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  ُمَلَخْص اْلدَراَسةِ 

فاعليـــة المنتـــديات الحـــرة والمضـــبوطة فـــي تنميـــة التعـــرف علـــى  إلـــىهـــدفت الدراســـة الحاليـــة 
، لدى طالبات كلية التربية في الجامعة االسـالمية بغـزة ةاإللكترونيالدروس التعليمية تصميم مهارات 

  : اآلتي السؤال الرئيسالدراسة في وقد تحددت مشكلة 
ــــدروس  مــــا فاعليــــة المنتــــديات التعليميــــة الحــــرة والمضــــبوطة فــــي تنميــــة مهــــارات تصــــميم ال

  ة لدى طالبات كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة؟اإللكتروني
  

  :وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

ها فـــي تنميـــة مهـــارات تصـــميم الـــدروس اســـتخدامة الممكـــن مـــا المنتـــديات التعليميـــة الحـــرة والمضـــبوط )1
 ة؟اإللكتروني

ة الواجب تنميتها لدى طالبات كلية التربية بالجامعة اإلسالمية اإللكترونيما مهارات تصميم الدروس  )2
 بغزة؟

فـــي االختبـــار المعرفـــي لمهـــارات  الطالبـــاتبـــين متوســـط أداء  إحصـــائيةهـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة  )3
طريقـــة المنتـــدى  -طريقـــة المنتـــدى الحـــر (طريقـــة التـــدريس  إلـــىة تعـــزى اإللكترونيـــتصـــميم الـــدروس 

 ؟)الطريقة التقليدية -المضبوط 
ـــة  )4 ـــين متوســـط درجـــات أداء  إحصـــائيةهـــل توجـــد فـــروق ذات دالل ـــاتب فـــي بطاقـــة المالحظـــة  الطالب

طريقـــة  -طريقــة المنتــدى الحــر (طريقــة التــدريس  إلـــىة تعــزى اإللكترونيــلمهــارات تصــميم الــدروس 
  ؟)الطريقة التقليدية -المنتدى المضبوط 
عــن هــذه األســئلة قامــت الباحثــة ببنــاء أدوات الدراســة، والتــي تمثلــت فــي االختبــار  ولإلجابــة

بنـــدًا اختباريـــًا، وبطاقـــة مالحظـــة لقيـــاس مهـــارات تصـــميم الـــدروس ) 40(تكـــون مـــن  يالمعرفـــي والـــذ
كــد مــن ســالمتها وصــالحيتها المحكمــين للتأ ة، ثــم تــم عــرض األدوات علــى مجموعــة مــناإللكترونيــ

  .للتطبيق
 وتحميلهــــا علــــى المنتــــدىولغــــرض هــــذه الدراســــة قامــــت الباحثــــة ببنــــاء دروس البوربوينــــت 

شــــعب مــــن شــــعب طالبــــات كليــــة التربيــــة بالجامعــــة االســــالمية  ةالتعليمــــي، واختــــارت الباحثــــة ثالثــــ
طالبة، وعدد ) 17(ولى ة التجريبية األث كان عدد المجموع، حيلمسجالت بمساق تكنولوجيا التعليما

  .طالبة) 16(عدد المجموعة الضابطة طالبة، و ) 25(المجموعة التجريبية الثانية 



 د 

 

مــن حيــث العمــر ) التجريبيــة والضــابطة( ةعــات الثالثــوقــد تأكــدت الباحثــة مــن تكــافؤ المجمو 
  :عة الدراسة منهجينالزمني والتحصيل في مساق تكنولوجيا تعليم، واستخدمت الباحثة وفقًا لطبي

  

 )PowerPoint(المحتـوى الخـاص بـدرس البوربوينـتحيث قامت الباحثـة بتحليـل : المنهج الوصفي )1
 .ةاإللكترونيتعليم الستخراج قائمة بالمهارات الخاصة بتصميم الدروس التعليمية  امن مادة تكنولوجي

والبعديــة علــى المجموعــات  حيــث قامــت الباحثــة بتطبيــق أدوات الدراســة القبليــة: المــنهج التجريبــي )2
والضابطة، حيث تم تـدريس المجموعـة التجريبيـة األولـى  ،والتجريبية الثانية ،التجريبية األولى ةالثالث

، والمجموعـــة ثانيـــة بطريقـــة المنتـــديات المضـــبوطةبطريقـــة المنتـــديات الحـــرة، والمجموعـــة التجريبيـــة ال
 .الضابطة بالطريقة التقليدية

  

  :على الدرجات أظهرت النتائج حصائيةت اإلبعد تطبيق المعالجاو 

فــي المنتــديات  فــي االختبــار البعـدي لصــالح المجموعــة التجريبيـة إحصـائيةكانـت الفــروق ذات داللــة  )1
أكثـر  درس البوربوينـتفـي تـدريس  المنتـديات التعليميـة اسـتخدامأن  إلـىوفي هـذا إشـارة ، المضبوطة

 .التقليدية لطريقةمن خالل ا البوربوينت برنامجوايجابية من تدريس فاعلية 
أن  ةاإللكترونيــتصــميم الــدروس التعليميــة الطالبــات نحــو  مهــاراتلقيــاس  حصــائيةعكســت النتــائج اإل )2

ـــى مـــن طريقـــة المنتـــدى الحـــر و أن  إلـــىالمتوســـطات تشـــير  الطريقـــة طريقـــة المنتـــدى المضـــبوط أعل
مهــارات علــى اكتســاب  التعليميــةالمنتــديات الــذي أحدثتــه االيجــابي األثــر  إلــى؛ ممــا يشــير التقليديــة

المســـجالت كليـــة التربيـــة بالجامعـــة االســـالمية لـــدى طالبـــات  ةاإللكترونيـــتصـــميم الـــدروس التعليميـــة 
 .بمساق تكنولوجيا تعليم 

، وأوصــــت الباحثــــة بضــــرورة تفعيــــل دور التكنولوجيــــا بصــــفة عامــــة فــــي العمليــــة التعليميـــــة   
مهــارات  تحســين إلــىومعرفــي يــؤدي ، مــن أثــر ايجــابيلمــا لهــا  ؛بصــفة خاصــة المنتــديات التعليميــةو 

  .بل وتحسين النتاجات التعليمية بصفة عامة، الباتالتعلم الذاتي لدى الط
 المنتـــدياتجـــراء دراســـات الستقصـــاء أثـــر إكمـــا اقترحـــت الباحثـــة فـــي ضـــوء النتـــائج ضـــرورة 

ن الدراســات لدراســة أثــر جــراء المزيــد مــإ، كمــا اقترحــت بــداعيالتعليميــة فــي تنميــة مهــارة التفكيــر اإل
، وتنميـــة القـــيم المنتـــديات التعليميـــة وفاعليتهـــا فـــي تنميـــة أنمـــاط أخـــرى مثـــل تعزيـــز التعلـــيم التعـــاوني

  .واالتجاهات
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  ﴾إهــداء﴿

        ::::أهدي مثرة جهدي املتواضع أهدي مثرة جهدي املتواضع أهدي مثرة جهدي املتواضع أهدي مثرة جهدي املتواضع 

زات الظـــاهرة ، والبـــراهين معلـــم البشـــرية األول ذي األخـــالق الطـــاهرة ، المؤّيـــد بـــالمعج إلـــى •
  .محمدًا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابيه وتابعيه ، حبيب قلوبنارةالباه

 إلـى، مـن جعـل العلـم رأس مالـه، فلـم يبخـل علـيّ  إلـى النور الذي ينير لي درب النجاح، إلى •
  .والدي الحبيب...  من علمني حب العلم وشجعني بأن أسلك طريقًا به

ُكـِل  إلـى، ينبوع الصبر والتفاؤل واألمـل إلى، ميوحل... أدبي  إلى، وعلمي... حكمتي  إلى •
  .أمي الغالية ...من في الوجود بعد اهللا ورسوله

مــن علمــوني علــم  إلــى، مــن أثرونــي علــى أنفســهم إلــى، ســندي وقــوتي ومــالذي بعــد اهللا إلــى •
هــاني، هنــاء، ( إخــوتي وأخــواتي...  مــن أظهــروا لــي مــا هــو أجمــل مــن الحيــاة إلــى، الحيــاة

  .)، إيمان، ياسمين، عبداهللا، محمود، منيرة، أحمدحمدأدهم، سمر، م
بنـة عمـي رانيـة سـعيد غـاليتي وا الرفيقة والحبيبة والمعطاءة بال حدود والجـوهرة الثمينـة إلى •

  .حمادة
االستاذة الـدكتورة  من وقفت بجانبي ناصحة وموجه إلى، من كانت شمعة أنارت دربي إلى •

  .فتحية صبحي اللولو
  .أساتذتي الكرام ... منابع العطاء، وحملة القرآن، وورثة األنبياء، و رواد الفكر إلى •
   .األهل واألقارب واألصدقاء وكل من له حق علي ... من ساندوني بدعواتهم إلى •
  .الشهداء الكرام ... "فلسطين"من ضحوا بأرواحهم من أجل القضية المركزية  إلى •
  .لدراسةمن لم يبخلوا علّي بعلمهم وجهدهم إلتمام هذه ا إلى •

  

  إليهم جميعًا ُأهدي هذه الدراسة

  الباحثة                                                                                 
  سوزان حمادة
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، سـيدنا محمـد صـلى اهللا لصالة والسالم على إمام المرسلينالحمد هللا رب العالمين، وا

   :يوم الدين، وبعد إلىعلى آله وصحبه، ومن استن بسنته عليه وسلم ، و 
، وجحودهـا كفـر وضـالل رزقهم ليشـكروه، فجعـل الـنعم ظـاللخلق اهللا العباد ليذكروه و 
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، لإلسـالم فالحمـد هللا الـذي هـداني، ]3، 2/اإلنسـان) [اه

 إلىحيز الوجود فأسأله تع إلى، ثم أخرج بتلك الدراسة يل العلم والبيان، ألبحث وأتأملومّن علّي بسب
يـأ لـي أعـانني، ووفقنـي، وه، الـذي قبل كل شىء إلىي، فالشكر هللا تعأن ينفعني والمسلمين بما علمن

  .رة، ما مكنني من أداء هذا البحث، والقدمن أسباب الصحة، والعافية
َمْن َال َيْشُكُر النـاَس " : الحبيب صلى اهللا عليه وسلم القائل، واتباعًا لسنة إلىوبعد شكره تع 

لجــــامع الصــــغير ، والحــــديث صــــححه األلبــــاني فــــي كتــــاب صــــحيح ارواه الترميــــذي" ْشــــُكُر اللــــَه َال يَ 
، ، وعمـــادة الدراســـات العليـــاواألخـــالق الجامعـــة اإلســـالمية بغـــزةأقـــدم شـــكرًا لمنـــارة العلـــم  )1122\2(

عليـــان الحـــولي /األســـتاذ الـــدكتوروأخـــص بالشـــكر  ،وطـــرق التـــدريس ، وقســـم المنـــاهجوكليـــة التربيـــة
بـاحثين وطلبـة العلـم، أشكرهم جميعًا على جهودهم لتمهيد طريق الو  ،حفظهم اهللا وأساتذتها األفاضل

  .فجزاهم اهللا عنا كل خير
األسـتاذة  مشـرفتي إلـى أتقـدم بالشـكر والتقـدير الشـكر والعرفـان بالجميـلآيات وأسمى وبأرفع 

أن تكـــون مشـــرفتي علـــى هـــذه  وٕانـــه مـــن عظـــيم الفخـــر واإلعتـــزاز، فتحيـــة صـــبحي اللولـــو/ الـــدكتورة
ت بـه إلـي ولمـا أسـد، على ما بذلته من جهـد تي،لتفضلها علي بقبولها اإلشراف على رسال، و الدراسة

أســأل اهللا ســبحانه أن يعينهــا علــى  مــن نصــح وٕارشــاد وتوجيــه، حتــى نضــجت الدراســة وحــان قطافهــا،
، وأن يحرســها بعينــه التــي ال تنــام، مــة وأن يســدد علــى طريــق الحــق خطاهــاحمــل هــذه األمانــة العظي

، وجعلهـا ذخـرًا لطلبـة حفظهـا اهللا ورعاهـا لـم وأهلـهويكألها بكنفه الـذي ال يضـام، لتظـل مـن سـدنة الع
  .العلم

ــــدكتور : ألعضــــاء لجنــــة المناقشــــة الجزيــــللشــــكر وا ــــاد(ال ــــؤاد عي ــــدكتور )ف محمــــود (، وال
للـــذان أثريـــا البحـــث ، احفظهمـــا اهللا لتكـــرمهم بالموافقـــة علـــى مناقشـــة هـــذه الرســـالة، )الرنتيســـي

التمامــه وٕاخراجــه علــى  لهــم الفضــل علــيّ فكــان ، وتلمســا عثراتــه، لتصــفيته مــن الخلــل والزلــل
  .أفضل صورة



 ز 

 

ـــين كمـــا ال يفـــوتني أن أشـــكر  ـــهكـــٌل با الفضـــالءالســـادة المحكم ـــاموا  ســـمه ولقب الـــذين ق
وتوجيهــات فــي تحكــيم أدوات ولمــا بــذلوه مــن جهــد ووقــت ونصــائح ، كــيم أدوات الدراســةمشــكورين بتح

  .الدراسة
لما بذله من جهد في توفير كافـة  ؛دي عقلمج/ للدكتوركما وأتقدم بخالص الشكر والتقدير 

ــًا أثنــاء تطبيــق  دراســتي والــذي غمرنــي بلطفــه وشــملني بعلمــه أدوات اإلمكانــات التــي كانــت لــي عون
  .اصحًا فجزاه اهللا عني خير الجزاءومعرفته وكان ن

بالجامعـــة االســـالمية بغـــزة وموظفيـــه، وهنـــا  اإللكترونـــيوال يفـــوتني أن أشـــكر مركـــز التعلـــيم 
لمــا  بــالل النبــريص/ واألســتاذ، اإللكترونــيمــدير مركــز التعلــيم  رواد حمــاد /األســتاذالشــكر أخــص ب

تطبيـق أدوات الدراسـة فجزاهمـا اهللا كـل قدموه لـي مـن نصـائح وتـذليل كثيـر مـن الصـعاب فـي مرحلـة 
  .الخير

كما ال أنسى أن أشكر موظفي المكتبة المركزية الذين مدوا لي يد العون في الحصول علـى 
أدعـو اهللا أن يبـارك فـيهم  كتب والمراجع والدوريات والرسائل العلمية التي كنت أحتاجها في دراستيال

  .جميعاً 
جميـــع أفـــراد  إلـــىفإنـــه ال يســـعني إال أن أقـــدم عظـــيم الشـــكر واالمتنـــان واالعتـــراف بالجميـــل 

ِبُجـل باقـات  ، وكـم يسـعدني فـي هـذا المقـام أن أتوجـهانوه معي طوال إعداد هذه الرسالةأسرتي لما ع
، الرجــل الــذي شــرفني بأبوتــه والــدي الغــالي للرجــل الــذي تعجــز الكلمــات عــن وصــفهالشــكر والعرفــان 
، الـذي كـان أسـطورة التضـحيات فـي بـذل كـل الجهـد والعطـاء فـؤاد نبهـان حمـادة/ األستاذ المحاسب

علـى يومـًا بـأي في رعايتي ومساندتي وتشجيعي ألحقق ما أسمو إليـه فبـارك اهللا فيـه حيـُث لـم يبخـل 
  .أسأل اهللا أن يطيل بعمره ويمده بالصحة اللهم آمين ،شكل من أشكال الدعم المعنوي والمادي

راســتي حتــى أنجــزت والتــي صــحبت دعواتهــا الصــادقة د أمــي الحبيبــةوأخــص كــذلك بالشــكر 
  .الغالية سمر حمادة/ أختي وشقيقة عمريوال يفوتني أن أشكر  ، بحول اهللا وقوته

لما قدمته لي من  ؛ورسحر محمود عبد الفتاح سمّ / األستاذةكر خير خليلة لي وأود أن أش
      .أسأل اهللا أن يجعلنا أخالء في جنته كما جعلنا أخالء في دنياه مساندة

ـــم والدراســـة  ـــة العل ـــوأم روحـــي التـــي رافقتنـــي فـــي رحل ـــام أن أشـــكر ت وال يفـــوتني فـــي هـــذا المق
  .رانية سعيد حمادةنة عمي بصول على درجة الماجستير غاليتي واللح

علـى أكمـل وجـه مـن كما أتقدم بالشكر والعرفان لكل مـن كـان لـه فضـل إلتمـام هـذه الرسـالة 
أو بذل جهدًا إليصال هذه  ،أو قدم نصحاً  ،، ومن شجعنيقريب أو من بعيد، مباشر أو غير مباشر

  .ما وصلت إليه من نتائج إلىدراسة ال
  ن اهللا عونًا للفتى   فأكثر ما يجني عليه اجتهادهإن لم يكن م       :وأخيرًا أقول
  البـــاحثة                                                                                     
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  الفصل األول
  ة ـــية الدراســـخلف

  :ةــدمــــمق �
  

ثر كبير في تقدم الحياة البشرية وتطورها في كافة ميادين الحيـاة أنولوجي إن للتقدم العلمي والتك
ميــدان التربيــة والتعلــيم ومــا يتعلــق بهــذا الميــدان مــن جوانــب عديــدة ســواء فــي األهــداف أو  :ومــن أهمهــا

تشـرت الحواسـيب فـي حيـث إن ،الحاسـوب فـي التعلـيم اسـتخدامونـتج عـن ذلـك شـيوع  ،الوسائل أو الطـرق
  .اإلنترنتلما لها من مميزات وأهمها شبكة  ؛المدارسالجامعات و 

تأثير واضح وثورة كبيرة في عالم االتصاالت وتبادل المعلومات الهائلة  ولظهور شبكه اإلنترنت   
على مستوى العالم، وكان لهذا الظهور تطور متراكم لهذه المعلومات والحقائق منذ تسـجيلها أو رصـدها 

خدمات عظيمـة فـي مجـال االتصـال والتواصـل مـع العـالم بأسـره، والـذي  وحتى اآلن، بكل ما تحويه من
وذلـــك بفضـــل هـــذا الشـــيء الجديـــد " القريـــة الكونيـــة الصـــغيرة " أصـــبح مـــن مفرداتـــه الجديـــدة مصـــطلح 

  .)61: 2010والسرطاوي،  ،سعادة( اإلنترنتوالمتجدد باستمرار والذي يسمى 
يـات التـي كانـت تعـد فـي األمـس ، يـدرك أن التقنإن المتتبع للتطور الحاصل على تقنيات التعليم

مــا تــم إنتاجــه اليــوم مــن تقنيــات متطــورة، فــنحن فــي  إلــى، أصــبحت اليــوم محــدودة األداء بالنســبة ةحديثــ
توظيــف أفضــل الطــرق واألســاليب لتــوفير  إلــى تســارع معلومــاتي كبيــر، وبمــا أن التربــويين يســعون دائمــاً 

ن إلطلبـــة واهتمامـــاتهم وتشـــجيعهم علـــى تبـــادل اآلراء والخبـــرات، فـــبيئـــة تعليميـــة تفاعليـــه لجـــذب انتبـــاه ا
  .)318:  2010وعليان، ، اشتيوه( ل أحدث التقنيات وأكثرها كفاءة في تحقيق هذا الهدفمثّ ي اإلنترنت

 للبيئــة التعليميــة، ومشــكالً  المعلــم فــي الموقــع المرتجــى لــه بوصــفه مهندســاً  وقــد وضــع اإلنترنــت
فـي اسـتراتيجيات  نقلـة نوعيـة ، وأحـدثلنشـاطهم ومتابعاً  لطالبه، ومقوماً ومرشدا ً  ، وموجهاً اقف التعلملمو 

، والـــتعلم تفريـــد التعلـــيم والـــتعلم الجمـــاعي، والـــتعلم عـــن طريـــق االكتشـــاف إلـــى، ووجهـــت التعلـــيم والـــتعلم
ن، ن علـى أنفسـهم، نشـيطيالتعاوني، فالمعلم في هذه الطريقـة يحـاول أن يسـاعد الطـالب ليكونـوا معتمـدي

، وصــانعي مناقشــات، ومتعلمــين ذاتيــين، بــدل أن يكونــوا مســتقبلي معلومــات، فهــي بــذلك تحقــق مبتكــرين
، أبوريـا( النظريات الحديثة في التعليم المعتمدة والمتمركزة على المتعلم، وتحقق أسـلوب الـتعلم الـذاتي لـه

  .)4: 2010خشان، و 
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 توظيـــف اســـيب فـــي التعلـــيم خاصـــةً الحو  اســـتخدامأهميـــة ممـــا ســـبق تظهـــر أنـــه  :تشـــير الباحثـــةو 
ولكـــن الفائـــدة المرجـــوة مـــن وراء ، ولعـــل التكلفـــة الماديـــة لتجهيـــز المـــدارس والجامعـــات عاليـــة، اإلنترنـــت

  .تحقيقها كبيرة وتتماشى مع عصر المعلومات الذي نعيش فيه
تــوفر لألفــراد خــدمات "  اإلنترنــت" أن شــبكه المعلومــات الدوليــة  :)160: 2006(ويــذكر ربيــع 

وبالنسـبة للخـدمات التـي توفرهـا هـذه الشـبكة  ،كثيرة في مختلف المجاالت، الصناعية، التجاريـة والعلميـة
 بقـول) 160: 2006( ربيـع وقـد أكـدفي مجال التربية والتعلـيم كثيـرة، وعلـى درجـة كبيـرة مـن األهميـة ، 

ر العديــد مــن ، التــي تــوفّ نــتاإلنتر للتربــويين أن يســتخدموا شــبكه  نــه مــن المفــرح جــداً أ" :قــائالً  )الســويرث(
تعتبـــر وســـائل " فقـــال  )واتســـون( وقـــول ،"الفـــرص للمعلمـــين وللطـــالب علـــى حـــد ســـواء بطريقـــه ممتعـــة

  ".االتصاالت الحديثة من أهم األدوات التي استخدمتها في التدريس
أنـــه مـــع النمـــو الســـريع لالنترنـــت والتقنيـــات الرقميـــة، أصـــبحت  " :)15: 2005(ويشـــير الخـــان 

وتعطــي  ،للتعلــيم والــتعلم مــن بعــد وقويــاً  وعالميــاً  وتفاعليــاً  وديناميكيــاً  واقتصــادياً  ديمقراطيــاً  وســطاً الشــبكة 
لالنترنـــت بـــذلك فرصـــة لتطـــوير تقـــديم التعلـــيم والتـــدريب المتمركـــز حـــول المتعلمـــين، وفـــي الوقـــت الـــذي 

  ."يطلبونه
هميـــــة كبيـــــرة فـــــي احتلـــــت أ) اإلنترنـــــت(وممـــــا ســـــبق ذكـــــره تـــــرى الباحثـــــة أن شـــــبكة المعلومـــــات 

العلــم والبحــث خاصــة،آفاقا جديــدة  إلــىالنــاس عامــة والســاعين  مالمجتمعــات الحديثــة، حيــث فتحــت أمــا
وقهـا حـواجز ورحبة لإلطـالع علـى أحـدث المصـادر المعرفيـة فـي أي مكـان فـي العـالم، ومـن دون ان تع

  .المسافات وحدود الزمن
د المعلمين إعـدادًا علميـًا يمكـنهم مـن مواكبـة ولمواكبة هذا التطور فقد تطلب ذلك االهتمام بإعدا

زمــة للتعامــل مــع المنــاهج التغيــرات الســريعة مــن حــولهم ويســهم فــي تزويــدهم بالمهــارات والمعلومــات الال
تحســين ظــروف التعلــيم وتطــوير  إلــى، ومــا فيهــا مــن قــيم ومعــارف ومعلومــات ومهــارات تهــدف الحديثــة

، وهــذا مــا هــداف المقصــودة واآلمــال المنشــودةلكفيلــة بتحقيــق األالطرائــق والوســائل واألســاليب التعليميــة ا
أن من أهداف التعليم تعليم األفراد القادرين على التفاعل والتعامـل مـع "  )107: 1990( أكده القميص

  ."الحاسبات والسيطرة عليها في مختلف مجاالت الحياة 
خاصــة فــي اعــداه لتصــيم  لقــاهكمــا أن نجــاح المعلــم فــي مهنتــه يتوقــف علــى نــوع اإلعــداد الــذي ت

لــم القــادر علــى تحقيــق معظــم ، فــالمعلم المعــد إعــداد ســليمًا هــو ذلــك المعالــدروس التعليميــة االلكترونيــة 
، وأن هـــذا التصـــور إلعـــداد المعلـــم ال يعنـــي أن المعلـــم أصـــبح حرفيـــًا آليـــًا فـــالتعليم والـــتعلم عمليـــة أدواره

، فإنـه لـن يسـتطيع أن يـؤدي عملـه علـه يعـيش المهنـةعليـا تجإنسانية، فـإذا لـم يعمـل المعلـم بإيمـان وقـيم 
  ). 12:  1989الشيخ، جابر،(ق رسالته اإلنسانية النبيلة ويحق
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والبــرامج التعليميــة  ةاإللكترونيــوهنــاك عــدة دراســات أكــدت علــى أهميــة إنتــاج الــدروس التعليميــة 
التعــرف  إلــىوالتــي هــدفت ) 2007(التــي تخــدم عمليــة التعلــيم والــتعلم ومــن هــذه الدراســات دراســة عابــد 

) 2007( ، ودراسـة عقـلرمجـة لـدى معلمـي التكنولوجيـا بغـزةعلى فاعليـة برنـامج مقتـرح لتنميـة مهـارة الب
فـي تنميـة مهـارة تصـميم األشـكال المرئيـة المحوسـبة لـدى ) WebCT(فاعليـة برنـامج  إلـىوالتي هـدفت 

 إلـىوالتـي هـدفت ) 2005(بغزة ، ودراسة عودة  طالبات كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة اإلسالمية
التعرف على برنـامج مقتـرح لتـدريب معلمـي التكنولوجيـا للمرحلـة األساسـية العليـا فـي محافظـة غـزة علـى 

الكشـف عـن فاعليـة برنـامج  إلـى) 2005(، وكـذلك هـدفت دراسـة حسـن التقنيات التربويـةتصميم وٕانتاج 
  .تدريس التكنولوجيا لدى الطالبة المعلمةتقني لتنمية مهارة العروض العلمية في 

يم الـدروس التعليميـة ومن هنا ترى الباحثة أنه على القائمين على التعلـيم االهتمـام بمجـال تصـم
، وٕانتــاج العديــد مــن الــدروس التعليميــة التــي تخــدم جميــع المباحــث الدراســية، وذلــك مســاهمة ةاإللكترونيــ

  .تحقيق األهداف التربوية المنشودةوتوفير أحدث التقنيات ل. منها لالرتقاء بمستوى الطلبة نحو األفضل
يحدث التعلم بطريقة تعتمد بدرجة مـا علـى جهـد المسـتخدم وبتوجيـه مـن  اإللكترونيوفي التعليم 
ة التـدريس علـى ، ويتعـاون المتعلمـين مـع هيئـمعلومـات كجـزء مـن المقـرر التعليمـيالكمبيوتر أو شبكة ال

كمـا ) فـي أوقـات تفاعليـة متفاوتـة(أو غيـر تزامنيـة ) لتوقيـت الزمنـيفـي نفـس ا( تزامنيـةبطريقـة  اإلنترنـت
   .)32: 2009الغريب،، إسماعيل(وفير نفس النوعين معًا يمكن ت

وقد أكدت بحوث ودراسات عديدة ومتنوعة وخاصة تلـك التـي تقـارن نظـم التعلـيم عـن بعـد بـنظم 
ى الخـط وعـن بعـد تتسـم بالفاعليـة علـ اإللكترونيالتعلم التعليم الرسمي التقليدي وجها لوجه، أن التعليم و 

ها للطــرق والتكنولوجيــات المالئمــة للمهــام التعليميــة، حيــث يتــوافر تفاعــل اســتخدامالكفــاءة، خاصــة عنــد و 
تــوافر تغذيــة عكســية أو راجعــة ترتــد فــورا مــن  إلــىبــين الطالــب وزميلــه علــى الخــط وعــن بعــد، باإلضــافة 

  .)95: 2005وعمار،، الهادي( طالبه والعكس إلىالمعلم 
أثـر توظيـف الصـفوف االفتراضـية  إلـىوالتي أشارت  :)2011(ورومن هذه الدراسات دراسة سمّ 

فـــــي اكتســـــاب مفـــــاهيم الفقـــــه اإلســـــالمي لـــــدى طالبـــــات الـــــدبلوم المتوســـــط واتجاهـــــاتهم نحوهـــــا، ودراســـــة 
التصـــميم ثالثـــي  فـــي اكتســـاب مهـــارات )Moodel( فاعليـــة برنـــامج إلـــىوالتـــي أشـــار ) 2009(عاشـــور

عــن أثــر ) 2011(، كمــا وكشــفت دراســة رضــوانبالجامعــة اإلســالميةاألبعــاد لــدى طلبــة تكنولوجيــا تعلــيم 
ألدبـــي لـــدى فـــي تـــدريس البالغـــة علـــى تنميـــة التحصـــيل المعرفـــي والتـــذوق ا اإللكترونـــيالـــتعلم  اســـتخدام

التعلـيم المبـرمج  تخداماسـأثـر  إلـى) 1997(، كمـا توصـلت دراسـة األندنوسـيطالب الصف األول ثانوي
من مقرر األحياء علـى تنميـة التفكيـر الناقـد والتحصـيل الدراسـي " التنفس في االنسان"في تدريس فصل 

  .لدى تلميذات الصف األول الثانوي بمدينة مكة المكرمة
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أن المنتــديات تمثــل إحــدى أدوات التواصــل غيــر المتــزامن بشــبكة  :)2009( ويشــير عبــد الــرازق
بــادل األفكــار واآلراء وٕاجــراء الحــوارات والمناقشــات مــن خــالل االتصــال الكتــابي مــع إمكانيــة لت اإلنترنــت

حـد أعضـاء المشـتركين بالمنتـدى بطـرح موضـوع مـا أو أإرفاق الصـور التوضـيحية والفيـديو، حيـث يقـوم 
روح، ثم يقوم باقي األعضاء ذوي االهتمامات المشتركة بإبداء آرائهم حول الموضـوع المطـ ،سؤال معين

لـزمن إضـافتها حيـث يمكـن الرجـوع إليهـا فـي أي وقـت  والرد على السؤال، وتكون هذه الردود مرتبة تبعـاً 
  . منذ بدأ النقاش وحتى النهاية

  

أو غيــر  ،ولقــد أكــدت الدراســات علــى أهميــة تــوافر المناقشــات بــالمواقع التعليميــة ســواء المتزامنــة
للتحقق من أثـر الشـبكات  دراسةال ههدف هذحيث ت )2003(جيه و  لي يانغدراسة مثل دراسة  ؛متزامنةال

حيـث  )2006( جيمـي وأغـاييري دراسـة، كـذلك اإلنترنـتى أداء الطالب في التعليم عبر االجتماعية عل
هندســة التكنولوجيـــا فــي الـــدورات  بتــأثيَر منتــديات الُمناقشـــِة علــى مــدى تعلـــم الطــالّ معرفـــة  إلــى هــدفت

 ؛اول كل مؤسسة تعليمية إتاحة المنتديات لطالبها وألعضاء هيئة التدريسلذا تح ،التدريبية في الجامعة
حيــث يمكــن للمــتعلم عــرض موضــوع معــين وينتظــر مشــاركة  ،باعتبارهــا وســيلة تفاعليــة للتعلــيم والــتعلم

زمالئه وأساتذته فـي هـذا الموضـوع، وفـي نفـس الوقـت يـتمكن الطالـب مـن متابعـة الموضـوعات األخـرى 
ئـــه وأســـاتذته مـــع إمكانيـــة المشـــاركة بهـــا، كمـــا يمكـــن اســـتعراض صـــفحات المنتـــدى التـــي يعرضـــها زمال

إضـــافة  أو بمكـــان محـــدد كمـــا يســـتطيع أيضـــاً  ،والتعامـــل مـــع محتوياتـــه بحريـــة دون التقييـــد بـــزمن معـــين
  .الموضوعات والمشاركات داخل هذه الصفحات

  

ام فـــــي التعلـــــيم ركـــــن جـــــوهري وهـــــأداة مهمـــــة و  أن المنتـــــديات أصـــــبحت إلـــــى :الباحثـــــة وتشـــــير
عديــد الوتنميــة  ،جماعيــة تعاونيــة ةب فــرص بنــاء معــرفتهم الخاصــة بصــور حيــث تتــيح للطــالّ  ؛اإللكترونــي

  .بالتالي تلبي حاجاتهم في التعليمالمعرفية لديهم بطريقة تراعي فروقهم الفردية و من المهارات 
  

مـــادة المختـــارة بطريقـــة مـــا دفـــع الباحثـــة القيـــام بهـــذه الدراســـة التـــي تقـــوم علـــى أســـاس تـــدريس الم
ومعرفــة مـدى فعاليــة هـذه المنتــديات فـي تنميــة مهـارة تصــميم ) المضـبوطة -الحــرة (المنتـديات التعليميـة 

  .لدى طالبات كلية التربية بالجامعة اإلسالمية ةاإللكترونيالدروس 
  

 فـي ةوالمضـبوط الحـرة التعليميـة المنتـديات فاعليـة فـي ومن هنا جاءت هذه الدراسة التـي تبحـث
  .بغزة اإلسالمية بالجامعة التربية كلية طالبات لدى ةاإللكتروني الدروس تصميم مهارات تنمية
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  :مشكلة الدراسة �
  :تتحدد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة على السؤال الرئيس التالي    

  

المضبوطة في تنمية مهارات تصميم الدروس و لمنتديات التعليمية الحرة اما فاعلية 
  لدى طالبات كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة؟ ةترونياإللك

   
  :وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

  

ها فــــي تنميـــة مهـــارات تصــــميم اســـتخدامالمنتـــديات التعليميـــة الحــــرة والمضـــبوطة الممكـــن  مـــا - 1
 ؟ةاإللكترونيوس الدر 

 بالجامعــة التربيــة كليــة طالبــاتلــدى الواجــب تنميتهــا  ةاإللكترونيــمــا مهــارات تصــميم الــدروس  - 2
 ؟بغزة اإلسالمية

لمهـارات  بين متوسـط أداء الطلبـة فـي االختبـار المعرفـي إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  - 3
طريقـــة  -طريقـــة المنتـــدى الحـــر (طريقـــة التـــدريس  إلـــىتعـــزى  ةاإللكترونيـــتصـــميم الـــدروس 

 ؟)الطريقة التقليدية -ى المضبوط المنتد
بــين متوســط درجــات أداء الطلبــة فــي بطاقــة المالحظــة  إحصــائيةذات داللــة  هــل توجــد فــروق - 4

 -طريقـــة المنتـــدى الحـــر (طريقـــة التـــدريس  إلـــىتعـــزى  ةاإللكترونيـــلمهـــارات تصـــميم الـــدروس 
  ؟)الطريقة التقليدية -المضبوط  طريقة المنتدى

        
 :فروض الدراسة �

     

بين متوسـط أداء الطلبـة  )α ≥ 0.05(لة عند مستوى دال إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  - 1
طريقـة (طريقة التـدريس  إلىتعزى  ةاإللكترونيلمهارات تصميم الدروس في االختبار المعرفي 

 .)الطريقة التقليدية -طريقة المنتدى المضبوط  -المنتدى الحر 
بــين متوســط درجــات ) α ≥ 0.05(عنــد مســتوى داللــة  إحصــائيةال توجــد فــروق ذات داللــة   - 2

طريقـــة  إلـــىتعـــزى  ةاإللكترونيـــاء الطلبـــة فـــي بطاقـــة المالحظـــة لمهـــارات تصـــميم الـــدروس أد
 .)الطريقة التقليدية -ى المضبوط طريقة المنتد -طريقة المنتدى الحر(التدريس 
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  :أهداف الدراسة �
  : تحقيق األهداف التالية إلى تسعى هذه الدراسة   

 .ةاإللكترونية بناء قائمة بمهارات تصميم الدروس التعليمي )1
تنميــة مهــارات تصــميم الــدروس ها لاســتخدامالتعــرف علــى المنتــديات الحــرة والمضــبوطة الممكــن  )2

 .ةاإللكتروني
لمهــارات تصــميم الــدروس  االختبــار المعرفــيفـي  إن كــان هنــاك فــروق فــي أداء الطالبــاتمعرفـة  )3

 .في المجموعات التجريبية والضابطةطريقة التدريس  إلىتعزى  ةاإللكتروني
لمهــارات تصــميم الــدروس فــي بطاقــة المالحظــة  البــاتأداء الطإن كــان هنــاك فــروق فــي معرفــة  )4

  .في المجموعات التجريبية والضابطةطريقة التدريس  إلىتعزى  ةاإللكتروني
  

  :أهمية الدراسة �
  : تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية 

     

فــي التــدريس الجــامعي مــن خــالل  ةلكترونيــاإلالدراســة طريقــة جديــدة تواكــب االتجاهــات  تقــدم قــد )1
 .ت التعليمية الحرة والمضبوطةتوظيف المنتديا

واالتجـــاه نحـــو الطرائـــق  ،تســـاعد المعلمـــين علـــى التوجـــه نحـــو تنويـــع طرائـــق التـــدريس التقليديـــةقـــد  )2
 .التكنولوجية كمدخل أساسي ومحفز للتعليم

مسـاق تطبيقـات حاسـوب تربويـة لمواكبـة في إعداد وتدريس  اإللكترونيالتعليم تستخدم الدراسة قد  )3
االتجاهــات الحديثــة فــي التعلــيم الجــامعي ممــا يفيــد حاجــات المعلمــين والمتعلمــين بطريقــة تراعــي 

 .     بالتالي تلبي حاجاتهم في التعليمفروقهم الفردية و 
لتعامل إلعدادهم ل المهارات الحاسوبيةفي تزويد الطلبة بقدر مناسب من  تسهم الدراسة الحاليةقد  )4

 .مع المتغيرات المتسارعة في العالم
على تفعيل دور التواصل الشبكي في مجـاالت الـتعلم واكتسـاب المهـارات  تركز الدراسة الحاليةقد  )5

الــتعلم بحيــث ال تقتصــر علـــى  وبالتــالي توســيع عمليـــة األدائيــة والمعرفيــة فــي العلـــوم التكنولوجيــة
 .     م شامل وفي أي زمان ومكانالتعلي و زمان بل ستساعد على أن يكونمكان أ

كمســـاعد أساســـي فـــي عمليـــة  اإللكترونـــيتســـاعد هـــذه الدراســـة فـــي تفعيـــل وتنميـــة دور التعلـــيم قـــد  )6
وبالتالي هـي تخـدم بـذلك المعلـم فـي تسـهيل عمليـة التعلـيم والطالـب فـي  التعليم الحالي والمستقبلي

ء الــتعلم عــن طريــق أدوات التعلــيم ســهولة تلقــي العلــم لمــا فــي ذلــك مــن متعــة يجــدها المــتعلم أثنــا
 .المتنوعة اإللكتروني
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 :  دود الدراسةــــح �

تكنولوجيــا تعلــيم  مســاقمــن  )PowerPoint(بوربوينــتس برنــامج يدر تــالدراســة علــى  اقتصــرت 
خـالل الفصـل الدراسـي تكنولوجيـا تعلـيم  من الجامعة االسالمية فـي مسـاقلطالبات كلية التربية  وتدريسه

حتـــــى  )م2012\4\1(لمـــــدة ســـــتة أســـــابيع مـــــن تـــــاريخ  )م 2011/2012(لعـــــام الدراســـــي الثـــــاني مـــــن ا
 المضـبوطةو  تم تدريسها بواسـطة المنتـديات التعليميـة الحـرةو ، بغزةبالجامعة اإلسالمية  )م2012\5\13(

 .والطريقة المعتادة

  :مصطلحات الدراسة �

يـة الحـرة والمضـبوطة فـي تنميـة المنتـديات التعليم اسـتخدامهي مدى الكسـب الـذي يحدثـه : الفاعلية .1
 .سالميةلبات كلية التربية في الجامعة اإللدى طا ةاإللكترونيمهارات تصميم الدروس التعليمية 

تيســر النقــاش  متــزامنالغيــر  اإللكترونــيالتعلــيم  أداة اتصــال مــن أدواتهــي  :المنتــديات التعليميــة .2
ار بـين كافـة المتعلمـين عـن بعـد وفـي وتعمـل علـى  تبـادل األفكـ ،مباشـرة  غيـر بطريقـةمجموعات لل

 تغذيـة مرتـدة حـول موضـوع يعمل المعلم موجـه مـن خـالل تقـديمو  األوقات التي يرونها مناسبة لهم،
 .، وتساعد على إجراء جلسات عصف ذهني غير متزامن بين المتعلمين والمعلممعين

تيســر  متــزامنالغيــر  ونــياإللكتر التعلــيم  أداة اتصــال مــن أدواتهــي  :المنتــديات التعليميــة الحــرة .3
وتعمل على  تبادل األفكـار بـين كافـة المتعلمـين عـن بعـد  ،مباشرة غير بطريقةمجموعات النقاش لل

 ،ر للعمليــة التعليميــةميســموجــه و ويكــون دور المعلــم فيهــا  ،وفــي األوقــات التــي يرونهــا مناســبة لهــم
داعمــة للــدرس موضــوعات  ضــافةدوره االلتــزام بحــل الواجبــات وكــذلك الطالــب هنــا يمكنــه إ والطالــب

 .وعمل إثراء للمادة التعليمية أو يمكنه طرح خبره جديدة

تيسر  متزامنالغير  اإللكترونيالتعليم  أداة اتصال من أدواتهي  :المنتديات التعليمية المضبوطة .4
تبـادل األفكـار بـين كافـة المتعلمـين عـن بعـد  وتعمـل علـى ،مباشـرة غيـر بطريقةمجموعات النقاش لل

موجــه  فــي المنتــديات الحــرة كمــاا ويكــون دور المعلــم فيهــ ،ي األوقــات التــي يرونهــا مناســبة لهــموفــ
دون السماح فقط دوره االلتزام بحل الواجبات باإلجابة مرة واحدة  والطالب ،ر للعملية التعليميةميسو 

 .أو طرح أي خبرات جديدة له بإضافة اثراءات للدرس

 .مارسة مهام محددة بدقة وسرعة وٕاتقانمعلى قدرة الطالبات  هي :المهارة .5
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 اســتخدامقــدرة الطالبــة علــى إنشــاء دروس تعليميــة ب :ةاإللكترونيــمهــارة تصــميم الــدروس التعليميــة  .6
وٕاضافة الـنص وٕادراج صـوت وصـورة وأفـالم وتحريـك الشـرائح وٕاضـافة المراحـل االنتقاليـة الحاسوب 

تقاس بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة ، و على أسس وقواعد صحيحةبواسطة برنامج البوربوينت 
 .باالختبار المعرفي والدرجة التي تحصل عليها ببطاقة المالحظة

هـــي دروس تعليميـــة يـــتم تصـــميمها مـــن قبـــل الطالبـــات بواســـطة : ةاإللكترونيـــالـــدروس التعليميـــة  .7
 .برامج إلكترونية لتحقيق هدف تربوي بسهولة ويسر استخدامالحاسوب ب

كلية التربيـة بالجامعـة اإلسـالمية  يدرسن فيطالبات  هن :بية بالجامعة اإلسالميةكلية التر طالبات  .8
 .والمسجالت لمساق تكنولوجيا تعليمبالمستوى الثالث بغزة 

  

������� 
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 انيـــل الثــــالفص
 ريــــــــــار النظــــــــــاإلط

  

  

 اإللكترونيالتعليم : المحور األول  �
  

 المنتديات التعليمية: المحور الثاني  �
   
 ةاإللكترونيالتعليمية الدروس تصميم : المحور الثالث  �
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  الفصل الثاني
  ـــار النظــــريـاإلط

  

    

يتميــز العصــر الحــالي بالســرعة والتطــور العلمــي والتكنولــوجي فــي كافــة مجــاالت الحيــاة العلميــة 
 مـام،األ إلـىمـي والتكنولـوجي خطـوات واسـعة والنظرية والتطبيقيـة، ولقـد دفـع الحاسـوب عجلـة التقـدم العل

أضـــافت الثـــورة الحاســـوبية الكثيـــر مـــن الطاقـــات واإلمكانيـــات لكافـــة العلـــوم التطبيقيـــة واإلنســـانية،  حيـــث
ية والتجاريــة واالجتماعيــة وأصــبح الحاســوب يســتعمل فــي تنفيــذ العديــد مــن التطبيقــات العلميــة والصــناع

  .وغيرها
جهة الحيـاة المعاصـرة والمسـتقبلية، كـان إعداد األجيال الشابة لمواولما كانت مهمة التعليم هي  

جهزة المسؤولة عـن التعلـيم أن تباشـر بإعـداد هـذه األجيـال بمـا يتناسـب ومعطيـات العصـر على األ لزاماً 
ـــــــأتي مقـــــــدمتها إدخـــــــال الحاســـــــوب  ـــــــىالتـــــــي ي ـــــــه أصـــــــبح ضـــــــرورة حضـــــــارية دراســـــــةمنهـــــــاج ال إل ، ألن

  ).2008:10البابا،(
إلعــادة النظـر فـي الــنظم  جـد العــاملون والمهتمـون فـي التربيــة والتعلـيم ضـرورة ملحـةومـن هنـا و  
إعــادة النظـــر فــي التعلـــيم ومنــاهج الدراســـة  إلـــىالتقـــدم العلمــي والتكنولـــوجي قــد أدى  نأحيــث ، التربويــة

تفكيـر ، والتركيـز علـى ال، وتنمية التفكير العلمي، والـتخلص مـن التلقـينمواد وأساليب التدريسلمختلف ال
ن المعرفـة ومـن التقنيات التعليمية الحديثة في التعليم، لتسهم فـي تزويـد المـتعلم بقـدر مـ استخدام، و الناقد

، وتساعد فـي معالجـة الزيـادة الكبيـرة فـي إعـداد المتعلمـين وتسـهم فـي المهارات الضرورية، وتنمي تفكيره
لى التكنولوجيا ومستحدثاتها وكان مـن بـين في عالم يعتمد ع منتجاً  إعداده االعداد الالزم ليكون عنصراً 

  . الحاسوب والبرامج التعليمية المحوسبة في التعليم استخدامهذه الوسائل والتقنيات الحديثة 
، كـان القـائمون عليهـا يعتبرونهـا اإلنترنـتأنه عنـدما ظهـرت شـبكة  :)5: 2008(ويرى عزمي  

مراكــز البحــوث والمعاهــد العلميــة المختلفــة ولــم  حــدى الطــرق الســريعة لتبــادل المعلومــات والبيانــات بــينإ
وٕاذا كـان  ،يكن في ذهنهم على االطالق أن تصبح في يوم من االيام علـى النحـو التـي هـي عليـه حاليـاً 

رض، فهو بالتالي على دعوة لالستفادة من امكانيات هذه الشـبكة عليم من بين أهم الرساالت على األالت
  .وهذا ما حدث بالفعل
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 اإللكترونيالتعليم : ولالمحور األ  �
  

 :الحاسوب في التعليم استخدام •
  

ه فــــإن اإلعــــداد للمجتمــــع لمــــا كــــان مــــن أهــــداف التعلــــيم إعــــداد الفــــرد ليــــتالءم مــــع بيئتــــه وواقعــــ
علــى التفاعــل والتعامــل مــع نظــم  يتطلــب إعــداد الفــرد ليكــون قــادراً ) مجتمــع التقنيــات الجديــدة(المســتقبلي

يطرة عليهـــا فـــي شـــتى مجـــاالت وخصائصـــها وأشـــكالها ووظائفهـــا والســـالحاســـوب مهمـــا إختلفـــت أنواعهـــا 
، وســـيكون الجهـــل بأساســـيات المعلوماتيـــة عائقـــا كبيـــرا يقـــف فـــي وجـــه الحصـــول علـــى عمـــل مـــا الحيـــاة

  .العامة والخاصة في مختلف المؤسسات واإلدارات مستقبالً 
، وهو برنامج "سوبس"، و"ويلسون"، و"أتكنسون"الحاسوب على يد كل من  ظهر التعليم بمساعدة

في مجاالت التعليم كافة، يمكـن مـن خاللهـا تقـديم المعلومـات وتخزينهـا ممـا يتـيح الفـرص أمـام المـتعلم، 
وعلـى الـرغم مـن انتشـار هـذه  ،، أو التوصـل لنتيجـة مـن النتـائجيكتشف بنفسه حلول مسـألة مـن مسـائلل

ة تكـــاليف إعـــدادها، وٕاغفالهـــا لعنصـــر التفاعـــل ، إال أن زيـــادفـــي أول األمـــر كبيـــراً  واســـعاً  البـــرامج انتشـــاراً 
من أسباب التقليل من أهميتها كأسلوب من أساليب التعليم الفردي  البشري بين المعلم والمتعلم كانا سبباً 

  ).37: 2006 مهدي، ،الخزندار(في البيئة العربية 
  

  :الحاسوب في التعليم استخدامأسباب ومبررات  •
أنه ثمة العديد من األسباب والمبررات التي تدعو ) 313: 2007(يرى كل من استيتية وسرحان

  :الحاسوب في التعليم وهي استخدامضرورة  إلى
وخاصــة بعــد تطــور  ،مى هــذا العصــر عصــر ثــورة المعلومــاتيســ: النفجــار المعرفــي وتــدفق المعلومــاتا  )1

رجاعها عنــد البحــث عــن وســيلة لحفــظ هــذه المعلومــات واســت إلــىنســان ، ممــا دفــع اإلوســائل االتصــاالت
 .تباره أفضل وسيلة تؤدي هذا الغرضالضرورة، وظهر الحاسوب باع

ذلــك ألن هــذا العصــر هــو عصــر الســرعة، ممــا و : الســرعة فــي الحصــول علــى المعلومــات إلــىالحاجــة   )2
، وكما كان ذلك بأسرع وقت وأقل مع هذا الكم الهائل من المعلوماتالتعامل  إلىنسان بحاجة يجعل اإل

 .نا من تحقيق أهدافنا، وكان الحاسوب أفضل وسيلة لذلكجهد فإنه يقرب



- 13 - 

 

تقـان حيث يتميز الحاسوب بالدقـة واإل: أداء العمليات الرياضية المعقدة تقان فيالمهارة واإل إلىالحاجة   )3
 .داء جميع أنواع العمليات الحسابية المعقدةأ، كما يتميز بالقدرة على والسرعة

يدي العاملـة المـاهرة ب أداء أعمال مجموعة كبيرة من األالحاسو حيث يستطيع  :توفير العنصر البشري  )4
وذلك لسهولة إدخال المعلومات واسترجاعها من خالل الحاسوب فـي كافـة  ؛دراية والفنيةعمال اإلفي األ

 .الميادين، ومنها ميدان التربية والتعليم
فـي  مهمـاً  للحواسـيب دوراً  حيـث أثبتـت البحـوث والدراسـات أن :اد الحلول لمشكالت صعوبات التعلمايج  )5

، أو مـن يواجهـون لدى من يعـانون مـن تخلـف عقلـي بسـيطالمساعدة في حل مشكالت صعوبات التعلم 
 .مشكالت في مهارات االتصال

 .وذلك بتهيئة الطالب لعالم يتمحور حول التقنيات المتقدمة: تحسين فرص العمل المستقبلية  )6
وجمـــع البيانـــات وتحليلهـــا ، والتفكيـــر، ل فـــي حـــل المشـــكالتتتمثـــ: تنميـــة مهـــارات معرفيـــة عقليـــة عليهـــا  )7

 .وتركيبها
  

  :الحاسوب في التعليم استخداموترى الباحثة أنه من أهم مبررات 

 .لكي يتعامل مع بعض تطبيقاته ؛قدر مناسب من ثقافة الحاسوب ومهارة التعامل إلىيحتاج الطلبة  •
كثــر فائــدة وأهميــة مــن ذي قبــل، ويجــذب إليـــه يجعــل أســلوب الــتعلم بمســاعدة الحاســوب فــي المدرســـة أ •

 .نجازسهم على العمل واإلالطلبة ويحمّ 
لــبعض المشــكالت التــي استعصــى حلهــا علــى المعلــم باألســاليب التقليديــة كــالفروق  ن يكــون حــالً أيمكــن  •

 .الفردية وزيادة عدد الطالب وقلة الوقت المخصص لدراسة بعض الموضوعات الدراسية
ــــوتر للمؤسســــات العامــــة والخاصــــة، كــــالبنوك متعــــددة الناجحــــة التــــي يؤديهــــا النتيجــــة لــــألدوار الو   • كمبي

م إخضــاع الكمبيــوتر ثــ، والــدوائر الرســمية وغيرهــا ،، والمستشــفيات وشــركات الطيــران والفنــادقوالشــركات
 :)185: 2005الكلوب،( ي والتعليمي في المجاالت التاليةللعمل التربو 

 

  .هج والنشاطات التعليمية المنهجيةلتعليم المبرمج لمواد المناالتعلم الذاتي عن طريق ا: أوالً 
  .التعليمية كالمدارس والجامعات والوزارات إجراء األعمال الفنية للمؤسسات: ثانياً 
  .تنسيق العمل اإلداري بالمؤسسات التعليمية: ثالثاً 
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  : اإلنترنتمفهوم  •
  :بعضهاتعريفات عديدة وكثيرة وستكتفي الباحثة بذكر  إلنترنتل

أنهـــا شـــبكة دوليـــة واســـعة مكونـــة مـــن عـــدة كمبيـــوترات متصـــلة  :)17: 2003( يعرفهـــا زهـــران
  .، يتم تبادل المعلومات من خاللهاببعضها بعضاً 

انهــا عبــارة عــن شــبكة ضــخمة مــن شــبكات الحاســوب الممتــدة : )511: 2001( ويعرفهــا الحيلــة
  .رضية بكافة دولهاعبر الكرة األ

م حريــــة كبـــر شــــبكة تـــربط األجهـــزة عبــــر العـــالم وتــــوفر لهـــأهــــي  :)21: 2012(وتعرفهـــا فـــوره 
  .التواصل وتبادل المعلومات

  

  :بالعديد من التعريفات منها) 99: 2011(ويعرفها قطيط 
 .شبكة ضخمة من أجهزة الحاسوب اآللي المرتبطة ببعضها البعض والمنتشرة حول العالم .1
 .لعالم لتبادل المعلومات فيما بينهامجموعة من الشبكات المتصلة ببعضها البعض حول ا .2
 .مجموعة من الحواسيب بشبكة واحدة منظومة عالمية تربط .3
، ممـــا يســـهل مـــن عمليـــة تصـــال أجهـــزة الحاســـوب ببعضـــها الـــبعضالشــبكة العالميـــة القائمـــة علـــى ا .4

 .أماكنهمالتواصل وتبادل المعلومات بين األفراد باختالف 
  

عبــارة عــن شــبكة ضــخمة مــن  أنــه اإلنترنــتتعــرف  لباحثــةا، فــإن علــى التعريفــات الســابقة وبنــاءً 
قــوم بتبــادل المعلومــات فيمــا أجهــزة الحاســب اآللــي المرتبطــة ببعضــها الــبعض والمنتشــرة حــول العــالم وت

  .بينها
يــأتي علــى رأس شــبكات المعلومــات  اإلنترنــتأن  :تــرى الباحثــةومــن حيــث الضــخامة واألهميــة 

 اإلنترنـتن متصـفح أويجـب مالحظـة  ،ألجهـزة الضـخمة المعقـدةالشخصـية واالتي تربط بـين الحاسـبات 
)Web Browsers( البيانـــات التــــي توجـــد علــــى  إلـــىوتســـهل الــــدخول  اإلنترنـــتتـــربط المســــتخدمين ب

وتسـمح بتنقـل  حيث تربط متصفحات الشبكة الحاسـبات البعيـدة مكانيـاً  ،حاسبات آخرى في أماكن بعيدة
  .المعلومات بين الحواسيب المختلفة
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  :في دول العالم اإلنترنت استخدامنبذة عن أهمية  •
  

ولكـن  ،يـة شـبكة عسـكرية لألغـراض الدفاعيـةفـي الواليـات المتحـدة األمريك اإلنترنـتبدأت شبكة 
جعلهــا شــبكة  –فــي أمريكــا وخارجهــا  –بانضــمام الجامعــات األمريكيــة ثــم المؤسســات األهليــة والتجاريــة 

العــالم لــذا كانــت هــذه الشــبكة المســاهم الرئيســي فيمــا يشــهده  ؛ةميــة تســتخدم فــي شــتى مجــاالت الحيــاعال
ـــالنظر  ،اليـــوم مـــن انفجـــار معلومـــاتي المعلومـــات الموجـــودة علـــى الشـــبكة  إلـــىســـهولة الوصـــول  إلـــىوب

. مضافًا إليها المميزات األخرى التي تتمتع بها الشبكة فقد أغرت كثيرين باالستفادة منها كـل فـي مجالـه
حتـــى أن بعـــض الجامعـــات  ،ها فـــي مجـــال التعلـــيماســـتخدامربويـــون الـــذين بـــدءوا بمـــن جملـــة هـــؤالء، الت

الطــــرق التقليديــــة  إلــــىإضــــافة  اإلنترنــــتاألمريكيــــة وغيرهــــا، تقــــدم بعــــض موادهــــا التعليميــــة مــــن خــــالل 
  ).84: 1999الفنتوخ،  ،السلطان(

  

 :في التعليم اإلنترنت استخدام •
الت يوجد أمامنا وليس خلفنا وفي هـذا دليـل واضـح إن التأثير الحقيقي لثورة المعلومات واالتصا

لتحسين العملية  ؛ن التطور في التقنية واالتصال سوف يجعل العالم خلية عمل، وٕانتاج، وتجاربأعلى 
االتصــــاالت  نأحيــــث والوصــــول مــــن خاللهــــا لتطــــوير المنــــاهج وطــــرق التــــدريس،  ؛التعليميــــة، والرقــــي

  .تغيير ونمو المجتمعات وترابطها وتقدمها لىإارف عليها في الوقت الحاضر تؤدي المتع
، والتقنيات التي قربت المسافات بين الدول، وسـهلت ور المعلوماتي الذي عم هذا الكونإن التط

، أن انتقـال التقنيـة مـن مكـان آلخـر ، كمـاالتعلم والتحاور بالصـوت والصـورة رتاالتصال فيما بينها، يسّ 
ئــق جعلــت التعلــيم المســتفيد األكبــر مــن هــذا التطــور فــي تفعيــل بمــا تحملــه مــن إيجابيــات وســلبيات وعوا

، عدم توافر الدافعية لـدى الطـالب للـتعلم :، لعدة أسباب منهاتعلم بعد أن مر بفترة جمود طويلةعملية ال
وهــي امتــداد  اإلنترنــتوحــين ظهــرت  ،وعــدم تــوافر المعلمــين ،، قلــة المبــاني والفصــولكثــرة عــدد الطــالب
، بمــا قدمتــه مــن غلــب علــى الكثيــر مــن تلــك الصــعوباتنــت مــن التّ مكّ حيــث تومــاتي للغــة العصــر المعل

  .تسهيالت واسعة للعملية التعليمية بكافة أبعادها
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  : في التعليم اإلنترنت استخدامأسباب  •
  :في التعليم اإلنترنتالتي تجعلنا نستخدم  الرئيسةمن أهم األسباب ) 382: 2005( يرى الحيلة

 .، من مختلف أنحاء العالمللقدرة في الحصول على المعلومات قعيامثال و  اإلنترنت )1
نــه إف اإلنترنــتلكثــرة المعلومــات المتــوافرة عبــر  نظــراً  ؛علــى الــتعلم التعــاوني الجمــاعي اإلنترنــتيســاعد   )2

طريقــة العمــل الجمــاعي بــين الطلبــة،  اســتخدام، لــذا يمكــن علــى الطالــب البحــث فــي كــل القــوائم يصــعب
 .الطالب ما تم التوصل اليه يجمع، ثم ب بالبحث في قائمة معينةم كل طالحيث يقو 

 .ل بالعالم بأسرع وقت وبأقل تكلفةعلى االتصا اإلنترنتيساعد   )3
بــة كبيــرة هــي بمثابــة مكت اإلنترنــت، ذلــك أن تــوفير أكثــر مــن طريقــة فــي التــدريس ، علــىاإلنترنــتيســاعد  )4

، بعـض البـرامج التعليميـة اإلنترنـتكما يوجـد فـي ، سواء أكانت سهلة أم صعبة تتوافر فيها جميع الكتب
 .باختالف المستويات

 

يتطلب فرض صياغة قناعات تربوية  جديداً  وتقنياً  علمياً  أوجد واقعاً  اإلنترنتأن  :وترى الباحثة
، وٕاعــادة النظــر فــي الواقــع التربــوي الموجــود وٕاعــادة االســتفادة منهــا فــي مجــال التعلــيم جديــدة حــول آليــة

يرة عصــــر تضــــاعف المعرفــــة لمســــا ؛اإلنترنــــتخطيطــــه مــــن خــــالل االســــتفادة مــــن إمكانــــات تشــــكيله وت
لطالب فـي االعتمـاد علـى ضمن المنظومة التربوية سوف يدعم قدرة ا اإلنترنتدمج  نأحيث  ؛ومواكبته

الـب واإلداري والمؤسسـة ، ويبرز قدرات المعلم االبداعية مما سينتج عنه تغيير فـي دور المعلـم والطذاته
  .حسين العملية التعليمية التعلمية، مما يعمل على تلتعليميةا
  

 :اإلنترنت استخداممعيقات  •
ومزاياه العديده، فإنه كغيـره مـن طرائـق التعلـيم  اإللكترونيعلى الرغم من حماس المربين للتعليم 

ر ، عـام)166:  2008(ويرى دومي والشـناق  اآلخرى يواجه بعض الصعوبات والمعوقات عند تنفيذه،
  : أن أهم هذه المعوقات) 71:  2007(

 .امل التكلفة في الصيانة واإلنتاجع )1
 .ليمي مهمإضعاف دور المعلم كمؤثر تربوي وتع إلىيؤدي  اإللكترونيالتعليم  )2
 .مهارات القراءة وهي قيمة تربويةعادات و  اإللكترونيقد يلغي التعليم  )3
  .لمسات إنسانية بين الطالب والمعلم إلىاج ، وهو يحتللنواحي الواقعية اإللكترونيليم يفتقر التع )4

  

  :في التعليم اإلنترنت استخداممن معيقات أن ) 110: 2001(ويرى قطيط 
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  التكلفة المادية : أوالً 
لتطــور  ونظــراً ، ، وحواســيب معينــةلشــبكة لخطــوط هــاتف بمواصــفات معينــةيحتــاج تأســيس هــذه ا   

كمــا أن بعــض المؤسســات ال  ،لمؤسســات التعليميــةآخــر علــى ا جهــزة فــإن هــذا يضــيف عبئــاً البــرامج واأل
، ثم إن مالحقة التطور مطلب أساسي مـن مطالـب القـرن، ن توفر هذا من خالل سنوات قليلةأتستطيع 

  .هذا بعين االعتبار إلىولهذا البد من النظر 
  

  

  المشاكل الفنية: ثانياً 
غيـــره مشـــكلة تواجههـــا  يعـــد االنقطـــاع أثنـــاء البحـــث والتصـــفح وٕارســـال الرســـائل لســـبب فنـــي أو

