنترنت بحيث يستطيع الطمبة 
الوصوؿ إلييا خارج الحصة الصفية؛ إلفساح المجاؿ لمقياـ بنشاطات أخرى داخؿ 

وقد تأخذ التكنولوجيا في ىذا  الحصة، مثؿ حؿ المشكبلت والنقاشات وحؿ الواجبات.
السياؽ أشكااًل متعددة بما في ذلؾ الفيديو والعروض المتقدمة والكتب اإللكترونية 

 المطورة والمحاضرات الصوتية، مع أف الفيديو ىو الشائع في ىذا المجاؿ.
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التعريؼ اإلجرائي لمتعمـ المقموب: ىي البيئة التعميمية القائمة عمى استراتيجية 
التشاركي تعرض خبلليا الدروس عبر مقاطع الفيديو بشكؿ جذاب وتفاعمي التعمـ 

وتتـ عممية التمقي خارج أسوار الجامعة بينما حجرة الدراسة ستكوف فرصة لحؿ 
 المياـ بشكؿ تشاركي بالنسبة لمعينة التجريبية وبشكؿ فردي بالنسبة لمعينة الضابطة.

: ىو مدخؿ أو (Collaborative learning) التعمم التشاركياستراتيجية 
استراتيجية لمتعميـ يعمؿ فييا المتعمموف معًا في مجموعات صغيرة أو كبيرة، 
ويتشاركوف في إنجاز الميمة أو تحقيؽ أىداؼ تعميمية مشتركة، حيث يتـ اكتساب 

المشترؾ، ومف ثـ فيو  الجماعيالمعرفة والميارات أو االتجاىات مف خبلؿ العمؿ 
تعاونية التشاركية بيف المتعمميف لتوليد المعرفة، وليس استقباليا يركز عمى الجيود ال

مف خبلؿ التفاعبلت االجتماعية، ويكوف التعمـ متمركز حوؿ المتعمـ، حيث ينظر 
 ، ص:8000)محمد عطية خميس، إلى المتعمـ كمشارؾ نشط في عممية التعمـ 

844-842.) 
مصدر لمتعمـ، وأيضًا وىو وسيمة فعالة لبلستفادة مف خبرات المتعمميف ك

التحدي الذي يقـو بو المتعمموف في تحميؿ وتطبيؽ المعارؼ التي يممكونيا وخبراتيـ 
 .(Missingham, 2013, p:37)في مواقؼ جديدة وبالتالي توسيع نطاؽ المعرفة 

التعريػػؼ اإلجرائػػي: ىػػي اسػػتراتيجية فعالػػة لمػػتعمـ تعتمػػد عمػػى دافعيػػة وفاعميػػة المػػتعمـ 
ة الصػػغيرة فػػي اكتسػػاب المعرفػػة، وتتميػػز فػػي كػػوف المػػتعمـ لػػو الحريػػة داخػػؿ المجموعػػ

الكاممػة فػػي الحصػػوؿ عمػػى مصػػادر الػتعمـ، والمعمومػػة التػػي تحصػػؿ عمييػػا المجموعػػة 
 يشترؾ بيا الجميع، بينما يكوف دور المعمـ مراقب لعممية التعمـ.

ذي ىو ذلؾ التعمـ ال :(Self-organized learning) التعمم المنظم ذاتيا
يعني توجيو الفرد نفسو بنفسو في مجاؿ تعممو فيو الذي يبادر باإلقباؿ عمى مادة 
التعمـ وينظـ األنشطة التعميمية المرتبطة بموضوع التعمـ ويحدد األىداؼ التعميمية 
ويحدد مصادر المعرفة لمرجوع إلييا في تحقيؽ ىذه األىداؼ ويقـو بتقييـ نواتج ما 

 (.0244، )حمدي عمي الفرماويتعممو 
التعمـ الذي يركز عمى دور المتعمـ في إتماـ عممية  كما يمكن تعريفه بأنه:

دارة وضبط  تعممو والمتمثؿ في: استخداـ االستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية وا 
المصادر المتاحة وىو ما يسيـ في تيسير اكتساب المعمومات وتنظيـ الدافعية 

  .(00، ص: 8004ع رشواف، ربيوبالتالي تحقيؽ األىداؼ )
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استراتيجيات التعمـ التعريؼ اإلجرائي لمتعمـ المنظـ ذاتيًا: ىو التعمـ الذي يتبنى 
 ةفي سبع عشر ( 48-40، ص: 8004)جمعيا ربيع رشواف التي المنظـ ذاتيا 

استراتيجية وىي كالتالي: )التسميع، التفصيؿ، التنظيـ، التخطيط ووضع األىداؼ، 
ة، مكافأة الذات، الضبط البيئي الدافعي، حوار الذات عف الكفاءة، المراقبة الذاتي

تنشيط االىتماـ، الترتيب البيئي، طمب العوف األكاديمي، تعمـ األقراف، البحث عف 
والتي يسعى الباحث  المعمومات، االحتفاظ بالسجبلت، إدارة الوقت، التقويـ الذاتي(

 .بيئة التعمـ المقموب خبلؿ إلى التحقؽ مف تنميتيا في نياية التجربة مف
 ويتضمن هذا الفصل المحاور الرئيسية التالية:  اإلطار النظري:

 :التعمم المقموب -المحور األول
 –اكتسب المفيـو األكثر شعبية ( Reinhardt, 2014)يقوؿ جيؿ راينيارت 

في اآلونة األخيرة مف خبلؿ عمؿ سمماف خاف مؤسس أكاديمية  –التعمـ المقموب 
 –غير اليادفة لمربح التي وضعيا خاف لتوفير التعميـ القائـ عمى الفيديو؛ وليذا خاف 

 & ,Bergman)يرى الباحث أف كبًل مف بيرجماف وساـ  –وفي حدود قراءة الباحث 

Sam ) صاحبي المؤلفات الشييرة في التعمـ المقموب ىما مف أسس فكرة التعمـ
 المقموب.

لقد بدأ معنا  (Bergman, & Sam, 2012)ويقوؿ كؿ مف بيرجماف، وساـ 
فيما ُعرؼ  8004التعمـ المقموب عندما سألنا سؤااًل بسيطًا في بداية رحمتنا عاـ 

الحقًا بالصؼ المقموب وىو: ما ىي أفضؿ طريقة لمتواصؿ مع طبلبنا وجيًا لوجو؟ 
دقيقة كؿ يـو ليس ىو االستخداـ األمثؿ لوقت  20أو  30التكمـ مع المتعمميف لمدة 

الحصة، لقد وجدنا أف أفضؿ طريقة الستغبلؿ وقت الحصة ىو التركيز عمى إشراؾ 
المتعمميف في إثراء األنشطة واالستفادة مف خبراتيـ السابقة؛ لذلؾ توقفنا عف استخداـ 

 سنوات. 4التدريس المباشر في الصؼ ولـ تعط محاضرة كاممة تقميدية منذ 
 أهمية التعمم المقموب:
ال لما رأينا ىذا السعي الحثيث مف ال شؾ أف لمتعمـ  المقموب أىميتو التعميمية وا 

 ,Marquard)الباحثيف واألستاذة والمؤسسات التعميمية في تطبيقو، يقوؿ ماركوارد 

إف التعمـ المقموب سمح لمتفاعؿ بيف المتعمميف وأقرانيـ، وبيف المتعمميف  (2014
 ومعممييـ خبلؿ وقت الحصة. 

في نموذج التعمـ المقموب عندما يستغؿ  (Khan, 2012, p: 116) قاؿ خاف
المعمـ وقت المحاضرة ويخصصو لحؿ الواجبات المنزلية داخؿ الصؼ؛ فإف المتعمـ 
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يحصؿ عمى ميزة توفر المعمـ وأقرانو المتعمميف عندما يبدأ بحؿ المشكبلت التي 
 تعرض ليا.

كثير مف ال ( Bogan, Ogles, 2014, p: 43)وقاؿ كؿ مف بوقاف، وأوقمز 
المدارس في جميع أنحاء الواليات المتحدة اكتشفوا نجاح نموذج التعمـ المقموب 
وبعض المدارس انتقمت بشكؿ كامؿ نحو ىذا النموذج الناجح، وقاال أيضًا في 

التعمـ المقموب يحمؿ في  (Bogan, Ogles, 2014, p: 78)موضع آخر وأوقمز 
سيشكرؾ المتعمموف وأولياء أمورىـ  طياتو الكثير مف األسئمة، لكف في النياية

 وستظير لؾ النتائج وعندىا ستشكر نفسؾ.
ىناؾ مجموعة مف الدراسات التي أثبتت أىمية التعمـ المقموب ودوره في تحسيف 

( لمكشؼ عف فاعمية 8004ىدفت دراسة سميماف أحمد حرب ) مخرجات التعمـ، فمقد
)العادي/والتفاعمي( في تنمية ميارات نوعيف مف التعمـ المقموب بالفيديو الرقمي وىما 

نتاجو لدى طالبات جامعة األقصى بغزة، وقد اتبع الباحث  تصميـ الفيديو التعميمي وا 
المنيج التجريبي وتكونت عينة البحث مف مجموعتيف تجريبيتيف قواـ كؿ واحدة منيما 

مي العادي ( طالبة، وكشفت نتائج البحث عف فاعمية التعمـ المقموب بالفيديو الرق82)
والتفاعمي في تنمية تمؾ الميارات ووجود فرؽ داؿ إحصائًيا بيف التعمـ المقموب 
نتاجو،  بالفيديو الرقمي العادي والتفاعمي في تنمية ميارات تصميـ الفيديو التعميمي وا 
وتفوؽ التعمـ المقموب بالفيديو الرقمي التفاعمي في تنمية ميارات تصميـ الفيديو 

نتاج  و لدى طالبات جامعة األقصى بغزة.التعميمي وا 
وعمى صعيد اىتماـ التعمـ المقموب في تنمية الجانب المياري والمعرفي ىدفت 

( لمكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجية 8004دراسة عبدالكريـ صالح المنتشري )
التعمـ المقموب في التحصيؿ واألداء المياري لتطبيقات الحاسب اآللي لدى طبلب 

