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  فاعلية التعلم باملشاريع القائم على الويب يف تنمية مهارات 
  إنشاء ونشر املواقع لدى طالبات املرحلة الثانوية

  :المستخلص
 الويب على القائم بالمشاريع التعلم فاعلية على التعرف إلى الحالي البحث هدف

 تكونت حيث، الثانوية المرحلة طالبات لدى الويب مواقع ونشر إنشاء مهارات تنمية في
 أنه إلى البحث وخلص الثانوي الثالث الصف طالبات من طالبة) ٣٠( من البحث عينة
 درجات متوسطي بين) ٠٥,٠ (داللة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد

 القياس لصالح المعرفي االختبار في والبعدي القبلي القياسين في التجريبية المجموعة
 متوسط بين) ٠،٠٥ (داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد كما، البعدي
 المهاري للجانب المنتج تقيم بطاقة في%) ٨٠( التمكن ومستوى الطالبات درجات
 بضرورة الحالي البحث وأوصى، الطالبات درجات لصالح الويب مواقع ونشر إلنشاء

 طالبات بتدري في تصميمه تم الذي، الويب على القائم بالمشاريع التعلم استخدام
  .ويب موقع ونشر إنشاء مهارات على الثانوية المرحلة

Abstract: 
The effectiveness of Project based learning through  

the web in developing the skills of creating  
and publishing websites among secondary  

grade students in Jeddah 
The aim of the current study is to identify the effectiveness 

of project- based E-Learning to Develop the skills to create and 
publish websites for high school students, the sample was formed 
from (30) female students from the third secondary grade. The 
study found that there are statistically significant differences at 
the level of ≤ 0.05 between the middle-level students of the 
experimental group in the pre and post measurements to collective 
test for the post application, Also There are statistically significant 
differences at the level of ≤ 0.05 between the middle-level students 
and The level of mastery (80%) in the product scorecard for the 
performance side related to the skills to create and publish 
websites for student’s level. The study recommended the 
importance of using project- based E-Learning to train high 
school students for development the skills to create and publish 
website. 
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  : مقدمة
يعد التعلم القائم على الويب وسيلة من وسائل التعليم والتدريب التي تقدم حلوالً 

كما يوفر بيئة ، متكاملة وجذرية للعديد من المشكالت التي تعاني منها العملية التعليمية
وتركز على ، تعليمية تفاعلية متعددة المصادر تخدم العملية التعليمية بكافة محاورها

  .تنمي لديه المعارف والمهارات المختلفة دون أن تقيده بزمن ومكان محددينالمتعلم و
 يقَدم، بعد عن للتعليم تفاعلي تعليمي نظام" على الويب عبارة عن القائموالتعلم 

، متكاملة ورقمية – إلكترونية علي بيئة ويعتمد) On demand(طلب لل وفقًا للمتعلم
، توجيهوال ادواإلرش، ترونيةالشبكات اإللك اسطةوإتاحتها بو المقررات بناء تستهدف

  .)٥ ،٢٠٠٥ ،الحميد بدع( "هاوتقويم اتوالعملي ادرالمص وإدارة، تباراتاالخ ظيموتن
من أهم تقنيات ونظم توصيل التعلم التي تم   القائم على الويبالتعلموأصبح 

 الكوادر لما له من أهداف عديدة في تعويض نقص، إدخالها في العملية التعليمية
وإعداد جيل قادر على التعامل مع ، التعليمية األكاديمية والتدريبية في بعض القطاعات

وتطوير العملية التعليمية حتى تواكب التطورات التكنولوجية المستمرة ، هذه التقنية
  .)١٦، ٢٠٠٤، التودرى( والمتالحقة

العملية التعليمية  فاعلية التعلم القائم على الويب في  متعددةدراسات أكدتوقد 
 )Richard, 2005( و)Pie-chin, 2009(و) ٢٠١٠، إبراهيم(منها دراسة 

حيث ذكرت إن أستخدم أدوات التعلم القائم على الويب  )Robert Words, 2003(و
تؤثر تأثيراً إيجابياً على ) البريد اإللكتروني، المحادثة عن بعد، كالمناقشات الفردية(

  . والمهارات المختلفة للمتعلمينالتحصيل وتنمية المعارف
ويعتبر التعلم القائم على الويب منظومة تحتاج إلى استراتيجيات وأنشطة 

حيث تجمع بين استراتيجيات برامج ، تعليمية يمكن تقديمها ضمن نظم التعلم عبر الويب
  .)١٢٨، ٢٠٠٦، مصطفى(الكمبيوتر التعليمية وخصائص أو إمكانات الويب التعليمية 

ستراتيجية التعلم بالمشاريع القائم على الويب من أنسب االستراتيجيات وتعد إ
حيث تتميز هذه ، التي يمكن استخدامها عبر بيئة الويب في تدريب وإعداد الطالب

اإلستراتيجية بإمكانية توظيف واستخدام أدوات التفاعل اإللكتروني عبر الويب لتحقيق 
واالستفادة من كافة المصادر اإللكترونية ، عالتعاون والمشاركة في تنفيذ هذه المشاري

المتاحة عبر الويب في الحصول على المعلومات وتبادلها إلكترونيا بين الطالب دون 
التعلم بالمشاريع  كما أن ).١، ٢٠١٠ ،طلبة(اللجوء للمعلم المشرف على المشاريع 

ويعمل ، بط معينةالقائم على الويب تعلم متطور مرتكز على المتعلم وفقاً ألهداف وضوا
على تنمية قدرة المتعلمين على التعامل مع المشكالت في العالم الحقيقي من خالل طرح 

كما يعمل على ، مشروعات حقيقية تساعد المتعلمين على التفاعل مع البيئة المحيطة بهم
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مما ، توفير فرصة للمتعلمين ليعبروا فيها عن رأيهم فيما يتعلمونه وكيف يتعلمونه
  ).(Des –Matejka, 2009على خلق دافعية للمتعلم نحو عملية التعليم يساعد 

من خالل إتاحة ، خبرات تعليمية مهمة ويقدم التعلم بالمشاريع القائم على الويب
وممارسة التفكير ، والتدريب على مهارات االتصال  أساليب تعلم متعددةالستخدامالفرصة 

والمناقشات الشفوية التي تحدث بين ،  األفكاروالمشاركة في،  تقسيم العملوكذلك، الناقد
ويزيد من دافعية المتعلم للبحث عن المعلومات ، أعضاء المجموعة أثناء عمل المشروع

وتحسين وتطوير ، واستكشاف العديد من المجاالت الجديدة والصعبة بمساعدة المجموعة
  .)٣ ،٢٠٠٩ ،شعبان( االتصال والتقييم، مهارات المتعلمين مثل التحليل

ويساعد التعلم بالمشاريع القائم على الويب المتعلمين في تطوير تعلمهم من 
 على التغلب على المشكالت التي تواجههم في بداية يساعدهمخالل العمل التعاوني الذي 
 ).(Utku, 2010 كما يشجعهم على تحمل مسئولية تعلمهم وأثناء ونهاية عملية التعليم

 أن التعلم بالمشاريع القائم على الويب) Lim & Ching-Huei, 2010(ويرى 
حيث ، حيث يستطيع المتعلمين التعلم من بعضهم أثناء التعليم، يشجع التعلم الجماعي

  . الجماعي على الصراعات الفردية التي يمكن أن تعيق عملية التعلمالعمليتغلب 
لمتعلمين ومع بزوغ منهجية التعلم بالمشاريع القائم على الويب أصبح بإمكان ا

مما يساعدهم على تقييم المشاريع التي قاموا بها وبالتالي ،  على الويبمشروعاتهمنشر 
مما يخلق دافعية للتعلم لدى المتعلمين لبذل الجهد في تنفيذ ، إتاحة التغذية الراجعة لهم

وتتمثل أبرز أوجه االختالف بين التعلم بالمشاريع القائم على  .)٢٠٠٨ ،جاد( المهام
إلى أن ) ٢٠٠٦، عزمى(كما خلصت دراسة ،  والتعليم التقليدي في دور المعلمالويب

: هي، يقوم بها المعلم في التعلم بالمشاريع القائم على الويب األدوار التي ينبغي أن
 والنشاطات  لمهام التعليممصمم،  في إنتاج معرفة جديدةمشاركة فعالةباحث يقدم 

 يقوم بتقديم الخيارات التكنولوجية التي تعمل لوجيتكنو، التربوية التي يقدمها لطالبه
 مقدم للمحتوى حيث يقوم بتقديم المحتوى من خالل الموقع ،على تحسين البيئة التعليمية

