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ملخص:
ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن أثر اختالف طريقتين لتنفيذ مدونات الويب
(فردية – تعاونية) لتنمية بعض ميارات القراءة والكتابة لدى طالب الصف السادس االبتدائي،
ولمتحقق من ىذا اليدف تم اتباع المنيج التجريبي بتصميمو شبو التجريبي القائم عمى وجود
مجموعتين تجريبيتين ،كما تم اختيار عينة مكونة من ( )34طالباً بالصف السادس االبتدائي

ممن يدرسون بمدرسة اإلمام الشافعي االبتدائية بمحافظة النماص ،وتوزيعيم عبر التعيين

العشوائي عمى مجموعتي الدراسة بواقع ( )18طالباً في المجموعة التجريبية األولى التي
تدرس باستخدام مدونة الويب الفردية ،و( )11طالباً في المجموعة التجريبية الثانية التي

تدرس باستخدام مدونة الويب التعاونية ،وبتطبيق اختبار ميارتي القراءة والكتابة قبمياً وبعدياً

دلت نتائج الدراسة عمى ما يمي :يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية األولى في القياس القبمي والبعدي الختبار

ميارات القراءة والكتابة لصالح القياس البعدي ،كما يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى

داللة ( ) α ≤ 0.05بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية الثانية في القياس
القبمي والبعدي الختبار ميارات القراءة والكتابة لصالح القياس البعدي ،كذلك يوجد فرق دال
إحصائياً عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات طالب المجموعة المجموعتين
التجريبيتين (األولى والثانية) في القياس البعدي الختبار ميارات والكتابة لصالح المجموعة

التجريبية الثانية.
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The present study aimed to identify the effect of two different ways
of implementing web blog (individual - collaborative) in developing some
of reading and writing skills among sixth grade students; to achieve this
goal, the experimental approach was followed by its semi-empirical design
based on two experimental groups, then sample of 43 students in the sixth
grade of primary school in Al-Imam Shafi'i Primary School in Al-Nemas
Governorate was selected and randomly assigned to the study groups by
(21) students in the first experimental group using the individual web blog,
22 students In the second experimental group taught using the
collaborative web blog. By applying the test of reading and writing skills
in pre& posttest, the results of the study showed that: There was a
statistically significant difference a (α ≤ 0.05) between the mean scores of
the students of the first experimental group in pre&posttest for reading
and writing skills in favor of the posttest, was a statistically significant
difference a (α ≤ 0.05) between the mean scores of the students of the
second experimental group in pre&posttest for reading and writing skills
in favor of the posttest, thus There was a statistically significant difference
at the level of (α ≤ 0.05) between the average scores of the students of the
group (the first and second experimental groups) in posttest for reading
and writing skills in favor of the second experimental group. According to
these results, a number of recommendations were presented.
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مكدمة:
يشيد العصر الحالي تقدماً ممموساً في تكنولوجيا المعمومات ،ومن نتج عنيا من

تقنيات؛ والتي أثرت -بدورىا -في مختمف مجاالت الحياة ومنيا المجال التعميمي ،حيث
أسيمت في تطوير أساليب تربوية تناسب قدرات كل متعمم عمى حده.
ومن التقنيات التي أسيمت بشكل كبير في تطوير عمميتي التعميم والتعمم :شبكة
المعمومات العالمية "اإلنترنت"؛ التي أخذت -بدورىا -في التطور لتظير مجموعة من
التطبيقات أُطمق عمييا تطبيقات الجيل الثاني لمويب 1.0؛ والتي تميزت بالتفاعمية والمرونة
مع إمكانية استثمار تمك الفاعمية من خالل الخدمات التي تقدميا (المصري،1088 ،
ص.)848
وتعتمد فمسفة تطبيقات الجيل الثاني لمويب  1.0عمى تبادل المعمومات بشكل تعاوني
متواصل ،وىذه الفمسفة غيرت النظرة إلى شبكة اإلنترنت ،حيث تحول األفراد -ومنيم
المتعممين -من مجرد زائرين لمواقعيا ،ومتصفحين لمحتواىا ،إلى أفراد مشاركين في نشر
المعمومات وعرضيا لألخرين حول العالم بكل سيولة ويسر (الخالدي ،1084 ،ص.)15
ومن أبرز تطبيقات الويب  1.0التي تعتمد بصورة مباشرة عمى ىذه الفمسفة؛ ما ُيسمى

بالشبكات االجتماعية  Social Networkوالتي جاءت لتمبي احتياجات المستخدمين
المتعمقة بضرورة وجود عالقات إنسانية فيما بينيم ،وفتح مجال لمحوار التفاعمي بشكل مطور
اء كانوا زمالء مدرسة أو جامعة أو غيرىما (العيسائي ،1084 ،ص.)443
وواسع ، ،سو ً
وقد انبثقت عن الشبكات االجتماعية العديد من التطبيقات كالمدونات اإللكترونية ،التي
تُعد من أكثر المواقع شيرةً في اآلونة األخيرة؛ ومع مرور الوقت انتشر استخدام المدونات
عمى نطاق واسع حتى صارت أداة تعميمية؛ ُينظر إلييا بأنيا أداة فعالة (ابن حنين،1084 ،

.)135

كما يذكر إبراىيم ( ،1084ص )884أنو نظ ارً لالنتشار السريع لممدونات عمى شبكة

اإلنترنت ،فقد بات استخداميا في العممية التعميمية أم ارً ميماً؛ إذ أن ىذه المدونات تساعد

المتعممين عمى االستفادة من تمك التقنية في عمميتي التواصل والتفاعل وتبادل المعمومات

بينيم.
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وقد أشارت العديد من الدراسات إلى فاعمية مدونات الويب في تنمية مدى واسع من
األىداف التعميمية ،وذلك كتنمية ميارات التفكير البصري كما في دراسة مرسي (،)1083
وميارات الخيال العممي كما في دراسة صبري ( ،)1083أو تنمية االتجاه نحو المادة كما في
دراسة "شين ولين" ( ،)Shen& Lin, 2012أو تنمية التحصيل الدراسي وذلك كما في
دراسة كل من :الصعيدي ( ،)1084وفوزية المدىوني ( ،)1088وسموى المصري (.)1088
ولتحقيق مزيد من النتائج اإليجابية المتعمقة بفاعمية مدونات الويب في العممية
التعميمية ،فقد تم االىتمام بزيادة فاعميتيا من خالل متغيرات التصميم المختمفة سواء التربوية
أو الفنية ،حيث إن الحكم عمى فاعمية المدونات في إكساب الميارات بصفة خاصة يكون
مقترناً باختالف أنماط العرض وطريقة التصميم واإلنتاج ،أو طريقة التعمم.

وتختمف طرق التعمم ما بين فردية وجماعية (تعاونية) ،ويبقى ىذا التنوع واالختالف

معيا ارً الختيار النمط األمثل الذي يتناسب مع حاجات وقدرات الطالب في فيم واستيعاب المادة
العممية من خالل المحتوى اإللكتروني ،بما يحقق األىداف التعميمية المراد تحقيقيا من

عمميات التعمم في المواد الدراسية المختمفة (العشماوي ،1082 ،ص.)3
ومن ىذه المواد المغة العربية؛ والتي تبثق أىمية تعمميا من كون المغة ىي وعاء
الفكر ،وأداة التفكير وىي وسيمة التفاىم والتواصل االجتماعي ،وعنوان اليوية لممجتمع الذي
يتكمم بيا والوسيمة الناقمة لألفكار والتقاليد والخبرات عبر األجيال المتعاقبة.
لذا كان العمل عمى تطوير مياراتيا المختمفة لدى المتعممين -كميارات القراءة أو
الكتابة -ىدفاً أساسياً ل دى الباحثين ،وذلك ألن ىذه الميارات ىي أداة التعمم التي يستخدميا

المجد ال يستطيع أن يفيم المواد الدراسية األخرى إال من
الطالب في تعممو ،كما أن الطالب ُ
خالل ىذه الميارات المغوية ،فالنيوض بمستوى ميارات المغة العربية وتَم ُكن المتعممين من
كفاياتيا ىو -في جوىره -نيوض بغيرىا من المواد الدراسية (الغامدي8343 ،ه ،ص.)2
ومع األىمية المشار إلييا لميارات المغة العربية ،وتحدياً ميارات القراءة والكتابة ،فإن

العديد من الدراسات تشير إلى وجود ضعف في ىذه الميارات لدى المتعممين؛ خاصة في
المرحمة االبتدائية ،إذ تؤكد دراسة عمار ( )1088أن الميارات الكتابة تُعد من أكثر الميارات
المغوية ضعفاً لدى المتعممين بالمرحمة االبتدائية ،فيما تشير دراسة عبالء العموي (8342ه)
إلى وجود ضعف واضح في ميارات القراءة لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.
- 888 -

أثر اختالف طريقتين لتنفيذ مدونات الويب (فردية – تعاونية) لتنمية بعض مهارات القراءة والكتابة ....................

لذا كان التوجو نحو البحث في أساليب جديدة لتطوير عمميتي التعميم والتعمم في مجال
المغة العربية بصفة عامةً ،وما يرتبط بيا من ميارات كميارتي القراءة والكتابة بصفة خاصة،
ومن ىذه األساليب؛ توظيف التقنيات التعميمية ،وفي ىذا الصدد تذكر شيماء خميل (،1081
ص )83أن تحقيق نواتج التعمم المستيدفة يقترن بتوظيف المستحدثات التكنولوجية المرتبطة
بالتعميم؛ فمن التعميم القائم عمى الحاسوب إلى التعمم اإللكتروني ،وتطبيقات الويب بأنواعيا
المختمفة ،فنتج عن ذلك نقمة نوعية في أىداف النظم التعميمية التي تسعى نحو تحقيقيا.
ىذا المنطمق ،واستناداً إلى الدالئل البحثية التي تشير إلى إمكانية توظيف مدونات

الويب -باختالف طرق تنفيذىا -في تعميم وتعمم الميارات المختمفة ،فإن الدراسة الحالية
تسعى إلى توظيف طريقتين من طرق مدونات الويب ،وىما الطريقة الفردية والطريقة التعاونية
ثم المقارنة بينيما في تنمية ميارات القراءة والكتابة لدى طالب الصف السادس االبتدائي.

