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ُقِل الرُّوُح  َويَْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوحِ  ﴿

ن  ِمْن أَْمِر َرب ِي َوَما ُأوتِيُتم م ِ

 ﴾ اْلِعْلِم إِلاَّ َقِليلا  
 ﴾ 85:الإسراء ﴿
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 الهداء
 .... رمحه هللا...  روح وإدلي إحلبيب إ ىل

ىل  أ يم إحلنون ....أ طال هللا يف معرها إ 

ىل  أ رض فلسطني عىل اأ روإح إلشهدإء مجيع   إ 

ىل  زوجيت وأ بنايئ إل عزإء إ 

 ا أ دإهمم هللاإ خويت وأ خوإيت مجيع   إ ىل

 أ هدي مثرة هذإ إجلهد إملتوإضع 

 وجل أ ن يتقبهل مين وأ سأ ل إملويل عز  

 نه مسيع قريب جميب إدلعوإتإ  
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 شكر وتقدير

خوانه  ,الحمد هلل  رب العالمين  والصالة والسالم على رسوله الكريم وآله وصحبه أجمعين وا 
 من األنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصالة وأتم التسليم.

إال أن أتقدم  ال يسعني ]40النمل: [ ﴾ َوَمن َشَكَر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسهِ  ﴿ امتثااًل لقوله تعالي

بوقته  ى  عللم يبخل  ل/ محمد أبو شقير الذيالدكتور الفاض ىإل بجزيل الشكر والعرفان واالمتنان
رشاد من أجل ما قدم لي من إ ىوعل ,وجهده وخبرته في أساليب البحث العلمي شراٍف كريم ونصٍح وا 

رأسهم  ىوعل ,زمالئي األعزاء ىوأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إل تمام الرسالة بشكلها النهائي, كماإ
 وجميع من ساعدني في إتمام هذه الدراسة. عاشور, والدكتور حامد ,الدكتور إبراهيم صرصور

جميع أفراد أسرتي لما عانوه معي  ىوالتقدير, واالعتراف بالجميل إل وأتوجه بخالص الشكر
لطوال إعدادي لهذه الدراسة,  وقتًا  ى, أو أمضاا, أو بذل جهدً كل من شجعني أو قدم لي نصحً  ىوا 

 الدراسة, فجزاهم هللا خير الجزاء.نجاز هذه إطريق  ىعل

في تحكيم  اا ومشكورً ا طيبً لسادة المحكمين الذين بذلوا جهدً وال أنسي أن أتقدم بالشكر ل
وقسم المناهج وطرق التدريس في  ,أدوات هذه الدراسة, وأخص بالذكر زمالئي في قسم الحاسوب

 .جامعة األقصى

وأخيرًا أرجوا أن أكون قد وفقت في تحقيق الغرض المنشود من هذه الدراسة, فهي كأي 
ن قصرت  ت  قـ  فو  عمل إنساني ال يخلو من نقص أو قصور, فإن    فمني فمن هللا سبحانه وتعالي, وا 

والبشر ينتابهم الضعف والقصور, والحمد هلل الذي تفرد لنفسه  اومن الشيطان, فلست إال بشرً 
 ى جميع البشر.بالكمال, وجعل النقص سمة تستولي عل

 الباحث                                                                            

 رياض سمير مطر                                                   
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 لخص الدراسةم

 لكتروني واألسلوب المعرفي علىاإل أثر التفاعل بين نمطين للتعلم لبيانهدفت هذه الدراسة 
في السؤال  , وقد تحددت مشكلة الدراسةطلبة جامعة األقصى بغزة  تنمية المهارات الحاسوبية لدى

                                                                                                                               الرئيس التالي:

تنمية المهارات الحاسوبية  لكتروني واألسلوب المعرفي علىال  ما أثر التفاعل بين نمطين للتعلم
 :اآلتية؟ ويتفرع منه األسئلة الفرعية طلبة جامعة األقصى بغزة  لدى

لمساق مهارات حاسوبية في جامعة  تنميتها لدى الطلبة الدارسينما المهارات الحاسوبية المراد  -1
 األقصى بغزة ؟

في بيئة التعلم القائم متزامن( )متزامن/ غير  لكترونيتصميم التعليمي ألنماط التعلم اإلالما  -2
 ؟على الويب

 تنمية الجانب المعرفي فيمتزامن(  غير لكتروني )متزامن/تعلم اإللل نينمطهل يوجد أثر ل -3
 طلبة جامعة األقصى بغزة ؟ للمهارات الحاسوبية لدى

األدائي تنمية الجانب  فيمتزامن( ين للتعلم اإللكتروني )متزامن/ غير نمطهل يوجد أثر ل -4
 طلبة جامعة األقصى بغزة ؟ للمهارات الحاسوبية لدى

تنمية الجانب  في لألسلوب المعرفي )مستقل/ معتمد( على المجال اإلدراكيهل يوجد أثر  -5
 طلبة جامعة األقصى بغزة ؟ للمهارات الحاسوبية لدى المعرفي

األدائي تنمية الجانب  في على المجال اإلدراكي)مستقل/ معتمد(  سلوب المعرفيهل يوجد لأل -6
 طلبة جامعة األقصى بغزة ؟ للمهارات الحاسوبية لدى

 واألسلوب المعرفي )متزامن/ غير متزامن( لكترونيتفاعل بين نمطين للتعلم اإليوجد أثر لل هل -7
 الحاسوبية لدى للمهارات الجانب المعرفيفي تنمية  اإلدراكيالمجال  على)مستقل/ معتمد( 

 طلبة جامعة األقصى بغزة ؟

 واألسلوب المعرفي )متزامن/ غير متزامن( لكترونيهل يوجد أثر للتفاعل بين نمطين للتعلم اإل -8
 المجال اإلدراكي في تنمية الجانب األدائي للمهارات الحاسوبية لدى على)مستقل/ معتمد( 

 طلبة جامعة األقصى بغزة ؟

 



 و
 

ولإلجابة عن هذه األسئلة قام الباحث بإعداد قائمة بالمهارات الحاسوبية المتضمنة في   
متزامن( غير متزامن/) لكترونيتصميم التعليمي ألنماط التعلم اإلالر ختياوامساق مهارات حاسوبية, 

الجانب ختبار ات الدراسة والتي تمثلت ببناء اإعداد أدو  ثمً  ومن  , في بيئة التعلم القائم على الويب
( فقرة , 50) منهما من ل  ك   ن  و  تك  حيث    ,للمهارات الحاسوبية الجانب األدائيوبطاقة تقييم  ,المعرفي

وذلك من  ,الشرقاوي  ركما استخدم الباحث اختبار األشكال المتضمنة )الصور الجمعية( للدكتور أنو 
ثبات مستقلين ومعتمدين على المجال اإلدراكي, وبعد التحقق من صدق و  أجل تقسيم الطلبة إلى

جانب األدائي للمهارات ال من اختبار الجانب المعرفي, وبطاقة تقييم أدوات الدراسة, تم تطبيق ك ل  
الدراسة بطريقة عشوائية بحيث الباحث عينة  روقد اختا على مجموعات الدراسة, ابعدي   الحاسوبية

) والتي درست بنمط  التجريبية األوليالمجموعة  ,يتوزع أفراد العينة على المجموعتين التجريبيتين
متزامن( ال لكتروني غيردرست بنمط التعلم اإل يوالت لكتروني المتزامن( والتجريبية الثانية )التعلم اإل

( طالبة من طالبات جامعة األقصى المسجالت لمساق مهارات 44) وقد بلغ عدد طالبات العينة
 الدراسة, وقد استخدم الباحث وفًقام حيث طبقت 2014/2015حاسوبية للفصل الدراسي الثاني 

        لطبيعة الدراسة منهجين هما:                       

واستخراج قائمة المهارات  ,مساق مهارات حاسوبية محتوي  وذلك لتحليل المنهج الوصفي التحليلي: -1
 .الحاسوبية المتضمنة

المجموعتين التجريبيتين )المجموعة  ذي التجريبي الباحث على المنهجاعتمد المنهج التجريبي:  -2
لثانية والتي المجموعة التجريبية او), (المتزامن اإللكتروني التي درست بنمط التعلم التجريبية األولي

 , وذلك في الكشفدراسةلل مالئمةألنه األكثر متزامن( ال غيراإللكتروني درست بنمط التعلم 
لمهارات واألسلوب المعرفي في تنمية ا ,لكترونيأثر التفاعل بين نمطين للتعلم اإل على والتعرف

)متزامن/غير  لكترونيلتفاعل بين نمطي التعلم اإلأثر ا التعرف علىالكشف و الحاسوبية, ثم 
 .المجال اإلدراكي على)مستقل/ معتمد( من( واألسلوب المعرفي متزا

أظهرت  ألدوات الدراسة درجات التطبيق البعدي على وبعد تطبيق المعالجات اإلحصائية
 النتائج ما يلي:

 بين متوسطات درجات طلبة(  α ≤ 0.01) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  وجود -1
للمهارات  الجانب المعرفي البعدياختبار في  )متزامن/غير متزامن(المجموعتين التجريبيتين



 ز
 

متزامن( لصالح غير متزامن/لكتروني )ط التعلم اإلالتأثير األساسي لنم ترجع إلى الحاسوبية
 المتزامن. لكترونيالتعلم اإلنمط  درست من خالل استخدامالمجموعة التجريبية التي 

بين متوسطات درجات (  α ≤ 0.01)  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  جودعدم و  -2
البعدي  اختبار الجانب المعرفي دراكي فيالمجال اإل والطلبة المعتمدين على الطلبة المستقلين

 المتبع. التأثير األساسي لألسلوب المعرفي ترجع إلىللمهارات الحاسوبية 
طلبة بين متوسطات درجات (  α ≤ 0.01) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  وجود -3

للمهارات  الجانب المعرفي البعدياختبار في  )متزامن/غير متزامن( المجموعتين التجريبيتين
متزامن( المستخدم )متزامن/ غير لكتروني ط التعلم اإلنمأثر التفاعل بين  ترجع إلى الحاسوبية

المعتمدين في نمط التعلم لصالح )مستقل/ معتمد( على المجال اإلدراكي  واألسلوب المعرفي
 لكتروني غير المتزامن.لكتروني المتزامن, والمستقلين في نمط التعلم اإلاإل
 بين متوسطات درجات طلبة(  α ≤ 0.01) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  وجود -4

التطبيق البعدي لبطاقة تقييم الجانب األدائي في  )متزامن/غير متزامن( المجموعتين التجريبيتين
متزامن( متزامن/غير لكتروني )ط التعلم اإلالتأثير األساسي لنم ترجع إلى للمهارات الحاسوبية

 لكتروني المتزامن.التعلم اإلنمط لصالح المجموعة التجريبية التي تستخدم 

بين متوسطات درجات كل من (  α ≤ 0.01) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  وجود -5
الجانب  التطبيق البعدي لبطاقة تقييم  المجال اإلدراكي في ىالطلبة المستقلين والطلبة المعتمدين عل

 لبةولصالح الط ,المتبع التأثير األساسي لألسلوب المعرفي للمهارات الحاسوبية ترجع إلىاألدائي 
 المستقلين عن المجال اإلدراكي.

 طلبةبين متوسطات درجات (  α ≤ 0.01) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  وجود -6
 األدائي الجانبالتطبيق البعدي لبطاقة تقييم  في )متزامن/غير متزامن( المجموعتين التجريبيتين

واألسلوب المعرفي  المستخدم لكترونيعلم اإللتأثر التفاعل بين نمط ا ترجع إلىللمهارات الحاسوبية 
, لصالح المعتمدين في نمط التعلم اإللكتروني المتزامن, والمستقلين في نمط التعلم اإللكتروني المتبع

 غير المتزامن.
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بعرض بعض التوصيات التي  قام الباحث ,وفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج  
لكتروني في تنمية المهارات الحاسوبية قدر اإلمكان من أنماط التعلم اإل االستفادة تهدف إلى

الباحث بضرورة مراعاة الفروق الفردية بين  مهارات أخرى, كما أوصىواالستفادة منها في تنمية 
 وذلك لتحقيق األهداف المرجوة بأقل وقت وجهد. ,وطرق التعلم التي يفضلونها ,المتعلمين
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 الفهرس

 الصفحةرقم  الموضـــــــــــــــــــوع
 ب ن الكريمآآيات من القر 

 ج اإلهداء
 د شكر وتقدير

 ه ملخص الدراسة
 ط الفهرس

 ل قائمة المراجع
 ل قائمة الجداول
 م قائمة األشكال

 م المالحققائمة 
 الفصل األول: خلفية الدراسة وأهميتها

 2 مقدمة
 8 مشكلة الدراسة
 9 فروض الدراسة
 10 أهداف الدراسة

 10 الدراسةأهمية 
 11 حدود الدراسة

 12 مصطلحات الدراسة
 الفصل الثاني: الطار النظري 

 لكترونيالمحور األول: التعلم ال 
 18 لتعلم اإللكترونياتعريف 

 20 فلسفة التعلم اإللكتروني
 20 أهداف التعلم اإللكتروني
 21 أهمية التعلم اإللكتروني
 22 أنماط التعلم اإللكتروني

 24 التعلم اإللكتروني أدوات
 26 دور التعلم اإللكتروني في تحسين جودة العملية التعليمية في المؤسسات الجامعية

 27 معايير تصميم أنماط التعلم اإللكتروني



 ي
 

 29 دور المعلم في التعلم اإللكتروني
 30 صعوبات تطبيق التعلم اإللكتروني

 31 نظم إدارة التعلم اإللكتروني
 31 إلدارة التعلم اإللكترونينظام مودل 

 32 تجارب عربية وعالمية في التعلم اإللكتروني
 37 بعض التجارب الفلسطينية في التعلم اإللكتروني

 المعرفي لوبالمحور الثاني: األس
 46 األساليب المعرفية

 48 تعريف األساليب المعرفية
 49 أهمية األساليب المعرفية

 49 خصائص األساليب المعرفية
 50 نماذج لألساليب المعرفية

 53 مفهوم األسلوب المعرفي )االستقالل/ االعتماد( على المجال اإلدراكي
 55 أدوت قياس االستقالل مقابل االعتماد على المجال اإلدراكي

 المحور الثالث: المهارات الحاسوبية
 58 البرامج التطبيقية

 58 (MS Wordمعالجات الكلمات )
 60 الستخدام معالجات الكلمات للمعلمين والتالميذأمثلة 

 61 مشكالت تطبيق معالجات الكلمات
 61 الجداول اإللكترونية

 62 خصائص الجداول اإللكترونية في الحاسب
 MS Excel 63نظام 

 64 أمثلة الستخدام الجداول اإللكترونية للمعلمين والتالميذ
 65 الجداول اإللكترونيةمشكالت وأخطاء في تطبيق معالج 

 الفصل الثالث: الدراسات السابقة
 68 أواًل:  الدراسات التي تناولت أثر وفاعلية التدريس بالتعلم اإللكتروني لبعض المساقات المختلفة

 84 دراسات المحور األول ىالتعليق عل
 87 : الدراسات التي تناولت األساليب المعرفيةثانيا

 97 دراسات المحور الثاني ىالتعليق عل
 99 ثالثًا: الدراسات التي تناولت أثر البرامج التدريبية على المهارات الحاسوبية والتكنولوجية 

 106 دراسات المحور الثالث ىالتعليق عل
 108 التعليق العام على الدراسات السابقة



 ك
 

 108 ما أفادت به الدراسة الحالية من الدراسات السابقة
 الرابع: إجراءات الدراسةالفصل 

 110 منهج الدراسة
 111 التصميم التجريبي للدراسة

 111 عينة الدراسة
 112 قائمة المهارات 

 115 التصميم التعليمي ألنماط التعلم اإللكتروني في بيئة التعلم القائم على الويب
 117 المستخدمة في الدراسةإجراءات استخدام النموذج في تصميم أنماط التعلم اإللكتروني 

 123 أدوات الدراسة
 136 خطوات تنفيذ الدراسة

 137 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
 الفصل الخامس: نتائج الدراسة وتفسيرها

 140 اإلجابة عن السؤال األول
 140 اإلجابة عن السؤال الثاني

 141 للمهارات الحاسوبيةاإلحصاء الوصفي الخاص بالجانب المعرفي 
 142 عرض النتائج االستداللية الخاصة بالجانب المعرفي للمهارات الحاسوبية وتفسيرها

 143 الفرض األول
 143 تفسير نتائج الفرض األول

 145 الفرض الثاني
 145 تفسير نتائج الفرض الثاني

 146 الفرض الثالث
 147 تفسير نتائج الفرض الثالث

 148 اإلحصاء الوصفي الخاص ببطاقة تقييم الجانب األدائي للمهارات الحاسوبية 
 150 عرض النتائج االستداللية الخاصة ببطاقة تقييم الجانب األدائي للمهارات الحاسوبية وتفسيرها

 150 الفرض الرابع
 151 تفسير نتائج الفرض الرابع

 152 الفرض الخامس
 153 تفسير نتائج الفرض الخامس

 155 الفرض السادس
 156 تفسير نتائج الفرض السادس

 157 توصيات الدراسة
 158 مقترحات  الدراسة
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 قائمة المراجع
 160 المراجع العربية
 172 المراجع األجنبية
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 الفصل األول

 وأهميتها خلفية الدراسة
    مقدمة:                            

من و  وتستجد في كل يوم, ,فيه المعلوماتنعيش في عصر يتطور بسرعة مذهلة تنفجر   
ترى كثيًرا من والتغير الهائل في المعلومات, ف ,ا العصر التكنولوجياأبرز التغيرات المتسارعة في هذ

 سريعة نحو ما هو أكثر حداثة. األشياء تتبدل بخطى
 عتبارهالتربية والتعليم باع معظم مناحي الحياة البشرية, ومنها ا التغير السريوقد شمل هذ

 ه  ت  حنَ , ومَ مكوَن كَل تنمية, وباني كَل حضارة, لذلك فقد أولت الدول إهتماًما كبيرًا بهذا المنحى
 (20: 1991)عبد الرحمن,. وخاصة الدول المتقدمة ,ضخمةً  ميزانيات  

ن إدخال تكنولوجيا التعليم ولقد لعبت التكنولوجيا دوًرا كبيًرا في العملية التعليمية إذ إ
وفعااًل, وذلك لدورها في التصميم, والتطوير,  لعملية التعليمية يعد أمًرا حيوًياوالمعلومات في ا

ات واالستخدام, والتقويم, وأصبح التفاعل الفكري والتطبيقي بين المتعلمين, والبيئة التعليمية من سم
من قبل المؤسسات  فاالهتمام بتكنولوجيا التعليم والمعلومات تكنولوجيا التعليم, والمعلومات,

 . تطوير التعليم, وتنمية الفرد والمجتمعمتقدمة والنامية يعد من الشواهد على التعليمية, في الدول ال
                                                                             (21: 2007)عامر,                                                                           

ولم تعد العملية التعليمية تتحمل األسلوب التقليدي الذي تسير عليه مؤسساتنا التعليمية, 
 , هي الطرق السائدة للتحصيل العلمي,المقررحيث ما تزال أساليب المحاضرة الجافة, والكتاب 

التدريس, التي دخلت في جميع  الحديثة في ةلذلك يتجه العالم اليوم لتوظيف المستحدثات التكنولوجي
وأخذت المجتمعات المتطورة في الحديث عن إيجاد  ,مجاالت الحياة كما دخلها الحاسوب من قبل

ثارة الدافعية نحو التعلم. ,طرق   و تقنيات الصوت والصورة, لزيادة التحصيل وا 
ولت معظم والخروج بها من إطارها التقليدي, أ ,على النهوض بالعملية التعليمية اوحرًص  

اهتمامها في وضع االستراتيجيات الخاصة باستخدام  لً دول العالم ج   أكثروزارات التربية في 
واالستفادة منها في مجال العملية  والبرمجيات الجاهزة المرتبطة بهما, الحاسب اآللي واإلنترنت

 .     تخدام كل منهاالمعلمون والمتعلمون بالمهارات األساسية الس التعليمية, ويتطلب ذلك أن ي لمً 
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ظهرت كثير من المستحدثات التكنولوجية في الفترة األخيرة, الهدف منها هو جعل  لذا 
استراتيجيات التعلم النشط والتعلم بجميع  بداًل من المعلم, والتركيز علىالمتعلم هو محور العملية 

 افوريً  يكون هدا التعلم تعلًماائدة, وقد أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم بأقل وقت وجهد وأكبر ف
 .وقد يكون غير متزامن داخل الفصل المدرسي أو خارجه متزامًنا

 (22: 2009)عبد العاطي وأبو خطوة,                                                 
عن  م  عل  ومع دخول االنترنت واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة تطور الت  

طورة في الذي يركز على إدخال التكنولوجيا المت  ELearningلكترونيبعد وسمي بالتعّلم اإل
 Virtualمية، وتحويل الصفوف التقليدية إلى صفوف افتراضيةالعملية التعليمية التعل  

Classroomsلكتروني بشكل مبالغ ين في اآلونة األخيرة للتعّلم اإل، وقد تحمس الكثير من المرب
حالل الصفوف االفتراضية مكانه. طالبوا بإلغاء الصفوف التقليديةأنهم لدرجة  فيه   وا 

من غير المنطق تجاهل هذه التكنولوجيا التي أفرزتها ثورة المعلومات واالتصاالت  كما أنه
الحديثة كي تستفيد منها جميع القطاعات والمؤسسات بما فيها المؤسسة التعليمية األكثر حاجة لها. 

واالنتفاع بما تحويها من أدوات وفنيات في  ,بغي اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتوظيفهالذا ين
 .صياغة استراتيجيات تعليمية جديدة تتماشى مع ما تنادي به االتجاهات الحديثة في التربية

ية تها العلمية والثقافمساقاولذلك أصبح من الضروري أن تعيد المؤسسات التعليمية بناء  
مواصلة المسيرة التعليمية في مختلف أرجاء الوطن, واستمرار  والتربوية والمهنية للحفاظ على

فجوات التقدم العلمي والتكنولوجي  , والتغلب علىالعملية التعليمية ضمن أولوياتها الجامعية
ساقات لكتروني بكافة أشكالها لتدريس المبرمجيات تستخدم أنماط التعلم اإل ومخاطر التهميش ببناء

 المطروحة.  
تطوير أداء المتعلمين  ويرى الباحث أنه يجب على المؤسسات التعليمية أن تعمل على

اتساع  ما ينمي مهارات الطلبة, ويعمل على, وتقديم كل امستعينين بكل ما تقدمه التكنولوجي
المعارف الالزمة لحياتهم  لي تعليمهم كيف يفكرون للحصول علىإ معارفهم, كما ال بد أن تسعى

 بأنفسهم, واالبتعاد عن أسلوب تلقين المعلومات.
الطرق  لللمعرفة بك , وأن يصبح باحًثافالطالب الجامعي مطلوب منه أن يطور من نفسه

لك إال من التكنولوجيا في تعلمه, وال يكون ذتوظيف  ة, وعليه ال بد له أن يكون قادًرا علىالمتاح
ن مجال الحديث هنا عن , وحيث إالكافية منها المساقات الدراسية المقررة عليه خالل مروره بالخبرة
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والتي تعد قاعدة  ,لعالم تكنولوجيا الحاسوب قمادة مهارات حاسوبية التي من خاللها نقطة االنطال
   األساس التي ينطلق من خاللها المستخدم الستخدام أي برمجيات أخري جديدة.

                                                           (     3: 2013)أبو حمام,                                                                 
وشامل على حياة اإلنسان في هذا العصر،  ,أصبح الحاسوب أداة مهمة ذات أثر كبيرلقد 

ت الحياة المختلفة إال دخله، لذلك أصبح من الضروري على ولم يترك الحاسوب مجااًل من مجاال
إن  ,حتى ال يعزل نفسه عن واقع الحياةو  ,كل متعلم أن يلم بهذا العلم حتى يسير في ركب الحضارة

ثورة المعلومات التي نتجت عن التطور الهائل في الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات تختلف عن 
ع عشر بأثرها الكبير على حياة اإلنسان العادي، فتجد الحاسوب في الثورة الصناعية في القرن التاس

البيت، وفي المدرسة، وفي مكان العمل، وفي األسواق، وفي كل مكان تذهب إليه، حتى أضحى 
 الحاسوب قلم هذا العصر بحق.

من هنا كان ال بد للطلبة في مرحلة التعليم الجامعي أن يدرسوا مادة مهارات الحاسوب و 
تخدام جامعة بحيث يتعرفوا على استخداماته وتطبيقاته المختلفة لكي تتاح لهم إمكانية اسكمتطلب 

والبحث عن أفضل الطرق  ,ستفادة منه في حياتهم اليومية والجامعيةالحاسوب والتعامل معه، واال
 اإلمكان.  رواألساليب التعليمية لالستفادة هذا المساق قد

تعلم أسلوب ال ا: واستحسانً األساليب والطرائق التي القت قبواًل ن من بين وفي هدا المجال فإ
 دراسة :إلي النتائج اإليجابية لهذا األسلوب منها من الدراسات أشارت لك أَلن كثيًرالكتروني, وذاإل
النتائج في الدراسات  وقد دلت (2008, (, ودراسة )صيام2008,(, ودراسة )البابا2011الشيخي,)

 ا األسلوب.ة في تحصيل الطلبة بعد استخدام هذونتائج ايجابي ,تمؤشرا السابقة على
                                                                                                                                                         (3: 2013)أبو حمام,                                                                 

لكتروني لتزويد المتعلمين بالمساعدة ـم اإلتعد أساليب المساعدة والتوجيه مهمة في التعل ولذا
                                     المعلوماتية واإلجرائية التي تلزمهم في سير العملية التعليمية.

استمرار عن أفضل الطرق, والوسائل لتوفير بيئة تعليمية وألجل ذلك يبحث التربويون ب
وتعتبر تقنية المعلومات ممثلة في  تفاعلية لجذب اهتمام الطلبة وحثهم علي تبادل اآلراء والخبرات,

الحاسب اآللي االنترنت وما يلحق بهما من وسائط متعددة خير وسيلة لتوفير هذه البيئة التعليمية 
 الثرية.
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المؤسسات التعليمية على الصعيد العالمي, والعربي والمحلي مواقع  لذا أنشأت أغلب
تعليمية لمساعدة الطلبة على زيادة تحصيلهم الدراسي, أو تكون وسيلة تعلم في الجامعات المفتوحة 
أو المؤسسات التعليمية اإللكترونية, ويوجد نماذج وتجارب عدة الستخدام شبكة اإلنترنت وخدماتها 

تجربة جامعة واشنطن التي قامت بتسجيل خطط الدروس والواجبات المدرسية المختلفة: مثل 
لويب", ويستخدم المنزلية لبعض الفصول الدراسية على "الويب" وغالًبا ما تنشر المحاضرات على "ا

لكتروني في النقاشات وت قدر للطلبة درجات الفصل تبًعا لمدي مساهمتهم, الطالب البريد اإل
 المنزلية. وانجازهم للواجبات
 (140: 2011)أبو جحجوح وحسونة,                                                   

وقد انتشرت المساقات التعليمية بشكل ملفت للنظر, ففي الواليات المتحدة تقدم أكثر من 
لكتروني, كما يقدم معهد لي برامج علمية من نوع التعلم اإلألفي مؤسسة من مؤسسات التعليم العا

لكتروني, مختلف العلوم باستخدام التعلم اإلوجستير التكنولوجي عشر شهادات جامعية معتمدة في 
وتقدم جامعة الينوي األمريكية عشر شهادات جامعية عبر اإلنترنت في مختلف التخصصات 

ية إال إذا أكمل بنجاح ال يتخرج الطالب من المرحلة الثانو   Michiganالعلمية, وفي والية ميتشجن
لكتروني, وأن جميع العاملين شبكة اإلنترنت من نوع التعلم اإل مساًقا دراسًيا واحًدا على األقل على

في جميع المراحل التعليمية في والية ميتشجين ال يرخص لهم بالتدريس إال إذا أخذوا اختباًرا على 
 تروني.لكن مهاراتهم في استخدام التعلم اإلالشبكة للتأكد م

ف ثمانية أال University  Michigan Virtualكما تقدم جامعة ميتشجين االفتراضية
 (20: 2012لكتروني.) العواودة, اإلمساق تعليمي من نوع التعلم 

 ذلك في وتلتهاالمجال,  هذا في سباقةوعلى الصعيد المحلي تعتبر جامعة القدس المفتوحة 
وجامعة األقصى  فلسطين وجامعة اإلسالمية، الجامعة وسجلت المفتوح، للتعليم كنموذج األمة جامعة
                                      (3: 2015المزين, ).واالزدهار التطور لتحقيق منها سعياً  اإللكتروني التعليم اعتماد في متقدمةً  بدايةً 

ال بأس به برغم حداثة هذا النمط من التعلم,  لكتروني اهتماًماستقطب التعلم اإلولقد ا
تنمية  حاولت استقصاء فاعليته وأثره على وحظي باهتمام العديد من الدراسات برغم قلتها, والتي
 المهارات, والتحصيل وزيادة االتجاه نحو المواد الدراسية.
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فاعل في والتي هدفت إلي معرفة أثر اختالف أنماط الت (2015حيث أشارت دراسة ) خليل,
طالب المرحلة  اإللكترونية للغة االنجليزية لدى معمل اللغات االفتراضي على تنمية  مهارات القراءة

لكتروني وفاعلية المجموعة التي درست صلت الدراسة إلي أهمية التعلم اإلاإلعدادية, وقد تو 
طالب  لدى اإلنجليزيةباستخدام نمط التفاعل المتزامن في تنمية مهارات القراءة اإللكترونية للغة 

لكتروني التي أشارت إلي أن نمط التعلم اإل( و 2011) عبد الحميدالمرحلة اإلعدادية, ودراسة 
المتزامن في بيئة التعلم القائم على الويب كان أكثر كفاءة وفاعلية على زيادة التحصيل وتنمية 

نتاج مصادر التعلم لدى طالب كلية التربية,  مهارات تصميم, وا 
( التي توصلت إلي فاعلية غرف الحوار كأحد أساليب الدعم 2005ة خيري )ودراس

 المتزامن في تنمية التحصيل المهاري والمعرفي لطالب كلية التربية.
( والتي بحثت في اتجاهات الطلبة نحو استخدام التواصل الفوري 2011) قرواني دراسةو 
مي منطقة سلفيت التعليمية, حيث أثبتت تنا لكتروني فيوغير المتزامن في بيئة التعلم اإلالمتزامن 

لكتروني في إلي ضرورة تدعيم بيئة التعلم اإل لكتروني ودعت الدراسةاتجاهات الطلبة نحو التعلم اإل
 منطقة سلفيت التعليمية, والحث على المزيد من الدراسات في هذا المجال.

لكتروني قد بدأ بشكل متسارع قة وغيرها يتضح لنا أن التعلم اإلاألبحاث الساب ومن مجموع
مي لكتروني هو البديل المنطقي والعلالتعلم التقليدي, وأن التعلم اإل محل   في اآلونة األخيرة يحلّ 

 وأكثر أنواع التعلم الحديث تطوًرا.وأقل تكلفة  المقبول للتعلم التقليدي, بل إنه أعلي عائًدا
من الطبيعة اإلنسانية  بشر جزًءا أساسًيافروق الفردية بين بني التعتبر ال ومن ناحية أخرى 

لهؤالء البشر, وهي الطبيعة التي تفرض عليهم أن يختلفوا في نظرتهم للقضايا التي تحيط بهم, وفي 
 علومات التي تتضمنها هذه المعرفة,المعرفة التي يمتلكونها عن هذه القضايا, وفي آليات معالجة الم

مشكالتهم أو اتخاذ قراراتهم أو في  في محاوالت األفراد حلّ وبالتالي تظهر الفروق الفردية واضحة 
 االستجابة إلي المثيرات التي يشعرون بها.

المعرفي لتفسير السلوك اإلنساني أحد االتجاهات المعاصرة لفهم الكثير من  هر االتجاويعتب
دراسات  جوانب النشاط العقلي المعرفي المرتبط بهذا السلوك, وهو المجال الذي تتمركز حوله

ذلك الفرع من علم النفس الذي يهتم  ,(Cognitive psychology) وبحوث علم النفس المعرفي
 . والبناء المعرفي لإلنسان ,في المقام األول بدراسة العالقة بين األداء العقلي بجوانبه المختلفة

 (15: 2007 )العمري,                                                                 
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وتأتي أهمية األساليب المعرفية من كونها تعكس الفروق الفردية في عمليات تناول 
المعلومات ومعالجتها, حيث تمثل هذه األساليب الوسائل المفضلة من قبل األفراد في عمليات 

ومعالجتها وتنظيمها ودمجها واالحتفاظ بها في  ,تناول المعلومات الخارجية من حيث استقبالها
التعلم لمخزون المعرفي واستدعاؤها عند الحاجة, لذا كان االهتمام في هذا البحث بأنماط ا

الفرد في تنظيم ما   لدىوالكشف عن النمط األكثر تفضياًل  لكتروني وعالقتها باألساليب المعرفيةاإل
م في يمارسه من نشاط معرفي أو وجداني, فاألسلوب المعرفي يعكس الطريقة التي يستخدمها المتعل

اكتساب المعلومات واسترجاعها من خالل تفاعله مع الموقف التعليمي إلحداث التوافق بين 
 خصائص المتعلم ومتغيرات الموقف التعليمي.

 ومن أهم هذه األساليب المعرفية هو أسلوب االعتماد مقابل االستقالل والذي يشير إلي
 في المجال, في اعتماده على ةكيعامل مع الموضوعات كعناصر إدراالت مدى قدرة الفرد على
المجال, ذلك الفرد الذي ال يستطيع إدراك  له عنه, ويقصد بالفرد المعتمد علىالمجال وفي استقال

األرضية بالنسبة له غير  ( بحيث تظل أجزاءGlobal) الموضوع إال في تنظيم شامل كلي للمجال
فصاًل يستطيع إدراك الموضوع منواضحة, بينما يقصد بالشخص المستقل عن المجال, ذلك الذي 

 ., وهنا يستطيع أن يحلل المجال المركبعما ي حيط به من عناصر أخرى 
                             ( 26: 1994)الفرماوي,                                                               

العام في مستوى أداء الطلبة المشكلة في الضعف تنادا إلي ما سبق حدد الباحث واس
للمهارات الحاسوبية وذلك من خالل مالحظة أداء الطلبة في المساقات المعتمدة على المهارات 
الحاسوبية, لذلك تكمن الحلول في البحث عن طرق جديدة للتعلم لتكون بديلة عن الطرق التقليدية 

لمتزامن( في بيئة التعلم القائم علي تكمن في استخدام أنماط التعلم اإللكتروني )المتزامن, غير ا
ليتمكن كل  وتراعي الفروق الفردية بينهم الويب لتتناسب مع حاجات الطلبة ومستوياتهم المعرفية،

نمط التعلم المناسب ألسلوبه  لقيام بالتعلم بمفرده والحصول علىنفسه وا طالب من االعتماد على
تنمية المهارات  على ب الطالب المعرفيةتأثير هذه األنماط وأسالي والتعرف على المعرفي

 الحاسوبية.
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 مشكلة الدراسة:

 :يد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتييمكن تحد
لى تنمية المهارات الحاسوبية لكتروني واألسلوب المعرفي عالتفاعل بين نمطين للتعلم ال  ما أثر

 ؟ طلبة جامعة األقصى بغزة لدى

 :الرئيس السابق التساؤالت الفرعية التاليةويتفرع من التساؤل 
لمساق مهارات حاسوبية في جامعة  تنميتها لدى الطلبة الدارسينما المهارات الحاسوبية المراد  -1

 األقصى بغزة ؟

في بيئة التعلم القائم متزامن( )متزامن/ غير  لكترونيتصميم التعليمي ألنماط التعلم اإلالما  -2
 ؟على الويب

 تنمية الجانب المعرفي فيمتزامن( ين للتعلم اإللكتروني )متزامن/ غير نمطهل يوجد أثر ل -3
 طلبة جامعة األقصى بغزة ؟ للمهارات الحاسوبية لدى

األدائي تنمية الجانب  فيمتزامن( ين للتعلم اإللكتروني )متزامن/ غير نمطهل يوجد أثر ل -4
 طلبة جامعة األقصى بغزة ؟ للمهارات الحاسوبية لدى

تنمية الجانب  في أثر لألسلوب المعرفي )مستقل/ معتمد( على المجال اإلدراكيهل يوجد  -5
 طلبة جامعة األقصى بغزة ؟ للمهارات الحاسوبية لدى المعرفي

في تنمية الجانب األدائي  هل يوجد لألسلوب المعرفي )مستقل/ معتمد( على المجال اإلدراكي -6
 ؟طلبة جامعة األقصى بغزة  للمهارات الحاسوبية لدى

 واألسلوب المعرفي )متزامن/ غير متزامن( لكترونيهل يوجد أثر للتفاعل بين نمطين للتعلم اإل -7
 المجال اإلدراكي في تنمية الجانب المعرفي للمهارات الحاسوبية لدى على)مستقل/ معتمد( 

 طلبة جامعة األقصى بغزة ؟

متزامن( واألسلوب المعرفي هل يوجد أثر للتفاعل بين نمطين للتعلم اإللكتروني )متزامن/ غير  -8
)مستقل/ معتمد( على المجال اإلدراكي في تنمية الجانب األدائي للمهارات الحاسوبية لدى 

 طلبة جامعة األقصى بغزة ؟
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 فروض الدراسة:

 :تم صياغة فروض الدراسة على النحو اآلتي
درجات طلبة بين متوسطات (  α ≤ 0.01) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1

في اختبار الجانب المعرفي البعدي للمهارات  غير متزامن()متزامن/ المجموعتين التجريبيتين
  .الحاسوبية

بين متوسطات درجات الطلبة (  α ≤ 0.01) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال  -2
في اختبار  (التجريبيتين المجموعتينفي  المستقلين والطلبة المعتمدين على المجال اإلدراكي

 .الجانب المعرفي البعدي للمهارات الحاسوبية

بين متوسطات درجات طلبة (  α ≤ 0.01) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -3
في اختبار الجانب المعرفي البعدي للمهارات الحاسوبية ترجع إلى أثر المجموعتين التجريبيتين 

المتبع التفاعل بين نمط التعلم اإللكتروني المستخدم )متزامن/ غير متزامن( واألسلوب المعرفي 
 .)مستقل/ معتمد( على المجال اإلدراكي

جات طلبة بين متوسطات در (  α ≤ 0.01) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال  -4
في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم الجانب  )متزامن/ غير متزامن( المجموعتين التجريبيتين

 .األدائي للمهارات الحاسوبية

بين متوسطات درجات كل (  α ≤ 0.01) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال   -5
 في المجموعتين التجريبيتين من الطلبة المستقلين والطلبة المعتمدين على المجال اإلدراكي

 .في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم  الجانب األدائي للمهارات الحاسوبية )متزامن/غير متزامن(

طلبة بين متوسطات درجات (  α ≤ 0.01) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   -6
في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم الجانب األدائي  )متزامن/غير متزامن( المجموعتين التجريبيتين

للمهارات الحاسوبية ترجع إلى أثر التفاعل بين نمط التعلم اإللكتروني المستخدم واألسلوب 
 .المعرفي المتبع
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 أهداف الدراسة:
 :اآلتي لتوصل إليتهدف هذه الدراسة ل

 تحديد قائمة بالمهارات المتضمنة في مساق مهارات حاسوبية. -1

المعرفي  الجانبعلى  غير متزامن(لكتروني )متزامن/نمطين للتعلم اإلالتعرف على أثر  -2
 بية لدى طلبة جامعة األقصى بغزة.مهارات الحاسو لل

الجانب األدائي غير متزامن( على لكتروني )متزامن/مطين للتعلم اإلالتعرف على أثر ن -3
 بية لدى طلبة جامعة األقصى بغزة .الحاسو  مهاراتلل

الجانب المجال اإلدراكي على  على( مستقل/معتمد) التعرف على أثر األسلوب المعرفي -4
 .طلبة جامعة األقصى بغزة الحاسوبية لدىالمعرفي للمهارات 

الجانب األدائي  المجال اإلدراكي على على( مستقل/معتمدالتعرف على أثر األسلوب المعرفي ) -5
 بغزة. الحاسوبية لدى طلبة جامعة األقصى للمهارات

غير متزامن( واألسلوب المعرفي )متزامن/ لكترونيأثر التفاعل بين نمطين للتعلم اإلالكشف عن  -6
بية لدى طلبة مهارات الحاسو الجانب المعرفي للالمجال اإلدراكي على  ( علىمستقل/ معتمد)

 جامعة األقصى بغزة.

متزامن( واألسلوب المعرفي غير زامن/لكتروني )متأثر التفاعل بين نمطين للتعلم اإلالكشف عن  -7
لدى طلبة  الجانب األدائي للمهارات الحاسوبيةالمجال اإلدراكي على  لى( عمستقل/ معتمد)

 جامعة األقصى بغزة.
همية الدراسة:أ  

   تكمن أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تناولته وهو :

 على تنمية المهارات الحاسوبية لدىلكتروني واألسلوب المعرفي التفاعل بين نمطين للتعلم اإل " أثر
 يمكن تحديد أهمية الدراسة في النقاط التالية:, و " طلبة جامعة األقصى بغزة

, يمكن أن يستفيد منها المعلمون حوسبة في تعليم تطبيقات الحاسوبتقديم مادة تعليمية م   -1
 .والطالب والمشرفون وباحثون آخرون 

تعريف المعلمين ومصممي التعليم بأفضل أنماط التعلم اإللكتروني في بيئة التعلم القائم على  -2
 الويب والتي تناسب تعلم الطالب. 
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تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية األساليب المعرفية في تحديد سلوك الطالب تجاه المهارات  -3
 التي يكتسبونها  في فترة التعلم.

لكتروني اإلالتعلم تعلم اإللكتروني إلي ضرورة توفير أنماط مختلفة من توجيه اهتمام مصممي ال -4
 في بيئة التعلم القائم على الويب لمواجهة الفروق الفردية بين الطالب المتعلمين.

في تنمية  وتوظيفهالكترونـي, م اإلأنماط التعلـ محاولة لالستفادة من إمكانات ةالحالي ت عد الدراسة -5
لما لها من أهمية في زيادة التحصيل المعرفي لتنمية الجانب المهارى المهارات الحاسوبية 

 واألدائي.

مهارات  مساق في في تحقيق بعض أهداف وجوانب التعلم األساسية قد تفيد الدراسة الحالية -6
 حاسوبية.

تحول دور المتعلم من المستقبل السلبي إلى الفرد النشط الذي يتفاعل مع كل ما يقدم له من  -7
 .ومهاراتمعلومات 

رسومات....(  ,صوت, صورة تقديم المعلومات بأكثر من وسيطلكتروني أنماط التعلم اإلت تيح  -8
 .                               مما يدعم عملية التعلم ويجعلها أكثر فعالية

بين األسلوب المعرفي والتعلم  تأتي أهمية الدراسة أيًضا في إطار الدراسات التي تناولت العالقة -9
تتطرق لدراسة هذه لكتروني, حيث يمكن اعتبارها الدراسة األكاديمية األولى من نوعها والتي اإل

 ين.العالقة في فلسط

 

 حدود الدراسة:

-التزمت هذه الدراسة بالحدود التالية:    

والمسجالت لمساق مهارات حاسوبية  ,طالبات جامعة األقصى بغزة اقتصرت هذه الدراسة على -1
 م.2015-2014للفصل الدراسي الثاني 

 .Ms Word , Ms Excelحددت موضوعات مقرر مهارات حاسوبية وهي برنامجي  -2

 لكتروني في بيئة التعلم القائم على الويب وهما:نمطين للتعلم اإلالتزمت ب -3
 لكتروني المتزامن.نمط التعلم اإل -أ

 متزامن.الير غلكتروني نمط التعلم اإل  -ب
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 من األساليب المعرفية وهما: للتعلمأسلوبين بالتزمت  -4
 عن المجال اإلدراكي. االستقالل -أ

 المجال اإلدراكي. على االعتماد  -ب

 MOODLE. لكتروني من خالل نظام إدارة التعلم والمحتوي اقتصر تنفيذ نمطي التعلم اإل -5
Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment)              ) 

 

 مصطلحات الدراسة:

  Interaction:التفاعل
         (338:1993عالم, أبو ) .المتغير التابع أثير المشترك للمتغير المستقل علىهو الت

 E-learning:  لكترونيالتعلم ال 
إلكترونــي( )  " تقــديم محتــوى تعليمــي :بأنــهالــتعلم اإللكترونــي  (24 :2005زيتــون )  يعــرف

عبر الوسائط المعتمدة على الكمبيـوتر وشـبكاته إلـى المـتعلم بشـكل يتـيح لـه إمكانيـة التفاعـل النشـط 
 صــورة متزامنــة أم غيــر متزامنــة وكــذلكمــع هــذا المحتــوى ومــع المعلــم ومــع أقرانــه ســواء أكــان ذلــك ب

دراتــه ، فضــاًل عــن إمكانيــة إتمــام هــذا الــتعلم فــي الوقــت والمكــان وبالســرعة التــي تناســب ظروفــه وق
  إمكانية إدارة هذا التعلم أيضًا من خالل تلك الوسائط".

أسـلوبا مـن أسـاليب الـتعلم يعتمـد فـي تقـديم  بأنـه: ويعرف الباحث التعلم اإللكتروني إجرائيا  
يصـــال المهـــارات والمفـــاهيم للمـــتعلم علـــى تقنيـــات المعلومـــات و االتصـــاالت و  المحتـــوى التعليمـــي وا 

للطالــب التفاعــل النشــيط مــع المحتــوى و المــدرس والــزمالء بصــورة  عــددة بشــكل يتــيحوســائطهما المت
و إدارة , التــي تناســب ظــروف المــتعلم وقدرتــهمتزامنــة أو غيــر متزامنــة فــي الوقــت والمكــان والســرعة 

بيئــــــة إدارة الــــــتعلم كافــــــة الفعاليــــــات العلميــــــة التعليميــــــة ومتطلباتهــــــا بشــــــكل إلكترونــــــي مــــــن خــــــالل 
  . (Moodle)موديل

:Asynchronous e-learning   لكتروني المتزامنالتعلم ال 

المتعلمين في نفس الوقت أمام أجهزة المعلم و م على الهواء الذي يحتاج إلى وجود هو التعل
أو تلقي  الكمبيوتر إلجراء النقاش و المحادثة بين الطالب أنفسهم و بين المعلم عبر غرف المحادثة

    (285 -284: 2004, سالم ( الدروس.
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بيئىة ذات الوقت باستخدام  تعلم يجمع المعلم والمتعلم فيالنمط  ويعرفه الباحث إجرائيا بأنه:
                . (Chatting) و الدردشة النصيةالمحادثة الفورية وأدواته ( Moodle)التعلم موديل 

 :Non-synchronous e-learning متزامنالغير لكتروني التعلم ال 
لمين في نفس الوقت أو نفس م غير المباشر الذي ال يحتاج إلى وجود المتعهو التعل 

، و يتم من خالل تقنيات التعليم اإللكتروني مثل البريد اإللكتروني حيث يتم تبادل المكان
تعلم الوقت ، و ينتقي فيه المم و بين المعلم في أوقات متتاليةالمعلومات بين الطالب أنفسهم و بينه

  (285 -284: 2004, سالم ( .لمكان الذي يناسبهو ا
 المعلم والطلبة تواجد فيه يشترط ال الذي مالتعلنمط   وهوويعرفه الباحث إجرائيا بأنه: 

البريد  استخدام مثل( Moodle (التعلم موديل بيئةباستخدام و  المكان نفس أو الوقت بنفس
 .النقاش منتديات و اإللكتروني

 : Computer Skillsالمهارات الحاسوبية
 والقيام بعمل ما, أ قدرة الفرد على " :(37: 2000) الخطيب وآخرون  المهارة كما عرفها

سواء كان جسديًا أم عقليًا, بسهولة ودقة وبدرجة من اإلتقان مع االقتصاد في الجهد , ما ءتعلم شي
 المبذول".

الحاسب مثل مهارات  عض المهارات األساسية للتطبيق علىوتشمل المهارة الحاسوبية ب
 .معالجة النصوص, مهارة الطباعة على الحاسب, برامج قواعد البيانات ولبرامج الجداول الحسابية

 (2002)الموسي, 
 استخدام البرامج التطبيقية           بأنها قدرة الطالبات على ويعرفها الباحث إجرائيا

(MS Word, MS Excel  بسهولة ودقة وبدرجة من السرعة ) واإلتقان مع االقتصاد في الجهد
المبذول, وتقاس مهارة استخدام البرامج التطبيقية بالدرجة التي تحصل عليها الطالبات في المهارات 

 التالية:
 )الحذف,النقل,النسخ,إعادة التسمية,...وغيرها(. التعامل مع الملفات -1

 البرامج,...وغيرها(. )التشغيل ,اإلنهاء, فتح مستند, االنتقال بين التعامل مع البرامج -2
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تحرير النصوص )حفظ المستند,طباعة المستند, تغيير خصائص الحروف,إدراج الصور, إدراج  -3
الجداول والتعامل معها , تصحيح األخطاء اإلمالئية,التعامل مع مربعات النص, البحث عن 

 النص واستبداله..وغيرها(.

الموجودة في جداول, إدخال المعادالت التعامل مع برنامج الجداول الزمنية )طباعة البيانات  -4
الجدول, فرز  اتنسيق حدود وخالي في الخاليا, تغيير خصائص النص في خاليا الجداول,
 البيانات في الجدول, إدراج المخططات البيانية,...وغيرها(.

 

 :Cognitive style ةالمعرفي اليباألس

تشير إلى بأنها " األساليب المعرفية حيث عرف  ,(35 :2002) يالخول الباحث تعريف ىتبن    
، وتعتبر فكير واإلدراك والفهم واالستنتاجتساعد الفرد على تفهم موضوعات الت التيالقدرة المعرفية 

 التي، حل المشكالت وأداء الواجبات، واألعمال أو المهام المعرفية فيالمميز لشخصية الفرد  النمط
 . "اإلدراكيتشتمل على التحليل والتركيز على أجزاء المجال 

 (:Cognitive styleاألسلوب المعرفي )

األداء الثابت نسبيًا الذي يفضله الفرد في تنظيم  ( بأنه " أسلوبKaganويعرفه كاجان)
( بأنه" مجموعة خصائص Witkinمدركاته وتصنيف مفاهيم البيئة الخارجية". كما يعرفه ويتكن)

 (.2009تميز الفرد كليًا من حيث الوظائف العقلية واإلدراك")عياش,

بأنه "مجمل المتغيرات التي يمكن بواسطتها الكشف عن  (1992) كما يعرفه الشرقاوي 
الفروق بين األفراد ليس فقط في عملية المفاهيم وتناول المعلومات فحسب, ولكن أيضًا في المجال 

 ." االجتماعي ودراسة الشخصية

 (: (Independence – Dependence االعتماد مقابلاالستقالل 

االعتماد عن المجال اإلدراكي( سمة خاصة بالمجال اإلدراكي, يشير  -األسلوب المعرفي)االستقالل
صنف األفراد إلي الطريقة التي يدرك بها الفرد الموقف أو الموضوع, وما يتصل به من تفاصيل, وي

 النحو التالي: طبقًا لهذه السمة على
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وهم األفراد الذين يدركون أجزاء المجال بصورة منفصلة أو مستقلة, عن األرضية مستقلون:  -أ
مثير المركب أو المعقد, ويطلق تحليل وتمييز مكونات ال -أيضاً -المنظمة لهذا المجال, ويستطيعون 

 ي .هؤالء األفراد ذووا النمط التحليلي, وهو أحد قطبي هذا األسلوب المعرف على
وهم األفراد الذين يخططون في إدراكهم للتنظيم الشامل)الكلي( للمجال, أو أجزاؤه, فيكون  معتمدون:  -ب

هؤالء األفراد ذووا النمط  كلية, ويطلق علىإدراكهم له مبهمًا, كما يستجيبون لعناصر المجال بطريقة 
 .الكلي, ويعتبر هذا القطب المقابل لهذا األسلوب المعرفي

                                     (80 :2002)هشام الخولي,                                                                         
 أسلوب يميز بين الذين لديهم ميل إلدراك بأنه المجال, مفهوم االعتماد على ويعرف أيضاً 

 (.2009)عياش, الجزئية ويهملون العناصرالمجموع  الموقف بطريقة كلية ويركزون على

وألغراض هذه  إجرائياً  ويعرف الباحث االعتماد مقابل االستقالل عن المجال اإلدراكي
المسجلون لمساق مهارات  الدراسة بأنه" مجموع الدرجات التي يحصل عليها طلبة جامعة األقصى

 على لمجمعة( ويسمي الحاصلون وتكن )أو الصورة ا( االعتماد - في مقياس )االستقالل حاسوبية
المجال  مستقلون عن المجال, والحاصلون على درجات منخفضة معتمدين علىدرجات مرتفعة 

 اإلدراكي.

 
 

 



 

 الفصـل الثانـي

 اإلطار النظري 

 

 

 المحور األول: التعلم اإللكتروني 

 المحور الثاني: األساليب المعرفية 

 المحور الثالث: المهارات الحاسوبية 
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 الفصل الثاني
 النظري  اإلطار

 
وانطالقًا في ظل ثورة المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت التي يشهدها القرن الحادي والعشرون, 

أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه التعليم في التنمية البشرية, ومع توجهات العصر الحديث والذي من 
وثورة المعلومات الهائلة التي تزداد كل  من أبرز مميزاته التقدم العلمي والتطور التكنولوجي السريع

اجهة متطلبات القرن لحظة كان لزامًا إعادة النظر في أنماط التعليم والتعلم التقليدية السائدة لمو 
 الحادي والعشرين.

من والعوامل المختلفة التي يحتمل أن تؤثر عملية التعليم والتعلم وقد أصبح التعلم اإللكتروني 
ومن هذه العوامل األساليب القضايا التي تشغل بال الكثيرين من التربويين المهتمين بمجال التعليم, 

و الموضوعات وما بها من تفاصيل وباألخص األساليب المعرفية التي يدرك بها الفرد المواقف أ
 : االعتماد مقابل االستقالل عن المجال اإلدراكي. وهذاية المستخدمة في هذه الدراسة وهيالمعرف

القيام بأبحاث ودراسات تبحث في مفاهيم التعليم اإللكتروني, وأهميته , وأهدافه  بدوره أدي إلى
زيادة تحصيل  علىاته, وتاريخه وأثر التفاعل بينه وبين األساليب المعرفية للطلبة فلسفته, ومميز و 

 وزيادة دافعيتهم للتعلم. وتنمية مهاراتهم في المساقات التعليمية المختلفة الطلبة
 لكترونيالمحور األول: التعلم اإل 

وذلك بسبب الحاجة يلعب التعلم اإللكتروني دورًا هامًا في تطوير منظومة التعليم العالي, 
لكتروني من لحياة, لذا تأتي أهمية التعلم اإلالمتزايدة لدعم مرونة التعلم, والتعلم الذاتي, والتعلم مدي ا

ستراتيجية من جهة, وما يحققه للطالب من اتصااًل أكثر  خالل ما يساهم به من أهداف تعليمية وا 
وتسريع عمليات الحصول على المعارف فاعلية وكفاءة مع مجتمع التعلم الخارجي, وفي تسهيل 

لكتروني من قدرته وتنبثق األهمية الكبرى للتعلم اإلوالمعلومات, من خالل مصادر متعددة ومتنوعة.
تاحة الفرصة  على تمكين المتعلم من التقدم في تعلمه بالطريقة التي تالئم قدراته واستعداداته, وا 

مة واالستفادة من عامل الوقت, وهذا النوع من التعلم كاملة للمتعلم على التركيز على األفكار المه
منسق ومدير للعملية  نما يطوره من ُملقن للمعلومات إلىال يلغي دور عضو هيئة التدريس, وا  

 التعليمية بأكملها.
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 لكتروني:تعريف التعلم اإل 

م تعلم يتم عن طريق استخدا :"لكتروني بأنه( التعلم اإل52: 2009) إسماعيلُيعرف     
 ."االنترنت وأجهزة الكمبيوتر وذلك لنقل المهارات والمعرفة للطالب

طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال بأنه:"  (113: 2005 ) والمبارك يعرفه الموسىو      
، ورة، ورسومات، وآليات بحثالحديثة من حاسب وشبكاته و وسائطه المتعددة من صوت وص

ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات اإلنترنت سواًء كان عن بعد أو في الفصل الدراسي المهم 
بأقصر وقت وأقل جهد  يصال المعلومة للمتعلمإالمقصود هو استخدام التقنية بجميع أنواعها في 

 ". وأكبر فائدة
 على متعددة" تقديم محتوي الكتروني عبر الوسائط ال( بأنه:24: 2005) ُويعرفه زيتون   

المتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع هذا المحتوي ومع المعلم  إلىالكمبيوتر وشبكاته 
ومع أقرانه بصورة متزامنة وغير متزامنة وفي الوقت والمكان وبالسرعة التي تناسب ظروفه وقدراته 

 فضاًل عن إدارة هذا التعلم أيضًا من خالل تلك الوسائل".
لتقديم البرامج " منظومة تعليمية :لكتروني بأنه( تعريفًا للتعلم اإل289: 2004 )ويورد سالم 

تقنيات  باستخدامالتعليمية أو التدريسية للمتعلمين أو المتدربين في أي وقت وفي أي مكان 
لتلفاز, , القنوات المحلية, أو الفضائية لاإلذاعةالتفاعلية مثل )اإلنترنت,  واالتصاالتالمعلومات 
لتوفير بيئة  لكتروني, أجهزة الحاسوب, المؤتمرات عن بعد..(الممغنطة, التلفون, البريد اإلاألقراص 

االلتزام بمكان تعليمية تعلمية تفاعلية متعددة المصادر بطريقة متزامنة أو غير متزامنة عن بعد دون 
 .التعلم الذاتي والتفاعل بين المتعلم والمعلم" محدد اعتمادًا على

 " أي استخدام لتقنية اإلنترنت ألحداث التعلم".بأنه: (Hortn @ Hortnوُيعرفه هورتن ) 
بأنه:" تقديم المحتوي التعليمي مع ما يتضمنه من شروحات ( 6: 2003) ويعرفه العريفي           

وتمارين وتفاعل ومتابعة بصورة جزئية أو شاملة في الفصل أو عن بعد, بواسطة برامج مقدمة 
 ".في الحاسب أو عبر شبكة االنترنت مخزنة

نظام تعليمي يستخدم تقنيات المعلومات و شبكات بأنه:"  (3: 2003) يعرفه غلومفي حين 
أجهزة  من الوسائل منها:الحاسوب في تدعيم و توسيع نطاق العملية التعليمية من خالل مجموعة 

 ".المختصين في الوزارة أو الشركات من قبل، اإلنترنت ، البرامج اإللكترونية المعدة إما الحاسوب
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 الحاسب شبكة على القائم مالتعل من النوع ذلك" :بأنه (6: 2002) عرفه المبيريكوت
 أو لمواد بها خاص موقع بتصميم التعليمية المؤسسة تقوم وفيه ،(World Web Wide)اآللي
 على الحصول من يتمكن وفيه اآللي الحاسب طريق عن فيه المتعلم ويتعلم ,لها معينة برامج
 نصل وبذلك التعليمي، البرنامج حسب محددة زمنية جداول وفق يتم أن يجبو  ,الراجعة التغذية
 مستويات على تعليمية برامج من المقدمة التعليم برامجد عدوتت يتعلمه ما من التمكن إلى بالمتعلم
 . "المتنوعة التدريبية البرامج وأ العليا، الدراسات كبرامج متنوعة

علمية تفاعلية ت " نظام تعليمي يقدم بيئة تعليمية /:بأنه (17: 2007)  ويعرفه الحربي
نية إدارة هذا وشبكات اإلنترنت فضاًل عن إمكا اآلليالحاسب  على متعددة المصادر باالعتماد

تجاوز مفهوم عملية التعليم والتعلم جدران الفصول الدراسية  إلىكترونيًا, مما أدي التعليم ومحتواه إل
 وأتاح للمعلم دعم المتعلم ومساعدته في أي وقت سواء بشكل متزامن أو غير متزامن".

