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Abstract 

The aim of this study is to design a wiki-based learning program in teaching the second unit of 

the Computer and Information Technology course "Find My Information" for third grade students in 

Balgharshi governorate and to reveal its effect on the development of academic achievement. The study 

follows the semi-experimental method, using two experimental and control groups, The study sample 

consisted of (30) students of the third grade in Balgharshi governorate, randomly distributed to the 

experimental groups (15) studied using the wiki-based learning program, and (15) controls (studied in 

the usual way).The tools of the study were in the achievement test to measure the concepts of the 

second unit of the computer and information technology course "Find My Information" in the third 

grade students, consisted of (30) items type of multiple choice, has been confirmed One of the 

psychometric characteristics of the study tools is the validity and Reliability of applying on exploratory 

sample from outside the sample stud 

The results of the study revealed the effect of the use of the wiki-based educational program in 

the development of academic achievement in the second unit of the computer and information 

technology course, "Find My Information". There were statistically significant differences at the level 

of (0.05) between the average grades for the experimental and control Group in the post-application of 

the cognitive achievement test and its cognitive levels (comprehension, application, and problem 

solving). faver of experimental group,and Astatistically significant differences at the level of (0,05) 

between the mean scores of Experimental group at The measurement of pre and post test grades for the 

post-test achievement. In light of the results of the study, the researcher recommended the use of wiki 

technology in the teaching of computer and information technology courses, and training teachers to 

use Web2 techniques in teaching. 

Keywords: Effect, application of wiki teaching, computer and information technology, preparatory 

school students. 

 الممخص
ابحث عف "مقرر الحاسب كتقنية المعمكمات  في تدريسالكيكي  استخداـبرنامج تعميمي قائـ عمى  تصميـإلى  الدراسة تيدؼ

التحصيؿ الدراسي. أتبعت ىذه الٌدراسة  تنميةكالكشؼ عف أثره في  يبالجرشطبلب الصؼ الثالث متكسط بمحافظة  " لدلمعمكماتي
( طالبان مف طبلب الصؼ الثالث َّكالضابطة، حيث تككنت عينة الٌدراسة مف ) التجريبية مجمكعتيف باستخداـ التجريبي شبوالمنيج 

( تجريبية )درست باستخداـ البرنامج التعميمي القائـ عمى ُٓ. تـ تكزيعيا عشكائيان عمى المجمكعتيف )يالمتكسط بمحافظة بالجرش
مفاىيـ الكحدة الثانية  لقياس تحصيمي اختبارفي  الدراسة اتيأد كتمثمتبالطريقة االعتيادية(.  درست)( ضابطة ُٓاستخداـ الكيكي( ك)

( فقرة مف نكع َّ" لدل طبلب الصؼ الثالث المتكسط. تكٌكنت مف )ابحث عف معمكماتي "مف مقرر الحاسب كتقنية المعمكمات 
ابحث عف معمكماتي" لدل  "خداـ الكيكي في تدريس الكحدة التعميمية االختيار مف متعدد، كما تـ تصميـ برنامج تعميمي قائـ عمى است
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الخصائص السيككمترية ألداتي الدراسة  مف كقد تـ التأكد لتنمية التحصيؿ الدراسي، يطبلب الصؼ الثالث متكسط بمحافظة بالجرش
  .األصمية الدراسة عينة خارج مف استطبلعية عينة عمى بتطبيقيا كالثبات الصدؽ مف

في مقرر التحصيؿ الدراسي  تنميةفي  استخداـ البرنامج التعميمي القائـ عمى استخداـ الكيكي أثراسفرت نتائج الدراسة عف ك 
 بيف( α≤ َٓ,َ) الداللة مستكل عند إحصائيان  دالة فركؽ حيث تبيف كجكد ،"ابحث عف معمكماتي "الحاسب كتقنية المعمكمات 

التحصيمي الدراسي كمستكياتو  لبلختبار البعدم التطبيؽ في كالضابطة التجريبية المتكسططبلب الصؼ الثالث  درجات متكسطات
 َٓ,َ) الدالة مستكل عند إحصائيان  دالة، كما تبيف كجكد فركؽ التجريبية لصالح ،المعرفية )الفيـ كاالستيعاب، التطبيؽ، حؿ المشكبلت(

≥α )لصالحفي القياس القبمي كالبعدم لبلختبار التحصيمي  التجريبية جمكعةبالم طبلب الصؼ الثالث المتكسط درجات متكسطات بيف 
تقنية الكيكي في تدريس مكضكعات مقرر الحاسب كتقنية المعمكمات، استخداـ كفي ضكء نتائج الدراسة أكصى الباحث ب .البعدم

 كتدريب المعمميف عمى استخداـ تقنيات الجيؿ الثاني بالتدريس.
 أثر، تطبيؽ الكيكي بتدريس، الحاسب كتقنية المعمكمات، المرحمة المتكسطة.الكممات المفتاحية: 

 المقدمة:
يبحث التربكيكف باستمرار عف أفضؿ الطرؽ كالكسائؿ لتكفير بيئة تعميمية تفاعمية لجذب اىتماـ الطمبة كحثيـ عمى تبادؿ اآلراء 

رنت كما يمحؽ بيما مف كسائط متعددة لتكفير ىذه البيئة التعميمية كالخبرات. كتعتبر تقنية المعمكمات ممثمة في الحاسب اآللي كاإلنت
الثرية، حيث يمكف العمؿ في مشاريع تعاكنية بيف مدارس مختمفة، كيمكف لمطمبة أف يطكركا معرفتيـ بمكاضيع تيميـ مف خبلؿ 

 االتصاؿ بزمبلء كخبراء ليـ نفس االىتمامات.
الحاسب األخيرة تطكران مثيران خصكصان بعد ظيكر التقنيات الحديثة المعتمدة عمى تطكرت أساليب التعميـ كالتعمـ في اآلكنة ك 
، فيناؾ العديد مف الدراسات التي تناكلت أىمية استخداـ الحاسب اآللي كالتعميـ اإللكتركني، كأثر استخداـ البرمجيات التعميمية كتطبيقاتو

االجتماعية. كبرجكع الى بعض الدراسات شكمت ثكرة في التكاصؿ كاالتصاالت  كالتي ِفي التعميـ ككذلؾ االستفادة مف تطبيقات الكيب 
( في دراسة لمتعرؼ عمي فاعمية استخداـ مكقع كيب تعاكني " كيكي" في إنجاز الطبلب المعمميف َُِٓ) السعدنيأكصى  السابقة

بضركرة تفعيؿ استخداـ مكاقع "  بالجامعات العربيةكاتجاىيـ نحك مقرر المتاحؼ كالمعارض التعميمية معكقات تكظيؼ تكنكلكجيا التعميـ 
كيرل شاىيف  الكيب التعاكنية في التعميـ الجامعي، كتكفير اإلمكانات المادية كالفنية الداعمة لمتعمـ التعاكني القائـ عمي الكيب ".

كالكيكي في أبسط صكره  .أية قيكد"ىك نكع مف صفحات كيب التي تسمح لمزكار بإضافة المحتكيات كتعديميا دكف  (" أف الكيكيَُِّ)
نشاء محتكل المكقع  عبارة عف مكقع يمكف قراءتو مثؿ أم مكقع آخر، لكف تكمف أىميتو كقكتو في إمكانية العمؿ عميو بشكؿ تعاكني، كا 

أداة مثالية لمعمؿ  بدكف استخداـ أية أدكات سكل مستعرض الكيب القياسي، كاكتسبت مكاقع الكيكي قكتيا كشيرتيا في التعميـ باعتبارىا
 التعاكني، كباعتبارىا أداة كيب كاعدة بالنسبة لممعمميف كالطبلب عمى حد سكاء. 

