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والتعلُّم التعااوني التللياد   التعلُّم التعاوني بالمنتديات اإللكترونيةأثر استخدام 

 . في تنمية الوعي التكنولوجي لدى طالب كلية التربية جامعة األزهر

 
 * حممد جابر خلف هللاد. 

 الملخص
مقابد  الدتعلُّم التعداوين التقليدد   اإللكرتونيدةالتعلُّم التعاوين ابملنتددت   استهدفت الدراسة احلالية تعرف أثر

لدددا بددلي  ليددة الرتبيددة  امعددة  يف تنميددة الددالت التكنالددا ت للددا محددتاا الت وددي  املعددريف وا  ا  العملددت
لتعداوين لدن بر د  بالباً تعرضت للربانمج مدن الدلا الدتعلُّم ا 30بالباً؛  60زهر، تكانت لي ِّنة الدراسة من ا 

بالبداً تعرضدت للدربانمج لدن بر د  الدتعلُّم التعداوين التقليدد ، اسدتادمت الدراسدة  30و اإللكرتونيدةاملنتدت  
االتبار حتوي  معريف يف الالت التكنالا ت وبطاقدة ملظةدة أ ا  اناندل العملدت املدرتبع ابلدالت التكنالدا ت، 

للدددا ا مالدددة  اإللكرتونيدددةت الدددتعلُّم التعددداوين ابملنتددددت  وتاصدددلت الدراسدددة لتمددداا ا مالدددة الددد  اسدددتادم
 ا الرا ال  استادمت التعلُّم التعاوين التقليد  وذلك يف الت وي  وا  ا  العملت. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .مصر،  األزهرجامعة ، بتفهنا األشراف كلية الرتبية  *
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 مقدمة -1
ً   اييواا امل عاصورا حيوت تعودن رنصوراً   نو  رنول   ألتلوف األ شو ة تشكل املعلومات دوراً حيوًو

واملمارسات اليومية، ومتثل هذه املعلومات النواا األساسية  ختاذ القرارات ابلنسبة للفرد واجلمارات وألتلف 
 اجملتمعات, واملؤسسات.

املواقوف  وقد اهتمت املؤسسات التعليمية بعملية توظيف تكنولوجيا املعلومات ومنتجاهتا   ألتلف
واجملوووا ت التعليميوووة ملواكبوووة التقووودا السووورات   وووواا املعلوماتيوووة ومنتجاهتووواا رلووو   راقوووة توووداوا املعلوموووات 
وتدفقها وا تقاهلا من مكان آلخر، حيت متَّ توظيف ألتلف الوسائل واألدوات التكنولوجية من تلفاز وراداو 

اتف النقواا، وكول ذلوع  عول مون املعرفوة ووذه الوسوائل وأجهزا تعليمية وصوً  إىل الكمبيوتر واإل رت وت واهلو
واسوووتمدامها وايزاهتوووا وكيفيوووة توظيفهوووا مووون املهووواا األساسوووية الوووجل انب ووو  أن اتقنهوووا  الووو  اجلامعوووة ليواكووو  

 .Technological Awareness الت ور املعر  واكتس  الوري التكنولوجي 
القووورن املاووووي واتهوووات ماهيوووة الووووري  وظهووور مصووو لي الووووري التكنولووووجي   العقووود األخووو  مووون

التكنولوووجيا رلووو  أ ووول مسوووتوس كووافا مووون اسوووتمداا األدوات واألجهوووزا والوسووائل املرتب وووة بكووول وووواا مووون 
 وا ت ايياا.

واعوورف الوووري التكنولوووجي   ووواا التعلوويى م وول مسووتوس موون املعرفووة لوودس املعلووى  متلووف الوسووائل 
جل من املتوقت أن استمدمها   املواقف التعليمية  ا اؤهلل لقيوادا العمليوة واألجهزا واألدوات التكنولوجية ال

 (.   Turner, 1992, p.18التعليمية وحل ا املشكالت واإلبداع   والل. )
رلوو  أةيووة ووووت بوورومي   الوووري التكنولوووجي للعووامل   (Russell, 2005وقود أكوودت دراسووة )

( رلوو  أن ا هتموواا ابلوووري التكنولوووجي 2، ص 2010إبووراهيى، ابملؤسسووات التعليميووة، وأكوودت دراسووة )
دا التاصيل وتنمية األداء للمهارات.  من أهى العوامل املساردا لل ال  اجلامعي رل  ًز

وقووود ارتووو  تقووودل الووووري التكنولووووجي   التعلووويى مووون العناصووور املهموووة ابجملووواا الرتبوووو  ومووون املهووواا 
 يوو  التكنولوووجي واملعلوموواي السوورات، وذلووع اهوو ا رلوو  كليووات الرتبيووة األساسووية للمعلووى   ظوول ا واقووت الت

دا ا هتماا بصوقل املعوارف واملهوارات املرتب وة ابلووري التكنولووجي لودس  ومؤسسات إرداد املعلى ورورا ًز
 . خر يها من املعلم ، من خالا ا سرتاتيجيات التعليمية املناسبة ل بيعة املتعلم  وظروفهى التعليمية

وارس املتمصصون   واا الرتبية أن ظهور التعليى رن  راق أسالي  التعلنى املتنورة جعل من املهى 
( 1، ص 2009توظيووف هووذه األسووالي  وفلسووفتها   تقوودل اأتوووس، حيووت أكوودت دراسووة )الدسوووق ، 

 ، وأكدت رل  أةية رل  ورورا توظيف اسرتاتيجيات التعليى املمتلفة   تقدل اأتوس التعليمي للمتعلم
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كأحوود أهووى اسوورتاتيجيات الووتعلنى املوورتبا ابملهووارات    Cooperative Learningتوظيووف الووتعلنى التعوواو  
 واملعارف.

واعووودن الوووتعلنى التعووواو  مووون ا سووورتاتيجيات الوووجل هتووودف إىل لسووو  وتنشووويا أفكوووار املتعلمووو  الوووذان 
اورون فيمووا بيوونهى ييووت اشووعر كوول فوورد موون أفووراد اجملمورووة اعملووون   ومورووات اعل اووى بعهووهى بعهوواً واتاوو

واسووورتاتيجية الوووتعلنى التعووواو  تتفووورع منهوووا اسووورتاتيجيات فرريوووة رداووودا، ومووون أهوووى  سوووؤوليتل  ووواه ومورتووول، 
اسرتاتيجية إتقان فرق ال الب للمادا التعليمية  -اسرتا يات التعلنى التعاو : )اسرتاتيجية البات اجلماري 

اسرتاتيجية ترتي   -اسرتاتيجية املساردا الفرداة للفراق  -التعب و سرتاتيجية التعاون والتكامل   القراءا ا -
. )أبووووووو اسوووووورتاتيجية توزاووووووت ال ووووووالب رلوووووو  فوووووورق رلوووووو  أسووووووا  التاصوووووويل أو اإل وووووواز( -املهوووووواا املتق عووووووة 

ا  التاصووويل أو ومتَّ توظيوووف اسووورتاتيجية توزاوووت ال وووالب رلووو  فووورق رلووو  أسووو(، 181، ص1997رمووو ا،
 ( ملناسبتها ملشكلة البات.S-T-A-Dاإل از )
وأكدت الدراسات السابقة رل  فارليوة الوتعلنى التعواو    تنميوة املهوارات واملعوارف املورتبا  جواا  

( فارلية الوتعلنى التعواو    تنميوة مهوارات تشو يل 2003تكنولوجيا التعليىا حيت أكدت دراسة )خليفة، 
( لفارليوووة الوووتعلنى 2006جهوووزا التعليميوووة لووودس ال وووالب املعلمووو ، وتوصووولت دراسوووة )أ ووود، واسوووتمداا األ

 التعاو    تنمية مهارات تصميى مواقت ا  رت ت لدس معلمي املعاهد األزهراة. 
ومت ت ور  ظى تكنولوجيا التعليى ظهر ا اٌه لتوظيف التعلنى التعاو  ابإل رت ت   التعليى, وذلع 

( 2006التكنولوجيا   تقدل التعليى املرتبا بتكنولوجيا التعليى، حيت حاولت دراسة )رتمان، لتوظيف 
توظيف التعلنى التعاو  اإللكرتوىن   لصيل وا اهات  الب كلية الرتبية، كما وظفت دراسة )ربد 

 ة ا  رت ت.( التعلنى التعاو  ابإل رت ت لتنمية مهارات تصميى واجهة تفارل شبك2007ايافظ، 
ومن خالا ما سبق اتهي أن هناك ا اه    هذا اجملاا حيت سار ا  اه األوا   توظيف 
التعلنى التعاو  التقليد  من وجود فعلي للمتعلم  ابملؤسسة التعليمية وتقدل ال ومي مباشرا من خالا 

  ا  رت ت بتوصيل التعليى للمتعلم  من خالا تقدل التعاون ر املالحظة املباشرا، وسار ا  اه الثا 
  كان تواجدهى مت التعاون واملشاركة ا فرتاوية من خالا شبكة ا  رت ت.

ورليوول حاولووت الدراسووة تعوورف أ  ا  وواه  أكثوور ُّموو اً )الووتعلنى التعوواو  التقليوود  والووتعلنى التعوواو  
   الوري التكنولوجي.( رل  معارف ومهارات املتعلم  اإللكرتو يةابملنتدًت 
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 مشكلة الب ث: -2
ومن خالا قياا الباحت ابلتدراس ل الب كلية الرتبية جامعة األزهر  حوظ ووعفاً   مسوتوس             

الوري التكنولوجي لدس ال الب )ن  ختصص تكنولوجيا التعليى( رل  مستوس املعرفة النظراة وا سوتمداا 
لووري التكنولووجي وواوا صوقل الثقافوة املعلوماتيوة لودس ال والب، اوا العملي، موت رودا وجوود مقورر اهوتى اب

أبرز فكرا تقدل برومي مقرتح   الوري التكنولوجي اسارد رل  تدريى املعارف واملهوارات املرتب وة ابلووري 
التكنولوجي لدس  الب كلية الرتبية جامعة األزهر، ورليل ميكن صيانة مشكلة البات   السؤاا الرئيسي 

والووتعلنى التعوواو  التقليوود    تنميووة الوووري  اإللكرتو يووةمووا أموور اسووتمداا الووتعلنى التعوواو  ابملنتوودًت التووا : )
 التكنولوجي لدس  الب كلية الرتبية جامعة األزهر؟(. 

 اهدف البات ايا  إىل: :أهداف الب ث -3
 وو  املعوور  املوورتبا ابلوووري التكنولوووجي تعوورف أموور اسووتمداا الووتعلنى التعوواو  التقليوود    تنميووة اجلا -3-1

 لدس  الب كلية الرتبية جامعة األزهر.
تعرف أمر اسوتمداا الوتعلنى التعواو  التقليود    تنميوة اجلا و  العملوي املورتبا ابلووري التكنولووجي  -3-2

 لدس  الب كلية الرتبية جامعة األزهر.
  تنميووة اجلا و  املعوور  املورتبا ابلوووري  اإللكرتو يوةت تعورف أموور اسوتمداا الووتعلنى التعواو  ابملنتوودً -3-3

 التكنولوجي لدس  الب كلية الرتبية جامعة األزهر.
  تنميوة اجلا و  العملوي املورتبا ابلووري  اإللكرتو يوةتعرف أمر استمداا التعلنى التعواو  ابملنتودًت  -3-4

 التكنولوجي لدس  الب كلية الرتبية جامعة األزهر.
  تنميووة اجلا و  املعوور  املورتبا ابلوووري  اإللكرتو يوةف أموور اسوتمداا الووتعلنى التعواو  ابملنتوودًت تعور  -3-5

 التكنولوجي لدس  الب كلية الرتبية جامعة األزهر مقار ة ابستمداا التعلنى التعاو  التقليد .
اجلا و  العملوي املورتبا ابلووري   تنميوة  اإللكرتو يوةتعرف أمر استمداا التعلنى التعواو  ابملنتودًت  -3-6

 التكنولوجي لدس  الب كلية الرتبية جامعة األزهر مقار ة ابستمداا التعلنى التعاو  التقليد .
 فروض الب ث:  -4
( ب  متوس ي درجوات  والب اجملموروة األوىل 0.01  توجد فروق دالة إحصائياً رند مستوس ) -4-1

يوود (   الت بيووق القبلووي والت بيووق البعوود   ختبووار التاصوويل املعوور  )الووجل اسووتمدمت الووتعلنى التعوواو  التقل
 املرتبا ابلوري التكنولوجي. 
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( ب  متوس ي درجوات  والب اجملموروة األوىل 0.01  توجد فروق دالة إحصائياً رند مستوس ) -4-2
 اقووة مالحظووة اجلا وو  )الووجل اسووتمدمت الووتعلنى التعوواو  التقليوود (   الت بيووق القبلووي والت بيووق البعوود  لب

 العملي املرتبا ابلوري التكنولوجي. 
( ب  متوس ي درجوات  والب اجملموروة الثا يوة 0.01  توجد فروق دالة إحصائياً رند مستوس ) -4-3

(   الت بيووووق القبلووووي والت بيووووق البعوووود   ختبووووار اإللكرتو يووووة)الووووجل اسووووتمدمت الووووتعلنى التعوووواو  ابملنتوووودًت 
 املرتبا ابلوري التكنولوجي. التاصيل املعر  

( ب  متوس ي درجوات  والب اجملموروة الثا يوة 0.01  توجد فروق دالة إحصائياً رند مستوس ) -4-4
(   الت بيق القبلي والت بيق البعد  لب اقة مالحظة اإللكرتو ية)الجل استمدمت التعلنى التعاو  ابملنتدًت 

 وجي. اجلا   العملي املرتبا ابلوري التكنول
  توجد فروق دالة إحصائياً بو  متوسوا درجوات  والب اجملموروة األوىل )الوجل اسوتمدمت الوتعلنى  -4-5

التعاو  التقليد ( وب  متوسا درجات  الب اجملمورة الثا ية )الجل استمدمت التعلنى التعاو  ابملنتدًت 
 رتبا ابلوري التكنولوجي. (   الت بيق البعد   ختبار التاصيل املعر  املاإللكرتو ية

  توجد فروق دالة إحصائياً بو  متوسوا درجوات  والب اجملموروة األوىل )الوجل اسوتمدمت الوتعلنى  -4-6
التعاو  التقليد ( وب  متوسا درجات  الب اجملمورة الثا ية )الجل استمدمت التعلنى التعاو  ابملنتدًت 

 مالحظة اجلا   العملي املرتبا ابلوري التكنولوجي.  (   الت بيق البعد  لب اقةاإللكرتو ية
  أمهية الب ث: -5

 ترجت أةية البات ايا  إىل أ ل ميكن أن:
 اسهى   ت ي  مستوس الوري التكنولوجي لدس  الب كلية الرتبية جامعة األزهر. -5-1
   تقدل ال امي التعليمية.   اإللكرتو يةاوظ اف املنتدًت  -5-2
 اإللكرتو يوةا منوذجاً ل ومي مقرتح   الوري التكنولوجي ابستمداا التعلنى التعواو  ابملنتودًت اقد ا  -5-3

