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Abstract:
The purpose of this study was to examine the effect of using a
cooperative learning strategy through the educational social network,
Edmodo, on academic achievement in a computer course among high school
female students. The research population consisted of all first level high
school female students in Riyadh, during the first semester of 2014/2015. The
study employed a quasi-experimental approach, with a research sample that
consisted of 71 students, with a the traditional/control group of 22 students,
a group of 25 students that employed traditional cooperative learning, and a
group of 24 students that employed cooperative learning through educational
social network Edmodo.
Results of the study showed that, in terms of academic achievement, there
were significant differences between the three groups favoring the group that
used the educational social network: Edmodo. The results of this study
illustrated the positive effect of using cooperative learning through
educational social network (Edmodo) on academic achievement of female
students in first level of high school in a computer course.
Based on the findings of the study, some recommendations were introduced,
among which: The need for promoting the use of cooperative learning
strategy through the educational social network Edmodo in computer sources
because of its positive effect on academic achievement. Another
recommendation was to examine the effect of learning strategies associated
with the use of Web2.0 applications, and to choose those applications that
show positive effect on students’ learning, especially in computer science
course.
Ketwords: Computer Education, Social Networks, Edmodo, Computer
Science, Cooperative Learning
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الملَ َّخص:
ُ

استهدف البحث قياس أثر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني عبر الشبكة االجتماعية التعليمية

وتكون مجتمع
(إدمودو) في التحصيل الدراسي في مقرر الحاسب اآللي لدى طالبات المرحلة الثانويةّ .

البحث من طالبات الصف األول الثانوي في مدارس المرحلة الثانوية بمدينة الرياض ،للفصل الدراسي

وتكونت عينة البحث من 15
األول ،للعام5341/5341هـ .وقد انتهج البحث المنهج شبه التجريبيّ ،
طالبة من طالبات الصف األول الثانوي؛ حيث مثّل مجموعة الطريقة التقليدية  22طالبة ،بينما مثّل
مجموعة التعلم التعاوني التقليدي  21طالبة ،في حين مثّلت مجموعة التعلم التعاوني عبر الشبكة

االجتماعية التعليمية إدمودو  23طالبة .وأسفرت نتائج البحث عن وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين المجموعات التي درست باستخدام طرق التعلم الثالث؛ لصالح المجموعة التي درست من خالل

وبناء على نتائج البحث ،فإن من األهمية تشجيع استخدام
الشبكة االجتماعية التعليمية (إدمودو).
ً
نظر لدورها في رفع مستوى التحصيل
 Edmodoفي تدريس بعض موضوعات مقرر الحاسب اآللي؛ ًا
تبين أنه ينبغي فحص اإلستراتيجيات
الدراسي ،إضافة إلى سهولة استخدامها من ِقبل الطالبات .كما ّ
واألساليب التربوية عند استخدام تطبيقات ويب  )Web2.0( 2.2في العملية التعليمية بشكل عام،

والشبكات االجتماعية التعليمية بشكل خاص في الفصول الدراسية؛ الختيار ما يتناسب مع طبيعة كل

منهما؛ لتحقيق النتائج المرجوة من توظيفها.

كلمات مرجعية :تعليم الحاسب ،شبكات التواصل االجتماعي التعليمية ،إدمودو ،علوم الحاسب.
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يسعى خبراء التربية إلى توظيف المستحدثات التقنية داخل الفصول الدراسية ،واالستفادة منها
في دعم طرائق تدريس مبتكرة ،وتكوين خبرات صفية تعكس هذه التغيرات الحاصلة في البرامج
التعليمية ،وتفعيل أساليب تربوية جديدة تسهم في ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة ،وكذلك إكساب

الطالب المهارات الالزمة للقرن الحادي والعشرين) .(NCREL & the MetiriGroup,2003والنظم
منصات للتعلم التعاوني التَكيفي ،بحيث تشجع علىإضفاء
التعليمية الحالية في حاجة إلى أن تكون
ّ
طابع الفردية -الشخصية -للتكييف مع احتياجات المتعلم وتفضيالته ،ودعم إدارة المعرفة الشخصية
والتعلم مدى الحياة (.)Klamma et al, 2007
وينبغي أال تش ّكل التغيرات في الكفاءات والقدرات لدى األجيال الجديدة من الطالب عائقًا بالنسبة
تطور طبيعيا في المعرفة الجماعية التي البد أن تقبل
ًا
للتربويين؛ بل يجب أن ينظر إليها بوصفها
كيف ،ويجب أن يتخذ ما يلزم حتى تكون المناهج التعليمية مواكبة للتكنولوجيا الحديثة؛ ألن الجيل
وت ّ

الجديد من الطالب ال يعرف العالم دون إنترنت (.)Arroyo, 2011كما أشار المركز الباسيفيكي

ألبحاث السياسة العامة ( )0202إلى أن الجيل الجديد يتعلم بشكل أفضل من خالل أجهزة الكمبيوتر
يضا من خالل أدوات "ويب  ،"0التي تفتح أبو ًابا جديدة لتعلم أكثر تفاعلية وتعاونية،
والهواتف الذكية ،وأ ً

ممكنا ،حيث تسمح من خالل أدواتها المختلفة بإنتاج ممارسات
فمن خاللها أصبح التعلم التشاركي
ً
مبتكرة وجذابة تتحدى العالقات التقليدية بين المعلمين والطالب في توفير المعلومات ومحتوى التعلم،
كما أنها أتاحت للمتعلمين بناء المحتوى الخاص بهم ،واعادة إنتاجه بطرائق مختلفة وجديدة ،ونشره
في الوقت الحقيقي للتعلم .كما أن هناك فوائد كثيرة من استخدام تقنيات "ويب "0في الفصول الدراسية؛
لدورها في تلبية االحتياجات التعليمية لشباب اليوم ،كما أنها تمكن المتعلمين حتى يكونوا مشاركين
بدال من أن يكونوا متلقين سلبيين في الفصول الدراسية ،إضافة إلى الفائدة المباشرة من تحفيز
نشطينً ،
الطالب على المشاركة الفعالة في عملية التعلم؛ حيث إنها تعد من السمات المميزة للتعلم في القرن
الحادي والعشرين (.)Taranto et al, 2011

وتعتمد "ويب "0على عدد من البرمجيات االجتماعية،مثل:الوكيز( ،)Wikisوالمدونات (،)Blogs
والمفضالت االجتماعية ( ،)Social Bookmarkingوشبكات التواصل االجتماعي ( Social

يدا من التفاعل ،والمشاركة
)Networking؛ حيث تتميز هذه التطبيقات بقدرتها على منح المتعلمين مز ً
التحول الحاصل
في بناء المحتوى في وسط افتراضي تعاوني ،وقدأشارتغادة العمودي( )0222إلى أن
ّ
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اليوم في منظومة التعلم المعتمد على الويب ،من التعلم اإللكتروني ) ،(E-learningإلى التعلم

اإللكتروني التشاركي ()CE-Learning؛ يمكن من خالل تفعيل استخدام البرمجيات االجتماعية
( )Social Softwareفي بيئة التعلم ،بحيث ينظر إلى هذه التقنيات بوصفها أقوى أدوات الجيل الثاني
يقرر نمط التعلّم التعاوني والمشاركة المجتمعية؛ومن ثم فقد جاءت
من التعلم اإللكتروني ،الذي ّ
اإللكتروني،بدال من االعتماد على
البرمجيات االجتماعية م َح ِاولةًإدخال الجانب اإلنساني في التعليم
ً
الجانب التقني فقط.
وقد شجع كثير من الدراسات هذه النوعية من التعليم؛ لألثر الذي يمكن أن تحدثه قوة التفاعل
االجتماعي في تحسين عمليات التعلم؛إذ إنها تتفوق على أهم أدوات التعلم اإللكتروني،أال وهي أنظمة
إدارة التعلم ،التي ترّكز بأغلب أدواتها على تغطية القضايا اإلدارية فقط.بينما نقلت الشبكات االجتماعية
التركيز إلى المتعلم ،إضافة إلى أنها تتضمن أدوات جيدة لمساعدة المتعلمين على االنخراط في عملية

تعلم تعاونية مع أقرانهم وأساتذتهم؛لذلك فقد دعت الحاجة إلى استبدال أنظمة إدارة التعلم التقليدية
انفتاحا ومواكبة للتغيرات المتسارعة في تقنيات الويب ،التي تتوافق مع طريقة تعامل
بأنظمة أخرى أكثر
ً

جديدا من أنظمة إدارة التعلم ،التي تجمع بين خصائص
الجيل الجديد مع الشبكة؛ األمر الذي ولد ش ً
كال ً
نظم إدارة التعلم التقليدية والشبكات االجتماعية (الخليفة0340،هـ).

وقد أشارتغادة العمودي ( )0222إلى أن نظم إدارة التعلم موجهة إلى المعلمين واإلداريين؛ ولكنها ال
تدعم التعلم الذاتي أو أنشطة التعلم للطالب؛ لذا فقد ظهر االتجاه نحو زيادة فاعلية الطالب عبر
أدوات يتم دمجها داخل نظم إدارة التعلم لتحقق مركزية المتعلم،وكانت البرمجيات االجتماعية  -خاصة
الشبكات االجتماعية -هي األدوات القادرة على االندماج مع نظم إدارة التعلم ،حيث تصبح األدوات

وليست النظم ،األولى بالرعاية في بيئة التعلم.

قدم خدمة مجانية إلنشاء أنظمة التعلم وادارتها،
ومن هذه األنظمة الحديثة اإلدمودو( ،)Edmodoالذي ي ّ

ويمزج واجهة التواصل االجتماعية مع أدوات إدارة التعلم ،بحيث يمكن المعلمين ،والطالب ،وأولياء
األمور ،واإلداريين من االتصال والتعاون في األمور التعليميةبطريقة آمنة ،كما أنه يوف ارلوظائف
التعليمية التقليدية الموجودة في أشهر أنظمة التعلم ،مثل البالك بورد،كما أن لها وظيفة تشبه الفيس

بوك .هذا في الوقت الذي نجد فيه أن العديد من الطالب على دراية مسبقة باستخدام الشبكات
يعا .كما يمكن أن يكون لإلدمودو تأثير إيجابي في
االجتماعية؛ مما يجعل تأقلمهم مع اإلدمودو سر ً
الفعالة في استخدام شبكة اإلنترنت(.)Holland &Muilenburg, 2011
تحفيز الطالب على المشاركة ّ
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ومما يشجع على استخدامهاقدرتها على تجاوز التحديات التي تواجه استخدام الشبكات االجتماعية
التقليدية ،مثل فيسبوك (،)Facebookوماي سبيس( )MySpaceفي التعليم ،وهي الخصوصية واألمان
(.)Jalal&Zaidieh, 2012وتعد اإلدمودومن المنصات اآلمنة التي يمكن استخدامها في المدارس؛
لتسهيل التعاون بين الطالب فيما بينهم وبين معلميهم ،أو مع الطالب في أنحاء العالم .واضافة إلى
ذلك ،فإنهاتعد نظاما سهل االستخدام ،كما أنها تحظى بمستوى قبول ٍ
عال من ِقبل المعلمين؛ مما
ً َ

يجعلها أداة فعالة إلنشاء فصولهم االفتراضية دون الحاجة إلى الدعم الفني (.)Kongchan,2012وقد
موقعا
صّنفتإدمودو من ِقبل جمعية المكتبات األمريكية في عام  ،0200بوصفهاأحد أفضل ()02
ً
للتعليم والتعلم ،التي تعزز صفات اإلبداع واالبتكار ،والمشاركة النشطة ،والتعاون في فئة "الشبكات
االجتماعية واالتصاالت"(.)American Library Association, 2011
ويسعى هذا البحثإلى تطبيق استراتيجية التعلم التعاوني من خالل الشبكات االجتماعية التعليمية
إدمودو ( ،)Edmodoالتي قد تناسب هذه االستراتيجية؛كونها تعتمد على مبدأ المشاركة والتعاون؛مما

يمكن المتعلمين من تبادل األفكار واآلراء مع األقران والخبراء  -على حد سواء -عبر وسيلة فعالة،
وبطرائق تشجع على اإلبداع وممارسات التعلم ،التي تتجاوز حدود المدرسة ونطاق التعليم الرسمي.