( بأنه:" نظام يمكن الطالب من الدراسة والبحث 41: 2008 ) سليمان يعرفه في حين
شاء وكيف شاء وذلك إلحداث  متىوخارجها  والتفاعل مع أقرانه ومعلميه داخل المدرسة واالتصال

عَدة في صورة التعلم المطلوب, بحيث يشمل هذا النظام تلك المقررات والدروس التعليمية الم
الوسائط التعليمية التفاعلية  بشتىالحاسوب وشبكات المعلومات وتمثيلها  إلكترونية تعتمد على

مكانية الوصول   شبكة المعلومات". خالل موقع للتعلم اإللكتروني على من إليهاوا 
أسلوبا من أساليب التعلم يعتمد في تقديم  بأنه: ويعرف الباحث التعلم اإللكتروني إجرائيا 

يصال المهارات والمفاهيم للمتعلم على تقنيات المعلومات و االتصاالت و  المحتوى التعليمي وا 
التفاعل النشيط مع المحتوى و المدرس والزمالء بصورة للطالب  وسائطهما المتعددة بشكل يتيح

و إدارة , التي تناسب ظروف المتعلم وقدرتهمتزامنة أو غير متزامنة في الوقت والمكان والسرعة 
بيئة إدارة التعلم كافة الفعاليات العلمية التعليمية ومتطلباتها بشكل إلكتروني من خالل 

 (.Moodleل)مود
التعلم اإللكتروني  ه مع تعدد التعريفات والنظرات إلى( أن115: 2007 ) ويري عبد الحميد

 إال أنه يمكن بلورة هذه النظرات فيما يلي:
 على أنه نمط لتقديم المقررات أو المعلومات: إليهالنظرة  -أ

أنه وسيلة أو نمط لتقديم المناهج الدراسية عبر  لكتروني علىإلالتعلم ا النظرة تنظر إلىوهذه 
, األقراص المدمجة, أو األقمار الصناعية, أو آخرشبكة المعلومات الدولية, أو أي وسيط الكتروني 
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, ويدخل تحت هذه النظرة كل من تعريف غيرها من التقنيات المستحدثة في المجال التعليمية
 (.2007, والحربي )(2008تعريف سليمان )(, و 2005(, وتعريف زيتون )2003العريفي )

 أنه طريقة للتعلم: على النظرة إليه  -ب

لكتروني طريقة للتعليم أو التدريس يستخدم فيه ي أصحاب هذه النظرة أن التعلم اإلحيث ير 
وسائط تكنولوجية متقدمة, كالوسائط المتعددة, والهايبرميديا, واألقمار الصناعية, وشبكة المعلومات 

, حيث يتفاعل طرفا العملية التعليمية من خالل هذه الوسائط لتحقيق أهداف تعليمية محددةالدولية, 
 .(,  والمبيرك2005والمبارك ) ت هذه النظرة كل من تعريف الموسىويدخل تح

 لكتروني:فلسفة التعلم اإل 
أساس إتاحة التعليم بصفة  ( إن فلسفة التعلم اإللكتروني تقدم على23: 2007ر)يري عام 

مكاناتهم تمكنهم من النجاح في ع امة, والتعليم الجامعي بصفة خاصة, للجميع طالما أن قدراتهم وا 
وذلك للعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع المتعلمين دون التفرقة بين التعليم, 

ن في مناطق الجنس والعرق أو النوع أو اللغة والوصول إلى الطالب البعيدين جغرافيًا أو يعيشو 
نائية ال تمكنهم ظروفهم من السفر أو االنتقال إلى الحرم الجامعي وأيضًا من أجل السماح للطالب 
غي القادرين أو المعاقين جسميًا بصفة خاصة بالحصول على فرصة تعليمية وهم في أماكنهم وفقًا 

 للمعدل الفردي المناسب لكل طالب على حده.
سفة التعلم اإللكتروني المعتمد على اإلنترنت تقوم على ( أن فل79: 2010ويري شحاتة ) 

إزالة جدران وحواجز الفصول التقليدية, بما يمكن المتعلم من االنفتاح على العالم الخارجي واستقاء 
 المعلومات والمعارف أينما شاء وكيفما شاء.   

 أهداف التعلم اإللكتروني : 
                                                                    (:388:  2005)  الجنديني ما ذكره الل و اإللكترو م يجب تحقيقها من التعلمن األهداف التي 

 توفير بيئة تعليمية غنية و متعددة المصادر تخدم العملية التعليمية بجميع محاورها. ( 1

التعلم بما يتوافق مع مستجدات إعادة صياغة األدوار في الطريقة التي تتم بها عملية التعليم و  (2
 الفكر التربوي .

البية والمدرسة الحوافز وتشجيع التواصل بين منظومة العملية التعليمية كالتواصل بين إيجاد  (3
                                  .البيئة المحيطةالمدرسة و وبين 
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والممارسات وذجية وس تقدم في صورة نمنمذجة التعليم وتقديمه في صورة معيارية، فالدر  (4
 التعليمية المتميزة يمكن إعادة تكرارها .

المدربين و و منتديات تمكن المعلمين تناقل الخبرات التربوية من خالل إيجاد قنوات اتصال  (5
موقع التجارب عبر و وتبادل اآلراء  المشرفين وجميع المهتمين بالشأن التربوي من المناقشةو 

 ضية رغم بعد المسافات .محدد يجمعهم جميعًا في غرفة افترا

والتطورات مع التقنية ومهارات العصر الطالب قادر على التعامل و  إعداد جيل من المعلمين (6
 الهائلة التي يشهدها العالم .

مواكبًا لما يدور في أقاصي و  ثقفًا إلكترونيًا المساعدة على نشر التقنية في المجتمع ليصبح م (7
 األرض .

 ات عمرية مختلفة مع مراعاة الفروق الفردية بينهم.تقديم التعلم الذي يناسب فئ (8

 أهمية التعلم اإللكتروني:
( إلى أهمية التعلم اإللكتروني في مجموعة من النقاط كما 17-15, 2005يشير الموسى )

 يلي:
 زيادة إمكانية االتصال بين الطلبة فيما بينهم, وبين الطلبة والمدرسة. -1

 للطالب.المساهمة في وجهات النظر المختلفة  -2

 اإلحساس بالمساواة. -3

 سهولة الوصول إلى المعلم. -4

 إمكانية تحوير طريقة التدريس. -5

 مالئمة مختلف أساليب التعلم. -6

 المساعدة اإلضافية على التكرار. -7

 توفر المناهج طوال اليوم وفي كل أيام األسبوع. -8

 المناهج. االستمرارية في الوصول إلى -9

 غرفة الصف. لىعدم االعتماد على الحضور الفعلي إ -10
 سهولة وتعدد طرق تقييم تطور الطالب -11

 االستفادة القصوى من الزمن. -12
 تقليل األعباء اإلدارية بالنسبة للمعلم. -13
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 تقليل حجم العمل في المدرسة. -14
 يوفر الدافعية للتعلم. -15
 الوصول إلى مصادر المعلومات. -16
 إثراء حياة المتعلمين. -17
 علمين ذوي االحتياجات الخاصة.تناسب المت -18
 القدرة على تحديد مستوي المتعلم. -19

 أنماط التعلم اإللكتروني : 

 لكترونيفففة, ويشفففيردمة  ففففي  البيئفففات  التعليميفففة  اإللكترونفففي  المسفففتختختلفففف أنمفففاط الفففتعلم اإل 
 لكتروني وهما: ( إلى نوعين أو نمطين للتعلم اإل53 :2001) توفيق
 :  Synchronous E-Learningالمتزامن: التعلم أولا 

الخط  قيقي, بتواجد المعلم والمتعلم علىوهو أسلوب لتقديم المحتوي التعليمي في الوقت الح  
المباشر من خالل مؤتمرات اإلنترنت التفاعلية بالصوت والصورة, مع توافر إمكانية تبادل الملفات 
والرسائل الفورية من بعد, حيث يختصر المسافات الجغرافية والوقت المطلوب للمقابالت التقليدية, 

, One-way synchronousوهذا النوع يمكن أن يأخذ شكلين أولهما: أن يكون أحادي االتجاه 
بمعني أن يقوم المعلم بتقديم المحتوي بينما يكون دور المتعلمين هو االستقبال فقط, أما الشكل 

 Tow-way  الثاني: فهو الشكل ثنائي االتجاه أو المزدوج ويمكن أن يكون في أكثر من اتجاه

synchronousلمين وبين , ويعني أن يكون هناك تبادل لآلراء والمعلومات بين المعلم والمتع
 المتعلمين وبعضهم البعض.

بيئىة ذات الوقت باستخدام  تعلم يجمع المعلم والمتعلم فيالنمط  ويعرفه الباحث إجرائيا بأنه:
                . (Chatting) و الدردشة النصيةالمحادثة الفورية وأدواته ( Moodle)ل التعلم مود

 (9: 2003إليه كل من الخليفة )ومن أهم مميزات هذا النمط من التعلم كما ُيشير 
 (:hales,2007,p.51و )"هالس" 

 سرعة استجابة المعلم لطلب المتعلم. -أ

 تبادل المعلومات في الوقت المناسب وحسب حاجة المتعلم.  -ب

 التحقق من شخصية المتعلم وهذا هام في حاالت االختبار والتقييم.  -ت



23 
 

 المتعلم. توفير وقت االنتظار على  -ث

 (.White Board) لكترونيةالسبورة اإل تفاعل الطالب مع المعلم على إمكانية -ج

  تفاعل الطالب مع المدرس بالنقاش حيث يمكن للطالب التحدث من خالل الميكروفون  -ح
 المتصل بالحاسب الشخصي الذي يستخدمه, مع إمكانية تحدث الطالب برفع أيديهم.

 :  An Synchronous E-Learning: التعلم الغير متزامنثانياا

الففتعلم المتففزامن, وهففو يعتمففد لكترونففي غيففر المتففزامن أكثففر شففيوعًا وانتشففارًا عففن يعفد الففتعلم اإل
بحيفث يقفوم المتعلمفون  الشفبكة دون التقيفد بوقفت محفدد, رالجمع بين المعلم والمتعلمين معًا عبف على

الشفففبكة ففففي أوقفففات مختلففففة, النجفففاز مهفففامهم المطلوبفففة, وهفففم ال يتقفففابلون ففففي الوقفففت  بالفففدخول علفففى
الحقيقي, ويالحظ أن هذه الطريقة تمزج بين العديد من اإلمكانات التكنولوجية المتنوعة للشبكة, مثل 

فففات تففدوين المالحظففات, النصففوص الفائقففة, واالختبففارات القصففيرة المباشففرة, والوسففائط المتعففددة, ومل
أن هففذا الففنمط تفضففله الكثيففر مففن  إنتففاج البففرامج, وتجففدر اإلشففارة إلففىلكترونففي, وذلففك فففي والبريففد اإل

المؤسسفففات التعليميفففة والتدريبيفففة, حيفففث يتفففاح للمتعلمفففين االتصفففال بالشفففبكة ففففي أي وقفففت, ومفففن أي 
 مكان.

 بنفس الطلبةالمعلم و  تواجد فيه يشترط ال الذي مالتعلنمط   وهوويعرفه الباحث إجرائيا بأنه: 

 و اإللكترونيالبريد  استخدام مثل( Moodle) لبيئىة التعلم مودباستخدام و  المكان نفس أو الوقت
 .النقاش منتديات

و          (9: 2003) الخليفةلتعلم كما ُيشير إليه كل من ومن أهم مميزات هذا النمط من ا
 (:hales,2007,p.51)"هالس"

 للتفكير واإلجابة عن االستفسارات .يعطي المتعلم فرصة مناسبة  -أ

 سرعة انترنت كبيرة وبذلك التكلفة ليست كثيرة. إلى ال يحتاج -ب

مشكلة تواصل المعلم والمتعلم في حال وجودهما في أماكن جغرافية مختلفة  التغلب على -ت
 وتوقيت مختلف.

 ال يتأثر باألعطال الفنية الطارئة مثل قطع الكهرباء وفصل خط االنترنت. -ث

 الطالب من البحث عن أي معلومة يرغب في الحصول عليها في وقت دراسته. تمكين -ج
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 م اإللكتروني :أدوات التعل

م  التعلهما أدوات لكتروني، م اإللتعلنوعين من أدوات ا ( إلى6: 2007)  يشير الحربي
                                                            :، وفيما يلي حصر لكل منهملكتروني غير المتزامناإلم ، وأدوات التعللكتروني المتزامناإل

 .م اإللكتروني المتزامنوات التعلأد -أ
   (In Real time )ويقصد بها تلك األدوات التي تسمح للمستخدم االتصال المباشر   

 : كة ، ومن أهم هذه األدوات ما يليبالمستخدمين اآلخرين على الشب

إمكانية التحدث عبر االنترنت مع المستخدمين اآلخرين في وقت : وهي ( Chat )المحادثة  (1
واحد ، عن طريق برنامج يشكل محطة افتراضية تجمع المستخدمين  من جميع أنحاء العالم 

 على االنترنت للتحدث كتابة  وصوتًا وصورة .
ت و : وهي تقنية إلكترونية تعتمد على االنترن( Audio Conferences )المؤتمرات الصوتية  (2

) المحاضر (  يئة خطوط هاتفية توصل المتحدثى هتستخدم هاتفًا عاديًا وآلية للمحادثة عل
 بعدد من المستقبلين )الطالب( في أماكن متفرقة .

: وهي المؤتمرات التي يتم التواصل من خاللها (Video Conferences )مؤتمرات الفيديو  (3
ونية عالية القدرة عن طريق االنترنت بين أفراد تفصل بينهم مسافة من خالل شبكة تلفزي

ويستطيع كل فرد متواجد بطرفية محددة أن يرى المتحدث ، كما يمكنه أن يتوجه بأسئلة 
جراء حوارات مع المتحدث ) أي توفير عملية التفاعل ( وتمكن هذه التقنية من نقل  استفسارية وا 

م عن بعد وتسهل التعلورة وصوت ( في تحقيق أهداف ص المؤتمرات المرئية المسموعة )
 عمليات االتصال بين مؤسسات التعليم .

وهي من  وهو عبارة عن سبورة شبيهة بالصبورة التقليدية ( White Board ): اللوح األبيض (4
األدوات الرئيسية الالزم  توافرها في الفصول  االفتراضية ، ويمكن من خاللها تنفيذ الشرح 

 ر .والرسوم التي يتم نقلها  إلى شخص أخ

: وهي توظيف برامج األقمار الصناعية ( satellite Programs )برامج القمر الصناعي  (5
المقترنة بنظم الحاسب اآللي والمتصلة بخط مباشر مع شبكة اتصاالت مما يسهل إمكانية 
االستفادة من القنوات السمعية والبصرية في عمليات التدريس والتعليم ويجعلها أكثر تفاعاًل 

هذه التقنية يتوحد محتوى التعليم وطريقته في جميع أنحاء البالد أو المنطقة  وحيوية وفي
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المعنية بالتعليم ألن مصدرها واحد شريطة أن تزود جميع مراكز االستقبال بأجهزة استقبال وبث 
 خاصة متوافقة مع النظام المستخدم.

 لكتروني غير المتزامن:م اإل أدوات التعل  -ب
لتي تسمح للمستخدم بالتواصل مع المستخدمين اآلخرين بشكل ويقصد بها تلك األدوات ا 

تتطلب تواجد المستخدم والمستخدمين اآلخرين  على الشبكة معًا أثناء  غير مباشر أي أنها ال
 :صل ، ومن أهم هذه األدوات ما يليالتوا

: وهو عبارة عن برنامج لتبادل الرسائل والوثائق باستخدام ( E-mail )لكتروني البريد اإل (1
لكتروني من اإلالحاسب من خالل شبكة االنترنت، ويشير  العديد من الباحثين إلى أن البريد 

 أكثر خدمات االنترنت استخدامًا ويرجع ذلك إلى سهولته .  
م بعرض معلومات : وهو عبارة نظام معلومات يقو ( World wid web )الشبكة النسيجية   (2

 مختلفة على صفحات مترابطة ، ويسمح للمستخدم بالدخول لخدمات االنترنت المختلفة .
: وهي عبارة عن قائمة من العناوين البريدية  المضافة لدى  ( Mailing list)القوائم البريدية (3

 الشخص أو المؤسسة يتم تحويل الرسائل إليها من عنوان بريدي واحد .
: وهي إحدى أدوات االتصال عبر شبكة ( Discussion Groups )ش مجموعات النقا  (4

االنترنت بين مجموعة من األفراد ذوي االهتمام المشترك في تخصص معين يتم عن طريقها 
المشاركة  كتابيًا في موضوع معين أو  إرسال استفسار إلى المجموعة  المشاركة أو المشرف 

 احد.على هذه المجموعة دون التواجد في وقت و 
وتختص  هذه األداة بنقل الملفات من حاسب إلى آخر  :( File Exchange )نقل الملفات   (5

 متصل معه عبر شبكة االنترنت أو من الشبكة النسيجية للمعلومات إلى حاسب شخصي. 
: وهي التقنية التي تتيح إمكانية التفاعل بين المتعلم ( Interactive video )الفيديو التفاعلي  (6

المعروضة المشتملة على الصور المتحركة المصحوبة بالصوت بغرض جعل التعلم  والمادة
يمكنه التفاعل ال أكثر تفاعلية ، وتعتبر هذه التقنية وسيلة اتصال من اتجاه واحد ألن المتعلم 

مع المعلم و تشتمل تقنية الفيديو التفاعلي على كل من تقنية أشرطة الفيديو وتقنية أسطوانات 
 ارة بطريقة خاصة من خالل حاسب أو مسجل فيديو .الفيديو مد
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: وهي عبارة عن أقراص يتم فيها تجهيز المناهج الدراسية أو المواد  ( CD )األقراص المدمجة (7
التعليمية وتحميلها على أجهزة الطالب والرجوع إليها وقت الحاجة ، كما تتعدد أشكال المادة 

تستخدم كفلم فيديو تعليمي مصحوبًا بالصوت أو  التعليمية على األقراص المدمجة ، فيمكن أن
لعرض عدد من آالف الصفحات من كتاب أو مرجع ما أو لمزيج من المواد المكتوبة مع 

 الصور الثابتة والفيديو ) صور متحركة (.
 لكتروني في تحسين جودة العملية التعليمية في المؤسسات الجامعية:تعلم اإل دور ال

اإللكتروني في التعليم الجامعي إلى تغيير الدور التقليدي لألستاذ قد أدي استخدام التعلم 
الجامعي في العملية التعليمية من كونه مصدر المعلومات الوحيد للطلبة إلى مرشد وموجه لهم 
إضافة إلى كونه متعلما في الوقت نفسه. وهذا أدي إلى زيادة وتعزيز التعاون بين األستاذ الجامعي 

وأساليب استخدام التعلم اإللكتروني والحصول على بيئة تعليمية فعالة وتفاعلية, وطلبته حول آليات 
حيث إن التعلم اإللكتروني وغيره والتي تتسارع بصورة كبيرة بحيث ال يمكن التخلف عنها وال يمكن 
التأخر في التفكير بضرورة االستفادة من إمكاناتها فإن هذا سوف يؤدي بالتعليم الجامعي إلى أنه 

جد نفسه متخلفًا ومتأخرًا عن ركب الحضارة والتقدم العلمي والتكنولوجي وبالتالي غير قادر على ي
 تخريج األفراد القادرين على التعامل معها بكفاءة وفاعلية لغرض تطوير المجتمع.

ويتطلب توظيف التعلم اإللكتروني في عمليتي التعلم والتعليم توفير اإلمكانات المادية لالزمة 
والمتمثلة في الحواسيب واالنترنت والمواد وغيرها, إضافة إلى الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة 
لتوظيف التعلم اإللكتروني في العملية التعليمية التعلمية, وحتى نحقق التعلم اإللكتروني الفعال, ال 

ابة, وأن تصمم هذه بد من االهتمام بتصميم المقررات الدراسية بالطريقة الجيدة والفعالة والجذ
المقررات من قبل فريق يضم: المصمم التعليمي والشخص المختص بالموضوع والتقني والمقوم, وأن 
يكون تصميمها وفق أسس سليمة ومنظمة تراعي األهداف التعليمية التي وضعت ألجلها.)عزيزي 

 (2015وشيلي, 
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تزامن( في بيئة التعلم اإللكتروني القائم معايير تصميم أنماط التعلم اإللكتروني )المتزامن/غير الم
 على الويب:

أنماط التعلم  لتصميم قائمة معاييرإلي  (2009أشارت الدكتورة شيماء صوفي يوسف )  
 وهذه المعايير هي:, اإللكتروني القائم على الويب

أن توفر البيئة التعليمية المعلومات الضرورية التي يحتاج إليها الطالب في  المعيار األول: -
جميع األوقات بحيث تكون وظيفية ومناسبة لألهداف التعليمية والمحتوي وخصائص المتعلمين 

 المستهدفين والويب.
 أن تكون أهداف البيئة التعليمية محددة ودقيقة وواضحة ومتنوعة بما يخدم المعيار الثاني: -

 المحتوي التعليمي المقدم, وتساعد في تنمية مهارات التفكير المختلفة.
أن يراعي اختيار المحتوى المناسب لألهداف التعليمية ويكون مناسًبا للمناقشات  المعيار الثالث: -

التي يقوم بها الطالب, ومصاغ بطريقة مناسبة إلستراتيجية التعليم, بحيث يساعد في تنمية 
 لعليا لدى الطالب.مهارات التفكير ا

أْن تساعد األنشطة المقدمة من خالل البيئة التعليمية على تنمية التفكير وبناء  المعيار الرابع: -
 المعرفة لدى الطالب.

أن تتناسب إستراتيجية التحكم التعليمي مع طبيعة عمل البيئات التعليمية  المعيار الخامس: -
 اإللكترونية واألهداف والمحتوى التعليمي.

أن تتناسب الصفحة المقدمة مع خصائص المتعلمين المستهدفين, وبما تعمل  عيار السادس:الم -
 على تنمية مهارات التفكير المختلفة لديهم.

أن تلبي الروابط الموجودة بالصفحة متطلبات المحتوى المقدم من خاللها  المعيار السابع: -
 والمناقشات التي تدور من خاللها.

مل البيئة التعليمية على اختبارات محكية المرجع مناسبة لقياس األهداف أن تشت المعيار الثامن: -
 المحددة والمحتوى المقدم, وتساعد على تنمية مهارات التفكير المختلفة لدى الطالب.

أن تشتمل البيئة التعليمية على أساليب لحماية بيانات المستخدمين من التداول  المعيار التاسع: -
 غير المصرح به.

 أن يمتلك مدير المناقشة القدرة والمهارة على إدارة المناقشة بفاعلية ونجاح.العاشر: المعيار -
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أن تتنوع المناقشات المقدمة ما بين متزامنة وغير متزامنة وهجين, وبما المعيار الحادي عشر:  -
 تساعد على بناء المعارف وتنمية مهارات التفكير المختلفة لدى الطالب.

تتفق األهداف التعليمية للمناقشات اإللكترونية مع المحتوى التعليمي  : أنالمعيار الثاني عشر -
ومصاغة صياغة واضحة ومحددة, وبما يعمل على بناء المعارف وتنمية مهارات التفكير 

 المختلفة لدي الطالب.
إن تخدم األسئلة المقدمة والمطروحة خالل المناقشة المحتوي التعليمي  المعيار الثالث عشر: -

 ن خالل المناقشات التعليمية اإللكترونية, وتساعد في تحقيق األهداف المحددة .المقدم م
: أن يتفق محتوى المناقشة مع المحتوى التعليمي المحدد بما يخدم األهداف المعيار الرابع عشر -

التعليمية وخصائص المتعلمين, المستهدفين, ويعمل على بناء المعارف وتنمية مهارات التفكير 
 دى الطالب.المختلفة ل

: أن تتيح المناقشة توافر ميسرين للمجموعات للمساهمة في حفظ سير المعيار الخامس عشر -
 المناقشة.

: أن تتناسب التغذية الراجعة مع إجابات الطالب المقدمة, وتحفزهم على المعيار السادس عشر -
 بناء المعارف وتنمية مهارات التفكير المختلفة.

 تتوفر في الطالب القدرة على الوعي بأهمية المناقشة اإللكترونية.: أن المعيار السابع عشر -
: أن تمكن الصفحة الطالب من الوصول بسهولة وراحة إلى حلقة المناقشة المعيار الثامن عشر -

 والدخول إليها واإلسهام فيها.
أن تتناسب إستراتيجية التحكم التعليمي مع طبيعة عمل المناقشات المعيار التاسع عشر: -

 لكترونية.اإل
أن تراعي إستراتيجية المناقشات اإللكترونية المتزامن عبر الويب طبيعة  المعيار العشرين: -

األهداف والمحتوى التعليمي وخصائص المتعلمين المستهدفين, وبما يسهم في بناء المعارف 
 وتنمية مهارات التفكير المختلفة.

اقشات التعليمية غير المتزامنة عبر الويب أن تراعي إستراتيجية المنالمعيار الواحد والعشرون:  -
طبيعة األهداف والمحتوى التعليمي وخصائص المتعلمين المستهدفين, وبما يسهم في بناء 

 المعارف, وتنمية مهارات التفكير المختلفة.



29 
 

أن يتيح المقرر اإللكتروني والمناقشات المستخدمة بداخله للطالب المعيار الثاني والعشرون:  -
 يسر وسهولة وسرعة إلنجاز المهام المطلوبة منه.استخدامه ب

أن تكون واجهة التفاعل بسيطة ومناسبة وواضحة لجميع الطالب المعيار الثالث والعشرون:  -
 )سواء للمناقشات أو البيئات التعليمية(.

أن تتناسب النصوص المكتوبة مع محتوى الطالب )سواء للمناقشات المعيار الرابع والعشرون:  -
 ات التعليمية(.أو البيئ

أن تستخدم بشكل وظيفي في الصفحة التعليمية لتعبر عن المعيار الخامس والعشرون:  -
 المحتوى المقدم وتتناسب مع األهداف التعليمية.

 يراعي استخدام األلوان الواضحة والمحددة والمعبرة عن المعني. المعيار السادس والعشرون: -
يراعي التنوع في نبرات الصوت بين االرتفاع واالنخفاض في  المعيار السابع والعشرون: -

 الملفات الصوتية.
أن تكون ذات داللة واضحة ومعبرة للشئ الذي تستخدم من أجله,  المعيار الثامن والعشرون: -

 وبما يعمل على بناء المعارف وتنمية مهارات التفكير المختلفة.
يو على  الهدف والمحتوي المقدم من خاللها, أن تركز لقطة الفيد المعيار التاسع والعشرون: -

 وبما يعمل على بناء المعارف وتنمية مهارات التفكير المختلفة.
 أن يستطيع الطالب التنقل في الصفحة بمرونة وحرية. المعيار الثالثون: -

وقد اعتمد الباحث بعض هذه المعايير في تصميم أنماط التعلم اإللكتروني المستخدمة في الدراسة  
 لحالية.ا

 دور المعلم في التعلم اإللكتروني:
لكتروني ال يعني إلغاء دور المعلم بل يصبح دوره أكثر أهمية وأكثر صعوبة فهو التعلم اإل

شخص مبدع ذو كفاءة عالية يدير العملية التعليمية باقتدار ويعمل على تحقيق طموحات التقدم 
 القائد ومدير المشروع البحثي والناقد والموجه. والتقنية, ولقد أصبحت مهمة المعلم مزيجًا من مهام

ولكي يكون دور المعلم فعااًل يجب أن يجمع بين التخصص والخبرة بحيث يكون مؤهاًل  
 تأهياًل جيدًا ومكتسبًا الخبرة الالزمة لصقل تجربته في ضوء دقة التوجيه الفني.

التدريب الرسمي فحسب بل والمستمر من زمالئهم لمساعدتهم على تعلم  وال يحتاج المعلمون إلى   
أفضل الطرق لتحقيق التكامل ما بين التكنولوجيا وبين تعليمهم, ولكي يصبح دور المعلم مهما في 
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      :وجيا على المعلم أن يقوم بما يليتوجيه طالبه الوجهة الصحيحة لالستفادة القصوى من التكنول
 (49: 2002) الفرا ,

ابت وفي أن يعمل تحويل غرفة الصف الخاصة به من مكان يتم فيه انتقال المعلومات بشكل ث -1
بيئة تعلم تمتاز بالدينامكية وتتمحور حول الطالب حيث  اتجاه واحد من المعلم إلى الطالب إلى

يقوم الطالب مع رفقائهم على شكل مجموعات في كل صفوفهم وكذلك مع صفوف أخري من 
 حول العالم عبر االنترنت.

 أن يطور فهما عمليا حول صفات واحتياجات لطالب المتعلمين. -2

ات والتوقعات المتنوعة والمتباينة أن يتبع مهارات تدريسية تأخذ بعين االعتبار االحتياج -3
 للمتلقين.

 أن يطور فهمًا عمليًا لتكنولوجيا التعليم مع استمرار تركيزه على الدور التعليمي الشخصي له. -4

 أن يعمل بكفاءة كمرشد وموجه حاذق للمحتوي التعليمي. -5

 : صعوبات تطبيق التعلم اإللكتروني
 :تتمثل في اآلتي اإللكتروني مالتعل تطبيق صعوبات(  9 : 2200تذكر هيفاء المبيريك )     
 :المتعلمين ناحية من -أ
 صعوبة التحول من طريقة التعلم تقليدية إلى طريقة تعلم حديثة. .1
 .صعوبة تطبيقه في بعض المواد .2
 .الطالب بعض لدى آلي حاسب أجهزة على الحصول صعوبة .3
 .واللبس الجيد الفهم عدم إلى أحيانا المعلمين بعض توجيه يؤدي قد .4
 :المعلمين ناحية من –ب  

 صعوبة التعامل مع متعلمين غير متعودين أو مدربين على التعلم الذاتي. .1
 صعوبة التأكد من تمكن الطالب من مهارة استخدام الحاسب اآللي. .2
 .المواد بعض تعقد درجة .3
 .المادية والتكلفة الجهد .4
 .األخرى  ةالمصادر التعليمي من المعلمين استفادة وصعوبة: الطبع حقوق " مشكلة .5
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معوقـات التـي تحـول دون بلـو  ( أن هناك مجموعـة مـن ال 317-316، 2004و يضيف سالم ) 
 م اإللكتروني ألهدافه من أبرزها ما يلي :التعل
 . ضعف البنية التحتية لغالبية الدول النامية .1
 . صعوبة االتصال باإلنترنت و رسومه المرتفعة .2
 المتعلمين بمهارات استخدام التقنيات الحديثة مثل الحاسوب و تصفح اإلنترنت .. عدم إلمام 3
. عففدم اقتنففاع هيئففة التففدريس بالجامعففات باسففتخدام الوسففائط اإللكترونيففة فففي التففدريس و التففدريب و 4

 الخوف من التقليل من دورهم .
 . صعوبة تطبيق أدوات ووسائل التقويم .5
 .لتي تمنحها الجامعات اإللكترونيةسمية بالشهادات ا. عدم اعتراف بعض الجهات الر 6
 . التكلفة العالية في تصميم و إنتاج البرمجيات التعليمية .7

 نظم إدارة التعلم اإللكتروني:

نظففم إدارة المحتففوي التعليمففي بأنهففا بيئففات تعليميففة ألكثففر مففن  Hall (p.24,2002) يعتبففر
دارة وتوصفففيل المحتفففوي التعليمفففي صفففميم وتخفففزين وا  مفففتعلم تتفففيح لمطفففوري نظفففم الفففتعلم اإللكترونفففي ت

لكتروني للمتعلم من مستودع لعناصر التعلم, وتتعد أنواع هذه البرامج التجارية مثفل برنفامج )ويفب اإل
, ومنهفا أيضفًا البفرامج المجانيفة مثفل برنفامج Black Board, وبرنفامج )بفالك بفورد(Web CTستي( 

 (.2007. )عقل,Moodle)المودل( 

عتمفففد الباحفففث هنفففا علفففى نظفففام "المفففودل" إلدارة الفففتعلم اإللكترونفففي ففففي تنفيفففذ إجفففراءات ولقفففد ا 
لكترونفي المتفزامن مهفارات حاسفوبية بنمطفي الفتعلم اإل الدراسة والمتمثلة في "تدريس الطالبفات لمسفاق

 والغير متزامن.

 نظام "مودل" إلدارة التعلم اإللكتروني:

علفى أسفس تعليميفة ليسفاعد المفدربين علفى تفوفير هو نظام إدارة تعلم مفتوح المصفدر صفمم 
مستوي الفرد كما يمكن أن يخدم  من الممكن استخدامه بشكل شخصي علىبيئة تعليمية الكترونية و 

مسفتخدم مسفجل (  75000)متدرب, كمفا أن موقفع النظفام يضفم أكثفر مفن  ( 40000 )جامعة تضم
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دولفة, أمفا مفن ناحيفة تقنيفة ففإن النظفام صفمم باسفتخدام لغفة  (138)لغة مختلفة من (  70)ويتكلمون 
(PHPولقواعد البيانات ) (MySQL.) ,(2011)الرنتيسي وعقل 

 بعض مميزاته:

 وجود منتدى يناقش فيه المواضيع ذات الصلة بالعملية التعليمية بشكل عام. .1

 لكتروني.بات بداًل من إرسالها بالبريد اإلوجود ميزة تسليم المعلم للواج .2

 وجود ميزة غرف الدردشة الحية وكذلك تمكين المدرب من االطالع والتواصل مع المتدربين. .3

 وجود ميزة البحث في المواضيع التي أثيرت سابقًا ذات الصلة بالمحتوي. .4

وجود ميزة إنشاء اختبارات ذاتية للمتدربين إما بتحديد وقت أو بدون تحديد للوقت ويقوم النظام  .5
سجيل الدرجات أو الخيارات أو اختبارات الصواب والخطأ واألسئلة ذات اإلجابة بالتصحيح وت

القصيرة مع تمكين المدرب من وضع تعقيب على اإلجابات وشرح وروابط ذات صلة بالمحتوي 
 كما يوفر للمدرب جميع المميزات التي تخص االختبارات الكترونيًا.

 

 ية وعالمية في التعلم اإللكترونيتجارب عرب

الحياة الرقمية يعتبر من أهم سمات  ة التقليدية في مجاالت الحياة إلىالتحول من األنظم 
العالم الرقمي  إلى ةالمجتمع المتحضر, وهذا دليل على رقي هذه المجتمعات, والمتتبع لتطور الحيا

مستوياتها ضمن تخطيط محكم لنشر  اضيع تحظي باهتمام الدول على أعلىيلحظ أن هذه المو 
ال االت المعلوماتية بكافة مناحي الحياة. ولقد قامت العديد من دول العالم بتجارب رائدة في مجالمج

 -395م, ص ص2005لكتروني, وقد استعرض الل والجندي)تطبيق أنظمة مختلفة للتعلم اإل
 ( تجارب بعض هذه الدول:4000

 تجربة الواليات المتحدة األمريكية:

% من مدارس التعليم االبتدائي والثانوي في 98ين أن تب 1993في دراسة علمية تمت عام 
طالب, وفي الوقت الحاضر فإن الحاسب متوفر  9الواليات المتحدة لديها جهاز حاسب آلي لكل 

صانعي  ثناء, وتعتبر تقنية المعلومات لدى( بدون است%100) في جميع المدارس األمريكية بنسبة
م أكملت 1995عام قضايا في التعليم األمريكي, وفي القرار في اإلدارة األمريكية من أهم ست 

. وبدأت الواليات المتحدة في الواليات المتحدة جميع خططها لتطبيقات الحاسب في مجال التعليم
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بعملية  واهتمت  سباق مع الزمن من أجل تطبيق منهجية التعليم عن بعد وتوظيفها في مدارسها, 
ومساعدة الطالب أيضًا, وتوفير البنية التحتية الخاصة بالعملية تدريب المعلمين لمساعدة زمالئهم 

برمجيات تعليمية فعالة كي  تربط المدارس مع بعضها إضافة إلى لي وشبكاتمن أجهزة حاسب آ
 تصبح جزء من المنهج الدراسي.

 تجربة اليابان:

تلفازية م بمشروع شبكة 1994بدأت تجربة اليابان في مجال التعليم اإللكتروني في عام 
تبث المواد الدراسية بواسطة أشرطة فيديو للمدارس حسب الطلب من خالل )الكيبل( كخطوة أولي 

م بدأ مشروع اليابان المعروف باسم "مشروع المائة مدرسة" حيث 1995للتعليم عن بعد, وفي عام 
تطويرها من تم تجهيز المدارس باإلنترنت بغرض تجريب األنشطة الدراسية والبرمجيات التعليمية و 

أعدت لجنة العمل الخاص بالسياسة والبرمجيات التعليمية  1995خالل تلك الشبكة, وفي عام 
وتطويرها من خالل التربية والتعليم تقترح فيه أن تقوم الوزارة بتوفير نظام معلومات إقليمي لخدمة 

 تعليمية إضافة إلىكز للبرمجيات ال, وكذلك توفير مر ةالتعليم مدي الحياة في كل مقاطعة ياباني
إنشاء مركز وطني للمعلومات, ووضعت اللجنة الخطط الخاصة بتدريب المعلمين وأعضاء هيئات 
التعليم على هذه التقنية الجديدة وهذا ما دعمته ميزانية الحكومة اليابانية للسنة المالية 

البحث  حيث أقر إعداد مركز برمجيات لمكتبات تعليمية في كل مقاطعة ودعم 1996/1997
والتطوير في مجال البرمجيات التعليمية ودعم البحث العلمي الخاص بتقنيات التعليم الجديدة وكذلك 
دعم كافة األنشطة المتعلقة بالتعليم عن بعد, وكذلك دعم وتوظيف شبكات اإلنترنت في المعاهد 

دول التي ابان من الوالكليات التربوية, لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من التعليم الحديث, وتعد الي
 لكتروني الحديث بشكل رسمي في معظم المدارس اليابانية.تطبق أساليب التعليم اإل

 التجربة االسترالية:

يوجد في استراليا عدد من وزارات التربية والتعليم, ففي كل والية وزارة مستقلة, ولذا فاالنخراط 
ريدة هي في والية فكتوريا, حيث وضعت في مجال التقنية متفاوت من والية آلخري. والتجربة الف

دخال التقنية في عام  م على أن تنتهي 1996وزارة التربية والتعليم الفكتورية خطة لتطوير التعليم وا 
م بعد أن يتم ربط جميع مدارس الوالية بشبكة االنترنت عن طريق 1999هذه الخطة في نهاية عام 

 لم يسبقها أحد فيه حيث اجراًء فريداً  اوالية فيكتوري األقمار الصناعية, وقد تم ذلك بالفعل. اتخذت
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إجبار المعلمين الذين ال يرغبون في التعامل مع الحاسب اآللي على التقاعد المبكر  عمدت إلى
% من تعداد المعلمين واستبدالهم بآخرين. يعد تجربة والية 24وترك العمل. وبهذا تم فعلياًل تقاعد 

ة على المستوي العالمي من حيث السرعة والشمولية. وأصبحت التقنية من التجارب الفريد افيكتوري
متوفرة في كل فصل دراسي, وقد أشاد بتجربتها الكثيرون ومنهم رئيس شركة مايكروسوفت)بل 

 عندما قام بزيارة خاصة لها. غيتس(

 التجربة الماليزية:

نية تجعل البالد في م وضعت لجنة التطوير الشامل الماليزية للدولة خطة تق1996في عام 
( , بينما رمز للتعليم في هذه الخطة Vision 2020مصاف الدول المتقدمة وقد رمز لهذه الخطة )

(The Education Act 1996 ومن أهم أهداف هذه الخطة إدخال الحاسب اآللي واالرتباط )
الخطة بشبكة اإلنترنت في كل فصل دراسي من فصول المدارس. وكان يتوقع أن تكتمل هذه 

م. 1197م لوال الهزة االقتصادية التي حلت بالبالد في عام 2000)المتعلقة بالتعليم( قبل حلول عام 
% , 90م أكثر من 1999ومع ذلك قد بلغت نسبة المدارس المربوطة بشبكة اإلنترنت في ديسمبر 

ول الدراسية " % . وتسمي المدارس الماليزية التي تطبق التقنية في الفص45وفي الفصول الدراسية 
( " , وتهدف ماليزيا إلي تعميم هذا النوع من المدارس في جميع  Smart School) المدارس الذكية

أرجاء البالد. أما فيما يتعلق بالبنية التحتية فقد تم ربط جميع مدارس ماليزيا وجامعاتها بعمود فقري 
مات الكبيرة لخدمة نقل الوسائط من شبكة األلياف البصرية السريعة والتي تسمح بنقل حزم المعلو 

 المتعددة والفيديو.

 :العربية المتحدة اإلماراتتجربة دولة 

تبنت وزارة التربية والتعليم والشباب مشروع تطوير مناهج لتعليم مادة الحاسب اآللي بالمرحلة 
والثاني وقد شمل في البداية الصف األول  1989/1990الثانوية وقد بدأ تطبيق هذا المشروع عام 

الثانوي، وكان المشروع قد بدأ بإعداد منهج للصف األول الثانوي وتجريبه باختيار مدرستين بكل 
منطقة تعليمية إحداهما للبنين واألخرى للبنات، وفي العام التالي تم تعميم التجربة لتشمل كافة 

ولياء األمور فضاًل عن ولقيت هذه التجربة قبواًل من قبل الطالب وأ  .المدارس الثانوية في الدولة
  :األهداف التي حددتها الوزارة فقد أسفرت التجربة عن النتائج التالية
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  َنحو أهمية الحاسب في الحياة المعاصرة األموردت التجربة وعيًا لدى أولياء ول. 
  على تعلم الحاسب اآللي األخرى شجعت التجربة معلمي المواد. 
  المدرسية مما جعل  اإلدارةالمدرسية الرغبة في استخدام الحاسب في مجاالت  اإلدارةولدت لدى

 .المدرسية اإلدارةالحاسب في مجاالت  إدخالالوزارة تتجه نحو 
  استخدام الحاسب كوسيط تعليمي لهذه المواد إلىينظرون  األخرى جعلت التجربة معلمي المواد. 

وتم طرح  اإلعداديةس الحاسب في المرحلة وبعد ذلك وفي ضوء هذه التجارب تم اعتماد تدري
وقد  .كتاب مهارات استخدام الحاسب ضمن مادة المهارات الحياتية للصفين األول والثاني الثانوي 

ُحددت أهداف ومجاالت استخدام التقنيات التربوية في التعليم في الدولة في ضوء أحدث المفاهيم 
في عملية التعليم، ويتضح ذلك في السياسة التعليمية  التربوية المطروحة لتوظيف التحديات التربوية

وفي وثائق المناهج  (2020 ) للوزارة والخطط المستقبلية المنبثقة عن رؤية التعليم حتى عام
 :المطورة، وتتمثل هذه األهداف في

 .تحسين وتطوير عمليتي التعليم والتعلم في مناهج التعليم العام .1

المهارات المتصلة بالتعليم  بإكسابهمفاءة مع عصر المعلومات وذلك الطالب للتعامل بك إعداد .2
لكترونية مصادر المعلومات اإل إلىالذاتي واستخدام الحاسب وشبكات االتصال للوصول 

 .المحلية والدولية

تطوير شبكة اتصال معلوماتي فيما بين الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس لمساعدة مراكز  .3
المعلومات المتصلة بالطالب والمعلمين  أنماطمختلف  إلىاتخاذ القرار في الوصول بسرعة 

 .وغيرها واإلدارية اإلشرافيةوالهيئات 

كسابهم  .4 الكفاءات التعليمية المطلوبة لتنفيذ تطوير عمليات تدريب للمعلمين إثناء الخدمة وا 
 .المناهج الجديدة والمطورة، وذلك بإنشاء المراكز التدريبية في كل منطقة تعليمية

تطوير عمليات التقويم وذلك بإنشاء بنوك األسئلة لكل مادة من المواد الدراسية والتوسع في  .5
                                                                    .لكترونيةم االختبارات اإلاستخدا

                                                     (http://www.edutrapedia.illaf.net(  
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  :تجربة سلطنة عمان

قامت وزارة التربية والتعليم في السلطنة في إطار تطوير التعليم بإعداد خطة شاملة   
االنسجام مع المتطلبات التنموية للسلطنة، وقد نصت على تطبيق  إلىوطموحة تسعى من خاللها 

سنوات تقسم  10نظام التعليم األساسي الذي يتكون من مرحلتين األولى للتعليم األساسي ومدتها 
 .(، والثانية هي المرحلة الثانوية ومدتها سنتان10-5( والحلقة الثانية )4-1تين األولى )إلى حلق

الحاسب اآللي في مراكز مصادر التعلم بمدارس التعليم األساسي لتحقيق  إدخال إلىوسعت الوزارة 
 األهداف التالية:

 إلىها إدخال الحاسب القاعدة األساسية التي سوف يرتكز علي األساسياعتبار مرحلة التعليم  .1
 .المدارس

 .الطلبة مهارات التعامل مع الحاسب إكساب .2

توفير برمجيات حاسوبية تستخدم الوسائط المتعددة تساعد على تنمية قدرات الطالب العقلية   .3
 .وتحتوي على كم هائل من العلوم والمعارف

على النفس في الحصول على تنمية مهارة حب االستطالع والبحث والتعلم الذاتي واالعتماد  .4
 .المعلومات من مصادرها المختلفة

وقد اصدر معالي وزير التربية والتعليم قرارًا بتشكيل لجنة من ذوي االختصاص في جامعة  
 األساسيالسلطان قابوس ووزارة التربية والتعليم لوضع مناهج مادة تقنية المعلومات لمرحلة التعليم 

 :لتقوم بالمهام التالية (4-1الحلقة األولى للصفوف )

 .(تحديد المرتكزات الفكرية لمناهج تقنية المعلومات )األسس والمرتكزات -
 .دراسة األهداف العامة من أجل اشتقاق األهداف اإلجرائية وتحليلها -
 .مصفوفة المدى والتتابع لمادة تقنية المعلومات -
كتاب واحد لكل صف ( 4-1وضع وحدات مناهج تقنية المعلومات لكل صف من الصفوف ) -

 .يشمل جزأين لكل فصل دراسي جزء
 .تحقيق التكامل الرأسي واألفقي بين هذه الوحدات -
 .األخرى ربط مناهج تقنية المعلومات بمناهج المواد الدراسية  -
 .اقتراح أسس الستمرارية تحديث وتقويم مناهج تقنية المعلومات -
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( 4-1)أساسيمدرسة تعليم  17إنشاء ب 1998/1999وبدا التطبيق الفعلي من العام الدراسي 
وجرى  م,1999/2000مدرسة في العام التالي  25على مستوى السلطنة، أعقب ذلك افتتاح 

وهي فكرة رائدة تعمل الوزارة على تطبيقها تدريجيًا،  2000/2001مدرسة في العام ( 58)افتتاح
الالزمة لعملية تعليمية ناجحة  اإلمكانية، وتتوفر لهذه المدارس إلنجاحهاوخصصت ميزانية كبيرة 

 .التطوير أهدافوفق 

في السلطنة وتم  األساسيمراكز مصادر التعلم في كل مدرسة من مدارس التعليم  إنشاءوقد تم 
 تزويدها بأحدث األجهزة التعليمية والتكنولوجية خاصة الحاسب اآللي.

                                                    (http://www.edutrapedia.illaf.net(  

 لكترونيالتجارب الفلسطينية في التعلم اإل بعض 

 تجربة الجامعة اإلسالمية:

م في منتديات 19/5/2008كتب محمد إسحق الريفي عن تجربة الجامعة اإلسالمية في 
الجامعة اإلسالمية عندما كان يشغل منصب نائب رئيس  واتا الحضارية وقد كتب هذه التجربة عن

لكتروني كنولوجيا األكاديمية والتعليم اإللكتروني( ومدير التعليم اإلالجامعة لتكنولوجيا المعلومات)الت
 (http://www.wata.ccبالجامعة اإلسالمية.) 

إنشاء  شهدت الجامعة اإلسالمية العديد من التجارب الفردية المحدودة التي تضمنت
تاحتها للطالب  صفحات للمساقات في كليات الهندسة والعلوم وتزويدها بالمصادر التعليمية وا 
 المسجلين في تلك المساقات، ثم بدأت الجامعة اإلسالمية التعرف على برامج التعلم اإللكتروني

LMS   م في 1999بمفهومها الواسع من خالل عقد دورة لإلدارة العليا للجامعة اإلسالمية في عام
لتصميم المساقات ونشرها على الشبكة، وقد تال ذلك القيام بمشاريع صغيرة  WebCT استخدام

ممولة من جهات خارجية شملت تدريب بضع عشرات من الهيئة التدريسية في الجامعة ومئات من 
نشاء المختبرات الالزمة للتعلم اإللكتروني.                 الطالب والطالبات وا 

ت الجامعة العديد من ورشات التدريب للطالب وللهيئة التدريسية وأقامت لقاءات لقد مول
ومحاضرات لتوعية األساتذة وطالبهم بإمكانيات التعلم اإللكتروني وأدواته وفوائده، وشارك العديد 
من أعضاء الهيئة التدريسية في جلسات عصف ذهني لمناقشة المشاكل والتعرف على الجديد في 

http://www.edutrapedia.illaf.net/
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                                                       .م اإللكتروني وتكنولوجيا التعليممجال التعل

وبعد التقدم المضطرد الذي حققته الجامعة اإلسالمية في مجال التعلم اإللكتروني تم إنشاء   
ي مظلة واحدة لكل األقسام والمراكز التي تهتم بتكنولوجيا المعلومات، وتمثلت هذه المظلة ف

استحداث منصب نائب الرئيس لتكنولوجيا المعلومات ومساعدين له في مجال التعلم اإللكتروني 
والتكنولوجيا األكاديمية وكذلك في المجال الفني، وتنضوي دائرة التعلم اإللكتروني تحت القسم 

   .لتعليمالمعني بالتعلم اإللكتروني والتكنولوجيا األكاديمية الذي يشمل كذلك دائرة تكنولوجيا ا
تسعى دائرة التعلم اإللكتروني، من أجل التطور ومواكبة التقدم العالمي في هذا المجال،  

 والقاعات الذكية smart classrooms إلى الحصول على دعم إلنشاء قاعات الدراسة الذكية

smart roomsكما أن الجامعة اإلسالمية على وشك االنتهاء من إنشاء مبنى خاص بتكنولوجيا ، 
 .التعلم اإللكتروني والتكنولوجيا األكاديمية((المعلومات يحتضن الجانب األكاديمي 

 النجازات

حققت الجامعة اإلسالمية بغزة إنجازات كبيرة في مجال التعلم اإللكتروني وتكنولوجيا التعلم 
من خالل ما جعلها في موقع الريادة بالنسبة للجامعات المحلية والعربية، وقد لمسنا هذا التقدم 

مشاركتنا في العديد من المؤتمرات واللقاءات المتعلقة بالتعلم اإللكتروني والتعلم المفتوح وتكنولوجيا 
                        :المعلومات واالتصاالت في البالد العربية، وهذه أهم اإلنجازات

 .Moodleو  WebCT مثل (LMS) وفير برامج أنظمة إدارة التعلم اإللكترونيت -1

دارة  برنامجي   -2   و WebCT     تأهيل فريق  من  المدربين  المتخصصين  في  استخدام  وا 
Moodle  .دارتهما                                            وا 

  WebCT. % من أعضاء الهيئة التدريسية على استخدام30تدريب أكثر من  -3

 .في مجال استخدام التكنولوجيا في التعليم تطوير مهارات األساتذة من خالل تدريبهم  -4

 .تدريب مئات الطالب والطالبات على استخدام برامج التعلم اإللكتروني -5

                             WebCT. مساق إلكتروني ونشره من خالل 160تصميم   -6

                .تجهيز ثالث مختبرات حاسوب الستخدامها في التعلم اإللكتروني -7

      عقد العديد من الورشات والمحاضرات بهدف تعزيز ثقافة استخدام التكنولوجيا في       -8

                                  .التعلم وتدريب األساتذة على تصميم مساقاتهم على الشبكة
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حتية للتعلم تقديم العديد من المشاريع لتمويل عمليات التدريب والتطوير وتكوين البنية الت -9
                                                 .اإللكتروني

والتعلم  القيام بعدة دراسات تتعلق بإستراتيجية الجامعة اإلسالمية بغزة لتكنولوجيا التعليم  -10
                                       .اإللكتروني

وعالمية تتعلق بالتعلم اإللكتروني وتكنولوجيا المشاركة في عدة مؤتمرات ولقاءات عربية  -11
 .التعليم

 العوائق

تمثلت العوائق التي واجهت الجامعة اإلسالمية بغزة في قلة توفر مختبرات الحاسوب 
الخاصة بالتعلم اإللكتروني سواء كانت الخاصة باستخدام الطالب أو أعضاء الهيئة التدريسية، كما 

راكز التعليم بالتكنولوجيا التي تشجع األساتذة وتساعدهم على تعاني الجامعة من نقص في عدد م
وهناك مشاكل تتعلق في توفر المهارات التي  .عملية التحول في أنماط التعليم واستراتيجياته وأساليبه

يحتاجها األستاذ لتصميم مساقاته ونشرها على الشبكة بطريقة تتالءم مع التعليم باستخدام 
 إللكتروني.والتعلم ا التكنولوجيا

وفي اجتماع للهيئة العمومية للشبكة العربية للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد أجمع    
المشاركون من عديد من الجامعات العربية أن عدم اعتراف وزارات التعليم العالي بالبرامج التي تقوم 

التعلم اإللكتروني  على أساس استخدام التعلم اإللكتروني هو من أهم المشاكل التي تعيق استخدام
في الجامعات العربية، ولعل من األسباب التي ال تشجع وزارات التعليم العالي على االعتراف بتلك 
البرامج هي نقص التجارب اإلدارية في مجال التعلم اإللكتروني ونقص التجارب التعليمية 

التعليم وضعف القدرة  واألكاديمية في التعلم اإللكتروني وندرة المتخصصين في مجال تكنولوجيا
                  على تصميم التعليم بما يتناسب مع التعليم على الشبكة 

ومن المشاكل المهمة أيضا عدم وضع سياسات خاصة بالتعلم اإللكتروني وعدم وجود مكافئات 
مناسبة لألساتذة الذين يستخدمون التكنولوجيا في دعم مساقاتهم وصعوبة وضوح األهداف التي 

  .سعى من أجلها المؤسسة التعليمية الستخدام التعلم اإللكتروني وغياب الرؤيةت
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 الطموحات

 تطمح الجامعة اإلسالمية بتحقيق جملة من األهداف في مجال تكنولوجيا التعليم والتعلم  

   اإللكتروني:                                                                               

 إعداد البنية األساسية من أجهزة وشبكات وبرامج مفتوحة المصدر                

                                                (Moodle + MySQL + PHP + Apachie) . 

( بحيث يمكن تدريسها  ecoursesمقررات الكترونية )  عظم مقررات الجامعة اإلسالمية إلىتحويل م -1
 . Moodle و WebCT من خالل  

تخصصات كلية  من خريجي كلية تكنولوجيا المعلومات والهندسة وبعض(  20)تعيين ما ال يقل عن   -2
لكترونية وبرمجة المعامل اإل زة وتدريبهم على إنتاج المقرراتالمجتمع التابعة للجامعة اإلسالمية بغ

 االفتراضية وتصميم المواقع.

وقاعدة بيانات لمصادر  (Learning Objects Repository) تطوير مستودع للعناصر التعليمية  -3
وفيديو وروابط صوت  يمية ورسومات متحركة وملفاتتعليمية مثل المحاضرات على هيئة عروض تقد
 .المقررات المجانية المتاحة على الشبكة العالمية

 Link)   ودة بصفحات الويب المتاحة بالجامعةتطوير برنامج للتحقق من فاعلة الروابط الموج  -4

Checker)) منها.يير الروابط غير النشطة وذلك باالختبار الدوري لتلك الروابط وتغ 

 Automatic Course)     أوتوماتيكيةتطوير برنامج لتصميم مقررات الكترونية بطريقة    -5

Generator) التعليمية المتعلقة  بكل  المصادر  د قائمة الموضوعات فقط  ونوعيةوذلك بتحدي
االفتراضية  واألسئلة متعددة الخيارات ثم يقوم البرنامج  محاضرات  الباوربوينت  والمعاملموضوع مثل 

 التعليمية في صفحة  ويب ليقوم عضو هيئة التدريس بعد ذلك بتدقيقها الوحداتبتجميعها من مستودع 

إدخال       مقررات من خالل الويب حيث يمكنلل (Self-Assessment) تطوير برنامج للتقييم الذاتي   -6
على البرنامج من برنامج ثم يقوم الطالب بالدخول أسماء المقررات والسادة أعضاء هيئة التدريس لل

الواحد وتنتهي نتيجة التقييم فور  ومن حقه الدخول مرة واحدة للمقررخالل اسم المستخدم وكلمة المرور 
ذلك بدخول الطالب في معمل على  م البرنامج، ومن األفضل أن يتمستخداانتهاء الطالب من ا
  .             طالب 50إلى  25مجموعات مكونة من 
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مباشرة على  لبث المحاضر (Web-TV/Radio) تطوير تليفزيون وراديو يعتمدان على اإلنترنت   -7
الجامعة كما يمكن  أخبارك يمكن استخدامه لبث الويب في صورة فيديو أو ملفات صوتية وكذل

 .لحاجةا استخدامه لتخزين تلك المحاضرات واسترجاعها عند

  ( EManagement). لعاملين والموظفين ومتابعة أدائهتطوير برنامج لإلدارة من بعد إسناد المهام ل  -8

 . (Wireless MCQ)تطوير نظام االمتحان متعدد الخيارات السلكيًا من خالل شبكة ال سلكية  -9

      استخدام التعلم اإللكتروني السلكيًا من خالل المحمول أو المساعد الشخصي الرقمي  -10

(Wireless e-Learning)   . 

