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 حنميت يف اإللكرتوني الخشاركي الخعلم اسرتاحيجيت فاعليت
 الرتبيت كليت طالباث لدى بالنفس والثقت الناقد الخفكري

 الرمحن عبد بنج نورة األمرية جبامعت
عمية استراتيجية استيدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى فا_ الممخص

التعمـ التشاركي اإللكتركني في تنمية ميارات التفكير الناقد كالثقة 
بالنفس لدل طالبات كمية التربية بجامعة األميرة نكرة بنت عبد 

( طالبة معممة، تـ تكزيعيف إلى 12الرحمف. تككنت عينة البحث مف )
ضعف ( طالبات في المجمكعة التجريبية، مف الالتي خ6مجمكعتيف: )

( 6لمتدريس باستخداـ استراتيجية التعمـ التشاركي اإللكتركني، )
طالبات في المجمكعة الضابطة مف الالتي خضعف لمتدريس باستخداـ 
الطريقة التقميدية المعتادة. أظيرت نتائج البحث عدـ كجكد فركؽ ذات 

بيف مجمكعتي البحث في اختبار التفكير  (α ≤ 0,05) ئيةإحصاداللة 
لكمي ككؿ مف مستكل التعّرؼ عمى االفتراضات كتقكيـ الناقد ا

المناقشات كالتفسير كاالستنباط كاالستنتاج تعزل لطريقة التدريس، كما 
بيف  (α ≤ 0,05) ئيةإحصاأظيرت النتائج عدـ كجكد فرؽ ذا داللة 

 .مجمكعتي البحث في مقياس الثقة بالنفس يعزل لطريقة التدريس
التعمـ التشاركي اإللكتركني، التفكير  فاعمية،: الكممات المفتاحية
 .الناقد، الثقة بالنفس

 المقدمة. 1

يحاكؿ التربكيكف باستمرار تحقيؽ أعمى مستكيات األىداؼ      
لدل المتعمميف في جميع المراحؿ التعميمية، عف طريؽ البحث 
عف أفضؿ الطرائؽ لتكفير بيئة تعميمية تفاعمية، تجذب اىتماـ 

تبادؿ اآلراء كالخبرات فيما بينيـ، كالتشارؾ  الطالب كتحثيـ عمى
في التعميـ يقـك عمى عممية إعطاء المعمكمات أك طرحيا ثـ 
تعديميا، مف خالؿ مشاركة المتعمميف اإليجابية في العممية 
التعميمية، مما يتيح العمؿ إلنجاز أىداؼ مشتركة في ظؿ 

خداـ ظركؼ يتخمميا الترابط اإليجابي كالتفاعؿ النشط كاالست
 .األمثؿ لمميارات التشاركية

 الحديثةكقد ساعدت تكنكلكجيا المعمكمات كالتقنيات التعميمية     

في تكفير بيئة تعميمية تشاركية، تقدـ مف خالؿ الحاسكب 
كاإلنترنت كبيئة تفاعمية ثرية الستراتيجيات التعمـ التشاركي 

اج كالتفاعمي اإللكتركني، الذم يمكف مجتمع المعرفة مف إنت
المعرفة كتطبيقيا كتقكيميا، كنتيجة لذلؾ ظير التعمـ التشاركي 

  we,o.2 المعتمد عمى استخداـ أدكات الجيؿ الثاني لإلنترنت
مف شبكات ككسائط متعددة إلكتركنية تفاعمية، كالتي تركز عمى 
إحداث التعمـ التشاركي بشكؿ متزامف أك غير متزامف، بصكرة 

 .يـ عبر الكيبمحكرىا الطالب كنماذج التعم
[ عمى أف التعمـ التشاركي 1] يؤكد "جكنسكف، كجكنسكف    

يمكف المتعمميف مف تكسيع احتياجاتيـ التعميمية كاحتياجات 
اآلخريف، كما أف األثر اإليجابي لمتعمـ التشاركي عبر الكيب 
يعزز ميارات التفكير الناقد، كمشاركة إنشاء المعرفة، كالتعمـ 

 .كؿ متعمـ مسؤكلية تعممو التبادلي حيث يتحمؿ
[ إلى أف بيئة التعمـ التشاركي تدعـ 2] كقد أشار الشناؽ      

عممية التفاعؿ بيف الطالب كالمعمميف، مف خالؿ تبادؿ الخبرات 
كاآلراء كالمناقشات اليادفة، باالستعانة بقنكات التكاصؿ المختمفة، 

 .مثؿ البريد اإللكتركني كغرفة الصؼ االفتراضية
[ أف التعمـ التشاركي اإللكتركني مف 3] كيؤكد كالي     

االستراتيجيات التي أثبتت تميزىا كأىميتيا، كإحدل استراتيجيات 
مجمكعات العمؿ، حيث تكفر الفرصة في التعمـ، كالمشاركة في 
مصادر المعمكمات، فضال عف إمكانية تبادؿ الخبرات، فميس 

نما الغرض األساس مجرد اكتساب المعرفة كالمشار  كة، كا 
 .اكتساب القدرة عمى بناء المعرفة بطرؽ مبتكرة

[ إلى أىمية ميارات التكاصؿ 4] كذىبت الغامدم     
اإللكتركني الشبكي في مجتمع المعرفة، الذم يتطمب التركيز 
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عمى ميارات البحث عف المعمكمة، كتنقية المعمكمات الجكىرية، 
 .كاتخاذ القرار كجزء مف عممية التعمـ

اتجيت عدد مف المؤتمرات إلى مناقشة استراتيجيات التعمـ ك      
اإللكتركني التشاركي كمف ذلؾ: المؤتمر العممي السنكم العاشر 

[، 5لتكنكلكجيا التعميـ اإللكتركني كمتطمبات الجكدة الشاممة ]
كمؤتمر تكنكلكجيا التعميـ اإللكتركني كتحديات التطكير التربكم 

تمر الدكلي الثاني لمتعمـ اإللكتركني [ كالمؤ 6في الكطف العربي، ]
[ كالمؤتمر الدكلي الثالث لمتعمـ اإللكتركني 7كالتعميـ عف بعد ]

[، كالمؤتمر 15كالتعميـ عف بعد: الممارسة كاألداء المنشكد ]
[، كأكصت 8الدكلي الثاني لمتعمـ اإللكتركني في الكطف العربي ]
ني التفاعمية، بضركرة تصميـ كتطكير مجتمعات التعمـ اإللكترك 

كتكظيفيا بشكؿ فاعؿ لتحقيؽ األىداؼ التعميمية المطمكبة، كبذؿ 
مزيد مف الجيكد لتطكير برامج إعداد الطالب المعمميف، 
إلكسابيـ الميارات الالزمة لمتدريس في القرف الحادم كالعشريف، 
كمنيا ميارات التكاصؿ اإللكتركني الشبكي، كأىمية التحكؿ مف 

إلى التعمـ اإللكتركني  E-learning نيالتعمـ اإللكترك 
باعتبار   Electronic Collaborative Learningالتشاركي

أف نمط التعمـ التشاركي ىدؼ تربكم رئيس في المناىج كالبرامج 
 .الدراسية المعاصرة

كىناؾ عدد مف الدراسات التي تؤكد فاعمية التعمـ       
رفي كاألداء الميارم اإللكتركني التشاركي في تنمية الجانب المع

[ التي أكدت فاعمية استراتيجية إلكتركنية 9] منيا: دراسة لبيب
لمتعمـ التشاركي في مقرر مشكالت تشغيؿ الحاسب، باستخداـ 
مكقع تعميمي إلكتركني تشاركي في تنمية األداء الميارم لدارسي 

 .الدبمـك العاـ في التربية شعبة كمبيكتر تعميمي
[ فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ 3] كالي كتناكلت دراسة     

عمى التعمـ التشاركي عبر الكيب، في تنمية كفايات تكظيؼ 
المعمميف لتكنكلكجيات التعميـ اإللكتركني في التدريس، كاقترحت 
اعتماد تضميف التعمـ التشاركي اإللكتركني ضمف برامج التدريب 

 .الميني لممعمميف أثناء الخدمة
 التشػاركي[ إلى تفكؽ كاضح لمتعمـ 10] اسة محمدكأشارت در     

في تككيف اتجاىات الطالب اإليجابية نحك التعمـ، نتيجة تكفر 
عامميف ىما: إتاحتو لقدر أكبر مف الحرية، كتحقيؽ التفاعؿ 

 .كالمشاركة في إنجاز األىداؼ
[ بناء نظاـ مقترح لبيئة تعمـ 11] كاستيدفت دراسة السيد    

نترنت، أدت إلى تنمية ميارات حؿ المشكالت تشاركي عبر اإل
 .كاالتجاىات نحك بيئة التعمـ لدل طالب تكنكلكجيا التعميـ

كيعد الطالب في كميات التربية أحد المصادر البشرية التي      
ينبغي االىتماـ بإعدادىا أكاديميا كمينيان كثقافيان، كمع ظيكر 

ربية عمكما، تكجيات تطكير كميات التربية في الجامعات الع
كالجامعات السعكدية خصكصا، كأماـ ندرة الدراسات العربية في 
ىذا المجاؿ، كخبرة الباحثتيف في التدريس الجامعي، كما يالحظ 
مف ضعؼ المشاركة كالتفاعؿ بيف الطالبات، كطغياف الطريقة 
التقميدية في الممارسات التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس مما 

لعاـ لمطالبات، برزت فكرة البحث يسبب ضعؼ المستكل ا
لمعرفة فاعمية التعمـ التشاركي اإللكتركني في تنمية ميارات 
التفكير الناقد كالثقة بالنفس لدل طالبات كمية التربية بجامعة 

 .األميرة نكرة بنت عبد الرحمف
 دراسةالمشكمة . 2

في ضكء المعطيات التي أفرزتيا خمفية البحث كالتي تكمف      
ي المؤسسات التربكية نحك االرتقاء بتفكير الطمبة عامة في سع

كالتفكير الناقد خاصة، كمحدكدية المدل المتاح ليذا النمط مف 
[. كنظرا 12] التفكير في الكاقع التعميمي اكتسابا كممارسة ابراىيـ

لككف القدرة عمى التفكير الناقد جزء ال يتجزأ مف القدرة عمى 
لككف ىذه القدرة ميمة في عمميات  التفكير بصكرة عامة، كنظرا

[، ارتأت الباحثتاف أف تعمال عمى تنمية 13التدريس كمياراتو ]
ىذا النكع مف التفكير لدل الطالبات المعممات كذلؾ لضركرة 
امتالكيف ىذه القدرة كال سيما أنيف سيتكليف التدريس مف أجؿ 
 التفكير لطالباتيف مستقبال، كلما كانت تنمية التفكير لدل
الطالبات في المراحؿ التعميمية تكصية مف تكصيات كثير مف 
المؤتمرات التربكية، كاف ال بد مف تنمية مثؿ ىذه القدرات لدل 

[ ىذا مف ناحية، كمف ناحية أخرل 13] الزعبي معمماتيف أصالن 
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لمست الباحثتاف مف خالؿ تدريسيما لمطالبات المعممات 
شرافيما عمى مقررات التدريب الميدان ي لفترة طكيمة انخفاض كا 

مستكل الثقة بالنفس لدييف، كىي السمة التي يجب أف تتمّيز بيا 
الطالبة المعممة عف سائر التخصصات، ألنيا مف مقكمات 
نجاحيا في تدريسيا مستقبال، األمر الذم يتكجب البحث عف 
استراتيجيات تدريس حديثة أثبتت فاعميتيا في تنمية جكانب 

 .فمتعددة لدل المتعممي
 دراسةالأسئمة أ. 