دا كفاءا  الب كلية الرتبية جامعة األزهر.   ميكن أن وتذس بل   إرداد برامي ااملة لًز
  ظدو  الب ث: -6

اف جامعوووة األزهووور موووت إ حوووة اقتصووور الباوووت رلووو  موووا الوووي: )مكوووان الت بيوووق كليوووة الرتبيوووة بتفهنوووا ا شووور 
ري انوة  -اومواً  35مودا ت بيوق التجربوة  -جملمورة التعلنى التعواو  ابملنتودًت اإللكرتو يةالتفارل ابملنتدًت 

 60رشوائية من  الب )الفرقة الثالثةا ردا تكنولوجيا التعليى( بكلية الرتبية جامعة األزهر، ردد أفرادها 
أربت وحدات تعليمية اتناوا ما ارتبا ابلوري التكنولوجي رل  املستوس حمتوس رلمي اتكون من  - الباً 

 النظرس والعملي  ا اتناس  مت  بيعة ري انة البات(.   
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 موطل ا  الب ث:  -7
 Co-Operative Learningالتعلُّم التعاوين:  -7-1
وهى شركاء   ومورات  سرتاتيجية تعليمية انجز فيها ال الب أرماهلىااعر اف التعلنى التعاو  م ل    

ص  ا, وذلع بتناوهلى حمتوس وأ ش ة تسارد   رملية التعلنى، واتىن التعاون ب  أرهاء اجملمورة حيت 
 (.Josh, 1995, p.44اتعلى الب يء من املتفوق ابلتعاون واملشاركة وايوار )

فيهوووووا تقسووووويى املتعلمووووو  إىل واعووووورَّف إجرائيووووواً   هوووووذا الباوووووت م ووووول: اسووووورتاتيجية تعليميوووووة اوووووتىن      
ومورات ص  ا تتكون اجملمورة الواحدا من مخسة  الب اعملون معاً   تعاون لتاقيق أهدافهى اأددا، 

 واستمدا البات ايا  اسرتاتيجية توزات ال الب رل  فرق رل  أسا  التاصيل أو اإل از
  :Technological Awarenessالالت التكنالا ت:  -7-2

اك الفرد لقدر من املفاهيى واخل ات التقنية األساسية الجل متكنل من توظيف التقنيات ايداثة هو إدر 
سوولبيٌة قوود توونعكس سوولباً رليوول ورلوو  بي توول  موون ت ت ومعوودات توظيفوواً إ ابيوواً بشووكل   ارتتوو  رليوول ت رٌ 

تكنولووووجي املعووود لوووذلع ووتمعووول، واقوووا  إجرائيووواً ابلدرجوووة الوووجل وصووول رليهوووا الفووورد رلووو  مقيوووا  الووووري ال
 (.5، ص 2006) شوان، ومهدس، 

واعرف الوري التكنولوجي اجرائيواً   هوذا الباوت م ول ورو  ال الو  املعلوى ومودس مقافتول ومهاراتول 
 املتعلقة ابستمداا وتوظيف وسائل وأدوات تكنولوجيا التعليى   خدمة العملية التعليمية. 

 :Discussion Forum  اإللكرتونيةاملنتدت   -7-3
مهنا إحدس ال ويات ا جتمارية الجل  اإللكرتو ية( املنتدًت 12،ص 2007اعر اف )سالمة، 

تسوومي للمسووتمدم  لرسوواا مووووورات ل رهوواء كووي اتناقشووون فيهووا واعلقووون رليهووا، إمووا ب راقووة خ يووة 
اوً رلوو  أبوووواب ، واشووتمل املنتوودس الواحوود أحيووThreaded، أو ب راقووة خ يووة متداخلووة Linearمتعاقبووة 

 ألتلفة اتمصص كل منها   موووع بعينل.
واعورف املنتودس ا لكورتوىن إجرائيواً   هوذا الباوت م ول  ظواا للاووار والنقوا  والتفارول اهلوادف 

 ب  ال الب بعههى بعهاً ب ية التعليى والتعلنى.  
 الدراسا  الحابقة: -8
عربية واألجنبية ذات الصلة  جاا البات ايا ا استهدف فيما ال  ررض أهى الدراسات السابقة ال      

لإلفوادا منهووا، وررووت هووذه الدراسوات لووت مالمووة حمواور هووي: )دراسوات ويوووت اهتموت بتوظيووف الووتعلنى 
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دراسوووات ويووووت تناولووووت  -التعووواو    تقووودل بوووورامي تعليميوووة وتدرابيوووة مرتب ووووة  جووواا تكنولوجيوووا التعلوووويى
   واا التعليى، دراسات ويوت تناولت واا الوري التكنولوجي وتنميتل(: ةاإللكرتو ياستمداا املنتدًت 

 راسددا  وثددات اهتمددت بتاتيددم الددتعلُّم التعدداوين يف تقدددة بددرامج تعليميددة وتدر بيددة مرتبطددة   -8-1
 :  مبجاا تكنالا يا التعليم

سووواب إكالتعووواو     والوووجل بعنووووان: ةفارليوووة اسووورتاتيجي  للوووتعلى (:2003 راسدددة يالليمدددة،  -8-1-1
ال الب املعلم  مهارات تش يل واستمداا أجهزا الوسائل التعليمية وتنمية ا اهاهتى حنوهاة، تكو ت ري انة 

(  البووواً مووون  وووالب كليوووة الرتبيوووة جامعوووة األزهووور ابلقووواهرا، اسوووتمدمت الدراسوووة املووونهي 70الدراسوووة مووون )
ة مالحظوة واختبوار لصويل معور  ومقيوا  ا اهوات، التجراىب للتوصل لنتائجها، وتكو ت أدواهتوا مون ب اقو

 وتوصلت  تائي الدارسة لفارلية اسرتاتيجية التعلنى التعاو    تنمية املهارات والتاصيل وا  اهات.  
: والووجل بعنوووان: ةفارليوووة اسووتمداا الووتعلنى التعووواو    تنميوووة مهووارات (2006 راسددة يأ،ددد،  -8-1-2

 وت التعليميووة لودس معلموي اياسو  اآل  ابملعاهود األزهراوة وا اهواهتى حنوهواة، تكو وت تصميى مواقوت اإل رت 
( معلماً من معلمي التعليى اإلرداد  ابملعاهد األزهراة ابلقاهرا، استمدمت الدراسة املونهي 60العي انة من )

  ومقيوا  ا اهوات، التجراىب للتوصل لنتائجها، وتكو ت أدواهتوا مون ب اقوة مالحظوة واختبوار لصويل معور 
 وتوصلت النتائي إىل تفوق ومورة التعلنى التعاو    التاصيل واألداء وا  اهات.

والوجل بعنووان: ةفارليوة الوتعلنى التعواو   : (Nouby & EL-Deghaidy, 2008) راسدة  -8-1-3
ا  اهواتة، تكو وت ري انوة مقابل التعلنى املدمي ابإل رت ت   بورومي إروداد املعلوى رلو  مسوتوس التاصويل و 

جبمهوراوووة مصووور العربيوووة، اسوووتمدمت الدراسوووة املووونهي التجووورا    ( معلمووواً ابلتعلووويى الثوووا و 26الدراسوووة مووون )
وتوصلت النتائي إىل تفوق للتوصل لنتائجها، وتكو ت أدواهتا من اختبار لصيل معر  ومقيا  ا اهات، 

 وا  اهات كادميي املدمي رل  مستوس اإل از األ ومورة التعليى ومورة التعلنى التعاو  رل 
: والجل بعنوان: ةفارلية برومي قائى رل  التعلنى التعاو  والفورد  (2009 راسة يالدساقت،  -8-1-4

  تنمية مهارت التجليد والتش ي  لدس معلمي املدار  الثا واة الصنارية لل بارة, وأمر ذلع رل  األداء 
( معلمووواً ابلتعلووويى الثوووا و   درسوووة شووو ا للتعلووويى 18بة، تكو وووت ري انوووة الباوووت مووون )املهوووار  لووودس ال وووال

الصوووناري ابلقووواهرا، اسوووتمدمت الدراسوووة املووونهي التجووورا  للتوصووول لنتائجهوووا، وتكو وووت أدواهتوووا مووون ب اقوووة 
ق القبلوي مالحظة واختبوار لصويل معور ، وتوصولت  توائي الدراسوة إىل فارليوة الوتعلنى التعواو  بقيوا  الت بيو
 مقابل البعد ، مت تفوق ومورة التعلنى الفرد  رل  ومورة التعلنى التعاو    القيا  البعد .

يف جمددداا  اإللكرتونيدددة راسدددا  ا دددار الرددداين:  راسدددا  وثدددات تناولدددت اسدددتادا  املنتددددت   -8-2
 التعليم:
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الووتعلنى موون خووالا منتوودًت  والووجل بعنوووان: ةأسووالي  بنوواء وتقيوويى (:Riley, 2006 راسددة ي -8-2-1
سوورتاليا، اسووتمدمت الدراسوة املوونهي الوصووفي (  البوواً ابلتعلوويى اجلوامعي م24اإل رت وتة تكو ووت العي انووة مون )

للتوصوول لنتائجهووا، وتكو ووت أدواهتووا موون ب اقووة تقيوويى الووتعلنى ابملنتوودًت واسووتبا ة بنوواء تعلوويى روو  املنتوودًت 
ألةيووة املناقشووة رووو  اإل رت ووت موون خووالا إ ووار رموول حواراووة، وأةيوووة  اب  رت ووت، وتوصوولت  تووائي الدراسووة

 استمداا التعاون   املنتدًت ر  ا  رت ت. 
   اإللكرتو يةوالجل بعنوان: ةُّم  استمداا املنتدًت  (:Zhang , et al.  2007 راسة ي -8-2-2

(  البواً ابملودار  الثا واوة 54ة الباوت مون )لصيل ال والب   قوراءا وكتابوة الل وة اإل ليزاوةة، تكو وت ري انو
ابلص ، استمدمت الدراسة املنهي التجراىب للتوصل لنتائجها، وتكو وت أدواهتوا مون اختبوار لصويل معور  

القوراءا والكتابوة  أداء   لسون ا  رت وت ومقيوا  ا اهوات، وأظهورت النتوائي أ ول   اوجود أمور ملنتودًت
 ا  رت ت.  ، مت لسن ا اهات ال الب حنو مناقشاتوقوارد الل ة لدس املتعلم 

  تقووودل بووورامي  اإللكرتو يوووةوالوووجل بعنووووان: ةفارليوووة املنتووودًت  (:Shana, 2009 راسدددة ي -8-2-3
ان للعلوووا (  البوواً بقسووى تكنولوجيووا التعلوويى جبامعووة رجموو34التعلوويى اجلووامعية، تكو ووت ري انووة الدراسووة موون )

رات العربيووووة املتاوووودا، اسووووتمدمت الدراسووووة املوووونهي التجوووورا  للتوصوووول لنتائجهووووا، موووواوالتكنولوجيووووا بدولووووة اإل
هلا  اإللكرتو يةوتكو ت أدواهتا من اختبار لصيل معر  ومقيا  ا اهات، وأووات النتائي أن املنتدًت 

   التعلنى رن بعد.  ُّم  موج  رل  لصيل وا اهات ال الب
والووجل بعنوووان: ةتراء املعلموو  واملتعلموو  حوووا  (:Luetkehans, et al. 2009 راسددة ي -8-2-4

( معلمووواً ومتعلمووواً 84  تقووودل املقوووررات الدراسووويةة، تكو وووت العي انوووة مووون ) اإللكرتو يوووةاسوووتمداا املنتووودًت 
ابلياابن، استمدمت الدراسة املنهي الوصفي للتوصل لنتائجها، وتكو ت أدوات الدراسة من است الع تراء 

 ، وتوصووولت النتووائي إىل أةيووة بي ووةاإللكرتو يووةسووت الع تراء املتعلموو  حنووو التعلوويى ابملنتوودًت املعلموو  وا
 منتدًت التعلنى ابإل رت ت، وأةيتها   تبادا املعرفة ب  املتعلم .

 اإللكرتو يوةوالوجل بعنووان: ةفارليوة التودرا  ابملنتودًت  (:.2010Terrell, et al  راسدة ي -8-2-5
( متعلماً 40ستمداا خرائا التدفق رل  لصيل وا اهات  الب التعليى اجلامعية، تكو ت العي انة من )اب

ابلتعلوويى اجلوووامعي ابسووورتاليا، اسوووتمدمت الدراسووة املووونهي التجوووراىب للتوصووول لنتائجهووا، وتكو وووت أدواهتوووا مووون 
خبوورائا  اإللكرتو يووةملنتوودًت اختبووار لصوويل معوور  ومقيووا  ا اهووات، توصوولت النتووائي لفارليووة التوودرا  اب
 التدفق مقابل التدرا  من دون اخلرائا رل  مستوس التاصيل وا  اهات.

 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Dringus+Laurie+P.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Dringus+Laurie+P.%22
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  راسا  ا ار الرالث:  راسا  وثات تناولت جماا الالت التكنالا ت وتنميته: -8-3
والوووجل بعنووووان: ةوووووت معووواا  بووورامي الووووري التكنولووووجي   (: Russell, 2005ي  راسدددة  -8-3-1

( خب اً   تكنولوجيا التعليى ابلو ًت املتادا، 120ة، تكو ت ري انة الدراسة من )يوتمت التعليى األمراك
استمدمت الدراسة املونهي الوصوفي للتوصول لنتائجهوا، وتكو وت أدوات الدراسوة مون اسوتبا ة لداود معواا  

اصة ب امي الوري التكنولوجي للمعلم  الوري التكنولوجي، وتوصلت النتائي جملمورة من املعاا  املهمة اخل
 .اإللكرتو يةمنها ما ارتبا اب  رت ت والكمبيوتر واملكتبات 

: والجل بعنوان: ةفارلية برامي كلية الرتبية جبامعة األقص  (2006 راسة ينشاان، ومهدا،  -8-3-2
لبوووواً و البووووًة بفلسوووو  ، (  ا164رلوووو  تنميووووة التنوووووار التقووووك لوووودس  لبتهوووواة، تكو ووووت ري انووووة الدراسووووة موووون )

ة لداوود موودس  اسووتمدمت الدراسووة املوونهي الوصووفي للتوصوول لنتائجهووا، وتكو ووت أدوات الدراسووة موون اسووتبا
توافر الوري التكنولوجي لدس ال الب، وتوصلت النتائي لوجود حاجة لت وار برومي إرداد املعلم  بكلية 

 جي. الرتبية جامعة األقص     ووء أبعاد الوري التكنولو 
والوووجل بعنووووان: ةمهوووارات حموووو األميوووة املعلوماتيوووة لووودس  البوووات  (:2010 راسدددة يابدددراهيم،  -8-3-3

(  البًة، 375البكالوراو    جامعة اإلماا حممد بن سعود )دراسة مساية(ة، تكو ت ري انة الدراسة من )
استبا ة تعرف مهوارات  استمدمت الدراسة املنهي الوصفي للتوصل لنتائجها، وتكو ت أدوات الدراسة من

الوري التكنولوجي لدس ال البوات، وتوصولت  توائي الدراسوة لوجوود ووعف   مسوتوس الووري التكنولووجي 
 لدس ال البات، مت اياجة ل ومي   الوري التكنولوجي لل البات ابجلامعة.