مشكلة الدراسة

يعد االهتمام بتنمية التحصيل الدراسي للطالب من أهم األهداف التربوية التي تسعى إليها
المؤسسات التعليمية،وتظهر تلك األهمية بشكل أكبرعندما ترتبط المهارات التي يكتسبها الطالب في
المادة باالستفادة منها في حياته العملية،وتنعكس بشكل مباشر على حياته اليومية؛ إذ إن الحاسب
كبير من حياة الطالب اليومية.
حيز ًا
يشغل ًا
ولزيادة التحصيل لدى الطالب في المواد الدراسية؛ فإن التربويين يهتمون بتفعيل البيئة المدرسية،
وتطبيق أحدث أساليب التدريس واالستراتيجيات التي تساعد المعلم على أداء رسالته بكل كفاءة وفعالية،
ومن هذهاالستراتيجيات التي أثبتت فاعليتها في جعل المتعلم محور العملية التعليمية،استراتيجية التعلم
التعاوني ،الذي يشعر فيه الطالب بأنه شريك فعال في الموقف التعليمي ،وأن عليه مسؤولية محددة
تتكامل مع العمل الجماعي للمجموعة التي ينتمي إليها(الحربشي والغامدي)0222 ،؛ لكن قد يصعب

تحقيق أهداف التعلم التعاونيعند التطبيق الميداني؛ بسبب ضيق المكان والزمان.ويؤكد ذلك (جونسون
طويال مقارنةبالتدريس التقليدي ،إضافة
وجونسونوهولبك )0222،في أن التعلم التعاوني قد يأخذ وقتًا
ً
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إلى أن المعلم قد ال يستطيع خالل هذا التعلم تحديد الطالب الذي يعمل بين زمالئه بطريقة أفضل؛

ولذلك يتطلّب األمر البحث عن بعض األساليب غير التقليدية لتفعيل التعلم التعاوني.

ويرى بعض الباحثين أن التعلم التعاوني ال يحقّق الجودة التعليمية إال من خالل إسهامات المستحدثات

التقنية ،خاصة التعلم اإللكتروني الذي تبلور دوره في البرمجيات االجتماعية؛ حيث أ ّكدت الدراسات
على دورها اإليجابي في تحفيز المتعلم نحو التعلم التعاوني(فرجون. (Duffet al , 2010) )0200،

ومع ظهور تطبيقات "ويب  "0وانتشارها؛ أصبح من الضروري البحث عن كيفية االستفادة منها في
خصوصا أن الشبكات االجتماعية ( )Social Networksتعد من أسرع البرمجيات
العملية التعليمية،
ً
االجتماعية نموا بحسب إحصائيات موقع إليكسا(.)alexa,2013
عددا
وتعداإلدمودو()Edmodoمن شبكات التواصل االجتماعي التي جذبتمنذ إنشائها في عام ً 0222

مليونا من المعلمين والطالب في جميع
ًا
كبير من المستخدمين ،يصل عددهم إلى مايقارب سبعة وسبعين ً
أنحاء العالم ()Edmodo, 2017؛كونها شبكة مجانية ،آمنة نسبياً ،وسهلة لالتصال والتعاون بين

الطالب ،على نطاق الفصل أو المدرسة ،وحتى على مستوى المدارس في أنحاء العالم.

ومن المهم تغيير بيئة التعلم إلى بيئة نشطة من خالل االستفادة من التقنيات الحديثة ،ومواجهة
المشكالت والصعوبات التي تواجه الطالبات في استمرار التواصل فيما بينهن ،وتمكين المعلمة من

الميس ر لهذا التعلم ،من خالل متابعة العمل وتقييمه لكل فرد في المجموعة؛
ممارسة دورها
ّ
الموجه و ّ
ومن هنا جاءت مشكلة الدراسة الحالية ،بوصفها محاولة للكشف عن أثر أحد أنواع الشبكات االجتماعية
في العملية التعليمة في تدريس مقرر الحاسب اآللي ،والتعرف على ما إذا كان يساعد على زيادة
التحصيل الدراسي؛ من خالل تطبيق تلك األداة،

خصوصا في ظ ّل ما اتضح بعد مراجعة الدراسات السابقة والبحوث التربوية ذات العالقة؛ أن هناك
ً
ندرة في الدراسات العربية التي تناولت استخدام الشبكات االجتماعية التعليميةوبخاصةإدمودو؛ ومن
لسدهذه الفجوة؛ وإلبراز أهمية استخدام المستجدات الحديثة في
هنا تظهر الحاجة إلى دراسات عربية ّ
التعلم التعاوني لتحقيق الجودة المرجوة في العملية التعليمية؛ ويتوقّع أن يبرز هذا البحث أهمية استخدام

االستراتيجيات واألساليب التربوية المناسبة عند توظيف الشبكاتاالجتماعيةالتعليميةفي الفصول الدراسية

لتحقيق نتائج إيجابية.تقييم فاعلية الشبكات االجتماعية التعليمية ودورها في زيادة تحصيل الطالب في

تقدم؛ فإن مشكلة البحث تتحدد في السؤال الرئيس التالي:ما أثر التدريس
مادة الحاسب.وفي ضوء ما ّ

بالتعلم التعاوني عبر الشبكة االجتماعية التعليمية إدمودو ) (Edmodoفي التحصيل الدراسي في مقرر
الحاسب اآللي؟
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أسئلة الدراسة:

في إطار مشكلة البحث السابقة ،فإن هذه الدراسة أجابت عنالسؤال الرئيس التالي:

ما أثر التدريس بالتعلم التعاوني عبر الشبكة االجتماعية التعليمية إدمودو ) (Edmodoفي التحصيل
الدراسي في مقرر الحاسب اآللي؟
فروض الدراسة.

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)α≥2022بين متوسطات درجات طالبات
المرحلة الثانوية في التحصيلفي مقرر الحاسب اآللي بين المجموعات التي درست باستخدام :الطريقة

التقليدية ،والتعلم التعاوني التقليدي،

والتعلم التعاونيعبر الشبكة االجتماعية التعليمية إدمودو

( ،)Edmodoلصالح المجموعة التي درست باستخدام التعلم التعاونيعبر الشبكة االجتماعية التعليمية
إدمودو.

أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة إلى التعرف أثر التدريس بالتعلم التعاوني عبر الشبكة االجتماعية التعليمية إدمودو
) (Edmodoفي التحصيل الدراسي في مقرر الحاسب اآللي.
أهمية الدراسة:

تنبثق أهمية الدراسة من أهمية التعلم التعاوني ،وأهمية استخدام الشبكات االجتماعية في العملية
التعليمية؛ إذ إنه يجمع بين أسلوبين لهما تأثير بارز في العملية التعليمية؛ ألهمية تطوير تدريس مقرر
الحاسب اآللي باستخدام مثل هذا النوع من االستراتيجيات ،والتقليل من الفجوة الرقمية بين المعلمين
والطالب باستخدام أنظمة يسهل استخدامها.وانطالقًا من ذلك؛فإن من المهم دراسة أثر استخدام
استراتيجية التعلم التعاوني عبر الشبكة االجتماعية التعليمية إدمودو ( ،)Edmodoمن خالل توجيه
اهتمام التربويين إلى تصميم بيئات تعلم تعتمد بشكل كبير على الويب والشبكات االجتماعية ،والقاء

محور للعملية التعليمية ،وكيفية االستفادة
ًا
الضوء على أساليب تعلم حديثة ترّكز على المتعلم ،وتجعله
من الشبكات االجتماعية في المدارس ضمن بيئة آمنة ومجانية ،وامكانية االستفادة من خصائص
الشبكات االجتماعية؛ لرفع مستوى التعلم التعاوني والتحصيل الدراسي.
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مصطلحات الدراسة:

عرف إجرائيا في هذه الدراسة ،بأنتقوم كل طالبة
التعلم بالطريقة التقليدية ( :)Traditional Methodي ّ
من طالبات المرحلة الثانوية بالعمل بمفردها أثناء الشرح والمناقشة،وعند تقديم األنشطة والواجبات،
سواء كان ذلك داخل الصف أو خارجه.

التعلم التعاوني ( :)Cooperative Learningيعرف بأنه "نمط من أنماط التعلم والتعليم الحديثة ،الذي
يتعلم فيه الطالب كيف يتعلّم من جهة ،ويعلّم اآلخرين من جهة ثانية؛ وذلك ضمن مجموعة من األفراد
غير المتجانسين في قدراتهم ،واهتماماتهم ،وميولهم ،وحاجاتهم ،على أن يتم ذلك على أساس العمل
الجماعي المشترك ،والحوار والنقاش اإليجابيين ،والتفاعل الهادف بين أفراد المجموعة؛ وذلك من أجل

جميعا؛ مما يتيح توظيف عدد كبير من المهارات بفاعلية ،ويعزز بالتالي
تحقيق أهداف مشتركة بينهم
ً
بناء شخصية الطالب المتزنة معرفيا واجتماعيا ،بحيث يؤدي ذلك إلى التفاعل مع مجريات العصر
المتطور" ( سعادة ،عقل ،وأبوعلي ،والسرطاوي.)77 :0222 ،

عرف إجرائيا في هذه الدراسة بأنه :عملية تقوم من خاللها مجموعة من طالبات المرحلة الثانوية،
وي ّ
بعضا ،وفي البحث الحالي يتمثّل
مكونة من اثنتين أو أكثر؛ بهدف إنجاز هدف مشترك مع بعضهن
ً
ّ
التعلم التعاوني في قيام طالبات المرحلة الثانوية باستخدام أدوات اإلدمودو ( )Edmodoفي النقاش،

والمشاركة ،وتبادل اآلراء حول موضوعات الدراسة؛ إلنجاز المهام المطلوبة منهن.
الشبكات االجتماعية (:)Social Networkingهي الخدمات المعتمدة على اإلنترنت ،التي تسمح
اعتمادا على نظام مفتوح أو شبه مفتوح للعامة؛لتتيح
لألفراد ببناء ملفاتهم الشخصية أو المهنية،
ً
التواصل والتعاون ،أو تبادل المعلومات مع معارفهم أو مع غيرهم من مستخدمي النظام ،الذين يشتركون

معهم في قوائم االتصال). (Boyd & Ellison, 2007
إدمودو ( :)Edmodoهو”شبكة تعلم اجتماعية مجانية وآمنة ،مخصصة للمعلمين ،والطالب،

والمدارس؛ حيث إنها توفر وسيلة آمنة وسهلة لالتصال والتعاون ،وتبادل األفكار ،ومشاركة المحتوى،

والوصول للواجبات المنزلية ،والدرجات ،واشعارات المدرسة" ).)edmooteacherhub,2014
عرف إجرائيا في هذه الدراسة بأنها:شبكة اجتماعية آمنة ومجانية ،تتيح للمعلمة تنظيم طالبات
وت ّ
بعضا ،ويمكن
المرحلة الثانوية في مجموعات ،بحيث تتم ّكن كل مجموعة من التواصل مع بعضهن
ً
لكل من المعلمةوالطالبات مشاركة المالحظات ،واألفكار ،والروابط ،وأفالم الفيديو ،وغير ذلك،
باإلضافة إلى أنه يمكن المعلمة من إضافة تنبيهات ،وتحديد المهام ،والدرجات ،واجراء استطالع
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للرأي ،ومشاركة األحداث مع طالبات المجموعة التجريبية من طالبات المرحلة الثانوية؛ لقياس فاعليتها
في التحصيل الدراسي.
حدود الدراسة.

