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 ممخص الرسالة 
  ىدف الدراسة:

 مكاقع تصميـ ميارات تنمية في اإللكتركنية المشاريع استراتيجية تكظيؼ التعرؼ عمى أثر
 بغزة. األقصى جامعة طالبات لدل التعميمية الكيب

  أداة الدراسة:
لميارات تصميـ مكاقع الكيب  تحصيمي اختبارأداتي الدراسة كىما: ) قاـ الباحث بتصميـ

 . (كاقع الكيب التعميميةلمالتعميمية، كبطاقة تقييـ 
  عينة الدراسة:

 إلى يميفقستـ تطالبة تـ اختيارىف بشكؿ عشكائي، ك  (32تككنت عينة الدراسة مف )
كاألخرل مّثمت المجمكعة ( طالبة، 22)، إحداىما مّثمت المجمكعة التجريبية قكاميا مجمكعتيف

 ( طالبات.21) الضابطة كقكاميا
 .المنيج الكصفي، ك المنيج التجريبي الباحث في دراستو كؿ مف اتبع منيج الدراسة:

 :أىم نتائج الدراسة 
خطكات ل مقترح تصكر أيضان تـ كضع، التعميمية الكيب مكاقع تصميـ بميارات بناء قائمة

عند مستكل داللة  إحصائية داللة ذات فركؽ ، ككذلؾ كجكداإللكتركنية المشاريع استراتيجية
(α=0.01) البعدم التطبيؽ في كالضابطة التجريبية المجمكعتيف طالبات درجات متكسطي بيف 

 أيضان  ،التجريبية المجمكعة لصالح التعميمية كذلؾ الكيب مكاقع تصميـ لميارات المعرفي لبلختبار
 طالبات درجات متكسطي بيف (α=0.01)عند مستكل داللة  إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد

 الكيب مكاقع تصميـ ميارات تقييـ بطاقةل البعدم التطبيؽ في كالضابطة التجريبية المجمكعتيف
 .التجريبية المجمكعة لصالح كذلؾالتعميمية 

 :أىم توصيات الدراسة 
تصميـ مكاقع  في تنمية ميارات اإللكتركنيةالمشاريع  استراتيجيةأكصت الدراسة باستخداـ 

ضمف الخطط الدراسية لمساقات تخصص تكنكلكجيا التعميـ،  ستراتيجيةدخاؿ االالكيب التعميمية، كا  
تعميمية، أيضان ـ مكاقع الكيب التعميمية في بناء مكاقع كيب االستفادة مف قائمة ميارات تصميكذلؾ 

التي تـ بناؤىا مف قبؿ الباحث في ىذه الدراسة لتدريب  اإللكتركنية أكصت باستخداـ البيئة التعميمية
 الطمبة كالمعمميف عمى تصميـ مكاقع كيب تعميمية.
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Abstract 

Objectives of the study: 

This study aimed at identifying the impact of employing electronic projects’ strategy in 

developing of the skills of designing educational websites of Al-Aqsa University 

students in Gaza. 

Tools of the study: 

The researcher designed tow tools and it was: (cognitive test for the skills of designing 

educational websites and an evaluation card for educational websites). 

Sample of the study: 

The study sample consisted of 21 students who were selected randomly and were 

divided into two groups, one represents the experimental group (11 female students), 

and the other represented the control group (11 female students). 

Research methodology:  

The researcher adopted the experimental and descriptive approaches.  

The most important findings of the study: 

A list for the skills of designing educational websites was developed as well as a 

tentative proposal for the steps of electronic projects’ strategy. There are statistically 

significant differences at the level of significance (α=0.02) between the mean scores of 

female students in the experimental and control groups in the post application of the test 

of cognitive skills of designing educational websites in favor of the experimental group. 

There are also statistically significant differences at the level of significance (α=0.02) 

between the mean scores of female students in the experimental and control groups in 

the post application of the evaluation card for designing educational websites in favor of 

the experimental group. 

The most important recommendations of the study: 

The study recommended using electronic projects’ strategy in developing of the skills of 

designing educational websites. It also recommended including it in the educational 

study plans of educational technology courses. This is in addition to utilizing the list for 

the skills of designing educational websites developed by the researcher. The study 

finally recommended utilizing the educational electronic environment developed by the 

researcher for this study to train students and teachers on designing educational 

websites.  
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 (القرآنية اآلية)

 

ْحمهِ  للاِ  بِْسمِ  ِحيمِ  الرَّ  الرَّ

ِ  فَْضلُ  َوَكبنَ  تَْعلَمُ  تَُكهْ  لَمْ  َمب َوَعلََّمكَ  ﴿  َعلَْيكَ  للاَّ

 ﴾ َعِظيمب  
 ]004:النساء[
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 داءـىاإل
 سيد األكليف كاآلخريف كمعمـ الناس الخيرإلى 

  «سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمم»
 دعاؤىا سر نجاحي كحنانيا بمسـ جراحيك ، مف سيرت المياليإلى 

 «أمي الحبيبة»
 إلى مف أفتخر بحمؿ اسمو، كأشتاؽ إليو في كؿ كقت كحيف

 «والدي العزيز»
 إبداعي إلى رفيقة الدرب، كسر

 «ي الغاليةتزوج»
 إلى سندم كعزكتي في الحياة

 «ابني محمد»
 ككاف ليـ فضؿ كجميؿ عمي   كؿ مف عممني حرفان إلى 

 «أساتذتي ومعممي»
 إلى الصابريف كالمرابطيف عمى أرض فمسطيف 

 إلييم جميعًا أىدي ىذا الجيد المتواضع
 من المولى عز وجل أن يجد القبول والنجاح راجياً 
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 وتقديرشكر 
الحمد  رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد كعمى آلو 

 كصحبو كمف اىتدل بيديو كسار عمى سنتو إلى يـك الديف أما بعد ،،،

ٌََوإِر ﴿انطبلقان مف قكلو تعػالى:  ذُى نَئٍَِستُُّكى ذَأَرَّ ذُى َونَئٍِۖ ََلَِصيَذََُّكى َشَكش  ٌََّكفَرش  َعرَزبتِ إِ

 ﴾ال يشػكر ا، مػف ال يشػكر النػاس﴿، كقكؿ سيدنا محمد صمى ا عميو كسػمـ ]8ابراىيـ:[ ﴾نََشِذيذ 
، فػػػػمني مػػػػديف بالشػػػػكر  عػػػػز كجػػػػؿ أكالن عمػػػػى مػػػػا أعطػػػػاني مػػػػف نعمػػػػة ]514:5.ج،ت.ب،أبًداًد[

كبػو قػدكتي  عميو كسمـ ي محمد صمى اكلمنب المعرفة، كأمدني بالصبر كالتكفيؽ إلنجاز ىذا العمؿ،
نػػي أيضػػان أتقػػدـ بجزيػػؿ الشػػكر كالعرفػػاف لكػػؿ مػػف قػػدـ لػػي يػػد العػػكف كالمسػػاعدة كالمشػػكرة،  اىتػػديت، كا 

لتفضػمو باإلشػػراؼ عمػى ىػذه الرسػالة، كعمػػى مػا قدمػو لػي مػػف  د. مجـدي ســعيد عقـلكأخػص بالػذكر 
رشػػػاد منػػػذ البدايػػػة، فجػػػزاه ا عنػػػي كػػػؿ خيػػػر كأسػػػ ؿ ا  أف يمػػػده بمكفػػػكر الصػػػحة دعػػػـ كمسػػػاندة كا 

 كالعافية كالعطاء المستمر.

أ.د. محمـد كما أتقػدـ بجزيػؿ الشػكر كالتقػدير إلػى األسػاتذة األفاضػؿ أعضػاء لجنػة المناقشػة 
"مناقشػػان خارجيػػان"، لمػػا قػػدمكه مػػف مبلحظػػات مفيػػدة  د. ســاما العجرمــي"مناقشػػان داخميػػان"، كأبــو شــقير 

 خير الجزاء. زادت مف قيمة الدراسة فجزاىـ ا عني

فػػػػي قسػػػػـ المنػػػػاىج كطػػػػرؽ التػػػػدريس بالجامعػػػػة  أســــاتذتيكمػػػػا أتكجػػػػو بخػػػػالص الشػػػػكر إلػػػػى 
مػػف ة األقصػػى، عمػػى مػػا قػػدمكه فػػي قسػػـ التكنكلكجيػػا كالعمػػـك التطبيقيػػة بجامعػػ وأســاتذتياإلسػػبلمية، 

 بالنصائح التي أفادت ىذه الدراسة. مساعدة كتشجيع كلـ يبخمكا عمي  

كالػػذيف لػػـ يبخمػػكا عمػػيم بػػدرائيـ السػػديدة فػػي تحكػػيـ الســادة المحكمــين كال يفػػكتني أف أشػػكر 
 أدكات الدراسة، لكي يخرج ىذا البحث إلى النكر.

 واهلل من وراء القصد
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 الفصل األول
 خمفية الدراسة وأىميتيا

 المقدمة
بداية  كمتبلحؽ بشكؿ سريعالعصر الحديث مجاؿ التقنية في برزت التطكرات الحديثة في 

مما جعؿ ىذا العصر يطمؽ ، كحتى ظيكر الكيب الذكيمف ظيكر االنترنت كأجياؿ الكيب المختمفة 
 تطكير األساسي ىدفيا ميمة بمرحمة العصر ىذا في كيمر العالمـ ؛عصر المعمكمات عميو

بشكؿ  بيذه التطكرات التعميـ حركة ت ثرت كقد الحياة، قطاعات مف قطاع كؿ في الممارسات
 .كاضح

أدل دخكؿ الحاسكب بخصائصو المتنكعة كالفريدة عالـ التعمـ كالتعميـ إلى التكسع كالتنكع 
يفيا في الغرفة الصفية، كما كالطرؽ كالكسائؿ التي يمكف لممعمـ االستفادة منيا كتكظفي األساليب 

نتقاؿ إلى أيضان إلى اال ،اإلنترنترتباط ىذه الحكاسيب عبر شبكات داخمية أك بالشبكة العالمية أدل ا
لتربكية معنييف بالعممية اعالـ جديد مف البحث كالمصادر كالتشكيؽ كجذب االنتباه، كؿ ذلؾ دفع بال

 .(211صـ، 3122)قطيط،  ىتماـ بالحاسكب كتفعيؿ الشبكات في التعمـ كالتعميـإلى اال

بغرض تحقيؽ التحديث  اإلنترنتستخداـ ـ اإللكتركني نتيجة الكقد انتشر مفيكـ التعم
كالتعميمية درات العممية التعميمي في ضكء التغييرات المعمكماتية المتبلحقة كتكظيفيا في رفع الق

مكاقع متعددة تتضمف المناىج التعميمية لجميع المراحؿ الدراسية  اإلنترنتكتكفر شبكات لمطبلب. 
لكي يستخدميا  ؛مما يساىـ بدكر فعاؿ في تكظيفيا كمصادر لممعمكمات ،اإلنترنتكنشرىا عمى 

مشكقة كممتعة لمتعميـ كالتعمـ،  كلككنيا تخمؽ بيئة تعميمية ،لمبحث عف المعمكماتالطبلب كالباحثيف 
، كلككنيا اإلنترنتبرمجة المناىج التعميمية لنشرىا عمى لـ اإللكتركني بداية مف ىنا ت تي أىمية التعمف

عداد الصفحات التعميمية التي أأفضؿ النظـ المتكفرة لت ليؼ كبرمجة النصكص المعمكماتية ك 
 .(64-63ص ص ـ،:311)إسماعيؿ،  يتضمنيا المنيج

، فيك يمثؿ اإلنطبلقة في عالـ الكيب، كالتي 1.1كتطكر طبيعي لمكيب 1.1كقد ظير الكيب
تصر دكره فقط عمى فكرة التفاعؿ كالمشاركة مف قبؿ المستخدـ نفسو بشكؿ إجابي كال يقتقكـ عمى 

 تمقي المعمكمات.
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عمى دعـ  يعتمدألنو يعد مدخبلن جديدان لتقديـ خدمات الجيؿ الثاني لمكيب؛  3.1إف الكيب  
، اإلنترنت، كتعظيـ دكر المستخدـ في إثراء المحتكل الرقمي عمى اإلنترنتاالتصاؿ بيف مستخدمي 

في عدد مف  ذلؾلكتركنية، كيتجمى اإلمجتمعات الفي بناء  اإلنترنتكالتعاكف بيف مختمؼ مستخدمي 
الت ليؼ ك (، Blogsكخصائصو، كمف أبرزىا المدكنات ) 3.1التطبيقات التي تحقؽ سمات الكيب 

كالشبكات اإلجتماعية (، Content Tagging)(، ككصؼ المحتكل Wikiالحر )
(SocialNetwork( كالممخص الكافي لممكقع التعميمي ،)RSS)  ،(:5ص ـ،3125)الرحيمي. 

لتطكير العممية التعميمية بتكظيؼ كافة  حاجة ممحة أف ىناؾ يرل الباحثكف ىنا كمف
قبؿ الخدمة، كمف ما الطرؽ كاالستراتيجيات المناسبة لتطكير ميارات المعمميف في مرحمة التقنيات ك 
 مفتساىـ في الت سيس لمرحمة جديدة يرل أنيا سكؼ التي ك  التعميميةالكيب مكاقع بناء أشكاليا 

مف يتناسب مع العصر المتسارع؛ كىذا يتفؽ مع دراسة كؿ بما  اإللكتركني ـلتعمطرؽ كاستراتيجيات ا
إلى  تأشار  كالتي (ـ3114) كالدسكقي محمدك  (و3118) كالسيد عبد العاطيك ( ـ3123) الشرنكبي

بشكؿ فعاؿ في  يسيـبما التعميمية  الكيب مكاقعكبناء  عمى تطكير الطالب المعمـأىمية تدريب 
 .تحقيؽ األىداؼ التربكية

المشكبلت كاألعباء التي لكتركني عمى حؿ العديد مف ـ اإلكيعمؿ التعميـ عف بعد أك التعم
ا عمى استيعاب األعداد عدـ قدرتيات التعميمية مف جامعات كمدارس، خاصة تكاجو كافة المؤسس

رتفاع نسب القبكؿ فبسبب التكمفة المادية الباىضة  تزايدة مف خريجي الثانكية العامة؛يائمة كالمال كا 
ال يستطيع عدد كبير مف الطمبة مف االلتحاؽ في الجامعات كمحدكدية عدد المقاعد الدراسية 

كليف عف التعميـ العالي لتكثيؼ الجيكد مف أجؿ العمؿ عمى تكفير ئبالجامعات، مما يدعك المس
مقاعد جامعية منزلية لقطاعات كاسعة مف الطمبة بعد التخطيط الجيد ليذه الخطكة كالتدريب المسبؽ 

ـ كالتعميـ مف خبلؿ تنظيـ دكرات متخصصة ليـ يشرؼ لمطمبة عمى آليات استخداـ الشبكة في التعم
)سعادة كالسرطاكم،  في تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكماتكعمـ النفس ك عمييا متخصصكف في التربية 

 .(237ص ـ،3121
ستراتيجيات المستخدمة في عممية التعمـ سكاء التقميدم أك اإللكتركني، كتتعدد األساليب كاال

ستراتيجيات التعميـ التقميدم في التعمـ اإللكتركني كلكنيا تستخدـ بشكؿ كيمكف استخداـ أساليب  كا 
التعمـ التقميدم تشتمؿ عمى الكسائؿ  استراتيجيةمختمؼ في كؿ نظاـ مف نظـ التعمـ المختمفة. ف

التعميمية التي يستطيع المعمـ مف خبلليا التكاصؿ مع الطبلب داخؿ الفصؿ، كقد تككف ىذه 
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أك  اإلنترنتمبسطان أك محاضرة أك مراسمة أك مف خبلؿ التمفاز أك الحاسكب أك  شرحان  ستراتيجيةاال
سئمة، أما استراتيجيات التعمـ اإللكتركني فتسمح لمجمكعة كبيرة مف المتعمميف مف خبلؿ تكجيو األ

أف يشارككا في المناقشات غير المتزامنة مع المعمـ أك المحاضر مف خبلؿ شبكة المعمكمات 
 (.6-5ـ، ص ص1111أحمد، مية )العال

فكضع استراتيجية تعميمية أثناء عممية التعمـ اإللكتركني يعد مف األمكر الضركرية كاليامة 
تساىـ في تنظيـ عممية التفكير ، فيي إلنجاح عممية التعمـ كتحقيؽ ما ىك مرجك تحقيقو مف أىداؼ

األصعدة اإلنسانية كالفكرية  الميارات المختمفة عمى جميعلدل الطمبة، كتؤثر فييـ كتنمي لدييـ 
  كاألدائية كاالجتماعية.
تضع التبلميذ في مكقؼ التي  اريعالمش استراتيجيةمستخدمة ال االستراتيجياتكمف أىـ 

كذلؾ عف طريؽ  شباعياشعركا بيا كرغبكا رغبة أكيدة في إتعميمي متكامؿ ينبعث عف حاجة ممحة 
العممية عبلقات نشاطيـ الذاتي كيككف في نشاطيـ جانب عقمي كجانب حركي، كتتخمؿ ىذه 

 اريعمشاريع بنائية، ك مش اريعالمشكمف أنكاع  اجتماعية متنكعة بيف التمميذ كزمبلئو في جك سميـ.
ات معينة، كسب الميارات كالتي تيدؼ إلى أف يكتسب التبلميذ ميار  اريعمشفي صكرة مشكبلت، ك 

يمكف أف  اريعالمش . ىذه األنكاع مفكيرمي ىذا النكع إلى اكتساب ميارات تفيد التبلميذ في حياتيـ
 .(76-75ص ، صـ:::2)جرجس،  يتـ تنفيذىا بطريقة فردية أك جماعية

تخدمة في أحد استراتيجيات التعمـ اليامة كالمس اإللكتركنيةالتعمـ بالمشاريع  استراتيجيةكتعد 
الفعاؿ كالتعاكف فيما  في دفع المتعمميف إلى العمؿ ستراتيجيةىذه اال تساىـحيث لكتركني، اإل ـالتعم

لتحقيؽ ذاتيـ، كما أنيا تتيح الفرصة لممتعمميف  ،المعمكمات كالخبرات التعميمية يـساببينيـ، كاك
كتساعد ية، ىذه المشاريع فردية أـ تعاكن كذلؾ مف خبلؿ تكميفيـ بمشاريع إلكتركنية سكاءن كانت

مـ عمى االطبلع عمى المعمكمات عالمت اإلنترنتثة ككسائؿ االتصاؿ السريع عبر التقنيات الحدي
مف مستكل المعرفة المكتسبة مف قبؿ القائميف عمى ىذه المشاريع، كما أنيا تكفر  كالخبرات، كتزيد

 .(4ص ـ،3125)الضبة،  العديد مف المصادر التعميمية المرتبطة بالمشركع المراد تنفيذه
تتضمف  عمميات ست e-Projects اإللكتركنية اريعمـ بالمشعالت استراتيجية كتطبؽ 

االبتكار، كالمغامرة، كالميارات التطبيقية، كالخدمة التطكعية، كالتساؤالت المنطقية، كالمنيج 
المستخدمة في تنفيذ  اإللكتركنيةيج متطكران يجب تحديد المصادر . كلكي يككف المنالمتطكر

استخداـ كؿ مصدر إلكتركني في الحصكؿ عمى المادة  استراتيجيةلكتركني ككصؼ المشركع اإل
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كعرض ىذه المصادر كربط المعمكمات المعركضة باألىداؼ التعميمية لممشركع التعميمية كتنظيميا، 
 .(428 ص ـ،:311)إسماعيؿ،  لكتركنيالتعميمي اإل

في التعميـ  E-Projects اإللكتركنية المشاريع استراتيجيةأىمية تكظيؼ  مما سبؽ تظيرك 
براىيـ ،كالمنسي ،مرسي كدراسة( و3125) الضبة دراسة كىذا اتفؽ مع كؿ مف  (ـ3125)كمحمد  ،كا 

 ،عميك  ،باقرم كدراسة (ـ3124) كدراسة عمر (ـ3124) الشرقاكم كدراسة (ـ3124) كدراسة عقؿ
 إسكركتشيكدراسة  (,Bagheri, Ali, Abdullah, & Daud 3124)كداكد  ،كعبدا

 ،زانج دراسةك  ،(ـ3121) الصعيرم كدراسة ( ,3121Eskrootchi & Oskrochi) أكسكركشيك 
 & 3115Lou)وياكجشيجوسنوودسبسح( ,Zhang, Peng, & Hung:311) كىكنج ،بنجك 

MacGregor,)، عدة جكانب، كمنيا تنمية في  اإللكتركنية في اريعفاعمية المشحيث أشارت إلى
لدل الطمبة الذيف تعممكا بيذه ك  ستراتيجيةنحك ىذه اال ككجدانيةالمعرفية كالميارية الجكانب 

 .ستراتيجيةاال

 الدراسة مشكمة
في  ل الطمبةالحظ كجكد ضعؼ لد بقسـ التكنكلكجياكمعيد الباحث  طبيعة عمؿخبلؿ مف  

 فيالفنية كالتربكية بسبب كجكد نقص في بعض المعايير  رات تصميـ صفحات الكيب التعميمية،ميا
مستكاىـ التحصيمي في ىذا في  نيتد الحظ كجكد ككذلؾ التي قامكا بتصميميا،صفحات الكيب 

فقد أكدكا عمى  ذيف قامكا بتدريس ىذه المياراتمف خبلؿ مراجعة بعض المحاضريف الك  الجانب،
 كدراسة كؿ مف عبلـات الدراسات كاألبحاث تكصي، كأيضان مف خبلؿ لدل الطمبةكجكد ضعؼ 

 ـ(، كدراسة3119) ـ(، كدراسة عياد3123) الشرنكبي ـ(، كدراسة3123) حماد ـ(، كدراسة3126)
اتضح لدل الباحث مدل الحاجة إلى تنفيذ دراسة بحثية تساىـ في ـ(، 3118) كالسيد العاطي عبد

 .لدل الطمبة تنمية ميارات تصميـ مكاقع الكيب التعميمية

كذلؾ الحظ الباحث أف المساؽ المسؤكؿ عف إكساب الطالب لميارات تصميـ صفحات 
، ألف ىذا الكيب التعميمية لـ يصمـ أك يطكر باألسمكب التكنكلكجي السميـ )أسمكب المنظكمات(

 األسمكب يسير حسب خطكات منظكمية مدركسة.
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لتطكير العممية التعميمية مف خبلؿ تدريب المعمميف  حاجة ممحةكجكد  لدل الباحث تبيفك 
التقنيات كؿ التعميمية، كتكظيؼ  الكيب مكاقعمة عمى تطكير مياراتيـ في بناء في مرحمة قبؿ الخد

تخدـ ىذا اليدؼ الجكىرم  استراتيجيةالتفاعمية، كالسعي نحك اقتراح  3.1كالبرمجيات الحديثة لمكيب 
تي تقدميا مف أجؿ تطكير العممية التعميمية، كمما يجعؿ المعمـ مكاكبان إلمكانات الابما يتناسب مع 

 بشكؿ كبير فيتساىـ  التفاعمية 3.1لبرمجيات الكيب  مكانات السيمةاإلحيث أف لعصره المتسارع؛ 
 ان كمصمم ان مبرمج يتطمبكالذم كاف  2.1بناء مكاقع تعميمية بكؿ يسر كسيكلة مقارنة بجيؿ الكيب 

 .يبنى مكقعان غير تفاعمي أجؿ أف مف كيب مكاقعل

 الدراسة أسئمة
 الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي: سؤاؿ الباحث حدد

 لدل التعميمية الكيب مكاقع تصميـ ميارات تنمية في اإللكتركنية المشاريع استراتيجية تكظيؼ أثرما 
 ؟بغزة األقصى جامعة طالبات

 التالية:سئمة الفرعية األالرئيس  سؤاؿكيتفرع مف ال

 بغزة؟ األقصى جامعة طالبات لدل الكاجب تنميتيا التعميمية الكيب مكاقع تصميـما ميارات  (1
 الكيب مكاقع تصميـ ميارات تنميةل البلزمة اإللكتركنية المشاريع استراتيجية خطكاتما  (1

 ؟الطالبات لدل التعميمية

 ؟اإللكتركنيةالمشاريع  استراتيجيةالبلزمة لتنفيذ خطكات  اإللكتركنيةما البيئة التعميمية  (1
 درجات متكسط بيف (α≤0.05)عند مستكل داللة  إحصائية داللة ىؿ تكجد فركؽ ذات (4

 ختبارلبل البعدم التطبيؽ المجمكعة الضابطة في درجات كمتكسط ،المجمكعة التجريبية
 ؟التعميمية الكيب مكاقع تصميـ لمياراتالمعرفي 

 درجات متكسط بيف (α≤0.05)عند مستكل داللة  إحصائية داللة ىؿ تكجد فركؽ ذات (5
 تقييـ لبطاقة البعدم التطبيؽ المجمكعة الضابطة في درجات كمتكسط ،المجمكعة التجريبية

 ؟التعميمية الكيب مكاقع تصميـ ميارات
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 الدراسة فروض
 درجات متكسط بيف (α≤0.05)عند مستكل داللة  إحصائية داللة تكجد فركؽ ذاتال  (1

 لبلختبار البعدم التطبيؽ درجات المجمكعة الضابطة في المجمكعة التجريبية كمتكسط
 .التعميمية الكيب مكاقع تصميـ المعرفي لميارات

 درجات متكسط بيف (α≤0.05)عند مستكل داللة  إحصائية داللة تكجد فركؽ ذاتال  (1
 بطاقة تقييـل البعدم التطبيؽ المجمكعة الضابطة في درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط

 .التعميمية الكيب مكاقع تصميـ ميارات

 الدراسة أىداف
 تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

 جامعة طالبات لدل التعميمية الكاجب تكفرىا الكيب مكاقع بناء قائمة بميارات تصميـ (1
 .بغزة األقصى

 مكاقع تصميـ ميارات أجؿ تنميةمف  اإللكتركنية المشاريع استراتيجية صكرةالتعرؼ عمى  (2
 .طالباتال التعميمية لدل الكيب

 بناء بيئة التعميمية إلكتركنية مناسبة لتنفيذ خطكات استراتيجية المشاريع اإللكتركنية. (3

 الكيب مكاقع تصميـ ميارات تنمية في اإللكتركنية المشاريع استراتيجية أثر الكشؼ عف (4
 .ـ االلكتركني التفاعميبيئات التعمكذلؾ كفؽ معايير تصميـ الطالبات  التعميمية لدل

 الدراسة أىمية
 تكمف أىمية ىذه الدراسة في الجكانب التالية:

كليف عف التعميـ العالي بمدل أىمية تبني فكرة تطكير الميارات ئتبصير القائميف كالمس (1
 لدل المعمميف مف أجؿ تطكير العممية التعميمية. اإللكتركنية

 األقصى جامعةطالبات  لدل التعميمية الكيب مكاقع تصميـ ميارات تطكير المساىمة في (1
 .بغزة

كتكظيفيا بشكؿ فعاؿ في  الحديثة الكيبكتقنيات مف جميع خدمات  قد يستفيد المتعمميف (1
 .تطكير العممية التعميمية المجاؿ التربكم كمجاؿ
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خاصة عمى المستكل  جدان  قميمة اإللكتركنية المشاريعالدراسات التي تناكلت مكضكع  (4
 العربي.

إعداد المعمـ كليف عف العممية التعميمية كالتعميـ الجامعي بضركرة التركيز عمى ئالمس قد تنبو (6
، كتجعمو قادر عمى تكظيؼ الفمسطيني بكفايات كقدرات تكاكب العصر السريع الذم نعيشو

 .خدمات تكنكلكجيا الكيب الحديثة في التعميـ
 الدراسة حدود

 اقتصرت الدراسة الحالية عمى الجكانب التالية:

 فمسطيف-ىذه الدراسة في جامعة األقصى بغزة تنفذ. 

 في  في قسـ التكنكلكجيا كالعمكـ التطبيقية "مختبر برامج جاىزة" طالبات المسجبلت لمساؽال
 ـ.3126/3127لمعاـ الجامعي  الثانيالفصؿ الدراسي 

 المشاريع  استراتيجيةالبلزمة لتنفيذ خطكات  اإللكتركنيةلمبيئة التعميمية  عداد تصكرإ
 .اإللكتركنية

 التعميمية المتضمنة في مساؽ "مختبر برامج جاىزة". الكيب مكاقع تصميـ تنمية ميارات 

 الدراسة مصطمحات
 إجرائيان بالتالي:الدراسة مصطمحات يعرؼ الباحث كؿ مف 

مف  ،كمخطط ليا مسبقان  ،كمتسمسمة ،خطكات منظمةب نيا ) :اإللكترونية المشاريع استراتيجية( 0
، كتعتمد اإللكتركنيةتصميـ المشاريع عايير ممجمكعة مف محدد كفؽ إلكتركني مشركع إنتاج أجؿ 

بشكؿ  نفذىايتـ تك  ،امني لممياـ التعميمية المطمكبة اكتنفيذى الطالبةبشكؿ أساسي عمى نشاط 
مف أجؿ الكصكؿ إلى  الباحثمف قبؿ  إلكتركنيان كقد يتطمب إرشادان  الطالبات،ني متكامؿ بيف ك ر تكلا

  .(تعميميةالكيب ال لمكاقعتصميـ مناسب 
جراءاتعمميات ك ميارات ك مف  ىي مجمكعة ب نيا) :التعميمي الويب مواقع تصميم ميارات( 6  ا 

التفاعمية التعميمية  مف برمجيات كأدكات الكيب مجمكعةؼ كالتي تكظتصميـ مكاقع الكيب التعميمية 
غير كالتكاصؿ اإللكتركني المتزامف ك  اإللكتركنيةرقمية لمممفات كأداة المشاركة ال الرقمي ك داة التدكيف
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لى غير ذلؾك عبر الكيب كالتقييـ اإللكتركني بحار طريقة اإلمتزامف ك ال كتقاس بالدرجة الكمية التي ، ا 
 .(ا الباحثمأعدى التي تقييـالبطاقة ك  معرفيالختبار في اال ةحصؿ عمييا الطالبت

الطالبات المسجبلت لمساؽ "مختبر برامج جاىزة"، مف المستكل األكؿ ) :طالبات جامعة األقصى (3
 (.( ساعة دراسية عمى األقؿ15بجامعة األقصى كالمكاتي أنييف )



 

 
 

 

 

 
 الفصل الثاني

 النظرياإلطار 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 التعمم بالمشاريع وتصميم المواقع اإللكترونية
الحديث في إحداث التغيرات العصر الذم يتسـ بو التقدـ العممي كالتقني اليائؿ  يسيـ 

كاف لو ت ثير عمى جميع  فقد، االجتماعية كالثقافية كالتربكية كالتي تمر بيا المجمعات المعاصرة
كالذم فيو أصبحت ممكية المعمكمات كالتكنكلكجيا مف أىـ مصادر  جكانب الحياة، السيما التعميـ
فنحف نعيش في عصر يختمؼ بصكرة كيفية عف العصكر السابقة،  القكة كالتقدـ ألم مجتمع،

ميمية جديدة ج تعكمستمرة لمبحث عف استراتيجيات كأساليب كنماذكأصبح ىناؾ حاجة ممحة 
ك حد الحمكؿ لكتركني ـ اإلظير التعمي ظيرت في العصر الحديث، فبة التالصعلمكاجية التحديات 
خبراتو كمياراتو لمكاكبة المعمـ عمى مكاكبة ىذا التطكر، كتطكير  ةلمساعد ،كالنماذج التعميمية

مف خبلؿ عدة طرؽ  أيضان مساعدة المتعمـ عمى التعمـ كاكتساب المعرفةك  ،م يعيش فيوالعصر الذ
 بعيدان عف قيكد الزماف كالمكاف.

كسكؼ يتناكؿ الباحث في المحكر األكؿ: التعمـ اإللكتركني، كفي المحكر الثاني: استراتيجية 
 المشاريع اإللكتركنية، كفي المحكر الثالث: ميارات تصميـ مكاقع الكيب التعميمية.

 م اإللكتروني: التعمالمحور األول
ـ اإللكتركني ب نو "طريقة لمتعميـ باستخداـ آليات التعم( 7:، صـ3121)تعرؼ العنزم 

االتصاؿ الحديثة مف حاسب كشبكاتو ككسائطو المتعددة مف صكت كصكرة، كرسكمات، كآليات 
 في الفصؿ الدراسي". ـسكاءن كاف عف بعد أ اإلنترنتبحث، كمكتبات إلكتركنية، ككذلؾ بكابات 

ـ اإللكتركني ب نو "تقديـ البرامج التدريبية كالتعميمية التعم( 445ـ، ص3121كيعرؼ الجامع )
ب سمكب متزامف أك غير متزامف  اإلنترنتعبر كسائط إلكتركنية متنكعة تشمؿ األقراص كشبكة 

 ."كباعتماد مبدأ التعمـ الذاتي أك التعمـ بمساعدة مدرس
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 يةالتعميم المناىج ـ اإللكتركني ب نو "تقديـالتعم (327ـ، ص3118بسيكني ) كيعرؼ
 أسمكب في ب دكاتيا، اإلنترنت شبكة كعبر المتنكعة اإللكتركنية الكسائط عبر التدريبية كالدكرات
 المتعمـ". تقييـ مع المعمـ بمساعدة التعمـ أك الذاتي التعمـ مبدأ كباعتماد متزامف، غير أك متزامف

ى ارتباط عمـ اإللكتركني كجد الباحث ب نيا اتفقت يفات السابقة كالتي تناكلت التعمكمف التعر 
كقد الحظ  كالحاسكب كتطبيقاتو المختمفة، اإلنترنتكشبكات  اإللكتركنيةـ اإللكتركني بالكسائط التعم

لدل الكثير مف الباحثيف كالكتّاب العرب حيث  (E-Leaningالباحث كجكد خط  في ترجمة كممة )
. كيعرؼ الباحث التعمـ إلى )تعميـ إلكتركني( بدالن مف )تعمـ إلكتركني( قامكا بترجمتياأنيـ 

كما نتج عنيا مف تطكر )كتطكر  كبرمجياتيا، التقنية الحديثة الكسائطاستخداـ "ب نو  اإللكتركني
في ، كذلؾ مف خبلؿ تكفير تفاعؿ في عممية التعمـالحكاسيب كاألجيزة النقالة كشبكات االتصاؿ( 

 ."يميةالبيئة التعم

 اإللكتروني مالتعم فمسفةأوًل: 
 عمى تعتمد (442ـ، ص3118حسب ما يراىا بسيكني )

 .المجتمع فئات مف عدد أكبر كتعميـ تدريب فرصة إتاحة (1
 .كاحد كقت عمى االتفاؽ كصعكبة كالزماف المكاف عكائؽ عمى التغمب (1
 .كالمادية البشرية لممكارد األمثؿ االستغبلؿ (1
 .المختمفة المؤسسات لدل المتاحة التدريب مكارد مف كاالستفادة الخبرات، تراكـ (4
 معدؿ عمى كليس الطالب كميارات مستكل عمى بناءن  كالتماريف كالمنيج الكقت اعتماد (5

 .المجمكعة
 .مستكل األقؿ الطبلب انتظار دكف دراستو في التقدـ المتميز لمطالب يمكف (6
 .مستكاه لرفع الكقت مستكل األقؿ الطالب يممؾ (7

 بالتالي: ( أف فمسفة التعمـ اإللكتركني تيتـ61ـ، ص:311إسماعيؿ )كذلؾ يرل 
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المتعمميف في  جعؿ المكاقؼ التعميمية أكثر حيكية كقائمة عمى بيئة ميي ة لمنمك كالتعمـ لمساعدة  (1
تيـ الكي يككنكا مؤثريف في خبر  ؛تعمميـتعمـ تحمؿ مسئكلية .فيـ المعمكمات كمحترؼ بالعالـ

مكاد لكمشاركيف اآلخريف في معمكماتيـ كالتفاعؿ معيـ، فيك يتعمـ كمنساف كليس كدارس 
أف يدرؾ عضك .ب ف عضك ىيئة التدريس ليست لديو جميع اإلجاباتالمتعمـ أف يدرؾ .تعميمية

يخمؽ الفرصة لفيـ أنو يجب أف يتعامؿ مع تنكع المعمكمات كتناقضاتيا كذلؾ ىيئة التدريس 
 أىداف التعمم اإللكترونيثانيًا:  كتغيير نظرتو لممعمكمات.المتعمـ 

 ،كسرحاف ،(، كاستيتة35ـ، ص3118عامر )(، ك 332ـ، ص3118بسيكني )يرل كؿ مف 
 ( أف التعمـ اإللكتركني ييدؼ إلى:387ـ، ص3118) كمكسى

التربكية كاآلراء دعـ عممية التفاعؿ بيف الطبلب كالمعمميف كالمساعديف مف خبلؿ تبادؿ الخبرات  (1
 كالمناقشات كالحكارات اليادفة عبر قنكات اتصاؿ مختمفة.

دارتيا. خمؽ شبكة تعميمية (1  لتنظيـ عمؿ المؤسسات التعميمية كا 

 تكسيع نطاؽ العممية التعميمية بمراعاة الفركؽ التعميمية بيف المتعمميف. (1

 االتصاالت كالمعمكمات.اكساب الطبلب الميارات أك الكفاءات البلزمة الستخداـ تقنيات  (4

 القياـ بعمؿ مشاريع جماعية مف خبلؿ االستعانة بشبكات الحاسكب. (5

 التعكد كاالستمرار في استخداـ الحاسكب ككسيمة تعميمية مساندة. (6

فالدركس تقدـ في صكرة نمكذجية كالممارسات  ،نمذجة التعميـ كتقديمو في صكرة معيارية (7
 اىا.التعميمية المتميزة يمكف إعادة تكرار 

 التعكد كاالستمرار في استخداـ الحاسكب ككسيمة تعميمية مساندة. (8

 إتاحة الفرصة لمطالب لمتعامؿ مع العالـ المنفتح مف خبلؿ الشبكات المعمكماتية. (9

اكتساب المعمميف الميارات التقنية الستخداـ التقنيات التعميمية الحديثة، كتطكير دكره في  (11
 التطكرات العممية كالتكنكلكجية المستمرة كالمتبلحقة. العممية التعميمية حتى يتكاكب مع

 ككسائميا التقنية استخداـ خبلؿ مف بكفاءة معيا التفاعؿ مف الطالب كتمكيف التطكرات مكاكبة (11
 .التعميمية المنظكمة مع كالتكاصؿ لمتعمـ
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 تسييؿ خبلؿ مف كالمدرسة الطمبة كبيف بينيـ، فيما الطمبة بيف االتصاؿ إمكانية زيادة (11
 كصفحات اإللكتركني، كالبريد المنتديات، مثؿ اتجاىات عدة في االطراؼ ىذه بيف االتصاؿ
 .االجتماعي التكاصؿ

 البريد خبلؿ مف الرسمية العمؿ أكقات كخارج كقت أسرع في المعمـ إلى الكصكؿ سيكلة (11
 .االجتماعي التكاصؿ صفحات أك اإللكتركني

 .كالتجارب اآلراء كتبادؿ المناقشة كمنتديات االتصاؿ قنكات خبلؿ مف التربكية الخبرات تناقؿ (14
 .معيف كقت في التعمـ في يرغب لمف األسبكع أياـ كؿ كفي اليكـ طكاؿ المناىج تكافر (15
 بصكرة المعمكمات تصنيؼ طرؽك  ،الفكرم التقييـ ب دكات الطالب تقييـ طرؽ كتعدد سيكلة (16

 .لمتقييـ كسيمة سريعة
 كتصحيح الحضكر كتسجيؿ الكاجبات استبلـ مثؿ كلئلدارة لممعمـ اإلدارية األعباء تقميؿ (17

 .حصائياتكاإل النتائج كتسجيؿ االختبارات،

 أنواع التعمم اإللكتروني:ثالثًا: 
حيث يحكـ ىذا التعدد نكع المعيار المستخدـ تعددت الكتابات حكؿ أنكاع التعمـ اإللكتركني   

إلى بعض ( 35ـ، ص3118كعامر )، (7:ـ، ص3121العنزم )لمتصنيؼ، كلكف يشير كؿ مف 
 ىذه األنكاع:

( الذم يحتاج إلى كجكد Onlineكىك التعميـ باالتصاؿ المباشر )التعمم اإللكتروني المتزامن:  (1
إلجراء النقاش بيف كؿ مف الطبلب أنفسيـ  ؛الطبلب في الكقت ذاتو أماـ أجيزة الحاسكب

االفتراضية، حيث يحصؿ الطالب عمى كبينيـ كبيف المعمميف عبر غرؼ المحادثة أك القاعات 
 تغذية راجعة فكرية، لكنيا تحتاج إلى أجيزة حديثة كشبكة اتصاالت.

تدريس المع خطة  التعمـ ىك يمكف المعمـ مف كضع مصادرك غير متزامن: التعمم اإللكتروني  (2
كيتبع إرشادات التعميمي في أم كقت تقكيـ عمى المكقع التعميمي، ثـ يدخؿ الطالب لممكقع الك 

 مباشر بيف المعمـ كالدارس. اتصاؿالمعمـ دكف أف يككف ىناؾ 

التعمـ التي يتـ تصميميا لتكمؿ  كيشمؿ عمى مجمكعة مف الكسائط كأدكاتالتعمم المدمج:  (3
كالمقررات المعتمدة عمى عضيا البعض، مثؿ برمجيات التعمـ التعاكني االفتراضي الفكرم، ب
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الذاتي، كذلؾ يمزج أحداث متعددة عمى النشاط تتضمف التعمـ في  ، كمقررات التعمـاإلنترنت
فيو مزج  الفصكؿ التقميدية التي يمتقي فييا المعمـ مع الطبلب كجيان لكجو، كالتعمـ الذاتي الذم

 متزامف.الغير بيف التعمـ المتزامف ك 

التدريس  كيتنـ بكاسط الحاسكب كبرمجياتو )كمنيا برمجياتالتعمم المعتمد عمى الحاسوب:  (4
الخصكصي، كبرمجيات المحاكاة( كيتيح ىذا النكع مف التعمـ إمكانية تفاعؿ المتعمـ مع 

 المعمـ أك األقراف. معالمحتكل التعميمي دكف التفاعؿ 

كأدكاتيا كتطبيقاتيا في تقديـ  اإلنترنت كفيو يتـ تكظيؼ شبكة :اإلنترنتالتعمم المعتمد عمى  (5
 الفرصة لمتفاعؿ تزامنيان أك ال تزامنيان مع المعمـ أك األقراف. المحتكل التعميمي كتتيح لممتعمـ

كىك التعمـ الذم يتـ مف خبلؿ كافة كسائط التعمـ سكاء التقميدية )مكاد  التعمم عن بعد: (6
مطبكعة، كأشرطة تسجيؿ ..إلخ( أك الحديثة )الحاسكب كبرمجياتو كشبكاتو، كالياتؼ النقاؿ، 
 كالقنكات الفضائية ..إلخ( كيككف فيو الطالب بعيدان مكانيان أك زمانيان أك االثنيف معان عف المعمـ.

 يزات التعمم اإللكترونيائد وممفو رابعًا: 
ة كزاد االىتماـ ييعتبر التعمـ اإللكتركني مف التكجيات التي برزت حديثان في العممية التعميم  

بيا مؤخران لما تقدمو مف إمكانيات كخدمات تتفكؽ عمى التعمـ التقميدم، لذا يحدد كؿ مف العنزم 
 التعمـ اإللكتركني فيما يمي: مزايابعض مف ( 233ـ، ص3119(، كعزمي )218ـ، ص3121)

حيث يضع المتعمـ في بيئة تتصؼ بالتفاعمية، كتعطي لو فرصة لمتعامؿ مع التفاعمية:  (1
تعديؿ  في المشاركة المتعمميف مف إمكانية مدل ، فيي تمثؿخبرات كأحداث العالـ الحقيقي

 .الحقيقي الزمف في كمحتكاىا البيئة شكؿ أك الت ثير عمى

يستطيع المتعمـ أف يعمؿ مع مجمكعة كبيرة مف المعمميف في مختمؼ أنحاء العالـ،  المرونة: (2
 في مقر العمؿ. ـفي أم كقت يناسبو، كفي أم مكاف سكاء في المنزؿ أ

 أم تقديـ كؿ ما ىك حديث لممتعمميف المشاركيف في النظاـ. التحديث: (3

 بالكمية تحققيا حيث مف المخرجات عمى تركز انيا أم االىداؼ، تحقيؽ ىي درجةالفاعمية:  (4
 .المناسب الكقت في المطمكبة كالنكعية

كيعني التركيز عمى احتياجات المتعمميف، بدالن مف التركيز عمى قدرات المتعمم:  لالتمركز حو (5
 المعمـ.
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إلى تكمفة  ضافةألنيا تكفر عمى المتعمـ مشقة االنتقاؿ إلى المركز التعميمي، باإلقمة التكمفة:  (6
 السفر كيكسبو مزيدان مف الكقت.