( طالًبا مف طبلب الصؼ الثاني 43وسطة، وتكونت عينة الدراسة مف )المرحمة المت
(، وتـ توزيعيـ عمى 0634-0634المتوسط بمحافظة جدة لمعاـ الدراسي )

( طالًبا 34مجموعتيف تـ اختيارىما بصورة عشوائية، إحداىما ضابطة وعدد طبلبيا )
الدراسة إلى وجود ( طالًبا، حيث توصمت نتائج 34واألخرى تجريبية وعدد طبلبيا )

بيف متوسطي درجات طبلب  (α ≤ 0,05)فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 
المجموعة التجريبية الذيف درسوا مف خبلؿ استراتيجية التعمـ المقموب ودرجات 
المجموعة الضابطة الذيف درسوا بالطريقة االعتيادية في القياس البعدي الختبار 

حاسب اآللي لدى طبلب المرحمة المتوسطة لصالح التحصيؿ الدراسي لتطبيقات ال
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طبلب المجموعة التجريبية، باإلضافة لوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 
(α ≤ 0,05)  بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية ودرجات طبلب

المجموعة الضابطة في القياس البعدي لبطاقة مبلحظة األداء المياري لتطبيقات 
 سب اآللي لدى طبلب المرحمة المتوسطة لصالح طبلب المجموعة التجريبية.الحا

( التي ىدفت لمتعرؼ عمى فاعمية تدريس 8004وفي دراسة حسيف منصور )
مقرر المغة العربية عبر تطبيؽ استراتيجية الصؼ المقموب عمى طبلب الصؼ 

لدراسي لدييـ عف السادس االبتدائي في المممكة العربية السعودية وتنمية التحصيؿ ا
طريؽ مقارنتيا مع الطريقة التقميدية في التدريس، ولقد تكونت عينة الدراسة مف 

( طالًبا، ولقد أظيرت نتائج 82( طالًبا قسموا إلى مجموعتيف في كؿ مجموعة )20)
الدراسة عمى فاعمية استراتيجية الصؼ المقموب في تنمية التحصيؿ الدراسي لمعينة 

 نة مع المجموعة الضابطة.التجريبية بالمقار 
( لمتعرؼ عمى فاعمية الصؼ 8004ولقد استيدفت دراسة تياني بنت محمد )

المقموب في تدريس مقرر استراتيجيات تدريس العمـو وتقييميا عمى التحصيؿ 
األكاديمي وتنمية عادات العقؿ لدى طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمف، 

وضو استخدمت الباحثة المنيج التجريبي وتكونت عينة ولمتحقؽ مف أسئمة البحث وفر 
( طالبة مف طالبات قسـ المناىج وطرؽ التدريس، وأشارت النتائج 26البحث مف )

إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي المجموعة التجريبية والمجموعة 
لمجموعة الضابطة في درجات التطبيؽ البعدي الختبار التحصيؿ األكاديمي لصالح ا

لى فاعمية الصؼ المقموب عمى التحصيؿ األكاديمي.  التجريبية وا 
 مميزات التعمم المقموب:

اتضح مما سبؽ مف دراسات أىمية التعمـ المقموب ودوره البارز في تحسيف 
مخرجات التعمـ، وفي ىذه األسطر يبيف الباحث أىـ مميزات التعمـ المقموب، فمقد 

وماكسوف، ، (Khan, 2014)وخاف  (،Marquard,2014ذكر كؿ مف ماركوارد )
( معظـ النقاط 8002(، وعاطؼ الشرماف )Maxson, & Kacir, 2015وكاسير )

 الميمة التي تميز استراتيجية التعمـ المقموب وىي كالتالي:
تحسيف ميارات التفكير الناقد، وميارات حؿ المشكبلت، وميارات التفكير  .0

 العميا.
عي، وتفاعؿ األقراف؛ وذلؾ يسمح بحؿ المياـ في تحسيف ميارات العمؿ الجما .8

 مجموعات.



 التعمم التشاركي ببيئة التعمم المقموب  ةاستراتيجي ستخدامأثر ا
 بجامعة الكويتعمى تنمية مهارات التعمم المنظم ذاتيًا لدى طمبة كمية 

 

680 

زيادة دافعية ومشاركة وترابط المتعمميف و تخصيص التعمـ لكؿ متعمـ عمى  .3
 حده.

تقانو. .6  زيادة ممكية المتعمـ لما تعممو و يركز عمى براعة المتعمـ وا 
يقدـ المرونة في تقديـ المحتوى التعميمي واأللفة مع متطمبات ومعطيات  .2

 لعصر الرقمي.ا
مساعدة المتعمميف المتعثريف أكاديميًا، مف خبلؿ العمؿ مع المعمـ لتوضيح  .4

 المناطؽ التي وقع فييا االرتباؾ.
زيادة تفاعؿ أعضاء ىيئة التدريس مع متعممييـ ومساحة الحرية بعممية التعميـ  .4

 وتعاونيـ أعضاء فيما بينيـ.
ويحسف مخرجات التعمـ ويصمح يشعر معو المتعمموف باالستمتاع أثناء التعمـ  .4

 لجميع المراحؿ الدراسية.
نيائيا عبر االنترنت. .2  يعطي الوقت الكافي لممتعمميف الستكماؿ الدروس وا 

 يقوي الثقة بيف المعمـ وأولياء أمور المتعمميف مما يجعميـ داعميف لو. .00
 التغمب عمى نقص أعداد المعمميف األكفاء وكذلؾ غياب المعمـ. .00
 صوؿ الدراسية المحدودة.تعويض مساحة الف .08
 تقديـ التغذية الراجعة الفورية التي اختصرت الوقت في حؿ الواجبات. .03
استخداـ التكنولوجيا في التعمـ المقموب حوؿ الفصوؿ التقميدية إلى فصوؿ  .06

 جذابة.
 ال مجاؿ لضياع الدروس مف المتعمـ فيو دائمًا متاح ليـ بكؿ وقت. .02

 دور المتعمم في التعمم المقموب:
استراتيجية التعمـ المقموب تغيرت وظائؼ كٍؿ مف المعمـ والمتعمـ؛ ولذلؾ  في

كاف البد مف إبراز دور المتعمـ في التعمـ المقموب، ولقد حدد كؿ مف فورميكا، 
يسمي، وسبراكر ) (، وأوفرماير Formica, Easley, & Spraker, 2010وا 

(Overmyer, 2012) وتاكر ،(Tucker, 2012) وسمماف خاف ،(Khan, 2014 ،)
دور المتعمـ في استراتيجية التعمـ  (044-042، ص: 8002)وعاطؼ الشرماف 
 المقموب بما يمي:

 يسير بالسرعة التي تناسبو في التعمـ. .0
إيقاؼ الشرح متى شاء لتدويف المبلحظات أو األسئمة عمى المحتػوى ثػـ متابعػة  .8

 عرض الشرح مف جديد.
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أثناء عرض الفمـ مف أجؿ استيضاح نقطة  التنقؿ بيف المشاىد السابقة والبلحقة .3
 معينة أو تجاوز مقطع قد فيمو مف قبؿ.

 المتعمـ أخذ المسؤولية عمى عاتقو لبناء تعممو في التعمـ المقموب. .6
يمكنو إعادة النظػر حػوؿ المفػاىيـ الرئيسػية والتػي يخجػؿ مػف السػؤاؿ عنيػا أمػاـ  .2

 أقرانو.
 يأخذ التغذية الراجعة ويقدميا لآلخريف. .4
 ـ بالمشاركة بالمناقشات ضمف وقت الحصة الدراسية.يقو  .4

 دور المعمم في التعمم المقموب:
وفيما يمي إجماٌؿ لما طرأ عميو دور المعمـ في بيئة التعمـ المقموب، حيث ذكرىا 

 ,Bergman, & Sam)، وبيرجماف، وساـ (Khan, 2012)كؿ مف سمماف خاف 

، وبوقاف، وأوغمز (Millard, 2012)، وميبلرد (Fulton, 2012)، وفولتوف (2012
(Bogan, & Ogles, 2014) وشميت، ورالؼ ،(Schmidt, & Rahph, 2014 ،)

 كالتالي: (860، ص: 8002)وعاطؼ الشرماف 
 يعتبر الميسر الذي ييتـ بمتابعة تعمـ المتعمميف وتسييؿ ذلؾ. .0
 يعمؿ بشكؿ منفرد مع كؿ متعمـ يحتاج لممساعدة )يقـو بالتعميـ الشخصي(. .8
 قـو بتصحيح األخطاء في الفيـ.ي .3
 يستخدـ األدوات التكنولوجية ويوظفيا في المواقؼ التعميمية. .6
يقػػدـ تغذيػػة راجعػػة حقيقيػػة واسػػتجابات فوريػػة متعمقػػة بمػػدى اسػػتيعاب المتعممػػيف  .2

 لممياـ المطموبة. 
 يعطي المتعمميف الوقت الكافي الستكماؿ عرض الدرس عبر االنترنت. .4
 لتفاعمية.يضيؼ ضوابط لممناقشة ا .4
 يتبنى مناقشات في فصمو تعتمد عمى الدليؿ عند اإلجابة عف األسئمة. .4
يقيـ أداء المتعمميف حوؿ المياـ المطموبة خارج الوقت الدراسي لمتأكد مف  .2

 فيميـ لمميارات الضرورية خبلؿ الفصؿ الدراسي.
مف يقـو بالتأكد مف استكماؿ المتعمميف جميع االختبارات عبر االنترنت لمتأكد  .00

 إكماؿ المياـ المطموبة.
 يحقؽ حمـ المتعمميف مف خبلؿ مساىمة المعمـ بحؿ واجباتيـ المنزلية. .00

 ربط بيئة التعمم المقموب باستراتيجية التعمم التشاركي:
مف خبلؿ استعراض نموذج التعمـ المقموب وما يتميز بو مف خصائص 

ية رأى الباحث أف ومميزات تدعـ التشارؾ في التعمـ والعمؿ في مجموعات تعاون
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ىناؾ عبلقة بيف التعمـ المقموب واستراتيجية التعمـ التشاركي، وأنو يمكف تطبيؽ التعمـ 
التشاركي في بيئة التعمـ المقموب، إذ إف التعمـ المقموب نموذج في التعميـ يجعؿ 
المتعمـ ىو مركز عممية التعمـ ويقـو عمى أساس التعاوف والتشارؾ بيف المتعمميف 

