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 الدراسة: ُصلخَّم

( CoIستخداـ إطار مجتمع االستقصاء )باتنمية ميارات التفكير الناقد  استيدفت الدراسةُ        
الممؾ  التربية بجامعة ةِ في كمي  الدراسة ت قَ ب  طُ  .ُمْدَمجتـ تدريسو بالتعمـ اإللكتروني ال في مقرر

ثالث  تصميـِ القائـِ عمى التجريبي  شبو المنيجِ استخداـ ب (ـٜٕٔٓىػ/ٜٖٗٔ)خالد في العاـ 
ـ   حيثُ ف وضابطة. يمجموعات: تجريبيت طار مجتمع إالمجموعتيف التجريبيتيف عمى  تدريبُ  ت

بينما ، ا( طالبً ٕٗولى )ل ا المجموعةِ  عددُ  وقد بمغَ  ،CoIرؾ أندرسف و أاالستقصاء لجاريسوف و 
ـ   ا( طالبً ٕ٘) مف خرىلاتألفت   فقدالضابطة  ا المجموعةُ أم   .رةغ  صَ إلى فرؽ تعمـ مُ يـ توزيعُ  ت

االلكترونية  مشاركات المحتوى وتـ التوصؿ الى النتائج بتحميؿ ، اطالبً ( ٕ٘)فت مف تأل  
ا في حصائيً إ دالةٍ  فروؽٍ  لى وجودِ إ الدراسةُ  خُمصت. و في نظاـ إدارة التعمـ ةممجموعات الثالثل
مجتمع االستقصاء: الحضور االجتماعي، والحضور التدريسي، والحضور  طارِ إل الثالثِ  بعادِ لا

الثانية ميارات أعمى  التجريبيةُ  قت المجموعةُ الثانية، كما حق   التجريبيةِ  المعرفي لصالح المجموعةِ 
      .ااحصائيً  دالةٍ  ؽٍ في التفكير الناقد بفرو

 : الكممات المفتاحية
 ،قداالتفكير الن االستقصاء،إطار مجتمع  

، االتصاؿ غير اإللكتروني تعمـال ،يتعميمال الحضور االجتماعي، الحضور اإلدراكي، الحضور
 التزامني.
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The Impact of Applying Community of Inquiry Framework in Blended 

Learning Course on Developing Critical Thinking skills 

 

Abstract 

The study aimed to develop a student’s critical thinking by applying the 

Community of Inquiry Framework (CoI) in an online blended course. The 

study has been done in the College of Education at King Khalid University in 

2019. A quasi-experimental method was applied with three-groups design: two 

experimental and one control group. The two experimental groups were trained 

on CoI Framework, the first group has (24) students, and the second 

experimental group has (25) students but they were randomly divided into 

three small learning teams, while the control group has (25) students. The 

content of the three groups' posts on the learning management system were 

analyzed. The study found that there is a statistically significant differences in 

CoI on its three dimensions: social, teaching, and cognitive presence in favor of 

the second experimental group. Also, the second experimental group achieved 

higher critical thinking skills with a statistically significant difference. 

Key words: Cognitive Presence, Teaching Presence, Social Presence, Online 

Learning, Asynchronous Communication 
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 :الدراسة مُةكدُِّم

ظيرت الحاجة لمتعمـِ عف بعد منذ فترٍة طويمٍة، وتـ توظيؼ تقنيات االتصاؿ إليصالو بدءًا 
واالعالـ ممثمًة في االذاعِة والتسجيالت الصوتيِة مف المراسمة البريدية مرورًا بوسائط االتصاؿ 

والفيديو، وصواًل لإلنترنت في مطمع تسعينات القرف العشريف والتي استشرؼ فييا  فوالتمفزيو
عدٌد كبيٌر مف العمماء في إحداث ثورة في التعميـ عف بعد لما ُتَمكّنو مف تفاعٍؿ سريٍع بيف كٍؿ 

لمعمـ مع تمكينيا تقديـ التغذية الراجعة الفورية لممتعمـ مف المتعمـ والمتعمـ، والمتعمـ وا
باستخداـ أدوات التفاعؿ في أنظمة إدارة التعمـ المختمفة بما تشمؿ عميو مف المنتديات 
والواجبات والمدونات ومساحات العمؿ النصي التشاركي واالختبارات وغيرىا مف أدوات التواصؿ 

 اإللكتروني.
  Transaction Theoryنظريتو في التفاعؿ Michael Moorوقد وضع مايكؿ مور 

 Moore)لتفسير التفاعالت في التعمـ عف بعد التي تتـ في أدواِت التعمـ اإللكتروني المختمفة 

& Kearsley, 2012) ع جاريسوف و اندرسف وارؾ اطارىـ المفاىيمي لمجتمع ، كما وض
لتفسير التفاعالت في الحوار النصي غير   Community of Inquiry(CoIاالستقصاء )

 ,Garrison )التزامني في أدوات التعمـ االلكتروني بيدؼ ضبط جودة التدريس اإللكتروني 

Anderson, & Archer, 2001)  وىي محاوالت لفيـ التفاعالت المعقدة في التعمـ
االلكتروني وضبط جودتو وتوجييو بما يحقؽ مخرجات تعمـ عالية الجودة. يقوؿ فوقاف 

ـَ اإللكتروني الُمْدَمج جوىُر التعمُّـ اإللكتروني، وبالرغـ مف أف  فيـَ  الغمبيِة  وأخروف ُيعدُّ التعمُّ
د جر  مُ  أف  إدراؾ  إال أن و يجبُ  ؛لوجو اوجيً تدريِس عبر اإلنترنت و ال النشطِة في دمجُ عنُو أن و 

؛ فالتعمُّـ التعمـ المدمج سَس أ ي بالضرورةِ مب  يُ  فإضافة مكوف عبر اإلنترنت في التعميـ ل
عبر التعمـ لوجو و  اوجيً  التعمُّـ بيفتارة بعناية خْ مُ  متكاممة اتبَ ارَ قَ لمُ  عضوي تكامؿٌ الُمْدَمج 
ـُ الُمْدَمج اإلنترنت في الجانب التربوي  ، سواءً اتمف االبتكار  رٍ لكثي إلياـٍ  مصدرَ . كما ُيعدُّ التعمُّ

 في عمميتي التعميـ والتعمُّـ، التفكيرِ  ىذا السياؽ تنتج عف إعادة ي، و االبتكارات فالتقني أـ
عادةَ  -Vaughan, Cleveland ) كامؿبالالمتعمميف  تجذبُ  بطريقةٍ ـ والتعمُّ  التعميـ تصميـِ  وا 

Innes, & Garrison , 2013, p.5- 9). 
و مف التعميـ عف بعد. إن   جديدةٍ  قبةٍ لحِ  CoIمجتمِع االستقصاء  إطارِ  افتراضاتُ  كما تييئُ 

ُـّ  ،اإللكتروني التعمُّـالجاري في مجاؿ  مف العمؿِ  الكثيرَ  يعكُس  مجتمع  إطار استخداـُ  ويت
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 ياتصميمو  اييوتوجي اإللكتروني التعمُّـ تجاربِ  لفيـِ  واسعٍ  عمى نطاؽٍ  CoIاالستقصاء 
في  الحوار خالؿِ  مف ُمْشترؾٍ  وَؿ إلى فيـٍ . كما أف  الوص(Garrison, 2011, p. 352)ياوتقديم
ـ  بنشرِ  المعرفة بناء  إلى التزاـِ المجتمعات بؿ يتجاوزه تعميمية في محاضرات؛ حزـٍ  لف يت

التفكيَر الناقد. يقوُؿ مؤس ُس إطار مجتمع االستقصاء  التعميمية بالمشاركة التعاونية التي تْدَعـُ 
CoI ُـّ أن و "بعد مرور أكثر مف خمسة ع شر عاًما مف البحاث تأك ْدُت أف  التعمـ اإللكتروني يت

في مجتمع االستقصاء في بيئٍة يتفاعُؿ فييا المتعمموف تعاونًيا لبناِء المعاني ومشاركِة الفيـِ 
بتفاعؿ عناصر ثالث، ىي: الحضوُر اإلدراكي لمُمتعم ـ، والحضوُر التدريسي لمُمعم ـ، والحضوُر 

 .(Garrison, 2016, pp. 8–9)     والُمتعم ـ. ـاالجتماعي لممعم  
لدى المتعمـ في اطار مجتمع االستقصاء   Cognitive Presenceوالحضور اإلدراكي

CoI  عبر عنو جاريسوف وارؾ وانكر بأنو التفكير الناقد في التعمـ اإللكتروني( Garrison 

et al., 2001) ُمَنظ مُة التنميِة والتعاوِف االقتصادي، والذي أوردتو Organization for 

Economic Cooperation and Development ضمف ميارات القرف الواحد والعشريف ،
أىميٌة عاليٌة في سوِؽ العمِؿ  ابأف  التفكيَر الناقَد واالبتكار ليم فقد أكدت الُمنظ مةُ 

الحديث، كما أن يما ُيْسِيَماِف في توفيِر حياٍة مدنية أفضَؿ لألفراد والمجتمعات فاقتصاُد 
اقد اليوـَ يقوُدُه بشكٍؿ كبير االبتكاُر الذي يرتِكُز بدورِِه عمى مياراِت التفكير الن

(Vincent-Lancrin et al., 2019)تعاوِف الدولي في ؛ لذا أدرجْت ُمَنظ مُة التنميِة وال
الناقد. وكما ذكَر  قياَس االبتكاِر والتفكيرِ  (PISA 2021)اختبارِىا القادـِ لتقييـِ الطالب 

مديُر الُمَنظ مِة شاليشر فإف  جيوَد الدوِؿ لرفِع مستويات التفكير الناقد واالبتكار لدى 
مشروًعا منًذ عاـ طالبيا لف يحدث بيف عشيٍة وضحاىا؛ وعميِو فقد بدأت الُمَنظ مُة 

لدى الدوؿ في االبتكار والتفكير الناقد، وشاركت فيو  ةـ( إلعداِد النظـ التعميميٕ٘ٔٓ)
إحدى عشرة دولًة ىي: البرازيؿ، وفرنسا وىنجاريا، واليند، وىولندا، وروسيا، 

سبانيا، وتايمند، والمممكة المتحدة والواليات المتحدة؛ ِبغي ِة تع زيِز وجميورية سموفانيا، وا 
الناقِد في النُّظـ التعميمية بما يسيـُ في إعداِد الكوادِر الُمَؤى مة  تنفيِذ االبتكاِر والتفكيرِ 

 . (Vincent-Lancrin et al., 2019, p. 14)القتصاِد االبتكاِر والمعرفة 
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لمتفكير الناقد  ( بما يتضمنو مف حضورٍ CoIإطار مجتمع االستقصاء ) إنشاءَ إف  
مف  أكثرَ  بُ تطم  يمجتمع االستقصاء فالتعمـ في  بالُغ الصعوبة؛ أمرٌ  لدى المتعمـ بنجاحٍ 

 نظريٍ  إطارٍ  ـ تأسيَس حتّ ما  اوىذة لفضؿ الممارسات. صرَ تَ خْ أو قائمة مُ  ،وصفات
 النصي تعقيد التفكير الشخصي والخطاب إلدارةِ  امنطقيً  اوأساسً  انظامً  رُ يوف   متماسؾٍ 
ُـّ مف خالِؿ أدواِت التعمُّـ اإللكتر الذي يَ  التعاوني  مجتمع المتعمميفتكويف في و  وني،ت
دارتو إطار  تطبيؽ أثرُ عميو فقد استيدفْت ىذه الدراسُة قياَس  ؛(Garrison, 2018) وا 

 .ميارات التفكيرتنمية عمى  جمَ دْ لكتروني مُ إ تعمـ مقررفي  (CoIمجتمع االستقصاء)
 أدبيات الدراسة 

 ت( ولمدراساCoIمجتمع االستقصاء ) إطارتشمؿ أدبيات الدراسة ايراد لمفيـو 
الحضور  ىوالتفكير الناقد و  إلىأدبيات الدراسة  تتطرؽالسابقة وثيقة الصمة، كما 

 . (CoI)مجتمع االستقصاء إطارفي  Cognitive Presence االدراكي
  Community of Inquiry Framework (CoI)االستقصاء  مجتمِع إطار

 البنائيةِ  عمى مفاىيـِ  ـٌ قائِ  تعمُّـٌ  يوف ،تعمـفي ال اجديدً  مجتمع االستقصاءال ُيعدُّ  
، & Vygotsky ،(Swan, Garrisonوفيجوتسكي  Deweyلديوي  تعمـاالجتماعية في ال

Richardson, 2009, p. 6) االستقصاء  مجتمعِ  إطارُ  استند  . وCoI  ٍتاريخية  عمى بنية
لوزوف مف أعماؿ  ًءااالتصاؿ اإللكترونية النصية؛ بد عمى وسائطِ  ـ المعتمدِ في التعمُّ 
وصفاىا  حيف بالحاسبعقد المؤتمرات  مكانيةَ إ ؿ مف أدرؾَ أو  بحسباِنِو ( ٜٜٛٔومور )

