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ملخص:
الناقد  التفكري  مهارات  تعزيز  يف  ودوره  الإلكرتوين  التعلم  فاعلية  درا�سة  هذه  تتناول 
القد�ص  الدرا�سة هم دار�سو جامعة  القد�ص املفتوحة. والفئة امل�ستهدفة لهذه  لدى دار�سي جامعة 

املفتوحة، وقد اُ�ستخدم املنهج الو�سفي والتجريبي.
التفكري  تعزيز  الإلكرتوين على  للتعلم  اإح�سائية  ذا دللة  تاأثرياً  اأن هناك  النتائج  واأظهرت 

النقدير، وعلى اجتاهات الدار�سني.
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Abstract:
This study examines the effectiveness of e- learning model in enhancing 

critical thinking of students at university level. The target population for this 
study is undergraduate learners enrolled Alqouds open university. Research 
Methodology approaches were: experimental and descriptive 

Findings revealed that there was a significant impact of the e- learning 
instruction on promoting critical thinking, and on learners’ attitudes toward 
e- learning. 

Keywords: critical thinking, e- learning. 
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مقدمة: 
املعلومات  تكنولوجيا  ل�ستخدام  مبتكرة  طرق  ا�ستحداث  يلزمه  الرقمي  الع�رص  يف  التعلم 
والت�سالت يف جمال التعليم، يقوم على نظريات وممار�سات جديدة، تهدف اإىل زيادة الهتمام 
وامل�ساركة من املتعلمني من خالل متركز املتعلم يف حوارية النهج �سمن اإ�سالح تربوي �سامل 

 . )Al- Khatib: 2009( للمناهج والأ�ساليب
تعددت تعريفات التعلم الإلكرتوين، اإل اأن جمملها كان يعك�ص توافقًا وا�سحًا بني اآراء اخلرباء 
والباحثني والرتبويني. فهو طريقة للتعلم با�ستخدام اآليات الت�سال احلديثة من حا�سب و�سبكاته 
وو�سائطه املتعددة من �سوت و�سورة ور�سومات واآليات بحث ومكتبات اإلكرتونية، وكذلك بوابات 
وتعزيزها  التعليمة  التعلمية  العملية  دعم  اأجل  من  الف�سل  يف  اأم  بعد  عن  كان  �سواء  الإنرتنت 
وتي�سريها )املو�سى واملبارك، 2005، �ص 219( . اأي اإنه التعلم الذي ي�ستخدم تكنولوجيا الت�سالت 
وال�سبكات من اأجل اإن�ساء املحتوى التعلمي للمتعلم وتقدميه يف بيئة تعلم بديلة عن التفاعل وجهًا 
لوجه، ويعتمد اأ�سال على ممار�سة اأن�سطة التعلم عن بعد، واإذا ت�سمن اأن�سطة اأو لقاءات وجها لوجه، 
اأ�سبح التعلم تاآلفي )مدمج( Blended Learning، وهذا هو ال�سكل الغالب للتعلم الإلكرتوين يف )ج. 

ق. م(. 
والتعامل  املعرفة،  والتنقيب عن  البحث  اإىل  املتعلمني  الإلكرتوين وحاجة  التعلم  ويف ظل 
مع ما ي�ستجد من مواقف حياتية وم�سكالت تعليمية م�ستحدثة يف ع�رص املعلومات، فاإن العملية 
التفكري  العليا، وبخا�سة مهارات  التفكري  اإك�سابهم مهارات  اإىل  اأن تهدف  الرتبوية احلالية يجب 

الناقد )م�سطفى، 2004، �ص 9(.  
يعّرف التفكري الناقد على اأنه عملية تبني قرارات تقوم على تق�سي الدقة يف مالحظة الوقائع 
التي تت�سل باملو�سوعات، ومناق�ستها وتقوميها باأ�سلوب علمي بعيد عن التحيز، والتقيد باإطار 

العالقات ال�سحيحة الذي ينتمي اإليه هذا الواقع )عفانة، 1998(. 
بلوم   ت�سنيف  يف  الثالثة  العليا  املعرفية  امل�ستويات  ا�ستخدام  الناقد  التفكري  يتطلب 
اهتمام  على  ا�ستحواذاً  املركب  التفكري  اأ�سكال  اأكرث  من  ويعد   ، التقومي(  الرتكيب-  )التحليل- 
يطور  اأن  اإىل  الأكادميية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  معظم  وت�سبو  الرتبويني.  واملفكرين  الباحثني 

م�رصفوها اأن�سطة وامتحانات حتفز التفكري الناقد لدى املتعلمني. 
وت�سري الدرا�سات الرتبوية اإىل اإن التفكري الناقد ل يرتبط مبرحلة عمرية معينة، ولي�ص موجوداً 

بالفطرة عند الإن�سان، فمهارته متعلمة و حتتاج اإىل مران و تدريب، و�سرب. 
وميكن ت�سنف مهارات التفكري الناقد بالقدرة على التميز بني احلقيقة والراأي، وتقومي دقة 

امل�سدر، والتمييز بني الفر�سيات والنتائج )ال�سامرائي واآخرون، 2000( . 
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أهمية البحث:  
نظرا حلداثة جتربة التعلم الإلكرتوين يف فل�سطني عامة، وجامعة القد�ص املفتوحة خا�سة، 

فاإن لهذه البحث اأهمية خا�سة، ميكن تلخي�سها مبا ياأتي: 
مهارات  وحتديداًعلى  التعلم،  خمرجات  على  الإلكرتوين  التعلم  اأثر  بيان  يف  الإ�سهام   1 .

التفكري الناقد. 
. 2 التعرف على م�ستويات التفكري الناقد عند دار�سي جامعة القد�ص املفتوحة، الأمر الذي 

اأن ي�ساعد املربني يف ت�سخي�ص مواطن القوة عند الدار�سني وتعزيزها، ومواطن  ميكن 
ال�سعف وعالجها. 

. 3 اإفادة املهتمني يف جامعة القد�ص املفتوحة من حيث جدوى توظيف التعلم الإلكرتوين، 

وو�سع الأ�س�ص واملعارف مو�سع التطبيق للك�سف عن حدودها وكفايتها و�سالحيتها 
ات املختلفة.  للتطبيق واأداء املهمَّ

أهداف البحث: 
يهدف هذا االبحث اإىل: 

التعرف اإىل م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى دار�سي جامعة القد�ص املفتوحة.  1 .

حتديد اأثر التعلم الإلكرتوين على تنمية مهارات التفكري الناقد لدى الدار�سني يف جامعة  2 .

القد�ص املفتوحة. 

مشكلة البحث: 
الناقد، والذي لحظه  التفكري  الدار�سني اجلامعيني يف جمال  ال�سعف امللحوظ لدى  ب�سبب 
يف  الناقد  التفكري  اأهمية  وب�سبب  اجلامعي.  الإ�رصاف  جمال  يف  الطويل  عملهما  اأثناء  الباحثان، 
حل م�سكلة العجز يف التفكري عند مواجهة الدار�سني للم�سكالت املختلفة )القي�سي، 2000( . اأ�سبح 
التي ميكن من خاللها  ال�سبل  اإيجاد  الرتبوية  القرارات  واأ�سحاب  ال�سيا�سات  وا�سعي  على  لزاما 
تنمية مهارات م�ستويات التفكري الناقد )عبد الرازق، 2001(. وبخا�سة اأن التعلم اللكرتوين له قدرة 
يف تطوير التفكري ب�سكل عام، وتزويد الدار�سني مبهارات ا�ستك�ساف املعلومات والفكار ومتيزها 
ومهارة تبادل املعلومات يف ظل ع�رص تدفقت فية املعرفة )الطلبة، 2008، �ص 34(. ولهذا اأ�سبح 
الإلكرتوين يف اجلامعات، ومعرفة مدى تاثريه يف تطوير  التعلم  اأ�سلوب  ال�سوء على  اإلقاء  لزامًا 
اأثر التعلم اللكرتوين على  مهارات التفكري الناقد لدى الدار�سني. لذلك جاءت هذه البحث ملعرفة 
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التفكري الناقد لدى دار�سي جامعة القد�ص املفتوحة من خالل الإجابة عن ال�سوؤال الرئي�ص الآتي: 
القد�س  جامعة  دار�سي  لدى  الناقد  التفكري  تنمية  على  الإلكرتوين  التعلم  اأثر  »ما 

املفتوحة؟«

أسئلة البحث: 
يحاول هذا البحث الإجابة عن الأ�سئلة الآتية: 

ما م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى دار�سي جامعة القد�ص املفتوحة امللتحقني يف  1 .
اأحد مقررات التعلم الإلكرتوين؟ 

هل يوجد ارتباط بني متو�سط مهارات التفكري الناقد واجلن�ص لدى دار�سي جامعة القد�ص  2 .
املفتوحة؟ 

لدى  الناقد  التفكري  مهارات  م�ستويات  تنمية  يف  الإلكرتوين  التعلم  ا�ستخدام  اأثر  ما  3 .
جمموعة البحث؟ 

جمموعة  لدى  الناقد  التفكري  مهارات  تطوير  على  الكرتونيًا  مقرر  تعليم  فاعلية  ما  4 .
البحث؟ 

فرضيات البحث: 
انبثقت عن اأ�سئلة البحث الفر�سيات الآتية: 

توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )α = 0.05(. 1 بني م�ستويات مهارات التفكري 
الناقد اخلم�سة تعزى ملتغري للجن�ص. 

م�ستويات  متو�سطات  بني   2 .)α = 0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد 
مهارات التفكري الناقد اخلم�سة تعزى لطريقة التعلم. 