 األقصى بغزةالتعلم اإللكتروني في جامعة و  التعليم تجربة تطبيق
 التعلمالتعليم من الجامعات الرائدة في مجال لتكون  بخطى حثيثة بغزة، جامعة األقصى سعيت
قليميا في توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم الجامعي ، اإللكتروني ومتميزة محليا وا 

هيئة  أعضاء  وبسواعد نخبة من المتخصصين منحيث قامت الجامعة  ,وفق معايير الجودة الشاملة
التعليم االلكتروني ادرة مب إطالقبال تكنولوجيا التعليم واالتصاالت، التدريس بكلية التربية في مج

، لتوظيف ممارسات وأدوات التعليم االلكتروني ودمج تطبيقاتها في التعليم الجامعي وتوفير البيئة بالكلية
التعليمية االلكترونية التفاعلية وفق األسس التقنية والعلمية والقواعد المهنية المتخصصة في مجال 

تعليم االلكتروني بكلية لللجنة وشكلت  ،يا المعلوماتلتكنولوجحيث أنشأت مركزًا  ,تكنولوجيا االتصاالت
توظيف التربية في جامعة األقصى تهدف إلى تحسين جودة البيئة التعليمية التعلمية من خالل 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية التعلمية، وتطبيق إستراتيجية التعليم المدمج ، 
متنوعة االستخدام، ونشر ثقافة اللكتروني، وتأليف الكائنات التعليمية المختلفة وممارسة أدوات التعليم ا

حديثًا إلى اعتماد نظام الجامعة  ، ثم توجهت لكتروني بين مكونات مجتمع الجامعةاإلبيئة التعليم 
(Moodle) ،واستخدامه في تدريس بعض المساقات المطروحة, ووضعت مجموعة  مفتوح المصدر
 ومن أهمها:من األهداف 

 توظيف التعلم النشط في عمليتي التعليم والتعلم. -

 تطوير كفاءة كل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة على استخدام التعليم المدمج -

 إثراء مصادر التعلم الرقمية ) الكائنات التعليمية( -
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 تدريس بالكلية.زيادة مستوى التفاعلية بين الطلبة وأقرانهم ، وبين الطلبة وأعضاء هيئة ال -

 تنمية قدرات التفكير واإلبداع لدى الطلبة بكلية التربية. -

 تنمية االتجاهات االيجابية لدى طالب ومدرسين نحو استخدام التعليم االلكتروني. -

https://eicommittee.wordpress.com/2013/12/31)) 

 يق التعلم اإللكتروني في جامعة القدس المفتوحةبتجربة تط
 :إستراتيجية الجامعة في التحول نحو التعلم المدمج

للتحول نحو التعلم المدمج، وأهم  اإلستراتيجيةوضعت الجامعة العناصر الرئيسة للخطة     
% من مقررات جامعة القدس المفتوحة لتدرس إلكترونيا بنمط التعلم 50معالمها تصميم وتطوير 
 سنة االنطالق. 2008بار سنة ،  واعت2012 – 2009المدمج خالل السنوات من 

  فور االنطالق بدء العمل بعدة مجاالت وهي:

                                                          المجال األول:
 تطوير بيئات التعلم اإللكتروني والمدمج بالتعاون مع مراكز ودوائر الجامعة المختلفة.

 بيئة مقررات البث الفيديوي التدفقي               http://streaming.qou.edu 

 بيئة مقررات القالب اإللكتروني                   http://eassingnment.qou.edu  

 بيئة مقررات األنشطة اإللكترونية                 http://eactivities.qou.edu 

 اإللكترونية بيئة مقررات التعيينات               http://eassingnment.qou.edu  

 بيئة نظام تقنية الصفوف االفتراضية                     http://elluminat.qou.edu  

 بيئة نظام إدارة التدريب اإللكتروني                  http://moodle.qou.edu  

 

 

 

 

 

http://eassingnment.qou.edu/
http://eassingnment.qou.edu/
http://elluminat.qou.edu/
http://moodle.qou.edu/
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 تقنية الصفوف االفتراضية التفاعلية

   

جامعات  5زودت  –جامعة القدس المفتوحة هي الوكيل الوحيد لهذه التقنية في فلسطين     
 فلسطينية  بهذه التقنية ومنها:  بيرزيت، األقصى، اإلسالمية.. ...  

يوضح عدد اللقاءات التدريسية والتدريبية واالجتماعات التي تمت خالل الجدول أعاله   
  فصلين دراسيين سابقين باستخدام تقنية الصفوف االفتراضية.

                                            المجال الثاني:

    

 البرامج التدريبية للمشرفين األكاديميين واإلداريين

يد من البرامج التدريبية التي تقدم بطريقة الكترونية وطرحت ثالثة اعتمدت الجامعة العد    
 برامج تدريبية وهي:

 مهارات أساسية في بيئة التعلم اإللكتروني والمدمج وأساليب توظيفها في ج.ق. م .1
 تقنية الصفوف االفتراضية وأساليب توظيفها في عمليتي التعليم والتعلم. .2
 ”.والتعلم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي البرنامج التدريبي " التعلم عن بعد .3

 عدد الساعات المسجلة   عدد اللقاء   الفصل/ العام  

  2010-2009/1091   2200   4200 

  2010-2009/1092   3200   5950 



44 
 

الدبلوم المهني "التعلم عن بعد والتعلم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي" المعتمد من  .4
  قبل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.

 

خالل الفترة   المستفيدين الجدول التالي يوضح عدد البرامج التدريبية وعدد المشرفين والدارسين الدارسين
(2008-2010) 

 

                                                                    :المجال الثالث
 تصميم وتدريس المقررات المدمجة

أطلقت الجامعة مجموعة من المشاريع لتصميم وتدريس المقررات بنمط التعلم المدمج حيث     
جراءات محددة لضمان جودة تصميم وتطوير المقررات.   تم اعتماد آليات وا 

   

     دول التالي ملخصاً لعدد المقررات وعدد الدارسين المسجلين فيها خالل ستة فصول دراسية:يوضح الج  

                

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المستفيدين العدد الوصف الرقم

1 
البرامج التدريبية التي تم تنفيذها للمشرفين 

 متفرغين وغير متفرغين
14 1844 

2 
البرامج التدريبية للدارسين )مشروع دعم 

 دارس لدارس( اإللكتروني
3 171 

 -- 6 البرامج المستقبلية 3

 عدد الدارسين عدد المقررات الفصل

1081 16 20700 

1082 60 21666 

1083 24 3500 

1091 73 66196 

1092 63 99594 

 تقريبا 100000 32 1101

 (بدون تكرار 133التكرار ) مقررا مع  268 المجموع
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                                              المجال الرابع: 
 :نشر وتعميم فلسفة وممارسات التعلم المفتوح عن بعد والتعلم اإللكتروني

 العمل على نشر كتيبات ونشرات تعريفية ومشاركات إعالمية.  -1

عن بعد من خالل تنفيذ أبحاث في  تشجيع البحث التطبيقي في مجال التعلم المفتوح والتعلم  -2
  هذا المجال ونشرها. 

عقد عشرات الورشات بالتعاون مع المناطق التعليمية والمراكز الدراسية باستخدام تقنية     -3
 الصفوف.

 .المشاركة في مؤتمرات دولية من خالل تقنية الصفوف االفتراضية -4
داري( بأدوات التقييم الذاتي.  167عريف ما يزيد عن ت -5  موظف )أكاديمي وا 
مشرف  ومشروع دعممشاريع نشر فلسفة وثقافة التعلم اإللكتروني ومنها مشروع دعم دارس  -6

                   لدارس.
                                                        المجال الخامس: 

الممارسات التعليمية الجيدة وفق معايير الجودة الخاصة بالتعلم المفتوح عن بعد ومعايير تطبيق 
 التعلم اإللكتروني الفعال.

تعمل الجامعة على بلورة نموذج للتميز التعليمي بالتعاون والتنسيق مع الدوائر المختصة،      
القدس المفتوحة من خالل التقييم  مشروع بناء قدرات المناطق التعليمية لجامعة  فقد طبقت الجامعة

  بهدف: بناء قدرات المناطق التعليمية،  الذاتي ومول المشروع من البنك الدولي واالتحاد األوروبي

التقويم الذاتي إداريا وأكاديميا وفقا للمعايير الدولية، وطبقت هذه األدوات  من خالل تطوير أدوات
تغير واضحا في الممارسات التعليمية، وعزز عملية على ثالثة مناطق تعليمية وأظهرت النتائج 

 .أنفسهماالتصال والتواصل اإللكتروني بين المشرفين والدارسين والدارسين 
 مخرجات التجربة 
 مقررا إلكترونيًا.  133تصميم وتدريس  -1

           اإلشراف والمتابعة على عقد عشرات ورشات العمل ضمن برنامج نشر الثقافة التعلم  -2

 المدمج.
 وأكاديمي مع التكرار. إداري موظف  1461تدريب  -3
 طالب وطالبة في مشروع دعم دارس ودارسة. 170تدريب  -4
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 كتابا في التعليم المفتوح عن بعد. 27الكترونية و أكاديميةدعم مكتبة الجامعة بدوريات  -5
   اإللكتروني في مؤسسات التعليم لمتنفيذ الدبلوم المهني المتخصص في التعلم عن بعد والتع -6

 العالي، بعد أن تم اعتماده من قبل وزارة التربية والتعليم العالي. 
المعلومات  بجهود مشتركة مع مركز تكنولوجيا عقد اتفاقية مع شركة الصفوف االفتراضية -7

ة في لهذه الخدم واالتصاالت، وبموجب هذه االتفاقية أصبحت جامعة القدس المفتوحة الوكيل
 .وقد استفاد من هذه الخدمة خمس جامعات فلسطينية حتى اآلن ,فلسطين

 الصعوبات:
مقاومة التغيير من قبل عدد ال بأس به خصوصا من اإلداريين من أكثر المشاكل التي تواجه  -1

المناطق  مدراءعملية التحول، ويظهر ذلك بوضوح أن نسبة قليلة من اإلداريين على مستوى 
  .م الكترونيا بنمط التعلم المدمجاندمجوا في تدريس مقرراته ومساعديهم قد

 يمتلك امتالك الدارسين  للحواسيب وخدمة االنترنت ما زالت دون المستوى المطلوب حيث  -1
   % ( من الدارسين جهاز الحاسوب وخدمة االنترنت في البيت/العمل.60 - % 50)

  المستوى المطلوبثقافة التعلم اإللكتروني والمدمج ما زالت دون  -2
    (www.stqou.com ) 

 
 اليب المعرفيةالمحور الثاني: األس

إن المجتمع المعاصر قد بلغ درجة عالية من التعقيد, وتنوعت من خالله التخصصات 
واألدوار التي يقوم بها األفراد, ومن هنا اتضحت الفروق الفردية بين األفراد كما اعتني العلماء 
بدراسة هذه الفروق للتمييز بين التنظيمين العقلي واالنفعالي, ومن ثم االجتماعي, ليتمكنوا من 

رفة النشاط الذي يمكن أن يصدر من األفراد والتمييز بينهم ومعرفة االستعدادات والقدرات بين مع
وأن االهتمام قد تزايد في اآلونة األخيرة بدراسة األساليب المعرفية باعتبارها بعدًا هامًا من  األفراد, 

ة الشخصية التي أبعاد المجال المعرفي, وميزة هامة للمجال االنفعالي, فهو يعبر عن الطريق
 (2010)الدحدوح,  يستخدمها األفراد في التعامل مع اآلخرين أثناء عملية التعلم.

وهذا الموضوع هو المجال الذي تتمركز حوله دراسات وبحوث علم النفس المعرفي 
Cognitive Psychology   ذلك الفرع الذي يهتم في المقام األول بدراسة العالقة بين األداء
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العمليات النفسية التي يتحول عن طريقها  رفي لإلنسان. ويشير لفظ معرفة إلىناء المعالعقلي والب
المدخل الحسي فيطور ويختصر ويختزن حتى يستدعي في المواقف المختلفة, وهذه العمليات تتمثل 
في اإلدراك والتذكر والتخيل والتحويل والتخزين والتفكير, وهذه جميعا عمليات تفسر في إطار ما 

     .Processing Informationف اآلن بتجهيز أو تناول المعلوماتيعر 
 (                               1994)الفرماوي,                                                                             

حيث يقوم هنا الدماغ بتنظيم المعلومات التي ترد إليه من خالل الحواس بطريقة ذاتية 
على تشكيل األنماط والبحث عنها من أجل تنظيم معالجة المعلومات وترميزها. و يعمل التنظيم 

والنمط أو األسلوب المعرفي هنا هو عبارة عن تشكيلة من الخاليا العصبية التي يتألف منها الدماغ 
تسلسل عصبي متكرر لألفكار والمفاهيم التي يعالجها الفرد ويخزنها في الدماغ. إن هذه القدرة ك

للدماغ لتشكيل األنماط المعرفية تجعله فعاال في تعامله مع المثيرات والمواقف المحيطة به في 
له بيئته. كما تعطيه القدرة على التعرف واالسترجاع بدرجات عالية من السرعة ليكتشف ما حو 

 (2004بفعالية عالية.) العتوم, 
وتعتبر األساليب المعرفية احدي االستعدادات المرتبطة بالتعليم, وتعد متغيرا فعاال في 
كيفية تعلم الطالب, إذ يمكن من خاللها التعرف على الفروق الفردية بين المتعلمين من حيث 

كذلك أسلوبهم في حل المشكالت, إدراكهم, وأسلوبهم في تنظيم المدركات, ومعالجة المعلومات, و 
وتحصيلهم الدراسي, وكذلك اتجاهاتهم, فهي تعكس التباين بين المتعلمين في الطريقة واألسلوب 
الذي يدرك به كل منهم ما يقدم إليه من معلومات, فاألساليب المعرفية تساهم في الكشف عن 

جاالت المعرفية األخرى, ولكن في الفروق بين األفراد ليس فقط في المجال اإلدراكي المعرفي والم
الميادين التربوية والمهنية, ومجال العالقات االجتماعية, والتعامل مع اآلخرين ودراسة الشخصية. 

تحديد مدي نجاح الفرد في  ( أن األساليب المعرفية تساعد على129 :2001ويري فتحي الزيات )
مل على اختصار الوقت المطلوب لتعليم التفاعل داخل مجموعة كبيرة أو صغيرة عند تعليمه, وتع

الطالب, وتسهم في  زيادة األداء  األكاديمي  لهم,  بإمدادهم  بمعلومات  عن االستراتيجيات التي 
 يستطيعون استخدامها في تعليمهم الالحق.

وفي هذه الدراسة الحالية سنتناول بالتحديد أسلوبًا من األساليب المعرفية المتعددة والمهمة 
)االستقالل/االعتماد(على المجال  ا المجال وهو أسلوب االستقالل اإلدراكي والذي يشملفي هذ
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اإلدراكي حيث القي هذا األسلوب اهتماما كبيرًا من قبل الباحثين النفسيين والتربويين منذ عقودا 
ي طويلة من الزمن واستخدم هذا األسلوب لدراسة الشخصية ومعرفة الفروق الفردية بين األفراد ف

مجال تناول المعلومات والتعامل مع المواقف المختلفة, وكان أول من بحث في هذا 
  ( وزمالئه.Witkenالمجال)وتكن

 :تعريف األساليب المعرفية

وب المعرفي, ويرجع هذا التعدد تعددت التصورات النظرية والمفاهيم التي تناولت األسل    
أن األسلوب المعرفي له العديد من األدوار في الشخصية اإلنسانية, لذا كان أغلب المفاهيم  إلى

التناقض, وقد يكون كل  والتنافر أ دت في التراث السيكولوجي تميل إلى االنسجام منه إلىالتي ور 
 (68 :2004منها متناوال لوظيفة من وظائف األسلوب المعرفي)الشهري, 

المعرفي من األساليب الحديثة نسبيًا التي تناولت علم النفس المعرفي ويعد مفهوم األسلوب 
تلك األساليب المعرفية التي يمكن بواسطتها الكشف عن الفروق  اسة والمعالجة وهو يشير إلىبالدر 

يليه التذكر والتفكير والقدرة بين األفراد في مجاالت نفسية معرفية عديدة يأتي اإلدراك في مقدمتها 
 (5, 2001جة المعلومات. )األحمد, لمعا على

، ابط عقلية معرفية أو كالهما معاً " قدرات عقلية أو ضو  بأنهااألساليب المعرفية كما وتعرف 
 .الشخصية " فيباإلضافة إلى اعتبارها سمات تعبر عن الجوانب المزاجية 

                                                                   (Guilford, 1980, p715)           
 يالتتفض" كيفية إدراك الفرد للمواقف المختلفة وما بها من  :( بأنها 779 :1991ويعرفها حسن ) 

." 
خبرات طرق تنظيم المدركات وال فيويمكن بواسطة األساليب المعرفية كشف الفروق بين األفراد 

دراكهتصوره  فيتمثل أساليب األداء المميزة للفرد  والتي وتكوين وتناول المعلومات، وتنظيمه  وا 
،  الشرقاوي )  .، وكيفية التعامل مع هذه المثيراتالبيئة المحيطة به فييتعرض لها  التيللمتغيرات 

1992: 181 ) 
 في" طرق أو سبل أو استراتيجيات الفرد المميزة  :( بأنها 4 :1994كما يعرفها  الفرماوى )

صدارهااستقبال ا  " . لمعرفة والتعامل معها وا 
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تنظيم ما يراه وما يستخدمها ل التيألوان األداء المفضلة لدى الفرد،  هيفاألساليب المعرفية  
  .و مختزن بالذاكرةفلوب استدعاء ما هفذاكرته وأس فيتنظيم خبراته  فيلوبه ف، وأسيدركه من حوله

 (  107 :1995عالم ، شريف ،  أبو)
تساعد  التيأن األساليب المعرفية تشير إلى القدرة المعرفية  ( 35 :2002)  ويرى  الخولى

لشخصية   المميز  ، وتعتبر النمطفكير واإلدراك والفهم واالستنتاجالفرد على تفهم موضوعات الت
تشتمل على التحليل  التي ، واألعمال أو المهام المعرفية ،حل المشكالت وأداء الواجبات فيالفرد 
                         .اإلدراكيز على أجزاء المجال والتركي

تكوينات فرضية تتوسط بين  " :وثمة تعريف آخر ينظر إلى األساليب المعرفية على أنها
                      ."، وتشير إلى الطرق المميزة التي ينظم بها الفرد البينة المثيرات واالستجابات

 :أهمية األساليب المعرفية

 :(38: 2002، ، الخولى11: 1995، الشرقاوي ) في التاليوتتمثل أهمية األساليب المعرفية 

الكشف عن الفروق الفردية بين األفراد لألبعاد والمكونات المعرفية اإلدراكية  فيتساهم  -1
 والوجدانية االنفعالية .

تنظيم ما يمارسه من نشاط سواء كان معرفيا  فيتعبر عن الطريقة األكثر تفضيال لدى الفرد  -2
 أو وجدانيا ، دون االهتمام بمحتوى هذه النشاط .

  .مواقف حياته اليومية فييتعرض لها  التييتناول بها الفرد المشكالت  التيتهتم بالطريقة  -3

ل استقباله للمعلومات ، والتعامل معها من خال فيتعبر عن االستراتيجيات المميزة لدى الفرد  -4
 العمليات المعرفية .

 :خصائص األساليب المعرفية

 1992، الشرقاوي ويظهر من خالل مراجعة األدبيات المرتبطة باألساليب المعرفية مثل ) 
( أن هناك عدة  45 - 42 :2002الخولى، و  ،10 - 8 :1994، الفرماوى ، 195 - 193:

 هي:خصائص مميزة لها 
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بذلك تشير  فهي، يمارسه الفرد ال بمحتواه الذي المعرفيتتعلق األساليب المعرفية بشكل النشاط  -1
يدرك بها األفراد ويفكرون ويحلون بها  التيالطريقة أو الكيفية  فيإلى الفروق الفردية 

 .المشكالت
تعتبر األساليب المعرفية ثابتة نسبيًا لدى األفراد ، كما أنها قابلة للتعديل أو التغيير  ولكن ال   -2

 الحياة العادية للفرد . فيأو مفاجئة  تتغير بصورة سريعة
نما تنظر   -3 تتصف األساليب المعرفية بالعمومية ، حيث ال تنظر للشخصية من جانب واحد ، وا 

 من جميع الجوانب . إليها
 يمكن قياس األساليب المعرفية بوسائل لفظية وغير لفظية . -4
التمييز  فيتعتبر األساليب المعرفية ثنائية القطب فهذه الخاصية على درجة كبيرة من األهمية  -5

 بين الذكاء والقدرات العقلية .

 :نماذج لألساليب المعرفية

كثرة التصورات والمداخل  نيفات عديدة ويعود هذا التعدد إلىلألساليب المعرفية تص 
ساليب بالبحث والدراسة, فهناك تصنيفات ثنائية البعد النظرية والدراسات التي تناولت هذه األ

( وتصنيفات وضعها witken – broverman - beryبيري  –وضعها كل من)وتكن بروفرمان
 ( وغيرهم.Meskو)ومسك  (Gelfouredوضعها )جيلفور ( وأخري Kiganكيجان)

 النحو التالي: ىساليب المعرفية استخداما وهي علأكثر األ (2003وقد حدد الشرقاوي )
                                               :على المجال اإلدراكي الستقالل في مقابل العتماد -1

, يهتم هذا األسلوب بالطريقة التي ُيدرك بها الفرد الموقف أو الموضوع وما به من تفاصيل        
وضوع المدرك منفصاًل ومستقاًل عن المجال فهو يتناول بالدراسة قدرة الفرد على عزل أو انتزاع الم
فالفرد الذي يتميز                                 .المحيط كله، أي يتناول قدرة الفرد على اإلدراك التحليلي

باالستقالل عن المجال اإلدراكي يدرك أجزاء المجال في صورة منفصلة أو مستقلة عن األرضية 
الذي يمتاز باالعتماد على المجال اإلدراكي بالتنظيم الشامل  المنظمة له، في حين يخضع الفرد

 )الكلي للمجال(، أما أجزاء المجال فيكون إدراكه لها مبهمًا.
 :التبسيط المعرفي في مقابل التعقيد المعرفي -2
ويرتبط هذا األسلوب بالفروق بين األفراد في ميلهم لتفسير العالم وترجمته بطريقة معقدة   

فالفرد الذي يتميز باألسلوب المعرفي المعقد أقدر على التعامل مع متغيرات الموقف , األبعادوكثيرة 
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االجتماعي المتعددة، وعلى إدراك ما حوله بصورة تحليلية، وبإيجاد التكامل بين هذه المتغيرات، 
ل قدرة في وهو أكثر قدرة على التعامل مع المجرد. أما من يمتاز باألسلوب المعرفي البسيط، فهو أق

وهذا األسلوب يتداخل مع أسلوب  ,هذا المجال، ويحتاج إلى التعامل مع المحسوس والعياني
التركيب التكاملي؛ ألن كاًل من األسلوبين ُيصن ِّف األفراد إلى من يستطيع التعامل مع المجردات، 

          ومن ال يستطيع التعامل إال  مع المحسوسات واألشياء العيانية.
                                     :رة في مقابل الحذرالمخاط -3

يتضمن هذا األسلوب مدى مخاطرة الفرد أو حرصه وحذره عند اتخاذ القرارات وتقبل المواقف        
غير التقليدية وغير المألوفة. فالفرد الذي يمتاز بأسلوب "المخاطرة"، يميل إلى المغامرة ويقبل 

نتائج غير المتوقعة. أما الفرد الذي يمتاز بأسلوب "الحرص والحذر"، فإنه المواقف الجديدة ذات ال
ال يقبل بسهولة التعرض لمواقف فيها مخاطرة، حتى ولو كانت نتائجها مؤكدة. ويرتبط هذا 

                 .األسلوب إلى درجة كبيرة بعامل الثقة بالنفس

                                               :الندفاع مقابل التأمل -4
يرتبط هذا األسلوب بميل األفراد إلى سرعة االستجابة مع التعرض للمخاطر، فغالبًا ما تكون 
استجابات المندفع غير صحيحة لعدم دقة تناول البدائل المؤدية لحل الموقف، في حين يمتاز 

الموجودة في الموقف، وتناول البدائل بعناية، األفراد، الذين يميلون إلى التأمل بفحص المعطيات 
 والتحقق منها قبل إصدار االستجابات.

 :التسوية مقابل الشحذ أو اإلبراز -5
يتناول هذا األسلوب الفروق بين األفراد في كيفية استيعاب المثيرات المتتابعة في الذاكرة،  

يوجد في الذاكرة من معلومات أو  ومدى إدراك الفرد لتمايز مثيرات المجال المعرفي، ودمجها مع ما
البقاء عليها منفصلة. فاألفراد الذين يميلون عادة إلى التسوية يصعب عليهم استدعاء ما هو مختزن 
بالذاكرة بصورة دقيقة، حيث يصعب عليهم تحديد االختالفات الموجودة بين المعلومات المختزنة 

ذ أو اإلبراز بأنهم أقل عرضة للتشتت، ويسهل بدقة، في حين يمتاز األفراد الذين يميلون إلى الشح
 عليهم إبراز الفروق بين المعلومات المختزنة بالذاكرة.

 :عدم تحمل الغموض – تحمل الغموض أو الخبرات غير الواقعية -6
يتضمن هذا األسلوب قدرة األفراد على تقبل المدركات التي تختلف عن الخبرة التقليدية؛ كذلك 
تقبل األفراد ما يحيط بهم من متناقضات وما يتعرضون له من موضوعات أو أفكار أو أحداث 
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غامضة غير واقعية. فبعض األفراد يستطيعون التعامل مع األفكار غير الواقعية أو الغريبة عنهم، 
في حين ال يستطيع آخرون تقبل ما هو جديد أو غريب، ويفضلون التعامل مع ما هو مألوف 

 وواقعي.
                                              :التمايز التصوري  -7

بالفروق بين األفراد في تصنيف أبعاد التشابه واالختالف المدركة  األسلوبويرتبط هذا        
للمثيراث التي يتعرضون لها, كما يرتبط بالطريقة التي يتبعها الفرد في تكوينه للمفاهيم, إذ يعتمد 

العالقة الوظيفية بين المثيراث, بينما يعتمد  ىي تكوين المفاهيم أو المدركات علبعض األفراد ف
تحليل الخصائص الوصفية الظاهرية للمثيراث  ىفي تكوين المدركات والمفاهيم عل البعض األخر

المدركات والمفاهيم في قدرتهم والتعامل معها. وهناك مجموعة ثالثة من األفراد يعتمدون في تكوين 
 استنباط العالقات بين المثيراث التي يتعرضون لها. ىعل

 :البأورة مقابل الفحص -8

الفروق الفردية بين األفراد في درجة االنتباه وشدته, فيتميز األفراد ب األسلوبويرتبط هذا 
أصحاب نمط التركيز بوضوح األهداف, ودرجات عالية من تركيز االنتباه, وعدم التعجل في الحل 

القرارات. أما أصحاب النمط السطحي, فيتميزون  اتخاذأو المعالجة المعرفية أو االستجابة أو 
م متابعتها تالتي ي المثيراتسطحية لألمور, وضيق االنتباه من حيث مدته وعدد بالسرعة, والنظرة ال

 .مما يجعل ردود فعلهم وقراراتهم متسرعة وخاطئة

                                        :النطالق في مقابل التقييد -9

ومواقف الحياة يرتبط هذا األسلوب بالفروق بين األفراد في الميل إلى تصنيف المثيرات 
التي يتعرضون لها. فبعض األفراد يصنفون المثيرات والمواقف بطريقة أكثر شمولية، كما أنهم 
يكونون أكثر قدرة على التعامل مع المثيرات المتعددة؛ بينما يميل آخرون إلى تصنيف هذه المثيرات 

واضحة التي تمتاز بتعدد تصنيفًا يتسم بالضيق وقصر النظر، كما أنهم ال يتحملون المواقف غير ال
 المثيرات.
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 :الضبط المرن في مقابل الضبط المقيد -10

يتضمن هذا األسلوب الفروق بين األفراد في تناول المجال المثير الذي يحتوي على تداخل 
وتناقض معرفي. كما يتضمن القدرة على االنتباه االنتقائي، بحيث يكون بعيدًا عن المشتتات غير 

 .                                                          ويركز على العمل الرئيسيذات العالقة، 

أي أن بعض األفراد يكون لديهم القدرة على االنتباه إلى الخصائص المرتبطة بالموقف، واستبعاد 
المشتتات، في حين ال يستطيع آخرون إدراك هذه المشتتات بدرجة كبيرة، ما يجعل استجاباتهم 

 تأثر بالتداخل والتناقض.ت

 :(FDI) المجال اإلدراكي على( الستقالل/ العتمادمفهوم  األسلوب المعرفي )

يعتبر األسلوب المعرفي )االعتماد/االستقالل( عن المجال اإلدراكي من أكثر األساليب 
بها الفرد  المستخدمة في المجاالت التربوية, والمهنية, حيث يهتم هذا األسلوب بالطريقة التي يدرك

الموقف أو الموضوع, وما به من تفاصيل. أي أنه يتناول قدرة الفرد على إدراكه لجزء من المجال 
كشيء مستقل أو منفصل عن المجال المحيط ككل, أي يتناول قدرة الفرد على إدراك التحليل فالفرد 

)الكلى( للمجال, وأن  الذي يتميز باعتماده على المجال في اإلدراك, يخضع إدراكه للتنظيم الشامل
إدراكه أجزاء المجال, يكون مبهما في حين يدرك الفرد الذي يتميز باالستقالل عن المجال اإلدراكي 

 (1997أجزاء المجال في صورة منفصلة أو مستقلة عن األرضية المنظمة له. )الشرقاوي, 

ألفراد يختلفون أن ا Frank, Keene(2005)وقد أثبتت الدراسات التي قام بها فرنك, كونا 
في إدراكهم للمجال البصري على حسب أسلوبهم المعرفي )االعتماد/ االستقالل( عن المجال 
اإلدراكي, فيتميز األفراد المعتمدون على المجال اإلدراكي بأنهم يمتلكون إدراكًا كليًا يعتمد على 

م للمجال بأنه إدراك تحليلي, تنظيم المجال أما األفراد المستقلون عن المجال اإلدراكي فيتميز إدراكه
أحد األساليب  وهو  حيث يمكنهم إدراك عناصر الموقف منفصلة أو متمايزة عن بعضها البعض

 فينالحظه  النسبي الذيتوجد بين األفراد ومدى الثبات  التيالمعرفية حيث يرتبط بمدى الفروق 
 .تفاعله مع عناصر الموقف فيسلوك كل منهم 

 ( 110 : 1995عالم، شريف،  أبو)                        
يتميز  الذييدرك بها الفرد الموقف أو الموضوع وما به من تفاصيل، والفرد  التيويتعلق بالطريقة 

إدراكه للتنظيم الشامل للمجال ،  عوال يخضباالستقالل عن المجال يدرك العناصر بصورة منفصلة، 
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                                .يتميز باالعتماد على المجال فيدرك العناصر بصفورة كلية الذيأما الفرد 

 (29 : 1998،  اإلمام)                                             
( الفرد المعتمد على المجال، ذلك الفرد  26 :1994على الفرماوى" )  حمديكما يعرف "

بحيث تظل أجزاء األرضية بالنسبة له  Globalشامل كلى للمجال  تنظيم فييدرك الموضوع  الذي
يدرك الموضوع منفصاًل عما الذي غير واضحة ، بينما يقصد بالفرد المستقل عن المجال ذلك الفرد 

 يحفيط به من عناصر أخرى .
 المعرفي( األسلوب  404 :1996محمد ) و  البازو  (، 26 :1994كما يعرف الفطايرى )  

يتم فيه إدراك  التحليلي الذييتميز إدراك صاحبه بالطابع  الذين المجال بأنه " األسلوب المستقل ع
 الموقف كأجزاء مستقلة ال ككل متصل ".

يدرك صاحبه المواقف  الذيالمعتمد على المجال بأنه " األسلوب  المعرفيواألسلوب 
 واألشياء بشكل كلى دون تمييز لجزئياتها "

أن األشخاص الذين  (Witkin et al, 1977,p198 )كما يوضح "ويتكن وزمالؤه" 
يتميزون باالعتماد على المجال االدراكى يستفيدون من األطر المرجعية االجتماعية الخارجية 

تحديد  فيالمجال بدرجة أكبر مما يكون لدى المستقلين عن المجال االدراكى، وذلك  فيالموجودة 
تشبه بدرجة ما المواقف التجريبية واالختيارية،  التيالمواقف الغامضة  في اتجاهاتهم وخاصة

ال يميلون إلى تدعيم  فإنهموبالنسبة لألشخاص الذين يتميزون باالستقالل عن المجال االدراكى، 
 عالقاتهم باآلخرين .  االجتماعي فياالتجاه 

المجال, أنه بحاجة  ىويري العتوم أن من  خصائص الشخص الذي يتميز باالعتماد عل 
وجه والتواصل البصري, واالهتمام الالتجمع, واالهتمام بتعابير  ىتأييد اآلخرين, والميل إل ىدائمة إل

بالمشاعر والعواطف خالل التفاعل مع اآلخرين. ومن خصائص الشخص المستقل عن المجال 
إطار مرجعي  إلىتاج تحليل الموقف, وتمييز الذات عن اآلخرين, وال يح ىاإلدراكي القدرة عل

ويمكن         لمواجهة أية مشكلة أو موقف جديد, وال يهتم بالعالقات االجتماعية مع اآلخرين. 
تلخيص أهم الخصائص التي تميز بها األفراد المستقلين والمعتمدين عن المجال اإلدراكي كما هو 

 (:339: 2010 )العتوم, موضح في الجدول األتي
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 المجال اإلدراكي ىد علمالمستقل والمعتخصائص الشخص 
 المجال اإلدراكي ىالمعتمد عل المستقل عن المجال اإلدراكي

حل المشكالت من  ىيتمتع بالقدرة عل
خالل تحليل الموقف وا عادة بنائه 

 وتنظيمه

ادارك أجزاء المجال بصورة ذاتية 
 لتكوين انطباعات كلي

العزلة عن اآلخرين والتمركز  ىالميل إل
 حول الذات

إقامة العالقات الودية مع ى الميل إل
 اآلخرين وأقل تمركزًا حول الذات

 معتدل -الطموح عادي الطموح العالي
عدم الشعور بالتقدير واالعتبار من 

 اآلخرين
 الشعور بالتقدير واالعتبار من اآلخرين

 لتغيرات االنفعاليةالتأثر الواضح با وضوح الحاجات والمشاعر

األداء عالي في التخصصات 
التكنولوجية والعلمية كالحاسوب والعلوم 

 والرياضيات والهندسة والفنون 

األداء عالي في المهمات التي تتطلب 
العمل الجماعي المشترك أو بقرب 

العلوم اإلنسانية  لاآلخرين مث
 واالجتماعية

 عدم االكتراث بالعالقات اإلنسانية
ث للعالقات اإلنسانية والحاجة االكترا
 تأييد اآلخرين إلى

تفضيل األعمال التقنية ذات األداء 
 الفردي

تفضيل المهن التي تتطلب العمل 
 الجماعي

 المجال اإلدراكي: لىع عتمادمقابل ال الستقاللدوات قياس أ

  GEFT))Embedded Figures Test: اختبار األشكال المتضمنة الجمعي -1

المفحوص شكل هندسي بسيط  ىاالختبارات شيوعًا واستخدامًا حيث يعرض علهو من أكثر 
شاهده في  الذيلفترة من الزمن, ثم يقدم له شكل هندسي معقد يتضمن في داخله الشكل البسيط 

 البسيط من خالل تحديد أبعاده بالقلم. األولالمرة األولي حيث يطلب منه أن يستخرج الشكل 
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نسخة معدلة تطبق بشكل جماعي عرفت باسم اختبار األشكال  وقد طور عن هذا االختبار
وتدل الدرجة المرتفعة GEFT Group)  -   (Embedded Figures Test المتضمنة الجماعي

منخفضة ميل الفرد نحو االستقالل عن المجال اإلدراكي في حين تدل الدرجة ال ىلفي االختبار ع
المجال اإلدراكي وهنا نماذج لألشكال البسيطة التي يطلب من  ىميله نحو االعتماد عل ىإل

 ( Kusuma,1997 ؛2010)العتوم,.المفحوصين دراستها وتذكرها

 
 

 
 Body Adjustment Test(BAT)اختبار تعديل الجسم:  -2

كرسي داخل غرفة حجرة صغيرة مائلة ويطلب منه أن يعدل  ىفي هذا الموقف يجلس الفرد عل
من وضع جسمه في اتجاه رأسي, بينما تبقي الحجرة الصغيرة في وضعها المائل, وقد تبين من هذا 

المجال اإلدراكي يقومون بتعديل وضع الجسم في  ىالموقف أن األفراد الذين يتميزون باالعتماد عل
المجال المرئي المحيط والذي يستخدم بمثابة مرجع  ىك علاتجاه ميل الحجرة معتمدين في ذل

فإنهم  في تحديد وضع الجسم, أما األفراد الذين يتميزون باالستقالل عن المجال اإلدراكي أساسي
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يستطيعون تعديل وضع الجسم بحيث يصبح في وضع رأسي بدون اعتبار لدرجة ميل الحجرة 
علومات الناتجة عن اإلحساسات الدخيلة كمراجع الخبرات والم ىالصغيرة, معتمدين في ذلك عل

 (.2002أساسية في إدراك الموقف)الخولي,

 Rod and Frame Test(RFT)اختبار المؤشر واإلطار:  -3

هو عبارة عن مؤشر مضئ يتحرك داخل إطار يمثل مربعًا مضيئًا أيضًا والمؤشر قابل    
, ويتطلب ي جعل اإلطار مائاًل أو معتدالً للحركة مع عقارب الساعة أو ضدها, مع إمكانية التحكم ف

جعل المؤشر في وضع رأسي  ىما إذا كان قادرًا علهذه المهمة تحديد  ىاألداء من المفحوص عل
في الحال الذي يكون فيه اإلطار مائاًل ويتم هذا الموقف االختباري في حجرة مظلمة ال يري فيها 

 المفحوص إال عناصر هذا المجال.
هذا الموقف  ى" وزمالئه فروق في األداء عل Witken وث " وتكنوقد ظهرت في بح
ضبط المؤشر في اتجاه ميل  ىالمجال يميلون إل ى, فالمعتمدون علاالختباري بين المفحوصين

اتجاه زوايا اإلطار وعالقتها بما يجب أن  ىعل المضئ, وهم في ذلك قد اعتمدوا في إدراكهم اإلطار
ضبط المؤشر أو تحريكه في  إلىيكون عليه المؤشر من وضع, أما المستقلون عن المجال فيميلون 

المضئ, وهم يعتمدن  اتجاه رأسي أو مقترب من الوضع الرأسي دونما اعتبار التجاه ميل اإلطار
 المجال ىمجالية أو منتمية إل دانية وليستعوامل  ىفي هذه الحالة عل في إدراكهم

 (.1994ماوي,فر )ال
أو يطلب من المفحوصين الجلوس في غرفة مظلمة في مواجهة إلطار مربع مضئ ومائل 
وبداخله مؤشر مضئ ومائل حيث يطلب من المفحوص تعديل وضع المؤشر في اتجاه رأسي بينما 

المجال اإلدراكي  ىلمعتمدين علقد اتضح أن األفراد ايبقي اإلطار في وضعه الطبيعي المائل. و 
اتجاه زوايا اإلطار لتحديد المؤشر,  ىمعتمدين عل يضعون المؤشر في اتجاه مائل مع ميل اإلطار

تحريك المؤشر ليكون في وضع رأسي أو قريبًا منه  ىإل بينما يميل المستقلون عن المجال اإلدراكي
 ( 2010)العتوم, .الداخلي م إحساسه ىومعتمدين بذلك عل بين مراعاة درجة ميل اإلطار
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 المحور الثالث: المهارات الحاسوبية

تشمل المهاراة الحاسوبية بعض المهارات األساسية للتطبيق على الحاسب مثل مهارة 
 يانات وبرامج الجداول الحسابية. معالجة النصوص, مهارة الطباعة على الحاسب, برامج قواعد الب

 (60: 1423)الموسى,

 التطبيقية:البرامج  
( بأنها برامج تتعامل مباشرة مع المستخدم لجهاز الحاسب 99: 2006يعرفها )معاطي,  

 اآللي ويتم توفيرها للمستخدم من قبل شركات متخصصة في إنتاجها مثل شركة ميكروسوفت وأبل.

( بأنها عبارة عن تلك البرامج الجاهزة وأدوات 50: 2009كما عرفها )خالد السيد, 
 التي تنتجها شركات الحاسب اآللي بهدف استخدامها في مختلف األعمال.المساعدة 

ويري الباحث أن البرمجيات التطبيقية هي عبارة عن مجموعة من التعليمات المكتوبة 
بصيغة معينة وبإحدى لغات البرمجة المتوفرة يتم إنشائها ألغراض مختلفة, ويمكن بناء أنظمة 

ريق استخدام هذه اللغات مثل برامج شركة ميكروسوفت مكونة من مجموعة من البرامج عن ط
 أوفيس, وبرامج المحاسبة, وبرامج الرواتب, العديد من البرامج التربوية والتعليمية والثقافية المختلفة.

( (Microsoft Officeونظرًا ألهمية هذه البرامج قام الباحث بالتركيز على تطبيقات 
إجباري, ولما لها من أهمية في حياة الطلبة بعد ذلك. كونها تدرس لطلبة الجامعة كمتطلب 

 (.MS Excel(, وبرنامج )MS Wordوباألخص برنامج معالج الكلمات )

 :(MS Word) معالج الكلماتأواًل: 

بإصداراته المختلفة هو أحد التطبيقات الجاهزة لغرض معالجة النصوص  Wordإن نظام   
ويعد نظام متعدد اللغات,  Microsoft Officeكتبية وهو أحد مكونات مجموعة مايكروسوفت الم

صمم من أجل االستفادة من مميزات نظام تشغيل الويندوز فضاًل عن المميزات المصممة خصيصًا 
 (8 -6:  2007)طالل الزهيري,  .لمن  يعملون في بيئة مختلطة عربية أو أوربية
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 ومن هذه المميزات:

                                                             التعامل مع أكثر من لغة في آن واحد من      Wordللغات المتعددة حيث يمكن للورد ا .1
 حيث التصحيح اإلمالئي والنحوي... وبناء النص المزدوج.

 إمكانية  مزج فقرات  ذات اتجاهين من اليمين ومن اليسار. .2
 إعداد جداول ثنائية اللغة. .3
اللغة وتعد إمكانيات هذا القاموس من ضمن التحسينات التي    أضافتها شركة توفر قاموس ثنائي  .4

 مايكروسوفت للورد.

 إمكانية بناء النص المترابط باالعتماد على وظيفة االرتباط التشعبي. .5

 إمكانية التدقيق اإلمالئي والنحوي والتصحيح  التلقائي. .6

 فرز وترتيب النص العربي. .7

 الهجري والميالدي. إمكانية التعامل مع التقويم .8

 استخدام أسلوب والية للبحث عن النص واستبداله. .9

 أنماط مختلفة لترقيم الصفحات والفقرات. .10

 تصميم صفحات للنشر على االنترنت بيسر وسهولة. .11

 استرداد الملفات في حال حدوث أي عطل في البرنامج أو الجهاز. .12

 قات أخري.إمكانية استيراد وتصدير الملفات من برامج وأنظمة وتطبي .13

 مخططات جاهزة وأشكال هندسية تساعد المستخدم في إبداع عمله. .14

 إمكانية إصالح النص المقطوع. .15

 إبراز عرض الملفات واستردادها من خالل جزء المهام. .16

فضاًل عن كل ذلك, يمكن النظام المستخدم من بناء نماذج نصية لمختلف األغراض اعتمادًا على  .17
 نماذج وتصاميم مختلفة.

هو معالج نصوص يستخدم لمختلف األغراض التي يراد منها بناء  Wordوبالرغم من أن نظام  
نص, إال مؤسسات المعلومات يمكن أن تستخدمه في تنفيذ العديد من المهام والوظائف التي من شأنها 

 أن تحسن خدماتها باتجاه المستفيدين ومن هذه المهام:

 سة والمؤسسات األخرى.تنفيذ المخاطبات الرسمية بين المؤس   -1
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 طباعة نماذج بطاقات الفهرس البطاقي.   -2

 تنفيذ نشرة اإلحاطة الجارية.تصميم اإلعالنات وقوائم اإلضافات الجديدة.   -3

 تصميم اإلعالنات وقوائم اإلضافات الجديدة.   -4

 تنفيذ القوائم الببلوغرافية وكشافات الدوريات.   -5

شعارات الكتب المتأخرة.   -6  تنفيذ هوايات اإلعارة وا 

 تنفيذ القوائم اإلحصائية وقوائم الجرد السنوية الخاصة بعمل المؤسسة.   -7

 أمثلة لستخدام معالجات الكلمات للمعلمين والتالميذ:
 معالجات الكلمات بطرق شتي كما يلي: ايمكن للمعلم والتلميذ أن يستخدم 

         
 (49-44: 2008)حمدي عبد العزيز,                                                       

 استخدامات المعلمين:   -1

 إعداد خطة الدرس, قراءات, أوراق عمل , ومواد تعليمية أخري. -

 تسجيل األفكار خالل العصف الذهني داخل الفصل. -

 كتابة التدريبات واالمتحانات الدورية وأنماط أخري من التقويم. -

كتابة خطابات, ملء طلبات واستمارات, كتابة األخبار وكذلك أنماط االتصال األخرى بأولياء األمور  -
 والتالميذ والمسئولين.

 عمل ملصقات ولوحات والفتات وبطاقات مواد تعليمية لعرضها في الفصل. -

 الحصول على معلومات نقوشية )صور التالميذ( ووضعها في قاعدة بيانات. -

 تالميذ:استخدامات ال   -2

 كتابة أوراق بحثية والواجبات المطلوبة في شكلها المكتوب. -

 القيام بأنشطة ما قبل الكتابة مثل العصف الذهني, تدوين المالحظات, وتجميع األفكار. -

إعادة كتابة الدروس والمالحظات المكتوبة بخط اليد للتشجيع على التعلم  وخاصة عند المذاكرة  -
 استعدادًا لالمتحان.

 رسومات الستخدامها في األجندات, التقارير, والمواد األخرى.إنتاج  -

 إنتاج رسومات بيانية لبيانات تم جمعها في معمل العلوم )أو أي بيانات تحتاج للتمثيل البياني(. -

 إنتاج األعمال المطلوبة للمدرسة مثل مجلة المدرسة والكتاب السنوي. -
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 مشكالت وأخطاء في تطبيق معالجات الكلمات:
الرغم من أن معالجات الكلمات أدوات ذات قيمة فإنها ال تخلو من مشكالت خاصة بها على 

يجب على المستخدم تعلم أعمال روتينية ليضمن كتابة وطباعة النص بشكل جيد. بعض أخطاء 
المستخدم وهي تقريبًا شائعة مثل المشكالت األساسية المتعلقة بشكل النص, منها عدم االتساق في 

ود مسافات أو سطور زائدة, استخدام المسافات بداًل من مفتاح الجدولة لمحاذاة الفقرات. الفقرات, وج
" Treeأيضًا من المشكالت الشائعة استخدام البحث واالستبدال بشكل عام ينتج عن استبدال كلمة "

الرغبة "وهذا خطأ بداًل من Main Spinetجملة " " إلىMain Street" أن تتغير جملة "Pineبكلمة "
في التصحيح يمكن التغلب على مثل هذه المشكلة بالبحث عن الكلمة بالكامل وليس البحث عنها 

 بشكل حر فيترتب عليه تغيير مقطع بعض الكلمات فتصبح خطأ بعد أن كانت صحيحة.
هناك خطأ من الممكن أن يقع فيه المعلم بأن االعتماد على معالجات الكلمات سوف يضعف 

ذ في المهارات اليدوية. بكل تأكيد يجب أال تحل الكلمات تمامًا محل التدريب على مهارات التالمي
الكتابة اليدوية. عندما يتعلم التالميذ التعامل مع معالجات الكلمات يصبح استخدام لوحة المفاتيح من 

كتابة األمور المهمة. التلميذ الضعيف في مهارات الكتابة بلوحة المفاتيح سوف يعاني من بطء في ال
وكذلك هناك خطورة من االعتماد الكلي على معالجات الكلمات على سبيل المثال فالتلميذ المعتمد 
على تصحيح الهجاء من مدقق اإلمالء يمكن أن يضع لفظ مكان لفظ أخر. يجب على التلميذ تركيز 

دم منافع االنتباه على محتوي الكتابة. يجب أن تضع في ذهنك أن معالجات الكلمات وحدها ال تق
سحرية . يجب على المستخدم أن يعير انتباهًا جيدًا لما يكتبه, ويجب أن يتعلم كيف يستخدم البرنامج 
بشكل جيد. كما يجب على المعلمين أن يدخلوا التعامل مع معالجات الكلمات بشكل طبيعي في 

 الكتابة على أقصي فائدة.

 لكترونية:الجداول اإل  ثانيًا:

ترونية أدوات حسابية لالستخدام العام وهي مشتقة من الجداول التي لكتعتبر الجداول اإل
لكتروني مثل مساحة كبيرة من الورق مقسمة في بون في يوم من األيام. الجدول اإلاستخدمها المحاس

. ينتج من تقاطع الصفوف مع األعمدة Gridلتكون شبكة  Columnsوأعمدة  Rowsصفوف 
لكل صف ولكل عمود رمز يميزه وذلك لسهولة  Cellخلية مساحات منفصلة عن بعضها تسمي كل 

....الخ, وتستخدم الحروف األبجدية مع 5,4,3,2,1الرجوع إليه.عادة ما تستخدم األرقام مع الصفوف 
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... الخ. وبهذا يصبح من السهل تمييز الخاليا بتعريف الصف والعمود  A,B,C,D,E,F,Gاألعمدة
تعبر عن خاليا العمود األول, الصف  A1,A2,A3,A4,A5 تاليةالناتجة عنهما. األرقام والرموز ال

األول والثاني والثالث والرابع والخامس وهكذا مع باقي الصفوف واألعمدة. تحتوي كل خلية عادة على 
لكترونية أدوات حسابية أو معادلة. طالما أن الجداول اإل نوع من ثالثة من المعلومات: رقم, أو نص,

تحتوي الخاليا على أرقام وهي األساس في الجدول. النصوص التعريفية مثل  فإنه من الطبيعي أن
األسماء والتي تستخدم لبيان ماهية أجزاء الجدول, يتم تجاهلها حسابيًا. المعادالت عبارة عن تعبيرات 
رياضية توجه الجدول ألداء العمليات الحسابية المختلفة على األرقام المدخلة في الخاليا. تعمل 

ادالت على القيم في الجدول اإللكتروني بمرجعية الخلية )تعريف الخلية برقم الصف ورمز المع
 العمود(التي تحتوي تلك القيمة.

لوتس     , Microsoft Excelبرامج الجداول اإللكترونية الشائعة برنامج ميكروسوفت أكسل 
3 -2-1lotus  وكوتارو برو ,Quatro Proداول اإللكترونية ذلك توجد الج . باإلضافة إلى

المصممة خصيصًا لالستخدام في المداس. تقدم الجداول اإللكترونية العديد من المزايا عن استخدام 
ية نسخ معادلة من الجداول الورقية وتشمل المعادالت الرياضية المختلفة مضمنة في البرامج, إمكان

ة, سرعة مشاهدة تأثير التعديالت أخري في نفس الملف, سرعة إعادة العمليات الحسابي ورقة عمل إلى
على الناتج الرياضي, إمكانية إعداد ورقة عمل )قالب( بها جميع العناوين والمعادالت في أماكنها 

 بدون البيانات وحفظها لحين وضع البيانات.
 (57 -56: 2008حمدي عبد العزيز,  )                                                         

 الجداول اإللكترونية في الحاسب: خصائص
وظائف حسابية: تدعم معظم برامج الجداول اإللكترونية مدي جيد من الوظائف الحسابية بداخلها مثل  -

العمليات اإلحصائية البسيطة, العمليات الرياضية, حساب المثلثات, والعمليات االقتصادية. كل ما 
 ختلفة.سبق يبسط بدرجة كبيرة حفظ وبناء المعادالت الم

التشكيل والصياغة: يمكن تشكيل وصياغة المعلومات المدخلة في جدول البيات بأوضاع مختلفة مثل  -
وضع العناوين واألرقام, واستخدام األرقام العشرية بمعامالت مختلفة مثل إظهار كم المال في صيغة 

اليب مختلفة جنيه(. كما يمكن توظيف أس 10×  4أس 10جنيه أو  1000) الجنيه أو صيغة علمية
 من الخطوط وأحجامها وكذلك األشكال.
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النقوش: وتشمل الصور والرسوم الخطية والبيانية وهي متوفرة في معظم البرامج. بعد اختيار الجزء  -
المناسب من الجدول. هذه الخاصية تسهل عليك عرض العالقات المختلفة بين البيانات التي لديك في 

 الجدول.

لكترونية مصممة خصيصًا للحسابات إال أن على الرغم من أن الجداول اإلنات: عناصر قاعدة البيا -
معظمها يشمل بعض عناصر بناء قواعد بيانات. على سبيل المثال, يمكنك بناء قاعدة بيانات بسيطة 
في جزء من الجدول بمعاملة احدي الخاليا كمجال لقاعدة بيانات. ثم بعد ذلك تربط المدخالت في 

 العمليات في الجدول.قاعدة البيانات ب

من أنها ال تقتصر على ماكروز: اختصار لترميز سلسلة من األعمال في الحاسب. على الرغم  -
لكترونية إال أنها شائعة االستخدام مع الجداول حيث تقدم الماكروز وسيلة ألداء عدد من الجداول اإل

المثال في كشف درجات التالميذ الخطوات العملية بأمر واحد. إنها تبسط األعمال المعقدة على سبيل 
مكان أخر في الجدول أو نسخ  قائي الربع األخير من الدراسة إلىيمكنك إنشاء ماكرو لينسخ بشكل تل

 أسماء التالميذ بدون درجاتهم لوضع الدرجات الجديدة.

 واالسترجاعلكترونية إمكانية الطباعة والحفظ ترجاع: تقدم كل برامج الجداول اإلالطباعة والحفظ واالس -
لى انات. ويسبب كبر مساحة الجدول األقراص الصلبة والمرنة واالسطو  للجداول التي تم إنشاؤها من وا 

عشرات اآلالف من الخاليا فإنها تقدم إمكانية الطباعة  حيث يصل عدد الخاليا أحيانًا إلى لكترونياإل
الية مكملة بعضها البعض بشكل رأسي أو  أفقي  مع استمرارية طباعة الجداول على صفحات متت

الصفحات ولصقها,  وذلك في حالة صغر مساحة ورق الطباعة عن صفحات الجدول ثم تقوم بتجميع
                                                        دون الحاجة لتغيير الطباعة أو مساحة الورق. 

 (58 -57: 2008)حمدي عبد العزيز,

 :MS Excelنظام ثالثاا: 

هو برنامج جداول بيانات )تنظيم فيه البيانات داخل أعمدة وصفوت( تم  Excelاإلكسل 
تصميمه لغرض تحليل األعداد والبيانات, )وصمم أساسًا ألغراض المحاسبة والمالية(, وذلك ليحل 
محل اآللة الحاسبة وصفحات الدفاتر المحاسبية المجدولة بما يسهل التعامل مع األعداد والمعادالت 

نظام  ة منسقة ومنمقة. عادة ما نحصل علىمكين المستخدم من تقديم عمله بصور والنصوص, مع ت
تشمل  office( الذي تنتجه شركة مايكروسوفت ومنظومة officeأكسل كجزء من منظومة المكتب )
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بإمكانك استخدام  Windowsوهي تعمل تحت نظام  PowerPointو  wordمجموعة برامج منها 
ة مثل تسجيل المشتريات اليومية للمنزل أو إنشاء ميزانية معقدة )سواء من أكسل للقيام بأعمال محاسبي

ناحية حجمها أو المعادالت المستخدمة فيها( للشركة التي تعمل بها. يسمي كل ملف تكونه في اكسل 
نفس المعني. فقد يكون هناك بشركة  اعتبار ملف ومصنف ومستند تشير إلى( يمكننا bookمصنفًا, )

 حتوي المصنف علىميزانية وأخر لحركة المخازن ومصنفا أخر للجرد السنوي وهكذا. يما مصنفا لل
الشاشة عند تشغيل أكسل, وهي المكان  فالورقة هي ما تظهر على (worksheets) عدد من األوراق

الذي تسجل فيه المدخالت, فمثاًل في مصنف يخص الرواتب فقد تخصص الورقة للبيانات األساسية 
نما تخصص الصفحة التالية للضرائب المستحقة حسب الشرائح. إال أن اكسل يسمح للموظفين بي

 .باستخدام أجزاء مختلفة من نفس الورقة لتسجيل البيانات

 (8-6: 2007)طالل الزهيري,                                                                   

ومات هذا النظام لتنفيذ العديد من المهام ويمكن أن يستخدم العاملون في مؤسسات المعل
 والوظائف التي تخدم المؤسسة في المجاالت اآلتية:

بناء نسخة رقمية من سجل التزويد يسمح بالبحث السريع باستخدام أي جزء من البيانات     -1
 الببليوغرافية للكتاب.

 تنفيذ الموازنة السنوية للمؤسسة.    -2

 ستفيدين وحركة مصادر المعلومات.تنفيذ جداول إحصائية بعدد الم    -3

 تنفيذ نظام الرواتب الخاص بالعاملين في مؤسسة المعلومات.    -4

 تصميم الرسوم البيانية التي تعكس نشاطات المؤسسة خالل مدة زمنية محددة.    -5

 تصميم جداول بقوائم جرد موجودات المؤسسة.    -6
 والتالميذ:لكترونية للمعلمين الجداول اإل أمثلة لستخدام 

 لكترونية بطرق شتي كما يلي:ذ أن يستخدما تطبيقات الجداول اإليمكن للمعلم والتلمي
 (59-58: 2008)حمدي عبد العزيز, 

 استخدامات للمعلمين:  -1

 عمل كراسة كشوف الدرجات. -

 االحتفاظ بمعلومات إضافية عن أنشطة التالميذ. -



65 
 

 المواد الكيميائية في معمل الكيمياء. االحتفاظ بسجل لتكلفة المواد المستهلكة مثل تكلفة -

 أداء عمليات حسابية معقدة في الفصل أمام التالميذ مثل حساب الربح المركب. -

 استخدامات للتالميذ:  -2

 االحتفاظ بسجل للتمويل من إيرادات ومصروفات الجمعيات المختلفة بالمدرسة. -

 إدارة الدخول والمصروفات الشخصية. -

 التجارب العلمية.إدخال وتحليل بيانات  -

أداء بعض العمليات االفتراضية التخيلية لإلجابة عن السؤال ماذا يحدث لو..؟ عن ارتفاع األسعار,  -
 زيادة األجور, تغير سعر الفائدة في البنوك, تغير أقساط شركات التأمين.

 لكترونية:أخطاء في تطبيق معالج الجداول اإل مشكالت و 

الجداول, إدخال معادالت غير دقيقة وذلك بسبب منطق من األخطاء الشائعة في استخدام 
 غير سليم أو خطأ تركيبي. 

حل المشكلة  إلىيقصد بالخطأ المنطقي هو فشل التالميذ في بناء طريقة صحيحة للوصول 
التي يعملون على حلها, أما الخطأ التركيبي فيقصد به الخطأ في استخدام أولويات حل المعادالت 

تتم قبل الجمع والطرق إذا لم تستخدم األقواس, ما بداخل األقواس يتم أداؤه أواًل  مثل الضرب والقسمة
 ثم ما بين األقواس وبعضها البعض.

من السهل اكتشاف المعادالت غير الدقيقة وذلك ألن القيم الناتجة تكون واضحة الخطأ, ولكن 
ادالت الجدول مرتين وتكن حذرًا مع ةأحيانًا يصعب اكتشاف الخطأ ولذلك فانه من المهم دائمًا مراجع

 من وجود أخطاء لم تكشف.

لكترونية تخفف العبء الثقيل للعمليات الكثيرة والمعقدة المطلوبة وتعطي الفرصة الجداول اإل
 للتالميذ للتركيز على عناصر المشكلة وكيفية حلها وفي حاالت كثيرة تكون هي األفضل.

معادالت. عند استخدام ل وذلك لعدم استيعابهم للأحيانًا ال يدرك التالميذ محددات الجداو 
لكترونية في التعليم يجب على المعلم أن يسعي لتحقيق توازن مناسب بين اإلقالل من الجداول اإل

لكتروني وكيفية االستفادة ا عطاء فهم مناسب لمعني الجدول اإلالعمليات الحسابية غير الضرورية و 
 (.59: 2008منه.  )حمدي عبد العزيز, 
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لكترونية, مج معالجات الكلمات, والجداول اإليتضح للباحث من خالل العرض السابق أن برا
يتوفر بها العديد من المزايا وان تعددت الشركات المنتجة لهذه البرمجيات, ولكن من الواضح أن 

تم برمجيات شركة ميكروسوفت أوفيس هي األكثر انتشارًا وشمولية لكافة الخصائص والمميزات التي 
 ذكرها من خالل العرض السابق.