ي بيئة التعمـ وجًيا لوجو أو في بيئة التعمـ اإللكتروني، وسواء كانت في سواء ف
جمسات توافقية أو غير توافقية، في جو قائـ عمى التشارؾ والتعاوف بيف المتعمـ 

 وأقرانو وبيف المتعمـ ومعممو وبيف المتعمـ والمحتوى التعميمي.
التعمـ المقموب  في حيف أف المعمـ في( Siegle, 2013, p: 140)يقوؿ سيجاؿ 

لديو بعض اإلرشادات التي يجب اتباعيا، فمف المتوقع أف يتعمـ الجميع مف بعضيـ 
البعض وأف يكونوا مشاركيف نشطيف بشكؿ يومي، إف الفكرة التي يقـو عمييا التعمـ 

 المقموب أف يعمؿ المتعمموف بشكؿ تشاركي في كؿ ما يقوموف بو في الفصؿ.
لباحث تطبيؽ استراتيجية التعمـ التشاركي داخؿ وفي البحث الحالي يحاوؿ ا

بيئة التعمـ المقموب مف خبلؿ تقسيـ المتعمميف إلى مجموعات تشاركية تعمؿ كؿ 
مجموعة لتحقيؽ أىدافيا مف خبلؿ إنجاز المياـ المطموبة منيـ، وذلؾ بالعمؿ مف 

  لمقموب.لبناء بيئة التعمـ ا (Lee, Lim, Kim, 2017)خبلؿ نموذج لي، وليـ، وكيـ 
 استراتيجية التعمم التشاركي: -المحور الثاني

  مفهوم التعمم التشاركي:
بأنو أحد  اإللكتروني التعمـ التشاركي (4، ص8003)نورة العتيبي  وتعرف

االتجاىات الحديثة في مجاؿ التدريس وييدؼ إلى ربط التعمـ بالعمؿ والمشاركة 
تقميدي الذي يؤدي إلى التنافس فيما لؤلسموب ال اإليجابية مف جانب الطبلب، كبديؿ

بينيـ بدال مف روح التعاوف، وذلؾ باستخداـ تقنية الشبكة االجتماعية كأسموب تدريس 
تعاوني بدال مف األسموب التقميدي في التدريس والتقويـ الذي يقـو عمى مبدأ تمقي 

  .الطبلب لممادة الدراسية، وقياس قدرتيـ عمى الحفظ واالسترجاع
 :لتعمم التشاركي اإللكترونييزات امم
، )محمد رفعتو (،8008)سامر الفقياء،  الكتب والبحوثالعديد مف  تأثبت

ص: ، 8002)ىدى الصغير، و(، 28 ، ص:8008، والسعيد محمد، وداليا خيري
ما يتميز بو التعمـ التشاركي مف مميزات تجعؿ  (8003، عطية خميسمحمد ) ،(06

 ي التعميـ، نذكرىا كالتالي: منو استراتيجية فعالة ومؤثرة ف
 مشاركة المتعمـ بشكؿ فعاؿ ومتفاعؿ مع اآلخريف. -0
 يحوؿ الطالب مف متمقي لئلجابة إلى باحث عف اإلجابات. -8
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 ا لمتعمـ لكؿ مف المعمـ والمتعمـ.ا منيرً يييئ التعمـ اإللكتروني التشاركي جوً  -3
  .قدراتوبيعزز ثقة المتعمـ والمعمـ بنفسو و  -6
تعمميف إلى الحصوؿ عمى معمومات مف مصادر التعمـ توجيو جميور الم -2

  .المختمفة
تقاف تعممو مف خبلؿ نشاطو وتفاعمو إالمسئولية الفردية فكؿ فرد مسئوؿ عف  -4

 .المستمر
اء في المجاؿ مما يساعد عمى ر الدمج بيف معرفة المتعمميف ومعرفة الخب  -4

  .ة في المجاؿتخطي الحواجز أثناء عممية التعمـ ومواكبة التطورات العممي
التغذية الراجعة الجماعية مف خبلؿ نشاط وعمؿ المجموعة ومدى تحقيقيا   -4

  .لؤلىداؼ
 التدريب الجماعي مف خبلؿ مواقؼ اجتماعية تواصمية.  -2
منح المتعمميف المسؤولية الكاممة عف إنجازاتيـ مما يبرز دور كؿ متعمـ عمى  -00

 حدة.
  :اإللكتروني أهمية التعمم التشاركي

)أحمد صادؽ، وعاصـ  شارت دراسات وتوصيات وأبحاث كؿ مف :أولقد 
)إيناس الشتيمي،  ،(8004(، )السعدي الغوؿ، 8004(، )مروة أحمد، 8004محمد، 
(، 8003(، )ىمت عطية، 8003(، )حساـ خضر، 8003(، )تغريد الرحيمي، 8003

 (،8008(، )داليا حبيشي، 8003(، )يحيى حسيف، 8003)وفاء شريؼ وآخروف، 
(Poellhuber & Anderson, 2011،)  ،(، 8002)إيماف سعود(Brindy et all, 

 إلى: (2009
  أىمية استخداـ بيئة التعمـ التشاركي اإللكتروني القائـ عمى االنترنت لتطوير

الممارسات التي يقـو بيا المتعمموف أثناء تعمميـ حيث تمكنيـ مف التشارؾ 
ـ واالستفادة التعميمية قدر اإلمكاف والتفاعؿ فيما بيني والمناقشةوالتعاوف 

وتستطيع ىذه البيئات مف خبلؿ األدوات  ،واالستجابة لممستجدات التعميمية
المصاحبة ليا توفير بيئة تعميمية تفاعمية تجذب المتعمـ وتغمره بيا ليتعامؿ مع 

العممية تزويد المتعمـ  موضوعات تعممو بطريقة طبيعية، ومما يسيؿ ىذه
 فة خبلؿ دراستو بما ييسر عميو االنخراط فييا.بإرشادات مختم

  االىتماـ باستخداـ بيئات التعمـ التشاركي اإللكتروني في تدريس المقررات
التعميمية لما ليا مف مميزات عديدة تضمف كفاءة العممية التعميمية وعممية التعمـ 

دارة المعرفة لطبلب الدراسات العمالمستمر، وتن  ميا.ي قدرة البحث العممي وا 



 التعمم التشاركي ببيئة التعمم المقموب  ةاستراتيجي ستخدامأثر ا
 بجامعة الكويتعمى تنمية مهارات التعمم المنظم ذاتيًا لدى طمبة كمية 

 

686 

  فاعمية التعمـ التشاركي في تنمية معارؼ وأداء المتعمميف واتجاىاتيـ وتفاعميـ
 وتواصميـ االجتماعي.

 ألسس النظرية لستراتيجية التعمم التشاركي: ا
عف المعمومات،  يعتمد التعمـ التشاركي عمى المتعمميف بالبحث واالستقصاء

جمسات عصؼ ذىني مف  وطرحيا لمنقاش داخؿ المجموعة وبيف المجموعات في
 ,Ronald & Yager)أجؿ تحقيؽ اليدؼ مف الميمة المطموبة، يقوؿ كؿ مف 

2012, p: 716) ـ األكثر تقببًل والمتوافؽ االتعمـ التشاركي ىو النظ "إف ىيكؿ نظاـ
مع الخبرات التي تحاوؿ اإلجابة عف التساؤؿ التالي: إف ما تعرفو صواب ما عدا ىذا 

نظاـ في التعميـ مبني عمى خبرات المتعمميف وأف ما يتـ طرحو  الجزء البسيط". فيو
مف أفكار ومعمومات ىي محؿ لمتقدير ومتاحة بصورة ديمقراطية لبلعتراض 

 والمناقشة في جو مريح داخؿ بيئة التعمـ. 
 ىي:( Srinivas, 2013)يرتكز التعمـ التشاركي عمى ثبلث نظريات رئيسية 

  .(Social Development Theory)تسكي نظرية النمو االجتماعي لفيجو  -1

 .(Cognitive Flexibility)نظرية المرونة المعرفية  -8
 .(Conversation Theory) الحوارنظرية  -3

 :اإللكتروني دور المعمم في التعمم التشاركي
أف دور المعمـ في التعمـ التشاركي يتمثؿ  (44:  8008)عبلء حمود، يرى 

 في:
 وع معيف بتوجيو الطبلب لبلطبلع عمى درس معيف قياـ المعمـ قبؿ تدريس موض

 عمى شبكة االنترنت أو عمى قرص مدمج.
 .قياـ المعمـ بتكميؼ الطبلب بالبحث عف معمومات معينة في شبكة االنترنت 
  توجيو الطبلب بعد الدرس لمدخوؿ عمى موقع عمى االنترنت وحؿ األسئمة

 المطروحة.
 :ترونياإللك دور المتعمم في التعمم التشاركي

تشاركيا مف خبلؿ مشاركتو لمجموعة معينة في تعمـ درس أو  المتعمـأف يتعمـ 
إنجاز مشروع باالستعانة بأدوات التعمـ اإللكتروني التشاركية مثؿ )غرفة المحادثة، 

 مؤتمرات الفيديو(.
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مف خبلؿ مجموعات تشاركية عمى الشبكة، وتشارؾ كؿ  المتعمموفيتعمـ وأيضا 
أو إنجاز المشروعات )عبلء حمود،  ،أو حؿ المشكبلت ،الدروسمجموعة في تعمـ 

8008 :44.) 
 المحور الرابع التعمم المنظم ذاتيًا:
 مفهوم التعمم المنظم ذاتيًا:

أف الغرض الرئيسي مف استراتيجيات ( 62: 0222)يذكر جابر عبدالحميد 
ىناؾ عدة التعمـ ىو أف يتعمـ المتعمموف كيفية التعمـ معتمديف عمى أنفسيـ، و 

 Independentمصطمحات تصؼ ىذا النمط مف التعمـ منيا المتعمـ المستقؿ 

learner والمتعمـ المنظـ ذاتيًا ،Self-Regulated learner والمتعمـ االستراتيجي ،
Strategic learner . 

