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د /أمل إبراھيم إبراھيم حمادة
جامعة طنطا كلية التربية النوعية
أﺛر اﺧﺗﻼف أﻧﻣﺎط اﻟﺗﺷﺎرك ﻓﻰ ﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
اﻟﺗﺷﺎرﻛﻰ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺿﺎﻣﻳن ﻧظرﻳﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻداء
اﻟﻣﻌرﻓﻰ و ﻣﻬﺎرات اﻟذﻛﺎء اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻟدى طﻼب ﻛﻠﻳﺔ
اﻟﺗرﺑﻳﺔ .

مقدمة:
إن ما يشھده العصر الحاضر من تغيرات سريعة فى شتى المجاالت يؤثر فى النظم التعليمية ،مما
جعل من الضرورى اإلستفادة من توظيف المستحدثات التكنولوجية فى رفع كفاءة العملية التعليمية
لتالئم التغيير الحادث فى عملية التعلم التى كانت تعتمد على الحفظ واإلستظھار ،فأصبحت تتمركز
حول المتعلم وتعتمد على األنشطة.
وفى ظل اإلستخدام المتزايد لشبكة اإلنترنت لقد تطور مفھوم التعلم اإللكترونى بشكل متسارع
وظھر مفھوم التعلم المعتمد على اإلنترنت من خالل تطور برمجياته ونظمه فيما أطلق عليه ويب
الجيل الثانى والذى نقل المستخدم من متلقى غير متفاعل إلى مستخدم فعال ومشارك فى الخدمات
والتطبيقات ومن التركيز على المحتويات مسبقة اإلعداد إلى وسائط تفاعلية يتم إنتاجھا عن طريق
المستخدم يتشارك فيھا مع اآلخرين ،ومنھا ظھر مفھوم التعلم اإللكترونى التشاركى ،والذى يظھر
بوضوح من خالل استخدام األنشطة التشاركية مما يسھم فى زيادة فھم المتعلمين ونموھم المفاھيمى،
والذى سوف يعتمد بشكل كبير على استخدام المدونات والويكى والشبكات اإلجتماعية.

وقد أكدت العديد من الدراسات أھمية استخدام أدوات" ويب " 2.0فى بيئة التعلم اإللكترونى التشاركى
ومن الجدير بالذكر التأكيد على أن توافر عنصر التشارك فى بيئات التدريب عبر الويب يسھم فى توفير
بيئة مناسبة لتبادل الموارد واألفكار والمعارف والخبرات بين كافة المشاركين ،مما قد يسھم فى تحسين
فھم المشاركين للمعرفة ،ويزيد من قدرتھم على تطبيقھا فى مواقف جديدة ،وكذلك تنمية بعض مھارات
التشارك والتفكير العليا لديھم .
وكذلك تناولت العديد من الدراسات أھمية التعلم اإللكترونى التشاركى فى العملية التعليمية وتأثيرھا
عليھا .وايضا أھمية دعم أنشطة التعلم اإللكترونى التشاركى من خالل نظرية النشاط باستخدام أدوات "
ويب  ،" 2.0مثل دراسة) (Rambe,P.,2012إلى تفسير إجراءات التناقش والتشارك عبر الفيسبوك
من خالل نظرية النشاط ،وتم إجراء التجربة على ) (400طالب ،وأكدت النتائج على فعالية إستخدام
نظرية النشاط فى توزيع المھام واألنشطة التشاركية والتفاعلية بين الطالب على الفيسبوك.
نستنتج مما سبق أنه يمكن إستخدام نظرية النشاط وتوظيفھا فى تنفيذ المھام واألنشطة الخاصة فى
أنماط التشارك المختلفة من خالل إستخدام أدوات " ويب  " 2.0المختلفة.

مما ھو جدير بالذكر أن الطالب فى العصر الحديث ال تحتاج فقط إلى تنمية
تحصيلھم المعرفى ،بل أنھم أيضا فى حاجة لتنمية مھارات التعامل والتفاعل مع
اآلخرين فيما يسمى بالذكاء اإلجتماعى ،حيث أكد جولمان أن الذكاء اإلجتماعى ال
يتكون فقط من المكونات المعرفية ،إنما يتكون من المكونات المعرفية واإلنفعالية
التى تعمل مع بعضھا البعض بشكل متزامن ،إذ يشمل صنفين واسعين ھما الوعى
اإلجتماعى والبراعة اإلجتماعية.