 
 

 

 

 الفصـل الثالث

 الدراسات السابقة

 

  المحور األول: الدراسات التي تناولت أثر وفاعلية التدريس بالتعلم
 اإللكتروني لبعض المساقات المختلفة

 التعليق على دراسات المحور األول 
 التي تناولت األساليب المعرفية المحور الثاني: الدراسات 
 التعليق على دراسات المحور الثاني 
  المحور الثالث: الدراسات التي تناولت أثر البرامج التدريبية على

 المهارات الحاسوبية والتكنولوجية
 التعليق على دراسات المحور الثالث 
 التعليق العام على الدراسات السابقة 
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 الفصل الثالث

 السابقةالدراسات 

يعرض هذا الفصل الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة, لذلك قام الباحث 
باالطالع على مجموعة من الدراسات السابقة في هذا المجال, واالستفادة منها في منها في الدراسة 

 الحالية.

 ثالثة محاور على النحو التالي: م الباحث بتصنيف هذه الدراسات إلىوقد قا

  لكتروني لبعض المساقات المختلفة: الدراسات التي تناولت أثر وفاعلية التدريس بالتعلم اإل أولا 
 الدراسات العربية:

 (:2015دراسة حرب )

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية نوعين من المناقشات اإللكترونية على موقع  
Facebook والمناقشات اإللكترونية غير المتزامنة, في , وهما: المناقشات اإللكترونية المتزامنة

 تنمية مهارات إعداد البحوث العلمية لدى طلبة جامعة األقصى بغزة.

واتبع الباحث المنهج التجريبي, وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين تجريبيتين قوام كل  
إعداد البحوث وطالبة, واستخدم الباحث بطاقة تقييم لقياس مهارات  طالًبا (20واحدة منهما )

 العلمية.
وكشفت نتائج الدراسة عن فاعلية المناقشات اإللكترونية المتزامنة وغير المتزامنة في تنمية  

تلك المهارات, ووجود فرق دال إحصائًيا بين المناقشات اإللكترونية المتزامنة وغير المتزامنة, في 
المناقشات  كترونية المتزامنة علىناقشات اإللتنمية مهارات إعداد البحوث العلمية, وتفوق الم

 اإللكترونية غير المتزامنة في تنمية مهارات إعداد البحوث العلمية لدى طلبة جامعة األقصى بغزة.
 (:2015دراسة خليل )

معرفة أثر اختالف أنماط التفاعل في معمل اللغات االفتراضي  هدفت هذه الدراسة إلى
طالب المرحلة اإلعدادية, وقد تم  للغة االنجليزية لدىلكترونية اإل على تنمية مهارات القراءة

استخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي للتعرف على أثر أنماط التفاعل بمعمل اللغات 
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لكترونية وذلك باختيار عينة من طالب الصف الثاني اضي على تنمية مهارات القراءة اإلاالفتر 
( 1يبية )مجموعتين تجريبيتين, مجموعة تجر  عدادي وتقسيمهم إلىمي اإلمديد اإلاإلعدادي بمعهد ت

لكترونية باستخدام نمط التفاعل المتزامن في المعمل االفتراضي, ومجموعة تدرس مهارات القراءة اإل
 لكترونية باستخدام نمط التفاعل الغير متزامن.( تدرس مهارات القراءة اإل2يبية )تجر 

فاعلية المجموعة التي درست باستخدام نمط التفاعل المتزامن,  لدراسة إلىوقد توصلت ا
( 2( والمجموعة التجريبية )1وذلك بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية )

(, كما أوصت الدراسة بضرورة تدريب طالب الصف الثاني 1لصالح المجموعة التجريبية )
نية للغة االنجليزية واالستفادة من معمل اللغات االفتراضي لكترو ة اإلاإلعدادي على مهارات القراء

طالب الصف الثاني اإلعدادي, واالستفادة من  ية التحصيل والجوانب المعرفية لدىالمقترح لتنم
 المقترح في هذا البحث في تدريس المهارات المختلفة. يمعمل اللغات االفتراض
 (:2015) دراسة عزيزي وشيلي

معرفة دور التعلم اإللكتروني في تحسين جودة التعليم العالي في  إلىهذه الدراسة  هدفت
, حيث استخدم الباحثان المنهج الوصفي القائم على وصف المؤسسات الجامعية )التجربة اإلماراتية(

الظاهرة أو الموضوع محل الدراسة الستخالص النتائج, حيث تكونت عينة البحث من الجامعات 
لكتروني مظهر من مظاهر التطور المعلوماتي والناتج أن التعلم اإل دراسة إلىوتوصلت الاإلماراتية, 

أن التعلم  كشفت الدراسة أيًضاعن دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنظومة التعليمية, و 
طور  عليمة وتحولها من طور التلقين إلىلكتروني هو وسيلة من الوسائل التي تدعم العملية التاإل

أهمية التعلم  ت الدراسة أيًضاالتفاعل وتنمية المهارات, باستخدام أحدث الطرق واألساليب, وكشف
وتؤكد على ضرورة اتحاد اإلجراءات الالزمة  ,لكتروني في دعم تحقيق الجودة في التعليم العالياإل

ي تحقق جودة التعليم لرفع كفاءة الطالبة األستاذ ومواكبة كافة المعايير العالمية والمواصفات الت
 العالي.
 (:2015) القبانيدراسة 

الفردي والتعاوني  كترونيلصي فاعلية إستراتيجيتي التعلم اإلتق هدفت هذه الدراسة إلى
لكتروني التجاه نحو التعلم اإلالمستخدمة في الويب كويست في تنمية بعض مستويات التفكير وا

 قابوس وقد أُعد لهذا الغرض أداتان   جامعة السلطانطالب تكنولوجيا التعليم بكلية التربية  لدى
لكتروني, وبعد تقنين األداتين لجمع البيانات, وهما اختبار التفكير, ومقياس االتجاه نحو التعلم اإل
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وعة التجريبية للمجم طالًبا 25ساسية للدراسة والبالغة بحساب صدقها وثباتها, طبقت على العينة األ
وت فاعلية إستراتيجيتي ثب ة الثانية, وقد توصلت الدراسة إلىجموعة التجريبيللم طالًبا 24األولي, و
عض مستويات لكتروني الفردي والتعاوني المستخدمة في الويب كويست في تنمية بالتعلم اإل

طالب تكنولوجيا التعليم بكلية  لكتروني لدىحو استخدام التعلم اإليجابي نالتفكير, واالتجاه اإل
التربية جامعة السلطان قابوس, وقد أوصت الدراسة بتصميم بعض موضوعات المقررات الدراسية 
للشعب الدراسية المختلفة باستخدام الويب كويست, وكذلك بعقد دورات تدريبية, وورش عمل 

نتاج واستخدام الويب كويست و  ,ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية, لتدريبهم على كيفية تصميم ا 
 في تدريس مقرراتهم الدراسية.

 (:2015) محمود و الحفناوي دراسة 
لكتروني اإلالكشف عن أثر اختالف استخدام إستراتيجيتي للتعلم  هدفت هذه الدراسة إلى

الرقمي التفاعلي  طوير المحتوى وت ,الذاتي( في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لتصميم -)التشاركي
 أعضاء هيئة التدريس واتجاهاتهم نحوه, ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد البحث الحالي على لدى

لوصف وتحليل األدبيات والبحوث والدراسات السابقة، والمنهج  وذلك منهجين هما المنهج الوصفي
المتغيرات التابعة أي البرنامجين التدريبيين عبر  لقياس أثر المتغيرات المستقلة على وذلك التجريبي

شاركي )متغيرات الويب القائم على التعلم اإللكتروني الذاتي والقائم على التعلم اإللكتروني الت
ومهارات م إدارة وتصميم المحتوى الرقمي، كل من اكتساب مهارات استخدام نظا مستقله( وأثره على
( 60دريبي عبر الويب تم تطبيقه على عينة عشوائية بلغت )وصمم برنامج ت التفكير اإلبداعي

من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية, واستخدم الباحث  اعضوً 
اختبار تحصيلي لقياس تحصيل أعضاء هيئة التدريس للجانب خمس أدوات لجمع البيانات وهي 

طاقة مالحظة لقياس مدى تنمية المهارات المتضمنة برفي للمهارات المتضمنة بالبرنامج, و المع
للتفكير االبتكاري والمقنن على   Torranceمقياس تورانسالبرنامج لدى أعضاء هيئة التدريس,  و ب

ي تصميم البيئة السعودية لقياس مدى تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى أعضاء هيئة التدريس ف
مقياس , و ة تقييم المنتج النهائي لمحتوى رقمي بمقرر إلكترونياستمار , و  المحتوى الرقمي لمقرراتهم

 .اتجاه أعضاء هيئة التدريس بالجامعة نحو التدريب اإللكتروني
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لكتروني التشاركي القائم على إستراتيجية التعلم اإلأن البرنامج التدريبي  أشارت النتائج إلىو 
الرقمي التفاعلي,  ميم وتطوير المحتوى نمية مهارات تصكان له بالغ األثر في زيادة التحصيل وت

 أعضاء هيئة التدريس. نمية مهارات التفكير اإلبداعي لدىوكذلك ت
يجابي على تيجيتين كان لهما نفس التأثير اإلأن كال اإلسترا ئج إلىفي حين أكدت النتا

 لكتروني عبر الويب.ضاء هيئة التدريس نحو التدريب اإلاتجاهات أع
 (:2013الغني )دراسة شعبان وعبد 

التعرف على فاعلية بيئة تعليمية قائمة على االتصال المتزامن  هدفت هذه الدراسة إلى
 اري لمقرر شبكات الحاسب اآللي لدىوغير المتزامن في تنمية التحصيل المعرفي واألداء المه

قام  بكلية التربية النوعية, ولتحقيق هدف البحث لفرقة الرابعة شعبة معلم حاسب إلىطالب ا
الباحثان بتصميم موقع الكتروني تعليمي لمقرر شبكات الحاسب اآللي في ضوء نموذج محمد 

( طالب من طالب  30( للتصميم التعليمي, وقد اقتصر البحث على عينة من) 2010الدسوقي ) 
 لىطا وموزعين عشوائيا وبالتساوي إالفرقة الرابعة شعبة معلم حاسب بكلية التربية النوعية جامعة طن

ثالث مجموعات تجريبية )المجموعة التجريبية األولي تدرس باستخدام أدوات االتصال المتزامنة( و 
)المجموعة التجريبية الثانية تدرس باستخدام أدوات باستخدام أدوات االتصال غير المتزامنة( و 

امنة وغير )المجموعة التجريبية الثالثة تدرس باستخدام أدوات باستخدام أدوات االتصال المتز 
المتزامنة معًا(, وقد أسفرت نتائج التطبيق عن فاعلية التدريس باستخدام الدمج بين أدوات االتصال 

 ري لمقرر شبكات الحاسب اآللي  لدىالمتزامنة وغير المتزامنة في التحصيل المعرفي واألداء المها
 بكلية التربية النوعية. لفرقة الرابعة شعبة معلم حاسب إلىطالب ا

امنة في ضرورة الدمج بين أدوات االتصال المتزامنة وغير المتز  كما أشارت الدراسة إلى   
الطالب على التواصل مع لكترونية من أجل بيئة تفاعلية تساعد على تحفيز بيئة التعليم والتعلم اإل

 لكتروني.المقرر اإل
 :(2013دراسة محمد )

لكتروني في إكساب التعلم اإل فاعلية برنامج قائم على التعرف على هدفت هذه الدراسة إلى
, طالب تكنولوجيا التعليم نمية الدافعية الذاتية للتعلم لدىبعض مهارات التصميم التعليمي وت
لكتروني عبر الشبكة, وتمثلت إعداد برنامج قائم على التعلم اإلولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث ب

, واختبار أدائي, وبطاقة تقييم المنتج النهائي, ومقياس للدافعية الذاتية, أدوات الدراسة باختبار معرفي
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الحاسب, وأشارت ( طالب وطالبة من طالب الفرقة الرابعة شعبة معلم 37وطبقت التجربة على) 
كلية التربية  –فاعلية التعلم عبر الشبكة في إكساب طالب تكنولوجيا التعليم  نتائج الدراسة إلى

اتية للتعلم لديهم, كما معة المنيا بعض مهارات تصميم التعليم وتنمية الدافعية الذجا –النوعية 
وجود عالقة ارتباطيه دالة موجبة بين الدافعية الذاتية للتعلم ومهارات تصميم التعليم في  أشارت إلى

 مقرر تصميم المواقف التعليمية.
 (:2012) دراسة القوي 

لكترونية ين أساليب التحكم في المناقشة اإلأثر التفاعل ب الكشف إلى الدراسة هذه هدفت
طالب  ت حل المشكالت ومعدالت التعلم لدىعبر الويب واألساليب المعرفية على تنمية مهارا

كال من المنهج الوصفي التحليلي في  واستخدم الباحث تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية,
( طالبًا 42وتكونت عينة الدراسة من ) ,ج التجريبي في مرحلة التقويممرحلة الدراسة والتحليل, والمنه

وطالبة من طالب الفرقة الثالثة والرابعة قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة الفيوم, تم 
إجابتهم  , ومدىاختيارهم بطريقة عشوائية مقصودة في ضوء أسلوبهم المعرفي)االندفاع, التروي(

( مجموعات تجريبية, كل مجموعة 6) نترنت, وتم توزيعهم بالتساوي علىام الكمبيوتر واالالستخد
  ( طالب وطالبات.7تتكون من )

لكترونية القائمة على مة معايير تطوير بيئات التعلم اإلإعداد قائ وأشارت نتائج الدراسة إلى   
لكترونية المتزامنة, وا عداد قائمة معايير إلدارة يب التحكم المختلفة للمناقشات اإلالويب في ضوء أسال

في ضوء أساليب التحكم المقترحة, واختبار  IRCالمناقشات المتزامنة داخل غرف الحوار المباشر 
 مهارات حل المشكالت في مقرر صيانة أجهزة العرض.

رويين بين متوسطات معدل تعلم المندفعين والمت وجود فروق دالة إحصائًيا باإلضافة إلى  
ارات ا بين المندفعين والمترويين في التحصيل أو مهلصالح المندفعين وال توجد فروق دالة إحصائيً 

ا بين متوسطات درجات الطالب في وجود فروق دالة إحصائيً  كما  أشارت إلى المشكالت, حل
التحصيل ومهارات حل المشكالت نتيجة اختالف أساليب التحكم وذلك لصالح التشاركي وعدم 

 وجود فروق في معدل التعلم  نتيجة اختالف أساليب التحكم.
بين أساليب تحكم المشاركين واألسلوب  ئًياوجود تفاعل دال إحصا كذلك أشارت النتائج إلى

المعرفي على متوسط معدالت التعلم للطالب في التطبيق البعدي, ووجود تفاعل بين الزمن 
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وب التحكم على مهارات حل المشكالت, مع عدم المستغرق وبين كل من األسلوب المعرفي وأسل
 وجود تفاعل بين األسلوب المعرفي وأسلوب التحكم على التحصيل.

 :(2011) دراسة العبد هللا
قياس أثر التعلم الذاتي في توظيف مهارات التحاور اإللكتروني  هدفت هذه الدراسة إلى  

( طالبًا وطالبة من طلبة السنة 22من )الصوتي المتزامن وغير المتزامن, وتكونت عينة الدراسة 
الثالثة/ معلم الصف في كلية التربية الثانية بجامعة تشرين, واعتمدت الباحثة المنهج شبه التجريبي 

قبلي/ بعدي واختبار  سة من اختبار تحصيلي معرفي في تقديم الموديالت, وتكونت أدوات الدرا
أدائي, وتم رصد االختبار األدائي من خالل بطاقتي مالحظة كما تم بناء البرنامج التدريبي في 
صورة موديالت تعليمية قائمة على التعلم الذاتي )الموديل األول خاص: بالتحاور اإللكتروني 

من(, وقد أشارت نتائج متزاالغير ص: بالتحاور اإللكتروني الصوتي الصوتي المتزامن, )والثاني خا
ا بين متوسطي درجات الطلبة في التطبيقين القبلي والبعدي وجود فروق دالة إحصائيً  الدراسة إلى

امن وغير المتزامن, ي الصوتي المتز لالختبار التحصيلي للجانب المعرفي لمهارات التحاور اإللكترون
ات الطلبة في التطبيقين القبلي ا بين متوسطي درجوجود فروق دالة إحصائيً  كما أشارت إلى

متزامن الغير ر اإللكتروني الصوتي المتزامن و والبعدي لبطاقة مالحظة األداء العملي لمهارات التحاو 
ا بين متوسطي درجات الطلبة الذكور واإلناث وجود فروق دالة إحصائيً مجتمعة وكاًل على حدة, و 

ا بين عدم وجود فروق دالة إحصائيً , مع لتطبيق البعدي لالختبار التحصيليلصالح اإلناث في ا
عدم دي لبطاقات مالحظة األداء العملي, و متوسطي درجات الطلبة الذكور واإلناث في التطبيق البع

ا بين متوسطات الطلبة تبعًا لمتغير الشهادة الثانوية في التطبيق البعدي وجود فروق دالة إحصائيً 
 ء العملي.لالختبار التحصيلي, ولبطاقات مالحظة األدا

اتي عند تدريب وقد أوصت الدراسة باستخدام الموديالت التعليمية كأحد أساليب التعلم الذ   
المعلمين, واالستفادة من تقنيات الشبكة العالمية بمختلف صورها في نشر المهارات للطلبة /

ت اإللكترونية بين والمحادثا ,وتبادل الرسائلطاء التمارين والواجبات البيتية المقررات الدراسية وا ع
 الطلبة بعضهم البعض وبين مدرسيهم.

كما أوصت بعقد دورات  تدريبية وورش عمل وندوات ومشاغل العمل في مجال اكتساب    
 مستحدثات تكنولوجيا التعليم للمعلمين الطلبة  يشرف عليها مختصون في هذا المجال.
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 (:2011دراسة عبد الحميد )
التعرف على أثر التفاعل بين أنماط الدعم اإللكتروني المتزامن  هدفت هذه الدراسة إلى

ات وغير المتزامن في بيئة التعلم القائم على الويب وأساليب التعلم على التحصيل وتنمية  مهار 
نتاج مصادر التعلم لدى طالب كلية التربية, وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في  تصميم وا 

تصميم أنماط الدعم اإللكتروني, والمنهج التجريبي في تنفيذ كافة إجراءات  إعداد قائمة معايير
)الدعم اإللكتروني المتزامن  تجربة البحث و التعرف على أثر استخدام أنماط الدعم اإللكتروني

نتاج  وغير المتزامن( وأساليب التعلم والتفاعل بينهما على التحصيل وتنمية  مهارات تصميم وا 
وذلك باختيار عينة من طالب الفرقة الثانية بكلية التربية وقد اقتصر الباحث على   مصادر التعلم,

مجموعات  ثالث وطالبة وتقسيمهم إلى ا( طالبً 79طالب الشعبة العلمية, وبلغ عدد أفراد العينة )
نتاج مصادر التعلم باستخدام نمط الدعم 1تجريبية, مجموعة تجريبية ) ( تدرس مهارات تصميم وا 

نتاج مصادر التعلم باستخدام 2تروني المتزامن, ومجموعة تجريبية )اإللك ( تدرس مهارات تصميم وا 
نتاج مصادر 3ومجموعة تجريبية ) ننمط الدعم اإللكتروني غير المتزام ( تدرس مهارات تصميم وا 

التعلم باستخدام نمط الدعم اإللكتروني المدمج )متزامن وغير متزامن(, ثم طبق الباحث اختبار 
نيف طالب المجموعات التجريبية ألشكال المتضمنة الصور الجمعية على جميع أفراد العينة لتصا

المستقلين عن المجال اإلدراكي والمعتمدين عليه, وقد بلغ عدد الطالب المستقلين عن المجال  إلى
مط متوسطات درجات طالب نارتفاع  , وقد توصلت الدراسة إلىا( طالبً 33)( والمعتمدين عليه 45)

وبطاقة  ,لكتروني المتزامن بالمقارنة ببقية األنماط وذلك على كل من االختبار التحصيليالدعم اإل
ارتفاع متوسط درجات الطالب المستقلين  در التعلم, كما توصلت الدراسة إلىتقييم مهارات مصا

ب الطال ارتفاع متوسط درجاتلطالب المعتمدين عليه, كما أوضحت عن المجال بالمقارنة با
 متزامن بالمقارنة بالطالب المستقلين عن المجال اإلدراكي.ال غيرالمعتمدين في نمط الدعم 

وأوصت الدراسة بضرورة تصميم أنماط مختلفة من الدعم اإللكتروني في التعلم القائم على 
الويب المتزامن وغير المتزامن ليناسب خصائص وأساليب تعلم الطالب, وعدم ترك الطالب 

لدعم والتوجيه العشوائي عبر الويب بل يجب تصميم واستخدام هذه األساليب في ضوء ألساليب ا
ه الطالب معايير محددة تتناسب وخصائص الطالب المتعلمين , كما أوصت الدراسة بضرورة توجي

دين على المجال لكتروني المتزامن, وتوجه الطالب المعتمدعم اإلنمط ال المستقلين عن المجال إلى
 لكترونية. صي استفادة من دراسة المقررات اإللكتروني غير المتزامن لتحقيق أقنمط الدعم اإل إلى
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 (:2010) الشاعر و الجزارو  دراسة أحمد
ات االفتراضية في برمجة الثنائي  إستراتيجيةالتعرف على فاعلية  هدفت هذه الدراسة إلى

( على اكتساب نغير متزامارك )متزامن، ثر الختالف نمط التشألكتروني: هل يوجد بيئة التعلم اإل
وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي  مهارات برمجة المواقع التعليمية كعملية متعددة المتغير؟

المنهج التجريبي في مرحلة التقويم و التعرف على أثر دم في مرحلة الدراسة والتحليل, كما استخ
لكتروني على اكتساب مهارات البرمجة اإلاختالف تزامن تشارك البرمجة االفتراضية في بيئة التعلم 

باعتبارها عملية متعددة المتغير, وقد استخدم في الدراسة التصميم التجريبي المعروف باسم التصميم 
وطالبة من  ا( طالبً 28موعتين التجريبيتين, وقد تكونت عينة الدراسة من )التجريبي القائم على المج

, جامعة عين شمس, وتم طالب الدبلوم المهنية في التربية تخصص تكنولوجيا التعليم, بكلية البنات
( طالب وطالبة وتم تقسيمهم في المجموعتين 14مجموعتين تكونت كل مجموعة من ) تقسيمهم إلى

غير متزامن(, وقد قام الباحثون بإعداد أداة  –الثنائيات االفتراضية )متزامن  تبعًا لنمط تشارك
البحث وهي بطاقة تقييم مهارة البرمجة لألكواد البرمجية الخاصة ببرمجة مواقع الويب التعليمية, وتم 
اختبار الفروض البحثية باستخدام تحليل التباين متعدد المتغير لمهارات البرمجة الفرعية ) ست 

أنه يوجد أثر الختالف نمط التشارك )متزامن, غير متزامن (  ارات (, وأشارت نتائج الدراسة إلىمه
لصالح التشارك التزامني في إستراتيجية برمجة الثنائيات االفتراضية, كما تمت المتابعة باختبارات 

كذلك تقديم و  للمهارات الفرعية, وتم عمل بعض التوصيات,  Univariateتحليل التباين المفردة
 خري الحقة.مقترحات لبحوث أ

 :(2011) الشيخو  دراسة النجدي 
تعزيز مهارات التفكير  ودوره في فاعلية التعلم اإللكتروني التعرف على هدفت هذه الدراسة إلى

وقد تم استخدام المنهج الوصفي التجريبي للتعرف على  دارسي جامعة القدس المفتوحة, الناقد لدى
اإللكتروني ودوره في تعزيز مهارات التفكير الناقد, حيث تكونت عينة الدراسة من فاعلية التعلم 

 ثالث عينات إلجراء البحث وهي كما يلي:
( دارسًا 214عينة عشوائية: اختيرت من أجل قياس مستويات تفكيرها الناقد, وتكونت من ) -1

 المفتوحة.ودارسة, ممن سجلوا في أحد أشكال التعلم اإللكتروني في جامعة القدس 
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( دارسًا ودارسة إلجراء البحث عليها في الفصل 15عينة استطالعية:ُ حددت عينة قوامها )  -2
, وُحددت وفق نموذج طلب لاللتحاق بالمقرر اإللكتروني لمقرر 2009 -2008الثاني من عام 

 مناهج البحث العلمي لمن يرغب من دارسي منطقة القدس التعليمية.

لكتروني على تنمية مهارات اختيرت بهدف دراسة أثر التعلم اإلث(: عينة قصدية )مجموعة البح -3
( دارسًا ودارسة من منطقة  65التفكير الناقد لدارسي جامعة القدس المفتوحة, وتكونت من )

لكتروني, من أجل تقصي أثر ذلك على , درسوا المقرر بطريقة التعلم اإلالقدس والعيزرية
 التفكير الناقد عليها.

أن هناك تأثيرًا ذا داللة إحصائية للتعلم اإللكتروني على تعزيز  الدراسة إلىوقد توصلت 
 التفكير الناقد, وعلى اتجاهات الدارسين.

 (:2011) دراسة أبو جحجوح وحسونة

لكتروني عبر "الويب" وتحديد معايير تحديد معايير موقع التعلم اإل إلىهدفت هذه الدراسة 
لمي وفي االتجاهات لكتروني في تنمية التفكير العفاعلية التعلم اإلجيه, والكشف عن أساليب التو 

التعرف على أثر متغير الجنس في ذلك, واتبع  لكتروني" بالويب ", إضافة إلىنحو التعلم اإل
الباحثان المنهج البنائي والمنهج التجريبي ذي المجموعتين التجريبية والضابطة مع القياس القبلي 

لكتروني عبر "الويب", وطبقا ومقياس االتجاهات نحو التعلم اإل ار التفكير العلميالبعدي, وبنيا اختب
نتائج عدة من أهمها:  وطالبة, وتوصال إلى ( طالًبا69ا )البحث على عينة عشوائية عنقودية قوامه

جيه, لكتروني "بالويب", ومعايير أساليب المساعدة والتو مجموعة من معايير موقع التعلم اإلتحديد 
العلمي واالتجاهات نحو لكتروني الموجه بالفيديو في تنمية التفكير فاعلية التعلم اإل ضافة إلىإ

في التفكير العلمي واالتجاهات في  يب", وعدم وجود فروق دالة إحصائًيالكتروني عبر "الو التعلم اإل
 المجموعة التجريبية تبعًا لمتغير جنس الطالب الجامعي.

 (:2009دراسة العفتان )
لكتروني معة العربية المفتوحة للتعليم اإلهدفت هذه الدراسة لمعرفة درجة استخدام طلبة الجا  

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة في الجامعة, وقد قدمت هذه الدراسة استكمااًل 
جريت لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في جامعة عمان العربية للدراسات العليا. وقد أُ 
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( 24) ( من طالب وأعضاء هيئة التدريس مكونة من506) دراسة على عينة عشوائية طبقية بلغتال
دام أداتين هما ( طالب وطالبة, وقد تم جمع البيانات المطلوبة باستخ482عضو هيئة تدريس و)

ها الباحث ودليل المقابلة مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بعد التأكد من د  استبانه خاصة أع  
وقد  نتائج الدراسة, لمنهج الوصفي التحليلي للتوصل إلىصدقهما وثباتهما, وقد استخدم الباحث ا

لكتروني من وجهة نظر علم اإلأظهرت الدراسة أن درجة استخدام طلبة الجامعة العربية المفتوحة للت
إحصائية  كما أنه توجد فروق ذات داللة والطلبة في الجامعة كانت متوسطة, أعضاء هيئة التدريس

امعة العربية ( من متوسطات إجابات أفراد الدراسة لدرجة استخدام طلبة الجα≤0.05) عند مستوى 
الدراسي  متغيري الجنس والمستوى  إلى روني من وجهة نظر الطلبة تعزى لكتالمفتوحة للتعلم اإل

 ومتغيري الخبرة والفرع ألعضاء هيئة التدريس.
 (:2009) دراسة يوسف

الحالية إلى اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي: ما أثر اختالف أساليب هدفت الدراسة 
م القائم عبر الويب على بناء المعرفة وتنمية التفكير لدى قشات اإللكترونية في بيئات التعلالمنا

 طالب تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية؟
طالب الفرقة الرابعة قسم  من ( ستين طالب وطالبة60لدراسة من )حيث تكونت عينة ا

تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة الفيوم، تم اختيارها بطريقة عشوائية في ضوء مدى 
 إجادتهم الستخدام الكمبيوتر واإلنترنت، وتم توزيعهم بالتساوي على ثالث مجموعات تجريبية.

قائم على أساليب متنوعة  التعليمي مقامت الباحثة بإعداد مقرر إلكتروني عبر الويب في التصميو 
هجينة(، كما تبنت المحتوى العلمي لألستاذ  - غير متزامنة - من المناقشات اإللكترونية )متزامنة

وتضمنت الدراسة ثالث مجموعات تجريبية، األولى تنتمي ألسلوب  الدكتور/ محمد عطية خميس.
ات غير المتزامنة، والثالثة تنتمي ألسلوب المناقشات المتزامنة، والثانية تنتمي ألسلوب المناقش

واستخدمت الدراسة األدوات التالية: مقرر إلكتروني  غير متزامنة(. - المناقشات الهجينة )متزامنة
عبر الويب في التصميم التعليمي قائم على أساليب متنوعة من المناقشات اإللكترونية، معايير 

إستراتيجية لضبط سير المناقشات المتزامنة وغير تصميم المناقشات اإللكترونية عبر الويب، 
المتزامنة والهجينة في البيئات التعليمية عبر الويب، اختبار تحصيلي لقياس بناء المعرفة عند 
الطالب، اختبار لمهارات التفكير األساسية في التصميم التعليمي، اختبار لمدى قدرة الطالب على 

، اختبار لقياس مدى قدرة الطالب على التفكير االبتكاري في التفكير الناقد في التصميم التعليمي
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التصميم التعليمي، كفايات المصمم التعليمي، بطاقة مالحظة لقياس تمكن الطالب من مهارات 
التصميم التعليمي، بطاقة لتقييم منتج التصميم التعليمي وفق نموذج محمد عطية خميس للتصميم 

مقرر اإللكتروني القائم على المناقشات اإللكترونية، مقياس التعليمي، مقياس انطباعات نحو ال
العالقات االجتماعية نحو المقرر اإللكتروني القائم على المناقشات اإللكترونية، بطاقة صالحية 

 البيئة التعليمية عبر الويب في ضوء األساليب المختلفة للمناقشات اإللكترونية. 

دراسة الحالية: إعداد قائمة بمعايير علمية لتصميم ومن أهم النتائج التي توصلت إليها ال
المناقشات الجماعية اإللكترونية داخل بيئة المقررات اإللكترونية عبر الويب، وكذلك إعداد قائمة 
بكفايات أخصائي تكنولوجيا التعليم كمصمم تعليمي، وتصميم إستراتيجية لضبط سير المناقشات 

 في البيئات التعليمية عبر الويب. المتزامنة وغير المتزامنة والهجينة

غير متزامنة( في جميع أدوات  -باإلضافة إلى تفوق مجموعة المناقشات الهجينة )متزامنة
في جميع أدوات البحث ما  ,الدراسة على مجموعات المناقشات المتزامنة فقط وغير المتزامنة فقط

 والتي تساوت فيه المجموعات الثالثة.  ,واختبار التفكير االبتكاري  ,عدا اختبار بناء المعرفة

 (:2008دراسة العبد الكريم )

لكتروني بمدارس البيان النموذجية للبنات تقويم تجربة التعلم اإل دراسة إلىهدفت هذه ال
أسئلتها استخدمت الباحثة المنهج وبناء على هدف الدراسة و بجدة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية, 

دها اثنتان (, وقامت الباحثة ببناء أدوات الدراسة وهي االستبانة ) وعداسة، الوصفي لمالءمته للدر 
لكتروني, واألخرى عدادهن للتدريس بطريقة التعلم اإلاستعداد المعلمات واست أحداهما لمعرفة مدى

بطاقة  لكتروني, باإلضافة إلىحول ايجابيات وسلبيات التعلم اإل للتعرف على أراء الطالبات
 لكتروني,إلريق حضور الباحثة لعدد من الفصول التي تطبق بها تجربة التعلم امالحظة عن ط

لكترونية في مدارس البيان النموذجية للبنات ة جميع طالبات ومعلمات الفصول اإلوشملت العين
طالبة يدرسن بطريقة التعلم اإللكتروني في المرحلتين (  162 )معلمة و(  41) اوالبالغ عدده
 .الثانوي المتوسطة و 

ق بسيطة لكتروني وجود فرو اإلاستفادة الطالبات من التعلم  وبينت النتائج الخاصة بمدى
 لكتروني بأنفسهنرنة تحصيل الطالبات في التعلم اإللكترونية وذلك عند مقالصالح الطريقة اإل نسبًيا
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لكتروني في تعلم اإللنتائج مؤشرًا على دور الولذا قد تكون هذه ا وبزميالتهن في الفصول التقليدية,
 زيادة التحصيل.

-Word-Excel)ة أن المعلمات تلقين دورات في الحاسب اآللي شملت الدراسكما بينت  

Power Point)لالستمرار  مستعدات لكتروني, ودارة قدمت لهن بطريقة التعلم اإل, وأن اإل
لكتروني, وأنهن تعلم اإلصعوبات في تطبيق طريقة الال يواجهن لكترونية, و بالتدريس بالطريقة اإل

 يرغبن في تعميم هذه الطريقة في كافة فصول المدرسة.

ال يرغبن في العودة ني, و لكترو هن على التدريس بطريقة التعلم اإلكما أنهن يشجعن زميالت
 لكتروني.لتأهيل للتدريس بطريقة التعلم اإليرغبن في مزيد من االتدريس التقليدي, و  إلى

بينت لكتروني فقد يجابيات وسلبيات التعلم اإلل إالمعلمات والطالبات حو أما بالنسبة ألراء 
ومات للطالبات, لكتروني تساهم في زيادة قدرة المعلمة على إيصال المعلالنتائج أن طريقة التعلم اإل

تقليل حاجة المعلمات لحمل الكتب المدرسية ووسائل الشرح التوضيحية ما بين  كما أنها تؤدي إلى
 لدراسية.الفصول ا

انشغال  ن وجهة نظر المعلمات أنها أدت إلىلكتروني مت طريقة التعلم اإلومن سلبيا
الطالب بجهاز الحاسب اآللي وعدم تركيزهم على الدروس, وقللت من التواصل المباشر بين 

عدم  من قبل المعلمة, كما أنها أدت إلىجهد كبير  والطالب, واحتياج هذه الطريقة إلىالمعلمة 
 تكرار األعطال الفنية. بين الطالب والمعلم باإلضافة إلى م أوقات األسئلة واإلجاباتتنظي

عنها الدراسة أن طريقة الطالب فقد كان من أهم النتائج التي كشفت  أما فيما يخص آراء
, اسهم الكتساب المعرفةالطالب للمواد, وتزيد من حم بلكتروني تساهم في زيادة استيعاالتعلم اإل
تقليل حاجاتهم لحمل الكتب المدرسية ما بين المدرسة والبيت, وتساعد على دمج التقنية  لىوتؤدي إ

انتظامهن في  في بيئة التعلم, كما أن هذه الطريقة تراعي الفروق الفردية بين الطالبات, وتزيد من
 زيادة التفاعل بينهن وبين المعلم, وتقلل حاجتهن للدروس الخصوصية. إلىالمدرسة, وتؤدي 
 (:2006دراسة خلف هللا )

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامج تدريبي عن بعد باإلنترنت على مهارات 
استخدام برامج الحاسوب والتحصيل واالتجاه نحو التدريب لدى أخصائي تكنولوجيا التعليم وذلك 
استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في التربية تخصص تكنولوجيا التعليم بجامعة 
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صر, وقد أجريت الدراسة على أخصائي تكنولوجيا التربية من العاملين بمدارس التعليم األزهر بم
اإلعدادي بمحافظات كل من الدقهلية, والشرقية, والغربية بجمهورية مصر العربية حيث تكونت 

إحصائًيا مقسمين إلى مجموعتين: األولي استخدمت البرنامج بنمط التدريب  60العينة من 
انية استخدمت البرنامج بنمط التدريب غير المتزامن. وقد استخدم الباحث المنهج المتزامن, والث

( واختار حسن المطابقة والوزن النسبي SPSSالوصفي التحليلي وبرنامج الرزم اإلحصائية )
لحساب الكسب المعدل ومعادلة  Blake(, ومعادلة T-Testوالمتوسطات الحسابية واختبارات )

 ساب داللة تغيير البرنامج في اتجاهات المتدربين.لح Macnemarماكنيمار 
وقد أظهرت الدراسة فاعلية النموذج المقترح لنموذج التدريب باستخدام االنترنت وضرورة 
العمل على تصميم برامج التدريب من بعد باإلنترنت, لمراعاة اختبار النمط المتقدم, وأنه يوجد فروق 

لتجريبيتين في التطبيق القبلي والبعدي يعزى إلى نوع نمط بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين ا
 التدريب متزامن وغير متزامن.

 (:2004دراسة حامد )
لكتروني المتزامن والالمتزامن كشف عن فاعلية استخدام التعلم اإلال هدفت هذه الدراسة إلى

م الباحث المنهج وقد استخدتالميذ الصف األول اإلعدادي,  ي تنمية مهارات قراءة الخريطة لدىف
الوصفي التحليلي في جمع البحوث السابقة وتنسيقها, كما استخدم المنهج التجريبي التربوي في 

وذلك من أجل تصميم برنامج قائم على االتصال المتزامن, واالتصال غير  تطبيق تجربة البحث,
اءة الخريطة, المتزامن, وقياس أثره في تدريب تالميذ الصف األول اإلعدادي على مهارات قر 

( طالًبا بإدارة حلوان التعليمية, وأشارت نتائج الدراسة إلى فاعلية 25وتكونت عينة الدراسة من )
برامج التعلم اإللكتروني القائمة على االتصال المتزامن وغير المتزامن في تدريب الطالب على 

و البرامج القائمة على مهارات قراءة الخريطة وفهما, كما أشارت إلى تزايد اتجاهات الطالب نح
 التعلم اإللكتروني المتزامن وغير المتزامن.

 :,Hrastinski) (2008دراسة هراستنسكي 
روني لكتوغير المتزامن في بيئة التعلم اإلتناولت هذه الدراسة أساليب االتصال المتزامن 

إجراء تحليل حول االتصال  وقد هدفت هذه الدراسة إلى ,مختلفة المكتشفة والتي تدعم أغراًضا
لكترونية لمجموعتين األولي مكونة من ثالث ن باستخدام الحلقات التدريسية اإلالمتزامن وغير المتزام



81 
 

رجال بمعدل  ة( امرأة وخمس14والثانية تتكون من ) ,( سنة38نساء وخمسة رجال بمعدل عمر)
دراسة الماجستير وقد  ستوى لمجموعتين إدارة المعرفة في م( سنة حيث يدرس أفراد ا43عمر )

استخدام الصفة لكترونية بشكل متزايد نحو أن هناك تحركًا باتجاه البيئة اإلأظهرت الدراسة 
لكترونية لدعم العالقات االجتماعية, وسيقود هذا التحول ألنماط جديدة من التعاون في التعلم اإل
ليمية لدمج وسائل االتصال في العالم لكتروني, فقد تضمنت الجهود األولية تبني اإلعدادات التعاإل

االفتراضي, أو الموسوعات, أو المشاركة المرئية عبر الفيديو أو برامج االتصال المتزامن والتي 
في دراسة فائدة ومحدودية دمج  تدعم الصوت والصورة, وأكدت الدراسة أن التحدي الرئيس تمثل

لكتروني الهجين)المدمج( وهذا سيسهل فهم اإلمتزامن وغير المتزامن والتعلم من االتصال ال أنواع
 لكتروني.ج وسائل االتصال لخدمة التعلم اإلالطبيعة المعقدة لفائدة دم

 Katsidis,2008) :  (سيديسدراسة كات
غير المتزامن في بيئة التعلم  هدفت هذه الدراسة إلي تقييم اتجاهات الطلبة نحو االتصال  
( من معلمي وطالب مدارس مدينتي غيس وغوث في اليونان 100)لكتروني على فئة مكونة من اإل

رب, المعلم كموجه, والمعلم محاور: المعلم كمدرس, المعلم كمد ةحيث أجريت الدراسة على أربع
غير المتزامن  وقد استخدم الباحث استبانه لقياس رضا المتعلمين والمعلمين عن االتصال كميسر,

س التالية: واجهة المتعلم, الل العناصر المهمة إلجراءات القيالكتروني من خفي بيئة التعلم اإل
الدارس, السهولة والتفاعل مع مجتمع المتعلمين وشخصية التعليم لمواءمة تنوع أنماط  محتوى 

راض الدراسة, وقد أظهرت شخصية المتعلمين حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أغ
متغير الجنس وأن  إلى ى ز  ع  تُ  (0.05) حصائية عند مستوى ت داللة إنه ال توجد فروق ذاالدراسة أ
( على 3.41لكتروني كانت مرتفعة )غير المتزامن في بيئة التعلم اإل الرضا عن االتصال مستوى 

يل البيانات مقياس ليكرت الخماسي, كذلك أظهرت الدراسة أن أسباب عدم الرضا الناتج عن تحل
 النوعية يعود لسببين وهما:

 عدم كفاءة االتصال بالمعلمين ونقص في التغذية الراجعة. -1

 لكترونية.لبعض الدروس اإل م مالئمة المحتوى عدم الحداثة وعد -2

 ( وفق مقياس ليكرت الخماسي.3.14للطالب ) ا نسبًياالكمي فقد أظهر رضا مرتفعً  أما المحتوى    
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 :(Liu, 2007)  ليو دراسة

 لكتروني في إطارقشات غير المتزامنة في التعلم اإلتقييم المنا هدفت هذه الدراسة إلى
برامج  ةعينة من طالب جامعة انديانا في الواليات المتحدة األمريكية من خمس دراسة تجريبية على

دارة األعمال, للماجستير في الجامعة وهي:  التربية اللغوية, وتكنولوجيا التربية, والتربية للبالغين, وا 
مع اختالف نسب مكونات  الخمسة دروسها للطالب الكترونًيا رامجوالتمريض حيث تعرض الب

لوجيا التربية دروسهما التربية اللغوية وتكنو  رامج الخمسة, فبينما يعطي برنامجاالدروس في الب
لمنح طالبه المرونة في  اض يعطي الدروس األساسية الكترونيً بالكامل فإن برنامج التمري الكترونًيا

تسجيل المقررات, وقد استخدمت الدراسة أساليب: فحص الوثائق, والمالحظة, والمقابلة الشخصية 
سة تسجيل الطلبة في المناقشات لجمع البيانات الالزمة ألغراض الدراسة, وقد أظهرت الدرا

%, حيث تباينت نسبة 72سبة بن ( مقرًرا تعليمًيا50( مقرًرا تعليمًيا من أصل )36لكترونية ل )اإل
%. 40 -% 3آخر وتراوحت النسبة بين  لكتروني من مقرر إلىالمشاركة اإللكترونية في التعلم اإل

مقابلتهم تعتقد أن المناقشات اإللكترونية كانت مهمة  كما أظهرت أن أغلبية الدارسين الذين تمت
 لكتروني.للمقرر اإل

      (Hlapanis, 2006): دراسة هلبانس

ألكثر فاعلية في تكوين الدروس لكتروني انوع التعلم اإل معرفة هدفت هذه الدراسة إلى
في تشكيل أو  ال المتزامن والذي يساهم ايجابًيالكترونية الناجحة والمميزات الضرورية لالتصاإل

اسي الكتروني مكون على مجتمع در , حيث أجريت تجربة لمدة خمسة أشهر تكوين الدروس الناجحة
في اليونان  لمدرسين في المدارس الثانوية واألساسية في مدينة إيغون  ( مقرًرا الكترونًيا18)من 

واثنين من المهنيين كمديري  ,كمدربين ( مهنًيا23( مدرًسا كمتدربين و)59حيث شارك )
منخرطين في للجلسات/التعليم, وقد تم جمع البيانات الكمية والنوعية من المتدربين والمدربين ال

 وأظهرت الدراسة: ا ونوعًياة حيث تم تحليل هذه البيانات كميً لكترونيتجربة التعليمية اإلال

لكترونية الناجحة ( لتكوين الدروس اإلcrucialن دور االتصال المتزامن مهم وضروري )أ
 chat( بواسطة التشات SC) التي استخدمت لتكوين االتصال الفعال ةلفئات اللغة المستعملة األربع

والتي عرفت بأنها اجتماعية, تشجيعية, تعليمية,  ,طبقة من قبل مديري الجلساتوالم
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مميزات ضرورية  لكترونية الناجحة والتي تعتبررية(, وهذا يدعم تكوين الدروس اإلتفاوضية)حوا
 لكترونية التعليمية بشكل فعال.إلدارة الدروس اإل

وجهة نظر المدربين أو  سواء من س األكثر نجاًحاوكذلك أظهرت الدراسة أن الدرو 
 المتدربين كانت واحدة من اثنتين:

 األولي: التي تخللها درجة من االتصال والتفاعل بين المشاركين.

 والثانية: التي ركزت على التعاون, التفاوض )الحوار( والمرونة في خالل تواصلهم.

 :(Meyers, 2002)دراسة مايرز 
لكتروني من خالل تراتيجيات المساواة في التعلم اإلالكشف عن اس هدفت هذه الدراسة إلى

 ( امرأة بالغة في مستوى 132نة من )االتصال غير المتزامن, وقد أجريت الدراسة على عينة مكو 
التابعة   New South Walesفي المراكز الريفية في جنوب ويلز الجديدة سدرجة البكالوريو 

 .Wollongongلجامعة ولونغونج 
 إلجابة عن األسئلة التالية:وذلك من خالل ا

  يميل أو سائل تكنولوجيا المعلومات مثل اإلما هي العوامل التي تؤثر في استخدام النساء لو
 المنتديات ..الخ في التعلم العالي؟

 لكتروني في دعم أنماط التعلم غير المتزامن في بيئة التعلم اإل كيف يساهم االتصال
 النساء؟ لكتروني المفضلة لدىاإل

  غير المتزامنة في بيئة التعلم كيف تدرك النساء الفروق في متغير الجنس في االتصاالت
 لكتروني؟اإل

واستخدم الباحث المنهج الوصفي اإلحصائي التحليلي وبرنامج الرزم اإلحصائية للعلوم    
ضرورة استخدام االستراتيجيات  إلىوالتي توصلت  ,لتحقيق أهداف الدراسة( spssاالجتماعية )

 التالية في تطوير بيئة تعلم الكترونية تقوم على مبدأ المساواة والعدالة.
 إستراتيجية عملية. -1

 لكتروني التعاوني.تطوير التعلم اإل -2

 لكترونية.أفكار النشاطات اإل -3
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 . E- moderationلكترونيةاإلدارة اإل -4

إحباط وعدم تشجيع  دارة الماهرة قد يؤدي إلىم واإلكما أظهرت أن عدم توفر التصميم المالئ
يتزايد جذب لكتروني والتي ا تلك التي تطبق برامج التعلم اإلالطلبة في جميع الجامعات بما فيه

 واسع. الطلبة فيها على مستوى 
 دراسات المحور األول: التعليق على

 :وأهدافها الدراسة أغراض من حيث (1

متزامن( في الغير من/ لكتروني )المتزاأنماط التعلم اإلف توظي إلى دراسات هذا المحورهدفت 
اتفقت هذه الدراسة مع العديد من الدراسات السابقة من حيث  حيثتنمية المهارات الحاسوبية, 

وتنمية مهارات  ,لكتروني في زيادة التحصيلرف على فاعلية استخدام التعلم اإلالمضمون وهو التع
تنمية مهارات القراءة  إلى هدفت( التي 2015خليل )  مثل دراسة ,ومفاهيم ومعارف معينة

تحسين جودة التعليم  حيث هدفت إلى (2015لكترونية للغة االنجليزية, ودراسة عزيزي وشيلي ) اإل
 تنمية بعض مستويات والتي هدفت إلى( 2015العالي في المؤسسات الجامعية, ودراسة القباني )

تنمية مهارات التي هدفت إلى  (2015لكتروني, ودراسة الحفناوي )التفكير واالتجاه نحو التعلم اإل
التي هدفت ( 2013الرقمي التفاعلي, ودراسة شعبان ) ر اإلبداعي لتصميم وتطوير المحتوى التفكي
( 2013تنمية التحصيل المعرفي واألداء المهاري لمقرر شبكات الحاسب اآللي, ودراسة محمد ) إلى

هارات التصميم التعليمي وتنمية الدافعية الذاتية للتعلم, ودراسة إكساب بعض م حيث هدفت إلى
تنمية مهارات حل المشكالت ومعدالت التعلم, ودراسة عبد الحميد  والتي هدفت إلى( 2012القوي )

نتاج مصادر التع ,زيادة التحصيل وتنمية مهارات تصميمحيث هدفت إلى ( 2011) لم, ودراسة وا 
اكتساب مهارات برمجة المواقع التعليمية, ودراسة  والتي هدفت إل ( 2011)أحمد والجزار والشاعر 

تعزيز مهارات التفكير اإلبداعي, ودراسة أبو جحجوح  حيث هدفت إلى( 2011النجدي والشيخ )
لكتروني, ودراسة ر العلمي واالتجاه نحو التعلم اإلتنمية التفكي والتي هدفت إلى( 2011وحسونة )
والتي ( 2006بناء المعرفة وتنمية التفكير, ودراسة خلف هللا ) إلى حيث هدفت( 2009يوسف )

تي ( وال2006تنمية مهارات استخدام برامج الحاسوب والتحصيل, ودراسة هلبانس ) هدفت إلى
لكترونية الناجحة, ألكثر فاعلية في تكوين الدروس اإللكتروني امعرفة نوع التعلم اإل هدفت إلى

عبر الدراسة الحالية  هدفتتنمية مهارات قراءة الخريطة, و  هدفت إلىحيث ( 2004ودراسة حامد )
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تنمية المهارات الحاسوبية, وهو ما لم  لكتروني الياإلتوظيف النمط المتزامن وغير المتزامن للتعلم 
 الدراسة. هذه إجراء  ا يؤكد الحاجة إلىمالسابق عرضها, متتناوله الدراسات 

 من حيث منهج الدراسة: (2

الدراسات السابقة في استخدامها المنهج الوصفي التحليلي  بعضت هذه الدراسة مع اشترك   
لكتروني لتطبيق أنماط التعلم اإل لتحليل كتاب مهارات حاسوبية وتحديد المهارات, والمنهج التجريبي

 يوسف(, ودراسة 2011) , ودراسة عبد الحميد( 2015) خليل( مثل دراسة ن)متزامن/غير متزام
ات السابقة والتي الدراسباقي فيما اختلفت هذه الدراسة عن  (,2004ودراسة حامد ) ,(2009)

 :ك تبعًا لطبيعة كل دراسة كما  يأتيوذل ا,مختلفً  ااتبعت كل واحدة منها منهجً 

(, 2015استخدمت بعض الدراسات المنهج الوصفي والمنهج التجريبي مثل دراسة القباني ) -
(, ودراسة 2013(, ودراسة شعبان وعبد الغني )2015راسة محمود )(, ود2015ودراسة الحفناوي )

(, ودراسة يوسف 2011(, ودراسة أحمد والجزار والشاعر )2012(, ودراسة القوي )2013محمد )
 (.2004(, ودراسة حامد )2009)

 (,2011استخدمت بعض الدراسات المنهج الوصفي التجريبي مثل دراسة النجدي والشيخ ) -
 (. 2015زي وشيلي )ودراسة عزي

مثل دراسة أبو جحجوح وحسونة  ,والمنهج التجريبي ,استخدمت بعض الدراسات المنهج البنائي -
(2011.) 

(, ودراسة العبد 2009مثل دراسة العفتان ) ,استخدمت بعض الدراسات المنهج الوصفي التحليلي -
 (.2002(, ودراسة مايرز )2006(, ودراسة خلف هللا )2008الكريم )

 (.2011استخدمت بعض الدراسات المنهج شبه التجريبي مثل دراسة العبد هللا ) -

 من حيث أدوات الدراسة: (3

هارات استخدمت الدراسة الحالية اختبار التحصيل المعرفي للمهارات الحاسوبية, واختبار الم
عبد الحميد  سةاألداء للمهارات الحاسوبية, وتتفق هذه الدراسة مع درا وبطاقة التقييم لقياس مستوى 



86 
 

 دوات المستخدمة فيها  تبًعاتنوعت األوالتي   ,باقي الدراسات السابقة(, بينما تختلف مع 2011)
 :كما يأتي لمتغيرات كل دراسة

وهي اختبار تحصيلي, واختبار مهاري, واختبار  ,بعض الدراسات استخدمت تسع أدوات -
ج, مقياس لمهارات التفكير الناقد, واختبار التفكير االبتكاري, وبطاقة مالحظة, وبطاقة تقييم منت

لكتروني, عالقات االجتماعية نحو المقرر اإللكتروني, ومقياس الانطباعات نحو المقرر اإل
 (.2009, مثل دراسة يوسف )وبطاقة صالحية البيئة التعليمية عبر الويب

( خمس أدوات وهي اختبار تحصيلي, وبطاقة 2015في حين استخدمت دراسة الحفناوي ) -
 مالحظة, ومقياس تورانس للتفكير االبتكاري, واستمارة تقييم المنتج النهائي.

( أربع أدوات وهي: اختبار معرفي, واختبار أدائي, وبطاقة 2013بينما استخدمت دراسة محمد ) -
 ييم المنتج النهائي, ومقياس للدافعية الذاتيةتق

استخدمت التي ( 2008) دراسة العبد الكريمثالث أدوات مثل  بعض الدراسات استخدمت -
( التي استخدمت أساليب فحص 2007ودراسة ليو ) استبانه عدد اثنين, وبطاقة مالحظة,

(, والعبد 2004, و حامد )(2006الوثائق, والمالحظة, والمقابلة الشخصية, ودراسة خلف هللا )
 ( التي استخدمت اختبار تحصيلي وبطاقة مالحظة ومقياس اتجاه. 2011هللا )

مثل  ,وهما اختبار معرفي, وبطاقة تقييم األداء للمهارات ,بعض الدراسات أداتيناستعملت  -
, امعرفيً  ا( اختبارً 2013عبد الغني )(, بينما استخدمت دراسة شعبان و 2011دراسة عبد الحميد )

نب لقياس الجا اتحصيليً  ااختبارً ( التي استخدمت 2012وبطاقة مالحظة, ودراسة القوي )
, امعرفيً  ا( التي استخدمت اختبارً 2015المعرفي, ومقياس حل المشكالت, ودراسة القباني )

(  التي استخدمت اختبار التفكير العلمي 2011ودراسة أبو جحجوح وحسونة ) ومقياس اتجاه.
(  استبانة ودليل المقابلة مع 2009اس االتجاه, في حين استخدمت دراسة العفتان )ومقي

 الطلبة.

