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فاعلية مدونة تعليمية مل�ساق تقنيات التدري�س يف تنمية
التح�سيل املعريف واأ�سلوب التعلم العميق ودرجة قبول

املدونة لدى طالبات جامعة الأق�سى

امللخ�س

هدف البحث احلايل اإىل الك�سف عن فاعلية مدونة تعليمية مل�ساق تقنيات التدري�س يف تنمية 

التح�سيل املعريف واأ�سلوب التعلم العميق ودرجة قبول املدونة لدى طالبات جامعة الأق�سى. ومتثلت 

التح�سيلي  والختبار  التعلم،  اأ�ساليب  مقيا�س  التعليمية،  املدونة  قبول  مقيا�س  يف:  البحث  اأدوات 

والأخرى  طالبة،   )42( �سابطة  اإحداهما  درا�سيتني  �سعبتني  من  البحث  عينة  وتكونت  املعريف. 

مل�ساق  امل�سجالت  الطالبات  �سعب  من  ع�سوائيًا  ال�سعبتني  اختيار  مت  وقد  طالبة،   )43( جتريبية 

تقنيات التدري�س يف الف�سل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي 2012-2013م. 

اإىل  اأدى  التدري�س  تقنيات  م�ساق  تدري�س  يف  التعليمية  املدونة  ا�ستخدام  اأن  النتائج  واأظهرت 

املدونة  ا�ستخدام  اأن  كما  للمدونة،  التجريبية  املجموعة  طالبات  قبول  يف  مرتفعة  درجة  حتقيق 

التعليمية قد حقق فاعلية مقبولة يف تنمية التح�سيل املعريف لدى نف�س الطالبات، يف حني مل يكن 

ا�ستخدام املدونة التعليمية ذا فاعلية يف تنمية اأ�سلوب التعلم العميق لديهن. واأ�سارت النتائج اإىل 

بني  العميق  التعلم  واأ�سلوب  املعريف  التح�سيل  تنمية  درجتي  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود 

التعلم  التعليمية،  التدري�س )املدونة  ال�سابطة والتجريبية تعزى ل�سرتاتيجية  طالبات املجموعتني 

التقليدي(، وذلك ل�سالح املجموعة التجريبية التي در�ست با�ستخدام املدونة التعليمية. ويف �سوء 

التعليمية يف تدري�س امل�ساقات املختلفة يف  اأو�سى الباحث ب�سرورة توظيف املدونات  نتائج البحث 

التعليم العايل.

م�ساق  طالبات  العميق،  التعلم  اأ�سلوب  املعريف،  التح�سيل  التعليمية،  املدونة  قبول  املفتاحية:  الكلمات 

تقنيات التدري�س.

* تاريخ ت�سلم البحث:   2013/11/27م                                                                                                                  * تاريخ قبوله للن�سر:  2014/3/31م
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The Effectiveness of an Educational Blog for the Instructional 
Technology Course in Developing Knowledge Achievement, 

Deep Learning Style and the Degree of Acceptance of the 
Educational Blog among Al-Aqsa University Female Students

Abstract

This research aimed at examining the effectiveness of an educational blog 
for the instructional technology course in developing knowledge achievement, 
deep learning style and the degree of acceptance of the educational blog 
among Al-Aqsa University female students. The tools of research include: 
an educational blog acceptance scale, learning style scale, and knowledge 
achievement test. The research sample consists of two classes: the control 
group (42 students) and the experimental group (43 students), these two 
classes are selected randomly from all female classes who have enrolled in 
the instructional technology course in the first semester of the academic year 
2012-2013.

Results have shown that using the educational blog has achieved a high 
degree of acceptance of the educational blog among experimental group 
female students besides to an accepted effectiveness in developing knowledge 
achievement; while the educational blog has not achieved a tangible 
effectiveness in developing deep learning style among the same group. The 
results have also indicated that there are statistically significant differences in 
developing knowledge achievement and deep learning style between female 
students (control and experimental groups) attributed to the teaching strategy 
(educational blog, traditional learning), for the benefit of female students of 
the experimental group. The researcher has finally recommended the necessity 
of using educational blogs in teaching various courses in higher education.

Keywords: acceptance of the educational blog, knowledge achievement, deep 
learning style, female students of instructional technology course.

Dr. Fuad I. Ayad
College of Education
Al-Aqsa University 
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املقدمة:
لدى  واملعارف  القدرات  يف  التغيري  عملية  ت�سهيل  اإىل  التعليمية  البيئات  تطوير  يهدف 

املتعلمني، فمنذ الأزل طور الإن�سان مهاراته ومعرفته للتكيف مع البيئة التي يعي�س فيها، ولتلبية 

احتياجاته واهتماماته وميوله واإ�سباع رغباته؛ ا�ستناًدا اإىل و�سع حلول مبتكرة وفعالة للم�ساكل 

التي تعرت�س ا�ستمرار بقاوؤه على وجه الأر�س. كل ذلك �ساهم يف بناء جمتمع املعرفة والذي 

اأ�سبح يعتمد على �سرعة تبادل وت�سارك املعرفة يف �ستى املجالت على مدار الع�سور مبا فيها 

هذا الع�سر، والذي يطلق عليه الع�سر الرقمي؛ ليخدم اجليل الرقمي. 

ولقد مت من خالل ظهور مفهوم الويب Web 2.0 يف العام 2004؛ نقل املتعلم من جمرد 

على  الرتكيز  ومن  والتطبيقات،  اخلدمات  يف  وم�سارك  فاعل  متعلم  اإىل  متفاعل  غري  متلٍق 

املحتويات م�سبقة الإعداد اإىل و�سائط تفاعلية يتم اإنتاجها عن طريق املتعلم ويت�سارك فيها مع 

الآخرين )عمران، 2012(. 

اإن ظهور اأدوات فاعلة من الويب2.0 يف �سياق ا�ستمرار التغري التكنولوجي اأدى ذلك يف العام 

2010 اإىل اإ�سدار تقرير يو�سح اأربعة مفاتيح لتطويع التكنولوجيا يف موؤ�س�سات التعليم العايل، 

وهي: الوفرة يف امل�سادر املتاحة رقميًا يوؤدي اإىل اإعادة التفكري يف اأدوار املعلمني، الزيادة يف 

ا�ستخدام احلو�سبة ال�سحابية يتحدى البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات يف املوؤ�س�سات ويقود 

اأكرث  اأعمال الطلبة تكون  اأكرث ل مركزية،  القائمني على دعم تكنولوجيا املعلومات لي�سبحوا 

 Johnson,  2010) التعليمية  املوؤ�س�سات  التعاون بني  الكبري يف  والتو�سع  تعاونية يف طبيعتها، 

 .(Smith, Levine, & Haywood

اأهم التقنيات التي حت�سن  اأدوات الويب2.0 للتدري�س من  ويعد ت�سميم املدونات كاإحدى 

املناهج الدرا�سية، وتدعم القدرات املعرفية، وتوؤ�س�س ملجتمع تعلم اإيجابي، بالإ�سافة اإىل اأنها 

فاعلية مدونة تعليمية مل�ساق تقنيات التدري�س يف تنمية
التح�سيل املعريف واأ�سلوب التعلم العميق ودرجة قبول

املدونة لدى طالبات جامعة الأق�سى
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تثري دافعية الطلبة، وهي تعد يف ال�سنوات الأخرية من اأدوات الت�سال املاألوفة. وقد اأظهرت 

اأن املدونات تعترب من الأدوات التكنولوجية ذات املكانة البارزة التي ميكن  الأبحاث احلديثة 

 .(McBride & King, 2010) الو�سول اإليها ب�سهولة، وا�ستخدامها يف الف�سول الدرا�سية

واملدونة عبارة عن جملة الكرتونية يتم حتديث حمتوياتها با�ستمرار من قبل امل�ستخدمني 

با�ستخدام كلماتهم اخلا�سة ب�سكل مبا�سر(Matheson, 2004). وت�ستخدم املدونات واجهة 

الربجميات  ا�ستخدام  يجيد  �سخ�س  اأي  على  ال�سهل  من  اإنه  حيث  وب�سيطة،  �سهلة  تطبيق 

متتلك  كما  معها،  ويتعامل  املدونة  ين�ساأ  اأن  ورد“  ”مايكرو�سوفت  مثل  الأ�سا�سية  التطبيقية 

املدونات �سفة التفاعلية، اأي اأنه ميكن للم�ستخدمني اإ�سافة تعليقات على املو�سوعات املدرجة 

 .(Rodzvilla, 2002) على املدونة يف خطوات قليلة فقط

وميكن للمتعلمني ا�ستخدام املدونات كحقائب اإلكرتونية، حيث يوؤكد حجازي )2011( على 

ن املتعلم من الحتفاظ  اأن ا�ستخدام املدونات التعليمية كحقيبة الكرتونية E-portfolios، ميكَّ

اإنها ت�ساعد يف حتليل مدى تقدم وتطور  اإليها عند احلاجة. كما  باأعماله واإجنازاته والرجوع 

 Support للمعلمني  دعم  كنظام  املدونة  ت�ستخدم  اأن  وميكن  ومهاراتهم.  املتعلمني  معارف 

System يتيح لهم �سهولة الو�سول لالأفكار واملعلومات والأدوات التي يحتاجونها لتفعيل وتعزيز 

اأ�ساليبهم التدري�سية، وتعزيز التوا�سل والتفاعل مع املتعلمني، واأولياء اأمورهم، فيمكن للمعلم 

ن�سر �سور لطالبه وم�ساريعهم ال�سفية وجتاربهم املعملية، مما يعد مبثابة تقارير يومية لأولياء 

الأمور عن عمل اأبنائهم.

وي�سري ”واجن وفاجن“ (Wang & Fang, 2005) اإىل اأن املدونات التعليمية ت�سهم يف تغيري 

دور املعلم من الدور التقليدي املتمثل يف ال�سرح والإلقاء اإىل دور امل�سمم للمقرر وملواقف التعلم 

وفر�سه، كما تزيد من تدعيم دور املتعلمني الإيجابي يف حتمل م�سوؤولية تعلمهم. ويذكر ”ياجن“ 

اأماكنها  وحتديد  املعلومات،  لتبادل  واإيجابية  فعالة  و�سيلة  تعد  املدونات  اأن   (Yang, 2009)

وهي  باملتعلمني،  املحيطة  والبيئة  ال�سخ�سية،  الحتياجات  على  لعتمادها  وذلك  اجلديدة، 

ت�ساعد كل ع�سو من املتعلمني على حتمل امل�سوؤولية لتبادل املعلومات، وعلى حل م�ساكله، وتطوير 

القدرات ال�سخ�سية لديه. ويوؤكد ”ليفي“ (Levy, 2009) اأن ا�ستخدام املدونات يف ال�سنوات 

ال�ستخدام  �سهلة  املدونات  كون  التخ�س�سي،  التعليم  يف  املفيدة  الأدوات  من  اأ�سبح  الأخرية 

ب�سكل يتيح للمتعلمني التوا�سل والتفاعل بني بع�سهم البع�س.

ولقد جاء الهتمام املتزايد با�ستخدام املدونات يف الأغرا�س التعليمية يف �سوء العديد من 

الدرا�سات التي اأكدت فاعلية تلك املدونات يف التعليم الأ�سا�سي والعايل، ومن هذه الدرا�سات 
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 Buffington, 2007; Downes, 2004; Gleaves,Walker, & Grey, 2008; Du)
 &Wagner, 2007; England, Fatzinger-McShane, Scarpero, & Stapley,

2008)، كما اأ�سارت هذه الدرا�سات اإىل اأن املدونات تعزز التعلم الت�ساركي، وتزيد من فاعلية 

 Chen et al, 2011; Liu & Chang, 2010;) :التعليم ال�سفي. كما اأكدت درا�سات كٍل من

Lou, Wu, Shih & Tseng, 2010; Tan, Ladyshewsky & Gardner, 2010) على اأن 

املدونات التعليمية من خالل ما تقدمه من تقييم وتغذية راجعة متبادلة بني املتعلمني ت�ساعدهم 

وحتقيق  التعلم  كفاءة  حت�سني  وبالتايل  التخ�س�سية،  الأن�سطة  على  اأكرب  ب�سكل  الرتكيز  على 

خمرجات تعلمية اأف�سل.

اأوًل- اأ�ساليب التعلم:  

باأنها  التعلم  اأ�ساليب   (Ehrman & Oxford, 1990) واك�سفورد«  »اهرمان  يعرف 

التوظيف العقلي وتناول املعلومات اجلديدة“. اأما ”فريمونت“  يف  لالأفراد  املف�سلة  ”الطرق 
التي  الكلية واملرتابطة  التعلم  اأن�سطة  ”جمموعة من  اأنها  (Vermunt, 1996) فيعرفها على 

التعلم  اأن�سطة  البينية بني  العالقات  ب�سكل منا�سب ومتنا�سق، وتنتظم بداخله  املتعلم  يوظفها 

”جيم�س  من  كٍل  ويرى  التعلم“.  وتوجهات  للتعلم،  العقلية  والنماذج  والوجدانية،  املعرفية 

وجاردنر“  (James & Gardner, 1995) اأنها ”الطريقة املعقدة والظروف التي يعمل من 

اأكرث  بطريقة  تعلمه  يحاولون  ما  وا�سرتجاع  وتخزين  ومعاجلة  اإدراك  على  املتعلمون  خاللها 

كفاءة وفعالية“.

الفطرية  الطبيعية  الفرد  ”طريقة  التعلم هي  اأ�ساليب  اأن   (Reid, 1995) “ريد” ويوؤكد 

املف�سلة يف اكت�ساب املعلومات واملهارات اجلديدة ومعاجلتها والحتفاظ بها والإبقاء عليها“. 

”اخل�سائ�س  باأنها   (Romanelli, Bird, & Ryan, 2009) واآخران«  »رومانيلي  ويعرفها 

هذه  وتعترب  للمتعلمني،  املميزة  والجتماعية  النف�سية  واجلوانب  والنفعالية،  املعرفية، 

اخل�سائ�س مبثابة موؤ�سرات م�ستقرة ن�سبيًا لدى املتعلمني، وهي تو�سح كيف يدرك املتعلمون 

بيئة التعلم، وكيف يتفاعلون معها، وكيف ي�ستجيبون لها“. 

اللتبا�س  من  نوعًا  حتدث  التعلم  وا�سرتاتيجيات  التعلم،  اأ�ساليب  م�سطلح  ا�ستخدام  اإن 

والغمو�س عند البع�س. ويرى ”ريد“ (Reid, 1995) اأن ا�سرتاتيجيات التعلم مهارات خارجية 

ي�ستخدمها املتعلمون غالبًا بطريقة �سعورية لتح�سني تعلمهم، فهي مهارات درا�سية للطالب، اأما 

اأ�ساليب التعلم فهي خ�سائ�س داخلية ل يتم اإدراكها اأو ا�ستخدامها ب�سكل �سعوري يف الغالب، 

وهي ت�سكل الأ�سا�س ل�ستقبال املعلومات اجلديدة وفهمها. 
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ولقد اأ�سار ”كريي“ (Curry, 1983)، اإىل ظهور )21( منوذج خمتلف من اأ�ساليب التعلم 

(Moran, 1991)، ومن اأهم هذه النماذج منوذج ”انتو�ستل“ (Entwistle, 1991) املتعلق 

بالبحث احلايل. ولفتت الدرا�سات احلديثة التي اهتمت باأ�ساليب التعلم اإىل �سرورة التفكري يف 

التعلم كنتيجة ملجموعة كاملة من العوامل املتفاعلة كالذكاء، والدافعية، واخل�سائ�س الفردية 

درجة  على  توؤثر  جمتمعة  العوامل  وهذه  التعلم،  من  والهدف  ال�سابقة،  وخرباتهم  للمتعلمني، 

اجلهد الذي يبذلونه يف عملية التعلم، وكذلك نوعه ودرجة تاأثريه يف التعلم، ف�ساًل عن روؤيتهم 

.(Entwistle, 1991) ملفهوم التعلم نف�سه

ولذلك اهتمت الدرا�سات التي قام بها انتو�ستل (Entwistle) يف الأعوام ما بني 1979- 

1981؛ مبحاولة الربط بني الأ�ساليب والطرق التي يف�سلها املتعلم وبني عملية معاجلة وجتهيز 

 Riding &) اأبعاد هي  اأربعة  اأ�ساليب التعلم يتكون من  املعلومات، وطور انتو�ستل منوذجًا يف 

Rayner, 2000): التوجه نحو املعنى Meaning Orientation وفيه يركز املتعلم على فهم 

 Reproduction Orientation املعلومات واإدراك املعنى واملفاهيم، التوجه نحو اإعادة الإنتاج

 Achieving وفيه يركز املتعلم على حفظ املعلومات من اأجل ا�سرتجاعها، التوجه نحو الإجناز

والتوجه  م�ستوى ممكن،  باأعلى  التعلم  واإجناز مهام  التح�سيل  نحو  التوجه  اأو   Orientation

املتعلم لأكرث من توجه واحد يف نف�س  ا�ستخدام  Holistic Orientation ويت�سمن  ال�سمويل 

الوقت مثل احلفظ والفهم والتطبيق الفعال للمعلومات.

