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فارلية بيئة تعلم إلكترونية تذاركية قائمة رلى النظرية
"االتصالية" لتنمية مهارات الحودبة الدحابية لدى طالب كلية
التربية.

الملخص

أ .د .أضبد صادق عبد اجمليد *

هدفت الدراسة الحالية إلى تنمية مهارات "الحوسبة السحابية" لدى طالب كلية التربية

وذلك من خالل تصميم بيئة تعلم إلكترونية تشاركية قائمة على النظرية "االتصالية" ،ولتحقيق هذا

الهدف تم اختيار عينة مقصودة من طالب (الدبلوم العام) بكلية التربية جامعة الملك خالد ،وتم
تقسيم هذه العينة إلى مجموعتين :األولى تجريبية؛ وعددها ( )51طالباً تم تدريبها من خالل (بيئة

التعلم اإللكترونية التشاركية القائمة على "النظرية االتصالية") ،والمجموعة األخرى ضابطة؛ وعددها

( )51طالباً تم تدريبها من خالل (نظام إدارة التعلم البالكبورد " ،)"Blackboardوقد تم
إعداد بطاقة مالحظة لمهارات الحوسبة السحابية ،كما استخدم اختبار ""Mann Whitney
لتحليل نتائج الدراسة ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تصميم بيئة التعلم اإللكترونية التشاركية
القائمة على النظرية "االتصالية" قد أسهمت في تحسن مستوى مهارات "الحوسبة السحابية" لدى

طالب الدبلوم العام بكلية التربية.

الكلمات المفتاحية :التعلم اإللكتروني التشاركي ،النظرية االتصالية ،الحوسبة السحابية.

* أستاذ تقنية التعليم – كلية الًتبية -جامعة اؼبلك خالد – السعودية.
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The Effectiveness of a Shared e-learning Environment Based
on the Connectivism Theory in Developing College of
Education Students’ Cloud Computing Skills
Prof. Dr. Ahmad Sadek Abd AlMajeed
Professor of Education Technology
Faculty of Education
King Khaled University
Kingdom of Saudi Arabia

Abstract
The present study aimed at developing cloud computing skills of
College of Education students. This was to be achieved through
using a shared e-learning environment based on the connectivism
theory.
A purposeful sample was chosen from the diploma students at
King Khaled university and was divided into two groups, 15
represented the experimental group and 17 represented the control
group. The former was treated with the shared e-learning
environment, and the latter was treated through Blackboard LMS.
The following tool was developed; an observation sheet to assess
the cloud computing skills. Mann Whitney test was used for
analyzing the results of the study.
Results showed that the shared e-learning environment was
effective in enhancing the cloud computing skills.
Keywords: Shared e-learning, Connectivism theory, cloud
computing.
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 .1مقدمة الدراسة:
أصبحت اغبوسبة السحابية اذباىاً تقنياً مهماً ،ويتوقع عديد من اػبرباء أن اغبوسبة السحابية
ستعيد تشكيل عمليات تكنولوجيا اؼبعلومات " ،"Information Technologyوعمليات سوق
تكنولوجيا اؼبعلومات ،فمع تقنية اغبوسبة السحابية يستخدم الطالب ؾبموعة متنوعة من األجهزة ،دبا فيها
اغبواسب اؼبكتبية ،واحملمولة واؽبواتف الذكية ،وأجهزة اؼبساعدة الرقمية للوصول إىل الربامج ،ومساحات
التخزين ،ومنصات تطوير التطبيقات عرب اإلنًتنت ،عن طريق خدمات مقدمة من قبل مزودي اغبوسبة
السحابية ،وتشمل مزايا تقنية اغبوسبة السحابية التوفَت يف التكاليف ،ونسبة التوافر العالية ،وسهولة
االستيعاب (الفار.)5102 ،
وقد أوصت دراسة )(Miseviciene, Budnikas & Ambraziene, 2011
بضرورة توجو اؼبؤسسات الًتبوية سريعاً حنو توظيف اغبوسبة السحابية يف العملية التعليمية نظراً ألهنا ال
تشكل تكلفة مادية أو عبئاً إضافياً على اؼبؤسسة الًتبوية؛ ىذا باإلضافة إىل ما تقدمو اغبوسبة السحابية
من أدوات للتواصل ،والتعاون بُت اؼبتعلمُت؛ مثل :قوائم االتصال ،ومفكرات التقومي ،وإنشاء الوثائق
وزبزينها ومشاركتها مع اآلخرين ،وكذلك إنشاء اؼبواقع التعليمية عرب الويب ،وقد خلصت دراسة (الشايع،
 )5102إىل أن أحد خدمات اغبوسبة السحابية اؼبتمثلة يف " "Google Driveقد ساعد يف التغلب
على مشكالت التعلم اعبمعي؛ اليت من أبرزىا :اعتماد متعلم يف ؾبموعة على اآلخرين ،قلة مشاركة بعض
أفراد اجملموعة ،وعدم التزام بعض أفراد اجملموعة باألىداف احملددة ؽبم.
ويف إطار اغبديث عن النظريات الداعمة للحوسبة السحابية فإنو ديكن القول إن توظيف اغبوسبة
السحابية يف عمليات التعليم ينطلق من فلسفة النظرية البنائية؛ فاؼبتعلم عند استخدامو ألنظمة اغبوسبة
وتطبيقاهتا ،يشعر دبلكيتو لنظام التعلم ،ويدفعو حنو النشاط اؼبستمر داخل النظام من أجل بناء معارفو بدالً
من اكتساهبا بشكل منطي ،وربديث عملية البناء سواء أكان ذلك فردياً (البنائية الفردية) من خالل
التطبيقات الفردية اليت توفرىا اغبوسبة السحابية ،أم صباعياً (البنائية االجتماعية) من خالل التطبيقات
االجتماعية اليت توفرىا اغبوسبة السحابية وتسمح للمتعلمُت بالتواصل والتشارك يف بناء ؾبتمعات التعلم
).(Schneckenberg, Ehlers & Adelsberger, 2011
وبالرغم من أمهية النظريات الًتبوية يف فهم سلوك اؼبتعلم فإهنا وضعت يف زمن مل تكن فيو
التكنولوجيا جزءاً من عملية التعلم ،فمنذ عشرين عاماً صارت التقنية أداة يف تشكيل حياتنا اؼبعاصرة:
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كيف نعيش؟ كيف نتعلم؟ كيف نتواصل مع اآلخرين؟ وبالتايل فإن التعلم صار حباجة ماسة وملحة لنظرية
تصف مبادئو وتطبيقاتو باعتباره انعكاساً للبيئة االجتماعية للمتعلمُت (الفار ،)5105 ،ويف ىذا اعبانب
قدم سيمنز " ،"Siemensودوينز " "Downesنظرية التعلم االتصالية " "Connectivismدبا
يتوافق مع احتياجات القرن اغبايل ،اليت تأخذ بعُت النظر استخدام التكنولوجيا اغبديثة يف اعبمع بُت
العناصر ذات الصلة يف كثَت من نظريات التعلم ،والسياق االجتماعي ،والتكنولوجيا لبناء نظرية قوية للتعلم
يف العصر الرقمي ،وىذه النظرية تؤكد التعلم يف سياق اجتماعي من خالل إتاحة الفرصة للمتعلمُت
للتواصل ،والتفاعل فيما بينهم يف أثناء عملية التعلم ،كما تؤكد االتصالية التعلم الرقمي عرب الشبكات
واستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر وشبكات اإلنًتنت (الفار.)5105 ،
تستخدم النظرية االتصالية مفهوم الشبكة اليت تتكون من عدة عقد تربط بينها وصالت؛ سبثل
العقد اؼبعلومات والبيانات على شبكة الويب؛ وىي :إما أن تكون نصية أو صوتاً أو صورة أو غَتىا من
الكائنات الرقمية ،أما الوصالت فهي عملية التعلم ذاهتا وىي اعبهد اؼببذول لربط ىذه العقد مع بعضها
البعض لتشكيل شبكة من اؼبعارف الشخصية ،وىذا اؼبفهوم يتوافق مع فكرة الربؾبيات االجتماعية
اؼبستخدمة يف الويب؛ مثل( :اؼبدونات  Blogsوالويكي  )Wikiوغَتىا ،كما أهنا نظرية ربقق مركزية
اؼبتعلم ،ومشاركتو الفعالة يف عملية التعلم (الفار.)5105 ،
إن تصميم بيئة التعلم اإللكًتوين التشاركي يف ضوء النظرية "االتصالية" تقدم اسًتاتيجيات تعلم
تدمج بُت التعلم الرظبي الذي يقدمو اؼبعلم حىت يستفيد صبيع الطالب من خرباتو ،ويعد اؼبقرر الرظبي
دبثابة األساس عبميع الطالب باإلضافة إىل توفَت مساحات تعلم تشاركية من خالل أدوات ويب ()5.1
(اؼبدونات والويكي والفيسبوك وغَتىا) يتحاورون فيها ويتشاركون اؼبعلومات اليت قاموا بالبحث عنها من
خالؽبا ،ربت إرشاد اؼبعلم وتوجيهو ويعد ناتج ىذه اؼبشاركات تعلماً رظبياً تضاف نتائجو إىل التعلم الرظبي
الذي قدمو اؼبعلم ،ويعد ؾبموع التعلم الرظبي وغَت الرظبي ناتج عملية التعلم؛ لذا فإن التعلم قد أصبح ال
يتم من خالل مقرر دراسي بل من خالل بيئة تعليمية يقوم فيها الطالب بتنظيم معلوماتو وخرباتو من
خالل قيام اؼبتعلم ببناء بيئة تعلم شخصية يقوم بإنشائها من خالل أحد أدوات اعبيل الثاين للويب (أضبد،
.)5102
وقد أشارت دراسة (اغبويل )5100 ،إىل أن قلة اىتمام كليات الًتبية دبجال تنمية اؼبهارات
اػباصة باؼبستحدثات التكنولوجية والربؾبيات التعليمية للطالب ،مع الًتكيز على اعبوانب اؼبعرفية على
حساب اعبوانب اؼبهارية والعملية؛ أدى إىل ضعف يف مستوى اؼبتخرجُت ،باإلضافة إىل قلة برامج التدريب
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اؼبتخصصة يف التدريب على التقنيات اغبديثة ،ويرى (عبد الكرمي )5102 ،أن التوظيف الناجح
للتكنولوجيا يف مؤسساتنا التعليمية يتطلب تطويراً وتنمية ؼبهارات اؼبستخدمُت ؽبذه التكنولوجيا ،وأىم
عنصر يف اؼبستخدمُت ىو اؼبعلم ،ويتطلب ىذا إحداث تغَتات جذرية يف نظم تأىيل اؼبعلمُت قبل ويف
أثناء اػبدمة ،فاؼبعلم لو أثر كبَت يف الطالب فمن خالل توجيهو لطالبو بأمهية تنمية مهاراهتم التكنولوجية
اغبديثة سوف تتكون لديهم خربة جيدة وفعالة باستخدام ىذه التكنولوجيا ،األمر الذي سوف ينعكس
على طالهبم يف شىت اؼبراحل الدراسية ومن مث يصبحون صناعاً للمعرفة وليسوا مستهلكُت ؽبا.
يتضح فبا سبق أن التمكن من مهارات اغبوسبة السحابية والثقة يف التعامل مع خدماهتا اؼبتعددة
وتوظ يفها بصورة جيدة يف العملية التعليمية من الطرائق اإلجيابية اليت ديكن أن تساعد اؼبتعلم على توظيف
اؼبعرفة والتفاعل معها بفاعلية من خالل ما تتضمنو من أدوات تتطلب من اؼبتعلم القيام دبهام وأنشطة
تفاعلية متنوعة؛ مثل :زبزين اؼبلفات وتبادؽبا ،ومشاركتها مع اآلخرين ،و إبداء رأي يف قضية تعليمية معينة؛
أو االطالع على اعبديد يف ؿبتوى الدرس وغَته من اؼبهام واألنشطة التفاعلية اؼبتعددة اؼبتنوعة اليت توفرىا
"اغبوسبة السحابية" يف عصر االقتصاد اؼبعريف.

