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على األداء   و الدعم التعليمي2.0أثر التفاعل بني أدوات الويب 
 . املهاري والتحصيل املعريف املرتبط به لدى طالب تكنولوجيا التعليم

  :  مقدمة
في اآلونة األخيرة أصبحت بيئة الوسائط بيئة غنية تعتمد على األجهزة اللوحية  

 الجديدة فـي معظـم      اإلعالمسائل   و تكاثر إلىوالكمبيوتر والهواتف الذكية والتي أدت      
والتي بدورها أدت إلى جذب الشباب علـي وجـه الخـصوص            ،  جوانب حياتنا اليومية  

فقد أصـبح مـن الممكـن اآلن    ، يمكن تحقيقها وجها لوجه   ال ألنشطةباعتبارها منصة   
كما تـستخدم   ،   من االتجاه بينما أنت مسافر في بلد أجنبي        للتأكداستخدام خرائط جوجل    

 الذكية للتحقق من الفيسبوك بينما تنتظر حافلـة للبقـاء علـى اتـصال مـع             الهواتف
 Lee, L. , et , 2015).(األصدقاء

كما غيرت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل كبير طريقتنا فـي التعلـيم            
 تساعد في تنوع طريقة إعطاء الدروس وذلك بفضل محتوى الوسائط     إنهاوالتعلم، حيث   

ية كما أنها تحسن جودة االتصال مع الطالب واألسر، كما أنهـا تـدعم              المتعددة التفاعل 
حيـث يمكـن    ،  الطالب والمعلمين لتتجاوز حدود المدرسة سواء في المكانية والزمانية        

 مكان، كما يمكن للمعلمين والمتعلمين البقاء علـى   وأي وقت   أيللطالب أن يتعلموا في     
 المزج بين التعلم الرسمي وغيـر       أيسة،  اتصال والعمل معا عندما ال يكونوا في المدر       

 الرسمي مع تعزيز األنشطة خارج الفصول المدرسية مما يحقق فوائد تربويـة كبيـرة  
(Diblas,N., & Paolini, P, 2013).  

، وعلى الرغم من توافر الحواسيب وشبكات اإلنترنت في العديد من المـدارس           
برغم األهمية العاليـة    ،  ريس الفعلي لوحظ أن هذه التكنولوجيا نادرا ما تستخدم في التد        

كما يحتاج الباحثون إلى ، إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصال في سياسات التعليم الحالية
وسبب تشكيك الكثير من المدرسين ،  المدارس للثقافة الرقميةاعتمادمعالجة أسباب بطء  

سـتخدام  في دمج التقنيات الرقمية فـي التـدريس أو البقـاء علـى طـريقتهم فـي ا         
 (Petko, D., 2012).التكنولوجيا

وهـو  ،  مصطلح الوسائل االجتماعية في القرن الواحـد والعـشرين         وقد ظهر 
مصطلح واسع لمجموعة من األدوات والتقنيات المترابطة التي تركـز علـى الجانـب              

ويستخدم هذا المصطلح بالتبـادل مـع   ، االجتماعي لالنترنت كوسيلة للتواصل والتعاون  
 ,Balakrishnan, V. , 2015) . ومصطلح البرامج االجتماعية٢,٠يب مصطلح الو

40)  
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 تجمع بين أدوات التي شهدنا انتشار بيئات التعلم الشخصية األخيرة اآلونةو في 
 توفر فرصا والتي،  تقدم التعليم عبر االنترنتالتيمختلفة تعتمد على البرامج االجتماعية 

. (Liu, C. , et ,2011) التعليميـة  ماحتياجاتهع للمتعلمين لتكيف البيئة التعليمية م
عالوة على ذلك اعتراف التعليم العالي أيضا       ،  وتعزيز التعلم الذاتي كمنهج تربوي جديد     

 االجتماعية لتحـسين مـشاركة الطـالب    اإلعالم قدمتها وسائل التي الهائلة   باإلمكانيات
 مجتمع قائم على المعرفـة      والخبرات الجامعية والممارسات التربوية مما أدى إلى خلق       

 (Balakrishnan, V. , 2015, 41) .من خالل تعزيز الخبرات التعليمية للطالب
ومما ال شك فيه أن تأثير وسائل اإلعالم االجتماعية قد انتـشر فـي مختلـف                

لذا ركز الباحثون علي استكشاف ما      ،  المجاالت بما في ذلك التعليم على وجه الخصوص       
 توفر فوائـد تربويـة لتحـسين النجـاح          أن االجتماعية يمكن    الماإلعإذا كانت وسائل    
 االجتماعيـة   اإلعالمباإلضافة إلى ذلك درست تأثير استخدام وسائل        ،  األكاديمي للطالب 

األكاديمية مثل المهارات الذاتية واالتصال والعمل الجمـاعي حيـث       على المهارات غير  
  .يلعب التفاعل االجتماعي دورا حاسما

فقد قدم أربع ، اعل االجتماعي هنا إلى تبادل بين عنصرين على األقل      ويشير التف 
التفاعـل  ) ٢التفاعل بين المعلم والمتعلم     ) ١ :تفاعالت تحدث في العمليات التعليمية ي     

التفاعـل بـين المـتعلم      ) ٤التفاعل بين المعلـم والمحتـوى       ) ٣بين المتعلم والمتعلم    
 (Kozuh, I. et, 2015).والمحتوى

بما لها من مميزات تفاعلية في التدريس  ٢،٠مت أدوات الويب ولقد ساه
والتعليم والتعلم ؛ في تجاوز العديد من المشكالت وذلك بتقديم الخدمات التعليمية ودعم 

 تتخطى حدود وأدواتوذلك بما تقدمه من أساليب ، نظم التعليم من بعد وتفريد التعليم
السعيد ، جمال مصطفى.(ل الفصول التقليديةالزمان والمكان وقيود االتصال المباشر داخ

  )٢٧٥، ٢٠٠٩، السعيد
 الطالب من خالل التعاون عبر الحاسوب واالتصاالت إنشاء ٢,٠فقد مكن الويب 

وتظهر تلك المجتمعات التعليمية ، مجتمعات تعليمية يمكن من خاللها بناء وتبادل المعرفة
 .Leppisaari, I). البعضعندما يشارك الطالب اهتمامتهم المشتركة مع بعضهم

,Lee, O.,2012) 
فإن الجيل ، في التعليم اإللكتروني الويب من تأثيرللجيل األول من ولما كان 

الثاني من الويب أدي لتطور مصطلح التعلم اإللكتروني إلي ما يسمي الجيل الثاني من 
نيز  والذي ظهر رسميا علي يد ستيفن داوE_learning 2.0التعلم اإللكتروني أو 
Stephen Downes ويشير إلي أن السمة االجتماعية والتشاركية هي الغالبة علي 

بل ويدافع داونز عن المصطلح . ٢,٠التطبيقات الجديدة للتعلم اإللكتروني في ظل الويب 
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الجديد باإلشارة إلي انه ليس مجرد تطويرا لتطبيقات محدودة في التعليم اإللكتروني بل 
لفارقة والتي تفرض علينا طرق وأساليب جديدة في التعليم جيل جديد له خصائصه ا

وأن هذا التطوير ال يعني إلغاء المواقع والمقررات التي تقوم علي تقنيات ، اإللكتروني
 االجتماعيةالجيل األول من التعليم اإللكتروني بل تطويرها في إطار أدوات الشبكات 

  )٢٢٩، ٢٠٠٨، مصطفى جودت.(٢,٠وعلي رأسها الويب 
 االجتماعية الذي يهتم بتوظيف البرامج ٢كما أدي ظهور الجيل الثاني للويب 

 وغيرها في العملية التعليمية إلي ليس فقط تغير Wikis والويكي Blogsمثل المدونات 
 أيضا طرائق عرضه والتفاعل معه وإنمامصطلح التعليم اإللكتروني كما ذكرنا سابقا 

 كأحد المدونات انتشارية وشخصية أيضا، فمع ليشمل جوانب أكثر تفاعلية وإنتاج
قام المعلمون والمهتمون بالعملية ، التطبيقات البارزة في الجيل الثاني من الويب

وذلك ، التعليمية بتسخير هذه التقنية لخدمة مقرراتهم الدراسية والتواصل مع طالبهم
نوع من أنواع نظم فمن جهة تعد المدونات ،  هذه التقنية وسهولة استخدامهاالنفتاحية

 التي Learning Content Management System (LCMS)إدارة المحتوي 
يمكن توظيفها لنشر محتوي المقرر الدراسي والنقاش مع الطلبة كما أن بناءها 

  )٣ ،٢٠٠٩، هند الخليفة.(مجاني
 لها العديد من االجتماعيةأن الشبكات ) ٣٤-٣٣، ٢٠١٤، وليد يوسف(ويرى 

  :  فيما يليإجمالهاعليمية يمكن المميزات الت
 تسمح للطالب بالتواصل االجتماعيةن أدوات شبكات الويب إحيث  :االتصال المستمر 

طالب في أي  كما يمكن للطالب أن يتواصل مع أي، هو جديد فيما بينهم ومعرفة كل ما
 بين تصالاالكما أنها تتيح ، المختلفة مكان بالعالم مما يتيح له االنفتاح على المجتمعات

  . الطالب والمعلم في أي وقت دون التقيد بمواعيد المدرسة
 الراجعة  على التغذية تتيح تلك المواقع الحصول :الراجعة الحصول على التغذية

كما تمكن الطالب من طرح السؤال والحصول ، الفورية من الطالب اآلخرين والمعلمين
  . على إجابة فورية

 يضطر الطالب عند استخدامه لتلك المواقع أن يتعامل  :التكنولوجية تنمية المهارات
 تمكنه من كتابة التعليقات والتعبير عن آرائه التيمع مجموعة من التطبيقات واألدوات 

وعرض الصور والمستندات والصور والفيديوهات والتحدث مع أصدقائه والدخول في 
 ليتمكن من ممارسة مناقشات وحوارات مما يدفعه إلى تعلم تلك التطبيقات وإتقانها

  . األنشطة المختلفة
 يمكن للطالب مناقشة آرائه ووجهات نظره مع الطالب  :التعرض آلراء اآلخرين

  . اآلخرين مما يجعله أكثر تفتحا وتقبال للرأي اآلخر
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 تمكن الطالب  :زيادة القدرة على التفاعل والمشاركة من خالل العمل في مجموعات
  .  الجديدة من خالل التفاعل ومشاركة األنشطة بينهممن اكتساب المفاهيم والخبرات

ويعتبر ارتباط الدعم بالتعليم القائم على الويب حاجة ملحة كمدخل تعليمي مثمر 
كما أنه يتسم بالمرونة والتفاعلية والتحكم في التعلم والتكيف والمواءمة ، وفعال

، محمد عطية خميس ،زينب السالمي( . على الذاتواالعتماديةوالمشاركة اإليجابية 
٧-٦، ٢٠٠٩(  

أن الدعم ضرورة في التعليم  )١، ٢٠٠٩، محمد عطية خميس(ويرى 
حيث ، ألنه ال يحدث مباشرة وجها لوجه بل يحدث كله أو بعضه إلكترونيا، اإللكتروني

  .يكون المتعلم في الطرف اآلخر في حاجة إلى دعم وتوجيه تكنولوجي وتعليمي
 تقوم على التفاعل المباشر بين – كثير من األحيان في–فلم تعد دعامات التعلم 

على أشكال  وأصبحت دعامات التعلم أدوات ومصادر وبرامج تحتوي، المعلم والمتعلم
  )٢٠، ٢٠١٤، وليد يوسف محمد(. متنوعة من الدعم والمساعدة والتسهيالت المتعددة

علم أن الدعم من أهم شروط الت) ١٧، ٢٠٠٣، محمد عطية خميس(كما يضيف 
حيث يحتاج المتعلم إلى دعم مستمر لتوجيه التعليم في االتجاه الصحيح نحو تحقيق 

 االستجابات الصحيحة والمتكاملة من البداية دون ضياع الوقت في وإصداراألهداف 
و يقدم الدعم المناسب للمتعلم في الوقت المناسب وعند ، األخطاء والمحاوالت الفاشلة
إلى ،  مساحة من الحرية للمتعلمين للقيام ببعض المحاوالتالحاجة إليه فقط مع إعطاء

جانب أن الدعم الذي يشتمل على تعليمات لفظية مكتوبة أو مسموعة ومصحوبة 
أفضل من الذي يشتمل على تعليمات لفظية فقط أو ، بعروض بصرية وأمثلة توضيحية

 والتطبيق كما أن الدعم يصاحب عمليات التدريب والممارسة، أمثلة توضيحية فقط
يقل الدعم حتى ينعدم  ويزداد كم الدعم في البداية لضمان خلو اإلستجابة من األخطاء ثم

 االستجابة الصحيحة لكي يتمكن المتعلم من االعتماد إصدارفي نهاية التطبيقات حتى 
 . واالبتكارعلى نفسه ويعطى مساحة من الحرية لإلنتاج 

 2.0لتعلم اإللكتروني القائمة على ويب وقد اكتسب الدعم التعليمي داخل بيئات ا
من األهمية فهو يضع التصميم التعليمي للدعم المقدم للمتعلمين كعملية أساسية  لكثير

ليس فقط ، وبذلك يحتل الدعم التعليمي داخل تلك البيئة بالغ األهمية، من عمليات التعليم
 إنتاج المعرفة وأداء وترشدهم وتساعدهم على كعملية تيسير على المتعلمين تعلمهم بل

 2.0وهنا يبرز دور أدوات الويب ، كافة عمليات التعلم من تواصل وتشارك وتفاعل
  )١٧٨، ٢٠١٤، هاني الشيخ( . للعملية التعليميةاالجتماعيكونه يهتم بالجانب 

ولكن على الرغم من أهمية الدعم والمساعدة التعليمية في بيئات التعلم 
كالت تواجه الطالب في تحقيق االستفادة من هذا الدعم وهذه اإللكتروني إال أن هناك مش
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وأحيانا أخرى  ، المساعدات ألن الطالب أحيانا يحتاجون إلى دعم تعليمي مفصل وموسع
يحتاجون إلى دعم موجز مختصر أو مجرد توجيهات وإرشادات وذلك بما يتناسب 

 المعلومات إيجازأو وهذا يسبب لديهم صعوبة في اختصار التفاصيل ، وأسلوب تعلمهم
يجدون صعوبة في البحث عن المعلومات األكثر توسعا  وأيضا قد، المطروحة عليهم

أي أن أنماط الدعم التعليمي تصمم بطريقة ال تراعي ، وتفصيال لتلبية احتياجاتهم
هنا كانت الحاجة إلى البحث الحالي الذي يهدف  ومن،  تعلمهموأساليباحتياجات الطالب 

الدعم و)  الفيسبوك–المدونة  (٢ الويب نسب صورة للتفاعل بين أدواتإلى تحديد أ
على األداء المهاري )  الدعم اإللكتروني –الدعم التقليدي داخل المعمل (التعليمي 

والتحصيل المعرفي المرتبط به لمقرر استخدام الحاسب في التعليم لدى طالب الفرقة 
 كلية التربية النوعية جامعة –لوجيا التعليم  بقسم تكنواآلليالرابعة شعبة معلم الحاسب 

  .كفر الشيخ
  : مشكلة البحث

لطالب قسم " استخدام الحاسب في التعليم " من خالل تدريس الباحثان لمقرر 
وكذلك بعد استطالع آراء بعض الزمالء ، تكنولوجيا التعليم التربية النوعية بكفر الشيخ

قصور مستوي أداء الطالب عما هو مأمول تبين ، القائمين بالتدريس لمجموعات أخري
كما أشار بعض الطالب إلى استعانتهم بالشركات الخاصة ، تحقيقه من أهداف تعليمية

باإلضافة إلي ، مما انعكس علي مصداقية التقييم، لمساعدتهم في إنتاج مشاريعهم 
رة وأن هناك ضرو،  بالكليةاآللي وقت التطبيق بمعامل الحاسب شكوى بعضهم من ضيق

كما ، لوجود أداة مساعدة لعضو هيئة التدريس للتغلب على ضيق وقت التطبيق العملي
 ٢تمثلت مشكلة البحث في محاولة تحديد أنسب صورة للتفاعل بين أدوات الويب 

الدعم اإللكتروني بجانب الدعم التقليدي داخل (و الدعم التعليمي )  الفيسبوك–المدونة (
على األداء المهاري والتحصيل المعرفي المرتبط به ) فقط  الدعم اإللكتروني –المعمل 

 اآللية الرابعة شعبة معلم الحاسب لمقرر استخدام الحاسب في التعليم لدى طالب الفرق
  .  كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ–بقسم تكنولوجيا التعليم 

  : ويمكن صياغة المشكلة في السؤال الرئيسي التالي
و الدعم التعليمي )  الفيسبوك–المدونة  (٢ل بين أدوات الويب ما أثر التفاع

على )  الدعم اإللكتروني فقط –الدعم اإللكتروني بجانب الدعم التقليدي داخل المعمل (
األداء المهاري والتحصيل المعرفي المرتبط به لمقرر استخدام الحاسب في التعليم لدى 

التربية  كلية – بقسم تكنولوجيا التعليم لياآلطالب الفرقة الرابعة شعبة معلم الحاسب 
  ؟النوعية جامعة كفر الشيخ
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  : ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية

على التحصيل المعرفي المرتبط )  الفيسبوك–المدونة  (٢ ما أثر نوع أداة الويب – ١
 الرابعة شعبة باألداء المهاري لمقرر استخدام الحاسب في التعليم لدى طالب الفرقة

التربية النوعية جامعة كفر  كلية – بقسم تكنولوجيا التعليم اآلليمعلم الحاسب 
  ؟الشيخ

 –الدعم اإللكتروني بجانب الدعم التقليدي داخل المعمل ( ما أثر نوع الدعم التعليمي – ٢
 المهاري لمقرر باألداءعلى التحصيل المعرفي المرتبط ) الدعم اإللكتروني فقط

 اآلليم الحاسب في التعليم لدى طالب الفرقة الرابعة شعبة معلم الحاسب استخدا
   كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ؟–بقسم تكنولوجيا التعليم 