عبر شبكات اعي غير تزامني جم باتصاؿٍ  زُ عف بعد يتمي   تعميـمف ال جديدٌ  جيؿٌ يا أن  
 .االتصاؿ

 عف التعامؿِ  نظريةِ في  Moor & Anderson فمور وأندرس دَ حد   اإلطاِر ذاِتوِ وفي 
في  مف التفاعؿ متمايزةٍ  رئيسةٍ  أنواعٍ  ثالثةَ  (Transactional Distance Theory) بعد
 ،المحتوىـ مع المتعم   ىي: تفاعؿُ و الحاسب  عف بعد المعتمد عمى شبكاتِ  تعميـال

 & Moore) .ميفتعم  مف المُ  ـ مع غيرهِ المتعم   الُمدر ب وتفاعؿُ ـ مع المتعم   وتفاعؿُ 

Kearsley, 2012, p.132) الحاسب مؤتمرات  أف   ربك  مُ  مف وقتٍ  (ٕٜٜٔكاي )أدرؾ  كما
 تبادؿَ  الذي يتجاوزُ  ـ التعاونيجديًدا مف التعمُّ  اًل شك ؿُ مث  ت نترنتإل عمى شبكة ا ةِ المعتمد



 ................................................ ( في مقرر تعلم إلكترونيCoI) جتمع االستقصاءأثُر تطبيق إطار م

- ٕٚٗٔ - 

كما باالىتماـ.  وجديرٍ  جديدٍ  خطاًبا نقدًيا معتداًل لتحقيؽ تعمـٍ  يستمزـُ ؛ بؿ المعمومات
ـ   ف  أ يجبُ  تعميـال تصميـَ  ( بأف  Harasim,1989)جادلت ىارسيـ  خؿ البنائي دمف الم يت

ـ التعمُّ  لعمميةِ  ارً يس  مُ  ـِ عم  المُ  دورُ وفيو يكوف  ـ اإللكتروني التعاوني.التعمُّ  في
(Feenberg,1989؛ Gunawardena,1991  ؛Kaye,1992 ؛Fabro & 

Garrison,1998.) 
 عمػػى وسػػائطِ  ـ اإللكترونػػي المعتمػػدِ الػػتعمُّ  إطػػارَ ( Henri,1992ىنػػري ) تمقػػد   قػػدو 

قػػد و . والبعػػد اإلدراكػػياالجتمػػاعي، البعػػد  مػػا:ىُ  عػػديفبُ النصػػية فػػي  ةاالتصػػاؿ اإللكترونيػػ
 .ـ اإللكترونػي غيػر التزامنػيالػتعمُّ  ؿ المتماسؾ لدراسةِ النظري الو   نيجُ مىذا ىو ال يكوفُ 
اإللكترونػػي خػػالؿ التسػػعينيات  المرتبطػػة بػػالتعمُّـوالممارسػػات  البحػػاثِ  معظػػـُ  زتْ رك ػػكمػػا 

 ؛Gunawardena,1991;1995) التقنيػةىػا رُ توف   التػي والمسػاواةِ  االجتماعيةِ  زاياعمى الم
Harrasim,1990).  دعػـِ عمػى  ىػذه الوسػيمةِ  عمى قػدرةِ التركيز الباحثيف  بعُض  حاوؿَ و 

، Newman,1996 Johnson& ،Cochrane؛ Garrison,1997)ميػػا العُ  تعمـمسػػتويات الػػ
Webb)، هؤ وزمػال ىينيػؾ وأكػد(Heinich, Molenda, Russell, and Smaldino)   أنػو

 والحضػػورَ  ،التفكيػػر العميػػا مسػػتوياتِ  زُ ويعػػز   ،اتفاعمًيػػ عػػف بعػػدٍ  ـُ الػػتعمُّ  يكػػوفَ  بغػػي أفْ نْ يَ 
 ,Anderson) .عمػػى المسػػتوى الشخصػػي المعػػاني فػػي تطػػويرِ  يسػػيـُ ا َمػػبِ االجتمػػاعي، 

2008, p.31)  والتدريسػية( ىػي  ،واإلدراكية ،)االجتماعية الثالثُ  الساسيةُ  ىذه العناصرُ و
 . (Garrison & Akyol, 2017).(COI)مجتمِع االستقصاء  جوىَر إطارِ  تمَ التي شكّ 

  :االستكصاء بعاد إطار جمتنِعأ

 Community ofإلنجميزية افي  موُ ابُ قَ الذي يُ  "مجتمع االستقصاءإطار  ؼُ عر  يُ 

Inquiry (CoI)   النقدي  تعاوني في الخطابِ  مف الفراد يتشاركوف بشكؿٍ  مجموعةٌ "و أن
 عمى التفاىـِ  والتأكيدِ  ،معنى عمى المستوى الشخصي بناءِ  بيدؼِ  وفي التفكيرِ  ،اليادؼ

 في التواصؿِ  دٌ د  حَ مُ  اإلطارَ  ف  أ مع العمـِ  (Garrison, 2017)  ؿِ تبادَ المُ االجتماعي 
 ـُ بيا المعم   ي، مثؿ النصوص التي يشارؾُ ي النص  تعميمالتزامني ال اإللكتروني غيرَ 

ر، نات المقر  دو  مُ و ر، قر  نتديات المُ ـ، مثؿ: مُ التعمُّ  إدارةِ  أنظمةِ  في أدواتِ  والطالبُ 
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مجتمع  ( إطارَ ٔ) الشكؿُ  حُ ويوض   ر الدراسي.قر  ساحات الويب التشاركي "الويكي" لممُ و 
 اإلدراكي، والحضورُ  الثالث وىي: الحضورُ  الرئيسةُ  فيو العناصرُ  ظيرُ تاالستقصاء، و 

 منيا، ونقطةُ  بيف كؿٍ  عِ التقاطُ  نقاطَ  اإلطارُ  حُ التدريسي، كما يوض   االجتماعي، والحضورُ 
 العمميةِ  رَ جوىتمث ُؿ  " التييةتعميمال الخبرةَ " ؿُ التي تمث   الثالث معناصرل المركزيةِ  التقاطعِ 

 . ةتعميمال

 
 Community of Inquiryإطبس ِدزّغ االسزمصبء  (1) اٌشىً

مػف خػالؿ  اإللكترونػي ـِ فػي الػتعمُّ  يػةَ تعممال الخبػرةَ االستقصػاء  مجتمػعِ إطاُر  رُ فس  يُ و   
 مثػاؿٌ  لكػؿ فئػةٍ  ،فئػات عمػى ثػالثِ  عنصػر منيػا كػؿُّ  يشػتمؿُ  ،عناصر رئيسة ثالثةِ  تقاطعِ 

 ، وىي كما يمي:فئات فرعية عشر وِ بما مجموعِ  ،أداء رِ عمى مؤش  

 Social Presence (SP) االجتناعي احلضوُر

 ،أنفسيـ )أي خصائصيـ الشخصية( اجتماعًيا المتعمميف عمى إبرازِ  و قدرةُ ىُ 
ي النص   ـ في الحوارِ يِ مشاركتِ  مف خالؿِ  االستقصاء وعاطفًيا، وتمثيؿ أنفسيـ في مجتمعِ 

 شعورٍ بناء و جيدة  اجتماعية إقامة عالقات يـ  مف المُ  إذْ  اإللكترونيـ التعمُّ  في أدواتِ 
 دعـُ  :ىو ي ىادؼٍ تعميم االجتماعي في مجتمعٍ  الحضورِ  دورَ  فإف   ذلؾ،باالنتماء؛ ومع 

 مجتمعِ  إطارِ االجتماعي في  الحضورُ  ؼُ ويتأل   ،يةتعميمال النتائجِ  وتحقيؽُ  ،النقدي البحثِ 
 والتواصؿُ الشخصية(،  العاطفي )العالقاتُ  ىي: التعبيرُ  فئاتٍ  ثالثمف االستقصاء 

 .(Garrison & Akyol, 2017) المجموعة. ، وتماسؾُ المفتوح



 ................................................ ( في مقرر تعلم إلكترونيCoI) جتمع االستقصاءأثُر تطبيق إطار م

- ٕٖٚٗ - 

 الحضورَ  زُ عز  لكترونية اجتماعية تُ إـ بيئات تعمُّ  تصميـِ إلى  ىدفتْ  دراسةٍ  وفي
 ا فيياعبَ ( ات  ٜٕٔٓ) ويمدش وباستياتلمجتمع االستقصاء قاـ بيا  في إطارِ  االجتماعي

و تُ د  لكتروني مُ إر ضابطة في مقر  الو  تجريبيةال :مجموعتيفال تصميـِ بالتجريبي  المنيجَ 
ليذه  أثرٍ  وجودَ  النتائجُ  أوضحتْ وَقْد  .اطالبً  (ٖٗٔ) عينة مف ؽ عمىب  طُ  ،شير

بيف المجموعتيف.  في التحصيؿِ  ولـ توجد فروؽٌ  ،الحضور االجتماعياإلضافات في 
(Weidlich & Bastiaens, 2019). 

االجتماعي والتدريسي عمى  الحضورِ  أثرِ  خريف قياَس أليسو و إدي  بحثَ كما  
دراسية،  شعب ةيثمانلعدد  لكتروني كامؿإ بشكؿٍ  ر تـ تدريسوقر  في مُ  التحصيؿِ 

 ،الحضور التدريسي بيف انخفاضٍ  داللةٍ  ذاتَ  عالقةٍ  وجودِ إلى  النتائجُ  خمصتو 
االجتماعي  الحضورَ  أف   كذلؾ إلى الدراسةُ  خمصتالت الطالب، كما عد  مُ  وانخفاضِ 

     (d’Alessio et al., 2019)الطالب. عمى تقديراتِ  احصائيً إ داؿٌ  ثرٌ ألو  رِ قر  لمطالب في المُ 

 Teaching Presence  (TP)التدريشي ضوُراحُل

 ُيعدُّ ج مَ دْ مُ الكتروني إللا تعمـالفي  "يالحضور التدريس"دة مثؿ عق  مُ  ظاىرةٍ  تقديـَ إف  
 اجديدً  اشرًحا ووصفً لكتروني إل ا التدريسِ  وصؼِ  ةَ يم  مُ حيُث تتطم ُب شاقة.  ةً يم  مُ 

الحضور  ؤكد. ويـوالتعمُّ  تعميـال قديـِ لت جديدةٍ  تصوراتٍ  فُ تتضم  كونيا  ؛لمتدريس
في أدوات الذي يتـ  مف الحوار يـِ الفَ  بناءِ ل الناقدِ  مبادئ التفكيرِ التدريسي عمى 

ر قر  نتديات المُ ـ اإللكتروني، مثؿ: مُ االتصاؿ غير التزامني في أنظمة إدارة التعمُّ 
 التدريسي ثالثةَ  الحضورُ  فُ ويتضم   نات، والويب التشاركي "الويكي".دو  مُ الية، و تعميمال

ات تعميمال، و التسييؿ )تيسير نقاشات المقرر(، و التصميـ والتنظيـ ىي: رئيسةٍ  عوامؿَ 
 .(Garrison, 2016 )المباشرة 

 إطاردراكي في إلا التدريسي عمى الحضورِ  الحضورِ  أثرِ  لقياسِ  وفي دراسةٍ        
 ا( طالبً ٖٚت عمى )قَ ب  طُ و (. ٕٛٔٓوه وآخروف )أ، قاـ بيا (CoI) االستقصاء مجتمع
ـ   رقر  في مُ  شبو التجريبي بتصميـ مجموعتيف:  المنيجُ  باستخداـ، الكترونيً إ تدريسو ت

مجموعة البيف  داللةٍ  ذاتَ  ؽٍ وفر  وجودِ وتوصمت الدراسة إلى  ػتجريبية وضابطة
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ية بالقراف وج  ة بالمدرب لصالح المجموعة المُ يَ وج  ية بالقراف والمجموعة المُ وج  المُ 
 .(Oh, Huang, Hedayati, & Ju, 2018)وذلؾ في ميارات التفكير الناقد. 

 (Critical Thinkingالتفكري الياقد )  Cognitive Presenceاملعريف  احلضوُر

بأنو  ءمجتمع االستقصا إطارالحضور المعرفي في  عفعبر جاريسوف واخروف 
المعرفي بشكؿ أفضؿ في  الحضوريمكف فيـ عنصر بأنو  حيث ذكروا التفكير الناقد.

في  يوجد إجماعٌ  الو . (Garrison et al., 2000, p. 98 )قد.سياؽ نموذج عاـ لمتفكير النا
 لبحاِث الدليؿ المرجعي الناقد، فقد ورَد في التفكير  تعريؼِ  حوؿالدبيات البحثية 

تشيُر إلى أن و الميارة في مف التعريفات  د اعدي: أف  ـعم  عداد المُ إ برامجِ في  التفكير الناقدِ 
إلصداِر الحكاـِ اليادفِة، في حيف أورَد بوؿ  ـ ذاتًيانظ  مُ وأن و التفكيُر ال ،التفكير التأممي

أف  التفكيَر الناقَد يعني الميارَة في تكويف التصورات   Paul and Elderو إيدلر
 ,Samuel)يا، وتطبيِقيا. تقييمِ يا، و وتوليفِ المقدرَة عمى تحميِؿ المعمومات، و المفيومية 

2019, p. 178) . 