استنادان عمى ما سبؽ برزت مشكمة البحث كالتي تحددت       
في السؤاؿ الرئيس اآلتي: ما فاعمية استراتيجية التعمـ التشاركي 
اإللكتركني في تنمية التفكير الناقد كالثقة بالنفس لدل طالبات 

 كمية التربية بجامعة األميرة نكرة بنت عبد الرحمف؟
 :ذا السؤاؿ الرئيس، التساؤالت الفرعية اآلتيةكيتفرع مف ى

ما فاعمية استراتيجية التعمـ التشاركي اإللكتركني في تنمية  -1
التفكير الناقد الكمي كعمى كؿ مستكل مف مستكياتو لدل طالبات 

 .كمية التربية بجامعة األميرة نكرة بنت عبد الرحمف؟
كتركني في تنمية ما فاعمية استراتيجية التعمـ التشاركي اإلل -2

الثقة بالنفس لدل طالبات كمية التربية بجامعة األميرة نكرة بنت 
 عبد الرحمف؟

 دراسةالفروض ب. 
 α ≤ 0,05 عند مستكل ئيةإحصاال تكجد فركؽ ذات داللة  -1

بيف المتكسطات البعدية لدرجات طالبات المجمكعة التجريبية 
ركي اإللكتركني( )التي تدرس باستخداـ استراتيجية التعمـ التشا

كدرجات طالبات المجمكعة الضابطة )التي تدرس باستخداـ 
الطريقة التقميدية( في اختبار التفكير الناقد الكمي كعمى كؿ 

 .مستكل مف مستكياتو
 α ≤ 0,05 عند مستكل ئيةإحصاال يكجد فرؽ ذك داللة  -2

بيف المتكسط البعدم لدرجات طالبات المجمكعة التجريبية )التي 
س باستخداـ استراتيجية التعمـ التشاركي اإللكتركني( كدرجات تدر 

طالبات المجمكعة الضابطة )التي تدرس باستخداـ الطريقة 
 .التقميدية( في مقياس الثقة بالنفس

 دراسةالأهمية ج. 
 :يستمد البحث أىميتو مف المسكغات اآلتية

ي يتناكؿ مكضكع استراتيجية التعمـ التشاركي اإللكتركني الت -1
 .يمكف أف تجعؿ التعمـ أكثر كاقعية كجاذبية كقبكؿ كفائدة

جعؿ المتعمـ محكر العممية التعميمية كتحقيؽ التفاعؿ  -2
اإليجابي مع أقرانو فيتبادلكف المعرفة كالخبرات مف أجؿ أف 
يتمكنكا مف اإللماـ بالمحتكل مما يؤدم إلى تحسيف فيمو كزيادة 

 .مشاركتو في عممية التعمـ
سيـ ىذا البحث في تكجيو أنظار المسئكليف عف برامج قد ي -3

تدريب المعممات بكزارة التعميـ إلى أىمية تدريب المعممات في 
أثناء الخدمة حكؿ تكظيؼ استراتيجيات التعمـ التشاركي 

 .كتركني مما قد ينعكس عمى أدائيف كمستكل تعمـ طالباتيفلاإل
بية السعكدية يستجيب لمتكجيات الحديثة في المممكة العر  -4

كفي الدكؿ األخرل لدمج التقنية الحديثة في عممية التعميـ كالتعمـ 
لما ليا مف أثر فّعاؿ في جذب الطالب في عممية التعّمـ 
كمشاركتو الفّعالة مع أقرانو في بيئة تتسـ بالحيكية كالتفاعؿ 

 .كالنشاط
يستجيب لتكصيات العديد مف الدراسات ذات العالقة عمى  -5

العالمي كالتي أثبتت فاعمية استراتيجية التعمـ التشاركي  المستكل
بشكؿ عاـ كالتشاركي اإللكتركني بشكؿ خاص في تنمية 

 .متغّيرات متعددة لدل الطمبة عمى اختالؼ مستكياتيـ التعميمية
 دراسةالمصطمحات د. 

 effectiveness  فاعمية
تحدثو  [ بأنو مقدار األثر الذم14كيعرفيا شحاتو كالنجار ]     

المعالجة التجريبية كالمتمثمة في المتغير المستقؿ في أحد 
المتغيرات التابعة. كتعرفيا الباحثتاف إجرائينا بأنيا مدل األثر 
الذم تحدثو استراتيجية التعمـ التشاركي اإللكتركني في تنمية 
ميارات التفكير الناقد كالثقة بالنفس لدل الطالبات المعممات، 

 .ئيا عف طريؽ حساب مربع إيتاإحصااألثر كيتـ تحديد ىذا 
 :التعمـ التشاركي

 يعمؿ فييا[ بأنو مدخؿ كاستراتيجية لمتعميـ 16] يعّرفو خميس    
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المتعممكف معا في مجمكعات صغيرة كيتشارككف في انجاز 
ميمة أك تحقيؽ أىداؼ تعميمية مشتركة، حيث يتـ اكتساب 

العمؿ الجماعي المعرفة كالميارات أك االتجاىات مف خالؿ 
المشترؾ كمف ثـ فيك يركز عمى الجيكد التعاكنية التشاركية بيف 

 .المتعمميف لتكليد المعرفة كليس استقباليا
 :التعمـ التشاركي اإللكتركني

[ بأنو يتعمـ فيو الطالب مف خالؿ 17] يعّرفو زيتكفك      
مجمكعات تشاركية عمى الشبكة حيث تتشارؾ كؿ مجمكعة معا 

الدركس أك حؿ مشكالت أك انجاز مشركعات في تعمـ 
 .باالستعانة بأدكات التشارؾ

[ 18] المشار اليو في النامي (2007)كيعّرفو الصديقي      
بأنو طريقة تعمـ تشرؾ المتعمميف في جمع المعمكمة كانتاجيا 
بشكؿ مشترؾ كتعاكني في بيئة التعمـ االفتراضية باستخداـ 

  .ا النكع مف التعمـأدكات االتصاؿ كالتي تدعـ ىذ
كيعّرؼ التعمـ التشاركي اإللكتركني اجرائيا: بأنو       

نتاج المعرفة كليس استقباليا  استراتيجية تدريس قائمة عمى بناء كا 
مف خالؿ المشاركة المتبادلة بيف الطالبات المعممات في جيد 

ككسيط لالتصاؿ كتبادؿ  Edmodo منسؽ مستخدما برنامج
كذلؾ إلنجاز أنشطة تعميمية تتعمؽ بمكضكعي  األفكار كالخبرات

االىداؼ التعميمية كالمحتكل التعميمي في ضكء تنظيـ أنشطة 
 .التعمـ كالتفاعالت بيف المشاركات

 :التفكير الناقد
المشار اليو في أبك جادك  (dewey, 1938) ديكم عّرفو    

بأنو تفكير تأممي يرتبط بقدرة الفرد عمى النشاط  [19] كنكفؿ،
كالمثابرة، كىك تفكير حذر يتناكؿ دراسة كتحميؿ المعتقدات كما 
ىك متكقع مف المعارؼ استنادا إلى أرضية حقيقية تدعميا القدرة 

 .عمى االستنتاج
كتأخذ الباحثتاف بيذا التعريؼ، كيحّدد اجرائيا بالدرجة التي      

تحصؿ عمييا الطالبة المعممة عمى اختبار التفكير الناقد المعّد 
 .مف قبؿ الباحثتيف ليذا الغرض

 :الثقة بالنفس

بأنيا سمة  [20] الفرح المشار اليو في قكاسمة كالفرح يعّرفيا     
شخصية يشعر معيا الفرد بالكفاءة كالقدرة عمى مكاجية العقبات 
كالظركؼ المختمفة مستخدما أقصى ما تتيحو لو إمكاناتو كقدراتو 

يجابي مف الفكر كالشعكر لتحقيؽ أىدافو المرجكة كىي مزيج إ
كالسمكؾ الذم يعمؿ عمى تشجيع النمك النفسي كالكصكؿ بالفرد 
إلى المستكل المطمكب مف الصحة النفسية كالتكّيؼ النفسي 
كاالجتماعي. كتتبنى الباحثتاف ىذا التعريؼ، كتحّدد إجرائيا 
بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة المعممة عمى مقياس الثقة 

 .ّد مف قبؿ الباحثتيف ليذا الغرضبالنفس المع
 دراسةالحدود ه. 

الحدكد البشرية: الطالبات المعممات مسار "معممة الصفكؼ  -1
األكلى بالمرحمة االبتدائية" المسجالت في مقرر "استراتيجيات 

 ."تدريس الرياضيات كتقييميا
كمية التربية  -الحدكد المكانية: قسـ المناىج كطرؽ التدريس -2
المممكة العربية  -األميرة نكرة بنت عبد الرحمفجامعة  -

 .السعكدية
الحدكد الزمانية: الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي  -3

1436/1437. 
 .التعميمي المحتكل التعميمية، األىداؼ :المكضكعية الحدكد -4

  اإلطار النظري. 3
ليس ىناؾ خالؼ بيف التربكييف في أف التفاعؿ بيف      

المتعمميف يمعب دكرا أساسا في نجاح العممية التعميمية، كيعد 
لتشاركي اإللكتركني مف أكثر أساليب التعمـ تمركزا حكؿ التعمـ ا

المتعمـ، حيث يعتمد عمى التبادؿ االجتماعي كأساس لبناء 
المعرفة، مف خالؿ تكظيؼ أدكات التكاصؿ كتكنكلكجيا االتصاؿ 
عبر الكيب، التي تعتبر كسطا فعاال يساعد في بناء المفيـك 

 .االجتماعي لمتعمـ كتطكيره
يؼ التعمـ التشاركي اإللكتركني بأنو "نمط مف كيمكف تعر      

التعمـ قائـ عمى التفاعؿ االجتماعي بيف المتعمميف، حيث 
يعممكف في مجمكعات صغيرة، يتشارككف في إنجاز ميمة، أك 
تحقيؽ أىداؼ تعميمية مشتركة، مف خالؿ أنشطة جماعية، في 
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جيد منسؽ باستخداـ خدمات كأدكات االتصاؿ كالتكاصؿ 
ة عبر الكيب، كمف ثـ فيك يركز عمى تكليد المعرفة المختمف

