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سات نموذج مجت مع 'ستقصاء #" ب ئات التعلم �لك��ونية من وج�ة رواقع مما

اسات العليا #" *لية ال��بية بجامعة نجران   رنظر طالبات الد

  سمر دمحم سعيد ا12ر0ي

ــة  ــة العر5يـــــ ــــران، اململكـــــ ــة نجـــ ــ ــ ــــة، جامعـ ــــة ال��بيــ 9س، *ليـــ ــــد ــر التـــ ــ ــــا;: وطـــ رقــــــسم املنـــ ق

  السعودية

  smalharbi@nu.edu.sa: البريد اإللكتروني

مBCص 
َّ َ ُ  

ســــات نمــــوذج مجتمــــع 	ستقــــصاء  ـــع مما اســــة إ�ــــ� التعــــرف ع�ــــ� واقـ َ#ــــدفت الد َُ رُ ُّر َّ ّ َ
ِ

َ را01ــــضو املعر-ــــ, (َ

 2345 ونـا مـن وج>ـة نظـر طالبـات ) رو	جتما6, والتد -, بKئات التعلم GلكDEونيـة -ـ, ظـل جائحـة <و
َ َ

ِ ر ِ
ّ َّ

اسات العليا -, <لية  ِالد ُِ ر
الDEبية بجامعة نجران، كما #دفت إ�� معرفـة أثـر متغMـDات ّ

َ َ َ َّ
نـوع الDUنـامج، (

ــــية اســـ ــــــع ) رالقـــــــسم، الـــــــسنة الد ســـــــات مجتمـ ــــو مما ـــــات العليـــــــا نحـــ اســ ـــات الد ــــتجابات طالبــــ ــــ, اســـ ر-ـــ ر
َ ُ

ِ
ّ

اسة ع��  ر	ستقصاء -, بKئات التعلم GلكDEونية، وتم استخدام املن_^ الوصفي، وطبقت أداة الد ِ
ّ ََّ ُ ْ َ َّ ِ

اســات العليــا -ــ, <ليــة الDEبيــة، وتــم تحليــل البيانــات الfـــ2 ) 95(ة قوام>ــا عينــ َطالبــة مــن طالبــات الد َ َُّ َّ
ر ِ

ّ

ــــ, البKئــــــة  ــــات نمــــــوذج مجتمــــــع 	ستقــــــصاء -ــ ســ اســــــة أن مــــــستو مما ـــائج الد ِجمعــــــت، وأظ>ــــــرت نتـــ َِ َُ ُ َ ُ رَ ىر َ َّ ّ ُ َُ َ ْ َ
ِ

ق دالــ وGلكDEونيـة <ــان عاليــا، كــذلك أظ>ــرت النتــائج عــدم وجـود فــر ِ َ َ ً ة إحــصائيا تبعــا ملتغMــD القــسم َ
ُ ً ً

5ـ234 لنمـوذج 	ستقـصاء -ـ,  pاض nطفـال -ـ, مجـا�, ا01ـضو املعر-ـ, وا01ـضو التد رلصاq1 قسم  ر
َّ ر ر

َّبKئــــات الـــــتعلم GلكDEونيــــة
اســــة قـــــدمت عــــددا مـــــن التوصــــيات مstـــــا. ِ ـــ, ضــــوء نتـــــائج الد و-ــ

ً ً ُ
ر ِ

ّ
ِ ْ pب : َ رتـــــد

ــــع 	س ـــات نمــــــوذج مجتمــ ســـ راملعلمــــــMن ع�ــــــ� اســــــتخدام مما
ُ

ـــات الــــــتعلم  ــــD بKئـــ ــــ, التعلــــــيم عUــ تقــــــصاء -ــ
ُّ َّ َّ

ِ
ْ َ

  .GلكDEونية

َّالIلمـــــات املفتاحيـــــة َُ َ
ــــوذج مجتمـــــع 	ستقــــــصاء، بKئـــــة الـــــتعلم GلكDEونيــــــة، ا01ـــــضو املعر-ــــــ,، :ِ ِ نمــ

ْ َُ َ
ر ُ ُّ َّ

ِ َ َُ َ

2345، ا01ضو 	جتما6, ِا01ضو التد ِ
ْ ر ُر ُ

ِ ر
ْ َّ.  
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Covid-19 pandemic: exploring community of inquiry 
practices in e-learning environments from graduate female 
students' views at education collage at Najran University 

Samar Mohammed Alharbi 

Curriculum and instruction department, Education collage, 
Najran University, Saudi Arabia  

E-mail: smalharbi@nu.edu.sa 

Abstract 

the study aimed to identify the practices of the community of inquiry 

framework (cognitive, social and teaching presences) in e-learning 
environments in Covid-19 pandemic from the views of graduate 

students at the College of Education at Najran University, and also 
aimed to know the impact of variables (type of program, department, 

academic year ) in the responses of graduate students towards the  

community of inquiry practices in e-learning environments, and the 

descriptive method was used, and the study instrument was applied to 

a sample of (95) female graduate students in the College of Education. 

The survey community of inquiry in the e-learning environment was 

high, and the results also showed that there were no statistically 

significant differences according to the department variable in favor of 

the kindergarten department in the areas of cognitive presences and 

teaching presences of the survey framework in e-learning 

environments. In light of the results of the study, a number of 

recommendations were presented, including; Training teachers to use 

community inquiry framework practices in education across e-learning 

environments. 

Keywords: Community of inquiry, e-learning environment, female 

students, social presence, teaching presence, cognitive presence.  
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َمقدمة
ِ
ّ ُ:  

رلقد أدى التقدم العل|2 والتكنولو}, وتطو تطبيقات 	نDEنت ا01ديثـة إ�ـ� ظ>ـو ر ِ
ُ َّ َّ  بKئـات َ

ِالتعلم GلكDEونية وال2f ش>دت إقباال مE{ايدا ع�� توظيف>ا من قبل املعنيMن بالعملية التعليمية -,  ِ
َ َ ًُ ً ً ََ َّ

ِ
َّالوقت الرا#ن �س�ب 	ن�ش ونا ِ رار السر5ع �1ائحة <و َ

ِCOVID- 19.  

َّومع �غيDM بKئات التعلم املادية التقليديـة إ�ـ� البKئـات GلكDEونيـة �غMـDت طرائـق الـتعلم؛  َّ
ِ

وأصبح التعلم -, تلك البKئات أك�D انفتاحا، إذ يقدم من خالل GنDEنت، أو مـدمجا، أو �عاونيـا، أو 
ً ً ً

ِ
َّ ُ َّ

اجتماعيا، أو متنقال، أو ق
ً ً

ات املفتوحة واسعة 	ن�شار رائما ع�� الفيديو أو من خالل املقر
ُ

ِ
ً

. 

(Basdogan,  Ozdogan, & Bonk, 2020)  

َّو�عد بKئات التعلم GلكDEونية  ُّ ُ
من أك�D أنماط دمج التقنية -, التعليم شيوعا و , بKئات 

ً ْ َ

ا¢sم ع�ـ� GنDEنـت ومـشاركة ُتمكن املعلمMن مـن إ£ـشاء صـفحات مقـر رُ
ُ

ِ
ّ ُ

 املـواد التعليميـة مـع املتعلمـMن 
ُ

َّمــن خــالل متــصفح وpــب أو تطبيقــات nج>ــزة النقالــة، و#ــذه البKئــات تــوفر مزايــا عديــدة للمعلمــMن  ُ
ِ

ة، وحرpة 	ختيارواملتعلمMن  نة والفرص التعليمية املعز زمstا املر َو ُ.) (Bauwens, et al., 2020 

ت  لـتعلم GلكDEونيــة  ــ, بKئــات متاحــة عUــD َّإ�ــ� أن بKئــات ا) 2009إســماعيل، (رولقـد أشــا
GنDEنت يتعلم ف¯sا املتعلم �ش®ل ذا�ي، وpمكنھ التواصل مع املعلم خارج أو داخل الغرفة الـصفية 
ات املتعلمـMن، وتقـديم  مان، وpتم من خالل>ا تقديم n£شطة املتنوعـة حـسب قـد ر-, أي م®ان وأي  ز

ْ ُ

م أل زا0²تو التعلي|2، والتقوpم الال
َّ ى َ ُ

داء املتعلمMن
ُ

    .  

ِوت�ــيح 
ُ

م´ــ2 أو م®ــا£ي و³الــسرعة  ِبKئــات الــتعلم GلكDEونيــة الــتعلم للمتعلمــMن بــدو تقيــد  َز ن ُ َّ

ه، إضافة إ�� أن #ذه البKئات توفر التفاعل بMن أطراف العملية  َّال2f تناسبھ و³الوسيط الذي يختا ً
ر َ

ـــذا ¶ــــساعد ع نــــة والكفــــاءة و#ـ ُالتعليميــــة باإلضــــافة إ�ــــ� املر ـــق أ#ــــداف العمليــــة التعليميــــةو  . �ــــ� تحقيـ
    )2019الرفا6,، (

َأن نجــاح اسـتخدام بKئــات الــتعلم GلكDEونيــة ¶عتمــد ) 2007اســتKتية و ســرحان، (ىوpـر  َّ َّ

ع�ـ� ثــالث حلقــات متداخلــة
َ

ِ
َ ا : ُ nو�ــ�  ــ, اختيــار بKئــة الــتعلم GلكDEونيــة املناســبة و ــ, متعــددة ومstــ

ُ َّ

ة ال¼«ــصية، و	جتماعيـة، وال�ــشاركية، والتكيفيــة، و	فDEاضــية، وا01لقــة َّبKئـة الــتعلم GلكDEونيــ
ْ

سـات ا²«تلفـة -ـ, تلـك  رالثانية  , اعتماد نمـوذج تـصميم �علي|ـ2 إلعـداد ا0²تـو والتخطـيط للمما
َّ ى

َّالبKئـــة وآليـــة توظيف>ـــا، وا01لقـــة nخMـــDة  ـــ, مــــدى مراعـــاة بKئـــة الـــتعلم GلكDEونيـــة ألنمـــاط الــــتعلم  َّ ْ

ضيالت املتعلمMنوتف
ُ

  . 

وترا6, بKئات التعلم GلكDEونية تنوع التفاعـل بـداخل>ا فقـد �ـشمل تفاعـل املتعلمـMن مـع 
ُ ُ َّ ُ

�عض>م البعض، وM³ن املتعلمMن واملعلم، وM³ن املتعلمMن وا0²تو التعلي|2، إضافة إ�� التفاعل مع 
ً ُ َُّ ى

ْالواج>ة الرسومية عDU أدوات 	تصال، وتنوع أ£ـشطة الت فاعـل sÀـدف تحفMـ{ املتعلمـMن، واك�ـساب َ
ُ

  ) 2022؛ معوض، 2019ا01س´2، . (َّاDU»1ات وتحقيق أ#داف العملية التعليمية

َّولقــــد ظ>ــــرت العديــــد مــــن النمــــاذج وnطــــر لتفــــسDM طبيعــــة التفاعــــل بــــMن بKئــــات الــــتعلم   ُ ُ

َ، الـذي ¶عتUـGCommunity of InquiryلكDEو£ـي، مstـا نمـوذج مجتمـع 	ستقـصاء  ا ُ D نموذجـا تر³وpـ
ً ً

شاÈع 	سـتخدام عامليـا لـدعم التعلـيم العـا�, -ـ, مجـال قيـاس مـستوpات مـشاركة وتفاعـل املتعلمـMن 
ً

ِ
ضــا#م عــن تفــاعال¢sم ا²«تلفــة -ــ, بKئــات الــتعلم GلكDEو£ــي َّو ُ

  ) (Garrison& et al., 2000. ر
(Aslan& Turgut, 2021)   (Sanders & Lokey-Vega, 2020)  
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DــUستقــصاء ُو5عت	َّنموذجــا عمليـــا ديناميكيـــا يفــسر طبيعـــة الـــتعلم -ـــ,  نمـــوذج مجتمـــع 
ِ
ّ ُ ً ً ً

البKئات 	لكDEونية، وفيھ يتم اك�ساب اDU»1ات التعليمية من خـالل التفـاعالت بـMن ثالثـة عناصـر 
2345را01ضو املعر-,، وا01: أساسية رضو 	جتما6,، وا01ضو التد ر  )(Swan, 2019 .ر

و5عــــرف نمــــوذج مجتمــــع 	ستقــــصاء ع�ــــ� أنــــھ 
َّ َّ ـــن املتعلمــــMن الــــذين ¶ــــشDE<و "ُ نمجموعــــة مـ ُ

ُ�ــش®ل �عـــاو£ي -ـــ, ا01ــوار النقـــدي ال>ـــادف والتفكMـــD لبنــاء مع´ـــÑ Ò«ـــ23Ð مــع التأكيـــد ع�ـــ� التفـــا#م 
ٍ

َاملتبادل َ ُ
 "(Garrison, 2017)   

لأن نمـوذج مجتمــع 	ستقـصاء يتجـاو الوصــو إ�ـ� املعلومــات )  (Garrison, 2009ىوpـر ز َّ

ك  ِروpركز ع�� عناصر التجر³ة التعليمية ال2f  يمكن من خالل>ا إ£شاء مجتمعات من املتعلمMن �شا
ُ ُ ُ

، وpتطلــب بنــاء املعرفـــة )أي 	ستفـــسار(نبÕــشاط و�عــاو -ـــ, استكــشاف وخلــق املع´ـــÒ وتأكيــد الف>ــم 
اسـية أو ا0²اضـرات بـل إنـھ يتطلـب الE{امــا أك�ـD مـن مجـرد £ـشر ا ات الد ًملعلومـات مـن خــالل املقـر َّ

ر ر
ُ

 .ومشاركة -, مجتمع من املتعلمMن مع دعم التفكDM النقدي واملشاركة التعاونية

ِوpـوفر نمـوذج مجتمـع 	ستقـصاء للمتعلمـMن تبـادل nف®ـار، التحقـق مـن Öـ0ة املعرفـة، 
َ َّ ُ ُ ُ ُ