مشكلة الدراسة:
تُعد المرحمة االبتدائية في التعميم مرحمة التأسيس والبناء األول في حياة المتعمم
التعميمية ،ويتم ىذا البناء عن طريق إكساب المتعمم الميارات الُّمغوية األساسية؛ من قر ٍ
اءة
وتحدث واستماع ،بل والوصول بيذا المتعمم إلى مستوى اإلبداع في ىذه الميارات.
وكتاب ًة
ً

غير أن الواقع التعميمي يكشف عن وجود قصور واضح في مستوى ىذه الميارات

المغوية ،حيث يذكر الزىراني (8343ه )3 ،أن ىناك ضعف واضح في ميارات القراءة لدى
المتعممين في مراحل التعمم األساسية ،كما تُعد مشكمة األخطاء الكتابية من المشكالت التي
تقمق القائمين ع مى أمور التعميم بالمممكة العربية السعودية ،حيث يذكر الشعالن (8316ه،
 )1إن قطاعاً كبي ارً من المجتمع -فضالً عن المعممين وأولياء األمور -يشعر بوجود ىذه
المشكمة؛ خاصة وىم يرون األخطاء الكتابية -وىي من المؤشرات الدقيقة التي ُيقاس بيا
مستوى الميارات الكتابية -تشوه النصوص المكتوبة ،وتُعيق فيم الجممة ،حتى إن طالباً في

المراحل التعميمية المتقدمة ال يجيدون الكتابة العربية بالشكل الصحيح؛ األمر الذي ال يتسق
والمتوقع منيم في ىذه المراحل ،وىذا ما يؤكد وجود مشكمة متعمقة باكتساب الطالب لمميارات

القرائية والكتابية.
وسعياً ن حو معالجة ىذا الوضع ،أوصت العديد من الدراسات كما في دراسة كل من:

سيا الدعدي ( ،)1080والغامدي (8343ه) ،والزىراني (8343ه) بضرورة توظيف
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التقنيات التعميمية تقديم مقررات المغة العربية في مراحل التعميم العام المختمفة؛ باعتبارىا
وسيمة لتطوير أساليب تعميم وتعمم المغة العربية ،ونقميا من اإلطار التقميدي إلى اإلطار
اإللكتروني؛ والذي بدوره يحتاج إلى تطوير حتى ال يكون األمر مجرد استبدال إطار بآخر.
ومن التقنيات التي يشير كل من العمري والمالكي (8344ه) إلى مناسبتيا لعممية
التعمم مع المستويات األولية من المتعممين مدونات الويب ،وىذا ما أكدتو دراسة عويس
() 1088؛ والتي بينت أن المدونات وسيمة فعالة الكتساب ميارات المغة ،وكذلك أكدتو دراسة
ليان ) (Lynn, 2004والتي أظيرت أن المدونات تُستخدم لتسجيل وتبادل األفكار ،وكوسيمة
لمتعبير.
ومع التطور الحادث في توظيف المدونات في العممية التعميمية ،فقد وجدت المدونات
الفردية في مقابل المدونات التشاركية التعاونية ،غير نتائج بعض الدراسات كما في دراسة
ليبينج وأالن  ))Liping& Allan, 2009تشير إلى أن الحكم عمى أي من النمطين أكثر
جدوى في العممية التعميمية ما زال محل البحث والتجريب ،وىو األمر الذي دعمتو نتائج
دراسة بمو ( ) Blau, 2009والتي توصي بإجراء المزيد من الدراسات حول جدوى أي من
النمطين في الموقف التعميمي.
وفي ضوء ما سبق ،تحددت أبعاد مشكمة الدراسة الحالية في وجود قصور في مستوى
ميارات القراءة والكتابة لدى طالب المرحمة االبتدائية من جية ،ومن جية أخرى فإن الحكم
عمى أثر أي من نمطي مدونات الويب (فردي -تعاوني) -عند استخداميا في الموقف
التعميمي -ما زال غير محسوم ،وعميو فإن الدراسة الحالية تسعى نحو اإلجابة عن السؤال
الرئيس التالي :ما أثر اختالف طريقتين لتنفيذ مدونات الويب (فردية -تعاونية) لتنمية بعض
ميارات القراءة والكتابة لدى طالب الصف السادس االبتدائي؟
ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس مجموعة األسئمة البحثية الفرعية التالية:
 .8ما ميارات القراءة وميارات الكتابة الواجب توافراىا لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي؟
 .1ما البرنامج المصمم القائم عمى مدونات الويب لتنمية ميارات القراءة والكتابة؟
 .4ما أثر االختالف في تنفيذ مدونات الويب (الفردية -التعاونية) في تنمية ميارات القراءة
والكتابة لدى طالب الصف السادس االبتدائي؟
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أيداف الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى ميارات القراءة والكتابة الواجب توافراىا لدى تالميذ
الصف السادس االبتدائي ،وكذلك الكشف عن أثر االختالف في تنفيذ مدونات الويب
(الفردية -التعاونية) في تنمية ميارات القراءة والكتابة لدى طالب الصف السادس االبتدائي.

أينية الدراسة:
أوالً :األينية الهظرية.
تكتسب الدراسة الحالية أىميتيا النظرية من طبيعة مقرر المغة العربية ،حيث حظي
ى ذا المقرر باىتمام كبير ونصيب وافر من حجم الخطة الدراسية في مراحل التعميم العام؛ لما
ليا من دور ميم تقوم بو في حياة المتعمم ،كما أن تعمم ميارات المغة العربية يمثل أساس
الدراسة في سائر المراحل التعميمية األخرى ،كذلك تكتسب الدراسة أىميتيا من أىمية الميارات
ال تي تسعى إلى تنميتيا وتالشي جوانب القصور بيا؛ أال وىي الميارات القرائية والكتابية.

ثانياً :األينية التطبيكية.
يؤمل أن يفيد من نتائج الدراسة الحالية كل من :مخططي المناىج ،ومطورييا في وزارة
التعميم ،حيث تقدم ىذه الدراسة طريقتين لتنفيذ مدونات الويب وذلك لتطوير مقررات المغة
العربية وما تتضمنو من ميارات لغوية ،وكذلك المشرفين التربويين الذين يقومون باإلشراف
عمى معممي المغة العربية ،لينقموا إلييم استراتيجيات تدريسية تخرجيم من إطار النمطية
الثابتة في معالجة قضايا القراءة والكتابة عمى وجو العموم ،وأيضاً معممي المغة العربية،
ليطوروا من مياراتيم التدريسية من خالل االىتمام بالبرامج ،والطرق التدريسية التي تساعد

عمى تنمية ميارات القراءة والكتابة ،فضالً عن التالميذ ،حيث تثيرىم وترغبيم في تطوير

مياراتيم القرائية والكتابية.

حمددات الدراسة:
تحددت الدراسة الحالية بالمحددات التالية:
 .8الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة عمى استخدام طريقتين لتنفيذ مدونات الويب وىما
الطريقة الفردية في مقابل الطريقة التعاونية ،كما تقتصر عمى تناول ميارات القراءة
والكتابة من مقرر لغتي الجميمة.
 .1الحدود البشرية :تم تطبيق الدراسة عمى عينة من تالميذ الصف السادس االبتدائي.
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 .4الحدود المكانية :تم تطبيق تجربة الدراسة في بإحدى المدارس االبتدائية بمحافظة
النماص.
 .3الحدود الزمنية :تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي
8346/8345ه.

أدبيات الدراسة:
تناولت الدراسة الحالية متغيرين ،يمكن تحديد مفيوميما والتأصيل النظري ليما عمى
النحو التالي:

مدونات الويب (فردية – تعاونية):
ويطمق عمييا
أصل كممة  Blogىو االختصار لكممتي  Weblogأي سجل الكترونيُ ،
اختصار  ،blogومنيا مصدر التدوين  Bloggingوىو عممية إنشاء المدونة والنشر فييا،
والمدونون أو البموجرز  bloggersوىم األشخاص الذين يقومون بالتدوين ،ثم مجال أو
عالم المدونات  blogsphereوىو العالم المترابط من المدونات المتاحة عمى االنترنت والتي
يمكن الوصول إلييا من خالل خالل كشافات المدونات  ،blog indexesأو من خالل
محركات البحث (.)Rahimpour, 2014, p1503
ومن منطمق عممي ،يرى "دينج ويون" ( )Deng& Yuen, 2011, p441أن
المدونات وسيمة تعميمية جديدة يشترك فييا كل من الطالب والمعممين فيما بينيم وتحفز
الطالب إليجاد أصواتيم ،وتمنحيم فرصة المشاركة بآرائيم وابداء مالحظاتيم عمى المعمومات
التي يقدميا المعممين إلييم وكذلك عمى أسموب اإلدارة التي تدار بيا المدرسة ويعتني الطالب
في المدونة التعميمية بالكتابة حول األحداث الجارية والموضوعات التي ليا عالقة بموضوعات
التعميم.
كما يعرف "تشاو وتشان وتايواري" ()Chu; Chan& Tiwari, 2012, p989
المدونات بأنيا" :ىي أحد أدوات النشر اإللكتروني التي تسمح لمستخدمييا بنشر جميع
أعماليم بسرعة كبيرة سواء كانت نصوصاً الكترونية أو أعمال فنية أو ارتباطات لمواقع

إلكترونية أخرى".