كعميو أختار الباحث كحدة " أبحث عف معمكماتي" مف مقرر الحاسب كتقنية المعمكمات لطبلب الصؼ الثالث متكسط لتطبيؽ 
تراكـ الخبرات كالميارات كالكفاءة البلزمة لتعامؿ مع الحاسب بشكؿ جيد دراستو، كذلؾ ألف ىذه المرحمة يتصفكف بالنضج كاالستقرار ك 

 مما سبؽ فإف مشكمة الدراسة يمكف أف تتحدد في السؤاؿ الرئيسي التالي: كتككيف االتجاىات كتحديد الميكؿ.
عمى التحصيؿ الدراسي في تدريس كحدة مف مادة الحاسب اآللي لدل طبلب الصؼ الثالث  (Wikiما أثر استخداـ الكيكي )

 متكسط بمحافظة بالجرشي؟
 كينبثؽ مف ذلؾ السؤاليف الفرعييف التالييف:

( بيف رتب متكسطي درجات االختبار التحصيمي كمككناتو α ≤ 0.05ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -ُ
كاالستيعاب كالتطبيؽ كحؿ المشكبلت( بالقياس البعدم لممجمكعة التجريبية التي درست الكحدة التعميمية كفؽ تطبيؽ الكيكي  الفيـ)

 كالمجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتبارية؟
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التجريبية عمى  ( بيف رتب متكسطي درجات طبلب المجمكعةα ≤ 0.05ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -ِ
 نتائج االختبار التحصيمي كمككناتو )الفيـ كاالستيعاب كالتطبيؽ كحؿ المشكبلت( بالقياس القبمي كالبعدم؟

 أىداؼ الدراسة:
التعرؼ عمى أثر استخداـ تطبيؽ الكيكي عمى التحصيؿ في تدريس كحدة مف مادة الحاسب اآللي لدل طبلب الصؼ الثالث 

 .يمتكسط بمحافظة بالجرش
 أىمية الدراسة:

إليو النظرية البنائية مف ضركرة  تساىـ الدراسة بالمعرفة التراكمية ألثر التدريس بالكيكي في تدعيـ العممية التعميمية كما دعتقد  -
 رفع مستكل الطبلب مف خبلؿ استخداـ طرؽ كأساليب كاستراتيجيات حديثة كجديدة.المشاركة الفاعمة، ك 

 .الحاسب اآلليص الصعكبات التي تكاجو المعمميف كالمتعمميف في تعمـ كتعميـ قد تسيـ الدراسة في تقمي -

 تأتي استجابة لمتكجيات العالمية كاإلقميمية كالمحمية، التي تنادم بضركرة اإلفادة مف التقنيات الحديثة كالعمؿ عمى تكظيفيا في النظـ -
 التعميمية.

 مف خبلؿ استخداـ الكيكي. لمبيئة البنائية لمفصؿ كالتعمـ البنائي كاضحان  تصكران تقديـ  كيفية ـحيث تقدـ لي المعمميفتفيد ىذه الدراسة  -
 أدبيات البحث:

 E-Learning 2.0الجيؿ الثاني التعميـ االلكتروني 
زادت في السنكات األخيرة الفرصة لمؤسسات التعميـ كالتعمـ العامة كالعالي لبلستفادة مف أدكات تقنيات المعمكمات كاالتصاالت 

كرغـ حداثة دخكؿ الحاسب كتطبيقاتو في مجاؿ التعميـ إال إنيا أخذت أشكاالن عديدة شممت الحاسب اآللي كتطبيقاتو كتطبيقاتيا، الرقمية 
  اإللكتركني.ستخداـ اإلنترنت في التعميـ كمع السعي لتطكير العبلقة بيف التعميـ كالتقنية ظير مفيـك التعميـ كا التعميـ،في 

( " نظاـ تعميمي يعتمد عمى بيئة تعميمية إلكتركنية تكظؼ فييا عناصر ُٓ،َُُِ) كالتعميـ اإللكتركني كما يعرفو البيشي
كالشبكات، لتدريب المعمميف، كأعضاء ىيئة التدريس، بطريقة تنتج ليـ  كاألنترنتالكسائط المتعددة كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت 

 سب بطريقة متزامنة أك غير متزامنة ".كالتفاعؿ مع المحتكل في الكقت كالزماف المنا البعض،التفاعؿ مع بعضيـ 

 اإللكتروني  الثاني لمتعميـخصائص الجيؿ 
( كلييف Karrer, 2006,4يتمتع الجيؿ الثاني مف التعميـ اإللكتركني بمجمكعة مف الخصائص الرئيسة كالتي أشار إلييا كرير)

(Leene, 2006(كأكىر )O‟Hear, 2006( كآتكيؿ )Attwell 2007 )كمارتينيز )Martinez,2007,104 كككتينيك كبكتينتكيت )
(Coutinho & Bottentuit, 2010,23) عمى النحك التالي: 

  التركيز بشكؿ أساسي عمى المحتكل المعمكماتي لمكيب 

  السماح بإمكانية تصميـ، كتحرير، كنشر محتكيات الكيب التي يعدىا المستخدمكف عمى نحك مستقؿ 

  دعـ المشاركة كالتداكؿ اإللكتركني لممعمكمات مع المعمميف، كاألقراف مف الطبلب اآلخريف بما يزيد مف سيكلة كبساطة المقرر
 الدراسي 

  إنتاج كحدات جزئية لمحتكل الكيب ال تقتصر إمكانية التعامؿ معيا عمى المصمميف، كالمعمميف، كالمتخصصيف، كلكف يمكف أيضان
 جانب الطبلب االستفادة منيا مف 

  إمكانية البحث كالمشاركة في محتكيات الكيب التي ينتجيا المتخصصكف المينيكف في التدريس كغيرىـ مع كافة أعضاء مجتمع
 التعمـ 

  كمكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى شبكة اإلنترنت ذات الطابع الشبكي  االجتماعية،إقامة الشبكات 

  مع اىتمامات كاحتياجات المستخدميف، فضبلن  لمتكائـالكيب عمى نحك يجعميا أكثر قابمية  كتصنيؼ كتبكيب محتكياتإمكانية اختيار
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دارة بيئات تعمميـ الشخصية التي يعتبرىا الكثيركف مستقبؿ التعميـ اإللكتركني   عف مساعدتيـ في بناء كا 

  تيسير قنكات االتصاؿ، كاالرتقاء بالعمؿ استخداـ الشبكات االجتماعية القائمة عمى الربط كالتكامؿ بيف األفراد كالجماعات، ك
 التشاركي مف منظكر شبكي 

  االستفادة مف تكظيؼ خصائص مجتمعات التعمـ اإللكتركنية بما يقمؿ مف الطابع الرسمي كالقيكد المفركضة عمى "الحكارات
ركح حقيقية لتطبيؽ كااللتزاـ بركح ( التقميدية، فضبلن عف السماح بخمؽ LMSكالمناقشات" التي تتـ باستخداـ نظـ إدارة التعمـ )

مجتمعات الممارسة عبر السماح بإمكانية الدخكؿ في المناقشات كالمشاركة فييا أماـ الجميع ممف يمكنيـ الدخكؿ عمى شبكة 
 اإلنترنت الذيف يتمتعكف بمجمكعة مف االىتمامات كالميكؿ كالخصائص المشتركة 

 عميـ اإللكتركني بالقصر كالتعقيد في تصميميا كتنكعيا تتميز صيغ كقكالب مقررات الجيؿ الثاني لمت 

  المساىمة في إرساء دعائـ خبرات إيجابية في التعمـ التكيفي تمكف الطبلب مف اختيار محتكيات الكيب األكثر مناسبة ليـ، كتعديميا
 مع بيئات تعمميـ التي تتميز بالتمركز حكؿ المتعمـ  يتبلءـبما 

يجابيات استخداـ   أدوات وتقنيات الجيؿ الثاني لمتعميـ اإللكترونيمزايا وا 
يترتب عمى تكظيؼ أدكات كخدمات الجيؿ الثاني لمكيب في بيئات الجيؿ الثاني لمتعميـ اإللكتركني جممة مف المزايا كاإليجابيات 

( عمى Abedin, 2011,6( كأبيديف )Mejias, 2006,3( كميجياس )Boulos et al., 2006,184كالتي أشار إلييا بكلكس كزمبلءه )
  التالي:النحك 

 االرتقاء بآليات إقامة عبلقات كعمميات اتصاؿ أفضؿ بيف المعمميف كالطبلب في إطار بيئات إلكتركنية كدية كآمنة 

 مساعدة الطبلب في الشعكر بقدر أكبر مف األريحية في التعبير عف أنفسيـ دكف إحراج أك خجؿ 

  حماس الطبلب لمكتابة، كالصياغة كالتعبير عف اآلراءتكفير أدكات مناسبة لتحفيز كدعـ 

 االرتقاء بالعمؿ التشاركي لمطبلب ذك الصبغة التعاكنية 

 زيادة التدخبلت النشطة لممعمميف عمى نحك يساىـ في االرتقاء بشعكر الطبلب بالثقة بالنفس 

 تشجيع تكسيع نطاؽ المشاركة، كالتفاعؿ بيف المعمميف كالطبلب 

 Wikiالويكي 
خدمة تمكف المتعمـ مف تحرير صفحة إنترنت مف خبلؿ برنامج المتصفح بالكتابة بأنيا  :wikiالويكى  عرؼ المحررات التشاركيةت

