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التعلم التشاركي القائم على اجليل الثاني للىية وأثره
يف تنمية مهارات تصميم وإنتاج األلعاب التعليمية
اإللكرتونية لطالبات الصفىف األوىل وفق منط تعلمهم
الممخص_ ٌدؼ البحث الحالي إلِ قياس أثر التعمـ التشاركي القائـ

 .1المقدمة

عمِ الجيؿ الثاىي لمويب في تىهية هٍارات تصهيـ واىتاج األلعاب

يعد التعميـ عبر اإلىترىت هف أٌـ هستحدثات التكىولوجيا

التعميهية اإللكتروىية لطالبات الصفوؼ األولِ وفؽ ىهط تعمهٍـ بكمية

التي ظٍرت ىتيجة التطور العمهي والتكىولوجي في هجاؿ

التربية جاهعة حائؿ عددٌـ ( )21طالبة ،واشتهمت أدوات البحث عمِ

الحاسب واالتصاالت ،والتي أثرت بشكؿ هباشر عمِ عهميتي

اختبار تحصيؿ وبطاقة هالحظة لهٍارات تصهيـ واىتاج األلعاب

التعميـ والتعمـ في عصرىا الحالي ،حيث ساعد اإلىترىت في

التعميهية اإللكتروىية باستخداـ برىاهج  ،JClicوكذلؾ هقياس أىهاط

تحسيف عهمية التعمـ وتطورٌا بها يوفري هف هعموهات واتصاالت

التعمـ والتفكير لتوراىس ،تـ تطبيقٍها قبمياً وبعدياً عمِ عيىة البحث،

وخدهات هتعددة لمهعمهيف والهتعمهيف عمِ حد سواء.

واستخدهت  T.Testوهربع إيتا ببرىاهج الحزـ اإلحصائية SPSS

ولقد ساعدت تكىولوجيا الهعموهات والتقىيات التعميهية

لتحميؿ الىتائج ثـ تفسيرٌا ،وتوصمت الدراسة إلِ الىتائج التالية:

الحديثة والهتطورة في إحداث تغييرات جذرية وىوعية عمِ هجهؿ

 .1يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عىد هستو ( )0.05بيف هتوسطي
درجات عيىة البحث في تطبيؽ االختبار التحصيمي لمحقائؽ

بيئة التعمـ بها يؤدي لالىتقاؿ إلِ ىهط جديد هف التعمـ يتسـ

والهعموهات الهتضهىة في هٍارات تصهيـ وبىاء األلعاب التعميهية

بتعدد الوسائط التعميهية وتزاهىٍا ،وتغير أساليب التعميـ والتعمـ

اإللكتروىية (قبمي ،بعدي) لصالح التطبيؽ البعدي.

وتعددٌا هها أد إلِ إثراء ٌذي البيئة ،والِ اتساع هفٍوـ التعميـ

 .2يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عىد هستو ( )0.05بيف هتوسطي

في الهساحة الزهىية والهكاىية ،األهر الذي رسخ لبروز هفٍوـ

درجات عيىة البحث في تطبيؽ بطاقة هالحظة أداء هٍارات تصهيـ

هجتهعات التعمـ والذي يتسـ بزيادة قابمية أفرادي لمتعمـ [.[1

وبىاء األلعاب التعميهية اإللكتروىية (قبمي ،بعدي) لصالح التطبيؽ

وهف ثـ أصبحت الحاجة همحة إلِ تقىيات تربوية جديدة

البعدي.

توجً هسار إعداد الهتعمهيف في هجتهع الهعرفة ،لهواكبة

 .3تحقؽ بيئة التعمـ التشاركي حجـ تأثير ( ≤  )0.14في الجواىب

هتغيراتً وتحدياتً التي تؤثر في هىظوهة التعميـ والتعمـ وتفرض

الهعرفية والجواىب األدائية لهٍارات تصهيـ واىتاج األلعاب التعميهية

هتطمباتٍا عمِ الطالب تىهية أىفسٍـ عمهياً وتكىولوجياً واجتهاعياً

اإللكتروىية.

وأخالقياً ،واكتساب هٍارات التعمـ لمقرف الحادي والعشريف ،هثؿ

 .4يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عىد هستو ( )0.05بيف هتوسطي

هٍارات

درجات التطبيقيف القبمي والبعدي لعيىة البحث في هقياس أىهاط التعمـ

التواصؿ

واإلبداع

والتشاركية

والقيادة

والكفاءة

التكىولوجية ،وىتيجة لذلؾ ظٍرت كثير هف التقىيات التربوية

والتفكير عىد استخداـ التعمـ التشاركي ،ولصالح التطبيؽ البعدي.

الجديدة بها فيٍا ظٍور التعمـ التشاركي الهعتهد عمِ استخداـ

الكممات المفتاحية :التعمـ التشاركي ،الجيؿ الثاىي لمويب ،االلعاب

أدوات الجيؿ الثاىي لإلىترىت هف شبكات ووسائط هتعددة

التعميهية االلكتروىية ،ىهط التعمـ.

إلكتروىية تفاعمية [.[2
173

وكاف لظٍور تقىيات الجيؿ الثاىي لإلىترىت عمِ الساحة

وقد أجريت العديد هف الدراسات لمتأكد هف فاعمية التعمـ

التربوية بداية لتغيير شكؿ البراهج التعميهية اإللكتروىية وهحتواٌا

التشاركي في تىهية التحصيؿ والهٍارات الهختمفة سواء األدائية

بطريقة أكثر تفاعمية هع الهتعمهيف والهعمهيف في آف واحد ،وكاف

أـ العقمية ،هثؿ دراسات كؿ هف :هٍدي ،الجزار ،األستاذ [،]8

هف بيف تقىيات الجيؿ الثاىي لمويب هواقع الشبكات االجتهاعية

السيد [ ،]9الىاهي [ ،]5إسهاعيؿ [ ،]2عبد العاطي [.[10

التي كاف لٍا ىصيب هف التأثير في جواىب عهميتي التعميـ

ولها كاف األطفاؿ ٌـ هصدر الثروة الحقيقية ،وٌـ األهؿ في

والتعمـ [ ،]3وهف ثـ لـ تعد بيئة التعمـ التقميدية ٌي وحدٌا

تحقيؽ هستقبؿ أفضؿ ،فاالٌتهاـ برعايتٍـ وتىشئتٍـ أهر حيوي

هصدر تقديـ الهعموهات والخبرات التعميهية الالزهة لمهتعمهيف،

تتحدد عمِ ضوئً هعالـ الهستقبؿ.

األهر الذي دعي كثير هف التربوييف لتصهيـ بيئات لمتعمـ

وترتبط حياة األطفاؿ بالمعب ،إذا يتعمهوف ويكتسبوف هف

التشاركي عبر اإلىترىت ،لجذب اٌتهاـ الهتعمهيف وحثٍـ عمِ

خاللً سموكياتٍـ الحياتية ،كها يترؾ المعب بصهات واضحة

تبادؿ اآلراء والخبرات ،واعطائٍـ الفرص الهىاسبة لمتفاعؿ

عمِ هالهح شخصية الطفؿ ويشكؿ هخزوىاً هعرفياً يرتبط بفٍـ

والتشارؾ االجتهاعي ،هف أجؿ بىاء البىية الهعرفية الجديدة بها

الطفؿ وتفكيري [ ،]11وهع تطور الحياة والعمـ تطورت األلعاب

يسهح بالتعمـ الهستهر القائـ عمِ استخداـ التكىولوجيا الحديثة،

التعميهية وتغيرت بشكؿ هثير لمغاية ،حيث دخمت أدوات جديدة

هتخطييف حدود الزهاف والهكاف [.[4

لمعب هستىدة عمِ التكىولوجيا في التعميـ.
وتعتبر األلعاب التعميهية أحد

وتشير أساسيات التربية وعمـ الىفس إلِ أف الدور الذي

أىهاط التعميـ اإللكتروىي

يمعبً التشارؾ والتفاعؿ هع اآلخريف في الىهو الهعرفي والتعمـ

التي تسعِ ىحو تحقيؽ ٌدؼ تعميهي يتـ تحقيقً بعد ههارستٍا،

يىطمؽ هف هبادئ الىظرية البىائية االجتهاعية حيث أكدت عمِ

والغرض هىٍا تىهية واستعدادات الطفؿ ،كذلؾ تحقيؽ األٌداؼ

أف التفاعؿ االجتهاعي ضرورة لالىخراط في تىظيـ الذات ،كها

التربوية لمىشاط التعميهي [.[12
وير الحيمة [ ]13أف المعب اإللكتروىي لً دور كبير في

أىً يستوعب الىهو الهعرفي والتعمـ [.[5
وير ويمز وجوف ] [6أف العالقة بيف الجيؿ الثاىي لمويب

ىهو الىشاط العقمي الهعرفي ولً أٌهية في ىهو الوظائؼ العميا،

والبىائية تأتي هف أف الجيؿ الثاىي لمويب بحكـ طبيعتٍا تستٍدؼ

بدء هف أبسط
كاإلدراؾ والتفكير والخياؿ واإلبداع عف الهتعمـ ً

إيجاد ىوعاً هف التغيرات الحادثة في هجتهع التعمـ باستهرار هها
يساعد في خمؽ هعرفة تصاعدية لد

الوظائؼ إلِ أكثرٌا تعقيداً وبالتالي يتفتح ذٌف الهتعمـ عىدها

يمعب وتىهو لدية القدرة العقمية هف خالؿ تفاعمً هع األلعاب.

الهتعمـ ،وألف الهعرفة

وقد أجريت العديد هف الدراسات التي توضح فاعمية

البىائية ٌي ىتائج لمتفاعؿ االجتهاعي واستخداـ المغة إذا الهعرفة

استخداـ األلعاب التعميهية اإللكتروىية في زيادة تحصيؿ

تشاركية وليست فردية.
ويعد التعمـ التشاركي هف أٌـ االستراتيجيات التي أثبتت

الهتعمهيف وتىهية هٍارات تعميهية ،كدارسة أبو خطوة []14

تهيزٌا وأٌهيتٍا التعميهية ،حيث إىٍا توفر لمهشاركيف فرصة

ودراسة الحهداف [ ،]15ودراسة الصعيدي [ ]16ودراسة أبو

لمتعمـ وهشاركة هصادر الهعموهات الهتىوعة ،فضالً عف إهكاىية

عودة [ ]17التي توصمت بهجهمٍا إلِ وجود فروؽ في زيادة

تبادؿ الخبرات فيها بيىٍـ ،حيث ال يقتصر الٍدؼ الرئيسي لمتعمـ

التحصيؿ وتىهية الهٍارات الهختمفة بيف هتوسطات عالهات

التشاركي عمِ اكتساب الهعرفة وهشاركتٍا فحسب ،بؿ يتعد

الهجهوعة التجريبية والضابطة لصالح الهجهوعة التجريبية التي

ذلؾ إلِ اكتساب الفرد القدرة عمِ بىاء الهعرفة بطرؽ هبتكرة

درست باستخداـ األلعاب التعميهية اإللكتروىية.
هها سبؽ يتضح أٌهية األلعاب التعميهية اإللكتروىية في تشكيؿ

وجديدة ].[7
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حياة األطفاؿ عهاد الهستقبؿ ،واىطالقا هف كوىٍا قد أصبحت

ٌو الذي يىظـ ىشاطات المعب ويوجٍٍا كأدوات لتىهية تفكيرٌـ

هف أٌـ الركائز التي يعتهد عميٍا الىظاـ التعميهي كأداة تعميهية

ويختار هىٍا األلعاب التي تشجعٍـ عمِ التفكير العمهي ،وتىهي

هساعدة ،جاءت فكرة ٌذا البحث الذي يٍدؼ إلِ إكساب

وتطور لديٍـ اتجاٌات إيجابية [ ،]20وقد اٌتهت العديد هف

طالبات الصفوؼ األولِ هٍارات تصهيـ واىتاج األلعاب

الدراسات بالكشؼ عف هد

تأثير ٌذي األلعاب في تىهية

التعميهية اإللكتروىية هف خالؿ استخداـ التعمـ التشاركي القائـ

التحصيؿ والتفكير وهختمؼ الهٍارات هىٍا دراسة كؿ هف

عمِ الجيؿ الثاىي لمويب ووفؽ ىهط تعمهٍـ.

الصعيدي [ ،]16عبدالهجيد ،الهزىي [ ،]21عطية [ ]22والتي

اإلحساس بالمشكمة:

أظٍرت ىتائجٍا تأثير ٌذي األلعاب عمِ األطفاؿ.

ىبع اإلحساس بهشكمة البحث الحالي هف عدة هصادر هىٍا ها

• إجراء دراسة استطالعيً بٍدؼ تحديد هد

يمي:

تصهيـ واىتاج األلعاب التعميهية اإللكتروىية لد

توافر هٍارات
طالبات

الحاجة إلِ

• الدراسات واألدبيات التي اٌتهت باستخداـ التعمـ التشاركي في

الصفوؼ األولِ وفؽ ىهط تعمهٍـ ،وكذلؾ هد

العهمية التعميهية ،وتأثيرٌا عمِ التحصيؿ وتىهية الهٍارات

توظيؼ التعمـ التشاركي في تىهية ٌذي الهٍارات ،تـ تطبيؽ

الهختمفة ،هىٍا دراسة كؿ هف الغوؿ [ ،]18الىاهي [ ،]5عبد

االستبياف عمِ عيىة قواهٍا ( )18طالبة هف طالبات الصفوؼ

العاطي [ ]10حيث أوصت جهيعٍا باستخداـ بيئة التعمـ

األولِ بكمية التربية بحائؿ الهستو السابع لمتعرؼ عمِ واقع

التشاركي في العهمية التعميهة.

اهتالؾ الطالبات لهٍا ارت تصهيـ واىتاج األلعاب التعميهية

• توصيات الهؤتهرات هثؿ الهؤتهر العمهي السىوي العاشر

اإللكتروىية ،ورغبتٍـ في العهؿ التشاركي ،حيث تبيف هف خالؿ

لتكىولوجيا التعميـ اإللكتروىي وهتطمبات الجودة الشاهمة

ٌذي الدراسة وجود قصور في أداء الههارسات العهمية لكيفية

( ،)2005وهؤتهر تكىولوجيا التعميـ اإللكتروىي وتحديات

تصهيـ وبىاء تمؾ الهٍارات ،وكذلؾ افتقارٌـ إلِ العهؿ التشاركي

التطوير التربوي في الوطف العربي ( ،)2009والهؤتهر الدولي

وترجع الباحثة ذلؾ إلِ أف الطالبة تقوـ بدراسة الهقررات وفؽ

الثاىي لمتعمـ اإللكتروىي والتعميـ عف بعد ( ،)2011والهؤتهر

رغبتٍا الخاصة دوف التقيد بهواد هحددة خالؿ الفصؿ الدراسي

الدولي الرابع لمتعمـ اإللكتروىي والتعميـ عف بعد ( ،)2015حيث

الواحد ،هها يجعؿ وجود حاجز بيف الطالبات في الهحاضرة،

أوصت ٌذي الهؤتهرات بضرورة تصهيـ وتطوير هجتهعات التعمـ

فكؿ هادة بٍا هجهوعة جديدة هف الطالبات في الفصؿ الدراسي

اإللكتروىي التفاعمية وتوظيفٍا الشبكات االجتهاعية بشكؿ فاعؿ

الواحد ،وبالتالي عدـ وجود تشارؾ وتعاوف بيىٍـ.
وبىاء عمِ ها سبؽ يتضح الحاجة إلِ استخداـ أساليب

التحوؿ هف التعمـ
لتحقيؽ األٌداؼ التعميهية الهطموبة ،وأٌهية
ّ
اإللكتروىي  E-learningإلِ التعمـ التشاركي Electronic

التعمـ الحديثة والسيها التعمـ التشاركي ،لخمؽ األلفة والتعاوف

 Collaborative Learningباعتبار أف ىهط التعمـ التشاركي

والشغؼ إلِ التعمـ هف خالؿ الهشاركة لتىهية هٍارات طالبات

والهشاركة الهجتهعية ٌدفا تربويا رئيسا يضاؼ إلِ الٍدؼ

الصفوؼ األولِ في تصهيـ واىتاج األلعاب التعميهية

السموكي واإلدراكي في ٌياكؿ التعميـ الهعاصرة.

اإللكتروىية.
 .2مشكمة الدراسة

• يعد التعميـ بالمعب هف وسائؿ تىهية التفكير عىد الطفؿ ،وتىهية
شخصيتً الهعرفية ،والعاطفية ،واالجتهاعية ،فتىهو قدرتً عمِ

تتحدد هشكمة البحث الحالي في وجود قصور ألداء طالبات

الكالـ ،بحيث تصبح حصيمتً المغوية أكثر وأغىِ ،كها يوسع

الصفوؼ األولِ بكمية التربية لهٍارات تصهيـ واىتاج األلعاب

المعب هداركً ،ويكسبً القدرة عمِ التخيؿ [ ،]19فالهعمـ الفعاؿ

التعميهيػ ػة اإللكتروىي ػة ،لػ ػ ػذا يسعػ ػ ػِ البح ػ ػث لإلجاب ػة عف التساؤؿ
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وذلؾ هف خالؿ قياس أثر التعمـ التشاركي في تىهية كؿ هف:

الرئيس التالي:

 -الهٍارات الهعرفية لتصهيـ وبىاء األلعاب التعميهية اإللكتروىية

أ .أسئمة الدراسة
"ها أثر التعمـ التشاركي القائـ عمِ الجيؿ الثاىي لمويب في تىهية

لد طالبات الصفوؼ األولِ.

هٍارات تصهيـ واىتاج األلعاب التعميهية اإللكتروىية لد طالبات

 -الهٍارات األدائية لتصهيـ وبىاء األلعاب التعميهية اإللكتروىية

الصفوؼ األولِ وفؽ ىهط تعمهٍـ؟"

لد طالبات الصفوؼ األولِ.

ويتفرع هف ذلؾ التساؤالت التالية:

 .4التعرؼ عمِ أىهاط التعمـ والتفكير لد

 -1ها الحقائؽ والهعموهات الهتعمقة بهٍارات تصهيـ واىتاج

األولِ (عيىة البحث).

األلعاب التعميهية اإللكتروىية؟

 .5التعرؼ عمِ فعالية استخداـ التعمـ التشاركي في تىهية أىهاط

 -2ها هٍارات تصهيـ واىتاج األلعاب التعميهية اإللكتروىية؟

التعمـ والتفكير.

 -3ها أثر استخداـ التعمـ التشاركي القائـ عمِ الجيؿ الثاىي

ج .أهمية الدراسة

لمويب في تىهية الحقائؽ والهعموهات الهتضهىة لهٍارات تصهيـ

ىبع أٌهية ٌذا البحث هف حيث كوىً:

واىتاج األلعاب التعميهية اإللكتروىية؟

 .1يعد أحد البحوث التطويرية في هجاؿ تكىولوجيا التعميـ حيث

 -4ها أثر استخداـ التعمـ التشاركي القائـ عمِ الجيؿ الثاىي

يقوـ عمِ تبىي أحد ىهاذج التصهيـ التعميهي وتطبيقً في الواقع

لمويب في تىهية هٍارات تصهيـ واىتاج األلعاب التعميهية

الفعمي.