يووووة والووووجل بعنوووووان: ةتكنولوجيووووا التعلوووويى   حمووووو األم(: Lung-Sheng, 2010 راسددددةي -8-3-4
( خبوو اً لتكنولوجيووا 84املعلوماتيووة و شوور الوووري التكنولوووجي واملهووك بتووااوانة، تكو ووت ري انووة الدراسووة موون )

ة تعوورف  التعلويى، اسوتمدمت الدراسووة املونهي الوصووفي للتوصول لنتائجهوا، تكو ووت أدوات الدراسوة موون اسوتا
ةية توف  الوري التكنولوجي للمتعلم  حمو األمية املعلوماتية و شر الوري التكنولوجي، وتوصلت النتائي أل

 واملعلم ، مت أةية تهم  برومي الوري التكنولوجي  ستمداا الكمبيوتر وا  رت ت. 
والووجل بعنوووان: ةتعوورف دور التكنولوجيووا   تقوودل الوووري : (Mcgrady, 2010 راسددة ي -8-3-5

لتعلووويى بكنووودا، اسوووتمدمت الدراسوووة املووونهي خصوووائياً لتكنولوجيوووا اأ( 88التكنولووووجي، تكو وووت العي انوووة مووون )
الوصووفي للتوصوول لنتائجهووا، وتكو ووت أدوات الدراسووة موون اسووتبا ة تعوورف دور التكنولوجيووا   تقوودل الوووري 
التكنولوووجي، وتوصوولت الدراسووة ألةيوووة اسووتمداا التكنولوجيووا ووسووائلها املمتلفوووة موون كمبيوووتر وا رت وووت   

  تقدل الوري التكنولوجي للمتعلم .
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 التعقيل للا الدراسا  الحابقة:  -8-4
 من خالا استعراض الدراسات السابقة ميكن استنباط ما ال :

اهتمت الدراسات السابقة  قار ة التعلنى التعاو  التقليد  مقابل الوتعلنى التقليود  نو  التعواو   -8-4-1
أن بعووا الدراسووات السووابقة قار ووت الووتعلنى وتوصوولت عيعهووا لفارليووة الووتعلنى التعوواو    هووذه املقار ووة، إ  

 EL-Deghaidy, 2008التعووواو  التقليووود  مقابووول أسوووالي  تعليميوووة أخووورسا وجووواء ذلوووع بدراسوووة )
& Nouby,  والووجل قار ووت الووتعلنى التعوواو  التقليوود  ابلووتعلنى املوودمي اب  رت ووت، إ  أهنووا أمبتووت تفوووق  )

 ومورة التعلنى املدمي اب  رت ت.ومورة التعلنى التعاو  التقليد  رل  
تناولت بعا الدراسات السابقة املعنيوة ابلوتعلنى التعواو  ت وواراً هلوذه ا سورتاتيجية فاسوتمدمت  -8-4-2

( والووجل قار ووت الووتعلنى التعوواو  ابلكمبيوووتر 2009الووتعلنى التعوواو  ابلكمبيوووتر كمووا جوواء بدراسووة )الدسوووقي، 
 لكمبيوتر.مقابل التعلنى الفرد  اب

 اإللكرتو يوةحاولت بعا الدراسات السابقة بناء وتصميى برامي تعليمية قائمة رلو  املنتودًت  -8-4-3
وفوق املعوواا  العامليووة, وذلووع توافقوواً مووت مت وو ات العصوور وتلبيووة ياجووات املتعلموو  واملعلموو ا وجوواء ذلووع   

 (.Riley, 2006دراسة )
  تقوودل الوو امي واملقووررات  اإللكرتو يووةبتوظيووف املنتوودًت  اهتمووت بعووا الدراسووات السووابقة -8-4-4

التعليميوووة وأمبتوووت فارليتهوووا   ذلوووع، إ  أن معظوووى هوووذه الدراسوووات اهتموووت ابلتاصووويل وا  اهوووات دون 
، ودراسووة (  .Zhang , et al  2007ا هتموواا ابملهووارات العمليووة، وموون تلووع الدراسووات: دراسووة )

(Shana, 2009( ودراسة ،)Terrell, et al. 2010  .) 
اهتمت الدراسات السابقة بتاداد مدس توافر الوري التكنولووجي ابملقوررات والو امي الدراسوية  -8-4-5

متهيداً لت وار تلع ال امي املقررات  ا اتوافق مت مت لبات العصور، مون تلوع الدراسوات: دراسوة: ) شووان،  
 (.2010(، ودراسة )إبراهيى، 2006ومهدس، 

  اانل االالتلف بني الدراسة احلالية والدراسا  الحابقة: -8-5
لووف الدراسووة اياليووة روون الدراسووات السووابقة   كوهنووا: )وظفووت الووتعلنى التعوواو    تقوودل بوورومي   تخت     

عوواو  موون خووالا ا سووتفادا  ووورت موون اسوورتاتيجية الووتعلنى الت -الوووري التكنولوووجي ل ووالب جامعووة األزهوور
قار ووووت الووووتعلنى التعوووواو  التقليوووود  مقابوووول الووووتعلنى التعوووواو  موووون خووووالا  -اإللكرتو يووووةبتكنولوجيووووا املنتوووودًت 

قامووت ببنوواء بوورومي   الوووري التكنولوووجي ومعرفوول أمووره موون خووالا توظيووف الووتعلنى  - اإللكرتو يووةاملنتوودًت 
 التعاو (.

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Zhang+Tianyi%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Zhang+Tianyi%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Zhang+Wei%22


 د. خلف هللا...... .........................والتعلُّم التعاوني  اإللكترونيةستخدام التعلُّم التعاوني بالمنتديات أثر ا
 

 285 

 
 

 : اإلبار النةر  للب ث -9
سوووتهدف فيموووا الووو  رووورض اإل وووار النظووور  للباوووت وووودف إلقووواء الهووووء رلووو  الوووتعلنى التعووواو  والتعلووويى ا

 ، وتعرف الوري التكنولوجي:اإللكرتو يةابملنتدًت 
 : Cooperative Learningالتعلُّم التعاوين   -9-1

وتنميوووة  ل ا  سوووا سووورتاتيجيات الوووتعلنى الوووجل تعتمووود رلووو  التفاروووااعووودن الوووتعلنى التعووواو  مووون أفهووول 
 املهارات ا جتمارية من خالا التعاون املشرتك ب  املتعلم . 

 :ممها  التعلُّم التعاوين -9-1-1
اعودن الووتعلنى التعواو  موون املفواهيى الووجل أخوذت قوودراً كبو اً موون اهتمواا البوواحث  والكتواب اووا جعول هنوواك      

سوورتاتيجية التعليميوووةا ومووون هوووذه التعرافوووات موووا أوردتووول  العداوود مووون التعرافوووات الوووجل وووووات  بيعوووة هوووذه ا 
( أن الووتعلنى التعوواو  هووو: ة راقووة للتوودراس اعموول فيهووا ومورووات 205، ص 1993كتوواابت )السووعد ، 

ت أداء ألتلفة, وذلع لتاقيق هدف مشرتك، واتىن تقييى كولن فورد  ص  ا متعاو ة من املتعلم  ذوس مستًو
أفراد اعملون معاً ابستقاللية  7-2الناتي اجلمار  وارتاوح ردد كلن ومورة ما ب    اجملمورة رل  أسا  

  مة دون تدخل من املعلى الذس اعدن مرشداً وموجهاً.
( الوووتعلنى التعووواو  م ووول: تصوووميى ملوقوووف تعليمووو  قوووائى رلووو  304، ص 1998واعووور اف )الدسووووق ،        

بادلون املعارف واخل ات، واكتسبون املهارات الشمصية وا جتمارية، تفارل إ ايب جملمورة من املتعلم  ات
 ووكمهى هدف أساسي هو أن كفاءا اجلميت ه  الهمان لتميز اجملمورة والفرد. 

 :  تستند فكرا التعلنى التعاو  رل  ومورة من املبادئ الرئيسة هي:مبا ئ التعلُّم التعاوين -9-1-2
واعك ذلع أن اكون هناك (: Face To Face Interaction ه يالتمال  و هاً لا  -9-1-2-1

حاجة وروراة جللو  أفراد اجملمورة بعههى بعهاً والتفارل والتواصل وتبادا وجهات النظرا سعياً للوصوا 
إىل فهى مشرتك وحلووا متفوق رليهوا، ييوت التوزا كولن فورد ابجملموروة بتقودل املسواردا والتفارول اإل وايب موت 

خور وتقودل الودرى، موت ا رتمواد اإل وايب املتبوادا بو  موروة  فسوها، وتشوجيت كولن فورد لآر   اجملزميل تخو
أفووراد اجملمورووةا املتمث اوول   تبووادا اآلراء وإ را األسوو لة واإلجابووة رنهووا، وهووو مووا اكسوو  ال ووالب ا اهووات 

 (.209، ص1999هاب، إ ابية للعمل معاً، كما اؤم ار   لصيل ال الب ومهاراهتى. )ربد الو 
واعوك ذلوع أن كولَّ فورد ابجملموروة اعودن (:  Inter Dependenceااللتمدا  املتبدا ا ي-9-1-2-2

ا اعتمد رليل أفراد اجملمورة اآلخران، وادرك كل ا فرد أن  اح اجملمورة مسؤوليتل الشمصية كما رنصراً مهماً 
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لنى اعتموود رلوو   وواح كوول رهووو فيهووا، و وواح كوول هووو مسووؤولية اجلميووت، واعووك أن  وواح أرهوواء ومورووة الووتع
 (.2، ص 2011رهو اعتمد رليل  اح اآلخران. )املقبل، 

واعت  التواصل (: Personal Communication Interالتااص  البني شاوت ي-9-1-2-3
هووو التفاروول بوو امي الووتعلنى التعوواو  موون العناصوور املهمووةا وذلووع حيووت إن األصوول   بوورومي الووتعلنى التعوواو  

 والتعاون، و  اتاقق ذلع إ  إذا كان األفراد قادران رل  التواصل اإل ايب وتبادا األفكار فيما بينهى. 
وتعوك أن اتامول كولن فورد   (: Individual Accountabilityاملحؤولية المر  دة ي-9-1-2-4

يوووة ودرجووة اإلتقوووان امل لوبوووة، واإلسوووهاا اجملمورووة مسوووؤولية إ ووواز العموول املنووووط بووول   الوقووت اأووودد، وابلنور
بنصي    العمل والتفارل مت بقية أفراد اجملمورة اب ابية، كما أن اجملموروة مسوؤولة رون اسوتيعاب ولقيوق 
أهدافها وقيا  مدس  احها   لقيق تلوع األهوداف, وتقيويى جهوود كول فورد مون أرهوائها، كموا اعو  أن  

وملتووزا برفووت مسووتوس كفاًتوول  ووا اؤهلوول  ة اووا اعوو  أن كوول فوورد معووككوول فوورد اتاموول مسووؤولية رموول اجملموروو
إل وواز العموول وإتقا وول، كمووا أ وول ملووزا بتقوودل الوودرى العلمووي وا جتموواري والرتبووو  ألفووراد اجملمورووة اآلخووران 

  سعياً وراء  اح اجملمورة وإتقاهنا ألرماهلا.
اا أفوووووووراد اجملموروووووووة بتاليووووووول العمووووووول واقصووووووود ابملعاجلوووووووة قيووووووو (: Processingاملعاندددددددة ي-9-1-2-5

واملمارسات واخلروج ابلت ذاة الراجعة حوا املنجزات والنواتي ولقيق األهداف ودرجة جودا املنتي، ومدس 
حموافظتهى رلوو  رالقوات رموول فعالووة بيونهى، والتوصوول للقوورارات الوجل تقووودهى لكيفيووة لسو  أدائهووى ومعاجلووة 

 (.56: ص 2003ا خليفة، 162، ص1998املهمات بصورا أفهل. )خهر، 
تناولوووت العداووود مووون الدراسوووات السوووابقة واألدبيوووات ايوووزات الوووتعلنى مميددد ا  الدددتعلُّم التعددداوين:  -9-1-3

دا كب ا   الدافعيوة حنوو الوتعلنى لودس ال والب خيفوا مون  -التعاو  ومن أهى هذه املميزات أ ل: ) وقق ًز
دا التاصووويل الدراسوووي  -ىمعووودا القلوووق واخلووووف الوووذس اصووواح  رمليوووة الوووتعلن  اسووواهى مسووواةة كبووو ا   ًز

انمي القدرا رل  تقبل وجهوات  -انمي القدرا رل  ت بيق ما اتعلمل الفرد   مواقف جدادا -واألكادميي
انمي املهارات ا جتمارية )التعواون  -وقق احرتاا أرل  للذات وارفت من مقة املتعلى بذاتل -النظر املمتلفة
، ص 1992انمي واعزز التفارل اإل ايب ب  املتعلم . )كوجع،  -مل املس ولية و املشاركة( و التنظيى و ل

 (.185، ص 2001ا سوالى، وسليمان، 199
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 : اس  التعلنى التعاو  وفق مراحل هي:مراظ  التعلُّم التعاوين -9-1-4
يووة املووراد أدائهووا، ولداوود جوا بهووا :   هووذه املرحلووة اووتىن تفهووى املهمووة التعليممرظلددة التعددرف -9-1-4-1

 ومع ياهتا، وكيفية القياا وا، والوقت املمصص للعمل املشرتك يلها.
: و  هذه املرحلة اتىن توزات األدوار ب  أفراد اجملمورة مرظلة بلارة معا ري العم  انمالت -9-1-4-2

ريووووة للمسووواردا رلوووو  اختووواذ القوووورارات وا تفووواق رلوووو  أسووولوب التعوووواون، ولداووود املسوووو وليات الفرداوووة واجلما
 املشرتكة، وكيفية ا ستجابة آلراء أفراد اجملمورة.

: و  هذه املرحلة اتى املكوت من أجل العمل والقياا ابلواجبات من قبل مرظلة اإلنتا ية -9-1-4-3
 أفراد اجملمورة والتعاون   إ از امل لوب، يس  األسس واملعاا  املتفق رليها.

: و  هوووذه املرحلوووة اوووتى كتابوووة تقوووارار األرمووواا وا سوووتنتاجات، ورووورض موووا مرظلدددة اإل دددا  -9-1-4-4
 توصلت إليل اجملمورة،   جلسة ايوار العاا. 

