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 :  البحث مستخلص

إلى تقصى أثر استراتيجيات تنظيم المناقشات اإللكترونية على تنمية مهارات   هدف البحث الحالى
االستراتيجيات   وتمثلت  التعليم،  تكنولوجيا  قسم  طالب  لدى  المحادثات  فى  واالندماج  المعرفة،  مشاركة 

ـــــــــ اس في  المستخدمة   ـــــ االستجابات الوقتية السئلة الطالب  تخدام أسئلة  )تصميم جلسات تفاعلية تزامنية 
 بنهايات مفتوحة(

استخدم البحث المنهج التجريبى والتصمصم التجريبى ذو المجموعة الواحدة مع مقارنة التطبيقين  
اًل احصائيًا بين متوسطى درجات المجموعة  دا البحث لتوضح وجود فرقًا  القبلى والبعدى، وجاءت نتائج 

ة المعرفة لصالح التطبيق البعدى، وكذلك وجود فرقًا  التجربية فى التطبيقين القبلى والبعدى لمقياس مشارك
الندماج فى   اًل إحصائًيا بين متوسطى درجات المجموعة التجربية فى التطبيقين القبلى والبعدى لمقياس ا دا
على   التدريس  هيئة  أعضاء  وتدريب  بتوجيه  البحث  أوصى  وقد  البعدى،  التطبيق  لصالح  المحادثات 

إللكترونية، لدورها القوى فى نجاح المناقشات وتحقيق أهدافها، والسعى لتعزيز  استرتيجات تنظيم المناقشات   ا
اندماج الطالب فى مجتمعات التعلم عن بعد، ومنها المناقشات اإللكترونية حتى يتأتى تحقيق اإلستفادة  

 القصوى من هذه المحادثات.
 ، االندماج فى المحادثات.. المناقشات االلكترونية، مهارات مشاركة المعرفةالكلمات المفتاحية
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Strategies for Organizing Electronic Discussions and Their Effect on 
Developing The Sharing Knowledge Skills and Engaging In 

Conversations Among Students of The Faculty of Specific Education 
  Abstract. 

   The objective of the current research is to explore the effect of e-discussion 
strategies on the development of Knowledge sharing skills and engagement into 
the conversations of the students of the Education Technology department. The 
strategies used were (setting up synchronous interactive sessions - instant  
responses to students' questions - using open-ended questions). The research 
used the experimental approach with the one-group experimental design where 
there is a comparison of the pre and post applications. Results of the research 
showed the existence of a statistically significant difference between the mean 
scores of the experimental group in the pre and post applications of the 
knowledge sharing scale in favor of the post application, as well as the existence 
of a statistically significant difference between the mean scores of the 
experimental group in the pre and post application of the scale of engaging in 
conversations in favor of the post application. The research recommended 
directing and training faculty members on strategies for organizing electronic 
discussions, because of their effective role in the success of discussions and 
achieving objectives. Faulty members are also advised to enhance the engaging 
of students in distance learning communities, including electronic discussions in 
order to attain the best benefit of these conversations.   
 
Key words: Electronic Discussions, Sharing Knowledge Skills, Engaging in 
Conversations. 
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 :مقدمة

ألفكار، وإبداء   تعد المناقشات من أكثر    ألنها تسهم فى توصيل، وعرض ا ألساليب التشاركية شيوعًا  ا
لى سبيل ربك  إدع أ(في قوله تعالىاآلراء فى ضوء حجج وبراهين، وقد أوصى هللا تعالى رسوله الكريم، 

  ن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلمإأحسن  ىه  ىبالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالت 
 هى دعوة إلى الحوار والنقاش لالقناع. 1" بالمهتدين

وتعتمد المناقشة اإللكترونية على التفاعل، واستخدام أدوات االتصال التفاعلية المتاحة من خالل لوحة     
المناقشة، أو صفحات الويكى حيث يتم طرح الموضوعات، ومتابعة اآلراء، وطرح االستفسارات من قبل  

ألقران ممن لديهم خبرة سابقة مما يثرى المناقشة الطالب التى يستجيب لها المعلم    ,Hou )    أو بعض ا
Chang, and Sung, 2008)2 

االجتماع     البنائية  النظرية  منظور  من  فرصةيويالحظ  توجد  المناقشات  أن  المعانى   ة  لبناء  للطالب 
تعاونى  بشكل  لتفاعل  واألفكار  منصة  بمثابة  فالمناقشات  السابقة،  تجاربهم  إلى  الجديدة  المعرفة  ودمج   ،

الزمان حدود  تتخطى   اجتماعية  بيئة  فى  والمعلمين  والمشاركة   الطالب  التفكير  على  وتشجع  والمكان، 
 .(Baran and Correia, 2009) البناءة. 

الطالب  مساعدة  اإللكترونية، وأن يسعى ل  لمناقشاتاطرق فعالة لتقديم    ىالتفكير ف  لذا يجب على المعلم  
المنشور بسرعة،  الفهم    فى يمحتوى  أن  وأن  المناقشةتأكد من  الذ  عنوان  المحتوى  إلى    ىيشير بوضوح 

مراجعة المنشور قبل رفعه، وعدم الخروج عن الموضوع، كذلك تجنب اللغة العامية فى الكتابة  ، و سيتبعه
 ق.ذات األغراض التعليمية، وعدم التحيز لنوع أو عر 

كما يجب أن تنظم المناقشات، وتدار بشكل يضمن تحقيق النتائج المرجوة منها ففى كثير من األحيان     
ألسئلة المطروحة بطريقة تدل على عدم قراءتهم للمنشور المقدم  يالحظ أن الطالب يجي  بون على بعض ا

الب   من قبل المعلم جيًدا، وكثيًرا ما تظهر الردود  سرعة واستجابة غير مخطط لها، ويجب أن يبذل الط
 .(Clawson, 2008)جهًدا فى مشاركاتهم وردودهم بطريقة تزيد من فهمهم لموضوع التعلم

أن من قواعد تنظيم المناقشات اإللكترونية إعطاء الطالب ردود  (Lieberman,2019 )ليبرمان  ويرى    
الصحيح أم ال،    فعل فى الوقت المناسب حول أدائهم فى المناقشة، إلعالمهم إذا كان أداؤهم على المسار
الل عروض ارآئهم من خ الب على عرض  الط الضرورى تشجيع  أنه من  إلى  تقديمية، ومقاطع   إضافة 

 وخرائط مفاهيم، إضافة إلى النص المكتوب وهى أساليب من شأنها تعزيز فهم الطالب.   فيديو، 

 
 ١٢٥:لالنحسورة - 1
 . املؤلف مث سنة النشر مث أرقام الصفحات( االصدار السادس حيث يذكر اسم A.P.Aاتبعت الباحثة يف التوثيق واإلسناد املرجعي نظام اجلمعية األمريكية لعلم النفس) - ٢

https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/
https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/
https://www.insidehighered.com/users/mark-lieberman
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ب  لما هو متوقع منهم  تحتاج المناقشات اإللكترونية إلى عناية خاصة من حيث التنظيم، ومعرفة الطالو    
األهداف األكاديمية، وأن يعزز المعلم تعلمهم، ومشاركاتهم بشكل   وضوح عند مشاركتهم فى النقاش بمعنى 

مستمر، إضافة إلى وضوح التوجيهات والتعليمات وخاصة ما يتعلق باحترام آراء الغير، وااللتزام بسياسة  
استخدام أدوات الويب)منصة العمل( التى تتم من خاللها المناقشات، وأن يشارك الجميع بانتظام فى النقاش  

ألسبوع، وأن يكون هناك  فرصة لتبادل  حيث   الث مرات في ا ألقل ث يفضل أن تتم هذه المناقشات على ا
عند المساعدة  لطلب  الفرصة  إتاحة  مع  المشاركة،  األطراف  بين  )  المعارف  إليها   ,Freemanالحاجة 

2001.) 

تحقيق  تكون أكثر    تنظيمها وإدارتها بشكل جيد    عندف  ى التعلم الجماع  شكل من أشكال المناقشات  وتعد     
فى بعض  ستخدم الفكاهة الخفيفة للطالب، ويمكن أن يمالحظات إيجابية المعلم قدم ي ، كأنالتعلم ألهداف
الطالب أثناء التفاعل معهم خاصة أنها تظهر أمام حساب كل  أسماء  ويحرص على استخدام  ،  األحيان

الئهم يمكن    ىالتعليقات الت الطالب  تجنب  أن يو   منهم فى ساحة النقاش،   وأن تقدم،  يكون بها تجاوز على زم
  (Centre for Teaching Excellence,2017). فى الوقت المناسب  من قبل المعلم المساعدة

تحفيز المشاركة،      اإللكترونية بعمليات طرح األسئلة، والسعى إلى  المناقشات  ويمكن أن يرتبط تنظيم 
   وتشجيع الطالب على عمل ملخصات للموضوع، وأن يستخدموا تقنيات سمعية وبصرية لعرض أفكارهم،

فالمناقشة المنظمة تسهم فى تحقيق تفاعل مرتفع  من قبل الطالب من حيث التعبير عن أفكارهم وربط  
 . (Clawson, 2008) الموضوع بتجاربهم الخاصة

اإللكترونية طريقة بسيطة      المناقشة  تكمن فى(  تقنًيا) ورغم أن  ال أن لها أهمية قصوى  دعم مشاركة    إ
المعرفة بين الطالب من خالل  اعتماد نمط المناقشة على المزج بين األسئلة واألجوبة المرئية للجميع والتى  

المعرفية  خبراتهم  وتثرى  المشاركين،  لجميع  لتصل  وتعززها  ألفكار،  ا تؤكد  وثائق   تتطلب 
Hardless,2007)) . 

متعلمين، وتعتبر مهارة من المهارات الملحة التى  وتعد ساحات النقاش فرصة لمشاركة المعرفة بين ال   
فرضتها طبيعة استخدام التطبيقات الرقمية وأنظمة التعلم الرقمى التى تتيح للطالب مشاركة الموارد التى  
داخل   الب  للط دقيًقا، ومشاركة نشطة  تنظيًما  للمعرفة  الفعالة  المشاركة  وتتطلب  الويب،  عبر  يحتاجونها 

تتطلب توفر استعداد، ورغبة لدى المجموعة فى مشاركة تجاربهم مع اآلخرين، وقد    مجتمعات التعلم، كما 
إلنترنت ا عبر  التعلم  مجتمع  في  قّيمين  أعضاًء  ليصبحوا  إليه  يحتاجون  تحفيزى  دافع  ذلك   .يكون 

الب، وغالًبا ما يستخدم المعلمون أنشطة أكاديمي    ة  وتسهم مشاركة المعرفة بشكل كبير في عملية تعلم الط
متنوعة لتشجيع مشاركة المعرفة بين الطالب، وتعد ساحات النقاش عبر اإلنترنت فرصة كبيرة لمشاركة  

   (Pappas, 2016) .المعرفة 

https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/
https://elearningindustry.com/elearning-authors/christopher-pappas
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المشاركة الجيدة فى    بدأت    وتعكس  المناقشة، لذا  اإللكترونية وعى الطالب بفوائد منتديات  المناقشات 
أنظمة التعلم عبر اإلنترنت فى تقديم بعض األدوات التعاونية المتزامنة مثل المراسلة الفورية والدردشة الحية 

كة المعرفة ومؤتمرات الفيديو، وما إلى ذلك لالتصال فى الوقت الفعلى، وهى أنظمة يمكن استخدامها لمشار 
 (Majid, Yang, Lei,and Haoran,2014 ). المتعلقة بموضوع المناقشة

المناخ التنظيمى للمناقشات وما توفره من دعم وتحفيز فى دفع الطالب لمشاركة المعرفة    مع   ويسهم 
ت  بعضهم البعض، كذلك التوافق الشخصي بين أفراد مجموعة النقاش يدفع إلى المشاركة، وتبادل المعلوما 

المناقشات    خالل  من  تحقيقها  المرجو  التعلم  نواتج  من  يعزز  ذلك  كل  النقاش  ساحات  داخل  والخبرات 
(WAH, Menkhoff, LOH, and Evers, 2005) . 