، وقد الشبكة إلىالرجوع مرة آخرى  إلىمما يضطر المستخدم  ،المؤسسات التعليمية في الوقت الحاضر
  .عملية بحث جديدة إلىيفقد البيانات التي توصل اليها أو تحتاج 

  

  اللغة: ثالثاً 
باللغـة  اإلنترنـتفـي ألن معظم البحوث المكتوبـة  نتيجة لمحدودية المراجع باللغة العربية، ونظراً 

نجليزية فإن االستفادة الكاملة من هذه الشبكة ستكون من نصيب من يتقن اللغـة االنجليزيـة أو لغـات اإل
  .برامج الترجمة الموجودة على الشبكة نفسها استخدامآخرى، إال أنه يمكن التغلب على ذلك ب

  

  األماكن الممنوعة  إلىالدخول : رابعاً 
بعض المواقـع التـي  إلىهذه الشبكة بشكل مطلق، منها الدخول  ستخدامامام أتوجد عوائق تقف 

وللحــد مــن هــذا قامــت بعــض المؤسســات التعليميــة  ،األخــالقالرذيلــة ونبــذ القــيم والــدين و  إلــىتــدعو إمــا 
 .تمنع الدخول لتلك المواقع )Firewall(بوضع برامج خاصة أو ما يسميه البعض بحاجز الحماية 

  

  معلومات موثوقية ال: خامساً 
 يعتقــدون اإلنترنــتأن البــاحثين عنــدما يحصــلون علــى المعلومــة مــن  إلــىأشــارت نتــائج البحــوث 

أو علــى األقــل  ،بصــوابها وصــحتها، وهــذا خطــأ فــي البحــث العلمــي ذلــك أن هنــاك مواقــع غيــر معروفــة
ات والدراسـات ولهذا على الباحثين والمستخدمين للشبكة بأن يتحروا الدقة ومدى موثوقية البيانـ ؛مشبوهة

  .والحكم عليها قبل اعتمادها
  

  اإلنترنتالحاسوب و  استخداماتجاهات المعلمين نحو : سادساً 
فــي التعلــيم مــن قبــل المعلمــين ويعــود ذلــك ألســباب  اإلنترنــت اســتخداميوجــد حقيقــة عــزوف عــن 

  :منها
 .عدم الوعي بأهمية هذه التقنية �
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 .ستخدامعدم القدرة على اال �
 .بالحاسو  استخدامعدم  �

الحاســوب  اســتخدامضــرورة وضــع بــرامج تدريبيــة للمعلمــين خاصــة بكيفيــة  إلــى لــذلك تــتم الــدعوى دائمــاً 
  .هذه التقنية في التعليم استخدام، وعن كيفية اإلنترنتاآللي و 

ن كــل مشــروع جديــد تعترضــه معوقــات وصــعوبات تحــد مــن فاعليتــه أ :تــرى الباحثــةوممــا ســبق 
لمجتمــع وقيمــه مــا يتعــارض مــع مبــادئ ا ة إذا مــا رافــق هــذا المشــروع، وخاصــوأهميتــه، وتقلــل مــن فوائــده

أخــذت فـــي  اإلنترنــت اســـتخدام، ولكــن كـــل هــذه المعوقــات والصـــعوبات التــي تواجــه وأخالقياتــه وعاداتــه
وٕامكانيــة حجــب أو تنقيــة المواقــع  ،اإلنترنــتالــزوال مــع التقــدم العلمــي فــي تكنولوجيــا شــبكات االتصــال و 

كما أن المتابعة المستمرة من جانب  ،اإلنترنتأعطى آفاقا جديدة وآمنة للتعامل مع مما  ،مرغوبةالغير 
فـي التعلـيم تسـهم فـي التغلـب علـى هـذه الصـعوبات وتحقيـق األهـداف  اإلنترنـت اسـتخدامالمسئولين عن 

  .اإلنترنتشبكة  استخدامالتربوية المطلوب تحقيقها من 
  

  :اإلنترنتأنشطة التعلم عن طريق  •
  : ، منهااإلنترنتعديدة ألنشطة التعلم عن طريق  ةأن هناك أنشط) 15: 2005(ان ر الخيشي

 ).web-Based Learning :WBL( الشبكة استخدام، والتعلم باإللكترونيالتعلم  - 
 ).web-Based Instruction-WBI( اإلنترنت استخدامالتعليم ب - 
    web-Based  .(Training-WBT( اإلنترنت استخدامو ب الشبكة، استخدامالتدريب ب - 
  ).Distributed Learning-DL(التعلم الموزع  - 
 ).Advanced Distributed Learning-ADL(التعلم الموزع المتقدم  - 
 ).On-line Learning-OL(والتعلم من بعد، والتعلم المباشر  - 
 ).Mobile or M-learning( والتعلم المتنقل - 
 ).Nomadic Learning(التعلم المتجول  - 
 ).Remote Learning(نائي والتعلم ال - 
 ).Off-site Learning(جامعي _ والتعلم الخارجي  - 
  ).a learning :anytime , anyplace, anywhere( التعلم بأي زمان وأي مكان - 

  

ــةوممــا ســبق تــرى  والتقنيــات الرقميــة، أصــبحت الشــبكة  إلنترنــتأنــه مــع النمــو الســريع ل :الباحث
 إلنترنـتوتعطـي ل، ميكيًا وتفاعليًا وعالميـًا وقويـًا للتعلـيم والـتعلم مـن بعـدوسطًا ديمقراطيًا واقتصاديًا ودينا

  .متعلمين، وفي الوقت الذي يطلبونهبذلك فرصة لتطوير تقديم التعليم والتدريب المتمركز حول ال
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 : التعليم عن بعد •
فـي التعلـيم بدأ التعليم عن بعد بما يسمى بالتعليم بالمراسلة حيث استخدم هذا النمط مـن التعلـيم 

الجامعــة (الجديــدة وكــذلك ) انجيلتــرا(فــي اســتراليا وجامعــة ) كــوينز النــد(الجــامعي فــي كــل مــن جامعــة 
وتعتبــر تجربــة الجامعــة البريطانيــة  ،التــي بــدأت فــي الســتينات مــن القــرن العشــرين) البريطانيــة المفتوحــة

ه فــي التعلــيم الجــامعي المفتــوح ماســتخدالمفهــوم التعلــيم عــن بعــد و  وتطبيقــاً  كثــر نضــجاً المفتوحــة هــي األ
ولقد أثبتت تجربة الجامعة البريطانية  ،وذلك نظرا لنظام الدراسة المتبع والمواد التعليمية المستخدمة فيها

الدارسـين االجتماعيـة ة التعليم عن بعد في التعليم الجامعي المفتوح بمـا يـتالءم وظـروف حالمفتوحة نجا
ة االقتصادية أصبحت أقل بكثيـر مـن التعلـيم الجـامعي فـي الجامعـات ن الكلفأ إلى، إضافة واالقتصادية

  .)548: 2001الحيلة،( التقليدية
 لتحــديث وتطــوير التعلــيم فيكــون لزامــاً  ؛تكنولوجيــا التعلــيم ومســتحدثاتها اســتخداموٕاذا كنــا بصــدد 

فــي تخطــيط  حــد مشــتقات التكنولوجيــا الحديثــة وهــو التعلــيم عــن بعــد كاتجــاه معاصــرأعلينــا أن نســتخدم 
وتدريس مناهج تكنولوجيا التعليم والنهوض بها نحو تعليم أفضل، فكـل مـن التعلـيم عـن بعـد وتكنولوجيـا 

مجموعـة مـن الوسـائل التكنولوجيـة يمكـن للمعلـم  إلـى، فالتعليم عـن بعـد يحتـاج اآلخر إلىالتعليم يحتاج 
على توضيح وتفسـير وتعميـق  ها تساعد الطالبنأحيث ، من ستثمرها في تحسين أساليب التدريسأن ي

  ).68: 2011الل،(عملية التعلم عن بعد 
  

  :مفهوم التعليم عن بعد •
م عــن بعــد يتوجــد العديــد مــن المصــطلحات األجنبيــة المتعــارف عليهــا والتــي تســتخدم للتعبيــر عــن التعلــ 

  :ومنها
• Distance learning 
• Distance education 
• Distributed learning 
• Remote learning  

  

ـــتعلم بـــدون وجـــود  :)16: 2007( عـــرف بســـيونيي التعلـــيم عـــن بعـــد بأنـــه إحـــداث أو تســـهيل لل
، أي ال يتعـــرف المعلـــم علـــى الطالـــب أو تقتصـــر و بشـــكل جزئـــيالطالـــب فـــي مواجهـــة المعلـــم مباشـــرة أ

  .العالقة بينهما على لقاءات محدودة
عليمية متزامنة أو غيـر عبارة عن تفاعالت ت التعليم عن بعد بأنه :)6: 2005( ويعرفه الصالح
  .وتطبيقاتها في الشبكة العنكبوتية اإلنترنتمتزامنة بواسطة تقنية 
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، أي ج في التعليم وليس فلسفة تعليميةبأن التعليم عن بعد هو نه :)30: 2007( ويعرفه بيتس
في مكان  في البيت أو(وقتهم وفي المكان الذي يختارون لما يتيحه لهم  بة أن يتعلموا وفقاً ليستطيع الط

  .ستاذودون تواصل مباشر مع األ) أو في مركز تعليمي ،العمل
عـن  بأنه نظام من التعليم الذاتي للمتعلم يحدث بعيـداً  :)396: 2009( ويعرفه إبراهيم ومحمود
وذلـــك مـــن خـــالل تعمـــيم المقـــررات الدراســـية بواســـطة وســـائل تكنولوجيـــة  ؛المعلـــم أو المؤسســـة التعليميـــة

  .صال منظم وفعال بين المتعلم والمؤسسة التعليميةمتنوعة مع وجود ات
ويــتم فيــه  اإللكترونــيالتعلــيم هــو مــن أحــد أشــكال  :التعلــيم عــن بعــد الباحثــةوممــا ســبق تعــرف 

، حيــث يــتم إعــداد المــواد لــب والمعلــم أي بصــورة غيــر متزامنـةعمليـة الــتعلم بشــكل غيــر مباشــر بـين الطا
مــين وســرعتهم المختلفــة فــي الــذاتي والقــدرات المتباينــة للمتعل التعليميــة بشــكل يتناســب مــع طبيعــة الــتعلم

م عـن يويلتحـق ببرنـامج التعلـ ،اإلنترنـت، ويتم نقل هذه المواد التعليمية المعده للمتعلم عـن طريـق التعليم
  .كل من يرغب في التعلم بغض النظر عن العمر والمؤهلبعد 

  

  :أهمية التعليم عن بعد •
للبحـث عـن أسـاليب جديـدة تتمشـى  هامـاً  جتمـاعي علـى التعلـيم دافعـاً لقد كـان الزديـاد الطلـب اال

هميـة أوترجـع  ،مع األعداد الكبيرة عليه، خاصة وأنه يعتمد على جهـد الـدارس أكثـر مـن مشـاركة المعلـم
كثيرة ال يمكن إغفالها في شتى صور التنمية الثقافية وتظهر أهميته  أنه يلعب أدواراً  إلىالتعلم عن بعد 

  :)25: 2007عامر،( اط التاليةفي النق
 .رامج ثقافية لمعظم شرائح المجتمعفيمكن من خالله تقديم ب .1
عمــر أو الجـــنس أو يعمــل علــى تـــوفير الفــرص التعليميــة لكـــل راغــب فيـــه، بصــرف النظــر عـــن ال .2

 .الظروف المعيشية
 .يحقق رغبة الدارسين وحصولهم على درجات علمية متعددة .3
لتـي تخـدم فـي تثقيـف المجتمـع وخاصـة فـي تناولـه للموضـوعات ايمكن التعليم عن بعـد أن يسـهم  .4

 .شرائح المجتمع المختلفة
 .يتفوق على التعليم التقليدي في أنه أقدر على االسهام في البرامج التنموية الثقافية  .5
، فـالتعليم هـو الوسـيلة الفاعلـة لتطـوير المفـاهيم وث التغيـرات االجتماعيـة المرغوبـةيعمل على حـد .6

 .خليصها من الشوائب التي علقت بهاة، وتاالجتماعي
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يعمل في التنمية االقتصادية على تدريب وٕاعداد األيدي المـاهرة والمدربـة والمتخصصـة فـي كافـة  .7
المجاالت وذلك من خالل تنفيذ البرامج التعليمية ذات الصلة بالحاجات التنموية للمجتمع وتحديد 

 .العملية التنموية التخصصات الالزمة التي تؤدي دورها بفاعلية في
 يحقـــق درجـــة عاليـــة مـــن التـــوازن والمداومـــة بـــين مطالـــب المجتمـــع المتغيـــرة والحاجـــات التعليميـــة .8

ولهــذا يعتبـر مــن أنســب البـدائل للتعلــيم المســتمر وتعلـيم الكبــار والــذي يقـدم لمــن يســعى  ؛المتنوعـة
رص التعلـيم تنمية المعارف في مجال تخصصه أو دراسـة تخصـص جديـد، أو حتـى تـوفير فـ إلى

 . للمحرومين منه، ولمن يعوقهم عائق اجتماعي أو مادي أو بدني
 

التكنولوجيـا فـي  اسـتخدامبأن التعلم عن بعد هو أحد أوجه  :الباحثةوبناًء على ما سبق تضيف 
مما يساعد على تقليل الفروق الفردية  ؛التعليم، والتي تعمل على توفير مصادر تعليمية متعددة ومتنوعة

ويجعلهــم أكثــر  ،ويزيــد مــن دافعيــتهم للــتعلم والتعلــيم ،وبالتــالي يشــبع حاجــات المتعلمــين ؛متعلمــينبــين ال
  .م غير مقيد بمكان أو زمان محددينفاعلية خاصة أن التعل

  

  : مميزات التعليم عن بعد •
  :ما يليك) 104: 2006( الحلفاويد من المزايا من بينها ما يحدده يقدم التعليم عن بعد العدي   

المنجـزات التكنولوجيــة  اســتخدامسـاعد الطـالب علــى االسـتقاللية وتحمــل المسـؤلية ويســاعد علـى ي �
 .وااليجابية والدافعية نحو التعلمفي عملية التعلم الذاتي 

يتيح التعلم من بعد وقت أكبر للمعلم في أن يؤدي واجباتـه علـى أكمـل وجـه ويحـرره مـن الـروتين  �
واإلشــرافي علــى العمليــة المتعلمــين والقيــام بــدوره االرشــادي كمــا يتــيح لــه وقــت أكبــر للتفاعــل مــع 

 .التعليمية
ادة كفــاءة يفيــد األخــذ بنظــام التعلــيم مــن بعــد فــي تخفــيض كلفــة التعلــيم ممــا يتــيح مــوارد ماليــة لزيــ �

 .العملية التعليمية بها
 .المرونة في قبول المتعلمين ومقدرتهم على جعل المتعلم يعتمد على ذاته في التعلم �
 .رته على تغير اتجاهات المعلمين نحو التعليم كعملية حيث أصبح عملية تعلم وليس تعليمقد �
 .لتغلب على مشكلة االعداد الكبيرةاألخذ بهذا النظام يساعد على ا �
وجود دور بارز للمؤسسة التربوية المسئولة عن التعليم من بعد سواء في التخطـيط وٕاعـداد المـواد  �

 .ارسين بالخدمات الداعمةتزويد الدالتعليمية أو في 
 .الذاتية تعلم وبالتالي التركيز على المتعلم والعملية التعليمية إلىتحويل التعليم  �
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ذلك بــــين الــــدارس والمؤسســــة ، وبــــالعكس وكــــذي اتجــــاهين بــــين المعلــــم والمــــتعلم تــــوفير تواصــــل �
يســاعد علــى ، ويســتفيد المــتعلم تربويــا مــن هــذا التواصــل دون أي اعتبــارات مكانيــة وقــد وبــالعكس

 .ة في التعليم من بعداإللكترونيط الوسائ استخدامذلك 
  

أن الـــتعلم عـــن بعـــد يـــوفر بيئـــة تعليميـــة تفاعليـــة حيويـــة مـــن خـــالل مـــا تقدمـــه  :الباحثـــةوتـــرى 
 ،للمتعلمين من أنماط تعلم تكنولوجية ومصادر معلوماتية متنوعة تراعي الفـروق الفرديـة لـدى المتعلمـين

  .واستمرارية التعليم ومواصلته الفعال وتبادلوتشجعهم على التواصل 
     

 : م عن بعديمعوقات التعل •
  : مايلي من أهم معوقات التعلم عن بعدأن ) 14: 2006(عقليرى   
 إلــىبشــكل عـام اضــافة  اإلنترنــت اسـتخدامتــدريب علــى ال إلـىيحتـاج المدرســون : التــدريب إلــىالحاجــة   )1

تـدريب علـى ال إلـىضافة إ ،اإلنترنتها في عمل صفحات برامج خاصة الستغالل استخدامالتدريب على 
وقبـل كـل هـذا يحتـاج كـل مـن الطالـب  ،البرامج التي تساعده على تبادل المعلومـات مـع اسـتاذه استخدام
  .سوبلمعرفة بأساسيات الحاللة آامتالكهما  إلىواالستاذ 

 فر بنيـة تكنولوجيـة تحتيـةمـن أجـل انشـاء نظـام تعلـيم عـن بعـد يجـب تـو : بنيـة تكنولوجيـة إلـىالحاجة   )2

)Technological Infrastructure( ي ترغــب بطــرح بــرامج الــتعلم عــن عنــد الجامعــة أو الجهــة التــ
  .بعد

البيانــات  إلــىكــي يــتمكن الطلبــة مــن النفــاذ : اإلنترنــتوجــود اتصــال بــين الطلبــة وشــبكة  إلــىالحاجــة   )3
جـــب تـــوفر اتصـــال بـــين الطلبـــة وشـــبكة ة ولكـــي يســـتطيعوا تبـــادل المعلومـــات مـــع أســـاتذتهم ياإللكترونيـــ
أو عبـر الشـبكات الداخليـة  )ISP(عبر مزود الخـدمات انترنـت هذا االتصال قد يكون اتصاالً  ،اإلنترنت

قـــادرون علـــى االتصـــال بشـــبكة  إال أن الطلبـــة ليســـوا جميعـــاً  ،)(Intranetللجامعـــة أو الهيئـــة التعليميـــة 
فالجامعــات والهيئــات التعليميــة ال تمتلــك جميعهــا  كــذلك ،اإلنترنــتعــن طريــق مــزود خــدمات  اإلنترنــت
  .مفتوحة لطلبتها)  (Intranetشبكات

ـــل البيانـــات  )4 مـــن المشـــاكل األساســـية التـــي تواجـــه عمليـــة الـــتعلم عـــن بعـــد مشـــكلة عـــرض الموجـــه : نق
Bandwidth) (  اإلنترنـــتأي الســـرعة التـــي يـــتم عـــن طريقهـــا تبـــادل المعلومـــات بـــين مـــزود خـــدمات 
الـــذين  اإلنترنـــتفمســـتخدمو شـــبكة  ،الـــذي يتصـــل بالشـــبكة عبـــر هـــذا المـــزود اإلنترنـــت ومســـتخدم شـــبكة

يتبـادلون المعلومـات  اإلنترنـتيتصلون بالشبكة من أجهزة الهاتف المنزلية العادية عبر مـزودي خـدمات 
مـــن أجـــل نقـــل  )Kbps( كيلوبايـــت فـــي الثانيـــة )33,6(بســـرعة ال تتجـــاوز عـــادة  اإلنترنـــتمـــع شـــبكة 
ت المرئيــة بشــكل مناســب بحيــث يمكــن مشــاهدة المحاضــرات علــى شاشــة كاملــة الحجــم ودون المحاضــرا
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ر سرعة عالية لنقـل المعلومـات بينـه وبـين يتوف إلى اإلنترنتتقطع في الصوت والصورة يحتاج مستخدم 
عـــن طريـــق  اإلنترنــتيمكــن تحقيـــق ذلـــك بواســطة توصـــيل حاســوب المســـتخدم بشـــبكة  ،اإلنترنـــتشــبكة 

  .وغيرها )DSL(و  )ISDN(أكبر مثل أنظمة   (Bandwidth)تعطي عرض موجة أنظمة خاصة 
فخــالل أداء  ،يمثـل األمـن أحــد المشـاكل األساسـية التــي تواجـه عمليـة الــتعلم عـن بعـد: حمايـة البيانــات  )5

كذلك ال  ،ن الطالب ال يحاول الغشأال يضمن األستاذ  )On-line quizzes(ة اإللكترونياالمتحانات 
هناك بعض الوسائل  ،غيره تاذ أن من يقوم بأداء االمتحان هو الطالب نفسه وليس شخصاً يضمن االس

أنها غير كافية  ، إالّ لى بعض السلبيات المتعلقة باألمنالبرمجية والتقنيات التي قد تساعد في التغلب ع
 :ما يعرف استخداممن هذه الوسائل  ،اتللتغلب على كل تلك السلبي

االمتحان عن طريق برمجة الموقع لكي  إلىللدخول  )Password( وال )Long Name(بال   
المسـتخدم  )IP(الحصول علـى عنـوان ال من تلك الطرق أيضاً  ،يقبل فقط الطلبة المسموح لهم بالدخول

من قبل الطالب أثناء أداء االمتحان عن طريق عمل برامج خاصة تستخدم بعـض االمكانيـات الحاسـب 
إال أن هذه الوسائل غير كافية للتغلب علـى كـل  ،لتعرف على ذلك العنوانجل اأمن  )Server(الخادم 

  .السلبيات المتعلقة بموضوع األمن
الســلبيات السـابقة، فــإن هنالـك تكــاليف تتحملهـا الجهــة التـي ترغــب بتطبيـق نظــام  إلـىإضــافة : التكـاليف )6

فشراء  ،طلبها نظام التعلم عن بعدمن هذه التكاليف ما يتعلق بالبنية التكنولوجية التي يت ،التعلم عن بعد
مــع معــدات وبــرامج أو اســتئجار مســاحة علــى حاســوب الخــادم مــن  )Server(وصــيانة حاســوب خــادم 

كمــا أن تــدريب المدرســين علــى اســتعمال البــرامج واألدوات  ،جهــة خارجيــة كلهــا أمــور تمثــل أعبــاء ماليــة
  .ياً إضاف مالياً  المستخدمة في نظام التعلم عن بعد يمثل عبئاً 

    
م عــن بعــد عــدم امــتالك معظــم ين مــن أهــم المعوقــات التــي تواجــه عمليــة التعلــإ :الباحثــةوتــرى      

إلحداث التعلم عن  ؛المؤسسات التعليمية والطالب والمدرسين المهارات التكنولوجية واإلمكانيات الالزمة
ألهمية التعلم عن بعد وفعاليته في وعدم الدراية الكافية  ،التعليم التقليدي إلىوميل معظم المعلمين  ،بعد

  .ال وناجحإحداث تعلم فعّ 
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 :اإللكترونيالتعليم  �
  

، وأهمهـا فـي الوقـت الحـالي، وهـو يعتمـد علـى م من بعـديأحد نماذج التعل اإللكترونييعد التعليم   
ات، والتي ، وما يوفره مجال االتصاالت من آليات تتمثل في الشبكة الكمبيوتر ببرمجياتها المتنوعةأجهز 

تــوفير  إلــى، باإلضــافة المــتعلم فــي أي مكــان وفــي أي وقــت إلــىيمكــن مــن خاللهمــا توصــيل المعلومــات 
، والزمالء ، والمحتوىة تساعد على التعلم الذاتي، وتتيح التفاعل مع المعلماإللكترونيعدد من المصادر 

بريـد إلكترونـي، فهـو يـوفر بيئـة ، و مقـررات، ومحادثـة :تعلـيم اإلليكترونـي مـنخـالل مـا يـوفره نظـام ال نم
  ).433: 2009محمود،و  إبراهيم(تعليمية تفاعلية متعددة المصادر 

  

  :اإللكترونيمفهوم التعليم  •
، يقـــدم نظـــام تفـــاعلي للتعلـــيم عـــن بعـــد" أنـــهب اإللكترونـــيالتعلـــيم  :)94: 2008( يعـــرف عزمـــي    

، تســتهدف بنــاء رقميــة متكاملــة كترونيـةويعتمــد علــى بيئــة إل " On demand "للطلــب  للمـتعلم وفقــاً 
  .، وتنظيم االختبارات، والتوجيهة واإلرشاداإللكترونيات وتوصيلها بواسطة الشبكات المقرر 
كالحاسـب  :آليات االتصال الحديثة استخدامبأنه طريقة للتعليم ب :)70: 2010(المالح  ويعرفه    

ال المعلومــات للمتعلمــين بأســرع وقــت مــن أجــل إيصــ ؛اإلنترنــتوبوابــات  ،والوســائط المتعــددة ،والشــبكات
  .طها وقياس وتقييم اداء المتعلمينوبصورة تمكن من إدارة العملية التعليمية وضب ،وأقل تكلفة

وشــبكات الحاســوب فــي  ،تقنيــات المعلومــات اســتخدامهــو نظــام  :)10: 2011( ويعرفــه حســنين    
دراتــه ضــمن بيئــة ا يناســب ظروفــه وقبمــ ،إيصــال المعلومــة للمــتعلم بأقصــر وقــت وأقــل جهــد وأكبــر فائــدة

  .تعليمية تتيح ذلك
بأنـــه التعلـــيم الـــذي يتـــيح المحتـــوى التعليمـــي الرقمـــي مـــن خـــالل  :)48: 2011( ويعرفــه الهـــادي    

ة، التـي تتضـمن الحاسـبات اآلليـة وبرمجياتهـا المتضـمنة خـواص التفاعليـة التـي تتـاح اإللكترونيالوسائل 
، الفصول أو المدرسة ��LANs) (الكمبيوتر كالشبكات المحلية ، عبر شبكات المعلومات و لى الخطع

 ،و المنطقـة التعليميـةأ ،التـي تنتشـر علـى نطـاق مجموعـة مـن المـدارس )Intranet(نترانت وشبكات اإل

	ا�� أو الجامع، وشبكات ��جانـب شـبكة  إلـىتضم كـل نظـام التعلـيم الـوطني،  ا�
�Extranet) (ا

مكانيـة البـث عبـر إ إلـى ، باإلضـافةمنتشـرة فـي كـل أرجـاء العـالم حاليـاً الInternet) (العالميـة  اإلنترنـت
  الوســــائل الســــمعية والبصـــرية، والتلفزيــــون التفـــاعلي واألقــــراص المدمجــــة اســـتخدام، و قمـــار الصــــناعيةاأل

CD-ROM)( ،إلخ.  
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 اســتخدامم ببأنــه طريقــة للتعلــي :اإللكترونــيتعــرف التعلــيم  الباحثــةومــن التعريفــات الســابقة فــإن     
، وآليــات ، ورسـوماتووسـائطه المتعــددة مـن صـوت وصــورة ،تآليـات اتصـال حديثــة مـن حاسـب وشــبكا

المهـم و  ،أو في الفصـل الدراسـي ،سواء كان عن بعد اإلنترنتلكترونية، وكذلك بوابات إ، ومكتبات بحث
وقت وأقل جهد وأكبر  التقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر استخدام :المقصود هو

  .فائدة
   

 :اإللكترونيأنواع التعليم  •
  

  :اإللكترونيأنواع التعليم ) 217: 2007(يصنف النوايسة     
 ): Synchronous(المتزامن  اإللكترونيالتعليم  .1

وهــو تعلــيم إلكترونــي يجتمــع فيــه المعلــم مــع الدارســين فــي آن واحــد ليــتم بيــنهم اتصــال متــزامن     
  .والحوار المتعدد األطراف )IRC(الجماعي  اإلنترنتالصوت والفيديو، وحوار أو  ،) (Chatلنصبا
 ):Asynchronous( غير المتزامن اإللكترونيالتعليم  .2

وهــو اتصــال بــين المعلــم والــدارس، والــتعلم غيــر المتــزامن يمكــن المعلــم مــن وضــع مصــادر مــع     
قع في أي وقت ويتبع إرشادات المعلـم خطة تدريس وتقويم على الموقع التعليمي، ثم يدخل الطالب للمو 

 اســـتخدامب اإللكترونـــيفـــي تمـــام الـــتعلم دون أن يكـــون هنـــاك اتصـــال متـــزامن مـــع المعلـــم، ويـــتم التعلـــيم 
  .النمطيين في الغالب

 ): Blended Learning( التعليم المدمج .3
علم ، وبرنـامج الـتعضويشتمل على مجموعة من الوسائط التـي يـتم تصـميمها لتكمـل بعضـها الـب  

ـــتعلمالمـــدمج يمكـــن أن ي ، مثـــل برمجيـــات الـــتعلم التعـــاوني االفتراضـــي شـــتمل علـــى العديـــد مـــن أدوات ال
ة، اإللكترونيـــ، ومقــررات الــتعلم الـــذاتي، وأنظمــة دعــم األداء اإلنترنــتالفــوري، المقــررات المعتمــدة علـــى 

من الـتعلم فـي الفصـول أحـداث متعـددة علـى النشـاط تتضـ جالـتعلم المـدمج كـذلك يمـز و ، وٕادارة نظم الـتعلم
، والــتعلم الــذاتي فيــه مــزج بــين الــتعلم المتــزامن فيهــا المعلــم مــع الطــالب وجهــا لوجــهالتقليديــة التــي يلتقــي 

  .وغير متزامن
  

الســابقة لــه أهميــة بمــا يتناســب مــع  اإللكترونــيأن لكــل نــوع مــن األنــواع التعلــيم  :الباحثــةوتــرى     
  .التفاعل يتم بأي وقت ومكان وظرف نأحيث  ،متعلمظروف البيئة التعليمية سواء للمعلم وال
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  :  في عملية التعليم اإللكترونيأهمية التعليم  •
     

  :بالنقاط التالية) 25: 2007(يحددها عامر
، خاصـــــة الــــــذين يعملـــــون بنظــــــام مفيــــــد فـــــي تنميــــــة المدرســـــين مهنيــــــاً  اإللكترونـــــييعتبـــــر التعلــــــيم  - 

حضــور المقــررات التقليديــة المقدمــة داخــل الحــرم حيــث يجــدون صــعوبة فــي  ) (Fulltimeالــدوام
 .الجامعي

في تغير طريقة أسلوب جمع المادة العلمية والبحثية التي يحتاجهـا الطـالب  اإللكترونييفيد التعليم  - 
 .ألداء واجباتهم

 .على تعلم اللغات األجنبية اإللكترونييساعد التعليم  - 
، (Special Need)قادرين وذوي االحتياجات الخاصةأن يفيد الطالب غير ال اإللكترونييمكن للتعليم  - 

أو  ،بسـبب ارتفـاع كلفـة المواصـالت ؛المدرسـة إلـى وكذلك الطالب غير القادرين على السفر يوميـاً 
 .وسائل المواصالت العامة لتعط

مجتمـع  إلـىوالـذي يسـهل فيـه المعلـم للمـتعلم الـدخول  ؛على التعلم الذاتي اإللكترونييساعد التعليم  - 
 .لوماتالمع

 .ن العاملين في المؤسسات المختلفةقطاع كبير م اإللكترونييفيد التعليم  - 
تكنولوجيــــا المعلومــــات  اســــتخدامذا فعاليــــة لســــكان المجتمعــــات الذاتيــــة ب اإللكترونــــييكــــون للتعلــــيم  - 

 .تصاالت في مجال التعليم والتدريبواال
      

 ،قــديم خــدمات مســاندة للعمليــة التعليمــةأهميــة كبيــرة فــي ت اإللكترونــيأن للتعلــيم  :الباحثــةوتــرى     
وتراعــي فــروقهم  ،ســواء للمعلــم أو المــتعلم وتقــديم مصــادر معلوماتيــة متنوعــة تشــبع حاجــات المتعلمــين

   .وبالتالي تحقيق استمرارية العملية التعليمة ،الفردية وهذا يزيد من دافعية الطالب للتعلم والتفاعل
 

 : اإللكترونيمزايا التعليم  •
 

  :اإللكترونيمن أهم مزايا التعليم ) 23: 2005(لنباهين يذكر ا
 .ان والمكان في العملية التعليميةتجاوز قيود الزم - 
، وتمكين مؤسسات التعليم لي وتجاوز عقبات محدودية األماكنتوسيع فرص القبول في التعليم العا - 

 .لتوزيع األمثل لمواردها المحدودةالعالي من تحقيق ا
لهــم يــة بــين المتعلمــين وتمكيــنهم مــن إتمــام عمليــات الــتعلم فــي بيئــات مناســبة مراعــاة الفــروق الفرد - 

 .والتقدم حسب قدراتهم الذاتية
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إتاحة الفرصة للمتعلمين للتفاعل الفوري إلكترونيا فيما بينهم من جهة وبينهم وبين المعلم من جهة  - 
 .ومجموعات النقاش اإللكترونيبريد أخرى من خالل ال

التدرب الذاتيين في المجتمع، والتي تمكـن مـن تحسـين وتنميـة قـدرا ت المتعلمـين نشر ثقافة التعلم و  - 
 .متدربين بأقل تكلفة وبأدنى مجهودوال

، وكســـر حـــاجز وزيـــع الفـــرص فــي العمليـــة التعليميـــةرفــع شـــعور وٕاحســـاس الطـــالب بالمســاواة فـــي ت - 
الحقـائق والمعلومـات  الخوف والقلق لديهم ، وتمكين الدارسين من التعبير عن أفكارهم والبحث عن

 .و متبع في قاعات الدرس التقليديةبوسائل أكثر وأجدى مما ه
 .لم حتى خارج أوقات العمل الرسميةالمع إلىسهولة الوصول  - 
ة فـي اإللكترونيـتخفيض األعباء اإلدارية للمقررات المدرسية من خالل اسـتغالل الوسـائل واألدوات  - 

 .تعلمين وتقييم أدائهموالفروض للمإيصال المعلومات والواجبات 
 .وعدالة في تقييم أداء المتعلمين أساليب متنوعة ومختلفة أكثر دقة استخدام - 
تمكـــين الطالـــب مـــن تلقـــي المـــادة العلميـــة باألســـلوب الـــذي يتناســـب مـــع قدراتـــه مـــن خـــالل الطريقـــة  - 

 .أو المسموعة أو المقروءة ونحوها المرئية
، والتـاريخ التدريسـي لكـل مقـرر يمكـن واالختباراتد من المحتوى العلمي توفير رصيد ضخم ومتجد - 

 .وتحسين وزيادة فاعلية طرق تدريسهمن تطويره 
لذا يجـب اسـتثماره مـن  ،نسانيلعب دورًا مميزا في حياة اإل اإللكترونيأن التعليم  :الباحثةوترى     

النمـو الفكـري  الطـالب علـى، ويسـاعد ودةقبل المعلمين والطالب االسـتثمار الـذي يحقـق األهـداف المنشـ
  . ، والقدرة على االبداع واالبتكاروالعقلي

 

  :اإللكترونيالمعلم في التعليم  •
فهــو  ،ال يعنــي إلغــاء دور المعلــم بــل يصــبح دوره أكثــر أهميــة وأكثــر صــعوبة اإللكترونــيالتعلــيم   

م لـــى تحقيـــق طموحـــات التقـــدويعمـــل ع ،شـــخص مبـــدع ذو كفـــاءة عاليـــة يـــدير العمليـــة التعليميـــة باقتـــدار
ولكـي يكـون  ،، والناقـد والمشـرفمـن مهـام القائـد والمحفـز لطالبـه فمهنة المعلم أصبحت مزيجـاً  ،والتقنية

الخبــرة  ومكتســباً  ،جيــداً  تــأهيالً  مــؤهالً  ،يجــب أن يجمــع المعلــم بــين التخصــص والخبــرة االً دور المعلــم فّعــ
  .الزمة لصقل تجربته في ضوء دقة التوجيه الفنيالّ 

لمسـاعدتهم علـى  ؛التـدريب الرسـمي فحسـب بـل والمسـتمر مـن زمالئهـم إلـىون وال يحتاج المعلمـ  
  . ين تعليمهمبلتحقيق التكامل بين التكنولوجيا و  ؛تعلم أفضل الطرق



- 28 - 

 

فـي توجيـه طالبـه الوجهـة الصـحيحة  أنه لكي يصبح دور المعلـم مهمـاً ) 4: 2010(ويرى الحلو
  :وم بما يأتيلالستفادة القصوى من التكنولوجيا على المعلم أن يق

أن يعمل على تحويل غرفـة الصـف الخاصـة بـه مـن مكـان يـتم فيـه انتقـال المعلومـات بشـكل ثابـت  )1
بيئـة تعلـم تمتـاز بالديناميكيـة وتتمحـور حـول الطالـب  إلـىالطالـب  إلـىوفي اتجـاه واحـد مـن المعلـم 

 حيث يقوم الطالب مع رفقائهم علـى شـكل مجموعـات فـي كـل صـفوفهم وكـذلك مـع صـفوف أخـرى
 .اإلنترنتمن حول العالم عبر 

 .صفات واحتياجات الطالب المتعلمينحول  عملياً  أن يطور فهماً  )2
 .ات المتنوعة والمتباينة للمتلقينأن يتبع مهارات تدريسية تأخذ بعين االعتبار االحتياجات والتوقع )3
 .الشخصي له لتكنولوجيا التعليم مع استمرار تركيزه على الدور التعليمي عملياً  أن يطور فهماً  )4
 .رشد وموجه حاذق للمحتوى التعليميأن يعمل بكفاءة كم )5

 

  :اإللكترونيدور الطالب في التعليم  •
، فعليـــه القيـــام مســـؤلية تعلمـــهمـــن  كبيـــراً  جـــزءاً  اإللكترونـــييقـــع علـــى عـــاتق الطالـــب فـــي التعلـــيم   

، كمـا أن عليـه التفاعـل مجو التي تقدم له من خالل البرنابالنشاطات والتكاليف التي يقدمها له المعلم، أ
، والبحث عنهـا إن لـزم األمـر، كمـا يجـب اإللكترونيمع مصادر التعلم المتاحة من خالل وسيط التعليم 

ـــيم  ن يـــتقن أوالً أعليـــه  ســـطوانات كتشـــغيل اإل: المختلفـــة اإللكترونـــيمهـــارا ت التعامـــل مـــع تقنيـــات التعل
، أو البــرامج الخاصــة بالتفاعــل مــن ويــبمستعرضــات صــفحات ال اســتخدامأو ، لمدمجــة علــى الحاســوبا

  .)24: 2009 جودة،(كبرامج المحادثة وبرامج إرسال الملفات واستقبالها: اإلنترنتخالل 
   

  : اإللكترونيمعيقات التعليم  •
ذكر الخزنــدار تــألخـرى لديــه معوقــات تعــوق تنفيــذه و كغيــره مــن طــرق التعلــيم ا اإللكترونــيالتعلـيم   
  :وائق ومنهاهذه الع) 207: 2006(ومهدي

 :تطوير المعايير •
ومــن  ،مثلــه مثــل غيــره مــن أنــواع التعلــيم معيقــات عديــدة تعيــق انتشــاره اإللكترونــييواجــه التعلــيم     

  المعايير هذه وما الذي يجعلها ضرورية؟ ةهيمابيطرحه السؤال ما أهم هذه المعيقات 
، لوجدنا أنها بحاجة عات أو المدارسلتعليمية في الجامبعض المناهج والمقررات ا إلىفلو نظرنا        

لتواكب التطورات المختلفة ال سيما في مجـال التكنولوجيـا، فـإذا كانـت  ؛إلجراء تعديالت وتحديثات كثيرة
، ســتجد أنهــا )CD( الجامعــة قــد اســتثمرت فــي شــراء مــواد تعليميــة علــى شــكل كتــب أو أقــراص مدمجــة

تـب واألقـراص قابلـة إلعـادة الكتابـة وهـو أمـر معقـد عاجزة عن تعديل أي شـيء فيهـا مـا لـم تكـن هـذه الك
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حــل قابــل ال بــد مــن  اإللكترونــيولضــمان حمايــة اســتثمار الجهــة التــي تتبنــى التعلــيم  ؛حتــى كــان ممكنــاً 
  .للتخصيص والتعديل بسهولة

  

 : األنظمة والحوافز التعويضية •
ال زال التعليم  ، لكن ياإللكترونتعتبر من المتطلبات التي تحفز وتشجع الطالب على التعليم   
 ،يعاني من عدم وضوح في األنظمة والطـرق واألسـاليب التـي يـتم فيهـا التعلـيم بشـكل واضـح اإللكتروني

كمــا أن عــدم البــت فــي قضــية الحــوافز التشــجيعية لبيئــة التعلــيم هــي إحــدى العقبــات التــي تعــوق فعاليــة 
  .اإللكترونيالتعليم 

  

 :تعليميةلمضمون والفعال للبيئة الالتسليم ا •
 .نقص الدعم والتعاون المقدم من أجل طبيعة التعليم الفعالة - 
 .نقص المعايير لوضع وتشغيل برنامج فعال ومستقل - 
 .نقص الحوافز لتطوير المحتويات - 

 

 ): (Methodologyعلم المنهج أو الميثودولوجيا •
اتهم اسـتخداملـى ين فـي ذلـك عمـا تأخـذ القـرارات التقنيـة مـن قبـل التقنيـين أو الفنيـين معتمـد غالباً        

دة عن المتخصصين في مجـال ، وبالتالي يكون هناك ضعف في هذه القرارات البعيوتجاربهم الشخصية
، حيث ال يؤخذ بعين االعتبار مصلحة المستخدم، أما عندما يتعلق األمر بالتعليم فال بد لنـا مـن التربية

وعلــى المــتعلم ) يعلــم كيــف(علــى المعلــم  وضــع خطــة وبرنــامج معيــاري ألن ذلــك يــؤثر بصــورة مباشــرة
جـال هـم مـن المتخصصـين فـي م اإللكترونـيوهـذا يعنـي أن معظـم القـائمين علـى التعلـيم  ،)كيف يتعلم(

أما المتخصصون فـي مجـال المنـاهج والتربيـة والتعلـيم فلـيس لهـم رأي فـي  ،التقنية أو على األقل أكثرهم
ولـذا فإنـه مـن األهميـة  ،م صـناع القـرار فـي العمليـة التعليميـةأو على األقـل ليسـوا هـ ،اإللكترونيالتعليم 

  .بمكان ضم التربويين والمدرسين والمدربين في عملية اتخاذ القرار
  

 :الخصوصية والسرية •
، أثــر كبيــر علــى المعلمــين والتربــويين ووضــعت فــي اإلنترنــتفــي  الرئيســةإن الختراقــات المواقــع       

اختـراق المحتـوى ولـذا فـإن  مسـتقبالً  اإللكترونـيول تأثير ذلـك علـى التعلـيم أذهانهم العديد من األسئلة ح
  .اإللكترونيم معوقات التعليم هواالمتحانات من أ

  

 ):Digital Filtering(التصفية الرقمية  •
           

 ،هي مقدرة األشخاص أو المؤسسات على تحديد محـيط االتصـال والـزمن بالنسـبة لألشـخاص  
، وتلفــاً  ســتقبال اتصـاالتهم، ثـم هــل هـذه االتصـاالت مقيـدة أم ال، وهــل تسـبب ضـرراً وهـل هنـاك حاجـة ال
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أو إغالقـه أمـام االتصـاالت غيـر المرغـوب فيهـا  ،ويكون ذلك بوضع فالتر أو مرشحات لمنـع االتصـال
  . مر بالنسبة للدعايات واإلعالناتوكذلك األ

  

ف هـي ضـع اإللكترونـيواجـه التعلـيم أن من أهـم المعوقـات التـي ت :الباحثة ومما سبق تستنتج  
، ورفضـــهم للتغيـــر نتيجـــة عـــدم تـــوفر المهـــارات الالزمـــة لـــدى المعلمـــين، وميـــل بعضـــهم للتعلـــيم التقليـــدي

فـي تحسـين العمليـة التعليميـة وتيسـير  اإللكترونـيالقناعات الكافية لـديهم بمـا يمكـن أن يسـهم بـه التعلـيم 
، اإللكترونـيوتوظيـف التعلـيم  اسـتخدامزمـة لرفـع كفايـاتهم فـي ، وقلة الدورات التدريبيـة الالدروستقديم ال

وافر المبـاني ، باإلضـافة لعـدم تـتقهم وازدحـام جـداولهم تشـكل عائقـاً كما أن كثـرة األعبـاء الملقـاة علـى عـا
التعلـيم  اسـتخدامدارات التعليميـة باألولويـات وعـدم تركيـزهم علـى تفعيـل والتجهيزات الالزمة، وانشـغال اإل

  .رونياإللكت
  

  

 المنتديات التعليمية :المحور الثاني �
  

في  اإلنترنت، حيث يمكن توظيف ائج الثورة التقنية والمعلوماتيةأحد أهم نت اإلنترنتتعد شبكة   
 لـيم عـن بعـداألغراض التعليمية المختلفة، عبـر تطبيقاتهـا التربويـة، فهـي تتـيح طرائـق كثيـرة لتطـوير التع

، ، ومـــؤتمرات الفيـــديواإللكترونـــية، والبريـــد اإللكترونيـــكالمكتبـــات  :دمهاعبـــر الخـــدمات العديـــدة التـــي تقـــ
ـــة الـــتعلم، وتقـــديم المعلومـــات للمعلمـــين وقواعـــد البيانـــات ، والمنتـــديات التعليميـــة بمـــا يـــدعم وييســـر عملي

  .)12: 2006، ىمصطف(والطالب بطريقة تناسب خصائصهم وحاجاتهم الفردية 
 

  : تديات بعض المصطلحات التي تعطى نفس المعنى مثلأنه يطلق على المن الباحثةوترى 
 ) Web Forums( منتديات الويب �
 ) Message Boards(لوحات الرسائل  �
 ) Discussion Boards(لوحات المناقشة  �
  )Electronic Discussion Groups(ة اإللكترونيمجموعات المناقشة  �
 ) Discussion Forums( منتديات المناقشة �
 )Bulletin Boards(لوحات النشرات  �

 

 :مفهوم المنتديات •
يتجمـــع  اإلنترنـــتموقـــع علـــى  أنـــه علـــى )ar.wikipedia.org: 2012(يعرفـــه موقـــع ويكبيـــديا  

يتبادلوا األفكار والنقـاش عـن طريـق إنشـاء موضـوع مـن قبـل األشخاص من ذوي االهتمامات المشتركة ل
، ومن ثم يقوم بـاقي األعضـاء بعمـل مشـاركات وردود داخـل الموضـوع للنقـاش مـع المنتدىأحد أعضاء 
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شـكره علـى المعلومـات التـي قـدمها بموضـوعه أو نقـده والتعليـق علـى مـا كتبـه سـواء ب.صـاحب الموضـوع
 مدينـــةوهـــي ســـاحة عموميـــة كانـــت تقـــام فـــي كـــل  )Forum(أتـــت تســـمية المنتـــدى مترجمـــة مـــن و . فيـــه

كمـــا يتجمــع فيهـــا الســـكان . ، يتجمـــع فيهــا المواطنيـــون ليلقــى علـــيهم الحــاكم أو المســـؤول خطبــةرومانيــة
أمـا التسـمية العربيـة فقـد أتـت مـن النـادي أو النـدوة .الـبالدأو  المدينـةلإلدالء بأصـواتهم للمرشـحين لحكـم 

صــل كلمــه نــادى أو نــدوه فــي أر، و وجهــاء مكــة وتــداولهم فــي األمــو فــدار النــدوة مــثًال كانــت مكــان تجمــع 
وتســمى المنتــديات بأســماء . خــرآاللغــه العربيــة هــو نــداء، حيــث ينــادى فيــه النــاس بمقالــه أو أي شــيء 

  .اسم النطاقمختلفة وعادة ما تكون على 
هــو  )Forum(المنتــدى  هــابأن :)13: 2010(يعرفهــا عبــد المجيــدف ةاإللكترونيــأمــا المنتــديات   

بيئة تعليمية إلكترونيـة نشـطة يـتم مـن خاللهـا ابـداء الـرأي والحـوار والمناقشـات فـي موضـوعات متعـددة، 
ه يســتطيع المشــاركة بملفــات ، ومــن ثــم فإنــد بتســجيل بياناتــه فــي هــذا المنتــدىقيــام الفــر وذلــك مــن خــالل 

  .أو األصوات أو النصوص أو األكروبات )word(مثل ملفات : متنوعة
 )Discussion Forums(منتــدى النقــاش  )230: 2007(كــل مــن ســويدان ومبــارزويعــرف 

ا أن يضـــعوا ملحوظـــاتهم أو مـــن خاللهـــ ، حيـــث يســـتطيع الطـــالبتـــيح االتصـــال الجمـــاعيمكـــان ي بأنـــه
، كمــا أنهـا مكــان مناســب لإلعــالن عــن يجيــبو أي شــخص فــي المجموعـة أن يعلــق ، وبإمكــان أسـئلتهم

أو أي استفسـار عـن االختبـارات أو الواجبـات، ويمكـن تطبيقهـا فـي اشـراك  ،أي تعديل في جدول المقرر
ويســتطيع المعلــم إنشــاء منتــديات  ،الطــالب فــي حــوار مــع بعضــهم أو مــع المــدرس أو مــع ضــيف معــين

الموضــوعات الموجــودة فــي مواقــع البحــث الكبــرى  إلــىنقــاش خاصــة بالفصــل كمــا يمكــن إرشــاد الطــالب 
  .التي لها عالقة بموضوعات المقرر الدراسي

حـــدى إ(Forums)  بـــأن المنتـــديات :)emag.mans.edu.eg: 2012(ويعرفهـــا عبـــد الـــرازق 
لتبـادل األفكـار واآلراء وٕاجـراء الحـوارات والمناقشـات مـن  اإلنترنـت شـبكةأدوات التواصـل غيـر المتـزامن ب

 الكتـــابي مـــع إمكانيـــة إرفـــاق الصـــور التوضـــيحية والفيـــديو، حيـــث يقـــوم أحـــد األعضـــاء خـــالل االتصـــال
االهتمامــــات ي ال معــــين ثــــم يقــــوم بــــاقى األعضــــاء ذو المشــــتركين بالمنتــــدى بطــــرح موضــــوع مــــا أو ســــؤ 

هــذه الــردود مرتبــة تبعــا  حــول الموضــوع المطــروح ، والــرد علــى الســؤال، وتكــون المشــتركة بإبــداء آرائهــم
  .النقاش وحتى نهايته لزمن إضافتها حيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت منذ بدء
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الجيـد بأنـه تصـميم Discussion Forums) ( لمناقشـةمنتدى ا :)275: 2005(الخان ويعرف
ويختبـــر المشـــاركون فـــي منتـــدى ، مشـــتركة وتفاعليـــة وفعالـــة، ويخلـــق بيئـــة تعلـــم اإللكترونـــيفـــي المقـــرر 

يـــل والمشـــاركة بطـــرق تفكيـــر منظـــورات متعـــددة حـــول قضـــايا تحفـــزهم علـــى التحل اإللكترونـــيالمناقشـــة 
ولذلك سيكون لدى المشاركين في هذا المنتدى التصميم الطاقات الكامنـة واإلمكانـات ليصـبحوا  ؛مختلفة

يمكن للمتعلمين أن يشـتركوا فـي المناقشـات غيـر  اإللكترونيالتعليم  وفي ،مفكرين ناقدين بصورة أفضل
، منتــــديات المناقشــــة المراقبــــة، منتــــديات المناقشــــة الغيــــر مراقبــــة: لمتزامنــــة بثالثــــة أشــــكال مختلفــــة هــــيا

  .كاديمية االحترافية الخارجيةمنتديات المناقشة األ
بأنهــا نمــوذج  : ) (Discussion Boardsلوحــة النقــاش) 53: 2005( ويعــرف عبــد الحميــد

، غير المتـزامنحيث تتاح ضمن نظام عرض المقررات بما يسمح بالتفاعل  اإللكترونيالبريد  إلىأقرب 
أو االعالنـات  ،أو المهـام ،أو التكاليف ،حيث يستخدمها كل من المعلم والمتعلم في تبادل الموضوعات

، وتعتبــر اإللكترونــيمــن خــالل البريــد  لــه أيضــاً ممــا يمكــن تباد ،واآلراء والتســاؤالت وغيرهــا ،والتعليمــات
انــب مــا لتعـدد قنــوات االتصــال والتفاعـل ضــمن نظـم بنــاء المقـررات بج اإللكترونــيوسـيلة مضــافة للبريـد 

  .على الشبكات هو متاح فعالً 
  

ــالنظر  ــاق ونقــاط  إلــىوب ــات الســابقة نجــد أن بينهــا الكثيــر مــن نقــاط االتف مجموعــة التعريف

  : ااالختالف من بينه
  

   نقاط االتفاق: أوالً 

 ،غير متزامنال اإللكترونيإن تعريفات السابقة اتفقت فيما بينها على أن المنتدى هو أحد أدوات التعليم   )1
مـن أحــد األعضــاء ويـتم مــن خاللـه تبــادل األفكــار والحـوارات والمناقشــة مـن خــالل طــرح موضـوع معــين 

 .ىالمشاركة بالمنتد
الكتـــابي مـــع إمكانيـــة إرفـــاق  تصـــالن طـــرق التواصـــل فـــي المنتـــدى االالتعريفـــات الســـابقة وضـــحت أن مـــ )2

 .الصور التوضيحية والفيديو
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  نقاط االختالف: ثانياً 
 :هناك تعريفات اقتصرت على وصف المنتـدى التعليمـي أنـه مكـان للنقـاش والحـوار وتبـادل األفكـار مثـل )1

 .كل من سويدان ومبارزو) ar.wikipedia.org: 2012( موقع ويكبيديا
، اإلنترنــتوهنــاك تعريفــات وصــفت المنتــدى التعليمــي بأنــه تصــميم مقــرر تعليمــي ووضــعه علــى موقــع ع )2

وتتم عملية التعليم عن طريق وضع هذا المقرر والمناقشة وتبـادل الحـوارات مـن خـالل مواضـيع المقـرر 
  .عبد الحميدو ، ريفات الخانمثل تع

 )(Education Forumsات التعليميــة المنتــدي :الباحثــة ومــن خــالل التعريفــات الســابقة تعــرف
ويـتم مــن خاللهـا تبـادل األفكـار واآلراء والنقــاش  ،غيـر المتـزامن اإللكترونــيبأنهـا أداة مـن أدوات التعلـيم 

فــي الموضــوعات المطروحــة بــين الطــالب وأقــرانهم وبــين الطــالب والمعلــم، حيــث يمكــن للمــتعلم عــرض 
ي هذا الموضوع، وفى نفس الوقت يتمكن هذا الطالب موضوع معين وينتظر مشاركة زمالئه وأساتذته ف

مـن متابعـة الموضـوعات األخـرى التــي يعرضـها زمالئـه وأسـاتذته مـع إمكانيــة المشـاركة بهـا، كمـا يمكــن 
استعراض صفحات المنتدى والتعامل مع محتوياته بحريـة دون التقيـد بـزمن معـين أو مكـان محـدد، كمـا 

، ويـــتم إدارة المنتـــدى بواســـطة شـــاركات داخـــل هـــذه الصـــفحاتعات والمإضـــافة الموضـــو  يســـتطيع أيضـــاً 
  .م خروج األعضاء عن قواعد المنتدىلضمان عد ؛بعض األفراد المشرفين عليه

  

 : ايجابيات المشاركة في المنتديات •
حــدد  للمشــاركة فــي المنتــديات ايجابيــات عديــدة فــي جميــع المجــاالت، ومــن ايجابياتــه فــي التعلــيم

  :  ايجابياته في التعليم بما يلي) 13: 2010(حرب وفروانة 
تفادة مــن المتخصصــين كــل إمكانيــة تســجيل المعلمــين والمتعلمــين فــي منتــدى معــين، ومــن ثــم االســ .1

 .حسب تخصصه
مباشـرة للــدخول ، وهـذه طريقــة جيـدة فهـي م فيهـااشـتراك المتعلمـين فـي حـوارات تمســهم، والنقـاش معهـ .2

 .في عالم المتعلمين
 .ع المجاالت وفي شتى أنحاء العالمرات في جميتبادل المعلومات والخب .3
 .للبحوث التربوية والنفسية علمياً  المنتديات مرجعاً  استخدام .4
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 .رفع مستوى القراءة لدى المتعلمين وذلك عبر التبادل والمشاركة في المنتديات .5
 .الثقافة الحاسوبية لدى المتعلمينتنمية المهارات وزيادة  .6
ح المشـــكلة فـــي المنتــــدى الخـــاص بهـــا، ومـــن ثــــم يـــتم حلهـــا مــــن ر القـــدرة علـــى حـــل المشــــكالت، بطـــ .7

 .المتخصصين
  

  :النقاط السابقة إلىوترى الباحثة من ايجابيات المشاركة في المنتديات إضافة 

 .ع على الموضوعات السابقةالسماح للطالب والمعلمين باإلطال .1
 .الموضوعات في أي وقت ومن أي مكانجعل المشتركين في اتصال دائم مع  .2
السماح لمشرف المنتدى بمتابعة الطالب الـذي قـاموا باالشـتراك والكتابـة فـي موضـوع معـين ومتابعـة  .3

مـدار فتـرة التطور الفكري والعلمي ألحد المشتركين من الطالب من خالل استعراض مشاركاته على 
 .معينة

لطـــالب تتـــيح التفاعـــل بـــين ا تتـــيح التفاعـــل بـــين الطالـــب كمشـــترك وعضـــو هيئـــة التـــدريس كمشـــرف، .4
 .وبعضهم البعض

 

 :ة في مجال التعليماإللكترونيمنتديات المناقشة  ستخداممبررات االنتشار الواسع ال •
  

منتــديات المناقشــة  ســتخدامبعــض مبــررات االنتشــار الواســع ال) 19: 2009(أورد عبــد العــاطي 
 :ة في مجال التعليم وهي كالتالياإللكتروني

خلـق  اإللكترونـية جيـدة التصـميم فـي بـرامج ومقـررات الـتعلم نيـاإللكترو أنه يمكن لمنتـديات المناقشـة  .1
 .بيئة تعلم مشتركة وتفاعلية وفعالة ألنها تسمح للطالب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية أكثر

 .ل تشجيع التعلم والعمل التعاونيأنها تعمل على تنمية وتطوير مجتمعات التعلم من خال .2
ي تســـمح للطـــالب بالتفســـير والتحليـــل، ومعالجـــة يـــر المـــنظم التـــأفضـــل طريقـــة لتنميـــة مهـــارات التفك .3

 .لقاء من الذاكرةمن الرد أو اإل تهم وأفكارهم بدالً ، وتساعد الطالب على توضيح مقترحاالمعلومات
 .بداعي، والتفكير الناقدفكير اإل، والتلطالب في النقد البناءتتطلب اشتراك ا .4
 .م الشعور واإلحساس بهوية الجماعةلمتعلمين تعطي لهتأسيس مجتمع افتراضي أو بيئة افتراضية ل .5
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، حيــث يتــاح للطــالب فرصــة كافيــة لكــي يفكــروا بعمــق تابــة بســبب وجــود المرونــة فــي الوقــتدقــة الك  .6
 .فيما يكتبونه بعكس المناقشات الشفهية التي يكون فيها قدر كبير من االرتجالية

 .فهمها ستطيع اآلخرونتشجيع االعضاء المشاركين على عرض أفكارهم بطريقة ي .7
  

 :المنتديات التعليمية استخدامخصائص التعليم والتعلم ب •
ات أنه من خصائص التعليم والتعلم بالمنتدي) emag.mans.edu.eg: 2012(عبد الرازقيرى    

  :التعليمية
مـــن خـــالل عـــرض شـــروط تســـجيل األعضـــاء بالمنتـــدى لمـــا هـــو  : الـــتحكم فـــي ســـلوكيات األعضـــاء .1

يـــر مســــموح بـــه داخـــل المنتـــد~ات ومـــن يخــــالف تلـــك الشـــروط يســـتحق حــــذف مســـموح ومـــا هـــو غ
 .موضوعاته ومشاركاته المخالفة من قبل إدارة المنتدى ومشرفيه

 .اشاالتفاق على أسلوب مناسب للبحث والنق .2
 .حماية األعضاء من عمليات االنتحال والسرقات األدبية والعلمية .3
أهميـــة ذلـــك العنصـــر فـــي المنتـــديات التعليميـــة  وتتضـــح: اختيـــار عنـــاوين مناســـبة للبحـــث والنقـــاش .4

كترونــي معــين، وهــذه المهمــة مــن صــالحيات المشــرفين علــى المقــرر مــن أعضــاء قــرر إلالتابعــة لم
 .هيئة التدريس

ومـــن أشـــهر عمليـــات التعزيـــز التـــي تقـــوم بهـــا : وضـــع اســـتراتيجيات لتشـــجيع مشـــاركات األعضـــاء .5
دراسات وطرح مناقشات في مواضيع محـددة الجامعات هي تكليف مجموعات من األعضاء بعمل 

 .يحددها المشرفون
 .نظرًا لتعدد التخصصات والخلفيات األكاديمية للمشتركين: التنوع الثقافي داخل ساحات المنتدى .6
وتســتخدم تلــك الخاصــية عنــد التعامــل مــع مشــاركات مقــرر معــين حيــث : تقيــيم إســهامات األعضــاء .7

 .ن يقوم بتقييم الطالب حسب إسهامه في هذا المقررأ) عضو هيئة التدريس(يجب على المشرف 
حيــث يقلــل المنتــدى احتماليــة العزلــة أو اإلحبــاط : إمكانيــة التفاعــل بــين الطــالب وبعضــهم الــبعض .8

 .التي قد تصيب الطالب وهذا ما يوفره الحوار المتبادل بين الطالب داخل صفحات المنتدى
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إضـافتها بالتعـديل أو الحـذف فـي حالـة مخالفتهـا إمكانية تحكم المشرفين في الموضـوعات التـي تـم  .9
 .أو بالنقل لمنتدى الموضوعات المميزة في حالة تميزها

 .تخطى الحواجز حيث يمكن للمستخدم الوصول للمعلومات في الوقت والمكان الذي يريد .10
 .التواصل المعرفي بين المشتركين في المنتدى .11
 يم التعــاوني والتحليـل والبحـث واالتصــال والعمـل فــي تنميـة مهـارات عديــدة مثـل التفكيـر الناقــد والتعلـ .12

 .مجموعات والحصول على المعلومة بأساليب مختلفة
 .تحقيق المناقشات الهادفة .13
 .إعطاء الوقت الكافي للتفكير وفهم األسئلة المطروحة بها لإلجابة عليها .14
 .إرسال واستقبال التغذية الراجعة .15

  
  :ماسبق علىالمنتديات بناًء  استخداملم بوتضيف الباحثة من خصائص التعليم والتع

  

، حيـث ال يشـترط التواجـد الفعلـي المباشـر فـي نفـس الوقـت والزمـان للطـالب وأقـرانهم التفاعل المرن .1
درجـة أكبـر مـن مما يكسب هذا النوع من التعلم  ؛أو الطالب والمعلم الستقبال الرسائل والمعلومات

 .الفاعلية والمرونة
ليم، فالتعلم عن طريق المنتديات يحقق قدر مناسب من االطمئنـان النفسـي عدم تشويش رسالة التع .2

