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   درجات الْعلْم أُوتُوا والَّذين آمنوا منكُم الَّذين اللَّه يرفَعِ" 
اللَّها وبِم بِريخ لُونمتَع"  

   } 11:  اادلة {
  
  
  
  
  

انه ال يكتب االنسان كتابا إال قال في غده لو غير هذا لكان احسن ولو زيـد هـذا لكـان                      "
افضل ولوترك هذا لكان أجمل وهذا من اعظم العبر وهو دليل استيالء            يستحسن و لو قدم هذا لكان       

  "النقص على النفس البشرية
  )العماد األصفهاني(



 ب  

  اإلهـــداء
  

v  ولد ادمإلى منارة العلم وإمام العلماء سيد.  
 رسولنا الكريم محمد صلى اهللا عليه وسلم

v         ة والوفاء الى من كـان      نبع الحنان ورمز المحب   إلى الينبوع الذي ال يمل العطاء إلى
  .دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي 

 غاليةوالدتـــي ال
v     ألنعم بالراحة والهناء ولم يبخل بشيء من أجل دفعـي فـي             و كافح إلى من اجتهد 

 الى من احمل اسـمه  طريق النجاح الذي علمني أن أرتقي سلَّم الحياة بحكمة وصبر        
 بكل عز وافتخار

  والــــدي العزيــــز
 إلىوالعزة واإلباء الى من كانوا لي في كل خطوة سندا   من تحلوا باإلخاء والوفاءإلى

 .من حبهم يجري في عروقي،ويلهج بذكراهم فؤادي
  األحباء ـــيتي وأخواتإخو

v  إلى رفيقة دربي التي رافقتني روحا وجسدا الى التي وفرت لي سبل الراحة والهناء
 .بالصحة والعافيةألتفرغ لهذه الدراسة متعها اهللا 

 ونــي الحنــــزوجت
v      القلوب الطاهرة الى من قاسمتهم هـذه الرسـالة         إلى سندي وعزوتي في الحياة إلى

  )علي، يحيى، صهيب(طفولتهم البريئة وشاركتهم حقهم من وقت أبيهم 
 أبنــــائي األعـــزاء
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الشكـر والتقديـر
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الحمد هللا الموصوف بصفات الكمال والجمال والجالل المنزه عن العيوب والنقائص والمثال            

ـ      أكمل،حي ال يموت قيوم ال ينام وال ينبغي له ان ينام الحمد هللا الذي                اءه  لنا دينه وأجزل علينا عط

 ال اله إال اهللا وحـده  أن هدانا اهللا واشهد أنونعمه الحمد هللا الذي هدانا لإلسالم و ما كنا لنهتدي لوال   

   محمدا عبده ورسوله أما بعد،أنال شريك له واشهد 

   كَفَـرتُم  ولَـِئن  َألزِيـدنَّكُم  شَـكَرتُم  لَـِئن  تَـَأذَّن ربكُـم   وِإذْ:"انطالقاً مـن قولـه تعـالى   

حديث "(من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا: " وقوله صلى اهللا عليه وسلم )7: إبراهيم( "لَشَديد ن عذَابِيِإ

  . )صحيح صححه األلباني

فإنني أشكر اهللا سبحانه وتعالى الذي خلقني وهداني لإلسالم وأن جعلني من أمة خير األنام،               

  .كما أشكره على آالئه الكثيرة ونعمه العميمة

اقا للحق ال أملك إال أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى أسـتاذي الجليل؛معـالي       فإحق

وزير التربية والتعليم العالي السابق، وأسـتاذ المنـاهج          "األستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح عسقول     

ت الذي رعى هذه الدراسة وتعهدها بعنايته وقد تـشرف        " وطرق التدريس في الجامعة اإلسالمية بغزة     

الت والتوجيهـات المثمـرة والمراجعـة    يبإشرافه على هذه الدراسة؛ حيث لم يتوانى في تقديم التسه  

المستمرة لكل خطوة من خطوات الدراسة فجزاه اهللا عني كل خير وأسأل اهللا أن يمتعـه بالـصحة                  

  .والعافية

 محمـود محمـد    /الـدكتور  الكريم معالي    أستاذيكما أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى       

 لتفضله مناقشة هذه الدراسة اإلسالمية استاذ المناهج وتكنولوجيا التعليم المساعد بالجامعة  الرنتيـسي 

  .لتنال من فيض علمه وتوجيهاته البناءة فجزاه اهللا كل خير وأدام اهللا عليه لباسي الصحة والعافية



 د  

ـ فـؤاد   /الدكتوركما يطيب لي أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى معالي                  عيـاد  ماعيلإس

أستاذ المناهج وتكنولوجيا التعليم المشارك  بجامعة األقصى لتقبله مناقشة هذه الدراسة، وال شـك أن      

  .الدراسة ستزداد قيمة بعد اإلفادة من مالحظاته القيمة فجزاه اهللا عني خير الجزاء

جيـا   رئيس قسم تكنولوسعادة الدكتور سامح جميل العجرمـي كما أتوجه بجزيل الشكر إلى  

التعليم بجامعة األقصى على ما قدمه من تسهيالت إلتمام هذه الدراسة، ويسعدني أيـضاً أن أتوجـه           

 الذين حكموا أدوات الدراسة ولم يبخلوا علي بآرائهم الـسديدة           السادة المحكمين بخالص شكري إلى    

  .لكي يخرج هذا البحث إلى النور

 قـسم المنـاهج وتكنولوجيـا التعلـيم          في أساتذتي كما أتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى     

والـدكتور وائـل     األستاذ الدكتور حماد حسن أبو شاويش     بالجامعة اإلسالمية و إلى عمي العزيز       

الذين شجعوني  بوعطوان  أعالء   األستاذ  و  واألستاذ صالح موسى   ،والدكتور حسن مهدي  ،العاصي  

  .دت هذه الدراسةعلى إتمام هذه الدراسة ولم يبخلوا علي بالنصائح التي أفا

 ولكل من أسهم وعاون وشجع او استوقفني يوما و          االصدقاء والزمالء وال يفوتني أن أشكر     

سألني عن مسيرة هذه الدراسة طيلة فترة إنجازها ولم يتسع المجال لورود اسمه فلـيعلم أن مكانتـه           

  .في القلب محفوظة وشكري وتقديري سائر إليه فلهم مني جزيل الشكر والتقدير

لوالـدي   بعد اهللا الفضل فأتوجه بكل مشاعر الحب واالمتنان   فألسرتيوعرفاناً مني بالجميل    

أطال اهللا في عمرهما وأسعدهما اللذين علماني أن العلم من مفاتيح الدنيا واآلخرة فجـزاهم اهللا كـل           

 الذين قدموا لي كـل مـساعدة وشـملوني    لزوجتي وألخوتي وأخواتيخير، والشكر موصول أيضاً   

  . الذين كانوا لي عوناً في كل الظروفوألصهاري وأصدقائيبحبهم ورعايتهم 



 ه  

 في هذا ألذكر وإنني شكر،فانه لمن رحل عنا كل الوفاء لألحباء كان العرفان بالفضل وإذا

 شاكرا لها )الحساينة(شاويش  خديجة سليمان ابو/ المربية_ الطاهرة الكريمة أختيروح _المقام 

  تمر ودعاؤها المتواصل بأن يوفقني اهللا  اسكنها اهللا فسيح جناتهفضلها وتشجيعها المس

 اشكر الحضور الكرام الذين شرفوني بالحضور من اجـل مـساندتي             أن وأخيرا ال يفوتني    

  .                       فلهم جميعا جزيل الشكر والتقدير

  

  واهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل



 و  

  :ملخص الدراسة
  

اسة إلى بناء برنامج مقترح قائم على التصميم التعليمي لتنمية مهـارات تـصميم       هدفت الدر   
المقررات اإللكترونية وقياس أثره على تنمية مهارات تصميم المقررات اإللكترونية لـدى طالبـات              

  .تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى بغزة
  :وقد تحددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي

برنامج مقترح لتنمية مهارات تصميم المقررات اإللكترونية عبر الويب لـدى طالبـات             ما فاعلية   
  تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى؟
  :ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية

ما مهارات تصميم المقررات اإللكترونية عبر الويب الواجب تـوافر هـا لـدى طالبـات                 -1
  تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى؟

برنامج المقترح الذي ينمي مهارات تـصميم المقـررات اإللكترونيـة لـدى طالبـات         ما ال  -2
 تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى؟

بين درجات الطالبـات  ) α ≤ 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -3
 في التحصيل قبل تطبيق البرنامج المقترح، ودرجاتهن بعد التطبيق؟

بين درجات الطالبـات  ) α ≤ 0.05(ات داللة إحصائية عند مستوى داللة هل توجد فروق ذ -4
 في مهارات التصميم قبل تطبيق البرنامج المقترح ودرجاتهن بعد التطبيق؟

ما فاعلية البرنامج المقترح في تنمية مهارات تصميم المقررات اإللكترونية عبر الويب لدى              -5
 طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى؟

  
  :لإلجابة على أسئلة الدراسة قام الباحث ببناء أدوات الدراسة وهي عبارة عنو

قائمة بمهارات تصميم المقررات اإللكترونية وتحكيمها في ضوء نتائج الدراسة االستكشافية            -1
التحليل، والتصميم، وكتابة الـسيناريو     . (وذلك لتنمية مهارات تصميم المقررات اإللكترونية     

  )التعليمي
ثـم  لتصبح برنامجا مقترحـا     المحكمة   قائمة مهارات تصميم المقرات اإللكترونية       تم تحويل  -2

بنى الباحث اداتين وحكمهما و هما اختبار تحصيلي لقيـاس الجانـب المعرفـي لمهـارات          
تصميم المقررات االلكترونية وبطاقة مالحظة تقييم منتج لقياس الجانب االدائـي لمهـارات           

 .تصميم المقررات االلكترونية 



 ز  

وقد استخدم الباحث وفقاً لطبيعة الدراسة المنهج الوصفي في مرحلـة الدراسـة والتحليـل                -3
نموذج التـصميم التعليمـي العـام       باستخدام   األدوات    البرنامج و  ومرحلة التصميم في بناء   

ADDIE والمنهج التجريبي عند قياس البرنامج في مرحلة التقويم. 

طالبة مـن طالبـات تكنولوجيـا    ) 28(مكونة من البرنامج المقترح على عينة طبق الباحث    -4
 .التعليم بجامعة االقصى بغزة

طبق الباحث االختبار التحصيلي لقياس الجانب المعرفـي لمهـارات تـصميم المقـررات               -5
اإللكترونية التي تم تدريب الطالبات عليها من خالل البرنامج المقترح، وبلغ عـدد فقراتـه               

 .فقرة قلبياً و بعدياً) 40(

لباحث بطاقة مالحظة تقييم منتج لقياس الجانب األدائي لمهارات تـصميم المقـررات        طبق ا  -6
االلكترونية التي تم تدريب الطالبات عليها من خالل البرنامج المقترح، وبلغ عدد الفقـرات              

 .فقرة قبلياً و بعدياً) 20(

  
  :وأظهرت الدراسة النتائج التالية

ي ينص علـى وجـود فـروق ذات داللـة           رفض الفرض األول وقبول الفرض البديل الذ       -1
بين درجات الطالبات في التحصيل قبـل تطبيـق   ) α ≤ 0.05(إحصائية عند مستوى داللة 

  .البرنامج المقترح ودرجاتهن بعد التطبيق لصالح التطبيق البعدي
رفض الفرض الثاني وقبول الفرض البديل الذي ينص علـى وجـود فـروق ذات داللـة                  -2

بين درجات الطالبات في التصميم قبـل تطبيـق   ) α ≤ 0.05(ة احصائية عند مستوى دالل
 .البرنامج المقترح ودرجاتهن بعد التطبيق لصالح التطبيق البعدي

  
  :التوصيات التاليةوخلصت الدراسة الى 

تطبيق البرنامج المقترح على طلبة كليات التربية و مختـصي تكنولوجيـا التعلـيم لتنميـة             -1
  .ترونية لديهممهارات تصميم المقررات اإللك

فـي تـصميم البـرامج التدريبيـة والمقـررات          ) ADDIE(تطبيق نموذج التصميم العام      -2
 .اإللكترونية

 .السعي لتحويل المقررات التعليمية إلى مقررات إلكترونية -3

تثقيف األكاديميين بأهمية التعلم اإللكتروني والمقررات اإللكترونية ودورها في تحقيق التعلم            -4
 .الفعال

مساقات تُسمى التعلم اإللكتروني والتـصميم والمقـررات اإللكترونيـة للتعـرف       استحداث   -5
 .والتعامل مع مستحدثات التعلم اإللكتروني بكفاءة عالية



 ح  

  
  فهرس الموضوعات

  

  رقم الصفحة  الموضــــــــــــــــوع  

  اآليـــــة القرآنيـــــة  
 

  أ 
  اإلهـــــــــــداء  

 

  ب 
  شـــــكر وتقـــــدير  

 

  ج 
  ملخــــص الدراســــة   

 

  و 
  موضــوعاتالفهرســت   

 

  ح 
  فهرســــت الجــــداول  

 

  ل 
  فهرســــت األشــــكال  

 

  م 
  فهرســــت المالحــــق  

 

  ن 
ــصل األول  ــة : الفـ ــام للدراسـ ــار العـ   اإلطـ

 

  1-7  
ــة      مقدمــــــــــ

 

 2  
ــة     ــشكلة الدراســ   مــ

 

 5  
ــةوفــــر     ض الدراســ

 

 6  
ــة   ــداف الدراســ   أهــ

 

 6  
ــة     ــة الدراســ   أهميــ

 

 6  
ــة     ــدود الدراســ   حــ

 

 7  
  عينــــة الدراســــة   

  

  7  
ــصطلحات   ــة مـ    الدراسـ

 

 7  
ــاني   ــصل الث ــة   : الف ــري للدراس ــار النظ   اإلط

 

  8-106  
ــور األول   ــي : المحـ ــامج التعليمـ   البرنـ

 

 9  
   مفهــــوم البرنــــامج التعليمــــي-أوالً  

 

 9  
ــاً   ــوم -ثانيـ ــدريبيمفهـ ــامج التـ     البرنـ

 

 9  
   لتــدريب المعلمــين المبــادئ الرئيــسة -ثالثـاً   

 

 10  
  يب التـدريب  وأسـال  معايير اختيار طرق     -رابعاً  

 

 13  
   المهـــــارات التقنيـــــة-خامـــــساً  

 

 13  
      



 ط  

      
  رقم الصفحة  الموضــــــــــــــــوع  

ــاً   ــين   -سادس ــدريب المعلم ــرامج ت ــب ب    جوان
 

 14  
 االتجاهات الحديثة في إعـداد وتـدريب        -سابعاً  

ــة   ــاء الخدمـــ ــين أثنـــ    المعلمـــ
 

 
15  

   قبـل الخدمـة    تدريب الطالـب المعلـم     -ثامناً  
 

 16  
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  -:المقدمــة
ـ     الت الحيـاة، ولـيس   اال يخفى على أحد التقدم التكنولوجي الهائل والمتسارع في جميع مج

ا ميدان التربية والتعليم، مما تولد عن ذلك الكثير من المشاريع واألفكار والمصطلحات التـي               آخره
البيئـة  : تهدف إلى االستفادة من هذه التكنولوجيات في مجال التربية والتعليم، ومن هذه المصطلحات        

ـ اإلل، والجامعـات  أنظمـة إدارة الـتعلم   ة،  اإللكترونياالفتراضية، والمدارس والمختبرات     ة، كتروني
  .اإللكترونية، والتعلم اإللكترونيالمقررات 

ومواكبة للتطورات المتالحقة في هذا المجال كان واجباً على المهتمين بمجـال تكنولوجيـا                
التعليم والباحثين فيه استكشاف أهمية وفائدة هذه التكنولوجيات، وقد أثبت الواقع والدراسات النجاعة             

  .هذه التكنولوجيات في مجال التربية والتعليموالنجاح الباهرين التي حققته 

وفي ظل االحتكاك اليومي والمستمر بالتكنولوجيا والميكروتكنولوجي وأنظمـة المعلومـات             
والحواسيب وأجهزة االتصال بأجيالها وأشكالها وأنواعها مع ما تتيحه من إمكانـات هائلـة تفـوق                

معاً لنستفيد ويـستفيد منهـا      لتكنولوجيا وخدماتها    فإننا مطالبون باالستفادة من توظيف هذه ا       ؛الخيال
  .ا أكبر قدر ممكننناؤأب

وبما أن أبناءنا يتفاعلون مع هذه التكنولوجيا ولديهم التنور التكنولوجي والخبـرة باسـتخدام              
 والتعليم المفرد فـذلك     اإللكتروني وبما أن االتجاهات العالمية السائدة تتجه نحو التعلم          ،هذه األجهزة 

 من أهم   اإللكتروني أن التعلم    )1()2012(عي أيضاً أن نستفيد من خبرات اآلخرين، وأكد مهدي          يستد
مستحدثات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتي تمثل أولويـة فـي البحـث والتطـوير نظـراً             
للتطورات المتسارعة في الويب التي يعتمد عليها، ومراعاة للفروق الفردية والتغلب علـى مـشكلة               

بعد الزماني والمكاني وخطورة بعض المواد وصعوبة الحصول عليها وعدم تـوفر مختبـرات أو               ال
  . يساهم في حل هذه المشكالت بصورة فعالةاإللكترونيمعامل أو مكتبات مدرسية فإن التعلم 

وكما هو معلوم بأن االتجاه العالمي في مجال التربية يتجه نحو نظرية مضى عليهـا أكثـر                
، وحتى نصل إلى    )أن المعرفة تُبنى وال تنقل    ( النظرية المعرفية والتي من أهم أسسها        من قرن وهي  

بناء المعرفة بشكل مالئم ومحمود فال بد من أن يشارك التلميذ في هذا التعلم بشكل فعال حتى ينتقل                  
 يحـصل  ة المفيدة كما يريد وحسب قدراته العقلية، وأيضاً حتـى  اإللكترونيعبر الفضاءات والحدائق    

  .على التغذية الراجعة بشكل سريع وفي أي وقت

                                                
  .الخاص بالجمعیة األمریكیة لعلم النفس)   APA 6th(اتبع الباحث في التوثیق نظام ) 1(
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لهـا   اإللكترونيوبيئات التعلم   ة  اإللكترونيالمقررات  دراسات التربوية أن    وأكدت كثير من ال     
 في أذهان التالميذ مما يقلل مـن الهـدر       أثرهابقاء  دور فاعٌل وفائقٌ في إيصال المعلومات وبنائها و       

  .اتناالتربوي الذي تُعاني منه مؤسس

ومع انتقال دور المعلم من ملقن إلى موجه ومرشد ومدير للتفاعالت بينه وبين الطالب مـن          
ناحية وبين الطالب أنفسهم من ناحية أخرى، ورغم ذلك فإن واقع مدارسـنا وطالبنـا ومدرسـينا                 

جه نحو   وللقيام باإلصالح البد أن تت     ،بحاجة إلى كثير من اإلصالح ليس تشاؤماً ولكن هذا هو الواقع          
  .الوسائل، األساليب، المحتوى، التقويم واألهداف: جميع عناصر المنهج المعروفة وهي

 مختص تكنولوجيـا التعلـيم،     وه التطوير التي تستدعي    المحاورويرى الباحث أن من هذه        
سيربي أبناءنا وفلذات أكبادنا؛ لذا اتجه الباحـث         كما أنه    ،في المؤسسة التربوية  أهم عنصر   من  هو  و

و برنامج مقترح لتنمية مهارات تصميم مقرر إلكتروني عبر الويب لدى طالبات تكنولوجيا التعليم              نح
 للتعامل   المعلم لطالبل فالبد من اإلعداد الجيد      اإللكترونيبجامعة األقصى، وألن المستقبل هو للتعلم       

  .بشكل صحيح وحسب المعايير وبشكل فعال مع التكنولوجيا

ى أن التربية ليست بمعزل عن التعليم، هذا الميدان األهم في الميادين            وتجدر اإلشارة هنا إل   "  
التي تخدم المصلحة العامة باعتباره يساهم بشكل مباشر في بناء األجيـال ولـه دوره فـي تحديـد                 

  ).2003، عسقول(". مستقبل األمة

علـم وللبيئـة   فالبد من أن نُعد أبناءنا إلى حياة المستقبل ولن يكون ذلك إال بإعداد جيـد للم                
ولكي نجعل نظامنا التعليمي يواكب مجتمعات المعرفـة        : "بقوله) 2004( وأكد ذلك مازن     ،التعليمية

  ".والمعلوماتية، ليساهم هذا النظام ليس في أن يكون فقط مستهلكاً للمعلوماتية بل مصنعاً لها

ـ        ) 2002(وأشار الحصري      رات تمكنـه   إلى ضرورة إعداد المعلم الذي يمتلك مهارات وخب
من التعامل مع تحديات العصر وهذا األمر يتطلب التعرف على أهم مالمح تكنولوجيا التعليم والتعلم               

 والتمكن من استخدامه في المؤسسات التربوية بما يحقق التوجهات المتعلقة بإعداد أفراد              اإللكتروني
أن الـدمج بـين   ) "2005(قادرين على التعامل مع متغيرات هذا العصر، وكمـا بـين الـصعيدي            

الحاسوب واالتصاالت والبرمجيات ليس مجموعاً حسابياً، ولكنه له قدرة تضاعفية كبيرة في اإلنتاج             
  ".العلمي من حيث الكم والكيف

ومواكبةً للتطورات وتحقيقاً لحاجة أبناءنا الطالب في مدارسنا، وتماشـياً مـع االتجاهـات                
 يسعى الباحث عبـر     ؛ التي أثبتت فاعليته الكثير من الدراسات      اإللكترونيالعالمية الحديثة نحو التعلم     

 لدى طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعـة       ةاإللكترونيالمقررات  برنامج مقترح لتنمية مهارات تصميم      
  .األقصى
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ة هي إحدى المصطلحات التي ظهرت حديثاً فـي مجـال تكنولوجيـا       اإللكترونيوالمقررات    
نها تستخدم بشكل جماعي أو فردي أو لعـدد         إثر في ثبات أثر التعلم؛ حيث       التي لها بالغ األ   والتعليم  

ة هي محتوى ووعاء معرفي يحتوي على وسائط        اإللكترونيمتعلمين، والمقررات التعليمية    قليل من ال  
، وباسـتخدام بـرامج     )سمعية وبـصرية  (تعليمية تعددية تفاعلية تعتمد على حاستي السمع والبصر         

برامج المحاكاة أصبح باإلمكان تصميم مقررات تعليمية إلكترونية يـستفيد منهـا            الوسائط المتعددة و  
وتحميلها على موقـع لتـصبح      ) ةاإللكترونيالمقررات التعليمية   (المتعلم ويمكننا وضع هذه الملفات      

ة تتـيح   اإللكترونيمتاحة ألكبر عدد من المتعلمين وهي نموذج من نماذج التعلم الفردي، والمقررات             
متعددة يسهل الوصول إليها في أي وقـت وأي         السائط  وتدعيمها بالو م والمتعلم تخزين أعمالهم     للمعل

مكان مما يوسع انتشارها ويسهل فحصها وفهرستها وتصنيفها، وكذلك باإلمكـان تحـديث وتغييـر               
  .وإمكانية عرض المحتوى أكثر من مرة. ة بيسر وسهولةاإللكترونيمحتوى المقررات 

ة، ومنها رفع المستوى الثقـافي، وتـوفير   اإللكترونين وقفة مع أهداف المقررات والبد لنا م   
الجهد والوقت، وعناء البحث عن المعلومة، وتبادل الخبرات بين المعلمين، وتنويع أسـاليب التعلـيم        
والتعلم، وتشجيع الطالب على التعلم النشط، وتطوير المهارات التقنية لدى الطالب المعلمـين معـاً،     

 كمـا أكـدها     ومهمـة ة أهداف كثيرة    اإللكترونيفيز الطالب على اإلبداع والتنافس، وللمقررات       وتح
  :)2009(إسماعيل 

 .تساعد في تحقيق أهداف محددة مسبقاً ومخطط لها بعناية -1
تساعد كل متعلم في السير في تعلمه بالسرعة التي تناسب قدراته ومستوى تحصيله وتعطي               -2

 . المزيد من الوقت للتعلمللمتعلم البطيء في تعلمه
تجنب المتعلم ضعيف التحصيل الشعور بالنقص في حالة مقارنته بآخر متفوق ألنها ال تقوم               -3

 .على أساس مقارنة مستوى التعلم التحصيلي بمستوى متعلم آخر
ة العديد من الدراسات منها اإللكترونيوقد أكدت على أهمية تنمية مهارات تصميم المقررات 

، )2002(الفار ودراسة ، )2001 (Powelبويل ، ودراسة )Kang) 2001دراسة كانج 
، ودراسة )2012(عثمان  ، ودراسة) 2009(، ودراسة محمد )2008(ودراسة خليل 

  ).Mclachla) 2002ماكالشال 
 -:ة تمر بعدة مراحلاإللكتروني بناء المقررات  تصميم والجدير بالذكر أن عملية

  . جات المتعلمين من أجل تحديد احتيا:التحليل  -أ 
تحديد األهداف واقتراح األنشطة    ( تحديد التسلسل المنطقي للمادة التعليمية       :التصميم -ب  

 ). وكتابة السيناريوالراجعة  والتغذيةواألنشطة والتقويم واألساليب
 ة وبناء محتوى المادة التعليمية عن طريق وضع الخطط للمصادر المتوافر:التطوير -ج 
  . لية التعلم ومتابعتها وذلك بإجراء عم:التنفيذ  -د 
  .  لتقييم عملية التعلم وتُعاد الدورة بكاملها من أجل التطوير:التقييم  -ه 
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ة البد من متطلبات كثيرة منها أنه يحتاج إعدادها إلى          اإللكترونيومن أجل تصميم المقررات       
لمعلـم  وقت وجهد كبيرين، وتحتاج إلى خبير في منهج أسلوب النظم، وتحتاج إلى مجهود وافر من ا       

 وهذه كلها تحتاج إلى إمكانيات      - بصرية –لمتابعة كل متعلم على حدة ويتطلب إعدادها مواد سمعية          
تحتاج إلى ضرورة وضع خطة علمية مناسبة قبل البدء في التنفيـذ وتحتـاج إلـى                و ،مادية ومالية 

ذلـك للتوعيـة   ضرورة نشر الوعي العلمي لدى المعلم المتعلم وكل من يهمه أمر العملية التعليمية و       
  .بأهميتها التربوية مما يؤثر في خطط تصميمها وإعدادها وتنفيذها في العملية التعليمية

وحتى نتمكن من تصميمها البد من إجراء برامج تدريبية ألبنائنا في كليات التربية وخاصـة      
 بالـذكر   قسم تكنولوجيا التعليم وقد بدأت بعض وزارات التربية والتعليم في الدول العربية وأخـص             

ة لجميع المواد وجميع الدروس حيث      اإللكترونياألردن ودول الخليج ومصر بإنشاء مواقع للمقررات        
يمنح كل مدرسٍ وكل طالبٍ اسماً ورقم حسابٍ للدخول لهذه المواقع والتفاعل معهـا، ومـن أجـل                  

يد فلـذات أكبادنـا   تطوير واقعنا التربوي والتعليمي وخدمة منه لمجتمعه واعتقاداً بأن هذا العمل سيف     
  . هذا العنواناختار الباحث

  :مشكلة الدراسة
  -:تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي

ة عبر الويـب لـدى      اإللكترونيما فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات تصميم المقررات           
  طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى؟

  -:ةويتفرع منه األسئلة الفرعية التالي
ة عبر الويب الواجب توافرها لدى طالبات تكنولوجيـا         اإللكترونيما مهارات تصميم المقررات      -1

  التعليم بجامعة األقصى؟
ة عبر الويب لدى طالبات     اإللكترونيما البرنامج المقترح الذي ينمي مهارات تصميم المقررات          -2

 تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى؟

بين درجـات الطالبـات فـي    ) α ≤ 0.05(ية عند مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائ -3
 التحصيل قبل تطبيق البرنامج التدريبي ودرجاتهم بعد التطبيق؟

بين درجـات الطالبـات فـي    ) α ≤ 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -4
 التطبيق؟ بعد درجاتهم و التدريبي البرنامج تطبيق قبلمهارات التصميم 

ة عبر الويب لـدى     اإللكترونيبرنامج المقترح في تنمية مهارات تصميم المقررات        ما فاعلية ال   -5
 طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى؟
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  -:فروض الدراسة
بين درجـات الطالبـات فـي    ) α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1

 .يقالتحصيل قبل تطبيق البرنامج التدريبي ودرجاتهم بعد التطب

بين درجـات الطالبـات فـي    ) α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -2
 التطبيق بعد ودرجاتهم التدريبي البرنامج تطبيق قبل التكنولوجية المهاراتمهارات التصميم 

   -:أهداف الدراسة
   -:هدفت الدراسة الحالية إلى

ـ ميم المقررات تصميم وإنتاج وتجريب برنامج مقترح لتنمية مهارات تص    -1 ة لـدى  اإللكتروني
  . طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى

تحديد قائمة بمهارات تصميم المقررات التي يجب توافرها لدى طالبات تكنولوجيـا التعلـيم      -2
 .بجامعة األقصى

ة لـدى   اإللكترونيتحديد مدى فاعلية البرنامج المقترح في تنمية مهارات تصميم المقررات            -3
 .  نولوجيا التعليم بجامعة األقصىطالبات تك

بين درجات ) α ≤ 0.05(الوقوف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -4
 .الطالبات في  التحصيل قبل تطبيق البرنامج التدريبي ودرجاتهن بعد التطبيق

  -:أهمية الدراسة

  -:تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية
 .ة لدى طالبات تكنولوجيا التعليماإللكترونيررات مهارات تصميم المقتُنمي  -1
من الممكن أن تُسهم هذه الدراسة في تزويد طلبة تكنولوجيا التعليم بقدر مناسب مـن                -2

 .الثقافة التكنولوجية إلعدادهم للتعامل مع المتغيرات المتسارعة في العالم
لـى تطـوير خطـط      توعية القائمين على التعليم الجامعي وأقسام تكنولوجيا التعليم إ         -3

 والتكنولوجيـا   اإللكترونـي الـتعلم   وبرامج تكنولوجيا التعليم بما يتواءم مع تطـور         
 .الحديثة

للمساقات  اإللكترونيقد تساعد هذه الدراسة الجامعات الفلسطينية على تفعيل الجانب           -4
رونية وفي صورة مقـررات     ثرائية ووضعها في حقائب إلكت    واالختبارات والمواد اإل  

 .إلكترونية
في تصميم مواقـع    ) الجامعات والمدارس (قد تحث هذه الدراسة المؤسسات التربوية        -5

 . ة للطالب المتعلميناإللكترونيمتخصصة للمقررات 
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  -:حدود الدراسة
  -:اقتصرت  الدراسة على الحدود التالية

اقتصرت الدراسة على طالبات تكنولوجيا التعليم المستوى الثالث بجامعـة األقـصى             -1
  .لمساق التصميم التعليميالفصل الثاني والمسجالت ) 2013-2012(راسي لدللعام ا

ة وهي مهـارات    اإللكتروني اقتصرت الدراسة على بعض مهارات تصميم المقررات         -2
ة وفقًـأ لنمـوذج     اإللكترونيللمقررات  )  التعليمي ، وكتابة السيناريو  التحليل، والتصميم (
)ADDIE()2(.  