مما يسمح لممتعمـ  اإلنترنتلتكفرىا عمى مدار الساعة عبر سيولة الطالع عمى المنياج:  (7
 بمتابعتيا في أم كقت يراه مناسبان، كمتجاكزان لحدكد المكاف كالزماف في العممية التعميمية.

كاألساليب المقدمة لكؿ متعمـ عمى حدة،  حيث تسمح بتنكيع كتغيير المحتكل التعميميالتكيف:  (8
مكانياتو.  كعمى حسب قدراتو كا 

كيضيؼ الباحث ميزات أخرل لمتعمـ اإللكتركني مثؿ: تكفير أدكات إلكتركنية لتقييـ مستكل  
المتعمميف تتصؼ بالسرعة كالدقة، كتكفير راحة نفسية لممتعمـ، كسيكلة كسرعة الكصكؿ إلى المعمـ، 

 سيـ العمؿ عمى أفراد المجمكعة كالعمؿ بشكؿ جماعي تعاكني.تاحة الفرصة لتقا  ك 

 طبيقات التعمم اإللكتروني العامةاتجاىات تطوير تخامسًا: 
تت ثر البنية األساسية المطبقة في التعمـ اإللكتركني باتجاىات تكنكلكجيا تطكير التطبيقات 

 المؤثرة كىي:( مجمكعة مف العكامؿ 52-:4ص ـ، ص3122العامة، كقد حدد اليادم )

( بمراعاة التكجيات الكظيفية Web Portalsاستمرار تطكير تكنكلكجيا بكابات الكيب ) (1
 (.User Interfaceكالتكنكلكجية كمحكر كاجيات التفاعؿ مع المستخدـ )

تؤدم إلى تدفؽ البيانات مف أعمى إلى التي ( Personalizationتعارض مدخؿ الشخصنة ) (1
ص كتؤدم لتدفؽ البيانات مف الشخصية الشبكية التي ترتبط بالشخأسفؿ، مع شيكع األدكات 

أعمى، حيث ينشر الشخص المستخدـ التطبيقات المتاحة عمى قمة الحاسكب أسفؿ إلى 
كيفصميا كيستخدميا بطريقة تعتبر معاكنة لتكفير الكظيفية المطمكبة كما تؤديو تطبيقات مثؿ 

(RSS,Readers,iTunes,IM, etc.)ا األسمكب مختمفان عف مدخؿ الشخصنة ، كيعتبر ىذ
التي تتمحكر حكؿ تكييؼ كجية النظر التنظيمية مع كجية النظر الشخصية. كيساعد ىذا 

كفي البيئة التي يككف فييا التكجو  االتجاه في تمكيف الفرد كرقابتو عمى الخدمة المكجية لو،
( المبنية عمى الثقة Wikisالقضية الرئيسية، فمف تشغيؿ التطبيقات مثؿ تطبيؽ ) األمني

 الشخصية تؤدم إلى األداء الشخصي الصحيح كالمقبكؿ بالنسبة لمشخص المستخدـ.
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 (P2P( ك)Wikisكما في بيئات كؿ مف )تزايد التطبيقات المتاحة في البيئات التعاكنية  (1
 إلخ....كندكات المراسمة كخدمات مؤتمرات الفيديك

كؿ مف النشر الذاتي، كالمبلحظات الذاتية،  تتكفر أدكات كطرؽ كثيرة تسيـ في تطبيقات (4
إلخ، كالتي تتراكح بيف الممارسات التقميدية في النشر ...كتجميع المحتكل المعرفي كتنقيتو

 .RSSكالنشر المفتكح مف خبلؿ تكظيؼ برمجيات مثؿ 

( يمثؿ دليبلن كاضحان عمى تبلحـ Bloggingاإلبداع في تطكير برمجيات إعداد المدكنات ) (5
 اج التكنكلكجيات المستخدمة نحك محكر مشترؾ لكؿ أكجو الممارسة المشتركة.كاندم

كميان في كؿ كقت كأم مكاف تمثؿ مجمكعة متقدمة التكنكلكجيا الحاسكبية المتاحة  أصبحت (6
(. كبينما تعتمد الحاسبات iPadمف الحاسبات المحمكلة/النقالة، كما الحاؿ في حاسكب أبؿ )

المكقع المعيف فقط، فمف تكنكلكجيا الحاسبات المكجكدة كميان ىي التي المحمكلة حاليان عمى 
 تدير المحتكل الرقمي بطريقة نشطة.

لكي تتفؽ مع المتعمـ المتعامؿ مع التكنكلكجيا  ؛صممت اليكاتؼ المحمكلة/النقالة الحديثة (7
 ".(Digital Citizen or Digital Nativeالرقمية أك مف يطمؽ عميو "المكاطف الرقمي )

( VR( كالكاقع االفتراضي )Simulationعمى الرغـ مف أف برمجيات كتطبيقات المحاكاة ) (8
انخفضت إلى حد كبير، كما ازدادت الجكدة كالكاقعية تتسـ بالتعقيد، إال أف تكمفتيا  أصبحت

 المرتبطة بيا أيضان.

اء األدكار، ازداد تعامؿ المتعمميف في الكقت الحالي مع برمجيات كتطبيقات المباريات كأد (9
عدد كبير مف األفراد لمتفاعؿ مع مجمكعات صغيرة أك كبيرة تكظؼ بكاسطة  أصبحتالتي 

 ,Facebook, Twitterفي نفس الكقت، كما في حالة المكاقع االجتماعية مثؿ )

YouTube.) 

ظيرت إمكانية جديدة نابعة مف تكاصمية كتفاعمية المستخدـ مع التعامبلت الحاسكبية التي  (11
في خمؽ بيئة تكنكلكجية متكاممة؛ مما أحدث ثكرة تكنكلكجية في تطكير التطبيقات تسيـ 

(، كاستعراض Avatarالعامة التفاعمية التي ترتبط بتمثيؿ األدكار، كما في حالة برمجيات )
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الكحدات االفتراضية كمجاالت ميمة كمفيدة لكاجيات التفاعؿ مع المستخدـ في نطاؽ الكاقع 
 االفتراضي.

 اإللكترونيةالمشاريع  استراتيجيةالمحور الثاني: 
، كلكؿ مف ىذه يةعممية التعميمالىناؾ العديد مف الطرؽ كاالستراتيجيات التي تستخدـ في  

االستراتيجيات مميزاتيا كعيكبيا، كما أف كؿ منيا يستخدـ تبعان لميدؼ مف عممية التعميـ كالمكضكع 
فنجاح التعمـ اإللكتركني ال يعتمد باألساس فقط عمى تكفر التقنية كانتشارىا، بؿ ىك الذم يتـ تعممو، 

تعمؿ ضبط ىذه التقنيات، كاستغبلليا االستغبلؿ األمثؿ في العممية التعميمية  استراتيجيةبحاجة إلى 
كفؽ خطكات منظمة كمنيجية بحيث تحقؽ الغرض النيائي، كىك تحقيؽ األىداؼ التعميمية بدرجة 

 الية مف الكفاءة.ع

 ع استراتيجيات التعمم اإللكترونيأنواأوًل: 
لكتركني يجب أف ندرؾ أنيا في عند الحديث عف استراتيجيات التعمـ اإليرل الباحث أنو 

صؿ ناتجة عف استراتيجيات التعمـ العاـ، فيي أحد أشكاؿ استراتيجيات التعمـ كالتي تؤثر كثيران األ
( بعض مف 257-256ص ـ، ص3122، كيذكر الرنتيسي كعقؿ )في أداء المؤسسة التعميمية

 كىي: اإللكتركنيةاستراتيجيات التعمـ 
 استراتيجيات التعمم اإللكتروني المباشر: (0

 .المحاضرة استراتيجية .أ 

 .التعمـ بالتدريب كالممارسة استراتيجية .ب 

 .التعمـ الصريح استراتيجية .ج 

 استراتيجيات التعمم اإللكتروني التفاعمي: (6

 .المناقشة استراتيجية .أ 

 .المنتدل استراتيجية .ب 

 .التعمـ التعاكني استراتيجية .ج 

 .التعمـ التشاركي استراتيجية .د 

 .فكر، زاكج، شارؾ استراتيجية .ق 
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 استراتيجيات التعمم اإللكتروني غير المباشر: (4

 .حؿ المشكبلت استراتيجية .أ 

 .التعمـ المعتمد عمى الحاسكب استراتيجية .ب 

 .دراسة الحالة استراتيجية .ج 

 .المناقشة غير المباشرة استراتيجية .د 

 استراتيجيات التعمم اإللكتروني المستقل: (3

 .المشاريع استراتيجية .أ 

 .الكاجبات استراتيجية .ب 

 .التقارير استراتيجية .ج 

 :التجريبياستراتيجيات التعمم اإللكتروني  (5

 .التجارب االفتراضية استراتيجية .أ 

 .المحاكاة استراتيجية .ب 

 .ركاية الحكايات استراتيجية .ج 

مجمكعة مف استراتيجيات التعمـ  (441-::3ص ـ، ص:311ذكر إسماعيؿ )ك 
اإللكتركني المقترحة كالتي يمكف تكظيفيا في تحسيف كتطكير التصميمات التعميمية الخاصة 

 بالتعمـ اإللكتركني، كىي كالتالي:

كفييا تستخدـ األجيزة التعمم بالعروض التعميمية لبرمجيات الوسائط المتعددة:  استراتيجية (0
كبرمجيات الكسائط المتعددة في عرض المحتكل اإللكتركني بالمكاقؼ التعميمية  اإللكتركنية

كي تي ذلؾ مف خبلؿ دمج األجيزة كالمكاد التعميمية فيما يتـ تعممو لمطبلب إلكتركنيان، 
 كيستخدـ فييا األجيزة التكنكلكجية التقميدية كالحديثة.

كىي تحؿ محؿ المناقشات التقميدية، فيي : اإللكترونيةبالمناقشات  التعمم استراتيجية (6
منتدل يتضمف محادثات إلكتركنية قائمة عمى التفاعبلت المتبادلة بيف المشاركيف كالتعاكف 
بداء اآلراء العممية كالتعميمية، كمساعدة الطبلب في التغمب عمى  في عرض المعمكمات كا 

 يت المناقشة.المشكبلت الزمنية كالمكانية لتكق

كتتضمف ستة مراحؿ تنفيذية كىي إدارة مستكيات التعمم بالتصال اإللكتروني:  استراتيجية (4
دارة مصادر التعمـ  باالتصاؿ المباشر، كالتكجيو الذاتي  اإللكتركنيةالتعمـ بالبرنامج، كا 
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المحادثة التكامؿ كالتكيؼ التعميمي، كأدكات لمتفاعؿ مع األنشطة، كالتمركز حكؿ المتعمـ، ك 
 كاالتصاؿ.

بمبدأ أف  ستراتيجيةكتيتـ ىذه االالتعمم بأنشطة الطالب المنشورة إلكترونيًا:  استراتيجية (3
نشر أعماؿ الطبلب عالميان لزمبلئيـ في دكؿ العالـ يساعد في تعمميـ كيجعميـ أكثر جدية 

قناع الطبلب ألعماؿ التعميمية، فيي تعمؿ عمى إفي بذؿ الجيد كتنظيمو كتنفيذ األنشطة كا
أنشطتيـ ككاجباتيـ لكي يشاىدىا كيقيميا جميكر عالمي غير محدكد كليس عضك  بتنفيذ

ىيئة تدريس كاحد فقط، مما يجعميـ يقبمكف عمى التعمـ الذاتي لتنفيذ األنشطة بحماس 
 كنشاط.

السابقة ذات أصؿ تقميدم كتـ تحكيميا إلى إلكتركني  كيرل الباحث أف االستراتيجيات
ـ، :311إسماعيؿ ) يكمؿك  لممساىمة في حؿ أىـ مشكمة عصرية كىي مشكمة الزماف كالمكاف،

 مف استراتيجيات التعمـ اإللكتركني المقترحة أخرل مجمكعةأيضان ( 442-441ص ص

تركز عمى استخداـ  استراتيجية كىي: التعمم بنشر وتوزيع المشكالت استراتيجية (5
مدعمة ببرمجيات  اإللكتركنيةحؿ المشكبلت في بيئة مجمكعات التعمـ التعاكنية  استراتيجية

كليس بالضركرة أف يتكافر بيا شرط التفاعؿ كجيان  اإلنترنتالحاسكب كخدمات كأدكات 
 لكجو.

تقكـ عمى تجميع  استراتيجيةكىي التعمم اإللكتروني باألحداث الناقدة التعاونية:  استراتيجية (2
ليتـ دراستيا في  ؛اإلنترنتاألحداث كالمكاقؼ الحالية المتاح نقدىا كتجسيدىا مف خبلؿ 

مجمكعات تعاكنية عف بعد، كتركز عمى التكامؿ بيف الحدث الحالي كالتعميقات كاآلراء 
 . اإلنترنتالنقدية المقدمة مف الطبلب كىيئة التدريس باستخداـ خدمات 

كتيدؼ إلى جعؿ التعمـ أكثر متعة، كيتـ م بمحاكاة لعب األدوار بالويب: التعم استراتيجية (1
تصميـ مكاقؼ تعميمية قائمة عمى لعب األدكار حيث تحدد لمطالب أدكار ذات أىداؼ 

 اإلنترنتتعميمية تساعده في ممارسة لعب األدكار التعميمية مف خبلؿ محاكاتيا إلكتركنيان ب
 كتحقيؽ مخرجات التعمـ.

األكثر انتشاران نظران  ستراتيجيةستصبح ىذه االالتعميمية:  اإلنترنتبمواقع التعمم  استراتيجية (8
 3خاصة برامج كخدمات الكيب اإلنترنتلتقديميا مصادر إلكتركنية متنكعة تعرض عمى 

(Web2 حيث أنيا تقدـ خدمات كمكاقع تعميمية متنكعة تتضمف الكثائؽ التعميمية ،)
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األصكات كقكاعد البيانات التي يمكف تضمينيا في مكاقع المقررات كاألفبلـ كالصكر ك 
 .اإللكتركنيةالتعميمية 

إلى النمك المعرفي كتنفيذ  ستراتيجيةتؤدم ىذه اال: اإللكترونيةع ير االتعمم بالمش استراتيجية (9
لدل الطمبة، كفييا يجب أف يككف المنيج متطكران بحيث  التعمـمياـ محددة لتحقيؽ أىداؼ 

المستخدمة في تنفيذ المشركع اإللكتركني ككصؼ  اإللكتركنيةيتـ تحديد المصادر 
ر إلكتركني في الحصكؿ عمى المادة التعميمية كتنظيميا، داستخداـ كؿ مص استراتيجية

س المعمكماتي بينيا، كربط تظير التناف استراتيجيةلمطبلب ب اإللكتركنيةكعرض المصادر 
باألىداؼ التعميمية لممشركع التعميمي اإللكتركني، كاستخداـ التسمسؿ  ةالمعمكمات المعركض

كلية المعمكمات ئالمعمكماتي في تنفيذ عناصر المشركع، كتدريب الطبلب عمى تحمؿ مس
 التي تكصمكا إلييا كتطبيقاتيا العممية بالمشركع.

 تعميمية لتطبيق التعمم اإللكترونيثانيًا: بناء استراتيجية 
كيفية بناء استراتيجية تعميمية لتطبيؽ التعمـ اإللكتركني مف  (,Khan 8::2)يمخص خاف 
  خبلؿ األبعاد اآلتية:

كيتضمف الغايات، كاألىداؼ التعميمية، كالجميكر، كطريقة  البعد التربوي أو التعميمي: (1
 تنظيـ كتصميـ المحتكل، كنكع طرؽ كأساليب التعمـ، كنكع الكسائط التعميمية.

كيتضمف تخطيط البنية التحتية، كالعتاد )األجيزة أك المككنات المادية(،  البعد التكنولوجي: (2
 كالبرمجيات.

كتشمؿ تصميـ المكقع كالصفحات، كاإلبحار  واجية(:بعد تصميم البيئة أو البنية )أو ال (3
مكانية الكصكؿ، كاختبار امكانية االستخداـ.  كالتصفح، كتصميـ المحتكل، كا 

كيشمؿ أدكات تقييـ األداء كعممية التعميـ كبيئة التعمـ بتقييـ المتعمميف، كتقييـ  بعد التقييم: (4
 التدريس كبيئة التعمـ.

ات اإلدارية كعمميات صيانة كتشغيؿ بيئات التعمـ، كتطكير يتعمؽ بالعممي البعد اإلداري: (5
 المحتكل كتحسينو.

 : كيشمؿ مدل تكافر الدعـ المباشر كالمصادر المطمكبة لبيئة التعمـ.بعد دعم المصادر (6
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كيشتمؿ الت ثير السياسي كاالجتماعي، كالتنكع الثقافي كاالجتماعي، كالتحيز  البعد األخالقي: (7
كالتنكع الجغرافي، كأصكؿ التعامؿ كالحكار، كتنكع المتعمميف، كالتكزيع الرقمي، كالقضايا 

 القانكنية مثؿ الخصكصية كحقكؽ الممكية.

ة لممؤسسة، كيتضمف كجكد رؤية كاضحة نابعة مف الرسالة التربكي البعد المؤسسي: (8
 كالشئكف اإلدارية، كالشئكف األكاديمية، كخدمات الطبلب.

اإللكتركنية،  المشاريع كقد ساىمت ىذه األبعاد في مساعدة الباحث عمى بناء كؿ مف استراتيجية
كالبيئة التعميمية اإللكتركنية بشكؿ عممي كدقيؽ، مف أجؿ تنمية ميارات تصميـ مكاقع الكيب 

 التعميمية.

 اإللكترونيةع التعمم بالمشاري استراتيجيةتعريف : ثالثاً 
في األدب  اإللكتركنية بالمشاريع التعمـ ستراتيجيةمجمكعة مف التعاريؼ الالباحث  يستعرض 

 بشكٍؿ عاـ، ستراتيجية، مف أجؿ أف تككف لو مدخبلن في فيـ طبيعة ىذه االالتربكم كالدراسات السابقة
 المشاريع التقميدية، مف أجؿ البناء عمييا كتطكيرىا. استراتيجيةكعبلقتيا ب

ب نيا  اإللكتركنيةالمشاريع  استراتيجية عرؼ (:3ـ، ص3124الشرقاكم )جد أف نف
أك محددة اريع يتعمـ فييا الطبلب في شكؿ مجمكعات تعاكنية، كيتـ مف خبلليا تنفيذ مش استراتيجية"

أف يتمقى  ستراتيجيةكنية، كيمكف لممتعمـ في ىذه االفردية إلكتر  اريعيقكـ الطبلب فييا بتنفيذ مش
التغذية الراجعة مف زمبلئو عف طريؽ التعاكف معيـ في مجمكعات العمؿ أك يتمقى ىذه التغذية مف 

  .المعمـ"
"طريقة تعمـ تقـك  ب نيااستراتيجية المشاريع اإللكتركنية ( 9ـ، ص3124بينما عرفت عمر ) 

إطار مف العمؿ التعاكني، كذلؾ لمكصكؿ إلى ىدؼ عاـ مكحد، كيتـ عمى فكرة تكزيع األدكار في 
كمعالجة مشكبلت حقيقية، يقكـ فييا الطالب ببناء  ،ذلؾ مف خبلؿ ممارسة تجارب عممية كاقعية

المقرر كفرؽ  بالتفاعؿ معمعرفتو بنفسو بالتفاعؿ مع أفراد فريؽ عممو، كالمصادر المتاحة، كأيضان 
 العمؿ األخرل".
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منظكمة مف ب نيا "استراتيجية المشاريع اإللكتركنية ( 9ـ، ص3123عقؿ )عرؼ  بينما 
ي المكقؼ التعميمي عمى شكؿ ف اإللكتركنيةالخطكات المحددة إلدارة األنشطة كالتفاعبلت التعميمية 

بيدؼ تنمية ميارات تصميـ عناصر التعمـ كمعتمدة عمى مجمكعة  ؛إلكتركنية يقدميا الطمبة مشاريع
 اإللكتركنيةالمصادر التعميمية  بكؿمستعينة الك  اإللكتركنيةمف األدكات كالمياـ كالميارات التعميمية 

 ".المتكفرة

عمى أف االستراتيجية تعتمد عمى قياـ  تكبالنظر لمتعريفات السابقة نجد أف جميعيا أكد 
كاف ذلؾ عبر مجمكعات تعاكنية أك فرديان، كأف الطالب فييا أالطمبة بتنفيذ مشاريع إلكتركنية سكاءن 

 يتعمـ بنفسو كيبني معرفتو بنفسو، كذلؾ مف خبلؿ تكظيؼ المصادر التعميمية اإللكتركنية المتاحة.
 رونيةاإللكتاف التعمم بالمشاريع أىد: رابعاً 

كذلؾ حسب ما يراىا كؿ مف سعيدم  اإللكتركنيةأىداؼ التعمـ بالمشاريع بعض تتمثؿ 
 بالتالي:( 25ـ، ص3119كالشعيبية )( 272ـ، ص:311كالبمكشي )

يجب أف يككف المعمـ حريصان عمى تطكير قدرة الطالب بداع: تنمية قدرة الطالب عمى اإل (2
يطمب المعمـ تصميـ مجسـ المدينة المنكرة اإلبداعية مف خبلؿ المشركع، فمف الممكف أف 

 عركة أك لكحة فنية أك مجسمان.مبعد اليجرة أك مخططان ل

سئمة في التعمـ المبني عمى المشاريع كيقضكف كقتان لمعمؿ يمتمؾ الطمبة األزيادة الدافعية:  (3
ة عمى اإلجابة عمييا خارج المدرسة، فيذا النكع مف التعمـ يقدـ العديد مف الفرص لزياد

 دافعية المتعمميف باعتماده عمى رغبات كتساؤالت المتعمميف أنفسيـ.

أكثر عف تعمميـ، كتصقؿ لدييـ ميارات كليف ئزيادة االستقبللية المعرفية: يصبح الطمبة مس (4
الحصكؿ عمى المعرفة مف دكف االعتماد عمى المعمـ كمصدر رئيسي ليا. فتتطكر عادات 

 متعممان في كؿ فترات حياتو.ذىنية تساعد المتعمـ ليصبح 

زيادة التحصيؿ: مف خبلؿ المشركع يمج  الطمبة إلى مصادر كمراجع متعددة غير الكتاب  (5
 كيمارسكف مف خبللو قدرات عميا مف التعمـ كالتحميؿ كالتركيب كالتطبيؽ كالتقكيـ. ،المدرسي

ت التي اكتشاؼ قدرات الطبلب: حيث يساعد المشركع عمى اكتشاؼ القدرات كالميارا (6
يمتمكيا الطبلب، كيكشؼ لممعمـ الطالب الضعيؼ كالطالب المتميز بصكرة أكبر كيعرؼ 

 قدراتيـ كميكليـ.
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اشتراؾ أكثر مف طالب في مشركع كاحد يعمميـ مف خبلؿ  :االجتماعيةتنمية الميارات  (7
لة البحث عف أشخاص آخريف مف البيئة المحمية ك كمحا ،احتراـ زمبلئيـ كاحتراـ الكقت

 اعدتو في مشركعو.لمس

المتعمـ معمـ لآلخريف: عندما يعرض الطالب مشركعو أماـ الفصؿ فمنو يصبح معممان  (8
فكرتو، كيبيف الخطكات التي مر بيا، كالصعكبات التي كاجييا، كاألشياء صغيران، يشرح 

 الجديدة التي تعمميا، كبالتالي تزيد ثقتو بنفسو، كثقة زمبلئو بو.

تفعيؿ المنحنى التكاممي: مساعدة المتعمـ عمى الربط التكاممي بيف المكاد الدراسية المختمفة،  (9
 الربط التكاممي بيف الحياة الكاقعية كالمادة األكاديمية.كمساعدتو عمى 

 اإللكترونيةاط التعمم بالمشاريع أنم: خامساً 

أنماط التعمـ ( أف ىناؾ نمطيف مف 223ـ، ص3116) كؿ مف األحمد، كيكسؼيرل  
 بالمشاريع كذلؾ حسب معيار عدد المشاركيف كىما:

كيككف العمؿ في ىذا النكع مف المشاريع بشكؿ فردم أم يقكـ كؿ طالب  مشاريع فردية: (0
بمعداد مشركع بمفرده مختمفان عف المشاريع األخرل، أك يككف نفس المشركع، كلكف كؿ 

أك تصميـ بناء ىندسي أك إعداد برنامج مثؿ بناء دارة كيربائية طالب يعمؿ عمى انفراد 
 حاسكبي كغيرىا.

كىي التي ال يمكف العمؿ بيا بشكؿ انفرادم، مثؿ تقديـ مسرحية أك  مشاريع جماعية: (6
تطمب مشاركة مجمكعة مف الطمبة في اإلعداد كالتنفيذ مف ت ألنيافعالية مدرسية أخرل 

كع عمى حدة لعكامؿ الكقت جية، كمف جية أخرل قد ال يستطيع المعمـ متابعة كؿ مشر 
كطبيعة المشاريع مما يقكد إلى االعتماد عمى العمؿ الجماعي مثؿ تصميـ رسـ ىندسي 

 لمدينة سياحية.

ىك تنمية ركح المنافسة الحرة ـ اإللكتركني القائـ عمى المشاريع كمف مزايا التعم
الفردية، كمراعات الفركؽ الفردية بيف الطبلب كبعضيـ البعض مف  المشاريعالمكجية في 

تتفؽ كحاجاتيـ كميكليـ كرغباتيـ كالسماح بتككيف عبلقات  مشاريعحيث اختيارىـ ل
اجتماعية فيما بينيـ، كما يتيح فرصة تشجيع الطبلب عمى العمؿ كاإلنتاج كربط النكاحي 

العمؿ الرسمي، كتطبيؽ  فياة العممية خارج أماكالنظرية بالنكاحي العممية كتييئة الطالب لمح
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، طمبوالمحتكل الذم تعممو الطبلب مقترنان بالميارات التي لدييـ في مرحمة القياـ بالمشركع )
 .(37ـ، ص3121

 تقـك فردية أم ، كذلؾ بتنفيذ مشاريعالباحث النمط األكؿ في تنفيذ دراستو اتبعكقد 
 انفراد؛ عمى يعمؿ طالب كؿ كلكف المشركع، نفس يككف بمفردىا مشركع بمعداد طالبة كؿ

لمتقنيات التكنكلكجية المتكفر لديو، حيث ساعد ك  ىذا النمط مناسب لطبيعة الدراسة كيعتبر
التعمـ اإللكتركني المتبع في الدراسة كالمدعـك ب دكات مثؿ البريد اإللكتركني كنماذج 

، في التعميؽ عمى الصفحات التعميميةكخدمة  اإللكتركنيةالمراسمة كخدمة مشاركة الممفات 
 تباع نمط المشاريع الفردية.إ

 الويب التعميمية مواقعالمحور الثالث: ميارات تصميم 
ت ثير كاضح كثكرة كبيرة في عالـ االتصاالت كتبادؿ المعمكمات اليائمة  الكيبكاف لظيكر  

عمى مستكل العالـ، ككاف ليذا الظيكر تطكر متراكـ ليذه المعمكمات كالحقائؽ منذ تسجيميا أك 
 بكؿ ما تحكيو مف خدمات عظيمة في مجاؿ االتصاؿ كالتكاصؿ مع العالـرصدىا كحتى اآلف؛ 

 .ب سره

 رنت في التعميم: دور اإلنتأولً 
لشبكة اإلنترنت دكر أساسي في التنمية كدعـ البنيات المعمكماتية لمدكؿ المتقدمة، حيث  

أعادت تشكيؿ الحياة في مختمؼ المجاالت عامة كالتعميـ عمى كجو الخصكص، لذا يرل أحمد 
 ( بعض مف أدكار اإلنترنت في التعميـ بالتالي:283-282ـ، ص ص:311)

 لتعميـ المختمفة ب نكاعيا التقميدية كالحديثة.الربط بيف أنماط ا (2

تكفير معمكمات حديثة كتجارب تربكية عالمية كمتجددة تفيد المعمميف كالطبلب كالخبراء  (3
 العامميف في مجاالت التربية كالتعميـ.

تكفير أساليب المتعة كالتشكيؽ في البحث عف المعمكمات كالمساعدة في تنمية الميارات  (4
 بكية اإليجابية.كالسمككيات التر 

 إتاحة معمكمات متنكعة تتضمف الحمكؿ كالبدائؿ لممعمميف كالطبلب. (5
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 بيئة تعميمية تتصؼ بالحرية كالتجديد كالمركنة كعدـ االقتصار عمى الصؼ التقميدم. تكفير (6

ية يمكف تحكيميا إلى برامج أخرل مطكرة بشكؿ يناسب قدرات الطمبة متكفير معمكمات رق (7
 كمستكياتيـ.

 آفاؽ التفكير كالشخصية كركح المبادرة لدل المتعمميف.تنمية  (8

 دعـ البحث العممي في المجاالت التعميمية. (9

 مساعدة الطالب عمى تحقيؽ التعمـ الذاتي كمكاصمة التعميـ المستمر. (:

 تغيير دكر المعمـ مف مجرد ممقف إلى مطكر كمشارؾ في العممية التعميمية. (21

المعركفة بميارات الثقافة المعمكماتية لمبحث كاستخداـ تطكير الميارات التكنكلكجية  (22
 الحاسكب كاإلنترنت.

 التعميمية الويب مواقعتعريف : ثانياً 
في األدب التربكم كالدراسات السابقة كالتي رجع تعددت التعاريؼ لمكاقع الكيب التعميمية  

( يعرفيا ب نيا "كحدات تعميمية مف الصفحات 261ـ، ص3119إلييا الباحث، فكجد أف النجار )
(، كتحتكم Hypermediaتتككف مف عناصر الكسائط فائقة التداخؿ ) اإلنترنتالرقمية عمى شبكة 

 عمى أنشطة كخدمات كمكاد تعميمية لفئة محددة مف المتعمميف لتحقيؽ أىداؼ محددة".

ت الرقمية عمى شبكة مجمكعة مف الصفحا( ب نيا ":66ـ، ص3122)حميدعرفيا يبينما  
تعتمد ك تقدـ كحدة أجيزة العركض الضكئية لمادة تكنكلكجيا التعميـ ب شكاؿ رقمية متنكعة  اإلنترنت

عمى مجمكعة  مف األدكات كالبرمجية التعميمية، كغرؼ النقاش، كمنتدل النقاش، كمكتبة المكقع، 
تكل كالزمبلء كمعمـ المقرر، كالمدكنات الشخصية، مما يكفر لمطبلب المعمميف التفاعؿ مع المح

 ".لتحقيؽ أىداؼ تعميمية محددة مسبقان كيمكف قياس أثرىا

فنيات كخطكات كعمميات كمراحؿ تصميـ "( ب نيا 765ـ، ص3123الشرنكبي ) بينما يعرفيا
عمى عدة متغيرات كفنيات مف بينيا  3.1مكاقع الكيب التعميمية، كتشمؿ عممية تصميـ مكاقع الكيب

تصميـ الكاجية العامة لممكقع، كتصميـ كاجية المستخدـ، كتصميـ التفاعؿ، كتصميـ الركابط 
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كالكصبلت ذات العبلقة بالمحتكل المعركض مف خبلؿ المكقع، كتصميـ اإلبحار، كتصميـ أساليب 
يـ المثيرات التعميمية ذاتيا الظيكر كاالختفاء لمعناصر كالمثيرات عمى الشاشة، ككذلؾ تصم

المعركضة مف خبلؿ صفحات المكقع، مثؿ النصكص كالصكر كالرسكمات الثابتة كالمتحركة، 
كلقطات الفيديك كالصكت إلى غير ذلؾ مف المتغيرات الخاصة بالتصميـ في إطار بيئة االتصاؿ 

ى نحك يتصؼ بالمركنة عم 3.1كتكنكلكجيا المعمكمات اإللكتركنية عبر اإلنترنت المسماة بالكيب
 ."كاإلتاحة كالتكاممية كالتفاعمية اإللكتركنية

مكاقع الكيب التعميمية تمثؿ مجمكعة مف يرل الباحث أف  ةالسابقخبلؿ التعريفات  كمف 
إلكتركني مبني كمنظـ بشكؿ  محتكل، كالتي تحتكم عمى اإلنترنتعمى شبكة  اإللكتركنيةالصفحات 

إلى احتكائيا عمى أدكات تفاعؿ  ضافةمنيجي داخؿ تمؾ الصفحات، كباستخداـ كسائط متعددة، باإل
 ال تزامنيان. تفاعؿ سكاءن أكاف ذلؾ تزامنيان أـإلكتركنية تسمح لكؿ مف المعمـ كالطالب بال

 : أنواع المواقع الويبثالثاً 
أف  (259ـ، ص3115) ، كمصطفى(426-425ـ، ص ص3118طيبي ) كؿ مف حدد

 نكعاف مف مكاقع الكيب كىي:

كتتصؼ ب ف محتكياتيا ثابتة نكعان ما (: Static Web Sitesالساكنة ) اإلنترنتمواقع  (0
كفؽ ما تـ تحديده مف قبؿ صاحب المكقع منذ بداية نشره، حيث ال تتغير ىذه المحتكيات 

المثاؿ عندما تحتكم صفحة مكقع عمى إال مف قبؿ مطكر ىذا المكقع؛ فعمى سبيؿ 
نصكص كصكر أدرجت مف قبؿ مطكر ىذه الصفحة، ستبقى ىذه المحتكيات كما ىي كفي 

( حتى يقكـ مطكر المكقع بتغيير ىذه "ساكنة"التسمية  جاءت نفس التنسيؽ األكلي )مف ىنا
 المحتكيات أك التنسيقات.

كىي مكاقع تتصؼ بالتفاعمية  (:Dynamic Web Sitesالديناميكية ) اإلنترنتمواقع  (6
(Interactivity أم أنيا مكاقع تستقبؿ مف المستخدـ بيانات، لتعرض لو المعمكمات ،)

المناسبة اعتمادان عمى ما قاـ بمدخالو مف بيانات. إف قدرة المكقع عمى عرض معمكمات 



 
27 

 

عني في لحظة طمبيا، مما ي اإلنترنتآنية تعتمد عمى إنشاء أك تككيف محتكيات صفحات 
أف ىذه الصفحات بمحتكياتيا تكلد في لحظة طمبيا بشكؿ ديناميكي، جميع ىذه المكاقع 
تعتمد بشكؿ أساسي عمى قكاعد البيانات في طريقة عمميا كعرضيا لمعمكمات آنية، حيث 
ترتبط صفحات المكقع مباشرة بقاعدة البيانات التابعة لممكقع كتعرض محتكياتيا اعتمادان 

 خزنة في قاعدة البيانات.عمى البيانات الم

 ـ، ص3126القصاص )كؿ مف كمنيـ مف يصنؼ مكاقع الكيب إلى أجياؿ كدراسة 
 كىي: (4ـ، ص3122، كالعريمية )(26-24ص

في ىذا النكع يستطيع الفرد قراءة المعمكمات المنشكرة عمى  :(Web1) 0الجيل األول ويب (0
تعميؽ كتابي عمى ىذه المعمكمات؛ أم أنو مقتصر عمى  إضافة، دكف اإلنترنتشبكات 

المشاىدة مف اتجاه كاحد، فيك يمثؿ مصدران جيدان لممعمكمات كلكف باتجاه كاحد، أم إف 
نترنت سكل التمقي فقط، فيي صفحات إالمعمكمة تتنج مف صاحب المكقع كال يمتمؾ القارئ 

 محتكاىا.ان ما يتـ تحديث ر ( غير تفاعمية كنادStaticثابتة )

 اإلنترنتكيمثؿ نسخة جديدة مف الكيب يقكـ عمى تحكيؿ  :(Web2) 6الجيل الثاني ويب (6
كىذا يعني أف تككف التطبيقات تعمؿ مف خبلؿ  ؛إلى منصة عمؿ بدالن مف ككنيا مكاقع فقط

المكقع بدالن مف أف تعمؿ عمييا مف جيازؾ الشخصي، بشكؿ آخر أنو ال حاجة لتنصيب 
ن البرامج عمى جياز ا تشغيميا مف مكاقعيا كيتـ العمؿ عمى البرنامج داخؿ مالحاسكب كا 

، اإلنترنتكفيو أيضان يتـ تعظيـ دكر المستخدـ في إثراء المحتكل الرقمي عمى  المتصفح.
 في بناء مجتمعات إلكتركنية. اإلنترنتكالتعاكف بيف مختمؼ مستخدمي 

يعتبر التطكر الحاصؿ في شبكات اإلنترنت كتحكليا إلى الجيؿ الثاني مف الكيب مف أىـ  
األحداث التي ساعدت في تكظيؼ تقنياتيا المختمفة في العممية التعميمية، كمف أىـ األمثمة لمتقنيات 

الباز ، ك (22ـ، ص3124عمر )التي قدميا الجيؿ الثاني لمكيب كذلؾ حسب ما يراه كؿ مف 
 ( بما يمي:244، صـ3124)
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فيي يكميات أك مذكرات إلكتركنية أك مكقع إلكتركني يتـ (: Blogsالمدونات التعميمية ) .أ 
تجديده باستمرار بكاسطة اإلدخاالت الجديدة التي يضيفيا الشخص صاحب المدكنة، 
حيث يمكف إضافة بعض الركابط لمكاقع أخرل، كالصكر، كالرسكـ التكضيحية، كلقطات 

، كيؤدم استخداميا في التدريس إلى أف يككف المتعمـ ذاتي التكجيو صكت أك فيديك
عادة تعمـ الميارات المينية مف خبلؿ التقكيـ  كمت مبلن، كقادران عمى التعمـ المستمر، كا 

 الذاتي.

عبارة عف شبكة تكاصؿ اجتماعية تمكف المستخدميف مف (: Facebookفيسبوك ) .ب 
ضافة أصدقاء إلى ق رساؿ الرسائؿ إلييـ، كأيضان التفاعؿ كالتكاصؿ كا  ائمة أصدقائيـ، كا 

نشاء مجمكعات حكار  تحديث ممفاتيـ الشخصية، كتعريؼ األصدقاء ب نفسيـ، كا 
 كصفحات كيب.

كىي خدمة تخزيف سحابي، كمزامنة ممفات مقدمة (: Google Driveجوجل درايف ) .ج 
الممفات المكتبية مف شركة جكجؿ، حيث تسمح لممستخدميف مف إنشاء كتعديؿ كتخزيف 

عمى خكادـ جكجؿ التي تضمف أمف الممفات فييا كعدـ الكصكؿ إلييا إال مف قبؿ مالؾ 
الممؼ أك مف يخكلو، كيمكف مف خبلؿ ىذه الخدمة أيضان رفع الممفات كتحميميا كحتى 
تعديميا عمى اإلنترنت باستخداـ الحكاسيب أيان كاف نظاـ التشغيؿ فييا كاليكاتؼ الذكية 

 يزة المكحية.كاألج

كىك مكقع يسمح لممستخدميف برفع كمشاىدة كمشاركة مقاطع (: YouTubeيوتيوب ) .د 
الفيديك األصمية مجانان، كيقدـ أيضان منتدل يتيح لؤلشخاص االتصاؿ باآلخريف، كما يعمؿ 

 كنظاـ أساسي لمتكزيع لمف يقكمكف بمنشاء المحتكل األصمي كالشركات المعمنة.

كىك كاحد مف األفكار التي تحاكؿ تسييؿ الكيب الداللي  :(Web3) 4الجيل الثالث ويب (4
أم فيـ معاني الكممات مف أجؿ  تجعؿ الصفحات أكثران فيمان؛األمكر بشكؿ كبير بحيث 

تغيير طريقة استخداـ الكيب، كسيؤدم إلى احتماالت جديدة في الذكاء االصطناعي كجعؿ 
كعالجتيا بشكؿ  اإلنترنتاآلالت قادرة عمى فيـ المعاني أك "الدالالت" لممعمكمات عمى شبكة 
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ة االجتماعية، كأداة مثؿ: أداة استرجاع كشرح الكثائؽ، كأداة المفضم مباشر أك غير مباشر.
 قامكس الكممات.

 الويبمواقع لغات وتقنيات تصميم : رابعاً 
أف ىناؾ لغات  (294ـ، ص3123، كالطاىر كعطية )(:44صـ، 3121) يرل الجامع

 كىي: كيبكتقنيات مطمكبة لتصميـ أم مكقع 

أشارت العديد مف الدراسات كاألدبيات التربكية إلى أف استخداـ : الويبمواقع لغات وتصميم  (0
لو ت ثير  اإلنترنتالمكاقع التعميمية المصممة ليدؼ معيف ككضع تمؾ المكاقع عمى شبكة 

إيجابي عمى تنمية اتجاه المتعمـ نحك المادة التعميمية، ككذلؾ تنمية الكثير مف الجكانب كمنيا 
الجانب الميارم، كفي ضكء ذلؾ رأل العمماء ضركرة كجكد نظاـ إلكتركني خاص لتبادؿ 
الكثائؽ كتتمخص في إنشاء لغة رمزية تقكـ بمدخاؿ بعض العبلمات أك الرمكز بداخؿ النص 

 تكجو البرنامج الذم يقـك بعرضو )المتصفح( إلى كيفية عرض النص.ل

كتـ إنشاء مجمكعة مف الرمكز التي تكضع بيف عبلمتيف >األمر< كالتي عرفت باسـ 
HTML Hyper Text Markup Language  كباستمرار الكيب استمرت  لغةHTML 

كظيرت منيا الكثير مف اإلصدارات كانشقت منيا الكثير مف لغات  ،في التغير بمعدؿ سريع
 التصميـ.

HTMLلغة: HTML Sites & Web Pagesصفحات ومواقع النسيج العنكبوتي  (6

عبارة  Microsoftكترجمتيا لغة النص الفائؽ أك المتميز أك المرجعي حسب ترجمة شركة 
مف األكامر التي يتعرؼ عمييا الحاسكب كينفذىا في الحاؿ كىي بيذا  سيمةعف مجمكعة 

كفي  exe  File.ال تحتاج إلى تحكيميا أك ترجمتيا إلى  Command Languageتعتبر 
بصرؼ النظر عف البرامج المساعدة التي استخدمت في  اإلنترنتالكاقع كؿ صفحات 

بر ىذه المغة ىي لغة المصدر حيث تعت HTMLتصميميا عبارة عف مجمكعة مف األكامر 
كال تحتاج إلى برنامج مترجـ بؿ يستطيع المستعرض  اإلنترنتفي تصميـ صفحات 

(Browser.ترجمة ما كتبتو كمف ثـ عرض الصفحة ) 
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في أحد مراكز األبحاث األكركبية في جينيؼ  و:2:9ظير الكيب ألكؿ مرة عاـ  الويب: (4
المركز لنشر نصكص اليايبرتكست عمى ك سمكب ابتكره عمماء  CERNكالمعركؼ باسـ 

 Hyper Text، ثـ انتشر ىذا األسمكب في نشر المعمكمات بابتكار لغة اإلنترنتشبكة 

Markup Language   كالمعركفة اختصارانHTML  فالممفات المنش ة بيذه المغة يمكف
أخرل أك رسكـ أك صكر أك صكت أك  HTMLركابط بداخميا تشير إلى ممفات  إضافة
بعدة طرؽ السيما أساليب  اإلنترنت، كيمكف أف تتـ التنمية المينية مف خبلؿ ات فيديكلقط

 .، فضبلن عف التدريب المتزامف أك غير المتزامفاإللكتركنيةالتنمية الذاتية 

 التعميمية الويبمواقع الميارات الالزمة لتصميم : خامساً 
ىك حديث عف حمى الصراعات كالتغير الدائـ،  اإلنترنتإف الحديث عف عالـ الحاسكب ك 

كذلؾ التغير الذم امتد كتطاكؿ إلى أف يشمؿ التعميـ العالي كالجامعات االفتراضية، كالجامعات 
كاعتبرتيا أداتيا الرئيسية في التكاصؿ. كفي عالـ اليكـ أصبح  اإلنترنتجميعيا كظفت  اإللكتركنية

يثة ارتباطان كثيقان كمتميزان. كتـ كضع أسس تصميـ المكاقع كالجامعات الحد اإلنترنتاالرتباط بيف 
 كىي: (458-456صص  ـ3121)الجامع،  اإلنترنتالتعميمية عمى شبكة 

أعداد كبيرة مف يناؾ فحيث يمـز معرفة مف سيقكـ بزيارة المكقع التعميمي، تحديد الجميور:  (0
تشبع رغباتيـ كحاجاتيـ البحثية ذيف يجكبكف مكاقع الشبكة سعيان كراء مكاقع المستخدميف ال

ي لكالعممية، كمف ثـ ينبغي أف نحدد طبيعة الجميكر المستيدؼ كخصائصو كحاجاتو، كبالتا
يمكف تحديد المحتكل المعمكماتي كمستكل المغة المستخدمة كنكعية التصميـ كشكؿ ككـ 

 الركابط كالكصبلت بالمكاقع األخرل.