(, دراسة عزيزي 2008مثل دراسة كاتسيديس ) وهي االستبانة دراسات استخدمت أداة واحدة -
من: (, 2011(, ودراسة النجدي والشيخ )2015وشيلي ) دراسة أحمد بينما استخدمت ُكل  

 ًياتحصيل ا( اختبارً 2015) دراسة خليلاستخدمت , و ( بطاقة تقييم2011)والجزار والشاعر 
  .امعرفيً 
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 ثانيا: الدراسات التي تناولت األساليب المعرفية

 (:2015عبد الحميد )و  الحلفاوي و دراسة زيدان 

التعرف على أثر التفاعل بين نمط الدعم اإللكتروني المتنقل  هدفت هذه الدراسة إلى
طالب الدراسات العليا, وقد تم  وبقاء أثر التعلم لدى ,مية التحصيلواألسلوب المعرفي في تن

وذلك بغرض  ,استخدام المنهج الوصفي لدراسة أنظمة الدعم اإللكتروني المتنقل والمنهج التجريبي
ى التأثير المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة, وذلك للتعرف علدراسة العالقة السببية بين 

واألسلوب المعرفي  ,لكتروني المتنقل )الفردي في مقابل االجتماعي(األساسي لنمط الدعم اإل
 ,)االستقالل في مقابل االعتماد على المجال اإلدراكي( والتفاعل بينهما على التحصيل المعرفي

( طالبًا من طالب 40الب الدراسات العليا, وذلك باختيار عينة مكونة من )ط اء أثر التعلم لدىوبق
ماجستير تقنيات التعليم ببرنامج الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبد العزيز, وتوزيعهم على 

 للتصميم التجريبي للبحث. ( طالب وفًقا10مجموعة تتكون من ) كل ,أربع مجموعات تجريبية
وبقاء أثر التعلم  ,ا في التحصيل المعرفيوجود فروق دالة إحصائيً  راسة إلىوقد توصلت الد

تفوق المستقلين على المعتمدين في  االجتماعي, كما توصلت الدراسة إلىلصالح نمط الدعم 
وبقاء أثر التعلم بصرف النظر عن نمط الدعم المقدم, وفيما يتعلق بالتفاعل بين نمط  ,التحصيل

 ا بين المتغيرين.وجود أثر دال إحصائيً  الب أشارت الدراسة إلىعرفي للطالدعم واألسلوب الم

االستفادة من نتائج البحث الحالي في تقديم أنماط متنوعة من الدعم بوقد أوصت الدراسة 
ودمج نتائجه داخل منظومة التعلم المدمج, وتوظيف تطبيقات الهواتف الجوالة  ,الفردي واالجتماعي

 .كمحور أساسي في دعم المتعلمين بمؤسسات التعليم العالي

 (:2013دراسة الغامدي )

ل عن المجال( االعتماد/ االستقال التعرف على األسلوب المعرفي) هدفت هذه الدراسة إلى
عينة من طالب المرحلة الثانوية بمدينة جدة, حيث تكونت عينة الدراسة من  والتفكير الناقد لدى

( طالب من المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية بجدة, وتكونت أدوات الدراسة من اختبار 200)
م( وتعريب الشرقاوي والشيخ 1971األشكال المتضمنة )الصورة الجمعية( إعداد وتكن وآخرون )

م( إعداد وتقنين عبد السالم 1980لتفكير الناقد لواطسون وجليسر )م(, واختبار ا1978)
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ا األساليب واإلجابة عن تساؤالت الدراسة مستخدمً  ,(, وقام الباحث بتحليل النتائج1982وسليمان)
اإلحصائية التالية: معامل ارتباط بيرسون, اختبار )ت(, اختبار )شيفيه(, معامل الفا كرونباخ, 

وجود عالقة ذات  تبايني, وأشارت نتائج الدراسة إلىفية , اختبار التحليل المعامل التجزئة النص
داللة إحصائية بين درجات الطالب في األسلوب المعرفي)االعتماد/ االستقالل عن المجال 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  في التفكير الناقد, كما أشارت إلىاإلدراكي( ودرجاتهم 
 لألسلوب المعرفي )معتمد/ مستقل(. فكير الناقد بأبعاده الخمسة تبًعامتوسطات الطالب في الت

 (:2013عبد هللا )دراسة 

 من بكل االستيعاب ونسبة القراءة سرعة من كل تأثيردراسة  ىهدفت هذه الدراسة إل
 Field)    ( اإلدراكي المجال على االعتماد/االستقالل( المعرفي واألسلوب ,األكاديمي التخصص

 Dependence and Independence) ,من ( طالباً 551على ) الدراسة عينة اشتملت حيث 
 مختلف من البصرية, االضطرابات ي ذو  غير من اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة طالب

 األشكال اختبار ُطبق عليهم ، بالجامعة كليات بعشر واألدبية والعلمية الشرعية التخصصات
 العربية أنور اللغةترجمه إلى و  ,ويتكن راكسن، أولتمان، إعداد  )الجمعية الصورة(  المتضمنة
ونسبة > القراءة سرعة قياس فنية بتطبيق الباحث قام كما الشيخ، الخضري  وسليمان الشرقاوي 

لقياس  أسئلة بعشرة مذيل كلمة (860ه )كلمات وعدد  واينرايت أعده اختبار خالل من االستيعاب
 جتمان، براون، سبيرمان لكرونباخ، ألفا معادلة باستخدام المقاييس تقنين وتم ، االستيعاب نسبة

 اختبار باستخدام الطرفية المقارنة وصدق ، االرتباط بمعامالت الداخلي االتساق وحساب صدق
 تحليل اختبار بإجراءوذلك , (SPSS)اإلحصائي  برنامجالب البيانات تم تحليل كما ، ويتني مان

  معنوي  فرق  أقل واختبار شيفية اختبار وتطبيق البحث، مجموعات بين للمقارنة الثنائي التباين
LSD نسبة في دالة فروق  وجود إلى دراسةال نتائج توصلت وقد, واتجاهها الفروق  داللة لتحديد 

 العلمي التخصص ذوي  وبين الشرعي، لصالح واألدبي الشرعي التخصص ذوى  بين االستيعاب
 الشرعي التخصص ذوي  بين القراءة سرعة في دالة فروق  ُوجدت كما ,العلمي لصالح واألدبي
 فروق  تالحظ لم بينما العلمي، لصالح والعلمي الشرعي التخصص وبين األدبي، لصالح واألدبي
 النتائج كشفت كما, القراءة سرعة في والعلمي األدبي األكاديمي التخصص متوسطي بين معنوية
 والمستقلين المعتمدين اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة طالب بين دالة فروق  وجود عدم
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 لتفاعل أثر وجود وعدم ، االستيعاب ونسبة القراءة سرعة من كل في اإلدراكي المجال عن
لى ع)االستقالل/ االعتماد (  المعرفي واألسلوب ) علمي أدبي، ، شرعي( األكاديمي التخصص

 .االستيعاب ونسبة القراءة سرعة من كل على المجال

 (:2013دراسة محمد )

أثر األسلوب المعرفي في نمو بعض المفاهيم لدى أطفال  التعرف هدفت هذه الدراسة إلى
, وذلك لمالءمته لطبيعة الدراسة ,المنهج الوصفي االرتباطي, حيث استخدمت الباحثة الروضة

وطفلة من أطفال روضات مدرسة شجرة الدر  ( طفالً 133اشتملت عينة الدراسة األساسية على )و 
االبتدائية, ومدرسة القومية الخاصة ومدرسة الناصر االبتدائية بمحافظة بني سويف, وذلك من 

األدوات  ت الباحثةماستخدو , سنوات( 6-5)أطفال المستوى الثاني في المرحلة العمرية 
)إعداد  ومقياس المفاهيم العلمية المصور ,)إعداد الباحثة(مقياس المفاهيم الرياضية المصورالتالية:
واختبار مطابقة  ,)إعداد الباحثة()االعتماد/االستقالل( المصوررفيومقياس األسلوب المع ,الباحثة(

 ,1991)” )فاطمة حلمي فرير”إعداد  االندفاع( -لوب المعرفي )التروي األشكال المألوفة لقياس األس
” ت”والتي تمثلت في اختبار  بة لطبيعة الدراسة وفروضهااإلحصائية المناس وتم استخدام األساليب

        .في تحليل البيانات SPSS(17) للعينات غير المرتبطة وتم االعتماد على البرنامج اإلحصائي

                                                

متوسطي درجات وجود فروق ذات داللة إحصائية بين   أشارت نتائج الدراسة إلىقد و   
 ,المعتمدين والمستقلين في مقياس المفاهيم الرياضية )مفاهيم ما قبل العدد, المفاهيم الهندسية

وجود  , كما أشارت إلىالمفاهيم التبولوجية, الدرجة الكلية( لصالح المستقلين عن المجال اإلدراكي
مقياس المفاهيم العلمية  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المعتمدين والمستقلين في

الدرجة الكلية( لصالح المستقلين عن المجال , )مفهوم الصوت, مفهوم الحيوانات, مفهوم الطيور
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المعتمدين والمستقلين في , و اإلدراكي

لة إحصائية بين متوسطي عدم وجود فروق ذات دالو  (,مقياس المفاهيم الرياضية )مفاهيم العدد
درجات المعتمدين والمستقلين في مقياس المفاهيم العلمية )مفهوم الضوء، مفهوم فصول السنة، 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المترويين والمندفعين في و , (مفهوم الماء
وجود فروق ذات  أشارت إلىن كما يم ما قبل العدد( لصالح المترويمقياس المفاهيم الرياضية )مفاه
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داللة إحصائية بين متوسطي درجات المترويين والمندفعين في مقياس المفاهيم العلمية )مفهوم 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي ن, و مفهوم الماء( لصالح المترويي فصول السنة,

 ,يم الهندسية, المفاهيم التبولوجيةدرجات المترويين والمندفعين في مقياس المفاهيم الرياضية )المفاه

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات (, و مفاهيم العدد, الدرجة الكلية
ور, الصوت, مفهوم الضوء, مفهوم الطيالمترويين والمندفعين في مقياس المفاهيم العلمية )مفهوم 

 ة الكلية(.مفهوم الحيوانات, الدرج

 (:2012دراسة الشيخ ) 

التعرف على األسلوب المعرفي ) االعتماد مقابل االستقالل(  هدفت هذه الدراسة إلى
تالميذ المرحلة المتوسطة فائقي ومنخفضي التحصيل في مادة  لحس العددي لدىوعالقته با

الرياضيات بدولة الكويت, حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المقارن وذلك للتعرف على 
في كل من  االختالف إلى ته الفرعية التي يمكن أن تعزى س العددي ومهاراطبيعة الفروق في الح

طالب المرحلة  لوب المعرفي والتفاعالت بينهم لدىالتحصيل واألس النوع االجتماعي ومستوى 
المتوسطة بدولة الكويت, ولإلجابة على تساؤالت الدراسة قامت الباحثة بتطبيق التجربة على عينة 

من تالميذ الصف التاسع بالمرحلة المتوسطة بدولة الكويت, وتم استخدام اختبار تلميذًا  333قوامها 
ومن ترجمة أنو  ,نالجمعية( وهو من تأليف وتكن وآخريالصور ) األشكال المتضمنة الجمعي

 إعداد الباحثة(, باإلضافة إلى خضري الشيخ, واختبار الحس العددي )الشرقاوي وسليمان ال
 ( .2011-1010ات الطلبة عام )السجالت المدرسية لدرج

وكشفت الدراسة عن أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في اختبار الحس العددي  
ذات داللة إحصائية في اختبار الحس  اومهاراته لصالح المتفوقين من الجنسين, كما وجدت فروقً 
 العددي ومهاراته لصالح المستقين عن المجال اإلدراكي.

ذات داللة إحصائية في اختبار الحس العددي ومهارات بين الذكور  كما أنه لم توجد فروق 
 واإلناث.
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 (:2011) دراسة خضر

واألساليب  (v) أثر التفاعل بين خريطة الشكل التعرف على هدفت هذه الدراسة إلى
, وقد استخدم الباحث كاًل من المعرفية في تنمية مهارات التربية الفنية لدى طالب المرحلة اإلعدادية

ربية الفنية للصف األول لتحديد المهارات الفنية لمادة التوذلك المنهج الوصفي التحليلي 
وذلك  منهج التجريبي ال كما استخدم ( من خالل تحليل المحتوى  الثاني الدراسي )الفصلاإلعدادي

 األولتنمية مهارات التربية الفنية لطالب الصف  في (v) لقياس مدى فعالية استخدام خريطة الشكل
وذلك للكشف عن أثر التفاعل بين  ل(االستقال –ألساليبهم المعرفية ) االعتماد  طبقااإلعدادي 

طالب المرحلة  تنمية مهارات التربية الفنية لدى ( واألساليب المعرفية فيvخريطة الشكل )
مقياس األساليب المعرفية وهي:  اآلتيةالباحث األدوات اإلعدادية, ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم 

) الصور الجمعية( إعداد )أنور الشرقاوي ، سليمان الخضري الشيخ  المتضمنة) اختبار األشكال 
اختبار تحصيلي لقياس الجانب المعرفي للمهارة الفنية لمقرر التربية الفنية للصف األول (, و 1989،

              :باستخدام قياسهاختبار أداء المهارات الفنية ويتم ( و  انيالث الدراسي) الفصل  اإلعدادي

                                                    

                              .إعداد الباحث) . بطاقة مالحظة لقياس أداء الطالب للمهارة  -أ

 .إعداد الباحث) . مقياس تقدير لتقدير الناتج النهائي للمهارة -ب

 فيالتدريس كانت لها فعالية  في( v) أن استخدام خريطة الشكل وقد أشارت الدراسة إلى 
           اإلعداديمحتوى التربية الفنية للصف األول  فيتحصيل الجوانب المعرفية للمهارات الفنية 

)           التجريبيةطالب المجموعة أن  إلىخالل االختبار التحصيلى وتوصل الباحث لذلك من 
ة طالب المجموعكان أدائهم أفضل من  (v) معتمدين ( الذين درسوا بخريطة الشكل/مستقلين

                         .تحصيل الجوانب المعرفية للمهارات الفنية في معتمدين (الضابطة ) مستقلين/

تنمية الجوانب األدائية  فيالتدريس كانت لها فعالية  في( v) أن استخدام خريطة الشكلو  
ب طالأن  كما أشارت الدراسة إلى اإلعداديمحتوى التربية الفنية للصف األول  فيللمهارات الفنية 

 ضل منهم أفؤ كان أدا( v) لتمدين ( الذين درسوا بخريطة الشكمع /المجموعة التجريبية ) مستقلين
أن و  الجوانب األدائية للمهارات الفنية فيمعتمدين (  الب المجموعة الضابطة ) مستقلين/ط

 النهائيتحسين مقياس تقدير الناتج  فيالتدريس كانت لها فعالية  في (vل )استخدام خريطة الشك
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وتوصل الباحث لذلك من خالل  اإلعداديمحتوى التربية الفنية للصف األول  فيللمهارات الفنية 
معتمدين ( الذين درسوا  /) مستقلين التجريبية، ووجد أن طالب المجموعة مقياس التقدير أبعاد

 في ( معتمدين /ضل من الطالب المجموعة الضابطة )مستقلينكان أدائهم أف( v)بخريطة الشكل 
 . للمهارات الفنية النهائيأبعاد مقياس تقدير الناتج 

 (:2008) دراسة العتيبي

مقابل االستقالل عن المجال  –الكشف عن العالقة بين االعتماد  هدفت هذه الدراسة إلى
اإلدراكي والخيال وحب االستطالع وقد أجريت الدراسة على عينة من طالب الصف الثامن في 

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم  ا( طالبً 458وبلغ عدد العينة ) ,ويتالمرحلة المتوسطة بدولة الك
عية(, قياس )بناء الصورة الخيالية( اختبار األشكال المتضمنة )الصورة الجم ت اآلتية:الباحث األدوا

وجود عالقة  لفظي, الشكلي( وتوصلت النتائج إلى)ال ومقياس دافع حب االستطالع االستجابي
االستقالل عن المجال اإلدراكي والخيال, ووجود عالقة ارتباطيه  -ارتباطيه موجبة بين االعتماد

ب االستطالع, ووجود عالقة ارتباطيه االستقالل عن المجال اإلدراكي وح -موجبة بين االعتماد 
مقابل  –موجبة بين الخيال وحب االستطالع, ووجود عالقة ارتباطيه موجبة بين االعتماد 

 االستقالل وكال من الخيال وحب االستطالع.

 (:2006) دراسة فتح هللا

التتابعية، هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى وجود تفاعل بين مستويين لقراءة الرسوم التوضيحية 
فما أثر هذا التفاعل على كل من تحصيل واتجاه  –واألسلوب المعرفي )االستقاللي/االعتمادي( إن وجد 

لصف الخامس من المرحلة االبتدائية بجمهورية مصر للرسوم التوضيحية بكتاب العلوم التالميذ نحو قراءة ال
استخدم الباحث المنهج التجريبي القائم على تصميم المعالجات التجريبية القبلية من خالل العربية؟ وقد 
: المجموعة التجريبية األولى: وتضم مجموعة التالميذ والتلميذات الذين يدرسون األنشطة اآلتيةالمجموعات 

التجريبية الثانية: وتضم  التعليمية التي تشتمل على الرسوم التوضيحية التتابعية بدون شرح لفظي والمجموعة
مجموعة التالميذ والتلميذات الذين يدرسون األنشطة التعليمية التي تشتمل على الرسوم التوضيحية التتابعية 
المصحوبة بالشرح اللفظي والمجموعة الضابطة: وتضم مجموعة التالميذ والتلميذات الذين يدرسون األنشطة 

 ويدرسون بالطريقة المعتادة.  –كما في المقرر الرسمي ضيحية التعليمية التي تشتمل على الرسوم التو 
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( لمعالجات قراءة الرسوم 0.05ا عند مستوى )وجود  أثر دال إحصائيً  ىوأشارت نتائج الدراسة إل
التوضيحية التتابعية المستخدمة في هذه الدراسة على تحصيل تالميذ الصف الخامس من المرحلة االبتدائية 

( لألسلوب المعرفي 0.05ا عند مستوى )أثر دال إحصائيً وجود  ىمية, كما أشارت إلالمفاهيم العل في
)االعتماد/االستقالل( عن المجال اإلدراكي على تحصيل تالميذ الصف الخامس من المرحلة االبتدائية في 

المعالجات ( بين 0.05ا عند مستوى )تفاعل دال إحصائيً  وجود ىم العلمية, كما توصلت الدراسة إلالمفاهي
واألساليب المعرفية في تحصيل تالميذ الصف الخامس من المرحلة االبتدائية في المفاهيم العلمية, ووجود أثر 

( لمستوى قراءة الرسوم التوضيحية المستخدمة في هذه الدراسة على تنمية 0.05ا عند مستوى )دال إحصائيً 
و قراءة الرسوم التوضيحية ووجود أثر دال إحصائيا اتجاهات تالميذ الصف الخامس من المرحلة االبتدائية نح

( لألسلوب المعرفي )االعتماد/االستقالل( عن المجال اإلدراكي على تنمية اتجاهات 0.05عند مستوى )
عدم  ىحية, كما أشارت نتائج الدراسة إلتالميذ الصف الخامس من المرحلة االبتدائية نحو قراءة الرسوم التوضي

( بين مستويي قراءة الرسوم التوضيحية، واألسلوب المعرفي 0.05ا عند مستوى )صائيً وجود تفاعل دال إح
 )االعتمادي/االستقاللي( لدى تالميذ الصف الخامس من التعليم بالمرحلة االبتدائية.

  (:2005الكيالني ) دراسة

 األسلوب من وكل ,ألوزبل التدريسي النموذج استخدام أثر تحديد إلى الدراسة هذه هدفت
 /متوسط /مرتفع( السابق التحصيل ومستوى  ،)المجال على معتمد /المجال عن مستقل( المعرفي
 البرهان الهندسة ومهارات في والمؤجل ,األساسي الفوري  العاشر الصف تحصيل في) منخفض
 ولتحقيق العاشر األساسي الصف من طالب اطالبً   ) 130 ( الدراسة أفراد عدد وبلغ الرياضي،

 الختبار األردنية المعربة للبيئة الصورة  :اآلتي في تمثلت أدوات عدة استخدام تم الدراسة أهداف
 في تحصيلي التحليلية، واختبار الهندسة وحدة في تحصيلي واختبار ,الجمعي المتضمنة األشكال

 فرق  وجود الدراسة وأظهرت نتائج, الرياضي البرهان مهارات في واختبار الفضائية، الهندسة وحدة
 التدريسي النموذج الذين درسوا األساسي العاشر الصف طالب عالمات متوسطي في داللة يذ

 التحصيل من كل في بالطريقة المعتادة درسوا الذين األساسي العاشر الصف وطالب ألوزبل
 العاشر الصف طالب لصالح وهذا الفرق  ,الرياضي البرهان ومهارات الهندسة في والمؤجل الفوري 
 التدريس طريقة بين للتفاعل دال أثر وعدم وجود ألوزبل، التدريسي النموذج باستخدام درسوا الذين

 البرهان ومهارات الهندسة من كل في الصف األساسي طالب تحصيل في المعرفي، واألسلوب
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 على المجال عن المستقلين األساسي العاشر طالب الصف تفوق  الدراسة أظهرت كما الرياضي،
 البرهان ومهارات ,الهندسة تحصيل في المجال المعتمدين على األساسي العاشر الصف طالب

 .الرياضي

 (:2005) خالد بني دراسة

 التدريس ونموذج المجال على االعتماد - االستقالل أثر معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
األساسي،  العاشر الصف طلبة لدى الناقد والتفكير المفاهيم تعلم في (تينسون  – وميرل تابا هيلدا)

 تم اختيارها مدرسة في األساسي العاشر الصف طالب من اطالبً  ( 70 ) من الدراسة عينة وتكونت
 -األشكال المتضمنة اختبار نتائج على وبناء فأكثر، شعبتين تحوي  التي المدارس منًيا عشوائ
 عشوائية، بطريقة التجربة موقفي على المجموعتين أفراد توزيع تم (G.E.F.T)الجمعية  الصورة
 تمثل األخرى  والمجموعة تابا هيلدا بطريقة التعلم مجموعة تمثل المجموعتين إحدى أصبحت بحيث

 داخلها في تضم الواحدة المجموعة أصبحت وبحيث تينسون، - ميرل بطريقة التعلم مجموعة
 قام فرضياتها، واختبار ,الدراسة أسئلة عن ولإلجابة ,المعرفية أنماطهم في يختلفون  اأفرادً  اعشوائيً 
 قبلي اختبار بتطبيق الباحث وقام الناقد، التفكير في وآخر ,المفاهيم تعلم في اختبار بإعداد الباحث
 وقد المجموعتين، تكافؤ من التأكد أجل من الناقد والتفكير المفهوم تعلم في الدراسة مجموعتي على
 التفكير أو المفاهيم تعلم في سواء متكافئتان الدراسة مجموعتي أن الدراسة نتائج تحليل من تبين

 تينسون – ميرل بطريقة واألخرى  تابا اهيلد بطريقة إحداهما : الدراسة مجموعتي تعليم وبعد الناقد،
 المتعدد الثنائي التباين تحليل نتائج أظهرت وقد البعدي، االختبار تطبيق تم أسابيع، خمسة ولمدة

 عينة أفراد ألداء الحسابية المتوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود البعدي لالختبار
 داللة ذات فروق  ووجود تابا هيلدا نموذج ولصالح للطريقة تعزى  المفاهيم تعلم اختبار على الدراسة

 تعزى  المفاهيم تعلم اختبار على الدراسة عينة أفراد ألداء الحسابية المتوسطات بين إحصائية
 بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود وكذلك المستقلين ولصالح المجال على االعتماد / لالستقالل

 بين للتفاعل تعزى  المفاهيم تعلم اختبار على لدراسة ا عينة أفراد ألداء الحسابية المتوسطات
 .النموذجين في المستقلين لصالح التدريس وطريقة االعتماد /االستقالل
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 (:1998دراسة مطحنة وبهوت )

نمو القدرات االبتكارية في الرياضيات المدرسية, من  معرفة مدى الدراسة إلىهدفت هذه 
اختالف القدرات االبتكارية في الرياضيات المدرسية باختالف  خالل الدراسة الجامعية ومعرفة مدى

تكارية في قدرات االب لصف الدراسي واألسلوب المعرفي علىاألسلوب المعرفي ومعرفة أثر تفاعل ا
( طالب وطالبة 200) وتكونت عينة الدراسة من ,طالب كلية التربية المدرسية لدى الرياضيات

مستقلين  تصنيفهم إلىبالصفوف الثاني, والثالث, والرابع شعبة الرياضيات بكلية التربية تم 
في الرياضيات  ااختبارً  سة أعد الباحثانالمجال اإلدراكي, ولتحقيق أهداف الدرا ومعتمدين على

ا وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيً  ,تم استخدام اختبار األشكال المتضمنةالمدرسية و 
بين متوسطات درجات الصفوف الثاني والثالث والرابع, في قدرات االبتكار في الرياضيات المدرسية 

الصفوف العليا, ف الثالثة في الطالقة لصالح في حين وجدت فروق بين متوسطات درجات الصفو 
المجال اإلدراكي في  الطالب المستقلين والمعتمدين على فروق بين متوسطات درجاتووجدت 

قدرات االبتكار في الرياضيات المدرسية لصالح الطالب المستقلين عن المجال اإلدراكي, وعدم 
 قدرات االبتكار في الرياضيات المدرسية. لصف الدراسي واألسلوب المعرفي علىوجود أثر لتفاعل ا

 :(1997 (هراوي الط دراسة

 المتأخرين وقرنائهم قينالمتفو  للطلبة الشخصية السمات تحديد إلى الدراسة هذه هدفت
 اعتمادهم في المتأخرين وقرنائهم المتفوقين الطالب بين الفروق  عن الكشف إلى باإلضافة ا،أكاديمي  

 واألسلوب الشخصية سمات بين العالقة وتفحص ,مميز معرفي كأسلوب المجال عن واستقاللهم

 والطالب المتأخرين ين المتفوق  الطالب من كل لدى ( المجال عن االستقالل/االعتماد) المعرفي

 الجامعة طالب من امتأخرً  اطالبً (  110 (و امتفوقً  اطالبً   )85 (من الدراسة عينه وتكونت ا،أكاديميً 

 وتوصلت المتضمنة الجمعي، األشكال واختبار للشخصية آيزيك اختبار استخدام وتم بغزة، اإلسالمية

 في المتأخرين المتفوقين وقرنائهم الطلبة بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم إلى الدراسة نتائج

 عصابية أكثر أنهم أي المتأخرين لصالح داله الفروق  كانت فقد العصابية أما االنطواء، – االنبساط

 فروقا النتائج أظهرت فقد عن المجال، االستقالل/ االعتماد المعرفي األسلوب في أما المتفوقين، من

 عن اإلدراكي باستقاللهم تميزوا ن المتفوقينإ حيث المتفوقين، لصالح األسلوب هذا في إحصائية



96 
 

 األسلوب وبين الشخصية سمات بين داالً  أيضًا ارتباطاً  النتائج وأظهرت قرنائهم، من أكثر المجال

  .الطالب من لكال الفئتين  )المجال عن االستقالل/ االعتماد(المعرفي

 :(1995) حردان أبو دراسة

 هذه تأثر ومدى بالتحصيل المعرفي األسلوب عالقة على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 600)من  الدراسة عينة وتكونت  ,الثانوية المرحلة في وجنسه للطالب األكاديمي بالتخصص العالقة

 األردن الملتحقين في إربد لمدينة الحكومية المدارس في الثانوية المرحلة طلبة من وطالبةطالٍب  (

 األسلوب لقياس الجمعي المتضمنة األشكال اختبار استخدام وتم والعلمي، األدبي بالتخصصين

 األشكال على اختبار العالمات بين عالقة وجود عدم إلى الدراسة نتائج وأشارت, الطلبة لدى المعرفي

 بين االرتباط وأن .والتخصص األكاديمي الجنس بين لتفاعلل أو الجنس إلى تعزى  الجمعي المتضمنة

 بين االرتباط من أقوى  كان القسم العلمي لطلبة العلمية المواد في التحصيل ومعدل ,المعرفي األسلوب

 عالقة وجود أظهرت كما ,العلمي لطلبة القسم األدبية المواد في التحصيل ومعدل المعرفي األسلوب

 نحو ميالً  األكثر الطلبة تحصيل أن أي التحصيل العام ومعدل المعرفي األسلوب بين اإحصائيً  دالة

  .المجال المعتمدين على الطلبة تحصيل من أفضل كان االستقالل

 (:1993) عبد الرحمنو  دراسة العبدان
المجال  على (االعتماداالستقالل/معرفة تأثير األسلوب المعرفي ) هدفت هذه الدراسة إلى

( فرًدا تم 175كونت عينة الدراسة من )استراتيجيات تعلم اللغة الثانية, ت في استخدام اإلدراكي
من الطالب والطالبات الملتحقين بجامعة الملك سعود, ويدرسون اللغة االنجليزية  اختيارهم عشوائًيا

اختاروها, واستخدم  بوصفها لغة أجنبية قبل الشروع في دراستهم األكاديمية في التخصصات التي
الباحث اختبار األشكال المتضمنة)الصورة الجمعية(, واختبار استراتيجيات تعلم اللغة الثانية, كما 

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري, واختبار )ت(.اآلتيةاستخدم الباحث األساليب اإلحصائية 
 تمد على المجال اإلدراكي( تأثيًرالمعوكشفت نتائج الدراسة أن لألسلوب المعرفي )المستقل / ا    

على استخدام استراتيجيات تعلم اللغة الثانية, فقد تبن أن المستقلين عن المجال يفوقون المعتمدين 

على المجال في استخدام استراتيجيات تعلم اللغة بشكل عام, وهكذا استنتج الباحث أن االستقالل 
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على استخدام استراتيجيات تعلم اللغة الثانية وعلى استخدام أنواع  عن المجال اإلدراكي يؤثر ايجابًيا

 معينة منها بشكل خاص.

 دراسات المحور الثاني: ىالتعليق عل

بقاء التحصيل و  من وكل المعرفية األساليب بين العالقة عن الكشف الدراسات بعض استهدفت( 1
هدفت إلى التعرف على أثر التفاعل  التي (2015الحلفاوي وعبد الحميد )  دراسة مثل أثر التعلم

بين أنماط الدعم اإللكتروني المتزامن وغير المتزامن في بيئة التعلم القائم على الويب وأساليب 
نتاج مصادر التعلم لدى طالب كلية التربية  وأيضا ،التعلم على التحصيل وتنمية  مهارات تصميم وا 

ى األسلوب المعرفي        ) االعتماد/ هدفت إلي التعرف عل التي (2013الغامدي ) دراسة
ة , ودراساالستقالل عن المجال( والتفكير الناقد لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية بمدينة جدة

دراسة العالقة بين كل من سرعة القراءة واالستيعاب بكل من  ( والتي هدفت إلى2013عبد هللا )
( والتي استهدفت الكشف عن أثر 2013حمد )التخصص األكاديمي واألسلوب المعرفي, ودراسة م

والتي  (2012, ودراسة الشيخ )ضةأطفال الرو  المعرفي في نمو بعض المفاهيم لدى األسلوب
, بالحس العددي )االعتماد مقابل االستقالل( وعالقته التعرف على األسلوب المعرفي هدفت إلى

 أثر التفاعل بين خريطة الشكل علىالتعرف  هدفت هذه الدراسة إلى( والتي 2011دراسة خضر )و 

(v) ودراسة واألساليب المعرفية في تنمية مهارات التربية الفنية لدى طالب المرحلة اإلعدادية ,
مقابل االستقالل عن  –هدفت إلى الكشف عن العالقة بين االعتماد ( والتي 2008العتيبي )

ة على عينة من طالب الصف الثامن المجال اإلدراكي والخيال وحب االستطالع وقد أجريت الدراس
هدفت إلى التعرف على مدى ( والتي 2006, ودراسة فتح هللا )في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت

وجود تفاعل بين مستويين لقراءة الرسوم التوضيحية التتابعية، واألسلوب المعرفي )االستقاللي/االعتمادي( إن 
رسوم التوضيحية بكتاب العلوم حصيل واتجاه التالميذ نحو قراءة الفما أثر هذا التفاعل على كل من ت –وجد 

( والتي 2005الكيالني ) حية, ودراسةلصف الخامس من المرحلة االبتدائية بجمهورية مصر العربية؟لل
معرفي )االستقالل/ تحديد أثر استخدام النموذج التدريسي ألوزبل وكل من األسلوب ال هدفت إلى

المجال اإلدراكي في تحصيل الصف العاشر األساسي الفوري والمؤجل في الهندسة االعتماد( على 
 –معرفة أثر االستقالل  ( والتي هدفت إلى2005ة بني خالد ), ودراسلرياضيومهارات البرهان ا

علم المفاهيم والتفكير الناقد تينسون ( في ت –االعتماد على المجال اإلدراكي ونموذج ) هيلدا تابا 
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معرفة أثر  ( والتي هدفت إلى1998طحنة وبهوت )ودراسة ماسي, ة الصف العاشر األسطلب لدى
بو تفاعل الصف الدراسي واألسلوب المعرفي على القدرات االبتكارية في الرياضيات, ودراسة أ

 هذه تأثر ومدى بالتحصيل المعرفي األسلوب عالقة على التعرف إلى هدفت( والتي 1995حردان )
, ودراسة العبدان و عبد الرحمن الثانوية المرحلة في وجنسه للطالب األكاديمي بالتخصص العالقة

االستقالل/االعتماد( على المجال معرفة تأثير األسلوب المعرفي ) هدفت إلى( والتي 1993)
 .استراتيجيات تعلم اللغة الثانية في استخدام اإلدراكي

دراسة  مثل الشخصية بسمات المعرفية األساليب عالقة معرفة الدراسات بعض استهدفت( 2
 األسلوب وبين الشخصية سمات دال بين ارتباط وجود إلى( والتي توصلت 1997الطهراوي )

 .األسلوب المعرفي في إحصائية افروقً  هناك وأن المعرفي
 ) االستقالل /االعتماد ( المعرفي األسلوب تناولت التي الدراسات فإن الدراسة لعينات ( بالنسبة3

 وبالنسبة ,األولى الجامعية الدراسة مرحلة وحتى االبتدائية من الدراسية المراحل بمختلف ُطبقت
 إلى فنشير الدراسة الحالية تستهدفها التي المرحلة وهيالجامعية  المرحلة على طبقت التي للدراسات

عبد هللا (, ودراسة 1997(, ودراسة الطهراوي )1993العبدان وعبد الرحمن ) من كل دراسة
 الدراسات معظم حين استهدفت في(, 2015عبد الحميد )(, ودراسة زيدان والحلفاوي و 2013)

( 1995(, ودراسة أبو حردان )1982مثل دراسة جابر ) المتوسطة المرحلة الثانوية المرحلة طالب
(, ودراسة 2005(, ودراسة الكيالني )1998, ودراسة مطحنة وبهوت )(2005ودراسة بني خالد )

(, 2012(, ودراسة الشيخ )2011(, ودراسة خضر )2008(, ودراسة العتيبي )2006فتح هللا )
 (.2013(, ودراسة الغامدي )2013ودراسة محمد )

األشكال  اختبار المذكورة الدراسات أغلب استخدمت فقد الدراسة أدوات إلى بالنسبة أما (4
 دراسة في كما الدراسة، هذه في استخدامه تم والذي (Witkin) وتكن أعده الذي الجمعي المتضمنة

,  (2011(, ودراسة خضر )2012(, ودراسة الشيخ )2013ودراسة عبد هللا ) ،(2013لغامدي )ا
ودراسة  (,1998(, ودراسة مطحنة وبهوت )2005(, ودراسة بني خالد )2008ودراسة العتيبي )

 ( خالد بنيدراسة و  ،(1995) حردان أبودراسة و  ، (1993) العبداندراسة و  ،(1997الطهراوي )
 (.1993, ودراسة العبدان وعبد الرحمن ))2005
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تنمية الجانب لكتروني على على أثر استخدام أنماط التعلم اإلبينما تهتم الدراسة الحالية بالتعرف    
المتعلمين المعتمدين والمستقلين عن المجال اإلدراكي,  الحاسوبية لدىللمهارات  المعرفي واألدائي

وهي متغيرات لم تتناولها الدراسات السابقة, مما يؤكد اختالف هذه الدراسة الحالية عن أهداف تلك 
 إجراء تلك الدراسة.   الدراسات, وُيشعر بمدي الحاجة إلى

 الحاسوبية والتكنولوجية المهاراتبية على أثر البرامج التدري الدراسات التي تناولتثالثا: 

 (:2014دراسة دغمش )

 مهارات تصميم تنمية في فعاليته ومعرفة تدريبي، برنامج بناء إلى الدراسة هذه هدفت
نتاج  .بغزة اإلسالمية بالجامعة التربية كلية طالبات لدى نحوه واالتجاه اإللكتروني اإلنجاز ملف وا 

نتاج تصميم مهارات قائمة بإعداد الباحثة قامتالدراسة  أسئلة عن ولإلجابة  اإلنجاز ملف وا 
 حيث المعرفي االختبار في تمثلت والتي الدراسة أدوات ببناء الباحثة قامت ثم ومن اإللكتروني،

 لقياس المالحظة  بطاقة بناء وكذلك متعدد، من اختيار نوع من اختيارًيا ( بنًدا43) من تكون 
نتاج لتصميم العملية المهارة  على موزعة ( فقرة56من ) تكونت حيث اإللكتروني اإلنجاز ملف وا 
  (31من ) تكون  حيث اإللكتروني اإلنجاز ملف نحو االتجاه مقياس إلى باإلضافة محاور، أربعة
 سالمتها، من للتأكد المحكمين من مجموعة على األدوات عرض ثم محاور، أربعة على موزعة فقرة

 مهارات تصميم لتنمية التدريبي البرنامج ببناء الباحثة قامت الدراسة ولغرض .للتطبيق وصالحيتها
نتاج  في التربية كلية طالبات من قصدية عينة الباحثة واختارت اإللكتروني، اإلنجاز ملف وا 

 الباحثة واستخدمت (,2013-2012) راسيالد العام من طالبة (17) اعدده بلغ اإلسالمية الجامعة
نتاج مهارات تصميم لتنمية المقترح البرنامج لبناء البنائي الدراسة المنهج لطبيعةوفًقا   ملف وا 
 نفس على والبعدي القبلي التطبيق ذا التجريبي والمنهج نحوه، واالتجاه لكترونياإل نجازاإل

 داللة ذات وق فر  وجود أشارت نتائج الدراسة إلى اإلحصائية المعالجات تطبيق وبعد المجموعة,
 المعرفي الجانب في الطالبات درجات متوسطي بين( α ≤ 0.05) داللة مستوى  عند إحصائية
نتاج تصميم لمهارات  لصالح وبعده التدريبي البرنامج تطبيق قبل اإللكتروني اإلنجاز ملف وا 
 متوسطي بين( α ≤ 0.05) داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  وجودو البعدي, التطبيق
نتاج تصميم لمهارات العملي األداء في الطالباتدرجات   تطبيق قبل اإللكتروني اإلنجاز ملف وا 
 إحصائية داللة ذات فروق  وجود إلىالبعدي, كما أشارت  التطبيق لصالح وبعده التدريبي البرنامج
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 اإلنجاز ملف نحو االتجاه في الطالباتدرجات  متوسطي بين( α ≤ 0.05) داللة مستوى  عند
 .البعدي التطبيق لصالح وبعده التدريبي البرنامج تطبيق قبل اإللكتروني

نتاج مهارات تصميم تنمية فيأثًرا كبيًرا  التدريبي للبرنامج أن النتائج وأظهرت  ملف وا 
 .نحوه واالتجاه اإللكتروني اإلنجاز

 ملفات ثقافة نشر بضرورة الباحثة أوصت نتائج الدراسة من إليه توصلت ما ضوء وفي
على مهارات  التربية كلية طلبة تدريب في المقترح البرنامج من واالستفادة اإللكترونية، اإلنجاز

نتاج ملف  في الورقي الملف بدل اإللكتروني اإلنجاز ملف وتوظيف اإللكتروني، اإلنجاز تصميم وا 
 .التربية بكلية األخرى  المساقات

 (:2013) دراسة أبو حمام

معرفة فاعلية برنامج تدريبي ُمحوسب لتدريس تطبيقات الحاسوب  هدفت هده الدراسة إلى
طلبة جامعة األزهر بغزة واتجاهاتهم نحوها, ولتحقيق  تنمية بعض المهارات الحاسوبية لدىفي 

يتكون من  يبي بعد تحديد مجتمع الدراسة والذيأهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج شبه التجر 
-2013)( للفصل األول للعام الدراسي 1جميع طلبة كلية التربية الُمسجلين لمساق علوم الحاسوب)

( 453, وبلغ عدد الطالبات )( طالًبا227) وطالبة بواقع ( طالًبا680عددهم ) غوالبال, (2012
ة متعددة, حيث يشعب دراس يقة قصديه وذلك بتقسيم الطلبة إلىطالبة, حيث قام باختيار العينة بطر 

تكنولوجيا المعلومات, اختيار عمادة كلية الهندسة و  على اختيار إحدى هذه الشعب بناءً قام الباحث ب
طبق عليهن البرنامج التدريبي  ( طالبة30يبلغ عددهن ) يالطالبات والالت واشتملت على

 الُمحوسب.

ة المسجالت لمساق ( طالبة من طالبات كلية التربي28وتألف العينة االستطالعية من )
 ( بخالف عينة الدراسة األصلية.1) علوم الحاسب

فهم تطبيقات  دريبي الُمحوسب ساعد الطالبات علىالباحث أن البرنامج الت وقد رأى
الحاسوب المتنوعة بسهولة ويسر, مما ساهم في تنمية اتجاهات ايجابية نحو تطبيقات الحاسوب 

قبل الطالبات المختلفة, وقد ظهر ذلك من خالل االتجاهات االيجابية نحو تطبيقات الحاسوب من 
 بعد تطبيق البرنامج.
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 (:2013) دراسة أبو خطوة
 عن اإللكتروني التدريب على قائم مقترح برنامج فاعلية عن الكشف إلىالدراسة  هذه هدفت

 المنهج الباحث استخدم وقد التدريس، هيئة أعضاء لدى اإللكتروني التعليمرات مها تنمية في بعد
 أعضاء هيئة منًوا عض (18)من البحث عينة وتكونت الواحدة، المجموعة ذا التجريبي شبه

 المعرفي الجانب تحصيل اختبار هما أداتينراسة الد وتضمنت الخليجية، الجامعة في التدريس
 عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود راسةالد نتائج أظهرت حيث األدائي، الجانب واختبار
 التعليمرات مها قياس ألدوات والبعدي القبلي التطبيقين درجات متوسطي بين   ≤ 0.01مستوى 

 التدريب فاعلية يؤكد مما البعدي التطبيق لصالح وذلك التدريس، هيئة أعضاء لدى اإللكتروني
 وأوصى التدريس، هيئة أعضاء لدى اإللكتروني التعليم مهارات تنمية في بعد عن اإللكتروني

 البرامج تصميم عند إلكترونية صورة في مستمر بشكل التدريبية المواد توفير بضرورة الباحث
 المتزامن وغير تزامنالم التفاعل بين تجمع متنوعة وسائط استخدام ضرورة وأيضاً  بعد عن التدريبية

 .التدريب في
 (:2013دراسة الباز )
 في 2.0 الويب تقنيات على قائم تدريبي برنامج فعالية عن الكشف إلى الدراسة هذه هدفت

 استخدم وقد الخدمة، أثناء العلوم معلمي لدى نحوه واالتجاه لكترونياإل التدريس مهارات تنمية
 البرنامج وا عداد الدراسة بمشكلة الصلة ذات األدبيات لوصف التحليلي الوصفي المنهج الباحث
 تنمية في التدريبي البرنامج فعالية لقياس التجريبي شبه المنهج استخدم كما المقترح، التدريبي
 محافظة من معلماً  (25) من الدراسة عينة وتكونت نحوه، واالتجاه والتحصيل التدريس مهارات

 وبطاقة تحصيل واختبار اإللكتروني مهارات التدريس قائمة في الدراسة أدوات وتمثلت بورسعيد،
 التحصيل تنمية في التدريبي البرنامج فعالية الدراسة إلى وتوصلت االتجاه، ومقياس الذاتي التقويم

 اتجاهات تنمية وأيضاً  العلوم معلمي لدى اإللكتروني مهارات التدريس وتنمية التربوية للمعارف
 التدريس مهارات على التربية بكليات المعلمين الطالب تدريب الدراسة بضرورة وأوصت المعلمين،
 .اإللكتروني

 (:2012دراسة الغول )
 التعلم على قائم إلكتروني تدريبي برنامج فعالية عن الكشف الدراسة إلى هذه هدفت

 هيئة أعضاء معاوني لدى للويب الثاني الجيل خدمات استخدام مهارات تنمية في التشاركي
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عينة الدراسة  وتكونت التجريبي، والمنهج التحليلي الوصفي المنهج الباحثة استخدمت وقد التدريس،
 أدوات وتمثلت المنصورة، بجامعة التربية بكلية التدريس هيئة أعضاء معاوني من (25من )

 الثاني الجيل خدمات بعض لمهارات استخدام المعرفية الجوانب يقيس تحصيلي اختبار في الدراسة 
 في البرنامج إلى فعالية الدراسة وتوصلت للمهارات، األدائي الجانب لقياس مالحظة وبطاقة للويب،
 الدراسة وأوصت البرنامج، تضمنها والمهارات التي المعرفية الجوانب الدراسة عينة إكساب

 .التدريبية رامجبال لتصميم وضعها تم التي المعايير قائمة من باالستفادة
 (:2011) دراسة أبو ماضي

 المفاهيم اكتساب على الحاسوبية المحاكاة استخدام إلى دراسة أثر الدراسة هذه هدفت
أسئلة الدراسة  عن بغزة, ولإلجابة األساسي التاسع الصف طلبة لدى بالتكنولوجيا الكهربية والمهارات

والمهارات  للمفاهيم المعرفي االختبار بناء في تمثلت الدراسة والتي أدوات ببناء الباحثة قامت
 الكهربيةرات للمها مالحظة بطاقة ببناء الباحثة قامت كما , فقرة (54) من تكون  حيث الكهربية
 المفاهيم لتنمية الحاسوبية المحاكاة برنامج ببناء الباحثة قامت كمارة, ( فق21) من تكونت حيث

 سالمتها من للتأكد المحكمين مجموعة من على وقامت بعرض األدوات والمهارات الكهربية
 نظام وطبقت شعبتين من مكونة قصدية عينة الباحثة اختارت وقد ,للتطبيقا وصالحيته
 الصف طالبات من طالبة (81) العينة طالبات عدد بلغ وقد, والضابطة التجريبية المجموعتين

 الدراسة لطبيعةوفًقا  الباحثة واستخدمت ,للبنات العليا األساسية رقية السيدة بمدرسة األساسي التاسع
 كتاب من المنزلية الكهرباء وحدة محتوى  لتحليلالتحليلي  الوصفي المنهج :هي مناهج ثالثة

 في الواردة الكهربية راتوالمها المفاهيم قائمتيراج الستخ وذلك األساسي التاسع للصف التكنولوجيا
 المفاهيم اكتساب لتنمية الحاسوبية بالمحاكاة برنامج لبناء البنائي والمنهج المنزلية, الكهرباء وحدة

 لدراسة وذلك التجريبي لمنهجواي, األساس التاسع الصف طلبة لدى بالتكنولوجيا الكهربية والمهارات
 طلبة لدى بالتكنولوجيا الكهربية المفاهيم والمهارات اكتساب على الحاسوبية المحاكاة استخدام أثر

 بينما الباحثة, أعدته الذي للبرنامج التجريبية المجموعة تعرضت حيث بغزة, األساسي التاسع الصف
 المعالجات تطبيق وبعد, العادية بالطريقة الدراسية للوحدة تدريساً  الضابطة المجموعة تلقت

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود  أشارت الدراسة إلى البعدي التطبيق درجات على اإلحصائية
 طلبة درجات ومتوسط التجريبية المجموعة طلبة درجات متوسط بين(  ( ≤ 0.05  مستوى 

 داللة ذات فروق  ووجود ,الكهربية للمفاهيم والمهارات المعرفي االختبار في الضابطة المجموعة
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 متوسط وبين التجريبية طلبة المجموعة درجات متوسط بين ( ≤ 0.05 ) مستوى  عند إحصائية
 وجود كما أشارت إلى الكهربية, المالحظة للمهارات بطاقة في الضابطة المجموعة طلبة درجات
 المجموعتين في طلبة درجات بين (1.54) القيمة ومتوسطة اإلشارة موجبة ارتباطيه عالقة

 للمهارات الكهربية, وأوصت الدراسة المالحظة وبطاقة الكهربية والمهارات للمفاهيم المعرفي االختبار
 وحدة تدريس في الباحثة أعدته الذي الحاسوبية المحاكاة محتوى برنامج من االستفادة بضرورة
 المعلمين استفادة األساسي, وضرورة التاسع للصف كتاب التكنولوجيا من المنزلية الكهرباء

 البرامج بناء في الحاسوبية المحاكاة أسلوب من االستفادة البرنامج وضرورة هذا من والمتعلمين
 .المختلفة المهارات تنمية في من أثر له لما المحوسبة التعليمية

 (:2010دراسة الحولي )
 البرامج تصميم مهارة لتنمية الكفايات على قائم برنامج إعداد إلى الدراسة هذه هدفت

 المنهجو  المقترح، البرنامج لبناء البنائي المنهج الباحث اتبع حيث التكنولوجيا، معلمي لدى التعليمية
ا مً ( معل20) من الدراسة عينة وتكونت المجموعة، نفس على والبعدي القبلي التطبيقا ذ التجريبي
 مالحظة وبطاقة تحصيلي، اختبار في الدراسة أدوات وتمثلت قصديه، بطريقة اختيارهم تم ومعلمة
 بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد أنه إلى النتائج أشارت وقد التعليمية، البرامج تصميم لمهارة
 قبل التعليمية البرامج لتصميم العملية والمهارة العلمية المعرفة في التكنولوجيا معلمي درجات متوسط
 تحسين في كبير أثر للبرنامج أن أيضا النتائج وأظهرت البرنامج، لصالح وبعدها التجربة إجراء

 وأوصى التكنولوجيا، معلمي لدى التعليمية البرامج لتصميم العملية والمهارات العلمية المعرفة
 التدريب، في الحديثة التكنولوجيا وتوظيف المعلمين تدريب في حديثة طرق  تبني بضرورة الباحث
 بالنمو واالهتمام التعليمية، البرامج تصميم مجال في التدريبية الدورات من إجراء العديد وكذلك
 .بهم واالرتقاء مستواهم لرفع والمهاري  المعرفي المجال في التكنولوجيا لمعلمي المهني

 (:2009) والباتع دراسة عبد العاطي وعبد العاطي
 راتمها بعض تنمية في مقترح تدريبي برنامج فاعلية عن الكشف إلى الدراسة هذه هدفت

 نحوها، واتجاهاتهم المهنية الدبلوم طالب لدى "موودل"منظومة  باستخدام اإللكتروني المحتوى  إدارة
 (50الدراسة من ) عينة وتكونت التجريبي، والمنهج التحليلي الوصفي المنهج الباحثان استخدم وقد

 بصورة اختيارهم تم اإلسكندرية جامعة التربية بكلية تكنولوجيا التعليم تخصص وطالبةطالًبا 
 لبعض ، األداء واختبار المعرفي الجانب تحصيل اختبار الدراسة في أدوات وتمثلت قصدية،
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 استخدام نحو اتجاه ومقياس, moodle  منظومة باستخدام اإللكتروني المحتوى  إدارة مهارات
moodle , متوسطي بين (0.05 ) مستوى  عند إحصائًيا دالة فروق  وجود إلى الدراسة وتوصلت 

 المعرفي الجانب تحصيل الختبار والبعدي القبلي التطبيقين في المهنية الدبلوم طالب درجات
 منظومة باستخدام اإللكتروني المحتوى  مهارات إدارة لبعض األدائي الجانب تقييم لبطاقة وأيضاً 

moodle البرنامج أن كما المقترح، التدريبي البرنامج إلى ذلك ويعزى  البعدي التطبيق لصالح 
 الدراسة بضرورة وأوصت ,moodleاستخدام  نحو الطلبة اتجاه تنمية في دال أثر له كان التدريبي
 فاعليةإجراء دراسة  الدراسة واقترحت المدربين، من كاف عدد وتوفير للتدريب الكافي الوقت توفير
 .نحوها واتجاهاتهم الدبلوم المهنية طلبة لدى المحتوى  إدارة مهارات بعض تنمية في مقترح برنامج

 (:2008وعقل ) دراسة برهوم 
 السادس الصف لمنهاج ُمحوسب برنامج فعالية على التعرف الدراسة إلى هذه هدفت

 واستخدم الدولية, الغوث وكالة مؤسسة في الطالبات لدى مهارات الحاسوب تنمية على األساسي
 في تمثلت والتي الدراسة أداة ببناء الباحثان قام حيث, التجريبي والمنهج البنائي المنهج الباحثان
 .األساسي السادس الصف طالبات من ( طالبة48) من الدراسة عينة وتكونت ,المالحظة بطاقة
 التجريبية المجموعة درجات متوسط بينإحصائًيا  دالة فروق  وجود الدراسة نتائج وأظهرت   

 أثر وجود الدراسة عن المحاور, وكشفت جميع في التجريبية المجموعة لصالح الضابطة والمجموعة
 .الحاسوب مهارات بعض تنمية في الُمحوسب للبرنامج كبير

 (:2008) دراسة برغوث
 على المشكلة حول المتمركز التعلم إستراتيجية استخدام أثر معرفة إلى الدراسة هذه هدفت

 الباحث واستخدم بغزة, األساسي السادس الصف لطالب التكنولوجيا في المهارات بعض تنمية
وبطاقة  تحصيلي اختبار في تمثلت والتي أدوات الدراسة ببناء الباحث قام المنهج التجريبي, حيث

مدرسة  من األساسي السادس الصف طالب من ( طالباً 81) من الدراسة عينة وتكونت, مالحظة
 ,وضابطة تجريبية مجموعتين إلى تقسيمها تم غزة, محافظة للبنين ب األساسية بسيسو معين

التجريبية  المجموعة طالب أداء متوسط بين اإحصائيً  دالة فروق  وجود الدراسة نتائج وأظهرت
 .التكنولوجية المهارات بعض في الضابطة المجموعة أداء ومتوسط
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 (:2008) دراسة الصالح

 تنمية بعض المهارات الحاسوبية لدىقياس فاعلية برنامج تعليمي حاسوبي في  هدفت إلى
)عينة قصديه(  اقتصرت عينة الدراسة الحالية على التلميذات المعاقات بصريًا في معهد النور حيث

تلميذات المرحلة المتوسطة بمعهد النور للبنات بمنطقة الرياض والتي تتوفر بها الشروط  مكونة من
 :تيةاأل

 سنة. 15 إلى 13راوح عمر التلميذات ما بين أن يت 

 .أن يكون معدل التحصيل الدراسي لها فوق المتوسط 

 أن تكون التلميذة كفيفة كلًيا. 
 إحصائية بين األداء القبلي والبعديفروق ذات داللة وجود  لصت الدراسة إلىوقد خ

في االختبار التحصيلي المعرفي للبرنامج التعليمي الحاسوبي لوحدة تعلم  للتلميذات المعاقات بصرًيا
فروق ذات داللة إحصائية بين أداء الحاسب لصالح االختبار البعدي, ووجود  الطباعة على

دي على بطاقة مالحظة األداء المهاري للبرنامج التلميذات المعاقات بصريًا في التطبيق القبلي والبع
 وجود الح األداء البعدي, كما أشارت إلىالحاسب لص التعليمي الحاسوبي لوحدة تعلم الطباعة على

فروق ذات داللة إحصائية بين األداء القبلي والبعدي للتلميذات المعاقات بصريًا في االختبار 
جة النصوص لصالح االختبار البعدي, حاسوبي لوحدة معالالتحصيلي المعرفي للبرنامج التعليمي ال

فروق ذات داللة إحصائية بين األداء القبلي والبعدي للتلميذات المعاقات بصريًا على وعدم وجود 
بطاقة مالحظة األداء المهاري للبرنامج التعليمي الحاسوبي لوحدة معالجة النصوص لصالح األداء 

 البعدي.
 (:2008دراسة شاهين )

 منحى على قائم مقترح متعددة وسائط برنامج فاعلية وقياس بناء إلى الدراسة هذه دفته
 المنهج الباحثة واستخدمت األساسي, التاسع للصف الكهربائية التمديدات مهارة تنمية في النظم

 الباحثة وقامت ,والتطبيقي النظري  المقترح البرنامج ببناء قامت حيث, التجريبي البنائي والمنهج
 ,مالحظة وبطاقة فقرة (41) من مكون  تحصيلي اختبار في تمثلت والتي ,ببناء أدوات الدراسة

 إلى تقسيمها تم األساسي التاسع الصف طالبات من طالبة (53) من الدراسة وتكونت عينة
 .األساسي التاسع للصف المنزلية الكهرباء وحدة محتوى  وضابطة, لدراسة مجموعتين تجريبية
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في  الطالبات مهارات وتنمية تحصيل زيادة في المقترح للبرنامج فاعلية الدراسة وجود نتائج وأظهرت
 .المنزلية الكهرباء تمديدات توصيل مهارات

 (:2008دراسة شقفة )

 بعض لتنمية التقنية المستحدثات ضوء في تقني برنامج بناء إلى الدراسة هذه هدفت
 واستخدم ,بغزة األساسي العاشر الصف طالبات لدى التكنولوجيا منهاج في المهارات اإللكترونية

 بطاقة في تمثلت والتي الدراسة أدوات ببناء الباحث وقام والتجريبي والبنائي التحليلي المنهج الباحث
 قائمة بإعداد قام أن بعد التحصيلي, االختبار إلى باإلضافة اإللكترونية, للمهارات المالحظة
 الباحث واختار) الثالثة الوحدة ( العاشر للصف التكنولوجيا كتاب في الواردة اإللكترونية بالمهارات

 بلغ الضابطة, وقد واألخرى  التجريبية, المجموعة تمثل إحداهما شعبتين من مكونة قصدية عينة
 .العاشر الصف طالبات من طالبة ( 40 ) عددهن

 دراسات المحور الثالث: التعليق على
 :التالي النحو على عليها التعليقات حصر يمكن الثالث المحور دراسات عرض خالل من
 من حيث أغراض الدراسة وأهدافها: (1

لكتروني )متزامن, غير متزامن( لتنمية المهارات توظيف أنماط التعلم اإل دراسة إلىهدفت هذه ال   
 لدىقة من حيث تنمية مهارات معينة الحاسوبية, لذلك فقد اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات الساب

نتاج ملف ( التي تهدف إلى2014دراسة دغمش ) فئات معينة مثل االنجاز  تنمية مهارات تصميم وا 
( لتنمية بعض المهارات 2008(, ودراسة الصالح )2013لكتروني, ودراسة أبو حمام )اإل

( 2012لكتروني, ودراسة الغول )( لتنمية مهارات التدريس اإل2013)الحاسوبية, ودراسة الباز 
( لتنمية المهارات 2011ة مهارات استخدام خدمات الجيل الثاني للويب, ودراسة أبو ماضي )لتنمي

( لتنمية المفاهيم ومهارات حل المسألة الفيزيائية, ودراسة الحولي 2010الكهربية, ودراسة العربيد )
مية لتن (2009( لتنمية مهارة تصميم البرامج التعليمية, ودراسة عبد العاطي وعبد العاطي )2010)

( لتنمية مهارات الحاسوب, 2008لكتروني, ودراسة برهوم وعقل )اإل بعض مهارات إدارة المحتوى 
( لتنمية 2008( لتنمية بعض المهارات في التكنولوجيا, ودراسة شاهين )2008ودراسة برغوث )

 لكترونية.( لتنمية بعض المهارات اإل2008ة )مهارات التمديدات الكهربائية, ودراسة شقف
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 من حيث منهج الدراسة: (2

اشتركت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في استخدامها للمنهج الوصفي التحليلي 
(, 2010(, ودراسة الحولي)2010)(, ودراسة العربيد2014مثل دراسة دغمش )والمنهج التجريبي 

اختلفت هذه (, فيما 2008(, ودراسة الصالح )2008(, شاهين )2008) ودراسة برهوم وعقل
الدراسة عن باقي الدراسات السابقة والتي اتبعت كل واحدة منها منهج مختلف وذلك تبعًا لطبيعة 

 كل دراسة كما  يلي:

استخدمت بعض الدراسات كال من المنهج الوصفي التحليلي والمنهج شبه التجريبي مثل دراسة  -
 (.2009وعبد العاطي )(, ودراسة عبد العاطي 2012(, ودراسة الغول )2013الباز )

استخدمت بعض الدراسات المنهج الوصفي التحليلي والمنهج البنائي والمنهج التجريبي مثل دراسة  -
 (2008(, ودراسة شقفة )2011أبو ماضي )

استخدمت بعض الدراسات المنهج التجريبي )شبه التجريبي( فقط في تنفيذ التجربة مثل دراسة أبو  -
 ( 2008(, ودراسة برغوث )2013وة )(, ودراسة أبو خط2013حمام )

 بالنسبة ألدوات الدراسة: (3

اختبار التحصيل المعرفي وبطاقة تقييم األداء للمهارات الحاسوبية, حيث  استخدمت الدراسة الحالية -
في استخدام اختبار التحصيل المعرفي مثل دراسة دغمش  األخرى تفقت هذه الدراسة مع الدراسات ا
(, ودراسة الغول 2009(, ودراسة عبد العاطي وعبد العاطي )2013(, ودراسة الباز )2014)
(, 2008(, ودراسة برغوث )2010(, ودراسة الحولي )2011(, ودراسة أبو ماضي )2012)

ه الدراسة (, كما اتفقت هذ2008قفة )(, ودراسة ش2008(, ودراسة شاهين )2008ودراسة الصالح )
(, ودراسة عبد 2013في استخدام بطاقة تقييم مثل دراسة الباز ) مع بعض الدراسات االخرى 

(, في حين اختلفت مع بعض الدراسات التي استخدمت بطاقة 2009العاطي وعبد العاطي )
 (.2013مالحظة ومقياس اتجاه مثل دراسة أبو حمام )

 .تحصيل في أكثر من مساق وزيادة االتجاه نحو المواد الدراسيةوزيادة ال المهارات
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 الدراسات السابقة: العام علىتعليق ال

 :يأتيما  سات والبحوث السابقة تبين للباحثمن خالل استعراض الدرا

لكتروني التفاعل بين أنماط التعلم اإل تختلف هذه الدراسة عن جميع الدراسات السابقة في دراسة أثر -1
, وهو الموضوع الذي لم تتطرق إليه أي دراسة واألسلوب المعرفي في تنمية المهارات الحاسوبية

 سابقة سواء باللغة العربية أو باللغة األجنبية على حسب علم الباحث.
استخدمت معظم الدراسات السابقة التصميم التجريبي القائم على مجموعة مجموعتين تجريبيتين أو   -2

 أكثر.

مجااًل للشك فيه تفوق التعلم اإللكتروني والبرامج التعليمية  سات السابقة بما ال يدعأظهرت الدرا -3
المعرفي تحصيل الجانب زيادة و لكترونية على الطريقة التقليدية في التعلم وعالج صعوبات التعلم اإل
 .األدائيو 

دام المستحدثات بمواكبة التطور التكنولوجي واستخ اهتماًما ةالعربية واألجنبي أظهرت الدراسات -4
 التكنولوجية في عمليتي التعليم والتعلم.

تحصيل الجانب المعرفي زيادة  يؤدي إلى Moodleأظهرت الدراسات أن التدريس بمساعدة نظام  -5
 للتالميذ وبقاء أثر التعلم لفترة أطول لصالح المجموعات التجريبية. واألدائي

لكتروني وأنماطه والعمل على استخدامه في أوصت بضرورة االهتمام بالتعلم اإلمعظم الدراسات  -6
 العملية التعليمية بشكل أوسع لما له من أهمية وجذب انتباه الطلبة وتشويقهم للعلم.