لــدى المــتعلم  وبالتــالي تحقيــق أعلـــى درجــات إتقــان الــتعلم وهــذا نتيجـــة عــدم حــدوث الــتعلم بشـــكل 
مباشر وما يصاحبه مـن صـراعات التحـاور والمناقشـات واختالفـات الـرأي والتـي قـد تحـدث تشويشـا 

 .من تأثيرهاى رسالة التدريب وتحد عل
، يســاعد التعلــيم بالمنتــديات علــى ســهولة وســرعة ع للمحتــوى التعليمــي أو التــدريبيالوصــول الســري .3

ب ومنـه بالمنتـديات التعليميـة فـي الوقـت المناسـ اإلنترنتالتوصل للمحتوى التعليمي عبر االتصال 
 .دون التقيد بمكان أو زمان محدد

ـــأثيراً تطـــوير دور المعلـــم .4 ، عبـــر المشـــاركة الحقيقيـــة لـــه فـــي تحديـــد وتفـــاعالً  ، حيـــث أصـــبح أكثـــر ت
، وتوجيــه العمليــة يمــي والمســاهمة فــي بنــاء المعرفــة، وتيســير عمليــة التعلــيمعناصــر المحتــوى التعل

 .ة، وتقييم أعمال المتعلمينالتعليمي
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تطــوير أدوار المتعلمــين أو المتــدربين، ففــي التعلــيم بواســطة المنتــديات التعليميــة عــن طريــق شــبكة  .5
يكون المتعلم أحد أعضاء المجموعة المشاركة في التعلـيم ويقـع علـى عاتقـه القيـام بـأدوار  نترنتاإل

بـادل اآلراء المنتـديات وتوظيفهـا فـي ت اسـتخدامومهام عديدة أهمها االتصال مع الزمالء أو المعلم ب
 .واالستفسارات من بعد

 

 :أهمية المنتديات التعليمية للمعلم •
لمعلـم مـن ارات في مجال المادة التي يقوم بتدريسها وتوفير ما يحتاجه االتعرف على أحدث االصد .1

 .، واختبارات، وطرائق تدريسإعداد، وأبحاث ومقاالت

االتصال بمعلمين من الدولة المقيم بها أو من دول آخرى للتعرف علـى أحـدث االتجاهـات العلميـة  .2
 ).42: 2006ربيع، ( في مجال التدريس

 .م تعليمي مشترك يمكن أن تقوم بتبادل الخبرات فيما بينهاتكوين جماعات ذات اهتما .3

 .، وملفات، وأفالم، ووسائل تعليمية عبر المنتديات التعليميةالحصول على برامج .4

 .خصص من خالل المنتديات التعليميةة في مجال التاإللكترونياالشتراك في الدوريات  .5

ه مـــن خبـــرات هائلـــة ومفيـــدة فـــي مجـــال ، بمـــا تـــوفر معلمـــين فـــي إجـــراء األبحـــاث العلميـــةمســـاعدة ال .6
 ).121: 2005الهادي، (التخصص 

التمكن من مهـارات تصـميم المواقـف التدريسـية وتخطيطهـا وتنفيـذها، ومـا يتطلبـه ذلـك مـن مهـارات  .7
 .، وتقديم نماذج نشطةفرعية

تتــيح فــرص التفاعــل بــين المعلمــين والطــالب وزمالئهــم مــن خــالل المشــاركات المتنوعــة والمتعــددة  .8
 ).211: 2006، مصطفى(

 .عالجتها في مختلف مجاالت المعرفةاالحتفاظ بالمعلومات والبيانات وتصنيفها وم .9

، واإلطـالع ، حيـث يسـهل نشـر أعمـالهملتنمية القدرات اإلبتكارية لدى المعلـم والطالـب تعطي فرصاً   .10
 .على أعمال اآلخرين وكتاباتهم

المتنوعـــة فـــي ضـــوء متطلبـــات الجـــودة الشـــاملة  مســـاعدة المعلمـــين فـــي امـــتالك الكفايـــات التدريســـية  .11
 ).42: 2010اللوح، (
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أن للمنتـــديات أهميـــة للمعلمـــين لمـــا تحققـــه مـــن وتطـــوير شخصـــيات  :الباحثـــةوممـــا ســـبق تـــرى   
، واالســتفادة مــن خبــراتهم التعليميـــةالمعلمــين نحــو األفضــل نتيجـــة االتصــال بمعلمــين مــن دول مختلفـــة 

يميــة لمــا تــوفره مــن مصــادر تعليميــة متنوعــة ومتعــددة ممــا يســاعد علــى كــذلك تســهيل ســير العمليــة التعل
كـل مـا  للمعلـم اإلنترنـت، كذلك تقدم المنتـديات التعليميـة عبـر شـبكة يل الفروق الفردية بين المتعلمينتقل

ـــه الكـــم الهائـــل مـــن مجـــال المـــادة التـــي يقـــوم بتدريســـهافـــي  ،يحتاجـــه مـــن أحـــدث االصـــدارات ، وتـــوفر ل
تدريسـية والمخططات ال ،ونماذج االمتحانات ،ي تختص بالمواد اإلثرائية، والتوجيه المهنيالمعلومات الت

تجاهات المعاصرة في مجال ، والمواد التعليمية المساعدة، كما تبرز له أهم االوطرائق التدريس المناسبة
  .التدريس

  

 :مبررات تفاعل المعلم في المنتديات التعليمية •
ضـــرورة مشــــاركة  إلـــىأن هنـــاك عـــدد مـــن المبــــررات التـــي تـــدفع  :)32: 2006( يـــرى قنـــديل         

  :المعلمين كأعضاء في المنتديات التعليمية أو المتصفحين لها ومنها
، إذ تقـدم ديات وسيلة لتنمية مهارات المعلم، وقدراتـه المهنيـةتعد المنت :التنمية المهنية إلىالحاجة  - 

 .راته وقدراتهمصادر عديدة تساعده على تنمية مها للمعلم
إلطالع على الجديد فـي مجـال ، واعلم بحاجة دائمة لتطوير معلوماتهالم :الحاجة لدعم المعلومات - 

 .، والمنتديات التعليمية تساعده على ذلك بشكل جيد وكبيرتخصصه
اح عمليـات التـدريس التـي يحتـاج المعلـم لمصـادر عديـدة لتأكيـد نجـ :الحاجة لتأكيد نجاح التدريس - 

 .من القوائم لتقويم أدائه وأداء طالبه وتقدم له المنتديات التعليمية عدداً ، يقوم بها
، ومن ثم فإن المنتديات مع تزايد مهامه وأدواره ، خصوصاً لوقته المعلم بحاجه :الوقت إلىالحاجة  - 

مــن مخططــات الــدروس الجــاهزة التــي  التعليميــة تســاعده علــى جمــع معلوماتــه، بــل تقــدم لــه عــدداً 
 .وفير وقته وجهدهتساعده على ت

ــمتغ -  ــات التــدريس وأدوار المعل ــر عملي ر تطــور النظريــات التربويــة جعــل عمليــات التــدريس وأدوا :ي
 .، فالمنتديات التعليمية تقدم للمعلم مساعدات كثير للقيام بدورهالمعلم تتغير

لعمــل علــى ضــرورة تمســك المعلــم بأســلوب التعلــيم بواســطة المنتــديات وا :الباحثــةوممــا ســبق تــرى       
المنتــديات التعليميــة فــي عمليــة التعلــيم والــتعلم لمــا لهــذه المنتــديات مــن  اســتخدامتــدريب المعلمــين علــى 

  .تأثير إيجابي على كل من المعلم والمتعلم
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 :ةاإللكترونيمعايير منتديات المناقشة  •
 

ـــأنـــه لمـــا كانـــت منتـــديات المناقشـــة  :)20: 2009(ذكـــر عبـــد العـــاطي      إحـــدى ة تعـــد اإللكتروني
التــي يمكــن مــن خاللهــا تحقيــق عديــد مــن األهــداف  اإللكترونــيالبرمجيــات االجتماعيــة فــي بيئــة الــتعلم 

، حتى يتحقق لهذه البرمجيات الكفـاءة أو الفاعليـة المتوقعـة منهـا ثير من المؤسسات التربويةالتعليمية لك
أكانـت هـذه المعـايير علميـة ، البد أن تصمم وتطور وتستخدم وتقوم وتدار وفق معـايير محـددة ، سـواء 

  :ومن هذه المعايير ،بوية أم فنيةأم تر 
  

) الموضـوعات(ويقصـد بهـا مجموعـة األسـس الواجـب توافرهـا فـي المـادة العلميـة  :المعايير العلميـة - 
مفاهيم وحقائق  شتمل عليه هذه المادة العلمية من، وما تةاإللكترونيالمتضمنة في منتديات النقاش 

 .نظريات وتعميماتومبادئ وقوانين و 
، ةاإللكترونيـويقصد بها مجموعة األسس الواجب توافرها فـي منتـديات المناقشـة : المعايير التربوية - 

مــا تتضــمنه تلــك و بهــا، ) الموضــوعات(لمــادة العلميــة والتــي ترتكــز علــى أســاليب عــرض وتمثيــل ا
ـــــديات، ومراعـــــاة خصـــــائص المتعلمـــــالمعـــــايير مـــــن تح ـــــد ديـــــد لألهـــــداف التعليميـــــة للمنت ين، وتحدي

 .، والتغذية الراجعة والتقويمالموضوعات وتنظيمها، ومهام التعلم وأنشطته
تـي تركـز ة والاإللكترونيـويقصد بها األسس الواجب توافرها فـي منتـديات المناقشـة : المعايير الفنية - 

: مـن تحديـد معـايير تصـميم كـل مـا يلـي، ومـا تتضـمنه تلـك المعـايير على عناصـر التصـميم الجيـد
 إلـىبإالضـافة  -الرسوم والصـور  -النصوص المكتوبة  -وصفحات المنتدى  -هة المستخدم واج

تحديد معايير التفاعليـة فـي المنتـدى والمتعلقـة بأسـاليب تقـديم المسـاعدة وتحكـم المسـتخدم، وتفاعـل 
 .، وٕادارة المنتدىدى نفسه مع األعضاء واالرتباطات، والملفات المرفقةالمنت

  
  

  

������� 
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 :نواع المنتديات التعليميةأ •
 .منتديات تعليمية حرة - 
 .منتديات تعليمية مضبوطة - 

 

  المنتديات التعليمية الحرة : أوالً 
 : مفهوم المنتديات التعليمية الحرة

غيــر المتــزامن تيســر النقــاش  اإللكترونــيبأنهــا أداة اتصــال مــن أدوات التعلــيم  :الباحثــةوتعرفهــا         
، وتعمل على  تبادل األفكار بين كافة المتعلمين عن بعد وفي األوقات مباشرة مجموعات بطريقة غيرلل

والطالـب دوره االلتـزام ، للعمليـة التعليميـة ميسـرالتي يرونها مناسبة لهم، ويكون دور المعلم فيها موجه و 
يميـة وكذلك الطالب هنا يمكنه إضافة موضوعات داعمة للدرس وعمل إثراء للمادة التعل ،بحل الواجبات

  .أو يمكنه طرح خبره جديدة
  

 : خصائص المنتديات التعليمية الحرة

 :التالية خصائص المنتديات التعليمية الحرة تحديد نكمأالباحثة  من خالل تجربةو 
اث إثـراء للمـادة حـدإاعطاء الحرية ألعضاء المنتدى للبحث وطـرح الموضـوعات المختلفـة وبالتـالي  .1

 .قاشنالمطروحة لل
 .عضاء وزمالئهم واألعضاء والمعلمية الراجعة من قبل األاستقبال التغذ .2
اخـل يمكن للشخص نفسه المشاركة أكثر من مرة في نفس الموضوع وفـي أي وقـت ومكـان سـواء د .3

 .المؤسسة التعليمية أو خارجها
 

 :أهمية وفوائد المنتديات التعليمية الحرة
 :التالية ات التعليمية الحرةفوائد المنتديأهمية و  تحديد نكمأالباحثة  من خالل تجربةو 
 .، وبين الطلبة والمعلمزيادة إمكانية االتصال بين الطلبة فيما بينهم .1
 .المساهمة في تبادل وجهات النظر المختلفة للطالب وتبادل اآلراء .2
 .سهولة الوصول للمعلم .3
 .ج طول اليوم وفي كل أيام األسبوعتوفر المناه .4
 .ماألعباء اإلدارية بالنسبة للمعلتقليل  .5
 .االتساع في عملية البحث وٕاثراء المادة التعليمية .6
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 المنتديات التعليمية المضبوطة: ثانياً 
 : مفهوم المنتديات التعليمية المضبوطة 

غيــر المتــزامن تيســر النقــاش  اإللكترونــيبأنهــا أداة اتصــال مــن أدوات التعلــيم  :وتعرفهــا الباحثــة        
األوقات  على  تبادل األفكار بين كافة المتعلمين عن بعد وفي مجموعات بطريقة غير مباشرة، وتعمللل

للعمليـة  ميسـر، ويكون دور المعلم فيها كذلك الحال في المنتديات الحرة موجه و التي يرونها مناسبة لهم
ءات التعليمية، والطالب دوره االلتزام بحل الواجبات باإلجابة مرة واحدة فقط دون السماح له بإضافة اثـرا

  .أو طرح أي خبرات جديدة للدرس
  

 : خصائص المنتديات التعليمية المضبوطة

 :التالية خصائص المنتديات التعليمية المضبوطة تحديد نكمأالباحثة  من خالل تجربةو   
اث ضبط حرية أعضاء المنتدى في عملية البحث وطرح الموضـوعات المختلفـة وبالتـالي عـدم احـد .1

 .إثراء للمادة المطروحة للتقاش
يمكـن للشــخص نفسـه المشــاركة أكثــر مـن مــرة فــي نفـس الموضــوع لكــن يمكنـه المشــاركة فــي أي ال  .2

 .اخل المؤسسة التعليمية أو خارجهاوقت ومكان سواء د
 .استقبال التغذية الراجعة من قبل األعضاء وزمالئهم واألعضاء والمعلم .3

 

 :ةأهمية وفوائد المنتديات التعليمية المضبوط

 :التالية ئد المنتديات التعليمية المضبوطةأهمية وفوا تحديد نكمأباحثة ال من خالل تجربةو    
 .الطالب يكون حذرًا في طرح إجابتهضبط اجابة الطالب وحصرها بإجابة واحدة فقط وبالتالي  .1
عـــدم حـــدوث تشـــتت للطالـــب وذلـــك لعـــدم تبحـــره فـــي عمليـــة البحـــث وحـــدوث اخـــتالط فـــي بعـــض  .2

 .المفاهيم
 .م والطالب والمعلم وتبادل اآلراءلطالب وأقرانهتسمح لحدوث حوارات بين ا .3

  

������� 
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  ةاإللكترونيتصميم الدروس التعليمية  :المحور الثالث �
 

  :للحديث عن نوعين من التصميم هما وستطرق الباحثة في هذا المحور 
  .تصميم التعليم •
 .تصميم التدريس •

  

 تصميم التعليم : أوالً 
 :مفهوم التصميم •

أي عزم ومضى على أمره بعد تمحص دقيق لألمور من " صمم"مشتقة من الفعل  كلمة تصميم        
، ورسـم فاوتـة مـن تحقيـق األهـداف المنشـودةجميع جوانبها، وتوقع النتائج بأنواعها المختلفة وبدرجات مت

يعنــي هندســة  :والتصــميم اصــطالحاً  ،كيفيــة التنفيــذ والســير قــدماً  إلــىخريطــة ذهنيــة متكاملــة ترشــد الفــرد 
  ). 25: 2003الحيلة، (ات معينة، أو عملية هندسة لموقف ما شيء بطريقة ما على وفق محكّ لل

بأنــــه عمليــــة تخطــــيط منهجيــــة تســــبق تنفيــــذ الخطــــة مــــن حــــل  :)97: 2000(ويعرفــــه قطــــامي   
  .المشكلة

بــأن التصــميم يطلــق علــى عمليــات الوصــف والتحليــل التــي تــتم  :)22: 2010(ويــذكر جــامع   
المهام، وهو عملية منطقية تتناول اإلجراءات الالزمة لتنظيم المهمة وتطويرها وتنفيذها لدراسة متطلبات 

  . وتقويمها بما يتفق والخصائص الموضحة بطبيعة المهمة ذاتها

، )Design(بأنه تستخدم العديد من المجاالت مصطلح التصميم  :)4: 2005(ويعرفه الصالح        
، يتضـــمن هـــذا المصـــطلح عمليـــات ، والتصـــميم الصـــناعيالمعمـــاري مثـــل التصـــميم الـــداخلي، والتصـــميم

نتاج شيء ما، أو تنفيذ خطة ما لحل مشـكلة إأو التحليل المنظم التي تسبق عملية  ،التخطيط والتصور
  .معينة

بأنهــا رســم خطــة منهجيــة  :تعــرف عمليــة التصــميم الباحثــةومــن خــالل التعريفــات الســابقة فــإن     
  .وفق الخطة المصممة لحل مشكلة معينةمعينة لتطبيق إجراءات 
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  : مفهوم تصميم التعليم •
  : ف التصميم والتطوير التعليمي هماأن هناك اتجاهين لتعري) 9: 2003(يرى خميس    

يــــرى أن التصــــميم التعليمــــي منظومــــة فرعيــــة مــــن عمليــــات التطــــوير، تعنــــي بتحديــــد  :االتجــــاه األول �
لمصــادر التعليميــة، أمــا التطــوير فهــو العمليــة الشــاملة التـــي المواصــفات التعليميــة الكاملــة لمنظومــة ا

التصـميم عمليـات  إلىمنظومات تعليمية كاملة وتتضمن باإلضافة  إلىبتحويل هذه المواصفات  تعني
، ميم هـو أشـبه بمخطـط الرسـم الهندسـي، ونـاتج عمليـة التصـواإلدارة ستخدامالتقويم واالنتاج و آخرى اإل

 .ستخداممباني جاهزة اال إلىشبه بتنفيذ هذا الرسم أما ناتج التطوير فهو أ
ا يتشـابهان فـي ، أما التطوير مع المقـررات وأنهمـيرى أن التصميم يتعامل مع الدروس :االتجاه الثاني �

، لدرس هو وحدة التحليل في التصـميم، واكن التصميم يركز على المنتج نفسه، ولالخطوات والعمليات
، ويركـــز التصـــميم علـــى عمليـــات تحليـــل المهمـــة ر هـــو وحـــدة التحليـــلهـــو أوســـع والمقـــر أمـــا التطـــوير ف

وخصائص المتعلمين وتصميم الرسالة التعليمية أما التطـوير فيعمـل علـى مسـتويات مبكـرة تركـز علـى 
 .  ظم النقل والتقويم وٕادارة النشاطتقدير االحتياجات وتحديد األهداف ون

  : فات علم تصميم التعليم نذكر منهاددت تعريبأنه قد تع) 27: 2003( وبذلك يرى الحيلة    
تغييــر  إلــىمــا يــؤدي  إلــىالــذي يعرفــه بأنــه تحديــد وانتــاج ظــروف بيئيــة تــدفع المــتعلم : لتعريــف ميــر  •

  .سلوكه
، أو هــو بفهــم وتحســين وتطبيــق طــرق التــدريس الــذي يعرفــه بأنــه العلــم الــذي يهــتم: تعريــف رايجلــوث •

قـــة تعليميـــة أنســـب لتحقيـــق التغييـــر فـــي المعرفـــة والمهـــارات التـــي يقـــرر مـــن خاللهـــا أيـــة طريالعمليـــة 
  .لموضوع معين ولمجتمع وجمهور مستهدف من المتعلمين

فتعرفه بأنـه ذلـك الجـزء مـن عمليـة تطـوير  :)AECT(تعريف جمعية االتصاالت التربوية والتكنولوجيا •
ذلك وضع مواصفات لمصادر التعليم التي تشبه وظيفة التصميم في ميدان التكنولوجيا التربوية ومثال 

  .ات المنظومة التعليميةالعلم ومكون
عمليــة منطقيــة تتنــاول اإلجــراءات الالزمــة لتنظــيم التعلــيم وتطــويره  بأنــه :)53: 2010( جــامع ويعرفــه •

  .وتنفيذه وتقويمه بما يتفق والخصائص اإلدراكية للمتعلم
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العصر  ليواكبواات التصميم التعليمي بأنها عملية تزويد المعلمين بمهار  :)26: 2009( قطيط ويعرفه •
  . التقني المتطور الذي يعيشون فيه والذي يعتمد في جوهره على التخطيط والتنظيم

، التـي يـتم المنهجيـة المنظمـةبأنه مجموعـة مـن الخطـوات واإلجـراءات  :)23: 2006( ويعرفه خميس •
يـد الشـروط والمواصـفات التعليميـة لتحد ؛نسـانيمن خاللها تطبيق المعرفة العلميـة فـي مجـال الـتعلم اإل

  . على ورق) مصادر، مواقف، برامج ودروس، مقررات(الكاملة للمنظومة التعليمية 
ــالنظر      ــىوب ــاط االتفــاق ونقــاط  إل ــر مــن نق مجموعــة التعريفــات الســابقة نجــد أن هــذه بينهــا الكثي

  : االختالف من بينها
  نقاط االتفاق: أوالً 

قـد اتفقـت فيمـا بينهـا علـى أن التصـميم التعليمـي هـو عبـارة ) يجلـوثرا(، )ميرل(إن تعريف كل من  )1
 .عن تحديد البيئة والظروف المناسبة لتحقيق التعليم وتغيير السلوك

 حــد كبيــر مــع تعريــف جمعيــة االتصــاالت التربويــة والتكنولوجيــا إلــىخمــيس فيتفــق تعريــف جــامع و  )2

)AECT( م خطـــوات منظمـــة فـــي تحديـــد فـــي أن التصـــميم التعليمـــي هـــو عمليـــة تحديـــد، وتصـــمي
 .مواصفات وشروط مصادر ومكونات المنظومة التعليمية التعلمية

أمـــا قطـــيط فيـــرى أن التصـــميم التعليمـــي لـــه عالقـــة بالمهـــارات المكتســـبة لـــدى المعلمـــين ويتفـــق فـــي  )3
 .في جوهرها على التخطيط والتنظيم تعريفه مع جامع وخميس في كونها عملية تعتمد

  

  تالفنقاط االخ: ثانياً 

هنــاك تعريفــات قــد قصــرت التصــميم التعليمــي بتحديــد مواصــفات وطــرق لتنظــيم عمليــة التعلــيم مثــل  )1
 ).رايجلوث(، )ميرل(

هنــاك جــزء مــن التعريفــات قــد وســعت مــن مجــاالت واهتمامــات وأهــداف التصــميم التعليمــي وجعلــت  )2
بيـق المعرفـة العلميـة فـي يهتم بالمنظومة التعليمية بكافة جوانبهـا مـن خـالل تط أو مدخالً  منه علماً 

واإلدارة تحديـــد مواصـــفات ومكونـــات العلميـــة التعليميـــة والعالقـــات بينهـــا، وآليـــات التنفيـــذ والتطـــوير 
  ).AECT(جمعية االتصاالت اتربوية والتكنولوجيا(، )جامع(، )خميس(والتقويم مثل 
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عـدة نقـاط أساسـية  ىإلـومن خالل التعريفـات السـابقة للتصـميم التعليمـي يمكـن للباحثـة التوصـل   
  :وهي أن التصميم التعليمي، ركزت عليها تلك التعريفات

 .عملية نظامية تتكون من مجموعة من االجراءات والخطوات والعناصر التعليمية )1
 .علم يتم فيه تطبيق مبادئ ومفاهيم نظرية في تنظيم والتحكم في مكونات وعناصر بيئة التعلم )2
 .لمنظومة التعليميةعملية هادفة تسعى لتحقيق أهداف ا )3
علــى نتــائج تعليميــة عمليــة يــتم فيهــا البحــث عــن أفضــل الطــرق واالســتراتيجيات التعليميــة للحصــول  )4

 .وتربوية مرجوة
عمليــة ديناميكيــة متكاملــة تشــمل جميــع مكونــات ومراحــل عمليــة التعلــيم والــتعلم بدايــة مــن التصــميم  )5

 .ومرورًا بالتطوير والتنفيذ وانتهاءًا بالتقويم
عمليــــة تحديــــد الطــــرق " تعــــرف التصــــميم التعليمــــي بأنــــه الباحثــــة مــــن خــــالل مــــا ســــبق فــــإن           

واالستراتيجيات التعليمية بهدف تحقيق غايات تعليمية لدى المتعلمين أو المتدربين وفق شروط ومعايير 
ات مقننـة يـتم التدريبيـة علـى هيئـة مخططـ/ محددة ، وتراعـي مسـتوياتهم االدراكيـة واحتياجـاتهم التعليميـة

  ."التدريب/ لية التعليماتباعها في عم
  

 : أهمية تصميم التعليم •
 :أهمية التصميم التعليم بنقاط وهي) 30: 2003(يرى الحيلة 

مـن الخطـوات األولـى فـي تصـميم : توجيه االنتباه نحو األهداف التعليميـة إلىيؤدي التصميم التعليم  )1
، هــذه خاصــة للمــادة المــراد تعليمهــاواألهــداف الســلوكية ال التعلــيم، تحديــد األهــداف التربويــة العامــة،

اف ، وتمييــز األهـــدمييــز األهــداف القيمــة مــن الجانبيــةالخطــوة مــن شــأنها أن تســاعد المصــمم فــي ت
 .التطبيقية من األهداف النظرية

ميم إن القيـام بعمليـة التصـ: لمعلم فـي تعلـيم المـادة التعليميـةيزيد التصميم من احتمالية فرص نجاح ا )2
للبـــرامج التعليميــة مــن شـــأنها أن تتنبــأ بالمشــكالت التـــي قــد تنشــأ عـــن ) التخطــيط والدراســة المســبقة(

، فالتصـميم عمليـة دراسـة لـة العمـل علـى تالفيهـا قبـل وقوعهـاتطبيق البرامج التعليمية، وبالتالي محاو 
وصــرف النفقــات  هــذه الصــورةأن يجنــب المســتخدم ل ومــن شــأنه أيضــاً  ،ونقـد وتعــديل وتطــوير للبــرامج

 .ق البرامج التعليمية بشكل عشوائيوالوقت والجهد اللذين قد يبذالن في تطبي ،الباهظة
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أن التصــميم عبــارة عــن عمليــة دراســة، ونقــد، بمــا : يعمــل تصــميم التعلــيم علــى تــوفير الوقــت والجهــد )3
اء التصـميم قبـل ، لذا فإن الطـرق التعليميـة الضـعيفة أو الفاشـلة يمكـن حـذفها فـي أثنـوتعديل، وتغيير

فالتصـميم والتخطـيط المسـبق عبـارة عـن اتخـاذ القـرارات المناسـبة المتعلقـة  ،الشروع المباشر بتطبيقها
 .تحقيق األهداف المرغوب فيها إلى باستعمال الطرق التعليمية الفعالة التي تؤدي

شــتركين فــي عضــاء الم، والتناســق بــين األعلــى تســهيل االتصــاالت، والتفاعــل يعمــل تصــميم التعلــيم )4
 .تصميم البرامج التعليمية، وتطبيقها ويقلل من المنافسات غير الشريفة بينهم

، مــن جــراء التخــبط فــي اتبــاع الطــرق لتــوتر الــذي قــد ينشــأ بــين المعلمــينيقلــل تصــميم التعلــيم مــن ا )5
معلمـين التعليمية العشوائية لذا فتصميم التعليم من شأنه أن يقلل من حدة هذا التوتر، بما يـزود بـه ال

 .كيفية سير العمل داخل غرفة الصف إلىمن صور وأشكال ترشدهم 
  :ومما سبق تحدد الباحثة أهمية تصميم التعليم بما يلي

 .المبادئ النظرية، وتطبيقاتها في الموقف التعليميتجسير العالقة بين  )1
 .ملاستعمال النظريات التعليمية في تحسين الممارسات التربوية من خالل التعليم بالع )2
 .الذاتي للمتعلم في عملية التعلم االعتماد على الجهد )3

 

 :هدف تصميم التعليم •

أن الهــدف مـــن عمليــة تصــميم التعلــيم هـــو إحــداث بيئــة وٕايجـــاد  :)66: 2010( يــذكر الجــامع    
  . يتمكن األفراد من خاللها التعلم ظروف

  :كاآلتي ) 31: 1999(لة موعة من األهداف يحددها الحيجيسعى علم تصميم التعليم إلى تحقيق م
 .لىثاستخدام الوسائل، والمواد، واألجهزة التعليمية المختلفة بطريقة م  .1
توفير البيئة التعليمية المالئمة للمتعلمين مما ساعدهم في تحقيـق نتـائج الـتعلم المتوقعـة وبمـا يـتالئم  .2

و نفســـه نحـــفـــي نفـــس الوقـــت مـــع خصائصـــهم وبمـــا ينمـــى لـــدى كـــل واحـــد مـــنهم إتجاهـــات ايجابيـــة 
 .كمشارك في عملية التعلم

تطبيــق فكـــر وأساســـيات أســلوب الـــنظم الـــذي يتنــاول المـــدخالت التعليميـــة والتفــاعالت المتبادلـــة بـــين  .3
س مــدى فاعليتهــا وتحقيقهــا ، وتحديــد نــوع المخرجــات وقيــاضــها الــبعض وبــين البيئــة التعليميــةبع
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ط التعلـــــــيم ر لنوعيـــــــة نشـــــــالألهــــــداف واســـــــتخدام أســـــــاليب التغذيـــــــة الراجعـــــــة والتحســـــــين المســـــــتم
 .)3: 1982راسل،(والتعلم

توفير شروط التعلم ومواصفات التعليم المناسـبة لتحقيـق األهـداف التعليميـة بكفـاءة وفعاليـة ، وتشـتق  .4
 .)12: 2003خميس،(هذه الشروط والمواصفات من نظريات التعليم والتعلم المختلفة 

صـــياغة األهـــداف العامـــة والســـلوكية،  تعلـــيم هـــوأن هـــدف تصـــميم ال :الباحثـــةتـــرى ممـــا ســـبق و         
  .تحقيق األهداف إلى، وتطوير المواد التعليمية التي يؤدي التفاعل معها وتحديد استراتيجيات

  

 :مراحل تطور علم التصميم التعليمي •
، هــذه بــل أن يتبلــور فــي نمــاذج متكاملــةلقــد مــر علــم التصــميم التعلــيم بعــدة مراحــل متسلســلة ق  

ر بها تصميم التعليم ونماذجه ت أداء التربويين العاملين في مجال التعليم والمراحل التي مالمراحل عكس
  : هيو  )57: 2007( سرايايذكره و 
  

  .عملية اختيار وسائل تعليمية فحسبوفيها ينظر لتصميم التعليم على انه : المرحلة األولى
نتـــاج وســـائل تعليميـــة وجــــود عمليــــة إ وفيهـــا ينظــــر لعمليـــة التصـــميم التعليمـــي بأنهـــا: المرحلـــة الثانيـــة

  .هاصناع
عـدة إجـراءات ومهـارات  إلـىوفيها ينظر لعملية تصميم التعليم على أنها عملية تحتـاج : المرحلة الثالثة

ف الخاصــة، وضــع األهــداف التربويــة العامــة، وتحليــل محتــوى المــادة الدراســية ، وتحديــد األهــدا: منهــا 
  .وسيلة التعليمية وٕانتاجها، واختيار الوتطوير وسائل التقويم

تحديـد الحاجـات : لـيم بأنهـا تتضـمن عـدة مهـارات منهـاوفيهـا ينظـر لعمليـة تصـميم التع: المرحلة الرابعـة
، ووضع األهـداف العامـة وتحليـل محتـوى المـادة الدراسـية، وتحديـد األهـداف السـلوكية وتصـميم وتحليلها

  .، وتنفيذ التقويم التشخيصي والضمني والنهائيهاتيار الوسائل التعليمية وٕانتاجأدوات التقويم، واخ
وهي النظرة الشـمولية لتصـميم التعلـيم، وفـي هـذه المرحلـة يتكـون تصـميم التعلـيم مـن : المرحلة الخامسة

 .التحليل والتصميم والتطوير والتنفيذ واإلدارة والتقويم: وهذه المهارات الست هي ،الفرعيةالمهارات 
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 :)70: 2009،جامع( التصميم التعليمي المشاركون في عملية •
، وهــو يملــك القــدرة علــى ذي يعنــي بتنفيــذ وتنســيق خطــة العمــلهــو الشــخص الــ: المصــمم التعليمــي .1

ة التعليميــة وتصــويرها فــي إدارة كــل أوجــه عمليــة تصــميم التعلــيم مــن خــالل رســم الطرائــق اإلجرائيــ
 .الخرائط

وضــعت خطــة التــدريس، وهــو الــذي لديــه هــو الشــخص أو الفريــق الــذي مــن أجلــه ومعــه : المعلــم .2
، ومتطلبــات ديــه معرفــة بأنشــطة إجــراءات الــتعلمول ،اإلحاطـة الكاملــة عــن المــتعلم الــذي يــراد تعليمـه
علـى تنفيـذ التفاصـيل لعـدد كبيـر مـن  ليكـون قـادراً  ؛برنامج التدريس بالتعـاون مـع المصـمم التعليمـي

 .مطورةعلى تدريب خطة التدريس ال عناصر التخطيط وقادراً 
هــو الشــخص المؤهــل الــذي يســتطيع تقــديم المعلومــات والمصــادر المتعلقــة : اختصاصــي الموضــوع .3

بالمواضـــيع المتخصصـــة والمجـــاالت المتعلقـــة التـــي يصـــمم لهـــا التـــدريس، وهـــو المســـؤول عـــن دقـــة 
 .المحتوى المتضمن في األنشطة والمواد واالختبارات المرتبطة به

مناســبة  دة أعضــاء هيئــة التــدريس فــي تطــوير أدوات تقــويموهــو الشــخص المؤهــل لمســاع: المقــوم .4
وهــو المســؤول عــن عمليــة جمــع ) اختبــارات بعديــة(، وتقــويم تعلــم الطلبــة إلجــراءات اختبــارات قبليــة

ينفــذ بالكامــل وفــق البيانــات وتفســيرها خــالل تجريــب البرنــامج لتقــدير مــدى فاعليتــه وكفايتــه عنــدما 
 .وم البرامج والتصاميم التعليمية ويحكم جودتها وفعاليتهاانه يق إلى، إضافة الظروف العادية

 

عـن أي أن المشاركون في عملية تصـميم التعلـيم ال يمكـن اإلسـتغناء  :الباحثةومما سبق ترى          
ألن لكـل مـنهم مســؤاليات وأدوار ) ، اختصاصـي الموضـوع، المقـومالمصـمم التعليمـي، المعلـم(فـرد مـنهم 

لهــــذا يجــــب مراعــــاة تــــوفر األفــــراد  ؛ختصــــاص نفســــهصــــاحب االإال الشــــخص ال يمكــــن أن يقــــوم بهــــا 
  .ه الصحيحليتم بناء التصميم على الوج ؛المشاركين في التصميم التعليمي

 

 :تعريف موجز بمراحل تصميم التعليم ومهاراته •

 الرئيسةتمر عملية تصميم التعليم بست مراحل أساسية وتضم كل مرحلة مجموعة من المهارات    
، وكـل مـن يشـترك فـي عمليـة التصـميم حتـى تخـرج هـذه ي يجب أن يتقنها المصمم التعليميلفرعية التوا
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أن هــذه المراحــل هــي جــوهر مــا يســمى بنمــاذج تصــميم  إلــىالعمليــة علــى أكمــل وجــه، وتجــدر اإلشــارة 
  : )58: 2007،سرايا(التعليم 

 :)Instructional Analysis(تحليل المرحلة   .1

ات المتعلقـــة بتحليـــل البيئـــة التعليميـــة المحيطـــة بالبرنـــامج المـــراد تصـــميمه وتحديـــد وتضـــم المهـــار       
مصــــادر والمــــواد ، والوالماديــــة المتــــوفرة وغيــــر المتــــوفرةالمشــــكلة وتحليلهــــا، وتحديــــد اإلمكانــــات البشــــرية 

هــذه  ، كمــا تــرتبطاد تلبيتهــا عــن طريــق هــذا البرنــامج، وكــذلك تحديــد االحتياجــات المــر التعليميــة الالزمــة
، وتحليـــل المحتـــوى التعليمـــي، مـــع تحديـــد الخبـــرات تحديـــد األهـــداف العامـــة واإلجرائيـــةب المهـــارات أيضـــاً 

لمتعلمـين وتحديـد مســتوى التعـرف علــى خصـائص ا إلـى، باإلضـافة السـابقة الالزمـة لتعليمــهوالمتطلبـات 
  .، وقدراتهم ودافعيتهم واتجاهاتهماستعدادهم

 ):Organization and Design Instructional( مرحلة تصميم التعليم وتنظيمه .2

نظـــيم أهـــداف العمليـــة ، وكـــذلك تل المعالجـــات التعليميـــة واختيارهـــاوهـــي التـــي تـــرتبط بتحديـــد أفضـــ      
وضــع  إلــى، ومحتــوى المــادة الدراســية واختيــار الوســائل التعليميــة وأســاليب تقويمهــا باإلضــافة التعليميــة

ويـــتم فــي هــذه المرحلـــة  ،األســبوع أو الشـــهر أو الفصــل الدراســي الخطــط التعليميــة علــى مـــدار اليــوم أو
تصـميم للبيئـة بمـا يتضـمنه مـن مـواد وأجهـزة تعليميـة ثـم إعـدادها وتنظيمهـا بطريقـة تسـاعد المـتعلم علـى 

  .لتحقيق األهداف المحددة السير وفقاً 
 ):Development and Production(مرحلة التطوير واإلنتاج  .3

راتيجيات تعليميـــة مـــواد تعليميـــة حقيقيـــة واســـت إلـــىالمرحلـــة ترجمـــة تصـــميم التعلـــيم وتـــتم فـــي هـــذه       
عمليــات التقــويم، لتحديــد مــدى  إلــىويجــب أن تخضــع المــادة التعليميــة عنــد انتاجهــا ، ووســائل تعليميــة

ة مــن فاعليتهــا ومناســبتها للمتعلمــين قبــل التطبيــق الفعلــي، ويمكــن التجريــب المبــدئي علــى عينــات صــغير 
  .بالطال

 ): Instructional Implementation(مرحلة تنفيذ التعليم  .4

، ويـتم لمواد التعليمية التـي تـم تصـميمهاا استخداموفيها يتم التنفيذ الفعلي للبرنامج وبدء التدريس ب      
، تعليميــة بمــا فيهــا مــن طرائــق تــدريس، والمعالجــات الوادر البشــرية والمصــادر التعليميــةوضــع كافــة الكــ
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لتـدعيم الـتعلم وعمليـات التعزيـز وٕاثـارة الدافعيـة والمالحظـة وجـذب  ؛الوسائل اإلدراكية المعرفية ماستخداو 
  .تنفيذاالنتباه وغير ذلك موضع ال

  

 ): Instructional Management(مرحلة إدارة التعليم  .5

قيـــق مـــا يكفـــل تحوتـــرتبط بالتأكيـــد مـــن ســـير العمليـــة التعليميـــة وفـــق قـــوانين المؤسســـة التعليميـــة ب    
، وكذلك مراقبة النظام وضبط مية داخل وخارج البيئة التعليمية، وضبط المواقف التعلياألهداف التعليمية
  .، وتأمين كافة الوسائل واألدوات التعليميةلمشاغبوتعديل السلوك ا

  

 ): Instructional Evaluation(مرحلة تقويم التعليم  .6

ــــم الطالــــب وتح       قيقــــه لألهــــداف التعليميــــة فــــي مجاالتهــــا الثالثــــة وتــــرتبط بــــالحكم علــــى مــــدى تعل
، ويـرتبط ذلـك أيضـا لوتقـويم عناصـر ومكونـات العمليـة التعليميـة ككـ، )الوجدانية -المهارية -المعرفية(

ات التـي وقاتهـا المناسـبة، وتحديـد الصـعوبأبتصميم وتنفيذ أنماط مختلفـة مـن االختبـارات والمقـاييس فـي 
يـة حاولـة التغلـب عليهـا وعالجهـا، ثـم تطـوير النمـوذج المسـتخدم وفـق التغذ، ومواجهت العملية التعليمية

  .الراجعة اإلثرائية والعالجية
 

  تصميم التدريس: ثانياً 
 : مفهوم تصميم التدريس •

، ويســتخدم فــي مجــاالت هندســة لألمــر ضــمن خطــة محكمــة"بأنــه : )16: 2010(عرفــه ســالمة   
حيــث يشــير هــذا المفهــوم . إالــخ ...، والتجــاري لــداخليالتصــميم الهندســي وا: آخــرى غيــر التــدريس مثــل

  ." تخطيط منهجية تستبق تنفيذ الخطة من المشكلة: إلى
بأنــه حقــل مــن حقــول الدراســة والبحــث يتعلــق  :)49: 2012(ويــرى كــل مــن الرواضــية ودومــي   

كيفيــــة المتعلقــــة ب )Prescriptive(واإلجــــراءات العمليــــة  ،)Descriptive( بوصــــف المبــــادئ النظريــــة
، والعمليـة التعليميـة ، والـدروس التعليميـة، والمشـاريع التربويـةوالمناهج المدرسـية إعداد البرامج التعليمية،

 .اف التعليمية والتعلمية المرسومةكافة بشكل يكفل تحقيق األهد
بأنـــه علـــم يـــدرس كافـــة اإلجـــراءات والطـــرق  :)19: 2011(ويعرفـــه كـــل مـــن العـــدوان والحوامـــدة    

  .تطويرها وتحسينها وفق شروط معينة، ومن ثم السعي لتحقيق نتاجات تعليمية مرغوب فيهاة لالمالئم
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بـأن مصـطلح  )5: 2009(وذكر كل من الفليح والصرايرة والشرعة والعدوان والحوامدة وعيادات        
 لممتعلقـــة بترجمـــة مبـــادئ الـــتععمليـــة نظاميـــة أنهـــا  إلـــى )Instructional Design( تصـــميم التـــدريس

)Learning (والتــدريس)Instructional( خطــط للمــواد التعليميــة واألنشــطة ومصــادر المعلومــات  إلــى
  .والتقييم

بأنهـــا نظريـــة تـــدريس منهجيـــة نظاميـــة تتكيـــف مـــع المحتـــوى  :)109: 2000( وعرفـــه قطـــامي        
لمـين مـن خـالل عـرض تحقيـق تعلـيم أكثـر كفـاءة وأكثـر فاعليـة للمتع إلىالتعليمي المراد تعلمه، وتسعى 

  .كالتهم المكتشفة بطريقتهم الخاصةليتمكنوا من حل مش ؛معلومات كافية لهم
بأنه علم يصـف االجـراءات التـي تتعلـق بإعـداد المـواد التعليميـة  :)19: 2009( ويعرفه القرارعة       

مــن  يــام بهــاوتنظيمهــا وهندســة الموقــف التعليمــي، ووصــف الخطــوات اإلجرائيــة الواجــب علــى المعلــم الق
  .أجل الحصول على أفضل النتائج

مجموعة التعريفات السابقة نجد أن هذه بينهـا الكثيـر مـن نقـاط االتفـاق ونقـاط  إلىوبالنظر     

  : االختالف من بينها
  نقاط االتفاق: أوالً 

هــو تخطــيط  :يتفقــون بــأن تصــميم التــدريسوآخــرون إن تعريــف كــل مــن ســالمة وقطــامي والفلــيح  )1
 .أي يهتم بالجانب النظرينفيذ الخطوات لحل مشكلة منهجي يسبق ت

هـــو لـــه  :إن تعريـــف كـــل مـــن الرواضـــية ودومـــي والعـــدوان والحوامـــدة يتفقـــون بـــأن تصـــميم التـــدريس )2
ومــن ثــم الســعي لتطويرهــا وتحســينها وفــق شــروط معينــة وبالتــالي  ،عالقــة بإعــداد البــرامج التعليميــة

 .ة أي يهتم بالجانب العمليتحقيق األهداف التعليمية والتعلمية المرسوم
  نقاط االختالف: ثانياً 
علــى أنــه مجموعــة مــن اإلجــراءات  :هنــاك بعــض التعريفــات اقتصــرت فــي تعريــف تصــميم التــدريس )1

 .لعدوان والحوامدةمثل تعريف كل من الرواضية ودومي وا
وهنـــاك تعريفـــات توســـعت فـــي توضـــيح مفهـــوم تصـــميم التـــدريس ليشـــمل التخطـــيط المنهجـــي وســـبل  )2

شـــرعة والعـــدوان والحوامـــدة تعريفـــات ســـالمة وقطـــامي والفلـــيح والصـــرايرة وال :يـــق األهـــداف مثـــلتحق
 . وعيادات
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أن علـــم تصـــميم  إلـــىالتوصـــل  للباحثـــةومـــن خـــالل التعريفـــات الســـابقة للتصـــميم التـــدريس يمكـــن        
  .النظري، والعملي: ط بين جانبينالتدريس يحاول الرب

 .، ونظريات التعلمات علم النفسلنظري يتعلق بالنظريالجانب ا �
، والتلفــاز، والفيــديو، ، واألفــالمل التعليميــة والبرمجيــات كالحاســوبالجانــب العملــي يتعلــق بالوســائ �

  .وغيرها

 :مميزات تصميم التدريس •
أنـه يمكـن إيجـاز مميـزات  :)16: 2010(، وسـالمة )17: 2009( وآخـرونكل من الفلـيح  ىير        

  :ط التاليةتصميم التدريس في النقا
 

، وعـدم الدقـة فـي عـدم تقـدير الوقـت بشـكل سـليم إلـىي ، تـؤدويترتب على عدم الدقـة نتـائج سـيئة: الدقة )1
ل جيـد وبالتـالي تـدريس غيـر متفاعـل، غيـر نشـط، خـال مـن ها بشـكاستخدامتوزيع المصادر التعليمية، و 

 .الدافعية
مم مــن المعلومـــات فــي مجـــال المصـــ فـــال يقتصــر التــدريس علـــى مقــدار مـــا يتعلمــه أو يكتســبه: اإلبــداع )2

 .التصميم
هو محور أو بؤرة التدريس، ويصرف المصـممون  يعتبر المتعلم بدرجة كبيرة جداً : تشجيع تأييد المتعلم )3

، ويجـب أن تأخــذ المعلومـات المتعلقــة وليـة للتصــميم للتعـرف علــى المـتعلمخــالل المراحـل األ كبيـراً  جهـداً 
مــا  ، وغالبــاً التصــميم بمــا فــي ذلــك المحتــوى نفســهالتــي توجــه قــرارات  بــالمتعلم أولويــة علــى بقيــة العوامــل

بالمحتوى ولكنه يـتقمص أثنـاء االسـتعماالت التـي يقـوم بهـا مكانـة المـتعلم فـي  يكون المصمم ليس خبيراً 
 .عل المحتوى أوضح بالنسبة للمتعلممحاولة منه للحصول على المعلومات التي تج

ــال وا )4 وتعبــر هــذه العوامــل بمثابــة المؤشــرات علــى النجــاح فعمليــة : لجــذابدعــم التــدريس المــؤثر والفع
ويمكن تحقيق الفعالية من خالل عملية تحليـل التـدريس والتـي يـتم  ،التصميم تركز على التدريس المؤثر

ذلك فـإن أخـذ المـتعلم بعـين االعتبـار والتركيـز  إلى، إضافة ا التخلص من المحتوى غير المناسبخالله
، وتـوفر عمليـة التقيـيم الفرصـة لمراجعـة إحكـام التـدريس إلـىالمالئمـة يـؤدي ت التصـميم على اسـتراتيجيا

 .وفعالية وجاذبيةوتنقيح التدريس ليصبح أكثر تأثيرا 
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وتسـمح العمليـة المنظمـة : أولئـك الـذين سـينفذون التـدريسو دعم التعاون بين المصممين والمطـورين  )5
، وتسمح على تصميم وٕانتاج وٕاطالق التدريسفراد القائمين والتوثيق المكتوب باالتصال والتعاون بين األ

وتعتبــر الخطــط المكتوبــة التــي تعبــر عــن األهــداف ووصــف . لك بوجــود لغــة مشــتركة وطريقــة عامــةكــذ
وكـــذلك المنتجـــات المكتوبـــة التـــي تظهـــر نتيجـــة لجهـــود عمليـــة  ،الجمهـــور المســـتهدف وتحليـــل المهمـــات
 .على مراجعة وتنقيح تقدم العمل نتيجة لجهد الفريق المتعاون تصميم التدريس من األمور التي تساعد

لكـون منتجـات عمليـة تصـميم التـدريس منتجـات  نظراً : تسهيل انتشار منتجات عملية تصميم التدريس )6
المعلومــات  ســتخدامال ها، ونظــراً اســتخدامماديــة فإنــه مــن الممكــن اســتخراج نســخ أخــرى منهــا وتوزيعهــا و 

لتجهيــزات فـــي عمليــة التصـــميم والتطــوير فســـوف تشــكل المنتجـــات حلــول عمليـــة المتعلقــة بـــالمتعلمين وا
 .ت لحلهامقبولة لمشاكل التدريس التي صممت هذه المنتجا

تصـميم التـدريس بصـورة  يتم عمل كثير من شروعات: دعم تطوير المكونات البديلة أو تسليم األنظمة )7
الطباعـة، والويـب والكمبيـوتر، والفيـديو ويشـكل مستقلة عن الصورة التي تتم بها المنتجـات الجـاهزة مثـل 

تلــك التحليــل الشــامل واســتراتيجيات التــدريس نقــاط أوليــة للمشــروعات التــي تــنجم عــن البــدائل مــن غيــر 
 .المستخدمة في المشروع األصلي

تسـاعد الطريقـة النظاميـة فـي تصـميم التـدريس علـى : تسهيل التوافـق بـين األهـداف واألنشـطة والتقيـيم )8
ن ما يتم تعليمه هو ما يحتاجه المتعلمون لكي يكونوا قادرين على تحقيق أهداف التعلم وكذلك ضمان أ

 .ومالئماً  ضمان أن يكون التقييم دقيقاً 
مــا يعمــل األفــراد المبــدعون غيــر المــدربين فــي  غالبــاً : تقــديم إطــار مــنظم للتعامــل مــع مشــكالت الــتعلم )9

اعية في التدريس ورغم أنه يمكن إضـافة هـذه الطرائـق مجال تصميم التدريس على تطوير الطرائق اإلبد
مدرسـي أو اآلخرى إال أنها نادرًا ما تروق لإلدارة العليا في القطاع العام أو الخاص أو المـدراء النظـام ال

هو ذلك الذي يجسد المشكلة في الهدف من  ، ولكن االبداع الذي يكون مالئماً لوكاالت التمويل اآلخرى
لك طريقة التدريس التـي تبـرز االفتـراض القـائم علـى أن المشـكلة سـتحل وأن األهـداف التعلم، ويطور كذ

التعليمية ستتحقق، والذي يمتلك خطة محكمة البناء للحصول علـى الـدليل فيمـا اذا كانـت الطريقـة قـادرة 
 .على حل المشكلة المبدئية، وما هي النتائج غير المرغوبة التي قد تنجم عنها
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  : الباحثة من مميزات تصميم التدريسبق ذكره ترى ومما س
  

 .تدعيم التنسيق والتعاون بين المصممين والقائمين على التطوير ومنفذي التعليم )1

، حـد كبيـر محـور العمليـة التدريسـية إلـىجانـب الطلبـة وتأييـدهم ألن الطالـب يعـد  إلـىتشجيع الوقـوف  )2

  .لمعرفة حاجات الطلبة ؛صميمخالل البدء بالت كبيراً  لذا يبذل المصممون جهداً 

 : أهمية وفوائد تصميم التدريس •
  :أهمية وفوائد تصميم التدريس في النقاط التالية) 20: 2011(يذكر كل من العدوان والحوامدة  

ئـــق التعليميـــة قبـــل البـــدء ، وتغييـــر وتعـــديل لجميـــع الطراالوقـــت والجهـــد، فهـــو عمليـــة دراســـيةتـــوفير  )1
، والتركيــز علــى الطرائــق التعليميــة الفعالــة التــي التعليميــة الفاشــلة لحــذف الطرائــق ، وذلــكبــالتطبيق

 .تحقيق األهداف المنشودة إلىتؤدي 
، وتشــجعهم علــى العمــل تســهيل التفاعــل واالتصــال بــين المشــاركين فــي تصــميم البــرامج التعليميــة )2

 .كفريق واحد
، واألهــداف ربويــة العامــةم تحديــد األهــداف الت، ومــن ثــنحــو األهــداف التعليميــة المرســومة التوجيــه )3

 .السلوكية الخاصة المتعلقة بالمحتوى الدراسي
ســـها، ممـــا يقلـــل مـــن الخطـــأ يزيـــد مـــن احتماليـــة نجـــاح المعلـــم فـــي تعلـــيم المـــادة الدراســـية التـــي يدرّ  )4

 .والمواقف المحرجة التي تظهر ضعف المعلم أمام الطالب
على العطاء وٕادارة  ، ويجعله قادراً ة وسليمةتباع اساليب تعليمية جيديقلل التوتر عند المعلم نتيجة ا )5

 .الغرفة الصفية بفاعلية
 

  :ة من أهمية وفوائد تصميم التدريسومما سبق ذكره ترى الباحث
  

 .تنظيم عناصر الموقف التعليمي وتجنب العشوائية والتخبط من قبل المعلم  )1
 .زيادة فرص نجاح المعلم في التعليم  )2
 .التعليميةتوجيه االنتباه نحو األهداف   )3
 .توفير الوقت والجهد  )4
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 :خصائص تصميم التدريس •

  :من خصائص تصميم التدريس أن) 56: 2012(يرى الرواضية ودومي
 : تمركز تصميم التدريس حول المتعلمي �

، بمعنــى أن المــتعلم هـــو البــؤرة والمركــز لجميــع األنشـــطة فــالمتعلم هــو محــور تصـــميم التــدريس        
، وكلها تركز على أن المتعلم هو ي، والتعلم عن طريق التكنولوجيافهناك التعلم الذات ،التعليمية التعليمية

  .ر العملية التعليمية وليس المعلممحو 
 :ميم التدريس موجه لتحقيق األهدافتص �

لقد فشلت كثير من المشاريع الجيدة بسبب عدم التركيز على األهداف، لذلك يجب علـى جميـع         
والسؤال المهم في هذه العملية هل  ،روع االتفاق على هدف واحد والمشاركة  بآرائهمالمشاركين في المش

  تم تحقيق وٕانجاز األهداف لهذا المشروع؟
 : تركيز تصميم التدريس على األداء ذو المعنى �

، إنمـــا يركـــز علـــى إعـــداد فـــظ المـــتعلم للمعلومـــات واســـتظهارهاال يركـــز تصـــميم التـــدريس علـــى ح       
  .يام بأدوار وأداءات ذات معنى وتوظيف المعرفة المكتسبة في الحياةالمتعلم للق

 

يركز على النتاجات التي يمكن قياسـها  نهأ ومما سبق ذكره ترى الباحثة من خصائص تصميم التدريس
  .بصدق وثبات

 :المكونات األساسية لعملية تصميم التدريس •
المكونات األساسية ) 90: 2001(طفى ومص ،وشمعة ،والشنتاوي ،وجودت ،يذكر كل من عبيد       
 :تصميم التدريس في النقاط التاليةلعملية 

 .وتشمل األهداف العامة واألهداف الخاصة ونتائج التعلم، المقاصد )1
 .المتعلمين إلىأو إيصالها  ،ويشمل على المعلومات والبيانات والرسائل المراد تدريسها، المحتوى )2
أو األسئلة التي تطرح أثناء  ،لتدريس وٕاجراءات التعلم والتمارينوتشمل على استراتيجيات ا، االنشطة )3

 .عملية التدريس
هم ومـدى ويشتمل علـى وضـع االختبـارات واالمتحانـات وتقـويم المتعلمـين ومعرفـة مـدى تقـدم، التقويم )4

 .تحقيقهم لألهداف المحددة
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 : مراحل تصميم التدريس •
 مليـــــة تصـــــميم التـــــدريس تمـــــر بمراحـــــل أساســـــيةأن ع) 30: 2011(يـــــرى العـــــدوان والحوامـــــدة         

  : تتضمنها معظم نماذج التدريس وهي
  ):Front End Analysis(مرحل التحليل الشامل : أوالً 

، وتحديـد المشـكلة المحيطة بالبرنامج المراد تصـميمهوفي هذه المرحلة يتم تحليل البيئة التعليمية        
وتتضـمن  ،معلومـات تفيـد فـي تطـوير عمليـة التـدريس إلـىمن خالل إظهار الحاجـات الالزمـة وتحويلهـا 

تحديـــد اإلمكانـــات البشـــرية والماديـــة المتـــوفرة والمـــواد الالزمـــة، وتحديـــد خصـــائص  هـــذه المرحلـــة أيضـــاً 
عامـــة والخاصـــة التـــي المتعلمـــين وحاجـــاتهم واســـتعداداتهم وقـــدراتهم واتجاهـــاتهم ودافعيـــتهم، واألهـــداف ال

  .يل المحتوى التعليمي وتحديد الخبرات والمتطلبات الالزمة لتعليمه، كما يتم تحلينبغي تحقيقها
  ):Design(مرحلة التصميم : ثانياً 

، كمــا تتضــمن ت والمخططــات التعليميــة واختيارهــافــي هــذه المرحلــة يــتم تحديــد أفضــل المعالجــا        
  .تخطيط عملية التقويم، وٕاعداد االختبارات، وتنظيم محتوى المادة، و تنظيم أهداف المادة التعليمية

في هذه المرحلة تصميم للبيئة المحيطة بالبرنامج وما يتضمنه من مواد وأجهزة ووسائل م كما يت        
  .لتحقيق األهداف المحددة تعليمية تم إعدادها وتنظيمها بطريقة تساعد المتعلم على السير وفقاً 

  

   ):Development and Production(مرحلة التطوير واإلنتاج : ثالثاً 
واســتراتيجيات  مــواد تعليميــة حقيقــة إلــىيــتم فــي هــذه المرحلــة ترجمــة تصــميم التــدريس والتــدريب        
وينبغــي أن تخضـــع  ،، وعمليــة التقـــويم، وتنظــيم األنشـــطة المرافقــة، والوســائل التعليميـــة الالزمــةعرضــها

لمعلمـين قبـل د درجـة فاعليتهـا ومناسـبتها للتحديـ ؛المادة التعليمية عند انتاجها وتطويرها لعمليـات التقـويم
  .التطبيق النهائي لها

  ):Implementation(مرحلة التنفيذ : رابعاً 
المـواد  اسـتخدام، بلتـدريس والتنفيـذ الفعلـي للبرنـامج، وبـدء التـدريس الصـفييـتم فـي هـذه المرحلـة ا       

  .فعاليةجميع النشاطات بكل جودة و  ، وضمان سيرالتعليمية المعدة مسبقاً 
  

 : وهناك متغيرات في هذه المرحلة •
  

 .في تنفيذ البرنامج التدريسي أو إيجاباً  ،إذ تعد من المكونات المؤثرة سلباً : خصائص المدرس .1
 .ويتحدد الموضوع بتدرج الخبرات وترتيبها وارتباطها مع بعضها: مكونات الموضوع أو الدرس .2
 .المتعلم على الخبرات التعليمية والتدريبية المقدمة التي تزيد من سيطرة :التسهيالت البيئية للتدريب .3
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  ):Evaluation(مرحلة التقويم : وخامساً 
تعــد مرحلــة التقــويم مــن المراحــل المهمــة فــي أي برنــامج تدريســي ، فهــي تقــدم المعلومــات عــن   

  .فةمقدار ما تم تحقيقه من أهداف البرنامج وفعالية عناصر العملية التعليمية ومكوناتها المختل
من هنا البد أن يكون التقويم عملية مستمرة في أثناء محصلة التنفيـذ الكتشـاف المشـكالت والصـعوبات 

تحسـين البرنـامج وتعديلـه  ، كـي يـتمكن المصـمم مـن، وتحديد مواضع الضعفالتي تواجه تنفيذ البرنامج
  .وتطويره

  

 :الفرق بين تصميم التعليم وتصميم التدريس •
  

، ويمكــــن بـــين تصــــميم التعلــــيم وتصـــميم التــــدريسأنـــه يوجــــد فــــرق ) 48: 2003(يـــذكر الحيلــــة 
    : تلخيص ذلك في اآلتي

حيـث  ،المصـطلحين ترجمـة إلـىغالبًا ما يحدث الخلط بين تصميم التعليم وتصـميم التـدريس وهـذا مـرده 
  .تدريس تعني  (Instruction)يشاع في الكثير من المؤلفات العربية أن كلمة 

  .تعني تعليم (Teaching) وكلمة          
والتــى  ومـن هنـا نشــأ الخلـط بــين المفهـومين، ويمكــن أن يظهـر لنـا الفــرق جليـًا مــن خـالل المقارنــة التاليـة

  :يمكن تلخيصها في الجدول التالي
  )2 .1(الجدول  

  الفرق بين تصميم التعليم وتصميم التدريس 
 

 (Design Teaching)     تصميم التدريس (Instruction Design)    تصميم التعليم
  .نظام جزئي من نظام التعليم  .نظام شامل يحتوي تدريب وتعليم وتعلم

 .عمل فردي .عمل جماعي تعاوني متكامل
 .يرتبط بالحصة الصفية .يرتبط بالمادة التعليمية

 .أهداف سلوكية محددة بالحصة الدراسية .أهداف عامة ترتبط بالمقرر الدراسي
يــتم تــوفير البيئــة التعليميــة مــن قبــل المــدرس وكــذلك تنظــيم  .وتنظيمية من قبل الجماعة يتم اختيار المحتوى

  .المحتوى التعليمي بعد تحليله
  .بناء المواقف التعليمية واألنشطة التعليمية الخ... طرق، دليل معلمالاختيار وسائل تعليمية مختلفة 

 .لمدى تحقق األهداف السلوكية لدى الطلبةتقويم  .التقويم تكويني ختامي حيث ال تطوير دون تقويم
يتم تجريب المحتوى على الطلبة وتعزل جميع المتغيرات 

 .وتبقى المادة التعليمية
، وٕانمــا نحصــل علــى تغذيــة راجعــة مــن ال يــتم تجربتــه غالبــاً 

خـــالل التنفيـــذ والمعلـــم هـــو الـــذي يختـــار إســـتراتيجية التنفيـــذ 
 .المناسبة

  

ابقة نجــد أن هــذه بينهــا الكثيــر مــن نقــاط االتفــاق مــع دراســة الباحثــة المقارنــة الســ إلــىوبــالنظر 
     :وسأكتفي بذكر نقاط االتفاق ةاإللكترونيونقاط االختالف من بينها المتعلقة بتصميم الدروس التعليمية 
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  نقاط االتفاق : أوالً 
يس فـي مراحــل ة مـع تصــميم التعلـيم وتصـميم التــدر اإللكترونيــتتفـق عمليـة تصــميم الـدروس التعليميـة  )1

 .، التنفيذ، التقويمالتحليل، التصميم، التطوير: يالتصميم فكال النوعين له نفس المراحل وه
 :ة مع تصميم التدريس في كونهااإللكترونيتتفق عملية تصميم الدروس التعليمية  )2
 .نظام جزئي من نظام التعليم �
 .عمل فردي �
 .يرتبط بالحصة الصفية �
 .لدراسيةاف سلوكية محددة بالحصة اأهد �
 .ظيم المحتوى التعليمي بعد تحليلهيتم توفير البيئة التعليمية من قبل المدرس وكذلك تن �
 .ف التعليمية واألنشطة التعليميةبناء المواق �
 .تقويم لمدى تحقق األهداف السلوكية لدى الطلبة �
لــذي يختــار ، وٕانمــا نحصــل علــى تغذيــة راجعــة مــن خــالل التنفيــذ والمعلــم هــو اال يــتم تجربتــه غالبــاً  �

 .إستراتيجية التنفيذ المناسبة
 

�������  
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 الفصل الثالث

 ابقةـــــات الســـــالدراس

  
  

  اإللكترونيالتي تناولت التعليم  الدراسات :المحور األول �

  الدراسات التي تناولت المنتديات التعليمية :المحور الثاني �

 وسالدراسات التي تناولت تصميم الدر  :المحور الثالث �

 ةاإللكترونيالتعليمية                    
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  

علــى  اعليهــا الباحثــة مــن خــالل اطالعهــ تيتضــمن هــذا الفصــل مجموعــة مــن الدراســات حصــل
، وقـد اختـارت الباحثـة البعـد الزمنـي لترتيـب الدراسـات ااألدب التربوي، والتي لها عالقة بموضوع دراسته

ثالثـة  إلـىمت الباحثـة الدراسـات السـابقة القـديم، وقـد قّسـ إلـىبحيث تكون متسلسـلة مـن الحـديث  السابقة
أمـــا المحـــور . اإللكترونـــيفيتعلـــق بالدراســـات الســـابقة التـــي تناولـــت التعلـــيم  :أمـــا المحـــور األول: محــاور
الدراســـات التـــي وهـــي : أمـــا المحـــور الثالـــث. وهـــي الدراســـات التـــي تناولـــت المنتـــديات التعليميـــة :الثـــاني

للدراسـات  وقد اختتمـت الباحثـة بتعليـق تتنـاول فيـه تحلـيالً  لكترونية،ناولت تصميم الدروس التعليمية اإلت
، ثـم أعقبتهـا ، وعينتهـا، ونتائجهـا، وأدواتهـاضمنة فيه من حيث الهدف لكل دراسة، ومنهجهـاالسابقة المت

ات الســابقة، وتوضــيح مــدى اســتفادة الدراســة الباحثــة فــي نهايــة الفصــل الثالــث بتعليــق عــام علــى الدراســ
  .الحالية من الدراسات السابقة

  

 اإللكترونيالدراسات التي تناولت التعليم : المحور األول �
 
 

 :)2010( دراسة مطر  .1
معرفــة فاعليــة مدونــة إلكترونيــة فــي عــالج التصــورات الخطــأ للمفــاهيم العلميــة  إلــىحيــث هــدفت 

 .اتجاهاتهم نحوهالدى طالب الصف التاسع األساسي و 
ولتحقيق أغـراض الدراسـة اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي التحليلـي السـتخراج قائمـة بالمفـاهيم 

، والمــنهج )الفصــل األول(العلميــة الــواردة فــي الوحــدة الثانيــة مــن كتــاب العلــوم للصــف التاســع األساســي
جريبي، وتمثلـت أدوات الدراسـة فـي ، والمنهج التإلكترونية وتصميمها لغرض الدراسةالبنائي لبناء مدونة 

لالتجـــاه نحـــو  أداة تحليـــل المحتـــوى، واختبـــار تشخيصـــي للتصـــورات الخطـــأ للمفـــاهيم العلميـــة، ومقيـــاس
، وقد طبقت الدراسة على عينة عشوائية من شعبتين مـن شـعب الصـف التاسـع بمدرسـة المفاهيم العلمية

، احـــداهما تمثـــل المجموعـــة التجريبيـــة البـــاً ط) 55(والتـــي بلـــغ عـــددها " ج"ذكـــور النصـــيرات اإلعداديـــة 
نه أ إلىوتوصلت الدراسة  ،طالباً ) 28(، واألخرى تمثل المجموعة الضابطة وعددها طالباً ) 27(وعددها

بين متوسط درجات طـالب المجموعـة التجريبيـة ) 0.05(عند مستوى  إحصائيةوجود فروق ذات داللة 
فـــي اختبــار التصــورات الخطـــأ لمفــاهيم أجهــزة جســـم  ومتوســط درجــات أقــرانهم فـــي المجموعــة الضــابطة
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) 0.05(عنــد مســتوى  إحصــائية، وكــذلك وجــود فــروق ذات داللــة نســان لصــالح المجموعــة التجريبيــةاإل
بين متوسط استجابات طالب المجموعة التجريبيـة ومتوسـط اسـتجابات أقـرانهم فـي المجموعـة الضـابطة 

  .ح المجموعة التجريبيةلمقياس االتجاه نحو المفاهيم العلمية لصال
 

 : )2010(دراسة اللوح، فرج اهللا  .2
معرفة مدى ممارسة المشرف االكاديمي لألدوار المنوطـة بـه فـي التعلـيم  إلىهدفت هذه الدراسة 

ومعرفــة درجــة اخــتالف الفــروق فــي ممارســة المشــرف األكــاديمي لــألدوار المنوطــة بــه فــي ، اإللكترونــي
تقــــديم  إلــــى، كمــــا تهــــدف رات الجــــنس، والوصــــف الــــوظيفي، التخصــــصتبعــــًا لمتغيــــ اإللكترونــــيالتعلـــيم 

. اإللكترونــيمجموعــة إجــراءات وأدوار مــن اجــل تفعيــل ممارســة المشــرف األكــاديمي ألدواره فــي التعلــيم 
 مشــرفاً ) 97(مــن المشــرفين األكــاديميين والمشــرفات، مــنهم ) 134(وأجريــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا 

اســـــتبانة مـــــدى ممارســـــة المشـــــرف  اســـــتخداموبباحـــــث المـــــنهج الوصـــــفي ، واســـــتخدم ال، مشـــــرفة) 37(و
تأكيــد  إلـىتوصـلت الدراســة . مــن إعـداد البــاحثين اإللكترونـياألكـاديمي لــألدوار المنوطـة بــه فـي التعلــيم 

، وكانـت وتأييـدهم لـذلك اإللكترونـيغالبية أفراد العينة لألدوار المنوطـة بالمشـرف األكـاديمي فـي التعلـيم 
ــــة  هماســــتجابات ــــة %)90(عالي فــــي مــــدى ممارســــة المشــــرف  إحصــــائية، وعــــدم وجــــود فــــروق ذات دالل

بين الذكور واإلناث، وعدم وجود فروق ذات داللة  اإللكترونياألكاديمي لألدوار المنوطة به في التعليم 
متغيـر تبعـا ل إحصـائية، ووجـود فـروق ذات داللـة ظيفيلمتغير الوصف الـو  بين المشرفين تبعاً  إحصائية

  .التخصص لصالح تخصص التربية
 

 :)2009( دراسة الغريبي .3
: ة بالصــور الــثالثاإللكترونيــالصــفوف  اســتخداممعرفــة أثــر التــدريس ب إلــىهــدفت هــذه الدراســة 

علـــــى ) التكــــاملي اإللكترونــــيالتعــــاوني، الفصـــــل  اإللكترونــــيالتفــــاعلي، الفصـــــل  اإللكترونــــيالفصــــل (
 .قالتحصيل لمستويات التذكر والفهم والتطبي

لمـادة الرياضـيات فـي وحـدة  مجتمعة على تالميـذ الصـف الخـامس االبتـدائي ةوالمستويات الثالث
، وبنــاء علــى هــدف الدراســة وفرضــياتها اســتخدم الباحــث المــنهج الشــبه التجريبــي، تكــون مجتمــع القســمة

ت العينـة الدراسة من جميع تالميذ الصف الخامس االبتدائي بمدينة الطائف بالمدارس الحكوميـة، وشـمل
تلميــذًا مــن ثــالث مــدارس ابتدائيــة مختلفــة بمدينــة الطــائف لتــوفر بكــل مدرســة نــوع مــن ) 72(علــى عــدد 
، التــذكر: ة، وتمثلــت أداة الدراســة فــي اختبــار تحصــيلي لقيــاس المســتويات المعرفيــةاإللكترونيــالصــفوف 

عنـد مسـتوى التـذكر  ائيةإحصـأنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة  إلـىوقـد توصـلت الدراسـة . الفهم، التطبيـق
التعـــاوني، الفصـــل  اإللكترونـــي، الفصـــل التفـــاعلي اإللكترونـــيالفصـــل (بــين مجموعـــات الدراســـة الـــثالث 
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بعـد ضـبط االختبـار القبلـي لمجموعـات الدراسـة الـثالث، وأنـه ال توجـد فـروق ذات ) التكاملي اإللكتروني
التكـــاملي  اإللكترونـــيوالفصـــل  ،فـــاعليالت اإللكترونـــيعنـــد مســـتوى الفهـــم بـــين الفصـــل  إحصـــائيةداللـــة 

التكـاملي  اإللكترونـيبـين الفصـل  وأنـه ال يوجـد فـرق دال إحصـائياً . التكاملي اإللكترونيلصالح الفصل 
، كمـــا أنـــه ال يوجـــد فـــرق دال التحصـــيل المعرفـــي عنـــد مســـتوى الفهـــمالتعـــاوني فـــي  اإللكترونـــيوالفصـــل 
التفــاعلي فــي التحصــيل المعرفــي عنــد  اإللكترونــيفصــل التعــاوني وال اإللكترونــيبــين الفصــل  إحصــائياً 

 اإللكترونــيعنــد المســتويات الكليــة بــين الفصــل  إحصــائية، وأنــه ال توجــد فــرق ذات داللــة مســتوى الفهــم
وأنـــه ال يوجـــد فـــرق دال . التكـــاملي اإللكترونـــيالتكـــاملي لصـــالح الفصـــل  اإللكترونـــيالتفـــاعلي والفصـــل 

التعــاوني فــي التحصــيل المعرفــي عنــد  اإللكترونــيالتكــاملي والفصــل  اإللكترونــيبــين الفصــل  احصــائياً 
التعـــاوني والفصــــل  اإللكترونـــيبــــين الفصـــل  المســـتويات الكليـــة، كمـــا انــــه ال يوجـــد فـــرق دال احصـــائياً 

  .التفاعلي في التحصيل المعرفي عند المستويات الكلية اإللكتروني
 

 ):2008(دراسة عبد الكريم  .4
فــي المدرســة والتعــرف  اإللكترونــيطــرق التعلــيم  اســتخداممعرفــة مــدى  إلــىهــدفت هــذه الدراســة 

 .اإللكترونيالتعليم  استخدامعلى انماط 
وعلــــى الفــــروق فــــي اتجاهــــات أفــــراد الدراســــة نحــــو محاورهــــا بــــاختالف خصائصــــهم الشخصــــية 

فـــي  اإللكترونـــيوالوظيفـــة والتعـــرف علـــى المجـــاالت والمســـتويات الدراســـية التـــي يســـتخدم فيهـــا التعلـــيم 
المــنهج الوصــفي التحليلــي وتمثــل  اســتخداموســعت الباحثــة لتحقيــق أهــداف الدراســة مــن خــالل  ،المدرســة

معلــم ) 279(مجتمــع الدراســة مــن جميــع معلمــي ومعلمــات المملكــة خــالل فتــرة إجــراء الدراســة وعــددهم 
اسـة واســتخدمت لمحدوديــة المجتمـع فقـد تــم أخـذ جميـع أفــراد المجتمـع األصـلي كعينــة الدر  ومعلمـة ونظـراً 

، وجـاءت النتـائج بالدراسـة إيجابيـة فـي اتجـاه التعلـيم مـن أغـراض البحـثالباحثة االستبانة كـأداة للتحقـق 
  .ومؤيدة له اإللكتروني

 

 :)2007(دراسة الحسناوي  .5
والحاسـوب فــي تـدريس إلكترونيــات  اإلنترنـت اســتخدامالمقارنـة بــين أثـر  إلـىهـدفت هـذه الدراســة 

 .في دافعية الطلبة للتعلم واتجاهاتهم نحوهاالقدرة الكهربائية 
ولتحقــق أهــداف الدراســة اســتخدم الباحــث المــنهج التجريبــي، وتمثلــت أدوات الدراســة فــي مقيــاس 

والحاسوب في التعليم واختبار تحصيلي، وقـد  اإلنترنت استخدامالدافعية للتعلم ومقياس االتجاهات نحو 
لبة فـي الصـف الثـاني فـي قسـم الكهربـاء بالمعهـد التقنـي طالب وطا) 90(طبقت الدراسة على عينة من 

، تجريبيتــــان ة ومتكافئــــةثــــالث مجموعــــات متســــاوي إلــــىقســــموا ) 2006-2005(فــــي الناصــــرية لعــــام 
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 إلىوتوصلت الدراسة . هج إلكترونيات القدرة الكهربائيةوضابطة، وحددت المادة بثمانية مواضيع من من
لــى فــي مقيــاس الدافعيــة لــتعلم إلكترونــات القــدرة الكهربائيــة ومقيــاس تفــوق طلبــة المجموعــة التجريبيــة األو 

بـــة ، وطلعلـــى المجموعـــة التجريبيـــة الثانيـــة والحاســـوب فـــي التعلــيم، اإلنترنـــت اســـتخداماالتجاهــات نحـــو 
  .المجموعة الضابطة على التوالي

 

 :)2007(دراسة أبو موسى  .6
لـتعلم المـزيج فـي تحصـيل طلبـة التربيـة اسـتراتيجية ا استخدامتقصي أثر  إلىهدفت هذه الدراسة 

 .في الجامعة العربية المفتوحة فرع األردن في مقرر التدريس بمساعدة الحاسوب واتجاهاتهم نحوها
ولتحقيــق هــدف الدراســة اتبــع الباحــث المــنهج التجريبــي وتكونــت عينــة الدراســة مــن طلبــة كليــة 

ســــجلين فــــي الفصــــل الصــــيفي للعــــام الدراســــي التربيــــة فــــي الجامعــــة العربيــــة المفتوحــــة فــــرع األردن والم
. طالبــــًا وطالبــــة) 35(، حيــــث بلـــغ عــــددهم فـــي مقــــرر التــــدريس بمســـاعدة الحاســــوب) 2006-2007(

، حيــث درس )مجموعــة تجريبيــة(حــدى الشــعب بإســتراتيجية الــتعلم المــزيج إوباالختيــار العشــوائي درســت 
رر وبمواد إلكترونية قدمت لهم على شكل هؤالء الطلبة المقرر بحضور محاضرات وبدراسة الكتاب المق

)CD ( ـــغ عـــددهم مجموعـــة (، ودرســـت الشـــعبة الثانيـــة بإســـتراتيجية المحاضـــرة وطالبـــة طالبـــاً ) 20(وبل
طالبــا ) 15(قــط وبلــغ عــددهم ، درســوا المقــرر بحضــور محاضــرات وبدراســة الكتــاب المقــرر ف)ضــابطة
، كمـــا تلقـــى طلبـــة بواقـــع لقـــاء واحـــد أســـبوعياً أســـابيع  اســـتمر التـــدريس فـــي المقـــرر مـــدة ثمانيـــة. وطالبـــة

المـادة : وظفـت الدراسـة األدوات التاليـة. لقـاءات في ثالثـة عملياً  تدريباً ) تعلم مزيج(المجموعة التجريبية 
خارج أوقات اللقاءات الرسـمية واختبـارين ) كال المجموعتين(التعليمية وتعيين دارسي واحد ينجزه الطلبة 

الورقــــة والقلــــم لكــــال  اســــتخدامب) مــــن العالمــــة الكليــــة )% 15(كــــل اختبــــار وزن(تحصــــيليين قصــــيرين 
المجموعتين وهو اختبار موحد واستبانة لقياس اتجاهات الطلبة نحو اإلستراتيجية التدريسية القائمة على 

بــين ) α ≥ 0.05(عنــد مســتوى  إحصــائيةفروقـًا ذات داللــة  إلــىوأظهــرت نتــائج الدراســة  ،الـتعلم المــزيج
الطلبة الذين درسوا بإستراتيجية التعلم بالمزيج والطلبة الذين درسـوا بطريقـة المحاضـرة ولصـالح تحصيل 

فـي ) α ≥ 0.05(عند مسـتوى  إحصائية، وكذلك فروقًا ذات داللة )التعليم المزيج(وعة التجريبية المجم
وأوصت الدراسة بأن  ،اتجاهات الطلبة نحو االستراتيجية المستخدمة ولصالح المجموعة التجريبية أيضاً 
  .ة المفتوحةتعمم إستراتيجية التعلم المزيج في تدريس المساقات الجامعية في الجامعة العربي
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 :)2006(دراسة شلتوت  .7
بتـــدائي لتالميـــذ الصــف الخــامس اإل اإللكترونــيتصــميم موقـــع للنشــاط  إلــىهــدفت هــذه الدراســـة 

فــي  اإللكترونــي، وكــذلك قيــاس فعاليــة موقــع النشــاط بتكــاري وحــل المشــكالتلتنميــة مهــارات التفكيــر اإل
 .بتدائيتنمية بعض مهارات التفكير لدى تالميذ الصف الخامس اال

الباحـث المـنهج التجريبـي، وتمثلـت أدوات الدراسـة فـي اختبـار  اسـتخدام: ولتحقيق أدوات الدراسة
حــدى المــدارس إمــن  تحصــيلي، وقــد طبقــت الدراســة علــى عينــة مــن تالميــذ الصــف الخــامس االبتــدائي

قائمة معايير لتقييم موقع نشاط إلكتروني لتنمية بعض  إلىوتوصلت الدراسة . رة الكبرىاالبتدائية بالقاه
مهــارات التفكيــر لــدى تالميــذ الصــف الخــامس االبتــدائي، وقــد شــمل كــال مــن المعــايير التربويــة والتقنيــة 

نميـة المهـارات التـي ، وأثبت الموقـع فاعليتـه فـي تياً تقن معياراً ) 7(و تربوياً  معياراً ) 15(حيث بلغ عددها 
  .حددها الباحث

 

 :)2006(دراسة زين الدين  .8
عداديـة المصـرية فـي المـدارس اإل اإللكترونـيتقصـي أثـر تجربـة التعلـيم  إلـىهدفت هـذه الدراسـة 

عدادية على التحصيل الدراسي للطالب واتجاهاتهم نحوها وبناء مقياس لقياس اتجاه طالب المدارس اإل
 .اإللكترونييحدد مدى تقبل الطالب لبرامج التعليم  اإللكترونيفي مصر نحو التعليم 

اعتمــد الباحــث علــى منهجــين األول وصــفي تحليلــي واآلخــر تجريبــي  :ولتحقيــق أهــداف الدراســة
عدادي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية وتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف الثالث اإل

طالـــب تـــم اختيـــارهم بالطريقـــة ) 112(، وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن تربيـــة والتعلـــيم بمحافظـــة بورســـعيدلا
تـوفرت لــديهم الرغبـة فــي  القصـدية مـن ثــالث مـدارس بمــدارس بورسـعيد، واقتصــرت علـى الطـالب الــذين

عــدم  إلــى، وقــد توصــلت الدراســة تجــاه، ومقيــاس االلــت األدوات فــي االختبــار التحصــيلي، وتمثالمشــاركة
وجود فروق بين طريقة التدريس عبر الشبكة والطريقة التقليدية أي أنه يوجد تساوي في أثـر الطـريقتين، 
ووجد أن معدل درجات الطالب المجموعة التجريبية ارتفع عن معدل درجات المجموعة الضـابطة، ممـا 

تـــــي تعيـــــق التعلـــــيم وأوصـــــت الدراســـــة بإزالـــــة المعوقـــــات ال. أفضـــــل اإللكترونـــــييـــــدلل أن طريقـــــة الـــــتعلم 
تــوفير أجهــزة الكمبيــوتر بعــدد أكبــر  اإللكترونــيات التعلــيم اســتخداموتــدريب المعلمــين علــى  اإللكترونــي

  .ووضع منهاج محوسبه اإللكترونيبالمدارس واهتمام كلية التربية بإعداد المعلم للتعليم 
  

 :)Nhaes and alBastaki)2006  دراسة النهايسي والباستكي .9
صــفحات الويــب علــى تحفيــز  اســتخدامب اإللكترونــيتقيــيم تــأثير التعلــيم  إلــىراســة هــدفت هــذه الد

  .ية وزيادة تحصيلهم في المساقطالب الجامعة في مساق الهندسة الكيميائ
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ملت ثالثــة فصــول ن المــنهج الوصــفي حيــث تــم بنــاء بطاقــة االســتبانة والتــي شــااســتخدم الباحثــ
، ومنـافع وفوائـد ، وتصورات الطالباإللكترونيحول التعليم ، دارت أسئلة االستبانة مختلفة من الطالب

 إلـىالمعتمد على صفحات الويب يـؤدي  اإللكترونيأن التعليم  إلىتوصلت الدراسة . اإللكترونيالتعليم 
، كمــا اســتفاد البــاحثون مــن التغذيــة الراجعــة مــن الطــالب دافعيــة عنــد الطــالب وكــذلك تحصــيلهمزيــادة ال

  .ات الويبحول كيفية تصميم صفح
  

 :)2005(دراسة سالمة  .10
فــي التحصــيل الدراســي لطلبــة جامعــة  اإلنترنــتالكشــف عــن أثــر شــبكة  إلــىهــدفت هــذه الدراســة    

  .في مقرر الحاسوب في التعليم) ياضفرع الر (القدس المفتوحة 
استخدم الباحث المنهج التجريبي، وتمثلـت أدوات الدراسـة فـي اختبـار : ولتحقيق أغراض الدراسة  

وطالبـة مـن  طالبـاً ) 72(صيلي في مقرر الحاسوب في التعلـيم ، وقـد طبقـت الدراسـة علـى عينـة مـن تح
، وقـد قسـمت )فـرع الريـاض(معـة القـدس المفتوحـة الطلبة المسجلين لمبحث الحاسوب في التعلـيم فـي جا

فـــي  إحصــائيةوجـــود فــروق ذات داللـــة  إلــىوتوصـــلت الدراســة . طالبــة) 38(و طالبـــاً ) 34( إلــىالعينــة 
، ووجـود فـروق ذات داللـة  اإلنترنـتطريقة عرض المادة التعليمية من خالل  إلىتحصيل الطلبة ترجع 

  .عامل الجنس تعود لصالح اإلناث إلىترجع  إحصائية
 

 :)2005(وأبوشعبان  ،دراسة أبوشقير .11
مـي علـى تنميـة مهـارات البحـث العل )(WEBCT اسـتخداممعرفـة أثـر  إلىهدفت هذه الدراسة          

  .لدى طالبات كلية التربية في الجامعة االسالمية بغزة في الجانب التحصيلي واألدائي
ولتحقيق أهداف البحث تم اتباع المنهج الوصفي التحليلـي حيـث إعـداد قائمـة بمهـارات البحـث          

ها تـــــم توجيههـــــا لعـــــدد مـــــن ، وللتاكـــــد مـــــن صـــــدقب امتالكهـــــا لـــــدى طلبـــــة البكـــــالوريوسالعلمـــــي والواجـــــ
، ثــم اســتخدمت هــذه القائمــة إلعــداد بطاقــة تقــويم لخطــط الطالبــات المقدمــة للمــادة لقيــاس لمتخصصــينا

طالبــة والمجموعــة التجريبيــة ) 26(الجانــب األدائــي لكــل مــن أفــراد المجموعــة الضــابطة والبــالغ عــددها 
لمهـارات، وتـم مـن ا مهـارة رئيسـية ينـدرج تحـتهم العديـد) 11(طالبة وشـملت البطاقـة ) 26(البالغ عددها 

ختبـــار تحصـــيلي لقيـــاس الجانـــب التحصـــيلي لـــدى الطالبـــات فـــي كـــل مـــن المجموعـــة التجريبيـــة اإعـــداد 
فـي ) α ≤ 0.05(عنـد مسـتوى داللـة  إحصـائيةوكشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة . والضابطة

 اســـتخدامن بالجانـــب التحصـــيلي والجانـــب األدائـــي لمهـــارت البحـــث العلمـــي بـــين الطالبـــات الالتـــي درســـ
WEBCT)( وأقرانهم اللواتي درسن بالطريقة التقليدية.  
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 :)2004(دراسة المبارك  .12
الفصـول االفتراضـية عبـر الشـبكة العالميـة  اسـتخدامأثـر  إلـىالتعرف  إلىهدفت هذه الدراسة            

  .االتصالعلى تحصيل طالب كلية التربية بجامعة الملك سعود في مقرر تقنيات التعليم و  اإلنترنت
ولتحقيــق أغــراض الدراســة اســتخدم الباحــث المــنهج الشــبه تجريبــي، وتمثلــت أدوات الدراســة فــي          

ة والشــبكة العنكبوتيــة بصــورة الحاســوب بصــورة عامــ اســتخداماسـتبانة للتعــرف علــى خبــرات الطلبــة حــول 
طبقـت الدراسـة علــى  وقـد. اختبـار تحصـيلي فـي مقـرر تقنيـات التعلـيم واالتصـال إلـى، باإلضـافة خاصـة

من شعب مقرر تقنيـات التعلـيم  طالباً ) 21(وضابطة  طالباً ) 21(عينة عشوائية من شعبتين تجريبيتين 
فــي مســتوى التــذكر والفهــم  إحصــائيةأنــه لــم تظهــر فــروق ذات داللــة  إلــىوتوصــلت الدراســة . واالتصــال

تجريبيـــة والضـــابطة، وكـــذلك وفـــي مســـتوى األداء فـــي مجمـــل االختبـــار التحصـــيلي بـــين المجمـــوعتين ال
  .التجريبية فقط في مستوى التطبيق ظهرت فروق لصالح المجموعة

 

 :)2003(دراسة السيد   .13
ذاتيـا " الوراثـة " البحث في أثـر دراسـة طالبـات مجموعـة البحـث لوحـدة  إلىهدفت هذه الدراسة          

ديمي فيها، وفـي خفـض مسـتوى القلـق في تحسين تحصيلهن األكا اإللكترونيوالبريد  اإلنترنت استخدامب
 .اإلنترنت استخداملديهن نحو 

اســـتخدم الباحـــث المـــنهج التجريبـــي بتصـــميم المجموعـــة التجريبيـــة : ولتحقيـــق اغـــراض الدراســـة        
الواحدة، حيث كانت أداتا الدراسة عبارة عن اختبار تحصـيلي أكـاديمي لمفـاهيم وحـدة الوارثـة ، ومقيـاس 

طالبـة مـن طالبـات شـعبة معلمـة ) 32(، وقد طبقت الدراسة على عينة من اإلنترنت ماستخداللقلق نحو 
ســجالت الفصــل بمركــز االنتســاب الموجــه التــابع لكليــة التربيــة فــي جامعــة االمــارات العربيــة المتحــدة والم

فـــي  اإللكترونـــيوالبريـــد  اإلنترنـــتاثبـــات فاعليـــة  إلـــىوتوصـــلت الدراســـة . )2(لمســـاق العلـــوم الطبيعيـــة 
، ووجــــود فــــروق ذات داللــــة بــــات االنتســــاب الموجــــه باإلمــــاراتتحســــين التحصــــيل األكــــاديمي لــــدى طال

 اســتخدامبــين نتــائج االختبــار القبلــي والبعــدي لصــالح التطبيــق البعــدي، والتأكيــد علــى فاعليــة  إحصــائية
ات نحــو فــي خفــض مســتوى القلــق لــدى طالبــات االنتســاب الموجــه باإلمــار  اإللكترونــيوالبريــد  اإلنترنــت
 . اإلنترنت استخدام

 :)2003(دراسة سالم  .14
علــى تعلــم القــراءة والكتابــة  اإلنترنــت اســتخدامكيفيــة وأثــر  إلــىالتعــرف  إلــىهـدفت هــذه الدراســة          

 .في الفصول الدراسية في بمراحل التعليم المختلفة
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 معلمـــاً ) 13(باحـــث اختـــار الو  اســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي، :ولتحقيـــق أغـــراض الدراســـة        
وهــم ثمــان معلمــات وثالثــة معلمــين مــن واليــات أمريكيــة مختلفــة ومعلمــين  اإلنترنــتومعلمــة يســتخدمون 

اءة وحتـى المسـتوى ول لتعلـيم القـر عرب في مدينة الرياض، حيث ثمانيـة مـنهم يدرسـون مـن المسـتوى األ
الدراســي الســابع حتــى  المســتوىمــن (، وخمســة يدرســون المــرحلتين المتوســطة والثانويــة الدراســي الســادس

  .تختلف بين الفصول إلنترنت، وكانت امكانية توافر الحاسوب ومداخل ل)الثاني عشر
نتــائج علميــة فــي هــذا البحــث ركــز الباحــث علــى تحليــل وتركيــب نتــائج بعــض البحــوث  إلــىوللوصــول 

مون كتـب أو تطبيـق تحليـل مضـ إلـىدون اللجـوء  اإلنترنـتوالدراسات والكتابات السـابقة ومـا نشـر عبـر 
مــع طالبهــم قــد أثــر  اإلنترنــت اســتخدامان  إلــىأن المعلمــين قــد خلصــوا  إلــىوتوصــلت الدراســة . ميــداني

علــى عمليــة الــتعلم ، دون نســيان اهميــة المــادة الدراســية والمســتوى الدراســي الــذي يقــوم المعلــم بتدريســه، 
، وتقـويم دقـة المعلومـات اإلنترنـتودة علـى كما ركز معلمو المرحلة االبتدائية على مناسـبة المـواد الموجـ

مـن المســتوى الدراسـي الســابع حتــى (، وأن معلمــو المرحلـة الثانويــة اإلنترنـتعمــال الطالـب علــى أونشـر 
، والمهارات الالزمة  اإلنترنت استخدامفقد ركزوا على االحتياطات الواجب إتباعها لتأمين ) الثاني عشر

  .اإلنترنتما ناقشوا تأثير الكتابة على  ، ولكنهم نادراً اإلنترنتبكة لتقويم المعلومات المنشورة على ش
    

 :)2003(دراسة سعد آل محمد  .15
علــى ) اإلنترنــت(الشـبكة العنكبوتيــة العالميـة  اســتخداممعرفـة تــأثير  إلــىهـدفت هــذه الدراسـة             

عتين التجريبيـة والضـابطة ، ومعرفـة الفـرق الزمنـي بـين سـرعة تحقيـق طالبـات المجمـو التحصيل الدراسـي
  .ول ثانويوحدة الحج في مقرر الفقه للصف األألهداف 

، حيـــث كانـــت اداة الدراســـة اســـتخدمت الباحثـــة المـــنهج التجريبـــي: ولتحقيـــق أغـــراض الدراســـة          
طالبـة مـن طالبـات الصـف االول ) 35(، وقد طبقت الدراسة على عينة مـن ليعبارة عن اختبار تحصي

، المجموعــة التجريبيـة لدراسـة وحـدة الحــج مجمـوعتين إلـىدارس الملكـة األهليـة، وتــم تقسـيمها الثـانوي بمـ
، والمجموعـة الضـابطة لدراسـة الوحـدة نفسـها طالبـة) 17(وعـددهن  اإلنترنـتفي مقرر الفقه عـن طريـق 
 حصـائيةإأنه ال توجـد فـروق ذات داللـة  إلىوتوصلت الدراسة . طالبة) 18(بالطريقة التقليدية وعددهن 

، اإلنترنــت اســتخدامبــين متوســطات تحصــيل المجموعــة التجريبيــة التــي درســت ب) 0.05(عنــد مســتوى 
هــــم التــــذكر والف(وبــــين المجموعــــة الضــــابطة التــــي درســــت بالطريقــــة التقليديــــة فــــي المســــتويات المعرفيــــة 

مســتوى  عنــد إحصــائية، وفــي مجمــل االختبــار التحصــيلي البعــدي ، ووجــد فــروق ذات داللــة )والتطبيــق
بــين متوســطات تحصــيل المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضــابطة فــي المســتويات ) 0.01(و) 0.05(

لكــل مجموعــة ولــيس بــين ) االختبــار القبلــي واالختبــار البعــدي(بــين ) التــذكر والفهــم والتطبيــق(المعرفيــة 
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طة فــــي الــــزمن وذلــــك لصــــالح االختبـــار البعــــدي، وتســــاوي المجمــــوعتين التجريبيـــة والضــــاب ؛المجـــوعتين
  .المستغرق لدراسة وتحقيق أهداف وحدة الحج في مقرر الفقه للصف األول الثانوي

  
 

 : )Hong, Ridzuan & Kuek )2003 دراسة هونج وزمياله .16
ولتحقيق  .تكنولوجيا المعلومات في التعلم استخداممواقف نحو  تبيين إلىهدفت هذه الدراسة            

احثون المــنهج الوصــفي، حيــث كانــت أداة الدراســة عبــارة عــن اســتبان، وقــد اســتخدم البــ: أدوات الدراســة
، درســـون بخمـــس كليـــات بجامعـــة ماليزيـــاً ممـــن ي جامعيـــاً  طالبـــاً ) 88(طبقـــت الدراســـة علـــى عينـــة مـــن 

وتوصــلت  .كوســيلة تعليميــة اإلنترنــتمــن ســبعة بنــود لقيــاس اتجاهــاتهم نحــو  مكونــاً  مســتخدمين مقياســاً 
بـين  فـي الـتعلم، ولـم يظهـر فـروق فـي هـذا االتجـاه اإلنترنـت اسـتخدامايجـابي نحـو  وجود اتجـاه: الدراسة

انت هنـاك فـروق تـرتبط بنـوع ، وال بين المرتفعين والمنخفضين في المعدل التراكمي، في حين كالجنسين
كليـة ، إذ يرتفع االتجاه لدى طلبة كليتي الهندسة والعلوم التكنولوجيـة بصـورة دالـة عنـه لـدى طلبـة الكلية

  .التنمية البشرية
   

 :)Walker & Zeidler )2003دراسة والكر وزيدلر  .17
فــي التعلــيم واســتيعاب  اإلنترنــتتحديــد مــدى االرتبــاط بــين اســتعمال  إلــىهــدفت هــذه الدراســة           

التاسـع األساسـي فـي  الطالب للمفاهيم العلمية وتنمية مهارات التفكير االبداعي فـي مـادة العلـوم للصـف
  .ة التهجينوحد

اســتخدم الباحثــان المــنهج التجريبــي، حيــث كانــت اداة الدراســة عبــارة : ولتحقيــق أغــراض الدراســة        
وتوصــلت . األساســي مــن الصــف التاســع طالبــاً ) 38(عــن مقابلــة، وقــد طبقــت الدراســة علــى عينــة مــن 

ق األهــداف التعليميــة فــي تعلــم العلــوم يســهم وبشــكل فعــال فــي تحقيــ اإلنترنــت اســتخدامأن  إلــىالدراســة 
تعميـــق اســـتيعاب المفـــاهيم العلميـــة فـــي مـــادة العلـــوم كمـــا انهـــا تنمـــي مهـــارات التفكيـــر  إلـــىوالتـــي تـــؤدي 

  .من الصفة التجريدية التي تتسم بها مادة العلوم، وتنشط قدرات التخيل لديهم اإلنترنتاالبداعي وتحد 
 

 :)2003(دراسة الزهراني   .18
تيـــة علـــى التحصـــيل صـــفحات الشـــبكة العنكبو  اســـتخداممعرفـــة أثـــر  إلـــى هـــدفت هـــذه الدراســـة          

  .جاهاتهم نحو مقرر تقنيات التعليمالدراسي للطالب وات
، وقد طبقت الدراسة على عينة عشوائية المنهج التجريبي استخدامولتحقيق أغراض الدراسة تم          
واســتخدم الباحــث اختبــار تحصــيلي  .بيــةضــابطة وتجري: مجمــوعتين إلــىتــم تقســيمها  طالبــاً ) 34(بلغــت 

فـي ) 0.05(عند مسـتوى  إحصائيةأنه ال توجد فروق ذات داللة  إلىوتوصلت الدراسة  .ومقياس اتجاه
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صـــفحات الشـــبكة  اســـتخداممتوســـطات التحصـــيل لطـــالب مقـــرر التعلـــيم بـــين المجموعـــة التـــي تـــدرس ب
ن توجـد عالقـة ايجابيـة فـي االتجـاه نحـو مقـرر ، ولكليديةالعنكبويتة والمجموعة التي تدرس بالطريقة التق

  .صفحات الشبكة العنكبوتية استخدامتقنيات التعليم ودراسته ب
 :)Holm and Others )2003دراسة هولم وآخرين  .19

بجامعــة العلــوم  اإللكترونــيمعرفــة مــدى نجــاح تطبيــق نمــوذج للتعلــيم  إلــىهـدفت هــذه الدراســة           
، حيث تم ربط األفرع الثالثة لهـذه الجامعـة الفـرع ة تطبيقهث سنوات من بدايالتطبيقية بسويسرا، بعد ثال

 .لـدعم هـذا النظـام) WebCT(برنامج  استخدام، وتم م2000في عام) واإليطالي ،األلمانيو  ،الفرنسي(
ركــزت هــذه الدراســة علــى  ، وقــداســتبانة كــأداة لهــذه الدراســة اســتخدامتــم ، و  لقــد اســتخدامالمنهج الوصــفي

ه اســتخدامكـذلك الغـرض مـن  ) WebCT( اسـتخداموصـف المسـاقات التـي تمــت دراسـتها ب: أبعـادعـدة 
ختلفـة المسـتخدمة فـي ، فائـدة األدوات الم...)لتعـاطي مـع محتويـات المسـاق ، ، ا، االختباراتاالتصال(

أكـــدت وقـــد  .)WebCT(ونظـــام اإللكترونــيالخطــط المســـتقبلية المتعلقـــة بـــالتعليم  ، وأخيـــراً هــذا البرنـــامج
، بـل أنـه العلـيم التقليـدي كمـا تخـوف الـبعض عـن لم يكن بديالً ) WebCT(نتائج هذه الدراسة على أن 

ه إلعطــاء قيمــة إضــافية للمســاق الــذي يــتم تدريســه ، وهــذه النتيجــة توضــح كيــف أن التعلــيم اســتخدامتــم 
ي، مــع التركيــز علــى ه مــع التعلــيم التقليــداســتخدامعنــد  يكــون أكثــر نفعــاً  اإلنترنــتالمعتمــد علــى شــبكة 

وخلـص البحـث . بعض االدوات الهامة مثل المحادثة الجماعية واالختبارات ومحتويات المساق الدراسـي
ضرورة استمرار الحوار حول دعم نظم إدارة المسـاقات التعليميـة، كـذلك الـدعم والتـدريب المسـتمرين  إلى

  .بلمستخدمي هذه األنظمة سواء من المدرسين أو المدراء أو الطال
 

 :)2002(دراسة البعلوجي  .20
برنـــامج مقتـــرح علـــى صـــفحة  اســـتخداممـــدى فاعليـــة  إلـــىلتعـــرف ا إلـــىهـــدفت هـــذه الدراســـة           
لتـدريس مـادة شـبكات الحاسـوب وأثـره علـى تحصـيل طلبـة المسـتوى الرابـع بقسـم الحاسـوب فـي  اإلنترنت

  .جامعة األزهر بغزة
حيـث كانـت أداة الدراسـة عبـارة  الباحـث المـنهج التجريبـي  اسـتخدم :ولتحقيق أغراض الدراسة          
، وطالبة من طلبة المسـتوى الرابـع طالباً ) 56(، وقد طبقت الدراسة على عينة من ار تحصيليعن اختب

. كـــل مجموعـــةوطالبـــة فـــي  طالبـــاً ) 28(بواقـــع ) تجريبيـــة وضـــابطة(عينتـــين  إلـــىوتـــم تقســـيم المجموعـــة 
بـين متوسـط تحصـيل الطلبـة مرتفعـي التحصـيل  إحصائيةق ذات داللة وجود فرو  إلىوتوصلت الدراسة 

، ووجــود فــروق ضــابطة لصــالح المجموعــة التجريبيــةفــي المجموعــة التجريبيــة وأقــرانهم فــي المجموعــة ال
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بين متوسطي تحصيل الطلبة منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية وأقرانهم  إحصائيةذات داللة 
  .الح المجموعة التجريبيةفي المجموعة الضابطة لص

 

 :)Shih and Gamon)2001  وجاموندراسة شيه  .21
ضـــوع مـــا، ونمـــط دراســـة هـــذا تحديـــد كيـــف أن االتجـــاه نحـــو دراســـة مو  إلـــىهـــدفت هـــذه الدراســـة         

  .اإلنترنت، يؤثر على التحصيل في المساقات التي تعتمد على الموضوع
، ئص الطــــالب وعالقتهــــا بــــنمط التعلــــيمخصــــا: وتبحــــث هــــذه الدراســــة فــــي ثالثــــة محــــاور هــــي        

، وأخيرًا العالقـة بـين الطـالب هما بنمط التعليماالختالفات بين الطالب في اتجاهاتهم وتحصيلهم وعالقت
مجتمـع . اإلنترنـت، ونوعية المسـاق الـذي تـتم دراسـته مـن خـالل تجاه نحو الدراسة ومقدار تحصيلهمواال

فـي كليـة الزراعـة جامعـة النـد " علـم األحيـاء -علم الحيوان " قي طالب يدرسون مسا) 99(هذه الدراسة 
م مــن طــالب منتســبون، وتــم إعــداد موقــع تــ )%40(، ومنتظمــون مــن العينــة طــالب )%60(جرانــت، 

. ، وكانت اداة الدراسة عبارة عن مقياس اتجاه تم إعـداده مـن قبـل الباحـثخالله تقديم المحتوى للطالب
، اإلنترنــتن بعــض الطــالب يحملــون مشــاعر محايــدة اتجــاه الــتعلم بواســطة وكانــت نتــائج هــذه الدراســة أ

 اإلنترنــت، كمــا ان الحــافز نحــو الــتعلم بواســطة لقــدرة علــى الــتحكم فــي ســرعة الــتعلموأفــادوا أنــه يعطــيهم ا
  .ان له انعكاس ايجابي على تحصيلهمك
  

 اإللكترونيم ول التي تناولت دراسات تناولت التعليالتعليق على دراسات المحور األ  •
)E-Learning:(     

  :عليها على النحو التاليول يمكن حصر التعليقات من خالل عرض دراسات المحور األ
  

 : بالنسبة لألهداف )1
: علــى تحصــيل الطــالب واتجاهــاتهم نحوهــا مثــل اإلنترنــتأثــر توظيــف  إلــىهــدفت بعــض الدراســات  - 

، دراســة والكــر )2003(الزهرانــي  ، دراســة)2002(، دراســة البعلــوجي )2001(دراســة شــيه وجــامون 
، )2003(، دراسـة سـالم )2003(محمـد ، دراسـة سـعد آل )Walker & Zeidler, 2003(وزيـدلر 

ـــــدين )2005(، دراســـــة ســـــالمة )2004(، دراســـــة المبـــــارك )2003(دراســـــة الســـــيد  ، دراســـــة زيـــــن ال
، دراسـة )2009(، دراسـة الغريبـي)2007(وي ، دراسـة الحسـنا)2007(، دراسة أبو موسـى )2006(

 ) .2010(مطر
تبيـين مواقـف  إلـىفقـد هـدفت  ) Hong, Ridzuan & Kuek, 2003(أمـا دراسـة هـونج وزمـياله  - 

 .التعلم تكنولوجيا المعلومات في استخدامالطالب نحو 
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 اإلنترنــتمعرفــة أثــر برنــامج مقتــرح للتــدريس مــن خــالل  إلــىهــدفت ) 2002(لكــن دراســة البعلــوجي  - 
 .على تحصيل الطالب 

للطـالب لتنميـة  اإللكترونـيتصـميم موقـع للنشـاط  إلـىفقد هدفت الدراسة ) 2006(دراسة شلتوت  أما - 
 .التفكير االبتكاري وحل المشكالت مهارات

طـــرق التعلـــيم  اســـتخداممعرفـــة مـــدى  إلـــىفقـــد هـــدفت هـــذه الدراســـة ) 2008(أمـــا دراســـة عبـــد الكـــريم  - 
 .اإللكترونيتعليم ال استخدامفي المدرسة والتعرف على انماط  اإللكتروني

معرفـــة مـــدى ممارســـة المشـــرف  إلـــىفقـــد هـــدفت هـــذه الدراســـة ) 2010(لكـــن دراســـة اللـــوح ، فـــرج اهللا  - 
 .اإللكترونياالكاديمي لألدوار المنوطة به في التعليم 

 

  :إلىبة للدراسة الحالية فقد هدفت أما بالنس
هـــــارات تصـــــميم الـــــدروس بيـــــان فاعليـــــة المنتـــــديات التعليميـــــة الحـــــرة والمضـــــبوطة فـــــي تنميـــــة م  

ة لــدى طالبــات كليــة التربيــة بالجامعــة االســالمية وهــي بهــذا تكــون متفقــة مــع دراســات المحــور اإللكترونيــ
فــي التــدريس لكنهــا اختلفــت معهــا فــي المتغيــر التــابع تنميــة  اإلنترنــتشــبكة  ســتخدامول فــي تبنيهــا الاأل

  .ةاإللكترونيمهارات تصميم الدروس 
  

 : بعبالنسبة للمنهج المت )2
، )2010(دراسـة اللـوح، فـرج اهللا : هـذا المحـور المـنهج التجريبـي عـدا اسـتخدمت جميـع الدراسـات فـي - 

 Hong, Ridzuan(، دراسة هونج وزمياله )2006(، دراسة زين الدين )2008(دراسة عبد الكريم 

& Kuek, 2003(،  دراسة هـولم وآخـرين)التـي اسـتخدمت ) 2001(، دراسـة شـيه وجـامون )2003
 . هج الوصفيالن

المــنهج البنــائي ثالثــة منــاهج هــي المــنهج الوصــفي التحليلــي و ) 2010(بينمــا اســتخدمت دراســة مطــر - 
 .والمنهج التجريبي

ركــزت علــى تحليــل وتركيــب نتــائج بعــض البحــوث والدراســات والكتابــات ) 2003(لكــن دراســة ســالم  - 
 .أو التطبيق الميداني مضمون الكتبتحليل  إلىدون اللجوء  اإلنترنتالسابقة وما نشر عبر 

لتطبيـق أدوات الدراسـة وتجربـة  :دراسات ذات المنهج التجريبيالت مع أما الدراسة الحالية فقد اتفق
  .االستراتيجية الجديدة لمعرفة فاعليتها

  

 :بالنسبة للعينة )3
  :اختلفت الدراسات في اختيار العينة طبقا لمتغيرات الدراسة ومكانها، كاآلتي



- 72 - 

 

، دراســـة أبـــو )2007(دراســـة الحســـناوي  :ارت العينـــة مـــن طلبـــة الجامعـــات مثـــلتـــأكثـــر الدراســـات اخ - 
، دراسـة )2003(، دراسـة السـيد )2004(، دراسـة المبـارك )2005(، دراسـة سـالمة )2007(موسى 

، دراسـة هـولم )2003(، دراسـة الزهرانـي )Hong, Ridzuan & Kuek, 2003(هـونج وزمـياله 
 ).2001(، دراسة شيه وجامون )2002(دراسة البعلوجي ، )2003(وآخرين 

ـــــــل -  ـــــــارت عينـــــــة مـــــــن طلبـــــــة المـــــــدارس مث ، دراســـــــة )2010(دراســـــــة مطـــــــر :بعـــــــض الدراســـــــات اخت
، دراســــة ســــعد آل محمــــد )2006(، دراســــة زيــــن الــــدين )2006(دراســــة شــــلتوت ، )2009(الغريبــــي

 ). Walker & Zeidler, 2003(، دراسة والكر وزيدلر )2003(
 .فقد اختارت العينة من معلمي المدارس) 2008(دراسة عبد الكريم ، و )2003(أما دراسة سالم  - 
 .ة الدراسة من المشرفين أكاديميينفقد اختارت عين) 2010(و دراسة اللوح ، فرج اهللا  - 

  

فقد اختارت عينتها من طالبات كليـة التربيـة مـن الجامعـة االسـالمية، : أما بالنسبة للدراسة الحالية        
  .نتها من طالبة الجامعاتراسات التي اختارت عيوهذا يتفق مع الد

  

 :بالنسبة لألدوات )4
  :لمتغيراتها، كما يأتي تنوعت أدوات الدراسة المستخدمة في كل دراسة تبعاً 

، دراســـة عبـــد الكـــريم ) 2010(دراســـة اللـــوح ، فـــرج اهللا : عـــض الدراســـات اســـتخدمت اســـتبيان مثـــلب - 
 .)2003(رين دراسة هولم وآخ، )2003(دراسة سالم ، )2008(

 .)Walker & Zeidler, 2003(دراسة والكر وزيدلر : ض الدراسات استخدمت المقابلة مثلبع - 
  .)2004(دراسة المبارك : خدمت استبيان واختبار تحصيلي مثلبعض الدراسات است - 
دراســـة أبـــو موســـى : بعـــض الدراســـات اســـتخدمت اســـتبيان واختبـــار تحصـــيلي  والمـــادة العلميـــة مثـــل - 

)2007.( 
، دراســــة شــــلتوت ) 2009(دراســــة الغريبــــي: ت اســــتخدمت االختبــــار التحصــــيلي مثــــلالدراســــا بعــــض - 

 .)2002(دراسة البعلوجي ، )2003(دراسة سعد آل محمد  ،) 2005(، دراسة سالمة ) 2006(
 .استخدمت مقياس لالتجاه فقط ) 2001(دراسة شيه وجامون  - 
 .مقياس للقلق إلى ، باإلضافةاستخدمت اختبار تحصيلي) 2003(يد دراسة الس - 
 .خدمت اختبار تحصيلي ومقياس اتجاهاست) 2003(دراسة الزهراني  - 
 .استخدمت األدوات في االختبار التحصيلي، ومقياس االتجاه) 2006(دراسة زين الدين  - 
 اســـتخداماســـتخدمت مقيـــاس الدافعيـــة للـــتعلم، ومقيـــاس االتجاهـــات نحـــو ) 2007(دراســـة الحســـناوي  - 

 .التعليم واختبار تحصيليوالحاسوب في  اإلنترنت
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للتصـورات الخطـأ للمفـاهيم استخدمت أداة تحليل المحتوى، واختبار تشخيصي ) 2010(دراسة مطر  - 
 .اس لالتجاه نحو المفاهيم العلمية، ومقيالعلمية

  .اختبار تحصيلي وبطاقة مالحظة: أما بالنسبة للدراسة الحالية فقد استخدمت األدوات        
  

 : بالنسبة للنتائج )5
إلنترنت فـي التعلـيم والـتعلم المعلمين والطالب ل استخداممعرفة مدى  إلىجميع الدراسات التي هدفت  - 

 اســتخدامتــدني  إلــىفــي التعلــيم والــتعلم توصــلت  اإلنترنــت اســتخدام، واتجاهــاتهم نحــو ومعوقــات ذلــك
ا أن وجـود قصـور ، كمـجتماعيـةتعليم وتعلـم الدراسـات اإلوتوظيفها في  إلنترنتالمعلمين والمعلمات ل

مما يتطلـب تشـجيعهم وتـوفير الظـروف المالئمـة  ،اإلنترنت استخدامفي فهم العائد لدى المعلمين من 
 .ها وتوظيفها بكفاءة في التعليماستخدامالتي تساعد على 

 اإلنترنــتمعرفــة أثــر برنــامج مقتــرح للتــدريس مــن خــالل  إلــىالتــي هــدفت ) 2002(دراســة البعلــوجي  - 
لتـدريس مـادة  اإلنترنـتبرنامج مقترح على صـفحة  استخدامب تأكدت من فاعلية على تحصيل الطال

 .سم الحاسوب في جامعة األزهر بغزةشبكات الحاسوب وأثره على تحصيل طلبة المستوى الرابع بق
علــى تحصــيل الطــالب واتجاهــاتهم  اإلنترنــتمعرفــة أثــر توظيــف  إلــىجميــع الدراســات التــي هــدفت  - 

علــى تحصــيل الطــالب واتجاهــاتهم نحوهــا عــدا دراســة  اإلنترنــتة توظيــف فاعليــ إلــىنحوهــا توصــلت 
بـــين المجموعـــة التجريبيـــة والمجموعـــة  إحصـــائيةحيـــث لـــم تظهـــر فـــروق ذات داللـــة ) 2004(مبـــارك 

يـــق فقـــط الضـــابطة فـــي االختبـــار وفـــي مســـتويات التفكيـــر والفهـــم وظهـــرت الفـــروق فـــي مســـتوى التطب
 إحصــائيةلــم تظهــر فروقــا دالــة ) 2003(راســة ســعد آل محمـد ، وكــذلك دلصـالح المجموعــة التجريبيــة

التـذكر، الفهـم، (بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار وفي المستويات المعرفية 
وذلــك لصــالح االختبــار . لكــل مجموعــة ولــيس المجمــوعتين )االختبــار القبلــي والبعــدي(بــين ) التطبيــق

عنــد  إحصــائيةأنــه ال توجــد فــروق دالــة  إلــىالتــي توصــلت ) 2003(نــي البعــدي ، وأمــا دراســة الزهرا
فــي متوســطات التحصــيل لطــالب مقــرر تقنيــات التعلــيم بــين المجموعــة التــي تــدرس ) 0.05(مســتوى 

صــفحات الشــبكة العنكبويتيــة والمجموعــة التــي تــدرس بالطريقــة التقليديــة، لكــن توجــد عالقــة  اســتخدامب
 . صفحات الشبكة العنكبوتية استخدامة مقرر تقنيات التعليم بايجابية في االتجاه نحو دراس

تبيـين مواقـف  إلـىوالتـي هـدفت  )Hong, Ridzuan & Kuek, 2003(أمـا دراسـة هـونج وزمـياله  - 
وجــود اتجــاه ايجــابي نحــو  إلــىتكنولوجيــا المعلومــات فــي الــتعلم فقــد توصــلت  اســتخدامالطــالب نحــو 

ن تظهـر فــروق فـي هــذا االتجـاه بـين الجنســين وال بـين المــرتفعي، لكــن لـم فــي الـتعلم اإلنترنـت اسـتخدام
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، فـي حـين كانـت هنـاك فـروق تـرتبط بنـوع الكليـة، إذ يرتفـع االتجـاه والمنخفضين في المعدل التراكمـي
 .لدى طلبة كليتي الهندسة والعلوم التكنولوجية بصورة داله عنه لدى طلبة كلية التنمية البشرية

  
 

 :اسات المحور األولاستفادت الباحثة من در  •
 

 . اإللكترونيطار النظري الخاص بالتعليم اإلبناء  .1

 .المناسبة حصائيةيار األساليب اإلاخت .2

 .مقارنة النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة .3

 .ساهمة في تفسير النتائج وتحليلهاالم .4

 .المنهج البحثي واألدوات .5
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 دراسات تناولت المنتديات التعليمية : محور الثانيال �
 

 :)2010( دراسة حرب وفروانة .1
م طلبـة الصـف العاشـر تزامنـة التـي تخـدغيـر الالتعرف علـى المنتـديات  إلىهدفت هذه الدراسة          

، كمــا المنتــديات اســتخدام، و اإلنترنــت، ومــدى امــتالك الطلبــة لــبعض مهــارات الحاســوب و األساســي بغــزة
عوقـــات التـــي ، والمالمنتـــديات فـــي عمليـــة التعلـــيم اســـتخداملـــت الدراســـة تحديـــد اتجاهـــات الطلبـــة نحـــو حو 

ولتحقيـــق . ض آليـــات للتغلـــب علـــى تلـــك المعوقـــاتاقتـــراح بعـــ إلـــى، باإلضـــافة هااســـتخدامتـــواجههم فـــي 
لبة ط استخدامأهداف الدراسة استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي وذلك في عرض ووصف واقع 

وتمثلــت أدوات الدراســة فــي بنــاء اســتبانة للوقــوف علــى واقــع . الصــف العاشــر األساســي هــذه المنتــديات
وطبقــت الدراســة . المنتــديات التعليميــة غيــر المتزامنــة مــن قبــل طلبــة الصــف العاشــر األساســي اســتخدام

ة وبلـغ عـددهم اإللكترونيـعلى عينة قصدية من طلبة الصف العاشر األساسي المسجلين في بوابة رفـح 
أن الطـالب يمتلكـون مهـارات  إلـىوتوصلت الدراسة . طالبة ) 25(طالب و) 20(موزعين مابين ) 45(

، وأن الطـالب يمتلكـون مهـارات التعامـل مـع المنتـديات التعليميـة ، وأن اإلنترنـتالتعامل مع الحاسـوب و 
ديات تنمــي قــدرات الطلبــة وتزيــد ، وأن المنتــالمنتــديات فــي التعلــيم اســتخدامو هنــاك اتجاهــات ايجابيــة نحــ

مــن خــالل  اإللكترونــيحصـيلتهم المعرفيــة، وتقلــل مــن الوقــت والجهــد المبــذول فـي عمليــة الــتعلم، التعلــيم 
، وأنــــه ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة لعمليــــة التعلــــيم التقليديــــة عليميــــاً ت المنتــــديات التعليميــــة يعتبــــر مســــهالً 

المنتــديات  اسـتخدامالصــف العاشـر حـول االتجــاه نحـو  بـين طلبـة) 0.05(عنـد مسـتوى داللــة  إحصـائية
  .متغير الجنس إلىفي التعليم تعزى 

 

 ):2010(دراسة قطران  .2
ة للجامعــات الحكوميــة واألهليــة اإللكترونيــالكشــف عــن مســتوى المواقــع هــدفت هــذه الدراســة إلــى 

ترونــي نظــام تعلــيم الك، واضــعًا تصــورًا لاإللكترونــيفــي الــيمن وجوانــب القــوة والضــعف فــي نظــام التعلــيم 
ــــيميوظــــف ويفعــــل  ــــه فــــي خدمــــة التعل ــــيم  .أدوات واســــتخدم الباحــــث المــــنهج التحليلــــي ودراســــة واقــــع التعل

جامعــة ) 15(، وشــملت عينــة الدراســة ، كــذلك اســتخدم اســتبانة كــأداة للدراســة فــي الجامعــات اإللكترونــي
مــــن الجامعــــات اليمنيــــة ال %) 71(أن حــــوالي  إلــــىجامعــــات حكوميــــة، وأشــــارت الدراســــة ) 8(أهليــــة و

وأوصــت . تســتخدم المنتــديات فــي التعلــيم مــن الجامعــات األهليــة%) 50(تســتخدم المنتــديات وأن نســبة 



- 76 - 

 

والمنتــديات  اإلنترنــتشــبكة  اســتخدام هيئــة التــدريس علــى حــث الطــالب علــى الدراســة بتشــجيع أعضــاء
  .لعمل األبحاث

 :)2010(دراسة اللوح  .3
 اإلنترنـتة علـى شـبكة اإللكترونيـالتعرف على دور المنتـديات التعليميـة  ىإلهدفت هذه الدراسة         

كفايـــات تقـــويم ، وكفايـــات تنفيـــذ التـــدريس، و كفايـــات التخطـــيط للتـــدريس(فـــي تطـــوير الكفايـــات التدريســـية 
لـدى المعلـم الفلسـطيني فـي ضـوء متطلبـات جـودة المعلـم، والكشـف عـن أثـر متغيـرات الدراســة ) التـدريس

، ولتحقيــق التدريســية لــدى المعلــممعلمــين فــي دور المنتــديات التعليميــة فــي تطــوير الكفايــات علــى آراء ال
، وطبقـت الدراسـة ثلت أدوات الدراسة ببنـاء اسـتبانة، وتماسة استخدم الباحث المنهج الوصفيأهداف الدر 

ة التخطيط أهمي إلىوتوصلت الدراسة . معلم ومعلمة تم اختيارهم عشوائياً ) 106(على عينة مكونة من 
، ومن ثـم فـإن المنتـديات التعليميـة تعـين المعلـم علـى وضـع تصـورات أكثـر واقعيـة لمـا لتدريس المعلمين

، وأن المنتــديات التعليميــة تقــدم مهــارات تصــميم خطــيط الســليم للتــدريسينبغــي أن تكــون عليــه عمليــة الت
اضــحة للملــم لتقــويم التــدريس ات و المواقــف التدريســية وتنفيــذها، وتقــدم كــذلك المنتــديات التعليميــة اجــراء

في دور المنتديات التعليمية ) α ≤ 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية، وال توجد فروق ذات داللة لديه
طلبـــات جـــودة المعلـــم تعـــزي ة فـــي تطـــوير الكفايـــات التدريســـية لـــدى المعلـــم الفلســـطيني فـــي متاإللكترونيـــ
  ).ليمية، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، المرحلة التعالجنس: (لمتغيرات

 

 :)2009( دراسة المهوس .4
يزيـــد مـــن فهـــم واســـتيعاب  علميـــاً  اً اســـتخدامالمنتـــديات  اســـتخدامبيـــان  إلـــىهـــدفت هـــذه الدراســـة          

  .مستوى االستبصار وحل المشكالت إلىبه   الطالب لما يقرأ وصوالً 
ســته علــى طلبــة وطالبــات الصــف ولقــد اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي المســحي قاصــرًا درا          

الثالث في التعليم العام حيث تم اختيار عينة ممثلة للمجتمع عشـوائيا مسـتخدما اسـتبانة صـممت لقيـاس 
 أن المنتــديات لهــا دور فــي رفــع مســتوى إلــىوتوصــلت الدراســة . أثــر المنتــديات فــي رفــع مســتوى القــراءة

، المنتـديات اسـتخدامالمتعلمـين عنـد اد الـذي يتلقـاه ، وقـوة التوجـه واإلرشـالقراءة الحرة عنـد مسـتوى النظـر
، وأكــدت الدراســة اتجــاه المتعلمــين االيجــابي نحــو الكتــاب ت تنمــي مهــارات الســرعة القرائيــةوأن المنتــديا
 .ر الكتاب الورقي في حياة المتعلموالشبكة العالمية للمعلومات في اشارة لتغير دو  اإللكتروني
ورة إنشـــاء موقـــع إلكترونـــي يقـــدم خدمـــة المنتـــديات لكـــل مدرســـة حتـــى وأوصـــت الدراســـة بضـــر           

  .يتبادل الطلبة ما يحتاجونه
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 :)2008( دراسة عويس .5
، لمنظومــة التعلــيم الجــامعي المصــري تقيــيم العناصــر االساســية: إلــىقــام الباحــث فــي دراســته          

أهـــم متطلبـــات  ، موضـــحاً الجـــامعيبـــالتعليم  اإلنترنـــتوأظهـــرت دراســـته واقـــع المواقـــع التعليميـــة لشـــبكة 
 ، وفي نهاية دراسته قدم نموذجًا مقترحاً قع التعليمية، وٕادارة المنتديات التي تدعم المواالتصميم، والبرمجة

، وطبــق دراســته علــى الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي ، واســتخدملمنتــدى تعليمــي للجامعــات المصــرية
) 29(، والثانيــة تتكــون مــن ن عــدة تخصصــاتمــجامعيــًا  أســتاذاً ) 21(ثــالث عينــات األولــى تتكــون مــن 

طالبا جامعيا يخضـع لشـروط مثـل ان يكـون تخصصـه مرتبطـًا بالحاسـوب، ولديـه خبـرة فـي التعامـل مـع 
) 71(، واستعان الباحث باستبانة مكونة من مصممًا ومبرمج مواقع ويب) 11( إلىالمنتديات باإلضافة 

من أبرزها أن الكتب والدوريات بالمكتبات هـي أكثـر الطـرق التـي  نتائج كان إلىوخلصت الدراسة . فقرة
عضـــاء هيئـــة التـــدريس لمواكبـــة التطـــورات العلميـــة حاليـــًا وأن الكتـــاب المطبـــوع هـــو أكثـــر أيعتمـــد عليهـــا 

، وأن تحــدد الفــرق الدراســية التــي يســمح لهــا رض المحتــوى التعليمــي علــى الطالــبًا لعــاســتخدامالطــرق 
  لمنتــدى، حتــى يــتمكن أعضــاء هيئــة التــدريس مــن الــتحكم فــي مواضــيع المنتــدى،بالمشــاركة بمواضــيع ا

 .م أساليب إدارة المنتدى التعليميهأا يعد من وهذ
ــــي ىوأوصــــ         ــــة بشــــكل فعل ــــراء العمليــــة  ؛الباحــــث بضــــرورة توظيــــف المنتــــديات التعليمي لــــدعم وٕاث
  .هااستخدامايا التي ستعود إليهم بد والمز المنتديات والفوائ استخدام، وتوعية الطلبة بأسلوب التعليمية

  

 : )2005( دراسة األحمدي .6
وفاعليــة  اإلنترنــتعلــى شــبكة  اإللكترونــيالمقــرر  اســتخدامدراســة فاعليــة  :إلــىهــدف البحــث           

اسـتخدمت الباحثـة اختبـار تحصـيلي البرمجة التعليميـة فـي تحصـيل الطالبـات واحتفـاظهن بهـا ، استخدام
واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي لتطبيق دراستها على عينة البحث المكونة  الدراسة، كأدة من أدوات

بـين ) 0.05(عنـد مسـتوى إحصـائيةوكان من نتائج دراسـتها وجـود فـروق ذات داللـة . طالبة ) 75(من 
فعيل ورة ت، كما أوصت الباحثة بضر به ، بمتغير التحصيل واالحتفاظاإللكترونيالعينتين لصالح التعليم 
وضـرورة تـدريب العـاملين فـي  اإللكترونـي، حتـى يـتم االسـتفادة منهـا فـي التعلـيم معامل الحاسبات اآلليـة

  .اإلنترنتمجال التقنيات التربوية على تصميم المناهج الدراسية على شبكة 
 

 :)Coffman )2004دراسة كوف مان  .7
ات المسـتفادة مـن بـرامج تطـوير المعلـم تحديد مدى نقـل المعلمـين للمهـار  إلىهدفت هذه الدراسة         

  .ممارسات صفية داخل الفصول إلى اإلنترنتعبر المنتديات في شبكة 
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ولتحقيـــق اهـــداف الدراســـة اتبـــع الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، واســـتخدم الباحـــث اســـتبانة         
راســة أن المعلمــين ، ومــن أهــم نتــائج الدة مــن المعلمــين المــدارس والجامعــاتوطبقــت الدراســة علــى عينــ

اســتخدموا االســتراتيجيات التــي تعلموهــا عــن طريــق المنتــديات داخــل فصــولهم بدرجــة كبيــرة ، وأن بــرامج 
  .مهمًا في برامج إعداد المعلميعد بديًال  اإلنترنتتطوير المعلم المقدم عبر 

 

 :)Carboni )2003 دراسة كار بوني .8
فـي دعـم  اإلنترنـتمنتـديات الحـوار والمناقشـة عبـر  ماسـتخدابحث أثـر  إلىهدفت هذه الدراسة          

  .التنمية المهنية للمعلمين
واسـتعان الباحـث بـأدوات للدراسـة اسـتخدم الباحـث المـنهج التجريبـي، ولتحقيق أهداف الدراسة           

، ســـة علـــى عينـــة مـــن المعلمـــين الكليـــاتومكونـــة مـــن اختبـــار تحصـــيلي وبطاقـــة مالحظـــة وطبقـــت الدرا
فــي التنميــة المهنيــة  اإلنترنــتمنتــدى المناقشــة عبــر  ســتخداموجــود أثــر كبيــر ال إلــىلدراســة وتوصــلت ا

  .للمعلمين
  

 :)Hovermill )2003دراسة هوفير ميل  .9
  .وبرامج الكمبيوتر اإلنترنت استخدامتقديم مشروع تطوير المعلم يعتمد على  إلىهدفت هذه الدراسة  
 منهج البنائي، واستخدم الباحث بطاقة مالحظة وطبقت الدراسةولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث ال 

نتائج أهمها أن المعلمـين أظهـروا فهمـًا كبيـرًا  إلى، وتوصلت الدراسة على عينة من المعلمين والمعلمات
، خلــق بيئــة تعلــم التكنولوجيــا اســتخدام، فــن التــدريس، المحتــوى: وممارســات قويــة فــي المجــاالت الثالثــة

  .فعالة
  

 : ق على دراسات المحور الثاني التي تناولت دراسات تناولت المنتديات التعليميةالتعلي •
  

  :لتعليقات عليها على النحو التاليمن خالل عرض دراسات المحور الثاني يمكن حصر ا
  

 : بالنسبة لألهداف )1
اتها اســـتخدامة وبيـــان متزامنـــغيـــر الالتعـــرف علـــى المنتـــديات التعليميـــة  إلـــىبعـــض الدراســـات هـــدفت  - 

، )2010(، دراســة اللــوح)2010( دراســة حــرب وفروانــة: ودورهــا فــي تطــوير الكفايــات التدريســية مثــل
 ).2003( Carboni ، دراسة كار بوني)2009(دراسة المهوس

ة للجامعات الحكوميـة واألهليـة فـي اإللكترونيالكشف عن مستوى المواقع  إلىبعض الدراسات هدفت  - 
 .)2010( دراسة قطران: مثل اإللكترونيالتعليم  اليمن وجوانب القوة والضعف في نظام
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الكشف عن الواقع الحـالي للمواقـع التعليميـة والتعـرف علـى أهـم متطلبـات  إلىبعض الدراسات هدفت  - 
 ).2008(دراسة عويس : ميم وادارة وبرمجة المنتديات مثلتص

 اإلنترنــتشــبكة  علــى اإللكترونــيالمقــرر  اســتخدامدراســة فاعليــة  إلــىبعــض الدراســات هــدفت البحــث  - 
 ).2005(دراسة األحمدي : البرمجة التعليمية مثل استخدامة وفاعلي

دراســة كــوف مــان : المعلمــين للمهــارات المســتفادة مثــلتحديــد مــدى نقــل  إلــىوهنــاك دراســات هــدفت  - 
Coffman )2004(. 