[، كيستند التعمـ التشاركي اإللكتركني عمى 21كليس استقباليا" ]
النظرية البنائية االجتماعية، التي تؤكد عمى الجانب اإلنساني 
في عممية التعمـ، كأف المتعمميف يمكنيـ بناء المعارؼ الخاصة 

شاركيـ مع بعضيـ بعضا، بيـ كتطكيرىا، مف خالؿ تفاعميـ كت
كتقـك ىذه النظرية عمى أف المعرفة تتبمكر كتتطكر مف خالؿ 

[ 22]ات التي تتـ في مجتمعات التعمـ. المفاكضات كالمناقش
[ عمى أنو يمكف لمتكنكلكجيا أف تسمح 23جكناسيف ] كيؤكد

بالتشارؾ االجتماعي، كتسيـ في اكتماؿ البناء المعرفي مف 
 .الفتراضيةخالؿ بيئات التعمـ ا
 :بيئة التعمـ االفتراضية

يتـ التعمـ التشاركي اإللكتركني في بيئة التعمـ االفتراضية،      
كتتمثؿ في مجمكعة مف أدكات التكاصؿ تدعـ عممية التعمـ 
التشاركي، سكاء كاف التكاصؿ بشكؿ غير متزامف باستخداـ 

يـ. أـ البريد اإللكتركني، قائمة البريد، لكحة المناقشة، كالتقك 
بشكؿ متزامف في غرؼ المحادثة، المكحة البيضاء، كمؤتمرات 
الفيديك. ففي كال نكعي التكاصؿ ال يتعمـ الطالب فقط مف 
المعمـ الذم يزكدىـ بالخبرة كالتغذية الراجعة، بؿ يتعممكف مف 

 .بعضيـ كذلؾ مف خالؿ مالحظاتيـ كتعميقاتيـ
 :آلية التعمـ التشاركي اإللكتركني

د التعمـ التشاركي اإللكتركني عمى تقسيـ الطالب إلى يعتم     
عدة مجمكعات في بيئة التعمـ االفتراضية، يتكلى كؿ فرد دكرا 
محددا كي يعي أىمية دكره داخؿ المجمكعة، كمف ثـ تتكلى كؿ 
مجمكعة عدة مياـ تيدؼ إلى إنجاز بعض األىداؼ التعميمية، 

بينيـ عما تكصمكا فيقـك الطالب بالبحث عف المعمكمة كالنقاش 
  .إليو، باستخداـ إمكانات متكفرة في بيئة التعمـ اإللكتركنية

 :استراتيجيات التعمـ اإللكتركني القائـ عمى الكيب
 :يشمؿ التعمـ التشاركي القائـ عمى الكيب عدة استراتيجيات ىي

كتقكـ  :استراتيجية التعمـ مف خالؿ االتصاؿ بيف األشخاص -
 ة عامة، يستجيب ليا أعضاء المجمكعة درة كاحػػة فكػػى صياغػػعم

 .بناء عمى قدراتيـ المعرفية، كتندرج تحت ىذه االستراتيجية
طريقة تبادؿ التدريس: كتعتمد عمى عممية تبادؿ التدريس، كجزء 
مف إجراءات عمؿ المجمكعة، كىي تدعـ التشارؾ بيف الطالب 
كالمعمـ، بحيث يقـك كؿ متعمـ بدكر المعمـ في تقسيمو لعمؿ 
المجمكعة، إذ يمخص كيقرأ الفقرات كيفسر النصكص، كيدير 

 .المناقشات الخاصة بمكضكع الدراسة
استراتيجية المنتج التشاركي: العنصر األساس في ىذه  -

االستراتيجية ىك القدرة عمى تنظيـ األنشطة التعميمية، التي 
تعتمد عمى المناقشة بيف أعضاء المجمكعة، كيتـ تنظيـ العمؿ 

 :دم إلى إنتاج مادة مشتركة. كتتبع ىذه االستراتيجيةبحيث يؤ 
الطريقة الحمقية: يقـك المعمـ بتكجيو المجمكعات إلى كتابة  -

نتائجيـ أك أفكارىـ في تقارير عمى الكرؽ، أك بصكت عاؿ 
كطرحيا عمى باقي المتعمميف في الفصؿ الدراسي، كتعد ىذه 

المجمكعات، الطريقة مف أسرع الطرؽ في تشارؾ األفكار بيف 
 .كأسرع طريقة في عرض النتائج

طريقة فكر شارؾ: تعمؿ ىذه الطريقة عمى تقسيـ المتعمميف  -
إلى أزكاج، يقكمكف بالتفكير معا، كالكصكؿ إلى حؿ مشكالت 
محددة، ثـ كتابة الحؿ، يمي ذلؾ مشاركة الحؿ مع أقرانيـ 

 .اآلخريف، كمناقشة ىذه الحمكؿ قبؿ عرضيا
القائـ عمى البيئة الصفية: كتقـك عمى التكامؿ محاكاة التعمـ  -

بيف بيئة تعمـ الكيب مع بيئة التعمـ الصفي، مف خالؿ محاكاة 
التعمـ التشاركي القائـ عمى الكيب لمتعمـ الصفي، باستخداـ 

 ].24] أدكات التكاصؿ المتزامنة كغير المتزامنة عبر الكيب
تيجيات يعكد إلى كمف المؤكد أف األفضمية بيف ىذه االسترا      

 .اختيارىا في ضكء األىداؼ التعميمية كالبرنامج المقدـ
 :مميزات التعمـ التشاركي اإللكتركني

يعتبر التعمـ التشاركي عبر اإلنترنت طريقة فعالة لتحسيف       
أف كتطكير القدرة عمى حؿ المشكالت، كقد كجد "جكلدبيرغ "

في االحتفاظ  مجمكعات التعمـ التشاركي لدييا نسبة أعمى
بالمعمكمات، كىـ أكثر دافعية لمتعمـ، كأكثر مساندة لزمالئيـ. 
كأكد عمى أىمية إيجاد أنشطة اجتماعية في بيئات التعمـ 
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االفتراضية، حيث أف التكاصؿ االجتماعي مف خالليا يكفر 
لمعمؿ الجماعي الخالي مف التعقيدات كحاالت الفشؿ،  فرصان 

 عات بشكؿ منسؽ كتشاركيكيساىـ في تسييؿ عمؿ المجمك 
[25.[ 

[ إلى أف العالقات 26كقد أشار "كالثر" كآخركف ]     
االجتماعية عمى اإلنترنت تككف أكثر عمقا كتركيزا مف العالقات 

[ بأف ىناؾ عالقة 27كجيا لكجو. كما ذكر "شابماف" كآخركف ]
قكية بيف تككيف عالقات اجتماعية بيف المتعمميف باإلنترنت 

مـ، كأكدكا أف المتعمميف يكتسبكف مف خالؿ عمميـ كعمؽ التع
الجماعي ميارات التطبيؽ، التحميؿ، التركيب، كتقكيـ 
المعمكمات، كىذا ما يحتاجكنو في عالـ العمؿ في المستقبؿ. 

[ إلى أف الميارات المكتسبة مف خالؿ تجربة 28كذىب "شك ]
ة العمؿ التشاركي تككف أعمى عندما يككف عمؿ الفريؽ في بيئ

 .التعمـ االفتراضية
 :التفكير الناقد

يعرؼ التفكير الناقد عمى أنو: "عممية تبني قرارات تقـك      
عمى تقصي الدقة في مالحظة الكقائع التي تتصؿ بالمكضكعات 

[ 29كمناقشتيا، كتقكيميا بأسمكب عممي بعيد عف التحيز" ]
 كبالرغـ مف اختالؼ الباحثيف في النظر إلى ميارات التفكير
الناقد كتصنيفاتيا، إال أف ىناؾ عدد مف الميارات المشتركة 

[ عدد مف 30بينيا، قد حدد "كاطسف كجميسر" المذككراف في ]
 :ميارات التفكير الناقد منيا

معرفة االفتراضات: كتتمثؿ في القدرة عمى فحص الكقائع 
كالبيانات التي يتضمنيا مكضكع ما، بحيث يمكف أف يحكـ الفرد 

ضا ما كارد أك غير كارد بعد فحصو لمكقائع المعطاة. بأف افترا
التفسير: كيتمثؿ في قدرة الفرد عمى استخالص نتيجة معينة مف 
حقائؽ مفترضة بدرجة معقكلة مف اليقيف. تقكيـ المناقشات: 
كيتمثؿ في قدرة الفرد عمى إدراؾ الجكانب الميمة، التي تتصؿ 

حي القكة كالضعؼ اتصاال مباشرا بقضية ما، كيمكف تمييز نكا
فييا. االستنباط: كيتمثؿ في قدرة الفرد عمى معرفة العالقات بيف 
كقائع معينة تعطى لو، بحيث يمكف أف يحكـ في ضكء ىذه 

المعرفة ما إذا كانت نتيجة ما مشتقة في ضكء ىذه الكقائع أـ ال 
بغض النظر عف صحتيا. االستنتاج: كيعني قدرة الفرد عمى 

احتماؿ صحة نتيجة ما، أك خطئيا تبعا  التمييز بيف درجات
 .لدرجة ارتباطيا بكقائع معينة تعطى لو

كقد تبنت الدراسة الحالية ىذه الميارات مف أجؿ تحقيؽ       
 .أغراض الدراسة

استراتيجية التعمـ التشاركي اإللكتركني كالتفكير الناقد: إف التعمـ 
زكيد اإللكتركني يسيـ في تطكير ميارات التفكير بشكؿ عاـ، كت

الدارسيف بميارات استكشاؼ المعمكمات كاألفكار كتمييزىا، 
 كميارات تبادؿ المعمكمات في ظؿ عصر تدفقت فيو المعرفة

 -[ 18] المذككر في النامي -( 1978 [ يرل )فيجكتسكي،31]
أف الكظائؼ العقمية العميا تتشكؿ تدريجيا عبر سمسمة مف 

اركية تخمؽ فرصا التفاعالت االجتماعية، كأف الجماعات التش
لمطالب لتزكيد زمالئيـ بمعمكمات جديدة، كطرؽ تفكير 

نشاء معاني جديدة  .الكتشاؼ المعمكمات المفقكدة كا 
كما أف استراتيجية التعمـ التشاركي اإللكتركني مف المتكقع      

أف تطكر مف مستكل ميارات التفكير لدل الطمبة، كتنمي قدراتيـ 
المناقشات كالحكار، كما تشجع عمى التأممية خالؿ التشارؾ في 

اتخاذ مكقؼ إيجابي تجاه المكضكع المطركح، أثناء مساءلة 
الطمبة المتبادلة، كتعمـ الطمبة كيفية فحص األفكار كانتقادىا. 