اإللكترونية استرتجية تصميم جلسات تزامنية للمناقشة من خاللها      ومن استراتيجيات تنظيم المناقشات 
الب لمساعدتهم على الفهم، ويمكنه أيًضا تقديم تعليقات  يستطيع المعلم تقديم رؤى فى الو  قت الفعلى للط

 فورية حول اداؤهم مما يساعدهم فى تقييمه وتحسينة.
تسهم  ال   كذلك من استرتيجيات تنظيم المناقشات طرح اسئلة بنهايات مفتوحة حيث يفضل استخدام أسئلة   

وإتاحتها بشكلتعزيز    ىففقط   اإل  ب جذا  المناقشات،  أيًضانترنتعبر  تحفيز عمليات    ، ولكن  فى  تسهم 
المناقشات، حيث تسهم المناقشات المفتوحة  فى تشجيع  تغطيها    ى الموضوعات التى  البحث فالتحليل، و 

الب على المشاركة بحرية دون قلق، ودون أن تؤثر مشاركاتهم على درجاتهم، وبالتالى تشجيعهم على   الط
 . (Strang ,2015)وتسمح بإجراء مناقشة متعمقة ،المزيد من التفاعل

وتسهم ردود الفعل السريعة والفورية أثناء استفسار الطالب فى ازالة االرتباك والحيرة والتخبط لديهم، فردود    
أن يكونوا مشاركين نشطين، لذلك فإن المعلم عندما  الفعل اإليجابية من المعلم تشجع وتحفز الطالب على 

الكفاءة   الجديدة، وتحسين  والمعلومات  األفكار،  معالجة  فى  ذلك  يساعدهم  بناءة  بتعليقات  الطالب  يزود 
الذاتية، ويمكن لردود فعل المعلم والتى تعد تغذية مرتدة فورية أن تسهم فى تقييم الطالب، مما يساعد فى  

ر مالحظات المعلم على الطالب فى تحقيق أهداف المناقشات، وتحسين نتائج التعلم،  تصويب األداء، وتؤث
ويمكن النظر إلى أن رد فعل المعلم الفورى على أنه دعامة تعليمية تقدم للطالب أثناء التعلم وذلك يتفق  

يقدم له من والتى يصل إليها الطالب نتيجة للدعم الذى  مع نظرية فيجوتسكى حول "منطقة النمو القريبة"  
 قبل المعلم أو االقران.

ويعد من أبرز سمات المناقشات اإللكترونية الجيدة تحقيق االندماج فى التعلم لدى المشاركين، حيث يشار  
الهتمام، واستثمار الجهد، وتوجيهه نحو التعلم  الندماج على أنه عملية نفسية تنطوى على ا لمحاولة   إلى ا

 . (Klem and Connell, 2004)لتى يسعى العمل األكاديمي لتحقيقهافهم وإتقان المعارف والمهارات ا
 القصير  المدى  فعلى  ى،ساالدر   النجاح ى ف رئيس عامل على أنه   التعلم  مهمات  االندماج فى  وينظر إلى    

 على  المواظبة بنمط  ُينبئ فأنه  البعيد المدى على أما   ،أعلى لدى الطالب وتحصيل ، تعلممستوى  ب ُينبئ
 (Cheryl and Elizabeth, 2006).األكاديميالعمل 

https://blog.cengage.com/author/tamistrang/
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عمليات التعلم خاصة إذا ما نظمت   مما سبق تتضح أهمية المناقشات اإللكترنية والدور الذى تحققه فى   
القتها بمهارات مشاركة المعرفة التى أصبحت ضرورة عصرية.  وأديرت بشكل جيد، وتتضح أيضًا ع

 االحساس بالمشكلة
جاء االحساس بمشكلة البحث الحالى عندما الحظت الباحثة إنتشار المناقشات اإللكترونية لدعم عملية     

ن المنصات والتطبيقات، إال أن هذه المناقشات حتى تؤتى ثمارها البد  التعلم، وخاصة من خالل عديد م
بعمليات طريقة طرح   وأن تتم بشكل ممنهج، ومنظم ويتم إدارتها بشكل جيد وفق أسس، ومعايير ترتبط 
فيها بالشكل الذى يجعلهم   قد يسهم فى اندماج الطالب  التواصل، والمشاركة والتعليق مما  األسئلة وآليه 

اعلين طوال الوقت، أما إذا تمت بشكل عشوائى فقد يؤثر ذلك على تحقيق األهداف المرجوة  نشطين وف
 ويهدر وقت المعلم والمشاركين دون فائدة تذكر.

الحظت الباحثة أهمية مهارات مشاركة المعرفة فى عصر أصبحت فيه المعرفة ثروة       من ناحية أخرى 
الشعوب بمدى امتالك افرادها للمعرفة، فالمعرفة هى  حقيقية لكل من يدرك قيمتها، حيث يقاس تقدم 

النجاز، والتقدم، وأصبح اكتساب المعرفة، وادارتها، ومشاركتها نشاط   الطاقة التى تشحن العقول  سعيًا ل
مشاركة المعرفة  يسمح بتدفق المعلومات بينهما ، سواء  أساسى فى الحياة اليومية، أما بين الطالب فإن 

 تلقيها من اآلخرين ومحاولة دمجها بخبراتهم السابقة. عند البحث عنها أو
 وقد جاءت نتائح عديد من الدراسات لتؤيد ضرورة االستخدام المنظم والمهيكل للمناقشات اإللكترونية    

تعتمد على  تقديم  أن المناقشات اإللكترونية المنظمة     )Strang (2015,فقد أكدت نتائج دراسة سترانج  
حواًرا    وتحرص على إيجاد  ،الحياة الواقعية  ىوخياراتهم ف  ، الطالب   واحتياجات  التعلم،مواضيع  ببط  تأسئلة تر 

الشخصية،  بتجاربهم    التعلمعلى ربط موضوعات    همأسئلة تحفز   كذلك توفير   بين الطالب،  مفيًدا وجذاًبا 
 .ى المستقبل ف لمواقف قد يواجهونها سيناريوهات  وتقترح 

اًل لتبادل المعرفة ذات   ((Hardless,2007أما دراسة هاردليس      إللكترونية تمثل ح فترى أن المناقشة ا
الهتمام المشترك، وتحقيقًا لهذه الغاية يجب على المعلم عرض الجوانب الرئيسة   الصلة بين الب ذوى ا الط

للمناقشة، وأن يحرص على عمل ملخص لها فى نهاية الجلسة الحوارية، وفى حالة خروج النقاش بعيدًا عن  
 .  على الهدف المطلوب الفكرة األساسية يؤكد على طالبه االلتزام بالموضوع، وتقديم عبارات توجيهية تؤكد 

كما أجريت دراسة على طالب الماجستير فى التعلم اإللكترونى الذي تديره جامعة إدنبرة بالمملكة المتحدة     
لتحديد واكتشاف فعالية االستراتيجيات المختلفة لتحفيز الطالب على المشاركة بنشاط فى منتديات المناقشة  

اإلنترنت ذات صلة    "عبر  المناقشة   تكون موضوعات  أن  يفضل  أنه  على  لتؤكد  الدراسة  نتائج  فجاءت 
الب لتحفيزهم على المشاركة بنشاط فى المناقشة، وأن تتضمن أنشطة متنوعة   ومغزى وتتفق واحتياجات الط

 ,Nishakumari) ومتعددة األبعاد تعزز التفاعل بين الطالب، وإبقائهم مشاركين، وايجابيين فى المناقشة
2009). 

https://blog.cengage.com/author/tamistrang/
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أن هناك حاجة للعمل  على     (Xia, Fielder, andSiragusa, 2013)وأخرين  كسيا إ  كذلك أكدت دراسة   
مناقشات مثمرة    ى لمشاركة فبار الحافز للطالب  ي ويجب توف  النقاش،  حلقات ى  تعزيز المشاركة فلبنشاط  

أجريت    ى البحوث الت  ى ن فارئيسين  انه يوجد تحديأ ال  إالمشاركات منتجة وفعالة،    تلك ولضمان أن تكون  
  :والثانية ، المنتدى   ىضمان االستمرار فى المشاركة فأولهما: كيفية  ،  اتلى المشاركة في المناقشعا  مؤخرً 

       .ضمان جودة المناقشات وفعاليتهاكيفية 
أنه أثناء تحليل مشاركات الطالب عبر المناقشات  (Wah, et al,2005) أظهرت دراسة واه واخرون  و    

اًل   احتما أقل  العملية هم  قدراتهم  فى  الكفاءة  عالية من  بدرجة  يتمتعون  الذين  ألفراد  ا أن  إللكترونية وجد  ا
ال يهتم المعلم بمشاركتهم،   لمشاركة المعرفة مع أقرانهم عندما يرون أن هناك القليل من المكافآت أو عندما 

لطالب ذو الكفاءة المنخفضة  إلى مشاركة معارفهم بغض النظر عما إذا كانت هناك حوافز  بينما يميل ا
  .تنظيمية للقيام بذلك

أن من أسباب مشاركة المعرفة ومحاولة االندماج مع اآلخرين  فى حين تشير دراسة أخرى إلى    
المواقف والمعتقدات الفردية )الدوافع الجوهرية(، مثل اإليثار واالستمتاع أثناء المشاركة ؛ توجيه التعلم  
واألداء؛ ثقة الفريق والتماسك؛ إضافة إلى الدوافع الخارجية مثل التعزيز والمكافآت، وأكدت الدراسة أن  

رفة السابقة للطالب وسياق التعلم تعد عوامل إيجابية مهمة لتحفيز الطالب على مشاركة معارفهم.  المع
(Sriratanaviriyakul,and  El-Den, 2017) 

