
   
  كلية التربية                 جامعة سوهاج                                                                           

  قسم املناهج وطرق التدريس                                                                                                        

  





 

  سفة يف التربية "ختصص املناهجلالف دكتوراهدرجة نيل لمقدم حبث 

  وطرق تدريس احلاسب اآليل" 

  

  من الباحث

 
  

  

  إشراف 

 
 

 

  

  م ٢٠٢٢ -ھـ  ١٤٤٣



 ب 

   

  

  
 

 

  

  

  
  )١٠٥(سورة التوبھ ، اآلیة 

  

  

  

  

  

  



 ج 

  

 
    

الحمد  الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لوال أن ھدانا هللا، والصالة والسالم على الرسول الحبیب       

المصطفي الھادي األمین الذي بلغ الرسالة وأدى األمانة، اللھم لك الحمد كما ینبغي لجالل وجھك وعظیم 

على تحمل مشقتھ، وإني ألرجو أن  سلطانك لما أنعمت على من فضل بإتمام ھذا العمل البحثي وأعنتني

ً لوجھك الكریم.   یكون ھذا العمل خالصا

ي، فه       ل ال ا الع اء على ه ادٍ ب ان له أ ل م  ی ل ق ات ال وال ى آ أس اح  م ال ق ی
ال  ر، وأخ  اضع إلى ال ل ال ا الع ج ه انه وتعالي في أن  ع هللا س ًا  ا س ان ی  ال

ر/  اذ ال ان األس ی واإلم ق أستاذ مناھج وطرق تدریس ، خالد عبداللطیف دمحم عمرانالع وال
ا الدراسات االجتماعیة،  الغ،  امه ال ه واه عای هاج، وال أوالني ب هاج، جامعة س ة  ة ال كل

 ، ش والقائ ان نع ال ر، فلق  ي لل ل ال ا الع اج ه الغ األث في إخ هاته  ج كان إلرشاداته وت
ه ه وذر ا في ع ارك ل .فا أسأل أن ی اح م ال ه ع عل فع  رته و ه وق ل اضعه م فع ب    ، و

ر/       ــ الــ لة لل صــ ی م قــ ــ وال ائــل ال ي وح د عل ي أحم ھ عل رق ، ط اھج وط درس المن م
یات دریس الریاض ــ ت ــح ورشــاد، فلــه ال اه لــي مــ ن ــا أســ هاج، ل هاج، جامعــة ســ ــ ــة  ــة ال ل  ،

ان على ع ی واإلم ق اته إلـى وال ـ ان ح ـ ـل فـي م ا الع اء األجالء، اللهـ إجعـل هـ ه الغ وخل العل ل
ـــ  ـــة ال ول ـــة ل قا ـــة ال ل ـــادة العـــامل فـــي ال ـــل لل ـــ ال ال جـــه  ي ال ت فـــ ـــا ال   ، ی ـــ م ال یـــ

ــع قــافي وج ــ ال ل ــار وال ر ال اذ الــ ــ األســ الــ ال ــة، وأخــ  ــ الع رـة م ــادة  ه ال
 .   العامل

ه       لـ ـا ت ـ ل ولـة ال مالئـي ب ة ول ـ ة وال ـغ ي ال ت فـان ألسـ ی والع قـ ـ وال ل ال م  ا أتق
ــل  ــ مـ أهـل الف ت ومـ لـ أذ ـ ــ ذ ـ ل م  ًا أتقـ ــ ـي. وأخ ـ العل ا ال ـقة إنهــاء هـ معـي مـ م

ح ورشا ت م ن ا صغ ة مه اع ا لي ال م ی ق اء ،،،ال ي خ ال اه هللا ع   د أو دعاء ، ف
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ــالي إلــى  ــ ال ف ال ــار هــ ر واســعة االن ــ حــة ال ف رات ال قــ ام ال ــة اســ ــان فاعل فــي  MOOCsب

رة لــ  ـ ـة ال ه ات ال قـ ع ـ ال ه فــي تع ـان أثـ اسـ اآللـي، و ــي ال ـة لـ معل عل ـات ال فا ـة ال ت
 ، ــ عل نــ مــ (ال ــي ت راســة ال عــة ال ــار م اســ ٦٣تــ اخ ن مــادة ال رســ ــ ی ــة م ــًا ومعل ) معل

