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أدوات  تخدامباس أمناء مراكز مصادر التعلملدي تنمية مهــارات استخدام املصادر الرقمية 
   واجتاهاتهم حنوها الثاني للويباجليل 

   :مقدمة
في مجال تكنولوجيا  تطورات سريعة متعاقبة نتيجة الثورة الهائلة تشهد نظم التعليم في الوقت الراهن        

ورة هذه الث أحدثتكما  بين دول العالم،كسر الحواجز الجغرافية والزمانية  إليالتعليم واالتصاالت، التي أدت 

تكنولوجيا التعليم فظهرت ذلك علي مجال في طبيعة عمليتي التعليم والتعلم، وانعكس  تغييرات وتطورات

ضرورة حتمية التي أصبح تفعيلها وتوظيفها في العملية التعليمية ، العديد من المستحدثات التكنولوجية

 في(CAL)الحاسب  على المعتمد لتعلما مفهوم فظهر .منها في تطوير التعليم والتغلب علي مشكالته لالستفادة
 منتصفها وفي في بداية التسعينات  Multimedia  المتعددة الوسائط ثم العشرين، القرن من الثمانينات مطلع
 بشبكات المرتبطة الحاسبات عبر والمصادر األفراد من الماليين يلتقي حيثInternet االنترنت مفهوم دخل

 المعتمد التعلم في حديثة مفاهيم تبلورت حيث  E-Learning، إللكترونيا التعلم مسمى ظهر ثم  االتصال،
 االسم بهذا عقد مؤتمر في الثاني الجيل ويب عليه أطلق فيما ونظمه برمجياته تطور خالل من االنترنت على
 من المستخدم نقل والذي، والكتابة القراءة ويب ذلكك ويسمى )Web2. Conference 2004(توبركأ في

 مسبقة المحتويات على يزكالتر ومن والتطبيقات، الخدمات في ومشارك فعال مستخدم إلى متفاعل غير متلقي
   )٢٤: ٢٠٠٨هندالخليفة،(.اآلخرين مع فيها يتشارك المستخدم طريق عن إنتاجها يتم ةتفاعلي وسائط إلى اإلعداد

ة لتقديم برامج وأنشطة التنمية المهنية نافذة متجدد Onlineاإللكتروني عبر شبكة االنترنت  التعلمويمثل      

   جانب تطوير التدريب باستمرار إليذات الكفاءات العالية ، مع تحقيق التفاعل بين المدرب والمتدرب 

أمناء مراكز مصادر لدي مهارات استخدام المصادر الرقمية تنمية   إليلك نشأت الحاجة وفي ضوء ذ   

  واتجاهاتهم نحوها للويب باستخدام أدوات الجيل الثاني التعلم

   :ثالبحمشكلة 

إن التغيرات السريعة في مجال تكنولوجيا التعليم دعت إلي تبني أنماط وبدائل تعليمية متطورة وعلي        

م مع المتغيرات العالمية، وأحد هذه ئوتتميز بالقدرة علي التوا ،والشفافية ،والكفاءة ،درجة كبيرة من المرونة

ية يمنح الطالب فرصة كبيرة للتعاون والتشارك التعليمالعملية في ن توظيفها إحيث  Web.20تقنية  البدائل

وشبكات للتعلم الفردي تحقق  يةتعليمبناء مجتمعات  وأيضاًمختلفة واجتماعية نشاطات معرفية في  نهاقرأمع 

  .أهداف التعليم

  :يمكن تحديد مشكلة البحث في النقاط التالية  
يعتمد  وإنما، ة لتدريب أمناء مراكز مصادر التعلم في ضوء احتياجاتهم التدريبيةخاصبرامج  عدم وجود-

  .التربية والتعليم بإدارةالتدريب علي اجتهاد شخصي من قبل مشرفي مصادر التعلم 
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بسبب عدم وجود قسم في مجال تكنولوجيا التعليم  متخصصينالغير من جميع أمناء مراكز مصادر التعلم -