بالحضور المعرفي،  CoIفي إطار مجتمع االستقصاء  الناقد التفكيروأطمؽ عمى  
 وىو ال يقتصر عمى بحدث مثير. تبدأاستقصاء شاممة متعددة المراحؿ  ىو عمميةو 
زر فييا آيتعالقة تكرارية ومتبادلة نتاج ىو  بؿ ؛في عقؿ المتعمـ داخميالتأمؿ ال

)بيف المتعمـ والمتعمـ،  المشترؾالعالـ  و ،)لدى المتعمـ( الشخصيالعالـ  :، ىماعالميف
يعكس عالقة ديناميكية بيف المعنى الشخصي والفيـ الناقد التفكير ف. والمتعمـ والمعمـ(

، ووفؽ ما توصؿ لو اطار (Garrison et al., 2000, p. 98 )في بناء المعرفة المشترؾ 
في الشكؿ  ةحوض  مُ  ،ربع مراحؿأفي  يحدثُ  الناقدُ  التفكيرُ فإف  CoIمجتمع االستقصاء 

(ٕ).  
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 ِدزّغ االسزمصبء إطبس فٟ ( ِشازً اٌزفى١ش إٌبلذ )اٌسضٛس اإلدساوٟ(2اٌشىً )

يضاحُ و  النحو  عمى رركأو  وأندرسوفسوف يجار مف  مف الوثيقة الساسية لكؿٍ  ةلمراحؿ الربعا ا 
 التالي: 

ُـّ  لدورةِ  البدايةِ  وىو نقطةُ : Triggering an event ثارة حدثإ -  البدءِ في  التفكير، ويت
ببدء مف الحياف  كثيرٍ يقـو المعمـ في و . تحتاج إلى حؿ أو معضمةٍ  مشكمةٍ ل قضيةٍ  بإثارةِ 

  ية التي تصبح أحداثًا مثيرةتعميمإبالغ التحديات أو المياـ المة في والمتمث  ، ىذه المرحمة 
 حدثٍ  إضافةَ  لي عضو في المجموعةِ  يمكفُ  اإللكترونيالتعمـ  بيئاتِ  فيفومع ذلؾ 

 .مثير

متحدي لحؿ  رَ التي يمكف أف توف   الصمةِ  عف المعمومات ذاتَ  البحثُ ىو و  :االستكشاؼ -
التفكير  المشاركوف بيف عالـِ  ينتقؿُ  الفكار عندما تتبمورُ و  اليد في متناوؿِ يكوُف الذي 

 مرحمةٌ  وىيي تعميمعالـ استكشاؼ االفكار مع المجتمع الإلى  ،مي لمفردالخاص والتأمُّ 
 بناءِ  وتبادؿ المعمومات بقصدِ  ،واالستقصاء ،الذىني بالعصؼِ  زُ عية في التفكير تتمي  توسُّ 

 .المعرفة

ُـّ  دراكي،إلا الحضورِ  ىذه المرحة مف مراحؿِ  وفي :الدمج  - الربط والتفسيرات  إجراء يت
التي سبقتيا  دة في المرحمةِ ببناء المعنى مف الفكار المتول   ىذه المرحمةُ  زُ تتمي  ، و الممكنة

 ابطيور  ،مدى إمكانية تطبيؽ الفكار في تقييـِ  يبدأ الطالبُ  وفييا  .(االستكشافية)
التفكير  :ر بيفمتكر   بشكؿٍ  الطالبُ  ؾُ يتحر   أخرى،الدراسة. مرة  قيدَ  أو القضيةِ  بالمشكمةِ 

 ية. تعميمال المجموعةالمشترؾ مع  ياإللكترونوالخطاب النصي  ،مي الذاتيالتأمُّ 
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المباشر  العمؿِ بالمعضمة أو المشكمة  ىي حؿُّ و التطبيؽ المباشر وغير المباشر( ب) :القرار -
اختبار  أو ،يعني ىذا تنفيذ الحؿ المقترحو  ية،تعميمالالمباشر في البيئات غير  أو غيرِ 

 صعوبةٍ  أكثرَ  المفيوـَ  ي فإف  تعميمفي السياؽ ال أم االفرضية عف طريؽ التطبيؽ العممي. 
 وبناءِ  ،التفكير بِ باستخداـ تجارِ اختباًرا غير مباشر  ذلؾَ  ما يستمزـُ  إلى حد ما. وعادةً 

وال  .(Garrison et al., 2001, pp. 10–11) االستقصاءداخؿ مجتمع  اإلجماعِ 
الفعمية. ية تعميميا منفصمة أو خطية في الممارسات الأن  ب المراحؿِ  ىذهِ إلى  ينبغي النظرُ 

(Swan et al., 2009, pp. 7–8)  
في إطار  تحميؿ المحتوى في التفكير الناقدلمقياس وقد وضع جاريسوف واخروف  

  (ٔمجتمع االستقصاء موضح في جدوؿ)
 ( 1) خذٚي

 ِدزّغ االسزمصبء إطبس فٟ CPاٌزفى١ش إٌبلذ اٌسضٛس اإلدساوٟ 

اٌزفى١ش 
 إٌبلذ 

 اٌؼ١ٍّبد اٌّؤششاد

 أثبسح اٌسذس
 

 رمذ٠ُ اٌّؼٍِٛبد األسبس١خ اٌزٟ رزٛج ثسؤاي - إدسان اٌّشىٍخ

 طشذ أسئٍخ - اٌشؼٛس ثبٌس١شح
 اٌشسبئً اٌزٟ رأخز إٌّبلشخ فٟ اردبٖ خذ٠ذ -

 االسزىشبف
 
 

 اٌسبثمخرٕبلض ال أسبط ٌٗ فٟ األفىبس  - ّدزّغاٌاالخزالف/داخً 

 ِٓ أفىبس ِٚٛاض١غ ِخزٍفخ لذِذ فٟ سسبٌخ ٚازذح ػذ٠ذ   - اٌزجبػذ/ضّٓ اٌشسبٌخ

اٌشٚا٠بد اٌشخص١خ، ٚاٌٛصف، ٚاٌسمبئك )ال رسزخذَ وذ١ًٌ داػُ  - رجبدي اٌّؼٍِٛبد 
 ٌالسزٕزبج(

 الزشازبد ٌٍٕظش ف١ٙب 
 

سج١ً  ٠صف اٌّؤٌف اٌشسبٌخ ثٛضٛذ ثطش٠مخ اسزىشبف.  ػٍٝ -
 اٌّثبي: "ً٘ ٠جذٚ رٌه صس١ًسب؟" أٚ "ً٘ أٔب ثؼ١ذ ػٓ اٌؼالِخ؟"

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ 
 

٠ض١ف إٌٝ ٔمبط ِسذدح ٌٚىٕٗ ال ٠ذافغ ثبٔزظبَ أٚ ٠جشس أٚ ٠طٛس  -
 إضبفزٗ

 ٠مذَ آساء غ١ش ِذػِٛخ - لفضاد االسزٕزبخبد

 اٌذِح
 
 
 
 

اٌزمبسة ث١ٓ أػضبء 
 اٌّدّٛػخ 

 

االشبسح إٌٝ اٌشسبٌخ اٌسبثمخ )ِشبسوخ ٔص١خ فٟ زٛاس رؼ١ٍّٟ  -
 اٌىزشٟٚٔ( ِزجٛػخ ثبرفبق ِثجذ. ِثبي:"أٚافك ألْ"

 اٌجٕبء ػٍٝ  أفىبس ا٢خش٠ٓ ٚاإلضبفخ ٌٙب -
ضّٓ  -رمبسة االفىبس
 سسبٌخ ِٛزذح

اٌفشض١خ ِجشسح، ٚرزطٛس، ٠ّٚىٓ اٌذفبع ػٕٙب، ٌٚىٕٙب ال رضاي  -
 ِجذئ١خ

 ٚرشو١جٙبسثظ األفىبس، 
دِح اٌّؼٍِٛبد ِٓ اٌّصبدس اٌّخزٍفخ، ِثً: اٌىزت اٌّذسس١خ،  -

 ٚاٌّمبالد، ٚاٌخجشاد اٌشخص١خ
 رى٠ٛٓ اٌسٍٛي

 
رٛص١ف صش٠ر ثأْ اٌشسبٌخ )ٔص فٟ ٚس١ظ ارصبي رؼ١ٍّٟ  -

 إٌىزشٟٚٔ( وسً ِٓ لجً اٌّشبسن

 اٌمشاس
 
 

ِٓ اٌزطج١ك غ١ش  -
 اخزجبس اٌسٍٛي  - اٌزش١ِض - ِجبشش إٌٝ اٌّجبشش 

 اٌذفبع ػٓ اٌسٍٛي -
( Garrison et al., 2001, pp. 14–15) 

ميارات ما  إطار مجتمع االستقصاء في تحسيفِ  باستخداـِ  التدريبِ  أثرِ  قياسِ ل وفي دارسةٍ 
ـ  قر  ت في مُ قَ ب  لدى الطالب، طُ  Metacognitionوراء التفكير  و بالتعمـ تدريسُ  ر بكالوريوس ت

ـ  المختمط  المنيجُ  ؽَ ب  طُ وقد لكتروني المدمج، إل ا مجموعة تركيز  عم النوعي بالمقابمةِ  الجزءُ  وت
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فت تجريبية وضابطة، تأل   :شبة تجريبي لمجموعتيف بأسموبٍ جزء الكمي مف عينة الدراسة، وال
 خمصتو  ،في الضابطة (ٕٙ)في المجموعة التجريبية و (ٖٙ)، اطالبً  (ٜٛ)مف  العينةُ 

لصالح المجموعة التجريبية في ميارات التفكير  (α <0.01) دالةٍ  فروؽٍ  الى وجودِ  الدراسةُ 
 ,Junus)في التحصيؿ بيف المجموعتيف.  ذات داللةٍ  الناقد، ولـ توجد فروؽٌ 

Suhartanto, R-Suradujono, Santoso, & Sadita, 2019)  
 إطارفعالية  دراسة السياري واخساف إلى تقييـِ وفي الحضور المعرفي كذلؾ استيدفت      

لطالب كمية  Metacognitionراء المعرفة مجتمع االستقصاء في تحسيف ميارات ما و 
التجريبي  المنيجَ  بعت الدراسةُ مجتمع االستقصاء. ات   إطار االختالفات في أثرِ  التربية وتحديدِ 

ـ   ا( طالبً ٜٓ) ياتُ عين بمغتثالث مجموعات تجريبية  بنظاـِ  مجموعات  يـ لثالثِ تقسيمُ  ت
في  (CoI)مجتمع االستقصاء  إطارِ  فعاليةَ   النتائجُ أثبتت و عة. العينات المشب   تجريبية بتوزيعِ 

 P (بمستوى داللة  ةزيادة فعالية ميارات ما وراء المعرفة لممجموعات الثالث
<0.05).(Asy’ari, Ikhsan, & Muhali, 2019)  

عمى الشبكة لكشؼ  قائـٍ  تحميؿٍ  تطبيؽِ لى إ( ٜٕٔٓخروف )أروليـ و  دراسةُ  ىدفتْ كما 
عمى ميارات  االستقصاء مجتمعفي  المعرفيالحضور العالقة بيف الحضور االجتماعي و 

ـ  مقرر عمى طالب  قت الدراسةُ بِ طُّ  ؛التفكير الناقد  فت المجموعةُ تأل  ، و الكترونيً إ وتدريسُ  ت
مف فت تأل   في منتدى المقرر، والتجريبية ( رسالة٘ٗٛ)ليـ كاَف  اطالبً  (ٖٚ)مف  الضابطةُ 

الحضور بيف  قويةٍ  عالقةٍ  لى وجودِ إ الدراسةُ  خمصتْ و  .( رسالةً ٕٜٓ) كتبوا ا( طالبً ٗٗ)
لـ  في حيفوالدمج،  ،التفكير الناقد: االستكشاؼاالجتماعي والحضور المعرفي في ميارتي 

 ،حدثالثارة إ: دميارتي التفكير الناقدراكي في إلوا الحضور االجتماعيبيف  قويةٌ  توجد عالقةٌ 
  .(Rolim, Ferreira, Lins, & Gǎsević, 2019)والقرار

( إلى استكشاؼ نموذج التعمـ اإللكتروني في ٜٕٓٓىدفت دراسة ديمينج واخروف )و 
مجتمع االستقصاء، اتبعت  إطارتعزيز التفكير الناقد في مفاىيـ العموـ الساسية باستخداـ 

الدراسة طرؽ نوعية بالمقابمة وكمية بتطبيؽ منيج شبو تجريبي بتصميـ المجموعة الواحدة، 
التفكير  مياراتِ  عمى متوسطٍ  أثرٍ  وجودِ  إلى الدراسةُ  خمصتو  ،وتألفت العينة مف ثمانية طالب

 ,de Leng, Dolmans, Jöbsis). طار مجتمع االستقصاءإتطبيؽ ل الناقد نتيجةُ 
Muijtjens, & van der Vleuten, 2009). 
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 ،اإللكترونية يةِ تعميمال ردِ االمو  ما إذا كاف استخداـُ  تقييـِ ب (ٕٓٔٓأرشيبالد )وقاـ  
 ؿُ سي  يو  ،البحوثِ  المتعمميف في تصميـِ  معرفةَ  زُ عز  يوالمشاركة في النقاش عبر اإلنترنت 

مقررات في  (ٓٔ)في  اًل سج  مُ  اطالبً  (ٜٛٔ)شارؾ حيث لدييـ في البحث.  الناقدَ  التفكيرَ 
استبانة إطار مجتمع بتطبيؽ المختمط، في الجزء الكمي  المنيجَ  الدراسةُ اتبعت و  ،جامعتيف

د القياسي لمتنبؤ بآثار الحضور عد  تَ االنحدار المُ المحتوى و  وتحميؿ، CoIاالستقصاء 
ـ في المتغيرات بعد التحكُّ و  ،ا عمى التطور في الحضور المعرفياالجتماعي والتدريسي معً 

في التنبؤ  بيرٌ ك ا إسياـٌ ملي اي واالجتماعي معً تعميمال لحضورَ ا أف   النتائجُ  أظيرتْ  الدخيمة
 .(Archibald, 2010)بالحضور المعرفي. 