م�ستويات  متو�سطات  بني   3 .)α = 0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد 
مهارات التفكري الناقد تعزى للتفاعل امل�سرتك بني طريقة التعلم ومتغرياجلن�ص. 

الدراسات السابقة: 
اأول- درا�سات تتعلق بالتفكري الناقد:  ◄ 

فيما يتعلق بالدرا�سات التي تتعلق مب�ستويات مهارات التفكري الناقد عند طلبة اجلامعات، 
وعالقته  الناقد،  التفكري  مهارات  م�ستوى  معرفة  اإىل  هدفت  درا�سة   )1999( العطاري  اأجرت  فقد 
مبركز ال�سبط، وبع�ص املتغريات الأخرى لدى عينة من طلبة اجلامعات الفل�سطينية عددها )182( 
طالبًا وطالبة، من تخ�س�سات علمية واأدبية، من ال�سنة الثانية والثالثة والرابعة، وقد ا�ستخدمت 
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الباحثة ا�ستمارة للبيانات ال�سخ�سية، ومقيا�ص Roster ملركز ال�سبط، واختبار كلفورنيا لقيا�ص 
التفكري الناقد California Critical Thinking Skill Test حيث قامت الباحثة بتعريبه وتعديله مبا 
يالئم البيئة الفل�سطينية. وقد تو�سلت الباحثة اإىل جمموعة من النتائج؛ متثلت بوجود اختالفات 
يف م�ستويات التفكري الناقد بني اأفراد العينة، واأن الإناث تفوقن على الذكور يف مهارتي التحليل 

وال�ستقراء، اإل اأنه ل يوجد اختالف بني اأفراد العينة على الدرجة الكلية للتفكري الناقد. 
ودر�ص عدد من الباحثني تاأثري الأ�ساليب التعلمية املختلفة على التفكري الناقد لدى تالميذ 
املدار�ص، من تلك الدرا�سات ما قام به اإبراهيم )2006( حيث در�ص اأثر )املوديالت( التعليمية يف 
تعليم الريا�سيات على التح�سيل والتفكري الناقد يف حمافظة بيت حلم، وتكونت العينة من )46( 
تلميذاً وتلميذة من ال�سف التا�سع. ا�ستخدم الباحث اختبار واط�سون- جل�رص، وانتهى البحث اإىل 
وجود تدٍن يف م�ستويات مهارات التفكري الناقد لدى التالميذ، واأنه ل يوجد اختالف يف م�ستويات 
اأ�سلوب  با�ستخدام  تنميتها  املهارات ميكن  تلك  واأن  والذكور،  الإناث  الناقد بني  التفكري  مهارات 

)املوديالت( التعليمية. 
وا�ستخدم اأبو جزر )2005( اأن�سطة بيئية، ودر�ص اأثرها على تطوير م�ستويات مهارات التفكري 
حيث  الأ�سا�سي،  العا�رص  ال�سف  طلبة  من  وطالبة  طالبًا   )122( من  البحث  عينة  وتكونت  الناقد، 
ا�ستخدم اختبار واط�سون- جل�رص، وقد دلت النتائج على تقدم يف مهارات م�ستويات التفكري الناقد، 

مع تفوق الإناث على الذكور يف مهارة تقومي املناق�سات. 
كما هدفت درا�سة اأجراها خليفة )2001( للك�سف عن اأثر ا�ستخدام اأ�سلوب حل امل�سكالت يف 
تنمية مهارات التفكري الناقد لدى تالميذ ال�سف الثامن الأ�سا�سي يف مادة العلوم، وقد ا�ستخدم 
اختبار واط�سون- وجل�رص للتفكري الناقد، وتو�سل البحث اإىل تدين م�ستويات مهارات التفكري الناقد 

لدى التالميذ واإىل جدوى اأ�سلوب حل امل�سكالت على تطوير الدرجة الكلية للتفكري الناقد.  
ثانيا- درا�سات تتعلق بالتعلم اللكرتوين:  ◄ 

لكي نقف على مدى الهتمام العاملي بتطبيق التعلم الإلكرتوين ن�ستعر�ص بع�ص التجارب 
العاملية التي اأوردها الطلبة يف العام الدرا�سي )2008( ، ففي والوليات املتحدة الأمريكية انت�رص 
التعلم الإلكرتوين على نطاق وا�سع، حيث �سجل اأكرث من 500 األف طالب عام 2006 يف اأحد برامج 
التعلم املطروحة اإلكرتونيا يف 38 ولية اأمريكية، مع ا�ستمرار وا�سح يف منو معدل الت�سجيل، يرافق 
ذلك تزايد اأعداد املعلمني و�سناع ال�سيا�سة الذين يعرتفون بفوائد التعلم الإلكرتوين. ويف املدار�ص 
الأ�سرتالية اأدخلت �سيا�سة التعلم الإلكرتوين اإىل %30 من املدار�ص، وبتمويل حكومي. اأما يف ال�سني 
فاإن الكلفة املرتفعة خلدمة النرتنت جعلت تطبيق التعلم اللكرتوين حمدوداً اإل اأنه -وح�سب راأي 
كندا  يف  الإلكرتوين  التعلم  ا�ستخدام  ويتنامى  واعد.  مب�ستقبل  يب�رص  ال�سينيني-  املتخ�س�سني 
على  اللكرتوين  التعلم  اأ�سكال  اأحد  ي�ستخدمون  الذين  ن�سبة  زادت  فقد  واجلامعات،  املدار�ص  يف 
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%50، وهذه الن�سبة يف تناٍم م�ستمر. ودخل التعلم اللكرتوين تركيا بقوة منذ عام 1995، واأن�سئت 
امل�ساريع لتطوير املناهج وتدريب املدر�سني، وتاأمل تركيا اأن ي�سل عدد الطلبة امل�ستفيدين من 
م�ساريع التعلم اللكرتوين عام 2011 اإىل 3 ماليني طالب. ويف عام 2006 بلغ عدد الطلبة امل�سجلني 

يف اأحد اأ�سكال التعلم الإلكرتوين يف �سنغافورة 400 األف طالب، وهذا الرقم يف تناٍم م�ستمر. 
الإلكرتوين، فدربت  التعلم  الرتبية والتعليم امل�رصية �سيا�سة ن�رص  وعربيا، فقد تبنت وزارة 
ما يزيد عن 850 الف معلم، وهدفت من وراء ذلك اإىل ا�رصاك ما يزيد عن 14 األف مدر�سة ب�سبكات 
اململكة  وتبنت   .2012 عام  نهاية  مع  اإليها  الإلكرتوين  التعلم  تطبيق  لإدخال  متهيداً  الإنرتنت، 
ما  ربط  اإىل  يهدف   2000 عام  بداأ  مب�رصوع  الإلكرتوين  التعلم  تطبيق  جتربة  الها�سمية  الأردنية 
يزيد عن 2017 مدر�سة يف اأنحاء اللملكة ب�سبكة الإنرتنت والنرتانت، كما ُدرِّب كادر من املعلمني 
املوؤهلني لتطبيق التعلم الإلكرتوين. وقد لقي التعلم اللكرتوين منذ عام 2005 دعمًا من القيادات 
جميع  يف  اللكرتوين  التعلم  ت�ستخدم  مدار�ص  واأن�سئت  واجلامعات  املدار�ص  اإىل  واأُدخل  الرتبوية 

مقرراتها )Smart School(  )امل�سدر ال�سابق( .  
التعلم  تبنى  عن   2005 عام  الفل�سطيني  لالقت�ساد  العام  الجتماع  يف  اأُعلن  فل�سطينا 
الإلكرتوين باعتباره واحداً من اأهداف بناء القدرات الب�رصية واملادية يف قطاع التعلم التكنولوجي 
لتزويد الطلبة الفل�سطينني باملهارات واملعارف واخلربات التي تعزز فر�ص التحاقهم ب�سوق العمل، 

وت�سهم يف تطويراقت�ساد فل�سطيني معتمد على جمتمع املعرفة. 
ومن الدرا�سات التي ت�سري اإىل اختالف خمرجات التعلم للكرتوين عن التعليم التقليدي، درا�سة 
جرت يف جامعة هارفارد عام 2002، تبني باأنه قد حدث حت�سٌن يف تعلم الطالب عندما اأ�سيفت 
�ساعات تدري�سية يف ف�سول تقليدية اإىل امل�ساقات التي تدر�ص اإلكرتونيًا، بل اإن درجة الر�سا لدى 
الطالب قد زادت بدرجة دالة اإح�سائيًا باملوازنة مع زمالئهم الذين در�سوا املقرر نف�سه بالتعليم 
الإلكرتوين فقط اأو بالتعليم التقليدي فقط، كما ُوِجد اأن كتابة التقارير من قبل الطالب الذين تعلموا 
تعلمًا مدجما كانت اأكرث جودة، واأ�رصع يف الت�سليم، واأف�سل يف النوعية من التقارير نف�سها التي 
اأعدها زمالوؤهم الذين تعلموا تعلمًا اإلكرتونيًا اأو تقليديا فقط. وقد اأعلنت جامعة اإلينوى الأمريكية 
عن م�رصوع اجلامعة لن�رص امل�ساقات الدرا�سية حلوايل ت�سعة وثالثني تخ�س�سًا اأكادمييًا على �سبكة 
الإنرتنت من نوع التعلم الإلكرتوين، وقد نوه امل�سوؤولون عن اجلامعة اأن هذا امل�رصوع لن يكون 
يات نف�سها بل داعمًة لها وم�ساعدًة  بدياًل عن امل�ساقات التقليدية التي تقدمها اجلامعة حتت امل�سمَّ
اأن حتول  البعيد  اأو  العاجل  القريب  واأن اجلامعة ل تنوي يف  الأكادميي،  للطالب لرفع م�ستواهم 
مقرراتها اإىل مقررات اإلكرتونية بالكامل، كما اأو�سحت اأن هناك طالبًا واحداً من بني كل ثالثة 
طالب م�ّسجاًل يف م�ساق واحد لدرا�سته على ال�سبكة، واأن طالبًا واحداً من بني كل �ستة طالب يف�سل 
درا�سة امل�ساقات كلها على ال�سبكة، ووجد اأن التعلم اللكرتوين قد بداأ يحل تدريجيا حمل التعلم 