الأ�ساليب اخلا�سة  اأنواع من  اإىل ثالثة  التو�سل  ال�سابقة مت  والتوجهات  الأبعاد  وبناء على 

 :(Entwistle, 1981) بالتعلم وهي

1- الأ�سلوب ال�سطحي Surface Approach: وهو اأ�سلوب يرتبط بالقلق واخلوف من الف�سل، 

كما يرتبط اإىل حد ما بالدوافع املهنية للمتعلم، وقبول احلقائق دون متحي�س، ويتميز املتعلمون 

الذين ي�ستخدمون هذا الأ�سلوب مبجموعة من اخل�سائ�س من اأبرزها: العتماد يف التعلم على 

واملعلومات  الأفكار  تقبل  املعلومات واحلقائق،  ا�سرتجاع  الرتكيز على  قلب،  احلفظ عن ظهر 

ب�سكل �سلبي، الف�سل يف التمييز بني الأدلة والأمثلة اجلديدة والقدمية، عدم التفكري يف اأهداف 

التعلم وا�سرتاتيجياته، النظر اإىل املنهاج كمادة درا�سية تدر�س من اأجل الختبار فقط، الرتكيز 

اإعطاء  وعدم  الدرجات  على  احل�سول  اأجل  من  الدرا�سة  التعلم،  مهمة  متطلبات  على  فقط 

واملعلومات  والأفكار  العلمية  املادة  روؤية  على  القدرة  وعدم  التعلم،  مبو�سوعات  كاٍف  اهتماٍم 

كبناء واإطار متكامل ذي معنى.

2- الأ�سلوب العميق Deep Approach:  وهو اأ�سلوب قائم على الدافعية الداخلية والهتمامات 
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الأ�سلوب  هذا  ي�ستخدمون  الذين  املتعلمون  ويتميز  التعلم،  يف  فعال  اأ�سلوب  وهو  الأكادميية، 

العلمي والبحث عن املعنى واكت�سافه، العزم  اأبرزها: الف�سول  مبجموعة من اخل�سائ�س من 

على التعلم وفهم املواد الدرا�سية والقيام بالعمل الأكادميي ب�سكل جيد، التفاعل بقوة ون�ساط 

اإطار  يف  وحداته  بني  والربط  التعليمي  املحتوى  تنظيم  التعليمي،  املحتوى  مع  ناقد  وب�سكل 

الأدلة  ربط  والأدلة،  احلجج  بني  التمييز  واجلديدة،  القدمية  اخلربات  بني  الربط  متكامل، 

بال�ستنتاجات، ربط املحتوى التعليمي بخربات احلياة الواقعية، والنظرة التفاوؤلية للتعلم توؤدي 

اإىل الثقة بالنف�س والقدرة على الفهم والنجاح.

3- الأ�سلوب ال�سرتاتيجي Strategic Approach: وهو اأ�سلوب يرتبط بالرتكيز على نتائج 

التعلم اأكرث من الهتمام بعملية التعلم، ولذلك ي�سمى اأحيانًا بالأ�سلوب التح�سيلي. وب�سكل عام 

يهدف هذا الأ�سلوب اإىل حتقيق اأعلى م�ستوى حت�سيلي با�ستخدام الأ�سلوب العميق اأو الأ�سلوب 

الباحثون  معه  يتعاطى  الأ�سلوب مل  اأن هذا  اإل  التعليمي.  املوقف  يقت�سيه  ما  ال�سطحي ح�سب 

كاأ�سلوب تعليمي ذي خ�سائ�س وا�سحة وحمددة، لذا مت ا�ستبعاده يف معظم الدرا�سات الرتبوية 

والنف�سية، وركزت الدرا�سات على بناء اأو ا�ستخدام مقيا�س اأ�ساليب التعلم املبني على اأ�سلوبي 

.(Case & Marshall, 2009) التعلم العميق وال�سطحي

وقد تبنى الباحث يف البحث احلايل منوذج ”انتو�ستل“ القائم على اأ�سلوبي التعلم ال�سطحي 

والعميق دون غريه من النماذج كونه من النماذج املحورية يف عمليتي التعلم والتدريب، ونظرًا 

ل�ستخدامه ب�سكل وا�سع يف الدرا�سات الرتبوية، كما يقدم هذا النموذج طريقة �سريعة وب�سيطة 

 .(Richardson, 2004) ن�سبيًا لتقومي تف�سيالت املتعلم حول التعلم ال�سطحي والتعلم العميق

 ولقد اأُجري العديد من الدرا�سات حول اأ�ساليب التعلم وعالقتها باملتغريات املختلفة، ومن 

اأبرز تلك الدرا�سات: درا�سة النبهاين )2011( وهدفت اإىل التعرف اإىل اأ�ساليب التعلم املف�سلة 

لدى طالب جامعة ال�سلطان قابو�س، وبينت النتائج وجود فروق يف اأ�سلوب التعلم التعاوين ترجع 

اإىل  التعرف  اإىل  الإدارة. ودرا�سة ح�سن )2008( وهدفت  كلية  التخ�س�س ل�سالح طلبة  اإىل 

اأثر التفاعل بني بع�س اأ�ساليب التعلم وا�سرتاتيجيات التدري�س يف تنمية الفهم العميق والتفكري 

العلمي يف مادة العلوم لتالميذ ال�سف الأول من املرحلة الإعدادية مبحافظة القاهرة، وبينت 

النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سط درجات املجموعة التجريبية التي در�ست 

التي  ال�سابطة  املجموعة  درجات  متو�سط  وبني  املتعددة  الذكاءات  ا�سرتاتيجيات  با�ستخدام 

در�ست با�ستخدام الطريقة املعتادة يف اختبار الفهم العميق ل�سالح املجموعة التجريبية، كما 

توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سط درجات املجموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي 
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والبعدي لختبار الفهم العميق ل�سالح التطبيق البعدي. ودرا�سة من�سار )2004( وهدفت اإىل 

فح�س العالقة بني اأ�ساليب التفكري واأ�ساليب التعلم لدى عينة من طلبة الفرقة الثالثة بكلية 

الرتبية بجامعة بنها، واأو�سحت النتائج وجود عالقة موجبة ذات دللة اإح�سائية بني اأ�سلوب 

 )2002( ورم�سان  ال�سباطي  ودرا�سة  التفكري.  اأ�ساليب  وبع�س  والتح�سيلي  العميق  التعلم 

وهدفت اإىل تق�سي الفروق بني طالب الفرقة الثانية بكلية الرتبية يف جامعة امللك في�سل يف 

اأ�ساليب التعلم طبقًا للتخ�س�س والتح�سيل، وتو�سل الباحث اإىل وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف 

اأ�سلوب التعلم العميق ل�سالح التخ�س�سات العلمية بينما كانت الفروق ل�سالح التخ�س�سات 

الأدبية يف الأ�سلوب ال�سطحي.

 :“Technology Acceptance Model” TAM ثانيًا- منوذج قبول التكنولوجيا

 يعرف م�سطلح قبول التكنولوجيا على اأنه« نية امل�ستخدم، وموافقته، وقبوله، وا�ستمراره 

يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات«، وميكن ت�سنيف هذا القبول اإىل جزاأين هما: القبول املتعلق 

بالجتاه، والقبول املتعلق بال�سلوك (Arning & Ziefle, 2007). ولقد مت تطوير منوذج قبول 

التكنولوجيا من قبل ديفي�س “Davis” بناء على نظرية ال�سلوك ال�سببي، وتقوم هذه النظرية 

على افرتا�س اأن الطلبة يعزون جناحهم وف�سلهم الأكادميي اإىل اأ�سباب اأو عوامل �سببية داخلية 

كامنة �سمن الفرد مثل احلاجات والرغبات والنفعالت والقدرات واملقا�سد واجلهد، اأو لعوامل 

 .(Heider, 1958) خارجية مثل احلظ وطبيعة املهمة

 اإن فهم اأمناط العزو ال�سببي لدى املتعلمني ي�سهم يف فهم بع�س جوانب �سلوكهم الأكادميي 

وا�سرتاتيجياتهم التكيفية التي قد ميار�سونها ا�ستجابة خلربات النجاح والف�سل يف ن�ساطاتهم 

الأكادميي،  �سلوكه  نتائج  فيها  معلاًل  داخلي  عزو  تكوين  اإىل  ينزع  الذي  فاملتعلم  الأكادميية، 

يدرك اإمكانية التحكم يف العوامل املن�سوبة اإليه، كعامل اجلهد مثاًل، ويعمل على حت�سني اأدائه 

امل�ستقبلي. اأما املتعلم الذي ينزع اإىل تكوين عزو خارجي، فقد يدرك عدم قدرته على التحكم 

يف العوامل املن�سوبة اإىل احلظ اأو طبيعة املهمة التعلمية لأنها ل تقع حتت �سبطه ال�سخ�سي، 

النتائج  وحت�سن  جهوده  تطوير  اإىل  تهدف  جديدة  مبحاولت  قيامه  دون  يحول  الذي  الأمر 

.(Seligman et al., 1985) امل�ستقبلية ل�سلوكه

وملا كان قبول اأو عدم قبول املتعلمني لنظام تكنولوجي ما، مبنيًا على جناحهم اأو ف�سلهم يف 

التعامل معه اأو ا�ستخدامه، واأن هذا النجاح اأو الف�سل يعتمد على عوامل داخلية تتعلق باملتعلم، 

اأو على عوامل خارجية تتعلق بطبيعة النظام وظروف ا�ستخدامه؛ فقد مت تطوير منوذج قبول 

حيث  ال�سببي،  ال�سلوك  لنظرية  ال�سابق  الفرتا�س  �سوء  يف   ”Davis“ لديفي�س  التكنولوجيا 
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اإىل ال�سرح والتنبوؤ مبدى قبول امل�ستخدمني لنظام معلوماتي معني، وقد  يهدف هذا النموذج 

افرت�س النموذج اأن �سهولة ال�ستخدام املدركة، والفائدة املدركة هما عامالن مرتبطان بقبول 

باأن امل�ستخدم  ”العتقاد  اأنها  الفائدة املدركة على  اأو نظام تكنولوجي ما، وُتعرف  احلا�سوب 

يتوقع باأن فعالية العمل ميكن اأن تتعزز بوا�سطة نظام تكنولوجي معني“، بينما ُتعرف �سهولة 

عند  اجلهد  من  الكثري  يبذل  األ  يتوقع  امل�ستخدم  باأن  ”العتقاد  باأنها  املدركة  ال�ستخدام 

 .(Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989) “ا�ستخدامه لنظام تكنولوجي معني

:(Davis et al., 1989) ويفرت�س منوذج قبول التكنولوجيا لديفي�س واآخران ما يلي 

- اأن ال�ستخدام الفعلي لنظام احلا�سوب يحدد من خالل املغزى ال�سلوكي لال�ستخدام من قبل 

امل�ستخدم.

- اأن املغزى ال�سلوكي لال�ستخدام من قبل امل�ستخدمني يحدد من خالل الجتاه نحو ال�ستخدام، 

والفائدة املدركة.

- اأن اجتاه امل�ستخدمني نحو ال�ستخدام يحدد من خالل الفائدة املدركة، و�سهولة ال�ستخدام 

املدركة. 

- اأن �سهولة ال�ستخدام املدركة توؤثر يف الفائدة املدركة؛ التي بدورها تعمل على حتقيق تاأثري 

�سهولة ال�ستخدام املدركة على الجتاه نحو ال�ستخدام.

ويفرت�س منوذج قبول التكنولوجيا لديفي�س واآخران باأن بع�س املتغريات اخلارجية )مثل: 

و�سهولة  املدركة،  الفائدة  على  توؤثر  املدركة(  العمل  حرية  املدركة،  الراحة  الذاتية،  الكفاءة 

على  اخلارجية  املتغريات  تاأثري  حتقيق  على  تعمالن  بدورهما  اللتني  املدركة،  ال�ستخدام 

الجتاه نحو ال�ستخدام. لذا فاإن النموذج يزودنا بالأ�سا�س للعالقات بني املتغريات اخلارجية، 

واملعتقدات، والجتاهات، والنية لال�ستخدام، وال�ستخدام الفعلي، كما يو�سح ذلك ال�سكل رقم 

.)1(

ال�سكل رقم )1(
(Davis  et al., 1989) منوذج قبول التكنولوجيا لديفي�س واآخران



527

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
20

15
ر  

ـبـ
ـم

بـت
�سـ

 3
د   

عد
 ال

 16
د  

جل
مل

ا

والنية  ال�ستخدام،  نحو  الجتاه  من  كاًل  اأن  التكنولوجيا  قبول  منوذج  خالل  من  ويت�سح 

 Chang, Yan, &) التكنولوجيا  قبول  على  موؤ�سرات  الفعلي؛ هي  وال�ستخدام  لال�ستخدام، 

.(Tseng, 2012

ولقد مت تطبيق منوذج قبول التكنولوجيا لديفي�س واآخران يف العديد من الدرا�سات التجريبية 

الدرا�سات:  هذه  ومن  اللكرتوين،  التعلم  فيها  مبا  واأنظمتها  املعلومات  بتكنولوجيا  املتعلقة 
 Park, Nam, & Cha, 2012; Tai & Ting, 2011; Tselios, Daskalakis, &)

 Papadopoulou, 2011; Shroff, Deneen, & Ng, 2011; Liu, Chen, Sun, Wible,

 & Kuo, 2010; Roca & Gagne, 2008; Arning & Ziefle, 2007; Yoon & Kim,

 2007; Lapczynski & Calloway, 2006; Wang, Lin, & Luarn, 2006; Ong &

Lai, 2006)، وقد اأظهرت هذه الدرا�سات اأن منوذج قبول التكنولوجيا ميكن اأن يكون فعاًل يف 

ال�سرح والتنبوؤ مبدى قبول امل�ستخدمني لتكنولوجيا التعليم واملعلومات. 