اقتصرت هذه الدراسة على وحدة:تصميم المواقع والشبكات االجتماعية وادارتها؛ كونها تتالءم مع

موضوع الدراسة .كما اقتصرتهذهالدراسة على عينة من منطالبات الصف األول الثانوي في المدارس
الحكومية للبنات بمدينة الرياض .وقد طّبقت الدراسة خالل العام الدرساي 0341هـولمدة ثالثة أسابيع.

أدبيات الدراسة

نجاحا تجاوز الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي؛ حيث أجرى
حققّت استراتيجية التعلم التعاوني
ً

العديد من الباحثين دراسات تجريبية حول التعلم التعاوني أثبت معظمها فاعلية التعلم التعاوني في
تنمية الجوانب األكاديمية واالجتماعية (الحريشي والغامدي ،)0222،وهذا ما أكده جونسون وجونسون
( )Johnson & Johnson, 2009بأن التعلم التعاوني يعد من الممارسات التربوية المفضلة منذ

تفوق على كثير من االستراتيجيات التعليمية واستمر في التقدم ،وأصبح اآلن من
0222م؛ حيث ّ
بدءا من رياض األطفال ،وحتى مرحلة
الممارسات التعليمية السائدة في مختلف المراحل الدراسيةً ،
التعليم العالي في معظم أنحاء العالم؛ ويرجع هذا إلى إيجابيات التعلم التعاوني في العملية التعليمية

التي أثبتتها الدراسات التجريبية من زيادة الدافعية لدى الطالب ،ومشاعر النجاح ،وتحقيق االعتماد

المتبادل ) ،(Miller & Benz, 2008وزيادة التحصيل الدراسي(فودة0223،؛ أحمد0222،؛

وتحسن المهارات االجتماعية (أحمد ،)0222،وتنمية مهارات
وابراهيمي0200،؛ والموسوي،)0203،
ّ
التفكير الناقد والتواصل االجتماعي(نصر وحماد .)0204،كما يتمير التعلم التعاوني – كما أشارت
إيناس أحمد ( - )0222بأنه يم ّكن الطالب من الوصول إلى التعلم ذي المعنى ،فالطالب يثيرون
فضال
أفكار ،ويقعون في أخطاء ،ويتعلمون فن االستماع ،ويحصلون على نقد ّبناء،
أسئلة ،ويناقشون ًا
ً

فرصا لضمان نجاح الطالب
عن أنه يوفّر فرص تلخيص ما تعلموه في صورة تقرير ،كما أنه يوفّر ً
بعضا في تعلم المفاهيم ،واتقان المهارات
جميعا.واالعتماد المتبادل يقتضي أن يساعد الطالب بعضهم ً
ً
التي تتعلمها المجموعة .وال تكون المجموعة تعاونية بمجرد جلوس الطلبة متقاربين مكانيا على شكل

مجموعات إلنجاز المهمة التي كلّفوا بها ،فالبد أن يتوفر فيه عدد من العناصر ،حددهاجونسون
وجونسون وهولبك( :)0222باالعتماد المتبادل اإليجابي ،والتفاعل المعزز وجهًا لوجه،والمسؤولية
الفردية ،والمسؤولية الجماعية،والمهارات البينشخصية واالجتماعية ،ومعالجة عمل المجموعة .ومع
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عبئا بالنسبة
ذلك؛ فإن التعلم التعاوني يعدعملية معقدة؛ حيث يتطلّب إعداد مواد جديدة قد تش ّكل ً
نظر ألن استراتيجية التعلم
للمعلمين ،وكذلك خوف المعلمين من عدم تغطية المادة العلمية كاملة؛ ًا

التعاوني تستغرق وقتًا أطول مقارنةبالطريقة التقليدية ،كما قد ال يثق المعلمون بقدرة الطالب في
جديدا بالنسبة لبعض
أسلوبا
ً
الحصول على المعرفة بأنفسهم ،إضافة إلى أن التعلم التعاوني يعد ً
المعلمين ،وأنهم يحتاجون إلى مزيد من التدريب إلتقانه ،وكذلك افتقار الطالب إلى المها ارت الالزمة

للعمل في المجموعة) ،(Effandi&Zanaton, 2007من ذلك يمكن أن يكون التعلم التعاوني

اإللكتروني أكثر فعالية ،حيث أ ّكد ميلر وبينز )(Miller & Benz, 2008على أن التعاون من خالل

استخدام األدوات التقنية يتيح للطالب مزايا األنشطة التعاونية التقليدية نفسها ،ولكن بطرائق أكثر فعالية
وكفاءة.كما أشار لي ووانغ وشانغ ( )Li, Wang , & Chang, 2013إلى أن بيئة التعلم التعاوني
اإللكتروني مسألة حاسمة وضرورية؛ لتعزيز أداء التعلم،وتحسين التحصيل الدراسي وتبادل المعرفة
في بيئات التعلم على شبكة اإلنترنت.وأشارت ريهام الغول( )0200إلى أن التعلم التعاوني اإللكتروني
يمكن أن يؤدي إلى تقليل الفروقات االجتماعية بين الطلبة ،المتعلقة بالجنس،واإلعاقة .وزيادة عدد
الطلبة المشاركين في القضايا والموضوعات المطروحة ،ارتفاع نسبة مشاركة الطالب الواحد وتفاعله

مع أقرانه ومدرسيه ،والسماح للطلبة بالمشاركة في أي وقت ،وعدة وسائل دون قيود.
وهناك عدد كبير من التقنيات الحديثة التي يمكن أن تسهم في تفعيل التعلم التعاوني اإللكتروني ،ومن
هذه التقنيات أدوات "ويب ،)Web 2.0("0وهيكما ووضحها دونز ( (Downes, 2006بأنه :قطع صغيرة

من المعلومات عبر الشبكات ،والتي ترتبط مع بعضها بشكل مرن ،وتدمج استعمال أدوات منفصلة

بعضا عبر الويب ،كما تعتمد على الويكي ،والمدونات ،وغيرها من برامج اإلنترنت
ومكملة لبعضها
ً
نموذجا للتواصل  -من خالل
االجتماعية التي تدعم تكوين مجتمعات التعلم عبر الشبكات .كونها "
ً

الفعالة ،والربط ،والتعاون ،وتبادل المعرفة واألفكار بين المستخدمين.
الشبكة العالمية -تؤكد المشاركة ّ
أيضاباسم ويب القراءة والكتابة")،(McLoughlin& Lee, 2007: 665
ويشار إلى "ويب "0
ً

مثل:الويكي ،والمدونات،وخالصات المواقع ( ،)RSSوالمجتمعات على اإلنترنت،والبودكاست ،والعوالم

االفتراضية ،والشبكات االجتماعية؛ وهي أدوات تفاعلية ذات طبيعة اجتماعية يمكن توظيفها لتحقيق
التعلم التعاوني بين الطالب؛لما لهذه األدوات من خصائص تشاركية تسمح بتبادل المعرفة وبنائها بين
بعضا من جهة ،وبينهم وبين معلمهم من جهة أخرى ،كما أن "ويب "0توفّر بيئة
الطالب مع بعضهم
ً
تعلم اجتماعية قائمة على المستخدم ،وتتيح التعلم مدى الحياة في إطار تعاوني قائم على االبتكار
والتفاعل بين المستخدمين ،فالمستخدم ينتج المحتوى وينشره ) ،(Cann, 2008حيث أن توظيفها يمكن
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أن يحدث فرقًا في تفعيل التعلم التعاوني اإللكتروني ،من سهولة تكوين المجموعات حول موضوع
التعلم ،والقدرة على نشر األفكار ومناقشتها عبر اإلنترنت ،وتلقي تغذية راجعة من األقران أو من
المعلم) ،(Wheeler, et al, 2008كما يمكن من خالل هذه األدوات تحقيق مستوى ٍ
عال من مسؤولية
الفرد تجاه مجموعته؛ حيث توفر للطالب إمكانيات تتيح له مساعدة أفراد مجموعته ،كما تساعد المعلم

على تقديم التغذية الراجعة الفورية ،ومعرفة الجهد المبذول من كل فرد في المجموعة؛ كما أظهرت ذلك
دراسة (البربري)0200 ،؛ التي هدفت إلى معرفة مدى فاعلية برنامج تعلم تعاوني مقترح قائم على
تطبيقات "ويب ( "0الفيسبوك ،ويكي) في رفع مستوى الوعي بمتطلبات األمن الصناعي والسالمة

المهنية لدى الطالب ،وخرجت بأن البرنامج المقترح ساهم في ارتفاع مستوى دافعية الطالب ،ورفع

مهارات الحوار والبحث عن المعلومات.
ومن خصائص تطبيقات" ويب "0أنها تتيح للمستخدمين تحويل األنشطة الفردية إلى أنشطة اجتماعية
جديدا من
عالما
ً
مشتركة ،فقد أوجدت هذه التطبيقات  -بما في ذلك مواقع الشبكات االجتماعيةً -
التعاون والتواصل بين المستخدمين( ،)Cheung & Lee, 2010يحتويعلى مجموعة من الخدمات
والتطبيقات الشبكية التي تسمح للطالب بإيجاد نماذج جديدة البتكار المحتوى التعاوني المحتوى،
وتحميله ،ومشاركته مع اآلخرين ،أو ضمن مجموعات تفاعلية تعاونية عبر اإلنترنت (الغول،)0200،
كما إنها تتيح توصيف المحتوى مما يساعد على ترتيب هذه المحتويات؛ لفرزها ،وسهولة الرجوع إليها
عند الحاجة لالستفادة منها) ،(O'Reilly, 2005دون الحاجة إلى معرفة المستخدم باللغات

البرمجية) ،(McLoughlin& Lee, 2007باإلضافة إلى كونها مجانية أو رخيصة التكلفة ،مفتوحة
المصدر ،تستخدم عبر اإلنترنت مباشرة دون حاجة إلى تحميلها على الحاسب اآللي (الجهني،
.)0204
تقدمها تطبيقات "ويب "0
ومما سبق ،نجد أنه يمكن للمؤسسات التعليمية أن تستفيد من المزايا التي ّ
لكــل من المعلم والطــالــب؛ لــدعم العمليــة التعليميــة .األمر الــذي ّأدى إلى محــاولــة البــاحثين في دمج
أدوات التقنية مثل البرمجيات والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكات االجتماعية داخل التعلم التعاوني التقليدي لتحقق الفائدة
المنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة؛ مثلريــان ( )Ryan, 2007التي هــدفــت إلى قيــاس أثر أدوات اإلنترنــت االجتمــاعيــة على

التحصـ ــيل الد ارسـ ــي واإلدراك الحسـ ــي نحو التعاون في المدارس المتوسـ ــطة في شـ ــيكاغو .وتوص ـ ـلت
الد ارسـ ـ ـ ـ ــة إلى عدم وجود فرق دال إحصـ ـ ـ ـ ــائياً في التحصـ ـ ـ ـ ــيل بين المجموعات ،مع وجود فروق في