 ].23] "جكناسيف"
 :الثقة بالنفس

[ الثقة بالنفس بأنيا: 32يعرؼ عبد الحميد ككفافي، ]     
ب الفرد بقدراتو ككفاءاتو كأحكامو، االعتداد بالنفس كثقة مف جان

في قدرة الفرد عمى اإلبداع  رئيسان  كتعد الثقة بالنفس سببان 
 .كالنجاح، كالتعبير عف الشعكر بشكؿ أفضؿ

كتظير أىمية الثقة بالنفس في مجاؿ التحصيؿ الدراسي،      
كيدؿ عمى ذلؾ ما أسفرت عنو عدد مف الدراسات التي أثبتت أف 

ة بالنفس منبئات لألداء األكاديمي، كدلت مظاىر الدافعية كالثق
عمى كجكد ارتباط إيجابي داؿ بيف الثقة بالنفس كاألداء 

 .األكاديمي لمطالب
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 الدراسات السابقة. 4
 :أكال: الدراسات التي تناكلت التعمـ التشاركي اإللكتركني

[ إلى دراسة فاعمية 33ىدفت دراسة بريندلي كآخركف ]     
الصغيرة في بيئة التعمـ االفتراضية، عمى  المجمكعات التشاركية

تحسيف الميارات كمستكل مشاريع الطالب، كمشاركتيـ داخؿ 
مجمكعة العمؿ، طبقت عمى طالب برنامج الماجستير لمتعمـ 

 كأكلدنبريج (Maryland) عف بعد بجامعتي ماريالند
(Oldenburg)  كقد كشفت الدراسة عف كجكد عالقة ميمة بيف
ي كعمؽ التعمـ، كتنمية ميارات فريؽ العمؿ، كأف التعمـ التشارك

التعمـ التشاركي يزيد مف اإلحساس بالجانب االجتماعي، مما 
حساسو بالمعمكمة  .يؤثر إيجابا عمى رضا المتعمـ كا 

[ فقد ىدفت إلى معرفة أثر التعمـ 34] أما دراسة اليامي     
اسي التشاركي في بيئة التعمـ االفتراضية، عمى التحصيؿ الدر 

كرضا الطالب عف التعمـ، لطالب الدراسات العميا بجامعة 
 40الخميج العربي، في مقرر تقييـ المتعمميف، تككنت العينة مف

طالبا، درست المجمكعة التجريبية باستراتيجية التعمـ التشاركي 
اإللكتركني، كصممت الباحثة اختبارا تحصيميا لممقرر كمقياسا 

النتائج تفكؽ طالب المجمكعة  لمرضا عف التعمـ، كقد أظيرت
التجريبية كالتأثير اإليجابي لالستراتيجية في رضا الطالب عف 

 .التعمـ
[ إلى تصميـ برنامج تدريبي 21] كىدفت دراسة الغكؿ     

إلكتركني قائـ عمى التعمـ التشاركي، كمعرفة أثره في تنمية 
 الجانب المعرفي، كميارات استخداـ بعض خدمات الجيؿ الثاني
لمكيب لدل معاكني أعضاء ىيئة التدريس. صممت الباحث 
مكديكال تعميميا لكؿ مجمكعة كبطاقة مالحظة، كأظيرت النتائج 
ارتفاع أداء المجمكعة في االختبار البعدم في الجانب المعرفي، 

 .كتطكر ميارات استخداـ الحاسب
[ فقد استيدفت الدراسة تصميـ بيئة 35] أما دراسة إسماعيؿ     
ترحة لمتعمـ التشاركي قائمة عمى تكظيؼ الشبكات االجتماعية مق

كفضاء تعميمي اجتماعي، كتعرؼ أثرىا عمى ميارات التكاصؿ 
اإللكتركني الشبكي، كاالتجاه نحك تعمـ الكيمياء عبر الكيب، 

طالبا بكمية التربية بحمكاف، صمـ الباحث  29شممت العينة 
إلى تحديد معايير  ا لالتجاه، كتكصؿبطاقة مالحظة كمقياسن 

تصميـ بيئة التعمـ اإللكتركني التشاركي، كفاعميتيا في تنمية 
ميارات التكاصؿ اإللكتركني، كتحسيف االتجاه نحك تعمـ الكيمياء 
عبر الكيب، كأكصى بضركرة التكسع في استخداـ التعمـ 

 .اإللكتركني الشبكي في إعداد الطالب بكميات التربية
تناكلت التعمـ التشاركي كعالقتو بالتفكير أك ثانيا: الدراسات التي 

 :الثقة بالنفس
[ إلى معرفة أثر التعمـ اإللكتركني 18] ىدفت دراسة النامي     

عمى تنمية ميارات التفكير الرياضي كاالتجاه، بكمية العمـك 
طالبة، كقد درست  94جامعة الممؾ فيصؿ، بمغت العينة 
في الرياضيات باستخداـ  المجمكعة التجريبية كحدات إلكتركنية

لكحات المناقشة كالمحادثات، ثـ طبقت الباحثة اختبارا في 
التفكير الرياضي كمقياسا لالتجاه، كأظيرت النتائج عدـ كجكد 
فركؽ بيف المجمكعتيف في اختبار التفكير، في حيف كانت 
الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية في االتجاه نحك دراسة 

 .الرياضيات
[ عف أثر التعمـ التشاركي في 36شفت دراسة كيفيف ]كك     

بيئات التعمـ االفتراضية عمى ميارات تحميؿ المشكالت، تضمنت 
طالبا كطالبة مف مدرسة التقنية في تايكاف، كتـ  159العينة 

تدريس المجمكعة التجريبية باستراتيجية التعمـ التشاركي 
لتقميدية، تال ذلؾ باإلنترنت بالطريقة الحمقية، مقابؿ الطريقة ا

تطبيؽ مقياس حؿ المشكالت عمى المجمكعتيف، كقد أظيرت 
النتائج بأف ىناؾ اختالفات ىامة بيف المجمكعتيف لصالح 
التجريبية في: الثقة في حؿ المشكمة كضبط الذات، كالتفاعؿ 
كالتماسؾ بيف أفراد المجمكعة، كتكصؿ الباحث إلى أف التشارؾ 

سيا يحفز عمى التفكير الناقد كاإلبداعي اإللكتركني يخمؽ جكا تناف
 .لمطالب
[ لتيدؼ إلى معرفة أثر التعمـ 37] كجاءت دراسة فارس     

التشاركي في مجمكعة متجانسة كأخرل متباينة عمى التحصيؿ 
 100الدراسي، كاتجاىات الطالب كالثقة بالنفس، أجريت عمى 
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حصيمي طالب بالصؼ التاسع في قطر، كبعد إجراء االختبار الت
أظيرت النتائج تفكؽ المجمكعة المتباينة في القدرات كالجنسيات، 
كتـ تصميـ استبياف لمعرفة اتجاىات الطالب نحك التعمـ كالعمؿ 
الجماعي، كأكدت النتائج أف الطالب لدييـ اتجاىات إيجابية 
نحك العمؿ الجماعي أكثر مف باقي المجمكعات، كصرح 

تشاركي كانت ممتعة كمفيدة الطالب أف استراتيجية التعمـ ال
 .كتنمي الثقة بالنفس كالكعي األكاديمي

[ إلى التعرؼ عمى أثر 38] ربابعةكىدفت دراسة      
استراتيجيات التدريس التشاركي كالحكار كالطريقة االعتيادية في 
التحصيؿ كتنمية التفكير الناقد لدل طالب المرحمة الثانكية في 

ا، صممت الباحثة اختبارا تحصيميا طالب 80األردف، بمغت العينة 
كاختبارا في التفكير الناقد، كأظيرت النتائج كجكد فركؽ لصالح 
المجمكعة التجريبية تعزل الستراتيجيتي التشارؾ كالحكار، في 

 .كؿ مف االختبار التحصيمي كاختبار ميارات التفكير الناقد
 الطريقة واإلجراءات. 5

 دراسةالمنهج أ. 
 باحثتاف أحد تصميمات المنيج شبو التجريبياستخدمت ال     

Quazi -Experimental Design كىك تصميـ المجمكعات ،
 Nonequivalent Control Group غير المتكافئة

Design كيعتمد ىذا التصميـ عمى اختيار مجمكعتيف إحداىما ،
 ].39] تجريبية كاألخرل ضابطة

 دراسةالمجتمع ب. 
ميع طالبات المستكل السابع تككف مجتمع البحث مف ج     

)الطالبات المعممات "معممة الصفكؼ األكلى بالمرحمة 
االبتدائية"( بكمية التربية بجامعة األميرة نكرة بنت عبد الرحمف، 
كالالتي يدرسف مقرر "استراتيجيات تدريس الرياضيات كتقييميا" 

( في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 422)نيج 
ق، في حيف تككنت عينة البحث التي تـ 1436-1437

اختيارىا بالطريقة القصدية لممجمكعة التجريبية كالطريقة 

العشكائية لممجمكعة الضابطة مف طالبات المستكل السابع 
تخصص "معممة الصفكؼ األكلى بالمرحمة االبتدائية"، كالالتي 

، البالغ 7R2 & 7R3( ذم الشعب 422 يدرسف مقرر )نيج
طالبةن معممةن، تـ تقسيميف إلى مجمكعتيف: ( 12عددىف )

( طالبةن معممةن، كأخرل ضابطة تككنت 6تجريبية تككنت مف )
 .( طالبةن معممةن 6مف )

 :المادة التعميمية
 تـ تصميـ البحث الحالي في ضكء خطكات نمكذج آشكر     

(ASSURE)  التعميمي حيث يعتبر ىذا النمكذج أحد نماذج
 (Instructional Systems Design) تصميـ النظـ التعميمية

لمعممية التعميمية مف خالؿ تقسيـ ىذه العممية إلى أقساـ 
كعناصر مترابطة كمتصمة، كىك نمكذج تعميمي لتخطيط كاجراء 
الدركس، كيشتمؿ نمكذج آشكر عمى ستة مراحؿ أساسية كىي: 
تحميؿ المتعمميف، كتحديد األىداؼ، كاختيار طرؽ التدريس 

لمكاد، كاستخداـ الكسائط كالمكاد، كطمب تفاعؿ كالكسائط كا
 ].34] المتعمميف، كالتقكيـ كالمراجعة

كعند تصميـ كتنفيذ البحث الحالي طّبقت الباحثتاف خطكات 
 .])34نمكذج آشكر التالية )اليامي، ]

 :تحميؿ المتعمميف -1
تـ تنفيذ ىذه الخطكة مف خالؿ البحث كجمع المعمكمات      

طة بالبحث مثؿ: التخصص األكاديمي في مرحمة الميمة كالمرتب
البكالكريكس، الجنسية، كالمعّدؿ التراكمي في نياية الفصؿ 
الدراسي السابؽ لتنفيذ البحث الحالي، كذلؾ مف خالؿ استخراج 
السجالت االكاديمية لمطالبات مف قبؿ احدل الباحثتيف مف 

 .خالؿ نظاـ البانر
 :تحديد األىداؼ -2

لمادة التعميمية عمى مكضكعيف تتضمف كؿ منيا اشتممت ا      
 .( ذلؾ1مجمكعة مف األىداؼ اإلجرائية، كيكّضح جدكؿ رقـ )
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 1جدول 
 األهداف االجرائية المتضمنة في المادة التعميمية

 األهداف اإلجرائية الموضوع
 أف تعّرؼ الطالبة اليدؼ التعميمي. األهداف التعميمية

 السمككي.أف تعّرؼ الطالبة اليدؼ 
 أف تذكر الطالبة قاعدة صياغة اليدؼ السمككي.

