
 

ريهام محمود عبد ا حسنين عبد اللطيف . التدريس التعاونى ودوره فى تطوير تدريس علوم 
اسة تجريبية لالفادة منه فى تطوير مقرر نصوص متخصصة باإلنجليزية فى علم المكتبات : در

المكتبات بقسم المكتبات والمعلومات بجامعة اإلسكندرية / ريهام محمود عبد ا حسنين عبد اللطيف 
اطروحة ماجستير  –. 2020اإلسكندرية : ر.م.ع.عبد اللطيف ،  –؛ إشراف أمانى زكريا الرمادى . 

 آلداب ، جامعة اإلسكندرية .، كلية ا

 عرض 
 ريهام محمود عبد ا حسنين

 مدرس مساعد بقسم المكتبات والمعلومات
 جامعة اإلسكندرية   -كلية اآلداب 

 المقدمة :

إن كليععات المجتمععا كمععا هععو معععرو  تهععد  إلععى إعععداد الفععرد لمهنععه فعع  المجتمععا قائمععة أو متطععورن  
ن نفسعع  واجتمععاع ؛ حيععت يضعمن مشععاركته الفعالععة فعع  المجتمععا. وال باإلضعافة إلععى إعععداده العععام معن تكععوي

يخفى على أحد تأثير نظام التعليم الذي تتبعه الكلية وتخطط له وتنفذه على إنجعاز األهعدا  المخطعط لهعا  لعذا 
فإن االهتمام بتطوير نظام فعال للتدريس يجب أن يحظى بالعناية. وأسلوب التدريس هو مجموععة إجعراءات 

سعات يقعوم بهعا األسعتاذ للمسعاعدن علعى تحقيععق األهعدا  التعليميعة  وذلعك بطريقعة منظمعة تُراَععى فيهععا وممار
األولويات حسب مخطعط وضععه هعذا األسعتاذ العذي يمثعل مركعز الثقعل فع  العمليعة التعليميعة  وذلعك بأسعلوب 

ا فع  مجعال التخصعص ألن يتسم باإلبداع والقدرن على إدخعال الطعرا الجديعدن وغيعر المألوفعة وتطبيقهعا عمليًّع
عا معن عوامعل تطعوير التعلعيم الجعامع . والمتتبعا التجاهعات التعدريس فع   أسلوب التعدريس أصعبح ععاماًل مهمًّ
العععالم يالحععظ أن أسععاليب التععدريس قععد اتجهععت فعع  السععنوان األخيععرن نحععو االهتمععام بععالمتعلم؛ بحيععت يكععون 

 . ولوجيا الحديثة ف  جميا المجاالتعنصًرا فعااًل ونشًطا  وكذلك االهتمام بإدخال التكن

ومن هذا المنطلق وجب ربط هعذا األسعلوب التعدريس بالتكنولوجيعا المتاحعة حولنعا ومحاولعة االسعتغالل 
األمثل لها. فقد فتحت أبواب التقدم ف  وسائل االتصال طرقًا واسعة لتطوير التعليم وزيادن فاعليتعه وكفاءتعه  

فقععط بععل كععان إلتاحتععه االتصععال المسععتمر دوًرا كبيععًرا  فقععد فتحععت بابًععا  وذلععك لععم يععنجم عععن سععهوله االسععتخدام
اجتماعيًّععا بععين الطالععب وأسععتاذه ممععا أثععر إيجابيًّععا علععى العمليععة التعليميععة. وإذا نظرنععا إلععى شععبكات التواصععل 
االجتمععاع  وتأثيرهععا علععى التواصععل والتفاعععل بععين أفععراد المجتمععا بشععكل لععم يكععن يتوقعععه أحععد وجععب علينععا 
االستفادن من هذه المميزات ف  التعليم ومحاولة التوظي  األمثل لهعا  فقعد وفعرت هعذه الشعبكات طرقًعا كثيعرن 
ساعدت على الخروج من الطرا الروتينية التقليدية ف  التدريس إلى طعرٍا أكثعر فاعليعة وأكثعر انفتاًحعا  كمعا 

