أثر املفضالث االجتماعيت إلثراء مقرر احلاسب اآليل لطالباث
الصف األول الثانوي يف مدينت جدة
فوزيو معيض يحيى القحطاني*

* وزارة التعميم في المممكة العربية السعودية
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أثر املفضالث االجتماعيت إلثراء مقرر احلاسب اآليل لطالباث
الصف األول الثانوي يف مدينت جدة
الممخص_ ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن أثر التصور المقترح

يتشارك فييا مع اآلخرين.

إلثراء مقرر الحاسب اآللي لطالبات الصف األول ثانوي ,وقد تألف

ومن أىم المميزات في تقنية ويب  501ىو أن الخدمة

مجتمع الدراسة من طالبات الصف األول ثانوي في ثانوية السابعة

تتحسن تمقائياً كمما زاد عدد المستخدمين ليا وذلك كونيم يقومون

والعشرون في مدينة جده البالغ عددىن ( )051طالبة تم اختيار ()91

بإضافة محتويات جديدة ,ونتيجة ليذا التفاعل الكمي فإن شبكة

طالبة منين بطريقة عشوائية مستخدمة في ذلك المنيج شبو التجريبي

االرتباطات ستتوسع ,واتخذت بعض مواقع الشبكات االجتماعية

القائم عمى مجموعة واحدة ,حيث تم استخدام االختبار التحصيمي

مبدأً قائماً عمى تصنيف المستخدمين أنفسيم لمحتوى ىذه

القبمي والذي يشكل أداة الدراسة عمى عينة استطالعية من خارج عينة

المواقع ,ويسمى ىذا األسموب بنظام السمات التشاركية

الدراسة لحساب ثبات أداة الدراسة ,وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود

فولكسونومي ) (Folksonomyوىو نوع من التصنيف التعاوني

فروق دالة إحصائيا بين نتائج االختبار القبمي ونتائج االختبار البعدي

باستخدام كممات مفتاحيو بال شروط ,وىي عادة ما تسمى

عند مستوى الداللة ( )1015لصالح نتائج االختبار البعدي يعود ذلك

السمات ).(Tags

الستخدام المفضالت االجتماعية عمى إثراء مادة الحاسب اآللي
لطالبات الصف األول ثانوي ,وفي ضوء ذلك أوصت الباحثة بأىمية

عموماً يتطرق ىذا البحث إلى أحد تطبيقات ويب  501وىو

رفع مستوى المقررات الخاصة بمادة الحاسب اآللي لممرحمة الثانوية

نظام السمات التشاركية حيث يعتبر فرعاً خصباً لمنمو في عالم

بما يتناسب مع خصائص ىذه المرحمة.

ويب  , 501ويعود السبق في ابتكار ىذا األسموب إلى ميندس

الكممات المفتاحية :نشاط إثرائي ,الحاسب اآللي ,المفضالت

المعمومات  Thomas Vanderفي بداية العام  ,5114حيث

االجتماعية ,Del.icio.us ,فولكسونومي0

ابتكر الكممة والتي تبدأ بـ ) (folkوتعني " الناس " وكممة

 .1المقدمة

) (Taxonomyوتعني عمم التصنيف [.[5

مع ظيور اإلنترنت تبمورت مفاىيم حديثة في التعمم المعتمد

ىناك الكثير من المواقع والتطبيقات التي تستخدم نظام

عميو من خالل تطور برمجياتو ونظمو فيما أطمق عميو ويب

السمات التشاركية في تنظيم محتوياتيا من أشيرىا الموسوعات

الجيل الثاني ) (Web 2.0في مؤتمر عقد بيذا االسم في

اإللكترونية والمفضالت االجتماعية والمدونات وغير ذلك من

أكتوبر [.[0

تطبيقات الجيل الثاني ,ومن التطبيقات التي سيتم استخداميا في

ويشير مصطمح ويب  501إلى مجموعة من التطبيقات

ىذا البحث المفضالت االجتماعية.

الرقمية التي تم ّكن المستخدم من التفاعل والتشارك عن طريق

فالمفضالت االجتماعية عبارة عن "مواقع تقدم خدمة تخزين

الشبكة العالمية 0وكان لمويب  501األثر الواضح في دعم

عناوين مواقع اإلنترنت مع إضافة وسوم لوصف محتوى الموقع

المشاركات االجتماعية والتعاونية عمى اإلنترنت ,والذي نقل

المخزن 0وتسمح ىذه المواقع لمستخدم اإلنترنت بتخزين عناوين

فعال ومشارك
المستخدم من متمقي غير متفاعل إلى مستخدم ّ

مواقعو المفضمة في قاعدة بيانات الخدمة والرجوع لمفضمتو من

في الخدمات والتطبيقات ,ومن التركيز عمى المحتويات مسبقة

أي مكان في العالم وباستخدام أي جياز [.[3

اإلعداد إلى وسائط تفاعميو يتم إنتاجيا عن طريق المستخدم

مميزات المفضالت االجتماعية:
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• إمكانية مشاركة مفضمة لشخص ما مع اآلخرين وأيضاً وضع

وجدىا ,دون األخذ في االعتبار الموقع أو الوقت ,وبالتالي كانت

السمات عمى المواقع التي يقوم بتخزينيا ليتمكن من الرجوع إلييا

السمات قادرة عمى إظيار وجيات النظر الفردية في

الحقاً أو البحث عنيا [.[3

المجموعات.

• تم ّكن المفضالت االجتماعية المستخدمين من تنظيم المفضمة

 05يمقي موقع المفضمة نظرة عمى أصحاب البحوث ,حيث

باستخدام كممات مفتاحيو تدعى السمات.

يمكنيم أن يقوموا بدور المدربين لمطالب ,كما أن الطالب

• المفضالت االجتماعية قائمة عمى الويب ويوجد بيا خاصية

يمكنيم التعمم من اكتشافات أساتذتيم.
ومن أىم ما يميز مجتمعنا الحالي عجمة التقدم المتسارعة

البحث كما أنيا تسيل تنمية اىتمامات وخبرات المجتمع.
• باإلمكان معرفة عدد األشخاص الذين أضافوا نفس الرابط إلى

في جميع المجاالت ,فعصرنا الحالي يتصف بالتغير الثقافي

مفضالتيم ومتى أضافوىا.

والحضاري والتطور والتقدم في شتى ميادين المعرفة" ,ونظ اًر

• من السيل إدارة المفضالت االجتماعية ويمكن استخداميا في

لسرعة خطى التغير المعاصر ,يصبح المنيج من أىم وسائل

أي وقت ].[4

المدرسة في مواكبة ىذا التغير ,وبالتالي ُيفرض عمى المنيج -

عيوب المفضالت االجتماعية:

لكي يؤدي وظيفتو بكفاءة  -أن يتطور بحيث يستوعب

• عند استخدام مفضالت المستخدمين اآلخرين ,ال بد

المتغيرات ليس في المجتمع وحده لكن أيضاً في العممية التربوية

لممستخدمين من فيم معنى السمات التي وسموا بيا مفضالتيم

عمى وجو العموم ,وفي كل من المتعمم والمجتمع والمعرفة عمى

لمعرفة ما إذا كانت مفيدة بالنسبة ليم [.[5

وجو الخصوص" [ 0]6من ىنا فقد بدأ اىتمام التربويين

• نظام السمات التشاركية التي بنيت بواسطة السمات التي تم

بالحاسوب والثقافة الحاسوبية ,وأصبح المختصون ييتمون بيذه

اختيارىا من قبل المستخدمين لوسم مصادر اإلنترنت في

المناىج وبتطويرىا واثرائيا لضمان تحقيقيا ألىدافيا عمى أكمل

المفضالت االجتماعية ليست محكومة بنظام أو تسري وفق دليل

وجو.

