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فاعلية استخدام منصات اإلعالم الرقمي ومواقع التواصل االجتماعي في زيادة تفاعل طالبات
المرحلة الجامعية مع مادة مناهج البحث العلمي :دراسة نوعية على عينة من طالبات جامعة امللك عبد العزيز
’The Effectiveness of Using Digital Media Platforms on College Students
Engagement in Research Methods Courses:

- A Qualitative Study of King Abdulaziz University-

د /أفنان عبد اهلل بكر قطب
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الملخص:
ُيجم بعض العاملني يف سلك التعليم اجلامعي عن استخدام اإلعالم الرقمي ومواقع التواصل االجتماعي حتديدا يف
الفصول الدراسية لكوهنا تستخدم عادة إلشباع دوافع التسلية والتفاعل االجتماعي .إال أن التواصل عرب املنصات
الرقمية أصبح الطريقة الدارجة اليت يستخدمها املتعلم احلايل .قامت هذه الدراسة باستخدام حمتوى اإلعالم الرقمي
كتغريدات تويرت ومقتطفات من تطبيق سناب شات مرتبط باحملتوى التعليمي من خالل إدراجه يف منصة إدمودو
التعليمية .يركز البحث احلايل على فاعلية استخدام املنصات الرقمية وحمتوى اإلعالم الرقمي يف فصول املرالل اجلامعية
يف مادة مناهج البحث واليت مت تطبيقها على عينة من طالبات جامعة امللك عبد العزيز.
وهدفت الدراسة للتعرف على تأثري املنصات الرقمية التعليمية يف العملية التعلمية التفاعل مع احملتوى التعليمي
وكذلك التفاعل مع األستاذة واألقران .مت تطبيق الدراسة يف مادة مناهج حبث على عينة عددها  75من طالبات
جامعة امللك عبد العزيز من كلية االتصال واإلعالم ختصصهم عالقات عامة .استخدمت هذه الدراسة املنهج النوعي
إذ اعتمدت على املاللظة الرقمية للتفاعل مع احملتوى التعليمي ومع األقران يف املنصة التعليمية .أظهرت النتائج أن
الطالبات أكثرا تفاعال يف الفصول اليت استخدمت املنصات الرقمية يف عدة نوالي كاستخدام التفكري الناقد ،تقدمي
تغذية راجعة ،التعبري عن اآلراء ،حتفيز الطالبات اخلجوالت على املشاركة .كذلك ثبت أن املنصات الرقمية املستخدمة
» Edmodoو  “ Kahootلققت أهداف تعليمية متباينة ففي لني متيز "ادمودو" يف حتقيق التفاعل مع
احملتوى التعليمي والتعبري عن اآلراء خارج أوقات احملاضرة ،لفز كاهوت مهارات االستدعاء والتعرف على املعلومات
السابقة باإلضافة لتحديد املواطن اليت أُشكل فهمها على املتعلم .ولذلك توصي الدراسة باستخدام املنصات الرقمية
يف التعليم العايل للحصول على خمرجات تعلم أفضل وزيادة دافعية الطالبة للتعلم وتفاعلها مع احملتوى العلمي.
الكلمات المفتاحية :استخدام/فاعلية/منصات اإلعالم الرقمي /مناهج البحث
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Abstract
Some professionals are reluctant to use digital media and social media sites
specifically in the classroom because they are commonly used to satisfy the
motivations for entertainment and social interaction. However, communication
across digital platforms has become the method used by the current learner. This
study used digital media contents such as Twitter and Snapchat that are related to the
educational content by including it on the Edmodo educational platform. The current
research focuses on the effectiveness of the use of digital platforms and digital media
content in undergraduate classes in Research Methods course, which have been
applied to a sample of King Abdul-Aziz University students.
The study aimed to identify the impact of digital platforms in the learning
process interacting with educational content as well as interacting with teachers and
peers. The study included a sample of 75 students from King Abdul-Aziz University
from the Faculty of Communication and Media specialized in public relations. This
study used the qualitative approach by relying on digital observation to interact with
educational content and with peers in the educational platform. The results showed
that female students were more interactive in classes that used digital platforms in
many respects such as using critical thinking, providing feedback, expressing
opinions, and motivating students to participate. The digital platforms Edmodo and
Kahoot have also been shown to achieve different educational objectives, while
Edmodo has excelled in achieving interaction with educational content and
expressing opinions outside of lecture times, Kahoot motivated recall skills and
identified previous information as well as signaling sections that needed further
memorization. The study therefore recommends using digital platforms in higher
education to obtain better learning outcomes and increase student motivation to learn
and interact with scientific content.
Key words: The use/ Effectiveness/ Digital Media Platforms/ Research Method
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مقدمة
تعد منصة إدمودو التعليمية  Edmodo Platformألد أهم املنصات االجتماعية املخصصة
للجوانب التعليمية( .اجلهين وسعيد .)2019 ،و يتجاوز عدد املشرتكني يف املنصة  91مليون مشرتك من كافة
دول العامل ) .(2018, Edmodoومتتاز املنصة بعدة خصائص تتيح التفاعل يف العملية التعليمية مثل إمكانية
إنشاء استطالعات الرأي ،إرسال الواجبات واالختبارات ،توفري تغذية راجعة ،ختزين احملتوى ،تعيني الدرجات.
)  .(2012, Kongchanباإلضافة ملا سبق تتيح منصة إدمودو مشاركة احملتوى السمعي واملرئي وإمكانية
التعليق عليه ،كذلك إمكانية تقسيم الصف جملموعات صغرية ،وطباعة تقارير بدرجات الطالب .ويتطلب استخدام
املنصة اتصال بشبكة اإلنرتنت للدخول على املوقع اإللكرتوين للمنصة أو تطبيق إدمودو عرب األجهزة الذكية.
أما برنامج كاهوت  Kahootفهو ألد برامج التقييم اإللكرتوين اليت يستخدمها األساتذة واملتعلمني يف
مرالل تعليمية متفاوتة للتعرف على أثر التعلم ومهارات التذكر .ويعتمد كاهوت على أسلوب املتعة واللعب من
خالل تقدميه مجلة من األسئلة اليت يُعدها املعلم ويطلب من الطالب اإلجابة عليها بشكل فردي أو كمجموعات
(الزيد .)2019 ،تظهر النتائج على شاشة العرض مما يثري روح التنافس بني الطالب .أسس كل من جامي بروكي،
جون براند  ،فيليب مورجان ،ومورتن فريسفيك برنامج كاهوت عام  2013يف النرويج إال أنه يدعم اللغة العربية
(. (Takahashi, 2017