ا كؿ يأحدث التية التغييرات بعجياز المتعمـ دكف الحاجة إلى معرفة لغة ترميز أك لغة برمجة كتمكف المعمـ مف متا فيالنصية المباشرة 
تعتمد عمى مبدأ التأليؼ ، تحدث فييا التيالمحتكل، كتتميز ىذه الخدمة بإمكانية حفظ لسجؿ الصفحات كمتابعة التعديبلت  فيطالب 
، كبالبحث الحالي ييقصد بيا المحررات التشاركية لطبلب الصؼ الثاني المتكسط لمكضكعات الكحدة التعميمية المختارة مف خبلؿ الحر

  .(ّّ، ََِٕنصية المباشرة)مطر، برنامج المتصفح بالكتابة ال

ف المتعمـ مف تحرير صفحة إنترنت مف خبلؿ برنامج المتصفح بالكتابة النصية المباشرة فى جياز المتعمـ دكف مكٌ خدمة تي  يىك 
ىذه تمكف المعمـ مف متاعة التغييرات التى أحدثيا كؿ طالب فى المحتكل، كتتميز ك  الحاجة إلى معرفة لغة ترميز أك لغة برمجة،

. كلقد أنشئتيا مؤسسة (ُِ، ََِٔ)ميمكني، الخدمة بإمكانية حفظ لسجؿ الصفحات كمتابعة التعديبلت التى تحدث فييا
تطبيقات تيدؼ إلى إثراء المعرفة البشرية، كقد أصدرت عدة مصادر  يكميتميا إدارة تطبيقات التأليؼ الحر،كى Wikimediaكيكيميديا

، كىناؾ العديد مف التطبيقات حرة التأليؼ التى أصدرتيا مؤسسة Wikipediaؽ ىى المكسكعة الحرة إلكتركنية حرة أشيرىا عمى اإلطبل
، Wikitionary، كالقكاميس الحرة WikiBooksكيكيميديا، كجميع تمؾ التطبيقات تعتمد عمى مبدأ التأليؼ الحر، مثؿ الكتب الحرة 

)مفتكح المصدر( قادران عمى تكفير الفرصة أماـ المستخدميف لبناء مجتمًع  ، كييعد الكيكي نظامان مجانيان Wikipediaالمكسكعات الحر
(. ُٖ، ََِٖ)دسكقي، في تبادؿ اآلراء كالمكارد المتاحة –عمى قدـ المساكاة  –إلكتركني مفتكح ييمٌكف كافة المستخدميف مف المشاركة 
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ٕٕٖ 

ت انطبلقة الكيكي عمى يد كارد ككننجياـ ككان أسرع،تعني بمغة شعب جزر ىاكام األصمييف بسرعة أك  Wikiكمصطمح 
W.Cunningham  ـ مف خبلؿ إنشاء أكؿ مكقع كيكي كىك ُٓٗٗعاـWiki Wiki Web  كالذم شكؿ مجتمعان متعاكنان مفتكحان

 .(Mattison,2003,32تشاركي )حيث يستخدـ ىذا المحرر إلنشاء محتكل إلكتركني عمى الكيب مباشرة كبشكؿو  لمجميع،
إلكتركني يمٌكف  عف نظاـ( إلى أف الكيكي عبارة Coutinho & Bottentuit, 2010,26مف ككتينيك كبكتنتكيت ) كيشير كبلن  

كاحد أك أكثر مف األفراد مف بناء المعرفة كالميارات المطمكبة باستخداـ مجمكعة مف مكاقع الكيب المتداخمة التي ترتكز عمى دعائـ 
كتتضمف قائمة أبرز مكاقع الكيكي التعميمية الشائعة االستخداـ عمى شبكة اإلنترنت عادة  الصفحات،عممية متكاممة في تصميـ، كتحرير 

 PBwiki (ِ )Seedwiki (ّ )Wikispaces( ُالمكاقع الثبلث الرئيسية التالية، كىي: )
لكتابة كالتحرير لكؿ كتسمح با لمنقاش،كيمكف أف نستنتج مما سبؽ أف الكيكي أداة مرنة تسمح بإيجاد فضاءات كمساحات  
كما تعطي  األخرل،سكاءن في صكرة نص أك رسـك أك مختمؼ عناصر الكسائط المتعددة  التحرير،كبصكر متعددة مف صكر  مستخدـ،

 اآلخريف.لكؿ مستخدـ صبلحيات التغيير أك اإلضافة أك الحذؼ أك التنسيؽ عمى المحتكل المبني مف قبؿ 
 الويكي:خصائص 

ضافة المعمكمات لمصفحات عمى تيعد الكيكي تقنية  كليذه التقنية العديد  الكيب،كاعدة لما تتيحو مف حرية كسيكلة في التحرير كا 
 :( كما يميُٖ-ُٕ، ََِٖ( ك)دسكقي، Lamb,2004,37-40مف المزايا كالخصائص كالتي يذكرىا المب )

فكؿ صفحة كيكي يكجد بيا  النص،تختص الكيكي بككنيا نظاـ مفتكح يسمح ألم فرد بالقراءة كتحرير المحتويات: تحرير  تبسيط -ٔ
كىذا يعني أف كؿ زائر لمكيكي يمكنو تعديؿ أك إنشاء المحتكل أك حذفو أك تغيير جزء منو مباشرة دكف الحاجة  Editزر لمتحرير 

 ألم تطبيؽ آخر مف أم نكع 
يتـ إنشاء صفحات جديدة بمجرد كتابة رابط لصفحة لـ تكف مكجكدة مف قبؿ عف طريؽ كممات : الجديدةإنشاء الصفحات  تسييؿ -ٕ

 الكيكي.كيتـ ىذا بيدؼ دعكة المستخدميف لمكتابة في المكضكعات الجديدة داخؿ  WikiWordsالكيكي 
كتعتمد عمى مبدأ  الكيكي،بكممات تستخدـ تقنية الكيكي أكامػر بسػيطة لكتابة كتنسيؽ النص تعرؼ : المحتوىأوامر تنسيؽ  بساطة -ٖ

( كىذا ما يجعؿ ىناؾ فكرية في ظيكر المحتكل كسيكلة تعديمو عدة مرات WYSIWYG editorsما تراه ىك ما تحصؿ عميو )
 دكف الحاجة إلى إتقاف لغات البرمجة.

كي أك بيف الصفحات تشجع مكاقع الكيكي أم مستخدـ عمى إنشاء ركابط داخؿ صفحة الكي :Linksإنشاء الروابط  سيولة -ٗ
 متشعبة،حيث أف الكيكي يحتفظ بكؿ محتكيات المكقع في قاعدة بيانات  بعد،أك حتى لصفحة غير مكجكدة  المكجكدة،األخرل 

إنما يتـ الربط بمجرد كتابة الرابط في  التقميدية،كبالتالي ال يحتاج إلى أف تقـك بربط كؿ رابط بالصفحة كما في صفحات المكاقع 
 خارجية.إضافة إلى إمكانية الربط بمكاقع  النص،صندكؽ 

تتميز الكيكي بأف أم تحرير لمصفحة أك تغيير لمحتكياتيا يحفظ ككأنو صفحة جديدة مما يسيؿ : لمصفحاتسجؿ تاريخي  حفظ -٘
خطاء كعدـ مما ييمٌكف مف تصحيح األ بينيا،كيمكف المقارنة بيف الصفحات إلظيار الفركؽ  المحفكظة،الرجكع لمصفحات السابقة 

 ارتكابيا.الخكؼ مف 
بؿ يمكف ألم مكقع أف ينظـ محتكياتو  الكيكي،ال تكجد طريقة محددة لتنظيـ المحتكل في مكاقع : المحتوىفي تنظيـ  المرونة -ٙ

 يراه.باألسمكب الذم 
ضافة المحتكيات دكف الح :التعاونيالعمؿ  تشجيع -ٚ اجة إلى التسجيؿ في تسمح أغمب مكاقع الكيكي بشكؿو عاـو لمزكار بتعديؿ كا 

 خاصة.إال في حاالت  الكقع،
( خصائص اخرل جعمت منيا التطبيؽ األكثر مبلئمة لبلستخداـ العاـ، كمف ىذه الخصائص ّٔ ،َُُِكاضافت المدىكني )