  .ليم في أغلب الجامعات السعوديةتكنولوجيا التع

 من التكنولوجيا الرقمية وتوظيفها بصورة اإلفادةالتحديات التي يواجهها التعليم محليا وعربيا من ضرورة -

مزيد  إلي التعلم مصادر  وأخصائي إليه الدراسات السابقة عن حاجة المعلمينلذلك اتضح فيما أشارت  ؛فعالة

مشتملة علي األوعية االلكترونية للمحتوي التعليمي،وكذلك شبكة  صادر الرقميةلمهارات استخدام الممن الدعم 

وما غير ذلك من ... حوار، ومنتديات وخدمات مكتبية رقمية من بريد الكتروني ، وغرف االنترنت وخدماتها

    .التعليمية ةؤسسمفي ال هدور أداءمصادر تساعد أخصائي مصادر التعلم علي 

مهارات استخدام المصادر الرقمية لتوفير بيئة تعلم  إلياجة أمناء مصادر التعلم يتضح مما سبق مدي ح 

  :التاليالسؤال الرئيس  في الحالية الدراسة مشكلة تتحدد سبق ما علي تأسيساو تفاعلية،

مصادر  مراكز مناءلدي أتنمية مهــارات استخدام المصادر الرقمية في  للويبأثر أدوات الجيل الثاني  ما

  :تفرع من هذا السؤال التساؤالت التاليةيو لم؟التع

 ما احتياجات أمناء مصادر التعلم الستخدام المصادر الرقمية؟- ١

 ؟الرقمية ما المهارات الواجب توافرها لدي أمناء مصادر التعلم الستخدام هذه المصادر- ٢

  ؟ي أمناء مراكز مصادر التعلملدتنمية مهارات استخدام المصادر الرقمية ما أثر المدونة االلكترونية في - ٣

  ؟للويبما اتجاهات أمناء مراكز مصادر التعلم نحو الجيل الثاني - ٤ 

  :في مسهيأنه يمكن أن  فيالحالي  بحثبعت أهمية الن :بحثال أهمية
  .التعرف علي احتياجات أمناء مصادر التعلم من المصادر الرقمية - ١

فر ألمناء مصادر التعلم الستخدام المصادر الرقمية  تتوا أنالوقوف علي أهم المهارات التي يجب - ٢

 .المحيطة بهم في العصر الحالي

  .االستفادة من إمكانيات أمناء مصادر التعلم واستثمارها بالشكل الذي يعود بالفائدة علي العملية التعليمية - ٣

  علي توظيف لمأمناء مراكز مصادر التعوزارة التربية والتعليم إلي ضرورة تدريب  توجيه نظر - ٤

الرقمية في المؤسسات التعليمية الستكمال مسيرتها التعليمية، والمجتمع المحيط  المستحدثات من المصادر

  . بهم

  :  يهدف البحث الحالي إلي: بحثأهداف ال

   .لمهارات استخدام المصادر الرقمية تحديد احتياجات أمناء مراكز مصادر التعلم-١ 

  .ء مراكز مصادر التعلم لمهارات استخدام بعض المصادر الرقميةأمنا امتالكتقدير مستوي - ٢

 في تنمية مهارات استخدام  )المدونة االلكترونية(تعرف اثر أدوات الجيل الثاني للتعلم االلكتروني - ٣

  .التعلم  رمصاد مراكز أمناءالمصادر الرقمية لدي 

  .الثاني للتعلم االلكتروني تعرف اتجاهات أمناء مراكز مصادر التعلم نحو أدوات الجيل - ٤



٣  
 

  :التالية صياغة الفروض تضوء الدراسات السابقة واإلطار النظري تم في :بحثفروض ال

فـي التطبيـق القبلـي    بين متوسطي درجات أفراد العينـة  ) ٠٥,٠(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى -١

لصالح التطبيق  م المصادر الرقميةاستخداعلى بطاقة مالحظة األداء العملي لمهارات التعامل مع والبعدي 

  . للويبألدوات الجيل الثاني األساسي  هيرجع أثرالبعدي 

فـي التطبيـق القبلـي    بين متوسطي درجات أفراد العينة ) ٠٥,٠(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي  -٢