في الحضور المعرفي  والعمؽِ  الضحالةِ  توروال إلى معرفةِ  دراسةُ  دفتْ ىَ حيف  في
ـ  قر  واالجتماعي في مُ  مف تسعة  الدراسةِ  فت عينةُ لكتروني المدمج، تأل  إل و بالتعمـ اتدريسُ  ر ت

إحصائية في التفكير العميؽ لصالح  ذات داللةٍ  فروؽٍ  إلى وجودِ  الدراسةُ  وخمصت ،طالب
 في الحضورلكتروني إل في الحضور االجتماعي، ولصالح التدريس ا لوجوٍ  االتدريس وجيً 

 .(Turula, 2018)المعرفي. 
بروتوكوؿ وفؽ إطار مجتمع االستقصاء  إلى تطويرِ  زمالؤهشيف و  دراسةُ  كما ىدفتْ  

في شعبتيف  الدراسةِ  فت عينةُ لكتروني، تأل  إل ا تعمـرات القر  عداد الكبيرة في مُ للتدريس ا
 :كوؿ عمىو اشتمؿ البروت(. N2 = 450 ؛N1 = 412لكتروني )إل ـ االتعمُ  بطريقةِ  افتدرس

سيـ أوتذكير بتواريخ االستحقاؽ. وقد  ،وأمثمة لعماؿ طالب نموذجية ،Rubricsأدلة تقييـ 
 ,Chen, deNoyelles) كوؿ في تحسيف الحضور االجتماعي والتدريسي والمعرفيو البروت

Patton, & Zydney, 2017)  
  في الدراسات السابقة ما يمي:    ظُ يالحَ و 

 .المختمط ي أو شيو التجريبي أوالكم  بيف  دراساتال تنوعت مناىجُ  -
واالستبانات في قياس مجتمع  ،في الدراسات الكمية تنوعت بيف: تحميؿ المحتوى -

 االستقصاء.
االجتماعي مع الحضور ىما:  ريفِ متغي   عالقةِ  أثرِ خاصة ب دراساتٌ  تكما تواجد -

تفاعؿ الحضور التدريسي ، و الحضور التدريسي مع التفكير الناقد، و التفكير الناقد
 .واالجتماعي عمى التفكير الناقد
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 ،ثارة حدثإالربعة:  ميارات التفكير الناقدتطبيؽ عمى التدريب قياس أثر  -
  .)القرار( واالستكشاؼ، والدمج، والحؿ

  .عمى بعضيا البعض CoIمجتمع االستقصاء  إطارأثر أبعاد قياس  -
لكتروني إل ا ـَ التعمُّ  وطب قت البقيةُ  ،لكتروني الكامؿإل ا ـَ التعمُّ  واحدةٌ  قت دراسةٌ طب   -

 المدمج.
لـ  الخرىو  ا،حداىما وجدت أثرً إفي دراستيف  التحصيؿ عمى  CoIقياس أثر نتائج  -

  . أثر تجد
وروبا وآسيا، مع عدـ وصوؿ الباحث أالشمالية و تنوع تطبيؽ الدراسات بيف أمريكا  -

، الدراسةُ استيدفتيا ىذه  بحثيةً  ؿ فجوةً لى دراسات عربية في ىذا المجاؿ، وىذا يمث  إ
 ،واشتقاؽ فرضياتيا ،تحديد متغيرات الدراسة :دبيات فيلمف ا االستفادةُ  تو تم  ن  أكما 

 .وفي أدواتيا ،وفي إجراءاتيا

طار مجتمع إؽ فْ لكتروني وَ إتصميـ مقرر  استخداـَ  التوصؿ إلىتـ  ذلؾَ  ءِ وفي ضو 
االستقصاء مف جامعة بوردو، واستخدـ استمارة تحميؿ المحتوى التي وضعيا الفريؽ 

 .Garrison et al., 2001, pp ) رؾآو ندرسوف أجاريسوف و  :طار وىـإلالذي وضع ا
 لشيايضاحية في تحميؿ المحتوى إلمف التفاصيؿ ا االستفادةُ تمت  كذلؾو  (15–14
 (Shea et al., 2010)وأخريف. 

  الدراسة: شكلُةُم

رات اإللكترونية الُمْدَمجة، وفي أثناِء تنفيِذ أنشطِة  الحَظ الباحُث عند تدريِسِو لبعِض الُمقر 
نات أو الويب التشاركي  ر في المنتديات التعميمية لنظمِة إدارة التعمـ، أوفي الُمدو  الُمقر 

ـ  يقوموف بفتحِ  ُمحر ؾ البحث  "الويكي"؛ الحَظ أف  الطالَب يقوموف بقراءِة السؤاؿ، ومف ث
ـ  ُيمِصقوَنيا في منتدى المقرر، دوَف أْف يبذَؿ الطالُب أدني  "جوجؿ"، وينسخوف منو اإلجابة، ُث
محاولة لمفيـِ أو التحميِؿ أو النقِد، كما أن يـ ال يتفاعموف مع قراءة تعميقات زمالئيـ، أو 

وحَدىا لف تُحؿ  محؿ التجربِة  مشاركاتيـ التي سبقتيـ. وقد أك د جاريسوف كذلؾ أف  التقنيةَ 
التعميميِة التعاونيِة اليادفة فالقدرُة عمى تشغيِؿ الياتِؼ الذكي، والبقاء عمى اتصاؿ في 
ح شيًئا عف التفكير الناقد أو بناء المعرفة، ناىيؾ عف التفكير  الشبكات االجتماعية لف ُتوض 
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تصاالت عبر ال ا استخداـَ  شار جاريسوف وأكيوؿ أف  أ. كما (Garrison, 2018 )االبتكاري 
سات كثيٌر مف مؤس   عُ وتتطم   ،العالي تعميـفي ال متزايدٍ  شائًعا بشكؿٍ  أصبحَ  (CMC) الحاسب

ية "في تعميمال البرامجِ  دة االستخدامات لتقديـِ تعد  وسيمة مُ  بُحسباِنوِ توظيفِو  العالي إلى تعميـال
أولئؾ الذيف يقودوف تطوير ىذه الوسيمة الجديدة  أف  ِمْف  وبالرغـِ وفي أي مكاف".  أي وقتٍ 

 )ارس جيدً دْ ـ ونتائجيا لـ تُ عممية التعمُّ  ىا عمى جودةِ آثارَ  مقتنعوف بإمكانياتيا؛ فإف  
Garrison & Akyol, 2017, p. 87)  . 

 كثرَ ل اوالتي ُتعدُّ  CoIفي مجاؿ إطار مجتمع االستقصاء التي تم ت الدراسات  ا أف  كمَ   
( ٖٕٔٓ-ٜٕٓٓ) الفترة ما بيفلكتروني في إل ا تعمـعف بعد وال تعميـال مرجعية في أبحاثِ 

(Bozkurt et al., 2015)  ـ  دراساٍت و أ ،ةالعربي غةِ بالم تٍ دراسامف بيِنيا  حثُ االب جدْ يلـ  ت
لكتروني، وفي ذلؾ إل مي في التدريس او المفي طارَ إلىذا ا َتناِوؿُ وتفي البيئة العربية ىا ؤ جراإ

 .بالدراسة بحثية جديرةٍ  فجوةٍ  وجودِ عمى  داللةٌ 

في بيئات التعمـ  عميؽٍ  ـٍ تعمُّ  في قد يسيـُ  CoIاالستقصاء مجتمع  رَ طاإإزاء ذلؾ فإف    
و مف النسخ أ ،مف عدـ التفاعؿ ةالتفكير الناتج مؽِ في عُ  مف الضحالةِ  ؿُ ويقم   ،لكترونيإل ا

 دول  تأف  يجب جدمَ لكتروني المُ إل ـ االتعمُّ  بيئاتِ  ف  فإخروف أىيمبورف و  أوردَ وكما  والمصؽ؛
 ،التدريسي  واالجتماعي بيف الحضورِ  ترابطِ ال مف نبثؽُ وداللة، ت ذات مغزى يةً تعميم تجربةً 

 ,Heilporn & Lakhal) (CoI) االستقصاء  مجتمعِ  وىو ما يؤكده إطارُ  ،والمعرفي
مج باستخداـ دْ لكتروني مُ إر قر  تدريس مُ قياس أثر  استيدفت ىذه الدراسةُ فقد  الذ ،(2020
 .( عمى ميارات التفكير الناقدCoIاالستقصاء) مجتمعإطار 
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 الدراسة:  سئلُةأ

 التالية: سئمةَ لا الدراسةُ  نتْ تضم  

: الحضور االجتماعي، والحضور CoIما واقُع توافر أبعاد إطار مجتمع االستقصاء  -1
 المجموعات الثالثة: التجريبيتيف والضابطة؟التدريسي، والحضور المعرفي لدى 

 ى لممجموعة؟عزَ تُ  CoIإطار مجتمع االستقصاءا في حصائيً إ دالةٌ  وجد فروؽٌ تىؿ  -ٕ
 ى لممجموعة؟عزَ ا في التفكير الناقد تُ حصائيً إ دالةٌ  وجد فروؽٌ تىؿ  -ٖ

  فرضا الدراسة:

 :فيالتالي فيالفرضيف الصفري الدراسةُ اختبرت 
بيف  CoIإطار مجتمع االستقصاء ( فئٓ.ٓعند مستوى ) داللةٍ  ذاتُ  ال توجد فروؽٌ  .ٔ

، (ٔ) عة في المجموعات: الضابطة، والتجريبيةتوق  ة والمُ يعدد التكرارات الحقيق
 (.ٕ) والتجريبية

التفكير الناقد بيف عدد التكرارات في ( ٔٓ.ٓعند مستوى ) داللةٍ  ذاتُ  ال توجد فروؽٌ   .ٕ
 (.ٕ) ، والتجريبية(ٔ) المجموعات: الضابطة، والتجريبية عة فيتوق  المُ و ة يالحقيق

  :الدراسة أٍداف

 في مقرر تعمـ( CoI) إطار مجتمع االستقصاء تطبيؽ أثرُ الرئيس التعرؼ عمى  ت الدراسةُ ىدفَ 
 ، وتضمف ذلؾ االىداؼ الفرعية التالية:ميارات التفكير الناقدتنمية ج عمى مَ دْ لكتروني مُ إ

 ،ٔفي المجموعات )التجريبية CoIإطار مجتمع االستقصاء  واقعِ  حِ يضاإ .ٔ
 والضابطة( ،ٕوالتجريبية

ى عزَ تُ  CoIإطار مجتمع االستقصاءا في حصائيً إ دالةٍ  فروؽٍ  عف وجودِ  الكشؼِ  .ٕ
  .لممجموعة

 ى لممجموعة.عزَ ا في التفكير الناقد تُ حصائيً إ دالةٍ  فروؽٍ  عف وجودِ  الكشؼِ  .ٖ
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  :الدراسة ةٍنيَّأ

 مجتمع إلطارِ  ترجمةٍ  النظري في توفيرِ  المجاؿِ  فيالحاليِة  الدراسةِ  تبرز أىميةُ     
 بعادهِ أ ( إلى المغة العربية، مع ترجمةِ CoIاإللكترونية النصية ) االستقصاء في الوسائطِ 

طار مجتمع تحميؿ المحتوى إل ةتوفير أداكذلؾ و رات الداء، ؤش  ومُ  ،عدٍ بُ  كؿِ  ومستوياتِ 
 جراء مزيدٍ إفي  يـُ سْ ىذه الدراسة بالمغة العربية قد يُ  وجودَ كما أف  العربية  ةاالستقصاء بالمغ

. وكما ذكر لكتروني العربيةإل ـ امجتمعات التعمُّ في  طار المفيوميإلالدارسات في ىذا امف 
و مفاىيمي؛ ولكن  المستوى الفي ُمَحد دة  بعادٍ أعمى  الضوءَ  طُ سم  يُ  طارَ إلف اأىيمبورف والخاؿ 

معنى  ذاتَ  لكتروني مف خالؿ االعتماد عمى فئاتٍ إل د مجاالت التحسيف في التعمـ احد  يُ 
  (Heilporn & Lakhal, 2020)بيا وموثوؽٍ 

في لكتروني، إل في التعمـ ا الجودةِ  اختصاصيي الدراسةُ  التطبيقي قد تفيدُ  وفي المجاؿِ 
ـ  إلكترونية في ضوء إل ا والبرامجمجاؿ تصميـ المقررات  في  طار مجتمع االستقصاء، وىو ما ت

 الدراسةُ  في ىذه الدراسة بموجبو، كما قد تفيدُ  الدراسيُ  المقررُ  ـَ م  امعة بوردو التي صُ ج
التدريب في التدريس  برامجِ  بناءِ وفي  ،لكترونيإل ا في التدريسِ  التدريبِ  اختصاصيي

في  لكترونيإل ا تعمـالقيادييف والمشرفيف والممارسيف في مبادرات ال قد تفيدُ كذلؾ و ، لكترونيإل ا
 . لكترونيإل ا تعمـضبط جودة ال مجاؿ

 الدراسة: مصطلحاُت

 : Community of Inquiry (CoI) Framework جمتنع االستكصاءطار إ    

وفي التفكير؛  النقدي اليادؼِ  تعاوني في الخطابِ  مجموعة مف الفراد بشكؿٍ ىو مشاركة    
 ؼُ تأل  يو ؿ. تبادَ االجتماعي المُ  عمى التفاىـِ  والتأكيدِ  ،بناء معنى عمى المستوى الشخصي بيدؼِ 
دراكي. إلوالحضور التدريسي، والحضور ا ،بعاد: الحضور االجتماعيأ مف ثالثةِ  اإلطارُ 

(Garrison, 2017) . 