كما أن بيئة التعلم اإللكترونى التشاركى بما تتضمنه من أدوات مثل أدوات
"ويب  ) "2.0الفيسبوك  ،المدونة  ،الويكى ( تعمل على تعزيز التفاعل
والتناقش والتشارك بين الطالب بعضھم البعض .
وكذلك أن أنماط التشارك ) التآزرى – التوازى – التسلسلى ( تعمل على
تعزيز العمل التشاركى الجماعى وتوزيع المھام على الطالب ،مما يؤدى إلى
تأثيرھم على بعضھم البعض وتبادلھم األفكار ،مما يؤدى إلى تنمية مھارات
الذكاء اإلجتماعى لديھم .

اإلحساس بمشكلة البحث:
نبع إحساس الباحثة بمشكلة البحث حيث وجدت أن ھناك العديد من أنماط التشارك التى تختلف فى فاعليتھا ويتم
من خالل كل نمط توزيع المھام والتشارك والتفاعل بطريقة مختلفة ويتم إنشاء اتفاق للجمع بين األعمال الفردية فى
العمل الجماعى ولذلك وجدت الباحثة أنه يمكن استخدام أنماط التشارك الثالثة فى بيئة التعلم اإللكترونى التشاركى من
خالل أدوات " ويب  " 2.0لتنمية مھارات التحصيل المعرفى وإنتاج المواقع التعليمية والذكاء اإلجتماعى لدى
الطالب ،وقياس أثر اإلختالف بين ھذه األنماط لمعرفة النمط األكثر تفوقا األكثر فى تنمية تلك المھارات لدى الطالب.
فقد وجدت الباحثة أن عالج ھذه المشكلة يمكن من خالل بيئة التعلم اإللكترونى التشاركى بما تحتويه من أدوات
تشارك مثل أدوات " ويب  ) " 2.0مجموعة الفيسبوك – المدونة – الويكى ( التى تتميز بقدرتھا على مساعدة
الطالب على التفاعل واإلتصال مع بعضھم البعض ومع المعلم وتبادل اآلراء وكذلك التكامل فى تقديم المھام
والمشروعات واتخاذ القرارات وتشارك الموارد والخبرات والمسئولية وتشجيع الطالب على استكشاف المزيد من
الحلول للمشكالت التعليمية والحصول على نتائج تعليمية أفضل فى وقت أقصر .

أسئلة البحث:
يمكن التعبير عن مشكلة البحث الحالى فى محاولة اإلجابة عن السؤال الرئيسى التالى:
ً
ما أثر اختالف أنماط التشارك داخل المجموعات فى بيئة التعلم اإللكترونى التشاركى وفقا لمضامين نظرية النشاط
على تنمية التحصيل و مھارات الذكاء اإلجتماعى لدى طالب كلية التربية النوعية

أھداف البحث :
يھدف البحث الحالى إلى:
•تحديد معايير تصميم بيئة التعلم اإللكترونى التشاركى ألنماط التشارك داخل المجموعات
•قياس أثر اإلختالف بين أنماط التشارك داخل المجموعات فى بيئة التعلم اإللكترونى التشاركى على تنمية التحصيل
المعرفى ومھارات الذكاء اإلجتماعى ومھارات تصميم المواقع التعليمية ببرنامج أدوب دريم ويفر.
•قياس أثر استخدام كل نمط من أنماط التشارك داخل المجموعات ) التآزرى – التوازى – التسلسلى ( فى بيئة التعلم
اإللكترونى التشاركى على القياس البعدى للتحصيل المعرفى ومھارات الذكاء اإلجتماعى.
•توظيف نظرية النشاط فى إجراء األنشطة الخاصة بكل نمط من أنماط التشارك.
•توظيف استراتيجية التشارك " التعلم معا  " Learning Togetherفى أداء األنشطة التشاركية.

