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 المقدمة:
شرية والبحث العلمي من إمكانات مادية وب معليللتتتقدم األمم وترتقي بقدر ما توفر 

 كشف أسرار العلم وتوظيف ذلك علىوبقدر ما توفره أيًضا من بيئة صالحة تساعد 
 لرفاهية البشرية.

الحضارة لذا فقد أولت  هاعليأهم الدعائم التي تقوم  ىإحدوحيث أن التعلم هو 
 جاهدًة لألخذ بكل ما هو جديد في ياهتماًما كبيًرا به وبكافة أنواعه وتسع الحكومات

 .ميةعليالتإفادة لصالح العملية  يتحقيًقا ألقص معليالتمجال 
 على التربوية المعاصرة تؤكد االتجاهات( أن 2010ويذكر)عبد العزيز طلبه، 

بات  عن متطلفضال لمتطلبات واحتياجات العصر، ميةعليالتضرورة مواكبة النظم 
اد اإلنسان من الحديثة بإعد معليالتالمستقبل المتوقع حدوثها، حيث البد أن تهتم أساليب 

هذا العالم, لذا فلقد أصبحت هناك ضرورة إلدخال التغيير  فيأجل أن يستطيع التعايش 
صبحت ( ألن األساليب التقليدية أميعلالتأساليب  )المنهج, معليالتمنظومة  علىالمناسب 

ظ من مجرد الحف معليالتأن يتحول  الحتميهذا العصر حيث أصبح من  في ي تجدال
من  ميةيعلالتالمشاركة الفعالة من جانب المتعلم من أجل تكامل العملية  يوالتلقين ال

 خالل أساليب تكنولوجية حديثة.
 البحث:مشكلة 

يف توظ علىالمرحلة الثانوية  فيضعف مهارات المعلمين  فيتتحدد مشكلة البحث 
لهذه المشكلة سوف يحاول البحث  التدريسي، وللتصدياألداء  في 2,0أدوات الويب 

 التالي:االجابة عن السؤال الرئيس 
 المرحلة معلمي يتنميتها لد ينبغي التي 2,0الويب ما مهارات استخدام أدوات  -

 الثانوية؟ 
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 البحث:أهداف 
 اآلتي:يستهدف البحث تحقيق 

الثانوية  المرحلة معلمي ييجب أن تتوافر لد التيهم المهارات قائمة بأ ىإلالتوصل 
 .ميةعليالتالعملية  في 2,0أدوات الويب  الستخدام
 البحث:أهمية 
ه لضرورة أن ينمي المعلم قدراته بنفس ي يعطي أهمية كبر  اتجاهايقدم البحث  .1

 .ةعليبفاوأن يكتسب المهارات التي تمكنه من التدريس 
وذلك من خالل تدريب  اإللكتروني معليالتلتفعيل  دعم الجهود المبذولة .2

 ميةعليالت العملية فيكيفية استخدام المستحدثات التكنولوجية  علىالمعلمين 
 ادمودو،منصة  درايف،جوجل )أهمها ومن  2,0وخاصة تطبيقات الويب 

 .(انستجرام
تقدم  لتياعدد التدريبات  ضرورة زيادة يال معليوالتتوجيه نظر وزارة التربية  .3

 للمعلمين. ةعليالفالتدريبية  االحتياجات يتراع التيو  للمعلمين
تطوير  يفالعالمية المعاصرة لتنمية المعلم مهنيا مما يسهم  االتجاهاتمسايرة  .4

 .ميةعليالتالعملية 
والتعلم  معليالت عمليتي في2,0توظيف أدوات الويب  فييساعد البحث  .5

 .اإللكتروني
   حدود البحث:

 درايف،)جوجل  2,0مهارات توظيف بعض أدوات الويب  :على اقتصر البحث
 تخطيط الدرس( )االقتصار للمعلم مع  التدريسياألداء  في ادمودو، انستجرام(

 البحث:عينة 
 .ميةعليالتالمرحلة الثانوية بإدارة النزهة  معلمي( معلم من 25عينة عددها )



