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مدى تحقق مبادئ تصميم منحى التعلم الثالثي في مقرر التدريب امليداني لدى الطلبة املعلمني من تخصصي العلوم 
  جامعة السلطان قابوس/ والرياضيات بكلية الرتبية

 * عبدالله أمبوسعيديو  * البدرية سالمةو  ** خولة الحوسنيةو  *فاطمة الحجرية
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 20/6/2021 :تاريخ قبوله                                                                                                     12/4/2021 :تاريخ تسلم البحث

ــي         :ملخــص ــداني، ف ــدريب المي ــرر الت ــع مق ــى واق ــى الوقــوف عل هــدفت الدراســة إل
السلطان قابوس، من حيث  في جامعة، في كلية التربية تتخصصي العلوم والرياضيا

وعملــت الدراســة علــى  . قدرتــه علــى تحقيــق مبــادئ تصــميم منحــى الــتعلم الثالثــي   
، وحسـاب مـدى   الكيانـات المعرفيـة التـي أنتجهـا الطلبـة المعلمـون      تحديد خصائص 

بـــين الناشـــئة رصـــد الفــروق  تحقــق مبـــادئ تصــميم منحـــى الــتعلم الثالثـــي فيهــا، و    
ــق أهــداف الدراســة  . ي العلــوم والرياضــيات  تخصصــ ــم تصــميم اســتمارة    ،ولتحقي ت

لحساب مدى تحقق مبادئ الـتعلم الثالثـي، وتحليـل الملفـات الوثائقيـة التـي قـدمها        
ملًفا وثائقيا،  24تكونت عينة الدراسة من . الطلبة المعلمون حسب متطلبات المقرر

طالبة من  22مها من قبل طالبين وكياًنا معرفيا متنوعا، تم تقدي 645احتوت على 
ــة         ــي كليــة التربي ــوم والرياضــيات ف ــة المعلمــين فــي تخصصــي العل جامعــة  فــي  الطلب

التـي ينتجهـا   معرفيـة  الكيانـات  أظهرت نتائج الدراسة أن أغلـب ال و. السلطان قابوس
الطلبـة المعلمــون جـاءت فــي صـورة تقــارير، وملخصـات، وغالبيتهــا العظمـى أعمــال       

قنيــات الــتعلم التــي اســتخدمها الطلبــة المعلمــون فــي حزمــة بــرامج    تركــزت ت. فرديــة
" تعزيـز التكامـل بـين أشـكال المعرفـة     "ل مبـدأ  وحصـ ما أظهرت النتـائج  ك .ساألوفي

 .على مسـتوى متوسـط مـن التحقـق، بينمـا جـاء مبـدأ التكامـل بـين الوكالـة الفرديـة           
ة تصـميم مقـرر   على إعـاد وتوصي الدراسة بالحرص . والجماعية في المركز األخير

  . ا لمبادئ تصميم منحى التعلم الثالثيالتدريب الميداني وفًق

مبادئ تصميم منحى التعلم الثالثـي، الـتعلم المنـتج للمعرفـة،     : الكلمات المفتاحية(
  )برامج إعداد المعلم، الطلبة المعلمون

  

نترنت األشياء أحد إثورة الذكاء االصطناعي وتمثل  :مقدمة
ا المعرفة، وهو مجتمع قادر على جعل المعرفة موردمجتمع تجليات 
اقتصاديا، ومصدروتكتسب المعرفة . والنفوذ ،والقوة ،ا للثروةا متجدد

 وأ ،أهميتها من قابليتها للتشكيل في صورة منتجات تقنية، أو أنظمة
ويمكن تسريع . خبرات عمل، وتسويقها بما يحقق الثروة والقوة لصانعيها

المعرفة، ومضاعفة مخرجاتها بشكل منهجي منظم، بالعمل عمليات إنتاج 
والموارد التي بين أيديهم  ،التعاوني، وتشارك األفراد خبراتهم المهنية

(Paavola et al., 2004) . ساب قدرات تكإإلى الناشئة األطفال وويحتاج
في اإلبداع وحل المشكالت، إضافة إلى مهارات عالية في توظيف  طورةمت

وقد وضع  .(Bereiter & Scardamalia, 2010) لحاسوبيةالتقنيات ا
 The National)المجلس القومي للبحوث في الواليات المتحدة األمريكية 

Research Council [NRC], 2012) ا من المهارات التي عدد
يحتاجها الفرد للحياة والعمل في القرن الحادي والعشرين، قسمها إلى 

وهي مهارات بناء المعرفة،  :ات المعرفيةمجال المهار :ثالثة مجاالت
وتتمثل في مرونة  :والقدرة على االبتكار، ومجال المهارات الشخصية

والعمل، والقدرة على  ،المتعلم، وقدرته على المبادرة، والتأمل في التعلم
  ومجال المهارات بين . والتعديل حسب ما تقتضي الضرورة المراجعة إجراء

______________________  
    .سلطنة عمان، وزارة التربية والتعليم* 

    .سلطنة عمان، السلطان قابوسجامعة ** 
 .2022، ربد، األردنإحقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، © 
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Abstract: This study aimed to explore the reality of the field- 
training course among the science and mathematics 
specializtions at the College of Education in Sultan Qaboos 
University, in terms of its ability to achieve the design 
principles of Ttrialogical Learning Approach [TLA]. The 
study identified the characteristics of knowledge artifacts that 
were produced by student teachers, calculated the extent to 
which the design principles were achieved and distinguished 
the differences that emerged between the science and 
mathematics specializations. To achieve this objective, a 
content analysis form was designed to analyze the student 
teachers' portfolios. The sample of the study consisted of 24 
portfolios, which contained 645 diverse artifacts, presented by 
two male and 22 female science and mathematics student 
teachers. The results showed that the majority of the 
knowledge artifacts produced by the student teachers came in 
the form of reports and summaries; the vast majority of them 
were individual works. The microsoft office was the most 
widely used technical learning tool by student teachers. The 
principle of "promoting cross-integration of various 
knowledge practices and artifacts across communities and 
institutions" was moderately achieved; whereas, the principle 
of "the integration of individual and collective agency" ranked 
last. Therefore, the study highly recommends the redesign of 
the field- training course according to the principles of TLA. 

(Keywords: Design Principles of TLA, Knowledge- creation 
Learning, Teacher- preparation Program, Student Teachers) 

  

  
. التعاون، وحسن التواصل وهي مهارات :)التواصل مع اآلخرين(الشخصية 

وتؤكد التوجهات الحديثة في التعلم على أهمية مهارات العمل المعرفي 
مهارات تنظيم العمل المعرفي، والتشاركي، مثل التوليد التشاركي لألفكار، 

وهي مهارات ال يمكنها التطور دون تعرض منظم لممارسات تعليمية ينخرط 
 .(Muukkonen et al., 2019)رفة للمعفيها المتعلم باإلنتاج التشاركي 
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وتعمل المؤسسات التربوية نيابة عن المجتمع في إعداد 
 ،وتأهليهم الكتساب هذه المهارات وفق أفضل السبل ،األفراد

 الدور األكبر للقيام بذلكوأكثرها فعالية، ويقع على عاتق المعلم 
)United Nations Educational Scientific and 

Cultural Organization [UNESCO], 2015( .ظهرت  وقد
النماذج التربوية التي تعمل على جعل عملية التعلم عملية منتجة 

عامة لتصميم  اأطر تووضع ،(Tan et al., 2014) للمعرفة
. واالفتراضية ،في الفصول الدراسية الواقعيةالمواقف التعليمية 

التعلم : أنواع هي ويقسم التعلم المنتج للمعرفة التعلم إلى أربعة
، وهو التعلم المعرفي افردي امعرفي االفردي الذي ينتج كياًن

، ويحدث اجماعي امعرفي اينتج كياًن الذي فرديالتعلم الالتقليدي، و
ها بتقاسم المهام فيما ؤيقوم أعضاحيث لدى التعلم في مجموعات، 

لذي ينتج بينهم، أما النوع الثالث من التعلم فهو التعلم التشاركي ا
عنه كيان معرفي فردي، ويحدث لدى تحقق التعلم النشط، الذي 

الطلبة التعلم، ويتم إنتاج الكيانات المعرفية بصورة فيه يتشارك 
فردية، والنوع األخير من التعلم هو التعلم التشاركي الذي ينتج 

  . (Castelijns et al., 2013) ةكيانات معرفية جماعي

حجر األساس في إعداد األفراد يمثل التعليم الجامعي 
لالنخراط في مجتمعات المعرفة، التي تقوم على التشارك في بناء 

 ،ومشاريع ،عمال، وابتكار الكيانات المعرفية في صورة منتجاتاأل
 .(Muukkonen & Lakkala, 2009)متجددة  وأنظمة عمل

لبة مهارات القرن الحادي ويعمل التعليم الجامعي على إكساب الط
ممثلة في تبني طرق جديدة للتفكير، وتوظيف  ينعشروال

والعمل المشترك في إنتاج المعرفة، والتعامل  ،استراتيجيات التعاون
  . ا ألساليب البحث العلميمع المشكالت مفتوحة الحل وفًق

أنشطة تعلم تهدف إلى إعداد  التعليم الجامعي يوفر كذلك
الذي  ،الطلبة الكتساب الجوانب األكثر أهمية للعمل المستقبلي

 تعدو .(Damşa & Nerland, 2016)يعدهم التعليم للقيام به 
ممارسة اإلنتاجية التشاركية للمعرفة واحدا من األساليب الفعالة في 

جامعي تكوين المهارات العقلية والتقنية التي يحتاج الطالب ال
 Lakkala et(وتظهر الدراسات التربوية . وتطويرها ،الكتسابها

 Muukkonen & Lakkala, 2009; al., 2020;
Muukkonen et al., 2019; Sounoglou, 2020(  التأثير

يجابي لتصميم مقررات التعليم الجامعي وفًقا لتوجه التعلم المنتج اإل
ن، والدور الذي يوالعشرللمعرفة على اكتساب مهارات القرن الحادي 

تقوم به أنشطة التعلم التي يمارسها الطلبة في تلك المقررات لجعل 
  .عملية التعلم أكثر كفاءة وفعالية