أھمية البحث:
تتمثل أھمية البحث فيما يلى:
•تزويد مصممى بيئات التعلم اإللكترونى بأدوات جديدة وأنماط جديدة للتشارك.
•مسايرة اإلتجاھات الحديثة فى التعلم النشط من خالل توظيف نظرية النشاط مع أنماط التشارك داخل
المجموعات فى بيئة التعلم اإللكترونى.
•إلقاء الضوء على أھمية تنمية مھارات الذكاء اإلجتماعى لدى الطالب.
منھج البحث:
سوف يستخدم منھج البحث التطويرى الذى يقوم على التطوير المنظومى لنموذج تصميم تعليمى
يتناسب مع أنماط التشارك فى بيئة التعلم اإللكترونى التشاركى باإلضافة إلى المنھج الوصفى التحليلى فى
وصف وتحليل األدبيات ذات الصلة بمشكلة البحث ،ووصف وبناء األدوات وفى تفسير ومناقشة النتائج ،كما
يستخدم المنھج شبه التجريبى للتعرف على أثر المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة.
متغيرات البحث:
•المتغير المستقل :أنماط التشارك داخل المجموعات فى بيئة التعلم اإللكترونى التشاركى وھى:
التآزرى .التوازى .التسلسلى.
 المتغيرات التابعة :التحصيل المعرفى الخاص بمقرر تصميم المواقع التعليمية .مھارات الذكاء اإلجتماعى.

مواد المعالجة التجريبية:
المجموعة التجريبية األولى :تدرس مقرر تصميم المواقع التعليمية ببرنامج أدوب دريم ويفر من خالل
نظام إدارة التعلم  ،Moodleويتم التشارك التآزرى فى أنشطة المقرر من خالل .Facebook
المجموعة التجريبية الثانية :تدرس مقرر تصميم المواقع التعليمية ببرنامج أدوب دريم ويفر من خالل
نظام إدارة التعلم  ،Moodleويتم التشارك على التوازى فى أنشطة المقرر من خالل الويكى .Blog
المجموعة التجريبية الثالثة :تدرس مقرر تصميم المواقع التعليمية ببرنامج أدوب دريم ويفر من خالل
نظام إدارة التعلم  ،Moodleويتم التشارك التسلسلى فى أنشطة المقرر من خالل الويكى .Wiki
التآزرى
الفيس بوك

التوازى
المدونة

التسلسلى
الويكى

أدوات البحث:
اختبار تحصيلى لقياس التحصيل المرتبط بالمھارات المعرفية لمقرر تصميم المواقع التعليمية ببرنامج
أدوب دريم ويفر) من إعداد الباحثة ( .
اختبار لقياس الذكاء اإلجتماعى ) إعداد أحمد الغول.( 1993 ،

األساليب اإلحصائية:
تمت المعالجات اإلحصائية للبيانات للتحقق من صحة الفروض من خالل األساليب التالية:
•اختبار كروسكال – واليس  Kruskal‐Wallis Testلدراسة الفروق بين عدة عينات مستقلة.
•اختبار  Tukeyللمقارنات المتعددة بين مجموعات البحث.
•اختبار ويلكوكسون  Wilcoxon Signed Rank Testالذي يسمي اختبار الرتب اإلشارى وھو من
االختبارات الالبارامترية التي تستخدم كبديل الختبار )ت( للعينتين المرتبطتين.
•معامل االرتباط الثنائي لرتب األزواج المرتبطة Matched –Pairs Rank biserial correlation
لمعرفة حجم التأثير المتغير المستقل علي المتغير التابع.

مصطلحات البحث:
التعلم اإللكترونى التشاركى :Collaborative E‐Learning
نمط من التعلم يعمل فيه الطالب معا فى مجموعات صغيرة أو كبيرة ويتشاركون فى إنجاز المھمة أو
تحقيق أھداف تعليمية مشتركة ،حيث يتم اكتساب المعرفة ،والمھارات أو اإلتجاھات من خالل العمل
الجماعى المشترك ،وھو تعلم ممركز حول المتعلم حيث ينظر إلى المتعلم كمشارك نشط فى عملية
التعلم ".
تعرفه الباحثة إجرائيا بأنه " أسلوب تعلم جماعى بين إثنين أو أكثر من المتعلمين فى بيئة إلكترونية
تشاركية بإستخدام أدوات ويب  2.0ألداء مجموعة من األنشطة ويقوم المعلم بتيسير عملية التشارك
و توجيه المتعلمين ".
التحصيل المعرفى :Cognitive Achievement
يعرفه الباحثة إجرائيا بأنه " كل ما يقوم به الطالب من نشاط فى مادة دراسية من أجل تنمية
مھاراته المعرفية فى ھذه المادة ويمكن قياسه بالدرجات من خالل إختبار تحصيل معرفى ".