املتعلم اجلامعي املعاصر ال تنقصه املعلومة إذ يتوفر لدى غالبية اجلامعيني هواتف ذكية حتتوي على حمركات
حبث كجوجل تتيح هلم كم هائل من املعلومات بل وإمكانية التحقق مما يتم طرله يف احملاضرة! ولذا يكمن التحدي
يف خلق بيئة تعليمية تفاعلية تستحدث مهارات التفكري الناقد وتوظف املفاهيم النظرية يف الواقع وتُسخر اإلعالم
الرقمي وموارده لتحسني جودة التعلم .وقد أشادت كل من رؤية اململكة  2030باإلضافة لنتائج الدراسات الرتبوية
لضرورة دمج التقنية يف التعليم ملا هلا من فاعلية يف التعليم وملواكبة مهارات وقدرات املتعلم احلايل & (Garrison
 Vaughan, 2008).ولذلك فإن اخلروج عن النمطية يف التدريس أصبحت ضرورة ملحة ومل تعد ميزة إضافية
أو لاجة ثانوية (لريري.)٢٠١٠ ،
على الرغم من تنوع املنصات التعليمية الرقمية املتباينة يف خصائصها وامكانياهتا ،اليزال التعليم اجلامعي
السيما يف التخصصات النظرية يرتكز على األسلوب التقليدي وهو القاء احملاضرات .وتشري الدراسات السابقة لفاعلية
استخدام التقنية يف العملية التعليمية () .Husen, 2018ومن هذا املنطلق تبحث الدراسة احلالية يف مدى جدوى
استخدام منصة إدومود يف العملية التعليمية ملعرفة انعكاسها على خمرجات التعلم وتفاعل املتعلمني .كذلك حتاول
هذه الدراسة فهم جوانب وأبعاد فاعلية املنصة يف البيئة التعليمية .إدمودو عبارة عن منصة تعليمية اجتماعية جمانية
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توفر بيئة تفاعلية للمعلم واملتعلمني ومتكن املعلم من تبادل احملتوى التعليمي متعدد الوسائط ،انشاء االختبارات
وتصحيحها آليا ،وإضافة الواجبات املنزلية واملناقشات على املنصة ). (Thongmak, 2013
باإلضافة ملا سبق ،يُد التوجه حنو التعلم اإللكرتوين ودمج أدوات التقنية يف العملية التعليمية من أبرز جوانب

رؤية  2030للمملكة العربية السعودية يف قطاع التعليم .فالتقنية احلديثة على اختالفها من مكتبات رقمية ،أدوات
تعليمية رقمية ،مواقع االنرتنت ،معامل لاسب آيل وابتكار مجيعها وسائل ُمعينة لتطوير وإثراء العملية التعليمية إذا مت
توظيفها خلدمة أهداف املقرر التعليمي اجلامعي.

وبالنظر لواقع الطالب اجلامعي جند أنه يقضي ُجل وقته يف استخدام اهلاتف الذكي ألغراض تعليمية وترفيهية

على السواء .وقد ندد البالثون بأن مواقع التواصل االجتماعي تعد من أهم أدوات التعلم اإللكرتوين يف املنظمات
الرتبوية احلديثة لكوهنا تتيح اجملال لتعزيز النقاش وملا توفره من خدمات كإمكانية مشاركة احملتوى متعدد الوسائط.
ولذلك أوصت الدراسات باستخدامها يف املقررات الدراسية إلجناز املشاريع البحثية واإلجابة على االختبارات ونقل
احملاضرات (أمحد ،وأمني2018 ،؛ مهشري .)2017 ،ويف هذه الدراسة مت الرتكيز على كيفية دمج حمتوى مواقع
التواصل االجتماعية يف منصة إدمودو التعليمية لتحفيز مهارات التفكري العليا ،زيادة تفاعل الطلبة مع احملتوى واألقران،
متابعة إجناز املشاريع البحثية .كذلك مت استخدام كاهوت لتتمكن الطالبات من تقييم معرفتهن مبفاهيم املادة واستدراك
اجلزئيات اليت تتطلب مزيدا من االستذكار أو االستفسار.
التساؤل الرئيسي للدراسة:
ما مدى فاعلية استخدام منصات اإلعالم الرقمي ومواقع التواصل االجتماعي يف زيادة تفاعل الطالبات اجلامعيات
مع حمتوى مادة مناهج البحث العلمي؟
تساؤالت الدراسة
 -1ما مدى فاعلية استخدام منصيت إدمودو وكاهوت يف املواد النظرية يف الفصول ذات األعداد الكبرية؟
 -2ما دور إدمودو يف تفاعل الطالبات مع حمتوى مادة مناهج البحث؟
 -3ما دور كاهوت يف تفاعل الطالبات مع حمتوى مادة مناهج البحث؟
اإلطار النظري:
مت االستناد لنظرية االستخدامات واالشباعات وهي ألد نظريات االتصال اجلماهريي واليت نشأت عام
كال من كاتز ،Katzبلومري ،Blumerو Gurevitchجوريفتش .هتدف النظرية لفهم كيف
 1974على يد ا
يستخدم األفراد وسائل اإلعالم كما هتدف لفهم دوافع التعرض والتفاعل يف وسيلة إعالمية حمددة .وبالنظر للدراسة
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احلالية ،يتُوقع أن تقوم الطالبات باستخدام املنصة إدمودو إلشباع الدوافع املنفعية كالتعلم واكتساب املهارات باإلضافة
للدوافع الطقوسية كالتفاعل االجتماعي مع املعلمة واألقران من خالل االتصال الرقمي ،املتعة ،والتسلية.