تنصعب هعذه الدراسعة علعى اسعتخدام أسعلوب  أنها مسايرن للتغيرات المتسارعة ف  التكنولوجيا وبناًء على هذا
التدريس التعاون   وذلك باستخدام إحدى شبكات التواصل االجتماع ؛ وذلك تطبيقًا لدراسة الت  أكدت علعى 
أن اسععتخدام الحاسععوب بشععكل عععام واإلنترنععت بشععكل خععاص هععو مععن أنسععب الطععرا لتطبيععق االسععتراتيجية 

يقات غير المحددن الت  ال توجعد فع  أي وسعيلة تعليميعة أخعرى؛ التعاونية؛ حيت إنه يمتلك مجموعة من التطب
ن الطالب من التفاعل والتعاون  ويكون كل طالب مصدًرا تعليميًّا لغيره  عسعى أن يسعهم ذلعك فع   حيت تُمك  

 االرتقاء بالعملية التعليمية األكاديمية.

 مشكلة الدراسة :

رغبععة؛ رغععم محععاوالت التيسععير علععيهم  عععزو  الطععالب عععن دراسععة هععذا المقععرر بجديععة واهتمععام و .1
 .ف  دراسة اللغة والتحدت والكتابة بها -بكل الوسائل الممكنة  -وترغيبهم 

انخفاض درجات الطالب ف  مقعرر نصعوص متخصصعة باإلنجليزيعة فع  علعم المكتبعات لطعالب الفرقعة  .2
 . الثالثة
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القعدرن علعى توصعيلها بشعكل  تضمين المقعرر للعديعد معن الموضعوعات التع  تحتعاج معن القعائم بالتعدريس .3
 .جيد للطلبة ومراعان الفروا الفردية بينهم

تزايد اإلقبال على استخدام شبكات التواصل االجتماع  ما تنوع غيعر مسعبوا فع  مضعامينها  وأصعبح  .4
اسععتخدامها واضععًحا بععين جميععا فئععات المجتمععا وخاصععة الشععباب الععذين يقضععون أغلععب أوقععاتهم مععا هععذه 

ا اجتماعيًّعا للتواصعل بعين الوسائل؛ فضاًل ععن أ ن لشعبكة فيسعبوك إشعباًعا اجتماعيًّعا؛ حيعت إنعه يخلعق جعوًّ
الزمالء حتى ف  أوقعات العطعل  وإشعباًعا فكريًّعا معن خعالل تواصعل الطلبعة فيمعا بيعنهم؛ ليناقشعوا منعاهج 
الدراسعععة والمحاضعععرات ومراجععععة العععدروس؛ ممعععا أوجعععب توظيععع  هعععذه الوسعععائل فععع  عمليعععة التعلعععيم 

 . ادن من مميزاتهاواالستف

حاجة خريجع  المكتبعات والمعلومعات إلعى مهعارات وخبعرات تناسعب التطعورات التكنولوجيعة المتالحقعة  .5
 .الت  استحدثت

 أهمية الدراسة :

  :تستمد هذه الدراسة أهميتها مما يل 

ت أهميععة اللغععة اإلنجليزيععة كلغععة أولععى للعلععم والتواصععل علععى مسععتوى العععالم  خاصععة فعع  مجععال المكتبععا .1
 .والمعلومات

أهمية دراسة المكتبيين للَّغة اإلنجليزية بشكل فعال معن أجعل التواصعل معا زمالئهعم  خاصعة فع  عصعر  .2
العولمة  فضالً عن أن إجادن هذه اللغة ه  الوسيلة الفعالة لتعر   المكتبيعين أواًل بعأول علعى الجديعد فع  

علومعات التع  تعلمهعا بععد نحعو أربعا أو فخريج المكتبات والمعلومات يكعاد يفقعد حداثعة الم»تخصصهم؛ 
 .«خمس سنوات من التخرج؛ بسبب اإليقاع السريا للتطورات والنظم المستجدن

أهمية مقرر النصوص األجنبيعة المتخصصعة كأحعد المقعررات اإلطاريعة بأقسعام المكتبعات والمعلومعات   .3
 .وأهمية تطويره لمواكبة مستحدثات العصر  ومتطلبات سوا العمل