 (Karlgren et al., 2020)وآخرون  ينركارلجووضعت 
إطارا لتحديد السمات التربوية المعززة لإلنتاجية التشاركية للمعرفة، 

وذلك بتحليل بيانات ثالثة وعشرين مقررا، وهذه السمات ا جامعي
إنتاج كيانات ) التعلم النشط الذي يعزز تعلم المحتوى، ب) أ: هي

ممارسات منهجية وجود ) معرفية فردية أو تعاونية موجهة ذاتيا، ج
كونين والكاال ووحدد م. لتعاوني التشاركيللعمل ا

)Muukkonen & Lakkala, 2009(  أنشطة التعلم الالزمة
لبناء الكيان المعرفي، وتشمل االلتزام الذاتي بالتشارك المعرفي، 

بما  ،والقدرة على التعامل مع االرتباك، واستخدام أنواع التفكير
سونوغلو  ويؤكد .وتقدمها ،سهام في إنتاج المعرفةيكفل اإل

(Sounoglou, 2020) وتكامل  ،على أهمية كفايات التعاون
  .الفردية والجماعيةوالخبرات الجهود 

   اإلنتاجية التشاركية للمعرفة في برامج إعداد المعلم

تعمل برامج إعداد المعلم على إدماج الطالب المعلم في 
تشمل العمل الميداني في  حقيقية،خبرات تؤهله الكتساب أنشطة 
طيًفا  خاللهاينفذ بحيث ، الدراسية وداخل الصفوف ،المدارس

من واسعا من العمل التدريسي، يحاكي ما يمارسه المعلم الفعلي، 
 ،وتنفيذهامواقف التعلم، وتصميم  الدروس، عمليات تخطيطب القيام

 ,College of Education(ة المناسبتقويم ات العملي إجراءو
وقد أوضحت الدراسات التربوية التي طبقت في برامج . )2020

;Damşa &  Castelijns et al., 2013(إعداد المعلمين 
Lipponen & ; Hong et al., 2019 Ludvigsen, 2016;

 ;Muukkonen et al., 2007 Kumpulainen, 2011;
Patton & Parker, 2017(  الفاعلية التي تظهرها توجهات التعلم

في رفع كفايات التدريس، وزيادة القدرة على ج للمعرفة المنت
يؤثر بشكل إيجابي االستجابة الفعالة الحتياجات الطلبة، األمر الذي 

 Castelijns et(، ويسهم في التنمية المهنية للمعلم همفي تعلم
al., 2013; Council of Chief State School Officers 

015[CCSS], 2013; Troyan & Kaplan., 2(.  حددوقد 
 Council for the مجلس اعتماد برامج إعداد المعلمين

Accreditation of Educator Preparation [CAEP] ار يمع
بمهارات التواصل التقني  ةتحقق مهارات العمل التشاركي معزز

, 2013)(CAEP،  إعداد برامج جودة تقييم بوصفه أحد معايير
  .المعلمين

وفيما يلي وصف للسمات العامة لتوجه التعلم المنتج للمعرفة، 
  :قدمها إلعداد الطالب المعلميوجوانب الفاعلية التي 

وهو : ذات صلة بالعمل التدريسيتشاركية إنشاء كيانات معرفية . 1
 & Damşa( تعميق المعرفة المفاهيميةما يعمل على 

 Ludvigsen, 2016; Damşa & Nerland, 2016;
Tammeorg et al., 2019(. يكسب الطلبة المعلمين مهارات و

متقدمة، كالمعرفة بإجراء االستقصاءات العلمية، وتنظيم عمليات 
 & Damşa(المعرفي التعاون، والتشارك الجماعي في المحتوى 

Nerland, 2016(، ر الطرق التقليدية في ييعمل على تغي كما
   .(Muukkonen et al., 2007)التدريس 

تقدم أساسا للتعاون بين الطلبة : مجتمعات التعلم المهنية. 2
عمل على تكما  ،عزلة التي يشعرون بهاال حالة المعلمين، وتقلل

ر ممارسة مهنية متقدمة، من خالل المناقشات الجماعية يتطو
تحول المعلم الفعل، بما يضمن للتدريس، وممارسة التأمل في 

 Kumpulainen, Lipponen &( المبتدئ إلى معلم خبير
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من  ،في مجتمع تعلم مهنيالطالب المعلم  انخراطرفع وي ،)2011
 وتنفيذها ،في تصميم الدروسمستخدمة جودة األفكار ال

)(Hong et al., 2019 .التفكير وجهه نحو ممارسة كما ي
 تصحيحهاإعادة و ،كشف األخطاءبما يعزز قدرته على  ،النقدي

(Castelijns et al., 2013).  

تعددت النماذج التعليمية التي تدخل في إطار التعلم قد و
التعلم المبني على االستقصاء : منهاو، المنتج للمعرفة

)Smith, 2008-(Spronkenونموذج بناء المعرفة ، )Hong et 
al., 2019( ومنحى التعلم الثالثي ،)Paavola & 

Hakkarainen, 2014(،  وهي نماذج تتفق على أهمية التعلم
النشط، وبناء الكيانات المعرفية بأنواعها في بيئة إلكترونية مرنة أو 

وهو منحى  ،وفيما يلي عرض لمنحى التعلم الثالثي. باالستعانة بها
عمل على وضع مبادئ محددة لتصميم المقررات الدراسية، ي

عملية منتجة إلى ومواقف التعلم المختلفة، بما يحول عملية التعلم 
  .للمعرفة

  منحى التعلم الثالثي

 Trialogical Learning(منحى التعلم الثالثي يعد 
Approach(  من النماذج التربوية التي تشرك المتعلم في عمليات

تقدم المعرفة العلمية  عمل علىت مادية معرفية، بما يإنتاج كيانا
   النطاق المهني الذي يعملون فيهفي لدى المشاركين، و

) (Paavola et al., 2012; Tan & Tan, 2014.  يتكون منحى
 الفرد، ومجتمع التعلم، والكيانات: رالتعلم الثالثي من ثالثة محاو

من ا لهذا المنحى المعرفة وفًقآلية إنتاج تبدأ و. الماديةالمعرفية 
مع زمالئه  ومهارات، يناقش ،وخبرات ،الفرد، بما له من معتقدات

، المراد تنفيذه (Knowledge Object)وضوع الكيان المعرفي م
وتشمل  .مستفيدين من تنوع خبراتهم، واختالف أساليب تفكيرهم

ونماذج،  ،ومنتجات مبتكرة، ووثائق ،الكيانات المعرفية مشاريع
 ;Paavola & Hakkarainen, 2005(ومجسمات  ،وتصاميم

Lakkala et at. , 2012( .الشكل ويوضح )محاور عملية  )1
  .التعلم، وآلية إنتاج المعرفة حسب منحى التعلم الثالثي

  )1(شكل ال

  .)Paavola and Hakkarainen, 2009( المعرفة في منحى التعلم الثالثيآلية إنتاجية 

  
وضع ستة مبادئ تساعد في تصميم مواقف تربوية قد تم و

تحقق التعلم الثالثي، وتمثل إرشادات لتخطيط المقررات، وتنظيم 
  : هيو .(Muukkonen et al., 2019)أنشطة التعلم 

معرفية تنظيم األنشطة والفعاليات حول كيانات : مبدأ األولال

 & Paavola ( هي الفكرة المركزية لمنحى التعلم الثالثي: ركةتشم
Hakkarainen, 2014( ،أنشطة يتم تطبيق المبدأ بتوجيه و

إنشاء كيانات معرفية تشاركية ذات طبيعة نحو المقررات الدراسية 

 ،والملخصات ،المشاريع، والخطط، والوثائق: مثل مادية،
تتنوع الكيانات المعرفية التي ينتجها و. لخإ...والتصميمات التعليمية

ختلف نوع الخبرات التي تعكسها، ونوع يالطلبة المعلمون، كما 
 .التشارك بين الطلبة المعلمين

الفردية المعرفية دعم التكامل بين الوكالة  :مبدأ الثانيال

متابعة  تشاركيةعملية إنشاء كيانات معرفية  تتطلب: والجماعية
والعمل عليها، والمثابرة في تطبيق خطط العمل،  ة،قترحلماألفكار ا
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 & Damşa(واإلجراءات المنفذة، وفق أفكار لها أصالتها 
Ludvigsen, 2016( .يتم تشجيع  ،ذا المبدألتطبيق هو

لتكفل بتطوير الكيانات المعرفية التي يقومون بها فرديا لالمشاركين 
، وذلك (Paavola, & Hakkarainen, 2014)أو جماعيا 

وتعمل المشاركة . بالتخطيط المشترك، وتعزيز آليات العمل الجماعي
وليات ؤفي بناء الكيانات المعرفية على إعادة توزيع األدوار والمس

وليتهم ؤم والطلبة، بما ينمي قدرة الطلبة على تحمل مسبين المعل
وجودة األعمال  ،وتطوير وكالتهم المعرفية تجاه تعلمهم ،المعرفية

حد من ت، كما (Muukkonen et al., 2019)التي يقدمونها 
الصراع الذي يحدث عادة بين المعلم والطلبة في بيئة التعليم 

وتقسم  .Lipponen & Kumpulainen, 2)(011التقليدية 
مؤشرات تحقق هذا المبدأ إلى جانبين، الجانب العقلي المعرفي، 

جرائي، اإلجانب الويتعلق بجوانب صنع المعنى، وتطوير الوعي، و
 ,.Damşa et al(التشاركي  والتخطيط المنهجي ،يتعلق بالتنظيم

2010; Hays, 2014(.  