 .2هدف الدراسة:

هتدف الدراسة اغبالية إىل تنمية مهارات اغبوسبة السحابية وتطبيقاهتا لدى طالب كلية الًتبية.

 .3مشكلة الدراسة:

أصبحت نظم التعليم التقليدية ال تفي دبتطلبات متعلمي العصر اغبايل؛ لذا أصبح التعلم
اإللكًتوين والتعليم عن بعد ضرورة تفرضها متطلبات ؾبتمع اؼبعرفة ،ومع زيادة التوجو ؽبذا النوع من التعليم
ويف ظل ؿبدودية التخزين على اغبواسب الشخصية ،والتكلفة اؼبرتفعة للبنية التحتية ،أصبحت ىناك حاجة
ملحة للتوجو حنو اغبوسبة السحابية اليت سبتد خدماهتا وتطبيقاهتا إىل ؾبال التعليم ،وتستند يف بنيتها التحتية
إىل مراكز بيانات متطورة ،تقدم مساحات زبزين كبَتة للمستخدمُت مستفيدة من معطيات اعبيل الثاين
للويب "( "Web 2.0الشايع ،)5102 ،وعلى الرغم من شيوع تطبيقات اغبوسبة السحابية وتوسع
ؾباالت استخدامها فإن ىناك ضعفاً يف مهارات استخدام خدماهتا وتطبيقاهتا اؼبختلفة؛ ما أسفر عن عدد
من التحديات اليت تقلل من أمهية اغبوسبة السحابية وربد من استثمار فبيزاهتا ػبدمة التعليم واالحتياجات
األخرى ،وتتمثل يف عدد من اعبوانب؛ منها :آمن اؼبعلومات ،وإدارة اغبوسبة ،ومشاكل اؼبلكية واػبصوصية
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واالتصال باإلنًتنت وغَتىا من التحديات اليت ربتاج للطرح والعالج وإجياد اغبلول اليت تقلل من تأثَتىا يف
تطبيقات اغبوسبة (العبد اعببار.)5102 ،
إن أحد العراقيل اليت تواجو التعليم عن بعد ىي القيام بإنشاء إحدى اؼبستندات اليت يتعاون فيها
اثنان أو أكثر من الطالب ،ففي الغالب يواجو الطالب مشكالت منفصلة؛ مثل :الكتابة ،واؼبشاركة،
ودمج الكتابات اؼبنفصلة يف وثيقة هنائية واحدة ،ففي الوقت الذي تتم فيو عملية التحرير التعاوين إلحدى
اؼبستندات ،جيب على أعضاء الفريق أن جيدوا طريقة لتداول اؼبستند بينهم ،وتعد تلك العملية عملية مبالغاً
فيها ربتوى عادة على مستند يتم إرسالو عن طريق الربيد اإللكًتوين يف شكل مرفقات لينتقل من أحد
أعضاء الفريق إىل باقي الفريق ليقوم كل منهم دبراجعة اؼبستند بطريقة فردية ،فكل أعضاء الفريق ؾبربون
على انتظار عملية التحرير من قبل أعضاء الفريق ،وتسمح اغبوسبة السحابية متمثلة يف تطبيقات األوفيس
اؼبعتمدة على اإلنًتنت للطالب بإنشاء مستندات ،وجداول بيانات ،وقواعد بيانات على شبكة اإلنًتنت
مباشرة ( ،)Kieser & Golden, 2009وقد خلصت دراسة (توفيق )5105 ،إىل أن وعي
طالبات كلية الًتبية باغبوسبة السحابية ال يتعدى ( ،)%51وىو ما جعل توجهاهتم حنو خدمات اغبوسبة
السحابية تًتاوح بُت الضعف واغبيادية ،وكذلك أشارت الدراسة إىل ندرة األدبيات العربية اليت تتناول
توظيف تطبيقات اغبوسبة السحابية ػبدمة أىداف ومواقف تعليمية معينة.
وقد أشارت دراسة كل من ) (Mtega, Bernard, Msungu & Sanare, 2012
إىل أنو على الرغم من استخدام خدمات اغبوسبة السحابية يف عملييت التعليم والتعلم فإن بعض الطالب
ليس لديهم فكرة عن كيفية استخدامها وخباصة اػبدمات التفاعلية القائمة على الوسائط اؼبتعددة ،وقد
أشارت دراسة (ؿبمد )5102 ،إىل عدم اكتساب طالب الدراسات العليا مهارات خدمات اغبوسبة
السحابية ،ومن مث عدم قدرهتم على إدارة معرفتهم التعليمية ،وكذلك أشارت الدراسة إىل عدم قدرة
الطالب على استخدام تطبيقات " "googleيف اجملال التعليمي ،وقد أصبع ( )%011من الطالب على
عدم معرفتهم اغبوسبة السحابية وخدماهتا وعدم اكتساهبم مهارات إنشاء خدمات اغبوسبة السحابية ،ومن
مث عدم قدرهتم على إدارة اؼبعرفة من خالؽبا.
وقد أشار (إبراىيم )5102 ،إىل أنو شبة ضعف يف مهارات التعلم خبدمات اغبوسبة السحابية لدى
طالبات كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية؛ فكثَت منهن استطاع الدخول إىل ىذه اػبدمات ولكنهن مل
يستطعن اؼبشاركة الفعالة هبا أو التعلم من خالؽبا ،ويرى (اؽبادي )5112 ،أن معظم ما يتعلمو الطالب
يف اؼبؤسسات التعليمية صمم للحقبة الزمنية اليت تستخدم الورق واألقالم؛ لذلك حنتاج إىل ربديث
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اؼبقررات الدراسية يف العصر الرقمي اؼبعاصر ،وأحد األسباب الواضحة لذلك يتمثل يف أن اؼبؤسسات
التعليمية اعبامعية ،وقبل اعبامعية جيب أن سبد الطالب دبهارات وأفكار جديدة حيتاج إليها للحياة والعمل
الرقمي؛ فالتكنولوجيا اعبديدة ال تغَت ما جيب أن يتعلمو الطالب فقط ،ولكنها تغَت أيضاً ما ديكن أن
يتعلموه؛ لذا فإن ىناك حاجة ملحة إلعادة تصميم اؼبقررات الدراسية بصورة رقمية بدالً من منوذج الرقابة
اؼبركزي اؼبرتبط بإمداد اؼبؤسسة واؼبعلم بكتاب ثابت لكل اؼبتعلمُت اؼبكتظُت بأعداد كبَتة.
ويرى (العصيمي )5102 ،ضرورة أن يكون التعليم مقنعاً ولكن ليس مقنعاً كما حيدث لدينا
اليوم؛ فالطالب يدرسون ما ىو موجود يف الكتب اؼبدرسية ألهنم البد أن حيفظوىا ويعيدوا إنتاجها يف
االمتحانات ،وىذا اليعد تعليماً بل ربفيظاً سطحياً غبقائق هتم آخرين وال تعٍت شيئاً بالنسبة للمتعلم؛ لذا
جيب أن يتضمن التعليم حقائق فعلية حول العامل ،وأن يزيد من قدرة الطالب على التعلم النشط الفعال،
وجيب أن يتضمن التعليم :مهارات التفكَت الناقد ،وأساليب التفكَت العلمية ،ومهارات حل اؼبشكالت
بطريقة غَت تقليدية تتسم باإلبداع فيها ،وأال يركز التعليم على نقل اؼبعرفة كما حيدث اليوم.
فبا سبق ربددت مشكلة الدراسة اغبالية يف :تدين مهارات تصميم تطبيقات اغبوسبة السحابية
لدى طالب كلية الًتبية.