 فـي   )2013-2012(سي الثاني من العام الجامعي      تم تطبق الدراسة في الفصل الدرا      -3
  ).12أنظر ملحق رقم  (2013 مايو 14، حتى 2013 إبريل 28الفترة من 

  -:عينة الدراسة
طالبة من طالبات تكنولوجيـا التعلـيم بجامعـة األقـصى،           ) 28(تمثلت عينة الدراسة في     

  .لمسجالت لمادة التصميم التعليميوا
  -: إجرائياًتم تعريفها -مصطلحات الدراسة

  :البرنامج
هو مجموعة من األهداف والخبرات واإلجراءات واألنشطة المخططـة والمنظمـة والتـي              

ة القائمة على الويب لدى طالبـات تكنولوجيـا    اإللكترونيتهدف إلى تنمية مهارات تصميم المقررات       
  .التعليم بجامعة األقصى

  -:ة عبر الويباإللكترونيمهارات تصميم المقررات 
مجموعة من األداءات الكتابية والتطبيقية التي يجب أن تمتلكها طالبات تكنولوجيا التعليم            هي  

 بأقـل جهـد    القائم على الويـب اإللكترونيمن أجل مساعدتهن على إتقان إعداد خطة إنتاج المقرر  
  .ووقت ممكنين وتقاس بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة المتدربة

   -:اإللكترونيالمقرر 
مة تعليمية متكاملة تتضمن مجموعة من البيانات المتنوعة مدموجة فـي كـل موحـد            منظو  

لتخدم الموقف التعليمي والتربوي بكفاءة عالية، حيث يحتوي المقرر على أدوات اإلبحار والتفاعـل              
  .عبر الويب بشكل متزامن أو غير متزامن وينشر على منظومات إدارة المقررات عبر الشبكة

   -:ا التعليمطالبات تكنولوجي
الطالبات المسجالت في قسم تكنولوجيا التعليم المستوى الثالث بجامعة األقـصى واللـواتي             

  .ساعة دراسية على األقل) 65(أنهين 

                                                
(2) ADDIE: (Analysis , Design , Development, \implementation, Evaluation)  
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  ل الثانيـالفص
  ريــــــار النظـــــاإلط

  
  .البرامج التعليمية والتدريبيـة   : األولالمحور   •

  

تنميــة المهــارات  : المحــور الثــاني  •
  

ــو • ــثالمح ــتعلم : ر الثال ــيال   اإللكترون
  

ــالمقــررات : المحــور الرابــع •   ةاإللكتروني
  

ــامس • ــور الخ ــي: المح ــصميم التعليم   الت
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  الفصل الثاني

   البرنامج التعليمي-ولالمحور األ
  -: مفهوم البرنامج التعليمي-والًأ

ت فـإن   نظراً للتغيرات التي يشهدها المجتمع العالمي في عصر المعلومات وثورة االتصاال          
 لكـي تواكـب تلـك       ،تطوير برامج المؤسسات التعليميـة    الحاجة ماسة في هذا الوقت بالذات إلى        

 لذا فلقد تعالت الصيحات من هنا وهناك التي تطالب بإعادة النظر في محتـوى العمليـة                 ،المتغيرات
قـصوى مـن     بما يتيح للطالب في كل مستويات التعلـيم االسـتفادة ال           ، وأهدافها ووسائلها  ،التربوية

الوسائل واألدوات التكنولوجية المعاصرة في تحصيله الدراسي واكتساب المعارف والمهارات التـي            
   .)2003 اإلنترنت المؤتمر الدولي الثاني للتعليم من خالل( .تتفق مع طبيعة العصر الذي يعيشه

والحداثـة  أوصت كثير من المؤتمرات بأهمية البرامج التعليمية ألثرها الكبير في التطـوير             
  اليونـسكو  – ومن هذه المؤتمرات مؤتمر هافانا للتعليم العالي         ،وتلبية حاجات المجتمع وسوق العمل    

 ، والذي أكد على وجوب اتخاذ مواقف استباقية إزاء تحليل مجاالت وأشكال العمل الناشئة             ،)2012(
higher.www-.  المجتمع والتنبؤ بها لنتالفى البرامج التعليمية لمؤسسات التعليم العالي مع حاجات         

html.huseini-dr/Ib.gov.edu)  13أنظر ملحق رقم(  

 وع الخبرات التـي أعـدت بغـرض        ممج: " البرنامج بأنه   ) 14،  2004(ف شقير   وقد عر
واسـتخدام   إنتـاج     الطلبة المعلمين في   التعليم والتدريب بطريقة مترابطة، وذلك بهدف تنمية كفايات       

مت لتناسب عمليـة الـتعلم      ظِّالمواد التعليمية، وهو يقوم على مجموعة من الوحدات التعليمية التي نُ          
ن فيه جميع اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك الهدفالذاتي، حيث بي ."  

فر فيهـا   الخطة التي يجب عند تـصميمها أن تتـو        " بأنه  ) 16-15،  1987(كمب  وعرفه  
األهداف العامة، خصائص المتعلمين، األهداف التعليمية، محتوى المـادة         : العناصر الرئيسية التالية  

  .الدراسية، القياس القبلي، نشاطات التعلم والمصادر التعليمية، الخدمات التعليمية السائدة، التقويم

   -:تعريف البرنامج التدريبي -ثانياً

يبيان يحدد تفاصيل العمل الـالزم لـسد        " : امج التدريبي بأنه  البرن) 2002( ف الخطيب عر
  .  "حاجة تدريبية محددة في إطار زمني محدد وتكلفة تقديرية

مجموعة من الخبرات واإلجراءات واألنشطة المخططـة والمنظمـة    : " ويعرفه الباحث بأنه  
 ة  لـدى اإللكترونيمقررات  تصميم ال بوالهادفة إلى تنمية مجموعة من المهارات التكنولوجية المتعلقة         
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 بما يـساهم فـي تحـسين        اإللكترونيتطوير قدراتهن في مجال التعلم      تكنولوجيا التعليم و   مختصات
  .  "وتطوير العملية التعليمية

  -:بادئ الرئيسية لتدريب المعلمينالم-ثالثاً

طالب المعلمين  ة لتدريب وتنمية مهارات المعلمين والطالب       ي المبادئ الرئيس  يعرض الباحث 
جل توضح المعالم والمبادئ الرئيسة في تنميـة المهـارات وتطـوير الكفايـات              كليات التربية من أ   

  .التربوية بما يفيد العملية التربوية وبالتالي الواقع الذي نعيشه

تركز برامج تدريب المعلمين الحديثة على مجموعة من المبادئ األساسية ذكرها الخطيـب     
   -:لتاليكا) 32-27 : 2001(والخطيب 

  -:نموذج نظري للتدريب أو  اعتماد إطار-المبدأ األول

نمـوذج نظـري     أو   إن برنامج التدريب األكثر فاعلية هو الذي يرتكز على إطار نظـري           
لممارسـات  للتدريب له جذور من الحقائق التجريبية العتماده كإطار مرجعـي لتوجيـه النـشاط وا         

وتجريبية تؤكد على أن برنامج تـدريب المعلمـين الـذي    وهناك أدلة عملية   التدريبية في البرنامج،    
ج الذي يفتقر لمثـل هـذا   نموذجاً نظرياً للتدريب يكون أكثر كفاية وفعالية من البرنام أو يعتمد إطاراً 

  . لتدريبلالنظري اإلطار 

   -: وضوح وتحديد أهداف برنامج التدريب-المبدأ الثاني

لمتدربين من االستفادة من برنامج تدريب المعلمين       إن من أهم العوامل التي تمكن المعلمين ا       
أن تكون أهداف هذا البرنامج واضحة ومحددة وأن تكون مصاغة ما أمكن بلغة السلوك المتوقع عند                

  . وأن تحدد األداء الذي سيتقنه المتدرب بعد االنتهاء من البرنامج. المتدربين

   -: تلبية الحاجات المهنية للمتدربين-المبدأ الثالث

إن برنامج تدريب المعلمين القائم على تلبية الحاجات المهنية للمتدربين يجعلهـم يـشعرون              
 ويمكنهم من االضطالع بأدوارهم المهنية المقبلـة فـي          حياتهم العملية بأهمية هذا البرنامج بالنسبة ل    

  . المدارس التي يعملون فيها بكفاءة واقتدار

  -:ت في برنامج التدريب المرونة وتعدد االختيارا-المبدأ الرابع

إن برنامج تدريب المعلمين األكثر فعالية هو الذي يتصف بالمرونة مـن حيـث متطلبـات القبـول        
والمتطلبات الدراسية ومتطلبات التخرج، كما يتصف أيضاً بتنوع االختيارات المتاحة للمتدربين فيما            

  . ةيتعلق باختيار المساقات الدراسية والنشاطات التدريبية المتنوع
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  -: توجيه برنامج تدريب المعلمين نحو الكفايات التعليمية-المبدأ الخامس

من أبرز التجديدات التربوية في برامج تدريب المعلمين توجه هـذه البـرامج نحـو مبـدأ                 
 وحرص هذه البرامج على إكساب المتدربين مجموعة مـن المهـارات            ،الكفايات التعليمية األساسية  

  .  ليتمكن من االضطالع بدوره التعليمي بفاعلية،معلمالتعليمية المطلوبة لل

 أن يحقق برنامج تدريب المعلمين التطـابق والتوافـق بـين األفكـار النظريـة            -المبدأ السادس 
   -:والممارسات العملية

 ال بـد أن يراعـى فـي         ،من أجل أن تحقق برامج تدريب المعلمين أهدافها بفاعلية ونجاح         
 وبـين الممارسـات     ،وافق بين األفكار والنظريات المتعلقة بعملية التدريس      تنفيذها مبدأ التطابق والت   

والتطبيقات العملية في غرفة الصف، إن معيار الفعالية والنجاح لبرامج تدريب المعلمين يحدده مدى              
إجرائية يمكن مالحظتهـا فـي       أو   ممارسات أدائية  إلى   قدرة البرنامج على ترجمة األفكار النظرية     

  . بينسلوك المتدر

   -: استمرارية عملية تدريب المعلمين-المبدأ السابع

عملية تدريب المعلمين عملية مستمرة ال تتوقف بعد انتهاء المتدرب من برنامج التـدريب،              
عملية تدريب المعلمين على أساس أنها عمليـة مـستمرة تبـدأ             إلى   وبرامج التدريب الحديثة تنظر   

ياة المهنية، وجاء هذا المبدأ تماشياً مع التطورات االجتماعية         باإلعداد قبل الخدمة وتستمر طوال الح     
مـا يـستوجب أن     والعملية والتكنولوجية مع ما تستوجبه من تغيرات في دور المعلم في المدرسة م            

  . لمعلمين بالمهارات الضرورية التي تساعدهم على أداء أدوارهم الجديدةتزود برامج التدريب ل

   -:لبرنامج المتدربين من تحقيق ذواتهم أن يمكن ا-المبدأ الثامن

من الخصائص التي تتميز بها برامج تدريب المعلمين الجديدة هو إتاحتها الفرصة للمتدربين             
للمشاركة والتفاعل مع الموقف التعليمي التعلمي، والبرنامج التدريبي الذي يساعد على تحقيق ذوات             

ا عن ذواتهم األمر الذي يترتب عليه الرضا عن         المدربين يكون له األثر األكبر في شعورهم بالرض       
  .مهنتهم والشعور باالكتفاء

  -: استثمار برنامج تدريب المعلمين لنتائج البحوث والدراسات العلمية-المبدأ التاسع

برامج تدريب المعلمين الحديثة تعمل على تشجيع إجراءات الدراسـات والبحـوث العلميـة     
وصل إليها هذه الدراسات والبحوث من أجل إجراء التطـويرات          وتعمل على توظيف النتائج التي تت     

  . والتحسينات على هذه البرامج
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   -: استثمار تكنولوجيا التعليم-المبدأ العاشر

من مميزات برامج تدريب المعلمين هو االنتفاع بالوسائط التكنولوجية وتوظيفها في عمليات            
  . م المصغر واألجهزة واآلالت التعليمية المختلفةالتدريب مثل المختبرات اللغوية ومختبرات التعلي

   -: تفريد التعليم-المبدأ الحادي عشر

يجب أن تتيح برامج التدريب الفرصة كاملة لكل متدرب أن يتعلم وفـق قدراتـه الخاصـة                
اصة بما يتناسـب مـع ظروفـه    وحاجاته المتميزة وأن يتقدم في البرنامج التدريبي وفق سرعته الخ        

  .الخاصة

   -: اعتماد منهج التدريب المتعدد الوسائط-دأ الثاني عشرالمب

يرتبط مبدأ تفريد التعليم في برامج تدريب المعلمين بمبدأ اعتماد التدريب لمـنهج التـدريب               
فبرامج تدريب المعلمين الحديثة تعتمد على مجموعة من الوسائط فـي عمليـات             ،  المتعدد الوسائط 

 وتشمل باإلضافة لها المشاغل والندوات الدراسـية        ،اد المطبوعة التدريب، تبدأ هذه الوسائط من المو     
بما يتناسـب مـع     .. والتلفزيون التعليمي واإلذاعة التعليمية والبحوث اإلجرائية والتدريب الميداني         

الحاجات التدريبية للمتدربين وتتيح الفرصة للمتدربين اختيار نوع النشاط الذي يتوافق مـع ميـولهم        
  .وقدراتهم

 المـسؤولين والمهتمـين بالتـدريب       الباحث حسب ما تقدم وزارة التربية والتعليم و        ويدعو
جعل عملية التـدريب عمليـة       إلى   والعملية التعليمية وإعداد المعلم باألخذ بهذه المبادئ ألنها تهدف        

  .ذات نتائج فعالة أكبر على المتدرب وعلى المؤسسة والمجتمع بأسره

   -:وط ومواصفات نجاح تلك البرامج وتتمثل في التالي وذلك من خالل التركيز على شر

من حيث االستجابة لحاجاتهم المهنية وتحقيق      ) المعلم قبل وأثناء الخدمة   (االهتمام بالمتدربين    -1
  . أهداف التدريب والبحوث

 .يجب بناء البرامج التدريبية على أسس علمية قوية ونتائج الدراسات والبحوث -2
 . لبشرية ذات الخبرة لتنفيذ البرامج التدريبيةاالهتمام بحشد الكفاءات ا -3
تباع أفضل الطرق واالستراتيجيات في عملية التدريب بما يتناسب مع األهداف المرسـومة          ا -4

 . والموارد المتاحة
 اإلنترنـت   استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة بشكل يدعم عملية التـدريب، مثـل شـبكة             -5

 . اإللكتروني القصيرة والتعليم المتنقل والتدريب والسبورة التفاعلية والجوال والرسائل
 . تباع وسائل التقويم لتحديد مدى تقدم عملية التدريبا -6
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   -):128-126: 1995الخطيب والخطيب، (معايير اختيار طرق وأساليب التدريب  -رابعاً

  . االرتكاز على قوانين ومبادئ التعلم والتعليم -1
 . ات المتدربينمالئمة طرق وأساليب التدريب الحتياج -2
 ). صغيرة/ جماعات كبيرة(حجم المتدربين  -3
 . أماكن تواجد المتدربين -4
 . توفر اإلمكانات البشرية والكوادر الفنية المؤهلة للتدريب -5
 ). القاعات، األجهزة والمعدات وتهيئة الجو المناسب(توفير التسهيالت المادية للتدريب  -6
 ). لبرنامجميزانية تغطية نفقات ا(اإلمكانات المالية  -7
 . عامل الزمن المخصص والوقت المناسب للتدريب -8
 . االتجاهات السائدة لدى المتدربين -9

تباع معايير دقيقة في اختيار أسلوب وطريقة التدريب لضمان نجاح          ايرى الباحث ضرورة    و
أكبر لعملية التدريب وتقليل احتماالت اإلخفاق والفشل، لذا فإن طرق وأسـاليب التـدريب تختلـف                

تالف طبيعة البرامج التدريبية وطبيعة المتدربين بها وطبيعة القائمين على التدريب، ويمكـن أن              باخ
تتعدد الطرق واألساليب ضمن البرنامج الواحد، ويمكن اختيار طرق وأساليب التدريب المناسبة لكل             

  . موقف تدريب

  -:المهارات التقنية -خامساً

وسـالم  ) 125: 2004( والفـتالوي    ،)68 – 61: 2003(أورد كل من سالم وسـرايا       
  :الطالب المعلمين، وهيأهم المهارات التقنية الواجب اكتسابها من قبل  )260: 2004(

  . مهارات المجال المعرفي -
 . مهارات التصميم -
 . مهارات االختيار -
 . مهارات اإلنتاج -
 . مهارات االستخدام -
 . مهارات الحفظ والصيانة -
 . مهارات إدارة الموقف التعليمي -
 . مهارات التقويم -
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  -: جوانب برامج تدريب المعلمين-سادساً

  )22 : 2006عبيد، (: تتضمن برامج إعداد وتأهيل المعلمين ثالثة جوانب رئيسية هي

   -:جانب الثقافة العامة-1

وفيه يتم تزويد المعلم بمعلومات عامة في جوانب المعرفة اإلنسانية والطبيعية واالجتماعية،            
 على دراية بظروف مجتمعه، والتعرف على       نها، كما يهتم بتوسيع قدراته ويكون      بي وتوضيح التفاعل 

  . القضايا الهامة في فروع العلم المختلفة والطرق المستخدمة لدراستها

   -):األكاديمي(جانب اإلعداد التخصصي -2

اً إعدادهم إعـداد   إلى    بمجموعة من المواد الدراسية التي تهدف      ينتزويد المعلم  إلى   هدفوي
  .سيقومون بتدريسها مستقبالً أو المواد الدراسية التي يدرسونها أو جيداً في أساسيات المادة

   -):المهني(جانب اإلعداد التربوي -3

تزويد المعلم بالمعارف والمهارات التي سيستخدمها في المواقف التعليميـة الفعليـة            فيه يتم   
 المهنية ونحو التالميذ ويقدم له مقررات       اإليجابية، وتكوين االتجاهات    التي تواجهه في حياته العملية    

  . في التربية وطرق التدريس وعلم النفس وأساليب التقويم وتكنولوجيا التعليم

 مـن التربـويين   اً أن كثيـر   يالحظ الباحـث  لجوانب الثالثة سابقة الذكر     عرض ا من خالل   
لمام بكافة الجوانب التي تلزم إلعداد      والباحثين في المجال قد اتفقوا على هذه الجوانب بما تمثله من إ           

معلم قادر على القيام بدوره، ولكن الجوانب تختلف في أهميتها من فرد آلخر ومن مـادة تعليميـة                  
ألخرى، حيث أن المتعلم يهمه بالدرجة األولى مستوى المعلومات والخبرات والمهارات التي سوف             

ة المعلم وشخصية، مـع التأكيـد علـى أهميـة     يتحصل عليها من قبل المعلم ويهتم بدرجة أقل بثقاف 
  . الجوانب الشخصية والثقافية

أن  أن برامج تدريب وتأهيل المعلمين ومختصي تكنولوجيا التعليم ال بد مـن              ويرى الباحث 
،  وتصميم بيئـات الـتعلم االفتراضـية       ، وتصميم التعليم  ،اإللكترونيالجوانب المتعلقة بالتعلم    تنمي  

ة، ألن التصميم هو أحد المحاور والمرتكزات الرئيسة لتخـصص تكنولوجيـا            ياإللكترونوالمقررات  
ته التدريسية في وزارة    ا ومن خالل خبرة الباحث في برامج إعداد مختصي التكنولوجيا وخبر          التعلم  

  . التربية والتعليم، الحظ الباحث الضعف الشديد لدى مختصي تكنولوجيا التعليم في هذه الجوانب
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   -:جاهات الحديثة في إعداد وتدريب المعلميناالت -سابعاً

وصت الكثير من الدراسات بأهمية وضرورة تدريب المعلمين في أثناء الخدمة مثل دراسة             أ
، )2005(، وعبد المنعم    )2007(، والجبروني   )2007( الشاعر، و )2010(أحمدو،  )2012(عثمان  

  .)2009(وأبو سويرح 

 من االتجاهات والنماذج التربوية في إعداد المعلـم         برزت على المستوى العالمي الكثير    وقد  
والتي يجب اإلحاطة بها للبحث عن حلول للمشكالت التـي تعتـرض عمليـة تـدريب المعلمـين                  

  .واالستفادة منها لمواكبة التطور في أنظمة تدريب المعلمين الحديثة

  )52 :1996قرني،ال(و).138: 1990الجزار، (:وفيما يلي عرض موجز لهذه االتجاهات والنماذج

   -:النموذج التقليدي إلعداد المعلم -1
يقوم على أساس تزويد المعلمين بأساسيات المعرفة في التخصص على افتـراض أن مـن               

  . يعرف أساسيات تخصصه يمكن في ضوء خبرته الشخصية  واستعداداته أن ينقلها للمتعلمين
   -:النموذج المهني التقليدي -2

 إلـى مهـارات    دقيقاً للمهـارات الرئيـسية  نة تتطلب تحليالً  إلى التدريس على أنه مه     ينظر
ن عليها بواسطة خبراء تربويين حتى يصبح هؤالء المعلمون قادرين على           فرعية، ثم يتدرب المعلمو   

  . أداء هذه المهارات بصورة روتينية
  -:النموذج السلوكي إلعداد المعلمين -3

األداءات التـي تـرتبط بتحـصيل        أو   ويركز على تمكين المعلم من مجموعة من الكفايات       
  . التالميذ لألهداف المتوقعة وتكون قابلة للقياس والمالحظة

   -:النموذج الشخصي إلعداد المعلمين -4
يهتم باحترام المعلم كإنسان واحترام شخصيته والعمل على تحقيق ذاتـه وتـدعيم حريتـه               

على العالقات المتوازنة بين المعلـم      وإرادته وإعطاء عملية التعليم والتعلم صفة التفريد، مع التأكيد          
  . وتالميذه

   -:النموذج المنظومي -5
هذا النموذج ينظر لبرنامج إعداد المعلمين على أنه منظومة تتـألف مـن مجموعـة مـن                 
المدخالت تتمثل في األهداف والمحتوى وأساليب التدريس والبيئة ومخرجات علـى شـكل نتـائج               

غذية راجعة لتشير لمدى تقدم المنظومة وإجراء التعـديالت         وعمليات تتفاعل فيها جميع المكونات وت     
  . المناسبة

   -:النموذج األكاديمي -6
  . هذا النموذج بالتركيز على المحتوى كأساس للتدريس الجيدويعنى
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  -:نموذج البحث في التدريس -7
  . يركز هذا النموذج على ضرورة وجود القناعة الكاملة لمهنة التدريس وكل ما يتعلق بها

   -:ج الشراكةنموذ -8
   من قبل جميع الفئات المعنية بهيحرص هذا النموذج على ضرورة المشاركة في إعداد المعلم      

   -:نموذج إعداد المعلم على أساس الكفايات -9
  يهتم هذا النموذج بضرورة إعداد المعلم على أساس الكفايات التعليمية المرتبطة بدوره كمعلم       

   -: أساس المحاكاة ولعب األدوارج إعداد المعلم علىذنمو -10
يهتم هذا النموذج بضرورة إلمام الطالب المعلم بجميع المشاكل والمفاهيم وكيفية مواجهتهـا             

  . عن طريق الممارسة والتجربة الفعلية
الحظ من النماذج السابقة أنها على الرغم من وجود خالفات بينها إال أنها تالقـت فـي أن          ي

  : هي أن تحتوي على ثالثة جوانب رئيسة عملية إعداد المعلم يجب
  . الجانب التخصصي -
 . الجانب المهني -
 . الجانب الثقافي العام -

مما يوجب القيام باالستفادة من هذه النماذج بما يتوافق مع المادة التعليمية وخصائص المادة              
  . التعليمية واإلمكانيات المتوفرة والظروف المحيطة بعملية التعليم والتعلم

تأهيل الطالب المعلم والمعلـم وضـرورة تنظـيم         ى ل األهمية الكبر   سلف ذكره يتضح   ومما
التدريب واالهتمام به بشكل مستمر وفعال في كافة الجوانب والمجاالت حتـى نعـد معلـم يواجـه            

كمـا أن  . تحديات الحاضر والمستقبل ويكون لبنة بناء في المجتمع ويخرج ويربـي أجيـال األمـة         
  .لم يساعده على تنمية كفاءته بدرجة تمكنه من القيام بواجبهاإلعداد الجيد للمع

  ) المعلم قبل الخدمة( المعلم تدريب الطالب -ثامناً

 بتدريب الطالب المعلم في أثناء الخدمـة وتطـوير وتنميـة             أوصت  كثير من الدراسات   نإ
تربوية وللطالب  فضل خدمة في مجاله لمجتمعة وللمؤسسة ال      أ يستطيع أن يقدم     ىمهاراته وكفاياته حت  

وحتى يواكب التقدم والتطور المعرفي الهائل والمتالحق ومـن هـذه الدراسـات دراسـة دحـالن               
عبـد  و ،)2009(سويرح وأبو  ،)2009(العجرمي  و ،)2010(محمد  و ،)2011(كمفر  و ،)2012(

  ).2008(دوي بو ،)2009(عاشور و، )2009(عبد العاطي والعاطي 
لتدريب الميداني   بممارسة ا  مربية في جامعاتهم وعند السماح له     ب بكلية الت  أثناء دراسة الطال  
حد عاٍل مـن الكفـاءة    إلى وللوصول بطالب كلية التربية . الطالب المعلم والتربوي يسمى كل منهم ب    

وإحـداث  المهاري السليم والنمو المعرفي وتنمية المهارة لديهم ال بد من توفير الجو المناسب لنموهم   
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 متطلبـات   وتلبيـة  لديهم على مستوى المعرفة والسلوك والمهارات والقـيم         ا  تغيرات مرغوب فيه  
  .العصر وحاجات المجتمع وحاجاتهم 

  -):340، 1994المنعم،  األغا وعبد(أهداف تدريب المعلمين قبل الخدمة  -تاسعاً

إن الهدف األساسي والنهائي لبرامج تدريب المعلمين هو توفير معلم فعال قـادر علـى أن                
تعلم تالميذه ويوفر الجو المناسب لنموهم المتكامل، وإحداث تغييرات مرغوبة فـي سـلوكهم              ينظم  

أهداف أقل عمومية والتي تعتبر أهدافاً لتـدريب      إلى   هذا الهدف ال بد من ترجمته      إلى   ولكي نتوصل 
  .المعلمين

  -: وفيما يلي أهم هذه األهداف
تلك مجموعة متماسـكة مـن الكفايـات      أن يصبح كل متدرب معلماً كفؤاً ومتحمساً، بحيث يم         -1

نمو مطرد في حياته المسلكية وإكسابه مهارات عقلية ومسلكية          إلى   التدريسية األساسية تؤدي  
  . تمكنه من ترجمة قيمه على عمله كمعلم

 . أن يدرك احتياجات نمو التالميذ في المرحلة التي يتدرب فيها -2
 والتاريخية واالقتـصادية للمرحلـة التـي       أن يستوعب األسس الفلسفية والنفسية واالجتماعية      -3

 . يتدرب فيها
 . أن يدرك االحتياجات الثقافية واالجتماعية للمجتمع الذي يعيش فيه -4
أن يكون قادراً على إجراء دراسات وبحوث للتعرف علـى احتياجـات التالميـذ ودوافعهـم       -5

 . وميولهم
البيئية الـضرورية لـتعلم     ف  أن يكون قادراً على استيعاب الطرق واألساليب لمختلف المواق         -6

 .التالميذ
  أن يكون قادراً على تخطيط مناشـط وخبـرات لوحـدات دراسـية تـشجع علـى الـتعلم                    -7