اأن منوذج قبول   (Legris, Ingham, & Collerette, 2003) واآخران«  ويرى »ليقري�س 

التكنولوجيا (TAM) يعد مبثابة موؤ�سر ن�سبي على قبول تكنولوجيا معينة لدى �سخ�س ما، كون 

اأن تقييم قبول التكنولوجيا يتم من خالل ال�سخ�س ذاته ولي�س هناك اإمكانية لتقييم ال�ستخدام 

 Yoon &) الفعلي لديه. لذا فاإن العديد من الدرا�سات املتعلقة بقبول التكنولوجيا مثل درا�سات

Kim, 2007; Roca & Gagne, 2008 Wang et al., 2006;)؛ اأهملت ال�ستخدام الفعلي 

و�سهولة  املتغريات اخلارجية  العالقات بني  واختربت  التكنولوجيا،  قبول  دليل على  اأو  كموؤ�سر 

 Chang) ال�ستخدام املدركة، والفائدة املدركة، والجتاه نحو ال�ستخدام، والنية لال�ستخدام

 .( et al., 2012

�سهولة  اأن  من  الرغم  على  فاإنه  واآخران  لديفي�س  اأعاله  التكنولوجيا  قبول  لنموذج  وطبقا 

ال�ستخدام املدركة، والفائدة املدركة يعدان حمددات مهمة للقبول وال�ستخدام ال�سخ�سي يف 

تكنولوجيا املعلومات، اإل اأن خ�سائ�س و�سمات كٍل من النظام التكنولوجي، والفئات امل�ستهدفة، 

 Moon) وبيئة العمل ميكن اأي�سًا اأن توؤثر يف قبول امل�ستخدمني لتكنولوجيا املعلومات اجلديدة

Kim, 2001 &). لذا فاإن العديد من الدرا�سات ف�سرت وتنباأت بقبول امل�ستخدمني لتكنولوجيا 

املعلومات على اأ�سا�س منوذج قبول التكنولوجيا مع املتغريات اخلارجية، ومن هذه الدرا�سات: 
 Roca & Gagne, 2008; Yoon & Kim, 2007; Turel, Serenko, & Bontis,)
 2007; Wang et al., 2006; Roca, Chiu, & Martinez, 2006; Moon & Kim,

.(2001

الفائدة  توؤثر يف  املتغريات اخلارجية  اأن   ”TAM“ التكنولوجيا لقد افرت�س منوذج قبول 
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والفائدة  املدركة،  ال�ستخدام  �سهولة  واأن  مبا�سر،  ب�سكل  املدركة  ال�ستخدام  و�سهولة  املدركة 

وجدت  الدرا�سات  من  الكثري  هناك  اأن  اإل  للتكنولوجيا.  ال�سخ�س  قبول  حقيقة  تبني  املدركة 

اأن املتغريات اخلارجية ل توؤثر يف مدى قبول التكنولوجيا من خالل عاملي �سهولة ال�ستخدام 

املدركة، والفائدة املدركة وح�سب؛ بل اأنها توؤثر كذلك ب�سكل مبا�سر يف مدى قبول التكنولوجيا 

 Burton-Jones & Hubona, 2006; Ong & Lai,) بغ�س النظر عن تاأثري هذين العاملني

.(2006; Yoon & Kim, 2007

ويرى »ت�ساجن واآخران« (Chang  et al., 2012) اأن الراحة املدركة كمتغري خارجي هي 

اإحدى اخل�سائ�س الأ�سا�سية واملهمة للتعليم الإلكرتوين، لذا قام هوؤلء بتوظيف الراحة املدركة 

يف تو�سيع وتطوير منوذج قبول التكنولوجيا لديفي�س، حيث اإن الجتاه نحو ال�ستخدام، والنية يف 

ال�ستمرار بال�ستخدام كانا موؤ�سرين لقبول التكنولوجيا يف هذا النموذج املو�سع، وال�سكل رقم 

)2( رقم يو�سح ذلك. 

ال�سكل رقم )2(
 (Chang  et al., 2012) منوذج قبول التكنولوجيا املو�سع

يت�سح مما �سبق اأن منوذج »ديفي�س« لقبول التكنولوجيا هو منوذج يهدف اإىل ال�سرح والتنبوؤ 

اإىل منوذج  ديفي�س  واأن فكرة تطوير منوذج  لنظام معلوماتي معني،  امل�ستخدمني  قبول  مبدى 

اخل�سائ�س  املو�سع  النموذج  يراعي  اأن  اأهمية  من  اأ�سا�سًا  انبثقت  املو�سع؛  التكنولوجيا  قبول 

التعليمية  املدونات  كانت  وملا  املدركة.  الراحة  اأبرزها  والتي من  الإلكرتوين  للتعليم  الأ�سا�سية 

من اأبرز اأدوات التعليم الإلكرتوين، قام الباحث بتبني هذا النموذج املو�سع لقبول التكنولوجيا 

يف درا�سته احلالية، وذلك لتق�سي مدى قبول عينة البحث للمدونة التعليمية التي مت ت�سميمها 

لتدري�س م�ساق تقنيات التدري�س.
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ثالثًا- عالقة املدونات التعليمية بالتح�سيل املعريف والتعلم العميق: 

يرى »ريت�سارد�سون« (Richardson, 2006) اأن املدونات التعليمية اأ�سبحت اأداة مهمة يف 

التعليم يف ال�سنوات الأخرية لتوفريها فر�سًا لكل من املعلم والطلبة لن�سر اأفكارهم، ومقالتهم، 

الطلبة  تعلم  ي�سهل عملية  افرتا�سيًا  اإلكرتونيًا  ف�ساًء  توفر  بب�ساطة  وهي  املنزلية،  وواجباتهم 

)املنطقي،  التفكري  اأنواع  من  العديد  تعزيز  على  املدونات  وتعمل  قراءاتهم،  م�سادر  وينوع 

املفاهيم  تاأليف  على  القدرة  تعزيز  اإىل  توؤدي  التي  وغريها(؛  التحليلي،  النقدي،  البتكاري، 

والأفكار واإبداء املالحظات والتعليقات، حيث اإن من اأهم مميزات املدونات حت�سني القدرة على 

كتابة تعليقات بنائية متقدمة وتغذية راجعة، بالإ�سافة اإىل بناء تفاعل اجتماعي قوي. 

وتت�سح جدوى وفاعلية املدونات التعليمية يف تنمية التح�سيل املعريف، وحتقيق خمرجات 

اأبرزها: درا�سة »لو واآخرون«  اأف�سل، من خالل العديد من الدرا�سات والتي من  التعلم ب�سكل 

التعليمية  املدونات  اأن  اإىل  والتي تو�سلت   (Lou, Chen, Tsai, Tseng, & Shih, 2012)

ت�ساعد على تعزيز التفاعل بني املدر�سني والطلبة وبني الطلبة بع�سهم البع�س، واأن املدونات 

املدونة  فاعلية  اأظهرت  والتي   )2011( امل�سري  ودرا�سة  التعلم،  فاعلية  حت�سني  على  تعمل 

ودرا�سة  التجريبية،  املجموعة  طالب  لدى  الكمبيوتر  مادة  نحو  والجتاه  التح�سيل  تنمية  يف 

”اأوزكان“ (Ozkan, 2011) والتي بينت نتائجها اأهمية ال�ستفادة من املدونات التعليمية يف 
تدري�س امل�ساقات اجلامعية، ودرا�سة املدهوين )2010( والتي اأظهرت فاعلية املدونات التعليمية 

”ت�سر�سل“  ودرا�سة  الدرا�سة،  عينة  طالبات  لدى  املدونات  نحو  والجتاه  التح�سيل  تنمية  يف 

التح�سيل  تنمية  على  �ساعد  املدونة  ا�ستخدام  اأن  اىل  تو�سلت  والتي   (Churchill, 2009)

اأظهرت  والتي   (Gagne & Fels, 2007) “وفيل�س ”جني  ودرا�سة  الطالب،  لدى  الدرا�سي 

اأن ا�ستخدام املدونات يف التعليم يعمل على تزويد الطلبة باأهداف وا�سحة ومبخرجات التعلم 

املن�سودة، وت�ساعدهم على بناء و�سيانة املدونات اخلا�سة بهم بحيث تكون اأكرث فائدة خلربة 

اأ�سارت  والتي   (Yang, Chan, Ho, & Tam, 2005)  “واآخرون ”يانق  ودرا�سة  التعلم، 

ذات  خرباتهم  تنمية  يف  كبري  اأثر  ذات  كانت  املدونة  عرب  الطلبة  مناق�سات  اأن  اإىل  نتائجها 

العالقة باملنهاج الدرا�سي الر�سمي. 

»بينكمان«  بني  فقد  التفكري  وعمليات  التعلم  واأ�ساليب  املدونات  بني  العالقة  �سعيد  وعلى 

(Pinkman, 2005) اأن املدونة تعطي املتعلم القدرة على التحكم يف تعلمه وبنائه لهذا التعلم 

 Farmer, Yue, & Brooks,) واآخران“  ”فارمر  ويوؤكد  وقدراته.  لظروفه  ووفقًا  بنف�سه 

طلبة  لدى  التعلم  اأ�ساليب  تعزيز  يف  كبرية  فائدة  وذو  قويًا  م�سدرًا  تعد  املدونات  اأن   (2008

التعليم اجلامعي.



530

د. فوؤاد عياد فاعلية مدونة تعليمية مل�ساق تقنيات التدري�س يف تنمية التح�سيل املعريف

20
15

ر  
ـبـ

ـم
بـت

�سـ
 3

د   
عد

 ال
 16

د  
جل

مل
ا

ويرى ”اأوزكان“ (Ozkan, 2011) اأن املدونات التعليمية كونها ف�ساًء ت�ساركيًا؛ تعد اأداًة 

لتو�سيع اخلربات املنهجية التي يتم تعلمها يف الف�سل الدرا�سي، كما اأنها ت�سجع املتعلمني على 

التعلم العميق، وتوفر لهم اأجواًء اأف�سل من احلرية يف اإبداء الآراء وطرح الأفكار. ولقد اأجرى 

(Ellison & Wu, 2008) درا�سة ا�ستهدفت الك�سف عن اأثر املدونات التعليمية  ”الي�سون ووو« 
على تنمية القدرة على الفهم، وبينت النتائج وجود فروق ذات دللة اح�سائية يف القدرة على 

الفهم بني الطلبة الذين اأجنزوا اأن�سطتهم ال�سفية على الورق املطبوع واأولئك الذين اأجنزوها 

 Chu, Chan, & Tiwari,) “واآخران ”ت�سو  اأما  الأخرية.  ل�سالح  املدونات  على  ون�سروها 

2012)، فقد اأجروا درا�سة هدفت اإىل تق�سي دور ا�ستخدام املدونات التعليمية يف تعزيز التعلم 

وتنمية  امل�سكالت  وحل  املعرفة  لبناء  ال�سبيل  التدوين هي  عمليات  اأن  اإىل  وتو�سلوا  والتفكري، 

 (Du & Wagner, 2006) “التفكري لدى طلبة التعليم العايل. ويف درا�سة اأجراها ”دو ووانقر

اأن ا�ستخدام املدونات يف تدري�س م�ساقات التعليم العايل ذو فاعلية يف تعزيز التعلم  اأظهرت 

البنائي، وي�سري الباحثان اإىل اأن املدونات تعزز بناء املعرفة من خالل ت�سهيل دمج الطلبة يف 

عملية اكت�ساب املعرفة وتعميق وعيهم بعملية التعلم. 

والذي  النعكا�سي  التفكري  اأن   (Xie, Ke, & Sharma, 2008) “واآخران ”زاي  ويرى 

يعرف باأنه ”عملية عقلية ا�ستق�سائية تهدف لإيجاد معنى اأو حل ل�سوؤال ما اأو م�سكلة معينة“؛ 

بع�س  اأن  هوؤلء  ويوؤكد  املعنى.  ذي  والتعلم  العميق  التعلم  لتح�سني  وهام  اأ�سا�سي  متطلب  هو 

الزمالء  بني  الراجعة  والتغذية  التدوينات  كتابة  مثل  املدونات  يف  امل�ستخدمة  ال�سرتاتيجيات 

تعزز التفكري النعكا�سي، كما تعزز التفكري والتعلم العميق لدى طلبة التعليم اجلامعي. وي�سري 

هوؤلء اإىل ندرة الدرا�سات التي تناولت تاأثري كتابة التدوينات والتغذية الراجعة على التفكري 

النعكا�سي واأ�ساليب التعلم لدى الطلبة.

وقد �سكلت هذه الندرة يف الدرا�سات التي تناولت العالقة بني املدونات التعليمية واأ�ساليب 

التعلم ب�سكل عام، والتعلم العميق ب�سكل خا�س؛ دافعًا قويًا للباحث لدرا�سة هذه العالقة من 

اأجل الوقوف على مدى تاأثري تلك املدونات على التعلم العميق كاأ�سلوب من اأ�ساليب التعلم.

م�سكلة البحث:
التعليم بجامعة الأق�سى  الباحث من خالل عمله كمدر�س مل�ساقات تكنولوجيا  لقد لحظ 

اأن هناك م�سكالت تواجه املدر�سني والطالبات يف م�ساق تقنيات التدري�س، وللوقوف على هذه 

امل�سكالت قام الباحث مبقابلة جمموعة من مدر�سي امل�ساق من ذوي اخلربة، وتبني للباحث من 
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خالل تلك املقابالت اأن هناك العديد من امل�سكالت التي تواجه تدري�س م�ساق تقنيات التدري�س 

والتي من اأبرزها: ت�سعب امل�ساق وكرثة مو�سوعاته، �سعوبة تفاعل املدر�س مع الطالبات نظرًا 

لرتفاع اأعدادهن داخل قاعات املحا�سرات، التدين الن�سبي العام للتح�سيل املعريف للطالبات 

يف م�ساق تقنيات التدري�س، ووجود فروق فردية كبرية بينهن يف امل�ستوى العلمي. ومن خالل 

تباينًا  هناك  اأن  ات�سح  الأق�سى  بجامعة  والت�سجيل  القبول  عمادة  ل�سجالت  الباحث  رجوع 

كبريًا يف معدلت الطلبة يف الثانوية العامة والتي متثل اأ�سا�س القبول يف التخ�س�سات املختلفة 

لكلية الرتبية، حيث تبني اأن هناك فروقًا بني معدلت قبول الطالبات ت�سل اإىل )20%(، وهذا 

اأخرى قام  العلمي بني الطالبات. ومن ناحية  اإىل وجود فروق فردية كبرية يف امل�ستوى  ي�سري 

الباحث بالرجوع اإىل �سجالت الدرجات للطالبات يف م�ساق تقنيات التدري�س يف الف�سول ال�ست 

2010/2009 حتى الف�سل الثاين للعام الدرا�سي  الأخرية )من الف�سل الأول للعام الدرا�سي 

هو  للم�ساق  النهائي  الختبار  يف  الطالبات  لدرجات  العام  املعدل  اأن  ليجد  2012/2011(؛ 

)75.8%(، مما يظهر انخفا�سًا ن�سبيًا يف امل�ستوى العام للتح�سيل املعريف يف م�ساق تقنيات 

التدري�س. 

الأق�سى،  بجامعة  التدري�س  تقنيات  م�ساق  تدري�س  تواجه  التي  اأعاله  امل�سكالت  ويف �سوء 

وبناًء على ما �سبق من تاأكيد على املزايا الكبرية واملتنوعة ل�ستخدام املدونات التعليمية، ومن 

خالل ما اأظهرته نتائج الدرا�سات ال�سابقة من فاعلية للمدونات يف حتقيق العديد من الفوائد 

التعليمية والرتبوية؛ فقد ارتاأى الباحث �سرورة تطوير الواقع التعليمي مل�ساق تقنيات التدري�س، 

تنمية  يف  فاعليتها  وتق�سي  امل�ساق،  لتدري�س  خا�سة  تعليمية  مدونة  ت�سميم  خالل  من  وذلك 

التح�سيل املعريف واأ�سلوب التعلم العميق ودرجة قبول املدونة لدى طالبات جامعة الأق�سى. 