إلكتركني، كربط المحتكل بمحركات البحث  كذلؾ بتقديـ محتكل عمميتحديد اليدف:  (6
، كربط المكقع بمكاقع أخرل تخدـ المجاؿ العممي نفسو، اإلنترنتالمتخصصة عمى شبكة 

كتكفير نظاـ لمتعمـ التعاكني، كالتنظيـ الجيد لممكقع مف حيث أخذ الحيز الحقيقي لمشاشة 
الجيد لمصفحات قدر ككضع المعمكمات األكثر أىمية عمى أعمى يميف الشاشة كالتنسيؽ 
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اإلمكاف مف أجؿ تقميؿ استخداـ شريط التمرير، كالكضكح في عرض األفكار الرئيسة 
كاستخداـ أنكاع مف الخطكط سيمة القراءة، كسيكلة اإلبحار داخؿ المكقع كذلؾ بكضع 

كصبلت، كالفصؿ بيف الكصبلت التي ت تي بشكؿ متتاٍؿ مف خبلؿ المساحات مكصؼ دقيؽ ل
كتجنب الصكر المستعممة ككصبلت، كتسمية الكصبلت بالمكاقع لتككف معبرة عف الفارغة، 

 مضمكف المكقع المشار إليو.

يجب أف يتميز الشكؿ العاـ لممكقع بالبساطة كالكضكح، مع عدـ إىماؿ الشكل العام لمموقع:  (4
العنصر الجمالي حتى ال يبدك المكقع مفتقدان لعناصر الجذب كيتطمب ذلؾ تجنب الصكر 

 لكثيرة كاإلقبلؿ مف اإلطارات كالرسـك المتحركة.ا

يجب االلتزاـ بعممية الضبط النيائي لممكقع قبؿ نشره عمى شبكة الضبط النيائي لمموقع:  (3
مف خبلؿ  اإلنترنت، كذلؾ لمت كد مف مناسبة المكقع التعميمي لمعرض عمى شبكة اإلنترنت

-Internet Explorer-Operaمشاىدة المكقع ب نكاع مختمفة مف المتصفحات مثؿ )

Firefox-Chrome كعرض المكقع بما يتضمنو مف صكر كرسـك متحركة ثـ عرضو ،)
بدكنيما كذلؾ بالت كد مف إمكانية الحاجة إلى برامج مساعدة، كاستعماؿ إعدادات برمجة 

 لكف(. 367)نظاـ  اإلنترنتمناسبة تتناسب مع أكثر األنظمة المكنية شيكعان بيف مستخدمي 

كساب المتعمميف المعرفة  اإلنترنتسبؽ يرل الباحث أف كمما  لو دكر فاعؿ تنمية الميارات كا 
زمة لمكاجية تحديات الحياة الحقيقة، كاإلسياـ في إكسابيـ أسمحة كأدكات تجعؿ منيـ كالميارات البل

 .قادريف عمى التطكر كمجابية سرعة التغير العممي كالتكنكلكجي

تعرؼ عمى طبيعة التعمـ اإللكتركني كفمسفتو أف ياإلطار النظرم خبلؿ استطاع الباحث مف 
كالتعرؼ  ؛المناسبة لمدراسة كتكظيفيا اإللكتركنيةاختيار أفضؿ االستراتيجيات التعميمية ك  كأىدافو،

؛ كالتعرؼ خطكاتيا األساسية، كأنماط التعمـ مف خبللياك  اإللكتركنيةالمشاريع  استراتيجيةعمى طبيعة 
الكيب التعميمية، كالمغات كالتقنيات الحديثة التي تدعـ عممية  مكاقعصميـ تات األساسية لعمى الميار 

  .اإللكتركنيةتصميـ المكاقع التعميمية 
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 عمى الباحث اطمعف ؛الدراسة متغيرات تناكلت التي السابقة الدراسات الفصؿ ىذا يتناكؿ
 :ىما محكريف إلى الدراسات تمؾ بتصنيؼ قاـ كقد العبلقة، ذات السابقة الدراسات مف مجمكعة
 .اإللكتركنية المشاريع استراتيجية تناكلت التي الدراسات: األكؿ المحكر
 .التعميمية الكيب مكاقع تصميـ ميارات تناكلت التي الدراسات: الثاني المحكر

 :المحاكر  ليذه عرض يمي كفيما

  اإللكترونية المشاريع استراتيجيةالمحور األول: الدراسات التي تناولت 
 (م6103دراسة الضبة ) (0

 التفاعػؿ تنميػة فػي اإللكتركنيػة مشػاريعال اسػتراتيجية ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عػف فاعميػة
اتبعػت حيػث  غػزة، سبلميةاإل بالجامعة التربية كمية طالبات لدل نحكىا كاالتجاه لكتركنياإل كالتشارؾ

( طالبة تـ 51الباحثة المنيج الكصفي كالمنيج التجريبي، كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة تككنت مف )
منتدل" اختيارىف بالطريقة القصدية كتـ تكزيعيف إلى مجمكعتيف تجريبيتيف األكلى استخدمت "تفاعؿ 

مػف  مجمكعػة مػف األدكات لجمػع البيانػات ـيصمتـ تكالثانية استخدمت "تفاعؿ متعدد المجمكعات"، ك 
كىػػي "مقيػػاس التفاعػػؿ اإللكتركنػػي" ك"بطاقػػة مقابمػػة" ك"مقيػػاس اتجػػاه"، كتكصػػمت الدراسػػة  قبػػؿ الباحثػػة

ا تكجػد فػركؽ ذات بينمػ ،تكجد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي مقيػاس التفاعػؿ اإللكتركنػيال إلى أنو 
تجاه بيف المجمكعتيف، كأظيرت النتائج أيضان أف نتيجة االمقابمة كمقياس البطاقة داللة إحصائية في 

، اإللكتركنيػة اريعالمشػ اسػتراتيجيةمعامؿ الكسب لببلؾ في بطاقة المقابمة لممجمكعتيف يظيػر فاعميػة 
في المجمكعتيف يدؿ عمى فاعمية التفاعؿ كتبيف أف حجـ األثر لمقياس التفاعؿ كالتشارؾ اإللكتركني 

 كالتشارؾ اإللكتركني لدل العينة.

 م(6103دراسة مرسي وآخرون ) (6

 بعػػػض تنميػػػة عمػػػىالمشػػػركع  اسػػػتراتيجية اسػػػتخداـ ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى الكشػػػؼ عػػػف أثػػػر
 فك بمصر، حيث اتبع البػاحث صدفافي مدينة تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي  لدلالتصميـ  ميارات

طمبػػة الصػػؼ ( طالبػػان مػػف 44)مػػف  المػػنيج التجريبػػي فػػي تطبيػػؽ ىػػذه الدراسػػة، كتككنػػت عينػػة البحػػث
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لمجمكعػة )قبمي/بعدم( تباع التصميـ التجريبي إكتـ لياس االبتدائية إالسادس االبتدائي بمدرسة أكالد 
، اقػة مبلحظػة"معرفػي" ك"بطكىي "اختبار  يفلجمع البيانات مف قبؿ الباحث يف، كتـ تصميـ أداتكاحدة

كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أنػػػو تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػط درجػػػات التطبيػػػؽ القبمػػػي 
كمتكسػػط درجػػات التطبيػػؽ البعػػدم فػػي كػػؿ مػػف االختبػػار كبطاقػػة المبلحظػػة كذلػػؾ لصػػالح التطبيػػؽ 

 .البعدم

 م(6104دراسة عقل ) (4
تنميػػة فػػي  اإللكتركنيػػةالػػتعمـ بالمشػػاريع  اسػػتراتيجيةىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى قيػػاس مػػدل فاعميػػة 

غزة، حيث اتبع الباحث  سبلميةاإل بالجامعة التربية كمية طالبات لدل ميارات تصميـ عناصر التعمـ
المنيج التجريبي ذك التصميـ التجريبػي لمجمكعػة كاحػدة، كتػـ تطبيػؽ الدراسػة عمػى عينػة تككنػت مػف 

بيػدؼ  "بطاقػة مبلحظػة"، ك"اختبار تحصػيمي" كىما الباحث أداتيف مف قبؿ ـيصمت تـطالبة، ك  (:3)
قيػػاس الجكانػػب المعرفيػػة كالعمميػػة لميػػارات تصػػميـ عناصػػر الػػتعمـ. كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى أنػػو تكجػػد 
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات التطبيؽ القبمي كمتكسط درجػات التطبيػؽ البعػدم فػي 

لػػؾ لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدم، كمػػا كشػػفت عػػف كجػػكد فاعميػػة كػػؿ مػػف االختبػػار كبطاقػػة المبلحظػػة كذ
تزيػػػد عػػػف كاحػػػد صػػػحيح كفقػػػان لمكسػػػب المعػػػدؿ بػػػبلؾ فػػػي تنميػػػة ميػػػارات تصػػػميـ  سػػػتراتيجيةكبيػػػرة لبل

 عناصر التعمـ.

 (م6104دراسة الشرقاوي ) (3
 بػػػيف اإللكتركنػػػي التفاعػػػؿ عمػػػى قائمػػػة اسػػػتراتيجيةىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى الكشػػػؼ عػػػف أثػػػر 

 لػػدل اإللكتركنيػػة التػػدريب بيئػػات إنتػػاج ميػػارات تنميػػة عمػػى كأثرىػػا كالمناقشػػة المشػػاريع اسػػتراتيجيتي
التربية في مدينة المنصكرة بمصر، حيث اتبع الباحػث المػنيج الكصػفي  بكمية العميا الدراسات طبلب

لبػان مػف طمبػة ( طا7:مػف ) البحػثعينػة  كتككنت، في تطبيؽ ىذه الدراسة التحميمي كالمنيج التجريبي
 المشػػػاريع اسػػتراتيجيةكميػػة التربيػػة كتػػػـ تقسػػيميـ إلػػى ثػػػبلث مجمكعػػات تجريبيػػػة األكلػػى تػػدرس عبػػػر 

كالثالثػػػة تػػػدرس عبػػػر التفاعػػػؿ بػػػيف  اإللكتركنيػػػة المناقشػػػة اسػػػتراتيجيةكالثانيػػػة تػػػدرس عبػػػر  اإللكتركنيػػػة
كىػػػي "اختبػػػار  مػػػف قبػػػؿ الباحػػػث مجمكعػػػة مػػػف األدكات لجمػػػع البيانػػػات ـيصػػػمتػػػـ تك االسػػػتراتيجيتيف، 

نتاجيا"، كتكصػمت الدراسػة إلػى أنػو تكجػد إتحصيمي" ك"بطاقة مبلحظة" ك"بطاقة تقييـ البيئة التي يتـ 
فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية لممجمكعػػة الثالثػػة التػػي درسػػت عػػف طريػػؽ التفاعػػؿ بػػيف االسػػتراتيجيتيف، 
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الجانػػػب المعرفػػػي كاألدائػػػي إلػػػى درجػػػة ككػػػذلؾ أظيػػػرت النتػػػائج كصػػػكؿ أفػػػراد المجمكعػػػة الثالثػػػة فػػػي 
 اإلتقاف.

 م(6104دراسة عمر ) (5
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديـ تصكر مقترح لتكظيؼ إمكانػات شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي فػي 

لػػدل  كأثرىػػا فػػي زيػػادة دافعيػػة اإلنجػػاز كاالتجػػاه نحػػك الػػتعمـ عبػػر الكيػػب اريعالػػتعمـ القػػائـ عمػػى المشػػ
حيث اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي كالمػنيج  ،طالبات كمية التربية لمبنات بجامعة أـ القرل

أداة لجمػػع  كتػػـ تصػػميـ( طالبػػة، 7:مػػف ) كتككنػػت عينػػة البحػػث التجريبػػي فػػي تطبيػػؽ ىػػذه الدراسػػة،
لئلنجػػاز  ر الػػدافع، كاسػػتعانت "باختبػػا"مقيػػاس اتجاىػػات الػػتعمـ عبػػر الكيػػب"الباحثػػة البيانػػات مػػف قبػػؿ 

فاعميػة  دك لمدراسػة؛ كتكصػمت الدراسػة إلػى كجػ كػ داتيفعداد فاركؽ مكسػى(" لؤلطفاؿ كالراشديف )مف إ
االتجػػاه اإليجػػابي نحػػك فػػي زيػػادة ، ك لمتصػػكر المقتػػرح كأف لػػو أثػػر كاضػػح فػػي زيػػادة الدافعيػػة لئلنجػػاز

  التعمـ عبر الكيب.

  ( ,.6104Bagheri et al)وآخرون  دراسة باقري (2
فػػػي تنميػػػة  الػػػتعمـ القػػػائـ عمػػػى المشػػػاريع اسػػػتراتيجيةىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى الكشػػػؼ عػػػف أثػػػر 

ميػػػػارات الػػػػتعمـ الػػػػذاتي لطمبػػػػة التربيػػػػة التكنكلكجيػػػػة، حيػػػػث اتبػػػػع البػػػػاحثكف المػػػػنيج التجريبػػػػي إلجػػػػراء 
( مػػف طمبػػة جامعػػة "أراؾ" بػػميراف حيػػث تػػـ 89الدراسػػة، كتػػـ تطبيػػؽ الدراسػػة عمػػى عينػػة تككنػػت مػػف )

مػػف  "مقيػػاس اسػػتعداد" كػػ داة لجمػػع البيانػػات تصػػميـتػػكزيعيـ إلػػى مجمػػكعتيف ضػػابطة كتجريبيػػة، كتػػـ 
الػػتعمـ  اسػتراتيجية؛ كتكصػػمت الدراسػة إلػػى أف طمبػة المجمكعػة التجريبيػػة كالػذيف تعممػػكا بقبػؿ البػاحثيف

ذيف درسػػكا القػػائـ عمػػى المشػػاريع أظيػػركا ميػػارات تعمػػـ ذاتػػي أكبػػر مػػف طمبػػة المجمكعػػة الضػػابطة كالػػ
 بالطريقة االعتيادية.

 ( ,6101Eskrootchi & Oskrochi) دراسة إسكروتشي وأوسكروشي (1
كالمحاكػػاة المحكسػػبة  المشػػاريع اسػػتراتيجيةالػػدمج بػيف ىػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى الكشػؼ عػػف أثػػر 

كتػػـ التجريبػػي إلجػػراء الدراسػػة، شػػبو ف المػػنيج ا، حيػػث اتبػػع الباحثػػفكيػػر البنػػائيفػػي تنميػػة ميػػارات الت
مػػػف طمبػػػة المرحمػػػة اإلعداديػػػة بمدينػػػة كطالبػػػة البػػػان ( ط83تطبيػػػؽ الدراسػػػة عمػػػى عينػػػة تككنػػػت مػػػف )

؛ كتكصػػمت مػػف قبػػؿ البػػاحثميف كػػ داة لجمػػع البيانػػات اختبػػار معرفػػي تصػػميـ، كتػػـ كانسػػاس األمريكيػػة
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فػػي اريع بالمشػػالمحاكػػاة المحكسػػبة المشػػاريع ك  اسػػتراتيجيةلمػػتعمـ بالػػدمج بػػيف  أثػػركجػػكد الدراسػػة إلػػى 
 تنمية ميارات التفكير البنائي لدل الطمبة.

 (م6101دراسة الصعيري ) (8
 حؿ ميارة تنمية في الكيب عمى القائـ ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر التعمـ بالمشاريع

اآللػػػي فػػػي جػػػدة، حيػػػث اتبعػػػت الباحثػػػة المػػػنيج الكصػػػفي  الحاسػػػب مػػػادة فػػػي كالتحصػػػيؿ المشػػػكبلت
( طالبة مف طمبة الثانكية حيػث تػـ 32التجريبي، كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة تككنت مف )كالمنيج 

لجمػع البيانػات كىػي "اختبػار لميػارة حػؿ  مف قبؿ الباحثة أداتيف تـ تصميـك اختيار الصؼ عشكائيان، 
رة فػي تنميػة ميػػا شػاريعلمػػتعمـ بالم أثػرالمشػكبلت" ك"اختبػار تحصػيمي"، كتكصػمت الدراسػػة إلػى كجػكد 

 التحصيؿ لدل الطالبات.في زيادة  كجكدحؿ المشكبلت ككذلؾ 

 (Zhang et al. ,6119) دراسة زانج وآخرون (9

تحقيػؽ  فػي اإللكتركنيػة اريعىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مدل مساىمة الػتعمـ عبػر المشػ
الحالػة(، كتػـ  التعاكف عبر الكيب بيف الطمبة في تػايكاف، حيػث اتبػع البػاحثكف المػنيج الكيفػي )دراسػة

( فػػردان مػػف طمبػػة جامعػػة تػػايكاف حيػػث تػػـ تقسػػيميـ إلػػى 59تطبيػػؽ الدراسػػة عمػػى عينػػة تككنػػت مػػف )
لجمػػع البيانػػات كىػػي "المبلحظػػة عبػػر  يفمػػف قبػػؿ البػػاحث   أداتػػيف تصػػميـمجمكعػػات عبػػر الكيػػب، كتػػـ 

سػاىـ بشػكؿ فعػاؿ  قػد اإللكتركنيػة اريعالكيب" ك"المقابمة"، كتكصمت الدراسة إلى أف الػتعمـ عبػر المشػ
فػػي تحقيػػؽ التعػػاكف بػػيف الطمبػػة عبػػر الكيػػب، ككػػذلؾ أظيػػرت النتػػائج فاعميػػة ىػػذه الطريقػػة فػػي مجػػاؿ 

 التعميـ العالي.

 (,Lou & MacGregor 6113) و وماكجريجوردراسة ل (01
التعمـ بالمشاريع عبر الكيب في تنمية  استراتيجيةىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر 

المنيج الكصفي ك اتجاه الطمبة نحك التعمـ التشاركي في أمريكا، حيث اتبعت الباحثتاف المنيج 
( طالبان كطالبة مف طمبة 43إلجراء الدراسة، كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة تككنت مف ) لتجريبيا

مف قبؿ  لجمع البيانات ك داتيف "استبانة اتجاه"ك "بطاقة تقييـ لممشاريع" تصميـكمية التربية، كتـ 
المتبعة أثرت إيجابان عمى اتجاىات الطمبة نحك  ستراتيجيةأف اال؛ كتكصمت الدراسة إلى يفتالباحثم 

التعمـ التعاكني، كأيضان كاف ليا دكر إيجابي في إظيار إيجابية التحاكر التعاكني مف خبلؿ 
 .اإلنترنت
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 المحور األول دراسات تعقيب عمى
، اإللكتركنيػةالمشػاريع  اسػتراتيجيةالدراسػات التػي تناكلػت  فػي ىػذا المحػكر استعرض الباحػث 

 كبناءن عمى ذلؾ قاـ بمناقشة المعمكمات التي تناكلتيا في النقاط التالية:

 من حيث األىداف: (0

 تنمية في اإللكتركنية المشاريع استراتيجية تكظيؼ ىدفت الدراسة الحالية إلى تحديد أثر
بغزة، حيث تباينت مع الدراسات  األقصى جامعة طالبات لدل التعميمية الكيب مكاقع تصميـ ميارات
 تنمية في اإللكتركنية اريعالمش استراتيجية بحثت في فاعمية (ـ3125) ، فدراسة الضبةاألخرل
فحاكلت الكشؼ  (ـ3125) كآخركف نحكىا، أما دراسة مرسي كاالتجاه لكتركنياإل كالتشارؾ التفاعؿ

 التصميـ، كفي المقابؿ سعت دراسة ميارات تنمية بعض المشركع عمى استراتيجيةعف أثر استخداـ 
 ميارات تنمية في اإللكتركنية بالمشاريع التعمـ استراتيجية فاعمية مدل قياس إلى (ـ3124) عقؿ

 قائمة استراتيجية أثر عف الكشؼ ـ( إلى3124) الشرقاكم ، فيما سعت دراسةالتعمـ عناصر تصميـ
 بيئات إنتاج ميارات تنمية عمى كأثرىا كالمناقشة المشاريع استراتيجيتي بيف اإللكتركني التفاعؿ عمى

 شبكات إمكانات لتكظيؼ مقترح تصكر )ـ3124) عمر ، كذلؾ قدمت دراسةاإللكتركنية التدريب
 نحك كاالتجاه اإلنجاز دافعية زيادة في كأثرىا اريعالمش عمى القائـ التعمـ في االجتماعي التكاصؿ
 ( كالتي ىدفت إلى ,.3124Bagheri et al)كآخركف باقرم الكيب، كأيضان دراسة عبر التعمـ
دراسة الذاتي، أما  التعمـ ميارات تنمية في المشاريع عمى القائـ التعمـ استراتيجية أثر عف الكشؼ

 أثر عف الكشؼ إلى ىدفتقد ف(  ,3121Eskrootchi & Oskrochi) كأكسكركشي إسكركتشي
 دراسةكىدفت  البنائي، التفكير ميارات تنمية في المحكسبة كالمحاكاة المشاريع استراتيجية بيف الدمج

 حؿ ميارة تنمية في الكيب عمى القائـ بالمشاريع التعمـ أثر عف الكشؼإلى ) ـ3121) الصعيرم
 الكشؼ إلى فقد ىدفت( ,.Zhang et al:311) كآخركف زانج ، أما دراسةكالتحصيؿ المشكبلت

 لك دراسة الكيب، كأخيران  عبر التعاكف تحقيؽ في اإللكتركنية اريعالمش عبر التعمـ مساىمة مدل عف
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 استراتيجية أثر عف الكشؼ إلى كالتي ىدفت، (,3115Lou & MacGregor) كماكجريجكر
 التشاركي.  التعمـ نحك الطمبة اتجاه تنمية في الكيب عبر بالمشاريع التعمـ

 من حيث منيج الدراسة: (6

كالمنيج  ،المنيج التجريبيبيف عممية الدمج  التي اطمع عمييا الباحث الدراسات معظـاتبعت 
 كالصعيرم (ـ3124) كعمر (ـ3124) كالشرقاكم (ـ3125) كدراسة كؿ مف الضبة الكصفي

 فقط كدراسة مرسييج التجريبي نلؾ كجد الباحث بعض الدراسات التي تتبع الم، كذ(ـ3121)
، (,.3124Bagheri et al)كآخركف  كدراسة باقرم (ـ3124) عقؿ دراسة ك (ـ3125) كآخركف

 كأكسكركشي إسكركتشيكدراسة  الشبو التجريبيكذلؾ كجد بعض الدراسات تتبع المنيج 
(3121Eskrootchi & Oskrochi, ). 

 كعمر (ـ3124) كالشرقاكم (ـ3125) مع دراسة كؿ مف الضبة الحالية لدراسة كتتفؽ ا
 .كالمنيج الكصفي اع المنيج التجريبياتبفي  (ـ3121) كالصعيرم (ـ3124)

 من حيث العينة: (4

بعض الدراسات قد قامت باختيار عينة الدراسة مف طمبة الجامعة بكمية  أف كجد الباحث
 (ـ3124) كعمر (ـ3124) كالشرقاكم (ـ3124) كعقؿ (ـ3125) الضبةالتربية كدراسة كؿ مف 

 ( ,.Zhang et al:311)كآخركف كزانج(  ,.3124Bagheri et al)كآخركف  كدراسة باقرم
 (.,3115Lou & MacGregor)كماكجريجكر لك دراسةك 

الدراسات األخرل قد اختارت عينة الدراسة مف طمبة المدراس كدراسة كؿ مف  أف بينما كجد
سكركتشي ،(ـ3125) كآخركف مرسي  ،(,3121Eskrootchi & Oskrochi) كأكسكركشي كا 

  .(ـ3121) كالصعيرم

بكمية الدراسة مف طمبة الجامعة  باختيار عينةالباحث بالنسبة لمدراسة الحالية فقد قاـ أما 
 المجاؿ األكؿ. كىذا يتفؽ مع دراساتالتربية 
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 من حيث أدوات الدراسة: (3

لجمع  المبلحظة ك دكاتكبطاقة اتفقت معظـ الدراسات عمى استخدـ االختبار المعرفي 
 كعمر (ـ3124) كالشرقاكم (ـ3124) كعقؿ (ـ3125) كآخركف مرسيكدراسة كؿ مف البيانات 

سكركتشي (ـ3124)  كالصعيرم، ( ,3121Eskrootchi & Oskrochi) كأكسكركشي كا 
بطاقة  دراسات أخرل عمى تا اعتمدنمبي ،(,.Zhang et al:311) كآخركف كزانج ،(ـ3121)

 & 3115Lou) كماكجريجكر كلك (ـ3124) الشرقاكم لجمع البيانات كدراسة كؿ مف اةك د التقييـ

MacGregor,)، ستبانة كالمقابمة كمقياس استعداد كمقياس اإلدراسات أخرل عمى  تا اعتمدبينم
كآخركف  باقرمك  (ـ3125) كالضبةمف  جمع البيانات كدراسة كؿحد أدكات ك  اتجاه كمقياس تفاعؿ

(3124Bagheri et al.,  )كآخركف كزانج (311:Zhang et al.,). 

مف نكع اختيار  ببناء كاستخداـ "اختبار معرفي"ما بالنسبة لمدراسة الحالية فقد قاـ الباحث أ
مف كتتفؽ الدراسة الحالية  مع دراسة كؿ  بطاقة تقييـ منتج" ك دكات لجمع البيانات."ك مف متعدد،

سكركتشي (ـ3124) كعمر (ـ3124) كالشرقاكم (ـ3124) كعقؿ (ـ3125) كآخركف مرسي  كا 
 كآخركف ، كزانج(ـ3121) (، كالصعيرم ,3121Eskrootchi & Oskrochi) كأكسكركشي

(311:Zhang et al.,)  استخداـ االختبار المعرفي ك حد أدكات الدراسة، كذلؾ كتتفؽ الدراسة في
 (,3115Lou & MacGregor) كماكجريجكر كلك (ـ3124) الحالية مع دراسة كؿ مف الشرقاكم

 .في استخداـ بطاقة التقييـ ك حد أدكات الدراسة

 من حيث النتائج: (5

 اإللكتركنيةالمشاريع  ستراتيجيةال أفأجمعت جميع الدراسات السابقة في ىذا المحكر عمى 
كالميارات  دكرىا الفعاؿ في تنمية التحصيؿفاعمية كأثر في تنمية ميارات مختمفة، باإلضافة إلى 

 األدائية كميارات التفكير كالدافعية كالعمؿ الجماعي لدل أفراد العينات.
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  التعميمية الويب مواقع الدراسات التي تناولت ميارات تصميم المحور الثاني:
 (Lebrun, &  Bachy 6105) لوبرندراسة باتشي و  (0

 اإلنترنتلتعمـ كيفية التدريس عبر  اإلنترنت تصميـ دكرة تدريبية عبرإلى  الدراسةىذه ىدفت 
المنيج الكصفي، كتـ تطبيؽ  اف، حيث اتبع الباحثمف دكلتيف أكركبيتيف مختمفتيف كذلؾ في جامعتيف

في  تكميؼ مصمـ تعميمي ، ثـ تـيذا المشركعل خضعكا( طالبان 1:الدراسة عمى عينة تككنت مف )
، مكديكالت سبعـ بناء محتكل تعميمي مف خبلؿ كالتي ت كتقييـ الدركة التدريبية تصميـل  كؿ جامعة

اعتماد الدكرة أنيا ساىمت في الدراسة  كمف أىـ نتائج ىذهك داة لجمع البيانات، كتـ بناء "استبانة" 
تمكف الطمبة مف إعادة بناء المعرفة كالميارات الجديدة أيضان حد الجامعات، لتدريبية كمساؽ ضمف أا

، كساعدت المشاركيف عمى التغمب عمى خكفيـ مف ةالتعميمي تكالتي اكتسبكىا مف المكديكال
% مف المشاركيف في التجربة قادريف عمى تصميـ كتنفيذ 86التكنكلكجيا الجديدة، كذلؾ كجد أف 

 مشاريع عبر الكيب ب نفسيـ.

 م(6105دراسة عالم ) (6

 عمى كأثرىا التشاركية الكيب محررات عبر التشارؾ أنماطىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف 
بكمية التربية  المعمميف الطبلب لدل التعميمية المكاقع تصميـ ميارات كبعض التحصيؿ

التجريبي، كتـ تطبيؽ الدراسة عمى  شبو باإلسماعيمية، حيث اتبع الباحث المنيج الكصفي كالمنيج
ثبلث مجمكعات تجريبية، ثـ تـ تصميـ أداتيف لجمع ( طالبان كتـ تكزيعيـ عمى 86عينة تككنت مف )

نتيجتيف كتكصمت الدراسة إلى ك"بطاقة مبلحظة"، البيانات مف قبؿ الباحث كىي "اختبار تحصيمي" 
في االختبار  -مجمكعات البحث–فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات درجات الطبلب كجكد  كىي

كذلؾ تـ نمط التشارؾ )معمـ/متعمميف(،  التي اتبعت المجمكعة التجريبية الثانية التحصيمي كلصالح
في  -مجمكعات البحث–فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات درجات الطبلب التكصؿ إلى كجكد 

 .كلصالح المجمكعة التجريبية الثانية التي اتبعت نمط التشارؾ )معمـ/متعمميف(مبلحظة البطاقة 

 م(6104دراسة عالم ) (4

أثر اختبلؼ تصميـ صفحات الكيب )الثابتة/التفاعمية( ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف 
، حيث اتبع بكمية التربية باإلسماعيمية عمى التحصيؿ كالدافعية لئلنجاز لدل الطبلب المعمميف

( طالبان 86عينة تككنت مف ) المنيج التجريبي، كتـ تطبيؽ الدراسة عمىك  المنيج الكصفي الباحث
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لجمع  يفأدات ، ثـ تـ تصميـةييبتجر  مجمكعات لثبلث المجمكعات المتكافئةتكزيعيـ بطريقة  كتـ
"، كتكصمت الدراسة إلى العديد مقياس لمدافعيةالبيانات مف قبؿ الباحث كىي "اختبار تحصيمي" ك"

 تفكؽ لطبلب المجمكعتيف التجريبيتيف المتاف استخدمتا )صفحات الكيبمف النتائج، أىميا كجكد 
، كذلؾ الختبار التحصيمي المعرفي البعدمفي ا المدعمة بغرؼ الحكار المباشرة الصكتي كالكتابي(

فرؽ داؿ إحصائيان لصالح المعالجة الثانية في مستكل تـ التكصؿ إلى كجكد مقياس الدافعية في 
ي الدافعية لئلنجاز كالخاص بصفحات الكيب التفاعمية المدعمة )بغرؼ الحكار المباشر الصكت

 .البريد اإللكتركني( –كالكتابي 

 م(6106دراسة حماد ) (3

 ميػارات تنميػة فػي اإللكتركنػي التػدريب نمػاذج اخػتبلؼىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر 
تكنكلكجيػػا التعمػيـ بالمػدارس الثانكيػة العامػة كاتجاىػاتيـ نحػػك  أخصػائي لػدل التعميميػة المكاقػع تصػميـ

تجريبي، كتـ تطبيؽ الدراسػة عمػى عينػة تككنػت مػف ال شبو الباحث المنيجاتبع ك ، التدريب اإللكتركني
كتػػـ تػػكزيعيـ بطريقػػة المجمكعػػات المتكافئػػة لػػثبلث مجمكعػػات تجريبيػػة، ثػػـ تػػـ  معممػػام كمعممػػة( 41)

"بطاقػػػة لجمػػػع البيانػػػات مػػػف قبػػػؿ الباحػػػث كىػػػي "اختبػػػار تحصػػػيمي" ك مجمكعػػػة مػػػف األدكاتتصػػػميـ 
كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة "، كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى العديػػػد مػػػف النتػػػائج، أىميػػػا مقيػػػاس اتجػػػاه"مبلحظػػػة" ك
الثبلثػػة كلصػػالح التطبيػػؽ ممجمكعػػات التطبيقػػيف القبمػػي كالبعػػدم لبلختبػػار التحصػػيمي ل إحصػػائيان بػػيف

كجػػػػػكد فػػػػػركؽ دالػػػػػة إحصػػػػػائيان بػػػػػيف التطبيقػػػػػيف القبمػػػػػي كالبعػػػػػدم لبطاقػػػػػة مبلحظػػػػػة األداء ك ، البعػػػػػدم
لح التطبيػػؽ البعػػدم، أيضػػان كجػػكد اتجاىػػات إيجابيػػة نحػػك اسػػتخداـ التػػدريب لممجمكعػػات الثبلثػػة كلصػػا
 اإللكتركني في التدريب.

 (م6106دراسة الشرنوبي ) (5

 تصميـ في الفيديك تكظيؼ متغيرات بعض اختبلؼ ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية
نتػاج تصػميـ ميػارات كتنميػة التحصػيؿ فػي التعميمية 3.1الكيب  مكاقع الرقمػي، حيػث اتبػع  الفيػديك كا 

( طالبان كتـ تكزيعيـ بطريقة 91الباحث المنيج التجريبي، كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة تككنت مف )
مػػػف قبػػػؿ  مجمكعػػػة مػػػف األدكات لجمػػع البيانػػػات ـيصػػمتػػػـ تثػػػـ التصػػميـ العػػػاممي ألربػػػع مجمكعػػات، 

ت الدراسػػة إلػػى العديػػد ، كتكصػػمكىػػي "اختبػػار تحصػػيمي" ك"قائمػػة ميػػارات" ك"بطاقػػة مبلحظػػة" الباحػػث
أىميا كجكد فركؽ دالة بيف متكسطات درجات الطبلب في االختبار التحصيمي المعرفي مف النتائج، 
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نتػاج الفيػديك  ،البعدم لقياس مدل تحصػيميـ لممعمكمػات كالمفػاىيـ فػي الكحػدة المقترحػة فػي تصػميـ كا 
إلػى كجػكد أثػر لػنمط ركابػط الفيػديك فػي ، كذلؾ في بطاقة المبلحظة تـ التكصؿ 3.1في مكاقع الكيب

 نتاج الفيديك الرقمي.كا   عمى ميارات تصميـ 3.1مكاقع الكيب

 م(6100دراسة إبراىيم ) (2
 بالممخصػات الصكتي التعميؽ عرض نمط بيف التفاعؿ أثرىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف 

 ميػارات تنميػة عمػى االبتدائيػة المرحمػة لتبلميػذ المعرفػي كاألسػمكب التعميميػة الكمبيػكتر ببرامج المرئية
نتاجيػا التعميمية الكيب مكاقع تصميـ المػنيج التجريبػي، كتػـ المػنيج الكصػفي ك  ، حيػث اتبػع الباحػثكا 

التصػػػميـ العػػػاممي ألربػػػع ( طالبػػػان كتػػػـ تػػػكزيعيـ بطريقػػػة 94تطبيػػػؽ الدراسػػػة عمػػػى عينػػػة تككنػػػت مػػػف )
 لجمػػػع البيانػػػات مػػػف قبػػػؿ الباحػػػث كىػػػي األدكاتمجمكعػػػة مػػػف تصػػػميـ ك  اختيػػػار تػػػـمجمكعػػػات، ثػػػـ 

" ك"قائمػػة ميػػارات" ك"بطاقػػة مبلحظػػة"، كتكصػػمت الدراسػػة معرفػػي"اختبػػار ك "مقيػػاس تحمػػؿ الغمػػكض"
( ميارة فرعية مف ميارات تصػميـ 368التكصؿ إلى قائمة تتككف مف )إلى العديد مف النتائج كأىميا 

امج الكمبيكتر التعميمػي المبلئػـ لتنميػة تمػؾ الميػارات مكاقع الكيب التعميمية، كالكصكؿ إلى صكرة برن
 طػبلبي درجػات كجػكد فػركؽ دالػة بػيف متكسػطك مف خبلؿ أحد نماذج التصػميـ كالتطػكير التعميمػي، 

كمعػػدؿ أداء ميػػارات تصػػميـ مكاقػػع  المعرفػػي التحصػػيؿ اختبػػار كػػؿ مػػف فػػي المجمػػكعتيف التجػػريبيتيف
اسػػػي الخػػػتبلؼ نمػػػط عػػػرض التعميػػػؽ الصػػػكتي بػػػالممخص سب التعميميػػػة حيػػػث يرجػػػع التػػػ ثير األالكيػػػ

 .المرئي كلصالح النمط المكجز

 م(6118دراسة عياد ) (1
مسػػتكل تػػكافر ميػػارات تطػػكير مكاقػػع الكيػػب لػػدل طمبػػة ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف 

، كتػـ تطبيػؽ الكصػفيـ، حيػث اتبػع الباحػث المػنيج يالتعمػ تكنكلكجيػابرنامج الماجستير في تخصػص 
تػـ تصػميـ ثػـ ، مػف طمبػة الجامعػة اإلسػبلمية بغػزة( طالبان كطالبة 25الدراسة عمى عينة تككنت مف )

اسػتبانة معكقػات " ك"ستبانة ميارات تطكير مكاقع الكيبلجمع البيانات مف قبؿ الباحث كىي "اأداتيف 
ا التكصػؿ إلػى كتكصمت الدراسة إلى العديد مف النتػائج كأىميػ، اكتساب ميارات تطكير مكاقع الكيب"

( أبعػػػاد، 7( ميػػػارة فرعيػػػة مػػػف ميػػػارات تطػػػكير مكاقػػػع الكيػػػب مكزعػػػة عمػػػى )66قائمػػػة تتكػػػكف مػػػف )
%( 74أف النسػػػبة المئكيػػػة لتػػػكافر ميػػػارات تطػػػكير مكاقػػػع الكيػػػب لػػػدل الطمبػػػة ىػػػي ) كالكصػػػكؿ إلػػػى

كيتضػػػح منيػػػا انخفػػػاض فػػػي المسػػػتكل، كػػػذلؾ أظيػػػرت النتػػػائج كجػػػكد معكقػػػات فػػػي اكتسػػػاب الطمبػػػة 
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لميػػػػػارات تطػػػػػكير مكاقػػػػػع الكيػػػػػب خاصػػػػػة المحػػػػػكر األكؿ المتعمػػػػػؽ باإلعػػػػػداد كالت ىيػػػػػؿ فػػػػػي برنػػػػػامج 
 .البكالكريكس كالمحكر الثاني المتعمؽ باإلعداد كالت ىيؿ في برنامج الماجستير

 (م6111والسيد ) عبد العاطيدراسة  (8
 فػي المػدمج كالػتعمـ اإللكتركنػي الػتعمـ مف كؿ استخداـ ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر

نتػػاج تصػػػميـ ميػػارات تنميػػة نحػػػك  كاتجاىػػاتيـ المينيػػػة الػػدبمكـ طػػػبلب لػػدل التعميميػػػة الكيػػب مكاقػػػع كا 
االلكتركنػػػػي، حيػػػػث اتبػػػػع الباحثػػػػاف المػػػػنيج التجريبػػػػي ذك المجمػػػػكعتيف التجػػػػريبيتيف  الػػػػتعمـ تكنكلكجيػػػػا

كطالبة كتػـ تػكزيعيـ عمػى  ( طالبان 56كمجمكعة ضابطة، كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة تككنت مف )
المػػػػدمج(  اإللكتركنػػػػي( ك تجريبيػػػػة ثانيػػػػة )الػػػػتعمـ المجمكعػػػػات الثبلثػػػػة كىػػػػي تجريبيػػػػة أكلػػػػى )الػػػػتعمـ

كىػػػي مػػػف قبػػػؿ البػػػاحثميف مجمكعػػػة مػػػف األدكات لجمػػػع البيانػػػات  ـيصػػػمتػػػـ تثػػػـ كمجمكعػػػة ضػػػابطة، 
ى كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة بػػػيف "اختبػػػار تحصػػػيمي" ك"مقيػػػاس اتجػػػاه" ك"قائمػػػة تقيػػػيـ"، كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػ

متكسػػط درجػػات الطمبػػة فػػي المجمكعػػات فػػي التطبيػػؽ البعػػدم الختبػػار التحصػػيؿ لصػػالح المجمكعػػة 
التجريبيػػػة الثانيػػػة كالمجمكعػػػة الضػػػابطة، ككػػػذلؾ كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة بػػػيف متكسػػػط درجػػػات الطمبػػػة فػػػي 

 مكعتيف التجريبيتيف.المجمكعات في التطبيؽ البعدم في قائمة تقييـ ميارات التصميـ  كلصالح المج

 (م6114دراسة محمد والدسوقي ) (9
ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى الكشػػػؼ عػػػف مكاصػػػفات صػػػفحة كيػػػب تعميميػػػة كأثرىػػػا عمػػػى اكتسػػػاب 
الطبلب ميػارات تصػميميا بمدينػة المينػا، حيػث اتبعػت البػاحثتيف المػنيج التجريبػي فػي ىػذه الدراسػة، 

ثـ ( طالبان كطالبة كتـ تكزيعيـ لمجمكعتيف تجريبيتيف، 54كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة تككنت مف )
كىػي "اختبػار تحصػيمي" ك"اسػتبانة  مف قبؿ الباحثتميف مجمكعة مف األدكات لجمع البيانات تـ تصميـ

مكاصػػفات لصػػفحة كيػػب تعميميػػة" ك"بطاقػػة تقيػػيـ األداء"، كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى العديػػد مػػف النتػػائج 
كسطي درجات الطمبػة فػي المجمػكعتيف فػي التطبيػؽ البعػدم الختبػار كأىميا كجكد فركؽ دالة بيف مت

التحصػػػيؿ كلصػػػالح المجمكعػػػة األكلػػػى ككػػػذلؾ كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة بػػػيف متكسػػػطي درجػػػات الطمبػػػة فػػػي 
 المجمكعتيف في التطبيؽ البعدم لبطاقة تقييـ األداء.
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 تعقيب عمى دراسات المحور الثاني
ميػػارات تصػػميـ صػػفحات الكيػػب اسػػتعرض الباحػػث فػػي ىػػذا المحػػكر الدراسػػات التػػي تناكلػػت  
 ، كبناءن عمى ذلؾ قاـ بمناقشة المعمكمات التي تناكلتيا في النقاط التالية:التعميمية

 ن حيث األىداف:م (0

 تنمية في اإللكتركنية المشاريع استراتيجية تكظيؼ ىدفت الدراسة الحالية إلى تحديد أثر
 بينما كانت أىداؼبغزة،  األقصى جامعة طالبات لدل التعميمية الكيب مكاقع تصميـ راتميا

( ,3126Bachy & Lebrun)لكبرف ك  باتشي، فدراسة في ىذا المحكر متباينة الدراسات األخرل
 عبلـ، أما دراسة اإلنترنت عبر التدريس كيفية لتعمـ اإلنترنت عبر تدريبية دكرة تصميـ إلى ىدفت

 عمى كأثرىا التشاركية الكيب محررات عبر التشارؾ أنماط عف الكشؼ إلى ـ( فقد ىدفت3126)
 ـ( إلى3124) عبلـ ، كفي المقابؿ سعت دراسةالتعميمية المكاقع تصميـ ميارات كبعض التحصيؿ
 كالدافعية التحصيؿ عمى( التفاعمية/الثابتة) الكيب صفحات تصميـ اختبلؼ أثر عف الكشؼ
 اإللكتركني التدريب نماذج اختبلؼ أثر عف الكشؼ ـ( إلى3123) حماد سعت دراسة، فيما لئلنجاز

 عف الكشؼ إلى ـ(3123) الشرنكبي دراسة سعت، كذلؾ التعميمية المكاقع تصميـ ميارات تنمية في
 التحصيؿ في التعميمية 3.1 الكيب مكاقع تصميـ في الفيديك تكظيؼ متغيرات بعض اختبلؼ فاعمية
نتاج تصميـ ميارات كتنمية  إلى ىدفت ـ( كالتي3122) إبراىيـ ، كأيضان دراسةالرقمي الفيديك كا 
 الكمبيكتر ببرامج المرئية بالممخصات الصكتي التعميؽ عرض نمط بيف التفاعؿ أثر عف الكشؼ
 ميارات تكافر مستكل عمى الكشؼ إلى ـ(3119) عياد دراسة كىدفت ،المعرفي كاألسمكب التعميمية
 أثر عمى الكشؼ إلى ـ( فقد ىدفت3118) كالسيد عبدالعاطي ، أما دراسةالكيب مكاقع تطكير
نتاج تصميـ ميارات تنمية في المدمج كالتعمـ اإللكتركني التعمـ مف كؿ استخداـ  الكيب مكاقع كا 
 صفحة مكاصفات عمى الكشؼ إلى ـ( فقد ىدفت3114) كالدسكقي محمد دراسة ، كأخيران التعميمية

 . تصميميا ميارات الطبلب اكتساب عمى كأثرىا تعميمية كيب
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 من حيث منيج الدراسة: (6

 الشرنكبيالدراسات التي اطمع عمييا الباحث المنيج التجريبي كدراسة كؿ مف  بعضاتبعت 
، كذلؾ كجد بعض الدراسات (ـ3114) كالدسكقي كمحمد (ـ3118) كالسيد العاطي كعبد (ـ3123)

 المنيج الكصفيكذلؾ كجد دراسات تتبع ، (ـ3123) حماد التجريبي كدراسةتتبع المنيج الشبو 
كذلؾ كجد ، (ـ3119) كعياد(  ,3126Bachy & Lebrun) لكبرفك  كدراسة كؿ مف باتشي

 (ـ3126) كدراسة كؿ مف عبلـ المنيج التجريبي كالمنيج الكصفي بيف دراسات تتبع عممية الدمج
براىيـ (ـ3124) كعبلـ  .(ـ3122) كا 

براىيـ (ـ3124) كعبلـ (ـ3126) كتتفؽ الدراسة الحالية  مع دراسة كؿ مف عبلـ  كا 
 في اتباع المنيج التجريبي كالمنيج الكصفي. (ـ3122)

 من حيث العينة: (4

بعض الدراسات قد قامت باختيار عينة الدراسة مف طمبة الجامعة بكمية  أف كجد الباحث
 كعبلـ ،(ـ3126) كعبلـ(، ,3126Bachy & Lebrun) لكبرفك  باتشي التربية كدراسة كؿ مف

 كمحمد ،(ـ3118) كالسيد العاطي كعبد ،(ـ3119) كعياد ،(ـ3123) كالشرنكبي ،(ـ3124)
 .(ـ3114) كالدسكقي

 الدراسات األخرل قد اختارت عينة الدراسة مف طمبة المدراس كدراسة كؿ مف أف بينما كجد
براىيـ(ـ3123) حماد  . (ـ3122) ، كا 

بالنسبة لمدراسة الحالية فقد قاـ الباحث باختيار عينة الدراسة مف طمبة الجامعة بكمية ما أ
 التربية كىذا يتفؽ مع دراسات المجاؿ األكؿ.