 ،والتدريسي ،االجتماعي حضورالو ن  ل  إطار مجتمع االستقصاء اجرائيً إ الباحثُ  ؼُ ويعر        
بطريقة التعمـ  وُ ر يتـ تدريسُ مقر  المشاركات النصية في نظاـ إدارة التعمـ في في دراكي إلوا
 .جدمَ لكتروني المُ إل ا
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  : Critical Thinking (CT)الياقد التفكرُي  

عنو  وُيعب رُ فيو  الناقدِ  التفكيرِ  بمنزلةِ وىو  CoIمجتمع االستقصاء  طارِ إ جوىرُ ىو اإلدراكي  الحضورُ     
 ثناءِ أ ىا فيوتأكيد المعاني بناءِ  عمىالمتعمميف  فيو قدرةُ  ظيرُ ت بتفكيٍر ناقدٍ العممي  االستقصاءُ  :وأن  

االتصاؿ غير المتزامنة المعتمدة عمى النصوص،  تعبر أدواستدـا نصي مُ  ومشاركتيـ في حوارٍ  يـتفاعم
تركيز ) ع في النقاش(، والدمجُ )توسُّ  الحدث )سؤاؿ( واالستكشاؼُ  ىي: بدءُ  ربعة مراحؿأؼ مف ويتأل  

 .(Garrison, Anderson, & Archer, 2001)         )حؿ السؤاؿ( القرارُ و ، (غالقوا  النقاش و 

في نظـا إدارة  كترونيلاإل  نصيالحوار االدراكي في الالحضور بانو  التفكير الناقد ويعرؼ الباحث اجرائياً 
فييا في أربعة مراحؿ، تبدأ بإثارة الحدث و  يتـأو مع المعمـ، و  بعضيـ البعضبيف الطالب يتـ والذي التعـم 

توسيع  فييا يتـو  :االستكشاؼ. ثـ مرحمة تحتاج إلى حؿ معضمةٍ عرض يتـ بدء دورِة التفكير بسؤاؿ أو 
يا وفي العصؼ الذىني واالستقصاء. يمييا مرحمة الدمج:توظيؼ ب الصمةِ  ذاتَ تبادؿ المعمومات الحوار ب

 المرحمة الرابعة مف ومراحال لتفكير الناقد، ىيالفكاِر وبناء المعانَي وصواًل إلى  لربطِ تركيز الحوار  يتُـّ 
 وبناءِ  ت في مرحمة إثارة الحدث()التي بدأ أو المشكمةِ  المعضمةِ  حؿُّ  إلى الطالبوفييا يتوصؿ  القرار:

  االستقصاء والتوصؿ إلى الحؿ.داخؿ مجتمع  اإلجماعِ 

  :Blended Learning جدَمامُل اإللكرتوىيه التعلُّ

بيف الساليب  الجمعُ : ىي أشكاؿٍ  مف ثالثةِ  واحدٍ تو في دَ دبيات حد  لا أف   و غراىاـفَ عر       
 التدريسبيف  الجمعُ مختمفة، أو  بيف  طرؽ تدريسٍ  الجمعُ ، أو (التدريسية )أو وسائط تعميمال
 .(Graham, 2006, p. 5).لوجو االمباشر وجيً  دريسلكتروني والتاإل 

  لوجو.  الكتروني والمباشر وجيً إل الجمع بيف التدريس اأنو ا: جرائيً إ و الباحثُ فُ ويعر     

  :واجراءاتَا ية الدراسةميَج

 الدراسة وعينتيا، وأدوات يامجتمعِ و  الدراسة، بحدودِ  التعريؼِ  إلى الدراسةِ  منيجيةُ  ؽُ تتطر  
 ـُ تَ تَ خْ تُ و ، الدراسةِ  نيجَ م كما تشمؿُ ، ياوثبات يامف صدق ؽِ واجراءات التحقُّ  ،البناء :مف حيث

    إجراءاتيا.ب
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  :الدراسة حدوُد

ـ   الممؾ خالد في  جامعةِ ب "تعميـالحاسب في ال" رقر  عب في مُ في ثالث شُ  الدراسةِ  تطبيؽُ  ت
  .(ـٜٕٔٓىػ/ٜٖٗٔ)الفصؿ الدراسي الوؿ مف العاـ 

 :والعينة المجتمُع

ـ  و ، (ٖٕٚٓ)جامعة الممؾ خالد وعددىـ بمف طالب كمية التربية  الدراسةِ  ؼ مجتمعُ تأل    ت
ـ   "تعميـالحاسب في ال"ر قر  مُ في شعب  لثالثِ العشوائي  االختيارُ   إلى العشوائي التعييفُ  كما ت
طالب المجموعة الضابطة  ؼ عددُ تأل  قد و  ،(ٕ)و (ٔ) فييتتجريب فيضابطة ومجموعت مجموعةٍ 

( بمغ ٔ) ، والمجموعة التجريبيةلكترونيةإنصية  ( مشاركةً ٕٕٚ) ػ:شاركوا ب اطالبً  (ٕ٘)مف 
( ٕ) يبيةر والمجموعة التج ،لكترونيةإنصية  ( مشاركةً ٕٜٖ) ػ:ب اشاركو  ا( طالبً ٕٗىا )عددُ 
 .لكترونيةإنصية  مشاركةً  (ٖ٘ٙ) ػ:ب اشاركو  ا( طالبً ٕ٘ىا )عددُ  بمغ

  :الدراسة أدواُت
ـ     نموذج تحميؿاستخداـ ، بCoIمجتمع االستقصاء  طارإ ؽَ فْ المحتوى وَ  تحميؿُ  ت

 Garrison et) رركأندرسوف و أوىـ: جاريسوف و  طارإلالمحتوى مف اعداد مؤسسي ا

al.,2001)  ـ  وقد مف  كبيرٍ  مف خصائص أداة تحميؿ المحتوى السيكومترية بعددٍ   ؽُ التحقُّ  ت
 & ,Akyol & Garrison, 2011; Anderson, Rourke, Garrison)، مف أىميا: الدراساتِ 

Archer, 2001; Shea et al., 2010) .  

ـ   :صدؽال وذلِؾ  ،العربية غةِ إلى الميا بعد ترجمتِ  ،لألداةالظاىري  مف الصدؽِ  ؽُ التحقُّ  ت
مف  ةٍ عمى مجموع ،يا لمعربيةنجميزية( مع ترجمتِ إل )ا صميةلسختيا انيا في بعرضِ 

ـ  و  االختصاصييف  .أراءىـوفؽ  التعديؿُ  الخبراء وت

ـ   :الثبات ادلة كابا لكوىيف تحميؿ المحتوى بحساب مع داةِ أ مف ثباتِ  ؽُ التحقُّ  ت
(Cohen's kappa)  تحميؿ  بيف تقديرات ترميزيف لتطبيؽ مقياسلفحص درجة التوافؽ بيف

ر قر  حدى شعب كمية التربية بمُ إعمى عينة استطالعية مف مجتمع الدراسة في  المحتوى
 لكترونية إل يـ النصية ااتِ مشارك بمغ عددُ حيث  ( طالًبا،ٖٕ)الحاسب في التعميـ وعدد طالبيا 

ـ   (ٙ)في فترة  مشاركةً  (ٖٜٜ)ر قر  في منتدى النظاـ التعميمي لممُ   داةِ أ تطبيؽُ  أسابيع، وت
ـ   ـ  ثُ  ،CoIتحميؿ المحتوى  ـ  إلا تكرارُ  ت دلة كوىيف كابا لقياس درجة التوافؽ معا حسابُ  جراء وت
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( او في ٘.ٓلى درجة توافؽ أقؿ مف )ومستوى داللتو، وفي كؿ مره ال تصؿ نسبنو التوافؽ إ
( تـ اعادة التحميػؿ حتى تـ التوصؿ إلى درجة ٘ٓ.ٓحاؿ عدـ وجود داللة تصؿ إلى مستوى )

  .(ٕفي جدوؿ ) ةحالموض  التطابؽ ومستويات الداللة 
 :2خذٚي

ٌفسص دسخخ اٌزٛافك ث١ٓ ث١ٓ رمذ٠شاد  (Cohen's kappa)ِؼبدٌخ وبثب ٌى١٘ٛٓ 

 (CoIرش١ِض٠ٓ فٟ ِم١بط رس١ًٍ ِسزٜٛ إطبس ِدزّغ االسزمصبء)

إطبس ِدزّغ االسزمصبء 

CoI اٌفئخ 

 ػذد االسبث١غ

ْ 

دسخخ اٌزٛافك 

 وبثب

 ِسزٜٛ اٌذالٌخ

 (SPاٌسضٛس االخزّبػٟ )

Social Presence 

 0.003 0.571 6 اٌزص١ُّ ٚاٌزٕظ١ُ

 0.000 0.760 6 اٌزس١ًٙ

 0.001 0.769 6 اٌزؼ١ٍّبد اٌّجبششح

 (TP)اٌسضٛس اٌزذس٠سٟ

Teaching Presence 

 0.012 0.712 6 اٌزؼج١ش اٌؼبطفٟ

 0.000 0.793 6 اٌزٛاصً اٌّفزٛذ

 0.024 0.700 6 رّبسه اٌّدّٛػخ

 (CP)اٌسضٛس اإلدساوٟ

Cognitive Presence 

 0.000 0.600 6 ثذء اٌسذس

 0.000 0.793 6 االسزىشبف

 0.000 0.786 6 اٌذِح

 0.000 0.793 6 )اٌمشاس( اٌسً

إلى أف أدنى قيمتيف في معادلة كوىيف كابا لمتوافؽ ( ٕفي جدوؿ ) الواردةُ  البياناتُ  تشيرُ  
( في بدء ٓٓٙ.ٓ( في التصميـ والتنظيـ في بعد الحضور االجتماعي، و)ٔٚ٘.ٓبمغتا: )

( أو أعمى، وجميعيا ذات ٓٓٚ.ٓبقية القيـ فبمغت ) الحدث في بعد الحضور االدراكي. أما
داللة احصائية. وتشير ىذه القيـ إلى درجات توافؽ تفي بمتطمبات الثبات ليذه الدراسة مف 

 وجية تنظر الباحث.    
 :الدراسة منهُج

ـ    وتحميؿ المحتوى. ،شبو التجريبي :منيجيف إلتماـ الدراسة، وىما استخداـُ  ت
يا جميعُ  ،تيفضابطة وتجريبي ثالث مجموعات:القائـ عمى تصميـ  شجٗ اٌزدش٠جٟ: إٌّٙح اًل أٚ

ـ  فيولكتروني المدمج، إل بطريقة التدريس ا "تعميـالحاسب في ال" رقر  درست مُ   لقاءُ  وت
مياـ  إلىمقاء الثاني التحويؿ  وتـ لوجو، اا وجيً سبوعيً أ ةً واحد مرةً  مع الطالب حاضرِ المُ 
ـ  كما ـ، دارة التعمُّ إ عمى نظاـِ  الطالبُ ىا ذَ نف  سبوعية أ ا سبوعيً أ الدرجةِ  ورصدُ  التقييـُ  ت

تصميـ ب (ٔ) المجموعة التجريبية عمى التجريبيةُ  المعالجةُ ت وقد تم   .ةلممجموعات الثالث
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 Purdue جامعة بوردو بطريقةِ  ةِ االستعان مع ،طار مجتمع االستقصاءإالمقرر وفؽ 
University  عمى  وىي متاحةٌ  ،طار مجتمع االستقصاءإوفؽ  لكترونيإل ار قر  مُ ال تصميـِ في
 ,Fiock) صيا الحقا فيوؾخ  كما ل (CC)شعاعي إلتحت رخصة المشاع ا بورود موقع جامعة