ايربنج  أما      أوصت  (Erping, 2006)دراسة  المناقشات   فقد  فى  االندماج  مستويات  تقصى  بضرورة 
علم تعد عنصًرا حاسًما لبناء الفهم، والمعرفة الجديدة، وأكدت  اإللكترونية خاصة وأن عملية االندماج فى الت

 على ضرورة تحليل عملية االندماج وعالقتها بأنواع التفاعالت التى تحدث خالل المناقشات اإلكترونية.  
الب يعد مؤشًرا   (Bigatel and  Williams, 2014)بينما تؤكد دراسة بيجاتل ووليمز      أن اندماج الط

قوًيا على استمرار واستكمال التعلم، لذا توصى الدراسة بضرورة تدريب المعلمين على استخدام استراتيجيات  
تشجع على مشاركة الطالب، واالنهماك فى التعلم حيث أن اندماج الطالب فى التعلم هو السبيل الوحيد  

 ويب.  لضمان استمرار الطالب فى التعلم عبر ال
طالب وطالبه حول    32كذلك اجرت الباحثة دراسة استكشافية على طالب قسم تكنولوجيا التعليم عددهم     

 أرائهم فى المناقشات اإللكترونية التى قدمت لهم فى الفترات الدراسية األخيرة اتضح منها:
- ( النق%87,5اتفق وبنسبة  حلقات  فى  تزاحم  األحيان  كثير من  فى  )يحدث  بند  الفكرة  (على  يفقدنى  اش 

 األساسية(.
- ( وبنسبة  المحادثات  %75اتفق  فى  االستمرار  على  يشجعنا  والوقتى  المستمر  المعلم  )تحفيز  بند  (على 

 وتقصى األفكار(.
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- ( يفقدنا    %78اتفق وبنسبة  التزامنية  المناقشات غير  فى  متباعدة  فترات  المعلم على  )دخول  بند  (على 
 الحماس(.

إللكترونية غير المدارة بشكل جيد تضيع الوقت(.(عل  %75اتفق وبنسبة ) -  ى بند )أرى أن المناقشات ا
مما سبق تحددت مشكلة البحث الحالى فى السعى لعالج ضعف المناقشات اإللكترونية فى تحقيق العائد     

  منها بسبب عدم اتباع استرتيجيات توجيهيه محدده من قبل المعلم، لذا يسعى البحث إلى وضع استرتيجيات 
 تنظيمية للمناقشات اإللكترونية، وقياس أثر ذلك على مهارات مشاركة المعرفة، واالندماج فى المحادثات.

    يسعى البحث الحالى لإلجابة على األسئلة التالية: .أسئلة البحث 
اإللكترونية المنظمة وفق استراتيجيات معينة لقياس أثرها على تنمية    .ما التصميم التعليمى للمناقاشات 1

 مهارات مشاركة المعرفة  واالندماج فى المحادثات لدى طالب كلية التربية النوعية؟
لدى طالب كلية التربية  ر استراتيجيات تنظيم المناقشات اإللكترونية على مهارات مشاركة المعرفة  ث أ. ما  2

   ؟النوعية
لدى طالب كلية التربية  استراتيجيات تنظيم المناقشات اإللكترونية على االندماج فى المحادثات  ثرأما  . 3

 ؟ النوعية
البحث. فى أهداف  واالندماج  المعرفة  مشاركة  مهارات  فى  القصور  عالج  إلى  الحالى  البحث  يهدف 

 المحادثات عن طريق مايلى.
 .استراتيجيات تنظيم المناقشات اإللكترونيةتعرف  -
 استراتيجيات تنظيم المناقشات اإللكترونية على مهارات مشاركة المعرفة.تقصى أثر  -
 استراتيجيات تنظيم المناقشات اإللكترونية على االندماج فى المحادثات.الكشف عن أثر  -

 :ترجع أهمية البحث الحالى إلى مايلىأهمية البحث.  

اإللكترونية وآلية ضبطها وتنظيمها   ▪ المناقشات  توجيه نظر األساتذة بالتعليم الجامعى إلى أهمية 
 للحصول على نواتج تعلم جيدة.

الثورة   ▪ التى فرضتها  القاء الضوء على مهارات مشاركة المعرفة باعتبارها من المهارت العصرية 
 الرقمية والتكنولوجية.

فادة من اجراءات، واستراتيجات تنظيم المناقشات اإللكترونية  قد تسهم نتائج البحث فى تعزيز اإل ▪
الستفادة القصوى من تلك المناقشات.  فى مجال التدريس الجامعى، وتحقيق ا

 .تمثلت حدود البحث فى. حدود البحث
  من حيث الحدود الموضوعية على. يقتصر البحث الحالى  ةيالموضوع  الحدود-
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تصميم جلسات تفاعلية تزامنية ـــــ االستجابات الوقتية ألسئلة  المناقشات اإللكترونية وهى) استراتيجيات تنظيم  
مفتوحة( بنهايات  أسئلة  استخدام  ـــــــــ  المواقف  الطالب  تصميم  مقرر"  على  اقتصر  المناقاشات  محتوى   ،

 التعليمية".
من طالب الفرقة الرابعة بقسم تكنولوجيا التعليم ـــــــــ بكلية التربية النوعية بجامعة    مجموعةالحدود البشرية. -

 .جنوب الوادى 
اللقاءات التعريفية بالبيئة مع الطالب تمت بقسم تكنولوجيا التعليم ـ كلية التربية النوعية  الحدود المكانية. -

 بجامعة جنوب الوادى.  
 2020/ 12/ 20إلى   2020/ 11/ 10األول فى الفترة من  الفصل الدراسى الحدود الزمانية. -

 حددت الباحثة التعريفات اإلجرائية لمصطلحات البحث كما يلى. .مصطلحات البحث 
تصميم جلسات  مجموعة من االجراءات التى يتبعها المعلم ) استراتيجيات تنظيم المناقشات اإللكترونية. 

لتنظيم العمل   السئلة الطالب ـــــــــ استخدام أسئلة بنهايات مفتوحة(تفاعلية تزامنية ـــــ االستجابات الوقتية 
داخل المناقاشات اإللكترونية مما يحقق أهداف التعلم، ويدعم مهارات مشاركة المعرفة بين طالب  

 تكنولوجيا التعليم ويساعد فى تحقيق اندماجهم فى المحادثات.
بين طالب قسم تكنولوجيا التعليم أثناء المناقشات  تقاسم المعرفة  مهاراتمهارات مشاركة المعرفة. 

إلنشاء موارد مشتركة. إللكترونية مما يسهم فى البناء المتعمد  للمعرفة  تأكيًدا للتواصل المعرفى وسعيًا   ا
 وذلكاإللكترونية المنظمة،  الطالب فى المحادثات من خالل المناقشات  انهماك االندماج فى المحادثات. 

 . المعرفة  ومشاركة والمثابرة،  ،الجهد وبذل الرأىإبداء  خالل من
إلطار النظرى.  إللكترونية، واسترتيجيات ا إلطار النظرى المناقشات ا تنظيمها، ومقترحات لتحسينها،   يتناول ا

وكذلك مفهوم مشاركة المعرفة وأهميتها، واآلليات التى تسهم فى احداث مشاركة فعالة للمعرفة، إضافة  
 . إلى مفهوم االندماج و سبل دعم علمية االندماج فى المحادثات

 المناقشات اإللكترونية.  
آلراء بين أفراد يتشاركون فى الحوار، وه    ألفكار، وا إللكترونية على أنها تبادل ل ى  ويشار إلى المناقشات ا
للتعلم  و  الزمين  ال والتعاون  التفكير  من  اًل  ك تدعم  ألنها  اجتماعية،  سياقات  فى  للتعلم  مثالية  سيلة 

(Andresen, 2009) ، 

التفاعل،      على  اإللكترونية  المناقشة  لوحة  وتعتمد  مثل  المتاحة  التفاعلية  االتصال  أدوات  واستخدام 
المناقشة، أو صفحات الويكى حيث يتم طرح الموضوعات، ومتابعة اآلراء عبر منصات النقاش، وارسال  

 ,Hou, Chang )    االستفسارات من جميع الطالب للمعلم، وتلقى االستجابات عليها بشكل مباشر وسريع
and Sung, 2008) 

أطر      فى  المعرفة  وإنتاج  الكتساب،  للمتعلم  الفرصة  إعطاء  على  االجتماعية  البنائية  النظرية  وتؤكد 
الجتماعية لها دوًرا كبيًرا فى التطور المعرفى، اجتماعية، حيث يؤكد   ويتحقق    فيجوتسكى على أن البيئة ا
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المجموعة، واالستفادة من خبرات    بيئات التعلم التشاركية التى تتيح االندماج مع المناقشات و ذلك من خالل  
ألقران، كما تشير النظرية إلى أن التعلم   الل التعاون، والمشاركة، وتفاعل ا آلخرين، واكتساب المعرفة من خ ا
عملية نشطة يعمل فيها الطالب لبناء معرفتهم من خالل ربطها بتجاربهم السابقة، وذلك من خالل مواقف 

 (Brindley, Walti, and Blaschke, 2009 ). ئة االجتماعية حقيقية تعتمد على التفاعل مع البي

 .ة إلكترونية جيدةمناقشل مقترحات للمعلم
 .نقاط معينةاستخدم الوسائط لتوضيح و روابط،   ، فيديوهات، روابط و إرفاق صور ، -
 .للرد على بعضهم البعض" مساحة"منح الطالب -
 .تعليمية للمقررالموضوع خارج ما يتم توفيره في مواد  ىف ى للتعمق أكثر والتفكير النقد الطالب توجيه -

 .  على مناقشة مركزة تلخص بشكل دورى ما يجب القيام به  المحافظة
تشجيع حوار الطالب من خالل طرح أسئلة تحفز على التفكير والمناقشات التأملية المعمقة وتحمل  

 .الطالب مسؤولية تفكيرهم
يمكن أن تؤدى المنافسة  . دم تشجيع المنافسة بين الطالب ألن المنافسة تخلق فائزين وخاسرينع-

والمقارنات إلى خلق مشاعر مؤذية أو تنفير وانصراف بعض الطالب، ولذا يجب التشجيع على األنشطة  
 (Wiley Education Services, 2019). الجماعية والجهود التعاونية

فيضع بعض المقترحات مثل بدأ مناقشة بـ )لماذا ، كيف، تخيل،    (Strang ,2015) اما سترانج   
تجنب الحدة أو االفراط فى النقد، يجب أن يحدد المعلم شكل الموقف  (،  ...افترض، توقع، احكم، برر

،  ز برم الذى سيقوم برفعه اإلشارة إلى نوع المنشور   (مناقشة) أو بدء محادثة مفتوحة  ( سؤال )   هل هو
عالمة االستفهام  أو د أيقونة يتحد، و بسهولة العثور على منشورات السؤال أو المناقشة  هبحيث يمكن