 مقوم يعمل على تقديم أساليب ، بتقديم النصح أو المشورة للمتعلمينمرشد، التعليمي
  .مدير للموقف التعليمي، مختلفة لتقويم طالبه

 أن التعلم بالمشاريع القائم على الويب (Liu, et al , 2010) اسةدروأكدت 
، يساعد المتعلمين باختالف أساليبهم المعرفية على تعليم المتعلمين من خالل التجربة

كما يوفر هذا النمط ، حيث يعد مرشد لتعليم المتعلمين عبر األنشطة التعليمية المختلفة
أثبتت دراسة  كما .لمفاهيم والمعارف والحقائقمن التعلم نموذج شامل يعمل على ربط ا

(Angela, Et Al, 2009)و )ESR, 2006 ( على فاعلية التعلم بالمشاريع القائم
على الويب في تنمية المعارف والمهارات واالتجاهات لدى المتعلمين مع التوصية 

بالمشاريع كما أن استخدام التعلم  .بضرورة استخدامه في العملية التعليمية بشكل أوسع
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القائم على الويب يسـاعد المتعلـمين على توسيــع دائرة معارفهم ومـهـارتـهـم 
ويـحـولـهـا من دائـــرة الــفهـم الـمـجرد إلى دائــرة التـطبيق العمـلي 

 إلى أن (Iosif &, Iakovos, 2009)  حـيث أكـدت دراسـة، من خالل الممارسة
 من ب يعمل على تنمية المهارات العملية لدى المتعلمينالتعلم بالمشاريع القائم على الوي
  .خالل الممارسة والعمل الجماعي

 القائم على الويب على االرتقاء بمستوى المتعلمين في بالمشاريعويعمل التعلم 
حيث أكدت دراسة ، المهارات العملية التي تكون مخرجاتها في صورة منتج تقني

Samuel, et al, 2009)(التعلم بالمشاريع القائم على الويب في تنمية  على فاعلية 
مهارات تكنولوجيا المعلومات وأوصت بضرورة االهتمام بتدريب المتعلمين على 

  .المهارات العملية المختلفة
وتعتبر مادة الحاسب اآللي بيئة خصبة لممارسة المتعلمين التدريبات العملية 

ويمكن أن يحقق التعلم ، متعددةنظراً الحتوائها على تطبيقات عملية ، المتنوعة
بالمشاريع القائم على الويب نتائج فعالة في استيعاب الطالب لهذه المادة حيث أوصت 

باستخدام التعلم بالمشاريع القائم على الويب في تنمية المهارات ) ٢٠١٠ ،صالح(دراسة 
علية  على فا)٢٠١٠، الصيعري(وقد أكدت دراسة  .العملية المرتبطة بالحاسب اآللي

التعلم بالمشاريع القائم على الويب في تنمية مهارة حل المشكالت والتحصيل الدراسي 
حيث أثبت فاعليته في تنمية المعارف والمهارات التطبيقية ، في مادة الحاسب اآللي

  .العملية المتعلقة بالبرمجة
، ويعد إنشاء مواقع الويب من أهم التطبيقات العملية في مادة الحاسب اآللي

، تجارية أو اقتصادية أو سياسية أو تعليمية، فهي جزءاً هاماً من مكونات أي عملية
وإن اتفقت جميعها في ، وتتنوع مواقع الويب وتختلف باختالف الهدف من إنشائها

بالعالم  وتسهيل عملية اتصالهم، المساعدة على نشر المعلومات وتبادلها بين اإلفراد
مواقع  وتقدم. )٢٢، ٢٠٠٧، السريحي، عارف( الخارجي وفهم ما يدور من حولهم

الويب غرف للتحاور والمناقشة الفورية من خالل النص المكتوب أو الصوت المسموع 
األمر ، مما يتيح أقصى درجة للتفاعل بين األفراد في كافة دول العالم، أو الصور المرئية

  .)٦، ٢٠٠٦، الفار( يساعدهم على تنمية مهارات االتصال المتنوعة الذي
حيث ، نيقع الويب في القرن الواحد والعشرونظراً ألهمية إنشاء ونشر موا

يلجأ الكثير من أفراد ومؤسسات وشركات إلى إنشاء مواقع ويب لتكون همزة وصل 
فقد قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية ، بينهم وبين المستفيدين منها

واقع الويب من خالل مقرر الحاسب اآللي في السعودية بتعليم الطالب إنشاء ونشر م
المؤتمر السادس عشر ) هـ١٤٢٢(حيث تبنت الوزارة في عام ، الصف الثالث الثانوي

كما " الحاسب اآللي والتعليم":وقررت أن يكون المحور الرئيسي للمؤتمر، للحاسب اآللي
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ليم منها العديد من المشاريع في مجال الحاسب والتع، تبنت في السنوات األخيرة
، مشروع األمير عبد اهللا وأبنائه الطلبة للحاسب اآللي: المشروع الضخم الذي أطلق عليه

 الذي اهتم بمهارات الحاسب اآللي واإلنترنت وخاصة مهارات إنشاء ونشر مواقع الويب
  ).٢٠٠٧، الحربي(

 ،أبو ريا(و) ٢٠١١ ،يوسف(دراسة مثل وقد أكدت العديد من الدراسات 
ضرورة   على)Wilson & Stacey, 2004(و) ٢٠٠٥، د وآخرونمحم(و) ٢٠٠٦

االهتمام بإكساب المتعلمين مهارات إنشاء ونشر مواقع الويب واستخدامها في العملية 
، ومهارات التفكير، نظراً ألهميتها في تنمية المعارف والمهارات المختلفة، التعليمية

وفي نفس . وحل المشكالت، صاءواالستق، ومهارة البحث على الويب، والعمل الجماعي
التي هدفت إلى الكشف عن مهارات إنشاء ونشر ) ٢٠٠٨، عياد( السياق جاءت دراسة

مواقع الويب التي يجب أن يمتلكها طلبة تكنولوجيا التعليم في برنامج الماجستير 
وتحديد مستوى توافر تلك المهارات في ضوء متغيرات ، بالجامعة اإلسالمية بغزة

وتوصلت ،  وطالبةاطالب) ١٤(ن تكونت عينة الدراسة موقد ، )أنثى ،ذكر(الجنس
الدراسة إلى أن درجة امتالك الطلبة لمهارات إنشاء ونشر مواقع الويب تعد منخفضة 

وأوصت بضرورة تنمية مهارات الطلبة في إنشاء ونشر مواقع الويب من خالل ، جداً
  .عقد الدورات التدريبية

 ونشر مواقع الويب لدى المتعلمين من خالل ويمكن تنمية مهارات إنشاء
استخدام أساليب واستراتيجيات جديدة تقوم على التعلم النشط والتعلم القائم علـــى 

كل  حيث أكدت دراسة، واالستفادة من المصادر المتاحة على الويب، الويـب
لى على فاعلية التعلم القائم ع) ٢٠٠٥، عبدالحميد(و) ٢٠١١، وآخرون، العباسي(من

الويب ومنه التعلم بالمشاريع القائم على الويب في تنمية مهارات إنشاء البرامج 
 إنشاء ونشر مواقع الويب مهاراتوفي ضوء ذلك نشأت الحاجة إلى تنمية  .المختلفة

  .من خالل التعلم بالمشاريع القائم على الويب لطالبات الصف الثالث ثانوي
   :اإلحساس بالمشكلة

واقع : منهالحالي من خالل عدة مصادر ة بمشكلة البحث انبع إحساس الباحث
لمست من خالل خبرتها كمعلمة لمادة الحاسب اآللي ضعف في ؛ حيث عمل الباحثة

باإلضافة إلى شكوى الطالبات ، مهارات إنشاء ونشر مواقع الويب لدى الطالبات
اكل التي وعدم قدرتهن على حل المش المستمرة من صعوبة إنشاء ونشر مواقع الويب

إضافة إلى عدم قدرتهن على نشر المواقع على ، تواجههن أثناء إنشاء مواقع الويب
كما لمست ضعف المحتوى ، االنترنت بعد إنشائها ومواجهة صعوبات إثناء قيامهن بذلك

واحتياجه إلى تقنية تعمل ، المقرر بالمنهج الدراسي العلمي في إنشاء ونشر مواقع الويب
األمر الذي أدى ، وزيادة دافعيتهن في تعليم مثل هذا المحتوى، لطالباتعلى جذب اهتمام ا
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قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية على كما  .إلى انصرافهن عن دراسة المقرر
بهدف الكشف عن مدى " إنشاء ونشر مواقع الويب" درسن وحدة طالبة) ٦٠(عينة من 