الدعم (و الدعم التعليمي )  الفيسبوك–المدونة  (٢ ما أثر التفاعل بين أدوات الويب – ٣
على )  الدعم اإللكتروني فقط–اإللكتروني بجانب الدعم التقليدي داخل المعمل 

 المهاري لمقرر استخدام الحاسب في التعليم لدى باألداءالتحصيل المعرفي المرتبط 
 كلية التربية – بقسم تكنولوجيا التعليم اآلليطالب الفرقة الرابعة شعبة معلم الحاسب 

  ؟جامعة كفر الشيخالنوعية 
على األداء المهاري لمقرر ) وك الفيسب–المدونة  (٢ ما أثر نوع أدوات الويب – ٤

 اآللياستخدام الحاسب في التعليم لدى طالب الفرقة الرابعة شعبة معلم الحاسب 
  ؟التربية النوعية جامعة كفر الشيخ كلية –بقسم تكنولوجيا التعليم 

 –الدعم اإللكتروني بجانب الدعم التقليدي داخل المعمل ( ما أثر نوع الدعم التعليمي – ٥
على األداء المهاري لمقرر استخدام الحاسب في التعليم لدى ) لكتروني فقطالدعم اإل

التربية  كلية – بقسم تكنولوجيا التعليم اآلليطالب الفرقة الرابعة شعبة معلم الحاسب 
  ؟النوعية جامعة كفر الشيخ

الدعم (و الدعم التعليمي )  الفيسبوك–المدونة  (٢ ما أثر التفاعل بين أدوات الويب -٦
على األداء )  الدعم اإللكتروني فقط–اإللكتروني بجانب الدعم التقليدي داخل المعمل 

المهاري لمقرر استخدام الحاسب في التعليم لدى طالب الفرقة الرابعة شعبة معلم 
   كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ ؟– بقسم تكنولوجيا التعليم اآلليالحاسب 

 :البحث أهداف
 :يلي ما تحقيق إلى البحث هدف
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وذلك بدراسة تأثيرها )  الفيسبوك–المدونة  (٢وات الويب أداة من أد أنسب تحديد-
على األداء المهاري والتحصيل المعرفي المرتبط به لمقرر استخدام الحاسب في التعليم 

 كلية – بقسم تكنولوجيا التعليم اآلليلدى طالب الفرقة الرابعة شعبة معلم الحاسب 
  .نوعية جامعة كفر الشيخالتربية ال

الدعم اإللكتروني بجانب الدعم التقليدي داخل المعمل (الدعم التعليمي المناسب  تحديد-
وذلك بدراسة تأثيره على األداء المهاري والتحصيل المعرفي )  الدعم اإللكتروني فقط–

علم المرتبط به لمقرر استخدام الحاسب في التعليم لدى طالب الفرقة الرابعة شعبة م
  .  كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ– بقسم تكنولوجيا التعليم اآلليالحاسب 

و )  الفيسبوك–المدونة  (٢تحديد أنسب صورة من صور التفاعل بين أدوات الويب -
 الدعم –الدعم اإللكتروني بجانب الدعم التقليدي داخل المعمل (الدعم التعليمي 

لمهاري والتحصيل المعرفي المرتبط به لمقرر استخدام على األداء ا) اإللكتروني فقط
 بقسم تكنولوجيا اآلليالحاسب في التعليم لدى طالب الفرقة الرابعة شعبة معلم الحاسب 

  .  كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ–التعليم 
  : فرضيات البحث

  : تتلخص فرضيات البحث في
بين متوسطي درجات الكسب ) ٠,٠٥ (ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى .١

 ٢الفعلي في التحصيل لطالب المجموعتين اللتين درستا باستخدام أدوات الويب 
 ). الفيسبوك–المدونة (

بين متوسطي درجات الكسب ) ٠,٠٥ (ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى .٢
الفعلي في التحصيل لطالب المجموعتين اللتين درستا باستخدام الدعم التعليمي 

 الدعم اإللكتروني –لدعم اإللكتروني بجانب الدعم التقليدي داخل المعمل ا(
 . )فقط

بين متوسطات درجات ) ٠,٠٥ (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .٣
الكسب الفعلي في التحصيل لطالب المجموعات التي درست باستخدام التفاعل 

الدعم اإللكتروني (تعليمي و الدعم ال)  الفيسبوك–المدونة  (٢بين أدوات الويب
  . ) الدعم اإللكتروني فقط–بجانب الدعم التقليدي داخل المعمل 

بـين متوسـطي معـدل      ) ٠,٠٥ (ال يوجد فرق دال إحصائيا عنـد مـستوى         .٤
ــب   ــين درســتا باســتخدام أدوات الوي ــوعتين اللت  ٢األداء لطــالب المجم

 . ) الفيسبوك–المدونة (
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بين متوسطي معدل األداء ) ٠,٠٥( ىال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستو .٥
الدعم اإللكتروني (لطالب المجموعتين اللتين درستا باستخدام الدعم التعليمي 

 . ) الدعم اإللكتروني فقط–بجانب الدعم التقليدي داخل المعمل 
بين متوسطات معدل ) ٠,٠٥ (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .٦

 ٢درست باستخدام التفاعل بين أدوات الويب األداء لطالب المجموعات التي 
الدعم اإللكتروني بجانب الدعم (والدعم التعليمي )  الفيسبوك–المدونة (

 . ) الدعم اإللكتروني فقط–التقليدي داخل المعمل 
  : حدود البحث

اقتصرت الدراسة على عينة من طالب وطالبات مقرر استخدام الحاسب في  .١
 جامعة – الفرقة الرابعة بكلية التربية النوعيةاآلليالتعليم بشعبة معلم الحاسب 

  .طالبا وطالبة تم اختيارهم بصورة عشوائية) ٦٠(بلغ عددهم ، كفر الشيخ
 . ٢اقتصرت الدراسة على المدونات و الفيسبوك كأدوات من أدوات الويب .٢
اقتصرت الدراسة على الدعم اإللكتروني بجانب الدعم التقليدي داخل المعمل  .٣

  .  التعليميمكالدعاإللكتروني فقط والدعم 
اقتصر المحتوى التعليمي على ثمانية أجزاء من الجانب التطبيقي المرتبط  .٤

 macroبمقرر الحاسوب بالتعليم التي تتضمن بعض المهارات لبرنامج 
media flash8  

  : أهمية البحث
  -:  فيما يلييسهم البحثقد 

 . ٢ات من أدوات الويب اإلفادة من توظيف الفيسبوك و المدونات كأدو .١
الدعم اإللكتروني بجانب  (٢ الويب ألدوات من الدعم التعليمي المناسب اإلفادة .٢

 . ) الدعم اإللكتروني فقط–الدعم التقليدي داخل المعمل 
 موضع الدراسة والدعم التعليمي ٢التوصل ألنسب تفاعل بين أدوات الويب  .٣

 . المناسب
 في البرامج التعليمية عبر االنترنت لتنمية تجريب األساليب الحديثة المستخدمة .٤

   .مهارات الطلبة في المقررات التطبيقية
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رفع مستوى األداء المهاري في مقرر استخدام الحاسب في التعليم لدى طالب  .٥
 كلية التربية – بقسم تكنولوجيا التعليم اآلليالفرقة الرابعة شعبة معلم الحاسب 

  .النوعية جامعة كفر الشيخ
وى التحصيل المرتبط بالجانب المهاري في مقرر الحاسوب في التعليم رفع مست .٦

 – بقسم تكنولوجيا التعليم اآلليلدى طالب الفرقة الرابعة شعبة معلم الحاسب 
 . كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ

  : منهج الدراسة
بي ينتمي هذا البحث إلى فئة البحوث التجريبية التي تبحث في أثر متغير تجري

أو أكثر على متغير تابع أو أكثر وعليه فإن المنهج التجريبي بإجراءاته المعروفة هو 
وذلك بدراسة أثر التفاعل بين بين أدوات ، المنهج المناسب لتحقيق أهداف هذا البحث

الدعم اإللكتروني بجانب الدعم (و الدعم التعليمي )  الفيسبوك–المدونة  (٢الويب 
 باألداءعلى التحصيل المعرفي المرتبط )  الدعم اإللكتروني فقط –التقليدي داخل المعمل 

المهاري لمقرر استخدام الحاسب في التعليم لدى طالب الفرقة الرابعة شعبة معلم 
  .  كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ– بقسم تكنولوجيا التعليم اآلليالحاسب 

  : التصميم التجريبي للدراسة
  التجريبي لمتغيرات البحثالتصميم ) ١(جدول 

  : خطوات البحث
   :قام الباحثان بالخطوات التالية

  ٢أداة الويب 
  التصميم التجريبي

  الفيسبوك  المدونة 

الدعم اإللكتروني 
بجانب الدعم التقليدي 

  داخل المعمل

  )١(مجموعة 
بالدعم  الفيسبوك

اإللكتروني بجانب الدعم 
  التقليدي داخل المعمل

  )٢(مجموعة 
بالدعم  المدونة بالدعم

جانب الدعم اإللكتروني ب
الدعم   التقليدي داخل المعمل

  التعليمي
الدعم اإللكتروني 

  فقط

  )٣(مجموعة 
الفيسبوك بالدعم 

  اإللكتروني فقط

  )٤(مجموعة 
المدونة بالدعم 
  اإللكتروني فقط
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 االطالع علي األدبيات العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع البحث بهدف – ١
الوصول إلي مهارات واالستراتيجيات والتصور المقترح وخصائص الطالب عينة 

  . واإلطار النظري للبحث، البحث 
 إعداد قائمة بالمهارات موضع الدراسة ضمن مقرر استخدام الحاسب في – ٢

  . التعليم
  إعداد التصور المقترح لمقاطع الفيديو المراد تسجيلها باستخدام نمط تسجيل– ٣

  . وفق قائمة المهارات المقترحةالشاشة 
 ومشاركاتها you tubeرفع مقاطع الفيديو المسجلة كمشاركات فيديو على  -٤

  . مع المدونة والفيسبوك
  .  المحكمينى عرض التصور المقترح عل– ٥
  )ختبار التحصيلي وبطاقة المالحظةاال(  إعداد أدوات القياس– ٦
   . عرض األدوات علي المحكمين– ٧
 بقسم اآللييار عينة البحث من طالب الفرقة الرابعة شعبة معلم الحاسب  اخت– ٨

  .  كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ–تكنولوجيا التعليم 
  .  إجراء التطبيق القبلي لألدوات– ٩ 

  .  موضع الدراسة٢ تقديم أدوات الويب – ١٠
  .  التطبيق البعدي ألدوات القياس– ١١
  . ائية للبيانات المعالجة اإلحص– ١٢
  . النتائج وتفسيرها  عرض– ١٣
  .  تقديم التوصيات– ١٤

  : مصطلحات الدراسة
بأنهـا جيـل جديـد مـن أدوات         ) ٧٣،  ٢٠٠٩،  وليد الحلفاوي (يعرفها  : ٢الويب  

 تتـيح للمـستخدمين     االسـتخدام وخدمات الويب تعتمد على واجهات تفاعـل سـهلة          
دارة محتـوى تفـاعلي فـي إطـار         قدرا أكبر من التفاعـل والتـشارك فـي بنـاء إ           

  .  يحافظ على وجود عالقات إنسانية بين المستخدميناجتماعي
 أشـهر  أحـد " عـن  بأنه عبـارة ) ٢٠٢، ٢٠١٣، عاصم عمر(يعرفه  :الفيسبوك

  www.facebook.com الـرابط  علـى  متـاح  االجتمـاعي  التواصـل  شـبكات 
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ـ   بفاعليـة  والتواصـل  للطالب بالتـسجيل بـه   يسمح ات واألفكـار  وتبـادل المعلوم
ومشاركة المصادر وتكوين مجتمع تعلم مهني افتراضي مـن خـالل مـا يتـوافر بـه        

والمـؤتمرات  ،  الدردشـة ،  البريـد االلكترونـي   ،  من خدمات للمـشاركة اإللكترونيـة     
  . الحية

بأنها صفحة شخصية علي اإلنترنت  )Minocha,2009,359( تعرفها :المدونات
كما ، حفي وبحيث يظهر األحداث في أعليوفق أسلوب ص، تصمم من خالل صاحبها

  . ويدون المعلم والطالب المهام المطلوبة، يمكن أن تربط المعلم بالطلبة في عملية التعليم
والمساعدات   بأنه مجموعة التوجيهاتإجرائيايعرفه الباحثان  :الدعم التعليمي

 . واإلرشادات الخاصة بالمحتوى التعليمي وأنشطته وتدريباته
 بأنه مجموعة التوجيهات إجرائيايعرفه الباحثان : E - Supportingلرقمي الدعم ا

 يقدمها المعلم للمتعلمين عبر التيوالمساعدات واإلرشادات المرتبطة بالمحتوى التعليمي 
من خالل غرف المحادثة )  الفيسبوك-المدونة( محل الدراسة 2.0أدوات الويب 

لمساعدتهم وتيسير أنجاز ، األنشطة والتكليفات يذوالتواصل الكتابي وفقا لطلبهم أثناء تنف
  . مهام التعلم وتحقيق أهدافه

 بأنه مجموعة التوجيهات إجرائيايعرفه الباحثان  :الدعم التقليدي داخل المعمل
 يقدمها المعلم داخل المعمل التيوالمساعدات واإلرشادات المرتبطة بالمحتوى التعليمي 

، وفقا لطلبهم أثناء تنفيذ األنشطة والتكليفاتالدراسي ووجها لوجه للمتعلمين 
 . لمساعدتهم وتيسير أنجاز مهام التعلم وتحقيق أهدافه

  .  النظري والدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة بمتغيرات البحثاإلطار
  ٢,٠أدوات الويب  :المحور األول
 يعتمد يوالذ،  مدخال جديدا لتقديم خدمات الجيل الثاني للويب٢,٠  الويبأصبح

وتعظيم دور المستخدم في أثراء المحتوي ، علي دعم االتصال بين مستخدمي اإلنترنت
 مجتمعاتوالتعاون بين مختلف مستخدمي اإلنترنت في بناء ، الرقمي علي اإلنترنت

 وخصائصه ٢،٠ويتجلي هذا في عدد من التطبيقات التي تحقق سمات الويب ، إلكترونية
 Contentووصف المحتوي ، Wikiالتأليف الحر ، Blogالمدونات  :لعل أبرزها
Tagging ، االجتماعيةوالشبكات Online Social Networks ، والملخص الوافي

   ).٢٥١، ٢٠١١، أحمد صادق (Really Simple Syndicationللموقع التعليمي 
 Kulowiec,Gregory تجربة إلى) ٦٩، ٢٠٠٩، وليد الحلفاوي(وقد أشار 

 على عدد باالعتماد في القرن الواحد وعشرون األوروبيس التاريخ تدري والتي تناولت
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وقد توصلت التجربة إلي توليفة رائعة من ، ٢,٠متنوع من تطبيقات وأدوات الويب 
األدوات لتقديم المحتوي التاريخي حيث اعتمدت التجربة علي أدوات مثل المدونات 

Blogs ، الشبكة االجتماعيةFacebook ،رة المدونات المصغTwitter ، باإلضافة إلي
،  وأدوات إلجراء المؤتمرات والمشاركة في المنتدياتVideo Sharingمقاطع الفيديو 

وقد ساهمت هذه األدوات في تحفيز المتعلمين والمعلمين علي السواء في المشاركة في 
ات وأهم ما يميز التجربة هو بناء موقع موحد يولف بين هذه األدو، عمليات تعلم التاريخ

  .ويوجه المشاركين نحو دراسة محتويات متنوعة طبقا لطبيعة كل أداة
وبالتالي البد من أن ، ويالحظ أن جميع التطبيقات سالفة الذكر تدعم التعلم الذاتي

 القدرة على إلىويحتاج ذلك ، تطور المناهج الحديثة لتالئم اعتماد المتعلم على ذاته
 تطوير – صياغة أهداف التعلم  :سية تتمثل فيتحديد التعلم في ضوء معايير أداء قيا

 تنفيذ خطة التعلم بشكل منهجي –واستخدام استراتيجيات تالئم المهام التعليمية المختلفة 
 الالزمة النجاز األهداف واألدوات تحديد الموارد – تشخيص ورصد األداء –متسلسل 

 تعطي والتينترنت  عبر اإلوذلك من خالل األدوات المملوكة للطالب، التعليمية المختلفة
الطالب الفرصة لتخطيط تعليمهم من خالل إعطائهم قدرا من الحرية الختيار ما يريدون 

 (Pata, K. , 2009).أن يتعلموا
بل ، ومن المهم أن نالحظ أن التعلم الذاتي ال يعني العزلة التامة والعمل الفردي

من قبل " ذاتال"ينظر إليه من خالل السياق االجتماعي حيث يتأثر 
 (Valjataga, T. , Fiedler, S. 2009).اآلخرين

وتنمية ،  يدعم أيضا التعليم عن بعد٢,٠باإلضافة إلى ما سبق فإن الويب 
 المهارات إتقانتتطلب من المتعلم  والتي، مهارات الكبار في التعليم مدى الحياة

 , Manganello, F., et al).  قد ال تكون متوفرة لدى كبار السنوالتيالتكنولوجية 
2013) 

، وليس هذا فقط وإنما يمتد لمساعدة المهنيين لتطوير أنفسهم كجزء من عملهم
 خالل الرسميويسمي ذلك التعلم غير ،  والحلقات الدراسية–فيحضرون الدورات 

 (Sie, L. , et 2013).الممارسات اليومية
 المعلمين في  سواء الطالب أو٢،٠أن المستخدمين للويب ومن المالحظ اآلن 

 النص لغةمواقع التعلم اإللكتروني لن يتقبلوا فكرة جلوسهم لساعات في تصفح صفحات 
بل سيطالبون هم أنفسهم بتطوير ،  صياغة الرسائل بين الطالب والمعلمينحتىالفائق أو 

ويطالبون بإمكانية مشاركتهم في صنع ، تلك المقررات بحيث تبث بالفيديو والصوت
ق محررات الويكي وسيحتاج المعلمون إلي طريقة لنشر المحتوي المحتوي عن طري