 .منشورات السؤال، وتحدد أيقونة فقاعات المحادثة منشورات المناقشة
والردود   ، المشاركات  عند زيادة ى حتو المناقشة المزدحمة بالم( ضرورة تجنب 2007)روبر ، بينما يرى     

 .، ويطرح أسئلة استقصائية تشجع على البحث جديدة سلسلة مناقشات  على المعلم أن ينشئ 
إللكترونية  .ويضع البحث الحالى عدة مقرتحات تثرى المناقشات ا

 
 
 
 
 
 
 

 جيدة  الكترونية مقترحات للمعلم إلجراء مناقشة ( 1) شكل

 

https://blog.cengage.com/author/tamistrang/
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استراتيجيات تنظيم المناقشات اإللكترونية.   
   تنظيم المناقشات اإللكترونية ما يلى. أن من استرتيجيات  (Strang ,2015) سترانج  يرى 
. يعد توفير وقت متساو لجميع الطالب للمشاركة فى  منتدى النقاش،  التبادل الديمقراطى لالفكار -

 .وحرية التعبير عن آلرائهم، وكتابة التعليقات من أبرز استراتيجيات تنظيم المناقشات

ث فى موضوعات التعلم مستوى أعمق من  تحقق عمليات البح.  تصميم مناقشات تشجع على البحث -
ألحداث الجارية   الفهم، كذلك تشجيعهم على تقديم نتائجهم بشكل فردى أو جماعى،  أيضًا طلب مراجعة ا

 . بط مواد التعلم بتلك االحداث وبالمواقف الحيايتةور   وإعداد مقالتهم التحريرية أو مقاالتهم استجابة لذلك،

ألن منتديات النقاش تحدث بالكامل  الوقت واتاحة الفرصة لعرض ردود وآراء المشاركين إدارة - : نظًرا 
التهم عندما يكونون مستعدين لذلك، ويختار البعض   إلضافة مدخ الب بالمرونة  إلنترنت، يتمتع الط عبر ا

ن أواًل، وغالًبا ما  اإلجابة على األسئلة على الفور، بينما يفضل البعض اآلخر التفكير فى إجابات اآلخري
يشعر طالب المرحلة الجامعية براحة أكبر عند مناقشة الموضوعات عبر اإلنترنت بعد قراءة وجهات  

 نظر زمالؤهم األكثر خبرة.  

 .معرفةوسيلة إلنشاء مجتمع وأن تكون  استخدم أسئلة تتجاوز المعرفة المباشرة -
  ، ويفضل استخدام أسئلةيغطيها الموضوع  ىمن المهم التحقق من معرفة الطالب بالمفاهيم األساسية الت

الً ومزيًدا من البحث ف ، ولكن أيًضا تعزيز مناقشة جذابة عبر اإلنترنت   ىففقط تسهم ال  ى  تتطلب تحلي
هم  تشجع  ن الطالب ه، وجعل المناقشة وسيلة للتواصل والتفاعل بيمحاضر التغطيها  ى الموضوعات الت

 .التعلم ى وزيادة المشاركة ف  الشعور باالنتماء للجماعة، تطوير و  ، الذات على الوعى ب 
 .   تحديد أدوار كل عضو فى المجموعة -

توزيع أدوار   من األمور التى تيسر العمل فى ساحة النقاش، والتى تجعل الطالب متحمسين هى    
الب مثل أن يكون هناك   (.منسق،  ومراسل، ومدير للوقت) الط

 . مما سبق يستخلص البحث الحالى ثالث استرتيجيات لتنظيم المناقشات اإللكترونية
الً لها فى العرض التالى.1تتضح من شكل )   ( ويورد البحث تفصي

 
 
 
 
 
 
 

 تنظيم المناقشات اإللكترونية كما يحددها البحث الحالى  ( استرتيجيات 2) شكل
 

https://blog.cengage.com/author/tamistrang/
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 .استراتيجية تصميم جلسات تفاعلية تزامنية (1
ذات      فى  التواجد  فيها  يشترط  ال  الفعلى  الحقيقى  الوقت  فى  للتفاعل  التزامنية هى جلسات  المناقشات 

إجراء حوار مع المتعلمين فى   المكان،حيث االستفادة من صفات الديناميكية للتعلم المتزامن، ويمكن للمعلم
إلجابة عليه بشكل فورى وسريع،   ويمكن أيًضا تقديم   الوقت الفعلى فإذا كان لدى أى متعلم سؤال فيمكن ا

مزيد من أنشطة التدريب فى الوقت الفعلى، حيث أن عمل مناقشات فى الوقت الفعلى يتيح فرصة  للطالب  
تفاعل مع المحتوى والمعلم وبعضهم البعض بطريقة يصعب أن  للتعلم والعمل مًعا مما يمنحهم قدرة على ال

ألمر على قدرة المعلم على تقديم رؤى فى الوقت الفعلى   تتحقق فى المناقشات غير المتزامنه، وال يقتصر ا
الب لمساعدتهم على الفهم، بل يمكنهم أيًضا الحصول على تعليقات فورية حول جودة تعليمهم من أجل   للط

 .تحسين أنفسهم
 .استراتيجية توفير استجابات فورية الداء الطالب فى المناقشة (2

أن المعلم يمكنه أن يحقق هدفه من المناقشات اإللكترونية    (Nishakumari, 2009)نيشاكيومارى   يرى    
فى    عند أولوية  ولهم  أهمية،  ذو  بأنهم  يشعرهم  مما  وسريع،  فورى  بشكل  الب  الط على رسائل  إلجابة  ا

م، وقد يسهم فى تحفيزهم على االندماج فى المناقشات، لذا يوصى بضرورة  الدخول إلى  االستجابه لرسائله
 منتديات المناقشة كل يوم من أجل مواكبة المحادثات الطالبية.  

يفضل مع االستجابة الوقتية استخدام تقييمات جذابة، وذات صلة بحياة الطالب، فمن خالل استخدام     
فهم الطالب لمفهوم معين، وقدرتهم على تطبيقه فى مواقف حقيقية، ومحاولة   منتديات المناقشة يمكن قياس  

الب وعملهم، ولن يعتمد هذا فقط على ما تعلموه من   ألحداث الجارية أو بحياة الط ربط محتوى الدورة إما با
الت أو مقاطع فيديو   أو  الفصل، ولكن أيًضا على ما جمعوه من تجاربهم الحياتية، ويمكن أن يقدموا مقا

 مواد أخرى كتطبيق على ما تم تعلمه.
 .استخدام اسئلة بنهايات مفتوحة استراتيجية (3

الب على اتخاذ      يفضل أن تكون موضوعات المناقشة فعالة، ومفتوحة النهاية، ومصممة لتشجيع الط
المقدمة    المفاهيم  المنظم، وتطبيق  التفكير  يتطلب  كذلك   عليها،  للرد  المعروضة   القضايا  بشأن  موقف 

الف فى الرأى يجب عرض أسباب،  ومبررات     بمحتوى التعلم  الذى يدور حوله النقاش، وإذا كان هناك اخت
 .مدروسة بعناية لدعم التعليقات المقدمة، وتشجيع التفكير النقدى

الب على المشاركة بحرية دون قلق دون أن تؤثر مشاركاتهم      كما تسهم المناقشة المفتوحة  فى تشجيع الط
تحقق أهداف  وتسمح بإجراء مناقشة متعمقة،    ، على درجاتهم، وبالتالى تشجيعهم على المزيد من التفاعل

يدفع سؤال المناقشة الجيد الطالب إلى التفكير فى موضوع معين، والتوسع فيما يتجاوز   التعلم، ويمكن أن
الحقائق المعطاة عالوة على ذلك يوجه سؤال المناقشة الفعال الطالب إلى تطبيق، وتوليف المفاهيم التى  

 يتم تناولها فى الفصل الدراسى فى مواقف حياتية.
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 .ر الطالب داخل المحادثات اإللكترونيةفنيات نش
 ( فنيات نشر الطالب فى المناقشات اإللكترونية كما يحددها البحث الحالى 1) جدول

 توضيحها  الفنية  م

أثناء املحادثة يفضل مخاطبتهم  الزمالء  عند التفاعل مع مخاطبة الزمالء بأسمائهم   1

 الطالب لفة والود بين  يحدث جو من األ ألن ذلك  باسمائهم

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 والنشر عند التعليق

 

 ينتهى بسؤال  كتعليق اجعل-

حتى يحدث االندماج فى املحادثة يفضل طرح سؤال فى نهاية 

ملناقشة قد يكون ش ئ تريد معرفة وجهة  ملنشور مما قد يثرى ا ا

الئك فيه   نظر زم

ملطروحة- ألفكار ا  تأمل ا

ال يكون رأيك مجرد مؤيد أو  الخرين  معارض ل يفضل ا حيث راء ا

ألقران ثم إبداء رأيك به،   يجب إلقاء نظرة متأمله على ما يعرض ا

والتفكير  الهادفة  ملوجهه  ا الستجابة  ا على  قادًرا  تكون  أن  يجب 

  الجيد

 التركيز على الفكرة باختصار 

قصيرة وواضحة   يفضل جعلها اذا شاركت نشر فكرة او منشور  

ألن الرسائل الطويلة يصعب قراءتها   ويشعر القارئ وذات مغزى 

 بامللل

بشكل  عدم التخوف من طرح وجهة النظر  3 الخرين  مع  اختلفت  ولو  حتى  نظرك  وجهة  طرح  يمكن 

الم مع دعم رأيك بأدلة   لطيف وودود دون حدة فى الك

ال يكتفى بالتعليق  التوقيت 4 ملحدد وا يفضل ان يشارك الطالب فى الوقت ا

ألخيرةاملعلى   نشور فى اللحظة ا

 
تدوير المعلومات حول موضوع معين، وذلك لتحليل وتقييم المعلومات    وتسهم المناقشات اإللكترونية فى    

( مما يؤكد على  280، ص2014للوصول إلى نتائج نهائية، واالتفاق حول استنتاجات عامة)نبيل عزمى،  
دور المناقشات اإللكترونية فى تداول المعرفة ومشاركتها بين الطالب مما يسهم فى توسيع خبراتهم واالستفادة  

 عضهم البعض، فمشاركة المعرفة فى حد ذاتها غاية وهى من مهارات القرن الحادى والعشرين.من ب
 مشاركة المعرفة.