وتؤكد المدرسة المعرفية االجتماعية في التعمـ أف التعمـ ليس عممية اكتساب 
ىي عممية فاعمة يبني فييا المتعمـ المعمومة والميارة مما يسيـ في لممعمومات، بؿ 

تحسيف مستوى االنتاج لديو، وعميو يكوف دور المعمـ تقديـ المساعدة المناسبة 
لممتعمـ، والتوقؼ عف ذلؾ عندما تنمو قدراتو الذاتية، ويولي الباحثوف أىمية كبرى 

يمكف تسميتو بالفاعؿ ىو الذي يقـو بيذا لعممية التنظيـ الذاتي لمتعمـ، والمتعمـ الذي 
 .(44:  8000)عبدالناصر الجراح، النوع ف التنظيـ الذي يعتمد عمى التقييـ الذاتي 

 خصائص التعمم المنظم ذاتيًا:
ما يتميز بو الطبلب الذيف يستخدموف ( 63، ص: 8008)بَيف عصاـ الطيب 

 منيا: استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا بعدة خصائص وسمات
 متقنوف لعمميـ )مجتيدوف(. .8 واثقوف مف أنفسيـ. .0
 ليـ غايات محددة يريدوف تحقيقيا )ىادفوف(. .6 واسعوا الحيمة )بارعوف(. .3
 مثابروف.  .4 بارعوف في التخطيط.  .2
 يمتمكوف القدرة عمى تقييـ أدائيـ في ضوء األىداؼ الموضوعة مسبقًا. .4
 مناسب مع أىدافيـ.يمتمكوف القدرة عمى تعديؿ سموكيـ إذا كاف غير  .4
يمتمكوف عنصر المبادأة الذاتية بالنسبة لؤلعماؿ التي يقوموف بيا، بمعنى أنيـ  .2

يمكنيـ مف التحكـ الخارجي في صنع استجاباتيـ، كما يمكنيـ التحكـ في 
  الطرؽ البلزمة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية الخاصة.

 أهمية التعمم المنظم ذاتيًا:
سبؽ حاجة المتعمـ في أف يكوف لديو استراتيجية بعد أف وضح الباحث فيما 

لمتنظيـ الذاتي لمتعميـ، وكذلؾ حاجة المعمـ لنفس االستراتيجية لتيسير تحقيؽ 
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األىداؼ التعميمية وتحسيف مخرجات التعميـ، سيتـ تأكيد أىمية ودور استراتيجية 
اسات التي التعمـ المنظـ ذاتيًا في إنجاح عممية التعمـ مف خبلؿ مجموعة مف الدر 

 تؤكد ذلؾ.
ييدؼ البحث إلى استقصاء أثر التفاعؿ ( 8002دراسة ربيع عبدالعظيـ رمود )

في الوسائط  (التجاور، التتابع)بيف نمطي ترتيب العناصر البصرية المصاحبة لمنص 
المتشعبة القائمة عمى الويب وأسموبي التعمـ العميؽ، السطحي في تنمية ميارات 

، والتعمـ المنظـ ذاتيًا لدى (CourseLab) بة باستخداـ برنامجتصميـ الوسائط المتشع
طالبًا، وأثبتت  (24)طبلب الدراسات العميا، وطبؽ البحث عمى عينة مكونة مف 

النتائج وجود أثر داؿ لمتفاعؿ بيف نمطي ترتيب التجاور، والتتابع لمعناصر البصرية 
حي، في تنمية ميارات المصاحبة لمنص المكتوب وأسموبي التعمـ العميؽ والسط

والتعمـ المنظـ ذاتيًا، ( CourseLab) تصميـ الوسائط المتشعبة باستخداـ برنامج
وجاء متوسط تأثير التفاعؿ بيف ترتيب العناصر البصرية المصاحبة لمنص وأسموب 
التعمـ العميؽ في زيادة التحصيؿ المعرفي، لصالح ترتيب التتابع وأسموب التعمـ 

وسط تأثير التفاعؿ في تنمية ميارات تصميـ الوسائط المتشعبة العميؽ، وكذلؾ مت
لصالح ترتيب التجاور مع أسموب التعمـ العميؽ، وأيضًا متوسط تأثير التفاعؿ في 
تنمية التعمـ المنظـ ذاتيًا لصالح الترتيب التتابعي لمعناصر البصرية المصاحبة لمنص 

  وأسموب التعمـ العميؽ.
 :حثاإلجراءات المنهجية لمب

التعمـ التشاركي ببيئة التعمـ  ةاستراتيجي ستخداـتناوؿ البحث الحالي أثر ا
ذاتيًا لدى طمبة كمية التربية بجامعة  المقموب عمى تنمية ميارات التعمـ المنظـ

الكويت؛ ولذلؾ يتضمف الفصؿ الحالي المراحؿ التي تـ مف خبلليا تصميـ مادة 
المعالجة التجريبية المرتبطة بموضوع البحث وىي بيئة التعمـ المقموب مف خبلؿ 

التعمـ التشاركي باإلضافة إلى خطوات تصميـ أدوات البحث  ةتطبيؽ استراتيجي
 ضبطيا تجريبيًا. وكيفية

 إعداد القائمة الخاصة لمعايير مقياس التعمم المنظم ذاتًيا: -أوًل 
 مرت قائمة المعايير بالمراحؿ التالية:

 تحديد اليدؼ مف قائمة استراتيجيات المقياس. .0
 تحديد مصدر قائمة استراتيجيات المقياس. .8
 حساب صدؽ قائمة المقياس. .3
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 لمقياس:تحديد الهدف من قائمة استراتيجيات ا
يتمثؿ اليدؼ مف المقياس الحالي في قياس معتقدات طبلب الجامعة عف 

 قدراتيـ الذاتية عمى استخداـ استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتًيا.
 تحديد مصدر قائمة استراتيجيات المقياس:

تميز بكونو التعمـ المنظـ ذاتًيا الذي وقع عميو االختيار وجد الباحث أف مقياس 
مف غيره في تغطيتو جميع أبعاد استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتًيا؛ وذلؾ  أكثر شموالً 

عمى بعض االستراتيجيات التابعة لمتعمـ أف معظـ مقاييس التعمـ المنظـ ذاتًيا تركز 
عمى استراتيجيات التنظيـ الذاتي  المنظـ ذاتًيا دوف غيرىا، بينما ىذا المقياس شمؿ

يجيات المعرفية )التسميع، والتفصيؿ، وتنظيـ وتحويؿ لممعرفة والتي تتمثؿ في االسترات
المعمومات(، واستراتيجيات ما وراء المعرفة )التخطيط، والمراقبة(، واستراتيجيات 
التنظيـ الذاتي لمسموؾ كاستراتيجية التقويـ الذاتي، واستراتيجية إدارة الوقت، 

تي لمسياؽ كاستراتيجية واستراتيجية االحتفاظ بالسجبلت، واستراتيجيات التنظيـ الذا
الضبط البيئي، واستراتيجية البحث عف المعمومات، واستراتيجية العوف األكاديمي، 

 واستراتيجية تعمـ األقراف.
 حساب صدق قائمة المقياس:

يعد صدؽ قائمة المقياس أحد اإلجراءات المنيجية األساسية، ويعني أف تقيس 
 التحقؽ مف ذلؾ باتباع الطرؽ التالية: قائمة االستراتيجيات وما وضعت لقياسو، وتـ

 صدق المحكمين:
تـ عرض الصورة المبدئية لممقياس عمى مجموعة مف المحكميف واألساتذة 
الجامعييف والمختصيف في العمـو التربوية واإلنسانية، والمغة العربية إلبداء الرأي، 

 4أصؿ مف  4% )44.2ووصمت نسبة االتفاؽ عمى عبارات المقياس جميعيا إلى 
" لحساب نسبة اتفاؽ المحكميف، مع Cooperمحكميف(، وذلؾ باستخداـ معادلة "

وجود بعض التعديبلت في صياغة بعض العبارات وبذلؾ تـ التأكد مف اتفاؽ عبارات 
 المقياس مع اليدؼ المعد مف أجمو المقياس.

وتـ تطبيؽ المقياس عمى عينة التقنيف، وىـ مجموعة مف طبلب كمية اليندسة 
في جامعة الكويت، وتـ تقدير الدرجات عمى المقياس وذلؾ بإعطاء االستجابات 

( عمى الترتيب مع مراعاة اتجاه العبارة، حيث 0، 8، 3، 6، 2الممكنة الدرجات )
عبارات فقط في  تشير جميع العبارات نحو االتجاه الموجب بينما كانت ىناؾ ثبلث

، وأظيرت نتائج درجات مقياس (40، 60، 84ىي العبارات )االتجاه السالب و 
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استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتًيا وأبعاده الفرعية معامبلت ثبات مقبولة بطريقة إعادة 
 .0.22التطبيؽ حيث كاف معامؿ الثبات لمدرجة الكمية لممقياس مساوًيا لػ 

 :(Flip Learning) بناء وتصميم بيئة التعمم المقموب -ثالثًا
عديد مف النماذج التعميمية لمتصميـ التعميمي، والتي لقد اطمع الباحث عمى ال

( لمتصميـ 8008( لمتصميـ التعميمي، ونموذج الجزار )ADDIEمف أىميا نموذج )
( لتصميـ مقرر عبر اإلنترنت، وتصميـ الموسى 8002التعميمي، ونموذج اليادي )

موذج ون ،(8002( لتصميـ مقرر عبر االنترنت، نموذج الخميس )8002والمبارؾ )
 (، ورغـ الصعوبة في المفاضمة بينيا العتماده في ىذه الدراسة؛8004الباتع )

نموذج جييوف لي، وكموليؿ ليـ، وىابونسو كيـ فقد وقع اختيار الباحث عمى 
(Lee, Lim, Kim, 2017) ؛ والسبب لمتصميـ التعميمي لتصميـ بيئة التعمـ المقموب

وذج في التصميـ التعميمي ىو أف النموذج األىـ الذي دفع الباحث الختيار ىذا النم
صمـ خصيًصا لبناء بيئة التعمـ المقموب، وقد مرت عممية بناء ىذا النموذج بثبلث 
مراحؿ كؿ مرحمة منيا تـ بناؤىا بشكؿ دقيؽ، وبعد جمع المعمومات والمبلحظات 