 من حيث أدوات الدراسة: (3

ـ االختبار المعرفي كبطاقة المبلحظة ك دكات لجمع ااتفقت معظـ الدراسات عمى استخد
 (ـ3123) كالشرنكبي (ـ3123) كحماد (ـ3124) كعبلـ (ـ3126) عبلـ البيانات كدراسة كؿ مف
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براىيـ  تبيمنا اعتمد ،(ـ3114) كالدسكقي كمحمد (ـ3118) كالسيد العاطي كعبد (ـ3122) كا 
براىيـ (ـ3123) الشرنكبي دراسات أخرل عمى بطاقة التقييـ ك داة لجمع البيانات كدراسة كؿ مف  كا 

دراسات  تا اعتمدمبين .(ـ3114) كالدسكقي كمحمد (ـ3118) كالسيد العاطي كعبد (ـ3122)
جمع أدكات  حد كك مقياس تحمؿ الغمكض  كمقياس اتجاه لمدافعيةستبانة كمقياس أخرل عمى اإل

 كحماد (ـ3124) كعبلـ(  ,3126Bachy & Lebrun) لكبرفك  مف باتشيالبيانات كدراسة كؿ 
براىيـ (ـ3123)  كالدسكقي كمحمد (ـ3118) كالسيد العاطي كعبد (ـ3119) كعياد (ـ3122) كا 
 .(ـ3114)

أما بالنسبة لمدراسة الحالية فقد قاـ الباحث ببناء كاستخداـ "اختبار معرفي" مف نكع اختيار 
مف متعدد، ك"بطاقة تقييـ منتج" ك دكات لجمع البيانات. كتتفؽ الدراسة الحالية  مع دراسة كؿ مف 

براىيـ (ـ3123) كالشرنكبي (ـ3123) كحماد (ـ3124) كعبلـ (ـ3126) عبلـ  كعبد (ـ3122) كا 
في استخداـ االختبار المعرفي ك حد أدكات  (ـ3114) كالدسكقي كمحمد (ـ3118) كالسيد العاطي

براىيـ (ـ3123) الدراسة، كذلؾ كتتفؽ الدراسة الحالية مع دراسة كؿ مف الشرنكبي  كعبد (ـ3122) كا 
في استخداـ بطاقة التقييـ ك حد أدكات  (ـ3114) كالدسكقي كمحمد (ـ3118) كالسيد العاطي
 الدراسة.

 من حيث النتائج: (5

األنماط كالنماذج المقترحة عمى فاعمية  عمى المحكر ىذا في السابقة الدراسات جميع أجمعت
إحصائية بيف كجكد فركؽ ذات داللة إلى  ضافةالكيب التعميمية، باإل مكاقعتنمية ميارات تصميـ 

 ختباراالطمبة المجمكعة التجريبية كطمبة المجمكعة الضابطة لصالح المجمكعة التجريبية في 
 .كبطاقة المبلحظة ،كبطاقة التقييـ ،المعرفي

 التعميق العام عمى الدراسات السابقة
 :أوجو الستفادة من الدراسات السابقة 
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في  اإللكتركنيةاريع المش استراتيجيةتعرؼ الباحث عمى جيكد الباحثيف في مجاؿ تكظيؼ  -
ككيفية تكظيؼ أدكات التعمـ  ستراتيجيةإلى خطكات اال ضافةالعممية التعميمية، باإل
 اإللكتركني مف خبلليا.

 إعداد قائمة بميارات تصميـ مكاقع الكيب التعميمية الكاجب تكافرىا لدل الطمبة. -

 مكاقعلميارات تصميـ  إلكتركني تعميمي محتكل، يحتكم عمى بناء مكقع كيب تعميمي -
 .الكيب التعميمية

 استراتيجية ضكء في كذلؾ اإللكتركنية التعميمية لمبيئة بناء نمكذج تصميـ تعميمي -
 .ADDIE  نمكذج كفؽ اإللكتركنية اريعالمش

 بناء أدكات الدراسة كىي االختبار المعرفي كبطاقة تقييـ المنتج. -

 المنيج التجريبي.اختيار كتطبيؽ منيج الدراسة كىك  -

عداد فركض كأسئمة الدراسة. -  اختيار المشكمة كا 

 .النتائجساليب اإلحصائية المستخدمة لمكصكؿ إلى التعرؼ عمى األ -

 مقارنة النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية مع نتائج تمؾ الدراسات. -

 .كتفسيرىا كمناقشتيا كتقديـ التكصيات كالمقترحات تفسير النتائج كتحميميا -

 :أوجو اختالف وتميز الدارسة الحالية عن الدراسات السابقة 

بناءن عمى ما سبؽ فمنو يمكف القكؿ ب ف الدراسات السابقة التي اطمع عمييا الباحث ليا دكر 
تعتبر مكممة لمدراسات  فيذه الدراسة كغيرىا مف الدراسات التربكيةراسة الحالية، ميـ في تعزيز الد

، لكنيا اختمفت عنيا أيضان في كثير مف الجكانب كالتي منيا التي سبقتيا في كثير مف الجكانب
اعتمادىا عمى االختبار المعرفي كبطاقة التقييـ ك دكات لجمع البيانات عمى عكس الدراسات كدراسة 

كالتي استخدمت بطاقة مبلحظة ك حد األدكات لجمع  (ـ3124) كالشرقاكم (ـ3124) كعقؿ مفكؿ 
كذلؾ عينة الدارسة الحالية كانت مف طمبة الجامعة عمى عكس بعض الدراسات كالتي البيانات، 

سكركتشي، (ـ3125) كآخركف مرسيكانت العينة مف طمبة المدراس كدراسة كؿ مف   كأكسكركشي كا 
(3121Eskrootchi & Oskrochi, ) ،(ـ3121) كالصعيرم. 



 
 

 

 

 
 

 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

 مقدمة

اإلجراءات التي اتبعيا في تنفيذ ىذه الدراسة، حيث يستعرض الباحث في ىذا الفصؿ 
المستخدمة، ككيفية إعداد ككصفان لمجتمع الدراسة كالعينة المتبع، يتناكؿ كصفان لمنيج الدراسة 

التي كخطكات تطبيؽ الدراسة، كاألساليب اإلحصائية ، أدكات الدراسة )االختبار، كبطاقة التقييـ(
 استخدمت في تحميؿ البيانات.

 منيج الدراسة
م يسمح المنيج التجريبي، ككنو المنيج الذ اتبع الباحث في دراستو المنيجيف التالييف:

المنيج ك ، كرصد نتائج ىذا التغيرغييرات في أحد العكامؿ أك أكثر بدراسة ظاىرة حالية مع إدخاؿ ت
كذلؾ لكصؼ كتحميؿ األدبيات كالدراسات السابقة المتعمقة بمجاؿ الدراسة، كتفسير نتائجيا الكصفي، 

 .(94ـ، ص3114 ،األغا كاألستاذ)

 متغيرات الدراسة

(، "ىػك مكقػؼ يتعػرض لػو اإللكتركنيػة المشػاريع اسػتراتيجية) ىنػا : كيمثػؿالمتغير المسـتقل (2
نػػػو تحػػػت أفػػراد العينػػػة، كلكنػػو فػػػي نفػػس الكقػػػت مسػػتقؿ عػػػف أم سػػمكؾ ألم فػػػرد منيػػا، كلك

 (.2:9ـ، ص 3121)أبك عبلـ،  السيطرة المباشرة لمباحث"

متغيػر الػذم "ال الكيػب التعميميػة(، مكاقػع تصػميـ ميػارات تنميػة) كيمثؿ ىنا المتغير التابع: (3
ابع كفقان يقيس أثر أك نتائج المعالجة التي يتعرض ليا المتغير المستقؿ، كيتغير المتغير الت

 (.::2ـ، ص 3121)أبك عبلـ، ألثر المتغير المستقؿ" 

 المجتمع

كأسػاليب تدريسػيا التكنكلكجيا كالعمـك التطبيقية  قسـ الباتط جميع مجتمع الدراسة مف ت لؼي
العػػػػاـ الدراسػػػػي  فػػػػي الفصػػػػؿ الثػػػػاني مػػػػفكالمنتظمػػػػات بالدراسػػػػة جامعػػػػة األقصػػػػى ب فػػػػي كميػػػػة التربيػػػػة

 ( طالب كطالبة.219، ككاف عددىـ )3126/3127
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 العينة

مختبر برامج الطالبات المكاتي يدرسف مساؽ "مف  عشكائيان الباحث باختيار كتعييف العينة  قاـ
 ،الدراسػػػة عمػػػييفكذلػػػؾ لتطبيػػػؽ أدكات ، ـ3126/3127لمعػػػاـ الجػػػامعي فػػػي الفصػػػؿ الثػػػاني " جػػػاىزة

تػػػـ ، ك تػػػـ اختيػػػارىف بشػػػكؿ عشػػػكائيمػػػف المسػػػتكل األكؿ، ك  ( طالبػػػة32) تككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػفك 
كاألخػػرل مّثمػػت ، طالبػػة (22)، إحػػداىما مّثمػػت المجمكعػػة التجريبيػػة قكاميػػا مجمػػكعتيفإلػػى  تقسػػيميـ

 %(.5.:2العينة مف المجتمع )، ككانت نسبة اتطالب (21) المجمكعة الضابطة كقكاميا

 تصميم الدراسة

، حيث طبؽ األدكات التي أعدىا بعد ت كده الدراسةتصميـ المنيج التجريبي في الباحث  اتبع
( قبػؿ المعالجػة )قبميػان( كذلػؾ التقيػيـ بطاقػةك المعرفػي  االختبػارمف صدقيا كثباتيا، ثـ طبؽ األدكات )

الضػػػبط الػػػبلـز لػػػذلؾ، ثػػػـ طبػػػؽ المعالجػػػة عمػػػى المجمكعػػػة لمت كػػػد مػػػف تكػػػافؤ المجمػػػكعتيف كتحقيػػػؽ 
( التقيػيـ بطاقػةك المعرفػي  االختبػارالتجريبية كىي تطبيؽ المتغير المستقؿ، ثػـ طبػؽ األدكات المعػدة )

بعػػد المعالجػػة )بعػػديان(، ثػػـ قػػارف نتػػائج المجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة لمعرفػػة مػػدل األثػػر كالداللػػة 
 .( يكضح مخطط لمتصميـ التجريبي لمدراسة الحالية5.2، كالشكؿ )اإلحصائية

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 الحالية لمدراسة التجريبي (: التصميم3.0) شكل

 
سةمجموعات الدرا التطبيق البعدي التطبيق القبمي  المعالجة التجريبية 

اختبار 
 معرفي
+ 

بطاقة 
تقييـ منتج 
 نيائي

 المجمكعة التجريبية

الضابطةالمجمكعة   

الكيب باستخداـ  مكاقعتدرس ميارات تصميـ 
المشاريع اإللكتركنية استراتيجية  

اختبار 
 معرفي
+ 

بطاقة 
تقييـ منتج 
 نيائي

الكيب باستخداـ  مكاقعتدرس ميارات تصميـ 
 الطريقة االعتيادية
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وفق  اإللكترونية اريعالمش استراتيجيةفي ضوء  اإللكترونيلممقرر التصميم التعميمي 
 :ADDIEنموذج 

كفؽ نمكذج  كذلؾ اإللكتركنية اريعالمش ستراتيجيةال اإللكتركني المقرربتصميـ قاـ الباحث 
ADDIE ةتاليالكذؾ كفؽ الخطكات  لمتصميـ التعميمي: 

خصائص المتعمميف كالبيئة التعميمية، كتحديد تحديد  يتـ كفييا :Analysis التحميلمرحمة أوًل: 
 . حيث قاـ الباحث بالتالي:ةالتعميمي األىداؼ

 تحديد خصائص المتعممين: (0

 طالبات المستكل األكؿ في قسـ التكنكلكجيا كالعمـك التطبيقية بجامعة األقصى. .أ 

 سنة. 31 – 29أعمار الطالبات ما بيف يبمغ  .ب 

 ليس لدييـ أم خبرة سابقة في مجاؿ تصميـ مكاقع الكيب بشكؿ عاـ. .ج 

 مكاقع الكيب التعميمية.لدييـ اىتماـ بتعمـ ميارات تصميـ  .د 

 لدييـ ميارة في استخداـ الحاسكب كتصفح المكاقع التعميمية. .ق 

الكتساب ميارات تصميـ لدييـ مف الخصائص االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية ما يؤىميـ  .ك 
 مكاقع الكيب التعميمية.

 مف مجمكعة تحقيؽ إلى اإللكتركنيةالبيئة التعميمية  هىذ يدؼت تحديد األىداف التعميمية: (6
 اكساب الطالبات كؿ مف: كىي العامة  ىداؼاأل

 كتحريره. اإللكتركني المحتكل نشاءإ ميارة .أ 

 إلكتركنية. تقكيـ أداة بناء ميارة .ب 
 المحتكل. ممفات تنظيـ ميارة .ج 
 القالب. كتنسيؽ المكقع إنشاء ميارة .د 

 كالصفحات. التدكينات إنشاء ميارة .ق 
 الصفحات. إعدادات في التحكـ ميارة .ك 

 الصفحات. داخؿ الكسائط إدراج ميارة .ز 
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 إضافية. فرعية صفحات إنشاء ميارة .ح 

 الجانبية. المربعات في التحكـ ميارة .ط 

 تحديد خصائص البيئة التعميمية: (4

جياز حاسكب متصميف بشبكة  (33)الدراسة في مختبر حاسكب يحتكم عمى  ىذه طبقت .أ 
لعرض البيئة التعميمية  (LCDمزكد بجياز عرض بيانات )أنو  ضافةباإل ،اإلنترنت

إلتاحة  (Headphone’s، كمجمكعة مف سماعات الرأس ))المكقع التعميمي( اإللكتركنية
 فيو أيضان  الفرصة لمطالبات لبلستماع إلى الدركس المصكرة عبر المكقع التعميمي، كيتكفر

 إضاءة مناسبة كجياز تكييؼ.

عنكاف  يحتكم عمىبحيث  اإللكتركنيةة تعميميال بكضع تصكر لمحتكيات البيئةقاـ الباحث  .ب 
كالتي تمثمت بمجمكعة كاألىداؼ الخاصة  ،كاليدؼ العاـ ،وب تعريؼممحتكل التعميمي ك ل

المكقع عمى مجمكعة مف  يحتكمأيضان  مف الميارات المراد تنميتيا لدل الطالبات.
 كالمادة التعميمية ،المكديكالت التعميمية التي تحتكم عمى المخرجات المراد تحقيقيا

اآلخر عمى ىيئة  كالجزء PDFعمى ىيئة كتاب بصيغة كاف جزء منيا  كالتي اإللكتركنية
حيث قاـ الباحث بتصكيرىا كتحميميا عمى مكقع  ،YouTubeمضمف مف مكقع  فيديك

YouTube  ككذلؾ األنشطة المطمكب تنفيذىا كالزمف مخصص ليا كنمكذج مراسمة
ركابط لصفحات عمى كم تتحكاحتكل المكقع عمى صفحة ، ألنشطةإلعبلـ المعمـ بتنفيذ ا

احتكل عمى مجمكعة مف الركابط  ، كذلؾئيةإثراالمكاقع كمادة  عربية كأجنبية لتعمـ تصميـ
ة الجانبية ليسيؿ عمى الطالبة لمصفحات الفرعية في المكقع في الصفحة الرئيسية كالقائم

صفحة نقاش كتكاصؿ بيف الطمبة )فيسبكؾ(  عمى، ككذلؾ احتكل بحار داخؿ المكقعاإل
 مضمنة في القائمة الجانبية لممكقع.

 حيث قاـ الباحث في ىذه المرحمة بالخطكات التالية: :Design مرحمة التصميمثانيًا: 

 مكاقعقائمة الميارات البلزمة لتصميـ كتابة األىداؼ الخاصة التعميمية كصياغتيا في ضكء  (2
 .(:ممحؽ ) مف مكديكالت المكقع التعميمي في كؿ مكديكؿيا إدراج التعميمية الكيب
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 ـثكبعض مف المكاقع التعميمية،  الدراسات السابقةك  األدبيات مجمكعة مف االطبلع عمى (3
ممكقع التعميمي المستخدـ في تطبيؽ ىذه لمحتكل الشكؿ ك الكضع تصكر كسيناريك لطبيعة 

المشاريع  استراتيجيةبما يتناسب مع  مكديكؿكتحديد عناصر المحتكل التعميمي لكؿ  ،الدراسة
  .اإللكتركنية

، اإللكتركنيةالمشاريع  استراتيجيةتصميـ دليؿ لممعمـ يظير خطكات سير التعمـ في ضكء  (4
تحكيمو قاـ الباحث بعرض ىذا الدليؿ عمى مجمكعة مف المحكميف مف أجؿ أخذ حيث 

 .(8ممحؽ)حكلو   بمبلحظاتيـاألخذ ك 

تكافرىا  المرادكالمتعمقة بالميارات ( 3ممحؽ)بناء قائمة بميارات تصميـ مكاقع الكيب التعميمية  (5
 .لدل الطالبات لتصميـ مكاقع الكيب التعميمية

( المعيار إجرائيان أنو "أعمى مستكيات األداء التي يمكف في 83ـ، ص3123عرؼ عقؿ ) (5
المتفؽ عمييا مف النكاحي التربكية ضكئيا تطبيؽ مجمكعة مف المكاصفات اإلجرائية، 

كالنفسية كالتكنكلكجية كالفنية عند تصميـ المقرر التعميمي". حيث قاـ الباحث باالستعانة 
بالدراسات السابقة كاألدب التربكم لمكصكؿ إلى قائمة بمعايير تصميـ البيئة التعميمية 

لكتركنية، كتككنت ىذه البطاقة اإللكتركنية كتصميـ بطاقة تقييـ لمعايير البيئة التعميمية اإل
( معايير خاصة باستراتيجية :( معياران يتناكؿ الجكانب التربكية، ك)22( معياران منيا )42مف )

لفحص مدل تكافر مكاصفات  ،( معياران يتناكؿ الجكانب الفنية22المشاريع اإللكتركنية، ك)
قة مع االستراتيجية المقترحة كمعايير كافية كمناسبة لممحتكل التعميمي اإللكتركني كمتكاف

 (.7ممحؽ )

تصميـ أدكات القياس كالتي تمثمت في بناء اختبار معرفي كبطاقة تقييـ منتج لمكاقع الكيب  (7
 التعميمية كذلؾ في ضكء قائمة ميارات تصميـ مكاقع الكيب التعميمية.

 اتبعت ستراتيجيةكفي ىذه اال :اإللكتركنيةالمشاريع  استراتيجيةالتعمـ كىي  استراتيجيةتصميـ  (8
مف أجؿ إنتاج  ،الطالبات مجمكعة مف الخطكات المنظمة كالمتسمسمة كالمخطط ليا مسبقان 

مشركع إلكتركني كىك مكقع الكيب التعميمي، كذلؾ كفؽ مجمكعة مف معايير تصميـ 
لممياـ التعميمية  اكتنفيذى الطالبةتعتمد بشكؿ أساسي عمى نشاط  فيي، اإللكتركنيةالمشاريع 

مع االستجابة لئلرشادات  بعضيـ البعضلكتركني متكامؿ بيف إكؿ بشك  ،االمطمكبة مني
كقد أعد الباحث  .الصادرة مف قبؿ المعمـ مف أجؿ الكصكؿ إلى المنتج النيائي اإللكتركنية
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 التالي التسمسؿ المنطقي لتتابع المحتكل (5.3) شكؿحيث يكضح  ،لممحتكل انسيابيةخريطة 
حيث قاـ الباحث بمعداد الخريطة االنسيابية  ،ستراتيجيةاال بكاسطة أثناء التعمـ التعميمي

 ككانت كتالي: لممكقع التعميمي،

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الدراسية األسابيع تقسيـ  المكديكالت عمى (8
 كتحريره(. اإللكتركني المحتكل نشاءإ تنفيذ المكديكؿ األكؿ )ميارةاألسبوع األول:  .أ 

إلكتركنية( كالمكديكؿ  تقكيـ أداة بناء المكديكؿ الثاني )ميارة مف تنفيذ كؿاألسبوع الثاني:  .ب 
 المحتكل(. ممفات تنظيـ الثالث )ميارة

 القالب(. كتنسيؽ المكقع إنشاء الرابع )ميارةتنفيذ المكديكؿ األسبوع الثالث:  .ج 

كالصفحات(  التدكينات إنشاء مف المكديكؿ الخامس )ميارة تنفيذ كؿاألسبوع الرابع:  .د 
 الصفحات(. إعدادات في التحكـ كالمكديكؿ السادس )ميارة

 عداد الباحثلمموقع التعميمي من إ يوضا الخريطة النسيابية(: 3.6) شكل
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 الصفحات(. داخؿ الكسائط إدراج تنفيذ المكديكؿ السابع )ميارةاألسبوع الخامس:  .ه 

إضافية(  فرعية صفحات إنشاء مف المكديكؿ الثامف )ميارة تنفيذ كؿاألسبوع السادس:  .و 
 الجانبية(. المربعات في التحكـ كالمكديكؿ التاسع )ميارة

حيث يحتكم عمى اإلجراءات التفصيمية لكؿ مكديكؿ  (8ممحؽ)نظر في دليؿ المعمـ امالحظة: 
 تعميمي.

 : Development مرحمة التطويرثالثًا: 
، حيث قاـ الباحث ببناء كفييا تـ تحكيؿ التصميمات كاألفكار إلى مكاد تعميمية حقيقة

 كضعو مف خطةكتـ بناء المكقع التعميمي بناءن عمى ما تـ  .بكافة محتكياتوكتصميـ مكقع تعميمي 
 نتاج المكقع البرامج كاألدكات التالية:ـ، فقد استخدـ الباحث في تطكير كا  في مرحمة التصمي

 :Camtasia Studio 8برنامج  (0

لتسجيؿ سطح المكتب،  إنتاج يستخدـ كىك برنامج 
برنامج ىذا التسجيؿ المادة التعميمية باستخداـ  عممية تـفت

نظران لتكفر العديد مف األدكات كالممحقات التي تساعد 
عمى إنتاج مقاطع فيديك ذات جكدة مناسبة كبالصكت 

حيث أنو يسيؿ عممية شرح خطكات تنفيذ  ،كالصكرة
ميارة معينة، كيصدرىا بصيغة فيديك مناسبة لمرفع عمى 

كذلؾ لقدرتيا عمى إضفاء صفة الكاقعية  ؛، كتـ االستعانة بمقاطع الفيديكYouTubeمكقع 
عطاء صكرة كمية لخطكات تنفيذ الميارة المطمكبة ككاف مقطع فيديك،  49حيث أنتج الباحث ، كا 

.دقيقة :إلى  3:41زمف مقاطع الفيديك ما بيف 
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 :Photoshop CS5برنامج  (6

تـ استخدامو لمعالجة الصكر الثابتة، كالتحكـ في درجتيا 
المكنية، كالتحكـ في أبعادىا لمحصكؿ عمى صكر كاضحة ليتـ 

 .PDFيا في الكتاب الرقمي الذم بصيغة إدراج

 :Microsoft Wordبرنامج  (4

و بنرعهيً  بنًحروى كراتح ف  بنُصوصإضافحبسرخذو

عٍ بنرعثيش ف  نرساعذ وبَلشكال بنصوس عهي بنروضيحيح

بنطويهح بنفقشبخ وذجُة بنًعُي وضوح يشبعاج وذى بَلفكاس،

بنُصوص كراتح أشُاء بنجيذ تاإلوبنرُسيق رنكضافح، ساهىإني

 بنًهفاخيٍصيغح بنثشَايجف ذحويم إنيصيغح DOCهزب

PDF. 

  :Foxit PDF Editorبرنامج  (3

كفر ىذا البرنامج القدرة عمى تحرير ممفات مف صيغة 
PDFنتاج كتاب إلكتركني لممحتكل التعميمي، حيث إمف أجؿ  ؛

ضافةيحتكل عمى األدكات تساعد في حذؼ ك  صفحات، كاستيراد  ا 

 موديولتال في المضمنة YouTube مقاطع بعضيوضا  :(3.4) شكل
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كفيما يمي عرض لعناكيف الكتب  .PDFصكر، كترتيب الصفحات، الدمج بيف الممفات مف صيغة 
 التي تـ تحميميا عمى المكقع التعميمي: اإللكتركنية

  Google Drive خدمات .أ 

رابط الكتاب 
9afd8aed8/d03/2016https://webdesignskills.files.wordpress.com/

drive.pdf-google-aa8d7a8d85 
 Word Press خدمات .ب 

 رابط الكتاب
9afd8aed8/d02/2016https://webdesignskills.files.wordpress.com/

wordpress.pdf-aa8d7a8d85 
 

 :drive.google.com  موقع (5

ر يكفكمنيا ت ،اإللكتركنية الخدمات مجمكعة مف مكقع يكفر ىك
إلكتركنية مثؿ العركض التقدمية كالمستندات مساحة تخزينية لممفات 

النصية كالرسكمات كغيرىا، كيكفر أيضان خدمة إنشاء ممفات 
مخطط لصفحات المكقع التعميمي مف خبلؿ خدمة  أنشاءإلكتركنية مختمفة حيث أف الباحث 

 رابط ،المكقع" كالتي يكفرىا المكقع، كقاـ بتضمينيا في الصفحة الفرعية "خريطة Googleرسكمات 
 .عرض لخريطة المكقع (5.5كيمثؿ شكؿ )،  S-n8dU7http://wp.me/P الصفحة

 

 

 

 

 

 
 

 يوضا خريطة الموقع التعميمي :(3.3) شكل

https://webdesignskills.files.wordpress.com/2016/03/d8aed8afd985d8a7d8aa-google-drive.pdf
https://webdesignskills.files.wordpress.com/2016/03/d8aed8afd985d8a7d8aa-google-drive.pdf
https://webdesignskills.files.wordpress.com/2016/02/d8aed8afd985d8a7d8aa-wordpress.pdf
https://webdesignskills.files.wordpress.com/2016/02/d8aed8afd985d8a7d8aa-wordpress.pdf
http://wp.me/P7dU8n-S
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 :Wordpress.comموقع  (2

ىك مكقع إلكتركني يتيح المجاؿ لمتسجيؿ فيو مجانان كذلؾ 
خاص ( أم اسـ مكقع Domanلمحصكؿ عمى اسـ نطاؽ )

لتخزيف ممفات  4GBألم مستخدـ، حيث يخصص مساحة 
فمنو يكفر لكحة تحكـ  ضافة، باإلالكسائط المستخدمة في المكقع

 كصفحاتو الفرعية، تحرير كالتعديؿ عمى المكقعإجراء الخاصة يستطيع مف خبلليا المستخدـ مف 
مف مربعات جانبية، كيسمح لممستخدـ باختيار الحذؼ سكاء مف صفحات فرعية أـ إلى  ضافةباإل

يكفر بعض األدكات كتعديؿ مظير المكقع مف حيث األلكاف كحجـ كنكع الخطكط كالخمفيات، كذلؾ 
التي يمكف إضافتيا في المربعات الجانبية كالتي تخدـ أىداؼ المكقع مثؿ )مربع بحث، كمربع نص 

html كمربع ،Milestone كمربع تضميف ، كمربع تقكيـ، يتيح العد التنازلي لمكعد محدد كالذم
مكقع كبناء حيث قاـ الباحث بالتسجيؿ في ال .(...إلخمعرض صكر  إدراجصفحات فيسبكؾ، كمربع 

المنفذة ك  اإللكتركنيةالمشاريع  استراتيجية بما يتناسب مع المحتكل التعميمي كنظـ فيومكقع تعميمي 
 الذم قاـ الباحث ببنائو ىك عنكاف المكقعحيث كاف في ىذه الدراسة، 

(https://webdesignskills.wordpress.com/).كفيما يمي صكرة لمصفحة الرئيسية لممكقع ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضا الصفحة الرئيسية لمموقع التعميمي :(3.5) شكل 

https://webdesignskills.wordpress.com/
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 وفيما يمي عرض لمحتويات الموقع التعميمي:

حيث يظير االسـ المجاؿ الذم  التعميمية" الكيب صفحات تصميـ ميارات "اسم الموقع:  .أ 
 يخدمو ىذا المكقع.

، كاليدؼ العاـ تعريؼ بالمكقع، كخطكات التعمـحيث احتكت عمى  :"الرئيسيةصفحة " .ب 
 ركابط لمصفحات الفرعية، كرابط لصفحة دليؿ االستخداـ.ك لممكقع، كاألىداؼ الخاصة، 

لصفحات المكقع ليسيؿ  ركابط بعتحتكم عمى مربع بحث داخؿ المكقع، كمر قائمة جانبية:  .ج 
تظير  Milestoneبحار في الصفحات الفرعية، كمجمكعة مربعات مف نكع عممية اإل

مربع لمكاقع  الكقت المتبقي لتسميـ المكقع النيائي ككذلؾ مشاريع المكديكالت الفرعية،
ببنائيا، مربع ألدكات التكاصؿ االجتماعي مع المعمـ، كمربع لصفحة  تي قمفالطالبات ال

 كمربع لمكاقع إثرايئة.نقاش بيف الطمبة عبر الفيسبكؾ، 

تحتكم عمى : "1.8.9" و"الموديولت 3.5.2" و"الموديولت 0.6.4الصفحات "الموديولت  .د 
 ركابط لمصفحات الفرعية لممكديكالت المستخدمة.

تحتكم عمى مجمكعة مف الركابط لمكاقع إثرائية كتعميمية مفيدة : صفحة "مواقع ومراجع" .ه 
 لبناء مكاقع تعميمية.

الكصكؿ كاإلبحار داخؿ تحتكم عمى مقطع فيديك يظير كيفية  :"دليل الستخدامصفحة " .و 
 المكقع كطريقة تنفيذ كؿ مكديكؿ.

لصفحات المكقع انسيابي عمى شكؿ صكرة مخطط  تحتكم عمى: "خريطة الموقع"صفحة  .ز 
 كطريقة الربط بينيا.

ؿ مع مدير الصفحة سكاء تحتكم عمى مجمكعة مف كسائؿ التكاص ":تواصلصفحة " .ح 
 بصفحات التكاصؿ االجتماعي. بالبريد اإللكتركني أـ بالياتؼ أـ

ت خذ قالب كشكؿ  بطريقةكؿ صفحات المكديكالت مصممة ": 9إلى  0"الموديول  صفحات .ط 
، حيث تحتكم كؿ الصفحات عمى )عنكاف لمصفحة، كتعميمات كمبلحظات، مكحد

كمخرجات التعمـ أك األىداؼ المراد تحقيقيا، كرابط لتنزيؿ الكتاب اإللكتركني، كمجمكعة 
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 المضمنة في الصفحة، كقائمة باألنشطة المطمكب تنفيذىا،YouTubeمف فيديكىات 
كفيما يمي  كالزمف المحدد لمتنفيذ( تـ تنفيذىا،كنمكذج مراسمة إلببلغ المعمـ باألنشطة التي 

 صكرة ألحد المكديكالت.

 

 
 

 

 

 

 البيئة التعميميةتـ تسميـ المحكميف بطاقة "معايير  :التعميمي الويب موقع تحكيم .ي 
مف أجؿ االستجابة ليا مف حيث درجة  ؛"اإللكتركنية اريعالمش ستراتيجيةال اإللكتركنية

  . (7)ممحؽ  أىمية المعيار كدرجة انتمائو

 ،لمكقعامحتكل يـ المكقع بعض المؤشرات لتعديؿ كأعطت بطاقة تحك ،استجاب المحكميف ليا
التي قدميا إلى المبلحظات اإلضافية المفيدة  ضافة. باإلكبعض مف صفحاتو كأنشطتو

أك تعديؿ في المكقع  إضافةحذؼ أك بمجراء عمميات ، كالتي تـ األخذ بيا كذلؾ المحكمكف
 .التعميمي

: Implementation مرحمة التطبيقرابعًا:  عهي بنرذسيس ترُفيز بنثاحس يجًوعر قاو

 بنذسبسحوكاَدكًايه ;

قاـ الباحث بتدريسيـ بالطريقة االعتيادية طالبة، ف (21ككاف عددىا )المجموعة الضابطة: 
 في كؿ لقاء، أك الميارة المطمكب تحقيقيا بطريقة مباشرة اتبع فييا عممية شرح المحتكلكالتي 

، كمف ثـ قاـ الباحث لمطالبات الفرصة لتنفيذ الميارة ، كمف ثـ أتاحجياز عرض البياناتكباستخداـ 

 الموديولت ألحد يوضا صورة :(3.2) شكل
 



61 
 

المطمكب تنفيذىا التالية ك المشاريع ب م جزء غامض، كمف ثـ كمفيـ بتنفيذ م استفسار أباإلجابة عف 
 في المقاء التالي، كىكذا.

بعقد جمسة تمييدية مع الطالبات  قاـ الباحث، حيث ( طالبة22ككاف عددىا ) المجموعة التجريبية:
، أثناء تدريسيـ ستراتيجيةالاؽ التعمـ باستراتيجية المشاريع اإللكتركنية، ثـ طب خطكاتكأكضح ليـ 

كبعد االطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة كالتي سردت مجمكعة مف خطكات تنفيذ 
 كالشرقاكم (ـ3124) كعقؿ (ـ3125) كدراسة كؿ مف الضبة اإللكتركنيةالمشاريع  استراتيجية

 كآخركف كزانج(  ,.3124Bagheri et al)كآخركف  كدراسة باقرم (ـ3124) كعمر (ـ3124)

(311:Zhang et al., )كماكجريجكر كلك (3115Lou & MacGregor,) كجد الباحث ،
تشابيان كبيران في الخطكات األساسية )اختيار المشركع، كالتخطيط لو، كتنفيذه، كتقكيمو( كلكف كاف 

متغيرات ىناؾ بعض االختبلفات في طريقة تكظيؼ التقنيات التكنكلكجية المختمفة بما يتناسب مع 
 الدراسة، لذا اعتمد الباحث عمى الخطكات التفصيمية التالية في تنفيذ الدارسة كالتي تتمثؿ في التالي:

 (التعميمي الخاص بالمحتكلحدد األىداؼ السمككية لكؿ مشركع. )في المكقع  (2
 (Millstoneالطالبات بكضع خطة لتنفيذ المشركع في زمف محدد.)أداة  طمب مف (3

 بتعريؼ أنفسيـ لزمبلئيـ. الغرض مف المشركع كالقياـطمب مف الطالبات البحث في  (4

 البدء بتصميـ المشركع مف قبؿ الطالبات. (5

التشاكر بيف الطالبات لحؿ المشكبلت التي تكاجييـ أك لتطكير المشركع أثناء التنفيذ  (6
 التعميمية عبرالنقاش حكؿ ميارات تصميـ الصفحات  كذلؾ باالستعانة بصفحة إلكتركنيان 
 .فيسبكؾ

، حيث البلزمة قدـ ليـ اإلرشاداتراقب الباحث سير العمؿ كتقدـ الطالبات عبر الكيب، ك  (7
اذج المراسمة في المكقع لمممفات عبر البريد، كرسائؿ نم الطالبات مشاركةتـ ذلؾ مف خبلؿ 

 التعميمي.

التعميؽ اتو مف خبلؿ ء مبلحظبداالتعميؽ عميو كا  قاـ الباحث ببعد االنتياء مف المشركع  (8
 أك بمرساؿ رسائؿ إلكتركنية إلى البريد اإللكتركني الخاص بيـ. داخؿ صفحاتيـ
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تطبيقيا تـ ك  كمثاؿ، لمكديكؿ كاحد اإللكتركنية المشاريع استراتيجيةب مراحؿ تدريسعرض ل فيما يمي
 عمى باقي المكديكالت:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اإلجراءات:
 :)التخطيط( قبل البدء بالتنفيذ (0
 ديكؿ تعميمي.ك مخرجات التعمـ )األىداؼ السمككية( لكؿ م تحديد .أ 

جراءات المطمكبة مف الطالبات إلى مشاريع يتطمب تنفيذىا تحكيؿ كافة األنشطة كاإل .ب 
 إلكتركنيان.

ديكالت، كتضمينو ك )مكقع الكيب التعميمي( كتقسيمو إلى م اإللكتركنية البيئة التعميميةبناء  .ج 
 بالمحتكل اإللكتركني، كالت كد مف عمؿ كافة الركابط كالمكاقع التي تـ إضافتيا.

تـ استخداـ مكقع كالمحتكل، كفي ىذه الدراسة تحديد نكع التفاعؿ اإللكتركني بيف الطالبات  .د 
قراءة نصكص  مجمكعة مف المياـ كالتي تتضمف الكيب التعميمي كالذم يشتمؿ عمى

مكتكبة، كاستخداـ دليؿ لمدراسة، كمشاىدة مقاطع فيديك، كالتعميؽ عمى صفحة التدريب، 
 كتطبيؽ نمكذج مراسمة مرتبط بالبريد اإللكتركني لممعمـ.

 المشاريع استراتيجيةب التدريس مراحلليوضا إنفوغرافيك  :(3.1) شكل
 اإللكترونية
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تـ استخداـ صفحة كفي ىذه الدراسة  تحديد نكع التفاعؿ اإللكتركني بيف الطالبات أنفسيـ، .ق 
 يسبكؾ ك داة لمتفاعؿ بيف الطالبات.ف

ـ استخداـ نماذج تكالمعمـ، كفي ىذه الدراسة  تحديد نكع التفاعؿ اإللكتركني بيف الطالبات .ك 
)مكقع الكيب التعميمي( حيث يعمؿ عمى  اإللكتركنيةالبيئة التعميمية كفره المراسمة كالذم ت

 طالبة.إرساؿ رسالة إلى البريد اإللكتركني لممعمـ حكؿ مشركع ال

كجياز  اإلنترنتالت كد مف تكافر كجاىزية كافة اإلمكانات مف أجيزة حاسكب، كاتصاؿ ب .ز 
 .LCDعرض رقمي 

 التنفيذ: (6
 ـ.21/16/3127ـ كانتيى بتاريخ 14/15/3127بدأ تطبيؽ الدراسة في تاريخ  .أ 

 التمييد: كذلؾ بتعريؼ الطالبات باألساليب المتبعة في تنفيذ كؿ مشركع مف خبلؿ المكديكؿ .ب 
 التعميمي عبر مكقع الكيب التعميمي، كاالطبلع عمى دليؿ االستخداـ لمكقع الكيب التعميمي.

نحك كجو الطالبات ، ثـ عبر مكقع الكيب التعميمي إلكتركنيان  المكديكؿ األكؿ الباحثظير أ .ج 
 )كىكذا مع باقي المكديكالت( لتفاعؿ مع محتكياتو كتنفيذ أنشطتو.ا

 6و إلنجاز المشركع المحدد في المكديكؿ التعميمي )بمعدؿ بالكقت المسمكح  الباحثحدد  .د 
 أياـ لكؿ مشركع(.

صفحة الكيب التعميمية(، كيكضح المعمـ  فياالنتقاؿ إلى المكديكؿ التعميمي )طمب  .ق 
بيف  -الميمات التعميمية كطرؽ التفاعؿ الثبلثة اآلنؼ ذكرىا )بيف الطالبات كالمحتكل

 بيف الطالبات كالمعمـ(. -الطالبات أنفسيـ

ليـ التكاصؿ معو إلكتركنيان حكؿ  الباحث ات مع المحتكل اإللكتركني، كأتاحطالبالتفاعؿ  .ك 
 المياـ أك األنشطة الغامضة لتكضيحيا كذلؾ مف خبلؿ أداة التعميؽ عمى صفحة المكديكؿ.

تفاعؿ الطالبات مع بعضيـ البعض مف خبلؿ صفحة الفيسبكؾ لمنقاش حكؿ المشكبلت   .ز 
 التي كاجيتيـ كطرؽ التغمب عمييا، كذلؾ طرؽ تطكير المشركع المكمفيف بو.
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 خبلؿ نماذج كذلؾ مفالمشركع  ما تـ تنفيذه مف حكؿ لمباحثالطالبات رسالة  تمرسأ .ح 
ديكؿ، ك )مكقع الكيب التعميمي( في كؿ م اإللكتركنيةالبيئة التعميمية كفره المراسمة كالذم ت

 يعمؿ عمى إرساؿ رسالة إلى البريد اإللكتركني الخاص بالمعمـ. فيك

 :)التقويم( بعد التنفيذ (4
ما تـ إرسالو مف قبؿ الطالبات عبر نمكذج المراسمة اإللكتركني لمعرفة ما  الباحثتفحص  .أ 

 تـ تنفيذه.