 .اإلبداعي واالبتكاري
 . أن يتفهم العوامل التي تؤثر في عملية التعليم وكذلك في تطور المجتمع ونموه -8
 . أن يستطيع التعبير عن أفكاره بوضوح بكالم متزن وصحيح -9

 . كون قادراً على بناء مواد تعليمية مناسبة للتالميذأن ي -10
 . يةزمردراً على تنظيم تعلم تالميذه بطرق فردية وقاأن يكون  -11

تكنولوجيا التعلـيم وعلـم التـصميم       يع هذه األهداف هي من تخصص        أن جم  ويرى الباحث 
ـ   تنميـة مهـارات    ل تحقيق هذه األهداف في إطـار      التعليمي، وأن هذا البحث جاء من أج       يم صم ت

 ويتماشى مـع    وبالتالي البحث يتماشى مع هذه األهداف     . المرتكزة على الويب  ة  اإللكتروني المقررات



 18

من ضرورة تدريب المختصين والخبراء     ) 2007(بو شعبان   أ به دراسة االغا و    وأوصتما اقترحته   
  . لتحويل المناهج الفلسطينية الى مناهج الكترونية قائمة على الشبكة

إعداد برامج التدريب لطالب كلية التربية والمعلمين في مجال التصميم التعليمي           وقد أكد على    
  : ة كل مناإللكترونيوتصميم البيئات التفاعلية والمقررات 

)Burke, 1998 (و)Meyer, 2000 ( والجزار)(و) 2003Hanna, 2005 (و)Isman 
and Others , 2005 (  ومطـر)وكنـسارة  ،)2005( والعطـار  ،)2005(وخمـيس  ) 2005 

  والفقـي  ،)2008 ( وخليل ،)2008( والسالمي   ،)2008( والسكري   ،)2007(والحديدي  )  2005(
  ).2005( والصالح ،)2010 (السيدغزيل و و،)2010(وأحمد ) 2009(

ويؤكد على ضرورة تنمية مهارات وكفاءات مختصي تكنولوجيا التعليم بشكل خـاص فـي              
 ت كثيرة وعديدة ومن هذه الدراسات دراسـة كـل مـن           ة دراسا اإللكترونيمجال تصميم المقررات    

 ،)2001(الجـزار   و ،)2001(عطيـة   و،  )1998(حـسن    و ،)2000(الهادي   و ،)2010( الشاعر
  ). 2001(الحميد  عبدو

وأكد على ضرورة االستمرارية في التدريب وتنظيمه لدى مختص تكنولوجيا التعليم كل من             
ــشهدي  ــب ) mashhadi, 1998(الم ــيم ) Tripp, 1991(وتري ــة والتعل  ووزارة التربي

 & Muller 2003مولر وتـشانس،  و( ،)2005(الشرنوبي  و،)2005(طلبة  و،)2007(المصرية
Tshants,  (و )  ،ــشافيوس ــببر ولوتــ    )Casper & Lauchavius 2005كاســ

   ),Rose 2001روس، ( و),Spooner, F and Others 2007ســبونر وآخــرون،   (و
منـصور   و),Irlandson 2002إيزمـان،  ( و),Bremer & Others 2003بريمر وآخرون، (و
  ) ,Chen. J, & et al 2004تشن وآخرون، ( و)2011(ميخائيل  و)2007(طه  و،)2008(

 على هذه الدراسات عمل بتوصياتها بما يفيد دراسـته مـن حيـث              ونتيجة الطالع الباحث  
واالختبار وكيفية تحكيمها وبناء البرنامج     اختيار العينة  وكيفية تنظيم البرنامج وبناء قائمة المهارات          

  .وتنظيمه واختيار وتطبيق المعامالت اإلحصائية المناسبة
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   تنمية المهارات-المحور الثاني
  -:مفهوم المهارة-أوالً

يترك كثيـر   )2012اليونسكو، (ورد في التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع الذي تصدره        
 المدارس دون اكتساب المهارات التي يحتـاجون        -المحرومين منهم والسيما  -من الشباب في العالم     

وكما تحول هذه اإلخفاقات فـي التعلـيم        . إليها لالزدهار في المجتمع والحصول على وظائف الئقة       
دون تحقيق طموحات الشباب، فإنها تعرض للخطر النمو االقتصادي المنصف والتالحم االجتماعي،            

 . لمنافع الممكنة لسكانها من الشباب الذين تنمو أعدادهموتمنع بلداناً كثيرة من جني ا

ــع  ــيم للجمي ــر العــالمي لرصــد التعل ــة )2012(ويعنــى التقري ــالنظر فــي الكيفي    ب
  التي يمكن أن تسهم بموجبها البرامج الخاصة بتنميـة المهـارات فـي تحـسين فـرص الـشباب                   

ــضل       ــاة أف ــع بحي ــة والتمت ــائف الئق ــى وظ ــصول عل ــي الح ــى  .ف ــوفر عل مت
http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/leading-the-international-

agenda/efareport/reports/2012-skills/ 2013مايو 28تمت الزيارة  

ضرب من األداء تعلم الفرد أن يقوم به بسهولة وكفـاءة ودقـة مـع               "  عرفه المهارة أنها  وت
  .)25: 2003الفتالوي، ( "ياً أو اجتماعياً أو حركياًاقتصاد في الوقت والجهد سواء أكان األداء عقل

األداء السهل الدقيق القائم علـى الفهـم    "بأنها  المهارة  ) 49: 1999(ويعرف اللقاني والجمل      
  ".لما يتعلمه اإلنسان حركياً وعقلياً مع توفير الوقت والجهد والتكاليف

 تعلم لعمليـة التحليـل والتـصميم      جراء الم إمكانية  إنها  أويقصد بها الباحث في هذا البحث         
) بعـدي / قبلـي (بار معرفـي    تة، وتقاس في هذا البحث من خالل اخ       اإللكتروني التعليمي للمقررات 
  .لقياس الجانب األدائي) بعدي/قبلي (بطاقة تقييم منتجللجانب المعرفي و

  -:)وجيةالتربة التكنول( تنمية مهارات طلبة برنامج التكنولوجيا وأساليب تدريسها -ثانياً

ن السعي لتنمية مهارات مختصي تكنولوجيـا التعلـيم تنبـع مـن التحـديات المتالحقـة                 إ  
والتطورات التي يواجهها المختصون والعاملون في مجال تكنولوجيـا التعلـيم، حيـث النظريـات               

 طالع الدائم والمستمر على   حتم على المختصين بالمجال إلى اال     التربوية واألجهزة والنظم المتعددة ت    
أحدث التقنيات وآخر التطورات لعلهم يجدوا حلوالً للمشكالت التي يعاني منها المتعلم والمعلم أولياء              
األمور واإلدارات التعليمية على حد سواء وكذلك أن يساهموا فـي رفـع مـستوى األداء المهنـي                

  .والمعرفي والقيمي لعناصر العملية التعليمية

http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/leading-the-international
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سساتنا التعليمية يتطلـب تطـويراً وتنميـةً لمهـارات          التوظيف الناجح للتكنولوجيا في مؤ    و  
 وهذا يتطلب إحداث تغيـرات      ،المستخدمين لهذه التكنولوجيا وأهم عنصر في المستخدمين هو المعلم        

هائلة وجذرية في نظم وبرامج تأهيل المعلمين قبل وأثناء الخدمة، كما ال بد من تعـديل وإصـالح                  
  .م مهنياًالسياسات التعليمية عند إعداد المتعل

كما البد من تعديل وإصالح السياسات التعليمية عند إعداد المعلم مهنياً، وللمعلم أثر كبيـر                  
 واالتصاالت  ،في الطالب فمن خالل توجيهه لطالبه نحو استخدامهم لتكنولوجيا الحاسوب والشبكات          

ومـن المالحـظ أن   وتكليفه لهم بالبحث عن بعض القضايا يحثهم على االستفادة المثلى من الشبكات  
األجيال الصاعدة لديها خبرة جيدة في استخدام هذه التكنولوجيا وخاصة طالب المدارس األساسـية              

.  في البالد  اإللكترونيالتعلم  وهذا يساعد كثيراً في التنظير لتوظيف وتأسيس مبادئ         . العليا والثانوية 
ة واالستفادة من تكنولوجيـا     لكترونياإل والمقررات   اإللكترونيوقد اتجهت كثير من الدول نحو التعلم        

  .االتصاالت في مجال التعليم والتعلم

وقد أوصت كثير من الدراسات بضرورة االهتمام بتنمية مهارات مختصي التكنولوجيا فـي               
: 2008سالمة عبد العظيم وأشواق عبد الجليل،       ( ومن هذه الدراسات دراسة      اإللكترونيالتعلم  مجال  
ورات تدريبية لتدريب المعلمين في أثناء الخدمة على مهارات التفاعـل           وضرورة عقد د  ) 456-58

 بمـا  اإللكترونـي ة والمحتوى اإللكتروني وكذلك على إعداد المقررات   اإللكترونيمع منظومة التعلم    
  .ةاإللكترونييتوافق مع خصائص البيئة 

ـ  ) Papa Stergiou )2006 :600-604وقد أكد بابا ستيرجو،    ة عـن  في دراسـة تحليلي
  :دارتها في مؤسسات التعليم العالي التاليإمنظومات وة اإللكترونيالمقررات 

إن الطالب راضون عن تجاربهم على اإلنترنت، واتجاهاتهم موجبة نحو التعلم القائم علـى               •
التي تُسهم بـشكل كبيـر فـي تطـوير          ) CMS(ة  اإللكترونياستخدام نظم إدارة المقررات     
.  بالرغم من أن إداراتها تشكل بصورة دالة صـعوبات للمعلـم  مهارات التفكير لدى الطالب 

  .وكذلك تحسن تحصلهم الدراسي مهاراتهم في تكنولوجيا المعلومات
إن أعضاء هيئة التدريس في الكليات بحاجة إلى دعـم وخاصـة فيمـا يتعلـق بتطـوير                   •

ـ              ر استراتيجيات تعليمية متمركزة حول المتعلم تـستخدم أدوات المالحظـة والوصـول عب
 .ةاإللكترونياإلنترنت وأنظمة إدارة المقررات 

 من واقع تجربته كمدرس في مجال التعليم أنه يجب تنمية مهارات مختـصي              ويرى الباحث 
 في فلـسطين حتـى ال نكـون         اإللكترونيالتعلم  تكنولوجيا التعليم لتأسيس نواة صلبة يرتكز عليها        

  .مستهلكين للمعرفة بل صناعها وروادها
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إلى أن من أهم العقبات والمصاعب التي تواجـه مجـال           ) 229: 2005(رقاوي  وأشار الش   
  .اإللكتروني مشكلة إعداد تدريب المعلمين على مهارات التعليم والتعلم اإللكترونيالتعلم 

 جداً ما زالت تختبـر آثـار المحتـوى والمنـصات     نادرةأن دراسات ف وحسب علم الباحث    
التنظيـر   وإن   ،على عمليات التعلـيم والـتعلم     حة بشكل مجاني    المتاالمفتوحة المصدر   والمنظومات  

 المعرفـي فـي المؤسـسة التربويـة         التنظيرو وتطوير وتنمية مهارات التصميم،      اإللكترونيللتعلم  
ـ  إلالى تحويل مناهجنا الى بيئات تعلم        يدفعالمجال   هذا في   والبحثية فعـال   ة بـشكل صممكترونية م

  . في تطوير وتفعيل مدرسة المستقبلىاألولومجاني وذلك يعتبر الخطوة 

بضرورة إنـشاء مـستودع للوحـدات الرقميـة         ) 321-320: 2005(كما أوصت الطباخ      
  . وإدارتهاإللكترونية بحيث يمكن توظيفها في تصميم المحتوى اإللكترونيوالمقررات 

مـن المعلمـين    %) 5(أن نسبة قليلة جداً تقـدر بــ         ) 106-105: 2008(يؤكد عزمي   و  
 في ممارسـاتها ومـع األدوات الـسهلة والبـسيطة لمنظومـات إدارة              اإللكترونيالتعلم  دمت  استخ

ة فإن المدرسين الذين ليس لديهم خبرات ومهارات تكنولوجيـة عاليـة سـوف          اإللكترونيالمقررات  
  . في تدريسهماإللكترونييقبلون على استخدام التعلم 

المهارات المرتبطة بمجال تكنولوجيـا     أنه البد من تطوير المعارف و     ) 2000(ؤكد حسن   تو  
التعليم وتطبيقاته وتحديثه في ظل االتجاهات العالمية والمستحدثة التي تطرأ كل يوم في النظريـات               

  .والتطبيقات المرتبطة بهذا العلم

 تناولت أهمية تدريب مختصي تكنولوجيـا       -حسب علم الباحث  - ت دراسات قليلة  يوقد أجر 
ـ  بإعدادهم معرفياً ومهنياً حتى يتمكنوا من تصميم المقررات          التعليم  وأوصت باالهتمام    ة اإللكتروني

بشكل جيد حسب مراحل التصميم التعليمي وهي التحليـل والتـصميم والتطـوير والتقـويم، إال أن            
اإلعداد يتوقف بمجرد تخرجهم من جامعاتهم وكلياتهم لينصهروا في سوق العمل والوظائف واليـتم              

كل المطلوب الذي يواكب التقدم واالتجاهات العالمية فـي التربيـة وتكنولوجيـا           تنمية مهاراتهم بالش  
  .التعليم

إن التصميم التعليمي هو أكبر مهام تكنولوجيا التعليم، ومنذ سنوات قليلة           وكما هو معروف ف   
ة عبر اإلنترنت وتنافست فـي ذلـك جامعـات         اإللكترونيسادت اتجاهات عالمية لتصميم المقررات      

يرة منها المشهورة والمغمورة وليس غريباً بأن تجد في معظم جامعات العالم مركز إنتـاج       عالمية كث 
  .ة ونظم إداراتها وفرق التصميم والتطوير المختلفةاإللكترونيوتصميم المقررات 

على أهمية تبنـي االتجاهـات      ) 2005(كما أكد المؤتمر السنوي العاشر للجمعية المصرية          
 في إعداد المختصين في مجـال تكنولوجيـا التعلـيم           اإللكترونيالتعلم  وجيا  العالمية في مجال تكنول   
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ومنهم المصممون التعليميون، والدعوة ألن تهتم البحوث في مجـال تكنولوجيـا التعلـيم بعـرض                
النظريات المستحدثة في هذا المجال لالستفادة منها في الجوانب المختلفة والنظرية والتطبيقية لهـذا              

بأهميـة تـدريب   ) Spooner, et.al, 2007( وأوصت دراسة سـبونر وآخـرون   .تطورالعلم الم
  .المعلمين ومصممي التعليم وأن القليل من التدريب من شأنه أن يؤدي إلى تصميم ناجح للتعليم

  -:سبعة مبادئ لتصميم بيئات التعليم من أجل التدريب هيهناك أن ) 2008(وتشير الشاعر

  .المساواة في االستخدام -1
 .ة في االستخدامالمرون -2

 .البساطة والدقة -3

 .وضوح المعلومات -4

 .التعامل مع أخطاء االستخدام -5

 .تقليل الجهد الحركي والجسماني -6

 .حسن تقييم الحيز المكاني -7

  -:دور المعلم في ظل تكنولوجيا المعلومات -ثالثاً

أن دور المعلم في ظل تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت         ) 30-27: 2011( ويؤكد اقطيط 
  :رتبط بأربعة مجاالت واسعة هيي

  .تصميم التعليم -1
 .توظيف التكنولوجيا -2

 .تشجيع تفاعل الطلبة -3

  .تطوير التعليم الذاتي للطلبة -4

إلى أنه في ظل انتشار الحاسوب التعليمي ال بد أن يتـزود       ) 30-27: 2011 (وأشار اقطيط 
          سها وينظمها وهـذا يتطلـب      المعلم بمهارات المصمم التعليمي لكي يتسنى له تصميم المادة التي يدر

تدريب المعلمين على التزود بمهارات التصميم التعليمي ليواكبوا العالم  المتطور الذي يعيشون فيـه               
ويقع على عاتق المعلم تصميم التعليم عن بعد وإخراجه وتنظيمه واإللمام بكل ما هو جديد في عـالم   

  .لوسائط المتعددةاإلنترنت خاصة في مجال تصميم المواقع والصفحات وا

 مع ما سلف ذكره من ضرورة تنمية المهارات واختلف معها في أن هـذا               حثاوقد اتفق الب    
 ببنـاء برنـامج     قام الباحث ة عبر الويب وبالتالي     اإللكترونيالبحث تناول مهارات تصميم المقررات      

  .صىاألقمقترح من أجل تنمية هذه المهارات لدى طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة 
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) 2011(وسـالم   ،  )2011( والعباسـي    ،)2012(وقد أكد كثير من الباحثين مثل الشربيني          
، )2005(العجرمـي   و،  )2009(، والسيد والجزار    )2010(والبسيوني ومحمد    ،)2009 (والعجرمي

، وعيـاد  )2000(، والـسنيدي  )2001(، والقثامي )Bernal, 2001بيرنال (، و)2002(والقواسمي 
مهارات مختصي التنمية وتكنولوجيا التعليم،      على أهمية تدريب وتنمية   ) 1998(ول  ، وعسق )1999(

وبالتالي فإن للمهارات أهمية كبيرة في تطوير واقع ومستقبل التعليم وتحسينه، وتكمن أهمية المهارة              
  :يلي فيما) 2009(كما أكدها كثير من الباحثين مثل أبو سويرح 

  -:اتأهمية المهار -رابعاً

داء المهارة العملية المتعلم مشاركاً نشطاً في عملية التعلم، فهو يجمع بيانات،ويبحث            يجعل أ  -1
ويكشف عالقات، ويكون مفاهيم، ويحل مشكالت، ويستنتج أو يستدل، ويفسر ويعلل، وكـل             

  .هذه المهارات مطلوبة للتعلم

هم سواء أكانوا بطيئي    يعتبر أداء المهارة العملية مناسباً لجميع المتعلمين على اختالف قدرات          -2
التعلم أو موهوبين، حيث يسير كل فرد في العمل بسرعته الخاصة بما يؤدي إلـى زيـادة                 

 .تقديره لذاته

تجعل المهارة العملية الموقف التعليمي مشوقاً للتعلم وتبعد عنه الملل الذي يشعر به خـالل                -3
 .تعلم الجانب التجريدي النظري البحت

ى المتعلم بعض المهارات المرغوب فيها كمهارة العمل الجمـاعي   تنمي المهارات العملية لد    -4
ومهارة التنظيم وتناول األدوات وإعادتها، والتعاون مع اآلخرين باإلضافة إلى أنها تكـسبه             

  .بعض القدرات على االستنتاج والتفسير والصبر

 عـضالت   أن المهارة األدائية هي المهارة التي تتطلب استخدام       ) 36: 2001( المقرنوأكد  
الجسم في العلم والبناء والتداول وتنسيقها واإلجراءات الخاصة بتناول األدوات واألجهـزة العلميـة              

  .وكيفية استخدامها وكذلك األدوات التي تتطلب التناسق الحركي والنفسي والعصبي
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  -:اتخصائص المهار -خامساً

يمكـن تلخيـصها     خصائص متعددة للمهارة      أن هناك    )158: 2008(يؤكد عياد وعوض      
  -:وإجمالها فيما يلي

تعبر عن القدرة على أداء عمل أو عملية معينة وهـذا العمـل والعمليـة               : الخاصية األولى  -1
  .يتكون في الغالب من مجموعة من األدوات والعمليات البسيطة والفرعية

ماعيـة  تتكون المهارة من خليط من االستجابات أو السلوكات العقلية واالجت      : الخاصية الثانية  -2
  الحركية، غير أنه في أغلب األحيان يغلب أحد هذه الجوانب علـى غيـره عنـد تـصنيف              

 .مهارة ما

يتأسس األداء المهاري على المعرفة أو المعلومـات، حيـث ينظـر إلـى              : الخاصية الثالثة  -3
المهارة على أنها القدرة على استخدام المعرفة في أداء عمل معين غير أنه يجـدر التنويـه                 

 .المعرفة وحدها ال تضمن إتقان الفرد ألداء المهارةإلى أن 

 .ينمي األداء المهاري للفرد ويحسن من خالل عملية التدريب والممارسة: الخاصية الرابعة -4

يتم تقييم األداء المهاري عادةً بكل من معياري الدقـة فـي القيـام بـه                : الخاصية الخامسة  -5
 .وسرعة في اإلنجاز معاً

ثـالث خـصائص    ) 504: 1996( نشوانيو ،)659: 1994(صادق  الوأبو حطب   وقد حدد   
  :رئيسة تصف األداء المهاري، وهي

يتضمن األداء الماهر سلسلة من االستجابات وعـادة مـا تكـون هـذه              : سالسل االستجابة  -1
عضلية حركيـة وكـل حركـة يمكـن      االستجابات من النوع الحركي الذي يتضمن أنشطة  

هي سلسلة من هذه الحركات كل منهـا   ير واستجابة، والمهارةاعتبارها ارتباطاً فردياً بين مث 
 .يربط وحدة فردية بحيث تؤدي كل استجابة دور المثير لالستجابة التالية

يتميز السلوك الماهر أيضاً بأنه تآزر بين أعضاء الحركـة كاليـد            : زر الحسي الحركي  التآ -2
ى المهارات الحركيـة باسـم      أوالقدم أو أعضاء الحس كالعين أو األذن ولذلك كثير ما تسم          

المهارات اإلدراكية الحركية وهي تسمية تتضمن معنى التآزر وعموماً يمكن القـول بـأن               
التآزر هو استخدام لعضالت الجسم معاً أو في تتابع ويشمل هذا عضالت األذرع واألرجـل    

 .والجذع واأليدي واألقدام واألصابع

رة تنظيم تسلسل االستجابات المكونة لمهارة      إلى ضرو  تشير هذه الخاصية  : أنماط االستجابة  -3
ما في أنماط استجابة محددة لكي يبدو األداء الحركي متقناً هذه األنماط مهارات فرعية ثـم                
تنظيم هذه المهارات الفرعية جميعها في نمط حركي واحد ومتكامل فـي ضـوء عوامـل                
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دراكيـة واالسـتجابات   مكانية وزمانية معينة بحيث تتم عملية التنسيق بـين المـدخالت اال        
 .الحركية

وأياً كان نوع المهارة معرفية، اجتماعية، حركية، أو جسمية فالبد أن تتصف بالخـصائص                
  )7-4: 2001( كما يراها زيتون :التالية

تعبر المهارة عن القدرة على أداء عمل أو عملية معينة، وهذا العمل فـي الغالـب                 -
  .التي تتم بشكل متسلسل ومتناسقمجموعة من األدوات أو العمليات الصغرى 

  تتكون المهـارة عـادة مـن خلـيط مـن االسـتجابات أو الـسلوكيات العقليـة                   -
 .واالجتماعية والحركية

يتأسس األداء المهاري على المعرفة أو المعلومات، إذ تكون المعرفة جزءاً ال غنى              -
ضمن إتقـان   عنه من هذا األداء، غير أنه يجدر التنويه إلى أن المعرفة وحدها ال ت             

 .الفرد ألداء المهارة

ـ  أن تنمية المهارات وخاصة مهارات التصميم التعليمي للمقررات        ويرى الباحث  ة اإللكتروني
هذا من أثر على األيـدي المدربـة        . هي من أهم أسباب االرتقاء للمعلم والتعليم والطالب لما يحدثه         

اح فإن دافعية كل من المعلم والمتعلم نحـو         والماهرة على بيئتها وتالميذها وبما أن النجاح يولد النج        
  .واألفضلالنجاح واالرتقاء بمهاراتهم وبواقعهم نحو االحسن 

  -:أنواع المهارات -سادساً

 وزيتـون ) 128: 1997(ألنواع المهارات أشـار إليهـا الخطيـب         هناك تصنيفات عديدة      
  :ي رئيسة، وهعيفات إلى ثالثة أنوايمكن تقسيم هذه التصن) 108: 1996(

 وإجـراء التجـارب     واألدوات وتتمثل فـي اسـتخدام األجهـزة         ):يدوية(مهارات عملية    -1
والنشاطات العلمية عملياً وخبرياً، كما تتمثل في عمل الرسـومات االحيائيـة والفيزيائيـة              

 .والكيميائية وغيرها

اجع  وتتمثل في إجراء بعض العمليات مثل اختيار المر        ):أكاديمية(تعلمية  / مهارات تعليمية  -2
والمصادر العلمية وتحديد المادة العلمية فيها واستخدام الدوريات والمجالت العلمية بـصورة   
صحيحة وفاعلة، كما تتمثل في تصميم الجداول االحصائية والرسومات البيانية والخـرائط            

 .وفهمها بصورة تحليلية ناقدة العلمية

   اآلخـرين  تفـاهم مـع   تتمثـل فـي كيفيـة التعامـل مـع النـاس وال       :مهارات اجتماعية  -3
 .وتكوين الصداقات وغيرهم
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  :المهارات إلى عدة أصناف) 349: 2006(وقد صنَّف الفتالوي 
 وحل المشكالت التفكيـر الناقـد، والعملـي         الدراسة والبحث مثل مهارات   : مهارات عقلية  -1

يـل   والحقيقة وتحل  الرأيوالتحليلي واالستداللي ومهارات االتصال والقدرة على التمييز بين         
 . األحكاموإصدارالعالقات واالرتباطات والتعديل والتعميم والتركيب وإبداء الرأي 

مثل الركض والمشي ورسم الخرائط وعرضها، ورسـم الـصور عمـل            : مهارات حركية  -2
 وحركة الجسم ومهارة استخدام األجهـزة  باإليماءاتالنموذج ومظاهر االتصال غير اللفظي     

ات األطراف ومختلف اعضاء الجسم وسواها من حركات        والمعدات، وتناول األدوات وحرك   
 .الجسم الكبرى والدقيقة المنسقة

مثل مهارات االتصال باآلخرين وإقامة عالقات معهـم والعمـل علـى            : مهارات اجتماعية  -3
 .التكيف االجتماعي واالنضمام مع الجماعة والمشاركة الجماعية قوالً وفعالً

ات وتنسيق االصوات مع الكلمات لكي تكـن ذات       مثل ضبط مخارج األصو    :مهارات لغوية  -4
 .معنى وتنسيق التعبير بالصوت واالتصال اللفظي باآلخرين

  -:تعليم وتنمية المهاراتأسس وقواعد  -سابعاً

أن هناك مجموعة من المبادئ والشروط الالزمة لتنمية المهـارة       ) 406: 1999(يؤكد ريان   
  :على النحو المطلوب منها

  .وظيفياً متصالً بالمادة الدراسية وليس منفصالً عنهاأن يكون تدريسها  -1
 .أن يفهم المتعلم معنى المهارة والغرض منها ويتوفر له الحافز لتنميتها -2

أن يخضع المتعلم لإلشراف أثناء محاوالته األولى لتطبيق المهارة ليكون عادات صـحيحة              -3
 .منذ البداية

ر يبين مواطن الخلل والنجـاح فـي        أن تتوفر فرص متكررة للمران مصحوبة بتقويم مباش        -4
 .األداء

يحتاج الطالب إلى توجيه فردي مبني على أساس المقاييس التشخيصية والمالحظـة نظـراً               -5
 .الختالف أفراد المجموعة في استعداداتهم وقدراتهم على التعلم

 .أن يتم تقديم المهارة على مستويات متزايدة من التعقيد من سنة دراسية ألخرى -6

طلبة في كل مرحلة على تعميم المهارة، وذلك بتطبيقهـا فـي مواقـف عديـدة                مساعدة ال  -7
 .ومتنوعة، وبذلك يمكن تحقيق أكبر قدر ممكن من انتقال أثر التعلم

أن يكون برنامج التعلم مرناً بدرجة كافية، بحيث يسمح بتعلم المهارات حسب حاجة المتعلم               -8
  .مع إمكان تعلم مهارات مختلفة معاً
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  -: المهاراتية إكساب وتعليم كيف-ثامناً

يطرح كثير من المربين والمعلمين أسئلة في هذا المجال وهو كيف تُعلَّم المهـارات؟ ومـا                  
) 137: 2001(خطوات تدريس المهارة األدائية؟ وفي هذا اإلطار حدد كٌل من البكري والكـسواني              

  -:يجب على المعلم القيام بالتحركات التاليةأنه عند تدريس المهارة 
 حيث يقوم المعلم بتقديم النصائح العامة واإلرشادات والتعليمـات للطـالب   :التقديم للمهارة  -1

حول ما سيقومون به، وكيفية القيام به، وقد يعطي المعلم الطالب التعميم أوالً، فذلك يعطي               
  .المهارة معنى؛ مما يولد لديهم حافزاً يساعد على التعلم

لخطوة بتفسير المبدأ، وقد يقوم المعلم بمراجعـة الطـالب           ويقوم المعلم في هذه ا     :التفسير -2
 .ببعض المعلومات السابقة والضرورية لفهم المبدأ أو التعميم، إلكساب المهارة الحالية

 وهنا يوضح المعلم لطالبه أن السبب في استخدام هذه الخطوات واإلجراءات، هـو       :التبرير -3
 .ألنها تؤدي إلى النتيجة الصحيحة

ذه الخطوة تطور قدرة الطالب على إتمام العمل بسرعة ودقة وإتقان، ويكـسبه              وه :التدريب -4
  .المهارة الالزمة

  -:معايير تقويم المهارات األدائية -تاسعاً
حتى نستطيع تطوير وتنمية مهاراتنا البد من معرفة واقعها ومدى قوتهـا وضـعفها حتـى              

 كما هو سائد في العرف التربوي مـستمرة         نشخص العلة ثم نبدأ بالتطوير أو العالج وعملية التقويم        
للتأكد من مواطن القوة والضعف ثم االنطالق لألمام بعالج الضعف وتنمية وتطوير مـواطن القـوة    