 ما يمي:
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ٕٕٗ 

 التكاصؿ.-ِ التكاجد الدائـ.-ُ
 التكاصؿ.-ِ التكاجد الدائـ.-ُ
 الخصكصية أك الشخصية.-ْ المركنة.-ّ
 الحرية الفكرية. -ٔ سيكلة االستخداـ. -ٓ
 عدـ التكرار في المكضكعات. -ٖ عدـ الحاجة إلى جياز حاسكب.-ٕ
 خمكىا مف الصراع كالنزاع. -َُ كجكد أعماؿ المدكف في مكاف كاحد.-ٗ
 األماف.-ُِ القدرة عمى التكسع.-ُُ
 دعـ خبلصات المكاقع كالتمقيـ.-ُْ المشاركة.-ُّ
 كسيمة جيدة لتنظيـ المعمكمات. -ُٔ عناصر الكسائط المتعددة. احتكاؤىا عمى -ُٓ
 قمة التكمفة.-ُٖ التشجيع عمى اإلبداع.-ُٕ
 تكفير أدكات تفاعمية. -َِ استخداـ استراتيجيات تدريس متعددة. -ُٗ
 التصنيؼ الزمني لممكضكعات.-ِِ كجكد القكالب الجاىزة. -ُِ

 
 
 

  
في التعميـ في تزايد مستمر؛ كذلؾ لدكرىا الفعاؿ في تدعيـ التعميـ كتحقيؽ  الكيكي( أف استخداـ Ray,2006,p.176كترل ًرآم )

 أىدافو. حيث يسيـ في التعميـ في تحقيؽ أىداؼ غير مباشرة كاف مف الصعب الكصكؿ إلييا بالطرؽ التقميدية، كمف أىميا ما يمي:
كالمتعمـ،  تغيير دكر المعمـ، ك مصدر جيد لمتعمـ، ك تسييؿ التعمـ النشط، ك التعمـ زيادة الدافعية نحك، ك دعـ التعمـ التعاكني، ك التفاعؿ

تاحة الفرصة لمحكار كالمناقشة، ك دعـ الجكانب االجتماعية لمعممية التعميميةك  دارة المعرفة كبناؤىا كتحقيؽ أىدافيا، ك ا  تعزيز المسؤكلية ، ك ا 
 تنمية ميارات التفكير.ك  قراءة كالكتابة.تنمية ميارات ال، ك تكفير التغذية الراجعة، ك الفردية

 لمويكي:االستخداـ التعميمي 
تسمح الكيكي بإمكانية تحرير كتعيؿ المحتكل المعمكماتي المنشكر بكاسطة أعضائيا كما تدعـ المشاركة عبر تمكيف المتعمميف 

كما يمكف أف تساىـ في تمكيف المتعمميف مف المشاركة عمى نحك تعاكني فعاؿ  المطمكبة،مف تداكؿ كالحصكؿ عمى المعمكمات كالمعرفة 
أك مساعدتيـ في أف يصبحكا أعضاء فاعميف في مجتمعات الممارسة االفتراضية عمى  المعرفة،في أنشطة التعمـ الرامية إلى بناء 

 ,Harris & Rea( كىاريس كريا )Schwartz, Clark, Cossarin, & Rudolph. 2004كيشير كبلن مف شكارتز )اإلنترنت. 

 ,Usluel, & Mazman( كأكسمكؿ كمازماف )Coutinho & Bottentuit, 2010,29( كككتينيك كبكتنتكيت )2009,141

 :( إلى مجمكعة مف االستخدامات لمكيكي في العممية التعميمية منيا2009,820
  - نشر صفحات كيب لمفصكؿ الدراسية 
  - داكؿ الزمنية لممقررات الدراسيةتيسير إدارة، ككضع الج 
  - تيسير ميمة تعديؿ المحتكل اإللكتركني لمتعمـ 
  - تكفير قكاميس كمكانز إلكتركنية عمى الكيب 
  - تزكيد الطبلب بالتغذية الراجعة، كتمكينيـ مف إجراء عمميات التقييـ الذاتي 
  - كؿ الدراسيالتنظيـ الببميكجرافي الدقيؽ لمشركعات مجمكعات التعمـ أك الفص 
  - إقامة فصكؿ افتراضية لممشاركة اإللكتركنية 
 ( "االستفادة مف تطبيقات خدمة "األسئمة المتكررةFAQمف جانب الفصكؿ الدراسية أك الطبلب ) 
  السماح بإمكانية العمؿ كأداء المياـ التشاركية عمى مستكل مجمكعات كفرؽ العمؿ ككؿ )بما في ذلؾ: إعداد مصادر تعمـ

عادة تصميـ األدلة اإلرشادية لمتدريس، كقكائـ المصطمحات الكاردة بالدركس(الدركس،   كا 
 بناء المعرفة عمى مدار المقرر الدراسي باستخداـ مجمكعة متنكعة مف القكالب، كمجمكعات التعمـ 
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ٕٕ٘ 

 القراءة الناقدة، كاالستجابة عمى نحك تفاعمي بناء لمساىمات اآلخريف 
 :عادة صياغة المشكبلت المختمفة التقدـ في حؿ المشكبلت )كبخاصة  المشكبلت المفتكحة النياية(، كا 

 .تمكيف الطبلب مف تعمـ كيفية التعامؿ مع حاالت التبايف كالتعقيد في المفاىيـ المتناكلة أثناء التعمـ 

 خبراء في المجاؿ.المشاركة، كالتحميؿ المنيجي المنظـ لؤلعماؿ التي أنتجيا الطبلب اآلخركف األكثر تقدمان، كالمتخصصكف، كال 

 .صياغة كطرح تساؤالت تبرز األسباب، كالمبادئ األساسية التي تقـك عمييا الظكاىر المتناكلة 

  تعمـ كيفية صقؿ ميارات المبلحظة المتعمقة، كتقميؿ اآلراء االنطباعية كالنمطية، كتجنب إصدار أحكاـ ال تتميز بالمستكل
 المطمكب مف النضج.

  استخداـ الكيكي في الفصكؿ الدراسية تجربة إيجابية مفيدة سكاء لممعمـ أك الطبلب. كتتضمف الجكانب كبالمجمؿ، يمكف أف يمثؿ
 اإليجابية لمتطبيقات التعميمية لمكيكي ما يمي:

 .االرتقاء بالتعاكف، كالمشاركة، كالتفاعؿ بيف الطبلب 

 .سرعة كسيكلة الكصكؿ إلى محتكيات الكيكي طكاؿ الكقت دكف استثناء 

 ة التفاعؿ مع محتكيات الكيكي بشكؿ تزامني.إمكاني 

 .سيكلة استخداـ تقنيات الكيكي؛ بسبب ارتكازىا عمى دعائـ النصكص المكتكبة 

 .عداد كثائؽ عامة تنشر لمجميكر العادم  السماح بإمكانية تصميـ كا 

 .إمكانية االرتقاء بميارات التفاكض لدل الطبلب 

 اإللكترونية:المكاسب التعميمية مف استخداـ المدونات 
 كىما:اإللكتركنية في التعميـ  المحررات التشاركية الستخداـىناؾ نكعيف مف المكاسب 

 التعميمية:المكاسب  أواًل:
 لممشاركة.تعطي الطمبة دافعية عالية  -1
 كالكتابة.تعطي الطمبة فرصة كبيرة لمتدرب عمى ميارات القراءة  -2
 (.El Sayed, 2008, 189) لبكالطابيف المعمـ  كالتكجيوتسيؿ عممية اإلرشاد  -3

 االفتراضية:استخداميا في الفصوؿ  ثانيًا:
 كمنيا:ليا في بعض المجاالت  الممكنةبعض التطبيقات  (Bella, 2005, 2)يذكر بيبل 

في تكصيؿ متطمبات كتعميمات الدركس لمطبلب أك اببلغ  الستخدامياحيث يمكف استغبلؿ سيكلة التعامؿ معيا الصفية: اإلدارة  -1
 بيتية.الطبلب بممحكظات ميمة أك تحديد مياـ معينة أك كظائؼ 

 منيـ.فيتفاعؿ الطمبة مع بعضيـ بعضا إلنجاز ما طمب  ما،كذلؾ مف خبلؿ جعؿ الطمبة يتشارككف في انجاز مشركع التعاكف:  -2
 المنياج،خاصة لصؼ ما بحيث تعطييـ الفرصة لمناقشة مكاضيع كأمكر خارج المشاركة حيث أنو يمكف تخصيص المناقشات:  -3

بداء   الرأم.بحيث يتـ التشارؾ في األفكار كا 
 ليا.حيث أنو يمكف استخداميا ككسيمة لحفظ كعرض كتنظيـ إنجازات الطمبة كحماية ممكية الطمبة  الطمبة:ممفات إنجاز  -4