المشركع اإللكتركني لكؿ طالب لمت كد مف تطبيؽ ما تـ إرسالو عبر نمكذج  الباحثتفحص  .ب 
 المراسمة كالتعميؽ عمى المشركع.

إلى أف ينتيي مف  المكديكؿ الثاني كىكذا الباحثظير عد االنتياء مف المكديكؿ األكؿ، أب .ج 
 ديكؿ.ك كافة المكديكالت كؿ عمى حسب الكقت المخصص لكؿ م

صفحة التقكيـ اإللكتركني لتقييـ الطالبات  الباحثظير أبعد االنتياء مف كافة المكديكالت،  .د 
 باستخداـ االختبار المعرفي.

 .الدراسي صؿيقيـ المعمـ المشركع النيائي كامبلن باستخداـ بطاقة تقييـ المنتج في نياية الف .ق 

 الفترة الزمنية المخصصة:

 كفقان  مف قبؿ مجمكعتي الدراسة الكيب مكاقع تصميـ مشركع إلنياء الكقت الزمني المستغرؽ
 ستة أسابيع دراسية بكاقع لقاء كاحد أسبكعيان. ىك اإللكتركنية المشاريع ستراتيجيةال

 :ستراتيجيةالتفاعل المتبع في ىذه ال
المكقع التعميمي نكعيف مف المحتكل التعميمي  الباحث داخؿ كفر قد التفاعل مع المحتوى: (0

فيك  ،في صفحات المكديكؿ التعميمي المضمفتعميمي الفيديك ال فاعؿ معالت لمطالباتأتاح  الذم
دليؿ مصكر  التفاعؿ معإلى  ضافةباإل .يقدـ المعرفة كالميارات لمطالبات بصكرة متكاممة

كيساعد الطالبات حيث أنو متاح لمتنزيؿ مف المكقع التعميمي، ، )كتاب إلكتركني( PDFبصيغة 
 كتاب إلكتركنيكالكتب التي يكفرىا المكقع ىي  .عمى التجكؿ بيف صفحاتو بيسر كسرعة

 رابط الكتاب عمى المكقع:ك  )تصميـ المحتكل التعميمي(،  Google Driveلخدمات 

drive.pdf-google-aa8d7a8d985afd8aed8/d03/2016https://webdesignskills.files.wordpress.com/ 

https://webdesignskills.files.wordpress.com/2016/03/d8aed8afd985d8a7d8aa-google-drive.pdf
https://webdesignskills.files.wordpress.com/2016/03/d8aed8afd985d8a7d8aa-google-drive.pdf
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 رابط الكتاب عمى المكقع:ك )صفحات الكيب التعميمية(، wordpressكتاب إلكتركني لخدمات

wordpress.pdf-aa8d7a8d985afd8aed8/d02/2016https://webdesignskills.files.wordpress.com/ 

ذا التفاعؿ في كىك يعبر عف تفاعؿ األقراف حيث يساعد ى تفاعل الطالبات مع بعضيم البعض: (6
تحقيؽ التعمـ التعاكني كاكتساب الميارات كالخبرة مف أقرانيـ، حيث كفر الباحث صفحة فيسبكؾ 

حكؿ ميارات تصميـ صفحات الكيب كالمشكبلت التي قد تكاجييـ،  اإللكتركنيةلمحكار كالمناقشة 
إلى عرض مكاقع الكيب الخاصة بالطالبات عمى صفحة الكيب التعميمية التي أنش ىا  ضافةباإل

 الباحث أتاح ليـ التفاعؿ فيما بينيـ كعمى صفحاتيـ الخاصة.

حيث تـ بشكؿ غير متزامف مف خبلؿ البريد اإللكتركني كنماذج تفاعل الطالبة مع المعمم:  (4
كالذم  كفر ىذا النكع مف التفاعؿ قدران مف النقاش، كقد كميزة التعميؽ عمى مكاقع الكيب المراسمة

  ساىـ في رفع مستكل الميارات لدل الطالبات.

كفر مكقع الكيب التعميمي مجمكعة مف  :)موقع الويب التعميمي( مع الواجية ةتفاعل الطالب (3
الركابط المختمفة مجمكعة مف عمى ك  كالتي تحتكم عمى تعميمات الصفحات التعميمية المنظمة

كضحت طريقة إلى كجكد صفحة دليؿ استخداـ  ضافةكاألدكات التي تتفاعؿ معيا الطالبة، باإل
عمى الكصكؿ إلى المحتكل التعميمي خؿ المكقع التعميمي؛ كؿ ذلؾ ساعد بحار داؿ كاإلالتفاع

 بسيكلة كسرعة.

كما تـ التعميمي  الكيب مكقع بتحكيـ حيث قاـ الباحث :Evaluation مرحمة التقويمخامسًا: 
 كتـ إجراء التالي: ،اختبار معرفي كبطاقة تقييـ مكقع بناء، ك اإلشارة إليو سابقان 

 أدوات الدراسة

 :لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كلئلجابة عف أسئمتيا قاـ الباحث ببناء األدكات التالية 

 لميارات تصميم مواقع الويب التعميميةالختبار المعرفي أوًل: 
اختبار معرفي لقياس الجانب المعرفي في ميارات تصميـ صفحات الكيب  أعد الباحث

 ، كلبناء االختبار اتبع الباحث الخطكات التالية:(5)ممحؽ التعميمية 

ييدؼ االختبار المعرفي لقياس الجكانب المعرفية لدل عينة تحديد اليدف من الختبار:  (0
 .الدراسة في ميارات تصميـ مكاقع الكيب التعميمية

https://webdesignskills.files.wordpress.com/2016/02/d8aed8afd985d8a7d8aa-wordpress.pdf
https://webdesignskills.files.wordpress.com/2016/02/d8aed8afd985d8a7d8aa-wordpress.pdf
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حيث قاـ الباحث بصياغة  تحديد األىداف التعميمية التي يقيسيا الختبار المعرفي: (6
 .(:ممحؽ ) كاضحة كمحددة لكؿ مكديكؿ تعميمياألىداؼ التعميمية صياغة 

قّسـ الباحث محتكيات مكضكع "تصميـ مكاقع  :تصميم مواقع الويب التعميميةتحديد ميارات  (4
الكيب التعميمية" إلى مكديكالت تعميمية تناكلت ميارات تصميـ مكاقع الكيب التعميمية كىي 

إنشاء المكقع  -تنظيـ ممفات المحتكل  -بناء أداة تقكيـ إلكتركنية  -)إنشاء المحتكل كتحريره
 إدراج -تحكـ في إعدادات الصفحات ال -إنشاء التدكينات كالصفحات  -كتنسيؽ القالب 

 التحكـ في المربعات الجانبية(. -الكسائط داخؿ الصفحات 

حيث قاـ الباحث بصياغة مفردات االختبار  الصياغة األولية لفقرات الختبار المعرفي: (3
كذلؾ لقياس الجانب المعرفي لميارات  ( فقرة مف نكع االختيار مف متعدد،51كعددىا )

المختصيف في عمى مجمكعة مف المحكميف  كعرضوتصميـ صفحات الكيب التعميمية، 
كقد قدـ الستطبلع آرائيـ،  (2)ممحؽ  كالمناىج كطرؽ التدريس تكنكلكجيا التعميـ مجاؿ

ا عميو بحذؼ بعض الفقرات لعدـ مناسبتيا أك لتكرارىا، المحكمكف آراء قيمة لمباحث كأشارك 
تككف البدائؿ دقيقة لبمعادة صياغة بعض الفقرات، كاستبداؿ بعض البدائؿ ببدائؿ أخرل ك 

 .ككاضحة كغير طكيؿ

 وتمثمت األسئمة بعد ترتيبيا عمى النحو التالي:

 (: تمثؿ الجكانب المعرفية إلنشاء المحتكل كتحريره.8 – 2األسئمة ) -
 .(: تمثؿ الجكانب المعرفية لبناء أداة تقكيـ إلكتركنية25 – 9األسئمة ) -
 (: تمثؿ الجكانب المعرفية لتنظيـ ممفات المحتكل.28 – 26األسئمة ) -
 (: تمثؿ الجكانب المعرفية إلنشاء المكقع كتنسيؽ القالب.:2 – 29األسئمة ) -
 التدكينات كالصفحات.(: تمثؿ الجكانب المعرفية إلنشاء 33 – 31األسئمة ) -
 (: تمثؿ الجكانب المعرفية لمتحكـ في إعدادات الصفحات.43 – 34األسئمة ) -
 الكسائط داخؿ الصفحات. دراج(: تمثؿ الجكانب المعرفية إل46 – 44األسئمة ) -
 .إضافية فرعية صفحات إلنشاء (: تمثؿ الجكانب المعرفية47األسئمة ) -
 .لمتحكـ في المربعات الجانبية المعرفية(: تمثؿ الجكانب 51 – 47األسئمة ) -
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قاـ الباحث بمعداد جدكؿ المكاصفات لبلختبار المعرفي إعداد جدول المواصفات لالختبار:  (5
لميارات تصميـ مكاقع الكيب التعميمية في ضكء األىداؼ العامة لممكديكالت التعميمية، كما 

 .تعميمي عمى كؿ مكديكؿية كأرقاـ األسئمة قاـ الباحث بتكزيع المستكيات المعرف

 جدول مواصفات اختبار ميارات تصميم مواقع الويب التعميمية: (3.0) جدول

 الفقرات اليدف العام لمموديول الموديول
مجموع  تطبيق فيم تذكر

 األسئمة
الوزن 

 األسئمة يبالنس

 %01.5 7 6،3،2،1 5 4، 0 1 - 0 إنشاء المحتوى وتحريره األول 

أداة تقويم إلكترونيةبناء  الثاني  8 - 03 04 ،03 9 8،01،00،06 7 01.5% 

 %1.5 4 01، 02 - 05 01 - 05 تنظيم ممفات المحتوى الثالث

 %5 6 08 - 09 09 - 08 إنشاء الموقع وتنسيق القالب الرابع

 %1.5 4 60،66 - 61 66 - 61 إنشاء التدوينات والصفحات الخامس

التحكم في إعدادات  السادس
 الصفحات

64 - 46 64،63 

،68 
99 65،62،61 

،41،40،46 
10 65% 

الوسائط داخل  إدراج السابع
 الصفحات

44 - 45 43 - 44،45 4 1.5% 

 %6.5 0 42 - - 42 إنشاء صفحات فرعية إضافية الثامن

 %01 3 41،48،31 - 49 31 - 41 التحكم في المربعات الجانبية التاسع

 %011 31 65 4 06 المجموع

عينة  حيث قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار المعرفي عمى التجريب الستطالعي لالختبار: (2
( طالبان كطالبة في المستكل الثاني مف طمبة قسـ التكنكلكجيا غير 41استطبلعية مككنة مف )
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ـ، كقد ىدفت 3126/3127عينة البحث في بداية الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 
االستطبلعية إلى الت كد مف ثبات االختبار كلحساب درجة الصعكبة كالتمييز ىذه التجربة 

 لفقراتو كزمف االختبار.

عمى العينة االستطبلعية تـ حساب الزمف البلـز في ضكء تطبيؽ االختبار  زمن الختبار: (1
خبلؿ حساب متكسط الزمف التي استغرقتيا العينة لئلجابة عف أسئمة االختبار مف 

 مف خبلؿ المعادلة التالية: االستطبلعية

زمف إجابة آخر طالبة +زمف إجابة أكؿ طالبة 
2

 زمف إجابة االختبار 

( 6) إضافة، كتـ ( دقيقة:2فكاف متكسط المدة الزمنية التي استغرقيا أفراد العينة يساكم )
 دقيقة. (35عف االختبار المعرفي ىك ) لئلجابةالكمي  فدقائؽ لقراءة تعميمات االختبار ليصبح الزم

)صالح، كآخركف،  "أف االختبار يقيس ما كضع مف أجمو" كيقصد بو صدق الختبار: (8
 كقد تحقؽ الباحث مف صدؽ االختبار مف خبلؿ: (94ص ـ،3112

عرض الباحث االختبار في صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف صدق المحكمين:  .أ 
 كذلؾ لمت كد، (2ممحؽ ) التدريسكالمناىج كطرؽ تكنكلكجيا التعميـ  المختصيف في مجاؿ

إلى أخذ آرائيـ حكؿ كضكح  ضافةمف صدؽ األسئمة كأنيا تقييس ما كضعت مف أجمو، باإل
األسئمة كصياغة البدائؿ، كضكح التعميمات كطريقة اإلجابة. كقد أجرل الباحث كافة 

يتككف ، حيث تـ تعديؿ االختبار إلى أف أصبح التعديبلت بناءن عمى مبلحظات المحكميف
 .(5ممحؽ )( فقرة 43مف )

 كتـ الت كد مف صدؽ االتساؽ الداخمي مف خبلؿ التالي: صدق التساق الداخمي: .ب 

 :معامالت الرتباط لكل مجال من مجالت الختبار المعرفي مع الدرجة الكمية لالختبار -
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 الدرجة الكمية لالختبارمعامالت الرتباط لكل مجال من مجالت الختبار المعرفي مع : (3.6جدول )

 مستوى الدللة معامل الرتباط المجال م

 051.دالة عند  1*576. إنشاء المحتوى وتحريره 0

 011. دالة عند 1**753. بناء أداة تقويم إلكترونية 6

 051. دالة عند 1*543. تنظيم ممفات المحتوى 4

 غير دالة 2491. إنشاء الموقع وتنسيق القالب 3

التدوينات والصفحاتإنشاء  5  غير دالة 4001. 

 1.01دالة عند  1**832. التحكم في إعدادات الصفحات 2

الوسائط داخل الصفحات إدراج 1  1.01دالة عند  1**830. 

 غير دالة 0.037 انشاء صفحات فرعية اضافية 8

 1.01دالة عند  1**790. التحكم في المربعات الجانبية 9

بيف  1.16مستكل ( كجكد ارتباط داؿ إحصائيان عند 5.3) كيتضح مف خبلؿ جدكؿ رقـ
المجاالت الفرعية لبلختبار المعرفي لميارات تصميـ مكاقع الكيب التعميمية كالدرجة الكمية معظـ 
إنشاء التدكينات ، إنشاء المكقع كتنسيؽ القالب) كالثامف ما عدا المجاؿ الرابع كالخامس لبلختبار

كالتي تتميز  ل ذلؾ لحاجتيما إلى ميارات مركبة( كيعز اضافية فرعية صفحات انشاء ، ككالصفحات
إلى كقت أطكؿ في التعمـ، لكف بسبب كجكد ارتباط داؿ إحصائيان  باإلضافة إلى حاجتيا ،بالصعكبة

يؤكد مصداقية  فمف ذلؾ بيف معظـ المجاالت الفرعية لبلختبار المعرفي 1.16مستكل عند 
الجكانب المعرفية لميارات تعبر عف فقراتو ك االختبار، كأنو عمى درجة عالية مف االتساؽ الداخمي، 

 تصميـ مكاقع الكيب التعميمية، كىذا يطمئف الباحث قبؿ تطبيؽ االختبار.
لممجال الذي والدرجة الكمية الختبار المعرفي معامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات  -

 تنتمي لو:
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 المعرفي االختبار فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط ( التالي معامبلت4.3يكضح جدكؿ رقـ )
 إليو، ككاف بالشكؿ التالي: تنتمي الذم لممجاؿ الكمية كالدرجة
 لممجال الذي تنتمي لووالدرجة الكمية الختبار المعرفي معامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات : (3.4جدول )

 المجال
رقم 
 السؤال

معامل 
 المجال مستوى الدللة الرتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 مستوى الدللة الرتباط

إنشاء 
المحتكل 
 كتحريره

التدكينات  0.05 ددالة عن *0.543 1
 كالصفحات

 0.05 ددالة عن *0.535 21
 0.05 ددالة عن *0.521 22 غير دالة 0.228 2
 0.05 ددالة عن 0*632. 3

التحكـ في 
إعدادات 
 الصفحات

 0.05 ددالة عن *0.613 23
 غير دالة 0.149 24 غير دالة 0.274 4
 غير دالة 0.256 25 0.05 ددالة عن *0.571 5
 0.05 ددالة عن *0.556 26 0.05 ددالة عن *0.635 6
 غير دالة 0.394 27 غير دالة 0.280 7

بناء أداة 
تقكيـ 
 إلكتركنية

 0.01دالة عند  **0.838 28 غير دالة 0.477 8
 0.05 ددالة عن *0.616 29 0.05 ددالة عن *0.603 9
 غير دالة 0.279 30 0.01ة عند دال **0.750 10
 غير دالة 0.384 31 0.05 ددالة عن *0.595 11
 0.05 ددالة عن *0.601 32 0.05 ددالة عن *0.563 12
 غير دالة 0.321 13

الكسائط إدراج 
 داخؿ الصفحات

 0.05 ددالة عن *0.551 33
 0.05 ددالة عن *0.515 34 0.01دالة عند  **0.695 14

تنظيـ ممفات 
 المحتكل

 0.01دالة عند  **0.771 35 غير دالة 0.356 15

 صفحات انشاء 0.01دالة عند  **0.650 16
 اضافية فرعية

 غير دالة 0.480 36

 0.01دالة عند  **0.650 17
التحكـ في 
المربعات 
 الجانبية

 0.01دالة عند  **0.907 37
إنشاء 
 المكقع 

 0.01دالة عند  **0.712 38 0.01دالة عند  **0.839 18
 غير دالة 0.320 39 0.01دالة عند  **0.706 19

 0.01دالة عند  **0.907 40 0.01دالة عند  **0.784 20 إنشاء

معامبلت االرتباط دالة إحصائيان عند  مفمعامبلن  27( أف 4.3كيتضح مف الجدكؿ رقـ )
قاـ الباحث بلت االرتباط غير دالة إحصائيا، فمف معام 13، ك0.05كمستكل  0.01مستكل 
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كذلؾ ألف معامؿ  (39، 30، 25، 24، 13، 7، 4، 2( فقرات مف االختبار كىي )8بحذؼ )
كأبقى عمى فقرات ليست ذات أىمية كبيرة،  نخفض جدان كألنياكم االرتباط فييا غير داؿ إحصائيا

حيث أنيا تعتبر لضركرتيا  (36، 31، 27، 15، 8( مع إجراء التعديؿ عمى صياغتيا كىي )5)
 كقد، كحذفيا سكؼ يؤدم إلى حذؼ مجاالت متعددة مف االختبار االختبارفي كميـ جزء أساسي 

االختبار المعرفي مف االتساؽ الداخمي، حيث تعبر فقراتو عف  مقبكلةعمى درجة أصبح االختبار 
 لميارات تصميـ مكاقع الكيب التعميمية.

 :تحميل فقرات الختبار ويشمل 

 :الصعوبة معامل .أ 
 مػف سػؤاؿ كػؿ عمػى أجػابكا الػذيف لعػدد األفػراد المئكيػة النسػبة" الصػعكبة بمعامػؿ يقصػد

 ،كالتقػي، كعػدس ،العميػا كالػدنيا )الكيبلنػي المحكيتػيف المجمػكعتيف مػف االختبػار إجابػة صػحيحة
 (.558ص ـ،3119

 الصعكبة أف معامبلت الباحث كجد االختبار فقرات مف فقرة لكؿ الصعكبة كبحساب معامؿ
 فقػرات جميػع عمػى الباحػث أبقػى النتػائج كبيػذه، (:1.7 – 1.37بػيف ) تتػراكح تقريبػان  الفقػرات لكػؿ

 .االختبار صعكبة مستكل لتدرج كذلؾ االختبار،
 :التمييز معامل .ب 

 معػامبلت أف جميػع الباحػث كجػد االختبػار فقػرات مػف فقػرة التمييػز لكػؿ كبحسػاب معامػؿ
 كالػدنيا، إجابػات الفئتػيف العميػا بػيف ( لمتمييػز1.82-1.:2) تراكحػت بػيف االختبػار لفقػرات التمييػز
( 559ـ، ص3119 كآخػركف، )الكيبلنػي( 1.31 (مػف بمغ أكثر إذا معامؿ التمييز القياس عمـ كيقبؿ
 .جميع فقرات االختبار عمى الباحث أبقى كبذلؾ

كيقصد بو "الحصكؿ عمى نفس النتائج عند تكرار القياس باستخداـ نفس ثبات الختبار:  (9
 :األداة في نفس الظركؼ" كقد قاـ الباحث بميجاد معامؿ الثبات باستخداـ

)الفقرات الفردية(  المعرفيختبار بلاألكؿ لتـ حساب درجة النصؼ : التجزئة النصفية . أ
ككذلؾ درجة النصؼ الثاني )الفقرات الزكجية(، ثـ حساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف 

، ثـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ (1.725باستخداـ معادلة بيرسكف ككجد أنو يساكم )
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مقبكؿ يطمئف ( كىك معامؿ ثبات جيد ك 1.872معادلة سبيرماف بمغ معامؿ الثبات )
 الباحث قبؿ تطبيؽ االختبار المعرفي لميارات تصميـ مكاقع الكيب التعميمية.

 ( وىي:21ريتشاردسون ) -معادلة كيودر . ب

(7ـ، ص1111)عفانة،   

 

 ـ= متكسط الدرجات. = التبايف الكمي لبلختبار.1ع ف= عدد فقرات االختبار. ن:أحيث 

لبلختبار ككؿ، كاف يساكم  11المعادلة السابقة كجد أف معامؿ كيكدر ريتشاردسكف كبتطبيؽ 
( كىي نسبة مقبكلة مما يشير إلى أف االختبار عمى درجة مقبكلة مف الثبات، كتطمئف 1.876)

 الباحث إلى تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة.

كتحميؿ  كالتجربة االستطبلعية مف خبلؿ نتائج التحكيـ :المعرفيختبار الالصورة النيائية ل (00
جراء التعديبلت البلزمة، البيانات أصبح االختبار في كأخذ الباحث بدراء السادة المحكميف،  كا 

، كبمغ عدد األسئمة التي تـ ( فقرة مف أسئمة االختيار المتعدد43)مككف مف صكرتو النيائية 
( 43العظمى لبلختبار تساكم ) ( أسئمة، كحدد درجة كاحدة لكؿ فقرة، لتككف الدرجة9حذفيا )

درجة. كقد احتكل االختبار في أكؿ صفحة لو عمى قائمة بتعميمات االختبار، كعدد األسئمة، 
 الناحيتيف المغكية مف كبعد تحكيميا كتعديميا كانت سميمةكطريقة اإلجابة عنو بعرض مثاؿ. 

ة، كممثمة لؤلىداؼ، لمحتكل الماد مف الغمكض، كمنتمية خالية كالعممية، كمحددة ككاضحة
 .لمستكل الطبلب كمناسبة

  :ميارات تصميم مواقع الويب التعميميةل التقييمبطاقة ثانيًا: 

 تباع الخطكات التالية:مب ميارات تصميـ مكاقع الكيب التعميميةل بطاقة التقييـتـ إعداد 

قسػػػػـ طالبػػػػات قيػػػػاس مػػػػدل اكتسػػػػاب إلػػػػى  تقيػػػػيـتيػػػػدؼ بطاقػػػػة ال: تقيــــيمبطاقــــة الاليــــدف مــــن  (0
المسػاؽ المقػرر عمػػييف فػػي  التكنكلكجيػا لمجانػب األدائػػي لميػارات تصػميـ مكاقػػع الكيػب التعميميػة

 ـ.3127-3126دراسي الثاني لمعاـ الجامعي في الفصؿ ال

 

 ث= 
 ـ( –ـ )ف  –1ف ع

 1( ع1-)ف
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عمػػى ثمانيػػػة ميػػػارات  التقيػػػيـاحتػػػكت بطاقػػة تحديــد ميـــارات تصـــميم مواقـــع الويـــب التعميميــة:  (6
( ميػارة فرعيػة :5أساسية لتصميـ مكاقع الكيب التعميمية، كاحتكت ىذه الميارات الثمانية عمػى )

يمكػػػف مبلحظتيػػػا فػػػي أداء الطالبػػػة أثنػػػاء تصػػػميـ مكاقػػػع الكيػػػب التعميميػػػة، كىػػػذه الميػػػارات ىػػػي 
إنشػػاء  - سػػيؽ القالػػبإنشػػاء المكقػػع كتن - بنػػاء أداة تقػػكيـ إلكتركنيػػة -إنشػػاء المحتػػكل كتحريػػره)

 - الكسػػائط داخػػؿ الصػػفحات إدراج - الػػتحكـ فػػي إعػػدادات الصػػفحات - التػػدكينات كالصػػفحات
 (.التحكـ في المربعات الجانبية -إنشاء صفحات فرعية إضافية 

األداء عمػػػى  التقيػػػيـاعتمػػػد الباحػػػث فػػػي صػػػياغة فقػػػرات بطاقػػػة  :التقيـــيمبطاقـــة  فقـــراتصـــياغة  (4
 التقيػيـالميارات األساسية لتصميـ مكاقع الكيب التعميمية، كقد ركعي عنػد صػياغة فقػرات بطاقػة 

 ما يمي: 

 كاضح النتائج. أداءأف تدؿ كؿ فقرة عمى  .أ 
 أف تستخدـ عبارات مناسبة بقدر المستطاع عف صياغة األداء. .ب 
 ميارم كاحد فقط يراد قياسو. أداءأف تحتكم كؿ فقرة عمى  .ج 
 يصاغ األداء في شكؿ عبارات إجرائية كاضحة محددة. أف .د 
 أال تحتكم العبارات عمى حركؼ النفي. .ه 
 التسمسؿ المنطقي في تتابع فقرات البطاقة. .و 

فػػػي تصػػػميـ مكاقػػػع الكيػػػب  ةقػػػاـ الباحػػػث بكضػػػع تقػػػدير كمػػػي لتقػػػدير أداء الطالبػػػ :رتقـــديالنظـــام  (3
 –بدرجػػػة متكسػػػطة  –التعميميػػة، كتكػػػكف التقػػدير مػػػف تػػدريج ثبلثػػػي )يػػػؤدم الميػػارة: بدرجػػػة كبيػػرة

 بدرجة ضعيفة( كتقّدر كميان حسب الجدكؿ التالي:

 يبين مفتاح تقدير أداء ميارات تصميم مواقع الويب التعميمية: (3.3جدول )

 ضعيفة بدرجة متوسطةبدرجة  كبيرةبدرجة  يؤدي الميارة

 2 3 4 التقدير الكمي
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لميػارات تصػميـ مكاقػع الكيػب  التقيػيـقاـ الباحث بالت كد مف شمكؿ بطاقػة : التقييمصدق بطاقة  (5
التعميمية المطمكب قياسيا لدل طالبات قسـ التكنكلكجيا بكمية التربية بجامعػة األقصػى بطػريقتيف 

 ىما:

مػػف مػػف السػػادة المحكمػػيف عمػػى مجمكعػػة  التقيػػيـبطاقػػة عػػرض قػػاـ الباحػػث ب صــدق المحكمــين: .أ 
؛ بيػػدؼ الت كػػد مػػف صػػحة صػػياغة المفػػردات (2، ممحػػؽ رقػػـ )المختصػػيف مػػف أسػػاتذة الجامعػػات

 تـ مراعاة التعديبلت المقترحة.الطالبات، ك  عمميان، كلغكيان، كمدل مبلءمة المفردات لمستكل
( مػف طالبػات :2عمػى عػدد ) التقيػيـة قػاـ الباحػث بتطبيػؽ بطاقػ: التقييمالصدق البنائي لبطاقة  .ب 

قػػاـ بحسػػاب حيػػث بيػػدؼ الت كػػد مػػف صػػدؽ البطاقػػة، مػػف خػػارج عينػػة الدراسػػة قسػػـ التكنكلكجيػػا 
ي لفقػػرات مػػصػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي بػػيف كػػؿ مجػػاؿ رئيسػػي مػػف مجػػاالت البطاقػػة كالمجمػػكع الك

 البطاقة، يكضح الجدكؿ التالي قيـ معامؿ االرتباط كمستكل الداللة:
 ككل التقييميبين معامالت ارتباط الميارات الرئيسية ببطاقة : (3.5جدول )

 مستوى الدللة معامل الرتباط الميارة األساسية م

 011.دالة عند  1**590. إنشاء المحتوى وتحريره 0

 1.01دالة عند  1**715. بناء أداة تقويم إلكترونية 6

 1.01دالة عند  1**554. تنظيم ممفات المحتوى 4

 1.01دالة عند  1**627. إنشاء الموقع وتنسيق القالب 3

 غير دالة 2891. إنشاء التدوينات والصفحات 5

 غير دالة 1811. التحكم في إعدادات الصفحات 2

الوسائط داخل الصفحات إدراج 1  1.01دالة عند  1**751. 

 1.01دالة عند  1**857. التحكم في المربعات الجانبية 8

بيف  1.12مستكل ( كجكد ارتباط داؿ إحصائيان عند 5.6مف خبلؿ جدكؿ رقـ )كيتضح 
 لمبطاقةيارات تصميـ مكاقع الكيب التعميمية كالدرجة الكمية ملبطاقة تقييـ معظـ المجاالت الفرعية 
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( الصفحات إعدادات في كالتحكـ ،نشاء التدكينات كالصفحاتإ) كالسادس ما عدا المجاؿ الخامس
كيعزل ذلؾ لحاجتيما إلى ميارات مركبة كالتي تتميز بالصعكبة كتحتاج إلى كقت أطكؿ في التعمـ، 

لكف بسبب كجكد باإلضافة أف المكاقع المصممة لـ تحقؽ الميارات الفرعية التي كضعيا الباحث، 
يؤكد  ذلؾفمف  لبطاقة التقييـبيف معظـ المجاالت الفرعية  1.12مستكل ارتباط داؿ إحصائيان عند 

الجكانب عف  اعمى درجة عالية مف االتساؽ الداخمي، حيث تعبر فقراتي ا، كأنيالبطاقةمصداقية 
 .التقييـ بطاقةلميارات تصميـ مكاقع الكيب التعميمية، كىذا يطمئف الباحث قبؿ تطبيؽ  األدائية

 بطريقتيف ىما:لباحث بحساب ثبات بطاقة التقييـ قاـ ا: التقييمثبات بطاقة  (2

 معامل التفاق:  .أ 

مػػػف خػػػبلؿ إيجػػػاد معامػػػؿ االتفػػػاؽ، لمت كػػػد مػػػف  التقيػػػيـقػػػاـ الباحػػػث بالت كػػػد مػػػف ثبػػػات بطاقػػػة 
 مكاقػػع (6) بتقيػػيـإعطائيػػا نتػػائج مشػػابية فػػي حػػاؿ إعػػادة اسػػتخداميا مػػرة أخػػرل، حيػػث قػػاـ الباحػػث 

، كبعػػد لمكاقػػعانفػػس  لتقيػػيـ، كاسػػتعاف بزميػػؿ آخػػر لطمبػػة سػػبؽ كأف درسػػكا المسػػاؽعينػػة اسػػتطبلعية ك
، قػػػاـ الباحػػػث بحسػػػاب مػػػدل االتفػػػاؽ كاالخػػػتبلؼ بػػػيف الباحػػػث الطمبػػػةرصػػػد التقػػػديرات الكميػػػة ألداء 

 كالتي تنص عمى: (143ـ، ص1997)عفانة،  Cooperاآلخر باستخداـ معادلة ككبر  كالمقيـ

 نسبة االتفاؽ =
 عدد مرات االتفاؽ

 ×211 
 عدد مرات االتفاؽ + عدد مرات االختبلؼ

كبعد تطبيؽ الباحث لممعادلة عمى التقػديرات الكميػة كجػد الباحػث نسػب االتفػاؽ كمػا فػي الجػدكؿ 
 التالي:

 

 التقييملكل ميارة من بطاقة  المقيميننسبة التفاق بين : (3.2جدول )

 النسبة مرات الختالف مرات التفاق الميارة األساسية م
 90.0 3 27 إنشاء المحتوى وتحريره 1

أداة تقويم إلكترونيةبناء  9  30 5 85.7 

 90.0 2 18 تنظيم ممفات المحتوى 3

 90.0 2 18 إنشاء الموقع وتنسيق القالب 4

 95.0 1 19 إنشاء التدوينات والصفحات 5
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 النسبة مرات الختالف مرات التفاق الميارة األساسية م
 90.0 4 36 التحكم في إعدادات الصفحات 6

الوسائط داخل الصفحات إدراج 7  32 3 91.4 

 93.3 3 42 التحكم في المربعات الجانبية 8

 90.6 22 222 البطاقة ككل

% فػػي حػػيف  85.7يبلحػػظ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف نسػػبة معامػػؿ االتفػػاؽ ألقػػؿ ميػػارة كانػػت 
%، كتعتبػر  90.6%، بينما بمغت نسػبة االتفػاؽ فػي البطاقػة ككػؿ  95كانت أعمى نسبة اتفاؽ ىي 
 .التقييـ، مما يطمئف الباحث قبؿ تطبيؽ بطاقة البطاقةىذه النسب دالة عمى ثبات 

 كرونباخ: امعامل ألف .ب 

، ككانت النتائج حسب التقييـكركنباخ لمت كد مف ثبات بطاقة  اقاـ الباحث بحساب معامؿ ألف
 الجدكؿ التالي:

 التقييممعامل ألفا كرونباخ لبطاقة : (3.1جدول )

 كرونباخقيمة ألفا  البطاقة مفردات أفراد العينة المجال
 1.9 :5 :2 مواقع الويب التعميمية  تصميم تقييم مياراتبطاقة 

قيمة حيث بمغت معامؿ ألفا كركنباخ كانت مقبكلة،  ةكيبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف قيم
 ( كىذا يدؿ عمى ثبات البطاقة.1.9)ككؿ  تقييـألفا لمفردات بطاقة ال

 :التقييمالصورة النيائية لبطاقة  (1

( :5أصبحت في صكرتيا النيائية مككنة مف ) ،التقييـبعد الت كد مف صدؽ كثبات بطاقة 
 .لجدكؿ التالي فقرات بطاقة التقييـفقرة مكزعة عمى ثمانية ميارات أساسية كيكضح ا

 يبين ميارات تصميم مواقع الويب التعميمية والعبارات الفرعية ليا : (3.8جدول )

 عدد العبارات الفرعية الميارة األساسية م

 7 إنشاء المحتوى وتحريره 0

 8 بناء أداة تقويم إلكترونية 6
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 عدد العبارات الفرعية الميارة األساسية م
 5 تنظيم ممفات المحتوى 4

 5 إنشاء الموقع وتنسيق القالب 3

 5 إنشاء التدوينات والصفحات 5

 9 التحكم في إعدادات الصفحات 2

الوسائط داخل الصفحات إدراج 1  8 

 : التحكم في المربعات الجانبية 8

 39 البطاقة ككل

 :تكافؤ المجموعتين
لمت كد مف تكافؤ المجمكعتيف قاـ الباحث باختبار ذلؾ مف خبلؿ استخداـ الختبار المعرفي:  (1

في االختبار  ماف كيتني لمبحث عف الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطةاختبار 
 ، كالجدكؿ التالي يكضح النتائج:المعرفي

 المعرفي لختبارفي االمجموعتين  تكافؤضبط  :(3.9) جدول

الرتب متوسط العدد المجموعة المجال  U Z Sig. الدللة 
الختبار 
 المعرفي

 12.15 21 ضابطة
46.5 -0.615 0.538 

غير دالة 
 9.95 11 تجريبية إحصائياً 

(: أف قيمة الداللة غير دالة إحصائيان عند مستكل داللة 4.11يتضح مف جدكؿ رقـ )
(α≤1.15 كىذا يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات كؿ مف )

لميارات تصميـ مكاقع الكيب التعميمية، كىذا المجمكعة التجريبية كالضابطة في االختبار المعرفي 
 يدؿ عمى أف ىناؾ تكافؤان بيف المجمكعتيف.

لمت كد مف تكافؤ المجمكعتيف قاـ الباحث باختبار ذلؾ مف خبلؿ استخداـ بطاقة التقييم:  (2
في بطاقة  اختبار ماف كيتني لمبحث عف الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة

 التالي يكضح النتائج:، كالجدكؿ التقييـ
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 التقييم بطاقةفي  تكافؤ المجموعتينضبط  :(3.01) جدول
الرتب متوسط العدد المجموعة المجال  U Z Sig. الدللة 
بطاقة 
 التقييم

 21 21 ضابطة
45.0 -0.708 0.479 

غير دالة 
 2:.22 11 تجريبية إحصائياً 

( α≤1.15دالة إحصائيان عند مستكل داللة )أف قيمة الداللة غير (: 4.11يتضح مف جدكؿ رقـ )
كىذا يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات كؿ مف المجمكعة التجريبية 

لميارات تصميـ مكاقع الكيب التعميمية، كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ تكافؤان  بطاقة التقييـكالضابطة في 
 بيف المجمكعتيف.

 جة اإلحصائيةلالمعا

النتياء مف التطبيؽ البعدم، قاـ الباحث بتصحيح أداتي الدراسة كرصد الدرجات، بعد ا
كككف ىذه الدراسة مف الدراسات التجريبية التي تعتمد عمى المقارنة بيف مجمكعتيف، كالختبار 

 فركض الدراسة قاـ الباحث باستخداـ األساليب اإلحصائية التالية:

يجاد إليجاد صدؽ االت معامل ارتباط بيرسون: (0 ساؽ الداخمي بيف فقرات االختبار المعرفي، كا 
 .التقييـاالتساؽ الداخمي لبطاقة 

تصميـ  تقييـ مياراتلحساب نسبة االتفاؽ بيف المقيميف األكؿ كالثاني لبطاقة  معامل التفاق: (6
 مكاقع الكيب التعميمية.

 تصميـ مكاقع الكيب التعميمية. تقييـ مياراتلحساب معامؿ ثبات بطاقة  معامل ألفا كرونباخ: (4

 لحساب داللة الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة. اختبار مان ويتني: (3
: كذلؾ لمكشؼ عف حجـ الت ثير الذم يسيـ فيو المتغير المستقؿ )حجم التأثير( نقانون كوى (5

 .(Cohen, 1988) عمى نتائج التجربة

 

 

  
 

√ 
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 .حجـ األثر :Rحيث أف 
 .قيمة اختبار ماف كيتني :Zك 
 .كالضابطة( التجريبية المجمكعتيفحجـ العينة الكمي ) :Nك 

 
 كيمكف اختبار قيمة األثر كما يمي:

 Rمستوى حجم األثر لـ : (3.00جدول )

 ضعيفةبدرجة  متوسطةبدرجة  كبيرةبدرجة  األثر حجم

R 1.6 1.4 1.2 



 

 

 
 

 الفصل الخامس
 ومناقشتيانتائج الدراسة 
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 الفصل الخامس

ومناقشتيا الدراسة نتائج  

النتائج التي تكصؿ إلييا بعد تطبيؽ أدكات الدراسة عمى العينة، يستعرض الباحث في ىذا  
كفركض الدراسة كسيناقشيا كيفسر النتائج التي كتطبيقو لممعالجات اإلحصائية، كما سيتناكؿ أسئمة 

 .تكصؿ إلييا
 كعميو قاـ الباحث بجمع البيانات كتحميميا تحميبلن إحصائيان كحصؿ عمى النتائج التالية:

 :عن السؤال األول لإلجابة
 جامعة طالبات لدى التعميمية الواجب تنميتيا الويب مواقع ما ميارات تصميم" ونصالذم ك 
 ."بغزة؟ األقصى

الدراسات كالبحكث المتعمقة بميارات تصميـ مكاقع الكيب قاـ الباحث بمراجعة العديد مف 
كذلؾ اطمع الباحث عمى مجمكعة مف مكاقع الكيب التعميمية كالتي تقدـ تدريب لؤلفراد في التعميمية، 

إلى مكاقع متخصصة في مجاؿ التعميـ، كخمص إلى قائمة  ضافةمجاؿ تصميـ مكاقع الكيب باإل
بميارات تصميـ مكاقع الكيب التعميمية، كبعد أف قاـ بتحكيـ ىذه القائمة مف قبؿ السادة المحكميف 

تفرع ك  ،مجاالت رئيسة تسعإلى مجمكعة مف الميارات كالتي تمثمت في تكصؿ الباحث ( 2ممحؽ )
 .(3ممحؽ ) ةيفرع( ميارة 82)منيا 

 عن السؤال الثاني:لإلجابة 
 تصـميم ميـارات تنميـةالالزمـة ل اإللكترونيـة المشـاريع استراتيجيةخطوات ما " نصوكالذم 

 "الطالبات؟ لدى التعميمية الويب مواقع

طػػػػبلع الباحػػػػث عمػػػػى األدب التربػػػػكم كالدراسػػػػات السػػػػابقة، فمقػػػػد كضػػػػع تصػػػػكر مقتػػػػرح ابعػػػػد 
كضح مف خبلليا خطكات  مف ىذه الدراسة كذلؾ في الفصؿ الثاني اإللكتركنيةالمشاريع  ستراتيجيةال
إلػػػى ذلػػػؾ فمقػػػد أعػػػد الباحػػػث دليػػػؿ لممعمػػػـ كضػػػح مػػػف خبللػػػو كيفيػػػة تكظيػػػؼ  ضػػػافةباإل. سػػػتراتيجيةاال

، كقػػد (8ممحػػؽ )الكيػػب التعميميػػة  مكاقػػعفػػي تنميػػة ميػػارات تصػػميـ  اإللكتركنيػػةالمشػػاريع  اسػػتراتيجية
 ضػػػػكء فػػػػي اإللكتركنيػػػػة التعميميػػػػة لمبيئػػػػة التعميمػػػػي عنػػػػكاف "التصػػػػميـاسػػػػتعرض فػػػػي الفصػػػػؿ الرابػػػػع 
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بيئػػة تعميميػػة " عػػرض مػػف خبللػػو آليػػة بنػػاء ADDIE نمػػكذج كفػػؽ اإللكتركنيػػة اريعالمشػػ اسػػتراتيجية
 .(83-69ص صنظر الصفحات )ا ستراتيجيةفي ضكء اال إلكتركنية

 لإلجابة عن السؤال الثالث:
 المشـاريع اسـتراتيجية خطـوات لتنفيـذ الالزمة اإللكترونية التعميمية البيئة ما " كالذم نصو

 "؟اإللكترونية

قاـ الباحث بمراجعة العديد مف الدراسات كالبحكث كالكتب العممية المتعمقة بالبيئات التعميمية 
تصميـ كبناء بيئة ثـ قاـ ب، كذلؾ اطمع الباحث عمى مجمكعة مف مكاقع الكيب التعميمية، اإللكتركنية

مف قبؿ السادة المحكميف ممحؽ  اإللكتركنيةبيئة التعميمية قاـ بتحكيـ ىذه ال ثـ، إلكتركنية تعميمية
إجراء التعديبلت تـ ك ( 7ممحؽ ) اإللكتركنيةمف خبلؿ بطاقة تقييـ معايير البيئة التعميمية  (2)

 المشاريع استراتيجية خطكات لتنفيذمناسبة  إلكتركنية تعميمية بيئةالباحث إلى  المقترحة، كخمص
 . (:ممحؽ ) اإللكتركنية

 :الرابععن السؤال لإلجابة 
ـــة ىـــل توجـــد فـــروق ذات" نصػػػوكالػػػذم  ـــين إحصـــائية دلل المجموعـــة  درجـــات متوســـط ب

 المعرفــي لميــارات لالختبــار البعــدي التطبيــق درجــات المجموعــة الضــابطة فــي التجريبيــة ومتوســط
 "الويب التعميمية؟ مواقع تصميم

 :كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بصياغة الفرض الصفرم التالي
 درجــات متوسـط بـين (α≤0.05)عنـد مسـتوى دللــة  إحصــائية دللـة ل توجـد فـروق ذات

المعرفـي  لالختبـار البعـدي التطبيـق درجات المجموعة الضـابطة فـي المجموعة التجريبية ومتوسط
 .التعميمية الويب مواقع تصميم لميارات
حساب متكسط رتب درجات الطالبات في االختبار المعرفي ىذه الفرضية تـ  لمتحقؽ مفك 

لميارات تصميـ مكاقع الكيب التعميمية كذلؾ لكؿ مف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، ثـ باستخداـ 
مجمكعتيف، كجدكؿ تـ التعرؼ عمى ىذه الفركؽ بيف كبل ال)ماف كيتني( لعينتيف مستقمتيف  اختبار
 ( يكضح نتائج ىذه الفرضية.6.2رقـ )
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 (: نتائج اختبار )مان ويتني( لمتعرف عمى الفروق بين المجموعتين 5.0جدول )
 التجريبية والضابطة في الختبار المعرفي

 العدد المجموعة المجال
 متوسط
 الرتب

U Z Sig. الدللة 

إنشاء المحتوى 
 وتحريره

 8.85 10 ضابطة
33.5 -1.591 0.112 

غير دالة 
 13.95 11 تجريبية إحصائياً 

بناء أداة تقويم 
 إلكترونية

 7.95 10 ضابطة
24.5 -2.269 0.023 

دالة 
 13.77 11 تجريبية إحصائياً 

تنظيم ممفات 
 المحتوى

 8.60 10 ضابطة
31.0 -1.982 0.048 

دالة 
 13.18 11 تجريبية إحصائياً 

إنشاء الموقع 
 وتنسيق القالب

 8.45 10 ضابطة
27.0 -2.111 0.035 

دالة 
 13.80 11 تجريبية إحصائياً 

إنشاء التدوينات 
 والصفحات

 8.60 10 ضابطة
31.0 -1.982 0.048 

دالة 
 13.18 11 تجريبية إحصائياً 

التحكم في 
 إعدادات الصفحات

 7.20 10 ضابطة
17.0 -2.767 0.006 

دالة 
 14.45 11 تجريبية إحصائياً 

الوسائط  إدراج
 داخل الصفحات

 9.45 10 ضابطة
39.5 -1.184 0.236 

غير دالة 
 12.41 11 تجريبية إحصائياً 

التحكم في 
 المربعات الجانبية

 7.25 10 ضابطة
17.5 -2.78 0.005 

دالة 
 14.41 11 تجريبية إحصائياً 

كلال  
 7.30 10 ضابطة

18.0 -2.66 0.008 
دالة 
 14.36 11 تجريبية إحصائياً 

 

( الجدكليػػة عنػػد Z( المحسػػكبة أكبػػر مػػف قيمػػة )Z( أف: قيمػػة )6.2يتضػػح مػػف جػػدكؿ رقػػـ )
(، في اختبار الجكانب المعرفية لميارات تصميـ مكاقع الكيب التعميمية ككؿ كمجاالتو 1.12مستكل )

الكسػػائط داخػػؿ الصػػفحات(، كبيػػذا فمننػػا  إدراج - المجػػاليف )إنشػػاء المحتػػكل كتحريػػرهالفرعيػػة مػػا عػػدا 
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نرفض الفرض الصفرم القائؿ بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصػائية بػيف متكسػطي درجػات طالبػات 
  الكيب مكاقع تصميـ المعرفي لميارات لبلختبار البعدم التطبيؽ فيالمجمكعتيف التجريبية كالضابطة 

، كقبػػػكؿ الفػػػرض البػػػديؿ القائػػػؿ بكجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػطي درجػػػات التعميميػػػة
 تصػػميـ المعرفػػي لميػػارات لبلختبػػار البعػػدم التطبيػػؽ فػػيطالبػػات المجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة 

 المشاريع. استراتيجية، كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ التعميمية الكيب مكاقع

 األثر حجم

في تنمية الجكانب المعرفية لميارات  اإللكتركنية المشاريع ستراتيجيةاألثر ال حجـ لمعرفة
 .(Cohen, 1988) معادلة الباحث تصميـ مكاقع الكيب التعميمية استخدـ

  
 

√ 
 

 األثر كما يمي: حجـكيمكف اختبار 

 R(: مستوى حجم األثر لـ 5.6جدول )

 بدرجة ضعيفة متوسطةبدرجة  بدرجة كبيرة األثر حجم

R 1.6 1.4 1.2 

 التجريبية المجمكعتيف) الكمي العينة حجـ Nكيتني، ك  ماف اختبار قيمة  Zحيث أف
 ، كالجدكؿ التالي يكضح القيـ التي حصؿ عمييا الباحث، كقيمة األثر.(كالضابطة

 األثر حجم (5.4)جدول 

 حجم األثر Z N R األداة

 كبير 1.69 21 2.66 الختبار المعرفي

تنمية الجكانب  المشاريع عمى استراتيجية( أف أثر استخداـ 6.4كيتضح مف جدكؿ رقـ )
المعرفية لميارات تصميـ مكاقع الكيب التعميمية كاف كبيران. مما يشير إلى كجكد أثر جيد الستخداـ 

 التعميمية.تنمية الجكانب المعرفية لميارات تصميـ مكاقع الكيب  المشاريع عمى استراتيجية
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 التفسير:

( كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات 6.2يتضح مف جدكؿ رقـ ) 
 تصميـ المعرفي لميارات لبلختبار البعدم التطبيؽ طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في

المشاريع.  استراتيجيةالتعميمية، كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ  الكيب مكاقع
تنمية  المشاريع عمى استراتيجية( كجكد أثر جيد الستخداـ 6.4يتضح مف جدكؿ رقـ )كذلؾ ك 

 الجكانب المعرفية لميارات تصميـ مكاقع الكيب التعميمية.