اعدن التعلنى التعاو  اسرتاتيجية تعليمية تتفرع منها اسرتاتيجيات اسرتاتيجيا  التعلُّم التعاوين:  -9-1-5
 Groupيات التعلنى التعاو  ما ال : ) اسرتاتيجية البات اجلماري  فررية ردادا، ومن أهى اسرتا 

Investigation -   اسرتاتيجية إتقان فرق ال الب للمادا التعليميةteams mastery learning – 
student- ( اسرتاتيجية التعاون والتكامل   القراءا التعبCIRC )Cooperative Integrated 

and Composition-  رتاتيجية املساردا الفرداة للفراقاس Team Assisted 
Individualization   -  اسرتاتيجية ألعاب ومسابقات الفرقTeams-Games-

Tournaments-  اسرتاتيجية ترتي  املهاا املتق عةJigsaw   -  اسرتاتيجية توزات ال الب رل  فرق
. )أ د، Student Teams - Achievement Divisionsرل  أسا  التاصيل أو اإل از 

 (.121 -120، ص 2006
 :اإللكرتونيةاملنتدت   -9-2

أحود أشوهر أدوات ا تصواا والتفارول   بي وة الوتعلنى  اإللكرتو يوةتعدن برويوات منتودًت املناقشوة 
، وهووي امللتقوو  املفهوول ملعظووى مسووتمدمي اإل رت ووت، وتعوود تلووع املنتوودًت شووركات متمصصووة، اإللكوورتو 
، واعتموود رموول املنتوودًت   تسووجيل ASPو  PHP3و  PHPذلووع رلوو  ل ووات برويووة مثوول:  وتعتموود  

املووووورات ومشوواركات األرهوواء، وكوول هووذه العمليووات اووتى حفظهووا   قاروودا بيوواوت خاصووة. )املوسوو ، 
 (.1، ص2011ا ربد العا  ، 205، ص 2005واملبارك، 
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 :اإللكرتونيةممها  املنتدت   -9-2-1

مهنا إحدس ال ويات ا جتمارية  Discussion Forum اإللكرتو يةت املناقشة تعرَّف منتدً
الووجل تسوومي للمسووتمدم  لرسوواا مووووورات ل رهوواء كووي اتناقشووون فيهووا واعلقووون رليهووا، إمووا ب راقوووة 

، واشوووتمل املنتوودس الواحووود أحيوواوً رلووو  Threaded، أو ب راقووة خ يوووة متداخلووة Linearخ يووة متعاقبوووة 
 (.12،ص 2007تلفة اتمصص كل منها   موووع بعينل. )سالمة، أبواب أل

( أهنا  ظاا لتبادا ايوار ب  مستمدمي ا  رت ت لتبادا اآلراء 11، ص 2003واعرفها )مخيس، 
 والتفارل ايي املباشر أو ن  مباشر ر  ما اعرف  نتدس اإل رت ت. 

 :اإللكرتونيةا هداف الرتبا ة للمنتدت   -9-2-2
العداود مون األهوداف الرتبواوة ابملؤسسوات التعليميوة، وتؤكود  اإللكرتو يوةقق منتدًت املناقشة ول

األدبيات والدراسوات السوابقة رلو  أن املقوررات التعليميوة املعروووة مون خوالا منتودًت ا  رت وت ميكون أن 
 -  مووووورات املقوووررلقووق ومورووة مووون األهووداف الرتبواووة ومنهوووا: ) املشوواركة   املناقشوووات الووجل تركووز رلووو

حل املشكالت التعليمية املرتب وة ابملوووورات  -تبادا النقا  حوا كيفية ا ستفادا من مووورات املقرر
رووورض ألتلوووف  -السوووماح لل وووالب ابلعمووول معووواً  شووورورات مشووورتكة مووون خوووالا وموروووات صووو  ا -املثوووارا

شوووواركة املنتظمووووة لل ووووالب موووون خووووالا لقيووووق امل -األرموووواا واملشووووارات الدراسووووية وتوصوووويلها لبوووواقي األرهوووواء
 -التعمووق بصووورا أكثوور ابأتووووس التعليمووي روون  راووق تبووادا اآلراء والعصووف الوووذهك  -املناقشووات التعاو يووة

تلقي ال الب  -ُّسيس وتمت تعليمي افرتاوي اع ي للمتعلم  اإلحسا  مةية العمل اجلماري من بعد
 ع املشاركات(.ت ذاة راجعة مباشرا ون  مباشرا مرتب ة بتل

(Alvestad, & Rothle, 2007,p.12; Markel, 2001,p. 3) 
العداوود موون  اإللكرتو يووةلقووق املنتوودًت يف التعلدديم:  اإللكرتونيددةمميدد ا  التعلدديم ابملنتدددت    -9-2-3

 وتعمول رلو  -املميزات املرتب ة ابلتعليى ومنها: )تسمي بتفارل ال الب بعههى بعهاً وتفارلهى مت املعلى 
لوت ال والب لالشورتاك بفارليوة  -تنمية وت وار وتمعات التعلنى من خالا تشوجيت الوتعلنى والعمول التعواو 

تعود أداا لبنواء حصويلة  -كما أهنا تت ل  رل  الدور السل  لل الب أمنواء املناقشوة   -  األ ش ة التعليمية
لقووق راموول املرو ووة موون حيووت اختيووار  -موون املعلومووات واملهووارات موون خووالا ا شوورتاك   حلقووات النقووا  

تع ي شعوراً ابملشاركة، وتدرى من  -تع ي الفرصة للمتعلى للتفارل اإل ايب من بعد -املتعلى وقت املشاركة
 (.2، ص2011هواة اجلمارة واإل تماء(. )ربد العا ي، 
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والوجل تقودا تنورواً  يوةاإللكرتو تتنوع أشكاا التعليى ابملنتدًت : اإللكرتونيةأشكاا املنتدت   -9-2-4
 :اإللكرتو ية   راقة العرض و بيعة األداء، ومن أهى أشكاا املنتدًت 

اعورض املعلوى املوادا العلميوة  اإللكرتو يوة: ومون خوالا اأاوورات رو  املنتودًت ا اضرا  -9-2-4-1
مراجعوة إجواابت  أو موووع الدراسة مث اتى ررض ردد من األسو لة حووا تلوع املوادا أو ذلوع املووووع، مث

 ال الب ومالحظاهتى، مث ا رحون أس لة إوافية، ورمل ملمص للمالحظات.
: وفيهووا اووتى  وورح موووووع للنقووا  بوو  روودا أشووماص مؤاوودان ملوووووع مووا أو املندداترا  -9-2-4-1 
بودلوه حووا ُّايوده أو رفهول للمووووعا مون خوالا تقودل ايجوي  هية وتخوران معاروو ، حود اود  كولٌ ق

  ، مث افتي الباب للجميت ابلنقا .وال اه
: وهووي  قاشووات رامووة ملفهومووات ألتلفووة ميكوون أن ُّخووذ نقدداق قةددية مطروظددة للبددل  -9-2-4-2

ا ربود العوا ي، 227، ص 2005حيزاً من النقا ، وميكن أن تنواق    ولوس رواا. )املوسو ، واملبوارك، 
 (.3، ص2011

  :Technological Awareness الالت التكنالا ت  -9-3
تعت  قهية الوري التكنولوجي   راملنا املعاصر ورورا ملاة، كما تعت  من القهواً امل روحوة اآلن        

) شوان، ومهدس،  رل  الساحة الرتبواة الدولية ابرتبارها من الصيغ املقرتحة للتجداد الرتبو    رامل اليوا.
 (.5، ص2006

 ممها  الالت التكنالا ت:   -9-3-1
اعرف الوري التكنولووجي م ول العمليوة الوجل تسوتهدف تزواود املوتعلى  جموروة مون املعوارف واملهوارات        

الالزمة لتنواره وتثقيفل تكنولوجياً، واتى ذلع رن  راق التجداود الرتبوو  والرتبيوة التكنولوجيوة. )ربود املونعى، 
 (. 357، ص 2002
الوووري التكنولوووجي هووو: ةتزواوود الفوورد ابيوود األدىن ( أن 15، ص 2000واوورس )صوو  ، والرافعووي،       

مووون املعوووارف واملهوووارات الوووجل متكنووول مووون التعامووول موووت ت بيقوووات التكنولوجيوووا ايداثوووة واملسوووتادمة رلووو  حنوووو 
 صايي، والتفارل معها ا ابياً  ا وقق أقص  استفادا لل وجملتمعلة.

 التكنولوجي فيما ال :  ميكن ررض أبعاد الوريأبعا  الالت التكنالا ت:  -9-3-2
 البعد املعريف للالت التكنالا ت: و شم  هذا البعد للا: -9-3-2-1

 .املعلومات واملعارف األساسية الالزمة لفهى  بيعة التقنية وخصائصها ومبادئها 
 .رالقة التقنيات ابلعلى واجملتمت، والقهاً النا ة رن تفارلها مت العلى واجملتمت 
 حوا ت بيقات التقنية و رق التعامل معها. املعلومات األساسية 
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 م  هذا البعد للا:تالبعد املهار  للالت التكنالا ت، و ش -9-3-2-2

 .املهارات العملية والفنية للتعامل مت التقنية 
 .املهارات العقلية وا جتمارية الالزمة للتعامل مت التقنية وت بيقاهتا 

 م  هذا البعد للا:ت ت، و شالبعد الا داين للالت التكنالا  -9-3-2-3
 . ايس التكنولوجي لدس املتعلم 
 .امليوا حنو التقنية وتوظيفها 
 ، (. 83-78، ص 2000ا  اهات حنو التقنية ومدس تفهيلها واإلقباا رليها. )الروا 

 م  هذا البعد للا: تالبعد اال تمالت للالت التكنالا ت، و ش -9-3-2-4
ا للفرد حوا وا ت الوري التكنولوجي والجل تتعلق ابآل ر والنتائي والقهاً كافة اخل ات الجل الزا إكساو

ا جتماريووة والت يوو ات ا جتماريووة السوولبية وا  ابيووة النا ووة موون العلووى والتكنولوجيووا وموودس ا عكووا  ذلووع 
 (.311، ص 2004رل  العادات والتقاليد والقيى ا جتمارية أل  وتمت. )ص   ، وتوفيق، 

 را ا  الب ددث: ا  -10
 وفق ومورة من اإلجراءات التالية:  سار البات ايا 

اسوووتمدا الباوووت املووونهي الوصوووفي   إروووداد قائموووة أهوووداف الووو ومي، وقائموووة مدددنهج الب دددث:  -10-1
املهارات، وب اقة مالحظة اجلا   العملي املرتبا ابلوري التكنولوجي، كما استمدا املونهي التجوراىب ملعرفوة 

تعلووووى تعوووواو   –: )تعلووووى تعوووواو  تقليوووود  اإللكرتو يووووةومي القووووائى رلوووو  الووووتعلنى التعوووواو  ابملنتوووودًت أموووور الوووو  
 الكرتو (، رل : )التاصيل املعر  واجلا   العملي املرتبا ابلوري التكنولوجي(.

رلوو  مت وو  مسووتقل واحوود وهووو الوو ومي املقوورتح    واشووتمل الباووت ايووا  متغددريا  الب ددث: -10-2
لكرتو (، كما اشتمل  رل  إتعلى تعاو   –قتان للتقدل: )تعلى تعاو  تقليد  الوري التكنولوجي ولل  ر ا

متوسووا أداء اجلا وو  العملووي املوورتبا  –مت وو ان  بعوو  ةووا: )التاصوويل املعوور  املوورتبا ابلوووري التكنولوووجي 
 ابلوري التكنولوجي(.

 :  يرل  خ وات أساسية سارت وفق ما ال قاا ال وميالدا  وتوميم الربانمج:  -10-3
مت وووت قائموة ألهوداف الو ومي مكو وة حتد د ا هداف املطلداي حتقيقهدا مدن الدربانمج:  -10-3-1

من األهداف العامة لل ومي، وكذلع لداد األهداف اإلجرائية، وقد متَّ تهم  حمتوس ال ومي ل هداف 
 م  لهب ها ولداد مدس صالحيتها للت بيق. اإلجرائية ورروها رل  ومورة من اأك
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: و  هذه املرحلة متَّ إرداد قائمة املهارات املرتب ة ابجلوا   حتد د جماال  التعلُّم ابلربانمج -10-3-2
العملية للوري التكنولوجي وووعها   صورا ب اقة هودفت إىل التعورف رلو  أهوى املهوارات املرتب وة ابلووري 

ألفوووراد ري انووة الباوووت، كمووا مت لداووود اأتوووس العلموووي وتنظيموول   صوووورا أربووت وحووودات التكنولوووجي الالزمووة 
تعليمية وللتاقق من صدق رناصر اأتوس التعليمي فقد مت ررض قائمة املهارات والوحودات رلو  وموروة 

ليصوبي  املنواهي و ورق التودراس(، موت إجوراء كافوة التعوداالت –من اأكم    وواا: )تكنولوجيوا التعلويى 
 اأتوس صاياً للت بيق. 

وقود مت لداود وموروة مون األ شو ة الوجل تسوارد رلو  حتد د ا نشطة التعليمية ابلربانمج:  -10-3-3
 . اإللكرتو يةلقيق أهداف ال ومي وتتالءا مت التعلنى التعاو  التقليد  والتعلنى التعاو  ابملنتدًت 

ومت   هووذه املرحلووة توظيووف موقووت : اإللكرتونيددةابملنتدددت   االتيددار ويهيدد  مكددان العددرض -10-3-4
http://www.yoo7.com   ومت  هيوووووز املنتووووودس وتقسووووويى اإللكرتو يوووووةللمنتووووودًت  كمستهووووويف ووووووا ،

 رناصره ليكون ال ومي جاهزاً للت بيق املبدئي. 
و  هذه املرحلة مت تقدل ال ومي رلو  ري انوة مون ال والب لتووف   للربانمج: تالتطبي  املبدئ -10-3-5

 (  الباً 20إرجاع األمر بشأن الصعوابت الفنية والتعليمية، وقد مت ررض ال ومي رل  ومورة مكو ة من )
 والب  10 الب للتعلويى التعواو  التقليود  و 10زهر )شراف جامعة األمن  الب كلية الرتبية بتفهنا األ

( للتعرف رل  صعوابت الت بيق الفعلي وحماولة الت ل  رليها، ولداد اإللكرتو يةلى التعاو  ابملنتدًت للتع
  قاط القوا والهعف ابل ومي، ليصبي ال ومي صاياً للت بيق رل  ري انة البات. 