 :تائج الدراسة االستطالعية كما يليوكانت ن، توافر مهارات إنشاء ونشر مواقع الويب
يجدن صعوبة في إدراج عناصر  % ٥٥. يجدن صعوبة في إنشاء مواقع الويب  %٨٥

يجدن صعوبة في تكوين االرتباطات  % ٩٠ .الوسائط المتعددة داخل صفحة الويب
  . لم يتمكن من نشر مواقعهن على االنترنت % ٨٨ و.التشعبية

همية تنمية مهارات إنشاء ونشر مواقع الويب  على أ متعددةدراساتقد أكدت و
كما أكدت على ضرورة استخدام أساليب واستراتيجيات تعليم نشطة ، لدى المتعلمين

وتصميم وحدات تعلم ذات جودة ، "العمل الجماعي" ومبدأ تقسيم العمل، تعتمد على الويب
 )٢٠٠٨ ،حرب(و )٢٠٠٨، ةحسون(دراسة ومنها ، وزيادة التدريب المدرسي، عالية

 كما أكدت. )Zhu, 2005(و) Murphy & Ciszewska-carr, 2007(و
على ضرورة االنتقال من التعليم التقليدي إلى التعلم من خالل الوسائط متعددة دراسات 

منها دراسة  ،التكنولوجية الحديثة القائمة على األنشطة والتفاعل بين المتعلمين
)Hussin, 2009(، )Chang & Tung 2008(تصميم لتي أكدت على فاعلية  وا

صيل التح البيئات التعليمية باستخدام األنشطة التعليمية من خالل الويب على تنمية
 كما  .الويب ضرورة االنتقال من التعليم التقليدي إلى التعلم عبر والدراسي لدى المتعلمين

وتنمية دراسات على فاعلية التعلم بالمشاريع القائم على الويب في التحصيل  أكدت
االتصال وزيادة الدافعية  المشكالت والعمل الجماعي والمهارات العملية ومهارة حل

 ,ESR( و)(Iosif & Iakovos, 2009 دراسة أكدتو، ــدى المتعلمينللتعلم ل
 (Angela, Et Al, 2009)  و(Yesildere & Turnuklu, 2006)و) 2006

   ليميةععلى ضرورة التوسع في استخدامه داخل العملية الت
ضعف مهارات إنشاء ونشر مواقع ق تتلخص مشكلة البحث الحالي في مما سب

 الباحثة للتفكير في االستفادة من مزايا دعامما ، ب لدى طالبات الصف الثالث ثانويالوي
  .التعلم بالمشاريع القائم على الويب في تنمية مهارات إنشاء ونشر مواقع الويب

  : مشكلة البحث
  : ة البحث في التساؤل الرئيس التالييمكن بلورة مشكل

ما فاعلية التعلم بالمشاريع القائم على الويب في تنمية مهارات إنشاء ونشر مواقع * 
  ؟ بجدةالويب لدى طالبات الصف الثالث ثانوي 

  :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية
لبات الصف الثالث ى طاما مهارات إنشاء ونشر مواقع الويب المراد تنميتها لد .١

  ؟ثانوي بجده
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ما التصور المقترح للتعلم بالمشاريع القائم على الويب في تنمية مهارات  .٢
   ؟ثانوي بجدةالصف الثالث  طالبات إنشاء ونشر مواقع الويب لدى

ما فاعلية التعلم بالمشاريع القائم على الويب في تنمية الجانب المعرفي  .٣
  ؟الصف الثالث ثانوي بجدة طالبات دىلمهارات إنشاء ونشر مواقع الويب ل

ما فاعلية التعلم بالمشاريع القائم على الويب في تنمية الجانب األدائي لمهارات  .٤
 ؟الصف الثالث ثانوي بجدة طالبات إنشاء ونشر مواقع الويب لدى

  :فروض البحث
بين متوسطي ) ٠٥,٠( توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة  .١

في القياسين القبلي والبعدي في االختبار المعرفي  ة التجريبيةدرجات المجموع
  .لصالح القياس البعدي

بين متوسطي ) ٠٥,٠( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .٢
في بطاقة تقيم المنتج للجانب %) ٨٠(درجات الطالبات ومستوى التمكن

  .لباتالمهاري إلنشاء ونشر مواقع الويب لصالح درجات الطا
   :أهداف البحث

 إنشاء ونشر مواقع الويب المراد بمهارات إعداد قائمة يهدف البحث الحالي إلى
تصميم وإنتاج موقع تعليمي قائم على و .الصف الثالث ثانوي بجدة طالبات لدى تنميتها

الكشف عن فاعلية التعلم  و.لتنمية مهارات إنشاء ونشر مواقع الويب التعلم بالمشاريع
يع القائم على الويب في تنمية مهارات الجانب المعرفي إلنشاء ونشر مواقع بالمشار

الكشف عن فاعلية التعلم بالمشاريع  و. الويب لدى طالبات الصف الثالث ثانوي بجدة
مهارات الجانب األدائي إلنشاء ونشر مواقع الويب لدى  القائم على الويب في تنمية

  .طالبات الصف الثالث ثانوي بجدة
  : ة البحثأهمي

وذلك من خالل االستفادة : طالبات الصف الثالث ثانوي قد يفيد البحث الحالي
، من التعلم بالمشاريع القائم على الويب في تنمية مهارات إنشاء ونشر المواقع لديهن

معلمات الحاسب  وقد يفيد .والتغلب على الصعوبات التي تواجههن في هذه الوحدة
الي اهتمامهن الستخدام التعلم بالمشاريع القائم على الويب فقد يوجه البحث الح: اآللي

المشرفات  كما قد يفيد .واالستفادة منه في التدريبات العملية في مادة الحاسب اآللي
التربويات في تدريب المعلمات على توظيف التعلم بالمشاريع القائم على الويب في 

  .مختلف المواد
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  : حدود البحث
  :ي على الحدود التاليةيقتصر البحث الحال

  تطبيق البحث بالثانوية الثانية بجدة: الحدود المكانية
 ."الثانوية الثانية بجدة"طالبات الصف الثالث الثانوي من مدرسة : الحدود البشرية

 .هـ١٤٣٣-١٤٣٢ الفصل الدراسي الثاني للعام: الحدود الزمانية

التي ستقترحها الباحثة في مهارات إنشاء ونشر مواقع الويب : الحدود الموضوعية
في منهج الحاسب اآللي المقرر على طالبات الصف الثالث " تصميم مواقع الويب "وحدة 

 .الثانوي والمعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية

  :مصطلحات البحث
  :التعلم بالمشاريع القائم على الويب

نموذج للتعلم النشط الذي  "على أنه )(Des Matejka, 20009 ويعرفه
والخروج بها ، يجعل عملية التعلم بعيدة عن الممارسات التقليدية قصيرة المدى للمعلم

 ".متكامل مع الحياة الحقيقة والممارسة، مرتكز حول المتعلم، إلى تعليم نشط طويل األجل
عم عملية نهج تعليمي يعمل على د" بأنه) (Jason & Juliane , 2010يعرفه كما 

 من خالل ويساعدهم على تطبيق ما يتعلموه، ويدعم دافعية المتعلمين للتعلم، التعليم
، بأنه نموذج لتعلم عبر الويب :إجرائياوتعرفه الباحثة ". مشروعات تعليمية متنوعة

من خالل قيام المتعلمين بتنفيذ مشروعات تعليمية ، يعتمد على التفاعل والعمل الجماعي
  .عدادها من قبل المعلممتنوعة يتم إ

  :مهارات إنشاء ونشر مواقع الويب
 والدقة يتسم بالسرعة، أداء الفرد لعمل ما: المهارة بأنها) ٢٠٠٤، هاشم(يعرف 

 المهارة بوجه عام في أنها )٢٠٠٣، النجارشحاته و(بينما يحدد . واإلتقان والفاعلية
 تعرف و.ة لعملية التعلمالسهولة والدقة في إجراء عمل من األعمال وهي تنمو نتيج

بأنه األداء المتميز لطالبة الذي يتسم  :إجرائيا مهارات إنشاء ونشر مواقع الويب الباحثة
وإدراج ، في إنشاء صفحات الويب وعمل الروابط بين هذه الصفحات بالدقة واإلتقان

  .ومن ثم نشرها على االنترنت، عناصر الوسائط المتعددة
  



 م ٢٠١٦أبريل لسنة )  الجزء األول١٦٨: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٨٠٩-

