
   

 

 كليــــة التربيــــــة      
 المكتبات والمعلومات قسم 
 وتكنولوجيا التعليم   

اختالف نمطي عرض المحتوى لوحدة مقترحة مقدمة بالمدونات فاعلية 
في تنمية مهارات استخدام بعض أدوات الجيل الثاني لدي  ةاإللكتروني

 الطالب المعلمين بكلية التربية
 إعداد

  محمد إبراهيم عبد المقصود خلف
 المعيد بقسم المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم

 جامعة األزهر –تفهنا األشراف-كلية التربية 
 مقدمه للحصول على درجة الماجستير في التربية  رسالة

 "تخصص تكنولوجيا التعليم" 
 إشـــــــــــراف

 هشام صبحي أحمد عليد /                السيد محمد مرعي رضواند/ م.أ.
 مدرس المكتبات والمعلومات             المناهج وطرق التدريس المساعدأستاذ 

 األزهر                       وتكنولوجيا التعليم جامعة -بكلية التربية
 فرع الدقهلية كلية التربية                                                 

  جامعة األزهر                                                   
 

 



 

374 

 مقدمة:
النوعية التي يجب يعد برنامج إعداد الطالب المعلمين من أهم البرامج التربوية و 

أن تشغل المتخصصين واألكاديميين في هذا المجال؛ ونظًرا للتطور المستمر في 
التقنيات والمستحدثات التكنولوجية، كما يرتبط برنامج اإلعداد ارتباًطا وثيًقا بالتعامل 
مع الكمبيوتر وبرامجه التي تنوعت وانتشرت في جميع المجاالت، السيما المجال 

 ساعد المعلمين والطالب على إنجاز أعمالهم ومهامهم الموكلة إليهم.التعليمي، لت
وقد طرأت عدة تحوالت على سياسة المؤسسات التربوية استهدفت إعادة النظر 
في جميع المؤسسات التعليمية وتغيير النظرة إلى دور كل من المعلم والمتعلم، مما 

كانت تستخدم من قبل يتطلب تبني استراتيجيات تعليمية تختلف عن تلك التي 
باإلضافة إلى الزيادة الفائقة بالمعرفة التكنولوجية وتطبيقاتها في جميع جوانب التعلم 
واستخدامها في حل كثير من المشكالت وترتب على ذلك المناداة بحتمية برامج إعداد 
الطالب المعلم كي يتمكن من مالحقة المتغيرات المجتمعية السليمة، والتغلب على 

الت التعليمية، إضافة إلى تهيئة الظروف المالئمة للمتعلمين؛ كي يتعلموا المشك
 .(2014بطريقة تساعدهم في تحقيق األهداف المنشودة )عزمي، 

بكلية التربية  الُشعب العامةيدرسه طالب  الذي "مقدمة كمبيوتر"ويعتبر مقرر 
تهدف  التيمن المقررات ذات الطبيعة العملية  ،إعدادهم برنامججامعة األزهر ضمن 

التعامل مع أدوات الجيل إكساب الطالب اإلجراءات العملية المرتبطة بمهارات إلى 
 .تخرجهممن هذه المهارات قبل  المعلمين تمكين الطالبلوذلك  الثاني للويب؛

 الالمقدم لطالب الُشعب العامة  "مقدمة كمبيوتر"مقرر  أنوقد الحظ الباحث 
مهارات استخدام أدوات الجيل الثاني  والعملي النظري  هجانبي في أي منيتناول 
استخدام تلك األدوات أدى إلى ضعف مستوى الطالب وعدم تمكنهم من  حيث، للويب

 .في تخصصاتهم المختلف
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لدى  استخدام أدوات الجيل الثاني للويبمما استدعى التفكير في تنمية مهارات 
، وذلك على "مقدمة كمبيوتر"لمقرر؛ حيث يعد ذلك تطويًرا لمقرر الطالب المعنيين با

على دراية وعلم بكافة  المعلمي المستقبل أن يكونو اعتبار أن من المهام األساسية 
في المؤسسات التعليمية، مما التي تساعدهم في أداء أعمالهم  المستحدثات التكنولوجية

 يعود بالنفع على العملية التعليمية برمتها.
تسمح للطالب بمواصلة  للتعليموهنا دعت الحاجة إلى البحث عن أساليب 

دراساتهم دون تكلف عناء السفر والتنقل، وتحقق درجة من التشابه بين تلك المهارات 
واألسلوب التعليمي المتبع، ومن ثم التفكير في استخدام بعض أدوات الجيل الثاني 

تعلم عن طريق المدونات اإللكترونية للويب، ويمكن تحقيق ذلك عملًيا من خالل ال
Blogs. 