بسهولة ويسر وبشكل دوري دون الحاجة لمبرمجين وإعطاء الطالب إمكانية التعليق 
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أي أن التطوير آت ال محالة ، Blogsعليه والتحاور حوله فيما يعرف حاليا بالمدونات 
. اإللكتروني ورغبات المستخدميننتيجة حاجة حقيقية فرضتها الطبيعة المتطورة للتعلم 

  )٢٣٠، ٢٠٠٨، مصطفى جودت(
 علي ٢،٠المالمح الرئيسية للويب ) ٧٥، ٢٠٠٩، وليد الحلفاوى( وقد حدد

  :النحو التالي
فالمتعلمين هم من ،  التشارك في إنتاج المحتويمبدأ ى عل٢،٠تعتمد الويب  -١

نظام فقط  وليس المسئول عن األداة الذي يقدم ال٢،٠يبنون محتوي ويب 
كخدمة أو كفكرة قائمة علي تفاعل المتعلمين من خالل مشاركتهم وإضافة كل 

علي القراءة فقط كما  حيث لم يعد يقتصر دور المتعلم، المحتويات والمساهمات
كما لم تعد العملية مجرد نشر شخصي ، كان في الجيل األول من خدمات الويب

بحت بناء وإنتاج جماعي للمعلومات من قبل األفراد والمؤسسات بل أص
 .للمعرفة

توفر قدر كبير من التفاعلية مع المتعلم وتعطي الفرصة إلغناء تجربة المتعلم  -٢
وزيادة فاعليتها من خالل واجهات تفاعل سهلة االستخدام تتيح التفاعل مع 
محتويات متنوعة يتفاعل معها المتعلم من خالل مساهماته ومساهمات 

 .اآلخرين
 ٢،٠ علي المحتوي فهو محور عمل جميع أدوات الويب تركز بشكل رئيسي -٣

التي تهتم بطريقة عرض المحتوي ونوعيته وكيفية تعديله واإلضافة إليه 
 .وكذلك إتاحته للجميع وفي أشكال وأنماط متنوعة، والحذف منه

، تعطي الثقة للمتعلم فالمحتوي يبنيه المتعلم ويشارك مشاركة فعالة في بنائه -٤
 المبادئ هو إعطاء الثقة الكاملة للمتعلم للمساهمة في بناء لذا فإن أحد أهم

 .المحتويات التي تقدمها تطبيقات الويب
تعمل كمنصات تطوير متكاملة تسمح للمتعلم بالتفاعل معها واستخدام مكوناتها  -٥

 .تماما كما لو كان يتعامل مع أحد البرامج الجاهزة
ويمكن ، ١،٠ عن أدوات الويب تتميز ببعض المالمح الذكية التي تجعلها مميزة -٦

التدليل علي ذلك بمحركات البحث الذكية التي تتفاعل مع المتعلم وتستجيب 
 .الحتياجاته في الوصول إلي نتائج محددة

 علي سبيل المثال –تعتمد علي نماذج وتقنيات برمجية  -٧
CSS,XHTML,XSLT,XML – وتحافظ هذه التقنيات البرمجية علي المعايير 

وتحقق سهولة االستخدام وسهولة الوصول والتشغيل ،  التصميمالقياسية في
 .المتبادل بين النظم
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 تطبيقات تخضع للتطوير المستمر بمعني أن جميع ٢،٠ الويب أدواتمعظم  -٨
عمليات التحليل والتصميم والتطوير والتحديث لهذه األدوات تحدث بشكل 

 إنتاج مستمر دون توقف ودون إجراءات تسلسلية كما يحدث في دورة
البرمجيات التي تحدث بشكل متسلسل بداية من التحليل مرورا بالتصميم 

كذلك أيضا يعامل جميع مستخدمي أدوات ،  بالتقويمانتهاءوالتطوير والتطبيق 
 . كمطورين٢،٠الويب 

بدأت كثير من األمم الجادة مراجعة حياتها حيث قامت ، ومع بداية األلفية الثالثة
وتحدد ، وتحلل نقاط القوة والضعف فيها، ع أعمالها وتقوم أداءهاتراج، بوقفة مع ذاتها

وهذا شأن األمم ، لتعمل علي تعزيز اإليجابيات وتالفي السلبيات، فرص التطوير وخياراته
وهذا ما يفسر  .طة الحضارة اإلنسانيةر خاىا علالحية التي تريد أن يكون لها مكان

ها التربوية والتعليمية مراجعة جذرية بشكل اهتمام كثير من دول العالم بمراجعة أنظمت
.  علي قدراتها علي إعداد األجيال لمجتمع القرن الحادي والعشرينلالطمئنانمستمر 

  . )٩٤، ٢٠٠٩، علي الشايع، محمد عماشة(
  Blogsالمدونات  :أوال

 بمعني الدخول علي Web Log هي التعريب األكثر قبوال لكلمة Blogالمدونة 
هو في ، يعمل من خالل نظام إدارة المحتوي، طبيق من تطبيقات اإلنترنتوهو ت، الشبكة

مؤرخة ومرتبة ) مدخالت(أبسط صورة عبارة عن صفحة ويب تظهر عليها تدوينات 
ويكون لكل مدخل منها ، ترتيبا زمنيا تصاعديا، تصاحبها آلية ألرشفة المدخالت القديمة

 تدوينة معينة في أي ىارئ من الرجوع إلعنوان دائم ال يتغير منذ لحظة نشره يمكن للق
  )٢٢٦، ٢٠٠٨، أحمد رجب. (وقت سابق

 المتمركزة علي االجتماعيةوتعد المدونات أحد أشهر أمثلة الشبكات والمواقع 
تميزها ، انتشارهاويرجع السبب في شهرتها وسرعة ، ٢,٠المستخدمين في الويب 

وتشكيل التجمعات اإللكترونية ، ليهابالتفاعلية والوصول المباشر من قبل المستفيدين إ
بين محرريها والمستفيدين منها وذلك بصورة أكثر فاعلية من غيرها من وسائل 

- ٢٣، ٢٠٠٦، هيام الحايك.( مثل البريد اإللكتروني والقوائم البريديةاألخرىاالتصال 
٢٦(  

بحيث يستخدمها ،  في مجال التعليم والتعلمBlogsويمكن توظيف المدونات 
لمون والمتعلمون في عمليتي التدريس والتعليم لتطوير المقرر الدراسي وأنشطة المع

ويمكن للمتعلم ، Onlineوالمناقشات، والكتابات أون الين ، المتنوعة من خالل الحوارات
استخدام المدونات للتفكير وعمل الروابط مع الطالب اآلخرين والتعليق علي مناقشاتهم 

   )٢٧١، ٢٠١١، أحمد صادق. (دونة بترتيب زمني محددالمطروحة والمحفوظة في الم
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 على أن (Novakovich, J. & Long, E. ,2013( وقد أكدت دراسة
حيث وفرت عامال محفزا لتحسين ، تؤثر على نتائج التعلم بشكل كبيرالمدونات يمكن أن 

أعمالهم  وذلك بمقارنة األقرانوزيادة االهتمام بالعمل مع ، األداء في أسرع وقت وبكفاءة
  .أقرانهمالمقدمة بأعمال 

والتي استهدفت إلى قياس ) ٢٠١١، خالد فرجون(وأكدت على ذلك أيضا دراسة 
المدونات والتراسل (أثر استخدام التعليم التعاوني من خالل البرمجيات االجتماعية 

على التحصيل واألداء لطالب وطالبات قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية ) الفوري
طالبا ) ٩٣(وقد بلغ عدد طالب العينة ، واالتجاه نحوه "٢حاسوب " ألساسية في مقرر ا

وأسفرت نتائج البحث فيما يتعلق بالكسب ، طالبة) ٤٧(طالب ) ٤٦(وطالبا مقسمين إلى 
التعليم التقليدي ( الفعلي في التحصيل الدراسي بعدم وجود فروق بين طرق التعليم الثالثة

وري  التعليم التعاوني باستخدام المدونات والتراسل الف–التقليدي  التعليم التعاوني –
كما أسفرت النتائج فيما يتعلق بمعدل األداء عن وجود ، )الممثل للبرمجيات االجتماعية

فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات الثالث للطالب، لصالح المجموعة التي 
صرت على المدونات والتراسل الفوري درست من خالل البرمجيات االجتماعية التي اقت

كما أسفرت النتائج ، في حين لم تسفر النتائج عن وجود فروق بين مجموعات الطالبات
عن وجود فروق ذات داللة إحصائية داخل " ٢حاسوب"فيما يتعلق باالتجاه نحو مقرر 

لصالح المجموعتين اللتين درستا من ، مجموعات الطالب وكذلك مجموعات الطالبات
  . الل البرمجيات االجتماعيةخ

 والتي) ٢٠١١، سلوى المصري(واتفقت مع الدراسات السابقة دراسة 
استهدفت إلى التعرف على فاعلية استخدام مدونة تعليمية في زيادة تحصيل طالب 
المرحلة اإلعدادية للمفاهيم المجردة بمادة الكمبيوتر واالتجاه نحو المادة حيث تم اختيار 

مدارس محافظة الجيزة تم تقسيمهم إلى عينتين أحداهما تجريبية عينه من إحدى 
وجاءت نتائج ، طالبة) ٣٥(واألخرى ضابطة وبلغ عدد الطالب في كال المجموعتين 

الدراسة لتثبت وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح طالب المجموعة التي درست 
ى كل من التحصيل للمفاهيم باستخدام المدونة التعليمية التي أعدتها الباحثة وذلك عل

 . المجردة لمادة الكمبيوتر واالتجاه نحو المادة
  أنواع المدونات

 صنف المدونات Cambelإلى أن ) ٧٤-٧٣، ٢٠٠٩، باسم البكري(وقد أشار 
  : أنواع من الناحية التعليمية إلي ثالث

وهي نوع من المدونات يديرها المعلم بالنسبة للمتعلمين : مدونات المعلم .١
كون هذا النوع من المدونات بمثابة مصدر للتعلم الذاتي للمتعلمين عن طريق وي

إعطاء روابط االختبارات وروابط للملفات الصوتية والمرئية المرتبطة 
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، حيث يتم تفاعل المتعلمين مع المواقع والروابط معا، بموضوع الدراسة
نمية بعض ويساعد هذا النوع من المدونات في إعطاء الفرصة للمتعلمين لت

المهارات المختلفة مثل تنمية المهارات اللغوية والتشجيع علي التبادل اللغوي 
بين الطالب في تعلم بعض الحروف أو الكلمات من خالل بعض المواقع أو 

 .الروابط المختلفة التي تبعث للمتعلم بالتجديد وعدم الملل أثناء مراحل التعلم
يديرها المتعلمين أنفسهم أو مجموعات وهي نوع من المدونات :مدونات المتعلم .٢

ويساعد هذا النوع من المدونات الطالب علي تنمية اإلحساس ، تعاونية منهم
 خبرات جديدة تضيف إلكسابهملديهم بالملكية والقدرة علي التفاعل المتبادل 

 .إليهم حب التعاون والقدرة علي تحمل المسئولية والتعبير عن أفكارهم بحرية
يعد هذا النوع بمثابة البوتقة التي يصب فيها كال من المعلم : مدونات الفصل .٣

والمتعلم مجموعة من المشاركات التي يقدمها كل منهما والتي تتمثل في بعض 
ويتميز ، اللوحات اإلرشادية التي يتم من خاللها نشر الصور والرسائل وغيرها

 .متعلمينهذا النوع من المدونات بتنمية مهارات البحث والكتابة لدي ال
أن المدونات توفر مجموعة ) ١٤٨-١٤٧، ٢٠٠٩،محمد عبد الحميد (ويوضح 

  : من العناصر واألدوات التي تحقق ما يلي
 .حرية المتلقي في التجول بين الرسائل السابقة بنظام االستدعاء العكسي .١
وفرة الروابط الثرية في الموضوع الواحد أو التصنيف الواحد للموضوعات  .٢

 .ياداخليا وخارج
 .حرية المتلقي في التعليق علي ما يقرأه ويشارك به في مداخالته .٣
 يسهل الوصول غلي حتىربط تعليقات أو مداخالت المتعلم بعنوان المدونة  .٤

 .التعليق وقراءته
أو بأدوات أخري لالتصال ،التفاعل مع المدونين سواء كان بأدوات المدونات  .٥

 .خارجها
أو اإلشارة إليها ، مقاالت أو المدخالت الجديدةبال، نظم التغذية السريعة البسيطة .٦

علي عناوين المواقع الخاصة بالمشاركين أو أجهزتهم ، بموجز أو عنوان
 .المحمولة

 .التسجيل التاريخي للرسائل والتعليقات بالتاريخ والوقت .٧
 استهدفت إلى والتي) ٢٠٠٩، هند الخليفة(دراسة  السابق أكدت اإلطاروفي 

ونات ونظام جسور إلدارة التعلم االلكتروني من خالل عدد من المحاور المقارنة بين المد
، الجانب التربوي، الخدمات والوظائف المتاحة، الخصائص التقنية العامة :الرئيسية هي

  . قابلية االستخدام
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وقد جاءت النتائج لتبين أن المدونات كانت فاعلة من الناحية التقنية والوظيفية 
هو نشر المادة التعليمية للجميع وكذلك تتفوق في الجانب التربوي إذا كان الهدف منها 

للعملية التعليمية بإيجاد مساحات حرة للتعبير والمناقشة وتبادل الخبرات وكذلك أيضا من 
ناحية قابلية االستخدام فقد أظهرت المدونات كفاءة ومرونة ودرجة رضا اكبر من نظام 

ما تتفوق أنظمة إدارة التعلم على المدونات في بين، جسور إلدارة التعلم االلكتروني
 . تسهيل الخدمات اإلدارية والنظامية مثل متابعة أداء الطالب ومشاركاتهم 

  
  :محددات استخدام المدونات التعليمية

علي الرغم من أن المدونات التعليمية توفر فرصا داعمة لتفعيل التعلم بين 
إال أن هناك تحد ما يأتي من اجل إمكانية ، المعلم وطالبه خارج حدود الفصل الدراسي

 للمدونات األخرىفصل المعلومات النافعة التي تقدمها المدونة التعليمية عن المواقع 
مما يجعل بعض ، وكذلك تقليص عدد الرسائل غير النافعة عبر المدونة، غير النافعة

 لألعضاء المؤسسات التعليمية تنشأ مدوناتها الخاصة والتي تسمح للدخول فقط
المسجلين من طالب ومعلمين بتلك المؤسسة التعليمية وقد يؤدي هذا إلي نوع من 

ويمكننا إيضاح بعض المحددات التي قد تحول دون تحقيق ، العزلة للمؤسسة التعليمية
، سلوى المصري(: الفوائد التربوية مكتملة للمدونات في مجال التعليم فيما يلي

١٩٢- ٢٠١١،١٩١(  
رئين وتحديث المدونة لشخص القائم علي المدونة بتتبع رسائل القاعدم اهتمام ا .١

 . الطالب عن متابعتهاانصراف ىمما يؤدي إل
حدوث حالة من فقدان الثقة عند الطالب مستخدمي المدونة لشعورهم أن  .٢

آرائهم وكتابتهم عبر المدونة محاطة بالسرية من المؤسسة التابعة من خالل 
 .ا المؤسسةجدران الحماية التي تفرضه

احتواء بعض المواقع المجانية التي يستخدمها المعلم إلنشاء مدونته علي  .٣
 .تخليص مادته العلمية

 والمعلمين بعدم االرتياح بسبب إتاحة المدونة إطالع عامة اآلباءشعور بعض  .٤
 .ويمكن التغلب علي ذلك باستخدام كلمات المرور، الناس علي ما يدونه أبنائهم

ين من استخدام طالبهم المدونات ألنها ربما تسبب عزال تخوف بعض المعلم .٥
ألن معظم الطالب يفضلون التدوين بعد الدراسة وربما ليال في ، تكنولوجيا

 .صورة أشبه بالعزلة
تخوف بعض المعلمين من تبادل الطالب التعليقات غير المناسبة علي المدونات  .٦

 المعلم المقدرة األولي بامتالكالصفية خارج المدرسة ويمكن حل تلك المشكلة 
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 علي المدونة ليقرأ ويعلق علي ما يراه مناسبا ويحذف (Login)لعمل الوصول 
 .ما ال يراه مناسبا

تخوف بعض المعلمين من فقدان بعض الطالب الوصول للتغذية الراجعة أو حق  .٧
الملكية التدوينية التي قام بها في حالة استخدامه اسما مستعارا بدال من 

 .اسمه الحقيقيالتعريف ب
وبالرغم من المحددات سالفة الذكر التي قد تحول دون تحقيق الفوائد التربوية 

 فقد، إال أن الدراسات أثبتت فاعلية المدونات في التعليم للمدونات في مجال التعليم
إلى تنمية مهارات أنماط الكتابة الرياضية لدى ) ٢٠١١، عبد المجيد(استهدفت دراسة 

وذلك باستخدام برنامج معد لذلك ، وتعديل أنماط تفصيالتهم المعرفية، نالطالب المعلمي
باستخدام المدونات والويكى كأحد أدوات الجيل الثاني للويب وذلك باختيار عينة مقصوده 

طالبا ) ١٤(األولى عددها  :طالب وطالبة تم تقسيمهم لثالث مجموعات) ٤٠(عددها 
طالب وطالبة درسوا من خالل ) ١٣(ية عددها والثان، وطالبة درسوا من خالل المدونة

  . وهى مجموعة ضابطة) ١٣(والويكى والثالثة عددها 
وقد أشارت النتائج إلى أن استخدام المدونات االلكترونية أفضل من الويكى في تنمية 

كما أظهرت النتائج انه ال ، مهارات أنماط الكتابة الرياضية لدى طالب مجموعة البحث
المدونات والويكى في تعديل أنماط التفصيالت المعرفية لدى الطالب يوجد فرق بين 
  . مجموعة البحث

إلى تحديد إمكانيات توظيف المدونات ) ٢٠٠٩باسم البكري، (كما هدفت دراسة 
االلكترونية من خالل تصميم ونشر مدونة الكترونية لمادة األشغال الفنية على شبكة 

  . تدريسها لطالب كلية التربية النوعيةاالنترنت كأحد المداخل الفعالة في 
وقد أشارت نتائج البحث إلى تمكن الطالب من خالل المدونة من االستفادة من 