اإللكتروىية؟

 .2يعتبر اىعكاساً لالتجاٌات التربوية الحديثة التي تؤكد عمِ

 -5ها حجـ تأثير التعمـ التشاركي في الجواىب الهعرفية

االٌتهاـ بتصهيـ وبىاء األلعاب اإللكتروىية وتوظيفٍا في التعميـ.

والجواىب األدائية لهٍارات تصهيـ واىتاج األلعاب التعميهية

 .3يعد أحد األساليب التي تٍتـ بالتفاعؿ بيف الهعالجة

اإللكتروىية؟

واالستعداد والتي توائـ بيف طريقة التعمـ والفروؽ الفردية بيف

ٌ -6ؿ يوجد فرؽ بيف أىهاط التعمـ والتفكير لد

طالبات

طالبات الصفوؼ

الهتعمهيف.

الصفوؼ األولِ؟

 .4يصهـ بيئة تعمـ تشاركي لتدعيـ العهؿ الجهاعي بيف

 -7ها فعالية استخداـ التعمـ التشاركي في تىهية ىهط التعمـ

الطالبات في تصهيـ وبىاء األلعاب التعميهية اإللكتروىية ،وتبادؿ

والتفكير لد طالبات الصفوؼ األولِ؟

اآلراء فيٍا.

ب .أهداف الدراسة

 .5يوظؼ بعض أدوات التعمـ التشاركي القائـ عمِ الجيؿ الثاىي

يٍدؼ البحث الحالي إلِ عالج الهشكمة البحثية هف خالؿ

لمويب في التعميـ بصفة عاهة ،والجاهعي بصفة خاصة لتحقيؽ

تحقيؽ األٌداؼ التالية:

التواصؿ الدائـ بيف الهعمـ والهتعمـ دوف اعتبار لمهكاف أو

 .1تحديد الهعايير الالزهة لتصهيـ بيئة التعمـ التشاركي الالزهة

الزهاف.

إلكساب هٍارات تصهيـ وبىاء األلعاب التعميهية اإللكتروىية.

 .6يوجً ىظر التربوييف وواضعي الهىاٌج إلِ أىهاط التعمـ

 .2تصهيـ بيئة تعمـ تشاركي إلكساب طالبات الصفوؼ األولِ

والتفكير في العهمية التعميهية بصفة عاهة وتصهيـ واىتاج

هٍارات تصهيـ وبىاء األلعاب التعميهية اإللكتروىية.

األلعاب التعميهية اإللكتروىية بصفة خاصة ،وذلؾ عىد التخطيط

 .3عالج ضعؼ الهستو

الهعرفي والهٍاري لد

لمهىاٌج ولألىشطة التعميهية ولمخبرات ولمبراهج ،وأف يأخذ في

طالبات

االعتبار تىشيط وظائؼ الىصفيف الكروييف لمدهاغ هعاً بدالّ هف

الصفوؼ األولِ لتصهيـ وبىاء األلعاب التعميهية اإللكتروىية،
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استخداـ طرؽ تقميدية رتيبة تىهي ىهط واحد عمِ حساب الىهط

• الهتغيرات التابعة :تتهثؿ في درجات الكسب في كؿ هف:

اآلخر ،هها يدفع أحياىاً بعض الطالبات إلِ التسرب أو الرسوب

 -التحصيؿ الهعرفي.

الهتكرر.

 -بطاقة هالحظة األداء.

د .فروض الدراسة

 -هقياس توراىس ألىهاط التعمـ والتفكير.

 .1يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عىد هستو ( )0.05بيف

• الهتغير الضابط :درجات القياس القبمي لكؿ هف (اختبار

هتوسطي درجات عيىة البحث في تطبيؽ االختبار التحصيؿ

التحصيؿ – بطاقة األداء الهٍاري – هقياس توراىس ألىهاط

لمحقائؽ والهعموهات الهتضهىة في هٍارات تصهيـ وبىاء األلعاب

التعمـ والتفكير).

التعميهية اإللكتروىية (قبمي ،بعدي) لصالح التطبيؽ البعدي.

حدود البحث:

 .2يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عىد هستو ( )0.05بيف

يقتصر البحث الحالي عمِ:

هتوسطي درجات عيىة البحث في تطبيؽ بطاقة هالحظة أداء

 .1بعض أدوات التعمـ التشاركي القائـ عمِ الجيؿ الثاىي لمويب

هٍارات تصهيـ وبىاء األلعاب التعميهية اإللكتروىية (قبمي،

والتي تتهثؿ في :الهدوىات – الويكي – أداة ىاقؿ األخبار

بعدي) لصالح التطبيؽ البعدي.

RSS
 .2الهعارؼ والهٍارات الخاصة بتصهيـ وبىاء األلعاب التعميهية

 .3تحقؽ بيئة التعمـ التشاركي حجـ تأثير (≤ )0.14في

اإللكتروىية بهقرر إىتاج واستخداـ الوسائؿ التعميهية باستخداـ

الجواىب الهعرفية والجواىب األدائية لهٍارات تصهيـ واىتاج

برىاهج JClic

األلعاب التعميهية اإللكتروىية.

 .3طالبات الهستو السابع قسـ الصفوؼ األولِ بكمية التربية

 .4يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عىد هستو ( )0.05بيف

جاهعة حائؿ.

هتوسطي درجات التطبيقيف القبمي والبعدي لعيىة البحث في

 .4اتباع ىهوذج  ECLEكأحد ىهاذج التصهيـ التعميهي لبيئة

هقياس أىهاط التعمـ والتفكير عىد استخداـ التعمـ التشاركي،

التعمـ التشاركي.

ولصالح التطبيؽ البعدي.

ه .مصطمحات الدراسة

هىٍج البحث:

 -التعمـ التشاركي:

استخدهت الباحثة هىٍج البحث التطويري ويتـ ذلؾ هف

ُيعرؼ التعمـ التشاركي بأىً "ىهط هف التعمـ قائـ عمِ

خالؿ تطبيؽ أحد ىهاذج التصهيـ التعميهي لبيئة التعمـ التشاركي

التفاعؿ االجتهاعي بيف الهتعمهيف في هجهوعات صغيرة

هتهثالً في ىهوذج  ،ECELكها استخدـ الهىٍج الوصفي في

يتشاركوف تحقيؽ أٌداؼ وهٍاـ تعميهية هشتركة هف خالؿ

إعداد اإلطار الىظري وأدوات الدراسة وتحميؿ الىتائج وتفسيرٌا

أىشطة جهاعية هىظهة وهخططة ،باستخداـ أدوات التواصؿ

وتقديـ التوصيات والبحوث الهقترحة ،كها استخدـ الهىٍج شبً

عبر الويب وخدهاتٍا ،وٌو يركز عمِ توليد الهعرفة وليس

التجريبي لقياس أثر استخداـ التعمـ التشاركي في تىهية األلعاب
التعميهية اإللكتروىية لد

استقبالٍا ،هف خالؿ ىشاط الهتعمـ وايجابياتً وتوجيٍات الهعمـ

طالبات الصفوؼ األولِ وفؽ ىهط

وارشاداتً [.[23

تعمهٍـ.

ويعرفً ] Salmons [24بأىً "بىاء الهعارؼ والهىاقشات
ُ

هتغيرات البحث:

ذات الهعىِ وحؿ الهشكالت هف خالؿ الهشاركة الهتبادلة

تتهثؿ هتغيرات البحث فيها يمي:

لهجهوعتيف أو أكثر هف الهتعمهيف في جٍد هىسؽ باستخداـ

• الهتغير الهستقؿ :بيئة التعمـ التشاركي.

اإلىترىت".
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المعب ،لذا تعتهد عمِ روح الهىافسة إلثارة دافعية التمهيذ ،وطرد

ويعرؼ إجرائياً بأىً "ىهط هف التعمـ قائـ عمِ التفاعؿ
ُ

الهمؿ والرتابة هف المعبة".

االجتهاعي بيف الهتعمهيف ،حيث يعهموف في هجهوعات صغيرة
ويتشاركوف هف خالؿ أىشطة جهاعية في إىجاز الهٍاـ لتحقيؽ

وتُعرؼ إجرائياً بأىٍا "برهجية تعميهية إلكتروىية تقدـ التعمـ

األٌداؼ التعميهية الهرجوة باستخداـ أدوات التواصؿ الهختمفة

عف طريؽ المعب ،وتستخدـ تقىية الوسائط الهتعددة الههزوجة

القائهة عمِ الجيؿ الثاىي لمويب".

بالتسمية ،وثير دافعية األطفاؿ لمقياـ بأىشطة ٌادفة لتحقيؽ

 -الجيؿ الثاىي لمويب:

أٌداؼ تعميهية تربوية".
 -أىهاط التعمـ:

ُيعرؼ الجيؿ الثاىي لمويب بأىً "حزـ صغيرة هف

الهعموهات تىتقؿ عبر الشبكات وترتبط هع بعضٍا بطريقة هرىة

يعرؼ قطاهي [ ]28أىهاط التعمـ بأىٍا "الطريقة التي يتعمـ

تدهج أدوات هىفصمة لتكاهؿ بعضٍا البعض عبر الويب وٌو

بٍا الفرد ويستوعب ها يعرض عميً هف خبرات تعميهية ،وٌو

يعتهد عمِ أدوات هثؿ الويكي ،والهدوىات ،وغيرٌا هف براهج

الطريقة الهفضمة التي يستخدهٍا الرد في تىظيـ ،وهعالجة

اإلىترىت االجتهاعية التي تدعـ تكويف هجتهعات التعميـ عبر

الهعموهات ،والهشكالت".
ويعرفٍا فميهىج ،وبوىويؿ [ ]29بأىٍا "الطريقة التي

الشبكات" [.[25

يستقبؿ بٍا الهتعمـ الهعرفة والهعموهات والخبرات وطريقة ترتيبً

ويعرفً ] Yowell & James [26بأىً "التطبيؽ الذي
ُ

وتىظيهً لٍا ،ثـ الطريقة التي يسجؿ ويرهز ويدهج فيٍا ٌذي

يستخدـ شبكة اإلىترىت كبيئة ويسهح بالهشاركة الفعالة والتعاوف
والتفاعؿ بيف الهستخدهيف ،ويتهيز بإىشاء وهشاركة الهصادر

الهعموهات ويحتفظ بٍا في هخزوىً الهعرفي ،وهف ثـ استرجاعٍا

الفكرية واالجتهاعية بيف الهستخدهيف".

بطريقة في التعبير عىٍا.
وتُعرؼ إجرائياً بأىٍا "هيؿ الرد إلِ استخداـ أحد الىصفيف

ويعرؼ إجرائياً بأىً "أسموب جديد هف اإلىترىت يعتهد
ُ

عمِ حجـ دعـ االتصاؿ بيف الهستخدهيف ،وتعظيـ دور

الكروييف لمهخ أكثر هف اآلخر ،هقياساً ٌي الدرجة التي تحصؿ

الهستخدـ في إثراء الهحتو الرقهي عمِ اإلىترىت ،ويىعكس ٌذا

عميٍا الطالبة في هقياس أىهاط التعمـ والتفكير والذي قاـ بإعدادي

في بىاء عدد هف التطبيقات التي تحقؽ سهات وخصائص الويب

توراىس وآخروف Torance et al, 1984

أبرزٌا الهدوىات والتأليؼ الحر والشبكات االجتهاعية".

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة
تعد تطبيقات الجيؿ الثاىي لمويب هف الوسائؿ الرئيسية في

 األلعاب التعميهية اإللكتروىية:يعرؼ الحيمة [ ]20األلعاب التعميهية اإللكتروىية بأىٍا

أىظهة التعمـ التشاركي بها تتضهىً هف أدوات تفيد الهتعمهيف في

"ىشاط تعميهي تعمهي ،ووسيط فعاؿ ،يكسب األطفاؿ الذيف

بىاء الهعارؼ الجديدة وتىهية الهٍارات ،كها أىٍا أصبحت وسيمة

يهارسوىً ويتفاعموف هع أىواعً الهختمفة ،وخبراتً الهباشرة،

رئيسية لزيادة إتاحة الهحتو اإللكتروىي هف خاللٍا واستخداهٍا

ويتقيدوف بقواعدي ،وقواىيىً ،وشروطً – دالالت تعميهية ،تربوية

في إيجاد بيئة تفاعمية فيها بيف الهتعمهيف ،وفي ضوء ذلؾ

إىهائية ،ألبعاد شخصيتٍـ العقمية ،والوجداىية ،والحركية".

يتىاوؿ اإلطار الىظري لمبحث ثالث هحاور ،الهحور األوؿ:

ويعرفٍا الحربي [ ]27بأىٍا "برهجيات تٍدؼ إلِ الهزج

التعمـ التشاركي القائـ عمِ الجيؿ الثاىي (الهفٍوـ – األدوات)،

بيف التعمـ وبيف الترفيً في آف واحد ،وذلؾ لتوليد اإلثارة

الهحور الثاىي :األلعاب التعميهية اإللكتروىية ودورٌا في العهمية

والتشويؽ والرغبة الجادة في التعمـ الههزوج بالترفيً ،وتعتهد عمِ

التعميهية ،والهحور الثالث :أىهاط التعمـ وعالقتٍا بالتعمـ

وضع التمهيذ أهاـ هشكمة تتحد

التشاركي.

ذٌىً ويقوـ بحمٍا عف طريؽ
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الهحور األوؿ :التعمـ التشاركي القائـ عمِ الجيؿ الثاىي لمويب

هها يتيح عهمية تبادؿ لألفكار والهعموهات Cross-

(الهفٍوـ – األدوات):

 ،fertilizationويعطِ اٌتهاـ لوجٍات الىظر الهتعددة

لقد تطور هفٍوـ التعميـ اإللكتروىي بشكؿ سريع ىظ اًر

والهختمفة والهتعمقة بهوضوع التعمـ" ،ويعرؼ خهيس ]34[ ،بأىً

لمتغيرات التكىولوجية التي حدثت هؤخ اًر ،فظٍر هفٍوـ التعميـ

"هدخؿ واستراتيجية لمتعميـ يعهؿ الهتعمهوف فيٍا هعاً في

الهعتهد عمِ الحاسب في هطمع الثهاىيات هف القرف العشريف،

هجهوعات صغيرة أو كبيرة ،ويتشاركوف في إىجاز الهٍهة أو

ثـ الوسائط الهتعددة في بداية التسعيىيات ،وفي هىتصفٍا دخؿ

تحقيؽ أٌداؼ تعميهية هشتركة ،حيث يتـ اكتساب الهعرفة

هفٍوـ اإلىترىت ،وىظ اًر لمتداخؿ في بيئة اإلىترىت فقد أوجدت

والهٍارات أو االتجاٌات هف خالؿ العهؿ الجهاعي الهشترؾ،

األىظهة التي تتحكـ وتدير عهمية التعمـ في ٌذي البيئة هف خالؿ

وهف ثـ ٌو يركز عمِ الجٍود التعاوىية التشاركية بيف الهتعمهيف

ىظـ إدارة التعلم Learning Management System

لتوليد الهعرفة ،وليس استقبالٍا هف خالؿ التفاعالت االجتهاعية،

) ،(LMSثـ ظٍرت هفاٌيـ حديثة في التعميـ الهعتهد عمِ

ويكوف التعمـ هتهركز حوؿ الهتعمـ ،حيث يىظر إلِ الهتعمـ

اإلىترىت هف خالؿ تطور برهجياتً وأىظهتً فيها أطمؽ عميً

كهشارؾ ىشط في عهمية التعمـ".
وهها سبؽ ىالحظ أف التعمـ التشاركي ليس هرادفاً لمتعمـ

تطبيقات الجيؿ الثاىي لمويب [.[30
وقد ظٍر هصطمح الجيؿ الثاىي لمويب ألوؿ هرة عاـ

التعاوىي واف كاىا هتشابٍاف في أىٍها هف األساليب التربوية

 2004عمِ يد تيـ أورلي ،ودوؿ دوجرتي حيث استخدـ ٌذا

الحديثة التي تٍدؼ إلحداث تعمـ الفرد في هجهوعات صغيرة،

الهصطمح لوصؼ االتجاٌات التقىية الحديثة ،وقد حدد لٍا

ويعد األوؿ قائـ عمِ التفاعؿ االجتهاعي بيف الهتعمهيف هف

هجهوعة هف الخصائص تتمخص في التفاعمية والتعاوىية

خالؿ تكىولوجيا االتصاؿ عبر الويب.
فالتعمـ التعاوىي يعد بىاء ٌيكمي لمتعمـ يتـ التعاوف بيف

وهشاركة الهستخدـ [.[31
ويعد التعمـ التشاركي هف استراتيجيات التعمـ اإللكتروىي

الهتعمهيف في أداء الهٍهات الهطموبة ،دوف أف يعيؽ بعضٍـ

التي تتهركز حوؿ الهتعمـ حيث تعتهد عمِ التفاعؿ االجتهاعي

بعضاً أو يتىافسوف ،كؿ هىٍـ يعهؿ في هشروعة ،كأف يجري

كأساس لبىاء الهعرفة وذلؾ هف خالؿ توظيؼ أدوات التواصؿ

تجربة هعيىة ،أو يكتب بحثاً ،ولكىٍـ يتعاوىوف في تحقيؽ أٌداؼ

وتكىولوجيا االتصاؿ عبر الويب التي تعتبر وسط فعاؿ يساعد

هتشابٍة العتيبي ،الطيب ،]35[ ،أها التعمـ التشاركي فيعد

في بىاء الهفٍوـ االجتهاعي لمتعمـ وتطويري ،ويؤكد عمِ التعمـ

استراتيجية أو هدخؿ لمتعمـ يقوـ عمِ العهؿ في هجهوعات

التشاركي [ ،]18حيث أوضح دواىز [ ]32أف السهة االجتهاعية

لتحقيؽ ٌدؼ واحد ،لكؿ فرد دور هحدد (يحددي لىفسً) فعهؿ

والتشاركية ٌي الههيزة لبرهجيات التعمـ التشاركي باعتباري الجيؿ

كؿ فرد يكهؿ عهؿ بقية الهجهوعة ،وبالتالي ال يتبادلوف األدوار

الثاىي لمويب هف التعمـ اإللكتروىي.