 .4أسئلة الدراسة:
حاولت الدراسة اغبالية اإلجابة عن السؤالُت التاليُت:
 .0 .2ما التصور اؼبقًتح لبيئة تعلم إلكًتونية تشاركية قائمة على النظرية "االتصالية" لتنمية مهارات
اغبوسبة السحابية لدى طالب كلية الًتبية؟
 .5 .2ما فاعلية بيئة إلكًتونية تشاركية قائمة على النظرية "االتصالية" لتنمية مهارات اغبوسبة السحابية
لدى طالب "الدبلوم" بكلية الًتبية جبامعة اؼبلك خالد؟
 .5فرض الدراسة:

حاولت الدراسة اغبالية التحقق من صحة الفرض اآليت :يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )1.12بُت متوسطي رتب اجملموعة التجريبية اليت مت تدريبها من خالل (بيئة التعلم
اإللكًتونية التشاركية القائمة على النظرية "االتصالية") ،والضابطة اليت مت تدريبها من خالل (نظام إدارة
التعلم اإللكًتوين " )"Blackboardيف التطبيق البعدي لبطاقة اؼبالحظة لصاحل اجملموعة التجريبية.

 .6أهمية الدراسة:
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سبثلت أمهية الدراسة اغبالية يف اآليت:
 .0 .2توجيو نظر القائمُت على برنامج إعداد اؼبعلم بكليات الًتبية بضرورة االىتمام بتوظيف
اؼبستحدثات التكنولوجية والنظريات اغبديثة يف ؾبال التعليم.
 .5 .2توجيو نظر اؼبهتمُت بتصميم اؼبقررات الدراسية إىل ضرورة دمج النظريات اغبديثة مثل النظرية
االتصالية أثناء قيامهم بتصميم اؼبقررات الدراسية.
 .2 .2تصميم بيئة إلكًتونية قائمة على منصة ( )Pbworksالتشاركية مزودة دبلفات فيديو وروابط
خارجية وتفاعالت ديكن أن يفيد اؼبتخصصون يف اؼبواد الدراسية اؼبختلفة يف تنمية مهاراهتم ػبدمات
"اغبوسبة السحابية" وتطبيقاهتا اؼبختلفة.
 .2 .2توجيو اىتمام مطوري اؼبناىج الدراسية حنو توظيف اؼبستحدثات التكنولوجية يف ؾبايل التعليم
والتعلم.

 .7مصطلحات الدراسة:

مت ربديد مصطلحات الدراسة بصورة إجرائية على النحو اآليت:
 .0 .2بيئة التعلم اإللكًتونية " :"E-learning environmentىي شكل من أشكال التعلم
عرب شبكة اإلنًتنت يتم من خالؽبا إدارة عملية التعلم وتنظيمها؛ حبيث تقدم اؼبواد التعليمية اؼبختلفة
للمتعلمُت ،ومن مث مشاركتهم باغبوار ،واؼبناقشة بينهم وبُت اؼبعلم أو مع بعضهم من خالل موقع أو بيئة
التعلم التشاركي " "Pbworksمن أجل تنمية مهارات اغبوسبة السحابية ،لدى طالب "الدبلوم العام"
بكلية الًتبية جامعة اؼبلك خالد.
 .5 .2النظرية االتصالية " :"Connectivismىي نظرية تعليمية هتتم بالنمو االجتماعي للمعرفة عرب
التكنولوجيات اغبديثة ،وتتعامل ىذه النظرية مع شبكات الويب كشبكة معارف شخصية يتم إنشاؤىا
هبدف اشًتاك الطالب يف التنشئة االجتماعية والتفاعل من خالل بيئة (ويب  ،)5.1وتسعى للتغلب على
القيود اؼبفروضة على النظريات السلوكية ،واؼبعرفية ،والبنائية ( ،)Siemens, 2005وسوف يتبٌت
الباحث ىذا التعريف.
 .2 .2مهارات اغبوسبة السحابية " :Cloud computing skillsىي ؾبموعة من اؼبهارات
اؼبعرفية ،والسلوكية ،والوجدانية اليت يكتسبها طالب "الدبلوم العام" بكلية الًتبية نتيجة تعاملهم مع
خدمات تعتمد بصورة رئيسة على اإلنًتنت؛ مثل :التعامل مع اؼبستندات ،والعروض التقدديية ،وبناء
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االختبارات اإللكًتونية ،وإنشاء اؼبواقع والفيديوىات التفاعلية ،وتصميم اؼبقررات اإللكًتونية "أون الين"،
ويقاس بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب اؼبعلم على بطاقة اؼبالحظة اؼبعدة لذلك.

 .8منهجية الدراسة وإجراءاتها:
 .0 .8منهج الدراسة :استخدمت الدراسة اؼبنهج شبة التجرييب القائم على تصميم اجملموعتُت :التجريبية،
والضابطة مع التطبيق القبلي والبعدي ألدوات القياس.
 .5 .8إجراءات الدراسة :لتعرف مدى فعالية تطوير بيئة إلكًتونية قائمة على النظرية "االتصالية" لتنمية
مهارات "اغبوسبة السحابية" لدى طالب "الدبلوم العام" بكلية الًتبية جامعة اؼبلك خالد مت إجراء اآليت:
 .0 .5 .8اختيار عينة الدراسة :مت اختيار عينة الدراسة من طالب (الدبلوم العام) بكلية الًتبية جامعة
اؼبلك خالد بطريقة مقصودة ،سبثلت يف ؾبموعتُت :إحدامها ذبريبية ،واألخرى ضابطة ،مت تدريب اجملموعة
التجريبية على الربنامج اؼبقًتح القائم على "النظرية االتصالية"؛ من خالل منصة ""Pbworks
التشاركية ،أما اجملموعة الضابطة فقد مت استخدام بيئة نظام إدارة التعلم ""Blackboard؛ اؼبتوفر
باعبامعة ،وللتأكد من تكافؤ اجملموعتُت ،مت تطبيق أدوات الدراسة تطبيقاً قبلياً؛ وكانت النتائج كما يوضح
اعبدول رقم (.)0
جدول 0
مدى التكافؤ بُت طالب ؾبموعيت الدراسة
اجملموعة
التجريبية
الضابطة

األداة

بطاقة اؼبالحظة

العدد
02
02

التباين
29,2
2.22

قيمة (ف) احملسوبة
0.5,

يوضح اعبدول ( )0أن قيمة (ف) احملسوبة ( ،)0.5,وىي أقل من قيمة (ف) اعبدولية اليت تبلغ
( ،)0.,2وذلك عند مستوى داللة ( )1.12وداللة الطرفُت ،ودرجة حرية ( )02للتباين األكرب ،ودرجة
حرية ( )02للتباين األصغر ،وذلك بالنسبة لبطاقة اؼبالحظة ،وىذا يوضح أنو ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية بُت اجملموعة التجريبية ،واجملموعة الضابطة ،كما مت استخدام اختبار كوجملروف–ظبرنوف
" "Kolmogorov-Smirnovؼبعرفة إن كانت البيانات اليت مت اغبصول عليها من ؾبموعة الدراسة
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تتبع التوزيع الطبيعي أم ال ،وذلك لتحديد االختبارات اؼبناسبة (اختبارات بارمًتية أو البارمًتية)؛ وكانت
النتائج كما يوضح اعبدول رقم (.)5
جدول 5
اختبار كوجملروف-ظبرنوف " "Kolmogorov-Smirnovؼبعرفة توزيع البيانات
اجملموعة
التجريبية
الضابطة

العدد
02
02

األداة

القيمة

مستوى الداللة

الداللة اإلحصائية

التوزيع

بطاقة اؼبالحظة

1.02

*1.12

دال

غَت طبيعي

يوضح اعبدول ( )5أن قيمة اختبار " ،)1.02( "Kolmogorov-Smirnovوىي أقل
من ( ،)1.12وىذا يعٍت أهنا دالة؛ ما يؤكد عدم اعتدالية التوزيع الطبيعي للبيانات.
 .5 .5 .01إعداد مواد الدراسة :لتطوير بيئة تعلم إلكًتونية قائمة على "النظرية االتصالية" من خالل بيئة
" "Pbworksالتشاركية ،مت االطالع على بعض الدراسات السابقة؛ مثل :دراسة كل من (ؿبمد،
5102؛ أضبد5100 ،؛ توفيق ،)5105 ،كما مت استخدام منوذج سيمنز (Siemens, 2005
 )www.elearnspace.org/Articles/ldc.htmللتصميم التعليمي التشاركي اؼبسمى دورة
تطوير التعلم ") "Learning Development Cycle (LDCالذي يتكون من طبسة مراحل
كما يوضح الشكل رقم (.)0
اؼبرحلة األوىل :اجملال ""Scope
اؼبرحلة الثانية :اإلنشاء ""Creation

التخطيط ""Planning
الفئة اؼبستهدفة.