اأ�سئلة البحث:
وعليه فقد حتددت م�سكلة البحث يف طرح ال�سوؤال الرئي�س التايل:

»ما فاعلية مدونة تعليمية مل�ساق تقنيات التدري�س يف تنمية التح�سيل املعريف واأ�سلوب التعلم 

العميق ودرجة قبول املدونة لدى طالبات جامعة الأق�سى؟«

فر�سيات البحث:
التدري�س درجة مرتفعة يف  تقنيات  تدري�س م�ساق  التعليمية يف  املدونة  ا�ستخدام  ل يحقق   .1

قبول الطالبات للمدونة.
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ل يوجد فرق ذو دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )œ≥0.05( يف درجة تنمية التح�سيل   .2

املعريف لدى طالبات املجموعة التجريبية يف م�ساق تقنيات التدري�س قبل ا�ستخدام املدونة 

التعليمية وبعدها. 

ل يوجد فرق ذو دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )œ≥0.05( يف درجة تنمية اأ�سلوب   .3

التعلم العميق لدى طالبات املجموعة التجريبية يف م�ساق تقنيات التدري�س قبل ا�ستخدام 

املدونة التعليمية وبعدها. 

التعلم  واأ�سلوب  املعريف  التح�سيل  تنمية  درجتي  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل   .4

العميق بني طالبات املجموعتني ال�سابطة والتجريبية تعزى ل�سرتاتيجية التدري�س )التعلم 

التقليدي، املدونة التعليمية(.

اأهداف البحث:
 يهدف البحث احلايل اإىل التعرف اإىل:

1. درجة قبول طالبات املجموعة التجريبية للمدونة التعليمية بعد ا�ستخدامها يف تدري�س م�ساق 

تقنيات التدري�س؟

2. مدى وجود فرق ذو دللة اإح�سائية يف درجة تنمية التح�سيل املعريف لدى طالبات املجموعة 

التجريبية يف م�ساق تقنيات التدري�س قبل ا�ستخدام املدونة التعليمية وبعدها؟

طالبات  لدى  العميق  التعلم  اأ�سلوب  تنمية  درجة  يف  اإح�سائية  دللة  ذو  فرق  وجود  مدى   .3

املجموعة التجريبية يف م�ساق تقنيات التدري�س قبل ا�ستخدام املدونة التعليمية وبعدها؟

اإح�سائية يف درجتي تنمية التح�سيل املعريف واأ�سلوب التعلم  4. مدى وجود فروق ذات دللة 

العميق بني طالبات املجموعتني ال�سابطة والتجريبية تعزى لإ�سرتاتيجية التدري�س )التعلم 

التقليدي، املدونة التعليمية(؟

اأهمية البحث:
 تتبدى اأهمية هذا البحث يف التايل:

توظيف  ب�سرورة  تنادي  التي  والدولية  العربية  لالجتاهات  ا�ستجابة  البحث  هذا  ياأتي   .1

تكنولوجيا التعليم اللكرتوين يف كافة امل�ستويات واملوؤ�س�سات التعليمية.

2. اإن تدرب الطالب املعلم على ا�ستخدام املدونة التعليمية يف املرحلة اجلامعية �سي�ساعده على 

توظيف املدونات التعليمية ب�سكل بناء وفاعل عند ممار�سته لدوره التعليمي بعد التخرج.
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اأن تكون حافزًا له لتطوير  3. ي�سكل ا�ستخدام الباحث للمدونة التعليمية خربة جديدة ميكن 

ال�ستفادة من هذه  ملدر�سي اجلامعة  كما ميكن  الأخرى،  اللكرتوين  التعليم  تقنيات  ذاته يف 

التجربة. 

4. قد ي�ستفيد امل�سوؤولون يف التعليم اجلامعي والتعليم العام، وكذلك خمت�سو تكنولوجيا التعليم 

تطوير  يف  وذلك  احلايل،  البحث  يف  اإليها  التو�سل  مت  التي  والنتائج  الرتبوي  الأدب  من 

ا�سرتاتيجيات التدري�س امل�ستخدمة يف امليدان.

5. رمبا ي�ستفيد الباحثون من اأدوات البحث احلايل ومقرتحاته يف بحث جوانب اأخرى مكملة 

ملو�سوعه.

حدود البحث:
 يتقيد البحث احلايل باحلدود التالية: 

1. طالبات م�ساق تقنيات التدري�س يف جامعة الأق�سى بغزة.

2. اأُجري هذا البحث يف جامعة الأق�سى بغزة يف الف�سل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي 

2012-2013م.

.(Entwistle, 1991) “3. اأ�سلوب التعلم العميق من اأ�ساليب التعلم لنموذج ”انتو�ستل

ون�سبة  للمدونة،  منخف�سة  قبول  درجة  عن  للتعبري  فاأقل(   %33.32( ن�سبة  الباحث  حدد   .4

)33.33%-66.66%( للتعبري عن درجة قبول متو�سطة للمدونة، ون�سبة )66.67% فاأكرث( 

للتعبري عن درجة قبول مرتفعة للمدونة.

التعريفات الإجرائية:
 - املدونة التعليمية Educational Blog: هي موقع ويب مت تطويره على �سكل مدونة خا�سة 

مب�ساق تقنيات التدري�س، ومت فيها ترتيب العر�س على �سكل �سفحات، كل �سفحة متثل حما�سرة 

بوربوينت،  )�سرائح  التعلم  م�سادر  من  العديد  عر�س  مت  �سفحة  كل  ويف  اأ�سبوعيًا،  لقاءًا  اأو 

معلومات ن�سية، ر�سومات، �سور، مقاطع فيديو( ذات عالقة مبو�سوع اللقاء، ويف نهاية العر�س 

خالل  اإجنازها  الطالبات  من  املطلوب  التعليمية  والأن�سطة  التدريبات  من  العديد  اإدراج  يتم 

الأ�سبوع، وتتاح الفر�سة لهن ملناق�سة تلك الأن�سطة من خالل موقع املدونة. 

تقنيات  م�ساق  تدري�س  املحا�سرة يف  على طريقة  يعتمد  الذي  التعلم  هو  التقليدي:  التعلم   -

النظري من جانب  العر�س  اأو  وال�سرح  الإلقاء  الطريقة على مبداأ  تقوم هذه  التدري�س، حيث 
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املعلم. ويف البحث احلايل متثلت هذه الطريقة يف قيام املدر�س )الباحث( يف بداية املحا�سرة 

يف  �سرحها  �سيتم  التي  الرئي�سة  النقاط  حتديد  ثم  العام،  وهدفها  املحا�سرة  عنوان  بذكر 

الفر�س  اإعطاء  مع  والتو�سيح  بال�سرح  النقاط  هذه  بتناول  املدر�س  يقوم  ثم  ومن  املحا�سرة، 

بع�س  للطالبات  املدر�س  يوجه  املحا�سرة  نهاية  وال�ستف�سار، ويف  للمناق�سة  للطالبات  الكافية 

الأ�سئلة اخلتامية ملعرفة مدى ا�ستيعابهم ملو�سوعات املحا�سرة.

- التح�سيل املعريف: هو مقدار ما تكت�سبه الطالبة امل�سجلة مل�ساق تقنيات التدري�س من حقائق 

ذلك  ويقا�س  التدري�س،  تقنيات  مل�ساق  درا�ستها  بعد  ونظريات  ومبادئ  وتعميمات  ومفاهيم 

مبقدار ما حت�سل عليه الطالبة من درجات يف اختبار التح�سيل املعريف املعد لهذا الغر�س«. 

- اأ�سلوب التعلم العميق: هو الأ�سلوب ال�سخ�سي الذي ي�ستخدمه املتعلم يف التعامل مع املعلومات 

اأثناء عملية التعلم، ويتمثل يف تركيز املتعلم على طرح الأفكار بطريقة خمت�سرة، مع الهتمام 

بالعالقات والرتابطات الداخلية ملو�سوع التعلم، وكذلك البحث عن املعنى والتفاعل بن�ساط مع 

الرتباط بالدافع، ويقا�س مبقيا�س اأ�ساليب التعلم املعد لهذا الغر�س.

مع  التعامل  يف  املتعلم  ي�ستخدمه  الذي  ال�سخ�سي  الأ�سلوب  هو  ال�سطحي:  التعلم  اأ�سلوب   -

املعلومات اأثناء عملية التعلم، ويظهر يف اعتماد املتعلم على التعلم خطوة خطوة، مع الرتكيز 

متطلبات  واإدراك  احلفظ  على  يعتمد  كما  احلقائق،  اىل  الو�سول  يف  املنطقي  الأ�سلوب  على 

المتحان اأثناء التعلم، ويقا�س مبقيا�س اأ�ساليب التعلم املعد لهذا الغر�س. 

- م�ساق تقنيات التدري�س: هو م�ساق يدر�س جلميع طلبة كلية الرتبية كم�ساق اإجباري، ويهدف 

ب�سكل اأ�سا�سي اىل تزويد الطلبة باملعارف املتعلقة بتطور مفهوم تقنيات التدري�س وت�سنيفاتها، 

ومناذج الت�سال التعليمي، ومناذج الت�سميم التعليمي القائمة على منحى النظم، كما يزود 

التقليدية  التعليمية  التقنيات  بع�س  با�ستخدام  املتعلقة  واملهارات  باملعارف  الطلبة  امل�ساق 

واحلديثة مثل اللوحات التعليمية واأجهزة العر�س وال�سبورات الذكية وبرامج احلا�سوب وغريها.

 

منهجية البحث واإجراءاته:
منهج البحث:

جمموعتني  اختيار  على  يعتمد  الذي  التجريبي،  �سبه  املنهج  احلايل  البحث  ا�ستخدم   

متجان�ستني من الطالبات، بحيث تكون اإحداهما جمموعة جتريبية، والأخرى جمموعة �سابطة. 

وجتريبية(  )�سابطة  املتكافئتني  املجموعتني  ذا  التجريبي  الت�سميم  الباحث  وا�ستخدم 

(Pretest-Posttest Control Group Design)، مع تطبيق اأدوات البحث قبليًا وبعديًا على 
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املجموعتني لتق�سي فاعلية مدونة تعليمية مل�ساق تقنيات التدري�س يف تنمية التح�سيل املعريف 

تدري�س  مت  ولقد  الأق�سى.  جامعة  طالبات  لدى  املدونة  قبول  ودرجة  العميق  التعلم  واأ�سلوب 

م�ساق تقنيات التدري�س للمجموعة ال�سابطة با�ستخدام طريقة التعلم التقليدي، يف حني در�ست 

املجموعة التجريبية نف�س امل�ساق با�ستخدام املدونة التعليمية املعدة لهذا الغر�س. 

جمتمع البحث وعينته:
الف�سل  يف  التدري�س  تقنيات  مل�ساق  امل�سجالت  الطالبات  جميع  يف  البحث  جمتمع  متثل 

على  موزعات  والبالغ عددهن )872( طالبة  2012-2013م،  اجلامعي  للعام  الأول  الدرا�سي 

)18( �سعبة درا�سية. 

ومتثلت عينة البحث يف عينة متوافرة مكونة من �سعبتني درا�سيتني مت اختيارهما ع�سوائيًا 

من جمتمع البحث، وحتديد اإحداهما لتكون جمموعة جتريبية )43( طالبة، والأخرى �سابطة 

)42( طالبة. ولقد مت التاأكد من اأن جميع طالبات عينة البحث لي�س لديهن اأيَّة خربة �سابقة 

قبل  البحث  اأدوات  يف  املجموعتني  تكافوؤ  من  التاأكد  مت  كما  التعليمية،  املدونات  ا�ستخدام  يف 

التجريب، واجلدول رقم )1( يو�سح ذلك. 

اجلدول رقم )1(
نتائج اختبار »ت« لدللة الفروق بني متو�سطي درجات املجموعتني

ال�سابطة والتجريبية يف اأدوات البحث قبل التجريب

                   البيان

 الأداة

النهاية
العظمى

املجموعة التجريبية 
)43=N(

املجموعة ال�ضابطة
)42= N( قيمة

»ت«
م�ضتوى 
الداللة

النحراف املتو�ضط
النحراف املتو�ضطاملعياري

املعياري

0.216-12022.028.5319.956.661.246الختبار التح�سيلي املعريف
)غري دالة(

10063.608.5364.369.180.3910.696مقيا�س اأ�ساليب التعلم 
 )غري دالة(

اإح�سائية عند م�ستوى دللة  توجد فروق ذات دللة  اأنه ل  يت�سح من اجلدول رقم )1(   

قبل  البحث  اأداتي  والتجريبية يف  ال�سابطة  املجموعتني  درجات  متو�سطي  œ(بني   =0.05(

ا�ستخدام املدونة التعليمية. وهذا يعني اأن املجموعتني متكافئتني يف خرباتهم ال�سابقة املتعلقة 

بالتح�سيل املعريف واأ�ساليب التعلم.
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اأدوات البحث:
1. مقيا�س قبول املدونة التعليمية:

للتعرف على درجة قبول طالبات املجموعة التجريبية للمدونة التعليمية بعد ا�ستخدامها يف 

تدري�س م�ساق تقنيات التدري�س، قام الباحث باإعداد مقيا�س قبول املدونة التعليمية. وقد تكون 

املقيا�س يف �سورته الأولية من )25( فقرة موزعة على خم�سة متغريات رئي�سة. ولتحديد درجة 

قبول الطالبة يف كل فقرة مت اعتماد التقدير املتدرج الذي يتكون من خم�سة بدائل هي )موافق 

ب�سدة، موافق، حمايد، غري موافق، غري موافق اإطالقًا(، وُتعطى ال�ستجابة الدرجات )5 ، 4، 

3، 2، 1( على الرتتيب. 

�سـبط مقيا�س قبول املدونة التعليمية:
بعد النتهاء من اإعداد املقيا�س يف �سورته املبدئية وو�سع التعليمات الالزمة ل�ستخدامه، 

قام الباحث بعر�سه على جمموعة من املحكمني املخت�سني يف جمايل علم النف�س وتكنولوجيا 

التعليم للتاأكد من �سدقه، وقام املحكمون باحلذف والإ�سافة والتعديل يف فقرات املقيا�س حتى 

النهائية على )23( فقرة؛ موزعة  املقيا�س يف �سورته  ا�ستمل  وقد  اأكرث دقة وحتديدًا،  اأ�سبح 

على خم�سة متغريات رئي�سة هي: الراحة املدركة، �سهولة ال�ستخدام املدركة، الفائدة املدركة، 

الجتاه نحو ال�ستخدام، والنية بال�ستمرار يف ال�ستخدام. كما قام الباحث باإجراء �سدق البناء 

 Confirmatory Factor Analysis للمقيا�س، حيث مت ا�ستخدام التحليل العاملي التوكيدي

 ،Kaiser لكايزر Varimax بطريقة املكونات الأ�سا�سية مع تدوير املحاور بطريقة الفارمياك�س

واأظهرت النتائج �سدق البناء للمقيا�س، واجلدول رقم )2( يو�سح ذلك.

 
اجلدول رقم )2(

نتائج التحليل العاملي بطريقة املكونات الأ�سا�سية والتدوير
املتعامد ملقيا�س قبول املدونة التعليمية

الفقرة
العوامل

اخلام�سالرابعالثالثالثايناالأول

220.839

210.790

230.769

50.787

190.679

200.593
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العوامل

اخلام�سالرابعالثالثالثايناالأول

130.846

110.694

120.684

30.765

160.533

40.600

100.695

90.643

60.623

70.590

20.531

140.449

10.444

150.435

170.513

80.471

180.469

يت�سح من اجلدول رقم)2( ت�سبع عبارات املقيا�س على خم�سة عوامل هي: 

- العامل الأول: وت�سبعت عليه )4( فقرات، وتراوحت قيم الت�سبعات من 0.765 للفقرة )3( 

اإىل 0.444 للفقرة )1(، وبفح�س م�سمون هذه الفقرات جند اأنها جميعًا تقي�س متغري الراحة 

املدركة.