 المحررات التشاركية: مساوئ
كالتي تتمثؿ في  المحررات التشاركيةكجكد بعض المساكلء في  (.Juwah, Charles,2006,22) شارليسجك ك يؤكد كؿ مف 

مكانية العبث كالمشاركات، ك قمة السيطرة عمى مداخبلت  قمة الصفحات التعميمية، ك لعدـ تكفر آلية لمحماية في الكثير مف  كاالختراؽ،ا 
 الكبيرة.السماح باستخداـ بعض تطبيقات الميديا كممفات الصكت كالصكرة 
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ٕٕٙ 

 صفحة الويكي )المحررات التشاركية( الناجحة:خصائص 
 بو.الخاصة  صفحتوتقديـ تعميمات لمطالب لكيفية تطكير إدارة  -1
 ة اتاحة الفرصة لمطالب لتغيير نمط عرض الصفحة كاأللكاف بما يتناسب مع تفضيبلتو الشخصي -2
 التقييـ.تحديد معايير  -3
 األسبكع.تحديد الحد األدنى مف المشاركات في  -4
 الدرس.اقتصار المشاركات في مكضكع  -5
 بالعركض. المشاركاتنية ربط اامك -6
 الكتابة.ترؾ المجاؿ أماـ الطالب بعدـ اإللتزاـ بأسمكب رسمي في  -7
 البعض.بعضيـ  المشاركاتتشجيع تفاعؿ الطبلب بكتابة التعميقات عمى  -8

 :الناجحة كىي المشاركات( الى مجمكعة مف خصائص ُّٕ :ََِٔكيشير ميمكني )
 المكضكع.بؿ مف األفضؿ كتابة فقرات قصيرة كمختصرة عف  مشاركو،عدـ كتابة مكضكعات طكيمة أك مفصمة في كؿ  -1
 لممشاركات.التحديث المستمر  -2
 المشاركات.تفعيؿ خاصية التعميؽ عمى  -3
 الييا.المستمر في المكضكعات كالمصادر المشار  كالتنكيع الكتابة،األصالة في  -4
 الصفحةكفقا لتقسيمات مكضكعية عريضة تظير عمى كاجية  المشاركاتامكانية تصنيؼ  -5
 شيرم.عمى تقكيـ زمني  الصفحةامكانية اشتماؿ كاجية  -6
 .المشاركةالى الركابط الفائقة لمجمكعة مف المكاقع ذات الصمة بمكضكع  الصفحةامكانية اإلشارة في كاجية  -7

 :فوائد وأىمية استراتيجيات التدريس
التدريس،  طرؽ كتفعيؿ تعميؽ ( كىيََِْ) كما ذكرىا الزعبي جكانب، عدة مف التدريس في االستراتيجية أىمية تبرز أف يمكف

دارة ،التعمـ استراتيجيات استخداـ خبلؿ مف معارؼ إلى المعمكمات كتحكيؿ ،الدراسية المادة خصائص كمعرفة  ،مريح بشكؿ التعمـ عممية كا 
 معكقات عمى كالكقكؼ ،التعميـ-التعمـ عممية أثناء تحدث التي– العمميات– التفاعبلت كمعرفة .الجزء مع كليس التربكم الكؿ مع كالتعامؿ

 في عالية نسبة عمى كالحصكؿ ،كالممؿ الرتابة عف كالبعد كالمتعة، التشكيؽ بكجكد لمتعميـ مناسبة بيئة كتكفيرحميا،  كمحاكلة التعميـ

 .التحصيؿ

 النشط:استراتيجيات التدريس الحديثة والتعمـ 
بما  اسمبيًّ  ادكر الطالب في ىذه االستراتيجيات إيجابي كليس متمقين  ألف ،ف جميع االستراتيجيات الحديثة تتمركز حكؿ المتعمـإ

ييعرؼ بالتعمـ النشط الذم عيٌرؼ بأنو كؿ ما يتضمف قياـ الطالب بأنشطة كأعماؿ تتطمب التفكير كالتأمؿ، حيث إف كؿ استراتيجيات 
 (.َُُ، ََُِا ما تتطمب أف يفكر الطالب في كؿ ما يقدـ لو مف معمكمات كأف يتأمميا )سالـ،التعمـ النشط دائمن 

كلية، كتييئة الفرصة أماميـ لبلبتكار ؤ شط ىي تعكيد الطبلب عمى التعمـ الذاتي كتحمؿ المسفإف الغاية مف التعمـ الن كىكذا
 .كاالستقبللية، كاالعتماد عمى النفس، كالعمؿ الجماعي، كاالشتراؾ الفعمي كالفعاؿ في األنشطة المقدمة ليـ

 الحديثة  استراتيجيات التدريس تطبيقات )المحررات التشاركية الويكي( فيدور 
تقنيات كأثمر عف ثكرة في  الحياة،شيد ىذا العصر تقدمان لـ تشيد لو البشرية مثيبلن مف قبؿ، كجاء ىذا التقدـ شامبلن لكؿ مناحي 

كتتمثؿ ىذه التحديات  كالمتبلحقة،كأصبح العالـ اليـك يكاجو مجمكعة مف التحكالت كالتحديات السريعة  االتصاالت.كعالـ  المعمكمات،
مي كالتكنكلكجي الكبير في شتى مجاالت الحياة المختمفة، كاالتجاه نحك العكلمة بكؿ مظاىرىا الثقافية كاالجتماعية في التقدـ العم
 جدان، حيثباإلضافة إلى تضاعؼ المعرفة اإلنسانية، كفي مقدمتيا المعرفة العممية كالتكنكلكجية في فترات زمنية قصيرة  كاالقتصادية،
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 .(ّ ،ََِٖكشبكة اإلنترنت. )دركيش،  المتعددة،تكنكلكجيا األقمار الصناعية، كالكسائط حدثت طفرة ىائمة في مجاالت 
 الدراسة:حدود  

 التالية:عمى الحدكد  الدراسة اقتصرت 
 أسابيع.( ْكلمدة ) ىػُّْٗ- ُّْٖمف العاـ األكؿالفصؿ الدراسي  الدراسة خبلؿؽ يطبتـ ت :الزمنيةالحدود 

 حافظة بالجرشي.م الثالث المتكسط بمدرسة العسمة المتكسطة فيعمى طبلب الصؼ  الدراسةاقتصرت : الحدود المكانية

الثانية )ابحث عف معمكماتي( الكحدة تدريس برنامج تعميمي قائـ عمى استخداـ الكيكي في الدراسة عمى  اقتصرت: الحدود الموضوعية
 شبكة في اإللكتركنية المعمكمات كمصادر إلكتركنية، المعمكمات كمصادر مفيـك االلكتركني، كالبحث كالتي تشتمؿ عمى االنترنت،

مف مقرر الحاسب كتقنية المعمكمات . االنترنت شبكة في المعمكمات مصادر تقييـ، االنترنت شبكة في الجديدة البحث آليات االنترنت،
 الثالث متكسط لمفصؿ الدراسي األكؿ. ؼلمص

 ومتغيراتيا: منيج الدراسة

برنامج تعميمي قائـ عمى استخداـ الكيكي في تدريس كحدة تعميمية مف مقرر الحاسب كتقنية  أثر معرفة لىإىدفت الدراسة 
لذلؾ تـ اختيار المنيج شبو  المعمكمات لمصؼ الثالث المتكسط بمحافظة بمجرشي عمى التحصيؿ الدراسي، بالفصؿ الدراسي األكؿ،

 في الدراسي التحصيؿ عمى ((Wiki) الكيكي تطبيؽ استخداـ)ثر عكامؿ محددة ككنو يقـك عمى مبلحظة أحيث تـ استخدامو التجريبي 
)التحصيؿ  مف خبلؿ ضبط المتغيرات الدخيمة( متكسط الثالث الصؼ طبلب لدل الحاسب كتقنية المعمكمات مادة مف كحدة تدريس
تـ تقسيـ عينة الٌدراسة ك  .(التحصيؿ الدراسيالتابع )( عمى المتغير (Wiki) الكيكي تطبيؽ استخداـثر المتغير المستقؿ )أكقياس القبمي( 

 إلى مجمكعتيف ىما:
تـٌ ىي المجمكعة التي  :الضابطةالمجموعة ( Wiki) الكيكي تطبيؽ تـٌ تدريسيا باستخداـىي المجمكعة التي  :التجريبيةالمجموعة  -

 االعتيادية.  تدريسيا بالطريقة

 التجريبي:التي يتضمنيا التصميـ  متغيرات الدراسة
 االعتيادية. الطريقة ك  –( (Wiki) الكيكي تطبيؽ استخداـالبرنامج التعميمي ) :المستقمةالمتغيرات 