وبــــرامج  اإلنترنــــت اســــتخدامتقــــديم مشــــروع تطــــوير المعلــــم يعتمــــد علــــى  إلــــىوهنــــاك دراســــات هــــدفت  - 
 .)Hovermill )2003الكمبيوتر مثل دراسة هوفير ميل 

 

، تعليميـة كطريقـة جديـدة فـي التـدريسالمنتديات ال استخدامفقد تبنت  أما بالنسبة للدراسة الحالية
طريقــة المنتــديات للــتعلم عــن طريقهــا دون خطــة واضــحة يتبعهــا الطالــب ويشــرف  اســتخدامولــيس مجــرد 

دراسـات المحـور الثـاني فـي أن المتغيـر التـابع هـو تنميـة مهـارات  عليها المعلم، كما اختلفـت عـن معظـم
  .كلية التربية بالجامعة االسالميةة لدى طالبات اإللكترونيتصميم الدروس 

 

 : بالنسبة للمنهج المتبع )2
، دراســـة كـــار بـــوني )2005( دراســـة األحمـــدي: عـــض الدراســـات المـــنهج التجريبـــي مثـــلاســـتخدمت ب - 

Carboni )2003(. 
، دراســة )2010( دراســة حــرب وفروانــة: اســات المــنهج الوصــفي التحليلــي مثــلبعــض الدر اســتخدمت  - 

 ).2004( Coffman، دراسة كوف مان )2008( عويس
 ).2010(دراسة قطران : سات استخدمت المنهج التحليلي مثلوهناك درا - 
 .)2010(دراسة اللوح : وهناك دراسات استخدمت المنهج الوصفي مثل - 
 .)2009(دراسة المهوس: سات المنهج الوصفي المسحي مثلدراواستخدمت بعض ال - 
 .)Hovermill )2003دراسة هوفير ميل : بعض الدراسات المنهج البنائي مثلواستخدمت  - 

 

وهي بهذا تتفق مع دراسات المحور الثـاني كـل  أما الدراسة الحالية فقد اتبعت المنهج التجريبي
  .)2003( Carboni، دراسة كار بوني ) 2005(دراسة األحمدي: من
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 :بالنسبة للعينة )3
  :تغيرات الدراسة ومكانها ، كاآلتياختلفت الدراسات في اختيار العينة طبقا لم

 ، دراســة األحمــدي)2008( دراســة عــويس: ارت العينــة مــن طلبــة الجامعــات مثــلأكثــر الدراســات اختــ - 
)2005(. 

، دراســـة )2010( حـــرب وفروانـــةدراســـة : بعـــض الدراســـات اختـــارت عينـــة مـــن طلبـــة المـــدارس مثـــل  - 
 ).2009( المهوس

 ).2010(دراسة قطران : بعض الدراسات اختارت عينة من الجامعات مثل  - 
، دراســة كــوف )2010(دراســة اللــوح : بعــض الدراســات اختــارت عينــة مــن المعلمــين والمعلمــات مثــل  - 

 Hovermill، دراســة هــوفير ميــل )2003( Carboni، دراســة كــار بــوني )Coffman)2004مــان 
)2003(. 

 

  .التربية بالجامعة االسالمية بغزةاختارت عينتها من طالبات كلية  أما الدراسة الحالية فقد   
  

 :بالنسبة لألدوات )4
  :، كما يأتيدمة في كل دراسة تبعا لمتغيراتهاتنوعت أدوات الدراسة المستخ

،  )2010(قطــران  ، دراســة)2010(دراســة حــرب وفروانــة: بعــض الدراســات اســتخدمت اســتبيان مثــل - 
ـــــوح  ، دراســـــة كـــــوف مـــــان )2008( ، دراســـــة عـــــويس)2009(، دراســـــة المهـــــوس)2010(دراســـــة الل

Coffman )2004(.  
  .)2005( دراسة األحمدي: راسات استخدمت اختبار تحصيلي مثلبعض الد - 
 Carboniدراسـة كـار بـوني : اختبار تحصيلي وبطاقة مالحظـة مثـلبعض الدراسات استخدمت من  - 

)2003.( 
 .)Hovermill )2003دراسة هوفير ميل : استخدمت بعض الدراسات بطاقة ماحظة مثل - 

 

فقـد اسـتخدمت اختبـار تحصـيلي وبطاقـة مالحظـة وهـي بهـذا تتفـق مـع  أما بالنسـبة للدراسـة الحاليـة
  .)Carboni )2003دراسات المحور الثاني مع دراسة كار بوني 

  

 :بالنسبة للنتائج )5
اتها ودورهـا اسـتخدامة وبيـان متزامنـغيـر الالتعرف على المنتديات التعليمية  إلىالدراسات التي هدفت  - 

منتـدى المناقشـة عبـر  سـتخداموجـود أثـر كبيـر ال إلـىفي تطوير الكفايات التدريسية توصـلت الدراسـة 
، وكـــذلك ال )Carboni )2003فـــي التنميـــة المهنيـــة للمعلمـــين كمـــا فـــي دراســـة كـــار بـــوني  اإلنترنـــت
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بـين طلبـة الصـف العاشـر حـول االتجـاه ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائيةداللة توجد فروق ذات 
، )2010(كمـا فـي دراسـة حـرب وفروانـة متغيـر الجـنس إلـىالمنتديات في التعليم تعزى  استخدامنحو 
في دور ) α ≤ 0.05(عند مستوى داللة  إحصائيةنه ال توجد فروق ذات داللة أهناك نتائج ب وايضاً 

ة فــي تطــوير الكفايــات التدريســية لــدى المعلــم الفلســطيني فــي متطلبــات اإللكترونيــتعليميــة المنتــديات ال
كمــا فــي ) ، المؤهــل العلمــي، المرحلــة التعليميــة، ســنوات الخبــرةالجــنس: (جـودة المعلــم تعــزي لمتغيــرات

ميــة والشــبكة العال اإللكترونــي، وكــذلك اتجــاه المتعلمــين االيجــابي نحــو الكتــاب )2010(دراســة اللــوح 
، )2009(مهــوسللمعلومــات فــي اشــارة لتغيــر دور الكتــاب الــورقي فــي حيــاة المــتعلم كمــا فــي دراســة ال

عضـاء هيئـة أالكتب والدوريات بالمكتبات هي أكثر الطرق التي يعتمـد عليهـا  وهناك نتائج تنص بأن
 .)2008( التدريس لمواكبة التطورات العلمية حاليًا مثل دراسة عويس

وفاعليــة  اإلنترنــتعلــى شــبكة  اإللكترونــيالمقــرر  اســتخدامدراســة فاعليــة  إلــىدفت الدراســات التــي هــ - 
) 0.05(عنـد مسـتوى إحصـائيةالبرمجة التعليمية كانت أهم نتائجهـا وجـود فـروق ذات داللـة  استخدام

ـــــــيم  ـــــــين لصـــــــالح التعل ـــــــين العينت ـــــــيب ـــــــل، دراســـــــة اإللكترون ، بمتغيـــــــر التحصـــــــيل واالحتفـــــــاظ بـــــــه مث
 ).2005(األحمدي

تحديد مدى نقل المعلمين للمهارات المستفادة من برامج تطوير المعلم عبر  إلىراسات التي هدفت الد - 
ممارســـات صـــفية داخـــل الفصـــول كانـــت أهـــم نتـــائج الدراســـة أن  إلـــى اإلنترنـــتالمنتـــديات فـــي شـــبكة 

، منتــديات داخــل فصــولهم بدرجــة كبيــرةالمعلمــين اســتخدموا االســتراتيجيات التــي تعلموهــا عــن طريــق ال
يعــد بــديًال مهمــًا فــي بــرامج إعــداد المعلــم مثــل دراســة  اإلنترنــتوأن بــرامج تطــوير المعلــم المقــدم عبــر 

 .)Coffman )2004كوف مان 
فــي دعــم  اإلنترنــتمنتــديات الحــوار والمناقشــة عبــر  اســتخدامبحــث أثــر  إلــىالدراســات التــي هــدفت   - 

وجـــود أثـــر كبيـــر  إلـــىتوصـــلت الدراســـة التنميـــة المهنيـــة للمعلمـــين كانـــت أهـــم نتـــائج هـــذه الدراســـة و 
فــــي التنميــــة المهنيــــة للمعلمــــين مثــــل دراســــة كــــار بــــوني  اإلنترنــــتمنتــــدى المناقشــــة عبــــر  ســــتخدامال

Carboni )2003.( 
وبــــرامج  اإلنترنـــت اســـتخدامتقـــديم مشـــروع تطـــوير المعلـــم يعتمـــد علـــى  إلـــىالدراســـات التـــي هـــدفت   - 

أن المعلمــين أظهــروا فهمــًا كبيــرًا وممارســات قويــة فــي نتــائج أهمهــا  إلــىالكمبيــوتر وتوصــلت الدراســة 
التكنولوجيــا، خلــق بيئــة تعلــم فعالــة مثــل دراســة  اســتخدام، المحتــوى، فــن التــدريس: الثالثــة المجــاالت

 .)Hovermill )2003هوفير ميل 
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  :استفادت الباحثة من دراسات المحور الثاني
 

 .ات التعليميةنظري الخاص بالمنتديبناء اإلطار ال .1
 .بناء أدوات الدراسة الحالية .2
 .المناسبة حصائيةيار األساليب اإلاخت .3
 .مقارنة النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة .4
 .تفسير النتائج وتحليلها .5

 
 ةاإللكترونيتناولت تصميم الدروس التعليمية  دراسات: المحور الثالث �

 

 :)2007(دراسة عابد   .1
رمجـة لـدى معلمـي التعرف على فاعلية برنامج مقتـرح لتنميـة مهـارة الب إلىهدفت هذه الدراسة           

حــث المــنهج الوصــفي التحليلــي لتحليــل وحــدة الخوارزميــات وبرمجــة اب، وقــد اســتخدم الالتكنولوجيــا بغــزة
البنـائي، لبنـاء البرنـامج ، كمـا اسـتخدم المـنهج ة بالمهـارات الخاصـة بلغـة البرمجـة، وٕاعداد قائماسوبالح

التــدريبي المقتــرح، فيمــا اســتخدم المــنهج التجريبــي لمعرفــة فاعليــة البرنــامج المقتــرح علــى عينــة الدراســة 
ومعلمة ممـن يعلمـون طلبـة الصـف العاشـر فـي مديريـة التربيـة والتعلـيم بشـمال  معلماً ) 20(المكونة من 

ار معرفـــي لقيـــاس مســـتوى اكتســـاب المعلومـــات وقـــام الباحـــث بإعـــداد أدوات الدراســـة وهـــي اختبـــ. غـــزة 
فقرة، وبطاقة مالحظـة لقيـاس مسـتوى المهـارة العلميـة ) 26(العلمية لمهارة البرمجة وتكون االختبار من 

لتحليــل  حصــائيةوقــد اســتخدم الباحــث األســاليب اإل. فقــرة) 25(ونــت بطاقــة المالحظــة مــن للبرمجــة وتك
 )ويلكوكســــــون(، كمــــــا اســــــتخدم اختبــــــار حرافــــــات المعياريــــــةالحســــــابية واالن النتــــــائج مثــــــل المتوســــــطات

)Wilcoxon-Test(  لعينتــــين مــــرتبطتين ومتســــاويتين وذلــــك للتعــــرف علــــى داللــــة الفــــروق فــــي تنميــــة
وكــان مــن أهــم النتــائج هــذه الدراســة وجــود . المهــارات بــين التطبيــق القبلــي والبعــدي علــى عينــة الدراســة

ساب المعلومات العلمية والمهارة العلمية البرمجة بين التطبيق في مستوى اكت إحصائيةفروق ذات داللة 
القبلــي والبعــدي لصــالح التطبيــق البعــدي ويعــزي ذلــك للبرنــامج المقتــرح، وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة 

  .االهتمام بالحاسوب على وجه الخصوص البرمجة وٕانتاج البرامج التعليمية المحوسبة
 

 :)2007(دراسة عقل   .2
فــي تنميــة مهــارة تصــميم األشــكال المرئيــة  )WEBCT(فاعليــة برنــامج  :إلــىالدراســة  هــدفت         

  .المحوسبة لدى طالبات كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة االسالمية بغزة
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اســـتخدم الباحـــث المـــنهج البنـــائي فـــي بنـــاء البرنـــامج المحوســـب والـــذي يعمـــل مـــن خـــالل شـــبكة         
مســـتوى الثالــث وعـــددهن ار عينـــة البحــث بطريقـــة قصــدية مـــن طالبــات ال، وقــام الباحـــث باختيــاإلنترنــت

، وكـان مـن أدوات البحـث االختبـار التحصـيلي لقيـاس وقد اتبع الباحـث المـنهج التجريبـي، طالبة)  19(
يل الطالبـــات فـــي بطاقـــة تقيـــيم لتقيـــيم تحصـــ إلـــى، باالضـــافة يل الطالبـــات فـــي النـــواحي المعرفيـــةتحصـــ

بــين متوســـط  إحصـــائيةانــه توجـــد فــروق ذات داللــة  إلــىأشــارت نتــائج الدراســـة  وقـــد. النــواحي المهاريــة
درجات الطالبات في المهارات المعرفية واألدائية لتصميم األشكال المحوسبة قبل إجراء التجربـة وبعـدها 

ضـــروة تبنـــي المؤسســـات التعليميـــة ألنظمـــة إدارة المحتـــوى  إلـــىوقـــد أوصـــت الدراســـة . لصـــالح البرنـــامج
  .هااستخدامريب العاملين فيها على ي وتدالتعليم

 ):2006(دراسة سليمان   .3
معرفة أثر التفاعل بين أساليب التحكم في برنامج كمبيوتر لتنمية مهارات  :إلىهدفت الدراسة          

قـد انتاج برنامج متعدد الوسائط وأنماط التعليم على بعـض نـواتج الـتعلم وعالقـة ذلـك بدافعيـة االنجـاز، و 
وطالبة من طـالب الفرقـة  طالباً ) 127(، وكانت عينة الدراسة مكونة من لباحث المنهج التجربيبياتبع ا

كليــة التربيــة النوعيــة ب) تكنولوجيــا التعلــيم ومعلــم الحاســب اآللــي(الثالثــة قســم تكنولوجيــا التعلــيم بشــعبتيه 
ستخدمها الباحث اختبار ومن أدوات الدراسة التي ا. تسع مجموعات تجريبية إلىقسيمها ، وتجامعة بنها

، وبطاقة اج برنامج كمبيوتر متعدد الوسائطتحصيلي لقياس الجانب المعرفي المرتبط ببعض مهارات انت
وأظهرت نتائج الدراسـة . ، واختبار الدافع لإلنجاز لألطفال والراشدينييم انتاج كمبيوتر متعدد الوسائطتق

تسـعة فـي مقـدار النسـبة المئويـة لنسـبة الكسـب فـي بـين مجموعـات التجربـة ال إحصـائيةوجود فروق دالة 
للتفاعــل بــين أنمــاط الــتعلم وانمــاط  وجــود أثــر دال إحصــائياً  الجانــب المعرفــي والجانــب المهــاري، وأيضــاً 

البــرامج علــى مقــدار النســبة المئويــة لنســبة الكســب فــي التحصــيل فــي الجانــب المعرفــي المــرتبط بــبعض 
وأوصـت الدراسـة ضـرورة تطـوير تـدريس مقـرر الوسـائط . د الوسـائطاج برنامج كمبيـوتر متعـدمهارات إنت

المتعــــددة والمقــــررات المرتبطــــة بهــــا بهــــدف تنميــــة مهــــارت إنتــــاج بــــرامج الوســــائط المتعــــددة الكمبيوتريــــة 
  .لتتالءم مع متطلبات الوقت الراهنالتعليمية 

 

 :)2006(دراسة نبالية   .4
لتنمية بعـض مهـارات تحليـل الـنظم لـدى طـالب شـعبة  إعداد برنامج مقترح :إلىهدفت الدراسة         

، وكانت عينة الدراسة عبارة عن مجموعتين تجريبية وضابطة لكل م الحاسب بكليات التربية النوعيةمعل
فـرع مدينـة  -نصـورة طالبة من الفرقـة الثانيـة شـعبة معلـم الحاسـب بكليـة التربيـة النوعيـة بالم) 40(منها 

، والمــنهج حليلــي فــي مرحلــة الدراســة والتحليــلالدراســة المــنهج الوصــفي التواســتخدمت . نصــر بالدقهليــة
أدوات ، وحـددت ض مهـارات تحليـل الـنظم لـدى الطلبـةالتجريبي عند قياس أثـر برنـامج مقتـرح لتنميـة بعـ

، )البرنــامج التعليمــي المقتــرح متعــددة الوســائط لتنميــة مهــارات تحليــل الــنظم(الدراســة فــي أداة التجريــب 
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للوقوف على مدى تنمية الجوانب المعرفية واألدائية ) اختبارمعرفي وبطاقة تقويم مرحلية(القياس وأدوات 
وأســفرت نتــائج الدراســة عــن وجــود فــروق ذات داللــة . قــرر تحليــل الــنظم لــدى طــالب العينــةالمهاريــة لم

بعض مهارات بين درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي الختبار تنمية  إحصائية
تحليل النظم لصالح المجموعة التجريبية وهذا دليل على األثـر الخـاص لبرنـامج الوسـائط المتعـددة نظـرًا 

  .لتأثيرها اإليجابي في تنمية المهارات لدى الطالب
 

 :)2005(دراسة عودة   .5
األساســية التعـرف علــى برنـامج مقتــرح لتـدريب معلمــي التكنولوجيـا للمرحلــة  :إلــىهـدفت الدراســة        

المـــنهج الوصـــفي والمـــنهج  اســـتخدام، و تصـــميم وانتـــاج التقنيـــات التربويـــة العليـــا فـــي محافظـــة غـــزة علـــى
، وتكـون المجتمـع مـن جميـع معلمـي التكنولوجيـا للمرحلـة األساسـية العليـا فـي المـدراس الحكوميـة البنائي

ة اســتخدم الباحــث الدراســوألغــراض . وكانــت العينــة جميــع أفــراد المجتمــع، )45(، عــددهم بمحافظــة غــزة
 : األدوات التالية

 .بوية الالزمة لمعلمي التكنولوجيااستبانة للتعرف على كفايات تصميم التقنيات التر  •
 .يا على تصميم التقنيات التربويةبرنامج مقترح لتدريب معلمي التكنولوج •

ا كرونباخ لدراسـة الصـدق مثل معامل االرتباط بيرسون ومعامل ألف حصائيةواستخدم الباحث المعالجات اإل
اقتـراح  إلـىوتوصـل الباحـث . واالتساق الداخلي لالستبانة، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

مجموعـــة مـــن التقنيـــات التربويـــة الخاصـــة بكتـــاب التكنولوجيـــا للصـــف الســـابع األساســـي، إعـــداد قائمـــة 
األساســـية العاليـــا فـــي  ي التكنولوجيـــا للمرحلـــةبكفايـــات تصـــميم وٕانتـــاج التقنيـــات التربويـــة الالزمـــة لمعلمـــ

، واقتراح برنامج لتدريب معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسية العليا في محافظـة غـزة علـى محافظة غزة
كفايــات تصــميم وٕانتــاج التقنيــات التربويــة، وقــد أوصــت الدراســة بتحليــل جميــع منــاهج التكنولوجيــا وبنــاء 

، كمـــا وأوصـــت بوجـــوب تحديـــد وتحليـــل التقنيـــات التربويـــة طالـــبصـــور شـــامل عـــن طريـــق تقـــديمها للت
ى وفـــرة المتضـــمنة فـــي منـــاهج التكنولوجيـــا بنـــاء علـــى الخامـــات المســـتخدمة فـــي صـــناعتها، ودراســـة مـــد

  .الخامات في السوق المحلية
  

 :)2005(دراسة حسن  .6
روض العلميــة فــي الكشــف عــن فاعليــة برنــامج تقنــي لتنميــة مهــارة العــ :إلــىهــدفت هــذه الدراســة        
، واســــتخدم الباحـــث المــــنهج الوصــــفي والمـــنهج البنــــائي لبنــــاء التكنولوجيــــا لــــدى الطلبـــة المعلمــــة تـــدريس

وقـام ببنـاء أداة الدراسـة . برنامج على عينة الدراسـة الواحـدةالبرنامج التقني، والمنهج التجريبي لتجريب ال
ة علـــى ثـــالث مهـــارات فرعيـــة هـــي علـــى فقـــرة موزعـــ) 60(المتمثلـــة فـــي بطاقـــة المالحظـــة والتـــي تحـــوي 
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ومهــارة تقــويم الــتعلم  -ومهــارة التنفيــذ للعــروض العلميــة  -مهــارة التحضــير للعــروض العلميــة (الترتيــب 
طالبة من طالبات قسم العلوم التطبيقية ) 18(وطبقها على عينة قصدية تكونت من ) بالعروض العلمية

وجــود فــروق دالــة  إلــى، وقــد توصــلت الدراســة التــدريسوالمســجالت لمســاق مهــارات  وتكونولوجيــا التعلــيم
بــين متوســط درجــات مهــارة العــروض العلميــة قبــل وبعــد التطبيــق لــدى الطلبــة المعلمــة تعــزى  إحصــائية

وللتقــــويم ) 1.159(كمـــا وأظهــــرت النتـــائج أن نســـبة الكســـب المعــــدل للتحضـــير هـــي . للبرنـــامج التقنـــي
ه النسـب للكسـب المعـدل عاليـة 1وه) 1.094(كليـة هـي وأن نسبة الكسـب المعـدل للدرجـة ال) 0.938(

االسـتفادة مـن البرنـامج التقنـي فـي تـدريس  إلىوقد أوصت الدراسة . ا يعني أن للبرنامج فاعلية عاليةمم
مســاق مهــارات التــدريس لطالبــات قســم العلــوم التطبيقيــة تكنولوجيــا التعلــيم فــي الجامعــة االســالمية بغــزة، 

  .وجامعات الوطن
 

 ):2005(عبد الحميد دراسة  .7
ــىهــدفت الدراســة          الكشــف عــن أثــر الــنمط التعليمــي والتخصــص األكــاديمي علــى اكتســاب  :إل

الطــالب المعلمــين كفايــات التصــميم التعليمــي لبرمجيــات التعلــيم االلكرترونــي، وقــد بلــغ عــدد أفــراد عينــة 
التربيــة جامعــة المنصــورة المســجلين وطالبــة مــن الفرقــة الثانيــة دبلــوم خــاص بكليــة  طالبــاً ) 56(الدراســة 

، وألغراض الدراسة استخدم الباحث وقد اتبع الباحث المنهج التجريبيلمقرر إنتاج البرمجيات التعليمية، 
، اإللكترونـــياختبـــار تحصـــيلي فـــي الجوانـــب المعرفيـــة المرتبطـــة بالتصـــميم التعليمـــي لبرمجيـــات التعلـــيم 

نتـــاج الطـــالب ، وبطاقـــة تقيـــيم إاإللكترونـــيرمجيـــات التعلـــيم ومقيـــاس االتجـــاه نحـــو التصـــميم التعليمـــي لب
وجـــود تـــاثير دال لعامـــل التخصـــص األكـــاديمي فـــي  إلـــىوأشـــارت نتـــائج الدراســـة . للبرمجيـــات التعليميـــة

يمــي لبرمجيــات اكتســاب الطــالب لكــل مــن الجوانــب المعرفيــة واألدائيــة واالتجاهــات نحــو التصــميم التعل
  .الموديالت التعليمية استخدامجموعة التعلم الذاتي ب، وتفوق مالتعليم االلكرتوني

 

 :)2005(دراسة السيد  .8
عــداد برنــامج كمبيــوتري لتــدريب اخصـائي تكنولوجيــا التعلــيم علــى مهــارات إ :إلــىهــدفت الدراســة        

وقــد . فــي نظــام المـؤتمرات المرئيــة والمســموعة) Wireless Keypad(توظيـف وحــدة الــتحكم مـن بعــد 
وكانــت أدوات الدراســة اختبــار تحصــيلي . ث المــنهج الوصــفي التحليلــي، والمــنهج التجريبــياعتمــد الباحــ

، وبطاقـة مالحظـة ألداء اخصـائي تكنولوجيـا ي المتعلق بالمهارات موضـوع البحـثلقياس الجانب المعرف
) 80(، واقتصـرت عينـة الدراسـة علـى التحكم عن بعـد قبـل وبعـد التطبيـق التعليم لمهارات توظيف وحدة

، بيـة التعلـيماخصائيا من اخصائيي تكنولوجيا التعليم بمركز التطـوير التكنولـوجي بـديوان عـام بـوزارة التر 
بين متوسطي درجات عينة الدراسـة فـي بطاقـة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلىوقد أشارت النتائج 
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المـــؤتمرات المرئيـــة وتوظيـــف وحـــدة الـــتحكم عـــن بعـــد لتشـــغيل وٕادارة  اســـتخدامالمالحظـــة ألداء مهـــارات 
 إلـــىوالمســموعة بكفـــاءة عاليــة وٕاتقـــان قبــل تطبيـــق البرنــامج وبعـــده لصــالح التطبيـــق البعــدي ممـــا يشــير 

وأوصـت الدراسـة علـى تخصـيص مقـرر دراسـي لطـالب قسـم تكنولوجيـا تعلـيم . فاعلية البرنـامج المقتـرح 
  .بكليات التربية النوعية يتناول نظام المؤتمرات المرئية المسموعة

 

 :)2005(دراسة الحفناوي  .9
الكشــف عــن فاعليــة برنــامج تــدريبي متعــدد الوســائط فــي تنميــة المهــارات  :إلــىهــدفت الدراســة         

الالزمــة للبرمجــة لــدى معلمــي الحاســب بالمرحلــة الثانويــة، واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي والمــنهج 
معلمـــي الحاســـب بالمرحلـــة  برمجـــة لـــدىالتجريبـــي لقيـــاس فاعليـــة برنـــامج الحاســـب فـــي تنميـــة مهـــارات ال

للحاسـب العـاملين بالمرحلـة الثانويـة العامـة بالمحافظـة  معلمـاً ) 65(، وتكونت عينـة الدراسـة مـن الثانوية
، امج تعليمـــي مقتـــرحوحـــدد الباحـــث أدوات الدراســـة فـــي البرنـــ. ، وتـــم تـــوزيعهم علـــى المجمـــوعتينالشـــرقية

حظـة ، وبطاقـة مالواختبـار مهـارات البرمجـة التحصـيليجة، واستبانة مفتوحة للتعرف على مهارات البرم
والجـراءات الدراسـة اسـتخدم الباحـث أسـلوب تحليـل البيانـات أحـادي االتجـاه . األداء لتقييم أداء المعلمـين

وأظهرت نتائج الدراسـة وجـود فـروق بـين المجمـوعتين فـي درجـات القيـاس البعـدي ) . T-test(واختبار 
الحاســــب لصـــــالح اص بالجانــــب المعرفــــي للمهـــــارات البرمجــــة لــــدى معلمـــــي لالختبــــار التحصــــيلي الخـــــ

أظهــرت نتــائج الدراســة وجــود فــروق بــين المجمــوعتين فــي درجــات القيــاس  ، وأيضــاً المجموعــة التجريبيــة
الحاســـب لصـــالح المجموعـــة البعـــدي لبطاقـــة المالحظـــة لـــألداء العملـــي لمهـــارات البرمجـــة لـــدى معلمـــي 

ائج ضـرورة العمـل علـى تحديـد االحتياجـات التدريبيـة للمعلمـين أثنـاء الخدمـة ، وقـد أوصـت النتـالتجريبية
  .دورات للتنمية المهنية إلىوتشجيعهم على االنضمام 

  
 :)2004(دراسة غباين  .10

التعرف على فاعلية برنامج مقترح لتدريب معلمي التكنولوجيا في مرحلـة  :إلىهدفت الدراسة           
بفلســـطين بنـــاء علـــى احتياجـــاتهم التدريبيـــة، وقـــد اتبـــع الباحـــث المـــنهج الصـــفي التعلـــيم األساســـي العليـــا 

التحليلـــي لتحديـــد أهـــم االحتياجـــات التدريبيـــة، والمـــنهج البنـــائي لبنـــاء البرنـــامج المقتـــرح لتـــدريب معلمـــي 
مدرســة حكوميــة ) 41(معلمــا ومعلمــة يعملــون فــي ) 119(وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن . التكنولوجيــا 

علـى عـدد مـن درسة تابعة لوكالة الغوث في قطاع غـزة ، وقـام الباحـث ببنـاء اسـتبانة اشـتملت م) 33(و
وكـــان مـــن نتـــائج هـــذه . معلمـــي ومعلمـــات التكنولجيـــا عينـــة الدراســـة إلـــى، وجهـــت االحتياجـــات التدريبيـــة

لتـــدريب  ، وبنــاء برنـــامجالالزمـــة لمعلمــي التكنولوجيـــاالدراســة الخـــروج بقائمــة مـــن االحتياجــات التدريبيـــة 
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 معلمــي التكنولوجيــا للصــف الســابع، وقــد أوصــت الدراســة بتصــميم وتنفيــذ بــرامج تدريبيــة للمعلمــين بنــاءاً 
  .على احتياجاتهم التدريبية وتوظيف معلمي التكنولجيا المتخصصين لتدريس التكنولوجيا

 

 :)2004(دراسة الصواف  .11
ــــدفت الدراســــة        وســــائل متعــــددة (ئل المتعــــددة التعــــرف علــــى أثــــر اخــــتالف نمــــط الوســــا :إلــــىه

Multimedae،  وســـــائل فائقـــــةHypermedia ( فـــــي برنـــــامج الكمبيـــــوتر فـــــي تنميـــــة مهـــــارات إنتـــــاج
مجموعـــات /فـــردي(فـــي ضـــوء نمـــط الـــتعلم  اإلنترنــتالبرمجيــات وتصـــميم المواقـــع التعليميـــة علـــى شـــبكة 

علــى عينــة مــن طــالب إتبــع الباحــث المــنهج التجريبــي وقــد طبقــت الدراســة ). مجموعــات كبيــرة/صــغيرة
ـــيم بكليـــة التربيـــة النوعيـــة بطنطـــا  ـــم حاســـب بقســـم تكنولوجيـــا التعل  .الفـــرقتين الثالثـــة والرابعـــة شـــعبة معل

وأوضــــحت نتــــائج الدراســــة ان برنــــامج  واســــتخدم الباحــــث اختبــــار تحصــــيلي كــــأدة مــــن أدوات الدراســــة ،
حصـيل الطـالب فـي الجانـب المعرفـي الكمبيوتر القائم على نمط الوسائط الفائقة لـه أثـر فعـال فـي رفـع ت

، يلــيهم نمــط المجموعــات تعليميــة لطــالب نمــط الــتعلم الفــرديالمــرتبط بمهــارات إنتــاج وتصــميم المواقــع ال
وســـــائل (، وارتفـــــاع المتوســـــط الحســـــابي للمجموعـــــة التجريبيـــــة لصـــــغيرة ثـــــم نمـــــط المجموعـــــات الكبيـــــرةا

، ثــم )مجموعــة كبيــرة/وســائل فائقــة( جموعــةالمثــم ) فــردي/وســائل متعــددة(يليهــا المجموعــة ) فــردي/فائقــة
وأخيـــرا ) مجموعـــة صـــغيرة/وســـائل فائقـــة(، ثـــم المجموعـــة ) مجموعـــة صـــغيرة/وســـائل متعـــددة(المجموعـــة

أما بالنسبة لألداء المهاري فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق بـين ) . مجموعة كبيرة/ وسائل متعددة(
لقائم على نمط الوسائل الفائقة ونمط الوسائل المتعـددة وارتفـاع الطالب الذين درسوا ببرنامج الكمبيوتر ا

مسـتوى طـالب الـنمط الفـردي ويلـيهم المجموعـات الصـغيرة ثـم المجموعـات الكبيـرة فـي األداء المهـاري ، 
وســـــائل ( ويليهـــــا المجموعـــــة) فـــــردي/وســـــائل فائقـــــة(وارتفـــــاع المتوســـــط الحســـــابي للمجموعـــــة التجريبيـــــة 

ثــم ) مجموعــة كبيــرة/وســائل متعــددة( ثــم المجموعــة) فــردي /وســائل متعــددة(وعــة ثــم المجم) صــغيرة/فائقــة
هـذه الدراسـة ).مجموعة كبيـرة/وسائل فائقة(وأخيرا المجموعة ) مجموعة كبيرة /وسائل متعددة(المجموعة 

لم تقدم للطالب اطارًا نظريا عن أسـس تصـميم الوسـائط المتعـددة ولكـن اهتمـت بـالخطوات العمليـة فقـط 
  ).Authorware(مج لبرنا

 

 :)2003(دراسة اسماعيل  .12
الالزمـــة لتصـــميم وٕانتـــاج بـــرامج التعلـــيم المبـــرمج  الرئيســـةمعرفـــة المفـــاهيم  :إلـــىهـــدف البحـــث          

الخرائط االنسيابية في برنامج العروض العملية لشرائح الكمبيوتر لدى طالب كلية التربية، تم  ستخدامال
لخـــرائط االنســـيابية فـــي برنـــامج العـــروض العمليـــة لشـــرائح الكمبيـــوتر ا ســـتخدامإعـــداد برنـــامج مقتـــرح ال

، وبطاقـة تقيـيم ات البحث فـي إعـداد اختبـار تحصـيليلتصميم وٕانتاج برامج التعليم المبرمج، وتمثلت أدو 
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الخـــرائط  اســـتخداملمســـتوى طـــالب كليـــة التربيـــة فـــي مهـــارات تصـــميم وانتـــاج بـــرامج التعليـــك المبـــرمج ب
وتمثلـت عينـة البحـث فـي عينـة عشـوائية مـن . نامج العروض العملية لشـرائح الكمبيـوتراالنسيابية في بر 

طـالب كليــة التربيــة بجامعــة الكويــت المســجلين فـي مقــرر الحاســوب فــي التربيــة بالفصــل الدراســي األول 
، وتبنـى هـذا البحـث المـنهج التجريبـي لتحديـد فعاليـة طالبًا وطالبة) 20(وبلغت  )م2002-2001(للعام

الخــرائط االنســيابية فــي برنــامج العــروض العمليــة لشــرائح الكمبيــوتر لتصــميم  ســتخدامبرنــامج المقتــرح الال
البعــدي ذو المجموعــة الواحــدة / وانتــاج بــرامج التعلــيم المبــرمج حيــث اســتخدم التصــميم التجريبــي القبلــي

قيـيم المهـارات علـى لقياس تحصـيل الطـالب للمفـاهيم التـي تضـمنها البرنـامج المقتـرح ، وطبقـت بطاقـة ت
للمقارنـة ) ت(واستخدم الباحث اختبـار . نتجها الطالب في صورتها النهائيةبرامج التعليم المبرمج التي أ

بـــين متوســـطي مجمـــوعتين مـــرتبطتين وذلـــك الختبـــار الفـــرق بـــين متوســـطي التطبيقـــين القبلـــي والبعـــدي 
فـــاع مســـتوى تحصـــيل الطـــالب لمهـــارت وقـــد أظهـــرت النتـــائج ارت. تبـــار، والتكـــرارات والنســـبة المؤيـــةلالخ

وقــد . ســيابية فــي برنــامج العــروض العلميــةالخــرائط االن اســتخدامتصــميم وانتــاج بــرامج التعلــيم المبــرمج ب
عقد دورات تدريبية للمعلمين في الخدمة بجميع التخصصات لتدريبهم على مهـارات  إلىأوصى الباحث 

  .ات في المدارسها في تدريس المقرر مستخداتصميم البرامج وٕانتاج برامج تعلم مبرمج ال
 

 :)2003(دراسة األعصر  .13
الكشـف عـن فاعليـة برنـامج مقتـرح لتنميـة كفايـات إنتـاج بـرامج الكمبيـوتر  :إلـىهدفت الدراسة          

التعليميــة لطــالب شــعبة الحاســب اآللــي بكليــة التربيــة النوعيــة وتعــرف أثــر اخــتالف نمــط عــرض المــادة 
ح تقليـدي مصـحوب بمـادة مطبوعـة أو نمطـي عـرض برنـامج كمبيـوتري تعليمـي التعليمية مـن خـالل شـر 

في التحصيل المعرفـي واألداء ) نمط عرض على شاشة خارجية  -نمط عرض على شاشة الكمبيوتر (
) 60(وقد إتبع الباحث المنهج التجريبي وطبقت الدراسة على عينة قوامهـا . المهاري لمجموعات البحث

قســم معلــم حاســب آلــي بكليــة التربيــة النوعيــة بأشــمون، / لثــة شــعبة تكنولوجيــا تعلــيممــن طلبــة الفرقــة الثا
. )موعــة تجريبيــة ثانيـــةمجموعــة ضـــابطة ومجموعــة تجريبيــة أولـــى ومج(ثالثـــة مجموعــات إلــىوقســمت 

أظهرت نتائج الدراسة تفوق طالب المجموعتين التجريبيتين اللتين درسـتا الوحـدة التعليميـة المقترحـة مـن 
برنـــامج الوســـائل المتعــــددة الكمبيـــوتري علـــى طـــالب المجموعــــة الضـــابطة التـــي درســـت الوحــــدة خـــالل 

نمـــط (التعليميـــة المقترحـــة بالطريقـــة التقليديـــة وتفـــوق معـــدل األداء لطـــالب المجموعـــة التجريبيـــة األولـــى 
) نمط عرض علـى شاشـة خارجيـة(عند معدل األداء لطالب المجموعة الثانية ) عرض شاشة الكمبيوتر

  .في األداء العملي لبعض كفايات انتاج برامج الكمبيوتر التعليمية
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  :)2003(دراسة قرفال  .14
عرض ومناقشة المهارات والخبرات األساسية لتصميم وتطوير وتنفيذ  :إلىهدفت هذه الدراسة          

لــة فــي تطــوير وتقيــيم البــرامج التعليميــة مــن خــالل اعتمــاد وتبنــي منظومــة التصــميم التعليمــي كــأداة فاع
، وٕاجراء عملية تطوير منهجية لمواصفات مجمل العملية التعليميـة تعليميةاجراءات ومخرجات البرامج ال

وقـــد إتبـــع الباحـــث المـــنهج الوصـــفي ومـــن خـــالل اســـتعراض الدراســـات واألدب التربـــوي الخـــاض بتلـــك . 
ات تصــميم التعلــيم مــن وجــود عالقــة ايجابيــة بــين مخرجــات عمليــ إلــىاألســاليب والمهــارات تــم التوصــل 

جهـــة وبـــين اإللمـــام بالمهـــارات األساســـية لتصـــميم وتطـــوير البـــرامج التعليميـــة وٕاجـــراءات تطبيقهـــا وهـــذه 
الوظيفـة / تحليل العمل  -تحليل الجمهور المقصود  -التحليل القبلي المشروع: المهارت األساسية هي 

تحديــد نمــوذج  إلــىوتوصــلت الدراســة . يــة إعــداد المــادة التعليم -تخطــيط التعلــيم  -تحليــل المحتــوى  -
للتحليل التتابعي إلنتاج وتصميم البرامج والوحدات الدراسية التي يجب أن يتقنها المصمم التعليمي وهي 

تحديـــد  -األغـــراض الســـلوكية / تحديـــد األهـــداف  -الموضـــوع / تحديـــد المحتـــوى : علـــى النحـــو التـــالي 
تحديـــــد  -تحديـــــد الخبـــــرات التعليميـــــة  -تطلبـــــات األوليـــــة تحديـــــد الم -مســـــتوى المتعلمـــــين المســـــتفيدين 

 -الوســــائط المتعــــددة / تحديــــد نــــوع الوســــائل التعليميــــة  -واألنمــــاط التدريســــية  -النشــــاطات التفاعليــــة 
  .التقييم -التطبيق  -التقييم الميداني  -التجميع 

  

 :)2002( دراسة عبد الحميد .15
العــروض  اســتخدامتــرح لتــدريب الطـالب المعلمــين علــى إعــداد برنــامج مق :إلــىهــدفت الدراســة          
في تصميم وٕانتاج برمجيات تعليمية متعددة الوسائط وتنمية اتجاهاتهم نحو  )(Power Pointالتقديمية 
اتبـــع الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي وذلـــك عنـــد تحديـــد المهـــارات، . الكمبيـــوتر فـــي التعلـــيم اســـتخدام

، واقتصــر تطبيــق الدراســة علــى طــالب المســتوى الثالــث بكليــة لبرنــامجنهج التجريبــي عنــد تطبيــق اوالمــ
يـة فـي الفصـل الدراسـي األول الحاسـب فـي الترب اسـتخدامالتربية جامعة الملك فيصـل والمسـجلين لمقـرر 

 : ة استخدم الباحث األدوات التالية، وألغراض الدراس)ه1421(
 .ة متعددة الوسائطرمجيات التعليميبطاقة تقويم مستوى انتاج الطالب للب - 
 .اختبار تحصيلي في الجوانب المعرفية التي يتضمنها البرنامج المقترح - 
 . الكمبيوتر في انتاج البرامج التعليمية متعددة الوسائط استخداممقياس اتجاهات نحو  - 

تفوق المجموعة التجريبيـة التـي درسـت مهـارات تصـميم وانتـاج البرمجيـات  إلىوأشارت النتائج          
بالمقارنة مع المجموعة الضابطة التي درسـت  )Power Point(العروض التقديمية  استخداملتعليمية با

فاعليـة هـذا البرنـامج المقتـرح، واوصـت الدراسـة االهتمـام  إلـىالعـروض ممـا يشـير  اسـتخدامنفسها بدون 
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ط فــي مختلـــف ســائالكمبيــوتر فــي انتـــاج برمجيــات تعليميــة متعـــددة الو  اســـتخدامبتــدريب المعلــيمن علــى 
  . المقررات الدراسية

  

 :)2001(دراسة البراوي  .16
ـــىهـــدفت الدراســـة          ـــيم  :إل تطـــوير منظومـــة تعليميـــة وتطبيقهـــا إلكســـاب طـــالب تكنولوجيـــا التعل

وقـــد إتبـــع . كمبيـــوتر متعـــددة الوســـائط وٕانتاجهـــاالمعلومــات والمهـــارات األدائيـــة الالزمـــة لتصـــميم بـــرامج ال
مـن طـالب الفرقـة ) 34(وقد طبقت الدراسة على مجموعة تجريبية واحدة قوامهـا الباحث المنهج البنائي 

، وطبقـت أدوات الدراسـة بنظـام التربيـة النوعيـة بجامعـة عـين شـمس الرابعة بقسم تكنولوجيا التعليم بكليـة
وقـد أظهـرت نتـائج الدراسـة ارتفـاع التحصـيل المعرفـي . البعـدي علـى المجموعـة الواحـدة/ التطبيق القبلي

المـــرتبط بإنتـــاج بـــرامج الكمبيـــوتر متعـــددة الوســـائط وكـــذلك ارتفـــاع األداء فـــي تصـــميم بـــرامج الكمبيـــوتر 
متعددة الوسائط وارتفاع حجم التأثير للمنظومة المقترحة سواء في التحصيل المعرفـي المـرتبط أو األداء 

  .برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط في تصميم
 

ثالث التـي تناولـت دراسـات تناولـت تصـميم الـدروس التعليميـة التعليق على دراسات المحور ال •
  : ةاإللكتروني

  :يمكن حصر التعليقات عليها على النحو التالي لثمن خالل عرض دراسات المحور الثا
  

 : بالنسبة لألهداف )1
لـدروس التعليمـة مثـل اتفقت هذه الدراسة مع العديـد مـن الدراسـات فـي تناولهـا تنميـة مهـارات تصـميم ا - 

     ،)2003إســــماعيل (، )2004الصــــواف ( ،)2005الســــيد ( ،)2006ســــليمان (، )2007عصــــراأل(
، واتفقــت مــع بعــض الدراســات فــي تنميــة مهــارات المعلمــين )2001البــراوي (، )2002عبــد الحميــد (

، واتفقــت مــع الـــبعض اآلخــر فــي تـــدريب )2006نباليـــة (، )2005الحفنــاوي (، )2007عابــد (ل مثــ
 .)2004غباين (، )2005عودة (، )2005د السي(المعلمين مثل 

  

 : بالنسبة للمنهج المتبع )2
، )2006(، دراسـة نباليـة )2006(دراسـة سـليمان : استخدمت بعض الدراسات المنهج التجريبـي مثـل - 

ــــد )2005(دراســــة حســــن  ــــد الحمي ، دراســــة الحفنــــاوي )2005(، دراســــة الســــيد )2005(، دراســــة عب
 ).2003(، دراسة األعصر )2003(ة اسماعيل ، دراس)2004(، دراسة الصواف )2005(

، دراســـة نباليـــة )2007(دراســـة عابـــد : اســـات المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي مثـــلاســـتخدمت بعـــض الدر  - 
 ).2002( ، دراسة عبد الحميد)2004(، دراسة غباين )2005(، دراسة السيد )2006(
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، )2005(ة حســـن ، دراســـ)2005(دراســـة عـــودة : وهنـــاك دراســـات اســـتخدمت المـــنهج الوصـــفي مثـــل - 
 ).2003(، دراسة قرفال )2005(دراسة الحفناوي 

، )2005(، دراســـة عـــودة )2007(دراســـة عقـــل : واســـتخدمت بعـــض الدراســـات المـــنهج البنـــائي مثـــل - 
 ).2001(، دراسة البراوي )2005(دراسة حسن 

  

ت المحـور الثالـث وهي بهذا تتفق مع دراسا أما الدراسة الحالية فقد اتبعت المنهج التجريبي          
، دراسـة عبــد الحميــد )2005(، دراسـة حســن )2006(، دراسـة نباليــة )2006(دراسـة ســليمان : كـل مــن

، دراســــــة )2004(، دراســــــة الصــــــواف )2005(، دراســــــة الحفنــــــاوي )2005(، دراســــــة الســــــيد )2005(
  ).2003(، دراسة األعصر )2003(اسماعيل 

 

 :بالنسبة للعينة )3
  :لمتغيرات الدراسة ومكانها، كاآلتي ر العينة طبقاً اختلفت الدراسات في اختيا

، دراســـة ســـليمان )2007(دراســـة عقـــل : ارت العينـــة مـــن طلبـــة الجامعـــات مثـــلأكثـــر الدراســـات اختـــ - 
، دراســــة )2005(، دراســــة عبــــد الحميــــد )2005(، دراســــة حســــن )2006(، دراســــة نباليــــة )2006(

، دراســــــة البــــــراوي )2002( لحميــــــد، دراســــــة عبــــــد ا)2003(، دراســــــة اســــــماعيل )2004(الصــــــواف 
)2001.( 

 .)2003(دراسة قرفال : بعض الدراسات اختارت عينة من طلبة المدارس مثل  - 
 )2005(دراسة السيد : مثل بعض الدراسات اختارت عينة من األخصائين في التكنولوجيا - 
ة عــودة ، دراســ)2007(دراســة عابــد : عينــة مــن المعلمــين والمعلمــات مثــل بعــض الدراســات اختــارت  - 

 .)2004(، دراسة غباين )2005(، دراسة الحفناوي )2005(
  

  .عينتها من طالبات كلية التربية بالجامعة االسالمية بغزة أما الدراسة الحالية فقد اختارت
  

 :بالنسبة لألدوات )4
الســيد (، )2006ســليمان (، )2001البــراوي (، )2003األعصــر(لقــد اتفقــت هــذه الدراســة مــع دراســة  - 

فـي أداتـي ) 2003إسـماعيل (، )2005الحفناوي (، )2005عبد الحميد (، )2007بد عا(، )2005
فــــي أداة األولــــى وهــــي ) 2004الصــــواف (، واتفقــــت مــــع )ختبــــار التحصــــيلي وبطاقــــة المالحظــــةاال(

فـــــي األداة الثانيـــــة بطاقـــــة ) 2002عبـــــد الحميـــــد (، )2005حســـــن (، واتفقـــــت مـــــع دراســـــة االختبـــــار
غبـــاين (، )2005عـــودة (االســـتبانة مثـــل دراســـة أداة  اســـتخدامفـــي  المالحظـــة، واختلفـــت مـــع الـــبعض

2004.( 
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 :بالنسبة للنتائج )5
تشــابهت معظــم الدراســات فــي هــذا المحــور حيــث أســفرت العديــد منهــا عــن وجــود أثــر واضــح وفعــال  - 

، )2007عابـد (لتطبيق البرنامج المقترح لصالح التطبيق البعدي لدى أفراد عينة الدراسة مثـل دراسـة 
 .)2005الحفناوي (، )2005السيد (، )2006نبالية (، )2006سليمان (، )2007ل عق(

كمــا أظهــرت بعــض النتــائج تفــوق المجموعــة التجريبيــة التــي درســت مهــارة تصــميم الــدروس التعليميــة  - 
، )2005عبــــد الحميـــــد (العــــروض العمليــــة والوســـــائط المتعــــددة مثــــل دراســــة  اســــتخدامة باإللكترونيــــ

 .)2001البراوي (، )2003ألعصر ا(، )2003ماعيل إس(
 .اجات الالزمة لمعلمي التكنولوجياقائمة من االحتي إلى، )2004غباين (توصلت نتائج دراسة  كما - 
 

 :الباحثة من دراسات المحور الثالثاستفادت  •
 

 .ةاإللكترونيبناء اإلطار النظري الخاص بتصميم الدروس التعليمية  .1
 .راسة الحاليةبناء أدوات الد .2
 .المناسبة حصائيةاألساليب اإل ياراخت .3
 .مقارنة النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة .4
 .تفسير النتائج وتحليلها .5
 

 : تعليق عام على الدراسات السابقة •
ودراسات تناولت المنتديات التعليمية  اإللكترونيقسمت الدراسات ما بين دراسات ركزت على التعليم  .1

 .ة اإللكترونيتناولت تصميم الدروس التعليمية ودراسات 
 .تنوعت المناهج المتبعة في الدراسات السابقة وركزت غاليبيتها على المنهج التجريبي .2
 .ين وطالب الجامعات وطالب المدارسركزت العينات على المعلم .3
 .كما تنوعت أدوات الدراسة ما بين االختبار وبطاقة المالحظة واالستبانة .4

 

 :لدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلياختلفت ا •
 

المنتــديات الحــرة والمضــبوطة فــي تنميــة مهــارات الــدروس  اســتخدامتناولــت مجــاًال هامــًا جــدًا وهــو  .1
 .، وتعتبر الدراسة الحالية األولى على حد علم الباحثة في هذا المجالةاإللكترونيالتعليمية 

الحـرة والمضـبوطة فـي تنميـة مهـارات الـدروس التعليميـة  ركزت هذه الدراسة علـى فاعليـة المنتـديات .2
 .ة لدى طالبات كلية التربية في الجامعة االسالمية مقارنة بالدراسات السابقةاإللكتروني

اســـتخدمت الدراســـة الحاليـــة المنتـــديات الحـــرة والمضـــبوطة لتنميـــة مهـــارة تصـــميم الـــدروس التعليميـــة  .3
 .ةاإللكتروني
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لبات كلية التربية بالجامعة االسالمية وامتازت بحجمهـا الصـغير حيـث تكونت عينة الدراسة من طا .4
 . طالبة) 58(بلغ عدد أفراد العينة كاملة 

 

 :لقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة فيما يلي •
 

خاصة فيما يتعلق بالمنتديات التعليمية ومهارة تصميم الدروس التعليمية  نظرياً  قدمت للباحثة إطاراً  .1

 .ةونياإللكتر 

أعطــت للباحثــة صــورة واضــحة عـــن كيفيــة تحديــد قائمــة بـــأهم مهــارات تصــميم الــدروس التعليميـــة  .2

 .ةاإللكتروني

بينت للباحثة الجوانب التي تم البحث فيها في مجال المنتديات التعليمية ومهارات تصميم الـدروس  .3

 .ةاإللكترونيالتعليمية 

تباعهــا عنــد إعــدادا ابحثيــة والخطــوات الواجــب ألدوات الأتاحــت للباحثــة الفرصــة فــي التعــرف علــى ا .4

 .أدوات الدراسة وخاصة االختبار وبطاقة المالحظة

 .ساعدت الباحثة في تحديد واختيار منهج الدراسة وهو المنهج التجريبي .5

 .الدراسة وٕاعداد فروضها وأدواتها ساعدت الباحثة في صياغة مشكلة .6

 .المستخدمة واإلفادة منها ائيةحصساعدت الباحثة على التعرف على األساليب اإل .7

 . ساعدت الباحثة في عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها وتقديم التوصيات والمقترحات .8

  
������� 
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  رابعـــالفصــل ال

  راءاتـــــريقة واإلجــــالط
  

  

  دراسةمنهج ال �

  تصميم الدراسة �

  عينة الدراسة �

 أدوات الدراسة �

  ضبط مجموعات الدراسة �

 صائيةحالمعالجة اإل �

  خطوات الدراسة �
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  الفصل الرابع
  الطريقة واإلجراءات

  

ومنهج البحث ، يتناول هذا الفصل إجراءات البحث التي اتبعتها الباحثة الختبار فروض الدراسة
التأكـد وأسلوب اختيارها، وطـرق بنـاء أداة الدراسـة، و ، المتبع في الدراسة، ووصف لمجتمع وعينة الدراسة

والتصميم التجريبي، وضبط المتغيرات، كما يحتـوي الفصـل علـى ، اتساقها الداخليصدقها وثباتها، و  من
  .التي استخدمت في تحليل البيانات حصائيةكيفية تنفيذ الدراسة وٕاجرائها، والمعالجة اإل

  :دراسةمنهج ال �
  :كال مناستخدمت الباحثة في هذه الدراسة 

  :المنهج الوصفي )1

بأنـــه المـــنهج الـــذي يـــدرس ظـــاهرة أو حـــدث أو قضـــية  :)83: 2002( واألســـتاذ ،ويعرفـــه األغـــا
هــا كــن الحصــول منهــا علــى معلومــات تجيــب عــن أســئلة البحــث دون تــدخل الباحــث فيمموجــودة حاليــًا ي

  .  وذلك لوصف وتفسير نتائج البحث

تحليـــــل المحتـــــوى الخـــــاص بـــــدرس البوربوينـــــت  فـــــياســـــتخدمت الباحثـــــة المـــــنهج الوصـــــفي  وقـــــد
PowerPoint)( نولوجيــــا تعلــــيم الســــتخراج قائمــــة بالمهــــارات الخاصــــة بتصــــميم الــــدروس مــــن مــــادة تك

 .ةاإللكترونيالتعليمية 

  :المنهج التجريبي )2

ث لحـــل المشـــكالت المـــنهج التجريبـــي بأنـــه أقـــرب منـــاهج البحـــ :)359: 2000(ويعـــرف ملحـــم 
عـن محاولـة  ، كذلك يعبـر التجريـبر صالحية لحل المشكالت التعليمية، والمدخل األكثبالطريقة العلمية

أو تغييــره  ،للــتحكم فــي جميــع المتغيــرات والعوامــل األساســية باســتثناء متغيــر واحــد يقــوم الباحــث بتطويعــه
  .بهدف تحديد وقياس تأثيره في العملية
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الباحثــة المــنهج التجريبــي لفحــص فاعليــة المنتــديات التعليميــة الحــرة والمضــبوطة اســتخدمت وقــد 
ثــالث  اســتخداموذلــك ب ،لــدى طالبــات كليــة التربيــة اإللكترونيــةليميــة لتنميــة مهــارات تصــميم الــدروس التع

ـــــات، ومجموعـــــة ضـــــابطة مـــــنهم، درســـــت  إحـــــدى مجموعـــــات مـــــنهم مجمـــــوعتين تجـــــريبيتين مـــــن الطالب
المجموعتــــــان التجريبيتــــــان بطريقــــــة المنتــــــديات التعليميــــــة الحــــــرة والثانيــــــة بطريقــــــة المنتــــــديات التعليميــــــة 

  . ست بالطريقة التقليدية المعروفةدر  المضبوطة، والمجموعة الضابطة

وقد تم التأكد قبل التجريب من تكافؤ المجموعات الثالث، وبعد انتهاء تدريس الوحدة تـم تطبيـق 
  .األدوات على المجموعات

  :لدراسةا مجتمع �
المســـجالت فـــي مســـاق الجامعـــة اإلســـالمية بيتكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن طالبـــات كليـــة التربيـــة 

، حيــث بلــغ العــدد الكلــي )م2011/2012(فــي الفصــل الدراســي الثــاني للعــام الدراســي تكنولوجيــا تعلــيم 
القبـــول  إحصـــائيةحســـب  طالبـــةً )  311 (تكنولوجيـــا التعلـــيم  المســـجالت بمســـاقلطالبـــات كليـــة التربيـــة 

  .والتسجيل بالجامعة

  :عينة الدراسة �
حيــث  ،بســيطةعشــوائية بصــورة عمليــة لمســاق تكنولوجيــا التعلــيم شــعب دراســية  ةتــم اختيــار ثالثــ