التحليل ""Analysis

اؼبيزانية.
طرق التسليم.

نطاق تعلم اؼبتعلمون.
التكنولوجيا اؼبتوفرة.

التصميم ""Design
أىداف التعلم.

التطوير ""Development

اإلسًتاتيجية اؼبستخدمة.
التعلم الرظبي وغَت الرظبي

اؼبتعلمُت.
طبيعة احملتوى.

اختيار الوسائط.
تعزيز التفاعل.

ربديد اؼبهارات اؼبطلوبة.
ربديد خرباء احملتوى التعليمي.

التسليم" "Delivery
تشغيل احملتوى.

الدعم اؼبطلوب.

ؾبموعة من األشكال،

ربديد التطور اغبادث من خالل

تشغيل ومعاعبة الروابط

التخطيطات ،اؼبظاىر) .اعبدول الزمٍت.
التجريب (يف أثناء اؼبرحلة األوىل والثانية)

اليت ال تعمل.

اؼبرحلة الرابعة :فوقية التقومي "" Meta – evaluation
اؼبرحلة الثالثة :ذبريب اؼبستخدم وخربتو ""User experience
اؼبرحلة اػبامسة :التقومي التكويٍت واػبتامي (للمرحلة األوىل ،والثانية والثالثة) " )"Formative and summative evaluation (1,2,3

شكل 0
منوذج "سيمنز" للتصميم التعليمي التشاركي
 .0 .5 .5 .8اؼبرحلة األوىل؛ اجملال ":"Scope
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تتكون مرحلة اجملال من عمليتُت؛ مها:
 .0 .0 .5 .5 .8عملية التخطيط؛ وتشمل اآليت:
 .0 .0 .0 .5 .5 .8ربديد الفئة اؼبستهدفة :طالب "الدبلوم العام" بكلية الًتبية جامعة اؼبلك خالد.
 .5 .0 .0 .5 .5 .8ربديد احملتوى :يتمثل احملتوى يف مقرر "اغباسب اآليل يف التعليم" لطالب الدبلوم
العام الفصل الدراسي الثاين ( 0228ىـ).
 .2 .0 .0 .5 .5 .8ربديد ميزانية التصميم التعليمي :قام الباحث باستخدام نظام التعلم اإللكًتوين
( )Blackboardاؼبتوفر جبامعة اؼبلك خالد وىو متاح لكل طالب باعبامعة ،وكذلك مت استخدام منصة
( )Pbworksللتشارك الشبكي ،وىي متاحة بصورة ؾبانية للطالب واؼبعلمُت.
 .2 .0 .0 .5 .5 .8ربديد طرق التعلم الرظبية وغَت الرظبية للمحتوى التعليمي :وتشمل دراسة مقرر
"اغباسب اآليل يف التعليم" من خالل نظام إدارة التعلم " ،"Blackboardكما مت استخدام منصة
" "Pbworksللتعلم غَت الرظبي.
 .2 .0 .0 .5 .5 .8ربديد اإلسًتاتيجية العامة اؼبتبعة :قام الباحث بتحديد اسًتاتيجية التعلم من خالل
التشارك واإلنتاج يف اؼبهمة التعليمية بُت الطالب؛ ويتضح ذلك يف اعبدول رقم ()2
جدول 2
اسًتاتيجية التعلم من خالل التشارك واإلنتاج يف اؼبهمة التعليمية بُت الطالب
اؼبهمة

النشاط

كتابة مستند

يقوم الطالب بالتشارك يف

يف
Google

كتابة اؼبستند اؼبرفق ورفعو
يف بيئة Pbworks

بيئة تنفيذ النشاط

اؼبدة

www.drive.
google.com

يومان

تقييم النشاط

القرار

يقوم الباحث

يتم النقاش بُت الطالب واؼبعلم للتأكد من

بتقييم اؼبستند
اؼبعد من الطلبة

صحة اؼبستند اؼبرفق من قبل الباحث وتوضع
درجات للطالب اؼبشاركُت يف الكتابة

 .2 .0 .0 .5 .5 .8كذلك قام الباحث بتحديد اإلسًتاتيجية العامة بعد دمج األنشطة يف بيئة التعلم
الرظبية ()Blackboard؛ ويتضح ذلك يف اعبدول رقم (.)2
جدول 2
اإلسًتاتيجية العامة بعد دمج األنشطة يف بيئة التعلم الرظبية ()Blackboard
اغبدث التعليمي

نوع التعلم

التعرف إىل الطالب
وتعريفهم ببيئة التعلم
اإللكًتوين

رظبي

دور اؼبعلم

دور اؼبتعلم

 -يقوم اؼبعلم بتعريف الطالب باؼبقرر

 -يقوم الطالب بالدخول إىل موقع

(استخدام اغباسب اآليل يف التعليم) وكيفية

 elearning.kku.edu.saللتدريب على كيفية

التشارك يف بيئات التعلم غَت الرظبية

الدخول على اؼبوقع.
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دور اؼبعلم

دور اؼبتعلم

اغبدث التعليمي
()Blackboard

(.)Pbworks

 -تعرف الطالب ؿبتويات اؼبقرر.

التشاركي يف ضوء
النظرية االتصالية

 يدرب اؼبعلم الطالب على دخول موقع( ،)Blackboardوموقع ()Pbworks

 الدخول إىل موقع www.pbworks.comمن أجل معرفة كيفية الدخول إليها.

بنفس اسم اؼبستخدم وكلمة اؼبرور.
يقوم اؼبعلم بتوجيو الطالب إىل كيفية بناء موقع

 -إنشاء موقع إللكًتوين  ،onlineعرض كل طالب

شخصي من خالل موقع .Pbworks
يوفر اؼبعلم دليالً إرشادياً لكيفية بناء موقع

اسم اؼبوقع اؼبصمم فيي مدونة Pbworks
 -السماح للطالب بالتعليق.

إنشاء موقع إلكًتوين
.online

نوع التعلم

غَت رظبي

إلكًتوين.

 -إعطاء درجة لكل طالب صمم موقع .online

 .2 .0 .0 .5 .5 .8ربديد طرق تسليم وتوصيل احملتوى التعليمي :مت تسليم احملتوى اؼبتعلم من قبل
الطالب بصورة رظبية أو غَت رظبية من خالل شبكة اإلنًتنت العاؼبية.
 .5 .0 .5 .5 .8عملية التحليل؛ وتشمل اآليت:
 .0 .5 .0 .5 .5 .8ربديد الفئة اؼبستهدفة :وىم طالب الدبلوم العام بكلية الًتبية جامعة اؼبلك خالد.
وتتوفر لديهم مهارات استخدام اغباسب اآليل واإلنًتنت ،كما أهنم درسوا صبيعاً مقرر "وسائل وتقنيات
التعليم" يف الفصل الدراسي األول (0228ىـ).
 .5 .5 .0 .5 .5 .8التكنولوجيا اؼبتوفرة :تتمثل التكنولوجيا بنظام التعلم اإللكًتوين ()Blackboard
اؼبتاح عبميع الطالب باعبامعة ،وكذلك منصة ( )Pbworksاجملانية من أجل مساعدة الطالب على رفع
اؼبلفات والتشارك والتعديل عليها.
 .2 .5 .0 .5 .5 .8طبيعة احملتوى :مت ربديد احملتوى التعليمي اؼبتمثل دبقرر "استخدام اغباسب اآليل يف
التعليم" اعبزء العملي لطالب الدبلوم الفصل الدراسي الثاين ومت وضع ىذه اعبزء يف صورة ( )01دروس
لكل درس أىداف سلوكية خاصة بو.
 .0 .2 .5 .0 .5 .5 .8مهارات التعامل مع اؼبستندات أون الين.
 .5 .2 .5 .0 .5 .5 .8مهارات التعامل مع العروض التقدديية أون الين.
 .2 .2 .5 .0 .5 .5 .8مهارات التعامل مع جداول البيانات أون الين.
 .2 .2 .5 .0 .5 .5 .8مهارات بناء اختبار إلكًتوين أون الين.
 .2 .2 .5 .0 .5 .5 .8مهارات إنشاء موقع من خالل موقع .www.netboard.me
 .2 .2 .5 .0 .5 .5 .8مهارات التعامل مع ملفات الفيديو التفاعلية أون الين.
 .2 .2 .5 .0 .5 .5 .8مهارات تصميم مقررات إلكًتونية على منصات التعلم اإللكًتوين.
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 .2 .5 .0 .5 .5 .8الدعم :قام الباحث بتحديد طرق عدة لدعم الطالب؛ وتتمثل يف :ربديد اؼبواقع
اليت حيتاجها الطالب وشرح بسيط لكيفية رفع اؼبلفات على منصة ( )Pbworksالتشاركية وكيفية
التعديل على اؼبلفات ،وكذلك من خالل ( ،)Chatوبريد اؼبقرر (.)E-mail
 .5 .5 .5 .8اؼبرحلة الثانية؛ اإلنشاء ":"Creation
تتكون مرحلة اإلنشاء من ثالث عمليات تتمثل يف اآليت:

 .0 .5 .5 .5 .8عملية التصميم ":"Design
تتضمن عملية التصميم النقاط اآلتية:
 .0 .0 .5 .5 .5 .8ربديد أىداف التعلم :مت ربديد أىداف التعلم وذلك ؼبقرر "استخدام اغباسب
اآليل يف التعليم" الرظبي وغَت الرظبي ،وقد مت صياغة أىداف سلوكية لكل درس من الدروس وفق تصنيف
"بلوم الرقمي" كما يلي:
 .0 .0 .0 .5 .5 .5 .8الدرس األول :التعامل مع اؼبستندات أون الين .Online
بعد االنتهاء من ىذا الدرس جيب أن يكون الطالب قادراً على:
 .0 .0 .0 .0 .5 .5 .5 .8تشغيل موقع .www.drive.google.com
 .5 .0 .0 .0 .5 .5 .5 .8إنشاء ملف  Wordيف .Google Drive
 .2 .0 .0 .0 .5 .5 .5 .8كتابة نص جديد يف ملف .Word
 .2 .0 .0 .0 .5 .5 .5 .8إنشاء جدول يف ملف .Word
 .2 .0 .0 .0 .5 .5 .5 .8إدراج صورة يف ملف .Word
 .2 .0 .0 .0 .5 .5 .5 .8ربميل ملف  Wordعلى جهازه الشخصي.
 .5 .0 .0 .5 .5 .5 .8الدرس الثاين :التعامل مع العروض التقدديية أون الين .Online
بعد االنتهاء من ىذا الدرس جيب أن يكون الطالب قادراً على:
 .0 .5 .0 .0 .5 .5 .5 .8تشغيل موقع .https://drive.google.com
 .5 .5 .0 .0 .5 .5 .5 .8إنشاء ملف  Power Pointيف .Google Drive
 .2 .5 .0 .0 .5 .5 .5 .8كتابة نص جديد يف ملف .Power Point
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 .2 .5 .0 .0 .5 .5 .5 .8إدراج صورة يف ملف .Power Point
 .2 .5 .0 .0 .5 .5 .5 .8إدراج فيديو يف ملف .Power Point
 .2 .5 .0 .0 .5 .5 .5 .8إدراج حركات  Animationsعلى الشرائح.
 .2 .5 .0 .0 .5 .5 .5 .8ربميل ملف  Power Pointعلى جهازه الشخصي.
 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8الدرس الثالث :التعامل مع جداول البيانات أون الين .Online
بعد االنتهاء من ىذا الدرس جيب أن يكون الطالب قادراً على:
 .0 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8تشغيل موقع .https://drive.google.com
 .5 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8إنشاء ملف  Excelيف .Google Drive
 .2 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8كتابة بيانات جديدة يف ملف .Excel
 .2 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8حساب ؾبموع ؾبموعة من الدرجات يف .Excel
 .2 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8حساب اؼبتوسط اغبسايب جملموعة من الدرجات يف .Excel
 .2 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8حساب االحنراف اؼبعياري جملموعة من الدرجات يف .Excel
 .2 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8تطبيق دالة ( )IFجملموعة من الدرجات يف .Excel
 .8 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8إنشاء رسم بياين لدرجات الطالب.
 ., .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8ربميل ملف  Excelعلى جهازه الشخصي.
 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8الدرس الرابع :إنشاء اختبار إلكًتوين أون الين.
بعد االنتهاء من ىذا الدرس جيب أن يكون الطالب قادراً على:
 .0 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8تشغيل موقع .https://drive.google.com
 .5 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8إنشاء منوذج  Formsيف .Google Drive
 .2 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8كتابة البيانات األساسية لالختبار اإللكًتوين .Online
 .2 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8إنشاء أسئلة من نوع اختيار من متعدد .Online
 .2 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8إنشاء أسئلة من نوع القائمة .Online
 .2 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8تصحيح االختبار اإللكًتوين .Online
 .2 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8ربميل إجابات الطالب على االختبار اإللكًتوين على اعبهاز الشخصي.
 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8الدرس اػبامس :بناء موقع إلكًتوين تفاعلي أون الين .Online
بعد االنتهاء من ىذا الدرس جيب أن يكون الطالب قادراً على:
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 .0 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8تشغيل موقع .www.netboard.me
 .5 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8إضافة موقع خارجي على موقع .netboard
 .2 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8إضافة ملفات خارجية ( )word, ppt, pdf...على موقع
.netboard
 .2 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8إدراج خلفية ؼبوقع .netboard
 .2 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8إضافة صورة شخصية ؼبوقع .netboard
 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8الدرس السادس :إنشاء فيديو تفاعلي أون الين .Online
بعد االنتهاء من ىذا الدرس جيب أن يكون الطالب قادراً على:
 .0 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8تشغيل موقع .www. Powtoon.com
 .5 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8إنشاء شرحية جديدة يف موقع .Powtoo
 .2 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8إنشاء خلفية للشرحية يف موقع .Powtoon
 .2 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8إدراج صورة للشرحية يف موقع .Powtoon
 .2 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8نشر الفيديو على قناة .You Tube
 .2 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8نشر الفيديو على وسائل التواصل االجتماعي.
 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8الدرس السابع :إنشاء مقررات إلكًتونية تفاعلية أون الين .Online
بعد االنتهاء من ىذا الدرس جيب أن يكون الطالب قادراً على:
 .0 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8تشغيل موقع .www. eliademy.com
 .5 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8إنشاء عنوان للمقرر الدراسي يف موقع .eliademy
 .2 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8كتابة وصف للمقرر الدراسي يف موقع .eliademy
 .2 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8إدراج ؿبتوى للمقرر الدراسي يف موقع .eliademy
 .2 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8إنشاء أنشطة للمقرر الدراسي يف موقع .eliademy
 .2 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8إنشاء تقومي للمقرر الدراسي يف موقع .eliademy
 .2 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8إنشاء حساب للطالب لدراسة اؼبقرر الدراسي اؼبصمم يف موقع
.eliademy
 .8 .2 .0 .0 .5 .5 .5 .8معرفة استجابة الطالب لألنشطة اؼبصممة يف موقع .eliademy
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 .5 .0 .5 .5 .5 .8اختيار الوسائط التكنولوجية:
مت يف ىذه اؼبرحلة ربديد الوسائط التكنولوجية اؼبستخدمة يف عملية التصميم؛ وتشمل اآليت:
 .0 .5 .0 .5 .5 .5 .8نظام إدارة التعلم اإللكًتوين .Blackboard
 .5 .5 .0 .5 .5 .5 .8منصة ( )Pbworksكأحد أدوات التشارك اإللكًتوين بُت الطالب.
 .2 .0 .5 .5 .5 .8تعزيز التفاعل:
من أىم أدوات التفاعل اليت مت تقدديها للطالب اآليت:
 .0 .2 .0 .5 .5 .5 .8إرسال رسائل اؼبقرر اؼبتوفرة يف نظام إدارة التعلم اإللكًتوين
"."Blackboard
 .5 .2 .0 .5 .5 .5 .8تتيح منصة " "Pbworksخاصية التعليق واغبذف واإلضافة ألعمال
الطالب اؼبختلفة.
 .2 .0 .5 .5 .5 .8ؾبموعة متنوعة من (التخطيطات واألشكال واؼبظاىر اػبارجية للتصميم):
يف ضوء األىداف السلوكية ،وؿبتوى بيئة التعلم اإللكًتونية القائمة على النظرية "االتصالية" مت
استخدام إسًتاتيجية التدريس اليت تسَت وفق شكل (.)5
اسم مستخدم للطالب

أبدا

الدخول إلى منصة  Pbworksالتشاركية
كلمة مرور للطالب

استعراض المحتوى
التعليمي واألنشطة

تعرف المهام المطلوب
إنجازها من الطالب

ال

خروج

نعم

تم إنجاز
المهام
الطالب

تغذية راجعة من المعلم

شكل 5
070
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خريطة التدفق لتطوير بيئة التعلم اإللكًتوين وفق النظرية "االتصالية"
 .2 .0 .5 .5 .5 .8السيناريو التعليمي:
وضع الباحث منوذج لكتابة سيناريو ؿبتوى مقرر "اغباسب اآليل يف التعليم"؛ واعبدول رقم ()2
يوضح ذلك.
جدول 2
ـبطط السيناريو التعليمي
م