استخدام.
وقد

قامت

إن عممية إثراء المناىج وتحديثيا ال تقتصر فقط عمى
كل

من

جامعة

)(Harvard

إعطاء معمومات أو تمرينات إضافية عالوة عمى ما يوجد في

وجامعة

) (Pennsylvaniaبتقديم خدمة مفضمة اجتماعية خاصة

الكتاب المقرر ,فعممية اإلثراء أكثر عمقاً وشمولية من ذلك,

بطمبتيا ومدرسييا وكانت كالتالي:

فيي تتضمن إعادة النظر في الفكرة ,والبحث وراء األسباب

 01كانت بمثابة ذاكرة خارجية ,وموقع لتخزين الروابط ,بينما

والنتائج والمشاركة في التطورات الحديثة في البيئة المحمية0

كانت سابقاً توزع الروابط عن طريق البريد اإللكتروني ,أو في

باإلضافة إلى أن " عممية إثراء المناىج عممية عالجية محدودة

شكل مطبوعات ,والتي كان من الممكن أن تفقد مع الوقت.

تتناول الجزئيات التي تكتشف وتظير فييا المشكالت" [,]7

 02إيجاد أشخاص ليم نفس االىتمامات أدى إلى تعمميم من

وبيذا فان إثراء المنيج يكون بزيادة أو تنمية في األىداف ,أو

بعضيم البعض وأيد فكرة تكوين عالقات تعاونية جديدة.

تحسين في المستوى نوعاً أو كماً أو كالىما معاً.
في ضوء ما سبق سيتم من خالل ىذه الدراسة تقديم نشاط

 03أدى إنشاء المستخدم لمسمات بفتح آفاق جديدة لمبحث
العممي .

إثرائي في مادة الحاسب اآللي لطالبات الصف األول ثانوي,

 04القدرة عمى إنشاء عدة صفحات مرجعية يمكن استخداميا من

لسد الفجوة بين ما يقدمو المنيج الدراسي وبين ما تحتاجو

قبل فريق المشاريع ,كل فرد فييا قادر عمى رفع المصادر التي

الطالبات في ىذا المقرر من النشاط اإلثرائي باالستعانة باألداة
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) (Del.icio.usوىي أحد مواقع المفضالت االجتماعية لتخزين

 -ما موضوعات مادة الحاسب اآللي التي تتطمب إثراء مستمر

المصادر الالزمة ووضع التعميقات المناسبة والحصول عمى

لطالبات الصف األول ثانوي؟

التغذية الراجعة وذلك وفقا لإلجراءات الموضحة في ىذه

 -ما التصور المقترح إلثراء مادة الحاسب اآللي لطالبات

الدراسة.

الصف األول ثانوي؟
 -ما أثر التصور المقترح إلثراء مادة الحاسب اآللي لطالبات

 .2مشكمة الدراسة

الصف األول ثانوي؟

في ضوء ما سبق تتبمور مشكمة الدراسة في محاولة
استخدام المفضالت االجتماعية لمتواصل بين الطالبات مع

 -ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()1015

بعضين البعض ,والطالبات والمعممة عن طريق تصميم موجو

بين متوسطات درجات مجموعة البحث في التطبيقين القبمي

لتقديم نشاط إثرائي لمادة الحاسب اآللي لمصف األول ثانوي

والبعدي يعود ألثر استخدام المفضالت االجتماعية؟

لمساعدة الطالبات عمى مسايرة التطور التكنولوجي المتسارع في

ب .فروض الدراسة

مجال الحاسب اآللي والذي يسبق المنيج الدراسي بطبيعة

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1015بين

الحال.

متوسطات درجات مجموعة البحث في التطبيقين القبمي والبعدي
لصالح التطبيق البعدي في االختبار التحصيمي يعود ألثر

باإلضافة إلى كون المفضالت االجتماعية أداة سيمة
االستخدام تعطي الحرية لمطالبة في الوصول لممصادر في أي

استخدام المفضالت االجتماعية.

وقت ومن أي مكان وأي جياز ,ويمكن لمطالبة الرجوع إلى ىذه

ج .متغيرات الدراسة

الروابط حتى بعد انتقاليا إلى سنة دراسية جديدة دون فقدانيا

 -المتغير المستقل  /المفضالت االجتماعية

وكذلك األمر بالنسبة لممعممة ,حيث يمكن التعديل واإلضافة

 -المتغير التابع  /نشاط إثرائي لمادة الحاسب اآللي لمصف

عمييا من فترة ألخرى بكل سيولة وتقديم التغذية الراجعة الالزمة

األول ثانوي.

لمطالبة من خالل الموقع.

د .أىداف الدراسة

وكان اإلحساس بالمشكمة ناتج عن المالحظة الشخصية

 01إعداد قائمة بموضوعات الحاسب اآللي التي تتطمب إثراء

لمباحثة من خالل تدريس مادة الحاسب اآللي لمصف األول

مستمر.

ثانوي حيث كان المقرر لتمك المرحمة ال يشكل تحدياً بالنسبة

 02وضع تصور مقترح إلثراء مادة الحاسب اآللي لطالبات

إليين ,وتكرار لما سبق أن تمكنوا منو في خبرات سابقة ,مما

الصف األول ثانوي.

يؤدي لشعورىن بالممل والشرود الذىني خالل الحصة الدراسية,

 03الكشف عن أثر التصور المقترح إلثراء مادة الحاسب اآللي

باإلضافة لقمة الدراسات السابقة العربية عمى حد عمم الباحثة في

لطالبات الصف األول ثانوي.

ىذا المضمار.

ه .أىمية الدراسة

وقد تمخصت مشكمة الدراسة الحالي في اإلجابة عمى السؤال

تنبثق أىمية الدراسة من أىمية المفضالت االجتماعية ,وما

الرئيس التالي:

يرافقيا من قصور في دمجيا ضمن العممية التعميمية ,ومن

ما أثر استخدام المفضالت االجتماعية إلثراء مادة الحاسب

المأمول أن تؤدي ىذه الدراسة إلى ما يمي:

اآللي لطالبات الصف األول ثانوي؟

 -مساعدة المعممين والمختصين في مجال الحاسب اآللي من

أ .أسئمة الدراسة

االستفادة من خدمات المفضالت االجتماعية في التعميم ومتابعة
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إنجاز الطالبات وتطور أدائين من خالل مواقع المفضالت

بناء عمى ما اكتسبو المتعمم في المنيج األساسي ,ويتكون من

االجتماعية مثل موقع Del.icio.us

معمومات ,وأنشطة إضافية ,وممارسات ,وميارات تعضد

 -تسميط الضوء عمى أىمية إثراء المناىج وخصوصا تمك

عمميات التعمم التي تمت في المنيج األساسي [.[9

الموضوعات التي تتطمب تحديثاً مستم اًر وخاصة فيما يتعمق

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

بمادة الحاسب اآللي.

المفضالت االجتماعية:
المفضالت االجتماعية أحد تطبيقات الويب  ,501وترى

 إشباع رغبة الطالبات في التعمم وتوفير وسيمة سيمة لمتواصلواالطالع عمى ما يستحدث في مجال الحاسب اآللي.