موذج وأراء الخبراء خرج ىذا النموذج بالصورة النيائية، وباإلضافة إلى أف ىذا الن
صمـ لبناء بيئة التعمـ المقموب حمؿ ىذا النموذج العديد مف المميزات نختصرىا 

 :بالتالي
 تكامؿ النموذج وتقديمو لمتغذية الراجعة بجميع مراحمو. .0
 تتميز كؿ مرحمة منيا بالوضوح. مراحمو التييتميز النموذج بالشمولية مف خبلؿ  .8
 ، وييتـ بأنماط التعمـ المختمفة.مناسبة النموذج لبيئة التعمـ المقموب المقترحة .3
  يتميز بكونو حمقة مستمرة يبتدأ مف النقطة التي انتيى منيا.حداثة النموذج المقترح،  .6
أعطى عناية خاصة في تصميـ بيئة التعمـ وجًيا لوجو توازي العناية التي تمقتيا بيئة  .2

 التعمـ اإللكتروني.
 دىا وصعوبتيا.منطقية تتابع خطوات التصميـ وسبلستيا وعدـ تباع .4

ولقد تميز ىذا النموذج أيًضا بتناسؽ وترابط مراحمو التي تربط بيف جمسات التعمـ 
 وجًيا لوجو وبيئة التعمـ اإللكتروني، كما ىو موضح بالشكؿ التالي:
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 9102( نموذج جيهون لي، وكموليل ليم، وهابونسو كيم 0شكل رقم )
 

 التصميم -8

 تصميـ الممخص لممحتوى ذي المستوى الدقيؽ-8.0
 تصميـ استراتيجية التعمـ الدقيؽ-8.8
 التصميـ اإلرشادي لممقرر-8.3
 ستوى الدقيؽتصميـ التقييـ ذي الم-8.6

 التحميل -0

 تحميؿ اليدؼ-0.0
 تحميؿ المحتوى ذو المستوى الدقيؽ -0.8
 تحميؿ المتعمميف-0.3
 تحميؿ المصادر التكنولوجية-0.6
 تقسيـ المحتوى داخميا وخارجيا-0.2

اختبار قابمية 
 الستخدام

 المعمـ/المصمـ .0
 المتعمميف .8
 التقنية .3

 وجًها لوجه عمى اإلنترنت

 التصميم -6
 تصميـ المحتوى – 6.0
تصديؽ االمتحاف  – 6.8

 القصير
دراسة تصميـ  – 6.3

 الجدوؿ
 

 التصميم والتحميل -4
 تحميؿ المحتوى -4.0
 تحميؿ الدرس المصغر -4.8
 تصميـ مجموعات التفاعؿ -4.3
تصميـ المحاضرة  -4.6

 المصغرة
 تصميـ المياـ والواجبات -4.2

 
 

 التطوير -2
 تطوير المقرر -2.0
 وير الفيديوتط -2.8
 تحرير المحتوى -2.3
 النموذج المبدئي -2.6

 

 التطوير الثانية -4
 تطوير االختبارات – 4.0
تطوير دليؿ  – 4.8

 المعمميف
نموذج الدرس وجيا  – 4.3
 لوجو

 

نموذج الفصل 
 عبر اإلنترنت

 

نموذج الفصل 
 وجها لوجه

 

 ميلالتح-3
 تحميؿ اليدؼ-3.0
تحميؿ -3.8

 فالمتعمميف الفعميي
تحميؿ محتوى -3.3

 مستوى الدرس

 التطبيؽ والتقييـ -4
تطبيؽ عمى  -4.0

 اإلنترنت
تطبيؽ وجيا  -4.8
 لوجو
التغذية  -4.3

 الراجعة لمدرس
 

النموذج المبدئي 
 لمفصل الدراسي
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 :إجراء تجربة البحث األساسية
 قاـ الباحث باإلجراءات التالية:

بعد االنتياء مف إعداد بيئة التعمـ المقموب القائمة عمى  البحث: اختيار عينة
عداد أدوات القياس والتأكد مف صدقيا وثباتيا، تـ  استراتيجية التعمـ التشاركي، وا 
اختيار عينة البحث مف طالبات قسـ تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية في جامعة 

 وتطبيؽ القياس البعدي. الكويت، وتـ معالجة المجموعات التجريبية لمبحث
 :التطبيق القبمي ألدوات البحث

استراتيجية التعمـ التشاركي، ) الدراسة اتتكافؤ مجموعتـ التحقؽ مف 
وذلؾ في القياس القبمي لمتغير التنظيـ الذاتي لمتعمـ عمى ( استراتيجية التعمـ المقموب

لمعاـ  جامعة الكويت( طالًبا مف طبلب كمية التربية ب60عينة الدراسة والتي بمغت )
 Oneـ . قاـ الباحث بحساب تحميؿ التبايف أحادي االتجاه  8004/8002 الدراسي

Way Anova  في المجموعات الثبلثةلتوضيح داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات 
نتائج يوضح التالي جدوؿ ال، و لمتغير البحث )التنظيـ الذاتي لمتعمـ( القاس القبمي

مي لمتغير التنظيـ الفرؽ بيف المجموعات الثبلثة في القياس القب تحميؿ التبايف وداللة
 :الذاتي لمتعمـ

تحميؿ التبايف أحادي االتجاه لمفروؽ بيف مجموعات استراتيجية التعمـ  (0) جدوؿ
المقموب القائمة عمى التعمـ التشاركي، واستراتيجية التعمـ المقموب في التنظيـ الذاتي 

 ربية بجامعة الكويتبلب كمية التلمتعمـ لدى ط
مجموع  مصدر التباين المتغير

 المربعات
 د.

 الحرية
متوسط 
 المربعات

 الدللة الدللة ف

تي
الذا

يم 
تنظ

ال
 

 
عمم

لمت
 

بين 
 المجموعات

097229 9 6.326  
17110 

 
17220 

 
غير 
داخل  دال

 المجموعات
062027090 50 09607205 

  52 062627222 الكمي
  السابؽ ما يمي: يتضح مف الجدوؿ

( بيف المجموعات 0.02عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )
لمتعمـ المنظـ ذاتًيا، مما يشير إلى تكافؤ المجموعات الثبلثة  الثبلثة في القياس القبمي

 في القياس القبمي لمتغير التعمـ المنظـ ذاتًيا.
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  تطبيق المعالجة التجريبية لمبحث:
أي تطبيؽ مادة المعالجة التجريبية لبيئة التعمـ  البحث األساسية:إجراء تجربة 

المقموب القائمة عمى استراتيجية التعمـ التشاركي بالنسبة ألفراد المجموعات التجريبية 
عمى طالبات قسـ تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية في جامعة الكويت وذلؾ بتاريخ 

 .0/00/8004ـ وانتيت بتاريخ 00/2/8004
تـ إعداد وتييئة بيئة التعمـ المقموب القائمة عمى  عداد وتهيئة تجربة البحث:إ

 استراتيجية التعمـ التشاركي عف طريؽ الخطوات التالية:
موافقة األساتذة المشرفيف عمى تطبيؽ استراتيجية التعمـ التشاركي مف خبلؿ  -0

 بيئة التعمـ المقموب.
ظري والتطبيقي لممقرر لطالبات التنسيؽ مع أساتذة القسـ تدريس الجانب الن -8

 عينة البحث، ألغراض الضبط التجريبي لمتغيرات البحث الحالي.
(؛ Schoologyقاـ الباحث بنشر المحتوى التعميمي عبر نظاـ إدارة التعمـ ) -3

لبلستفادة مف مميزات البرنامج وتوفير المجموعات التشاركية داخؿ بيئة التعمـ 
 ينيـ.وتواصؿ أعضاء المجموعات فيما ب

تـ عمؿ دليؿ إرشادي الستخداـ بيئة التعمـ االلكتروني مف خبلؿ برنامج  -6
(Schoology ( إلدارة الفصوؿ االفتراضية، وطريقة اإلبحار مف خبلليا )ممحؽ

 (.2رقـ 
 إجراءات تطبيق تجربة البحث:

 تـ تطبيؽ إجراءات تجربة البحث كالتالي:
وؿ مف التجربة لشرح بيئة عقد جمسة تمييدية مع الطالبات في األسبوع األ -0

التعمـ القائمة عمى استراتيجية التعمـ التشاركي داخؿ بيئة التعمـ المقموب، لشرح 
كؿ عنصر بتفاصيمو، وكذلؾ شرح كيفية االختبار التقييمي المقدـ خبلؿ بيئة 
التعمـ لمتجربة الحالية، وشرح دليؿ استخداـ بيئة التعمـ الخاص بالمتعمميف، 

( وكيفية التسجيؿ بو Schoologyـ إدارة الفصوؿ االفتراضية )وكذلؾ شرح نظا
 وما ىي مكوناتو.

 توزيع الدليؿ اإلرشادي الستخداـ بيئة التعمـ المقموب. -8
توضيح األنشطة والمياـ المطموبة مف المتعمميف، وكيفية إجراء تمؾ األنشطة  -3

 والمياـ، ومعايير التقييـ الخاصة بيا.
تيجية التعمـ التشاركي وما ىي أىـ األدوار التي توضيح العمؿ مف خبلؿ استرا -6

 يقـو بيا كؿ فرد في كؿ مجموعة تشاركية.
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 .0/00/8004، وانتيت بتاريخ 00/2/8004بتطبيؽ التجربة بتاريخ البداية  -2
 التطبيق البعدي ألدوات البحث:

تـ تطبيؽ أدوات البحث بعدًيا عمى مجموعات البحث وذلؾ بتاريخ 
 اس التعمـ المنظـ ذاتًيا في نياية التجربة الحالية.تطبيؽ مقي 0/00/8004

 رأي الباحث في تجربة البحث:
المشكبلت: واجو الباحث بعض المشكبلت أثناء تجربة البحث وبتوفيؽ اهلل تـ  -0

 التغمب عمييا منيا:
 بعض األحياف تكوف ىناؾ مشكمة في شبكة االنترنت في قاعة المختبرات. -
( وأيًضا في Schoologyؿ في نظاـ )تأخر بعض الطالبات في التسجي -

 المجموعات.
عدـ فتح الفيديو التعميمي مع بعض األجيزة المحمولة لمطالبات وتـ معالجتيا  -8

 بجمسات التعمـ وجًيا لوجو، وأيًضا عبر توفير رابط بديؿ لمفيديو التعميمي.
أي  المتابعة المستمرة لمتجربة: قاـ الباحث بالمتابعة المستمرة لممتعممات؛ لحؿ -3

مشكمة قد تظير أثناء التجربة سواء بالجمسات التقميدية وجًيا لوجو أو عبر 
 (.Schoologyاالنترنت مف خبلؿ نظاـ )

ما بعد التجربة: أبدى معظـ المتعممات ارتياحيف مف التجربة الحالية ورغبتيف  -6
 في تطبيؽ التعمـ المقموب في فصوؿ التدريس بعد تخرجيف.