 

113 

 منهج البحث:
ء أهدافه استخدمت الباحثة المنهج البحث الحالي، وفي ضو  سؤال علىلإلجابة 

 الوصفي لدراسة البحوث السابقة ذات الصلة بالبحث.
 مصطلحات البحث:

  المهارة:
( "أنها القيام بعملية معينة 2003النجار,  شحاته، زينب )حسن من عرفها كال

 بدرجة من السرعة واإلتقان مع اقتصاد في الجهد المبذول"
ويتسم هذا األداء  ما،أنها" أداء الفرد لعمل ( 2004وعرفها )محمد أبو هاشم, 

 ".    ةعليوالفابالسرعة والدقة واإلتقان 
 التوظيف:

حسب  ميعليالت" استخدام المصدر  ه( بان2003خميسن،  عطيةيعرفه )محمد 
لتعلم وتحقيق لنقل ا ميعليالتالوقت المناسب من الموقف  فيوذلك  اليه، ميةعليالتالحاجة 

 .ةعليوفافيها بكفاءة األهداف المرغوب 
 (2.0الويب للويب ) الثانيأدوات الجيل 

تيح ت التي ةعليالتفاعبارة عن مجموعة من المواقع والخدمات والتطبيقات  هي"
 عبر اإلنترنت" )محمد اإللكتروني ي تعديل وتحرير المحتو  فيللمتعلم المشاركة 

 (.2015الباتع،
 للمعلم: التدريسياألداء 

( األداء بأنه " ما يصدر عن الفرد من سلوك 1999الجمل، ،يناللقايعرف كل من )
ن عادة وهذا األداء يكو  معينة،خلفية معرفية ووجدانية  يوهو يستند إل مهاري،أو  لفظي
 أداء عمل ما " علىمعين تظهر منه قدرته أو عدم قدرته  ي مستو  على
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ا يتالئم مع وظيفته بمأداء مهام  علىبينما تعرفه الباحثة إجرائيا بأنه" قدرة المعلم 
المواقف  في 2,0المتطلبات التكنولوجية لهذا العصر من خالل استخدام أدوات الويب 

 ". ميةعليالت
 اإلطار النظري للبحث:

 يمكن عرض اإلطار النظري للبحث من خالل المحاور التالية:
 .وأدواته 2.0الويب  األول: مفهومالمحور 
 . التدريسياألداء  في 2.0ت الويب : مهارات توظيف أدواالثانيالمحور 

 2.0ما هو الويب  األول:المحور  
اجتماع حيث صاغ  في ذهنينتيجة عصف  2,0جاء أول ظهور لمصطلح الويب

في عام   2.0"دايلدو جبرتي" نائب رئيس شركة "أورايلي" لإلعالم عبارة ويب 
واصل تعاون والتلتيسير ال ةعليتفابأنه عبارة عن شبكة  2.0حيث عرفوا الويب 2004

المستخدمين،  اتصال على 2.0االجتماعي بين مستخدمي االنترنت  ، ويعتمد الويب 
عبر الموقع والذي غالًبا ما يكون مخصًصا  افتراضية اجتماعيةوعمل بيئات تعاون 

المصممة  الشركة على، وما ي للتواصل االجتماعي، ويشارك المستخدمين في بناء المحتو 
اعالتهم بناء أنشطتهم وتف علىم ببناء بيئة عمل تساعد المستخدمين للموقع إال أن تقو 

ومحتواهم العلمي وفًقا لما يرونه مناسًبا في ضوء رغباتهم وميولهم. )هند الخليفة، 
2012.) 