الخميفة [ ]3بأنيا عبارة عن مواقع تقدم خدمة تخزين عناوين

و .حدود الدراسة

مواقع اإلنترنت مع إضافة سمات ) (Tagsلوصف محتوى

 -الحدود الزمانية :الفصل الدراسي الثاني ,العام الدراسي

الموقع المخزن ,تسمح ىذه المواقع لمستخدم اإلنترنت بتخزين

0435/0430ىـ.

عناوين مواقعو المفضمة في قاعدة بيانات الخدمة والرجوع

 -الحدود المكانية :تم تطبيق الدراسة في إحدى مدارس جده

لمفضمتو من أي مكان في العالم وباستخدام أي جياز وتتميز

الحكومية لممرحمة الثانوية مزودة بمعامل كمبيوتر موصولة

مواقع المفضمة االجتماعية بإمكانية مشاركة مفضمة شخص ما

بشبكة اإلنترنت.

أيضا وضع السمات عمى المواقع التي يقوم
مع اآلخرين و ً

 -الحدود البشرية :طالبات الصف األول ثانوي.

بتخزينيا ليتمكن من الرجوع إلييا الحقًا أو البحث عنيا ,ومن

ي .التعريفات االجرائية

أشير خدمات المفضمة االجتماعية خدمة )(Del.icio.us

المفضالت االجتماعية :ىي مواقع تقدم خدمة تخزين عناوين

مكونات المفضالت االجتماعية:

مواقع اإلنترنت مع إضافة وسوم لوصف محتوى الموقع المخزن0

تتكون المفضالت االجتماعية من ثالثة عناصر أساسية ىي:

تسمح ىذه المواقع لمستخدم اإلنترنت بتخزين عناوين مواقعو

المستخدم ,والمصدر ,والسمة [ ]01وتشير ىذه العناصر إلى

المفضمة في قاعدة بيانات الخدمة والرجوع لمفضمتو من أي

طريقة عمل المفضالت االجتماعية ,والتي تعني بأن المستخدم

مكان في العالم وباستخدام أي جياز [.[3

قام بوضع عالمة ما عمى مصادر المعمومات بواسطة مجموعة

الـفولكسونمي :تعبير عن محتوى الشبكة العنكبوتية الذي يوفره

من السمات.

المستخدمون عمى أن يكون ىذا التنظيم وفق رؤيتيم وثقافتيم

وتناولت دراسة كل من يو وجبسون وتيسمي [ ]00دور

وتأثرىم بالمجتمع والمغة وعدة عوامل أخرى [ 0]8وىو التقنية

السمات في تكوين محتوى المعرفة باإلضافة إلى كونيا وسيمة

التي تقوم عمييا المفضالت االجتماعية والمبنية عمى أساس

لتسمية ذلك المحتوى وعنونتو ,وتسمح السمات االجتماعية

استخدام السمات )(Tags

لمطالب بالتواصل مع بعضيم البعض عن طريق تطوير

 :Del.icio.usىي خدمة مفضمة اجتماعية مجانية ,وىي

المفردات والممارسات المشتركة بينيم.

برنامج خاص لتحديد وتنظيم وتخزين وتصنيف المصادر

وبالنسبة الستخدام السمات ,فيو يعني استخدام نظام

المختمفة ومشاركتيا مع اآلخرين ,وليس فقط بين برامج التصفح

السمات التشاركية ) (Folksonomyوىو عبارة عن مجموعة

أو في أماكن العمل ولكن أيضا بين أفراد المجتمع [.[4

حرة من الكممات المفتاحية المختارة بواسطة المستخدم والتي

النشاط اإلثرائي :ىو المنيج المصاحب لممنيج الرسمي لمدولة,

تعرف بالسمات ,وتستخدم ىذه السمات كعناوين لمصادر

وىو منيج يعتمد في مرتكزاتو وتحقيق أىدافو عمى إثراء التعمم

ويصدر المستخدم المعمومات ويستقبميا عمى حد
المعمومات,
ّ
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 05البحث والوصول لممعمومات بطريقة مباشرة.
وقد أكد كل من كولي وداسدر [ ]05عمى أن المعمومات

ودون التقييد بتعميمات معينة 0وفي ضوء ذلك نشأت عدة
مسميات ليذا النظام منيا :الفيرسة الديمقراطية ,نظام التصنيف

التي تم الوصول إلييا عن طريق المفضمة االجتماعية

االجتماعي ,نظام التصنيف التعاوني وغيرىا من المسميات

) (Del.icio.usأكثر جودة وحداثة من المعمومات التي تم

[ 0]05وخالفا لمتصنيف اليرمي ,فإن ىذا النظام ال يعتمد عمى

الوصول إليا عبر محركات البحث واألدلة األخرى ,وقد أشار

ترتيب ىرمي في بنائو ,بل ىي عبارة عن كممات مفتاحيو

ىايمان [ ]06إلى أن ( )%55من المحتويات التي تم جمعيا

يستخدميا المستخدمون لوصف محتوى معين [ 0]03ويتيح نظام

بواسطة المفضمة االجتماعية ) (Del.icio.usلم يتم العثور

السمات التشاركية تنظيم المفضالت االجتماعية بطريقة مجدية,

عمييا في دليل ).(Yahoo

والبحث عن المصادر المرتبطة بالسمة المحددة ,ويمكن كذلك

وقد اتفقت دراسة موريسون [ ]07مع ما ذكره كل من كولي

تصنيف المصادر تبعا لعدد المستخدمين لمسمة ,ونتيجة لذلك

وداسدر [ ,]05وأكدت الدراسة عمى أنو عند البحث في بعض

نجد أن المفضالت االجتماعية تندرج تحت نظام السمات

الموضوعات المحددة فإن البحث في مواقع السمات التشاركية

االجتماعية.

تعتبر أكثر دقة من البحث في محركات البحث العادية.
وقد

وفي دراسة أجراىا سيمدو [ ]5وجد أن ىناك أث اًر كبي اًر

شكمت

ىيمنة

محركات

البحث,

والموسوعات

لتبادل الممفات من خالل نظام السمات االجتماعية في

اإللكترونية ,كمصادر رئيسة لممعمومات مشكمة إلعادة توجيو

المجتمعات التعميمية الصغيرة ,حيث يمكن تبادل الممفات عبر

الطالب من قبل المعممين أو ىيئة أعضاء التدريس الستخدام

اإلنترنت مع وضع سمات عمييا كامتداد لمتدريبات التي يقدميا

آليات أخرى لمبحث ,قد تكون أصعب أو أكثر تكمفة بالنسبة

المعمم لتالميذه ,كما أنيا وسيمة سيمة ألرشفة واسترجاع الممفات.

إلييم كالذىاب إلى المكتبات أو شراء الكتب ,وكثير من الطالب

وعندما يتم وضع سمة ألحد المصادر عمى شبكة اإلنترنت

يجد أن العودة لمفضمتو عمى الجياز توفر عميو الوقت ومشقة

فان المفضالت االجتماعية تمكن المستخدم من وصف ىذا

البحث في محركات البحث وقواعد البيانات ولذلك سعت الكثير

المحتوى من خالل مجموعة من البيانات التي تعرف بالبيانات

من قواعد البيانات والمكتبات والمجالت اإللكترونية لجمع

الوصفية (معمومات عن البيانات) والتي تعد ذات أىمية خاصة

روابطيا حيث تمكن المستخدمين بأن يتشاركوىا ويجدوىا في

في السياقات األكاديمية والبحثية [.[04

مكان واحد.
وفي دراسة جونير وكونتينيو [ ]4والتي ىدفت لتطوير

وظائف المفضالت االجتماعية:
لممفضالت االجتماعية عدة وظائف يمكن تمخيصيا فيما يمي:

المشروع البحثي وتعزيز العادات المستخدمة في البحث

 01إدارة مجموعات البحث التي تركز عمى موضوع محدد.