في أدائٍـ لمهٍاـ التشاركية ،ويجتهع أفراد الهجهوعة لمتشاور

وظٍرت تعريفات كثيرة لمتعمـ التشاركي Collaborative

والهىاقشة حوؿ األفكار والهعموهات الهكتسبة إلىتاج هعرفة أو

 E-Learningهىٍا ،تعرؼ ستاؿ وكوسشهاف وشاترز []33

قيهة عمهية جديدة أو اكتساب هٍارات جديدة ،وبالتالي ٌو

بأىً "عمـ هف العموـ الهعىية بدراسة كيؼ يتهكف الهتعمهوف هف

هتهركز حوؿ الهتعمـ ،ويؤكد عمِ تفاعؿ هتعمـ  -هتعمـ [.[18

التعمـ جىبا إلِ جىب بهساعدة أجٍزة الكهبيوتر أو بهساعدة

وير خهيس [ ]34أف أٌهية هدخؿ التعمـ التشاركي

التكىولوجيا لضهاف تحسيف عهمية التعمـ وتوظيؼ العهؿ

ترجع لعدة ههيزات حيث أىً يساعد في :استخداـ الطالب

الجهاعي حتِ يستطيع الهتعمهوف هىاقشة أفكارٌـ وطرح آراءٌـ،

لهصادر الهعموهات في بحثٍـ ،وتوجيً جٍودٌـ ىحو التوصؿ
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إلِ الهعموهات هف هصادر هختمفة وجهعٍا ،وتىظيهٍا ،إضافة

واالتجاي ىحو تعمـ الكيهياء عبر الويب ،وتوصمت الدراسة إلِ

قيهة إلِ ٌذي الهصادر ،وذلؾ هف خالؿ تداوؿ الطالب لٍا،

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف هتوسطات درجات

وبىاء تهثيالت لهعارفٍـ الخاصة لتحقيؽ أٌداؼ تعميهية هحددة،

التطبيقيف القبمي والبعدي لصالح البعدي في كؿ هف هقياس

كها يتشارؾ الهتعمهيف في الهعموهات يتصموف هعاً ويىسقوف

االتجاي ىحو تعمـ الكيهياء ،هقياس هٍارات التواصؿ االجتهاعي،

األىشطة ،ويتعاوىوف في بىاء الهىتوجات الهعرفية ،إلِ جاىب

وقد أوصت الدراسة بضرورة التوسع في استخداـ بيئات التعمـ

تزويد الهتعمهيف بهساىدة هعرفية لهساعدتٍـ في بىاء أىشطتٍـ

التشاركي.
كها استٍدفت دراسة فوزي [ ]37التعرؼ عمِ فعالية

وتعمهٍـ.
ويتهيز التعمـ التشاركي بالهالهح التالية [:[36

برىاهج تدريبي قائـ عمِ التعمـ الشبكي التشاركي في تىهية

• يطبؽ كثي اًر هف الىظريات التربوية هثؿ التعمـ التعاوىي ،التعمـ

كفايات الهعمهيف في توظيؼ تكىولوجيا التعميـ اإللكتروىي في

الهقصود ،التعمـ القائـ عمِ الهصادر ،التعمـ القائـ عمِ

التدريس ،وتوصمت الدراسة إلِ فعالية البرىاهج في تحسيف

الهشروعات.

الجواىب الهعرفية والهٍىية والوجداىية لكفايات توظيؼ تكىولوجيا

• التفاعؿ واالعتهاد الهتبادؿ بيف الهتعمهيف ،وكؿ فرد في

التعميـ اإللكتروىي في التدريس ،وأرجع الباحث ذلؾ إلِ استخداـ

الهجهوعة لً دور أساسي ال يكتهؿ العهؿ إال بً.

التعمـ التشاركي.
ويوجد عديد هف أدوات التعمـ التشاركي ،وقد تـ استخداـ ثالثة

• الهسئولية الفردية ،فكؿ رد هسئوؿ عف إتقاف التعمـ الذي تقدهً
الهجهوعة.

أدوات في ٌذا البحث باعتبارٌـ التطبيقات األكثر استخداهاً:

• الثواب الجهاعي ،فٍىاؾ دواع أساسية لكي يظؿ العهؿ

أ :الويكي
يعتبر الويكي أحد أشٍر هعالـ ثورة الجيؿ الثاىي لمويب،

الجهاعي قائهاً ،ال تتـ الهكافأة إال بعد إىٍاء العهؿ الكمي.

فٍو هزيج هف هوقع ويب وهستىد هعالج كمهات ،حيث يهكف

• التدريب الجهاعي هف خالؿ هواقع اجتهاعية تواصمية.
وقد أكدت العديد هف الدراسات عمِ فاعمية التعمـ

قراءتً فقط هثؿ أي هوقع آخر ،ولكف قوتً الحقيقية تكهف في أىً

التشاركي القائـ عمِ الجيؿ الثاىي لمويب في تىهية التحصيؿ
وبعض الهٍارات الهختمفة ،هثؿ دراسة السيد ]9[ ،والتي

ُيهكف هجهوعة هف األفراد وزوار الهوقع عمِ العهؿ بشكؿ
تعاوىي عمِ هحتو

استٍدفت بىاء ىظاـ هقترح لبيئة تعمـ تشاركي عبر اإلىترىت

الحاجة إلِ التسجيؿ [.[38

لتىهية هٍارات حؿ الهشكالت واالتجاٌات ىحو بيئة التعمـ لد

الهوقع باستخداـ هستعرض ويب دوف

والسهة األبرز لهواقع الويكي ٌي السهاح لمهستخدهيف

طالب تكىولوجيا التعميـ ،وجاءت الىتائج دالة إحصائياً لصالح

بالعهؿ التعاوىي عمِ بىاء الهحتو بحرية كاهمة في اإلضافة

الهجهوعة التجريبية الثاىية كؿ هف اختبار التحصيؿ وبطاقة

والحذؼ ودوف الحاجة لتهمؾ الهحتو أو هواجٍة أيً قيود عمِ

الهالحظة وهقياس االتجاي البعدي ،وأوصت الدراسة باالٌتهاـ

الوصوؿ ،وبالتالي فإف ىهوذج العهؿ في الويكي يسهح هف ىاحية

باستخداـ بيئات التعمـ اإللكتروىي التشاركي في تدريس الهقررات

لقطاع هف الهستخدهيف بالتجوؿ إلِ هجتهع يقوـ أفرادي بهشاركة

التعميهية لها لٍا هف ههيزات عديدة.

هجٍودٌـ وهعارفٍـ ،وهف ىاحية أخر فأف تصهيـ هواقع الويكي
يوفر إهكاىيات كبيرة إلدارة الهعرفة ضهف سياؽ ىشاط هعيف أو

كها استٍدفت دراسة إسهاعيؿ ]2[ ،تصهيـ بيئة هقترحة

هشروع ها.

لمتعمـ التشاركي قائهة عمِ توظيؼ الشبكات االجتهاعية كفضاء

وقد قاهت دراسة كريبس وليدوج وهيمر [ ]39بتطبيؽ تقىية

تعميهي  -اجتهاعي ،لتىهية هٍارات التواصؿ اإللكتروىي الشبكي
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الويكي  Wikiلتعزيز التشارؾ بيف التالهيذ لتعمـ هادة
الرياضيات؛ ألىٍا تسهح بإىشاء الهحتو
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 تعطِ لمطالب الدافعية الذيف يشعروف بالخجؿ هف الهشاركة. -تسٍؿ عهمية االرشاد والتوجيً بيف الهعمـ والطالب.

التشاركي ،وكذلؾ

الهشاركة في الكتابة ،واىشاء روابط جديدة لٍذا الهحتو هف قبؿ

لذا تعتبر الهدوىات هف أدوات االتصاؿ الفعالة في العهمية

الهتعمهيف ،فضال عف إهكاىية تطبيؽ الويكي لتحقيؽ الهشاركة

التعميهية ،حيث يهكف استخداهٍا بشكؿ فعاؿ هع الطالب

الجهاعية إلدارة هحتو

لمتواصؿ هع الهعمـ حتِ خارج إطار الهقعد الدراسي.

في التعمـ الرسهي ،وأظٍرت ىتائج

ولقد خمصت عديد هف الدراسات هثؿ دراسة روبيرتسوف

الدراسة إيجابية تعمـ هادة الرياضيات باستخداـ تقىية الويكي ىظ ار

] [46] Tekinarsland ،[45أف الهعمهيف وجدوا الهدوىات

لتعزيز التفكير والتشارؾ لد التالهيذ هف خاللٍا.
وٌذا يتفؽ هع البحث الحالي حيث يتـ استخداـ أداة الويكي

سٍمة االستخداـ ،وأف لٍا دور هٍـ في دعـ التعمـ التعاوىي وأىٍا

خاص بتصهيـ وبرىاهج األلعاب

تتسـ بالهروىة حيث أهكىٍـ استخداهٍا في الوقت والزهاف

لقدرتٍا عمِ إدارة هحتو

الهىاسب وأىٍـ يستطيعوف هراجعة الهوضوعات القديهة بسٍولة.

التعميهية اإللكتروىية هف خالؿ العهؿ التشاركي فيها بيىٍـ.

وأكدت دراسة  [47] Fadda, Yahyaأف الهدوىات

ب :الهدوىات
بعد اىتشارٌا وشٍرتٍا الواسعة أصبحت الهدوىات

اإللكتروىية تهكف الطالب هف توثيؽ أعهالٍـ األدبية هها يحفظ

توصؼ بأىٍا ثاىي ثورة في عالـ اإلىترىت بعد البريد اإللكتروىي،

ٌذي األعهاؿ ويعكس تطورٌا وبذلؾ يهكىٍـ ههارسة هٍاراتٍـ

والويكي ،ولعؿ هف أسباب شٍرتٍا وسرعة اىتشارٌا تهيزٌا

الكتابية عمِ شبكة اإلىترىت ،وخصوصاً في حاؿ تعميؽ الهعمـ

بالتفاعمية والوصوؿ الهباشر هف قبؿ الهستفيديف إليٍا ،ويري

عمِ كتاباتٍـ واىتقادي لٍـ هف خالؿ ٌذي الهدوىات.

الهميجي وآخروف [ ]40بأىٍا تطبيؽ هف تطبيقات اإلىترىت،

كها أشارت دراسة  [48] Halic et. al.أف الدراسات

يعهؿ هف خالؿ ىظاـ إلدارة الهحتوي ،وٌو عبارة عف صفحة

التي تىاولت أثر الهدوىات هازالت هحدودة لذا فقد ٌدفت دراستً

ويب تظٍر عميٍا تدويىات (هدخالت) هؤرخة وهرتبة ترتيباً زهىي ًا

إلِ الكشؼ عف هد

فاعمية استخداـ الهدوىات في الفصوؿ

تصاعدياً ،تصاحبٍا آلية ألرشفة الهدخالت القديهة ،ويكوف لكؿ

الكبيرة عمِ التحصيؿ العمهي لد

هدخؿ هىٍا عىواف دائـ ال يتغير هىذ لحظة ىشري يهكف القارئ

هف هرحمة البكالوريوس بأف الهدوىات اإللكتروىية تعزز تعميهٍـ

هف الرجوع إلِ تدويىة هعيىة في وقت الحؽ عىدها ال تعود

وتدفعٍـ لمتفكير في الهادة ليس داخؿ الفصؿ فحسب واىها

هتاحة في الصفحة األولي لمهدوىة.

خارجً أيضاً ،وكاف هف ىتائج الدراسة التأكيد عمِ فاعمية

وتشير عديد هف الدراسات هثؿ دراسة كؿ هف ،[41] Bakr

الهدوىات اإللكتروىية في زيادة التفاعؿ والتعاوف لد الطالب.

الهدٌوفي [ ،]42سالـ؛ عمي [ ،]43عهاشة [ ]44إلِ ههيزات

الطالب حيث أفاد  67طالبا

ولقد أظٍرت دراسة الهدٌوفي [ ،]42سالـ؛ عمي [،]43

استخداـ الهدوىات في التعميـ وٌي:

فاعمية استخداـ الهدوىات في التحصيؿ واالتجاي لد

 -تستخدـ لمتعميؽ عمِ تعمـ الطالب في هدوىاتٍـ الشخصية.

كها أظٍرت الدراسات إلِ أٌهيتٍا في تىهية التفكير لد

 -تواصؿ ألفكار الطالب هع زهالئٍـ هف خالؿ التعميقات.

الطالب وبقاء أثر التعمـ لديٍـ.

 -يفيد في طرح تساؤالت حوؿ الهفاٌيـ الصعبة.

ج :أداة ىاقؿ األخبار RSS

 -أداة لميوهيات الشخصية ولكىٍا بصورة إلكتروىية.

الطالب،

ُيعد  RSSاختصا ار لمهصطمح Rich Site Summary

 -تعزز التفكير االبداعي والحسي والجهاعي.

ويعىِ همخص الهوقع الهكثؼ ،أو Really Simple

 -تؤدي إلِ هزج التفاعؿ الشخصي هع التفاعؿ االجتهاعي.

 Syndicationأي التغذية الراجعة أو التمقيـ والهصطمح األخير
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ٌو األكثر شيوعا ،وٌِ خدهة لىشر تحديثات الهواقع عمِ

دافع) وبالتالي ستكوف أسٍؿ وأبقِ أث اًر.

الشبكة وٌِ توفر الوقت حتِ يتهكف زوار الهوقع هف تصفح

 -3ىظرية الحوار  Conversation Theoryحيث تؤكد ٌذي

األخبار الحديثة حبشي ] ،[67وٌي إحد تطبيقات الجيؿ لمويب

الىظرية عمِ أف الحوار بيف الهشاركيف في الهجهوعة يهدٌـ

إذا تهكىؾ هف الحصوؿ عمِ آخر األخبار فور صدورٌا عمِ

بفائدة تختمؼ في الىوع والدرجة هف شخص آلخر ،وأف ٌذا

الهوقع الذي تـ االشتراؾ بً.

الحوار يهر بثالث هستويات تبدأ بهىاقشة عاهة ،ثـ هىاقشة
الهوضوع ،ثـ التحدث عف التعمـ الذي تـ حدوثً.

واستٍدفت دراسة الف وسِ [ ]49تقييـ أداة ىاقؿ األخبار
 RSSفي تحسيف التعمـ الجواؿ ) (Mobile Learningهف

هها سبؽ يتضح أف ىجاح التعمـ التشاركي يتوقؼ عمِ التفاعؿ

حيث دقة التوقيت الخاص بالرسالة ووضوح هحتواٌا هقارىة

االجتهاعي ،والحوار بيف الهشاركيف باإلضافة إلِ هعرفتٍـ

بخدهة الرسائؿ القصيرة  SMSوخدهة البريد اإللكتروىي ،وقد

القبمية ودورٌا في اكتساب الهعارؼ الجديدة وأيضا الدافع

حددت الدراسة أربعة عواهؿ لتقييـ هحتو الرسالة وٌِ :الوقت،

الجوٌري وراء اكتساب ٌذي الهعارؼ.

والهضهوف الخاص بالرسالة ،والدقة ،وهد

الهحور الثاىي :األلعاب التعميهية اإللكتروىية ودورٌا في العهمية

هىاسبة هحتو

التعميهية:

الرسالة ،وأظٍرت ىتائج الدراسة أف أداة ىاقؿ األخبار ٌ RSSي
األكثر هالئهة لتقديـ التعمـ الىقاؿ وذلؾ لكوىٍا هىاسبة لتقديـ

هع تطور الحياة تطورت األلعاب التعميهية وتغيرت بشكؿ

األىشطة الخاصة بالهتعمهيف وتحقيؽ ٌدؼ التعمـ الجواؿ في أي

هثير لمغاية ،بعد أف كاىت األدوات هقتصرة عمِ األلعاب

وقت وفِ أي هكاف.

التقميدية الهمهوسة وها يتوفر في الطبيعة هف هواد فقط ،دخمت

ويتضح هها سبؽ أف أداة ىاقؿ األخبار  RSSتسهح

أدوات جديدة كاألجٍزة اإللكتروىية إلِ عالـ األلعاب التعميهية

لمهستخدـ بهتابعة عدد ضخـ هف الهواقع دوف الحاجة لزيارة

باستىادٌا عمِ التكىولوجيا في التعميـ الحديث ،وهف أكثر

الهواقع كمٍا حيث تبىِ البحث الحالي أداة ىاقؿ األخبار RSS

األلعاب شيوعاً في ٌذا العصر ها يعرؼ باأللعاب اإللكتروىية.
وتعددت تعريفات األلعاب التعميهية اإللكتروىية هف وجًٍ

لقدرتٍا عمِ إبالغ الطالبات بالهوضوعات الجديدة التي يتـ
إضافتٍا عبر التعمـ التشاركي وابالغٍف بتعميقات زهيالتٍف.

ىظر العديد هف الباحثيف ،وهىً تعريؼ بدوي [ ]50بأىٍا

ويعتهد التعمـ التشاركي عمِ العديد هف الىظريات هىٍا [:[18

"هجهوعة هف األىشطة الهبرهجة التي تزيد هف دافعية الهتعمـ لها

 -1ىظرية الىهو االجتهاعي ؿ فيجوتسكِ Social

توفري هف درجة عالية هف التفاعمية ،كها تتسـ بالهتعة والتشويؽ

 Development Theoryوٌي ىظرية التفاعؿ االجتهاعي

واثارة الخياؿ في إطار تعميهي يٍدؼ إلِ خمؽ جو التحدي لفكر

حيث تؤد دو ار أساسيا في الىهو الهعرفي ،فالفرد عميً أف يتعمـ

الهتعمـ ،لموصوؿ إلِ الحموؿ غير التقميدية لهشكمة المعبة تحت

أي هوضوع هف خالؿ التفاعؿ االجتهاعي حيث أف الفرد في

إشراؼ الهعمـ ،والوصوؿ إلِ ها تتضهىً المعبة هف هعموهات".
وتعرفٍا أهيف [ ]51بأىٍا عبارة عف هواقؼ استراتيجية أو

تعمهً يؤثر ويتأثر بالبيئة الهحيطة (بيئة التعمـ) وذلؾ يتحقؽ في
هجهوعات التعمـ التشاركي.

ألعاب هىطقية وفيٍا يقوـ الكهبيوتر بتوفير الدعـ واالقتراحات

 -2ىظرية الهروىة الهعرفية  Cognitive Flexibilityحيث

لمهتعمـ هف خالؿ هحاولة الوصوؿ إلِ هواقؼ استراتيجية هعيىة

تؤكد ٌذي الىظرية عمِ أف األساليب التي تعتهد عمِ التمقيف ال

وتتهيز براهج ٌذا الىهط بعىصر التشويؽ واإلثارة والتسمية وزيادة

تسهح باكتساب هستويات عميا هف الهعرفة ،وأف الهتعمـ ال بد

الدافعية عىد الهتعمـ عف طريؽ تعزيز العهمية الهعرفية لديً في

أف يتىاوؿ الهعموهة لهعرفة شيء ها أو حؿ هشكمة هعيىة ( لدي ػ ػً

حػ ػؿ هشاكم ػً ودعه ػً فػي التهك ػف هػف التحك ػـ فػي كػـ الهعموهػ ػات
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الهطموب تعمهٍا واعادة إىتاجٍا في إطار إبداعي جديد".

التعميهية اإللكتروىية في تىهية الهٍارات الحياتية لد أطفاؿ ذوي

هها سبؽ يتضح أف األلعاب التعميهية اإللكتروىية تعد ىشاطاً

االحتياجات الخاصة ،وتوصمت الدراسة إلِ وجود فروؽ ذات

تعميهياً هف خالؿ الحاسب اآللي بٍدؼ توليد اإلثارة والهتعة

داللة إحصائية بيف التطبيقيف القبمي والبعدي لمهجهوعة التجريبية

والتشويؽ أثىاء التعمـ.

لصالح التطبيؽ البعدي في تىهية الهٍارات الحياتية (التواصؿ
االجتهاعي – الهسئولية االجتهاعية) يرجع أثرٌا إلِ استخداـ

وتتهيز ٌذي األلعاب بكوىٍا تصىؼ هف براهج الوسائط

األلعاب.