 تعد:  دعم عمليات إنتاجية المعرفة طويلة األجل :المبدأ الثالث
اهر، وفهم الظ إلى تعميق مستدامة، تهدف ةإنتاجية المعرفة عملي

مشكالت أو تقديم حلول تنبع من أهداف تنموية للمجتمع الحل و
(Muukkonen et al., 2019)،  وتصميم المقررات الجامعية
ن استخدامها يمك كيانات معرفيةبحيث يعمل الطلبة على إنشاء 

لتطوير، وإعادة لولديها قابلية  ،خارج نطاق الموقف التعليمي
جعل تو، (Paavola & Hakkarainen, 2014)االستخدام 

التقليدية  اممقارنة بالمه ،لإلبداع اتحفيزعملية التعلم أكثر فاعلية و
  .(Tammeorg et al., 2019) السائدة

تطوير الكيانات المشتركة من خالل التأمل،  :الرابعالمبدأ 

، مشكالت ذات نهاية مفتوحة المعرفية تمثل كياناتالف: والتفكير
بداية من إيجاد فهم مشترك بين فريق العمل، و ،يطلب تطويرهاو

وهي العمليات -وعمليات التشغيل الوسيطة  ،التفكير في األهداف
إخراج الكيان المعرفي إلى  - التي تبدأ من ظهور الفكرة أو المشكلة

عن طريق الرسم أو التصوير أو  وهو ما يحدث ،في صورته النهائية

تعد قدرة المعلم على و. (Muukkonen et al., 2019)النمذجة 
المهنية التأمل والتفكير النقدي وسيلة مهمة للتنمية 

(Sounoglou, 2020) ة العمل التدريسي جود، ورفع
(Castelijns et al., 2013).  

يتطلب و: التكامل بين مختلف أشكال المعرفة :المبدأ الخامس
 على إنشاء تجعله قادرا، إشراك المتعلم في حل مشكالت حقيقية

كًنا تممالتعليمية، وكيانات معرفية يمكن تسويقها خارج المؤسسة 
من أشكال مختلفة من المعرفة التخصصية المتصلة بالكيان المعرفي، 

 ،التواصل مع المختصينومهارات البحث، على توظيف  لديه القدرةو
وتتحقق هذه المهارات بمقدار قدرة مجتمع التعلم على . والخبراء

، وتوفير بيئة داعمة للنمو تخصصات العلميةعبور الحدود بين ال
 ,Muukkonen et al., 2019; Paavola(للمتعلمين المعرفي 

& Hakkarainen, 2014( .  

 حيث: التعلم بوجود تقنيات التعلم المرنة: المبدأ السادس
الالزمة إلنشاء  تستخدم التقنيات الرقمية لتوسيع قاعدة المعلومات

، وتبادل األفكار، كما تستخدم إلجراء عمليات الكيانات المعرفية
 & Paavola( لتطوير تلك الكيانات المراجعة والتأمل

Hakkarainen, 2009(. تتيح التقنيات الرقمية التنقل المرن و
 Muukkonen)(المتزامن وغير المتزامن للتعاون، وتطوير األفكار 

et al., 2019. ة بمواصفات يوتتحد خصائص الكيانات المعرف
وظيفة ة، ومج الحاسوبياالبر يةنوعالتقنيات المرنة المستخدمة، مثل 

  .، وتنوعهامجاالبرتلك 

منحى ويقسم الباحثون في منحى التعلم الثالثي مبادئ تصميم 
 Lakkala et al., 2015; Paavola(إلى قسمين التعلم الثالثي 

& Hakkarainen, 2009(المبدأ األول،  وتشملية، مبادئ محّك ؛
لكيانات المعرفية، لالخصائص العامة  وتكشفوالمبدأ السادس، 

مدى تحقق مبادئ وأخرى مبادئ تصميم معيارية تستخدم لحساب 
مبادئ التصميم  )2(الشكل  يوضحو .تصميم منحى التعلم الثالثي

  .للمنحنى الثالثي

  )2(شكل ال

  . (Paavola & Hakkarainen, 2009) مبادئ التصميم للمنحى الثالثي
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 ,.Sansone et al(ن يدراسة سانسون وآخروقد أوضحت 
تطبيق منحى التعلم الثالثي في برامج إعداد المعلمين أن  )2019

والمهارات التي  ،ب المعرفةااكتسويعمل على تعزيز التعلم النشط، 
اإليجابية الصفية، كما أبرزت القيمة ة ممارسالتعمل على تحسين 

التي أوضحتها  ذاتها وهي النتيجة. توظيف تقنيات التعلمو ،للتعاون
فقد  ؛الدراسات التربوية التي تناولت برامج التنمية المهنية للمعلمين

 (Sansone et al., 2016) ينأوضحت دراسة سانسون وآخر
المعلمين على  لتدريب-بي مشترك وقدرة برنامج تربوي أور

 على - استخدام مبادئ تصميم منحى التعلم الثالثي في التعليم
تعزيز مهاراتهم التدريسية، وتطبيق استراتيجيات التعاون، ومهارات 

ن يكي وآخرمالويأظهرت دراسة أو. استخدام التطبيقات الرقمية
(Ilomäki et al., 2017)  قديمه تم ت ةمهنيللتنمية الدور برنامج

وممارسات  ،أفكار جديدةفي طرح  فلندامعلمين يعملون في ل
وأمبوسعيدي  ةأوضحت دراسة الحجريو. للعمل التدريسي إبداعية

(Al-Hajria & Ambusaidi, 2019) ة بين إيجابيعالقة  وجود
دى قيام معلمين لاإلنتاجية التشاركية للمعرفة  ارتفاع مستوى

تقرير دراسة (كيان معرفي  ملتحقين ببرنامج للتنمية المهنية بإنتاج
  . تدريسيال وبين ارتفاع مستوى أدائهم )حالة عن مشكلة تدريسية

وتنقسم الدراسات التي استخدمت مبادئ تصميم منحى التعلم 
  :الثالثي إلى نوعين

ا الدراسات التي تناولت أثر تصميم مقررات جامعية وفًق: األول
ومن  .المتغيرات التربويةعلى بعض لمبادئ منحى التعلم الثالثي 

التي   ,.Vasileva et al)(2016ن يوآخر فاسيليفاذلك دراسة 
مقرر جامعي في هندسة الكهرباء في مرحلة صميم عملت على ت
 هريأثوقياس ت ،صوفيا في بلغارياجامعة في يتم طرحه  ،البكالوريوس

 .في تعميق المعرفة النظرية، وصقل مهارات العمل الجماعي
دراسة تأثير المنحى في زيادة دافعية الطلبة، وانخراط وأوضحت ال

قام كوبينين و .غالبيتهم في نشاطات تشاركية منتجة للمعرفة
بتصميم مقرر  (Kauppinen & Luojus, 2020)ولوجوس 

دراسي معني بالخدمة العامة لطلبة مرحلة الماجستير في جامعة 
اديمية أك"يسمى وطني مشروع ضمن  ،لوريا للعلوم التطبيقية

 االبتكار،هدفها تعزيز دور التعليم العالي في  ،"التصميم الفنلندية
 طالطلبة بتقديم خطفرق عمل من قوم ه، بحيث تكفاءة تعليمعزيز وت

وقد استطاع المقرر تعزيز التعلم النشط  المجتمع المحلي تطويرل
 كذلك. ا مبتكرةتتضمن حلوًللدى الطلبة، ودفعهم لتقديم خطط 

بتقصي  et al., 2019) (Muukkonen ماكونين وآخرون قامت
بما يتناسب  همتأثير قيام مجموعة محاضرين بإعادة تصميم مقررات

وتم تنفيذ التغيرات . مع مبادئ تصميم منحى التعلم الثالثي
م والتعلم، ومناهج البحث يالتعل ؛مقررات ةالمستهدفة في ثالث

أظهرت نتائج وقد . ءوتصميم المشروعات في علوم األحيا ،العلمي
اإلنتاج التشاركي جودة فيما يتعلق ب الدراسة مؤشرات إيجابية

نماذج محددة في لحاجة  إلى وجود خلصتكما  ،للمعرفة
التشاركي نتاج اإلدعم جهود الطلبة في تالممارسات المهنية، 

  .وتوجه عملهم الجماعي ،لمعرفةل

مدى تحقق مبادئ تصميم منحى م قيتأما النوع الثاني فهي دراسات 
ن يدراسة الكاال وآخر هاومن ،المقررات الجامعيةالتعلم الثالثي في 

(Lakkala et al, 2012)  التي قامت بتحليل األنشطة التعليمية
ن يقدمان في التعليم العالي في جامعتين في يفي مقررين دراسي

أجرت و. في المقررينالمنحى مدى تحقق مبادئ  واستقصاء فنلندا
جامعي في دراسة مختلطة على مقرر  (Meragia, 2014)ميراجيا 

المعلوماتية الصحية لتقصي مدى تحقق منحى التعلم الثالثي في 
أوضحت نتائج الدراسة و .المقرر من وجهة نظر الطلبة والمعلمين

أن مبادئ تصميم منحى التعلم الثالثي تم تنفيذها بدرجة مناسبة، 
دراسة وفي  .رر حول كيانات معرفيةوخاصة تركز أنشطة المق

 مقرر تم تقييم (Tammeorg et al., 2019)تمورج وآخرون 
الطلبة واألساتذة من قبل  فنلنداعلوم الحياة في جامعة هلسنكي في 

  . الطلبة هاأانش ن من الكيانات المعرفية التييالجامعيين والمستفيد

نجد  ،الدراساتالثاني من النوع ولدى مراجعة النوع األول و
ا من التعريفات اإلجرائية لمبادئ التصميم ا واسعأنها قدمت طيًف

ا الستة لمنحى التعلم الثالثي، والمؤشرات على تحقق كل منها، نظر
لكون تلك المبادئ تضع إطارا يتسم بالمرونة التي تجعله قابًل اا عام

 هللتنوع في التفاصيل بحسب ظروف التطبيق وسياقات
et al., 2019) Muukkonen( ، إرشادات عامة يمكن وتقدم

 ،في الممارسة التعليمية، وتحديد مهام الطلبةمناسبة طرق تفعيلها ب
 ,.Lakkala et al(وواجباتهم تجاه األنشطة التعليمية المقدمة 

  .نتائج هذه المراجعة 1 ويلخص الجدول .)2015

  )1( جدولال

  .تصميم منحى التعلم الثالثي مؤشرات تحقق مبادئو الكيانات المعرفية ملخص خصائص

  السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول  المقارنة

(Lakkala et al., 
2012)  