ومن خالل ما سبق ،يتبين أن التدوين اإللكتروني ُيعد واحداً من أسرع االتجاىات نموا
عمى شبكة اإلنترنت ،وأن المدونات ىي تطبيق من تطبيقات الجيل الثاني لمويب  1.0يعمل
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من خالل نظام إلدارة المحتوى ،وىو في أبسط صورة عبارة عن صفحة ويب تظير عمييا
تدوينات (مدخالت) مؤرخة ومرتبة ترتيباً زمنياً تصاعدياً تصاحبيا آلية ألرشفة المدخالت

القديمة ،ويكون لكل مدخل منيا عنوان دائم -ال يتغير منذ لحظة نشره -يمكن القارئ من

الرجوع إلى تدوينة في وقت الحق عندما ال تعود متاحة في الصفحة األولى لممدونة.
ومع اىتمام الدراسة الحالية بتناولي نمطي مدونات الويب الفردية في مقابل مدونات
الويب التعاونية ،فإنو يمكن تناول ىذين النمطين عمى النحو التالي:

الهنط األول :مدونات الويب الفردية:
يمكن الن ظر إلى النمط الفردي عمى أنو عدم إتاحة االتصال بين الطالب المشاركين من
خالل المدونة ،وتقتصر مشاركة الطالب عمى التعمم من خالل البرنامج المعروض عمى
المدونة دون التعميق أو إبداء أي مقترحات أو أراء (أحمد ،1081 ،ص.)14
فغالبا ما تكسب عممية التدوين دعم لممعمم والمتعمم فيي تتيح الفرصة لمتعبير الذاتي
وأيضا االنعكاس الداخمي الذاتي ،ويعتمد النمط الفردي عمى فكرة أن المدونة أساس لزيادة
خبرات الكتابة والتعبير ،ونشر األفكار والتعبير ،والفرص المتاحة لممتعمم لعرض االبتكارات
التي قد تكون حرجة في بيئة التعمم البنائي (.)Ryan, 2007, p51
ويرى الباحث إنو مع ارتباط التعمم المفرد عن قرب بمشكمة الفروق الفردية بين
المتعممين؛ والتي تعاني منيا نظم التعميم التقميدية ،فإن استراتيجيات وأشكال التعمم الفردي
تمثل محاولة منيجية جادة لمواجية ىذه الفروق ،خاصة مع زيادة أعداد المتعممين -داخل
الفصل -في مراحل التعميم المختمفة .ويرى الباحث إن استراتيجيات التعمم الفردي المرتبطة
بالتكنولوجيا يمكن أن تقدم توجييات لتصميم المدونة الفردية لتعمل عمى معالجة الفروق
القائمة بين المتعممين ،وىو ما سعت الدراسة الحالية إلى تحقيقو بغرض تنمية ميارات القراءة
والكتابة لدى المتعممين.

الهنط الجاني :مدونات الويب التعاونية.
وفييا يتولى مجموعة من األشخاص اإلشراف عمى المدونة ،فيعرض كل منيم
ويعمق ،في
موضوعاً ،وبعضيا يكون مفتوحاً أمام الجميع بحيث يسنح ألي فرد أن يكتب ويق أر ُ
حين أن بعضيا يسمح بالتعميق لزوار محددين فقط.
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ويعرف العنزي ( ،8316ص )82التدوين الجماعي بأنو تعمم بصبغة اجتماعية ،حيث
يعمل المتعممون معاً ألجل تحقيق ىدف تعميمي موحد ،فنجاح أي طالب أو فشمو يؤثر سمباً

أو إيجاباً عمى المجموعة ككل ،ويكون دور المعمم -ىنا -التوجيو واإلرشاد والتنظيم ليذه
المجموعات مع إعطاء التغذية الراجعة عند الضرورة.

ويعرفو جونسون وجونسون ( )Johnson & Johnson, 2017, p132بأنو
ُ
عالقة بين مجموعة من الطالب تتطمب االعتماد بطريقة إيجابية وتوافر المسؤولية الفردية
(عمى الفرد أن يسيم ويتعمم) والميارات البينية (االتصال ،والثقة ،والقيادة) ولدى الفريق
المقدرة عمى تحسين األداء.
ويرى الباحث أن التعمم التعاوني عبر المدونات يعمل عمى إثراء عممية التعمم وبالتالي
يساعد عمى زيادة التحصيل المعرفي لدى أفراد المجموعة ،كما أن توفير التعميم بالمدونات
االلكترونية من خالل المشاركة الجماعية وما تضمنو من تواصل أثناء التعميم ُيساعد عمى
زيادة المعمومات والمفاىيم لدى أفراد المجموعة والتي لم تكن متوفرة لدييم من قبل.

احملور الجاني :مًارات الكراءة والكتابة:
تيتم الدراسة الحالية بتناول مياراتي القراءة والكتابة ،ولذا فإنو يمكن تناول كل ميارة
عمى حده عمى النحو التالي:

( )1مًارات الكراءة.
يذكر شحاتة ( ،1088ص )802أن القراءة ىي" :عممية عقمية انفعالية دافعية تشمل
تفسير الرموز ،والرسوم التي يتمقاىا القارئ عن طريق عينيو ،وفيم المعاني والربط بين
الخبرة السابقة وىذه المعاني ،واالستنتاج ،والنقد ،والحكم ،والتذوق ،وحل المشكالت".
كما عرفيا قُورة ( ،1003ص )806بأنيا" :عممية تضم في مفيوميا إلى األداء المفظي

السميم مكوناً جوىرياً ،ىو فيم القارئ لما يقرأ ،ونقده إياه ،وترجمتو إلى سموك يحل مشكمة،

أو يضيف إلى معالم الحياة عنص ارً جديدا".

ويشير مجاور ( ،8650ص )461إلى الميارات التي ينبغي االىتمام بيا عند تعميم
ُ
الق راءة في المرحمة االبتدائية ،وىي :التعرف عمى الكممات ،وفيم معنى الكممة جيداً ،والقدرة
عمى فيم المقروء وشرحو وتفسيره.
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أما عصر ( ،8668ص )843فقد أورد سبع ميارات يرى ضرورة إكسابيا لمتالميذ في
الحاسي ،وميارات الفيم الحرفي لممقروء ،وميارات
المرحمة االبتدائية ،وىي :ميارات اإلدراك
ّ
تعرف الكممات ،وميارات التفسير والتقدير ،وميارات القراءة لمدرس ،وميارات القراءة الجيرية،
وميارات فيم المقروء.
ويرى الباحث أن القراءة عممية معقدة وليست سيمة كما يعتقد البعض؛ لذلك يجب عمى
المعمم أن ُيتقن ىذه الميارات إتقاناً جيداً؛ حتى يستطيع أن ينمييا في تالميذه ،ويثري ىذه
الفئة بالمفردات ،والتراكيب ،الجديدة حتى يستطيع أن يكون تمميذاً يبدع في قراءتو.

( )2مًارات الكتابة:
يعرف شمبي ( ،1002ص )102الكتابة بأنيا" :إعادة ترميز المغة المنطوقة في شكل
خطي عمى الورق ،من خالل أشكال ترتبط ببعضيا ،وفق نظام معروف اصطمح عميو أصحاب
المغة في وقت ما ،بحيث يعد شكل من ىذه األشكال مقابالً لصوت لغوي يدل عميو ،وذلك
بغرض نقل أفكار الكاتب وآرائو إلى اآلخرين ،بوصفيم الطرف األخر لعممية االتصال".

فيما يعرفيا مدكور ( ،1082ص )33بأنيا" :القدرة عمى االتصال المغوي الكتابي ،أو
نقل الفكرة أو الرسالة من الكاتب إلى القارئ عن طريق النظام الرمزي المكتوب أو المتفق
عميو بين أبناء المغة".
وُيقسم عبد الباري ( ،1083ص )16الميارات الكتابية إلى نوعين لكل منيما عناصره
المميزة ،وىما :الميارات الرئيسة ،وتتضمن الكتابة الجميمة والقدرة عمى نقل الكممات بصورتيا
الصحيحة دون تحريف مع ربطيا بالنطق السميم ،وىو يطمق عميو " اإلمالء المنقول" ،وكتابو
الحروف المتشابية نطقاً المختمفة كتابة مثل الذال ،والظاء ،ثم الميارات المرافقة لمكتابة

وتتضمن جموس التمميذ عند الكتابة جمسة صحيحة ،واإلمساك بالقمم بطريقة صحيحة ،وأن
يتعود الطالب الكتابة عمى خط أفقي سميم ،وكذلك أن يكتب الطالب بسرعة مقبولة.
ومما سبق يتبين أن ميارة الكتابة تُعد ميارة من ميارات الحياة التي يخدم بيا اإلنسان
يعبر عن أفكاره ومشاعره من غير حاجة
نفسو ،فإذا كان اإلنسان ،في مواقف الحياة
العاديةّ ،
ّ

توخي فصيح الكالم ،فإنو يغدو بحاجة ماسة إلى ذلك حينما يكتب مقاالً لصحيفة أو
إلى ّ
مجمة.
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دراسات سابكة:
من الدراسات التي تناولت أثر استخدام مدونات الويب ،دراسة خمف اهلل ( )1083والتي
ىدفت إلى التحقق من فاعمية برنامج عبر المدونات اإللكترونية بأسموب التعمم التشاركي
مقابل التعمم التنافسي في اكساب طالب شعبة تكنولوجيا التعميم (مستقمين -معتمدين) ميارات
توظيف تطبيقات الجيل الثاني لمويب في التعميم ،وتوصمت الدراسة إلى فاعمية استخدام كال
األسموبين التعميم التشاركي والتعمم التنافسي عبر المدونات اإللكترونية بصرف النظر عن
األسموب المعرفي (معتمد -مستقل) في تحصيل وأداء أفراد مجموعة البحث ،مع تفوق طالب
التعمم التشاركي بالمدونات اإللكترونية عمى طالب التعمم التنافسي بصرف النظر عن االسموب
المعرفي (مستقل -معتمد) في تحصيل وأداء أفراد المجموعة.
كذلك ىدفت دراسة عبد الكريم ( )1083إلى التعرف عمي أثر اختالف نمط تقديم
لمدونات (تشاركية  -فردية) والتخصص االكاديمي (عممي -أدبي) في اكساب طالب التأىيل
التربوي ميارات استخدام األجيزة التعميمية والتحصيل المعرفي ،وتوصمت الدراسة إلي وجود
فرق دال إحصائيا في التحصيل وميارة استخدام األجيزة التعميمية لصالح مجموعات النمط
التشاركي ،كما توصمت أيضا إلي عدم وجود فروق دالة إحصائيا في التحصيل والميارات
يرجع إلي اختالف التخصص األكاديمي ،وعدم وجود أثر دال إحصائيا لمتفاعل بين نمط
التقديم (تشاركي  -فردي) والتخصص األكاديمي (عممي -أدبي) في التحصيل والميارات.
أما دراسة شين ولين ( )Shen& Lin, 2012فقد ىدفت إلى التعرف عمى اتجاىات
طالب المدارس الثانوية (شعبة التمريض) في تايوان نحو استخدام المدونات التعميمية
التشاركية في التدريب العممي ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )864طالباً وطالبة ،وبتطبيق