 . ا( طالبً ٕٗالشعبة وعددىـ ) طالبِ  عمى كامؿِ  نشطةِ ل ا مع تنفيذِ ،(2020
ـ   (ٕ) ا في المجموعة التجريبيةأم          ر فقد ت ـُ الُمقر   إطارلكتروني كذلؾ وفؽ إل ا تصمي

ـ   أيًضا، بوردو بطريقة جامعة االستعانةمع  ،مجتمع االستقصاء  ولكف في ىذه المجموعة ت
 (ٜ)و( ٛ)و (ٛلى ثالث مجموعات )إـ إدارة التعمُّ  عشوائية مف نظاـِ  الشعبة بطريقةٍ  تقسيـُ 
 :عمى تممتشا ،عمؿ مستقمة ـ مساحةَ التعمُّ  دارةِ إ ليا نظاـُ  َس وكؿ مجموعة أس   طالب،
 .جراءات الدراسة(إتبادؿ الممفات. )تفاصيؿ أكثر في لومساحة  ،وويكي، ومدونات ،منتديات
ج التقميدية عمى مَ دَ لكتروني المُ إل ـ االتعمُّ  فقد درست بطريقةِ  الضابطةُ  ا المجموعةُ أم        
 . ا( طالبً ٕ٘) المجموعةِ  كامؿِ 
 تحليل المحتوى. ا: ثانًي

 التحليل:  هدُف

               خروفألجاريسوف و  CoI مجتمع االستقصاء طارِ إ باستخداـِ  التدريسِ  لى أثرِ إؼ التعرُّ       
(Garrison et al., 2001)  ُمجتمعِ  طارِ إتحميؿ المحتوى وفؽ في  ؽ في الغالبِ طب  وىو ي 

وفي  ،دارة التعمـإية في نظاـ تعميمنقاش الالي في منتديات تعميمال محوارل CoIاالستقصاء 
ُـّ  لكترونيةإي أداة تحاور نصي أو  ،يةتعميمويكي" الالوصفحات الويب التشاركي " ،ناتالمدو    يت

ح بتفاصيؿطار إلوا .نفسيـأويبف الطالب والطالب و  ـِ المعم   بيف حوارٍ  فييا بناءُ  وافية  ُموض 
 الدراسة. أدبياتفي 

  التحليل: عينُة

وبمغت  ،سابيعأـ في ستة دارة التعمُّ إر في نظاـ قر  في منتدى المُ  الطالبِ  مشاركاتُ      
(  ٕ) في المجموعة التجريبية مشاركةً  (ٖ٘ٙ)و (ٔ) التجريبيةالمجموعة في  مشاركةً  (ٕٜٖ)
 المجموعة الضابطة.في  ةً مشارك (ٕٕٚ)و
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 التحليل:  فئُة

ـ        لجاريسوف  الرسمي CoIطار إفي موقع  ةُ دَ المعتمَ  CoIتحميؿ محتوى  أداةِ  تطبيؽُ  ت
 طارإلا بعادُ أوىي  أبعاد ثالثةمف  التحميؿِ  فت فئةُ تأل  و  (Garrison et al., 2001)خروف أو 
تـ ايضاحو مسبقا في كما  (ٓٔ)ؿ في مجموعيا الفئات تمث  مف ٍد عدؼ مف مؤل   دٍ عْ كؿ بُ و 

 (ٔجدوؿ)

وقد تحق َؽ ىيمبورف وأخروف مف صدِؽ بناِء القساـِ الفرعيِة العشر في إطاِر مجتمع 
، فبالرغـ مف التكرارات الكبيرة في أدبيات التحقُِّؽ مف صدؽ إطاِر مجتمع CoIاالستقصاء 
ـ  ، إال  أن و CoIاالستقصاء  ـ  الت ،لإلطار الفرعية العشرة الفئاتصدِؽ مف  ؽُ التحقُّ  لـ يت حقُُّؽ وت

رات التعمُّـ  CoIنفذتا مبادرة إطار مجتمع االستقصاء جامعتيفمف ذلؾ بدراسِة  في ُمقر 
 اإللكتروني الُمدمج، وبمغت العينةُ 

 (1خذٚي )

 ػٕبصش ٚفئبد ِٚؤششاد أداح إطبس اٌزؼٍُ ثّدزّغ االسزمصبء

 األداء)أِثٍخ فمظ( ِؤششاد اٌفئخ اٌؼٕصش

 (SPاٌسضٛس االخزّبػٟ )
Social Presence 

اٌزؼج١ش اٌؼبطفٟ )ػاللبد -أ
 شخص١خ(

 اٌزٛاصً اٌّفزٛذ-ب
 رّبسه اٌّدّٛػخ-ج

 اٌؼٛاطف -
 اٌزؼبث١ش اٌخب١ٌخ ِٓ اٌّخبطش  -
 رشد١غ اٌزؼبْٚ -

 (TP)اٌسضٛس اٌزذس٠سٟ 
Teaching Presence 

 اٌزص١ُّ ٚاٌزٕظ١ُ-أ
اٌزس١ًٙ )ر١س١ش ٔمبشبد -ب

 اٌّمشس(
 اٌزؼ١ٍّبد اٌّجبششح-ج

رسذ٠ذ ٚثذء ِٕبلشخ  -
 اٌّٛاض١غ 

 ِشبسوخ اٌّؼٕٝ اٌشخصٟ   -
 رشو١ض إٌّبلشخ -

  (CP)اٌسضٛس اإلدساوٟ
Cognitive Presence    

 ثذء اٌسذس-أ
 االسزىشبف-ب
 اٌذِح-ج
 اٌمشاس-د

 شؼٛس ِٓ اٌس١شح -
 رجبدي اٌّؼٍِٛبد -
 سثظ األفىبس -
 رطج١ك األفىبس اٌدذ٠ذح -

(Garrison, Anderson, & Archer, 2000, p. 89) 

 دِ تعد  المُ  وكيديالت يالعامم ؿِ تحميال باستخداـِ  النتائجُ  تْ أظير ( في الجامعتيف، و ٕٓٗ( و)ٖٖٗ)
ـ   ،الداخمي العالي بيف عناصر كؿ فئةالبناء  في اتساؽٍ  وجودَ  العينات المستقمة لمجموعات  وت

طار إلالعشرة  الفرعية اتالبنيفي  الموثوقيةَ  دُ ، وذلؾ يؤك  يا المتقاربة والتمييزيةصالحيتِ  تأكيدُ 
CoI (Heilporn & Lakhal, 2020). 
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 التحليل: وحدُة

ـ    وحدةَ يا بحسبانِ ى المقرر نتدَ في مُ  (Post) لمطالبِ  الواحدةِ  المشاركةِ  استخداـُ  ت
فقد  ،(ٖ) ح في جدوؿوض  كما ىو مُ  أبعادٍ  ثالثةِ فت مف تأل  التحميؿ  فئاتِ  ا لكوفِ ونظرً   تحميؿ

ـ    ثالث فالتجريبيتيفي المجموعة الضابطة والمجموعتيف محتوى جميع المشاركات  تحميؿُ  ت
ُـّ و رات، م ، ففي المرة وحساب التكرارات الثالثبعاد لامف  واحدٍ  لبعدٍ  التحميؿُ  في كؿ مرة يت
ـ  ل ا ـ  المحتوى في بعد الحضور االجتماعي، وفي الثانية  تحميؿُ  ولى ت المحتوى  تحميؿُ ت

ـ   لمحضور التدريسي، وفي الثالثة   دراكي )المعرفي(.اإلالمحتوى لمحضور  تحميؿُ ت

 :الدراسة جراءاُتإ

ـ    الخطوات التالية:  اتباعُ  إلجراء الدراسة ت

)التفاصيؿ في  وثباِتيا الدراسةِ  أداةِ  مف صدؽِ  ؽِ التحقُّ  استطالعية إلتماـِ  دراسةٍ  اجراءُ  -ٔ
 أدوات الدارسة(.

كمية التربية في الفصؿ  "تعميـالحاسب في ال"ر قر  العشوائي لثالث شعب في مُ  التعييفُ  -ٕ
  (.ـٜٕٔٓىػ/ٜٖٗٔ)الدراسي الثاني 

 وضابطة. يضاؼُ  (ٕ) وتجريبية (ٔ) إلى تجريبية الثالثة مشعبِ لالعشوائي  التوزيعُ  -ٖ
ُـّ  الطالبِ  ف وضعَ أإلى ذلؾ  عشوائي مف النظاـ الكاديمي في  بشكؿٍ  في الشعب يت

ـ    الدراسة.  مف العشوائية في التعييف والتوزيع في عينةِ  ؽُ التحقُّ  الجامعة وبذلؾ ت

وتواريخ االستحقاؽ  ،مع تحديد التكميفات، اًل الدراسي كام ر لمفصؿِ ة المقر  ط  خُ  ضافةِ إ -ٗ
يس ر تد بدءِ  منذُ وذلؾ وآلية التواصؿ مع مدرس المقرر،  ،والمصادر ،وتوزيع الدرجات

 ة.ر في المجموعات الثالثقر  المُ 

 ؿ محاضرة. ( في أو  ٗ) الطالب بما ورد في الفقرة بالغُ إ -٘

مع عضو ىيئة  الطالبُ  ج بحيث يمتقيدمَ لكتروني المُ إل ا تعمـبنظاـ ال التدريُس  -ٙ
مياـ أسبوعية  الطالبُ  ؿُ في السبوع لمدة ساعتيف، ثـ ُيكم   )الباحث( مرةً  التدريس

 ـ.دارة التعمُّ إفؽ معو في نظاـ رْ يضاح المُ إلعالف واإلا فؽَ وَ 
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 يةسبوعلتكميفات الا فيو احَ موض   ةفي المجموعات الثالث يعالف أسبوعإ ضافةُ إ -ٚ
  .وطرؽ التقييـ

ـ   بنيايةِ  -ٛ  لعماؿ لطالب. الراجعةِ  التغذيةِ  عطاءِ ا  و  الدرجةِ  رصدُ  االسبوع ت
 التجريبي وذلؾ عمى النحو التالي:  العامؿِ  دخاؿُ إ -ٜ

a.  ُج التقميدية عمى كامؿ دمَ لكتروني المُ إل الضابطة: درست بطريقة التعمـ ا المجموعة
 المجموعة. 

b. تدريس المقرر  طريقةَ  رُ فييما المحاضِ  أوضحَ ( ٕ)و (ٔ) المجموعتاف التجريبيتاف
 عمى النحو التالي:  CoIطار مجتمع االستقصاء إج وفؽ مَ دْ لكتروني المُ إل ا

i.  ُطار مجتمع إلكتروني وفؽ إجامعة بوردو في تصميـ مقرر  طريقةِ  تطبيؽ
تاحة تحت رخصة المشاع اإلبداعي جميع الوثائؽ مُ  أف   ااالستقصاء، عممً 

(Creative Common) العنكبوتيةمى الشبكة في موقع الجامعة ع: 
(https://www.purdue.edu/innovativelearning/supporting-

instruction/portal )/  
ii.  ُتدريس بإطار مجتمع اللوجو عف  اورشة تدريب لمطالب وجيً  عقد

 .االستقصاء
c.  ـ   (ٔالتجريبية )في المجموعة ( ٕٗمف ) واحدةٍ  الطالب في فرقةٍ  تدريُس  ت

 .  اطالبً 
d.  ـ   (ٕالتجريبية )في المجموعة الى ثالث  ا( طالبً ٕ٘المجموعة ) ـُ يتقس ت

التوزيع العشوائي مف نظاـ  طالب( بطريقةِ  ٜو ،طالب ٛو ،طالب ٛفرؽ )
 ـ مساحة عمؿ مستقمةالتعمُّ  ادارةِ  س ليا نظاـُ س  أـ، وكؿ مجموعة دارة التعمُّ إ

 ادؿ الممفات.ومساحة تب ،والويكي ،ناتوالمدو   ،المنتديات :تشمؿ
ـ   -ٓٔ  أسابيع.  ةِ لمدة ست   التجربةِ  تطبيؽُ  ت
ـ   سابيعِ لا بعد نيايةِ  -ٔٔ  ـ.التعمُّ  إدارةِ  المحتوى في نظاـِ  تحميؿُ  الست ت
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 الدراسة: نتائُج

: الحضور CoIمجتمع االستقصاء  إطارتوافر أبعاد  ل: ما واقُعاألوَّ السؤاُل

: ةالمجموعات الثالثاالجتماعي، والحضور التدريسي، والحضور المعرفي لدى 

 والضابطة؟ ينالتجريبيت

 ياتِ امشارك وعُ ممجبمغت الضابطة و  المجموعةُ  ىي: مجموعات ثالثِ  عمى الدراسةُ  تتم  
مجموع  مف%( ٘ٛ.ٚٔ) ما نسبتو ؿُ تمث  ( ٕٕٚلكتروني )إل ـ ادارة التعمُّ إالنصية في نظاـ 