اإلدراك الحس ـ ـ ــي نحو العمل التعاوني لص ـ ـ ــالح المجموعة التجريبية ،ولص ـ ـ ــالح اإلناث؛ بينما لم توجد
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فروق في االستخدام تعزى إلى متغير الصف الدراسي .وكذلك دراسة كاستنيدا ()Castaneda, 2007
باسـ ــتخدام الويكي والمدونات في التحصـ ــيل في مقرر قواعد اللغة اإلسـ ــبانية والتي توصـ ــلت إلى عدم

وجود فروق في مسـ ــتوى التحصـ ــيل.وكذلك د ارسـ ــة فرجون ( )0200باسـ ــتخدام البرمجيات االجتماعية
(المدونات ،والتراسل الفوري) ،وعندما استخدم شوانج وآخرين ( )Chuang, et al, 2012توزيع األقران
بديال عن التوزيع العشـ ـ ـ ـ ـ ـوائي في مجموعات التعلم التعاوني باس ـ ـ ـ ـ ــتخدام البرمجيات التعليمية أظهرت

تحقّق نتيجة أفضل للتعلم التعاوني حيث زاد التحصيل العلمي ل ـ  %01013من الطالب ،حيث تعتمد
مجتمعــات التعلم القــائم على الويــب على أمرين ،أوالً :التفــاع ـل والتعــاون بين أفراد المجتمع .وثــانًي ـا:
تقاسـ ــم وتوزيع المعرفة والخبرة عن طريق شـ ــبكة اإلنترنت؛ لتعزيز أداء التعلم .ويتخذ التفاعل في بيئة
التعلم التعاوني أربعة أش ـ ــكال :التفاعل بين الطالب أعض ـ ــاء المجموعة ،وتفاعل الطالب مع المعلم،
وتفاعل الطالب مع مص ـ ــادر التعلم ،وتفاعل الطالب مع واجهة برنامج التعلم التعاوني .وخالل عملية

ضـ ـا ،وتبادل المعلومات
التعلم يس ــتطيع المتعلمون تحقيق إنجازات أفض ــل من خالل دعم بعض ــهم بع ً
القيمة ).(Chiu, Wen & Sheng, 2009
ّ
وتعد الشبكات االجتماعية إحدى تطبيقات "ويب  "0التي تسمح بتكوين مجموعات تعليمية عبر

اإلنترنت ،تتجاوز الحدود المكانية والزمانية؛ حيث يرغب أفراد لهم اهتمامات واحتياجات وأهداف

مشتركة ،بالمشاركة المعرفية ،والتفاعل ،والدعم ،والتشجيع على التعلم التعاوني (Balushi,

) .Julandani&Zahili, 2008وقد اعتمدت الشبكات االجتماعية على نطاق واسع في مجاالت الحياة
المختلفة ،مثل المجال السياسي ،واالقتصادي ،واالجتماعي؛ لكنها لم تعتمد بشكل كبير في المجال
التربوي ،على الرغم مما تقدمه من مزايا مختلفة للعملية التعليمية ،مثل :إضفاء الطابع الشخصي،

معا ( Mazman&Usluel,
والتعاون ،وتقاسم المعرفة ،واالهتمام المشترك ،والمشاركة النشطة ،والعمل ً

 .)2009; LeNoue, 2012كما عبرت الشبكات االجتماعية الحدود الثقافية بكل سهولة ،ليتم اعتمادها
من ِقبل مستخدمي اإلنترنت من الشباب في جميع أنحاء العالم ( .)LeNoue, 2012فقد بلغت نسبتها
في المرحلة الثانوية( %2702العضياني .)0204 ،كما أن العديد من الطالب على مستوى العالم لديهم
قدرة فطرية في التعامل معها ،وأن أحد أسباب ميلهم إلى استخدام الشبكات االجتماعية ،رغبتهم في
التواصل مع األصدقاء ( ،)Sanders, 2012وهذا ما أ ّكدته دراسة ويبل ) (Whipple, 2009بأن

الشبكات االجتماعية أسهمت في زيادة مشاركة الطالب وتعاونهم ،مع شعورهم بالمتعة للتفاعل مع

زمالئهم عبر الشبكات االجتماعية ،كما وجدت أن اتجاههم كان إيجابيا الستخدامها في التعليم ،ودراسة
سوب ار همانيام وزمالؤه (،)Subrahmanyam,et al. ,2008التي هدفت إلى المقارنة بين فاعلية التعلم
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اإللكتروني القائم على الويب باستخدام الرسائل الفورية ،والتعلم اإللكتروني القائم على الشبكات
االجتماعية ،وبين التعلم التقليدي(وجهاًلوجه) ،في تنمية التحصيل ومهارات التعاون ،وتوصلت الدراسة
إلى فاعلية التعلم اإللكتروني القائم على الشبكات االجتماعية في زيادة التحصيل وتنمية المهارات لدى

الطالب.

كما يمكن أن تسهم الشبكات االجتماعية في تحقيق التعلم التعاوني؛ لما لها من قدرة على تنظيم
الطالب على اإلنترنت في مجموعات لتأسيس الرؤى المشتركة( ،)Li, et al. , 2013فالشبكات
االجتماعية في بيئة التعلم اإللكتروني مصممة للتعاون والعمل الجماعي ،وتشجيع التفاعل االجتماعي

بين األعضاء .كما يتم تعزيز األنشطة التعاونية داخل الشبكات االجتماعية من خالل القدرة على
إنشاء مجموعات ،والسماح للمستخدمين باالنضمام أو دعوة المجموعات األخرى للمشاركة .ويتيح
التعاون بين المجموعات للمستخدمين التواصل والتفاعل ،ومناقشة مواضيع التعلم من خالل أداة
المناقشة ،ليس فقط بين األصدقاء؛ ولكن تمتد إلى األقران والخبراء في المجموعات األخرى ،كما أنه

يعزز الترابط والعالقة بين الطالب ،ويسمح لهم بتبادل الوثائق والمواد الرقمية ،والمناقشة ،والمشاركة،
والتحديث ،والتعليق على موضوعات التعلم( ،)Zainuddin, et al. , 2011األمر الذي أكدته دراسة

شوانج وآخرين ( ،)Chuang, et al, 2012التي هدفت إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية االقتران للتعلم
التعاوني باالعتماد على الشبكات االجتماعية ودورها في تعزيز التعلم ،وتحسين مستوى التحصيل عند
الطالب ودراسة (العتيبي )0204 ،التي هدفت إلى التعرف على فاعلية شبكة التواصل االجتماعي
تويتر (التدوين المصغر) على التحصيل الدراسي ،وتنمية مهارات التعلم التعاوني فقد خلصت إلى أن

هناك فروقًا ذا داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين في االختبار التحصيلي البعدي؛
لصالح المجموعة التجريبية ،وبين متوسطي درجات مالحظة مهارة التعلم التعاوني لدى المجموعة
التجريبية قبل استخدام التوتير وبعده؛ لصالح درجات مالحظة البعدي .وأوصت الدراسة بنشر الوعي

بين المعلمات؛ لالستفادة من شبكات التواصل االجتماعي في التعليم .ومن اإلمكانيات التربوية للشبكات
االجتماعية في التعلم التعاوني ،قدرتها على دعم الطالب ليصبحوا شركاء في أدوات التعلم الشخصية،
يضا قدرتها على إتاحة الفرصة للطالب لمتابعة أنشطة زمالئهم داخل بيئة التعلم ،وزيادة وعيهم
وأ ً
وادراكهم بما يقومون به من خالل التنبيهات؛ ممايسهم في إثراء تعلمهم(.)Dalsgaard, 2008
دور في تعزيز التعلم ،وتحسين مستوى التحصيل
كما أن للتعلم التعاوني عبر الشبكات االجتماعية ًا
الدراسي ،وتنمية مهارات التعلم التعاوني عند الطالب (العتيبي(Chuang et al, 2012) ،)0204،
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؛حيث تساعد الشبكات االجتماعية على تعزيز التعلم غير الرسمي من خالل االنضمام إلى المجتمعات
ذات االهتمام المشترك ،وتوفير بيئة تم ّكن الطالب من الحصول على دعم األقران في مهام
الدراسة،باإلضافة إلى التواصل مع الزمالء السابقين األكثر خبرة ،واالستفادة من تجاربهم

الدراسية) .(Thongmak, 2013وأشار كير ( )Kear, 2010إلى أن دعم األقران يعد مفتاح المستقبل
لتعلم الطالب عبر الشبكات االجتماعية؛ إذ يكتسب الطالب القدرة على بناء المعرفة بطرائق مبتكرة؛

ممايساعد على إتقان التعلم ،وتحسين التواصل بين الطالب ،كما يمكن أن تسهم الشبكات االجتماعية

في ح ّل المشكلة التي تواجه التعلم اإللكتروني بأدواته التقليدية ،وهي االفتقار إلى التفاعل اإلنساني؛

حيث إن التعلم اإللكتروني يعتمد على الجانب التقني فقط ولم ي ار ِع الجانب اإلنساني في عملية التعلم
التي تقوم على المعرفة واالجتماعية؛ وهذا بدوره ّأدى إلى زيادة جذب الناس نحو التعلم اإللكتروني
(العمودي .)Wendt, 2013))0222 ،ولتقديم أفضل أداء في أسلوب التعلم التعاوني ،ولتشجيع التعلم

يتعين إثراء البيئة التعليمية للشبكات االجتماعية بأدوات االتصال المتزامن وغير المتزامن،
الذاتي؛ ّ
والوسائط المتعددة؛ لتسهيل مشاركة األدوات ،وامكانية بناء المعرفة تعاونيا لدى الطالب ،فالشبكات
االجتماعية ذات فعالي ة عالية في العمل الجماعي والتعلم القائم على المشكلة (Brady, Holcomb,

).& Smith, 2010

وليس القدرة على التعاون وبناء المحتوى ونشره فقط من األمور المهمة عند استخدام استراتيجية

يضا بما يقوم به اآلخرون في بيئة التعلم؛ حيث
التعلم التعاوني عبر اإلنترنت؛ ولكن الشفافية والوعي أ ً
دافعا مهما لتحسين جودة
يمكن للطالب متابعة أنشطة زمالئهم واالستفادة منها .كما تعد الشفافية ً

العمل ،عندما يعلم الطالب أنه يمكن لآلخرين الوصول إلى المعلومات والمساهمات التي

وتقدم الشبكات االجتماعية العديد من الفرص التي يمكن استثمارها في
قدمهاّ .(Dalsgaard, 2008).
نّ
المؤسسات التعليمية لتعزيز التعلم؛ حيث إن استخدام الشبكات االجتماعية عملية جديدة بدأت تظهر

متكامال لكل من التعلم عن بعد ،والتعلم التقليدي  -وجهًا لوجه -في الفصواللدراسية
بديال
ً
ً
تتميز الشبكات االجتماعية بقدرتها على جذب الطالب،
 ..(Schlenkrich&Sewry, 2012).كما ّ
وتحفيزهم ،واشراكهم في ممارسات توصلهم إلى تعلم ذي معنى؛ إذ إنها تتيح لهم فرصة كبيرة للتعاون
يضا).(Zaidieh,2012
مع أقرانهم وأساتذتهم ،ومع الخبراء أ ً

لكن مع ذلك يجدر اإلشارة إلى وجود قلق عند استخدام الشبكات االجتماعية في المجال التربوي

من تأثيرها السلبي في أداء الطالب؛ حيث ذكر برادي()Brady, 2010أن الرابطة الوطنية للمجالس
ير في عام 0227م عن الشبكات االجتماعية والتعليمية عبر
المدرسية في الواليات المتحدة نشرت تقر ًا
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اإلنترنت ،إذ تم استقصاء موقف الطالب ،وأولياء األمور ،واإلداريين تجاه استخدام الشبكات االجتماعية
وتبين أن أكثر من نصف قادة التعليم أرادوا حظر استخدام الشبكات االجتماعية في
في التعليمّ ،
مدارسهم ،بينما أعرب غالبية أولياء األمور والطالب عن توقعات عالية حول الدور اإليجابي الذي