 أف تصّنؼ الطالبة األىداؼ التعميمية حسب مستكياتيا.
 أف تعّرؼ الطالبة كؿ مستكل مف مستكيات األىداؼ في المجاؿ المعرفي.

 أف تّميز الطالبة بيف مستكيات األىداؼ في المجاؿ المعرفي.
 مجاؿ المعرفي.أف تحّدد الطالبة مستكل اليدؼ في ال

 أف تحكـ الطالبة عمى صحة صياغة اليدؼ.
 أف تكتب الطالبة أىدافا معرفية في المستكيات المختمفة.

 أف تعّرؼ الطالبة كؿ مستكل مف مستكيات األىداؼ في المجاؿ الميارم.
 أف تمّيز الطالبة بيف مستكيات األىداؼ في المجاؿ الميارم.

 المجاؿ الميارم.أف تحّدد الطالبة مستكل اليدؼ في 
 أف تعّرؼ الطالبة كؿ مستكل مف مستكيات األىداؼ في المجاؿ الكجداني.

 أف تحّدد الطالبة مستكل اليدؼ في المجاؿ الكجداني.
 أف تمّيز الطالبة بيف مستكيات األىداؼ في المجاؿ الكجداني.

 أف تصّنؼ الطالبة األىداؼ التعميمية حسب مجاالتيا.
 معايير اختيار األىداؼ. أف تمّيز الطالبة بيف

 أف تعّرؼ الطالبة كؿ عنصر مف عناصر المحتكل المعرفي. المحتوى التعميمي
 أف تحّدد الطالبة نكع عنصر المحتكل في المجاؿ المعرفي.

 أف تكتب الطالبة أمثمة عمى عناصر المحتكل في المجاؿ المعرفي.
 أف تعّرؼ الطالبة كؿ عنصر مف عناصر المحتكل الميارم.

 أف تصّنؼ الطالبة الميارات العقمية حسب مستكياتيا.
 أف تكتب الطالبة أمثمة عمى الميارات الحركية.

  أف تكتب الطالبة أمثمة عمى الميارات االجتماعية.
 أف تعّرؼ الطالبة كؿ عنصر مف عناصر المحتكل الكجداني.

 أف تصّنؼ الطالبة عبارات معينة حسب أنكاعيا في المجاؿ الكجداني.
 ف تستخرج الطالبة عناصر المحتكل التعميمي في درس معطى.أ

 .أف تصكغ الطالبة أىدافان سمككية لدركس محددة
 :اختيار طرؽ التدريس، الكسائط، األجيزة كالمكاد التعميمية -3

تـ اختيار طريقة التدريس بأسمكب التعمـ التشاركي       
)لممجمكعة التجريبية فقط( كذلؾ عف طريؽ تقسيـ الطالبات إلى 
مجمكعات صغيرة ضمف المجمكعة الكمية، حيث يتشارؾ جميع 
أفراد المجمكعة بإنجاز المياـ المطمكبة منيا، أما بالنسبة 

 .التقميدية لممجمكعة الضابطة فتـ تدريسيف باستخداـ الطريقة
كمف أجؿ تطبيؽ طريقة التدريس المقترحة، تـ اختيار بيئة      

التي تتضمف مجمكعة مف  (Edmodo) التعمـ االفتراضية
األدكات التي تدعـ أسمكب التعمـ التشاركي كأداة المحادثة، حيث 

تـ تصميـ بيئة افتراضية لمتعمـ تككف متكاممة كشاممة لجميع 
 .لطالباتاألدكات التي تحتاجيا ا

 :استخداـ المكاد كالكسائط -4
بعد تحديد االستراتيجية التعميمية لسير المقرر كاختيار الكسائؿ 
كالمكاد التي يمكف أف تخدـ أىداؼ تدريسو، تـ تكظيؼ مجمكعة 

 :مف الكسائؿ كالمكاد داخؿ بيئة التعمـ االفتراضية كىي كالتالي
 :تحقيؽ التفاعؿ بيف المتعمميف -5

حقيؽ التفاعؿ بيف الطالبات في المجمكعتيف التجريبية تـ ت      
كالضابطة كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف أنشطة المقرر المرتبطة 
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باألىداؼ التعميمية، ككاف نكع التفاعؿ لممجمكعة التجريبية ىك 
تفاعؿ الطالبات بعضيف مع البعض مف أجؿ االجابة عمى 

، أما (edmodo) االنشطة المكجكدة في بيئة التعمـ االفتراضية
المجمكعة الضابطة فكانت الطالبات يتفاعمف مع األنشطة 

 .الكرقية كالحصكؿ عمى التغذية الراجعة
 :التقكيـ كالمراجعة -6

تـ تقييـ الطالبات لمتأكد مف مدل تحقؽ األىداؼ؛ كذلؾ      
مف خالؿ االطالع عمى نتائج الطالبات في االختبار الذم قّدـ 

، كعف طريؽ استعراض حمكليف في ليف في نياية المقرر
 .التكميفات التي أرسمنيا ألستاذة المقرر

ة بالرجكع إلى الدراسات السابقة كتـ إعداد دليؿ الطالب      
، حيث اشتمؿ الدليؿ عمى )المقدمة، [34] ؛ اليامي،[18] النامي

محتكل المقرر، مراجع المقرر، طريقة الدراسة في ىذا المقرر 
المناقشة الجماعية، خط سير العمؿ  كالتي تشمؿ " قبؿ

بالمجمكعة، األدكار ألعضاء المجمكعة"، تعميمات عامة يجب 
أف تأخذ بعيف االعتبار عند استخداـ الطالبة ألداة المناقشة، 

 (.حدل الباحثتيفإعّد لمدراسة، ككسيمة التكاصؿ مع الجدكؿ الم
 ,39,40,41] كتـ إعداد األنشطة بالرجكع إلى المراجع اآلتية

42,43,44]   
 دراسةأدوات الج. 
تـ بناء اختبار التفكير الناقد باتباع   :اختبار التفكير الناقد -أكال

 :الخطكات التالية
تحديد نمط االختبار: تـ اعتماد النمط الذم سار عميو  -

فقد صمـ االختبار ليقيس  جميسر لمتفكير الناقد، - كاطسكف
( فقرة تقيس خمس 30ميارات التفكير الناقد كاحتكل عمى )

 ميارات لمتفكير الناقد مف خالؿ خمسة اختبارات فرعية ىي
[45:[ 
 :اختبار معرفة االفتراضات -

يتككف مف مجمكعة مف الفقرات تمي كؿ فقرة منيا عدة      
افتراضات مقترحة كعمى الطالبة أف تقرر أم مف ىذه 

في االفتراضات متضمف في الفقرة )أم كارد( كأييا غير كارد 

الفقرة، ثـ كضع اشارة عمى كرقة اإلجابة في المكاف الذم يدؿ 
 .عمى ذلؾ

 :اختبار تقكيـ المناقشات -
يتككف مف مجمكعة مف االفتراضات تمييا عدة حجج تؤيد      

ما في الفقرة أك تعارضو كعمى الطالبة اختيار اإلجابة المحتممة 
بة )حجة قكية، أك ضعيفة( كمف ثـ كضع إشارة عمى اإلجا

 .المختارة
 :اختبار التفسير -

يتككف مف مجمكعة مف الفقرات تمي كؿ كاحدة منيا عدة      
استنتاجات كعمى الطالبة أف تحدد في ضكء ما يرد في الفقرة أم 
االستنتاج الذم يتبع أك يترتب عمى ما كرد في الفقرة مف 
معمكمات )مترتبة، غير مترتبة( كمف ثـ كضع إشارة عمى 

 .تي تختارىااإلجابة ال
 :اختبار االستنباط -

كيتككف مف مجمكعة مف الفقرات، تتككف كؿ منيا مف      
عبارتيف تمييا عدة استنتاجات مقترحة كعمى الطالبة أف تقرر 
االستنتاج الصحيح )استنتاج متفؽ، غير متفؽ( مع العبارتيف ثـ 

 .اختيار الجكاب ككضع إشارة في مكاف االجابة
 :جاختبار االستنتا -

يتضمف مكاقؼ يبدأ كؿ مكقؼ منيا بعرض مجمكعة مف      
الحقائؽ تتبعيا عدة استنتاجات، كعمى الطالبة أف تقرر مدل 
صحة كؿ استنتاج كمف ثـ كضع إشارة عمى اإلجابة التي تقررىا 

 .عمى كرقة اإلجابة
كىذه االختبارات مستقمة عف بعضيا كال تشترؾ الفقرة      

ختبار كاحد، كلقد تـ اعداد اختبار التفكير الكاحدة في أكثر مف ا
 ]:45الناقد بالرجكع إلى الدراسات السابقة في ىذا الصدد كمنيا ]

صياغة فقرات االختبار: تمت صياغة فقرات االختبار في  -
مكضكعيف مف مكضكعات المقرر كىما )االىداؼ التعميمية، 

 (.المحتكل التعميمي
عرض اختبار التفكير عرض االختبار عمى المحكميف: تـ  -

الناقد في صكرتو األكلية عمى ثالثة مف المحكميف تخصص 
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مناىج كطرؽ التدريس بدرجة أستاذ كأستاذ مشارؾ، كالطمب 
منيـ ابداء مرئياتيـ في االختبار مف حيث كضكح تعميمات 
االختبار كمناسبتيا، الصحة العممية لمسؤاؿ، كضكح صياغة 

 .ستكل المقترحالسؤاؿ، مدل انتماء السؤاؿ لمم
تـ تعديؿ صياغة بعض الفقرات كحذؼ البعض اآلخر بناءن  -

عمى آراء المحكميف كبذلؾ تككف االختبار في صكرتو النيائية 
 .( سؤاال30مف )
ثبات االختبار: تـ حساب معامؿ )ألفا كركنباخ( لحساب  -

ثبات االختبار كذلؾ مف خالؿ استجابات نفس العينة 
( كيعّد معّدؿ 0.51معامؿ الثبات ) االستطالعية، حيث بمغ

 .الثبات مناسبا لنكع االختبار كغرض البحث
 :مقياس الثقة بالنفس -ثانيا

سارت الباحثتاف في بناء مقياس الثقة بالنفس في الخطكات 
 :التالية

تحديد اليدؼ مف المقياس: كىك قياس الثقة بالنفس لدل  -
ى بالمرحة الطالبات المعممات مسار "معممة الصفكؼ األكل