الدراسات السابقة:
توفر الشبكات االجتماعية فوائد خمتلفة لإلعدادات التعليمية .وعلى الرغم من أن منصة إدمودو تتشابه مع
منصة فيس بوك إال أن منصة فيس بوك ليست مناسبه للفصول الدراسية نظرا الفتقارها إىل الشواغل املتعلقة باخلصوصية
ليث ميكن ألي شخص تصفح لسابات فيس بوك .يف املقابل ،تعترب Edmodoشبكة اجتماعية خاصة آمنة
للمتعلمني واملعلمني إذ يوفر إدمودو رمزا خاصا لكل فصل ويسمح ألشخاص حمددين بالدخول للمجموعة وتصفح
احملتوى ).(Thongmak, 2013
باإلضافة للخصوصية ،تتميز منصة إدمودو التعليمية بعدد من املزايا لكل من املعلم واملتعلم مثل كوهنا منصة
جمانية ال تتطلب أن ينتمي مستخدمها ملؤسسة تعليمية أو تقتصر إتالتها على مدة معينة مما يعين أن مستخدمها
ميكن استخدامها مدى احلياة .كذلك تشبه واجهة إدمودو الرقمية واجهة فيس بوك ومواقع التواصل االجتماعي احملببة
لدى املتعلم احلايل .سهولة استخدامه سواء من خالل تطبيق اجلوال أو من خالل املوقع االلكرتوين لسب التقنية
املتوفرة .وتعد املنصة الرقمية مميزة للمعلم إلمكانية إنشاء مكتبة على املنصة متكن املعلم من إدراج مجيع احملتويات،
العروض ،روابط ،صور ،اختبارات غريها مما يرتبط باملقرر الدراسي مما يسهل إعادة الرجوع إليها يف اجملموعات املختلفة
ويف الفصول الدراسي القادمة .كذلك يُتيح إدمودو إمكانية إدراج صور أو روابط أو حمتويات ملكتبك الشخصية عن

طريق تطبيق إدمودو عن طريق اجلوال .واألهم من ذلك يتيح تفعيل التعلم املدمج أو الفصول املقلوبة لسب رؤية
املعلم ،أهداف املقرر ،توفر التقنية لدى املتعلمني كما سيتم التطرق لذلك بالتفصيل عدا عن مناسبته لفئات عمرية