ــÒ �ــــش®ل �عــــاو£ي، تــــ ×0يح املفــــا#يم ا1«اطئــــة، تطبيــــق واختبــــار املفــــا#يم ا�1ديــــدة، حــــل بنــــاء املع´ــ
 (Garrison, 2018).  املشكالت من خالل التفكDM الناقد وا01وار القائم ع�� nدلة

، )را01ـــضو املعر-ـــ,(نوpت®ـــو نمـــوذج مجتمـــع 	ستقـــصاء مـــن ثالثـــة م®ونـــات مDEابطـــة  ـــ, 
2345) (را01ضو 	جتما6,( را01ضو التد  . (Syarifuddin., et al., 2020) (Garrison, 2017) )ر

رو5عتUـــD ا01ـــضو املعر-ـــ,   ُCognitive Presence  عـــن DـــUستقـــصاء و5ع	جـــو#ر نمـــوذج  ُ

ات ذات  رمـــستو مــــشاركة املتعلمــــMن -ــــ, بنــــاء املعرفــــة مـــن خــــالل تبــــادل النقــــاش، وطــــرح 	ستفــــسا ُ ُ ُ ى
ف الfــــ2 يـــــتم >ــــات النظــــر، والبحـــــث عــــن املعلومــــات والتحقــــق مـــــناملع´ــــÒ، وتفــــسDM وج ر Öــــ0ة املعــــا

  .اك�ساsÀا أثناء عملية التعلم

 ( Garrison& et al, 2001) (Rachman, & et al., 2021) 

رو5ـشDM ا01ـضو 	جتمـا6, ُSocial Presence  ن ع�ـ� إظ>ـار خصائـص>مMة املتعلمـ ر إ�ـ� قـد
ُ

ــــسلوكيات ال¼«ـــــصية اجت ماعيـــــا وعاطفيـــــا، وتمثيـــــل أنفـــــس>م -ـــــ, مجتمـــــع 	ستقـــــصاء، وpتـــــضمن الـ
ً ً

ك مــع  روالتفــاعالت 	جتماعيــة الfــ2 يقــوم sÀــا املتعلمــMن للتعبMــD عــن الــذات، و�عزpــز الEــDابط وال�ــشا
ات املتعلمـMن ع�ـ� توظيـف مـا لـدsàم مـن  ، وقـد ر�عض>م البعض من ج>ة ومع املعلـم مـن ج>ـة أخـر ى ٍ

ُ

ــــــــصية لب ــــــمات Ñ«ـــ ــــــــــةســـــ ــــــــــادف لتحقيـــــــــــق n#ـــــــــــداف n<اديميـ ـــــــــل �ـــــــــــش®ل #ـ ــــــــــÒ، والتواصــ ـــــاء املع´ـ                                 .ٍنــــــ
, & et al., 2021) Rachman ( 

5ـ234 رأمـا ا01ـضو التد ة املعلـم ع�ـ� تـصميم وتنظـيم و�ـس>يل  Teaching presenceر ر فKـشDM إ�ـ� قـد ُ

م لتحقيــــق مخرجــــات �علــــ ا01ـــضو املعر-ــــ, و	جتمــــا6, الـــال
ُّ َ ُ ز ىم ذات مع´ـــÒ ع�ــــ� املــــستو ال¼«ــــ23Ð ر

يللمتعلمــMن وذات قيمــة مــن املنظــو الDEبــو  )Peacock & Cowan, 2016)( ،Swan, 2019). ر
(Garrison& Akyol, 2013)  

اســــــات نمـــــــوذج مجتمــــــع 	ستقـــــــصاء  ـــــن الد را01ــــــضو املعر-ـــــــ, (رولقــــــد تناولـــــــت العديــــــد مــ
2345 اسة -, بKئات التعلم GلكDEو£ي ومstا) رو	جتما6, والتد  ,، (Englander & Russell, 2022)ر د

& et al., 2021) Rachman(، (Aslan, 2021)(Vaughan & Wah, 2020) ،(Sanders & Lokey-
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Vega, 2020)   ،  (Miller, & et al, 2020) ، (Junus,& et al., 2019)  (Kilis & Yıldırım, 2018) ، 
Gunbatar & Guyer, 2017)( ن -ـ, التعلـيم وفقــا ، ولقـد أث�ـت  النمـوذجMفاعليتـھ -ـ, تقـدم املتعلمـ

ً
ِ

ُ ُّ َ

اíــ23، و³قــاء  pــادة معــدل التحــصيل الد فــق طــر وأســاليب ت�ناســب مع>ــم، و ا¢sم ا1«اصــة و رلقــد زر ُق ُ ْ
ِو َ

أثر التعلم GلكDEو£ي
ُّ

  . 

اسة َمشIلة الد َر ِ ِ
ّ ُ َ ْ ُ :  

ِلش>د العقد ا01ا�, تحوال كبDMا -, سياسات التعليم -, كثDM من دو  ً ً َْ
ِ

َ
العالم وخصوصا -, ِ

ً

ا  ونـ رظـل جائحـة <و ِ ِ
لحيـث تحـو ن_ـ^ التعلـيم -ـ, جميـع املراحـل التعليميـة إ�ـ� الــتعلم ) 19 –<وفيـد (ّ َّ َ

GٍلكDEو£ي، ون_�ت اململكة العر³ية السعودية الن_^ نفسھ إذ تم 	عتماد ال®امل ع�� مجموعة من  َّ

َّالتقنيات التعليمية لتفعيل التعلم GلكDEو£ي  َّ َ
ِ ِ

مة التعليم -, ظل ا�1ائحةْ ة أ ِومحاولة إدا
ّ ز   .ر

ة التعلــيم الــسعودية لنجــاح تجر³ــة  ا pر الرســمية لــو ة �عــض التقــا روع�ــ� الــرغم مــن إشــا ر زر
اســـة، وتحقـــق نـــواتج الـــتعلم املـــسsðدفة،  رالـــتعلم GلكDEو£ـــي -ـــ, �عـــوpض املتعلمـــMن عـــن انقطـــاع الد

ِخاصة -, ظل توافر العديد من Gم®انات والتقنيات 
ً

ا01ديثة ال2f توفر#ـا اململكـة لقطـاع التعلـيم، 
تقــــاء بجـــودة منظومــــة التعلــــيم ســـات لال رإال أن nمـــر يتطلــــب الوقـــوف ع�ــــ� واقـــع �عــــض #ــــذه املما ر

َّ .
) ، }ñ2021يالع (  

سات -, بKئات التعلم GلكDEونية -, ظل  ِو5عتDU نموذج مجتمع 	ستقصاء من أ#م املما
ّ ر ُ

ـــث أثب�ـــــت الد ونـــــا، حيــ رجائحـــــة <و pة ِ اíـــــ23 و	ســـــتمرا راســـــات الـــــسابقة فعاليتـــــھ -ـــــ, التحـــــصيل الد ر ر
اسات العليا ُللمتعلمMن عDU البKئات GلكDEونية وخاصة لدى طلبة الد ر ِ

ّ ً
.  

اســــة  اســــات الfــــ2 تناولــــت مجتمــــع 	ستقــــصاء -ــــ, بKئــــات الــــتعلم GلكDEونيــــة د رومــــن الد ر ِ
ّ

(Englander & Russell, 2022) اسـية  حيث أثب�ت فاعلية النموذج -ـ 5س وف>ـم املنـاò^ الد ر, التـد ر
َ

5ـ234 ع�ـ�  ونا عDU 	نDEنـت، وحـصل ا01ـضو التد ربDUنامج مسار اللغة GنجلM{ية -, ظل جائحة <و ر ْر َ

ضا من وج>ـة  ضا من طالب الDUنامج، بKنما حصل ا01ضو 	جتما6, ع�� أد£ى £سبة  َأع�� £سبة 
ِ ر رر

اســة َّالfـــ2 توصــلت نتائج>ـــا إ�ــ� أن مجتمـــع )  (Smadi, et al. 2021رنظــر الطــالب واملعلمـــMن، ود

5ـ234"ر	ستقصاء سا#م -, �عزpز ا01ـضو  ات التمـرpض،" ر	جتمـا6, والتد اسـة  ر-ـ, تـصميم دو رود
et al. 2021) Yandra, & ( ستقـصاء -ـ, �علـم	ضا الطالب عـن اسـتخدام مجتمـع   ��ال2f توصلت إ

ُّ
ر

ـــي، والطــــالب <ــــا نوا أك�ــــD تــــأثرا با01ــــضو 	جتمــــا6, بــــدال مــــن ا0²اســــبة -ــــ, بKئــــات الــــتعلم GلكDEو£ـ
ً

ر ً

اسـة  5ـ234،  ود را01ضو التد ر  الfـ2 توصـلت إ�ـ� فاعليـة نمـوذج 	ستقـصاء (Miller, & et al, 2020)ر
نـة بــالتعلم  -ـ, بKئـات الـتعلم GلكDEو£ـي -ــ, Gنجـاز n<ـادي|2 وت®ـوpن اتجـاه إيجــاõي نحـو الـتعلم مقا

ً
ر

اسـة  رالتقليـدي وج>ـا لوجـھ، ود
ً

(Junus, & et al., 2019) ـ� فاعليـة نمـوذج مجتمـع� الfـ2 توصـلت إ
#م -, الـتعلم التعـاو£ي مـن خـالل منتـدى املناقـشة عUـD 	نDEنـت  ْ	ستقصاء -, قيام املتعلمMن بأدوا َ ر

ات التفكMـD الناقـد ه -ـ, تحـسMن م>ـا رإضـافة إ�ـ� دو ر
ً

اء املعرفـة، ولقـد حقـق املتعلمـMن   ات مـا و روم>ـا ر
ٍأيضا مستو عال ى

ً
اسة  ر من ا01ضو املعر-,، ود ال2f توصلت إ�� فاعليـة ) Asy’ari & et al., 2019(ر

اسة اء املعرفة لدى عينة الد ات ما و رالنموذج -, تنمية م>ا   . رر

ات  رمـــن خـــالل العـــرض الـــسابق يتـــ÷q أ#ميـــة نمـــوذج مجتمـــع 	ستقـــصاء -ـــ, تنميـــة م>ـــا
اء املعرفـــة، والتحــصيل وف>ــم املنــا ات مــا و رالتفكMــD، وم>ــا اســـية، وGنجــاز لــدى املتعلمـــMن، ر رò^ الد ِ

ّ

اسـات العليــا ب®ليــة الDEبيــة  5ــس>ا لطالبــات الد ُوع�ـ� الــرغم مــن ذلـك فقــد الحظــت الباحثــة أثنـاء تد ر ِر
ّ

5س، إضافة إ�ـ� أن �عـض الطالبـات لـم يبـذلن  جامعة نجران ضعف ا01ضو 	جتما6, أثناء التد
ً

ر ر
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ىمج>ـــودا للف>ـــم والتحليـــل والنقـــد للمحتـــو العل
ً

ر|ـــ2، و#ـــذا دعـــا الباحثـــة إ�ـــ� تقـــ23Ð واقـــع ا01ـــضو 
اسات السابقة وجد أنھ  2345 -, بKئات التعلم 	لكDEونية، و³مراجعة الد َاملعر-, و	جتما6, والتد ّ

ِ
ُ ر ِر

 --, حدود علم الباحثة-للم يتم تناو واقع نموذج مجتمع 	ستقصاء -, اململكة العر³ية السعودية 
اســــة للتعــــر ُّلــــذلك ســــعت #ـــــذه الد ســــات نمـــــوذج 	ستقــــصاء ر ـــ� واقــــع مما را01ــــضو املعر-ـــــ, (رف ع�ــ

5ــ234 ونــا) رو	جتمــا6, والتد َمــن وج>ــة نظــر طالبــات  ر-ــ, بKئــات الــتعلم 	لكDEونيــة أثنــاء جائحــة <و
ِ

اسات العليا -, <لية الDEبية بجامعة نجران ُالد ر ِ
ّ .  

اسة َأسئلة الد َر ِ ِ
ّ َ ْ َ

:  

اسة Gجابة عن السؤال  ِحاولت الد
َ ُّ َ ُ

ر ِ
ّ ْ,�ِالتا

َّ:  

ســات نمـــوذج مجتمـــع 	ستقــصاء  .1 5ـــ234(رمــا  ـــ, مما را01ـــضو املعر-ـــ, و	جتمــا6, والتد -ـــ, ) ر
اسات العليا -ـ,  ونا من وج>ة نظر طالبات الد ُبKئات التعلم GلكDEونية -, ظل جائحة <و ر ِ

ّ َ
ِ ر ِ

ّ

 <لية الDEبية بجامعة نجران؟

اسة  ض الد َفر َ رُ ِ
ّ   :و

ق ذات داللــة إحــصائية عنــد  .1 ســات نمــوذج مجتمـــع ) 0.05(ىمــستو داللــة ووجــود فــر رملما
اسات العليا -, <لية  ر	ستقصاء -, بKئات التعلم GلكDEونية من وج>ة نظر طالبات الد

يالDEبية بجامعة نجران �عز ملتغDM نوع الDUنامج 
ُ

 ).م2ú، أ<ادي|2(
ق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستو داللــة  .2 ىوجــود فــر ســات نمــوذج مجتمـــع) 0.05(و  رملما

اسات العليا -, <لية  ر	ستقصاء -, بKئات التعلم GلكDEونية من وج>ة نظر طالبات الد
يالDEبية بجامعة نجران �عز ملتغDM القسم

ُ
. 

ق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستو داللــة  .3 ىوجــود فــر ســات نمــوذج مجتمـــع ) 0.05(و رملما
اسات العليا -, <لية ر	ستقصاء -, بKئات التعلم GلكDEونية من وج>ة نظر طالبات الد

اسية رالDEبية بجامعة نجران �عز ملتغDM السنة الد ي
ُ

.  