عد التطبيؽ البعدي قاـ الباحث برصد درجات الرصد وتجييز النتائج: ب -2
المتعممات ألدوات البحث وتنظيميا في جداوؿ تمييًدا إلجراء المعالجة 
اإلحصائية؛ لتحديد مدى تأثير التعمـ مف خبلؿ بيئة التعمـ المقموب القائمة 
عمى استراتيجية التعمـ التشاركي عمى تنمية التعمـ المنظـ ذاتًيا لدى متعممات 

 البحث. مجموعة
 :الطرق واألساليب والمعادلت اإلحصائية المستخدمة في البحث -خامًسا

 Paired Sample T-Testمرتبطتيف اختبار "ت" لعينتيف استخدـ الباحث 
، وأسموب لتوضيح داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات القياس القبمي والقياس البعدي

نو أكثر األساليب اإلحصائية مناسبة تحميؿ التبايف أحادي االتجاه وذلؾ عمى اعتبار أ
لمعالجة البيانات في ضوء التصميـ التجريبي لمبحث، واعتمد الباحث عمى إجراء 

( وفي ضوء نتائج SPSSالمعالجة االحصائية مستخدًما برنامج التحميؿ اإلحصائي )
 تطبيؽ أدوات البحث بعدًيا.
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 :نتائج البحث ومناقشتها والتوصيات
عرض النتائج التي توصؿ إلييا البحث الحالي، ثـ ىدؼ ىذا الفصؿ إلى 

مناقشتيا وتفسيرىا عمى ضوء تساؤالت وفروض البحث، وعمى ضوء نتائج الدراسات 
والبحوث السابقة، وأخيًرا تقديـ مجموعة مف التوصيات والمقترحات عمى ضوء النتائج 

 التي تـ التوصؿ إلييا.
 :ضهالخاصة بتساؤلت البحث وفرو نتائج ال -أولً 

ما التصميم التعميمي لستراتيجية التعمم التشاركي داخل بيئة التعمم  :السؤال األول
 المقموب لدى طالب كمية التربية في جامعة الكويت؟

 تمت اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ في الفصؿ الثالث فصؿ اإلجراءات.
اخل بيئة لإلجابة عن السؤال الثاني ما أثر استخدام استراتيجية التعمم التشاركي د

التعمم المقموب عمى تنمية مهارات التعمم المنظم ذاتًيا لدى طالب كمية التربية في 
 جامعة الكويت؟
: ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات األولالفرض والذين يرافقه 

لدى طالب مجموعة  لمتعمم المنظم ذاتًيادرجات القياس القبمي والقياس البعدي 
لتعمم التشاركي داخل بيئة التعمم المقموب في طالب كمية التربية في استراتيجيات ا

 جامعة الكويت.
قاـ الباحث بحساب اختبار "ت" لعينتيف  وؿلمتحقؽ مف صحة الفرض األ

لتوضيح داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات  Paired Sample T-Testمرتبطتيف 
لمجموعة استراتيجيات التعمـ  تًياالتعمـ المنظـ ذاالقياس القبمي والقياس البعدي في 

 اختبار "ت" كاآلتي: التالي نتائججدوؿ الالتشاركي، ويوضح 
اختبار ت لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات القياس القبمي  (8)جدوؿ

 لمجموعة استراتيجيات التعمـ التشاركي. التعمـ المنظـ ذاتًياوالقياس البعدي في 
النحراف  طالمتوس ن المجموعة المتغير

درجة  قيمة ت المعياري
 الحرية

 مستوى
 الدللة

التعمم المنظم 
 ذاتًيا

القياس 
 97206 227539 06 القبمي

927091 00 17111 
دالة لصالح 

القياس 
القياس  البعدي

 307961 3097920 06 البعدي

 :السابؽجدوؿ اليتضح مف 
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التعمـ المنظـ بعدي في داللة الفرؽ بيف متوسطات القياس القبمي والقياس ال
مف  داللة اقؿلدى طبلب مجموعة استراتيجية التعمـ التشاركي عند مستوى  ذاتًيا

 (.324,442األكبر:  )المتوسط(؛ وذلؾ لصالح القياس البعدي 0.02)
لإلجابة عن السؤال الثاني ما أثر استخدام استراتيجية التعمم التشاركي داخل بيئة 

مهارات التعمم المنظم ذاتًيا لدى طالب كمية التربية في  التعمم المقموب عمى تنمية
 جامعة الكويت؟

: ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات ثانيالفرض ال والذي يرافقه
لدى طالب مجموعة  لمتعمم المنظم ذاتًيادرجات القياس القبمي والقياس البعدي 

 ب كمية التربية في جامعة الكويت.داخل بيئة التعمم المقموب في طال المقموبالتعمم 
مرتبطتيف قاـ الباحث بحساب اختبار "ت" لعينتيف  ثالثلمتحقؽ مف صحة الفرض ال
Paired Sample T-Test  لتوضيح داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات القياس

، ويوضح المقموبالقبمي والقياس البعدي في التنظيـ الذاتي لمتعمـ لمجموعة التعمـ 
 اختبار "ت" كاآلتي: تالي نتائجالجدوؿ ال

اختبار ت لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات القياس القبمي ( 3)جدوؿ 
 المقموبلمجموعة التعمـ  التعمـ المنظـ ذاتًياوالقياس البعدي في 

النحراف  المتوسط ن المجموعة المتغير
درجة  قيمة ت المعياري

 الحرية
 مستوى
 الدللة

التنظيم 
الذاتي 

 متعممل

القياس 
 317900 267303 06 القبمي

دالة لصالح  17111 00 927090
القياس  القياس البعدي

 037619 3537539 06 البعدي

 :السابؽجدوؿ اليتضح مف 
داللة الفرؽ بيف متوسطات القياس القبمي والقياس البعدي في التنظيـ الذاتي لمتعمـ 

(؛ وذلؾ 0.02مف ) داللة اقؿوى عند مست المقموبلدى طبلب مجموعة التعمـ 
 (.363,634األكبر:  )المتوسطلصالح القياس البعدي 

ما أثر استخدام استراتيجية التعمم التشاركي داخل بيئة  :لإلجابة عن السؤال الثاني
التعمم المقموب عمى تنمية مهارات التعمم المنظم ذاتًيا لدى طالب كمية التربية في 

 جامعة الكويت؟
: ل توجد فروق ذات دللة إحصائية في متوسطات الثالثالفرض  قهوالذي يراف

التعمم )ترجع إلى تأثير استراتيجيات  لمتعمم المنظم ذاتًيادرجات القياس البعدي 
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( داخل بيئة التعمم المقموب لدى طالب كمية التربية في المقموبالتشاركي، التعمم 
 جامعة الكويت.

الباحث بحساب تحميؿ التبايف أحادي قاـ  رابعلمتحقؽ مف صحة الفرض ال
داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات  لتوضيح  One Way Anovaاالتجاه 
في القياس البعدي لمتنظيـ الذاتي ( المقموبالتشاركي، التعمم  التعمم)تيف المجموع

يوضح نتائج تحميؿ التبايف وداللة الفرؽ بيف المجموعات الثبلثة  التاليلمتعمـ، وجدوؿ 
 لقياس البعدي لمتغير التنظيـ الذاتي لمتعمـ:في ا

تحميؿ التبايف أحادي االتجاه لمفروؽ بيف مجموعات استراتيجية التعمـ ( 6) جدوؿ
لدى  التعمـ المنظـ ذاتًيافي القياس البعدي  المقموبواستراتيجية التعمـ  التشاركي،

 بلب كمية التربية بجامعة الكويتط
مجموع  مصدر التباين المتغير

 لمربعاتا
د. 

 الحرية
متوسط 
 المربعات

 الدللة الدللة ف

ظم 
لمن

م ا
تعم

ال
اتًيا

ذ
 

  2037920 9 02767059 بين المجموعات 
27939 

 
17110 

 
 0907290 50 05227539 داخل المجموعات  دال

  52 23937222 الكمي
 ما يمي: الجدوؿ السابؽيتضح مف 

في  المجموعتيف( بيف 0.02وى أقؿ مف )تجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مست
الذاتي لمتعمـ، ولمتحقؽ مف اتجاه الفروؽ استخدـ الباحث أحد  البعدي لمتنظيـالقياس 

عمى  لمتعرؼ Scheffeوىو اختبار شيفيو  Post Hoc Testsاالختبارات التتبعية 
في  المجموعتيف( اتجاه الفروؽ بيف كؿ زوج مف 02اتجاه الفروؽ، ويوضح جدوؿ )

 :تيفلممجموع متعمـ المنظـ ذاتًياالقياس البعدي ل
الفروؽ بيف متوسطات درجات مجموعات استراتيجية التعمـ التشاركي، ( 2)جدوؿ 

لدى طبلب كمية  لمتعمـ المنظـ ذاتًيافي القياس البعدي  المقموبواستراتيجية التعمـ 
 عة الكويت باستخداـ اختبار شيفيوالتربية بجام

 مقموباستراتيجية التعمم ال مم التشاركياستراتيجية التع 
  0 استراتيجية التعمم التشاركي

 0 **(007532) مقموباستراتيجية التعمم ال
 (0,00** داؿ عند مستوى )
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 :السابؽجدوؿ اليتضح مف 
توجد فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطي درجات مجموعة التعمـ التشاركي  -