- العامل الثاين: وت�سبعت عليه )6( فقرات، وتراوحت قيم الت�سبعات من 0.787 للفقرة )5( 

اإىل 0.471 للفقرة )8(، وبفح�س م�سمون هذه الفقرات جند اأنها جميعًا تقي�س متغري �سهولة 

ال�ستخدام املدركة. 

للفقرة   0.846 من  الت�سبعات  قيم  وتراوحت  فقرات،   )6( عليه  وت�سبعت  الثالث:  العامل   -

)13( اإىل 0.435 للفقرة )15(، وبفح�س م�سمون هذه الفقرات جند اأنها جميعًا تقي�س متغري 

الفائدة املدركة.

للفقرة   0.679 من  الت�سبعات  قيم  وتراوحت  فقرات،   )4( عليه  وت�سبعت  الرابع:  العامل   -

)19( اإىل 0.469 للفقرة )18(، وبفح�س م�سمون هذه الفقرات جند اأنها جميعًا تقي�س متغري 

الجتاه نحو ال�ستخدام.

تابع اجلدول رقم )2(
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للفقرة   0.839 الت�سبعات من  - العامل اخلام�س: وت�سبعت عليه )3( فقرات، وتراوحت قيم 

)22( اإىل 0.769 للفقرة )23(، وبفح�س م�سمون هذه الفقرات جند اأنها جميعًا تقي�س متغري 

النية بال�ستمرار يف ال�ستخدام. 

ويف �سوء موؤ�سرات ال�سدق ال�سابقة، ميكن القول باأن مقيا�س قبول املدونة التعليمية يتمتع 

بدرجة مقبولة من ال�سدق، ومن ثم ميكن الوثوق يف نتائجه.

ومت التاأكد من ثبات املقيا�س با�ستخدام طريقة اإعادة الختبار، حيث قام الباحث بتطبيق 

البحث،  عينة  طالبات  غري  من  التدري�س  تقنيات  مل�ساق  امل�سجلة  ال�سعب  اإحدى  على  املقيا�س 

وا�ستملت هذه ال�سعبة على )41( طالبة، وقد اأعيد تطبيق املقيا�س عليهن مرة اأخرى بعد ثالثة 

اأ�سابيع، ومت ح�ساب معامل الرتباط بني املتو�سط العام ل�ستجابات الطالبات على كل فقرة يف 

التطبيق الأول، واملتو�سط العام ل�ستجاباتهن على نف�س الفقرات يف التطبيق الثاين، واجلدول 

رقم )3( يبني ذلك. 

اجلدول رقم )3(
يو�سح معامالت ارتباط بري�سون بني الفقرات يف التطبيقني القبلي

والبعدي ملقيا�س قبول املدونة التعليمية

12345678رقم الفقرة

0.81700.7290.7280.7660.6830.8210.7830.721معامل الرتباط

910111213141516رقم الفقرة

0.6330.6780.8390.7710.6590.7380.8010.876معامل الرتباط

17181920212223رقم الفقرة

0.6610.6440.7910.8160.8130.6090.792معامل الرتباط

 * )ر( اجلدولية عند درجة حرية )39( وعند م�ستوى دللة )0.01(= 0.393 

يت�سح من اجلدول رقم)3( اأن جميع معامالت الرتباط دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة 

)0.01(. كما مت ح�ساب معامل الرتباط بني املتو�سط العام ل�ستجابات الطالبات على املقيا�س 

ككل يف التطبيق الأول، واملتو�سط العام ل�ستجاباتهن على املقيا�س ككل يف التطبيق الثاين، وبلغ 

 .)0.01( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دال  معامل  وهو   ،)0.939( بينهما  الرتباط  معامل 

وت�سري هذه النتائج اإىل ثبات املقيا�س و�سالحيته جلمع البيانات من عينة البحث.

2. مقيا�س اأ�ساليب التعلم:

العميق لدى طالبات  التعلم  اأ�سلوب  تنمية  التعليمية يف  املدونة  ا�ستخدام  اأثر  للتعرف على 

The revised two-» املجموعة التجريبية؛ قام الباحث برتجمة مقيا�س اأ�ساليب التعلم املنقح
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 Biggs,) واآخران  بيجز  جلون   factor Study Process Questionnaire“ R-SPQ-2F

Kember, & Leung, 2001(، واملن�سور يف العدد )71( من املجلة الربيطانية لعلم النف�س 

يف  املقيا�س  هذا  ويتكون   .(British Journal of Educational Psychology) الرتبوي 

�سورته الأ�سلية من )20( فقرة تتناول اأ�سلوبني من اأ�ساليب التعلم هما الأ�سلوب العميق وميثله 

)10( فقرات، والأ�سلوب ال�سطحي وميثله )10( فقرات، ويتم ت�سحيح املقيا�س يف �سوء تقدير 

خما�سي متدرج على النحو التايل )تنطبق الفقرة عليَّ بدرجة كبرية جدًا، تنطبق الفقرة عليَّ 

بدرجة كبرية، تنطبق الفقرة عليَّ بدرجة متو�سطة، تنطبق الفقرة عليَّ بدرجة قليلة، ل تنطبق 

الفقرة عليَّ اإطالقًا(، وُتعطى ال�ستجابة الدرجات )5 ، 4، 3، 2، 1( على الرتتيب، وعليه يكون 

احلد الأعلى للدرجة على املقيا�س ككل هي )100(، وهنا يكون اأ�سلوب التعلم عميقًا جدًا لدى 

امل�ستجيبني على املقيا�س، اأما احلد الأدنى للدرجة على املقيا�س ككل فهي )20(، وهنا يكون 

اأ�سلوب التعلم �سطحيًا جدًا لدى امل�ستجيبني على املقيا�س. 

�سـبط مقيا�س اأ�ساليب التعلم:
بعد ترجمة املقيا�س اإىل العربية، مت التاأكد من �سدقه بعر�سه على جمموعة من املحكمني 

على  مالحظاتهم  باإبداء  قاموا  الذين  التعليم،  وتكنولوجيا  النف�س  علم  يف جمايل  املخت�سني 

اأكرث دقًة وو�سوحًا. كما  الفقرات لت�سبح  التعديل يف �سياغة بع�س  فقرات املقيا�س، ومن ثم 

التوكيدي  العاملي  التحليل  ا�ستخدام  مت  حيث  للمقيا�س،  البناء  �سدق  باإجراء  الباحث  قام 

املحاور بطريقة  الأ�سا�سية مع تدوير  املكونات  Confirmatory Factor Analysis بطريقة 

واجلدول  للمقيا�س،  البناء  �سدق  النتائج  واأظهرت   ،Kaiser لكايزر   Varimax الفارمياك�س 

رقم )4( يو�سح ذلك.

اجلدول رقم )4(
نتائج التحليل العاملي بطريقة املكونات الأ�سا�سية والتدوير املتعامد ملقيا�س اأ�ساليب التعلم

الفقرةالعامل

الأول
617513141102189

0.7060.6310.6150.6070.5870.5690.4690.4350.4170.365

الثاين
7381520164121119

0.6960.5940.5790.5610.5430.4970.4640.4090.3680.357

 يت�سح من اجلدول رقم )4( ت�سبع عبارات املقيا�س على عاملني هما:

- العامل الأول: وت�سبعت عليه )10( فقرات، وتراوحت قيم الت�سبعات من 0.706 للفقرة )6( 
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اإىل 0.365 للفقرة )9(، وبفح�س م�سمون هذه الفقرات جند اأنها جميعًا تقي�س اأ�سلوب التعلم 

العميق.

للفقرة   0.696 الت�سبعات من  قيم  وتراوحت  فقرات،  عليه )10(  وت�سبعت  الثاين:  العامل   -

تقي�س  جميعًا  اأنها  جند  الفقرات  هذه  م�سمون  وبفح�س   ،)19( للفقرة   0.357 اإىل   ،)7(

اأ�سلوب التعلم ال�سطحي.

ويف �سوء موؤ�سرات ال�سدق ال�سابقة، ميكن القول باأن مقيا�س اأ�ساليب التعلم يتمتع بدرجة 

مقبولة من ال�سدق، ومن ثم ميكن الوثوق يف نتائجه.

ومت التاأكد من ثبات املقيا�س با�ستخدام طريقة اإعادة الختبار، حيث قام الباحث بتطبيق 

تطبيق  اأعيد  وقد  البحث،  عينة  طالبات  طالبة من غري  من )41(  مكونة  عينة  على  املقيا�س 

املقيا�س عليهن مرة اأخرى بعد ثالثة اأ�سابيع، ومت ح�ساب معامل الرتباط بني املتو�سط العام 

ل�ستجابات الطالبات على كل فقرة يف التطبيق الأول، واملتو�سط العام ل�ستجاباتهن على نف�س 

الفقرات يف التطبيق الثاين، واجلدول رقم )5( يبني ذلك. 

اجلدول رقم )5(
يو�سح معامالت ارتباط بري�سون بني الفقرات يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقيا�س اأ�ساليب التعلم

1234567رقم الفقرة

0.5410.4300.4020.6120.4370.6870.511معامل الرتباط

891011121314رقم الفقرة

0.4270.3990.4840.5950.5740.4690.618معامل الرتباط

151617181920رقم الفقرة

0.3940.5390.5670.5990.4790.631معامل الرتباط

* )ر( اجلدولية عند درجة حرية )39( وعند م�ستوى دللة )0.01(= 0.393 

يت�سح من اجلدول رقم )5( اأن جميع معامالت الرتباط دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة 

)0.01(. كما مت ح�ساب معامل الرتباط بني املتو�سط العام ل�ستجابات الطالبات على املقيا�س 

ككل يف التطبيق الأول، واملتو�سط العام ل�ستجاباتهن على املقيا�س ككل يف التطبيق الثاين، وبلغ 

 .)0.01( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دال  معامل  وهو   ،)0.445( بينهما  الرتباط  معامل 

وت�سري هذه النتائج اإىل ثبات املقيا�س و�سالحيته جلمع البيانات من عينة البحث.

3. الختبار التح�سيلي املعريف:

- حتديد الهدف من الختبار: هدف الختبار اإىل قيا�س م�ستوى حت�سيل طالبات املجموعتني 
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التعليمية  الأهداف  التدري�س، ومتثلت  تقنيات  مل�ساق  العلمي  املحتوى  والتجريبية يف  ال�سابطة 

التي يقي�سها الختبار التح�سيلي يف قدرة الطالبة على اأن:

العالقة بينه وبني بع�س امل�سطلحات. وت�ستنتج  التدري�س  تقنيات  املق�سود مب�سطلح  حتدد 

حل بع�س امل�سكالت التعليمية. يف  التدري�س  تقنيات  اأهمية  ت�سرح 

التدري�س. تقنيات  وا�ستخدام  اختيار  قواعد  حتدد 

ت�سنيفاتها. اأبرز  وت�سرح  التدري�س  تقنيات  ت�سنيف  اأهمية  ت�ستنتج 

دور الفكر الرتبوي الإ�سالمي يف تناول الو�سائل التعليمية املختلفة. ت�سرح 

ت�ستنتج اأنواع وخ�سائ�س واأهمية تقنيات التدري�س العادية، وتو�سح طرق توظيفها يف التعليم.

ومكوناته. وخ�سائ�سه  النظام  مفهوم  ت�ستنتج 

التعليمي وحتدد دور املعلم يف ظل نظرية النظم. املوقف  منظومة  ت�سرح 

النماذج لتطبيق اأ�سلوب النظم يف التعليم. بع�س  ت�سرح 

بعنا�سر املوقف التعليمي. التدري�س  تقنيات  عالقة  تو�سح 

الآلية. التدري�س  تقنيات  واأنواع  ومميزات  اأهمية  ت�ستنتج 

الآلية. التدري�س  تقنيات  توظيف  جمالت  تبني 

العرو�س واأنواعها وت�ستنتج خ�سائ�س كل منها. بو�سائل  املق�سود  تو�سح 

العرو�س املختلفة يف العملية التعليمية. و�سائل  توظيف  كيفية  تبني 

- و�سف الختبار ونوعه: ولقد تكون الختبار يف �سيغته املبدئية من )126( �سوؤاًل مو�سوعيًا 

من نوع الختيار من متعدد ذات البدائل الأربعة، بديل واحد منها �سحيح فقط. وقد مت جتريب 

الختبار على عينة مبدئية مكونة من )5( طالبات م�سجالت مل�ساق تقنيات التدري�س من غري 

طالبات عينة البحث؛ لالطمئنان على و�سوح اأ�سئلة الختبار ومنا�سبتها مل�ستوى الطلبة. 

�سبط الختبار التح�سيلي املعريف:
جمال  يف  املخت�سني  املحكمني  من  جمموعة  على  بعر�سه  الختبار  �سدق  من  التاأكد  مت 

تكنولوجيا التعليم، وذلك لإبداء الراأي واملالحظات حول منا�سبة الختبار للهدف منه، ومدى 

منا�سبته للطلبة، كما ُطلب منهم اإبداء الراأي حول �سياغة الفقرات والبدائل املو�سوعة، وقد مت 

اإجراء التعديالت التي اقرتحها املحكمون يف اجلوانب املختلفة، والتي كان من اأبرزها:

 ،)107(  ،)101(  ،)91(  ،)85(  ،)15( الأرقام:  ذات  الأ�سئلة  وهي  اأ�سئلة،   )6( حذف   -

.)125(
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- اإعادة �سياغة جذر )10( اأ�سئلة، بحيث اأ�سبحت اأكرث و�سوحًا. 

- اإعادة �سياغة بع�س البدائل لعدد )7( اأ�سئلة، حيث اقرتح املحكمون التعديل يف هذه البدائل 

لكي ت�سبح البدائل اخلاطئة اأكرث قربًا من الإجابة ال�سحيحة.

   وبعد الأخذ مبالحظات املحكمني، بلغ عدد اأ�سئلة الختبار يف �سيغته النهائية )120( �سوؤاًل.

 وللتاأكد من ثبات الختبار مت تطبيقه على اإحدى ال�سعب امل�سجلة مل�ساق تقنيات التدري�س من غري 

طالبات عينة البحث، وا�ستملت هذه ال�سعبة على )41( طالبة، وقد ا�ستخدم الباحث طريقة 

الن�سفية  التجزئة  الثبات بطريقة  بلغ معامل  األفا كرونباخ، حيث  الن�سفية وطريقة  التجزئة 

)0.87(، وبطريقة األفا كرونباخ )0.91(، وهذه قيم مرتفعة ومطمئنة لثبات الختبار.

تقدير  مت  الختبار،  على  ال�ستطالعية  العينة  ا�ستجابات  خالل  من  الختبار:  زمن  تقدير   -

الزمن املنا�سب ل�ستجابة الطلبة على اأ�سئلة الختبار بح�ساب متو�سط زمن ا�ستجابة اأول طالبة 

انتهت من ال�ستجابة على الختبار، وزمن اآخر طالبة انتهت من ال�ستجابة على الختبار، وقد 

تبني اأن الزمن املنا�سب لالختبار هو )90( دقيقة.

- ت�سحيح الختبار: مت حتديد درجة واحدة لكل �سوؤال من اأ�سئلة الختبار، وعليه يكون مدى 

الدرجات التي ميكن لطالبة احل�سول عليها ترتاوح ما بني )0-120( درجة.