 لمدراسة. التجريبيشبو التصميـ (ْكيبيف شكؿ ) كالتحميؿ كالتطبيؽ كاالستيعاب الفيـ بمستكلاالختبار التحصيمي  :التابعةالمتغيرات 
 
 
 
 

 
 ( التصميـ شبو التجريبي لمدراسةٗشكؿ )

 : الدراسة ثانيًا: مجتمع
لعاـ بالفصؿ الدراسي االكؿ في ا المتكسط في تعميـ بالجرشيجميع طبلب الصؼ الثالث  المستيدؼ مفمجتمع الدراسة  تككف
 لمعاـ الدراسيفي بجرشي التعميـ إحصائيات مكتب ( طالبان كفؽ ٕٓٓ)ـ كالذيف ييقٌدر عددىىػ،  ُّْٗ/ ُّْٖالدراسي 
 ـ( َُِٖ/َُِٕىػ )ُّْٗ/ُّْٖ

 
 
 

تطبَق الوَكٍ  اختبار تحصَلٍ لبلٍ المجموعة التجرَبَة

 بالتدرَس

 اختبار تحصَلٍ
 بعدٌ
 

الطرَمة االعتَادَة  المجموعة الضابطة

 فٍ التدرَس
 اختبار تحصَلٍ 

 بعدٌ
 

 اختبار تحصَلٍ لبلٍ
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 الدراسة: عينة: اً ثالث
 الدراسة عمى ما يمي:  اشتممت عينة

 عينة الدراسة االستطالعية:  
( طالبان مف طبلب الصؼ األكؿ الثانكم الذيف سبؽ ليـ دراسة الكحدة التعميمية بالعاـ الدراسي السابؽ في ُٓتككنت مف )

 في الدراسة الحالية. مدرسة بني سالـ الثانكية، مف أجؿ التأكد مف الخصائص السيككمترية لبلختبار التحصيمي الذم تـ استخدامو
 عينة الدراسة األساسية:

( طالبان مف طبلب الصؼ الثالث المتكسط في مدرسة العسمة االبتدائية كالمتكسطة، كتـ َّتككنت عينة الدراسة األساسية مف )
مف تطبيؽ االختيار بالمزاكجة اختيارىـ بالطريقة القصدية، ككنيا مف المدارس التي يتكفر فييا الطبلب بأعداد كبيرة كالتي تسمح لمباحث 

العشكائية؛ لتكزيع الطبلب إلى مجمكعتيف متجانستيف مف حيث المستكل بالتحصيؿ العاـ كالتحصيؿ بالحاسب اآللي، كالمستكل 
 االقتصادم حيث اف طبلب مدرسة العسمة االبتدائية كالمتكسطة مف نفس المنطقة كلـ يسبؽ ليـ دراسة الحاسب باستخداـ الكيكي، كما
أنيا مف المدارس األكثر مبلءمة لظركؼ تطبيؽ الدراسة كيتكافر فييا إمكانات كتجييزات مف اجيزة حاسكب كمعمؿ يشتمؿ عمى شبكة 
انترنت سريعة، كقد تـ تطبيؽ المزاكجة العشكائية بتكزيع الطبلب إلى مجمكعتيف األكلى تجريبية كالثانية ضابطة حيث تـ تحديد درجات 

جراء قرعة بيف الطبلب التحصيمية  كترتيبيـ تنازليان كفقان لتشابو التحصيؿ الدراسي العاـ كالتحصيؿ بمادة الحاسب كتقنية المعمكمات، كا 
 ( تكزيع الطبلب عمى المجمكعتيفِكؿ طالبيف لتكزيعيما عمى المجمكعتيف، كيكضح جدكؿ )

 ( توزيع أعداد الطالب وفقًا لمشعبة الدراسيةٕجدوؿ)
 النسبة المئكية العدد المدرسة ـ
 %َٓ ُٓ ( )مجمكعة تجريبية(ُالثالث المتكسط ) ُ
 %َٓ ُٓ ( )مجمكعة ضابطة(ِالثالث المتكسط ) ِ

 %ََُ َّ المجمكع
 الدراسة: واتاد

لتحقيؽ أىداؼ الٌدراسة كاإلجابة عف أسئمتيا، فقد تـٌ استخدـ األداتيف التاليتيف )تحميؿ المحتكل كبناء البرنامج التعميمي القائـ 
جراءات تطبيقيا كالتأكد مف خصائصيا  عمى استخداـ الكيكي، كاالختبار التحصيمي( كفيما يمي تفصيبلن لخطكات بناء األدكات كا 

 حك اآلتي: السيككمترية عمى الن
 )أواًل(: تحميؿ محتوى الوحدة التعميمية الثانية " أبحث عف معموماتي".

البرنامج التعميمي بناء الى  ابحث عف معمكماتي" باإلضافة "تحميؿ محتكل الكحدة الثانية مف مقرر الحاسب كتقنية المعمكمات تـ 
 النحك التالي:  استخداـ الكيكي كذلؾ عمىالقائـ عمى 

 ضبط تحميؿ المحتكل مف خبلؿ:  .ُ

 التأكد مف صدؽ التحميؿ. .أ 
 حساب ثبات التحميؿ. .ب 

 تحديد أىداؼ الكحدة. .ج 
 لممفاىيـ كالتعميمات كالميارات ( كفقان ابحث عف معمكماتيتعميمية ) البرنامج التعميمي القائـ عمى استخداـ الكيكي ككحدةإعداد  .ِ

 كتحديد االىداؼ التدريسية. كاختيار التصميـ التعميمي. 

 إعداد السيناريك التعميمي في البرنامج التعميمي القائـ عمى استخداـ الكيكي.  .ّ
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 وفيما يمي عرض لإلجراءات السابقة بالتفصيؿ. .ٕ

 التعميميةالوحدة  تحميؿ -ٔ
بالفصؿ الدراسي األكؿ لمصؼ ابحث عف معمكماتي" مف مقرر الحاسب كتقنية المعمكمات دركس الكحدة الثانية "  اختيارتـ 

 .جكانب التعمـ فييا الثالث المتكسط، كتحديد

 تحميؿ المحتوى: ضبط-ٕ
 مف صدؽ التحميؿ: التأكد-أ

اتفؽ المحكميف عمى صحة ؛ كالتي تـ تحميميا في صكرة استبياف، كقد الكحدةلكي يتحقؽ الباحث مف صدؽ التحميؿ قاـ بعرض 
، تعميـ، ميارة( كقد تراكحت نسبة االتفاؽ مف )  بعض اقتراح كتـ%(. ََُ-%ُٖ,ُٖتمثيؿ عناصر التحميؿ إلى مككناتيا )مفيـك

 مع اإلبقاء عمى جميع العبارات بقائمة تحميؿ المحتكل.  ،التي كانت تتعمؽ بصياغة العبارة نفسيا قبميـ مف التعديبلت
 سبة االتفاؽ لتمثيؿ عناصر المحتكل لمكحدة المقترحة دليبلن عمى صدؽ المحتكل. كقد اعتبرت ن 
 التحميؿ:ثبات  حساب-ب

بالفصؿ الدراسي ابحث عف معمكماتي" مف مقرر الحاسب كتقنية المعمكمات الكحدة الثانية "  محتكل دركسقاـ الباحث بتحميؿ 
 المعمكمات كمصادر مفيـك االلكتركني، كالبحث المتعمقة في )االنترنت،فييا، جكانب التعمـ  األكؿ لمصؼ الثالث المتكسط، كتحديد

 في المعمكمات مصادر تقييـ االنترنت، شبكة في الجديدة البحث آليات االنترنت، شبكة في اإللكتركنية المعمكمات كمصادر إلكتركنية،
 عممية عف نتج كقد العممية المادة بنية استخبلصحيث تـ ؛ لكحدةالمتضمنة با كالتعاميـ كالمياراتالمفاىيـ . لتصنيؼ االنترنت شبكة

 أسبكعيف، بعد أخرل مرة اتبعو الذم التصنيؼ ضكء في المحتكل بتحميؿ الباحث قاـ التحميؿ عممية ثبات مف كلمتأكد( عنصران ّٗ) التحميؿ

 عدد بحساب الباحث قاـ ثـ ،األكلى المرة في أجراه الذم السابؽ لمتحميؿ األحكاؿ مفحاؿو  بأم الرجكع دكف التحميؿ كسبلمةة لدق اكضمانن 

 .(ّ) الجدكؿ في كما النتائج ككانت ،كالثاني األكؿ التحميؿ بيف االتفاؽ مرات
 المحتوى تحميؿ ثبات حساب نتائج ممخص يوضح( ٖ) رقـ جدوؿ

 عدد العناصر الكمية عممية التحميؿ مستكيات االختبار التحصيمي
عدد مرات 
 االتفاؽ

ثبات تحميؿ 
 المحتكل

 مرات التحميؿ
 ّٗ األكؿ

ّٕ ِٗ,ِٕ% 
 ّٕ الثاني

  :يمي كما( ُِٔـ،ََِْعبد العاؿ ) أكردىا التي العبلقة باستخداـ التحميؿ ثبات لحساب ىكلستي معادلة استخدـ ثـ
 x 0علٌها  المتفق العبارات عدد                                    
 -----------------------------             = هولستٍ معادلة 
 الثانٌة المرة فً العبارات عدد + األولى المرة فً العبارات عدد                     

%(، مما يدؿ عمى ارتفاع معامؿ الثبات بطريقة ٕٖ,ْٗمف خبلؿ معامؿ ثبات ىكلستي يتبيف أف ثبات تحميؿ المحتكل بمغ ) 
 تحميؿ المحتكل. 

