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استهدف البحث التعرف على أثر استخدام اسرتاتيجيات التعلم 
االلكرتوين التشاركي )التشارك داخل اجملموعة / التشارك بني 

مدونات( يف تنمية مهارات انتاج اجملموعات( وأدواته )ويكي / 
احملتوى االلكرتوين لدى طالب قسم علم املعلومات جبامعة أم 

( طالًبا، مت تقسيمهم اىل 48القرى، وتكونت عينة البحث من )
أربعة جمموعات جتريبية وفقا ملتغريات البحث، وتكونت أدوات 
البحث من االختبار التحصيلي وبطاقة مالحظة األداء العملي 

ارات مهارات انتاج احملتوى االلكرتوين لدى طالب قسم علم مله
املعلومات يف جامعة أم القرى، وتوصلت نتائج البحث اىل وجود 

( بني متوسطي درجات 0.00فرق دال إحصائيا عند مستوى )
اجملموعتني التجريبيتني على االختبار التحصيلي وبطاقة املالحظة 
يرجع للتأثري األساسي الختالف اسرتاتيجيات التعلم التشاركي 
)التشارك بني اجملموعات / التشارك داخل اجملموعة( لصاحل 
اجملموعة اليت تدرس احملتوى باسرتاتيجية التشارك بني اجملموعات،  
كما أكدت النتائج على وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى 

تني التجريبيتني على ( بني متوسطي درجات اجملموع0.00)
االختبار التحصيلي وبطاقة املالحظة مل يرجع للتأثري األساسي 
الختالف أدوات التعلم االلكرتوين التشاركي )املدونات مقابل 
الويكي( لصاحل اجملموعة اليت تدرس احملتوى باستخدام املدونات،  

التعلم  اسرتاتيجيات من كما أوصى البحث بضرورة االستفادة
اإللكرتوين، وأكد على ضرورة  التعلم بيئات تصميم يف يالتشارك

مراعاة تنوع أدوات التعلم االلكرتوين التشاركي يف تصميم البيئات 
االلكرتونية وعدم اقتصارها على أداة معينة ملواجهة الفروق الفردية 

 واساليب التعلم بني املتعلمني.
 الكلمات املفتاحية:

أدوات التعلم  –التعلم التشاركي اسرتاتيجيات  –لتعلم التشاركي ا
 انتاج احملتوى االلكرتوين-التشاركي 
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Abstract 

The study investigated the effect of using 

collaborative electronic learning strategies (within 

a group and among groups) and its instruments 

(Wiki and Blogs) on developing electronic content 

production skills of the information science 

department students at Faculty of Social Sciences, 

Umm Al- Qura University. The study sample (N= 

84) was divided into four experimental groups 

according to the research variables. The 

instruments consisted of an achievement test and 

an observation card of students’ practical 

performance concerning the electronic content 

production skills. Results indicated that that there 

is a statistically significant difference between the 

two experimental groups mean scores of the 

achievement test and in the administration of the 

observation card at the (0.05) level. Thence, the 

main effect ensued from the collaborative 

electronic learning strategies difference (within a 

group and among groups) in favor of the group 

that studied by the among- groups collaboration 

strategy. Additionally, the results affirmed that 

there is a statistically significant difference 

between the two experimental groups mean scores 

of the achievement test and the observation card at 

the (0.05) level. The main effect returns to the 

collaborative electronic learning instruments 

difference (Wiki and Blogs) in favor of the group 

that studied by Blogs. Thereupon, the study 

recommended employing collaborative electronic 

learning strategies in designing electronic learning 

environments. Further, it is essential to use various 

collaborative electronic learning instruments to 

handle the individual differences and various 

learning styles of the learners. 

Keywords: Collaborative Electronic Learning, 

electronic content production, electronic learning 

design 

 

 

 

________________ 
*Associate Professor, Science Information Dept.  

Faculty of Social Science, Umm Al-Qura University 



 
  1 

 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد السابع عشر، العدد األول 

 