على أنه البد من وضع بعض المعايير من        ) 619: 2002(وأكد بعض الباحثين مثل أحمد      . وإثرائها
  :أجل تقويم المهارات األدائية وهذه المعايير هي

ويتم التأكد من قيام المتعلم بتنفيذ خطوات المهارة بالشكل المطلوب، بحيث تؤدي هـذه              :داءاأل -1
  .الخطوات إلى الوصول لألداء الصحيح للمهارة

حيث يتم التأكد من قيام المتعلم باستنتاج ما يمكن حدوثه نتيجة قيامه بخطوات هذه              : االستنتاج -2
  .المهارة

سباً لما يحدث ويراه نتيجة قيامه بخطوات أداء المهـارة فـي            يقدم المتعلم تعليالً منا   : التفسير -3
  .ضوء ما سبق استنتاجه ويقدم تفسيراً منطقياً

ويشمل تقدير الطول والمسافة والـزمن واألحجـام والـسعات واألوزان والكميـات             :التقدير -4
  .الكهربية

ي يمكننـا   وبالتـال ، ان للمهارة جانبين أو مكونين مكون معرفي ومكون أدائي        ويرى الباحث 
 أما الجانب األدائي فيمكنا قياسـه       ،قياس الجانب المعرفي من خالل االختبارات المعرفية التحصيلية       

  من خالل بطاقات المالحظة وتقييم االداء
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  اإللكتروني التعلم -لمحور الثالثا

  -:اإللكترونيالتعلم  -أوالً

عرـ    اإللكترونيالتعلم   ) 52: 2009 (ف إسماعيل ي تم عـن طريـق اسـتخدام        بأنه تعليم ي
  . اإلنترنت وأجهزة الكمبيوتر وذلك لنقل المهارات والمعرفة للطالب

هو تقديم إدارة المحتوى التعليمي واألنـشطة التعليميـة مـن         ) "42: 2005(ويعرفه زاهر   
خالل األنظمة والبرامج المخزنة في خادمات اإلنترنت أو في الحاسبات الشخصية إليصال المحتوى             

  " بأقل جهد وأقصر وقت وأكثر فاعليةالتعليمي

تقديم محتوى إلكتروني عبر الوسائط المتعددة على الكمبيوتر        ) "24: 2005 (ويعرفه زيتون 
وشبكاته إلى المتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع هذا المحتوى ومع المعلم ومـع أقرانـه     

سرعة التي تناسب ظروفه وقدراته فـضالً       بصورة متزامنة وغير متزامنة وفي الوقت والمكان وبال       
  "عن إدارة هذا التعلم أيضاً من خالل تلك الوسائل 

  "أي استخدام لتقنية اإلنترنت ألحداث التعلم ) " Hortn & Hortn(ويعرفه هورتن 
  " هو التعلم عن بعد باستخدام الحاسب  ) " (Hendersnوعرفه هندرسن 

نواع التعلم توظف فيـه تكنولوجيـا االتـصاالت         نوع من أ  "بأنه  ) 2007(بسيوني  ويعرفه  
والحواسيب والشبكات من اجل إيصال المعرفة للمتعلم بأقل جهد وأقصر وقت وأكثر كفاءة ويمكـن               
للطالب فيه التواصل مع أقرانه أو مع معلمه ويستطيع اجتياز اختبارات ويحـصل علـى نتائجهـا                 

 بأن كثيراً من البـاحثين  يالحظ الباحثو، "اته مباشرة كما انه يستطيع التدرج في المعرفة حسب قدر  
 واألصل أن يـسموه باسـمه وهـو الـتعلم     اإللكترونيالتعلم العرب يخطئون في التعريب فيسمونه      

 مـن َأحـدث وأكثـر    اإللكترونيجد أن مفهوم التعلم نلرجوع إلى أصل المفهوم    ، وعند ا  اإللكتروني
قيقة فان هذا المصطلح مستورد من الغرب فالتـسمية         وح.  التربوية انتشاراً في عصرنا هذا     المفاهيم

 في اللغة   Eوالحرف  ) E-learning(انجليزية على الرغم من ترجمتها للغة العربية فالمصطلح هو          
وتعني إلكتروني وهو يشير إلى اسـتخدام األجهـزة         ) Electronic( لكلمة   االنجليزية هو اختصاراً  

ـ       learningالتعليم وكلمة   ة مثل الحواسيب والجواالت في      اإللكتروني قا  والتي تعني تعلم وبالتـالي ش
  . اإللكترونيالكلمة معاً يعنيان التعلم 

 اإللكتروني نه مع تعدد التعريفات والنظرات إلى التعلم      أ) 115: 2007(ويرى عبد الحميد  
  -:إالّ أنه يمكن بلورة هذه النظرات فيما يلي

 المعلومات وهذه النظرة تنظر للـتعلم       النظرة إليه على أنه نمط لتقديم المقررات أو         - أ
  . على أنه وسيلة أو نمط لتقديم المناهج الدراسية عبر اإلنترنت اإللكتروني
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حيث يرى أصحاب هذه النظرة على انه الـتعلم      : النظرة إليه على أنه طريقة للتعلم        -  ب
ط  طريقة للتعليم والتدريس يستخدم فيه وسائط تكنولوجية متقدمة كالوسائ         اإللكتروني

المتعددة والهايبر ميديا واألقمار الصناعية وشبكة المعلومات الدولية حيث يتفاعـل           
 .طرفا العملية التعليمية من خالل هذه الوسائل لتحقيق أهداف تعليمية محددة

  -:اإللكتروني فلسفة التعلم -ثانياً

ليم بـصفة    تقدم على أساس إتاحة التع     اإللكترونيإن فلسفة التعلم    ) 23،  2007(يرى عامر     
عامة، والتعليم الجامعي بصفة خاصة، للجميع طالما أن قدراتهم وإمكاناتهم تمكنهم من النجاح فـي               
التعليم، وذلك للعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع المتعلمين دون التفرقة بـين                

 أو يعيشون فـي منـاطق       الجنس والعرق أو النوع أو اللغة والوصول إلى الطالب البعيدين جغرافيا          
نائية ال تمكنهم ظروفهم من السفر أو االنتقال إلى الحرم الجامعي وأيضاً من أجل السماح للطـالب                 

... غير القادرين أو المعاقين جسميا بصفة خاصة بالحصول على فرصة تعليمية وهم في أمـاكنهم                
  ...وفقاُ للمعدل الفردي المناسب لكل طالب على حدة 

 المعتمد على اإلنترنت تقوم علـى       اإللكترونيالتعلم  إن فلسفة   ) 79،  2010 (ويرى شحاتة 
إزالة جدران وحواجز الفصول التقليدية، بما يمكن المتعلم من االنفتاح على العالم الخارجي اسـتقاء               

  .المعلومات المعارف أينما شاء وكيفما شاء 

 ن مستحدثات تكنولوجيا التعلـيم  تقوم على الدمج بياإللكتروني إن فلسفة التعلم  ويرى الباحث 
  ومـستحدثات تكنولوجيـا االتـصاالت      )  وطـرق وأسـاليب تـدريس      ، ونظريـات  ،أفكـار (من  

والمناهج الدراسية وتدعيمها بالوسـائط المتعـددة   )  وهواتف محمولةipadمحمولة و pc  حواسيب(
ـ     ) صور صوت فيديو  (والفائقة     ي أسـرع وقـت   بما يمكن المعلم والمتعلم من الوصول للمعلومات ف

  .وأقل جهد وأقل تكلفة 

  -:اإللكترونيتعلم أهداف ال -ثالثاً

بالرغم من تطور تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا المعلومات وظهور مـستحدثات تكنولوجيـة            
كثيرة إالّ أن مدى االستفادة من نواتج ومخرجات هذه العلوم وهذه التقنيات لـم يـصل إلـى الحـد                

  .ست غاية في حد ذاتها وإنما هي وسيلة لغايةالمطلوب فالتكنولوجيا لي

لن يحقق أهدافه على أكمل وجه إال إذا حقق           اإللكتروني التعلم   أن )2012 (الحربيويؤكد  
مبدأ الجودة في آليات تطبيقه، فتعتبر الجودة أحد أهم أسباب تحسين وتطوير الـتعلم بـشكل عـام                  

مبدأ الجودة سيساهم بالتعرف على      إلى   آلليات بشكل خاص، كم أن إخضاع هذه ا       اإللكترونيوالتعلم  



 30

 اإللكترونيبعضها وبالتالي يعمل القائمون على التعلم        أو   /األهدافالمعوقات التي تحول دون تحقيق      
  .على تطويره وتحسينه

 تنحـصر فـي     اإللكترونيأهداف التعلم   ) Johan&Alan،2004،  68(ويرى جون وآالن    
  :النقاط التالية

  .تحسين المدخالت  -1
 .تحسين الجودة التعليمية  -2
 .زيادة كفاءة كل المؤسسات والطالب  -3
 ).المستفيدين من الخدمات التعليمية(تحقيق رضا العمالء  -4
توسيع الرقعة الجغرافية للمؤسسات التعليمية ووصولها إلى المناطق النائية، حيـث تـزداد              -5

مـن ثـم تـزداد وحـدة     كفاءة المؤسسات التعليمية وتنتقل من طور المحلية إلى العالمية، و  
التنافس على مستوى عالمي لجذب أكبر عدد ممكن من الطالب في مختلف أنحـاء العـالم                
األمر الذي سوف يؤدي إلى زيادة كفاءة األفراد واالرتقاء بمستواهم المهنـي واألكـاديمي              

  .خاصة في دول العالم النامي
-24،  2007( وعـامر  ،)293،  2004( وسالم   ،)41-40،    2004(ويرى كل من إسماعيل          
  : يهدف إلىاإللكتروني إن التعلم ،)287-276، 2007(  واستيته وسرحان،)25

خلق بيئة تعليمية تفاعلية من خالل تقنيات إلكترونيـة جديـدة والتنـوع فـي مـصادر                  -1
  .المعلومات والخبرة

 .تعزيز العالقة بين أولياء األمور والمدرسة وبين المدرسة والبيئة الخارجية -2
لية التفاعل بين الطالب والمعلمين والمساعدين من خالل تبادل الخبرات التربوية           دعم عم  -3

واآلراء والمناقشات والحوارات الهادفة لتبادل اآلراء باالستعانة بقنوات االتصال المختلفة          
ــد   ــل البري ــيمث ــة Email اإللكترون ــصف   Chatting والمحادث ــرف ال    وغ

  . Vitral classroomsاالفتراضية 
 .ب المعلمين المهارات التقنية الستخدام التقنيات التعليمية الحديثةإكسا -4
 .إكساب الطالب المهارات أو الكفاءات الالزمة الستخدام تقنيات االتصاالت والمعلومات -5
نمذجة التعليم وتقديمه في صورة معيارية فالدروس تقدم في صورة نموذجية والممارسات             -6

ارها ومن أمثلة ذلك بنوك األسئلة النموذجيـة وخطـط          التعليمية المتميزة يمكن إعادة تكر    
الدروس النموذجية واالستغالل األمثل لتقنيات الصوت والصورة وما يتـصل بهـا مـن              

 .وسائط متعددة
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تطوير دور المعلم في العملية التعليمية حتى يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجيـة              -7
 .المستمرة والمتالحقة

 الطالب من خالل شبكات االتصاالت العالميـة والمحليـة وعـدم            توسيع دائرة اتصاالت   -8
االقتصار على المعلم باعتباره مصدراً للمعرفة مع ربط الموقع التعليمي بمواقع تعليميـة             

 . لكي يستزيد الطالب من المعرفةlinksأخرى 
 خلق شبكات تعليمية لتنظيم عمل المؤسسات التعليمية وإدارتها  -9

 .ناسب فئات عمرية مختلفة مع مراعاة الفروق الفردية بينهاتقديم التعليم الذي ي -10
 .إمداد كافة الطالب بفرص تعلم عالية الجودة وثرية ومتنوعة -11
  ومهارات التعليم من خالل تطبيق تكنولوجيا جديدة اإللكترونيتدعيم مهارات العمل  -12
 .تدعيم السياسات على مستوى الدولة والميزانية والقيادة -13
ستكشافي والتعاوني، وأساليب حل المشكالت، وإنشاء مـشاريع جماعيـة          تعزيز التعلم اال   -14

 .عبر الشبكة
 .تزويد المتعلم بمهارات التعلم الذاتي والبحث في مصادر المعرفة عبر الشبكة -15
ـ تعزيز المناهج وإثرائها من خالل األنشطة        -16 ة وأسـلوب األلعـاب باسـتخدام       اإللكتروني

 .الحاسوب 
 .والطالب وإكسابهما مهارات جديدة في اللغات والتقنية تعزيز التواصل بين المعلم  -17
 .توفير المعلومة الموثوقة بسهولة ويسر  -18
 .توفير بيئة تعليمية جذابة ال تعتمد على المكان أو الزمان  -19
 .ربط المؤسسات التعليمية بعضها ببعض مما يتيح الخبرات والبحث المشترك -20
 .تحسين المستوى الدراسي وزيادة التحصيل -21
 .ع أساليب وطرق التعلم والتدريستنوي -22
 .إضفاء جو من اإلثارة والتشويق على البيئة التعليمية -23
 .حل مشكلة ازدحام الفصول الدراسية -24

  -:اإللكترونيمميزات التعلم  -رابعاً

أكدها أيضاً  كما   اإللكتروني العديد من المميزات للتعلم       على )16-15: 2005(أكد الموسى     
 أن  اإللكترونـي ل الخليج عبر حصة تدريس المدارس في بيئـات الـتعلم            مكتب التربية العربي لدو   

  : تضمنها النقاط التاليةاإللكترونيمميزات التعلم 
 بطريقة تُراعـي الفـروق      اإللكتروني تنوع أساليب التدريس والتقييم في بيئة التعلم         :التنوع •

  .الفردية بين الطالب
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كلفة للعملية التعليمية عن طريق إعادة استخدام  في تقليل التاإللكتروني يسهم التعلم  :الجـودة  •
 .المحتوى التعليمي

 مرونة كبيرة عن طريق توفير تعليم مرن ومفتـوح          اإللكتروني توفر بيئات التعلم     :المرونة •
وموزع، فتجد التعليم تجاوز حجرات الصف وتجاوز الزمن المحدد فـي اليـوم المدرسـي           

المتوفرة داخل المدرسة إلـى فـضاء أرحـب    وتجاوز المحتوى محدودية الكتب والمصادر    
 .يحكمه توافر معلمين وإدارة ودعم مؤهله للتعامل مع بيئات التعليم والتعلم الحديث

 في إيجاد بيئة تزيد من فرص التعليم التعاوني بذلك تنقـل       اإللكتروني يسهم التعلم    :التعاونية •
مصطنعة التي تجعل التعليم والـتعلم      بيئة المدرسة إلى بيئة أكثر واقعية وتبعدها عن البيئة ال         

يعزل الطالب داخل قاعات وجداول مدرسية ومواد تعمق من مفهوم الفصل والتجزئ فـي              
 .الواقع الفعلي الممارس في التعليم التقليدي

مراعاة تنوع أنماط التعلم بين الطالب، تمكين الطالب  :تلبية احتياجات الطالب، وتتمثل فـي   •
 المجال للتعليم النشط والفعال، تـسهيل عمليـة تفاعـل           ةجابية، إتاح من القيام بدور أكثر إي    

الطالب مع بعضهم البعض ومع المصادر األخرى، المرونة في الزمان والمكان والمصادر            
وأساليب التعلم واستراتيجيات التعليم، إتاحة الفرصة للطالب لتوظيف العديد من المـصادر            

رات الطالب في التعامل مع التقنية، تـشجيع ودعـم          في أنشطة التعليم والتعلم، وتطوير مها     
 )5، 2009: ة للمدارساإللكترونيفريق بوابة الدار . (الطالب لتحمل مسؤولية التعليم

  اإللكترونيالتعلم مبررات وفوائد 

  -:في النقاط اآلتية)  17-15  :2005(وقد حددها الموسى 
  -:ين الطالب والمدرسةزيادة إمكانية االتصال بين الطالب فيما بينهم، وب-1

وذلك من خالل سهولة االتصال ما بين األطراف في عدة اتجاهات مثـل مجـال النقـاش،                   
إذا أن هذه األشياء تحفز الطالب على المشاركة والتفاعـل مـع            . ، غرفة الحوار  اإللكترونيوالبريد  

  .الموضوعات المطروحة
  -:المساهمة في وجهات النظر المختلفة للطالب-2

يات الفورية مثل مجالس النقاش وغرف الحوار تتيح فرص تبادل وجهات النظر فـي              المنتد  
الموضوعات المطروحة، مما يزيد فرص االستفادة من اآلراء والمقترحات المطروحة ودمجها مـع             
اآلراء الخاصة بالطالب، مما يساعد في تكوين أساس متين عند الطالب، وتتكون عنده معرفة وآراء               

  .لك من خالل ما اكتسبه من معارف ومهارات عن طريق غرف الحوارقوية وسديدة وذ
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  -:اإلحساس بالمساواة-3
بما أن أدوات االتصال تتيح لكل طالب فرص اإلدالء برأيه في أي وقت ودون حرج ألنـه                   

بإمكانه إرسال رأيه وصوته من خالل أدوات االتصال المتاحة من بريد إلكتروني ومجالس النقـاش               
وهذه الميزة تكون أكثر فائدة لدى الطالب الذين يشعرون بالخوف والقلق ألن هـذا              . وغرف الحوار 

األسلوب في التعليم يجعل الطالب يتمتعون بجرأة أكبر في التعبير عن أفكارهم والبحث عن الحقائق               
 أكثر مما لو كانوا في قاعات الدرس التقليدية وقد أثبتت الدراسات أن النقاش علـى الخـط يـساعد                 

  .ويحث الطالب على المواجهة بشكل أكبر
  -:المدرس إلى سهولة الوصول-4

 سهولة كبيرة في الوصول إلى المدرس في أسرع وقت وذلك خـارج        اإللكترونيالتعلم  أتاح    
أوقات العمل الرسمية، ألن المتدرب أصبح بمقدوره أن يرسل استفساراته للمدرس من خالل البريـد       

وتكـون  . فيدة ومالئمة للمدرس أكثر بدالً من أن يظل مقيداً على مكتبـه           ، وهذه الميزة م   اإللكتروني
أكثر فائدة للذين تتعارض ساعات عملهم مع الجدول الزمني للمدرس، أو عند وجود استفـسار فـي          

  .أي وقت ال يحتمل التأجيل
  -:إمكانية تحوير طريقة التدريس-5

 الطالب فمنهم مـن تناسـبه الطريقـة         من الممكن تلقي المادة العلمية بالطريقة التي تناسب         
المرئية، ومنهم تناسبه الطريقة المسموعة، أو المقروءة، وبعضهم تتناسب معه الطريقـة العلميـة،               

 ومصادره تتيح إمكانية تطبيق المصادر بطرق مختلفة وعديدة تـسمح بـالتحوير             اإللكترونيالتعلم  ف
  .وفقاً للطريقة األفضل بالنسبة للمتدرب

  -:تلف أساليب التعليممالئمة مخ-6
 يتيح للمتعلم اإلطالع على األفكار المهمة أثناء كتابته وتجميعه للمحاضرة           اإللكترونيالتعلم    

أو الدرس، وكذلك يتيح للطالب الذين يعانون من صعوبة التركيز وتنظيم المهام االستفادة من المادة               
  .همة فيها محددةوذلك ألنها مرتبة ومنسقة بصورة سهلة وجديدة والعناصر الم

  -:المساعدة اإلضافية على التكرار-7
هذه ميزة إضافية بالنسبة للذين يتعلمون بالطريقة العلمية، فهؤالء الذين يقومون بالتعليم عن               

طريق التدريب، إذا أرادوا أن يعبروا عن أفكارهم فإنهم يضعونها في جمل معينة، مما يعني أنهـم                 
  .دربوا عليها، وذلك كما يفعل الطالب عندما يستعدون المتحان معينأعادوا تكرار المعلومات التي ت

  -:توفر المناهج طوال اليوم وفي كل أيام األسبوع-8
هذه الميزة مفيدة لألشخاص المزاجيين الذين يرغبون في التعليم بوقت معـين، وذلـك ألن                 

سئوليات شخصية، فهـذه    بعضهم يفضل التعليم صباحاً واآلخر مساء كذلك للذين يتحملون أعباء وم          
  .الميزة تتيح للجميع التعلم في الزمن الذي يناسبهم
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  -:المنهاج إلى االستمرارية في الوصول-9
هذه الميزة تجعل الطالب في حالة استقرار ذلك أن بإمكانه الحصول على المعلومـة التـي                  

مـا يـؤدي إلـى راحـة     يريدها في الوقت الذي يناسبه، فال يرتبط بأوقات فتح أو إغالق المكتبة، م    
  .الطالب وعدم إصابته بالضجر

  -:عدم االعتماد على الحضور الفعلي-10
البد للطالب من االلتزام بجدول زمني محدد ومقيد وملزم في العمل الجماعي بالنسبة للتعليم                

التقليدي، أما اآلن فلم يعد ضرورياً ألن التقنية الحديثة وفرت طرقـاً لالتـصال دون الحاجـة فـي      
  .تواجد في مكان وزمان معين لذلك أصبح التنسيق ليس بتلك األهمية التي تسبب اإلزعاجال

  -:سهولة وتعدد طرق تقييم تطور الطالب-11
ساعدت أدوات التقييم الفوري على إعطاء المدرس طرقاً متنوعة لبناء وتوزيـع وتـصنيف             

  .المعلومات بصورة سريعة وسهلة التقييم
  -:الزمناالستفادة القصوى من -12

إن توفير عنصر الزمن مفيد، وهام جداً للطرفين المدرس والطالب، فالطالب لديه إمكانيـة                
الوصول الفوري للمعلومة في المكان والزمان المحدد وبالتالي ال توجد حاجة للذهاب من البيت إلى               

لك قاعات الدرس أو المكتبة أو مكتب المدرس وهذا يؤدي إلى حفظ الـزمن مـن الـضياع، وكـذ                  
المدرس بإمكانه االحتفاظ بزمنه من الضياع ألن بإمكانه إرسال ما يحتاجـه الطالـب عبـر خـط                  

  .االتصال الفوري

  -:اإللكترونيسلبيات التعلم  -خامساً

 الكثير من المميزات واإليجابيات إال أنه تعتريه بعض الـسلبيات           اإللكترونيكما أن للتعليم      
  .لمهتمين بالمجالا بعض الخبراء واوالنواقص كما سيراه

  -:اإللكترونيبعضاً من سلبيات التعلم ) 299-298: 2004(فقد ذكر سالم 
 على الجانب المعرفي أكثر من االهتمام بالجانب        اإللكترونيقد يكون التركيز األكبر للتعليم       -1

  .المهاري والجانب الوجداني
ي موقف تعليمي حقيقـي      االنطوائية لدى الطالب لعدم تواجدهم ف      اإللكترونيالتعلم  قد ينمي    -2

تحدث فيه المواجهة الفعلية، بل تكون من خالل أماكن متعددة، حيث يوجد الطالب بمفـرده               
 .في منزله أو محل عمله

   على كل الحواس، بل علـى حاسـتي الـسمع والبـصر فقـط               اإللكترونيالتعلم  ال يركز    -3
 .دون بقية الحواس
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رياضية فـي التعلـيم النظـامي، ولكـن       قيام الطالب بممارسة نشاطات اجتماعية وثقافية و       -4
 .اإللكترونيالتعلم يصعب ممارسة مثل تلك النشاطات في 

 إلى إنشاء بنية تحتية من أجهزة ومعامل وخطـوط اتـصال      اإللكترونيالتعلم  يحتاج تطبيق    -5
 .باالنترنت

لم التعيتطلب تدريب مكثف للمعلمين والطالب على استخدام التقنيات الحديثة قبل بداية تنفيذ              -6
 .اإللكتروني

 إلى نوعية معينـة مـن المعلمـين مؤهلـة للتعامـل مـع          اإللكترونيالتعلم  يحتاج تطبيق    -7
المستحدثات التكنولوجية المستخدمة في هذا النوع من التعليم، وهكذا يحتاج إلى هيئة إدارية             
مؤهلة للقيام بالعملية، ويحتاج أيضاً إلى متخصصين فـي إعـداد وتـصنيف البرمجيـات               

 .ميةالتعلي

 وخاصة في المراحل األولية لتطبيقه مثـل تكـاليف أجهـزة            اإللكترونيالتعلم  ترتفع تكلفة    -8
الحاسوب، تكاليف تصميم البرمجيات وتطويرها وتحديثها، تكـاليف خطـوط االتـصاالت            

 .والصيانة المستمرة ورسوم االتصال االنترنت

إلنسانية بـين المعلـم والطـالب،        إلى التواجد اإلنساني والعالقات ا     اإللكترونيالتعلم  يفتقر   -9
 .والطالب بعضهم البعض بتواجدهم في مكان واحد

مازال عدد من الطالب يفضلون الطريقة التقليدية في حـضور المحاضـرات ومتابعـة               -10
الدروس من الكتاب المدرسي بدالً من االعتماد الكلي على التقنيات الحديثة فقد تسبب لهـم               

 .الحاسوب لفترات طويلة قد يكون مرهقاً للبعضبعض القلق والملل والجلوس أمام 

   -:اإللكتروني  معوقات تطبيق التعلم-سادساً

   ظهـرت بعـض المعوقـات لتطبيقـه علـى أرض         اإللكترونـي الـتعلم   نتيجة لـسلبيات      
الموسى ، و )316: 2004( سالم    ما أورده   ومن هذه المعوقات   ،واقع المؤسسات التعليمية بشكل واسع    

)2005 : 4(:  
  .جة إلى بنية تحتية صلبة من حيث توفر األجهزة وموثوقية وسرعة االتصال واالنترنتالحا -1
 .اإللكترونيالتعلم الحاجة إلى وجود متخصصين إلدارة أنظمة  -2

 .التكلفة االبتدائية العالية -3

 .فقدان العامل اإلنساني في التعليم -4

 .عدم قدرة بعض المعلمين على استخدام التقنية -5

 .لبرامج التعليمية باللغة العربيةصعوبة الحصول على ا -6
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ضعف البنية التحتية في غالبية الدول النامية نظراً لصعوبة تخصيص التمويل الـالزم لبنـاء                -7
البنية التحتية المتمثلة في توفير أجهة الحاسبات ومستلزماتها، وتـسهيل االتـصال، وتـوفير              

  .الصيانة الدائمة لالنترنت
 . المرتفعةصعوبة االتصال باالنترنت، ورسومه -8

عدم إلمام المتعلمين بمهارات استخدام التقنيات الحديثة كالحاسوب والتـصفح فـي شـبكات               -9
 .االتصاالت الدولية

 . وعدم اإللمام بمتطلبات هذا التعاملاإللكترونيعدم وعي الهيئة اإلدارية بأهمية التعامل  -10

مية وانتقال دورهم إلى    تخوف أعضاء هيئة التدريس من التقليل من دورهم في العمليات التعلي           -11
 .مصممي البرمجيات التعليمية واختصاصي تكنولوجيا التعليم

 .صعوبة تطبيق أدوات ووسائل التقويم -12

يحتاج إلى دارس مجتهد ولديه الرغبة الذاتية في التعلم لعدم وجود المواجهـة وجهـاً لوجـه           -13
 )التفاعل اإلنساني(

 Educational Softwareيمية التكلفة العالية لتصميم وإنتاج البرمجيات التعل -14

  . بشكل فعالاإللكترونيالتعلم عدم وضوح األنظمة والطرق واألساليب التي يتم فيها  -15
 . الطالب مع النمط الجديد وتفاعلهم معهةضعف استجاب -16

 .عدم وعي أفراد المجتمع بهذا النوع من التعليم، والموقف السلبي معه -17

 .التعليم الفعالةنقص الدعم والتعاون المقدم من أجل طبيعة  -18

 علـى الـشبكة العالميـة       اإللكترونـي الـتعلم   اختراق المحتوى نتيجة لهجمات على موقـع         -19
 .للمعلومات

  .العمل بالقواعد واألنظمة القديمة التي تعوق االبتكار وتحد من انتشاره -20

  -:اإللكترونيم  أنواع التعل-سابعاً

  ، )174: 2005(مـن خـان      كمـا يؤكـد كـل        اإللكترونـي هناك تصنيفان لتقسيم التعلم       
  ، )26: 2002(يونـــسكو و، )4:  2009(الحربـــي و، )345: 2007(زيـــن الـــدين  

  :، وهذان التصنيفان هما)29: 2007(عامر و، )60 : 2009(الل و

  -: حسب التزامناإللكترونيم  تقسيم التعل-أوالً

  -:)المتوافق لحظياً (Synchronous E-learning المتزامن اإللكترونيالتعلم -أ
وهو تعلم الكتروني يتم بين الطالب أنفسهم في آن واحد، إلجراء النقاش والمحادثـة عبـر                  

أو تلقي الدروس من خالل الفصول االفتراضية أو اسـتخدام أدواتـه            ) Chatting(غرف المحادثة   
 تطوراً وتعقيداً، حيث يلتقي المـدرس والطالـب علـى           اإللكترونيالتعلم  وهو أكثر أنواع    . األخرى
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، ومن إيجابيات هذا النوع من التعليم حصول الطالب على          )بشكل متزامن (نترنت في نفس الوقت     اإل
تغذية راجعة فورية وتقليل التكلفة واالستغناء عن الذهاب لمقر المدرسة، ومن سلبياته حاجتـه إلـى       