إلى جانب أنها تتيح للطالب ، العينات المختلفة وانجاز العديد من التصميمات المختلفة
 دون التقيد سعة الخيال والقدرة على االبتكار واإلبداع وإطالق العنان ألفكارهم بحرية

  . بعنصر الزمان والمكان
  Facebookالفيسبوك : ثانيا

  Social Network Service(SNS)خدمات الشبكات االجتماعية 
هي صفحة ويب تعتمد علي الخدمات التي تسمح لألفراد تقديم لمحة عن أنفسهم 

 Facebook , Myspaceوأدي ظهور مواقع ، وتتيح اختيار األفراد المشاركين معهم
, Cyworld إلي جذب عدد كبير من متصفحي اإلنترنت وأصبح مواقع التصفح األكثر 

 والتي ٢،٠وظهرت خدمات الشبكات االجتماعية كمكون رئيسي لحركة الويب ، شعبية
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عملت علي استخدام شبكة قائمة علي الكمبيوتر لربط الناس بعضهم ببعض من أجل 
  . تبادل المعلومات والقدرة علي التعلم

إلى إدارة التعليم ) ٢٠٠٩، على الشايع، محمد عماشة(فت دراسة وقد هد
الكترونيا باستخدام خدمات الشبكات االجتماعية وذلك من خالل دراسة تطبيقية على 
مدراء المدارس بمنطقة القصي بهدف التعرف على المتطلبات المهنية لمديري المدارس 

ء برنامج تدريبي لرفع كفاءة وبنا، في ضوء احتياجاتهم لمواجهة تطورات االنترنت
مديري المدارس وقياس فاعلية البرنامج المقترح على عينة البحث وكذا األداء اإلداري 

وتكونت عينة البحث من جميع مديري ووكالء مدارس التعليم ، وسرعة انجاز المهام
 مديرا ووكيال للعام) ١٠٥(العام بمنطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية وعددهم 

وجاءت نتائج الدراسة لتبين وجود فروق ذات داللة ، هـ١٤٣٠-١٤٢٩الدراسي 
إحصائية بين متوسطات درجات عينة البحث في القياس القبلي والبعدى في إتقان مهارة 
األعمال اإلدارية الكترونيا وكذا إتقان مهارة التخطيط والمتابعة الكترونيا ومهارة تنظيم 

  . وإدارة الوقت الكترونيا
اتجاهات طلبة الجامعة ) ٢٠١٣، نغم حسين، رنا العباسي(ينما تقصت دراسة ب

  وتأثيراالجتماعيالمستنصرية بالعراق نحو تعلم اللغة اإلنجليزية عبر مواقع التواصل 
ممن يملكون حسابات  طالب وطالبة) ٢٠٠(تكونت عينة البحث من ، الجنس في ذلك

وقد أشارت نتائج ، غير المتخصصة باللغات من األقسام االجتماعيعلى مواقع التواصل 
الدراسة إلى وجود اتجاها ايجابيا نحو تعلم اللغة االنجليزية من خالل مواقع التواصل 

  . توجد فروق دالة على اختالف هذا االتجاه نتيجة الجنس االجتماعي كما أنه ال
إلى جود تأثير دال لبرمجيات ) ٢٠١٤، حنان الزوايدي( دراسة أكدتكما 

ات على مرتفعي لتواصل االجتماعي وفق استراتيجية التعلم القائم على المشروعا
، Blackboardنجاز وكذلك االتجاه نحو التعلم بنظام إدارة التعلم ومنخفضي دافعية اإل

طالبة من طالبات الدبلوم العام التربوي ) ٥٤( تكونت من التيوذلك وفق عينة البحث 
  . بجامعة الطائف

فاعلية شبكات التواصل االجتماعي في ) ٢٠١٤، آمال جمعة(اسة كما تناولت در
تدريس علم االجتماع السياسي باستخدام شبكات التواصل على تنمية المفاهيم السياسية 

،  واتجاهاتهم نحوهاواالجتماعومهارات الحوار لدى الطالب المعلمين شعبة الفلسفة 
 تملكه من بيئة تعلم متنوعة المثيرات  أثبتت فاعلية شبكات التواصل االجتماعي بماوالتي

 تنمية تلك المفاهيم فيتجعل التعلم فعاال ألنها تعتمد على مشاركة المتعلم بشكل نشط 
  . مهارات الحوار
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واقع استخدام طالبات ) ٢٠١٣، مروة بطيشة، حصة الشايع( فيما تناولت دراسة
واصل االجتماعي من خالل  نوره بالرياض والملك خالد بأبها لشبكات التاألميرةجامعة 

من طالبات جامعة ) ٤٢٠(و   نوره بالرياضاألميرةمن طالبات جامعة ) ٥١٠(من  عينة
  ، أكدت على استخدام اليوتيوب وتويتر بصوره كبيرةوالتي، الملك خالد بأبها فرع بيشة

  . وضرورة تصميم وإنتاج برامج تدريبية للطالبات عبر الشبكات االجتماعية
الفيسبوك ليصبح األكثر شعبية من بين مواقع التواصل االجتماعي مع ولقد أنشأ 

أكثر من مليار مستخدم حول العالم منذ ابتداء موقع علي شبكة االنترنت مخصص فقط 
 Tandoc, C., et). لغة٧٠وهو متاح اآلن بأكثر من ، لجامعة واحدة قبل تسع سنوات

, 2015)  
لى أهمية استخدام مواقع ع) ٢٠١٤، يوسف العنيزي(حيث أكدت دراسة 

لطلبة الرياضيات والحاسوب في ) االنستغرام والتويتر والفيسبوك(التواصل االجتماعي 
وتفعيل دور  ،معايير الجودة الشاملة بكلية التربية األساسية في دولة الكويت ضوء

الشبكات االجتماعية في التسجيل والقبول واختبارات المقررات وتدريب الطالب على 
  . ات استخدام مواقع التواصل االجتماعي في عمليتي التعليم والتعلممهار

 هو تعزيز وتدعيم العالقات بين Facebookوالهدف من إنشاء الفيسبوك 
التي ، من خالل الفيسبوك يقدم المستخدم نفسه لآلخرين من خالل صفحته، األفراد

، قام تليفوناتهأر، عنوانه(معلومات عنه  : تشملProfileتتضمن صورة عامة عنه 
وبرامج ، وما يفضله من أفالم، وقائمة بأصدقائه، أفكاره، صورته الشخصية

 Mini Feedكما تضم تغذية مختصرة ، )واهتماماته، ومقاطع موسيقية، تليفزيونية
تشمل أحدث األنشطة المتاحة علي الفيسبوك والتي قام المستخدم بمشاركتها مع 

 الذي قام فيه المستخدم بإضافة تدوينه ما أو وتضم تفاصيل عن التوقيت، اآلخرين
..... . ملف صوتي، ملف فيديو، صورة، نصية( وشكل تلك التدوينة أو التعليق، تعليق

كما تضم صفحة المستخدم علي الفيسبوك جزءا خاصا ببياناته التعليمية تسمح له  .)إلخ
والمقررات التي قام ، بإنشاء قوائم لزمالئه في مرحلتي التعليم قبل الجامعي والجامعي

باإلضافة إلي توفيرها خدمة المحادثة الفورية والمؤجلة مع الزمالء سواء ، بتدريسها
 ١٩٥، ٢٠١١، روجينا حجازي.(تمت من نافذة المحادثة أو تمت المحادثة عبر الحائط

(  
 إمكانيات أن (Michikyan, M., et. al, 2015) حيث أثبتت دراسة
مناقشة ( تحديث الحالة – تحميل الصور – التعليق –دران الفيسبوك من نشر على الج

تجعل من السهل نسبيا على المستخدمين عرض ، )أماكن تواجدهم، أفكار الفرد
مما أدى إلى زيادة في المعدل العام ، ومشاركة مجموعة من القضايا الهامة في الحياة

  . الفيسبوك عن غير المستخدمين من طالب الجامعاتمستخدميبين 
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بالتالي أصبح الفيسبوك جزء من الروتين اليومي لشباب اليوم الذين كبروا و
الذين ولدوا وعاشوا مع التكنولوجيا " المواطنين الرقمي " مع التكنولوجيا والملقبون 

والذين يقضون معظم أوقات فراغهم في الفضاءات االفتراضية عبر خدمات ، الرقمية
 ,.Choi, B).التواصل مع بعضهم البعضالشبكات االجتماعية لتبادل المعارف و

Baek, Y. , 2011) 
أن زيادة الوقت الذي يقضيه (Appel, M., 2012) وأكدت على ذلك دراسة

  . الطالب في استخدام الفيسبوك له عالقة بزيادة معارف الكمبيوتر النظرية والعملية
على أهمية استخدام شبكات ) ٢٠١٤، محمد المشيقح(كما أكدت دراسة 

ايجابي في استخدامه لدى طالب  ووجود اتجاه، في التعليم) فيسبوك(اصل االجتماعي التو
  . جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية

وكنتيجة حتمية أصبح الفيسبوك هو المهيمن على موقع الشبكة االجتماعية 
رى أنه ومن المميز من جميع أنظمة الشبكات االجتماعية األخ، المستخدمة في التعليم

  (Imlawi, J., 2015).لديه جذور قوية في المجتمع األكاديمي
ففي الواليات المتحدة األمريكية يعتبر الفيسبوك الموقع األكثر استخداما والذي 

 التي تمكن اإلمكانياتحيث يحتوي على ، أصبح جزءا ال يتجزأ من حياة طالب الجامعات
 اآلخرين وتبادل مجموعة متنوعة من  والتعرف علىاألنشطةاألفراد من االنخراط في 

حيث يتعلمون كيفية االختالط مع ، وهذه األدوات قد تعيد تشكيل الشباب، الموارد
 الثقافي بشكل أعمق ومهارات التفكير النقدي والتعلم الوعياآلخرين وتطوير 

  (Gray, R., et 2013).التعاوني
في تنمية على فاعلية فيسبوك ) ٢٠١٣، عاصم عمر(فقد أكدت دراسة 

المفاهيم العلمية وعادات العقل لدى الطالبات معلمات رياض األطفال وذلك من خالل ما 
لمصادر التعلم والوسائط المتعددة والتغذية الراجعة  قدمه في برنامجه المقترح من تنوع

  . الفورية وتنوع أساليب التعليم والتعلم وأساليب التواصل االجتماعي داخل فيسبوك
  :  خصائص فيسبوك فيما يليأهم)  Duffy, P. 2011, 284-300( ويوجز

فتجمع الطالب على اهتمامات موحـدة تحفـزهم علـى        :التفاعلية واالجتماعية 
مما يعمل ، التفاعل معا ومع المحتوى التعليمي المتبادل بينهم بالتحاور والنقاش والتعليق

  . على تبادل الخبرات والمعلومات بمختلف أشكالها
نتيجة التفاعالت والتشاركات والتعليقات والمناقشات واشتراك كل      :رفةبناء المع 

طالب بنتائج تعلمه أو بحثه يتكون المحتوى بإشراف وتوجيه من المعلم بمـا يـضمن               
  . مصداقيته وصحته
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فتبادل الموارد التعليمية بين الطالب داللة على االعتمـاد المتبـادل            :المشاركة
  . ؤوليات تعلمهم بعضهم البعضسيمية بين الطالب وتحمل موالتشاركية في العملية التعل

يحث االتصال الدائم بين مجموعات الطالب بعضهم الـبعض وبـين            :التواصل
  . من خالل ما تتيحه شبكة فيسبوك من متابعة تتخطى عقبات الزمان والمكان، معلميهم

 تقوم شبكة فيسبوك بتنظيم المحتوى الـذي تمـت مـشاركته           :تنظيم المحتوى 
  . مما ييسر استرجاعه عند الحاجة ،والتعليقات عليه تبعا للتاريخ والوقت الذي تم فيه

وذلك بما يدعمه فيسبوك من التعامل مـع كافـة     :التعامل مع كافة أنماط التعلم    
وتيسير المناقشة والتحاور مما يقلل الخالفات بـين الطـالب    ،  أشكال المحتوى التعليمي  
  . ويحفز التعاون المشترك

بحيث ، مكن استخدام الفيسبوك في تعزيز وتدعيم العالقات بين الطالبوي
يستخدمه الطالب في التواصل مع بعضهم البعض في أي مكان سواء في المنزل أو 

 عبر حائط صفحة متزامنةمعمل الكمبيوتر أو المدرسة في صورة متزامنة أو شبه 
 ,Munoz, C. , Towner)ةوالمؤجلأو في نافذة الرسائل النصية الفورية ، الفيسبوك

T. , 2009 ,2624). 
استخدام الفيسبوك مع   أن(Wohn, D., et al, 2013) فقد أكدت دراسة

 معلومات حول الكليات وتقديم طلبات االلتحاق إيجادطالب الثانوي يلعب دورا كبيرا في 
 . بها

وبين ، كما يسهم الفيسبوك في زيادة التفاعل بين الطالب وبعضهم البعض
وهو ما قد ينتج عنه عالقات إيجابية بين الطالب وبعضهم البعض، ، الب والمعلمالط

وهذا التفاعل ، مما قد يترتب عليه العديد من النتائج اإليجابية، وبين الطالب والمعلم
حيث يساعد المعلمين علي التواصل ، يظهر في صورة اتصاالت تتم عبر شبكة اإلنترنت

والروابط المفيدة ذات ، ات واألحداث الجارية والمتوقعةوالنقاش مع طالبهم حول الواجب
 الطالب فيمكنهم التواصل عبر الفيسبوك مع زمالئهم أما، الصلة بموضوعات الدراسة

وكذلك التعاون في إنجاز التعيينات ، لمناقشة األسئلة المتعلقة بالتعيينات أو االمتحانات
مما يساعد في زيادة ثقة الطالب ة بالمجموعة في بيئة اإلنترنت صوالمشروعات الخا

في أنفسهم نتيجة للمشاركة في المعلومات وتبادلها مع بعضهم البعض وتبادلهم األفكار 
لدراسات أن التواصل بين الطالب والمعلمين يؤدى إلى إيجابية حيث أثبتت اواآلراء، 

 أساتذةفوا كما وجدوا أن الطالب الذين أضا، األكاديميةالنتائج بما في ذلك االنجازات 
لهم كأصدقاء على الفيسبوك يبدوا أكثر استعدادا للتواصل معهم وجها لوجه إذا كانوا 

 مما يؤدي ذلك إلى تعزيز التعليم داخل يعرفونهم بالفعل من خالل استخدام الفيسبوك
  (Sheldon, P.,2015). وخارج الفصول الدراسية
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ه من فوائد ويوضح) ٢٠٩-٢٠٨، ٢٠١٢إبراهيم الفار،(وهو ما يؤكده 
  : للفيسبوك على التعليم والتعلم تتلخص فيما يلي

خالل تكليف  من للمتعلمين فاعلة ومشاركة تعلم إلى التعليم نقل في المساهمة .١
المتعلمين بإضافة موضوعات للحوار ومناقشتها والمشاركة بمعلومات قصيرة 

  . أو صور أو مقاطع فيديو والتعليق عليها
 مرحلة التكامل من خالل إلىم من مرحلة التنافس المساهمة في نقل التعلي .٢

مطالبة جميع المتعلمين بالمشاركة والتعاون في الحوار وإنتاج المعلومات ونشر 
 . الصور ومقاطع الفيديو والروابط وغيرها

روح الطموح في نفوس المتعلمين من خالل تشجيعهم على إنشاء  غرس .٣
لمادة التعليمية ونشرها بينهم وتصميم تطبيقات جديدة على الفيسبوك تخدم ا

 . منهالالستفادة
المساهمة في جعل التعليم والتعلم أكثر متعة ونشاطا وحيوية ومعايشة طوال  .٤

  . اليوم
  

 Video Sharingمشاركة الفيديو : ثالثا
خدمة تسمح للمتعلم بنشر مقاطع الفيديو وإتاحتها عبر " مشاركة الفيديو تعني 

حيث يمكن " والتعليق عليها ، ي النقاش حول هذه المقاطعالويب ومشاركة المتعلمين ف
متعلم أن ينتج مقطع فيديو وينشره مباشرة ليشاهده أالف المستخدمين مما /ألي مستخدم

يفتح أفاقا جديدة للتعلم التزامني وغير التزامني باإلضافة إلي دعم التعلم التعاوني من 
كما ، بين المتعلمين حول هذه المقاطعخالل بيئة اجتماعية قوية تتيح تواصل اجتماعي 

أن مشاركة الفيديو توفر الوقت في االتصال والتواصل حول موضوعات التعلم 
باإلضافة إلي ذلك فالفيديو من الوسائط المهمة التي تبث فاعليتها في تنمية .المتنوعة

ادر المهارات لدي المتعلمين مما يجعل مشاركة الفيديو عبر الويب مصدرا مهما من مص
  )٩٥، ٢٠٠٩، وليد الحلفاوي.(تنمية المهارات لدي المتعلمين

 عمالق مشاركة الفيديو وهو عبارة عن موقع You Tubeاليوتيوب  ويعتبر
.  ميغابايت١٠٠علي آال يتجاوز الواحد منها أكثر من ، مجاني لوضع أشرطة الفيديو

وين حساب في  تكنحيث يستطيعو، وتقوم فكرة الموقع األساسية علي المستخدمين
، الموقع ومن ثم رفع ملفات الفيديو التي يرغبون في مشاركتها مع غيرهم للموقع

ويخدم الموقع جميع فئات مستخدمي النت وال تكاد تجد فئة ال تجده مفيدا لها عند 
وما يميز الموقع هو استخدامه لتقنية الفالش مما يسهل عرض الفيديو  .معرفتها به

حيث يقوم المستخدم برفع ملف ، ية وسرعة كبيرة وبكلفة أقلللمستخدمين بتقنية عال
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 يأوتوماتيك بشكل You Tube ويقوم mpegأو  aviالفيديو بأي صيغة فيديو كـ 
 مما يجعله قابال للعمل علي أغلب أجهزة العرض FLVبتحويلها لصيغة فيديو فالش أو 

  )٢٠٠٦، هيام الحايك(. وأغلب األجهزة من مختلف الشركات
 : موقع اليوتيوبخصائص
خصائص موقع اليوتيوب والتي يمكن سردها فيما  )Duffy,2008,124 (حدد