  بناء خطط
  تنفيذ برمجيات تعليمية

اإلجراءات 
  التنظيمية

التسويق 
  المسبق

تفاوض مع / نقاش
  المستفيدين أو الزمالء

المعرفة الالزمة 
  لبناء الكيانات

مستوى التقنيات 
  )مطورة/ شائعة(

Meragia, 2014)(  
  جماعي/فردي(

  )تشاركي/
اإلجراءات 
  التنظيمية

  مدى
  االستخدام

دون (مستوى التأمل 
تأمل / تأمل بسيط/ تأمل

  )شكال توضيحيةأواسع و

  نترنتاإل-
  االستعانة بخبراء-
  يدانيةمزيارات -

بحسب مدى 
التعاون ووظيفة 

  التقنيات
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  السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول  المقارنة

(Lakkala et 
al.,2015) 

/ دراسات/ مشاريع
  برمجيات

االشتراك في 
المسؤولية عن 

  المنتجات

االستخدام 
  الالحق

  دمج األفكار
  تنويع المعرفة
  إخراج مادي

التعاون مع 
  المؤسسات

التطوير والتنقل 
  والتعاون

(Damşa & 
Ludvigsen, 2016)  

لتحقق اإلنتاجية  /محكي
  التشاركية

  عقلية-
  إجرائية-

كيانات تخدم 
  المجتمع

تفاوض مع / نقاش
  الزمالء

  المعرفة الالزمة
يستخدم  /محكي

  لعرض الكيانات

(Ilomäki et al., 
2017) 

تعلم نشط ينتج منتجات 
  مادية

وضع تصورات 
مناقشتها /فردية

اجماعي  
  مدى االستخدام

دون (مستوى التأمل 
تأمل / تأمل بسيط /تأمل

  )شكال توضيحيةأواسع و

  نترنتاإل-
  الخبراء-

  الزيارات الميدانية-

مدى التعاون 
  ووظيفة التقنيات

(Alhajria & 
Ambusaidi, 2019) 

لتحقق اإلنتاجية  /محكي
  التشاركية

  مدى االستخدام  عقلية دون إجرائية
  /التفكير النقدي /لتأملا

  بداعاإل
  معالجة المعلومات

  بحثيةمعرفة 
لعرض  /محكي

  الكيانات

(Sansone et al.., 
2019) 
  

تعلم نشط ينتج منتجات 
  مادية

الجمع بين العمل 
الفردي وعمل 

  الفريق

  وقت كاٍف
عادة استخدام إل

  الكيانات

  :أشكال المعرفة
مقارنة مع (التأمل 
  النقاش /)النظرية

ربط مع تخصصات 
  أخرى

وجود تقنيات 
  تستخدم بفعالية

             
ويمكن رصد االتجاهات السائدة في دراسات منحى التعلم 

  :الثالثي في

في كل من تصميم المقررات  توظيف مبادئ التصميم الستة .1
  .الدراسية وتقييمها

في توصيف مبادئ التصميم، والتوسع في تحديد مدى  التنوع. 2
  . تحقق كل منها

نحو استخدام منهجيات بحثية كمية، على خالف  التوجه .3
الدراسات التي ظهرت مع نشأة هذا المنحى، التي كانت في 

  .غالبيتها دراسات بمنهجيات نوعية

من التوجهات الحديثة في دراسات الدراسة الحالية  تستفيدو
التصميم، ومناقشة نتائج  منحى التعلم الثالثي في توصيف مبادئ

لى تطوير إطار نظري وتطبيقي الدراسة ع هذا وعملت .الدراسة
ومحدد لدراسة خصائص الكيانات المعرفية، وتقصي مستوى  واضح

في الكيانات المعرفية  ادئ تصميم المنحى الثالثي للتعلمتحقق مب
التي ينتجها الطلبة المعلمون، بصورة موسعة وتفصيلية لم يتم 

  .بحسب اطالع الباحثين ،التطرق إليها من قبل

  الدراسة وأسئلتها مشكلة

تزال غير قادرة إلى أنها ما  علمينمال واقع برامج إعداديشير 
تعلم المنتج للمعرفة، وتأهيل الطلبة المعلمين للقيام على تحقيق ال

تعامل مع نحو التميل فهي  ؛(Castelijns et al., 2013) بذلك
 Council of Chief State(ا فردي التدريس بوصفه عمًال

[CCSSO], 2013 OfficersSchool ( ، األمر الذي ال يساعد
دعم تكامل المعرفة ، وال ي)Al-Hajria, 2009( على النمو المهني

  . (Chana & Aalstb, 2006) المعلمالطالب لدى 

جامعة السلطان قابوس على في عملت كلية التربية  ،وبالنتيجة
ا لتتوافق مع متطلبات االعتماد األكاديمي وفًق ؛تعديل مقرراتها

جاء مقرر التدريب الميداني  ذلك منو. لمعايير دولية حديثة
 ،التخصصية المعرفة تطبيق من لتمكين الطالب المعلم 4500)(

 لب المعلم لبناء ملفاالطالتدريسية، كما يتوجه  وإظهار الكفايات
 ،خبرات التدريب الميدانيفيه  يجمع )اإلنجاز الشاململف ( وثائقي

. والمشاريع واألعمال البحثية التي أنجزها في مسيرته الدراسية
-ويخصص للكيانات المعرفية التي ينتجها الطالب المعلم في المقرر 

من تقييم  %40 -الملف الوثائقي والمشروع أو البحث اإلجرائي
اهيمي المف وتم تنظيم محتويات الملف تبعا لمحاور اإلطار. المقرر
التمكن األكاديمي، والتنوع في التدريس، والتوجهات : ، وهيةالخمس

 ويسهم الملف الوثائقي. المهنية، والثقافة البحثية، والمهارات التقنية
ولية تعلمه، وتعزيز ؤفي تشجيع الطالب المعلم على تحمل مس

المقررات التفكير التأملي لديه، كما يساعد على التكامل بين 
)College of Education, 2020(.  

كيانات المعرفية التي وتعمل الدراسة على تحديد خصائص ال
، واستقصاء مدى تحقق مبادئ تصميم منحى التعلم تم إنتاجها

، من خالل تحليل الملفات الوثائقية التي قدمها الطلبة فيها الثالثي
في تخصصي  ،المعلمون ضمن متطلبات مقرر التدريب الميداني

ين مبادئ التصميم بالعلوم والرياضيات، واختالف مدى تحقق 
تسعى هذه الدراسة  ،وعليه .الطلبة المعلمين وفًقا للتخصص

  : التالية لإلجابة عن األسئلة

المتضمنة في الملفات الوثائقية  الكيانات المعرفيةما خصائص . 1
  للطلبة المعلمين؟

التعلم الثالثي في الكيانات ما مدى تحقق مبادئ تصميم منحى . 2
  ملفات الوثائقية للطلبة المعلمين؟الالمعرفية المتضمنة في 

هل يختلف تحقق مبادئ تصميم منحى التعلم الثالثي في . 3
الكيانات المعرفية المتضمنة في الملفات الوثائقية للطلبة المعلمين 

  ؟)رياضيات -علوم(باختالف التخصص 
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  أهداف الدراسة

تهدف الدراسة الحالية إلى الوقوف على واقع مقرر التدريب 
الميداني المقدم للطلبة المعلمين في مادتي العلوم والرياضيات من 

  : حيث

قدرته على تعزيز اإلنتاج المعرفي التشاركي لدى الوقوف على . 1
تحديد خصائص الطلبة المعلمين الملتحقين بالمقرر، وذلك ب

ضمنة في الملفات الوثائقية للطلبة المتالكيانات المعرفية 
  .المعلمين

مستوى اإلنتاجية التشاركية للمعرفة في تلك الكيانات استقصاء . 2
مدى تحقق مبادئ تصميم منحى التعلم المعرفية، وذلك بحساب 

  . الثالثي فيها

وصف تمايز تحقق مبادئ تصميم منحى التعلم الثالثي في  -3
الملفات الوثائقية للطلبة المعلمين الكيانات المعرفية المتضمنة في 

  ).رياضيات - علوم(بفعل اختالف التخصص 

  مبررات الدراسة وأهميتها

استقصاء تحقق مبادئ تصميم منحى التعلم تنبع أهمية 
الثالثي في مقرر التدريب الميداني في تخصصي العلوم والرياضيات 

وجه من أهمية تحقق ت كلية التربية في جامعة السلطان قابوسفي 
، وخاصة برامج كافة مراحلهبالتعلم المنتج للمعرفة في التعليم 

ويمكن االستفادة من نتائج الدراسة في توجيه  .إعداد المعلم
  :الباحثين والمعنيين ببرامج إعداد الطلبة المعلمين نحو

الطلبة المعلمين في ضوء مبادئ تصميم  أداءوضع أدوات تقييم  -
 .منحى التعلم الثالثي

 ها،وخصائص ،طبيعة الكيانات المعرفية المنتجة للمعرفةتحديد  -
 .وتطويرها بما يعزز الهوية المعرفية للطلبة المعلمين

االستفادة من أداة الدراسة في الوقوف على مدى تحقق مبادئ  -
 .تصميم منحى التعلم الثالثي في برامج تدريب الطلبة المعلمين

في مجال التعلم  ،عامةوالعربية خاصة، لعمانية اإثراء البحوث  -
  . المنتج للمعرفة

  العينة 

طالبا  24ملًفا وثائقيا قدمها  24تكونت عينة الدراسة من 
مقرر التدريب الميداني في وطالبة من الطلبة المعلمين المسجلين 

  .م2019/2020للعام األكاديمي  )4500(

  حدود الدراسة

تم تطبيق الدراسة على عينة من : الحدود البشرية والزمانية
الطلبة المعلمين الملتحقين ببرنامج البكالوريوس المقدم في كلية 

 في تخصصي العلوم والرياضيات جامعة السلطان قابوسفي التربية 
  .2019/2020 لعام األكاديميل

المتضمنة  الكيانات المعرفيةتحديد خصائص : الحدود الموضوعية
مقرر ضمن متطلبات المقدمة  ،للطلبة المعلمينفي الملفات الوثائقية 
مبادئ تصميم وقياس مدى تحقق  ،)4500(التدريب الميداني 