  من  المتـزا  اإللكترونـي الـتعلم   ومن األدوات المستخدمة في     . أجهزة حديثة وشبكة اتصاالت جيدة    
  :ما يلي
  ).White board(اللوح األبيض  -1
 )Videoconferencing(الفصول االفتراضية  -2
 )Audio conferencing(المؤتمرات عبر الفيديو  -3
 )Chatting Rooms(غرفة الدردشة  -4

  -:)Asynchronous E-learning( غير المتزامن اإللكترونيم  التعل-ب

وجود الطالب في نفس الوقت، فاالتصال غيـر  وهو التعليم غير المباشر الذي ال يحتاج إلى     
المتزامن متحرر من الزمن، فيمكن للمدرس أن يضع مصادر مع خطة تدريس وتقويم على الموقـع        
التعليمي، ثم يدخل الطالب للموقع في أي وقت ويتبع إرشادات فيكون هناك اتـصال متـزامن مـع                  

دراسة حسب األوقـات المالئمـة لـه،    ومن إيجابيات هذا النوع أن الطالب يحصل على ال  . المدرس
وبالجهد الذي يرغب في تقديمه، كذلك يستطيع الطالب إعادة دراسة المادة والرجوع إليها إلكترونيـاً           

ومن سلبياته عدم استطاعة الطالب الحصول على تغذيـة راجعـة فوريـة مـن               . كلما احتاج لذلك  
 غيـر   اإللكترونـي الـتعلم   ومن أدوات   . المدرس، كما أنه قد يؤدي إلى انطوائية ألنه يتم في عزلة          

  :المتزامن 
  ).E-mail (اإللكترونيالبريد  -1
 )World Wid Web(الشبكة العنكبوتية  -2
 .المنتديات -3
 .الفيديو التفاعلي -4
 )listserv(قوائم النقاش  -5
 )bulletn boards(لوحات اإلعالنات  -6

  :الجزئي أو  الكلياإللكترونيم  التعل-ثانياً

  -:)Fully online(الكلي  اإللكترونيالتعلم -أ
ويتم فيه التعليم آلياً عبر اإلنترنت أو أي وسيط الكتروني بحيث ال يجتمع الطالب والمدرس                 

  .وجهاً لوجه
  -:)Partly on line( الجزئي اإللكتروني التعلم -ب

أو التعليم المزيج، وفيـه ال يـتم   ) Blended learning(والذي يطلق عليه التعليم المدمج   
 بل يضاف إليه التعليم التقليدي في الفصول الدراسية حيث          اإللكترونيالتعلم  ار على استخدام    االختص
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يلتقي الطالب مع المدرس وجهاً لوجه، ثم عند عودته للمنزل يحل الطالب التكليفات والواجبات، وقد               
  . الشبكةعبريجتاز اختبارات ويناقش بعض المسائل مع األقران أو مع مدرسه 

  -: والتقليدياإللكترونيم جه االختالف بين التعل أو-ثامناً

من خـالل   البيشي   عن التعليم التقليدي في عدة وجوه وقد حددها          اإللكترونيويختلف التعلم     
  )230:  2011البيشي،  (.جدول قارن فيه بينهما

  

  )2.1(جدول رقم 
  ةاإللكترونيم التقليدية وبيئتي التعليوضح أوجه االختالف بين 

  ةاإللكترونيبيئة التعلم   بيئة التعلم التقليدية  ارنةأوجه المق

  .حضور الطالب لمكان محدد -  الفصل
  .الوقت محدد -

  .أي مكان -
  .أي زمان بدون تحديد -

  التعليم
  )اتجاه أحادي(توصيل المعلومات  -
 يحاكي عدة حواس -
 تعلم قائم على الحقائق والمعارف -
  عمل معزول -

  )متعدد االتجاهات(تبادل المعلومات  -
 . من خالل قنوات متعددةتقدم -
 .تفكير ناقد واتخاذ القرارات -
  .عمل تعاوني -

  المتعلم  -  .المعلم -  محور العملية 

  الخصوصية
  .غير متوافرة -
سرعة أو بطء الفهم ومهارة التعليم  -

  .تختلف من شخص آلخر

  .متوافرة -
سرعة أو بطء الفهم ال تحدج من إمكانية  -

  يمالتعل
االتصال 
  بالمعلم

ء الدرس حيث يجب أن يتم أثنا -
الوقت محدد واألسئلة التي 
  تطرح على المعلم محدودة

 اإللكترونييتم في الوقت عن طريق البريد  -
E-mail واألسئلة التي تطرح على 

  .المعلم ال حدود لها

  .دور المتعلم
  .متلقي سلبي -
أوعية تحفظ المعلومات والحقائق  -

 .عن ظهر قلب
  .يتعامل مع أدنى مستوى المعرفة -

  .اإليجابية المخطط لهاقائم على  -
وضع حلول للمشكالت المعقدة التي تبني  -

 .معارفه، والعمل في المجموعات
تلقائية الطالب واالستقالل بذاتهم، وإدارة  -

 .وقتهم وعمليات تعلمهم
التأكد من إكتساب استراتيجيات التعلم لكل  -

  .من المستوى الفردي والتعاوني

  دور المعلم

  .محاضر يقدم المعرفة -
 .ألهداف اإلجرائية للمتعلميضع ا -
يعمل على تكوين اتجاهات إيجابية  -

تجاه موضوع التعليم لدى 
 .المتعلمين

يزود الطالب باإلجابات على  -
 .تساؤالتهم واستفساراتهم

يعمل على تنمية ورح التعاون  -
 .والعمل الجماعي بين المتعلمين

  .منفذ لمهام وأنشطة التعليم -

  Content faclilitatorمبسط للمحتوى  -
  .ويسهل فهم المحتوى

 يعين Process facilitorميسر للعمليات  -
 .على أداة األنشطة التربوية

 Designerمصمم للخبرات التعليمية  -
Technologist 

 يعمي على البحث عن Researchباحث  -
 .المعلومات والمعارف الجديدة

 Advisor Counselorناصح ومستشار  -
 .يقدم النصح والمشورة للمتعلمين

 يقدم التقديرات والرجع Assessorوم مق -
 .والتحقق من مستوى المتعلمين

  .مدير للعملية التعليمية -
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 اإللكترونـي علم   يجب التنظير والتأسيس الفكري الفلسفي والعملي للـت        وحسب رأي الباحث  
ـ         اإللكترونيالمقررات  عامة وبموازاتها    ر ة واإلبداع والتطوير في مجال المناهج التعليمية الرقمية عب

مؤسساتنا التعليمية المنتشرة في ربوع الوطن وإنه ال بد من تضافر جهود الخبـرات والمختـصين                
وهم كُثُر ويزخر بهم الوطن في الداخل والخارج من أجل النهوض بالجهود التعليميـة وكمـا هـو                  
 معلوم بأن نظام التعليم هو الخط األول واألخير لنا كفلسطينيين وكعرب ومـسلمين للـصمود أمـام           

  .التحديات الصعبة التي نواجهها
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  ةاإللكتروني المقررات -ور الرابعالمح

  -:ةاإللكترونيمفهوم المقررات  -أوالً

أصله من الفعل   ) 725ت،  .مجمع اللغة العربية د   (المقرر لغة كما ورد في المعجم الوسيط          
)أمضاه من يملك إمضاء          ) قر ه وفي االصـطالح    ومنه المقر وهو المكان، وموضع االستقرار، وأمر

  .المدرسي مجموعة موضوعات يفرض دراستها على الطالب في مادة في مرحلة معينة

مقرر يتم نشره علـى اإلنترنـت،       "  بأنه   اإللكترونيالمقرر  ) 24: 1430(يعرف الصعيدي     
ويتفاعل فيه الطالب مع بعضهم البعض ومع المدرس، باستخدام أدوات التفاعـل عبـر اإلنترنـت،      

يع الطالب دراسة المقرر في أي وقت خالل اليوم وفي أي مكان بصورة تتناسـب مـع                 حيث يستط 
  ".احتياجاتهم 

مجموعات من موضوعات تفـرض دراسـتها       " المقرر بأنه   ) 12: 2007(ويعرف الخليفة     
على الطالب في مادة ما في مرحلة معينة، أو هو موضوعات فرعية ورئيسة يتم اختيارها من بـين                 

  ".منة في المصادر العلمية  المتاحة في ضوء معايير محددة هي أهداف المنهج المعارف المتض

مواد تعليمية تمثل جزءاً أساسياً في      "بأنها  ة  اإللكترونيالمقررات  ) 9: 2004 (تعرف كالرك   
 وتشتمل على أساليب متنوعة تستخدم لشرح الدروس والمعلومات التي يمكـن           اإللكترونيبيئة التعلم   

  ".ن الشبكة مع التدعيم بعناصر الوسائط المتعددة التفاعلية استدعاؤها م

محتـوى إلكترونـي يتميـز    "نها ة بأاإللكترونيالمقررات  ) 422: 2001(كما عرف الجزار      
  ".بكثافة المعرفة على مواقع اإلنترنت 

محتوى غني بمكونات الوسائل المتعددة التفاعليـة       "بأنها  ) 4: 2001(ويعرفها الفار وشاهين      
  ".ي صورة برمجيات معتمدة أو غير معتمدة على شبكة محلية أو اإلنترنت ف

مقرر يستخدم  " بأنه   اإللكترونيالمقرر  ) 258،  2004(السالم  وتعرف ريما الجرف نقالً عن      
في تصميمه أنشطة ومواد تعليمية تعتمد على الحاسوب وهو محتـوى غنـي بمكونـات الوسـائط                 

  ."يات معتمدة أو غير معتمدة على شبكة محلية أو شبكة اإلنترنتالمتعددة التفاعلية في صورة برمج

بأنه القائم على التكامـل بـين المـادة         " اإللكترونيالمقرر  ) 87: 2009(يعرف إسماعيل   و
 في تصميم إنشائه وتطبيقه وتقويمه ويدرس الطالب محتوياته         اإللكترونيالتعلم  التعليمية وتكنولوجيا   

  ".ضو هيئة التدريس في أي وقت وأي مكان يريدتكنولوجياً وتفاعلياً مع ع

مقرر تستخدم في تصميمه أنشطة     : " بأنه اإللكترونيالمقرر  ) 65: 2008(وقد عرف عزمي    
 على الكمبيوتر وهو محتوى غني بمكونات الوسائط المتعـددة التفاعليـة فـي              دومواد تعليمية تعتم  
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، وفيه يتمكن الطالـب مـن التفاعـل         صورة برمجيات معتمدة على شبكة محلية أو شبكة االنترنت        
والتواصل مع المعلم من جانب ومع زمالئه من جانب آخر، ويتكون هذا المقـرر مـن مجموعـة                  
وسائط ذات أشكال مختلفة مثل الرسومات والنصوص الخاصة بالمقرر ومجموعة مـن التـدريبات              

 متحركة ومحاكـاة    واالختبارات وسجالت لحفظ درجات االختبار، وقد يحتوي البرنامج على صور         
  ".وصوتيات ووصالت ربط مع مواقع أخرى

مواد تعليمية تمثل جزءاً    : " ة بأنها اإللكترونيوفي موقع موسوعة انكلوبيديا تُعرف المقررات       
 وتمثل أساليب متنوعة تستخدم لشرح الدروس والمعلومـات التـي        اإللكترونيأساسياً في بيئة التعلم     

  ". التدعيم بعناصر الوسائط المتعددة التفاعلية يمكن استدعاؤها من الشبكة مع 
http//enclopedia-thefreedictiauary.com 

مقرر تعليمي يصمم وينتج وينشر إلكترونياً ثم يدار من خالل اإلنترنت            "ويعرفه الباحث بأنه  
ة، ويحتـوي المقـرر علـى الوسـائط         اإللكترونيمن خالل إحدى نظم أو منصات إدارة المقررات         

مناسبة، كما  الهادفة و ال) الصور، والنصوص، والفيديو، والصور المتحركة    (تعددة التفاعلية الفائقة    الم
يتضمن المقرر أدوات المالحظة والوصول لتسهيل التواصل بين المعلـم والمـتعلم وبـين المـتعلم       

  ".والمتعلم ويحتوي أيضاً على أسئلة وقاعدة بيانات من أجل التقويم والتغذية الراجعة

  -:ةاإللكترونيالمقررات أنواع  -انياًث

  : هما نوعينة إلىاإللكتروني المقررات) 39-34: 2009(قسم الصعيدي 
  ت إلكترونية معتمدة على اإلنترنتمقررا-أ

  .مقررات إلكترونية غير معتمدة على االنترنت-ب

  :وفيما يلي توضيح لكل منهما

  -:المعتمدة على اإلنترنتة اإللكتروني المقررات -أ

مقررات تقـوم   " بأنها  ) 205: 2003( وسعاد   ،)42: 2001(ويعرفها كل من الفار وشاهين        
 الوسائط  تعلى إيجاد موقع إلكتروني يتم تحميله على شبكة اإلنترنت ويعتمد في تكوينه على مكونا             

  ".المتعددة ذات األشكال المختلفة من نصوص خاصة بالمقرر
لطالب وزمالئه ومعلمه، سواء من خـالل البريـد         تعمل هذه المقررات على الترابط بين ا      و
  ).Chatting( أو من خالل التحاور اإللكتروني
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ــدباغ   ــن ال ــل م ــدد ك ــد ح ــراغن) Dabbagh, 2002: 25(وق ــسون وب    وهاري
)Harrison & bragen, 2000: 57 ( ـ خصائص المقررا ت ة المعتمـدة علـى شـبكة    اإللكتروني

  :اإلنترنت كالتالي

  -:التمركز حول الطالب-

فعلى الرغم من أن أعضاء هيئة التدريس والخبراء يلعبون دوراً أساسياً في إنشاء وتنظـيم               
المقرر، إال أن الطالب يحددون اتجاهاتهم بحرية من خالل مشاركتهم وأنشطتهم، فالمـدرس يحـدد           

حمله األهداف ويدير العملية التعليمية، وعلى الطالب مهمة اكتشاف المحتوى بطريقته الخاصة، مما ي            
  .كماً أكبر من المسئولية في تعلمه

  -:االستكشاف-

تضم أغلب األنشطة على اإلنترنت نوعاً من االستكشاف والمبادرة الذاتية للمـتعلم، ومـن                
أكثر أشكال التعلم االستكشافي على اإلنترنت هو التعلم المبني على حل المشكالت، وخاصـة مـع                

التعليم الجامعي والعالي، ويعتمد هذا المدخل على تكليف        مقررات طالب المرحلة العمرية المتقدمة ك     
  .الطالب أثناء دراسته للمقرر بقضية أو مشكلة دراسية ليعمل على حلها

  -:المشاركة في المعرفة-

لقد كان الكتاب من أكثر طرق نقل المعارف، إال أنه مع تزايد كم المعرفة البشرية لم يعـد                     
اجة المتزايدة على نقل ونشر المعرفة، لقد قدم التعلم المعتمد علـى            باستطاعته الكتاب وحده تلبية الح    

  .اإلنترنت بيئة خصبة لتنمية المعلومات لمن يرغب في نشر معلومة

  -:تخطي حاجز الزمان والمكان-

ة من خالل اإلنترنت فرصـة مميـزة لتخطـي الحـواجز        اإللكترونييعد تدريس المقررات      
ى المعلومة أينما كان موقعها، كما أنه يفتح الفـصل الدراسـي علـى         المكانية والزمنية والوصول إل   

العالم، لقد جاءت مثل هذه المقررات بحلول عملية لمن ال يستطيع دراسة المقررات داخـل الفـصل      
الدراسي، سواء للبعد المكاني أو لعدم التفرغ أو اإلعاقة الجسدية أو لمن تفرض عليه طبيعة عملـه                 

  .الستقرار في مكان واحدكثرة التنقل أو عدم ا

  -:معتمدة على شبكة اإلنترنتالغير ة اإللكتروني المقررات -ب

أنها أكثر األنـواع شـيوعاً،      ) 455: 2001( والحيلة   ،)41: 2001(ويعرفها الفار وشاهين      
وتُقدم على أقراص مدمجة تقدم بها الدروس التعليمية إلى الطالب مباشرة ويمكـن تـصميمها وفقـاً       

يمية ويتعلم الطالب   لقدرة الطالب المستهدف ويحدث فيها التفاعل بين الطالب والبرمجية التع         لميول و 
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وفق أسلوب التعلم الذي تقدم به ويعتمد عليه الدارس في التعلم وال تحتاج إلى المدرس إال مهـارات             
  .حاسوبية قليلة

 والفـار   ،)154: 2000(كثير من الباحثين والتربـويين مثـل أمـين          وقد حدد خصائصها    
  :كالتالي) 351: 2000(

تحقيق التفاعل بين الطالب وزمالئه والطالب والمدرس، وهذا ما ال تحققه المقررات غيـر                •
  .المعتمدة على اإلنترنت

 .فالطالب هو الذي يتحكم في سير العملية التعليمية: التمركز يكون حول الطالب •

محددة؛ ألنها معتمدة على االتصال     األنشطة التي يقوم بها الطالب داخل هذه المقررات غير           •
 .باإلنترنت

تقدم أنماطاً مختلفة من االستخدامات والتفاعل مع المحتوى بما يحسن من عمليـة التقـويم                •
 .المستمرة لمستوى الطالب وفقاً لتطور مستواه التحصيلي

وض مـن   تتوافر من خاللها المادة الدراسية بما يمكِّن الطالب من التحكم في البرنامج المعر             •
حيث المحتوى ووقت االستجابة واختيار أساليب مـساعدة أو أنمـاط التـدريب المتـوافرة               

 .بالبرمجية

بالمقارنة بين نوعي المقررات السابقة يمكن للباحث استخالص العديد من مزايا المقـررات             
  .ة المعتمدة على اإلنترنت والتي من أهمهااإللكتروني

المعتمد على اإلنترنت بالتغيير ويستطيع المدرس اإلضـافة       اإللكترونيتَميز محتوى المقرر     •
  .للمحتوى وتزويده بمصادر متجددة

التعزيز الفوري للطالب، وقد يكون التعزيز فردياً بين الطالب والمـدرس أو جمعيـاً بـين                 •
الطالب وزمالئه، عكس المقرر غير المعتمد على اإلنترنت فيكـون التعزيـز فرديـاً بـين         

 .ةالطالب والبرمجي

سهولة التجول داخل محتواها بما تحتويه البرمجية من أدوات رسومية تُساعد الطالب علـى               •
 .التحرك بين محتوياتها

تحقق عرضاً أفضل للمادة التعليمية من خالل مساندات أنماط الوسائط المتعددة المـستخدمة              •
 .داخل البرمجية بما ال يتوافر في أسلوب التدريس بالطريقة التقليدية

رر المعتمد على الشبكة يكون أسرع في التطوير والصيانة، ويتم تحديث المادة العلميـة              المق •
بصفة دورية شهرياً أو أسبوعياً، على العكس من المقررات الغير المعتمدة علـى الـشبكة               
حيث تكون أصعب في التطوير والصيانة، ألن تغير محتوى المادة التعليميـة يحتـاج إلـى         

  .أخرىإعادة عمل برمجية مرة 
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  أنـواع ثالثةة إلى اإللكتروني المقررات اإللكترونيم ولقد قسم بعض خبراء ومختصي التعل    
  -:)2010(الصعيدي

  -:Synchronous e-course المتزامن اإللكتروني المقرر -1
 Chat المباشـر  اإللكترونيوفيه يتم الجمع بين المعلم والمتعلم عبر االتصال سواء بالحديث     

  .يديو عبر الكمبيوترأو المصاحب بالف
ويتميز بوجود تغذية راجعة فورية من العنصر البشري سواء كان زمالء الدراسة أو الخبير                

  .في المقرر أو مع المعلم قائد التدريس
  -:Asynchronous e-course غير المتزامن اإللكتروني المقرر -2

ع مصادر مع خطة تدريس     وهو عبارة عن اتصال بين المعلم والمتعلم فيه يقوم المعلم بوض            
وبرنامج تقييمي على الموقع التعليمي، ثم يدخل الطالب الموقع التعليمـي فـي أي وقـت ويتتبـع                  

ويتميـز بالمرونـة    . إرشادات المعلم في إتمام التعلم دون أن يكون هناك تواصل متزامن من المعلم            
كـذلك يـتمكن   . ماكن مختلفة العالية حيث يستطيع الطالب الدخول والتفاعل في أوقات مختلفة وفي أ          

  .المتعلمون من البحث والتحري حول إلهام العلمية وتجميع البيانات والمعلومات عنها والتفكير فيها
  -:Blended e-course المدمج اإللكتروني المقرر -3

. ويشمل مجموعة من الوسائط المصممة لتتِّمم بعضها بعضاً والتي تُعزز الـتعلم وتطبيقاتـه       
يمكن أن يشمل عدداً من أدوات التعلم مثـل برمجيـات الـتعلم التعـاوني        ) لتعليم المدمج ا(فبرنامج  

وأنظمـة دعـم    . والمقررات المعتمدة على اإلنترنت ومقررات التعليم الـذاتي       . االفتراضي الفوري 
ن كذلك عدة أنماط من التعليم تتـضم ) التعليم المدمج(ة وإدارة نظم التعلم كما يمزج      اإللكترونياألداء  

التعليم في الفصول التقليدية التي يلتقي فيها المعلم مع الطالب وجهاً لوجه والتعلم الذاتي وفيه مـزج               
  .بين التعلم المتزامن والغير متزامن

  -:)96-95: 2009( كما أوردها إسماعيل اإللكتروني أهداف المقرر -ثالثاً

 م التعلم واالنتقـال إلـى الـتعل       يتمثل في تحسين   اإللكترونيالهدف األساس من استخدام المقرر       -
  . المحترف عالمياًاإللكترونيالتعلم ، وإعداد الطالب لسوق العمل من خالل اإللكتروني

 يجب على المؤسسة التعليمية التأكد من الوفـاء باحتياجـات           اإللكترونيولتحقيق أهداف المقرر     -
  .الطالب التعليمية

ديهم المعرفة والمهـارات الالزمـة السـتخدام        إن كافة الطالب وغيرهم من العاملين بالتعليم ل        -
  .التكنولوجيا بفعالية في عملية التعليم والتعلم

تحويل عملية التعلم باستخدام التكنولوجيا لدمج الطالب في حل المشكالت ومهـارات التفكيـر               -
  .العليا
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  .تحقيق المعرفة التكنولوجية للطالب من خالل السياق األكاديمي -
   .ادام التكنولوجي المحاسبية باستخضمان -

مساعدة الطالب في تحقيق وتنمية القدرات المطلوبة       : " هو اإللكترونيالهدف العام للمقرر    
  "للمجتمع العالمي في القرن الواحد والعشرين

إتاحة معارف ومصادر معرفة مـن خـالل        "الهدف الرئيس لتحقيق الهدف العام السابق هو        
التعليمية لطالب المؤسسات التعليمية وعضو هيئة التدريس       التكنولوجيا بما يسهم في تدعيم الخبرات       

  ".وجعلهم أكثر إنتاجية، واستثارة رغبتهم في التعليم

الـتعلم  تكنولوجيـا    خالل السنوات القادمة سيقوم العاملون بالمؤسسة التعليميـة باسـتخدام         
  . في كافة جوانب المقرر لبناء بيئة تعلم مثاليةاإللكتروني

تعليمية للمجتمع كشركاء فاآلباء ورجال األعمال ومؤسسة التعليم العـالي          وتنظر المؤسسة ال  
ومجموعات المجتمع والمنظمات الحكومية يساعدون الطالب على تحقيق هـذه األهـداف، وتقـدم              

ة األدوات الالزمة لتدعيم هذا التعاون وتحسين التعلم عبـر المقـرر            اإللكترونيالمؤسسات التعليمية   
  .اإللكتروني

  -:اإللكتروني فوائد المقرر -رابعاً
  -: ومن بينهما ما يلياإللكترونيتنوع فوائد المقرر ) 93-90: 2009(يؤكد إسماعيل 

  -: للطالباإللكتروني فوائد المقرر -أ

 تميل إلى التنوع في وظيفة محتوى المقرر وأنـشطته التوجيهيـة            اإللكترونيفاعلية المقرر     
، حدد التوجيه التعليمي لإليفـاء بمتطلباتـه التعليميـة المقبولـة          ، وي اإللكترونيالتي تنفذ مع المقرر     

  -:وتتنوع فوائده للطالب كما يلي
  .يساعد هذا المقرر في تدريب الطالب على مهارات التواصل وصنع وحل المشكالت -
 .يعطي هذا المقرر الطالب فرصة حقيقية للتعلم -

 .يزيد فرص تفاعل الطالب مع استخدامه للبرامج التوجيهية -

الفيديو، والكمبيوتر، واالنترنـت، واالتـصاالت      (يكون أكثر فاعلية مع التكنولوجيا المتعددة        -
 ).إلـخ..التليفونية والمرئية

 . فرص تعليمية توجيهية للطالب في أي مكان غير متاحة بالمقرر التقليديخلق -

 .تعاون الطالب مع المشاريع التعليمية العالمية -

 . المشكالت تكنولوجياً عالمياًيعد الطالب للعمل بأسلوب حل -

 .يساعد في حل المشكالت الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة -
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تحسن مهارات الكتابة البحثية، والبحث المعلوماتي، والمناقشة متعـددة الثقافـات، والـتعلم              -
 .اإللكترونيالتعلم بالمواقف باستخدام تكنولوجيا 

 .يؤدي إلى تعليم الطالب تعليماً واقعياً -

 .د الطالب بالمعرفة األكاديمية المتكاملة مع المهارات التكنولوجيةيزو -

 .يزود الطالب بمهارات سوق العمل المتطورة في ضوء احتياجاتهم العالمية -

 .يحفز الطالب ضعاف المستوى وذوي صعوبات التعلم لتحسين أدائهم -

 . الموجهاإللكترونييروج للتعلم الذاتي  -

 .ة للطالب للتدريب على المهارات المطلوبة لسوق العمل الفرصاإللكترونييعطي المقرر  -

 .يوفر فرصة عمل لجميع الطالب سواء خريجي الجامعة أو خريجي المؤسسات التعليمية -

  -:لعضو هيئة التدريسة اإللكتروني  فوائد المقررات-ب

 ذوي هم أعضاء هيئة التدريس علـى أن يكونـوا مـن      اإللكترونيأحد أهم أعضاء المقرر       
، اإللكترونـي ، لذا يجب استشارتهم في جميع مراحل تنفيذ السياسة العامة للمقـرر       اإللكترونيلم  التع

كما يجب أن يواصلوا ممارسة عملهم باللجنة االستشارية للمقرر أثنـاء تطبيقـه ومـشاركتهم فـي             
ـ             اإللكترونيمراحل تطوير المقرر     ة ، لما له من أهمية بالغة في وضع االقتراحـات النهائيـة، وآلي

 من طرف عضو هيئة التدريس وقلـة االرتبـاط إال أن        – أحياناً   –التنفيذ، ورغم الالمباالة الظاهرة     
دورهم يظهر على مستوى الممارسة الفعلية للمقرر، فقد يشارك عضو هيئة التـدريس فـي إعـداد         

  .اإللكترونيالخطط والسياسات لكن يظل دوره محدداً في إطار تنفيذ المقرر 

كـز علـى األنـشطة       هيئة التدريس كونه مقرراً يرت      لعضو اإللكترونيالمقرر  وتأتي فوائد     
  :ة التي ينفذها الطالب ليؤدي إلىاإللكترونيالتعليمية 

  .تعليم أكثر توجيهاً إلكترونياً ويركز أكثر على أنشطة الطالب -1
 . الفردياإللكترونيزيادة التأكيد على التوجيه  -2

 . التدريس في توجيه الطالبتوفير مزيد من الوقت يشغله عضو هيئة -3

 .زيادة إنتاجية اإلدارة التعليمية وأعضاء هيئة التدريس -4

 .زيادة التخطيط المتجدد تكنولوجياً والتعاون مع الزمالء عالمياً -5

إعادة التفكير ومراجعة المقرر ومحتوياته وأنشطته والخطط التوجيهية وأساليب تنفيـذها            -6
 .ياإللكترونالتعلم باستخدام تكنولوجيا 

مشاركة أكبر من هيئة التدريس في جهود إعـادة هيكلـة األهـداف التعليميـة للمقـرر                -7
 .تكنولوجياً واقتصادياً لتطوير المؤسسات التعليمية

 .زيادة اندماج هيئة التدريس مع مؤسسات المجتمع -8
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 .زيادة تواصل عضو هيئة التدريس مع أولياء األمور -9

ارات األكاديمية والتكنولوجية الحديثـة لالزمـة   تطوير أداء هيئة التدريس والعاملين بالمه    -10
 . للطالباإللكترونيلتدريس المقرر 

 .تدريب عضو هيئة التدريس على تصميم مواقع الويب وتطويرها -11

  -: ألصحاب األعمالاإللكترونيفوائد المقرر -ج

  :تحدد فوائده ألصحاب األعمال والمؤسسات المجتمعية فيما يلي
ؤسسات والخريجين ومطـوري األداء ومـزودي المهـارات         تزويد أصحاب األعمال والم    -1

  .بمهارات حل المشكالت صنع القرار
تعلم الطالب مهارات العمل وتوظيف المستحدثات التكنولوجية فيهـا، وإكـسابهم مهـارات       -2

 .التعامل مع العمالء وإدارة المشروعات

  -:عامةة اإللكتروني خصائص المقررات -خامساً

ـ  وتكنولوجيـا التعلـيم والمقـررات        اإللكترونيلتعلم  ابِسبب التطور في مجال      ة اإللكتروني
ة بشكل عام، كمـا     اإللكترونيخصيصاً البد من حصر بعض الخصائص التي تتصف بها المقررات           