اؽبدف

احملتوى التعليمي

التعليمي

للهدف

الوسائط اؼبتعددة
نص

صوت

صور

رسوم

فيديو

كروكى الشكل

التتابع واإلحبار

 .5 .5 .5 .5 .8التطوير ":"Development
استخدم الباحث يف ىذه اؼبرحلة بعض برامج الكمبيوتر من أجل إنتاج بيئة تعلم إلكًتونية قائمة
على النظرية "االتصالية"؛ ومن أبرز ىذه الربامج واؼبواقع مايلي:
برنامج الرسومات .Photoshop
موقع .Appmakr
موقع .Pbworks
موقع  .Google driveموقع .site123
برنامج IrfanView 4.30؛ وىو برنامج خاص بتصميم الصور واالحتفاظ جبودهتا دون تغَت.
إنتاج دليل إرشادي للمجموعة الثانية.
إنتاج دليل إرشادي للمجموعة األوىل.
 .2 .5 .5 .5 .8التسليم ":"Delivery
اؽبدف الرئيسي ؽبذه اؼبرحلة التأكد من تشغيل احملتوى التعليمي يف كل من :نظام إدارة التعلم
اإللكًتوين " ،"Blackboardومنصة " "Pbworksالتشاركية ،وكذلك اؼبواقع اػبارجية اليت سوف
تستخدم من قبل الطالب يف النظام التعليمي الرظبي وغَت الرظبي.
 .2 .5 .5 .8اؼبرحلة الثالثة؛ ذبريب اؼبستخدم وخربتو ":" piloting & User experience
يف ىذه اؼبرحلة مت عرض ؿبتوى بيئة التعلم اإللكًتونية القائمة على النظرية"االتصالية" (منصة
" )"Pbworksعلى ؾبموعة من اؼبتخصصُت يف ؾبال اؼبناىج وتقنيات التعليم ( ),للتأكد من استخدام
صبيع ؿبتويات البيئة اإللكًتونية من قبل الطالب بصورة جيدة ،وقد أشاروا إىل مناسبة البيئة اإللكًتونية
لطالب الدبلوم ،كما مت استخدام منصة " "Pbworksمع طالب اجملموعة التجريبية األوىل ،ونظام إدارة
التعلم الرظبي " "Blackboardمع طالب اجملموعة التجريبية األخرى من طالب الدبلوم العام ،وقد
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كانت ىناك بعض االستفسارات من قبل الطالب كان من نتيجتها ظهور أىداف جديدة لبيئة التعلم غَت
الرظبي؛ وىي:
 .0 .2 .5 .5 .8حيرر مستند  Wordباؼبشاركة مع آخرين.
 .5 .2 .5 .5 .8حيول ملف  Wordإىل  PDFوالعكس.
 .2 .2 .5 .5 .8حيول ملف  Wordإىل .Web page
 .2 .2 .5 .5 .8حيول ملف  Power Pointإىل .Word
 .2 .2 .5 .5 .8ينشئ كلمة مرور ؼبلف .Power Point
 .2 .2 .5 .5 .8يصدر البيانات إىل برنامج .Excel
 .2 .2 .5 .5 .8يكتب تعليقاً على ملفات الوسائط اؼبتعددة يف موقع ويب تفاعلي.
 .8 .2 .5 .5 .8خيتصر رابط اؼبوقع اإللكًتوين إىل رابط صغَت.
 ., .2 .5 .5 .8يعدل على ملفات الفيديو بعد نشرىا على اليوتيوب.
 .01 .2 .5 .5 .8حيمل ملف  ZIPيف موقع .eliademy
 .00 .2 .5 .5 .8ينشى تقرير للطالب يف موقع .eliademy
وبذلك تكون األىداف الرظبية ( )28ىدفاً سلوكياً ،وغَت الرظبية (.)00
 .2 .5 .5 .8اؼبرحلة الرابعة؛ فوقية التقومي ":"Meta-evaluation
تعرف
ويقصد بو :اؼبتابعة اؼبستمرة لتصميم بيئة التعلم اإللكًتونية الرظبية وغَت الرظبية من أجل ّ
اؼبشكالت اليت قد تواجو الطالب يف أثناء استخدام اؼبوقع يف عملية التعلم والتشارك اإللكًتوين بُت
الطالب والعمل على حلها.
 .2 .5 .5 .8اؼبرحلة اػبامسة؛ التقومي ":"Evaluation
مت تطبيق أداة القياس اؼبتمثلة يف بطاقة اؼبالحظة ،وذلك بعد دراسة كل احملتوي التعليمي لدى
الطالب ؾبموعيت الدراسة.
 .2 .5 .8إعداد أداة القياس:
 .0 .2 .5 .8إعداد بطاقة اؼبالحظة:
مت إعداد ىذه البطاقة وفقاً للخطوات اآلتية:
 .0 .0 .2 .5 .8اؽبدف من البطاقة:
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ىدفت البطاقة إىل قياس األداء السلوكي لطالب الدبلوم بكلية الًتبية جامعة اؼبلك خالد يف
مهارات اغبوسبة السحابية يف اجملاالت التعليمية اؼبختلفة.
 .5 .0 .2 .5 .8أبعاد البطاقة:
بعد االطالع على البحوث والدراسات اليت اىتمت هبذا اعبانب مت ربديد األبعاد الرئيسة للبطاقة
اليت بلغ عددىا ( )2أبعاد رئيسة؛ كل بعد يتضمن مهارات فرعية؛ وىذه األبعاد ىي؛ كما يبينها اعبدزل
رقم (.)2

جدول 2
األبعاد الرئيسة لبطاقة اؼبالحظة
م

البعد

عدد العبارات

0

األول :مهارات خاصة بالتعامل مع اؼبستندات.

2

5
2

الثاين :مهارات خاصة بالعروض التقدديية.
الثالث:مهارات خاصة جبداول البيانات.

2
8

2
2

الرابع :مهارات خاصة بإنشاء االختبارات اإللكًتونية .Online
اػبامس :مهارات خاصة بإنشاء اؼبواقع اإللكًتونية التفاعلية .Online

2
2

2
2

السادس :مهارات خاصة بإنشاء الفيديو التفاعلي .Online
السابع :مهارات خاصة بإنشاء اؼبقررات اإللكًتونية التفاعلية .Online

2
8

اجملموع

2

22

 .2 .0 .2 .5 .8عرض الصورة األولية للبطاقة على ؾبموعة من احملكمُت:
بعد االنتهاء من إعداد البطاقة قام الباحث بعرض البطاقة على ؾبموعة من اؼبتخصصُت يف ؾبال
تكنولوجيا التعليم ،ويف ؾبال اؼبناىج وطرق التدريس ،ويف ؾبال علم النفس .وجاءت آراؤىم توضح مناسبة
بنود البطاقة لطالب عينة الدراسة ،مع تعديل يف الصياغة اللغوية لبعض الفقرات يف البعدين الثاين والرابع.
 .2 .0 .2 .5 .8التطبيق االستطالعي للبطاقة:
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بعد معرفة آراء السادة احملكمُت مت تطبيق بطاقة اؼبالحظة على عينة استطالعية عددىا ( )2من
طالب الدبلوم بكلية الًتبية جامعة اؼبلك خالد ؼبعرفة مدى صحة الصياغة اللغوية للمهارات يف البطاقة،
ومن ناحية التصميم ،وكذلك غبساب ثبات البطاقة.
 .2 .0 .2 .5 .8حساب ثبات بطاقة اؼبالحظة:
بعد القيام بعرض البطاقة على ؾبموعة من احملكمُت وذبربتها استطالعياً على ( )2طالب مت
حساب ثبات البطاقة من خالل إعادة التطبيق على العينة نفسها بفاصل زمٍت أسبوعُت تقريباً باستخدام
معادلة (كوبر )Cooper؛ حيث مت مالحظة أداء الطالب للمهارات اؼبتضمنة يف البطاقة من قبل
الباحث ،وقد بلغت نسبة االتفاق يف التطبيقُت ( )1.,0تقريباً وىى نسبة مناسبة لثبات البطاقة.
 .2 .0 .2 .5 .8الصورة النهائية للبطاقة:
بعد القيام بصياغة البطاقة وعرضها على ؾبموعة من السادة احملكمُت وضبطها ضبطاً إحصائياً
أصبحت البطاقة صاغبة للتطبيق النهائي (ملحق .)2
 .2 .5 .8التطبيق القبلي ألداة القياس:
مت تطبيق أداة القياس اؼبتمثلة يف :بطاقة اؼبالحظة على ؾبموعة الدراسة وذلك يف يوم الثالثاء
اؼبوافق (5102 /5 /02م).
 .2 .5 .8تنفيذ ذبربة الدراسة:
بعد توضيح اؽبدف من التجربة ،قام الباحث بتنفيذ ذبربة الدراسة داخل معمل اغباسب اآليل
بكلية الًتبية خالل ( )2أسابيع تقريباً وقد بلغ عدد أفراد ؾبموعة الدراسة ( 02طالباً) للمجموعة
التجريبية ،و( 02طالباً) للمجموعة الضابطة.
 .2 .5 .8التطبيق البعدي ألداة القياس:
بعد االنتهاء من تطبيق الربنامج التدرييب القائم على النظرية "االتصالية" على طالب الدبلوم بكلية
الًتبية جامعة اؼبلك خالد مت تطبيق أداة القياس اؼبتمثلة يف :بطاقة اؼبالحظة اػباصة بتصميم مهارات
اغبوسبة السحابية ،تطبيقاً بعدياً على ؾبموعيت الدراسة وتصحيحها ورصدىا.