اسة َأSداف الد َر ِ
ّ ُ َ ْ َ

:  

��اسة إ   :ر#دفت الد

ســـات نمـــوذج 	ستقـــصاء  .1 رالتعـــرف ع�ـــ� واقـــع مما ُّ 5ـــ234(َّ را01ـــضو املعر-ـــ, و	جتمـــا6, والتد -ـــ, ) ر
ونــا مـن وج>ـة نظـر َبKئـات الـتعلم GلكDEونيـة -ـ, ظـل جائحـة <و

ِ ر ِ ِ
اسـات العليـا ب®ليــة ّ ُ طالبـات الد ر ِ

ّ

  .الDEبية -, جامعة نجران
ـــر متغMــــDات  .2 ُالكــــشف عــــن أثـ

اســــية(ِ رنــــوع الDUنــــامج، القــــسم، الــــسنة الد ِ
ى-ــــ, متوســــطات مــــستو ) ّ

ــــصاء  ــــوذج 	ستقـــ ــــات نمـــ ســ ـــ234(رمما 5ـــ ـــ, و	جتمـــــــا6, والتد ــــضو املعر-ــــ را01ــ ــــ, بKئـــــــات الـــــــتعلم ) ر -ـــ
اسات العليا GُلكDEونية لدى طالبات الد ر ِ

 .  -, <لية الDEبية بجامعة نجرانّ

اسة َأSمية الد َر ِ
ّ ُ َّ َ َ

:  

SUَّمية النظرTة 
ِ

َ َّ ُ َّ َ َ
:  

�سليط الضوء ع�� نموذجا حديثا من النماذج املستخدمة -, بKئات التعلم GلكDEونية  .1
ً ً ْ نموذج (َّ

  ).مجتمع 	ستقصاء
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اسة حديثة ت�ناو نموذج مجتمع 	ستقصا .2 لإثراء املكتبة العر³ية بد ٍ  .  ءر
اسات املستقبلية الs¢ 2fتم برسم مالمح وأ�عاد املستقبل التعلي|2  .3 اسة من ضمن الد ر�عتDU الد ر ِ

ّ ُ

ْوطرح عدد من البدائل املمكنة  ُ
 .لتطوpر بKئات التعلم GلكDEو£ي) نموذج مجتمع 	ستقصاء(

SUمية
ُ َّ َ َ

َّالتطبيقية  ْ َّ
:  

4. DEلكG ئات التعلمKاسة مصم|2 ب ُقد تفيد الد ر ِ
ّ ُ

و£ي -, 	ستفادة من نموذج مجتمـع 	ستقـصاء 
ـــــضو املعر-ــــــ, و	جتمــــــا6,  ـــــا مــــــن ا01ـ ــــا يــــــضمن تحقيــــــق مــــــستوpات عليـ ات بمــ ــــر ــــصميم املقــ ــــ, تــ ر-ــ ُر ُ

2345 لدى املتعلمMن   .روالتد
5س -, ضبط جودة التعلم GلكDEو£ي .5 اسة أعضاء #يئة التد رقد تفيد الد ر ِ

ّ ُ
. 

اسة -, تحديد جوانب ال .6 رقد �ساعد نتائج الد ِ
ّ ُ

  .رقصو والضعف -, بKئات التعلم GلكDEو£ي

اسة َحدود الد َرُ ِ
ّ ُُ :  

اسة ع�� ا01دود التالية َاقتصرت الد َ
ِ ِ ِ

َّ ُّ ُ
ر َ َ:  

َّا12ـدود املوضــوعية � ُ َ ُ رنمـوذج مجتمــع 	ستقــصاء، بKئـات الــتعلم GلكDEونيـة، ا01ــضو املعر-ــ,، : ُ
2345، ا01ضو 	جتما6, را01ضو التد  .رر

َّا12دود الYشرTة � َ َ ُ اسات العليا -, <لية الDEبية بجامعة نجران ط:ُ ُالبات الد ر ِ
ّ.  

َّا12ـــــدود املIانيـــــة �
ِ

َ َ ُ ـــة ب®ليـــــة الDEبيـــــة جامعـــــة نجـــــران جنـــــوب اململكـــــة العر³يـــــة : ُ اســ ــــق الد رتـــــم تطبيـ ِ
ّ َّ

  .السعودية
َّا12دود الزمانية � ِ

َ َّ ُ اسة : ُ رتم تطبيق أداة الد ِ
ّ اn 23íو ) 	س�بانة(َّ لإلكDEونيا خالل الفصل الد ر

ً
من 

 ,ü2021 – 2020(؛ )1442 – 1441(العام ا�1ام.( 

اسة َمصط1Cات الد َرْ ِ
ّ ُ َ َ َ ُ :  

ّب ئات التعلم �لك��و]ي ِ ُِ ْ
ِ
ُّ َ َّ ُ َ

ِ :E-learning environments   

ات  ـــع أ£ـــــشطة املقـــــر ا تقـــــديم جميــ ـــة �علـــــم افDEاضـــــية يـــــتم مـــــن خالل>ـــــ رو�عـــــرف إجرائيـــــا ع�ـــــ� أsýـــــا بKئــ
ُّ ً ُ

اســـــية، و�ــــــسمح باالتــــــصاالت املت ــــة؛ والتفاعليــــــة؛ رالد نــ ــــة وغMــــــD املE{امنـــــة وتتمMــــــ{ باملر وبادلـــــة املE{امنــ
ُ ُ

واملشاركة 	جتماعية
ُ

 . 

َنموذج مجتمع 'ستقصاء ْ َ
ِ َ ُُ َ َ

 :Community of Inquiry  

اíــ23 والfـــ2  رو5عــرف ع�ــ� أنــھ مجموعــة مــن n£ــشطة 	ستقــصائية GلكDEونيــة املرتبطــة بــاملقر الد ر َّ ُ

ِت�سم بالديناميكية، و�عز
َّ َ

2345، وا01ـضو 	جتمـا6, و�ـس>م -ـ,  pِز ا01ضو املعر-,، وا01ضو التد
ُ

ر ر رر
َتحقيق جودة ا²«رجات التعليمية ُ

.  

ّا12ضو 'جتما[" ِ ِ
َ ْ رُ ُ :Social Presence (SP)    

ة املتعلم -, التعبDM عن ذاتھ اجتماعيا وعاطفيا، وتمثيل نفسھ -, بKئات الـتعلم GلكDEو£ـي مـن  قد
ُّ ً ً ُ ُ

ر
ات خالل إقامة  أيھ، وإجراء ا01ـوا رعالقات اجتماعية بناءة بKنھ وM³ن أقرانھ واملعلم، والتعبDM عن  ر ِ

َ َ َّ

َال>ادفة لتحقيق مخرجات التعلم ُ .(Garrison, 2017) 
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_`a9 ِا12ضو التد ِر
ْ َُّ ر ُ :Teaching Presence (TP)    

ــــھ املعلـــــــم للعمليـــــــات املعرفيـــــــة و	جتماعيـــــــة ال ــــــMن تـــــــصميم، وتنظـــــــيم، وتKـــــــسDM، وتوجيـــ مـــــــة؛ لتمكـ زال
املتعلمMن من تحقيق مخرجات �علم #ادفة -, بKئات التعلم GلكDEو£ي

ُّ
 .(Garrison, 2017) 

ّا12ضو املعر#"
ِ

ْ َُ
ر ُ :Cognitive Presence (CP)   

ات،  ة املتعلمـMن ع�ـ� بنـاء املعرفـة مـن خــالل التفكMـD الناقـد، وا01ـوار املـستمر وطـرح 	ستفــسا رقـد ر
ُ ُ

   (Garrison, 2017).  -, بKئات التعلم GلكDEو£يوالبحث عن املعلومات

ُ�طار َ
ِّيالنظر ِ

َ َّ
اسة  َللد َر ِ

ّ:  

ّب ئات التعلم �لك��و]ي  ِ ُِ ِ
ْ

ِ
ُّ َ َّ ُ َ

ِ :E-learning environments   

�عتDU بKئات التعلم GلكDEونية من املفا#يم ا01ديثة -, التعليم والتعلم، وظ>رت أ#ميsðا 
�ة أكDU مع التحو إ لبصو   . ُ� التعليم عن �عد -, فDEة ا�1ائحةر

ولقــد �عــددت �عرpفــات بKئــات الــتعلم GلكDEونيـــة وذلــك ن�يجــة الخــتالف وج>ــات النظـــر 
بMن مستخدمي ومصم|2 #ذه البKئات وأساليب تطبيق>ا وفيما ي�, عرضا لبعض #ذه التعرpفات

ً
 :  

®انيــات وأدوات، وأنظمــة، أsýــا شــ®ل مــن أشــ®ال الــتعلم الfــ2 �عتمــد ع�ــ� إم) 2018(�عرpــف شــامية 
و³رامج تكنولوجيا ا01اسبات واملعلومات، والشبكة الدولية للمعلومات؛ وال2f يمكن استخدام>ا -, 

  .ىتقديم وتوصيل ا0²تو التعلي|2 �²موعة من املتعلمMن

 23þـة نقــل ) 2018(ىوتـر الغامـدي والغامــpـا مجموعــة وسـائل وأدوات ت�ـيح للمعلــم حرsýِبأ
ُ

ا23í عDU شبكة GنDEنت باالستعانة ببعض الDUامج ا01اسو³ية، و�ساعده املعلومات، وا² 0ْتو الد َ ر ى
ــــل  ك بKنــــــھ و³ــــــMن املتعلمــــــMن، كمــــــا �ــــــساعد املتعلمــــــMن أنفــــــس>م ع�ــــــ� التواصــ ــــ� التواصــــــل وال�ــــــشا رع�ــ

ك �ش®ل إلكDEو£ي، مما يكسر حاجز الوقت وامل®ان يوال�شا   "ر

أsýــــا بKئــــة �علــــم حديثــــة غMــــD ماديــــة إ�ــــ� ) 2020(ولقــــد أشــــار عثمــــان، الالونــــدي وفرحــــات 
�ــستخدم أدوات ا�1يــل الثــا£ي لتقــديم املنــاò^، و�ــسمح باالتــصاالت املتبادلــة املE{امنــة ) افDEاضــية(

نة، والتفاعلية، واملشاركة 	جتماعية  . ووغDM املE{امنة وتتمM{ باملر

 العديـد مـن َّأن بKئـات الـتعلم GلكDEو£ـي منظومـة مت®املـة توظـف) 2021فراونـة، (ىوpـر 
أدوات 	تــــصال املEـــــ{امن والغMــــD مEـــــ{امن لتحقيــــق التفاعـــــل املتبــــادل بـــــMن املعلــــم واملتعلمـــــMن، و³ـــــMن 

ُ ُُ

  .املتعلمMن وأقراsýم، من خالل اسDEاتيجيات متنوعة لتحقيق n#داف التعليمية

ا تقـــــديم جميـــــع أ£ـــــشطة  ـــم افDEاضـــــية يـــــتم مـــــن خالل>ـــــ ـــة �علــ و�عــــرف إجرائيـــــا ع�ـــــ� أsýـــــا بKئــ
ً

ـــر نــــــــة، راملقــــ ــــD املE{امنـــــــة وتتمMــــــــ{ باملر ـــــصاالت املتبادلــــــــة املE{امنـــــــة وغMــــ ــــــية، و�ـــــــسمح باالتـــ اســ وات الد ر
 . والتفاعلية، واملشاركة 	جتماعية

َّمكونات ب ئات التعلم �لك��ونية
ِ ُِ ِ

ْ ُّ َّ َ
ِ

َ
ِ

ُ:  

ئKــسة و ــ, nداء وpتــضمن  رتت®ــو بKئــات الــتعلم GلكDEونيــة مــن ثالثــة م®ونــات تفاعليــة  ن
ة ومعا�1ــة ا0²تــو ردو <ــل مــن ا ىملعلــم واملــتعلم وnقــران، منــاò^ ومــواد الــتعلم والfــ2 تتمثــل -ــ, إدا ر
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واملـــصادر وامللفـــات والرســــوم، وأخMـــDا 	تـــصاالت التعليميــــة والfـــ2 تتمثـــل -ــــ, التفـــاعالت بـــMن جميــــع 
ً

  )2020عثمان، الالوندي؛ فرحات، (، )املعلم واملتعلمMن واملناقشات والتعليقات. (املشاركMن

أ
َ

َّنواع الب ئات التعليمية �لك��ونية َّ
ِ ِ ُِ ِ ِ

ْ
ِ

َّ َ
ِ

ُ َ ْ
:  

  : #ناك عدة أنواع للبKئات التعليمية GلكDEونية يمكن استخدام>ا -, التعليم والتعلم و ,

ِالتعلم الشبIي املباشر
َ َُ

ِ
َّ ُّ َ َّ

 :Direct Learning Networking  

َّوفيھ تقدم املادة التعليمية �ش®ل مباشر بواسطة الشب َ ُ
  .كة

َالتعلم الشبIي املدمج َْ ُ
ِ

َّ ُّ َ َّ
 :Blending Learning Networking  

  .وفيھ يمE{ج التعلم GلكDEو£ي مع التعليم التقليدي �ش®ل مت®امل

ِالتعلم الشبIي املساند ِ
َ َُ َّ ُّ َ َّ

 :Assistant Learning Networking  

لوفيھ يتم استخدام الشبكة من قبل املتعلمMن ل�0صو ع�� مصادر امل َ   .علومات ا²«تلفةِ

َّالب ئات الواقعية
ِ ِ

َ َ
ِ :Real Environment  

اسـة  رو , بKئة مرتبطة بأماكن محددة وتقدم ضمن مب´Ò يتوفر فيـھ تج>Mـ{ات ماديـة، و ـ, أمـاكن د َّ َ ُ ُ ُ