واالستفادة من المعمومات عمى شبكة اإلنترنت لتطوير الميارات

 02تنظيم وادارة المعمومات لييئة أعضاء التدريس والباحثين

والمواقف اإليجابية بشأن إدماج التكنولوجيا في الفصول

وطالب الجامعات ,نظ اًر لقوة نظام السمات التشاركية

الدراسية ,وجدت مدى سيولة تنظيم المعمومات باستخدام

) (Folksonomyفي توليد المعرفة.

السمات في موقع ) (Del.icio.usباإلضافة لكونيا خدمة

 03تنظيم وتحديث القوائم الموصى بقراءتيا.

متوفرة في أي وقت وفي أي مكان وامكانية إدارة ومشاركة

 04إدارة المعمومات التي تم جمعيا في كل مرحمة من مراحل

المواقع مع الكميات وبالتالي إمكانية إيجاد مفضمة محمولة ,وقد

البحث.

أشار المعممون من خالل التجربة بأن ىذه األداة توفر إمكانيات
16

رائعة لتطوير البحث العممي ,كما أنيا تتيح إمكانيات كبيرة في

التعميمية ,ويعد مشاركة الطالب وتفاعميم أحد الجوانب اليامة

التواصل والتشارك أثناء التجربة ,كما أوصت الدراسة بعمل

لنتائج ىذه الدراسة ,وقد لوحظ خالل ىذه الدراسة أن النشاط

البحث عمى عينة أكبر لمحصول عمى نتائج أكثر دقة.

العام الستخدام المفضمة انخفض مع مرور الوقت بينما لم يتم
الكشف عن العالقة بين النشاط العام ومشاركة الطالب.

وفي تكميف خاص من كل من الدول التالية :استراليا,

أشير مواقع المفضالت االجتماعية:

ىولندا ,جنوب أفريقيا ,المممكة المتحدة البريطانية ,والواليات

ىناك الكثير من مواقع المفضالت االجتماعية التي تعتمد

المتحدة األمريكية لكتابة تقرير حول استطالع عن استخدام

السمات في تصنيفيا وتنظيم محتوياتيا منيا المواقع اإللكترونية:

تطبيقات تكنولوجيا الويب  501في التعميم في ىذه الدول ,وفي

 Del.icio.us, Furl, Flicker, Diggوغيرىا من مواقع

نفس اإلطار أجرت الجامعة اليولندية المفتوحة دراسة جرى فييا
تكميف طالب الماجستير لمتحضير لمؤتمر الطالب السنوي لعام

المفضالت االجتماعية.

 ,5116بجمع أوراق العمل الخاصة وغيرىا من المصادر التي

ثانياً :إثراء المنياج
تعد عممية إثراء المنياج الدراسي ضرورة من ضرورات

تساعدىم في التحضير لممؤتمر في المفضمة االجتماعية
) (Del.icio.us,وتم جمع ( )056مفضمة من قبل ()50

الحياة المعاصرة في أي مجتمع يسعى إلى مواكبة روح ىذا

طالب و( )5من المعممين ,وقد أكد أغمب الطالب بأن أداة

العصر ,الذي يتصف بالتغير الثقافي والحضاري المتواصل,

المفضمة االجتماعية مجدية وذات فائدة ,كما أشار بعض

والتراكم المعرفي في شتى ميادين المعرفة.

الطالب بأنيا تمكن من الوصول إلى مصادر عبر المفضمة لم

ُوتعد عممية إثراء المنياج عممية عالجية محدودة تتناول
الجزئيات التي تكتشف فييا وتظير فييا المشكالت [ ]7وىذا ما

التقميدية أو عبر األدلة ,كما أظير االستطالع بأن الطالب

أثبتتو دراسة المالكي [ ]50حيث ىدفت إلى معرفة أثر استخدام

يفضمون االطالع عمى مفضالت زمالئيم أكثر من رغبتيم في

أنشطة إثرائية بواسطة برنامج حاسوبي في عالج صعوبات تعمم

إضافة مفضالتيم الخاصة .[08[ 501

الرياضيات عمى أداء تالميذ الصف الثالث االبتدائي والذين

أىمية المفضالت االجتماعية في التعميم:

يعانون من صعوبات تعمم حقائق الجمع لألعداد من ( )9-0أقل

يكن بإمكانو التوصل إلييا بنفسو عن طريق محركات البحث

أوصى المؤتمر الدولي الثاني لمتعميم اإللكتروني والتعميم

من أو يساوي ,وتكونت عينة الدراسة من ( )61تمميذاً تم

عن بعد والمنعقد في الرياض عام ( )5100باستخدام ونشر
ومشاركة المصادر والخبرات التربوية من خالل خدمات الويب

بناء عمى ترشيح المعممين بوجود
اختيارىم بطريقة قصدية
ً

صعوبة لدييم في تعمم الرياضيات ,وتم تقسيم أفراد عينة الدراسة

 1 ,5مثل المدونات والموسوعات اإللكترونية ومواقع مشاركة

إلى مجموعتين ,وأظيرت الدراسة وجود نتائج إيجابية ,حيث

الوسائط وخدمات المفضالت االجتماعية المؤتمر الدولي الثاني

تعممت المجموعة التجريبية بنمط التعميم المحوسب وأوصت

لمتعميم اإللكتروني والتعميم عن بعد.[09[ ,

الدراسة بتفعيل استخدام األنشطة اإلثرائية مع التالميذ ذوي
صعوبات تعمم الرياضيات ,حيث أنيا ليست حك اًر عمى التالميذ

أما دراسة آبات [ ]51فقد ىدفت الكتشاف سموك

الموىوبين والمتفوقين فقط.

المستخدم عند استخدام المفضالت االجتماعية ,وتقييم آثار ىذا
السموك عمى نتائج التعمم وتحقيق أىداف البرنامج ودراسة الفوائد

وبيذا فإن إثراء المنيج قد يكون بزيادة أو تنمية في

المتوقعة لممفضالت االجتماعية ,وأشارت الدراسة إلى وجود

األىداف ,أو تحسين في المحتوى نوعاً أو كماً أو كالىما,

نتائج إيجابية الستخدام المفضالت االجتماعية في البيئة

وتفعيمة في األنشطة واخصاب في الخبرات أو دقة وتنوع في
17
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القياس والتقويم عمى اعتبار أن اإلثراء يؤكد عمى الشمول

المدرسة الثانوية التجارية الفنية ,وأظيرت فعالية الوحدتين في

والتكامل والتوازن بين عناصر المنياج باعتباره نظاماً مفتوحاً

إكساب الطالب بعض المعرف الخاصة بتكنولوجيا المعمومات

ومتكامالً ,وأن أي إثراء ألي من عناصره يؤثر في العناصر

واالتصاالت وأساسيات اإلنترنت وفعاليتيما في تنمية الميارات

األخرى كما يتأثر بيا [.[55

األدائية لمطالب في استخدام اإلنترنت.