الخبرة( بين      المهارات أو  المعلومات أو  تعد مشاركة المعرفة نشاط يتم من خالله تبادل المعرفة )أي 
المعرفة   الناس  ويتشارك  والمجتمعات،  واألقران،  األصدقاء  و  مثل  األفراد  القنوات  من  عديد  خالل  من 

ألخرى  ا التصال  ا ووسائل  الفيديو،  ومقاطع  العمل،  وورش  التعلم،  وجلسات  الجتماعات،  وا  .المحادثات، 
ولقد أدركت المنظمات أن المعرفة تشكل قيمه غير ملموسه اليجاد المزايا التنافسية والحفاظ عليها، حيث     
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ال تشكل التكنولوجيا سوى    دعم أنشطة تبادل المعرفة بشكل عام بواسطة أنظمة إدارة المعرفة، ومع ذلك 
عامل واحد من عديد من العوامل التى تؤثر على مشاركة المعرفة فى المنظمات، وتشكل مهارات مشاركة  
ألفراد يميلون إلى مقاومة مشاركة معارفهم مع   ا ألن بعض  المعرفة  المعرفة تحدًيا كبيًرا فى مجال إدارة 

 الزمالء .
(على أنها "سلوك األفراد  knowledge sharing skills )    KSS مهارات مشاركة المعرفة   عرفوت   

الت أو تطوير أفكار جديدة   آلخرين والتعاون معهم  لحل المشك لتوفير المعلومات المهمة والمعرفة لمساعدة ا
 (Wang, And Noe, 2010)أو تنفيذ السياسات أو اإلجراءات 

كة المعرفة على أنها مهارات تقاسم المعرفة أثناء التفاعالت االجتماعية للمشاركة  كما تعرف مهارات مشار    
الجتماعى، والذى يعد شرًطا أساسًيا لغرض إنشاء   ألفراد فى البناء المتعمد  للمعرفة  تأكيًدا للتواصل ا مع ا

 Sriratanaviriyakul,and El-Den, 2017)ومشاركتها)  الموارد
أنها      تعتمد على العوامل   كذلك ينظر إلى مهارات مشاركة المعرفة على  مهارات متغيرة بشكل كبير 

الفردية مثل السياق التنظيمى، والخصائص الشخصية، والجماعية، والثقافية، والفردية، والعوامل التحفيزية،  
 (Cabrera, Collins, and, Salgado, 2006). ومعتقدات األشخاص

 يمكن تحديد أهمية مهارات مشاركة المعرفة فيما يلى:رات مشاركة المعرفة. أهمية مها
ألن جميع المتعلمين يجب أن يشاركوا  - إلنتاجية والكفاءة: نظًرا  تحقق أقصى استفادة من المعرفة وتعزيز ا

قيمة  معلومات، ورؤى  وتلقى  لتقديم،  فرصة  لديه  متعلم  فإن كل  بهم،  الخاصة  المعرفة  تبادل  تجربة    فى 
التعاون،   على  تشجع  التى  إلنترنت  ا عبر  القيمة  المناقشات  على  العتماد  ا التعلم، ويمكن  كفاءة  لتحسين 

 والتعلم من 
 خالل تدفق المعرفة لدعم عمليات مشاركة المعرفة.

تسهم مهارات مشاركة المعرفة فى تحفيز المتعلمين على لعب دور نشط فى المناقشات اإللكترونية: حيث  -
للمساهمة فى المحادثات، وتبادل األفكار، وطرح األسئلة، وتحفيزهم على المشاركة بنشاط    تمنحهم فرصة

الحتفاظ بالمعرفة، وتحليل نتائج أنشطة التعلم الحالية وتخصيص   فى مواد التعلم التى يتفاعلون معها، وا
لل المستقبلية  الحتياجات  ا مع  تتناسب  التى  والغايات  ألهداف  ا على  بناًء  جديدة   .متعلمينبرامج 

تعد مشاركة المعرفة عملية تعاونية، حيث أن إنشاء ثقافة مشاركة المعرفة يمنح المتعلمين وصواًل مباشًرا  -
ألقران، ويمنح معلمهم مزيًدا من التبصر فى المعرفة الحالية أو فجوات التى قد تكون موجودة   إلى ردود فعل ا

ال محاوالت  فى  المعلومات  هذه  من  واالستفادة  بشكل  لديهم،  المتعلم  احتياجات  لتلبية  والتحسين  تطوير، 
 .أفضل

تشجيع  ثقافة مشاركة المعرفة بين المتعلمين و التواصل بشكل مفتوح مع بعضهم البعض، مما يمنحهم  -
الجماعية المعرفة  قاعدة  لتضخيم  والخبرات  اآلراء  مشاركة  فى  التحكم   .حرية 

إلنترنت، وتظهر نشاطه، وتشجع على التعاون وتبادل  مشاركة المعرفة يزيد من مشاركات المتعلم عبر ا-
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 األفكار.
ألسئلة فيصبحون أكثر  - ألفكار وطرح ا إلنترنت القدرة على مشاركة ا تمنح مشاركة المعرفة المتعلمين عبر ا

إللكترونى بناًء على   إللكترونى لديهم أيًضا الفرصة لتخصيص تجربة التعلم ا حماًسا للمشاركة فى التعلم ا
 وغاياتهم.  أهدافهم

إلنترنت التواصل بشكل مفتوح مع أقرانهم، مما يسمح لهم بالعصف الذهنى دون  - يستطيع المتعلمون عبر ا
قيود. فهم أحرار فى مشاركة آرائهم وخبراتهم من أجل توسيع قاعدة المعرفة الجماعية، يسير تبادل المعرفة 

  (Pappas, 2016) .جنًبا إلى جنب مع ثقافة التعلم الداعمة

، وأن التعلم عملية بنائية نشطة، ومستمرة تتضمن استمرارية اعادة  يؤكد بياجيه على عملية النمو المعرفى   
ألفكار، والمفاهيم الجديدة   الب حيث تتكون ا بناء الهياكل المعرفية، وتشكيلها نتيجة التفاعل بين المعلم والط
التفاعل، وتبادل   بخبرات اآلخرين لكن بتفسيرات شخصية لذا يجب أن تتاح فرص  من خالل االحتكاك 

( ويظهر ذلك واضًحا  39، ص  2007نى لنمو المتعلم وتعديل ابنيته المعرفية)عايش محمود زيتون، المعا
من خالل المناقشات اإللكترونية حيث تتاح للمتعلم فرصة مشاركة المعرفة، وإبداء الرأى، واالستفادة من  

 آراء اآلخرين، وخبراتهم.
ء الفرصة للمتعلم الكتساب، وإنتاج المعرفة فى أطر  وتشير النظرية البنائية االجتماعية إلى اهمية إعطا    

ويتحقق    فيجوتسكى على أن البيئة االجتماعية لها دور كبير في التطور المعرفى،اجتماعية، حيث يؤكد  
االندماج مع الجماعة واالستفادة من خبرات اآلخرين،   التى تتيح  التعلم التشاركية  ذلك من خالل بيئات 

ألقران، كما تشير النظرية إلى أن التعلم عملية  واكتساب المعرفة من خال ل التعاون، والمشاركة، وتفاعل ا
نشطة يعمل فيها الطالب لبناء معرفتهم من خالل ربطها بتجاربهم السابقة، وذلك من خالل مواقف حقيقية  

 (Brindley, Walti, and Blaschke, 2009 ). تعتمد على التفاعل مع البيئة االجتماعية
ثالث آليات   ) (Pappas, 2016يحدد بابازالتى تسهم فى احداث مشاركة فعالة للمعرفة.  اآلليات 

 تشجع الطالب على مشاركة المعرفة.  
 إنشاء مكتبة موارد مركزية على اإلنترنت. •

إلنترنت جزًءا أساسًيا من عملية التعلم، فهناك أوقات يحتاج فيها      يعد التعاون الجماعى عبر ا
إلنترنت إلى وصول سريع إلى المعلومات و تساعد مكتبة الموارد المتعلمين فى   المتعلمون عبر ا

المصغر   توسيع معارفهم وبناء مهاراتهم بشكل غير متزامن، وتعد مقاطع الفيديو الخاصة بالتعليم
عبر اإلنترنت والمحاكاة والعروض التقديمية، والرسوم البيانية إضافات مثالية يمكن أن تشجع  
المتعلمين على أن يسهم كل منهم فى بناء تلك المكتبة بموارد تساعد فى عملية التعلم، وتكون  

 متاحة لألقران.

https://elearningindustry.com/elearning-authors/christopher-pappas
https://elearningindustry.com/elearning-authors/christopher-pappas
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 تحديد مصادر المعرفة لدى الطالب. •
قيمة يحاول المعلم اكتشاف ما يعرفه المتعلمون أثناء تعلمهم  كل متعلم لديه مصادر معرفة    

من خالل االنترنت، وما لديهم من موارد يقدمونها ألقرانهم، وبمجرد تحديد مصادر المعرفة 
 .الخاصة بكل متعلم يقوم المعلم بدعوة المتعلمين إلنشاء مواد التعلم الخاصة بهم

 إنشاء مجتمعات التعلم عبر اإلنترنت.  •
تخدام منتديات النقاش، وشبكات التعلم االجتماعية، والمدونات كمنصات إليجاد مجتمعات  اس   

ألدوات للمتعلمين التعاون مع أقرانهم ومشاركة المعلومات   إلنترنت حيث تتيح هذه ا التعلم عبر ا
 .الحيوية

على أن انهماك الطالب فى المناقشات    (Klem and Connell,2004)ويؤكد كليم وكونيل    
 همالبط المعلمون  هؤالء يزود بحيث إليهم، الوصول  وسهولة  معلميهم رعاية اإللكترونية  يتوقف على 

الهتمام بهم داخل   مباشر، بشكل  طالب  لكل المساعدة ويقدمون  الراجعة، بالتغذية ويظهرون قدًرا من ا
 حقيق العائد من المناقشات.  ت سهم فىي مما السياقات التعليمية وخارجها

 االندماج فى المحادثات.
 بالطال  قبل  من الجهد وبذل ،القدرات واستثمار  ، واالهتمام ،االنتباه إلى تشير نفسية عملية. هو مفهوم االندماج

 (Klem and Connell, 2004) التعلم عملية أثناء
 ىف االنهماك النشطعلى أنه  (Baker, Clark, Maier and Viger, 2008)ويعرفه باكر وآخرون    

،  التعلم  عملية ى ف االستمرار عن الطالب تبعد ىالت  السلوك أنماط وكف  التعلم،  حدوث تيسر وأنشطة ، مهمات 
على المشاركة من أجل إتقان المعارف    وينطوى  التعلم   بعملية مباشرة صلة ىذ بنشاط  ب ال الط انشغالوهو  

 (Smiley and` Anderson, 2011). والمهارات

مع   الب  الط وكذلك  والمعلم،  الب  الط بين  والتفاعل  التصال  وا للعمل،  طاقة  أنه  على  أيًضا  ويعرف 
نظر   وجهات  إلى  الستماع  وا الت،  المشك حل  فى  الندماج  وا بعًضا،  بعضهم  لمساعدة  الئهم  زم

 .(Bigatel and Williams, 2014)اآلخرين

 : األولاالندماج    سلوك من نوعين  (Klem and Connell, 2004)وقد حددت دراسة كليم وكونيل  
  مدى   يظهر  لموقف ستجابةاال ى: الثان، و وانفعالية ومعرفية سلوكية عمليات  يتضمن ىالذ المستمر االنهماك هو
 سلوك ممارسة المقابل ى  ف أو المشكالت، ل جميع العمليات العقلية لح   وتوظيف   ،المثابرةو  ى، التحد ، صرار اإل