 :2.0تعريف الويب 
بانه" مجموعة من مواقع اإلنترنت التي  2,0( الويب 2012 الفار، )ابراهيم يعرفه

تيح للمتعلمين ت اجتماعيةوجود بيئة  علىتقدمة وترتكز هذه المواقع تقنيات م علىتعتمد 
مستخدمين تتيح لل االستخدامواجهات تفاعل سهلة  علىحيث يعتمد  ي بناء وإدارة المحتو 
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 إطار في عليتفا ي بناء وادارة محتو  فيقدرا أكبر من التفاعل والتشارك والتعاون 
 ن المستخدمين."وجود عالقات انسانية بي علىيحافظ  اجتماعي
تشمل مجموعة متنوعة من المعاني  2,0( أن الويب 2013، ي )أسامة هنداو  ي وير 

نات، الذي ينتجه المتعلم والبيا ي المحتو  علىالمختلفة التي تتضمن زيادة التركيز 
جنب،  ىلإ، والجهد التعاوني جنًبا ي ، والجهد التعاوني ومشاركة المحتو ي ومشاركة المحتو 

 للتفاعل.أنواع مختلفة من البرامج االجتماعية، وطرق جديدة  استخداممن خالل 
 :2.0أدوات الويب 

 Social Network     الشبكات االجتماعية  .1
مجموعة من المواقع  علىأنها "مصطلح يطلق  على( 2014جاد،  نبيل)عرفها 

يئة ب يفللويب تتيح التواصل بين األفراد  الثانيشبكة االنترنت ظهرت مع الجيل  على
وتكوين صداقات مع أشخاص  واألنشطة، االهتمامات فيللمشاركة  افتراضيمجتمع 

 آخرين لهم نفس التوجهات".
توفر  التيالمجانية  االجتماعية( من المنصات Edmodoويعتبر موقع ادمودو)

تطبيقاته و  ميعليالت ي والتعاون وتبادل المحتو  لالتصالللمعلمين والطالب بيئة آمنة 
تميز منصة ادمودو بانها تجمع بين مزايا شبكة الفيس بوك ومزايا نظام بالك وت الرقمية،

حيث يستطيع المعلم اعداد  2,0تقنيات ويب  وتستخدم فيها LMCبورد إلدارة التعلم 
اتفهم الطالب من هو  هاعليالدرس عن طريق مقاطع الفيديو وغيرها من الوسائط ليطلع 

  (.2017)العبيد، أفنان، نمكا أيزمان أو من  أي فياو حواسيبهم 
( حيث هدفت 2016تناولت منصة ادمودو دراسة )ريم الرشود، التيومن الدراسات 

 تصالاالمقرر مهارات  فيومهارة حل المشكالت  الدراسيتنمية التحصيل  ىإلالدراسة 
لطالبات السنة التحضيرية بجامعة األمير محمد بن سعود اإلسالمية بالمملكة العربية 

 الدراس التحصيل ي رفع مستو  فيموقع ادمودو  ةعليفا ىإلة وتوصلت الدراسة السعودي
 الطالبات. يلد
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 Online photo Sharingمشاركة الصور عبر الخط المباشر:  .2
تسمح للمشاركين  2,0( بأنها أداة من أدوات الويب 2012عرفه )عبد الوكيل الفار ،

 صدقاء وإتاحة الفرصة للتفاعل معالصور وعرضها وامكانية مشاركتها مع األ بالتقاط
 وإجراء المناقشات. هاعلي قعليالتهذه الصور من خالل 

 االعتماديمكن  التي 2,0ويمكن القول بأن مشاركة الصور من تطبيقات الويب 
متنوعة حيث تمد المتعلم بمجموعة متنوعة من الصور تعمل  ميةعليتمواقف  في هاعلي

 لمختلفة،ادراسة المحتويات والموضوعات الدراسية  فيتساعد المتعلمين  ميةعليتكمواد 
الصور مثل األلوان والسطوع واألشكال الهندسية  علىوكذلك إمكانية إضافة تعديالت 

 (.Cobb,2013مع الصورة مما يتيح متعة التعلم) يالجرافيكمما يتيح التفاعل 
المواقع  هرأشمن  (Flicrk)وموقع  (Instagram)ويعتبر كال من تطبيق انستجرام 

 يفتتيح مشاركة الصور حيث يعمالن كمستضيف للصور الرقمية للراغبين  التي
ها عبر الموقع يرغبون التيمشاركتها عبر الويب حيث تتيح للمستخدمين تحميل الصور 