مقياس االتجاه نحو المدونات كإحدى أدوات الويب  ،1.0أشارت النتائج إلى أن  %60من
العينة يرون أن المدونات التشاركية وفرت ليم فرص تبادل الخبرات الشخصية مع األخرين،

كما أكد  % 50أن المدونات وفرت ليم التشجيع وفيم وجيات نظر اآلخرين بسيولة ،فيما
اتفق  %65من العينة عمى أن التغذية الراجعة من خالل المدونات عززت لدييم من قيمة
التفاعل مع اآلخرين.
أما الدراسات التي تناولت ميارات القراءة والكتابة فمنيا دراسة ممكاوي ( )1082إلى
الكشف عن فاعمية استخدام الوسائط المتعددة في تنمية ميارات القراءة الجيرية لدى طالب
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الصف الثالث األساسي ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )45طالباً موزعين بالتساوي غمى

مجموعتين ،وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في ميارات القراءة
الجيرية مجتمعة لصالح المجموعة التجريبية التي درست وفق برمجية الوسائط المتعددة.
كما أجرت عائشة عبد النبي ( )1084دراسة ىدفت إلى تحديد ميارات القراءة الجيرية
ل تالميذ الصف السادس االبتدائي في ليبيا ،وأثر إستراتيجية المحاكاة والنمذجة المحوسبة في
تنميتيا ،وذلك عمى عينة قواميا ( )20تمميذاً تم توزيعيم بالتساوي عمى مجموعتي الدراسة
التجريبية والضابطة ،وقد بينت نتائج الدراسة وجود أثر دال إحصائياً الستخدام إستراتيجية

الم حاكاة والنمذجة لتنمية ميارات القراءة الجيرية لتالميذ الصف السادس االبتدائي.

كذلك ىدفت دراسة بيترو ( )Pietro, 2013إلى إعداد برنامج قائم عمى استخدام
الحاسوب لتصويب األخطاء الكتابية لدى طالب الجامعات في إيطاليا ،وطُبق البرنامج عمى

عينة الدراسة البالغ عددىا ( )83طالباً ،وتوصل الباحث إلى نتائج كان من أىميا ما يمي:
تحسن مستوى أداء الطالب في الكتابة ،كما حقق البرنامج نتائج إيجابية في معالجة أخطاء

الطالب الكتابية ،كذلك أتاح البرنامج فرصة لمطالب في استخدام حواسيم في أثناء تنفيذه.
كما ىدفت دراسة الحربي (8344ه) إلى التعرف عمى فاعمية استخدام الوسائط
المتعددة في تنمية ميارات القراءة لدى تالميذ الصف األول االبتدائي (ن=  )30بمدينة مكة
المكرمة ،وقد طبق عمييم اختبار لمميارات القرائية ،حيث توصمت الدراسة إلى مجموعة من
النتائج ،كان من أبرزىا :وجود فروق ذات داللة إحصائية في األداء البعدي بين مجموعتي
الدراسة لصالح المجموعة التجريبية ،وكذلك وجود داللو عممية لتطبيق البرنامج القائم عمى
استخدام الوسائط المتعددة وفقاً لما أوضحتو نتائج مربع إيتا.

ويتبين من عرض الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة الحالية ،أن ىناك

توجو بحثي نحو تطوي ر توظيف مدونات الويب التعميمية ،فالدراسات الحديثة كما في خمف
( ،)1083وعبد الكريم ( )1083استيدفت المقارنة بين أنماط مختمفة لتنفيذ مدونات الويب،
بخالف باقي الدراسات التي سعت إلى التحقق من فاعمية المدونات سواء الفردية او التعاونية
(التشاركية) في العممية التعميمية ،كما تبين الدراسات التي استيدفت تنمية ميارتي القراءة
والكتابة أن توظيف التقنيات التعميمية المختمفة في عممية تعميم وتعمم الميارات المغوية يسيم
بشكل فعال في تطوير مستوى ىذه النوعية من الميارات.
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وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة ،وما تم تقديمو من أسئمة لمدراسة ،فإن الدراسة
الحالية تسعى الختبار صحة الفروض التالية:
 )8ال يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات طالب
المجموعة التجريبية األولى (تدرس مقرر لغتي الجميمة باستخدام مدونات الويب الفردية)

في القياس القبمي والبعدي الختبار ميارات القراءة والكتابة.
 )1ال يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات طالب
المجموعة التجريبية الثانية ( تدرس مقرر لغتي الجميمة باستخدام مدونات الويب التعاونية)
في القياس القبمي والبعدي الختبار ميارات القراءة والكتابة.
 )4ال يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات طالب
المجموعة المجموعتين التجريبيتين (األولى والثانية) في القياس البعدي الختبار ميارات

والكتابة.

مهًج وإجراءات الدراسة:
 -مهًج الدراسة:

اعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج التجريبي لموصول إلى أىدافيا ،والتي تتحدد في

الكشف عن أثر اختالف طريقتين لتنفيذ مدونات الويب (فردية – تعاونية) لتنمية بعض
ثم كان المنيج التجريبي-
ميارات القراءة والكتابة لدى طالب الصف السادس االبتدائي ،ومن َّ
اليادف إلى معرفة أثر المتغير المستقل عمى المتغير التابع -ىو المنيج األكثر مناسبة

لطبيعة الد ارسة الحالية وأىدافيا.

 -جمتنع وعيهة الدراسة:

مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف السادس االبتدائي بمدارس محافظة النماص؛

بناء
والبالغ عددىا ( )88مدرسة ،يدرس بيا ( )343طالباً بالصف السادس االبتدائي ،وذلك ً
عمى ما توفر لدى الباحث من إحصاءات صادرة عن إدارة التربية والتعميم في محافظة
النماص ،فيما تكونت عينة الدراسة من ( )34طالباً ،بواقع ( )18طالباً بالمجموعة التجريبية
األولى ،و( )11طالباً بالمجموعة التجريبية الثانية.
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 -أدوات الدراسة:

اعتمدت الدراسة الحالية في قياسيا لمتغيرييا عمى أداتين ،وىما كالتالي:

األداة األوىل :اختبار مًارتي الكراءة والكتابة (إعداد :الباحح):
تم تحميل المحتوى العممي لوحدة (التكافل والتواصل االجتماعي) من مقرر لغتي الجميمة
لمصف السادس االبتدائي ،وذلك وفق مجموعة من اإلجراءات؛ والتي تضمنت :تحديد
الموضوعات المكونة لمنيج مادة لغتي الجميمة ،ثم تحديد األىداف التعميمية الخاصة بميارات
ثم إعداد الصورة األولية لالختبار،
القراءة والكتابة بدروس الوحدة ،واألوزان النسبية ليا ،ومن َّ

حيث تكون االختبار من ( )10سؤاالً؛ ( )82منيا لقياس ميارات القراءة ،و( )2لقياس
ميارات الكتابة ،وبعده تم عرض االختبار عمى مجموعة من المحكمين بمغ قواميا ()6

محكمين ،وقد جاءت آراؤىم متفقة عمى جميع بنود االختبار؛ مما ُيعد مؤش ارً عمى توفر
الصدق الظاىري لالختبار بشكمو الحالي.
لمتحقق من صدق وثبات االختبار في الدراسة الحالية تم تطبيقو عمى ( )40طالباً -

من خارج عينة الدراسة األساسية -حيث تمت اإلفادة من بيانات ىذا التطبيق في حساب
الصدق والثبات عمى النحو التالي:
الصدم :قام الباحث بحساب صدق المقياس باستخدام طريقة الصدق البنائي؛ والتي تعتمد
عمى حساب معامل االرتباط البسيط لبيرسون بين كل سؤال من أسئمة االختبار والدرجة
الكمية لو ،فتراوحت المعامالت ما بين ( )0.36إلى (.)0.44

الجبات :تم التحقق من ثبات االختبار باستخدام معادلة كرونباخ – ألفا ،حيث ومعادلة
التجزئة النصفية فتراوحت معامالت الثبات ما بين ( )0.53إلى ( ،)0.61ما يشير إلى
توافر معايير الثبات لالختبار ،ويدفع نحو الثقة في استخدامو عبر الدراسة الحالية.

ثانياً :أدوات املعاجلة التجريبية.
لمتحقق من فاعمية نمطي المدونات اإللكترونية (الفردية -التعاونية) في تحقيق أىداف
الدراسة الحالية؛ والتي تحددت في تنمية بعض الميارات القرائية الكتابية ،قام الباحث بتصميم
ونشر مدونة إلكترونية فردية وأخرى تعاونية ،حيث مر بناء كل منيما ونشرىما بالمراحل
التالية:
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( )8مرحمة تحديد عناصر المدونة ،وتصميم اإلطار العام ليا (مرحمة التحميل).
في ضوء ما توفر لمباحث من دراسات ومراجع عممية؛ اىتمت ببناء المدونات اإللكترونية،
كدراسة كل من :زينب أمين ( ،)1006قام الباحث بتحديد عناصر المدونة اإللكترونية في
مجموعة العناصر التالية :عنوان المدونة -المحتوي األساسي لممدونة -التعميقات المرسمة
لممدونة -الوقت الذي تم فيو نشر المدونة بالساعة والدقيقة -قائمة ببعض الروابط
االلكترونية لواقع أخري ذات صمة.
( )1مرحمة تصميم المحتوى التعميمي لمقرر لغتي الجميمة عبر المدونة اإللكترونية (مرحمة
التصميم).
والتي تضمنت تحديد اليدف التعميمي :تمثل اليدف الرئيس من إعداد المحتوى بصورة
إلكترونية في العمل عمى تنمية الميارات القرائية والكتابية لدى طالب الصف السادس
االبتدائي ،وكذلك تحديد المحتوى التعميمي لممقرر :تم إعداد المقرر بحيث يتضمن مجموعة
الدروس التالية :رعاية المسنين في اإلسالم -الضيف الصغير -رسالة تواصمية -الرسم
الكتابي  ،كما تم تنظيم الصفحات عمى المدونة بحيث يكون لكل درس من الدروس السابقة
( )3صفحات ،فيتم عرض شرح المحتوى بالصفحة األولى من صفحات كل درس ،بينما
تشتمل الصفحات الخ مس األخرى عمى نشاط تعميمي خاص بكل مجموعة تعاونية (في النمط
التعاوني) ،وخاص بكل طالب (في النمط الفردي).
( )4تنفيذ سيناريو إجراءات التعمم عبر المدونة ،وعرضيا عمى المحكمين (مرحمة االنتاج).
تم تنفيذ سيناريو إلجراءات التعمم عبر كل مدونة من مدونتي الدراسة (الفردية التعاونية)،
بحيث يبين السيناريو اإلجراءات الرئيسة لمتعمم ،وحركة المتعمم وتفاعمو ونشاطو داخل كل
نمط ثم عرضو عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين بتقنيات التعميم من أعضاء ىيئة
الدريس بالجامعات السعودية والمشرفين بإدارة تعميم النماص ،وقد جاءت مالحظات المحكمين
متفقة في سالمة بناء المدونة ،ومناسبتيا لتعميم وتعمم طالب الصف السادس االبتدائي.
( )3مرحمة النشر عمى شبكة اإلنترنت.
وفي ضوء المراحل السابقة ،أصبحت المدونة اإللكترونية بنمطييا الفردي والجماعي جاىزة
لالستخدام عبر الدراسة الحالية ،بحيث يتم من خالليا تفعيل التعمم الفردي اإللكتروني مع
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المجموعة التجريبية األولى ،والتعمم التعاوني اإللكتروني مع طالب المجموعة التجريبية
الثانية.