كفي ضكء مبلحظة الباحث لعينة البحث أثناء التطبيؽ اإلجرائي لمتجربة، يعزك الباحث 
 إلى ما يمي: النتائج التي حصؿ عمييا

لمعمؿ مف خبلؿ أدكات  لمطالباتفرصة في الدراسة  المستخدمة ستراتيجيةاالخطكات أتاحت  (2
 .، كممارسة المياـ األدائية بنفسيااإللكتركنيةالبيئة التعميمية كفرىا التي ت 3.1الكيب 

 التعميميةميارات تصميـ مكاقع الكيب في تنظيـ المعرفة حكؿ  ستراتيجيةاالخطكات ساىمت  (3
 ىذه الميارات بصكرة أفضؿ.المعرفية مما ساعد الطالبات عمى فيـ 

خاصية التقدـ الذاتي في  اإللكتركنيةالمشاريع  ستراتيجيةال اإللكتركنيةكفرت البيئة التعميمية  (4
 التعمـ، كرفع في مستكل التحصيؿ لكؿ طالبة.

 دراسة،الالخاص ب التعميـلتصميـ  (ADDIEنمكذج التصميـ التعميمي العاـ )استخداـ  (5
 التعمـ اإللكتركني.معركؼ عنو الفاعمية في مجاؿ تصميـ كال

في كؿ مكديكؿ تعميمي عمؿ عمى زيادة   اإللكتركنيةالبيئة التعميمية ىا ر كفاألنشطة التي ت (6
 المحتكلطالبة بعد دراسة  كؿ تباط الطالبات بالمحتكل التعميمي، حيث يطمب مفار 

التي تختص بالنكاحي المعرفية لميارات تصميـ مكاقع اإللكتركني القياـ ببعض األنشطة 
 الكيب التعميمية.

 كالمحتكلالطالبات عمى التفاعؿ المتكامؿ بيف الطمبة  اإللكتركنيةالبيئة التعميمية  تساعد (7
 ان عمى التحصيؿ المعرفي.يجابإ انعكساإللكتركني مما 
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الصفحات( ذك  داخؿ الكسائط كتحريره، إدراج المحتكل )إنشاءلـ يكف كؿ مف المجاليف  (8
باإلضافة إلى  ،داللة إحصائية كذلؾ لحاجتيما إلى ميارات مركبة كالتي تتميز بالصعكبة

 حاجتيا إلى كقت أطكؿ في التعمـ

عف فاعمية  ت( كالتي كشفـ3125)مرسي كآخركفكتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف: 
المشركع في تنمية الجكانب المعرفية لميارات التصميـ لدل طمبة الصؼ السادس  استراتيجية
في تنمية الجكانب  اريعالمش استراتيجيةعف فاعمية  تكالتي كشف (ـ3124)عقؿ كدراسة االبتدائي،

المعرفية لميارات التصميـ عناصر التعمـ لدل كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية، كدراسة 
في تنمية الجكانب المعرفية إلنتاج  اريعالمش استراتيجيةعف فاعمية  تكالتي كشف (ـ3124)الشرقاكم

 اريعشالم استراتيجيةعف فاعمية  ت( كالتي كشفـ3121)الصعيرم، كدراسة اإللكتركنيةبيئات التدريب 
 في التحصيؿ لدل الطالبات.

 :الخامسعن السؤال لإلجابة 
المجموعة  درجات متوسط بين إحصائية دللة ىل توجد فروق ذات" نصوكالذم 

 تصميم تقييم ميارات لبطاقة البعدي التطبيق المجموعة الضابطة في درجات التجريبية ومتوسط
 "التعميمية؟ الويب مواقع

 :كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بصياغة الفرض الصفرم التالي
 درجــات متوسـط بـين (α≤0.05)عنـد مسـتوى دللــة  إحصــائية دللـة ل توجـد فـروق ذات

ــة ومتوســط ــي درجــات المجموعــة التجريبي ــق المجموعــة الضــابطة ف ــدي التطبي ــيم  البع ــة تقي لبطاق
 .التعميمية الويب مواقع تصميم ميارات

استخداـ اختبار )ماف كيتني( لعينتيف مستقمتيف تـ التعرؼ كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ 
( يكضح نتائج ىذه 6.5، كجدكؿ رقـ )التجريبية كالضابطة عمى ىذه الفركؽ بيف كبل المجمكعتيف

 الفرضية.
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 (: نتائج اختبار )مان ويتني( لمتعرف عمى الفروق بين المجموعتين 5.3جدول )
 أداء ميارات تصميم مواقع الويب التعميمية تقييمالتجريبية والضابطة في بطاقة 

 العدد المجموعة المجال
 متوسط
 الرتب

U Z Sig. الدللة 

إنشاء المحتوى 
 وتحريره

 6.10 10 ضابطة
6.0 -3.487 0.000 

دالة عند 
 15.45 11 تجريبية 1.10

بناء أداة تقويم 
 إلكترونية

 6.10 10 ضابطة
دالة عند  0.000 3.462- 6.0

 15.45 11 تجريبية 1.10

تنظيم ممفات 
 المحتوى

 5.65 10 ضابطة
دالة عند  0.000 3.825- 1.5

 15.86 11 تجريبية 1.10

إنشاء الموقع 
 وتنسيق القالب

 6.90 10 ضابطة
دالة عند  0.000 2.916- 14.0

 17.73 11 تجريبية 1.10

إنشاء التدوينات 
 والصفحات

 7.05 10 ضابطة
دالة عند  0.000 2.817- 15.0

 14.59 11 تجريبية 1.10

التحكم في 
 إعدادات الصفحات

 5.50 10 ضابطة
0.0 -3.893 0.000 

دالة عند 
 16.0 11 تجريبية 1.10

الوسائط  إدراج
 داخل الصفحات

 5.80 10 ضابطة
دالة عند  0.000 3.742 3.0

 15.73 11 تجريبية 1.10

التحكم في 
 المربعات الجانبية

 5.50 10 ضابطة
0.0 -3.896 0.000 

دالة عند 
 16.0 11 تجريبية 1.10

كلال  
 5.50 10 ضابطة

0.0 -3.876 0.000 
دالة عند 
 16.0 11 تجريبية 1.10

( الجدكلية عند Z( المحسكبة أكبر مف قيمة )Z( أف: قيمة )6.5يتضح مف جدكؿ رقـ )
ميارات تصميـ مكاقع الكيب التعميمية ككؿ كمجاالتيا الفرعية،  تقييـ(، في بطاقة 1.12مستكل )

كبيذا فمننا نرفض الفرض الصفرم القائؿ بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي 
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ميارات تصميـ مكاقع الكيب  تقييـدرجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في بطاقة 
ائؿ بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات التعميمية، كقبكؿ الفرض البديؿ الق

ميارات تصميـ مكاقع الكيب التعميمية،  تقييـطالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في بطاقة 
 المشاريع. استراتيجيةكذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ 

 األثر حجم

تصميـ ل يةميار الجكانب اللمعرفة حجـ األثر الستراتيجية المشاريع اإللكتركنية في تنمية 
 (.Cohen, 1988مكاقع الكيب التعميمية استخدـ الباحث معادلة )

  
 

√ 
 

 األثر كما يمي: حجـكيمكف اختبار 

 R(: مستوى حجم األثر لـ 5.5جدول )

 ضعيفةبدرجة  بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة األثر حجم

R 1.6 1.4 1.2 

، (كالضابطة التجريبية المجمكعتيف) الكمي العينة حجـ Nو، كيتني ماف اختبار قيمة  Zحيث أف
 كالجدكؿ التالي يكضح القيـ التي حصؿ عمييا الباحث، كقيمة األثر.

 األثر حجم (5.2جدول )

 حجم األثر Z N R األداة

 كبير 1.95 21 3.876 بطاقة التقييم

تنمية  عمى اإللكتركنية المشاريع استراتيجية( أف أثر استخداـ 6.7جدكؿ رقـ ) كيتضح مف
الجكانب الميارية لتصميـ مكاقع الكيب التعميمية كاف كبيران. مما يشير إلى كجكد أثر جيد الستخداـ 

 تنمية الجكانب الميارية لتصميـ مكاقع الكيب التعميمية. المشاريع عمى استراتيجية
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 التفسير:

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات ( 6.5مف جدكؿ رقـ ) يتضح
بطاقة تقييـ ميارات تصميـ مكاقع التطبيؽ البعدم لطالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في 

 المشاريع. استراتيجيةالكيب التعميمية، كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ 
تنمية الجكانب  المشاريع عمى استراتيجية( كجكد أثر جيد الستخداـ 6.7كيتضح مف جدكؿ رقـ )

 الميارية لتصميـ مكاقع الكيب التعميمية.

يعزك الباحث ، كفي ضكء مبلحظة الباحث لعينة البحث أثناء التطبيؽ اإلجرائي لمتجربة
 :ما يمي إلىالنتائج التي حصؿ عمييا 

اتبعت خطكات منظمة لبناء المستخدمة في الدراسة  اإللكتركنيةالمشاريع  استراتيجية (2
 .كالمتمثؿ في مكقع الكيب التعميمي المشركع اإللكتركني

التشاكر بيف الطالبات لحؿ المشكبلت "ت مرحمة ساىم اإللكتركنيةالمشاريع  استراتيجيةفي  (3
 ةساعدمفي  "عبر صفحة فيسبكؾالتي تكاجييـ أك لتطكير المشركع أثناء التنفيذ إلكتركنيان 

 بصكرة أفضؿ.تطكير المكقع التعميمي الطالبات عمى 

في الخاص بالدراسة،  التعميـ( لتصميـ ADDIEنمكذج التصميـ التعميمي العاـ )ساىـ  (4
ساعد الطالبات عمى سيكلة  ، مماكاضح كمنظـبشكؿ  اإللكتركنيةالبيئة التعميمية بناء 

كأم مكاف، األمر الذم كاف لو الكصكؿ لممحتكل التعميمي بسرعة كسيكلة، كفي أم كقت 
 .الفضؿ الكبير في بناء المشركع اإللكتركني بدقة كسرعة

في كؿ مكديكؿ تعميمي  اإللكتركنيةالبيئة التعميمية ىا ر كفالتي ت تقنيات التكاصؿعممت  (5
، كالتعميؽ عمى البريد، كرسائؿ نماذج المراسمة في المكقع التدريبي )المشاركة لمممفات عبر

انجازه ألخذ المشكرة كالتقييـ حكؿ ما تـ الطالبات التكاصؿ بيف المعمـ ك عمى زيادة  (المكقع
 مف المشركع اإللكتركني.
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عف فاعمية  ت( كالتي كشف3125كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف: )مرسي كآخركف، 
المشركع في تنمية الجكانب الميارية لمتصميـ لدل طمبة الصؼ السادس االبتدائي،  استراتيجية

 ؛في تنمية الجكانب الميارية اريعالمش استراتيجيةعف فاعمية  تكالتي كشف (3124كدراسة )عقؿ، 
( كالتي 3124لتصميـ عناصر التعمـ لدل كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية، كدراسة )الشرقاكم، 

نتاج بيئات التدريب في تنمية الجكانب الميارية إل اريعالمش استراتيجيةعف فاعمية  تكشف
 .اإللكتركنية

 توصيات الدراسة:
 يكصي بما يمي:فمنو في ضكء النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث  

 كمحدل استراتيجيات التعمـ اإللكتركني اإللكتركنيةالمشاريع  استراتيجيةاستخداـ باالىتماـ  (2
، كلفاعميتيا رات تصميـ مكاقع الكيب التعميميةتنمية ميالما ليا أثر إيجابي كبير في 

 ربط الجكانب النظرية بالجكانب العممية.المبلحظة في 

تكنكلكجيا تخصص الدراسية لمساقات  طضمف الخط اإللكتركنيةالمشاريع  استراتيجيةدخاؿ إ (3
 ي كميات التربية في فمسطيف.التعميـ ف

تصميـ مكاقع الكيب التعميمية التي تكصؿ إلييا الباحث في ىذه  مياراتقائمة تكظيؼ  (4
 بناء مكاقع كيب تعميمية.الدراسة عند 

لتعميـ الطمبة في ىذه الدراسة  اقاـ الباحث ببنائي التي اإللكتركنيةة التعميمي البيئةاستخداـ  (5
 كيب تعميمية.كالمعمميف عمى تصميـ مكاقع 

مف  ليالما عند بناء مكاقع كيب تعميمية  (wordpress.com)استخداـ مكقع كردبرس  (6
 تساىـ بشكؿ فعاؿ في بناء تمؾ المكاقع.مكانات كخدمات إ

البيئات التعميمية ( في تصميـ ADDIEتطبيؽ نمكذج التصميـ التعميمي العاـ ) (7
 .اإللكتركنية
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الكيب التعميمية لكؿ مف طمبة الجامعات تصميـ مكاقع أىمية رش عمؿ حكؿ ك عقد  (8
 كالمعمميف كالمحاضريف في المؤسسات التعميمية.

 مقترحات الدراسة:
التي تكصؿ إلييا الباحث فمنو في ضكء ما تـ أثناء تطبيؽ البحث، كفي ضكء النتائج 

 يقترح:

 اإللكتركنيةالمشاريع  استراتيجيةالمزيد مف الدراسات البحثية  التي تتناكؿ أثر تكظيؼ إجراء  (2
 ، كفي بيئات تعميمية مختمفة.في تنمية ميارات تكنكلكجية مختمفة

حد استراتيجيات التعمـ اإللكتركني أك  اإللكتركنيةالمشاريع  استراتيجيةالقياـ بدراسة تدمج بيف  (3
 لمكشؼ عف مدل أثرىا في تنمية التحصيؿ المعرفي كالميارات األدائية. األخرل

لتعمـ اإللكتركني في الجامعات لمدل تكظيؼ استراتيجيات اإجراء دراسة تقكيمية  (4
 الفمسطينية.

في تنمية ميارات تصميـ مكاقع كيب استراتيجيات التعمـ اإللكتركني إحدل فاعمية دراسة  (5
 تعميمية.

إجراء دراسة عف معكقات تكظيؼ استراتيجيات التعمـ اإللكتركني في المدراس كطرؽ  (6
 .مكاجيتيا

التعمـ إجراء دكرات تدريبية لمطمبة المعمميف كمعممي المدراس حكؿ تكظيؼ استراتيجيات  (7
  في العممية التعميمية. اإللكتركنية

ستراتيجيات التعمـ الإجراء دراسة حكؿ العكامؿ المؤثرة في قبكؿ الطمبة كالمعمميف  (8
 اإللكتركني.



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 والمراجع المصادر
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 المراجعو  المصادر

 المراجع العربيةو أوًل: المصادر 
 القرآف الكريـ

ـ(. أثر التفاعؿ بيف نمط عرض التعميؽ الصكتي بالممخصات المرئية ببرامج الكمبيكتر 1111إبراىيـ، كليد. )
التعميمية كاألسمكب المعرفي لتبلميذ المرحمة االبتدائية عمى تنمية ميارات تصميـ مكاقع الكيب التعميمية 

نتاجيا.   .111-11(، 6)646مجمة كمية التربية، كا 

 .القاىرة: عالـ الكتب.1ط.التعميـ اإللكتركني مف التطبيؽ إلى االحتراؼ كالجكدةـ(. 1119ب. )إسماعيؿ، الغري

 . دبي: مكتبة الفبلح.1ط.اإلنترنت في التعميـ كالمكتبات دكره كتطبيقاتوـ(. 1119أحمد، أحمد. )

 المناىج.. عماف: دار 1ط.طرائؽ التدريس منيج أسمكبـ(. 1115كيكسؼ، حزاـ. ) ،األحمد، ردينة

المجمة العربية ـ(. تكظيؼ التعمـ اإللكتركني لتحقيؽ معايير الجكدة في العممية التعميمية. 1111أحمد، ريياـ. )
 .11-1(، 9)5لضماف جكدة التعميـ الجامعي،

 .عماف: دار كائؿ لمنشر.1ط.تكنكلكجيا التعميـ كالتعمــ(. 1117استيتة، دالؿ؛ كسرحاف، محسف؛ كمكسى، عمر. )

 .كالنشر لمطباعة الرنتيسي : مطبعة. غزة1ط.تصميـ البحث التربكمـ(. 1111كاألستاذ، محمكد. ) ،األغا، إحساف

في تنمية ميارات التدريس اإللكتركني  1.1ـ(. فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى تقنيات الكيب 1111الباز، مركة. )
 .161-111(، 1)66تربية العممية، مجمة الكاالتجاه نحكه لدل معممي العمـك أثناء الخدمة. 

 . القاىرة: دار الكتب العممية لمنشر كالتكزيع.1ط.التعميـ اإللكتركني كالتعميـ الجكاؿـ(. 1117بسيكني، عبدالحميد. )

 .عماف: دار الفكر.1ط.تصميـ التعميــ(. 1111الجامع، حسف. )

ـ(. أثر اختبلؼ نماذج التدريب اإللكتركني في تنمية ميارات تصميـ المكاقع التعميمية لدل 1111حماد، أحمد. )
الجمعية العربية أخصائي تكنكلكجيا التعميـ بالمدارس الثانكية العامة كاتجاىاتيـ نحك التدريب اإللكتركني. 

 .465-441(، 11)6لتكنكلكجيا التربية،

تصميـ مكقع تعميمي عمى شبكة اإلنترنت كأثره عمى تنمية التحصيؿ يكليك(.  18-17 ـ،1111حميد، مطير. )
. كرقة لمادة تكنكلكجيا التعميـ كاالتجاىات نحك استخداـ اإلنترنت لدل طبلب كمية التربية كالعمـك التطبيقية
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معات التعمـ التفاعمية'، مقدمة إلى المؤتمر العممي السابع التعمـ اإللكتركني كتحديات الشعكب العربية : 'مجت
 : جامعة القاىرة.مصر

، تحقيؽ محمد محي (5)مج .سنف أبي داكدأبك داكد، سميماف بف األشعث أبك داكد السجستاني األزدم.)د.ت(. 
 الديف عبدالحميد. القاىرة: دار الفكر.

لمكيب إلثراء الخياؿ العممي ـ(. فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى بعض أدكات الجيؿ الثاني 1114الرحيمي، أمينة. )
 .116- 47(،51)ع ،دراسات عربية في التربية عمـ النفس في مادة الفيزياء لدل طالبات المرحمة الثانكية.

 . غزة: مكتبة آفاؽ.1ط.تكنكلكجيا التعميـ النظرية كالتطبيؽ العمميـ(. 1111كعقؿ، مجدم. ) ،الرنتيسي، محمكد

. د).استخداـ الحاسكب كاإلنترنت في مياديف التربية كالتعميــ(. 1111عادؿ. ) ،كالسرطاكم ،سعادة، جكدت
 عماف: دار الشركؽ.(.ط

. عماف: دار 1ط.طرائؽ تدريس العمـك مفاىيـ كتطبيقات عمميةـ(. 1119كالبمكشي، سميماف. ) ،سعيدم، عبدا
 الميسرة.

فاعؿ اإللكتركني بيف استراتيجيتي المشاريع كالمناقشة ـ(. تصميـ استراتيجية قائمة عمى الت1111الشرقاكم، جماؿ. )
دراسات كأثرىا عمى تنمية ميارات إنتاج بيئات التدريب اإللكتركنية لدل طبلب الدراسات العميا بكمية التربية. 

 .3 (15،) 11-69(،ASEPعربية في التربية كعمـ النفس )

التعميمية  1.1ـ(. فاعمية اختبلؼ بعض متغيرات تكظيؼ الفيديك في تصميـ مكاقع الكيب1111الشرنكبي، ىاشـ. )
نتاج الفيديك الرقمي لطبلب قسـ تكنكلكجيا التعميـ بكميات التربية.  مجمة في التحصيؿ كتنمية ميارات تصميـ كا 

 .751-641(، 47)2كمية التربية، 

-11(، 46)ع،التطكير التربكمطريقة التعمـ بالمشركع في مادة الدراسات اإلجتماعية.  ـ(.1118الشعيبية، بدرية. )
15. 

صالح، أبك القاسـ؛ كحمد، أحمد؛ كعبدا، سميماف؛ كمحمد، عبد الكىاب؛ كالحاكـ، عمي؛ كمحمد، عفاؼ؛ كآخركف. 
: مركز (.ط. د).المرشد في إعداد البحكث كالدراسات العمميةـ(. 1111) البحث العممي كالعبلقات الخرطـك

 الخارجية.

ـ(. التعمـ بالمشاريع القائـ عمي الكيب كأثره عمى تنمية ميارة حؿ المشكبلت كالتحصيؿ 1111الصعيرم، ىيفاء. )
 .959-919، المركز العربي لمتعميـ كالتنميةفي مادة الحاسب اآللي. 
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اإللكتركنية في تنمية التفاعؿ كالتشارؾ اإللكتركني كاالتجاه فاعمية استراتيجية المشركعات ـ(. 1114الضبة، مراـ. )
الجامعة اإلسبلمية، .(رسالة ماجستير غير منشكرة) نحكىا لدل طالبات كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية غزة

 غزة، فمسطيف.

االسكندرية: دار الجامعة . 1ط.جكدة التعميـ اإللكتركني رؤية معاصرةـ(. 1111كعطية، رضا. ) ،الطاىر، رشيدة
 الجديدة.

مجمة التعميـ ـ(. استراتيجية التعمـ اإللكتركني القائـ عمى المشركعات عبر الكيب. 1111طمبو، عبدالعزيز. )
 .18-16(، 6)ع ،اإللكتركني

 .111-111(، 14)ع،مجمة الرسالةـ(. مقارنة بيف لغات تطكير المكاقع. 1117طيبي، مؤنس. )

 . القاىرة: دار السحاب.1ط.التعميـ كالمدرسة اإللكتركنيةـ(. 1117عامر، طارؽ. )

سبتمبر(. أثر استخداـ كؿ مف التعمـ اإللكتركني كالتعمـ المدمج  6-5ـ،1117كالسيد، السيد. ) ،عبدالعاطي، حسف
نتاج مكاقع الكيب التعميمية لدل طبلب الدبمـك المينية كات جاىاتيـ نحك تكنكلكجيا في تنمية ميارات تصميـ كا 

 الجمعية: ، مصركرقة مقدمة لمؤتمر تكنكلكجيا التعميـ كالتعمـ نشر العمـ حيكية اإلبداعالتعمـ اإللكتركني. 
 .التربية لتكنكلكجيا العربية

 .15-1(، 67)61التطكير التربكم، ـ(. أدكات التكاصؿ اإللكتركني كتكظيفيا تربكيان. 1111العريمية، بدرية. )

 . القاىرة: عالـ الكتب.1ط.تكنكلكجيا التعميـ اإللكتركنيـ(. 1118عزمي، نبيؿ. )

 . غزة: مطبعة مقداد.1ط.اإلحصاء التربكم الجزء األكؿ اإلحصاء الكصفيـ(. 1997عفانة، عزك. )

غزة: كمية  .(ط. د).إعداد المعمـ الفمسطيني لتكظيؼ اإلحصاء في عمميات التقكيــ(. 1111عفانة، عزك. )
 التربية،الجامعة اإلسبلمية.

فاعمية استراتيجية إلدارة األنشطة كالتفاعبلت التعميمية اإللكتركنية في تنمية ميارات ـ(. 1111عقؿ، مجدم. )
)رسالة دكتكراه غير  تصميـ عناصر التعمـ بمستكدعات التعمـ اإللكتركني لدل طمبة الجامعة اإلسبلمية

 القاىرة.، جامعة عيف شمسمنشكرة(. 

(. فاعمية استراتيجية التعمـ بالمشاريع اإللكتركنية في تنمية ميارات تصميـ عناصر التعمـ لدل 1111عقؿ، مجدم. )
 .16-1(، 141)عالجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة،طمبة الجامعة اإلسبلمية. 
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( عمى التحصيؿ كالدافعية لئلنجاز ـ(. أثر اختبلؼ تصميـ صفحات الكيب )الثابتة/التفاعمية1111عبلـ، إسبلـ. )
 .149-111(، 1)22الجمعية المصرية لتكنكلكجيا التعميـ، لدل الطبلب المعمميف. 

ـ(. الكشؼ عف أنماط التشارؾ عبر محررات الكيب التشاركية كأثرىا عمى التحصيؿ كبعض 1115عبلـ، إسبلـ. )
 .171-115(، 1)25كلكجيا التعميـ،تكنميارات تصميـ المكاقع التعميمية لدل الطبلب المعمميف. 

 .القاىرة: دار النشر لمجامعات.6ط.مناىج البحث في العمـك النفسية التربكيةـ(. 1111رجاء. ) أبك عبلـ،

تصكر مقترح لتكظيؼ شبكات التكاصؿ االجتماعي في التعمـ القائـ عمى فبراير(.  7-4ـ، 1111عمر، أمؿ. )
. كرقة مقدمة إلى المؤتمر الدكلي كأثره في زيادة دافعية اإلنجاز كاالتجاه نحك التعمـ عبر الكيب المشركعات

 الرياض: كزارة التربية كالتعميـ العالي. ،الثالث لمتعمـ اإللكتركني كالتعميـ عف بعد

 عماف: دار الراية. .6ط.التجديد التربكم كالتعميـ اإللكتركنيـ(. 1111العنزم، فاطمة. )

أثر مكقع كيب تفاعمي في تنمية ميارات تصميـ العركض التقديمية لدل طمبة الكمية ـ(. 1115القصاص، أشرؼ. )
 فمسطيف. ،غزة الجامعة اإلسبلمية، .)رسالة ماجستير غير منشكة( الجامعية لمعمـك التطبيقية

 عماف: دار الثقافة. .(ط. د).حكسبة التدريسـ(. 1111قطيط، غساف. )

. القاىرة: 1ط.القياس كالتقكيـ في التعميـ كالتعمــ(. 1119يد؛ كالتقي، أحمد؛ كعدس، عبد الرحمف. )الكيبلني، ز 
 الشركة العربية المتحدة لمتسكيؽ كالتكريدات.

ـ(. مكاصفات صفحة كيب تعميمية كأثرىا عمى إكتساب الطبلب ميارات 1111كالدسكقي، كفاء. ) ،محمد، ىناء
 .95-75، 62لتكنكلكجيا التعميـ، الجمعية المصرية تصميميا. 

براىيـ، أمينة؛ كمحمد، إيماف. ) ـ(. أثر استخداـ استراتيجية المشركع 1114مرسي، حمدم؛ كالمنسي، منصكر؛ كا 
المجمة العممية لكمية التربية بجامعة عمى تنمية بعض ميارات التصميـ لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي. 

 .91-71(، 4)21 أسيكط،

. ) مصطفى،  . القاىرة: عالـ الكتب.1ط.إنتاج مكاقع اإلنترنت التعميميةـ(. 1114أكـر

حكلي،  .(ط. د).اإلنترنت كالمشركعات المتكاممة منظكمة كتنظيـ لتكامؿ المنيج كتطكيرهـ(. 1999نادم جرجس. )
 الككيت: مكتبة الفبلح.
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ميارات تصميـ مكاقع الكيب التعميمية لدل ـ(. أثر استراتيجية التعمـ التكليفي في تنمية 1118النجار، حسف. )
 .174-141(، 1)61الجمعية المصرية لتكنكلكجيا التعميـ، طبلب التكنكلكجيا بجامعة األقصى كاتجاىيـ نحكه. 

.القاىرة: الدار 1ط.التعمـ اإللكتركني المعاصر أبعاد تصميـ كتطكير برمجياتو اإللكتركنيةـ(. 1111اليادم، محمد. )
  نانية.المصرية المب
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 قائمة بالسادة المحكمين ألدوات الدراسة

 مكان العمل الصفة العتبارية الدرجة العممية السم م
 جامعة األقصى مساعد النائب األكاديمي أستاذ مشارؾ د. فؤاد عياد  1
 جامعة األقصى عميد التخطيط كالتطكير أستاذ مشارؾ حسف النجارد.   1

 جامعة األقصى محاضر أستاذ مساعد د. سامح العجرمي  1

 جامعة األقصى رئيس قسـ التكنكلكجيا أستاذ مساعد د. منير عكض  4

ماجستير كسائط  أ. ياسر صالحة  5
 متعددة

 جامعة األقصى ITمساعد عميد شؤكف 

 جامعة األقصى نائب رئيس قسـ األساليب  أستاذ مساعد د. أشرؼ الحناكم  6

 أ. عبدا أبك شاكيش  7
ماجستير تكنكلكجيا 

 التعميـ
 معمـ

كزارة التربية 
 كالتعميـ

 مساعد عميد كمية التربية أستاذ دكتكر د. محمد أبكشقير  8
الجامعة 

سبلميةاإل  

 جامعة األقصى مساعد عميد كمية التربية أستاذ مساعد سماعيؿ حسكنةإد.   9

 جامعة األقصى محاضر أستاذ مساعد د. نصر الكحمكت  11

 جامعة األقصى محاضر أستاذ مساعد د. ىاني الحناكم  11

 محاضر أستاذ مساعد د. أدىـ البعمكجي  11
الجامعة 
 اإلسبلمية

الجامعة  محاضر أستاذ مشارؾ د. محمكد الرنتيسي  11
 اإلسبلمية

 جامعة األقصى محاضر أستاذ مساعد د. كائؿ العاصي  14
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 قائمة

  التعميمية الويب مواقع تصميم ميارات
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 قائمظ مهارات تصميم مواقع الويب التطليميظ

و الم
لت

ديو
 

نوع  الميارة م
 وصف الميارة الميارة

0
ريره

وتح
وى 

محت
ء ال

شا
( ان

 

 معرفية .Gmailتسجيؿ الدخكؿ إلى حساب   .1
دخاؿ اسـ ، كا  gmail.comبالدخكؿ إلى مكقع 

 المستخدـ ككممة المركر

تحميؿ فيديك مخزف في الحاسكب عمى مكقع   .1
YouTube. 

 معرفية
بالنقر عمى          ثـ تحديد ممؼ فيديك مف جياز 

  YouTubeالحاسكب إلى حساب 

 معرفية .YouTubeالتحكـ في كقت البدء لمفيديك مف عمى   .1
مف زر مشاركة ثـ مف كقت البدء لمفيديك الجاىز في 

 يتـ تحديد الكقت YouTubeمكقع 

4.  
عركض )مثل  Google Driveإنشاء ممفات مختمفة عبر 

Google  التقديمية، مستندات Google رسكمات ، 

Google نمكذج، Google.) 

 أدائية

ثـ                  Google Driveباالنتقاؿ إلى 
 ثـ اختيار نكع التطبيؽ

( جاىز عمى PowerPointاستيراد عرض تقديمي )  .5
 معرفية .Google Driveالحاسكب مف خبلؿ 

تقديمي فارغ ثـ مف قائمة Google بفتح عرض 
الشرائح ثـ تحميؿ ممؼ مف ممؼ ثـ اختيار استيراد 

 الحاسكب

6.  
اختيار إعدادات عرض مناسبة  لممؼ العرض التقديمي 
مف حيث )حجـ الشريحة، زمف العرض، بدء العرض، 

 إعادة تشغيمو(.
 معرفية

ممؼ ثـ نشر عمى الكيب ثـ تضميف كمف ثـ تحديد 
 اإلعدادات المناسبة 

عمى  Google Driveنشر ممؼ العرض التقديمي عبر   .7
 أدائية الكيب مف خبلؿ ككد التضميف.

مف ممؼ ثـ نشر عمى الكيب ثـ تضميف كمف ثـ 
 نسخ ككد التضميف كنشره عمى المكقع

مع أشخاص آخريف مف Google مشاركة التحرير لمستند   .8
 معرفية .Google Driveخبلؿ 

البريد اإللكتركني ثـ تحديد  إضافةمف مشاركة ثـ 
 نكع المشاركة بنكع "لمتعديؿ" كثـ إرساؿ

عمى الكيب  Google Driveعبر  Google نشر مستند   .9
 أدائية مف خبلؿ ككد التضميف.

مف ممؼ ثـ نشر عمى الكيب ثـ تضميف كمف ثـ 
 نسخ ككد التضميف كنشره عمى المكقع

 تحديد حجـ الصكرة مف إعدادات نشر ممؼ رسكمات   .11

Google. معرفية 
ممؼ ثـ نشر عمى الكيب ثـ تضميف كمف ثـ تحديد 

 اإلعدادات المناسبة

 Google Driveعبر  Google نشر ممؼ رسكمات   .11
 أدائية عمى الكيب مف خبلؿ ككد التضميف.

مف ممؼ ثـ نشر عمى الكيب ثـ تضميف كمف ثـ 
 ف كنشره عمى المكقعنسخ ككد التضمي

 

     مف إعدادات النمكذج يتـ اختيار المظير مف أدائية .Google اختيار المظير المناسب لنمكذج   .11

 معرفية .Google كتابة عنكاف لنمكذج   .11
مف النمكذج يتـ كتابة عنكاف لمنمكذج في مربع  

 "نمكذج بدكف عنكاف"
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 من صكرة إضافةمف إعدادات النمكذج يتـ  معرفية .Google صكرة تركيسة لنمكذج  إضافة  .14

 .Google إضافة قسـ لنمكذج   .15
 مف إعدادات النمكذج يتـ إضافة قسـ مف معرفية

6
نية
رو
لكت
م إ
قوي

ة ت
 أدا

ناء
( ب

 

16.  
مثؿ)إجابة  Google إدراج أسئمة متنكعة في نمكذج 

قصيرة، فقرة، خيارات متعددة، مربعات اختيار، القائمة 
 المنسدلة(.

 أدائية

يتـ إدراج األسئمة كاختيار نكع األسئمة       مف أيقكنة
سكاء)إجابة قصيرة، فقرة، خيارات متعددة، مربعات 

 اختيار، القائمة المنسدلة(

مف حيث)حذفيا،  Google التحكـ في أسئمة نمكذج   .17
 أدائية نسخيا، نقميا، إلزامية اإلجابة(.

  مف إعدادات النمكذج                              
،   يتـ التحكـ فييا مف حيث)حذفيا    ، نسخيا  

 ( ، إلزامية اإلجابة          نقميا    

18.  

 Google اختيار إعدادات مناسبة لممستجيب في نمكذج 
يار رابط "إرساؿ مف حيث)إضافة رسالة لممستجيب، إظ

رد آخر"، إظيار شريط التقدـ، الترتيب العشكائي لؤلسئمة، 
 معاينة النمكذج(.

 أدائية

يتـ التحكـ فييا مف  مف أيقكنة إعدادات النمكذج 
حيث )إضافة رسالة لممستجيب، إظيار رابط "إرساؿ 
رد آخر"، إظيار شريط التقدـ، الترتيب العشكائي 

 لؤلسئمة، معاينة النمكذج(

 أدائية .Google اختيار أبعاد مناسبة لنمكذج   .19
مف إرساؿ ثـ         ثـ مف العرض كاالرتفاع يتـ 

 تحديد العرض كاالرتفاع

عمى  Google Driveعبر  Google نشر نمكذج   .11
 أدائية الكيب مف خبلؿ ككد التضميف.

يتـ  HTMLمف إرساؿ ثـ         ثـ مربع تضميف 
 نسخ ككد التضميف كنشره عمى المكقع

4
وى

محت
ت ال

ممفا
يم 

تنظ
 )

 

 معرفية .Google Driveإنشاء مجمد عبر   .11
ثـ            ثـ   Google Driveباالنتقاؿ إلى 
 اختيار أيقكنة 

11.  

مف حيث  Google Driveالتحكـ في المجمد عبر 
مف  Google Drive)تغيير االسـ كالمكف، نقؿ ممفات 

"العركض التقديمية، المستندات، الرسكمات، النماذج" 
 بداخمو، حذفو، كتنزيمو كممؼ مضغكط(.

 معرفية

بالنقر بالزر األيمف لمف رة عمى المجمد ستظير 
مجمكعة مف الخيارات  حيث يتـ )تغيير االسـ             

مف  Google Driveكالمكف، كذلؾ نقؿ ممفات 
"العركض التقديمية، المستندات، الرسكمات، النماذج" 

، كتنزيمو كممؼ  مف خبلؿ "نقؿ إلى"، حذفو        
 (            مضغكط

3
لب
القا

ق 
سي
وتن
قع 

مو
ء ال

شا
( إن

 

 معرفية .Word Pressتسجيؿ الدخكؿ إلى حساب   .11
دخاؿ  wordpress.comبالدخكؿ إلى مكقع  ، كا 

 اسـ المستخدـ ككممة المركر 

 م .14
اختيار قالب مناسب لممكقع يحتكم عمى قائمة جانبية 

الصفحة كاحتياجات عرض كيتناسب مع ىيكمية معمكمات 
 المعمكمات لممستخدميف.

 أدائية

مف قائمة التحكـ يتـ اختيار مظير ثـ قكالب ثـ 
 اختيار كتفعيؿ القالب المناسب

 أدائية تغيير ألكاف خمفية المكقع  مف إعدادات القالب.  .15
مف قائمة التحكـ يتـ اختيار مظير ثـ تخصيص ثـ 
ألكاف كخميفات ثـ يتـ اختيار المكف المناسب ثـ حفظ 
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 كنشر

التحكـ في إعدادات الخطكط لمتركيسة كالخط األساسي   .16
 معرفية لمقالب مف حيث الحجـ كنكع التنسيؽ.

مف قائمة التحكـ يتـ اختيار مظير ثـ تخصيص ثـ 
حجـ كنكع التنسيؽ المناسب الخطكط ثـ يتـ تحديد ال

 ثـ حفظ كنشر

 أدائية إضافة صكرة تركيسة مناسبة ألبعاد القالب.  .17

مف قائمة التحكـ يتـ اختيار مظير ثـ تخصيص ثـ 
صكرة التركيسة ثـ أضؼ صكرة جديدة ثـ رفع 

 الصكرة مف جياز الحاسكب ثـ حفظ كنشر

5
ات
فح
لص

ت وا
وينا

لتد
ء ا

شا
( إن

 

 معرفية التحكـ كصفحة المشاىدة لممكقع.التنقؿ بيف صفحة   .18

مف قائمة مكاقعي ثـ مشاىدة مكقع )لرؤية المكقع بعد 
التعديبلت(، كمسئكؿ كردبرس )لعرض صفحة 

 التحكـ(

نشر تدكينة عمى صفحة المقاالت الرئيسة )الصفحة   .19
 أدائية الرئيسة(.

مف مقاالت ثـ أضؼ جديد ثـ يتـ كضع عنكاف ثـ 
 نشر

11.  
التدكينة مف حيث )السماكة، المحاذاة، حجـ تنسيؽ نص 

الخط، األلكاف، التعداد الرقمي كالنقطي، إدراج خط أفقي( 
 باستخداـ أيقكنات شريط التحرير.