ات(ل>ا وجود فع�,، أي ل>ا حوائط وأسقف وتج>M{ات مادية    ).رمقاعد، طاوالت، سبو

َّالب ئات 'ف��اضية
ِ

َ ِ
ْ َ

ِ :Virtual Environment  

َو ــ, بKئــات محاكيــة للواقــع تÕــتج بواســطة برمجيــات  ُ
الواقــع 	فDEا�ــ23 وتوجــد ع�ــ� شــبكة ) أدوات(

  )2018شامية، . (نGنDEنت وت®و إما مE{امنة أو غDM مE{امنة

َّمم��ات ب ئات التعلم �لك��ونية
ِ ُِ ِ

ْ ُّ َ َّّ َ َ
ِ

َ ُ:  

  : زايا مstاتتمتع بKئات التعلم GلكDEونية بالعديد من امل

ف برمجية أو تقنية- ات ومعا ر س>ولة وõساطة استخدام>ا ف�2 ال تحتاج إ�� قد   .ر

  .  احتوا�sا ع�� تقنيات وخدمات متعددة -, إطار م®ان واحد-

-23Ð»Ñ ة املعلومات �ش®ل ة ع�� إدا ر القد   .ر

ة ع�� تبادل nدوار بMن املعلم واملتعلم- د، . (ر القد   )2020والعر

ْنموذج مج ُ َ ُ َ
َتمع 'ستقصاء ْ

ِ
ْ َ َ

: (COL) Community of Inquiry  

َ�عرTف نموذج مجتمع 'ستقصاء ْْ
ِ

ْ َ َُ َ ُ َ ُ
ِ

ْ َ
:  

زوفيما ي�, عرضا ألبر #ذه التعرpفات لقد �عددت �عرpفات نموذج مجتمع 	ستقصاء
ً

:  

عــرف ع�ــ� أنــھ نموذجــا إجرائيــا مت®ــامال لE{وpــد املتعلمــMن بخUــDات �علــم ذات مع´ــÒ تتمMــ{ 
ً ً ً ً ُ

5ـ234، وا01ـضو 	جتمـا6, -ـ, –طا�ع البناÈي بال ر ال�ـشار<ي لتعزpـز ا01ـضو املعر-ـ,، وا01ـضو التد ر رر
ات التعلم GلكDEو£ي     )  (Garrison& et al., 2017.  ربKئات ومقر
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 ع�ــ� أنـــھ مجموعــة مــن n£ــشطة 	ستقــصائية الفعالـــة Chen et al, 2017)(وعرفتــھ 
ك والتعـاو وتبـادل nف®ـار n<اديميـة لتحقيـق املقدمة عDU 	نDEنت و�عتمد ع�� ال نتواصـل وال�ـشا ر

  .نتائج التعلم

ـــMن ي�ـــــشار<و �ــــش®ل �عـــــاو£ي -ـــــ, املناقـــــشة  ـــة مـــــن املتعلمــ نو5عــــرف أيـــــضا ع�ـــــ� أنـــــھ مجموعـ
ً ُ

 .ىوالتفكMــsÀ Dـــدف بنـــاء مع´ــÒ ع�ـــ� املـــستو ال¼«ــ23Ð، والتأكيـــد ع�ـــ� التفــا#م 	جتمـــا6, املتبـــادل
2021) (Yildirim & Seferoglu,  

رو5عرف إجرائيا ع�� أنھ مجموعة من n£شطة 	ستقصائية GلكDEونية املرتبطة باملقر 
ً ُ

ــــضو  ـــ234، وا01ـ 5ــ ـــ23 والfـــــ2 ت�ـــــسم بالديناميكيـــــة، و�عزpـــــز ا01ـــــضو املعر-ـــــ,، وا01ـــــضو التد اíــ رالد ر رر ر
َ	جتما6, و�س>م -, تحقيق جودة ا²«رجات التعليمية ُ

ِ
ُ

.  

Uَّسس النظرTة والفلسفي
ِ

َ ُْ َ َّ َ َّ ُ
َة لنموذج مجتمع 'ستقصاء ْْ

ِ
ْ َ َُ َ

ِ
َ ُ  

، وفيـھ  ييرتكز نموذج مجتمع 	ستقصاء ع�ـ� فلـسفة النظرpـة البنائيـة 	جتماعيـة لـديو
لي®و املعلم مKسرا لعملية التعلم، و³ذلك ي®و التعلم متمركزا حو املتعلم ومن ثم يحدث التعلم  ن ن

ً ً َّ ُ

  .، والتعلم القائم ع�� حل املشكالتالÕشط، والتعلم القائم ع�� 	ستقصاء و	ك�شاف

ـــ      والfــ2 حــددت ) Moor & Anderson(ُواسـ�ند النمــوذج ع�ــ� نظرpــة التعامـل عــن �عــد لــــ
ئKـسة  ـ,  رأنواع التفاعل -ـ, الـتعلم عـن �عـد -ـ, ثالثـة تفـاعالت  ، تفاعـل (ُ ىتفاعـل املـتعلم مـع ا0²تـو

 ,M .(( Garrison& et al, 2001)    Akyolناملـتعلم مـع املعلـم، تفاعـل املـتعلم مـع غMـDه مـن املتعلمـ
2013) (Garrison &  

ــــدمت  ـــــصال ) Henri, 1992(وقـــ ـــــائط 	تــ ـــد ع�ـــــــ� وســ ا للـــــــتعلم GلكDEو£ـــــــي ¶عتمــــ ـــا إطــــ
ً
ر

G جتمــا6, والبعــد	ا البعــد  GُلكDEونيــة النــصية يتــضمن �عــدين #مــ ُ َ ا<ــي، و#ــذا Gطــار #ــو النــواة ُ رد
  .nو�� للتعلم GلكDEو£ي غDM املE{امن

َرو-, ضوء ما سبق طو  َّ َ
ِ

َ( Garrison& et al, 2001) ,- ستقصاء الذي فسر التعلم	نموذج مجتمع  
5ــــ234، نالبKئـــات GلكDEونيــــة بأنــــھ ي®ــــو قائ رمـــا ع�ــــ� التفاعــــل بــــMن ا01ـــضو املعر-ــــ,، وا01ــــضو التد ر ر

ً

  .روا01ضو 	جتما6,
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  نموذج مجتمع 	ستقصاء) 1(ش®ل 

( Garrison & Akyol, 2013) 

ّا12ضو 'جتما[" ِ ِ
َ ُْ ر ُ ُ :Social Presence (SP)    

ـــھ، و�عزpـــــز الEـــــDابط ـــD عـــــن ذاتــ ات املـــــتعلم -ــــ, التعبMــ رو5ــــشDM ا01ـــــضو 	جتمـــــا6, إ�ـــــ� م>ـــــا  ر
      ).(Swan, 2019. والعالقات 	جتماعية بKنھ وM³ن املعلم، وK³نھ وM³ن أقرانھ

ة املـــتعلم -ـــ, التعبMـــD عـــن ذاتـــھ اجتماعيـــا وعاطفيـــا، وتمثيـــل  و5عـــرف إجرائيـــا ع�ـــ� أنـــھ قـــد
ً ً ً

ر
ُ ُ

َنفــــسھ -ــــ, بKئــــات الــــتعلم GلكDEو£ــــي مــــن خــــالل إقامــــة عالقــــات اجتماعيــــة بنــــاءة بKنــــھ و³ــــMن أقرانــــھ  َّ َ

ات ال>ادفة لتحقيق مخرجات التعلمواملعل أيھ، وإجراء ا01وا رم، والتعبDM عن    .ر

جـة التوافـق بـMن املتعلمـMن املـشاركMن -ـ, عمليـة التفاعـل  رو5عDU ا01ضو 	جتما6, عـن د ر ِ
ّ ُ

ر-, بKئة التعلم وما يDEتب عل¯sا الحقا من شعو ب�ناغم وا£��ام العالقات 	جتماعية التفاعلية مع 
ً

  )2017حمادة، . (قراsýماملعلم ومع ا

، (ىوpر  ًأن ا01ضو 	جتما6, ¶عتDU مقياسـا للـشعو با�1ماعـة بنـاء ع�ـ� ) 2016يالعمر ر ر
ً ُ َّ

جـة املـشاركة والتفاعـل بـMن املـتعلم وأقرانــھ  ديـاد د رتجر³ـة املـتعلم -ـ, بKئـة الـتعلم GلكDEو£ـي، ومـع ا ز
ســائل 	تــصال والتفا وو³ــMن املــتعلم واملعلــم، ومــع تطــو طــر و رعــل؛ أصــبح ا01ــضو 	جتمــا6, مــن قر

  . أ#م عناصر اDU»1ة التعليمية

روpتــــألف ا01ــــضو 	جتمــــا6, مــــن ثالثــــة أ�عــــاد فرعيــــة  ــــ, التعبMــــD الوجــــدا£ي، و	تــــصال 
  Garrison& Akyol, 2013) . (املفتوح، وتماسك مجموعة التعلم

اسات ع�� أ#مية ا01ضو 	جتما6, روأكدت العديد من الد اسة  ر  & Weidlich)رومstا د
Bastiaens, 2019) ــزpــ2 تـم تـصميم>ا -ـ, �عزfونيـة الDEلك	ئـات الـتعلم Kـ� فاعليــة ب�  الfـ2 توصـلت إ
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اســة  را01ــضو 	جتمـــا6, لــدى طـــالب ا�²موعــة التجر�pيـــة، ود الfـــet al. 2021) Yandra, & ( 2ر
رتوصــــلت إ�ــــ� أن الطــــالب <ــــانوا أك�ــــD تــــأثرا با01ــــضو 	جتمــــا6, بــــدال مــــن ا01ــــضو الت ر

ً 5ــــ234 عنــــد ً رد
  .استخدام مجتمع 	ستقصاء -, �علم ا0²اسبة

ّا12ضو املعر#"
ِ ِ

ْ َ
ُر ُ ُ :Cognitive Presence (CP)     

ة املتعلمــMن ع�ــ� بنــاء املعرفــة مـن خــالل تبــادل ا01ــوار والنقــاش والتفكMــD املــستمر -ــ,  رو#ـو مــدى قــد
ُ

ُفكMــــD النقــــدي و5ــــشتق رمجتمـــع استقــــصاÈي ناقــــد، وpرتكــــز مف>ـــوم ا01ــــضو املعر-ــــ, ع�ــــ� أدبيـــات الت

يتحديدا من نموذج التفكDM التأم�, لديو ً .(Garrison& Akyol, 2013)   

ة املتعلمــــMن ع�ــــ� بنــــاء املعرفــــة مــــن خــــالل التفكMــــD الناقــــد،  ِو5عــــرف إجرائيــــا ع�ــــ� أنــــھ قــــد ر
ُ ً ُ

ات، والبحث عن املعلومات -, بKئات التعلم GلكDEو£ي   .روا01وار املستمر وطرح 	ستفسا

، وpتأســــس ا ـــو ـــ, ع�ــــ� ثالثـــــة مـــــستوpات أساســـــية  ــــ, مـــــستو ف>ـــــم ا0²تــ ى01ـــــضو املعر-ــ ى ر
ة مصادر التعلم، ومن أ#ـم العوامـل املـؤثرة -ـ, #ـذه املـستوpات  رومستو بناء املعرفة، ومستو إدا ى ِى
ـــ, بKئـــــة الـــــتعلم  ـــل بــــMن املتعلمـــــMن إذ أنـــــھ يرتكــــز ع�ـــــ� ا01ــــضو 	جتمـــــا6, للمـــــتعلم -ـ رمــــستو التفاعــ ى

  ) 2019زpدان، . (GلكDEو£ي

õع مراحل متتا�عة و ـ, تقـديم  ر املتعلم بأ روعادة ما يظ>ر ا01ضو املعر-, من خالل مر و ر
ً

حــدث محفــز للــتعلم يتفاعــل معــھ املتعلمــMن؛ املــشاركة -ــ, عمليــة اك�ــشاف املع´ــÒ، الــر³ط والت®امــل 
حيث يف>م املتعلمو املع´Ò من nف®ار ال2f �ش®لت -, مرحلة 	ك�شاف، وأخDMا اتخاذ ا

ً
لقرار وحل ن

ات ا�1ديـــدة واملعرفـــة املك�ـــسبة مـــن املراحـــل  املـــشكالت؛ حيـــث يـــتمكن املتعلمـــMن مـــن تطبيـــق امل>ـــا
َ ُ

ر
  )  Fiock , 2020. (السابقة -, تطبيقات العالم ا01قيقي

اسـة  ُإ�ـ� أن ا01ـضو املعر-ـ, يـؤثر ع�ـ� ) Kozan & Richardson, 2014(رولقـد توصـلت د ر َّ

2345 وpرتبط إيجابيا باإلنجاز n<ادي|2رالعالقة بMن ا01ضو 	جتما6,  وا01ضو التد
ً

ر  .   ر

_`a9 ّا12ضو التد ِ ِر
ْ َُّ ُر ُ :Teaching Presence (TP)    

ا حيوpـــا -ـــ, توجيـــھ كـــال مـــن ا01ـــضو 	جتمـــا6, وا01ـــضو  5ـــ234 دو ريلعـــب ا01ـــضو التد ر ر
ً ً

ر ر
ه مـــن امل®ونـــات nساســـية لبنـــاء املعرفـــة، و³التـــا�, يمكـــن اســـتخدام ر أدوات ا01ـــضو راملعر-ـــ, باعتبـــا

sÀ 2345دف 	نتقال باملتعلمMن من مرحلة البحث و	ستقصاء 	جتما6, إ�� الو6, املعر-,   . رالتد

  (Garrison, & Cleveland-Innes, 2005) 

ــــــھ العمليـــــــات املعرفيـــــــة  ــــــس>يل وتوجيـ ـــــھ تـــــــصميم و�ـ ـــــ� أنــ ــــ234 ع�ــ ــ 5ـ رو5عـــــــرف ا01ـــــــضو التد ر ُ