  : يلي
، يضم الموقع مجموعة كبيرة من محتوى الفيديو بما في ذلك أشرطة الفيديو -

  . و مقاطع تلفزيونية والموسيقى، واألفالم
 .يمكن للمستخدمين غير المسجلين مشاهدة مقاطع الفيديو على الموقع -
 افة عنوان يصف الفيديو إض -
 .يمكن إنشاء قنوات خاصة لكل مستخدم -
احتواء الموقع على مقاطع فيديو مرتبطة بمحتوى الفيديو، حيث يستدل عليها  -

مقطع الفيديو المحمل و الكلمات المستخدمة  من خالل عنوان موقع اليوتيوب
 . في وصفه

ولة االستخدام باإلضافة بعض المميزات والخصائص لموقع اليوتيوب مثل سه
وإضافة التعليقات و تحرير الفيديو مباشرة على االنترنت مثل حذف أي جزء من الفيديو 

إضافة مقاطع صوتية و ، و تدوير مقطع الفيديو األصلي إلى اليمين أو اليسار، األصلي
 . التحكم بدرجة الصوت

 :مميزات اليوتيوب في التعليم
اليوتيوب في  إلى مميزات )Burke,S.,Snydre, S.,2008(تشير دراسة 

  : التعليم كما يلي
 كونها منصة للتفاعل الطالب و ليس مجرد مشاهدة ، تشجع على اإلبداع

  . المحتوى
  يسمح اليوتيوب باالستخدام األمثل لوسائل االتصاالت الجديدة لنقل المعلومات

 .والمعرفة
 يساهم في تعزيز العمل التعاوني بين المتعلمين. 
 و يعمل على بناء ، ليميا حرا يستطيع المشاركة و التقييميخلق مجتمعا تع

 . المحتوى و نشره لزمالئه
 حيث يناسب لتعليم المتعلمين بمراحلهم ، يمكن استخدامه في التعليم مدى الحياة

 . المختلفة و ال سيما كبار السن
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 و يعتبر أحد االعتبارات الهامة لميزانيات ، يعتبر أحد موارد التعليم المجانية
 التعليم 

 سهولة استخدام روابط اليوتيوب في العروض التقديمية كالبوربوينت)MS 
Power Point( ،وفي منصات التعليم االلكتروني كالمودل )Moodle .( 

 أن هناك مجموعة من )Burke,S.,Snydre, S.,2008 (كما أضاف
 :التحديات التي تواجه مستخدم اليوتيوب نوضحها فيما يلي

 ن المقاطع إلى المصداقية و الدقة العلميةتفتقر الكثير م.  
          البد من تحديد دقيق للمحتوى المراد البحث عنه و إال يصعب الوصول إليه في

 .وقت مناسب
              يحتوي الموقع على مواد إعالنية و تعليقات غير مناسبة للمرحلـة العمريـة

  .للمتعلمين
  
  

  . الدعم التعليمي :الثاني المحور
 القصوى، وهو ى فكرة فيجوتسكي عن منطقة النموالدعم التعليمي إل يرجع

الوقت الذي يستطيع فيه المتعلم أن يكون مستعدا لتعلم معلومة ال يمتلك متطلبات التعلم 
حيث ،  تؤهله إلى اكتساب هذه المعلومة بدون مساعدةالتيالمعلومة  أو، السابقة لها

تم مساعدته على بناء يؤكد فيجوتسكي أن المتعلم يمكن أن يكتسب المعرفة إذا ما 
  )٢٠١٤، منصور الصعيدي(. التركيب الذي يضع فيه المعلومة الجديدة

إلى مفهوم الدعم بأنه الدعم البشري من خالل ) Shapiro,2008(ويشير 
يكن المصدر فإن كثير من البحوث  ومهما، المعلم أو الدعم التكنولوجي من خالل البرامج

ها إلى أن الدعم التعليمي المؤثر يوفر للمتعلمين حول استراتيجيات الدعم خلصت نتائج
  . نيل مستوى تحصيل عال

الدعم بأنه توجيه المتعلم نحو ) ١، ٢٠٠٩، محمد عطية خميس(ويوضح 
أو نصب سقاالت التعلم ، من خالل تقديم المساعدة له، تحقيق األهداف التعليمية المطلوبة

وهذا الدعم هو مكون أساس في ، هدافالتي تدعم سيره في االتجاه الصحيح نحو تلك األ
فال يصح أن نترك المتعلم وحده يتحثث طريقه ، العملية التعليمية وهو حق للمتعلم

  . بالمحاولة والخطأ دون دعم ومساندة فيبتعد عن األهداف المطلوبة
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إلى أن فاعلية البرامج في بيئات التعلم ) ٦٦، ٢٠١٣، حلمي موته(كما يشير 
 المساندةحيث تعمل ،  التي توفرها للمتعلموالمساعدة المساندةكم االفتراضية تقاس ب

على نمو مهارات المتعلم من خالل بيئة تعليمية ثرية نشطة توفر له قدر مناسب من 
  . التقدم خالل العملية التعليمية مع توفير قدر من الثقة التخاذ قراراته

فالمتعلم ،  التعلم وآلياتههذا الدعم يعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في وأن
بحاجة دائما إلى مساعدات التشغيل واالستخدام التي تبين له تعليمات التحرك داخل بيئات 

ومعلومات حول التجوال عبر روابطها المتشعبة ، التعلم االفتراضية وكيفية الخروج منها
لصور سواء الموضوعات الفرعية أو الموضوعات الرئيسية وكيفية عرض المعلومات وا

مع عرض أمثلة إضافية عند الحاجة ، والنصوص واالستفادة من الخصائص المختلفة
وهذا ال يتحقق إال في وجود التوجيهات والمساعدات المناسبة التي تحول دون ، إليها

  )٢٠١٠، محمد المرادني، نبيل جاد( .صعوبة إجراءات التعلم
  
  
  
  
  

  أشكال الدعم اإللكتروني
أن أشكال الدعم اإللكتروني تتمثل ) ١، ٢٠٠٩، محمد عطية خميس(ويوضح 

  : في
 واالستمراريساعد المتعلم في الوصول إلى النظام واستخدامه : الدعم التكنولوجي 

  . فيه
 يقدم للمتعلم تعليمات وتوجيهات خاصة بالمحتوى اإللكتروني  :الدعم التعليمي

  . وأنشطته وتدريباته
  : أنماط الدعم
أنماط الدعم  ) ١٢،  ٢٠٠٩،  محمد عطية خميس  ،  زينب السالمي (كل من    أوجز

  : في
 الثابت  الدعمStable Supporting :ظاهر طوال الوقـت   يتسم الدعم الثابت بأنه

 التـي تعلمه المساعدات والتوجيهـات   حيث يقدم للمتعلم في كل خطوة من خطوات  
  . حاجة إليهايشعر المصمم التعليمي للبرنامج أن المتعلم قد يكون في 

  الدعم المرنAdaptable Supporting:   يتسم الدعم المرن بأنه متغير وقابـل 
وهو الذي يحدد متى ،  عنهاالستغناء يتحكم المتعلم في ظهوره أو،  والزواللالختفاء

  . المساعدة والتوجيه وإلى أي مدى يظهر الدعم حسب حاجاته ورغبته في
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  :أنواع الدعم
إلى أنواع من دعامات التعليم ) ٢٦٧، ٢٠١٠،  المرادنيمحمد، نبيل جاد (أشار
  : التي تتمثل في

  دعامات المعالجةProcess Scaffolds :معرفة طريقه   تساعد المتعلم علىالتي
والتتابعات والمسارات التي يجب أن يسلكها وكذلك طريقة التحكم في ، خالل البرامج

نتقال من موقع آلخر داخل المحتوى واال، اختياريةإجبارية أو  البرنامج سواء كانت
نقطة التفرع   خطي أم غير خطي ثم العودة مرة أخرى لنفساالنتقالسواء كان 

  .كالتوجيهات الخاصة بالتجوال داخل البرنامج
  الدعامات الوظيفيةFunction Scaffolds : التي تساعد المتعلم على فهم كيفية

  . الشارحةاستخدام البرنامج واألوامر من خالل األمثلة 
  دعامات المحتوىContent Scaffolds :تساعد المتعلم على تحديد إجاباته من التي 

  . خالل التلميحات
  دعامات ما وراء المعرفةMetacognitive Scaffolds :تساعد المتعلم ليكون التي 

 . على وعي بتعلمه من خالل إدارته للبرنامج وتقييمه وفهمه
  
  

 :توقيت الدعم
 : إلىتوقيت الدعم ) ٢٠١٤،١٨٠، ي الشيخهان(وقد صنف 

  الدعم الفوريmmediate Support:  وهو المتعلق بتقديم المساعدات والتوجيهات
  . للمتعلم فور طلبها

 الدعم المؤجل Delayed Support:  وهو المتعلق بتقديم المساعدات والتوجيهات
  . للمتعلم بعد فترة من طلبها

  : مستويات الدعم
  : إلى مستويات الدعم وأوجزها فيما يلي) ٢٠١٣،  موتهحلمي(وقد أشار 

 وهو الحد األدنى من الدعم الذي يجب توافره في أي ، الدعم الموجز :المستوى األول
  . بيئة تعليمية

 كما يوجد مفتاح لدعم ، ويوجد بداخل كل وحدة، الدعم المتوسط :المستوى الثاني
  . االفتراضيةبيئات التعلم  تجول داخلالمتعلم أسفل كل شاشة ومساعدة المتعلم على ال

 الدعم التفصيلي ن وهو تلميحات تظهر عند وضع مؤشر الماوس  :المستوى الثالث
 . على أي مفتاح من مفاتيح الشاشة

  :خصائص الدعم
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خصائص الدعم فيما ) ١٣، ٢٠٠٩ خميس، عطيةمحمد  زينب السالمي،(ويبين 
  : يلي

 نفسه لمهمة التعليمية بمفرده معتمدا على والدعم حتى يتمكن من أداء االمساندة .  
 االختفاء التدريجي وانخفاض المساعدة المقدمة للمتعلم تدريجيا بزيادة قدرته على 

  . التعلم
     المهمـة ومكوناتهـا واألهـداف     التقدير المستمر لمستوى فهم المتعلم بمعرفـة

  . في عملية التعلمالمطلوب تحقيقها والمعرفة المستمرة بقدرات المتعلم أثناء التقدم 
  الدعم اإللكتروني مؤقت حيث يقدم للمتعلم لمساعدته على القيام بمهام معقدة ليس

نجازها بطريقة صحيحة ويتم إزالتها عندما يصل المتعلم لمـستوى          إفي استطاعته   
 . التمكن المرغوب

 تناولت بالبحث أثر التفاعل والتي) ٢٠١٤، هاني الشيخ(كما أوضحت دراسة 
تات الدعم التعليمي واألسلوب المعرفي للطالب في بيئة التعلم اإللكترونية بين توقي

إلى أهمية تقديم الدعم التعليمي في ، على التحصيل الدراسي وكفاءة التعلم) فيسبوك(
توقيتات مناسبة وفق اإلمكانيات البشرية والمادية للطالب مع توافقه مع األهداف 

   .المطلوب تحقيقها
 أثبتت فاعلية الدعم التعليمي التي) Tracey , et. al,2009( وتناولت دراسة

وتنمية إدراك المتعلم لعملية الكتابة ، في تنمية مهارات التنظيم الذاتي في مجال الكتابة
من خالل استخدام التعلم القائم على ، ر عن وجهة نظرهيباعتبارهما وسيلة للتعب

  . الكمبيوتر والتعلم عبر الويب
توظيف الدعم التعليمي )  Englert , et. al , 2009(اسة بينما أوضحت در

وتأثيره على تحسين مهارات الكتابة لدى التالميذ ذوي ، الويب في برنامج قائم على
صعوبات التعلم وقد بينت النتائج أن الدعم التعليمي أدى إلى تنمية األداء الكتابي خاصة 

  .من الناحية التنظيمية للمحتوى
إلى دراسة أثر التفاعل بين أنماط  )٢٠١١عبد العزيز طلبة، (كما هدفت دراسة 

الدعم اإللكتروني المتزامن و غير المتزامن في بيئة التعلم القائم على الويب و أساليب 
التعلم على التحصيل و تنمية مهارات تصميم و إنتاج مصادر التعلم لدى طالب كلية 

محادثة الكتابية لتقديم نمط الدعم وقد اعتمد البحث على غرف الحوار وال، التربية
، والمنتديات التعليمية في بيئة إدارة المقرر لتقديم نمط الدعم غير المتزامن، المتزامن

وقد ، وكذلك الربط بين غرف الحوار والمنتديات التعليمية لتقديم نمط الدعم المدمج
ية التربية جامعة طالب وطالبة من طالب الفرقة الثانية بكل) ٧٩(تكونت عينة البحث من 

وقد أشارت النتائج إلى تفوق طالب المجموعات التجريبية التي تعرضت ، المنصورة
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مقارنة بطالب  لنمط الدعم االلكتروني المتزامن باستخدام غرفة الحوار الكتابي المباشر
  . المجموعات التي تعرضت لنمط الدعم االلكتروني غير المتزامن ونمط الدعم المدمج

العالقة بين نمط الدعم االلكتروني ) ٢٠١٣، حلمي موته(سة وبينت درا
، ومستويات تقديمه عبر بيئات التعلم االفتراضية في تنمية التحصيل والتفكير االبتكاري

ومستويات الدعم ) المرن/ الثابت (وقد تناول في متغيرات بحثه التفاعل بين نمط الدعم 
 وجود فروق داله لصالح الطالب الذين ىإلحيث أشارت النتائج ، )التفصيلي/ الموجز (

 وجود فروق داله لصالح الطالب الذين تلقوا إلىكما أشارت أيضا ، تلقوا دعما مرنا
إلى جانب وجود داللة لصالح تفاعل كل من نمط الدعم الثابت والمستوى ، دعما تفصيليا

  .التفصيلي
ليمية فاعلية السقاالت التع) ٢٠١٤، منصور الصعيدي(و أثبتت دراسة 

المدعومة الكترونيا في تدريس الرياضيات وفي تنمية مهارات التفكير التوليدي لدى 
وقد ، التالميذ ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية

 على االعتمادأرجع الباحث ذلك إلى ما وفره الدعم التعليمي للطالب من فرصة في 
  . ات الحلأنفسهم والتفكير في خطو
إلى تحديد نوع دعامات التعلم ) ٢٠١٤، وليد يوسف محمد(وهدفت دراسة 

 وتأثيرها االجتماعيةفي بيئة الشبكات ) مقابل االثنين معا، العامة،مقابل الموجهة(األنسب
على تنمية مهارات التخطيط للبحوث اإلجرائية وتنمية االتجاه نحو البحث العلمي 

جها لصالح الدعم العام والدعم العام والموجه معا بالنسبة وجاءت نتائ، وفاعلية الذات
  لمهارات التخطيط للبحوث اإلجرائية

   :إجراءات البحث وأدواته 
  : تصميم المعالجات التجريبية :أوال 

  والـذي  ) ADDIE(قام الباحثان باإلطالع على نمـوذج التـصميم التعليمـي           
  . ات تطبيق النموذجوفيما يلي خطو، يتناسب مع طبيعة البحث الحالي

 Analysisمرحلة التحليل  :المرحلة األولى 
  : تحديد األهداف العامة للنظام التعليمي .١

الهدف العام من النظام التعليمي تنمية األداء المهاري والتحصيل المعرفي 
  .المرتبط به لدى طالب تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة كفرالشيخ

  :  عينة البحثتحليل خصائص-٢
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طالب الفرقة الرابعة شعبة الحاسب االلي بقسم  من عشوائية عينة تم اختيار
عدد الطالب في العينة  وبلغ، تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة كفرالشيخ

، تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات تجريبية وفق التصميم التجريبي للبحث، طالب) ٦٠(
  . طالب) ١٥(قوام كل مجموعة 

  : تحليل المهمات التعليمية .٢
الفرعية للجانب التطبيقي لمقرر  ويقصد بها تحديد المهارات الرئيسية والمهام

وبعد استعراض الجانب التطبيقي لمقرر استخدام الحاسب ، استخدام الحاسب في التعليم
واجهة المقدمة و :اقتصر الجانب التطبيقي على ثمان مهارات رئيسية هي، في التعليم
التعامل مع صندوق ، ١التعامل مع صندوق األدوات ، بيئة العمل في البرنامج، االستخدام
استخدام مكتبة ، التعامل مع الطبقات، ٢حركة العناصر، ١حركة العناصر، ٢األدوات 
  . البرنامج

  . Designمرحلة التصميم  :المرحلة الثانية 
  : األهداف السلوكيةتصميم .١

البحث وتحليل المهارات  وتحليل خصائص عينة، لعامةبعد تحديد األهداف ا
تم ، الرئيسية والمهام الفرعية واألنشطة المرتبطة بمقرر استخدام الحاسب في التعليم

وقد روعي في صياغتها شروط الصياغة الجيدة لألهداف ، تحديد األهداف السلوكية
  . اإلجرائيةالسلوكية 

  : تنظيم المحتوى العلمي .٢
التنظيم المنطقي في تنظيم المحتوى العلمي للمقرر حيث تدرج بع الباحثان ات

  . من البسيط إلى المعقد ومن السهل إلى الصعب
  : تحديد خطة السير في التعلم .٣

تم عرض األجزاء الثمانية للمهارات والمهام التي تـم رفعهـا علـى اليوتيـوب               
  .بمعدل جزء كل أسبوع سواء من خالل صفحة الفيسبوك أو المدونة

   :يار مصادر التعلم المناسبةاخت .٤
األداة األولى وهي العرض من : قدم المحتوى التطبيقي من خالل أداتين هما

والحساب الخاص بها هو " تكنولوجيا التعليم " خالل صفحة فيسبوك الممثلة بعنوان 
kahouf.kahouf1@gmail.comيل المحتوى التطبيقي لألجزاء  وذلك بعد تسج

ورفع هذه األجزاء الثمانية على حساب خاص من  Snagit 9الثمانية من خالل برنامج 
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 وربط هذه األجزاء الثمانية من خالل روابط على تدوينات بداخل صفحة youtubeخالل 
واألداة الثانية وهي العرض من خالل مدونة شخصية خاصة بالباحثين تم ، الفيسبوك

 وعنوانها هو" مدونة تكنولوجيا التعليم "  باسم Wordpressاءها بواسطة إنش
http://edu-tech-kfs.com/  وقد تم ربط األجزاء الثمانية على المدونة من خالل

   youtube عمل تدوينات بروابط مع األجزاء الثمانية من خالل
   :تصميم أدوات القياس محكية المرجع .٥

ث الحالي في بطاقة مالحظة األداء المهاري تمثلت أدوات القياس في البح
واختبار تحصيلي للجانب المعرفي المرتبط بالمهارات ، للمهارات والمهام موضع الدراسة

  . وسيتم ذكرها تفصيليا في موضع الحق من البحث، والمهام موضع الدراسة
 Developmentمرحلة التطوير التعليمي  :المرحلة الثالثة

تعليمي لمجموعة من الدروس التطبيقية الخاصة ببرنامج تم إعداد المحتوى ال
macro media flash8 والذي يستخدم في تصميم وإنتاج البرمجيات التعليمية .  