لمتعمـ المنظـ درجات القياس البعدي في متوسطات  مقموبومجموعة التعمـ ال
 لصالح مجموعة التعمـ التشاركي. ذاتًيا

 :وفروضهتفسير النتائج الخاصة بأسئمة البحث مناقشة و  -ثانًيا
 تفسير النتائج المتعمقة بالفرض األول:

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات درجات القياس القبمي والقياس 
لدى طالب مجموعة استراتيجيات التعمم التشاركي داخل  م ذاتًيالمتعمم المنظالبعدي 

 بيئة التعمم المقموب في طالب كمية التربية في جامعة الكويت.
عف طريؽ حساب داللة الفروؽ بيف وؿ تـ إثبات عدـ صحة الفرض األ

 التعمـ المنظـ ذاتًيامتوسطي درجات الطبلب في التطبيقيف القبمي والبعدي في 
روؽ لصالح التطبيؽ البعدي، حيث بمغت متوسطات درجات لمتنظيـ وجاءت الف

البعدي ( وبمغت متوسطات درجات االختبار التحصيمي 24,634الذاتي لمتعمـ )
 ( درجة لصالح التطبيؽ البعدي.840.634( بفارؽ )324,442)

ويرجع الباحث ىذه النتيجة إلى أف استراتيجيات التعمـ التشاركي تجعؿ 
ر تحكمًا في سموكياتيـ ودوافعيـ لمعمـ، وبالتالي أكثر قدرة عمى التنظيـ المتعمميف أكث

بادؿ المعمومات بيف المتعمميف، وبالتالي يسيؿ عمييـ الذاتي، كما تسيـ في ت
المناقشة، وقد يكوف لتنظيـ بيئة التعمـ التشاركي الذي قاـ بو الباحث دورًا في تحقيؽ 

، حيث اىتـ الباحث بتدريب بالتعمـ المنظـ ذاتًياالمتعمميف نتائج إيجابية فيما يتعمؽ 
المتعمميف عمى ضرورة التحكـ في سموكيـ ودافعيتيـ، واالعتماد عمى الذات في كثير 
مف المياـ، كما تعزى ىذه النتيجة إلى طبيعة التعمـ التشاركي، والتي تدور حوؿ 

رة التنظيـ الذاتي مشاركة المتعمميف في أداء أجزاء محددة مف المياـ، وبالتالي ضرو 
 لما يقوموف بو، ألجؿ إنجازه عمى النحو األمثؿ. 

 :نيتفسير النتائج المتعمقة بالفرض الثا
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات درجات القياس القبمي والقياس 

داخل  المقموبلدى طالب مجموعة استراتيجيات التعمم  لمتعمم المنظم ذاتًياالبعدي 
 تعمم المقموب في طالب كمية التربية في جامعة الكويت.بيئة ال

عف طريؽ حساب داللة الفروؽ بيف  ثالثتـ إثبات عدـ صحة الفرض ال
متوسطي درجات الطبلب في التطبيقيف القبمي والبعدي في لمتنظيـ الذاتي لمتعمـ 
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لمتعمـ المنظـ وجاءت الفروؽ لصالح التطبيؽ البعدي، حيث بمغت متوسطات درجات 
البعدي ( وبمغت متوسطات درجات التنظيـ الذاتي لمتعمـ 24,303القبمي ) ذاتًيا

 ( درجة لصالح التطبيؽ البعدي.864.082( بفارؽ )363,634)
تجعؿ المتعمـ نشطًا،  المقموبالتعمـ  بيئةويرجع الباحث ىذه النتيجة إلى أف 

جعؿ التعمـ ذا في  المقموبكما تسيـ بيئة التعمـ ويبحث عف مصادر لممعرفة ذاتيًا، 
معنى ومراقبة إلدائو الذاتي، وتعزى ىذه النتيجة كذلؾ إلى توفير الباحث بيئة مشجعة 
لمتنظيـ الذاتي لمتعمـ، وتقديـ تغذية راجعة لممتعمميف في ضوء تحقيقيـ ليذا التنظيـ 

 الذاتي لمتعمـ.
 :ثالثتفسير النتائج المتعمقة بالفرض ال

ائية في متوسطات درجات القياس البعدي لمتنظيم ل توجد فروق ذات دللة إحص
( داخل المقموبالذاتي لمتعمم ترجع إلى تأثير استراتيجيات التعمم )التشاركي، التعمم 

 بيئة التعمم المقموب لدى طالب كمية التربية في جامعة الكويت.
توصمت النتائج إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات مجموعة 

لمتعمـ في متوسطات درجات القياس البعدي  المقموبالتشاركي ومجموعة التعمـ التعمـ 
لصالح مجموعة التعمـ التشاركي، وىذه النتيجة تعزى إلى أف المتعمميف  المنظـ ذاتًيا

في التعمـ التشاركي يستفيدوف مف بعضيـ البعض فيما يتعمؽ بالتنظيـ الذاتي لمتعمـ، 
عمقة بالعمؿ، نظرًا ألف كؿ منيـ يشارؾ في اليدؼ ويسيؿ عمييـ تنظيـ المياـ المت

الواحد، ويكوف لو أدور محددة مسبقًا، وبالتالي ييتـ بالتنظيـ الذاتي لما يقـو بو مف 
أدوار، وقد تكوف األجواء التشاركية دافعًا لممتعمميف ألجؿ تنظيـ المياـ المتعمقة 

  بالتعمـ.
 التوصيات والبحوث المقترحة: -خامسا

 ات البحث:توصي -0
عمى ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث الحالي، يمكف استخبلص التوصيات 

 التالية:
العمميػػػة والنظريػػػة  تفعيػػػؿ اسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ التشػػػاركي فػػػي المقػػػررات الدراسػػػية .0

 .المختمفة

اقامػػػػػة دورات تأىيميػػػػػة لممعممػػػػػيف لتػػػػػدريبيـ عمػػػػػى كيفيػػػػػة تفعيػػػػػؿ أسػػػػػاليب الػػػػػتعمـ  .8
 الصفوؼ الدراسية.التشاركية في عمميـ داخؿ 

اسػػتخداـ بيئػػة الػػتعمـ المقمػػوب فػػي تػػدريس المقػػررات المختمفػػة وباالعتمػػاد عمػػػى  .3
  استراتيجيات حديثة أخرى في التعميـ.
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 .تصميـ أنماط مختمفة مف التعمـ المقموب وتوظيفيا في بيئة التعمـ .6

تػػػػػدريب معممػػػػػي المسػػػػػتقبؿ والمحاضػػػػػريف والمػػػػػدربيف عمػػػػػى اسػػػػػتراتيجية الػػػػػػتعمـ  .2
 .المقموب

توظيؼ التعمـ المقموب بالفيديو التفاعمي وتفعيمو فػي تنميػة بعػض الميػارات فػي  .4
 مقررات أخرى مختمفة.

إجػػراء دراسػػات أخػػرى تسػػتيدؼ التعػػرؼ عمػػى أثػػر اسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوب   .4
عمػػػػػػى متغيػػػػػػرات أخػػػػػػرى مثػػػػػػؿ التفكيػػػػػػر االسػػػػػػتداللي والتفكيػػػػػػر الناقػػػػػػد والػػػػػػذكاء 

 االصطناعي.

 البحوث المقترحة: -9

 بحث مدى فاعمية التعمـ التشاركي في تحصيؿ مواد دراسية أخرى. .0
بحث مدى فاعمية بعض استراتيجيات التعمـ المقموب في تنمية التفكير  .8

 االبداعي والناقد لدى الطبلب.

  بحث معوقات استخداـ استراتيجيات التعمـ المقموب في مدارس التعمـ العاـ. .3
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 المراجــع
 :المراجع العربية -أولً 

 . القاىرة. دار الحديث.مختار الصحاحأبوبكر الرازي. 
(. تصميـ بيئة تعمـ إلكترونية قائمة عمى الويب 8004أحمد صادؽ، وعاصـ محمد )

نتاج تطبيقات اليواتؼ الذكية والثقة في  التشاركي لتنمية ميارات تصميـ وا 
 المجمة الدولية التربويةالتعمـ الرقمي لدى طبلب جامعة الممؾ خالد. 

 .8004(، كانوف الثاني 0(. العدد )4. المجمد )المتخصصة
. متوفر عمى في التعميـ والتعمـ 2.0استخداـ تقنيات ويب (. 8000أفناف المحيسف )

ew/2http://dramin.wikispaces.com/file/vi-0-الموقع: 

phpapp02.pdf-101027232650  04/6/8004تاريخ األخذ . 
تطبيقات إدارة المعرفة في مؤسسات التعميـ (. 8002إيماف سعود أبو خضير، )

. المؤتمر الدولي لمتنمية اإلدارية. نوفمبر. المممكة العالي أفكار وممارسات
 العربية السعودية. 

تقنية الحوسبة السحابية في التعميـ  امكانية استخداـ(. 8003إيناس الشتيمي، )
المؤتمر الدولي الثالث لمتعمـ اإللكتروني والتعميـ  .اإللكتروني بجامعة القصيـ

 عف بعد. الرياض.
أثر استخداـ بعض تطبيقات جوجؿ التربوية في تدريس (. 8003تغريد الرحيمي، )

تجاه مقرر تقنيات التعميـ في التحصيؿ الدراسي والذكاء االجتماعي واال
. رسالة دكتوراه. كمية التربية. جامعة أـ نحوىا لدى طالبات جامعة طيبة

 القرى.
 الثاني الصؼ لدى طبلب المادة نحو واالتجاه الدراسي التحصيؿ في التفسير

 .64-80(، ص ص043والمعرفة، مصر، العدد) القراءة الثانوي، مجمة
ريس مقرر استراتيجيات (. فاعمية الصؼ المقموب في تد8004تياني بنت محمد، )

تدريس العمـو وتقييميا عمى التحصيؿ األكاديمي وتنمية عادات العقؿ لدى 
مجمة الجامعة اإلسبلمية طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمف. 