الذكاء اإلجتماعى :Social Intelligence
يعرفه ) أحمد الغول ( 47 ،1993 ،بأنه " القدرة على فھم مشاعر وأفكار اآلخرين ،والتعامل مع البيئة
بنجاح واإلستجابة بطريقة ذكية فى المواقف اإلجتماعية وتقدير الشخص لخصائص الموقف تقديرا صحيحا و
اإلستجابة له بطريقة مالئمة بناء على وعيه اإلجتماعى ".
،و
كما يعرفه ) حامد زھران ( 281 ،2000 ،بأنه " قدرة الفرد على إدراك العالقات اإلجتماعية
فھم الناس و التفاعل معھم و حسن التصرف فى المواقف اإلجتماعية .
نظرية النشاط  :Activity Theoyالتى قام بوضعھا فيجوتسكى )  ( Vygotsky,1978فى تفسير العمل
التشاركى فى بيئة التعلم اإللكترونى التشاركى من خالل العناصر السبعة للنظرية ،وھى كما يلى:
•الموضوع :Subjectيتم تحديده من الجھات المشاركة فى النشاط.
•األدوات  :Toolsتتضمن تحديد النظريات واألساليب والموارد والدعم وأدوات اإلنترنت .
•الكائن  :Objectھى المنتجات التعليمية المتوقع إنتاجھا من خالل تنفيذ األنشطة.
•المجتمع  :Communityالسياق اإلجتماعى الثقافى الذى يحدث فيه النشاط.
•القواعد  :Rulesالقواعد والمعايير الضمنية والصريحة التى تقيد النشاط فى المجتمع.
•تقسيم المھام  :Division of Laborتحديد األدوار والعالقات األفقية داخل المجتمع .
•النتيجة  :Outcomeھى نتيجة تحول الكائنات التعليمية إلى منتجات تعليمية تم إنتاجھا.

شكل ) (2-2يوضح تنفيذ النشاط التشاركى من خالل نظرية النشاط

أنماط التشارك بين المتعلمين فى بيئة التعلم اإللكتروني التشاركى وفقا لسالمون

إجراءات البحث:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9
.10

اإلطالع على الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بمتغيرات البحث وذلك بھدف إعداد فصول البحث وإعداد مواد المعالجة
التجريبية وتصميم أدوات البحث.
اختيار نموذج التصميم والتطوير التعليمى المالئم لطبيعة البحث الحالى ،والعمل وفق إجراءاته المنھجية فى تصميم المعالجات
التجريبية وإنتاجھا.
تحديد المحتوى التعليمى المناسب لتقديم متغيرات البحث وھو مقرر تصميم المواقع التعليمية ببرنامج أدوب دريم ويفر .CS5
تحليل لعدد من أدوات ويب  2.0واختيار األدوات المناسبة للبحث وتصميمھا وھى ) مجموعة مغلقة من خالل موقع الفيسبوك،
مدونة من خالل موقع  Bloggerوويكى من خالل موقع .( Pbworks
 " Moodleواتاحة مقرر
تصميم الموقع " موقع أنماط التعلم اإللكترونى التشاركى " على نظام إدارة التعلم موودل
تصميم المواقع التعليمية ببرنامج أدوب دريم ويفر  CS5عليه وربطه بأدوات " ويب  " 2.0كأدوات تشاركية ) مجموعة
الفيسبوك للمجموعة التجريبية األولى ،المدونة للمجموعة التجريبية الثانية ،الويكى للمجموعة التجريبية الثالثة (.
إعداد أدوات البحث " اختبار تحصيلى معرفى – بطاقة تقييم المواقع التعليمية " واختيار مقياس مھارات الذكاء اإلجتماعى.
إجراء التجربة اإلستطالعية للبحث على ) (40طالب وطالبة بھدف التأكد من ثبات األدوات وصدقھا باإلضافة إلى تحديد زمن
اإلختبار وكذلك لمعرفة الصعوبات التى قد تواجه الباحثة أثناء تطبيق التجربة األساسية للبحث ومحاولة التغلب عليھا.
إجراء تجربة البحث األساسية من خالل اختيار عينة البحث ) (21طالب وطالبة وتطبيق أدوات البحث بعديا.
اإلجتماعى (.
رصد درجات الطالب قبليا وبعديا على ) اإلختبار التحصيلى – مقياس مھارات الذكاء
إجراء المعالجة اإلحصائية للنتائج ،وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائى "."SPSS V.21