الهتعددة التفاعمية بعدد هف الخصائص التي تهيزٌا عف غيرٌا
هف براهج الحاسوب التي تؤٌمٍا أف تكوف األكثر فعالية في

وﺩﺭﺍسة َ [55] Reedالتي ٌﺩفﺕ ﺇلِ هعﺭفة هﺩُ

عهميتي التعميـ والتعمـ ،ويهكف إجهاؿ ٌذي الخصائص في

أٌهية ﺍستخﺩﺍن ﺃلعاﺏ ﺍلحاسَﺏ في تىهية هٍاﺭﺓ ﺍلقﺭﺍﺀﺓ ،ﺍلتي

(توفير البيئة التعميهية التفاعمية – الفردية – التكاهمية بيف

تﻜَو صعبة عىﺩ بعﺽ التالهيذَ ،ﺃسفﺭﺕ ىتائج ﺍلﺩﺭﺍسة عو

عىاصر البرهجة بها يحقؽ األٌداؼ التعميهية الهرجوة  -توفير

هﺩُ ﺃثﺭ برهجيات ﺍأللعاﺏ في هعالجة ﺍلضعﻑ في ﺍلقﺭاءة،

بيئة هتىوعة البدائؿ بها يىاسب خصائص الهتعمهيف  -تزاهف

َهﺩُ تحسو التالهيذ في هٍاﺭﺓ ﺍلقﺭاءﺓ يرجع إلِ استخداـ

الحركة والصورة الهتحركة والرسوـ هع الصوت  -الهروىة

األلعاب التعميهية اإللكتروىية.
كها أكدت دراسة التي قاهت بٍا هؤسسة BECTA

إلهكاىية إجراء التعديالت عميٍا قبؿ وأثىاء وبعد التصهيـ

] [56بأف األلعاب الهحفزة لمعقؿ تتهتع بأٌهية كبر في هساعدة

واإلىتاج) [.[52
ال
ويرجع دور األلعاب التعميهية في التعميـ بكوىٍا هدخ ً

العقؿ عمِ إيجاد طريقة سميهة أثىاء فترة الطفولة عىدها يكوف

أساسياً لىهو الهتعمهيف هف الجواىب العقمية والجسهية

لديً القدرة عمِ تغيير بىيتً حيث توفر ٌذي األلعاب دافعاً

واالجتهاعية واألخالقية واالىفعالية والهٍارية والمغوية ،كها تسهح

لألطفاؿ وتعزز هف هقدراتٍـ عمِ التعمـ ،وتوصمت الدراسة إلِ

باكتشاؼ العالقات بيىٍا ،وٌي عاهؿ أساسي في تىهية التحصيؿ

أف األلعاب التعميهية تساعد عمِ تىهية التفكير واإلبداع في

والتفكير بأشكالً الهختمفة ،ويسهح بالتدريب عمِ األدوار

غرفة الصؼ ،وتعهؿ عمِ تعزيز اٌتهاهات الهتعمـ ،وتزيد هف

االجتهاعية ،ويخمص اإلىساف هف صراعاتً السمبية وتوتري

خبراتً وتحسىٍا ،وتساعدي عمِ اتخاذ الق اررات الهىاسبة.
واتفقت العديد هف الدراسات هع الدراسة السابقة حيث

[.[53

أكدت ىتائج دراسة كؿ هف  ،[57] Keebleودراسة

وقد أوصمت العديد هف الدراسات باستخداـ برهجيات

][58

األلعاب التعميهية اإللكتروىية كأحد أٌـ تطبيقات ٌذي التكىولوجيا

 ،Goldseinودراسة هحهد [ ،]59ودراسة  [60] Linعمِ

في هجاؿ تعميـ األطفاؿ حيث أوصت دراسة الصواؼ]54[ ،

فاعمية األلعاب اإللكتروىية وتىهية بعض الهفاٌيـ العمهية لد

باالٌتهاـ باستخداـ األلعاب التعميهية اإللكتروىية وهد

أطفاؿ الروضة ،وتىهية التفكير اإلبداعي لد

تأثر

األطفاؿ بٍذي األلعاب.

تالهيذ الصؼ

األوؿ االبتدائي.

كها أكدت العديد هف الدراسات عمِ فعالية استخداـ

عميً يتضح لىا أف التعميـ حيف يصاحبً ترفيً هوجً قد

األلعاب التعميهية اإللكتروىية في تىهية بعض الهفاٌيـ والهٍارات

ألطفاؿ واكسابٍـ هٍارات

لد

يسٍـ في رفع هستو التحصيؿ لد
كثيرة كهٍارات التفكير العميا.

األطفاؿ العادييف أو الهوٌوبيف أو ذوي االحتياجات

ويعتبر الىهوذج العاـ لمتصهيـ التعميهي أساساً لتصهيـ براهج
ُ

الخاصة وكذلؾ دورٌا في تىهية التفكير بجهيع أىواعً هىٍا

األلعاب التعميهية اإللكتروىية ،وتتهثؿ ٌذي الهراحؿ فيها يمي:

دراسة عطية [ ]22التي استٍدفت فاعمية استخداـ األلعاب
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أ :هرحمة التحميؿ:

وكؿ القوائـ واألزرار الهرسوهة .وعىد تصهيـ الشاشة يجب

 -1تحميؿ الهٍهة :وفيٍا يتـ تحديد األٌداؼ العاهة هف برىاهج

هراعاة الهعايير الفىية والتعميهية هعاً حتِ تخرج بصورة الئقة

المعبة التعميهية وٌي الغايات التي تسعِ المعبة إلِ تحقيقٍا.

وبسيطة.

 -2تحميؿ الهتعمهيف :كأعهارٌـ ،وهستوياتٍـ التعميهية

 -5التقويـ البىائي :وٌو التقويـ الهستهر لكؿ خطوة هف

(صفوفٍـ) ،والهستويات الثقافية ،واالجتهاعية ،واالقتصادية،

الخطوات التي يىتٍي الهصهـ هف إعدادٌا حيث يتـ عرضٍا

وكذلؾ هعرفتٍـ وهٍاراتٍـ السابقة واتجاٌاتٍـ ىحو الهادة

عمِ هجهوعة هف الخبراء في الهادة هثؿ الهعمهيف

التعميهية ،وخصائصٍـ الىفسية ،وهف الهٍـ أيضا في تصهيـ

والهتخصصيف في هجاؿ التصهيـ التعميهي وتكىولوجيا التعميـ.

األلعاب التعميهية اإللكتروىية أف يتـ تحديد الهٍارات والهعارؼ

وبىاء عمِ آرائٍـ يتـ تعديؿ وتطوير هرحمة التصهيـ.

التي يجب أف تتوفر في الهتعمـ قبؿ استخداهً لٍا هثؿ هٍارة

ج :هرحمة اإلىتاج والتطوير

الهستخدـ أو هٍارة المغة.
استخداـ الجٍاز التعميهي ُ

وفي ٌذي الهرحمة يتـ التعاهؿ هع برىاهج التأليؼ الهختار لتحويؿ

 -3تحميؿ الهحتو  :وٌىا يتـ تحديد واختيار الهحتو .

الهخطط األولي لمشاشات إلِ لعبة تعميهية إلكتروىية وذلؾ

 -4تحميؿ الهوارد والقيود :هثؿ توفر برىاهج تأليؼ هعيف وعدـ

بإتباع الخطوات التالية:

توفر آخر أو صعوبة استخداهً.

 -1تجٍيز الوسائط الهتعددة الهطموبة :وذلؾ بجهع الجاٌز هىٍا

ب :هرحمة التصهيـ

واىتقائٍا هف اإلىترىت أو بإىتاجٍا بدقة إف لـ تكف هتوفرة.

وتتضهف ٌذي الهرحمة الخطوات التالية:

وتوضع كؿ الوسائط (الجاٌزة والهىتجة) في هجمد واحد

 -1تحديد األٌداؼ اإلجرائية :وٌي األٌداؼ السموكية التي

" "Folderحتِ تسٍؿ عهمية اإلىتاج.

يهكف قياسٍا .حيث يتـ تحويؿ الٍدؼ العاـ إلِ هجهوعة هف

 -2إىتاج المعبة في صورتٍا الهبدئية :وذلؾ بتصهيـ اإلطارات

األٌداؼ اإلجرائية التي تحتوي كؿ هىٍا عمِ ىقطة واحدة بسيطة

إطار بإطار هع ربط اإلطارات والتفرعات.

يهكف قياسٍا.

 -3التقويـ البىائي لمعبة :بعد االىتٍاء هف تصهيـ المعبة

 -2تحديد برىاهج التأليؼ والجٍاز الذي سوؼ يستخدـ عميً:

التعميهية في صورتٍا األولية يتـ عرضٍا عمِ الهختصيف

كاستخداـ برىاهج  PowerPointأو Micro media Flash

واجراء التعديالت .ويتـ تجريب البرىاهج عمِ عيىة ههاثمة لمعيىة

أو  Jclicإلىتاج ألعاب تعميهية لألجٍزة التي تعهؿ بىظاـ

الهستٍدفة بٍدؼ جهع آرائٍـ واجراء التعديالت الالزهة.

الويىدوز ،أو استخداـ برىاهج  XCodeأو Game Salad

 -4المعبة في صورتٍا الىٍائية :يتـ تجربتٍا عمِ عدة أجٍزة

لألجٍزة التي تعهؿ بىظاـ  iOSكاآليفوف واآليباد.

لمتأكد هف عهمٍا هع إجراء التعديالت عىد اكتشاؼ أي خطأ.

 -3تحديد أىهاط االستجابة والتغذية الراجعة :أي تحديد طريقة

وٌكذا أصبحت المعبة التعميهية اإللكتروىية جاٌزة في صورتٍا

بىاء
استجابة الهتعمـ (بالفأرة – بموحة الهفاتيح – بمهس الشاشة) ً

الىٍائية لمىشر.
الهحور الثالث :أىهاط التعمـ وعالقتً بالتعمـ التشاركي:

عمِ ىوع الجٍاز اإللكتروىي واهكاىيات البرىاهج الهستخدـ إلىتاج
المعبة .وكذلؾ تحديد ىهط التغذية الراجعة (يتـ إبالغً بصحة

لقد ىشأت فكرة أىهاط التعمـ هف أف جهيع الطالب هختمفوف في

إجابتً أو خطئٍا فقط أـ سيتـ التعميؽ عميٍا).

ذكائٍـ وشخصياتٍـ ،وطرؽ تفكيرٌـ ،وأىهاط تعمهٍـ ،وأف هعرفة

 -4عهؿ هخطط أولي إلطارات (شاشات) المعبة التعميهية :وٌو

ٌذا االختالؼ يساعد التربوييف ويدعوٌـ إلِ هراعاة الفروؽ

كؿ ها يظٍر أهاـ الهتعمـ في لحظة هعيىة ،وسوؼ يتفاعؿ هعً،

الفردية بيف الطالب ،كها يساعدٌـ عمِ توفير الهىاخ والخبرات
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التي تشجع الطالب عمِ تحقيؽ أقصِ ها يهكف أف تحققً قدراتً

في الوقت ىفسً ،ىهط التعمـ الهتكاهؿ وفيٍا يستطيع الهتعمـ

والوصوؿ بً إلِ أعمِ درجة هف التعمـ الفعاؿ [.[61

استخداـ ىصفي الدهاغ هعاً في تىفيذ الهٍهات العقمية وال تفضيؿ
ألي هف الىهطيف السابقيف عمِ الىهط اآلخر [.[64

ويعد ىهط التعمـ والتفكير هجهوعة هف الخصائص
ُ

السموكية والهعرفية والىفسية التي تهثؿ هؤشرات ثابتة ىسبياً في

وتؤثر أىهاط التعمـ والتفكير عمِ الطريقة التي يتعمـ بٍا

كيفية إدراؾ الهتعمـ لمبيئة التعميهية وتفاعمً هعٍا واستجابتً لٍا

الطالب ،والتي يؤدوف هف خاللٍا الوظائؼ العقمية الهختمفة،

[ ،]62ويعرفً توراىس وآخروف "بأىً قدرة الفرد في استخداـ أحد

وكذلؾ الطريقة ُيعمـ بٍا الهعمهوف الطمبة [.[66

وير فيجوتسكي أف الوظائؼ العقمية العميا تتشكؿ تدريجياً

ىصفي الهخ األيهف واأليسر في العهمية العقمية الهعرفية" [.[63
وتستخدـ ىهاذج أىهاط التعمـ بشكؿ هستهر وىاجح

عبر سمسمة هف التفاعالت االجتهاعية ،يرتكز ٌذا التصور عمِ

لهساعدة الهعمهيف في تصهيـ عهمية تعميـ فاعمة ،وتساعد
الهتعمهيف في الوصوؿ إلِ فٍـ أفضؿ لعهميات التعمـ الخاصة

هصادر ُهفادٌا أف شروط الىهو الهعرفي وآلياتً توجد خارج الفرد

ويتحقؽ ٌذا الىهو هف خالؿ هشاركة الفرد في هختمؼ األىشطة

بٍـ ،وتساعد كالً هف الهعمهيف والهتعمهيف في هعرفة أىً ليس

االجتهاعية والثقافية ،وأف التفاعؿ هع اآلخريف وهع الثقافة البيئية

كؿ فرد يفترض أف يكوف هثمٍـ ،بؿ إف الفروؽ بيف األفراد ٌي

يسٍـ في الىهو الهعرفي لمفرد إذا أخذ هوقعً في ها تسهِ

شيء طبيعي وغالباً ها يستحؽ ٌذا الشيء اإلعالف عىً أو

هىطقة الىهو الهحتهمة لمفرد  ZPDوٌي الهسافة التي تفصؿ بيف

حتِ تهجيدي [.[64

هستو الىهو الههكف عف هستو الىهو الفعمي [.[5
هف ذلؾ يهكف االستفادة هف تفاعؿ الهتعمهيف هع بعضٍـ

ويعزو ستيرىبرغ ىجاح الهتعمهيف أو فشمٍـ إلِ هد
االىسجاـ والتوافؽ بيف طرائؽ التدريس الهتبعة وبيف طرؽ تفكير

البعض إلكتروىيا إضافة لتقارب خصائصٍـ وأفكارٌـ العاهة في

الهتعمهيف وأىهاط تعمهٍـ ،أكثر هف عزو الىجاح أو الفشؿ إلِ

التعمـ عف طريؽ تشاركٍـ في بىاء الهعرفة بدالً هف االعتهاد

قدرات الطمبة أىفسٍـ [.[65

عمِ الهعمـ في الحصوؿ عمِ الهعموهة ،وهف ثـ يستطيع

وتشير األدبيات التربوية إلِ أف ٌىاؾ عدة تصىيفات

الهعمهوف تكييؼ أىهاط تدريسٍـ هع أىهاط التعمـ لد الهتعمهيف،

ألىهاط التعمـ والتفكير ،تتشابً في الكثير هف الهجاالت العاهة

وٌذا يتوقع هىً أف يصبح الهتعمهيف أكثر قدرة عمِ التعمـ،

لتصىيؼ تمؾ األىهاط ،ولكىٍا قد تختمؼ في أبعاد تمؾ الهجاالت

وأكثر قدرة عمِ التعاهؿ هع أىشطة الهىٍج ،األهر الذي يهكف

أو هستوياتٍا ،وهف أشٍرٌا تصىيؼ توراىس  Torranceؿ

أف يؤدي إلِ وجود توقعات إيجابية وهخرجات أفضؿ لمعهمية

أىهاط التعمـ والتفكير أو السيطرة الدهاغية ،وفيً هيز توراىس

التعميهية.
وحاولت العديد هف الدراسات الكشؼ عف الىهط الهفضؿ

وزهالؤي بيف ثالثة أىهاط هف التعمـ حسب ىصؼ الدهاغ
الهستخدـ في هعالجة الهعموهات التي يتـ استقبالٍا ،وٌي :ىهط

لد

التعمـ الهرتبط بالىصؼ األيسر هف الدهاغ ويتهيز الهتعمـ في

ٌدفت إلِ استقصاء أىهاط التعمـ لد

ٌذا الىهط بأىً هىطقي وهخطط ويتذكر األسهاء والهعاىي

وأثرٌا في التحصيؿ في هادة الكيهياء ،وأشارت ىتائج الدارسة

بسٍولةٌ ،و لفظي وتحميمي ،ىهط التعمـ الهرتبط بالىص األيهف

إلِ أف  %82هف أفراد عيىة الدارسة هف ذوي ىهط تعمـ هىفرد

هف الدهاغ ويتهيز الهتعمـ في ٌذا الىهط بأىً قادر عمِ تحديد

سائد ،كها أظٍرت ىتائج الد ارسة أف التحصيؿ في الكيهياء

العالقات الهكاىية وحدسي ويتذكر الوجوي بسٍولة وهستجيب

يختمؼ باختالؼ ىهط التعمـ ،لصالح الىهط  Dهقارىة بالىهطيف

لمتعميهات البصرية والحركية وقادر عمِ القياـ بأكثر هف هٍهة

اآلخريف.
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الهتعمهيف هىٍا دراسة رواشدة وىوافمة والعهري [ ]62حيث
طمبة الصؼ التاسع

وأجرت قاسـ [ ]63دارسة ٌدفت إلِ قياس أىهاط التفكير

التعميهية اإللكتروىية وفؽ ىهط التعمـ ،لذا وقع اختيار الباحثة

طمبة الهرحمة

عمِ التصهيـ التجريبي الهعروؼ باسـ التصهيـ العاهمي ()3×1

الهرتبطة بىصفي الدهاغ األيهف واأليسر لد

اإلعدادية وعالقتٍا بالتفكير التباعدي لديٍـ ،وقد أظٍرت ىتائج

لإلجابة عف تساؤالت البحث.

الدارسة وجود فروؽ في أىهاط التفكير لصالح الطمبة ذوي

ب .أداة الدراسة

الىهط األيسر هقارىة بالىهط األيهف ،كها أظٍرت ىتائج الدارسة

اشتهؿ البحث الحالي عمِ األدوات التالية:

وجود عالقة إيجابية بيف التفكير األيهف والتفكير التباعدي ،بيىها

أ -اختبار تحصيؿ لمحقائؽ والهعموهات الهتضهىة في تصهيـ

كاىت العالقة سمبية بيف التفكير األيسر والتفكير التباعدي.

وبىاء األلعاب التعميهية اإللكتروىية ،وٌو هف إعداد الباحثة.

ويأتي ٌذا البحث الستكهاؿ األدبيات الىظرية والدارسات
السابقة في قياس أىهاط التعمـ الشائعة لد

ب -بطاقة تقييـ أداء الطالبات لتصهيـ وبىاء األلعاب التعميهية
اإللكتروىية ،وٌو هف إعداد الباحثة.

الطالبات وعالقتً

بالتعمـ التشاركي ،ويستخدـ البحث الحالي هقياس توراىس

ج -هقياس أىهاط التعمـ والتفكير لتوراىس.

Torranceلقياس أىهاط التعمـ ضهف ثالثة أىهاط (الىهط

• إجراءات البحث:

األيسر – الىهط األيهف – الىهط الهتكاهؿ).