 .8004(، يناير 0(، عدد )84. المجمد )لمدراسات التربوية والنفسية
. القاىرة. دار الفكر تدريس والتعمـاستراتيجيات ال(. 0222جابر عبدالحميد جابر )

 العربي.
. استراتيجيات التعميـ والتعمـ الحديثة وصناعة العقؿ العربي(. 8004حسف شحاتو، )

 القاىرة: الدار المصرية المبنانية.

http://dramin.wikispaces.com/file/view/2-0-101027232650-phpapp02.pdf
http://dramin.wikispaces.com/file/view/2-0-101027232650-phpapp02.pdf
http://dramin.wikispaces.com/file/view/2-0-101027232650-phpapp02.pdf
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(. استراتيجيتاف لمتعمـ 8008حسف ميدي، عبدالمطيؼ الجزار، محمود األستاذ، )
بمقرر إلكتروني عف بعد، وفاعميتيما  8التشاركي القائـ عمى أدوات الويب 

مجمة في تنمية ميارات توليد المعرفة وتطبيقيا لدى طمبة كمية التربية. 
 .8008. 03. العدد البحث العممي في التربية

(. فاعمية تدريس لغتي الجميمة )المغة العربية( باستخداـ 8004حسيف منصور، )
لدراسي لتبلميذ الصؼ استراتيجية الصؼ المقموب في تنمية التحصيؿ ا

مجمة العمـو التربوية السادس االبتدائي في المممكة العربية السعودية. 
 .8004(، يونيو 04(، العدد )8المجمد ) .والنفسية
(. فاعمية بيئة مقترحة لمتعمـ اإللكتروني التشاركي قائمة عمى 8008داليا حبيشي، )

طبلب معممي الحاسب لتطوير التدريب الميداني لدى  2بعض أدوات الويب 
. الجزء األوؿ. مايو 42. جامعة المنصورة. العدد مجمة كمية التربيةاآللي. 
8008. 
استراتيجية إلكترونية لمتعمـ التشاركي في مقرر مشكبلت (. 8004دعاء لبيب، )

التشغيؿ الحاسوب عمى التحصيؿ المعرفي والمياري واالتجاىات نحوىا 
. رسالة دكتوراه. تكنولوجيا التعميـ. جامعة ةلطبلب الدبمـو العاـ في التربي

 القاىرة. مصر
. القاىرة. التعمـ المنظـ ذاتيًا وتوجيات وأىداؼ اإلنجاز(. 8004ربيع أحمد رشواف، )
 عالـ الكتب.

 البصرية العناصر ترتيب نمطي بيف التفاعؿ . أثر(8002)رمود،  العظيـ عبد ربيع
 التعمـ وأسموب الويب عمى القائمة بةالوسائط المتشع في( التتابع التجاور،)

مجمة ذاتيًا،  المنظـ والتعمـ الوسائط المتشعبة تصميـ ميارات تنمية في
 .843-044(، ص ص8(، العدد)82، مصر، المجمد)التعميـ تكنولوجيا
، العناصر، األسس، التطوير(. 8004رزؽ بطاينة، ) . المناىج التربوية، المفيـو

  عماف. عالـ الكتب الحديث.
(. فاعمية برنامج تعاوني مقترح قائـ عمى تطبيقات ويب 8008رفيؽ سعيد البربري )

في تنمية الوعي بمتطمبات األمف الصناعي والسبلمة المينية لدى  2.0
(، العدد 4، المجمد )مجمة التربية العمميةطبلب المدارس الثانوية الصناعية. 

(8 ،)42-038. 
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مج تدريبي قائـ عمى التعمـ اإللكتروني (. تصميـ برنا8004السعدي الغوؿ، )
التشاركي لتنمية بعض ميارات توظيؼ الفصوؿ االفتراضية في تدريس 

ع.  تكنولوجيا التربية: دراسات وبحوث.العمـو لمعممي المرحمة االعدادية. 
 .8004، يوليو 34

(. فاعمية التعمـ المقموب بالفيديو الرقمي )العادي/ 8004سميماف أحمد حرب )
نتاجو لدى طالبات الت فاعمي( في تنمية ميارات تصميـ الفيديو التعميمي وا 

، فمسطيف، المجمد الجامعة الفمسطينية لمتعميـ المفتوحجامعة األقصى بغزة، 
 .44-42(، ص ص08(، العدد )4)

(. التعمـ التشاركي عمى تطبيقات جوجؿ التعميمية وعبلقتو 8006شيماء سمير، )
دارة المعرفة. التعميـ التشاركي بإكساب ميارات خدمات الح وسبة السحابية وا 

دراسات وبحوث : 8006يونيو  84 – 86في المجتمع الشبكي: القاىرة 
المؤتمر الدولي الثاني لمتعمـ اإللكتروني في الوطف العربي/ تأليؼ سامي 

 .8006. القاىرة. الدار المصرية المبنانية. نصار وآخروف
 عماف. دار الشروؽ لمتوزيع والنشر. .دريس العمـوأساليب ت(. 0222عايش زيتوف، )

 برنامج ـ (: فاعمية8002) العقاد عبدالمطيؼ محفوظ، عصاـ إسماعيؿ الرؤوؼ عبد
 الذات لدى وتقدير االنجاز دافعية تنمية عمى وأثره الذاتي التعمـ عمى قائـ
 مجمة: العزيز، المصدر عبد الممؾ جامعة - المكفوفيف الطبلب مف عينة
(، ص 0(، العدد)0بريطانيا، المجمد) جسر، ،والبحث لمدراسة الدولي عيدالم
 .82-8ص

(. أثر تصميـ استراتيجية لمتعميـ االلكتروني 8004عبدالعزيز طمبو عبدالحميد، )
قائمة عمى التوليؼ بيف أساليب التعمـ النشط عبر الويب وميارات التنظيـ 

ات التعمـ اإللكتروني المنظـ الذاتي لمتعمـ عمى كؿ مف التحصيؿ واستراتيجي
. جامعة المنصورة. مجمة كمية التربيةذاتيًا وتنمية ميارات التفكير التأممي. 

 .8000. الجزء الثاني. يناير 42العدد 
(. أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المقموب في 8004عبدالكريـ صالح المنتشري )

لدى طبلب المرحمة التحصيؿ واألداء المياري لتطبيقات الحاسب اآللي 
(، 00، مصر، العدد )المجمة الدولية لمعمـو التربوية والنفسيةالمتوسطة. 

 . 000-0(، ص ص3ج)
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(. العبلقة بيف التعمـ المنظـ ذاتيًا والتحصيؿ األكاديمي 8000عبدالناصر الجراح، )
. المجمة األردنية في العمـو التربويةلدى عينة مف طمبة جامعة اليرموؾ. 

 .364-333، ص ص4ج  ،6العدد 
(. استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا: مدخؿ معاصر لمتعمـ مف 8008عصاـ الطيب، )

 أجؿ اإلتقاف. القاىرة. عالـ الكتب.
 (. التعميـ اإللكتروني. عماف. دار الشروؽ لمنشر والتوزيع. 8008عبلء حمود، )

مجموعات تعاونية. (. مبادئ التعميـ والتعمـ في 8004عمر عبدالرحيـ نصراهلل، )
 عماف. دار عماف لمتوزيع والنشر.

(. تدريس العمـو في التعميـ العاـ. كمية 8004فتحية المولو، و إحساف األغا، )
 التربية. الجامعة اإلسبلمية.

(. فاعمية بيئة 8008محمد رفعت البسيوني، السعيد عبدالرزاؽ، داليا حبيشي، )
 8ئمة عمى بعض أدوات الويب مقترحة لمتعمـ اإللكتروني التشاركي قا

لتطوير التدريب الميداني لدى الطبلب معممي الحاسب اآللي. المجمة 
 العممية. جامعة المنصورة. كمية التربية. فبراير.

(. تكنولوجيا التعميـ والتعمـ. )الطبعة الثانية(. القاىرة. 8000محمد عطية خميس، )
 دار السحابة لمطباعة والنشر والتوزيع.

 (. منتوجات تكنولوجيا التعميـ. القاىرة. دار الكممة.8003طية خميس، )محمد ع
(. مصادر التعمـ اإللكتروني )الجزء األوؿ: األفراد 8002محمد عطية خميس، )

 والوسائط(. القاىرة. دار السحاب لمطباعة والنشر والتوزيع.
شطة الويب (. فاعمية بيئة تعمـ إلكتروني تشاركي قائمة عمى أن8004مروة أحمد، )

في تنمية ميارات إدارة المشروعات الصغيرة ودافعية اإلنجاز لطبلب المرحمة 
الثانوية التجارية. كمية الدراسات العميا لمتربية، قسـ تكنولوجيا التعميـ، جامعة 

 القاىرة.
(. فاعمية شبكة التواصؿ االجتماعي تويتر )التدويف المصغر( 8003نورة العتيبي، )

دراسي وتنمية ميارات التعمـ التعاوني لدى طالبات الصؼ عمى التحصيؿ ال
الثاني الثانوي في مقرر الحاسب اآللي. المؤتمر الدولي الثالث لمتعمـ 

 اإللكتروني والتعميـ عف بعد. الرياض.
(. العمؿ التشاركي والجماعي في العممية التعميمية. مجمة 8002ىدى الصغير، )

 ارس.األفكار الذكية. العدد الثالث. م
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(. معايير جودة بيئات التعمـ اإللكتروني التشاركي. الجمعية 8003ىمت عطية، )
 العربية لتكنولوجيا التربية.

(. أثر استخداـ البرمجيات 8000ىياء عمي العتيبي، وعزيزة عبداهلل طيب، )
االجتماعية القائمة عمى التعمـ الشبكي التشاركي عمى النمو الميني لدى 

 ات. المركز العربي لمتعميـ والتنمية. المشرفات التربوي
(. فاعمية أوعية 8003وفاء شريؼ، ومحمد عبداليادي، سميرة كردي، وفاء اليافي، )

المعرفة السحابية ودورىا في دعـ نظـ التعميـ اإللكتروني وتنمية البحث 
العممي بالمممكة العربية السعودية. المؤتمر الدولي الثالث لمتعمـ اإللكتروني 

 عميـ عف بعد. الرياض.والت
(. فاعمية استراتيجية التعمـ التشاركي في بيئة السحابة 8003يحيى حسيف، )

الكمبيوترية في تنمية ميارات انتاج المصورات الرقمية. رسالة ماجستير. 
 كمية التربية. جامعة حمواف.
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