وشروحات مختلفة حول هذه الصور، كما تتيح تحرير  قاتعليتأو التطبيق وإضافة 
 ,Nelson) اجتماعي.إطار  فيمشاركتها مع الجميع و  هاعليالصور وإجراء التعديالت 

2015) 
 &Kevin Systromبواسطة  2010اكتوبر  فيأطلق هذا التطبيق  اإلنستجرام:

Mike Krieger. 
لمشاركة الصور مع اآلخرين حيث  مجانيتطبيق  بأنه“ (Bradley,2015)ويعرفه

كتها مع لها ومشار  الصور وإضافة الفالتر وكذلك إضافة وسم التقاطيتيح للمستخدم 
 "  االجتماعيتطبيقات التواصل 

 :Weblogsالمدونات  .3   
 ي ( بأنها" تعتبر أحد أنظمة إدارة المحتو 2009 الحميد،عبد  )محمديعرفها 
ص من )نصو  ي شبكة الويب حيث تسمح لصاحبها بنشر المحتو  علىاإللكتروني 
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شكل دوري ب ي نشر هذا المحتو ومقاطع فيديو وصور...( في قوالب جاهزة ويقوم النظام ب
 ي المحتو  لىع قعليالت يباإلضافة إل ي ويرتبط النظام بأدوات للبحث واسترجاع المحتو 

 .وليس مجرد صفحات للقراءة" ي بحيث يدور نقاش حول ما يعرض في المدونة من محتو 
وفاء ) دراسة ميةعليالتالعملية  في أهمية المدونات علىأكدت  التيومن الدراسات 

 علميم يالقرائية لد معليتعالج ضعف مهارات  ي( حيث هدفت الدراسة ال2016،وزير 
باستخدام  بيتدريمن خالل تصور مقترح لبرنامج  األساسي معليالتبمرحلة  يالحلقة األول

، لذلك فهي أداة 2,0المدونة كأحد أدوات الويب  ةعليفا ىإلالمدونة، وأشارت النتائج 
 النقاش والتنمية الذاتية، وتعزيز تفكير المتعلمين. مفيدة للمعلمين إلنشاء وتشجيع

 )محرر الويب التشاركي(: Wikiالويكي  .4
بأنه" مزيج من موقع ويب ومستند معالج  الويكي( 2012 عوض، )أماني عرفت

كلمات في أبسط صورة، يمكن مجموعة من األفراد وزوار الموقع من العمل بشكل 
 يستخدام مستعرض ويب دون الحاجة إلالموقع با ي محتو  علىجماعي تعاوني 

 التسجيل".
كأداة من  الويكيمساهمة  يمد على( 2015وقد أشارت دراسة )مروه سليمان ،

من  معليلتاطالب تكنولوجيا  يلد اإلبداعيتنمية اإلنتاج  في ةعليالتفا 2,0أدوات الويب 
 .التشاركيخالل تصميم نموذج للتعلم 

 Micro blogالتدوين المصغر .5
( بأنه "من أشكال مدونة الوقت الحقيقي التي 2009فه )محمد عبد الحميد، عر 

تتيح للمتعلمين كتابة نص قصير ومشاركته مع األصدقاء أو زمالء العمل وبذلك أصبح 
التدوين المصغر ذو شعبية خالل السنوات األخيرة، ألنه يمثل أداة اجتماعية مجانية 

 وسريعة وسهلة االستخدام".
ذات األهمية  2,0تناولت التدوين المصغر كأحد أدوات الويب  التيت ومن الدراسا

أكدت  التي( و 2016، فيكل من )عبد الرحمن الشمسان، أكرم مصط دراسة معليالت في
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حاسب لمادة ال الدراسيالتحصيل  علىأهمية التدوين المصغر باستخدام تويتر  على
التدوين  ةعليفامعرفة  يراسة الهدفت الد الثانوي، حيثطالب الصف الثالث  يلد اآللي