  
  

  :وأدواتهإجراءات البحث 
  : منهج البحث :أوالً

بمهارات إنشاء إعداد قائمة من حيث : المنهج الوصفي البحث الحالي يستخدم
التعلم (في بيان أثر المتغير المستقل : المنهج شبه التجريبي و.ونشر مواقع الويب

 الجانب المعرفي :على المتغيرات التابعة التي تتمثل في) بالمشاريع القائم على الويب
  .الجانب األدائي لمهارات إنشاء ونشر مواقع الويب وشاء ونشر مواقع الويبلمهارات إن

  : مجتمع البحث وعينته :ثانياً
وسيتم ، يتكون مجتمع البحث من جميع طالبات الصف الثالث الثانوي بجدة

طالبة من ) ٣٠(وعددها  بالطريقة العشوائية تم اختيارها إجراء هذا البحث على عينة
  . بالثانوية الثانية بجدة في الفصل الدراسي الثاني لث الثانويطالبات الصف الثا

  : التصميم التجريبي للبحث :ثالثاً
وتم تطبيق ، اعتمد البحث الحالي على التصميم التجريبي ذو المجموعة الواحدة

 )٣٠(قبل معالجة المتغير المستقل على المجموعة والمكونة من  االختبار المعرفي القبلي
 ذلك تطبيق االختبار البعدي بعد معالجة المتغير المستقل وتطبيق بطاقة تقيم ويلي، طالبة
  . ومن ثم قياس مقدار التغير الحاصل على المجموعة المنتج
  : نموذج تصميم التعلم بالمشاريع القائم على الويب: ربعاَ

يقوم على مجموعة من اإلجراءات ،  أي تصميم تعليميبناءإن عملية 
ولبناء الموقع القائم على المشاريع الخاص بالبحث ، رابطة والمتكاملةالمتسلسلة والمت

الحالي قامت الباحثة باإلطالع على مجموعة من نماذج التصميم التعليمي وفي ضوء 
في تصميم وإنتاج الموقع القائم على ) الجزار(دراسة هذه النماذج تبنت الباحثة نموذج 

من خمس مراحل ويمكن تطبيقه على مستوى وهذا النموذج يتكون  ،التعلم بالمشاريع
ويعد هذا النموذج من النماذج الشاملة ، درس واحد أو على مستوى وحدة دراسية كاملة

، كما يتميز بالمرونة، التي تشتمل على جميع عمليات التصميم والتطوير التعليمي
، األهداف، وتتحدد إجراءات هذا النموذج في عدد من المراحل تدور حول الواقع التعليمي

التعديل والتجريب والتقويم والتغذية  باإلضافة إلى عمليات، العناصر البشرية، المقاييس
وفيما يلي وصف تفصيلي : ن المراحلويتكون هذا النموذج من مجموعة م، الراجعة

  :لإلجراءات التي اتبعت في كل مرحلة من مراحل النموذج
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  : مرحلة التحليل: المرحلة األولى
  : اآلتيهذه المرحلة علىوتشتمل 

المرحلة الثانوية تمتد من الخامسة عشر حتى الثامنة : تحديد خصائص المتعلمين= 
ولها بعض السمات والخصائص التي تظهر على ، عشر وهي مرحلة مراهقة متوسطة

  .الطالب في هذه المرحلة تتصل بالقدرات الجسمية والقدرات الذهنية والقدرات العاطفية
 فالطالب تزداد قدرته على االستفادة من الناحية التعليمية مع زيادة :لعقليةالقدرات ا= 

كما يتصف بالفضول وحب ، المقدرة على العمليات العقلية مثل التخيل والتفكير
كما أن طالب هذه المرحلة يتصفون بالطموح الكبير . االستطالع ويكون فلسفة خاصة به

م ويظهر لديهم الوالء للمبادئ والمثل العليا مع الذي يكون في أغلب األحيان فوق طاقته
الرغبة في االختالط باآلخرين ويظهر لديهم الرغبة في التأكد من صحة المعتقدات كما 

ويميلون ، يميلون إلى الحرية الذهنية ويحتاجون إلى بعض اإلرشاد في كيفية استعمالها
ولذلك ، مصادر الموثوق بهاإلى المعلومات الدقيقة التي يحاولون الحصول عليها من ال

 .تعد هذه المرحلة مرحلة يقظة عقلية

 فالحرية العاطفية يتم تكوينها في هذه المرحلة حيث يميل المراهق :القدرات العاطفية= 
ويصبح الطالب قادراً ، وتأخذ الشخصية طريقها إلى النمو والتكامل، إلى تكون العالقات

وتتكون اآلراء المهنية والمعتقدات ،  القراراتعلى تكوين العالقات وقادراً على اتخاذ
الدينية ويصبح لديه اإلحساس بالترابط الوثيق بعد أن تكون لديه القدرة على الرقابة 

 .الذاتية القوية

التي تميز هذه المرحلة فأهمها رغبة الطالب واهتمامه بإثبات و :القدرات االجتماعية= 
ن سلطة الكبار الذين يصفهم المراهق دائماً  بشكل قد يفسر بأنه ميل للتحرر مشخصيته

ولذلك ال يميل إلى توجيهاتهم وال يأخذ بها إال بما يقتنع به بعد عدة ، بأنهم ال يفهمونه
  .)٢٠٠٤، السيد( مناقشات كبيرة فقد بدأ يشعر بذاته ويبحث عن حريته واستقالله

 مهارات إنشاء ونشر تتحدد الحاجات التعليمية في ضعف: تحديد الحاجات التعليمية= 
مما يتطلب ، المواقع لدى طالبات الصف الثالث ثانوي بصورة تحقق األهداف المطلوبة

  .إيجاد حلول وبدائل يمكن أن تساعد في إكساب وتنمية هذه المهارات
تم حصر اإلمكانيات والمصادر المتوفرة في : دراسة واقع الموارد والمصادر التعليمية= 

التي يمكن استخدامها في تحقيق أهداف  حاسب امل وأجهزةمدرسة التجريب من مع
  .التعلم بالمشاريع القائم على الويب



 م ٢٠١٦أبريل لسنة )  الجزء األول١٦٨: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٨١١-

معمـل حاسـب    ) ٢(عـدد    :وهذه اإلمكانيات يمكن حصرها في    : اإلمكانيات المتوفرة = 
في كـل   ،  جهاز حاسب مزودة بإمكانية عرض الوسائط المتعددة      ) ٢٥(عدد   .بالمدرسة

توفر شبكة انترنت فـي المدرسـة   . ي كل معملف data show جهاز عرض .معمل
 . ميجا٤بسرعة 

المـسبقة   نظـراً لدراسـتهن  ، إلمام الطالبات الجيد بالتعامل مـع شـبكة االنترنـت         = 
والبحث على الويب وإجراء التطبيقات      لموضوعات االنترنت وتصفح الشبكة العنكبوتية    

 .العملية عليها

الويب حيث يعد    لتعلم بالمشاريع القائم على   عدم دراية الطالبات بأسلوب ا    : المعوقات= 
 .وتم عقد جلسة تمهيدية لذلك والتغلب عليها، جديد عليهم

  : مرحلة التصميم: المرحلة الثانية
  :وتشتمل هذه المرحلة على

، قامت الباحثة بتحديد األهداف التعليمية المطلوب تحقيقها: صياغة األهداف التعليمية= 
ى كتاب الحاسب اآللي للصف الثالث الثانوي واألديبات وذلك من خالل اإلطالع عل

وتم إعداد قائمة ، التي تناولت موضوع مهارات إنشاء ونشر مواقع الويب، والمراجع
وتم عرضها على مجموعة من السادة المحكمين في المناهج ، األهداف السلوكية األولية

التعديالت في قائمة األهداف وتمت ، وإبداء الرأي فيها، وطرق التدريس وتقنيات التعليم
حذف بعض ، السلوكية من حيث تعديل الصياغة اللغوية لبعض الجمل والعبارات

ومن ثم توصلت الباحثة إلى قائمة األهداف السلوكية ، وإضافة أهداف أخرى، األهداف
  .في صورتها النهائية

معرفي يتم في هذه المرحلة تحديد المحتوى ال: تحديد عناصر المحتوى العلمي= 
والمحتوى يتمثل في مهارات إنشاء ونشر المواقع التي ، )األدائي(والمحتوى المهارى