التحكل مو تكافؤ جمنوعيت الدراسة يف الكياس الكبلي الختبار مًارتي الكراءة والكتابة:
بعد التحقق من صدق وثبات اختبار ميارتي القراءة والكتابة ،قام الباحث بتطبيق االختبار
عمى مجموعتي الدراسة التجريبيتين؛ وذلك بغرض التأكد من تكافؤىما في القياس القبمي قبل
تطبيق الدراسة ،وقد جاءت النتائج كما ىي عمى النحو التالي:

جدول ( )8نتائج اختبار (ت) لمفروق في األداء القبمي لمجموعتي الدراسة عمى اختبار ميارتي القراءة والكتابة
العدد

المتوسط

االنحراف

قيمة

(ن)

(م)

المعياري(ع)

(ت)

التجريبية ()1

.1

1.10

0.70

التجريبية ().

..

0.86

0.56

التجريبية ()1

.1

0.62

0.50

التجريبية ().

..

0.77

0.61

التجريبية ()1

.1

0.71

0.64

التجريبية ().

..

0.82

0.66

الدرجة الكمية لميارات

التجريبية ()1

.1

2.43

1.16

القراءة

التجريبية ().

..

2.45

0.96

الدرجة الكمية لميارة

التجريبية ()1

.1

3.67

0.91

الكتابة

التجريبية ().

..

3.50

0.74

التجريبية ()8

18

6.10

1.61

التجريبية ()1

11

5.95

1.25

المتغير
ميارات

التعرف

القراءة

التمييز
الفيم

الدرجة الكمية لالختبار

المجموعة

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ()2-34

عند مستوى 20.2 = .0.0

12.4
4204
422.
4240
422.
0.41

مستوى الداللة
42.0
غير دالة
42.0
غير دالة
42.1
غير دالة
4200
غير دالة
4221
غير دالة
0.42
غير دالة

وعند مستوى2010 =.0.0

يتضح من الجدول السابق أن قيمة (ت) لداللة الفروق بين أداء المجموعتين التجريبيتين
عمى اختبار ميارتي القراءة والكتابة كانت غير دالة ،وىذا ما يشير إلى عدم وجود فروق بين
مجموعتي الدراسة التجريبيتين في القياس القبمي لمدرجة الكمية لالختبار وكذلك درجات
الميارات الفرعية ،وبذلك يتحقق التكافؤ بين مجموعتي الدراسة في مستوى الميارات القرائية
والكتابية قبل تطبيق المتغير التجريبي بمستوييو الفردي والتعاوني عبر المدونة اإللكترونية.
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إجراءات الدراسة:
بعد التحقق من صدق وثبات أداة قياس متغيرات الد ارسة ،وبناء مواد المعالجة التجريبية
التي تم تجييزىا واجراء التعديالت الالزمة ،ووضعيا في صورتيا النيائية ،أخذ الباحث في
تنفيذ إجراءات الدراسة وفقاً لمجموعة من اإلجراءات التي ُيمكن عرضيا وفق ترتيب إجرائيا
عمى النحو التالي:
 .8قام الباحث بالحصول عمى الموافقات اإلدارية الخاصة بتطبيق أدوات الدراسة عمى عينة
الدراسة ،وقد تم ذلك بموجب خطاب موجو من عميد كمية التربية بجامعة الباحة إلى مدير
التعميم بمحافظة النماص؛ لتسييل ميمة الباحث ،وتمكينو من تطبيق أدوات دراستو.
 .1تم الحصول عمى خطاب من مدير التعميم في محافظة النماص بتاريخ موجيو إلى مدير
مدرسة اإلمام الشافعي لمساعدة الباحث؛ لتطبيق األداة عمى عينة الدراسة التي تم
اختيارىا.
 .4قام الباحث بتحديد مجموعتي الدراسة ،والتي تمثمت في المجموعتين التجريبيتين ،حيث
تشكمت المجموعة التجريبية األولى من طالب الفصل (ب) وبمغ عددىم ( )18طالباً بينما

تكونت المجموعة التجريبية الثانية من طالب الفصل (أ) والبالغ عددىم ( )11طالباً ،حيث

اعتمد العمل داخل المجموعة التجريبية األولى عمى العمل الفردي في التعميم عبر المدونة

اإللكترونية الفردية ،بينما اعتمد التعمم في المجموعة التجريبية الثانية عمى المجموعات
التعاونية الصغيرة؛ حيث تم تقسيم العينة إلى خمس مجموعات عمل تعاونية؛ بحيث تتكون
أربع مجموعات من خمسة طالب ،بينما تكونت المجموعة الخامسة من ستة طالب.
 .3تم تطبيق اختبار ميارتي القراءة والكتابة قبمياً عمى مجموعتي الدراسة بيدف التأكد من
تجانس (تكافؤ) مجموعتي الدراسة في المتغير التابع قبل التجربة.

 .2تم إجراء تجربة الدراسة الحالية في الفترة من 8344/3/14ه إلى 8344/4/11ه،
واستغرقت أربعة أسابيع ،تضمنت ىذه المدة ( )6حصص دراسية لكل من مجموعتي
الدراسة التجريبيتين بواقع ( )1أسبوعياً ،وجممة ( )4حصص لمدروس القرائية والكتابية
في الوحدة المختارة (التكافل والتواصل االجتماعي) وفقاً لمخطة التطبيق الخاصة بالدراسة،
والتي تمت الموافقة عمييا من إدارة التعميم في النماص ،فيما كانت الحصة األولى واألخيرة

لمتطبيقين القبمي والبعدي.
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 .3تم تدريب طالب المجموعة التجريبية األولى عمى كيفية استخدام المدونة الفردية واجراءات
التعمم من خالليا ،كما تم تدريبي طالب المجموعة التجريبية الثانية عمى كيفية استخدام
المدونة التعاونية ،حيث تم تقسيميم إلى خمس مجموعات وتوزيع األدوار عمييم ،كذلك تم
تزويدىم بعنوان المدونة لمدخول عميو من أي مكان.
 .4التزم الباحث بعد ذلك بتطبيق المحتوى العممي لمدروس المختارة من خالل المدونة
اإللكترونية؛ عبر الجدول الزمني لتطبيق الدراسة.
 .5بعد انتياء فترة التطبيق تم تطبيق أدوات الدراسة بعدياً ،وذلك بغرض تحميل البيانات
والوصول إلى نتائج الدراسة والتحقق من صحة فرضياتيا.

 .6تم تحميل النتائج وتفسيرىا.

األساليب اإلحصائية املستخدمة:
تم استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية ،وذلك لمتحقق من صدق وثبات أداة
الدراسة ،ثم معالجة فرضياتيا ،وىذه األساليب اإلحصائية ىي :معامل االرتباط البسيط
لبيرسون -معادلة ألفا كرونباخ لمثبات -معادلة التجزئة النصفية المصححة باستخدام معادلة
جتمان لمثبات -اختبار (ت)  T-testلداللة الفروق بين متوسطي عينتين مستقمتين -اختبار
(ت)  T-testلداللة الفروق بين متوسطي عينتين غير مستقمتين (مترابطتين) -اختبار
(إيتا) لحجم األثر.

نتائج الدراسة ومهاقشتًا:
نتيجة الفرض األول ومهاقشتًا:
حيث نص ىذا الفرض عمى" :يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية األولى (تدرس مقرر لغتي الجميمة باستخدام
مدونات الويب الفردية) في القياسين القبمي والبعدي الختبار ميارات القراءة والكتابة".
ولمتحقق من صحة الفرضية ،تم استخدام اختبار (ت) لداللة الفروق بين عينتين غير
مستقمتين ،لحساب الفروق بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية األولى (ن=
:)18
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جذول ( )2نخائج اخخبار (ث) للفروق فٍ القُاسُن القبلٍ والبعذٌ للوجوىعت الخجرَبُت األولً علً
اخخبار ههارحٍ القراءة والكخابت
الوخغُر
الخعرف
ههاراث
القراءة

الخوُُز
الفهن

الذرجت الكلُت لوهاراث
القراءة
الذرجت الكلُت لوهارة
الكخابت
الذرجت الكلُت لالخخبار

القُاس
القبلٍ
البعذٌ
القبلٍ
البعذٌ
القبلٍ
البعذٌ
القبلٍ
البعذٌ
القبلٍ
البعذٌ
القبلٍ
البعذٌ

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ()8-18

الوخىسط
(م)
1.10
3.90
0.62
3.81
0.71
2.86
2.43
10.57
3.67
12.10
6.10
22.67

عند مستوى 1.06 = 0.02

االنحراف
الوعُارٌ(ع)
0.70
0.70
0.50
0.60
0.64
0.79
1.16
1.36
0.91
1.70
1.61
2.27

قُوت
(ث)

هسخىي
الذاللت

08031

.0.0

01071

.0.0

70.3

.0.0

22027

.0.0

01082

.0.0

22028

.0.0

وعند مستوى1.53 =0.08

ويتضح من الجدول السابق أن قيمة (ت) كانت دالة عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في
درجة كل من :ميارات القراءة الثالث (التعرف ،التميز ،الفيم) وميارة الكتابة ،والدرجة الكمية
لالختبار ،مما يشير إل ى وجود فروق بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية
األولى ،ونظ ارً لكون متوسط القياس البعدي في المتغيرات المقاسة أكبر من القياس البعدي،
فإن اتجاه داللة الفروق يكون لصالح القياس البعدي.