 :المقترحة أىداؼ الوحدة تحديد-ٖ
التحديد اإلجرائي الدقيؽ لمصكرة التي نتكقع أف يتغير إلييا سمكؾ التمميذ بعد أف يكتسب »كيقصد باليدؼ في الدراسة الحالية 

 كتنقسـ األىداؼ إلى: (ُْٖ، ََِٔ)شكؽ،  «بخصكص البحث باألنترنت عبر قكاعد البيانات الخبرات التعميمية
 أىداؼ تتناكؿ النتائج النيائية في خطكط عريضة لممحتكل.: كىي أىداؼ عامة -

كىي كصؼ لنكاتج السمكؾ الذم يتكقع المعمـ أف يككف التمميذ قادران عمى أدائو في نياية كؿ درس، كتشتؽ  أىداؼ إجرائية )سموكية(:
 ىذه األىداؼ مف األىداؼ العامة.
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ابحث عف معمكماتي" مف مقرر الثانية "  كحدةالارات المتضمنة في كبعد تحميؿ المحتكل كتحديد المفاىيـ كالتعميمات كالمي 
 كمصادر مفيـكالمتعمقة في )فييا، جكانب التعمـ  بالفصؿ الدراسي األكؿ لمصؼ الثالث المتكسط، كتحديدالحاسب كتقنية المعمكمات 

 مصادر تقييـ االنترنت، شبكة في الجديدة البحث آليات االنترنت، شبكة في اإللكتركنية المعمكمات كمصادر إلكتركنية، المعمكمات
كتـ تحديد ، التحصيؿ الدراسي، أمكف تحديد اليدؼ العاـ لمكحدة؛ كىك مساعدة الطبلب عمى تنمية االنترنت شبكة في المعمكمات

 األىداؼ العامة التالية:
 . اف تكضح مفيـك مصادر المعمكمات اإللكتركنية.ُ
 ي شبكة اإلنترنت.. أف تعدد مصادر المعمكمات فِ
 . اف تعدد بعض مصادر المعمكمات في شبكة اإلنترنت التي تـ تطكيرىا بالمغة العربية.ّ
 . أف تميز بيف المكتيو اإللكتركنية كالتقميدية.ْ
 . أف تعدد بعض آليات البحث الجيد في شبكة اإلنترنت.ٓ
 . أف تقيـ مصادر المعمكمات في شبكة اإلنترنت.ٔ

 عمى النحو اآلتي:التدريسية وقد تـ صياغة االىداؼ 
  االلكتركني. أف ييبيف مفيـك البحث -ٔ
 التعميمية.الى بعض المكاقع  أف يكضح طرؽ الكصكؿ -ٕ
 .كاستخدامياالى المراجع االلكتركنية  أف يكضح طرؽ الكصكؿ -ٖ
 لممكتبات االلكتركنية. أف يكضح طرؽ الكصكؿ -ٗ
 معمكمات االلكتركنية.فتح حساب بقكاعد الأف يكضح طريقة  -٘
  استخداـ قكاعد المعمكمات االلكتركنية العربية كاالجنبية.أف يكضح  -ٙ
 طرؽ كتابة الجممة البحثية لمكصكؿ ألفضؿ النتائج.أف ييعدد  -7
  انشاء حساب بريد الكتركني.أف يكتسب ميارة  -8
 ث الكتب(. باح –العممي  )الباحث استخداـ تطبيقات محرؾ البحث العمميةأف يكتسب ميارة -َُ
 االلكتركني.مزايا البحث اف بتعرؼ عمى -ُُ

 البرنامج التعميمي القائـ عمى استخداـ الويكي إعداد 
تصميـ برمجية تعميمية قائمة عمى البرنامج التعميمي القائـ عمى استخداـ  تـحيث نهرصًٛى انرؼهًٛٙ ٔانظُٛارٕٚ انرؼهًٛٙ ٔفماً "
 عبر نماذج في تصميـ التعميـبعدة خطكات  البرمجيةتصميـ بيا  التي يمركفؽ اإلجراءات الكيكي 

ف االحصائية المتعمقة بالكشؼ عف داللة الفركؽ بيف متكسطي مجمكعتي كاختبار الفرضياتمف خبلؿ االجابة عف اسئمة الدراسة 
كالتطبيؽ كحؿ المشكبلت، ككذلؾ االختبار التحصيمي بمستكيات الفيـ كاالستيعاب في درجات القياس البعدم عمى  التجريبية كالضابطة

القياس القبمي كالبعدم لدل المجمكعة التجريبية التي درست الكحدة التعميمية عف داللة الفركؽ االحصائية بيف متكسطي  الكشؼ
 باستخداـ البرنامج التعميمي القائـ عمى استخداـ الكيكي.

 : وتفسيره ومناقشتو ؿ األوؿسؤااإلجابة عف النتائج 
( بيف رتب متكسطي درجات α ≤ 0.05ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) " عمىاألوؿ  السؤاؿنص 

الفيـ كاالستيعاب كالتطبيؽ كحؿ المشكبلت( بالقياس البعدم لممجمكعة التجريبية التي درست )االختبار التحصيمي كمستكياتو المعرفية 
 كالمجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية؟الكحدة التعميمية كفؽ تطبيؽ الكيكي 
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 ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد تـ صياغة الفرضية التالية " 
( بيف رتب متكسطي درجات االختبار التحصيمي بالقياس a ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )"

 ـ الكيكي كالمجمكعة الضابطة التي درست كفؽ الطريقة االعتيادية " البعدم لممجمكعة التجريبية التي درست باستخدا

" لداللة الفرؽ بيف  Test Mann - Whitneyكلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار ماف كتني البلمعممي 
التي ال  المعمميةيتـ استخداميا كبديؿ لبلختبارات  اال معممية( أف االختبارات االحصائية ََِٓالمجمكعات الصغيرة حيث؛ أكرد عبلـ )

( بالمجمكعة َّيتحقؽ فييا افتراضات التكزيع الطبيعي لمدرجات كالتجانس في تبايف الدرجات، باإلضافة إلى قمة أعداد الطبلب دكف )
اإلختبار ب متكسطي درجات معممي مف أجؿ الكشؼ عف داللة الفركؽ بيف رت الكاحدة؛ لذلؾ تـ استخداـ اختبار ماف كتني البل

 ( نتائج ذلؾُّكيكضح جدكؿ ) التحصيمي كمستكياتو
لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف رتب متوسطي الطالب بالمجموعة  Test Mann - Whitneyنتائج اختبار ماف وتني  (ٖٔجدوؿ )

 التجريبية والضابطة بالقياس البعدي
المستكيات 
 المعرفية

 العدد المجمكعة
متكسط 
 الرتب

مجمكع 
 الرتب

U W Z 
مستكل 
 الداللة

 الفيـ كاإلستيعاب
 ََ,ُٔٓ َْ,َُ ُٓ الضابطة

 دالة ََُ.َ ُٓٗ,ّ- ََ,ُٔٓ ََ,ّٔ
 ََ,َّٗ َٔ,َِ ُٓ التجريبية

 التطبيؽ
 َٓ,ُٔٓ ّْ,َُ ُٓ الضابطة

 دالة َََ.َ َُّ,ّ- َٓ,ُٔٓ َٓ,ّٔ
 َٓ,َّٖ ٕٓ,َِ ُٓ التجريبية

 حؿ المشكبلت
 َْ,ٗ َْ,ٗ ُٓ الضابطة

 دالة َََ.َ ْٖٓ,ّ- َٓ,ُُْ ََ,ُِ
 ََ,ِّْ َٔ,ُِ ُٓ التجريبية

 الدرجة الكمية
 ََ,ُّٔ َٕ,ٗ ُٓ الضابطة

 دالة َََ.َ َُٓ,ْ- ََ,ُّٔ ََ,ُٔ
 ََ,ِّٗ ّٗ,ُِ ُٓ التجريبية

 االختبار(، بيف رتب متكسطي درجات َُ,َ( كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )ُّيتضح مف الجدكؿ )
( كبمغت قيمة ََ,ُٔ" ) Uالمجمكعة التجريبية كالضابطة، حيث بمغت قيمة "  بالقياس البعدم ألفرادالتحصيمي عمى الدرجة الكمية 