حاجة إلى أن يضي  المكتب  العرب  إلعى التخصعص  باإلنجليزيعة إنتاًجعا عربيًّعا أصعياًل ينفعا بعه أهمية ال .4
 .التخصص على مستوى العالم  بداًل من االكتفاء بالنقل عن اإلنجليزية وغيرها من اللغات

إحعدى  أهمية لفت أنظار القائمين على أقسام المكتبعات والمعلومعات ألهميعة التعدريس التععاون  باسعتخدام .5
 .مواقا التواصل االجتماع  وتأثيرها على زيادن نسبة االستيعاب لدى الطالب

إمكانية اإلفادن من نتائج وتوصيات الدراسة فع  تطعوير نفعس المقعرر لعدى أقسعام المكتبعات والمعلومعات  .6
  .بالجامعات العربية  وغيرها من الجامعات الت  تتشابه ظروفها ما ظرو  األقسام محل الدراسة

ايرن التوجهععات العالميععة واإلقليميععة والمحليععة فعع  ضععرورن االهتمععام بأفضععل سععبل تحقيععق النتععائج مسعع .7
 .التعليمية المرجون  خاصة من المقررات الت  يراها الطالب صعبة

تقععدم الدراسععة برنامًجععا يمكععن اتخععاذه أساًسععا ونقطععة انطععالا لتطبيععق فكععرن اسععتخدام مواقععا التواصععل  .8
 .كل تعاون االجتماع  ف  التعليم بش

 .عن دارس  المقرر محل الدراسة Knowledge load للتخفي  من العبء المعرف  .9

إمكانية اإلفادن من نتائج وتوصيات الدراسة فع  تطعوير نفعس المقعرر لعدى أقسعام المكتبعات والمعلومعات  .10
 .بالجامعات العربية  وغيرها من الجامعات الت  تتشابه ظروفها ما ظرو  األقسام محل الدراسة
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 أهداف الدراسة :

  :تهد  هذه الدراسة إلى تحقيق ما يل 

معرفة مدى فاعلية تطبيق التدريس التعاون  ف  تنمية المهارات للطالب عن طريق المشعاركة فع   .1
 .إعداد وتدريس المقرر

 .توضيح كيفية االستفادن من مواقا التواصل االجتماع  ف  تطبيق التدريس التعاون  .2

 .تدريس التعاون  من وجهة نظر الطلبةاستكشا  مدى فاعلية ال .3

التعر  على مدى فاعلية تطبيق التدريس التعاون  فع  رفعا مسعتوى التحصعيل والتفاععل للطعالب  .4
 ف  المقرر محل الدراسة.

 تساؤالت الدراسة :

  :لتحقيق األهدا  السابقة تحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية

ععاون  فع  تنميعة المهعارات للطالعب ععن طريعق المشعاركة فع  ما مدى فاعليعة تطبيعق التعدريس الت .1
 إعداد وتدريس المقرر؟

 كي  يمكن االستفادن من شبكات التواصل االجتماع  ف  تطبيق التدريس التعاون ؟ .2

ما مدي فاعليعة التعدريس التععاون  معن وجهعة نظعر الطلبعة  ومعا اتجاهعات الطعالب محعل الدراسعة  .3
 لهذه الطريقة من طرا التدريس؟

ما فاعلية تطبيق التدريس التعاون  ف  رفا مستوى التحصيل والتفاعل لدى الطعالب  وهعل توجعد  .4
بععين متوسععط  درجععات المجمععوعتين التجريبيععة  0.05فععروا ذات داللععة إحصععائية عنععد مسععتوى 
 والضابطة ف  اختبار التحصيل الدراس ؟

 حدود الدراسة :

المتخصصعة فع  المكتبعات والمعلومعات   تقتصر الدراسة على الموضوعات الحدود الموضوعية: -
 .الت  يتم تناولها ف  المقاالت محل الدراسة

يعععتم إجعععراء الدراسعععة فععع  قسعععم المكتبعععات والمعلومعععات بكليعععة اآلداب بجامععععة  الحيييدود المكانيييية: -
 .اإلسكندرية

 .2019/ 2018يتم إجراء الدراسة ف  الفصل الدراس  الثان  من العام الجامع   الحدود الزمنية: -

  .يتم إجراء الدراسة التجريبية على طالب الفرقة الثالثة بالقسم محل الدراسة الحدود النوعية: -

تقتصر الدراسة على اإلنتاج الفكري فع  موضعوع الدراسعة باللغعة العربيعة واللغعة  الحدود اللغوية: -
 اإلنجليزية.