) 25(عة التجريبية الثانية طالبة، وكان عدد المجمو ) 17(المجموعة التجريبية األولى طالبات كان عدد 
، حيـث مثلـت عينـة الجامعـة اإلسـالمية بكلية التربيـة طالبة من طالبات ) 16(والضابطة عددها ، طالبة

  .من حجم المجتمع األصلي%) 19(الدراسة 

  :أدوات الدراسة �
  

االختبــار المعرفــي وبطاقــة مالحظــة لمهــارات : اســة وهمــاللدر  نأداتــي اســتخدامقامــت الباحثــة ب
  :ة، وفيما يلي عرض لهذه األدواتاإللكترونيتصميم الدروس 
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  للمهاراتاالختبار المعرفي : أوالً 

قامـــت الباحثـــة بإعـــداد اختبـــار معرفـــي لقيـــاس مســـتوى المعرفـــة العلميـــة لمهـــارة تصـــميم الـــدروس 
فقـــرة مكـــون مـــن نمـــط ) 40(لـــدى طالبـــات كليـــة التربيـــة، وقـــد تكـــون االختبـــار مـــن  ةاإللكترونيـــعليميــة الت
، ولقد وضعت الباحثة االختبار في ضوء المهـارات المعرفيـة التـي تـم تحديـدها مـن )االختيار من متعدد(

  .)5(رقم ملحق التي أعدتها الباحثة ةاإللكترونيخالل قائمة مهارات تصميم الدروس التعليمية 

  :بناء االختبار بالخطوات التالية تمو   •
  

 .أهداف االختبار المعرفي )1
 .غة بنود وفقرات االختبار المعرفيصيا )2
 .وضع تعليمات االختبار المعرفي )3
 .تصحيح االختبار المعرفي )4
 .الصورة األولية لالختبار المعرفي )5
 .التجربة االستطالعية لالختبار المعرفي )6
 .تحليل مفردات االختبار )7
 .تحديد زمن تطبيق الختبار التحصيلي )8
 .حساب صدق االختبار )9
 .ثبات االختبارحساب   )10

 

  :أهداف االختبار المعرفي )1
 ةاإللكترونيـمستوى المعرفة العلميـة لمهـارة تصـميم الـدروس التعليميـة صمم هذا االختبار لقياس 

دراســتهم لــذلك المســاق  فــي كليــة التربيــة، وذلــك بعــد لــدى الطالبــات المســجالت لمســاق تكنولوجيــا تعلــيم
المنتديات التعليمية الحرة والثانية بطريقة المنتديات التعليمية المضبوطة، وبعد تحديـد المفـاهيم  استخدامب

 التي أعدته البوربوينت درس برنامجمن خالل تحليل مضمون  األساسية واألهداف العامة للمادة العلمية
، قامــت الباحثــة بإعــداد ةاإللكترونيــم الـدروس التعليميــة يبمهــارات تصــم والمتعلــق) 1(ملحــق رقــم الباحثـة 

تـم إعـداد االختبـار المعرفـي : االختبار بناًء على جدول المواصفات للمادة العلمية وقد تم مراعـاة مـا يلـي
المهـــارات التـــذكر، الفهـــم، التطبيـــق، : (وهـــي) Bloom(فـــي ضـــوء المســـتويات المعرفيـــة لتصـــنيف بلـــوم 

  .)العليا
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  )4: 1(جدول 
  حديد الوزن النسبي لألهداف السلوكيةت

  

  مجموع  مهارات عليا  تطبيق  فهم  تذكر  مستويات األهداف

  40  13  13  3  11  األهدافعدد 
  %100  %33.3  %33.3  %8.3  %25.2  الوزن النسبي

 

  :صياغة بنود وفقرات االختبار المعرفي )2
ية المسـتخدمة لقيـاس تم اختيار أسلوب االختيار من متعـدد كأحـد أسـاليب االختبـارات الموضـوع

 لـدى طالبـات كليـة التربيـة  ةاإللكترونيالدروس  الجانب المعرفي لمهارة تصميمتحصيل الطالبات فـي 
  :وذلك لألسباب التالية

  .موضوعية التصحيح وعدم التحيز •
  .كل سؤال يتضمن فكرة واحدة نأحيث البساطة في اإلعداد  •
 .سئلةالسهولة والسرعة والموضوعية عند تصحيح تلك األ •
 .تغطي جزءًا كبيرًا من محتوى المقرر الدراسي •
 .درجة الصدق والثبات مرتفعة •
 .يقل فيها عامل التخمين والصدفة •

 

  :وضع تعليمات االختبار المعرفي )3
  

كيفية اإلجابـة الصـحيحة عـن  إلىتم وضع تعليمات االختبار الموجهة للطالبات بحيث ترشدهم 
  :إلىمفردات االختبار وتهدف التعليمات 

 .توضيح الهدف الذي وضع من أجله االختبار وعدد مفرداته •
  .بيانات خاصة بوصف االختبار •
 ).االسم، الشعبة، التاريخ(ملء البيانات المطلوبة من الطالبات  •
 .تحديد الزمن المسموح به لإلجابة عن االختبار •
 .توضيح ضرورة قراءة التعليمات بتأني واإلجابة على جميع األسئلة •

  



- 99 - 

 

التعليمات مباشرة على الطالبـات للتأكـد مـن اسـتيعاب الطالبـات وفهمهـا، وقـد  تلكض وقد تم عر 
روعــي فــي تلــك التعليمــات أن تكــون صــريحة وواضــحة ومحــددة ومالئمــة لمســتوى الطالبــات، وأن تشــرح 

  .فكرة االختبار شرحًا دقيقًا، وأن تكون موجزة ومباشرة

  :تصحيح االختبار المعرفي  )4
وذلــك ضــمانًا لســهولة  ؛)4(ملحــق رقــم  ح مفــردات االختبــار المعرفــي،تــم إعــداد مفتــاح لتصــحي

أي بواقــع وســرعة عمليــة التصــحيح، وتــم تقــدير الــدرجات علــى أســاس درجــة واحــدة لإلجابــة الصــحيحة، 
  .درجة لالختبار ككل) 40(

  :الصورة األولية لالختبار المعرفي  )5
صــياغتها جميعـًا لتناســب مســتوى  مفــردة تـم) 40(بلـغ عــدد فقـرات االختبــار فـي صــورته األوليـة 

  .المسجالت بمساق تكنولوجيا تعليمطالبات كلية التربية 

فـي الجامعـات وقد تم عرض االختبار في صـورته األوليـة علـى مجموعـة مـن السـادة المحكمـين 
وبعـض ). 7(ملحـق رقـم ) جامعـة األقصـى –جامعة القـدس المفتوحـة  –الجامعة اإلسالمية (الفلسطينية 
، وذلك بعـد إعالمهـم بموضـوع الدراسـة سنوات طويلة مساق الذين لهم خبرة في تدريس المساقمدرسي ال

  :والهدف من االختبار، وذلك للتأكد من صالحية االختبار المعرفي من حيث

  .الصياغة اللغوية والعلمية لمفردات االختبار -
 .مالئمة التعليمات لالختبار ولمستوى الطالبات -
 .ما وضع لقياسه من مستويات معرفية مالئمة االختبار لقياس -
 .المسجالت بمساق تكنولوجيا تعليممناسبة مفردات االختبار لمستوى طالبات كلية التربية  -
 .مدى مالئمة الدرجة وتوزيعها على كل سؤال -
 .اقتراحات أخرى يرى إضافتها إلفادة الدراسة -

 

ت لقياسـه، ومـع تعـديل فـي وقد اتفـق السـادة المحكمـون علـى مناسـبة معظـم المفـردات لمـا وضـع
ـــة، ثـــم إجـــراء  ـــبعض اٍألســـئلة نظـــرًا لوجـــود أكثـــر مـــن بـــديل يمثـــل إجابـــة محتمل صـــياغة بعـــض البـــدائل ل

كما أصبح االختبار صالحًا للتطبيق  .التعديالت الالزمة، وبهذا تم التأكد من الصدق الظاهري لالختبار
من غير مجموعة  بمساق تكنولوجيا تعليمالمسجالت على مجموعة استطالعية من طالبات كلية التربية 

  .الدراسة
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  :التجربة االستطالعية لالختبار المعرفي  )6
مـن قبـل الباحثـة وبعد االنتهاء من إعداد الصورة األولية لالختبـار، وبعـد إجـراء التعـديالت التـي 

تجربـــة ، والتأكـــد مـــن صـــالحية االختبـــار للتطبيـــق تـــم اجـــراء البنـــاًء علـــى توجيـــه مـــن الســـادة المحكمـــون
االســـتطالعية لالختبـــار، حيـــث تـــم تطبيـــق االختبـــار علـــى عينـــة اســـتطالعية مـــن طالبـــات كليـــة التربيـــة 

طالبـــة، وكـــان الهـــدف مـــن التطبيـــق االســـتطالعي ) 30(تكنولوجيـــا تعلـــيم وعـــددهن  المســـجالت بمســـاق
  :لالختبار تحقيق ما يلي

 .حساب معامل السهولة الصعوبة لمفردات االختبار -
 .التمييزحساب معامالت  -
 .حساب زمن تطبيق االختبار -
 . حساب معامل االتساق الداخلي لالختبار -
  .حساب معامل الثبات لالختبار -
المســجالت بمســاق التأكــد مــن مناســبة تعليمــات مفــردات االختبــار لمســتوى طالبــات كليــة التربيــة  -

 .تكنولوجيا تعليم
  

المسـجالت لبـات كليـة التربيـة وقد تم تطبيق االختبار فـي صـورته األوليـة علـى مجموعـة مـن طا
طالبة من غير مجموعة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعـام ) 30(وعددهم  بمساق تكنولوجيا تعليم

  :، وفيما يلي توضيح لكل خطوة من الخطوات السابق ذكرها)م2012-2011(الدراسي 
  

  :تحليل مفردات االختبار  )7
وســهولة المفــردات، ومعامــل تميزهــا، وقــد تــم  معرفــة مــدى صــعوبة إلــىويهــدف تحليــل المفــردات 
  :إجراء ما سبق على النحو التالي

  
  

  :حساب درجة صعوبة مفردات االختبار �
هي نسبة األفـراد الـذين أجـابوا إجابـة  :)170: 1998(وعليان  ،ويقصد به حسب تعريف الزيود

فــي تحليــل مفــردات  المهمــة حصــائيةصــحيحة علــى المفــردة، ويعــد معامــل الصــعوبة أحــد المعــامالت اإل
االختبــار، وبحســاب هــذه النســبة يعــد أمــرًا مهمــًا؛ ألن المفــردات الصــعبة جــدًا أو الســهلة جــدًا ال تضــيف 

قــدرة هــذه المفــردات علــى التمييــز، وقــد تــم تحديــد معــامالت الصــعوبة لمفــردات االختبــار  إلــىأدنــى شــيئًا 
ختبـار إجابـة صـحيحة أو خاطئـة، وكـان بتحديد نسبة الطالب الذين أجـابوا عـن كـل سـؤال مـن أسـئلة اال
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 ، وقــد تــم ذلــك وفقــًا للمعادلــة التاليــةالطالبــاتذلــك بهــدف التحقــق مــن مناســبة مفــردات االختبــار لمســتوى 
  :)34: 1982أبولبدة، (

  
               100 ×عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال               =     درجة السهولة للسؤال 

  عدد اإلجابات الخاطئة+عدد اإلجابات الصحيحة                      
  :والجدول التالي يوضح ذلك

  

  )4.  2(جدول 
  يوضح معامالت الصعوبة لكل سؤال من أسئلة االختبار

  

معامالت  م
معامالت  م الصعوبة

 الصعوبة
1 0.31 21 0.31 
2 0.50 22 0.44 
3 0.31 23 0.31 
4 0.50 24 0.25 
5 0.38 25 0.56 
6 0.44 26 0.38 
7 0.56 27 0.69 
8 0.31 28 0.31 
9 0.50 29 0.50 
10 0.38 30 0.38 
11 0.50 31 0.63 
12 0.38 32 0.50 
13 0.38 33 0.69 
14 0.56 34 0.75 
15 0.44 35 0.50 
16 0.38 36 0.63 
17 0.38 37 0.63 
18 0.31 38 0.63 
19 0.56 39 0.56 
20 0.31 40 0.44 

بة الكليمعامل الصعو   0.46 
   

  )0.75 – 0.25(وقد تراوحت معامالت الصعوبة من 
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بمتوســـط بلـــغ  )0.75 – 0.25(لفقـــرات االختبـــار كانـــت تتـــراوح بـــين معـــامالت الصـــعوبة 
، تبـار مناسـب ويقـع فـي الحـد المعقـولوهذا يعني أن معامل الصعوبة لكل فقـرة مـن فقـرات االخ) 0.46(

ويم أن فقــرات االختبــار يجــب أن تكــون متدرجــة فــي صــعوبتها حيــث يــرى المختصــون فــي القيــاس والتقــ
، %)80 -% 20(بحيث تبدأ بالفقرات السهلة وتنتهي بـالفقرات الصـعبة أي تتـراوح قيمـة صـعوبتها بـين 

وعليـه ، )339: 1982( أبولبـدةكما جاء فـي %) 50(ومعامل الصعوبة لالختبار ككل يكون في حدود 
  .تم قبول جميع فقرات االختبار

  

 :حساب معامل تمييز بنود االختبار  �
  

إن معامل التمييز للفقرة من الصفات المهمة في تحليل الفقرة، وقد تم تحديد معامل التمييز لكل 
مفردة من مفردات االختبار بهـدف معرفـة قـدرة السـؤال علـى التمييـز بـين المجمـوعتين العليـا والـدنيا، وقـد 

بـار وذلـك بعـد ترتيـب درجـات الطالبـات ترتيبـًا تنازليـًا، واختيـار تم تحديد معامالت التمييز لمفردات االخت
طالبــــات يمثــــل دراجــــتهم أقــــل الــــدرجات، ) 8(طالبــــات يمثــــل درجــــاتهم أعلــــى الــــدرجات، وعــــدد ) 8(عــــدد

، وقـــد تـــم ذلـــك وفقـــًا )0.75-0.25(معامـــل التمييـــز لـــوحظ أن معـــامالت التمييـــز تراوحـــت  اســـتخداموب
  :)34: 1982أبولبدة، ( للمعادلة التالية

  

  100 × عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا-عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا= معامل التمييز

  نصف عدد األفراد في المجموعتين

    

  

  

  

  

  

  

  



- 103 - 

 

  :والجدول التالي يوضح ذلك
  )4. 3(جدول 

  

  لكل سؤال من أسئلة االختبار التمييزيوضح معامالت 
  

 م
معامالت 

 زالتميي
 م

معامالت 
  التمييز

1 0.38 21 0.38 
2 0.25 22 0.38 
3 0.63 23 0.63 
4 0.25 24 0.50 
5 0.25 25 0.38 
6 0.38 26 0.75 
7 0.63 27 0.38 
8 0.38 28 0.38 
9 0.50 29 0.75 
10 0.75 30 0.75 
11 0.25 31 0.50 
12 0.50 32 0.25 
13 0.50 33 0.38 
14 0.38 34 0.50 
15 0.38 35 0.50 
16 0.50 36 0.50 
17 0.25 37 0.25 
18 0.38 38 0.75 
19 0.38 39 0.63 
20 0.63 40 0.63 

 0.47 معامل التمييز الكلي
  

  )0.75-0.25( معامالت التمييز تراوحت 
  

وهذا ) 0.47(بمتوسط بلغ  )0.75-0.25( كانت تتراوح بين معامالت التمييز لفقرات االختبار 
ل التمييـــز لكـــل فقـــرة مـــن فقـــرات االختبـــار مناســـب ويقـــع فـــي الحـــد المعقـــول حيـــث يـــرى يعنـــي أن معامـــ

كما بينه  )0.75-0.25( المختصون في القياس والتقويم أن معامل التمييز الجيد يجب أن يترواح بين 
  .ليه تم قبول جميع فقرات االختباروع) 419:  2001(عبد الهادي 
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  :تحديد زمن تطبيق الختبار التحصيلي )8
تم تحديد زمن تطبيق االختبار، وذلك بحساب الزمن الذي استغرقته أول طالبة في االنتهاء مـن         

اإلجابــة، والــزمن الــذي اســتغرقته أخــر طالبــة مــن االنتهــاء مــن اإلجابــة، مــع حســاب متوســط الــزمن، وقــد 
الــزمن المناســب  التعليمــات، وبــذلك يكــون مناقشــةعشــر دقــائق ل إلــىدقيقــة، باإلضــافة ) 50(كــان الــزمن 

  . دقيقة) 60(لتطبيق االختبار هو 

  :حساب صدق االختبار )9

ويقصــد بــه قــدرة االختبــار فــي قيــاس مــا وضــع لقياســه فعــًال، فاالختبــار ينبغــي أن يشــتمل علــى 
عينة من األسئلة أو المفردات الممثلة تمثيًال جيدًا ومتوازنًا للنواتج التعليميـة المحـددة للمـادة الدراسـية فـي 

  : محتواها، وقد تم حساب الصدق خالل الدراسة بطريقتين وهماضوء 
  

  :)المحكمين(صدق المحتوى : أوالً 

فحــص محتــوى االختبــار والتأكــد مــن جودتــه فيمــا بأنهــا  :)39: 1997(وبكــر ،يعرفهــا الزوبعــيو 
عبـارات االختبـار بموضـوعات الـتعلم للتعـرف  ةيـده مـن خـالل مقارنـيقيسه دون فحص تجريبـي ويـتم تحد

تقــدير رقمــي، وقــد تــم التأكــد مــن خــالل عــرض االختبــار فــي  إلــىلــى مــدى تطابقهــا، وهــي ال تخضــع ع
صــورته األوليـــة علــى مجموعـــة مــن الســـادة المحكمــين للحكـــم علــى جـــودة االختبــار ومـــدى تمثيــل بنـــوده 
للمحتــوى، وقــد تمثــل الصــدق فــي اتفــاق آراء المحكمــين علــى أن االختبــار يقــيس مــا وضــع لقياســه وأنــه 

  .لح للتطبيق بعد إجراء التعديالتصا
  

    :صدق االتساق الداخلي: ثانياً 

جــرى التحقــق مــن صــدق االتســاق الــداخلي لالختبــار بتطبيــق االختبــار علــى عينــة اســتطالعية 
طالبة من خارج عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقـرة ) 30(مكونة من 

البرنـــامج اإلحصـــائي  اســـتخدامالكليـــة لالختبـــار الـــذي ينتمـــي إليـــه وذلـــك ب مـــن فقـــرات االختبـــار والدرجـــة
)SPSS ( والجــدول رقــم يوضــح)معامــل االرتبــاط لكــل فقــرة مــن فقــرات االختبــار بالدرجــة الكليــة ) 4.4

  . لالختبار
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  )4. 4(جدول رقم 

  معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار بالدرجة الكلية لالختبار
  

ال في رقم السؤ 
  االختبار

  معامل االرتباط
رقم السؤال في 

  االختبار
  معامل االرتباط

1 0.545 21 0.735 
2 0.703 22 0.619 
3 0.597 23 0.723 
4 0.584 24 0.644 
5 0.540 25 0.755 
6 0.462 26 0.563 
7 0.577 27 0.581 
8 0.830 28 0.742 
9 0.587 29 0.679 
10 0.579 30 0.686 
11 0.537 31 0.650 
12 0.665 32 0.613 
13 0.721 33 0.510 
14 0.753 34 0.522 
15 0.553 35 0.476 
16 0.545 36 0.469 
17 0.878 37 0.496 
18 0.572 38 0.444 
19 0.785 39 0.746 
20 0.619 40 0.717 

  

  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ة عند درجة حرية ر الجدولي
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أن معامالت ارتباط فقرات االختبار باالختبار ككل دالة إحصائيًا  إلى) 4.4(ويشير جدول رقم 
يعنـى أن درجــة االتسـاق الـداخلي مرتفعـة ممـا يؤكـد صــالحية  ، وهـذا)0.05-0.01(داللـة مسـتوى عنـد 

  .االختبار للدراسة

للمهارات، قامت الباحثة بحساب للمستويات المعرفية لبلوم ق االتساق الداخلي وللتحقق من صد
معـــامالت االرتبـــاط بـــين درجـــة كـــل مهـــارة مـــن مهـــارات االختبـــار والمهـــارات األخـــرى، كـــذلك كـــل مهـــارة 

  .يوضح ذلك) 4.5(بالدرجة الكلية لالختبار والجدول 

  )4. 5(الجدول 
  ارات االختبار والمهارات األخرى لالختبارمصفوفة معامالت ارتباط كل مهارة من مه

  وكذلك مع الدرجة الكلية 
  التركيب  التطبيق  الفهم  التذكر المجموع 

    1 0.935  التذكر
   1 0.618 0.662  الفهم

  1 0.548 0.809 0.936  التطبيق
 1 0.813 0.523 0.842 0.934 المهارات العليا

  

  0.463) = 0.01(توى داللة وعند مس) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 

  

يتضح من الجدول السابق أن جميع المهارات ترتبط ببعضها الـبعض وبالدرجـة الكليـة لالختبـار 
اليـة مـن ، وهـذا يؤكـد أن االختبـار يتمتـع بدرجـة ع)0.01(عنـد مسـتوى داللـة  إحصائيةارتباطًا ذا داللة 

  .الثبات واالتساق الداخلي
  

 : ثبات االختبار )10
اعطــاء االختبــار للنتــائج نفســها تقريبــًا فــي كــل مــرة يطبــق " بأنــه) 261: 1982(أبــو لبــدة  يعرفــه

وقــد تــم تقــدير ثبــات االختبــار علــى أفــراد العينــة االســتطالعية . فيهــا علــى المجموعــة نفســها مــن الطــالب
  .")21(ة التجزئة النصفية ومعامل كودر ريتشادرسونقتين هما طريقيطر  استخداموذلك ب
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  :طريقة التجزئة النصفية - 1
درجات العينـة االسـتطالعية لحسـاب ثبـات االختبـار بطريقـة التجزئـة النصـفية حيـث  استخدامتم   

احتسبت درجة النصف األول لكل مهارة من مهارات االختبار وكذلك درجة النصف الثاني من الدرجات 
 .معادلــة ســبيرمان بــراون اســتخدامل بحســاب معامــل االرتبــاط بــين النصــفين ثــم جــرى تعــديل الطــو وذلــك ب
  .عامل جتمان للنصفين غير متساويينم استخدامكما تم 
  :يوضح ذلك) 4: 6(والجدول        

  
  )4. 6(الجدول 

  معامال ثبات أبعاد االختبار
  

 ختبارمعامل الثبات لإل معامل االرتباط عدد الفقرات المجال
 0.823 جتمان *11 التذكر  
 0.662 جتمان *3  الفهم  
 0.788 جتمان *13  التطبيق  
 0.692 جتمان *13 المهارات العليا  
 0.946 سبيرمان براون 40  الدرجة الكلية لالختبار  

  

وأن  إحصـــائيةأن معـــامالت الثبـــات بطريقـــة التجزئـــة النصـــفية دالـــة ) 4.6(يتضـــح مـــن الجـــدول 
وهذا يدل على أن االختبـار يتمتـع بدرجـة عاليـة جـدا مـن الثبـات تطمـئن ) 0.946(ثبات الكلي معامل ال
  .تطبيقها على عينة الدراسة إلىالباحثة 

  

  (Richardson and Kuder):) 21(ريتشارد سون  -طريقة كودر -2
  

ر، استخدمت الباحثـة طريقـة ثانيـة مـن طـرق حسـاب الثبـات، وذلـك إليجـاد معامـل ثبـات االختبـا
لكــل بعــد مـن أبعــاد االختبـار وكــذلك لالختبــار  21حيـث حصــلت علـى قيمــة معامــل كـودر ريتشــارد سـون

  : يوضح ذلك) 4.7(والجدول ): 269: 1982أبو لبدة ، (
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  )4. 7(الجدول 
  )21(عدد الفقرات ومعامل كودر ريتشارد سون 

  

 ن المجال
معامل كودر ريتشارد 

21شون   
 0.791 11 التذكر
 0.866 3  الفهم

 0.789 13  التطبيق
 0.616 13  المهارات العليا

 0.934 40  الدرجة الكلية لالختبار
  

وهـي  إحصـائيةجميعها دالة ) 21(يتضح من الجدول السابق أن معامالت كودر ريتشارد سون 
  . تطبيق االختبار على عينة الدراسة إلىقيم عالية تطمئن الباحثة 

  

أصـــبح االختبـــار فـــي صـــورته ات االختبـــار التحصـــيلي، و وبـــذلك تأكـــدت الباحثـــة مـــن صـــدق وثبـــ
  ).2(أنظر ملحق رقم ، فقرة) 40( النهائية

  

������� 
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  بطاقة المالحظة: ثانياً 

أعــدت الباحثــة بطاقــة مالحظــة  لتقــويم فاعليــة المنتــديات الحــرة والمضــبوطة فــي تنميــة مهــارات 
وقــد قامـت الباحثـة ببنـاء هــذه ، بيـة بالجامعـةة لــدى طالبـات كليـة التر اإللكترونيـالتعليميـة تصـميم الـدروس 

  : متبعة الخطوات التالية البطاقة
بعــد االطــالع علــى األدب التربــوي والدراســات الســابقة المتعلقــة بمشــكلة الدراســة واســتطالع رأي 
عينة مـن أسـاتذة الجامعـات والمهتمـين بتـدريس التكنولوجيـا مـن خـالل المقـابالت الشخصـية ذات الطـابع 

  :)6(ملحق رقم مي قامت الباحثة ببناء بطاقة المالحظة وفق الخطوات اآلتيةغير الرس
 . التي شملتها كل بطاقة الرئيسةتحديد المهارات  -
 .صياغة الفقرات التي تقع في كل مهارة -
مـن المحكمـين التربـويين بعضـهم أعضـاء هيئـة ) 15(علـى عرض البطاقة فـي صـورتها األوليـة  -

  .يبين أعضاء لجنة التحكيم) 7(رقم والملحق ، ريس في الجامعاتتد
ولقــد أعطــت الباحثــة لكــل فقــرة مــن فقــرات بطاقــة المالحظــة وزن مــدرج وفــق ســلم متــدرج ثالثــي 

لتقــــويم فاعليــــة المنتــــديات الحــــرة ) كبيــــر، متوســــط، صــــغير(يقابلهــــا) 1، 2، 3(أعطيــــت األوزان التاليــــة 
، دى طالبات كلية التربية بالجامعـةة لترونياإللك التعليمية والمضبوطة في تنمية مهارات تصميم الدروس

  :وفيما يلي عرضًا لإلجراءات التي مرت بها بطاقة المالحظة
 .الهدف من بطاقة المالحظة - 
 .صدق بطاقة المالحظة - 
 .ثبات بطاقة المالحظة - 

  

 : الهدف من بطاقة المالحظة )1
ة لدى اإللكترونييمية تهدف بطاقة المالحظة لقياس مستوى المهارة العملية لتصميم الدروس التعل

  .طالبات كلية التربية في الجامعة االسالمية
  

 : صدق بطاقة المالحظة )2
  :قامت الباحثة بتقنين فقرات بطاقة المالحظة وذلك للتأكد من صدقها كالتالي

 

  :صدق المحكمين  �
تم عرض بطاقة المالحظة على عدد من المحكمين المختصين في مجال التكنولوجيـا والمنـاهج 

التدريس، وقد طلب من المحكمين إبداء وجهة نظرهم إزاء وضوح كل فقـرة، وقـد أبـدى المحكمـون  وطرق
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مالحظـــات هامـــة، تـــم اجـــراء التعـــديالت علـــى ضـــوئها، كمـــا طلـــب مـــن المحكمـــين تحديـــد مـــدى صـــدق 
ـــه، وعليـــه فقـــد تـــم انتقـــاء الفقـــرات التـــي اتفـــق المحكمـــين علـــى  العبـــارات ومـــدى قيـــاس مـــا وضـــعت ألجل

هــذا وقــد اســتبعدت الباحثــة الفقــرات التــي أشــار إليهــا المحكمــين ليصــبح عــدد فقــرات بطاقــة  صــالحيتها،
  :يبين توزيع فقرات بطاقة المالحظة على مهاراتها) 4: 8(فقرة والجدول ) 60(المالحظة 

  

  )4. 8(جدول 
  يبين توزيع فقرات بطاقة المالحظة

  %  عدد الفقرات  المهارات
 10.00  6  ةنياإللكترو مهارة تصميم الدروس  .1

 11.67  7  واجهة البرنامج .2

 8.33  5  مهارات فتح البرنامج وٕاغالقه .3

 6.67  4  مهارة إضافة النصوص .4

 15.00  9  مهارة إضافة رسومات توضيحية .5

 6.67  4  مهارة تكوين جدول .6

 11.67  7  مهارة إنشاء ارتباط تشعبي .7

 6.67  4  محتوى الشرائح إلىمهارة إضافة حركات  .8

 8.33  5  قدمي ذاتيمهارة إنشاء عرض ت .9

 6.67  4  مهارة إنشاء كلمة مرور للعرض التقدمي .10

 8.33  5  مهارة التنسيق .11

 100.00  60  المجموع

 

      :صدق االتساق الداخلي �

اســتطالعية جــرى التحقــق مــن صــدق االتســاق الــداخلي لبطاقــة المالحظــة بتطبيقهــا علــى عينــة 
حساب معامالت ارتباط بيرسون بـين درجـات  لبات الجامعة اإلسالمية، ثمطا طالبة من) 30(مكونة من

كل فقرة من الفقرات مع المهارة التي تنتمي إليهـا مـع الدرجـة الكليـة لكـل مهـارة، والجـداول التاليـة توضـح 
  :ذلك
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  )4. 9(جدول 
  يوضح معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات مهارة المالحظة مع الدرجة الكلية لها

  
 معامل االرتباط م المهارة

  
 مهارة تصميم الدروس اإللكترونية

1 0.556 
2 0.474 
3 0.809 
4 0.870 
5 0.788 
6 0.854 

  واجهة
 البرنامج

1 0.692 
2 0.815 
3 0.799 
4 0.571 
5 0.799 
6 0.856 
7 0.736 

 وٕاغالقه البرنامج فتح مهارات

1 0.834 
2 0.468 
3 0.948 
4 0.760 
5 0.834 

 رة إضافة نصوصمها

1 0.815 
2 0.660 
3 0.487 
4 0.700 

 مهارة إضافة رسومات توضيحية

1 0.631 
2 0.807 
3 0.576 
4 0.676 

5 0.712 
6 0.586 
7 0.714 

8 0.502 

9 0.722 

 معامل االرتباط م المهارة

 مهارة تكوين جدول

1 0.825 
2 0.741 
3 0.767 
4 0.572 

  مهارة إنشاء ارتباط تشعبي
 

1 0.707 
2 0.464 
3 0.864 
4 0.864 
5 0.560 
6 0.692 
7 0.775 

مهارة إضافة حركة إلى محتوى 
 الشرائح

1 0.819 
2 0.870 
3 0.734 
4 0.723 

 مهارة إنشاء عرض تقديمي ذاتي

1 0.823 
2 0.822 
3 0.822 
4 0.554 
5 0.583 

  
مهارة إنشاء كلمة مرور للعرض 

 التقديمي

1  0.665 
2 0.915 
3 0.693 
4 0.915 

  مهارة
 التنسيق

1 0.924 
2 0.785 
3 0.708 
4 0.785 
5 0.794 

  
  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
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            الفقــــــــرات دالــــــــة إحصــــــــائيًا عنــــــــد مســــــــتوى داللــــــــةيتضــــــــح مــــــــن الجــــــــداول الســــــــابق أن جميــــــــع 
  . وهذا يؤكد أن البطاقة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي) 0.05،  0.01(

للتحقــق مــن صــدق االتســاق الــداخلي للمهــارات قامــت الباحثــة بحســاب معــامالت االرتبــاط بــين 
) 4.10(بالدرجــة الكليــة للبطاقــة والجــدول  وكــذلك كــل مهــارة، والمهــارات األخــرى لبطاقــةل الدرجــة الكليــة
  .يوضح ذلك

  )4. 10(جدول 
  البطاقة اتمهار  طمعامالت ارتبا

 معامل االرتباط المهارة
 0.751  ةاإللكترونيمهارة تصميم الدروس  .1
 0.886  مهارة تحديد أجزاء واجهة البرنامج .2
 0.863  مهارات فتح البرنامج وٕاغالقه .3
 0.909  مهارة إضافة النصوص .4
 0.956  هارة إضافة رسومات توضيحيةم .5
 0.773  مهارة تكوين جدول .6
 0.923  مهارة إنشاء ارتباط تشعبي .7
 0.822  محتوى الشرائح إلىمهارة إضافة حركات  .8
 0.825  مهارة إنشاء عرض تقدمي ذاتي .9

 0.897  مهارة إنشاء كلمة مرور للعرض التقدمي .10
 0.853  مهارة التنسيق .11

  

  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 

  
يتضح من الجـداول السـابق أن جميـع المهـارات دالـة إحصـائيًا مـع بعضـها الـبعض عنـد مسـتوى 

  .وهذا يؤكد أن البطاقة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي) 0.01(داللة 
  

  : بطاقة المالحظة ثبات )3
طريقتي التجزئة النصفية،  استخدامتم تقدير ثبات البطاقة على أفراد العينة االستطالعية وذلك ب

  .ومعادلة كوبر
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  :طريقة التجزئة النصفية �
درجــات العينــة االســتطالعية لحســاب ثبــات البطاقــة بطريقــة التجزئــة النصــفية حيــث  اســتخدامتــم   

ل مهارة من مهارات البطاقة وكذلك درجـة النصـف الثـاني مـن الـدرجات احتسبت درجة النصف األول لك
كمـا ادلة سبيرمان براون مع استخداموذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول ب

  :يوضح ذلك )4. 11(والجدول تم استخدام معامل جتمان للنصفين الغير متساويين ، 
  

  )4. 11(الجدول 
  طاقة المالحظةمعامالت ثبات ب
  

 المجال
عدد 
 الفقرات

 معامل الثبات معامل االرتباط

 0.575 سبيرمان  6  ةاإللكترونيمهارة تصميم الدروس  .1
 0.629 جتمان  *7  واجهة البرنامج .2
 0.820 جتمان  5  مهارات فتح البرنامج وٕاغالقه .3
 0.561 سبيرمان  4  مهارة إضافة النصوص .4
 0.616 جتمان  *9  مهارة إضافة رسومات توضيحية .5
 0.708 سبيرمان  4  مهارة تكوين جدول .6
 0.855 جتمان  *7  مهارة إنشاء ارتباط تشعبي .7
 0.899 سبيرمان  4  محتوى الشرائح إلىمهارة إضافة حركات  .8
 0.877 جتمان  *5  مهارة إنشاء عرض تقدمي ذاتي .9

 0.713 سبيرمان  4  مهارة إنشاء كلمة مرور للعرض التقدمي .10
 0.868 جتمان  *5  مهارة التنسيق .11

 0.959 سبيرمان  60  المجموع
  

  معادلة جتمان الن النصفين غير متساويين استخدامتم *
  

أن معـــامالت الثبـــات بطريقـــة التجزئـــة النصـــفية مجـــال التعـــديل ) 4. 11(يتضـــح مـــن الجـــدول 
وهــذا يــدل علــى أن البطاقــة تتمتــع بدرجــة ) 0.959(وأن معامــل الثبــات الكلــي ) 0.561(جميعهــا فــوق 

  .تطبيقها على عينة الدراسة إلىمن الثبات تطمئن الباحثة  عالية جداً 
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 :الثبات بطريقة معامل كوبر لحساب معامل االتفاق  �

فـــي ) الباحثـــة وزميلـــة لهـــا(إليجـــاد ثبـــات البطاقـــة اســـتخدمت الباحثـــة طريقـــة اتفـــاق المالحظـــين 
الحظـة الطالبـات، وأن لم) اثنـين عـادة(أكثـر مـن مالحـظ  اسـتخدامحساب الثبات، وهـذه الطريقـة تتطلـب 

تعمـل كــل منهمــا مســتقال عــن اآلخــر، وأن تســتخدم كــل مــن المالحظتــين نفــس الرمــوز لتســجيل األداءات 
التــي تحــدث فــي أثنــاء فتــرة المالحظــة، وأن تنتهــي كــل منهمــا مــن التســجيل فــي التوقيــت نفســه، أي فــي 

أن تحدد عدد مرات االتفاق بين نهاية الفترة الزمنية الكلية المخصصة للمالحظة، وفي ضوء ذلك يمكن 
المالحظــين، وعــدد مــرات عــدم االتفــاق فــي أثنــاء الفتــرة الكليــة للمالحظــة، ثــم تحســب نســبة االتفــاق بــين 

                ، لحســـــــــــــاب نســــــــــــــبة االتفـــــــــــــاق، وهــــــــــــــي  (Coper)"كـــــــــــــوبر " معادلــــــــــــــة  اســـــــــــــتخدامالمالحظتـــــــــــــين، ب
)coper ،1973 :27 :(  

    نقاط االتفاق                  
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =  معامل االتفاق 

    نقاط االختالف+ نقاط االتفاق         
وبنـاء علـى ذلـك قامـت الباحثـة مســتعينة بأحـد زميالتهـا المتخصصـين فـي التكنولوجيـا بمالحظــة 

، وبعـــد تطبيـــق المعادلـــة المـــذكورة، كانـــت نســـبة االتفـــاق بـــين المالحَظتـــْين كمـــا يعرضـــها خمســـة طالبـــات
  :الجدول التالي

  )4. 12(جدول 
  نسب االتفاق بين المالحظين لحساب ثبات بطاقة تقييم الطالبات

رقم 
 الطالبة

 األداءات
عدد مرات 

  االتفاق
عدد مرات 
 االختالف

النسبة 
 المئوية

 90.00 6 54 60 األول
 85.00 9 51 60 الثاني
 88.33 7 53 60 الثالث
 91.67 5 55 60 الرابع

 88.33 7 53 60 الخامس
 88.67  الثبات الكلي للبطاقة

وأن أقــل ) 90.00(ومــن الجــدول الســابق نجــد أن أعلــى نســبة اتفــاق بــين المالحظتــين كانــت    
لنســب تــدل علــى ارتفــاع مســتوى وهــذه ا) 88.67(وأن الثبــات الكلــي كــان ) 85.00(نســبة اتفــاق كانــت 

  .ثبات البطاقة
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  :تصميم الدروس على المنتدى التعليمي �
  :لتصميم المادة التعليمية ونشرها على المنتدى، تم المرور بالمراحل التالية  �

 .تحليل محتوى المادة الدراسية ، وتحديد األهداف - 
 .تحديد الخطة الزمنية التي سيستغرقها الطلبة في دراسة تلك المادة - 
 .تحديد أنظمة وقواعد وٕاجراءات التقويم - 
وعرضـــــــه علـــــــى المـــــــودل ) Camtasia Studio(إعـــــــداد المـــــــادة التعليميـــــــة بواســـــــطة برنـــــــامج  - 

)moodel (الخاص بالجامعة االسالمية. 
 ).moodel(المنتدى الموجود ضمن المودل  استخدامطريقة  - 
لمنتـدى الموجـود ضـمن المـودل الطالبـات للمـادة التعليميـة التـي تـم تحميلهـا علـى ا اسـتخدامدليل  - 

)moodel .(وفيما يلي تفصيل لهذه المراحل: 
 

 تحليل محتوى المادة الدراسية: المرحلة األولى  )1
 إلــــىتحليــــل المحتــــوى بأنــــه أحــــد أســــاليب البحــــث العلمــــي التــــي تهــــدف  )Berelsan(ويعــــرف 

                 ن الظـــــــــــاهر لمـــــــــــادة مـــــــــــن مـــــــــــواد االتصـــــــــــالالوصـــــــــــف الموضـــــــــــوعي والمـــــــــــنظم والكمـــــــــــي للمضـــــــــــمو 
  ). 22: 1987طعيمة، (

مـــن كتـــاب تطبيقـــات حاســـوب  )PowerPoint(وقـــد قامـــت الباحثـــة بتحليـــل درس البوربوينـــت 
مــن ) 7(ى مجموعــة مــن المحكمــين ملحــق رقــم عــدة مفــاهيم، وقــد تــم عــرض هــذا التحليـل علــ إلــىتربويـة 

ت مختلفـة، وقـد تـم االتفـاق علـى أعضاء الهيئة التدريسية وهم معلمي مساق تكنولوجيا التعليم في جامعا
وقــد أجــرت الباحثــة هــذه التعــديالت ووضــعتها فــي صــورتها النهائيــة فــي جــدول . مجموعــة مــن التعــديالت

  ).3(ل االختبار التحصيلي ملحق رقم مواصفات لمحتوى الدرس واألهداف المراد قياسها من خال
اريــــة، والنســــبة المئويــــة كــــذلك أعــــدت الباحثــــة جــــدول مواصــــفات يوضــــح توزيــــع الفقــــرات االختب

  .لألهداف المراد قياسها من خالل االختبار التحصيلي
   

 الخطة الزمنية  : المرحلة الثانية  )2
به الباحثة، والذي تم منه التعرف على الوزن النسبي لكل  تمن خالل تحليل المحتوى الذي قام

وضــع الخطــة الزمنيــة قامــت الباحثــة ب. موضــوع وفقــًا ألهميتــه ومــا يصــرف مــن جهــد ووقــت فــي شــرحه
المنتـــــــدى الموجـــــــود ضـــــــمن المـــــــودل  اســـــــتخدامب )PowerPoint(المقترحـــــــة لتعلـــــــيم درس البوربوينـــــــت 

)moodel .( ملحق رقم)9.(  
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 تحديد أنظمة وقواعد وٕاجراءات التقويم : المرحلة الثالثة  )3
أهميــــة كبيــــرة لعمليــــة التقــــويم، حيــــث اســــتخدمت الباحثـــــة ) moodel(يعطــــي برنــــامج المــــودل 

لعـرض بعـض األسـئلة التقـويم الخاصـة بكـل درس ) moodel(الموجود ضمن المودل )forum(منتدىال
وهي عبارة  )Assignment(بعد االنتهاء من شرحه، وكذلك استخدمت الباحثة لحل الواجبات التعيينات

) moodel(عن أسئلة مقالية مفتوحة، تقوم الطالبـة بحلهـا ثـم بتحميلهـا علـى الصـفحة الخاصـة بـالمودل 
  ).moodel(أو تحميله على المنتدى الموجود ضمن المودل 

   
وعرضــه علــى  )Camtasia Studio(إعــداد المــادة التعليميــة بواســطة برنــامج : المرحلــة الرابعــة  )4

 :الخاص بالجامعة االسالمية )moodel(المنتدى الموجود ضمن المودل 
ـــــــــــــة قامـــــــــــــت الباحثـــــــــــــة بتصـــــــــــــميم دروس تعليميـــــــــــــة بواســـــــــــــطة               برنـــــــــــــامجفـــــــــــــي هـــــــــــــذه المرحل

)Camtasia Studio ( وهــي عبــارة عــن فيــديوهات تعــرض كيفيــة تطبيــق المهــارات الخاصــة ببرنــامج
بالتســجيل بالصــوت والصــورة ، وكيفيــة تصــميم دروس تعليميــة بواســطة  )power point(البوربوينــت 

اته، وقامـت اسـتخدامو  أجـزاء البرنـامج ومكوناتـه إلىوذلك بالتطرق  )power point(برنامج البوربوينت 
بتحميـل هـذه المقـاطع بطريقـة تدريجيـة علـى حسـب التـدرج  اإللكترونيالباحثة بالتعاون مع مركز التعليم 

وتم التفاعل والمناقشة على  ).moodel(في طرح الدرس على المنتدى التعليمي الموجود ضمن المودل 
هذه الدروس المطروحة على المنتدى، وتم المنتدى من قبل الطالبات وبعضهم والطالبات والمعلمة على 

  .التعلم بين الطالبات من خالل تبادل اآلراء والحوارات والمناقشة في المنتدى
  

  :وقد مرت عملية إعداد المادة التعليمية بعدة مراحل  �
 : مرحلة إعداد المادة التعليمية  •

ى الموجـــود ضـــمن وتشـــمل مرحلـــة إعـــداد المـــادة العلميـــة التـــي ســـيتم عرضـــها مـــن خـــالل المنتـــد
وتجميـــع العديـــد مـــن الصـــور التوضـــيحية ومقـــاطع الفيـــديو الخاصـــة بشـــرح برنـــامج  )moodel(المـــودل 

  ).power point(البوربوينت
 :مرحلة تصميم المادة التعليمية  •

وفيها تم تصميم المادة التعليمية على شكل مقاطع فيديوهات، والتي سيتم تحميلها على المنتدى 
 )Camtasia Studio( برنــامج اســتخدامي هــذه المرحلــة تــم وفــ ).moodel(دل الموجــود ضــمن المــو 

ة بواسطة برنـامج اإللكترونيلتصميم الفيديوهات الخاصة بشرح تصميم الدروس التعليمية ) 8(ملحق رقم 
  ).power point(البوربوينت 
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 ):moodel(مرحلة التعامل مع المنتدى الموجود ضمن المودل   •
تحميل الدروس التعليمية المسجلة علـى شـكل فيـديوهات والتـي تـم تصـميمها  في هذه المرحلة تم

، وقــد تــم )moodel(علــى المنتــدى الموجــود ضــمن المــودل  )Camtasia Studio(بواســطة برنــامج 
لتصــــميم المــــادة التعليميــــة فــــي ) Camtasia Studio(جميــــع األدوات المتاحــــة فــــي برنــــامج  اســــتخدام

وتــم فــي هــذه . ، كــذلك نظــم التقــويم التــي تــم ذكرهــا فــي المرحلــة الثالثــة)9(ملحــق رقــم  صــورتها النهائيــة
  ).moodel(المرحلة االعتماد على األدوات التي يتيحها المنتدى الموجود ضمن المودل 

  

 )moodel(المنتدى الموجود ضمن المودل  استخدامطريقة : المرحلة الخامسة  )5
يمية مـن خـالل المنتـدى الموجـود ضـمن المـودل فيما يلي وصف لطريقة التعامل مع المادة التعل

)moodel:(  
      اإلنترنـــــــتتقـــــــوم الطالبـــــــة بالـــــــدخول علـــــــى موقـــــــع الجامعـــــــة االســـــــالمية مـــــــن خـــــــالل مستكشـــــــف   .1

)Internet Explorer( ــــــــــــــالي ــــــــــــــوان الت : أو أي برنــــــــــــــامج يقــــــــــــــوم مقامــــــــــــــه مــــــــــــــن خــــــــــــــالل العن
http://www.iugaza.edu.ps 

ويطلـب منهـا إدخـال اسـم  )moodel(خدمـة المـودل  إلـىول من موقع الجامعة تقوم الطالبة بالـدخ  .2
لمــة المــرور الخاصــة بحســابها كالمســتخدم وكلمــة المــرور، فتقــوم الطالبــة بإدخــال رقمهــا الجــامعي و 

 ).moodel(على المودل 
، وتحتــوي هـذه الصــفحة علــى )moodel(ة لصــفحة المـودل د الــدخول تظهـر لهــا الشاشـة الرئيســعنـ .3

، فتقــوم الطالبــة بالضــغط )moodel(ون متاحــة للطالبــة مــن خــالل المــودل اســم المســاقات التــي تكــ
 الرئيســة، فتظهــر لهــا الصــفحة )تطبيقــات حاســوب تربويــة(علــى اســم المســاق الــذي تريــده وهــو هنــا 

 .للمادة التعليمية بهذا المساق
ــ .4 ة، تحتــوي هــذه الصــفحة علــى العديــد مــن األيقونــات منهــا مــا هــو خــاص بمحتويــات المــادة التعليمي

 .وأدوات االتصال، ووسائل التقويم، ومواعيد هامة وغيرها
الخاصة بالمادة التعليمية تجد الطالبة عدة روابـط تـم تحميلهـا علـى  الرئيسةمن خالل هذه الصفحة  .5

ا رابط يسمى المنتدى، بالضغط على هذا الرابط تدخل الطالبة غرفة النقاش هصفحتها الخاصة ومن
منتدى وتقوم بمشاركتهم في المحاضرة في النقاش والحـوار وتبـادل اآلراء والحوار مع زميالتها في ال

 .حول موضوع معين
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الطالبات للمادة التعليميـة التـي تـم تحميلهـا علـى المنتـدى الموجـود  استخدامدليل : المرحلة السادسة .6
 :)moodel(ضمن المودل 

    

المنتــدى الموجــود ضــمن  اســتخدامعلــى لتــدريب الطالبــات ) LCD(تــم االســتعانة بجهــاز بدايــة          
تــم تعلــم الطالبــات عمليــًا  وكــذلك وكيفيــة التعامــل معــه،الخــاص بالجامعــة االســالمية  )moodel(المــودل

ضـمن المنتـدى ، ثـم تـم التطـرق  كيفية قراءة ردود الطالبات وزميالتهم وكيفية الرد على هـذه الـردود على
ضــوعات المطروحــة مــن المعلمــة أو الطالبــات وكيفيــة تحميــل لتعلــيم الطالبــات عمليــًا كيفيــة مشــاهدة المو 

الــدروس التعليميــة المســجلة وكيفيــة الــرد علــى األســئلة التــي يــتم طرحهــا ســواء مــن المعلمــة أو الطالبــات 
وبعد المرحلة السابقة تصبح الطالبات جاهزات للتعامل مـع المنتـدى بشـكل فـردي والـتعلم مـن  .وزميالتها

  .خالله 
  

 :تطبيق الدراسة بعدة عوائق مرت بها الباحثة منهامرت عملية   �
 

مــا ألــزم الباحثــة بتقــديم لــبعض الطالبــات عينــة الدراســة، م )moodel(المــودل  اســتخدامقلــة الخبــرة ب .1
 .وخاصة المنتدى الموجود ضمنه) moodel(المودل  استخدامعن كيفية  محاضراتبعض ال

 .ةداخل مختبرات الجامع اإلنترنتتعطل أو ضعف شبكة  .2
ومتابعــة الطالبــات فــي منــازلهم وبالتــالي  محاضــراتهربــائي المفــاجئ أثنــاء تنفيــذ الانقطــاع التيــار الك .3

امتناع بعض الطالبـات مـن المشـاركة فـي المنتـدى، وقـد تغلبـت الباحثـة علـى هـذه المشـكلة بإعطـاء 
فــي فرصــة للطالبــات لإلجابــة فــي أوقــات مناســبة لهــم علــى أن تكــون جميــع الطالبــات قــد شــاركت 

التاليــة، وبهــذا تضــطر الطالبــة بالمشــاركة مــن الجامعــة قبــل مغادرتهــا  محاضــرةتــدى عنــد قــدوم الالمن
 .المنزل إلى

 

  :ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب �
انطالقـًا مــن الحــرص علــى سـالمة النتــائج، وتجنبــًا آلثــار العوامـل الدخيلــة التــي يتوجــب ضــبطها 

ة قابلة لالستعمال والتعميم، َتبنت الباحثة طريقة المجموعتان نتائج صالح إلىوالحد من آثارها للوصول 
التجريبية والضابطة باختبارين قبل التطبيـق، ويعتمـد علـى تكـافؤ المجمـوعتين مـن خـالل االعتمـاد علـى 

لـذا قامـت الباحثـة  .االختيار العشوائي ألفراد العينة، ومقارنة المتوسـطات الحسـابية فـي بعـض المتغيـرات
  :رات التاليةبضبط المتغي
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 :التكافؤ في االختبار المعرفي للمهارات )1
  

  )4. 13(جدول
  للمجموعاتوالس  – نتائج اختبار كروسكال

  قبل التجريب )طريقة المنتدى الحر، طريقة المنتدى المضبوط، الطريقة التقليدية(
  

 العدد الطريقة 
المتوسط 
 الحسابي

متوسط 
 الرتب

2كا  قيمة الداللة 
مستوى 
 الداللة

  تذكرال
 24.147 5.471 17 طريقة المنتدى الحر

2.460 0.292 
غير دالة 
 إحصائياً 

 31.820 6.720 25 طريقة المنتدى المضبوط
 31.563 6.625 16 الطريقة المعتادة

  الفهم
 23.147 1.235 17 طريقة المنتدى الحر

5.818 0.055 
غير دالة 
 إحصائياً 

 33.360 1.880 25 طريقة المنتدى المضبوط
 25.125 1.250 16 الطريقة المعتادة

 التطبيق
 24.294 6.059 17  طريقة المنتدى الحر

2.369 0.306 
غير دالة 
 إحصائياً 

 31.400 6.800 25 طريقة المنتدى المضبوط
 32.063 6.813 16 الطريقة المعتادة

  التركيب
 

 25.794 6.235 17 طريقة المنتدى الحر
1.358 0.507 

غير دالة 
 إحصائياً 

 31.940 7.280 25 طريقة المنتدى المضبوط
 29.625 6.750 16 الطريقة المعتادة

الدرجة 
الكلية 
  لالختبار

 21.500 19.000 17 طريقة المنتدى الحر
5.207 0.074 

غير دالة 
 إحصائياً 

 33.160 22.680 25 طريقة المنتدى المضبوط
 31.313 21.437 16 الطريقة المعتادة

  

فـي جميـع المهـارات والدرجـة  إحصـائيةيتضح مـن الجـدول السـابق عـدم وجـود فـروق ذات داللـة 
تعـزى لمتغيـر لنـوع التعلـيم المسـتخدم، ممــا  إحصـائيةالكليـة لالختبـار، أي أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة 

  .يدلل على تكافؤ المجموعات
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 :التكافؤ في بطاقة المالحظة )2
     

  )4. 14(جدول

  للمجموعاتوالس  – نتائج اختبار كروسكال
  التجريبقبل  )طريقة المنتدى الحر، طريقة المنتدى المضبوط، الطريقة التقليدية(

 العدد الطريقة المهارة
المتوسط 
 الحسابي

متوسط 
 الرتب

2كا  
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

مهارة تصميم 
الدروس 
  ةاإللكتروني

 26.706 8.706 17 رطريقة المنتدى الح
0.700 0.705 

غير دالة 
 إحصائياً 

 30.620 9.400 25 طريقة المنتدى المضبوط
 30.719 9.438 16 الطريقة المعتادة

  واجهة البرنامج
 32.412 12.941 17 طريقة المنتدى الحر

0.736 0.692 
غير دالة 
 إحصائياً 

 28.360 12.160 25 طريقة المنتدى المضبوط
 28.188 12.125 16 الطريقة المعتادة

مهارات فتح 
  البرنامج وٕاغالقه

 28.824 10.882 17 طريقة المنتدى الحر
0.127 0.938 

غير دالة 
 إحصائياً 

 30.360 11.240 25 طريقة المنتدى المضبوط
 28.875 10.875 16 الطريقة المعتادة

مهارة إضافة 
  النصوص

 30.382 8.588 17 طريقة المنتدى الحر
0.222 0.895 

غير دالة 
 إحصائياً 

 29.920 8.560 25 طريقة المنتدى المضبوط
 27.906 8.250 16 الطريقة المعتادة

مهارة إضافة 
  رسومات توضيحية

 32.118 19.706 17 طريقة المنتدى الحر
0.655 0.721 

غير دالة 
 إحصائياً 

 28.880 18.720 25 طريقة المنتدى المضبوط
 27.688 18.438 16 الطريقة المعتادة

  مهارة تكوين جدول
 32.412 7.882 17 طريقة المنتدى الحر

1.364 0.506 
غير دالة 
 إحصائياً 

 29.880 7.440 25 طريقة المنتدى المضبوط
 25.813 6.875 16 الطريقة المعتادة

مهارة إنشاء ارتباط 
 تشعبي

 31.824 15.235 17 طريقة المنتدى الحر
0.502 0.778 

غير دالة 
 إحصائياً 

 28.920 14.320 25 طريقة المنتدى المضبوط
 27.938 14.250 16 الطريقة المعتادة

مهارة إضافة 
محتوى  إلىحركات 

 الشرائح

 31.912 9.000 17 طريقة المنتدى الحر
0.526 0.769 

غير دالة 
 إحصائياً 

 28.600 8.560 25 طريقة المنتدى المضبوط
 28.344 8.500 16 الطريقة المعتادة

مهارة إنشاء 
 عرض تقدمي ذاتي

 34.235 11.294 17 طريقة المنتدى الحر
2.135 

0.344 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 
 27.060 10.040 25 طريقة المنتدى المضبوط

 28.281 10.250 16 الطريقة المعتادة
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 العدد الطريقة المهارة
المتوسط 
 الحسابي

متوسط 
 الرتب

2كا  
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

مهارة إنشاء كلمة 
ور للعرض مر 

 التقدمي

 29.118 9.471 17 طريقة المنتدى الحر
0.161 0.923 

غير دالة 
 إحصائياً 

 30.420 9.680 25 طريقة المنتدى المضبوط
 28.469 9.375 16 الطريقة المعتادة

 مهارة التنسيق
 33.529 11.059 17 طريقة المنتدى الحر

3.669 0.160 
غير دالة 
 إحصائياً 

 30.880 10.720 25 تدى المضبوططريقة المن
 23.063 9.000 16 الطريقة المعتادة

الدرجة الكلية 
 للبطاقة

 32.853 126.529 17 طريقة المنتدى الحر
2.189 0.335 

غير دالة 
 إحصائياً 

 30.440 122.440 25 طريقة المنتدى المضبوط
 24.469 118.375 16 الطريقة  المعتادة

  

فـي جميـع المهـارات والدرجـة  إحصـائيةالجـدول السـابق عـدم وجـود فـروق ذات داللـة يتضح من 
تعزى لمتغير لنـوع التعلـيم المسـتخدم، ممـا  إحصائيةالكلية للبطاقة، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة 

  .يدلل على تكافؤ المجموعات
  

  :المستخدمة في الدراسة حصائيةاألساليب اإل  �
اإلحصــائي وتــم  (SPSS)وتحليــل أدوات الدراســة مــن خــالل برنــامج  لقــد قامــت الباحثــة بتفريــغ

  :التالية حصائيةاألساليب اإل استخدام
  

  لتقنين أدوات الدراسة استخدمت الباحثة ما يلي: التقنين: أوالً 
 ".Person"معامل ارتباط بيرسون   - 1
ة النصفية المتسـاوية، معامل ارتباط سبيرمان بروان للتجزئ استخدامإليجاد معامل ثبات االختبار تم  - 2

وكــودر ريتشــارد ســون  .ومعادلــة جتمــان للتجزئــة النصــفية غيــر المتســاوية، ومعامــل كــوبر للثبــات
)21.( 
 

 لتحليل نتائج الدراسة استخدمت الباحثة ما يلي: النتائج: ثانياً 
  kruskal –Wallis Test) .(ويلس  – كروسكال اختبار - 1
 Dunns Post Test).(البعدي  دان اختبار  - 2
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 :خطوات الدراسة �
االطـالع علــى أســاليب التــدريس الحديثـة، والخلفيــة النظريــة للتعلــيم بالمنتـديات التعليميــة كأســلوب مــن  .1

 .أساليب التدريس الحديثة
مراجعــة األبحــاث والدراســات الســابقة التــي تناولــت المنتــديات التعليميــة وكــذلك الدراســات التــي تناولــت  .2

ة بغـــرض االســـتفادة منهـــا فـــي اعـــداد أدوات الدراســـة، وتصـــميم ترونيـــاإللكتصـــميم الـــدروس التعليميـــة 
المسـتخدمة فـي  حصـائيةالدراسة، وخطوات تنفيذ إجراءات الدراسة، وكذلك االستفادة مـن المعالجـة اإل

 .تفسير النتائج
من كتاب  )PowerPoint(اختيار الدرس الذي سيجرى تطبيق الدراسة عليها وهو درس البوربوينت  .3

 .لحاسوب التربوية وتحليل محتواهاتطبيقات ا
إعــداد أدوات الدراســة المتمثلــة فــي اختبــار لقيــاس المســتوى المعرفــة العلميــة لمهــارة تصــميم الــدروس  .4

ة لـــدى الطالبـــات المســـجالت لمســـاق تكنولوجيـــا تعلـــيم فـــي كليـــة التربيـــة، وبطاقـــة اإللكترونيـــالتعليميـــة 
ة والمضــبوطة فـــي تنميـــة مهـــارات تصـــميم الـــدروس مالحظــة لتقـــويم فاعليـــة المنتـــديات التعليميـــة الحـــر 

ملحـق . ة لدى طالبـات كليـة التربيـة، ومـن ثـم عرضـها علـى المحكمـين مـن أسـاتذة الجامعـةاإللكتروني
 ).7(رقم 

تم تطبيق أدوات الدراسة استطالعيًا على طالبات شعبة آخرى غير شعب الخاصة بحالة الدراسة في  .5
 .وثبات األدوات والزمن الالزم للتطبيقالجامعة االسالمية، وتم حساب صدق 

الخــاص  اإللكترونــيالحصــول علــى الموافقــة الرســمية مــن الجامعــة االســالمية وتحديــدًا مركــز التعلــيم  .6
المنتــدى الموجــود ضــمن  اســتخداموبالتــالي ) moodel(المــودل  اســتخدامبالجامعــة لتطبيــق التجربــة و 

 ).moodel(أدوات المودل 
مـــن طالبـــات  المســـجالت بمســـاق تكنولوجيـــا تعلـــيمطالبـــات كليـــة التربيـــة  اختيـــار عينـــة الدراســـة مـــن .7

 .الجامعة االسالمية بغزة
 التــــــــي ســــــــيتم شـــــــــرحها بواســــــــطة برنـــــــــامج  )PowerPoint(إعــــــــداد وتصــــــــميم دروس البوربوينـــــــــت  .8

)Camtasia Studio ( علـى شـكل مقـاطع فيـديو بالصـوت والصـورة ، حيـث تشـرح هـذه الفيـديوهات
 ).PowerPoint(ة بواسطة برنامج البوربوينت اإللكترونيالتعليمية  هارة تصميم الدروسم

تــم تطبيــق أدوات الدراســة المعــدة كتطبيــق قبلــي علــى مجموعــات الدراســة الضــابطة والتجريبيــة وذلــك  .9
ـــــة وفـــــق أســـــلوب التـــــدريس بالمنتـــــديات التعليميـــــة الحـــــرة ، 2012\4\1بتـــــاريخ  حيـــــث طبقـــــت التجرب

التجـــــريبيتين، حيـــــث تـــــم تـــــدريس المجموعـــــة التجريبيـــــة األولـــــى والمضـــــبوطة لطالبـــــات المجمـــــوعتين 
والطالــب دوره ، للعمليــة التعليميــة ميســرويكــون دور المعلــم موجــه و بالمنتــديات التعليميــة الحــرة وفيهــا 

االلتزام بحل الواجبات وكذلك الطالب هنا يمكنه إضافة موضوعات داعمة للدرس وعمل إثـراء للمـادة 
خبـره جديـدة، والمجموعـة التجريبيـة الثانيـة يـتم تدريسـها بالمنتـديات التعليميـة  التعليمية أو يمكنـه طـرح

للعمليـة التعليميـة،  ميسـرالمضبوطة ويكون دور المعلم فيها كذلك الحال في المنتديات الحرة موجـه و 



- 123 - 

 

س والطالب دوره االلتزام بحل الواجبات باإلجابة مرة واحدة فقط دون السماح له بإضافة اثـراءات للـدر 
والمجموعـة الضـابطة تـم تدريسـها بالطريقـة التقليديـة، وقـد انتهـت التجربـة . أو طرح أي خبرات جديـدة