 ت ل  البات إرداد األدوات التالية:بنا  أ وا  القياس اخلاصة ابلب ث:  -10-4
  لصيل لقيا  اجلا   املعر  املرتبا ابلوري التكنولوجي.اختبار 
  .ب اقة مالحظة األداء العملي املرتبا ابلوري التكنولوجي 
  ووووء أهووداف الوو ومي وحمتووواه االتبددار الت وددي  املعددريف املددرتبع ابلددالت التكنالددا ت:  -10-4-1

 ه العملية ابملراحل التالية:مت إرداد وتصميى اختبار التاصيل املعر ، وقد مرت هذ يالتعليم
اسووووتهدف ا ختبووووار قيووووا  موووودس لصوووويل أفووووراد العي انووووة حتد ددددد امدددددف مددددن االالتبددددار:  -10-4-1-1

 للجا   املعر  املرتبا ابلوري التكنولوجي. 
مت بنواء ا ختبوار وصويانة مفرداتول ييوت صياغة ممدر ا  االالتبدار يف صدارته ا وليدة:  -10-4-1-2
املعرفيووة املرتب ووة بوو ومي الوووري التكنولوووجي )مووووت الباووت(، وقوود وصوول روودد بنووود  عيووت اجلوا وو  يت  وو

( مفردا مون 33( مفردا من منا صواب وخ أ، و)42( مفرداا منها )75ا ختبار   صورتل األولية إىل )
 منا ا ختيار من متعدد. 

http://www.yoo7.com/
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قووة صوودق اأتوووس، وقوود متَّ تقوودار صوودق ا ختبووار ب راالت قدد  مددن صدددا االالتبددار:  -10-4-1-3
 -حيت مت ررض ا ختبار )  صوورتل األوليوة( رلو  وموروة مون املتمصصو    وواا: )تكنولوجيوا التعلويى

 راء السادا اأكم .تاملناهي و رق التدراس(، ومت إجراء كافة التعداالت وفق 
زئوة النصوفية ومتَّ حساب مبات ا ختبار ابسوتمداا  راقوة التجظحاي ثبا  االالتبار:  -10-4-1-4

، ص 1994للتجزئووووة النصووووفية )منسووووو ،  Cuttmanملفووووردات ا ختبووووار، ومتَّ اسووووتمداا معادلوووووة جتمووووان 
(، رووون  راوووق تقسووويى أسووو لة ا ختبوووار إىل جوووزأانا اجلوووزء األوا رلووو  املفوووردات ذات األرقووواا الفرداوووة، 205

وجود أن ا ختبوار رلو  درجوة راليوة  واجلزء الثا  رل  املفردات ذات األرقاا الزوجية، وبعود ت بيوق املعادلوة،
(، ومعامول مبوات مفوردات اجلوزء 0.84مون الثبوات، فقود كوان معامول مبوات مفوردات اجلوزء األوا واخلواص )

       (.0.82(، ومعامل مبات ا ختبار ككل )0.80الثا  )
 ومت تقووودار الوووزمن الوووالزا لإلجابوووة رلووو  أسووو لةظحددداي زمدددن اإل ابدددة للدددا االالتبدددار:  -10-4-1-5

ا ختبوووار رووون  راوووق حسووواب املتوسوووا ايسوووايب للوووزمن الوووذس اسوووت رقل عيوووت أفوووراد العي انوووة ا سوووت الرية   
( 35إجووواابهتى رلووو  أسووو لة ا ختبوووار، ومت التوصووول إىل أن الوووزمن املناسووو  لإلجابوووة رلووو  أسووو لة ا ختبوووار )

 دقيقة.
دق ومبات اختبار التاصيل بعد ا  تهاء من التاقق من صالوارة النهائية للالتبار:  -10-4-1-6

( مفووردا موون منووا الصووواب 40( مفووردا منهووا )70املعوور ، أصووبات الصووورا النهائيووة لالختبووار مكو ووة موون )
 ( درجة. 70( مفردا من منا ا ختيار من متعدد، وأصبات الدرجة العظم  لالختبار )30واخل أ، و)

وقد مرت رملية إرداد ب اقة بطاقة ملظةة انانل العملت املرتبع ابلالت التكنالا ت:  -10-4-2
 املالحظة   البات ايا  ابخل وات التالية: 

هدفت الب اقة قيا  متوسا أداء املهارات العملية حتد د امدف من بطاقة امللظةة:  -10-4-2-1 
 رض لل ومي وبعده.   املرتب ة ابلوري التكنولوجي، قبل التع

ومت لداد اأاور الرئيسية الجل ميكون أن تظهور حتد د ا  ا ا  ال  تةمنتها البطاقة:  -10-4-2-2
وووا املهووارات امل لوبووة واملرتب ووة ابلوو وميا وفووق توزاووت حموواور قائمووة أداءات الوو ومي، وقوود مت توزاووت األداءات 

 )الرئيسية / الفررية( داخل الب اقة.
بعوود ا  تهوواء موون لداوود اهلوودف موون الب اقووة ولليوول الوددارة ا وليددة لبطاقددة امللظةددة: -10-4-2-3

 ( مهارا فررية.85حماورها الرئيسية متت صيانة ب اقة املالحظة   صورهتا األولية والجل تكو ت من )
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ن متَّ حسوواب الصوودق الظواهر  للب اقووة بعروووها رلوو  ومورووة مووتقددد ر صدددا البطاقددة: -10-4-2-4
املنواهي و وورق التودراس(، وودف التأكود مون سوالمة الصوويانة  -املتمصصو    وواا: )تكنولوجيوا التعلويى 

    اإلجرائية ملفردات الب اقة ووووحها، وإمكا ية الت بيق، ومت إجراء التعداالت الجل رتها السادا اأكمون.
سلوب تعدد املالحظ  رل  ومتَّ حساب معامل مبات الب اقة مظحاي ثبا  البطاقة: -10-4-2-5

 ,Cooper, 1974أداء املووتعلى الواحوود، مث حسوواب معاموول ا تفوواق بوو  تقووداراهتى ابسووتمداا معادلووة )
p.175 فقوود متَّ مالحظووة أداء مووالت  ووالب موون أفووراد العي انووة ا سووت الرية أمنوواء أدائهووى العملوويا بواسوو ة ،)

(، %94د متَّ التوصول ملتوسوا معامول اتفواق اسواو  )الباحت وامن  مون املدرسو  املسواردان ابلقسوى، وقو
 وهو معامل مبات مرتفٌت، وبذلع تكون الب اقة صاية للت بيق رل  ري انة البات كأداا للقيا .

مت اسوووتمداا أسووولوب التقووودار الكموووي للب اقوووة بوووووت موووالت التقدددد ر الكمدددت للبطاقدددة: -10-4-2-6
ت ل داء )جيد و متوسا و وعيف( والجل   [. 1، 2، 3تساو  ] مستًو

بعووود ا  تهووواء مووون تقووودار صووودق وحسووواب مبوووات الودددارة النهائيدددة لبطاقدددة امللظةدددة: -10-4-2-7
 ( مهارا فررية. 76الب اقة، أصبات بذلع   صورهتا النهائية مكو ة من )

متَّ اسوووتمداا التصوووميى التجووورا     وووووء  بيعوووة الباوووت ايوووا للب دددث:  التودددميم التجدددر ي -10-5
وف ابسووى )تصووميى البعوود الواحوود( والووذ  اشووتمل رلوو  ومووورت   وورابيت  ملت وو  مسووتقل واحوود مقوودا املعوور 

 : يمسلوب ، وقد مت توظيف هذا التصميى   البات ايا  وفق ما ال
 ت بيق أدوات البات ت بيقاً قبلياً رل  اجملمورت . -10-5-1
ى مووون خوووالا الوووتعلنى التعووواو  التقليووود ، واجملموروووة تسوووتمدا اجملموروووة التجرابيوووة األوىل للوووتعلن  -10-5-2

 . اإللكرتو يةالتجرابية الثا ية للتعلنى التعاو  ابملنتدًت 
 ت بيق أدوات البات ت بيقاً بعدًً رل  اجملمورت . -10-5-3
 وقد مرت رملية ت بيق التجربة امليدا ية بعدا مراحل:: ا را  التجربة امليدانية للب ث -10-6
متَّ اختيار ري انة البات ابل راقوة العشووائيةا مون خوالا كشووف أ واء االتيار لي ِّنة الب ث:  -10-6-1

زهر )ردا شعبة تكنولوجيا التعليى(، وقد بلغ ردد ال الب   شراف جامعة األالرتبية بتفهنا األ الب كلية 
 (  الباً.30واا كل ومورة )(  الباً، متَّ تقسيمهى إىل ومورت   رابيت ، ق60التجربة النهائية )

 ت ل  اإلرداد للدراسة امليدا ية ردا إجراءات:اإللدا  للدراسة امليدانية:  -10-6-2
متَّ اختيوار إمنو  مون أرهواء اهلي وة املعاو وة كمالحظو  رلو  االتيار وتدر ل امللظةني:  -10-6-2-1

ة، واملعاو ووة   ت بيووق أدوات الباووت الوو ومي وت بيقوول ومسوواردا الباحووت   اإلشووراف رلوو  ت بيووق التجربوو
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 -ومالحظوة أداء ال والب، وقود متَّ رقوود جلسوة تدرابيوة للمالحظو  ووودف تووويي: )اهلودف مون الوو ومي 
 كيفية تقدل املهارات(.  -معاا  ت بيق أدوات البات 

لباووت إىل متَّ تقسوويى أفووراد ري انووة اتقحدديم العي ِّنددة والتدددر ل للددا اسددتادا  الددربانمج :  -10-6-2-2
(، وقد اإللكرتو يةومورت   رابيت : )ومورة التعلنى التعاو  التقليد ، وومورة التعلنى التعاو  ابملنتدًت 

متَّ رقوود جلسووة تدرابيووة متَّ خالهلووا توودرا  ال ووالب رلوو  كيفيووة التواصوول موون خووالا املنتوودس اأوودد، وكووذلع 
 ل  كيفية التعاون والتفارل أمناء التعليى التقليد .تدرا  ومورة التعلنى التعاو  التقليد  ر

ورات ص  ا تتكون كل ومورة من مخسة  والب ييوت ممتَّ تقسيى كل ا ومورة إىل و -10-6-2-3
 اكون هناك قائد لكل ومورة.

متَّ توزاووت األدوار داخوول كوول ومورووة ييووت اكووون لكوول مووتعلى دوٌر فووردٌ  ودوٌر عووارٌي  -10-6-2-4
 مناقشة األدوار داخل كل ومورة ييت ارتبا مستوس أداء كل ا متعل اى بنتاج اجملمورة ككل. واتىن 
قائماً رل  دخوا كل ومورة ص  ا )مخس  الب(  اإللكرتو يةكان التعليى ابملنتدًت  -10-6-2-5

لوو  قيوواا كوول  ا    قووا  وتبووادا املعووارف وتوزاووت األدوار مووت وجووود قائوود للمجمورووة روو  ا  رت ووت، مث اووتىن 
 راء ب  أفراد اجملمورة واتىن اخلروج ابلنتائي الجل ارتهاها اجلميت.بدوره اأدد واتىن تبادا اآل

ل الب ومورة التعلنى التعاو  التقليد  داخل    متَّ تقييى اجلا   العملي واجلا   النظر  -10-6-2-6
زهوور، ومتَّ تقيويى  ووالب شووراف جامعوة األبيووة بتفهنوا األالتعلوويى بكليوة الرت كليوة الرتبيووة  عامول قسووى تكنولوجيوا 

ر  ا  رت ت،  لكرتو إرل  مستوس اجلا   املعر  من خالا اختبار  اإللكرتو يةالتعلنى التعاو  ابملنتدًت 
 شراف و عامل قسى تكنولوجيا التعليى.العملي بكلية الرتبية بتفهنا األ ومتَّ تقييى اجلا  

و  هووذه املرحلووة متَّ الت بيووق القبلووي  ختبووار التاصوويل املعوور   وا  الب ددث قبليددًا: تطبيدد  أ -10-6-3
املورتبا ابلوووري التكنولووجي رلوو  ري انووة الباوت، ومتَّ أاهوواً ت بيوق ب اقووة مالحظووة أداء اجلا و  العملووي رلوو  

ا ا شوووراف بواسووو ة ري انوووة الباوووت، وقووود متَّ القيوووا  داخووول معملوووي الكمبيووووتر التعليموووي بكليوووة الرتبيوووة بتفهنووو
 املالحظ ، ولت إشراف الباحت.

متَّ تنفيذ التجربوة األساسوية اخلاصوة ابلباوت خوالا الفصول ا وا تنميذ التجربة ا ساسية:  -10-6-4
  الووري  ي: تقدل ال ومي التعليموي، وقد مت تنفيذ التجربة وفق ما ال2011 /2010من العاا اجلامعي 

وحدات تعليمية بواس ة التعلنى التعاو  التقليد  داخل معامل قسوى تكنولوجيوا  التكنولوجي وما اشملل من
التعلوويى بكليووة الرتبيووة بتفهنووا ا شووراف ألفووراد اجملمورووة األوىل، ومتَّ تقوودل الوو ومي روون  راووق الووتعلنى التعوواو  

اوماً، ومتَّ تقدل التدرا   35ربة ر  اإل رت ت ألفراد اجملمورة الثا ية، واست رقت التج اإللكرتو يةابملنتدًت 
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مون خوالا ملفوات فيلميوة لشورح أداء املهوارات،  اإللكرتو يةالعملي ألفراد ومورة التعلنى التعاو  ابملنتدًت 
مووت التوجوول إىل الكليووة للممارسووة الفعليووة وأداء ا ختبووار النهووائ  اخلوواص ابلوحوودا التعليميووة، ليووتى تقيوويى أداء 

 واس ة املالحظ .املهارات مباشرا ب
متَّ ت بيووق أدوات الباووت )اختبووار التاصوويل املعوور ، ب اقووة تطبيدد  أ وا  الب ددث بعدددًت:  -10-6-5

مالحظة اجلا   العملي املرتبا ابلوري التكنولوجي( ت بيقاً بعدًًا وذلع للتعرف رلو  الفورق بو  لصويل 
لل ومي وبعدها لتاداد أمر كل من األسلوب :  ومتوسا أداء اجلا   العملي لدس أفراد العي انة قبل التعرض

( رلوو  التاصوويل واألداء العملووي ملهووارات اإللكرتو يووةالووتعلنى التعوواو  ابملنتوودًت  –)الووتعلنى التعوواو  التقليوود 
الوري التكنولوجي، وقد متَّ الت بيق البعد  ألدوات البات ابل راقة  فسها الجل متَّ ت بيقها قبلياً، ويهوور 

يت املشارك    الت بيق من املالحظو ، وابألمواكن  فسوها، وقود متَّ تسوجيل النتوائي بواسو ة املالحظو ، ع
 ولت إشراف الباحت، متهيداً ملعاجلة النتائي إحصائياً ابستمداا األسالي  اإلحصائية املناسبة.