 منهج الدراسة :

ج البحت التجريبع  العذي يعدرس الظعاهرن معا من أجل تحقيق أهدا  الدراسة  فإن الباحثة تستعين بمنه
إدخععال تغيععر فعع  أحععد العوامععل ورصععد النتععائج  ذلععك مععن خععالل تطبيععق األسععلوب المعععرو  بالتجربععة القبليععة 
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والبعدية؛ حيت تقاس النتائج قبل إجراء التجربة ثم يعاد القياس مره أخرى بعد إجراء التجربة  ثعم يعتم تحليعل 
 .اختبار )ت( اإلحصائ نتائج االختبارات باستخدام 

  :وتشتمل الدراسة على المتغيرات التالية

التععدريس بالطريقعة العاديعة )طريقععة  –ويتمثعل فعع  طريقعة التعدريس  ويشعمل: أ المتغيير المسيتقل: .1
التععدريس التعععاون  باسععتخدام شععبكة فيسععبوك للتعععاون بععين الطععالب مععن خععالل  –المحاضععرن(  ب

 .مجموعة خاصة بتدريس المقرر

 وهو التحصيل األكاديم  للطالب. ر التابع:المتغي .2

 أدوات جمع البيانات :

  :اعتمدت الدراسة من أجل تحقيق أهدافها على األدوات التالية

االسعتبيان: وهععو مععن األدوات الرئيسععية لجمععا البيانععات فع  الدراسععة؛ حيععت تععم تحكيمععه مععن خععالل  .1
 . وتحقيق أهدا  الدراسة مجموعة من المحكمين للتأكد من قدرته على قياس المراد منه

مجموعععة متخصصععة للمقععرر موضععوع الدراسععة  تععم إنشععاؤها عبععر شععبكة التواصععل االجتمععاع   .2
 .فيسبوك وتمت إضافة طالب المجموعة التجريبية بها ليتم التواصل من خاللها

 .االختبار القبل  للتأكد من تساوي المستوى التحصيل  لطالب المجموعتين التجريبية والضابطة .3

 ختبار التحصيل  ف  نهاية المقرر ألفراد المجموعتين التجريبية والضابطة.اال .4

 خطة الدراسة :

تبدأ الدراسة بمقدمة منهجية  وقد جاء فيها تمهيد حول موضوع الدراسة  ثم عرض لمشعكلة الدراسعة  
جما البيانعات  وأهمية الدراسة  وأهدا  الدراسة وتساؤالتها مروًرا بحدود الدراسة ومنهجها  وكذلك أدوات

مععا ذكعععر للدراسععات السعععابقة العربيععة واإلنجليزيعععة  ومصععطلحات الدراسعععة وأخيععًرا ذكعععر لخطععوات إجعععراء 
 .الدراسة

  :الفصل األول: وعنوانه التدريس التعاوني

تناول هذا الفصل شرًحا مفصاًل الستراتيجية التدريس التعاون   ويوضح كي  أنها أحعد أشعكال العتعلم  
لطالب. كمعا يوضعح الفعرا بعين اسعتراتيجية التعدريس التععاون  وغيرهعا معن االسعتراتيجيات المتمحور حول ا

التدريسية؛ من عص  ذهن  وتعدريس تبعادل  والتعدريس معن خعالل الفريعق وغيرهعا معن االسعتراتيجيات. ثعم 
ل  يتدرج ليذكر أهعم األسعباب التع  تعدعو للتعدريس بهعذه الطريقعة  وكيع  أنهعا تعؤثر علعى المسعتوى التحصعي

للطالب  وكذلك على عالقتهم بزمالئهم واتجعاههم نحعو المقعرر  ثعم تبعدأ بشعرح مفصعل لمزايعا هعذه الطريقعة 
وأهميتها وأهدافها ما التركيز على عوامل نجاحها ولفت األنظار إلى األسباب الت  قد تعؤدي لفشعلها أو ععدم 

بععين التععدريس التعععاون  والتععدريس الوصععول للنتععائج المرغوبععة منهععا  وأخيععًرا ينتهعع  الفصععل بعقععد مقارنععة 
 التقليدي ف  محاولة إللقاء الضوء على أهمية الطريقة التعاونية.