يمكن أن تؤدي ه الشبكات االجتماعية في حياة الطالب .وقد ذكرت دراسات مختلفة أن من أسباب
حظر استخدام مواقع الشبكات االجتماعية في المدراس ،ضعف السيطرة على المحتوى الموجود على
الشبكات االجتماعية ،وهذا هو أحد االعتبارات المهمة لدى المسؤولين التربويين حتى ينظروا إلمكانية
السماح للطالب باستخدام الشبكات االجتماعية في المدارس( Schlenkrich&Sewry, 2012Brady,

;.)2010

تخوف بعض أولياء األمور من غياب البعد التعليمي للشبكات االجتماعية العامة ،فقد
وفي طور ّ
أجري عدد من الدراسات لبحث أثر استخدام الشبكات التعليمية المتخصصة في التحصيل الدراسي
للطالب ،فهدفت دراسة ويبل ) (Whipple, 2009إلى تحديد ما إذا كان للشبكات االجتماعية ()Ning

( وهي شبكة تعليمية غير مجانية) دور في زيادة مشاركة الطالب والتعاون فيما بينهم ،وأظهرت

النتائج زيادة مشاركة الطالب وتعاونهم ،مع شعورهم بالمتعة للتفاعل مع زمالئهم عبر شبكة اجتماعية.
تضمنت المقابلة
إيجابي الستخدام الشبكات االجتماعية في التعليم ،كذلك
وكان لدى الطالب اتجاه
ّ
ّ
مع المعلم ردود فعل إيجابية مهمة فيما يتعلّق بفائدة الشبكات االجتماعية في الفصول الدراسية ،حيث
زاد دافع الطالب؛ ألن عملهم يشاهد من جمهور أكبر ،كذلك أسهمت الشبكات االجتماعية في تنمية
التفكير الناقد لديهم ،كما قام برادي وهولوكمب وسميث )(Brady, Holcomb, & Smith, 2010

بدراسة هدفت إلى التعرف على الفوائد التربوية المرتبطة باستخدام الشبكات االجتماعية في التعليم
العالي باستخدام شبكة ) ،(Ningوتوصلت إلى أن التعليم القائم على الشبكات التعليمية يمكن استخدامه
بفعالية أكثر بوصفه أداة تكنولوجية؛ لتحسين االتصاالت عبر اإلنترنت بين الطالب في الدورات عن

بعد في التعليم العالي .وأنه يسمح بزيادة مستوى التعاون والتواصل مع األقران والزمالء خارج الفصول
فعال،
الدراسية مقارنة مع الدورات التقليدية (وجهًا لوجه) ،وأنه يسمح بمزيد من الوقت للتفكير بشكل ّ
والتعليق على اآلخرين ،كما أنه أكثر مالءمة لتبادل األفكار ومناقشتها ،وتبادل المعلومات بين الطالب
بالمقارنة مع الدورات التقليدية (وجهًا لوجه).
هذه النتائج اإليجابية للشبكات االجتماعية التعليمية شجعت الباحثين على دراسة شبكات تعليمية
آمنا نسبياً يمكن استخدامه في المدارس ،حيث ط ّورت
أخرى مجانية ،مثل إدمودو ،بحيث تعتبر ً
بديال ً
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عبر عنها
هذه الشبكات
خصيصا للمجتمعات التعليمية على اإلنترنت؛ لمعالجة هذه المخاوف التي ّ
ً
العديد من اإلداريين التربويين ،فهي تسمح للمعلمين بالجمع بين أمرين :االستفادة من إمكانيات الشبكات
دور مهما في
االجتماعية ،وموافقة ميول طالب اليوم ورغباتهم ( .)LeNoue, 2012كما أنها تؤدي ًا
إظهار الفوائد التعليمية األساسية المرتبطة باستخدام مواقع الشبكات االجتماعية ،وفي الوقت نفسه
جيدا
تحمي خصوصية الطالب ،وتعزز المالحظة اآلمنة؛ لذلك يعد استخدام الشبكات التعليمية خ ًا
يار ً

نظر للقيمة التي يضيفها لتعلم الطالب؛ إلكسابهم مهارات تقنية ،وتطوير مهاراتهم في
للمربين؛ ًا
التواصل االجتماعي ،وتنمية اإلبداع ،واتاحة الفرصة لالنفتاح على وجهات نظر جديدة ومتنوعة في

بيئة آمنة ).(Brady, 2010
خصيصا للسياق التربوي؛ لذلك
وتعد اإلدمودو إحدى الشبكات االجتماعية التعليمية التي ص ّممت
ً
ثم ضمان سالمة الطالب
فإنها توفّر بيئة تسمح للمعلمين بالتحكم والسيطرة الكاملة في بيئة التعلم؛ ومن ّ

وخصوصيتهم ،وهذا المستوى من السيطرة على المحتوى عبر الشبكات االجتماعية هو أحد االعتبارات
المهمة لقادة المدارس لكي ينظروا فيما إذا كان سيسمح باستخدامها في المدارس .وقد أنشئت اإلدمودو
( )Edmodoفي عام 0222م من ِقبل اثنين من خبراء التقنية ،وهما نيكوالس بورغ (،)Nicolas Borg
وجيف أوها ار ( ،)Jeff O’Haraوكانا يسعيان إلى توفير شبكة اجتماعية مناسبة للبيئة المدرسية ،وهذا

ما أكده بورغ بقوله" :كان هدفنا عند إنشاء  Edmodoتوفير وسيلة آمنة للمعلمين للتواصل مع طالبهم
عبر الويب" ( .)Sanders, 2012وهي أداة مجانية يمكن الوصول إليها من أي جهاز .ووفقًا لشبكة
مكانا آمًنا لالتصال والتعاون ،ومشاركة المحتوى
اإلدمودو" ،فإن اإلدمودو توفر للمعلمين والطالب ً
والتطبيقات التعليمية ،والوصول إلى الواجبات المنزلية ،والدرجات ،ومناقشات الصف والتنبيهات،

والهدف منها مساعدة المربين لتسخير قوة وسائل اإلعالم االجتماعية لكل من المعلمين والطالب في
الفصول الدراسية" ( .)Edmodo, 2014وتتيح إمكانية إرسال إشعارات المدرسة إلى البيت ،إضافة إلى
نشر المهام عبر اإلنترنت ،وتلقيها وتقييمها بعد اكتمالها ،كما يمكن االستفادة من التقويم لمشاركة
األحداث والمواعيد المهمة ،مثل االختبارات ،واألنشطة المدرسية ،وكذلك تخزين الملفات ومشاركتها،
واجراء استطالع لرأي الطالب ،واجراء االختبارات ،وارسال رسائل قصيرة لتنبيه الطالب ،كما يمكن
تماما وخالية من
للمعلمين من خالل اإلدمودو) (Edmodoإنشاء شبكة اجتماعية خاصة بهم مغلقة ً
اإلعالنات.(Nevas, 2010 ; Beverley, 2012).
وينضم الطالب لإلدمودو()Edmodoعن طريق رمز الوصول المقدم من المعلم ،وال يتطلّب تسجيل

يدا إلكترونيا ،ويمكنهم تحميل جميع أنواع الملفات ومشاركتها ،والتعليق على
الطالب في اإلدمودو بر ً

111

المجلة الدولية للبحوث التربوية
Vol. 41, issue (4 ) September 2017

جامعة االمارات
UAEU

المجلد ( )14العدد ( )1سبتمبر 7142

International Journal for Research in Education

عمل زمالئهم ،كما يمكن لهم الحصول على ملخص لتعليقات المعلم على أدائهم ودرجاتهم في
بديال توفّر األمن والخصوصية للمؤسسات
االختبارات المختلفة .وتعد شبكة اإلدمودو ( )Edmodoحال ً
الصغيرة ،التي ال تستطيع دفع التكلفة المادية للشبكات االجتماعية التعليمية ،مثل نينغ ) (Ningوايلغ

) .(Brady et al, 2010) .(Elggوتشير دراسة ساندريس( )Sanders, 2012التي هدفت إلى تحديد
أثر دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل اإلدمودو على مشاركة الطالب والتعلم المسؤول
مؤثر إيجابيا في التحصيل الدراسي؛ أن إدراجه يسهم في تشجيع كل من
الذي ينظر إليه بوصفه ًا
مشاركة الطالب والتعلم المسؤول على حد سواء .كما تشير دراسة كونجان ) (Kongchan, 2012أن
دعما فنيا حتى للمعلمين الذين
اإلدمودو شبكة تعلّم اجتماعي سهلة االستخدام ،وال تتطلب مساعدة أو ً
اتجاها إيجابيا نحوه .وقد
كانت معرفتهم الرقمية معدومة .كما أبدى المعلمون الذين شاركوا في الدورات
ً

متعا ،حيث يمكنهم المشاركة في المسابقات ،ونشر أعمالهم
وجد الطالب أن العمل من خالله كان م ً
إلى الصف الدراسي ،وتلقي التغذية الراجعة والتعليقات من المعلم واألقران ،وكذلك االستفادة منه في
مراجعة الدروس التي نشرت من ِقبل المعلم .وتؤكد ذلك دراسة ثونغمارك) (Thongmak, 2013أن
اإلدمودو شبكة سهلة االستخدام بالنسبة للمعلمين والطالب على حد سواء ،كما أن العمل في مجموعات
تعاونية من خاللها يساعد الطالب على مشاركة تجاربهم وأفكارهم مع زمالئهم؛ لذا سيكون الطالب
أكثر اجتماعية وتواصلية بسبب العمل الجماعي ،كما تتيح لهم فرصة إلنتاج ومعالجة المحتوى الذي
يدعم كفاءتهم الذاتية.

ومن أهم أدوات التعلم المختلفة المتاحة في اإلدمودو :إمكانية المناقشة ،وتكوين المجموعات ،واجراء

المسابقات (للفصل كله ،أو لمجموعة معينة ،أو لطالب واحد ) ،والحصول على ردود فعل فورية ،كما
وتعد أداة
تتيح اإلدمودو ميزة إجراء االختبارات ورصد الدرجات بشكل آلي ،ومتابعة تقدمهم الدراسيّ .
االستطالع حيث يمكن للمعلم من خاللها معرفة الصعوبات التي تواجه الطالب في الدرس ،كما يمكن

للطالب بكل حرية ودون خوف الكشف عن المواضيع التي يواجهون صعوبة في فهمها؛ ألن استجاباتهم

تبقى مجهولة ،كما تحتوي على مستودع رقمي افتراضي لبيانات التعلم ومصادره التي يرغب المعلمون
بعضا ،إضافة إلى أنها تتيح للمعلم وسيلة لتنبيه الطالب بالمواعيد
والطالب مشاركتها مع بعضهم
ً
المهمة ،كما أظهرت دراسة هوالند ومولينبوغ ( )Holland &Muilenburg, 2011إلى أن األدمودوأداة
فعالة لدعم التعلم المتمركز حول الطالب ،حيث تم االنتقال من أسئلة وأجوبة محورها المعلم للمناقشة
ّ
بين طالب وآخر ،كما اكتسب الطالب المزيد من الخبرة في النقاش األدبي القائم على اإلنترنت،
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وزادت مهاراتهم في طرح األسئلة المناسبة ليتم ّكنوا من الحصول على ردود هادفة من زمالئهم ،مع
قدم اإلدمودو نماذج تربوية تستجيب الحتياجات تعلّم
الحد األدنى من التدخل من ِقبل المعلم .كما ت ّ
ّ
الطالب المختلفة ). (Grosseck&Holotescu, 2010