التقليدي يف معظم موؤ�س�سات التعليم )�سالمة، 2005( . 
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اأما بالن�سبة للدرا�سات التي توؤكد عدم وجود فروق بني خمرجات التعلم املدمج، وبني التعلم 
طالبًا �سجلوا يف   212 اأن  اأظهرت  املتحدة  الوليات  اإحدى جامعات  درا�سة يف  فهناك  التقليدي، 
مقرر حمادثة لغوية، وُدر�سوا من قبل 8 معلمني، منهم من قرر اأن ي�سارك يف التعليم بطريقة التعلم 
اأنه ل توجد  املدمج، ومنهم من قرر ا�ستخدام الطريقة التقليدية، وقد ُوجد من خالل هذه البحث 
درجات  التقليدية وبني  بالطريقة  در�سوا  الذين  الطالب  درجات  اإح�سائية بني  دللة  ذات  فروق 

 . )Fu, 2006( الطالب الذين در�سوا بطريقة التعلم املدمج
ومن خالل ما ُعر�ص من درا�سات يت�سح لنا اأن التعلم الألكرتوين يعد بدياًل منطقيًا وعلميًا 
للتعلم التقليدي،  وبخا�سة يف اجلامعات و املعاهد التي تتبنى التعلم عن بعد، كما ميكن اأن يكون 

اأعلى عائداً واأقل كلفة وتطوراً. 

حدود البحث: 
التعلم  اأ�سكال  باأحد  امللتحقون  املفتوحة  القد�ص  جامعة  دار�سو  الب�رصي:  املحدد  ♦ 

اللكرتوين املعرو�سة يف اجلامعة. 
. املحدد الزماين:  العامان الدرا�سيان 2009 - 2008 و 2010 - 2009 ♦

املحدد املكاين:  ال�سفة الغربية/ فل�سطني.  ♦ 

املحدد املفاهيمي:  حددت يف املفاهيم وامل�سطلحات الواردة فيه.  ♦ 

منهج البحث: 
املنهجان: التجريبي والو�سفي.  ♦ 

جمتمع البحث: 
اعترب  املفتوحة  القد�ص  دار�سي جامعة  لدى  الناقد  التفكري  م�ستويات  اإىل  التعرف  اأجل  من 
جامعة  دار�سي  جميع  املتاح  واملجتمع  املفتوحة،  القد�ص  جامعة  دار�سي  جميع  البحث  جمتمع 

القد�ص املفتوحة امللتحقني باأحد اأ�سكال التعلم الإلكرتوين يف جامعة القد�ص املفتوحة. 

عينات االبحث: 
اختريت ثالث عينات لجراء البحث وهي كما ياأتي: 

 ♦ 214 من  وتكونت  الناقد،  تفكريها  م�ستويات  قيا�ص  اأجل  من  اختريت  ع�سوائية:  عينة 
دار�سًا ودار�سة، ممن �سجلوا يف اأحد اأ�سكال التعلم الإلكرتوين يف )ج. ق. م( . 
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يف  عليها  البحث  لإجراء  ودار�سة  دار�سًا   ♦ )15( قوامها  عينة  ُحددت  ا�ستطالعية:  عينة 
باملقرر  لاللتحاق  طلب  منوذج  وفق  وُح��ددت   ،2008 - 2009 عام  من  الثاين  الف�سل 

الإلكرتوين ملقرر مناهج االبحث العلمي ملن يرغب من دار�سي منطقة القد�ص التعليمية
عينة ق�سدية )جمموعة البحث( : اختريت بهدف درا�سة اأثر التعلم اللكرتوين على تنمية  ♦ 

مهارات التفكري الناقد لدار�سي جامعة القد�ص املفتوحة، وتكونت من 65 دار�سًا ودار�سة 
من منطقة القد�ص والعيزرية، در�سوا مقرراً بطريقة التعلم الإلكرتوين، من اأجل تق�سي اأثر 

ذلك على التفكري الناقد عليها. 

متغريات البحث: 
املتغريات امل�ستقلة:  1 .

طريقة التعلم - 

اجلن�ص  - 

املتغريات التابعة:  2 .

متو�سط مهارات التفكري الناقد.  - 

تصميم البحث: 
يتبع هذا االبحث ت�سميم املجموعة الواحدة والختبار القبلي والختبار البعدي XOX، حيث 
 X يخ�سع اأفراده جمموعة، االبحث لختبار قبل املعاجلة )الختبار القبلي( ، ثم تخ�سع للمعاجلة

فرتة من الزمن، ومن ثم يتم اختبارها بعد انتهاء املعاجلة )الختبار البعدي( . 

املعاجلات اإلحصائية: 
ا�ستخدام برنامج EXCEL , SPSS يف: 

ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية.  1 .

اختبار t. 2 وحتليل التباين من اأجل قيا�ص اأثر كل من: 
طريقة التعلم على متو�سط مهارات التفكري الناقد.  - 

اجلن�ص على مهارات التفكري الناقد.  - 

حتليل التباين الثنائي من اأجل قيا�ص كل من تاأثري اجلن�ص وطريقة التعلم على م�ستويات  3 .

التفكري الناقد.
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مصطلحات البحث: 
حا�سوب  من  احلديثة  الت�سال  اآليات  با�ستخدام  للتعلم  طريقة  هو  الإلكرتوين:  ◄ التعلم 
ومكتبات  بحث  واآليات  ور�سومات،  و�سورة،  �سوت  من  املتعددة  وو�سائطه  و�سبكاته 
هو  املهم  الدرا�سي،  الف�سل  يف  اأو  بعد  عن  �سواء  الإنرتنت  بوابات  وكذلك  اإلكرتونية، 
ا�ستخدام التقنية بجميع اأنواعها يف اإي�سال املعلومة للمتعلم باأق�رص وقت، واأقل جهد، 

 . )Galagan, 2001( واأكرب فائدة
التعلم املدمج: ◄ هواجلمع بني اأمناط عدة من التعليم، مثل التعلم اللكرتوين مع التعلم 
التقليدي وجهًا لوجه والتعلم الذاتي، ويق�سد بالتعلم املدمج مزج اأو خلط اأدوار املعلم 
الإلكرتوين،  الف�سول الفرتا�سية واملعلم  التقليدية مع  الدرا�سية  الف�سول  التقليدية يف 
اأي اأنه تعلم يجمع بني التعلم التقليدي وبني التعلم الإلكرتوين. واأف�سل مفتاح للتوليفة 
 Byrne,( هو الذي يجمع بني طرق عدة خمتلفة للح�سول على اأعلى اإنتاجية باأقل تكلفة

 .)2004

)ASTD( باأنه الدمج املخطط له لأي مما  كما عرفته اجلمعية الأمريكية للتدريب والتطوير 
والأدوات  الذاتي  التعلم  املتزامن،  غري  اأو  املتزامن  التعاون  لوجه،  وجهًا  احلي  التفاعل  ياأتي:  

 )Fu, 2006(  .امل�ساعدة على حت�سني الأداء
بيئة  توفري  تقوم على  النرتنت،  تعلمية عرب  تعليمية  تقنية  الفرتا�سية: ◄ هي  ال�سفوف 
الأن�سطة  واإجراء املناق�سات، وتنفيذ  اللقاءات  �سفية تفاعلية، ميكن من خاللها تقدمي 
املنهجية والالمنهجية، بجودة غرفة ال�سف العادية نف�سها وكفاءتها، وتتيح للدار�سني 
واملعلمني ح�سور اللقاءات وال�سرتاك يف جميع اأن�سطة ال�سف الفرتا�سي عرب النرتنت، 

دون احلاجة للتواجد الفيزيقي يف الغرف ال�سفية )جامعة القد�ص املفتوحة، 2009( 
 ◄ )Open Source امل�سدر  مفتوحة  الإلكرتوين  التعليم  اإدارة  اأنظمة  اأحد  هو  املوديل: 
)Software ، �سمم على اأ�س�ص تعليمية لي�ساعد م�رصف املقرر على توفري بيئة تعليمية 

اإلكرتونية، وهو وعاء للم�ساقات والأن�سطة التعليمية، ويعّد: 
اأحد من�سات التعليم اللكرتوين - 

 - )CMS- Course Management System(  اأحد اأنظمة اإدارة امل�ساقات
- .)LMS- Learning Management System( اأحد اأنظمة اإدارة التعليم

 - LCMS- Learning Content Management( التعليم  حمتويات  اإدارة  اأنظمة  اأح��د 
.)System
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مستويات مهارات التفكري الناقد: 
هي الدرجة التي يح�سل عليها املتعلم يف اختبار واط�سون – جلي�رص املعدل للتفكري الناقد، 
الذي ي�سمل خم�ص مهارات اأ�سا�سية تكون يف جمموعها التفكري الناقد، وهذه املهارات كما وردت 