وقد روعي عند إعداد هذا المحتوى االلتزام بأهداف المقرر وكذلك بتوصيف 
يم بكلية وقد تم عرض المحتوى على مجموعة من الزمالء بقسم تكنولوجيا التعل، المقرر

بهدف التأكد من دقة المحتوى العلمي ومطابقته   جامعة كفر الشيخ-التربية النوعية
وتم إجراء التعديالت المطلوبة على المدونة وصفحة ، لألهداف وتوصيف المقرر

  .  لقطات الفيديو والتدوينات بما يتناسب مع متغيرات البحث الحاليإضافةالفيسبوك من 
 Implementationلة التطبيق مرح :المرحلة الرابعة 

  .  للمعالجات على مجموعات البحثالفعليالتطبيق 
   Evaluationمرحلة التقويم  :المرحلة الخامسة 

هدفت هذه المرحلة إلى التعرف على مدى فاعلية المعالجات التجريبية في تحقيق 
لتجربة الحالي من خالل ا وتم تنفيذ هذه المرحلة في البحث، األهداف المرجوة منها

  . وسوف يتم ذكرهما في موقع الحق، والتجربة األساسية للبحث، االستطالعية
  : ثانيا إعداد أدوات القياس

  .  االختبار التحصيلى-١
تم إعداد االختبار التحصيلى من خـالل إتبـاع عـدد مـن الخطـوات يـتم                  

  :توضيحها فيما يلي
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  : تحديد الهدف من االختبار-١-١
االختبار وهو قيـاس الجانـب المعرفـي المـرتبط          حيث تم تحديد الهدف من      

بالجانب التطبيقي لمقرر الحاسوب في التعليم لـدى طـالب الفرقـة الرابعـة شـعبة                
 كليـة التربيـة النوعيـة جامعـة كفـر          – بقسم تكنولوجيا التعليم     ياآللمعلم الحاسب   

 macro media flashالشيخ والمتمثل في إكـساب مهـارات اسـتخدام برنـامج     
  . يم وإنتاج البرمجيات التعليمية لتصم8
  : بناء االختبار-٢-١

تم بناء االختبار وصياغة مفرداتـه بمـا يتناسـب مـع مـستويات الطـالب         
-Alمن خالل احـد تطبيقـات إنتـاج االختبـارات االلكترونيـة الجـاهزة               ،  وقدراتهم

Hella 1.0   ألسـئلة االختبـار فـي صـورته األوليـة      اإلجمـالي وقد وصل العـدد 
تم حذف سؤالين أثناء إعداد االختبـار فـي صـورته النهائيـة وذلـك               ،  االسؤ) ٤٧(

بعد عرضه على مجموعة من الـزمالء بقـسم تكنولوجيـا التعلـيم بكليـة التربيـة                 
  .  جامعة كفر الشيخ-النوعية

وقد تم إعداد مفردات االختبار التحصيلى من خـالل اسـتخدام نـوعين مـن               
  : األسئلة وهما

    تكونـت أسـئلة االختيـار مـن متعـدد مـن            : عددأسئلة االختيار من مت
وقـد راعـى الباحثـان      ،  سؤاال ويشتمل السؤال على عدد من البـدائل       ) ١٩(

وعلـى الطالـب أن يختـار اإلجابـة     ، أال تقل عدد البدائل عن أربعـة بـدائل      
  . الصحيحة من بين هذه البدائل من خالل النقر عليها بمؤشر الفأرة

   ٢٨(أسـئلة الـصواب والخطـأ مـن         وتكونـت    :أسئلة الصواب والخطأ (
سؤاال وعلى الطالـب أن يقـوم بـالنقر بمؤشـر الفـأرة صـواب إذا كانـت          

  . اإلجابة صحيحة والنقر على خطأ إذا كانت اإلجابة خاطئة
   :تعليمات االختبار-٣-١

تم صياغة تعليمات االختبار بشكل واضـح ليـتمكن الطالـب مـن اإلجابـة               
ات شـكل أسـئلة االختبـار وطريقـة اإلجابـة           وقد وضحت التعليم  ،  بسرعة وسهولة 

  . وتم توضيح مدة االختبار والهدف منه، عنها
  : تحديد زمن االختبار--٤-١

تم تحديد زمن االختبار أثناء تقنين االختبار مـن خـالل حـساب المتوسـط               



 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة ) الثالث الجزء ١٧١: (ة األزهر، العددمجلة كلية التربية، جامع
 

 -٦٠٧-

بين المدة التي احتاجها أول طالب لالنتهـاء مـن االختبـار والمـدة التـي احتاجهـا               
) ٣٠(هاء من االختبار وبنـاء عليـه تـم تحديـد زمـن االختبـار ب            آخر طالب لالنت  

  . دقيقة
  :تقنين االختبار--٥-١

  : وقد تم ذلك من خالل ما يلي
بعـد االنتهـاء مـن الـصورة األوليـة لالختبـار تـم               :صدق االختبار -١-٥-١

عرضه على مجموعة من الزمالء بقسم تكنولوجيا التعلـيم بكليـة التربيـة النوعيـة               
كفر الشيخ للتعرف على آرائهـم واالسـتفادة منهـا فـي تعـديل مفـردات                 جامعة   -

االختبار والتحقق مـن الـصدق الظـاهري لالختبـار والتأكـد مـن قـدرة مفـردات            
االختبار على تحقيق األهداف المنـشودة والتعـرف علـى مـدى صـالحية االختبـار           

عاد وقد أشار المحكمـون إلـى بعـض التعـديالت تـم علـى أثرهـا اسـتب            ،  للتطبيق
مفردتين من مفردات أسئلة الصواب والخطأ، وبعـد إعـداد االختبـار فـي صـورته                

سـؤاال مـن   ) ١٩(مفـردة مقـسمة إلـى      ) ٤٥(النهائية أصبح عدد مفردات االختبار      
  .سؤاال من أسئلة الصواب والخطأ) ٢٦(، أسئلة االختيار من متعدد

ب بلغـت   تم تطبيق االختبـار علـى عينـة مـن الطـال            :ثبات االختبار -٢-٥-١
وكان الهدف من تطبيق االختبار قيـاس ثبـات االختبـار وذلـك عنـد               ،  طالب) ١٠(

وقد تم التحقق من ثبـات االختبـار باسـتخدام طريقـة            ،  إجراء االختبار أكثر من مرة    
وبحـساب  ،  إعادة االختبار بعد مرور أسبوعين من تـاريخ التطبيـق األول لالختبـار            

بـين درجـات الطـالب فـي كـال          "  Spearmanسـبيرمان "معامل االرتباط بطريق    
% ٩٢,٨وجـد أن معامـل ثبـات االختبـار بلـغ             Spssالمرتين باستخدام برنـامج     

  . وانه جاهز للتطبيق، مما يعنى أن االختبار على درجة عالية من الثبات
   إعداد بطاقة المالحظة-٢

تم إعداد بطاقة مالحظة األداء المهاري المحتوى التعليمي لمجموعة من 
والذي يستخدم في  macro media flash8وس التطبيقية الخاصة ببرنامج الدر

ضوء األهداف التعليمية وتحليل المهارة والمحتوي ، تصميم وإنتاج البرمجيات التعليمية
  : وقد مرت عملية إعداد بطاقة المالحظة بعدد من الخطوات كما يلي، التعليمي للبرنامج

  :  تحديد الهدف من البطاقة-١-٢
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ف البطاقة إلي مالحظة الجانب المهاري أو األدائي الخاص بمقرر استخدام تهد
الحاسب في التعليم لطالب الفرقة الرابعة شعبة معلم الحاسب االلي بقسم تكنولوجيا 

  . التعليم
  :  الصورة األولية للبطاقة-٢-٢

مهارات رئيسية تحتوي كل مهارة علي عدد ) ٨(تكونت بطاقة المالحظة من 
مهارة ) ٥٢(وقد بلغ عدد المهارات المكونة لبطاقة المالحظة ل، ارات الفرعيةمن المه

  :متفرعة كالتالي
  . مهارات) ٣( : صفحة واجهة البرنامجإظهار -
  . مهارات) ٧( :تحديد خصائص الفيلم -
استخدام أكبر عدد ممكن من أدوات صندوق األدوات في عمل منظـر لمركـب        -

 . اتمهار) ١٠( :وبها صياد ومياه وخالفه
 . مهارات) ٥( :عمل حركة إطار يتلو إطار لشكل حلزوني -
 . مهارات) ٤( :عمل تحول للشكل من نجمة إلي هالل -
عمل تحول في حركة عربة تبدأ من يسار الشاشة إلي يمينها علي أن تكـون                -

  . مهارات) ٧( :مسرعة في البداية ولونها مائل للزرقة
 . مهارات) ١٠( :عمل ماسك علي شكل مربع لصورة -
  . مهارات) ٦( :عمل اختبار اختيار من متعدد -

درجة علي حسب العدد ) ١٠٤(وتم تقدير الدرجة الكلية لبطاقة المالحظة ب 
) ٢(أدى بصورة صحيحة ((الكلي للمهارات من خالل تحديد ثالث مستويات بالتدريج 

وي للتحقق من مهارات الطالب ومست)) درجة) ٠(لم يؤد ، درجة) ١(أدى وأخطأ ، درجة
أمام المستوي الذي يدل علي علي (/) أدائهم للمهارات المطلوبة ويتم وضع عالمة 

  .مستوي أداء الطالب للمهارة المحددة
  صدق بطاقة المالحظة-٣-٢

للتأكد من صدق البطاقة تم عرضها علي مجموعة من المحكمين والخبراء 
 أرائهم حول مدي وذلك بهدف التعرف علي، والمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم

، مناسبة بطاقة المالحظة لقياس أداء الطالب ومدي ارتباط األداء السلوكي بالمهارات
ومدي دقة الصياغة العلمية لمفردات البطاقة وكفايتها لوصف األداء وقد أشار المحكمون 
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 أصبحت البطاقة في صورتها حتىوتم إجراء التعديالت المناسبة ، إلي بعض المقترحات
  .ية وجاهزة للتطبيقالنهائ

  ثبات بطاقة المالحظة-٤-٢
المالحظة تم تطبيقها علي عينة استطالعية مكونة من  للتأكد من ثبات بطاقة

ومن خالل تطبيق أسلوب اتفاق المالحظين في حساب الثبات تم تخصيص ، طالب) ١٠(
 عالمةبوضع ) الباحثان(وقام المالحظان ، بطاقتي مالحظة لكل طالب بطاقة مع كل باحث

أمام مستوي أداء كل مهارة بعد ذلك تم حساب نسبة االتفاق بين المالحظين ) /(
، وقد حصلت بطاقة المالحظة علي "Alfa-cronbach  كرونباخ"باستخدام معادلة 
تقريبا وهي نسبة اتفاق عالية مما يعني ثبات بطاقة المالحظة %) ٨٤(نسبة اتفاق بلغت 

 .وصالحيتها للتطبيق
 االستطالعية للبحث جربةالت: ثالثا

طالب الفرقة الرابعة  من عشوائية عينة على للبحث االستطالعية التجربة أجريت
، الشيخ  بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة كفراآلليشعبة الحاسب 

   .طالب) ١٠(عدد الطالب في العينة  وبلغ
 التجربة األساسية للبحث :رابعا

 وكذلك الخبراء، رأي استطالع خالل من الرقمي المحتوى طوضب إجازة بعد
وبطاقة  التحصيلي االختبار من كل وثبات صدق من التأكد وبعد، التجريب االستطالعي

  : اإلجراءات التالية وفق األساسية التجربة تنفيذ تم فقد، المالحظة لألداء المهاري
 :للبحث التجريبي التصميم تحديد .١

 –المدونة  (٢أداة الويب: األول، مستقلين متغيرين على الحالي البحث اشتمل
الدعم اإللكتروني بجانب الدعم (نمط الدعم : الثاني المستقل المتغير أما ،)الفيسبوك

  ). الدعم اإللكتروني فقط–ل المعمل التقليدي داخ
 : تحديد عينة البحث .٢

 بقـسم  لـي اآلطالب الفرقة الرابعة شعبة الحاسب  من عشوائية عينة تم اختيار
عدد الطالب في العينة  وبلغ، الشيخ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة كفر

، تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات تجريبية وفق التصميم التجريبي للبحث         ،  طالب) ٦٠(
   .طالب) ١٥(قوام كل مجموعة 

  : تنفيذ التجربة األساسية للبحث .٣
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 :البحث ألدوات القبلي التطبيق-١-٣
 على، التحصيلي وبطاقة المالحظة االختبار في المتمثلة البحث أدوات طبقت
 األربعة التجريبية المجموعات

 :الرقم المحتوى دراسة-٢-٣
 التجريبية للمجموعات الطالب على البحث ألدوات القبلي التطبيق من االنتهاء بعد

برفع  باحثانال قام حيث الرقمي؛ المحتوى دراسة في المجموعات األربعة، بدأت
المحتوي الرقمي لألجزاء الثمانية للمهارة على المدونة وصفحة الفيسبوك بمعدل جزء 

وتم تقديم الدعم التقليدي لطالب المجموعات التي تدرس بالدعم ، كل أسبوع تقريبا
اإللكتروني بجانب الدعم التقليدي داخل المعمل من خالل المحاضرات العملية داخل 

تقديم الدعم االلكتروني فقط لطالب المجموعات التي تدرس بالدعم بينما تم ، المعمل
 .  محل الدراسة٢االلكتروني من خالل التواصل معهم من خالل أدوات الويب

 البحث  ألدوات البعدي التطبيق-٣-٣
 في المتمثلة البحث أدوات طُبقت الرقمي، المحتوى دراسة من االنتهاء بعد

 الحصول بهدف األربعة التجريبية على المجموعات الحظة،التحصيلي وبطاقة الم االختبار
  . وهي األداء المهاري والتحصيل المرتبط به للبحث التابعة بالمتغيرات تتعلق بيانات على

  
  
 :للبيانات اإلحصائية المعالجة :خامسا

 إلجراء المعالجات " SPSS " برنامج استخدم الباحثان البحث فروض الختبار
 تكافؤ عن للكشف االتجاه أحادي التباين أسلوب م استخدامت حيث اإلحصائية،

القبلي،  االختبار درجات في المجموعات بين داللة الفروق بحساب وذلك المجموعات،
 المجموعات بين الفروق داللة عن للكشف االتجاه ثنائي التباين أسلوب كما تم استخدام

 بين الفروق اتجاه لمعرفة المتعددة للمقارنات توكي واختبار، البعدي درجات االختبار في
  .المجموعات

 :نتائج البحث
 :التجريبية المجموعات تكافؤ: أوالً

 وذلك األربعة، التجريبية للمجموعات القبلي التحصيلي االختبار نتائج تحليل تم
 بين الفروق بحساب وذلك التجربة، قبل المجموعات تكافؤ على مدى التعرف بهدف
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 تحليل أسلوب ذلك في استخدم وقد، القبلي بدرجات التحصيل يتعلق فيما المجموعات
  . االتجاه أحادي التباين

 تحليل التباين أحادي االتجاه للمجموعات أسلوبوالجدول التالي يوضح نتائج 
  . األربع لدرجات التحصيل القبليةالتجريبي

  داللة الفروق بين المجموعات في درجات التحصيل القبلي) ٢(جدول 

  Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

 الداللة

 Between 
Groups 

غير  153. 1.826 11.661 3 34.983
 دالة

 Within التحصيل
Groups 

357.600 56 6.386    

 Total 392.583 59     

 في األربعة التجريبية المجموعات بين فروق توجد ال أنه )٢(جدول  من يتضح
 دالة غير وهي 1.826 التحصيلي االختبار في)ف( قيمة بلغت حيث، التحصيل درجات

  0.05ى  مستو عند
 التجريبية للمجموعات القبلي بطاقة مالحظة األداء المهاري نتائج تحليل كما تم

 وذلك التجربة، قبل المجموعات تكافؤ أيضا على مدى التعرف بهدف وذلك األربعة،
 وقد، القبلية ة المالحظةبدرجات بطاق يتعلق فيما المجموعات بين الفروق بحساب
  . االتجاه أحادي التباين تحليل أسلوب ذلك أيضا في استخدم

 تحليل التباين أحادي االتجاه للمجموعات أسلوبوالجدول التالي يوضح نتائج 
  . األربع لدرجات األداء المهاري القبليةةالتجريبي

   القبليداللة الفروق بين المجموعات في درجات األداء المهاري) ٣(جدول 

 Sum of  األداة
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

 الداللة

 Between 
Groups 

غير  803. 330. 1.972 3 5.917
 دالة
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األداء 
 المهاري

Within 
Groups 

334.267 56 5.969    

 Total 340.183 59     

 في األربعة التجريبية المجموعات بين فروق توجد ال أنه )٣(جدول  من يتضح
 غير وهي 0.330 التحصيلي االختبار في)ف( قيمة بلغت حيث، األداء المهاري جاتدر

 0.05ى  مستو عند دالة
 المجموعات ومما سبق فإن نتائج تجانس المجموعات تشير إلى تكافؤ

ترجع  التجربة بعد تظهر فروق أي وأن التجربة، إجراء في البدء قبل األربعة التجريبية
  . للبحث المستقلة اتالمتغير في لى االختالفإ