 ألدواتساسي األ هيرجع أثر لصالح التطبيق البعدي للويبنحو الجيل الثاني علي مقياس اتجاهات والبعدي 

  .للويبالجيل الثاني 

     :عليالحالي  ثلبحاقتصر ا: بحثحدود ال

شتمل علي الموضوعات تو للويبالجيل الثاني  أدواتعلي االنترنت كأحد  ةقائمالكترونية  مدونة تصميم - ١

 –لكترونياال البريد –شبكة االنترنت كمصدر رقمياستخدام  - البحث االلكتروني في قواعد المعلومات:(ةالتالي

في كليات التربية بالمملكة العربية السعودية، وذلك في  ألمناء مراكز مصادر التعلم) المكتبة الرقميةاستخدام 

كما عضدت الدراسات  ،باحتياجاتهم ضوء أراء المحكمين الذين أشاروا إلي أنها أكثر مناسبة وأكثر ارتباطاً

    .السابقة ذلك

 كز مصادر التعلم بمنطقة عسير الملتحقين بدورة مصادر التعلم بكليةأمناء مراتم تطبيق البحث علي - ٢
  ).عينة البحث(جامعة الملك خالد  التربية

  :المنهجين التاليين الحالي بحثستخدم الا :بحثمنهج ال

 للمصـادر تحديد احتياجات أمناء مصادر الـتعلم  وذلك إلعداد اإلطار النظري، و :المنهج الوصفي التحليلي - 

  .المصادر الخاصة بتلكمهارات القائمة ب استخراجووتحليل تلك االحتياجات  ةالرقمي

 على المتغيرات التابعة) للويبالجيل الثاني  أدوات( التجريبيبيان أثر المتغير المستقل في  :المنهج التجريبي  

الجيل  أدوات نحو أمناء مراكز مصادر التعلمواتجاهات  ،المصادر الرقميةمهارات استخدام  :فيتتمثل  التي

   .اإللكتروني ملتعل الثاني

  : على المتغيرات التاليةبحث اشتمل ال: بحثمتغيرات ال

  ) المدونات()للويبلجيل الثاني ا(:على متغير مستقل واحد هو الحالي بحثشتمل الي :لالمتغير المستق-١

  :امهين تابع ينمتغيرعلي  بحثشتمل الي :المتغيرات التابعة -٢

 البحث االلكتروني في قواعد (:المرتبطة بالموضوعات التالية ستخدام المصادر الرقميةمهارات ا -أ

   )استخدام المكتبة الرقمية  – البريد االلكتروني –شبكة االنترنت كمصدر رقمياستخدام  -  المعلومات

 .للويبالجيل الثاني  أدواتأمناء مراكز مصادر التعلم نحو  اتجاهات-ب

   :بحثلل التجريبيالتصميم 
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 قالتطبيباسم تصميم المجموعة الواحدة ذو  وفالمعر التجريبيالتصميم  مفى ضوء طبيعة البحث استخد     

   .والبعدي القبلي

وتكونـت  بكلية التربية جامعة الملك خالـد   ،)منطقة عسير( متدربي أخصائي مصادر التعلم :بحثعينة ال 

    . أميناً لمراكز مصادر التعلم) ٢٤(العينة من

   :من لبحثتكونت أدوات ا :بحثأدوات ال
  .الرقمية لمصادرلمناء مراكز مصادر التعلم احتياجات أاستبانه لتحديد - ١

          .المصادر الرقمية مهارات استخدامأداء لقياس بطاقة مالحظة -٢

  .مقياس اتجاهات نحو الجيل الثاني للويب -٣

 :ث بصورة إجرائية على النحو اآلتيقام الباحث بتعريف مصطلحات البح: بحثمصطلحات ال

  Web 2.o :للويبالجيل الثاني -

أدوات  باستخدام إليهم المسندة  التعليم مهام أخصائي مصادر التعلم تأدية بأنه :ويقصد به في هذا البحث

                          Slide Shareالعروض، Video shareالفيديو والمشاركة في األنشطة، RSS، التلقيم المدونات:

  . Photo share ، الصور

  Weblog:         االلكترونية ةالمدون-

حيث يستطيع أخصائي مصادر  موقع انترنت تفاعلي يوفر التعلم االلكتروني ":في البحث الحالي اويقصد به  

وبين بشرط وجوده علي شبكة االنترنت، ويتبادل المشاركات بينه  أن يتعلم في أي وقت وفي أي مكان التعلم

  .    "إدارة الموقع وبينه وبين زمالئه في ظل قواعد محددة للمشاركة

   :في هذا البحث اويقصد به :المصادر الرقمية-

بما تقدمه ؛ من خدمات تساعد وشبكة االنترنت  اآلليتلك المصادر التي تعتمد علي استخدام الحاسب "    

للحصول علي المادة العلمية وتبادل النقاش  لمالمعو أمين مصادر التعلمعلي تيسير أسلوب التواصل بين 

الحصول علي المادة العلمية في صورة رقمية من لمساعدة الطالب في  التعلم ألمين مصادرالفرصة  وإتاحة

جال مفي ومزيد من الدراسة والبحث لطالب الذي يسعي الي لوالعالمية وخاصة  ،مختلف الجهات المحلية

  ."ومهنياً أكاديميا إعداده

  :ويقصد به في هذا البحث :أخصائي مصادر التعلم-

تصميم المواقف : من حيث في العملية التعليمية لمعاونة المعلم مصادر التعلم إدارةهو الفرد المسئول عن " 

 ،أجهزتها، وتشغيل واختبارها لها وقياس فاعليتها، وإنتاجها، المناسبةالتعلم التعليمية وتحديد مصادر 

  ."تبات الشاملةعلي المك واإلشراف
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مصادر التعلم نحو  أخصائيالسلبي الذي يتبناه  أوالشعور االيجابي " :في هذا البحث اويقصد به :االتجاهات-

الرفض وينعكس هذا  أو، ويعبر عنه بالقبول التعليمية الحديثة بواسطة المدونة االلكترونية  لألجهزة تدريسه

  ."هذا الفرضعد خصيصا لُأيسها أبعاد مقياس االتجاه الذي مدي استمتاعه بدراسة هذه األجهزة كما تقعلي 

وذلـك للحصـول علـي     قبلياًتم تطبيق أدوات البحث  للتحقق من فروض البحث واإلجابة عن تساؤالتهاو

  .المعلومات القبلية التي تساعد في العمليات اإلحصائية الخاصة بنتائج البحث

  :عرض النتائج ومناقشتها وتفسريها

 ،SPSSباسـتخدام حزمـة البـرامج اإلحصـائية      تم معالجة البيانات إحصـائياُ  :بحثعرض نتائج ال -أ

  Wilcoxon Signedويلكوكسن راختباوالمتوسطات واالنحرافات المعيارية التكرارات والنسب المئوية ،وو

   لحساب الفروق بين المقياس القبلي والبعدي  

بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى  ":يالذي ينص علالختبار صحة الفرض األول - 

متوسطي درجات أفراد العينة في التطبيق القبلي والبعدي على بطاقة مالحظة األداء العملي لمهارات التعامل 

 "مع استخدام المصادر الرقمية لصالح التطبيق البعدي يرجع أثرة األساسي ألدوات الجيل الثاني للويب

ومتوسط الرتب،  ،المعياري واالنحراف ،الحسابي المتوسط :حسابتم الفرض  وللتحقق من صحة هذا

) ٦(القبلي والبعدي، وجدول  قلبيان داللة الفروق بين متوسطي الرتب للتطبي) Z(ومجموع الرتب، وقيمة 

   .يوضح ذلك
  ) ٦(جدول 

لبطاقة مالحظة  تجريبيةللمجموعة ال القبلي والبعديقياسين لابين  وداللتها اإلحصائية للفروق )Z(قيمة 
  .مهارات استخدام المصادر الرقمية علي المدونة االلكترونية

  الداللة  ) Z(قيمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  )ن(  الرتب  المتغير        