ىÒ ع�ـــ� املـــستو ال¼«ـــ23Ð، وذات قيمـــة مـــن و	جتماعيـــة؛ �غـــرض تحقيـــق نتـــائج �عليميـــة ذات مع´ـــ
  .الناحية التعليمية

 Swan, 2019).( (Garrison& Akyol, 2013)  

و5عـــرف إجرائيـــا ع�ـــ� أنـــھ تـــصميم، وتنظـــيم، وتKـــسDM، وتوجيـــھ املعلـــم للعمليـــات املعرفيـــة 
ً ُ

ـــات الــــــتعلم ــــة -ــــــ, بKئـــ ـــم #ادفــ ـ ــــMن مــــــن تحقيــــــق مخرجــــــات �علــ مــــــة؛ لتمكــــــMن املتعلمــ ــــة الال و	جتماعيــ
ُّ َ ُ  ز

  .GلكDEو£ي
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 DMـــسK5س، وت ئKــسة  ـــ, تــصميم وتنظـــيم التــد 5ـــ234 ثالثــة أ�عـــاد  روpتــضمن ا01ــضو التد ر ر ر
5س عنــد تقــديم ا0²تــو -ــ, بKئـــات  ىالــدخو -ــ, ا01ــوار واملناقــشة، وأخMــDا العــرض املباشــر -ــ, التــد رل

ً

  (Garrison& Akyol, 2013). التعلم GلكDEو£ي

اسة  2345 -, تنمية التفكDM إ�) Oh., et.al., 2018(رولقد توصلت د ر� فاعلية ا01ضو التد ر
 .الناقد -, املناقشة غDM املE{امنة عG DUنDEنت لدى طالب ا�²موعة املوج>ة باألقران

اسة َمن�: الد َر ِ
ّ ُ ََ ْ

:  

اسـة واقـع  اسة و#ـو د راستخدمت الباحثة املن_^ الوصفي املس�, نظرا ملالئمتھ لتحقيق غرض الد ر
ً

ســـات نمـــوذج مجتمـــع 	س 5ـــ234(تقـــصاء رمما را01ـــضو املعر-ـــ, و	جتمـــا6, والتد -ـــ, بKئـــات الـــتعلم ) ر
اسـات العليـا -ــ, <ليـة الDEبيـة بجامعــة  ونـا مـن وج>ـة نظــر طالبـات الد GُلكDEو£ـي -ـ, ظـل جائحــة <و ر ِ ِ

ّ َ
ِ ر ِ

ّ

اســة  الfـ2 تــم تطوpر#ــا �1مــع البيانــات ا1«اصــة �عينــة ) 	ســ�بانة(رنجـران مــن خــالل إعــداد أداة الد
اســـة �عـــد  لاســـتخراج خصائـــص>ا الـــسي®ومDEية؛ وذلـــك مـــن أجـــل تحليـــل البيانـــات والوصـــو إ�ـــ� رالد

اسة وتفسDM#ا   .رالنتائج ال2f �ساعد -, Gجابة عن أسئلة الد

اسة َمجتمع الد َر ِ
ّ ُ َ َُ ْ :  

اســات العليــا -ــ, <ليــة الDEبيــة بجامعــة نجــران، خــالل  اســة مــن جميــع طالبــات الد رت®ــو مجتمــع الد ر ن َّ َ

اíــn 23و حيــث ).  طالبــة120(والبــالغ عـدد#م ) #ــ1442 – 1441(ل مـن العــام ا�1ــامü, رالفـصل الد
5س الfـ2 تتمحـو حـو املـتعلم وحـل املــشكالت  5س #ـذه املرحلـة ع�ـ� اسـDEاتيجيات التــد ل¶عتمـد تـد ر ر ر

  .وتنمية التفكDM الناقد

اسة َعينة الد َر ِ
ّ ُ َ

ِ
ّ َ:  

اســـة بالطرpقـــة العـــشوائية ال�ــــسيطة وفقـــا 1َّتـــم  اختيـــار عينـــة الد
ً

ل�ـــدو تحديـــد 
�ـــم العينـــة مــــن ر
غ عــدد أفــراد العينــة  اســات العليــا -ــ, <ليــة الDEبيــة ) 95(ا�²تمــع nصــل، و³لــ رطالبــة مــن طالبــات الد

اسة تبعا ملتغDMا¢sا 5ع عينة الد بجامعة نجران، وا�1دو التا�, يو�q تو
ً

ر ز   .ل

  )1(لجدو 

اسة تبعا ملتغDMا¢sا 5ع عينة الد تو
ً

ر   ز

  �سبة املئوTةال  العدد  الفئات  املتغ��ات
2úنوع %60 57  م  

 %40 38  أ<ادي|2  ال��نامج
5س رمناò^ وطر تد  %27.36 26  ق
 %16.85 16  الDEبية وعلم النفس

 %27.36 26  رpاض أطفال

  القسم

 28.43% 27  تر³ية خاصة
��السنة  %60 57  أو

اسية  %40 38  ثانية فأك�D  رالد
 %100 95  �جما�"
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5ع عينة ا) 1(شIل  اسة تبعا ملتغDMا¢sازتو لد
ً

  ر

  

اسة َأداة الد َر ِ
ّ ُ َ َ

:  

اســة وتحقيــق مـا �ــس�ü إليــھ مــن أ#ــداف تـم إعــداد اســ�بانة �1مــع البيانــات  َّلإلجابـة عــن أســئلة الد ر ِ ِ
ّ

اسة، وفيما يأ�ي توضيح ل�«صائص السي®ومDEية لالس�بانة ٌاملتعلقة بالد ر ِ
ّ:  

اسة َصدق أداة الد َر ِ
ّ ْ

ِ
َ َ ُ

ِ:  

ِصدق ا�1كم�ن ِِ
ّ َ ُ ْ :  

ا�sم -, مدى صالحية  ¢sا nولية ع�� مجموعة من املتخصصMن إلبداء آ رتم عرض 	س�بانة -, صو
ُ

ٍ ر َّ

ات ومالئمsðا للمجال الذي  اسة، ومدى ا�ساق العبا ُ	س�بانة ومدى مناسبsðا لتحقيق أ#داف الد رُ َّر ِ
ّ

ا�sم ومقDEحا¢sم تم التوصل إ�� الش®ل الstاÈي  َّتÕت|2 إليھ، و-, ضوء آ ر ْ   . لالس�بانةَ

ثبات
ُ َ َ

اسة  َأداة الد َر ِ
ّ َ َ

: 

اســـة م®ونـــة مـــن  اســـة تــم تطبيق>ـــا ع�ـــ� عينـــة مـــن خــارج عينـــة الد َّللتحقــق مـــن ثبـــات أداة الد ُ ر ِر ِ
ّ َّّ)20 (

نباخَّطالبة وتم اح�ساب ثبات التجا£س الداخ�, من خالل    :يبMن ذلك) 2( ل  وا�1دو وألفا كر
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  )2(لجدو 

نباخ     Cronbach's Alphaومعامل ثبات ألفا كر

رقم 
  ا��ال

نباخ  ا��ال  ومعامل ثبات ألفا كر

  0.84  را01ضو املعر-, -, بKئات التعلم GلكDEونية   1

  0.87  را01ضو 	جتما6, -, بKئات التعلم GلكDEونية   2

2345 -, بKئات التعلم GلكDEونية   3 را01ضو التد   0.90 ر

  0.94  الثبات الك¥" لالس£بانة

الـــسابق ي�بـــMن أن معـــامالت الثبـــات �²ـــاالت 	ســـ�بانة مرتفعـــة، حيـــث لمـــن خـــالل ا�1ـــدو 
، وجميع>ا قيم موجبة؛ )0.94(، وأما الثبات الك�, لالس�بانة فقد بلغ )0.90 و0.84(تراوحت ما بMن 

جة عالية من الثبات، و³التا�, يمكن 	عتماد عل¯sا -, التطبيق  ُمما يدل ع�� أن 	س�بانة تتمتع بد ر
اسة وتحليل النتائجامليدا£ي  روGجابة عن أسئلة الد ِ

ّ.  

َّاملعا�2ة �حصائية
ِ

َ َْ َ َ ُ
:  

pة لإلجابة عن السؤال nو لتم استخراج املتوسطات ا01سابية و	نحرافات املعيا ر َ ِ ما ¨" : َّ
سات نموذج مجتمع 'ستقصاء  َمما ََ ُ a9`_(رُ را12ضو املعر#" و'جتما[" والتد #" ب ئات التعلم ) ر

ُّ

اســــات العليــــا #ــــ" *ليــــة ال��بيــــة �لك ونــــا مــــن وج�ــــة نظـــر طالبــــات الد ُ��ونيـــة #ــــ" ظــــل جائحــــة كو رَ ِ ِ
ّ َ

ِ ر ِ
ّ

pج ��ي" بجامعة نجران؟  سة تم اعتماد التد جة املما ر، ولتحديد د ر  :ر

جة ال��م�� مدى املتوسط ا12سا0ي   رالد

جة ضعيفة جدا 1  1,80 إ�® 1من  د
ً

  ر

جة ضعيفة 2  2,60 إ�® 1,80أك��    رد

جة متوسطة 3  3,40 إ�® �2,60 أك�   رد

جة كب��ة 4  4,20 إ�® 3,40أك��    رد

جة كب��ة جدا 5  5,00 إ�® 4,20أك��  د
ً

  ر

  

لإلجابة عن السؤالMن الثا£ي والرا�ع، وتحليل التباين nحادي لإلجابة ) ت(َّكما تم استخدام اختبار 
  .عن السؤال الثالث
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اسة َنتائج الد َر ِ ِ
ّ َ َ

:  

U ــــسؤال ــ ــــائج الــ ــ ـــــصاء : لونتــ ســــــــات نمــــــــوذج مجتمــــــــع 'ستقـــ ــــــا ¨ــــــــ" مما رمــ َ را12ــــــــضو املعر#ــــــــ" (ُ
_`a9ــــ ونــــا مــــن وج�ــــة نظــــر ) رو'جتمــــا[" والتد َ#ــــ" ب ئــــات الــــتعلم �لك��ونيــــة #ــــ" ظــــل جائحــــة كو

ِ ر َ
ِ ِ

ّ ُّ

اسات العليا #" *لية ال��بية بجامعة نجران؟ ُطالبات الد ر ِ
ّ

  

ـــ pــــ ــــتخراج املتوســــــــطات ا01ــــــــسابية و	نحرافــــــــات املعيا رتـــــــم اســــ ــــــع َّ ــــوذج مجتمــ ســــــــة نمــــ ـــــة مما جـــ ة لد
َ ُ ر ر

5ــ234(	ستقــصاء  را01ــضو املعر-ــ, و	جتمــا6, والتد َ-ــ, بKئــات الــتعلم GلكDEونيــة -ــ, ظــل جائحــة ) ر
ِ ِ

ّ ُّ

اسات العليا -, <لية الDEبية بجامعة نجران؟، وا�1دو  ونا من وج>ة نظر طالبات الد ل<و ُ ر ِ
ّ َ

ِ يبـMن ) 3(ر
 :ذلك

   )3(لجدو 

ـــــوذج مجتمـــــــع 'ستقـــــــصاء املتوســــــطات ا12ـــــــسابية و' ســـــــة نمــ ــــة مما جـــ Tـــــــة لد رنحرافـــــــات املعيا ر ر
)_`a9 را12ضو املعر#" و'جتما[" والتد ونا من ) ر ر#" ب ئات التعلم �لك��ونية #" ظل جائحة كو َ

ِ ِ
ّ ُّ

ليا اسات العليا #" *لية ال��بية بجامعة نجران مرتبة تنا وج�ة نظر طالبات الد
ً

ز َر َُّ ُ
ِ
ّ َ

ِ  

  ال��ت ب
رقم 

  ا��ال
  لا��ا

املتوسطات 
  ا12سابية

'نحرافات 
Tة   راملعيا

جة   رالد

1  3  
2345 -, بKئات التعلم  را01ضو التد ر

 GلكDEونية
  ًكبDMة جدا 0.920 4.24

2  1  
را01ضو املعر-, -, بKئات التعلم 

  GلكDEونية
 كبDMة 0.857 4.20

3  2  
را01ضو 	جتما6, -, بKئات التعلم 

  GلكDEونية
 كبDMة 0.899 4.18

 كب��ة 0.860 4.20  رجة الIليةالد

ســـة نمـــوذج مجتمـــع 	ستقـــصاء ) 3(ليتـــ÷q مـــن ا�1ـــدو  جـــة مما رأن د َر ُ را01ـــضو املعر-ــــ, (َّ
2345 ونـا مـن وج>ـة نظـر طالبـات ) رو	جتما6, والتد َ-, بKئات التعلم GلكDEونية -ـ, ظـل جائحـة <و

ِ ر َ
ِ ِ

ّ ُّ

اسات العليا -, <لية الDEبية بجامعة نجران جاءت بم ُالد ر ِ
يوانحـراف معيـار ) 4.20(توسط حـساõي ّ َ

ِ
جة كبDMة) 0.860( اسة فقد تراوحت بMن . رو³د روع�� صعيد املتوسطات ا01سابية �²االت أداة الد ِ

ّ

5ــــ234 -ــــ, بKئــــات الــــتعلم "، حيــــث جــــاء -ــــ, املرتبــــة nو�ــــ� ا�²ــــال الثالــــث )4.18-4.24( ا01ــــضو التد
ُّ

ر ر
ـــة ييــــار ِوانحـــــراف مع) 4.24(بمتوســــط حــــساõي " GلكDEونيـ ـــDة جــــدا، تــــاله -ـــــ, ) 0.920(َ جــــة كبMــ و³د

ً
ر

ا01ــضو املعر-ـ, -ــ, بKئــات الــتعلم GلكDEونيـة"لاملرتبـة الثانيــة ا�²ــال nو 
ُّ

غ " ر بمتوســط حــساõي بلــ
يوانحراف معيار ) 4.20( َ

جة تقـدير كبMـDة، بKنمـا جـاء -ـ, املرتبـة الثالثـة ا�²ـال الثـا£ي ) 0.857(ِ رو³د
الــــتعلم GلكDEونيــــةرا01ــــضو 	جتمــــا6, -ــــ, بKئــــات "

ُّ
يوانحــــراف معيــــار ) 4.18(بمتوســــط حــــساõي "  َ

ِ
جة تقدير كبDMة) 0.899(   .رو³د

pــة لفقـــرات مجــاالت nداة كـــال  كمــا تــم حـــساب املتوســطات ا01ـــسابية و	نحرافــات املعيا
ً

ر َ ِ َّ

,�َّع�� حدة، وذلك ع�� النحو التا َ
ِ:  
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لا��ال Uو َّ َ َ
ِا12ضو املعر#" #" ب ئات: 

َ
ِ ِ ِ

ْ َ
ر ُ َّ التعلم �لك��ونيةُ

ِ ُِ ِ
ْ ُّ َّ

  

pـة لفقـرات    رتم حـساب املتوسـطات ا01ـسابية و	نحرافـات املعيا َ ِ را01ـضو املعر-ـ, مجـال َّ
-, بKئات التعلم GلكDEونية

ُّ ِيظ>ر ذلك) 4(ل، وا�1دو َّ
ُ.  