والمرتبطة بموضوعات وحدة إنشاء مواقع الويب في مقرر مادة الحاسب ، سبق إعدادها
 – Frontpage 2003وهذه الموضوعات هي التعرف على واجهة برنامج ، اآللي

 لمسات إبداعية – تحرير الصفحات –القوالب  –ية  االرتباطات التشعب–إنشاء الصفحات 
 بديالً عن Expression web4وقد قامت الباحثة باستخدام برنامج ، ونشر الموقع

Frontpage 2003وذلك لالعتبارات التالية :  
 Frontpage لـوالمطورة النسخة الحديثة Expression web4يعد برنامج  .١

2003. Hester, 2007)( 

 Frontpage ال تختلف عن Expression web4ع برنامج طريقة التعامل م .٢
  .ويمكن تطبيق موضوعات المقرر علية، 2003
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 سوف تتناوله الباحثة بالتفصيل أثناء تناول أدوات :بناء اإلخبار محكي المرجع= 
  .البحث

اعتمدت  :اختيار خبرات التعلم وطريقة تجميع الطالبات وأساليب التعلم لكل هدف= 
بيق التعلم بالمشاريع القائم على الويب علي أسلوب التعلم التعاوني الباحثة في تط

 يعتمد التعلم بالمشاريعو، باعتباره أسلوب أساسي في التعلم بالمشاريع القائم على الويب
  :القائم على الويب على المكونات اآلتية

 حيث تقوم الطالبات بالتعلم داخل المعمل في أوقات الحصص : معمل الحاسب
  .صة للتعلمالمخص

 حيث قامت الباحثة بتصميم وإنتاج ونشر موقع على شبكة : التعلم عبر الويب
 .اإلنترنت

 ويجب على كل ،  عرض مجموعة من المشاريع عددها ستة مشاريع:المشاريع
 .واحد فقط لتنفيذه اختيار مشروع مجموعة

 حيث يكون لكل طالبة دور معين تقوم به أثناء تنفيذ المشروع: األدوار. 

 تقوم الطالبات بالتقييم والحكم على المشاريع بعد االنتهاء منها:التقييم . 

 المتزامن والغير متزامن  مجتمع الطالبات والمحادثة الفورية للمناقشة والحوار
، وبين الطالبات بعضهم البعض، عبر شبكة اإلنترنت بين المعلمة والطالبات

 كما يمكن، المعلمة عليهاحيث تستطيع كل طالبة إضافة استفسار معين لترد 
وتبادل الملفات والخبرات ، لجميع الطالبات قراءة تلك المشاركة والرد عليها

 .التعليمية

 توفير مجموعة من الدروس التعليمية التي تساعد الطالبات في تعلم : المصادر
 . إنشاء ونشر المواقع

ة قامت الباحثة بتحديد وفى هذه الخطو :التعليمية والمواد التعليمية اختيار الوسائط= 
وهذه المواد والوسائط ، عناصر المواد والوسائط المتعددة للموقع القائم على المشاريع

من  تمكن الطالبات، وصور ثابتة ومتحركة ولقطات فيديو، نصوص مكتوبة عبارة عن
  .التفاعل مع الموقع القائم على المشاريع

حدد نموذج الجزار في هذه الخطوة       :لماإلحداث التعليمية وعناصر عملية التع     تصميم= 
عدداً من عناصر عملية التعلم يجب االهتمام بها عند تصميم المنظومة التعليمية وهـذه          

عرض المثيـرات    .تعريف المتعلم بأهداف التعلم    .استحواذ انتباه المتعلم   :العناصر هي 
 .خيص والعـالج  قيـاس األداء والتـش     .تقديم التغذية الراجعة   .توجيه المتعلم  .للمتعلم
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وقد تم تحقيق هذه العناصر في التعلم بالمشاريع  .مساعدة المتعلم على االحتفاظ بالتعلمو
  .ئم على الويبالقا
تم االستحواذ علي انتباه المتعلم باستثارته عن طريق         : انتباه المتعلم   على ستحواذاال= 

  :حواسه من خالل
 بات المرحلة الثانويةاستخدام قالب للموقع ذو تصميم جذاب ومناسب لطال    
 ٨حيث يتوفر عدد ، السماح لطالبة بتغير استايل الموقع كامل حسب رغبتها 

  .استايالت للتصميم
  استخدام عرض الشرائحSlideShow) ( في الصفحة الرئيسية لتعريف

والسماح لطالبة بالتحكم في ، الطالبات بالتعلم بالمشاريع القائم على الويب
ريحة تالية من خالل األسهم الموجودة على جانبي عرض شريحة سابقة أو ش

 .كما تم استخدام العرض في صفحة المهمات، الشريحة

  عرض المشاريع بطريقة شيقة وجذابة واستخدام شخصيات كرتونية تجسد
  . األدوار

 روعي عند صياغة األهداف التعليمية أن تكون واضحة :تعريف المتعلم بأهداف التعلم= 
بحيث تتمكن الطالبة من التعرف عليها وقراءتها من داخل         ،  تماماً ومصاغة بشكل سليم   
  :حيث تم كتابة األهداف العامة في الموقع كما يلي، الموقع القائم على المشاريع

 نمية مهارات التعرف على فاعلية التعلم بالمشاريع القائم على الويب في ت
  إنشاء ونشر المواقع

 أن تتقن الطالبة مهارات إنشاء ونشر المواقع  
 أن تنضم الطالبة إلى مجموعة العمل في مجتمع الطالبات  
 ال إلنشاء الموقع ونشرةأن تتعاون الطالبة بشكل فع 

 يعد عرض المثيرات من اإلجراءات التعليمية التي تهدف إلى ظهور :عرض المثيرات= 
 المتعلم لتعديلها وتنظيمها وكذلك قياسها وتقويمها ومن اجل هذا الغرض قامت استجابات

  .الباحثة بعرض الوسائط المتعددة عبر الموقع
 حيث اقتصر دور الباحثة كمشرف وموجه وميسر لعملية التعلم بحيث :توجيه المتعلم= 

كما قامت ، ئمويمكنها توجيههم بشكل دا، ى مشكالت تقابل الطالبات أثناء التعلمأتحل 
يعمل على مساعدة الطالبة في التجول داخل  الباحثة بتصميم دليل الستخدام الموقع

  .الموقع
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والمحادثة الفورية ،  حيث قامت الباحثة بتوفير مجتمع الطالبات:تقديم التغذية الراجعة= 
فير كما تم تو، بحيث تستطيع أن تعطى الطالبة تغذية راجعة فورية تساعدها أثناء التعلم

صفحة مصادر يمكن للطالبات الرجوع إليها وتحتوى على مجموعة من دروس الفيديو 
مجموعة من كما يتوفر في صفحة المصادر . )Expeession web(لتعلم برنامج 

تفيد الطالبة في  روابط لمواقع خارجية والكتب االلكترونية باللغتين العربية واالنجليزية
 .إنجاز المشروع

حيث وفرت الباحثة ادوار ومهام للطالبات بحيث  :والتشخيص والعالجقياس األداء = 
  .يقمن بها وتتابع تقدمهن أثناء التعلم من خالل أداء كل طالبة لمهمتها

قامت الباحث بمساعدة الطالبات على االحتفاظ : مساعدة المتعلم على االحتفاظ بالتعلم= 
صر ولقطات الفيديو والرسوم بالتعلم وذلك من خالل توفير بعض الصور لبعض العنا

  . والمؤثرات الحركية التي تعرض عليهم من خالل الموقع القائم على المشاريع المتحركة
قامت الباحثة في هذه الخطوة بإعداد الصورة األولية : تصميم سيناريو الموقع= 

ادة التسلسل والترتيب المنطقي لعرض المباحثة عند إعداد السيناريو للسيناريو وراعت ال
توضيح نمط اإلبحار  و.خلو النص من الحشو الزائد واإلطالة و.التعليمية وترابطها

  . المتسلسل الذي تنتقل فيه الطالبة من شاشة إلي شاشة تالية أو إلي شاشة سابقة
وقد قامت الباحثة باالعتماد على  :التدريس/ تصميم إستراتيجية تنفيذ التعليم= 

تم حيث  :المشاريعحيث قامت بتصميم ، القائم على الويبإستراتيجية التعلم بالمشاريع 
كل  ومن خالل الحوار يتضح للطالبة فكرة، تصميمها على شكل حوار بين شخصيتين

  :المطلوب تنفيذها هي والمشاريع .وأهدافه مشروع
 المشروع األول موقع يساعد على نشر اإلسالم.  
 المشروع الثاني موقع يعزز الحب واالنتماء للوطن.  
 المشروع الثالث موقع لألمن والسالمة في المدارس.  
 المشروع الرابع موقع لتدريب الطالبات على اختبارات القدرات.  
 المشروع الخامس موقع للصحة والغذاء.   
 المشروع السادس موقع لالهتمام باألطفال.  