متباينة (ابتدائي-طلبة جامعة).
وتعد خاصية إضافة تطبيقات وألعاب تعليمية جاهزة لسب املادة من متجر إدمودو وحتميلها على لسابك
مما ميكن الطالب من استخدامها من املزايا اليت تتفق مع الدراسات الداعمة لدور التلعيب اإلجيايب يف العملية التعليمية
(الشنقيطي .)2019 ،أما إمكانية التواصل مع شبكة من املعلمني الذين يستخدمون إدمودو وتقنيات أخرى يف
التعلم املدمج واالستفادة من خرباهتم ،ومشاركة جتاربك معهم يف استخدام املنصة تعد من املزايا اليت تساعد املعلم
على إضافة أساليب وأفكار جديدة غري السبل الروتينية اليت اعتاد عليها لسنوات .أما إمكانية استخدام أومسة رقمية
تشجع الطالب على أداء أفضل وتثري روح التنافس بينهم السيما مع بقاء األومسة ظاهرة على املنصة طوال الفصل
الدراسي .أما إمكانية دعوة أولياء األمور للمنصة لىت على اضطالع بأداء الطالب يف املادة والتطبيقات ومعرفة
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مواعيد االختبارات والواجبات والدرجات اليت يصل عليها فتعترب مفيدة يف املرالل االبتدائية .وأخريا يتيح إدمودو
للمعلم التحكم باحملتوى وباألعضاء املوجدين يف املنصة من خالل رمز اجملموعة.
وبالنظر لتفضيل الطالب الستخدام منصة إدمودو ،أثبتت الدراسات السابقة أن الطالب جيدون منصة
إدمودو سهلة االستخدام وينظرون إليها كمنصة ممتعة وذلك لدعمها الستخدام املنتديات واملناقشات واألنشطة على
اإلنرتنت .ولذلك أوصت الدراسة املعلمني بإعادة النظر يف الطريقة واألساليب املستخدمة يف العملية التعليمية ليث
ُ
أن توظيف ادمودو يف التعليم أظهر مسؤولية املتعلمني جتاه احملتوى التعليمي Balasubramanian,
).)Jaykumar, & Fukey, 2014
هناك عددا من الدراسات اليت ركزت على استخدام منصة إدمودو يف مرالل عمرية خمتلفة ودول أجنبية
وعربية متباينة .فعلى سبيل املثال ،طُبقت دراسة ) )Mustafa, 2015يف دولة اإلمارات ،بينما دراسة Al-
) )Said, 2015طبقت على طالب يف دولة تركيا .أما دراسة ) (Thongmak, 2013فطبقت على عينة يف
تايالند ،بينما تعد دراسة الكثريي من الدراسات النادرة املطبقة يف السعودية ).)Al-Kathiri, 2015
فهدفت دراسة ) (Thongmak, 2013يف تايلند الستكشاف اراء طالب اجلامعات لول منصة
إدومو باإلضافة لتقدمي مقرتلات للمعلمني عند استخدام املنصة الرقمية .وأظهرت النتائج أن الفائدة املتوقعة ،وسهولة
االستخدام املتصورة ،وخصائص املدرب تُعد مؤشرات قوية لقبول إدمودو من قِبل طالب اجلامعات.
وقد أشارت دراسة ( )Holland and Muilenburg, 2011عن سرعة تأقلم طالب املرللة
الثانوية مع منصة إدمودو وذلك لتشابه واجهة منصة إدمودو مع واجهة الفيس بوك املألوفة بالنسبة هلم .بل وجتاوبوا
بسرعة يف لولة املناقشة لول موضوعات مادة األدب باإلضافة لطرح أسئلة ثاقبة واحلصول على أجوبة ذات مغزى
مع احلد األدىن من التدخل من املعلم .ولذلك أوصت الدراسة باستخدام املنصة إدمودو لقدرته على حتفيز
اسرتاتيجيات التحفيز املتبادلة.
وبالنسبة ملنصة كاهوت ،فغالبية الدراسات العربية تعد لديثة ليث تراولت ما بني عامي 2018
و .2019وأشارت دراسة الزيد ( ) 2019واليت طبقت على عينة سعودية جبامعة األمرية نورة لوجود داللة إلصائية
ما بني استخدام منصة كاهوت ودافعية الطالبات حنو التعلم .أما دراسة  )2019( Hasanahواليت مت تطبيقها.
يف سورابيا بإندونيسيا أثبتت فعالية استخدام تطبيق كاهوت لرتقية مهارات القراءة لدى طلبة املرللة املتوسطة .وكذلك
اعتمدت هذه الدراسة على استخدام الستخدام الطرق اإللصائية للوصول للنتائج .يف لني أن دراسة Fitriana,
( )2018قامت باستخدام التطبيق لرتقية مهارات االستماع يف مادة اللغة الغربية يف إقليم ماالنج.
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المنهجية
استخدمت املاللظة على اإلنرتنت  Online observationكأداة جلمع البيانات يف هذه الدراسة
النوعية .مت اعتبار عدد من املعايري خالل ماللظة منصة إدمودو استنادا ملعايري االستبيان املستخدمة يف دراسة (Al-
) Said, 2015واليت ركزت على كتابة اليوميات واملقاالت يف مدونة إدمومو.
ولذلك ركزت املاللظة على اإلنرتنت على النقاط التالية :تعزيز التعليم التقليدي ،احلصول على تغذية راجعة ،زيادة
فاعلية التعلم ،تطوير مهارات التعلم الذايت ،تقييم احملتوى التعليمي ،استخدام التفكري الناقد ،ختطي حمدودية الوقت
والزمن ،تشجيع الطالبات اخلجوالت على التفاعل ،املشاركة اجلماعية .متت ماللظة  75طالبة من طالبات العالقات
العامة يف املستوى اخلامس والاليت يدرسن يف كلية االتصال واإلعالم جبامعة امللك عبد العزيز .وكان دور البالث
ُماللظ مشارك ليث كان يتفاعل مع الطالبات يف املنصة .مت تصميم فصلني على املنصة ليث أهنا كانت تقوم
بتدريس مادة مناهج البحث لشعبتني دراسيتني .تراولت أعمار العينة  22-20عاما غالبيتهم من اجلنسية السعودية.
ومت استخدام حتليل املضمون النوعي جلمع البيانات من خالل فصلي مناهج حبث على املنصة الرقمية.
النتائج
بالنظر للسؤال البحثي األول لول مدى فاعلية استخدام منصيت "إدمودو وكاهوت" يف املواد النظرية يف
الفصول ذات األعداد الكبرية ،فأظهرت املاللظة الرقمية للتفاعل يف منصة إدمودو واملاللظة أثناء استخدام كاهوت
يف احملاضرة أن كال من املنصتني يُبسط املفاهيم النظرية ويتيح جمال للتفاعل وتوظيف مهارات التفكري العليا والتعبري

عن وجهات النظر وهي جوانب غري متالة يف الفصول اليت ترتكز على احملاضرات النمطية.

وبالنظر للسؤال البحثي الثاين لول جوانب تفاعل الطالبات مع املعلم واحملتوى عرب منصة" إدمودو" يف مادة مناهج
البحث ،أظهرت ماللظة املنصة والتعليقات و اإلعجابات فيها أن" إدمودو" أداة فعالة يف حتقيق اآليت:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

التفاعل بني املعلم واملتعلمني
التعلم والتفاعل لسب وقت املتعلم
اختصار الوقت واجلهد يف الفصول ذات األعداد الكبرية وتفعيل التعلم التباديل:
ربط احملتوى التعليمي النظري مبوارد تعليمية من اإلعالم الرقمي معاصرة خارج املقرر الدراسي
استخدام التغريدات بطريقة تفاعلية كبديل للسرد القصصي- :
توظيف التعلم املدمج
استخدام مهارات التفكري العليا كاالستنباط والتحليل واملاللظة ،التعلم الذايت (استنباط أخطاء شائعة يف
البحوث)
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متابعة سري اجملموعات الصغرية بفاعلية أكرب.
سيتم استعراض هذه اجلوانب الثمانية فيما يلي مع توضيح األمثلة.