إن اإلثراء الجيد يكون شامالً ومتكامالً ومترابطُا بين

وفي نفس اإلطار قام األسطل [ ]55بدراسة ىدفت إلى

عناصر المنيج األربعة األىداف والمحتوى واألنشطة والتقويم,

إثراء وحدة البرمجة في مقرر تكنولوجيا المعمومات في ضوء

وأي تغير في أي عنصر من عناصر المنيج يتطمب تغيي اًر في

المعايير األدائية لمبرمجة ,ومن ثم قياس أثر المادة التي تم

العناصر التي تأتي بعده وفي دراسة راشد [ ]53قام فييا بتطوير

إثراؤىا عمى مستوى ميارة البرمجة لدى طالب الصف الحادي

مناىج العموم بالمرحمة اإلعدادية في مصر في ضوء المعايير

عشر واستخدم الباحث كل من المنيج الوصفي التحميمي والمنيج

العالمية لمتربية العممية كما أقرتيا األكاديمية القومية لمعموم

البنائي والمنيج التجريبي وقد أظيرت نتائج تحميل محتوى وحدة

) (NASفي الواليات المتحدة اتبع فييا المنيج الوصفي

البرمجة في مقرر تكنولوجيا المعمومات في ضوء المعايير

التحميمي المقارن ,واستخدم أداة تحميل المحتوى ,واستبانة مكونة

األدائية لمبرمجة عدم توازن النسب المئوية لتك اررات المعايير كما

من ( )58مقترحاً لتطوير مناىج العموم بالمرحمة اإلعدادية

كشفت الدراسة عن أثر إيجابي لممادة التي تم إثراؤىا.

توزعت عمى ثالثة محاور وىي :مقترحات لتطوير المحتوى,

في ضوء ما سبق ووفقاً لمدراسات السابقة يمكن التأكيد

مقترحات لتطوير طرائق التدريس ,ومقترحات لتطوير طرائق

عمى أىمية إثراء المناىج ,كما أن عممية إثراء المنيج قد تكون

تقييم الطالب ,وتوصمت الدراسة إلى أن ىناك العديد من

عممية عالجية ,أو تنموية أو بنائية ,ويأتي نتيجة قصور في

الموضوعات العممية التي تشترك فييا المحتويات حوالي

احد عناصر المنيج أو جميعيا ,وعممية إثراء المناىج تتم بزيادة

( )%61إال أنيا تركز عمى كم المعمومات والمعارف في محتوى

كمية أو نوعية ىذه العناصر ,أو إضافة أنشطة أو تدريبات أو

مناىج العموم ,وأن بعض موضوعات المحتوى مكررة ,وبعضيا

محتوى ,حسب ما تظيره نتائج التحميل.

يمكن تدريسو في المرحمة االبتدائية والبعض اآلخر يمكن تدريسو

 .4الطريقة واإلجراءات

في المرحمة الثانوية بشكل يتفق مع معايير محتوى العموم التي

أ .منيج الدراسة

أقرتيا األكاديمية القومية.

استخدمت ىذه الدراسة المنيج شبو التجريبي ذي المجموعة

وقد قدمت دراسة لكل من عثمان والجندي [ ]54برنامجاً

الواحدة في دراسة أثر استخدام المفضالت االجتماعية كمتغير

مقترحاً لمقررات الحاسوب بالمدرسة الثانوية التجارية الفنية

مستقل إلثراء مادة الحاسب اآللي كمتغير تابع.

المتقدمة في ضوء المعايير العالمية التكنولوجيا المعمومات

ب .مجتمع الدراسة وعينتيا

واالتصاالت ,حيث اتبع الباحثان المنيج التجريبي ,واستخدم

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات المرحمة الثانوية في

الباحثان قائمة بالمعايير العالمية لتكنولوجيا المعمومات

المممكة العربية السعودية 0في حين تكونت عينة الدراسة من

واالتصاالت ,وأعدا برنامجاً مقترحاً لمقررات الحاسوب في

( )91طالبة من طالبات الصف األول ثانوي في ثانوية السابعة

المدرسة لنظام الخمس سنوات في ضوء تمك المعايير ,وقد

والعشرون في مدينة جده ,تم اختيارىن بصورة عشوائية من بين

أشتمل البرنامج عمى ( )08وحدة دراسية مقسمة عمى السنوات

طالبات المرحمة الثانوية.

الخمس ,وتم بنائيا تفصيمياً وتجربتيا عمى مجموعة من طالب

التصميم التجريبي لمبحث:
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وفي ضوء متغيرات البحث ,تم اعتماد التصميم شبو التجريبي

الواحدة ذات القياس القبمي والبعدي كما يتضح في الجدول ()0

القائم عمى مجموعة واحدة ,والمعروف باسم المجموعة التجريبية

التالي:

جدول 1

جدول يوضح التصميم التجريبي لمبحث
المجموعة

أسموب المعالجة

القياس

المجموعة (تجريبية)

المفضالت االجتماعية

اختبار قبمي
اختبار بعدي

ج .أدوات الدراسة

 -بعد السموك :ويتضمن المستويات المعرفية (تذكر – فيم –

 01االختبار التحصيمي لقياس أثر استخدام المفضالت

تطبيق – تحميل)

االجتماعية إلثراء مادة الحاسب اآللي واختبار صدقو وذلك عن

الخطوة الثانية :جدول المواصفات يتكون ىذا الجدول من أربع

طريق تحكيمو لدى مجموعة من المحكمين والتأكد من ثباتو0

خانات ,الخانة األولى ويسجل فييا الموضوع أو الموضوعات

حيث مر إعداد االختبار التحصيمي بعدة خطوات لموصول

الدراسية محل الختبار ,الخانة الثانية ويسجل فييا األىداف

لصورتو النيائية:

التدريسية المزمع قياسيا عن طريق االختبار ,الخانة الثالثة

الخطوة األولى :تحديد السمات األساسية لالختبار.

فيسجل فييا عدد الفقرات (األسئمة) المحددة لكل ىدف ,ويضمن

إن نقطة البداية لتصميم االختبار ىي تحديد سماتو أو

لنا إعداد ىذا الجدول أن كافة األىداف التدريسية قد تم تمثيميا

خصائصو األساسية ,إذ تعمل ىذه السمات أو الخصائص

في االختبار وثانياً إن األىداف األكثر أىمية قد أخذت نصيباً

كموجيات لعممية تصميم االختبار 0وتتطمب ىذه الخطوة تحديد

أكبر من التمثيل من حيث عدد (الفقرات) األسئمة المقاسة بيا.

ما يمي من السمات:

وقد تم تحديد مواصفات اختبار المعمومات التحصيمي طبقاً

تحديد ىدف االختبار:

لنواتج التعمم المطموب اختبارىا لدى عينة البحث من طالبات
الحاسب اآللي لمصف األول ثانوي ,وطبقاً لألىداف المعرفية

ىدف ىذا االختبار إلى قياس التحصيل المعرفي لدى
طالبات الصف األول ثانوي لمادة الحاسب اآللي ,وذلك بتطبيق

المحددة لمدراسة الحالية.

االختبار عمى أفراد مجموعة البحث تطبيقاً قبمياً ,ثم تطبيق

في ضوء ذلك تم تحديد أىداف الدراسة واألسئمة التي يمكن أن

التجربة األساسية لمبحث ,ثم تطبيق االختبار البعدي ,ومعالجة

تحقق قياس تمك األىداف ,وعرضيا عمى المحكمين من

النتائج إحصائياً.