قاهت الباحثة باستخداـ ىهوذج ) (ECLEلتصهيـ بيئة

 .4الطريقة واإلجراءات

التعمـ التشاركي حبيشِ ،]67[ ،وقد اعتهد ٌذا الىهوذج في
بىاءي عمِ العديد هف ىهاذج التصهيـ التعميهي الهالئهة لبيئة

أ .عينة الدراسة

التعمـ اإللكتروىي هثؿ :ىهوذج )(Carey and Dick, 2001

تكوىت عيىة البحث هف طالبات الهستو السابع قسـ
الصفوؼ األولِ بكمية التربية جاهعة حائؿ قواهٍا ( )21طالبة.

وىهوذج (الجزار ،)2002 ،وىهوذج خهيس ،)2003( ،وىهوذج

• التصميم التجريبي لمبحث:

) ،(Morrison, Ross and Kemp, 2004وىهوذج (عمِ،
 ،)2006وىهوذج (الشرقاوي ،)2008 ،وتـ استخالص ىهوذج

لها كاف ٌىاؾ عاهؿ هستقؿ تهثؿ في التعمـ التشاركي

 ECLEيتضهف ستة هراحؿ هوضحة بالشكؿ التالي:

القائـ عمِ أدوات الجيؿ الثاىي وعاهؿ تابع ٌو تصهيـ األلعاب
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شكل 1

الهرحمة األولِ :دراسة الواقع الحالي

نموذج تصميم بيئة التعمم التشاركي )(ECLE

 -2تحميؿ خصائص الهتعمهيف :تـ تحديد خصائص الهتعمهيف

تستٍدؼ تمؾ الهرحمة دراسة كافة الظروؼ والعواهؿ الهحيطة

وٌـ طالبات الصفوؼ األولِ الهستو

ببيئة التعمـ التشاركي قبؿ الشروع في بىائٍا ،وتتضهف ٌذي

بحائؿ وعددٌـ  21طالبة ،ويوجد بيىٍـ تجاىس هف حيث الىضج

الهرحمة الخطوات التالية:

العقمي والهٍاري اتضح هف خالؿ التقارب الهمحوظ في تقديراتٍـ

 -1تحديد الهشكمة :اتضح هف دراسة الواقع الحالي الحاجة إلِ

خالؿ السىوات السابقة وعدـ وجود باقيف لإلعادة.

تصهيـ بيئة تعمـ تشاركي قائـ عمِ تطبيقات الجيؿ الثاىي لمويب

 -3تحديد الحاجات التعميهية لمهتعمهيف :لموصوؿ إلِ أٌـ

وقياس أثر فعاليتٍا في تىهية هٍارات تصهيـ وبىاء األلعاب

االحتياجات التعميهية لمطالبات قاهت الباحثة بهراجعة بعض

طالبات الصفوؼ األولِ وفؽ ىهط

الدراسات والبحوث السابقة والهؤتهرات والكتب الهٍتهة بهجاؿ

التعميهية اإللكتروىية لد
تعمهٍـ.

السابع بكمية التربية

األلعاب التعميهية اإللكتروىية بصفة عاهة ،وهجاؿ توظيؼ التعمـ
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التشاركي القائـ عمِ الجيؿ الثاىي لمويب واعداد قائهة باألٌداؼ

بالتشارؾ في تىهية هٍارات تصهيـ وبىاء األلعاب التعميهية

اإلجرائية الهقترحة لتصهيـ وبىاء األلعاب التعميهية اإللكتروىية

اإللكتروىية.

هف خالؿ أدوات بيئة التعمـ التشاركي ،وفِ ضوء ذلؾ تهثمت

 -2اختيار أفضؿ الحموؿ الهقترحة والتي تعطِ هىتج تعميهي

حاجة طالبات الصفوؼ األولِ في الربط بيف الجاىب الىظري

عاؿ الجودة :في ٌذي الخطوة يتـ تحميؿ الحموؿ الهقترحة واختيار

والعهمي لتصهيـ واىتاج األلعاب التعميهية اإللكتروىية باستخداـ

أفضؿ ٌذي الحموؿ وأىسبٍا كها يمي:

بيئة التعمـ التشاركي.

 -الحؿ األوؿ :يعاب عميً أىً يكتفي بوضع الهٍارات الالزهة

 -4تحديد واقع الهوارد والهصادر التعميهية الهتاحة :حيث تـ

لتصهيـ وبىاء األلعاب التعميهية اإللكتروىية في كتيب وليست قيد

تحميؿ خصائص بيئة التعمـ هف خالؿ هالحظة وسرد اإلهكاىيات

الههارسة والتطبيؽ.

الهادية والبشرية بالكمية وٌِ توافر أجٍزة حاسب إلِ هتصمة

 -الحؿ الثاىي :يكتفي بعرض برهجية عف هٍارات تصهيـ وبىاء

باإلىترىت لدخوؿ الطالب عمِ بيئة التعمـ التشاركي (الهوقع)

األلعاب التعميهية اإللكتروىية دوف إعطائٍـ فرصة لمتعبير عف

بسٍولة؛ حيث تحتو الكمية عمِ عدد ( )7هعاهؿ لمحاسب ،كؿ

آرائٍـ والتفاعؿ االجتهاعي هها يبعث عمِ الهمؿ ،ويحد هف

هعهؿ يضـ ( )30جٍاز كهبيوتر بكؿ هعهؿ وجٍاز عرض

اإلبداع واالبتكار.

البياىات ) ،(smart projectorولوحة بيضاء ،والهعاهؿ هجٍزة
هف حيث هصادر الكٍرباء والهقاعد الهالئهة والستائر والهراوح،

 الحؿ الثالثُ :يعد أكثر الحموؿ هواكبة لمتطورات العمهيةالحديثة في هجاؿ تكىولوجيا التعميـ؛ كها أىً يساعد عمِ

وتوافر براهج هثؿ (براهج ىظـ التشغيؿ ،وبراهج هستعرضات

الهشاركة والتواصؿ االجتهاعي لبىاء الهعرفة الجديدة تشاركياً.

الويب).

هف العرض السابؽ يتضح أف أفضؿ الحموؿ السابقة وأىسبٍا

الهرحمة الثاىية :التفكير واختيار أفضؿ الحموؿ الهقترحة

لحؿ الهشكمة والحصوؿ عمِ هىتج تعميهي عاؿ الجودة ٌو الحؿ
الثالث.

يتـ في تمؾ الهرحمة التفكير في هتطمبات األداء الهرغوب
اىطالقا هف الواقع الحالي ،واقتراح هجهوعة هف الحموؿ لحؿ
هشكمة قصور األداء الهٍاري لد

الهرحمة الثالثة :التصهيـ
تتضهف تمؾ الهرحمة الخطوات التالية:

طالبات الصفوؼ األولِ ،ثـ

اختيار أفضمٍا هف خالؿ ها يمي:

 -1تحديد أٌداؼ بيئة التعمـ التشاركي:

 -1طرح هجهوعة هف الحموؿ الهقترحة لحؿ الهشكمة :يتـ في

تـ إعداد قائهة باألٌداؼ العاهة لبيئة التعمـ التشاركي والالزهة

ٌذي الخطوة عرض هجهوعة هف الحموؿ الهقترحة لحؿ الهشكمة

لتصهيـ واىتاج األلعاب التعميهية اإللكتروىية ،وتهثمت تمؾ

كها يمي:

األٌداؼ في تقديـ هجهوعة هف الحقائؽ والهعموهات والهٍارات

الحؿ األوؿ :إعداد قائهة بهراحؿ تصهيـ وبىاء األلعاب التعميهية

الهتعمقة بتصهيـ واىتاج األلعاب التعميهية اإللكتروىية ،ويهكف

اإللكتروىية ثـ توزيعً عمِ الطالبات قبؿ الهحاضرة.

توضيح أٌـ األٌداؼ فيها يمي:

الحؿ الثاىي :تصهيـ برهجية لمطالبات يتـ هف خاللٍا عرض

أ -الٍدؼ ﺍلعان :ﺇكساﺏ طالبات الصفوؼ األولِ هٍارات

هراحؿ تصهيـ وبىاء األلعاب التعميهية اإللكتروىية.

تصهيـ وبىاء األلعاب ﺍلتعميهية اإللكتروىية باستخداـ برىاهج

الحؿ الثالث :تصهيـ وىشر هوقع تشاركي يحتو عمِ بعض

JClic
ب -األٌداؼ ﺍلخاصة:

أدوات الجيؿ الثاىي هثؿ :هحررات الويب التشاركية )،(Wiki

 .1األٌداؼ الهعرفية:

والهدوىات  ،Bloggerوىاقؿ األخبار ) (Rssيسهح لمطالبات
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 -أف تعدد الطالبة هراحؿ تصهيـ واىتاج األلعاب التعميهية

في صياغة هفردات االختبار وضوح الهعىِ ،وبمغت هفردات

اإللكتروىية.

االختبار في صورتً األولية هف ( )25هفردة ،هكوىة هف ()10

 -أف تصىؼ الطالبة الخطوات الالزهة لهرحمة تحميؿ تصهيـ

هفردات هف ىوع الصواب والخطأ )15( ،هف ىوع االختيار هف

األلعاب التعميهية اإللكتروىية.

هتعدد هع هالحظة تغيير ترتيب هفردات االختبار في التطبيؽ

 -أف تستىج شروط استخداـ برىاهج JClic

القبمي والبعدي.

 -أف تشرح وظائؼ َﺍجٍة وىوافذ برىاهج JClic

 -تحققت الباحثة هف صدؽ الهحتو

 -أف تذكر وظائؼ رهوز شريط أدوات برىاهج JClic

االختبار جهيع الهحتو  ،ثـ عرضً في صورتً األولية -عمِ

 -2األٌداؼ الهٍارية:

هجهوعة هف السادة الخبراء والهحكهيف الهتخصصيف في هجاؿ

 -أف تىشأ الطالبة هشﺮَﻉ جديد باستخداـ برىاهج JClic

تكىولوجيا التعمـ إلجازتً بمغ عددٌـ ( )5هحكهيف إلبداء الرأي

حيث شهمت هفردات

يتضهف تصهيـ وبىاء:

حوؿ ها جاء بٍا هف حيث (هد

 -لعبة األلغاز.

لمٍدؼ  -شهولية األسئمة لمهحتو واألٌداؼ  -اإلضافة أو

 -لعبة التحديد.

الحذؼ أو التعديؿ) ،وبىاء عميً تـ إجراء التعديالت وفؽ آراء

 -لعبة الذاكرة.

السادة الهحكهيف ليصبح االختبار في صورتً الىٍائية جاٌز

 -لعبة الكمهة الضائعة.

لالستخداـ.

 -لعبة الروابط البسيطة.

 -تـ تطبيؽ االختبار عمِ عيىة استطالعية قواهٍا ()10

 -لعبة االستكشاؼ.

طالبات وذلؾ بٍدؼ حساب ثبات االختبار ،هعاهالت السٍولة

 -لعبة شاشة الهعموهات.

والصعوبة ،وحساب هتوسط زهف اإلجابة عف االختبار ،والتعرؼ
عمِ هد

 -2إعداد وضبط أدوات البحث
اعتهد البحث الحالي عمِ األدوات التالية:

هالئهة وهىاسبة االختبار

وضوح هفردات االختبار وتعميهاتً ،وقد أسفرت

التجربة االستطالعية عف تحديد هتوسط زهف اإلجابة عف

األداة األولِ :اختبار تحصيؿ لقياس الحقائؽ والهعموهات

االختبار عف طريؽ حساب هتوسط الزهف الذي استغرقتً أوؿ

الهتضهىة في تصهيـ وبىاء األلعاب التعميهية اإللكتروىية :هر

وآخر طالبة ،وأتضح أف الزهف الالزـ لإلجابة عف االختبار ٌو

تصهيـ االختبار بالخطوات التالية:

( )30دقيقة.

ٌ -دؼ االختبار إلِ قياس الحقائؽ والهعموهات الهتضهىة

 -ولحساب هعاهؿ السٍولة والصعوبة اعتبرت الباحثة الهفردات

بتصهيـ وبىاء األلعاب التعميهية اإللكتروىية لعيىة البحث،

التي يجيب عىٍا أقؿ هف ( )%20هف الطالبات صعبة جداً ولذا

واشتهؿ االختبار عمِ تحصيؿ الطالبات لمهعموهات الخاصة

يجب حذفٍا ،اعتبرت الهفردات التي يجيب عىٍا أكثر هف

لمهوضوعات التالية (هراحؿ تصهيـ واىتاج األلعاب التعميهية

( )%80هف الطالبات سٍمة جداً ولذا يجب حذفٍا ،وقد تراوحت

اإللكتروىية – شروط االستخداـ برىاهج َ JClic -ﺍجٍة وىوافذ

هعاهالت السٍولة والصعوبة بيف ( )%0.25إلِ (.)%0.75

برىاهج  JClic -شريط أدوات برىاهج .(JClic

 -ولمتحقؽ هف ثبات االختبار اعتهدت الباحثة عمِ إعادة

 -تـ تحديد ىهطيف هف األسئمة الهوضوعية وٌي االختيار هف

تطبيؽ االختبار بعد هرور ثالثة أسابيع هف التطبيؽ األوؿ عمِ

هتعدد والصواب والخطأ ،وتـ صياغة هفردات االختبار في ضوء

ىفس العيىة االستطالعية ،وقد تـ حساب هعاهؿ االرتباط هف

هحتو األلعاب التعميهية اإللكتروىية وأٌدافً السموكية ،وروعي

خالؿ هعادلة هعاهؿ االرتباط لسبيرهاف ،وجاء هساوياً ()0.80
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وهف ثـ يتضح أف االختبار يتهتع بدرجة ثبات عالي ،وبذلؾ تـ

تـ تطبيؽ البطاقة عمِ عيىة قواهٍا ( )9طالبات ،وقاهت الباحثة

التحقؽ هف صدؽ وثبات االختبار ،وأصبح االختبار في صورتً

باالستعاىة بثالثة هف أعضاء ٌيئة التدريس بىفس القسـ لتطبيؽ

الىٍائية صالحاً لمتطبيؽ عمِ عيىة البحث.

البطاقة عمِ الطالبات ،وقد حسبت ىسبة االتفاؽ بيف الهالحظيف

األداة الثاىية :بطاقة تقييـ األداء الهٍاري لتصهيـ وبىاء األلعاب

باستخداـ هعادلة كوبر ) (Cooperلحساب ىسبة االتفاؽ،

التعميهية اإللكتروىية:

وتراوحت هعاهالت االرتباط بيف ( )0.92 :0.73وٌي دالة
إحصائياً هها يشير إلِ ثبات عالي وصالحية البطاقة لمتطبيؽ

هرت تصهيـ البطاقة بالخطوات التالية:
ٌ -دؼ بطاقة تقييـ أداء عيىة البحث لتصهيـ وبىاء األلعاب

عمِ عيىة البحث.

التعميهية اإللكتروىية باستخداـ برىاهج  ،JClicواشتهمت البطاقة

األداة الثالثة :هقياس أىهاط التعمـ والتفكير:

عمِ ( )7هٍارات رئيسية ٌي تصهيـ وبىاء (لعبة األلغاز -

 -قاـ توراىس وآخروف  Torrance et al, 1977بإعداد ٌذا

لعبة التحديد  -لعبة الذاكرة  -لعبة الكمهة الضائعة  -لعبة

الهقياس لتحديد هد

اعتهاد الفرد عمِ الىصؼ الكروي األيسر

الروابط البسيطة  -لعبة االستكشاؼ  -لعبة شاشة الهعموهات).

أو األيهف لمهخ أو عميٍها هعاً ،لتصىيؼ األفراد في ضوء هفٍوـ

 -قاهت الباحثة بتحميؿ الهٍارات الرئيسية إلِ هجهوعة هف

الىصؼ كروي لمدهاغ ،بعد تحميمٍـ لوظائؼ الىصفيف الكروييف

الهٍارات الفرعية ،وصيغت ٌذي الهٍارات في شكؿ عبارات

لمدهاغ عمِ أساس ىتائج عدة دراسات ها بيف عاهي (-1974

إجرائية تصؼ كؿ هىٍا ها يىبغي أف تقوـ بً الطالبة ،وروعيت

 )1978وقد أسفرت ىتائج تمؾ الدراسات عف إعداد ثالث صورة

الهعايير التالية (أف تحتو كؿ عبارة عف األداء الذي سيتـ

ٌي (أ – ب  -ج) [.[68

تقديري ،وأف تتسـ بالوضوح).

 -اعتهدت الباحثة في البحث الحالي عمِ الصورة (أ) وقد

 -صيغت تعميهات بطاقة تقييـ األداء حتِ يهكف استخداـ

أجرت عميٍا بعض التعديالت لتىاسب عيىة البحث ،وتكوىت

البطاقة بشكؿ سميـ ،روعي في أف تكوف التعميهات واضحة هف

الهقياس هف ( )38عبارة تحتوي كؿ عبارة عمِ ثالثة بدائؿ،

حيث الٍدؼ هف التصهيـ ،وكذلؾ طرؽ رصد درجات البطاقة

البديؿ األولِ يتعمؽ بالىصؼ األيسر ،والثاىي يتعمؽ بالىصؼ

وحسابٍا لكؿ طالبة.

األيهف ،والثالث يتعمؽ بوظائؼ الىصفيف هعاً ،وقد قاـ بترجهتً

 -استخدهت الباحثة التقدير الكهي لتقييـ أداء الطالبات ،وتـ

واعدادي إلِ العربية أىور رياض وأحهد عبادة عاـ  ،1986كها

توزيع الدراجات وفؽ هستوييف (تؤدي =  ،1ال تؤدي = صفر)

قاهت البالؿ بتعريب الهقياس وتقىيىً عمِ البيئة السعودية عاـ

حتِ يهكف تحديد هستو إتقاف الطالبة بشكؿ هوضوعي.

.[69[ 1423

 -تحققت الباحثة هف صدؽ البطاقة بعرضٍا – في صورتً

 -استخدـ هقياس التعمـ والتفكير في كثير هف الدراسات العربية

األولية  -عمِ هجهوعة هف السادة الخبراء والهحكهيف

واألجىبية ،وحسب ثباتً بطرؽ هختمفة وأظٍرت تمؾ القيـ

الهتخصصيف في هجاؿ تكىولوجيا التعميـ إلجازتً بمغ عددٌـ

هعاهالت ثبات تتراوح ها بيف الهقبوؿ والجيد ،وهف ٌذي الدراسات

( )5هحكهيف إلبداء الرأي حوؿ صالحيتٍا لمتطبيؽ ،وبىاء عميً

دراسة توراىس وآخروف [ ،]70دراسة هحهد [ ،]59دراسة الحربي

تـ إجراء التعديالت وفؽ آراء السادة الهحكهيف لتصبح البطاقة

[ ،]27دراسة البالؿ [ ،]71دراسة الحازهي [ ]69وتراوح

في صورتً الىٍائية هكوىة هف ( )7هٍارة رئيسية يىدرج تحتٍا

هعاهالت الثبات في ٌذي الدراسات لهقياس أىهاط التعمـ والتفكير

( )110هٍارة فرعية (همحؽ .)2

بيف ( )0.95-0.40لمىهط األيسر ،و( )0.97-0.50لمىهط

 -ولحساب ثبات البطاقة استخدـ أسموب اتفاؽ الهحكهيف حيث

األيهف ،و( )0.87-0.49لمىهط الهتكاهؿ ،وٌي هعاهالت ثبات
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هقبولة.