هذا باإلضافة إلى رصد الفروق بين . فيها منحى التعلم الثالثي
  .هذه المبادئتحقق مدى تخصصي العلوم والرياضيات في 

  محددات الدراسة 

مدى تحقق مبادئ  على حسابنتائج هذه الدراسة  اقتصرت
الكيانات المعرفية التي تم في ، فيها تصميم منحى التعلم الثالثي

ويتحدد تقييم نتائج . إدراجها في الملف الوثائقي للطالب المعلم
الدراسة في ضوء دقة الترميز، وتحليل البيانات، وطبيعة الملفات 

  .الوثائقية المقدمة

  التعريفات اإلجرائية

مبادئ ستة،  هي :علم الثالثيمبادئ تصميم منحى الت
ئص العامة للكيانات المعرفية، الخصا مقسمة إلى مبادئ محّكية تصف

 تقنيةالوسائط ال خصائصو الكيانات المعرفية،خصائص  :وهي
أربعة مبادئ  باإلضافة إلى ،المستخدمة إلنتاج الكيانات المعرفية

تحفيز و، التكامل بين الوكالة الفردية والجماعية: وهي ،معيارية
تعزيز و، المعرفة طويلة األجل عمليات إنتاجو، التطوير واإلبداع

منحى التعلم مدى تحقق ويتحدد . التكامل بين أشكال المعرفة
حساب  الثالثي بالمتوسطات الحسابية للمبادئ المدرجة في استمارة

  . مدى تحقق مبادئ التعلم الثالثي

والرياضيات في هم الطلبة من تخصصي العلوم : الطلبة المعلمون
المقيدة أسماؤهم ضمن ية، في جامعة السلطان قابوس، كلية الترب

  .2020مقرر التدريب الميداني في ربيع 

تخصص، الهو مقرر يقع في فئة متطلب : مقرر التدريب الميداني
بعد استكمال (يدرسه الطالب المعلم في سنته الدراسية األخيرة 

تبلغ عدد وكلية التربية،  في) أغلب المقررات في تخصصه التربوي
ساعات، ويتضمن ممارسة العمل الميداني في  9ساعاته المعتمدة 

المدارس المتعاونة بواقع خمسة أيام في األسبوع، ويتم تقييم 
عن % 40عن الممارسة المهنية، و% 60الطالب المعلم فيه بواقع 

، %30إنشاء كيانات معرفية موزعة بين الملف الوثائقي بواقع 
  %. 10شروع أو البحث اإلجرائي بواقع والم

تشمل الملف الوثائقي للطالب المعلم، وجميع : الكيانات المعرفية
األعمال المتضمنة فيه، سواء نفذت بصورة فردية أو جماعية، مثل 

وأفالم  ،، والوسائل التعليميةملخصاتالو ،خططالو ،تقاريرال
  .المشاريع، والبحوث اإلجرائيةالفيديو، و
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  الدراسةأداة 

  استمارة حساب مدى تحقق مبادئ التعلم الثالثي

تنقسم استمارة حساب مدى تحقق مبادئ تصميم منحى 
ين نالتعلم الثالثي إلى قسمين، وفًقا لتعريف بافوال وهاكري

(Paavola & Hakkarainen, 2014)الحجرية  ، ونموذج
: ، وهي(Al-Hajria & Ambusaidi, 2019) وأمبوسعيدي

 ويحددانالسادس، المبدأ المبدأ األول، و يية وهالمحّكالمبادئ 
نتجها الطلبة المعلمون؛ ومبادئ أخصائص الكيانات المعرفية التي 

 ،والثالث ،الثاني(التصميم المعيارية، وتتضمن بقية مبادئ التصميم 
التي تحدد مدى تحقق مبادئ تصميم منحى  )والخامس ،والرابع

  .التعلم الثالثي

   :وفق الخطوات اآلتية االستمارةتم بناء  ،عليهو

الرجوع لألدبيات التربوية المتصلة بمنحى التعلم الثالثي،  -
واستخراج التعريفات المختلفة، والمؤشرات التي وضعتها تلك 

كما تم توضيحها  ،األدبيات لمبادئ تصميم منحى التعلم الثالثي
  ).1(الجدول في 

للوقوف  ؛الوثائقية للطلبة المعلمينإجراء تحليل أولي للملفات  -
 Sansone et( فيها الكيانات المعرفية المدرجة وطبيعة على واقع

al., 2019( .  

من الباحثين  2من قبل بناء نسخة أولية من االستمارة، وتطبيقها  -
في  أحدهمان وثائقيي ينملفالكيانات المعرفية المتضمنة في على 

ويحوي كل منها  الرياضيات تخصص في اآلخرو العلوم تخصص
حيث تم التحليل الموازي من الباحثين معا لكل ، كياًنا معرفيا 25

  .كيان معرفي

مقارنة نتائج تحليل كل من الباحثين للكيانات المعرفية، ورصد  -
  .وتحديد مواطن االتفاق واالختالف ،المالحظات المستخرجة

  .ةعلى المالحظات المستخرج بناًء ةتعديل االستمار -

  .عرض االستمارة المعدلة على المحكمين للتحقق من صدقها -

  . التحقق من ثبات االستمارة بحساب معامل توافق المحللين -

  .وضع االستمارة في صورتها النهائية -

حساب مدى تحقق مبادئ منحى التعلم وتتكون استمارة 
  :الثالثي من قسمين

 عبارات، ثالثحديد خصائصها في ست ، وتم تيةالمبادئ المحّك -
 ، وثالث)المبدأ األول(الكيانات المعرفية عبارات تحدد خصائص 
المستخدمة إلنتاج  تقنيةالوسائط ال عبارات تحدد خصائص

فئات  على كل عبارةتحتوي و ،)المبدأ السادس(الكيانات المعرفية 
  .صنف تلك الخصائصت يةفرع

تقدم كل  ثالث عشرة عبارةوتحتوي على : المبادئ المعيارية -
تحقق مبادئ التعلم الثالثي، مؤشرات من ا مؤشرمنا عبارة 
، 3- 1من  هاتراوح مدى درجاتيوثالثة مستويات،  إلىمصنفة 

 . توصيف كل مستوىا ليحددها القائم بعملية التحليل وفًقو

 تم حساب المتوسط الحسابي لكل مبدأ من المبادئ المعيارية
نتائج الخاصة بكل مؤشر، تم ولتصنيف ال .لمنحى التعلم الثالثي

 "1" منخفضطرح الدرجة المحددة للمستوى البحساب طول الفئة 
، وقسمة الناتج على "3" المرتفعمن الدرجة المحددة للمستوى 

وألغراض . 0.67، وبلغ طول الفئة 3مستويات وهو الكلي للعدد ال
فقد تم تحديد مستوى تحقق  ،ا للتفسيرالدراسة الحالية، وتسهيًل

مبادئ التصميم المعيارية لمنحى التعلم الثالثي، كما يوضحها 
 ).2(الجدول 

  )2(جدول ال

  .مستويات اإلنتاجية التشاركية للمعرفة

  مدى الدرجات  المستوى
  1.67 –1.00  منخفض
  2.35 –1.68  متوسط
  3.00 –2.36  مرتفع

لتصميم وقد توزعت مؤشرات االستمارة على مبادئ ا
  :كما يأتي المعيارية للمنحى الثالثي

 ،ل بين الوكالة الفردية والجماعيةالتكام: مبدأ التصميم الثاني -
 . مؤشرات 4ويتضمن 

 3ويتضمن  ،تحفيز التطوير واإلبداع: مبدأ التصميم الثالث -
  .مؤشرات

 ،عمليات إنتاج المعرفة طويلة األجل: أ التصميم الرابعمبد -
 .مؤشرات 3ويتضمن 

 ،تعزيز التكامل بين أشكال المعرفة: دأ التصميم الخامسمب -
  . مؤشرات 3ويتضمن 

  صدق األداة

تم التحقق من صدق محتوى اسـتمارة التحليـل بعرضـها علـى 
 والخبـراء في أدبيات إنتاج ،مـن المتخصصـين مـن األكـاديميين 8

، وذلـك همالمعرفـة، والمختصين في تدريس الطلبة المعلمين وتدريب
وقياس الكيانات المعرفية، للتحقـق من قدرتها على تحديد خصائص 

األخذ قد تم و .مبادئ تصميم منحى التعلم الثالثي مدى تحقق
التعديالت المناسبة، ومن ثم وضع االستمارة في  وإجراءبالمقترحات 

  .صورتها النهائية
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  ثبات التحليل

للقيــام بعمليــة ترميــز  ،اتخــذت الدراســة إجــراءات موثقــة
 ،، وتحليــلهاحساب مدى تحقق مبادئ التعلم الثالثي اســتمارة

الكيان المعرفي المتضمن  شــملت اختيــار وحــدة التحليــل، واعتبــر
وحــدة التحليــل " لاإلنجاز الشامملف "الملف الوثائقي  في

  :عمليــة الترميــز علــى مــرحلتينحيث تمت . المســتخدمة

 ترميزو تحليلبعملية  لباحثونقام فيها ا :المرحلــة األولــى -
من  2 هادينة استطالعية من الملفات الوثائقية، عدلع متوازية

تخصص العلوم،  فيالملفات الوثائقية للطلبة المعلمين، أحدهما 
ا كياًن 25تخصص الرياضيات، وتضمن كل منهما  فيواآلخر 

ا، وعمل كل منهما بشكل مستقل، للقيام بعملية الترميز معرفي
م إجراء مناقشة معمقة ومفصلة حول وت للكيانات المعرفية،
 وقـد استفاد الباحثـون مـن هـذا التقيـيم فـي .المالحظات الظاهرة

لتصنيف ؛ دقيقة معـايير عامـة، وإجرائيـة تحديـد االتفاق على
  . التحقق، وتحديد الدرجة لكل مؤشرمؤشرات الفئات الفرعية، و

. بعمليــة تحليــل وترميــز متوازية قام الباحثون :المرحلـة الثانيـة -
  :وفق الخطوات التالية

حساب  تطبيـق اســتمارةب وازيتبعملية التحليل الم ونقام الباحث -
ملفات المن  4بشـكل مسـتقل على  مدى تحقق مبادئ التعلم الثالثي

ا كياًن 25ا ممن تخصص العلوم تضمن كل منه 2، مـنها الوثائقية
ا كياًن 30ا ممن تخصص الرياضيات تضمن كل منه 2و ،امعرفي
امعرفي. 