  )4(ل�دو ا2

Tــــة ل #ــــ" #ــــ" را12ــــضو املعرمجــــال  املتعلقــــة بفقــــراتلراملتوســــطات ا12ــــسابية و'نحرافــــات املعيا
لياب ئات التعلم �لك��ونية  مرتبة تنا

ً
ز َ َُّ

  

  الفقرات  الرقم ال��ت ب
املتوسطات 

 ا12سابية
'نحراف 

 ياملعيار
جة   رالد

1  8  
مناقشة معلومات من مصادر مختلفة 

  ومتنوعة
4.38 1.002 

كبDMة 
جدا
ً

  

2 2  
اء ال2f تأخذ  رمشاركة nف®ار و�

  املناقشة -, اتجاه جديد
4.34 1.006 

DMة كب
جدا
ً

 

3  7  
حة مسبقا  البناء ع�� nف®ار املطر
ً

و
  وGضافة ل>ا

4.23 0.973 
كبDMة 
جدا
ً

 

4  4  
ك عن وضوح الرسالة،  ر¶سأل املشا

  ؟"#ل #ذا 0Öيح:" مثل
 كبDMة 1.117 4.17

#م  6 5 سائل �خرpن وأف®ا  ��ة إ رGشا ر  كبDMة 1.017 4.17  ر

 كبDMة 1.055 4.16  طرح nسئلة املتنوعة أثناء ا0²اضرة  1  6

اء مدعومة بمصدر  5 7  كبDMة 1.024 4.16  رتقديم آ

8 3  
تقديم عدد من nف®ار واملواضيع -, 

  ٍوقت واحد
 كبDMة 0.994 4.03

 كب��ة 0.857 4.20  ا��ال كIل

أن مجـال ا01ــضو املعر-ــ, -ـ, بKئــات الــتعلم GلكDEونيـة حــصل ع�ــ� ) 4(ليتـ÷q مــن ا�1ــدو 
ُّ َّ ر

يوانحراف معيار ) 4.20(متوسط حساõي  َ
جـات تقـدير فقـرات ) 0.857(ِ جة كبDMة، وتراوحـت د رو³د ر

جات كبMــــDة وكبMــــDة جــــدا، وحــــصلت الفقــــرة )4.38-4.03(#ـــذا ا�²ــــال بــــMن  ، وجــــاءت بــــد
ً

ونــــص>ا ) 8(ر
ـــن مـــــصادر مختلفـــــة ومتنوعـــــة" ـــ� تقـــــدير بمتوســـــط حـــــساõي " مناقـــــشة معلومـــــات مــ ) 4.38(ع�ـــــ� أع�ــ

يوانحراف معيار  َ
ج) 1.002(ِ ة كبDMة جـدارو³د

ً
اء الfـ2 "ونـص>ا ) 2(تلsðـا الفقـرة .  رمـشاركة nف®ـار و�

يوانحـراف معيـار ) 4.34(بمتوسـط حـساõي " تأخذ املناقشة -, اتجاه جديـد َ
جـة كبMـDة ) 1.006(ِ رو³د

جدا
ً

ع�� أقل " ٍتقديم عدد من nف®ار واملواضيع -, وقت واحد "ونص>ا ) 3(-, حMن حصلت الفقرة . 
يوانحراف معيار ) 4.03(حساõي تقدير بمتوسط  َ

جة كبDMة) 0.994(ِ   .رو³د
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ِا��ال الثا]ي
َّ َّا12ضو 'جتما[" #" ب ئات التعلم �لك��ونية: ََ

ِ ِ ِ ُِ ِ ِ
ْ ُّ َ َُّ َ

ِ
َ ْ ر ُ  

pــــــــة لفقـــــــرات    ـــــساب املتوســــــــطات ا01ـــــــسابية و	نحرافـــــــات املعيا رتـــــــم حــ َ ِ ـــــضو مجـــــــال َّ را01ـــ
ِيظ>ر ذلك) 5(لو ، وا�1د	جتما6, -, بKئات التعلم GلكDEونية

ُ.  

  )5(ل�دو ا2

Tـة ل را12ــضو 'جتمــا[" #ــ" مجـال  املتعلقــة بفقــراتلراملتوسـطات ا12ــسابية و'نحرافــات املعيا
لياب ئات التعلم �لك��ونية  مرتبة تنا

ً
ز َ َُّ

  

  الرقم ال��ت ب
املتوسطات   الفقرات

 ا12سابية
'نحراف 

 ياملعيار
جة   رالد

1 20  
ات أثنــاء ا0²اضــرة رإجابـة أســتاذ املقــر ع�ـ� 	 رستفــسا

  .أو النقاش
 ًكبDMة جدا 0.805 4.59

2 15  
روجـــود نقــــاش وحــــوار مـــع أســــتاذ املقــــر -ـــ, بKئــــة الــــتعلم 

  .GلكDEونية
 ًكبDMة جدا 0.873 4.53

3 23  
ر�ـــ¼�يع أســــتاذ املقــــر للطالبــــات ع�ــــ� املــــشاركة وثنائــــھ 

  .ع�� ذلك
 ًكبDMة جدا 0.965 4.45

4  9  
رشعو الطالبة بالثقة -, املشاركة والتحـدث مـن خـالل 

 . أدوات التعلم -, البKئة GلكDEونية
 ًكبDMة جدا 1.084 4.38

�عDU الطالبة عن وج>ة نظر#ا ب®امل حرsðpا  10 5
ُ

 ًكبDMة جدا 1.036 4.27  .

6 16  
السماح �1ميع الطالبات بطرح أسئلsðم بحرpة و5عطي 

  . مما يزpد التفاعلبنفس الوقت فرصة الرد عل¯sا
 ًكبDMة جدا 1.106 4.27

pة  21 7  ًكبDMة جدا 1.046 4.27  .رتوفDM التغذية الراجعة الفو

ات التواصل الكتابية بفاعلية  22 8  ًكبDMة جدا 1.028 4.24  .راستخدام م>ا

9 24  
ــــDات  ــــصية واU»1ــ ــــات ال¼«ــ ايـ وإم®انيـــــة ســــــرد �عــــــض الر

  .السابقة
  ًكبDMة جدا 1.118 4.24

10  12  Gاتpخرn نتماء مع الطالبات	ة 1.084 4.13 .حساس باالندماج وDMكب 

11 13  
ـــل  ــــة مــــــع الـــــزميالت ممـــــا يقلـــ رظ>ـــــو 	نفعـــــاالت Gيجابيـ

 .Gحساس باالنتماء
 كبDMة 1.155 4.08

12 19  
ـــــــة  ـــــــــــ, أدوات البKئـــــــــ ـــار -ـــــ ــــــــ اء وnف®ــــ ــــــــــرض � ـــــــــة عــــــ رطرpقــــــ

  .GُلكDEونية ¶شعر بالقرب من الزميالت
 DMةكب 1.105 4.05

13  11  
�ـــسمح أدوات البKئـــة GلكDEونيـــة بفرصـــة أكUـــD للـــدفاع 

 .عن وج>ات النظر أثناء النقاش
 كبDMة 1.219 3.94
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ات وصو"إم®انية استخدام   18 14 رمو وإشا رز  كبDMة 1.325 3.89  ".ر

15  14  
بKئـة الــتعلم GلكDEونيـة داعمــة إلقامـة عالقــات وثيقــة 

 .مع بقية الطالبات
3.83 1.326 DMةكب  

16 17  
ــD بــــMن النقــــاش وا01ــــوار -ــــ, بKئــــة  ق عــــدم وجــــود فــــر كبMــ

  . التعلم GلكDEو£ي و-, الفصل التقليدي
 كبDMة 1.323 3.74

 كب��ة 0.899 4.18  ا��ال كIل

أن مجال ا01ضو 	جتما6, -, بKئات التعلم GلكDEونية حصل ع�� ) 5(ليت÷q من ا�1دو 
ُّ

ر َّ

َوانحراف معي) 4.18(متوسط حساõي 
جـات تقـدير فقـرات ) 0.899(يار ِ جة كبDMة، وتراوحـت د رو³د ر

جات كبMـــDة وكبMـــDة جـــدا، وحـــصلت الفقـــرة )4.59-3.74(#ــذا ا�²ـــال بـــMن  ، وجـــاءت بـــد
ً

ونـــص>ا ) 20(ر
ات أثنــــاء ا0²اضــــرة أو النقــــاش" رإجابــــة أســــتاذ املقــــر ع�ــــ� 	ستفــــسا ع�ــــ� أع�ــــ� تقــــدير بمتوســــط " ر

يوانحــــراف معيــــار ) 4.59(حــــساõي  َ
جــــة كبMــــDة جــــدا) 0.805(ِ و³د

ً
وجــــود "ونــــص>ا ) 15(تلsðــــا الفقــــرة . ر

وانحــــراف ) 4.53(بمتوســــط حــــساõي " رنقــــاش وحــــوار مــــع أســــتاذ املقــــر -ــــ, بKئــــة الــــتعلم GلكDEونيــــة
يمعيار  َ

جة كبDMة جدا) 0.873(ِ و³د
ً

قعدم وجود فر كبDM بMن "ونص>ا ) 17(-, حMن حصلت الفقرة . ر
G ئة التعلمKو£ي و-, الفصل التقليديالنقاش وا01وار -, بDEي " لكõع�� أقل تقدير بمتوسط حسا

يوانحراف معيار ) 3.74( َ
جة كبDMة) 1.323(ِ   .رو³د

ِا��ال الثالث
َّ a9`_ #" ب ئات التعلم �لك��ونية: ََ َّا12ضو التد

ِ ُِ ِ ِ
ْ ُّ َّ ََّ

ِ ِ ر
ْ رُ ُ  

pــــــــة لفقـــــــرات    ـــــساب املتوســــــــطات ا01ـــــــسابية و	نحرافـــــــات املعيا رتـــــــم حــ َ ِ ـــــضمجـــــــال َّ رو ا01ـــ
2345 -, بKئات التعلم GلكDEونية التد

ُّ
ِيظ>ر ذلك) 6(ل، وا�1دو ر

ُ.  

  )6(ل�دو ا2

Tــة ل راملتوســطات ا12ــسابية و'نحرافــات املعيا َ 9ــa`_ #ــ" مجــال  املتعلقــة بفقــراتلِ را12ــضو التد ر
ب ئات التعلم �لك��ونية

ُّ
ليا  مرتبة تنا
ً

ز َ َُّ
  

املتوسطات   الفقرات  الرقمال��ت ب
 ا12سابية

اف 'نحر
 ياملعيار

جة   رالد

اء أثناء ا01لقات النقاشية  32 1 كبDMة  0.954 4.46 ريرحب باملشار<ات و�
 ًجدا

دود الطالبات  33 2 كبDMة  0.954 4.45 ريو�q املفا#يم ا1«اطئة -, 
 ًجدا

ـــــرة ع�ــــــ� نظــــــام   29 3 ـــــو التعلي|ــــــ2 للمحاضـ ىيرفــــــع ا0²تـ
ة التعلم  رإدا

كبDMة  1.002 4.38
 ًجدا

ــــ  25  4 ــــة يــــــــــذكر موضـــــــ ـــــــــ, بدايـــــــ ــــــوار -ـ ــــــــشة وا01ـــــ وع املناقــ
 ا0²اضرة

كبDMة  1.060 4.35
 ًجدا

يي�D املادة العلمية من خالل �عدد املصار ل>ا  34 5 كبDMة  1.107 4.34 ُ
 ًجدا
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املتوسطات   الفقرات  الرقمال��ت ب
 ا12سابية

اف 'نحر
 ياملعيار

جة   رالد

ُ¶ـــساعد ع�ــــ� التوصـــل إ�ــــ� 	تفـــاق والتفــــا#م بــــMن   35 6
اء  ر�

كبDMة  0.985 4.34
 ًجدا

نيقـــار بـــMن مواضـــع 	خـــتالف و	تفـــاق بـــMن   37 7 اء ُ ر�
 للطالبات

كبDMة  1.003 4.32
 ًجدا

ىيبــــــMن عالقــــــة موضــــــوع النقــــــاش بــــــاملن_^ ومحتــــــو   27  8 ُ

 راملقر
كبDMة  1.094 4.26

 ًجدا

اجعة إيجابية ومحفزة  36 9 ريقدم �غذية  ِ
ّ كبDMة  1.089 4.24  ُ

 ًجدا

كبDMة  1.091 4.21 ُ¶ساعد -, الsðيئة ا�1يدة للبKئة التعليمية  31 10
 ًجدا

ِركز -, تقديم ا0²اضرة ع�� موضوع محددُي  28  11
ّ

 كبDMة 1.160 4.07 

ّيقيم مدى فاعلية ا01لقة النقاشية  39 12   كبDMة 1.174 4.06 ُ

ِيقدم الدعم التق´2 إذا احتاجت الطالبة  30  13
ّ  كبDMة 1.224 4.05 ُ

ِي�«ص موضوعات النقاش وا01وار  38 14
ّ   كبDMة 1.263 4.02 ُ

ـــا  26 15 ــــع الطالبـــ ــــدد مــ ت معــــــايDM املناقــــــشة وا01ــــــوار ُيحــ
 أثناء ا0²اضرة