يف عبد ال�سالم و�سليمان )1982(  هي: 
: وهي قدرة تتعلق بتفح�ص  ♦ )Hypotheses Prediction Skill( :مهارة التنبوؤ بالفرتا�سات

احلوادث، اأو الوقائع، وُيحكم عليها يف �سوء البيانات اأو الأدلة املتوافرة. 
اأو  م�سوغات  اإعطاء  على  القدرة  يف  وتتمثل   ♦ :)Interpretation Skill( التف�سري:  مهارة 
العقل  يقبلها  التي  امل�ساهدة  احلوادث  اأو  الوقائع  �سوء  يف  معينة  نتائج  ا�ستخال�ص 

الإن�ساين. 
: وهي قدرة املتعلم على التمييز  ♦ )skill Evaluation Discussion( :مهارة تقومي املناق�سات

بني مواطن القوة وال�سعف يف احلكم على ق�سية يف �سوء الأدلة الوا�سحة. 
مهارة ال�ستنباط: )Inference Skill(: ♦ وتتمثل يف قدرة ا�ستخال�ص املتعلم للعالقات بني 
الوقائع املعطاة له، بحيث يحكم على مدى ارتباط نتيجة ما م�ستقة من تلك الوقائع 

ارتباطا حقيقيا اأم ل، بغ�ص النظر عن �سحة الوقائع املعطاة. 
وتتمثل يف قدرة املتعلم على التمييز بني درجات  ♦  :)Deduction Skill( :مهارة ال�ستنتاج

احتمال �سحة اأو خطاأ نتيجة ما، تبعا لدرجة ارتباطها بوقائع معينة معطاة. 

اخلطوات اإلجرائية للدراسة: 
جاءت اخلطوات الإجرائية كما ياأتي: 

اأول: بناء اأدوات البحث وهي: ◄ 

الناقد املعدل ♦  التفكري  لقيا�ص مهارات  واط�سون- جلي�رس  اختبار  الأوىل:  البحث  اأداة 
وهدفها قيا�ص مهارات التفكري الناقد عند دار�سي جامعة القد�ص املفتوحة. 

 Watson- اختري اختبار واط�سون- جل�رص املعدل والأكرث �سيوعا لقيا�ص مهارات التفكريالناقد
اخلرباء  من  عدد  قبل  من   2001 عام  وطور  عرب  الذي   Glaser Critical Thinking Appraisal

الفل�سطينيني )خليفة، 2001( . ويتكون من 150 فقرة، وهو من نوع الختيار من متعدد مق�سمة اإىل 
خم�سة اختبارات فرعية تقي�ص مهارة التفكري الناقد اخلم�سة )التنبوؤ بالفرتا�ص، والتف�سري، وتقومي 

   األداه محفوظة إلكترونياً لدى مركز ICTC / جامعة القدس املفتوحة- رام اهلل.
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مهارات  من  رئي�سة  مهارة  لكل  فقرة   )30( ُو�سعت  وقد   . وال�ستنتاج(  وال�ستنباط،  املناق�سات، 
التفكري الناقد، واعتربت اختباراً منف�ساًل، مبعنى اأن اختبار واط�سون- جل�رص ي�ستمل على خم�سة 

اختبارات )فرعية( تقي�ص املهارات الرئي�سية للتفكري الناقد وهي: 
.) مهارة التنبوؤ بالفرتا�ص وا�ستملت على الفقرات )1 - 30 -

مهارة التف�سري وا�ستملت على الفقرات )31 - 60(.  -
 .) مهارة تقومي املناق�سات وا�ستملت على الفقرات )61 - 90 -

مهارة ال�ستنباط )91 - 120(. -
مهارة ال�ستنتاج )121 - 150(. - 

ثالثة  يتبعها  ع��ب��ارات،   )10( على  الأوىل  الأرب��ع��ة  الختبارات  من  اختبار  كل  يحتوى 
افرتا�سات، وعلى الدار�ص اأن يقرر اإذا كانت تلك الفرتا�سات واردة، اأو مرتتبة اأو قوية اأو �سحيحة، 
بحيت يح�سل على عالمة يف كل مرة اأ�ساب يف القرار. اأما الختبار اخلام�ص وهو لقيا�ص مهارة 
ال�ستنتاج، فقد احتوى )6( عبارات حتتوي على وقائع يفرت�ص اأنها �سحيحة، تبع كل منها )5( 
ا�ستنتاجات، على الدار�ص اأن يقدر درجتها من ال�سحة اأو اخلطاأ، ويح�سل الدار�ص على عالمة لكل 

تقدير �سليم. 
وقد ُحوِّل الختبار بفروعه اخلم�سة اإلكرتونيا، بحيث روعيت نقاط عدة ل�سمان عدم متكن 
الدار�ص من اإعادة الإجابة اأو الحتفاظ بها، اإل حني ي�سمح له من قبل الباحثني، وذلك يف نهاية 

البحث، وتلك النقاط هي الآتية: 
•ي�ستطيع الدار�ص اأن يجيب على كل اختبار من الختبارات اخلم�سة منفرداً، ومن ثم يحفظ  	

النتائج على خادم )Server( اجلامعة فقط. 
•عدم امكانبة طباعة اأو حفظ اأي جزء من الختبار على ملفات خا�سة.  	

•عدم قدرة الدار�ص على اإعادة الإجابة على اأي من الختبارات اخلم�سة بعد حفظها.  	

• اأيام.  اإمكانية الإجابة على الختبارات خالل )10(	
�سحيحة  فقرة  لكل  عالمة  الدار�ص  ُيعطى  بحيث  اإلكرتونيا،  يتم  المتحانات  •ت�سحيح  	

اأجاب عليها، و�سفراً لكل فقرة اأجاب عليها خطاأ. 
• اأيام عر�سه على املوقع الإلكرتوين  ُيحظر على الدار�سني الإجابة عن الختبار بعد )10(	

اأوتوماتيكيا، وُي�سحب المتحان من موقع اجلامعة. 
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مت  اكتفى ب�سدق الأداة وثباتها تربويًا وعلميًا بالطريقة التي حتقق منهما خليفة، حيث ُحكِّ
الأداة من طرف عدد من املحكمني من برنامج الدرا�سات العليا/ ق�سم الرتبية جامعة القد�ص. 

م الختبار اإلكرتونيا من قبل عدد من اخلرباء يف هذا املجال من مركز  ICTC يف )ج.  وُحكِّ
ق. م( ، من حيث: 

األية الدخول  •منا�سبة الأداة ل�ستخدام دار�سي )ج. ق. م( امل�سجلني اإلكرتونيا من حيث  	

و�رصعته و�رصيته. 
•�سهولة الإجابة عليه وتخزين الإجابات.  	

•معقولية املدة الزمنية التي ت�ستغرقها الإجابات، وكذلك املدة املتاحة لالإجابة عليها.  	

وُطبقت األداة على عينة استطالعية من دارسي )ج. ق. م( غير عينة البحث. 

اأداة البحث الثانية: املقرر الإلكرتوين:  ♦ 

لدى  الالزمة  ال�ستعدادات  توافر  اإىل  اإلكرتونيا  العلمي  االبحث  مناهج  مقرر  بناء  هدف 
الدار�سني لتطوير مهارات التفكري الناقد لديهم بتهيئة الظروف التدريبية واخلربات املنا�سبة التي 

جتعلهم يتفاعلون معها مرات متعددة. 
وقد ُبني وفق الجراءات الآتية: 

وحدات  ثماين  ي�سمل  الذي  العلمي،  االبحث  مناهج  مقرر  وهي  العلمية  املادة  حتديد  - 

تعليمية واملعتمد من قبل جامعة القد�ص املفتوحة طبعة 2008، وقد اختري هذا املقرر 
لالأ�سباب الآتية: 

تطويره  فائدة  ت�سمل  اأن  فيمكن  اجلامعة،  دار�سي  جلميع  اإجباري  تاأ�سي�سي  مقرر  •اأنه  	

اإلكرتونيا جميع الدار�سني. 
•اإنه من املقررات التي يجري التعامل معها اإلكرتونيا من قبل املبتدئني، والأكرث معرفة  	

بالتكنولوجيا على حد �سواء. 
•اأُعدت املادة التعلمية اإلكرتونيا من خالل برجمية املوديل، حيث جزئت املادة التعلمية  	

اإىل ثماين وحدات، عنونت بعنوان مطابق لعنوان الوحدة يف الكتاب املقرر، ولكل وحدة 
اإطار منف�سل عن الوحدات الأخرى، وتفتح بتاريخ حمدد يتحكم فية امل�رصف، وحددت 
اإمكانية  مع  اأ�سافية  وقراءات  التعلم  وم�سادر  الرئي�سة  واملوا�سيع  التعلمية  اأهدافها 
التوا�سل مع امل�رصف والزمالء بطريفة متزامنة وغري متزامنة، كما اأتبعت معظم الوحدات 
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باأن�سطة تعليمية على مهمات او اختبارات، وبلقاءات عرب ال�سفوف الفرتا�سية. وال�سكل 
الآتي يو�سح منوذجًا لوحدة تعليمية: 

 �سكل 1: منوذج وحدة تعليمية

�سممت حلقات النقا�ص كي تنمي مهارات التفكري الناقد عن طريق الإلتزام بالنقد العلمي، 
وعدم القفز اإىل النتائج، اإ�سافة اىل مناق�سة الدار�ص، والتحاور ورفعه باأ�سئلة من قبل امل�رصف كما 