حيث  ،تم حساب نسبة االتفاق بين المحللين في كل تخصص -
في تخصص  %96.5علوم، وفي تخصص ال %95بلغت 

 .الرياضيات

،  K( Cohen's Kappa(كــوهين كابــا معامــل تم حساب  -
هو موضح الستبعاد تأثير االتفاق العشوائي على نسبة االتفاق، كما 

 :، حسب المعادلة اآلتية)3(جدول الفي 

PA-Pc  
=  K 

1-Pc  

PA : ،احتمال االتفاق المرصود Pc :  احتمال االتفاق
  .العشوائي

 )3(جدول ال

 .كوهين للتوافق بين الحاالتكابا معامل 

 PA  Pc  K  المحلل  التخصص
  0.90 0.416 0.944  الثاني×األول  العلوم

  0.94 0.433  0.965  الثاني×األول  الرياضيات
       

في  ينوجود اتفاق عال بين المحلل )3(جدول اليبين 
في تخصص العلوم،  0.90حيث بلغ معامل كابا  ،التخصصين

مستويات ممتازة  هذه القيم وتمثلفي تخصص الرياضيات،  0.94و
   .ألغراض الدراسة ةمناسب عدتمن االتفاق، و

  هاإجراءاتمنهجية الدراسة و

يتيح هذا واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،   
 معمق وواسع النطاق للظاهرة التربوية، منهج إجراء عمليات تقصال

 & Abu Hatab(الربط بين المتغيرات المتصلة بها كما يقوم ب
Sadiq, 2010( .ا ألهمية استيعاب الكيانتي لا ةالمعرفي اتونظر

التربوي، فقد  هجزًءا من تأهيل بوصفها لطالب المعلمينتجها ا
خصائص  تحديدلتقنية تحليل المحتوى الكمي الدراسة  تاستخدم

مبادئ تصميم منحى التعلم الكيانات المعرفية، وحساب مدى تحقق 
لدى الطلبة المعلمين في تخصصي العلوم والرياضيات  ،الثالثي

   .التدريب الميدانيمقرر في  المسجلين

  :ت اآلتية لتحقيق أهدافهاواتبعت الدراسة الخطوا

، )استمارة تحقق مبادئ التعلم الثالثي(تصميم أداة الدراسة  -1
  .وثباتها بتطبيقها على العينة االستطالعية ،والتحقق من صدقها

ملفات (الملفات الوثائقية المتمثلة في  الدراسة ةاختيار عين -2
ة المعلمون المشاركون في التي قدمها الطلب )اإلنجاز الشامل

 كاديميالعام األ في التدريب الميدانيمقرر ضمن  الدراسة
2019/2020. 

عينة من الملفات الوثائقية، للتحقق من بتحليل  ينالباحثقيام  -3
 .محللينال اتفاق

 .تحليل الملفات الوثائقية ألفراد عينة الدراسة -4

  .إجراء المعالجات اإلحصائية الالزمة الستخالص نتائج الدراسة -5

  نتائج الدراسة

لإلجابة عن أسئلة الدراسة، تم تحليل البيانات المأخوذة من 
التعلم الثالثي، باستخدام  تصميم منحى استمارة تحقق مبادئ

إلجراء المعالجة  SPSS 23اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ةالرزم
  :وفيما يلي عرض للنتائج التي توصلت إليها الدراسة .اإلحصائية
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ما ": الذي نص على، السؤال األولالمتعلقة بنتائج ال: أوًال
خصائص الكيانات المعرفية المتضمنة في الملفات الوثائقية للطلبة 

  "المعلمين؟

لعبارات تم استخراج النسب المئوية ل، سؤالهذا اللإلجابة عن 
قسمت خصائص ومنحى التعلم الثالثي، المحّكية لمبادئ ال التي تمثل

مبدأ (طبيعة الكيانات المعرفية : الكيانات المعرفية إلى قسمين، هما
مبدأ التصميم ( خصائص الوسائط التقنية المرنة، و)التصميم األول

  :كما يلي ،)السادس

عبر ثالث  اوتم استخراج خصائصه المعرفية،كيانات طبيعة ال -
  . )3(، كما يبينها الشكل عبارات

  )3(شكل ال

  .الكيانات المعرفية التشاركيةخصائص إنشاء 

من الكيانات المعرفية في % 63جاءت : نوع الكيان المعرفي -
 والبحوث اإلجرائية المشاريع ، وجاءتصورة تقارير وملخصات

% 15فيديو الوأفالم  مرئيةالعروض الشكلت و ،% 21بنسبة
  . فقط

جاءت الفئة األكبر من الكيانات المعرفية التي أنتجها : نوع التشارك -
في حين  ،%80الطلبة المعلمون في صورة أعمال فردية بنسبة 

  .فقط% 20ما نسبته  الجماعيةعمال األمثلت 

كيانات % 50ضمت الفئة الكبرى بنسبة : نوع الخبرة المكتسبة -
مشتركة في جميع الملفات،  هيو ،المقرر باتطلتمتمثل معرفية 

بين متطلبات مقررات من % 36الطلبة المعلمون انتقى في حين 
أو  ،اا حرفهي كيانات معرفية تمثل عمًل% 13 نسبة سابقة، أما

في الفعاليات  ةمشاركالزها من خالل اجنإتم  ،خبرة مهنية مغايرة
أما  .كالمؤتمرات، أو االنتماء للجماعات الطالبية ،الجامعية الحرة

عبر ثالث عبارات، كما  هاتم استخراجف ،تقنيةالوسائط خصائص ال
  .)4(يبينها الشكل 

  )4(شكل ال

  .نةخصائص الوسائط التقنية المر

البرامج المستخدمة في من  %70جاءت : نوع البرنامج الحاسوبي -
تطبيقات شبكة وجاءت ، PDFوبرنامج  ،فئة حزمة برامج األوفيس

أما البرامج الحاسوبية المتقدمة نوعا ما  ،%14نترنت بنسبة اإل
  %. 16فبلغت حوالي 

خدمة في تنفيذ الكيانات وظيفية البرامج الحاسوبية المست -
، %77جة نسبة شكلت فئة اإلنشاء والتحرير والمعال :المعرفية
، أما %16فئة النشر والتداول أو التشارك بنسبة  جاءتفي حين 

 سوىالتصميم ثالثي األبعاد والمشاريع المجسمة فال تمثل 
7.%  
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وهي عبارة تقيس مدى التنوع في : فرادة استخدام البرامج -
هي برامج شائعة % 75التقنيات المستخدمة، وأظهرت النتيجة أن 

بنسبة البرامج غير الشائعة وغير المقررةا، في حين جاءت جد 
18.%  

ما مدى ": الذي نص على ،السؤال الثانيالمتعلقة ب نتائجال: ثانيا
تحقق مبادئ تصميم منحى التعلم الثالثي في الكيانات المعرفية 

  "ملفات الوثائقية للطلبة المعلمين؟الالمتضمنة في 

تم استخراج المتوسطات الحسابية، ، سؤالهذا اللإلجابة عن 
تصميم منحى التعلم الثالثي المعيارية، وترتيب مبادئ  واالنحرافات

  .)4(يبين الجدول كما ، والمستوى الذي تنتمي إليه، المعيارية
  )4(جدول ال

  .التصميم المعيارية للتعلم الثالثيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب مبادئ 

  المستوى  الترتيب  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المبدأ  م

  منخفض  4  0.27 1.48  التكامل بين الوكالة الفردية والجماعية  2
  منخفض 2  0.41 1.59  تحفيز التطوير واإلبداع  3
  منخفض  3  0.42  1.52  المعرفة طويلة األجل عمليات إنتاج  4
  متوسط  1 0.46  1.80  تعزيز التكامل بين أشكال المعرفة  5

       

المعيارية لمنحى  ترتيب تحقق المبادئ) 4(يبين الجدول 
تعزيز التكامل بين أشكال " حصل مبدأ قد و .التعلم الثالثي

متوسط حسابي بمستوى تحقق متوسط، يليه على أعلى " المعرفة
المعرفة  عمليات إنتاج"، ثم مبدأ "إلبداعتحفيز التطوير وا"مبدأ 

التكامل بين الوكالة "، وجاء في المرتبة األخيرة مبدأ "طويلة األجل
 .، وجميع هذه المبادئ تحققت بمستوى ضعيف"الفردية والجماعية

ومؤشرات تحقق وفيما يلي عرض لمدى تحقق كل مبدأ، 
على " تعزيز التكامل بين أشكال المعرفة"حصل مبدأ  فقد ؛عباراته

وبمستوى  ،0.46 بانحراف معياري ،1.80أعلى متوسط حسابي 
مؤشرات تحقق عبارات المبدأ  )5(ويوضح الشكل  .متوسطتحقق 
  .الثالث

  )5(شكل ال

  .تحقق مبدأ تعزيز التكامل بين أشكال المعرفة مؤشرات

الذي جاء  ،وجود وفرة في السلوك المعرفي 5ويوضح الشكل 
جاءت الكيانات المعرفية التي ، و%54بنسبة  غالبيته عبارة عن إنتاج

وهي % 37بنسبة  والتخصصية بين المعرفة التربويةكامل تتجمع و
أما األعمال ، كيانات أنشئت استجابة لمتطلبات التدريس الميداني

لطالب المعلم فبلغت مهارة تعكس اإلضافة الشخصية لالتي احتوت 

على مواقع  تنشربلغت الكيانات المعرفية التي كما  .فقط% 10
   .فقط% 11 حوالي ، أو في معارض أو مؤتمراتنترنتعلى اإل

على المركز الثاني " تحفيز التطوير واإلبداع"مبدأ  وحصل
 )6(ويوضح الشكل ، 0.41معياري  وانحراف ،1.59بمتوسط 