المتخصصين ,لتحكيميا والجدول ( )5التالي ,يبين جدول

تحديد أبعاد االختبار :اعتمد االختبار عمى:

المواصفات الخاص باالختبار التحصيمي المستخدم في الدراسة

 -بعد المحتوى :ويتضمن محتوى البرنامج التدريبي الموجو

الحالية0

لطالبات الحاسب اآللي لمصف األول ثانوي.
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جدول 2

جدول المواصفات
موضوع

األسئمة

الوحدة

والدرجات

(مقدمة في
اإلنترنت)

األىــــــــــــــــــداف

تطبيق

تذكر

فيم

مقدمة عن

األسئمة

0

0

اإلنترنت

الدرجة

0

0

تقنيات

األسئمة

0

0

0

االنترنت0

الدرجة

0

0

0

تقنيات

األسئمة

0

االنترنت 5

الدرجة

0

تحميل

تركيب

تقويم

عدد أسئمة

عدد

األوزان

الموضوع

درجات

النسبية

(الدرس)

(الدرس)

5

5

الموضوع

3

3
0

خدمات

األسئمة

7

3

3

0

االنترنت

الدرجة

7

3

3

0

عدد أسئمة المستوى

9

6

4

0

عدد درجات المستوى

9

6

4

0

األوزان النسبية لألىداف

%45

%31

%51

%5

0

04
1

1

04
51

51

لمموضوعات
%01
%05
%5
%71
%011

%011

 03الخطوة الثالثة :بناء االختبار

الخاطئة وذلك في األسئمة من نوع أسئمة الصواب والخطأ ,أما

أ -تحديد نوع االختبار ومفرداتو :أي نوعية الفقرات (األسئمة)

في أسئمة االختيار من متعدد فتقوم الطالبة باختيار اإلجابة

التي ستستخدم في االختبار ,وقد تكون االختبار من نوعين من

الصحيحة وتميزىا بوضع عالمة مناسبة أماميا.

اختبارات التعرف (أسئمة الصواب والخطأ ,أسئمة االختيار من

 04الخطوة الرابعة :تجييز أوراق ومفتاح التصحيح وتصميم

متعدد) ونوع من اختبارات االستدعاء (األسئمة ذات اإلجابات

ورقة األسئمة بحيث تكون اإلجابة في نفس الورقة( ,مفتاح

القصيرة) ,وما تجدر اإلشارة إليو أنو يتحكم في اختيار أنواع

التصحيح) عن كل فقرة والدرجة التي تعطى لكل إجابة

الفقرات عوامل كثيرة ومتعددة ,يفترض أن يتم مراعاتيا عند

صحيحة.

تصميم االختبار ,ومن أىم ىذه العوامل ما يمي:

 05الخطوة الخامسة :التأكد من صدق االختبار:

 01تحديد األىداف التعميمية بصورة عامة.

يقصد بالصدق أن يقيس االختبار ما وضع لقياسو ,ولحساب

 02تبديل ىذه األىداف بمحتوى الدرس

صدق االختبار تم استخدام الصدق الظاىري ,والصدق الداخمي,

 3عمل جدول يحدد عدد األسئمة عمى كل جزء ,مع تحديد

ويتم كما يمي:

النسب الموزعة عمى األجزاء ].[26

أ -الصدق الظاىري:

وفيما سبق تم تحقيق العوامل السابقة ,ولكن إلتمام بناء االختبار

وتم تقدير الصدق الظاىري لالختبار من خالل عرضو عمى

ال بد أن يشمل عمى عدة مراحل فرعية وىي كما يمي:

مجموعة من المحكمين ,حيث تم عرض االختبار وكل األدوات

ب -كتابة تعميمات االختبار :تم كتابة التعميمات العامة في

التي بني عمى أساسيا االختبار من محتوى وتحميل محتوى

الصفحة األولى من االختبار التحصيمي ,وكتابة التعميمات

جدول مواصفات ,باإلضافة إلى االختبار التحصيمي بكل أنواعو

الخاصة بكل نوعية سؤال في الصفحات التي تمي الصفحة

كل عمى حده ,عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين في

األولى من االختبار ,وفييا يطمب من الطالبة أن تضع عالمة

مجال تكنولوجيا التعميم ومناىج وطرق تدريس الحاسب اآللي,

صواب أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة خطأ أمام اإلجابة

لتحكيم ىذه األدوات وابداء المالحظات والتغييرات الضرورية0
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الجدول ( )3التالي:

وقد أبدى بعض المحكمين بعض المالحظات كما يتضح في

جدول 3

جدول يوضح آراء المحكمين والتعديالت التي تمت وفقا ليا
رأي المحكمين

السؤال قبل التعديل

السؤال بعد التعديل

تعديل بعض الصياغات المغوية

صنف الموقع التالي حسب نوعو

صنف الموقع التالي عمى حسب نوعو

ضرورة أن يتحدد اليدف بعدد معين حتى

أن تذكر الطالبة أنواع شبكات الحاسب (تعد الشبكة

أن تذكر الطالبة نوع من أنواع شبكات الحاسب

نستطيع قياسو عند صياغة السؤال

المتوسطة ) (MANنوع من أنواع شبكات الحاسب)

اختيار نوع السؤال المناسب لميدف

أجيبي بعالمة صح أو خطأ:

تم تحويل صيغة السؤال من صح وخطأ إلى اختيار من
متعدد الن التمييز ال يناسبو صيغة األسئمة من نوع صح

السموكي

أو خطأ

وقد تم العديل عمى كل مالحظات المحكمين ,وبيذا يتحقق

العينة ,ثم إجراء التجربة االستطالعية ,ثم االختبار البعدي عمى

الصدق الظاىري لالختبار التحصيمي.

( )51طالبة من خارج عينة الدراسة مما ساعد عمى حساب

ب -الصدق الداخمي:

ثبات االختبار 0حيث تم حساب معامل الثبات عمى نتائج

تم من خاللو تحديد مدى ارتباط االختبار باألىداف المراد

االختبار التحصيمي لمعينة االستطالعية وظيرت نتيجة ألفا

قياسيا ,لذلك تم تقدير صدق االختبار عن طريق التطابق بين

كرونباخ ( )1078مما دل عمى تحقق ثبات االختبار.

اليدف والبند االختباري ,وقد وجدت الباحثة تطابق كل من البند

 -تحديد استراتيجيات التعمم:

مع اليدف.

االستراتيجية ىي عبارة عن فن استخدام اإلمكانات والوسائل

وبذلك أصبح االختبار التحصيمي في شكمو النيائي صالحاً

المتاحة بطريقة مثمى لتحقيق األىداف المرجوة عمى أفضل وجو

لقياس الجانب المعرفي في ىذه الدراسة ,وتضمن االختبار ()51

ممكن؛ بمعنى طرق معينة لمعالجة مشكمة أو مباشرة ميمة ما

فقرة في شكمو النيائي ,منيا ( )8فقرات من نوع أسئمة الصواب

أو أساليب عممية لتحقيق ىدف معين [.[57

والخطأ ,و( )01فقرات من نوع أسئمة االختيار من متعدد,

وفي ىذه المرحمة قامت الباحثة بوضع مجموعة من اإلجراءات

وفقرتين من نوع األسئمة ذات اإلجابات القصيرة.