ووفقاً لذلك يتم توجيو الفرضية البديمة؛ والتي يصبح نصيا كالتالي :يوجد فرق دال

إحصائياً عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية
األولى (تدرس مقرر لغتي الجميمة باستخدام مدونات الويب الفردية) في القياسين القبمي

والبعدي الختبار ميارات القراءة والكتابة لصالح القياس البعدي.
كما قام الباحث بحساب حجم األثر ،وذلك من خالل حساب مربع إيتا (Eta )η²
 ،Squaredفجاءت النتائج كما ىي مبينة بالجدول ( )4التالي:

- 814 -

أثر اختالف طريقتين لتنفيذ مدونات الويب (فردية – تعاونية) لتنمية بعض مهارات القراءة والكتابة ....................
جذول ( )8قُوت هربع إَخا ( )η²لحجن أثر الوخغُر الخجرَبٍ فٍ هعالجاث الفرضُت األولً للوجوىعت
الخجرَبُت الخٍ حعلوج باسخخذام هذوناث الىَب الفردَت
حجن األثر
درجاث الحرَت
قُوت (ث)
البعذ
.070
08031
ههارة الخعرف
.070
17.97
ههارة الخوُُز
.032
9.68
ههارة الفهن
2.
الذرجت الكلُت لوهاراث
.07.
22.59
القراءة
.070
17.35
الذرجت الكلُت لوهارة الكخابت
.071
25.23
الذرجت الكلُت لالخخبار

يتبين من الجدول ( )4أن قيم مربع إيتا ) (2قد تراوحت ما بين ( )0.51إلى
( ) 0.64وىذا يعنى أن نسبة التباين الكمى لدرجات أفراد العينة التي ترجع إلى تأثير التعمم
باستخدام مدونات الويب الفردية قد تراوحت ما بين  %51إلى  ،%64وىذا يعنى أن المتغير
ثم
المستقل كان ذا (تأثير كبير) في تنمية ميارتي القراءة والكتابة والدرجة الكمية ليما ،ومن َّ

يمكن القول بأن التعمم باستخدام مدونة الويب الفردية مسؤول عن الفروق القائمة في أداء

المجموعة التجريبية األولى في القياسين القبمي والبعدي عند ىذه الميارات.
وتتفق النتيجة الحالية مع النتائج الدالة عمى وجود فاعمية لمتعمم باستخدام مدونة
الويب الفردية مع نتائج دراسة الصعيدي ( )1084والتي أشارت إلى فاعمية مدونة الويب
الفردية في تنمية التحصيل المعرفي في مقرر التربية الميدانية ،ودراسة ريان )2007
 (Ryan,التي بينت وجود تأثير لمتعمم الشخصي باستخدام مدونات ويب فردية.
كذلك تتفق النتيجة الحالية مع نتائج الدراسات التي استيدفت تنمية ميارات القراءة
والكتابة عبر تدخالت تجريبية متباينة وأظيرت وجود تأثير دال إحصائياً لمتدخل التجريبي،
ومن ذلك دراسة كل من :ممكاوي ()1082؛ والحربي (8344ه).

ويمكن تفسير النتائج المتعمقة بتنمية ميارات القراءة في ضوء ما سبقت اإلشارة إليو
في اإلطار النظري لمدراسة من أن تنمية ميارات القراءة يعتمد عمى توظيف مجموعة من
اإلجراءات المنيجية المنظمة ،والتي يذكر منيا ممكاوي ( )14 ،1082ما يمي:
أ -رفع كفايات الطالب المغوية في ضوء المعايير التي يرجى أن يصل الطالب إلييا.
ب -الكشف عن حاجات الطالب إلى التعمم ،وتصميم البرامج عمى أساس ىذه الحاجات.
ج -تركيز خبرات التعمم عمى قدرات المتعمم وامكاناتو بشكل أساسي.
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وىو ما ارتكزت عمية الدراسة الحالية في تناوليا لميارات القراءة (التعرف ،التمييز،
الفيم) ،إذ كان اليدف األساسي ىو االنتقال بالطالب إلى مستويات متقدمة من ىذه
الميارات ،وذلك في ضوء الحد األقصى لقدراتيم وامكاناتيم.
كما ُيمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء طبيعة المتغير المستقل المستخدم في الدراسة؛
وىو مدونة الويب الفردية ،والتي سعت إلى اتباع مجموعة اإلجراءات المنيجية التي ذكرىا
ممكاوي ( ،)1082ومن ذلك تدريب الطالب في المجموعة التجريبية األولى عمى:
أ -تحديد الحكمة من أمر النبي (صمى اهلل عميو وسمم) بالتشبو بكبار السن ،ومعرفة ما
يحققو االىتمام بالمسنين ،وكذلك معرفة عناصر ومكونات الرسالة ،فنمت إثر ذلك ميارة
التعرف.
ب -التمييز بين المراحل العمرية التي يمر بيا اإلنسان في حياتو ،والكشف عن الفروق
الحقيقية بين الرعاية العامة والخاصة لكبار السن ،فمنت إثر ذلك ميارة التمييز.
كذلك يمكن تفسير النتائج المتعمقة بتنمية ميارات الكتابة في ضوء ما سبقت اإلشارة
إليو في اإلطار النظري لمدراسة من أن تنمية الميارات الكتابية يعتمد كما يذكر أبو صبحة
( )1080عمى تحميميا وتشخيصيا وفق الخطوات التالية:
أ -تعمم عمميات فن الرسم الكتابي ،وما تتطمبو من حركات أدائية وفق مراحل متداخمة
ومتدرجة.
ب -معرفة أن القدرة عمى الرسم الكتابي وفق معايير متقدمة تتأثر بعوامل القدرات الصوتية
والبصرية والسمعية كل عمى حدة أو مجتمعة.
وقد كان لمعمل الفردي دور في تطوير تفكير الطالب حول الرسم الكتابي في النصوص
المقدمة ليم لكتابتيا بخط النسخ ،حيث ُوجدت العديد من األنشطة عبر المدونة التي تطمب
من المتعممين تقديم أمثمة متعددة دعمت ىذه الميارة وقدمت رصيداً معرفياً ساعد الطالب في

إتقان الرسم الكتابي لخط النسخ ،وكتابة األلف المينة بشكل ٍ
دال إحصائياً.

كما يمكن تفسير ىذه النتيجة -التي توصمت إلييا الدراسة -من خالل ما أشار إليو

الراجحي ( ) 36 ،1081من أن اعتماد أساليب التعمم الفردي واستراتيجياتو المختمفة في
تدريس الكتابة يسيم بشكل إيجابي في تنمية الميارات الكتابية المختمفة ،حيث ينبغي توفير
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الفرص التعميمية لمطالب من خالل استخدام عدة أساليب تعميمية فردية؛ حتى يتعمم الطالب
ىذه الميارات وفق قدراتو وامكاناتو الخاصة.

نتيجة الفرضية الجانية ومهاقشتًا وتفسرييا.
حيث نص ىذا الفرض عمى" :يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية الثانية (تدرس مقرر لغتي الجميمة باستخدام
مدونات الويب التعاونية) في القياسين القبمي والبعدي الختبار ميارات القراءة والكتابة".
ولمتحقق من صحة الفرضية ،تم استخدام اختبار (ت) لداللة الفروق بين عينتين غير
مستقمتين ،لحساب الفروق بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية الثانية (ن=
:)11
جذول ( )0نخائج اخخبار (ث) للفروق بُن القُاسُن القبلٍ والبعذٌ للوجوىعت الخجرَبُت الثانُت علً
اخخبار ههارحٍ القراءة والكخابت
هسخىي
قُوت
االنحراف
الوخىسط
القُاس
الوخغُر
الذاللت
(ث)
الوعُارٌ(ع)
(م)
0.70
0.86
القبلٍ
.0.0
22072
الخعرف
0.70
4.50
البعذٌ
0.50
0.77
القبلٍ
ههاراث
.0.0
07073
الخوُُز
القراءة
0.60
4.14
البعذٌ
0.64
0.82
القبلٍ
.0.0
02027
الفهن
0.79
4.09
البعذٌ
1.16
2.45
القبلٍ
الذرجت الكلُت
.0.0
810.1
لوهاراث القراءة
1.36
12.73
البعذٌ
0.91
3.50
القبلٍ
الذرجت الكلُت
.0.0
8.0.8
الكخابت
لوهارة
1.70
13.91
البعذٌ
1.61
5.95
القبلٍ
الذرجت الكلُت
.0.0
020..
لالخخبار
2.27
26.64
البعذٌ
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ()8-18

عند مستوى 1.06 = 0.02

وعند مستوى1.53 =0.08

ويتضح من الجدول السابق أن قيمة (ت) كانت دالة عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05
في درجة كل من :ميارات القراءة الثالث (التعرف ،التميز ،الفيم) وميارة الكتابة ،والدرجة
الكمية لالختبار ،مما يشير إلى وجود فروق بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة
التجريبية الثانية ،ونظ ارً لكون متوسط القياس البعدي في المتغيرات المقاسة أكبر من القياس
البعدي ،فإن اتجاه داللة الفروق يكون لصالح القياس البعدي.
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ووفقاً لذلك يتم توجيو الفرضية البديمة؛ والتي يصبح نصيا كالتالي :يوجد فرق دال

إحصائياً عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية
الثانية (تدرس مقرر لغتي الجميمة باستخدام مدونات الويب التعاونية) في القياسين القبمي