 كبDMة 1.171 3.99

كب��ة  0.920 4.24  ا��ال كIل
 ًجدا

2345 -, بKئات التعلم GلكDEونية حصل ع�� ) 6(ليت÷q من ا�1دو  رأن مجال ا01ضو التد ر
يوانحــراف معيـــار ) 4.24(متوســط حـــساõي  َ

جـــات تقـــدير ) 0.920(ِ جـــة كبMــDة جـــدا، وتراوحــت د رو³د ر
ً

جات كبMـــDة وكبMــDة جـــدا، وحــصلت الفقـــرة )4.46-3.99(قــرات #ــذا ا�²ـــال بــMن ف ، وجـــاءت بــد
ً

) 32(ر
اء أثنــــاء ا01لقــــات النقاشــــية"ونــــص>ا  ع�ــــ� أع�ــــ� تقــــدير بمتوســــط حــــساõي " ريرحــــب باملــــشار<ات و�

يوانحــراف معيـــار ) 4.46( َ
جـــة كبMـــDة جـــدا) 0.954(ِ و³د

ً
يو�ـــq املفـــا#يم "ونـــص>ا ) 33(تلsðـــا الفقـــرة . ر

دود الطالبــــات يوانحــــراف معيــــار ) 4.45(بمتوســــط حــــساõي " را1«اطئــــة -ــــ,  َ
جــــة كبMــــDة ) 0.954(ِ رو³د

جـــــدا، بKنمـــــا حـــــصلت الفقـــــرة 
ً

يحـــــدد مـــــع الطالبـــــات معـــــايDM املناقـــــشة وا01ـــــوار أثنـــــاء "ونـــــص>ا ) 26(
يوانحراف معيار ) 3.99(ع�� أقل تقدير بمتوسط حساõي " ا0²اضرة َ

جة كبDMة) 1.171(ِ   .رو³د

اسـةوتتفـق  حيـث أث�ـت نمـوذج )  (Englander & Russell, 2022رالن�يجـة الـسابقة مـع د
اسـية بDUنـامج مــسار اللغـة GنجلM{يـة -ــ,  5س وف>ـم املنــاò^ الد رمجتمـع 	ستقـصاء فاعليتـھ -ــ, التـد ر
ضا من  2345 ع�� أع�� £سبة  ونا -, بKئات التعلم GلكDEو£ي، وحصل ا01ضو التد رظل جائحة <و ر ر ر َ

ِ ِ
ّ

Uاسة طالب ال ضا، ود رDنامج، بKنما حصل ا01ضو 	جتما6, ع�� أد£ي £سبة  ر ) Oh., et.al., 2018(ر
5ـ234 -ـ, بKئـات الـتعلم GلكDEونيـة، وتختلـف الن�يجــة  رالfـ2 توصـلت إ�ـ� الـدو الفعـال ل�0ـضو التد ر ر

اسـة  ا ًالfـ2 توصـلت إ�ـ� أن الطـالب <ـانوا أك�ـD تـأثر) & ,et al. 2021) Yandraرالـسابقة عـن نتـائج د
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5ــــ234 عنــــد اســــتخدام مجتمــــع 	ستقــــصاء -ــــ, بKئــــات  ربا01ــــضو 	جتمــــا6, بــــدال مــــن ا01ــــضو التد ر ر
ً

  .التعلم GلكDEو£ي

2345 -, توجيھ كال من ا01ضو  ي ل�0ضو التد رو�عز الن�يجة السابقة إ�� الدو ا0²و ر ر
ً

ر ر ي
ُ

5س بطرpقة فعالـة والsðيئـة  ر	جتما6, وا01ضو املعر-,، حيث تصميم وتنظيم التد ا�1يـدة للبKئـة ر
ة ا01ـوار واملناقـشة بطرpقـة مثمـرة �ـس>م -ـ, تحقيـق n#ـداف التعليميـة،  ِالتعليمية، إضافة إ�� إدا

ُ ُ ر
ً

  .قواستخدام طر العرض املباشرة

ق ذات داللـة إحـصائية عنــد مـستو : نتـائج الـسؤال الثــا]ي ىSـل توجـد فــر ســات ) 0.05(و رملما َ ُ

َنمـــــــوذج مجتمــــــــع 'ستقــــــــصاء  َ ـــــضو املعر#ــــــــ(ُ 9ــــــــa`_را12ـــ ــــــتعلم ) ر" و'جتمـــــــا[" والتد #ــــــــ" ب ئــــــــات الــ
اســــات العليــــا #ــــ" *ليــــة ال��بيــــة  ونــــا مــــن وج�ــــة نظـــر طالبــــات الد ُ�لك��ونيـــة #ــــ" ظــــل جائحــــة كو رَ ِ ِ

ّ َ
ِ ر ِ

ّ

يبجامعة نجران �عز ملتغ�� نوع ال��نامج 
ُ

  ؟) مº_، أ*ادي¹_(

ســـات نمـــو pـــة ملما رتـــم اســـتخراج املتوســـطات ا01ـــسابية و	نحرافـــات املعيا َر ُ َذج مجتمـــع 	ستقـــصاء َّ َ ُ

)2345 را01ضو املعر-, و	جتما6, والتد ونا حـسب ) ر ر-, بKئات التعلم GلكDEونية -, ظل جائحة <و َ
ِ ِ

ّ

ق بـMن املتوسـطات ا01ـسابية تـم اسـتخدام )مúـ2، أ<ـادي|2(متغDM نوع الDUنـامج  َّ، ولبيـان داللـة الفـر و
  :يبMن ذلك) 7(لوا�1دو ) ت(اختبار 

  )7( لجدو 

ســـات نمـــوذج مجتمــع 'ستقـــصاء املتوســ Tــة ملما َطات ا12ـــسابية و'نحرافـــات املعيا ََ ُ رَ ر
ُ

را12ـــضو (ِ
_`a9 ونـا واختبـار ) راملعر#" و'جتما[" والتد ر#" ب ئات التعلم �لك��ونية #" ظل جائحة كو َ

ِ ِ
) ت(ّ

ق ب�ن املتوسطات ا12سابية  ولبيان داللة الفر

  ا��ال
  نوع

  ال��نامج
 العدد

املتوسطات 
  ابيةا12س

'نحرافات 
Tة   راملعيا

  ت
جات  رد
  ا12رTة

الداللة 
  'حصائية

را01ضو املعر-, -,  0.818 4.01 38  أ<ادي|2
بKئات التعلم 

 0.865 4.33 57  مG  2úلكDEونية
1.825 93 .071 

را01ضو 	جتما6,  0.919 3.98 38  أ<ادي|2
-, بKئات التعلم 

 0.868 4.32 57  مG  2úلكDEونية
1.809 93 .074 

2345  0.935 4.02 38  أ<ادي|2 را01ضو التد ر
-, بKئات التعلم 

 0.888 4.38 57  مG 2úلكDEونية
1.905 93 .060 

 0.868 3.99 38  أ<ادي|2
جة ال®لية   رالد

2ú834. 4.34 57  م 
1.953 93 .054 

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )3(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

391 

ق ذات داللة إحصائية عند مستو) 7(ليت÷q من ا�1دو  ىعدم وجود فر ) 0.05( داللة و
ســــة نمــــوذج مجتمــــع 	ستقــــصاء  جــــة مما رلد 5ــــ234(ر را01ــــضو املعر-ــــ, و	جتمــــا6, والتد -ــــ, بKئــــات ) ر

اسـات العليــا -ـ, <ليــة الDEبيــة  ونـا مــن وج>ـة نظــر طالبــات الد ُالـتعلم GلكDEونيــة -ـ, ظــل جائحــة <و ر ِ ِ
ّ َ

ِ ر َ
ِ
ّ

جة ال®لية ر�عز ملتغDM نوع الDUنامج ع�� جميع ا�²االت وع�� الد ي
ُ

.  

ـــ, تلبيـــــة جميـــــع 	حتياجـــــات التعليميـــــة  ــــ� أ#ميـــــة النمـــــوذج -ــ ــــة الـــــسابقة إ�ـ يو�عـــــز الن�يجـ
ُ

، تحليــل وتوضــيح  ات ا²«تلفــة، توضــيح ا0²تــو ه الفعــال -ــ, تنميــة امل>ــا ىللطالبــات، إضــافة إ�ــ� دو ر َّ ر
ً

ة رامل>ام وn£ـشطة وشـعو الطالبـات بالثقـة -ـ, املـشاركة والتحـدث مـن خـالل أدوات الـتعلم -ـ, البKئـ
اجعـــة محفــــزة ومـــن ثـــم ت®ـــوpن اتجــــاه موجـــب نحـــو الـــتعلم، وتحــــسMن  GلكDEونيـــة، وتقـــديم �غذيـــة 

ُّ ََّ ُ ر
  .جودتھ

اسة  اسة )& ,et al. 2021) Yandraروتتفق الن�يجة السابقة مع نتائج د  & ,Miller)ر، ود
et al, 2020) اســة مــن  حيـث اتفقــت جميـع الطالبـات ع�ـ� الـرغم (Junus, & et al., 2019)ر ، ود

ـــ2، أ<ــــادي|2(اخــــتالف الDUنــــامج  ســــات نمــــوذج مجتمــــع 	ستقــــصاء )مúـ را01ـــــضو (ر، ع�ــــ� أ#ميـــــة مما
2345   .-, بKئات التعلم GلكDEونية) راملعر-, و	جتما6, والتد

ق ذات داللة إحصائية عند مستو :نتائج السؤال الثالث  ى Sل توجد فر سات ) 0.05(و رملما َ ُ

َنمـــــــوذج مجتمــــــــع 'ستقــــــــصاء  َ ـــــضو(ُ 9ــــــــa`_را12ـــ ــــــتعلم ) ر املعر#ــــــــ" و'جتمـــــــا[" والتد #ــــــــ" ب ئــــــــات الــ
ُّ

اســــات العليــــا #ــــ" *ليــــة ال��بيــــة  ونــــا مــــن وج�ــــة نظـــر طالبــــات الد ُ�لك��ونيـــة #ــــ" ظــــل جائحــــة كو رَ ِ ِ
ّ َ

ِ ر ِ
ّ

يبجامعة نجران �عز ملتغ�� القسم؟
ُ

  

ســـــات نمـــــوذج مجتمـــــع  ـــة ملما pــ رتــــم اســـــتخراج املتوســـــطات ا01ـــــسابية و	نحرافـــــات املعيا َر ُ َّ

5ــ234(صاء 	ستقــ را01ــضو املعر-ــ, و	جتمــا6, والتد َ-ــ, بKئــات الــتعلم GلكDEونيــة -ــ, ظــل جائحــة ) ر
ِ ِ

ّ ُّ

ونا حسب متغDM نوع الDUنامج    :يبMن ذلك) 8(لحسب متغDM القسم وا�1دو ) م2ú، أ<ادي|2(ر<و

  )8(لجدو 

ســـات نمـــوذج مجتمــع 'ستقـــصاء Tــة ملما راملتوســطات ا12ـــسابية و'نحرافـــات املعيا َر ُ َ را12ـــضو  (ِ
_`a9 ونا حسب متغ�ـ� ) راملعر#" و'جتما[" والتد ر#" ب ئات التعلم �لك��ونية #" ظل جائحة كو َ

ِ ِ
ّ ُّ

  حسب متغ�� القسم) مº_، أ*ادي¹_(نوع ال��نامج 

 العدد  القسم  ا��ال

املتوسطا
ت 

ا12سابي
  ة

'نحرافات 
Tة   راملعيا

5س رمناò^ وطر تد  1.119 3.85 26  ق

  6710. 4.30 16  الDEبية وعلم النفس

  4640. 4.63 26  رpاض أطفال

را01ضو املعر-, -, بKئات 
 التعلم GلكDEونية

  8090. 4.07 27  تر³ية خاصة
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  8570. 4.20 95  الك�,

5س رمناò^ وطر تد  1.110 3.97 26  ق

  8480. 4.32 16  الDEبية وعلم النفس

  7430. 4.53 26  رpاض أطفال

  7530. 3.96 27  تر³ية خاصة

را01ضو 	جتما6, -, بKئات 
 التعلم GلكDEونية

  8990. 4.18 95  الك�,

5س رمناò^ وطر تد  1.068 3.98 26  ق

  8100. 4.30 16  الDEبية وعلم النفس

  7080. 4.63 26  رpاض أطفال

  9230. 4.06 27  تر³ية خاصة

2345 -, بKئات  را01ضو التد ر
 التعلم GلكDEونية

  9200. 4.24 95  الك�,

5س رمناò^ وطر تد  1.070 3.95 26  ق

  7590. 4.30 16  الDEبية وعلم النفس

  6090. 4.58 26  رpاض أطفال

  7970. 4.01 27  تر³ية خاصة

جة ال®لية  رالد

  8600. 4.20 95  الك�,

سـة نمـوذج ) 9(ليت÷q من ا�1دو  جـة مما روجود اختالفات ظا#رpـة بـMن املتوسـطات ا01ـسابية لد ر
5ــ234(تقــصاء مجتمــع 	س را01ــضو املعر-ــ, و	جتمــا6, والتد ِ-ــ, بKئــات الــتعلم GلكDEونيــة -ــ, ظــل ) ر

ّ ُّ

اسات العليا -, <لية الDEبيـة حـسب متغMـD القـسم ولبيـان  ونا من وج>ة نظر طالبات الد ُجائحة <و ر ِ ِ
ّ َ