*املدونة التعليمية التي مت ا�ستخدامها يف البحث احلايل:
الأربع  باملراحل  احلايل  البحث  يف  ا�ستخدامها  مت  التي  التعليمية  املدونة  اإعداد  مر  لقد 

التالية:
مرحلة التحليل:

وت�سمنت هذه املرحلة اخلطوات التالية:

التعلم  واأ�سلوب  املعريف  التح�سيل  تنمية  والذي متثل يف  املدونة،  اإن�ساء  من  الهدف  - حتديد 

العميق ودرجة قبول املدونة لدى الطالبات امل�سجالت مل�ساق تقنيات التدري�س بجامعة الأق�سى 

املادة  تقدمي  خالل  من  وذلك  2012-2013م؛  اجلامعي  للعام  الأول  الدرا�سي  الف�سل  يف 

التعليمية املت�سمنة يف م�ساق تقنيات التدري�س ب�سورة اإلكرتونية، ت�ستطيع الطالبة الرجوع اإليها 

يف اأي وقت، ومن اأي مكان. 

- مت حتديد العنا�سر الأ�سا�سية لبيئة التعلم مثل: حتديد الأهداف التعليمية العامة، واملهمات 

التعليمية الرئي�سة والفرعية.

من  هم  البحث  عينة  طالبات  اإن  حيث  املدخلي،  و�سلوكهم  املتعلمني  خ�سائ�س  حتديد  مت   -

 22-18 اأعمارهم ما بني  طالبات التخ�س�سات العلمية والأدبية يف كلية الرتبية، وترتاوح 
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والقت�سادية،  والجتماعية  والنفعالية  والعقلية  ولديهم من اخل�سائ�س اجل�سمية  عامًا، 

والثقافية ما يوؤهلهم ل�ستخدام املدونة التعليمية. 

- قام الباحث بالتاأكد من توفر خدمة الإنرتنت لدى طالبات عينة البحث يف املنازل، ف�ساًل عن 

ما توفره اجلامعة من خمتربات حا�سوب حرة ومفتوحة للطالبات على مدار اليوم الدرا�سي. 

مرحلة الت�سميم:
 وت�سمنت هذه املرحلة اخلطوات التالية:

- حتديد الأهداف اخلا�سة مبو�سوعات كل حما�سرة من حما�سرات م�ساق تقنيات التدري�س.

- ت�سميم اأدوات القيا�س، حيث مت اإعداد اأدوات البحث حمكية املرجع، والتي متثلت يف: مقيا�س 

قبول املدونة التعليمية، مقيا�س اأ�ساليب التعلم، والختبار التح�سيلي املعريف، وقد مت �سبط هذه 

الأدوات واإجراء عمليات ال�سدق والثبات لها للتو�سل اإىل �سيغتها النهائية. وقد مت تطبيق هذه 

الأدوات على طالبات عينة البحث يف مرحلة التقومي املبدئي قبل تنفيذ جتربة البحث، واأُعيد 

ملف  ا�ستخدام  مت  كما  التجربة.  تنفيذ  من  النتهاء  بعد  النهائي  التقومي  مرحلة  يف  تطبيقها 

الإجناز portfolio كاأداة للتقومي البنائي خالل فرتة تنفيذ جتربة البحث.

- ت�سميم ا�سرتاتيجية تنظيم املحتوى وتتابع عر�سه داخل املدونة، وذلك بطريقتني هما:

اإىل  بالإ�سافة  خطية  عالقة  املدونة  �سفحات  بني  العالقة  تكون  وفيه  اخلطي:  الت�سميم 

احتوائها على و�سالت للتنقل داخل املدونة.

املتفرع: وفيه مُتنح الطالبة حرية التحرك يف املدونة بال�سري لالأمام بعد النتهاء  الت�سميم 

اأو التنقل الع�سوائي  اأو الرجوع للخلف لإعادة جزء مل تتمكن من فهمه،  من اجلزء املدرو�س، 

داخل املدونة. وقد مت دمج الت�سميم اخلطي مع الت�سميم املتفرع ملنح الطالبة املرونة الكافية 

للتنقل بني مو�سوعات امل�ساق ح�سب اإمكاناتها وحاجاتها. 

الن�سو�س  مثل:  والت�سويق،  الإثارة  عن�سر  لإدخال  املتعددة  الو�سائط  من  جمموعة  اختيار   -

املكتوبة، الر�سوم التخطيطية، ال�سور الثابتة، ومقاطع الفيديو.

- ت�سميم عدد من الأن�سطة املتعلقة مبو�سوعات كل حما�سرة من حما�سرات امل�ساق، وُيطلب 

من الطالبة الإجابة عنها، وقد يتطلب الأمر منها زيارة بع�س املواقع للبحث عن الإجابة.

- اإعداد و�سائل تقدمي امل�ساق: مت اإعداد بع�س الو�سائل لتقدمي م�ساق ”تقنيات التدري�س“ من 

خالل املدونة التعليمية، وت�سهيل التوا�سل بني الطالبات واملدر�س، وقد ت�سمنت هذه الو�سائل 

ما يلي:



544

د. فوؤاد عياد فاعلية مدونة تعليمية مل�ساق تقنيات التدري�س يف تنمية التح�سيل املعريف

20
15

ر  
ـبـ

ـم
بـت

�سـ
 3

د   
عد

 ال
 16

د  
جل

مل
ا

http:// التايل:  العنوان  حتت  الإنرتنت  �سبكة  على  التعليمية  باملدونة  خا�س  موقع  حجز 

/techalaqsa.wordpress.com

ت�سميم �سفحة ات�سل بنا �سمن �سفحات املوقع، حيث احتوت هذه ال�سفحة على معلومات 

الت�سال من بريد اإلكرتوين وغريه للمدر�س؛ لت�سهيل الت�سال به عند احلاجة. 

دليل  ال�سفحة على  احتوت هذه  التعليمية، حيث  املدونة  ا�ستخدام  دليل  �سفحة  ت�سميم 

ال�سفحة  على  حتميله  ومت  اإلكرتونية،  ب�سورة  املقرتحة  التعليمية  للمدونة  ال�ستخدام 

الرئي�سة للمدونة ب�سكل رابط يتم النقر عليها لتنزيل الدليل. 

- اإعداد ال�سيناريو: متت مراعاة املوا�سفات التالية يف اإعداد ال�سيناريو:

على  �سوتية  وموؤثرات  تخطيطية  ور�سوم  و�سور  ن�سو�س  من  يحتويه  مبا  املحتوى  توزيع 

�سفحات مت�سل�سلة.

والت�ستت. الزدحام  لعدم  واحد  عنوان  اأو  فكرة  على  الإطارات  احتواء 

اأو  اإجابة،  لختيار  املفاتيح؛  لوحة  اأو  للفاأرة،  الطالبة  با�ستخدام  التفاعلي  النمط  حتديد 

اإدخال تعليق.

للمواقع ذات ال�سلة والتي حتتوي على معلومات مفيدة  و�سالت  باإ�سافة  للطالبات  ال�سماح 

مرتبطة مبو�سوعات املحا�سرة.

اإ�سافة مربع بحث ل�سفحات املدونة؛ ليت�سنى للطالبة ا�ستخدامه للبحث من خالل �سفحات 

املوقع عن معلومة حمددة لها عالقة مبحا�سرات امل�ساق ومو�سوعاته من ناحية، اأو بالأن�سطة 

التعليمية املطلوب من الطالبة اإجنازها بعد كل مو�سوع اأو حما�سرة من ناحية اأخرى.

مرحلة التطوير:
 بعد النتهاء من مرحلة التحليل والت�سميم واإعداد ال�سيناريو، مت اإن�ساء املدونة التعليمية، 

والتي اأطلق عليها ا�سم ”مدونة م�ساق تقنيات التدري�س“ وقد مت اتباع اخلطوات التالية:

1. اإن�ساء ح�ساب (Gmail) من خالل موقع (Google) لكي ي�ستقبل املدر�س من خالله تعليقات 

الطالبات واإجاباتهن على الأن�سطة والتقومي بكافة اأنواعه.

2. الدخول اإىل موقع (Wordpress) اخلا�س باإن�ساء املدونات واإن�ساء املدونة التعليمية.

3. حتميل حما�سرات امل�ساق على �سفحات املدونة.

ثم  الثانية،  ثم  الأوىل  املحا�سرة  الطالبة  تختار  مت�سل�سل بحيث  ب�سكل  املحا�سرات  ترتيب   .4

الثالثة وهكذا.
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وقد ا�ستملت املدونة التعليمية على العنا�سر التالية:

- العنوان: ويوجد يف اأعلى ال�سفحة وهو ”مدونة م�ساق تقنيات التدري�س“.

- ال�سفحات العلوية )�سفحات ثابتة يف اأعلى املدونة ويتم ترتيبها ح�سب الت�سل�سل املطلوب(: 

من  جمموعة  على  وت�ستمل  املدونة،  اأعلى  يف  تقع  للمدونة،  الفرعية  لل�سفحات  روابط  وهي 

ال�سفحات التي ميكن للطالبة الرجوع اإليها يف �سفحة م�ستقلة بالإ�سافة اإىل �سفحات من�سدلة 

فرعية، وهذه ال�سفحات هي:

على  منف�سلة  تدوينات  اإ�سافة  فيها  ويتم  الرئي�سة  ال�سفحة  )التدوين(:  البداية  �سفحة 

اإ�سافة  البداية(، حيث حتتوي كل تدوينة على عنوان ومنت، مثل  �سفحة واحدة )�سفحة 

اأهداف امل�ساق كتدوينة حتتوي على الأهداف التعليمية.

عن امل�ساق واأهدافه. خمت�سرة  معلومات  على  حتتوي  �سفحة  امل�ساق:  حول  �سفحة 

اإن�ساء �سفحة خا�سة بالدليل، والذي ت�سمن  مت  التعليمية:  املدونة  ا�ستخدام  دليل  �سفحة 

تو�سيح الهدف من املدونة، حما�سرات املدونة، اأهداف امل�ساق، طريقة الدخول للمدونة، 

مكونات املدونة، طريقة التوا�سل وامل�ساركة من خالل ال�سفحة اخلا�سة باملحا�سرة، وكيفية 

ا�ستخدام كل مكون من مكونات املدونة التعليمية.

على  �سفحة  كل  احتوت  حيث  مت�سل�سل،  ب�سكل  ترتيبها  مت  املحا�سرات:  �سفحات  روابط 

حما�سرة واحدة من حما�سرات م�ساق تقنيات التدري�س، وت�سمنت اأهداف املحا�سرة، ثم 

عر�س بوربوينت، ثم عر�س فيديو اإثرائي، ثم روابط اإثرائية، ثم اأن�سطة، ثم التقومي لكل 

حما�سرة، ثم مربع التعليقات الذي يتيح للطالبة – بعد النقر عليها – اأن تكتب تعليقها 

على املحا�سرة.

الإجناز: �سفحة حتتوي على عناوين لكل الأن�سطة املطلوب تنفيذها من قبل  ملف  �سفحة 

الطالبات، واأ�سفلها مربع لإدراج الجابات )على �سكل اأ�سئلة مقاليه مفتوحة(، حيث ُيطلب 

Word( ثم يف فرتة  الأن�سطة يف ملف خارجي )ب�سيغة  الإجابة عن كافة  الطالبات  من 

حمددة باأ�سبوع واحد يتم ال�سماح للطالبة باإدراج كافة الإجابات يف هذه ال�سفحة.

ملواقع ومراجع اإثرائية. روابط  من  جمموعة  على  حتتوي  �سفحة  ومراجع:  مواقع  �سفحة 

وحتتوي على تعريف باملدر�س  )الباحث(،  املدونة  مبوؤلف  للتعريف  املدونة:  موؤ�س�س  �سفحة 

وال�سرية الذاتية اخلا�سة به.

على  ومكانها  ظهورها  يف  التحكم  ميكن  جانبية  مربعات  وهي  اجلانبية:  القوائم  مربعات   -

ال�سفحة من خالل لوحة التحكم، وا�ستملت هذه املربعات على نف�س ال�سفحات العلوية ال�سابقة.
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5. التقومي البنائي للمدونة: وت�سمنت هذه اخلطوة ما يلي:

- التاأكد من مراعاة املدونة للمعايري الرتبوية والفنية عند ت�سميمها من خالل عر�سها على 

جمموعة من املحكمني واخلرباء يف التعليم الإلكرتوين وتكنولوجيا التعليم، واأجمع املحكمون 

على مراعاة املدونة التعليمية املقرتحة للجوانب الرتبوية والفنية يف اإعدادها، مع اإبداء بع�س 

املالحظات التي مت مراعاتها يف ال�سكل النهائي للمدونة.

- جتريب املدونة على عينة مكونة من )10( طالبات من الطالبات امل�سجالت مل�ساق تقنيات 

التدري�س يف الف�سل الأول من العام اجلامعي 2013/2012م من غري عينة البحث، وقد ات�سح 

من التطبيق ال�ستطالعي عدم وجود �سعوبات عند فتح املدونة وقراءة املوا�سيع، اأو عند كتابة 

وا�سحًا  كان  فقد  للمحا�سرات  العلمي  للمحتوى  بالن�سبة  اأما  الطالبات،  ِقَبْل  من  التعليقات 

لدى  لال�ستخدام  و�ساحلة  النهائية،  �سورتها  يف  املدونة  اأ�سبحت  وبذلك  للطالبات.  بالن�سبة 

عينة البحث. 

مرحلة التقومي النهائي:
وت�سمنت هذه املرحلة اخلطوات التالية:

الت�سميم،  اإعدادها يف مرحلة  �سبق  التي  الثالث  البحث(  )اأدوات  التقومي  اأدوات  - حت�سري 

وتطبيقها قبليًا على عينة البحث.

- تنفيذ جتربة البحث بال�ستخدام الفعلي للمدونة التعليمية التي مت تطويرها يف تدري�س م�ساق 

تقنيات التدري�س لطالبات املجموعة التجريبية.

- تطبيق اأدوات التقومي بعديًا على عينة البحث.

- اإجراء املعاجلات الإح�سائية املنا�سبة.

- حتليل النتائج ومناق�ستها وتف�سريها.

متغريات البحث:
التدري�س  تقنيات  م�ساق  تدري�س  يف  التعليمية  املدونة  ا�ستخدام  يف  ويتمثل  امل�ستقل:  املتغري   -

للمجموعة التجريبية من عينة البحث.

- املتغريات التابعة: وتتمثل يف تنمية كٍل من التح�سيل املعريف، واأ�سلوب التعلم العميق، ودرجة 

قبول املدونة التعليمية لدى طالبات املجموعة التجريبية من عينة البحث.
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تطبيق جتربة البحث واأدواته:
- هدفت جتربة البحث اإىل رفع م�ستوى التح�سيل املعريف، وتنمية اأ�سلوب التعلم العميق ودرجة 

قبول املدونة لدى طالبات جامعة الأق�سى من خالل ا�ستخدام مدونة تعليمية يف تدري�س م�ساق 

تقنيات التدري�س املقرر عليهن كم�ساق اإجباري يف كلية الرتبية. 

- ا�ستخدم الباحث املنهج �سبه التجريبي، الذي يعتمد على اختيار جمموعتني متجان�ستني من 

جمموعة  لتكون  اإحداهما  على  الختيار  ووقع  درا�سيتني،  �سعبتني  اختيار  مت  حيث  الطالبات، 

التعليمية، والأخرى  التدري�س با�ستخدام املدونة  جتريبية )43 طالبة( وتدر�س م�ساق تقنيات 

�سابطة )42 طالبة( وتدر�س م�ساق تقنيات التدري�س با�ستخدام طريقة التعلم التقليدي.

اجلامعي  للعام  الأول  الدرا�سي  الف�سل  مدة  وهي  اأ�سبوعًا،   )14( التجربة  تنفيذ  ا�ستغرق   -

الثنني  يوم  يف  وانتهت   ،2012/9/23 الأحد  يوم  التجربة  تنفيذ  بداأ  وقد   ،2013/2012

املجموعتني  من  جمموعة  لكل  اأ�سبوعيًا  تدري�سية  حما�سرة  بواقع  وذلك   ،2012/12/31

ال�سابطة والتجريبية، وقد مت يف املحا�سرة الأوىل تطبيق اأدوات البحث قبليًا، ويف املحا�سرة 

الأخرية مت تطبيق اأدوات البحث بعديًا.