وتجدر اإلشارة إلى أن التعلم لم يعد بمقدار ما يعرف الفرد وإنما فيما يستطيع أن 
ينجزه بناًء على معرفته، ومن هذا المنطلق تتيح المدونات اإللكترونية الفرصة للطالب 

 على األنترنت.لمتابعة ما تعلموه داخل حجرات الدراسة من خالل موقع المدونة 
وفي هذا البحث سوف يتم تناول نمطين لعرض المحتوي )نمط العرض الجزئي 

 مقابل نمط العرض الكلي(، لوحدة مقترحة مقدمة بالمدونات اإللكترونية. 
اختالف نمطي فاعلية على تعرف الومن ثم جاءت فكرة هذا البحث; هادًفا إلى 
اإللكترونية في تنمية مهارات استخدام عرض المحتوي لوحدة مقترحة مقدمة بالمدونات 

 .بعض أدوات الجيل الثاني للويب لدي الطالب المعلمين بكلية التربية
 مشكلة البحث: 

الجيل  أدوات استخدامفي وجود ضعف في مهارات  البحث الحاليتكمن مشكلة 
 يحاول البحث الحاليومن ثم  الطالب المعلمين بكلية التربية، ىلد الثاني للويب

مناسب لطبيعتها  تعليميأسلوب  استخدامتلك المشكلة من خالل  علىتغلب ال
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المدونات  مقدم من خالل( الكلي /الجزئيعرض المحتوى ) نمطي باستخدام
 :التالي الرئيس التساؤل عناإلجابة  الحاليولذلك يحاول البحث اإللكترونية، 
مقدمة ما مدى فاعلية اختالف نمطي عرض المحتوى لوحدة مقترحة س: 

بالمدونات اإللكترونية في تنمية مهارات استخدام بعض أدوات الجيل الثاني للويب 
 ؟لدى الطالب المعلمين بكلية التربية

 ويتفرع من هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية:
الالزمة من مهارات استخدام بعض أدوات الجيل  التعليميةما االحتياجات  .1

 ؟لمعلمين بكلية التربيةالثاني للويب لدى الطالب ا
استخدام بعض أدوات الجيل مهارات  تنميةفي الوحدة المقترحة  فاعليةما  .2

  بغض النظر عن نمط عرض المحتوى للمتعلم على كل من:  الثاني للويب
بعض أدوات الجيل الثاني  استخدامالتحصيل المعرفي المرتبط بمهارات  -أ    
 .للويب
 بعض أدوات الجيل الثاني للويب. استخداماألداء العملي لمهارات  -ب    

المدونات ( في الكلي/ الجزئينمط عرض المحتوى ) فاعلية اختالفما  .3
 على كل من: اإللكترونية

بعض أدوات الجيل الثاني  استخدامالتحصيل المعرفي المرتبط بمهارات  -أ   
 .للويب

 .بعض أدوات الجيل الثاني للويب داماستخاألداء العملي لمهارات  -ب   
 : البحثأهداف 

 الحالي إلى:  يهدف البحث
وضع قائمة باالحتياجات التعليمية لمهارات استخدام بعض أدوات الجيل  .1

الثاني للويب الالزمة للطالب الُمعلمين من وجهة نظر الخبراء 
 والمتخصصين.
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بغض النظر عن نمط عرض  الوحدة المقترحة استخدام فاعليةالكشف عن  .2
 كل من: فيالمحتوى 

بعض أدوات الجيل الثاني  استخدامالتحصيل المعرفي المرتبط بمهارات  -أ   
 .للويب

 .بعض أدوات الجيل الثاني للويب استخداماألداء العملي لمهارات  -ب   
( في الكلي /الجزئينمط عرض المحتوى ) فاعلية اختالف مدى الكشف عن .3

 كل من: على لكترونيةالمدونات اإل
بعض أدوات الجيل الثاني التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات استخدام  -أ    

 .للويب
 .بعض أدوات الجيل الثاني للويباألداء العملي لمهارات استخدام  -ب    
 :البحثأهمية 

 :يمكن أن يفيد البحث الحالي في
متابعة  علىوحثهم  الطالب الُمعلمينالوضع الحالي لتدريب  تطوير .1