 ( مشاركةً ٕٜٖ) المشاركات عددُ  بمغَ  (ٔ) وفي التجريبية ،ةالمشاركات لممجموعات الثالث
المجموعة  مف ( مشاركةً ٖ٘ٙ) عدد، و مف مجموع المشاركات%( ٕٛ.ٖٓمت ما نسبتو )مث  

وبذلؾ تجاوزت مجموع مشاركات  ،مت أكثر مف نصؼ المشاركاتمث   قدْ و  (،ٕ) التجريبية
تكرار المشاركات ( ٘في جدوؿ )ح وض  . كما ىو مُ (ٔ) ة والتجريبيةطالمجموعتيف الضاب

  .المئوية ونسبيا
 (5خذٚي)

 خّبٌٟ اٌّشبسوبد ٌٍّدّٛػبدإ

 اٌّدّٛػخ
 اٌّشبسوبد

 % إٌسجخ اٌزىشاس

 17.85 227 اٌضبثطخ

 30.82 392 1اٌزدش٠ج١خ

 51.34 653 2اٌزدش٠ج١خ

 100.00 1272 اٌّدّٛع

ت إطار قَ المشاركات كانت أكبر في المجموعة التي طب   يةَ كم   ف  أعمى  وفي ذلؾ داللةٌ 
طار مجتمع إقت التي طب   المجموعةُ  متياـ صغيرة، تمجتمع االستقصاء عمى مجموعات تعمُّ 

المشاركات المجموعة ، وأخرىا في الترتيب في عدد البً ا( طٕٗاالستقصاء في مجموعة كبيرة )
ـ   ا( طالبً ٕ٘) الضابطة ـ   طار مجتمع االستقصاءيا إلمدى تطبيقِ  قياُس  التي ت  دوف أف يت

حُ . و يا عميوتدريبُ  ـ  سابيع الست لالتكرارات في ا يعَ ز تو  أدناه شكاؿُ لا توض   تطبيؽُ  التي ت
 الجتماعياالحضور توزيع تكرارات  (ٖ)بعاد الثالث، ففي الشكؿلموزعة في ا فييا الدراسةِ 

توزيع تكرارات ( ٗ)الشكؿفي ، و ةفي المجموعات الثالث حة تحت الشكؿِ موض   ةوفئاتو الثالث
وفئاتو  الحضور المعرفيتوزيع تكرارات ( ٘)الشكؿفي ، و ةوفئاتو الثالث الحضور التدريسي

 .ةفي المجموعات الثالث ةربعل ا
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 W االسجٛع

 التصميم والتنظيمالحضور االجتماعي_ 
 

 التسهيل الحضور االجتماعي_ 
 

 لمباشرةاات تعميمالالحضور االجتماعي_ 
 





 W االسبوع

  التعبير العاطفي_ الحضور التدريسي

  التواصل المفتوح_ الحضور التدريسي

  تماسك المجموعة_ الحضور التدريسي
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 w األسبوع
  الحضور اإلدراكي_ بدء الحدث

  الحضور اإلدراكي_ االستكشاف

  الحضور اإلدراكي_ الدمج 

  )القرار( الحضور اإلدراكي _الحل

أعمى في  (ٕالتجريبيِة ) التكرارات في المجموعةِ  أف   (ٖ)و (ٕ)و (ٔالشكاؿ )مف  حُ ضِ يت  
مشاركات المجموعة  تتكراراىا خرُ أو  (،ٔ) التجريبية مييا المجموعةُ ت، عاـ ؿٍ بشك بعاد الثالثلا

 الضابطة. 
ـ   طار إلالثالث  بعادِ ليا في انفسَ  مئوية داخؿ المجموعةِ  لى نسبٍ إالتكرارات  تحويؿُ  كما ت

ـ   بحيثُ  ،CoIمجتمع االستقصاء   االجتماعي ثالثُ  لى فئات، ففي الحضورِ إ دٍ عْ بُ  كؿ   ـُ يتقس ت
التدريسي: التعبير  وفي الحضورِ  ،ات المباشرةتعميموالتنظيـ، والتسييؿ، وال فئات: التصميـ

الحدث، دراكي: بدء إلوفي الحضور ا ،العاطفي، والتواصؿ المفتوح، وتماسؾ المجموعة
   .القرار(والحؿ) والدمج،واالستكشاؼ، 

ؿ: الحضوُر االجتماعي تأل ؼ مف ثالثة مستويات، أوُليا التصميـ والتنظيـ  البعُد الو 
%( مف تكراراتيا، تمتيا المجموعُة ٕٛ.٘( نسبَة )ٕالمجموعُة التجريبية ) فيو وحق َقت

%(. وفي مستوى ٕٛ.ٔ( بنسبة )ٔالمجموعُة التجريبية ) %(، وأدناىاٖالضابطة بنسبة )
%(، في حيف تساوت نسبُة الضابطة والتجريبية ٗ.ٛ( وحق َقت )ٔالتسييؿ تفوقت التجريبية )

ات المباشرة كاف ترتيُب المجموعات التجريبية تعميم(، وفي مستوى الٕ.٘( بنسبة تقارب )ٕ)
 (.ٔ(، تمتيا الضابطُة، ثـ التجريبيُة )ٕ)
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 (6) خذٚي

 CoIطبس ِدزّغ االسزمصبء إثؼبد أرٛص٠غ رىشاساد اٌّدّٛػبد فٟ 

طبس ِدزّغ إ

 CoIاالسزمصبء 
 اٌفئخ

 (2)ردش٠ج١خ (1) ردش٠ج١خ اٌضبثطخ

 %خٔسج رىشاس %خٔسج رىشاس %خٔسج رىشاس

اٌسضٛس 

 (SPاالخزّبػٟ )

Social 

Presence 

اٌزص١ُّ 

 5.82 38 1.28 5 3.08 7 ٚاٌزٕظ١ُ
 5.21 34 8.42 33 5.29 12 اٌزس١ًٙ

بد زؼ١ٍّاٌ

 9.04 59 1.28 5 2.20 5 اٌّجبششح
 79.94 522 89.03 349 89.43 203 غ١ش ِؼّشف
 100 653 100 392 100 227 اٌّدّٛع

اٌسضٛس 

 (TP)اٌزذس٠سٟ

Teaching 

Presence 

اٌزؼج١ش 

 9.65 63 6.15 24 10.13 23 اٌؼبطفٟ
اٌزٛاصً 

 8.42 55 5.64 22 10.13 23 اٌّفزٛذ
رّبسه 

 14.40 94 9.23 36 2.64 6 اٌّدّٛػخ
 67.53 441 78.97 308 77.09 175 غ١ش ِؼّشف
 100 653 100 390 100 227 اٌّدّٛع

اٌسضٛس 

 (CP)اإلدساوٟ

Cognitive 

Presence 

 15.77 103 8.42 33 18.94 43 ثذء اٌسذس
 20.83 136 17.60 69 15.86 36 االسزىشبف
 26.34 172 12.24 48 18.94 43 اٌذِح
 اٌسً

 4.13 27 3.83 15 2.20 5 )اٌمشاس(
 32.92 215 57.91 227 44.05 100 غ١ش ِؼّشف
 100 653 100 392 100 227 اٌّدّٛع

وليا: التعبير العاطفي أؼ مف ثالث مستويات، التدريسي والمؤل   الثاني الحضورُ  البعدُ 
 مقاربةٍ  تمتيا بنسبةٍ  ،%( مف التكراراتٖٔ.ٓٔوتفوقت فيو المجموعة الضابطة بنسبة )

، وفي المستوى الثاني: التواصؿ (ٔ)التجريبيةُ  المجموعةُ  ةً ت ثالثوحم   (،ٕ)المجموعة التجريبية
 (ٕ)التجريبيةُ  تمتيا المجموعةُ  ،%( مف التكراراتٖٔ.ٓٔ) الضابطةُ  ت المجموعةُ قَ المفتوح حق  

%(، وفي مستوى تماسؾ المجموعة أعالىا ٗٙ.٘) بنسبة (ٔ) التجريبية ةثالث توحم  
خرىا الضابطة أو  ،(ٖٕ.ٜبػ) ٔتمتيا التجريبية ،%(ٗ.ٗٔبػ ) (ٕ) المجموعة التجريبية

 %(.  ٗٙ.ٕبػ)
 يا بدءُ ربعة مستويات: أولُ أالمعرفي )التفكير الناقد( وىو مف  الحضورُ ُد الثالث البع
ىا خرُ أو  ،%(ٚٚ.٘ٔبػ) (ٕالتجريبية )تمتيا  ،%(ٜٗ.ٛٔ) الضابطةُ  عالىا المجموعةُ أالحدث 
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 ـ  ثُ  ،%(ٖٛ.ٕٓ) (ٕ) عالىا التجريبيةُ أوفي مستوى االستكشاؼ  (،ٕٗ.ٛ)( بػٔالتجريبية )
عالىا كاف أ %(. وفي مستوى الدمجِ ٙٛ.٘ٔ) خرىا الضابطةُ أو  ،%(ٓٙ.ٚٔ) (ٔالتجريبية )
%(. ٕٗ.ٕٔ) (ٔالتجريبية )ىا خرُ أو  ،%(ٜٗ.ٛٔ) الضابطة ـ  ثُ  ،(ٖٗ.ٕٙ) (ٕالتجريبية )

وربما  ،خرىلبالمستويات الثالث ا ةً مقارن دنيةً فيو مت وفي مستوى الحؿ)القرار( كانت النسبُ 
 يدورُ  السابقةِ  المراحؿِ أن و في  في حيفالنقاش،  توقُّؼو  الحؿ  وِغ بملى إفي ذلؾ  السببُ  عودُ ي

يا تمتْ  ،%(ٖٔ.ٗأعمى نسبة بػ) (ٕ) التجريبيةُ  قتْ لى ىذه المرحمة، وحق  إكبر لموصوؿ أ نقاٌش 
 %(. ٕٓ.ٕ) ىا الضابطةُ خرُ أو  ،%(ٖٛ.ٖ)(ٔ) التجريبية
 CoIمجتمع االستقصاءإطار ا في حصائًيإ دالٌة وجد فروٌقتالثاني: هل  السؤاُل

 ى للمجموعة؟عزَّالمعرفي( ُت التدريسي، والحضوُر االجتماعي، والحضوُر )الحضوُر

في أبعاده  CoIإطار مجتمع االستقصاء تكراراتُ  عنوُ  تْ تحميؿ المحتوى نتجَ  ا لكوفِ نظرً 
مف المجموعة  ؿٍ المعرفي لك االجتماعي، والحضورُ  التدريسي، والحضورُ  الثالث: الحضورُ 

ـ  (ٕ)، والتجريبية(ٔ) الضابطة، والتجريبية  التوافؽِ  مربع كاي لجودةِ  اختبار تطبيؽُ  . فقد ت
Chi Square Goodness-of-Fit  ُفروؽٍ  وجودِ  الصفري بعدـِ  الفرضِ  الختبارِ  الذي ييدؼ 

 الواحدة.  ة في المجموعةِ عَ بيف المشاىدات الحقيقة والمشاىدات المتوق   دالةٍ 
إطار ( في ٔٓ.ٓعند مستوى ) داللةٌ  توجد فروؽٌ  : اللمسؤاؿ الثاني الصفريُ  الفرُض  

في المجموعات: الضابطة،  عةِ والمتوق   ةِ يالحقيق التكراراتِ  بيف عددِ  CoI مجتمع االستقصاء
 (.ٕ) ، والتجريبية(ٔ) والتجريبية

ـ   الفرضِ  الختبارِ   ح نتائجو وض  والمُ  ؽِ التوافُ  مربع كاي لجودةِ  اختبار تطبيؽُ  الصفري ت
 (ٚفي جدوؿ)

ـَ اختبارات ُمرب ع كاي في أبعاد ٚالنتيجة: مف جدوِؿ )  إطار مجتمع ( َيتبي ُف أف  قي
( وفي الحضوِر ٖٗ.ٕ٘ٔعمى النحو التالي: في الحضوِر التدريسي ) CoIاالستقصاء

داٌؿ عند مستوى ( وجميُعيا 3ٖٕٓٛٗ( وفي الحضوِر المعرفي )ٖ٘.ٙٓٔ)االجتماعي 
(ٓ.ٓٓٓ.) 
 القرار: رفُض الفرض الصفري.  

ُح الجدوُؿ )      ( فارقٌة بمستوى ذي داللٍة معنويٍة بيف ٕ( أف  المجموعَة التجريبية )ُٚيوض 
ـُ البواقي  ، إلى أف  المشاىدات Residualعدد الحاالت الُمشاىَدة والُمتوق عة. كما تشيُر قي
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(. وأف  المجموعَة التجريبيَة ٓٓ.ٓدات الُمتوق عة بداللٍة معنويو )الحقيقية أعمى مف المشاى
 ( أعمى مف المجموعتيف: ٕ)

 (:7) خذٚي

 اخزجبس ِشثغ وبٞ ٌدٛدح اٌزٛافك ٌىشف دالٌخ اٌفشٚق فٟ إطبس ِدزّغ االسزمصبء.