تويتر( ) التدوين المصغر باستخدام ةليعفا يالدراسة الوقد توصلت  معليالت فيالمصغر 
 التعاوني.وتنمية مهارات التعلم  الدراسيالتحصيل  على

 .المرئي الصوتيوالتدوين  الصوتيالتدوين .6
تية ومرئية مخزنة أن هذه الخدمة عبارة عن ملفات صو  (2015يذكر )محمد الباتع،

شبكة االنترنت وتكون قابلة للتحميل او االستماع والمشاهدة بشكل  علىقواعد بيانات  في
وقت المعتاد هو عدم التقيد ب اإلذاعييميزه عن البث  والذيمباشر من قبل المستخدمين 

 يده ير  الذيالوقت والمكان  فيمعين حيث يمكن للمستخدم تحميله واالستماع له 
زير و  علىدراسة )وفاء  الصوتيالتدوين  ةعليفا علىاكدت  التيراسات ومن الد

من  يالحلقة األول معلمي يتنمية مهارات القرائية لد ي( حيث هدفت الدراسة ال2016،
حيث تتيح هذه األداة تدريب  Podcasting الصوتيباستخدام التدوين  األساسي معليالت

 الصحيحة.لتشكيل ومن مخارجها نطق مخارج الحروف الهجائية با علىالمعلم 
 التدريسياألداء  في 2.0: مهارات توظيف أدوات الويب الثانيالمحور 
 للمعلم:
 ـ مفهوم المهارة:1

أنها  على( 2002المهارة يعرفها كل من )فؤاد ابو حطب وآمال صادق،     
 ".األداء فيدرجة من الكفاءة والجودة  على"وصف الشخص بانه 

: " السرعة والدقة في أداء عمل من األعمال ( بأنها2009يز )كما عرفها مجدي عز 
 أو ذهنًيا."  يدوًيا مركًبا،وقد يكون هذا العمل بسيًطا أو  المبذول،مع االقتصاد في الوقت 

ة الثانوية يصل اليه معلم المرحل الذياإلتقان  ي وتعرفها الباحثة اجرائيا بأنها" مستو 
 ".ميةعليالتبما يطور العملية  التدريسياألداء  في 2,0ويمكنه من توظيف أدوات الويب 
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 أنواع المهارة: .2
 يمكن التمييز بين أنواع المهارات التالية: ( أنه2004عزيز، مجدي)ذكر 

مهارات نفس حركية: وتتمثل هذه المهارات في تعلم الفرد كيفية التعامل من  .1
 اآلالت الحديثة المعقدة تكنولوجًيا.

وتتمثل هذه المهارات في العمليات المتصلة بالمعلومات مهارات عقلية أو فكرية:  .2
والبيانات والمعارف وكيفية استخدامها في حل المشكالت، ويمكن قياسها 

 باختبارات الذكاء المستمر.
 لىعالمهارات االجتماعية وهي تتصل بالقدرة  هاعليمهارات االتصال: ويطلق  .3

ير معاٍن سواء أكان هذا التعب التعبير عن الذات، وفهم ما يعبر عنه اآلخرون من
 بالكلمة المكتوبة، أم المسموعة أم المنطوقة: أم تعبير حركًيا غير لفظي.

 للمعلم: التدريسي الثالث: األداءالمحور  
 مفهوم األداء التدريسي للمعلم: 

عن الفرد من سلوك  ( بأنه "ما يصدر1999الجمل ، على)أحمد اللقاني،  يعرفه
معرفية ووجدانية معينة، وهذا األداء يكون عادة  خلفية ىإلفظي أو مهاري، وهو يستند ل

 أداء عمل ما". على قدرته معين، تظهر منه قدرته أو عدم ي مستو  على
( أن من الصفات الضرورية McConkey &Michael ,2011) كل من ي وير 

المعرفة هو ليس مطالبًا بفهم وعلم بالدور الذي يجب أن يقوم به ف علىللمعلم أن يكون 
منية، الطرق وأقل فترة ز  فحسب ولكنه مطالب بإيصال تلك المعرفة للطالب وبأقصر