 المستجدات في عالم
 في التدريس. لالستخدامالويب والمخصصة  .2
  الطالب الُمعلمين.تحديد نمط عرض المحتوى الذي يتناسب مع  .3
 .الدراسةعينة هذا  للطالب الُمعلمينوطريقة التدريس  التعليم أساليب تطوير .4
توصيف للجانب العملي لمقرر مقدمة االستفادة من هذا البحث عند وضع  .5

 لطالب المعلمين بكلية ل كمبيوتر
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  :البحثحدود 
     :ىالحالي عل البحث قتصرا

 -الدراسات اإلسالمية)الطالب المعلمين بكلية التربية عينة من  حدود البشرية: .1
 مجموعتين تجريبيتين.   إلىتم توزيعهم بطريقة عشوائية و ( اللغة العربية

 )مكان عمل الباحث(. األشرافتفهنا بحدود المكانية: كلية التربية  .2
الجيل الثاني للويب  ببعض أدواتالمهارات الخاصة  تنميةحدود الموضوعية:  .3

يوتيوب  -Google Driveجوجل درايف  -Blogs)المدونات اإللكترونية 
Youtube.)       

 واحدعلى متغير مستقل  ةالحالي الدراسةقتصر أ بحثية:حدود  .4
الجزئي مقابل الكلي( داخل المدونات  ):نمطانعرض المحتوى وله وهو  .5

 اإللكترونية. 
 :البحثأدوات 

 األدوات التالية من أجل تحقيق أغراضه: البحث استخدم
بعض أدوات  استخدام اختبار تحصيل الجانب المعرفي المرتبط بمهارات .1

 الباحث( )من إعداد الجيل الثاني للويب
الجيل الثاني  أدوات بعض استخدام لمهارات العملي األداءبطاقة مالحظة  .2

  (.)من إعداد الباحث للويب
  :البحثمنهج 

 :استخدامتم  البحث افي ضوء طبيعة هذ
مسح وتحليل الدراسات السابقة واألدبيات ذات الصلة لالمنهج الوصفي  .1

والتوصل إلى أدوات الجيل الثاني للويب بموضوع البحث، وتحديد أهداف 
  استخدامها.قائمة بمهارات 
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 /الجزئيعرض المحتوى ) ياختالف نمط فاعليةالتجريبي لدراسة  المنهج .2
على التحصيل المعرفي واألداء  المدونات اإللكترونية المقدم من خالل (الكلي

لدى الطالب  الجيل الثاني للويب أدواتالعملي لمهارات استخدام بعض 
 الُمعلمين بكلية التربية.

 متغيرات البحث:
 المستقلة: المتغيرات-أوالا 

 :واحد وهوعلى متغير مستقل  البحث اشتمل هذأ
 نمط ممارسة النشاط وله مستويان:  

 .نمط العرض الجزئي .1
 .نمط العرض الكلي .2
 التابعة: المتغيرات-ثانياا

 شتمل البحث الحالي على متغيرين تابعين وهما:أ
 بعض أدوات الجيل الثاني للويب. استخداممهارات ب المعرفي المرتبط التحصيل

 بعض أدوات الجيل الثاني للويب.  استخداملمهارات األداء العملي 
 التصميم التجريبي للبحث:

في ضوء متغيرات البحث وقع اختيار الباحث على التصميم التجريبي المعروف 
باسم )تصميم البعد الواحد(، والذي يشتمل على متغير مستقل واحد وله نمطان، 

 ريبي للدراسة الحالية:ويوضح الجدول التالي التصميم التج
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بطاقة  -التطبيق القبلي ألداتي البحث )االختبار التحصيلي :  O 1حيُث إن
 المالحظة(.

X1    .)المعالجة التجريبية األولي )نمط عرض المحتوى الجزئي 
X2    .)المعالجة التجريبية الثانية )نمط عرض المحتوى الكلي 
O2 بطاقة المالحظة(. -التطبيق البعدي ألداتي البحث )االختبار التحصيلي  

 األسلوب اإلحصائي للبحث:
 بعض أدوات الجيل الثاني للويب استخدام( لتحديد مهارات 2تم استخدام )كا. 
  اختبارT-test  لقياس الفروق بين المجموعات المرتبطة والمجموعات

 المستقلة.
  استخدام معادلة مربع إيتا()Eta-Square   لتحديد فاعلية الوحدة المقترحة

القائم على اختالف نمطي عرض المحتوي وحجم األثر الناتج عنهما على 
التحصيل المعرفي واألداء العملي المرتبط بمهارات استخدام بعض أدوات الجيل 

     الثاني للويب.
   :إجراءات البحث
 وفق الخطوات التالية: سار البحث

األدبيات وثيقة الصلة بالبحث الحالي بهدف وضع اإلطار النظري استعراض  .1
 والدراسات السابقة.