( مما ييعني رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ البديمة التي تنص عمى َُ,َ( ككانت دالالتيا االحصائية تقؿ عف )َُٓ.ْ-( )Zاختبار )
التحصيمي في القياس البعدم لصالح  االختبار(، بيف رتب متكسطي درجات َُ,َكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )

مستكيات جكد فركؽ بيف متكسطي درجات ككذلؾ تبيف ك  .(َٕ,ٗ( مقابؿ الضابطة )ّٗ,ُِالمجمكعة التجريبية التي بمغ متكسط رتبيا)
حيث تراكحت قيمة " )الفيـ كاالستيعاب، التطبيؽ، حؿ المشكبلت( المجمكعة التجريبية كالضابطة المعرفية ألفرادالتحصيمي،  االختبار

U  "لممستكيات (ُِ- ّٔ,َٓ( كتراكحت قيمة اختبار )Z( )-ّ,ُٗٓ ككانت دالالتيا االحصائية تقؿ عفْٖٓ,ّ- إلى ) (َ,َُ )
( كبالتالي ييعني رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ َُ,َمما يدؿ عمى أف الفركؽ بيف متكسط الرتب داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة )

المجمكعة التجريبية  المعرفية ألفرادالتحصيمي،  مستكيات االختبارالبديمة، التي تنص عمى كجكد فركؽ بيف متكسطي درجات 
 تيعاب، التطبيؽ، حؿ المشكبلت( لصالح التجريبية. )الفيـ كاالسكالضابطة

 .تطبيؽ الكيكي في تنمية التحصيؿ الدراسي كضحت أثراتفقت نتائج الدراسة مع جميع الدراسات السابقة التي 
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 التوصيات:
 عمى ضوء النتائج التي توصمت الييا الدراسة الحالية فإف الباحث يوصي بما يمي: 

  خبلؿ العممية التدريسية لمكضكعات الحاسب بالحاسب كاالنترنت بالصؼ الثالث المتكسط يجب العمؿ عمى تكطيد عبلقة الطبلب
تاحة التجييزات كتكافر االنترنت اثناء  كتقنية المعمكمات مف   تدريسيـ.خبلؿ ايجاد البيئة االلكتركنية المناسبة كا 

 ث االلكتركني كاستخداـ االنترنت لمبحث عف المعمكمات كالمراجع كالدراسات ككيفية العمؿ عمى حث الطبلب كتحفيزىـ عمى البح
 المقررة.استخراجيا مف المكتبات االلكتركنية كقكاعد المعمكمات حكؿ المكاضيع 

  تدريس مكضكعات الحاسب كتقنية المعمكمات. بتكظيؼ الكيكي في معممي الحاسبتشجيع 

  تركني بالتدريس اثناء تدريس المناىج بالمدارس المتكسطة بحيث يتـ تضميف التقكيـ اكراؽ البحث االلك دمج مياراتالعمؿ عمى
 البحث االلكتركني.  تكظيؼ مياراتعمؿ كانشطة قائمة عمى 

  البرنامج التعميمي القائـ عمى الكيكي لتنمية التحصيؿ الدراسي في الكحدة الثانية مف مقرر الحاسب كتقنية المعمكمات استخداـ" 
 حث عف معمكماتي".اب

  كتصميـ المناىج كفقان إلى تقنية الكيكي عمى المكاقع التعميمية كتصميـ البرمجيات التعميمية التي يمكف ضركرة العمؿ عمى تطكير
 استخداميا في تدريس الطبلب. 

 :ثالثًا: المقترحات
ذلؾ فإف الدراسة الحالية تقدـ المكضكعات  سعى الباحث إلى اف يككف مضمكف دراستو امتدادان لجيكد بحثية سابقة، كبناء عمى

 التالية كمقترحات لدراسات مستقبمية:
 .متطمبات تطبيؽ الكيكي في تدريس الحاسب كتقنية المعمكمات لطبلب المرحمة المتكسطة 

 اسب.تصكر مقترح لتطكير ميارات معممي الحاسب كتقنية المعمكمات الستخداـ تطبيقات التعميـ اإللكتركني في تدريس الح 

 .بناء معايير لمبرمجيات التعميمية القائمة عمى تقنية الكيكي في تدريس الحاسب كتقنية المعمكمات 

 .إعادة الدراسة باستخداـ برمجيات تعميمية أخرل غير استخداـ الكيكي لتنمية التحصيؿ الدراسي في الحاسب كتقنية المعمكمات 

 في تدريس الحاسب كتقنية  استخداـ الكيكيالبرنامج التعميمي القائـ عمى  قنيةتنحك استخداـ  اتجاىات طبلب الصؼ الثالث المتكسط
 المعمكمات.

  استخداـ الكيكي في اكتساب ميارات البحث العممي لدل طبلب المرحمة المتكسطة.عميمي قائـ عمى تبرنامج أثر 

 داعي.أثر تدريس طبلب المرحمة المتكسطة باستخداـ الكيكي عمى الدافعية كالتفكير االب 
 المراجع والمصادر:

(. فاعمية برنامج تعميمي مقترح باستخداـ مكقع كيب تعاكني " كيكي " في زيادة التحصيؿ كتنمية َُِٓمحمد عبدالرحمف) السعدني، -
 االتجاىات االيجابية نحك المحتكل التعميمي لدل الطبلب المعمميف. بحث منشكر، مركز بحكث المعمميف، جامعة الممؾ سعكد 

 منشكر عمى الرابط التالي: مصمـ تعميمي، الكيكي كاستخداماتو في التعميـ،(.َُِّأحمد) شاىيف، -
 http://www.id4arab.com/2013/04/blog-post_29.html 

( تصكر مقترح لبرنامج تدريبي ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممؾ خالد عمى استخداـ مستمزمات َُُِالبيشي، عامر بف مترؾ ) -
 لتعميـ اإللكتركني في ضكء احتياجاتيـ التدريبية، رسالةبيئة ا

(. فعالية مدكنة الكتركنية في عبلج التصكرات الخطأ لممفاىيـ العممية لدل طبلب الصؼ ََِٕمطر، محمد اسماعيؿ رشيد ) -
 التاسع األساسي كاتجاىاتيـ نحكىا، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، غزة.

، ناشركف، بيركت.ََِٔ) ميمكني، جكلي -  (. المدكنات، ترجمة مركز التعريؼ كالبرمجة، الدار العربية لمعمـك
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 َِ-َُ( صِِ( الكيكي، مجمة المعمكماتية، كزارة التربية كالتعميـ، الرياض)ََِٖدسكقي، فايزة ) -
لدراسي كاالتجاه نحكىا لدل طالبات ( فاعمية استخداـ المدكنات التعميمية في تنمية التحصيؿ اَُُِالمدىكني، فكزية عبدا ) -

 جامعة القصيـ، رسالة دكتكراة غير منشكرة، كمية التربية، جامعة القصيـ.
ستراتيجيات العامة التدريس ( طرؽََِْ) أحمد بف إبراىيـ الزعبي، -  .المسار المفرؽ: دار .ميارات كا 
مجمكعات المناقشة عمى التحصيؿ كاالستيعاب المفاىيمي (، تأثير استراتيجيات التعمـ النشط عمى ََُِسالـ، ميدم محمكد ) -

 .ُْٔ-َُٕ( صص ِ)ْكاالتجاىات نحك تعمـ الفيزياء لدل طبلب الصؼ االكؿ الثانكم، مجمة التربية العممية ـ 
 ـ( التعميـ اإللكتركني، القاىرة، دار السحاب لمنشر كالتكزيع ََِٖدركيش، إيياب ) -
 .ت الحديثة في تدريس الرياضيات، الرياض، دار المريخ لمنشر( االتجاىأََِشكؽ، محمكد أحمد ) -
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