 . الفشل حالة ىف ىانسحاب

بريجز    الب، وإظهار مستوى من    (Briggs, 2015)بينما يرى  الط الندماج تشمل مشاركة  ا عملية  أن 
ألقران،  الهتمام نحو موضوع التعلم، وارتفاع مستوى الدافع للتعلم، والتفاعل مع المحتوى، والمعلم، وا وعلى  ا
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الب،   الستراتيجيات التى تساعد على التغلب على العقبات التى تحول دون مشاركة الط المعلم أن يحدد ا
 .يربط الطالب مع بعضهم البعض  لتحسين عملية االندماج كالبدء بنشاط استهاللى ووضع خطة

 لالندماج  . Tintoنظرية تينتو ❖
(على النظرية المعرفية االجتماعية باعتبارها  1993(اعتمدت نظرية االندماج أوالتكامل االجتماعى لتينتو

عدسة يمكن من خاللها دراسة العالقة التكاملية ثالثية األبعاد  بين المتعلم، والبيئة، والسلوك،  والدور الذى  
التفاعل فى المجتمعات   العالقة فى إكساب الطالب عديد من المعارف والمهارات من خالل  تؤديه هذه 

ستخدام نظرية االندماج لتينتو لدراسة الدور الذى يلعبه التفاعل بين الطالب فى استمرار  المعرفية، ويتم ا
التعلم من خالل االنترنت، وعدم التسرب من التعلم، إضافة إلى أن مناقشة الطالب حول موضوعات التعلم  

الالم األنشطة  لممارسة  فرصة  إتاحة  على  النظرية  وتؤكد  للموضوع،  فهمهم  تعميق  فى  نهجية،  تسهم 
 .(Long , 2012) (Karp, 2008) والتفاعالت غير الرسمية التى تسهم فى تحقق المثابرة للمتعلم 

 أشكال مشاركات الطالب التى تظهر مدى اندماجهم.   Kao, Lin and Sun, 2008)) يحدد كاو

حيث يتم من خاللها تقاسم األفكار، وهى مرحله   :هى أبسط أشكال المشاركه  المشاركة األساسية -
 تعتمد على وجود دافع ذاتى لدى المتعلمين.  

: يتشارك الطالب فى التلميحات، وتعليمات التعلم والتى يمكن أن تحفز  المشاركة فى اإلشعارات-
األفكار، وتزيد من اندماجهم فى التعلم.    

المشاركه من خالل المناقشات، والحوارات  . وفيها تزيد فرص المشاركه مع تقاسم التفاعالت-
 الجماعية.  

تعتمد على رغبة جميع األطراف فى استكمال الخبرات المعرفية لديهم من خالل  و . المشاركه الواعية-
.خبرات اآلخرين، وهى أعلى حاالت االندماج فى التعلم  

  المحادثات اإللكترونية.  أهم أسباب المشاركة واالندماج فى
الع على أفكار جديدة.- الط  أن يعرض المشاركون خبرات نجاحهم مما يتيح ا

الندماج فى المحادثات الرغبة فى مشاركة المعرفة والموارد. -  يمكن أن يكون سبب ا
 االستفادة من المعلم فهو مصدر الخبرة والحكمة واإلرشاد. -

التعلم.   في  االندماج  ممستويات  التعلم  تتحدد  وبيئات  المناقشات  فى  التعلم  فى  االندماج  ستويات 
 اإللكترونية التشاركية فى خمس مستويات هى.

ألول: وفيه يبدأ المتعلم بمشاهدة الحدث.    المستوى ا
 المستوى الثانى: مشاركة الحدث مع آخرين.

 الثالث: مستوى التعليق أى إبداء الرأى.  
النتاج فيها يصل   المتعلم لمرحلة المساهمة بأفكاره.الرابع: مستوى ا
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ألكبر فى متابعة   النخراط فقائد المجموعة يقع عليه العبء ا الخامس: مستوى القيادة وهو أعلى مستوى ل
 تعلم زمالئه وتوجيه التعلم وإدارة المجموعة.  

 المحادثات ويوضحها الشكل التالى. يحدد البحث الحالى سبل دعم عملية االندماج فى 
 عرض موضوعات للمناقشة ذات اهتمام مشترك.-
 تشجيعهم والتحفيز المستمر للمشاركة فى المحادثات.-

 تعجب.........(. -دهشة -الحالة االنفعالية)حماس -الموارد  – تنوع المشاركة فى  الرأى 
 .(.تقرير ..  – تقديم منتج مشترك فى نهاية المناقشة )ملخص -
 
 
 
 
 
 
 

 ( سبل دعم االندماج فى المحادثات كما يحددها البحث الحالى 3شكل )
 منهج البحث.  

الفروض، وقياس أثر المتغيرات المستقلة على   وذلك الختبار التجريبى  شبه  اتبع البحث الحالى المنهج   
التطبي  المجموعة الواحدة مع مقارنة  التجريبى ذو  التابعة، واستخدم البحث التصميم  القبلى  المتغيرات  قين 

 والبعدى.  

 المتغيرات المستقلة. 
 استرتيجيات تنظيم المناقشات اإللكترونية.

 تصميم جلسات تفاعلية تزامنية. -
 االستجابات الوقتية ألسئلة الطالب.   -

 استخدام أسئلة بنهايات مفتوحة. -
 المتغيرات التابعة. 

 مهارات مشاركة المعرفة.  -

 االندماج فى المحادثات.-
 البحث.فروض 

المجموعة التجريبية فى   بين0,05≥  مستوي  عند إحصائياً  دالل فرق  يوجد   . 1 متوسطى درجات طالب 
 التطبيقين القبلى والبعدى لمقياس مهارات مشاركة المعرفة لصالح التطبيق البعدى.

سبل دعم 

االندماج فى 

 المحادثات

موضوع ذو اهتمام طرح 

 مشترك

 تنوع المشاركةالحث على 

 الحالة –الموارد –ى رأ)الفى

 الشعورية(

تقديم منتج الحث على 
 مشترك

تقرير -ملخص   

تشجيع والتحفيز ال

للمشاركة  للطالبالمستمر

 فى المحادثات
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المجموعة التجريبية فى    متوسطى بين0,05≥  مستوي  عند إحصائياً  دالل فرق  يوجد .2 درجات طالب 
 التطبيقين القبلى والبعدى لمقياس االندماج فى المحادثات لصالح التطبيق البعدى.

 إجراءات البحث. 
 اواًل اعداد مقياس مهارات مشاركة المعرفة.

قياس مهارات مشاركة المعرفة لدى طالب قسم تكنولوجيا    :يتمثل الهدف فى تحديد الهدف من المقياس-
 التعليم.

: تم تحديد محاور المقياس، وبنوده بعد اإلطالع على عديد من الدراسات مثل  تحديد محاور المقياس-
مقياس   مكتوبة   ) (Pappas, 2016  (Yi, 2009)دراسة  معرفية  )مساهمات  المحاور  ــــــــــــ    وتضمنت 

 (.معرفىال ــــــــــــــــ التبادل التواصل المعرفى الغراض تنظيمية
مجموعة من العبارات تحت كل محور من المحاور السابقة،    : حدد البحث الحالى تحديد عبارات المقياس-

روعى عند صياغتها أن تكون مرتبطة ببعضها البعض من ناحية وبموضوع المقياس من ناحية أخرى،  
( عبارة فى الصورة األولية للمقياس، وقد تدرجت اإلجابة على عبارات  20وبلغت عدد عبارات المقياس)  
 شدة، موافق، غير متأكد، غير موافق، غير موافق بشدة(.المقياس تدرج خماسى )موافق ب

 الكفاءة السيكومترية لمقياس مهارات مشاركة المعرفة. -
ألولية على مجموعة من المحكمين فى - الصـــدق الظاهرى للمقياس .تم عرض المقياس فى صـــورته ا

ومالءمته   بارته، العلمية لع الدقة حيث من حول المقياس أرائهم تخصــــص تكنولوجيا التعليم لمعرفة
 وقد أوصـــــــــى المحكمون بتعديل العبارات بالمحاور الرئيســـــــــة،  إرتباط ومدى وارتباطه بالهدف منه، 

 المحكمون.  إليها أشار التى التعديالت جميع وقد تم اجراء العبارات،  بعض صياغة
لتحديد مدى ثبات المقياس طبق على عينة اســــــــــــــتطالعية من طالب قســــــــــــــم تكنولوجيا   ثبات المقياس. -

ــتحدام طريقة 10التعليم بكلية التربية النوعية عددهم)  ــاب معامل الثبات باســــ ــاق   معامل(، ثم تم حســــ االتســــ
ــتوى مناســـــــــــــب من   ( 0,78وجاءت قيمته) لفاكرونباخ  أل  الداخلى مما يدل على أن المقياس يتوفر فيه مســـــــــــ
 .يسمح بتطبيقه  الثبات

( إلجابة  4( إلجابة "موافق بشـدة" و ) 5.تم تصـحيح المقياس بحيث تخصـص درجة ) تصححي  المقياس-ج
ــدة"،  وـبذـلك  1( إلجـاـبة "غير موافق و) 2( إلجـاـبة "غير مـتأكـد" و) 3"موافق" و)  ( إلجـاـبة "غير موافق بشــــــــــــ

  درجة(. 100تكون النهاية العظمى للمقياس )  
 س. الصورة النهائية للمقيا-

ــورته النهائية إلى )      ــل عدد مفردات المقياس فى صـــــ ــمه على  20بعد تحكيم المقياس وصـــــ ( مفردة مقســـــ
 ثالثة محاور. 

 ثانيا: إعداد مقياس االندماج فى المحادثات.

https://elearningindustry.com/elearning-authors/christopher-pappas
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المقياس- الهدف من  الندماج فىتحديد  ا المحادثات لدى طالب كلية    :يتمثل الهدف فى قياس مستوى 
 التربية النوعية.

: تم تحديد محاور المقياس وبنوده بعد اإلطالع على العديد من الدراسات مثل  تحديد محاور المقياس-
 (؛ 2015(، احمد صادق )2013ورفعة الزعبى)  (Klem,and Connell,2004)دراسة كليم وكونيل  

(Fletcher, 2015)     ،على ضوء هذه الدراسات ووفقًا لطبيعة المقياس، والهدف منه تم صياغة العبارات
حيث تأتى العبارات تحت محاور محددة، وقد حدد البحث الحالى ثالثة محاور رئيسة للمقياس هى)اإلهتمام  

 ـ االلتزام ـ المثابرة(.