 -1التفاعل بين المعلمة والطالبات:

من أهم مزايا استخدام املنصة التفاعلية بني املتعلمني يف بيئة تتسم باألريية واملرونة ومتكن الطالبة من استخدام
الصور التعبريية "كاإلميوجي" والرموز باإلضافة لعدم التقييد باللغة العربية الفصحى والسياق الرمسي كما هو دارج عند
استخدام مواقع التواصل االجتماعي .فيوضح احلوار يف الشكل  1أدناه التعارف الذي يكسر اجلليد يف احملاضرة األوىل
فصرح كال من املعلمة والطالبات عن هوايتهن.
ّ

شكل  :1نموذج لبوست يعزز التعارف بعد المحاضرة األولى
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 .2التعلم والتفاعل حسب وقت المتعلمين:
كذلك من املاللظ أن استخدام منصة إدمودو أتالت للمتعلمني التواصل والتفاعل مع املعلمة واحملتوى
ُ
لسب الوقت املالئم للمتعلم .وتكمن فائدة عدم التقييد بوقت حمدد لإلجابة بإتالة الفرص للطالبات الاليت تعذر
لضورهن يف معرفة املستجدات والتفاعل رقميا باإلضافة إلتالة الفرصة للطالبات اخلجوالت فرصة التعبري عن اآلراء
دون الشعور بالقلق والتوتر .فبالنظر للشكل  ،2جند تباين األيام واألوقات اليت مت تسجيل املشاركة فيها ليث مت
تسجيل الردود على مدار األسبوع خاصة أنه األسبوع األول يف الدراسة وعادة ما يتم إضافة طالبات مستجدات
على مدار األسبوعني األوىل من الدراسة.

شكل  :2نموذج لردود الطالبات (تعارف) يوضح التفاعل بين المتعلمين في أوقات متباينة.
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 .3اختصار الوقت والجهد في الفصول ذات األعداد الكبيرة وتفعيل التعلم التبادلي:
أظهرت ماللظة الصف الذي مت تفعيل املنصة فيه ومقارنته بالصف التقليدي أن املنصة تسهم بشكل كبري
يف اختصار الوقت واجلهد على املعلم باإلضافة لتفعيل التعلم التباديل وإتالة الفرصة لتقدمي تغذية راجعة فورية .فمن
املاللظ أن جتميع أوراق خبصوص كتابة خطة البحث وأمساء الطالبات العازمات على القيام بالبحث من  75طالبة
يستغرق جهدا ووقتا ال يستهان به .ناهيك عن األمور العارضة مثل نسيان الورقة ،ضياع ألد األوراق ،تأخري أو تلف
األوراق ،أخذ وقت يف جتميع األوراق ،تسليم األوراق على دفعات وغريها من اإلشكاليات املتعلقة .يف املقابل يتيح
إدومو للمعلم لصر البيانات املطلوبة يف خالل دقائق معدودة يف لال مت طلب تسجيلها أثناء احملاضرة .الشكل 3
يوضح عناوين خطط البحث اليت أمجع عضوات اجملموعة على القيام هبا .فبعد أن مت شرح كيفية اختيار موضوع
للبحث وطريقة صياغة العنوان أثناء احملاضرة ،مت امهاهلم أسبوع لكتابة املوضوع الذي يرغنب بالقيام ببحثه .كذلك
أتاح الشكل  3للمعلم معرفة اجلزئيات اليت تتطلب إعادة توجيه مثل حتديد املتغري الثاين يف املثال املقدم يف شكل .3

شكل  :3استخدام إدمودو لحصر عناوين البحوث والمختارة والعضوات المشاركات
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 .4ربط المحتوى التعليمي النظري بموارد تعليمية من اإلعالم الرقمي معاصرة خارج المقرر الدراسي:
باإلضافة الختصار الوقت واجلهد ومعرفة مواطن اللبس يف احملتوى ،أظهرت الطالبات تفاعال عند ربط
احملتوى التعليمي مبوارد من مواقع التواصل االجتماعي كمقطع من برنامج سناب شات احملبب لديهم .فعلى سبيل
املثال ،بعد أن متت مناقشة نقطة نظرية حبثية عن تأثري املتغري التابع على املستقل يف السلوكيات اإلنسانية وتفاوت
البشر يف ردود أفعاهلم يف ظل نشأهتم يف نفس الظروف االجتماعية ،مت االستشهاد مبقطع ألد املؤثرين يُعرف مبحمد

احلاجي وهو طالب دكتوراه يف العلوم السلوكية يدرس يف جامعة فلوريدا .وطُلب من الطالبة التعليق على املقطع كما

ستظهر ردودهم يف الشكل  .5ولسب نظريات التعلم فمن املطلوب تنوع أشكال التعلم لىت تناسب مجيع األنظمة
التمثيلية :احلسي والبصري والسمعي .ويعد هذا الربط مبحتوى ثرى يف اإلعالم الرقمي مفيدا لكونه مؤلفا لدى
الطالبات باإلضافة ألنه جيعل املواد النظرية كمناهج البحث أكثر ليوية وواقعية.
شكل-4أ :استخدام محتوى مرئي للباحث محمد الحاجي إلثراء المحتوى التعليمي.
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اللظت الدراسة أيضا أن مناقشة احملتوى العلمي من خالل املوارد اخلارجية أتالت للطالبات احلوار و ابداء وجهات
النظر من خالل اخلربات الواقعية .فيوضح الشكل -4ب الردود على الفيديو املطروح يف شكل -4أ والذي عقب
فيه البالث حممد احلاجي عن نظرية األمل والدراسات املتعلقة به من خالل طرح أمثلة واقعية .وليث أن احملتوى املرئي
جيسد الصور أكثر من النص املكتوب يف الكتب املقرر ،ناللظ يف الردود اراء الطالبات لول رؤيتهم للتعامل مع
املشكالت وكيفية ختطيها.