يو�سج اجلدول الآتي: 
اجلدول )1( 

مهارات التفكري الناقد وال�سئلة املقرتحة لتنمينها

أسئلة مقترحةاملهارة املستهدفة

مهارة التنبؤ باالفتراض

هل تستطيع أن تفصل مداخلتك بصورة أوسع؟ 
هل ميكن أن تبحث عن دراسات تدعم رأيك؟

هل ميكن أن تعبر عن ذلك بطريقة أخرى؟ 
ما تقصد بقولك--- ؟ 

هل ميكن النظر إلى هذه املشكلة من زاوية أخرى؟
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أسئلة مقترحةاملهارة املستهدفة

مهارة التفسير
ما اسباب هذه النتيجة؟  

ما النتائج املترتبة على هذا الوضع؟ 
كيف نقيس صحة النتيجة؟ 

ما األسباب التي مع، والتي ضد النتيجة؟ 
ما السبب الذي تعتبره األضعف؟ 

ما الذي يثبت ذلك؟ كيف تتأكد؟ وما الدليل؟ 

ما اخلطة أو االستراتيجية التي تساعدك على املسالة؟ تقييم املناقشات
ما العقبات املتوقع ظهورها؟ وما الكيفية التي ستتعامل معها؟ 

ما الوسائل التي ستساعدك على تنفيذ خطتك على الوجه األكمل؟ 

هل تعطي هذه املداخلة إيضاحات للمشكلة؟االستنباط
هل تتضمن املشاركة أدلة مؤيدة أو داحضة ملوقف؟ 

ما الشيء اجليد في هذه النتيجة؟ االستنتاج
ما املعايير التي يجب عليك تطبيقها؟ 

ما أثر خبراتك السابقة على ذلك؟ 

�ساعتني،  من  يقرب  ما  لقاء  كل  مدة  الفرتا�سية،  ال�سفوف  عرب  لقاءات  اأربعة  املقرر  �سم 
اإعالنات املقرر على املوديل، كما �سم  اأُعلن عنها عرب لوحة  نوق�ست فيهما مو�سوعات حمددة، 
املقرر خم�سة اختبارات )اأن�سطة( الكرتونية موزعة على الوحدات الثمانية �سيغت بنمط يدعو اإىل 
التفكري ملعاجلة مهارات التفكري الناقد اخلم�سة املختلفة وتنميتها. جميع الختبارات الإلكرتونية 

املعرو�سة على املوديل ت�سحح وتر�سد العالمة اإلكرتونيا. 
ثانيا:  تعميم اختبار التفكري الناقد )لواط�سون- جل�رس( ◄ اإلكرتونيا عرب البوابة الأكادميية 
لالإجابة عليه من قبل دار�سي )ج. ق. م( امللتحقني باأحد ا�سكال التعلم الإلكرتوين. ثم 

حتليل النتائج. 
ثالثا: تدري�س املقرر الألكرتوين، ◄ ومتت على مرحلتني؛  الأوىل طبقت يف الف�سل الثاين 
دار�سًا ودار�سة من   15 ا�ستطالعية قوامها  2009 - 2008 على عينة  الدرا�سي  العام  من 
منطقة القد�ص التعليمة. والثانية طبقت يف منطقتي القد�ص والعيزرية، يف الف�سل الثاين 
من العام الدرا�سي 2010 - 2009 على جمموعة بحثية قوامها 65 دار�سًا ودار�سة. واجلدول 

الآتي يبني عنوان املقرر الإلكرتوين ومنطقة التطبيق وزمنه. 
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اجلدول )2( 
عناوين املقرر الإلكرتوين واملنطقة التي طبق فيها وتاريخ تطبيقه، واأعداد الدار�سني امللتحقني به

العنوان االلكتروني املنطقة
 العام

الدراسي
 الفصل
الدراسي

 عدد
املشاركني

http://moodle1.qou.edu/course/view.
php?id=65 القدس 2008 - 2009 الثاني 15 

http://moodle.qou.edu/course/view.
php?id=136 العيزرية 2009 - 2010 األول 27

http://moodle.qou.edu/course/view.php?id=57 القدس 2009 - 2010 االول 38

نتائج البحث وتفسريها: 
تلك  وتف�سري  البحث  وفر�سيات  باأ�سئلة  ارتباطها  ومدى  البحث  لنتائج  عر�ص  ياأتي  فيما 

النتائج. 
اول- نتائج البحث الو�سفية املتعلقة مب�ستوى مهارات التفكري الناقد وتف�سريها:  ◄ 

لالإجابة عن �سوؤال البحث الأول: 

ما م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى دار�سي جامعة القد�س املفتوحة؟ 

ع الباحثان اختبار التفكري الناقد )بفروعه اخلم�سة( اإلكرتونيا من خالل بوابة اجلامعة،  وزَّ
على جميع الدار�سني امل�سجلني مبقررات التعلم الإلكرتوين )26 مقرراً( . مت التنوية باأهمية الإجابة 
خا�سة  ر�سائل  عرب  وذلك  الإلكرتوين،  والتعلم  املدمج  التعلم  م�رصيف  قبل  من  الختبارات  على 
اأكربعدد من ال�ستجابات  اأر�سلها معظم امل�رصفني الأكادمييني للدار�سني، ليت�سنى احل�سول على 
فتكون العينة اأ�سمل متثيال للمجتمع. وبعد مرور )10( اأيام حظرت الإجابة على الختبار من قبل 
ينهوا  مل  الذين  الدار�سون  وا�ستثنى  الختبار،  على  اأجابوا  دار�سًا   )548( اأن  تبني  حيث  الدار�سني 
الختبارات اخلم�سة جميعها، ليبقى عدد الذين اأجابوا على الختبار بفروعه اخلم�سة )214( دار�سا 

ودار�سة. واجلدول الآتي يو�سح ذلك: 
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اجلدول )3( 
التوزيع الدميغرايف للعينة

اناثذكوراملنطقة أو املركز

2قلقيليةاملناطق الشمالية

13

1

26

25سلفيت

17بديا

57طوباس

12جنني

24طولكرم

2القدساملناطق الوسطى

28

8

61

01العيزرية

1532رام اهلل والبيرة

43أريحا

516بيت حلم

21بيت ساحور

23اخلليلاملناطق اجلنوبية

33

32

48 914دورا

12يطا

4غزةالقطاع
5

0
0

10الوسطى

79135214اجملموع

36.963.1النسبة

التيار  انقطاع  إلى  أدى  الذي  القطاع بسبب وضع االجتياح االسرائيلي  انخفاض عدد اإلجابات من   
الكهربائي واالنترنت الذي عانت منه في ذلك العام. 

وذلك  )مهارة(،  اختبار  كل  لعالمات  احل�سابية  املتو�سطات  وُح�سبت  العالمات  ر�سدت 
بق�سمة جمموع العالمات لكل مهارة على عدد الدار�سني البالغ عددهم )30( ، وكذلك ُح�سب الو�سط 
الدار�سني،  عدد  على  املهارات  عالمات  جمموع  بق�سمة  وذلك  لالختبار،  الكلية  للدرجة  احل�سابي 
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ب�  و�رصبها  درجة،  اأق�سى  على  بق�سمتها  وذلك  مهارة،  لكل  احل�سابي  للمتو�سط  املئوية  والن�سب 
%100، بالن�سبة، واجلدول )2( يو�سح ذلك: 

اجلدول )4( 
 املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية ملهارات التفكري الناقد

النسب املئويةاملتوسط احلسابيأقصى درجةمهارات التفكير الناقد

التنبؤ باالفتراض
30

17.1ذكور
17.25

57ذكور
57.5

58اناث17.4اناث

التفسير
30

4.18ذكور
18.3

61ذكور
60.5

60اناث18.2اناث

تقومي املناقشات
30

16.7ذكور
16.9

56ذكور
56.25

56.5اناث17.2اناث

االستنباط
30

15.1ذكور
15.5

50ذكور
51.5

53اناث15.9اناث

االستنتاج
30

3.6ذكور
 3.75

12ذكور
12.5

13اناث3.9اناث

الدرجة الكلية
150

14.14ذكور
14.31

46.6ذكور
47.7

48.3اناث14.5اناث

يت�سح من اجلدول )4( اأن اأف�سل م�ستويات التفكري الناقد كانت ل�سالح مهارة التف�سري، حيث 
بلغت الن�سبة املئوية لهذه املهارة )%60.5( ، ثم جاءت يف املرتبة الثانية مهارة التنبوؤ بالفرتا�ص 
بن�سبة مئوية مقدارها )%57.5( ، تلتها مهارتا تقومي املناق�سات وال�ستنباط على التوايل، فبلغت 
ب�سكل  ال�ستنتاج  مهارة  ن�سبة  تدين  اجلدول  من  ويت�سح   .)51.03%( والثانية   ،  )56.2%( الأوىل 
اأنظمة  اإىل  يعود  قد  والذي   ،)12.5%( ن�سبتها  بلغت  حيث  املهارات،  باقي  مع  باملقارنة  ملحوظ 
الهتمام  دون  احلفظ  على  تركز  التي  الدار�سني  تعلم  اأ�ساليب  واإىل  فل�سطني،  يف  ال�سائدة  التعلم 
بالتحليل، واإىل املحتوى التعلمي الذي يهتم بالكم قبل الكيف. واإىل الن�ساأة الجتماعية واملدر�سية 
التي تقيد التفكري، ومتنع النطالق الفكري، وتركز على الطاعة العمياء �سواء لالأهل اأو املدر�سني، 
اأثر تدين ن�سبة مهارة ال�ستنتاج على  وهذا ما يف�رص الن�سبة املتدنية ملهارة ال�ستنتاج. هذا وقد 
الدرجة الكلية ملهارات التفكري الناقد حيث بلغت )%47.7( ، علمًا باأن ترتيب م�ستويات معدلت 
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الذكور يف  على  تفوقن  الإناث  اأن  اإل  كان متطابقًا،  والإناث  الذكور  عند  الناقد  التفكري  مهارات 
ن�سب م�ستويات جميع املهارات، ما عدا مهارة التف�سري، وبن�سبة �سئيلة، حيث بلغت ن�سبة مهارة 