كما أنها تسهم في سد الفجوة بين كيف يعيش الطالب ،وكيف يتعلمون ( ،)Beverley, 2012فهي
تسهم في تدريب الطالب على المهارات المهمة الستخدام اإلنترنت والشبكات االجتماعية في بيئة آمنة

بعيدا عن الحدود الجغرافية ،حيث تتيح للطالب
) ،(Holland &Muilenburg, 2011وتربط المدارس ً

بعضا ومع الطالب اآلخرين في بلد آخر
في المدرسة الواحدة التواصل وتبادل الخبرات مع بعضهم
ً
في موضوعات التعلم ،وهذا ما يفيد في تعلم اللغات (Schachter, 2011) ،ومع ذلك؛ فإن لها بعض
العيوب ،مثل عدم وجود خاصية إلضافة األصدقاء تم ّكن الطالب من إجراء محادثة خاصة مع

أحيانا بطء استجابة الموقع للتحول في المهام،
األصدقاء ،كما قد يحدث بطء في تشغيل الموقع ،و ً
فمثال ال تعرض المجموعات أو الرسائل بشكل مباشر ()Thongmak, 2013؛ الذي أظهرت دراسته
ً
أنه يجب على المدربين التأكيد على فوائد استخدام االدمودو ،وتعليم الطالب كيفية استخدام بعض

الميزات غير المألوفة لإلدمودو ،وتشجيع بيئات التعاون عبر اإلنترنت ،ومساعدة الطالب في المشاكل
التي تواجههم عند االستخدام .كما لم تظهر بعض الدراسات وجود أثر الستخدامه مثل دراسة ويندت

( )Wendt, 2013التي هدفت لمعرفة أثر التعلم التشاركي اإللكتروني لمحو األمية العلمية واإلحساس
باالنتماء للمجتمع من خالل تلقي المهام التي أنجزت على اإلنترنت بشكل تعاوني من خالل
اإلدمودوولم تظهر الدراسة وجودأثر في ذلك ،وأوصت الدراسة بأن هناك حاجة إلى مزيد من فحص
األساليب التربوية الحالية الستخدام التقنية في الفصول الدراسية .كما قد يواجه الطالب العرب محدودية

عيبا؛ ألن غالبية المشتركين في
االتصال خارج اإلدمودو ،وهذا عيب وميزة في الوقت نفسه .يعد ً
الشبكة ال يتحدثون اللغة العربية ،فتنحصر الفائدة للطالب في المواد التعليمية المتوفرة ،وعدم االستفادة
من المناقشات مع الطالب اآلخرين على مستوى العالم؛ حيث ال يوفر الموقع الواجهة العربية.

إجراءات الدراسة
منهج الدراسة:

اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي)(Quasi-Experimental Research؛ لمالءمته لطبيعة

البحث وأهدافه" ،الذي يقوم في األساس على دراسة الظواهر اإلنسانية كما هي دون تغيير؛حيث إن
مناسبا لمحددات الصدق الداخلي أو الصدق الخارجي
التصميمات شبه التجريبية توفر ضبطًا
ً
(العساف0340 ،هـ؛ والقحطاني وآخرون0340 ،هـ).
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مجتمع البحث وعينته.

تكون مجتمع البحث األصلي من جميع طالبات الصف األول الثانوي في مدارس المرحلة الثانوية
ّ
بمدينة الرياض ،الالتي يدرسن في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 0341/0342هـ ،والبالغ
عددهن ( )11737طالبة( ،اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالرياض ،إحصائية غير منشورة للعام الدراسي
تكونت عينة البحث من طالبات الصف األول الثانوي بالثانوية التسعين "النسيم
0342هـ0341-هـ) .و ّ
الغربي"التي اختيرت عشوائيا من ِقبل مركز اإلشراف التربوي بمدينة الرياض ،ويبلغ عدد فصول الصف
األول الثانوي في هذه المدرسة خمسة فصول،ا ختير منها عشوائيا فصول التجربة ،والبالغ عددهن()70
طالبة ،ولم يكن هناك تدخل مسبق في تعيين أفراد كل مجموعة؛ ألن الطالبات وّزعن بشكل مسبق
من ِقبل إدارة المدرسة.
تصميم الدراسة:

اعتمد البحث الحالي على أحد تصميمات المنهج شبه التجريبي ،وهو تصميم المجموعات الضابطة

غير المتكافئة )(Non Equivalent Control Group Design؛ لصعوبة اختيار أفراد العينة وتوزيعهم
بطريقة عشوائية في كل مجموعة ،إذ اختير ثالثة فصول من الصف األول الثانوي في الثانوية التسعين
بطريقة عشوائية (القرعة) ،بحيث يمثّل أحدها المجموعة الضابطة ( ،) Control Groupويمثّل الفصل
الثاني مجموعة التعلم التعاوني التقليدي ،في حين يمثّل الفصل الثالث مجموعة التعلم التعاوني عبر
الشبكة االجتماعية التعليمية إدمودو ( ،)Edmodoالتي أدخل المتغير المستقل عليها؛ ليتم دراسة أثره

ثم تم التطبيق القبلي لكل من االختبار التحصيلي على المجموعات الثالث؛ للتأكد
في هذه المجموعة؛ ّ

من تكافؤ المجموعات .وبعد تنفيذ المعالجة التجريبية تم التط ّبيق البعدي لكل من االختبار التحصيل
على المجموعات الثالث.

أدوات الدراسة

ألجل الكشف عن أثر التدريس بالتعلم التعاوني عبر الشبكة االجتماعية التعليمية إدمودو
) )Edmodoفي التحصيل الدراسي ،تم اعداد اختبار تحصيلي في لموضوعات التالية :برامج إدارة

المواقع على اإلنترنت -الشبكات االجتماعية -المدونات -مشاركة المصادر معا آلخرين ،وتم إعداده

بالطرق العلمية؛ ومن ثم قياس صدقه وثباته ،حيث تم بني وفقًا للخطوات التالية ( الدوسري:)0222 ،
تحديد الهدف من االختبار التحصيلي :وحدة تصميم المواقع والشبكات االجتماعية وادارتها.
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تحليل المحتوى :من خالل صياغة األهداف السلوكية اإلجرائية ،بحيث تشمل مفرداته المحتوى التعليمي

بأكمله ،وتقيس مفرداته أربعة مستويات معرفية من تصنيف بلوم لألهداف المعرفية ،وهي :التذكر،
والفهم ،والتطبيق ،والتحليل.
بناء جدول مواصفات االختبار التحصيلي :من خالل تحديد األهمية النسبية للموضوعات ،وتحديد األهمية النسبية
لألهدف ،وتحديد عدد أسئلة االختبار التحصيلي المرتبطة بكل هدف ،وكل موضوع ،وتوزيعها ،تم بناء جدول

مواصفات االختبار الذي يحدد عدد األسئلة لكل موضوع من المواضيع التي تم تدريسها كما في جدول .0
جدول.4

المواصفات الذي تم إعداده بناء على أهداف لوحدة تصميم وادارة المواقع والشبكات اإلجتماعية

التذكر

الفهم

التطبيق

التحليل

عدد
أسئلة
الموضوع

الوزن الوزن
النسبي
للموضوعات

0

4

0

0

7

%44044

4

3

0

0

2

%32

0

0

-

-

0

%00011

مشاركة المصادر
معاآلخرين

0

0

-

-

0

%02

المجموع

7

2

0

0
02

%022

%2300

%2070

%2070

مستوى األهــداف المعرفية

الموضوعات
برامج إدارة المواقع
على اإلنترنت
الشبكات االجتماعية
المدونات

الوزن النسبي
لمستويات األهداف

%4300

صدق االختبار التحصيلي :عرضت الصورة األولية لالختبار على مجموعة من المح ّكمين من ذوي

االختصاص؛ للتأكد من صدق محتوى االختبار ،وسالمة محتواه من الناحية العلمية واللغوية ،ومدى

مالءمته لمستوى الطالبات ،ومدى ارتباط مفرداته بالمحتوى والمستوى الذي وضع لقياسه .وقد زّود
المح ّكمون بالمحتوى التعليمي لمفردات االختبار ،كما زّودوا بقائمة األهداف السلوكية ،وقد ع ّدل
قابال للتطبيق.
االختبار بناء على مقترحات المح ّكمين ليصبح االختبار ً

التجربة االستطالعية ،وحساب ثبات االختبار التحصيلي :طّبق االختبار على عينة مكونة من
 42طالبة اخترن عشوائي ا ،بحيث ينتمين إلى مجتمع البحث ،ولسن من أفراد عينة البحث األساسية.
ومن خالل التجربة االستطالعية التي أجريت تم التأكد من وضوح مفردات االختيار ،وتحديد زمن
االختبار  02دقيقة ،وحساب معامالت السهولة والصعوبة لمفردات االختبار ،وحساب معامالت التمييز
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لمفردات االختبار ،وكذلك حساب ثبات االختبار التحصيلي واتساقه ،واتضح أنمعامل السهولة لمفردات
االختبار التحصيلي تراوحت بين ( ،)2074-2004وهي معامالت مقبولة من حيث مستوى الصعوبة
والسهولة لالختبار؛ حيث أشار عودة ( )022 :0220إلى أن معامالت الصعوبة والسهولة تعد مقبولة
إذا كانت ما بين ( ،)2022-2002كما اتضح أن معامالت التمييز لمفردات االختبار التحصيلي،

تراوحت بين (  ،)2072-2042وهي معامالت تمييز مناسبة ومقبولة إحصائيا ،وأن معامل ألفا كرونباخ
=2022؛ مما يد ّل على أن االختبار يتمتّع بدرجة عالية من الثبات ،ويمكن معها الوثوق بنتائجه ،كما
تم ت حديد االتساق الداخلي ألسئلة الختبار التحصيلي بحساب معامل ارتباط بيرسون لدرجة كل فقرة
مع الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي ،وأظهرت النتائج أن معامالت االرتباط بين درجة كل سؤال،

والدرجة الكلية لالختبار؛ قد تراوحت بين 2012بوصفها حدا أعلى ،و 2030بوصفها حدا أدنى ،وأن
ثم فإن أداة
جميع األسئلة دالة عند مستوى داللة ()2022؛ مما يد ّل على أن هناك اتساقًا داخليا؛ ومن ّ
صالحا للتطبيق في صورته
البحث صالحة ،ويمكن الوثوق بنتائجها ،وبذلك أصبح االختبار التحصيلي
ً
ويتكون من  02سؤ ًاال؛ موزعة على المستويات المعرفية :تذ ّكر ( 7أسئلة) ،وفهم (  2أسئلة)،
النهائية،
ّ

وتطبيق (سؤالين) ،وتحليل (سؤالين).

ضبط المتغيرات غير التجريبية:ألهمية ضبط أهم المتغيرات الخارجية فقد ضبط كل من :التحصيل
في مادة الحاسب اآللي -الخبرات السابقة  -المحتوى الدراسي -المعلم القائم بالتدريس -مدة التدريس؛
لضمان عدم تأثير هذه المتغيرات في التحصيل( المتغير التابع) ،وتحييدهاإجرائيا ،وأن التغيرات التي

تط أر على المتغير التابع ،إنما هي بسبب المتغير التجريبي (التعلم التعاوني عبر الشبكات االجتماعية)،
حيث تم محاولة ضبط المتغيرات التالية كما يلي:
-

المحتوى الدراسي :درست طالبات المجموعات الثالث المحتوى الدراسي نفسه.
مدة التدريس :درست كل مجموعة بواقع حصتين أسبوعيا ،لمدة ثالثة أسابيع.