للطالب  الجيل الثاني للويب أدواتتحديد األهداف العامة واإلجرائية لبعض  .2
 المطلوب تحقيقها وتحكيمها. الُمعلمين

في  للطالب الُمعلمينالالزمة  الجيل الثاني للويب أدواتتحديد مهارات بعض  .3
 األهداف العامة من خالل:ضوء 

مجال أدوات الجيل الثاني مراجعة األدبيات والبحوث والدراسات السابقة في  -أ
 .للويب
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 اإلطار النظري والفلسفي للبحث. -ب
التي  التعليمتكنولوجيا  وأخصائيراء المتخصصين األكاديميين أاالستفادة من  -ج

 الجيل الثاني للويب.أدوات  ت عليهمطبق
المهارات على مجموعة من الخبراء واألكاديميين للتأكد من  عرض قائمة .5

 صالحيتها.
هما ا حدإسمح تبحيث  عليهما التعليميورفع المحتوى  تعليميتينمدونتين  أنشاء .6

 ، وتحكيمهما.بالطريقة الكلية واألخرى  بالطريقة الجزئيةبعرض المحتوى 
 تحصيلي، بطاقة مالحظة(. اختبارإعداد أدوات البحث وتشمل ) .7
 عرض األدوات على مجموعة من المحكمين للتأكد من صالحيتها. .8
بمحافظة  الطالب الُمعلمين بكلية التربيةمن  اعينة البحث عشوائيً  اختيار  .9

 تين.تجريبي تينوتقسيمهم إلى مجموع الدقهلية
بين  التجانسعلى عينة البحث للتأكد من  اتطبيق أدوات البحث تطبيقًا قبليً  .10

 أي أثر إلى المتغيرات المستقلة للبحث.وإرجاع تين المجموع
 تطبيق مواد المعالجة التجريبية على عينة البحث. .11
 على عينة البحث. اتطبيق أدوات البحث تطبيقًا بعديً  .12
 .ارصد النتائج وتحليلها ومعالجتها إحصائيً  .13
في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة،  عرض نتائج البحث ومناقشتها .14

    المقترحات.التوصيات و  تقديمو 
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 نتائج البحث: 
في ككل  العينة طالبين متوسطي درجات وجود فرق دال إحصائًيا ب .1

بمهارات  المرتبط التحصيل المعرفي الختبارلبعدي وا القبلي ينالتطبيق
استخدام بعض أدوات الجيل الثاني للويب، وبطاقة مالحظة أداء المهارات، 
لصالح التطبيق البعدي، مما يؤكد فاعلية الوحدة المقترحة المقدمة بالمدونات 

 اإللكترونية في زيادة التحصيل المعرفي واألداء العملي للمهارات.
الب المجموعة ط بين متوسطي درجاتعدم وجود فرق دال إحصائًيا -2 .2

 )الذين يستخدمون نمط عرض المحتوى الجزئي( ودرجات التجريبية األولى
في  طالب المجموعة التجريبية الثانية )الذين يستخدمون نمط العرض الكلي(

استخدام بعض المرتبط بمهارات  الختبار التحصيل المعرفيلبعدي ا التطبيق
 أدوات الجيل الثاني للويب.

بين متوسطي درجات طالب المجموعة وجود فرق دال إحصائًيا بين  .3
( ودرجات الذين يستخدمون نمط عرض المحتوى الجزئيالتجريبية األولى )

في  (الذين يستخدمون نمط العرض الكليطالب المجموعة التجريبية الثانية )
استخدام بعض لبعدي لبطاقة مالحظة األداء العملي لمهارات ا التطبيق

ت الجيل الثاني للويب، لصالح طالب المجموعة التجريبية الثانية الذين أدوا
يستخدمون نمط العرض الكلي ، وتؤكد هذه النتيجة أهمية استخدام نمط 

                                 عرض المحتوى الكلي في تنمية األداء العملي للمهارات.                                                                           

 