التف�سريلدى الذكور )%61( بينما بلغت )%60( عند الإناث، وال�سكل الآتي يو�سح ذلك: 

�سكل )2( 

وتتفق هذه النتائج مع درا�سة اإبراهيم )2006( ، وخليفة )2001( . 
ثانيا: نتائج البحث املتعلقة بارتباط مهارات التفكري الناقد واجلن�ص.  ◄ 

لالإجابة عن �سوؤال البحث الثاين: 
هل يوجد ارتباط بني مهارات التفكري الناقد وبني اجلن�س لدى دار�سي جامعة القد�س 

املفتوحة؟ 
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال �سيغت الفر�سيات ال�سفرية الآتية: 

داًل  واجلن�ص  بالفرتا�ص  التنبوؤ  مهارة  متو�سط  بني  الرتباط  كان  اإذا  عما  للك�سف  1 .
اإح�سائيا، بنيت الفر�سية ال�سفرية الآتية: 

ل يوجد ارتباط ذو دللة اإح�سائية عند )α = 0.05( بني متو�سط مهارة التفكري الناقد )التنبوؤ 
بالفرتا�ص( وبني اجلن�ص. 
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اأجرى الباحثان اختبارمعامل الرتباط بري�سون، واجلدول الآتي يظهر النتائج: 
اجلدول )5( 

نتائج معامل ارتباط بري�سون للك�سف عن ارتباط اجلن�س مبهارة التفكري الناقد )التنبوؤ بالفرتا�س( 

مستوى الداللةاالنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالعدداجلنس

7917.17654.157ذكور
0.638

13517.4653.979اناث

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأنه ل يوجد ارتباط ذو دللة اإح�سائية بني متو�سط مهارة التنبوؤ 
بالفرتا�ص وبني اجلن�ص. 

للك�سف عما اإذا كان الرتباط بني متو�سط مهارة التف�سري و اجلن�ص داًل اإح�سائيا، بنيت  2 .

الفر�سية ال�سفرية الآتية: 
ل يوجد ارتباط ذو دللة اإح�سائية عند )α = 0.05( بني متو�سط مهارة التفكري الناقد )التف�سري( 

وبني اجلن�ص. 
اأجرى الباحثان اختبارمعامل الرتباط بري�سون، واجلدول الآتي يظهر النتائج

اجلدول )6( 
نتائج معامل ارتباط بري�سون للك�سف عن ارتباط اجلن�س مبتو�سط مهارة التفكري الناقد )التف�سري( 

مستوى الداللةاالنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالعدداجلنس

7918.45.2ذكور
0.86

13518.24.7اناث

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأنه ل يوجد ارتباط ذو دللة اح�سائية بني متو�سط مهارة التف�سري 
واجلن�ص. 

اإذا كان الرتباط بني متو�سط مهارة تقومي املناق�سات وبني اجلن�ص داًل  للك�سف عما  3 .

اإح�سائيًا، بنيت الفر�سية ال�سفرية الآتية: 
 ل يوجد ارتباط ذو دللة اح�سائية عند )α = 0.05(  بني متو�سط مهارة التفكري الناقد )تقومي 

املناق�سات( وبني اجلن�ص. 
اأجرى الباحثان اختبارمعامل الرتباط بري�سون، واجلدول الآتي يظهر النتائج: 
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اجلدول )7( 
نتائج معامل ارتباط بري�سون للك�سف عن ارتباط اجلن�س 

مبتو�سط مهارة التفكري الناقد )تقييم املناق�سات( 

مستوى الداللةاالنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالعدداجلنس

4. 7916.707ذكور
0.37

13517.24.02اناث

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأنه ل يوجد ارتباط ذو دللة اإح�سائية بني متو�سط مهارة تقييم 
املناق�سات وبني اجلن�ص. 

داًل  ال�ستنباط وبني اجلن�ص  الرتباط بني متو�سط مهارة تقومي  اإذا كان  للك�سف عما  4 .

اإح�سائيًا، بنيت الفر�سية ال�سفرية التالية: 
الناقد  التفكري  مهارة  متو�سط  بني   )α = 0.05( عند  اح�سائية  دللة  ذو  ارتباط  يوجد  ل 

)ال�ستنباط( وبني اجلن�ص. 
اأجرى الباحثان اختبارمعامل الرتباط بري�سون، واجلدول الآتي يظهر النتائج: 

اجلدول )8( 
نتائج معامل ارتباط بري�سون للك�سف عن ارتباط اجلن�س مبتو�سط مهارة التفكري الناقد )ال�ستنباط( 

مستوى الداللةاالنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالعدداجلنس

4.3 7915.1ذكور
0.23

13515.94.4اناث

مهارة  متو�سط  بني  اإح�سائية  دللة  ذو  ارتباط  يوجد  ل  اأنه  ال�سابق  اجل��دول  من  يت�سح 
ال�ستنباط وبني اجلن�ص. 

للك�سف عما اإذا كان الرتباط بني متو�سط مهارة ال�ستنتاج وبني اجلن�ص داًل اإح�سائيًا،  5 .

بنيت الفر�سية ال�سفرية التالية: 
الناقد  التفكري  مهارة  متو�سط  بني   )α = 0.05( عند  اح�سائية  دللة  ذو  ارتباط  يوجد  ل 

)ال�ستنتاج( وبني اجلن�ص. 
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اأجرى الباحثان اختبارمعامل الرتباط بري�سون، واجلدول الآتي يظهر النتائج: 
اجلدول )9( 

نتائج معامل ارتباط بري�سون للك�سف عن ارتباط اجلن�س مبتو�سط مهارة التفكري الناقد )ال�ستنتاج( 

مستوى الداللةاالنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالعدداجلنس

793.65.2ذكور
0.95

1353.76.4اناث

مهارة  متو�سط  بني  اإح�سائية  دللة  ذو  ارتباط  يوجد  ل  اأنه  ال�سابق  اجل��دول  من  يت�سح 
ال�ستنتاج وبني اجلن�ص. 

تبني اجلداول )5، 6، 7، 8، 9( اأن م�ستوى الدللة اجلن�ص ومتو�سطات مهارات التفكري الناقد 
املختلفة، كان اأكرب من )α = 0.05(، مما يعني قبول الفر�سيات ال�سفرية؛ اأي اأنه ل يوجد ارتباط 
ذو دللة اإح�سائية بني متو�سطات مهارات التفكري الناقد وبني اجلن�ص. وقد اتفقت هذه النتيجة مع 

نتائج درا�سة اإبراهيم )2006( . 
ثالثا- النتائج املتعلقة مبهارات التفكري الناقد:  ◄ 

لالإجابة عن �سوؤال البحث الثالث: 
دار�سي  لدى  الناقد  التفكري  مهارات  م�ستويات  تنمية  يف  الإلكرتوين  التعلم  اأثر  ما 

جامعة القد�س املفتوحة؟ 
العام  من  الثاين  الف�سل  يف  الإلكرتوين  التعلم  بنمط  املقرر  �ص  ُدرِّ ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
تنمية  على  اللكرتوين  التعلم  اأثر  من  للتاأكد  ال�ستطالعية  البحث  جمموعة  على   2009 الدرا�سي 
املتغري  على  امل�ستقل  املتغري  تاأثري  من  والتاأكد  النتائج  ح�ساب  وبعد  الناقد،  التفكري  مهارات 
�ص املقرر مرة اأخرى يف الف�سل الدرا�سي الأول من عام 2010 ملجموعة البحث الثانية،  التابع، ُدرِّ

واملتكونة من 65 دار�سًا ودار�سة، ومن ثم بنيت الفر�سية ال�سفرية الآتية: 
ل توجد فروق ذات دللة، اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α = 0.05( يف متو�سطات م�ستويات 

مهارات التفكري الناقد لدى اأفراد جمموعة البحث تعزى لطريقة التعلم الإلكرتوين. 
قورنت نتائج م�ستويات التفكري الناقد لدى جمموعة البحث الثانية قبل بدء البحث وبعده، 
واعترب كل م�ستوى من م�ستويات التفكري الناقد اختباراً م�ستقاًل. و�سنف الدار�سون ح�سب م�ستويات 

مهارات تفكريهم الناقد، وا�ستخدم اختبار )t( للعينات املرتبطة، واجلدول الآتي يظهر النتائج. 
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اجلدول )10( 
 نتائج t- test للعينات املرتبطة للك�سف عن اأثر طريقة التعلم على مهارات التفكري الناقد

مهارة التفكير 
الناقد

نوع 
االختبار

العدد
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
احلرية

 )t( قيمة
احملسوبة

P Value

6516.54.3قبليالتنبؤ باالفتراض
649.12

 0.002
دال احصائيا 6527.64.8بعدي

6515.05.1قبليالتفسير
6411.1

0.001
دال احصائيا 6526.74.1بعدي

6513.35.1قبليتقييم املناقشات
6410.9

0.001
دال احصائيا 6523.45.6بعدي

4.6 12.5  65قبلياالستنباط
6410.1

0.001
دال احصائيا 6520.56.3بعدي

653.82.2قبليالتفسير
6410.2

0.001
دال احصائيا 6510.12.7بعدي

656110.2قبليالدرجة الكلية
6411.1

0.00
دال احصائيا 6511012.7بعدي

القبلي  الختبار  يف  الناقد  التفكري  مهارات  متو�سطات  بني  الفروق  ال�سابق  اجلدول  يظهر 
والبعدي، وال�سكل الآتي يو�سح الختالف بني تلك املتو�سطات: 