 .9نتائج الدراسة وتفسيرها:

بعد رصد درجات الطالب يف التطبيق البعدي يف بطاقة اؼبالحظة اػباصة دبهارات اغبوسبة
السحابية ،سبت اإلجابة عن أسئلة الدراسة على النحو اآليت:
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 .0 .,السؤال األول؛ ونصو :ما التصور اؼبقًتح لبيئة تعلم إلكًتونية قائمة على النظرية "االتصالية" لتنمية
مهارات اغبوسبة السحابية لدى طالب كلية الًتبية؟
لإلجابة عن ىذا السؤال ،مت مراجعة مناذج تصميم بيئات التعلم اإللكًتونية والدراسات اليت
اىتمت بالنظرية "االتصالية" كدراسة كل من (ؿبمد :5102 ،أضبد :5100 ،توفيق :5105 ،إظباعيل،
 ،)5102كما مت استخدام منوذج سيمنز ""Siemens, 2005
 www.elearnspace.org/Articles/ldc.htmللتصميم التعليمي التشاركي اؼبسمى دورة
تطوير التعلم " " Learning Development Cycle (LDCالذي يتكون من طبس مراحل،
وقد مت توضيح إجراءات كل مرحلة من ىذه اؼبراحل بالتفصيل يف اعبزء اؼبتعلق بإجراءات تصميم بيئة التعلم
اإللكًتونية القائمة على "النظرية االتصالية" ،ومت إجازة ؿبتوى ىذه البيئة اإللكًتونية بعد عرضها على
ؾبموعة من اؼبتخصصُت يف تكنولوجيا التعليم ،واؼبناىج ،وعلم النفس ،وكذلك مت التجريب على عينة
استطالعية من طالب الدبلوم بكلية الًتبية جامعة اؼبلك خالد ،وأصبحت بيئة التعلم اإللكًتونية القائمة
على النظرية "االتصالية" جاىزة للتطبيق على عينة الدراسة األساسية؛ وبذلك سبت اإلجابة عن السؤال
األول من أسئلة الدراسة.
 .5 .,السؤال الثاين؛ ونصو :ما فاعلية بيئة إلكًتونية قائمة على النظرية "االتصالية" لتنمية مهارات
اغبوسبة السحابية لدى طالب "الدبلوم" بكلية الًتبية جبامعة اؼبلك خالد؟
لإلجابة عن ىذا السؤال صيغ الفرض اآليت :يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )1.12بُت متوسطي رتب اجملموعة التجريبية اليت مت تدريبها من خالل (بيئة التعلم اإللكًتونية القائمة
على النظرية "االتصالية") ،والضابطة اليت مت تدريبها من خالل (نظام إدارة التعلم اإللكًتوين
 )Blackboardيف التطبيق البعدي لبطاقة اؼبالحظة لصاحل اجملموعة التجريبية.
الختبار صحة ىذا الفرض سبت اؼبعاعبة اإلحصائية باستخدام اختبار مان وتٍت الالبارامًتي
للمقارنة بُت عينتُت مستقلتُت " "Mann-Whitney-U Testيف التطبيق البعدي لبطاقة
اؼبالحظة ،ويوضح اعبدول رقم ( )2نتائج تطبيق اختبار " "Uلداللة الفروق بُت متوسطي الرتب جملموعيت
الدراسة يف مهارات اغبوسبة السحابية.
جدول 2
قيمة ""Uوداللتها اإلحصائية بُت متوسطي رتب الطالب يف التطبيق البعدي لبطاقة اؼبالحظة
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اجملموعة
التجريبية
الضابطة

التطبيق
البعدي

ن

متوسط الرتب

ؾبموع الرتب

02

52

222

02

,

022

قيمة ()Uاحملسوبة

قيمة ()Zاحملسوبة

الداللة

*1.1

*2985-

دالة

*قيمة  Uاعبدولية )02 ،02 ،1.12( 22

يوضح جدول ( )2أن قيمة ( )Uاحملسوبة بلغت ( )1لبطاقة اؼبالحظة اػباصة دبهارات اغبوسبة
السحابية ،وىي أقل من قيمة ( )Uاعبدولية اليت تبلغ ( ،)22وذلك عند مستوى داللة ( )1.12وداللة
الطرفُت ،ن ،02=0ن ،0=5وىذا يوضح أنو يوجد فرق دال إحصائياً بُت متوسطي الرتب لدرجات
الطالب يف التطبيق البعدي لصاحل متوسط الرتب األعلى ،أي لصاحل اجملموعة التجريبية وعلى ىذا األساس
مت قبول الفرض األول من فروض الدراسة.
أي إن قدرة طالب اجملموعة التجريبية علي استخدام مهارات اغبوسبة السحابية يف مقرر اغباسوب
يف التعليم أعلى من قدرة طالب اجملموعة الضابطة يف ىذا اؼبقرر؛ وذات داللة إحصائية ،وىذا يعٌت أن
طالب اجملموعة ال تجريبية قد أفادوا من بيئة التعلم التشاركية القائمة على النظرية "االتصالية" أكثر من
الطالب الذين تدربوا بالطريقة اؼبعتادة اؼبتمثلة باستخدام بيئة "البالكبورد".
ويرى الباحث أن النتيجة السابقة ديكن أن ترجع إىل ما يلي:
 .0 .5 .,اشتملت بيئة التعلم القائمة على النظرية "االتصالية" على ؿبتوى تدرييب ؼبهارات اغبوسبة
السحابية ،مت شرحو بصورة سهلة وبسيطة ،من خالل بيئة التعلم الرظبية " ،"Blackboardوبيئة التعلم
غَت الرظبية اؼبتمثلة دبنصة " "Pbworksاليت ساعدت الطالب على مشاركتهم ووضع خرباهتم والبحث
عن اؼبعلومات اليت حيتاجوهنا يف شبكة اإلنًتنت ،وقد ساعد ذلك على تنمية مهاراهتم يف ؾبال اغبوسبة
السحابية.
 .5 .5 .,طبيعة الربنامج اؼبقًتح اؼببنية على النظرية "االتصالية" ،وما تتميز بو ىذه النظرية من وجود بيئة
تعلم تشاركية تفاعلية متمثلة يف منصة " "Pbworksاليت ساعدت على جعل اؼبتعلمُت نشطاء يف بيئة
التعلم مكتسبُت ؼبهارات اغبوسبة السحابية اؼبختلفة.
 .2 .5 .,تتميز بيئة التعلم التشاركي " "Pbworksبأدوات كثَتة أتاحت للطالب تصفح احملتوى
اإللكًتوين اػباص بدروس اغبوسبة السحابية يف أي وقت ويف أي زمان ،وكذلك مراجعتها أكثر من مرة
دون التقيد باؼبكان أو الزمان ما ساعد الطالب على تنمية مهاراهتم يف ؾبال اغبوسبة السحابية بسهولة
ويسر.
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 .2 .5 .,توفر بيئة الويب التشاركية ،أدوات للمناقشة واالستفسار عن أي جانب غَت مفهوم للمهمة
اؼبطلوب القيام هبا من خالل إرسال الرسائل عرب " "Chatأو من خالل منتدى النقاش اػباص باؼبوضوع.
 .2 .5 .,اشتملت البئية اإللكًتونية القائمة على النظرية "االتصالية" على مواقع إلكًتونية تتضمن
عروض فيديو وبوربوينت ساعدت على تنمية مهارات اغبوسبة السحابية لديهم.
 .2 .5 .,العمل التشاركي بُت الطالب ساعدىم على تشجيع بعضهم بعضاً على تنمية مهاراهتم يف
ؾبال اغبوسبة السحابية.
 .2 .5 .,طبيعة بيئة التعلم التشاركي " "Pbworksاليت تتيح للطالب أدواراً كثَتة؛ منها :تبادل
اؼبلفات ،والتحميل ورفع اؼبلفات اؼبختلفة ،والتعليق ومن مث مساعدهتم على تنمية مهاراهتم يف ؾبال
اغبوسبة السحابية.
 .8 .5 .,تتميز بيئة التعلم التشاركي " "Pbworksباؼبشاركة يف تأليف احملتوى من قبل الطالب ،وعدم
طرح احملتوى من قبل اؼبعلم ،بل يقوم الطالب بإعداد احملتوى بصورة تعاونية ربت إرشاد اؼبعلم وتوجيهو،
وىو ما يطلق عليو بالكتابة التعاونية وىذا ما توفره منصة " "Pbworksبصورة كبَتة.
 ., .5 .,ربمل بيئة التعلم التشاركي " "Pbworksالطالب اؼبسؤولية يف تأليف احملتوى ،وخباصة إذا
كان األمر متعلقاً باؼبستحدثات التكنولوجية اؼبنتشرة يف العصر اغبايل اليت ربتاجها الغالبية العظمى من
الطالب.
 .01 .5 .,تتضمن بيئة التعلم التشاركي " "Pbworksكثَتاً من أدوات الوسائط اؼبتعددة؛ مثل:
النصوص ،والعروض التقدديية ،وملفات الفيديو عرب مواقع اليوتيوب ،والصور ،وبرامج احملادثة ،وبرامج
التواصل االجتماعي ،كل ىذا ساعد الطالب على تنمية مهاراهتم السحابية.
 .00 .5 .,طريقة عرض الطالب وتعاملهم مع ؿبتوى بيئة التعلم التشاركي " "Pbworksزاد من
د افعية الطالب للتعلم ومن مث تكون لديهم ميول واذباىات إجيابية حنو التعلم من خالل ىذه البيئة
التشاركية التعاونية اؼبتوفرة لديهم يف كل مكان ويف كل زمان.
 .05 .5 .,ساعدت بيئة التعلم التشاركي " "Pbworksعلى إحداث تغَت كبَت يف طريقة تعلم
الطالب من حالة اؼبستقبل السليب إىل اؼبشارك اإلجيايب يف اؼبواقف التعليمية اؼبختلفة ،وقد ساعد ذلك على
تغيَت اذباىات الطالب حنو استخدام التقنيات اغبديثة يف التعليم من االذباه السليب إىل اإلجيايب.
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 .02 .5 .,حاجة اؼبتعلم اغبياتية ؼبهارات اغبوسبة السحابية يف حياتو العملية والعلمية ،قد زاد من
دافعيتو لتعلم ىذه اؼبهارات من خالل منصة غنية دبهارات اغبوسبة السحابية ،ربت إرشاد وتوجيو من
اؼبعلم.
 .2 .,الداللة العلمية والعملية لنتائج الدراسة :من خالل جدول ( )2يوضح الباحث األمهية العملية أو
التطبيقية لنتائج الدراسة وذلك عن طريق إجياد حجم التأثَت للمتغَتات اؼبستقلة يف اؼبتغَتات التابعة (*).
جدول 8
األمهية العلمية والتطبيقية لنتائج الدراسة
اؼبتغَت اؼبستقل