شكل-4ب :تفاعل الطالبات مع سنابشات الباحث محمد الحاجي حول تجربة األلم من واقعهم الشخصي
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 .5استخدام التغريدات بطريقة تفاعلية كبديل للسرد القصصي:
يوضح الشكلني -7أ و -7ب فعالية استخدام مواقع التواصل االجتماعي كبديل للسرد التارخيي اململ .فبدال من
االلقاء أو استخدام عرض  Power pointذو رمت ممل الستعراض نبذة تارخيية لول دور املرأة يف جمال البحث
العلمي قد يطول شرله لساعة أو ساعة ونصف مت إضافة رابط لعدد من التغريدات يف منصة "ادمودو" تستعرض
قصة أول طبيبة مارجريت آن بلكلي والتضحيات اليت قدمها و انتحاهلا شخصية ذكر لتمارس مهنة الطب .مث تُرك
اجملال للطالبات للتعليق على البوست.
• استخدام التغريدات بطريقة تفاعلية كبديل للسرد القصصي:

شكل-7أ :صورة من محتوى الرابط الذي تم وضعه في إدمودو حول قصة أول طبيبة (التغريدة األولى)

ولولظ أن هذا احملتوى كان من أكثر احملتويات تفاعال يف الفصل الدراسي كما يوضح الشكل -7ب
ِ
ووضعت  22إعجاب  Likesعليها .ودارت غالبية الردود
أدناه .ليث مت التعليق من قبل  44طالبة على القصة ُ
لول إعجاب الطالبات بصالبة القصة لتمكنها من حتقيق هدفها ليث استخدموا تعليقات مثل "صنعت املستحيل
ألجل طمولها"" ،تذكرت مقولة قف على ناصية احلُلم وقاتل"" ،قصتها تؤكد أن الفارق بني املمكن واملستحيل
يتوقف على عزمية املرء"" ،جعلت من إصرارها عربة من القون ال ـ ـ ـ 18لىت يومنا احلايل" .وأشار البعض لبشاعة
الظروف والقوانني اليت أجربهتا على التنكر بزي رجل وهوية رجل كما يف بعض الردود "أثبتت كم هي طبيبة ناجحة
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بس لألسف وهي يف هوية رجل" ،عجبتين القصة اهنا لققت للمها ووصلت لطمولها بس الشي اللي مو للو
أهنا كانت بزي ذكر"" ،ما أبشع الظروف اليت جعلتها تتنكر كرجل".

شكل-7ب :ردود الطالبات تعليقا على قصة أول طبيبة مارجريت آن بلكلي
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 .6توظيف التعلم المدمج:
كذلك أظهرت الدراسة إمكانية توظيف التعلم املدمج عن طريق املنصة من خالل عرض فيديوهات قصرية
مرتبطة باحملتوى وطرح بعض األسئلة ليتم التعليق عليها يف املنصة مث متت مناقشة أبعاد وحماور احملتوى املرئي أثناء
احملاضرة .فيوضح الشكل  5أدناه إدراج فيديو يتحدث عن أهم إجنازات املسلمني وبدايات البحث العلمي يعرضها
أمني املكتبة لطلبة قاموا بزيارة املكتبة .واملوارد احلديثة املتنوعة تعد ضرورة يف املقررات الدمسة والنظرية كمناهج البحث
العلمي .ولولظ يف تعليقات الطالبات ومشاركتهن يف احملاضرة اهتمامهن بالسؤال الثاين حتديدا لول دورة املرأة يف
البحث العلمي والتعليق على اخرتاع اإلسطرالب الذي اخرتعته عاملة الفلك مرمي اإلسطرالب يف القرن العاشر يف
للب .باإلضافة لذلك كانت غالبية الردود تدور لول الطريقة الشيقة لعرض احملتوى وسرد تاريخ البحث العلمي
بطريقة قصصية جاذبة مما يشري لقدرة املتعلم على تقييم طرق التدريس وتفضيله الطرق املعاصرة عوضا عن اإللقاء
النمطي.
شكل :5استخدام إدمودو لتوظيف التعلم المدمج في مادة مناهج البحث
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 .7استخدام مهارات التفكير العليا كاالستنباط والتحليل والمالحظة (استنباط أخطاء شائعة في البحوث)
كذلك لولظ استخدام مهارات التفكري العليا كاالستنباط والتحليل والتفكري الناقد كما يوضح الشكل 6
أدناه ليث مت تقدمي مناذج من خطط حبثية متفاوتة من ليث التقييم وطُلب من الطالبات تقييمها واستنباط أبرز
األخطاء الشائعة مث متت مناقشتها كمجموعات صغرية وأخريا طُلب من كل طالبة التعليق على املنصة بكتابة انطباعها
الشخصي عن مناذج األحباث املقدمة .لولظ يف هذا التطبيق أن ترك جمال للمتعلم للتقييم و االستنباط مع تقدمي
تغذية راجعة يف بعض جزئيات املقرر يُعد أمرا ممتعا و مفيدا مقارنة الستناد كل فصول املقرر على أسلوب التلقني

والذي يعد أسلوبا كما أشار فريرير ) )Freire, 1996أسلوبا يضع املعلم موضع السلطة و املعرفة املطلقة الغري قابلة
للتشكيك بينما يضع املتعلم موجع اجلاهل املطلق .فاستخدام املنصة كما أوضح املثال يف الشكل  6أتاح للمتعلم
فرصة التعلم الذايت والبحث أثناء التعرض للمعلومات يف حمركات البحث العلمية لول قواعد البحث العلمي .إضافة
لكون إتالة الفرصة للمتعلمني للمشاركة يف بيئة تعليمية اجتماعية حتفز الطالبات للمشاركة بآرائهن ووجهات نظرهن

مبصداقية مما يُظهر أبعاد يف احملتوى للمعلم قد يكون غافال عنها .فالتعلم عملية تبادلية يف البيئة الرقمية.
شكل :6نشاط يوضح استخدام مهارات التفكير العليا كالتقييم والتفكير الناقد واالستنباط