  ):35: 2009( وتوني ،)93: 2009(حصرها بعض الخبراء والمهتمين، فيرى كل من إسماعيل 
لمهارات المفيدة في مجال العمـل االقتـصادي        فيجب أن يعلم ا   : أن يكون مهنياً اقتصادياً    -1

القائم على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ولكن يجب أن يكون مهنياً بصفة خاصـة             
يعمل كتمرين من أجل وظائف خاصة بل أن يحاكي التطورات التكنولوجيـة الحادثـة            أو

وحل المشكالت  ل وصنع القرار    في مجاالت المهن االقتصادية واالهتمام بمهارات االتصا      
  .فيها

 فيجب ان يطور المعلومات األكاديمية األساسية التي يحتاج إليها الطالـب            :أن يكون عاماً   -2
 بـصفة   اإللكترونـي  للنشاط   وإدراكهفي تعلمه بالمؤسسة التعليمية وذلك من خالل فهمه         

 .عامة

متنـوع  فيجب تصميمها في إطـار      :  نشاطاً هادفاً  اإللكترونيأن تكون تكنولوجيا المقرر      -3
للتعلم والتقويم، وأن ينتج عنها تنمية شخص ما يعيش في العالم ويشارك في تطوره، وأن               

ة فعلياً، وليس مجرد    اإللكترونييستخدم الدراسة اإلجرائية والمعرفة والمهارات والمصادر       
 .اعتبارها نهايات ونتائج فقط

لتعليميـة وتـدعمها    بحيث تستقبل االحتياجات والفرص ا    : أن تكون التكنولوجيا منتشرة    -4
 .ومتنوعة وتفاعلية لتحل محل النص بالمقرر التقليدي

 . عن محتوى الدروس قد ال تكون متاحة بالمقرر التقليديتوفير بيئة غنية بالمعلومات -5
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 والتعاون بين المتعلمين والمعلم عبر رسـائل  تقديم الخدمات التعليمية التي تعزز االتصال  -6
 Chattingالبريد أو غرف الحوار 

 . لمحتويات المقرر كجزء من إطار التعلمتقديم أنشطة تعليمية مصاحبة -7

 تتعلق بموضوع الدرس من خالل التواصل واإلفادة من خدمات نظام           إثارة قضايا علمية   -8
 .اإللكترونيإدارة المقرر 

 حيث يتيح للمتعلم أن يتعلم في الوقت الذي يريـده            يتسم بالمرونة  اإللكترونيإن المقرر    -9
 .ن الذي يفضله وبالسرعة التي تناسب قدراته الدراسيةوفي المكا

 التعليمي بـشكل يفـوق المقـرر         يسهل تحديث وتطوير المحتوى    اإللكترونيفي المقرر    -10
 .التقليدي

 يتم تـصميمه تعليميـاً       يتكون من محتوى تعليمي متعدد الوسائط      اإللكترونيأن المقرر    -11
والمهارات التي يمكن تعلمها فـي      على هيئة وحدات تعلم صغيرة أو مقاطع من المعارف          

زمن يتراوح عادة ما بين دقيقتين إلى خمس عشرة دقيقة، ويمثل كل مقطع منهـا فكـرة                 
 وتكون مجموعة وحـدات     اإللكترونيقائمة بذاتها، وتشكل في مجموعها محتوى الدرس        

 .اإللكتروني محتوى المقرر اإللكترونيالدرس 

 بين المعلم والمتعلم وبين المتعلمين أنفسهم،       م تفاعلية  يوفر بيئة تعل   اإللكترونيأن المقرر    -12
كما يوفر عنصر المتعة والتشويق حيث لم يعد التعلم جامداً أو يعرض بطريقة واحدة ألنه               

 .يؤكد على تنوع المثيرات مما يؤدي إلى المتعة في التعلم

فسه مـن خـالل    في تعليم ن يعتمد على الجهود التي يبذلها المتعلماإللكترونيأن المقرر   -13
 .التعليم الذاتي أو بمشاركة زمالئه في التعليم التعاوني

ـ معايير جودة تصميم المقـررات      الباحثين  وقد وضعت الكثير من      ومنهـا  ة  اإللكتروني
  )15انظر ملحق رقم . (المعايير التي وضعها عمر الصعيدي

  -:ةاإللكترونيمميزات المقررات  -سادساً

أن المقـررات   ) 3: 2010( والـرميح    ،)132-105: 2008(عبـد ربـه     يرى كل مـن     
  : ة تتميز بعدة ميزات منهااإللكتروني

  . اإللكترونيالتعلم انتشار التعليم المفتوح و •
 .ديمومة التواجد الذي ال يعيقه زمان وال مكان •

 .إتاحة الفرص للمتعلم للحصول على كم هائل من المعلومات بسرعة ويسر وبأشكال متعددة •

 وحلقـات  اإللكترونـي الطالب واإلنترنت والطالب والمعلم عن طريق البريد      بين   :التفاعلية •
 .النقاش والدردشات
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 بحيث تسعى هذه التكنولوجيا لتفريد التعليم بحيث يستطيع كل فرد الحـصول             :الالجماهيرية •
 .على رسالة تعليمية خاصة يتفاعل معها ويسير فيها حسب إمكاناته وقدراته

حيث تقدم المقررات في أي وقت وفي أي مكـان يمكـن            : الزمانالالتزامنية في المكان و    •
إرسال رسالة من األستاذ للطالب حتى وإن لم يكن موجوداً على الشبكة حيث يصل إليها في                

 .أي وقت يريد

  -:ةاإللكترونيأهمية المقررات  -سابعاً

  -:كونهمن   تنبعاإللكترونيهمية المقرر أأن ) 90: 2009(يرى إسماعيل 
  .الوسائط المتعددة المتنوعة، وباالتصال المباشر ليناقش الطالب العديد من اآلراءيعرض ب -1
يجعل عضو هيئة التدريس قادراً على تقييم المحتوى إلكترونياً واتخـاذ القـرارات حـول                -2

 .المقرر في طرق بنائه

 .يركز فيه الطالب على المحتوى والتعلم البنَّاء النشط، بدالً من تذكر المحتوى -3

 .تُج من إضفاء طابع شخصي على المعرفةينْ -4

يستخدم الحاسب اآللي وشبكات المعلومات بصفتها عنصر مكمل لعملية الـتعلم واالبتكـار              -5
 .المعلوماتي وليس مجرد مكافأة

 .يوصل الطالب إلى أحدث المعلومات المتاحة من خالل التكنولوجيا -6

  -:ةاإللكترونيكفايات إعداد المقررات  -ثامناً

تتبع لحركة التقدم السريع في مجال تكنولوجيا المعلومـات مـن ناحيـة، ومجـال             يلحظ الم   
تكنولوجيا التعليم من ناحية أخرى أن تزاوجاً قد حدث بين المجالين، وقد أدى حدوث هذا التـزاوج                 
إلى ظهور آفاق جديدة رحبة للتعليم تمثلت فـي وجـود العديـد مـن المـستحدثات التكنولوجيـة                   

Technological Advancements ذات العالقــة المباشــرة بالعمليــة التعليميــة، ومــن هــذه 
 وهذا يتطلب بالـضرورة وجـود معلمـين مـؤهلين           E-Learning اإللكترونيالمستحدثات التعلم   

ومدربين على التعامل معه والتوظيف الجيد له في التعليم، كما أنه يتطلـب مـنهم القيـام بـأدوار                   
  .ذا المستحدثووظائف جديدة تتناسب مع متطلبات ه

 بـرامج   العتمادبالمعلم مثل المجلس القومي     المهتمة  من الهيئات العالمية     وقد حددت الكثير    
ــين  ــداد المعلم   National Council of Accreditation for teacher Educationإع

)NCATE (  والمنظمة الدولية للتقنيات في التعلـيمInternational Society for Technology 

in Education (ISTE) ،    ،عدة معايير مرتبطة بتكنولوجيا التعليم للمعلمـين ومؤشـرات تحقيقهـا
يجب أن يلموا بها وأن يعرفوها ويوظفوها جيداً في العملية التعليمية من خالل برامج إعدادهم، ومن                
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راعـاة  فهم طبيعة التكنولوجيا، تخطيط وتصميم بيئات الـتعلم، التقيـيم والتقـويم، وم      : هذه المعايير 
  .الموضوعات األخالقية والقانونية واإلنسانية

عدداً من الكفايات الالزمة إلعـداد      ) 338-336: 2005(عبد الحميد   ووقد حدد زين الدين       
  -:، وجاءت على النحو التالياإللكترونيالمقرر 

  -: كفايات التخطيط وتشمل-أ

 .االحتياجات التربوية والهدف العام من المقرر •

 .مقرر لتقديمه عبر الشبكةمدى مالءمة ال •

المستفيدين ووظائفهم التربوية، وخبراتهم بالمقررات المقدمـة عبـر الـشبكة ومهـاراتهم              •
 .التكنولوجية

 .اإللكترونيالمتطلبات المادية والبشرية الالزمة لتنفيذ مشروع إعداد المقرر  •

 .فريق العمل الذي سيشترك في المشروع •

 .عملاختصاصات ومهام كل عضو في فريق ال •

 .معايير الجودة  التي تتبع في المشروع •

 .جدول زمني إلنجاز المهام المختلفة في المشروع •

 .أسلوب مراجعة وتقويم مراحل العمل المختلفة •

  -: كفايات التصميم والتطوير، وتشمل-ب

 . في أسلوب واضح وقابل للقياساإللكترونيأهداف تعلم المقرر  •

 . أهداف التعلماستراتيجيات التدريس الفعالة لتحقيق •

 .أنشطة التعلم التي تشجع التفاعل بين المتعلمين •

 .تطبيق مبادئ تصميم التعلم المرتبطة باستخدام التكنولوجيا •

 .واسترجاعهاطرق وإتاحة المعلومات بطريقة تسهل الوصول إليها  •

 .عناصر الوسائل المتعددة والوسائل الفائقة التي يشتمل عليها المقرر •

  -:ج، وتشمل كفايات اإلنتا-ج

  .تحويل المحتوى التعليمي إلى سيناريو لبرنامج يمكن أن يفهمه المبرمج •
  .تحديد أسلوب التفاعل بين المتعلمين وبعضهم والمتعلمين ومواد التعلم والمتعلمين والمعلم •
  . التي تعمل على نجاح مهام التدريس والتعلمFeed Backتحديد أنماط الرجع  •
  .لم في بيئة تعليمية إلكترونيةوضع خطة إلدارة مصادر التع •
  . للموضوعات المرتبطة ببعضهاLinksوضع توصيالت  •
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  -: كفايات التقويم، وتشمل-د

 .تطبيق نشاطات تقويم مالئمة للتعليم الشبكي •

 E-Portfolio اإللكترونيتوظيف فكرة ملف اداء الطالب  •

 .توظيف فكرة التقويم من خالل المعايير ومدى قياسها •

  -:دارة المقرر على الشبكة كفايات إ-هـ

  .يكون لدى المعلم المقدرة على تنظيم الوقت لتقديم وتطوير المقرر على الشبكة •
 .تحديد عدد معين للتسجيل في المقرر وذلك لمنع الحمل الزائد على موقع المقرر •

 .إعداد الطالب لتحمل مسئولية التعلم من المقررات المقدمة عبر الشبكات •

 .ادر الكافية إلتقان تكنولوجيا التعلم قبل تقديم محتوى المقررتزويد الطالب بالمص •

 .تحديد مواعيد تقديم نشاطات التعلم األسبوعية لتسهيل تعلم الطالب •

 .تتبع أداء الطالب ومدى تقدمه في التعلم لتقديم المساعدة واإلرشاد عند الحاجة •

متزامنـة، وغيـر    تشجيع التفاعل مع المقررات من خـالل اسـتعمال أدوات االتـصال ال             •
 .المتزامنة

 .تصميم وتدعيم فرص التواصل والمشاركة مع الطالب •

 .القدرة على متابعة التطور المهني في مجاالت التكنولوجيا والشبكات التعليمية •

القدرة على تطبيق نتائج األبحاث العلمية الحديثة في مجال استخدام التكنولوجيا في عمليتـي          •
 .التعليم والتعلم الشبكي

  -:اإللكترونيمكونات المقرر  -سعاًتا

 المعتمد على اإلنترنت من مجموعة من المكونات األساسية التـي           اإللكترونييتكون المقرر     
ينبغي توافرها في تنظيم المادة التعليمية في صورة أوعية إلكترونية تقدم عبر اإلنترنت والتي تمكن                

 زمالئـه مـن الطـالب ومـن اإلطـالع           الطالب أو الدارس من التواصل مع أستاذ المقرر، ومع        
 ،)363-359: 2004(والمشاركة في المعلومات الخاصة بالمقرر، وأهمها كما حددها كل من سالم            

  : تتمثل في)303-302: 2001(والجرف 

  -:Course Homepageة للمقرر الصفحة الرئيس

عـة مـن   وتشبه غالف الكتاب وهي نقطة االنطالق إلى بقية أجزاء المقـرر، وبهـا مجمو       
  .األزرار التي تشير إلى محتويات المقرر وأدواته ويمكن الضغط عليها لتصفح أجزاء المقرر
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   -:Course Documentsمحتوى المقرر 

هنا يضع المدرس المادة العلمية التي تشكل محتوى المقرر، ويحدد تسلـسل الموضـوعات                
كتوبة، يصاحبها مفردات متعـددة     التي سيدرسها الطالب، ويتكون محتوى المقرر من مادة علمية م         

 ويمكن أن تكون المادة العلمية على شكل فقرات وواجبـات ومحاضـرات   Multi Mediaالوسائط 
وتعليمات خاصة باالستذكار وقائمة بالمصطلحات، ومذكرات، وغير ذلـك، وتـنظم موضـوعات             

  .لمختلفةالمقرر على هيئة ملفات، ومجلدات مع وصالت، تقود الطالب إلى فصول المقرر ا

  -:External Links and Resourcesوالمصادر ة اإللكتروني قائمة المراجع

تتكون من قائمة مواقع اإلنترنت ذات الصلة بالمقرر، مع تعليق مصاحب لكل موقع ويمكن                 
أن يساهم كل من المدرس والطالب في إعداد القائمة، ويمكن تبويب مداخل المواقع حـسب تـاريخ           

  .موضوع الذي تدور حوله، أو حسب اسم الشخص الذي أعدهاإعدادها، وحسب ال

  -:Tests And Feedbackاالختبارات 

وتشمل أسئلة التقويم الذاتي للطالب، وطريقة تحديد الدرجات، وأسلوب التغذية الراجعة لهذه              
  .األسئلة

  -:Grade Bookسجل الدرجات 

رر وطريقة توزيع الدرجات علـى   وفيه يطلع الطالب على نتائجهم ودرجاتهم الكلية في المق          
  .كل وحدة في المقرر

  -:Course Statisticsالسجل اإلحصائي للمقرر 

وفيه يتم متابعة الطالب بتقديم االحصائيات عن تكرار استخدام الطالب لكـل مكـون مـن               
مكونات المقرر، ويستطيع المدرس أن يطلع على الصحفات التي زارها الطالب بكثرة، والوصالت             

  .يستخدمونها، وأوقات استخدام الطالب للموقع، وأوقات عدم استخدامهم لهالتي 

  -:Technical Support اإللكترونيالدليل اإلرشادي 

 على دليل إرشادي، يقدم إجابات عـن استفـسارات المـستخدم            اإللكترونييحتوي المقرر     
 التقويم كما يحتـوي     ، وأسلوب Function اإللكترونيويعطي وصفاً مفصالً لجميع مكونات المقرر       

 يوضح للمدرس طريقة استخدام المقـرر التعليمـي خطـوة           Tutorialعلى دليل تعليمي إلكتروني     
  .بخطوة



 53

  -:Announcementلوحة إعالنات 

وفيها يتم وضع رسائل مكتوبة من المدرس لطالبه تتعلق بالمقرر، ومواعيد المحاضرات أو               
  .اسيةاالختبارات، أو اإلجازات والتقويمات الدر

  -:Chatting Roomغرفة الحوار 

هنا يستطيع أحد الطالب أو مجموعة من الطالب المسجلين في المقرر من التواصـل مـع                  
  .بعضهم البعض في وقت محدد من خالل موضوعات نقاش ذات عالقة بالمقرر

  -:E-Mail اإللكترونيالبريد 

ت مع الرسالة إلى المـدرس      يستطيع الطالب أن يرسل رسائل خاصة أو ملفات أو أي مرفقا            
  .أو أحد الزمالء أو لمجموعة من الزمالء المشاركين في المقرر

  -:ةاإللكترونيساسية الرئيسية إلعداد المقررات  المبادئ األ-عاشراً

 تكمن فـي    اإللكترونيأن المبادئ الرئيسة إلعداد المقرر      ) 90-89: 2009(يرى إسماعيل     
وتر واإلنترنت في تعليم مصمم على يد متخصصين في أكثـر           أن الهدف األساس هو توظيف الكمبي     

مجاالت التكنولوجيا استخداماً إلفادة البشرية في المستقبل، واالستعانة بمطوري المقـررات لتحديـد            
المعارف األساسية واآلداءت للمقرر التعليمي باستخدام مـستحدثات تكنولوجيـا التعلـيم، وبمـا أن            

يركز خبراء تكنولوجيا التعليم على المعارف والطرق واألساليب        محتوى يمكن أن يضمن كل شيء ف      
 علـى   اإللكترونـي وذلك في ضوء عدد من المهام األساسية إلعداد المقـرر           ة التفاعلية   اإللكتروني

  -:النحو التالي
 على نطاق أوسـع بكثيـر مـن مجـرد االتـصال             اإللكترونيالتعلم  استخدام تكنولوجيا    -1

  .اإللكتروني
 .اإللكترونيبرمجيات خاصة بالمقرر تصميم وإعداد  -2

 . السريع من خالل المراجعة المستمرة للمقرراإللكترونيالتطوير  -3

 .تطوير المقرر وفقاً لمعايير التغير في التكنولوجيا ووضع التطورات الجديدة -4

 .تجاوز وحدات المعرفة بتصميم القاعات الدراسية للتعلم الفردي -5

 .ساسية المرتبطة بهاالتمييز بين المعارف والمهارات األ -6

 .النضال من أجل الدولية والمنافسة مع المقررات العالمية -7

 .مساندة التنوع الثقافي المعلوماتي بشكل واسع -8

 .اإللكترونيالتعلم تصميمه كمقرر جامع ألنشطة ومواد  -9

 .يعمل على تصغير حجم وحدات المعرفة بالقدر المطلوب -10
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 .اقبته وتمويله وتسويقهيفوض من جانب عدة جهات تهتم بتطويره ومر -11

 .يتسم بالتكاملية في أنشطته ومصادره وتفاعالته -12

 .ة ووسائل التطبيقاإللكترونييراعي المناقشات واالستراتيجيات  -13

  -:خطوات ومراحل تصميم مقرر الكتروني -حادي عشر

  -:، هذه المراحل بأربع مراحل رئيسية هي)138-111: 2009(حدد إسماعيل 
  .ديد احتياجات المقرر تح:المرحلة األولى -
 . تصميم إطار المقرر:المرحلة الثانية -

 . تجريب المقرر:المرحلة الثالثة -

 . تطوير المقرر:المرحلة الرابعة -

تباعهـا عنـد    اعدداً من الخطوات التي يجـب       ) 142-139: 2001(حيث يقدم إسماعيل    
  -:تصميم مقرر عبر االنترنت، وفيما يلي تلك الخطوات

  .مية التي سيتم تضمينها بالمقرر عبر االنترنت، وتنظيمهاتحديد المادة العل -1
تحديد المعلومات العامة عن المؤلف وتاريخ نشر المقرر وتحديثه، والمتطلبات القبلية لدراسة             -2

 .المقرر

 .تصميم المقرر طبقاً لمبادئ التصميم -3

 .نترنت لغات برمجة صفحات اإلىتنفيذ تصميم المقرر باستخدام إحد -4

قرر في شكله النهائي كسجل فهرس، باإلضافة إلى حفظ السجالت األخـرى            حفظ تصميم الم   -5
 .التي تحتوي على معلومات المقرر

 أو -إن وجـد –حجز موقع خاص للمقرر داخل الموقع الرئيس للمؤسسة التعليمية التابع لهـا          -6
 .عن طريق إحدى شركات مزودي خدمات اإلنترنت، وتحديد عنوان المقرر عبر اإلنترنت

يم المقرر إلى الكمبيوتر الخادم، ومن ثم ينشر المقرر عبر اإلنترنـت مـن خـالل                نقل تصم  -7
الموقع المخصص له؛ ليتم مشاهدته من خالل العنوان السابق تحديـده مـن مـزود خدمـة                 

 .االنترنت

  -:ةاإللكترونيإدارة المقررات  -ثاني عشر

المنظومات ثم التحكم    أو    المواقع أحدطالق المقرر على    ة إ اإللكتروني  المقررات بإدارةيقصد  
طـاء  اع و فيه والتعامل مع قاعدة بياناته والسماح للطالب بالدخول ومنع غيـرهم مـثال بالـدخول              

الوقـت   سـاليبه بتحديـد  أمنعها وكذلك التحكم في نظـم التقـويم و  االمتيازات للطالب المستخدم أو   
هـو مفتـوح      مـا  :ظومات منها الكثير من المنصات والمن   ة  اإللكتروني  وإلدارة المقررات  ،واألسئلة
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خـرى   وأ ن هناك منظومات عربيـة    إ كما   شتراكا إلى   هو مغلق ويحتاج    ومنها ما  ،المصدر ومتاح 
  . في الصفحات التالية بعض هذه المنظومات  ويستعرض الباحثجنبية أ

  -:ةاإللكتروني منظومات إدارة المقررات -أ

 من خالل منظمـات  Learning Electronic Envoronmentة اإللكترونيتقوم بيئة التعلم   
وبنـاء علـى    . تقديم التعلم، وإدارته، وتطوير مواده    : إتاحة المقررات التعليمية بثالث وظائف وهي     

اختالف تلك الوظائف وتكاملها في نفس الوقت فقد اختلفت الدراسة في تسمية تلك المنظومات، حيث               
بناء على الوظيفة األولى، وسـميت   Course Delivery Systemsسميت منظومات تقديم المقرر 

 بناء على الوظيفـة الثانيـة   Course Management Systems (CMS)منظومات إدارة المقرر 
.  بنـاء علـى الوظيفـة الثالثـة    Course Developing Toolsوسميت أدوات تطـوير المقـرر   

جـودت،  . (لكترونـي اإلوالمسميات الثالثة السابقة تقع جميعاً ضمن مسمى أشمل هو بيئـة الـتعلم       
2005 :91.(  

منظومـة الـتعلم   : بمصطلحات متنوعة مثل) CMS(وقد يشار إلى منظومات إدارة المقرر     
، E-Learning Platforms اإللكترونـي ، ومنـصات الـتعلم   E-Learning System اإللكتروني

 ,Online Courses Delivery Systems) .Papastergiouومنظومات تقديم المقرر على الخط 

2006: 598.(  

وفي مشروع يموله االتحاد األوروبي لتطوير وتقديم مقررات على اإلنترنت، لتحقيق التعلم              
 يمكن أن يكون حالً قـابالً       اإللكترونيالقائم على العمل انطلق هذا المشروع من افتراض أن التعلم           

ؤسسات الـصغيرة والمتوسـطة     للتطبيق لمقابلة االحتياجات التدريبية للمتعلمين الذين يعملون في الم        
 حدد القائمون على المشروع مواصفات       وقد الحجم، والتي تلعب دوراً حيوياً في االقتصاد األوروبي،       

  ): Bradley & Oliver, 2009: 5-6(هذه المقررات فيما يلي 

أن تلبي هذه المقررات حاجات المتعلمين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الـذين              -1
  . مكان العمل عبر اإلنترنتيدرسون في

أن يتم إنتاجها على هيئة مواد قابلة للتقديم عبر اإلنترنت في منظومة طورت كجـزء مـن                  -2
 .هذا المشروع

أن تتالءم مع المتطلبات والمعايير األكاديمية للجامعة االفتراضية العالمية، وتسمح بطـرق             -3
 .متنوعة للتقييم
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 WebCT, Moodle, Blackbord, Top: اليةوتعد منظومات إدارة المقررات الخمسة الت

Class, ATutor ة اإللكترونيــ مــن أشــهر المنظومــات العامــة إلدارة المقــررات التعليميــة  
  .)252: 2008عزمي، (

ـ وتتميز منظومات إدارة المقررات بأنها تمكن مصممي المقـررات         ة مـن نقـل   اإللكتروني
 أو العكـس، أن  Moodleآخـر مثـل    إلـى    WebCTالمقرر من نظام إدارة مقررات معين مثل        

 اإللكترونـي مصممي المقررات الدراسية وفقاً لهذه المنظومات يلتزمون بالمعايير العالميـة للـتعلم             
  .)30: 2008صادق، ( العالمية SCORMوالتي من أبرزها معايير 

  -:اإللكتروني إدارة محتوى التعلم -ب

ديث لتطوير التعليم في المستقبل فقد أنشأت        هو المدخل الح   اإللكترونيانطالقاً من أن التعلم       
 علـى   اإللكترونـي الجامعات المصرية مواقع لها على شبكة اإلنترنت، وأضافت محتويات للـتعلم            

عـويس،  (موقعها؛ حتى يتسنى ألعضاء هيئة التدريس والطالب التواصل مع الجامعة من خاللهـا              
2008 :54(.  

 وهـو مـصطلح يقتـرح    اإللكترونـي الثاني للتعلم ولعل هذا االهتمام يقود إلى فكرة الجيل     
استخدام اإلنترنت كمنصة لالتصال والتعاون وبناء المعرفة بـدالً مـن مجـرد توزيـع المحتـوى            

Distribution of Content    هذا التطور الجزئي يأتي استجابة الهتمامـات الجيـل األول للـتعلم ،
 فكرة التعلم   -بصفة عامة – للتعلم في بيئة تدعم       والتي ارتبطت بالنقل أو بالنمط السلوكي      اإللكتروني

  ).Robertson, 2008: 1(البنائي كمدخل مفضل 

تفاعل المتعلم والمعلم،   :  من أهمها  اإللكترونيوهناك عدة أنماط من التفاعل في بيئات التعلم           
نـشطة  وتفاعل المتعلم والمتعلم، وتفاعل المتعلم والمحتوى، والذي يرتكز على تطوير المحتـوى وأ            

  )Thorpe, 2008: 59(، )201-200: 2008خضري، . (التعلم وتحديث مصادرها

استهدفت وضع نموذج تنظيمـي مقتـرح       ) 182-181: 2006(وفي دراسة أجراها مزهر       
ترح في هذا النمـوذج إنـشاء    في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، اق اإللكترونيإلدارة التعلم   

م لتـأليف وتـصميم وبرمجـة المحتـوى         ا لها أقس  اً، ويكون تابع  اإللكترونيوحدة إلدارة المحتوى    
  .اإللكتروني

 جودته تختلف عـن     إلدارة خاصةمعايير   و  استراتيجيات اإللكترونيويتطلب محتوى التعلم    
وعناصر تقيـيم   ، كاستراتيجيات تفاعل المتعلمين    ، التعلم التقليدي    و ممحتوى التعلي تلك التي يتطلبها    

والتـي تـضعها هيئـات      ، البنائي   و اإلدارين  مي من المنظو  اإللكترونيالتعلم  دة مقررات    جو إدارة
 .) lee,2006: 211,214( االعتماد وضمان الجودة
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 بدأ مشروع منظمـات إدارة      التعليمية المقرراتولوضوح نموذج معياري لمنظومات تقديم      
على عاتقه تحديـد   ييرلمعااوالذي أخذ   IMS (Instructional Management Sestems(التعليم

وعالقة كل عنصر من    ، هائ وبنا المعايير الخاصة بمنظومات إدارة المقررات التعليمية على الشبكات       
 أخـرى مما يتيح استخدام أحد عناصـر منظومـة داخـل منظومـة             ، مة  وعناصرها بباقي المنظ  

  ).89-88 : 2005،جودت(

: تطوير وإدارة المشروعات   و  عليها في بناء   ومن أبرز المعايير العالمية التي يمكن االعتماد      
ويقـع  ،  لتطوير وبناء المحتوى التعليمي      SCORM إلدارة العملية التعليمية ومعايير      IMSمعايير  

تطوير ونـشر واسـتخدام    إلى  التي تسعىاإللكترونيالتعلم ذلك ضمن االتجاهات البارزة في مجال      
 هذه العمليات من األنشطة الرئيسة ومن األسـباب         وتعد، مجموعه من المبادئ والمعايير الخاصة به     

، 167: 2008، عبد الجليل عبد العظيم و  ( على نطاق عالمي     اإللكترونيالتعلم  الجوهرية وراء نجاح    
429. (   

همية في التنظيم والتخطـيط     أ تكنولوجيات لها    اإللكترونيالتعلم  وتستخدم في إدارة محتوى     
سـهل  ، وهي مصدر رقمي مجـاني : Open Course Ware (OCW) المفتوحة للمقرراتالجيد  

ويقـدم مـواد التعلـيم والـتعلم المرتبطـة          ، وقابل لالستخدام ، الوصول للجميع ومفتوح ومرخص   
على نشر مـواد   (OWC) وتقوم فكرة الــ. بالمقررات بشكل مالئم وفي صيغ ثابتة وبجودة عالية

الـتعلم   ولدعم عمليتـي التعلـيم  ) زمالء والطالب أخرى الحياناًأو(المقرر والتي قامت ببنائها الكلية  
)Carson,2007;23( . 