  صفر  صفر  صفر  السالبة  بطاقة المالحظة

  ٣٠٠  ٥٠,١٢  ٢٤  الموجبة  ٠١,٠  ٢٩,٤

    صفر  المتساوية

التـي  ،الجدولية ) Z(من  من قيمةقل أوهي ) ٢٩,٤(بلغت  المحسوبة)Z(قيمة أن )٦(من جدوليتضح        

بـين القيـاس القبلـي     ةإحصائي اللةدذو مما يدل على وجود فرق   )٠٥,٠(دالة عند مستوي ) ٨١(تساوي 

حيث  ،التطبيق البعديلصالح  للمجموعة التجريبية لبطاقة مالحظة مهارات استخدام المصادر الرقمية والبعدي

 ي رتببين متوسطوجود فرق ذو داللة إحصائية  إليمما يشير  ؛كانت الرتب الموجبة أكبر من الرتب السالبة
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لصـالح   بطاقة مالحظة مهارات استخدام المصادر الرقميةلدرجات  بعديالوالتطبيق  ،التطبيق القبليدرجات 

   .ول من فروض البحثتم قبول الفرض األ :وتأسيساً علي ما تقدم فإنه، تطبيق البعديال

بين متوسطي ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي ":الختبار الفرض الثاني الذي ينص علي-

 نحو الجيل الثاني للتعلم االلكترونيعلي مقياس اتجاهات في التطبيق القبلي والبعدي درجات أفراد العينة 

تم وللتحقق من صحة هذا الفرض  ،"ثاني للويبألدوات الجيل اليرجع أثرة األساسي  لصالح التطبيق البعدي

لبيان داللة ) Z(، ومتوسط الرتب، ومجموع الرتب، وقيمة المعياري واالنحراف ،الحسابي المتوسط :حساب

  .يوضح ذلك) ٧(القبلي والبعدي، وجدول  قالفروق بين متوسطي الرتب للتطبي
  )٧(جدول 

 تجاهاتااللمقياس  للمجموعة التجريبية القبلي والبعديين بين القياس وداللتها اإلحصائية للفروق )Z(قيمة 

   أدوات الجيل الثاني للويبنحو 

  الداللة)  Z( قيمة  مجموع الرتب  متوسط الرتب  )ن(   الرتب  المتغير

  صفر  صفر  صفر  سالبة  مقياس االتجاهات

  ٣٠٠  ٥٠,١٢  ٢٤  موجبة  ٠١,٠  ٢٨,٤

    صفر متساوية

الجدوليـة  ) Z(من  من قيمةقل أوهي ) ٢٨,٤(بلغت  المحسوبة)Z(قيمة أن )٦(من جدوليتضح             

بـين القيـاس    ةإحصـائي  اللةدذو وجود فرق   مما يدل على  )٠٥,٠(دالة عند مستوي ) ٨١(والتي تساوي 

التطبيـق  لصـالح   الجيل الثـاني للويـب   أدواتالقبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لمقياس االتجاهات نحو 

بين ، حيث كانت الرتب الموجبة أكبر من الرتب السالبة؛ مما يشير إلي وجود فرق ذو داللة إحصائية يالبعد

الجيل الثاني  أدواتبعدي لدرجات لمقياس االتجاهات نحو الوالتطبيق  التطبيق القبلي،درجات  ي رتبمتوسط

  . األول من فروض البحث تم قبول الفرض :وتأسيساً علي ما تقدم فإنه، التطبيق البعديلصالح  للويب

  . تم قبول الفرض الثاني من فروض البحث :وتأسيساً علي ما تقدم فإنه، 

  :   مناقشة النتائج وتفسيرها -ب

لدي تنمية مهــارات استخدام المصادر الرقمية مناقشة النتائج المتعلقة بأثر المدونة االلكترونية في  :أوالً

   :أمناء مراكز مصادر التعلم

أمناء  درجاترتب بين متوسطات  )٠١,٠(عند مستوي إحصائياوجود فروق دالة ) ٦(ن جدوليتضح م