 ما أفادت به الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

حاوره لقد استفادت الدراسة الحالية من مجمل الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري بم
ومحور المهارات الحاسوبية,  ,ومحور األساليب المعرفية ,لكترونيوهي محور التعلم اإل الثالث

كما صبح أكثر وضوحًا وتحديدًا, لي حيث كان لها األثر البالغ في بناء وتنظيم اإلطار النظري 
تباع المنهجية المناسبة لهذه الدراسة, ثم استفادت من  استفادت في صياغة الفروض البحثية, وا 

التعرف على مجموعة من التصاميم التعليمية, ومن ثم اختيار تصميم ) محمد في اسات السابقة الدر 
كما موضوع الدراسة, ل ( حيث وجد الباحث بأنه التصميم التعليمي المناسب 2003عطية خميس 

 ة لهذه الدراسة.األساليب اإلحصائية المناسباستفادت في اختيار 



 الفصــل الرابــع

 إجراءات الدراسة
 
 
 

 منهج الدراسة 

 مجتمع الدراسة 

 عينة الدراسة 

 لكترونيتصميم التعليمي ألنماط التعلم ال ال 

 أدوات الدراسة 

 خطوات تنفيذ الدراسة 

 األساليب الحصائية المستخدمة في الدراسة 
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 الفصل الرابع                             

 إجراءات الدراسة
مجتمع الدراسة, و إلجراءات الدراسة والتي تشمل منهج الدراسة,  يتناول هذا الفصل وصًفا

أدوات  ,لكتروني في بيئة التعلم القائم على الويبتصميم التعليمي ألنماط التعلم اإلال عينة الدراسة,و 
                الدراسة.المعالجات اإلحصائية المستخدمة في تحليل نتائج و الدراسة, إجراءات الدراسة, 

                                                              
 منهج الدراسة:

ه الدراسة تستهدف الكشف عن أثر التفاعل بين نمطين للتعلم اإللكتروني ألن هذ نظًرا
تبع االباحث طلبة جامعة األقصى بغزة , فإن  تنمية المهارات الحاسوبية لدى واألسلوب المعرفي في

 :اآلتيةالدراسية هج االمن
 المنهج الوصفي التحليلي:

المنهج الوصفي التحليلي هو " المنهج الذي يتناول دراسة أحداث وظواهر وممارسات كائنة, 
وموجودة ومتاحة للدراسة والقياس كما هي, دون تدخل الباحث في مجرياتها, ويستطيع الباحث أن 

 (41: 1997ويحللها".)األغا, يتفاعل معها فيصفها 
 MS Word, MSوحدة برنامجي  نهج الوصفي التحليلي لتحليل محتوى استخدم الباحث الموقد 

Excel متطلب جامعة إجباري( وذلك الستخراج قائمة المهارات  من كتاب مهارات حاسوبية(
للمهارات  لجانب األدائيتقييم ا المعرفي وبطاقة الجانب ختباروالتي تم اعتمادها لبناء ا ,الحاسوبية

 الحاسوبية. 

 المنهج التجريبي:

ومالحظة التغيرات الناتجة في هذه  ,للشروط المحددة لواقعة معينة هو " تغيير متعمد ومضبوط
 (41: 1997الواقعة ذاتها وتفسيرها ".) األغا, 

ذو المجموعتين التجريبيتين )المجموعة التجريبية  التجريبي الباحث على المنهج اعتمدوقد 
التي درست بنمط من, المجموعة التجريبية الثانية المتزااإللكتروني األولي التي درست بنمط التعلم 

أثر التفاعل بين , وذلك في الكشف عن لدراسةل مالئمةألنه األكثر متزامن( الغير اإللكتروني التعلم 
أثر  التعرف علىواألسلوب المعرفي في تنمية المهارات الحاسوبية, ثم لكتروني نمطين للتعلم اإل
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معتمد(  مستقل/)متزامن/غير متزامن( واألسلوب المعرفي ) لكترونيالتفاعل بين نمطي التعلم اإل
ت الدراسة المتمثلة في حيث طبقت أدوا ,في تنمية المهارات الحاسوبية المجال اإلدراكي على

 ,للمهارات الحاسوبية تقييم الجانب األدائيوبطاقة  للمهارات الحاسوبية, جانب المعرفياختبار ال
 المجموعتين التجريبيتين. على الجمعية( ةالصور ) واختبار األشكال المتضمنة

 التصميم التجريبي للدراسة:
لكتروني وله عاملين مستقلين, األول أنماط التعلم اإل ألن متغيرات الدراسة تشمل على ًرانظ

(, لذا استخدم مستقل/ معتمد) )متزامن/غير متزامن(, والثاني أسلوب التعلم وله مستويان مستويان
يوضح  (, والجدول االتي2×2) الباحث التصميم التجريبي المعروف باسم التصميم العاملي

 التصميم التجريبي للدراسة الحالية.
 (1جدول )

 التصميم التجريبي للدراسة
  للدراسةالتصميم التجريبي 

 تعليم الكتروني غير متزامن تعلم الكتروني متزامن نمط التعلم
 (2) مجموعة تجريبية                (1مجموعة تجريبية )                                     

                   األسلوب المعرفي
 ( طالبة14)         ( طالبة11)      مستقل عن المجال الدراكي

 ( طالبة8)         ( طالبة11)      المجال الدراكي معتمد على

 
 عينة الدراسة:

ائية بحيةث يتةوز  ( طالبةة بطريقةة عشةو 44قام الباحث باختيار العينةة والبةالع عةدد أفرادهةا ) 
المجموعتين التجريبيتين, تم قام الباحث بتطبيق اختبار األشكال المتضمنة الصورة  ىأفراد العينة عل

جميةةةع أفةةةراد العينةةةة لتصةةةنيف طالبةةةات  ى( علةةة1989الخضةةةري,سةةةليمان  )أنةةةور الشةةةرقاوي, الجمعيةةةة
كانةةةت درجةةةة  فةةةإذاليةةةه, المجموعةةةات التجريبيةةةة إلةةةي المسةةةتقلين عةةةن المجةةةال اإلدراكةةةي والمعتمةةةدين ع

الطالبةة  ت( درجةة, اعتبةر 18للدرجةة الكليةة لالختبةار وهةي ) Meanن درجةة الوسةيط م ىالطالبة أعل
ذا كانةةةةت درجةةةةة الطالبةةةةة أقةةةةل مةةةةن درجةةةةة الوسةةةةيط للدرجةةةةة الكليةةةةة  مسةةةةتقلة عةةةةن المجةةةةال اإلدراكةةةةي, واط

( وقةد بلةع عةدد 2010المجةال اإلدراكةي )طةارب عبةد السةالم, ىمعتمةدة علةلالختبار, اعتبرت الطالبة 
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المجةةةةةةال  ىلبةةةةةةة, وعةةةةةةدد الطالبةةةةةةات المعتمةةةةةةدات علةةةةةة( طا25المسةةةةةةتقالت عةةةةةةن المجةةةةةةال )الطالبةةةةةةات 
 ( طالبة.19اإلدراكي)

 قائمة المهارات:

 (.MS Word ,MS Excel) قائمة المهارات الحاسوبية المراد تنميتها في برنامجي

 (MS Word ,MS Excelقام الباحث بإعداد قائمة المهارات المراد تنميتها في برنامجي )   

 :اآلتيةالخطوات  امتبعً 

 المنهج المقرر لطلبة الجامعة في مساب مهارات حاسوبية . ىاالطال  عل .1
في الوحدة  تخالص قائمة بالمهارات الحاسوبيةللمادة العلمية من أجل تحديد واس ى محتو  تحليل  .2

 موضع الدراسة.
 في صورتها األولية على عدد منثم التأكد من صدب البطاقة عن طريق عرضها  .3

المتخصصين في تكنولوجيا التعليم من أساتذة الجامعات الفلسطينية بغزة وذلك بهدف التأكد 
 من:

 الصياغة اللغوية للمهارات -أ

 صالحية المهارة  مدى  -ب

 ت المذكورة للتطبيق المراد قياسهالتأكد من شمولية المهارا -ج

 التي أبدوها المحكمين من دمج, وحذف, واطعادة ترتيب, بإجراء التعديالت المطلوبة قام الباحث .4
      ( منها برنامج31( مهارة, وتشمل )50)إلي أن وصلت البطاقة في صورتها النهائية إلي 

 (MS Word( ,)19 أخر ) لبرنامج ى (MS Excel ,)وقائمة المهارات في صورتها النهائية: 
 

 MS Wordقائمة المهارات المطلوبة في برنامج 

 :المهارات الفرعية اآلتية : وتشمل علىالتعامل مع المستندات
o  فتح واطغالب برنامجMS- word. 

o .إنشاء مستند جديد 

o .طرب عرض المستند 
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o (إعدادات المستندات )تغيير اللغةة، اتجاه الصفحة، حجم الصفحة. 

o .حفظ الملفات 

o .حماية المستند بكلمة مرور 

 :المهارات الفرعية اآلتية وتشمل على :تنسيق النص والفقرة
o  .تغيير نمط الخط وحجمه ولونه وتمييزه بلون 

o  .استخدام نمط مائل وأسود عريض وتسطير النص 

o  .تطبيق تأثيرات النص 

o  .إجراء عمليات نسخ وقص ولصق على النص المحدد 

o  في المستند. دد إلي نص آخرنسخ تنسيقات من نص مح 

o  نص األساسي.إنشاء أحرف صغيرة أسفل أو أعلى ال 

o  .استخدام خيارات محاذاة النص والضبط 

o  .تلوين خلفية النص أو الفقرة 

o  .تغيير تباعد األسطر 

 :المهارات الفرعية اآلتية وتشمل على :التعامل مع الجداول
o  .إنشاء جدول من خالل إدراج جدول ورسم جدول 

o .إدراج وحذف صفوف وأعمدة 

o وحذف خاليا الجدول. ,دمج وتقسيم خاليا 

o .التحكم في عرض العمود وارتفا  الصف 

o  .تنسيق تلقائي للجدول من خالل تطبيق أنماط الجداول 

o .إخفاء حدود خاليا 

o  .إدخال وتنسيق البيانات داخل خاليا الجداول 

 :آلتيةاالمهارات الفرعية  وتشمل على :التعامل مع الصور والرسوم التوضيحية
o .إدراج الصور 

o .تعديل الصور 

o  المؤثرات للصورة.إضافة 
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o التحكم في حجم الصورة 

o .التفاف النص حول الصورة 

o  إدراج الشكلWord Art. 

 :المهارات الفرعية اآلتية وتشمل على :الفهارس والمراسالت
o .إنشاء فهرس 

o .إنشاء قوائم المراسالت 

o دمج المراسالت. 

 MS Excelقائمة المهارات المطلوبة في برنامج 
 وتشمل على المهارات الفرعية التالية: :MS Excelالعمليات األساسية في برنامج 

o .التعامل مع واجهة البرنامج 

o .ملف جديد 

o .التعامل مع الخاليا 

o .إضافة عنوان وتوسيطه عبر الخاليا 

o الخ(. -تاريخ  –رقم  -تحديد نو  البيانات المدخلة)نص ... 

o إدخال البيانات في الحقول لتكوين جدول. 

o .دمج الخاليا 

o .تحرير البيانات وتغيير نو  وحجم الخط 

 :المهارات الفرعية اآلتية وتشمل على :الصيع والدوال
o .التعامل مع المعادالت 

o   استخدام دالة الجمعSum. 

o  استخدام دالة المعدلAverage. 

o استخدام دالة الضرب .)*( 

o .الجمع والطرح لعدد من الخاليا 

o   استخدام دالةMax  أوMin . 

o  استخدام دالة Count. 
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 :تيةاآلالمهارات الفرعية  وتشمل على :المخططات
o  إنشاء أنوا  مختلفة من المخططات لتمثيل بيانات ورقة العمل مثل المخططات العمودية

 والمخططات الدائرية.

o .تنسيق/تحرير المخطط: إضافة عناوين للمحاور, تغيير الحجم واأللوان 

o .تغيير نو  المخطط 

o المخطط. حذف 

 لكتروني في بيئة التعلم القائم على الويب:تصميم التعليمي ألنماط التعلم ال ال

المالئمة لبيئة التعلم  التعليميعديد من نماذج التصميم الطال  على باال قام الباحث
(، 2002ونموذج )عبد اللطيف الجزار، (Carey and Dick,2001)مثل: نموذج  اإللكتروني

، (Morrison, Ross and Kemp, 2004)(، ونموذج 2003)محمد عطية خميس، ونموذج
( ، 2008، الشرقاوي (، ونموذج )محمد رفعت وجمال 2006مصطفى على،  فتحيونموذج )أكرم 

لكتروني ( لتصميم أنماط التعلم اإل2003يس )وقد قام الباحث باختيار نموذج محمد عطية خم
  .الويب التعلم القائم علىات حاسوبية في بيئة المتزامن وغير المتزامن لمقرر مهار 

من النماذج الوافية  (2003عام ) فيقدمه  الذي( 2003)نموذج محمد خميس  حيث يعتبر       
منذ بداية  اأجنبيً  اعمقة وتحليله لثالثة عشرة نموذجً بعد دراسته المت  للتصميم التعليمي، توصل إليه

 ىعل تشتمل التي الشاملة النماذج من النموذج هذا حيث يعد, رالسبعينات إضافة إلى نموذج الجزا
ذلك,  غير الواقع في أنه إال ،ًياخط يبدو أنه رغم ميالتعلي والتطوير التصميم عمليات جميع

 والتعديل والرجع البنائي التقويم عمليات طريق عن المكونات، جميع بين واضحة فيه فالتفاعلية
 .(1بالشكل رقم ) موضح هو كما مراحل خمس من النموذج هذا ويتكون  ,المستمر والتحسين
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                           التعليمي والتطوير التصميم خميس( نموذج ) محمد عطية (1) شكل            
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وتتضمن تحليل المشكلة وتقدير الحاجات، وتحليل المهمات التعليمية وخصائص  التحليل: -1
 بشأن الحل.  النهائيالمتعلمين وسلوكهم المدخلى والموارد والقيود، ثم اتخاذ القرار 

: تهدف إلى وضع شروط ومواصفات مصادر التعلم وعملياته، وتشمل تصميم التصميم  -2
ونمط  ستراتيجيات التعليم والتعلم والتفاعالت التعليمية،األهداف وأدوات القياس، والمحتوى وا

ستراتيجيةالتعليم وأساليبه   .التعليم العامة واختيار المصادر ووصفها واط

وهى تحويل الشروط والمواصفات التعليمية إلى منتجات تعليمية كاملة وجاهزة  التطوير: -3
 البنائيلالستخدام، وتشمل إعداد السيناريوهات والتخطيط لإلنتاج، ثم اإلنتاج الفعلي والتقويم 

 .الميداني النهائي، والتقويم النهائيوالتشطيب واإلخراج 

 اوجمع البيانات ومعالجتها إحصائيً نات كبيرة، : ويتم من خالل تطبيق المنتج على عيالتقويم  -4
والمراجعات  ,وتحليلها ومناقشتها وتفسيرها، وتحديد مواطن القوة والضعف، والقيام بالتعديالت

 المطلوبة، واتخاذ القرار بشأن االستخدام أو المراجعة، وتسجيل حقوب الملكية. 
المنتج، والترويج له، وتبنيه، وتوظيفه : وذلك باإلعالن عن النشر واالستخدام والمتابعة -5

 .واستخدامه، ومتابعته ودعمه وتطويره باستمرار
لكتروني المستخدمة في لنموذج في تصميم أنماط التعلم ال وفيما يلي إجراءات استخدام ا

 دراسة:ال
 التحليل:أواًل: مرحلة 

أداء الطلبة  مستوى  المشكلة في الضعف العام في تم تحديد تحليل المشكلة وتقدير الحاجات: -1
للمهارات الحاسوبية وذلك من خالل مالحظة أداء الطلبة في المساقات المعتمدة على المهارات 
الحاسوبية, لذلك تكمن الحلول في البحث عن طرب جديدة للتعلم لتكون بديلة عن الطرب 

في بيئة التعلم  لكتروني )المتزامن, غير المتزامن(تكمن في استخدام أنماط التعلم اإلالتقليدية 
 القائم علي الويب لتتناسب مع حاجات الطلبة ومستوياتهم المعرفية.

المهمات التعليمية العامة في الجوانب المعرفية واألدائية تمثلت تحليل المهمات التعليمية:  -2
 وهي كتالي: للمهارات الحاسوبية المحددة بالدراسة

o  مع المستندات.المهمة األولي: التعامل 

o لثانية: تنسيق النص والفقرة.المهمة ا 

o :التعامل مع الجداول. المهمة الثالثة 
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o :التعامل مع الصور والرسوم التوضيحية. المهمة الرابعة 

o :الفهارس والمراسالت.التعامل مع  المهمة الخامسة 

o :العمليات األساسية في برنامج  المهمة السادسةMS Excel. 

o :والدوالالصيع التعامل مع  المهمة السابعة.  

o :المخططات.التعامل مع  المهمة الثامنة 

وهم طلبة جامعة األقصى المسجلين تحليل خصائص الطلبة المتعلمين وسلوكهم المدخلي:  -3
م وقد تم تدريبهم علي 2014/2015للفصل الدراسي الثاني من العام حاسوبية لمساب مهارات 

, وأن جميع الطلبة لديهم Moodleالتعلم  إدارةام الكمبيوتر في التعلم عبر نظام مهارات استخد
نفس بيانات الدخول لموقع وهي ( بيانات الدخول لموقع المقرر)اسم الدخول, وكلمة مرور

لكتروني في بة وأنماط التعلم اإلالهتمام الدراسة الحالية باألساليب المعرفية للطل الجامعة, ونظًرا
 :رف علي الخصائص اآلتيةباحث بالتعبيئة التعلم القائم على الويب قام ال

تم تحديد هذه الخصائص من خالل تطبيق اختبار  الخصائص العقلية المعرفية للطلبة: -أ
ألسلوبهم ( لتصنيف الطلبة تبًعا 1998قاوي, األشكال المتضمنة الصورة الجمعية )أنور الشر 

تزامن/غير لكتروني )ماإلدراكي, وافتراض نمط التعلم اإلالمعرفي )مستقل/معتمد( علي المجال 
زمة للتعامل مع أنماط التعلم متزامن( الذي يؤدي إلي تحديد الخصائص العقلية المعرفية الال

القدرة علي و لكتروني, القدرة علي التفاعل والتواصل اإل لكتروني,لكتروني )الدافعية للتعلم اإلاإل
 التعبير عن األفكار, إدارة وقت التعلم(.و اإلدارة الذاتية للتعلم, 

تم التعرف علي هذه  الويب: لتعامل مع بيئة التعلم القائم علىخصائص الطلبة في ا  -ب
من الخصائص من خالل تعامل الطلبة مع مقرر مهارات حاسوبية  عبر الويب حيث تم التأكد 

)التعامل مع الكمبيوتر وتطبيقاته, امتالك كل منهم لبيانات امتالك الطلبة الخصائص اآلتية: 
مكانية إجراء حوار نصي ومحادثة و ب, إمكانية التعامل مع تطبيقات الويب, الدخول عبر الوي اط

لكتروني فعال, القدرة على تحميل ورفع وامتالك كل منهم لبريد إكتابية باستخدام برامج الحوار, 
 الملفات عبر الويب(.
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 تحليل الموارد والقيود المتاحة: -4

الجامعة يسمح للطلبة بالدخول على المقرر وفق وجود مقرر مهارات حاسوبية عبر موقع شبكة  -أ
غير ح الفرصة لكل طالب بالتعلم فردًيا لدوي نمط التعلم بيانات الدخول الممنوحة لهم, وتتا

 .نمتزامال

تزامن من خالل بيئة التعلم لتمثيل نمط التعلم الم تصميم غرف الحوار المباشر كتابًياتم   -ب
المقرر لتمثل نمط التعلم غير  ,نقاش حول موضوعات, وتصميم منتدى الMoodleلكتروني اإل

 .نالمتزام

بالشبكة وتوفير فني متخصص لحل  مبيوتر بالجامعة وهي متصلة جميًعاتم إتاحة معامل الك -ج
 المشكالت التي قد يواجهها الطلبة أثناء االتصال.

 التعليميبشأن الحل  في هذه المرحلة يتم اتخاذ القرار النهائي ل:حاتخاذ القرار النهائي بشأن ال -5
لكتروني وهو استخدام أنماط التعلم اإل, ًً ومناسبة لكل العوامل السابقةاألكثر فعالية وتفضيالا 

 )متزامن,غير متزامن( القائم على الويب في العملية التعليمية. 

ه وتهدف هذ ,استخدام مخرجات مرحلة التحليل تقوم هذه المرحلة على ثانيًا: مرحلة التصميم:
كتروني في بيئة التعلم القائم لمواصفات الخاصة بأنماط التعلم اإلوضع الشروط وال المرحلة إلى
 :تيةاآلاإلجراءات  واشتملت على ,على الويب

ام من الدراسة ألن الهدف الع نظًرا لكتروني:جرائية الستخدام أنماط التعلم ال تحديد األهداف ال -1
 ليب المعرفية, والتفاعل بينهم علىلكتروني, واألساأثر أنماط التعلم اإل الحالية هو التعرف على

أنماط التعلم ت األهداف اإلجرائية الستخدام ثلزيادة التحصيل المعرفي واألداء المهاري, لذا تم
 :لكتروني فيما يأتياإل

 نب المعرفيتنمية الجا فيالمتزامن( غير /لكتروني )المتزامنأثر نمطين للتعلم اإل التعرف على (أ
 طلبة جامعة األقصى بغزة ؟ واألدائي للمهارات الحاسوبية لدى

تنمية الجانب  في المجال اإلدراكي لىع( مستقل/ معتمد) األسلوب المعرفيالتعرف على أثر   (ب
 طلبة جامعة األقصى بغزة ؟ واألدائي للمهارات الحاسوبية لدى المعرفي

( مستقل/ معتمد) لكتروني واألسلوب المعرفياإلأثر التفاعل بين نمطين للتعلم التعرف على  (ج
 طلبة جامعة األقصى بغزة ؟ مهارات الحاسوبية لدىاألدائي لل, الجانب المعرفيعلى 
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اعتمد الباحث في : ةالحالي الدراسةلكتروني المستخدمة في تصميم أدوات أنماط التعلم ال  -2
غير المتزامن( في بيئة /)المتزامن لكتروني على استخدام أدوات التفاعلأنماط التعلم اإلتقديم 

لكترونية  بالقائمين على تصميم المواقع اإل التعلم القائم على الويب, وقد استعان الباحث
أنماط التعلم في بيئة التعلم  بالجامعة في تصميم وتفعيل المنتدى الخاص بالمقرر لتقديم

 وذلك من خالل: Moodleلكتروني  اإل

دخال التوجيهات أو التعليمات  ,مكنه من مراقبة ومتابعة الطلبةتصميم صفحة تحكم للباحث ت -أ واط
لتداخل  سجيل الطلبة بحسب مجموعاتهم منًعاالعامة لجميع الطالب المشاركين, والتحكم في ت

طلبة المجموعات أو إضافة وحذف أي من طلبة المجموعات, وتظهر في هذه الصفحة أسماء 
كل منهم وعدد مرات الدخول والمشاركة, وعرض نتائج الطلبة المشاركين, وتاريخ ووقت دخول 

 الطلبة القبلية والبعدية.

المجموعة الخاصة بها حيث تكتب كل طالبة  ميم صفحة لتسجيل دخول الطالبة إلىتص  -ب
ى زر تم تنقر عل ,بيانات اإلدخال )اسم الدخول, كلمة المرور( الممنوحة لها من قبل الجامعة

أنماط صفحة التعلم التي تسمح لها باستخدام نمط معين ومحدد من  إدخال, فيتم توجيهها إلى
اسة على لكتروني المستخدمة في الدراسة, وهكذا يتم توزيع الطالبات عينة الدر التعلم اإل

 لكتروني المستخدمة.مجموعات أنماط التعلم اإل

دراسة حاسوبية المحددة بالالمهارات والموضوعات التصميم صفحة التعلم الخاصة بعرض  -ج
مبررات دراسة و , ار" تعليمات خاصة بدراسة الموضوعات ووظائف األزر ىالحالية وتحتوي عل

المراجع و الموضوعات ومحتوياتها, األهداف التعليمية لكل موضو , شرح محتوي الموضوعات, 
األنشطة والمهام المطلوب و , ط التعلم المستخدم بحسب كل مجموعةنمو رتبطة بكل موضو , مال

في أثناء دراسة صعوبة  هلكتروني إذا واجهتتصال بالباحث من خالل البريد اإلاالو , تنفيذها
 .المحتوى 

وهي  ,وأثناء إجراء األنشطة ,تصميم أداة التزامن)غرف الحوار الكتابي( أثناء دراسة المحتوي  -د
عبارة عن حوار فوري في نفس الوقت بين الطالبات والباحث, وروعي في التصميم أن تكون 

 ويمكن عرضها كمكون من مكونات إدارة النظام. ,متوافقة مع نظام مودل
غير المتزامن )المنتدى التعليمي الخاص بالمقرر( بحيث يتم تفعيل  التعلمتصميم أداة  -هة

التوجيه أو المساعدة المطلوبة بشكل تفصيلي ومدعم بروابط ومصادر وتقديم اإلرشاد و  ,التفاعل
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الشبكة  مختلفة أو قواعد بيانات دون الحاجة إلي وجود أطراف التفاعل في نفس الوقت على
ويسجل مشاركته, وقد روعي توافق  ,المنتدى في الوقت الذي يناسبه فيقوم الطالب بالدخول إلى

 ظام مودل ليسهل استخدامه من قبل الطالبات.أثناء التصميم مع ن في المنتدى

االلتزام بعناصر المحتوي المحدد في الئحة  تم وتحديد أسلوب عرضه: تصميم المحتوى  -3
الباحث في  توصيف المقررات والتي تلتزم بها الطالبات في مقرر مهارات حاسوبية, وقد راعي

حيث يبدأ بتحليل المهمة أو الهدف العام  ,التتابع الهرمي المنطقي تنظيم عرض هذا المحتوى 
 إلي مهمات أو أهداف فرعية ثم إلي مهام أبسط وهكذا حتى يصل إلي مهمة غير قابلة

 البساطة والوضوح وأن يكون صحيح علميًا. للتحليل, وروعي في صياغة المحتوى 

ة التعلم يتم عرضه من خالل بيئنظرًا ألن المقرر تصميم استراتيجيات التعليم والتعلم:  -4
لكتروني القائم على الويب فإن إستراتيجية التعليم والتعلم هي أسلوب التعلم الفردي والجماعي اإل

في التفاعل وانجاز المهام واالستفادة من أنماط التعلم  وفعااًل  اايجابيً  ابحيث يكون الطالب نشطً 
 المتاحة له. 

 ثالثًا: مرحلة التطوير: 
مقرر مهارات حاسوبية المحددة في الدراسة الحالية  موضوعاتمرحلة إلي إنتاج تهدف هذه ال

 :تزامن وغير المتزامن وذلك كما يأتيفي صورة الكترونية تعتمد على أنماط التعلم االلكتروني الم
والذي  ,اختيار الموضوعات المحددة بالدراسة الحالية والمتضمنة في مقرر مهارات حاسوبية مت (1

نتاجهقام الباحث  عبر موقع الجامعة حيث قام الباحث بمساعدة  ويدرس الكترونًيا بتصميمه واط
وحدة البرمجة والحاسوب في الجامعة بالتحكم في عرض هذه الموضوعات فقط من المقرر 

 دون غيرها لمجموعات الدراسة.

التي تم اختيارها والتحكم فيها من وني المتزامنة وغير المتزامنة و لكتر دراج أدوات التعلم اإلتم إ (2
ديم نمط التعلم قث يتم تفعيل أداة التفاعل المناسبة لتيبح Moodleل نظام إدارة المقرر خال

 المحدد لكل مجموعة.

خاصة بالتعامل مع االختبار  القبلي وأخرى  المعرفيع االختبار إدراج أيقونة خاصة بالتعامل م (3
والتعامل مع الشاشات التعليمات للتفاعل والحصول على البعدي باإلضافة إلي إدراج أزرار 

 والخروج من شاشة عرض الموضوعات.
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  :التقويم: مرحلة رابًعا
وتحليلها ومناقشتها وتفسيرها  اجمع البيانات ومعالجتها إحصائيً  تهدف هذه المرحلة إلى

وتحديد مواطن القوة والضعف, والقيام بالتعديالت والمراجعات المطلوبة, واتخاذ القرار بشأن 
 عينات كبيرة. ىاالستخدام أو المراجعة, وذلك من خالل تطبيق أنماط التعلم عل

 خامسًا: مرحلة النشر واالستخدام والمتابعة: 
 : أ ( النشر : وذلك عن طريق

 .المؤسسة التعليمية فيعالقات شخصية وحميمة مع األفراد والمسئولين العاملين  بناء -1
                                                                    

توضح  ا، عن طريق تقديم معلومات عنهلكتروني المستخدمةبأنماط التعلم اإلالتعريف  -2
مكانياته اومزاياه اخصائصه                                                                  .   اواط

، والتوقعات لكترونيأنماط التعلم اإل، عن طريق تقدم المزيد من المعلومات حول واالقتنا الفهم  -3
                                         .              االصادقة منه

 .                                 لكترونيأنماط التعلم اإليتم تكوين اتجاهات إيجابية حول  وفيها االتجاه، -4

                                                                                        :: ويتضمنالتبنيب( 

 .اوسهولة استخدامه اللتأكد من منافعه لكترونيأنماط التعلم اإل: تجريب التجريب -1

 .كمستحدث جديد اواستخدامه ,أنماط التعلم : وفى هذه الخطوة يقبل توظيفالتأييد والقبول -2

 .التعليمية من قبل األفراد والمؤسسات لكترونيأنماط التعلم اإل: وفيها يتم تبنى التبني -3

المؤسسة  فيبالفعل  ونيلكتر أنماط التعلم اإل ستخدمت: وفيها ذ )التوظيف واالستخدام(ج( التنفي
 .التعليمية

، كجزء بنية النظام القائم فيستقر تو  لكترونيأنماط التعلم اإل: وفيها يتم تثبيت د( التثبيت والدمج
                                                                           .االعتياديمن نشاطه 

 لكترونيألنماط التعلم اإل: حيث تجرى المتابعات المستمرة الذاتيالمتابعة واالستمرار والتجديد  ه(
مكانيات تطويا؛ لمعرفة ردود الفعل عليه خدمة في الدراسة الحاليةالمست ، وهنا المستقبلي رها، واط

 اللمحافظة على بقائه الذاتيالقدرة على التحديث والتجديد  لكترونيأنماط التعلم اإليصبح لدى 
 .خارجيدعم ، دون  اواستمراره
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 الدراسة: أدوات
لكتروني أثر التفاعل بين نمطين للتعلم اإلألن الدراسة الحالية تهدف للكشف عن  انظرً 

 إعداد م  تلك ذ, لطلبة جامعة األقصى بغزة ىوبية لدواألسلوب المعرفي في تنمية المهارات الحاس
 المتمثلة في: دراسةأدوات ال

 (إعداد الباحث )للمهارات الحاسوبية.  معرفيالجانب الاختبار  -1
 (. الجمعية ةالصور  -مقياس األساليب المعرفية ) اختبار األشكال المتضمنة -2
 )إعداد الباحث(بطاقة تقييم لقياس أداء الطلبة للمهارات الحاسوبية.  -3

 المعرفي للمهارات الحاسوبية: الجانب ختباربناء ا: أوالً 
المنهج المقرر لطلبة جامعة األقصى والخاص بمساب مهارات  قام الباحث باالطال  على

المتعلقة بتنمية مهارات الحاسوب في ات ورسائل الماجستير والدكتوراه حاسوبية, والبحوث والدراس
ن أجل األدوات التي استخدمت, م (, بهدف التعرف على(MS Word.MS Excelبرنامجي 

عرفي الذي استخدم في هذه الدراسة حيث مر تصميم الم الجانب ختباراالستفادة منها في بناء ا
 :الختبار المعرفي بالخطوات اآلتيةا
 تحديد الهدف من االختبار:( 1

استهدف االختبار قياس الجوانب المعرفية للمهارات الحاسوبية المتضمنة بمقرر مهارات    
 قصى.بية لطالبات جامعة األحاسو 

 صياغة مفردات االختبار: ( 2
 فردات االختبار في صورة أسئلة موضوعية من نو  االختيار من متعدد.تم صياغة م

 تحديد عدد مفردات االختبار: (4
وروعي في توزيع المفردات  ,( مفردة من نو  االختيار من متعدد50بلع عدد مفردات االختبار)   

تغطيتها لجميع موضوعات مقرر مهارات حاسوبية المقررة في هذه الدراسة, وتم تقدير كل مفردة 
( درجة, ويتم حساب الدرجة الكلية 50بدرجة واحدة فقط, وبالتالي تكون الدرجة الكلية لالختبار )

 المقرر. البة من خالل قاعدة بيانات نظام إدارةلكل ط
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 في االختبار: ةالتقدير الكمي ألداء الطلب (5

أساس درجة واحدة لإلجابة الصحيحة، وال شيء  ، علىرفي االختبا ةتم تقدير مستويات الطلب
 ( درجة.50بلغت ) الختبار الجانب المعرفيلإلجابة الخطأ، وعليه فإن مجمو  الدرجات النهائية 

 إعداد جدول مواصفات االختبار: (5

مفردات االختبار وفق األوزان النسبية لموضوعات مقرر مهارات حاسوبية ومستويات تم توزيع     
مهارات للالمعرفي الجانب  ختبار( يوضح مواصفات ا2األهداف المعرفية المراد تحقيقها, والجدول )

 حاسوبية.ال
 

 (2جدول رقم )
 المعرفي للمهارات الحاسوبيةالجانب ختبار جدول مواصفات ا

 الوزن النسبي مجموع المفردات تطبيق فهم تذكر الموضوعات م
      MS – Wordبرنامج  
 %12 6 3 1 2 التعامل مع المستندات 1
 %18 9 4 2 3 تنسيق النص والفقرة 2
 %14 7 2 3 2 التعامل مع الجداول 3
 %12 6 3 2 1 التعامل مع الصور والرسوم التوضيحية 4
 %6 3 1 1 1 الفهارس والمراسالت 5

      MS – Excelبرنامج  
 %16 8 3 3 2 العمليات األساسية 6
 %14 7 4 2 1 الصيع والدوال 7
 %8 4 2 1 1 المخططات 8

  50 22 15 13 مجمو  المفردات 
 %100  %44 %30 %26 الوزن النسبي 

لطبيعة الموضوعات  نسبة مفردات مستوى التطبيق نظًرا ( ارتفا 2يالحظ من الجدول )
 .أداء المهاراتوالتي تتطلب توظيف المعلومات في  ,المحددة
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 الصورة األولية لالختبار:( 6

صورته األولية,  المعرفي للمهارات الحاسوبية في الجانب ختبارفي ضوء ما سبق تم إعداد ا   
 ليتم إجراء صدب االختبار.( فقرة, 50حيث اشتمل على )

 إجراء التجربة االستطالعية لالختبار:( 7

( طالبة من مجتمع الدراسة األصلي والمتمثل بطالبات 40عدد ) على تم تطبيق االختبار ورقًيا    
تجريبية األصلية والتي اشتملت وهذه العينة غير العينة ال ,جامعة األقصى المسجالت لنفس المساب

 ( طالبة وقد أجريت التجربة االستطالعية لالختبار بهدف:44) على
  االختبار وثباته.التأكد من صدب 

  عينة البحث األساسية. قه إجابة االختبار عند تطبيقه علىتحديد الزمن الذي تستغر 

 .حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار 

 تحديد صدق االختبار:

 للتحقق من صدب االختبار اتبع الباحث الخطوات التالية:  

 صدق المحكمينأواًل: 
ويقصد به أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه, وقد تحقق الباحث من صدب االختبار وذلك 

المناهج وطرب مجموعة من المحكمين المتخصصين في على  في صورته األولية االختباربعرض 
بهدف االستفادة من خبرتهم ومعرفة رأيهم في مفردات االختبار من حيث  علوم الحاسوبالتدريس, و 
علمية واللغوية ومناسبة المفردات للمستويات المحددة, وفي ضوء مالحظات المحكمين, المالئمة ال

 ( فقرة.50ليصبح عدد الفقرات ) قام الباحث بإجراء التعديالت المقترحة من قبلهم

 العلمية ومكان عملهم. ( عدد المحكمين وأسماءهم ودرجتهم4ويوضح الملحق رقم )
 ثانيا: صدق االتساق الداخلي:

عينة استطالعية  خلي لالختبار بتطبيق االختبار علىالتحقق من صدب االتساب الدا جرى 
, وتم حساب معامل ممن درسوا المساب سابًقا ( طالبة, من خارج أفراد عينة الدراسة40مكونة من )

ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات االختبار, والدرجة الكلية لالختبار الذي تنتمي إليه, 
 ( يوضح ذلك:3(, وجدول )SPSS) ذلك باستخدام البرنامج اإلحصائيو 
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 (3) جدول رقم
  معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية له 

 مستوي الداللة معامل االرتباط م مستوي الداللة معامل االرتباط م
 0.01دالة عند  0.612 26 0.01دالة عند  0.512 1

 0.01دالة عند  0.780 27 0.01دالة عند  0.623 2

 0.01دالة عند  0.771 28 0.01دالة عند  0.614 3

 0.01دالة عند  0.581 29 0.01دالة عند  0.524 4

 0.01دالة عند  0.673 30 0.01دالة عند  0.577 5

 0.01دالة عند  0.690 31 0.01دالة عند  0.550 6

 0.01دالة عند  0.750 32 0.01دالة عند  0.573 7

 0.01دالة عند  0.861 33 0.01دالة عند  0.602 8

 0.01دالة عند  0.754 34 0.01دالة عند  0.564 9

 0.01دالة عند  0.860 35 0.01دالة عند  0.720 10

 0.01دالة عند  0.657 36 0.01دالة عند  0.730 11

 0.01دالة عند  0.513 37 0.01دالة عند  0.668 12

 0.01دالة عند  0.574 38 0.01دالة عند  0.609 13

 0.01دالة عند  0.610 39 0.01دالة عند  0.780 14

 0.01دالة عند  0.547 40 0.01دالة عند  0.840 15

 0.01دالة عند  0.547 41 0.01دالة عند  0.620 16

 0.01دالة عند  0.725 42 0.01دالة عند  0.570 17

 0.01دالة عند  0.627 43 0.01دالة عند  0.529 18

 0.01دالة عند  0.740 44 0.01دالة عند  0.621 19

 0.01دالة عند  0.640 45 0.01دالة عند  0.863 20

 0.01دالة عند  0.592 46 0.01دالة عند  0.650 21

 0.01دالة عند  0.668 47 0.01دالة عند  0.594 22

 0.01دالة عند  0.755 48 0.01دالة عند  0.866 23

 0.01دالة عند  0.575 49 0.01دالة عند  0.554 24

 0.01دالة عند  0.670 50 0.01دالة عند  0.527 25

 0.393=  (0.01داللة ) مستوى  وعند  (38) حرية درجة عند الجدولية ر

بالدرجة الكلية لالختبار ارتباًطا ذا داللة جميع الفقرات ترتبط يتضح من الجدول السابق أن 
( , وهذا يؤكد أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من االتساب 0.01داللة ) مستوى إحصائية عند 

 الداخلي
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 ثبات االختبار:

 :تبار استخدم الباحث الطرب اآلتيةللتحقق من ثبات االخ    
 الثبات عن طريق إعادة تطبيق االختبار:

( طالبة, بفاصل 40والمكونة من ) ,تم تطبيق االختبار مرتين على العينة االستطالعية نفسها
زمني مدته ثالثة أسابيع, وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطالبات في التطبيق 

(, وهو معامل ارتباط دال, يدل على أن االختبار 0.84األول ودرجاتهن في التطبيق الثاني فكان )
 يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

 
 حساب زمن أداء االختبار:

 

من تأدية الطالبات لالختبار عن طريق حساب المتوسط الحسابي لزمن تقديم تم حساب ز     
طالبات العينة االستطالعية, فكان زمن متوسط المدة الزمنية التي استغرقها أفرد العينة 

 (:89, 2006)الصادب, قة, وذلك بتطبيق المعادلة اآلتية ( دقي75االستطالعية يساوي )
 

 زمن إجابة الطالبة األولي + زمن إجابة الطالبة األخيرة                           
 متوسط زمن الجابة =  

                                                    2 

( دقيقة, وبذلك تم حساب 90طالبة ) خر( دقيقة, وآ60ن إجابة أول طالبة )حيث كان زم
 ( دقيقة وهو الزمن المناسب ألداء االختبار.90يساوي)الزمن الكلي لالختبار و 

 
 : حساب معامل التمييز ودرجة الصعوبة

 :معامل التمييز

 التمييز بين الطلبة الممتازين والطلبة الضعاف". قدرة االختبار على يقصد به"
 (:334 :1982)أبو لبدة, تية اآلحيث تم حساب معامل التمييز حسب المعادلة 

 دنياعدد الطلبة الذين أجابوا بشكل صحيح من الفئة ال –عدد الطلبة الذين أجابوا بشكل صحيح من الفئة العليا    معامل ا

     عدد أفراد الفئة العليا                                                                                                                   

 = معامل التمييز
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 (4وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار, والجدول)

 يوضح ذلك.
 (4) جدول رقم

 المعرفي للمهارات الحاسوبيةالجانب ختبار ت التمييز لكل فقرة من فقرات امعامال
معامل  م

 الصعوبة
 م

معامل 
 الصعوبة

معامل  م
 الصعوبة

 م
معامل 
 الصعوبة

معامل  م
 الصعوبة

 م
معامل 
 الصعوبة

1 0.65 10 0.47 19 0.67 28 0.38 37 0.65 46 0.64 
2 0.66 11 0.57 20 0.50 29 0.56 38 0.34 47 0.38 
3 0.47 12 0.61 21 0.39 30 0.45 39 0.57 48 0.43 
4 0.54 13 0.37 22 0.41 31 0.50 40 0.42 49 0.57 
5 0.57 14 0.68 23 0.54 32 0.57 41 0.69 50 0.44 
 0.522 المتوسط 0.34 42 0.62 33 0.60 24 0.43 15 0.50 6
7 0.57 16 0.60 25 0.41 34 0.41 43 0.70 
8 0.43 17 0.64 26 0.52 35 0.56 44 0.67 
9 0.49 18 0.62 27 0.40 36 0.47 45 0.43 

( 0.70 -0.34)تراوحت بينمييز لفقرات االختبار ويتضح من الجدول السابق أن معامل الت       
(, وعليه تم قبول جميع فقرات االختبار, حيث كانت في الحد المعقول من 0.522) بمتوسط بلع

 (.0.70  -0.30)   يتراوح بينياس والتقويم والذي التمييز حسب ما يقدره المختصون في الق
 معامل الصعوبة:

" النسبة المئوية خرعلى الفقرة, أو بمعني آ إجابة خاطئة اويقصد به نسبة الطلبة الدين أجابو        
 للراسبين في االختبار" .

 
 

 (: 334: 1982أبو لبدة,  )الصعوبة من خالل المعادلة اآلتية وتم حساب معامل 
    عدد الذين أجابوا إجابة خاطئة                              

 عدد الذين حاولوا اإلجابة                                
( 5وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار, والجدول)

 يوضح ذلك:
 

 معامل الصعوبة =  
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 (5) جدول                                   
 المعرفي للمهارات الحاسوبية الجانب معامالت الصعوبة لكل فقرة من فقرات اختبار

معامل  م
 الصعوبة

 م
معامل 
 الصعوبة

معامل  م
 الصعوبة

 م
معامل 
 الصعوبة

معامل  م
 الصعوبة

 م
معامل 
 الصعوبة

1 0.31 10 0.34 19 0.55 28 0.48 37 0.40 46 0.32 
2 0.48 11 0.50 20 0.61 29 0.60 38 0.51 47 0.37 
3 0.43 12 0.66 21 0.40 30 0.47 39 0.67 48 0.40 
4 0.32 13 0.34 22 0.41 31 0.60 40 0.56 49 0.51 
5 0.52 14 0.47 23 0.37 32 0.33 41 0.44 50 0.49 
 0.462 المتوسط 0.49 42 0.37 33 0.42 24 0.38 15 0.67 6
7 0.52 16 0.51 25 0.45 34 0.35 43 0.46 
8 0.34 17 0.57 26 0.34 35 0.43 44 0.40 
9 0.50 18 0.50 27 0.61 36 0.62 45 0.31 

( 0.67 – 0.31ويتضح من الجدول السابق أن معامالت الصعوبة قد تراوحت بين )       
(, وعليه تم قبول جميع فقرات االختبار, حيث كانت في الحد المعقول من 0.462بمتوسط بلع )

 (.0.70 – 0.30)الصعوبة, حسب ما يقدره المختصون في القياس والتقويم وهو يقع ما بين 
 الصورة النهائية لالختبار: ( 8

 االختبار في صورته النهائية جاهًزاأصبح  وثباتهفي ضوء التحقق من صدب االختبار        
 ( فقرة  لكل فقرة درجة واحدة. 50)  للتطبيق على عينة البحث الحالي حيث تكون من

 الجمعية(. ةالصور  -المتضمنة: مقياس األساليب المعرفية )اختبار األشكال ثانًيا
 (.1988وترجمةة أنور الشرقاوي وسليمان الشيخ ) ,(Witkin, et al) رينةن وآخةلة وتك       
يستخدم في قياس بعد االعتماد مقابل االستقالل عن وهو من االختبارات اإلدراكية, الذي        

 المجال اإلدراكي. ويتكون االختبار من ثالثة أقسام:
لمفحوص ويتكون من سبع فقرات سهلة, والقسم ألول للتدريب, وال تحسب درجته في تقدير ااالقسم 

الثالث يتكون من تسع فقرات أيًضا القسم الثاني يتكون من تسع فقرات متدرجة في صعوبتها, و 
 وهو مكافئ للقسم الثاني من االختبار. متدرجة في الصعوبة,

كل معقد يتضمن الفقرات في األجزاء الثالثة عبارة عن شوجدير بالقول أن كل فقرة من        
 , ويتطلب من المفحوص أن ياعلم بقلم الرصاص على حدود هذا الشكلداخله شكاًل بسيًطا معيًنا

وعي في تنظيم االختبار أال يستطيع المفحوص رؤية الشكل البسيط والشكل المعقد وقد را  البسيط,
 الذي يتضمنه في وقت واحد.
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الزمن  , ولذلك يجب االلتزام بدقةspeed testاالختبار هو من اختبارات السرعة و        
ويستغرب إجراء االختبار كله مع شرح طريقة اإلجابة وقراءة  المخصص إلجراء كل قسم منه,

التعليمات نصف ساعة, أما زمن اإلجابة على أجزاء االختبار فهو دقيقتان للقسم األول وخمس 
وخمس دقائق للثالث, وتعتبر إجابة المفحوص على كل فقرة صحيحة إذا  دقائق للقسم الثاني

عاده فال استطا  أن يوضح جميع حدود الشكل البسيط المطلوب, أما الشكل الذي لم يحدد جميع أب
ْتعطى درجة واحدة عن كل فقرة إجابتها صحيحة, وتجمع درجات المفحوص عن  يعتبر صحيًحا, وا

ط لتحصل على درجة المفحوص في االختبار, وتكون الدرجة النهائية القسمين الثاني والثالث فق
وكلما  ,درجة يحصل عليها المفحوص إذا أجاب إجابات صحيحة على جميع الفقرات 18لالختبار 

الحاصل المجال اإلدراكي, حيث يصنف التلميذ  االستقالل عن ادت درجة الفرد أصبح أميل إلىز 
   . إدراكًيادرجة فأكثر مستقاًل  11, والطالب الحاصل على كًيادرجات فأقل معتمًدا إدرا 10على 

 (1989شيخ, ) الشرقاوي وال                                                                    
وقد أجريت بعض الدراسات لتقييم صدب االختبار بصورته األجنبية, تم فيها استخدام محك        

ات األخرى التي يشيع استخدامها في قياس االستقالل اإلدراكي مثل اختبار خارجي من االختبار 
اختبار تعديل الجسم", وقد تم حساب معامالت االرتباط بين الصورتين الفردية واإلطار" رالمؤش

 ( بالنسبة لعينة الطالب0.82والجمعية لالختبار, وكان معامل االرتباط بين نتائج االختبارين)
أما ثبات االختبار في صورته األجنبية فقد تم تقييمه على عينة  ( بالنسبة لعينة الطالبات,0.63و)

إناث(, وقد بلغت قيمة الثبات باستخدام طريقة  97ذكور,  80من الجنسين ) ( طالًبا177)من 
( في حالتي الذكور واإلناث. أما في صورته العربية, فقد طبق على 0.82براون) -سبيرمان

وقد بلع عدد عينة  عة بكلية التربية جامعة الزقازيق,جموعتين من طلبة وطالبات السنة الرابم
طالبة, وقد بلغت قيمة معامل الثبات بالنسبة لعينة  52طالبًا, وعدد الطالبات  113الطالب 

مة وبالنسبة لعينة البنات بلغت قي ( بطريقة جتمان,0.75) ن براون, و( بطريقة سبيرما0.76البنين)
 .مقبول للثبات ( باستخدام المعادلتين وهو مستوى 0.78معامل الثبات )

 (.1989 ,)الشرقاوي و الشيخ 
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 :للمهارات الحاسوبية تقييم الجانب األدائي بطاقةإعداد : ثالًثا
وذلك لقياس أداء  ،فقرة( 50مكونة من )في ضوء أهداف الدراسة أعد الباحث بطاقة تقييم        

من تلك المهارات, وقد  تمكن الطالبات  التي تضمنتها الدراسة لتحديد مدى عينة الدراسة للمهارات
 :تاليةالخطوات مر إعداد بطاقة التقييم بال

 :تحديد الهدف العام من البطاقة -1

لقياس أداء عينة إلى استخدامها كمقياس صادب وثابت قدر اإلمكان التقييم تهدف بطاقة        
 . الحاسوبية المطلوبة مهاراتلل الدراسة 

 :بطاقة التقييم محتوى تحديد  -2

عدد من المهارات الفرعية  تحليل المهارات الحاسوبية الرئيسة إلىالبطاقة ب تم تحديد محتوى        
المكونة لها وترتيبها في صورة عبارات سلوكية يمكن مالحظتها من خالل أداء أفراد عينة الدراسة, 

 وقد حرص الباحث عند إعداد البطاقة أن:
 .لهدف إجرائي تم تحديده مسبًقا قيس كل عبارة سلوًكا محدًدا وفًقات -أ

 تشمل كل عبارة على هدف سلوكي واحد.  -ب

 .العبارات واضحة ودقيقة لغوًيا وعلمًيا وفنًيا كون ت  -ت

 تبدأ العبارات بفعل سلوكي في زمن المضار .  -ث

 وقد اقتصرت بطاقة التقييم للمهارات الحاسوبية على المهارات التالية:

 :MS Wordأواًل: بالنسبة لبرنامج 
 .فرعية ات( مهار 6التعامل مع المستندات ويتبعها عدد ) -أ

 .فرعية اتمهار  (9تنسيق النص والفقرة  ويتبعها عدد )  -ب
 .فرعية ات( مهار 7التعامل مع الجداول  ويتبعها عدد )  -ت

 فرعية. ات( مهار 6التعامل مع الصور والرسوم التوضيحية ويتبعها عدد ) -ث

 فرعية. ات( مهار 3التعامل مع الفهارس والمراسالت ويتبعها عدد ) -ج

 :MS Excelثانيا: بالنسبة لبرنامج 
 ( مهارة فرعية.8التعامل مع العمليات األساسية في البرنامج ويتبعها عدد ) -أ

 ( مهارة فرعية. 7التعامل مع الصيع والدوال ويتبعها عدد )  -ب

 ( مهارة فرعية.4التعامل مع المخططات ويتبعها عدد )  -ت



132 
 

 :لبطاقة التقييمإعداد الصورة األولية  -3

وما يتفر  عنها من  ة, وذلك بتحديد المهارات الرئيسالتقييمتم إعداد الصورة المبدئية لبطاقة        
(, ولقد حدد الباحث ثالثة مستويات من أجل تقدير أداء 1)انظر ملحق رقم مهارات فرعية, 

وهذه المستويات هي )بدرجة قليلة, بدرجة متوسطة, بدرجة كبيرة( حيث  ,)عينة البحث( الطالبات
دير لكل مستوي من المهارة, وكما تم تحديد تق ستوى ( أمام مxيقوم الباحث بوضع عالمة )

 ( يبين التقدير الكمي لبطاقة التقييم.3جدول رقم ) مستويات األداء,
 (6جدول رقم )
 تقييم الجانب األدائييوضح التقدير الكمي لبطاقة 

 بدرجة كبيرة بدرجة متوسطة بدرجة قليلة األداء مستوى 
 3 2 1 التقدير الكمي

وبالتالي قياس أدائها والحكم  ,ويتم حساب المجمو  الكلي للدرجات التي تحصل عليها الطالبة   
 .x 50  =150 3على مستوي أدائها المهاري حيث تكون الدرجة الكلية للبطاقة 

 :التقييمصدق وثبات بطاقة  -4
 :ت بطاقة التقييم على الوجه اآلتيقام الباحث بالتأكد من صدب وثبا

 االستطالعية لبطاقة التقييم:التجربة  -

بعد إعداد بطاقة التقييم في صورتها األولية, قام الباحث بتطبيق البطاقة على عينة استطالعية    
( طالبة من طالبات جامعة األقصى, وقد أجريت التجربة االستطالعية لبطاقة 40مكونة من )
 التأكد من صدب بطاقة التقييم وثباتها.التقييم بهدف 

 تحديد صدق بطاقة التقييم أواًل:
 بطريقتين: تحقق الباحث من صدب بطاقة التقييمتم 

 صدق المحكمين: -أ

بعض  منمجموعة من المحكمين,  في صورتها األولية علىحيث تم عرض البطاقة        
 لتأكد من ل ,وتكنولوجيا التعليم والمناهج وطرب التدريس األساتذة المتخصصين في مجال الحاسوب

وصف األداء المراد مالحظته, وسالمة  ودقة كل عبارة على ,العملي للمهارات صحة المحتوى 
 موضوعات مساب مهارات حاسوبية. وارتباطها بأهداف ومحتوى  الصياغة اللغوية لعبارات البطاقة,
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وقد حصل الباحث على بعض اآلراء والمقترحات, وفي ضوء ذلك قام الباحث بإعادة تعديل    
( فقرة, 50) وصياغة بعض الفقرات للوصول إلي الصورة النهائية ليصبح عدد فقرات بطاقة التقييم

 (3)انظر ملحق رقم  حيث أصبحت بطاقة التقييم في صورتها النهائية جاهزة لالستخدام.
 صدق االتساق الداخلي:  -ب

( صدب االتساب الداخلي بأنه" التجانس في أداء الفرد من فقرة 72:1982ويعرف )أبو لبدة,        
 آلخري, أي اشتراك جميع الفقرات في قياس خاصية معينة من الفرد".

راد ( طالبة, من خارج أف40استطالعية مكونة من ) عينة وقد تم تطبيق بطاقة التقييم على       
وأجريت العمليات اإلحصائية, وقد قام الباحث بإيجاد صدب االتساب الداخلي عن  عينة الدراسة,

ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات بطاقة التقييم, والدرجة الكلية  طريق حساب معامل
كما في وكانت النتيجة (, SPSSللبطاقة التي تنتمي إليها, وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي)

 (.7الجدول رقم)
 (7) جدول رقم

 والدرجة الكلية له ة كل فقرة من فقرات بطاقة التقييممعامالت االرتباط بين درج
 قيمة معامل االرتباط معامل االرتباط م قيمة معامل االرتباط معامل االرتباط م
 0.01دالة عند  0.67 2 0.01دالة عند  0.78 1

 0.01دالة عند  0.85 4 0.01دالة عند  0.87 3

 0.01دالة عند  0.61 6 0.01دالة عند  0.93 5

 0.01دالة عند  0.79 8 0.01دالة عند  0.71 7

 0.01دالة عند  0.91 10 0.01دالة عند  0.86 9

 0.01دالة عند  0.73 12 0.01دالة عند  0.79 11

 0.01دالة عند  0.83 14 0.01دالة عند  0.76 13

 0.01دالة عند  0.72 16 0.01دالة عند  0.82 15

 0.01دالة عند  0.80 18 0.01دالة عند  0.87 17

 0.01دالة عند  0.77 20 0.01دالة عند  0.66 19

 0.01دالة عند  0.79 22 0.01دالة عند  0.79 21

 0.01دالة عند  0.87 24 0.01دالة عند  0.77 23

 0.01دالة عند  0.70 26 0.01دالة عند  0.88 25

 0.01دالة عند  0.93 28 0.01دالة عند  0.83 27

 0.01دالة عند  0.80 30 0.01دالة عند  0.70 29

 0.01دالة عند  0.91 32 0.01دالة عند  0.72 31
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 0.01دالة عند  0.69 34 0.01دالة عند  0.90 33

 0.01دالة عند  0.89 36 0.01دالة عند  0.75 35

 0.01 دالة عند 0.85 38 0.01دالة عند  0.79 37

 0.01دالة عند  0.70 40 0.01دالة عند  0.89 39

 0.01دالة عند  0.88 42 0.01دالة عند  0.81 41

 0.01دالة عند  0.77 44 0.01دالة عند  0.92 43

 0.01دالة عند  0.63 46 0.01دالة عند  0.71 45

 0.01دالة عند  0.71 48 0.01دالة عند  0.83 47

 0.01دالة عند  0.90 50 0.01دالة عند  0.75 49

 0.393=  (0.01داللة ) مستوى  وعند  (38) حرية درجة عند الجدولية ر    
      

الداللة  دالة إحصائيا عند مستوى  الجدول السابق نجد أن جميع أبعاد بطاقة التقييم        
 (, وجميعها قيم عالية وقوية تدل على صدب بطاقة التقييم.0.01)

 بطاقة التقييم:حساب ثبات ثانيا: 

وباستخدام البرنامج  ,عينة الدراسة االستطالعية في ضوء تطبيق البطاقة على       
( وهي 0.86تم حساب معامل االتساب الداخلي ألفا حيث بلع معامل الثبات )  SPSSاإلحصائي

 قيمة مقبولة ألغراض الدراسة الحالية.

, كماقيم ثان  له  خرباالشتراك مع زميل آ وذلك ,ا قام الباحث بحساب ثبات بطاقة التقييمكم      
( طالبة 40) بعض أفراد المجتمع األصلي وعددهن على البطاقة بصورة مبدئية علىبتطبيق وذلك 

معالجة النتائج وذلك من  من خارج عينة البحث, وبعد أن رصدت الدرجات في بطاقة التقييم تم
 , كما يلي:Cooperاالتفاب واالختالف بين الباحث وزميله باستخدام معادلة  خالل مدى

 
 مرات االتفاب                 عدد                                        

 عدد مرات االتفاب + عدد مرات عدم االتفاب                         
 

 ( مما يدل على أن بطاقة التقييم تتمتع بدرجة عالية من الثبات.88,65االتفاب )حيث بلغت نسبة 
 
 
 

 X   100 ثبات المقيمين =
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 :تقييمالصورة النهائية لبطاقة ال -5

جراء التعديالت الالزمة أصبحت البطاقة في صورتها         بعد حساب صدب وثبات البطاقة واط
 النهائية صالحة للتطبيق على عينة الدراسة الحالية.