�سكل )3( 
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كما يظهر اجلدول )10( اأي�سا اأن جميع قيم )t( دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 0.05 يف الختبارات 
الفرعية اخلم�سة، واأن الفرق بني املجموعتني فرق حقيقي ل�سالح املجموعة ذات املتو�سط الأكرب، 
البديلة  وقبول  ال�سفرية،  الفر�سية  رف�ص  يعني  مما  العليا،  املتو�سطات  ذات  املجموعة  وهي 
الناقد  التفكري  مهارات  عالمات  متو�سط  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل  ت�سري  التي 
ونتيجة  اجلدول،  اإىل  وبالرجوع  والبعدي.  القبلي  لالختبار  الكلية  الدرجة  يف  وكذلك  املختلفة، 
لكون املتو�سطات احل�سابية يف الختبار البعدي جلميع املهارات، واي�سا الدرجة الكلية اأعلى من 
متو�سطات مهارات التفكري الناقد جلميع املهارات والدرجة الكلية يف الختبار القبلي، ي�ستنتج اأن 

الفرق يف التح�سيل يعزى اإىل طريقة التعلم اللكرتوين. 
 ،)Valeri,1991( و )وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سات كل من اإبراهيم )2006( وحممد )1996
الظروف  هياأ  الذي  الإلكرتوين،  املقرر  اإعداد  طريقة  اإىل  الإيجابية  النتائج  هذه  تعزى  ان  وميكن 
الدار�سني يتفاعلون معها  التى جعلت  التعلم  التفاعلي بني املتعلم وبني م�سادر  التعلم  لأ�سلوب 
مرات متعددة عن طريق الإنرتنت، اأو مرا�سالت امل�رصف، اأو مرا�سالت بع�سهم مع بع�ص، من خالل 
حلقات النقا�ص املتزامنة وغري املتزامنة التى يتطلَّب معظمها جهودا فكرية فاعلة من الدار�سني 
مدعمة بال�سفوف الفرتا�سية، التي وفرت البنية املعرفية لذلك، حيث ُعر�ست املعرفة وطرحت 
الطاقات  وا�ستنها�ص  التناف�ص  من  جواً  خلق  مما  وقوِّمت،  والأفكار  العالقات  واأن�سئت  الأ�سئلة 

الفكرية الكامنة مما اأدى اىل تطوير مهارات التفكري الناقد لديهم. 
ح�ساب حجم الأثر )Effect Size( اأي الفرق املعياري بني معديل جمموعة البحث يف اختبار 
التفكري الناقد القبلي والبعدي دون النظر اإىل املقيا�ص امل�ستخدم، ومن اأجل تقدير اأهمية االبحث 

التطبيقية وفق املعادلة الآتية:  
حيث اإن: 

M post= متو�سط املجموعة بعد املعاجلة )الختبار البعدي( . 

M pre= متو�سط املجموعة قبل املعاجلة )الختبار القبلي( . 

SD= النحراف املعياري للمجموعة قبل املعاجلة. 

تاأثري  اأن حجم  ، مما يعني  0.8 )املرجع(  الأثر يزيد عن  لأن حجم  3.7 ونظراً  الأثر=  حجم 
املتغري امل�ستقل )التعلم الإلكرتوين( على املتغري التابع )مهارات التفكري الناقد( كبري،  مما يدل 

على اأهمية االبحث التطبيقية. 

M post - M pre

SD pre
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رابعا- النتائج املتعلقة بفاعلية التعلم الإلكرتوين يف رفع م�ستويات مهارات التفكري  ◄ 

الناقد: 
لالإجابة عن �سوؤال البحث الرابع: 

الناقد لدى جمموعة  التفكري  الإلكرتوين يف رفع م�ستوى مهارات  التعلم  ما فاعلية 
البحث؟ 

بنيت فر�سية البحث وهي »يت�سف التعلم الإكرتوين بدرجة منا�سبة من الفاعلية يف تنمية 
مهارات التفكري الناقد«. 

وقد حتقق الباحثان من �سحة هذه الفر�سية با�ستخدام معادلة الك�سب لبالك---- وهي: 

N 2 - N 1

n
+

n - N 1

N 2 - N 1 ن�سبة الك�سب لبالك = 

N1= جمموع عالمات جمموعة االبحث يف الختبار القبلي )للدرجة الكلية( . 

N2= جمموع عالمات جمموعة االبحث يف الختبار البعدي )للدرجة الكلية( . 

n= العالمة الق�سوى لالختبار. 

على فاعلية املنهاج. وت������دل             

واجلدول الآتي يو�سح نتائج ن�سبة الك�سب املعدل لبالك 
اجلدول )11( 

 فاعلية التعلم اللكرتوين على التفكري الناقد

N2N1Nداللة املعادلةنسبة الكسب لبالكالفاعلية

110611500.550.881.2

يبني اجلدول ال�سابق اأن ن�سبة الك�سب لبالك كانت 0.88، وهي دون القيمة التى حددها بالك 
لتاأكيد فاعلية املقرر املطور لتحقيق غايته، مما يعني اأنه ما زال هناك حاجة للتطوير. وقد يعود 
انخفا�ص تلك الن�سبة اإىل حداثة التجربة يف جامعة القد�ص املفتوحة، وعدم تعود الدار�سني على هذا 
النمط من التعلم، ومن ناحية اأخرى فاإن الفاعلية املتو�سطة للمقرر املطور وفق التعلم اللكرتوين 

على تنمية مهارات التفكري الناقد التي و�سلت اإىل 0.55، تب�رص مب�ستقبل طموح. 

n - N 1

N 2 - N 1
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النتائج النوعية للدراسة: 
عك�ست نتائج تعليقات املتعلمني عرب حلقة نقا�ص خا�سة جرت يف نهاية الف�سل ل�ستطالع 
للتعلم  اإيجابيًا  وتقباًل  ر�سا  هناك  اأن  خا�سوها،  التي  اللكرتوين  التعلم  جتربة  حول  اأرائهم 
الإلكرتوين، حيث ذكر بع�سهم اأن التعليم الإلكرتوين ي�ساعد على جتاوز احلدود اجلغرافية، وتكوين 
اأ�سا�ص العمر  اأ�س�ص معرفية عقلية تبعا لالهتمامات امل�سرتكة، ولي�ص على  مناق�سات علمية على 
الواحد، اأو املكان الواحد الذي يفر�ص على الإن�سان م�سادقة من يجدهم اأمامه فح�سب، مما يزيد 
من ثقة الدار�ص بنف�سه، ويرفع م�ستويات تفكريه، ويزيد من قدرته على التح�سيل الدرا�سي الذاتي 

وفهم املعلومات. 

اخلالصة: 
بعد املعاجلة الإح�سائية لنتائج البحث والإجابة على ت�ساوؤلت البحث، وجد اأن الدار�سني 
اأن  اإىل  النتائج  اأ�سارت  حيث  الناقد  بالتفكري  اخلا�سة  واملهارات  املعارف  من  العديد  اكت�سبوا 
متو�سط درجات الدار�سني يف الختبار البعدي يف جميع املهارات، اأعلى من متو�سط درجاتهم فى 

القيا�ص القبلى. 
كما اأ�سارت النتائج اإىل فاعلية ل باأ �ص بها للتعلم الإلكرتوين فى حتقيق اأهدافه، وميكن اأن 

ُيعزى ذلك ملا ياأتي: 
حلقات  كانت  �سواء  النقا�ص،  حلقات  يف  املتميزة  لالإجابات  املرافقة  الدعم  ا�سرتاتيجية 
متزامنة اأم غري متزامنة اأم عرب ال�سفوف الفرتا�سية،  وت�سجيع م�ساركة الدار�سني يف الفعاليات 
والأن�سطة، مما عك�ص عمقًا يف التفكري املنطقي، وتقومي املناق�سات وت�سويغها. وتلتقي هذة النتائج 
مع نتائج درا�سة كل من: )2004( Assman وامل�سهراوي )2004( التي ت�سري اإىل اأن �سعور التالميذ 

بالرتياح ملا يقومون بتعلمه، يرثي احتمالت حتقيق الأهداف املعرفية املن�سودة. 
تعزيز التعلم الإلكرتوين واإ�رصاك املتعلمني يف �سياقات تعلمية مثرية لالهتمام يدفعهم اإىل 

النقد وتقومي املعلومات بطريقة مو�سوعية اأ�سيلة 
ول �سك يف اأن تنوع الأن�سطة يف املقرر واإ�رصاك املتعلمني يف اأوجه كثرية تتيحها التكنولوجيا 
احلديثة، ي�ساعد على تن�سيط روح اجلماعة، والإقبال على ت�سفح مواقع الإنرتنت والبحث عن كل 
ي قدرتهم على تفح�ص البيانات التي ي�سلون  جديد يخدم مو�سوعات املحتوى التعليمي،  وينمِّ

اليها واحلكم عليها. 
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التوصيات: 
يو�سي الباحثان مبا ياأتي: 

الختيار  ات�ساع هام�ص  يتطلب  الإلكرتوين،  التعليم  الناقد يف جمال  التفكري  تنمية  اإن  1 .