نفيذ أثناء ت تم في هذه المرحلة تحديد ادوار الطالبات التي ستقوم بها الطالباتكما = 
  : المشروع كما يلي

 التواصل مع  - إنشاء مجموعة عمل في مجتمع الطالبات: وتقوم باآلتي، القائدة
متابعة سير  - توزيع األعمال على أعضاء المجموعة - أعضاء المجموعة
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استالم العمل من  - تشجيع األعضاء على انجاز العمل في الوقت المحدد - العمل
  .األعضاء

 تحديد -تحديد األهداف والعناصر األساسية للموقع  :تيوتقوم باآل، المخططة 
 إنشاء صفحات الموقع -  تحديد عناصر القائمة الرئيسية -المحتوى المناسب 

  . عمل خريطة الموقع-
 تصميم  - تصميم شعار للموقع تصميم صفحات الموقع: وتقوم باآلتي، المصممة

 .عمل االرتباطات التشعبية - القائمة الرئيسية

 جمع عناصر -كتابة المحتوى في صفحات الموقع : وتقوم باآلتي، تبةالكا 
 .الوسائط المتعددة و إدراجها في صفحات الموقع

 اختبار الموقع والتأكد من أن جميع الروابط تعمل بشكل :  باآلتيوتقوم، الناشرة
رفع ملفات الموقع على  -  اختيار الموقع الذي يقدم خدمة االستضافة-سليم 

  .معاينة الموقع على عدة متصفحات- ةاالستضاف
  :مرحلة اإلنتاج: المرحلة الثالثة

 :الموقع إنتاج

وذلك لما يتميز به  joomla2.5قامت الباحثة بإنتاج الموقع باستخدام برنامج : أوال
  :التالية البرنامج من المزايا

 إدارة المواقع( يعد من أهم أنظمة إدارة المحتوى(. 

 وجود لوحة تحكم خاصة. 

 هولة تثبيته على السيرفر المحلي أو على االستضافة مباشرةس. 

 تنوع قوالبه المجانية والتجارية وجاذبية تصاميمها . 

 سهولة إضافة وترتيب المحتويات به. 

 إمكانية إضافة البرامج الفرعية له. 

 الوحدات إمكانية إضافة التطبيقات و)modules(. 

 إضافة الموقع لمحركات البحث.  

على الرابط ،  جيجا لمدة عام٣ على اإلنترنت بمساحة Sub Domainsز حج: ثانياً
www.hhpbl.com 

  إنشاء قاعدة بياناتmysql. 
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  رفع برنامجjoomla على االستضافة وتثبيته. 

  تعريبjoomla. 

  اختيار قالب جاهز منyoothem هوتعريبة والتعديل علي. 

 ديوالتإضافة المو joomla modules الالزمة للموقع منها موديول 
 .موديول التعليقات، iconsموديول ، تسجيل الدخول

 إضافة التطبيقات التالية: Jomsocialمجتمع الطالبات  Comet 
chatألجراء المحادثة ،Communty Quiz لتصميم االختبارات 

 . لعمل خريطة الموقعXmap، االلكترونية

 قع باستخدام برنامج تصميم شعار الموphotoshop cs5  حيث تم وضع
 . في الشعار)PBL(اختصار التعلم بالمشاريع القائم على الويب 

 تم إنتاج المشاريع على هيئة حوار بين شخصيتين لجذب انتباه الطالبة ،
 .ثم حفظها كصورة powerpoint  باستخدام برنامج

  استخدام اكوادjavascript لشخصيات والحوارللتحكم في زمن ظهور ا ،
 في الموقع ثم بعد ثانيتين يظهر الحوار الخاص األولىبحيث تظهر الشخصية 

 .بها ثم بعد ذلك تظهر الشخصية الثانية

  استخدام أسلوب العرض)slideshow( الستعراض ادوار الطالبات في 
 .صفحة المهمات

  تب  ك-دروس فيديو (استخدام المصادر المنشورة على شبكة االنترنت من
  )الكترونية
  :مرحلة التقويم: المرحلة الرابعة

ويرتبط بعرض الموقع في صورته األولية على : تجريب مصغر لعمل التقويم البنائي= 
حيث تم إعداد قائمة معايير تحكيم ، في مجال تقنيات التعلم مجموعة من المحكمين

راء التعديالت العلمية وإج الموقع التعليمي بهدف ضبط الموقع والتأكد من سالمته
  .وقد تم تعديل الموقع وفقاً لما أشار به المحكمين، الالزمة في ضوء آراء المحكمين

  . وقد تم تجريب الموقع على عينة استطالعية:تجريب موسع لعمل التقويم النهائي= 
  :إعداد أدوات البحث: سادساً

  : وخصائصه السيكومتريةإعداد االختبار -١
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فـي  ، قياس تحصيل عينة طالبات المرحلـة الثانويـة     يهدف هذا االختبار إلى     
تم تحديـد نمـط االختبـارات     كما .الجانب المعرفي لمهارات إنشاء ونشر مواقع الويب    

تم مراعاة الشروط الالزمة حتـى  ، )االختيار من متعدد(الموضوعية إلعداد االختبار في     
 . أسئلة االختبار  وفى ضوء محتوى البرنامج تمت صياغة     ، يكون االختبار بصورة جيدة   

وتحليلهـا  ، صياغة األهـداف اإلجرائيـة    ، اقتضى تحديد المواصفات األولية لالختبار    و
 - تـذكر (ووضعت مواصفات االختبار وفق المستويات المعرفية لبلوم وهى         ، وتنظيمها

وعلى هذا األساس تم تحديد األسئلة التي ترتبط بكـل مـستوى مـن              ، ) تطبيق -فهم  
حيث بلغ عـدد أسـئلة      ، عرفية لبلوم المراد تحقيقها لكل موضوع     مستويات األهداف الم  

  :كما هو موضح في الجدول)  سؤال٢٠(االختبار في صورته النهائية 
  :المعرفي االختبار موصفات )١ (جدول

  المحتوى المعرفية األهداف مستويات
 تطبيق فهم تذكر الموضوعات

 األسئلة مجموع
 موضوع لكل

 النسبي الوزن
 للموضوعات

 %٢٠ ٤ - - ٤  Expression Web برنامج
 %١٠ ٢ ١ ١ - الصفحات إنشاء

 %١٠ ٢ - ١ ١ الشعبية االرتباطات
 %٥ ١ - - ١ القوالب

 %١٠ ٢ - - ٢ الموقع صفحات تحرير
 %٤٥ ٩ - - ٣ الموقع ونشر إبداعية لمسات

 %١٠٠ ٢٠ ٥ ٤ ١١ الكلي المجموع
  %١٠٠ %٢٥ %٢٠ %٥٥ لألهداف النسبي الوزن

تم التحقق من مدى تمثيل االختبار لألهـداف       فقد   :لتحقق من صدق االختبار   ول
وذلك بعـرض االختبـار فـي        وذلك عن طريق ما يسمى بصدق المحتوى      ، المحددة له 

صورته األولية على عدد من المحكمين المتخصصين في مجـاالت الحاسـب اآللـي و               
 بهـا   أوصـى اء التعـديالت التـي      وبعد إجر ،  بهدف االسترشاد برأيهم  ، تقنيات التعليم 

، ) سـؤاال ٢٠(المحكمون تم التوصل إلى الصورة النهائية لالختبار والتي اشتملت على         
وبذلك أصبح االختبار صادقا وصالحا للتطبيق على مجموعـة التجربـة االسـتطالعية             

  . لحساب معامل ثباته
 سؤال  درجة واحدة على كل   حصل الطالب على    في: طريقة تصحيح االختبار  أما  

،  إجابـة خاطئـة  وصفر على كل سؤال يتركه أو يجيب عنه       ، ة صحيحة  إجاب يجيب عنه 
  ). درجة٢٠(وبذلك تكون الدرجة الكلية لالختبار تساوى عدد سؤال االختبار وهى 

تـم إنتـاج االختبـار      ،  االختبار وفقاً لجدول المواصـفات     أسئلةبعد صياغة   و
وهى ، الستطالعية من طالبات المرحلة الثانويةتم اختيار عينة التجربة اكما . اإللكتروني
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وتـم التطبيـق    ، طالبة) ١٥(وقد بلغ عددها    ، نفس عينة التجريب االستطالعي للموقع    
  :وذلك بهدف اآلتى