 Open Educational Rescurcesإحدى المصادر التعليمية المفتوحة OWC وتعد الــ

(OER)    التي تقدم فرصا للمعلمين للتعاون في تطوير خطط الدروس والمواد التعليميـة األخـرى .
  )Casserly, 2007:17(لم التعاوني مع الطالب اآلخرين كما تقدم فرصا للطالب للمشاركة في التع

ومن البرمجيات الحرة المفتوحة التي تستخدم في بناء الدروس والبرامج التعليمية برامج            
  -:عديدة من أشهرها

Moodle, Atutor, Claronline, Dokeos, Interact,  البرامج على تصميم وإدارة هذه وتعمل 
دة تعليمية باستخدام قوالب جاهزة يمكن تعديلها وتركيبها بـسهولة بمـا            المحتوى التعليمي   ألي ما     

  ).6:2008، صادق(يتناسب والمحتوى التعليمي المراد إدارته 

  -:اإللكتروني تصنيف برمجيات إدارة المحتوى والتعلم -ج

، ثالثـة أنـواع    إلى    لنوع المصدر   وفقاً اإللكترونيتصنف برمجيات إدارة المحتوى والتعلم      
، )مغلقـة المـصدر  (وبرمجيات مطورة لجهـات محـددة       ، )مغلقة المصدر ( برمجيات تجارية    :هي
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  .أي يمكن الحصول عليها واستعمالها وتعديلها وتوزيعها ، )مفتوحة المصدر(وبرمجيات مجانية 

  -:وفيما يلي استعراض لكل نوع من هذه البرمجيات

  )مفتوحة المصدر( البرمجيات المجانية -أ 

حريه تعديل وتوزيع البرمجيات عبر إرفاقها       إلى   لبرمجيات مفتوحة المصدر   ا حيشير مصطل 
ويمكـن تطـوير   .  وتمكين مستخدميها من إدخال أية تعديالت على شفرة المصدر      ،مع كود المصدر  

هذا النوع من البرمجيات من قبل مبرمجين ومشاركين ومستعملين وغيـرهم طواعيـه بخبـراتهم               
  ).5 : 2008،صادق(راحل اإلنجاز والتعديل والتحسين وأفكارهم وتجاربهم في جميع م

ويمكـن     Dokeos, Atutor, Moodle: ومن أمثلة هـذا النـوع مـن البرمجيـات     
  :استعراضها على النحو التالي 

  -: Moodle" موودل " منظومة  -1

ويمكن اسـتخدامها    إلكترونية   وهي منظومة صممت لمساعدة المعلم في تطوير بيئة تعليمية        
مـع قاعـدة     PHPمستوى المؤسسة وهي منظومة مصممة باستخدام لغة  أو ستوى الفرديعلى الم
  . MySQLبيانات 

بتحميلـه مـن الموقـع       اإلنترنـت    وبرامج مودل يمكن الحـصول عليـة عبـر شـبكة          
http://download.moodle.org/?lang  ، األدوات يضم البرنامج عديد منولتنفيذ مهام التطوير 

بعدة " موودل  " وتتميز منظومة   ، )وعرض، وتبويب، تجميع(ة بناء المقررات الدراسية     من أهمها أدا  
 تـتلخص  )280-279: 2008(عزمي و، )280-276 : 2007(بسيوني  كما يراها كل من  مميزات  
  :فيما يلي

ـ          - منتـدى   أو   ،التمـارين  أو   ،وىوجود ثالثة قوالب افتراضية تمكن المعلم من إنشاء المحت
  .النقاش

  .تمكن المتعلم من إنشاء صفحات ويب شخصية  -
 وحتى خروجه منها في كل مـرة يـدخل          ،إمكانية متابعة المتعلم منذ بداية دخوله المنظومة       -

 خاصة حول كل مـتعلم فـي        مع إمكانية تدوين مالحظات   ،  في المنظومة  بقائهوزمن  ، فيها
  مكان خاص

  " .رم سكو" تدعم معايير  -
 .تدعم خمسا وأربعين لغة منها اللغة العربية  -

http://download.moodle.org/?lang
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  Atutor" أتوتر " منظومة  -2

في كندا وهي منظومة سهلة التركيـب    Torontoجامعة تورونتو  إنتاج وهي منظومة من
يمكن استخدام المنظومة من قبـل المؤسـسات التعليميـة         و،  ستخدام لكل من المدرب والمتدرب    واال

ويمكن تحميلها من الموقـع  . لكبيرة التي تقدم تعليماً إلكترونياً عبر اإلنترنت       الصغيرة أو الجامعات ا   
hphp.download/atutor/ca.atutor.www://ttp  ،    كمـا   وتتميز هذه المنظومة بالمميزات التالية 

  ):287-285: 2008( عزميو، )283-281 : 2007 ( بسيونيحددها كل من

تمكن المعلم من إنشاء تسلسل تعليمي للمحتـوى مـنظم          ، وجود عدة قوالب لبناء المحتوى       -
  .بشكل هرمي 

وتحتوي على أداة تيسر وتسهل نقل المحتوى بين أنظمة         ، SCORMالمنظومة متوافقة مع     -
  .المنظومة  هذه بين إصدارات مختلفة من أو "سكورم"مختلفة متوافقة مع 

  .فيه المعلم والمتعلم  على مستودع للمواد التعليمية يمكن أن يتشاركتحتوي  -
  .تمكن المتعلم من تحميل المحتوى ومتابعة التعلم حتى بدون اتصال  -
  .تدعم المنظومة ثالثين لغة منها العربية  -

   Dokeos" دوكيس " منظومة  -3
-http:www.dويمكن تحميلها مـن الموقـع   ،  Global Dokeso إنتاج وهي منظومة من

okeos.com/download.php  ،المنظومة بأنها تتـيح إنـشاء المحتـوى التعليمـي     هوتتميز هذ 
  )281-280: 2007، بسيوني(كما تتوافق مع معايير سكورم ، واالتصاالت ومتابعة أداء المتعلمين

  )مغلقة المصدر(برمجيات مطورة لجهات محددة -ب 

 التجارية ال تلبـي حاجاتهـا فـي تقـديم           وجدت بعض المؤسسات التعليمية أن المنظومات     
ومـن  . أن تطور منظومة خاصة بها لتقديم المقررات التعليمية          إلى   مما دعاها ، المقرراتها التعليمية 

ويمكن استعراضـها علـى النحـو      ENT, NEEDS, ANDES, POLIS:أمثلة هذه المنظومات
  ):74-61: 2005، جودت(التالي 

  POLIS" بولس " منظومة - 1

 POLIS (Protocol For( عبارة عن بروتوكول لمنظومة تعليم وتعلم الخط المباشر وهي

Online Learning & Instructional System    طورته جامعة أريزونا بالواليـات المتحـدة  .
وهذه المنظومة تقدم قوالب جاهزة يمكن لمطوري البـرامج التعليميـة اسـتخدامها عنـد تـصميم                 

  .ة تلك المقررات على الشبكة كما تقدم إتاح، صفحاتها
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  -: ANDES" آنديس " منظومة - 2

طورتها جامعة جنوب كاليفورنيـا بالواليـات     ، وهي منظومة إلتاحة وإدارة التعليم من بعد        
  .المتحدة 

  " نيدس " منظومة - 3

 NEEDS (National Engineering(وهي منظموة لتقديم التعلـيم الهندسـي الـوطني    

Education Delivery Sestem  ، وقد . طورها التحالف الوطني لتعليم الهندسة بالمملكة المتحدة
  .صممت هذه المنظومة إلتاحة مصادر التعلم الهندسية وتقديم نموذج تربوي جديد للتعليم الهندسي 

 ENTمنظومة  -4

أنتجتها كلية التربية جامعة هارفـارد بهـدف        ، ات الحديثة وهي منظومة التعليم بالتكنولوجي   
. ساعدة الطالب المعلمين على تطوير وتحسين وإيجاد طرق حديثة للتعلم من خـالل التكنولوجيـا              م

 اًحيث تتيح برنامجاً دراسياً متكامال إلعداد الطالـب إعـداد         ، وتوفر هذه المنظومة بيئة تعلم تعاوني     
  )79: 2005، جودت(الدراسة  يعتمد على التعلم التعاوني وطريقة المشروع في تكنولوجياً

  )مغلقة المصدر(البرمجيات التجارية 

وهو مايعرف بتسميتة بالمنظومات    ة  اإللكتروني  نوع آخر من منظومات إدارة المقررات      هذا
مغلقة المصدر والبرمجيات التجارية مغلقة المصدر هي منظومات يمكن استخدامها في مقابل أجـر              

 ,WebCT, Blackboard, Top Class, Learning Spacs: ومـن أمثلتهـا   . لجهة اإلنتـاج  

Harf, MGD ويمكن استعراضها على النحو التالي:  

  -: WebCT (Web Course Tools(منظومة أدوات مقرر ويب - 1

وقد طورتها جامعة كولمبيا البريطانية وسرعان مـا         ، WebCTشركة ويب    إنتاج   هي من 
ت التعليميـة انتـشاراً     وهي من أكثر منظومات تقديم المقـررا      . تبنتها جامعات أخرى حول العالم      

 وقد تطورت من كونها منظومة لتقديم المواد التعليمية عبر شـبكة          . خاصة في ميدان التعليم العالي      
مات تقديم المواد التعليمية وموقع شامل على الـشبكة لتقـديم الخـد            و منظومة إلدارة اإلنترنت إلى   
  ) .65-63 : 2005، جودت (ذه المقررات دة لهنالتعليمية المسا
 على هيئة أيقونات بمجرد أن يضغط عليها الدارس يبدأ          WebCTر وظائف منظومة    هوتظ

  ):269-266: 2007، بسيوني(وتتميز المنظومة بما يلي . في التعامل مع هذه الوظيفة 
والتـي يمكـن بهـا إضـافة أي     " سكورم"متوافقة مع المعايير العالمية لتأليف المواد ومنها        -

  . وتحزيم المواد لةاألسئ إنتاج محتوى وأيضاً
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  .قوالب جاهزة لقيام المعلم بوضع أي محتوى  -
 وحـدة تعليميـة إلتاحـة إعـادة     -مستودع يديره مدير خاص في المنظومة لتخزين كـل       -

  .استخدامها في تأليف مواد أخرى 
- لغة منها اإلنجليزية والعربية  عشرةَمتوافرة بأربع .  

 -: Top Classمنظومة  -2

. كو مدينة سان فرانسـس ومقرها الرئيس  Web-Based Teachingمؤسسة إنتاج وهي من
وجميع الوظائف في هذه المنظومة تعمل من خـالل         . الية نيويورك ووالمنظومة معتمدة من جامعة     

، عزمـي (، )69-65 :2005، جـودت (كما يراها كل مـن      ومن هذه الوظائف واألدوات      ،أيقونات
  : ما يلي)284-285: 2005
 إلعالم الدارسين باألخبار الجديدة التي يريد : Class Announcementإعالنات الفصل  -

  .المعلم إحاطتها بها 
 لمساعدة الطالب على اسـتعراض محتـوى المقـرر    : Courseworkاألعمال الفصلية  -

  .التعليمي الذي يدرسه 
  .نقله لالختبار النهائي  أو  لتقديم أسئلة ذاتية التصحيح للطالب:تقديم االختبارات  -
  . ومجموعات النقاش اإللكترونيريد الب -

  -:Blackboardمنظومة  -3

.  للخدمات التعليمية على الخط المباشر ومقرها واشـنطن        Blackboardمؤسسة   إنتاج   من
وتتكون . وتقوم هذه المنظومة على استخدام األزرار بدالً من األيقونات ويكتب على كل زر وظيفته             

وأدوات ، وأدوات عـرض المحتـوى    ، وات تفاعـل المـتعلم      أد: هذه المنظومة من األدوات التالية    
 عـن   فـضالً ، وأدوات المعلم لمتابعة سلوك الدارسين على الموقع      ، االتصال وأهمها لوحات النقاش   

  ).69-65: 2005، جودت(برامج خاصة بتأليف االختبارات 
دارس  وهي نموذج جيد للم    -مدارس األندلس   : وكمثال للمؤسسات التي تبنت هذه المنظومة     

التعاقد مـع   إلكترونية مدارس إلى  كانت من إجراءات تحويلها-األهلية في المملكة العربية السعودية 
  )82-81: 2006، مزهر( العالمية لتوفير نظام إدارة التعلم والمحتوى Blackboardشركة

  -: Learning Space منظومة -4

 والمنظومـة موجهـة     IBM التابعة لشركة    Lotuseطورت هذه المنظومة مؤسسة لوتس      
وتعمل هذه المنظومة فقـط ضـمن       . للمؤسسات التي ترغب في تقديم برامج التدريب أثناء الخدمة          

 لكي يـتمكن  - وليس الخادم- التي يمكن تحميلها على كمبيوتر المستخدم  Lotuse Notesحزمة 
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 أحد المـستعرضات    ويتمكن للمستخدم عندئذ الولوج للمنظومة باستخدام     ، من التفاعل مع المنظومة     
وتـستخدم هـذه المنظومـات لتبـادل     .  Netscape أو MS Internet Explorerالقياسية مثـل  

وتقدم سلسة مـن القوالـب الجـاهزة         اإلنترنت   ومشاركة المعلومات بين األفراد والمجموعات عبر     
: 2005، جـودت (الفيديو   أو   والمنظومة ال تدعم اجتماعات الصوت    . المصممة لألغراض التربوية    

69-71. (  

 -: MGDمنظومة مجد  -5

شركة مجد للتطوير وهي شركة عربية تخصـصت فـي تخطـيط وتنفيـذ               إنتاج   وهي من 
ومنظومة مجد حزمة من البرامج الالزمـة إلدارة        .  للمؤسسات التعليمية    اإللكترونيمشاريع التعلم   
-274: 2007، بـسيوني  (يلي وتتميز هذه المنظومة بما   ، بفاعلية ويسر   ة  اإللكتروني مشاريع التعلم 

276:(  
  .يتيح للمعلم إدارة المحتوى وتعديله وتحديثه  -
  .وسائل مساعدة لتحضير الدروس واختيار وسائل اإليضاح لكل درس  -
  .الطالب  ومتابعة أولياء األمور واإلدارة ألداء المعلمين -
  .يعمل باللغة العربية  -

  -: Harfمنظومة حرف  -6

كنولوجيا المعلومات وهي شركة عربية وتتميز المنظومة بما        شركة حرف لت   إنتاج   وهي من 
  ):274-272 : 2007، بسيوني(يلي 

 من حيث قابلية العمل مع المنظومـات        اإللكترونيتتوافق أدواتها مع المعايير العالمية للتعلم        -
   .األخرى

   .تدعم تصدير واستيراد المحتوى التعليمي واألسئلة المتوافقة مع المعايير العالمية -
  . اإلنترنت وعبر شبكة، تعمل من خالل شبكة داخلية داخل المؤسسة  -
  .مع إمكانية إضافة لغات أخرى، اإلنجليزية  ووتدعم اللغتين العربية، سهلة االستخدام  -
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   التصميم التعليمي-المحور الخامس

   -:مفهوم التصميم التعليمي -والًأ

في عملية تطوير التعليم وتلبية متطلباته وحـل        ول  ساس المهم واأل  األيعد التصميم التعليمي    
مشكالته وبناء نظمه بشكل علمي صحيح وعلى قواعد راسخة لتحسين مخرجـات عمليـة التعلـيم                

هم محاور تخـصص    أحد  أ مجال التصميم التعليمي هو      إنومواكبة التسارع المعرفي وجدير بالذكر      
ن تبـدأ   أالـصف البـد و     أو   ى مستوى الوطن   لنظام التعليم عل   إصالح عملية   وأيتكنولوجيا التعليم   
   .بالتحليل والتصميم

التـصميم التعليمـي بأنـه دراسـة علميـة           )5: 2008(يعرف يوسف قطامي وآخرون     و
تكنولوجية ألسس التعليم والتعلم وتحديد أفضل الطرق واألسـاليب التدريـسية المناسـبة لتحقيـق               

   .األهداف التدريسية المحددة

العلم الذي يبحث في الوصول إلى أفضل الطرق التعليميـة الفعالـة             " التصميم التعليمي هو  
وتصويرها في أشكال وخرائط ليكون دليالً لواضع المناهج وتعد أيضاً دليالً للمعلـم أثنـاء عمليـة                 
التعليم لتحقيق األدوات التعليمية المرجوة، وهذه األشكال والخرائط المقننة تُعد التصميمات الهندسـية     

  ).293: 2001سالم، ومحمد " ( البناء المراد تنفيذه لعملية

يعني هندسة الشيء بطريقة ما على أسس ومعـايير معينـة ويعـد             ) 2000(يعرفه قطامي     
المصمم التعليمي من منهجيته وآلياته مرادفاً لمفهوم هندسة التعليم ألن المصمم التعليمي وفـق هـذا     

رجاً لها ومن ثم يمكن اعتباره علماً شبيهاً بالهندسة يتطلب          المنظور هو مهندس للعملية التعليمية ومخ     
وضع أسس وقواعد وخلفية نظرية يتم تنظيمها وفق أسس نظامية متتابعة ومتدرجة النظام ثم خبـرة          

  .عملية ومهارية لترجمة هذه األسس في صورة نتاجات ورقية

المجـال  "  على أنه Instruction Designالتصميم التعليمي ) 48: 2004(ويعرف زيتون   
التطبيقي للدراسة التي تستهدف تطبيق مخرجات البحث الوصفي عند التعليم في شكل من التحركات              
التعليمية التنظيمية التي تتعلق بكيفية إعداد البـرامج التعليميـة والمنـاهج الدراسـية والمقـررات                

  ".والمشاريع التربوية بشكل يكفل تحقق األهداف التعليمية 

  ايزمـان وآخـرون   عرفه )Isman & Others, 2005(، الجـزار  و)خمـيس  و ،)2003
تكنولوجيا تطوير الخبرات والبيئات التعليمية التي تحفز التعلـيم         "بأن التصميم التعليمي هو     ) 2005(

من خالل أنشطة تعليمية وهو علم مثل باقي العلوم، يحتاج إلى التجديد واالختراع واإلبـداع وهـو                 
ية بل من صنع اإلنسان، وتطويره المقابلة احتياجاتنا ومثله مثل أي علم يحتاج إلى              ليس ظاهرة طبيع  

  .التجديد والبحث المستمر واختراع الجديد وتطويره بشكل مستمر
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الـتعلم  أنه مـع زيـادة االهتمـام بتكنولوجيـا          ) 2005(العطار  و ،)2005(ويؤكد كنسارة     
 علماً له أسس وأصـول ولـم يعـد    اإللكترونيالتعلم  عالمياً ومحلياً، أصبح تطور بيئات   اإللكتروني

تطوير المواد التعليمية لهذا المعنى ومتروكاً لالجتهادات الشخصية بل أصبح له معايير تطبق عالمياً              
  .ويتم تبنيها في مختلف المؤسسات التعليمية التي تسعى لتطبيق هذا النوع من التعليم

يم معني بتصميم بيئة للمتعلمين سواء أكانـت        أن التعل ) 74: 2001(ويرى قطامي وآخرون      
البيئة ذهنية أم نفسية من أجل تسهيل عملية التعلم وتزويدها بالمصادر المتنوعة والدوافع وهو أيضاً               
معني بتحديد درجة تنظيم موافقة التعلم وتشكيل المواقـف التعليميـة المتنوعـة وتنظيمهـا لتلبيـة               

قاً من نظرية التعليم والـتعلم المتطـورة والمعـدة للمواقـف        احتياجات المتعلمين ويقوم كذلك انطال    
  .التعليمية العلمية بتنظيم استراتيجيات التعليم وفق إحداث طرق معينة فاعلة

التصميم التعليمي هو أساس توظيف التكنولوجيا في العمليـة         أن  ) 83: 2010(وترى أحمد     
ى إدخال التكنولوجيا إلى العملية التعليمية      التعليمية وهو عبارة عن خطوات إجرائية منظمة تعمل عل        

  .على أساس منهجي يتكون من مجموعة من الخطوات وهي الدراسة والتحليل والتصميم واإلنتاج

 للحصول على تصميم عالي الجودة البد من اتباع نموذج تصميم تعليمـي             أنه الباحثويرى    
التصميم الفعالة والجيدة التـي تثـري       علم التصميم التعليمي يزخر بنماذج      أن  جيد ومناسب والشك    

التعليم وتحسنه وان عدم اتباع نموذج تصميم من شأنه ان يجعل العملية التعليمية عشوائية التطبيـق                
  . متدنية المخرجاتوالتنفيذ و

بأنه نظام للمساعدة على تصميم وتطور برامج التدريب ) Clark, 2000: 11(عرفه كليرك   
  .ودنا بطرق لبناء البرنامجوأنه صندوق أدوات وقيم يز

ويقصد بالتصميم التعليمي بأنه علم يصف اإلجراءات الالزمـة لتنظـيم التعلـيم وتحليلـه                 
  )166: 2006مصطفى، (وتطويره وتنفيذه وتقويمه من أجل تحقيق أهداف تعليمية معينة 

  )64-63 :2007(ن ي من خالل عدة جوانب كما يرى حسويمكن تحديد مفهوم التصميم التعليم    

 االتفاق نقاط من الكثير بينها التعريفات هذه أن نجد السابقة التعريفات مجموعة إلى بالنظر
  :ونقاط

 -:اإللكتروني بين التعريفات المتعلقة بالتصميم  االختالفنقاط 

 عـن  عبارة هو التعليمي التصميم أن على اتفقا قد )ايزمان(و) قطامي( من كل تعريف أن
 أن فيتفق فـي ) خميس( تعريف أما السلوك، وتغيير التعليم لتحقيق المناسبة روفوالظ البيئة تحديد

 والتكنولوجيا التربوية االتصاالت جمعية تعريف مع كبير يتفق إلى حد (AECT) التعليمي التصميم
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 ومكونـات  مـصادر  وشـروط  مواصـفات  تحديد في منظمة خطوات وتصميم تحديد، عملية :وهو
  .علميةالت التعليمية المنظومة

  
  يبين النظرة لمفهوم التصميم التعليمي) 2.1(شكل رقم 

  )140 :2007استيتة وسرحان(كما يراها 
  

كـون   إلى   )142-140: 2007(سرحان  و، ملحس   )28: 2003(وقد أشار كل من الحيلة      
أهمية علم التصميم التعليمي تكمن في محاولته بناء جسر يصل بين العلـوم النظريـة مـن جهـة                   

 الوسائل التكنولوجية   استعمال(لم النفس العام وبخاصة نظريات التعلم، والعلوم التطبيقية         نظريات ع (
 النظرية التعليمية بشكل منظم فـي       استعمال إلى   من جهة أخرى، فيهدف هذا العلم     ) في عملية التعلم  

ـ               س تحسين الممارسات التربوية، ويمكن تلخيص فائدة التصميم التعليمي وأهميته فـي النقـاط الخم
 :التالية

حيث أنه من بين الخطـوات      : نتباه نحو األهداف التعليمية   توجيه اال  إلى   يؤدي التصميم التعليمي  -
األولى في تصميم التعليم تحديد األهداف التربوية العامة، واألهداف السلوكية الخاصة للمادة المـراد           

لمميزة من األهداف الثانويـة،  تعليمها، هذه الخطوة من شأنها أن تساعد المصمم في تمييز األهداف ا      
  . وتمييز األهداف التطبيقية من األهداف النظرية

حيث أن القيام بعمليـة     : يزيد التصميم من إحتمالية فرص نجاح المعلم في تعليم المادة التعليمية          -
أ للبرامج التعليمية من شأنها أن تتنبأ بالمشكالت التي قد تنـش          ) التخطيط والدراسة المسبقة  (التصميم  
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عند تطبيق البرامج التعليمية، وبالتالي محاولة العمل على تالفيها قبل وقوعهـا، فالتـصميم عمليـة          
دراسة ونقد وتحويل وتطوير للبرامج، ومن شأنه أيضاً أن يجنب المستخدم لهذه الـصورة صـرف                

  . ائيالنفقات الباهظة، والوقت والجهد اللذان قد يبذال في تطبيق البرامج التعليمية بشكل عشو

 بما أن التصميم عبارة عن عملية دراسـة ونقـد           :يعمل تصميم التعليم على توفير الوقت والجهد      -
الفاشلة يمكن حذفها فـي أثنـاء        أو   وتعديل وتغيير؛ لذا فإن األساليب والممارسات التعليمية الضعيفة       

 القـرارات  تخـاذ االتصميم وقبل الشروع المباشر بتطبيقها، فالتصميم والتخطيط المسبق يتمثل فـي       
  . تحقيق األهداف المرغوب فيها إلى  الطرق التعليمية الفعالة التي تؤديباستعمالالمناسبة المتعلقة 

وذلك بين األعضاء المـشتركين     : يعمل تصميم التعليم على تسهيل االتصاالت والتفاعل والتناسق       -
  . غير المجدية أو ر الشريفةفي تصميم البرامج التعليمية وتطبيقها مع التقليل من المنافسات غي

والذي قد ينشأ بين المعلمين من جراء التخبط في إتبـاع الطـرق             : يقلل تصميم التعليم من التوتر    -
التعليمية العشوائية لذا فتصميم التعليم من شأنه أن يقلل من حدة هذا التوتر بما يزود به المعلمين من                  

  . رفة الصفكيفية سير العمل داخل غ إلى صور وأشكال ترشدهم

 أساسـية  نقـاط  عدة إلى التعليمي للتصميم السابقة التعريفات توصل الباحث من خاللو
  -:التعليمي التصميم أن وهي التعريفات تلك ركزت عليها

  أي عملة بناء وتطوير تعليمي وتربوي أساس حيث تعتبر األهميةعملية غاية في  −
 .التعليمية والعناصر والخطوات اءاتاإلجر من مجموعة من تتكون نظامية، ومنطقية عملية −
 بيئـة  وعناصـر  مكونات في والتحكم في التنظيم نظرية ومفاهيم مبادئ تطبيق فيه يتم علم −

 .التعلم
 .التعليمية المنظومة أهداف لتحقيق تسعى هادفة عملية −
 نتـائج  علـى  للحصول التعليمية واالستراتيجيات الطرق أفضل عن البحث فيها يتم عملية −

 .تعليمية
 .مرجوة وتربوية −
 مـن  بدايـة  والـتعلم  التعليم عملية ومراحل مكونات جميع تشمل متكاملة ديناميكية عملية −

 .التصميم
  .بالتقويم وانتهاء والتنفيذ بالتطوير ومروراً −
خالل التغذية الراجعة التي يحصل عليهـا        ين والتطوير من  ستتوقف بالتح  عملية مستمرة ال   −

  .المصمم
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إلى ) 2007(العاطي   وعبد ،)2005(بعض لباحثين مثل الصالح     إليه  يدعو  ما   مع   ويتفق الباحث    
  . في االعتبار نظريات التعلم ومستحدثاتها التي توصل لها علم النفس في مجال  التصميم لتعليمياألخذ

أن النظـرة تختلـف للتـصميم       ) 2007(التربية مثل استيته وسرحان     بعض خبراء   ويؤكد    
  :التعليمي من عدة جهات

  -:التصميم التعليمي كعملية

هو تطور منظومي للتعليم باستخدام نظريات التعليم والتعلم للتأكيد على وجود التعليم، وهـو         
عملية مدخلية لتحليل احتياجات التعليم وأهدافه وتطوير لنظام االتصال في عملية التعلـيم لمواجهـة          

  .طته وأساليب تطبيقها وتقويمهااحتياجات الطالب، ويشمل بناء وتطوير مواد التعليم وأنش

  -:التصميم التعليمي كنظام

هو فرع من فروع المعرفة يهتم باألبحاث والنظريات المتخصصة في استراتيجيات التعلـيم               
  .وكذلك عملية بناء وتطبيق هذه االستراتيجيات

  -:التصميم التعليمي كعلم

بيق وتقويم ومتابعـة المواقـف   هو علم تحديد العناصر األساسية الخاصة ببناء وتطوير وتط      
  .التعليمية التي تسهل تعلم الوحدات الفعلية الصغيرة والكبيرة على كل مستويات التفكير

  -:التصميم التعليمي كحقيقة

هو التصميم الذي يبدأ عند أي مرحلة في الموقف التعليمي فهو يوضح األفكار التي تـشكل                  
خلية التي تتيح للمصمم متابعة كل أجزاء عملية المتابعـة          جوهر الموقف التعليمي، وهو العملية المد     

  .المادة التعليمية التي تحقق كل األهداف

إن التصميم التعليمي هو المسئول عن تطبيق نظريات التعلـيم والـتعلم فـي         ويؤكد الباحث   
ميم ية تعرف بنماذج التص   المجال التربوي، والتصميم التعليمي يستخدم رسوماً خطية وتمثيالت بصر        

كما يعتبر التصميم أهم مكونات مجال تكنولوجيا التعليم حسب نموذج الجمعيـة األمريكيـة         التعليمي  
ولذا يجـب علـى مختـصي     ،)ACT(لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات التي تعرف اختصاراً بـ  

 يملـي   تكنولوجيا التعليم أن تكون لديهم الخبرة الكافية والمناسبة في هذا المجال كون أن تخصصهم             
عليهم التمكن في مجال التصميم وهو في عمق التخصص وألن أي تطوير وتنمية للعملية التربويـة                

  .من مرحلة التحليل والتصميم  البد وأن ترتكز على تصميم جيد وَأن تبدأ
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يستخدم فـي العديـد مـن       ) Design(أن مصطلح التصميم    ) 4: 2005(يرى بدر الصالح      
يتضمن هذا المـصطلح عمليـات     . اخلي والمعماري، والتصميم الصناعي   المجاالت مثل التصميم الد   

التخطيط والتصور أو التحليل المنظم التي تسبق عملية إنتاج شيء ما، أو تنفيذ خطة ما لحل مشكلة                 
  .معينة