  :تحليل النتائج وتفسيرها: ثانيا
و الدعم )  الفيسبوك–المدونة  (٢هدف البحث إلى قياس أثر التفاعل بين أدوات الويب 

)  الدعم اإللكتروني فقط–الدعم اإللكتروني بجانب الدعم التقليدي داخل المعمل (التعليمي 
 لمقرر استخدام الحاسب في التعليم لدى  المهاريباألداءعلى التحصيل المعرفي المرتبط 

 كلية التربية – بقسم تكنولوجيا التعليم اآلليطالب الفرقة الرابعة شعبة معلم الحاسب 
وفيما يلي عرض للنتائج المرتبطة بالتحصيل وباألداء ، النوعية جامعة كفر الشيخ

  . المهاري
 :بالتحصيل المرتبطة البحث تساؤالت على اإلجابة-١

 أسلوب الباحثان استخدم بالتحصيل المرتبطة البحثية الفروض صحة روالختبا
 المتغير المستقل األول وهو مستويات بين الفروق ثنائي االتجاه لحساب التباين تحليل

الدعم  وهو الثاني المستقل المتغير ومستويات)  الفيسبوك–المدونة  (٢أدوات الويب 
) م اإللكتروني فقط الدع–التقليدي داخل المعمل الدعم اإللكتروني بجانب الدعم (التعليمي 

 المتغير مستويات بين التفاعل تأثير إلى باإلضافة التحصيل، على تأثيرهما بداللة وذلك
، التحصيل على تأثيرهما بداللة الثاني المستقل المتغير األول ومستويات المستقل

  . علق بالتحصيلويوضح الجدول التالي نتائج تحليل التباين الثنائي فيما يت
 والدعم التعليمي والتفاعل بينهما ٢تحليل التباين ثنائي االتجاه ألدوات الويب) ٤(جدول 

 فيما يتعلق بالتحصيل
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Source 

Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

 الداللة

٢ادوات الويب  دال 000. 47.317 836.267 1 836.267 

 دال 017. 6.035 106.667 1 106.667 الدعم التعليمي

 * ٢أدوات الويب
 الدعم التعليمي

 دال 003. 9.430 166.667 1 166.667

       

على التحصيل )  الفيسبوك–المدونة  (٢ما أثر اختالف أدوات الويب  :األولالتساؤل 
 المهاري لمقرر استخدام الحاسب في التعليم لدى طالب الفرقة باألداءالمعرفي المرتبط 

 كلية التربية النوعية جامعة – بقسم تكنولوجيا التعليم اآللي شعبة معلم الحاسب الرابعة
  ؟فر الشيخك

  :  على التساؤل السابق تم اختبار صحة الفرض التاليولإلجابة
بين متوسطي درجات ) ٠,٠٥ (ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى :األولالفرض 

 ٢اللتين درستا باستخدام أدوات الويب الكسب الفعلي في التحصيل لطالب المجموعتين 
  . ) الفيسبوك–المدونة (

 بين مستويي إحصائيا الجدول السابق يتضح وجود فرق دال إلىوبالنظر 
قيمة ف بلغت  أن يتضح حيث ) الفيسبوك–المدونة ( موضع البحث ٢أدوات الويب 

 إحصائيا وجود فرق دال إلىوذلك يشير  ، 0.05 وهي قيمة دالة عند مستوى 47.31
 اختالف أداة إلىمتوسطي درجات الطالب في االختبار التحصيلي البعدي يرجع  بين

  . بصرف النظر عن نمط الدعم)  الفيسبوك-المدونة (٢الويب 
 متوسط درجات الطالب الذين استخدموا الفيسبوك أنولتحديد اتجاه الفرق وجد 

  .  32.60موا المدونة بينما بلغ متوسط درجات الطالب الذين استخد، 40.06بلغ 
 بين متوسطي إحصائياسبق وجد الباحثان وجود فرق دال   ماإلى وبالنظر

  . درجات الطالب في االختبار التحصيلي لصالح الفيسبوك بصرف النظر عن أسلوب الدعم
  :  ليصبح كالتالياألولبناء على ما سبق تم رفض الفرض 
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توسطي درجات الكسب بين م) ٠,٠٥ (يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى
 ٢الفعلي في التحصيل لطالب المجموعتين اللتين درستا باستخدام أدوات الويب 

لصالح )  الفيسبوك–المدونة (المصحوبة بنمط تسجيل الشاشة للمحتوى االلكتروني 
  . الفيسبوك

الدعم اإللكتروني بجانب الدعم (ما أثر اختالف الدعم التعليمي  :التساؤل الثاني
 باألداءعلى التحصيل المعرفي المرتبط )  الدعم اإللكتروني فقط– داخل المعمل التقليدي

المهاري لمقرر استخدام الحاسب في التعليم لدى طالب الفرقة الرابعة شعبة معلم 
  ؟التربية النوعية جامعة كفر الشيخ كلية – بقسم تكنولوجيا التعليم اآلليالحاسب 

  : تبار صحة الفرض التالي على التساؤل السابق تم اخولإلجابة
بين متوسطي درجات ) ٠,٠٥ (ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى :الفرض الثاني

الكسب الفعلي في التحصيل لطالب المجموعتين اللتين درستا باستخدام الدعم التعليمي 
 . ) الدعم اإللكتروني فقط–الدعم اإللكتروني بجانب الدعم التقليدي داخل المعمل (

 بين مستويي الدعم إحصائيا الجدول السابق يتضح وجود فرق دال إلىظر وبالن
 الدعم –الدعم اإللكتروني بجانب الدعم التقليدي داخل المعمل (التعليمي موضع البحث 

 وهي قيمة دالة عند مستوى 6.035قيمة ف بلغت  أن يتضح حيث  )اإللكتروني فقط
متوسطي درجات الطالب في  بين إحصائيا وجود فرق دال إلىوذلك يشير  ، 0.05

الدعم اإللكتروني بجانب ( اختالف الدعم التعليمي إلىاالختبار التحصيلي البعدي يرجع 
  . ٢بصرف النظر عن أداة الويب)  الدعم اإللكتروني فقط–الدعم التقليدي داخل المعمل 

 متوسط درجات الطالب الذين تلقوا الدعم أنولتحديد اتجاه الفرق وجد 
بينما بلغ متوسط درجات  ، 37.667روني بجانب الدعم التقليدي داخل المعمل بلغ اإللكت

  .  32.60 الطالب تلقوا الدعم اإللكتروني
 بين متوسطي إحصائياسبق وجد الباحثان وجود فرق دال   ماإلى وبالنظر

درجات الطالب في االختبار التحصيلي لصالح الدعم اإللكتروني بجانب الدعم التقليدي 
  .٢خل المعمل بصرف النظر عن أداة الويبدا

  : بناء على ما سبق تم رفض الفرض الثاني ليصبح كالتالي
بين متوسطي درجات الكسب ) ٠,٠٥ (يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى

الدعم (الفعلي في التحصيل لطالب المجموعتين اللتين درستا باستخدام الدعم التعليمي 
لصالح الدعم )  الدعم اإللكتروني فقط–ليدي داخل المعمل اإللكتروني بجانب الدعم التق

  .اإللكتروني بجانب الدعم التقليدي داخل المعمل
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و نمط )  الفيسبوك–المدونة  (٢ما أثر التفاعل بين أدوات الويب  :التساؤل الثالث
)  الدعم اإللكتروني فقط–الدعم اإللكتروني بجانب الدعم التقليدي داخل المعمل (الدعم 

 المهاري لمقرر استخدام الحاسب في التعليم لدى باألداءلى التحصيل المعرفي المرتبط ع
التربية  كلية – بقسم تكنولوجيا التعليم اآلليطالب الفرقة الرابعة شعبة معلم الحاسب 

  ؟النوعية جامعة كفر الشيخ
  :  على التساؤل السابق تم اختبار صحة الفرض التاليولإلجابة
بين ) ٠,٠٥ (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى :الفرض الثالث

متوسطات درجات الكسب الفعلي في التحصيل لطالب المجموعات التي درست باستخدام 
الدعم اإللكتروني (والدعم التعليمي )  الفيسبوك–المدونة  (٢التفاعل بين أدوات الويب 

  . )ي فقط الدعم اإللكترون–بجانب الدعم التقليدي داخل المعمل 
  الجدول السابق يتضح وجود فروق دالة احصائيا بين التفاعل بينإلىوبالنظر 

الدعم اإللكتروني بجانب الدعم (و الدعم التعليمي )  الفيسبوك–المدونة  (٢أدوات الويب 
 9.430قيمة ف بلغت  أن يتضح حيث، ) الدعم اإللكتروني فقط–التقليدي داخل المعمل 
  بينإحصائيا وجود فروق دالة إلىوذلك يشير  ، 0.05ستوى وهي قيمة دالة عند م

أدوات   التفاعل بينإلىمتوسطات درجات الطالب في االختبار التحصيلي البعدي ترجع 
الدعم اإللكتروني بجانب الدعم (و الدعم التعليمي )  الفيسبوك–المدونة  (٢الويب 

ديد اتجاه الفروق استخدم ولتح، ) الدعم اإللكتروني فقط –التقليدي داخل المعمل 
الباحثان اختبار توكي للمقارنات المتعددة بين المجموعات التجريبية فيما يتعلق 

  . بالتحصيل
المقارنات المتعددة للتفاعل بين المتغيرات المستقل للبحث فيما يتعلق ) ٥(جدول 

  بالتحصيل
Tukey HSDa 

Subset for alpha = 0.05 
 N 1 2 3 المجموعات

بعةالرا  15 29.6000   
  35.6000  15 الثالثة

 39.7333   15 االولى
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 40.4000   15 الثانية

Sig.  1.000 1.000 .972 

 بين إحصائياوجد الباحثان وجود فروق دالة ) ٥( الجدول إلى وبالنظر
أدوات   التفاعل بينإلىمتوسطات درجات الطالب في االختبار التحصيلي البعدي ترجع 

الدعم اإللكتروني بجانب الدعم (و الدعم التعليمي )  الفيسبوك–لمدونة ا (٢الويب 
  : اتجاهها كتالي)  الدعم اإللكتروني فقط–التقليدي داخل المعمل 

 درست التي ةالتجريبي لصالح طالب المجموعة إحصائياوجود فروق دالة  -
  . بالتفاعل بين الفيسبوك و الدعم التعليمي اإللكتروني على التحصيل

 بين متوسطي درجات الطالب الذين درسوا إحصائيام وجود فروق دالة عد -
والفيسبوك والدعم ، بالتفاعل بين الفيسبوك و الدعم التعليمي اإللكتروني

  . التعليمي اإللكتروني بجانب الدعم التقليدي داخل المعمل على التحصيل
 ضلأف أن اتضح المجموعات بين المتعددة المقارنات تلك عرض خالل ومن

 ويليها ،)الفيسبوك والدعم اإللكتروني(الثانية التي استخدم المجموعة هي المجموعات
الفيسبوك و الدعم اإللكتروني بجانب الدعم التقليدي (استخدمت التي األولىالمجموعة 

حيث ال توجد فروق دالة بين المجموعة األولى والثانية بينما تلتهما ) داخل المعمل
الدعم (رابعة التي درستا بالتفاعل بين المدونة والدعم التعليمي المجموعة الثالثة وال

حيث وجدت ، ) الدعم اإللكتروني فقط–اإللكتروني بجانب الدعم التقليدي داخل المعمل 
 .  والثانية والمجموعة الثالثة والرابعةاألولى بين كل من المجموعة إحصائيافروق دالة 

  :  ليصبح كالتاليبناء على ما سبق تم رفض الفرض الثالث
بين متوسطات درجات ) ٠,٠٥ (توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

 الكسب الفعلي في التحصيل لطالب المجموعات التي درست باستخدام التفاعل بين أدوات
الدعم اإللكتروني بجانب الدعم (الدعم التعليمي و)  الفيسبوك–المدونة  (٢الويب 

 درست التيلصالح طالب المجموعة ) لدعم اإللكتروني فقط ا–التقليدي داخل المعمل 
  .بالتفاعل بين الفيسبوك والدعم اإللكتروني

 :باألداء المهاري المرتبطة البحث تساؤالت على اإلجابة-٢
 الباحثان استخدم  المهاريباألداء المرتبطة البحثية الفروض صحة والختبار

المتغير المستقل األول  مستويات بين لفروقا ثنائي االتجاه لحساب التباين تحليل أسلوب
 وهو الثاني المستقل المتغير ومستويات)  الفيسبوك–المدونة  (٢أدوات الويب  وهو

 الدعم –الدعم اإللكتروني بجانب الدعم التقليدي داخل المعمل (الدعم التعليمي 
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 التفاعل تأثير لىإ باإلضافة  المهاري،األداء على تأثيرهما بداللة وذلك) اإللكتروني فقط
 تأثيرهما بداللة الثاني المستقل المتغير األول ومستويات المستقل المتغير مستويات بين
ويوضح الجدول التالي نتائج تحليل التباين الثنائي فيما يتعلق ،  المهارياألداء على

  . باألداء المهاري
لتعليمي والتفاعل بينهما  و الدعم ا٢تحليل التباين ثنائي االتجاه ألدوات الويب) ٦(جدول 

   المهاريباألداءفيما يتعلق 

Source 

Type III 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

 الداللة

٢ الويبأدوات  1050.017 1 1050.01
7 

 دال 001. 13.158

التعليمي الدعم  دال 036. 4.637 370.017 1 370.017 

 * ٢أدوات الويب
 الدعم التعليمي

 

 دال 003. 9.476 756.150 1 756.150

       

على األداء )  الفيسبوك–المدونة  (٢ما أثر اختالف أدوات الويب  :التساؤل الرابع
المهاري لمقرر استخدام الحاسب في التعليم لدى طالب الفرقة الرابعة شعبة معلم 

  ؟التربية النوعية جامعة كفر الشيخ كلية – بقسم تكنولوجيا التعليم اآلليالحاسب 
  :  على التساؤل السابق تم اختبار صحة الفرض التاليلإلجابةو

بــين ) ٠,٠٥ (ال يوجــد فــرق دال إحــصائيا عنــد مــستوى :الفــرض الرابــع
متوسطي معدل األداء لطالب المجمـوعتين اللتـين درسـتا باسـتخدام أدوات الويـب            

 . ) الفيسبوك–المدونة  (٢
 بين مستويي صائياإح الجدول السابق يتضح وجود فرق دال إلىوبالنظر 

قيمة ف بلغت  أن يتضح حيث ) الفيسبوك–المدونة ( موضع البحث ٢أدوات الويب 
 إحصائيا وجود فرق دال إلىوذلك يشير  ، 0.05 وهي قيمة دالة عند مستوى 13.158



 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة ) الثالث الجزء ١٧١: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
  

 -٦١٨-

 ٢ اختالف أداة الويب إلى المهاري البعدي يرجع األداءمتوسطي درجات الطالب في  بين
  . بصرف النظر عن الدعم التعليمي)  الفيسبوك-المدونة(

 متوسط درجات الطالب الذين استخدموا الفيسبوك أنولتحديد اتجاه الفرق وجد 
  .  79.867بينما بلغ متوسط درجات الطالب الذين استخدموا المدونة ، 88.233بلغ 

 بين متوسطي إحصائيابق وجد الباحثان وجود فرق دال   ماسإلى وبالنظر
  .  المهاري لصالح الفيسبوك بصرف النظر عن الدعم التعليمياألداء درجات الطالب في

  :  ليصبح كالتالياألولبناء على ما سبق تم رفض الفرض 
 األداءبين متوسطي درجات ) ٠,٠٥ (يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى

 –المدونة  (٢المهاري لطالب المجموعتين اللتين درستا باستخدام أدوات الويب 
  .  لصالح الفيسبوك)الفيسبوك

الدعم اإللكتروني بجانب الدعم (ما أثر اختالف الدعم التعليمي  :التساؤل الخامس
على األداء المهاري لمقرر استخدام )  الدعم اإللكتروني فقط–التقليدي داخل المعمل 

 بقسم تكنولوجيا اآلليالحاسب في التعليم لدى طالب الفرقة الرابعة شعبة معلم الحاسب 
  ؟التربية النوعية جامعة كفر الشيخ كلية –يم التعل

  :  على التساؤل السابق تم اختبار صحة الفرض التاليولإلجابة
 بين متوسطي  )٠,٠٥ (ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى :الفرض الخامس

الدعم (معدل األداء لطالب المجموعتين اللتين درستا باستخدام الدعم التعليمي 
 . ) الدعم اإللكتروني فقط– الدعم التقليدي داخل المعمل اإللكتروني بجانب
 بين مستويي الدعم إحصائيا الجدول السابق يتضح وجود فرق دال إلىوبالنظر 

 الدعم –الدعم اإللكتروني بجانب الدعم التقليدي داخل المعمل (التعليمي موضع البحث 
ة دالة عند مستوى  وهي قيم4.637قيمة ف بلغت  أن يتضح حيث  )اإللكتروني فقط

متوسطي درجات الطالب في   بينإحصائيا وجود فرق دال إلىوذلك يشير  ، 0.05
الدعم اإللكتروني بجانب الدعم ( اختالف الدعم التعليمي إلى المهاري البعدي يرجع األداء

  . ٢بصرف النظر عن أداة الويب)  الدعم اإللكتروني فقط–التقليدي داخل المعمل 
 متوسط درجات الطالب الذين تلقوا الدعم أنالفرق وجد ولتحديد اتجاه 

بينما بلغ متوسط درجات  ، 86.533اإللكتروني بجانب الدعم التقليدي داخل المعمل بلغ 
  .  79.867 الطالب تلقوا الدعم اإللكتروني
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 بين متوسطي إحصائياسبق وجد الباحثان وجود فرق دال   ماإلى وبالنظر
المهاري لصالح الدعم اإللكتروني بجانب الدعم التقليدي داخل  األداءدرجات الطالب في 

  .٢المعمل بصرف النظر عن أداة الويب
  : بناء على ما سبق تم رفض الفرض الثاني ليصبح كالتالي

 األداءبين متوسطي درجات ) ٠,٠٥ (يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى
الدعم اإللكتروني (م التعليمي المهاري لطالب المجموعتين اللتين درستا باستخدام الدع