 ."االبتدائية
صياغة عبارات المقياس: تمت االستعانة بالدراسات السابقة  -

 [؛46] عبد الحؽ، :التي تناكلت مكضكع الثقة بالنفس كىي
اسيف، [؛ ي47[؛ محمد، الدسكقي، شماس، ]20قكاسمة، الفرح، ]

، حيث تككف المقياس في صكرتو [48الحسيني، عبد الرازؽ، ]
 .عبارة( 92األكلية مف )

تحكيـ المقياس: تـ عرض مقياس الثقة بالنفس في صكرتو  -
األكلية عمى ثالثة مف المحكميف تخصص مناىج كطرؽ 
التدريس كعمـ النفس بدرجة أستاذ مشارؾ كأستاذ مساعد، 
كالطمب منيـ ابداء مرئياتيـ في المقياس مف حيث مناسبة 

جاه التدريج ليدؼ المقياس، كضكح صياغة العبارة، صحة ات
 .العبارة مف حيث ككنيا إيجابية أك سمبية

 تـ تعديؿ صياغة بعض العبارات كحذؼ البعض اآلخر بناءن  -
 ( 84عمى آراء المحكميف حيث أصبح المقياس مككنا مف )

 .( عبارة سمبية41( عبارة إيجابية، )43عبارة، )
  تـ تصميـ المقياس بصكرة إلكتركنية عف طريؽ مكقع -

Google 
صدؽ الداخمي لممقياس: كذلؾ مف خالؿ استجابات حساب ال -

( طالبة مف خارج عينة 30العينة االستطالعية المككنة مف )
البحث حيث تـ حساب معامؿ ارتباط درجة العبارة بالدرجة 
الكمية لممقياس كحذؼ العبارات التي بمغ معامؿ ارتباطيا أقؿ مف 

 .( عبارة12) ( كبمغت0,3)
( ة )ألفا كركنباختطبيؽ معادل حساب ثبات المقياس: تـ -

لحساب ثبات المقياس كذلؾ مف خالؿ استجابات نفس العينة 
( كيعّد معّدؿ 0,97االستطالعية، حيث بمغ معامؿ الثبات )

 .الثبات مرتفعا كمناسبا لغرض البحث
إخراج المقياس بصكرة إلكتركنية، بحيث تكّكف في صكرتو  -

عبارة  (36إيجابية ك)( عبارة 36) ( عبارة،72النيائية مف )
 .سمبية

 :متغّيرات البحث
 :يشتمؿ ىذا البحث عمى

 :المتغّير المستقؿ كىك استراتيجية التدريس كليا مستكياف -1
 .استراتيجية التعمـ التشاركي اإللكتركني -أ
 .الطريقة التقميدية -ب
 :المتغّيرات التابعة كىي -2
 .األداء عمى اختبار التفكير الناقد -أ
 .اء عمى مقياس الثقة بالنفساألد -ب

التأكد مف تكافؤ مجمكعتي البحث في المعّدؿ التراكمي كأدكات 
 :البحث قبؿ اجراء التجربة

 :المعّدؿ التراكمي
تـ الحصكؿ عمى المعّدؿ التراكمي لطالبات مجمكعتي     

البحث في الفصؿ الدراسي السابؽ لتطبيؽ البحث، كيكّضح 
ماف كيتني( لمفركؽ بيف مجمكعتي ( نتائج اختبار )2جدكؿ رقـ )

 :البحث في المعّدؿ التراكمي
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 2جدول 
 نتائج اختبار مان ويتني لمفروق بين مجموعتي البحث في المعّدل التراكمي

 الداللة Uاختبار مان ويتني  متوسط الرتب مجموع الرتب حجم العينة المجموعة
 0.199 10 7.83 47 6 التجريبية
 5.17 31 6 الضابطة

 كمستكل ،U=10)  قيمة أف( 2) رقـ جدكؿال مف يتضح     
 تكافؤ يؤكد مما ئينا،إحصا دالة غير كىي( 0.199) الداللة

 في التجربة بتطبيؽ البدء قبؿ كالتجريبية الضابطة المجمكعتيف
 .التراكمي المعّدؿ

 اختبار تطبيؽ تـ :التجربة إجراء قبؿ الناقد التفكير اختبار
( 3) جدكؿال كيكّضح البحث، مجمكعتي عمى اقبمين  الناقد التفكير
 في البحث مجمكعتي بيف لمفركؽ كيتني ماف اختبار نتائج

 مستكل كؿ كعمى الكمي الناقد التفكير الختبار القبمي التطبيؽ
 .مستكياتو مف

 3 جدول
 مستوياته من مستوى وكل الكمي الناقد التفكير الختبار القبمي التطبيق في البحث مجموعتي بين لمفروق ويتني مان اختبار نتائج

 الداللة Uاختبار مان ويتني  متوسط الرتب مجموع الرتب حجم العينة المجموعة االختبار
 0.744 16 6.17 37 6 التجريبية اختبار التفكير الناقد

 6.83 41 6 الضابطة
 0.562 14.5 7.08 42.5 6 التجريبية ستوى التعّرف عمى االفتراضاتم

 5.92 35.5 6 ضابطةال
 مستوى

 تقويم المناقشات
 0.49 14 7.17 43 6 التجريبية
 5.83 35 6 الضابطة

 مستوى
 التفسير

 0.505 14 7.17 43 6 التجريبية
 5.83 35 6 الضابطة

 مستوى
 االستنباط

 0.803 16.5 6.75 40.5 6 التجريبية
 6.25 37.5 6 الضابطة

 مستوى االستنتاج
 

 0.271 11.5 5.42 32.5 6 يبيةالتجر 
 7.58 45.5 6 الضابطة

، U = (16 ،14.5 أف قيمة السابؽجدكؿ اليتضح مف       
كذلؾ لكؿ مف اختبار التفكير الناقد  (11.5، 16.5، 14، 14

الكمي ككؿ مف مستكل التعّرؼ عمى االفتراضات كتقكيـ 
كالي، المناقشات كالتفسير كاالستنباط كاالستنتاج عمى الت

، 0.49، 0.562، 0.744باإلضافة إلى أف مستكل الداللة )
( كذلؾ لكؿ مف اختبار التفكير 0.271، 0.803، 0.505

الناقد الكمي ككؿ مف مستكل التعّرؼ عمى االفتراضات كتقكيـ 
المناقشات كالتفسير كاالستنباط كاالستنتاج عمى التكالي، كىي 

جمكعتيف الضابطة ئينا، مما يؤكد تجانس المإحصاغير دالة 
كالتجريبية قبؿ البدء بتطبيؽ التجربة في اختبار التفكير الناقد 

 .كعمى كؿ مستكل مف مستكياتو
تـ تطبيؽ مقياس الثقة بالنفس  :الثقة بالنفس قبؿ إجراء التجربة

( نتائج 4قبميا عمى مجمكعتي البحث، كيكّضح جدكؿ رقـ )
حث في التطبيؽ ماف كيتني( لمفركؽ بيف مجمكعتي الب) اختبار

 .القبمي لمقياس الثقة بالنفس

 نتائج اختبار )مان ويتني( لمفروق بين مجموعتي البحث في التطبيق القبمي لمقياس الثقة بالنفس .4جدول 
 الداللة Uاختبار مان ويتني  متوسط الرتب مجموع الرتب حجم العينة المجموعة
 1 18 6.5 39 6 التجريبية
 6.5 39 6 الضابطة
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 كمستكل ،(U=18) قيمة أف السابؽ جدكؿال مف يتضح      
 تجانس يؤكد مما ئينا،إحصا دالة غير كىي( 1) الداللة

 التجربة بتطبيؽ البدء قبؿ كالتجريبية الضابطة المجمكعتيف
 .بالنفس الثقة مقياس باستخداـ

 سارت البحث، مجمكعتي تجانس مف التحقؽ كبعد ىنا كمف     
عداد تجييز تـ: التالي النحك عمى التطبيؽ جراءاتإ  الكسائؿ كا 

 تمى. اإللكتركني التشاركي التعمـ استراتيجية تخدـ التي التعميمية
 المختارة المكضكعات مع مدمج بشكؿ االستراتيجية تنفيذ ذلؾ
 :التالي النحك عمى ،(422 نيج) مقرر محتكل في
 كيفية لشرح يةالتجريب المجمكعة مع الباحثتيف إحدل التقاء -1

 في التسجيؿ ككيفية البحث فكرة كتكضيح التجربة في السير
 edmodo  برنامج

  إلى فػتقسيمي ـػػكت edmodo جػػبرنام يػػف اتػػالطالب ؿػػػتسجي -2

 .اختيارىف حسب مجمكعات
 المتاح الطالبة دليؿ عمى االطالع ضركرة الطالبات بالغإ -3
 .االنشطة بإنجاز البدء قبؿ edmodo منصة في
 الفيديك كمقاطع المكاقع كركابط العركض تنزيؿ مكعد تحديد -4

 .الطالبة دليؿ في المكضح بالجدكؿ مسبقا كاألنشطة
 عركض باستخداـ العممية لممادة الباحثتيف إحدل شرح -5

 .كاالكتشاؼ كالحكار المناقشة كطريقة البكربكينت
 مكضكعبال الخاص لمعرض فردم بشكؿ الطالبة دراسة بعد -6

 كحؿ الفيديك لمقاطع كمشاىدتيا المكاقع ركابط عمى لياك كدخ
 كتقسيـ الجماعية لممناقشة مكعد عمى االتفاؽ تـ فرديا، األنشطة
 أعضاء بيف كتدكيرىا (5) جدكؿال يكضحيا التي بينيف األدكار

 .نشاط كؿ في مختمؼ دكر لمطالبة يككف بحيث المجمكعة

 5 جدول
 التجريبية المجموعة في الصغيرة المجموعات في األفراد أدوار توزيع

 الوصف الدور
 .األعماؿ إنجاز عمى المجمكعة حث أفرادت ككذلؾ المناقشات بإدارة قـكتك  المجمكعة، أفراد بيف التكاصؿ سيؿت ةالميسر 
 .ممؼ بشكؿ منتظمة بصكرة الممخصات رفعتك  أعضائيا عمى كزعتيا المجمكعة التي كاألدكار كأنشطتيا المجمكعة مناقشات بتمخيص قكـت ةالمقرر 
 .األخرل المجمكعات أك ةالمجمكعة إلى المعمم عف المتحدث الشخص يى ةالمراسم
 .التقكيـ أداة أك المناقشة، اإللكتركني، البريد خالؿ مف إنجاز مياميا في المطمكبة بالسرعة المجمكعة سير مف التأكد ةالمنظم
 .المجمكعة خارج مف أفراد آخريف تثير قد الذم النكع مف كلكنيا بيا، ةقتنعم األني ليس اعتراضات ثيرت الخصـ
 .المجمكعة أعضاء مف باقي المساعدة طمب إمكانية مع النيائية، صكرتو في صيغوتك  العمؿ جمعت ةالمحرر 