  :الفصل الثاني: وعنوانه استخدام وسائل التواصل االجتماعية في العملية التعليمية

تحععدت هععذا الفصععل عععن مجموعععة مععن التعريفععات لشععبكات التواصععل االجتماعيععة  يععذكر األسععباب التعع  
الستخدام هذه الشبكات االجتماعية ف  العملية التعليمية خاصة ما يتعلعق بعالتعليم الجعامع  معا توضعيح  تدعو

لمجموعة المميزات الت  تتمتا بها هذه الشبكات  ويمكعن أن تعؤثر إيجابيًّعا علعى العمليعة التعليميعة  ثعم يتعدرج 
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ا فيسعبوك كمثعال لهعذه الشعبكات التع  الحديت لذكر الخصائص التعليمية لهذه الشبكات ما التركيز علعى موقع
يمكععن أن تصععبح بيئععة تعليميععة جذابععة  وتوضععيح لمجموعععة مععن التطبيقععات التعع  يقععدمها هععذا الموقععا  ويمكععن 
استغاللها ف  مجال التعلم. ثم يذكر مجموعة من التحديات يجب وضعها ف  االعتبار عند االعتماد على هعذه 

ميععة  كععذلك ذكععر للعوائععق التعع  قععد تحععول دون التوظيعع  األمثععل لهععذه المواقععا االجتماعيععة فعع  العمليععة التعلي
الشبكات. وينته  الفصل بذكر أهمية استخدام هذه المواقا للتدريس لطالب المكتبات علعى وجعه الخصعوص  
ما توضيح لبعض الخصائص الت  يجب أن يعرفها طالب المكتبات والت  تعينه مستقباًل على تقعديم خعدمات 

 مكتبية متطورن

  :الفصل الثالث: وعنوانه التصميم التجريبي للدراسة

ورد ف  هذا الفصل التصميم التجريب  للدراسة بدًءا باختيار عينعة الدراسعة وضعبط لمجموععة العوامعل 
غير التجريبية من أعمار الطالب وزمن التجربة والقائم بالتعدريس والمسعتوى العلمع  ألفعراد العينعة  معروًرا 

بل  من إعداد الختبعار التحصعيل الدراسع  للوقعو  علعى المسعتوى العلمع  ألفعراد العينعة  بمرحلة التطبيق الق
وكذلك االستبيان القبل  للدراسة للتعر  على اتجعاه الطعالب نحعو المقعرر  وصعواًل لمرحلعة التعدريس الفعلع  

تحعت الشعروط  للمقرر ألفراد المجموعتين التجريبية والضعابطة  ثعم التطبيعق البععدي ألدوات الدراسعة وذلعك
 .نفسها الت  خضا لها التطبيق القبل  والخروج بنتائج حول الدراسة

  :خاتمة الدراسة وتشتمل على النتائج والتوصيات وعناوين البحوت المقترحة

وقد اشتملت علعى مناقشعة لتسعاؤالت الدراسعة  والنتعائج التع  تعم التوصعل لهعا  معا تقعديم مجموععة معن 
 .عناوين لبحوت مقترحة لباحث  المستقبلالتوصيات والت  تشتمل على 

 وتنته  الدراسة بمجموعة من المالحق الت  ترى الباحثة أهميتها للدراسة.