التحصيل السابق في مادة الحاسب اآللي:تم رصد درجات مجموعات البحث في تحصيل مادة
الحاسب في الصف الثالث المتوسط؛ للتأكد من تكافؤ المجموعات .كما يظهر في الجدول.0
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جدول7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة في مادة الحاسب اآللي في الصف

الثالث المتوسط حسب متغير طريقة التدريس
المجموعة

عدد أفراد
العينة

نتائج درجات الحاسب اآللي في الصف الثالث المتوسط
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مجموعة الطريقة التقليدية

02

022/70032

01024

مجموعة التعلم التعاوني التقليدي

00

022/72040

00022

مجموعة التعلم التعاوني عبر اإلدمودو

03

022/72022

03011

وتشير النتائج في الجدول رقم  0إلى وجود فروق بين متوسطات درجات الطالبات في مادة
الحاسب اآللي في الصف الثالث المتوسط .والختبار داللة هذا الفرق الظاهر بين المتوسطات الحسابية،
استخدم تحليل التباين األحادي ()One Way Anova؛ لتحديد درجة تكافؤ أفراد عينة الدراسة ،كما
في جدول .4

جدول 3

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( ،)One Way ANOVAللفروق بين متوسطات درجات طالبات
مجموعات الدراسة في درجات الحاسب في الصف الثالث المتوسط

بين المجموعات

مجموع
المربعات
212022

0

داخل المجموعات

02230013

12

المجموع

02100032

72

مصدر التباين

درجات الحرية

متوسط مجموع
المربعات
023024

قيمة ف
00022

مستوى الداللة
اإلحصائية
20020

000002

تبين من خالل النتائج في الجدول  ،4أن قيمة "ف" المحسوبة بدرجات حريه  0تســاوي  ،00022وأن
ّ
مســتوى الداللة اإلحصائية بلغ  20020؛ وهذه القيمة غير دالة إحصائي ـا؛ ألنها جاءت أكبر من قيمة
الداللة اإلحصائية المعتمدة ()α=0.05؛ مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بينما

المتوسطات الحسابية لدرجات مادة الحاسب في الصف الثالث المتوسط ألفراد المجموعات ،يمكن أن
تعزى إلى اختالف المجموعات؛ ومن ثم فإن هذه النتيجة إشــارة إلى وجود تكافؤ بين أفراد عينة الدراسة
قبل تطبيق التجربة فعليا.
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الخبرات السابقة :ضبطت الخبرات السابقة لطالبات المجموعات الثالث في مقرر الحاسب ،من خالل
تبين أنه اليوجد أي طالبة راسبة في جميع المجموعات،
حصر الطالبات الراسبات في المقرر ،وقد ّ
طبيق القبلي لالختبار التحصيلي على طالبات المجموعات الثالث؛ للتأكد من تكافؤ
كما تم الت ّ
المجموعات ،كما يظهر في الجدول رقم.3

جدول 1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي
في مادة الحاسب اآللي ،حسب متغير طريقة التدريس

نتائج التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي في مادة الحاسب
اآللي

عدد
أفراد
العينة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مجموعة الطريقة التقليدية

02

02/2040

00721

مجموعة التعلم التعاوني التقليدي

00

02/7040

مجموعة التعلم التعاوني عبر
اإلدمودو

03

02/7000

المجموعة

00244
00214

وتشير النتائج في الجدول رقم  3إلى وجود فرق بين متوسطات درجات الطالبات في التطبيق القبلي

لالختبار التحصيلي في مادة الحاسب اآللي ،والختبار داللة هذا الفرق الظاهر بين المتوسطات
الحسابية ،استخدم تحليل التباين األحادي ()One Way Anova؛ لتحديد درجة تكافؤ أفراد عينة
الدراسة ،وكانت نتائج المعالجة كما في جدول .2

جدول .5

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( ،)One Way ANOVAللفروق بين متوسطات درجات طالبات
مجموعات الدراسة في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي
بين المجموعات

مجموع
المربعات
020422

درجات
الحرية
0

متوسط مجموع
المربعات
20023

داخل المجموعات

4020070

12

30210

المجموع

4020372

72

مصدر التباين

قيمة ف
0020

مستوى الداللة
اإلحصائية
20030

تبين من خالل النتائج في الجدول رقم ،2أن قيمة"ف" المحسوبة بدرجات حرية0؛ تســاوي ،0020
ّ
وأن مســتوى الداللة اإلحصائية بلغ 2003؛ وهذه القيمة غير دالة إحصائيـا؛ ألنها جاءت أكبر من قيمة
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الداللة اإلحصائية المعتمدة ()α=0.05؛ مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

المتوسطات الحسابية لدرجات التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي ألفراد المجموعات ،يمكن أن تعزى
ثم فإن هذه النتيجة إشــارة إلى وجود تكافؤ بين أفرادعينة الد ارسة قبل
إلى اختالف المجموعات؛ ومن ّ
تطبيق التجربة فعليا .ومن نتائج الجدولين السابقين يظهر أن المجموعات الثالث متكافئة في التحصيل
عند خط البداية قبل بداية التجربة.
تدريس مجموعات الدراسة.

تتكون كل مجموعة من أربع طالبات
ق ّسمت الطالبات داخل كل مجموعة إلى مجموعات فرعيةّ ،
باستخدام العشوائية المقيدة ،من خالل تحصيل الطالبات في مادة الحاسب في الصف الثالث المتوسط،
تتكون كل مجموعة من (ممتاز -جيد جدا -جيد -مقبول) ،ثم تم االجتماع بطالبات التعلم
بحيث ّ
التعاوني التقليدي ،والتعلم التعاوني عبر الشبكات االجتماعية ،كل على حدة ،ومناقشة مفهوم استراتيجية
التعلم التعاوني بواقع حصتين؛ ألن الطالبات ليس لديهن خلفية عن هذه االستراتيجية ،كما أعيدت
صياغة محتوى الوحدة المقررة في البحث في هيئة مهام تعليمية ،تتمثّل في أنشطة ،أو أسئلة تطبيقية

في أوراق عمل تتطلّب من عضوات كل مجموعة من مجموعات التعلم التعاوني التعاون فيما بينهن؛

عدت أوراق
إلنجازها في أقل وقت ،وأفضل أداء؛ للتوصل إلى النتائج التي تحقق أهداف الدرس .وأ ّ
التقويم الفردي ،التي صيغت بناء على التقويم الوارد في الخطط التدريسية؛ للتأكد من مدى تحقيق
الطالبات ألهداف كل درس من دروس الوحدة .ولتحقيق المسؤولية الفردية لدى الطالبات ،أنشئ حساب
لمادة الحاسب اآللي على موقع (.)Edmodo

توضح استخدام
صمم دليل اإلدمودو وتحميله على المكتبة اإللكترونية للموقع ،ورفع مقاطع فيديو ّ
كما ّ
الموقع ،وعرض البوربوينت الخاص بكل موضوع ،كما رفعت أنشطة الدروس حسب الخطة الدراسية،
وأنشئت كذلك المجموعات على الموقع ،وأعطيت طالبات كل مجموعة رمزها الخاص ليتم ّك ّن من
االنضمام إليها ،وتدريب طالبات مجموعة التعلم التعاوني عبر اإلدمودو ،وتعريفهن بالشبكات
االجتماعية التعليمية ،وأهميتها ،واالطالع على حسابات بعض المدارس الموجودة على الموقع ،كما
درّبن على كيفية استخدام الموقع لمدة أسبوع ،بمعدل ست حصص ،حيث قامت الطالبات بإنشاء
حسابات لهن على الموقع ،واالنضمام إلى مجموعاتهن التي ح ّددت مسبقًا ،كما دّربن على المهام
الرئيسة التي تحتاجها الطالبة كي تتم ّكن من التفاعل مع زميالتها من خالل الموقع ،وقد طّبقت التجربة
لمدة ثالثة أسابيع ،بواقع حصتين دراسيتين أسبوعيا.
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نتائج الدراسة

بعد االنتهاء من تدريس موضوعات الوحدة المقررة في البحث ،تم التطبيق البعدي لالختبار
التحصيلي على مجموعات البحث الثالث في الوقت نفسه؛ للتحقق من صحة فرض البحث ،الذي
ينصعلى أنه :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)α≥2022بين متوسطات
ّ
درجات طالبات المرحلة الثانوية في التحصيلفي مقرر الحاسب اآللي ،بين المجموعات التي درست
باستخدام :الطريقة التقليدية  -التعلم التعاوني التقليدي – التعلم التعاوني عبر اإلدمودو .وللتحقق من
هذا الفرض ،حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طالبات عينة البحث في
تبعا لمتغير طريقة التدريس،
المجموعات الثالث في اختبار التحصيل البعدي في مقرر الحاسب اآلليً ،

وكانت نتائج المعالجة كما في الجدول رقم.1
جدول.6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة في التطبيق البعدي لمقياس التحصيل

في مادة الحاسب ،حسب متغير طريقة التدريس
المجموعة

عدد أفراد
العينة

نتائج التطبيق البعدي لمقياس التحصيل نحوالحاسب اآللي
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مجموعة الطريقة التقليدية

02

02/2071

0021

مجموعة التعلم التعاوني التقليدي
مجموعة التعلم التعاوني عبر
اإلدمودو

00

02/2022

0020

03

02/00002

4004

يتضح من نتائج الجدول رقم  ،1أن أعلى المتوســطات الحســابية في درجات التطبيق البعدي لالختبار
التحصيلي -بحسب المجموعات-كان للمجموعة التي اختيرت لتقوم بدور المجموعة التجريبية ،وهي
مجموعة التعلم التعاوني عبر الشبكة االجتماعية التعليمية إدمودو؛ حيث بلغت قيمة  ،00002في حين
بلغ المتوسط الحسابي لمجموعة التعلم التعاوني التقليدي ،2.22بينما بلغ المتوسط الحسابي لمجموعة
الطريقة التقليدية  .2071وتشير هذه النتيجة بوضوح إلى وجود فرق ظاهر بين المتوسطات الحسابية
لمجموعات البحث في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي .والختبار داللة هذا الفرق الظاهر بين

المتوسطات الحسابية ،استخدم تحليل التباين األحادي ( ،)One Way Anovaوكانت نتائج المعالجة
كما في الجدول رقم.7
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جدول .2
اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way Anovaلداللة الفروق بين متوسطات درجات طالبات مجموعات
الدراسة الثالث في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي
مجموع
المربعات
240402

0

داخل المجموعات

2220272

12

المجموع

1200027

72

مصدر التباين
بين المجموعات

درجات الحرية

متوسط مجموع
المربعات
310112
20112

مستوى الداللة
اإلحصائية

قيمة ف

20422

20227

تبين من خالل النتائج الســابقة في الجدول ،1أن قيمة "ف" المحسوبة بدرجة حرية 2؛ تســاوي ،1.45
ّ
وأن مســتوى الداللة اإلحصائية بلــغ ،2.221وهذه القيمة دالة حصائي ـا؛ ألنها جاءت أصغر من قيمة
الداللة اإلحصائية المعتمدة ()α=0.05؛ ولمعرفة إلى اي المجموعات تعود هذه الفروق ،أجريت

مقارنات ثنائية بين كل مجموعتين على حدة؛ لتحديد اتجاه هذه الفروق باستخدم اختبار شيفيه إلجراء
الموازنات البعدية المتعددة) ،(Scheffe Testحيث جاءت النتائج كما في الجدول رقم.5
جدول.8

داللة الفروقب يين كل مجموعتين من مجموعات الدراسة في التطبيق البعدي لالختبارالتحصيلي باستخدام
اختبارشيفيه ()Scheffe Test
نمط المجموعة