ِ ر َ

ق بMن املتوسطات ا01سابية، تم استخدام تحليل التبـاين nحـادي، وا�1ـدو لداللة الفر َّ يبـMن ) 9 (و
  :ذلك
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  )9(لجدو 

سـة نمـوذج  جـة مما ق بـ�ن املتوسـطات ا12ـسابية لد رتحليـل التبـاين Uحـادي لبيـان داللـة الفـر ر و
9ــa`_(مجتمــع 'ستقــصاء  را12ــضو املعر#ــ" و'جتمــا[" والتد #ــ" ب ئــات الــتعلم �لك��ونيــة #ــ" ) ر

ُّ

ونا حسب متغ�� القسم  رظل جائحة كو َ
ِ ِ

ّ 

  مصدر التباين  ا��ال
 مجموع
 املر0عات

جات  رد
 ا12رTة

متوسط 
 املر0عات

 ف
الداللة 

  �حصائية

 2.858 3 8.573 بMن ا�²موعات

 664. 91 60.460 داخل ا�²موعات
را01ضو املعر-, -, 

بKئات التعلم 
 GلكDEونية

  94 69.033 الك�,

4.301 .007 

 1.973 3 5.920 بMن ا�²موعات

 771. 91 70.116 داخل ا�²موعات
را01ضو 	جتما6, 

-, بKئات التعلم 
 GلكDEونية

  94 76.036 الك�,

2.561 .060 

 2.183 3 6.549 بMن ا�²موعات

 802. 91 73.013 داخل ا�²موعات
 2345 را01ضو التد ر

-, بKئات التعلم 
 GلكDEونية

  94 79.562 الك�,

2.721 .049 

 2.169 3 6.508 بMن ا�²موعات

جة ال®لية 693. 91 63.043 داخل ا�²موعات  رالد

  94 69.551 الك�,

3.131 .029 

ق ذات داللـــــة إحـــــصائية عنـــــد مـــــستو داللـــــة ) 9(ليتـــــ÷q مـــــن ا�1ـــــدو  ىوجـــــود فـــــر جـــــة )  0.05(و رلد
ســــة نمــــوذج مجتمــــع 	ستقــــصاء  ُمما رُ ـــ234(َ 5ـ را01ــــضو املعر-ــــ, و	جتمــــا6, والتد -ــــ, بKئــــات الــــتعلم ) ر

ُّ

GِلكDEونيـة -ــ, ظـل
اســات العليـا -ــ, <ليـة الDEبيــة حــسب ّ ونــا مـن وج>ــة نظـر طالبــات الد ُ جائحــة <و ر ِ ِ

ّ َ
ِ ر َ

جة ال®لية وع�� جميـع ا�²ـاالت باسـت�ناء ا�²ـال الثـا£ي  را01ـضو 	جتمـا6, (رمتغDM القسم ع�� الد
ـــة -ــــ, بKئــــات الــــتعلم GلكDEونيـ

ُّ
ق الدالــــة إحــــصائيا، تــــم اســــتخدام)  ق، ولبيــــان الفــــر َّلــــم تظ>ــــر فــــر ً و  و

نات البعدية بطرpقة شيفيھ وا�1دو  لاملقا ْ َ َر
ُ

  :يبMن ذلك) 10(
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  )10(لجدو 

ق حسب متغ�� القسم نات البعدية بطرTقة شيفيھ لبيان داللة الفر واملقا ْ َ َر
ُ

  

 القسم  ا��ال
قفر 

 املتوسطات
الداللة 

  'حصائية

5س  رpاض أطفال رمناò^ وطر تد را01ضو املعر-, -, بKئات  001. *779.  ق
 015. *556. تر³ية خاصة  رpاض أطفال التعلم GلكDEونية

5س رpاض أطفال رمناò^ وطر تد 2345 -, بKئات  011. *646.  ق را01ضو التد ر
 024. *567. تر³ية خاصة رpاض أطفال التعلم GلكDEونية

5س  رpاض أطفال رمناò^ وطر تد  007. *632.  ق
جة ال®لية  رالد

 015. *569. تر³ية خاصة  رpاض أطفال

ق ذات داللــة إحـــصائية عنــد مـــستو داللـــة ) 10(ليتــ÷q مـــن ا�1ــدو  ىوجـــود فـــر ) 0.05(و
5ـــ234 -ــــ, بKئـــات الــــتعلم  ع�ـــ� مجـــا�, ا01ــــضو املعر-ـــ, -ــــ, بKئـــات الــــتعلم GلكDEونيـــة وا01ــــضو التد

ُّ ُّ
ر ر ر ّ

pـاض  pـاض nطفـال و³ـMن   q1ولـصا ^òن املنـاMطفـال و³ـn اضp جة ال®لية بMن  رGلكDEونية و-, الد ر ر ر
pاض nطفالnط  q1بية ا1«اصة ولصاDEرفال وال .  

و�عـز الن�يجــة الــسابقة إ�ـ� أن نمــوذج مجتمــع 	ستقــصاء -ـ, بKئــات الــتعلم GلكDEونيــة 
ُّ َُّ ي

، إضــافة إ�ــ� اتاحــة  ســا#م -ــ, تمكــMن الطالبــات مــن املــشاركة -ــ, بنــاء املعرفــة، واملــشاركة -ــ, ا0²تــو
ً ى

ات  ــاظ رالفرصـــة للنقـــاش وا01ـــوار وطــــرح 	ستفـــسا ج>ـــات النظــــر، ومـــن ثـــم 	حتفــ اء و َّوتبـــادل � َ
و ر

، وأيــضا ســا#م النمــوذج -ــ, تنظــيم املوقــف  ف وتطبيق>ــا -ــ, مواقــف �عليميــة أخــر باملفـا#يم واملعــا
ً

ى ر
  . التعلي|2

اسة   ,Kozan & Richardson, 2014( ،)(Chen et al(روتتفق الن�يجة السابقة مع نتائج د
2017 ،)Fiock , 2020( ،et al. 2021) Yandra, &  (  

ِنتـائج
َ َ

ِالـسؤال الرا½ـع 
َّ ق ذات داللـة إحــصائية عنـد مـستو :ُّ ى Sــل توجـد فـر ســات ) 0.05(و رملما َ ُ

9ــــــــa`_(نمـــــــوذج مجتمــــــــع 'ستقــــــــصاء  ـــــضو املعر#ــــــــ" و'جتمـــــــا[" والتد را12ـــ ــــــتعلم ) ر #ــــــــ" ب ئــــــــات الــ
ُّ

ِ
اســــات العليــــ ونــــا مــــن وج�ــــة نظـــر طالبــــات الد ُ�لك��ونيـــة #ــــ" ظــــل جائحــــة كو رَ ِ ِ

ّ َ
ِ ر ِ

ا #ــــ" *ليــــة ال��بيــــة ّ
اسية؟ ربجامعة نجران �عز ملتغ�� السنة الد ي

ُ
  

ســـــات نمـــــوذج مجتمـــــع  ـــة ملما pــ َتــــم اســـــتخراج املتوســـــطات ا01ـــــسابية و	نحرافـــــات املعيا َُ ر ر
ُ َّ

5ــ234(	ستقــصاء  را01ــضو املعر-ــ, و	جتمــا6, والتد َ-ــ, بKئــات الــتعلم GلكDEونيــة -ــ, ظــل جائحــة ) ر
ِ ِ

ّ ُّ
ِ

ونـــــا حـــــسب متغMـــــD املـــــست ق بـــــMن املتوســـــطات ا01ـــــسابية تـــــم ر<و اíـــــ23، ولبيـــــان داللـــــة الفـــــر َّو الد و ر ى
  :ُيبMن ذلك) 11(لوا�1دو ) ت(استخدام اختبار 
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  )11(لجدو 

ســـات نمـــوذج مجتمــع 'ستقـــصاء  Tــة ملما راملتوســطات ا12ـــسابية و'نحرافـــات املعيا َر ُ
را12ـــضو (

_`a9 #" ب ئات التعلم �لك��ونية ) راملعر#" و'جتما[" والتد
ُّ

ونـا واختبـار ِ ر#" ظل جائحة كو َ
ِ ِ

) ت(ّ
اسية ق ب�ن املتوسطات ا12سابية حسب متغ�� السنة الد رلبيان داللة الفر  و

  ا��ال
السنة 

اسية   رالد
 العدد

املتوسطات 
  ا12سابية

'نحرافات 
Tة   راملعيا

  ت
جات  رد
  ا12رTة

الداللة 
�حصائية

��را01ضو املعر-, -, بKئات  0.859 4.30 57 أو
 0.845 4.06 38  ثانية فأك�D  التعلم GلكDEونية

1.350 93 .180 

��را01ضو 	جتما6, -, بKئات  0.897 4.30 57 أو
 0.887 4.01 38  ثانية فأك�D  التعلم GلكDEونية

1.521 93 .132 

��2345 -, بKئات  0.896 4.37 57 أو را01ضو التد ر
 D  38 4.03 0.928ثانية فأك� التعلم GلكDEونية

1.809 93 .074 

�� 0.845 4.32 57 أو
جة ال®لية   رالد

D0.863 4.02 38 ثانية فأك� 
1.658 93 .101 

ق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستو داللـة ) 11(ليت÷q من ا�1دو  ىعدم وجود فر جـة ) 0.05(و رلد
ســــة نمــــوذج مجتمــــع 	ستقــــصاء  ـــ234(رمما 5ـ را01ــــضو املعر-ــــ, و	جتمــــا6, والتد  الــــتعلم -ــــ, بKئــــات) ر

اســات العليــا -ــ, <ليــة الDEبيــة �عــز  ونــا مــن وج>ــة نظــر طالبــات الد يGلكDEونيــة -ــ, ظــل جائحــة <و
ُ ُ ر ِ ِ

ّ َ
ِ ر َ

ِ
ّ

جة ال®لية اسية ع�� جميع ا�²االت وع�� الد رملتغDM السنة الد   .ر

َّو�عز الن�يجة السابقة إ�� الدو الفعال لنموذج مجتمع 	ستقصاء  ر ي
ُ

 را01ضو املعر-, و	جتما6,(
2345 اسية، ) روالتد ر-, بKئات التعلم GلكDEونية لدى جميع الطالبات بالرغم من اختالف السنة الد

ُّ

حيـــث ســـا#م النمـــوذج -ـــ, تحـــسMن اتجا#ـــات الطالبـــات نحـــو بKئـــات الـــتعلم GلكDEونيـــة، مـــن خـــالل 
ُّ

ة الـ فـع ا0²تـو التعلي|ـ2 للمحاضـرة ع�ـ� نظـام إدا رالsðيئة ا�1يدة للبKئة التعليميـة،  ُّتعلم، تـضمن ىر َ َ ُّ

ك  اء و�شا را0²تو أ£شطة استقصائية ثرpة، إتاحة الفرصة أمام الطالبات للمناقشات وتبادل � ر ى
ا عــــــن بKئــــــة الــــــتعلم  ــــ, الرضــــــ ــــوذج بKئــــــة �عليميــــــة تفاعليــــــة �ــــــس>م -ــ ــــو جديــــــد، و5عتUــــــD النمــ <ـــــل مــــــا #ــ

ُّ ُ
ِ

ُ

GلكDEونية، وتحسMن جودة التعلم
ُّ

. 

َّالتوصيات
ِ

ْ َّ
 :  

-, ضوء نتا
َ

ِ ْ اسة يمكن التوصية بما ي�,َ ِئج الد
َ َ ُ ََ

ِ
َّ ّ

ِ ِ   :رِ

5س ع�� استخدام نموذج مجتمع 	ستقـصاء -ـ, بKئـات الـتعلم  .1 pب أعضاء #يئة التد تد
ُّ َ ُ ر ر

 . GلكDEونية
5س ع�� 	ستمرار -, استخدام بKئات التعلم GلكDEونيـة مـن  .2 �¼�يع أعضاء #يئة التد

ُّ
ر

 .خالل ا01وافز املعنوpة واملادية
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اسـات العليــا بحيـث �ــشتمل ع�ـ� نمــوذج مجتمــع تطـوpر .3 ات GلكDEونيـة لطلبــة الد َ املقــر ُ ُ ر ِ
ّ ر

 .	ستقصاء
5س GلكDEو£ي ألستاذ املقر من قبل الطلبة .4 َ	#تمام بتقييم التد ِ ر   .ر

َاملق��حات َ َ ْ ُ
 :  

اســــة حــــو فاعليــــة تــــصميم بKئـــات �علــــم إلكDEونيــــة باســــتخدام نمــــوذج مجتمــــع  .1 َإجـــراء د ُ ُّ
َل ر

اسات العليا	ستقصاء  ُ-, تنمية التفكDM الناقد لدى طالب الد ر ِ
ّ. 

5س -ــــــ, اســــــتخدام نمــــــوذج مجتمــــــع  .2 ــــد 2�p ألعــــــضاء #يئــــــة التــ َتقــــــ23Ð فاعليــــــة برنــــــامج تــــــد ُ رّ ر ِ
 .	ستقصاء

اسة لبيان أثر استخدام ا01ضو املعر-, -ـ, نمـوذج مجتمـع 	ستقـصاء ع�ـ� املـشاركة  .3 د
َ َ َُ ُ ر ر

ا23í للطلبة -, بKئات التع لم GلكDEونيةروالتحصيل الد
ُّ

. 
اسة ت�ناو معوقات استخدام نموذج مجتمع 	ستقصاء -, بKئات التعلم GلكDEونية  .4 د

ُّ َ ُ ل ر
5س والطالب رمن وج>ة نظر أعضاء #يئة التد َ

ِ. 
ــــو اســــــتخدام نمــــــوذج مجتمــــــع 	ستقــــــصاء -ــــــ, بKئــــــات �علــــــم  .5 ـــة حــ نـــ اســــــات مقا إجــــــراء د

ُّ ُ َلُ ر ر
ِإلكDEونية مختلفة ُ.  
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