 أدائية

مف مقاالت ثـ كافة المقاالت ثـ اختيار التدكينة ثـ 
يتـ إضافة النص ثـ تحريره مف خبلؿ شريط التحرير 

 ثـ تحديث

 أدائية الصفحات الفرعية.إنشاء مجمكعة مف   .11
مف صفحات ثـ أضؼ جديد ثـ يتـ كضع عنكاف 

 لمصفحة ثـ نشر

11.  
الصفحة الفرعية مف حيث )السماكة،  نص تحرير

المحاذاة، حجـ الخط، األلكاف، التعداد الرقمي كالنقطي، 
 إدراج خط أفقي( مف خبلؿ التحرير.

 أدائية

مف صفحات ثـ كؿ الصفحات ثـ يتـ اختيار 
ثـ يتـ إضافة النص ثـ تحريره مف خبلؿ الصفحة 

 شريط التحرير ثـ تحديث

2
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في
كم 

لتح
( ا

 

التحكـ في ترتيب الصفحات الفرعية ضمف المكقع مف   .11
 معرفية خبلؿ التحرير السريع.

مف صفحات ثـ كؿ الصفحات ثـ تحرير سريع ثـ 
ترتيب حيث يتـ تحديد ترتيب الصفحة بمدخاؿ رقـ 

 الصفحة

تحديد حالة النشر لمصفحات الفرعية مف حيث )منشكر،   .14
 معرفية مراجعة، مسكدة( مف خبلؿ التحرير السريع.

مف صفحات ثـ كؿ الصفحات ثـ تحرير سريع ثـ 
 الحالة ثـ يتـ اختيار نكع الحالة ثـ تحديث

تحديد حالة الظيكر لمصفحات مف حيث )عاـ، محمي   .15
 معرفية بكممة مركر، خاص( مف خبلؿ التحرير.

مف صفحات ثـ كؿ الصفحات ثـ تحرير ثـ مف 
 تحرير الظيكر يتـ اختيار حالة الظيكر ثـ تحديث

 معرفية حذؼ الصفحة التي تـ إنشاؤىا.  .16
مف صفحات ثـ كؿ الصفحات ثـ تحديد الصفحة ثـ 

 حذؼ

السماح لمتعميقات عمى الصفحة مف خبلؿ التحرير   .17
 معرفية السريع.

الصفحات ثـ تحرير سريع ثـ مف صفحات ثـ كؿ 
كضع عبلمة "صح" عمى مربع السماح بالتعميقات ثـ 

 النقر عمى تحديث
 أم في مف إعدادات ثـ مناقشة ثـ مف بند "راسمني معرفية تغيير إعدادات التعميؽ ليككف متاحان لمجميع.  .18
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أم كقت" يتـ كضع عبلمة "صح" عمى مربع "
 "شخص يستطيع أف يضيؼ تعميقان 

 أدائية إدراج ركابط فعالة داخؿ الصفحة.  .19

مف صفحات ثـ كؿ الصفحات ثـ اختيار الصفحة ثـ 
يتـ إضافة النص ثـ النقر عمى أيقكنة      ليتـ 

 إضافة الرابط كنص الرابط 

 معرفية اختيار خاصية فتح الركابط في عبلمة تبكيب جديدة.  .41
 في الرابط فتح بكضع عبلمة صح عمى مربع "

 جديدة" ثـ أضؼ رابط بكيبت عبلمة

 معرفية تنفيذ كصمة قصيرة لرابط الصفحات الفرعية.  .41
مف صفحات ثـ كؿ الصفحات ثـ يتـ اختيار 

 الصفحة ثـ كصمة قصيرة ثـ نسخ الرابط

إدراج ركابط فعالة لمصفحات الفرعية داخؿ متف   .41
 أدائية الصفحات الرئيسية.

مف صفحات ثـ كؿ الصفحات ثـ يتـ اختيار 
الصفحة ثـ يتـ إضافة النص ثـ النقر عمى أيقكنة      

ليتـ اختيار الصفحة الفرعية ككضع عبلمة صح 
جديدة" ثـ  تبكيب عبلمة في الرابط فتح عمى مربع "
 أضؼ رابط 

بمضافة أعضاء آخريف إلدارة التحكـ في إدارة المكقع   .41
 معرفية المكقع.

مف أعضاء ثـ دعكة جديدة ثـ يتـ إضافة البريد اإللكتركني 
أك اسـ المستخدـ لمعضك ثـ مف بند "الكظيفة" يتـ اختيار 

 "مدير" ثـ إرساؿ دعكة
 مف أدكات ثـ حذؼ المكقع ثـ مكافؽ معرفية حذؼ المكقع كامبلن.  .44
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45.  
)"العركض التقديمية،  Google Driveتضميف ممفات 

 HTMLالمستندات، الرسكمات، النماذج"( مف خبلؿ نص 
 في الصفحة.

 أدائية

بعد نسخ ككد التضميف يتـ فتح تحرير الصفحة ثـ النقر 
عمى "نص" لتحكيؿ متف الصفحة إلى كضعية لغة 

HTML ثـ يتـ لصؽ الككد ثـ تحديث 

 أدائية في الصفحة. YouTubeتضميف مقاطع   .46

بعد نسخ ككد التضميف يتـ فتح تحرير الصفحة ثـ النقر 
عمى "نص" لتحكيؿ متف الصفحة إلى كضعية لغة 

HTML ثـ يتـ لقص الككد ثـ تحديث 
 مف كسائط ثـ أضؼ جديد ثـ اختيار ممؼ ثـ فتح أدائية رفع ممفات متنكعة في مكتبة الكسائط لممكقع.  .47

 أدائية مف مكتبة الكسائط لممكقع في الصفحة.إدراج صكرة   .48
فتح تحرير الصفحة ثـ النقر عمى أضؼ ممفات كسائط ثـ 

 اختيار صكرة مف المكتبة ثـ إدراج في الصفحة

مف مكتبة الكسائط لممكقع في  PDFإدراج رابط لممؼ   .49
 أدائية الصفحة.

فتح تحرير الصفحة ثـ النقر عمى أضؼ ممفات 
مف المكتبة ثـ إدراج  PDFكسائط ثـ اختيار ممؼ 

 في الصفحة

مف مكتبة الكسائط لممكقع  MS. Wordإدراج رابط لممؼ   .51
 أدائية في الصفحة.

فتح تحرير الصفحة ثـ النقر عمى أضؼ ممفات 
مف المكتبة ثـ  MS. Wordكسائط ثـ اختيار ممؼ 

 إدراج في الصفحة
فتح تحرير الصفحة ثـ النقر عمى أضؼ ممفات  أدائيةمف مكتبة  MS. PowerPointإدراج رابط لممؼ   .51
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مف  MS. PowerPointكسائط ثـ اختيار ممؼ  الكسائط لممكقع في الصفحة.
 المكتبة ثـ إدراج في الصفحة

 أدائية في الصفحة. Twitterإدراج تغريدة   .51

فتح تحرير الصفحة ثـ النقر عمى أضؼ ممفات 
كسائط ثـ اختيار إدخاؿ تغريدة ثـ البحث عف 

 التغريدة ثـ إدخاؿ تغريدة

 أدائية إدراج نمكذج مراسمة داخؿ الصفحة  )التغذية الراجعة(.  .51

فتح تحرير الصفحة ثـ النقر عمى إضافة نمكذج 
مراسمة ثـ تحرير النمكذج ثـ النقر عمى أضؼ ىذا 

 نمكذج لمكضكعيال

 معرفية مشاىدة التغييرات التي أجرية عمى الصفحة.  .54
يتـ فتح تحرير الصفحة ثـ النقر عمى عرض 

 التغييرات

8
فية

ضا
ة إ

رعي
ت ف

فحا
 ص

شاء
( إن

 

 أدائية إنشاء صفحة دليؿ االستخداـ )كصفحة أساسية(.  .55
مف صفحات ثـ أضؼ جديد ثـ يتـ كضع عنكاف 

ضافة محتكل لمصفحة  لمصفحة كا 

إدراج رابط لصفحة "دليؿ االستخداـ" في الصفحة    .56
 أدائية الرئيسة.

مف صفحات ثـ كؿ الصفحات ثـ يتـ اختيار 
الصفحة الرئيسية ثـ يتـ إضافة النص ثـ النقر عمى 

أيقكنة       ثـ يتـ إضافة الرابط كنص الرابط 
 لمصفحة

إنشاء صفحة امتحاف )اختبار لممحتكل التعميمي(   .57
 أدائية )كصفحة أساسية(.

أضؼ جديد ثـ يتـ كضع عنكاف  مف صفحات ثـ
 لمصفحة ثـ تضميف االختبار ثـ نشر

 معرفية حماية صفحة االمتحاف بكممة مركر.  .58
مف صفحات ثـ اختيار صفحة االمتحاف مف تحرير 
الظيكر يتـ اختيار حالة الظيكر "محمي بكممة 

 مركر" ثـ كتابة كممة المركر ثـ تحديث

 أدائية أساسية(.إنشاء صفحة خريطة المكقع )كصفحة   .59
مف صفحات ثـ أضؼ جديد ثـ يتـ كضع عنكاف 

 لمصفحة ثـ تحديث

 أدائية إنشاء صفحة لممراجع )كصفحة أساسية(.  .61
مف صفحات ثـ أضؼ جديد ثـ يتـ كضع عنكاف 

ضافة محتكل ثـ تحديث  لمصفحة كا 

 أدائية إنشاء صفحة لمتكاصؿ )كصفحة أساسية(.  .61
كضع عنكاف مف صفحات ثـ أضؼ جديد ثـ يتـ 
ضافة محتكل ثـ تحديث  لمصفحة كا 

 

 إدراج قائمة مخصصة تحتكم عمى صفحات المكقع في  .61
 أدائية الجانبية. قائمة المربعات

مف مظير ثـ المربعات الجانبية ثـ يتـ إضافة مربع 
"صفحات" بالسحب كاإلفبلت في المربع الجانبي ثـ 

 حفظ

 أدائية إثرائية".إنشاء قائمة باسـ "مكاقع تعميمية   .61

مف مظير ثـ قكائـ ثـ أنشئ قائمة جديدة ثـ يتـ كتابة 
اسـ القائمة "مكاقع تعميمية إثرائية"  ثـ مف قكائـ 
مخصصة يتـ إضافة الرابط كنص الرابط لكؿ مكقع 
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 إضافة ثـ حفظ القائمة

إدراج قائمة مخصصة تحتكم عمى قائمة "مكاقع تعميمية   .64
 أدائية الجانبية. المربعات إثرائية" في

مف مظير ثـ المربعات الجانبية ثـ يتـ إضافة "قائمة 
مخصصة" بالسحب كاإلفبلت في المربع الجانبي ثـ مف 

إعدادات "قائمة مخصصة" يتـ اختيار قائمة "مكاقع 
 تعميمية إثرائية" ثـ حفظ

9
بية

جان
ت ال

ربعا
الم
ي 
م ف

حك
 الت

)
 

لعرض الكقت المتبقي  "milestone"إدراج مربع جانبي   .65
 أدائية لتسميـ نشاط أك مشركع.

 مف مظير ثـ المربعات الجانبية ثـ يتـ إضافة مربع
"milestoneثـ حفظ " كتحرير العنكاف كالمكعد 

 إدراج مربع ألدكات التفاعؿ االجتماعي مع المعمـ في  .66
 أدائية الجانبية. المربعات

إضافة مربع مف مظير ثـ المربعات الجانبية ثـ يتـ 
أيقكنة مكاقع التكاصؿ االجتماعي ثـ يتـ إضافة 

 حسابات المكاقع االجتماعية ثـ حفظ

 المربعات إدراج مربع ألداة التفاعؿ بيف الطمبة في  .67
 أدائية الجانبية.

مف مظير ثـ المربعات الجانبية ثـ يتـ إضافة مربع 
"نص" ثـ يتـ إضافة العنكاف كالمحتكل كىك رابط 

 فيسبكؾ ثـ حفظلصفحة 

 أدائية الجانبية. المربعات إدراج مربع بحث في  .68
مف مظير ثـ المربعات الجانبية ثـ يتـ إضافة مربع 

 بحث

 أدائية الجانبية. المربعات إدراج تقكيـ في  .69
مف مظير ثـ المربعات الجانبية ثـ يتـ إضافة مربع 

 تقكيـ

 أدائية الجانبية. المربعات إدراج مربع معمكمات االتصاؿ في  .71

مف مظير ثـ المربعات الجانبية ثـ يتـ إضافة مربع 
"معمكمات االتصاؿ" ثـ يتـ إضافة العنكاف كالمحتكل 

 ثـ حفظ

 أدائية الجانبية. المربعات إدراج مربع لحقكؽ النشر في  .71
مف مظير ثـ المربعات الجانبية ثـ يتـ إضافة مربع 

 ثـ حفظ"نص" ثـ يتـ إضافة العنكاف كالمحتكل 
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 (4ممحق رقم )

 خطاب تحكيم أدوات الدراسة
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 غــــزة –الجامعة اإلسـالمية 
 عمـــادة الدراســات العميــا

 كمـــــية التـربيــــــة
  قسم مناىج وطــرق التـدريس

 

 حفظو اهلل____________________________ السيد المحترم/

 السبلـ عميكـ ،،،
 الموضوع/ تحكيم أدوات الدرادظ 

فـي  اإللكترونيـةالمشـاريع  اسـتراتيجية"أثـر توظيـف بػمجراء دراسػة تربكيػة بعنػكاف: يقوم الباحث/ عادل ناظر النحال 
كذلػؾ لمحصػكؿ عمػى درجػة الماجسػتير مػف تنمية ميارات تصميم مواقع الويب التعميمية لدى طالبـات جامعـة األقصـى بغـزة"، 

سػػبلمية )قسػػـ المنػػاىج كطػػرؽ التػػدريس(، كليػػذا الغػػرض أعػػد الباحػػث األدكات الخاصػػة بالدراسػػة كىػػي جامعػػة اإلة بالكميػػة التربيػػ
أتشرؼ بتحكػيمكـ ليػا فػي  ف نا(، ، كدليؿ معمـ"مكقع كيب تعميمي" إلكتركنية تعميمية بيئة )اختبار معرفي، كبطاقة تقييـ منتج، ك

 ضكء خبرتكـ في ىذا المجاؿ مف النكاحي التالية:
 مناسبة البدائؿ لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار. .3 الصياغة المغكية السميمة. .2

 ترتيب كتناسؽ ميارات بطاقة التقييـ. .5 كفاية ككضكح تعميمات االختبار. .4

ضافةحذؼ ك  .7 مدل صبلحية ككفاية محتكل بطاقة التقييـ. .6  ما تراه مناسبان. ا 

 https://webdesignskills.wordpress.comرابط المكقع:  تحكيـ مكقع الكيب التعميمي بما تراه مناسبان. .8

)المكقع  اإللكتركنية التعميمية البيئةمعايير بطاقة تقييـ ل، كبطاقة التقييـ، ك كؿ المكاصفات لبلختبار المعرفيمرفؽ لكـ جد
 التعميمي(.

                                       
 

  الباحث                  وتقبل مني فائق االحترام والتقدير ،،،                                                     
 عادؿ النحاؿ

 الدكتور إشراف

 عقؿ مجدم
 

 

 _____________________ الدرجظ الطلميظ: ____________________ادم المحكم:

 _____________________ جهظ الطمل: _____________________ التخصص:

https://webdesignskills.wordpress.com/
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 (3ممحق رقم )

 الصورة النيائية 

 الويب التعميمية  مواقعميارات تصميم لختبار 
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 تعميمات الختبار

 الطالبة،،،عزيزتي 

لقياس مستكل تحصيمؾ لمجكانب المعرفية المتعمقة بميارات تصميـ مكاقع الكيب  بيف يديؾ اختبار
التعميمية في مساؽ "مختبر برامج جاىزة"، لذا أرجك التقدـ لبلختبار بت ٍف كدقة، عممان ب ف النتائج 

 سكل الباحث.المحصمة لف ستستخدـ إال ألغراض البحث العممي كلف يطمع عمى النتائج 

 أرجو التقيد بالتعميمات التالية أثناء اإلجابة عن األسئمة:

عدـ كتابة أم شيء عمى أكراؽ االختبار فيناؾ جدكؿ مرفؽ مخصص لئلجابة عف  (1
 األسئمة.

( سؤاالن مف نكع االختيار مف متعدد، لكؿ سؤاؿ أربعة خيارات ثبلثة 44يتككف االختبار مف ) (1
 صحيحة.منيا خاطئة ككاحدة فقط 

قراءة كؿ سؤاؿ كبدائمو جيدان كتحديد اإلجابة الصحيحة، كمف ثـ كتابة رقـ اإلجابة في  (1
 الجدكؿ المخصص في نياية االختبار.

 :مثال

 من برامج تصميم مواقع الويب:  -60

 .Excel -ج .  Word -أ

 .  PowerPoint -د .  FrontPage -ب

 جدول اإلجابة:           

1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  

                    

21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  31  32  33   

             ب
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 االختبار المطرفي لقياس مهارات تصميم مواقع الويب التطليميظ

 تخيري اإلجابة الصحيحة مما ترينو مناسبًا : 

 نستخدم األيقونة:   YouTubeلرفع ممف فيديو مخزن في الحاسوب عمى موقع  -1

  -ج  -أ

  -د  -ب

 : خالل من Google Drive عبر التقديميةGoogle  عروض ممف إنشاء يتم -2

 .التقديميةDrive عروض اختيار -ج .بوربوينت عروض اختيار -أ

 .التقديميةGoogle عروض اختيار -د .Google تقديمية عروض اختيار -ب

 إعدادات عرض مناسبة  لممف العرض التقديمي من حيث حجم الشريحة نتبع الخطوات التالية:    الختيار -3

نافػػػػذة نشػػػػر عمػػػػى الكيػػػػب ثػػػػـ رابػػػػط ثػػػػـ تحديػػػػد حجػػػػـ  -ج نافذة مشاركة ثـ تضميف ثـ تحديد حجـ الشريحة. -أ
 الشريحة.

نافػػذة نشػػر عمػػى الكيػػب ثػػـ تضػػميف ثػػـ تحديػػد حجػػـ  -د تحديد حجـ الشريحة. نافذة رابط ثـ تضميف ثـ -ب
 الشريحة.

 نستخدم الخطوات التالية:     Google Driveأشخاص آخرين من خالل  معGoogle لمشاركة التحرير لمستند   -4

البريػػػد االلكتركنػػػي/ نػػػكع المشػػػاركة  إضػػػافةمشػػػاركة / -ج .مشاركة/نكع المشاركة "لمتعديؿ" -أ
 ."لمعرض"

البريػػػػػػػد االلكتركني/نػػػػػػػكع المشػػػػػػػاركة  إضػػػػػػػافةمشاركة/ -د البريد االلكتركني. إضافةمشاركة / -ب
 ."لمتعديؿ"

 نتبع الخطوات التالية:     Google Driveعبر  Googleشاء نموذج  إلن -5

 .Google نمكذججديد/ثـ اختيار  -ج .Google نمكذج/ثـ اختيار إدراج -أ

 .Google نمكذجممؼ/ثـ اختيار  -د .Google نمكذجتحرير/ثـ اختيار  -ب

 من حيث)حذفيا، نسخيا، إلزامية اإلجابة( وذلك من خالل:    Googleيمكن التحكم في أسئمة نموذج   -6

 -أ
  

  -ج

 -د  -ب
 

 نقوم بـ:  Google لختيار أبعاد مناسبة لنموذج  -7

 ثـ تحديد العرض كاالرتفاع.        إرساؿ ثـ -ج إرساؿ ثـ           ثـ تحديد العرض كاالرتفاع. -أ

  إرساؿ ثـ        ثـ تحديد العرض كاالرتفاع. -د ثـ تحديد العرض كاالرتفاع.              إرساؿ ثـ -ب
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 نستخدم:   Google لختيار المظير المناسب لنموذج  -8

  -ج  -أ

  -د  -ب

 من خالل:  Google يتم كتابة عنوان لنموذج  -9

 مف مربع  "نمكذج بدكف عنكاف" -ج  -أ

 مف مربع  "تغيير عنكاف" -د   -ب

 نستخدم:   Googleقسم لنموذج   ضافةإل -11

  -ج  -أ

  -د  -ب

 نستخدم األيقونة:  Google Driveمجمد عبر  إلنشاء -11

 -أ
 

 -ج
 

 -ب
 

 -د
 

 : Google Driveلتغيير اسم المجمد في  -12

 يمف لمف رة ثـ إعادة تسمية.بالنقر بالزر األ -ج يمف لمف رة ثـ التعديؿ.بالنقر بالزر األ -أ

 مف قائمة تحرير/تعديؿ.  -د مف قائمة ممؼ/تعديؿ. -ب

 إلى داخل المجمد:  Google Driveلنقل ممفات  -13

 يمف لمف رة ثـ نقؿ إلى.بالنقر بالزر األ -ج يمف لمف رة ثـ التعديؿ.بالنقر بالزر األ -أ

 اإلجابة )ب + ج(.  -د المجمد. بممساؾ الممؼ كسحبو إلى داخؿ -ب

 : نتبع الخطوات التالية لتغيير ألوان خمفية موقع الويب -14

 .قائمة التحكـ/األلكاف كالخميفات -ج .قائمة التحكـ/ تخصيص/مظير/األلكاف كالخميفات -أ
 .قائمة التحكـ/مظير/األلكاف كالخميفات -د .قائمة التحكـ/مظير/تخصيص/األلكاف كالخميفات -ب

 : من خالليمكن تغيير حجم خطوط الترويسة لمقالب  -15

 خطكط.قائمة التحكـ/مظير/تخصيص/ال -ج خطكط.قائمة التحكـ/مظير/ال -أ
 خطكط.قائمة التحكـ/ تخصيص/ مظير/ال -د خطكط.قائمة التحكـ/تخصيص/ال -ب
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 :  هي وظيفة األيقونة  -16

 إغبلؽ صفحة اإلعدادات. -ج التنقؿ بيف المكاقع. -أ

 مشاىدة التعديبلت عمى المكقع في لساف جديد. -د مشاىدة صفحة التحكـ.  -ب

 ليتم نشر تدوينة عمى صفحة المقالت الرئيسة نتبع التالي:  -17

 مقاالت/أضؼ جديد/ نشر -ج إعدادات/أضؼ جديد/ نشر -أ

 صفحات/أضؼ جديد/ نشر -د كسائط/أضؼ جديد/ نشر -ب

 يتم إنشاء مجموعة من الصفحات الفرعية من خالل: -18

 مقاالت/أضؼ جديد/ نشر -ج إعدادات/أضؼ جديد/ نشر -أ

 صفحات/أضؼ جديد/ نشر -د كسائط/أضؼ جديد/ نشر -ب

 الجزء الذي يتحكم في ترتيب الصفحات الفرعية ضمن موقع الويب وذلك من خالل التحرير السريع ىي:  -19

 التاريخ. -ج ترتيب. -أ

 الكقت.  -د .rاألىؿ  -ب

 يمكن تحديد حالة الظيور لمصفحات من حيث )عام، محمي بكممة مرور، خاص( من خالل تحرير: -20

 الصبلحيات يتـ اختيار حالة الظيكر ثـ تحديث. -ج .الحالة يتـ اختيار حالة الظيكر ثـ تحديث -أ

 الظيكر يتـ اختيار حالة الظيكر ثـ تحديث. -د المراجعات يتـ اختيار الظيكر ثـ تحديث. -ب

لتحديـد حالــة النشـر لمصــفحات الفرعيـة مــن حيـث )منشــور، مراجعــة، مسـودة( وذلــك مـن خــالل التحريـر الســريع نتبــع  -21
 التالي: 

 الحالة/اختيار نكع الحالة/تحديث. -ج األىؿ/اختيار نكع الحالة/تحديث. -أ

 النشر/اختيار نكع الحالة/تحديث. -د نمكذج/اختيار نكع الحالة/تحديث. -ب

 ( عمى مربع: إلظيار مربع التعميق عمى الصفحة وذلك من خالل التحرير السريع يتم وضع إشارة ) -22

 إلغاء حجب التعميؽ. -ج السماح بمربع التعميؽ. -أ

 السماح بالتعميقات. -د مكضكع. إضافة -ب

 لجعل رابط أي صفحة من صفحات الموقع رابط قصير ننقر عمى:  -23

 رابط الصفحة. -ج كصمة قصيرة.   -أ

 تحرير كصمة قصيرة.   -د .  URL Short -ب
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 أعضاء جدد إلدارة الموقع بواسطة أداة أعضاء نتبع التالي:  إضافةليتم  -24

"مػدير" مػف لكتركنػي لمعضػك/تحديد البريػد اإل إضافةدعكة جديدة/ -أ
 بند "الكظيفة"

لكتركني/تحديػػػػػػػد البريػػػػػػػد اإل إضػػػػػػػافةدعػػػػػػػكة جديدة/ -ج
 "كاتب" مف بند "الكظيفة"

لكتركنػي لمعضػك/تحديد "متػابع" مػف البريد اإل إضافةدعكة جديدة/ -ب
 بند "الكظيفة"

لكتركنػػػػػػػػػػػػػػي البريػػػػػػػػػػػػػػد اإل إضػػػػػػػػػػػػػػافةدعػػػػػػػػػػػػػػكة جديدة/ -د
 لمعضك/تحديد "مساىـ" مف بند "الكظيفة"

 يمكن حذف الموقع كاماًل من خالل:     -25

 أدكات/حذؼ المكقع. -ج إدارة/حذؼ المكقع. -أ

 عاـ/حذؼ المكقع. -د إعدادات/حذؼ المكقع. -ب

 : ممفات متنوعة في مكتبة الوسائط الخاصة بالموقع من خالل إدراج يمكن -26

 اختيار ممؼ/كسائط/أضؼ جديد/فتح. -ج كسائط/اختيار ممؼ/فتح. -أ

 كسائط/أضؼ جديد/اختيار ممؼ/فتح. -د أضؼ جديد/اختيار ممؼ/فتح. -ب

 من أجل:    تستخدم أيقونة  -27

 مشاىدة التغييرات التي أجريت عمى الصفحة. -ج عرض صفحة اإلعدادات.  -أ

مشػػػػػاىدة التغييػػػػػرات التػػػػػي أجريػػػػػت عمػػػػػى القائمػػػػػة  -د عرض كسائط المكقع. -ب
 الجانبية. 

 صورة في الصفحة من مكتبة الوسائط لمموقع من خالل:  إدراجيمكن  -28

في  إدراج/اختيار صكرة/أضؼ ممفات كسائط -ج في الصفحة/فتح إدراج/اختيار صكرة -أ
 الصفحة

 في الصفحة إدراج/اختيار صكرة/أضؼ صكرة -د في الصفحة إدراج/اختيار صكرة/تحرير -ب

 لحماية صفحة المتحان بكممة مرور نقوم بتحرير:   -29

 / تحديثمحمي بكممة مركر /التفاعؿ -ج / تحديثمحمي بكممة مركر /الظيكر -أ

 / تحديثمحمي بكممة مركر /الكضع -د / تحديثمحمي بكممة مركر /الحالة -ب

 مربع بحث في المربعات الجانبية نتبع التالي:   دراجإل -30

 مربع بحث /المربعات الجانبية/تخصيص -ج مربع بحث/المربعات الجانبية/قكائـ -أ

 مربع بحث /المربعات الجانبية/الخمفية -د مربع بحث /المربعات الجانبية/مظير -ب
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 تقويم )تاريخ( في المربعات الجانبية نتبع التالي:   دراجإل -31

 مربع تقكيـ/المربعات الجانبية/تخصيص -ج مربع تقكيـ/المربعات الجانبية/مظير -أ

 مربع تقكيـ/المربعات الجانبية/الخمفية -د مربع تقكيـ/المربعات الجانبية/قكائـ -ب

 مربع لحقوق النشر في المربعات الجانبية نتبع التالي:  دراجإل -32

 مربع نص/المربعات الجانبية/تخصيص -ج مربع معمكمات/المربعات الجانبية/ركابط -أ

 نص مربع/المربعات الجانبية/مظير -د مربع معمكمات /المربعات الجانبية/قكائـ -ب

 
 جدول اإلجابة: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  
                    

21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  31  32   
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 (5ممحق رقم )

 الصورة النيائية 

التعميمية الويب مواقع تصميم لميارات التقييم لبطاقة
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 تقييم  لمهارات تصميم مواقع الويب التطليميظالبطاقظ 

                       __________________________ اسم الطالبة:

 مستوى التقييم الميارات م البعد
 ضعيف متوسط كبيرة

1
ريره

وتح
وى 

محت
ء ال

شا
( ان

 

   محدد YouTubeكقت بدء التشغيؿ لمفيديك مف عمى  1

1 
مضمف عمى أحد صفحة  Google Driveيحتكم المكقع عمى ممؼ عرض تقديمي عبر 

 الكيب 

  

1 
مضمف عمى أحد صفحة  Google Driveعبر  Google يحتكم المكقع عمى مستند 

 الكيب

  

4 

مضمف عمى أحد  Google Driveعبر  Google يحتكم المكقع عمى ممؼ رسكمات 
 صفحة الكيب

  

5 

مضمف عمى أحد صفحة  Google Driveعبر  Google يحتكم المكقع عمى نمكذج 
 الكيب

  

6 

إعدادات العرض لممؼ العرض التقديمي مبلئمة  مف حيث )حجـ الشريحة، زمف العرض، 
 بدء العرض، إعادة تشغيمو(

  

2
نية
رو
لكت
م إ
قوي

ة ت
 أدا

ناء
( ب

 

7 
    مناسب Google Drive نكع المظير لنمكذج التقكيـ 

    عمى صكرة تركيسة Google Drive يحتكم نمكذج التقكيـ  8

9 
    عمى سؤاؿ مف نكع "خيارات متعددة" Google Drive يحتكم نمكذج التقكيـ 

11 
    عمى سؤاؿ مف نكع " اجابة قصيرة"  Google Drive يحتكم نمكذج التقكيـ 

     Google Drive يظير  شريط التقدـ في نمكذج التقكيـ  11

     Google Drive األسئمة ترتب عشكائيان في نمكذج التقكيـ  11

    مبلئمة لصفحة المكقع Google Drive أبعاد نمكذج التقكيـ  11
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3
لب
القا

ق 
سي
وتن

قع 
مو
ء ال

شا
( إن

 

14 
    قالب المكقع مبلئـ مف حيث احتكائو عمى قائمة جانبية 

15 
    إنشاؤهألكاف القالب مناسبة لخمفية المكقع المراد 

16 
    حجـ الخط مناسب لنصكص المكقع المراد إنشاؤه

17 
    صكرة تركيسة المكقع مناسبة ألبعاد القالب

4
ات
فح
لص

 وا
ات
وين
لتد
ء ا

شا
( إن

 

18 
    تحتكم صفحة المقاالت الرئيسية عمى تدكينة منشكرة

19 

التعداد  تنسيؽ نص التدكينة مبلئـ مف حيث )السماكة، المحاذاة، حجـ الخط، األلكاف،
 الرقمي كالنقطي، إدراج خط أفقي(

   

11 
    يحتكم المكقع عمى مجمكعة مف الصفحات الفرعية )أك عمى األقؿ كاحدة( 

11 

تنسيؽ نص الصفحة الفرعية مبلئـ مف حيث )السماكة، المحاذاة، حجـ الخط، األلكاف، 
 التعداد الرقمي كالنقطي، إدراج خط أفقي(

   

5
ات
داد
 إع

في
كم 

لتح
( ا

 
ات
فح
لص

ا
 

11 
    يسمح المكقع بنشر التعميقات عمى الصفحة 

11 
    يحتكم المكقع عمى ركابط فعالة داخؿ صفحات المكقع 

14 
    تنبثؽ الركابط في عبلمة تبكيب جديدة عند النقر عمى الركابط

15 
    تحتكم الصفحة الرئيسية عمى ركابط فعالة لمصفحات الفرعية لممكقع 

6
ط 
سائ

الو
ج 
إدرا

 )
ات
فح
لص

ل ا
داخ

 16 

)"العركض التقديمية، المستندات،  Google Driveتحتكم صفحات المكقع عمى ممفات 
 الرسكمات، النماذج"( مضمنة فييا

   

17 
    مضمف في صفحاتو YouTubeيحتكم المكقع عمى مقاطع 

18 
    يحتكم المكقع عمى صكرة مدرجة مف مكتبة الكسائط الخاصة بالمكقع 

    مف مكتبة الكسائط الخاصة بالمكقع PDFيحتكم المكقع عمى رابط لممؼ  19

    مف مكتبة الكسائط الخاصة بالمكقع MS. Wordيحتكم المكقع عمى رابط لممؼ  11

    مف مكتبة الكسائط الخاصة بالمكقع MS. PowerPointيحتكم المكقع عمى رابط لممؼ  11
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    في أحد صفحات المكقع Twitterيحتكم المكقع عمى تغريدة  11

    تحتكم صفحات المكقع عمى نمكذج مراسمة  11

7
فية

ضا
ة إ

رعي
ت ف

فحا
 ص

شاء
( إن

 

14 
يحتكم المكقع عمى مجمكعة مف الصفحات الفرعية لممحتكل التعميمي )أك عمى األقؿ 

 كاحدة( 

   

    يحتكم المكقع عمى صفحة "دليؿ االستخداـ" )كصفحة أساسية(  15

    لصفحة "دليؿ االستخداـ" في الصفحة  الرئيسيةيكجد رابط  16

    يحتكم المكقع عمى صفحة تقكيـ )اختبار لممحتكل التعميمي( )كصفحة أساسية( 17

    يحتكم المكقع عمى صفحة خريطة المكقع )كصفحة أساسية( 18

    يحتكم المكقع عمى صفحة لممراجع )كصفحة أساسية( 19

    لمتكاصؿ )كصفحة أساسية(يحتكم المكقع عمى صفحة  41

8
بية

جان
ت ال

ربعا
الم
ي 
م ف

حك
 الت

) 

    يحتكم المكقع عمى قائمة مخصصة تحتكم عمى صفحات المكقع في المربعات الجانبية 41

41 

يحتكم المكقع عمى قائمة مخصصة تحتكم عمى قائمة "مكاقع تعميمية إثرائية" في المربعات 
 الجانبية

   

41 

لعرض الكقت المتبقي لتسميـ نشاط  "milestone"يحتكم المكقع عمى مربع جانبي مف نكع 
 أك مشركع

   

44 
    يحتكم المكقع عمى مربع ألدكات التفاعؿ االجتماعي مع المعمـ في المربعات الجانبية

    يحتكم المكقع عمى مربع ألداة التفاعؿ بيف الطمبة في المربعات الجانبية 45

    يحتكم المكقع عمى مربع بحث  46

    يحتكم المكقع عمى تقكيـ  47

    يحتكم المكقع عمى مربع معمكمات االتصاؿ  48

    يحتكم المكقع عمى مربع لحقكؽ النشر  49
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 (2ممحق رقم )

 في اإللكترونية التعميمية البيئة معاييرل تقييم بطاقة
  اإللكترونية المشاريع استراتيجية ضوء
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 اإللكترونيةالمشاريع  استراتيجية ضوء في اإللكترونية معايير البيئة التعميمية
(https://webdesignskills.wordpress.com) 

 المعيار م
درجة توافر المعايير في 

 البيئة التعميمية

 صغيرة متوسطة كبيرة
 تربوية أوًل: معايير

    .تحقيقيا المطمكب األىداؼ الخاصة تعرض  .1
    .القياس بسيكلة اليدؼ يتميز  .2
    .لقياسيا ميارية جكانب عمى األىداؼ تشتمؿ  .3
    .يرتبط المحتكل التعميمي باألىداؼ التعميمية  .4
    .اإللكتركنيةالمشاريع  استراتيجيةيتكافؽ تنظيـ المحتكل مع   .5
    .بالدقة كالعمميةيتصؼ المحتكل   .6
    .ترتبط األنشطة التعميمية باألىداؼ السمككية لممحتكل  .7
    .تعمؿ األنشطة التعميمية بشكؿ متكامؿ لبناء مشاريع تعميمية  .8

9.  
إمكانية مشاركة األنشطة كبناء األفكار بيف  اإللكتركنية التعميمية البيئة تتيح

 .الطالبات
   

    .تغذية راجعة مرتبطة باألىداؼ التعميمية اإللكتركنية التعميمية البيئة تقدـ  .11
    .اإللكتركنية التعميمية البيئةنكع أساليب التقكيـ المستخدمة في تت  .11

  اإللكترونية المشاريع استراتيجيةب خاصةثانيًا: معايير 
    .أىداؼ كؿ مشركع اإللكتركنية التعميمية البيئة تعرض  .1

2.  
 المشاريع لتنفيذ خطة كضععمى المتعمـ  اإللكتركنية التعميمية البيئةتفرض 
 .محدد زمف كفؽ

   

3.  
المتعمميف عمى تحديد الغرض مف  اإللكتركنية التعميمية البيئةتساعد 

 المشركع.
   

https://webdesignskills.wordpress.com/
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    .الطمبة عمى تصميـ المشركع اإللكتركني التعميمي محتكلال يساعد  .4

5.  
إمكانية التشاكر بيف الطمبة لحؿ المشكبلت  اإللكتركنية التعميمية البيئة تكفر

 .أك لتطكير المشركع أثناء التنفيذ إلكتركنيان 

   

6.  
المعمـ عمى مراقبة سير العمؿ كمدل تقدـ  اإللكتركنية التعميمية البيئةتساعد 

 الطمبة عبر الكيب.

   

7.  
البلزمة  اإلرشاداتالمعمـ عمى تقديـ  اإللكتركنية التعميمية البيئةتساعد 

 لمطمبة عبر الكيب.

   

8.  
لممتعمميف إمكانية عرض ما قامكا بتنفيذه  اإللكتركنية التعميمية البيئةتكفر 

 مف مشاريع.
   

    لممعمـ إمكانية تقييـ مشاريع الطمبة. اإللكتركنية التعميمية البيئةتكفر   .9
  ثالثًا: معايير فنية

    .لمقراءة ككاضح كبير اإللكتركنية التعميمية البيئةفي  الخط حجـ  .1
     .المكقع لكف خمفية مع الخط لكف يتناسب  .2
    .الفرعية العناكيف عف يميزىا بحجـ الرئيسة العناكيف تظير  .3
    .كالعرض التحميؿ بسرعة اإللكتركنية التعميمية البيئةتتصؼ   .4
    .كالكضكح بالبساطة اإللكتركني التعميمي محتكلال  عرض يتصؼ  .5
    .منطقية بصكرة متتابعة الشرح عرض خطكات  .6
    .دليبلن الستخداـ المكقع اإللكتركنية التعميمية البيئةتكفر   .7
    .عمى مشاىد فيديك كاضحة كدقيقة اإللكتركنية التعميمية البيئةتحتكم   .8
    .بشكؿ صحيح اإللكتركنية التعميمية مبيئةتعمؿ جميع الركابط الفائقة ل  .9

    .الطمبة الذاتي تعمـ يدعـ مناسبان  عرضا اإللكتركنية التعميمية البيئةتكفر   .11
    .الميارة لتنفيذ المحاكي العرض اإللكتركنية التعميمية البيئةتكفر   .11
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 (1ممحق رقم )

 المعمم دليل
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 دليل المعمم

التعميمية  لتنمية ميارات تصميم مواقع الويب
لدى طالبات جامعة األقصى بغزة وفق 

 اإللكترونيةالمشاريع  استراتيجية

 
 إعداد الباحث

 عادؿ ناظر النحاؿ
 إشراف الدكتور
 مجدم عقؿ

 

 م6102
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 مقدمة

 أخي المعمم، أختي المعممة:

 تحية طيبة وبعد ،،،   
 طالبات لدل التعميمية الكيب مكاقع تصميـ تـ بناء ىذا الدليؿ ليكضح كيفية تنمية ميارات

، كذلؾ اإللكتركنية المشاريع ستراتيجيةال في مساؽ )مختبر برامج جاىزة( كفقان  بغزة األقصى جامعة
 العممية ىذه تعميمي(، حيث تتـ كيب )مكقع ببناء مشركع إلكتركني متكامؿ مف خبلؿ قياـ الطالبات

 أك لؤلدكار تحديدان  أك المعمـ مف إلكتركنيان  تكجييان  ذلؾ يتطمب كقد المتعمميف بيف إلكتركني بشكؿ
كاإلنتاج، كؿ ذلؾ بيدؼ تنمية ميارات تصميـ مكاقع الكيب  التخطيط لمكاقع أثناء عممية تمثيؿ

 التعميمية.

 كالمتسمسمة المنظمة الخطكات مف تعرؼ عمى أنيا: "مجمكعة اإللكتركنية المشاريع استراتيجيةف
 تصميـ معايير مف مجمكعة كفؽ محدد إلكتركني مشركع اجإنت أجؿ مف ؛مسبقان  ليا كالمخطط
 المطمكبة التعميمية لممياـ كتنفيذه المتعمـ نشاط عمى أساسي بشكؿ كتعتمد ،اإللكتركنية المشاريع

 مف المعمـ قبؿ مف إلكتركنيان  إرشادان  يتطمب كقد المتعمميف بيف متكامؿ إلكتركني بشكؿ كينفذىا منو،
 النيائي". المنتج إلى الكصكؿ أجؿ

من المعمم القيام باإلجراءات  اإللكترونيةالمشاريع  استراتيجيةوتتطمب عممية التدريس وفق 
 اآلتية:

 تحديد األىداؼ السمككية لكؿ مشركع. )في المكقع التدريبي( (2
 (Millstoneيضع خطة لتنفيذ المشركع في زمف محدد.)أداة  (3

 بتعريؼ أنفسيـ لزمبلئيـ.يطمب مف الطالبات الغرض مف المشركع كيقكمكف  (4

 البدء بتصميـ المشركع مف قبؿ الطالبات. (5
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التشاكر بيف الطالبات لحؿ المشكبلت التي تكاجييـ أك لتطكير المشركع أثناء التنفيذ  (6
 إلكتركنيان.)صفحة فيسبكؾ(

 عبر الكيب، كيقدـ ليـ اإلرشادات يراقب المعمـ سير العمؿ كتقدـ الطالبات (7
 مفات عبر البريد، كرسائؿ نماذج المراسمة في المكقع التدريبي(البلزمة.)المشاركة لمم

بعد االنتياء مف المشركع تعرض الطالبات ما قامكا بتنفيذه لكي يتـ التعميؽ عميو كتقييمو.  (8
 )التعميؽ داخؿ صفحاتيـ(

 :اإللكترونيةالمشاريع  استراتيجيةرشادات لمتدريس وفق ا  توجييات و 

 أوًل: قبل البدء بالتنفيذ:

 ديكؿ تعميمي.ك صياغة مخرجات التعمـ )األىداؼ السمككية( لكؿ م (1

جراءات المطمكبة مف الطالبات إلى مشاريع يتطمب تنفيذىا تحكيؿ كافة األنشطة كاإل (1
 إلكتركنيان.

ديكالت، كتضمينو ك )مكقع الكيب التعميمي( كتقسيمو إلى م اإللكتركنية التعميمية البيئةبناء  (1
 كالت كد مف عمؿ كافة الركابط كالمكاقع التي تـ إضافتيا.بالمحتكل اإللكتركني، 

تحديد نكع التفاعؿ اإللكتركني بيف الطالبات كالمحتكل، كفي ىذه الدراسة سيتـ استخداـ  (4
مكقع الكيب التعميمي كالذم يشتمؿ عمى قراءة نصكص مكتكبة، كاستخداـ دليؿ لمدراسة، 

ريب، كتطبيؽ نمكذج مراسمة مرتبط بالبريد كمشاىدة مقاطع فيديك، كالتعميؽ عمى صفحة التد
 اإللكتركني لممعمـ.

تحديد نكع التفاعؿ اإللكتركني بيف الطالبات أنفسيـ، كفي ىذه الدراسة سيتـ استخداـ صفحة  (5
 فيسبكؾ ك داة لمتفاعؿ بيف الطالبات.