المناقشة الجماعية بأحد أدكات االتصاؿ المتاحة عف طريؽ  -7
ثارة الخصـ لجكانب إدارة الحكار حكؿ مرئيات الحؿ لمنشا ط كا 

المعارضة كىكذا حتى التكصؿ إلى الحؿ النيائي مف كجية نظر 
المجمكعة مع الحرص عمى ممارسة كؿ عضك بدكرىا أثناء 

 .كبعد المناقشة
إرساؿ الحؿ النيائي إلحدل الباحثتيف عف طريؽ البريد  -8

 .اإللكتركني
 .تزكيد الطالبات بالتغذية الراجعة -9
 كات السابقة في تنفيذ جميع األنشطة الخاصة اتباع الخط -10

 .بالمادة العممية التي شمميا البحث
 النتائج. 6

نتائج السؤاؿ األكؿ كالذم ينص عمى: ما فاعمية استراتيجية 
التعمـ التشاركي اإللكتركني في تنمية التفكير الناقد الكمي كعمى 

يات كؿ مستكل مف مستكياتو لمقرر "استراتيجيات تدريس الرياض
كتقييميا " لدل الطالبات المعممات بجامعة األميرة نكرة بنت 
عبدالرحمف؟ كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار ماف 

 .( ذلؾ6كيتني لمعينات الصغيرة، كيكضح جدكؿ رقـ )
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 6جدول 
 كير الناقد الكمي وكل مستوى من مستوياتهنتائج اختبار مان ويتني لمفروق بين مجموعتي البحث في التطبيق البعدي الختبار التف

اختبار مان  متوسط الرتب مجموع الرتب حجم العينة المجموعة االختبار
 Uويتني 

 الداللة

 0.805 16.5 6.75 40.5 6 التجريبية اختبار التفكير الناقد
 6.25 37.5 6 الضابطة 

 
 مستكل التعّرؼ عمى االفتراضات

 16.5 6.75 40.5 6 التجريبية
 

0.799 
 6.25 37.5 6 الضابطة 

 مستكل
 تقكيـ المناقشات

 0.075 8 8.17 49 6 التجريبية
 4.83 29 6 الضابطة 

 مستكل
 التفسير

 0.309 12 5.5 33 6 التجريبية
 7.5 45 6 الضابطة 

 مستكل
 االستنباط

 0.058 7 8.33 50 6 التجريبية
 4.67 28 6 الضابطة 

 جمستكل االستنتا
 

 0.121 9 5 30 6 التجريبية
 8 48 6 الضابطة

 ،U  =(16.5، 16.5 قيمة أف( 6) رقـ جدكؿ مف يتضح      
 الكمي الناقد التفكير اختبار مف لكؿ كذلؾ) 9 ،7 ،12 ،8

 كالتفسير المناقشات كتقكيـ االفتراضات عمى التعّرؼ كمستكل
 تكلمس أف إلى باإلضافة التكالي، عمى كاالستنتاج كاالستنباط

 ،0.058 ،0.309 ،0.075 ،0.799 ،0.805) الداللة
 مف ككؿ الكمي الناقد التفكير اختبار مف لكؿ كذلؾ( 0.121
 كالتفسير المناقشات كتقكيـ االفتراضات عمى التعّرؼ مستكل

 ئيناإحصا دالة غير كىي التكالي عمى كاالستنتاج كاالستنباط
 مستكياتو مف تكلمس ككؿ الكمي الناقد التفكير الختبار بالنسبة

 بيف ئيةإحصا داللة ذات فركؽ كجكد عدـ عمى يدؿ مما
 التفكير اختبار في البحث مجمكعتي طالبات درجات متكسطات

 .التدريس لطريقة تعزل مستكياتو مف مستكل ككؿ الكمي الناقد
 فاعمية ما: عمى ينص كالذم لمبحث الثاني السؤاؿ نتائج

 بالنفس الثقة تنمية في تركنياإللك التشاركي التعمـ استراتيجية
 عبدالرحمف؟ بنت نكرة األميرة بجامعة المعممات الطالبات لدل

 لمعينات كيتني ماف اختبار استخداـ تـ السؤاؿ ىذا عمى كلإلجابة
 .ذلؾ( 7) رقـ جدكؿ كيكضح الصغيرة،

 7 جدول
 بالنفس الثقة اسلمقي البعدي التطبيق في البحث مجموعتي بين لمفروق ويتني مان اختبار نتائج

 الداللة Uاختبار مان ويتني  متوسط الرتب مجموع الرتب حجم العينة المجموعة
 0.631 15 7 42 6 التجريبية
 6 36 6 الضابطة

، كمستكل (U =15) ( أف قيمة7يتضح مف جدكؿ رقـ )      
 ئيا عند مستكل الداللةإحصا( كىي غير دالة 0.631الداللة )

(α ≤ 0,05)ئية إحصايدؿ عمى عدـ كجكد فرؽ ذك داللة  ، كىذا
بيف متكسطي درجات طالبات مجمكعتي البحث في التطبيؽ 

 .البعدم لمقياس الثقة بالنفس تعزل لطريقة التدريس
 نتائجالمناقشة . 7

 بالرغـ مف فاعمية التعمـ التشاركي اإللكتركني في تنمية متغّيرات  

اإلضافة إلى النكاحي عديدة أبسطيا التحصيؿ كأعقدىا التفكير ب
الميارية كالكجدانية مثؿ االتجاىات كالدافعية التي أثبتتيا 
الدراسات السابقة التي بحثت في ىذا المجاؿ، اال أف النتائج 

بيف المجمكعتيف  ئيان إحصاأظيرت عدـ كجكد فركؽ دالة 
التجريبية كالضابطة في التفكير الناقد الكمي ككؿ مستكل مف 

 :باحثتاف ىذا إلى ما يميمستكياتو كتعزك ال
 ى ػا عمػػارىػػصػتػث كاقػػػحػبػػؽ الػػػيػبػػتطػػة لػػػيػػنازمػػرة الػػػتػػفػػر الػػصػػق -1
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مكضكعيف فقط كانت غير كافية إلظيار أثر المعالجة بأسمكب 
[ عمى التفكير الناقد 18] التعمـ التشاركي اإللكتركني النامي

 .كالثقة كبالنفس
لحاقو باختبار عدـ تخصيص ك  -2 قت الختبار التفكير الناقد كا 

 .أعماؿ السنة لمطالبات
االفتقار إلى التفاعؿ المفظي بيف المعمـ كالطالب الذم يحتؿ  -3

 المشار اليو في النامي  1998 دكر ميـ في التفكير )األعسر،
[18[) 
التعمـ اإللكتركني بشكؿ عاـ يتطمب الكثير مف الكقت  -4

حيث يفاجأ الطالب في أغمب االحياف بأف كالجيد مف الطالب ب
ىذا النكع مف التعمـ يتطمب تفاعال أكثر كيعتبر بذلؾ ضغطا 

 ليو في الناميإالمشار  (2004) الطحيح .مى الطالبع كبيران 
[18[. 
التعمـ اإللكتركني ال يزاؿ حديثان، كال سيما في الدكؿ العربية  -5

ر مف جامعاتيا لتستقبؿ مقارنة بالدكؿ المتقّدمة كالتي فتحت الكثي
المشار إليو  (2008) آؿ سماح .ىذا التقّدـ كتطّبقو عمى أبنائيا

 ].18] في النامي
[؛ 18] كتتفؽ نتيجة البحث الحالي مع دراسة النامي،     

كما تأتي نتيجة ىذا البحث عمى عكس نتائج معظـ  [34اليامي ]
بشكؿ عاـ  الدراسات السابقة التي أثبتت فاعمية التعمـ التشاركي

كالتشاركي اإللكتركني بشكؿ خاص في تنمية متغّيرات عدة مثؿ 
)التحصيؿ، االتجاىات، الدافعية، الجانب الميارم، ميارات 
التكاصؿ اإللكتركني، التفكير، الثقة بالنفس كالتفكير الناقد( مثؿ 

 ؛faris [37]؛ Curtis & Lawson [49] دراسة كؿ مف
؛ [35] اسماعيؿ[؛ 21] [؛ الغكؿ51] [؛ خميفة50] العجب
 ].38] ربابعة
كتعتقد الباحثتاف أنو اذا ما تـ إجراء بحكث مشابية لفترة      

زمنية أطكؿ كتييئة ظركؼ محكمة أكثر لمتطبيؽ ستتغّير بشكؿ 
 .أفضؿ مما ىي عميو في البحث الحالي

 التوصيات. 8
 :في ضكء نتائج البحث، تقّدـ الباحثتاف مجمكعة مف التكصيات 

إعادة إجراء البحث عمى عينة أخرل بحيث تأخذ التجربة  -1
فترة أطكؿ لتتضح فاعمية استراتيجية التعمـ التشاركي اإللكتركني 

 .في تنمية المتغيرات التابعة
االىتماـ بتطكير برامج إعداد المعممة بكميات التربية  -2

لتتضمف استراتيجية التعمـ التشاركي اإللكتركني، كالتدريب عمييا 
 .مف الخطط الدراسية لكميات التربيةض
جراء بحكث أخرل تتضمف قياس فاعمية استراتيجية التعمـ إ -3

التشاركي اإللكتركني في تنمية متغيرات تابعة أخرل مثؿ 
 .التحصيؿ، أنكاع أخرل مف التفكير كالدافعية لمتعمـ

 المراجع
 أ. المراجع العربية

الكسائط التعميمية (. كاقع استخداـ 2011الشناؽ، قسيـ. ) [2]
اإللكتركنية في تعميـ العمـك بدكلة اإلمارات العربية المتحدة 
مف كجية نظر المعمميف. المجمة الدكلية لألبحاث التربكية. 

 .29جامعة اإلمارات العربية المتحدة. العدد: 

(. فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى 2010، محمد. )يكال [3]
تكظيؼ  ي تنمية كفاياتالتعمـ التشاركي عبر الكيب ف

المعمميف لتكنكلكجيات التعميـ اإللكتركني في التدريس. 
 رسالة دكتكراه غير منشكرة. جامعة اإلسكندرية.

(. مبادئ التصميـ التعميمي لمتعميـ 2011الغامدم، حناف. ) [4]
اإللكتركني في ضكء النظرية االتصالية. المؤتمر الثاني 

ربيع األكؿ  21 – 18بعد لمتعمـ اإللكتركني كالتعميـ عف
 ق. الرياض. 1432

(. المؤتمر 2005) الجمعية المصرية لتكنكلكجيا التعميـ. [5]
      العممي السنكم العاشر: تكنكلكجيا التعميـ اإللكتركني 

 يكليك. القاىرة. 7 – 5كمتطمبات الجكدة الشاممة. 