أف الطالبة إذا حصمت عمِ درجة سيادة ىهط هساوية أو أكبر

 -اعتهد الهقياس في بىائً عمِ ىتائج العديد هف الدراسات

هف حاصؿ جهع كؿ هف (هتوسط درجات أفراد العيىة في الىهط

والبحوث السابقة في هجاؿ تحديد وظائؼ الىصفيف كروييف

 -اىحراؼ هعياري واحد) [.[71

لمدهاغ ،وعميً إف الهقياس يتهتع بها يسهِ بالصدؽ الهىطقي

 -3تصهيـ بيئة التعمـ التشاركي:

همحؽ (.)3

يهكف توضيح الخطوات الرئيسة الهتعمقة بالتصهيـ ؿ )(ECLE

 -تـ تصحيح الهقياس بإعطاء درجة لكؿ طالبة عمِ العبارات

في الشكؿ التالي وقد قاهت الباحثة بتعديؿ في أدوات بيئة التعمـ

التي تختارٌا لتتحدد درجة كؿ ىهط هف األىهاط الثالثة ،وتصىؼ

التشاركي ليىاسب عيىة البحث:

الطالبة بسيطرة ىهط هعيف باستخداـ هعيار لمتصىيؼ يعتهد عمِ

شكل 2
الخطوات الرئيسية لتصميم بيئة التعمم التشاركي

ويهكف تفصيؿ كؿ خطوة في الشكؿ السابؽ كها يمي:

التسجيؿ وفيٍا يتـ هؿء االستهارة لمدخوؿ والتي تحتو عمِ

الخطوة األولِ :تصهيـ الصفحة الرئيسية

البريد اإللكتروىي وكمهة الهرور.
الخطوة الثالثة :دليؿ االستخداـ الخاصة ببيئة التعمـ التشاركي:

تـ إىشاء الصفحة الرئيسية لبيئة التعمـ التشاركي وتحتو عمِ:

وفيً تظٍر شاشة تحتو

 -أزرار لمتحكـ بصفة عاهة في بيئة التعمـ التشاركي وٌي

عمِ شرح تفصيمي لكي تهكف

(الصفحة الرئيسية – خريطة الهوقع – قائهة األعضاء – بحث

الطالبات هف استخداـ أدوات بيئة التعمـ التشاركي ،هع إهكاىية

– تسجيؿ دخوؿ).

تىزيمٍا عمِ أجٍزة الطالب حتِ يتهكىوا هف التعاهؿ هعٍا.

 -هحتويات بيئة التعمـ التشاركي :وتتضهف العىاصر الرئيسية

الخطوة الرابعة :البحث داخؿ بيئة التعمـ التشاركي:

لمتعاهؿ هع تمؾ البيئة وٌِ (الصفحة الرئيسية  -هحررات الويب

يتـ هف خالؿ الضغط عمِ زر ) (Searchبعد كتابة الهوضوع

التشاركية – الهدوىات – األخبار  - Rssدليؿ االستخداـ).

أو الكمهات الهراد البحث ،حيث تظٍر الشاشة الخاصة بعرض

الخطوة الثاىية :التسجيؿ والدخوؿ لمهوقع استعدادا لمتعاهؿ

ىتائج البحث تتضهف أسهاء الهوضوعات وهمخص عف كؿ

هعً يستخدـ زر التسجيؿ  Registerحتِ تتهكف الطالبات

هوضوع.

هف التسجيؿ داخؿ بيئة التعمـ التشاركي ،حيث تظٍر استهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػارة

الخطوة الخاهسة :تصهيـ أدوات بيئة التعمـ التشاركي:
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تـ تصهيـ ثالث أدوات داخؿ بيئة التعمـ التشاركي وٌِ :أداة

لهٍارات تصهيـ واىتاج األلعاب التعميهية اإللكتروىية.

هحررات الويب التشاركية  ،Wikiوالهدوىات ،وأداة ىاقؿ األخبار

ج -أداة ىاقؿ األخبارRss :

Rss:

 -الٍدؼ هىٍا :ربط ٌذي األداة باألداتيف السابقتيف (Wiki,

أ -أداة هحررات الويب التشاركية(Wiki) :

) Bloggerإلعالـ الطالبات بها يستجد هف أخبار وتعميقات

 -الٍدؼ هىٍا :إهداد طالبات الصفوؼ األولِ بخمفية ىظرية

وتدويىات هرئية جديدة عبر بيئة التعمـ التشاركي.

عف كيفية تصهيـ واىتاج األلعاب التعميهية اإللكتروىية ،حيث

 -هحتو

تفتقر الطالبات لٍذي الهعموهات ىظ اًر لعدـ وجود كتيب ىظري

الجديدة عبر بيئة التعمـ التشاركي ويحتو الهمخص عمِ :عىواف

يسترشدف بً خالؿ فترة التصهيـ واإلىتاج.

الخبر ) ،(Titleوصؼ/تمخيص الخبر ) ،(Descriptionتاريخ

 -هحتو األداة :قاهت الباحثة باالطالع عمِ بعض الهراجع

إضافة الخبر )(Added date

الهتعمقة بتصهيـ واىتاج األلعاب التعميهية اإللكتروىية ،ثـ

 -عهؿ األداة :حيث يتـ إضافة أداة  Rssإلِ بيئة التعمـ

استخالص هجهوعة هف الحقائؽ والهعموهات الهتعمقة بٍا.

التشاركي ثـ إعداد برىاهج قارئ األخبار  News Readerعمِ

ب -أداة الهدوىات(Blogger) :

جٍاز الكهبيوتر ثـ الضغط عمِ الرابط الخاص بأداة  Rssثـ

 -الٍدؼ هىٍا :عرض الهٍارات الالزهة لتصهيـ واىتاج األلعاب

ىسخ عىواف الصفحة داخؿ برىاهج .News Reader

التعميهية اإللكتروىية.

ويوضح شكؿ ( )6-5-4-3بيئة التعمـ التشاركي أثىاء التصهيـ

 -هحتو األداة :قاهت الباحثة برفع هجهوعة هف العروض

وبعد الرفع:

التقديهية ) (Power Pointتحتو عمِ صور وهمفات فيديو

شكل 3

192

األداة :تحتو

ٌذي األداة عمِ همخصات األخبار

5

1

2016

شكل 4

شكل 5

شكل 6

 -5تصهيـ التفاعالت داخؿ بيئة التعمـ التشاركي:

الطالبات هع بعضٍف البعض ،وتفاعؿ الطالبات هع الهعمهة.

تضهىت بيئة التعمـ التشاركي ثالث أىواع هف التفاعالت وٌِ:

 -6القياس القبمي لهستويات الهتعمهيف.

تفاعؿ الطالبات هع هحتو بيئة التعمـ التشاركي ،وتفاعؿ

اعتهد القياس القبمي لمطالبات عمِ هجاليف ٌها :أداء طالبات
193

الصفوؼ األولِ في التعاهؿ هع بيئة التعمـ التشاركي ،وأدائٍف

وفيٍا تـ تقييـ بيئة التعمـ التشاركي هف خالؿ إصدار حكـ هف

في هٍارات تصهيـ واىتاج األلعاب التعميهية اإللكتروىية.

قبؿ السادة الهحكهيف والقياس البعدي لهستويات الهتعمهيف

الهرحمة الرابعة :البرهجة والىشر

وتحميؿ الىتائج ،وتتضهف تمؾ الهرحمة الخطوات التالية:

وفيٍا يتـ ترجهة التطبيؽ التعمـ التشاركي واىتاجً عهمياً

 -1القياس البعدي لهستويات الهتعمهيف :وفيٍا تـ تطبيؽ أداة

وبىاء عىاصر واجٍة التفاعؿ هف خالؿ استخداـ الىصوص

البحث (اختبر التحصيؿ – بطاقة الهالحظة – هقياس أىهاط

والفيديو التي تتىاسب هع الهحتو العمهي ،ثـ إضافة الهحتو

التعمـ) لمتأكد هف تىهية هٍارات تصهيـ واىتاج األلعاب التعميهية

الهقترح داخؿ بيئة التعمـ التشاركي حتِ تبدأ الطالبات ببىاء

اإللكتروىية بعد تبادؿ آرائٍـ وتعميقاتٍـ هعا هف خالؿ بيئة التعمـ

الهعرفة الجديدة هف خالؿ تبادؿ أراءٌـ وتعميقاتٍـ حوؿ هوضوع

التشاركي لبىاء الهعرفة الجديدة تشاركياً ،وكذلؾ هد

تأثر ىهط

تصهيـ واىتاج األلعاب التعميهية اإللكتروىية ،ثـ اختيار خادـ

تعمهٍـ.

 Serverلرفع بيئة التعمـ التشاركي عميً وتـ تحديد عىواف

 -2الهعالجة اإلحصائية :تـ االستعاىة ببرىاهج الحزهة

) (URLخاص بالهوقع.

اإلحصائية لمعموـ االجتهاعية  SPSSواستخداـ األساليب

الهرحمة الخاهسة :التطبيؽ

اإلحصائية التالية:
 -أساليب اإلحصاء الوصفي :لتحديد التوزيعات التك اررية

وفيٍا تـ تجريب والتقويـ التعمـ التشاركي وفؽ الخطوات التالية:
 -1التطبيؽ التجريبي لبيئة التعمـ التشاركي :وذلؾ بٍدؼ هعرفة

والىسبة الهئوية والهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياري.

الصعوبات التي يهكف أف تواجً التطبيؽ الفعمي لبيئة التعمـ

 -حساب قيهة ت ) (T-testلقياس ىسبة التحسف لمقياسيف

تقبؿ الطالبات لٍا ،وتكوىت عيىة التجربة

القبمي والبعدي ألدوات البحث وذلؾ إلثبات فاعمية بيئة التعمـ

التشاركي ،وهد

االستطالعية هف ( )10طالبات هف طالبات الصفوؼ األولِ،

التشاركي.

وأوضحت ىتيجة التجربة االستطالعية وضوح الهادة العمهية

 -اختبار ) (T- one sampleلمهقارىة بيف هتوسط الىسبة

الهعروضة داخؿ بيئة التعمـ التشاركي ،وتقبؿ الطالبات لٍا.

الهئوية والدرجة الهعيارية.

 -2التطبيؽ الفعمي لبيئة التعمـ التشاركي :تـ تطبيؽ بيئة التعمـ

 -اختبار االستقاللية ) (Dependency chiلدراسة العالقة بيف

التشاركي بصورتٍا الىٍائية عمِ العيىة األساسية لمبحث وعددٌا

تىهية الهٍارات وىهط التعمـ.

( )21طالبة هف طالبات الصفوؼ األولِ الهستو السابع في

 -حساب هربع إيتا " " n2والذي يدلؿ عمِ حجـ تأثير بيئة

الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجاهعي ( ،)2016/2015وذلؾ

التعمـ التشاركي في الجواىب الهعرفية والجواىب األدائية لهٍارات

هف خالؿ تقسيـ عيىة البحث إلِ ثالثة هجهوعات وجعؿ

تصهيـ وبىاء األلعاب التعميهية اإللكتروىية.

الطالبات اختيار اسـ لمهجهوعة لكي يتـ التعاهؿ هع الهجهوعة،

 .5تحميل النتائج ومناقشتها

ثـ إعطاء الهجهوعات الثالث اسـ الهوقع وكمهة الهرور،

فيٍا تـ تحميؿ الىتائج الخاصة ببيئة التعمـ التشاركي وتفسيرٌا،

هشاركة الباحثة الهجهوعات الثالث ىشاطاتٍـ ،ثـ هتابعتٍـ في

وسوؼ يتـ توضيح ذلؾ في الجزء الخاص بىتائج البحث.

إىجاز الهٍاـ الهطموبة هىٍـ وتقويهٍا ،تطبيؽ أداة البحث

 -4إصدار حكـ عمِ بيئة التعمـ التشاركي.

(اختبار التحصيؿ – بطاقة تقييـ األداء – هقياس ألىهاط التعمـ)

وفي ضوء تحميؿ الىتائج وتفسيرٌا يتـ إصدار الحكـ

بعدياً.

عمِ صالحية بيئة التعمـ التشاركي ،وقد أظٍرت الىتائج تأثير

الهرحمة السادسة :التقويـ

بيئ ػة التعم ػـ التشارك ػي فػي تىهي ػة هٍ ػارات تصهي ػـ واىت ػاج األلعاب
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التعميهية اإللكتروىية ،وكذلؾ في تغيير ىهط تعمهٍـ.

وقد تهت اإلجابة عف ٌذا السؤاؿ هف خالؿ عرض هٍارات

 .5تحميؿ الىتائج وهىاقشتٍا وتفسيرٌا:

تصهيـ وبىاء األلعاب التعميهية اإللكتروىية في ٌذا البحث ،حيث

فيها يمي عرضاً لىتائج البحث ،وتفسيرٌا وهىاقشتٍا:

تكوىت قائهة الهٍارات هف ( )7هٍارات رئيسية ،يتفرع هىٍا

 -1اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ ويىص عمِ "ها الحقائؽ

( )110هٍارة فرعية.

والهعموهات الهتعمقة بهٍارات تصهيـ واىتاج األلعاب التعميهية

 -3اإلجابة عف السؤاؿ الثالث ويىص عمِ "ها أثر استخداـ

اإللكتروىية؟"

التعمـ التشاركي القائـ عمِ الجيؿ الثاىي لمويب في تىهية

ولقد تهت اإلجابة عف ٌذا السؤاؿ هف خالؿ عرض

الحقائؽ والهعموهات الهتضهىة لهٍارات تصهيـ واىتاج األلعاب

الحقائؽ والهعموهات الهتضهىة لتصهيـ وبىاء األلعاب التعميهية

التعميهية اإللكتروىية؟" ،ويهثمً الفرض األوؿ وىصً " يوجد فرؽ

اإللكتروىية في ٌذا البحث ،حيث تكوىت الحقائؽ والهعموهات

ذو دالة إحصائية عىد هستو ( )0.05بيف هتوسطي درجات

الهتعمقة بهٍارات تصهيـ واىتاج األلعاب التعميهية اإللكتروىية

عيىة البحث في تطبيؽ اختبار التحصيؿ لمحقائؽ والهعموهات

عمِ الهوضوعات التالية (هراحؿ تصهيـ واىتاج األلعاب

الهتضهىة في هٍارات تصهيـ وبىاء األلعاب التعميهية

التعميهية اإللكتروىية – شروط االستخداـ برىاهج JClic -

اإللكتروىية (قبمي ،بعدي) لصالح التطبيؽ البعدي".

َﺍجٍة وىوافذ برىاهج  JClic -شريط أدوات برىاهج .(JClic

ولمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض قاهت الباحثة باستخداـ اختبار

 -2اإلجابة عف السؤاؿ الثاىي ويىص عمِ " ها هٍارات تصهيـ

"ت" لعيىتيف هرتبطتيف ) ،(paired sample –T-testوالجدوؿ

واىتاج األلعاب التعميهية اإللكتروىية؟"

( )1يوضح ىتائج االختبار:
جدول 1

نتائج اختبار ت لعينتين مرتبطين
المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف

درجات الحرية

متوسط الفرق

قيمة ت

مستوى الداللة

القبمية

21

4.76

0.700

20

18.62

59.62

دالة عىد 0.01

البعدية

21

23.38

1.32

20

التعمـ.

يتضح هف الجدوؿ السابؽ أف قيهة الهتوسط الحسابي
لمتطبيؽ القبمي بمغت ( ،)4.7في حيف بمغت قيهة الهتوسط

وتتفؽ ٌذي الىتائج هع ىتائج دراسة  [72] Bintiالتي

الحسابي لمتطبيؽ البعدي ( ،)23.4كها أف قيهة ت لهتوسط

أشارت إلِ ارتفاع التحصيؿ لمطالب الذيف يىتشروف الهزيد هف

الفروؽ في التطبيقيف القبمي والبعدي بمغت ( )18.62عىد درجة

الرسائؿ في هىتديات الىقاش اإللكتروىية الخاصة بالهقررات

حرية ( ،)20كها بمغ هستو الداللة ( ،)0.01وٌي أقؿ هف

التعميهية ،ودراسة  [73] Junco and el al.,التي أظٍرت

حدود الداللة عىد ( )0.05وبذلؾ يقبؿ الفرض ،وٌذا يعىِ وجود

فاعمية استخداـ الشبكات االجتهاعية في زيادة هشاركة الطالب

فرؽ بيف هتوسط درجات الطالبات في االختيار التحصيؿ لصالح

وتحصيمٍـ هقارىة بالطالب الذيف درسوا بالطريقة التقميدية ،كها

التطبيؽ البعدي.

تتفؽ ٌذي الىتائج هع ىتائج دراسة العميهات ،]74[ ،ودراسة

ويهكف إرجاع الىتائج السابقة إلِ طبيعة التعمـ التشاركي

السيد ،]9[ ،والتي بيىت ىتائجٍا وجود فرؽ داؿ إحصائياً عىد

والذي أتاح الفرصة لكؿ طالبة لكي تهارس الهٍاـ األدائية

هستوي ( )0.01بيف هتوسط درجات أفراد الهجهوعة التجريبية

بىفسٍا ،إلِ جاىب التشارؾ وتبادؿ اآلراء شجع عمِ خمؽ جو

األولي التي تستخدـ (بيئة التعميـ اإللكتروىي) ،وهتوسط درجات

هف األلفة والتعاوف ىتج عىً عدـ الخوؼ هف الهشاركة أثىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاء

أفراد الهجهوعة التجريبية الثاىية التي تستخدـ (بيئة التعمـ
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اإللكتروىي التشاركي) في درجات القياس البعدي لالختبار

بيف هتوسطي درجات عيىة البحث في تطبيؽ بطاقة هالحظة

التحصيمي لصالح الهجهوعة التجريبية الثاىية ،هها يثبت فاعمية

أداء هٍارات تصهيـ وبىاء األلعاب التعميهية اإللكتروىية (قبمي،

التعمـ التشاركي في زيادة التحصيؿ.

بعدي) لصالح التطبيؽ البعدي".