: حدد البحث الحالى مجموعة من العبارات تحت كل محور من المحاور السابقة ، روعى  راتتحديد العبا-
عند صياغتها أن تكون مرتبطة ببعضها البعض من ناحية وبموضوع المقياس من ناحية أخرى ، وبلغت  

ياس  ( عبارة فى الصورة األولية للمقياس، وقد تدرجت اإلجابة على عبارات المق23عدد عبارات المقياس) 
تدرج خماسًيا وفقًا لمقياس ليكرت الخماسى تمثلت فى )موافق بشدة ـ موافق ـ غير متأكد ـ غير موافق ـ غير  

 موافق بشدة(.
 الكفاءة السيكومترية للمقياس. -
 . تم عرض المقياس فى صــــــــــورته األولية على مجموعة من المحكمين إلســــــــــتطالعصحححححححدا المقياس-

العبارات بالمحاور الرئيســــــة،   إرتباط ومدى العلمية لعبارته،  الدقة حيث من حول المقياس أرائهم
 وبعد استطالع رأى المحكمين أعدت الصورة النهائية للمقياس. 

لتحديد مدى ثبات المقياس طبق على عينة اسـتطالعية من طالب قسـم تكنولوجيا التعليم   ثبات المقياس-
  االتســــاق الداخلى  معاململ الثبات باســــتحدام طريقة  (، ثم تم حســــاب معا10بكلية التربية النوعية عددهم) 

مما يدل على أن المقياس يتوفر فيه مســــــــــــــتوى مرتفع من الثبات الذى    ( 0,81وجاءت قيمته) لفاكرونباخ  أل
 .يسمح بتطبيقه

(  4( إلجابة "موافق بشــــــــدة" و ) 5تصــــــــحيح المقياس بحيث تخصــــــــيص درجة )   .تمتصححححححي  المقياس-ج
( إلجـابـة غير موافق بشـــــــــــــــدة،  1( إلجـابـة "غير موافق و) 2( إلجـابـة "غير متـأكـد" و) 3إلجـابـة "موافق" و) 

   درجة(. 125وبذلك تكون النهاية العظمى للمقياس )  
 الصورة النهائية للمقياس. -

( مفردة مقســـــمه على 25المقياس فى صـــــورته النهائية إلى )  بعد تحكيم المقياس وصـــــل عدد مفردات
 ثالثة محاور. 

 مناقشات اإللكترونية القائمة على استراتيجيات تنظيمية محددة.لالتصميم التعليمى ل

والتى تم استخدامها فى تطبيقات متنوعة للتعليم    على عديد من نماذج التصميم التعليمى،  االطالع   تم   
، وقد تم فحصها، وتحليلها لالستفادة منها، وقد تبنى البحث الحالى  إضافة إلى النموذج العام  اإللكترونى

http://soundout.org/author/adam/
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  وذلك لمرونتة وامكانية تطويعه لتصميم بيئات تعليمية مختلفة، ويتضمن   ADDIEنموذج التصميم العام  
 يلى.خمسة مراحل يتم عرضها فيما 

 أوال.مرحلة التحليل.

د الهدف  العام فى البحث الحالى فى تنمية مهارات مشاركة المعرفة واالندماج  تحد  تحليل األهداف العامة.-
فى المحادثات لدى طالب قسم تكنولوجيا التعليم من خالل المناقشات اإللكترونية القائمة على استراتيجات  

 تنظيمية محددة.

لوجيا التعليم لمهارات  . تحددت المشكلة البحث الحالى فى حاجة  طالب قسم تكنو تحليل وتحديد المشكلة-
 مشاركة المعرفة، واالندماج فى المحادثات باستخدام استراتيجيات تنظيمية محددة داخل المناقشات إلكترونية.  

. تم تحديد العينة المستهدفة للبحث وهم طالب الفرقة الرابعة بقسم تكنولوجيا  تحليل خصائص المتعلمين-
 منصات اإللكترونية، ومنتديات النقاش.لديهم خبرة سابقة فى استخدام الالتعليم 

 ثانًيا. مرحلة التصميم. 

وتتعلق هذه المرحلة بإعداد ووصف البيئة التعليمية والمتمثلة وفق البحث الحالى فى ساحات المناقشة     
استراتيجات على  القائمة  المحددة،    اإللكترونية  التعليمية  األهداف  تحقيق  تكفل  بصورة  محددة  تنظيمية 

 وتتضمن تلك المرحلة الخطوات التالية:

.تحديد األهداف التعليمية: ارتبطت األهداف التعليمية بالمتغيرات التابعة والتى تمثل نواتج تعلم وتتعلق  1
 بمهارات مشاركة المعرفة، واالندماج فى المحادثات.

إللكترونية على تناول موضوعات ترتبط بمقرر ".تحديد المحت2 تصميم  وى التعليمى. اعتمدت المناقشات ا
 " للفرقة الرابعة تكنولوجيا التعليم.المواقف التعليمية

 .تصميم استرتيجيات تنظيم المناقشات اإللكترونية: اقتصر البحث الحالى على االستراتجيات التالية.3
 تنظيم المناقشات اإللكترونية  ( استرتيجيات 2جدول )

 آلية تنفيذها  االستراتيجية التنظيمية  م
تحديد موعد لعقد مناقشة تزامنية واعالنه للطالب لدخول فى الوقت  استراتيجية تصميم جلسات تفاعلية تزامنية  1

 المحدد 

الوقتية  2 االستجابات  توفير  استراتيجية 
 السئلة الطالب

 الوقتية فى 

 اسئلة واستفسارات الطالب الرد على 

 دعم وتعزيز االستجابات المحمودة للطالب. -

 تصحيح بعض األفكار. -

 مثل  متنوعةتولد طرق عرض طرح أسئلة  استخدام أسئلة بنهايات مفتوحة 3

 اشرح وجهة نظرك فى .. 
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 ماهى مقترحاتكم حول.....

 كيف تبررو حدوث هذا األمر....

يتأثر      منهم  أكثر من طرف، كل  بين  متبادل  عبارة عن سلوك  التفاعل  التعليمية:  التفاعالت  تصميم 
باآلخر، ويعد تصميم التفاعالت التعليمية الخاصة ببيئة التعلم من الخطوات المهمة فى بناء بيئة التعلم،  

، وفى ساحة النقاش يتاح لعضو  حيث يؤدي ذلك إلى وجود عالقة تفاعلية مباشرة، بين المتعلم وبيئة التعلم 
إلى رابط   االشارة  أو  ملفات  أو رفع  المطروحة  الموضوعات  التعليق على  أو  أما طرح سؤال  المجموعة 

 يتضمن وثائق تدعم الفكرة.

 

 

 

 

 

 
 ( التفاعل بين الطالب والمعلم من خالل المناقشات اإللكترونية 4شكل )

 ثالًثا. مرحلة التطوير 

 هذه المرحلة يتم تجهيز منصة العمل وتمثلت  فى منصة ادمودو، وتتضمن الخطوات التالية: فى

تضمنت هذه الخطوة عمل حساب على منصة ادمودو للمعلم والحصول    .اعداد منصة المناقشة1
 على الكود الخاص بالمقرر لتسليمه للطالب للدخول على المقرر وساحة المناقشة.

 

 

 

 

 

 
 حساب على المنصة ادمودو وتحديد كودالدخول للطالب  ( عمل5شكل )
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هذه الخطوة تم رفع موادالمرتبطة بالمقرر من صورة ملفات وعروض   رفع مواد التعلم على المنصة.في . 2
الع على المحتوى قبل طرح مناقشات حوله الط  .تقديمية ل

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( رفع المحتوى ومواد التعلم 6شكل )

. بعد إعداد أدوات القياس، وتحكيمها للحكم على صالحيتها، واجازتها تم تحميلها  المقاييس الالزمة تحميل  
على منصة ادمودو ليتم التعامل معها إلكترونًيا من قبل عينة البحث، وقد تمثلت فى مقياس مشاركة المعرفة  

 ومقياس االندماج فى المحادثات.   

التنفيذ واالتاحة    .هىرابُعا. مرحلة  الوصول،  امكانية  المسهدفة مع  للفئة  التعلم  بيئة  تقديم وتسليم  مرحلة 
الب للمحتوى فى أى مكان ووقت دون صعوبة، وقد تضمنت هذه المرحلة عدة   الم الط بسهولة بمعنى است

 خطوات تتضح فيما يلى.

 التجربة االستطالعية للبحث(.) التجريب المبدئى لبيئة التعلم-أ

نصة النقاش على عينة من طالب الفرقة الرابعة بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية  تم تجريب م   
كعينة استطالعية، وكان  اختيروا بطريقة عشوائية  ( طالب وطالبة، وقد  10وعددهم)   جامعة جنوب الوادى

اللها من وجهة  من هذه المرحلة معرفة مدى صالحية المنصة المقترحة لتنفيذ تجربة البحث من خ  الهدف
نظر الطالب من حيث مدى سهولة التعامل معها بشكل عام، وآلية المشاركة، ونظام التعليق، وقد جاءت  
معظم المشكالت فى صعوبة التسجيل والدخول للموقع، وتم تقديم دعم فنى بشكل مستمر للطالب للتأكد  

االستطالعية   التجربة  الهدف من  كان  المنصة، وكذلك  دخولهم على  القياس وحساب  من  أدوات  ضبط 
 م.   2020- 11-8حتى  2020-11-1الصدق والثبات، وقد طبقت التجربة االستطالعية فى الفترة من 
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البحث(. ) -ب تجربة  التطبيق  وتقديم  تسليم  بقسم    التعلم بيئة  تم  الرابعة  بالفرقة  الطالب  من  البحث  لعينة 
ى المنصة، طلب منهم االجابة على المقاييس  تكنولوجيا التعليم، وبعد تسجيل جميع الطالب والدخول عل

المرفوعة على المنصة، ثم بدأ التفاعل مع ساحات النقاش، وفق التعليمات المحددة واسترتيجيات العمل  
 12/2020/ 20إلى   2020/ 11/ 10المتفق عليها مع المعلم 

 .وتتضمن هذه الخطوة ما يلى.إدارة المناقشات

طواته من خالل المنصة: تم تعريف الطالب بالبيئة التعليمية والدور  تعريف الطالب بطبيعة التعلم وخ-
المنوط بكل منهم، والهدف من المناقشات، وإتاحة موضوعات التعلم فى صورة دروس عبر المنصة كما  

 (.8فى شكل) 

ثراء  تنفيذ المناقشات وتطبيق استراتيجيات تنظيم العمل: أكد المعلم على ضرورة المشاركة بالرأى والفكر إل-
 التعلم، وقد تم تحديد قواعد تنظيمية للعمل.