يكون  ، أنالحاليبها المعلم في الوقت  ىيتحلولذلك فإن من أهم الصفات التي يجب أن 
ذا صلة دائمة ومستمرة مع كل ما هو جديد في مجال تخصصه وفي طريقة تدريسه، 

يا مطالب بمواكبة الحداثة في استخدامات تكنولوج معليالتعصر تكنولوجيا فالمعلم في 
 .ميةعليالتكمنظومة تدخل في كل عناصر إنجاح المواقف  معليالت
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 في األداء التدريسي للمعلم:  العوامل المؤثرة
   -يمكن إجمال هذه العوامل فيما يلي:  أنه) 2014)فواز الرامين, ي ير 
 المعلم:  .1

فعالية عملية التدريس فهو طرف أساسي في  يالعامل الحاسم في مد يعد المعلم
العملية التربوية، فخبرات المعلم والمهارات التي يمتلكها وإمكاناته التدريسية وموهبته في 

 األداء التدريسي له. علىالتعامل مع المواقف عامل أساسي يؤثر 
 الطالب:  .2

هم ة الفرصة للمتعلمين إلشباع ميولأصبح االتجاه في التربية الحديثة هو إتاح
واتجاهاتهم، وذلك من خالل القيام بأكبر قدر من األنشطة التي تتجاوب مع ميولهم 

 وتشبع حاجاتهم.
 العلمية:  المادة.3

الجيدة  العلمية في أداء المعلم سواء باإليجاب أو بالسلب فالمادة تؤثر المادة العلمية
 المتعلمين انتباه جذبخاللها،  ثلة ونماذج يمكن منوأم ميةعليتأنشطة  علىتحتوي  التي

هذه المادة تؤثر بشكل  ،التكنولوجيا من خالل بشكل جيد ويمكن تدعيمها نحو الدروس
ظ واالسترجاع الحف على الرتيبة التي تركز ميةعليالت ةأما المادالتدريسي،  األداء على جيد

       األداء علىتؤثر بالسلب  مين،للمتعلوتهمل المهارات وال تشبع الحاجات الواقعية 
 التدريسي للمعلم.

 للتدريس ومكانه:  الوقت المتاح.4
األداء  علىباإليجاب  كلما عاد كافياً  المخصص لتحقيق هدف معين كلما كان الوقت

 علىبديلة جيدة تؤثر  ألصلية للمادة أو بيئات التدريس في البيئة للمعلم، كما أن التدريسي
 األداء التدريسي للمعلم. كفاءة رفع وبالتالي؛نحو الدرس  متعلمينال انتباه جذب
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 للمعلم:تقويم األداء التدريسي 
تقويم عمل المعلم  ( أن2005محمد ، السميع، سهيرعبد  فيكال من )مصط ي ير 

ع للتطور المتتب ي وير  ،ميةعليالتالعملية  فيوأداؤه ناتج من األهمية البارزة لدور المعلم 
 هي:ثالثة اتجاهات  فيأن تقويم أداء المعلم سار  التربوي 
البحث عن خصائص المعلمين كمعيار للكفاءة التدريسية سواء كانت هذه  .1

 مهنية.أو  وثقافية،الخصائص شخصية، 
لم وتفاعل بين المع اتصال،البحث عن العملية التدريسية باعتبارها عملية  .2

بالتفاعل  جاهاالتهذا  واهتم والتلميذ، المعلم،وتالميذه ومعرفة ما يتم فيها من سلوك 
معناه واعتبره أساس التعلم ب اللفظي،أو غير  اللفظيسواء بين المعلم والتلميذ 

وبذلك ظهر االتجاه المعروف  التدريس،وهو بذلك مؤشر صادق لكفاءة  الواسع،
من و باسم تحليل التدريس من خالل المالحظة المنظمة لسلوك المعلم والتلميذ 

 " وأدسكار  ،“" وبراون  ،“ر " وفالند ،“أشهر المهتمين بهذا االتجاه " موراك 
ويركز  لم،معالتحديد كفاءة  فيباعتبارها المؤشر األهم  معليالتالبحث عن نتائج  .3