لمهارات  أمناء مراكز مصادر التعلمبطاقة مالحظة أداء في  مراكز مصادر التعلم للطبيق القبلي والبعدي
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داللة رق وجود ويؤكد هذا الف، التطبيق البعديلصالح  ،استخدام المصادر الرقمية علي المدونة االلكترونية

   .) Z (لقيمة

   :ويرى الباحث أن النتيجة السابقة يمكن أن ترجع إلى

لكيفية استخدام بعض  روابط بالصور التوضيحيةألمناء مراكز مصادر التعلم وفرت المدونة االلكترونية  -

   .المصادر الرقمية

   . قة مشوقةتتيح المدونة االلكترونية عرض مهارات استخدام المصادر الرقمية بطري -

الخاصة باستخدام المصادر الرقمية ،  الفالشات التعليمية ولقطات الفيديواستخدام توفر المدونة االلكترونية  -

إمكانية التنقل بين الفالشات ومقاطع الفيديو والصور حسب الحاجة والطلب إليها إلتقان مهارة  إليباإلضافة 

   .معينة

من أمناء الفردية بين أمناء مراكز مصادر التعلم حيث يستطيع كل  المدونة االلكترونية الفروق تراع -

  .مراكز مصادر التعلم السير في الموديول التعليمي حسب قدراته 

يكون الحاسب الشخصي ألمناء مراكز مصادر  أنإمكانية الوصول إلي المدونة في أي مكان وزمان شرط  -

  .التعلم مرتبط بالشبكة

  .التعامل معها، فهي ال تحتاج إلي كثير من التدريبونية بسهولة تتميز المدونة االلكتر -

  )٢٠٠٩سلوي المصري، (، )٢٠١٠محمد مطر،( وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات مثل دراسة
  :مناقشة النتائج المتعلقة باتجاهات أمناء مراكز مصادر التعلم نحو الجيل الثاني للويب:ثانياً

أمناء  درجاترتب بين متوسطات  )٠١,٠(عند مستوي فروق دالة إحصائيا وجود) ٧(يتضح من جدول

أدوات نحو  أمناء مراكز مصادر التعلم اتجاهاتلمقياس في  مراكز مصادر التعلم للطبيق القبلي والبعدي

   ). Z( ويؤكد هذا الفرق وجود داللة لقيمةلصالح التطبيق البعدي،  ،الجيل الثاني للويب

   :نتيجة السابقة يمكن أن ترجع إلىويرى الباحث أن ال

إيجاد شعور ايجابي نحو أدوات  عليأمناء مراكز مصادر التعلم  استخدام المدونة االلكترونية قد ساعد إن-

   .الجيل الثاني للويب

إضفاء روح المشاركة والتعاون من خالل التعليقات علي  المدونة أمناء مراكز مصادر التعلم علي ساعدت-

   .ليمية الدروس التع

وجود فروق دالة إحصائيا بين التطبيق القبلي والبعدي في مقياس االتجاهات نحو أدوات الجيل يمكن تفسير -

الثاني الي عامل التفاعل بين أمناء مراكز مصادر التعلم مع أدوات الجيل الثاني مع الدروس التعليمية ومع 

تعلم المهارة أكثر من مرة مما ساعد علي رضاهم زمالئهم من خالل المشاركات الفاعلة مع إمكانية إعادة 

)      ٢٠١٠مطر، محمد ( هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات مثل دراسةوتتفق ،عن تلك األدوات 

  .)٢٠٠٨،محسن فراج(ودراسة،
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  :توصيات البحث
  :  عمل التاليت المدونة االلكترونية داللة ايجابية ألمناء مراكز مصادر التعلم يوصي البحث ببعد أن حقق 

مستجدات الجيل الثاني للويب وطرق أثناء الخدمة علي تدريب أمناء مراكز مصادر التعلم  ياالستمرار ف-

   .توظيفها في التعليم

  .االهتمام باالحتياجات التدريبية ألمناء مراكز مصادر التعلم بالمملكة العربية السعودية -

  .قبل الخدمة من خالل تخصص تكنولوجيا التعليم االهتمام بإعداد أمناء مراكز مصادر التعلم-