اأبعد و  الباحثان بدرا�سات  اأن�سطة. من هنا يو�سي  الدار�سني فيما ميار�سونه من  اأمام 
التي  الكبرية  التغريات والتطورات  الأخذ بعني العتبار  اأعمق حول هذا املو�سوع، مع 

قفزت مبكانة التعلم اللكرتوين باعتباره �رصورة ل بد منها. 
اإجراء املزيد من الدرا�سات والبحوث لكت�ساف املزيد من العالقات بني التفكري الناقد  2 .

والتعلم الإلكرتوين، و اقرتاح مناذج اإ�سافية من التطبيقات. 
اأن تت�سمن اأهداف التعلم اللكرتوين اجلامعية هدف تنمية التفكري الناقد، والعمل على  3 .

تزويد امل�رصفني باأ�ساليب وتطبيقات تي�رص تنفيذ ذلك. 

الدراسات املقرتحة: 
فى �سوء نتائج البحث احلالية يقرتح الباحثان ما ياأتي: 

املهارات  تنمية  فى  التعليم  تكنولوجيا  توظيف  جمال  فى  درا�سات  عمل  فى  التو�سع  1 .

التفكريية واملعرفية. 
ت�سميم موقع تعليمي مقرتح على الإنرتنت لتنمية مهارات التفكري الناقد.  2 .

شكر وتقدير: 
واأخرياً ي�سكر الباحثان اهلل على توفيقه لهما، كما يتوجهان بال�سكر لدارة جامعة القد�ص 
املفتوحة لتقدميها الت�سهيالت لمتام هذا العمل، ونخ�ص بال�سكر مركز ICTC، واإىل ادارة �سندوق 

دعم اجلامعات الفل�سطينية لتوفريها الدعم املايل الالزم لهذا البحث. 



د. مسري النجدي - د. رنده الشيخ

39اجمللد الثالث، العدد اخلامس، كانون ثاني 2011

املصادر واملراجع: 

أواًل- املراجع العربية: 
يف  واثره  الريا�سيات  يف  التعليمية  املوديالت  ا�ستخدام   1 .:)2006( �سليمان  ابراهيم، 
الناقد  التفكري  وتنمية  حلم  بيت  حمافظة  يف  الأ�سا�سي  التا�سع  ال�سف  طلبة  حت�سيل 

لديهم. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة القد�ص، القد�ص. 
اأبو جزر، حازم )2005(:. 2 تعليم التفكري الناقد من خالل اأن�سطة يف الرتبية البيئية لطلبة 
من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  والبرية.  اهلل  رام  حمافظة  يف  الأ�سا�سي  العا�رص  ال�سف 

جامعة بري زيت، فل�سطني. 
جامعة القد�ص املفتوحة، مركز التعلم املفتوح عن بعد )2009(:. 3 ن�رصة اإر�سادية للدار�ص 

امل�سارك يف اجلل�سة الإفرتا�سية تقنية ال�سفوف الفرتا�سية. 
احلموري، هند والوهر، حممود )1998(:. 4 قدرة طلبة ال�سنة الأوىل يف اجلامعة الها�سمية 
على التفكري الناقد وعالقته بفرع درا�سة الطالب يف املرحلة الثانوية وعالقتها مب�ستوى 
حت�سيله يف امتحان الثانوية العامة. درا�سات )العلوم الرتبوية(. ط )25( ، �ص: - 145 
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طالب  لدى  الناقد  التفكري  مهارة  تنمية  يف  امل�سكالت  حل  ا�سلوب  اأثر   5 .:)2001( خليفة 
ال�سف الثامن ال�سا�سي يف مادة العلوم. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة القد�ص، 

القد�ص، فل�سطني. 
غري  دكتوراة  ر�سالة  الناق.  التفكري  على  الألكرتوين  التعليم  اثر   6 .:)2002( نوال  راجح، 

من�سورة ق�سم الرتبية وعلم النف�ص كليات البنات- كلية الرتبية، الريا�ص. 
الوىل،  الطبعة  والتوزيع،  الن�رص  املناهج  دار  الألكرتوين.  التعلم   7 .:)2004( ماهر  رباح، 

عمان، الردن. 
التفكري.  العامة وتنمية  التدري�ص والتدريب  طرائق  8 . :)2000( ، ولآخرون  ال�سامرائي، ه�. 

دار المل، اربد، الردن. 
�سالمة، ح�سن علي )2005(:. 9 التعلم اخلليط التطور الطبيعي للتعلم الألكرتوين. ورقة عمل 

مقدمة يف جامعة جنوب الوادي، كلية الرتبية ب�سوهاج. 



أثر التعلم االلكرتوني )E- Learning( على التفكري الناقد لدى دارسي جامعة القدس املفتوحة 

اجمللةالفلسطينية للرتبية املفتوحة عن بعد 40

طلبة، اأحمد )2008(:. 10 التعلم الألكرتوين يف التعليم العام. �سل�سلة ا�سدارات ال�سبكة العربية 
للتعليم املفتوح والتعليم عن بعد، م�رص. 

الت�سميم التعلمي للو�سائط املتعددة. دار الهدى للن�رص والتوزيع،  عزمي، نبيل )2001(: . 11
م�رص. 

 العطاري، �سناء )1999(:. 12 م�ستوى مهارات التفكري الناقد وعالقته مبركز ال�سبط وبع�ص 
غري  ماج�ستري  ر�سالة  الفل�سطينية،  اجلامعات  طلبة  من  عينة  لدى  الأخرى  املتغريات 

من�سورة، جامعة القد�ص، القد�ص- فل�سطني. 
 قطامي، ي. قطامي، ن. )2000(. 13 . �سيكولوجية التعلم ال�سفي. دار ال�رصق للتوزيع والن�رص، 

عمان، الردن. 
مكة  القرى،  اأم  جامعة  الناقد.  التفكري  اختبار  كتيب   14 .:)1982( و�سليمان  ال�سالم،  عبد 

املكرمة،  اململكة العربية ال�سعودية. 
عبد الرازق )2001(:. 15 اأثر ا�ستخدام الأ�سلوب البنائي يف املخترب يف حت�سيل الطلبة وتنمية 

التفكري الناقد لديهم، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة القد�ص، فل�سطني. 
عفانة، عزو )1998(:. 16 م�ستوى مهارات التفكري الناقد لدى طلبة الرتبية بجامعة ال�سالمية 

بغزة، جملة البحوث والدرا�سات الرتبوية الفل�سطينية، ط1، �ص �ص 96 - 38. 
القي�سي )2000(: درا�سات حديثةحول التفكري الناقد، جملة ر�سالة املعلم، 40 )1(. 17 ، �ص 

�ص 94 - 79 عمان، الردن. 
 املبريك، هيفاء )2005(:. 18 تطوير حما�رصة يف التعلم اجلامعي با�ستخدام التعلم الألكرتوين 

مع منوذج مقرتح. ورقة عمل مقدمة يف ندوة مدر�سة امل�ستقبل، ال�سعودية. 
اأ�ساليب  )2004(:. 19 مهارات القراءة الألكرتونية، روؤية م�ستقبلية لتطوير   م�سطفى، فهيم 

التفكري يف مراحل التعلم العام.  دار الفكر العربي، القاهرة، م�رص. 
الفرتا�سية  الف�سول  با�ستخدام  التدري�ص  اثر  )1424هـ(:. 20  لعزيز.  عبدا  احمد  املبارك،   
التعلم  الرتبية ففي تقنيات  العاملية »النرتنت«على حت�سيل طالب كلية  ال�سبكة  عرب 
والت�سال بجامعة امللك �سعود. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة. ق�سم و�سائل وتكنولوجيا 

التعلم، كلية الرتبية، جامعة امللك �سعود، الريا�ص. 
 ، املو�سى، عبداهلل واملبارك، احمد. )2005 م(: التعلم الألكرتوين والأ�س�ص والتطبيقات، ط1. 21

مكتبة الر�سيد، الريا�ص. 



د. مسري النجدي - د. رنده الشيخ

41اجمللد الثالث، العدد اخلامس، كانون ثاني 2011

ثانياً- املراجع االجنبية: 
Fu,Pei- wen (2006) : The impact of skill training in traditional public speaking course and 1. 

blinded learning public speaking course on communication apprehension. Unpublished 

thesis, California State University

Kelly, H. (2004). Enhancing Interpersonal Interaction in on line course. Educational 2. 

Technology, 44 (1) , 53- 6. 

Mutlu, M. Yilmaz, O.  (2004) , Efficiency of E- Learning n Education. First International 3. 

Conference on Innovation in Learning for the Future: e- learning. Istanbul October 26- 

27, 2004. for Mathematics Teaching and learning, Issn, 1473- 011. 

Al- Khatib, H (2009) : How has pedagogy changed in a digital age? 4. European Journal of 

Open and Distance Learning.  (EURDL) ,VoII. http: //www. eurodl. org/?article=382

Galagan,P. (2001) , Top 14 Things CEOs Should Know About E- learning. Training & 5. 

Development, High beam Research.

http://www.highbeam.com/about/PrivacyPolicy. hbr

Byrne, D (2004): Blended learning, training reference. co. uk 6. 

http: //www. trainingreference. co. uk/blended_learning/bldacg1. htm. 

Nash ,N.  (2006) . Developing Creativity and Critical Thinking Skills in e- Learning. 7. 

http: //community. elearners. com/blogs/inside_elearning/attachment/653. ashx

http: //moodle. aub. edu. lb/mod/book/print. php?id=58446268. 