 -4اإلجابة عف السؤاؿ الرابع ويىص عمِ "ها أثر استخداـ

ولمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض قاهت الباحثة باستخداـ اختبار

التعمـ التشاركي القائـ عمِ الجيؿ الثاىي لمويب في تىهية هٍارات

"ت" لعيىتيف هرتبطتيف ) ،(paired sample –T-testوالجدوؿ

تصهيـ واىتاج األلعاب التعميهية اإللكتروىية؟" ويهثمً الفرض

( )2يوضح ىتائج بطاقة الهالحظة:

الثاىي وىصً "يوجد فرؽ ذو دالة إحصائية عىد هستو ()0.05
جدول 2

نتائج اختبار ت لعينتين مرتبطتين (ن =  )21ودرجات الحرية (ر = )22
مجال المهارة
تصهيـ وبىاء لعبة األلغاز.
تصهيـ وبىاء لعبة التحديد.
تصهيـ وبىاء لعبة الذاكرة.
تصهيـ وبىاء لعبة الكمهة الضائعة.
تصهيـ وبىاء لعبة الروابط البسيطة.
تصهيـ وبىاء لعبة االستكشاؼ.
تصهيـ وبىاء لعبة شاشة الهعموهات.
بطاقة الهٍارة الكمية

المجموعة

المتوسط

االنحراف

متوسط الفرق

قيمة ت

مستوى الداللة

القبمية

1.42

0.925

12.96

38.73

دالة عىد 0.01

البعدية

14.38

1.395

القبمية

1.09

1.044

البعدية

13.85

1.079

القبمية

0.76

0.700

البعدية

14.61

1.160

القبمية

0.90

0.624

البعدية

18.42

1.247

القبمية

1.04

0.804

البعدية

13.61

0.973

القبمية

0.61

0.669

البعدية

13.04

1.283

القبمية

1.14

0.727

البعدية

17.09

1.778

القبمية

6.86

3.37

البعدية

100.14

4.54

12.76
13.85
17.52
12.57
12.43
15.95
93.28

29.65
43.52
50.17
53.55
41.79
37.90
84.71

دالة عىد 0.01
دالة عىد 0.01
دالة عىد 0.01
دالة عىد 0.01
دالة عىد 0.01
دالة عىد 0.01
دالة عىد 0.01

يتضح هف الجدوؿ السابؽ أف قيهة الهتوسط الحسابي

جاىب التشارؾ في أداء الهٍاـ وتجريبٍا ،واالىتٍاء بالثواب

لمتطبيؽ القبمي الكمي بمغت ( ،)6.86في حيف بمغت قيهة

الجهاعي ،وكذلؾ األىشطة والتفاعالت التي تىدرج تحت بيئة

الهتوسط الحسابي لمتطبيؽ البعدي الكمي ( ،)100.14كها أف

التعمـ التشاركي عهمت عمِ تىهية هٍارات الطالبات لتصهيـ

قيهة ت لهتوسط الفروؽ في التطبيقيف القبمي والبعدي الكمي

واىتاج األلعاب التعميهية اإللكتروىية.

بمغت ( )84.71عىد درجة حرية ( ،)20كها بمغ هستو الداللة

وتتفؽ ٌذي الىتائج هع ىتائج دراسة كؿ هف ،[75] Uribe

( ،)0.01وٌي أقؿ هف حدود الداللة عىد ( )0.05وبذلؾ يقبؿ

 ،[76] Johnson and Johnsonلبيب [ ،]77إبراٌيـ [،]78

الفرض ،وٌذا يعىِ وجود فرؽ بيف هتوسط درجات الطالبات في

فوزي [ [81] Nance ،[80] Cate ،[79] Panitz ،]37والتي

بطاقة الهالحظة لصالح التطبيؽ البعدي.

بيىت ىتائجٍا فاعمية التعمـ التشاركي عمِ إتقاف الهٍارات

ويهكف إرجاع الىتائج السابقة إلِ طبيعة التعمـ التشاركي والذي

الهختمفة بصفة عاهة ،وكذلؾ تحسيف التفاعؿ والتواصؿ بيف

أتاح الفرصة لكؿ طالبة لكي تهارس الهٍاـ األدائية بىفسٍا ،إلِ

الطالب.
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 -5اإلجابة عف السؤاؿ الخاهس ويىص عمِ "ها حجـ تأثير

في الجواىب الهعرفية والجواىب األدائية لهٍارات تصهيـ واىتاج

التعمـ التشاركي في الجواىب الهعرفية والجواىب األدائية لهٍارات

األلعاب التعميهية اإللكتروىية".
ولمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض قاهت الباحثة بحساب قيهة

تصهيـ واىتاج األلعاب التعميهية اإللكتروىية؟ ويهثمً الفرض

هربع إيتا ،والجدوؿ ( )3يوضح بذلؾ:

الثالث وىصة "تحقؽ بيئة التعمـ التشاركي حجـ تأثير (≤ )0.14

جدول 3

قيمة إيتا التي تعبر عن حجم التأثير
أداة البحث

درجة الحرية

قيمة إيتا

قيمة d

حجم التأثير

االختبار التحصيمي

20

0.68

8.3

كبير

بطاقة الهالحظة

20

0.89

29.6

كبير

درجات االختبار في أدوات البحث قبؿ تطبيؽ التجربة وبعدٌا

يتضح هف الجدوؿ السابؽ أف قيهة هربع إيتا لالختبار
التحصيمي بمغت ( )0.68في حيف بمغت قيهة " "dالتي تعبر

لصالح التطبيؽ البعدي.

عف حجـ التأثير ( )8.3وٌي قيهة أعمِ هف ( )0.14هها يدؿ

 -6اإلجابة عف السؤاؿ السادس ويىص عمِ "ٌؿ يوجد فرؽ

عمِ أف حجـ التأثير لالختبار التحصيمي كبير ،كها بمغت قيهة

بيف أىهاط التعمـ والتفكير لد طالبات الصفوؼ األولِ؟".

هربع إيتا لبطاقة الهالحظة ( )0.89في حيف بمغت قيهة ""d

ولإلجابة عف ٌذا التساؤؿ قاهت الباحثة بتطبيؽ هقياس أىهاط

التي تعبر عف حجـ التأثير ( ،)29.6وٌي قيهة أعمِ هف

التعمـ لتوراىس عمِ طالبات الصوؼ األولِ بمغ عددٌـ ()120

( )0.14هها يدؿ عمِ أف حجـ التأثير لبطاقة الهالحظة كبير،

طالبة ،ثـ حساب الهتوسطات الحسابية واالىحراؼ الهعياري

وتعزو الباحثة ذلؾ إلِ تىوع الهثيرات التعميهية الهختمفة التي

ألداء طالبات الصفوؼ األولِ ،لتحديد الىهط الهسيطر في

تحتو عميٍا بيئة التعمـ التشاركي ،وكذلؾ التعاوف والتشارؾ في

التطبيؽ القبمي والهقارىة بيف هتوسطات األىهاط الثالثة والجدوؿ

أداء الهٍاـ ،أد

( )4يوضح بذلؾ:

إلِ زيادة حجـ تأثير بيئة التعمـ التشاركي،

وٌذا اىعكس إيجابياً عمِ هقدار زيادة الفرؽ بيف هتوسطات
جدول 4

متوسط الدرجات واالنحراف المعياري لتحديد النمط المسيطر ألنماط التعمم والتفكير
نمط التعمم والتفكير

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة النمط
المسيطر

عدد الطالبات

العينة

النسبة

الىهط األيسر

13.13

4.72

17.85

51

%42.5

الىهط األيهف

11.67

3.60

15.27

31

%25.8

الىهط الهتكاهؿ

12.61

7.70

20.31

38

%31.6

120

%100

الهجهوع

يتضح هف الجدوؿ السابؽ ﺃو طالبات الصفوؼ األولِ

وعدد الطالبات ذوات الىهط الهتكاهؿ ( )38طالبة بىسبة

يفضمف ﺍلىهﻁ ﺍأليسﺭ أكثر هف الىهطيف اآلخريف حيﺙ بمغ هقدار

( )%31.6هف الهجهوع الكمي لعيىة البحث ،ثـ يميً ﺍلىهﻁ

هتوسط أداء الطالبات في الىهط األيسر ( )13.13وعدد

األيهف حيﺙ بمغ هقدار هتوسط أداء الطالبات في الىهط األيهف

الطالبات ذوات الىهط األيسر ( )51طالبة بىسبة ( )%42.5هف

( )11.67وعدد الطالبات ذوات الىهط األيهف ( )31طالبة

الهجهوع الكمي لعيىة البحث ،يميً ﺍلىهﻁ الهتكاهؿ حيﺙ بمغ

بىسبة ( )%25.8هف الهجهوع الكمي لعيىة البحث.
ويدؿ ٌذا عمِ سيطرة الىهط األيسر وترجع الباحثة ذلؾ إلِ

هقدار هتوسط أداء الطالبات في الىهط الهتكاهؿ ()12.61
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أف التدريس هازاؿ يؤكد عمِ المفظية والتمقيف هف جاىب

 -7اإلجابة عف السؤاؿ السابع ويىص عمِ "ها فعالية استخداـ

الهعمهات ،والحفظ واسترجاع الهعموهات هف جاىب الطالبة التي

التعمـ التشاركي في تىهية ىهط التعمـ والتفكير لد

طالبات

تعتبر هف وظائؼ وقدرات الىصؼ األيسر وتتفؽ ىتيجة ٌذا

الصفوؼ األولِ ،ويهثمً الفرض الرابع وىصً "يوجد فرؽ ذو

البحث هع ها توصمت إليً ىتائج دراسة كؿ هف أحهد والكريـ،

دالة إحصائية عىد هستو

( )0.05بيف هتوسطي درجات

[ ،[83] Chua et. al ،]82الحازهي ،]69[ ،الحربي]84[ ،

التطبيقيف القبمي والبعدي لعيىة البحث في تىهية ىهط التعمـ

حيث أظٍرت ىتائج ٌذي الدراسات سيطرة ىهط التعمـ األيسر

والتفكير عىد استخداـ التعمـ التشاركي ،ولصالح التطبيؽ

لمدهاغ وأرجعت ذلؾ بسبب طريقة تدريس الهعمهيف والهعمهات

البعدي".
ولمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض قاهت الباحثة باستخداـ

التي تخاطب الىصؼ كروي االيسر لمطالب ،وكذلؾ تركيز ىظـ
االهتحاىات عمِ الحفظ واألسئمة الهباشرة واالستجابة لمتعميهات

اختبار "ت" لعيىتيف هرتبطتيف (paired sample – T -

واعطاء الهعموهات بطريقة لفظية تسمسمية.

) ،testوالجدوؿ ( )5يوضح ىتائج اختبار أىهاط التعمـ والتفكير:
جدول 5

نتائج اختبار أنماط التعمم لعينتين مرتبطتين
النمط
األيسر
األيهف
الهتكاهؿ

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
1.07

التطبيق

العينة

درجة الحرية

القبمي

21

20

18.87

البعدي

21

20

9.23

2.48

القبمي

21

20

9.27

2.57

البعدي

21

20

13.30

6.45

القبمي

21

20

9.62

2.23

البعدي

21

20

15.20

6.23

يتضح هف الجدوؿ السابؽ أف ٌىاؾ فروؽ ذات داللة

قيمة "ت"
18.454
3.777
4.963

داللة ت
دالة لصالح
التطبيؽ القبمي
دالة لصالح
التطبيؽ البعدي
دالة لصالح
التطبيؽ البعدي

( )0.05وكذلؾ أصغر هف ( )0.01هها يدؿ عمِ أىٍا دالة
إحصائياً.

إحصائية عىد هستو ( )0.05بيف هتوسطي درجات طالبات

كها يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستو

عيىة البحث لمهجهوعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي
الختبار أىهاط التعمـ والتفكير في الىهط األيسر لصالح التطبيؽ

( )0.05بيف هتوسطي درجات طالبات عيىة البحث لمهجهوعة

القبمي حيث بمغ هقدار الهتوسط الحسابي لمتطبيؽ القبمي

التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار أىهاط التعمـ

( ،)18.87واالىحراؼ الهعياري ( ،)1.07والهتوسط الحسابي

والتفكير في الىهط األيهف لصالح التطبيؽ البعدي حيث بمغ

لمتطبيؽ البعدي ( )9.23واالىحراؼ الهعياري ( ،)2.48وبمغ

هقدار الهتوسط الحسابي لمتطبيؽ القبمي ( )9.27واالىحراؼ

هقدار الىقص في التطبيؽ البعدي لمىهط األيسر ( )9.64بىسبة

الهعياري ( ،)2.57والهتوسط الحسابي لمتطبيؽ البعدي

أكبر هف  % ٥٢وٌذي القيهة اىخفضت ىتيجة تدريس الطالبات

( )13.30واالىحراؼ الهعياري ( ،)6.45وبمغ هقدار الزيادة في

باستخداـ التعمـ التشاركي في تىهية ىهط تعمـ الىصؼ كروي

التطبيؽ البعدي لمىهط األيهف ( )4.03بىسبة أكبر هف % ٥٢

إلِ خفض استخداـ الطالبات لوظائؼ

وٌذي القيهة ارتفعت ىتيجة تدريس الطالبات باستخداـ التعمـ

الىهط األيسر وزيادة استخداـ وظائؼ الىهط األيهف ،كها أف

التشاركي ،كها أف قيهة "ت الهحسوبة " تساوي ( )3.777أكبر

قيهة "ت الهحسوبة " تساوي ( )18.454أكبر هف قيهة "ت"

هف قيهة "ت" الجدولية حيث هستو داللتٍا ( )0.000وٌذي

الجدولية حيث هستو داللتٍا ( )0.000وٌذي القيهة أصغر هف

القيهة أصغر هف ( )0.05وكذلؾ أصغر هف ( )0.01هها يػ ػ ػدؿ

األيهف لمدهاغ الذي أد

198

5
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1

هعيىة في تعديؿ الىهط الهسيطر األيسر واثارة وتىهية الىهطيف
األيهف والهتكاهؿ.

كها يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستو ()0.05
بيف هتوسطي درجات طالبات عيىة البحث لمهجهوعة التجريبية

 .6التوصيات

في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار أىهاط التعمـ والتفكير في

أ -التوصيات :في ضوء ىتائج البحث توصي الباحثة بها يمي:

الىهط الهتكاهؿ لصالح التطبيؽ البعدي حيث بمغ هقدار الهتوسط

 )1استخداـ التعمـ التشاركي في تىهية الهٍارات األدائية الهتعمقة

الحسابي لمتطبيؽ القبمي ( )9.62واالىحراؼ الهعياري (،)2.23

بتصهيـ األلعاب التعميهية اإللكتروىية.

والهتوسط الحسابي لمتطبيؽ البعدي ( )15.20واالىحراؼ

 )2استخداـ البرهجيات القائهة عمِ الجيؿ الثاىي لمويب خالؿ

الهعياري ( ،)6.23وبمغ هقدار الزيادة في التطبيؽ البعدي لمىهط

دراسة الهقرر الواحد لتطوير القدرات التعميهية لدي الطالب بها

الهتكاهؿ ( )5.58بىسبة أكبر هف  % ٥٢وٌذي القيهة ارتفعت

يتىاسب هع عصر الهعرفة.

ىتيجة تدريس الطالبات باستخداـ التعمـ التشاركي ،كها أف قيهة

 )3توفير دورات تدريبية عمِ تقىيات الجيؿ الثاىي لمويب

"ت الهحسوبة " تساوي ( )4.963أكبر هف قيهة "ت " الجدولية

(الويكي – الهدوىات – أداة ىاقؿ اإلخبار )....لمطالبات وكذلؾ

حيث هستو داللتٍا ( )0.000وٌذي القيهة أصغر هف ()0.05

أعضاء ٌيئة التدريس.

وكذلؾ أصغر هف ( )0.01هها يدؿ عمِ أىٍا دالة إحصائياً.

 )4استخداـ األلعاب التعميهية اإللكتروىية في تىهية الذكاءات

وتفسر الباحثة ٌذي الىتائج بهد

فعالية استخداـ التعمـ

الهتعددة لد األطفاؿ.

التشاركي بها يتضهىً هف (أىشطة تعميهية واستراتيجيات وتعمـ

أ -البحوث الهقترحة :تقترح الباحثة إجراء:

تشاركي) لتىهية هٍارات تصهيـ واىتاج األلعاب التعميهية

 )1دراسة فاعمية التعمـ التشاركي في تىهية هٍارات تصهيـ

اإللكتروىية هها ساعد في تعديؿ ىهط التعمـ والتفكير الهسيطر

هواقع الويب.

عىد الطالبات وٌو الىهط األيسر واثارة وتىهية الىهطيف األيهف

 )2دراسة أثر اختالؼ أساليب التفاعؿ داخؿ بيئة التعمـ

والهتكاهؿ بصورة أفضؿ عها ُكىا يستخدـ هف قبؿ الطالبات ،هف

التشاركي القائـ عمِ الجيؿ الثاىي لمويب في بعض ىواتج التعمـ

خالؿ خفض استخداـ الطالبات لمعهميات العقمية والوظائؼ

لد طالب الجاهعة.

الخاصة بالىهط األيسر ،وزيادة وىهوا في استخداـ الطالبات

 )3دراسة هسحية لمتعرؼ عمِ واقع تطبيؽ التقىيات الحديثة في

لمعهميات العقمية والوظائؼ الخاصة بالىهطيف األيهف والهتكاهؿ.

الجاهعات السعودية.

وتتفؽ ىتيجة ٌذا البحث هع ها توصمت إليً ىتائج دراسة

 )4دراسة شبيٍة بالدراسة الحالية عمي طالب هراحؿ تعميهية

كؿ هف كؿ هف دراسة ٌهاـ( ]85[ ،استخدـ الهوديالت

هختمفة.

التعميهية) ،ودراسة أحهد والكريـ( ]82[ ،استخدهت الهدخؿ

 )5دراسة أثر الهتغير الهستقؿ لمدراسة الحالية وعالقتً

البصري الهكاىي) ودراسة سميهاف( ]86[ ،استخدـ برىاهج هقترح

باألساليب الهعرفية وغير الهعرفية لمهتعمهيف عمي بعض ىواتج

في األىشطة العمهية لتىهية أىهاط التعمـ والتفكير) ،ودراسة

التعمـ األخر .

سهعاف( ]87[ ،استخدـ خرائط الهفاٌيـ) ،ودراسة الحازهي،

 )6دراسة فاعمية التعمـ التشاركي في تىهية هٍارات التفكير.

[( ]69استخدهت برىاهج هقترح قائـ عمِ تقىيات التعمـ " األفالـ

 )7دراسة فاعمية التعمـ التشاركي في تىهية التحصيؿ والتفكير

التعميهية والحاسب اآللي والرسوـ والصور والىهاذج وهجسهات)

لمفئات الخاصة.

وجاءت ىتائج ٌذي الدراسات تأكد فعالية استخداـ طريقة تدريس
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] [9السيدٌ ،هت عطية قاسـ ( " .)2013فاعمية ىظاـ هقترح

المراجع

لبيئة تعمـ تشاركي عبر اإلىترىت في تىهية هٍارات حؿ

أ .المراجع العربية

الهشكالت واالتجاٌات ىحو بيئة التعمـ لد

] [1سميهاف ،سعيد أحهد ( .)2008في رشدي طعيهً (هحرر)،

طالب

تكىولوجيا التعميـ" ،رسالة دكتوراي ،كمية التربية الىوعية،

الجودة الشاهمة في التعميـ ،ط ،2عهاف :دار الهسيرة.

جاهعة عيف شهس.

] [2إسهاعيؿ ،حهداف هحهد عمي ( .)2013تصهيـ بيئة هقترحة

] [10عبد العاطي ،حسف الباتع هحهد ( .)2015أثر التفاعؿ

لمتعمـ التشاركي قائهة عمِ توظيؼ الشبكات االجتهاعية

بيف استراتيجيتيف لتقصي الويب واستراتيجيتيف لمتعمـ

كفضاء تعميهي اجتهاعي لتىهية هٍارات التواصؿ

اإللكتروىي التشاركي في تىهية هٍارات التصهيـ التعميهي

اإللكتروىي الشبكي واالتجاي ىحو تعمـ الكيهياء عبر الويب،

عبر الويب بيف الطالب والهعمهيف بجاهعة الطائؼ،

هجمة دراسات عربية في التربية وعمـ الىفس (،)ASEP

الهؤتهر الدولي الرابع "لمتعميـ اإللكتروىي والتعميـ عف بعد"،

العدد  ،35الجزء الثالث.