 نتائج الدراسة :

  :مما تقدم تستطيا الباحثة الوصول إلى النتائج التالية

اد وتيدريس فيما يتعلق بفاعلية التدريس التعاوني في تنمية مهارات الطالب عن طريق المشاركة في إعد
  :المقرر

  :انقسمت فاعلية التدريس التعاون  ف  تنمية المهارات الطالبية إلى ثالثة أقسام

: توصععلت الدراسععة إلععى أن العمععل فعع  أواًل فيمييا يتعلييق بالتعيياون ميين خييالل العمييل فييي مجموعييات
عى الشععور بالمسعئولية لعدى كعل فعرد معن  أفعراد المجموععة؛ مجموعات قد أثر إيجابيًّا على الطعالب؛ حيعت نمَّ

ألن نجاح المجموعة معتمد على نجاح كل فرد من أفعراد المجموععة والعكعس صعحيح. كمعا أن هعذه الطريقعة 
سععاعدت الطععالب الخجععولين علععى التفاعععل مععا زمالئهععم وتخفيعع  الشعععور بالعزلععة لععديهم نتيجععة صععغر حجععم 

 .المجموعة

دراسة إلى أن المشاركة فع  إععداد المحتعوى توصلت ال ثانيًا فيما يتعلق بالمشاركة في إعداد المقرر:

ى لدى الطالب مهارات البحت عن المعلومات؛ ممعا أثعر إيجابيًّعا علعى تحصعيلهم األكعاديم   كمعا  الدراس  نمَّ
 أن اشتراك أكثر من طالب ف  إعداد المادن العلمية كان كفياًل بتغطية جميا جوانب الموضوع.

  :من خالل الممارسة العملية لها اتضح اآلت  :ريسثالثًا فيما يتعلق بالمشاركة في التد

أن مشاركة الطالب ف  التدريس لزمالئه قد ساعد على توضيح ونقل األفكار فيما بينهم  كما أنعه سعمح 
عى الشععور باإلنجعاز لعدى الطعالب وحسعن دافعيعتهم للعتعلم  إضعافة إلعى  لعرض وجهات النظعر المختلفعة  ونمَّ
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  العملية التعليمية وفرصة لخلق جو من النشاط والحيوية فع  القاععة الدراسعية  كونه وسيلة لكسر الروتين ف
وأخيًرا فقد ساعد الطالب القائم بعملية التدريس على اكتساب معرفة عالية نتيجة تنظيميه للمعادن العلميعة التع  

 .سيقوم بعرضها

  :تدريس التعاونيفيما يتعلق بكيفية االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي في تطبيق ال

 :من خالل إنشاء مجموعة على شبكة التواصل االجتماع  فيسبوك تم التمكن من اآلت 

 .مشاركة المحتوى التعليم  بجميا صوره سواء نص أو وسائل سمعية وبصرية

كمععا مكَّنععت هععذه الشععبكة االجتماعيععة مععن خلععق بيئععة تواصععلية بععين الطععالب وبعضععهم  وبععين الطععالب 
 .واألساتذن

دت أفراد المجموعة الواحدن علعى التواصعل وتبعادل اآلراء دون الحاجعة للتواجعد المعادي فع  مكعان ساع
 .واحد

  :فيما يتعلق بفاعلية التدريس التعاوني من وجهة نظر الطالب

وجد الطالب من خالل مشاركتهم فع  تجربعة التعدريس الفعليعة أن هعذه الطريقعة قعد حعولتهم معن مجعرد 
ٍ سلب  للمعلومة    :إلى مشارك إيجاب  ونشط ف  المحاضرات  ويُعزى ذلك إلى أنمتلق 

هععذه الطريقععة مكَّنععتهم مععن إقامععة عالقععات اجتماعيععة تعليميععة مععا زمالئهععم خاصععة زمععالء المجموعععة 
 .الواحدن

 .كما أنها سهلت من تبادل وجهات النظر المختلفة بين الطالب وبعضهم وبين الطالب واألساتذن

يقة مكَّنت الطالب من التواصل المباشر والمسعتمر معا أسعتاذ المعادن وذلعك معن إضافة إلى أن هذه الطر
 .خالل موقا التواصل االجتماع 

كمعععا أن المشعععاركة والتععععاون فععع  التحضعععير للمحاضعععرات وفععع  فهعععم المحتعععوى سعععاعد علعععى ترسعععيخ 
قرر.كما سعاعدت علعى المعلومات بالذهن وقلل من مشقة الدراسة  وذلك قد أثر إيجابيًّا على اتجاههم نحو الم

 أخذ آراء الطالب حول الموضوعات الهامة وذلك بسهولة شديدن.