حلـة  ـة، ال ائ حلـة االب الث: ال ـة الـ عل اجل ال ال ها اآللي  ـ ـة، ومـ ثـ تق ان حلـة ال ة، وال سـ ال
حـة  ق ـة ال ة ال ات ـاس واالسـ ـ أدوات ال ـي تـ ت ـة وال عة ال ا ال اه ع إح إلى م

امهـا ( ـان ق ـي  ـار وال ر واسـعة االن ـ حـة ال ـة مف ون رات اإلل ق لة في ال ـة، ٢٨وال ـًا ومعل ) معل
ل ( اولـة ) ٣٥و هـا فـي م ) عل ـاس (فقـ ـ أدوات ال ي تـ ت ة وال ا عة ال ة في ال ًا ومعل معل

ــة عــة ال قــع لــ ال ف علــى مــ األثــ ال قــ ــى لل هج ال ــ ام ال ــ علــى اســ ــ ال ، واع
ـــة ع ال ـــ عـــ علـــى ال لـــى، وال ـــ الق ا، ذ ال ة هـــ اســـ ـــ ل ة وذل ـــا ـــى  وال هج ال ـــ ال

، وهـــي: ـــ اف ال ـــ أهـــ ق ـــاع فـــى ت ـــى ت اد واألدوات ال ـــ یـــ مـــ ال ـــ الع . تـــ ت ـــ ع ال ضـــ  ل
ــــي  ــــة لــــ معل ه ات ال قــــ ع ــــاس األدائــــي لل ــــة، ال عل ــــات ال فا لي فــــي ال ــــ فــــي ال ع ــــار ال اإلخ

رات اإلل قــ ــ وفــ ال ــي ال عل ــ ال ل ال ــ اســ اآللــي، و ــائج ال ت ن هــ حــة. وقــ أ ف ــة ال ون
ــــ  ــــ (ال ــــ م ة ع ــــائ وق ذات داللــــة إح د فــــ ــــ فــــي 0.05وجــــ عل ات درجــــات ال ســــ ) بــــ م

ـــة عل ـــات ال فا لي فـــي ال ـــ ـــار ال عـــ لإلخ ـــ ال ة فـــى ال ـــا ـــة وال ع ال ـــ ل  ال ـــ و
ـــ عل ـــة لل ه ات ال قـــ ع ــاس ال ـــة م عــة ال ـــالح ال اســـ اآللـــي ل ــي ال عل ء تلـــ . ل وفـــي ضـــ

ــار فــي  ر واســعة االن ــ حــة ال ــة مف ون رات اإلل قــ ام ال ــي اســ ورة ت ــ راســة  صــي ال ــائج ت ال
غـــي  ـــا ی لفــة،  ة ال راســـ اد ال ـــ اســـ اآللــي بـــل فــي ال راســي لـــ فقـــ فــي مـــادة ال ل ال ـــ ــة ال ت

امها  قــات اســ ه ال ام هــ ــي اســ ورة ت ــ راســة  صــي ال ــا ت ــة،  ــة والعقل هــارات اآلدائ ــة ال فــي ت
ا.  ف العل ة مهارات ال   في ت

ة: اح ف ات ال ل ار   ال ر واسعة االن حة ال ة مف ون رات اإلل ق ة  –ال عل ات ال فا  –ال
ة  ه ات ال ق ع اس اآللي –ال   معل ال
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The current study aims to investigate the impact of using Massive Open Online Courses 

(MOOCs) on developing instructional competencies of computer teachers as well as on 

improving their professional beliefs. The study used the experimental research design that 

depends on two groups; experimental and control groups that were pre- and post-tested. 

This research design is suitable for implementation in the current study, the experimental 

group consists of (28) male and female teachers that were taught using one of the 

designed MOOC to develop teachers' skills for working in teaching computer whereas the 

control group consists of (39) male and female computer teachers. The following tools 

were designed and used: 1) Cognitive theoretical test of instructional competencies, 2) 

Professional beliefs scale, and 3) MOOC-based teaching content. The study indicated that 

there are statistically significant differences (at the level of 0.05) in the mean scores of 

the experimental and control groups in the posttest of their instructional competencies 

level in favor of the experimental. Also, it is shown that there are statistically significant 

differences (at the level of 0.05) in the mean scores of the experimental and control 

groups in the posttest of teachers’ professional beliefs in favor of the experimental.  

Keywords: Massive Open Online Courses (MOOCs) - Teaching Competencies -

Professional Beliefs - Computer Teachers. 

 