 .)م2012\5\13(بتاريخ 
تـم تطبيـق أدوات الدراسـة بعــديًا علـى عينـة الدراســة بعـد االنتهـاء مـن التجربــة، وتـم تصـحيحها ورصــد  .10

 .درجاتها
 . والس واختبار دان البعدي– كروسكالاختبار  استخدامبمعالجة نتائج الدراسة  .11
 .عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها .12
 .تقديم بعض التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها .13
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  امســــــل الخــــالفص
  

اـــة وتفسيرهـــــائج الدراســــنت
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  الفصل الخامس

  تفسيرهاائج الدراسة و ـــنت
  

التجربــــة علــــى  للنتــــائج التــــي تــــم التوصــــل إليهــــا تطبيــــق اً تفصــــيلي اً عرضــــالفصــــل  هــــذا يتضــــمن
تفســير ومناقشــة مــا تــم التوصــل إليــه مــن نتــائج مــن  إلــىأدوات الدراســة، باإلضــافة المجموعــات وتطبيــق 

  :خالل اإلجابة على تساؤالت الدراسة والتحقق من فروضها
  

  :اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة �
ما المنتديات التعليمية الحرة والمضبوطة الممكـن : ص السؤال األول من أسئلة الدراسة علـىين  

  ؟ةاإللكترونيها في تنمية مهارات تصميم الدروس استخدام

قامـــت الباحثـــة بـــاالطالع علـــى األدب التربـــوي والدراســـات الســـابقة  ولإلجابـــة عـــن هـــذا التســـاؤل
وٕاجراءاتها فـي  ةاإللكترونيامت بتوضيح كيفية تصميم الدروس ، ولقد قع الدراسة الحاليةالمتعلقة بموضو 

 يبـين) 9(وملحـق رقـم ، البرنـامج واجهـة يبـين) 8(الفصل الرابع من فصول الدراسة، وكذلك فإن الملحق 
  .الدروس استخدامنموذج 

  :اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة �
بين متوسط  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة هل : ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة علـى  

ــار المعرفــي تعــزى  الطالبــاتأداء  طريقــة  -طريقــة المنتــدى الحــر (طريقــة التــدريس  إلــىفــي االختب

  ؟)المعتادةالطريقة  -المنتدى المضبوط 

توجــد فــروق ذات داللــة  ال :الفــرض التــالي بــالتحقق مــنولإلجابــة عــن الســؤال قامــت الباحثــة 

طريقـة المنتـدى (طريقـة التـدريس  إلـىط أداء الطلبة في االختبار المعرفـي تعـزى بين متوس إحصائية

  ).المعتادةالطريقة  -طريقة المنتدى المضبوط  -الحر 

  .والس– كروسكالاختبار  استخدامت الباحثة بقاموللتحقق من صحة الفرض 
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  )5. 1( جدول

  للمجموعاتوالس  – نتائج اختبار كروسكال
  بعد التجريب )ر، طريقة المنتدى المضبوط، الطريقة التقليديةطريقة المنتدى الح(

  

 العدد الطريقة 
المتوسط 
 الحسابي

متوسط 
 الرتب

2كا  مستوى الداللة قيمة الداللة 

 التذكر
 25.029 8.941 17 طريقة المنتدى الحر

 39.500 10.080 25 طريقة المنتدى المضبوط 0.01دالة عند  0.000 18.364
 18.625 7.000 16 المعتادةالطريقة 

  الفهم
 26.441 2.235 17 طريقة المنتدى الحر

 38.620 2.760 25 طريقة المنتدى المضبوط 0.01دالة عند  0.000 17.441
 18.500 1.500 16 الطريقة المعتادة

 التطبيق
 27.824 9.647 17  طريقة المنتدى الحر

 39.880 10.440 25 المنتدى المضبوط طريقة 0.01دالة عند  0.000 22.778
 15.063 6.938 16 الطريقة المعتادة

  التركيب
 

 31.412 10.706 17 طريقة المنتدى الحر
 35.200 11.200 25 طريقة المنتدى المضبوط 0.01دالة عند  0.006 10.319

 18.563 7.250 16 الطريقة المعتادة
الدرجة 
الكلية 
  لالختبار

 26.147 31.529 17 يقة المنتدى الحرطر 
 42.340 34.480 25 طريقة المنتدى المضبوط 0.01دالة عند  0.000 30.975

 13.000 22.688 16 الطريقة المعتادة
  

يتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق فــي جميــع المهــارات والدرجــة الكليــة لالختبــار، أي أنــه 
طريقة المنتدى الحر، طريقة ( ةالمستخدم طريقة التدريس عزى لمتغيرت إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 

  .)المعتادةالمنتدى المضبوط، الطريقة 
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  :من قراءة الجدول السابق يتضح أن 
 

 :التذكر بالنسبة لمهارة �
  )8.941(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية األولى يساوي 

  )10.080(في التطبيق البعدي للعينة التجريبية الثانية يساوي كان المتوسط الحسابي 
وهــــو أقــــل مــــن ) 7.000(كـــان المتوســــط الحســــابي فــــي التطبيـــق البعــــدي للعينــــة الضــــابطة يســـاوي 

وهـذا  )18.364(تسـاوي" 2كـا"المتوسط الحسابي فـي التطبيـق البعـدي للعينتـين التجـريبيتين وكانـت قيمـة 
فــي مســتوى التــذكر بــين  إحصــائيةأي توجــد فــروق ذات داللــة ) 0.01(عنــد  إحصــائيةيعنــي أنهــا دالــة 

طريقــة المنتــدى الحــر، طريقــة المنتــدى ( ةالمســتخدم طريقــة التــدريستعــزى لمتغيــر المجموعــات الــثالث 
  .)المعتادةالمضبوط، الطريقة 

 

 :الفهم هارةبالنسبة لم �
  )2.235(يساوي  كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية األولى

  )2.760(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية الثانية يساوي 
وهــــو أقــــل مــــن ) 1.500(كـــان المتوســــط الحســــابي فــــي التطبيـــق البعــــدي للعينــــة الضــــابطة يســـاوي 

وهـذا ) 17.441(تسـاوي" 2كـا"المتوسط الحسابي فـي التطبيـق البعـدي للعينتـين التجـريبيتين وكانـت قيمـة 
فــي مســتوى التــذكر بــين  إحصــائيةأي توجــد فــروق ذات داللــة ) 0.01(عنــد  إحصــائيةيعنــي أنهــا دالــة 

طريقــة المنتــدى الحــر، طريقــة المنتــدى ( ةالمســتخدم طريقــة التــدريستعــزى لمتغيــر المجموعــات الــثالث 
  .)المعتادةالمضبوط، الطريقة 

 

 :التطبيق هارةبالنسبة لم �
  )9.647(تطبيق البعدي للعينة التجريبية األولى يساوي كان المتوسط الحسابي في ال

  )10.440(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية الثانية يساوي 
وهــــو أقــــل مــــن ) 6.938(كـــان المتوســــط الحســــابي فــــي التطبيـــق البعــــدي للعينــــة الضــــابطة يســـاوي 

وهـذا ) 22.778(تسـاوي" 2كـا"بيتين وكانـت قيمـة المتوسط الحسابي فـي التطبيـق البعـدي للعينتـين التجـري
فــي مســتوى التــذكر بــين  إحصــائيةأي توجــد فــروق ذات داللــة ) 0.01(عنــد  إحصــائيةيعنــي أنهــا دالــة 

طريقــة المنتــدى الحــر، طريقــة المنتــدى ( ةالمســتخدم طريقــة التــدريستعــزى لمتغيــر المجموعــات الــثالث 
  .)المعتادةالمضبوط، الطريقة 
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 :التركيب رةهابالنسبة لم �
  )10.706(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية األولى يساوي 
  )11.200(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية الثانية يساوي 
وهــــو أقــــل مــــن ) 7.250(كـــان المتوســــط الحســــابي فــــي التطبيـــق البعــــدي للعينــــة الضــــابطة يســـاوي 

وهـذا ) 10.319(تسـاوي" 2كـا"سابي فـي التطبيـق البعـدي للعينتـين التجـريبيتين وكانـت قيمـة المتوسط الح
فــي مســتوى التــذكر بــين  إحصــائيةأي توجــد فــروق ذات داللــة ) 0.01(عنــد  إحصــائيةيعنــي أنهــا دالــة 

طريقــة المنتــدى الحــر، طريقــة المنتــدى ( ةالمســتخدم طريقــة التــدريستعــزى لمتغيــر المجموعــات الــثالث 
  .)المعتادةضبوط، الطريقة الم

 

 :لالختباربالنسبة للدرجة الكلية  �
  )31.529(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية األولى يساوي 
  )34.480(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية الثانية يساوي 

وهـــو أقـــل مـــن ) 22.688(ة الضـــابطة يســـاوي كـــان المتوســـط الحســـابي فـــي التطبيـــق البعـــدي للعينـــ
وهـذا ) 30.975(تسـاوي" 2كـا"المتوسط الحسابي فـي التطبيـق البعـدي للعينتـين التجـريبيتين وكانـت قيمـة 

فــي مســتوى التــذكر بــين  إحصــائيةأي توجــد فــروق ذات داللــة ) 0.01(عنــد  إحصــائيةيعنــي أنهــا دالــة 
طريقــة المنتــدى الحــر، طريقــة المنتــدى ( ةلمســتخدما طريقــة التــدريستعــزى لمتغيــر المجموعــات الــثالث 
  .)المعتادةالمضبوط، الطريقة 
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  :اختبار دان البعدي والجدول التالي يوضح ذلك استخدامولمعرفة اتجاه الفروق قامت الباحثة ب
  )5. 2(جدول 

  ةمالمستخد طريقة التدريس للمجموعات حسبجميع مهارات االختبار يوضح اختبار دان في 
  

 المجموعة المجموعة المهارة
الفرق بين 
 المتوسطات

 التذكر

 1.941* المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى الحر

 3.080* المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى المضبوط
 1.139 طريقة المنتدى الحر طريقة المنتدى المضبوط

  الفهم
 0.735* المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى الحر

 1.260* المعتادةالطريقة  المنتدى المضبوططريقة 
 0.525 طريقة المنتدى الحر طريقة المنتدى المضبوط

 التطبيق
 2.710* المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى الحر

 3.503* المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى المضبوط
 0.793 طريقة المنتدى الحر طريقة المنتدى المضبوط

  التركيب
 

 3.456* المعتادةالطريقة  منتدى الحرطريقة ال
 3.950* المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى المضبوط
 0.494 طريقة المنتدى الحر طريقة المنتدى المضبوط

الدرجة الكلية 
  لالختبار

 8.842* المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى الحر
 11.793* المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى المضبوط

 2.951* طريقة المنتدى الحر المنتدى المضبوططريقة 
  

  :مايليالل قراءة الجدول السابق يتضح من خ
 :بالنسبة لمهارة التذكر �

، وهـو  )1.941(طريقة المنتدى الحر وبين الطريقـة المعتـادة يسـاوي  يكان الفرق بين المتوسط
  .لصالح طريقة النتدى الحر) α≥0.05(فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة

، )3.080(وكان الفرق بين المتوسطات طريقة المنتدى المضبوط وبين الطريقة المعتادة يساوي 
  .لصالح طريقة المنتدى المضبوط) α≥0.05(وهو فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة

وكـــان الفـــرق بـــين المتوســـطات طريقـــة المنتـــدى المضـــبوط وبـــين طريقـــة المنتـــدى الحـــر يســـاوي 
  .عدم وجود فروق بين طريقة المنتدى المضبوط والطريقة المنتدى الحروهنا يتضح  )1.139(
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 :الفهمبالنسبة لمهارة  �
، وهـو )0.735(كان الفرق بين المتوسطات طريقة المنتدى الحر وبين الطريقة المعتـادة يسـاوي 

  .لصالح طريقة المنتدى الحر) α≥0.05( فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة
، )1.260(توسطات طريقة المنتدى المضبوط وبين الطريقة المعتادة يساوي وكان الفرق بين الم

  .لصالح طريقة المنتدى المضبوط ) α≥0.05( وهو فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة
وكـــان الفـــرق بـــين المتوســـطات طريقـــة المنتـــدى المضـــبوط وبـــين طريقـــة المنتـــدى الحـــر يســـاوي 

  .ى المضبوط والطريقة المنتدى الحرطريقة المنتدوهنا يتضح عدم وجود فروق بين ) 0.525(
  

 :التطبيقبالنسبة لمهارة  �
، وهو ) 2.710(كان الفرق بين المتوسطات طريقة المنتدى الحر وبين الطريقة المعتادة يساوي 

  .لصالح طريقة المنتدى الحر) α≥0.05( فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة
، )3.503(لمنتدى المضبوط وبين الطريقة المعتادة يساوي وكان الفرق بين المتوسطات طريقة ا
  .ى المضبوطلصالح طريقة المنتد) α≥0.05( وهو فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة

وكـــان الفـــرق بـــين المتوســـطات طريقـــة المنتـــدى المضـــبوط وبـــين طريقـــة المنتـــدى الحـــر يســـاوي 
  .لمضبوط والطريقة المنتدى الحرى اوهنا يتضح عدم وجود فروق بين طريقة المنتد) 0.793(

  

 :التركيببالنسبة لمهارة  �
، وهـو )3.456(كان الفرق بين المتوسطات طريقة المنتدى الحر وبين الطريقة المعتـادة يسـاوي 

  .لصالح طريقة المنتدى الحر) α≥0.05( فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة
، )3.950(بين الطريقة المعتادة يساوي وكان الفرق بين المتوسطات طريقة المنتدى المضبوط و 

  .لصالح طريقة المنتدى المضبوط) α≥0.05( وهو فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة
وكـــان الفـــرق بـــين المتوســـطات طريقـــة المنتـــدى المضـــبوط وبـــين طريقـــة المنتـــدى الحـــر يســـاوي 

  .المنتدى الحرريقة وهنا يتضح عدم وجود فروق بين طريقة المنتدى المضبوط والط) 0.494(
  

 :للدرجة الكلية لالختباربالنسبة  �
، وهو )8.842(كان الفرق بين المتوسطات طريقة المنتدى الحر وبين الطريقة المعتادة يساوي  

  .لصالح طريقة المنتدى الحر) α≥0.05( فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة
ريقـــــة المعتـــــادة يســـــاوي وكـــــان الفـــــرق بـــــين المتوســـــطات طريقـــــة المنتـــــدى المضـــــبوط وبـــــين الط

  .لصالح طريقة المنتدى المضبوط) α≥0.05( ، وهو فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة)11.793(
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وكـــان الفـــرق بـــين المتوســـطات طريقـــة المنتـــدى المضـــبوط وبـــين طريقـــة المنتـــدى الحـــر يســـاوي 
  .دى المضبوطلصالح طريقة المنت) α≥0.05( ، وهو فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة)2.951(

يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق وجـــود فـــروق بـــين طريقـــة المنتـــدى الحـــر والطريقـــة التقليديـــة وبهـــذا 
لصالح طريقة المنتدى الحر، وبين طريقة المنتـدى المضـبوط والطريقـة التقليديـة لصـالح طريقـة المنتـدى 

  .المضبوط
ط فـي الدرجـة الكليـة كما يتضح وجود فروق بين طريقة المنتـدى الحـر وطريقـة المنتـدى المضـبو 

  .لالختبار ولقد كانت الفروق لصالح التعليم بطريقة المنتدى المضبوط
  

  

بـين طريقـة المنتـدى الحـر والطريقـة التقليديـة لصـالح باالختبـار المعرفـي النتيجة وجود فروق  ووتعز  �
نتــدى طريقــة المنتــدى الحــر، وبــين طريقــة المنتــدى المضــبوط والطريقــة التقليديــة لصــالح طريقــة الم

 :إلىالمضبوط 
  

اعتمـاد المنتـديات الحــرة والمضـبوطة علـى التعلــيم المتمركـز حـول الطالــب، حيـث تحتـوى المنتــديات  .1
علـــى مهمـــات وأنشـــطة تســـاعد الطالبـــة علـــى القيـــام بالمشـــاركة والتفاعـــل، وهنـــا تتعامـــل الطالبـــة مـــع 

 .ه المعلوماتالمعلومات المطروحة بطريقة عملية مفيدة أكثر من الحفظ واالستظهار لهذ
ة بواســـطة برنــــامج اإللكترونيــــحـــول تصــــميم الـــدروس التعليميـــة ) مقــــاطع الفيـــديو(عـــرض الـــدروس  .2

يمكـن  )moodel(وتحميلها على المنتدى الموجود في نظـام المـودل  )PowerPoint(البوربوينت 
ل الطالبــات مــن شــرح كــل درس عــدة مــرات مــن قبــل الطالبــات وبالتــالي مراعــاة ســرعة الــتعلم لــدى كــ

 .طالبة
المنتـــديات التعليميـــة الحـــرة والمضـــبوطة يتـــيح عـــرض للـــدروس والمفـــاهيم بطريقـــة جديـــدة  اســـتخدام .3

تختلف عن الـنمط التقليـدي فـي الكتـاب الجـامعي، أو طـرق التـدريس التقليديـة، حيـث يكـون للطالـب 
وصـول دور ايجابي فاعل في الحصول على المعلومة من خالل مناقشـتها مـع زميالتهـا والمعلمـة لل

 .المعلومة بصورتها الصحيحة إلى
ممـــا يوضـــح ) المناقشـــة -الحـــوار  -عـــروض فيـــديو (تنـــوع طـــرق عـــرض المـــادة التعليميـــة للطالبـــة  .4

 .المعلومة لدى الطالبة ويرسخها
كثــرة التســاؤالت والتفســيرات التــي تقــدمها الطالبـــة لزميالتهــا وللمعلمــة، ومناقشــة زميالتهــا ومعلمتهـــا  .5

 .هم واكتساب وتحصيل المعلومةساعدتها على سهولة ف
ـــــديات التعليميـــــة الحـــــرة والمضـــــبوطة ســـــاعد علـــــى حصـــــولهم علـــــى  .6 ـــــات ألهميـــــة المنت إدراك الطالب

 .المعلومات واكتسابها
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مشــوقة ومحفــزة للطالبــات، ومثيــرة لــدافعيتهم نحــو تنفيــذ األنشــطة ) مقــاطع الفيــديو(المقدمــة للــدروس  .7
 .المطلوبة

رة والمضــبوطة مجموعــة مــن التوجيهــات التــي تســاعد الطالبــات تضــمن العمليــات فــي المنتــديات الحــ .8
 .في تنفيذ خطواتهم وتنفيذ المهام المطلوبة

المهــام فــي المنتــديات التعليميــة مرنــة ومناســبة وتراعــي الفــروق الفرديــة بــين الطالبــات، وتعمــل علــى  .9
 .حصولهم على المعلومة بطريقة الحوار والمناقشة فيما بينهم وبين المعلمة

ة المنتديات التعليمية الحرة والمضبوطة الفرصة للتغلـب علـى مشـكلة العـدد الزائـد للطالبـات فـي إتاح .10
الفصل أحيانًا، حيث تتيح المنتـديات للمعلمـة متابعـة نتـائج كـل الطالبـات، واإلطـالع علـى اجابـاتهم 

 .ونشاطاتهم وتوجيههم
    

نتـدى المضـبوط فـي الدرجـة الكليـة نتيجـة وجـود فـروق بـين طريقـة المنتـدى الحـر وطريقـة الم ووتعز  •
 :إلىلالختبار ولقد كانت الفروق لصالح التعليم بطريقة المنتدى المضبوط 

 

حريصــة المنتــدى المضــبوط يحصــر إجابــة الطالبــة بإجابــة واحــدة وبالتــالي علــى الطالبــة أن تكــون  .1
يعتمـد علـى وبالتالي نسـبة الخطـأ أقـل بعكـس المنتـدى الحـر الـذي ، على أن تكون اجابتها صحيحة

مــن قبــل نفــس الطالبــة وٕاضــافة وٕاثــراءات ممــا يشــجع التفكيــر فــي عــدة اتجاهــات طــرح عــدة اجابــات 
جابتهـا فـي إنه يمكن تعـويض أللمادة وبهذا قد تكون االجابة أو مادة االثراء خاطئة باعتقاد الطالبة 

 .خرى وبالتالي نسبة الخطأ أكبرأجابة إ
ر كبــألــى أن تكــون لــدى الطالبــة قــدرة علــى البحــث بشــكل التــدريس بالمنتــديات المضــبوطة ســاعد ع .2

وبالتـــالي اإللمــام بالمعلومـــات بشــكل أكبـــر، بعكــس التـــدريس ، وأدق للبحــث عــن االجابـــة الصــحيحة
المنتدى الحر الذي قد تبحث فيه الطالبة عن االجابة الصـحيحة بشـكل عشـوائي وبالتـالي  استخدامب

 .عدم تحديد االجابة الصحيحة بصورة دقيقة
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  :اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة �
بين متوسط  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  :ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة علـى  

طريقة  -طريقة المنتدى الحر ( طريقة التدريس  إلىدرجات أداء الطلبة في بطاقة المالحظة  تعزى 

  ؟ادةالمعتالطريقة  -المنتدى المضبوط 

توجــد فــروق ذات داللــة  ال :الفــرض التــالي بــالتحقق مــنولإلجابــة عــن الســؤال قامــت الباحثــة 

طريقـة (طريقـة التـدريس  إلـىبين متوسط درجات أداء الطلبـة فـي بطاقـة المالحظـة  تعـزى  إحصائية

  .المعتادة الطريقة  -طريقة المنتدى المضبوط  -المنتدى الحر 

  .والس – كروسكالاختبار  استخدامت الباحثة بقاموللتحقق من صحة هذا من الفرض 

  )5. 3( جدول
  لمجموعاتللفرق بين متوسطات اوالس  – نتائج اختبار كروسكال

  بعدالتجريب في بطاقة المالحظة )طريقة المنتدى الحر، طريقة المنتدى المضبوط، الطريقة التقليدية(

 العدد الطريقة المهارة
المتوسط 
 الحسابي

متوسط 
 الرتب

2اك  
قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

مهارة تصميم 
  ةاإللكترونيالدروس 

 33.941 16.647 17 طريقة المنتدى الحر
 38.000 16.960 25 طريقة المنتدى المضبوط 0.01دالة عند  0.000 28.344

 11.500 11.625 16 الطريقة المعتادة

  واجهة البرنامج
 35.265 19.529 17 طريقة المنتدى الحر

 37.780 20.840 25 طريقة المنتدى المضبوط 0.01دالة عند  0.000 39.518
 10.438 13.688 16 الطريقة المعتادة

مهارات فتح البرنامج 
  وٕاغالقه

 31.471 14.294 17 طريقة المنتدى الحر
 35.000 15.000 25 طريقة المنتدى المضبوط 0.01دالة عند  0.000 19.888

 18.813 12.125 16 يقة المعتادةالطر 

مهارة إضافة 
  النصوص

 33.706 11.235 17 طريقة المنتدى الحر
 33.240 11.320 25 طريقة المنتدى المضبوط 0.01دالة عند  0.004 10.922

 19.188 9.313 16 الطريقة المعتادة

مهارة إضافة 
  رسومات توضيحية

 31.529 25.353 17 طريقة المنتدى الحر
 38.500 27.000 25 طريقة المنتدى المضبوط 0.01دالة عند  0.000 32.925

 13.281 20.938 16 الطريقة المعتادة
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 العدد الطريقة المهارة
المتوسط 
 الحسابي

متوسط 
 الرتب

2اك  
قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

  مهارة تكوين جدول

 27.941 10.588 17 طريقة المنتدى الحر
 37.280 11.440 25 طريقة المنتدى المضبوط 0.01دالة عند  0.001 13.929

 19.000 9.063 16 ادةالطريقة المعت

مهارة إنشاء ارتباط 
 تشعبي

 35.147 20.000 17 طريقة المنتدى الحر
 35.860 20.480 25 طريقة المنتدى المضبوط 0.01دالة عند  0.000 28.331

 13.563 15.375 16 الطريقة المعتادة

مهارة إضافة حركات 
 محتوى الشرائح إلى

 32.500 11.059 17 طريقة المنتدى الحر
 34.180 11.600 25 طريقة المنتدى المضبوط 0.01دالة عند  0.003 11.404

 19.000 9.438 16 المعتادةالطريقة 

مهارة إنشاء عرض 
 تقدمي ذاتي

 35.941 14.529 17 طريقة المنتدى الحر
 35.880 14.760 25 طريقة المنتدى المضبوط 0.01دالة عند  0.000 33.977

 12.688 11.125 16 الطريقة المعتادة

مهارة إنشاء كلمة 
مرور للعرض 

 التقدمي

 32.618 11.471 17 طريقة المنتدى الحر

 33.320 11.760 25 طريقة المنتدى المضبوط 0.01دالة عند  0.003 11.955

 20.219 10.188 16 الطريقة المعتادة

 مهارة التنسيق

 34.500 14.824 17 طريقة المنتدى الحر
 35.060 14.920 25 طريقة المنتدى المضبوط 0.01دالة عند  0.000 28.524

 15.500 11.250 16 الطريقة المعتادة

 الدرجة الكلية للبطاقة
 36.206 169.529 17 طريقة المنتدى الحر

 37.500 176.080 25 طريقة المنتدى المضبوط 0.01دالة عند  0.000 30.126
 9.875 134.125 16 الطريقة المعتادة

  

يتضح من الجدول السابق وجود فروق في جميع المهارات والدرجة الكلية للبطاقة، أي أنه توجد 
طريقـــة المنتـــدى الحـــر، طريقـــة ( ةالمســـتخدم طريقـــة التـــدريستعـــزى لمتغيـــر  إحصـــائيةفـــروق ذات داللـــة 

  .)المنتدى المضبوط، الطريقة التقليدية
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  :من قراءة الجدول السابق يتضح أن
 :ةاإللكترونيبالنسبة لمهارة تصميم الدروس  �

  )16.647(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية األولى يساوي 
  )16.960(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية الثانية يساوي 

وهـــو أقـــل مـــن ) 11.625(يـــق البعـــدي للعينـــة الضـــابطة يســـاوي كـــان المتوســـط الحســـابي فـــي التطب
وهــذا ) 28.344(تســاوي " 2كــا"المتوســط الحســابي فــي التطبيــق البعــدي للعينتــين التجــريبيتين وكانــت قيمــة 

في لمهـارة تصـميم الـدروس  إحصائيةأي توجد فروق ذات داللة ) 0.01(عند  إحصائيةيعني أنها دالة 
طريقـة المنتـدى الحـر، طريقـة (تعزى لمتغير لنـوع التعلـيم المسـتخدم الثالث  بين المجموعات ةاإللكتروني

  .)المعتادةالمنتدى المضبوط، الطريقة 
  

 :بالنسبة لمهارة واجهة البرنامج �
  )19.529(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية األولى يساوي 

  )20.840(نة التجريبية الثانية يساوي كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعي
وهـــو أقـــل مـــن ) 13.688(كـــان المتوســـط الحســـابي فـــي التطبيـــق البعـــدي للعينـــة الضـــابطة يســـاوي 

وهــذا ) 39.518(تســاوي " 2كــا"المتوســط الحســابي فــي التطبيــق البعــدي للعينتــين التجــريبيتين وكانــت قيمــة 
 فـي لمهـارة واجهـة البرنـامج إحصـائيةت داللـة أي توجد فـروق ذا) 0.01(عند  إحصائيةيعني أنها دالة 

طريقــة المنتــدى الحــر، طريقــة المنتــدى (تعــزى لمتغيــر لنــوع التعلــيم المســتخدم بــين المجموعــات الــثالث 
  .)المعتادةالمضبوط، الطريقة 

  

 :بة لمهارات فتح البرنامج وٕاغالقهبالنس �
  )14.294(ولى يساوي كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية األ

  )15.000(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية الثانية يساوي 
وهـــو أقـــل مـــن ) 12.125(كـــان المتوســـط الحســـابي فـــي التطبيـــق البعـــدي للعينـــة الضـــابطة يســـاوي 

وهــذا ) 19.888(تســاوي " 2كــا"المتوســط الحســابي فــي التطبيــق البعــدي للعينتــين التجــريبيتين وكانــت قيمــة 
لمهـارات فـتح البرنـامج فـي  إحصـائيةأي توجـد فـروق ذات داللـة ) 0.01(عنـد  إحصائيةيعني أنها دالة 

طريقــة المنتــدى الحــر، طريقــة (تعــزى لمتغيــر لنــوع التعلــيم المســتخدم بــين المجموعــات الــثالث  وٕاغالقــه
  .)المعتادةالمنتدى المضبوط، الطريقة 

 

  :بالنسبة لمهارة إضافة النصوص �
  )11.235(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية األولى يساوي 
  )11.320(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية الثانية يساوي 
وهــــو أقــــل مــــن ) 9.313(كــــان المتوســــط الحســــابي فــــي التطبيــــق البعــــدي للعينــــة الضــــابطة يســــاوي 

وهــذا ) 10.922(تســاوي " 2كــا"تطبيــق البعــدي للعينتــين التجــريبيتين وكانــت قيمــة المتوســط الحســابي فــي ال
ــــد  إحصــــائيةيعنــــي أنهــــا دالــــة  ــــة ) 0.01(عن فــــي لمهــــارة إضــــافة  إحصــــائيةأي توجــــد فــــروق ذات دالل

طريقـة المنتـدى الحـر، طريقـة (تعـزى لمتغيـر لنـوع التعلـيم المسـتخدم بين المجموعـات الـثالث  النصوص
  .)المعتادة، الطريقة المنتدى المضبوط
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 :سبة لمهارة إضافة رسومات توضيحيةبالن �
  )25.353(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية األولى يساوي 
  )27.000(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية الثانية يساوي 

وهـــو أقـــل مـــن ) 20.938(ة الضـــابطة يســـاوي كـــان المتوســـط الحســـابي فـــي التطبيـــق البعـــدي للعينـــ
وهــذا ) 32.925(تســاوي " 2كــا"المتوســط الحســابي فــي التطبيــق البعــدي للعينتــين التجــريبيتين وكانــت قيمــة 

في لمهارة إضـافة رسـومات  إحصائيةأي توجد فروق ذات داللة ) 0.01(عند  إحصائيةيعني أنها دالة 
طريقـة المنتـدى الحـر، طريقــة (لنـوع التعلـيم المسـتخدم  تعـزى لمتغيـربـين المجموعـات الـثالث  توضـيحية

  .)المعتادةالمنتدى المضبوط، الطريقة 
 

 :بالنسبة لمهارة تكوين جدول �
  )10.588(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية األولى يساوي 

  )11.440(اوي كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية الثانية يس
وهــــو أقــــل مــــن ) 9.063(كــــان المتوســــط الحســــابي فــــي التطبيــــق البعــــدي للعينــــة الضــــابطة يســــاوي 

وهــذا ) 13.929(تســاوي " 2كــا"المتوســط الحســابي فــي التطبيــق البعــدي للعينتــين التجــريبيتين وكانــت قيمــة 
 ة تكــوين جــدوللمهــار فــي  إحصــائيةأي توجــد فــروق ذات داللــة ) 0.01(عنــد  إحصــائيةيعنــي أنهــا دالــة 

طريقــة المنتــدى الحــر، طريقــة المنتــدى (تعــزى لمتغيــر لنــوع التعلــيم المســتخدم المجموعــات الــثالث  بــين
  .)المعتادةالمضبوط، الطريقة 

 

 :بالنسبة لمهارة إنشاء ارتباط تشعبي �
  )20.000(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية األولى يساوي 

  )20.480(الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية الثانية يساوي كان المتوسط 
وهـــو أقـــل مـــن ) 15.375(كـــان المتوســـط الحســـابي فـــي التطبيـــق البعـــدي للعينـــة الضـــابطة يســـاوي 

وهــذا ) 28.331(تســاوي " 2كــا"المتوســط الحســابي فــي التطبيــق البعــدي للعينتــين التجــريبيتين وكانــت قيمــة 
فــي لمهــارة إنشــاء ارتبــاط  إحصــائيةأي توجــد فــروق ذات داللــة ) 0.01(عنــد  ئيةإحصــايعنــي أنهــا دالــة 

طريقــة المنتــدى الحــر، طريقــة (تعــزى لمتغيــر لنــوع التعلــيم المســتخدم المجموعــات الــثالث  تشــعبي بــين
  .)المعتادةالمنتدى المضبوط، الطريقة 

 

 :محتوى الشرائح إلىة إضافة حركات بالنسبة لمهار  �
  )11.059(ابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية األولى يساوي كان المتوسط الحس

  )11.600(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية الثانية يساوي 
وهــــو أقــــل مــــن ) 9.438(كــــان المتوســــط الحســــابي فــــي التطبيــــق البعــــدي للعينــــة الضــــابطة يســــاوي 

وهــذا ) 11.404(تســاوي " 2كــا"تــين التجــريبيتين وكانــت قيمــة المتوســط الحســابي فــي التطبيــق البعــدي للعين
فـي لمهـارة إضـافة حركـات  إحصـائيةأي توجـد فـروق ذات داللـة ) 0.01(عند  إحصائيةيعني أنها دالة 

طريقة المنتدى الحر، (تعزى لمتغير لنوع التعليم المستخدم المجموعات الثالث  محتوى الشرائح بين إلى
  .)المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى المضبوط،
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 :بة لمهارة إنشاء عرض تقديمي ذاتيبالنس �
  )14.529(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية األولى يساوي 
  )14.760(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية الثانية يساوي 

وهـــو أقـــل مـــن ) 11.125(نـــة الضـــابطة يســـاوي كـــان المتوســـط الحســـابي فـــي التطبيـــق البعـــدي للعي
وهــذا ) 33.977(تســاوي " 2كــا"المتوســط الحســابي فــي التطبيــق البعــدي للعينتــين التجــريبيتين وكانــت قيمــة 

لمهــارة إنشــاء عــرض فــي  إحصــائيةأي توجــد فــروق ذات داللــة ) 0.01(عنــد  إحصــائيةيعنــي أنهــا دالــة 
طريقة المنتدى الحر، طريقة (ير لنوع التعليم المستخدم تعزى لمتغالمجموعات الثالث  بينتقديمي ذاتي 

  .)المعتادةالمنتدى المضبوط، الطريقة 
 

 :إنشاء كلمة مرور للعرض التقديمي بالنسبة لمهارة �
  )11.471(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية األولى يساوي 

  )11.760(ة التجريبية الثانية يساوي كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعين
وهـــو أقـــل مـــن ) 10.188(كـــان المتوســـط الحســـابي فـــي التطبيـــق البعـــدي للعينـــة الضـــابطة يســـاوي 

هــذا و ) 11.955(تســاوي " 2كــا"المتوســط الحســابي فــي التطبيــق البعــدي للعينتــين التجــريبيتين وكانــت قيمــة 
فــي لمهــارة إنشــاء كلمــة  إحصــائيةداللــة  أي توجــد فــروق ذات) 0.01(عنــد  إحصــائيةيعنــي أنهــا دالــة 

طريقــة المنتــدى (تعــزى لمتغيــر لنـوع التعلــيم المســتخدم المجموعـات الــثالث مـرور للعــرض التقــديمي بــين 
  .)المعتادةالحر، طريقة المنتدى المضبوط، الطريقة 

 

 :بالنسبة لمهارة التنسيق �
  )14.824(ولى يساوي كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية األ

  )14.920(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية الثانية يساوي 
وهـــو أقـــل مـــن ) 11.250(كـــان المتوســـط الحســـابي فـــي التطبيـــق البعـــدي للعينـــة الضـــابطة يســـاوي 

هــذا و ) 28.524(تســاوي " 2كــا"المتوســط الحســابي فــي التطبيــق البعــدي للعينتــين التجــريبيتين وكانــت قيمــة 
فــي لمهــارة إنشــاء كلمــة  إحصــائيةأي توجــد فــروق ذات داللــة ) 0.01(عنــد  إحصــائيةيعنــي أنهــا دالــة 

طريقــة المنتــدى (تعــزى لمتغيــر لنـوع التعلــيم المســتخدم المجموعـات الــثالث مـرور للعــرض التقــديمي بــين 
  .)المعتادةالحر، طريقة المنتدى المضبوط، الطريقة 

 

 :الختبارللية بالنسبة للدرجة الك �
  )169.529(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية األولى يساوي 
  )176.080(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية الثانية يساوي 
وهـــو أقـــل مـــن ) 134.125(كـــان المتوســـط الحســـابي فـــي التطبيـــق البعـــدي للعينـــة الضـــابطة يســـاوي 

هــذا و ) 30.126(تســاوي " 2كــا"ســط الحســابي فــي التطبيــق البعــدي للعينتــين التجــريبيتين وكانــت قيمــة المتو 
 للدرجـة الكليـة لالختبـارفـي  إحصائيةأي توجد فروق ذات داللة ) 0.01(عند  إحصائيةيعني أنها دالة 

يقــة المنتــدى طريقــة المنتــدى الحــر، طر (تعــزى لمتغيــر لنــوع التعلــيم المســتخدم المجموعــات الــثالث بــين 
  .)المعتادةالمضبوط، الطريقة 

  :اختبار دان البعدي والجدول التالي يوضح ذلك استخدامولمعرفة اتجاه الفروق قامت الباحثة ب 
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  )5. 4(جدول 
  نوع التعليم المستخدم للمجموعات حسبيوضح اختبار دان في جميع مهارات البطاقة 

 اتالفرق بين المتوسط المجموعة المجموعة المهارة

مهارة تصميم الدروس 
  ةاإللكتروني

 5.022* المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى الحر

 5.335* المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى المضبوط

 0.313 طريقة المنتدى الحر طريقة المنتدى المضبوط

  واجهة البرنامج

 5.842* المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى الحر

 7.153* المعتادةالطريقة  ططريقة المنتدى المضبو 

 1.311 طريقة المنتدى الحر طريقة المنتدى المضبوط

مهارات فتح البرنامج 
  وٕاغالقه

 2.169 المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى الحر

 2.875* المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى المضبوط

 0.706 طريقة المنتدى الحر طريقة المنتدى المضبوط

  النصوصمهارة إضافة 

 1.923* المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى الحر

 2.008* المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى المضبوط

 0.085 طريقة المنتدى الحر طريقة المنتدى المضبوط

مهارة إضافة رسومات 
  توضيحية

 4.415* المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى الحر

 6.063* دةالمعتاالطريقة  طريقة المنتدى المضبوط

 1.647 طريقة المنتدى الحر طريقة المنتدى المضبوط

  مهارة تكوين جدول

 1.526* المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى الحر

 2.378* المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى المضبوط

 0.852 طريقة المنتدى الحر طريقة المنتدى المضبوط

 مهارة إنشاء ارتباط تشعبي

 4.625* المعتادةالطريقة  الحر طريقة المنتدى

 5.105* المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى المضبوط

 0.480 طريقة المنتدى الحر طريقة المنتدى المضبوط

 إلىمهارة إضافة حركات 
 محتوى الشرائح

 1.621* المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى الحر

 2.163* المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى المضبوط

 0.541 طريقة المنتدى الحر طريقة المنتدى المضبوط
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 اتالفرق بين المتوسط المجموعة المجموعة المهارة

مهارة إنشاء عرض تقدمي 
 ذاتي

 3.404* المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى الحر

 3.635* المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى المضبوط

 0.231 طريقة المنتدى الحر طريقة المنتدى المضبوط

مهارة إنشاء كلمة مرور 
 للعرض التقدمي

 1.283 المعتادةالطريقة  قة المنتدى الحرطري

 1.573* المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى المضبوط

 0.289 طريقة المنتدى الحر طريقة المنتدى المضبوط

 مهارة التنسيق

 3.574* المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى الحر

 3.670* المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى المضبوط

 0.096 طريقة المنتدى الحر ى المضبوططريقة المنتد

 الدرجة الكلية للبطاقة

 35.404* المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى الحر

 41.955* المعتادةالطريقة  طريقة المنتدى المضبوط

 6.551 طريقة المنتدى الحر طريقة المنتدى المضبوط
  

والطريقــة التقليديــة لصــالح  يتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق بــين طريقــة المنتــدى الحــر
ــــة التقليديــــة لصــــالح طريقــــة المنتــــدى  طريقــــة المنتــــدى الحــــر، وبــــين طريقــــة المنتــــدى المضــــبوط والطريق

  .المضبوط

  :من قراءة الجدول السابق يتضح أن

 :ةاإللكترونيتصميم الدروس بالنسبة لمهارة  �
، وهــو )5.022(ة يســاوي طريقــة المنتــدى الحــر وبــين الطريقــة المعتــاد كــان الفــرق بــين المتوســطي

  .لصالح طريقة المنتدى الحر) α≥0.05( فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة
، )5.335(وكان الفرق بين المتوسطات طريقـة المنتـدى المضـبوط وبـين الطريقـة المعتـادة يسـاوي 

  .لصالح طريقة المنتدى المضبوط ) α≥0.05( وهو فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة
الفــــرق بـــين المتوســــطات طريقـــة المنتــــدى المضــــبوط وبـــين طريقــــة المنتـــدى الحــــر يســــاوي وكـــان 

  .ى المضبوط والطريقة المنتدى الحروهنا يتضح عدم وجود فروق بين طريقة المنتد) 0.313(
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 :بالنسبة لمهارة واجهة البرنامج �
، وهـو )5.842( كان الفـرق بـين المتوسـطات طريقـة المنتـدى الحـر وبـين الطريقـة المعتـادة يسـاوي

  .لصالح طريقة المنتدى الحر) α≥0.05( فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة
، )7.153(وكان الفرق بين المتوسطات طريقـة المنتـدى المضـبوط وبـين الطريقـة المعتـادة يسـاوي 

  .لصالح طريقة المنتدى المضبوط) α≥0.05( وهو فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة
ن المتوســــطات طريقـــة المنتــــدى المضــــبوط وبـــين طريقــــة المنتـــدى الحــــر يســــاوي وكـــان الفــــرق بـــي

  .ى المضبوط والطريقة المنتدى الحروهنا يتضح عدم وجود فروق بين طريقة المنتد) 1.311(
 

 :بالنسبة لمهارات فتح البرنامج وٕاغالقه �
، وهـو )2.169(كان الفـرق بـين المتوسـطات طريقـة المنتـدى الحـر وبـين الطريقـة المعتـادة يسـاوي 

  .لصالح طريقة المنتدى الحر) α≥0.05( فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة
، )2.875(وكان الفرق بين المتوسطات طريقـة المنتـدى المضـبوط وبـين الطريقـة المعتـادة يسـاوي 

  .لصالح طريقة المنتدى المضبوط) α≥0.05( وهو فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة
المتوســــطات طريقـــة المنتــــدى المضــــبوط وبـــين طريقــــة المنتـــدى الحــــر يســــاوي وكـــان الفــــرق بـــين 

  .والطريقة المنتدى الحروهنا يتضح عدم وجود فروق بين طريقة المنتدى المضبوط ) 0.706(
 

 : بالنسبة لمهارة اضافة النصوص �
هـو ، و ) 1.923(كان الفرق بين المتوسطات طريقة المنتـدى الحـر وبـين الطريقـة المعتـادة يسـاوي 

  .لصالح طريقة المنتدى الحر) α≥0.05( فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة
، )2.008(وكان الفرق بين المتوسطات طريقـة المنتـدى المضـبوط وبـين الطريقـة المعتـادة يسـاوي 

  .لصالح طريقة المنتدى المضبوط) α≥0.05( وهو فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة
طريقـــة المنتــــدى المضــــبوط وبـــين طريقــــة المنتـــدى الحــــر يســــاوي  وكـــان الفــــرق بـــين المتوســــطات

  .ى المضبوط والطريقة المنتدى الحروهنا يتضح عدم وجود فروق بين طريقة المنتد) 0.085(
 

 :لمهارة اضافة رسوم توضيحية بالنسبة �
، وهـو )4.415(كان الفـرق بـين المتوسـطات طريقـة المنتـدى الحـر وبـين الطريقـة المعتـادة يسـاوي 

  .لصالح طريقة المنتدى الحر) α≥0.05( وق دالة إحصائية عند مستوى داللةفر 
، )6.063(وكان الفرق بين المتوسطات طريقـة المنتـدى المضـبوط وبـين الطريقـة المعتـادة يسـاوي 

  .لصالح طريقة المنتدى المضبوط) α≥0.05( وهو فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة
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ة المنتــــدى المضــــبوط وبـــين طريقــــة المنتـــدى الحــــر يســــاوي وكـــان الفــــرق بـــين المتوســــطات طريقـــ
  .ى المضبوط والطريقة المنتدى الحروهنا يتضح عدم وجود فروق بين طريقة المنتد) 1.647(

 

 :بالنسبة لمهارة تكوين جدول �
، وهـو )1.526(كان الفـرق بـين المتوسـطات طريقـة المنتـدى الحـر وبـين الطريقـة المعتـادة يسـاوي 

  .لصالح طريقة المنتدى الحر) α≥0.05( ية عند مستوى داللةفروق دالة إحصائ
، )2.378(وكان الفرق بين المتوسطات طريقـة المنتـدى المضـبوط وبـين الطريقـة المعتـادة يسـاوي 

  .لصالح طريقة المنتدى المضبوط ) α≥0.05( وهو فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة
مضــــبوط وبـــين طريقــــة المنتـــدى الحــــر يســــاوي وكـــان الفــــرق بـــين المتوســــطات طريقـــة المنتــــدى ال

  .ى المضبوط والطريقة المنتدى الحروهنا يتضح عدم وجود فروق بين طريقة المنتد) 0.852(
 

 :بالنسبة لمهارة انشاء ارتباط تشعبي �
، وهـو )4.625(كان الفـرق بـين المتوسـطات طريقـة المنتـدى الحـر وبـين الطريقـة المعتـادة يسـاوي 

  .لصالح طريقة المنتدى الحر ) α≥0.05( ند مستوى داللةفروق دالة إحصائية ع
، )5.105(وكان الفرق بين المتوسطات طريقـة المنتـدى المضـبوط وبـين الطريقـة المعتـادة يسـاوي 

  .لصالح طريقة المنتدى المضبوط ) α≥0.05( وهو فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة
وط وبـــين طريقــــة المنتـــدى الحــــر يســــاوي وكـــان الفــــرق بـــين المتوســــطات طريقـــة المنتــــدى المضــــب

  .ى المضبوط والطريقة المنتدى الحروهنا يتضح عدم وجود فروق بين طريقة المنتد) 0.480(
 

 :محتوى الشريحة إلىبالنسبة لمهارة اضافة حركات  �
، وهـو )1.621(كان الفـرق بـين المتوسـطات طريقـة المنتـدى الحـر وبـين الطريقـة المعتـادة يسـاوي 

  .لصالح طريقة المنتدى الحر ) α≥0.05( حصائية عند مستوى داللةفروق دالة إ
، )2.163(وكان الفرق بين المتوسطات طريقـة المنتـدى المضـبوط وبـين الطريقـة المعتـادة يسـاوي 

  .لصالح طريقة المنتدى المضبوط) α≥0.05( وهو فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة
ى المضــــبوط وبـــين طريقــــة المنتـــدى الحــــر يســــاوي وكـــان الفــــرق بـــين المتوســــطات طريقـــة المنتــــد

  .ى المضبوط والطريقة المنتدى الحروهنا يتضح عدم وجود فروق بين طريقة المنتد) 0.541(
  

 

 :بة لمهارة إنشاء عرض تقديمي ذاتيبالنس �
، وهـو )3.404(كان الفـرق بـين المتوسـطات طريقـة المنتـدى الحـر وبـين الطريقـة المعتـادة يسـاوي 

  .لصالح طريقة المنتدى الحر ) α≥0.05( حصائية عند مستوى داللةفروق دالة إ
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، )3.635(وكان الفرق بين المتوسطات طريقـة المنتـدى المضـبوط وبـين الطريقـة المعتـادة يسـاوي 
  .لصالح طريقة المنتدى المضبوط) α≥0.05( وهو فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة

ى المضــــبوط وبـــين طريقــــة المنتـــدى الحــــر يســــاوي وكـــان الفــــرق بـــين المتوســــطات طريقـــة المنتــــد
  .ى المضبوط والطريقة المنتدى الحروهنا يتضح عدم وجود فروق بين طريقة المنتد) 0.231(

 

 :انشاء كلمة مرور للعرض التقديمي بالنسبة لمهارة �
، وهـو )1.283(كان الفـرق بـين المتوسـطات طريقـة المنتـدى الحـر وبـين الطريقـة المعتـادة يسـاوي 

  .لصالح طريقة المنتدى الحر ) α≥0.05( ق دالة إحصائية عند مستوى داللةفرو 
، )1.573(وكان الفرق بين المتوسطات طريقـة المنتـدى المضـبوط وبـين الطريقـة المعتـادة يسـاوي 

  .لصالح طريقة المنتدى المضبوط ) α≥0.05( وهو فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة
قـــة المنتــــدى المضــــبوط وبـــين طريقــــة المنتـــدى الحــــر يســــاوي وكـــان الفــــرق بـــين المتوســــطات طري

  .ى المضبوط والطريقة المنتدى الحروهنا يتضح عدم وجود فروق بين طريقة المنتد) 0.289(
 

 :بالنسبة لمهارة التنسيق �
، وهـو )3.574(كان الفـرق بـين المتوسـطات طريقـة المنتـدى الحـر وبـين الطريقـة المعتـادة يسـاوي 

  .لصالح طريقة المنتدى الحر ) α≥0.05( عند مستوى داللة فروق دالة إحصائية
، )3.670(وكان الفرق بين المتوسطات طريقـة المنتـدى المضـبوط وبـين الطريقـة المعتـادة يسـاوي 

  .لصالح طريقة المنتدى المضبوط ) α≥0.05( وهو فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة
ضــــبوط وبـــين طريقــــة المنتـــدى الحــــر يســــاوي وكـــان الفــــرق بـــين المتوســــطات طريقـــة المنتــــدى الم

  .ى المضبوط والطريقة المنتدى الحروهنا يتضح عدم وجود فروق بين طريقة المنتد) 0.096(
 

 :بالنسبة للدرجة الكلية للبطاقة �
، وهو ) 35.404(كان الفرق بين المتوسطات طريقة المنتدى الحر وبين الطريقة المعتادة يساوي 

  .لصالح طريقة المنتدى الحر) α≥0.05( مستوى داللةفروق دالة إحصائية عند 
، )41.955(وكان الفرق بين المتوسطات طريقة المنتدى المضبوط وبين الطريقة المعتادة يسـاوي 

  .لصالح طريقة المنتدى المضبوط) α≥0.05( وهو فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة
بـــين طريقــــة المنتـــدى الحــــر يســــاوي وكـــان الفــــرق بـــين المتوســــطات طريقـــة المنتــــدى المضــــبوط و 

  .ى المضبوط والطريقة المنتدى الحروهنا يتضح عدم وجود فروق بين طريقة المنتد) 6.551(
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بـين طريقـة المنتـدى الحـر وطريقـة المنتـدى المضـبوط فـي دالة إحصائيًا ولم يتضح وجود فروق 
طريقــة المنتــدى المضــبوط أن  إلــىجميــع المهــارات والدرجــة الكليــة لالختبــار، إال أن المتوســطات تشــير 

  .أعلى من طريقة المنتدى الحر

 : إلىوتعزى هذه النتيجة  •

لكال المجموعتين الحرة والمضبوطة وبالتالي اعادة شرح الدرس ) مقاطع الفيديو(تم عرض الدروس  .1
أكثـــــر مـــــن مـــــرة لكـــــال المجمـــــوعتين وزيـــــادة االســـــتفادة واكتســـــاب المهـــــارات بـــــنفس المقـــــدار لكـــــال 

 .المجموعتين

المســـاق فـــي أي وقـــت ومـــن أي مكـــان عـــدة مـــرات فـــي اليـــوم الواحـــد لكــــال  إلـــىإمكانيـــة الوصـــول  .2
 .بالمهارات الجديدةالمجموعتين وٕامكانية تغذية هذا المساق بالمعلومات المباشرة من قبل المعلمة 

 .الممارسة الفعلية للمهارات حيث توفرت فرص التدريب والتطبيق العملي .3

ث تــــوفرت الفرصــــة للطالبــــات للمالحظــــة أثنــــاء قيــــامهم بــــأداء المهــــارات المالحظــــة والمشــــاهدة حيــــ .4
 .المطلوبة

 .توظيف أساليب حديثة في التدريب، و نظيم المنطقي والمتسلسل للمهاراتالت .5
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  التوصيات والمقترحات
 

 :توصيات الدراسة �

فـي  اتديات الحرة والمضـبوطة فاعليتهـ، حيث أثبت أسلوب المنفي ضوء نتائج البحث الحالي
إن ، فكلية التربية بالجامعة االسالميةلدى طالبات  ةاإللكترونيتنمية مهارة تصميم الدروس التعليمية 

  :الباحثة توصي باألمور التالية

اســـــتراتيجيات التـــــدريس المعتمـــــدة علـــــى التعلـــــيم  اســـــتخدامي عمليـــــة التـــــدريس و ضـــــرورة االرتقـــــاء فـــــ .1
 .هااستخداملمين أثناء الخدمة على ، وتدريب المعالمنتديات التعليميةمثل  اإللكتروني

رض المسـاقات التعليميـة ، وعـام التـدريس بالمنتـديات التعليميـةتبني المؤسسات التعليمية لتطبيق نظ .2
 .من خاللها

 ،التعامـــل مـــع المنتـــديات التعليميـــة لزيـــادة مهـــاراتهم فـــيبكليـــات التربيـــة عقـــد دورات تدريبيـــة للطلبـــة  .3
 .ةاإللكترونيوتصميم الدروس 

 لى األساليب والنماذج التركيز ع ريس في المرحلة الجامعية من خاللضرورة تحسين ممارسات التد .4
ارات التصــميم والبحــث مهــ، وممارســة ةي تنميــة مهــارات التفكيــر المختلفــوالتــي تســهم بشــكل فاعــل فــ

 .اإللكتروني
 .؛ لتوظيفها في التعليم العامتعليمالتعليمية في الالمنتديات  استخدامعلى  لبة المعلمينتدريب الط .5
لكترونية تفاعلية من خالل ورشات عمل، إمساقات على تصميم  هيئات التدريس بالجامعاتتدريب  .6

 .أسلوب المنتديات التعليمية استخداموتدريبهم على توظيف و 
دور تكنولوجيـــا حـــث المعلمـــين علـــى المشـــاركة فـــي النـــدوات وتقـــديم األبحـــاث التـــي تســـهم فـــي دعـــم  .7

 .في التعليم اإللكترونيالتعليم والتعليم 
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 : مقترحات الدراسة �
  

، تقترح الباحثة إجراء المزيد من حالية والنتائج التي توصلت إليهافي ضوء أهداف الدراسة ال
  :ث والدراسات في المجاالت التاليةالبحو 

  

 .لتفكير االبداعيأثر المنتديات التعليمية على تنمية مهارة ا .1

 .دور المنتديات التعليمية في تعزيز التعليم التعاوني .2

 .تنمية القيم واالتجاهات ليمية في أثر المنتديات التع .3

 . عية الطالب نحو التعلم من خاللهاأثر المنتديات التعليمية على داف .4
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 المــــــراجع
  

 المراجع العربية: أوالً  �
  .)تنزيل العزيز الحكيم(كريم القرآن ال* 

        

ــــراهيم يوســــف محمــــد ، حمــــادة محمــــد مســــعود، محمــــود، إبــــراهيم .1 ــــيم ): 2009(إب ــــا التعل تكنولوجي
  .عالم الكتاب: ، الطبعة األولى، القاهرة والمستحدثات التكنولوجية

 اإلنترنــتفعاليــة موقــع تعليمــي علــى شــبكة ): 2010(خالــد حلمــي ،وخشــان، ســفمحمــد يو ، أبوريــا .2
، مجلــة جامعــة دمشــقلتــدريس الهندســة فــي تحصــيل واتجاهــات طلبــة الصــف التاســع فــي األردن،

 .، العدد الثالث26المجلد 
 علــى تنميــة مهــارات البحــث) WEBCT( اســتخدامأثــر ): 2006(ســمر  ،أبوشــقير، محمــد، شــعبان .3

مـــؤتمر البحـــرين األول للتعلـــيم البـــات كليـــة التربيـــة فـــي الجامعـــة االســـالمية بغـــزة، العلمـــي لـــدى ط
 .البحرين 2006، اإللكتروني

ـــاد�ئ القيـــاس النفســـي والتقـــويم التربـــوي): 1982(لبـــدة، ســـبع أبو  .4 معـــة ، الطبعـــة الثالثـــة، الجامب
 .األردنية، عمان

فـي  استراتيجية التعلم المزيج على تحصيل طلبة التربيـة استخدامثر أ): 2007(موسى، مفيد أبو  .5
، رسالة ماجستير المفتوحة في مقرر التدريس بمساعدة الحاسوب واتجاهاتهم نحوها الجامعة العربية

 .غير منشورة، الجامعة العربية المفتوحة، األردن
واالحتفاظ لـدى طالبـات  في التحصيل اإللكترونيفعالية التعليم ): 2005(األحمدي، أميمة حميد  .6

ة ماجسـتير غيـر منشــورة، العلـوم االجتماعيـة بكليـة اآلداب والعلــوم السياسـية بالمدينـة المنـورة، رســال
 . جامعة طيبة، السعودية

 . والجودة الطبعة االولى االحتراف إلىمن التطبيق  اإللكترونيالتعليم ):2009(الغريب ،إسماعيل .7
 اســـتخداماكتســـاب مهـــارات تصـــميم وٕانتـــاج بـــرامج التعلـــيم المبـــرمج ب): 2003(اســـماعيل، الغريـــب  .8

، مجلـس النشـر المجلة التربويـة، لية لشرائح الكمبيوترالخرائط االنسيابية في برنامج العروض العم
 .، جامعة الكويت)67(العلمي، العدد 

 .، الطبعة األولىتكنولوجيا التعليم): 2010(ربحي مصطفى ، وعليان، فوزي فايز، اشتيوه .9
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فاعليـــة برنـــامج مقتـــرح لتنميـــة كفايـــات انتـــاج بـــرامج ): 2003(األعصــر، ســـعيد عبـــد الموجـــود  .10
عليميـة لطـالب الحاســب اآللـي بكليـة التربيـة النوعيــة ، رسـالة ماجسـتير غيـر منشــورة، الت الكمبيـوتر

 .كلية التربية، جامعة المنوفية، مصر
 .، غزة2002، الطبعة الرابعة ، تصميم البحث التربوي):2002(األغا،إحسان، واألستاذ ، محمود .11
لتنميـــة المفـــاهيم  وميالمـــدخل المنظـــ اســـتخدامبرنـــامج محوســـب ب): 2008(ســـالم ســـامي ، البابـــا .12

 .العلمية واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف العاشر، رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية بغزة
دار : ، الطبعـة األولـى، القـاهرةوالتعلـيم الجـوال اإللكترونـيالتعلـيم ): 2007(عبد الحميـد، بسيوني .13

 .الكتب العلمية للنشر والتوزيع
 لتدريس مـادة شـبكات الحاسـوب اإلنترنترح على صفحة برنامج مقت): 2002(البعلوجي، أدهـم  .14

وأثره على تحصيل طلبة المستوى الرابع بقسـم الحاسـوب فـي جامعـة األزهـر بغـزة، رسـالة ماجسـتير 
 .غير منشورة، كلية التربية، جامعة األزهر، غزة، فلسطين

عـة الثانيـة، شـركة ، الطبوالتعلـيم عـن بعـد اإللكترونيالتكنولوجيا والتعلم ): 2007(طوني ، بيتس .15
 .الناشر لألبحاث والتطوير

مطبعــــة ،  5/ج، 2ط" ســــنن الترمــــذي" )1975(محمــــد بــــن عيســــى بــــن الضــــحاك ، الترمــــذي .16
  .مصر –مصطفى البابي الحلبي 

، الطبعـة األولــى، دار النهضـة للطباعــة مهــارات التـدريس): 1989(جـابر، زاهـر، الشــيخ، سـلمان  .17
 .والنشر، القاهرة

  .دار الفكر للنشر والتوزيع: ، الطبعة األولى، عمانتصميم التعليم): 2010(حسن ، جامع .18
في تدريس العلـوم علـى  أثر توظيف الرحالت المعرفية عبر الويب): 2009(وجدي شكري ، جودة .19

تنميـة التنــور العلمــي لطــالب الصـف التاســع األساســي بمحافظــات غـزة، رســالة ماجســتير، الجامعــة 
 .االسالمية بغزة

المنتـديات التعليميــة غيــر  اســتخدامواقــع ): 2010(أكــرم عبــد القـادر، هيم ، فروانـةســعيد ابــرا، حـرب .20
ــة المتزامنــة مــن قبــل طلبــة الصــف العاشــر األساســي،  ــة التكنولوجي ــائع المــؤتمر العلمــي التربي وق

 .م2010أكتوبر28-27وتكنولوجيا التعليم يومي
لـدى  في تدريس التكنولوجيـا برنامج تقني لتنمية مهارة العروض العلمية): 2005(حسن، منير  .21

 .الطالبة المعلمة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة االسالمية بغزة، فلسطين
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الحاســـوب فـــي تـــدريس  اإلنترنـــتكـــل مـــن  اســـتخدامأثـــر ): 2007(الحســـناوي، موفـــق عبـــد العزيـــز  .22
، مجلــة علــوم إنســانيةنحوهمــا،  إلكترونيــات القــدرة الكهربائيــة فــي دافعيــة الطلبــة للــتعلم واتجاهــاتهم

 :من الرابط 2012\11\17، استرجع في تاريخ )32(
http://forum.stop55.com/redirector.php 

 

فـي ) W.Q.S( استراتيجية تقصي الويـب استخدامفاعلية ): 2011(فادي جمال محمد ، حسنين .23
ت تصــميم صــفحات الويــب لـــدى طــالب الصــف التاســع األساســي، رســالة ماجســـتير، تنميــة مهــارا

 .الجامعة االسالمية بغزة
الالزمــة  فاعليــة برنــامج تــدريبي متعــدد الوســائط فــي تنميــة المهــارات): 2005(الحفنــاوي، أحمــد  .24

 للبرمجـــة لـــدى معلـــم الحاســـب بالمرحلـــة الثانويـــة، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة ، معهـــد الدراســـات
 .التربوية، جامعة القاهرة، مصر

، مســـتحدثات تكنولوجيـــا التعلـــيم فـــي عصـــر المعلوماتيـــة): 2006(وليـــد ســـالم محمـــد ، الحلفــاوي .25
 .دار الفكر للنشر والتوزيع: الطبعة األولى، عمان

، الجامعــة االســالمية اإللكترونــي، مركــز التعلــيم اإللكترونــيالتعلــيم ): 2010(محمــد عمــر، الحلــو .26
 .بغزة

ــا التعليميــة والمعلوماتيــة): 2001(محمــد محمــود ، الحيلــة .27 ، الطبعــة األولــى، االمــارات التكنولوجي
 .دار الكتاب الجامعي: العربية المتحدة