- نظرًا لأن الباحث لديه خربة يف تدري�س م�ساق تقنيات التدري�س، حيث قام �سابقًا بتدري�س 

املجموعتني  كلتا  البحث على  بتنفيذ جتربة  بنف�سه  الباحث  قام  فقد  امل�ساق عدة مرات؛  هذا 

ال�سابطة والتجريبية.

لختبار  القبلي  بالتطبيق  الباحث  قام  تنفيذها  وقبل  البحث  جتربة  من  الأول  الأ�سبوع  يف   -

التاأكد  التعلم على املجموعتني ال�سابطة والتجريبية، ومت  اأ�ساليب  التح�سيل املعريف ومقيا�س 

من تكافوؤ املجموعتني يف التح�سيل املعريف واأ�ساليب التعلم. كما مت التاأكد من اأن جميع طالبات 

عينة البحث لي�س لديهن اأيَّة خربة �سابقة يف ا�ستخدام املدونات التعليمية.

- قام الباحث بدءًا من الأ�سبوع الثاين بتدري�س م�ساق تقنيات التدري�س للمجموعتني ال�سابطة 

والتجريبية وذلك على النحو التايل:

التعلم  لطريقة  وفقًا  ال�سابطة  املجموعة  مع  التدري�س  �سار  ال�سابطة:  للمجموعة  اأوًل: 

التقليدي، والتي متثلت يف قيام املدر�س )الباحث( يف بداية املحا�سرة بذكر عنوان املحا�سرة 

يقوم  ثم  ومن  املحا�سرة،  يف  �سرحها  �سيتم  التي  الرئي�سة  النقاط  حتديد  ثم  العام،  وهدفها 

املدر�س بتناول هذه النقاط بال�سرح والتو�سيح مع اإعطاء الفر�س الكافية للطالبات للمناق�سة 

وال�ستف�سار، ويف نهاية املحا�سرة يوجه املدر�س للطالبات بع�س الأ�سئلة اخلتامية ملعرفة مدى 

ا�ستيعابهم ملو�سوعات املحا�سرة.
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ثانيًا: للمجموعة التجريبية: مت التدري�س للمجموعة التجريبية على النحو التايل:

1. عقد املدر�س )الباحث( لقاًء مع طالبات املجموعة التجريبية يف خمترب احلا�سوب باجلامعة 

قبل بداية تنفيذ التجربة، وذلك ل�سرح كيفية ا�ستخدام املدونة التعليمية، حيث مت يف هذا 

اللقاء:

وعر�س  منها،  والهدف  البحث،  بتجربة  اخلا�سة  التعليمية  باملدونة  الطالبات  تعريف 

عنا�سرها، ووظيفة كل عن�سر، واأو�سح الباحث للطالبات اأنه �سيتم تدري�س مو�سوعات م�ساق 

تقنيات التدري�س بالتكامل بني املحا�سرة يف موعدها الأ�سبوعي واملدونة التعليمية املتوفرة على 

�سبكة الإنرتنت وميكن للطالبة ا�ستخدامها من اأي مكان ويف اأي وقت.

قبل  ومعاينتها  التعليقات  كتابة  وكيفية  التعليمية،  املدونة  اإىل  الدخول  طريقة  تو�سيح 

اإر�سالها، وكذلك طريقة الإر�سال، وقام الباحث بتزويد الطالبات بعنوان مدونة م�ساق تقنيات 

.http://techalaqsa.wordpress.com :التدري�س وهو

للمدر�س  اإر�ساله  وطريقة  ا�ستخدامه،  وكيفية  ومكوناته،  الإجناز  مبلف  الطالبات  تعريف 

بعد كل حما�سرة.

مع تعليقات زميالتهن لإثراء التعلم، ونوه اإىل  التفاعل  اأهمية  على  للطالبات  الباحث  اأكد 

�سرورة اللتزام باأدب احلوار واملناق�سة عرب املدونة التعليمية.

قام الباحث بن�سر املحا�سرات الأ�سبوعية مل�ساق تقنيات التدري�س ب�سكل دوري على موقع   .2

املدونة، وقد ت�سمنت تلك املحا�سرات الأن�سطة املطلوب اإجنازها من قبل الطالبات. 

وت�سحيحها،  الطالبات  لتعليقات  دورية  مبراجعة  امل�ساق  مدونة  خالل  من  الباحث  قام   .3

وكذلك مراجعة ملفات الإجناز والتعليق عليها، لتوفري التغذية الراجعة جلميع الطالبات.

قام الباحث يف اللقاء الأ�سبوعي للمحا�سرة مبناق�سة الطالبات يف الأن�سطة التي ُطلب منهن   .4

اإجنازها، ومدى ا�ستفادتهن من التغذية الراجعة التي قدمها لهن الباحث، كما قام الباحث 

بالوقوف على امل�سكالت التي تواجه الطالبات يف ا�ستخدام املدونة، واإيجاد احللول املنا�سبة 

لها. 

قام  وال�سابطة؛  التجريبية  للمجموعتني  التدري�س  تقنيات  م�ساق  تدري�س  من  النتهاء  بعد   -

الباحث يف الأ�سبوع الرابع ع�سر والأخري بالتطبيق البعدي لختبار التح�سيل املعريف ومقيا�س 

على  التعليمية  املدونة  قبول  مقيا�س  تطبيق  مت  كما  املجموعتني،  طالبات  على  التعلم  اأ�ساليب 

طالبات املجموعة التجريبية فقط.
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املعاجلة الإح�سائية:
 لإجراء التحليالت الإح�سائية املنا�سبة لنتائج التطبيقني القبلي والبعدي لأدوات البحث، 

 :(SPSS) ا�ستخدم الباحث الأ�ساليب الإح�سائية التالية �سمن برنامج الإح�ساء

- املتو�سط احل�سابي، والنحراف املعياري، والن�سبة املئوية.

- اختبار ”ت“ لدللة الفرق بني عينتني مرتبطتني (Paired Sample T-Test)، واختبار 

 .(Independent Sample T-Test) م�ستقلتني  عينتني  بني  الفرق  ”ت“ لدللة 
- ن�سبة الك�سب املعدل لبالك: لقيا�س فعالية املدونة التعليمية يف تنمية كٍل من التح�سيل املعريف 

الباحث  ا�ستخدم  البحث؛  التجريبية من عينة  املجموعة  العميق لدى طالبات  التعلم  واأ�سلوب 

(، حيث: M2،M1 هما  معادلة الك�سب املعدل لبالك وهي )

متو�سطا درجات الطالبات يف التطبيقني القبلي والبعدي على الرتتيب، N هي الدرجة النهائية. 

وترتاوح قيمة هذه الن�سبة بني العددين )2-0(، وتعترب املدونة التعليمية فعالة بدرجة مقبولة 

اإذا مل تقل هذه الن�سبة عن )1.2(.

- حجم التاأثري “d”: لتحديد حجم تاأثري املتغريات امل�ستقلة على املتغريات التابعة؛ مت ا�ستخدام 

التاأثري،  حجم   2η حيث:   ،2η  = التالية:  “2η”، والذي نعرب عنه باملعادلة  اإيتا  مربع 

قيمة حجم  ثم مت ح�ساب  ومن   .(N-1) درجات احلرية   df ”ت“ املح�سوبة،   قيمة  مربع   t2

التاأثري“d” من املعادلة التالية:

ويتحدد حجم التاأثري اإذا كان كبريًا اأو متو�سطًا اأو �سغريًا كالتايل )عفانة، 2000، 38(:

0.20 =”d“ يكون حجم التاأثري �سغريًا اإذا كانت قيمة *

0.50= ”d“ يكون حجم التاأثري متو�سطًا اإذا كانت قيمة *

 0.80= ”d“ يكون حجم التاأثري كبريًا اإذا كانت قيمة *

 

نتائج فح�س فر�سيات البحث ومناق�ستها:
اأوًل: النتائج املتعلقة بالفر�سية الأوىل 

تن�س الفر�سية الأوىل على: »ل يحقق ا�ستخدام املدونة التعليمية يف تدري�س م�ساق تقنيات 

الباحث  قام  الفر�سية  هذه  ولفح�س  للمدونة«.  الطالبات  قبول  يف  مرتفعة  درجة  التدري�س 
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بح�ساب املتو�سط احل�سابي، والنحراف املعياري، والن�سبة املئوية ل�ستجابات طالبات املجموعة 

التجريبية على مقيا�س قبول املدونة، واجلدول رقم )6( يو�سح ذلك.

اجلدول رقم )6(
املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري والن�سبة املئوية ل�ستجابات

طالبات املجموعة التجريبية على مقيا�س قبول املدونة
 البيان
ÒتغŸالنهاية العدد ا

النحراف املتو�ضطالعظمى
املعياري

الن�ضبة 
املئوية

432015.912.5379.54الأول: الراحة املدركة

433023.443.9578.14الثاين: �سهولة ال�ستخدام املدركة

433023.404.1577.98الثالث: الفائدة املدركة

432015.883.5179.42الرابع: الجتاه نحو ال�ستخدام

431510.563.1970.39اخلام�س: النية بال�ستمرار يف ال�ستخدام

77.55%4311589.1914.73املقيا�س ككل

لدى  التعليمية  املدونة  قبول  لدرجة  العامة  املئوية  الن�سبة  اأن  رقم)6(  يت�سح من اجلدول 

هي  التدري�س  تقنيات  م�ساق  درا�سة  يف  لها  ا�ستخدامهن  بعد  التجريبية  املجموعة  طالبات 

)77.55%(، واأن الن�سب املئوية للمتغريات اخلم�سة ملقيا�س قبول املدونة قد جاءت على النحو 

املدركة،  ال�ستخدام  �سهولة  ملتغري   )%78.14( املدركة،  الراحة  ملتغري   )%79.54( التايل: 

)77.98%( ملتغري الفائدة املدركة، )79.42%( ملتغري الجتاه نحو ال�ستخدام، )%70.39( 

املجموعة  طالبات  جميع  اأن  من  التحقق  �سوء  ويف  ال�ستخدام.  يف  بال�ستمرار  النية  ملتغري 

جتربة  اإجراء  قبل  التعليمية  املدونات  ا�ستخدام  يف  �سابقة  خربة  اأيَّة  لديهن  لي�س  التجريبية 

تقنيات  م�ساق  تدري�س  يف  التعليمية  املدونة  ا�ستخدام  اأن  ال�سابقة  النتائج  من  يتبني  البحث؛ 

ذلك  تف�سري  للمدونة. وميكن  الطالبات  قبول  مرتفعة يف  درجة  اإىل حتقيق  اأدى  قد  التدري�س 

يف �سوء عدة اأ�سباب من اأبرزها: اأن املدونة التعليمية اأتاحت فر�سًا كبرية للطالبات لدرا�سة 

امل�ساق يف اأي وقت ويف اأي مكان ينا�سب الطالبة، ب�ساطة ت�سميم املدونة و�سهولة التعامل مع 

مكوناتها، اأن ما ا�ستمل عليه موقع املدونة من روابط ذات عالقة مب�ساق تقنيات التدري�س والتي 

واإثرائية  علمية  اإ�سافة  �سكلت  تو�سيحية؛  ور�سومات  تعليمية،  و�سور  فيديو،  مقاطع  ت�سمنت 

اأدت تلك الت�سهيالت  اأكرب لطالبات املجموعة التجريبية. وقد  اأتاح فائدة  كبرية للم�ساق مما 

واملميزات يف املدونة اإىل ت�سكيل اجتاه اإيجابي نحو املدونة ورغبة يف ال�ستمرار با�ستخدامها يف 

درا�سة مو�سوعات اأخرى ذات عالقة بتقنيات التدري�س اأو مو�سوعات درا�سية جديدة. 
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ثانيًا: النتائج املتعلقة بالفر�سية الثانية

دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذو  فرق  يوجد  »ل  على:  الثانية  الفر�سية  تن�س 

)œ≥0.05( يف درجة تنمية التح�سيل املعريف لدى طالبات املجموعة التجريبية يف م�ساق 
تقنيات التدري�س قبل ا�ستخدام املدونة التعليمية وبعدها". ولفح�س هذه الفر�سية قام الباحث 

يف  التجريبية  املجموعة  طالبات  لدرجات  املعياري  والنحراف  احل�سابي،  املتو�سط  بح�ساب 

التطبيق القبلي، والتطبيق البعدي لختبار التح�سيل املعريف، ومن ثم مت ا�ستخدام اختبار«ت« 

املتو�سطني  بني  الفرق  دللة  على  للتعرف   (Paired Sample T-Test) مرتبطتني  لعينتني 

احل�سابيني، واجلدول رقم )7( يو�سح ذلك. 

اجلدول رقم )7(
نتائج اختبار »ت« لدللة الفرق بني متو�سطي درجات املجموعة التجريبية

يف التطبيقني القبلي والبعدي لختبار التح�سيل املعريف
               البيان

االأداة البحثية
النهاية العدد

العظمى

الفروق
م�ضتوى قيمة «ت«

الداللة االنحراف املعيارياملتو�ضط

 )دالة(4312077.753.0433.2990.001اختبار التح�سيل املعريف

هي  املح�سوبة  »ت«  لقيمة  الإح�سائية  الدللة  م�ستوى  اأن  رقم)7(  اجلدول  من  يت�سح 

)0.001(، وهي قيمة دالة اإح�سائيًا، وهذا يعني رف�س الفر�سية ال�سفرية وقبول الفر�سية 

تنمية  درجة  يف   )œ=0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذو  فرق  يوجد  اأنه  اأي  البديلة، 

التح�سيل املعريف لدى طالبات املجموعة التجريبية يف م�ساق تقنيات التدري�س قبل ا�ستخدامهن 

للمدونة التعليمية وبعدها، وذلك ل�سالح التطبيق البعدي لختبار التح�سيل املعريف.

واتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سات كٍل من ”ت�سر�سل“(Churchill, 2009)، واملدهوين 

)2010(، وامل�سري )2011(؛ والتي اأكدت على فاعلية ا�ستخدام املدونات التعليمية يف تنمية 

التح�سيل املعريف. 

وميكن اأن تعزى هذه النتيجة اإىل عدة عوامل اأبرزها: اإتاحة املدونة التعليمية الفر�س الكافية 

اأمام الطالبات لدرا�سة م�ساق تقنيات التدري�س يف املكان والزمان املنا�سبني للطالبات، وكذلك 

املادة  الطالبة ت�ستطيع تكرار درا�سة  الفردية بني الطالبات كون  الفروق  مراعاة املدونة ملبداأ 

العلمية وم�سادر التعلم عدة مرات حتى تفهمها، كما اأن ا�ستخدام املدونة �ساعد مدر�س امل�ساق 

والتدريبات  الأن�سطة  مناق�سة  على  الرتكيز  ل�سالح  املحا�سرة  زمن  توظيف  على  )الباحث( 

املتعلقة باملادة العلمية بدًل من اإ�سغال وقت املحا�سرة يف �سرح تفا�سيل تلك املادة وتو�سيحها 

كما يف طريقة التعلم التقليدي، حيث تكون الطالبة قد در�ست املادة العلمية املحددة وم�سادر 
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التعلم املتعلقة بها يف وقت �سابق للمحا�سرة من خالل املدونة، كما اأن التدوينات التي قامت 

تبادل  يف  مهمًا  دورًا  اأدت  ومناق�سات؛  ومالحظات  ا�ستف�سارات  ت�سمنت  والتي  الطالبات  بها 

اأثناء درا�ستهن للمادة العلمية دون  اأوًل باأول  اخلربات وحل امل�سكالت التي واجهت الطالبات 

احلاجة لالنتظار اإىل يوم املحا�سرة. 