  :فيما يتعلق بفاعلية التدريس التعاوني على المستوى التحصيلي للطالب

ععدَ  أن مععن إجمععال  خمسععة وثالثععين طالبًععا اشععترك فعع   -بخصععوص طععالب المجموعععة التجريبيععة  -ُوج 
% ظلعت 37% ارتفععت  وثالثعة عشعر طالبًعا بنسعبة 57  وذلك بنسعبة التجربة  ارتفعت نتيجة عشرين طالبًا
% انخفضعت نتيجعتهم  أمعا طعالب المجموععة الضعابطة فنجعد أن معن 6نتيجتهم كما ه   بينما طالبان بنسعبة 

%  بينمعا ععدد الطعالب العذين 39إجمال  واحد وثالثين طالبًا  ارتفعت نتيجة اثن  عشعر معنهم  وذلعك بنسعبة 
%  ف  حين انخفض المستوى التحصيل  لخمس طعالب 45ما ه  أربعة عشر طالبًا بنسبة ظلت درجاتهم ك

  :%. ومن وجهة نظر الباحثة تعود هذه النتيجة إلى اآلت 16بنسبة 

قصر فترن التجربة فه  لم تتجاوز سبعة أسعابيا؛ حيعت تععد فتعرن قصعيرن لهعذا النعوع معن التعلعيم العذي 
 .ائجهيحتاج إلى فترن أطول لك  تظهر نت

تبرم بعض أفراد المجموعة التجريبية لشعورهم بوقوع عبء زائد عليهم ناتج عن البحت ععن مقعاالت 
والحاجععة إلععى التفاعععل مععا األصععدقاء والعمععل الجمععاع   مععا اسععتهانة بعععض مععن أفععراد المجموعععة الضععابطة 
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فعراد المجمعوعتين  ومعن العتقادهم بأن العمل مخف  لمجموعتهم  مما أدى لتقليل دافعية عدد من الطعالب أل
 ثم تقارب الدرجات نسبيًّا عند االنتهاء من دراسة المقرر

 توصيات الدراسة :

  :بناًء على نتائج الدراسة يطيب للباحثة أن تتقدم بالتوصيات التالية

 إجراء دراسات مماثلة على عينات أكبر وعلى مقررات مختلفة ليتم تعميم النتائج. 
 قععرر النصععوص المتخصصععة باللغععة اإلنجليزيععة  وأن يكععون مواكبًععا ضععرورن التطععوير المسععتمر لم

 .للتطورات ف  قطاع المعلومات ف  العالم
  ضععرورن تععوفير التععدريب ألعضععاء هيئععة التععدريس والهيئععة المعاونععة فعع  الجامعععة وتععأهيلهم علععى

المعتعلم  استخدام استراتيجية التدريس التعاون   وغيرها معن االسعتراتيجيات التدريسعية ليتغيعر دور
  .من المتلق  السلب  إلى المشارك اإليجاب  والفعال ف  العملية التعليمية

 . ضرورن أن يتناسب الكم المقرر دراسته ما الوقت المتاح من الفصل الدراس 
   تضمين المقررات الدراسية أنشطة تسمح بتوظي  شبكات التواصل االجتماعية 
 .  عيعة علعى السعلبيات لتشعجيا الشعباب علعى اسعتخدام تلعك ترجيح إيجابيات مواقا التواصل االجتما

 .الشبكات كمصدر من مصادر التواصل والتعل م الذات 
  االهتمام بالتوعية والتوجيه المستمر لالسعتخدام األمثعل لمواقعا التواصعل االجتمعاع  لتفعيعل اإلفعادن

 .من مميزاتها وتجنب مخاطرها وعيوبها
 لععى دمععج التقنيععات الحديثععة فعع  المجععال التدريسعع  لتحسععين االهتمععام بتطععوير المقععررات والعمععل ع

 .وتطوير العملية التعليمية الجامعية  وإعادن تنظيم المحتوى بما يتماشى ما طبيعة العصر
  زيادن التركيز على أنماط التواصل اإللكترون  بين المتعلمعين واألسعاتذن؛ لمعا لعه معن أثعر فع  تنميعة

 دريسالمهارات المختلفة ورفا كفاءن الت

 

 