   .ةالثالث مؤشرات المبدأمستويات تحقق 
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  )6(شكل ال

  .مؤشرات تحقق مبدأ تحفيز التطوير واإلبداع

الكيانات المعرفية تم تصنيفها  من% 56 أن 6 ظهر الشكلي
، مع ضعف في مستوى مستوى متوسط في ممارسة التأمل في

من % 60 ماأ .من الكيانات المعرفية %52التفكير النقدي في 
بما لم تتضمن ما يظهر القدرة على اإلبداع، فالكيانات المعرفية 

  .الطالب المعلم عن غيرهميز ي

في المركز " المعرفة طويلة األجل إنتاج عمليات"جاء مبدأ و
ويوضح  .0.42وانحراف معياري ، 1.52 الثالث بمتوسط حسابي

المبدأ مؤشرات النسب المئوية لمستويات تحقق  )7(الشكل 
  . الثالث

  )7(شكل ال

  .جلالمعرفة طويلة األ عمليات إنتاجمؤشرات تحقق مبدأ 

 مؤشراتتحقق  ىالنسب المئوية لمستو )7(يوضح الشكل 
المشكلة "، ففي عبارة "المعرفة طويلة األجل عمليات إنتاج"مبدأ 

ن يالطلبة المعلم فنجد أن أكثر من نص "التي يحلها الكيان المعرفي
أما . في بناء الكيان المعرفي من مالحظة أو خبرة شخصية واانطلق
اقتصرت حوالي ف، "القابلية للتطوير وإعادة االستخدام"عبارة في 
والتضمين في  ،على التقييم األكاديمي المعرفية كياناتمن ال% 85

  .ولم يتم نشرها أو تسويقها ،الملف الوثائقي

التكامل بين الوكالة الفردية "جاء مبدأ  وفي المركز األخير
وتضمن هذا  .0.27 معياري وانحراف 1.48 ، بمتوسط"والجماعية

مقسمة إلى نوعين من التكامل بين الوكالة مؤشرات،  4المبدأ 
الجوانب المعرفية وتمثلها العبارتان : الفردية والجماعية؛ وهما

الوكالة المعرفية تحقق "، و"صناعة المعنى في الكيانات المعرفية"
التنظيم العام "، والجوانب اإلجرائية وتمثلها العبارتان "التشاركية

  . "تكامل الكيانات المعرفية في الملف الوثائقي"و ،"للملف الوثائقي
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  )8(شكل ال

  .مؤشرات تحقق مبدأ التكامل بين الوكالة الفردية والجماعية

مؤشر من تحقق كل لالنسب المئوية  )8(يظهر الشكل 
، حيث لم "التكامل بين الوكالة الفردية والجماعية"مبدأ مؤشرات 

في أي من عبارات المبدأ،  اتحقق الكيانات المعرفية مستوى مرتفع
في التنظيم العام  امنها مستوى متوسًط% 83بينما حققت حوالي 

مستوى المعرفية من الكيانات % 86حققت كما للملف الوثائقي، 
وتشير النتيجة إلى  .في تحقق الوكالة المعرفية التشاركية امنخفض

 هاانبوفي جمن الوكالة المعرفية الفردية مستوى متوسط وجود 
  .اإلجرائية

واالنحرافات  ،المتوسطات الحسابية )5(يبين الجدول و
وترتيب ومستوى عبارات استمارة حساب مدى تحقق  ،المعيارية

  .مبادئ التعلم الثالثي

  )5(جدول ال

  .تحقق مبادئ التعلم الثالثيمؤشرات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب ومستوى

  المستوى  الترتيب  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة  م  المبدأ

التكامل بين الوكالة 
  الفردية والجماعية

  متوسط 2 0.38 1.83  التنظيم العام للملف الوثائقي  4

  منخفض  10  0.50 1.44  تكامل الكيانات المعرفية في الملف الوثائقي  5

  منخفض  8  0.50 1.53  صناعة المعنى 6

  منخفض  13 0.35 1.14  تحقق الوكالة المعرفية التشاركية  7

 تحفيز التطوير واإلبداع
  متوسط  4 0.59 1.69  أعمالهيمارس التأمل في   8

  منخفض  7 0.62 1.54  يمارس التفكير الناقد  9

  منخفض  9 0.72 1.52  يبادر ولديه القدرة على اإلبداع  10

المعرفة  عمليات إنتاج
 طويلة األجل

  منخفض  5 0.70  1.66  مستوى المهنية  11

  متوسط  3 0.74 1.74  المشكلة التي يحلها 12

  منخفض  12 0.43 1.16  القابلية للتطوير وإعادة االستخدام  13

تعزيز التكامل بين 
 أشكال المعرفة

  منخفض  11  0.67  1.40  طبيعة المعرفة  14

  منخفض  6  0.66  1.56  تكامل المعرفة 15

  مرتفع  1  0.65  2.45  المعرفيطبيعة السلوك  16
          

مبادئ المعيارية تحقق ال مؤشراتمستوى  )5( جدولالويبين 
طبيعة السلوك " 16، حيث حققت العبارة نحى التعلم الثالثيلم

وهو مستوى مرتفع،  2.45أعلى متوسط حسابي بلغ  "المعرفي
المشكلة التي "و، "للملف الوثائقيالتنظيم العام " اتتلتها عبار

مستوى متوسط، بينما ب "أعمالهيمارس التأمل في "و ،"يحلها

وبلغ أصغر متوسط حسابي  احققت العبارات األخرى مستوى منخفض
  . "تحقق الوكالة المعرفية التشاركية"لعبارة  1.14

هل ": نص علىالذي  ،السؤال الثالثالمتعلقة ب نتائجال: ثالًثا
تحقق مبادئ تصميم منحى التعلم الثالثي في الكيانات يختلف 

المعرفية المتضمنة في الملفات الوثائقية للطلبة المعلمين باختالف 
  "؟)رياضيات-علوم(التخصص 
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 ،تم استخراج المتوسطات الحسابيةلإلجابة عن هذا السؤال، 
رية لكل مبدأ من المبادئ المعيارية األربعة، وفقا ياالمع واالنحرافات

، ويالحظ منها وجود فروق بين 6جدول الللتخصص كما يوضحها 
عمليات الطلبة وفًقا للتخصص، حيث بلغ المتوسط الحسابي لمبدأ 

 1.64و ،لتخصص العلوم 1.39المعرفة طويلة األجل  إنتاج
لتطوير لتخصص الرياضيات، بينما بلغ متوسط مبدأ تحفيز ا

وفي  .لتخصص الرياضيات1.55 و ،لتخصص العلوم 1.63واإلبداع 

بلغ المتوسط الحسابي  ،مبدأ التكامل بين الوكالة الفردية والجماعية
وللكشف عن  .لتخصص العلوم1.31 و ،لتخصص الرياضيات 1.64

الداللة اإلحصائية لهذه الفروق بين المتوسطات الحسابية، تم 
 6جدول الويبين  .لعينتين مستقلتين) t-test(استخدام اختبار ت 

للكشف عن الفروق بين متوسطات مبادئ ) ت(نتائج اختبار 
  . اإلنتاجية التشاركية للمعرفة وفًقا للتخصص

  )6(جدول ال

  .صللتخص اوفًقمبادئ منحى التعلم الثالثي لعينتين مستقلتين للكشف عن الفروق بين متوسطات  )ت( رنتائج اختبا

  مستوى الداللة  ت  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  عدد الكيانات المعرفية  التخصص  المبدأ

  التكامل بين الوكالة الفردية والجماعية
 0.26 1.31 310  العلوم

 0.15  1.64 335  الرياضيات 0.001 19.66

  المعرفة طويلة األجل عمليات إنتاج
 0.37 1.39 310  العلوم

7.93 0.001 
 0.43 1.64  335  الرياضيات

  تحفيز التطوير واإلبداع
  0.42  1.63  310  العلوم

 0.40 1.55  335  الرياضيات 0.008  2.68

  تعزيز التكامل بين أشكال المعرفة
 0.49  1.78 310  العلوم

1.44 0.149 
 0.42 1.83  335  الرياضيات

           

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  )6(جدول اليتبين من 
مبدأ : من لبين متوسطات الطلبة المعلمين في ك) 0.05(مستوى 

التكامل بين الوكالة "، ومبدأ "المعرفة طويلة األجل عمليات إنتاج"
لصالح تخصص  ت الفروقكانوفًقا للتخصص، و "الفردية والجماعية

 ،على الترتيب 19.66و 7.93 ) ت(الرياضيات، حيث بلغت قيمة 
 ،2.68) ت(بلغت قيمة  "تحفيز التطوير واإلبداع"وفي مبدأ 

  .لصالح تخصص العلوم ت الفروقوجاء

 مناقشة النتائج

 وفرة في إنتاج الكيانات المعرفيةوجود  الدراسةأوضحت نتائج 
وهي نتيجة توضح وجود نمط نشط من من قبل الطلبة المعلمين، 

بلغت الكيانات و(Sansone et al., 2019).  المقررالتعلم في 
الكيانات مجمل من %  20 حواليا نتاجها تشاركيإالمعرفية التي تم 

وجاءت في  المدرجة في الملفات الوثائقية للطلبة المعلمين، المعرفية
، بما يؤكد أو بحوث إجرائية، أو خبرات مهنية صورة مشاريع عملية،

وجود التعلم المنتج للمعرفة في سياق برنامج إعداد المعلم في كلية 
إال أن خصائص الكيانات . جامعة السلطان قابوسفي التربية 

المعرفية المقدمة، ومستوى تحقق مبادئ تصميم منحى التعلم 
مستوى الكيانات ا من حيث ا كبيرتفاوًت تأظهر ،الثالثي فيها

المعرفية، ومستوى تحقق كل مبدأ من مبادئ تصميم منحى التعلم 
نتيجة الدراسة أن أغلبية الكيانات المعرفية  فقد أوضحت .الثالثي

التعلم المنتج التي ينتجها الطالب المعلم تقع في أدنى سلم تحقق 
 ؛)Castelijns et al., 2013(ا لتصنيف كاستينس وفًق رفةللمع