املجموعة  طالبات  لدى  املعريف  التح�سيل  تنمية  يف  التعليمية  املدونة  فعالية  ولقيا�س 

التجريبية، ا�ستخدم الباحث معادلة الك�سب املعدل لبالك، واجلدول رقم )8( يو�سح نتيجة 

ا�ستخدام هذه املعادلة. 

اجلدول رقم )8(
متو�سطا درجات طالبات املجموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي

لختبار التح�سيل املعريف ون�سبة الك�سب املعدل لبالك

                البيان
النهاية العدداالأداة البحثية

العظمى
ن�ضبة الك�ضب التطبيق البعديالتطبيق القبلي

املعدل لبالك املتو�ضطاملتو�ضط

4312022.0299.771.44اختبار التح�سيل املعريف 

يت�سح من اجلدول رقم )8( اأن ن�سبة الك�سب املعدل لختبار التح�سيل املعريف هي )1.44(. 

ويالحظ اأن هذه الن�سبة اأكرب من الن�سبة التي حددها بالك لفعالية املدونة وهي )1.2(، وهذا 

يعني اأن ا�ستخدام املدونة التعليمية يف تدري�س م�ساق تقنيات التدري�س قد حقق فاعلية مقبولة 

يف تنمية التح�سيل املعريف لدى طالبات املجموعة التجريبية. 

ولتحديد حجم تاأثري ا�ستخدام املدونة التعليمية يف تنمية التح�سيل املعريف لدى طالبات 

ثم قيمة "d"، واجلدول رقم  ومن   )2η( املجموعة التجريبية، قام الباحث بح�ساب مربع اإيتا

)9( يو�سح ذلك. 

اجلدول رقم )9(
يو�سح قيم »ت«، »2η"، »d" ومقدار حجم التاأثري

مقدار حجم التاأثري2ηd»ت«املتغري التابعاملتغري امل�ضتقل

كبري33.2990.969.80التح�سيل املعريفالتدري�س با�ستخدام املدونة التعليمية

اأكرب من احلد  القيمة هي  d هي )9.80(، وهذه  اأن قيمة   يت�سح من اجلدول رقم )9( 

وهذا   ،)0.8( ي�ساوي  والذي  التابع  املتغري  يف  الكبري  التاأثري  حلجم  املحدد  للم�ستوى  الأدنى 

التعليمية يف تدري�س م�ساق تقنيات  املدونة  »ا�ستخدام  املتمثل يف  امل�ستقل  املتغري  اأن  يدل على 

التدري�س« كان له تاأثري كبري يف تنمية املتغري التابع املتمثل يف »التح�سيل املعريف« لدى طالبات 

املجموعة التجريبية. 
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ثالثًا: النتائج املتعلقة بالفر�سية الثالثة

دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذو  فرق  يوجد  »ل  على:  الثالثة  الفر�سية  تن�س 

يف  التجريبية  املجموعة  طالبات  لدى  العميق  التعلم  اأ�سلوب  تنمية  درجة  يف   )œ≥0.05(
م�ساق تقنيات التدري�س قبل ا�ستخدام املدونة التعليمية وبعدها". ولفح�س هذه الفر�سية قام 

الباحث بح�ساب املتو�سط احل�سابي، والنحراف املعياري لدرجات طالبات املجموعة التجريبية 

يف التطبيق القبلي، والتطبيق البعدي ملقيا�س اأ�ساليب التعلم، ومن ثم مت ا�ستخدام اختبار«ت« 

املتو�سطني  بني  الفرق  دللة  على  للتعرف   (Paired Sample T-Test) مرتبطتني  لعينتني 

احل�سابيني، واجلدول رقم )10( يو�سح ذلك.

اجلدول رقم )10(
نتائج اختبار »ت« لدللة الفرق بني متو�سطي درجات املجموعة التجريبية

يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقيا�س اأ�سلوب التعلم

                البيان
النهاية العدداالأداة البحثية

العظمى
الفروق

م�ضتوى الداللةقيمة«ت«
االنحراف املعيارياملتو�ضط

0.165 )غري دالة(431002.940.121.414مقيا�س اأ�ساليب التعلم

”ت“ املح�سوبة هي  لقيمة  الإح�سائية  الدللة  م�ستوى  اأن  رقم )10(  يت�سح من اجلدول 

)0.165(، وهي قيمة غري دالة اإح�سائيًا، وهذا يعني قبول الفر�سية ال�سفرية، اأي اأنه ل يوجد 

فرق ذو دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )œ=0.05( يف تنمية اأ�سلوب التعلم العميق لدى 

التعليمية  للمدونة  ا�ستخدامهن  قبل  التدري�س  تقنيات  م�ساق  يف  التجريبية  املجموعة  طالبات 

وبعدها. 

فروق  وجود  اىل  تو�سلت  والتي   ،)2008( ح�سن  درا�سة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  وتختلف 

ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات املجموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي 

لختبار الفهم العميق ل�سالح التطبيق البعدي.

بالعديد  يرتبط  الطالبات  لدى  التعلم  اأ�سلوب  اأن  اإىل  ال�سابقة  النتيجة  تعزى  اأن  وميكن 

من العوامل واخل�سائ�س املعرفية والنفعالية والنف�سية والجتماعية، وتعد هذه اخل�سائ�س 

اإىل  ال�سطحي  املنحى  تتغري من  املتعلمني، وعليه فهي ل  ن�سبيًا لدى  مبثابة موؤ�سرات م�ستقرة 

املنحى العميق ب�سكل جوهري خالل ف�سل درا�سي واحد، فالأمر يحتاج لعدة ف�سول درا�سية 

اأو  التعليمية،  املدونات  كا�ستخدام  اخل�سائ�س،  تلك  يف  جدية  ب�سورة  موؤثرة  عوامل  وبوجود 

ال�سرتاتيجيات املعتمدة على مهارات البحث والتفكري.

املدونة  ا�ستخدام  لتاأثري  اإح�سائية  دللة  توجد  ل  اأنه  من  الرغم  على  اأنه  الباحث  ويرى 
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التعليمية على تنمية اأ�سلوب التعلم العميق؛ اإل اأن هناك تنمية قد حدثت بالفعل لهذا الأ�سلوب 

لدى طالبات املجموعة التجريبية بعد ا�ستخدامهن للمدونة التعليمية يف درا�سة م�ساق تقنيات 

التدري�س، واإن دل هذا على �سيء فاإمنا يدل على وجود فاعلية-واإن كانت حمدودة وغري دالة 

اإح�سائيًا- للمدونة التعليمية يف تنمية اأ�سلوب التعلم العميق، وهذا يعطي موؤ�سرًا جيدًا على اأن 

ا�ستخدام هذه املدونات يف تدري�س امل�ساقات اجلامعية قد يوؤدي بالفعل اإىل تعزيز اأ�سلوب التعلم 

العميق على ح�ساب اأ�سلوب التعلم ال�سطحي. 

رابعًا: النتائج املتعلقة بالفر�سية الرابعة

 )œ≥0.05(تن�س الفر�سية الرابعة على: »ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى

ال�سابطة  العميق بني طالبات املجموعتني  التعلم  واأ�سلوب  التح�سيل املعريف  يف درجتي تنمية 

والتجريبية تعزى ل�سرتاتيجية التدري�س )املدونة التعليمية، التعلم التقليدي(". ولفح�س هذه 

الفر�سية قام الباحث بح�ساب املتو�سطني احل�سابيني، والنحرافني املعياريني لدرجات طالبات 

ومقيا�س  املعريف  التح�سيلي  لختبار  البعدي  التطبيق  يف  وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني 

 Independent Sample) اأ�ساليب التعلم، ومن ثم مت ا�ستخدام اختبار«ت« لعينتني م�ستقلتني

T-Test) للتعرف اإىل دللة الفرق بني املتو�سطني احل�سابيني يف كال الأداتني، واجلدول رقم 

)11( يو�سح ذلك.

اجلدول رقم )11(
نتائج اختبار ”ت“ لدللة الفروق بني متو�سطي درجات املجموعتني ال�سابطة والتجريبية

يف التطبيق البعدي لختبار التح�سيل املعريف ومقيا�س اأ�ساليب التعلم

                 البيان

 االأداة البحثية

النهاية 
العظمى

املجموعة التجريبية
)43=N( 

املجموعة ال�ضابطة
)42=N( 

م�ضتوى قيمة«ت«
الداللة

النحراف املتو�ضط
النحراف املتو�ضطاملعياري

املعياري

0.015 12099.7711.5792.4315.552.473اختبار التح�سيل املعريف
)دالة(

0.034 10066.548.6562.558.452.150 مقيا�س اأ�ساليب التعلم
)دالة(

 يت�سح من اجلدول رقم )11( اأن م�ستوى الدللة الإح�سائية لقيمتي ”ت“ املح�سوبتني هما 

)0.015(، )0.034(، وهما قيمتان دالتان اإح�سائيًا، وهذا يعني رف�س الفر�سية ال�سفرية 

 )œ =0.05( وقبول الفر�سية البديلة، اأي اأنه توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى

ال�سابطة  العميق بني طالبات املجموعتني  التعلم  واأ�سلوب  التح�سيل املعريف  يف درجتي تنمية 
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والتجريبية تعزى ل�سرتاتيجية التدري�س )املدونة التعليمية، التعلم التقليدي(، وذلك ل�سالح 

طالبات املجموعة التجريبية التي در�ست با�ستخدام املدونة التعليمية.

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كٍل من: درا�سة ح�سن )2008(، والتي تو�سلت اإىل وجود فرق دال 

اإح�سائيًا بني متو�سط درجات املجموعة التجريبية )در�ست با�ستخدام ا�سرتاتيجيات الذكاءات 

يف  املعتادة(  الطريقة  با�ستخدام  )در�ست  ال�سابطة  املجموعة  درجات  ومتو�سط  املتعددة( 

اختبار الفهم العميق ل�سالح املجموعة التجريبية. ودرا�سة م�سلم )2011 (، والتي تو�سلت اإىل 

وجود فرق دال اإح�سائيًا بني متو�سط درجات املجموعة ال�سابطة )در�ست بالطريقة التقليدية( 

ومتو�سط درجات املجموعة التجريبية )در�ست باملدونات التعليمية( ل�سالح الأخرية. ودرا�سة 

يف  اإح�سائيًا  دال  فرق  وجود  اإىل  تو�سلت  والتي   ،(Ellison & Wu, 2008) ووو«  »الي�سون 

واأولئك  املطبوع  الورق  على  ال�سفية  اأن�سطتهم  اأجنزوا  الذين  الطلبة  بني  الفهم  على  القدرة 

الذين اأجنزوها ون�سروها على املدونات ل�سالح الأخرية.

وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �سوء اإتاحة املدونة التعليمية الفر�س الكافية اأمام طالبات 

املجموعة التجريبية لدرا�سة م�ساق تقنيات التدري�س بدرجة اأكرب من الإثراء والتو�سع املعريف 

من خالل ما وفرته من م�سادر تعلم عديدة ومتنوعة، كما اأنها وفرت اإمكانية درا�سة امل�ساق 

يف املكان والزمان املنا�سبني للطالبات، وكذلك ا�ستثمار وقت املحا�سرة يف مناق�سة التدريبات 

والأن�سطة املتعلقة باملادة العلمية مما وفر فر�سًا اإ�سافية لتنمية الفهم ومهارات التفكري لدى 

الطالبات.

من خالل فح�س فر�سيات البحث اأمكن الإجابة عن ال�سوؤال الرئي�س للبحث والذي ين�س 

واأ�سلوب  املعريف  التح�سيل  تنمية  يف  التدري�س  تقنيات  مل�ساق  تعليمية  مدونة  فاعلية  »ما  على 

خالل  من  ات�سح  حيث  الأق�سى؟«،  جامعة  طالبات  لدى  املدونة  قبول  ودرجة  العميق  التعلم 

اإىل  اأدى  التدري�س  تقنيات  م�ساق  تدري�س  يف  التعليمية  املدونة  ا�ستخدام  اأن  ال�سابقة  النتائج 

حتقيق درجة مرتفعة يف قبول طالبات املجموعة التجريبية للمدونة، كما اأن ا�ستخدام املدونة 

التعليمية قد حقق فاعلية مقبولة يف تنمية التح�سيل املعريف لدى نف�س الطالبات، يف حني مل 

يكن ا�ستخدام املدونة التعليمية ذا فاعلية يف تنمية اأ�سلوب التعلم العميق لديهن. ومن ناحية 

فروق  حتقيق  اإىل  التدري�س  تقنيات  م�ساق  تدري�س  يف  التعليمية  املدونة  ا�ستخدام  اأدى  اأخرى 

ذات دللة اإح�سائية بني املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف درجتي تنمية التح�سيل املعريف 

با�ستخدام  در�ست  التي  التجريبية  املجموعة  طالبات  ل�سالح  وذلك  العميق،  التعلم  واأ�سلوب 

املدونة التعليمية. 
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التو�سيات
بناًء على نتائج البحث يو�سي الباحث مبا يلي:

ثبت  حيث  تعليمية،  ويب  كمواقع  التعليمية  للمدونات  املختلفة  التعليم  موؤ�س�سات  توظيف   -

ت�سميمها  وب�ساطة  و�سهولة  ناحية،  من  م�سكالته  بع�س  وحل  التعليم  تطوير  يف  فاعليتها 

وا�ستخدامها من ناحية اأخرى.

يف  التعليمية  املدونات  وا�ستخدام  ت�سميم  على  باجلامعات  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  تدريب   -

تدري�س م�ساقاتهم الدرا�سية.

التدري�س على ت�سميم وا�ستخدام املدونات  - تدريب الطلبة املعلمني امل�سجلني مل�ساق تقنيات 

التعليمية، كون املدونة التعليمية هي اأحد اأهم تقنيات التدري�س يف هذا الع�سر املعلوماتي. 

- تدريب الطلبة املعلمني بكليات الرتبية قبل اخلدمة على ا�ستخدام وتوظيف املدونات التعليمية 

يف العملية التعليمية، وتدريبهم على ا�ستخدامها مع تالميذهم اأثناء اأدائهم الرتبية العملية 

يف املدار�س.

يتفق  مبا  املعلم-  اإعداد  يف  حموريًا  تربويًا  م�ساقًا  التدري�س-كونه  تقنيات  م�ساق  تطوير   -

وخ�سائ�س ا�ستخدام املدونات التعليمية يف تدري�س هذا امل�ساق.

2.0 عمومًا وتقنية املدونات  - تطوير برامج اإعداد املعلمني يف �سوء تقنيات وخدمات الويب 

ناحية،  من  التقنيات  هذه  بني  وان�سجام  تكامل  هناك  ي�سبح  بحيث  خ�سو�سًا،  التعليمية 

واملقررات الدرا�سية والأ�ساليب التعليمية من ناحية اأخرى.

الدرا�سات املقرتحة:
 بناًء على نتائج البحث يقرتح الباحث الدرا�سات التالية:

التوا�سل  مهارات  تنمية  يف  التعليمية  املدونات  على  قائم  مقرتح  تدريبي  برنامج  فاعلية   -

الإلكرتوين لدى الطلبة امل�سجلني مل�ساق تقنيات التدري�س.

- فاعلية برنامج تدريبي مقرتح لتطوير كفايات اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة يف ا�ستخدام 

املدونات التعليمية.

- درا�سة املعايري اخلا�سة بت�سميم بيئات التعلم القائمة على توظيف اأدوات الويب2.0. 

التعلم لدى  اأثر  التعليمية يف تنمية مهارات حل امل�سكالت وبقاء  - فاعلية ا�ستخدام املدونات 

الطلبة املعلمني. 

- اأثر ا�ستخدام التعلم املدمج القائم على املدونة التعليمية يف تنمية مهارات التفاعل الجتماعي 

ومهارات التعلم الذاتي يف التعليم اجلامعي.
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