 إجراء التجربة:

 التطبيق القبلي ألدوات الدراسة:

قبلًيا تم تطبيق كل من اختبار التحصيل المعرفي وبطاقة تقييم األداء على الطلبة عينة الدراسة 
غير لتعلم المتزامن, مجموعة التعلم مجموعة ا) بهدف التعرف على مدي تكافؤ المجموعات 

افة إلي داللة الفروب بين المجموعات, األساسية للدراسة, باإلضالتجربة متزامن( وذلك قبل إجراء ال
 وذلك لتحديد أسلوب التحليل اإلحصائي المناسب.

 One Way Analysis of Variance " وقد تم استخدام أسلوب تحليل التباين أحادي االتجاه

" للتعرف على داللة الفروب بين المجموعات وذلك بالنسبة للمتوسطات واالنحرافات المعيارية, 
 ( يوضح نتائج التحليل اإلحصائي لدرجات التطبيق القبلي ألدوات الدراسة.8والجدول )

 

 

الجانب األدائي للمهارات  المعرفي وبطاقة تقييم الجانبنتائج التطبيق القبلي لكل من اختبار  (8جدول )  
 لمجموعات الدراسة قبلًيا الحاسوبية

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع  متوسط
 المربعات

 قيمة

 ف

الداللة 
 الحصائية

اختبار التحصيل 
 المعرفي

 9.09 1 9.09 بين المجموعات

1.36 
0.714 

 غير دالة
 66.60 42 2797.45 داخل المجموعات

  43 2806.54 المجموع

 بطاقة التقييم

 44.55 1 44.55 بين المجموعات

0.086 
0.770 

 غير دالة
 508.69 42 21365.00 داخل المجموعات

  43 21409.00 المجموع
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بين متوسطات درجات طلبة  إحصائياً  عدم وجود فروب دالة (8) رقم الجدول من يتضح
قبلي ألدوات الدراسة, مما يدل تطبيق الالدرجة الكلية لل غير متزامن( في/مجموعات الدراسة )متزامن

 .تجربة الدراسةمجموعات قبل البدء في تنفيذ التكافؤ  على

 خطوات تنفيذ الدراسة:

 والدراسات السابقة المتعلقة بموضو  الدراسة. ,األدب التربوي  االطال  على (1

 طلبة جامعة األقصى كمتطلب إجباري. حاسوبية المقرر على مساب مهارات تحليل محتوى  (2

 . MS Word , MS Excelإعداد قائمة بالمهارات الحاسوبية المطلوبة في برنامج (3

غير المتزامن( في بيئة التعلم لكتروني)المتزامن/تصميم التعليمي ألنماط التعلم ال ال (4
 القائم على الويب.اللكتروني 

 اد أدوات الدراسة والتي تمثلت فيإعد (5

 الحاسوبية.للمهارات المعرفي الجانب ختبار ا -أ

 (.1989أنور الشرقاوي, سليمان الخضري,  اختبار األشكال المتضمنة الصورة الجمعية ) -ب

 وذلك لقياس أداء الطالبات للمهارات الحاسوبية. الجانب األدائي بطاقة تقييم -ت

والمسجالت لمساب  ,من طالبات جامعة األقصى لدراسةتم اختيار عينة ا :دراسةاختيار عينة ال (6
 ( طالبة.44( والبالع عددهن )2015-2014 )مهارات حاسوبية للفصل الدراسي الثاني 

استخدم الباحث التصميم التجريبي المعروف باسم التصميم  :دراسةللالتصميم التجريبي  (7
وهو أنماط التعلم  لاألو: ّلينن مستقمتغيري ألن متغيرات الدراسة تشمل ًرا( نظ2x2) العاملي

 وهو األسلوب المعرفي وله مستويان. والمتغير الثانيوله مستويان, 

 

تأثير أنماط التعلم لتحديد  ات التابعة:تحديد تأثير متغيرات البحث المستقلة على المتغير  (8

 ,على المتغيرات التابعة معتمد()مستقل/ متزامن( واألسلوب المعرفي  غير متزامن/اإللكتروني )

 :عل قام الباحث باإلجراءات اآلتيةوتحديد أثر التفا

 التطبيق القبلي ألدوات الدراسة للتأكد من تكافؤ المجموعات. -أ

تنفيذ تجربة الدراسة عن طريق التمهيد لتجربة البحث, وتوفير التجهيزات واإلمكانات,   -ب
 وتهيئة مجموعات الطالبات للدخول على موقع المقرر, تم متابعة تنفيذ تجربة الدراسة.
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 التطبيق البعدي ألدوات الدراسة. -ج
 ها وتفسيرها.التحليل اإلحصائي لنتائج الدراسة واختبار صحة الفروض  ومناقشت -د 

            . الدراسةتقديم توصيات ومقترحات ( 9

  األساليب الحصائية المستخدمة في الدراسة:

 في هذه الدراسة: اآلتيةاإلحصائية  بتم استخدام األسالي   

 معادلة جتمان للتجزئة النصفية, وذلك لحساب معامل الثبات بالنسبة الختبار الجانب المعرفي. -1

بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات اختبار الجانب المعرفي للمهارات معامل ارتباط  -2
 الحاسوبية, والدرجة الكلية  لالختبار.

معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من بطاقة تقييم الجانب األدائي للمهارات  -3
 الحاسوبية, والدرجة الكلية  للبطاقة.

" للتعرف على  One Way Analysis of Variance أسلوب تحليل التباين أحادي االتجاه" -4
داللة الفروب بين المجموعات وذلك بالنسبة للمتوسطات واالنحرافات المعيارية, وذلك للتأكد من 

 تكافؤ المجموعات.

" للتعرف على  Two Way Analysis of Variance أسلوب تحليل التباين ثنائي االتجاه" -5
داللة الفروب بين نمطي التعلم اإللكتروني )متزامن/غير متزامن( واألسلوب المعرفي )مستقل/ 

 , والتفاعل بينهما,الجانب المعرفي والجانب األدائي للمهارات الحاسوبيةكل من  علىمعتمد( 
وطبًقا لمتغيري  مع تحليل نتائج مجموعات الدراسة بالنسبة للمتوسطات, واالنحرافات المعيارية,

 الدراسة الحالية

 



 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة وتفسيرها

 اإلجابة عن السؤال األول 
 اإلجابة عن السؤال الثاني 
 اإلجابة عن السؤال الثالث 
 اإلجابة عن السؤال الرابع 
 اإلجابة عن السؤال الخامس 
 توصيات الدراسة  
 مقترحات الدراسة 
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة وتفسيرها

 
الباحث في هذا الفصل أهم النتائج التي توصل إليها بناًء على المعالجات  تناول

 ,المعرفي الجانب ختبارعه وتحليله من بيانات من خالل ااإلحصائية التي أجريت على ما تم جم
               ة, وكذلك قياس األساليب المعرفية                          الجانب األدائي للمهارات الحاسوبي وبطاقة تقييم

 الصور الجمعية(. –اختبار األشكال المتضمنة )
 اإلجابة عن أسئلة الدراسة وعرض نتائج الدراسة وتفسيرها والتوصيات:

 اإلجابة عن السؤال األول:

 تنميتها لدى الطلبة الدارسينما المهارات الحاسوبية المراد  "ينص السؤال األول على: 
 " لمساق مهارات حاسوبية في جامعة األقصى بغزة

لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بتحليل المحتوي وتحديد المهارات الحاسوبية 
( ومن تم عرضها في صورتها األولية إجباري  المتضمنة في مقرر مهارات حاسوبية )متطلب جامعة

ريس بغرض التحكيم حتى أصبحت على مجموعة من المختصين في الحاسوب والمناهج وطرق التد
 (.1) رقم قفي صورتها النهائية, انظر ملح

 :اإلجابة عن السؤال الثاني

غير  لكتروني )متزامن/نماط التعلم اإليمي أل" ما التصميم التعلعلى: ينص السؤال الثاني
 متزامن( في بيئة التعلم القائم على الويب".

للدكتور  نموذج للتصميم والتطوير التعليمي باختياروقد تمت اإلجابة عن هذا السؤال 
 .تطبيق جميع خطواته في الفصل الرابع (, وتم2003) محمد عطية خميس
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 :خامسلا إلى الثالثاألسئلة من  اإلجابة على

 المعرفي للمهارات الحاسوبية وتفسيرها: بالجانبعرض النتائج الخاصة  -1

 المعرفي للمهارات الحاسوبية: جانبلاإلحصاء الوصفي الخاص با -أ

المعرفي للمهارات الحاسوبية, وذلك  لجانببالنسبة ل مجموعات الدراسةتم تحليل نتائج 
( يوضح 9) بالنسبة للمتوسطات واالنحرافات المعيارية, وطبقًا لمتغيري الدراسة الحالية, وجدول

 نتائج هذا التحليل.
 (9) جدول

لكل من الحاسوبية الجانب المعرفي للمهارات لدرجات التطبيق البعدي الختبار المتوسطات واالنحرافات المعيارية 
 نمطي التعلم اإللكتروني واألسلوب المعرفي

 المجموعة
 األسلوب المعرفي

 المجموع
 معتمد مستقل

 نمط التعلم

 متزامن

 43.22 44.90 41.54 م

 3.27 2.84 3.69 ع

 22 11 11 ن

 غير متزامن

 37.87 34.75 41.00 م

 3.20 3.45 3.69 ع

 22 8 14 ن

 المجموع

 40.55 39.82 41.27 م

 3.23 3.14 3.32 ع

 44 19 25 ن

المعرفي لجانب بالنسبة ل اإلحصاء الوصفي لمجموعات الدراسة( نتائج 9)يوضح جدول 
 المتزامن لكترونيمتوسط درجات طلبة نمط التعلم اإل ارتفاعحيث يتضح الحاسوبية,  للمهارات

 المعرفي للمهارات الحاسوبية متزامن في الجانبالغير لكتروني مقارنة بنمط التعلم اإلبال (43.22)
المعرفي بالنسبة للمتغير  الجانب, كما يالحظ وجود فرق واضح بين متوسطي درجات (37.87)

المجال  علىالية, وهو األسلوب المعرفي )مستقل/ معتمد( المستقل الثاني موضع الدراسة الح
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بالمقارنة بالطلبة  (41.27) اإلدراكي حيث يتضح ارتفاع متوسط درجات الطلبة المستقلين
 المعرفي للمهارات الحاسوبية. الجانبعلى المجال اإلدراكي في  (39.82) المعتمدين
بالمقارنة بالطلبة ( 44.90)ارتفاع متوسط درجات الطلبة المعتمدين  إلضافة إلىبا
لكتروني المتزامن, وارتفاع متوسط ي في نمط التعلم اإلعن المجال اإلدراك (41.54) المستقلين

على المجال في نمط التعلم ( 34.75)بالمقارنة بالطلبة المعتمدين  (41.00) الطلبة المستقلين
 غير المتزامن.اإللكتروني 

بعة كما يالحظ من البيانات التي يعرضها الجدول أن اختالف متوسطات المجموعات األر 
(, نمط 41.54) في إطار التفاعل بينها وهي كما يلي: نمط تعلم متزامن مع مستقل بلغ متوسطها

   متزامن مع مستقل بلغ متوسطها ر(, نمط تعلم غي44.90) تعلم متزامن مع معتمد بلغ متوسطها
 (.34.75) (, نمط تعلم غير متزامن مع معتمد بلغ متوسطها41.00) 
 المعرفي للمهارات الحاسوبية وتفسيرها: جانببال الخاصة  االستدالليةعرض النتائج   -ب

وق بين المجموعات تم استخدام " تحليل التباين ثنائي االتجاه" للتعرف على داللة الفر 
 ( يوضح نتائج التحليل ثنائي االتجاه10) والجدول, للمهارات الحاسوبية المعرفي بالنسبة للجانب

 المعرفي واألسلوب المعرفي. جانبلل بالنسبة
 (10) جدول

)مستقل/  )متزامن/غير متزامن( واألسلوب المعرفي لكترونينائي االتجاه بين نمطي التعلم اإل نتائج تحليل التباين ث
 الحاسوبية للمهاراتالمعرفي  الجانب( على معتمد

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيم      
 (ف)

مستوي 
 الداللة

الداللة عند 
α≤ (0.01)  

 دالة 0.00 6702.24 69558.60 1 69558.60 بين المجموعات

 دالة 0.00 29.19 302.94 1 302.94 ) أ ( نمط التعلم االلكتروني

 غير دالة 0.153 2.12 22.02 1 22.02 )ب( األسلوب المعرفي 

 دالة 0.00 23.54 244.34 1 244.34 ب (× ) ) أ (      

 10.37 40 415.13 الخطأ

 

  44 70543.03 المجموع 
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 :النتائج الخاصة باختبار صحة الفروض البحثية

باستقراء نتائج الجدولين السابقين يمكن استعراض النتائج من حيث أثر المتغيرين المستقلين 
 للدراسة, والتفاعل بينهما, في ضوء مناقشة فروض الدراسة اآلتية:

 لفرض األول:ا

بين (  α ≤ 0.01) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الذي ينص على:"     -1
في اختبار الجانب  )متزامن/ غير متزامن(متوسطات درجات طلبة المجموعتين التجريبيتين

 ".   المعرفي البعدي للمهارات الحاسوبية
فرق دال إحصائيًا بين يتضح وجود  ثاني( في السطر ال10)وباستقراء النتائج في جدول    
لمهارات متزامن( في اختبار الجانب المعرفي لغير /متزامن)توسطي درجات المجموعات التجريبية م

( فتبين أن المتوسط األعلى جاء 9ولتحديد اتجاه هذا الفرق تم استقراء الجدول رقم ) الحاسوبية,
, حيث جاء (43.22) المتزامنلكتروني ريبية التي تعرضت لنمط التعلم اإللصالح المجموعة التج

تعرضت  ( أما المجموعة التي43.22المعرفي الخاص بهذه المجموعة ) الجانب متوسط تحصيل
أي أن هناك (, 37.87)المعرفي   تحصيلهاتوسط متزامن فقد جاء ملكتروني غير اللنمط التعلم اإل

إحصائيا لصالح  ق دالةلكتروني على الجانب المعرفي, وأن الفرو ساسي لنمط التعلم اإلتأثير أ
وقبول  الفرض األول من فروض الدراسة يتم رفضلكتروني المتزامن, وبذلك مجموعة التعلم اإل

(  بين α ≤ 0.01) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجدالفرض البديل والذي ينص على" 
الجانب المعرفي اختبار في  )متزامن/غير متزامن( المجموعتين التجريبيتين متوسطات درجات طلبة

ط التعلم اإللكتروني )متزامن/غير التأثير األساسي لنم للمهارات الحاسوبية ترجع إلى البعدي
 لكتروني المتزامن".  ريبية التي تستخدم نمط التعلم اإللصالح المجموعة التجمتزامن( 

 تفسير نتائج الفرض األول:   
لكتروني المتزامن أتاح للطالب إمكانية اإلر هذه النتيجة بأن نمط التعلم ويمكن تفسي 

الحصول على المساعدات والتوجيهات الالزمة لدراستهم بشكل مباشر, وفي نفس الوقت ودون أدني 
أن التواجد الفعلي لطلبة المجموعة في نفس الوقت  حتياجاتهم الفعلية, باإلضافة إلىتأجيل ووفقًا ال
دة على تبادل األفكار واألحاديث الفورية أو حل من غرف حوار ومساعتقدمه  وماعبر الشبكة 

المشكالت التي قد تواجههم, كما أن أوقات الحوار من خالل هذا النمط كانت محددة مسبقًا ومعلن 
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عنها من قبل المدرس, وأن األنشطة والموضوعات في غرف الحوار كانت محددة ومخطط لها 
أخري, فأساليب الحوار المستخدمة تشبه الحوار موضوعات  ال تشتت انتباه وتركيز الطلبة إلىحتى 

بداء  في الواقع الفعلي للقاعات الدراسية ولكن بشكل أكثر تأثيرًا ألنها تشجع الطلبة على الحوار وا 
الرأي وطلب االستفسارات بجرأة وشجاعة وتساعدهم في التغلب على بعض المشكالت مثل الخجل 

شاركين زمالئهم أو مع المعلم. وقد أشار العديد من الم واالنطواء أو الخوف من العالقات سواء مع
أن تعدد وتباين التعليقات والمالحظات من المشاركين ساهم بشكل كبير  في المجموعة المتزامنة إلى

لم أدق تع تعلم, كما ساهم في الوصول إلىللغاية في تعديل العديد من األفكار المتعلقة بموضوع ال
كم االستفادة الكبيرة من تعليقات ومالحظات زمالئهم, خاصة فيما  ىوأسرع وأسهل, باإلضافة إل

متزامن الغير لمشاركين في مجموعة نمط التعلم يتعلق بتنمية بعض المهارات لديهم, بينما أشار ا
عدم االستفادة  تعلم, مما أدي من وجهة نظرهم إلىافتقادهم للتفاعل فيما بينهم طوال فترة ال إلى

وخاصة أن كثير منها كان عليقات والمالحظات المحدودة التي صاحبت تعلمهم, بشكل كبير من الت
توضيح وهذا لم يحدث مما أثر بالسلب على استفادة وفهم المشاركين لتلك التعليقات  بحاجة إلى

والمالحظات, حيث كانت االستجابة لطلبهم واستفساراتهم تتم بعد فترة وليس بشكل مباشر. وتتفق 
أن نمط  ( والتي أشارت نتائجها إلى2015يل,العديد من الدراسات ومنها دراسة )خل هذه النتيجة مع

حصيل و تنمية  مهارات متزامن في التالغير ان أكثر فاعلية من نمط التفاعل التفاعل المتزامن ك
 دراسة أحمد والجزار و الشاعر لكترونية للغة االنجليزية لدي طالب المرحلة اإلعدادية, والقراءة اإل

وجود أثر الختالف نمط التشارك )متزامن, غير متزامن ( لصالح  التي أشارت إلى (2011)
( والتي أشارت 2011راسة شيمي )ودفي إستراتيجية برمجة الثنائيات االفتراضية,   التشارك التزامني

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات التطبيق البعدي للمجموعتين ) نمط متزامن,  إلى
( 2007دراسة جابر)و نمط غير متزامن( في االختبار التحصيلي لصالح مجموعة النمط المتزامن, 

على الويب فاعلية أسلوب التفاعل المتزامن المستخدم في برامج التعلم القائم  والتي أشارت إلى
المهاري متزامنة أو المدمجة في زيادة التحصيل وتحسين معدل األداء الغير بالمقارنة باألساليب 
أن نمط التفاعل المتزامن باستخدام   ( والتي أشارت إلى2009سة الطران )لدي المتعلمين, ودرا

غرف الحوار كان أكثر كان أكثر فاعلية من استخدام أسلوب التفاعل )غير المتزامن والمدمج( في 
 ,Williamsالتحصيل الدراسي واتجاه الطالب نحو استخدام أدوات التفاعل, ودراسة وليامز )

أن نمط التفاعالت المتزامنة يعد من االحتياجات الضرورية في برنامج  ( التي أشارت إلى2004
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التعلم القائم على الويب وأن هذا النمط يسهم بدرجة كبيرة في تحصيل المتعلمين وفي تفاعلهم مع 
 .بعضهم البعض

عدم وجود فرق دال  ى( والتي أشارت إل2013مود وشاهين,وتختلف هذه الدراسة مع دراسة )مح
نمط )التدريب غير درجات نمط )التدريب المتزامن(، وبين متوسط درجات  متوسطيإحصائًيا بين 

ودراسة , لمهارات استخدام اإلنترنت المعرفيالتطبيق البعدى الختبار التحصيل  في المتزامن(
نمط االتصال  ) مجموعةعدم وجود فروق دالة بين متوسطات  والتي أشارت إلى (2010يوسف )
اختبار التحصيل المعرفي في  مجموعة )نمط االتصال غير المتزامن(( ومتوسطات المتزامن
 مهارات االتصال عبر الشبكة لدي طالب تكنولوجيا التعليم.المرتبط ب

 لفرض الثاني:ا

بين (  α ≤ 0.01) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال  الذي ينص على:" -2
 المجموعتينفي  الطلبة المستقلين والطلبة المعتمدين على المجال اإلدراكيمتوسطات درجات 

 ". في اختبار الجانب المعرفي البعدي للمهارات الحاسوبية( التجريبيتين
( بلغت فحيث يتضح أن قيمة ) لث( في السطر الثا10وباستقراء النتائج في الجدول )

عدم وجود  ( مما يدل على0.01قيمة أكبر من ) ( وهي0.153وأن مستوي الداللة ) (2.122)
اختبار فروق بين متوسطات درجات الطلبة المستقلين والطلبة المعتمدين على المجال اإلدراكي في 

وبذلك  المتبع,  ألسلوب المعرفينتيجة االختالف في االحاسوبية  للمهاراتالبعدي المعرفي  الجانب
  .ةالدراسالفرض الثاني من فروض  م قبوليت

 :الثانيتفسير نتائج الفرض  

 المعرفي للمتعلمين, الجانب أثر لألسلوب  المعرفي على كشف النتائج عن عدم وجود
 إلىبأن تنظيم المحتوي بشكل ينقل المتعلم بالتدريج من المستويات الدنيا  ويمكن تفسير هذه النتيجة

لجميع الطلبة في نمطي التعلم  ساهم في زيادة التحصيل المعرفيالمستويات العليا في التعلم, 
 بغض النظر عن أسلوبهم المعرفي.

على اختالف أسلوبهم المعرفي )مستقل/  كما أن جميع الطلبة في المجموعتين التجريبيتين
بنمطي تعلم مختلفين )متزامن/غير متزامن(, إال أن المحتوي التعليمي المعرفي قد درسوا معتمد( 



146 
 

لنمطين واحد, كذلك تم استخدام نفس الوسائط في تعلمه من صور, ورسومات, ونصوص مكتوبة, ل
وهذا معناه أن كل من النمطين كان له أثر فعال مع الطلبة ذوي األسلوب المعرفي المستقل, 

 الحاسوبية. للمهاراتوالطلبة ذوي األسلوب المعرفي المعتمد, في تنمية الجانب المعرفي 

 ث:لفرض الثالا

بين (  α ≤ 0.01) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى :" الذي ينص على
متوسطات درجات طلبة المجموعتين التجريبيتين في اختبار الجانب المعرفي البعدي للمهارات 
الحاسوبية ترجع إلى أثر التفاعل بين نمط التعلم اإللكتروني المستخدم )متزامن/ غير متزامن( 

 ".المعرفي المتبع )مستقل/ معتمد( على المجال اإلدراكيواألسلوب 

ط التعلم المرتبط بالتفاعل بين نم لرابع( في السطر ا10وباستقراء النتائج في جدول )
 ,على المجـال اإلدراكي معتمد( مستقل/متزامن( واألسـلوب المعرفي )غير  لكتروني )متزامن/اإل

 (, وهذا يشير إلى0.01ستوي داللة )قيمة دالة عند موهذه ال (,23.45( بلغت )فيتضح أن قيمة )
طلبة المجموعتين التجريبيتين)متزامن/غير بين متوسطات درجات  وجود فروق ذات داللة إحصائية

ط نمأثر التفاعل بين  للمهارات الحاسوبية ترجع إلى الجانب المعرفي البعدياختبار في  متزامن(
  .ق الفرو هذه ( يوضح 11المتبع, والجدول ) المعرفي واألسلوب التعلم اإللكتروني المستخدم

 (11جدول )  
لمهارات الجانب المعرفي للكتروني وفق األسلوب المعرفي المتبع في ق بين متوسطات مجموعات التعلم اإل الفرو

 الحاسوبية

 متزامنالغير نمط التعلم  نمط التعلم المتزامن نمط التعلم

األسلوب 
 المعرفي

 
 المجالمستقل عن 

 ع م ع م

41.54 3.69 41.00 2.96 

 3.45 34.75 2.84 44.90 معتمد على المجال
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المجال في  المعتمدين على( ارتفاع متوسط درجات الطلبة 11حيث يتضح من الجدول )
 ستقلينمتوسط الطلبة المكذلك ارتفاع  ( مقارنة بالمستقلين,44.90لكتروني المتزامن )نمط التعلم اإل
أثر وجود  ( مقارنة بالمعتمدين, مما يدل على41.00) متزامنالغير لكتروني تعلم اإلفي نمط ال

 للمهاراتالمعرفي البعدي  جانبال على لكتروني واألسلوب المعرفيللتفاعل بين أنماط التعلم اإل
 الثالث من فروض. الفرض قبول , وبذلك يتملحاسوبيةا

   تفسير نتائج الفرض الثالث:

بين متوسطات درجات  فروق ذات داللة إحصائًيا وجود نتائج الدراسة الحالية إلى أشارت
 للمهارات البعدي المعرفي الجانبفي اختبار  طلبة المجموعتين التجريبيتين )متزامن/غير متزامن(

لكتروني المستخدمة واألسلوب اسي للتفاعل بين أنماط التعلم اإلالتأثير األس ىالحاسوبية ترجع إل
ذوي التعلم  ستقلينلكتروني المتزامن, والمذوي التعلم اإل المعتمدينالمعرفي المتبع لصالح الطلبة 

قت خصائصهم مع متزامن, ويمكن تفسير هذه النتيجة في أن الطلبة المستقلين اتفالغير لكتروني اإل
 , ويفضلون األنشطة الفردية,التعلم الفردي ن إلىالمتزامن فهم يميلو غير  لكترونيمتطلبات التعلم اإل

عي والحصول على ما يحتاجون من معلومات دون وجود جو اجتما ,اآلخرينوبصورة مستقلة عن 
المعلومات بأنفسهم والبحث عبر الويب بشكل مستقل وبفاعلية  تفاعلي لقدرتهم على الوصول إلى

 لقدرة على التحكم في بيئة التعلم.وبأقل قدر من التوجيه واإلرشاد, كما أن لديهم ا

كما أن المستقلين عن المجال يتسمون بالمرونة, حيث يبدون استعداًدا لعمل أي تعديل أو 
وهم ذوو قيم متوجهة نحو الكفاءة والقدرة , اإلدراكيتغيير في المعلومات, التي توجد في مجالهم 

 فإنهمرات الحاسوبية لديهم, أما المعتمدون والتفوق, مما أسهم بدوره في زيادة التحصيل وتنمية المها
 يهتمون باألنشطة الجماعية, ويخضعون آلراء اآلخرين, كما أنهم أقل قدرة على التحليل والتجربة.

يحتاج  م غير المباشر الذي الالتعلعتمد وبدرجة كبيرة ي  متزامنالغير لتعلم ولما كان نمط ا
م ، ويتم من خالل بعض تقنيات التعلنفس المكانإلى وجود المتعلمين في نفس الوقت أو في 

لكتروني حيث يتم تبادل المعلومات بين الطالب أنفسهم وبينهم وبين لكتروني مثل البريد اإلاإل
أن يتحمل الفرد  على المعلم في أوقات متتالية، وينتقي فيه المتعلم األوقات واألماكن التي تناسبه

ومن ثم حدث تفاعل  لسير في التعلم وفق معدل خطوه الذاتي,المسئولية شبه الكاملة عن تعلمه, وا
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)االستقالل( في مقابل ذوي  المعرفي األسلوبمتزامن وذوي البين استخدام نمط التعلم غير 
 .(االعتمادالمعرفي ) األسلوب

لكتروني ر لهم نمط التعلم اإلتفوق الطلبة المعتمدين الذين توف أشارت النتائج إلى كما
وبوجود المدرس في التعلم في جو اجتماعي  ىالتفصيل واإلرشاد الدائم, وال إلى فهم يميلون المتزامن 

مع المادة التعليمية التي تقدم لهم بطريقة منظمة دون  إالنفس الوقت, فهم ال يستطيعون التعامل 
ماط التعلم حققه أنوهذا ما تتنظيم المعلومات الواردة بها,  إعادةأن يبدلوا أي جهد في تنظيمها, أو 

الذي يحتاج إلى وجود المتعلمين في نفس الوقت أمام أجهزة الكمبيوتر إلجراء  ,المتزامن لكترونياإل
, ( Chatting )  المعلم عبر غرف المحادثالمناقشة والمحادثة بين الطالب أنفسهم وبينهم وبين 

اإلرشاد في نفس و  الدعم أساليب ذية الراجعة الفورية باإلضافة إلىوالتغحيث تقدم لهم المادة العلمية 
, ومن اإلدراكيالوقت بوجود المدرس وهو ما يتوافق مع خصائص الطلبة المعتمدين على المجال 

المعرفي )االعتماد(  األسلوبلكتروني المتزامن وذوي فاعل بين استخدام نمط التعلم اإلثم حدث ت
 في مقابل األسلوب المعرفي )االستقالل(.

 الحاسوبية وتفسيرها: لمهاراتل  الجانب األدائي ببطاقة تقييمعرض النتائج الخاصة  -1

 الحاسوبية: لمهاراتألدائي لاالجانب ببطاقة تقييم اإلحصاء الوصفي الخاص  -أ

الحاسوبية,  الجانب األدائي للمهاراتلبطاقة تقييم بالنسبة  مجموعات الدراسةتم تحليل نتائج      
( 12) , وجدولةالحاليدراسة وذلك بالنسبة للمتوسطات واالنحرافات المعيارية, وطبقًا لمتغيري ال

 يوضح نتائج هذا التحليل.
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 (12)جدول

لكل الحاسوبية  الجانب األدائي للمهاراتلدرجات التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المتوسطات واالنحرافات المعيارية 
 علم اإللكتروني واألسلوب المعرفيمن نمطي الت

 المجموعة
 األسلوب المعرفي

 المجموع
 معتمد مستقل

 نمط التعلم

 متزامن

 142.67 144.45 140.90 م

 4.01 3.44 4.59 ع

 22 11 11 ن

 غير متزامن

 131.60 119.00 144.21 م

 9.51 10.46 8.57 ع

 22 8 14 ن

 المجموع

 137.03 131.52 142.55 م

 6.76 6.95 6.58 ع

 44 19 25 ن

لبطاقة تقييم بالنسبة  لمجموعات الدراسة( نتائج اإلحصاء الوصفي 12يوضح جدول )
متوسط درجات طلبة نمط  ( ارتفاع12)الحاسوبية, ويتضح من الجدول  الجانب األدائي للمهارات

 الجانب األدائيمتزامن في الغير لكتروني اإللكتروني المتزامن بالمقارنة بنمط التعلم التعلم اإل
الجانب األدائي الحاسوبية, كما يالحظ وجود فرق واضح بين متوسطي درجات الطلبة في  للمهارات

بالنسبة للمتغير المستقل الثاني موضع الدراسة الحالية, وهو األسلوب المعرفي للمهارات 
 مستقلينالع متوسط درجات الطلبة المجال اإلدراكي, حيث يتضح ارتفا على (مستقل/معتمد)

 الحاسوبية. الجانب األدائي للمهاراتالمجال اإلدراكي في  عتمدين علىالمبالمقارنة بالطلبة 
 المعتمدين علىبالمقارنة بالطلبة  ستقلينارتفاع متوسط درجات الطلبة الم باإلضافة إلى

 متزامن.الغير لكتروني راكي في نمط التعلم اإلالمجال اإلد
يالحظ من البيانات التي يعرضها الجدول أن اختالف متوسطات المجموعات األربعة  كما

متزامن مع مستقل بلغ متوسطها  في إطار التفاعل بينها وهي كما يلي: نمط تعلم الكتروني
(, نمط تعلم الكتروني 144.45) (, نمط تعلم الكتروني متزامن مع معتمد بلغ متوسطها140.90)
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(, نمط تعلم الكتروني غير متزامن مع معتمد بلغ 144.21) قل بلغ متوسطهاغير متزامن مع مست
 (.119.00) متوسطها

 الحاسوبية مهاراتلالجانب األدائي لداللية الخاصة ببطاقة تقييم عرض النتائج االست  -ب
 :وتفسيرها

مهارات لل الجانب األدائيلبطاقة تقييم االتجاه بالنسبة يوضح الجدول التالي نتائج التحليل ثنائي 
 الحاسوبية.
)متزامن/غير متزامن( واألسلوب  لكترونينائي االتجاه بين نمطي التعلم اإل نتائج تحليل التباين ث( 13جدول )

 المعرفي)معتمد/ مستقل( على أداء الطلبة للمهارات الحاسوبية

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيم      
 (ف)

مستوي 
 الداللة

الداللة عند 
α≤(0.01) 

 دال 0.00 15509.05 795612.21 1 795612.21 بين المجموعات

 دال 0.00 25.28 1297.02 1 1297.02 لكتروني) أ ( نمط التعلم اإل 

 دال 0.00 24.19 1241.35 1 1241.35 )ب( األسلوب المعرفي 

 دال 0.00 42.62 2186.72 1 2186.72 ب (× ) ) أ (      

 51.300 40 2051.99 الخطأ

 
  44 802389.29 المجموع 

تقلين ( يمكن استعراض النتائج من حيث أثر المتغيرين المس13وباستخدام نتائج جدول )
 السادس وهي كالتالي: ضوء مناقشة الفروض من الرابع إلى والتفاعل بينهما على ,دراسةلل

 الفرض الرابع:

بين متوسطات (  α ≤ 0.01) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال :" الذي ينص على
درجات طلبة المجموعتين التجريبيتين )متزامن/ غير متزامن( في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم 

 ". الجانب األدائي للمهارات الحاسوبية

دال إحصائيًا بين متوسطي   ( يتضح أن هناك فرقاً 13وباستقراء النتائج في الجدول )  
بمعني وجود تأثير لنمط التعلم )متزامن/غير متزامن( ن المجموعتين التجريبيتيطلبة درجات 

لكتروني على أداء الطلبة للمهارات الحاسوبية, ولتحديد اتجاه هذا الفرق تم استقراء الجدول رقم اإل
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بية التي تعرضت لنمط التعلم ري( فتبين أن المتوسط األعلى جاء لصالح المجموعة التج12)
(, 142الخاص بهذه المجموعة )الجانب األدائي لكتروني المتزامن, حيث جاء متوسط درجات اإل

الجانب متزامن فقد جاء متوسط درجات الغير لكتروني تعرضت لنمط التعلم اإل أما المجموعة التي
ول ـوقب ن فروض الدراسةمالفرض الرابع  رفض(, وبالتالي يتم 131.60بها )الخاص األدائي 

(  بين α ≤ 0.01) روق ذات داللة إحصائية عند مستوى فتوجد " على الفرض البديل والذي ينص
التطبيق البعدي لبطاقة في  )متزامن/غير متزامن( المجموعتين التجريبيتين متوسطات درجات طلبة

ط التعلم اإللكتروني التأثير األساسي لنم تقييم الجانب األدائي للمهارات الحاسوبية ترجع إلى
 .لكتروني المتزامن"ريبية التي تستخدم نمط التعلم اإللصالح المجموعة التج متزامن()متزامن/غير 

 تفسير نتائج الفرض الرابع:
 ري الفـو يسـاعد علـى التفاعـل لكترونـي المتـزامن ر هـذه النتيجـة بـأن نمـط الـتعلم اإلويمكن تفسـي
, عمليــة الــتعلم، وهــو يمثــل عنصــرًا أساســيًا ومطلبــًا ضــروريًا إلنجــاح علــم والمتعلمــينالمباشــر بــين الم
قـــد  الـــذيلغمـــوض ، وكشـــف اعلمـــينفوريـــة عـــن التســـاؤالت الملحـــة للمتوتغذيـــة راجعـــة مـــوفرًا إجابـــات 
تــرتبط باســتخدام المــواد التعليميــة،  التــي، والنقــاح حــول المشــكالت عمليــة الــتعلم فــييعتــرض التقــدم 

المباشـر  الفـوري التقيـيم  فـي، مـع أهميتهـا أداء المهـارات علـى واالتفاق حـول مواعيـد جلسـات التـدريب
وأداء  علمتفـاعال خـالل عمليـة الـتاألنمـاط  مـن أنسـب يعتبـر المتـزامن , كما أن نمط الـتعلم علمينللمت

, حيــث تعلمالمباشــر بــين عناصــر عمليــة الــ تحقيــق التفاعــل فــي، مــع أهميتــه الكبيــرة المهـارات العمليــة
التفاعـل بـين عناصـر  علـى أهميـة عنصـر لكترونـيالـتعلم اإلمجـال  فـيتؤكد نتائج الدراسات السابقة 

، وأكثرهــا تــأثيرًا لكترونــيالــتعلم اإل، باعتبــار عامــل التفاعــل والتعــاون مــن أهــم متغيــرات الــتعلمعمليــة 
 . تنمية األداء المهاري على 

ــنفس علــى أهميــة التــدريب المتــزامن وتــوفير التفاعــل  علــى أداء المهــارات, كمــا يؤكــد علمــاء ال
عمليــة اكتســاب  فــي، مــع التأكيــد علــى أهميــة التوجيــه واإلرشــاد دريب والــتعلمجلســات التــ فــيالمباشــر 

علـى  Skinnerالمهارات، شريطة أن يتوافر للمتعلم معرفة كافية بطبيعة األداء الجيد، فيؤكد سـكنر 
عمليـات التـدريب  فـيالمتـزامن مـدعًما أساسـيًا نمـط الـتعلم  أهمية التعزيـز المباشـر لـألداء، كمـا يعتبـر

علــى التغلــب علــى بعــض المشــكالت لــدى بعــض المتعلمــين يســاعد و  ،زيــادة األداءلمهــارات و علــى ا
مثــل الخجــل واالنطــواء، حيــث يشــجع المتعلمــين والمتــدربين علــى  التقليــديلمتــدربين أثنــاء التعلــيم وا

بــداء  رائهــم وتقــديم استفســاراتهم حــول وأقــرانهم  علمهــممحادثــة م محتــوى التــدريب  بجــرأة وشــجاعة، وا 
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، ويخفـض دريب علـى أداء المهـاراتغلب على مشكالت قلـق التـعلى التيساعد و , وعناصره المتنوعة
بتحقيـق التواصـل بـين  ,التعـاوني علمتـدعيم الـت فـييسـاعد , كمـا علمـينمن اإلحساس بالعزلـة بـين المت

 علمعبـر بـرامج الـت الحقيقـيبمعنـاه  التعـاوني، فيتحقـق الـتعلم علـمالمجموعات ووجود القائد وتوجيه الم
 المتزامنة.لكتروني اإل

علـــى إتقـــان المعرفـــة والمهـــارات وتعـــديل  ت المتعلمـــينالمتزامنـــة ســـاعد الـــتعلمكمـــا أن جلســـات 
علـى تـوفير قـدرًا كبيـرًا مـن  تسـاعدما ساهم في زيادة أدائهـم المهـاري, و م المتعلميناالتجاهات لدى 

ممـــا مباشــرة, ومخــاطبتهم بصـــورة  علمـــينمشــاهدة المت علــم، فيســـتطيع المعلمالســيطرة علــى عمليـــة الــت
مــن قبــل  تعلمــينوالحــد مــن تســرب وخــروج الم, علميمكنــه مــن فــرض ســيطرته الكاملــة علــى عمليــة الــت

 .األهداف المرجوةوتحقيق  أداء المهارات, على إتمام جلسة التدريب
 ( والتي أشارت نتائجها إلى2015يل,وتتفق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات ومنها دراسة )خل

حصيل و تنمية  امن في التأن نمط التفاعل المتزامن كان أكثر فاعلية من نمط التفاعل غير المتز 
وتختلف هذه الدراسة مع لكترونية للغة االنجليزية لدي طالب المرحلة اإلعدادية, مهارات القراءة اإل

 متوسطيعدم وجود فرق دال إحصائيًا بين  والتي أشارت إلى (2013دراسة )محمود وشاهين,
 التياستخدمت )التدريب المتزامن(، ومعدل أداء أفراد المجموعة  التيمعدل أداء أفراد المجموعة 

التطبيق البعدى لبطاقة مالحظة أداء مهارات استخدام  فياستخدمت )التدريب غير المتزامن(، 
عدم وجود تأثير أساسي لنمط  والتي أشارت إلى (2011دراسة أحمد والجزار والشاعر )و  اإلنترنت

غير متزامنة(  -)متزامنة لكتروني الفتراضية في برنامجي التعليم اإلا إستراتيجية برمجة الثنائيات
عدم وجود فروق  ( والتي أشارت إلى2010) يوسف , ودراسةعلى مهارات تصميم المنتج النهائي

مجموعة )نمط االتصال غير ( ومتوسطات نمط االتصال المتزامن ) مجموعةدالة بين متوسطات 
 االتصال عبر الشبكة لدي طالب تكنولوجيا التعليم.في تنمية مهارات  المتزامن(

 الفرض الخامس

بين (  α ≤ 0.01) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال :" الذي ينص على
في  متوسطات درجات كل من الطلبة المستقلين والطلبة المعتمدين على المجال اإلدراكي

في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم  الجانب األدائي  المجموعتين التجريبيتين )متزامن/ غير متزامن(
 ".للمهارات الحاسوبية
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( وأن قيمة الداللة 24.19( بلغت )فقيمة )( يتضح أن 13وباستقراء النتائج في الجدول )
وجود تأثير لألسلوب المعرفي المتبع  على ويعني ذلك ( 0.01( وهي قيمة دالة عند )0.00بلغت )

( فتبين أن 12أداء الطلبة للمهارات الحاسوبية, ولتحديد اتجاه هذا الفرق تم استقراء الجدول رقم )
المجال, حيث جاء متوسط  نع مستقلينالالمتوسط األعلى جاء لصالح المجموعة التي تضم الطلبة 

الطلبة تضم ( أما المجموعة التي 142.55) الخاص بهذه المجموعةالجانب األدائي درجات 
رفض  (, وبالتالي يتم131.52) لها الجانب األدائيفقد جاء متوسط درجات المجال  على عتمدينالم

فروق ذات داللة توجد " وقبول البديل والذي ينص على من فروض الدراسةالفرض الخامس 
من الطلبة المستقلين والطلبة (  بين متوسطات درجات كل α ≤ 0.01) إحصائية عند مستوى 

الجانب األدائي للمهارات  التطبيق البعدي لبطاقة تقييم  المجال اإلدراكي في ىالمعتمدين عل
لصالح الطلبة المستقلين عن  المتبع التأثير األساسي لألسلوب المعرفي الحاسوبية ترجع إلى

  .المجال"
 تفسير نتائج الفرض الخامس:
 المعتمدينكانوا أكثر ايجابية مقارنة مع الطلبة  ستقلينالمأن الطلبة  وتشير هذه النتيجة إلى

ويمكن تفسير هذه النتيجة من خالل خصائص الطلبة المستقلين عن  ,المجال اإلدراكي لىع
المجال وطبيعة التعلم القائم على الويب, فالتعلم القائم على الويب منظومة تعليمية متكاملة تقوم 
على التعلم الفردي وتتصف بقدر من الحرية في اكتساب المعلومات والمهارات والخطو الذاتي لكل 

ته وقدراته واإلدارة الذاتية للتعلم, لذا تتناسب هذه الطبيعة الفردية في التعلم استعداداطالب بحسب 
مع خصائص المستقلين عن المجال اإلدراكي أكثر من المعتمدين حيث إن الطالب المستقلين عن 

القدرة على تمييز أنفسهم عن اآلخرين, المواقف و  ترتيب على القدرة لديهمالمجال اإلدراكي يتميزون 
ال يهتمون كثيرًا بالعالقات التفاعلية االجتماعية في الحوار والمناقشة بل يهتمون باألعمال وهم 

والمهام التي تتطلب إعادة تنظيم المادة العلمية وتحليلها مهما كانت المتناقضات الموجودة بينها, 
لومات والحصول على المعالمحيطة,  البيئة من الحقائق الستقصاء عالية طاقة يملكون  فنجدهم

رفية وبالتالي فهم ال المناسبة وتخزينها بشكل منظم ودقيق إلعادة تنظيم وترتيب بنيتهم المع
تدعيم خارجي يعتمدون عليه كثيرًا بل يكفيهم ما يساعدهم على تكوين أسلوبهم  يحتاجون إلى

مزيد من  عتمدين على ذاتهم وال يحتاجون إلىالخاص في التعامل مع المهام أو المشكالت م
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المتابعة, وال يسهل تشتيت انتباههم وال يهتمون كثيرًا بالتفاصيل, لذا كان تفوق مجموعة الطالب 
 المستقلين عن المجال بالمقارنة بالمعتمدين على المجال اإلدراكي. 

مهارات الجانب األدائي للأما الطالب المعتمدين على المجال فيرجع عدم تفوقهم في 
إطار مرجعي  قف التعليمية ويحتاجون دائمًا إلىكونهم أقل قدرة على تنظيم الموا إلىالحاسوبية 

 السهلة التي ال تحتاج إلىالعملية يعتمدون عليه في فهم هذه المواقف ويتعاملون مع الموضوعات 
تحليل ودقة, ويفضلون الحصول على تغذية راجعة واسعة ومفصلة, كما أن هؤالء الطالب يجدون 

هم ويبحثون عمن يمنح من خالل مجموعة, التفاعلي العمل ويميلون إلىداء المهارات ي أصعوبة ف
ولذلك فإنهم يشعرون بحالة من التحير والتشتت أثناء  المعززات ومن يصوغ لهم اإلجراءات العملية

عبر الويب ويجدون صعوبة في استرجاع المعلومات من على الويب ولذلك فهم  أدائهم للمهارات
عبد وجهًا لوجه. وتتشابه هذه النتيجة مع دراسة زيدان والحلفاوي و وأداء المهارات تعلم يفضلون ال
تفوق المستقلين على المعتمدين في التحصيل وبقاء أثر التعلم  ( التي أشارت إلى2015الحميد )

وجود فروق ذات  إلى ( التي أشارت2013دراسة محمد ) بصرف النظر عن نمط الدعم المقدم, و
حصائية بين متوسطي درجات المعتمدين والمستقلين في مقياس المفاهيم الرياضية )مفاهيم داللة إ

المفاهيم التبولوجية, الدرجة الكلية( لصالح المستقلين عن المجال  ,ما قبل العدد, المفاهيم الهندسية
 وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار التي أشارت إلى (2012دراسة الشيخ ), اإلدراكي

( في 2007ودراسة سعاد شاهين )الحس العددي ومهاراته لصالح المستقين عن المجال اإلدراكي, 
نتاج ملفات االنجاز أن الطالب المستقلين حققوا نتائج أفضل في التعلم عبر الويب وف ي تصميم وا 

وجود تأثير أساسي ألسلوب التعلم  ( التي أشارت إلى2009عبد الحليم )لكترونية, ودراسة طارق اإل
( 2005ودراسة الكيالني ) المستقل عن المجال في تنمية كفايات تصميم برامج الوسائط المتعددة,

تفوق الطالب المستقلين عن المجال على المعتمدين في تحصيل الهندسة  أشارت إلىالتي 
أن المستقلين  لتي أشارت إلىا (1993دراسة العبدان وعبد الرحمن )و  ومهارات البرهان الرياضي

 عن المجال يفوقون المعتمدين على المجال في استخدام استراتيجيات تعلم اللغة بشكل عام.

 دالة فروق  وجود عدم ( التي أشارت إلى2013ة عبد هللا )وتختلف هذه النتيجة مع دراس
 في اإلدراكي المجال عن والمستقلين المعتمدين اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة طالب بين
فروق دالة عدم  ( التي أشارت إلى2006) ودراسة علي ,االستيعاب ونسبة القراءة سرعة من كل
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والمرجأ، واتجاهات  الفوري التحصيل  فيإحصائيًا بين المستقلين والمعتمدين على المجال 
( John , 1997ودراسة جون برينر ) ,المتعلمين، وزمن التعلم ومعدله، ومعدل أخطاء المتعلمين

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الطالب المعتمدين والمستقلين في استخدام  والتي أشارت إلى
أن كل من  ( التي أشارت إلىFord , Chen , 2000أنماط التفاعل عبر الويب, ودراسة فورد )

ى الشبكة, ويري المعتمدين والمستقلين يؤدون بنفس األداء ولكنهم مختلفين في أنماطهم المالحية عل
مد( على المجال اإلدراكي يرجع البحث الحالي أن االختالف بين األسلوب المعرفي )المستقل والمعت

 التعلم التي تتناسب وكل أسلوب,تصميم أنماط  ص كل أسلوب, لذلك كانت الحاجة إلىخصائ إلى
األساليب المعرفية المستقلة لكتروني المتزامنة تتناسب مع بحث الحالي كانت أنماط التعلم اإلففي ال

عن المجال اإلدراكي, وأنماط التعلم غير المتزامنة تتناسب مع األساليب المعرفية المعتمدة على 
( من أنه ال بد من توفيق 1988)كمال إسكندر,اكي, وهذا يتفق مع ما أشار إليه المجال اإلدر 

 الطرق واألنماط بما يتناسب مع الفروق الفردية للمتعلمين.

 :الفرض السادس
(  بين α ≤ 0.01) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى توجد  :"الذي ينص على

التطبيق البعدي لبطاقة  في)متزامن/غير متزامن(  المجموعتين التجريبيتينطلبة متوسطات درجات 
اإللكتروني علم لتللمهارات الحاسوبية ترجع إلى أثر التفاعل بين نمط ا األدائي تقييم الجانب

 ".المستخدم واألسلوب المعرفي المتبع
نمط التعلم  المرتبط بالتفاعل بين رابع( في السطر ال13) وباستقراء النتائج في جدول

يتضح أن قيمة  ,المجال لى( عمستقل/معتمد)غير متزامن( واألسـلوب المعرفي لكتروني )متزامن/اإل
 (, وهذا يشير إلى0.01ستوي داللة )وهذه القيمة دالة عند م  (,42.62بلغت ) المحسوبة (ف)

طلبة المجموعتين التجريبيتين )متزامن/غير وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 
 لأثر التفاع ترجع إلى مهارات الحاسوبيةالجانب األدائي لللبطاقة تقييم البعدي التطبيق في متزامن( 

ق بين يوضح الفرو ( 14, والجدول )المتبع لكتروني المستخدم واألسلوب المعرفيبين نمط التعلم اإل
أداء الطلبة للمهارات  ي وفق األسلوب المعرفي المتبع علىلكترونمتوسطات مجموعات التعلم اإل

 الحاسوبية.
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 (14جدول )

أداء الطلبة للمهارات  ي وفق األسلوب المعرفي المتبع علىلكترونق بين متوسطات مجموعات التعلم اإل الفرو
 الحاسوبية

 متزامنالغير نمط التعلم  نمط التعلم المتزامن نمط التعلم

األسلوب 
 المعرفي

 
 مستقل عن المجال

 ع م ع م

140.90 4.59 144.21 8.57 

 10.46 119.00 3.44 144.45 معتمد على المجال

المجال في  المعتمدين على( ارتفاع متوسط درجات الطلبة 14حيث يتضح من الجدول )
متوسط الطلبة كذلك ارتفاع  ,مقارنة بالمستقلين (144.45لكتروني المتزامن )نمط التعلم اإل

 مما يدل على مقارنة بالمعتمدين, (144.21) متزامنالغير لكتروني تعلم اإلفي نمط ال ستقلينالم
مهارات أداء الطلبة لل على يلكتروني واألسلوب المعرفأثر للتفاعل بين أنماط التعلم اإلوجود 

 .من فروض الدراسة قبول الفرض السادس , وبذلك يتمالحاسوبية

 تفسير نتائج الفرض السادس:
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  وجود أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى

الجانب لبطاقة تقييم البعدي التطبيق في  طلبة المجموعتين التجريبيتين )متزامن/غير متزامن(
لكتروني اسي للتفاعل بين أنماط التعلم اإلالتأثير األس ترجع إلىترجع  الحاسوبية األدائي للمهارات

لكتروني المتزامن, الطلبة المعتمدين ذوي التعلم اإل المستخدمة واألسلوب المعرفي المتبع لصالح
 متزامن.الغير لكتروني مستقلين ذوي التعلم اإلوال

نفس األسباب التي ذكرت في تفسير الفرض الثالث من  الباحث هذه النتيجة إلىويرجع 
 فروض الدراسة.
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 توصيات الدراسة:

 في ضوء نتائج الدراسة فان الباحث يوصي بما يلي:

المهارات األدائية الواردة في مساق مهارات حاسوبية ومالحظة تنفيذها من  ضرورة التركيز على .1
 قبل الطلبة لما لها من أهمية لهم بعد ذلك.

الويب المتزامن وغير  لكتروني في التعلم القائم علىاإل تصميم وتفعيل أنماط مختلفة من التعلم .2
 المتزامن ليناسب خصائص وأساليب الطلبة المعرفية.

المعرفة بأنماط التعلم اكتساب  رح عمل وندوات تدريب المعلمين علىدريبية وو عقد دورات ت .3
واستخدامها  في عملية التدريس لما لها من أهمية في تحقيق األهداف المنشودة  اإللكتروني,

 وجذب انتباه الطلبة وزيادة دافعيتهم نحو التعلم.

اءتها في كل مختبر, تمكن توفير مختبرات حاسوب جيدة, وزيادة عدد أجهزة الحاسوب وكف .4
 لكتروني بفعالية.بة من استخدام تقنية التعلم اإلالطل

االستفادة من تقنيات الشبكة العالمية بمختلف صورها في نشر المقررات الدراسية وا عطاء  .5
لكترونية بين الطلبة بعضهم البعض ة, وتبادل الرسائل والمحادثات اإلالتمارين والواجبات البيتي

 م.وبين مدرسيه

المتزامن باستخدام غرف  غيرلكتروني أنماط التعلم اإل المجال إلى توجيه الطلبة المستقلين عن .6
 الحوار لتحقيق أقصي استفادة من دراسة المقررات اإللكترونية.

المتزامن باستخدام المنتديات  نمط التعلم اإللكتروني ال إلىالمج توجيه الطلبة المعتمدين على .7
 رات التفاعل وتحقيق أقصي استفادة من المقررات اإللكترونية.التعليمية لتنمية مها

 عل المناسبة في التعلم القائم على الويب للحصول علىاستخدام أدوات التفا تدريب الطلبة على .8
 لكتروني الذي يتناسب وخصائص تعلمهم.التعلم اإل

 
 
 
 
 



158 
 

 مقترحات الدراسة:

 إجراء الدراسات والبحوث التالية:في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها يقترح الباحث 

لكتروني مع أساليب أخري من األساليب أثر استخدام أنماط التعلم اإل دراسة للتعرف على .1
 المعرفية.

لكتروني المتزامن وغير المتزامن في تنمية مهارات أخري مثل أثر استخدام أنماط التعلم اإل .2
 مهارات التفكير ونواتج أخري من نواتج التعلم.

اتجاهات طلبة الجامعة نحو  لكتروني علىعلم اإلخدام أنماط التأثر است للتعرف علىدراسة  .3
 التكنولوجيا.

 مجتمعات أخري. إجراء مزيدًا من الدراسات على .4
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 قائمة المصادر والمراجع:

 المراجع العربية: -أولا 

 )متزامنة/غير متزامنة(فاعلية نوعين من المناقشات اإللكترونية (:2015) حرب, سليمان -
في تنمية مهارات إعداد البحوث العلمية لدى طلبة جامعة األقصى  Facebookعلى موقع 

متغيرات العالمية, كلية مقدم لمؤتمر التربية في فلسطين بين المتطلبات الوطنية والبحث بغزة, 
 ., غزةاألقصىجامعة التربية, 

 دار :المنورة المدينة والتكنولوجية, التعليمية الوسائل مفهوم(:  1991مصطفى) الرحمن، عبد -
 .اإلسالمي التراث إحياء

 :المدينة المنورة, مفهوم الوسائل التعليمية والتكنولوجية م(:1991) عبد الرحمن, مصطفي -
 دار إحياء التراث اإلسالمي.

دار السحاب للنشر والتوزيع,  ,التعليم والمدرسة اللكترونية (:2007) عبد الرءوف, عامر -
 القاهرة.

 إكساب في باإلنترنت المتصلة الفائقة للوسائط مقترح برنامج فاعلية  (2008 ):محمد سليمان، -

 جامعة التربية بكلية التعليم تكنولوجيا طالب لدى اإللكترونية الدروس وتصميم إعداد راتمها

 .األزهر جامعة التربية، كلية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،األزهر
-التعلم اللكتروني الرقمي)النظرية (:2009السيد) وأبو خطوة, الباتع محمدعبد العاطي,  -

 دار الجامعة الجديدة. , اإلسكندرية:اإلنتاج(-التصميم
فاعلية برنامج تدريبي محوسب لتدريس تطبيقات الحاسوب في  (:2013) أبو حمام, أكرم -

, رسالة ماجستير تنمية بعض المهارات الحاسوبية لدي طلبة جامعة األزهر واتجاهاتهم نحوها
 .جامعة األزهر, غزة , غير منشورة

فاعلية برنامج حاسوبي تعليمي مقترح إلكساب طالب المرحلة (: 2011) , موسىالشيخي -
جامعة أم  رسالة ماجستير غير منشورة,, الثانوية مهارات البرمجة بلغة الفيجوال بيسك .نت

 ., المملكة العربية السعوديةالقري 
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المدخل المنظومي لتنمية المفاهيم العلمية  برنامج ُمحوسب باستخدام (:2008) , سالمالبابا -
, اإلسالميةالجامعة  ,, رسالة ماجستير غير منشورةوالحتفاظ بها لدي طلبة الصف العاشر

 .غزة
أثر برنامج ُمحوسب بأسلوبي التعليم الخصوصي والتدريب والممارسة  :(2008), هانيصيام -

رسالة  ,لصف السابع األساسيلتدريس وحدة الطاقة علي المهارات العلمية لدي طلبة ا
 الجامعة اإلسالمية, غزة. ,ماجستير غير منشورة

فاعلية التعليم االلكتروني الموجه بالفيديو  (:2011) اسماعيل أبو جحجوح, يحيي, وحسونة, -
المجلة الفلسطينية للتربية  ,االتجاهات نحوه لدي طلبة الجامعةفي تنمية التفكير العلمي و 

 فلسطين.  ,2011كانون ثاني  , العدد الخامس, المجلد الثالث ,المفتوحة عن بعد
صعوبات توظيف التعليم اللكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة  (:2012) العواودة, طارق  -

 , كلية التربية, جامعة األزهر, غزة.كما يراها األساتذة والطلبة
في الجامعات الفلسطينية وسبل معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني  (:2015) المزين, سليمان -

بحث غير منشور, كلية التربية,  ,الحد منها من وجهة نظر الطلبة في ضوء بعض المتغيرات
 , غزة.اإلسالميةالجامعة 

ثر اختالف أنماط التفاعل في معمل اللغات الفتراضي علي تنمية أ :(2015)خليل, حنان -
. جامعة المنصورة. طالب المرحلة اإلعدادية مهارات القراءة اإللكترونية للغة اإلنجليزية لدي

 مصر
أثر تقديم تعليم متزامن ول متزامن مستند إلي بيئة شبكة النترنت (:"2005) , بهاء الدينفرج -

علي تنمية مهارات المعتمدين والمستقلين عن المجال اإلدراكي لوحدة تعليمية لمقرر منظومة 
, رسالة ماجستير آللي بكليات التربية النوعيةالحاسب لدي طالب شعبة إعداد معلم الحاسب ا

 غير منشورة, معهد الدراسات التربوية, جامعة القاهرة.
اتجاهات الطلبة نحو استخدام التواصل الفوري المتزامن وغير  (:2011قرواني, خالد) -

جامعة القدس المفتوحة,  ,المتزامن في بيئة التعلم اللكتروني في منطقة سلفيت التعليمية
 فلسطين.
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الندفاع( وعالقته بالمسئولية الجتماعية  التروي/ المعرفي) األسلوب (:2007) مني العمري, -
رسالة ماجستير غير منشورة,  لية التربية للبنات بمحافظة جدة",لدي عينة من طالبات ك

 جامعة طيبة, المملكة العربية السعودية.
: دار الكويت ,3ط ,الفروق الفردية وتطبيقاتها(:  1995)  نادية ,شريف رجاء, و ,أبو عالم -

 القلم. 
الطبعة الثانية, تربية الغد,  ,استخدام الحاسب اآللي في التعليم(: 2002) عبد هللاالموسي,  -

 الرياض.
 -التطبيق -القضايا -المفهوم :رؤية جديدة في التعلم اللكتروني :(2005) زيتون, حسن -

 الصولتية للتربية. الدار المملكة العربية السعودية, الرياض:, التقييم
 ،  الرياض، مكتبة الرشد.1، طتكنولوجيا التعليم و التعليم اإللكتروني :(2004) سالم ، أحمد -
األردن: دار  ,واإلشراف التربوي اتجاهات حديثة اإلدارة (:2000) وآخرون , رداح الخطيب -

 الطبعة الثالثة. األمل,
, ورقة فوائده, عوائقه  ,خصائصه  ,التعلم اللكتروني, مفهومه :(2002) عبد هللاالموسي,  -

, جامعة الملك م , كلية التربية2002أكتوبر  24 - 23عمل مقدمة )لندوة مدرسة المستقبل(:
 سعود.