.8استخدام المجموعات الصغيرة بطريقة فعالة
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يتيح كاهوت خاصية تقسيم الطالب جملموعات صغرية بطريقة مرنة .وليث أن مشروع مادة مناهج البحث
يتطلب العمل كفريق عمل مكون من  4-3طالبات فقد كان استخدام اجملموعات الصغرية يف "إدمودو" من أجنح
االسرتاتيجيات يف متابعة سري املشروع وكذلك إمكانية إضافة التعليقات واالستفسارات من قبل طالبات اجملموعة.
وعندما كان يطلب من الطالبات بإضافة جزئيات من املقرتح البحثي كاألسئلة البحثية والفروض أو أداة االستبيان
ليتم تقييمها ،كانت بعض اجملموعات بعمل نسخ من ملف الورد ولصقه يف "إدومو" أو إضافة اجلزئية املطلوبة لتقييم
كصورة مت التقاطها من املستند األساسي .وقد أثبث العمل من خالل خاصية اجملموعات الصغرية يف إدمودو تنظيم
املعلومات وسرعة اإلجناز ليث يقوم املعلم بتحميل الروابط أو امللفات للمجموعات احملددة بدال من إرساهلا لكافة
اجملموعات .كذلك إضافة ماللظات حمددة للمجموعات املخصصة يلفت انتباه اجملموعة املقصودة.
أما بالنسبة للسؤال الثالث لول جوانب فاعلية تطبيق كاهوت يف تفاعل طالبات العالقات العامة يف مادة
مناهج البحث ،توضح اجلزئية القادمة النتائج املختصة بتطبيق كاهوت املنصة الرقمية اليت يتم استخدامها داخل
احملاضرات اجلامعية ليث تقوم الطالبات باإلجابة على احملتوى املطروح من خالل أجهزة اهلاتف املتنقلة.
دور كاهوت في إشباع الدوافع المنفعية والطقوسية في مادة مناهج البحث:
ولإلجابة على السؤال البحثي الثالث لول ما دور كاهوت يف تفاعل الطالبات مع حمتوى مادة مناهج
البحث ،لولظ فاعلية املنصة يف لث مهارات االستدعاء واليت تندرج ضمن الدوافع املنفعية باإلضافة إلضفاء روح
التفاعل واملتعة واليت تندرج ضمن الدوافع الطقوسية .وفيما يلي توضيح اشباع هذه الدوافع .أما بالنسبة الستخدام
كاهوت يف مادة مناهج البحث فقد وجدت الدراسة أن استخدامه بصفة دورية بعد عدد من الفصول (فصلني أو
ثالثة) من شأنه أن يساعد الطالبة على حتديد اجلزئيات اليت حتتاج ملراجعة واملفاهيم اليت التبست عليها مما يعين إشباع
الدوافع املنفعية .فيوضح التقرير املوضح يف شكل  7والذي مت حتميله من موقع كاهوت بعد تطبيق كاهوت على 49
طالبة يف مادة مناهج البحث يف منتصف الفصل الدراسي بأن عدد اإلجابات الصحيحة تشكل  ٪35تقريبا بينما
يشكل جمموع اإلجابات اخلاطئة  .٪65علما أن األسئلة التفاعلية مت سؤاهلا بدون جتهيز سابق أو إخبار الطالبات
لالستعداد.
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شكل  :7تقرير عن أداء الطالبات بعد استخدام لعبة كاهوت في مادة مناهج البحث

باإلضافة للدوافع املنفعيةُ ،وِجد أن كاهوت يشبع الدوافع الطقوسية كالتفاعل االجتماعي واملتعة ليث أن

الطالبات يقمن باإلجابة عن طريق أجهزة اهلاتف املتنقل خالل  120-60ثانية مث نقوم مبشاهدة الطالبة األسرع
واألصوب يف حتقيق اإلجابات الصحيحة يف جو من التنافس والضحك ليث يغلب على التطبيق طابع التلعيب.
ويوضح الشكل  8الطريقة اليت تبدو هبا شكل األسئلة بعد إدراجها يف لساب كاهوت اخلاص باملعلم ليث يتحكم
يف عدد األسئلة ووقت اإلجابة والصورة املدرجة مع جمموعة األسئلة ومع كل سؤال .باإلضافة إلمكانية إعادة اللعبة
يف فصول دراسية مستقبلية .هذا وقد أشارت الدراسات .السابقة لدور التلعيب يف التعليم والتفكري (احليلة.)٢٠٠٩ ،
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شكل  :8الطريقة التي تظهر بها األسئلة الُمعدة في كاهوت في حساب المعلم