 

 

 

 

 

 

 
 ( بعض القواعد التنظيمية للعمل فى ساحة النقاش 7شكل )

طرح أسئلة بنهايات مفتوحة.تم استخدام عدد من األسئلة أثناء المناقشة ال يكتفى باالجابة عليها نعم أو  -أ
 ال مثل:

 .......ما مقترحاتكم حول.....كيف تبررو حدوث هذا األمر....(. )اشرح وجهة نظرك فى 
 االستجابة الفورية.حرصت الباحثة على سرعة االستجابة للطالب سواء فى:-ب
 الرد على أسئلتهم واستفساراتهم.-
 دعم وتعزيز استجابات الطالب الجيدة.-
الجابات التى قد تكون مغلوطة لدى الط- ألفكار وبعض ا  الب.تصحيح بعض ا
لالعالن عن وقت اللقاءات التزامنية    calendar تصميم جلسات تفاعلية تزامنية. استخدمت الباحثة  -ج

الب حتى يلتزموا بالدخول فى الوقت المحدد وكان بمعدل لقائين اسبوعيًا.  مع الط
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 . وتضمنت هذه المرحلة ما يلى.خامًسا مرحلة التقويم
بعد تطبيق التجربة البحثية طبقت األدوات والمتمثلة فى مقياس مهارت مشاركة المعرفة،    .التقويم النهائى.1

 ومقياس االندماج فى المحادثات على المجموعة التجريبية 
 ، وسيتم عرضها فى الجزء التالى.وتفسيرها   ، ومناقشتهابعد إجراء المعالجة االحصائية، النتائج  .عرض2
   والخروج ببعض التوصيات.  ، إصدار حكم على بيئة التعلم  . 3

 نتائج البحث. 

 لالجابة على السؤال الثانى والذى ينص على.
 ؟  استراتيجيات تنظيم المناقشات اإللكترونية على مهارات مشاركة المعرفة ثرأما 

 تم التحقق من صحة الفرض األول والذى ينص على.  لالجابة عنه  
الً  فرق  يوجد  . 1 فى   بين0,05≥  مستوي  عند إحصائياً  دا التجريبية  المجموعة  طالب  درجات  متوسطى 

 التطبيقين القبلى والبعدى لمقياس مهارات مشاركة المعرفة لصالح التطبيق البعدى.
البارامترى والجدول التالى يوضح ذلك. الحصاء ال  وقد تم تطبيق اختبار ويلكسون ل

لمقياس مهارات مشاركة المعرفة   بالنسبةوداللتها اختبار ويلكسون   قيمة متوسط الرتب ومجموعها و (: حساب 3جدول )  
 

 النطبيق 
درجات 

 الحرية 
 العدد

متوسط  

 الرتب 

مجموع  

 الرتب 
 الداللة  "   zقيمة " 

 حجم التاثير 

 القبلى 
15  16 

8,50 136,00 
3,52 

 دالة عند 

 0,01 

0,8 

 البعدى 

البارامترية أن  يتضح    3  باستقراء البيانات في جدول     قد بلغت    قيمة اختبار ويلكسون للعينات المرتبطة ال
، والذى ينص  األول  التجريبى، وبناًءا عليه تم قبول الفرض  (  0,01وهى قيمة دالة عند مستوى) (،  3,93) 

درجات طالب المجموعة التجريبية فى    متوسطى بين0,05≥  مستوي  عند إحصائياً  دالل فرق  وجودعلى  
، كذلك جاءت قيمة حجم  التطبيقين القبلى والبعدى لمقياس مهارات مشاركة المعرفة لصالح التطبيق البعدى 

ألثر لتساوى)   ( وهى قيمة مرتفعة.0,8ا
 :ىويمكن تفسير تلك النتيجة على النحو التال

تتطلب طريقة طرح األسئلة ذات النهايات المفتوحة من الطالب البحث واطالع، وتجميع قدر من   ▪
أنها  تستوجب عرض تجارب يمكن االستفادة  المعلومات، والسعى لمشاركتها مع الزمالء ، كما 

منها، وتحفيز العقل لالكتشاف، وتتطلب فحص بعض النظريات والقوانين، وفى النهاية تقديم كل  
 لخبرات لألقران ومشاركتها معهم.  هذه ا

ساعد المزج بين األسئلة واألجوبة المرئية على دعم مشاركة المعرفة بين الطالب لتصل لجميع   ▪
 . Hardless,2007 )المشاركين، وتثرى خبراتهم المعرفية ويتفق ذلك مع دراسة ) 
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الجلسات التزامنية على تحفيز الطالب لعرض أفكارهم ومشاركتها مع أقرانهم     حرص المعلم فى  ▪
 بشكل ميسر وبسيط.  واالتزام بمشاركة المعلومات الضرورية

المجتمعية   ▪ التنمية  لتتفق ونظرية  النتيجة السابقة    community development theoryتأتى 
المناقشات ا  Skinner, 2009)لسكينر)  الجيدة أصبحت ضرورة  والتى تشير إلى أن  إللكترونية 

ديناميكية إليجاد مجتمع من المتعلمين قد ال تتوفر لديهم فرصة المشاركة الحقيقية فى الفصل،  
وفشلوا فى االنضمام إلى مجتمع التعلم فى البيئة الصفية التقليدية، لتأتى المناقشات اإللكترونية  

ة وإنما تعتمد على  التفاعل مع اآلخرين لتتيح لهم فرصة ال تقتصر على وجودهم داخل المجموع
 من خالل تقديم مساهمات ومشاركات حقيقية فى المناقشات وترتكز على مشاركة المعرفة.

الجتماعية لها دوًرا  تتفق النتيجة السابقة مع نظرية  كذلك   ▪ فيجوتسكى التى تؤكد على أن البيئة ا
تتيح االندماج مع المجموعة،    التىشات  المناق ويتحقق ذلك من خالل    كبيًرا فى التطور المعرفى،

ألقران،   الل التعاون، والمشاركة، وتفاعل ا آلخرين، واكتساب المعرفة من خ الستفادة من خبرات ا وا
كما تشير النظرية إلى أن التعلم عملية نشطة يعمل فيها الطالب لبناء معرفتهم من خالل ربطها  

  ى التفاعل مع البيئة االجتماعية بتجاربهم السابقة، وذلك من خالل مواقف حقيقية تعتمد عل
 .لالجابة على السؤال الثالث والذى ينص على 

 ؟  استراتيجيات تنظيم المناقشات اإللكترونية على االندماج فى المحادثات  ثرأما 
 تم التحقق من صحة الفرض الثانى والذى ينص على.  لالجابة عنه  

متوسطى درجات طالب المجموعة التجريبية فى   بين0,05≥  مستوي  عند إحصائياً  دالل فرق  يوجد .1
 لصالح التطبيق البعدى. االندماج فى المحادثات التطبيقين القبلى والبعدى لمقياس 

 
االندماج فى المحادثات لمقياس  بالنسبةوداللتها اختبار ويلكسون   قيمة متوسط الرتب ومجموعها و (: حساب 4جدول )  

 

 النطبيق 
درجات 

 الحرية 
 العدد

متوسط  

 الرتب 

مجموع  

 الرتب 
 الداللة  "   zقيمة " 

 حجم التاثير 

 القبلى 
15  16 

8,50 136,00 
3,51 

 دالة عند 

 0,001 

0,8 

 البعدى 

البارامترية  أن  يتضح      4  باستقراء البيانات في جدول    قد بلغت    قيمة اختبار ويلكسون للعينات المرتبطة ال
الثانى، والذى ينص على    التجريبى، وبناًءا عليه تم قبول الفرض  (  0,01وهى قيمة دالة عند مستوى) )(،  
متوسطى درجات طالب المجموعة التجريبية فى التطبيقين   بين0,05≥  مستوي  عند إحصائياً  دالل فرق  يوجد

كذلك جاءت قيمة حجم األثر  لصالح التطبيق البعدى، و   االندماج فى المحادثات القبلى والبعدى لمقياس  
 ( وهى قيمة مرتفعة.0,8لتساوى) 

 :ىويمكن تفسير تلك النتيجة على النحو التال
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اًل   ▪ الستجابة الوقتية فى المناقشة عام الل استراتيجية ا الستجابة من قبل المعلم  من خ تعد سرعة ا
الندماج فى  المحادثات، فالمتعلم إذا شعر باالهمال أو تأخر الرد من قبل المعلم   مؤثًرا على زيادة ا

 يفقد حماسه للمشاركة واالنهماك فى مهام التعلم.
ساهمت جودة المناقشات والتى تتحققت من خالل استراتيجيات تنظيمها فى حفز الطالب على   ▪

 المحادثات.والتى تعبر عن قدر كبير من االندماج فى  فعالة الو  المثمرة، ةالمشارك
شجعت اللقاءات التزامنية أثناء المناقشات الطالب على االندماج فى المحادثات مع المعلم والزمالء   ▪

 (. (Fletcher, 2015 حيث وفرت تغذية مرتدة فى الوقت الحقيقى، وتؤيد هذه النتيجة دراسة فليتشر
الندماج فى المحادثات حيث شجعت   ▪ إللكترونية بصفة عامة فى تحسن مستوى ا ساهمت المناقشات ا

على  التعبير عن الذات، والعمل مع الجماعة مما ساهم فى تحقيق مستوى عال من المشاركة  
 .   DeCristofaro, Ford, and Klein, 2014)واالنغماس فى التعلم، وذلك ما ايدته دراسة) 

 : اآلتيه  التوصيات استخالص يمكن السابقة  النتائج خالل من :البحث توصيات
إللكترونية، لدورها القوى فى    - توجيه وتدريب أعضاء هيئة التدريس على استرتيجات تنظيم المناقشات ا

 ، وتحقيق أهدافها.نجاح المناقشات 
حث أعضاء هيئة التدريس على ضرورة التركيز على مهارات مشاركة المعرفة بإعتبار أن العصر الحالى  -

 هو عصر المعرفة فمن الطبيعى أن يحرص األساتذة على تنمية تلك المهارات لدى طالبهم.
يتأتى  السعى لتعزيز اندماج الطالب فى مجتمعات التعلم عن بعد، ومنها المناقشات اإللكترونية حتى  -

الستفادة القصوى من هذه المحادثات.  تحقيق ا
 على ضوء النتائج يقترح البحث الحالى ما يلى:البحوث المقترحة. 

 دراسة أثر استخدام استرتيجيات تنظيم المناقشات اإللكترونية على دافعية المشاركة فى المحادثات. -
استرتيجيات   - استخدام  أثر  فى    دراسة  النشر  وجودة  الناقد  التفكير  على  اإللكترونية  المناقشات  تنظيم 

 المناقشات.
   وضع تصور الستراتيجيات تنظيمية لمجتمعات التعلم عبر الويب يحفز على مشاركة المعرفة وادارتها. -
 المناقشات اإللكترونية وأثرها على االندماج فى المحادثات.دراسة أنماط حضور المعلم فى  -

  

http://soundout.org/author/adam/
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لمراجعا  

 المراجع العربية.
  M-Learningفاعلية برنامج تدريبى مقترح قائم على التعلم المتنقل    0( 2015أحمد الصادق عبد المجيد) -

قبل   الرياضيات  معلمى  لدى  تعلم رقمية  التعلم وتصميم وحدات  فى  االنخراط  مهارات  تنمية  فى 
اإلكترونى والتعليمالخدمة،   للتعليم  الرابع  الدولى  الفترة منعن بعد   المؤتمر  مارس،    5-2، فى 

2015 . 
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