والبعدي الختبار ميارات القراءة والكتابة لصالح القياس البعدي.
كما قام الباحث بحساب حجم األ ثر ،وذلك من خالل حساب مربع إيتا (Eta )η²
 ،Squaredفجاءت النتائج كما ىي مبينة بالجدول ( )2التالي:
جذول ( )2قُوت هربع إَخا ( )η²لحجن أثر الوخغُر الخجرَبٍ فٍ هعالجاث الفرضُت الثانُت للوجوىعت
الخجرَبُت الخٍ حعلوج باسخخذام هذوناث الىَب الخعاونُت
درجاث
حجن األثر
قُوت (ث)
البعذ
الحرَت
.071
22072
ههارة الخعرف
.072
19.98
ههارة الخوُُز
.072
15.59
ههارة الفهن
20
.077
37.67
الذرجت الكلُت لوهاراث القراءة
.073
36.63
الذرجت الكلُت لوهارة الكخابت
.077
45.66
الذرجت الكلُت لالخخبار

يتبين من الجدول ( )2أن قيم مربع إيتا ) (2قد تراوحت ما بين ( )0.61إلى
( ) 0.66وىذا يعنى أن نسبة التباين الكمى لدرجات أفراد العينة التي ترجع إلى تأثير التعمم
باستخدام مدونات الويب الفردية قد تراوحت ما بين  %61إلى  ،%66وىذا يعنى أن المتغير
ثم
المستقل كان ذا (تأثير كبير) في تنمية ميارتي القراءة والكتابة والدرجة الكمية ليما ،ومن َّ

يمكن القول بأن التعمم باستخدام مدونة الويب التعاونية مسؤول عن الفروق القائمة في أداء

المجموعة التجريبية الثانية في القياسين القبمي والبعدي عند ىذه الميارات.
وتتفق النتيجة الحالية مع النتائج الدالة عمى وجود فاعمية لمتعمم باستخدام مدونة
الويب التعاونية مع نتائج دراسة إبراىيم ( )1084التي أشارت إلى فاعمية المدونات التعاونية
في تنمية مفاىيم المغة العربية واالتجاه نحوىا ،كذلك تتفق النتيجة الحالية مع نتائج
الدراسات التي استيدفت تنمية ميارات القراءة والكتابة عبر تدخالت تجريبية متباينة وأظيرت
وجود تأثير دال إحصائياً لمتدخل التجريبي ،ومن ذلك دراسة كل من :ممكاوي ()1082؛

والحربي (8344ه).

ويمكن تفسير النتيجة الحالية في داللتيا عمى جدوى التعمم عبر مدونات الويب
التعاونية في تنمية ميارتي القراءة والكتابة في ضوء مجموعة الدالئل البحثية التي تشير إلى
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ٍ
ٍ
بخاصة في تنمية الميارات المغوية المختمفة،
بعامة ،واإللكتروني منو
جدوى التعمم التعاوني
حيث يذكر الخالدي ( ) 1084أن الطالب يتعممون من بعضيم البعض أكثر من تعمميم من
الكبار ،وذلك من خالل مساعدتيم لبعضيم البعض ،ومن خالل النقاشات التي تتم إلنجاز
األعمال المعطاة ليم ،مما يزيد من فرص تحقيق األىداف التعميمية واالجتماعية المخطط
ليا.
كما ُيمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء طبيعة المتغير المستقل المستخدم في
الدراسة؛ وىو مدونات الويب التعاونية ،حيث تم تصميم المدونة بشكل يتيح أمرين :أوليما
عرض المحتوى العممي لممقرر الدراسي بصورة إلكترونية؛ وىذا مما مثل في ذاتو عنصر
جذب الىتمامات الطالب ،نظ ارً ألن المادة تُقدم ليم بشكل جديد ومغاير عما اعتادوا عميو،
وثانييما أن توظيف العمل التعاوني خالل المدونة -عبر تقسيم الطالب إلى مجموعات
فرعية -ساىم في إحداث ىذا التغيير اإليجابي في مستوى الميارات القرائية والكتابية لدييم
عمى النحو الذي كشفت عنو النتيجة الحالية.
كذلك سعت إجراءات التعمم عبر المدونة التعاونية إلى :تدعيم العمميات المعرفية
الخاصة بتعمم فن الرسم الكتابي المرتبط الحروف المينة وشكل حروف النسخ ،وما تتطمبو
ىذه الكتابات من حركات فنية وأدائية وفق مراحل متداخمة ومتدرجة ،وكذلك تطوير تفكير
الطالب حول الرسم الكتابي المتعمق بميارة الكتابة حيث ُوجدت العديد من األنشطة عبر
المدونة التي تطمب من المتعممين تقديم أمثمة من عندىم ليا.

نتيجة الفرضية الجالجة ومهاقشتًا وتفسرييا.
حيث نصت ىذه الفرضية عمى" :يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة ( ≤ α

 ) 0.05بين متوسطي درجات طالب المجموعة المجموعتين التجريبيتين (األولى والثانية) في
القياس البعدي الختبار ميارات والكتابة".
ولمتحقق من صحة الفرضية ،تم استخدام اختبار (ت) لداللة الفروق بين عينتين
مستق متين ،لحساب الفروق بين المجموعتين التجريبيتين في القياس البعدي الختبار ميارتي
القراءة والكتابة ،فجاءت النتائج عمى النحو التالي:
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جذول ( ).نخائج اخخبار (ث) للفروق بُن الوجوىعخُن الخجرَبُخُن فٍ القُاس البعذٌ علً اخخبار
ههارحٍ القراءة والكخابت
هسخىي
قُوت
االنحراف
الوخىسط
الوجوىعاث
الوخغُر
الذاللت
(ث)
الوعُارٌ(ع)
(م)
0.70
3.90
الخجرَبُت ()0
.0.0
8007
الخعرف
0.51
4.50
الخجرَبُت ()2
0.60
3.81
الخجرَبُت ()0
.0.3
0032
ههاراث الخوُُز
غُر دالت
0.56
4.14
الخجرَبُت ()2
القراءة
0.79
2.86
الخجرَبُت ()0
.0.0
2001
الفهن
0.68
4.09
الخجرَبُت ()2
الذرجت الكلُت
لوهاراث القراءة
الذرجت الكلُت
لوهارة الكخابت
الذرجت الكلُت
لالخخبار

الخجرَبُت ()0
الخجرَبُت ()2
الخجرَبُت ()0
الخجرَبُت ()2
الخجرَبُت ()0
الخجرَبُت ()2

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ()8-18

10.57
12.73
12.10
13.91
22.67
26.64

عند مستوى 1.06 = 0.02

1.36
0.77
1.70
0.92
2.27
1.14

.008

.0.0

0081

.0.0

1080

.0.0

وعند مستوى1.53 =0.08

ويتضح من الجدول السابق أن قيمة (ت) كانت دالة عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05
في درجة كل من :ميارتي القراءة (التعرف ،الفيم) والدرجة الكمية لمقراءة -فيما لم تكن
الفروق دالة في ميارة التمييز -وميارة الكتابة ،والدرجة الكمية لالختبار ،مما يشير إلى وجود
فروق بين المجموعتين التجريبيتين في القياس البعدي لميارتي القراءة والكتابة ،ونظ ارً لكون

متوسط المجموعة التجريبية الثانية في المتغيرات المقاسة أكبر من متوسط المجموعة
التجريبية األولى ،فإن اتجاه داللة الفروق يكون لصالح المجموعة التجريبية الثانية.
ووفقاً لذلك يتم توجيو الفرضية البديمة؛ والتي يصبح نصيا كالتالي :يوجد فرق دال

إحصائياً عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات طالب المجموعة
المجموعتين التجريبيتين (األولى والثانية) في القياس البعدي الختبار ميارتي القراءة والكتابة

لصالح المجموعة التجريبية الثانية".
كما قام الباحث بحساب حجم األثر ،وذلك من خالل حساب مربع إيتا (Eta )η²
 ،Squaredفجاءت النتائج كما ىي مبينة بالجدول ( )3التالي:
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جذول ( ).قُوت هربع إَخا ( )η²لحجن أثر الوخغُر الخجرَبٍ فٍ هعالجاث الفرضُت الثالثت
البعذ
ههارة الخعرف
ههارة الفهن
الذرجت الكلُت لوهاراث القراءة
الذرجت الكلُت لوهارة الكخابت
الذرجت الكلُت لالخخبار

قُوت (ث)
8007
5.47
6.43
4.37
7.31

درجاث الحرَت
00

حجن األثر
.02.
.002
.02.
.082
.021

يتبين من الجدول ( )3أن قيم مربع إيتا ) (2قد تراوحت ما بين ( )0.10إلى
( ) 0.24وىذا يعنى أن نسبة التباين الكمى لدرجات أفراد العينة التي ترجع إلى تأثير التعمم
باستخدام مدونات الويب التعاونية في مقابل مدونات الويب الفردية قد تراوحت ما بين %10
إلى  ،% 24وىذا يعنى أن المتغير المستقل (المدونات التعاونية) كان ذا (تأثير كبير) في
ثم يمكن القول بأن التعمم باستخدام
تنمية ميارتي القراءة والكتابة والدرجة الكمية ليما ،ومن َّ

مدونة الويب التعاونية مسؤول عن الفروق القائمة في أداء المجموعة التجريبية الثانية في

القياس البعدي عند ىذه الميارات مقارنة بمدونات الويب الفردية.
وتتفق النتيجة الحالية مع النتائج الدالة عمى وجود فاعمية لمتعمم باستخدام مدونة
الويب التعاونية مقارنة بغيرىا من أنماط المدونات مع نتائج دراسة خمف اهلل ( )1083والتي
بين وجود فروق في التعمم باستخدام المدونات التشاركية (التعاونية) في مقابل المدونات
التنافسية ،بينما تختمف عن نتائج دراسة عبد الكريم ( )1083والتي كشفت عن عدم وجود
فروق في التعمم بالمدونات التشاركية في مقابل المدونات الفردية.
ويمكن تفسير النتيجة الحالية في داللتيا عمى جدوى التعمم عبر مدونات الويب
التعاونية في تنمية ميارتي القراءة والكتابة بصورة دالة إحصائياً عن مدونات الويب الفردية
إلى طبيعة التعمم عبر المدونات التعاونية؛ التي يجد فييا الطالب تفاعالً مع غيره من الطالب،

فتًثرى معرفو ،وتتفتح مداركو ،كما أن تصميم الصفحات في المدونات التعاونية يتميز
باالنسيابية وذلك من خالل العمل عمى توظيف أنشطة تعميمية خاصة بكل مجموعة كان من
شأنيا إطالق طاقات المتعممين بحرية ،وتعزيز ذواتيم وتنمية قدراتيم ووعييم بحيث تحول
التعمم عبر المدونة إلى مجتمع تعممي يستقصي فيو الطالب ميمات ممتعة شبيية بالميمات

الحياتية ،ويتفاعمون معاً في مجموعات لموصول إلى حل ما أُسند إلييم من ميام.
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كما كان لجممة األنشطة التعميمية التي مارسيا الطال في المدونة التعاونية دور كبير
في الوصول إلى ىذه النتيجة ،فبالنظر إلى كم التفاعالت الحادثة عبر المدونة ،والكتابات
المنشورة عمييا ،فإنو ُيالحظ أن طالب المجموعة التجريبية الثانية مارسوا أنشطة تعميمية
عززت لدييم ما تعمموه ،كما كان لمتغذية الراجعة الحادثة باستمرار -من خالل التقييمات
الذاتية التي قاموا بيا ألعماليم وكتاباتيم ،ثم تقييميم لكتابات المجموعات األخرى -دور في
تطوير الميارات القرائية والكتابية لدييم.