( المؤتمر 2009) الجمعية المصرية لتكنكلكجيا التعميـ. [6]
عممي السنكم الثاني عشر: تكنكلكجيا التعميـ اإللكتركني ال

 29 – 28كتحديات التطكير التربكم في الكطف العربي 
 أكتكبر. القاىرة.
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 المركز الكطني لمتعميـ اإللكتركني كالتعميـ عف بعد. [7]
(. المؤتمر الدكلي الثاني لمتعميـ اإللكتركني كالتعميـ 2011)

فبراير.  24 – 21د. عف بعد: تعمـ فريد لجيؿ جدي
 الرياض.

(. المؤتمر 2014) الجمعية المصرية لمتعمـ اإللكتركني. [8]
الدكلي الثاني لمتعمـ اإللكتركني في الكطف العربي: التعمـ 

 26 – 24اإللكتركني التشاركي في المجتمع الشبكي 
 يكنيك. القاىرة.

(. استراتيجية إلكتركنية لمتعمـ 2007لبيب، دعاء. ) [9]
اركي في مقرر مشكالت تشغيؿ الحاسكب عمى التش

التحصيؿ المعرفي كالميارل كاالتجاىات نحكىا لطالب 
الدبمـك العاـ في التربية شعبة كمبيكتر تعميمي. رسالة 
دكتكراه غير منشكرة. جامعة القاىرة. معيد الدراسات 

 التربكية.

(. دكر الشبكات االجتماعية في 2012محمد، أشرؼ. ) [10]
رأم العاـ في المجتمع العربي نحك الثكرات تككيف ال

العربية. المنتدل السنكم السادس لمجمعية السعكدية 
لإلعالـ كاالتصاؿ " شبكات التكاصؿ االجتماعي كتشكيؿ 

ق. جامعة 1433جماد األكلى  24 – 23الرأم العاـ " 
 الممؾ سعكد. الرياض.

مـ (. فاعمية نظاـ مقترح لبيئة تع2013السيد، ىمت. ) [11]
تشاركي عبر اإلنترنت في تنمية ميارات حؿ المشكالت 
كاالتجاىات نحك بيئة التعمـ لدل طالب تكنكلكجيا التعميـ. 

 رسالة دكتكراه غير منشكرة. جامعة عيف شمس. القاىرة.

 مستكل التفكير الناقد لدل طمبة  (.2001ابراىيـ، فاضؿ. ) [12]

لمكصؿ. مجمة اتحاد التاريخ في كميتي اآلداب كالتربية بجامعة ا
 .38األردف. العدد: –الجامعات العربية 

 ي تعمميكذج تعميمػػػـ أنمػػػػتصمي (.2008) ي.ػػػي، عمػػػالزعب [13]

في التفكير لطمبة معمـ مجاؿ الرياضيات في جامعة مؤتة       
كأثره في تنمية التفكير الناقد لدييـ. مجمة اتحاد الجامعات 

السادس. العدد:  العربية لمتربية كعمـ النفس. المجمد:
 الثاني.

(. معجـ 2003) شحاتو، حسف؛ النجار، زينب. [14]
المصطمحات التربكية كالنفسية. القاىرة: الدار المصرية 

 المبنانية.

 المركز الكطني لمتعميـ اإللكتركني كالتعميـ عف بعد. [15]
(. المؤتمر الدكلي الثالث لمتعمـ اإللكتركني كالتعميـ 2013)

فبراير.  7 – 2رسة كاألداء المنشكد عف بعد: المما
 الرياض.

(. عمميات تكنكلكجيا التعميـ. 2003خميس، محمد. ) [16] 
 مكتبة دار الكممة: القاىرة.

(.التعمـ اإللكتركني المفيـك 2005) زيتكف، حسف. [17]
تية الدار الصك كالقضايا كالتطبيؽ كالتقييـ. الرياض: 

 لمتربية.

 اإللكتركني التشاركي التعمـ أثر .(2012) النامي، منيرة. [18]
 الطالبات التفكير الرياضي كاتجاىات ميارات بعض عمى
 بالمممكة فيصؿ بجامعة الممؾ الرياضيات دراسة نحك

 السعكدية. رسالة ماجستير غير منشكرة. جامعة العربية
 العربي. الخميج

تعميـ التفكير  (.2007) ؛ نكفؿ، محمد.صالح أبك جادك، [19]
 كالتطبيؽ. دار المسيرة: عّماف. النظرية

     تطكير مقياس (.1996) قكاسمة، أحمد؛ الفرح، عدناف. [20]
 .2ع: 16المجمة العربية لمتربية. تكنس. مج  الثقة بالنفس.

فعالية برنامج تدريبي إلكتركني  (.2012) الغكؿ، ريياـ. [21]
قائـ عمى التعمـ التشاركي في تنمية ميارات استخداـ بعض 

ات الجيؿ الثاني لمكيب لدل معاكني أعضاء ىيئة خدم
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 .78 العدد: التدريس. مجمة كمية التربية. جامعة المنصكرة.
 الجزء األكؿ.

(. مستكل ميارات التفكير الناقد لدل 1998عفانة، عزك. ) [29]
طمبة التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة. مجمة البحكث 

 .3 كالدراسات التربكية الفمسطينية. العدد:

(. كتيب 1982) عبد السالـ، فاركؽ، كسميماف، ممدكح. [30]
اختبار التفكير الناقد. مركز البحكث التربكية. جامعة أـ 

 القرل.

(. التعمـ اإللكتركني في التعميـ 2008الطمبة، أحمد. ) [31]
 العاـ. الشبكة العربية لمتعميـ المفتكح: مصر.

(. معجـ عمـ 1995عبد الحميد، جابر، كفافي، عالء.)  [32]
 النفس كالطب النفسي. دار النيضة العربية: القاىرة.

أثر التعمـ التشاركي في بيئة  (.2010) اليامي، شيخة. [34]
التعمـ االفتراضية عمى التحصيؿ الدراسي كرضا الطالب 

 الخميج عف التعمـ. رسالة ماجستير غير منشكرة. جامعة
 العربي.

تصميـ بيئة مقترحة لمتعمـ  (.2013) اسماعيؿ، حمداف. [35]
التشاركي قائمة عمى تكظيؼ الشبكات االجتماعية كفضاء 
تعميمي اجتماعي لتنمية ميارات التكاصؿ اإللكتركني 
الشبكي كاالتجاه نحك تعمـ الكيمياء عبر الكيب. دراسات 
عربية في التربية كعمـ النفس. العدد الخامس كالثالثكف. 

 الجزء الثالث. 

     (. أثر استراتيجيتي التدريس 2009) عمي.ربابعة،  [38]
التشاركي كالحكار كالطريقة االعتيادية في التحصيؿ كتنمية 
التفكير التأممي في مبحث التربية اإلسالمية لدل طمبة 
المرحمة الثانكية في األردف. رسالة دكتكراه غير منشكرة. 

 جامعة عماف لمدراسات العميا. األردف.

أساسيات البحث  (.1992) ممكاكم، فتحي.عكدة، أحمد؛ ك  [39]
.األردف: مكتبة 2العممي في التربية كالعمـك االنسانية.ط

 الكتاني.

مناىج تدريس  (.2007) أبك زينة، فريد؛ عبابنة، عبد اهلل.[41] 
 الرياضيات لمصفكؼ األكلى. دار المسيرة: عّماف.

تعميـ الرياضيات لمقرف  (.2004) السكاعي، عثماف. [42]
 ادم كالعشريف. دار القمـ: دبي.الح

أصكؿ التقكيـ كالقياس التربكم  (.1428) زيتكف، حسف. [43]
 المفيكمات كالتطبيقات. الدار الصكلتية لمتربية: الرياض. 

تعميـ كتعّمـ الرياضيات بأساليب  (.2007) محمد، حفني. [44]
 غير تقميدية. مكتبة الرشد: الرياض.

مستكل التفكير الناقد في  (.1995) حمادنة، أحمد. [45]
الرياضيات عند طمبة الصؼ العاشر في االردف. رسالة 

 ماجستير غير منشكرة. جامعة اليرمكؾ. األردف.

(. درجة اكتساب طمبة جامعة 2005) عبد الحؽ، زىرية. [46]
االسراء الخاصة لسمات الثقة بالنفس. مجمة البحكث 

 : الثالث.النفسية كالتربكية. المجمد: العشركف. العدد

 (.2006) ؛ شماس، سالـ.الدسكقي، مجدم ؛محمد، أحمد [47]
أثر كؿ مف التشاـؤ الدفاعي كالثقة بالنفس في بعض 
أساليب التفكير لدل طالب الجامعة. مجمة كمية التربية. 

 )الجزء األكؿ(.  العدد الثالثكف

 ياسيف، حمدم؛ الحسيني، نادية؛ عبد الرازؽ، محمد. [48]
      ة بالنفس كضبط الذات لدل المكىكبيفالثق (.2010)

 .46. ع: 13كالعادييف. دراسات الطفكلة. مج: 

(. التفاعؿ بيف 2006العجب، محمد، صالح، فتحي. ) [50]
المتعمـ كالمحتكل كالمعمـ في التعمـ عف بعد: برنامج التعميـ 
كالتدريب عف بعد بجامعة الخميج العربي كمثاؿ. المؤتمر 
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جامعة عماف:  يناير 22–19عف بعد الدكلي لمتعميـ 
 مسقط.

(. أثر طريقتي التعمـ بالكسائط 2008خميفة، زينب. ) [51]
المتعددة التفاعمية كالتعمـ اإللكتركني التشاركي عبر 
اإلنترنت في إكساب ميارات استخداـ أجيزة العركض 
الضكئية لمطالبات المنتسبات بكمية التربية لمبنات جامعة 

حساء. مؤتمر تكنكلكجيا التربية كتعميـ الممؾ فيصؿ باإل
 . القاىرة.2008أغسطس  13 -13الطفؿ العربي 
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ABSTRACT _ The Current Research Aimed At Identify The Effectiveness Of Electronic - 

Collaborative Learning Strategy In The Development Of Critical Thinking And Self-Confidence 

Among Students Of The Faculty Of Education At The University Of Princess Noura Bint Abdul 

Rahman. The Sample Of The Study Consisted Of (12) Student Teacher, Was Divided Into Two 

Groups: (6) Students In The Experimental Group, Which Studied By Using Electronic - 

Collaborative Learning Strategy, (6) Students In The Control Group, Which Studied Using The 

Usual Traditional Method. Search Results Showed No Statistically Significant Differences (α 

≤0.05) Between The Two Groups At The Whole Thinking Test And At Each Of Its Levels Due To 

The Method Of Teaching, In Addition The Results Showed No Statistically Significant Differences 

(α ≤0.05) Between The Two Groups At Self-Confidence Scale Due To The Method Of Teaching. 

KEYWORDS: Effectiveness, Electronic - Collaborative Learning, Critical Thinking, Self-

Confidence. 

 

 

 

 

 