نتائج البحث
بعد اختبار فروض البحث ،توصلت الباحثة إلى النتائج التالية:
•فعالية أنماط التشارك الثالثة ) التآزرى – التسلسلى – التوازى ( فى تنمية التحصيل المعرفى ومھارات
الذكاء اإلجتماعى ومھارات تصميم المواقع التعليمية ببرنامج أدوب دريم ويفر لصالح األداء البعدى.
•تفوق نمطى التشارك ) التآزرى والتسلسلى ( على نمط التشارك ) التوازى( فى تنمية التحصيل المعرفى.
•عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية نمطى التشارك ) التآزرى والتسلسلى ( فى تنمية التحصيل
المعرفى.
•تفوق نمط التشارك ) التآزرى ( على نمطى التشارك ) التوازى والتسلسلى ( فى تنمية مھارات الذكاء
اإلجتماعى.
•عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نمطى التشارك ) التوازى والتسلسلى ( فى تنمية مھارات
الذكاء اإلجتماعى.
•تفوق نمط التشارك ) التآزرى ( على نمطى التشارك ) التوازى والتسلسلى ( فى تنمية مھارات إنتاج
المواقع التعليمية التى ينتجھا الطالب ببرنامج أدوب دريم ويفر .CS5
•تفوق نمط التشارك ) التوازى ( على نمط التشارك ) التسلسلى ( فى تنمية مھارات إنتاج المواقع
التعليمية التى ينتجھا الطالب ببرنامج أدوب دريم ويفر .CS5

توصيات البحث :
فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث الحالى ،نوصى بما يلى:
•اإلھتمام باستخدام أنماط التشارك لدعم التعلم النشط للطالب فى بيئات التعلم
اإللكترونية.
•مراعاة توظيف نظرية النشاط فى بيئات التعلم اإللكترونى التشاركى.
•ضرورة تنمية المھارات التى تتطلب إعمال مھارات التفكير مثل مھارات التفكير
اإلبداعى ،الناقد ،الذكاء اإلجتماعى.
•اإلھتمام باستخدام تقنيات الويب الحديثة التى تعمل على تفاعل الطالب وتشاركھم
مثل ) الفيسبوك ،الويكى ،المدونة ،الفليكر ،مستندات جوجل... ،الخ (.
•اإلھتمام بتوظيف استراتيجيات التشارك فى بيئات التعلم اإللكترونى.
•اإلھتمام بتنوع مصادر التعلم وأساليب التفاعل فى بيئات التعلم اإللكترونى.

مقترحات ببحوث مستقبلية :
فى ضوء نتائج البحث وتوصياته نقترح بعض البحوث المستقبلية فيما يلى:
•اإلھتمام بدراسة فعالية أدوات ويب  2.0غير المستخدمة فى البحث الحالى فى
تنمية مھارات الذكاء اإلجتماعى والتفكير الناقد واإلبتكارى.
•أثر استخدام نظرية النشاط مع أدوات ويب  2.0أخرى مثل ) مستندات جوجل،
الفليكر....الخ (.
•دراسة فعالية نظرية النشاط مع استراتيجيات التشارك.

شاشات من المقرر االلكترونى لمجموعة الفيس بوك

شاشات من المقرر االلكترونى لمجموعة المدونة

شاشات من المقرر االلكترونى لمجموعة الويكى

الشاشة االفتتاحية للمقرر

مجموعة طالب المدونة

مجموعة طالب الويكى

مجموعة الفيس بوك

عينة من مشروعات طالب مجموعة الفيس بوك

عينة من مشروعات طالب مجموعة المدونة

عينة من مشروعات طالب مجموعة الويكى

ﺷﻛر وﺗﻘدﻳر

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮ
ﻣﺸﺎري ﺑﻦ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
أﻣﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺒﺎﺣﺔ وراﻋﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺎﺣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﻫﺮان
دﻛﺘﻮر ﺻﺎﻟﺢ دﺧﻴﺦ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺎﺣﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ
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