المخطط الستخداميا فعميا في أثناء تطبيق التجربة ,بغية تحقيق

ثبات االختبار:

األىداف التعميمية والسموكية وىي موضحة في الجدول ()4
التالي:

بعد االنتياء من التحكيم أصبح االختبار جاى اًز لمتطبيق
عمى العينة االستطالعية ,حيث تم إجراء االختبار القبمي عمى

جدول 4

االستراتيجيات المستخدمة في تجربة البحث
النشاط أو اإلجراء التجريبي
أوال :استثارة الدافعية

جذب انتباه المتعمم

واالستعداد لمتعمم

طريقة تنفيذه
تم التمييد لممادة اإلثرائية (أدوات واستراتيجيات البحث عبر اإلنترنت) وربطيا بموضوع الوحدة وبيان
أىميتيا بالنسبة لممواد الدراسية األخرى ,وتم شرح المفضمة االجتماعية ( )Del.icio.usوىي أداة
البحث ,وشرح استخداميا بطريقة عممية0

ثاني ًا :تقديم التعمم الجديد

العمم باألىداف

تم تبميغ الطالبات باألىداف المتوقع منيم تحقيقيا بعد االنتياء من الجزئية اإلثرائة

عرض المحتوى

تم عرض المحتوى من خالل الروابط الموجودة في المفضمة االجتماعية0

األمثمة

تم إعطاء أمثمة تتعمق بكل جزئية من أجزاء المحتوى عن طريق الروابط الموجودة في المفضمة
االجتماعية0

ثالثاً :تشجيع مشاركة

التدريبات

كان ىناك تدريبات تكوينية في الوحدة الموجودة في الكتاب المدرسي0
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تم اإلشراف عمى الطالبات من قبل معممة المادة ,ومساعدتين في ما يتعمق باستخدام المفضمة
االجتماعية0

رابعاً :قياس األداء محكي
الرجع

التعزيز والرجع

تم تحفيز الطالبات المتفوقات بحصولين عمى جوائز وبطاقات شكر من المعممة0

تطبيق االختبار

تم اختبار الطالبات في الجانب المعرفي الذي يتعمق بالجزء اإلثرائي0

االنتقالي المحكي
العالج

تم مساعدة الطالبات الالتي تعثرن في االتصال باإلنترنت والوصول لممفضمة من خالل المنزل ,بالسماح
لين باالتصال باإلنترنت من خالل معمل المدرسة مدة إضافية خالل حصص االحتياط0

اإلثراء

تم توفير مراجع إضافية لمطالبات ووضعت في مكتبة المدرسة ,وتم اإلشارة إلييا في التعميقات الموجودة
في المفضمة0

خامساً :الممارسة والتطبيق

تكممة الدورة

تم تناول جميع األىداف وتحقيقيا

الواجبات المنزلية

تم تكميف الطالبات باستكمال تصفح المواقع من خالل روابط المفضمة واالطالع عمييا في المنزل0

التطبيقية

 02بناء دليل الطالب

في ضوء األىداف التعميمية وتحميل المحتوى اإلثرائي تم بناء الـ

تحتاج الطالبة ىنا لمعرفة التعامل مع األداة المستخدمة في ىذا

 Storyboardالذي يمثل المحتوى التعميمي ,ويبين الشكل

البحث وىو الموقع  Del.icio.usوتم توضيح استخدام ىذا

التالي نموذج إلعداد الـ  Storyboardوالموجود في الممحقات

الموقع من خالل دليل إرشادي لمطالبة.

( )5والمعتمد تنفيذه في ىذا البحث وفي شكل ( )8نموذج إعداد

 03بناء  Storyboardلمبرنامج:

الـ (:)Storyboard

تحدد بنية الموقع
()1
ان

الد

الصفحة الرئيسية للموقع
شعار الموقع

بحث

عرض ألحدث الروابط المضافة

الصفحة الرئيسية لمموقع ويظير فييا خانتان في األعمى:
 00انضم الينا :لتسجيل المستخدم ألول مرة
05

الدخول :لدخول المشتركين في الموقع باسم المستخدم وكممة المرور
22

()5
صفحة (انضم الينا )

يتم في هذه الصفحة تسجيل
بيانات المستخدم ألول مرة

عند تسجيل المستخدم في الموقع لممرة األولى فانو يختار الدخول إلى ىذه الصفحة ليقوم بتعبئة

البيانات الظاىرة في الرسم التوضيحي باألعمى (االسم األول – المقب – البريد االكتروني – اسم
المستخدم – الرقم السري – اعاجة كتابة الرقم السري)
شكل 1

نموذج إلعداد الـ ((Storyboard

تم تصميم الصورة التي سيكون عمييا موقع المفضمة

 .5النتائج
لإلجابة عمى أسئمة الدراسة ,وفروضيا ,قامت الباحثة بالتعرف

االجتماعية ,وتم جمع الروابط الخاصة بالمادة اإلثرائية وتخزينيا

عمى أثر المفضالت االجتماعية إلثراء مقرر الحاسب اآللي

في المفضمة ) (Del.icio.usوجذب انتباه المتعمم من خالل

لطالبات الصف األول الثانوي ,وبناء عميو فقد تم إجراء مجموعة

السمات ,التي تم تسميتيا بكممات معبرة دالة عمى الروابط

من العمميات اإلحصائية الالزمة وذلك كما يمي:

الموجودة ,وترتيب الروابط وفقا ليذه السمات ,وتوجيو المتعمم من

 -لإلجابة عن السؤال األول الذي ينص عمى " :ما موضوعات

خالل كتابة التعميقات المناسبة لكل رابط.

مادة الحاسب اآللي التي تتطمب إثراء مستمر لطالبات الصف

 -لإلجابة عن السؤال الثالث الذي ينص عمى" :ما أثر التصور

األول ثانوي؟"

المقترح إلثراء مادة الحاسب اآللي لطالبات الصف األول
ثانوي؟"

من خالل إجراء المقابالت مع معممات ومرشدات مادة
الحاسب اآللي ,تم تحديد الوحدة التي تتطمب إثراء بصورة

تم القيام بتجربة الدراسة لمتحقق من أثر المفضالت االجتماعية

مستمرة وىي الوحدة السابعة (وحدة اإلنترنت) في مقرر الحاسب

إلثراء مادة الحاسب اآللي لطالبات الصف األول ثانوي,

اآللي  0نظام المقررات لمصف األول ثانوي وفي ضوء ذلك تم

واستخدام أداة القياس التي أعدت لتحقيق ذلك اليدف ,وجاءت

تحديد المواضيع اإلثرائية المناسبة ليذه الوحدة.

نتائج التطبيق كالتالي:

 -لإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص عمى " :ما التصور

التحقق من الفروض:

المقترح إلثراء مادة الحاسب اآللي لطالبات الصف األول ثانوي؟

ينص الفرض عمى أنو" :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
23
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مستوى ( )1015بين متوسطات درجات مجموعة البحث في

ولإلجابة عن الفرض األول تم استخراج المتوسطات الحسابية

التطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي في االختبار

لمقياسين القبمي والبعدي كما ىو موضح في الشكل رقم ()0

التحصيمي يعود ألثر استخدام المفضالت االجتماعية"

متوسط االختبار القبلي والبعدي
20
متوسط الدرجات

15
10
5
0

متوسط االختبار البعدي
15.02

متوسط االختبار القبلي
8.07

سلسلة1

شكل 2
متوسط االختبار القبمي والبعدي

موضح في الجدول (0)5

يالحظ من الشكل األول أن ىناك فروق بين القياسين القبمي
والبعدي ولدراسة داللة الفروق تم استخدام اختبار (ت) كما ىو

جدول 5
اختبار (ت) وداللة الفروق بين المتوسطات لالختبار التحصيمي القبمي والبعدي
االختبار

المتوسط

االنحراف المعياري

فرق المتوسطات

درجات الحرية

(ت) المحسوبة

داللة الفرق

عند مستوى الداللة

القبمي

8017

2.12

6.95

89

25.80

دال إحصائيا

0.05

البعدي

05015

2.68

ومن الجدول ( )5السابق نجد ما يمي:

داللة إحصائية عند مستوى ( )1015بين متوسطات درجات

 -ارتفاع متوسط درجات الطالبات في االختبار البعدي حيث

مجموعة البحث في التطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق

بمغ ( ,)05015بينما كان متوسط درجات الطالبات في االختبار

البعدي في االختبار التحصيمي يعود ألثر استخدام المفضالت

التحصيمي القبمي (0)8017

االجتماعية"0

 -نتج عن حساب معادلة الفروق (ت) لممجموعة الواحدة ذات

قياس حجم األثر:

االختبار القبمي والبعدي ,وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

لقياس حجم أثر المفضالت االجتماعية (المتغير المستقل) في

مستوى الثقة ( )105بين متوسط درجات االختبار القبمي

إثراء مادة الحاسب اآللي (المتغير التابع) لطالبات الصف األول

ومتوسط درجات االختبار البعدي ,وذلك لصالح االختبار

ثانوي ,تم استخدام معادلة مربع إيتا لمعرفة تأثير المعالجة

البعدي0

المستخدمة في البحث [ ]58وبحساب مربع إيتا تم التوصل

 -وبذلك تم قبول الفرض الذي ينص عمى أنو "توجد فروق ذات

لمنتيجة التالية في الجدول ( )6التالي:
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جدول 6
قياس حجم األثر
درجات الحرية

(ت) المحسوبة

مربع إيتا

داللة حجم األثر

89

55081

1086

مرتفعة

 -يتضح من الجدول ( )6السابق وجود أثر قوي الستخدام

التوصيات التالية:

المفضالت االجتماعية إلثراء مادة الحاسب اآللي لمصف األول

 01رفع مستوى المقررات الخاصة بمادة الحاسب اآللي لممرحمة

ثانوي ,حيث بمغ حجم األثر (0)1086

الثانوية بما يتناسب مع خصائص ىذه المرحمة.
 02فيم طبيعة مادة الحاسب اآللي المتجددة ومحاولة إيجاد

 .6مناقشة النتائج
من خالل عرض نتائج الدراسة يتضح وجود أثر كبير

اآلليات المناسبة لذلك.

لممفضالت االجتماعية عمى إثراء مادة الحاسب اآللي لطالبات

 03تيسير وصول الطالب والطالبات في المدارس الحكومية

الصف األول ثانوي ويعزى ذلك لما يمي:

لالتصال باإلنترنت.

 -عرض المحتوى اإلثرائي من خالل المفضمة االجتماعية

 04االستفادة من المفضالت االجتماعية وتطبيقيا في التعميم.

) (Del.icio.usوالتي تعتمد في بنائيا عمى السمات

 05نشر الوعي بأىمية المستحدثات التكنولوجية بين المعممين

االجتماعية ,والتي تعد وسيمة فعالة لتبادل المعمومات والممفات

والمعممات ,وطريقة توظيفيا في التعميم.

وتنظيم وعرض المصادر وىو ما يتفق مع دراسة سيمدو ].[5

 -المقترحات:

 -سيولة وسرعة الوصول لممحتوى اإلثرائي ,كونو موجود في

في ضوء نتائج البحث الحالي ,اقترحت الباحثة ما يمي:

مكان واحد ,بينما كان من الصعب الوصول لممحتوى بنفس

 01إجراء تجربة بحث مماثمة عمى مراحل دراسية أخرى.

الجودة والدقة من خالل البحث بالطرق التقميدية من خالل

 05استخدام الشبكات االجتماعية في التعميم.

محركات البحث واألدلة ,وىو ما يتفق مع دراسة موريسن [.[07

 03قياس اثر المفضالت االجتماعية في مقررات دراسية أخرى0

 -كون المحتوى اإلثرائي موجود عمى شبكة اإلنترنت ,ساىم في

المراجع

إذابة الحدود الزمانية والمكانية ,حيث يمكن الوصول لممفضمة

أ .المراجع العربية

االجتماعية ) (Del.icio.usفي أي وقت ومن أي مكان ,وىو

] [3الخميفة ,ىند بنت سميمان ( 0)5116توظيف تقنيات ويب

ما يتفق مع دراسة جونيور وكونتينيو [.[4

 501في خدمة التعميم والتدريب اإللكتروني 0المؤتمر التقني

 -تجاوب معممة الحاسب اآللي مع موضوع البحث ,كونو يتعمق

السعودي الرابع لمتدريب الميني والفني 0الرياض 0المممكة

بالتقنيات الحديثة ,وىو مجال جذاب بالنسبة لمعممي ومعممات

العربية السعودية0

الحاسب.

] [6شوق ,م 0)0995( 0تطوير المناىج الدراسية 0الرياض ,دار

 -جودة المحتوى اإلثرائي ,حيث تم اختيار الوحدة الستكمال

عالم الكتب0

النقص الذي كان بيا وتم تحديده بناء عمى المقابالت مع

] [7عفانة ,عزو؛ والمولو ,فتحية ( 0)5114المنياج المدرسي

معممات ومشرفات الحاسب اآللي ,وذلك يعد من شروط اإلثراء

أساسياتو واقعو أساليب تطويره (المجمد  0)0غزه ,فمسطين:

الجيد ,واتفق ذلك مع دراسة [.[59

مكتبة أفاق0

 .7التوصيات
في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ,يمكن تقديم
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4

] [9الضبع ,محمود ( 0)5116المناىج التعميمية صناعتيا

( 0)5114التحميل اإلحصائي في العموم التربوية 0مصر:
مكتبة األنجمو المصرية لمنشر و التوزيع0

] [19المؤتمر الدولي الثاني لمتعميم االلكتروني والتعميم عن بعد0
(0)5100

تعمم

فريد

لجيل

6

] [28اخالص عبد الحفيظ ,مصطفى باىي ,وعادل النشار0

وتقويميا 0القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية0

جديد0

5105

] [29ماىر صبري ,ومحمد محمد 0)5114( 0تطوير مناىج

الرياض:

التكنولوجيا وتنمية التفكير لممرحمة اإلعدادية في ضوء

0/http://eli.elc.edu.sa/2011

مجاالت التنوير الكنولوجي وأبعاده 0المؤتمر العممي الثاني

] [21المالكي ,عبد العزيز 0)5118( 0أثر استخدام أنشطة

"األبعاد الغائبة في منيج العموم باوطن العربي" 0مجمد 05

اثرائية بواسطة برنامج حاسوبي في عالج صعوبات تعمم

مصر :الجمعية المصرية لمتربية ,جامعة عين شمس0

الرياضيات لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي 0جامعة أم
القرى ,مناىج وطرق تدريس 0مكة المكرمة :غير منشور0
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SOCIAL BOOKMARKING IMPACT
TO ENRICH THE COMPUTER
SUBJECT TO THE FIRST GRADE
SECONDARY STUDENTS
FAWZIAH MUIDH ALQAHTANI
Ministry Of Education
Abstract_ enrich the computer subject for the students of first grade of secondary, consisted
of the study of students in first grade secondary's (120) students were selected (90) Student of
them randomly using the method similar to a pilot based on a set one, to make the search
experience, where he was an achievement test and Upper Egypt, which is a measurement tool
of the sample reconnaissance is not within the research sample to calculate the reliability of
the measurement of search terms was a result of alpha Cronbach (0.78) which is the stability
is good, and after you make the search experience found that there statistically significant
differences between the pre and posttests at (0.05) for the benefit of the results of the post test
is due to the use of favorites social and hence the presence of the effect statistically
significant for the use of favorite social enrich the computer subject for the students of first
grade of secondary, and in light of this, the study recommended the importance of raising the
level of courses Special textured Computer in the secondary stage, commensurate with the
characteristics of this stage.
Keywords: Bookmarking, computer, Folksonomy, enrich subjects.
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