المناقشة
املتعلم احلايل يتصف بإتقانه للمهارات التقنية وإتقان استخدام املنصات االجتماعية ،ناهيك عن توفر
األجهزة الذكية اللولية واهلواتف الذكية لدى غالبية الطالب اجلامعيني .أثبتت الدراسة احلالية فاعلية استخدام املنصات
االجتماعية وحتققيها للدوافع الطقوسية كالتفاعل االجتماعي والدوافع املنفعية كتعلم أبرز األخطاء الشائعة يف كتابة
البحوث العلمية .وقد هنجت غالبية الدراسات السابقة على املنهج الكمي مستخدمة أسلوب االستبيان لقياس فاعلية
منصيت إدمودو  )Said, 2015 Al-Kathiri, 2015). Al-و كاهوت ) Hasanah, 2019؛ الزيد.)2019 ،
أما الدراسة احلالية ،فتعد من القالئل اليت استخدمت املنهج النوعي للتعرف على دور منصتني من منصات اإلعالم
الرقمي يف العملية التعليمية .وقد اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة اليت أشارت لفاعلية استخدام إدمودو
وأوصت بذلك إال أن الدراسة احلالية وضحت الكيفية إلدراج حمتوى اإلعالم اجلديد بطريقة جاذبة للمتعلمني .فمن
املمكن استخدام الطرق ذاهتا املوضحة يف هذه الدراسة على غريها من املواد األخرى اليت تتطلب وجود جانب نظري،
جانب تطبيقي ،تفاعل وإبداء الرأي ،جانب تارخيي.
هذا وقد أظهرت الدراسة احلالية اتفاقا مع الدراسة مهشري ( )2017الذي أثبت اهتمام الطالب اجلامعيني
مبواقع التواصل االجتماعي إذ أفاد البالث مواقع التواصل االجتماعي تسهم يف تعريف الطالب بألدث التوجهات
البحثية ،التحقق من املعلومات ،احلصول على معلومات نظرية لول املوضوع ،اإلفادة من نتائج األحباث املنشورة
على مواقع التواصل االجتماعي .وقد كانت أكثر األبعاد ارتفاعا هي إتالة مواقع التواصل االجتماعي إلعداد البحوث
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والتقارير .وتوضح الدراسة السابقة اتفاقا مع الدراسة النوعية احلالية من ليث أشارهتما لفاعلية مواقع التواصل
االجتماعية يف مقررات مناهج البحث واملشاريع البحثية.
وقد يتطلب إعداد فصل إدومود وجتميع املوارد التعليمية اليت سيتم نقاشها بعض من الوقت ،إال أنه سيثمر
تفاعال أفضل وحتصيال دراسيا أفضل من املتعلمني .ومن اجلدير بالذكر هنا أن إدمودو يتيح للمعلم االلتفاظ بالروابط
واحملتوى املرئي وامللفات ليتم االستعانة هبا ونشرها يف الفصل احملدد.
وبناء على ما مت طرله من نتائج تربز دور منصيت كاهوت و إدمودو يف إشباع الدوافع املنفعية و الطقوسية
لدى املتعلم ،توصي الدراسة احلالية بضرورة توظيف التطبيقات الرقمية التعليمية و املوارد املرتبطة جبوانب املادة كمقاطع
السناب شات و تغريدات تويرت يف املواد النظرية حتديدا للخروج عن منطية الصفوف التقليدية و زيادة تفاعل الطلبة
مع املناهج .علما أن األعداد الكبرية يف القاعات متثل عنصرا ليويا الستخدام التقنية وليست عائقا ،إذا تربز اإلجابات
املتفاوتة تنوعا يف وجهات النظر وتعطي فرصة متساوية لكل طالب للمشاركة والتفاعل األمر الذي يصعب لدوثه يف
ظل وقت احملاضرة احملدد.
كذلك توصي الدراسة املهتمني مبجال اإلعالم الرقمي والتعليم بالتوجه حنو أدوات البحث النوعية أو املزجية
للتعرف على انطباعات الطلبة واألساتذة لول استخدامات املنصات الرقمية وأبرز االسرتاتيجيات واحللول املقرتلة.
مع األخذ باالعتبار برأي الطالب الذي هو حمور العملية التعليمية بتفضيله للمنصات ومدى فاعليتها يف إثراء العملية
التعليمة وسهولة االستخدام للمنصة.
أما بالنسبة للنتائج املختصة بتطبيق كاهوت فقد اتفقت مع دراسة الزيد ( )2019اليت اعتمدت على
االستبيان يف كون التطبيق يسهم يف زيادة تفاعل الطالبات السعوديات مع احملتوى التعليمي .كذلك أضافت دراسيت
النوعية جوانب إلشباعات طقوسية أخرى متحققة مثل التسلية ،التنافس ،التفاعل االجتماعي ،والتلعيب .ومن اجلدير
بالذكر أن الدراستني (الزيد )2019 ،والدراسة احلالية مت تطبيقها على عينة سعودية ليث أن األوىل طبقت على
عينة جبامعة األمرية نورة يف الرياض والثانية جبامعة امللك عبد العزيز يف جده .أما بالنسبة للدراستني املطبقتني على يف
إقليم ماالنج و إندونيسيا واليت ورد ذكرمها يف قسم الدراسات السابقة ،فقد تباينت نتائج الدراسة احلالية مه هاتني
الدراستني لرتكيزمها على مهاريت االستماع و القراءة يف لني كان هدف الدراسة احلالية الرتكيز على مهارات االستدعاء
واملفارقة بني مفاهيم املقرر كأنواع املتغريات و أنواع البحوث اإلعالمية.
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خاتمة
هدفت الدراسة للتعرف على مدى فاعلية استخدام املنصات الرقمية يف حتسني جودة التعليم يف املواد النظرية .حتديدا،
مت توظيف منصيت "إدمودو وكاهوت" يف مادة مناهج البحث على عينة من طالبات العالقات العامة جبامعة امللك
عبد العزيز .أظهرت املاللظة الرقمية ملنصة إدمودو فاعلية املنصة يف التفاعل بني املعلم واملتعلمني ،القدرة على توظيف
التعلم املدمج ،التفاعل وتقدمي تغذية راجعة لسب وقت املتعلم ،اختصار اجلهد والوقت يف الفصول ذات األعداد
الكبرية ،تفعيل التعلم التباديل ،ربط احملتوى التعليمي مبوارد معاصرة من اإلعالم الرقمي ،استخدام التغريدات كبديل
للسرد القصصي التارخيي ،استخدام مهارات التفكري العليا كاالستنباط والتحليل واملاللظة من خال استنباط أخطاء
شائعة يف البحوث ،باإلضافة للتفعيل مهارات التعلم الذايت .بينما أظهر استخدام كاهوت اشباعا للدوافع املنفعية
كاستدعاء املعلومات السابقة باإلضافة إلشباع الدوافع الطقوسية مثل التسلية واملتعة والتفاعل االجتماعي .وبناء على
ما سبق ،توصي الدراسة بضرورة دمج التقنية يف التعليم وتطوير أساليب التدريس متاشيا مع قدرات املتعلم احلايل ومع
رؤية  2030الداعية لدمج التقنية يف التعلم والتوجه حنو التعلم اإللكرتوين.
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