   تم حساب ثبات االختبار باسـتخدام معادلـة التجزئـة          : حساب ثبات االختبار
 :الموضح بالجدول اآلتى، spssالنصفية من خالل برنامج 

  : الثبات بالتجزئة النصفية)٢( جدول

  قيمة معامل  العدد األسئلة
 ألفا لكرونباخ

معامل 
 االرتباط

معامل الثبات 
 لسبيرمان براون

معامل الثبات 
 لجتمان

 ٠,٨٢٦ ١٠ الجزء األول
 ٠,٧٦٢ ١٠ الثانيالجزء 

٠,٩٢٦ ٠,٩٢٦ ٠,٨٦٢ 

ن الوثوق إلى   ومن ثم يمك  ، ويدل الجدول السابق أن قيمة الثبات قيمة مرتفعة       
  .النتائج التي يتم الحصول عليها عند تطبيق االختبار على عينة البحث األساسية

     يمكن حساب الزمن الالزم لتطبيق االختبـار     : تحديد زمن اإلجابة عن االختبار 
  :المعرفي عن طريق استخدام المعادلة

  طالبة آخرالزمن الذي استغرقته    + الزمن الذي استغرقته أول طالبة               
  ٢                              = زمن إجابة االختبار 

دقيقة حتـى تـتمكن     ) ٢٠(وتوصلت الباحثة إلى أن الزمن الحقيقى لإلختبار        
  .  على اإلختبار بشكل طبيعى دون تأثر على نتيجة اإلختباراإلجابةالطالبات من 

  :  الويب إعداد بطاقة تقييم منتج نهائي لمهارات إنشاء ونشر مواقع-٢
لمهارات إنشاء ونشر   تتطلب طبيعة هذا البحث إعداد بطاقة تقييم منتج نهائي          

استهدفت هذه البطاقة قياس مهارات إنشاء ونشر مواقع الويب لدى           وقد   ،مواقع الويب 
وذلك بعد دراستهم للموقع اإللكتروني القائم على المشاريع في ، طالبات المرحلة الثانوية

تم تحديد محاور البطاقة وما تشتمل       كما   .لة الثانوية تلك المهارات   إكساب طالبات المرح  
الثانوي للفصل   كتاب الحاسب اآللي للصف الثالث     عليه من بنود من خالل اإلطالع على      

واألدبيات والدراسات السابقة في مجال إنشاء ونـشر المواقـع وقـد            ،  الدراسي الثاني 
، تسعة محاور  مهارات إنشاء ونشر موقع   تضمنت بطاقة تقييم المنتج النهائي الخاصة ب      

وروعي في صياغة عبارات عناصر التقييم أن تكون العبارات         ، وأربعة وثالثون معياراً  
  . كما روعي عدم اشتمال العبارة على أكثر من عنصر، دقيقة وواضحة

تم استخدام أسلوب التقدير الكمي بالدرجات لتقييم منتج نهائي لمهارات إنشاء و
وقد خصصت ثالثة خانات أمام كل عبارة تعبر عن توافر األداء من     ،  الويب ونشر مواقع 

مع العلم أنـه  ، درجة للبطاقة) ٦٨(وبلغت الدرجة النهائية  ،  عدمه أو توافره إلى حد ما     
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تم التحقق من صـدق البطاقـة    كما .أمام درجة توافر عنصر التقييم  ) (توضع عالمة   
ن في الحاسب اآللي و تقنيات التعليم بهدف    بعرضها على عدد من المحكمين المتخصصي     

وصـالحية البطاقـة    ، التأكد من سالمة الصياغة اإلجرائية لعناصر التقييم ووضـوحها        
، وفى ضوء آراء المحكمين تم إجراء التعـديالت       . وإبداء أيه تعديالت يرونها   ، للتطبيق

 . الكليةوإعادة ترتيب بعض العبارات لتناسب التتابع الصحيح في أداء المهارات

 :خطوات تنفيذ التجربة األساسية للبحث: سابعاً
االختبـار  (تم تطبيق أدوات التقيـيم الخاصـة بالبحـث          : تطبيق أدوات القياس قبلياً   = 

  .قبلياً على مجموعة البحث) المعرفي
تم تطبيق الموقع على مجموعات البحث وفقاً لما : تطبيق الموقع على مجموعة البحث= 
  :يلي

   ه  ١٤٣٣ / ٨/٥بدأ من    طالبات باستخدام الموقع لمدة شهر كامل     لقد قامت ال 
 . هـ١٤٣٣ / ٦ /٨إلى 

 وتفعيل حساباتهن بعد التأكد من صحة البيانات، تسجيل الطالبات في الموقع. 

 وكل مجموعة تختار المشروع الذي يتناسب مع ، االنتقال إلى صفحة المشاريع
 .اهتماماتها وميوالتها

 األدوار على أفراد مجموعتهاتقوم القائدة بتوزيع . 

       الذهاب إلى صفحة المصادر لتعلم إنشاء ونشر المواقع من خالل مجموعة من
 والروابط الخارجية ، دروس الفيديو والكتب االلكترونية

 االنضمام إلى مجتمع الطالبات لمناقشة األفكار وإعطاء االقتراحات. 

 قيام كل طالبة بالمهمة المطلوبة منها 

 :ت الباحثة بما يليكما قام= 

       كما تمت متـابعتهم خـارج    ،  متابعة الطالبات أثناء التعلم في أوقات الحصص
والتأكد مـن  ،  األوقات الرسمية من خالل مجتمع الطالبات و المحادثة الفورية        

 .واإلجابة على جميع االستفسارات، مدى تقدم الطالبات في تنفيذ المشاريع

      وتنفيـذ المـشاريع    ، سة محتوى الموقع  إعطاء كل طالبة الفرصة كاملة لدرا
 .التعليمية بالموقع

 تم تحفيز الطالبات من خالل نشر مشاريعهم في صفحة االنجازات وتقييمها. 
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  :مالحظات الباحثة على طالبات العينة= 

 وأبـدوا  ،   الباحثة حماس الطالبات والتفاعل مع جميع أجزاء الموقـع         تالحظ
  .القائم على الويبإعجابهم بأسلوب التعلم بالمشاريع 

 زيادة دافعية الطالبات نحو تعلم إنشاء ونشر المواقع.  
 تمكن الطالبات من حل المشاكل التي واجهتهم.  
 التنافس بين المجموعات في أداء المشاريع. 

 رغبة الطالبات في الحصول على أعلى نسبة في التقييم  
 دخول الطالبات باستمرار للموقع في أوقات متفرقة. 

  والتعاون بين إفراد المجموعة الواحدةالمشاركة 

 حرص الطالبات على التميز في االنجاز 

              كما اقترحت الطالبات على الباحثة أن تستخدم طريقة النجوم للتقييم كما هـو
  .الحال في بعض المواقع

تم تطبيق االختبار البعدي ، بعد االنتهاء من تطبيق الموقع: تطبيق أدوات القياس بعدياً= 
  . وتم تطبيق بطاقة تقييم المنتج لقياس الجانب المهاري، انب المعرفيلقياس الج

  :ملخص النتائج وتفسيرها
  :اختبار صحة فروض البحث

بين ) ٠٥,٠(توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة  ":الفرض األول
في بار المعرمتوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي في االخت

الختبار صحة الفرض األول قامت الباحثة بحساب درجات . "لصالح القياس البعدي
) t-test( باستخدام اختبار، )SPSS(الطالبات في االختبار المعرفي وإدخالها لبرنامج 

لتحديد داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القيتسين القبلي 
  :بالجدول التاليوالبعدي وكانت النتائج ممثلة 
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 القياسين في التجريبية المجموعة درجات متوسطي بين الفروق داللة جدول) ٣(جدول 

  :المعرفي لالختبار والبعدي القبلي

 االنحراف المتوسط العدد المجموعة
 المعياري

 الخطأ
 المعياري

 درجات
 الحرية

 مستوى "t "قيمة
 الداللة

 ٠,٢٨ ١,٦٦ ٧,٠٠ ٣٠ قبلي
 ٠,٢٢ ١,٣٢ ١٨,١١ ٣٠ بعدى

٠,٠٠ ٣٨,٨٢ ٣٤  
 إحصائيا دال

عنـد درجـة    ،  )٣٨,٨٢(تـساوى  ""Tجدول السابق يالحظ أن قيمـة       الومن  
 مستوى الداللة أقل مـن     أنويتضح  ،  )٠,٠٠(لها يساوي    الداللةومستوى  ،  )٣٤(حرية