 نتائج الب ث:  -11
 اً مت التوصل إىل النتائي التالية:بعد ت بيق التجربة األساسية ورصد الدرجات ومعاجلتها إحصائي

النتائج اخلاصة بت د دد أثدر الدتعلُّم التعداوين التقليدد  للدا حتودي  اناندل املعدريف املدرتبع   -11-1
 ابلالت التكنالا ت لدا أفرا  العي ِّنة: 

ري متَّ لداووود أمووور اسووورتاتيجية الوووتعلنى التعووواو  التقليووود  رلووو  لصووويل اجلا ووو  املعووور  املووورتبا ابلوووو 
التكنولوجيا ولتاداد ذلع متَّ حساب د لة الفرق ب  متوس ي درجات أفراد ومورة التعلنى التقليد    

للعينات املرتب ة، ومتَّ  t-Testالت بيق القبلي والبعد   ختبار التاصيل املعر ، ابستمداا اختبار ةتة 
 (:1التوصل إىل النتائي املوواة جبدوا )

 (:1 دوا ي
لداللة المرا بني متاسطت  ر ا  بلي جممالة التعلُّم التعاوين  t-Test" االتبار " 

 التقليد  يف التطبي  القبلت والبعد  الالتبار الت وي  املعريف املرتبع ابلالت التكنالا ت
 البيان    

 الت بيق
الدرجووووووووووووووووة  العدد

 العظم 
املتوسووووووووووووووووووووا 

 ايسايب
ا حنوووووووووووووووووووووووراف 

 املعيار 
قيموووووووووووووووووووووووة 

 ةتة
 مستوس الد لة 

 دالة إحصائياً  88.39 11.91 19.80 70 30 ليالقب
 10.61 46.10 30 البعد  

(ا 88.39( اتهووي أن قيمووة )ت( اأسوووبة والووجل تسوواو  )1وابسووتقراء النتووائي املوووواة جبوودوا )
( ، وبودرجات حراوة 0.01(ا رنود مسوتوس الد لوة )2.66أك  من قيمة )ت( اجلدوليةا والجل تسواو  ) 

  وجود فرق داا إحصائياً ب  متوسا درجات أفراد )ومورة التعلنى التعاو  التقليد ( (، اا ادا رل59)
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  الت بيق القبلي والبعد   ختبار التاصيل املعر ، لصاحل متوسا درجاهتى   الت بيق البعد ، وُّسيساً 
د فووروق دالووة رلوو  مووا تقوودا فض وول رفووا الفوورض األوا موون فووروض الباووت, والووذس اوونصن رلوو  أ وول:   توجوو

( بووو  متوسووو ي درجوووات  وووالب اجملموروووة األوىل )الوووجل اسوووتمدمت الوووتعلنى 0.01إحصوووائياً رنووود مسوووتوس )
التعوووووواو  التقليوووووود (   الت بيووووووق القبلووووووي والت بيووووووق البعوووووود   ختبووووووار التاصوووووويل املعوووووور  املوووووورتبا ابلوووووووري 

 التكنولوجي. 
تقليد  يف تنمية انانل العملت املرتبع ابلالت النتائج اخلاصة بت د د أثر التعلُّم التعاوين ال -11-2

 التكنالا ت لدا أفرا  العي ِّنة: 
متَّ لداووود أمووور اسووورتاتيجية الوووتعلنى التعووواو  التقليووود  رلووو  تنميوووة اجلا ووو  العملوووي املووورتبا ابلووووري 

عواو  التكنولوجيا ولتاداد ذلع متَّ حسواب د لوة الفورق بو  متوسو ي درجوات  والب وموروة الوتعلنى الت
التقليوود    الت بيووق القبلووي والبعوود  لب اقووة مالحظووة اجلا وو  العملووي املوورتبا ابلوووري التكنولوووجي، وذلووع 

 (:2للعينات املرتب ة، وقد متَّ التوصل إىل النتائي املوواة جبدوا ) t-Testابستمداا اختبار ةتة 
 (:2 دوا ي

جممالة التعلُّم التعاوين لداللة المرا بني متاسطت  ر ا  بلي  t-Testاالتبار " " 
 :التقليد  يف التطبي  القبلت والبعد  لبطاقة ملظةة انانل العملت املرتبع ابلالت التكنالا ت

 بيان
 الت بيق

الدرجة  العدد
 العظم 

املتوسا 
 ايسايب

قيمة  ا حنراف املعيار 
 ةتة

مستوس 
 الد لة 

 18.13 14.59 45.86 228 30 القبلي
 

 دالة إحصائيا
 31.35 157.33 30 بعد ال

(ا 18.13( اتهووي أن قيمووة )ت( اأسوووبة والووجل تسوواو  )2وابسووتقراء النتووائي املوووواة جبوودوا )
(، وبودرجات حراووة 0.01(ا رنوود مسوتوس الد لووة )2.66أكو  مون قيمووة )ت( اجلدوليوةا والووجل تسواو  ) 

د )ومورووووة الووووتعلنى التعوووواو  (، اووووا اوووودا رلوووو  وجووووود فوووورق داا إحصووووائياً بوووو  متوسوووو ي درجووووات أفوووورا59)
التقليد (   الت بيق القبلي والبعد  لب اقوة مالحظوة اجلا و  العملوي املورتبا ابلووري التكنولووجي، لصواحل 
 املتوسا األرل ا وهو متوسا درجاهتى   الت بيق البعد ، وُّسيساً رل  ما تقدا فض ل رفا الفرض الثا 

( متوسوو ي 0.01  توجود فوروق دالوة إحصووائياً رنود مسوتوس )مون فوروض الباوت والووذس اونصن رلو  أ وول: 
درجوووات  وووالب اجملموروووة األوىل )الوووجل اسوووتمدمت الوووتعلنى التعووواو  التقليووود (   الت بيوووق القبلوووي والت بيوووق 

 البعد  لب اقة مالحظة اجلا   العملي املرتبا ابلوري التكنولوجي. 
للددا حتوددي  اناندددل  اإللكرتونيددةوين ابملنتدددت  النتددائج اخلاصددة بت د ددد أثددر الددتعلُّم التعددا -11-3

 املعريف املرتبع ابلالت التكنالا ت لدا أفرا  العي ِّنة: 
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رلوو  لصوويل اجلا وو  املعوور  املوورتبا  اإللكرتو يووةمت لداوود أموور اسوورتاتيجية الووتعلنى التعوواو  ابملنتوودًت 
 ي درجووات أفووراد )ومورووة الووتعلنى ا ولتاداوود ذلووع مت حسوواب د لووة الفوورق بوو  متوسووابلوووري التكنولوووجي
(   الت بيووق القبلووي والبعوود   ختبووار التاصوويل املعوور ، وذلووع ابسووتمداا اإللكرتو يووةالتعوواو  ابملنتوودًت 

 (:3للعينات املرتب ة، وقد متَّ التوصل إىل النتائي املوواة جبدوا ) t-Testاختبار ةتة 
 (:3 دوا ي

 متاسطت  ر ا  بلي جممالة التعلُّم التعاوين ابملنتدت  لداللة المرا بني t-Testاالتبار " " 
 يف التطبي  القبلت والبعد  الالتبار الت وي  املعريف املرتبع ابلالت التكنالا ت اإللكرتونية

 البيان
 الت بيق

الدرجة  العدد
 العظم 

املتوسا 
 ايسايب

ا حنراف 
 املعيار 

قيمة 
 ةتة

 مستوس الد لة 

 30 القبلي
 

 
70 

 دالة إحصائيا 22.49 12.05 15.60

 5.01 62.53 30 البعد 

(ا 22.49( اتهوي أن قيموة )ت( اأسووبة, والوجل تسواو  )3وابستقراء النتائي املووواة جبودوا )
( ، وبودرجات حراوة 0.01(ا رنود مسوتوس الد لوة )2.66أك  من قيمة )ت( اجلدوليةا والجل تسواو  ) 

إحصووووائياً بوووو  متوسوووو ي درجووووات أفووووراد )ومورووووة الووووتعلنى التعوووواو   (، اووووا اوووودا رلوووو  وجووووود فوووورق داا59)
(   الت بيوووق القبلوووي والت بيوووق البعووود   ختبوووار التاصووويل املعووور ، لصووواحل متوسوووا اإللكرتو يوووةابملنتووودًت 

درجاهتى   الت بيق البعد ، وُّسيساً رل  ما تقدا فض ل رفا الفورض الثالوت مون فوروض الباوت، والوذس 
( ب  متوس ي درجات  الب اجملموروة 0.01  توجد فروق دالة إحصائياً رند مستوس ): انص رل  أ ل

الثا ية )الجل استمدمت التعلنى التعاو  ابملنتدًت ا ليكرتو ية(   الت بيق القبلي والت بيق البعد   ختبوار 
 التاصيل املعر  املرتبا ابلوري التكنولوجي.

للا تنمية انانل العملت  اإللكرتونيةثر التعلُّم التعاوين ابملنتدت  النتائج اخلاصة بت د د أ -11-4
 املرتبع ابلالت التكنالا ت لدا أفرا  العي ِّنة: 

رلوو  تنميووة اجلا وو  العملووي املوورتبا  اإللكرتو يووةمتَّ لداوود أموور اسوورتاتيجية الووتعلنى التعوواو  ابملنتوودًت         
 حسوواب د لووة الفوورق بوو  متوسوو ي درجووات أفووراد )ومورووة الووتعلنى ابلوووري التكنولوووجيا ولتاداوود ذلووع متَّ 

(   الت بيق القبلي والت بيق البعد  لب اقة مالحظوة اجلا و  العملوي املورتبا اإللكرتو يةالتعاو  ابملنتدًت 
ئي للعينات املرتب ة، وقد متَّ التوصل إىل النتا t-Testابلوري التكنولوجي، وذلع ابستمداا اختبار ةتة 

 (:4املوواة جبدوا )
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 (:4 دوا ي

لداللة المرا بني متاسطت  ر ا  بلي جممالة التعلُّم التعاوين ابملنتدت   t-Testاالتبار " " 
 :يف التطبي  القبلت والبعد  لبطاقة ملظةة انانل العملت املرتبع ابلالت التكنالا ت اإللكرتونية

 البيان     
 الت بيق

الدرجة  العدد
 العظم 

املتوسا 
 ايسايب

ا حنراف 
 املعيار 

قيمة 
 ةتة

 مستوس الد لة 

 228 30 القبلي
 

 دالة إحصائيا 43.28 17.29 40.30
 14.15 204.10 30 البعد  

(ا 43.28( اتهوي أن قيموة )ت( اأسووبة, والوجل تسواو  )4وابستقراء النتائي املووواة جبودوا )
(، وبودرجات حراووة 0.01(ا رنوود مسوتوس الد لووة )2.66  ) أكو  مون قيمووة )ت( اجلدوليوةا والووجل تسواو 

(، اا ادا رل  وجود فرق داا إحصائياً ب  متوسا درجات أفراد ومورة التعلنى التعواو  ابملنتودًت 59)
  الت بيق القبلي والت بيق البعد  لب اقة مالحظة اجلا   العملي املرتبا ابلوري التكنولوجي،  اإللكرتو ية
لت بيووق البعوود ، وُّسيسوواً رلوو  مووا تقوودا فض وول: متَّ رفووا الفوورض الرابووت موون فووروض الباووتا والووذس لصوواحل ا

( متوسوو ي درجووات  ووالب اجملمورووة 0.01اوونص رلوو  أ وول:   توجوود فووروق دالووة إحصووائياً رنوود مسووتوس )
 بيوق البعود  لب اقوة الثا ية )الجل استمدمت التعلنى التعواو  ابملنتودًت ا ليكرتو يوة(   الت بيوق القبلوي والت

 مالحظة اجلا   العملي املرتبا ابلوري التكنولوجي. 
النتدددائج اخلاصدددة بت د دددد أثدددر الدددتعلُّم التعددداوين التقليدددد  مقابددد  الدددتعلُّم التعددداوين ابملنتددددت   -11-5

 يف حتوي  انانل املعريف املرتبع ابلالت التكنالا ت لدا أفرا  العي ِّنة:  اإللكرتونية
رلوو   اإللكرتو يووةلداوود أموور اسوورتاتيجية الووتعلنى التعوواو  التقليوود  مقابوول الووتعلنى التعوواو  ابملنتوودًت متَّ       

لصوويل اجلا وو  املعوور  املوورتبا ابلوووري التكنولوووجيا ولتاداوود ذلووع متَّ حسوواب د لووة الفوورق بوو  متوسوو ي 
   اإللكرتو يوةى التعواو  ابملنتودًت درجات  الب ومورة التعلنى التعواو  التقليود  و والب وموروة الوتعلن 

الت بيق البعد   ختبار التاصيل املعر  املرتبا ب ومي الوري التكنولوجيا وذلع ابستمداا اختبار ةتة 
t-Test ( 5للعينات املستقلة، ومتَّ التوصل إىل النتائي املوواة جبدوا :) 
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 (:5 دوا ي
تاسع  ر ا  جممالة التعلُّم التعاوين التقليد ، ومتاسع لداللة المرا بني م t-Testاالتبار  " 

؛ يف التطبي  البعد  الالتبار الت وي  املعريف اإللكرتونية ر ا  جممالة التعلُّم التعاوين ابملنتدت  
 املرتبع ابلالت التكنالا ت

 البيان   
 اجملمورات

الدرجة  العدد
 العظم 

متوسا 
 الدرجات 

ا حنراف 
 املعيار 

قيمة 
 ةةت

 مستوس الد لة 

  30 التعلنى التعاو  التقليد 
70 

46.10 10.61 7.66  
التعلنى التعاو  ابملنتدًت  دالة إحصائياً 

  اإللكرتو ية
30 62.53 5.01 

(ا 7.66( اتهووي أن قيمووة )ت( اأسوووبة, والووجل تسوواو  )6وابسووتقراء النتووائي املوووواة جبوودوا )
( 2.00(، وتسواو  )0.01(، رند مستوس الد لوة )2.66الجل تساو  )أك  من قيمة )ت( اجلدوليةا و 

(، اوووا اووودا رلووو  وجوووود فووورق داا إحصوووائياً بووو  58(، رنووود درجوووات حراوووة )0.05رنووود مسوووتوس د لوووة )
(، وبوو  متوسووا درجووات 46.10متوسووا درجووات أفووراد )ومورووة الووتعلنى التعوواو  التقليوود ( والووذس بلووغ )

(،   الت بيوق البعود   ختبوار 62.53( والوذس بلوغ )اإللكرتو يوةلتعواو  ابملنتودًت أفراد )وموروة الوتعلنى ا
لصيل اجلا   املعر  املرتبا ابلووري التكنولووجيا لصواحل متوسوا أفوراد وموروة الوتعلنى التعواو  ابملنتودًت 

انصن رل  أ ل:   ، وُّسيساً رل  ما تقدا متَّ رفا الفرض اخلامس من فروض البات، والذس اإللكرتو ية
توجوود فووروق دالووة إحصووائياً بوو  متوسووا درجووات  ووالب اجملمورووة األوىل )الووجل اسووتمدمت الووتعلنى التعوواو  
التقليوووود ( وبوووو  متوسووووا درجووووات  ووووالب اجملمورووووة الثا يووووة )الووووجل اسووووتمدمت الووووتعلنى التعوووواو  ابملنتوووودًت 