تم  ملخصات أو تقاريرالكيانات المعرفية عبارة عن أغلب  ذلك أن
ا، كما تم إنشاء أكثرها لتلبية متطلبات المقرر الحالي، إنتاجها فردي

ات دراسجملة من المع هذه النتائج توافق وت. أو المقررات السابقة
 ;Damşa & Ludvigsen, 2016; Hays, 2014(السابقة 

Lakkala et al., 2015; Meragia, 2014(  التي تناولت إنشاء
  . كيانات معرفية مادية ضمن متطلبات المقررات الجامعية

أظهرت نتائج الدراسة الواقع المتواضع للتعلم بواسطة  كذلك
التي ترتكز على استخدام حزمة برامج  ،الوسائط التقنية المرنة

، وندرة استخدام برامج PDF، وبرنامج نشر الملفات ساألوفي
البصرية، أو صناعة الوسائط المتعددة، والنشر في  إنشاء العروض

ن الحاجة للتحول الرقمي هذا على الرغم م. مواقع الشبكة العالمية
ستدعي االهتمام بصورة أكبر ببرامج تصميم بما يفي مجال التعليم، 

انخفاض  إال أن. لكترونيالمحتوى، وتنمية جوانب النشر اإل
شائع أبرزته  ت الحاسوبية أمروالتطبيقا مواصفات استخدام البرامج

 ;Karlgren et al., 2020; Lakkala et al., 2015(دراسات 
Muukkonen et al., 2017(، مقررات من قبل طلبة  خاصة

  .العلوم اإلنسانية
 ،ا لمبدأ التصميم الخامسبسناا مأظهرت النتيجة تحقًق وقد

الكيانات المعرفية  يةن أكثروذلك ألالمتمثل في تكامل أنواع المعرفة، 
كما ا للمعرفة، ا منتجا معرفيثل سلوًكالمدرجة في الملف الوثائقي تم

. المحتوى العلمي والتربوي، مع بعض الخبرات الشخصيةتجمع بين 
وهو أمر قد يشير إلى تعمق المعرفة النظرية لدى الطلبة المعلمين 

(Vasileva et al., 2016) ،و نمليوفر بيئة داعمة لما  وهو
المبدأ الرابع جاء و. (Muukkonen et al., 2019)المهني 

مع  ،بداع في المركز الثانيالمتمثل في استخدام أنواع التفكير واإل
الطلبة  إللزامراجع وهو ، األعمالفي تحقق مناسب لممارسة التأمل 

األمر عمل مدرج في الملف الوثائقي، كل  ق تأملية فياورأكتابة 
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في تنمية المهارة طلبة لالنظامي لوجيه التيؤكد أهمية الذي 
  .(Al-Hajria & Ambusaidi, 2019) المرغوبة

نتائج انخفاض تحقق مبدأ تكامل الوكالة الأوضحت  كذلك
الذي جاء في المرتبة األخيرة، وهو ما يتفق مع  ،الفردية والتشاركية
 ,Al-Hajria & Ambusaidi( وأمبوسعيديدراسة الحجرية 

ا للوكالة الفردية في ا نسبيالنتيجة ارتفاع حيث أوضحت .)2019
لم يترافق معه ارتفاع في تحقق الجوانب  جانبها اإلجرائي، ولكن

كيانات وهو ما يفسر تدني تحقق مبادئ التصميم في ال .المعرفية
ذلك أن انخفاض مستوى الجوانب  المعرفية التي تم إنتاجها؛

من مستوى األصالة  يقلل فية العقلية في الوكالة المعرفيةالمعر
  .(Damşa et al., 2010)الكيان المعرفي  واالبتكار في

أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مدى و
المعرفة طويلة "، ومبدأ "التكامل في الوكالة المعرفية"تحقق مبدأ 

 فيلصالح الكيانات المعرفية التي أنتجها الطلبة المعلمون  "األجل
لصالح  "تحفيز التطوير واإلبداع"الرياضيات، وفي مبدأ تخصص 

 .تخصص العلوم فيالكيانات المعرفية التي أنتجها الطلبة المعلمون 
 اهماختالف مجموعاتب مكن تعليل الفروقات بين التخصصينوي

، حيث يمثل طلبة كل تخصص مجموعة متمايزة من حيث الدراسية
 ذاوه .ألساتذة المشرفينة، مع اختالف اسائدالوالتوجهات القيم 

من  ،في منحى التعلم الثالثيدراسات عدد من ال هيتفق مع ما أظهر
 ;Damşa & Nerland, 2016; Hayes, 2014(مثل 

Lakkala et al.. 2015; Muukkonen et al., 2019(،  التي
أوضحت أهمية المجموعة أو مجتمع التعلم في تحديد مدى تحقق 

  .مبادئ تصميم منحى التعلم الثالثي

ويعزى السبب في انخفاض مستوى تحقق أغلب مبادئ 
وانخفاض خصائص الكيانات المعرفية  ،تصميم منحى التعلم الثالثي

الب الط ضمنهاالكيانات المعرفية التي ي كثرةنتاجها، إلى إالتي تم 
على الطلبة  امضاعًف االمعلم في ملفه الوثائقي، وهو ما سبب جهد

(Lakkala et al., 2015) وهذا بخالف أغلب الدراسات التي ،
التي تناولت  ،أجريت على مبادئ تصميم منحى التعلم الثالثي

ن على كيان معرفي واحد، من ومقررات أو برامج عمل فيها المتعلم
 ,Damşa & Ludvigsen, 2016; Hayes(مثل دراسات 

2014; Ilomäki et al., 2017; Meragia, 2014(.  

المقرر لم يتم تصميمه  أنإلى  ذلك أيضا يمكن أن يعزىو
حتاج إعادة تصميم أي تو ،الثالثيالتعلم تصميم منحى  ا لمبادئوفًق

ا لمبادئ التصميم هذه إلى مواءمة اإلجراءات، وإعادة مقرر وفًق
 Lakkala(ن يأوضحت دراسة الكاال وآخر وقدتصميم األنشطة، 

et al., 2015(  إعادة تصميم الصعوبة التي واجهها المحاضرون في
 ا لمبادئ منحى التعلم الثالثي، وهو األمروفًق جامعيةال هممقررات

 (Tammeorg et al., 2019) تمورج الذي أوضحته دراسة ذاته
من صعوبة تحقق مبادئ تصميم منحى التعلم الثالثي دون أن يكون 

أوضحت ذلك ك. ا منذ البداية لهذا الغرضالمقرر الدراسي مصمم
التحديات  (Damşa & Nerland, 2016)رلند يدراسة ديمسا ون

التي تواجه الطلبة المعلمين في إنشاء الكيانات المعرفية المتصلة 
المهام المطلوبة من المعلم مما  في تعدد تتمثلوقد بعملهم، 

  .متقدمةالبحثية الطبيعة ال يمعرفي ذالعمل الممارسة  يصعب

ممارسة العمل التشاركي، وتكامل الوكالة المعرفية  كذلك فإن
ا من الصعوبات الفردية والجماعية تواجه عدد)Damşa & 

Nerland, 2016; Lakkala et al., 2015(ا تتطلب زمًن فهي ؛
 أفاد طلبة جامعيون عمانيون قدو .بذل جهد أكبرأطول، أو 

بصعوبة العمل التشاركي؛ ألنه يتطلب قيامهم بممارسة أعمال ومهام 
-Al-Rawahi & Al( ال تطلب عادة في التعلم التقليدي

Mekhlafi, 2015( .موكونين  ولهذا توصي)Muukkonen et 
al., 2017(  نحو بأهمية توجيه الطلبة عبر المقررات الدراسية

العمل التشاركي، وتنظيم آلياته، وتقديم الدعم والمساندة للطلبة 
  .هأثناء انخراطهم فيفي 

الطلبة قاد  التدريب الميدانينجد أن مقرر  ،ما تقدمم
المعلمين المسجلين فيه نحو ممارسة التعلم المنتج للمعرفة، 

الكيانات المعرفية، عززت مبدأ التكامل بين  فيوفرة فيه  ظهرتو
أنواع المعرفة، إال أن أغلبها جاء في صورة أعمال فردية، ال تعمد 

تشجيع الطالب المعلم على ممارسة التصميم التدريسي إلى 
الكيانات المعرفية المقدمة بمدى تحقق جاءت  كذلك. اإللكتروني

الفردية والجماعية،  منخفض في مبادئ التكامل في الوكالة المعرفية
أوضحت الدراسة وجود فروق دالة و. والمعرفة طويلة األجل

حصائيا بين الطلبة المعلمين من تخصصي العلوم والرياضيات، بما إ
يوضح تأثير مجموعة العمل في خصائص الكيانات المعرفة التي يتم 

  .إنتاجها، وفي مستوى تحقق مبادئ تصميم المنحى الثالثي للتعلم

  التوصيات

للقائمين على برامج عدة خلصت الدراسة الحالية إلى توصيات 
  :إعداد المعلم، منها

مبادئ تصميم مقرر التدريب الميداني وفًقا ل فيإعادة النظر  -1
 .تصميم منحى التعلم الثالثي

إعادة توصيف أدوات التقويم في مقرر التدريب الميداني، بحيث  -2
ا تشاركية متكاملة، توفر حلوًل توجه الطابة إلنتاج كيانات معرفية

 .توظف التقنية المتقدمةولمشكالت قائمة، 
أثناء العمل الجماعي، في في وضع خطة لإلجراءات المتبعة  -3

تعزيز التكامل بين إنشاء الكيان المعرفي وإخراجه، بما يكفل 
 . واإلجرائية في جوانبها المعرفيةالوكالة الفردية والجماعية 

لطلبة المعرفية االحترافية التي ينتجها اتسويق الكيانات  -4
  .، وتشجيع تطويرها وإعادة استخدامها باستمرارنوالمعلم

  شكر وتقدير

في يتقدم الباحثون بالشكر والتقدير إلى عمادة البحث العلمي 
جامعة السلطان قابوس على دعمها لهذا البحث ضمن المشروع 

  :البحثي الممول من قبلها تحت رقم
IG/EDU/CUTM/20/01.  
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