الطريقة التقليدية

الطريقة التقليدية

التعلم التعاوني
التقليدي
20222

التعلم التعاوني التقليدي

20222

التعلم التعاوني عبر اإلدمودو

*20201

التعلم التعاوني عبر
الشبكة التعليمية إدمودو
*20201
*20240

*20240

*دالة إحصائيا عند مستوى (.)2022
يتضح من الجدول رقم  ،2أنه اليوجد فرق دال احصائيا بين مجموعتي الطريقة التقليدية والتعلم
التعاوني التقليدي ،بينما يوجد فرق دال احصائيا بين مجموعتي الطريقة التقليدية والتعلم التعاوني عبر
الشبكة االجتماعية التعليمية إدمودو في التحصيل في مادة الحاسب؛ لصالح مجموعة التعلم التعاوني

عبر الشبكة االجتماعية التعليمية إدمودو ،بمستوى داللة  ،20201وكذلك يوجد فرق دال احصائيا بين
مجموعتي التعلم التعاوني التقليدي والتعلم التعاوني عبر الشبكة االجتماعية التعليمية إدمودو في
التحصيل في مادة الحاسب؛ لصالح التعلم التعاوني عبر الشبكة االجتماعية التعليمية إدمودو ،بمستوى
داللة 20240؛ مما يد ّل على فاعلية استخدام الشبكة االجتماعية التعليمية إدمودو في التحصيل
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ينص على أنه :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
الدراسي .وبالتالي تم قبول فرض الدراسة ،الذي ّ
مستوى الداللة ( ،)α ≥2022بين متوسطات درجات طالبات المرحلة الثانوية في التحصيلفي مقرر
الحاسب اآللي ،بين المجموعات التي درست باستخدام :الطريقة التقليدية  -التعلم التعاوني التقليدي

–التعلم التعاوني عبر الشبكة االجتماعية التعليمية إدمودو ( ،)Edmodoكما تم حساب حجم األثر
للمتغير المستقل (التعلم التعاوني عبر الشبكة االجتماعية التعليمية إدمودو( ،)Edmodoعلى المتغير
نقال عن نصار()0222
التابع (التحصيل الدراسي) ،باستخدام مربع إيتا ( ،)²ηوقد أشار كوهن (ً ،)0222

يفسر
يفسر حوالى  %0من التباين الكلى؛ يد ّل على تأثير ضعيف ،وأن التأثير الذى ّ
إلى أن التأثير الذى ّ
طا .أما التأثير الذى يفسر  %03فأكثر من التباين الكلى؛
حوالى  %1من التباين الكلى يعد ًا
تأثير متوس ً
ويوضح الجدول رقم  ،2قيمة مربع إيتا ( ،)²ηوحجم األثر في التحصيل الدراسي.
كبيرا،
فيعد ًا
ّ
تأثير ً
جدول :9

قيمة مربع إيتا ( ،)²ηوحجم األثر في االختبار التحصيلي
القياس

ن

المتوسط

االنحراف
المعياري

القبلي

03

02/ 7000

4004

البعدي

03

02/ 00002

4004

مجموع
المربعات بين
المجموعات

240402

المجموع
الكلى
للمربعات

1200027

مربع
إيتا

2003

حجم
األثر

كبير

يتضح من الجدول  ،2أن حجم أثر المتغير المستقل :التعلم التعاوني عبر الشبكة االجتماعية
كبير على تحصيل الطالبات ،وأن التدريس المعزز باستراتيجية
التعليمية إدمودو()Edmodo؛ كان ًا
التعلم التعاوني عبر الشبكة االجتماعية التعليمية إدمودو ()Edmodo؛ كان له أثر إيجابي في تحصيل
الطالبات التي درسن مادة الحاسب اآللي بشكل يفوق كل من الطريقة التقليدية والتعلم التعاوني التقليدي،

فالتعلم التعاوني عبر إدمودو أتاح للطالبات في المرحلة الثانوية مزايا جديدة لم يسبق لهن االستفادة
منها في دراستهن السابقة باألسلوب التقليدي ،فظهرت األنشطة التعاونية التقليدية نفسها؛ ولكن بفعالية
وكفاءة أكثر؛ ألن طبيعتها مصممة للتعاون والعمل الجماعي ،وتشجيع التفاعل االجتماعي بين
األعضاء .وتم تعزيز األنشطة التعاونية داخل الشبكة االجتماعية من خالل القدرة على إنشاء

المجموعات ،والسماح لهن باالنضمام ،أو دعوة المجموعات األخرى من مدارس أخرى بالمشاركة.

وأتاح التعاون بين مجموعات فصل التجربة التواصل والتفاعل بينهن ،ومناقشة مواضيع التعلم من
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عزز الترابط والعالقة بين الطالبات ومعلمة المادة،
خالل أداة المناقشة الموجودة بالموقع ،كما أنه ّ
وسمح لهن بتبادل األنشطة ،والمناقشة ،والمشاركة ،والتعليق على موضوعات التعلم ،مما أدى إلى
اإلحساس بأهمية دورهن بالعملية التعليمية أثناء دراسة المقرر بشكل ممتع ،كما يمكن أن تعزى هذه
جمعيا -حتى الغائبات في
النتائج إلى سهولة استخدام اإلدمودو ،واتاحته الفرصة أمام الطالبات
ً
الحصص الدراسية -من استرجاع المعلومات في أي وقت من خالل الشبكات االجتماعية؛ لالطالع

على المناقشات واألنشطة الصفية ،واالستفادة منها في الوقت والمكان المناسبين لهن ،ومن خالل أي
جهاز ذكي؛ وكل ذلك أسهم في زيادة مستوى التحصيل الدراسي كما ساهم استخدام استراتيجية التعلم

التعاوني عبر اإلدمودو في دعم التعلم المتمركز حول الطالبة ،فلكل طالبة فرصة البحث عن المعلومة،
وفهمها ،ومناقشة رأيها مع زميالتها ،ونقد األفكار المطروحة دون شعور بالخجل ،وهو ما يتكرر كثي ار
من خالل مالحظات معلمات المرحلة الثانوية ،هذا باإلضافة إلى أنه يسهم في تدريب الطالبات على
االعتماد على الذات واالستقاللية؛ بحيث يصبح دور الطالبة المشاركة والبحث عن المعلومة ،في حين

وميسر للتعلم؛ كما أن مساهمة كل طالبة في المهمة التعاونية تكون واضحة
ًا
موجهًا
يكون دور المعلمة ّ
أمام المعلمة ،وأمام زميالتها الطالبات؛ مما يزيد من مستوى المسؤولية الفردية لألعضاء داخل

ثم مشاركة الجميع في إتمام المهام المطلوبة ،وعدم االتكال على اآلخرين .كما أن
المجموعة؛ ومن ّ
التقنية المتوفرة (صوت ،أو صورة ،أو فيديو)؛ تثير لدى الطالبات الدافعية للفهم واالستيعاب بصورة
أكبر ،وبما يتناسب مع نمطهن في التعلم .وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات السابقة
للدراسة الحالية( سوبراهمانيام وزمالؤه0222 ،؛ شوانج وزمالءه0200 ،؛ والعتيبي)0204،؛ في حين
تختلف نتيجة هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات السابقة للدراسة الحالية ،مثل دراسة( ريان،

0227؛ وكاستنيدا0227 ،؛ وفرجون )0200 ،التي أظهرت عدم وجود أثر إيجابي للتعلم التعاوني
عبر البرمجيات االجتماعية في تنمية تحصيل الطالب ،وقد يعود ذلك إلى عدم مراعاة توزيع األقران
بديال عن التوزيع العشوائي في مجموعات التعلم التعاوني .كما أظهرت الدراسة عدم وجود فرق ذي
داللة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعتي الطريقة التقليدية والتعلم التعاوني التقليدي ،وقد عزاه
بعض الباحثين إلى أن التعلم التعاوني ال يحقّق الجودة التعليمية إال من خالل إسهامات المستحدثات،
خاصة الشبكات االجتماعية (فرجون) 0200،؛ لما لها من دور إيجابي في تحفيز الطالب نحو التعلم
التعاوني ،وتنمية مهارات التعاون لديهم( ،)Ryan, 2007وزيادة مستوى المشاركة والتعاون والتواصل
مع األقران والزمالء خارج الفصول الدراسية (Brady, Holcomb, & Smith, 2010; Whipple

) .,2009; Sanders, 2012كما ذهب المفدى (0303هـ) إلى أن التعلم التعاوني التقليدي ال يظهر
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نتيجة ملموسة في مستويات تحصيل الطالب؛ بسبب شعور الطالب في مجموعة التعلم التعاوني
التقليدي بأن جهده غير ضروري للمجموعة ،أو عدم اهتمامه بالعمل؛ ألنه يرى أنه إذا لم يقم به هو
فسيقوم به غيره ،أو شعوره بأنه يعمل في الوقت الذي يستفيدغيره دون بذل مجهود.

الخاتمة والتوصيات

عددا من التوصيات ،تتمثّل فيما يلي:
في ضوء نتائج البحث الحالي ،فإن البحث يقترح ً
 .0تشجيع استخدام استراتيجية التعلم التعاوني عبر الشبكة االجتماعية التعليمية إدمودو ) )Edmodoفي

نظر لدورها في تحقيق نتائج من خالل رفع مستوى
تدريس بعض موضوعات مقرر الحاسب اآللي؛ ًا
التحصيل الدراسي ،إضافة إلى سهولة استخدامها من ِقبل الطالبات.

 .0ضرورة فحص االستراتيجيات واألساليب التربوية عند استخدام تطبيقات "ويب  )Web2.0("0في العملية

التعليمية بشكلعام ،والشبكات االجتماعية التعليمية بشكل خاص في الفصول الدراسية؛ الختيار ما يتناسب
مع طبيعة كل منهما؛ لتحقيق النتائج المرجوة من توظيفها.

 .4تشجيع المعلمات على استخدام الشبكات االجتماعية التعليمية في أداء المهام التعليمية؛ لفاعليتها في رفع
مستوى التحصيل الدراسي للطالبات.

 .3عقد دورات تدريبية للمشرفات التربويات والمعلمات في تخصص الحاسب اآللي في مجال تطبيق التعلم
التعاوني عبر الشبكات االجتماعية التعليمية.

 .2توفير الدعم الفني الدائم داخل المدارس لمساندة المعلمات والطالبات؛ لمواجهة أي أعطال قد تحدث.

 .1إدخال اإلنترنت عالي السرعة في الفصول الدراسية ؛ لالستفادة من توظيف المستحدثات التقنية في عملية
التعلم.

كما ظهر أثناء إجراء هذا البحث عدد من المقترحات المستقبلية ،تتمثّل في إجراء دراسات مماثلة للتعرف على:

 .0فاعلية استراتيجية التعلم التعاوني عبر الشبكة االجتماعية التعليمية إدمودو ( )Edmodoفي التحصيل
الدراسي ،في مواضيع مختلفة من مقرر الحاسب اآللي وتقنية المعلومات.

 .0أثر استخدام الشبكات االجتماعية التعليمية في زيادة دافعية الطالبات نحو تعلم الحاسب اآللي وتقنية
المعلومات ،أوتنمية التعلم المسؤول ،أوتطوير مهارات العمل الجماعي.

 .4دراسة لمقارنة اتجاهات الطالبات نحو االستخدام المتزامن أو غير المتزامن للشبكة االجتماعية التعليمية
اإلدمودو.

 .3دراسة للتعرف على متطلبات استخدام الشبكات االجتماعية التعليمية في تعليم الحاسب اآللي داخل مدارس
التعليم ،والتحديات التي قد تواجهها.
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