لصالح الدعم اإللكتروني )  الدعم اإللكتروني فقط–بجانب الدعم التقليدي داخل المعمل 
  .بجانب الدعم التقليدي داخل المعمل

و الدعم )  الفيسبوك–المدونة  (٢أثر التفاعل بين أدوات الويب  ما :التساؤل السادس
)  الدعم اإللكتروني فقط–دعم التقليدي داخل المعمل الدعم اإللكتروني بجانب ال(التعليمي 

على األداء المهاري لمقرر استخدام الحاسب في التعليم لدى طالب الفرقة الرابعة شعبة 
   كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ ؟– بقسم تكنولوجيا التعليم اآلليمعلم الحاسب 

  : رض التالي على التساؤل السابق تم اختبار صحة الفولإلجابة
بين ) ٠,٠٥ (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى :الفرض السادس

متوسطات معدل األداء لطالب المجموعات التي درست باستخدام التفاعل بين أدوات 
الدعم اإللكتروني بجانب الدعم التقليدي (ونمط الدعم )  الفيسبوك–المدونة  (٢الويب 

  . )روني فقط الدعم اإللكت–داخل المعمل 
  الجدول السابق يتضح وجود فروق دالة احصائيا بين التفاعل بينإلىوبالنظر 

الدعم اإللكتروني بجانب الدعم (و الدعم التعليمي )  الفيسبوك–المدونة  (٢أدوات الويب 
 9.476قيمة ف بلغت  أن يتضح حيث، ) الدعم اإللكتروني فقط–التقليدي داخل المعمل 

  بينإحصائيا وجود فروق دالة إلىوذلك يشير  ، 0.05د مستوى وهي قيمة دالة عن
أدوات   التفاعل بينإلىمتوسطات درجات الطالب في االختبار التحصيلي البعدي ترجع 

الدعم اإللكتروني بجانب الدعم (و الدعم التعليمي )  الفيسبوك–المدونة  (٢الويب 
تحديد اتجاه الفروق استخدم الباحثان ول، ) الدعم اإللكتروني فقط–التقليدي داخل المعمل 

  . اختبار توكي للمقارنات المتعددة بين المجموعات التجريبية فيما يتعلق باألداء المهاري
 باألداءالمقارنات المتعددة للتفاعل بين المتغيرات المستقل للبحث فيما يتعلق ) ٧(جدول 

 المهاري
Tukey HSDa 
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Subset for alpha = 0.05 
 N 1 2 المجموعات

  78.8000 15 الثالثة
  80.9333 15 الرابعة

  82.2000 15 الثانية

 94.2667  15 األولى

Sig.  .725 1.000 

 بين إحصائياوجد الباحثان وجود فروق دالة ) ٧( الجدول إلى وبالنظر
أدوات   التفاعل بينإلى المهاري البعدي ترجع األداءمتوسطات درجات الطالب في 

الدعم اإللكتروني بجانب الدعم (و الدعم التعليمي )  الفيسبوك–المدونة  (٢الويب 
  : اتجاهها كتالي)  الدعم اإللكتروني فقط–التقليدي داخل المعمل 

 التي األولى ةالتجريبي لصالح طالب المجموعة إحصائياوجود فروق دالة  -
عم درست بالتفاعل بين الفيسبوك والدعم التعليمي اإللكتروني بجانب الد

  .  المهارياألداءالتقليدي داخل المعمل على 
 بين متوسطات درجات الطالب للمجموعات إحصائياعدم وجود فروق دالة  -

  . األخرىالثالث 
 أفضل أن اتضح المجموعات بين المتعددة المقارنات تلك عرض خالل ومن

جانب الفيسبوك و الدعم اإللكتروني ب( التي استخدماألولىالمجموعة  هي المجموعات
حيث ال توجد  المجموعة الثانية ثم الرابعة ثم الثالثة ويليها) الدعم التقليدي داخل المعمل

  . فروق دالة بين الثانية ثم الرابعة ثم الثالثة
  : بناء على ما سبق تم رفض الفرض السادس ليصبح كالتالي

بين متوسطات درجات ) ٠,٠٥ (توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
 ٢ الويب  المهاري لطالب المجموعات التي درست باستخدام التفاعل بين أدواتاءاألد

الدعم اإللكتروني بجانب الدعم التقليدي داخل (الدعم التعليمي و)  الفيسبوك–المدونة (
 درست بالتفاعل بين التيلصالح طالب المجموعة )  الدعم اإللكتروني فقط–المعمل 

  . جانب الدعم التقليدي داخل المعملالفيسبوك و الدعم اإللكتروني ب
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   :تفسير نتائج البحث
أثبت النتائج بالفرضين األول والرابع وجود فروق دالة لصالح المجموعات التي 
درست باستخدام الفيسبوك دون النظر للدعم التعليمي على كل من األداء المهاري 

 شبكة عالمية مفتوحة وقد ترجع هذه النتيجة إلى أن الفيسبوك، المرتبط به والتحصيل
وبالتالي ،  كل طالب حساب على الفيسبوكامتلكيسهل الدخول إليها و التعامل معها إذا ما 

ويعتقد ،  موضوع البحثةالتجريبييسهل الوصول إلى الصفحة الخاصة بالمعالجة 
سهل لهم استخدام األدوات ،  الطالب مهارات التعامل مع الفيسبوك قبالامتالكالباحثان أن 

وهي مدونة خاصة بالبحث تحتاج إلى ،  بصفحة الفيسبوك على عكس المدونةلموجودةا
  . كما أن لها واجهة غير مألوفة للطالب عكس الفيسبوك، تفاعل خاص ومهارات خاصة

 ,Appel)، )٢٠١٤، محمد المشيقح(وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسات 
M., 2012) ،(Michikyan, M., et. al, 2015) ن أن إمكانيات الفيسبوك من م

تجعل من السهل نسبيا على المستخدمين ، وتعليق وتحميل للصور وتحديث للحالة نشر
كما أنه أصبح جزء من الروتين اليومي ، عرض ومشاركة القضايا الهامة في الحياة

للشباب وأن الوقت الذي يقضيه الطالب في استخدام الفيسبوك له عالقة بزيادة معارف 
  . وتر العملية والنظرية الكمبي

أما بالنسبة لنتائج الفرضين الثاني والخامس والذين أثبتا وجود فروق دالة لصالح 
 المجموعات التي درست باستخدام الدعم التعليمي اإللكتروني المدعوم بالدعم التقليدي

ع فقد ترج، المرتبط به  على كل من األداء المهاري والتحصيل٢دون النظر ألداة الويب 
ذه النتيجة إلى أن الدعم التعليمي اإللكتروني المدعوم بالدعم التقليدي أدى إلى تقديم ه

شرح واف لتوجيه تعلم الطالب في المسار الصحيح نحو تحقيق األهداف التعليمية نظرا 
  . لما يسهم به الدعم التعليمي التقليدي إلى جانب الدعم التعليمي اإللكتروني

ين الثالث والسادس فال شك أن اقتران الفيسبوك بالدعم وبالنسبة لنتائج الفرض
التعليمي اإللكتروني بجانب الدعم التعليمي التقليدي قد أعطى تأثيرا إيجابيا قويا نظرا 

  . لألسباب سالفة الذكر بالنسبة للفروض السابقة
  توصيات البحث

راسة ضرورة االهتمام باستخدام تطبيقات الشبكات االجتماعية في التعليم ود -
  . أثرها على عمليات التعلم المختلفة

ضرورة استخدام الدعم اإللكتروني بجانب الدعم التقليدي داخل المعمل عند تعلم  -
وعدم االقتصار على الدعم اإللكتروني فقط ، ٢ الويب أدواتالمهارات من خالل 

 . 
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ضرورة دراسة أثر متغيرات البحث المستقلة على متغيرات تابعة أخري لبيان  -
 . وأثر التفاعل بينهاثرها أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :قائمة المراجع
  المراجع العربية :أوال

 الحادي القرن تكنولوجيا تربويات :)٢٠١٢(الفار  الوكيل عبد إبراهيم -
 .الحاسبات لتكنولوجيا الدلتا :طنطا، )٢ويب ( تكنولوجيا :والعشرين

 :القاهرة، كيف تكون محترف كمبيوتر خطوة خطوة :)٢٠٠٨(أحمد رجب  -
  . نهضة مصر للطباعة والنشر

أثر برنامج قائم على استخدام أدوات الجيل  :)٢٠١١(المجيد  أحمد صادق عبد -
بة  في تدريس الرياضيات على تنمية أنماط الكتاWeb ٢,٠الثاني للويب 
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اإللكترونية و تعديل التفضيالت المعرفية لدى طالب شعبة التعليم االبتدائي 
  .٢ج ، ٧٦ع ، مصر  -مجلة كلية التربية بالمنصورة  .بكلية التربية

فاعلية برنامج مقترح في تدريس علم  :)٢٠١٤( محمد الفتاح آمال جمعة عبد -
 على تنمية المفاهيم االجتماعياالجتماع السياسي باستخدام شبكات التواصل 

 واالجتماعلطالب المعلمين شعبة الفلسفة السياسية ومهارات الحوار لدى ا
،  السعودية-دراسات عربية في التربية وعلم النفس ، واتجاهاتهم نحوها

  . ٤ج، ٤٦ع
الرازق  السعيد السعيد محمد عبد، الشرقاوي الرحمن جمال مصطفى عبد -

فعالية استخدام بعض استراتيجيات التفاعل االلكتروني في تنمية  :)٢٠٠٩(
مهارات التفاعل مع تطبيقات الجيل الثاني للويب لدى طالب الدراسات العليا 

تكنولوجيا التعليم " السنوي الثاني عشر المؤتمر العلمي  بكلية التربية،
  ".اإللكتروني بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل

مقترح لتوظيف استخدام  :)٢٠١٣(مروة إبراهيم بطيشة ، حصة الشايع -
الشبكات االجتماعية لدى طالبات المرحلة الجامعية بالمملكة العربية السعودية 

، ١٥٥ع،  مصر–ة جامعة األزهر كلية التربي، قائم على واقع استخدامهن لها
  . ٢ج

 اإللكتروني الدعم نمط بين العالقة :)٢٠١٣(موته  حلمي مصطفى حلمي أبو -
 التحصيل والتفكير تنمية في االفتراضية التعلم بيئات تقديمه عبر ومستويات
  .١٩١ع، مصر– التدريس وطرق المناهج في دراسات، االبتكاري

توظيف برمجيات  :)٢٠١٤( الزوايدي حنان أحمد زكي حسن -
ستراتيجية التعلم القائم على المشروعات وأثرها وفق إ االجتماعي التواصل

 نحو التعلم بنظام واالتجاهعلى مرتفعي ومنخفضي دافعية اإلنجاز 
Blackboard ، ٤٦ع، ١٥س، مصر-عالم التربية .  

أثر استخدام التعليم التعاوني بالبرمجيات  :)٢٠١١(خالد محمد فرجون -
، واالتجاه نحوه" ) ٢( حاسوب"  واألداء في مقرر االجتماعية على التحصيل

  .٩٨ع ، ٢٥مج ، الكويت -المجلة التربوية 
اتجاهات طلبة الجامعة  :)٢٠١٣(نغم حسن حسين ، رنا عبد المنعم العباسي -

مجلة العلوم ، االتصال االجتماعينحو تعلم اللغة االنكليزية عبر وسائل 
  . ١٩ع،  العراق-) كلية التربية صفي الدين الحلي جامعة بابل( اإلنسانية

رؤية جديدة  :التعليم اإللكتروني :)٢٠١١(حجازي  روجينا محمد علي أحمد -
فكر جديد لواقع  :التربية العلمية( المؤتمر العلمي الخامس عشر -لواقع جديد 

  . )جديد 
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ير تصميم معاي :)٢٠٠٩(محمد عطية خميس ، السالمي زينب حسن حامد -
وتطوير برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط القائمة على سقاالت التعلم الثابتة 

الجمعية ، القاهرة،  سلسلة دراسات وبحوث محكمة.تكنولوجيا التعليم، والمرنة
تكنولوجيا " المؤتمر العلمي السنوي الثاني عشر، المصرية لتكنولوجيا التعليم

  ".حاضر وآفاق المستقبل التعليم اإللكتروني بين تحديات ال
فاعلية استخدام مدونة تعليمية في  :)٢٠١١(سلوى فتحي محمود المصري  -

زيادة تحصيل طالب المرحلة اإلعدادية للمفاهيم المجردة بمادة الكمبيوتر 
  .٤ع ، ١٩مج ، مصر -العلوم التربوية  .و المادةواالتجاه نح

برنامج مقترح في التربية العلمية قائم  :)٢٠١٣( عمر  إبراهيمعاصم محمد -
على شبكات التواصل االجتماعي لتنمية المفاهيم العلمية وعادات العقل لدى 

، دراسات عربية في التربية وعلم النفس، الطالبات معلمات رياض األطفال
  . ١ ج٤٠ع

أثر التفاعل بين أنماط الدعم اإللكتروني  :)٢٠١١(الحميد العزيز طلبة عبد عبد -
المتزامن و غير المتزامن في بيئة التعلم القائم على الويب و أساليب التعلم 
على التحصيل و تنمية مهارات تصميم و انتاج مصادر التعلم لدى طالب كلية 

  .١٦٨ع ،صر م- المناهج وطرق التدريس فيدراسات . التربية
 في االجتماعي التواصل شبكات أثر :)٢٠١٤(حمود المشيقح  سليمان بن محمد -

، "سعود الملك جامعة طالب قبل من استخدام الفيسبوك حول دراسة" التعليم
  . ٤ع، ٢٤مج، سلسلة دراسات وبحوث محكمة. . تكنولوجيا التعليم

عالم  :القاهرة ،١ط، اإلعالم البديل: المدونات :)٢٠٠٩(محمد عبد الحميد  -
  . الكتب

إدارة التعليم : )٢٠٠٩(علي بن صالح الشايع ، ةمحمد عبده راغب عماش -
دراسة تطبيقية على مدراء  :الكترونيا باستخدام خدمات الشبكات االجتماعية

تكنولوجيا "  المؤتمر العلمي السنوي الثاني عشر، نطقة القصيمالمدارس بم
  ".التعليم اإللكتروني بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل 

مكتبة دار  :القاهرة، عمليات تكنولوجيا التعليم :)٢٠٠٣(محمد عطية خميس  -
  . الحكمة

لة سلس. . تكنولوجيا التعليم، الدعم اإللكتروني :)٢٠٠٩(محمد عطية خميس  -
  . ٢ع، ١٩مج، دراسات وبحوث محكمة

 البحث العلمي في الجيل اتجاهات :)٢٠٠٨(مصطفى جودت مصطفى صالح  -
، سلسلة دراسات وبحوث محكمة. تكنولوجيا التعليم، الثاني للتعليم اإللكتروني

المؤتمر العلمي السنوي الحادي ، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، القاهرة
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التعليم اإللكتروني وتحديات التطوير التربوي في الوطن تكنولوجيا " عشر 
  ".العربي 

 مدعومة" التعليمية السقاالت فاعلية :)٢٠١٤(منصور سمير السيد الصعيدي  -
 التوليدي مهارات التفكير تنمية على وأثرها الرياضيات تدريس  في"الكترونيا

 العربية ملكةالم في المتوسطة التعلم بالمرحلة صعوبات ذوي التالميذ لدى
  . ٤ع، ١مج، والتأهيل مجلة التربية الخاصة، السعودية

 أنماط بين التفاعل أثر :)٢٠١٠( محمد مختار المرادني، نبيل جاد عزمي -
وكفاءة  في التحصيل اإللكتروني الكتاب داخل البنائية التعلم دعامات من مختلفة
،  تربوية واجتماعيةدراسات، التربية بكليات العليا الدراسات طالب لدي التعلم
  .٣ع،١٦مج 

 التعليمي الدعم تقديم توقيت بين التفاعل أثر :)٢٠١٤(هاني محمد الشيخ  -
 2.0 الويب على القائمة اإللكتروني التعلم في بيئة للطالب المعرفي واألسلوب

سلسلة دراسات . . تكنولوجيا التعليم، التعلم الدراسي وكفاءة التحصيل على
 العلمي المؤتمر، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، ةالقاهر، وبحوث محكمة

 وطموحات بعد اإللكتروني عن والتدريب التعليم تكنولوجيا "عشر الرابع
  ". العربي الوطن في التحديث

مقارنة بين المدونات ونظام جسور إلدارة التعلم  :)٢٠٠٩(هند سليمان الخليفة  -
، المؤتمر الدولي األول، م عن بعدالتعليم اإللكتروني والتعلي، اإللكتروني

  . المركز الوطني :وزارة التعليم العالي، الرياض
المعلوماتية  .٢,٠الشبكة االجتماعية الجديدة في الويب : )٢٠٠٦(هيام الحايك  -

  .١٧ع ، السعودية -
تصميم نظام تعليم الكتروني قائم على   :)٢٠٠٩(وليد سالم محمد الحلفاوي  -

 وفاعليته في تنمية التحصيل المعرفي والتفكير ٢,٠بعض تطبيقات الويب 
 تكنولوجيا  .مه لدى طالب تكنولوجيا التعليماالبتكاري واالتجاه نحو استخدا

 .٤ع ، ١٩مج ، سلسلة دراسات وبحوث محكمة . . التعليم
أثر استخدام دعامات التعلم العامة والموجهة في  :)٢٠١٤(وليد يوسف محمد  -

 التعليمية في تنمية مهارات التخطيط للبحوث االجتماعيةبيئة شبكات الويب 
ت العليا وتنمية اتجاهاتهم نحو البحث العلمي اإلجرائية لدى طالب الدراسا

  . ٥٣ع، دراسات عربية في التربية وعلم النفس، وفاعلية الذات لديهم
واقع استخدام مواقع التواصل  :)٢٠١٤(يوسف عبد المجيد العنيزي  -

لطلبة الرياضيات والحاسوب في ) االنستغرام والتويتر والفيسبوك(االجتماعي 
مجلة ، املة بكلية التربية األساسية في دولة الكويتمعايير الجودة الش ضوء

 . ٨٢ع،  الكويت–الثقافة والتنمية 
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