  .االستفادة من المصادر الرقمية علي شبكة االنترنت في العملية التعليمية-

المدونة االلكترونية في تنمية مهارات استخدام المصادر الرقمية ألمناء مراكز مصادر التعلم، مية هنظرا أل-

  .التعلم في المملكة العربية السعودية يوصي الباحث بتطبيقها علي أمناء مراكز مصادر

  .االشتراك في قواعد المعلومات الببلوجرافية والنصية منها،وكذلك الدوريات والكتب االلكترونية -

  . توظيف أدوات الجيل الثاني للويب في التعليم-

  :التالية بالبحوث القيام الباحث يقترح وتوصياته البحث نتائج ضوء في :املقرتحة البحوث 
  .إجراء دراسة مماثلة في تنمية مهارات استخدام مصادر رقمية أخري ألمناء مراآز مصادر التعلم -١

  . ت استخدام المصادر الرقميةابرنامج تدريبي قائم علي تنمية مهار- ٢

  .  فعالية مدونة الكترونية في عالج التصورات الخطأ لبعض المفاهيم التكنولوجية-٣
  

  ملخص حبث
أدوات  باستخدام أمناء مراكز مصادر التعلملدي استخدام املصادر الرقمية تنمية مهــارات 

  واجتاهاتهم حنوها للويبالثاني اجليل 

في تنمية مهارات استخدام المصادر الرقمية  للويبالجيل الثاني  أدواتأثر دراسة  إلي هدف هذا البحث

متدرب من متدربي دورة ) ٢٤(سة منوتكونت عينة الدرا ، مصادر التعلم واتجاهاتهم نحوها أمناءلدي 

وذلك من خالل تطبيق مدونة الكترونية علي شبكة االنترنت،  مصادر التعلم بكلية التربية جامعة الملك خالد

 Z(Wilcox on(واختبار المئوية، والنسب والتكرارات ومجموع الرتب،،الرتب متوسطات تم استخدام كما

Singed Ranks Test  قدرة  لتحديد مدىبطاقة مالحظة :م تطبيق األدوات التاليةثاختبار ويليكوكسون

وقد أسفرت ،مقياس اتجاهات نحو الجيل الثاني التعلم اإللكتروني، المتدربين علي استخدام المصادر الرقمية

      : نتائج البحث عما يلي

ـ  بين متوسطي درجات أفراد العينـة  ) ٠٥,٠(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى -١ ق القبلـي  فـي التطبي

لصالح التطبيق  استخدام المصادر الرقميةعلى بطاقة مالحظة األداء العملي لمهارات التعامل مع والبعدي 

  . للويبألدوات الجيل الثاني يرجع أثرة األساسي البعدي 
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فـي التطبيـق القبلـي    بين متوسطي درجات أفراد العينة ) ٠٥,٠(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي  - ١

يرجـع أثـرة األساسـي     لصالح التطبيق البعدي للويبنحو الجيل الثاني مقياس اتجاهات علي والبعدي 

   .للويبألدوات الجيل الثاني 

        Abstract 
Developing The Learning Resources Centers Trustees Skills Of Using  
The Digital Resources by Using G2 Web Tools And Their Attitudes 

Towards Them   
         The objective of this research was to study the impact of G2 web tools 
on developing  learning resources centers trustees skills of using digital 
resources and their attitudes towards them. The study sample consisted of 
(24) trainees at the college of education at King Khalid University through the 
application of a blog on the Internet .Rank means, total means, frequencies, 
percentages as well as Wilcox on test were utilized. An observation sheet 
was used to identify the trainees' abilities to use the digital resources. An 
attitude scale was also conducted to assess the trainees attitude towards G2. 
Results revealed the following: 
 1 - There was a statistically significant difference at 0.05 level between the 
mean scores of respondents in the pre-post application of the performance 
observation sheet favoring the post testing due to the G2 web tools. 
2 - There was a statistically significant difference at the level 0.05  between 
the mean scores of respondents in the pre and post tests to measure their 
attitudes towards G2 web tools favoring testing due to the G2 web tools. 
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