ـ       ،  )٠,٠٥(  بـين متوسـطي درجـات    إحـصائية  ةمما يدل على وجود فروق ذات دالل
 المعرفـي لـصالح القيـاس    لالختبارية في القياسين القبلي والبعدي   المجموعة التجريب 

  .البعدي
، يجابيـاً إحدث تغيـراً    أعلم بالمشاريع القائم على الويب       الت أنوهذا يدل على    

توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مـستوى    : "على ذلك يتم قبول الفرض األول     وبناء  
في القياسين القبلي والبعـدي    تجريبيةبين متوسطي درجات المجموعة ال    ) ٠٥,٠(داللة  

  ".في االختبار المعرفي لصالح القياس البعدي
  
  
  

 القبلي القياسين في التجريبية المجموعة درجات بين للمقارنة) t (اختبار) ٤( شكل
  والبعدي

  
  
  
  

   التجريبية المجموعة درجات متوسطي بين الفروق يوضح شكل
  المعرفي رلالختبا والبعدي القبلي القياسين في
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ولقياس فاعلية التعلم بالمشاريع القائم على الويب في تنمية مهارات إنـشاء            
  :التالية (black)قامت الباحثة بتطبيق معادلة بالك ، ونشر مواقع الويب

  

   
  .البعدى االختبار درجات متوسط = ص إن حيث
  .القبلى االختبار درجات متوسط = س
  .االختبار درجةل العظمي النهاية = د

وبتطبيق المعادلة السابقة يتضح أن نسبة الكسب التي حققها التعلم بالمشاريع           
 ويدل ذلك على فاعليـة      )١( من   قريبةوهي نسبة   ) ٠,٨٥٤(القائم على الويب تساوى     

التعلم بالمشاريع القائم على الويب في تنمية مهارات إنشاء ونشر مواقع الويـب لـدى       
  .نويةطالبات المرحلة الثا

بـين  ) ٠٥,٠(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           ":الثانيالفرض  
في بطاقة تقيم المنتج للجانب المهاري %) ٨٠(متوسط درجات الطالبات ومستوى التمكن

الختبار صحة الفرض الثاني قامت     ". إلنشاء ونشر مواقع الويب لصالح درجات الطالبات      
، )SPSS(لبات في بطاقة تقييم المنتج وإدخالها لبرنـامج         الباحثة بحساب درجات الطا   

لتحديد داللة الفروق بـين متوسـط درجـات المجموعـة            )t-test( باستخدام اختبار 
وكانـت النتـائج ممثلـة      %) ٨٠(التجريبية ومقارنتها بمستوى التمكن والذي يساوى       

  :بالجدول التالي
 البعدي القياس في لتجريبيةا المجوعة درجات متوسط بين الفرق داللة )٤ (جدول

  :المنتج تقييم لبطاقة التمكن ومستوى

 االنحراف المتوسط العدد المجموعة
 المعياري

 الخطأ
 المعياري

 درجات
 الحرية

 مستوى "T "قيمة
 الداللة

 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٥٥,٠٠ ٣٠ التمكن مستوى
 ٠,٢٣ ١,٣٣ ٦٢,١٤ ٣٠ بعدى

٠,٠٠ ١٣,٩٦٣ ٣٤  
 إحصائيا دال

 عند درجة حريـة ) ١٣,٩٦٣( تساوى" T"ابق يالحظ أن قيمة  الس جدولالومن  
مما ) ٠,٠٥(وحيث إن مستوى الداللة أقل من       ،  )٠,٠٠٠(ومستوى الداللة لها    ،  )٣٤(

 بين متوسط درجات المجموعـة التجريبيـة        إحصائيةيدل على وجود فروق ذات داللة       
لبحثى حيـث   وعلية يتم رفض الفرض ا    . في بطاقة تقيم المنتج   % ٨٠ومستوى التمكن   

بـين متوسـطي درجـات      ) ٠٥,٠(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         
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في بطاقة تقيم المنتج للجانب المهـاري       %) ٨٠( المجموعة التجريبية ومستوى التمكن   
 أن التعلم بالمشاريع القائم على      أي،   ونشر مواقع الويب لصالح درجات الطالبات      إلنشاء

 أداء المهارات المرتبطة    في مهارات طالبات المرحلة الثانوية       زيادة فيالويب أثر فعال    
كما أن كبر متوسط درجات الطالبات بعدياً عـن مـستوى           ،   ونشر مواقع الويب   إلنشاء

  .التمكن يرجع إلى استخدام التعلم بالمشاريع القائم على الويب
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  التجريبية المجوعة درجات متوسط بين الفرق يوضح شكل
  المنتج تقييم لبطاقة التمكن ومستوى البعدي اسالقي في

  :تفسير النتائج ومناقشتها
خلص البحث إلى أن تعلم مهارات إنشاء ونشر مواقع الويب بواسطة الـتعلم             

وذلك ، بالمشاريع القائم على الويب ساهم في رفع المستوى المعرفي والمهارى للطالبات
  :ألنه

       والمشاركة والتعاون من خالل تنفيذ     ) العملمبدأ تقسيم   (اعتمد على مبدأ مهم وهو
 . حسب األدوار التي تم تحديدها داخل الموقع، مشاريع

 عدم الشعور بـالحرج مـن تكـرار    إلى أدى مكان   وأي التعلم في أي وقت      إمكانية 
  .الشرح عدة مرات أو الخوف من الوقوع في الخطأ

  في الموقعإعطاء فرصة لطالبات في التعبير بحرية عن آرائهن ونشرها. 

         ال في تنافس الطالباتوزيـادة  ، نشر المشاريع في الموقع وتقييمها كان له دور فع
 .دافعيتهن
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 توفير المصادر وكثرتها وتنوعها وتوفر بيئة تعليمية تفاعلية. 

  الدعم المقدمة لطالبةوأساليب التغذية الراجعة أنماطاختالف . 

لى الويب يؤدى دوراً كبيراً فـي      يتبين أن التعلم بالمشاريع القائم ع     ،  مما سبق 
وتتفق ، الباتتحصيل المعرفى والمهارى للطحيث أنه أدى إلى زيادة ال،  العملية التعليمية 

ـ     )Liu, et al ,2010) (Angela, Et Al , 2009)( نمع ذلك دراسـات كـال م
 ,Karahoca, Et Alو) ESR, 2006( Yesildere, Turnuklu,2006)(و

والتى أكدت أيضا على فاعلية التعلم بالمشاريع القـائم         ) ٢٠١٠ ،الصيعري(و) (2011
  . والمهارات لدى المتعلمينالمعرفي تنمية التحصيل فيعلى الويب 

  :توصيات البحث
  : توصى الباحثة باألتي، في ضوء ما كشفت عنه نتائج البحث الحالي

 ت من ضرورة إشراك المعلمات للطالبات في بناء استراتيجيات التعلم عبر اإلنترن
مع أهمية مساهمتهم في المحتوى ، خالل معرفة رغباتهم في البيئة التعليمية

 .وذلك لتشجيع الطالبات على التعلم، التعليمي

  استخدام التعلم بالمشاريع القائم على الويب الذي تم تصميمه في تدريب طالبات
 .المرحلة الثانوية على مهارات إنشاء ونشر موقع ويب

 ى إنتاج مواقع تعليمية تقوم على التعلم بالمشاريعتدريب المعلمات عل. 

  إجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول دراسة متغيرات تصميم وتطوير مواقع
  .ويب قائمة على التعلم بالمشاريع

 :البحوث المقترحة
  :توصى الباحثة بإجراء البحوث التالية، في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها

 سجل وإنتاجريع القائم على الويب لتنمية مهارات تصميم فاعلية التعلم بالمشا 
 .القصاصات

 تنمية مهارات التفكير الناقد  فاعلية بيئة تعليمية قائمة على المشاريع عبر الويب في
 .واالبتكارى في مادة الحاسب لدى طالبات المرحلة الثانوية

 هربائية في مادة ثر التعلم بالمشاريع القائم على الويب على إنتاج الدوائر الكأ
 .الفيزياء

 على تنمية مهارات تصميم وإنتاج الرحالت  ثر التعلم بالمشاريع القائم على الويبأ
 .االفتراضية
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  :المراجع
أثر التعلم االلكتروني على تحصيل طلبـة الـدبلوم   ): ٢٠١٠(جمعة حسن   ، إبراهيم .١
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