 ، االنجلو المصرية .القاهرة، علم النفس المعرفي المعاصر (: 1992)  , أنورالشرقاوي  -
، االنجلو ، القاهرةاألساليب المعرفية بين النظرية والبحث (:1994)  , حمديالفرماوى  -

 المصرية
أثر التفاعل بين أنماط الدعم اإللكتروني المتزامن وغير (: 2011) عبد العزيز, عبد الحميد -

المتزامن في بيئة التعلم القائم على الويب وأساليب التعلم على التحصيل وتنمية مهارات 
دراسات في المناهج وطرق التدريس, , ية التربيةر التعلم لدى طالب كلتصميم وانتاج مصاد

 .168مصر, ع
, مكتبة االنجلو الجزء الثاني -سيكلوجية التعلم أبحاث ودراسات (:1997)أنورالشرقاوي,  -

 , القاهرة.1المصرية, ط
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ورقة عمل مقدمة  ,التعليم اإللكتروني تقنية رائده وطريقة واعدة(: 2003) يوسف العريفي، -
-21هـ( )1424صفر 21-19إلى الندوة األولى للتعليم اإللكتروني خالل الفترة )

 مدارس الملك فيصل بالرياض.  م(.23/4/2003
, التعليم اللكتروني في مدارس وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت: (2003) غلوم, منصور -

صفر  20-19, رس الملك فيصل بالرياضتروني بمداورقة عمل مقدمة لندوة التعليم االلك
 م.2003 -هـ1424

التعلم اللكتروني:تطوير طريقة المحاضرة في التعليم الجامعي : (2002) هيفاء, المبيريك -
 23لندوة مدرسة المستقبل(: )ورقة عمل مقدمة ,ذج مقترحو باستخدام التعليم اللكتروني مع نم

 الملك سعود.م , كلية التربية , جامعة 2002أكتوبر  24 -
 .الكتب عالم  :القاهرة, " الدرس تنفيذ فى رؤية " التدريس مهارات(: 2001) حسن زيتون، -
تنمية الموارد البشرية باستخدام الكمبيوتر  -التدريب عن بعد: (2001) , عبد الرحمنتوفيق -

 .القاهرةوالنترنت, 
التعليم اللكتروني دراسة التجاهات والتطورات الحديثة في خدمة  (:2003) هند الخليفة, -

جامعة الملك سعود, الرياض, المملكة العربية , مقارنة بين النماذج األربعة للتعليم عن بعد
 السعودية.

البيئات التعليمية أثر اختالف أساليب المناقشات اإللكترونية في  (:2009) يوسف, شيماء -
, رسالة دكتوراه غير عبر الويب على بناء المعرفة وتنمية التفكير لدى طالب تكنولوجيا التعليم

  جامعة عين شمس, مصر. منشورة, كلية البنات,
،  3ط ,اإللكتروني و تكنولوجيا التعليم التصال: (2005) ، علياء، زكريا و الجنديالل -

 م . 2005 -هـ  1426الرياض ، مكتبة العبيكان ، 

، الجامعة 2، طمبـــادئ القيـــاس النفســي والتقييــم التربوي (:  1982) سبـع أبو لبـــدة، -
 األردنية، عمان.

سي لدي طلبة الجامعات األساليب المعرفية وعالقتها بالتوتر النف(: 2010) الدحدوح, أسماء -
 فلسطين.  اإلسالمية, , الجامعةالفلسطينية

http://www.fayoum.edu.eg/staff/post/2012/07/22/null.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/staff/post/2012/07/22/null.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/staff/post/2012/07/22/null.aspx
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أثر التفاعل بين أساليب التحكم التعليمي في برنامج تعلم الكتروني  (:2006) عوض, أماني -
, مجلة حولية كلية علي تنمية مهارات انتاج بعض المواد التعليمية لدي طالب كلية التربية

 مصر. العدد السابع ملحق)القسم التربوي(,, البنات لألداب والعلوم والتربية
األساليب المعرفية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدي ذوي صعوبات : (2004الشهري, علي ) -

, 2مجلة كلية التربية بالمنصورة ج, التعلم والعاديين من طلبة المرحلة الثانوية بمدينة الطائف
 , مصر.54ع

مجلة  ,األساليب المعرفية وعالقتها ببعض المتغيرات الشخصية (:2001) األحمد, أمل -
 (.1-2المعلم/الطالب ع)

أثر ثالثة أساليب تدريسية على تحصيل طالب الصف األول (:  1991)  , عبد المنعمحسن -
المؤتمر العلمي  ,العام المستقلين والمعتمدين على المجال لبعض المفاهيم البيولوجية

 يوليه. 8-6, الجزء الثاني, السادس
المعرفية في بحوث علم النفس العربية وتطبيقاتها في األساليب  (: 1995)  أنور ,الشرقاوي  -

 ، القاهرة ، االنجلو المصرية التربية
التفاعل بين األسلوب المعرفى لكل من المعلم  :(1996)  , صالحمحمد , عادل والباز -

والطالب وبعض استراتيجيات المفاهيم وأثره على اكتساب المفاهيم الهندسية واختزال القلق 
 .جامعة الزقازيق,  مجلة كلية التربية,  25ع  , طالب الصف األول اإلعدادىالهندسى لدى 

دار المسيرة للنشر  عمان:, النظرية والتطبيق -علم النفس المعرفي: (2010) العتوم, عدنان -
 والتوزيع.

 القاهرة: عالم الكتب. ,تدريس نماذجه ومهاراته (: 2002) زيتون, كمال -
  – األدوات – المبادئ – الفلسفة اللكتروني، لتعليما(: 2008)حمدي عبد العزيز, -

 .األولى الطبعة وموزعون، ناشرون  الفكر دار : عمان قات،يالتطب
 :ضالريا ،اتوالتطبيق األسس - اللكتروني مالتعلي(: 2005عبدهللا والمبارك, أحمد) الموسى, -

 شبكة البيانات.
 ةالمرئياألشكال  متصمي مهارات ةتنمي في WebCTبرنامج  ة(: فاعلي2007) عقل, مجدي -

 غير ماجستيررسالة  ،اإلسالمية بالجامعة المعلومات اتكنولوجي ةكلي طالبات لدى المحوسبة
 .غزة ة،ياإلسالم الجامعة منشورة،
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 في مؤسسات منها اإلفادة ومجالت الحاسوب وبرامج قاتيتطب(: 2007, طالل )يري الزه -
 .العراق  -ري يالزه.د مدونة في منشور بحث ،المعلومات

http://drtazzuhairi.blogspot.com 
 ةيالعرب ، المملكةةيميالتعل قاتهايوتطب ةياآلل الحاسبات في مقدمة(: 2006) , محمدعاطيم -

 .األولى الطبعة ،يدالرش مكتبة :ةيالسعود
 .ديالرش مكتبة :اضيالر  ،واإلنترنت الحاسب في مقدمة(: 2009السيد, خالد ) -
 األساسي ميالتعل في الحاسوب في المعلومات ةيتقن استخدام(: 2002, عبد هللا )الموسى -

 .اضيالر  ج،يلدول الخل ةيالعرب ةيالترب مكتبة :اضيالر  ،العربي جيالخل دول في ايالدن المرحلة
اللغات الفتراضي علي تنمية أثر اختالف أنماط التفاعل في معمل  (:2015)خليل, حنان  -

, جامعة المنصورة ,مهارات القراءة اإللكترونية للغة اإلنجليزية لدي طالب المرحلة اإلعدادية
 مصر

دور التعليم اللكتروني في تحسين جودة التعليم العالي (: 2015) نوال و شيلي,الهام عزيزي, -
 الرياض الدولي الرابع للتعلم االلكتروني,المؤتمر , )التجربة اإلماراتية( في المؤسسات الجامعية

(2015.) 
أثر اختالف إستراتيجية التعلم اللكتروني المستخدمة المستخدمة (: 2015القباني, نجوان ) -

في الويب كويست في تنمية بعض مستويات التفكير والتجاه نحو التعلم اللكتروني لدي 
, المؤتمر الدولي الرابع للتعلم السلطان قابوسطالب تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة 

 (.2015) الرياض االلكتروني,
أثر اختالف استراتيجي للتعلم اللكتروني ببرنامج تدريبي عن (: 2015) الحفناوي, محمود -

بعد في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لتصميم وتطوير المحتوي الرقمي التفاعلي لدي 
, المؤتمر الدولي الرابع للتعلم عات العربية واتجاهاتهم نحوهأعضاء هيئة التدريس بالجام

 (.2015الرياض) االلكتروني,
فاعلية برنامج قائم على التعلم اللكتروني في إكساب بعض مهارات (: 2013) محمد, نهلة -

رسالة ماجستير  ,التصميم التعليمي وتنمية الدافعية الذاتية للتعلم لدي طالب تكنولوجيا التعليم
 , مصر.غير منشورة, كلية التربية النوعية, جامعة المنيا

http://drtazzuhairi.blogspot.com/
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أثر التفاعل بين أساليب التحكم في المناقشة اللكترونية عبر الويب (: 2012) القوي, محمد -
واألساليب المعرفية علي تنمية مهارات حل المشكالت ومعدلت التعلم لدي طالب تكنولوجيا 

 رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التربية, جامعة الفيوم, , يةالنوعالتعليم بكلية التربية 
برمجة الثنائيات   إستراتيجية(: 2011) حنانالشاعر, والجزار, عبد اللطيف و  حنان محمد, -

 االفتراضية في بيئة التعلم االلكتروني: هل يوجد اثر الختالف نمط التشارك )متزامن، غير
مجلة  ,؟برمجة المواقع التعليمية كعملية متعددة المتغيرمتزامن( على اكتساب مهارات 

 .، القاهرة2011 ، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، تكنولوجيا التعليم
أثر التعلم اإللكتروني علي التفكير الناقد لدي دارسي (: 2011) رنده سمير و الشيخ, النجدي, -

العدد  - المجلد الثالث ,المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد ,جامعة القدس المفتوحة
 . فلسطين.2011كانون ثاني  -الخامس 

فاعلية استخدام التعلم اللكتروني المتزامن والالمتزامن في تنمية (: 2004) حامد, حمدي -
 .حلون كلية التربية, جامعة , مهارات قراءة الخريطة لدي تالميذ الصف األول اإلعدادي

)العتماد/ الستقالل عن المجال الدراكي(  السلوب المعرفي(: 2013) الغامدي, عبد هللا -
كلية التربية, جامعة أم , والتفكير الناقد لدي عينة من طالب المرحلة الثانوية بمدينة جدة

 القري.
 المجال عن الستقالل / العتماد ( المعرفي األسلوب بين العالقة (:2013عبد هللا, بكر) -

 جامعة طالب الستيعاب لدى ونسبة القراءة سرعة من وكل األكاديمي والتخصص )اإلدراكي
 للغة الثاني الدولي للمؤتمر العلمية اللجنة إلى مقدم , بحثاإلسالمية سعود بن محمد اإلمام
 , جامعة االمام, المملكة العربية السعودية.العربية

, المعرفي في نمو بعض المفاهيم لدى أطفال الروضةأثر األسلوب (: 2013) شيماء محمد, -
 , جامعة بنى سويف.كلية التربية رسالة ماجستير غير منشورة,

األسلوب المعرفي ) العتماد مقابل الستقالل( وعالقته بالحس (: 2012) عبير الشيخ, -
دولة العددي لدي تالميذ المرحلة المتوسطة فائقي ومنخفضي التحصيل في مادة الرياضيات ب

 , رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة الخليج العربي, مملكة البحرين.الكويت
واألساليب المعرفية في تنمية  (V) أثر التفاعل بين خريطة الشكل(: 2011) خضر, تامر -

 , كلية التربية النوعية جامعة المنصورة.مهارات التربية الفنية لدى طالب المرحلة اإلعدادية
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 بالخيال هوعالقت اإلدراكي المجال عن الستقالل مقابل العتماد(: 2008) خالد العتيبي، -
 منشورة، غير ماجستير رسالة ,الكويت بدولة المتوسطة المرحلة طلبة لدى الستطالع وحب
 .البحرين مملكة العربي، الخليج جامعة

التعليمية وعالقته تفاعل بين األسلوب المعرفي واستخدام بعض الوسائط ال (:1998)اإلمام، ماجدة  -
 ,كلية التربية, رسالة ماجستير غير منشورة  ,بتحصيل تالميذ المرحلة اإلعدادية واتجاهاتهم نحو العلوم

 .جامعة المنصورة
للطالب وبعض استراتيجيات تدريس  المعرفي األسلوبالتفاعل بين  (:1994) , ساميالفطايرى  -

.  21جامعة الزقازيق . ع , مجلة كلية التربية ,مادة علم النفس بالمرحلة الثانوية فيالمفاهيم 
 .الثانيالجزء 

أثر التفاعل بين قراءة الرسوم التوضيحية واألسلوب المعرفي على (: 2006فتح هللا ) -
التحصيل والتجاه نحو قراءة الرسوم التوضيحية بكتاب العلوم للصف الخامس في المرحلة 

 .جامعة القصيم  ,كلية التربية للبنات, رسالة ماجستير غير منشورة, البتدائية
 تعلم في التدريس ونموذج المجال على العتماد – الستقالل أثر(: 2005) محمد خالد، بني -

 ماجستير غير ةرسال , األساسي العاشر الصف طلبة لدى الناقد التفكير ومهارات المفاهيم
 .األردن إربد، اليرموك، جامعة منشورة،

 المعرفي واألسلوب الدراسي الصف تفاعل أثر  (:1998) الجواد عبد بهوت، و خالد مطحنة، -
 الخامس الدولي المؤتمر ,التربية كلية طالب لدى المدرسية الرياضيات في البتكار على

 .العربية مصر جمهورية شمس، عين جامعة النفسي، اإلرشاد لمركز
 لدى المعرفية األساليب ببعض وعالقتها الشخصية سمات  (:1997) جميل الطهراوي، -

 منشورة، غير ماجستير رسالة ,اإلسالمية الجامعة في أكاديمياا  والمتأخرين المتفوقين الطالب
 .فلسطين غزة، اإلسالمية، الجامعة

  بالتحصيل وعالقته الثانوية المرحلة طلبة لدى المعرفي األسلوب (:1995) ديمة أبوحردان، -
 .إربد اليرموك، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة األكاديمي,

نتاج تنمية تدريبي برنامج فاعلية(: 2014) دغمش, هالة -  اإلنجاز ملف مهارات تصميم وا 
ر رسالة ماجستي, بغزة اإلسالمية بالجامعة التربية كلية طالبات لدى نحوه والتجاه اإللكتروني

 غزة.غير منشورة, الجامعة اإلسالمية, 
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 في بعد عن اإللكتروني التدريب على قائم مقترح برنامج فاعلية(: 2013) السيد خطوة، أبو -
 للتعلم الثالث الدولي لمؤتمرا التدريس، هيئة أعضاء لدى اإللكتروني التعليم راتمها تنمية

, مستخرج بتاريخ 2013فبراير  7 -4 ،"المنشود واألداء الممارسة" بعد عن والتعليم اإللكتروني
 http://eli.elc.edu.sa/2013/eliarsessionمن:  2015 /5/10

رات مها تنميةفي  2.0 الويب تقنيات على قائم تدريبي برنامج فعالية (:2013) مروة الباز، -
, العلمية التربية مجلة ,الخدمة أثناء العلوم معلمي لدى نحوه واالتجاه االلكتروني التدريس
 .113 – 160, 2, ع 16مج  مصر،

 تنمية في التعلم التشاركي على قائم إلكتروني تدريبي برنامج فعالية(: 2012) ريهام الغول، -
 كلية مجلة, التدريس هيئة أعضاء معاوني لدى للويب الثاني الجيل خدمات استخدام مهارات
 .329 – 287, 1ج ، 78 ع ،مصر, بالمنصورة التربية

 التعليمية البرامج  تصميم مهارة لتنمية الكفايات على قائم برنامج : (2010) خالد الحولي، -
 .غزة اإلسالمية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،التكنولوجيا معلمي لدى

 السادس الصف لمنهاج محوسب برنامج فعالية (:2008أحمد و عقل, مجدي) برهوم, -
 بحث, الدولية الغوث وكالة مؤسسة في الطالبات لدى مهارات الحاسوب على تنمية األساسي

 .فلسطين في التعليم نوعية تطوير لمؤتمر مقدم
  على المشكلة حول المتمركز التعلمإستراتيجية  استخدام أثر (:2008) برغوثمحمود,  -

ماجستير  رسالة ة,بغز  األساسي السادس الصف لطالب التكنولوجيا فيرات المها بعض تنمية
  .غزة, اإلسالمية الجامعة, التربية كلية ,منشورة غير

فاعلية برنامج تعليمي حاسوبي في تنمية بعض المهارات الحاسوبية  :(2008) الصالح, وفاء -
الملتقي الثامن للجمعية  ,لدي التلميذات المعاقات بصرياا في المرحلة المتوسطة بمعهد النور

 الخليجية لإلعاقة, مدينة مسقط, سلطنة عمان.
 تنمية في النظم منحى على قائم المتعددة بالوسائط برنامج فعالية (:2008) أالءشاهين,  -

, رسالة ماجستير األساسي التاسع الصف طالبات لدى الكهربائية التمديدات توصيل مهارات
 غير منشورة, الجامعة اإلسالمية, غزة

http://eli.elc.edu.sa/2013/eliarsession
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 راتالمها بعض لتنمية التقنية المستحدثات ضوء في تقني برنامج (:2008) شقفة, رمزي  -
  ماجستير رسالة ,بغزة األساسي العاشر الصف طالبات لدى التكنولوجيا منهاج في اإللكترونية

 .غزةاإلسالمية,  الجامعة, منشورة غير
 المفاهيم اكتساب على الحاسوبية المحاكاة استخدام أثر (:2011أبو ماضي, ساجدة) -

غير  , رسالة ماجستيربغزة األساسي الصف التاسع طلبة لدى بالتكنولوجيا والمهارات الكهربية
 غزة.منشورة, الجامعة اإلسالمية, 

 مقترح تدريبي برنامج فاعلية  :(2009) الباتع حسن العاطى، وعبد الباتع محمد العاطى، عبد  -
 طالب لدى "موودل" منظومة باستخدام اإللكتروني المحتوى  إدارة مهارات بعض تنمية في

 – 147, (3)19، اإلسكندرية جامعة التربية كلية مجلة ،نحوها واتجاهاتهم الدبلوم المهنية
234. 

استخدام  مهارات على بالنترنت بعد من تدريسي برنامج فاعلية(: 2006) محمد هلل، خلف -
 ،التعليم تكنولوجيا أخصائي لدى بالشبكة التدريب نحو والتجاه والتحصيل الحاسوب برامج

 .مصر ،هرةالقا ر،ھاألز جامعة التربية، كلية منشورة، غير رسالة دكتوراه
دراسة تقويمية لتجربة التعلم اإللكتروني بمدارس البيان (: 2008) العبد الكريم, مها -

رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة الملك سعود, كلية التربية, , النموذجية للبنات بجدة
 الرياض.

المتزامن  االلكتروني التحاور مهارات توظيف في الذاتي التعلم أثر (:2011) العبد هللا, سهي -
 في األردنية المجلة, ،تشرين, بحث منشور بجامعة الصف معلم طلبة لدى المتزامن وغير
 .34-15, 2012, 1عدد  ،8 مجلد التربوية، العلوم

اإللكتروني درجة استخدام طلبة الجامعة العربية المفتوحة للتعلم  :(2009) , سعودالعفتان  -
, رسالة ماجستير غير منشورة ,من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة في الجامعة

 عة عمان العربية للدراسات العليا, عمان.جام

أثر التفاعل بين نمط الدعم  (:2015) وليد و عبد الحميد, وائل زيدان,أحمد و الحلفاوي, -
اء أثر التعلم لدى طالب المعرفي في تنمية التحصيل وبق واألسلوباإللكتروني المتنقل 

 (.2015للتعلم االلكتروني,الرياض) الدولي الرابعمؤتمر عمل مقدمة لل ورقة ,العليا الدراسات
فاعلية بيئة تعليمية قائمة على االتصال المتزامن  (:2013) , حمدي وعبد الغني, أميرةشعبان -

وغير المتزامن في تنمية التحصيل المعرفي واألداء المهاري لمقرر شبكات الحاسب اآللي لدى 
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مجلة دراسات بحث منشور, , وعيةطالب الفرقة الرابعة شعبة معلم حاسب آلي بكلية التربية الن
 .67-11لجزء الرابع, ص , ا36, العدد عربية في التربية وعلم النفس

 ,الكويت : دار القلم .6, طعلم النفس التربوي  :(1993أبو عالم , رجاء ) -
أثر استخدام كل من التعلم اإللكتروني المتزامن (: 2013محمود, محمد و شاهين, سعاد ) -

رسالة  ,في تنمية بعض مهارات استخدام اإلنترنتوغير المتزامن للتالميذ المعاقين سمعياا 
 ., جامعة الفيومكلية التربية ماجستير غير منشورة,

نتاجأثر التخصص األكاديمي واألسلوب المعرفي علي تصميم  (:2007شاهين, سعاد ) - ملف  وا 
, عشر مجلة تكنولوجيا التعليم, المجلد السابع, اإلنجاز لدى الطالب المعلمين بكلية التربية

 .40-3العدد األول, يناير, ص ص 
 المعرفي األسلوب من وكل التدريسي لنموذجا  بين التفاعل أثر (:2005) حامد الكيالني، -

 ومهارات الهندسة في العليا األساسية المرحلة طلبة تحصيل في السابق التحصيل ومستويات
 .عمان، األردن العربية، عمان جامعة منشورة، غير دكتوراه رسالة , الرياض البرهان

 استخدام في المعتمد / المستقل المعرفي األسلوب تأثير (:1993) الرحمن عبد العبدان، -
 لدول الخليج، العربية التربية مكتبة ,العربي الخليج رسالة,  الثانية اللغة تعلم استراتيجيات

 .الكويت
التفاعل بين األسلوب المعرفى ومستوى التحكم فى برامج الكمبيوتر  (:2006) علي, سهير -

على تنمية التحصيل والتصميم البتكارى عند توظيف تكنولوجيا التعليم  متعددة الوسائط
رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة قناة السويس, كلية التربية , بالمدارس الثانوية الصناعية

  باإلسماعيلية, مصر.
, عالم التعليم اإللكتروني من التطبيق إلي الحتراف والجودة(: 2009) , الغريبإسماعيل -

 ., القاهرةالكتب
 بالمرحلة لتدريس الرياضيات اإللكتروني التعليم استخدام مطالب (:2007) محمد الحربي، -

 أم جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة ، والمختصين الممارسين نظر وجهة من الثانوية
 .السعودية العربية المملكة القرى،

 في المتصلة باإلنترنت الفائقة للوسائط مقترح برنامج فاعلية: (2008) محمد سليمان، -
 التربية بكلية تكنولوجيا التعليم طالب لدى اإللكترونية الدروس وتصميم إعداد راتمها إكساب
 . جامعة األزهر التربية، كلية منشورة، غير دكتوراه رسالة ،األزهر جامعة
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 والعلوم اآلداب في البحوث مركز مجلة ،اإللكتروني التعليم(: 2007) محمد الحميد، عبد -
 .114 ص ص بالباحة المعلمين كلية الثامن، العدد ،التربوية

 .العربي العالم دار :القاهرة العقل، وتحرير اإللكتروني التعلم (:2010) حسن شحاتة، -
  د.الغ تربية مكتبة  :، الرياضالتعليم في اآللي الحاسب استخدام :(2005) هللا عبد الموسى، -
, تكنولوجيا التعليم النظرية والتطبيق العلمي(: 2011) تيسي, محمود و عقل, مجديالرن -

 الجامعة اإلسالمية, غزة, الطبعة األولي, غزة.
, دار المسيرة للطباعة علم النفس المعرفي/ النظرية والتطبيق(: 2004) العتوم, عدنان -

 ,عمان.2004والنشر, 
دار , (ذج ونظرياتعلم النفس المعرفي الجزء الثاني )مداخل ونما(: 2001) الزيات, فتحي -

 , القاهرة.2001النشر للجامعات, ط
 فى الوسائط الكمبيوتر متعدد بمساعدة التعليم استخدام فاعلية (:2002) اللطيف , عبدالجزار -

 مجلة ,مالمفاهي لتقويم " فراير " وفق نموذج العلمية المفاهيم تعلم بعض مستويات إكتساب
 بجامعة التربية ،كلية واالجتماعية والنفسية التربوية محكمة للبحوث علمية جلةم - التربية

 .2002، يناير ( 105) األزهر، العدد
 دار الكلمة. مكتبة: القاهرة ,التعليم تكنولوجيا منتوجات : (2003) , محمدخميس -
تنمية  فيفاعلية برنامج الوسائط الفائقة  :(2008) , جمالو الشرقاوى  , محمدالبسيونى -

مجلة الجمعية  ,مهارات العروض التقديمية لدى طالب كليات التربية واتجاهاتهم نحوها
 (.3)18، المصرية لتكنولوجيا التعليم بالقاهرة

 فيتعليمية معاصرة  إنتاج مواقع اإلنترنت التعليمية رؤية و نماذج :(2006)  , أكرمعلى -
 . القاهرة: عالم الكتب.التعلم عبر اإلنترنت

، غزة: مطبعة 2، طأدواته -مناهجه -البحث التربوي: عناصره: (1997األغا، إحسان )   -
 .المقداد

 ، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة. المعرفي المعاصر علم النفس(: 1998) , أنورالشرقاوي  -
 لمعايير الثقافة وفقاا  العاشر للصف العلوم منهاج محتوى  تحليل  (:2006منى ) الصادق، -

 غزة.اإلسالمية,  الجامعة ة, منشور غير ماجستير رسالة ,لها الطلبة اكتساب مدى و العلمية
 التربية بالسويس كلية ،النفس علم في وضوابطها المعرفية األساليب: (2002) هشام الخولي، -

 .153.4الحديث رقم التصنيف  الكتاب دار السويس، قناة جامعة
عمان: دار صفاء للنشر  ,باإلبداع األسلوب المعرفي وعالقته (:2009عياش, ليث. ) -

 والتوزيع.
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 قالمالح

  (1) ملحق رقم 

 الصورة النهائية لقائمة المهارات الحاسوبية بعد التحكيم

 قائمة المهارات الحاسوبية المطلوبة لبرنامج 

MS Word , MS Excel 

 MS Wordقائمة المهارات المطلوبة في برنامج 

 :الفرعية اآلتية: وتشمل على المهارات التعامل مع المستندات
o  فتح وا غالق برنامجMS- word. 

o .إنشاء مستند جديد 

o .طرق عرض المستند 

o (إعدادات المستندات )تغيير اللغـة، اتجاه الصفحة، حجم الصفحة. 

o .حفظ الملفات 

o .حماية المستند بكلمة مرور 

 :وتشمل على المهارات الفرعية اآلتية :تنسيق النص والفقرة
o  .تغيير نمط الخط وحجمه ولونه وتمييزه بلون 

o  .استخدام نمط مائل وأسود عريض وتسطير النص 

o  .تطبيق تأثيرات النص 

o  .إجراء عمليات نسخ وقص ولصق على النص المحدد 

o  .نسخ تنسيقات من نص محدد إلي نص آخر في المستند 

o  .إنشاء أحرف صغيرة أسفل أو أعلى النص األساسي 

o  محاذاة النص والضبط. استخدام خيارات 

o  .تلوين خلفية النص أو الفقرة 

o .مهارة تغيير تباعد األسطر 
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 :وتشمل على المهارات الفرعية اآلتية :التعامل مع الجداول
o  .إنشاء جدول من خالل إدراج جدول ورسم جدول 

o .إدراج وحذف صفوف وأعمدة 

o .دمج وتقسيم خاليا, وحذف خاليا الجدول 

o  وارتفاع الصف.التحكم في عرض العمود 

o  .تنسيق تلقائي للجدول من خالل تطبيق أنماط الجداول 

o .إخفاء حدود خاليا 

o  .إدخال وتنسيق البيانات داخل خاليا الجداول 

 :آلتيةالمهارات الفرعية ا وتشمل على :التعامل مع الصور والرسوم التوضيحية
o .إدراج الصور 

o .تعديل الصور 

o .إضافة المؤثرات للصورة 

o  حجم الصورةالتحكم في 

o .التفاف النص حول الصورة 

o  إدراج الشكلWord Art. 

 :وتشمل على المهارات الفرعية اآلتية :الفهارس والمراسالت
o .إنشاء فهرس 

o .إنشاء قوائم المراسالت 

o دمج المراسالت. 

 MS Excelقائمة المهارات المطلوبة في برنامج 
 وتشمل على المهارات الفرعية التالية: :MS Excelالعمليات األساسية في برنامج 

o .التعامل مع واجهة البرنامج 

o .ملف جديد 

o .التعامل مع الخاليا 

o .إضافة عنوان وتوسيطه عبر الخاليا 
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o الخ(. -تاريخ  –رقم  -)نص تحديد نوع البيانات المدخلة ... 

o .إدخال البيانات في الحقول لتكوين جدول 

o .دمج الخاليا 

o نوع وحجم الخط. تحرير البيانات وتغيير 

 :وتشمل على المهارات الفرعية اآلتية :الصيغ والدوال
o .التعامل مع المعادالت 

o   استخدام دالة الجمعSum. 

o  استخدام دالة المعدلAverage. 

o استخدام دالة الضرب .)*( 

o .الجمع والطرح لعدد من الخاليا 

o   استخدام دالةMax  أوMin . 

o  استخدام دالة Count. 

 :تيةالمهارات الفرعية اآل وتشمل على :المخططات
o  إنشاء أنواع مختلفة من المخططات لتمثيل بيانات ورقة العمل مثل المخططات العمودية

 والمخططات الدائرية.

o .تنسيق/تحرير المخطط: إضافة عناوين للمحاور, تغيير الحجم واأللوان 

o .تغيير نوع المخطط 

o .حذف المخطط 
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 (2) ملحق رقم

 المعرفي بعد التحكيم الجانبالصورة النهائية الختبار 

 حاسوبيةفي مساق مهارات  قياس الجوانب المعرفية )الجزء العملي(لختبار ا

 2014/2015للفصل الدراسي الثاني  

 مدة االمتحان: ساعة واحدة فقط                     م                              2015التاريخ : /      /

 الرقم الجامعي: .....................                      اسم الطالبـ/ـة : .................................

 اختر اإلجابة الصحيحة لكل من األسئلة اآلتية:

 Microsoft Wordأواًل : 

 واحد؟ في أكثر من موقع نفس التنسيق إذا كان مطلوبا تنسيق النص يبسط عملية ما -1

 - A النص التلقائي 

 - Bنسخ التنسيق 

 - Cمربع الحوار 

 - Dال شيء مما سبق 

 ؟_________ ىبالضغط عل أو أكثر تحديد كلمة يمكنك -2

CTRL+ A)  -  A) 

CTRL+SHIFT+RIGHTARROW)  -  B) 

SHIFT+RIGHTARROW)  -  C) 

CTRL+SHIFT+END) -  D) 

 ؟لحفظ مستند ألول مرة تختار _________  -3
A- حفظ 
B -  حفظ باسم 
C - تخزين 
D- استبدال 
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 ؟هي  وظيفة المفتاح  -4

A- ع قط 

B -  لصق 

C-  تراجع 

D-  حذف 

 ؟المفتاح الذي يستخدم لمحاذاة النص إلي اليمين  -5

- A   

B-    

C-    

D-   

 ؟يجب تحديدWord2010 إلنشاء جدول في   -6

A- عدد الصفوف 
B- عدد األعمدة 
C-  الصفوف وعدد خانات الجدول معا  عدد 

 -D  عدد الصفوف واألعمدة معا 

 ؟لجعل الخط  يستخدم المفتاح  -7

A-  مائل 
B- غامق 
C-  كتابة حرفB 
D- A  , B   معا 

 ؟عليك أن تقوم بـــــ..... أكثر من ذلكأو  صفوف 3 كنت ترغب في إضافة و  جدول لقد قمت بإنشاء -8

A – من جديد. البدءالجدول بأكمله و  حذف 

B -  إدراج صفاختيار الزر األيسر للماوس  و  ىالنقر عل. 

 - Cإدراج صفاختيار الزر األيمن للماوس  و  ىلنقر عل. 

 -Dإدراج جدول واختيار إضافة. ىالنقر عل 
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 ؟إلدراج نص مزخرف في المستند نقوم بذلك عن طريق -9

- A Word Art 
B-  مربع نص 
C- إدراج كائن 
D- Smart Art 

 ؟إلضافة ترقيم للصفحات نقوم يذلك عن طريق -10

A-   تذيل الصفحة –إدراج 
B-  إسقاط األحرف االستهاللية 

 - C رقم الصفحة -إدراج 
A- تخطيط الصفحة 

 ؟إلدراج صورة داخل المستند, نقوم بذلك عن طريق -11

A-  جدول -إدراج 
B-  أشكال -إدراج 
C- صورة -إدراج 
A -   مخطط  -إدراج 

 ؟إلدراج عالمة مائية داخل المستند نقوم بذلك عن طريق -12

A-  عالمة مائية –إدراج 
B-  أشكال -إدراج 
C -   عالمة مائية –تخطيط الصفحة 
D -  عالمة مائية –الصفحة الرئيسية 

 ؟للقيام بــــــ يستخدم المفتاح  -13

 - A تغيير اللغة 
B- التدقيق اإلمالئي 
C- تخطيط الطباعة 
A -  إدراج مربع نص 
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 ؟للقيام بـــ  يستخدم المفتاح -14

 - A تغيير اللغة 
B- إسقاط األحرف االستهاللية 
C- تخطيط الطباعة 
A - إدراج مربع نص 

 ؟للقيام بـــ يستخدم المفتاح  -15

 - A تغيير اللغة 
B-  تسطير النص المحدد 

- C  تغميق الخط 
A- لون تمييز النص 

 ؟للقيام بــــــ يستخدم المفتاح  -16

A -  تغيير اللغة 
B-  ترتيب النص المحدد حسب األحرف األبجدية 
C- إلي أسفل ىاالنتقال من أعل 

 - A تغيير اتجاه النص 

 ؟للقيام بــــ يستخدم المفتاح  -17

A -  تغيير اللغة 
B -  تعيين عرض اتجاه النص من اليمين الي اليسار 
C- تعيين عرض اتجاه النص من اليسار الي اليمين 
A- زيادة مستوي المسافة البادئة في الفقرة 

 ؟للقيام بــــ يستخدم المفتاح  -18

A -  تغيير اللغة 
B- عمل تباعد بين األسطر 
C- تغيير اتجاه الصفحة 

 - A ترقيم المستند 
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 ؟للقيام بــــ يستخدم المفتاح  -19

A -  زيادة حجم الخط 
B -  إنقاص حجم الخط 

 -C كتابة األسس 
D -  الكتابة بخط مرتفع عن السطر 

 ؟على القوائم التاليةWord2010يحتوي شريط القوائم في معالج النصوص  -20

 

A-   ملف، تحرير، عرض، أدراج، تنسيق، أدوات، جدول، أطار، تعليمات 

 

- B  جديد، فتح، إغالق، حفظ، حفظ باسم، طباعة، معاينة قبل الطباعة، إعداد الصفحة 

 

 - C  تراجع، تكرار، نسخ، لصق، قطع، مسح، بحث، استبدال 

 

- D  فاصل، أرقام صفحات، حقل، رمز، تعليق، كائن، صورة، إشارة مرجعية 

 ؟___ في برنامج مايكروسوفت وورد يمكن اختيار كلمة ما وذلك -21

A -  بالنقر المزدوج بالزر األيسر للفارة على الكلمة 
B -  بالنقر المزدوج بالزر األيمن للفارة على الكلمة 

- C  بالنقر المفرد بالزر األيسر للفارة على الكلمة 
D -  بالنقر المفرد بالزر األيسر للفارة على الكلمة 

 ؟___ مايكروسوفت وورد يمثلالخط األحمر المتعرج تحت أي نص في معالج النصوص  -22

A -  نص غير متوائم مع معالج النصوص مايكروسوفت وورد 
B -  خطأ إمالئي 
C- وجود فايروس في الوثيقة 
D -  ارتباط تشعبي 

 ؟تحتوي قائمة تحرير في معالج النصوص مايكروسوفت وورد على األوامر التالية -23

A -   ،استبدالتراجع، تكرار، نسخ، لصق، قطع، مسح، بحث 
B -  جديد، فتح، إغالق، حفظ، حفظ باسم، طباعة، معاينة قبل الطباعة، إعداد الصفحة 
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C - خط، فقرة، تعداد نقطي، حدود وتضليل، أعمدة، عالمات الجدولة، اتجاه النص 
D-  فاصل، أرقام صفحات، حقل، رمز، تعليق، كائن، صورة، إشارة مرجعية 

إذا أردت تنسيق نص باللون األحمر والخط الكوفي المائل يجب  ,ووردفي معالج النصوص مايكروسوفت  -24
 ؟أوال اختيار النص ومن ثم تنسيقه من

A -  قائمة تنسيق فقرة 
B - قائمة تنسيق خط 

-C قائمة تحرير فقرة 
D -  قائمة تحرير خط 

 ؟عند إغالق وثيقة وورد دون حفظها فإن وورد يقوم بالتالي -25

A -  بتاتا  رفض اإلغالق 
B - الحفظ التلقائي ومن ثم اإلغالق 

- C تنبيه المستخدم بضرورة الحفظ قبل اإلغالق 
D -  اإلغالق بدون تنبيه  

 ؟يحتوي شريط القوائم في معالج النصوص مايكروسوفت وورد على القوائم التالية -26

A -  الصفحةجديد، فتح، إغالق، حفظ، حفظ باسم، طباعة، معاينة قبل الطباعة، إعداد 
B - فاصل، أرقام صفحات، حقل، رمز، تعليق، كائن، صورة، إشارة مرجعية 

- C تراجع، تكرار، نسخ، لصق، قطع، مسح، بحث، استبدال 
D -  ملف، تحرير، عرض، أدراج، تنسيق، أدوات، جدول، أطار، تعليمات 

 ؟___ شريط العنوان في معالج النصوص مايكروسوفت وورد يتضمن -27

A - األيقونات التي تمثل األوامر الموجودة في القوائم 
B -  رقم الصفحة الحالية، باإلضافة لرقم السطر ومعلومات أخرى 

-C القوائم المستخدمة في صفحة العمل 
D -  عنوان صفحة العمل الحالية 
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 Microsoft Excelثانيا : 

 ؟في Ms E excelيستخدم برنامج  -1

A -   وتنسيقها وكل ما يختص بعمليات الطباعةمعالجة النصوص 
B -  لكترونية والعمليات الحسابيةالجداول اإل 

C -  قواعد البيانات إنشاء 
D-  عمل العروض التقديمية 

في برنامج مايكروسوفت إكسل الدالة التي تستخدم لحساب الوسيط )القيمة التي تتوسط مجموعة مرتبة من  -2
 ؟___ القيم( هي

A -  SUM 
B -  MEDIAN 

 C- MAX 
D- AVERAGE 

 ؟في تخطيط إكسل التالي؛ إذا قمنا بتغيير محتوى أي من الخاليا الواردة بالجدول فأنه يحدث التالي -3

A -  تتغير أطوال الفئات تلقائيا  لتتالءم مع القيمة الجديدة 
B -  ال يجوز تغير القيم طالما تم رسم التخطيط 

- C  ولكن ليس التخطيطتتغير القيمة في الجدول 
 D-  كل اإلجابات الواردة هنا غير صحيحة 

 ؟___ في برنامج مايكروسوفت إكسل يستخدم التخطيط الدائري لـ -4

A -  إلظهار مساهمة كل قيمة نسبة إلى المجموع 
B -  لمقارنة القيم عبر الفئات 
C - إلظهار اتجاه القيم عبر الوقت أو عبر الفئات 
D-  إلظهار االتجاه في القيم عبر بعدين في منحنى مستمر 

 ؟ ___ في برنامج مايكروسوفت إكسل الدالة التي تستخدم لحساب اكبر قيمة هي -5

A -  MEDIAN 
B -  MAX 
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- C  AVERAGE 
 D - SUM 

 ؟___ في برنامج مايكروسوفت إكسل الدالة التي تستخدم لحساب القيمة الدنيا )أصغر قيمة( هي -6

A -  MIN 
B -  AVERAGE 

C  - SUM 
D- MAX 

إذا طلب منك إعداد مادة مطبوعة تبين حجم المصاريف في بيتك مبوبة حسب أوجه الصرف ومساهمة كل  -7
 ؟إلعداد هذه المادة ___وجه للصرف نسبة إلى مجموع المصاريف فإنك ستستخدم برنامج 

A -  الجداول اإللكترونية 
B -  معالج نصوص 

 - C التقديميةلعروض 
D- قاعدة بيانات 

 ؟___ تتكون ورقة العمل في مايكروسوفت إكسل من -8

A -  خاليا يتم تنظيمها في صفوف وأعمدة معنونه باألحرف 
B -  خاليا يتم تنظيمها في صفوف معنونه باألرقام وأعمدة معنونه باألحرف 
C-  خاليا يتم تنظيمها في صفوف وأعمدة معنونه باألرقام 
D-  خاليا يتم تنظيمها في صفوف معنونه باألحرف وأعمدة معنونه باألرقام 

لعالمة القصوى( في االمتحان النهائي هي للطالب محمد يوسف محمد. ما اأعلى عالمة ), في جدول اإلكسل -9
 هي الدالة المستخدمة في إيجاد هذه العالمة؟

A –   (a. =BIG(E2:E8 
B -  b. =MAX(E2:E8) 

d. =SUM(C2:C8) - C 
 D- ليس مما سبق 
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 ؟في برنامج مايكروسوفت إكسل، إلدراج صف جديد اعمل ما يلي -10

A -  من قائمة إدراج اختر صفوف 
B -  من قائمة بيانات اختر إدراج صف. 
C- من قائمة تحرير اختر إدراج صف 
D- من قائمة تنسيق اختر صف ثم اختر إدراج 

 ؟في برنامج مايكروسوفت إكسل، لتعبئة خلية بلون أو نقش محدد اعمل ما يلي -11

A -  من قائمة تنسيق اختر نقش 
B -  من قائمة تنسيق اختر خاليا ثم اختر نقش 

- C من قائمة تنسيق اختر خط ثم اختر نقش 
D - كل اإلجابات الواردة هنا غير صحيحة 

 ؟التخطيط إلى دائري مثاًل وذلك بعمل اآلتيفي تخطيط إكسل؛ يمكن تغيير نوع  -12

A -  النقر المزدوج على التخطيط ثم اختيار "حفظ باسم" من قائمة ملف 
B -  ال يمكن تغير نوع التخطيط طالما تم رسمه 

 - Cالنقر على التخطيط ثم اختيار "نوع التخطيط" من قائمة تخطيط 
 D- كل اإلجابات الواردة هنا غير صحيحة 

 ؟برنامج مايكروسوفت إكسل، إلدراج صف جديد اعمل ما يليفي  -13

A -  من قائمة إدراج اختر صفوف 
B -  من قائمة تحرير اختر إدراج صف 

 - C من قائمة تنسيق اختر صف ثم اختر إدراج 
D - من قائمة بيانات اختر إدراج صف 

 ؟في الخلية، فهذا يعني (#####) الرقم عالمات يتم عرض عندما -14

A -  خاطئة الخلية الصيغة في 
B -  يوجد عدد كبير من األحرف ال يمكن عرضها مع حجم الخلية الحالي 

 - C خاطئ في الخلية الفاصلة العشرية وضع 
D - جميع ما سبق 
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 كيف يمكن تحديد الخاليا الغير متجاورة؟ -15

A -  ثم اضغط باستمرار انقر فوق خلية ،SHIFTالخاليا األخرى  واختر على لوحة المفاتيح 
B -  ثم اضغط باستمرار الخلية انقر في ،ALTالخاليا األخرى  أثناء تحديد على لوحة المفاتيح 

C  - اضغط باستمرار الخلية انقر في ،CTRLالخاليا األخرى  ثم حدد على لوحة المفاتيح 
D- ثم اضغط باستمرار الخلية انقر في ،SHIFTعلى  مفاتيح األسهم باستخدام من خلية إلى أخرى  وأنت تتحرك

 لوحة المفاتيح

 ؟قوم بحساب مجموع قيم نطاق معين من الخالياالدالة التي ت -16

A -  SUM 
B -  AVERAGE 
C - COUNT 
D - Max    

 ؟أرقام  ىالخاليا ضمن نطاق محدد يحتوي عل يقوم بعد -17

A -  AVERAGE 
B -  MAX 
C- COUNT 

- D SUM 

 ؟يحدد ويكتب القيمة الصغرى الموجودة ضمن نطاق معين من الخاليا  -18

A -  SUM 
B - Min 
C - COUNT 

 D-  Max 

 ؟يحدد ويكتب القيمة العظمي الموجودة ضمن نطاق معين من الخاليا  -19

A -  SUM 
B - Min 
C-  COUNT 

 D-  Max 
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, وقيمة أخري ادا كانت تعطي   TRUEيقوم بإرجاع قيمة واحدة ادا كان الشرط الذي تحدده يعطي التقييم  -20
 ؟FALSEالقيمة 

A -  SUM 
B - IF 
C-  COUNT 

 D-  Max 

 (؟2كيف يمكنك أن تدرج عمودين إلي يسار العمود ) -21

A -  ( اختر الخاليا منC1 )( إليD1ومن ثم اختر األمر أعمدة من ) .القائمة إدراج 
B - .من المستحيل إدراج أكثر من عمود بنفس الوقت 

- C ( اختر الخليةC1) ,2 ىأختر إدراج ثم أعمدة, ثم انقر عل. 

 (؟Cكيف تغيير عرض العمود ) -22

A -  الخط الفاصل بين رأسي العمودين  ىضع مؤشر الماوس علC  ,D لجر أو سحب العمود  واستعمل الماوس
 إلي أن تصل إلي عرض العمود المطلوب.

B - .من القائمة تنسيق اختر األمر عرض عمود 
- C من القائمة تحرير اختر األمر عرض عمود. 

D -  اختر األمر عرض عمود ملفمن القائمة. 

 كيف تدرج معادلة في الخلية؟ -23

A -  .)=( البدء بالمعادلة باستخدام الرمز 
B - .)+( البدء بالمعادلة باستخدام الرمز 

- C .استخدام قائمة المعادلة 

D- ( البدء بالمعادلة باستخدام الرمز-.) 
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 مفتاح اإلجابة

 Microsoft Wordأوالً : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 22 23 24 25 26 27 

       

 

 Microsoft Excelثانيا : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 22 23 

   

 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق
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 (3) ملحق رقم

 الحاسوبية الجانب األدائي للمهاراتالصورة النهائية لبطاقة تقييم 
 

بدرجة  المهارة الحاسوبية م
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

 التعامل مع المستندات: وتشمل على المهارات الفرعية اآلتية:
    .MS- wordفتح وا غالق برنامج يقوم ب -1
    مستند جديد. نشئي   -2
    طرق عرض المستند.نفذ ي   -3
    .(الصفحةإعدادات المستندات )تغيير اللغـة، اتجاه الصفحة، حجم ي جيد استخدام  -4
    حفظ الملفات.يقوم ب -5
    حماية المستند بكلمة مرور.يقوم ب -6

 وتشمل على المهارات الفرعية اآلتية: تنسيق النص والفقرة:
    تغيير نمط الخط وحجمه ولونه وتمييزه بلون.يقوم ب -7
    م نمط مائل وأسود عريض وتسطير النص.يستخد -8
    النص.ق تأثيرات طبي   -9
    عمليات نسخ وقص ولصق على النص المحدد. جري ي   -10
    سخ تنسيقات من نص محدد إلي نص آخر في المستند.ين -11
    أحرف صغيرة أسفل أو أعلى النص األساسي. نشئي   -12
    خيارات محاذاة النص والضبط. ستخدمي   -13
    تلوين خلفية النص أو الفقرة.يقوم ب -14
    تغيير تباعد األسطر.يقوم ب -15

 وتشمل على المهارات الفرعية اآلتية: التعامل مع الجداول:

    جدول من خالل إدراج جدول ورسم جدول. نشئي   -16
    وحذف صفوف وأعمدة. دراجيقوم بإ -17
    دمج وتقسيم خاليا, وحذف خاليا الجدول.ب يقوم -18
    الصف. تحكم في عرض العمود وارتفاعي -19
    تنسيق تلقائي للجدول من خالل تطبيق أنماط الجداول.يقوم ب -20

    إخفاء حدود خاليا.ب يقوم -21
    إدخال وتنسيق البيانات داخل خاليا الجداول.ي جيد  -22

 وتشمل على المهارات الفرعية اآلتية: التعامل مع الصور والرسوم التوضيحية:
    إدراج الصور.يقوم ب -23
    تعديل الصور.يقوم ب -24
    إضافة المؤثرات للصورة.يقوم ب -25
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    تحكم في حجم الصورةي -26
    التفاف النص حول الصورة.يقوم بعمل  -27
    .Word Artإدراج الشكل يتمكن من  -28

 وتشمل على المهارات الفرعية اآلتية: الفهارس والمراسالت:
    إنشاء فهرس.ب يقوم -29
    إنشاء قوائم المراسالت.يستطيع  -30
    دمج المراسالتيقوم ب -31

 وتشمل على المهارات الفرعية التالية: :MS Excelالعمليات األساسية في برنامج 
    تعامل مع واجهة البرنامج.ي -32
    ملف جديد.ي نشئ  -33
    تعامل مع الخاليا.ي -34
    وتوسيطه عبر الخاليا.إضافة عنوان يقوم ب -35
    ... الخ(. -تاريخ  –رقم  -)نص د نوع البيانات المدخلةي حد -36
    البيانات في الحقول لتكوين جدول. ي دخل -37
    دمج الخاليا.ي -38
    تحرير البيانات وتغيير نوع وحجم الخط.يتمكن من  -39

 وتشمل على المهارات الفرعية اآلتية: الصيغ والدوال:
    تعامل مع المعادالت.ي -40
    .Sumم دالة الجمع يستخد -41
    .Averageم دالة المعدل يستخد -42
    م دالة الضرب )*(.يستخد -43
    الجمع والطرح لعدد من الخاليا.يتمكن من عملية  -44
    . Minأو  Maxم دالة يستخد -45
    .Countم دالة يستخد -46

 وتشمل على المهارات الفرعية اآلتية: المخططات:
أنواع مختلفة من المخططات لتمثيل بيانات ورقة العمل مثل المخططات  ينشئ -47

 العمودية والمخططات الدائرية.

   

    تنسيق/تحرير المخطط: إضافة عناوين للمحاور, تغيير الحجم واأللوان.يقوم ب -48
    غيير نوع المخطط.ي   -49
    حذف المخطط.يتمكن من  -50
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 (4) ملحق رقم

 قائمة بأسماء السادة المحكمين
 

 العمل جهة الدرجة العلمية االسم م
 جامعة األقصى تكنولوجيا التعليم -أستاذ مساعد  أحمد حرب ند. سليما -1
 جامعة األقصى التعليمتكنولوجيا  -أستاذ مساعد  عمر حسونة لد. إسماعي -2
 جامعة األقصى حاسوب -أستاذ مساعد عبد اللطيف راضي دد. محم -3
 جامعة األقصى حاسوب  -أستاذ مساعد  فطاير رد. تام -4
 جامعة األقصى حاسوب -أستاذ مساعد  اسماعيل البحيصي لد. نبي -5
 اإلسالميةالجامعة  تكنولوجيا التعليم -أستاذ مساعد  سعيد عقل يد. مجد -6
 جامعة األقصى حاسوب -دكتوراه  حسين أحمد مد. باس -7
 جامعة األقصى هندسة حاسوب -ماجستير  عاطف صرصور مد. إبراهي -8
 جامعة األقصى تكنولوجيا التعليم  -ماجستير  أ.عبد الكريم علي محيسن -9
 جامعة األقصى حاسوب -ماجستير أ.يحيي محمد عامر -10
 جامعة األقصى حاسوب -ماجستير  سعيد موسيأ.حسام  -11
 جامعة األقصى حاسوب -ماجستير  أ. محمد محمود مسلم -12
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 (5) ملحق رقم

 الجمعية ةالصور  –األشكال المتضمنة اختبار 
 

 اختبار األشكال المتضمنة

 الجمعية ةالصور 

 إعداد

 أ.د. أنور محمد الشرقاوي 

 االسم:.................................      الرقم األكاديمي: .................................

 عزيزي الطالب

 تحية طيبة وبعد,,,

نقدم لك )اختبار األشكال المتضمنة( وهو يتكون من العديد من األشكال بهدف جمع معلومات 
بين نمطين للتعلم اإللكتروني واألسلوب أثر التفاعل " الستخدامه في دراسة ماجستير بعنوان

 ." المعرفي على تنمية المهارات الحاسوبية لدى  طلبة جامعة األقصى بغزة

جميع أجزاء هذا المقياس, حيث سيكون لها أكبر األثر في  والمرجو منك التكرم باإلجابة على
سرية المعلومات إال الوصول إلى نتائج مفيدة تحقق أهداف الدراسة, علم ا بأن الباحث يتعهد ب

 لغرض البحث العلمي فقط.

 شاكر ا لكم حسن تعاونكم,,,

 الباحث                                                                    

 رياض مطر                                                                   
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 (6) ملحق رقم

 إثبات تطبيق أدوات الدراسة
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 (7) ملحق رقم

 جامعة األقصى بغزةتطبيق أدوات الدراسة على طالبات بعض الصور أثناء 
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 (8ملحق رقم )

 للبرنامج  التدريبي بعض الصور
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Abstract 

This research focuses on identifying the effect of interaction between two 

types of e-learning approach and cognitive style on developing computer 

skills on the students of Al-Aqsa University of Gaza. 

The problem of this study has been identified in this main question: 

What is the impact of interaction between two types of e-learning 

approach and cognitive style on developing computer skills on the 

students of Al-Aqsa University of Gaza? 

    Sub-questions arising from the main question: 

1. what are the computer skills that must be developed among the students' 

of computer skills course in Al-Aqsa university of Gaza? 

2. what is the instructional design for the e-learning types (synchronous 

/asynchronous) in an instructional web-based environment? 

3. what is the influence of the two e-learning types(asynchronous/ 

asynchronous) on developing the cognitive and performance aspects of 

computer skills among Al-Aqsa University students? 

4. what is the effect of cognitive style (independent/dependent) on the 

cognitive field in developing the cognitive and performance aspects of 

computer skills among Al-Aqsa University students? 

5. what is the effect of interaction between the two types of the e - learning 

(synchronous / asynchronous) and the cognitive style (independent / 

dependent) on the cognitive field in developing the cognitive and 

performance aspects of computer skills among Al-Aqsa  University 

students? 

To answer these questions, the researcher prepared a list of computer skills 

embedded in the course of computer skills, as well as to the educational 

design of e-learning types (asynchronous/synchronous) in a web-based 

learning environment, then preparing study tools represented by testing the 

cognitive aspect and set evaluation card for the performance aspect of the 

computer skills. Each one of them consists of 50 paragraph. 

The researcher used also Group Embedded Figures Test of Dr. Anwar 

Asharqawy; in order to divide students into two groups( dependent/ 

independent) on the cognitive field. After verifying the study tools, the test 

of cognitive aspect and the evaluation card have been dimensionally 

applied  on the study groups. 
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After that, Group Embedded Figures Test has been applied on the study 

groups and students have been divided into two groups( dependent/ 

independent) on the cognitive field. 

The researcher chose accidental sample consisted of two divisions, and 

applied the system of the two experimental groups, one that (adopted the 

synchronous e-learning) and the second experimental group that (adopted 

the asynchronous e-learning)   

The number of  female students' sample is 44 of Al- qsa University students 

for the students studying computer skills for the second semester 

2014/2015. 

According to the study nature, the researcher used two approaches: 

1- The analytical descriptive approach which used to analyze the course 

of  computer skills and extracting the embedded computer skills list. 

2- The experimental approach on which the researcher depended on the 

two experimental groups: one that (adopted the synchronous e-learning) 

and the second experimental group that (adopted the asynchronous e-

learning) ; because it is more suitable in this study in detecting the 

impact of interaction between two e-learning and the cognitive style in 

developing the computer skills.    

And  then  identifying the  influence  of  interaction  between  two  types  

of e-learning (synchronous / asynchronous) and the cognitive style 

(dependent / independent) on the cognitive field. After applying the 

statistical treatment on the dimensional applying degrees of the study tools, 

the result revealed the following: 

1- statistical significant differences on the level of (005  ≥ α) among the 

averages of students' scores of the two experimental groups in testing 

the dimensional cognitive aspect for the computer skills  refer to the 

main influence for the e-learning type ( synchronous/asynchronous) in 

favor of the experimental group that adopted the synchronous e- 

learning. 

2- No statistical significant differences on the level of (005  ≥ α) among 

the averages of independent and dependent students' scores adopting the 

cognitive field in examining the dimensional cognitive aspect of the 

computer skills, refer to the main influence for the followed cognitive 

style.  

3- statistical significant differences on the level of (005  ≥ α) among the 

averages of sample students' scores in examining dimensional cognitive 
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aspect of the computer skills refer to the effect of the interaction 

between the e-learning type (synchronous/asynchronous) and the 

cognitive style (independent/dependent) on the cognitive field in favor 

of the dependent group in the synchronous e- learning, and the 

independent group in the asynchronous e- learning. 

4-  statistical significant differences on the level of ( 005  ≥ α) among the 

averages of students'  degrees of the two experimental groups in the 

dimensional application for the evaluation card for the performance 

aspect of the computer skills refer to the main effect of the e-learning 

type (synchronous/asynchronous) in favor of the experimental group 

adopting the synchronous e- learning. 

5- statistical significant differences on the level of ( 005  ≥ α) among the 

averages of students'  degrees of both dependent and independent 

students depending on the cognitive field in the dimensional application 

for  the evaluation card of the performance aspect of the computer skills 

refer to the main effect of the followed cognitive style in favor of 

independent students adopting the cognitive field. 

6- statistical significant differences on the level of ( 005  ≥ α) among the 

averages of sample students' scores in examining the dimensional 

cognitive aspect of the computer skills refer to the effect of the 

interaction between the used e-learning type and the followed cognitive 

style in favor of  "dependent group" that followed the synchronous e-

learning and the " independent group" that followed the asynchronous e-

learning. 

After the results of this study, the researcher presented some 

recommendations that aim to benefit from the types of the e-learning in 

developing the computerized skills and make use of them in other skills. 

The researcher also placed importance on the necessity of taking into 

account the individual differences among learners and their preferred 

methods of learning to achieve the desired goals in less time and less 

effort. 
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