الرياض ،السعودية.

] [3الٍادي ،هحهد هحهد ( .)2011الشبكات االجتهاعية ودعـ

] [12هىسي ،عبير هحهود ( .)2003تىهية قدرات التفكير

الهقررات الجاهعية ،هكتب التربية العربي لدوؿ الخميج،

االبتكاري في الرياضيات لد

.2011-11-17

أطفاؿ الروضة باستخداـ

حقيبة تعميهية ،رسالة دكتوراي غير هىشورة ،هعٍد الدراسات

http://www.abegs.org/Aportal/Blogs/showD
etails?id=9227

لمطفولة ،جاهعة عيف شهس.

] [4الحهداىي ،ادوارد ( .)2006التعمـ االلكتروىي ،فوائدي

] [13الحيمة ،هحهد هحهود ( .)2002األلعاب التربوية وتقىيات

وهتطمباتً ،هجمة رسالة التربية بسمطىة عهاف ،الهجمد .13

إىتاجٍا سيكولوجيا وتعميهيا وعمهيا ،عهاف ،األردف ،دار
الهسيرة لمىشر والتوزيع والطباعة.

] [5الىاهي ،هىيرة أحهد عبد اهلل ( .)2012أثر التعمـ التشاركي
اإللكتروىي عمِ بعض هٍارات التفكير الرياضي واتجاٌات

] [14أبو خطوة ،السيد عبد الهولِ ( .)2015أثر برهجية

الطالبات ىحو دراسة الرياضيات بجاهعة الهمؾ فيصؿ

هقترحة قائهة عمِ األلعاب اإللكتروىية في تىهية بعض

بالههمكة العربية السعودية ،رسالة هاجستير ،جاهعة الخميج

هٍارات الثقافة البصرية واستخداـ الحاسوب لد

العربي ،ههمكة البحريف.

األطفاؿ

ذوي اإلعاقة السهعية ،الهؤتهر الدولي الرابع "لمتعميـ
اإللكتروىي والتعميـ عف بعد" ،الرياض ،السعودية.

] [8هٍدي ،حسف ربحي؛ والجزار ،عبد المطيؼ الصفي؛ حسف
هحهود ( .)2012استراتيجيات التشارؾ داخؿ الهجهوعات

] [15الحهداف ،أهؿ هعجب أحهد ( .)2014فاعمية برىاهج قائـ

وبيىٍا في هقرر إلكتروىي لهىاٌج البحث العمهي عف بعد

عمِ األلعاب التعميهية اإللكتروىية في تحسيف تحصيؿ

عبر الويب 2وأثرٌها عمي جودة الهشاركات ،دراسة تجريبية

المغة العربية لد

بكمية التربية جاهعة األقصِ .هؤتهر تكىولوجيا التعميـ

طالبات الهرحمة االبتدائية ،رسالة

هاجستير ،كمية التربية ،جاهعة الباحة.

اإللكتروىي ،اتجاٌات وقضايا هعاصرة ،في الفترة هف -11
 12إبريؿ ،الجهعية الهصرية لتكىولوجيا التعميـ ،القاٌرة.
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] [16الصعيدي ،هىصور سهير السيد ( .)2014األلعاب

] [25الباز ،هروة هحهد (" .)2013فعالية برىاهج تدريبي قائـ

التعميهية اإللكتروىية في تدريس الرياضيات عمِ تىهية

عمِ تقىيا ت الويب  2في تىهية هٍارات التدريس

الهتفوقيف

اإللكتروىي ،واالتجاي ىحوي لدي هعمهي العموـ أثىاء

ذو صعوبات التعمـ بالهرحمة الهتوسطة بالههمكة العربية

الخدهة" ،هجمة التربية العمهية ،هصر ،هجمد  ،16ع ،2

السعودية ،هجمة تربويات الرياضيات ،الهجمد  ،17العدد

هارس.

هٍارات التصور البصري وبقاء أثر التعمـ لد

 ،2الجزء الثاىي.

] [27الحربِ ،عبيد هزعؿ عبيد ( :)2010فاعمية األلعاب

] [17شيريف أىور أبو عودي ( .)2011أثر استخداـ األلعاب

التعميهية اإللكتروىية عمِ التحصيؿ الدراسي وبقاء أثر

اإللكتروىية التعميهية في تحصيؿ طمبة الصؼ الخاهس

التعمـ في الرياضيات ،رسالة دكتوراي ،جاهعة أـ القر ،

األساسي بهدارس راـ اهلل والبيرة في هادة العموـ ،رسالة

كمية التربية.

هاجستير جاهعة بيروت.

] [28قطاهي ،ىايفة؛ السبيعي ،هعيوؼ ( .)2008تفكير القبعات
الست لمهرحمة األساسية ،عهاف :ديبوىو لمطباعة والىشر

] [18الغوؿ ،ريٍاـ هحهد أحهد هحهد ( .)2012أثر بعض
استراتيجيات هجهوعات العهؿ عىد تصهيـ براهج لمتدريب

والتوزيع.

اإللكتروىي عمِ تىهيً هٍارات تصهيـ وتطبيؽ بعض
خدهات الجيؿ الثاىي لمويب لد

] [34خهيس ،هحهد عطية ( .)2003عهميات تكىولوجيا

أعضاء ٌيئً التدريس،

التعميـ ،القاٌرة ،دار الحكهة.

رسالة دكتوراي ،جاهعة الهىصورة ،كمية التربية.

] [35العتيبيٌ ،ياء عمي؛ طيب ،عزيزة عبد اهلل ( .)2010أثر

] [19الراسبية ،شيخة عمي ىاصر ( .)2011أٌهية المعب في

استخداـ البرهجيات االجتهاعية القائهة عمِ التعمـ الشبكي

الىهو الهعرفي لمطفؿ ،هجمة التطوير التربوي ،عهاف.

التشاركي عمِ الىهو الهٍىي لد

] [20الحيمة ،هحهد هحهود ( .)2013األلعاب التربوية وتقىيات

هستقبؿ إصالح التعميـ العربي لهجتهع الهعرفة تجارب

إىتاجٍا سيكولوجيا وتعميهيا وعهميا ،ط ،5عهاف ،دار

وهعايير ورؤ .

الهسيرة لمىشر والتوزيع والطباعة.

] [36خهيس ،هحهد عطية ( .)1430تكىولوجيا التعميـ والتعمـ،

] [21عبد الهجيد ،عواطؼ حسف؛ الهزىي ،ىوؼ سمهاف

ط ،2القاٌرة ،دار السحاب لمطباعة والىشر والتوزيع.

( .)2014فعالية برىاهج قائـ عمِ األلعاب التعميهية

] [37والي ،هحهد فوزي ( .)2010فاعمية برىاهج تدريبي قائـ

االلكتروىية في إكساب الهفاٌيـ الىحوية ،هجمة العموـ

عمي التعمـ التشاركي عبر الويب في تىهية كفايات توظيؼ

اإلىساىية.

الهعمهيف لتكىولوجيا التعميـ اإللكتروىي في التدريس ،رسالة

] [22عطية ،إسهاعيؿ هحهود هحهد ( .)2015فاعمية استخداـ

دكتوراي ،كمية التربية ،جاهعة اإلسكىدرية.

األلعاب اإللكتروىية التعميهية في تىهية الهٍارات الحياتية
لد

الهشروعات التربويات،

] [38الفار ،إبراٌيـ عبد الوكيؿ ( .)2012تربويات تكىولوجيا

أطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة ،الهؤتهر الدولي

القرف الحادي والعشريف :تكىولوجيا الويب  ،2.0طىطا:

الرابع "لمتعميـ اإللكتروىي والتعميـ عف بعد" ،الرياض،

الدلتا لتكىولوجيا الحاسوب.

السعودية.
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] [52هحهود ،صالح الديف عرفة ( .)2005تعمـ وتعميـ هٍارات

] [40هميجي وأخروف (" .)2010الهدوىات اإللكتروىية أحد

التدريس في عصر الهعموهات ،ط  ،2القاٌرة ،عالـ الكتب.

هستحدثات تكىولوجيا التعميـ" ،هجمة كمية التربية بأسيوط،
هصر ،هجمد  -26عدد  1يىاير.

] [53الحيمة ،هحهد هحهود ( .)2007تكىولوجيا التعميـ هف أجؿ
تىهية التفكير ،عهاف :دار الهسيرة لمىشر والتوزيع.

] [42الهدٌوفي ،فوزية عبد اهلل (" .)2011فاعمية استخداـ
الهدوىات التعميهية في تىهية التحصيؿ الدراسي واالتجاي
ىحوي لد

] [54الصواؼ ،أحهد فتحي ( .)2008القصة التفاعمية وأثرٌا

طالبات جاهعة القصيـ" ،الهؤتهر الدولي الثاىي

عمِ العهميات ها وراء الهعرفة لد

لمتعميـ اإللكتروىي والتعميـ عف بعد ،الرياض.

الطفؿ ،ورقة عهؿ

هقدهة لمهؤتهر الرابع لمجهعية العربية لتكىولوجيا التربية

] [43سالـ ،هحهد هحهد؛ عمي ،فريدة (" .)2011تأثير استخداـ

تحت عىواف " تكىولوجيا التربية وتعميـ الطفؿ العربي" في

استراتيجية تعميهية قائهة عمِ استخداـ الهدوىات التعميهية

الفترة  ،2008/8/14 - 13هعٍد الدراسات التربوية،

في تىهية هٍارات التفكير الىاقد وبقاء أثر التعمـ لد طالب

جاهعة القاٌرة.

التخصصات الشرعية في كمية التربية جاهعة أـ القر "،

] [59هحهد ،زبيدة هحهد قرىي ( .)2000أثر استخداـ دائرة

الهؤتهر الدولي الثاىي لمتعميـ اإللكتروىي والتعميـ عف بعد،

التعمـ الهصاحبة لألىشطة اإلثرائية في تدريس العموـ عمِ

الرياض.

اكتساب الهفاٌيـ العمهية وتىهية أىهاط التعمـ والتفكير لد

] [44عهاشة ،هحهد راغب (" .)2011تصهيـ برىاهج تدريب

كؿ هف الهتفوقيف والعادييف بالصؼ الخاهس االبتدائي.

قائـ عمِ التكاهؿ بيف تكىولوجيا بث الوسائط والشبكات

هجمة التربية العمهية ،هركز تطوير العموـ ،جاهعة عيف

االجتهاعية وفاعميتً في تىهية بعض هٍارات استخداـ

شهس ،العباسية ،الهجمد  ،٣العدد .2

التطبيقات التعميهية لمويب لد

هعمهي التعميـ العاـ

]ٌ [61يالت ،هصطفِ قسيـ؛ الزغبي ،أحهد هحهد؛ شديفات،

واتجاٌاتٍـ ىحو ٌذي التكىولوجيا" ،الهؤتهر العمهي السابع

ىور أحهد ( .)2010أثر أىهاط التعمـ العموـ التربوية

لمجهعية العربية لتكىولوجيا التعميـ باالشتراؾ هع هعٍد

والىفسية الهفضمة عمِ فعالية الذات لد

الدراسات والبحوث التربوية بجاهعة القاٌرة ،في الفترة هف

طالبات قسـ

العموـ التربوية في كمية األهيرة عالية الجاهعية ،هجمة العموـ

 28-27يوليو.

التربوية والىفسية ،الهجمد  ،11العدد .1

] [50بدوي ،عفاؼ عمي حسف ( .)2008فاعمية تدريس وحدة

] [62رواشدة ،إبراٌيـ؛ ىوافمة ،وليد؛ العهري ،عمي ()2010

في العموـ باستخداـ العاب الكهبيوتر التعميهية عمي تىهية

أىهاط التعمـ لد

التفكير االبتكاري واالتجاي ىحو هادة العموـ لدي تالهيذ

طمبة الصؼ التاسع في أريد وأثرٌا في

تحصيمٍـ في الكيهياء ،الهجمة األردىية في العموـ التربوية،

الهرحمة اإلعدادية ،رسالة هاجستير ،كمية التربية ،جاهعة

الهجمد  ،4العدد .4

عيف شهس.

] [63قاسـ ،أزٌار ( .)2011أىهاط التفكير الهرتبطة بىصفي

] [51أهيف ،زيىب هحهد ( .)2000إشكاليات حوؿ تكىولوجيا

الدهاغ األيهف ،األيسر لد

التعميـ ،دار الٍد لمىشر والتوزيع ،الهىيا ،هصر.

طمبة الهرحمة اإلعدادية

وعالقتٍا بالتفكير التباعدي ،هجمة أبحاث كمية التربية
األساسية ،الهجمد  ،10العدد .4
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] [64عشا ،اىتصار خميؿ؛ العبسي ،هحهد هصطفِ (.)2013

] [74العميهات ،هيسوف أحهد ساري ( .)2013أثر استراتيجية

أىهاط التعمـ الشائعة لد طمبة كمية العموـ التربوية واآلداب

التعميـ التشاركي في تحسيف االستيعاب القرائي لدي طمبة

في وكالة الغوث الدولية وأثرٌا في التفكير الرياضي لديٍـ،

الصؼ التاسع األساسي في هحافظة الهفرؽ واتجاٌاتٍـ

هجمة دراسات العموـ التربوية ،الهجمد  ،40همحؽ .4

ىحوٌا ،رسالة هاجستير ،جاهعة اليرهوؾ.

] [65العتوـ ،عدىاف؛ الجراح ،عبد الىاصر؛ بشارة ،هوفؽ

] [77لبيب ،دعاء هحهد ( .)2007استراتيجية إلكتروىية لمتعمـ

( .)2007تىهية هٍارات التفكير ىهاذج ىظرية وتطبيقات

التشاركي في هقرر هشكالت تشغيؿ الحاسوب عمي

عهمية ،عهاف :دار الهسيرة لمىشر والتوزيع.

التحصيؿ الهعرفي والهٍاري واالتجاٌات ىحوٌا لطالب
الدبموـ العاـ في التربية شعبة كهبيوتر تعميهي ،رسالة

] [66ىوفؿ ،هحهد بكر ( .)2007عالقة السيطرة الدهاغية
بالتخصص األكاديهي لد

دكتوراي ،هعٍد الدراسات التربية ،هعٍد الدراسات التربوية،

طمبة الهدارس والجاهعات

جاهعة القاٌرة.

األردىية ،هجمة الىجاح لألبحاث (العموـ اإلىساىية) ،الهجمد

] [78إبراٌيـ ،غادة شحاتً ( .)2008فعالية تصهيـ هقرر

 ،21العدد .1
] [67حبيشِ ،داليا خير

باستخداـ ىهوذج ريتشي وتكىولوجيا االتصاؿ التعميهي عبر

عهر ( .)2009توظيؼ التعمـ

الكهبيوتر في التحصيؿ وتىهية هٍارات التعمـ التشاركي،

اإللكتروىي التشاركي في تطوير التدريب الهيداىي لد

رسالة دكتوراي ،كمية البىات ،جاهعة عيف شهس.

طالب شعبة إعداد هعمـ الحاسب اآللي بكميات التربية
الىوعية .رسالة هاجستير ،جاهعة الهىصورة ،كمية التربية

] [82أحهد ،ىعيهة حسف ؛ الكريـ ،سحر هحهد ( .)2001أثر
الهىطؽ الرياضي والتدريس بالهدخؿ البصري الهكاىي في

الىوعية.

أىهاط التعمـ والتفكير وتىهية القدرة الهكاىية وتحصيؿ تالهيذ

] [68هراد ،صالح أحهد؛ أحهد ،هحهد عاهر ( .)1994العالقة

الصؼ الثاىي اإلعدادي في هادة العموـ ،الهؤتهر العمهي

بيف أىهاط التعمـ والتفكير واألداء عمِ اختبارات

الخاهس (التربية العمهية والهواطىة) الهىعقد في الفترة هف

االستعدادات لمقبوؿ بالهعٍد العالي لمتهريض بجاهعة

 ٥٠٠٣/7/٥٢باإلسكىدرية ،الجهعية الهصرية لمتربية

القاٌرة ،هجمة كمية التربية ،جاهعة الهىصورة ،العدد .26

العمهية ،كمية التربية ،جاهعة عيف شهس ،القاٌرة.

] [69الحازهيٌ ،ىد هحهد سميهاف ( .)2006فاعمية استخداـ

] [84الحربي ،فٍد سميهاف ( .)٣٢٥٣الفروؽ في أىهاط التعمـ

برىاهج هقترح في تىهية ىهط تعمـ الىصؼ كروي األيهف
لمدهاغ لد

والتفكير الهرتبطة بىشاط الىصفيف كروييف لمهخ لد

طالبات العموـ بالهرحمة الهتوسطة بالهديىة

الهوٌوبيف وغير الهوٌوبيف هف طالب الهرحمة االبتدائية

الهىورة ،رسالة هاجستير ،كمية التربية والعموـ اإلىساىية،

بهديىة الرياض ،رسالة هاجستير ،جاهعة الهمؾ سعود ،كمية

جاهعة طيبة.

التربية ،الرياض.

] [71البالؿ ،الٍاـ سرور ( .)٣٢٥٣أساليب التعمـ والسيطرة
الهخية لد العاديات وذوات صعوبات التعمـ هف تمهيذات
الهرحمة االبتدائية ،رسالة دكتوراي ،كمية التربية ،الرياض.
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THE EFFECT OF PARTICIPATORY
LEARNING BASED ON THE SECOND
GENERATION OF THE WEB SKILLS OF
THE DESIGN AND PRODUCTION OF
ELECTRONIC EDUCATIONAL GAMES FOR
STUDENTS OF THE FIRST ROWS SKILLS
IN ACCORDANCE WITH THE PATTERN OF
LEARNING FACULTY OF EDUCATION,
UNIVERSITY OF HAIL
RABAB ABDELMAKSOUD YOUSUF
Hail University
ABSTRACT _ The goal of current research to measure the impact of Participatory learning based
on the second generation of the Web skills of the design and production of electronic educational
games for students of the first rows skills in accordance with the pattern of learning Faculty of
Education, University of Hail number (21) students, and included research tools to test the
collection and note card to the skills of design and production of educational games JClic using
the electronic program, as well as learning and thinking patterns to Torrance scale, has been
applied to tribal and Uday research sample, T.Test used and square ETA program statistical
package SPSS to analyze the results and their interpretation, and the study found the following
results:
1. no difference statistically significant at the level (0.05) between the averages of the sample in
the collection of the facts and information contained in the application of skills test scores
designing and building electronic educational games (before me, after me) in favor of the post
application.
2. no difference statistically significant at the level (0.05) between the averages of the sample in
the application note card performance skills degrees design and construction of educational
electronic games (before me, after me) in favor of the post application.
3. Check participatory learning environment effect size (≤ 0.14) in the cognitive aspects and
aspects of the performing skills of design and production of electronic educational games.
4. no difference statistically significant at the level (0.05) between the mean scores of the two
applications for pre and post sample research in learning and thinking patterns when you use a
scale of participatory learning, and in favor of the post test.
Keys word: Participatory learning, Web2.0, production of electronic educational games, Learning
style.
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