نماذج  ـ استخداـتحديد نكع التفاعؿ اإللكتركني بيف الطالبات كالمعمـ، كفي ىذه الدراسة سيت (6
)مكقع الكيب التعميمي( حيث يعمؿ عمى  اإللكتركنيةالبيئة التعميمية كفره المراسمة كالذم ت

 إرساؿ رسالة إلى البريد اإللكتركني لممعمـ حكؿ مشركع الطالبة.
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كجياز  اإلنترنتالت كد مف تكافر كجاىزية كافة اإلمكانات مف أجيزة حاسكب، كاتصاؿ ب (7
 .LCDعرض رقمي 

 ء التنفيذ:ثانيًا: أثنا

التمييد: كذلؾ بتعريؼ الطالبات باألساليب المتبعة في تنفيذ كؿ مشركع مف خبلؿ المكديكؿ  (1
 التعميمي عبر مكقع الكيب التعميمي، كاالطبلع عمى دليؿ االستخداـ لمكقع الكيب التعميمي.

يظير المعمـ المكديكؿ األكؿ عبر مكقع الكيب التعميمي كيكجو الطالبات لمتفاعؿ مع  (1
 محتكياتو، عميو كتنفيذ أنشطتو.

 6يحدد المعمـ الكقت المسمكح بو إلنجاز المشركع المحدد في المكديكؿ التعميمي )بمعدؿ  (1
 أياـ لكؿ مشركع(.

االنتقاؿ إلى المكديكؿ التعميمي )مف صفحة الكيب التعميمية(، كيكضح المعمـ الميمات  (4
بيف الطالبات  -لطالبات كالمحتكلالتعميمية كطرؽ التفاعؿ الثبلثة اآلنؼ ذكرىا )بيف ا

 بيف الطالبات كالمعمـ(. -أنفسيـ

يتفاعؿ الطالبات مع المحتكل اإللكتركني،  كيتيح المعمـ ليـ التكاصؿ معو إلكتركنيان حكؿ  (5
 المياـ أك األنشطة الغامضة لتكضيحيا كذلؾ مف خبلؿ أداة التعميؽ عمى صفحة المكديكؿ.

ض مف خبلؿ صفحة الفيسبكؾ لمنقاش حكؿ المشكبلت يتفاعؿ الطالبات مع بعضيـ البع  (6
 التي كاجيتيـ كطرؽ التغمب عمييا، كذلؾ طرؽ تطكير المشركع المكمفيف بو.

البيئة كفره تيرسؿ الطالبات رسالة لممعمـ حكؿ المشركع مف خبلؿ نماذج المراسمة كالذم  (7
يعمؿ عمى إرساؿ رسالة  فيكديكؿ، ك )مكقع الكيب التعميمي( في كؿ م اإللكتركنيةالتعميمية 

 إلى البريد اإللكتركني الخاص بالمعمـ.

 ثالثًا: بعد التنفيذ:
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يتفحص المعمـ ما تـ إرسالو مف قبؿ الطالبات عبر نمكذج المراسمة اإللكتركني لمعرفة ما  (1
 تـ تنفيذه.

يتفحص المعمـ المشركع اإللكتركني لكؿ طالب لمت كد مف تطبيؽ ما تـ إرسالو عبر نمكذج  (1
 راسمة كالتعميؽ عمى المشركع.الم

بعد االنتياء مف المكديكؿ األكؿ، يظير المعمـ المكديكؿ الثاني كىكذا إلى أف ينتيي مف  (1
 ديكؿ.ك كافة المكديكالت كؿ عمى حسب الكقت المخصص لكؿ م

بعد االنتياء مف كافة المكديكالت، يظير المعمـ صفحة التقكيـ اإللكتركني لتقييـ الطالبات  (4
 االختبار المعرفي.باستخداـ 

 يقيـ المعمـ المشركع النيائي كامبلن باستخداـ بطاقة تقييـ المنتج في نياية الفصؿ. (5

 المشاريع ستراتيجيةل وفقاً  الويب مواقع الفترة الزمنية المخصصة إلنياء مشروع تصميم -
 :اإللكترونية

 ستستغرؽ ستة أسابيع دراسية بكاقع لقاء كاحد أسبكعيان.
 المحتوى:التفاعل مع  -

سيتـ التفاعؿ مع المحتكل التعميمي مف خبلؿ فيديك تعميمي مضمنة في صفحات المكديكؿ 
 ، كالنص المقركء.PDFإلى استخداـ دليؿ مصكر بصيغة  ضافةالتعميمي، باإل

 )تصميم المحتوى التعميمي(: Google Driveلخدمات  PDFكتاب إلكتروني بصيغة  -

 رابط الكتاب عمى المكقع: 
drive.pdf-google-aa8d7a8d985afd8aed8/d03/2016https://webdesignskills.files.wordpress.com/ 

 )صفحات الويب التعميمية(: wordpress.comلخدمات  PDFكتاب إلكتروني بصيغة  -

 رابط الكتاب عمى المكقع:
wordpress.pdf-aa8d7a8d985afd8aed8/d02/2016https://webdesignskills.files.wordpress.com/ 

 الموديولت عمى األسابيع:تقسيم   -
 كتحريره(. اإللكتركني المحتكل نشاءإ سيتـ تنفيذ المكديكؿ األكؿ )ميارةاألسبوع األول:  (1

إلكتركنية(  تقكيـ أداة بناء المكديكؿ الثاني )ميارة مف سيتـ تنفيذ كؿاألسبوع الثاني:  (1
 المحتكل(. ممفات تنظيـ كالمكديكؿ الثالث )ميارة

https://webdesignskills.files.wordpress.com/2016/03/d8aed8afd985d8a7d8aa-google-drive.pdf
https://webdesignskills.files.wordpress.com/2016/03/d8aed8afd985d8a7d8aa-google-drive.pdf
https://webdesignskills.files.wordpress.com/2016/02/d8aed8afd985d8a7d8aa-wordpress.pdf
https://webdesignskills.files.wordpress.com/2016/02/d8aed8afd985d8a7d8aa-wordpress.pdf


 

131 
 

 القالب(. كتنسيؽ المكقع إنشاء ـ تنفيذ المكديكؿ الرابع )ميارةسيتاألسبوع الثالث:  (1

كالصفحات(  التدكينات إنشاء مف المكديكؿ الخامس )ميارة سيتـ تنفيذ كؿاألسبوع الرابع:  (4
 الصفحات(. إعدادات في التحكـ كالمكديكؿ السادس )ميارة

 الصفحات(. داخؿ الكسائط إدراج سيتـ تنفيذ المكديكؿ السابع )ميارةاألسبوع الخامس:  (5

إضافية(  فرعية صفحات إنشاء مف المكديكؿ الثامف )ميارة سيتـ تنفيذ كؿاألسبوع السادس:  (6
الجانبية(. المربعات في التحكـ كالمكديكؿ التاسع )ميارة
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 وتحريره( المحتوى الموديول األول )إنشاء

 جراءات التنفيذيةاإل
 ( دور المعمم:4 ( دور الطالبة:6 ( دور المعمم توجيو الطالبات نحو:0
 فتح الصفحة الرئيسية 

https://webdesignskills.wordpress.com  

 كقراءة محتكياتيا.

 ."االنتقاؿ إلى صفحة "دليؿ االستخداـ 

  (كتحريره المحتكل إنشاء)االنتقاؿ إلى صفحة المكديكؿ األكؿ 
ىداؼ المراد تحقيقيا اتباع الخطكات المكضحة، بدءن بقراءة األك 

كانتياءن بمرساؿ ما تـ تنفيذه مف األنشطة مف خبلؿ نمكذج 
 المراسمة.

  الزمف المطمكب لمتنفيذ كىك )أسبكع( كيجب كضع خطة محددة
 ألىداؼ.لتنفيذ األنشطة كتحقيؽ ا

  مشاىدة محتكل الفيديك المصكر كالمضمف بالصفحة، كذلؾ تنزيؿ
نشطة، مف أجؿ تنفيذ األ PDFكقراءة الكتاب اإللكتركني مف نكع 

 رابط الكتاب

2016nskills.files.wordpress.com/https://webdesig

drive.pdf-google-aa8d7a8d985afd8aed8/d03/. 

  التشاكر فيما بينيـ في حاؿ تطمب األمر ذلؾ لحؿ مشكمة معينة أك
لتطكير جزء معيف كذلؾ بتكظيؼ صفحة الفيسبكؾ المضمنة في 

 مكقع الكيب.

 ف تعبئة نمكذج المراسمة في نياية الصفحة بعد تنفيذ األنشطة م
 أجؿ تحديد ما تـ تنفيذه مف أنشطة في الكقت المحدد.

 .فتح الصفحة الرئيسية كقراءة محتكياتيا 

 .فتح صفحة "دليؿ االستخداـ" كمشاىدة الفيديك المضمف في الصفحة 

  "كقراءة  (كتحريره المحتكل إنشاء)فتح صفحة "المكديكؿ األكؿ
 األىداؼ التعميمية.

  كقراءة الكتاب اإللكتركني.مشاىدة محتكل الفيديك المصكر 

 :البدء بتصميـ المشاريع المطمكبة كىي 

o  إنشاء بريد إلكتركني مف خبلؿ مكقعGmail. 

o مكقع عمى الحاسكب في مخزف جاىز فيديك تحميؿ YouTube ،
 رساؿ الرابط.ا  ك 

o عبر مختمفة ممفات إنشاء Google Drive (عركض مثؿ 
Google،مستندات التقديمية Google، رسكمات Googleنمكذج، 
Google) .كمشاركتيا مع المعمـ 

o تقديمي عرض استيراد (PowerPoint )مف الحاسكب عمى جاىز 
 .كمشاركتو مع المعمـ Google Drive خبلؿ

o لمستند التحرير مشاركة Googleخبلؿ مف آخريف أشخاص مع 
Google Drive .خاصة المعمـ 

o لممكقع الجانبية القائمة في التي الفيسبكؾ لصفحة إعجاب تنفيذ 
 مع الصفحة في تنفيذىا تـ التي إجراءات بناء المشركع كمناقشة
 زميبلتؾ.

  مراقبة سير العمؿ عبر البريد
 اإلرشاداتاإللكتركني كتقديـ 

 البلزمة.

  تقييـ ما تـ تنفيذه مف مشاريع بعد
انتياء الكقت المخصص مف 
خبلؿ ما يصمو مف خبلؿ نمكذج 

 المراسمة.

 مى ما تـ تعميقات ع إضافة
رساؿ مبلحظاتو لكؿ  تنفيذه، كا 
 طالبة حكؿ المشركع عبر البريد.

  بعد انتياء الكقت المخصص
يعمف المعمـ عبر صفحة 
الفيسبكؾ عف إظيار صفحة 

 المكديكؿ الثاني.

https://webdesignskills.wordpress.com/
https://webdesignskills.files.wordpress.com/2016/03/d8aed8afd985d8a7d8aa-google-drive.pdf
https://webdesignskills.files.wordpress.com/2016/03/d8aed8afd985d8a7d8aa-google-drive.pdf
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 إلكترونية( تقويم أداة الموديول الثاني )بناء

 جراءات التنفيذيةاإل
 ( دور المعمم:4 دور الطالبة:( 6 ( دور المعمم توجيو الطالبات نحو:0
 تباع كا (إلكتركنية تقكيـ أداة بناء) الثاني تفعيؿ صفحة المكديكؿ
ىداؼ المراد تحقيقيا كانتياءن لخطكات المكضحة، بدءن بقراءة األا

 بمرساؿ ما تـ تنفيذه مف األنشطة مف خبلؿ نمكذج المراسمة.

 ( كيجب كضع خطة م 8الزمف المطمكب لمتنفيذ كىك )حددة؛ أياـ
 لتنفيذ األنشطة كتحقيؽ األىداؼ.

  مشاىدة محتكل الفيديك المصكر كالمضمف بالصفحة، كذلؾ تنزيؿ
نشطة، مف أجؿ تنفيذ األ PDFكقراءة الكتاب اإللكتركني مف نكع 

 رابط الكتاب

2016https://webdesignskills.files.wordpress.com/

drive.pdf-google-aa8d7a8d985afd8aed8/d03/. 

  التشاكر فيما بينيـ في حاؿ تطمب األمر ذلؾ لحؿ مشكمة معينة أك
كذلؾ بتكظيؼ صفحة الفيسبكؾ المضمنة في  ،لتطكير جزء معيف

 مكقع الكيب.

 مف  ؛تعبئة نمكذج المراسمة في نياية الصفحة بعد تنفيذ األنشطة
 أجؿ تحديد ما تـ تنفيذه مف أنشطة في الكقت المحدد.

 كقراءة  (إلكتركنية تقكيـ أداة بناء) الثاني فتح صفحة المكديكؿ
 األىداؼ التعميمية.

 ىدة محتكل الفيديك المصكر كقراءة الكتاب اإللكتركني.مشا 

 :البدء بتصميـ المشاريع المطمكبة كىي 

o نمكذج إنشاء Google  دراجك  جابةإ) فيو متنكعة أسئمة ا 
 القائمة اختيار، مربعات متعددة، خيارات فقرة، قصيرة،
 .(المنسدلة

o نمكذج في لممستجيب مناسبة إعدادات تحديد Google مف 
 رد إرساؿ" رابط إظيار لممستجيب، رسالة إضافة)حيث
 .(آخر

o نمكذج نشر Google عبر Google Drive الكيب عمى 
رسالو التضميف ككد خبلؿ مف  بريد إلى كا 

an.alnahal@alaqsa.edu.ps 

  مراقبة سير العمؿ عبر البريد
 اإلرشاداتاإللكتركني كتقديـ 

 البلزمة.

  تقييـ ما تـ تنفيذه مف مشاريع
انتياء الكقت المخصص بعد 

مف خبلؿ ما يصمو مف خبلؿ 
 نمكذج المراسمة.

 تعميقات عمى ما تـ  إضافة
رساؿ مبلحظاتو لكؿ  تنفيذه، كا 
طالبة حكؿ المشركع عبر 

 البريد.

  بعد انتياء الكقت المخصص
يعمف المعمـ عبر صفحة 
الفيسبكؾ عف إظيار صفحة 

 المكديكؿ الثالث.
 

 

https://webdesignskills.files.wordpress.com/2016/03/d8aed8afd985d8a7d8aa-google-drive.pdf
https://webdesignskills.files.wordpress.com/2016/03/d8aed8afd985d8a7d8aa-google-drive.pdf
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 المحتوى( ممفات الموديول الثالث )تنظيم

 جراءات التنفيذيةاإل
 ( دور المعمم:4 ( دور الطالبة:6 ( دور المعمم توجيو الطالبات نحو:0
 تباع كا (المحتكل ممفات تنظيـ) الثالث تفعيؿ صفحة المكديكؿ
ىداؼ المراد تحقيقيا كانتياءن لخطكات المكضحة، بدءن بقراءة األا

 نمكذج المراسمة. بمرساؿ ما تـ تنفيذه مف األنشطة مف خبلؿ

 ( كيجب كضع خطة محددة لتنفيذ  6الزمف المطمكب لمتنفيذ كىك )أياـ
 األنشطة كتحقيؽ األىداؼ.

  مشاىدة محتكل الفيديك المصكر كالمضمف بالصفحة، مف أجؿ تنفيذ
 االنشطة.

  التشاكر فيما بينيـ في حاؿ تطمب األمر ذلؾ لحؿ مشكمة معينة أك
مربع التعميؽ المضمنة في صفحة  لتطكير جزء معيف كذلؾ بتكظيؼ

 المكديكؿ لمكقع الكيب.

  تعبئة نمكذج المراسمة في نياية الصفحة بعد تنفيذ األنشطة مف أجؿ
 تحديد ما تـ تنفيذه مف أنشطة في الكقت المحدد.

 كقراءة  (المحتكل ممفات تنظيـ) الثالث فتح صفحة المكديكؿ
 األىداؼ التعميمية.

  المصكر.مشاىدة محتكل الفيديك 

 :البدء بتصميـ المشاريع المطمكبة كىي 

o عبر مجمد إنشاء Google Drive 

o عبر المجمد في التحكـ Google Drive تغيير) حيث مف 
 مف Google Drive ممفات نقؿ كالمكف، االسـ

" النماذج الرسكمات، المستندات، التقديمية، العركض"
 .(بداخمو

o عبر مضغكط كممؼ المجمد تنزيؿ Google Drive. 

  مراقبة سير العمؿ عبر البريد
 اإلرشاداتاإللكتركني كتقديـ 

 البلزمة.

  تقييـ ما تـ تنفيذه مف مشاريع بعد
انتياء الكقت المخصص مف 
خبلؿ ما يصمو مف خبلؿ نمكذج 

 المراسمة.

 تعميقات عمى ما تـ  إضافة
رساؿ مبلحظاتو لكؿ  تنفيذه، كا 

 طالبة حكؿ المشركع.

  المخصص بعد انتياء الكقت
يعمف المعمـ عبر مربع التعميقات 
عف إظيار صفحة المكديكؿ 

 الرابع.
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 القالب( وتنسيق الموقع الموديول الرابع )إنشاء

 جراءات التنفيذيةاإل
 ( دور المعمم:4 ( دور الطالبة:6 ( دور المعمم توجيو الطالبات نحو:0
 تباع كا (القالب كتنسيؽ المكقع إنشاء) الرابع تفعيؿ صفحة المكديكؿ

ىداؼ المراد تحقيقيا كانتياءن الخطكات المكضحة، بدءن بقراءة األ
 بمرساؿ ما تـ تنفيذه مف األنشطة مف خبلؿ نمكذج المراسمة.

 ( كيجب كضع خطة محددة لتنفيذ  8الزمف المطمكب لمتنفيذ كىك )أياـ
 األنشطة كتحقيؽ األىداؼ.

 فحة، كذلؾ تنزيؿ مشاىدة محتكل الفيديك المصكر كالمضمف بالص
نشطة، مف أجؿ تنفيذ األ PDFكقراءة الكتاب اإللكتركني مف نكع 

رابط الكتاب 
/2016https://webdesignskills.files.wordpress.com/

wordpress.pdf-aa8d7a8d985afd8aed8/d02 

  التشاكر فيما بينيـ في حاؿ تطمب األمر ذلؾ لحؿ مشكمة معينة أك
لتطكير جزء معيف كذلؾ بتكظيؼ صفحة الفيسبكؾ المضمنة في 

 مكقع الكيب.

  تعبئة نمكذج المراسمة في نياية الصفحة بعد تنفيذ األنشطة مف أجؿ
 تحديد ما تـ تنفيذه مف أنشطة في الكقت المحدد.

  (القالب كتنسيؽ المكقع إنشاء) الرابع صفحة المكديكؿفتح 
 كقراءة األىداؼ التعميمية.

 .مشاىدة محتكل الفيديك المصكر كقراءة الكتاب اإللكتركني 

 :البدء بتصميـ المشاريع المطمكبة كىي 

o إنشاؤه تـ الذم اإللكتركني المكقع عنكاف كتابة. 

o بيةجان قائمة عمى يحتكم لممكقع مناسب قالب اختيار. 

o القالب كألكاف المكقع خمفية ألكاف تغيير. 

o القالب ألبعاد مناسبة تركيسة صكرة إضافة. 

  مراقبة سير العمؿ عبر الكيب
 البلزمة. اإلرشاداتكتقديـ 

  تقييـ ما تـ تنفيذه مف مشاريع بعد
انتياء الكقت المخصص مف 
خبلؿ ما يصمو مف خبلؿ نمكذج 

 المراسمة.

 تعميقات عمى ما تـ  إضافة
رساؿ مبلحظاتو لكؿ  تنفيذه، كا 
طالبة حكؿ المشركع عبر مربع 
التعميؽ في الصفحة التي تـ 

 إنشاؤىا.

  بعد انتياء الكقت المخصص
يعمف المعمـ عبر صفحة 
الفيسبكؾ عف إظيار صفحة 

 المكديكؿ الخامس.
 

 

https://webdesignskills.files.wordpress.com/2016/02/d8aed8afd985d8a7d8aa-wordpress.pdf
https://webdesignskills.files.wordpress.com/2016/02/d8aed8afd985d8a7d8aa-wordpress.pdf
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والصفحات( التدوينات الموديول الخامس )إنشاء  

 التنفيذيةجراءات اإل
 ( دور المعمم:4 ( دور الطالبة:6 ( دور المعمم توجيو الطالبات نحو:0
 تباع كا (التدكينات كالصفحات إنشاء) الخامس تفعيؿ صفحة المكديكؿ

ىداؼ المراد تحقيقيا كانتياءن بمرساؿ بدءن بقراءة األالخطكات المكضحة، 
 ما تـ تنفيذه مف األنشطة مف خبلؿ نمكذج المراسمة.

 ( كيجب كضع خطة محددة لتنفيذ  8الزمف المطمكب لمتنفيذ كىك )أياـ
 األنشطة كتحقيؽ األىداؼ.

  مشاىدة محتكل الفيديك المصكر كالمضمف بالصفحة، كذلؾ تنزيؿ
نشطة، رابط مف أجؿ تنفيذ األ PDFكقراءة الكتاب اإللكتركني مف نكع 

الكتاب 
02/2016https://webdesignskills.files.wordpress.com/

wordpress.pdf-aa8d7a8d985afd8aed8/d 

  التشاكر فيما بينيـ في حاؿ تطمب األمر ذلؾ لحؿ مشكمة معينة أك
في مكقع لتطكير جزء معيف كذلؾ بتكظيؼ صفحة الفيسبكؾ المضمنة 

 الكيب.

  تعبئة نمكذج المراسمة في نياية الصفحة بعد تنفيذ األنشطة مف أجؿ
 تحديد ما تـ تنفيذه مف أنشطة في الكقت المحدد.

 التدكينات  إنشاء) الخامس فتح صفحة المكديكؿ
 كقراءة األىداؼ التعميمية. (كالصفحات

  مشاىدة محتكل الفيديك المصكر كقراءة الكتاب
 اإللكتركني.

 بدء بتصميـ المشاريع المطمكبة كىي:ال 

o الرئيسية المقاالت صفحة عمى تدكينة نشر 
 .(الرئيسية الصفحة)

o  السماكة،) حيث مف التدكينة نص تنسيؽ 
 الرقمي التعداد األلكاف، الخط، حجـ المحاذاة،
 .(أفقي خط إدراج كالنقطي،

o  الفرعية الصفحات مف مجمكعة إنشاء. 

  مراقبة سير العمؿ عبر الكيب كتقديـ
 البلزمة. اإلرشادات

  تقييـ ما تـ تنفيذه مف مشاريع بعد انتياء
الكقت المخصص مف خبلؿ ما يصمو 

 مف خبلؿ نمكذج المراسمة.

 تعميقات عمى ما تـ تنفيذه،  إضافة
رساؿ مبلحظاتو لكؿ طالبة حكؿ  كا 
المشركع عبر مربع التعميؽ في الصفحة 

 التي تـ إنشاؤىا.

  بعد انتياء الكقت المخصص يعمف المعمـ
عبر صفحة الفيسبكؾ عف إظيار صفحة 

 المكديكؿ السادس.

 

 

https://webdesignskills.files.wordpress.com/2016/02/d8aed8afd985d8a7d8aa-wordpress.pdf
https://webdesignskills.files.wordpress.com/2016/02/d8aed8afd985d8a7d8aa-wordpress.pdf
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 الصفحات( إعدادات في الموديول السادس )التحكم

 التنفيذيةجراءات اإل
 ( دور المعمم:4 ( دور الطالبة:6 ( دور المعمم توجيو الطالبات نحو:0
 تباع كا (الصفحات إعدادات في التحكـ) السادس تفعيؿ صفحة المكديكؿ
ىداؼ المراد تحقيقيا كانتياءن بمرساؿ لخطكات المكضحة، بدءن بقراءة األا

 ما تـ تنفيذه مف األنشطة مف خبلؿ نمكذج المراسمة.

 ( كيجب كضع خطة محددة لتنفيذ  6الزمف المطمكب لمتنفيذ كىك )أياـ
 األنشطة كتحقيؽ األىداؼ.

  مف أجؿ تنفيذ  ؛كالمضمف بالصفحةمشاىدة محتكل الفيديك المصكر
  نشطة.األ

 أك  ،التشاكر فيما بينيـ في حاؿ تطمب األمر ذلؾ لحؿ مشكمة معينة
المضمنة في مكقع لتطكير جزء معيف كذلؾ بتكظيؼ صفحة الفيسبكؾ 

 الكيب.

 مف أجؿ  ؛تعبئة نمكذج المراسمة في نياية الصفحة بعد تنفيذ األنشطة
 تحديد ما تـ تنفيذه مف أنشطة في الكقت المحدد.

 في التحكـ) السادس فتح صفحة المكديكؿ 
 كقراءة األىداؼ التعميمية. (الصفحات إعدادات

  مشاىدة محتكل الفيديك المصكر كقراءة الكتاب
 اإللكتركني.

 :البدء بتصميـ المشاريع المطمكبة كىي 

o المكقع ضمف الفرعية الصفحات ترتيب. 

o  مف الفرعية لمصفحات النشر حالة تحديد 
 .(مسكدة مراجعة، منشكر،) حيث

o  حيث مف لمصفحات الظيكر حالة تحديد 
 .(خاص مركر، بكممة محمي عاـ،)

o  الصفحات عمى بعض لمتعميقات السماح. 

o  الصفحة داخؿ فعالة ركابط إدراج. 

o  الفرعية لمصفحات فعالة ركابط إدراج 
 .ةالرئيس الصفحات متف داخؿ

  مراقبة سير العمؿ عبر الكيب كتقديـ
 البلزمة. اإلرشادات

  تقييـ ما تـ تنفيذه مف مشاريع بعد
انتياء الكقت المخصص مف خبلؿ ما 

 يصمو مف خبلؿ نمكذج المراسمة.

 تعميقات عمى ما تـ تنفيذه،  إضافة
رساؿ مبلحظاتو لكؿ طالبة حكؿ  كا 
المشركع عبر مربع التعميؽ في 

 الصفحة التي تـ إنشاؤىا.

  بعد انتياء الكقت المخصص يعمف
المعمـ عبر صفحة الفيسبكؾ عف 

 إظيار صفحة المكديكؿ السابع.
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 الصفحات( داخل الوسائط إدراجالموديول السابع )

 التنفيذيةجراءات اإل
 ( دور المعمم:4 ( دور الطالبة:6 ( دور المعمم توجيو الطالبات نحو:0
 لخطكات تباع اكا (الصفحات داخؿ الكسائط إدراج) السابع تفعيؿ صفحة المكديكؿ

ىداؼ المراد تحقيقيا كانتياءن بمرساؿ ما تـ تنفيذه مف بقراءة األ ءن المكضحة، بد
 األنشطة مف خبلؿ نمكذج المراسمة.

 ( كيجب كضع خطة محددة لتنفيذ األنشطة  8الزمف المطمكب لمتنفيذ كىك )أياـ
 كتحقيؽ األىداؼ.

 نشطة.أجؿ تنفيذ األ مشاىدة محتكل الفيديك المصكر كالمضمف بالصفحة مف  

 لحؿ مشكمة معينة أك لتطكير جزء  ؛التشاكر فيما بينيـ في حاؿ تطمب األمر ذلؾ
 معيف كذلؾ بتكظيؼ صفحة الفيسبكؾ المضمنة في مكقع الكيب.

 مف أجؿ تحديد ما تـ  ؛تعبئة نمكذج المراسمة في نياية الصفحة بعد تنفيذ األنشطة
 تنفيذه مف أنشطة في الكقت المحدد.

 داخؿ الكسائط إدراج) السابع فتح صفحة المكديكؿ 
 ىداؼ التعميمية.كقراءة األ (الصفحات

  مشاىدة محتكل الفيديك المصكر كقراءة الكتاب
 اإللكتركني.

 :البدء بتصميـ المشاريع المطمكبة كىي 

o ممفات تضميف Google Drive "(العركض 
 ."(النماذج الرسكمات، المستندات، التقديمية،

o  مقاطع تضميف YouTube الصفحة في. 

o  الكسائط مكتبة مف الصفحة في صكرة إدراج 
 .لممكقع

o  لممؼ رابط إدراج PDF الكسائط مكتبة مف 
 .الصفحة في لممكقع

o  لممؼ رابط إدراج MS. Word مكتبة مف 
 .الصفحة في لممكقع الكسائط

o  لممؼ رابط إدراج MS. PowerPoint مف 
 .الصفحة في لممكقع الكسائط مكتبة

o  تغريدة إدراج Twitter الصفحة في. 

o  الصفحة داخؿ مراسمة نمكذج إدراج. 

  مراقبة سير العمؿ عبر الكيب كتقديـ
 البلزمة. اإلرشادات

  تقييـ ما تـ تنفيذه مف مشاريع بعد انتياء
الكقت المخصص مف خبلؿ ما يصمو مف 

 خبلؿ نمكذج المراسمة.

 رساؿ  إضافة تعميقات عمى ما تـ تنفيذه، كا 
مبلحظاتو لكؿ طالبة حكؿ المشركع عبر 

 اؤىا.مربع التعميؽ في الصفحة التي تـ إنش

  بعد انتياء الكقت المخصص يعمف المعمـ
عبر صفحة الفيسبكؾ عف إظيار صفحة 

 المكديكؿ الثامف.
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 إضافية( فرعية صفحات الموديول الثامن )إنشاء

 جراءات التنفيذيةاإل
 ( دور المعمم:4 ( دور الطالبة:6 ( دور المعمم توجيو الطالبات نحو:0
 تباع اك  (إضافية فرعية صفحات إنشاء) الثامف تفعيؿ صفحة المكديكؿ

ىداؼ المراد تحقيقيا كانتياءن بمرساؿ ما الخطكات المكضحة، بدءن بقراءة األ
 تـ تنفيذه مف األنشطة مف خبلؿ نمكذج المراسمة.

 ( كيجب كضع خطة محددة لتنفيذ  8الزمف المطمكب لمتنفيذ كىك )أياـ
 األنشطة كتحقيؽ األىداؼ.

 مف أجؿ تنفيذ  ؛كالمضمف بالصفحة مشاىدة محتكل الفيديك المصكر
  نشطة.األ

  التشاكر فيما بينيـ في حاؿ تطمب األمر ذلؾ لحؿ مشكمة معينة أك لتطكير
 كذلؾ بتكظيؼ صفحة الفيسبكؾ المضمنة في مكقع الكيب. ،جزء معيف

 مف أجؿ  ؛تعبئة نمكذج المراسمة في نياية الصفحة بعد تنفيذ األنشطة
 ة في الكقت المحدد.تحديد ما تـ تنفيذه مف أنشط

 فرعية صفحات إنشاء) الثامف فتح صفحة المكديكؿ 
 كقراءة األىداؼ التعميمية. (إضافية

  مشاىدة محتكل الفيديك المصكر كقراءة الكتاب
 اإللكتركني.

 :البدء بتصميـ المشاريع المطمكبة كىي 

o كصفحة) االستخداـ دليؿ صفحة إنشاء 
 .(أساسية

o  لممحتكل اختبار) امتحاف صفحة إنشاء 
 .(أساسية كصفحة( )التعميمي

o  كصفحة) المكقع خريطة صفحة إنشاء 
 .(أساسية

o  (أساسية كصفحة) لممراجع صفحة إنشاء. 

o  (أساسية كصفحة) لمتكاصؿ صفحة إنشاء. 

  مراقبة سير العمؿ عبر الكيب كتقديـ
 البلزمة. اإلرشادات

  تقييـ ما تـ تنفيذه مف مشاريع بعد انتياء
خبلؿ ما يصمو الكقت المخصص مف 

 مف خبلؿ نمكذج المراسمة.

 تعميقات عمى ما تـ تنفيذه،  إضافة
رساؿ مبلحظاتو لكؿ طالبة حكؿ  كا 
المشركع عبر مربع التعميؽ في الصفحة 

 التي تـ إنشاؤىا.

  بعد انتياء الكقت المخصص يعمف
المعمـ عبر صفحة الفيسبكؾ عف إظيار 

 صفحة المكديكؿ التاسع.

  



 

140 
 

 الجانبية( المربعات في )التحكمالموديول التاسع 

 جراءات التنفيذيةاإل
 ( دور المعمم:4 ( دور الطالبة:6 ( دور المعمم توجيو الطالبات نحو:0
 تباع اك  (الجانبية المربعات في التحكـ) التاسع تفعيؿ صفحة المكديكؿ

ىداؼ المراد تحقيقيا كانتياءن بمرساؿ ما لخطكات المكضحة، بدءن بقراءة األا
 تنفيذه مف األنشطة مف خبلؿ نمكذج المراسمة.تـ 

 ( كيجب كضع خطة محددة لتنفيذ  8الزمف المطمكب لمتنفيذ كىك )أياـ
 األنشطة كتحقيؽ األىداؼ.

 أجؿ تنفيذ  مف ؛مشاىدة محتكل الفيديك المصكر كالمضمف بالصفحة
  نشطة.األ

 تطكير التشاكر فيما بينيـ في حاؿ تطمب األمر ذلؾ لحؿ مشكمة معينة أك ل
 كذلؾ بتكظيؼ صفحة الفيسبكؾ المضمنة في مكقع الكيب. ،جزء معيف

 مف أجؿ تحديد  ؛تعبئة نمكذج المراسمة في نياية الصفحة بعد تنفيذ األنشطة
 ما تـ تنفيذه مف أنشطة في الكقت المحدد.

 (الجانبية المربعات في التحكـ) التاسع فتح صفحة المكديكؿ 
 كقراءة األىداؼ التعميمية.

 اىدة محتكل الفيديك المصكر كقراءة الكتاب اإللكتركني.مش 

 :البدء بتصميـ المشاريع المطمكبة كىي 

o في المكقع صفحات عمى تحتكم مخصصة قائمة إدراج 
 .الجانبية المربعات

o  مكاقع" قائمة عمى تحتكم مخصصة قائمة إدراج 
 .الجانبية المربعات في" إثرائية تعميمية

o  نشاط لتسميـ المتبقي الكقت لعرض جانبي مربع إدراج 
 .مشركع أك

o  في المعمـ مع االجتماعي التفاعؿ ألدكات مربع إدراج 
 .الجانبية المربعات

o  الجانبية المربعات في بحث مربع إدراج. 

o  الجانبية المربعات في تقكيـ إدراج. 

o  الجانبية المربعات في االتصاؿ معمكمات مربع إدراج. 

o  الجانبية المربعات في النشر لحقكؽ مربع إدراج. 

  مراقبة سير العمؿ عبر الكيب كتقديـ
 البلزمة. اإلرشادات

  تقييـ ما تـ تنفيذه مف مشاريع بعد انتياء
الكقت المخصص مف خبلؿ ما يصمو مف 

 خبلؿ نمكذج المراسمة.

 رساؿ  إضافة تعميقات عمى ما تـ تنفيذه، كا 
مبلحظاتو لكؿ طالبة حكؿ المشركع عبر 
 مربع التعميؽ في الصفحة التي تـ إنشاؤىا.

  بعد انتياء الكقت المخصص يعمف المعمـ
عبر صفحة الفيسبكؾ عف انتياء فترة 

 التطكير عمى صفحات الكيب.

  يطبؽ بطاقة تقييـ المنتج النيائي عمى مكاقع
 صة بالطالبات.الكيب الخا
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 (8ممحق رقم )

 قائمة

 الدراسة مجموعتي في الطالبات بمواقع
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 مواقع الطالبات في مجموعتي الدراسة

 

 

 

 

  

  

الضابطة المجموعةمواقع  مواقع المجموعة التجريبية  

https://hanadysaqer.wordpress.com/ https://ghaderkald.wordpress.com/ 

https://robortblog.wordpress.com/ https://yarafaleetblog.wordpress.com/ 

https://azzasayedgandeel.wordpress.com/  https://rewaaweb.wordpress.com/ 

https://eman316.wordpress.com/  https://rehamnaelblog.wordpress.com/ 

https://fidaahossam.wordpress.com/  https://ayshasultansite.wordpress.com/ 

https://example81876.wordpress.com/  https://hebeahmad.wordpress.com/ 

https://w1473.wordpress.com/  https://hayasamiblog.wordpress.com/ 

https://amanikhammash.wordpress.com/  http://walaaweb.wordpress.com/ 

https://khwlanaser.wordpress.com/  https://wafa165.wordpress.com/ 

http://abara1994.wordpress.com/  http://sama993.wordpress.com/ 

https://asra2016.wordpress.com/  

https://ghaderkald.wordpress.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
https://robortblog.wordpress.com/
https://yarafaleetblog.wordpress.com/
https://azzasayedgandeel.wordpress.com/
https://rewaaweb.wordpress.com/
https://eman316.wordpress.com/
https://rehamnaelblog.wordpress.com/
https://fidaahossam.wordpress.com/
https://ayshasultansite.wordpress.com/
https://example81876.wordpress.com/
https://hebeahmad.wordpress.com/
https://w1473.wordpress.com/
https://hayasamiblog.wordpress.com/
https://amanikhammash.wordpress.com/
http://walaaweb.wordpress.com/
https://khwlanaser.wordpress.com/
https://wafa165.wordpress.com/
http://abara1994.wordpress.com/
https://asra2016.wordpress.com/
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 (9) رقم ممحق

 قائمة

 باألىداف السموكية
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 وتحريره المحتوى إنشاء( 0اليدف العام: 
 الحاسكب في مخزف جاىز فيديك تحميؿ Gmail حساب إلى الدخكؿ تسجيؿ

 YouTube مكقع عمى
 عمى لمفيديك البدء كقت في التحكـ

YouTube 
 Google عبر مختمفة ممفات إنشاء

Drive (عركض مثؿ 

Google،مستندات التقديمية  

Google، رسكمات  Googleنمكذج،  

Google) 

 (PowerPoint) تقديمي عرض استيراد

 خبلؿ مف الحاسكب عمى جاىز

Google Drive 

 لممؼ مناسبة عرض إعدادات اختيار
 حجـ) حيث مف التقديمي العرض
 العرض، بدء العرض، زمف الشريحة،

 (تشغيمو إعادة

 ككد خبلؿ مف الكيب عمى Google Drive عبر التقديمي العرض ممؼ نشر
 التضميف

 

 إلكترونية تقويم أداة بناء( 6اليدف العام: 
  لنمكذج المناسب المظير اختيار

Google 

 Google  لنمكذج صكرة إضافة Google  لنمكذج عنكاف كتابة

  نمكذج في متنكعة أسئمة إدراج Google  لنمكذج قسـ إضافة

Google  خيارات فقرة، قصيرة، )اجابة 
 القائمة اختيار، مربعات متعددة،
 المنسدلة(

 مف Google  نمكذج أسئمة في التحكـ
 إلزامية نقميا، نسخيا، حذفيا،)حيث

 تمميح( نص اضافة اإلجابة،

 في لممستجيب مناسبة إعدادات اختيار
 اضافة)حيث مف Google  نمكذج
 إرساؿ“ رابط إظيار لممستجيب، رسالة
 الترتيب التقدـ، شريط إظيار ،”آخر رد

 النمكذج( معاينة لؤلسئمة، العشكائي

 Google عبر Google  نمكذج نشر Google  لنمكذج مناسبة أبعاد اختيار

Drive ككد خبلؿ مف الكيب عمى 
 التضميف

 المحتوى ممفات تنظيم( 4اليدف العام: 
 ممفات نقؿ كالمكف، االسـ تغيير) حيث مف Google Drive عبر المجمد في التحكـ Google Drive عبر مجمد نشاء

Google Drive بداخمو، ”النماذج الرسكمات، المستندات، التقديمية، العركض“ مف 
 مضغكط( كممؼ كتنزيمو حذفو،

 القالب وتنسيق الموقع إنشاء( 3 اليدف العام:
 Word حساب إلى الدخكؿ تسجيؿ

Press 

 عمى يحتكم لممكقع مناسب قالب اختيار
 ىيكمية مع كيتناسب جانبية قائمة

 عرض كاحتياجات الصفحة معمكمات
 لممستخدميف المعمكمات

 القالب كألكاف المكقع خمفية ألكاف تغيير

  ألبعاد مناسبة تركيسة صكرة إضافة لمتركيسة الخطكط إعدادات في التحكـ
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 الحجـ حيث مف لمقالب االساسي كالخط
 التنسيؽ كنكع

 القالب

 والصفحات التدوينات إنشاء( 5 اليدف العام:
 المقاالت صفحة عمى تدكينة نشر

 الرئيسية( الصفحة) الرئيسية

 حيث مف التدكينة نص تنسيؽ
 الخط، حجـ المحاذاة، السماكة،)

 إدراج كالنقطي، الرقمي التعداد األلكاف،
 التحرير شريط خبلؿ مف( أفقي خط

 الفرعية الصفحات مف مجمكعة إنشاء

 األلكاف، الخط، حجـ المحاذاة، السماكة،) حيث مف الفرعية الصفحة نص تحرير
 التحرير خبلؿ مف( أفقي خط إدراج كالنقطي، الرقمي التعداد

 

 الصفحات التحكم في إعدادات (6 اليدف العام:
 مف الفرعية لمصفحات النشر حالة تحديد
 مف( مسكدة مراجعة، منشكر،) حيث

 السريع التحرير خبلؿ

 حيث مف لمصفحات الظيكر حالة تحديد
 مف( خاص مركر، بكممة محمي عاـ،)

 التحرير خبلؿ

 إنشاؤىا تـ التي الصفحة حذؼ

 مف الصفحة عمى لمتعميقات السماح
 السريع التحرير خبلؿ

 يككف بحيث التعميؽ إعدادات تغيير
 لمجميع متاحان 

 الصفحة داخؿ فعالة ركابط إدراج

 عبلمة في الركابط فتح خاصية اختيار
 جديدة تبكيب

 الصفحات لرابط قصيرة كصمة تنفيذ
 الفرعية

 الفرعية لمصفحات فعالة ركابط إدراج
 الرئيسية الصفحات متف داخؿ

 كامبلن  المكقع حذؼ المكقع إلدارة آخريف أعضاء بمضافة المكقع إدارة في التحكـ
 الصفحات داخل الوسائط إدراج( 1 اليدف العام:

 خبلؿ مف YouTube مقاطع تضميف
 الصفحة في HTML نص

 الكسائط مكتبة في متنكعة ممفات إدراج
 لممكقع

 مكتبة مف الصفحة في صكرة إدراج
 لممكقع الكسائط

 مكتبة مف PDF لممؼ رابط إدراج
 الصفحة في لممكقع الكسائط

 مكتبة مف Word لممؼ رابط إدراج
 الصفحة في لممكقع الكسائط

 مف PowerPoint لممؼ رابط إدراج
 الصفحة في لممكقع الكسائط مكتبة

 الصفحة داخؿ مراسمة نمكذج إدراج الصفحة في Twitter تغريدة إدراج
 الراجعة( التغذية)

 عمى أجرية التي التغييرات مشاىدة
 الصفحة

 إضافية فرعية صفحات إنشاء( 8 اليدف العام:
 ”االستخداـ دليؿ“ لصفحة رابط إدراج

 الرئيسية الصفحة في

 لممحتكل اختبار) امتحاف صفحة إنشاء
 أساسية( كصفحة( )التعميمي

 مركر بكممة االمتحاف صفحة حماية

 كصفحة) المكقع خريطة صفحة إنشاء
 أساسية(

 كصفحة) لممراجع صفحة إنشاء
 أساسية(

 كصفحة) لمتكاصؿ صفحة إنشاء
 أساسية(

 الجانبية المربعات في التحكم( 9 اليدف العام:
 الكقت لعرض جانبي مربع إدراج عمى تحتكم مخصصة قائمة إدراج إثرائية" تعميمية مكاقع“ باسـ قائمة إنشاء
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 في ”إثرائية تعميمية مكاقع“ قائمة
 الجانبية المربعات

 مشركع أك نشاط لتسميـ المتبقي

 االجتماعي التفاعؿ ألدكات مربع إدراج
 الجانبية المربعات في المعمـ مع

 الطمبة مع التفاعؿ ألدكات مربع إدراج
 الجانبية المربعات في الزمبلء

 الجانبية المربعات في بحث مربع إدراج

 في االتصاؿ معمكمات مربع إدراج الجانبية المربعات في تقكيـ إدراج
 الجانبية المربعات

 المربعات في النشر لحقكؽ مربع إدراج
 الجانبية
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 (01ممحق رقم )

 اإللكترونية مجموعة من الصور لمبيئة التعميمية
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