ِدزّغ 

 االسزمصبء

CoI 

 اٌّدّٛػخ
اٌّشب٘ذاد 

 n اٌسم١م١خ

اٌّشب٘ذاد 

 n اٌّزٛلؼخ

 اٌجبلٟ

Residual 

دسخخ 

 اٌسش٠خ

ِشثغ 

 وبٞ

ِسزٜٛ 

اٌذالٌخ 

Asymp 

اٌسضٛس 

 اٌزذس٠سٟ

Teaching 

Presence 

 33.3- 115.3 82 1اٌزدش٠ج١خ

2 
125.

43 
0.000 

 96.7 115.3 212 2اٌزدش٠ج١خ

 63.3- 115.3 52 اٌضبثطخ

   346 اٌّدّٛع

اٌسضٛس 

 االخزّبػٟ

Social 

Presence 

 27.0- 64.0 37 1اٌزدش٠ج١خ

2 
106.5

3 
0.000 

 67.0 64.0 131 2اٌزدش٠ج١خ

 40.0- 64.0 24 اٌضبثطخ

   192 اٌّدّٛع

اٌسضٛس 

 اٌّؼشفٟ

Cognitive 

Presence 

 76.7- 241.7 165 1اٌزدش٠ج١خ

2 
243.0

8 
0.000 

 196.3 241.7 438 2اٌزدش٠ج١خ

 119.7- 241.7 122 اٌضبثطخ

   725 اٌّدّٛع

( والضابطة في جميع أبعاد إطار مجتمع االستقصاء وىي: الحضوُر التدريسي، ٔالتجريبية )
 والحضوُر االجتماعي، والحضوُر المعرفي.

 (Chen et al., 2017) هءزمالشيف و  دراسةُ لو  صتمُ خَ ما مع  ه النتيجةُ ىذتتفُؽ و 
 طار مجتمع االستقصاء في تدريسِ إات تطبيؽ تعميم فُ كوؿ يتضم  و لبروت أثرٍ  وجودِ في 
االجتماعي والتدريسي  في تحسيف مستوى الحضورِ  ،عدادلا لكترونية كبيرةِ إل رات اقر  المُ 

 والمعرفي. 
 ى للنجنوعة؟عَزا يف التفكري الياقد ُتحصائًيإ دالٌة وجد فروٌقتالشؤال الثالث: ٍل 

الذي  Cognitive presenceدراكي إلالمحتوى تكرارات ُبعد الحضور ا عف تحميؿِ  نتجَ     
ُـّ  الناقدُ  و التفكيرُ أن   الدراسةِ  دبياتِ أما ورد في  ؽَ فْ فو جاريسوف وَ عر   النصي  في الحوارِ  الذي يت

الحدث )سؤاؿ؟(، وثانييا:  يا: بدءً مراحؿ، أولُ  ؼ مف أربعةِ ويتأل   ،لكترونيإل ـ االتعمُّ  في أدواتِ 
غالؽ النقاش لموصوؿ إلى إيا: الدمج )عي إلجابة السؤاؿ(، وثالثُ االستكشاؼ )نقاش توسُّ 

 )القرار(. وآخُرىا: الحؿُ الحؿ( 
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ـ  َقْد و      المحتوى في ىذا البعد لكؿ مجموعة مف مجموعات الدراسة، وىي:  تحميؿُ  ت
 التالي: الفرضِ  اختبارِ و السؤاؿ  . إلجابةِ (ٕوالتجريبية )، (ٔوالتجريبية )، الضابطةُ 

( في ٔٓ.ٓعند مستوى ) داللةٍ  ذاتُ  : ال توجد فروؽٌ لمسؤاؿ الثالثالصفري  الفرُض      
 عة في المجموعة. وق  تَ المُ و ة قيالتفكير الناقد بيف عدد التكرارات الحقي

ـ  ىذا  الختبارِ و       Chi Squareالتوافؽ اختبار مربع كاي لجودة  تطبيؽُ  الفرض الصفري ت
Goodness-of-Fit ِة والمشاىدات يبيف المشاىدات الحقيق داللِة الفروؽِ عف  . لمكشؼ

 عة لممجموعة الواحدة. توق  المُ 
 :8خذٚي

 اخزجبُس ِشثغ وبٞ ٌدٛدِح اٌزٛافِك ٌىشف دالٌِخ اٌفشِٚق فٟ اٌزفى١ِش إٌبلذ.

اٌسضٛس 

 اٌّؼشفٟ
 اٌّدّٛػخ

ػذد 

اٌّشب٘ذاد 

 اٌسم١م١خ

 ػذد

اٌّشب٘ذاد 

 ُّ  ؼخزٛل  اٌ

 اٌجبلٟ

Residual 

دسخخ 

 اٌسش٠خ

ِشثغ 

 وبٞ

ِسزٜٛ 

 اٌذالٌخ

Asymp 

 اٌسذس ثذءُ 

 26.7- 59.7 33 1اٌزدش٠ج١خ

2 48.05 00.00 
 43.3 59.7 103 2اٌزدش٠ج١خ

 16.7- 59.7 43 اٌضبثطخ

   179 اٌّدّٛع

 االسزىشبف

 11.3- 80.3 69 1اٌزدش٠ج١خ

2 64.64 00.00 
 55.7 80.3 136 2اٌزدش٠ج١خ

 44.3- 80.3 36 اٌضبثطخ

   241 اٌّدّٛع

 اٌذِح

 40.0- 88.0 48 1اٌزدش٠ج١خ

2 120.36 00.00 
 84.0 88.0 172 2اٌزدش٠ج١خ

 44.0- 88.0 44 اٌضبثطخ

   264 اٌّدّٛع

 اٌسً

 )اٌمشاس(

 7.- 15.7 15 1اٌزدش٠ج١خ

2 15.49 00.00 
 11.3 15.7 27 2اٌزدش٠ج١خ

 10.7- 15.7 5 اٌضبثطخ

   47 اٌّدّٛع

الناقد  التفكيرِ  بعادِ أربع كاي في اختبارات مُ  قيـَ  أف   فُ يتبي   (ٛ) النتيجة: مف الجدوؿِ 
و في  ((64.64وفي االستكشاؼ   (48.05)الحدث  ربع ىي عمى النحو التالي: بدءُ ل ا

 ٓٓٓ.ٓوجميعيا داؿ عند مستوى  (15.49)وفي الحؿ )القرار( (120.36)الدمج 
  .القرار: رفض الفرض الصفري 
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 إلى ؼِ ولمتعرُّ  ؛ى لممجموعةعزَ في التفكير الناقد تُ  ةُ دال   ةُ معنوي وجد فروؽٌ توبذلؾ       
عة ة والمتوق  ي( مقارنة عدد المشاىدات الحقيقٛمف جدوؿ ) حُ ضِ بداللة يت   الفارقةِ  المجموعةِ 

أعمى مف  (ٕ)ة في المجوعة التجريبية يلتكرارات الحقيقا إلى أف  ، Residualوقيـ البواقي 
 .(ٓٓٓ.ٓعند مستوى ) امعنويً  ةٍ دال   عة بفروؽٍ توق  التكرارات المُ 

( والضابطة في ٔوعتيف: التجريبية)معمى مف المجأ( ٕ) التجريبيةَ  المجموعةَ  وعميو فإف       
ة ودراس (Junus et al., 2019) هؤ زمالجونوس و  مع دراسةِ  ىذا ؽُ فويت  ،التفكير الناقد

طار مجتمع إ ؽَ فْ وَ  لمتدريسِ  أثرٍ  في وجودِ  (d’Alessio et al., 2019) زمالؤهليسيو و إ
 de)وزمالؤه  مع دراسة دولماس  فؽُ يت  كما  ،االستقصاء عمى ميارات ما وراء المعرفة 

Leng et al., 2009)  ودراسة توروال(Turula, 2018)  ِطار مجتمع إل أثرٍ  في وجود
 االستقصاء عمى التفكير الناقد. 

 ,.Chen et al)خروف أشيف و  لو دراسةُ  صتمً خَ ما ىذه الدارسة مع  نتيجةُ  كما تختمؼُ      
االستقصاء في  طار مجتمعِ إات لتطبيؽ تعميم فَ يجابي لبروتكوؿ تضم  إ أثرٍ  في وجودِ  (2017

أف   في حيفاالجتماعي والمعرفي والتدريسي،  عداد عمى الحضورِ للكترونية كبيرة اارات مقر  
ما ب  ورُ  الصغيرة المجموعةِ  مجتمع االستقصاء لصالحِ  طارِ إل أثرٍ  عمى وجودِ  الحالية تدؿُّ  الدراسةَ 
شيف  ولكف في دراسةِ  ،ةوكبير  ةصغير  فييا مجموعاتٌ  الحاليةَ  الدراسةَ  ف  ألى إ االختالؼُ  يعودُ 

كوؿ التدريس في و بروت لى ذلؾ أف  إ اؼُ ضَ ، يُ ةكبير  عدادٍ أ لشعبتيف ذاتَ  كانت العينةُ وزمالءه 
ـ يقد   حيثُ بِ  ،صغيرة مف طالبيف لى مجموعات عمؿٍ إ ةالكبير  المجموعات ـَ س  قَ شيف  دراسةِ 
ُـّ  المشروعَ  خرُ لـ اقي  ويً  امشروعً  أحدىما  ؿَ و  شيف حَ  كوؿ دراسةُ و بينيما حوار، وبذلؾ فبروت ويت

 ة لمنتيجتيف فإف  الكمي   الصورةِ فسيِر ولت ؛رةصغ  ـ ثنائية مُ تعمُّ  إلى مجموعاتِ  الكبيرةَ  المجموعةَ 
يتـ  كبيرةِ  ةٍ شعب وجودِ  في حاؿِ ف ،أفضؿ في المجموعات الصغيرة يكوفُ لكتروني إل ا تعمـال

ُـّ فإن و ف يخر أبرتوكوؿ شاف و لعا ابَ صغيرة مف ثمانية طالب، أو ات  ت مجموعاإلى  ايتحويمُ   يت
 انقاشً  بُ ويتطم   ،قرافلبني تقييـ اتعماؿ في المجموعات الكبيرة عف طريؽ برتوكوؿ يالتنفيذ 
 التدريسي واالجتماعي والمعرفي.  الحضورِ  عمى بناءً  التقييـِ  إلتماـِ 
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 التوصيات:

طار إ :لكتروني، مثؿإل في التدريس ا ا ُمحد دةطرً ألكتروني إل تضميف مبادرات التعمـ ا -ٔ
 في بناءِ  التدريس لإلسياـِ  وأنشطةِ  ،التفاعؿ االجتماعي لتنظيـِ  CoI االستقصاءِ مجتمع 

 لكتروني. إل ا تعمـالمعرفة في ال
لزيادة و أ ،اقتصاديةبات تطم  عداد الشعب لمُ أ زيادةِ للكتروني إل ا تعمـمو القد  قد يمجأ مُ  -ٕ

كوؿ و بروت وضعَ  يـ  المُ  مف ولكفسباب، لىا مف او لغيرِ أ ،الطالب لمتعميـ صوؿفرص و 
ومف أ ،ـ فرعية صغيرةالتدريسي واالجتماعي والمعرفي في مجموعات تعمُّ  الحضورَ  ـُ ينظ  

 قراف. لخالؿ تقييـ ا
 التأكيد عمى الحضور االجتماعي في المقرر االلكتروني.   -ٖ
 التأكيد عمى الحضور التدريسي في المقرر االلكتروني  -ٗ
في في التعمـ االلكتروني بوضع أنشطٍة ُمتعد دة ُتحق ًؽ التأكيد عمى الحضور المعر  -٘

ر، مع تشجيِع التجريب والتفكير المتبايف ووجيات النظر  الميارات الرئيسية لمُمقر 
 الُمتعد دة في نقاشات المقرر اإللكتروني، وتوفير فرص ُمتعد دة لتقييـِ تعمـ الطالب.

 :كرتحات حبثيةُم

لكترونية ىائمة إل رات اقر  المُ  :االستقصاء في المجموعات الكبيرة، مثؿ مجتمعإطار دراسة  .ٔ
 ـ في الشبكات االجتماعية.والتعمُّ  MOOCsااللتحاؽ 

في ممارسة  Adaptive learningلكتروني كالتعمـ التكيفي إل ا تعمـأثر مستحدثات ال .ٕ
 .CoIإطار مجتمع االستقصاء

 Personalized تعمـباستخداـ أدوات شخصنة ال CoI االستقصاء جتمعمطار إتوظيؼ  .ٖ
learning   في ـ التكيُّ و التعمُّ أAdaptive Learning لكتروني اإل ـ ات التعمُّ منصَ  في

  Learning Analyticsـ تحميؿ التعمُّ  ؼ أدواتتوظُّ التي 
طار مجتمع إالواجب توافرىا لدى عضو ىيئة التدريس )أو المعمـ( لتطبيؽ  الكفايات .ٗ

 CoI.االستقصاء 
االجتماعي في  اإلدراكي، والحضورِ  التدريسي، والحضورِ  أفضؿ الممارسات في: الحضورِ  .٘

 .لكترونيإل التعمـ ا
طارلكتروني إل التعمـ ا العالقة بيف جودةِ  .ٙ  .CoIاالستقصاء  مجتمع وا 
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