: ، الطبعة االولى، عمانتكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق): 2005(محمد محمود ، الحيلة .28
 .ة للنشر والتوزيعميسر دار ال

ــيم نظريــة وممارســةت): 2003(الحيلــة، محمــد  .29 ة ميســر دار ال: ، الطبعــة الثانيــة، عمــانصــميم التعل
 .للنشر والتوزيع والطباعة

 .، الطبعة األولىاإللكترونياستراتيجيات التعلم ): 2005(بدر ، الخان .30
، الطبعـة تكنولوجيـا الحاسـوب فـي التعلـيم): 2006(حسـن ربحـي ،مهـدي ، نائلة نجيب، الخزندار .31

  .األولى
دار الكلمـة : ، الطبعـة األولـى، القـاهرةعمليـات تكنولوجيـا التعلـيم): 2003(ة محمـد عطيـ، خميس .32

 .للتوزيع والنشر
مكتبـة : ، الطبعـة األولـى، القـاهرةتكنولوجيـا انتـاج مصـادر الـتعلم): 2006(خميس، محمد عطية  .33

 . دار السحاب للنشر والتوزيع
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فـي مـادة الفيزيـاء  إللكترونـيامعوقـات التعلـيم ): 2008(دومي، حسن علـي، الشـناق، قسـيم محمـد  .34
، العـدد الثـاني، المجلـد التاسـع، مجلة العلوم التربوية والنفسيةمن وجهة نظر المعلمين والطـالب، 

 .كلية التربية، جامعة البحرين
تصــميم واختيــار وتقــويم الوحــدات -أســاليب جديــدة فــي التعلــيم والــتعلم): 1982(راســل،جيمس .35

 .، القاهرة  لعربيةالتعليمية الصغيرة ، دار النهضة ا
 .الطبعة األولى اإلنترنتتكنولوجيا التعليم المعاصر الحاسوب و ): 2006(هادي مشعان ، ربيع .36
 فـي تـدريس البالغـة اإللكترونـيالـتعلم  اسـتخدامعـن أثـر ): 2011(أحمـد محمـد أحمـد ، رضوان .37

ماجسـتير ،  على تنمية التحصيل المعرفي والتذوق األدبي لدى طالب الصف األول ثـانوي، رسـالة
 .كلية اآلداب، جامعة سوهاج

، التنكنولوجيـــا وتصـــميم التـــدريس): 2012(حســـن علــي بنــي ، صــالح محمـــد، دومــي، الرواضــية .38
 .زمزم للتوزيع والنشر: الطبعة األولى، عمان

 .، الطبعة األولىاإلنترنتالتعليم عن طريق ): 2003(مضر عدنان ، زهران .39
 صــفحات الشـــبكة العنكبويتـــة علـــى التحصـــيل تخداماســـأثـــر ): 2003(الزهرانــي، عمــاد جمعـــان  .40

الدراسي لطالب مقرر تقنيات التعليم بكلية المعلمين بالرياض، رسالة ماجستير غير منشـورة، كليـة 
 .التربية، جامعة الملك سعود، الرياض

االختبـارات والمقـاييس النفسـية ، وزارة ): 1997(الزوبعي ، عبدالجليل ابراهيم، بكر ، محمـد إليـاس .41
 .التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل ، العراق 

ــة): 1998(الزيــود، فهمــي، عليــان، هشــام  .42 ــي التربي ــاس والتقــويم ف ــادئ القي ، الطبعــة األولــى، مب
 .      مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض

ـــم القـــراءة والكتابـــة فـــي  اإلنترنـــت اســـتخدامأثـــر ): 2003(ســـالم، محمـــد  .43 الفصـــول علـــى تعلـــيم وتعل
ـــيم الدراســـية المختلفـــة،  ـــة االولـــى للتعل المقامـــة بمـــدارس الملـــك فيصـــل،  اإللكترونـــيالنـــدوة الدولي

 .ه1424صفر 21-9الرياض، 
دار وائـل : ، الطبعـة األولـى، عمـانالتصـميم التعليمـي والـتعلم ذو المعنـى): 2007(عادل ، سرايا .44

 .للنشر والتوزيع
ـــتالحاســـوب و  اســـتخدام): 2010(ز عـــادل فـــاي، والســـرطاوي، جـــودت أحمـــد، ســـعادة .45 ـــي  اإلنترن ف

 .           ، الطبعة األولىوالتعليم ميادين التربية
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على  اإلنترنتشبكة المعلومات العالمية  استخدامأثر ): 2003(سعد آل محمد، جود بنت محمد  .46
تحصـــيل طالبـــات األول ثـــانوي فـــي وحـــدة الحـــج فـــي مقـــرر الفقـــه بمدرســـة المملكـــة األهليـــة بمدينـــة 

 . لرياض، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعوديةا
دار : ، الطبعـة األولـى، عمـانتصـميم التـدريس إلـىمـدخل ): 2010(عبـد الحـافظ محمـد ، سالمة .47

 .البداية للتوزيع والنشر
دريس وحــدة فـي تـ اإللكترونــيوالبريـد  اإلنترنـتشــبكة  اسـتخدامأثـر ): 2005(سـالمة، عبـد الحــافظ  .48

. لـدى طالبـات االنتسـاب الموجـه باإلمـارات اإلنترنـتالوراثة وأثرهما في التحصـيل األكـاديمي وقلـق 
 .أكتوبر 23-21، إعداد المعلم لأللفية الثالثة، دبي مؤتمر كلية التربية بجامعة اإلمارات

فــي التعلــيم  نترنــتاإل): 1999(عبــدالقادر بــن عبــداهللا ، الفنتــوخ،عبــد العزيــز بــن عبــداهللا ، الســلطان .49
مكتـــب : ، العــدد الواحـــد والســبعون، الريـــاضرســـالة الخلـــيج العربـــية، اإللكترونيــمشــروع المدرســـة 

 .التربية العربي بدول الخليج
لتنميـة  التفاعـل بـين أسـاليب الـتحكم فـي برنـامج كمبيـوتر أثـر): 2006(سليمان، سليمان جمعـة  .50

علـيم علـى بعـض نـواتج الـتعلم وعالقـة ذلـك بدافعيـة مهارات انتاج برنامج متعدد الوسـائط وأنمـاط الت
 .االنجاز، معهد الدراسات التربوية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، مصر

الفقــه  فــي اكتســاب مفــاهيم أثــر توظيــف الصــفوف اإلفتراضــية): 2011(ســحر محمــود ، ســّمور .51
الة ماجســتير، الجامعــة اإلســالمية اإلسـالمي لــدى طالبــات الــدبلوم المتوســط واتجاهـاتهم نحوهــا، رســ

 .بغزة
التقنيـــة فـــي التعلـــيم مقدمـــة فـــي ): 2007(منـــال عبـــد العـــال، مبـــارز، أمـــل عبـــد الفتـــاح، ســـويدان .52

 .دار الفكر للنشر والتوزيع: ، الطبعة االولى، عمانأساسيات الطالب والمعلم
 كنولوجيـا التعلـيمإعداد برنـامج كمبيـوتري لتريـب اخصـائي ت): 2005(السيد، جمال الدين مجمـد  .53

فـي نظـام المـؤتمرات المرئيـة ) Wireless Keypad(على مهارات توظيف وحـدة الـتحكم مـن بعـد 
 .المسموعة، معهد الدراسات التربوية رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة ، مصر

أرهمـا فـي فـي تـدريس وحـدة الوراثـة و  اإللكترونـيوالبريـد  اإلنترنـت استخدام): 2003(السيد، يسري  .54
مؤتمر كلية التربيـة لدى طالبات االنتساب الموجه باإلمـارات،  اإلنترنتالتحصيل األكاديمي وقلق 

 .أكتوبر 23-21إعداد المعلم لأللفية الثالثة، دبي  بجامعة االمارات،
لدى تالميذ الصف  موقع نشاط إلكتروني لتنمية مهارات التفكير): 2006(شلتوت، محمد شوقي  .55

 .تدائي، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة، مصرالخامس االب
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 اإللكترونــيالتصــميم التعليمـي وتطبيقـه فــي تصـميم الـتعلم ): 2005(بـدر بـن عبـد اهللا ، الصـالح .56
 .جامعة الملك سعود: عن بعد، مركز بحوث كلية التربية، الرياض

عن  اإللكترونيم التعليمي وتطبيقه في تصميم التعلم التصمي): 2005(بدر بن عبداهللا ، الصالح .57
بعــــد، التعلــــيم عــــن بعــــد بــــين النظريــــة والتطبيــــق أمانــــة لجنــــة مســــؤلي التعلــــيم عــــن بعــــد بجامعــــات 
ومؤسســات التعلــيم العــالي بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج العربــي ، مركــز التعلــيم عــن بعــد ، 

 .جامعة الكويت
علـى  ر اختالف نمط الوسائل المتعددة فـي برنـامج الكمبيـوترأث): 2004(الصواف، أحمد فتحي  .58

، رسالة دكتوراه غير اإلنترنتتنمية مهارات إنتاج البرمجيات وتصميم المواقع التعليمية على شبكة 
 .منشورة، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة ، مصر

ــــوم االنســــانية ): 1987(طعيمــــة، رشــــدي  .59  -أسســــه  -هومــــه مف: تحليــــل المحتــــوى فــــي العل
 .، الطبعة األولى، دار الفكر العربي ، القاهرةاتهاستخدام

ــامج مقتــرح لتنميــة مهــارة البرمجــة): 2007(عابــد، عطايــا  .60 لــدى معلمــي التكنولوجيــا  فاعليــة برن
 .بغزة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة االسالمية بغزة، فلسطين

ـــة برنـــامج ): 2009(محمـــد إســـماعيل نـــافع ، عاشـــور .61 ـــارات) Moodel(فاعلي  فـــي اكتســـاب مه
التصميم ثالثي األبعاد لدى طلبـة تكنولوجيـا تعلـيم بالجامعـة اإلسـالمية، رسـالة ماجسـتير، الجامعـة 

 .اإلسالمية بغزة
: ، الطبعـة األولـى، عمـانالتعلـيم عـن بعـد والتعلـيم المفتـوح): 2007(طـارق عبـد الـرؤف ، عامر .62

  .للنشر والتوزيع  دار اليازوري العلمية
، الطبعــة األولــى، جمهوريــة ةاإللكترونيــالتعلــيم والمدرســة ): 2007(طــارق عبــد الــرؤف ، عــامر .63

 .دار السحاب للنشر والتوزيع: ربيةمصر الع
عـــالم : ، الطبعـــة االولـــى، القـــاهرةمنظومـــة التعلـــيم عبـــر الشـــبكات): 2005(محمـــد ، عبـــد الحميـــد .64

  .الكتاب للنشر والتوزيع
 اســــتخدامبرنــــامج مقتــــرح لتــــدريب الطــــالب المعلمــــين علــــى ): 2002(د العزيــــز عبــــ يــــد،عبــــد الحم .65

في تصميم وٕانتاج برمجيات تعليمية متعددة الوسائط وتنميـة ) Power Point(العروض التقديمية 
، المـؤتمر العلمـي الرابـع عشـر، منـاهج التعلـيم فـي الكمبيوتر فـي التعلـيم استخداماتجاهاتهم نحو 

 .م، دارالضيافة، جامعة عين شمس2002يوليو 25-24، المجلد األول ءضوء مفهوم األدا
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أثـــر اخـــتالف الـــنمط التعليمـــي والتخصـــص األكـــاديمي علـــى ): 2005(عبـــد الحميـــد، عبـــد العزيـــز  .66
لــدى الطــالب  اإللكترونــياكتســاب الطــالب المعلمــين كفايــات التصــميم التعليمــي لبرمجيــات التعلــيم 

بالتعاون مع  تمر العلمي العاشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليمالمؤ المعلمين بكلية التربية، 
 .م2005يوليو ،  7-5ومتطلبات الجودة الشاملة،  اإللكترونيكلية البنات تكنولوجيا التعليم 

في تنمية  اإلنترنتالمنتديات التعليمية بشبكة  استخدامفاعلية ): 2009(السعيد السعيد، عبد الرازق .67
المؤتمر الدولي الثاني لتطوير التعليم التعاوني لطالب إعداد معلم الحاسب اآللي،  مهارات التعليم

 .، جامعة المنصورةالجامعي
مجلــــة ، ةاإللكترونيــــمعــــايير منتـــديات المناقشــــة التعليميـــة ): 2009(حســــن البـــاتع ، عبـــد العـــاطي .68

 .، وزارة التربية والتعليم، السعودية25، العددمعلوماتية
 فـي مـدارس المملكـة اإللكترونـيالتعليم  استخدامواقع ): 2008(ل عبد العزيـزعبد الكريم، مشاع .69

االهليــــة بمدينــــة الريــــاض، رســــالة ماجســــتير غيــــر منشــــورة، كليــــة التربيــــة، جامعــــة الملــــك ســــعود ، 
 .السعودية

، مجلـة التـدريب فـي أنظمـة إدارة الـتعلم اإللكترونـيالتواصـل ): 2010(أحمـد صـادق، عبد المجيد .70
 .والتقنية

،  ه في مجال التدريس الصفياستخدامالقياس والتقويم التربوي و ) : 2001(بد الهادي ، نبيل ع .71
 . الطبعة الثانية ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان 

ناديـة بنـي ، محمـد عـزت، مصـطفى، حزامـة، شـمعة، محمد، جودت، ماجدة السيد، الشنتاوي، عبيد .72
 . دار الصفاء للنشر والتوزيع: ولى، عمان، الطبعة األأساسيات تصميم التدريس): 2001(

، تصـميم التـدريس بـين النظريـة والتطبيـق): 2011(محمـد فـؤاد ، زيد سليمان، الحوامـدة، العدوان .73
 .ة للنشر والتوزيع والطباعةميسر دار ال: الطبعة األولى، عمان

 .، الطبعة األولىاإللكترونيتكنولوجيا التعليم ): 2008(نبيل جاد ، عزمي .74
األشــكال  فــي تنميــة مهــارات تصــميم) webct(فاعليــة برنــامج ): 2007(مجــدي ســعيد ، عقــل .75

المرئية المحوسبة لدى طالبات كلية التكنولوجيا المعلومـات بالجامعـة اإلسـالمية، رسـالة ماجسـتير، 
 .الجامعة اإلسالمية بغزة

فــي  ة العليــابرنــامج مقتــرح لتــدريب معلمــي التكنولوجيــا للمرحلــة األساســي): 2005(عــودة، رائــد  .76
محافظــة غــزة علــى كفايــات تصــميم وانتــاج التقنيــات التربويــة، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة 

 .التربية، جامعة االزهر بغزة، فلسطين
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فــي  اإلنترنــتمواقــع المنتــديات التعليميــة بشــبكة  اســتخدام): 2008(عــويس، أحمــد عبــد الغنــي  .77
 .كلية التربية النوعية بدمياط، جامعة المنصورة التعليم الجامعي، رسالة ماجستير غير منشورة،

التعلـيم االساسـي  برنامج مقترح لتدريب معلمـي التكنولوجيـا فـي مرحلـة): 2004(غباين، اسـحق  .78
فــي فلســطين بنــاء علــى احتياجــاتهم التدريبيــة، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة األزهــر بغــزة، 

 .فلسطين
 ةاإللكترونيــالصــفوف  اســتخدامأثــر التــدريس ب): 2009( الغريبــي، ياســر بــن محمــد بــن عطــا اهللا .79

 اإللكترونــيالتعــاوني، الفصـل  اإللكترونـيالتفــاعلي، الفصـل  اإللكترونـيالفصــل : (بالصـور الـثالث
على التحصيل تالميذ الصف الخامس االبتدائي لمادة الرياضيات، رسالة ماجستير غير ) التكاملي

 .ى، القاهرةمنشور، كلية التربية، جامعة أم القر 
، زيـد سـليمان، الحوامـدة، نايل درويش، العـدوان، باسم، الشرعة، خالد عبد العزيز، الصرايرة، الفليح .80

عــالم المكتــب : ، الطبعــة األولــى، عمــانتصــميم التــدريس): 2009(يوســف ، محمــد فــؤاد، عيــادات
 .الحديث للنشر والتوزيع

االجتماعيـة  الشـبكة اسـتخداموجيـا تعلـيم بفاعليـة إثـراء منهـاج تكنول): 2012(تهاني زيـاد ، فوره .81
لــدى الطالبــات المعلمــات فــي الجامعــة االســالمية  اإلنترنــتالحاســوب و  اســتخدامفــي تنميــة مهــارات 

 .بغزة، رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية بغزة
، الطبعـــة األولـــى، عمـــان دار تصـــميم التـــدريس رؤيـــة تطبيقيـــة): 2009(أحمـــد عـــودة ، القرارعـــة .82

 .لنشر والتوزيعالشروق ل
أســـلوب الـــنظم والتصـــميم التعليمـــي المهـــارات األساســـية لتطـــوير بـــرامج ): 2003(قرفـــال، ابـــراهيم  .83

، )8(، المجلـد مجلـة جامعـة عجمـان للعلـوم والتكنولوجيـاالمعلوماتية في مرحلة التعليم األساسي، 
 ).2(العدد

الفكـر للطباعـة والنشـر  دار: ، الطبعـة األولـى، عمـانتصـميم التـدريس): 2000(قطامي، يوسـف  .84
 .والتوزيع

 -فــي الجامعــات اليمنيــة وأدواتهــا  اإللكترونــيمواقــع التعلــيم ): 2010(قطــران، يحــي عبــد الــرازق  .85
،  النــدوة األولــى فــي تطبيقــات تقنيــة المعلومــات واالتصــال فــي التعلــيم والتــدريبالواقـع المــأمول، 

 .م، جامعة الملك سعود، الرياض2010إبريل  12-14
دار الثقافـــة للنشـــر : ، الطبعـــة األولـــى، عمـــانحوســـبة التـــدريس): 2001(غســـان يوســـف  ،قطـــيط .86

 .والتوزيع
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أثــر تــدريس الخوارزميــات وخــرائط التــدفق علــى قــدرة حــل المشــكالت ، ): 1990(القمــيص، ســمير  .87
 .، العدد التاسعمجلة دراسات ومناهج طرق تدريس

عــالم الكتــاب : الطبعــة األولــى، القــاهرة ،التــدريس بالتكنولوجيــا الحديثــة): 2006(أحمــد ، قنــديل .88
 .للنشر والتوزيع

، الطبعــة العربيـــة التكنولوجيـــا فـــي عمليــة التعلـــيم والـــتعلم): 2005(بشــير عبـــد الــرحيم ، الكلــوب .89
 .الثانية

،الطبعــة االولــى، التكنولوجيــا الحديثــة فــي تعلــيم الفــائقين عقليــا): 2011(زكريــا بــن يحــي ، الل .90
 .عالم الكتاب: القاهرة

ة فــي تطــوير الكفايــات التدريســية اإللكترونيـدور المنتــديات التعليميــة ): 2010(أحمــد حســن ، لـوحال .91
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  المــــــالحــــــق
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  )1(ملحق رقم 
  تحليل مضمون درس البوربوينت

  :لدرس البوربوينت الرئيسةاألهداف  •
 . البوربوينتأن تكتسب الطالبات مفهوم برنامج  - 
  . أن تتعرف الطالبات على كيفية فتح برنامج البوربوينت - 
 .الطالبات مكونات شاشة البوربوينت تعددأن  - 
 .أن تطبق الطالبات طرق معاينة العرض التقديمي - 
 .أن تحدد الطالبات خطوات إنهاء البرنامج - 
 .جديدةإضافة شريحة  عملياً أن تطبق الطالبات  - 
 .إضافة النصوص عملياً أن تطبق الطالبات  - 
 .إضافة رسوم عملياً أن تطبق الطالبات  - 
 .الطالبات الجداول تكونأن  - 
 .اإلنترنتأن تتمكن الطالبات من إنشاء ارتباط تشعبي على  - 
 .محتوى الشرائح إلىأن تطبق الطالبات إضافة الحركة  - 
 .لأن تقوم الطالبات بإنشاء عرض تقديمي ذاتي التشغي - 
  .أن تقوم الطالبات بإنشاء كلمة مرور للعرض التقديمي - 

 

 :ويتم تحليل محتوى الوحدة من خالل النقاط التالية
 مفاهيم الوحدة   •
 الحقائق والتعميمات •
 تحديد المهارات •
 تحديد القيم واالتجاهات •
 تحديد األساليب واألنشطة   •
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 األساليب  واألنشطة لقيم واالتجاهاتتحديد ا تحديد المهارات الحقائق والتعميمات مفاهيم الوحدة

  .برنامج البوربوينت -
  .شريحة العرض التقديمي -
  .شريط التبويب -
  .لوحة المخطط التفصيلي -
  .لوحة المهام -
  .لوحة المالحظات -
  .أزرار المعاينة -
  .شريط الوصول السريع -
  .تخطيط الشريحة -
  .مربع نص -
- (WordArt)  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــص

  .مزخرف
  .لتوضيحيةالرسومات ا -
  .القصاصات الفنية -
  .اإلشكال -
  .المخطط الهيكلي -
  .مخطط الرسم البياني -
ــــــــــــاط تشــــــــــــعبي علــــــــــــى  - ارتب

  .اإلنترنت
  .المراحل االنتقالية -
 .اإلجراءات -

يعامـــــــــل محتــــــــــوى الــــــــــنص  -
معاملــة الكائنــات األخــرى مــن 
حيــــــــــــــث النقــــــــــــــل والتحجــــــــــــــيم 

  .والتنسيق والتعديل

 

العالقـة حفظ الخطوات التنفيذيـة ذات  -
  .بتصميم العرض

المنتــــــــــــــديات التعليميــــــــــــــة  اســــــــــــــتخدام -
  .للمجموعة التجريبية األولى

المنتــــــــــــــديات التعليميــــــــــــــة  اســــــــــــــتخدام -
  .للمجموعة التجريبية الثانية

ــــــام بالمهــــــارات األدائيــــــة لتطبيــــــق  - القي
  .جميع خطوات

 

وعـــــــــي الطالبـــــــــات ألهميـــــــــة برنـــــــــامج  -
  .البوربوينت في العملية التعليمية

ة النظام في نفوس غرس قيم - 
  .الطالبات

  .الحفاظ على أولويات العمل -
  .غرس فنيات التصميم عند الطالبات -
 

اســــتعمال المنتــــديات التعليميــــة الحــــرة  -
  .والمضبوطة

حـــــث الطالبـــــات علـــــى القيـــــام بأمثلـــــة  -
  .تطبيقية من واقع التربية العملية

القيام بتطبيقات تربط  بين  - 
  .الخطوات

على تصميم تشجيع الطالبات  - 
  .شرائح

حــــث الطالبــــات علــــى إضــــافة حركــــة  -
  .لمكونات الشريحة

 اإلنترنــتالقيــام بارتبــاط تشــعبي علــى  -
لــــــــــبعض الكائنــــــــــات المتضــــــــــمنة  فــــــــــي 

  .الشريحة
تشـــجيع الطالبـــات علـــى إنشـــاء كلمــــة  -

 .مرور للعرض التقديمي
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  )2(ملحق رقم 
  اختبار قياس المهارات

                          غـزة         -الجامعة اإلسالمية
  عمــادة الــــدراسـات العليـا 

  ـــــــــربيــةــــــة  التـــــــــكليــــــــ
  تدريسالالمناهج وطـــرق 

   

  لدى طالبات كلية التربية  تحكيم اختبار لقياس المهارات  في محتوى درس البوربوينت: الموضوع


ظ� �........................................ / ...............................ا���د �  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
بإعداد دراسة لنيل درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس تحمل  سوزان حمادة /تقوم الباحثة 

  : عنوان
كترونية لدى فاعلية المنتديات الحرة والمضبوطة في تنمية مهارات تصميم الدروس التعليمية االل

  .طالبات كلية التربية في الجامعة االسالمية بغزة 
ة المتضــمنة اإللكترونيـواسـتلزم ذلـك إعـداد اختبـار لقيـاس مهــارات تصـميم الـدروس التعليميـة 

بنـاء علـى تحليـل محتـوى  ، )الحـرة والمضـبوطة(يات التعليميـة في محتوى درس البوربوينت من المنتد
واسـتنادًا علـى المهـارات الـواردة فـي تحليـل ، ي مساق تكنولوجيا التعلـيمدرس البوربوينت  المتضمنة ف

  .محتوى الدرس
  :ر وذلك من حيثلذا أرجو من سيادتكم التفضل لتحكيم االختبا

  .مدى مالئمة فقرات االختبار لجدول المواصفات المعد من قبل الباحثة والمرفق طيه
  .مدى صحة صياغة فقرات االختبار

  .ئية لفقرات االختبارمدى الصحة اإلمال
  .إضافة وحذف ما ترونه مناسبا في التحكيم

  : ...........................................................اسم  المحكم
  : ........................................................الدرجة العلمية

  ......................: .....................................مكان العمل
  وتفضلوا بقبول جزيل الشكر والتقدير           

  

  سوزان حمادة/ الباحثة                                                               



- 162 - 

 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

  غـزة -الجامعة اإلسالمية
  ـات العلــــيـاـــعمــادة الدراس

 ـــة  التــــــــــــــربيــةـــــــــكليـــــــــ
  تدريسالالمناهج وطـــرق 

  
 

  اختبار لقياس المهارات في درس البوربوينت 

..........................                          الشعبة ............................      اسم الطالبة 

  ...........................ر درجة االختبا...............................     التخصص

  الهدف من االختبار: أوًال 

ة  المتضــمنة اإللكترونيـيهـدف هـذا االختبـار لقيـاس المهـارات فــي تصـميم الـدروس التعليميـة 
  .لدى طالبات كلية التربية )الحرة والمضبوطة(في محتوى درس البوربوينت من المنتديات التعليمية 

  تعليمات االختبار: ثانيًا 

  .االختبار ساعة واحدة فقط زمن -
  .اكتبي البيانات األولية قبل البدء باإلجابة عن األسئلة -
  .اقرئي األسئلة قراءة جيدة قبل اإلجابة -
  .أجيبي عن أسئلة االختبار بوضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة -
 .ال تضع أكثر من دائرة في إجابة السؤال الواحد -
 .اإلجابة بالقلم األزرق فقط -
 .)صفحات 12(حات االختبار عدد صف -

 .درجة بمعدل درجة واحدة لكل إجابة صحيحة) 40(مجموع درجات االختبار  -
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أجيبي عن األسئلة التالية وذلك بوضع دائرة حول رمـز اإلجابـة الصـحيحة مـن بـين 
 :اإلجابات المذكورة أدناه

  

   : من فوائد العروض التوضيحية - 1

  شرح وعرض الدرس للطالب) أ     

  تصميم مجسمات) ب    

  إضافة تأثيرات على الصور) ج    

  إضافة تأثيرات على المقاطع الصوتية) د     

  :ض التوضيحيةبرمجيات العرو  من - 2 

  )word  Microsoft Office(برنامج ) أ    

  )Photoshop( برنامج) ب  

  برنامج الرسام) ج  

  )(Multimedia Builderبرنامج  ) د   

  : بالترتيب هي كالتالي )Power point(ة لفتح برنامج الخطوات الصحيح - 3

   (Power point2007) –كافة البرامج  - ابدأ ) أ    

  Microsoft Office - Power point2007)( –كافة البرامج  - ابدأ ) ب   

  )(Power point2007 - كافة البرامج  -  )(Microsoft Office -ابدأ ) ج   

  Microsoft Office) – (Power point2007)( – ابدأ -كافة البرامج ) د    
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   ):(Power pointاحد المكونات التالية هي من مكونات شاشة  - 4

  األشكال  ) أ    

  الشريحة  ) ب   

  مربع نص) ج   

  القصاصات الفنية) د   

  : تدل على األيقونة     - 5

  زر أوفيس) أ   

  لوحة المالحظات) ب  

   شريط الوصول السريع) ج  

  أزرار المعاينة) د   

  : ات زر األوفيس عدا واحدةاستخدامجميع مايلي من  - 6 

  حفظ ملف ) أ   

  طباعة ملف ) ب  

  فتح ملف جديد) ج  

  إدراج ملف بوربوينت) د  

  : كن إضافة المالحظات والرسومأحد أنواع معاينة العرض التقديمي ويم - 7

  الشرائح فارز) عادي                         ج) أ   

  صفحة المالحظات) عرض الشرائح                د) ب  
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  : ء عرض تقديمي ذاتي التشغيلخطوات إنشا - 8  

  أمر حفظ   - زر أوفيس ) أ    

 أمر تحضير - زر أوفيس ) ب   

 جديد -زر أوفيس ) ج   

 إنهاء –زر أوفيس ) د   

 : نموذج فارغ استخدامجديد ب يقوم بإنشاء عرض - 9

  لقوالب المثبتةا) أ   
  السمات المثبتة) ب  
  فارغ وحديث) ج  
  صفحة المالحظات) د   

  : Power point)(تصنف إحدى الطرق التالية من طرق إنهاء برنامج  -10

  اختيار إغالق من زر أوفيس) أ    

  )F2(الضغط على مفتاح ) ب  

  (F3 + Alt)الضغط على مفتاح ) ج  

             

  من زر أوفيس  اختيار      ) د  

  : يتم إتباع الخطوات التاليةالختيار إنهاء  برنامج البوربوينت من زر األوفس  -11

  )F2(الضغط على مفتاح ) ج         )Enter(الضغط على مفتاح   )أ   

  )(F4 + Altالضغط على مفتاح ) د        )Delete(الضغط على مفتاح )ب  
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  : لبرنامجح لخطوات إنهاء االترتيب الصحي  –12

  زر أوفيس ثم أمر إغالق) أ    

  أمر إغالق ثم زر أوفيس) ب   

  )(F1 + Altالضغط على مفتاح ) ج   

  )F2(زر أوفيس ثم الضغط على مفتاح  ) د   

  :يدل على الرئيسةمن القائمة  اختيار  -13

  إضافة شريحة) إضافة صوت     ج) أ    

  إضافة نص) إضافة صورة    د) ب   

  : محتوى الشريحة من نصوص وصور حدة مما يلي يعد طريقة لتنسيقوا  -14

  حذف الشريحة) إضافة شريحة     ج) أ      

  تخطيط الشريحة) القوالب المثبتة    د) ب    

  

  : جديدة نضغط على           إلضافة شريحة  - 15

  تخطيط  - الرئيسةالصفحة ) أ      

  أشكال  -الصفحة الرئيسة ) ب     

  شريحة جديدة -  الرئيسةالصفحة ) ج     

  لصق – الرئيسةالصفحة ) د     
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  : الصحيح لخطوات تخطيط شريحةالترتيب   -16

 تخطيط – الرئيسةالصفحة ) أ   

  أشكال  -الصفحة الرئيسة ) ب  

  تخطيط – الرئيسةالصفحة  )ج  

  تحرير – الرئيسةالصفحة ) د  

  : إلضافة نص نضغط على -17

  صورة - إدراج  قائمة) أ   

  قصاصة فنية - قائمة إدراج ) ب  

  مربع نص -قائمة إدراج ) ج  

  مخطط - قائمة إدراج ) د  

  : علىتدل القائمة التالية  -18

  إضافة نص) أ    
  إضافة صورة) ب  
  إضافة جدول) ج  
  إضافة صوت) د   
  

  : د نوع من أنواع إضافة النصوصواحدة مما يلي يع  -19

  القصاصات الفنية) ومات التوضيحية     جالرس) أ       

  األشكال) مربع نص                د) ب      
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  : ات إضافة النص عدا واحدةاستخدامجميع ما يلي من  -20 

  ) أ      

  ) ب     

  ) ج     

  ) د     

  : والقصاصات الفنية من قائمة يمكن الحصول على الصور واألشكال -21

  الرئيسةالصفحة ) أ      

  تخطيط الصفحة) ب     

  إدراج) ج     

  عرض) د      

  : إلضافة صورة نضغط على  -22

  صورة - قائمة إدراج ) أ     

  قصاصة فنية - قائمة إدراج ) ب    

  مربع نص -قائمة إدراج ) ج    

  مخطط –قائمة إدراج ) د    
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  : الصحيح  لخطوات إضافة صورةالترتيب   -23

  تخطيط – الرئيسة الصفحة) أ      

  أشكال  -الصفحة الرئيسة ) ب     

  قصاصة فنية -قائمة إدراج ) ج     

  مربع نص - قائمة إدراج ) د     

  : على تدل األيقونة التالية   -24

  إضافة نص) أ      
  إضافة جدول) ب     
  إضافة صورة) ج     
  إضافة صوت) د     

  

  : إلضافة جدول نستخدم -25

  مة إدراجقائ) أ    

  قائمة ابدأ) ب    

  كافة البرامج) ج    

  ال شيء مما سبق ) د    

  : وخاليا بالجدول بالضغط علىيمكن إدراج صفوف  -26

  الجداول السريعة) 3إدراج جدول      ) 1      

  جدول بيانات  ) 4رسم جدول       ) 2      
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  : ىإدراج يظهر قائمة تدل عل عند إضافة جدول من قائمة -27

  تنسيق الكائن المضاف والتعديل عليه) أ     

  رسم الكائن المضاف وتغيير تنسيقه) ب   

  تنسيق الكائن المضاف وعدم التعديل عليه) ج   

  ال يمكن إجراء أي تعديل أو تنسيق عليه) د    

  : أي مكان في جهاز الكمبيوتر المقصود بعملية تحديد المكان الذي يؤدي له االرتباط في -28

  رقم الصفحة) ارتباط تشعبي          ج) أ     

  )(WordArt) بحث                  د) ب    

  : باط التشعبي يتم الضغط علىإلنشاء االرت -29

 إجراء - قائمة إدراج ) أ       

  ارتباط تشعبي - قائمة إدراج )  ب     

  إسناد ترافقي -قائمة إدراج ) ج     

  ةصور  - قائمة إدراج ) د     

  : ات إنشاء االرتباط التشعبيالترتيب الصحيح  لخطو  -30

  تخطيط – الرئيسةالصفحة ) أ       

  ارتباط تشعبي - قائمة إدراج )  ب      

  ارتباط تشعبي – الرئيسةالصفحة ) ج      

  إجراء –قائمة إدراج ) د      
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  : النقر عليها أو المرور بهايتكون لدينا عند  -31 

  ة نصإضاف) أ       

  إضافة إجراءات) ب     

  إضافة صوت) ج     

  إضافة جدول) د     

  : ند انتقالها من شريحة ألخرىتعتبر الحركات التي تحدث للشريحة ع -32

  محتوى الشرائح ) أ     

  ارتباط تشعبي    ) ب    

  المراحل االنتقالية     ) ج    

  المخطط الهيكلي) د    

  : كل ما يلي ما عداحركة على يمكن إضافة ال -33

  األشكال) النصوص       ج) أ      

  الصور) الشريحة        د) ب     

   :إلضافة حركة مخصصة على العنصر المحدد الضغط على) 34

  إضافة تأثير - حركة مخصصة  - تبويب حركات ) أ     

  إضافة تأثير  - تبويب حركات  - حركة مخصصة ) ب   

  تبويب حركات - صصة حركة مخ - إضافة تأثير ) ج   

  إضافة تأثير - تبويب حركات  - الرئيسةالصفحة ) د   
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  : تي التشغيل يمكن الضغط علىإلجراء عرض تقديمي ذا -35

  جديد -زر أوفيس ) أمر حفظ             ج - زر أوفيس ) أ      

  إنهاء - زر أوفيس ) أمر تحضير         د - زر أوفيس ) ب     

  : م الملف ونحدد نوعه في خانةديمي ذاتي التشغيل نسجل اسإلنشاء عرض تق -36   

  )(Microsoft Officeحفظ بنوع ) أ      

  show  (Power point(حفظ بنوع ) ب     

  )(WAVحفظ بنوع   )ج     

   (jpg)حفظ بنوع ) د      

 : ء عرض تقديمي ذاتي التشغيلالترتيب الصحيح لخطوات إنشا  -37

  تحديد الملف ونوعه ومكان حفظه -أمر حفظ   - زر أوفيس ) أ      

  إضافة تأثير - تبويب حركات  - الرئيسةالصفحة ) ب     

  تحديد الملف ونوعه ومكان حفظه - تخطيط  – الرئيسةالصفحة ) ج     

  أمر حفظ - تحديد الملف ونوعه ومكان حفظه  - زر أوفيس ) د      

  : ر للعرض التقديمي نضغط علىإلجراء كلمة مرو  -38

  أمر حفظ        - زر أوفيس ) أ       

  أمر تحضير - زر أوفيس ) ب      

  جديد -زر أوفيس ) ج      

  إنهاء –زر أوفيس ) د      

  



- 173 - 

 

  : قديمي نختار من قائمة تحضيرإلنشاء كلمة مرور للعرض ت -39
  

  فحص مستند) أ 

  إضافة توقيع رقمي) ب

  تشفير مستند) ج

  وضع عالمة كنهائي) د

  

  : اء كلمة مرور للعرض تقديميتيب الصحيح إلنشالتر -40
  

  تحديد كلمة سر - أمر تحضير  - تشفير مستند  - زر أوفيس ) أ 

  تحديد كلمة سر - تشفير مستند  - أمر تحضير  - زر أوفيس ) ب

  تحديد كلمة سر -أمر تحضير  -إضافة توقيع رقمي  - زر أوفيس ) ج

  أمر حفظ - سر  تحديد كلمة - وضع عالمة كنهائي  - زر أوفيس )  د
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  )3(ملحق رقم 

  جدول مواصفات االختبار
  

  :لتحديد األوزان النسبية، وعدد األسئلة في جدول المواصفات، ينبغي مراعاة اآلتي

  .طبيعة المادة الدراسية، واألهداف التعليمية التي حددتها. 1

  .المدة الزمنية التي سيستغرقها تدريس كل موضوع دراسي. 2

  .لطالبات فيما يتعلق بالمستوى الدراسي والمرحلة العمريةخصائص ا. 3

  .نوع الفقرات االختبارية التي ستستخدم لقياس األهداف. 4

  .المستوى المعرفي لألهداف. 5

  .ترتيب الموضوعات حسب أهميتها. 6

  خطوات بناء جدول المواصفات 

  .يهاتحديد موضوعات المادة الدراسية التي يراد قياس تحصيل الطالب ف• 

  .تحديد عدد الحصص الالزم لتدريس كل موضوع• 

  : تحديد الوزن النسبي لموضوعات المادة الدراسية، ويمكن االستفادة في ذلك من المعادلة التالية• 

  100× = الوزن النسبي ألهمية الموضوع 

المسـتويات تحديد األهداف السلوكية المراد قياس مدى تحققها لدى الطالب في المادة الدراسية فـي • 
  .المختلفة

  :تحديد الوزن النسبي لألهداف السلوكية بمستوياتها المختلفة، ويمكن االستفادة من المعادلة التالية• 

  100× = الوزن النسبي لألهداف في مستوى معين

تحديـــد العـــدد الكلـــي ألســـئلة االختبـــارات علـــى ضـــوء الـــزمن المتـــاح لإلجابـــة، ونـــوع األســـئلة وعمـــر • 
  .غير ذلك من المتغيرات المؤثرة إلىالطالبة، 
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تحديد عدد األسئلة كل موضوع في كل مستوى من مستويات األهـداف ويمكـن االسـتفادة فـي ذلـك • 
  :من المعادلة التالية

الــوزن النســبي ×الــوزن النســبي ألهميــة الموضــوع×العــدد الكلــي لألســئلة= عــدد أســئلة الموضــوع
  ألهداف الموضوع 

وضــوع لكــل مســتوى فــي كــل مســتوى مــن مســتويات األهــداف ويمكــن تحديــد درجــات أســئلة كــل م• 
  :االستفادة في ذلك من المعادلة

ــة لالختبــار= درجــة أســئلة الموضــوع ــة الموضــوع×الدرجــة النهائي ــوزن النســبي ألهمي الــوزن ×ال
  .النسبي ألهداف الموضوع

  تحديد الوزن النسبي للموضوع

 يالوزن النسب عدد الصفحات عدد الحصص الموضوعات م
 %8.3 2 2 برنامج البوربوينت 1
 %8.3 2 2 مكونات شاشة لبوربوينت 2
 %8.3 2 2 طرق معاينة العرض التقديمي 3
 %8.3 2 2 خطوات إنهاء البرنامج 4
 %8.3 2 2 إضافة شريحة جديدة 5
 %8.3 2 2 إضافة النصوص 6
 %8.3 2 2 إضافة رسوم 7
 %8.3 2 2 إضافة جداول 8
شعبي على إنشاء ارتباط ت 9

 اإلنترنت
2 2 8.3% 

محتوى  إلىإضافة الحركة  10
 الشرائح

2 2 8.3% 

إنشاء عرض تقديمي ذاتي  11
 التشغيل

2 2 8.3% 

إنشاء كلمة مرور للعرض  12
 التقديمي

2 2 8.3% 

 %100 24 24 المجموع 
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  تحديد الوزن النسبي لألهداف السلوكية

مهارات  تطبيق فهم تذكر مستويات األهداف
 لياع

 مجموع

 40 4 4 3 3 عدد األهداف 
 %100 %33.3 %33.3 %8.3 %25.2 الوزن النسبي

  

  

  )البنود االختبارية(تحديد عدد أسئلة الموضوع          

  

  

                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  م
  

 

  األهداف
 

  الموضوع
 

مهارات  تطبيق فهم تذكر
 عليا

 مجموع

 3 1 1  1 برنامج البوربوينت 1
 3 1 1  1 مكونات شاشة لبوربوينت 2
 3 1 1  1 طرق معاينة العرض التقديمي 3
 3 1 1  1 رنامجخطوات إنهاء الب 4
 4 1 1 1 1 إضافة شريحة جديدة 5
 4 1 1 1 1 إضافة النصوص 6

 3 1 1  1 إضافة رسوم 7
 4 1 2  1 إضافة جداول 8
إنشاء ارتباط تشعبي على  9

 اإلنترنت
1  1 2 4 

محتوى  إلىإضافة الحركة  10
 الشرائح

1  1 1 3 

إنشاء عرض تقديمي ذاتي  11
 التشغيل

1  1 1 3 

شاء كلمة مرور للعرض إن 12
 التقديمي

 1 1 1 3 

 40 13 13 3 11  المجموع 
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)4(ملحق رقم   
 مفتاح إجابات اإلختبار

 
رقم 
  السؤال

رقم   اإلجابات
  السؤال

  اإلجابات
  د  ج  ب  أ  د  ج  ب  أ

1 *    21   *  

2    * 22 *    

3 *    23   *  

4  *   24  *   

5 *    25 *    

6    * 26 *    

7    * 27  *   

8   *  28 *    

9   *  29  *   

10 *    30  *   

11    * 31  *   

12 *    32   *  

13   *  33  *   

14    * 34 *    

15   *  35 *    

16   *  36  *   

17   *  37 *    

18 *    38  *   

19    *   39   *  

20       * 40  *    

 
 
 

�������  
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)5( ملحق رقم  
ةاإللكترونيقائمة مهارات تصميم الدروس   

 

 تعريف المهارة اسم المهارة  رقم
:خطواتخطوات  لفتح برنامج البوريوينت وتتضمن هذه ال مهارة فتح برنامج البوربوينت 1   

 Power point2007) – (Microsoft Office)(  -كافة البرامج  -قائمة ابدأ 
  :خطوات  إلنشاء العرض التقديمي جديد وتتضمن هذه الخطوات مهارة إنشاء العرض التقديمي  2

فـارغ وحـديث، ( نختار طريقة اإلنشاء  -نضغط على أيقونة جديد  -ننقر زر أوفيس 
 الضغط على زر إنشاء -) المثبتة  القوالب المثبتة، السمات

مهارة معاينة العرض  3
 التقديمي

 -قائمـة عــرض : خطـوات  لطـرق معاينــة العـرض التقــديمي وتتضـمن هـذه الخطــوات 
  عادي ، فارز شرائح ، عرض شرائح ، صفحة   (اختيار طريقة العرض التقديمي 

 ).المالحظات   
  :برنامج البوريوينت وتتضمن هذه الخطوات خطوات إلنهاء مهارة خطوات إنهاء البرنامج 4

أو النقــر علــى زر ) F4 + Alt(اختيــار إغــالق مــن زر أوفــيس أو ضــغط مفتــاحي 
 .الموجود أعلى يسار الشاشة×  إغالق 

  :خطوات إلضافة شريحة جديدة وتتضمن هذه الخطوات مهارة إضافة شريحة جديدة 5
 .شريحة جديدة - الرئيسةقائمة الصفحة 

 – الرئيسةقائمة الصفحة : خطوات لتغيير تخطيط الشريحة وتتضمن هذه الخطوات تغيير تخطيط الشريحة مهارة 6
 .تخطيط

 إلىمهارة إضافة نصوص  7 
 :الشريحة

  :الشريحة وتتضمن هذه الخطوات إلىخطوات إلضافة نصوص 
 )word Art(نختار مربع نص أو  -ها استخدامنختار األداة المراد  -قائمة إدراج 

  :الشريحة وتتضمن هذه الخطوات إلىخطوات  إلضافة نصوص  مهارة إضافة رسوم  8 
 .صورة –ها استخدامنختار األداة المراد  -قائمة إدراج 

 -قائمة إدراج : الشريحة وتتضمن هذه الخطوات إلىخطوات  إلضافة نصوص  :مهارة تكوين جدول 9
 .هااستخدامنختار األداة المراد 

  :خطوات إلنشاء ارتباط تشعبي وتتضمن هذه الخطوات :ء ارتباط تشعبيمهارة إنشا 10
ســيظهر مربــع حــواري نحــدد المكــان الــذي يــؤدي لــه  -ارتبــاط تشــعبي -قائمــة إدراج 

 .االرتباط في أي  مكان في بجهاز الكمبيوتر
 إلىمهارة إضافة حركة  11

نصوص ، ( محتوى الشرائح 
 )أشكال ، صورة 

  :تشعبي وتتضمن هذه الخطواتخطوات إلنشاء ارتباط 
نحـدد الشـكل أو الـنص الـذي نريـد إضـافة  -حركـة مخصصـة  -نفتح تبويب حركـات 

 .نختار نوع الحركة ووقت حدوث الحركة -نختار إضافة تأثير  -حركة عليه 
مهارة إنشاء عرض تقديمي  12

 ذاتي التشغيل 
  :خطوات إلنشاء ارتباط تشعبي وتتضمن هذه الخطوات

سيظهر مربع حوار نكتب فيـه اسـم الملـف ونوعـه ومكـان  -األمر حفظ  -زر أوفيس 
نسجل اسم الملف في خانـة اسـم الملـف ثـم نحـدد نوعـه فـي خانـة حفـظ بنـوع   -حفظه 

 .نضغط زر حفظ وبهذا يكون الطالب قد انشأ ملف ذاتي التشغيل -
مهارة إنشاء كلمة مرور  13

 :للعرض التقديمي
  :ي وتتضمن هذه الخطواتخطوات إلنشاء ارتباط تشعب

نضــغط زر  -فيهـا نحـدد كلمـة المـرور  -تشـفير مسـتند  -أمـر تحضـير -زر أوفـيس 
 .ثم نضغط موافق -ستظهر نافذة لتأكيد كلمة المرور  -موافق 
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  )6(ملحق رقم
 بطاقة المالحظة

  غـزة                                 -الجامعة اإلسالمية
 ـعليـا عـمادة الدراســــات الـ
  ــربيـــةــكليــــــــــــــــــــة التــــــــــــ

  تدريسالالمنــاهج وطرق 
 

  بطاقة مالحظة أداء طالبات كلية التربية لمهارات دروس البوربوينتتحكيم : الموضوع
  

  حفظه اهللا/ ....................................................................... السيد 

  م عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسال
  

  : بإعداد دراسة لنيل درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس تحمل عنوان سوزان حمادة /تقوم الباحثة 
  

ة لدى طالبات كلية اإللكترونيفاعلية المنتديات التعليمية الحرة والمضبوطة في تنمية مهارات تصميم الدروس 
  زةالتربية بالجامعة اإلسالمية بغ

 اسـتخدامب، واستلزم ذلك إعداد بطاقة مالحظـة لقيـاس أداء طالبـات كليـة التربيـة لمهـارات دروس البوربوينـت
شــكل مــن أشــكال التعلــيم : " ومــن الجــدير بالــذكر أن المنتــديات التعليميــة هــي، المنتـديات التعليميــة الحــرة والمضــبوطة

إّال أنهـا تعتبـر أداة ، حـد مـا مجموعـات المحادثـة إلـىبه تشـ  -غير المتزامن عبارة عن مجموعـات النقـاش اإللكتروني
وتعمــل علــى  تبـادل األفكــار بـين كافــة المتعلمــين عـن بعــد وفــي ، مـن أدوات االتصــال غيـر المباشــرة  والمعلــم كموجـه

األوقـــات التـــي يرونهـــا مناســـبة لهـــم، وتقـــدم تغذيـــة مرتـــدة مـــن المعلـــم أو بقيـــة المعلمـــين حـــول موضـــوع أو مســـألة مـــن 
  .رر، وتساعد على إجراء جلسات عصف ذهني غير متزامن بين المتعلمين والمعلمالمق

: ثانيــاً ، واجهــة البرنــامج: أوالً : فقــرة موزعــة علــى تســعة مجــاالت هــي) 47(هــذه البطاقــة مــن تتكــون حيــث

ة تكـوين مهـار : خامسـاً ، مهـارة إضـافة رسـومات توضـيحية: رابعـاً ، مهـارة إضـافة نصـوص: ثالثـاً ، مهارات فتح البرنامج
مهــارة إنشــاء : ثامنــاً ، محتــوى الشــرائح إلــىمهــارة إضــافة حركــة : ســابعاً ، مهــارة إنشــاء ارتبــاط تشــعبي: سادســاً ، جــدول

  .مهارة إنشاء كلمة مرور للعرض التقديمي: تاسعاً ، عرض تقديمي ذاتي
  :لذا أرجو من سيادتكم التفضل لتحكيم البطاقة وذلك من حيث 

  .للهدف التي أعدت من أجلهمدى مالئمة فقرات البطاقة  -
  .مدى الدقة في صياغة  فقرات البطاقة -
  .إضافة وحذف  وتعديل ما ترونه مناسبا -

  : ...........................................................اسم  المحكم
 : .........................................................الدرجة العلمية

  ...........................................................: .مكان العمل
  وتفضلوا بقبول جزيل الشكر والتقدير               

                                               

  الباحثة                                                                    
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  غـزة                                 -جامعة اإلسالمية ال

 عمادة الدراســـــــــات العليــا 
  ــربيــةـــكليـــــــــــــــــة التــــــــــــــــ
  تدريسالالمنــــاهج وطــرق 

  
  بطاقة مالحظة

يمية الحرة المنتديات التعل استخدامأداء طالبات كلية التربية لمهارات دروس البوربوينت ب
  والمضبوطة

   :المالحظة أختي �
  وبركاته اهللا ورحمة عليكم السالم                                                

فاعلية المنتديات التعليمية  ":بعنوان وطرق التدريس جھالمنا في الماجستير درجة لنيل دراسة بإجراء الباحثة تقوم
   "ة لدى طالبات كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة اإللكترونيصميم الدروس الحرة والمضبوطة في تنمية مهارات ت

المنتديات  استخدامعلى أداء الطالبات لمهارات البوربوينت ب للتعرف بطاقة مالحظة  الغرض لهذا الباحثة أعدت وقد
، واجهة البرنامج: أوالً : جاالت هيفقرة موزعة على تسعة م) 47(من المقياس هذا يتكون التعليمية الحرة والمضبوطة حيث

مهارة : خامساً ، مهارة إضافة رسومات توضيحية: رابعاً ، مهارة إضافة نصوص: ثالثاً ، مهارات فتح البرنامج: ثانياً 
مهارة : ثامناً ، محتوى الشرائح إلىمهارة إضافة حركة : سابعاً ، مهارة إنشاء ارتباط تشعبي: سادساً ، تكوين جدول

  .مهارة إنشاء كلمة مرور للعرض التقديمي: تاسعاً ، مي ذاتيإنشاء عرض تقدي
  .منه الهدف حتى يتحقق وصدق بأمانة فقراته عن تجيبي أن منك نرجو فقط، لذا البحث العلمي أجل من ضعتو    

  :التعليمات �

 وحياديـة، بدقـة الشخصـي، رأيـك تعبـر عـن التي الخانة أمام (X)عالمة  ضعي ثم مجال، بكل الخاصة العبارات جيداً  اقرئي
  .رأيك عن تعبر طالما صحيحة وٕانما العبارة خاطئة، وأخرى صحيحة عبارة ال توجد بأنه علماً 
  :عليها الموافقة درجة عن عبارة لكل المقابل التدرج ويعبر

 
  .دائماً  معك تتفق العبارة كانت إذا: كبير جداً   -
  .غالباً  معك تتفق العبارة كانت إذا: كبير  -
  .تقرري أن تستطيعين وال عليك تنطبق ال العبارة كانت ذاإ: متوسط  -
  .غالباً  معك تتفق ال العبارة كانت إذا :صغير  -
  .      دائمًا  معك تتفق ال العبارة كانت إذا :صغير جداً   -

                            
تعاونك                                                                                                                        حسن لك شاكرين                                                                                          

  سوزان حمادة/ الباحثة 
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 مدى تمثيل الفقرة الفقرة المحور

 صغير متوسط بيرك  
 ةاإللكترونيمهارة تصميم الدروس : أوًال 

  
  

مهارة تصميم الدروس 
 ةاإللكتروني

    تحدد االهداف الخاصة بالدرس

    تصيغ االهداف صياغة واضحة وصحيحة

    توضح المفاهيم االساسية الموجودة بالدرس

    تجهز المصادر الصوتية

    تجهز المصادر الصورية

    هز المصادر النصيةتج

 واجهة البرنامج: ثانيًا 
  
  
  
  
  

  واجهة 
 البرنامج

    تميز بين األيقونات الموجودة على شريط التبويب

تتعامل مع كل قائمة موجودة على شريط التبويـب 
 وخصائصها عند التطبيق

   

    تميز بين األيقونات من فئة أزرار المعاينة

    س تتعامل مع أوامر زر أوفي

    تميز بين األوامر الموجودة ضمن األوفيس

    تفرق بين خصائص عرض مكونات البوربوينت

    تخصص شريط االوامر على شريط التبويب

�� ا��ر���� وإ���: ثالثًا � ���رات 
  

  
  فتح البرنامج  مهارات

 وٕاغالقه

    تتبع الخطوات الصحيحة لفتح البرنامج بوربوينت 

    امتداد ملف البوربوينتتحدد 

    تفتح عرض تقديمي سابق

    تعاين العرض التقديمي

    تنهي برنامج البوربوينت بطريقة صحيحة

 مهارة إضافة نصوص : رابعًا 
  

مهارة إضافة 
 نصوص

    تميز بين شريط القوائم

     تضيف نص بواسطة مربع النص

    WordArtتضيف نص بواسطة أمر 

    حكم بخصائص وتنسيق الخط المضافتت
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 مدى تمثيل الفقرة الفقرة المحور
 صغير متوسط بيرك  

 مهارة إضافة رسومات توضيحية: خامسًا 
  
  
  

مهــــــــــــارة 
إضــــــــــافة 
رســــومات 
 توضيحية

تميـــز بـــين األوامـــر الموجـــودة ضـــمن شـــريط التبويـــب الخاصـــة 
 بإدراج 

   

    تحدد مكان الرسوم المضافة

    تضيف صورة فوتوغرافية

    تطبق إضافة رسوم من نوع قصاصات فنية

    تطبق إضافة رسوم من نوع األشكال

    تطبق إضافة رسوم من نوع المخطط الهيكلي

    تتحكم على المخطط الهيكلي بعد إضافته

    تطبق إضافة رسوم من نوع الرسم البياني

    تتحكم في اعداد مخطط الرسم البياني بعد إضافته

 مهارة تكوين جدول: سادسًا 
  

مهارة 
تكوين 

 دولج

تميـــز بـــين االوامـــر الموجـــودة ضـــمن شـــريط التبويـــب الخاصـــة 
 بإدراج جدول

   

    تتحكم في دمج الخاليا مع بعضها البعض

    تتحكم بعدد الصفوف واألعمدة

    تنسق الجدول وما يحتويه من نصوص

 مهارة إنشاء ارتباط تشعبي: سابعًا 
  

مهــــــــــــارة 
إنشـــــــــــاء 
ارتبـــــــــــاط 

  تشعبي
مهــــــــــــارة 
إنشـــــــــــاء 

اط ارتبـــــــــــ
  تشعبي

  
 

تميـــز بـــين االوامـــر الموجـــودة ضـــمن شـــريط التبويـــب الخاصـــة 
 بإنشاء ارتباط تشعبي

   

    تربط بين شريحة وشريحة اخرى في نفس العرض

    تحدد المكان الذي يؤدي له االرتباط في جهاز الكمبيوتر

تضــــيف إجــــراءات للــــتحكم بالعديــــد مــــن الخيــــارات عنــــد النقــــر 
 عليها 

   

    وت مع اإلجراءتضيف ص

    تضيف ارتباط تشعبي مع اإلجراء

    تحدد وقت لحدوث اإلجراء
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 مدى تمثيل الفقرة الفقرة المحور
 صغير متوسط بيرك  

 محتوى الشرائح إلىمهارة إضافة حركات : ثامناً 

  
مهــــارة إضــــافة حركــــة 

 محتوى الشرائح إلى

    تميز بين حركة العنصر وحركة الشريحة

    تحدد الشكل أو النص الذي يريد إضافة الحركة عليه

    ار إضافة تأثير ويحدد نوعهتخت
    تحدد اتجاه الحركة ومستوى الحركة

 مهارة إنشاء عرض تقديمي ذاتي: اً تاسع
  
  

مهـــارة إنشـــاء عـــرض 
 تقديمي ذاتي

تميــــز بــــين االوامــــر الموجــــودة ضــــمن شــــريط التبويــــب 
 الخاصة بإنشاء عرض تقديمي ذاتي

   

    تحدد اسم الملف ونوعه ومكان حفظه
    ملف بالخطوات الصحيحةتحفظ ال

    تستخدم قوالب العرض الجاهزة
    تتحكم في خصائص تصميم العرض

 مهارة إنشاء كلمة مرور للعرض التقديمي: اً عاشر 
  

مهـــــارة إنشـــــاء كلمـــــة 
مـــــــــــــرور للعـــــــــــــرض 

 التقديمي

تميــــز بــــين االوامــــر الموجــــودة ضــــمن شــــريط التبويــــب 
 الخاصة بإنشاء كلمة مرور للعرض التقديمي

   

    تختار أمر تحضير من القائمة الصحيحة
    تختار تشفير المستند من القائمة الصحيحة

    تحدد كلمة مرور مع تأكيدها

 مهارة التنسيق : أحد عشر 
  
  

  مهارة
 التنسيق

ـــــه وحجـــــم خـــــط  ـــــوان ولون ـــــين حجـــــم خـــــط العن ـــــز ب تمي
 المحتوى ولونه

   

    لواحدةتحدد عدد الكلمات او االسطر في الشريحة ا
    تالئم بين لون خط النص مع لون الشريحة

    ترقم الشرائح
    تختار لون مناسب للشريحة

  

�������  
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  )7(ملحق رقم 
  أسماء المحكمين

  

  
  

�������  
  
  
  
  

  
  

 مكان العمل الدرجة العلمية اسم المحكم الرقم
 جامعة األقصى أستاذ مشارك  حسن النجار. د 1
 الجامعة االسالمية أستاذ مشارك محمد أبو شقير. د 2
 الجامعة اإلسالمية أستاذ مشارك توفيق برهوم. د 3
 جامعة األقصى أستاذ مساعد رحمة عودة. د 4
 الجامعة اإلسالمية أستاذ مساعد محمود الرنتيسي. د 5
 الجامعة اإلسالمية أستاذ مساعد مجدي عقل. د 6
 جامعة األمة أستاذ مساعد ادهم بعلوجي. د  7
 جامعة القدس المفتوحة ماجستير الطيبيطارق . أ 8
 كلية الزيتونة ماجستير سحر سّمور. أ  9
 جامعة القدس المفتوحة ماجستير مهند عّياش. أ 10
 جامعة القدس لمفتوحة ماجستير سامي حنونة. أ 11
 الجامعة االسالمية ماجستير رواد حماد. أ 12
 الجامعة االسالمية ماجستير بالل النبريص. أ 13
 الجامعة اإلسالمية ماجستير منير حسن. أ 14
 الجامعة االسالمية بكالوريس الصّباغ أمجد. أ 15
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The researcher made sure that the three groups were uniform in 
terms of age and  achievement in instructional technology course. 

          The researcher used two approaches :  

          The first is the descriptive analytical approach as the researcher 
conducted  a content analysis of the PowerPoint lessons to list the 
electronic lessons' designing skills . The second  is the experimental 
approach as the researcher implemented a pre and post administration of 
the study tools on the three groups. The first experimental group receiver 
instruction based  on free forums. The second received instruction via 
controlled forums whereas the control group received traditional 
instruction. 

Findings 

1- There are statistically significant differences in the post test in favor 
of the controlled forums and this indicates that using instructional 
forums in teaching the PowerPoint lessons were more effective and 
more positive than teaching them using the traditional method 

2- The statistical results of measuring the students' electronic designing 
skills indicated that the mean scores of the controlled instructional 
forum were higher than those of the free instructional forums and the 
traditional methods .This shows the positive effect brought about by 
instructional forums on the acquisition of the electronic lesson 
designing skills among the subjects enrolled in the instructional 
technology course. 
 

       The researcher recommended activating the role of technology in 
the teaching process with special emphasis on instructional forums as 
these proved to have a positive cognitive impact which leads to 
improving self learning skills among students and the instructional 
outcomes as well 

      In the light of the study finding as, the researcher suggests 
conducting studies to investigate the impact of instructional forums on 
developing creative thinking besides doing researches to explore the 
impact  and effectiveness of instructional forums on developing 
cooperative learning and instilling values and positive attitudes. 

 

�������  
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Abstract  
  

The study aimed at identifying the effectiveness of free and 
controlled instructional forums on developing the electronic lesson 
designing skills of education faculty female students at the Islamic  
university in Gaza . The study problem was stated in the following major 
question : 

 What is the effectiveness of free and controlled instructional forums 
on developing electronic lesson designing skills of education faculty female 
students at the Islamic  university in Gaza ? 

         The following minor questions emanated from the above major one:  

1.  What are the free and controlled instructional forums that can be used in 
developing the electronic lesson designing sills ?   

2. What are the electronic lesson designing skills that need to developed 
among education faculty female students at the Islamic  university in 
Gaza?  

3.  Are there statistically significant differences in  the mean scores of the 
students' performance in the cognitive test of the electronic lesson 
designing skills attributable to the teaching method( free forum- 
controlled forum- traditional)?  

4.  Are there statistically significant differences in  the mean scores of the 
students' performance on the observation checklist of the electronic 
lesson designing skills  attributable to the teaching method ( free forum- 
controlled forum- traditional)? 

To answer these questions , the researcher designed the study tools 
which were a 40- item cognitive test, and an observation checklist to 
measure the electronic lesson designing skills . Then the researcher ensured 
the validity ,reliability ,and applicability of the study instruments 

The researcher constructed power point lessons and loaded them on 
the instructional forum. She also selected three sections of female students 
of education faculty at the Islamic university enrolled in the instructional 
technology course. 

 The first experimental group consisted of (17), the second 
comprised (25) while the control group included (16). 
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