وتحتل اختبارات التحصيل مركز الصدارة  (،المخرجات)العائد  علىهذا االتجاه 
   االتجاه.اب هذا كأدوات للتقويم عند اصح

 ي( أن أهمية تقويم أداء المعلم تنبثق من الدور الهام الذ2014طه، يراض)ويذكر 
هذه  يفيمكن أن يحدثه المعلم الناجح  يومن األثر الذ ،ميةعليالتالعملية  فييضطلع به 

لعملية " ا نه:أ علىللمعلم  فيهذا الشأن يمكن تحديد مفهوم تقويم األداء الوظي فيو  العملية،
علم داخل غرفة يقوم بها الم التييتم من خاللها تقييم جميع األعمال  التيالتربوية التطويرية 

 وصفية،و بإعطائه قيمة رقمية  معليالتتيسير وإتمام عملية  علىالصف وخارجه ولها تأثير 
  المعوقات. علىوالتغلب  السلبية،وتعديل السلوكيات  االيجابية،ومن ثم تعزيز الصفات 

لهامة ا التربوي أن تقويم أداء المعلم من ميادين التقويم  على( ,Dowens 2012وأكد )
  يبموجب ما تضمنته البحوث والدراسات وه اتجاهاتثالثة  فيفقد سار تقويم أداء المعلم 
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البحث عن خصائص المعلمين كمعيار للكفاءة التدريسية سواء كانت هذه  .1
ت جدا لتحصيل معلوما ي مصدر ثر  وهي ومهنيةالخصائص شخصية أو ثقافية 

 ها.بأداء المعلم والتزاماته المختلفة تجاه األدوار المنوط  ي مفيدة عن مستو 
هذا مؤشر و  والطالب،البحث عن العملية التدريسية وما يتم فيها من سلوك المعلم  .2

 التدريس.صادق لكفاءة 
ة المعلم تكن الوحيد لكفاءباعتبارها المؤثر األهم إن لم  معليالتالبحث عن نتائج  .3

 جودة عملية التدريس وكفاءة المعلم  علىفإذا كان تحصيل الطالب جيد دل ذلك 
قائمة مهارات تمكن المعلم من  يوحيث أن البحث الحالي يستهدف التوصل ال .4

 التدريسي.األداء  في 2,0توظيف أدوات الويب 
 البحث:إجراءات 

 -التالية: الخطوات  فيسار البحث 
الالزمة للمعلم لتحسين األداء التدريسي،  2مهارات توظيف أدوات الويب  داًل: تحديأو 

 -خالل: وتم ذلك من 
  معليالتمقابلة بعض الخبراء والمتخصصين في مجال تكنولوجيا. 
 دراسة المعايير والتوجهات الحديثة في توظيف مستحدثات التكنولوجيا 
 2,0الويب ت مهارات توظيف أدوات التي حدد ، والدراسات السابقةدراسة األدبيات 

 :2.0الويب ثانًيا: بناء قائمة بمهارات توظيف أدوات 
مجموعة  علىوعرضها  2,0مبدئية لمهارات توظيف أدوات الويب  تم بناء قائمة

قد اشتملت و ؛ من المحكمين للتحقق من صدقها وثباتها ثم وضعها في الصورة النهائية
تحديد األهمية  فرعية؛ تممهارة  21مهارات رئيسة و 3 علىصورتها النهائية  فيالقائمة 

 -اآلتي: النسبية للمهارات من خالل 
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ـــ إعداد استمارة استطالع رأي تضمنت أراء الخبراء والمتخصصين حول أهمية 
التي تم التوصل  التدريسياألداء  في 2,0الالزمة للمعلم لتوظيف أدوات الويب  تالمهارا

  تدرج بثالث رتب )مهم جًدا ــ مهم ـ غير مهم(.إليها وفي مقياس م
 للمعلم التدريسياألداء  في 2,0ب الويقائمة مهارات توظيف أدوات 