   املرتبا ابلوري التكنولوجي.(   الت بيق البعد   ختبار التاصيل املعر اإللكرتو ية
النتدددائج اخلاصدددة بت د دددد أثدددر الدددتعلُّم التعددداوين التقليدددد  مقابددد  الدددتعلُّم التعددداوين ابملنتددددت   -11-6

 يف تنمية انانل العملت املرتبع ابلالت التكنالا ت لدا أفرا  العي ِّنة:  اإللكرتونية
   اإللكرتو يووةد  مقابوول الووتعلنى التعوواو  ابملنتوودًت متَّ لداوود أموور اسوورتاتيجية الووتعلنى التعوواو  التقليوو

ولتاداوود ذلووع متَّ حسوواب د لووة الفوورق بوو  متوسوو ي ، تنميووة اجلا وو  العملووي املوورتبا ابلوووري التكنولوووجي
( اإللكرتو يةدرجات  الب )ومورة التعلنى التعاو  التقليد (، و الب )ومورة التعلنى التعاو  ابملنتدًت 
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بيوق البعوود  لب اقوة مالحظووة اجلا و  العملووي املورتبا ابلوووري التكنولووجيا وذلووع ابسوتمداا اختبووار   الت 
    (:6للعينات املستقلة، ومتَّ التوصل إىل النتائي املوواة جبدوا ) t-Testةتة 

 (:6 دوا ي
ليد  لداللة المرا بني متاسطت  ر ا  بلي جممالة التعلُّم التعاوين التق t-Test االتبار " " 

يف التطبي  البعد  لبطاقة ملظةة انانل  اإللكرتونيةوبلي جممالة التعلُّم التعاوين ابملنتدت  
 العملت املرتبع ابلالت التكنالا ت

 البيان   
 اجملمورات

الدرجة  العدد
 العظم 

متوسا 
 الدرجات 

ا حنراف 
 املعيار 

قيمة 
 ةتة

 مستوس الد لة 

  30 التعلنى التعاو  التقليد 
228 

157.33 31.35  
7.44 

 
التعلنى التعاو  ابملنتدًت  دالة إحصائيا

 اإللكرتو ية
30 204.10 14.15 

(ا 7.44( اتهووي أن قيمووة )ت( اأسوووبة, والووجل تسوواو  )6وابسووتقراء النتووائي املوووواة جبوودوا )
( 2.00(، وتسواو  )0.01(، رند مستوس الد لوة )2.66أك  من قيمة )ت( اجلدوليةا والجل تساو  )

(، اوووا اووودا رلووو  وجوووود فووورق داا إحصوووائياً بووو  58(، رنووود درجوووات حراوووة )0.05رنووود مسوووتوس د لوووة )
(، وب  متوسا درجات 157.33متوسا درجات  الب )ومورة التعلنى التعاو  التقليد ( والذس بلغ )

(،   الت بيق البعد  لب اقة 204.10( والذس بلغ )اإللكرتو ية الب )ومورة التعلنى التعاو  ابملنتدًت 
مالحظوووة اجلا ووو  العملوووي املووورتبا ابلووووري التكنولووووجيا لصووواحل متوسوووا  وووالب وموروووة الوووتعلنى ابملنتووودًت 

  ، وُّسيساً رل  ما تقدا مت رفا الفرض الساد  من فروض الباتا والذ  انص رل  أ ل: اإللكرتو ية
 ووالب اجملمورووة األوىل )الووجل اسووتمدمت الووتعلنى التعوواو   توجوود فووروق دالووة إحصووائياً بوو  متوسووا درجووات

التقليوووود ( وبوووو  متوسووووا درجووووات  ووووالب اجملمورووووة الثا يووووة )الووووجل اسووووتمدمت الووووتعلنى التعوووواو  ابملنتوووودًت 
 (   الت بيق البعد  لب اقة مالحظة اجلا   العملي املرتبا ابلوري التكنولوجي. اإللكرتو ية

 :تمحري النتائج ومناقشتها -12
تمحددري ومناقشددة النتددائج املتعلقددة لثددر الددتعلُّم التعدداوين التقليددد  يف حتوددي  انانددل املعددريف  -12-1

 املرتبع ابلالت التكنالا ت لدا أفرا  العي ِّنة: 
( بووو  0.01( إىل وجوووود فووورق داا إحصوووائياً رنووود مسوووتوس )1تشووو  النتوووائي املووووواة ابجلووودوا )
التعوواو  التقليوود    الت بيووق القبلووي والبعوود   ختبووار التاصوويل متوسوو ي درجووات  ووالب ومورووة الووتعلنى 

املعر  املرتبا ابلوري التكنولوجي لصاحل الت بيوق البعود ، وميكون تفسو  هوذه النتيجوة   وووء ا رتبوارات 
 التالية:
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تقوووودل اأتوووووس العلمووووي اخلوووواص ابلوووووري التكنولوووووجي ل ووووالب اجملمورووووة اعوووود لووووداثاً وت ووووواراً  -12-1-1
ألفكارهى وت لعاهتى   واا توظيوف التكنولوجيوا   التعلويى, وهوو موا مل اكون متبعواً مون قبولا اوا سوارد   

دا التاصيل املعر  املقدا من خالا ال ومي.  ًز
دراسة ومورة التعلنى التعاو  التقليد  من خوالا العمول التعواو  وتقسويى املهواا سوارد رلو   -12-2-2

, واملفاهيى املرتب ة ابلو ومي والوجل مل تكون متووافرا لوداهى مون قبولا اوا سواهى   لقيوق إكساوى للمعلومات
 مستوس مرتفت   القيا  البعد   ختبار التاصيل املعر . 

تمحدددري ومناقشدددة النتدددائج املتعلقدددة بت د دددد أثدددر الدددتعلُّم التعددداوين التقليدددد  يف تنميدددة اناندددل  -12-2
 نالا ت لدا أفرا  العي ِّنة: العملت املرتبع ابلالت التك

( بووو  0.01( إىل وجوووود فووورق داا إحصوووائياً رنووود مسوووتوس )2تشووو  النتوووائي املووووواة ابجلووودوا )
متوسووو ي درجوووات  وووالب وموروووة الوووتعلنى التعووواو  التقليووود    الت بيوووق القبلوووي والبعووود  لب اقوووة مالحظوووة 

نوةا لصواحل الت بيووق البعود ، وميكون تفسو  هووذه اجلا و  العملوي املورتبا ابلووري التكنولوووجي لودس أفوراد العي ا 
 النتيجة   ووء ا رتبارات التالية:

توف  التدرا  رلو  املهوارات العمليوة مون خوالا التعواون البنواء املتكامول بو  كول وموروة موت  -12-2-1
سووتمدمة، السووماح ابملمارسووة الفرداووة, واملمارسووة   ومورووات, اووا حقووق راموول الروووا روون رمليووة التعلوويى امل

 وكان حافزاً لتجواد األداء, ولقيق اإلتقان امل لوب للمهارات.
احسووا  الفوورد م وول اعموول   إ ووار ومورووة جعلوول اقوووا ابألداء بسالسووة كبوو ا, ودون خوووف  -12-2-2

 الفشل, فسارد ذلع رل  اظهار مهارات, ومواه  املتعلم , والقياا ابألداء بصورا أكثر فارلية.
ائود اجملموروة ابألداء األوا ومشواهدا ابقو  أفوراد اجملموروة لول قبول قيوامهى ابألداء سوارد قياا ق -12-2-3

رلوو  تكوووان خلفيووة جيوودا روون أداء املهووارات العمليووة, وتوورك صووورا واووواة   ذاكوورا املتعلموو  روون األداء 
 اجليد، جعلتهى اقبلون رل  حماكاهتا وأداء هذه املهارا بصورا جيدا.

يف حتوي  انانل  اإللكرتونيةة النتائج املتعلقة لثر التعلُّم التعاوين ابملنتدت  تمحري ومناقش -12-3
 املعريف املرتبع ابلالت التكنالا ت لدا أفرا  العي ِّنة:

( بووو  0.01( إىل وجوووود فووورق داا إحصوووائياً رنووود مسوووتوس )3تشووو  النتوووائي املووووواة ابجلووودوا )
  الت بيوق القبلوي, والبعود   ختبوار  اإللكرتو يوة  ابملنتودًت متوس ي درجات أفراد ومورة التعلنى التعواو 

التاصيل املعر  املرتبا بو ومي الووري التكنولووجي لصواحل القيوا  البعود ، وميكون تفسو  هوذه النتيجوة   
 ووء ا رتبارات التالية:

مي سووارد رلوو  إكسوواوى أتوووس الوو و اإللكرتو يووةدراسووة ومورووة الووتعلنى التعوواو  ابملنتوودًت  -12-3-1
للمعلومات واملفاهيى املرتب ة ابلوري التكنولوجي, والجل مل تكن متوافرا لداهى من قبولا اوا سواهى   لقيوق 

 أفراد العي انة ملستوس مرتفت   القيا  البعد   ختبار التاصيل املعر . 
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سووارد    اإللكرتو يوةابملنتوودًت  تقودل بورومي الوووري التكنولووجي مون خووالا الوتعلنى التعواو  -12-3-2
دا التاصيل املعر  املقدا مون خوالا  تدريى التعاون والتفارل واملشاركة اهلادفة أمناء التعلنى، اا سارد   ًز

 ال ومي.
تقوووودل اأتوووووس العلمووووي اخلوووواص ابلوووووري التكنولوووووجي ل ووووالب اجملمورووووة اعوووودن لووووداثاً وت ووووواراً  -12-3-3

ى   واا توظيف التكنولوجيا   التعليى, وهو ما مل اكن متبعواً مون قبولا اوا سوارد   ألفكارهى, وت لعاهت
دا التاصيل املعر  املقدا من خالا ال ومي.  ًز

يف تنميدة اناندل  اإللكرتونيدةتمحري ومناقشة النتائج املتعلقة لثر التعلُّم التعاوين ابملنتددت   -12-4
 لا ت لدا أفرا  العي ِّنة:العملت املرتبع ابلالت التكنا 

( بووو  0.01( إىل وجوووود فووورق داا إحصوووائياً رنووود مسوووتوس )4تشووو  النتوووائي املووووواة ابجلووودوا )
  الت بيوق القبلوي, والبعود  لب اقوة مالحظوة  اإللكرتو يوةمتوس ي درجات أفوراد وموروة الوتعلنى ابملنتودًت 

ق البعوود ، وميكوون تفسوو  هووذه النتيجووة   ووووء اجلا وو  العملووي املوورتبا ابلوووري التكنولوووجي لصوواحل الت بيوو
 ا رتبارات التالية:

تهووم  الوو ومي مهووارات رمليووة مرتب ووة ابلوووري التكنولوووجي والووجل مل اكوون املتعلمووون رلوو   -12-4-1 
درااوووة ووووا مووون قبووول، موووت تقووودل هوووذه املهوووارات مووون خوووالا تقسووويمها إىل أداءات فرريوووة متسلسووولة ومرتاب وووة 

 درا  رليها وإتقاهنا، اا أ ح للمتعلم  تعلمها واارستها حد إتقاهنا.لتسهيل رملية الت
توووووف  التوووودرا  املناسوووو  للمتعلموووو  رلوووو  أداء املهووووارات العمليووووة سووووارد ذلووووع رلوووو  لقيووووق  -12-4-2

 مستوس مرتفت لدس املتعلم  وساهى   تنمية مهاراهتى العملية.
ناء الت بيق القبلي والبعد  لب اقة مالحظة اجلا   العملي أداء املهارات العملية واارستها أم -12-4-3

 ساهى   إتقان املتعلم  للمهارات.  
تمحدددري ومناقشددددة النتددددائج املتعلقدددة لثددددر الددددتعلُّم التعدددداوين التقليدددد  مقابدددد  الددددتعلُّم التعدددداوين  -12-5

 لدا أفرا  العي ِّنة: يف حتوي  انانل املعريف املرتبع ابلالت التكنالا ت اإللكرتونيةابملنتدت  
( بوو  0.01( إىل وجووود فوورق داا إحصووائياً رنوود مسووتوس )5تشوو  النتووائي املوووواة   اجلوودوا )

متوسووووو ي درجوووووات أفوووووراد وموروووووة الوووووتعلنى التعووووواو  التقليووووود  وأفوووووراد وموروووووة الوووووتعلنى التعووووواو  ابملنتووووودًت 
رتبا ابلووري التكنولووجي لصواحل أفوراد وموروة ا   الت بيق البعود   ختبوار التاصويل املعور  املواإللكرتو ية

 ، وميكن تفس  هذه النتيجة   ووء ا رتبارات التالية:اإللكرتو يةالتعلنى التعاو  ابملنتدًت 
  توووف  أسوولوب تعليموو  تعوواوىن موون بعوود موووفراً  اإللكرتو يووةسوواهى الووتعلنى التعوواو  ابملنتوودًت  -12-5-1

ل املتعلم  إىل اجلامعة لتلق  التعليى التقليد ا جعلهى اقبلون رل  التعلنى من وقت وجهد ورناء سفر وتنق
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أكثوور موون الووتعلنى التعوواو  التقليوود , وذلووع جعوول هنوواك توافووق  اإللكرتو يووةخووالا الووتعلنى التعوواو  ابملنتوودًت 
 واوي جملمورة التعلنى التعاو  ابملنتدًت رل  اجملمورة األخرس. 

حمتوس ال ومي من خالا منتدًت اإل رت ت وما  ات بول هوذه الوسويلة مون امكا يوة  تقدل -12-5-2
توظيف العداود مون العناصور مثول النصووص والصوور واألفوالا املتاركوة، والرسووا، والصووت، ونو  ذلوع مون 
العناصوووور الووووجل اصووووع  رروووووها ابلووووتعلنى التعوووواو  التقليوووود ا سووووارد ذلووووع رلوووو  وجووووود فووووروق بوووو  لصوووويل 

 .  اإللكرتو يةمورت  لصاحل التعلنى التعاو  ابملنتدًت اجمل
ها   التما   الكتاىب وتوظيفتنوع وسائل وأسالي  التعاون رن  راق املراسالت املكتوبة و   -12-5-3

 اإللكرتو يوووةتبوووادا امللفوووات املكتوبوووة حووووا  بيعوووة حمتووووس التعلووويى, والتووودرا  مووون خوووالا وموروووة املنتووودًت 
رلوو  ألا بووة أكثوور موون حاسووة لوودس املتعلموو  وسوواهى   توووافر خلفيووة معرفيووة ننيووة  تسووارد فقوود، اإل رت ووت
 . اإللكرتو يةوسارد ذلع رل  توافق ومورة التعلنى التعاو  ابملنتدًت  ،لداهى
تمحدددري ومناقشددددة النتددددائج املتعلقدددة لثددددر الددددتعلُّم التعدددداوين التقليدددد  مقابدددد  الددددتعلُّم التعدددداوين  -12-6

 يف تنمية انانل العملت املرتبع ابلالت التكنالا ت لدا أفرا  العي ِّنة: اإللكرتونية  ابملنتدت
( بوو  0.01( إىل وجووود فوورق دالووة إحصووائياً رنوود مسووتوس )6تشوو  النتووائي املوووواة   اجلوودوا )

 اإللكرتو يةنتدًت متوس ي درجات أفراد ومورة التعلنى التعاو  التقليد  وأفراد ومورة التعلنى التعاو  ابمل
  الت بيووق البعوود  لب اقووة مالحظووة األداء العملووي املوورتبا ابلوووري التكنولوووجي لصوواحل أفووراد ومورووة الووتعلنى 

 ، وميكن تفس  هذه النتيجة   ووء ا رتبارات التالية:اإللكرتو يةالتعاو  ابملنتدًت 
واملتمثلة  اإللكرتو يةتعلنى التعاو  ابملنتدًت تنوع أسالي  تقدل املهارات العملية من خالا ال -12-6-1

 : )الصووور الثابتووة الرمزاووة، والصووور املتاركووة الرمزاووة، والرسوووا الثابتووة، والرسوووا املتاركووة واملووؤمرات الصوووتية 
والتعليوق الصووي(، مووت التودريى ابألداء العملووي ابلكليوة، سوواهى ذلوع   تفوووق أفوراد ومورووة الوتعلنى التعوواو  

  األداء العملوووي املووورتبا  اإللكرتو يووةرلوو  أفوووراد ومورووة الوووتعلنى التعوواو  ابملنتووودًت  اإللكرتو يوووةملنتوودًت اب
 ابل ومي.