توصيات الدراسة:
عمى ضوء نتائج الدراسة الحالية ،يمكن تقديم مجموعة من التوصيات البحثية التي
من شأنيا تفعيل ىذه النتائج في أرض الواقع لخدمة المجال البحثي والتربوي ،ورفع مستوى
العممية التعميمية ،ومن ىذه التوصيات ما يمي:
 )8التوسع في استخدام مدونات الويب التعميمية بنمطييا الفردي والتعاوني التي تقدم
المحتوى العممي لممواد الدراسية المختمفة في ضوء خصائص ىذه المواد من جية ،وقدرات
المتعممين من جية أخرى.
 )1ضرورة بناء معايير مقننة لممدونات التعاونية عند توظيفيا في عممية التعمم ،بحيث
تتضمن ىذه المعايير إثراء التعمم عبر المناقشات والتفاعالت الحادثة بين المتعممين،
وتوجيييا لصالح عممية التعمم.
 )4تطويع المعموماتية والتقنية والبرمجيات التعميمية لخدمة المقررات الدراسية المختمفة ،ورفع
مستوى الطالب التحصيمي فييا وتعديل اتجاىاتيم نحوىا.
 )3التأكيد عمى أىمية تنويع المثيرات التعميمية أثناء عممية التعمم ،مع تقديم التعزيز الفوري
ألداء المتعممين في تطوير عممية تعمميم ،إذ تبين أن الممارسات التربوية التفاعمية
تضمن تحقيق معدالت أداء مرتفعة لدى المتعممين؛ خاصة إذا ما أصبح المتعمم ىو محور
عممية التعمم.
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مراجع الدراسة:
أوالً :املراجع العربية.
إبراىيم ،أحمد جمعة ( 2).41.فعالية برنامج قائم عمى الجيل الثاني لمويب ( )Web 2.0في تنمية
مفاىيم المغة العربية لدى طالب كمية التربية واتجاىاتيم نحوه 2مجمة دراسات عربية في التربية
وعمم النفس -السعودية212.-112 ،)1(.. ،

ابن حنين ،أريح محمد ( 2).410أثر استخدام المدونات التعميمية عمى التحصيل لدى طالبات جامعة
الممك خالد 2مجمة الجامعة اإلسالمية -فمسطين2..0 – .00 ،)1(.2 ،

أبو صبحة ،نضال حسين ( 2).414أثر استخدام القصة في تنمية بعض ميارات التعبير اإلبداعي

الكتابي لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية،
الجامعة اإلسالمية بغزة -فمسطين2

أحمد ،رييام مصطفى ( 2).41.توظيف التعميم اإللكتروني لتحقيق معايير الجودة في العممية التعميمية2
المجمة العربية لضمان جودة التعميم الجامعي2.4 -1 ،)0(2 ،

أمين ،زينب محمد ( 2).440فاعمية المدونات عمى تنمية ميارات التفاعل االجتماعي واالتجاه نحوىا
لدي طالب الدراسات العميا ذوي المستويات المختمفة لمطاقة النفسية 2المؤتمر العممي الدولي
الخامس لمجمعية العربية لتكنولوجيا التربية وجامعة قناة السويس (التدريب اإللكتروني

وتنمية الموارد البشرية) ،مصر ،الفترة من  1. -1.أغسطس ،ج 20. -12 ،1

الحربي ،إبراىيم حمادي ( 2)10..فاعمية استخدام الوسائط المتعددة في تنمية ميارات القراءة لدى

تالميذ الصف األول االبتدائي بمدينة مكة المكرمة .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية،
جامعة أم القرى2

خمف اهلل ،محمد جابر ( 2).41.فاعمية استخدام التعمم التشاركي والتنافسي عبر المدونات اإللكترونية
في إكساب طالب شعبة تكنولوجيا التعميم 2دراسات عربية في التربية وعمم النفس –

السعودية ،ع(2.40 – .4. ،)04

خميل ،شيماء سمير ( 2).41.توظيف تقنيات الجيل الثاني إلنشاء بيئة إلكترونية وأثرىا عمى ميارات
التعمم التعاوني لطالب تكنولوجيا التعميم .رسالة دكتوراه غير منشورة ،معيد الدراسات التربوية،

جامعة القاىرة2

الدعدي ،سيا دخيل اهلل 2).414( 2فاعمية استخدام خرائط المفاىيم وخرائط المفاىيم المعززة بالعروض
التقديمية في تحصيل قواعد المغة العربية لدى تمميذات الصف الرابع االبتدائي .رسالة

ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة أم القرى2
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الراجحي ،شرف الدين محمد ( 2).41.في قواعد الكتابة العربية واألخطاء الشائعة فييا .ط،.
اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية2

الزىراني ،صالح أحمد ( 2)10..أثر نمط التغذية الراجعة في البرمجيات التعميمية متعددة الوسائط
عمى تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية .رسالة ماجستير غير
منشورة ،كمية التربية ،جامعة الباحة2

شحاتة ،حسن ( 2).411تعميم المغة العربية بين النظرية والتطبيق .ط( ،)2القاىرة :الدار المصرية
المبنانية2

الشعالن ،راشد محمد ( 2)10.0األخطاء اإلمالئية الشائعة أسبابيا وعالجياُ .متاح عمى الرابط:
 ،http://www.riyadhedu.gov.sa/alan/fntok/14.htmتم استرجاعو في/./2 :
ه210.0
شمبي ،مصطفى رسالن ( 2).442تعميﻢ المغة العﺮبية .القاىﺮة :دار الثقافة لمنشﺮ والتﻮزيﻊ2

صبري ،ماىر إسماعيل ( 2).41.فاعمية استخدام المدونات اإللكترونية في تعميم الفيزياء عمى تنمية
الخيال العممي لدى طالبات المرحمة الثانوية 2دراسات عربية في التربية وعمم النفس –

السعودية ،ع(200 – .0 ،).0

الصعيدي ،منصور سمير ( 2).41.فاعمية استخدام المدونات التعميمية في تنمية التحصيل المعرفي
لميارات إدارة الصف في مقرر التربية الميدانية .رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية،
جامعة بنيا ،مصر2

الخالدي ،حسن أحمد ( 2).410أساليب التعمم الفردي والتعاوني في البيئة التعميمية .عمان :دار وائل2
عبد الباري ،ماىر شعبان ( 2).410الكتابة الوظيفية واإلبداعية :المجاالت ،الميارات ،األنشطة،
والتقويم .عمان :دار المسيرة لمنشر والتوزيﻊ2

عبد الكريم ،محمود أحمد ( 2).410أثر التفاعل بين نمط تقديم المدونات (تشاركية -فردية) والتخصص
األكاديمي (عممي  -أدبى) في إكساب  2دراسات عربية في التربية وعمم النفس – السعودية،

ع(22. – 10 ،)24

عبد النبي ،عائشة منصور ( 2).41.فاعمية استراتيجية تدريسية باستخدام المحاكاة والنمذجة في
تنمية ميارات القراءة الجيرية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي في ليبيا .رسالة ماجستير
غير منشورة ،معيد الدراسات التربوية ،جامعة القاىرة2

العشماوي ،أحمد إبراىيم ( 2).412فاعمية اختالف نمط عرض المحتوى في المدونات اإللكترونية في
تنمية ميارات بناء قواعد البيانات واستخداميا لدى طالب المرحمة الثانوية األزىرية .رسالة

ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة األزىر بغزة2
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عصر ،حسني عبد الباري ( 2)1001الفيم عن القراءة :طبيعة عممياتو وتذليل مصاعبو .اإلسكندرية:
مركز اإلسكندرية لمكتاب2

عمار ،ياسر سالمة ( 2).411أثر توظيف األنشطة المغوية في تنمية بعض الميارات الكتابية لدى
طمبة الصف السادس األساسي .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية

بغزة2

العمري ،حمد والمالكي ،أحمد ( 2)10.0المدونات التعميمية .الرياض :مطبوعات مركز مصادر التعمم
بجامعة الممك سعود2

العنزي ،خمف قميل ( 2)10.0أثر استخدام استراتيجية التعمم التعاوني في تنمية بعض الميارات

النحوية لدى الطالب المعوقين سمعياً في الصف األول الثانوي بمدينة الرياض 2رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة الممك سعود2

عويس ،محمد أحمد ( 2).411أثر برنامج مقترح في تدريس التعبير التحريري باستخدام المدونات
االلكترونية عمى تنمية بعض ميارات التفكير لدى طالب الصف االول الثانوي العام .رسالة

ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة الفيوم2

العيسائي ،أحمد خمفان ( 2).41.المدونات االلكترونية :سمبياتيا وايجابياتيا من وجية نظر طمبة قسم
دراسات المعمومات بجامعة السمطان قابوس 2المؤتمر التاسع عشر لجمعية المكتبات
المتخصصة -فرع الخميج العربي (مستقبل المينة :كسر الحواجز التقميدية لمينة المكتبات
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