 (1جدول )
 درجة أهمية المهارة المهارة م

 النسبيالوزن 
 لألهمية

النسبة المئوية 
   للوزن 

مهم 
 جدا

 مهم
غير 
 مهم

 Google drive)أوال(مهارات توظيف خدمات 
 %100 30 - - 15 ء بريد الكترونيانشا 1
 %100 30 - - 15 انشاء ملف جديد 2

3 
انشاء اختبار 

 الكتروني
15 - - 30 100% 

 %83,3 1,6 - 5 10 انشاء استبيان 4
 %100 30 - - 15 انشاء عرض تقديمي 5
 %60 1,2 4 4 7 انشاء ملف اكسيل 6

7 
مشاركة االختبارات 

 للطالب
15 - - 30 100% 

 Edmodoمية على(مهارات توظيف المنصة الت)ثانيا

انشاء حساب خاص  1
 بالمعلم

15 - - 30 100% 

2 
 علىإضافة الطالب 

 المنصة
15 - - 30 100% 

3 
تصميم اختبار 

 الكتروني
15 - - 30 100% 
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 درجة أهمية المهارة المهارة م
 النسبيالوزن 

 لألهمية
النسبة المئوية 

   للوزن 
مهم 
 جدا

 مهم
غير 
 مهم

 %100 30 - - 15 رفع ملفات 4

5 
تقسيم الطالب الي 

 مجموع
15 - - 30 100% 

 %100 30 - - 15 متابعة الطالب 6
 %100 30 - - 15 تقييم الطالب 7

 )ثالثا(مهارات توظيف االنستجرام

1 
انشاء حساب خاص 

 بالمعلم
15 - - 30 100% 

 %73 1,46 3 2 10 متابعة األصدقاء 2
 %83 1,66 - 5 10 ميةعليالترفع الصور  3
 %100 30 - - 15 التأثيراتإضافة  4
 %80 1,6 1 4 10 إضافة الوسم للصور 5

6 
االعجاب وإعادة 

 النشر
15 - - 30 100% 

7 
نشر الفيديوهات 

 ميةعليوالت
15 - - 30 100% 

 %73و %100ومن الجدول السابق نجد أن النسبة المئوية لألهمية تراوحت بين 
 توصيات البحث:

 ـ يلي:ما في ضوء ما توصل إليه البحث يقترح بعض التوصيات منها 
من خالل  ،ميةعليالتفي دعم العملية  عليالتفااستخدام البرنامج االلكتروني  .1

صورة متطورة للطالب بصورة تحقق تفاعلهم مع  الدراسية فيتقديم المقررات 
 ما يقدم لهم من خبرات.
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ة تصميم المواد الدراسي علىتنظيم دورات تدريبية لمعلمي المرحلة االعدادية  .2
 .االلكتروني علمالتأدوات الجيل الثاني من  خالل توظيفمن 

االدارة العامة لتطوير المناهج بضرورة تصميم برامج قائمة  علىاهتمام القائمين  .3
 المختلفة. معليالتااللكتروني بجميع مراحل  معليالتأدوات الجيل الثاني من  على

 البحوث المقترحة:
في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج، فإن البحث يقدم مجموعة من المقترحات 

مرحلة الثانوية لمعلمي ال ميةعليوالتم في واقع تطوير العملية التربوية التي يمكن أن تسه
 وهي كاالتي:

توظيف أدوات الجيل الثاني لتنمية اإلنتاج  علىبيئة تعلم تشاركي قائمة  .1
 اإلبداعي لمعلمي المرحلة الثانوية.

لية مستوي المعرفة السابقة للطالب المعلمين بك علىبيئة تعلم إلكترونية قائمة  .2
 تنمية أدائهم التدريسي لتالميذهم اثناء التدريب الميداني. على وأثرهلتربية ا

 المستحدثات االلكترونية لتنمية مهارات علىقائم  عليتفابرنامج الكتروني  .3
 التفكير االبتكاري للمعلمين بالمرحلة الثانوية.
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