رل  القهاء رل  روامل اخلوف واخلجول والقلوق  اإللكرتو يةسارد التعلنى التعاو  ابملنتدًت  -12-6-2
رل  إ حة فرصوة أداء املوتعلى للمهوارات ذاتيواً والتودرا   رند تلق  التدرا  رل  املهارات، فسارد ال ومي

رليها من بعد ومناقشوة هوذا األداء بو  ومورتول رو  املنتودس قبول قيامول ابألداء الفعلو  أمواا املعلوى اوا أدس 
 لتال  األخ اء, والت ل  رليها وهو ما مل اكن متاح  جمورة التعلنى التعاو  التقليد .

 مقرتظا  الب ث:  -13
  وووء  توائي الباووت ومناقشوتها وتفسوو هاا مت وووت بعوا املقرتحووات الوجل قوود تسوارد   لسوو  

، ومون هوذه اإللكرتو يةرملية التعليى والتعلنى من خالا التعلنى التعاو  التقليد ، والتعلنى التعاو  ابملنتدًت 
 التوصيات: 



 2016 –العدد الثالث  -المجلد الرابع عشر ……. ....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 304 

و  التقليووود  وكوووذلع الووتعلنى التعووواو  ابملنتووودًت موون واقوووت مبووووت فارليووة اسووورتاتيجية الوووتعلنى التعووا -13-1
دا التاصووويل املعووور  و  اجلا ووو  العملوووي املووورتبا ابلووو ومي   الووووري التكنولووووجي لووودس  اإللكرتو يوووة   ًز

(   تقودل بورامي اإللكرتو يوةمنتودًت  –ال الب املعلم ، فيقرتح اب ستفادا من التعلنى التعاو  )تقليود  
 خرس رل  مستوس اجلوا   النظراة واألداء العملي. تعليمية أ

رلو  وموروة الوتعلنى التعواو   اإللكرتو يوةمن واقت مبوت تفوق وموروة الوتعلنى التعواو  ابملنتودًت  -13-2
دا التاصوويل املعوور  املوورتبا ابلوو ومي   الوووري التكنولوووجي لوودس ال ووالب املعلموو  فيقوورتح  التقليود    ًز

رلوو  الووتعلنى التعوواو  التقليوود  رنوود تقوودل املقووررات, والوو امي  اإللكرتو يووةعلنى التعوواو  ابملنتوودًت تفهوويل الووت
 التعليمية واملفاهيى النظراة ل الب تلع املرحلة.

رلو  وموروة الوتعلنى التعواو   اإللكرتو يوةمن واقت مبوت تفوق وموروة الوتعلنى التعواو  ابملنتودًت  -13-3
 تنميوة املهووارات العمليوة املوورتبا ابلو ومي   الووري التكنولوووجي لودس ال ووالب املعلمو  فيقوورتح التقليود   

رلوو  الووتعلنى التعوواو  التقليوود  رنوود تقوودل املهووارات العمليووة  اإللكرتو يووةتفهوويل الووتعلنى التعوواو  ابملنتوودًت 
 ل الب تلع املرحلة.

 مقرتظا  بب ات أالرا:  -14
ئي الدراسووة واسووتكماً  جلوا وو  الباووت ميكوون إجووراء مزاوود موون الدراسووات موون خووالا مووا أظهرتوول  تووا

 والباوت الجل أابن البات أةيتهاا ومنها:
( رلوووو  اإللكرتو يووووةدراسووووة مقار ووووة )الووووتعلنى التعوووواو  التقليوووود  مقابوووول الووووتعلنى التعوووواو  ابملنتوووودًت  -14-1

 لصيل, ال الب وأدائهى   مهارات أخرس.  
(   تنميووة اإللكرتو يووةار ووة )الووتعلنى التعوواو  التقليوود  مقابوول الووتعلنى التعوواو  ابملنتوودًت دراسووة مق -14-2

 مهارات أخصائيي تكنولوجيا التعليى أمناء اخلدمة. 
( اإللكرتو يوةمقابل التعلنى الفردس ابملنتدًت  اإللكرتو يةدراسة مقار ة )التعلنى التعاو  ابملنتدًت  -14-3

 أداء  الب اجلامعة. رل  لصيل و 
(   تقوودل اإللكرتو يووةدراسووة مقار ووة )الووتعلنى الفووردس التقليوود  مقابوول الووتعلنى الفووردس ابملنتوودًت  -14-4

 املقررات الدراسية ل الب التعليى اجلامعي.
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 را عملا

 املرا ع العربية:

بالبدددددا  مهدددددارا  مدددددا ا ميدددددة املعلاماتيدددددة لددددددا (. ة2010هنووووود ربووووود الووووور ن. )إبوووووراهيى،  -
ولووة مكتبووة امللووع فهووود  البكددالار اس يف  امعددة اإلمددا  ممدددد بددن سددعا  ي راسددة محددد ية("،

 .32 -1(، ص 1، ع )15الو نية، مي 

مندداهج الب ددث وبددرا الت ليدد  اإلظوددائت يف (. 1991أبووو ح وو ، فووؤاد، صووادق، تموواا. ) -
 ة. مكتبة األ لو املصراالعلا  النمحية والرتبا ة واال تمالية، القاهرة، 

ير ددل اسددتادا  الددتعلُّم التعدداوين انمعددا والددتعلُّم التعدداوين (. ة1997أبووو رموو ا، حمبووات.  ) -
التنافحددا انمعددا يف  تعلدديم الرتضدديا  لددد  بددلي املرظلددة الرانا ددة العامددة،  راسددا  يف 

 -172(، ص 41، اجلمعيووة املصووراة للمنوواهي و وورق التوودراس، ع )املندداهج وبددرا التدددر  "
204 . 

فالليدددة اسددتادا  الددتعلُّم التعددداوين يف تنميدددة مهددارا  (. ة2006، رموورو جووالا الوودان. )أ وود -
توددميم مااقدددع اإلنرتنددت التعليميدددة لدددا معلمددت احلاسددل اري ابملعاهددد ا زهر ددة واياهددا م 

 .179 -109، ص 131ولة كلية الرتبية جامعة األزهر، ع  حناها"،

فالليددة بددرانمج قددائم للددا الددتعلُّم التعدداوين والمددر ا يف (. 2009الدسوووقي، أ وود ربوود هللا. ) -
تنمية مهار  التجليد والتشطيل لدا معلمت املدارس الرانا ة الونالية للطبالة وأثر ذلك 

 جامعة ا زهر. –رسالة دكتوراا ن  منشورا، كلية الرتبية  للا ا  ا  املهارا لدا الطلي،

ة املباشددرة يف توددميم املاقددم التعليمددا وأثرهددا يف "اخلددرب (. 1998الدسوووقي، حمموود إبووراهيى. ) -
سلسولة دراسوات ويووت، اجلمعيوة املصوراة لتكنولوجيوا  -، ولوة تكنولوجيوا التعلويى نااتج الدتعلُّم"
 (.8التعليى مي )

توار مقرتح لتةمني أبعا  التنا ر التقد  يف متداا منداهج (. 2000الروا  ، إميان حممد. ) -
، رسوالة ماجسووت  نو  منشووورا،  انا دة للبنددا  يف اململكدة العربيددة الحدعا  ةالميد ت  ابملرظلددة الر

ض.  كلية الرتبية للبنات ابلًر
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"فالليدددة اسدددتادا  أسدددلاي الدددتعلُّم التعددداوين للدددا (. 1993السوووعد ، ربووود الووور ن حممووود. ) -
 جامعووة -ة، ولووة كليووة الرتبيووة حتوددي  الوددم ا وا اإللدددا   يف العلددا  و افعيددتهم ل  دداز

 . 236 -191(، ص 18 ن ا، ع )

 أثددددددر بددددددرانمج حتحددددددني أ ا  املعلددددددم للددددددا تدددددددر   رتضدددددديا  (. 2011املقبوووووول، ربوووووود هللا. ) -
 -، رسوووالة دكتووووراه نووو  منشوووورا، كليوووة الرتبيوووة مدددن ظيدددث املدددنهج والتقنيدددة 12 – 7الودددماف 

 جامعة أوهااو.

التعلديم اإللكدرتوين: (. 2005) املوس ، ربد هللا بن ربد العزاز، واملبارك، أ د بن ربود العزاوز. -
ض، شبكة البياوت.ا س  والتطبيقا   ، الًر

أثر استادا     من اسرتاتيجية التعلُّم التعاوين والتقليدد  (. 1998خهر، صالح الدان. ) -
، ولوة دراسوات تربواوة واجتماريوة للا حتوي   الطلي للغة المن واياها م حنا الرتبية المنيدة

 .205-151(، ص 3(، ع )4امعة حلوان ، مي ): كلية الرتبية ج

(. فالليدددة اسدددرتاتيجيل للدددتعلم التعددداوين يف ا حددداي الطدددلي 2003خليفوووة، هشووواا أ وووور. ) -
، رسوالة املعلمني مهارا  تشغي  واستادا  أ هد ة الاسدائ  التعليميدة وتنميدة اياهدا م حناهدا

 جامعة األزهر. -ماجست ، كلية الرتبية

، القوواهرا، مكتبووة خوووارزا  دد  شدد  لددن اسددتادا  اإلنرتنددت(. 2003مخوويس، أ وود حسوون. ) -
 للنشر والتوزات. 

ة، ورقووة رموول "االسددتادا  العددرجم لربجميددا  التااصدد (. 2007سووالمة، ربوو  سوويد حسوو . ) -
 جتموواع املكتوو  الوودائى لاللوواد العوواا  مقدمووة ملووؤمتر الكاتوو  العووريب وحوووار الثقافووات املصوواح 

 مصر، او يو. -حمافظة العرا  ل دابء والكتاب العرب،

التندددا ر التقدددم ممهامددده وسدددب  (. ة2000صووو  ، مووواهر إ اريووول، والرافعووو ، حمووو  حمموووود. ) -
 . 37 - 2(، ص 55ولة العلى والتقنية، ع ) ة،حتقيقه

التندا ر التكنالدا ت وحتدد ث (. 2004ص  ، ماهر إ اريل، وتوفيق، صالح الودان حممود. ) -
   اجلامعي ايدات ابإلسكندراة.، القاهرا، املكتالتعليم
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أثددر االددتلف اطددا الددتعلُّم التعدداوين للددا توددميم (. 2007ربوود ايووافظ،  موور أ وود حممووود. ) -
 –، رسالة ماجست  ن  منشورا، كليوة الرتبيوة وا هة تمال  صم ا  شبكة املعلاما  الدولية

 جامعة حلوان.

ة، ولوة املعلوماتيوة اإللكرتونيدةناقشدة منتدت  امل(. ة2011ربد العا ي، حسن الباتت حممد. ) -
 http://www.informatics.gov.sa/index.php، متاح  : 25، ع اإللكرتو ية

أثددر بعددق بددرا تنميددة مهددارا  التعلدديم الكتدداجم يف (. 1999ربوود الوهوواب، ربوود هللا حمموود. ) -
، رسووالة ري ومهدارا  تدر حده لدددا بدلي شددعبة اللغدة العربيدة بكليددة الرتبيدةالقددرة للدا التعبدد

 جامعة األزهر. -دكتوراه ن  منشورا، كلية الرتبية 

 –، كليوووة الرتبيوووة الاسدددائ  التعليميدددة وتكنالا يدددا التعلددديم(. 2002ربووود املووونعى، رلوووي حممووود. ) -
 جامعة ا زهر.

 التعلُّم اإللكرتوىن المر ا والتعاوين يىتفاللية اسرتاتيج(. ة2006رتمان، الشاات سعد. ) -
 -ة، ولووة تكنولوجيووا التعلوويىالرتبيددة واياهددا م حنددا الددتعلُّم لددرب الا ددل يف حتوددي  بددلي  ليددة
 .62-5(، ص16اجلمعية املصراة لتكنولوجيا التعليى، مي ) سلسلة دراسات ويوت،

ة، ولوة دراسوات هددفني حتقد التعلُّم التعاوين اسدرتاتيجية تددر   (. ة1992كوجع، كوومر. ) -
   (.43(، ع )7تربواة، مي )

، القوووواهرا، دار القيدددداس واإلظوددددا  النمحددددا الرتبددددا (. 1994منسوووو ، حممووووود ربوووود ايلوووويى. ) -
 املعارف.

فالليددة بددرامج  ليددة الرتبيددة  امعددة (. ة2006 شوووان، تيسوو  حممووود، ومهوود ، حسوون ريوو . ) -
ة، يووت مقوودا إىل مووؤمتر ت وووار بوورامي كليووات هدداا قوددا للددا تنميددة التنددا ر التقدد  لدددا بلبت

و  8الرتبية ابلو ن العريب   ووء املستجدات األية والعاملية، املنعقد جبامعة الزقازاق   الفرتا من 
 ف اار.  9

"فعاليددة اسددرتاتيجية مقرتظددة يف (. 2001سوووالى، ةوواا ربوود الوورزاق، سووليمان، خليوول رووووان. ) -
لت ودددي  ومهددارا  االتودداا واالياهددا  حندددا العلددا  لدددا التلميدددذ الددتعلُّم التعدداوين للددا ا

http://www.informatics.gov.sa/index.php
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(، 4(، موووي )3، ولوووة الباوووت   الرتبيوووة ورلوووى الووونفس، كليوووة الرتبيوووة جامعوووة املنيوووا، ع )الودددم"
 .203-179ص
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