اؼبتغَت التابع

η2= z /n-1
2

حجم التأثَت

بيئة التعلم اإللكًتونية التشاركية

اغبوسبة السحابية

1.22

كبَت

يتضح من جدول ( )8أن حجم تأثَت بيئة التعلم اإللكًتونية التشاركية القائمة على النظرية
"االتصالية" يف تنمية مهارات "اغبوسبة السحابية" لدى طالب الدبلوم العام بكلية الًتبية يساوى ()%22
وىي نسبة كبَتة ،والباقي يرجع لعوامل آخرى متنوعة منها :اػبلفية الدراسية ،وبيئة الطالب ،واألقران
وعوامل أخرى.
 .51مناقشة النتائج:
ىدفت الدراسة اغبالية إىل تنمية مهارات اغبوسبة السحابية لدى طالب "الدبلوم العام" بكلية
الًتبية جامعة اؼبلك خالد وذلك من خالل تطوير بيئة تعلم إلكًتونية تشاركية قائمة على النظرية "االتصالية
"Connectivism؛ من حيث فعالية تصميم بيئة إلكًتونية قائمة على النظرية "االتصالية" لتنمية
مهارات اغبوسبة السحابية لدى طالب "الدبلوم" بكلية الًتبية جبامعة اؼبلك خالد.
أظهرت النتائج أن قدرة طالب اجملموعة التجريبية علي استخدام مهارات اغبوسبة السحابية يف
مقرر اغباسوب يف التعليم أعلى من قدرة طالب اجملموعة الضابطة يف ىذا اؼبقرر وذات داللة إحصائية،
وىذا يعٍت أن طالب اجملموعة التجريبية قد أفادوا من بيئة التعلم التشاركية القائمة على النظرية "االتصالية"
أفضل من الطالب الذين تدربوا بالطريقة اؼبعتادة اؼبتمثلة باستخدام بيئة "البالكبورد".
وقد يرجع ذلك إىل أن طريقة عرض وتعامل الطالب مع ؿبتوى بيئة التعلم التشاركي
" "Pbworksقد زاد من دافعية الطالب للتعلم وكون لديهم ميوالً واذباىات إجيابية حنو التعلم من
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خالل ىذه البيئة التشاركية التعاونية اؼبتوفرة لديهم يف كل مكان ويف كل زمان ،وتتفق ىذه النتيجة مع
نتائج دراسة كل من (أضبد5102 ،؛ ؿبمد5102 ،؛ الدسوقى5102 ،؛ .)Darrow, 2009

 .55توصيات الدراسة:

بناءً على نتائج الدراسة اغبالية ديكن التوصية باآليت:
 .0 .00ضرورة االىتمام بتدريب الطالب يف أثناء اػبدمة وقبلها على استخدام التقنيات اغبديثة يف ؾبال
التعليم.
 .5 .00ضرورة تدريب اؼبعلمُت يف شىت التخصصات العلمية يف أثناء اػبدمة وقبلها على مهارات اغبوسبة
السحابية.
 .2 .00ضرورة تدريب اؼبعلمُت يف أثناء اػبدمة وقبلها على توظيف النظريات اغبديثة اؼبرتبطة بالتقنية
مثل :النظرية االجتماعية االتصالية.
 .2 .00عقد دورات تدريبية وورش عمل ألعضاء ىيئة التدريس والطالب من أجل اإلفادة من خدمات
"اغبوسبة السحابية يف ؾبال التعليم".
 .2 .00ضرورة االىتمام جبوانب التعلم غَت الرظبية إىل جانب التعلم الرظبي.

المراجع العربية

إبراىيم ،إيناس ؿبمد .)5102( .إمكانية استخدام تقنية اغبوسبة السحابية يف التعليم اإللكًتوين يف
جامعة القصيم .اؼبؤسبر الدويل الثالث للتعلم اإللكًتوين والتعليم عن بعد ،الرياض :اؼبركز الوطٍت-0 ،

.5,
أضبد ،آية طلعت .)5102( .أثر تصميم بيئة تعلم إلكًتوين يف ضوء النظرية التواصلية على تنمية
التحصيل ومهارات إدارة اؼبعرفة الشخصية لدى طالب تكنولوجيا التعليم .رسالة ماجستَت ،كلية
الًتبية النوعية ،جامعة طنطا.
أضبد ،حنان علي .)5100( .مبادئ التصميم التعليمي للتعليم اإللكًتوين يف ضوء النظرية االتصالية.
اؼبؤسبر الدويل الثاين للتعليم اإللكًتوين والتعليم عن بعد ،الرياض 52-50 ،فرباير.08-0 ،
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اغبوىل ،خالد .)5100( .برنامج قائم على الكفايات لتنمية مهارات تصميم الربامج التعليمية لدى
معلمي التكنولوجيا دبحافظات غزة .رسالة ماجستَت ،كلية الًتبية ،اعبامعة اإلسالمية بغزة.

الدسوقى ،وفاء صالح الدين .)5102( .أثر التعلم التشاركي عرب الويب القائم على النظرية االتصالية
على فاعلية الذات األكادديية ودافعية اإلتقان لدى طالب الدبلوم اػباص .دراسات عربية يف الًتبية
وعلم النفس.025-05, ،25 ،
الشايع ،حصة ؿبمد .)5102( .استخدام اغبوسبة السحابية غبل مشكالت اؼبتعلمات يف التعلم اعبمعي
"دراسة تطبيقية" .دراسات عربية يف الًتبية وعلم النفس.505-088 ،2, ،
العبد اعببار ،اعبوىرة عبد الرضبن .)5102( .ربديات استخدام األكاددييُت للحوسبة السحابية للمعرفة:
دراسة استطالعية ألعضاء اؽبيئة التعليمية بكلية اآلداب جامعة األمَتة نورة بنت عبد الرضبن .ؾبلة
مكتبة اؼبلك فهد الوطنية.212-522 ،)0(55 ،
العبيد ،أفنان عبد الرضبن؛ والشايع ،حصة ؿبمد .)5102( .تكنولوجيا التعليم "األسس والتطبيقات".
الرياض :مكتبة الرشد.
العصيمى ،عبد احملسن أضبد .)5102( .الًتبية يف عامل متغَت .الرياض :قرطبة للنشر والتوزيع.
الفار ،إبراىيم عبد الوكيل .)5105( .تربويات القرن اغبادي والعشرين "تكنولوجيا ويب  ."591طنطا:
الدلتا لتكنولوجيا اغباسبات.
الفار ،إبراىيم عبد الوكيل .)5102( .تربويات العصر الرقمي .طنطا :الدلتا لتكنولوجيا اغباسبات.
توفيق ،مروة زكي .)5105( .تطوير نظام تعليم إلكًتوين قائم على بعض تطبيقات السحب اغباسوبية
لتنمية التفكَت االبتكاري واالذباه حنو الربامج اليت تعمل كخدمات .ؾبلة كلية الًتبية ،جامعة األزىر،
.211-220 ،)5(022
عبد الكرمي ،عبد اهلل عطية .)5102( .برنامج مقًتح لتنمية مهارات تصميم اؼبقررات اإللكًتونية عرب
الويب لدى طالبات تكنولوجيا التعليم جبامعة األقصى بغزة .رسالة ماجستَت ،كلية الًتبية ،اعبامعة
اإلسالمية بغزة.
ؿبمد ،شيماء ظبَت .)5102( .التعلم التشاركي القائم على تطبيقات جوجل التعليمية وعالقتو بإكساب

مهارات خدمات اغبوسبة السحابية وإدارة اؼبعرفة لطالب الدراسات العليا "التعلم التشاركي يف اجملتمع
الشبكي" .اؼبؤسبر الدويل الثاين للتعلم اإللكًتوين يف الوطن العريب ،اعبمعية اؼبصرية للتعلم اإللكًتوين،
 52-52يونيو.222-282 ،
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