. التصميم أساساً، هو نوع من أنواع حل المشكلة الذي تشترك فيه مجاالت مهنيـة عديـدة            و  
من أنواع أخرى من التخطيط من خالل مستويات الدقة والعناية والخبرة التي            ويمكن تمييز التصميم    

يوظف مصممو التعليم مستويات    و .تميز التصميم والتي توظف في عملية التخطيط واإلنتاج والتقويم        
عالية من الدقة والعناية ولخبرة في التطور المنظم للتعليم إلدراكهم أن التخطيط الضعيف يمكـن أن                

  . تعلم غير فعال وغير كفء، ومتعلمين يفتقدون الحافز للتعليميؤدي إلى

 & Ronald, 1999: In: Smith(يؤكـد رونالـد وآخـرون    : التصميم التعليمي مالمح -ثانياً

Ragan, 1999, P, 5 (على المالمح التالية:  

  .منتج التصميم التعليمي له فائدة عملية -
يغة متطلبات إلـى معلومـات علـى هيئـة          الوظيفة األساس للتصميم هي تحويل معلومات بص       -

 .مواصفات

 .يتطلب التصميم تفاعالً اجتماعياً -

 .يتضمن التصميم حل مشكلة، ولكن ليس كل حل مشكلة تصميماً -

 .يمكن أن يكون التصميم علماً أو فناً أو مزيجاً من علم وفن -

 .يتضمن التصميم مهارات فنية، وعمليات تفكير منطقية وابتكاريه -

 .عملية تعلمالتصميم هو  -

هـو المجـال الـرئيس فـي مجـاالت          التعليمي  أن التصميم   ) 2: أ-2003(ويؤكد خميس   
تكنولوجيا التعليم، بل إن تاريخ تكنولوجيا التعليم الحديث وتطوره ارتبط بتاريخ التـصميم التعليمـي        

  .وتطوره، فتطور تكنولوجيا التعليم قام أساساً على تطور التصميم التعليمي

أن تصميم التعليم علم وتقنية وهو يبحث عن وصف أفضل الطـرق            ) 2005(ة  ويرى الحيل   
التعليمية التي تعمل على تحقيق النتاجات التعليمية المرغوب فيها وتطويرها وطبق شروط معينـة،              

  .ويعد هذا العلم بمثابة حلقة وصل بين العلوم النظرية والعلوم التطبيقية في مجال التربية والتعليم

أن التصميم بصفة عامة هو العمود الفقري للتكنولوجيـا فهـو           ) 38: 2002(زار  ويرى الج   
أحد مراحل التطور التكنولوجي القائم على أسلوب المنظومات وهو العملية التي تحتاج إلى اإللمـام               

  .بالمعرفة والعلوم التطبيقية
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يا التعلـيم   إن التصميم التعليمي هو المجال الرئيس لتكنولوج      ) 7: أ-2003(ويضيف خميس     
ويقوم على أساس مفاهيم ومبادئ عملية متنوعة متعددة أهمها نظرية النظم العامة، حيـث أصـبح                 
ينظر إلى التعليم على أنه منظومة علمية تفرض تطبيق مدخل المنظومات عنـد تـصميم الوسـائل               

  .مية برمتهاومصادر التعليم األخرى، والدروس والوحدات والمقررات والمناهج بل هو العملية التعلي

تحديد المواصفات التعليمية الكاملة إلحداث التعليم      " بأنه  ) 8-5: ب-2003(وعرفه خميس     
ومصادره كنظم كاملة للتعليم عن طريق تطبيق مدخل منهجي منظم قائم على حل المـشكالت فـي               

: مضوء نظريات التعليم والتعلم يهدف تحقيق تعلم كفء وفعال، وتشمل مخرجات عمليـة التـصمي              
تحديد وتحليل الحاجات والمهمات، واألهداف التعليمية، وخصائص المتعلمين، والمحتوى التعليمـي،           

  .واستراتيجيات تنظيمية، واالختبارات، واستراتيجيات التعليم العامة، ومواصفات مصادر التعليم

) Reigeluth, 1983(نقالً عن ريجليـوث  ) 136: 2007(يتة وسرحان توعرفه كل من اس  
ذلك العلم الذي يهتم بفهم طرق التدريس وتحسينها وتطبيقها، أو هو العمليـة             " تصميم التعليم هو    أن  

التي يقرر من خاللها أي طريقة تعليمية أنسب لتحقيق التمييز فـي المعرفـة والمهـارات بالنـسبة               
  ".لموضوع معين والمجتمع والجمهور مستهدف من المتعلمين 

التصميم هو المضي في األمر وصمم فالن       ) 413: ت.ب(ويعرف التصميم لغة ابن منظور      
  .على كذا أي مضى على رأيه بعد إرادته

يعني العزم والمضي قدماً نحو تنفيذ أمر من األمور وذلك بعد           : كما يعرف التصميم لغة بأنه      
  .دراستها من جميع الجوانب وهو مشتق من الفعل صمم

  -:يمالتصميم التعليمي وتكنولوجيا التعل -ثالثاً

إن تاريخ علم تكنولوجيا التعليم الحديث وتطوره ارتبط بتاريخ التصميم التعليمي وتطـوره،               
فتطور تكنولوجيا التعليم قام أساساً على تطور التصميم التعليمي، وكذلك بظهور وتوظيف نظريـات           

  .علم النفس والفلسفة التربوية

 تكنولوجيا أخرى البد أن يكون لهـا        أن تكنولوجيا التعليم كأي   ) " 50: 2010(ويؤكد الفقي     
منتجات وهي المصادر والعمليات وعلى ذلك فهذه المصادر ليست هي تكنولوجيا التعلـيم، ولكنهـا               
منتوجات لعمليات تكنولوجيا ومن ثم فتكنولوجيا التعليم الصحيحة هي تكنولوجيـا العمليـات وهـذه          

تكنولوجيا التعليم هـي   أن  ) 8: ج-2003 (ويضيف خميس ". لتصميم التعليمي العمليات هي عمليات ا   
التطبيق الشامل والمنظم لالستراتيجيات والتقنيات المستمدة من النظريـات الـسلوكية، والمعرفيـة،             

  .والبنائية، لحل المشكالت التعليمية
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أن التصميم التعليمي يتـأثر بنتـائج البحـوث         ) 106 : 2003(سرايا  وويؤكد كل من سالم       
نولوجيا التعليم مثلما تأثر بظهور التعليم المبرمج الذي كان له األثر األكبـر             والدراسات في مجال تك   

  . في ظهور نماذج مختلفة لتصميم التعليم

هم من تكنولوجيـا    ن م كومو على ما سبق بأن التصميم التعليمي جزء رئيس          ويعلق الباحث   
 اسـتخدام وتوظيـف مـستحدثات       التعليم، ويتعلق بنتائج تنظيم البرامج التعليمية الالزمـة وحـسن         

تكنولوجيا التعليم والمعلومات لخدمة التعليم ومخرجاته وحل مشكالته كما يساعد على توفير أسـباب     
النجاح والتقدم للمنظومة التعليمية بجميع عملياتها وعناصرها وبالتالي، فإن من أهم مهـام مخـتص            

تغيـرات  المعرفي والتكنولوجي الهائل فرض     التسارع  ولوجيا التعليم هي تصميم التعليم، وبما أن        تكن
علـى مختـصي    التحديات المفروضـة    يزيد من   فإن هذا   من قبل؛   اجتماعية وتقنية لم تكن موجودة      

المؤسـسة  في االستفادة من هذه التكنولوجيا والتقنيات والنظريات وتوظيفها لخدمة          تكنولوجي التعليم   
علـى   وتـصنف   وهناك عديد من نماذج تصميم التعليم     ،  بالدنا بالنفع والفائدة  التربوية بما يعود على     

  :مستويين هما

ويستخدم مـع الـدروس اليوميـة أو الوحـدات التعليميـة      : Micro levelالمستوى المصغر  -
  .المصغرة

 .ويستخدم مع المقررات الدراسية والبرامج والمناهج: Macro levelالمستوى المكبر  -

  -:التعليمي التصميم  أهمية-رابعاً

جعـل   سبيل في كبرى بأهمية التربوي المجال في العملية وتطبيقاته التعليمي التصميم يزيتم
  التـصميم   أهميـة  وتكمـن  تطورها، على المستمر العمل ضبطاً، وبالتالي أكثر التعليمية المنظومة
  :كالتالي إيجازها يمكن مالمح عدة خالل من التعليمي

 العملي التطبيقـي،  والمجال النظرية والمبادئ كاراألف بين للربط يسعى التعليمي التصميم علم -1
 يكون للنظريات لن والتطبيقات، وبدونه النظريات بين الوصل حلقة يمثل الذي العلم انه حيث
 . تذكر قيمة للتطبيقات يكون لن كما ملموس، نفع

 إلـى  يـسعى  بحيـث  متكامل، كل بأنها التعليمية العملية مكونات إلى ينظر التعليمي التصميم -2
علـى   تـشتمل  منظومـة  التعليم ألن أهدافها، وإنجاز عملياتها، في والتحكم محتوياتها، تنظيم

وهـو   التعليم، في المنظومات مدخل خالل من معالجته يجب لذلك ومتداخلة متفاعلة مكونات
 .التعليمي التصميم عمليات

 منـاحي  يـع جم فـي  للتعليم شامل منظومي وتطوير تغيير إلحداث يسعي التعليمي التصميم -3
 يقـول  كمـا  التعلـيم  ألن فقط، الجزئيات في بالتغيير االكتفاء وعدم التعلمية التعليمية العملية

 Badarul & Reigeluth " وريجيليـوث  بـادرول  "، مترابطة مكونات على تشتمل منظومة
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 ،مـيس خ (.فيه وأساسياً وجذرياً شامالً تغييرا فعالً أردنا إذا الحسبان في ذلك اخذ من بد وال
 )11-10: ب-2003

 المعاصـر  عالمنـا  يـشهده  الـذي  السريع التغير مواجهة في التعليمي التصميم أهميته تظهر -4
 الطـرق  أفـضل  عن نبحث أن علينا الحياة، لذا جوانب جميع غزا الذي التكنولوجي والتطور

 وقـت  صراق في المنشودة التعليمية األهداف تحقيق إلى تؤدي التي التعليمية، واالستراتيجيات
 فـي  واالسـتراتيجيات  الطـرق  بهذه يزودنا الذي هو التعليمي التصميم علم ممكنين، وجهد
 2001: 298) ،سالم( .مقننة وخرائط أشكال صورة

 من المعلم والطالب المعلم أداء لتطوير واألهمية الفائدة غاية في نماذج التعليمي التصميم يقدم -5
 التعليميـة  األهـداف  تحقيـق  في تساهم التي فعالةال التعليم واستراتيجيات طرق إتباع خالل

 وفـق  تـصمم  التي التعليمية المواقف كفاءة وفعالية من وتزيد ممكن، جهد وأقل وقت بأقصر
 .األداء في والعشوائية التخبط من النماذج هذه معالمه محددة تقلل نموذج
 المتعـددة  الفوائـد  خالل من تبرز التعليمي التصميم أهمية أن إلى الباحث خلصي سبق مما
ونتائج  النظرية، المعرفة لتطبيق يسعى حيث ومراحلها، مكوناتها التعليمية، بكافة للعملية التي يحققها

االهتمـام   خـالل  مـن  وانضباطاً وترابطاً تماسكاً أكثر التعليمية العملية جعل في العلمية، األبحاث
وبالتـالي   بـأول  أوالً الحديثـة  لتطوراتا ويراعي مستمر، بشكل التعليمية العملية وتحسين بتطوير
 كافة النواحي وعلى عام بشكل التعليمية المنظومة من المستهدفين قدرات مستوى ارتفاع إلى تؤدي

  .واألصعدة

  -:التعليمي التصميم  أهداف-خامساً

  -:كاآلتي31:1999)  (الحيلة يحددها األهداف من مجموعة تحقيق إلى التعليمي التصميم علم يسعى
 .والسلوكية العامة األهداف اغةصي -1
 .تحقيق األهداف إلى معها التفاعل يؤدي التي التعليمية المواد تطوير واالستراتيجيات تحديد -2
 .التعليمي الموقف في وتطبيقاتها النظرية المبادئ بين العالقة تجسير -3
 .مثلى بطريقة المختلفة التعليمية واألجهزة والمواد الوسائل استخدام -4
 .التعلم عملية في للمتعلم الذاتي الجهد لىع االعتماد -5
 المتوقعة، وبما التعلم نتائج تحقيق في يساعدهم مما للمتعلمين، المالئمة التعليمية البيئة توفير -6

 نحـو  اتجاهات إيجابية منهم واحد كل لدى ينمي وبما خصائصهم، مع الوقت نفس في يتالءم
 .التعلم عملية في كمشارك نفسه

 المتبادلـة  والتفاعالت التعليمية، ت المدخال يتناول الذي النظم أسلوب، ياتوأساس فكر تطبيق -7
  .المخرجات نوع وتحديد التعليمية، البيئة وبين البعض بعضها بين
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  -:األسس الفلسفية والنظرية للتصميم التعليمي -سادساً

مـد  األسس الفلسفية والنظرية للتصميم التعليمـي بأنهـا تعت        ) 20: 2005(يلخص الصالح     
أساليب التعليم والتعلم، وأنماط التفاعالت، ونظام التوصيل وغيرها من القرارات المهمة في تـصميم     

 على مبادئ علم التدريس، وبدورها تعتمد هـذه المبـادئ علـى    اإللكترونيوتطوير مقررات التعلم   
ن لغرض  ورغم وجود فلسفات ونظريات مختلفة، إال أنه من الممك        . فلسفات وتوجهات نظرية معينة   

تعتمـد  . المدرسة السلوكية، والمدرسـة البنائيـة     : اإليجاز والتبسيط تصنيفها في فئتين رئيستين هما      
المدرسة السلوكية على الفلسفة الموضوعية التي تؤكد على الحقيقة الموضوعية وخاصـة بوصـفها          

ل أسلوب التـدريس    متميزة عن الخبرة الذاتية، ولهذا فالعلم كما هو موجود ينقل إلى المتعلم من خال             
المباشر في هذا النموذج، المتعلم متلقي للمعلومات، ويعيدها في االختبار مـثالً، كمـا كانـت فـي                  
صيغتها األصلية تقريباً دون تعديل يذكر، أما المدرسة البنائية فإنها تعتمد على الفلسفة الذاتية التـي                

وذج يفهم المتعلم العالم من خالل خبراتـه        تقوم المعرفة كلها على أساس الخبرة الذاتية، في هذا النم         
لهذا يتوقـع مـن المـتعلم أن يـأتي          . ، ويكون المعنى من خالل التفسير الشخصي، للخبرة       ةالخاص

أسلوب التدريس هنا غير مباشر بناء على هاتين الفلـسفتين          . بمعلومات تختلف عن صيغتها األصلية    
ج التصميم التعليمي السلوكية، ونماذج التـصميم       نماذ: تصنف نماذج التصميم التعليمي في فئتين هما      

  .التعليمي البنائية

 بين المدرسـة الـسلوكية والبنائيـة        ةعن ريفر وريفرز هذه المقارن    ) 2005(وينقل الصالح   
)Reeves & Reeves, 1997: 60-63(  

  )2.2(جدول رقم
   بين المدرسة السلوكية والبنائية ةمقارن

  المدرسة البنائية  ةالمدرسة السلوكي  محاور المقارنة
  ذاتية  موضوعية  الفلسفة

  معرفية  سلوكية  نظرية التعلم
   تفاوضية–عامة   محددة جداً  أهداف التعلم
  أصيلة  أكاديمية  مهام التعلم

  داخلي  خارجي  مصدر الحافز
  مدرب/ ميسر  مدرس  دور المعلم

  مدمجة  غير مدعمة  مهارات التفكير العليا
  مفتوحة  ثابتة  بيئة التعلم
  مرناً  مبني بإحكام  ىطبيعة المحتو
  مدمج  غير مدعم  سياق التعلم

  غير مباشر  مباشر  أسلوب التدريس
  عالية  محدودة ومقننة مسبقاً  درجة التفاعلية وتحكم المتعلم
  تشاركي/ تعلم تعاوني  تدريس فردي  أمثلة الستراتيجيات التعلم
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 بـأن هنـاك مـن ينـادي     لإلشارة وإنما ليس  بصدد التعرض إلى نظريات التعلم       والباحث
بتصميم مقررات إلكترونية تستند إلى النظرية السلوكية، وآخرون ينادون بـأن تـصمم المقـررات               

ة حسب النظرية البنائية ومن  ينادي بأن تصمم حسب معايير التصميم التعليمي والجـودة               اإللكتروني
الويب وتنميتها لـدى     ة عبر كترونياإللولكن الباحث هنا بصدد التعرض لمهارات تصميم المقررات         

  .طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى بغزة  بصرف النظر عن نظريات التعلم 

 -:التعليمي التصميم نماذج -سابعاً

 بتتـابع  مكوناتهـا  التعليمية، وينظم للعملية اإلجراءات أنسب بتقديم التعليمي التصميم يقوم
 لـذلك  محـدد،  هـدف  لتحقيق مكونات، تعمل عدة من تتكون متكاملة، كمنظومة منطقي، ويعالجها

 فهمهـا  علـى  وتساعد مكوناتها، بين العالقات توضح نماذج إلى التعليمي التصميم عمليات تحتاج
 النمـاذج  تلك على الضوء بإلقاء القيام يستدعي مما جديدة، وعالقات عمليات واكتشاف وتفسيرها،

 كـل  مكونات ومعرفة واألجنبية العربية النماذج لبعض رقعام، والتط بشكل بها التعريف خالل من
 .منها االستفادة وإمكانية منها والغرض منها

 -:النموذج تعريف-أ
 -:التالي النحو على منها بعضا سنذكر لذلك النموذج تعريفات تعددت

 ارحاأو ش واصفًا واإلجراءات والظواهر األشياء واقع محل يحل تمثيل افتراضي": زيتون تعريف -
 :بأنه) 237: 2002 (ن ويعرفه زيتو1999 : 40). (زيتون" للفهم قابلة يجعلها مما إياها مفسراأو 

بصورة محكمة بقصد المساعدة فـي تفـسير    وذلك بينها والعالقات والوقائع، األحداث لتمثيل طريقة
 . تلك األحداث والوقائع غير الواضحة وغير المفهومة

واقعيـة   عمليات أو مواقف أو أحداث أو أشياء لوصف جردم عقلي تصور ":خميس تعريف
 تأخذ شكل قد لفظية، أو بصرية مبسطة بصورة وذلك تكون، أن ينبغي كما أو هي كما إما وتمثيلها،

 :58).  ب 2003-، خميس(" خطي رسم أو مادية صورة أو معادلة

 -:التعليمي التصميم نموذج تعريف-ب

لوصـف   مجرد عقلي تصور "  :بأنه التعليمي لتصميما نموذج2006: 33)  (خميس يعرف
 بينها،وتمثيلها المتبادلة التفاعلية والعالقات وتطويره، التعليم بتصميم الخاصة والعمليات اإلجراءات

 بوصـف  مصحوب خطي رسم شكل في مبسطة بصورة وذلك تكون، أن ينبغي كما أو هي كما إما
 وتعديلها، وتفسيرها، وتنظيمها، وفهمها، والعالقات ياتالعمل لهذه توجيهي عمل بإطار يزودنا لفظي

 ."بنتائجها  والتنبؤ فيها، جديدة ومعلومات عالقات واكتشاف
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 البرنامج مكونات وتنظيم لتصميم مخطط أو تصور بأنه التعليمي التصميم نموذج " الباحث ويعرف
 إتباع خالل من) قبل الخدمة  وجياالتكنول مادة بمعلمات (الخاص بطالبات تكنولوجيا التعليم التدريبي
 ومن التكنولوجية مهاراتهن مستوى لتحسين بعضها مع والمتفاعلة المنظمة اإلجراءات من مجموعة

  .األهداف المرجوة تحقيق أجل

  -:خصائص نموذج التصميم التعليمي -ج

خمـيس  ويمكن تحديد الخصائص التالية لنموذج التصميم التعليمي الجديد حـسبما أوردهـا        
  ):59-58: ب-2003(

 فالنموذج ليس هو الواقع، ولكنه تمثيل له، إما كما هو أو كما ينبغـي           :التمثيل الصادق للواقع   -1
  .أن يكون، وكلما كان التمثيل صادقاً، كان النموذج جيداً

 وعرض العمليات المطلوبة والعالقات بينهما، وإبرازها في شـكل          :البساطة في تمثيل الواقع    -2
 .بسيط يسهل فهمه

 فالتصميم التعليمي هو طريقة عملية نظامية في التفكير، قائمة على حل المـشكالت             :النظامية -3
لتحقيق أهداف محددة، وهذه الطريقة العلمية هي دائرة بين المدخالت والمخرجـات ونمـاذج          

وتقع بين المدخالت والمخرجات ومن ثم      ) أو العمليات (التصميم التعليمي تصف هذه الطريقة      
لجيد هو الذي يعرض المكونات والعمليات بطريقة منظمة، تُساعد على فهـم هـذه            فالنموذج ا 

 .العمليات والعالقات، وتفسيرها، واكتشاف معلومات جديدة

 . فالنموذج الجيد هو الذي يشرح العمليات والعالقات، بشكل يسهل فهمه وتفسيره:الشرح -4

جمة مع بعضها الـبعض، دون       بمعنى أن تكون جميع مكوناته متسقة ومنس       :االتساق الداخلي  -5
 .تناقص أو تعارض بينهما

 بمعنى أن يشتمل على جميع العمليات والعالقات والعوامل المؤثرة فيهـا، لعـرض              :الشمول -6
 .صورة كاملة ومتكاملة مع العملية ألن النظام، يساعد على فهمها وتفسيرها

 بعينه، إال أنـه ينبغـي أن         فبالرغم من أن المصمم قد يعد نموذجاً لعملية أو مشروع          :التعميم -7
يكون قادراً على تعميم العمليات، بحيث يمكن تطبيقها على عمليات أو مـشروعات أخـرى               

 .مشابهة

 فبالرغم من أن النموذج هو تمثيل للواقع إال أن هذا التمثيل يكون مجـرداً ويـشتمل             :التجريد -8
اصة لفهم دالالت هذه    على مفاهيم ومبادئ نظرية عديدة، ورموز مجردة، مما يتطلب خلفية خ          

 .الرموز والمفاهيم والنظريات المتضمنة فيه

 بمعنى أن يقتصد النموذج في العمليات والعالقات، قدر اإلمكان؛ بحيـث يقتـصر              :االقتصاد -9
 .على المتغيرات المطلوبة فقط
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 . بحيث يكون للنموذج حدود ومحددات واضحة بشان استخدامه وتطبيقه:التحديد الواضح -10

عنى أن يقوم النموذج على أصول نظرية واضحة من نظريات التعلـيم والـتعلم،               بم :التأصيل -11
 .وأال يتناقض مع البيانات التجريبية

إذ ينبغي أن تكون للنموذج فائدة نفعية، من حيث تنظيمات البيانات فـي شـكل لـه                 : النفعية -12
 . فعالية التعليم وكفاءتهنمعنى، والعمل على تحقيق نواتج محددة تهدف إلى تحسي

 فبالرغم من أن نماذج التصميم تهدف إلى تحقيق المثالية، إال أنها يجـب أن            :القابلية للتطبيق  -13
 تكون قابلة للتطبيق، لكي يكون لها نفع وفائدة 

، إذ أن عمليـة     اإللكترونـي  من نماذج التـصميم      اإللكترونيالتعلم  ال يخلو كتاب من كتب      
  .)17: 2009خميس، (التعليم التصميم هي من أهم مجاالت ومكونات تكنولوجيا 

أن نماذج تصميم التعليم القائم علـى اإلنترنـت مفيـدة إذا            ) 2: 2007(ويؤكد عبد العاطي      
صممت بشكل جيد؛ ألن التصميم الجيد يضمن المحافظة على استمرار اهتمـام الطـالب وإثـارة                 

 من الطـالب، وبالتـالي   دافعيتهم لمواصلة التعلم، كما أن التصميم الضعيف يسبب تسرب عدد كبير      
تنخفض نسبة الطالب الذين يتمسكون دراسة المقرر، ومن ثم يؤثر على مخرجات تعلـيمهم، وفـي              

 أن مراعاة مبادئ التصميم التعليمي فـي المقـرر   (Ruffini:2000 – 65)هذا الصدد يرى روفيني 
  .عبر اإلنترنت يمكن أن يساعد في إنتاج نوعية جيدة من المقررات

تتميز نماذج التصميم التعليمي على الموقف التعليمـي التقليـدي          ) 2: 2007(سن  ويؤكد ح   
وبميزتين أساسيتين، فبينما يركز التعليم التقليدي على محتوى المادة التعليمية دون تحديد للمخرجات             
التعليمية في شكل أهداف يمكن قياسها، تركز نماذج التصميم التعليمي على الطالب واحتياجاته، من               
خالل تحديد ما يعرفه الطالب، وما يحتاج لمعرفته، وتهيئة الظروف التي تُسهل تعلمـه، وترجمـة                
المخرجات التعليمية في شكل غايات وأهداف يمكن قياسها، كما أن نماذج التصميم التعليمي تستخدم              

  .طريقة منظمة للتعليم ال يستخدمها الموقف التعليمي التقليدي

أن التعليم عبر اإلنترنت اتجاه حديث نسبياً، فـإن هنـاك           ) 2 : 2007(العاطي   ويرى عبد   
عدداً من المحاوالت من قبل مصممي التعليم لتصميم نماذج تعليمية فعالة عبر اإلنترنت، واألخذ في               
االعتبار خصائص تلك البيئة التي تميزها عن بيئة التعلم التقليدي، ويرى فـالينتي أن الجيـل األول                 

التحليـل، والتـصميم، والتطـوير،      : لتعليمي تكون من خمس مراحل عامة هـي       لنماذج التصميم ا  
 وفيما يلي عرض لعـدد  ،والتطبيق، والتقويم، ألن ال يكاد يخلو نموذج من تلك المراحل عبد العاطي        

  .من النماذج التي استخدمها مصممو المقررات عبر اإلنترنت
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 -:التعليمي التصميم نماذج  أهداف-د

 تطبيـق  خالل من التعليمية العملية وتحسين تطوير في تساهم لكي التعليمي صميمالت نماذج وضعت
   )59: ب-2003 (خمـيس  ويـذكر  الغـرض،  هـذا  لتحقيـق  ونظرياته التعليمي التصميم مبادئ
 -:اآلتي النحو على التعليمي التصميم نماذج أهداف

 .والتعلم التعليم تحسين -1
 .منظوماتال لمدخل كأساس المشكالت حل طريق عن وذلك

 .التعليمي والتطوير التصميم إدارة تحسين -2
 .المنظومين للمدخل والتحكم التوجيه ووظائف طرق بواسطة

  . التقويم عمليات تحسين -3
 . والتنقيح والمراجعة الرجع طريق عن

 .التصميم عليها يقوم التي والتعلم التعليم نظريات اختبار -4

   -:التعليمي التصميم نماذج  وظائف-هـ

 :التالي النحو على) 59:ب-2003 (خميس ذكرها متعددة، وظائف التعليمي التصميم اذجنم تؤدي
 العمل توجه التي والطرائق األنشطة أفضل وتحديد الخطط رسم به ويقصد :التوجيه -1
 .المحددة األهداف تحقيق نحو -2
التـصميم   عمليـات  فـي  والتفاعالت واإلجراءات العمليات وصف به ويقصد :الوصف -3

 .عملية أو مكون أي نسيان عدم يضمن بما تعليميال والتطوير
 .والعالقات بالعمليات الخاصة التحليل عمليات إجراء على تساعد  فالنماذج:التحليل -4
 .بينها والعالقات العمليات شرح على النماذج تساعد حيث  :والتوضيح الشرح -5
 في المشروع لعاملينا بين الجهود لتنظيم توجيهيا إطارا تقدم فالنماذج :والتوجيه اإلدارة -6

 .بينهم والتنسيق
 الضبط والتحكم خالل من مرسوما طريقًا يسلك التصميم يجعل فالنموذج :والتحكم الضبط -7

 .المستمرة البنائي التقويم إجراءات ،وباستخدام والتفاعالت العمليات في
 لألنـشطة الجيد  التطبيق حالة الفعال،في بالتعلم التنبؤ على النموذج يساعد حيث :التنبؤ -8

 .المتضمنة واإلجراءات
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  -:يالتعليم التصميم نماذج لبعض أمثلة

مـن   يتكون فجميعها ذلك ومع بسيط، واألخر معقد، بعضها التعليم لتصميم نماذج عدة هناك
 مبتكري هـذه  انتماء من ينشأ بينهما واالختالف .التربوية العملية طبيعة تقتضيها مشتركة عناصر
 مرحلة عناصر كل على بتركيزهم وذلك أخرى، دون) معرفية سلوكية، (يةتربو مدرسة إلى النماذج

 المـصمم،  يراه حسب ما العناصر هذه تناول في مرونة فهناك محدد، بترتيب التصميم مراحل من
 اشتقت النماذج وجميع المطلوب التعديل إجراء ثم ومن يتلقاها، التي الراجعة التغذية طبيعة وحسب

هي كمـا   العناصر وهذه منطقيا منظمة عدة عناصر من يتكون الذي التعليم لتصميم النظم مدخل من
 2003: 77): (أوردها الحيلة

 القوى تحليل وكذلك واحتياجات المجتمع، الطلبة، وأهداف، والمهام العمل تحديد مثل :تحليلال -1
 .الطلبة وقدرات والميزانية والمواد والوقت والمكان العاملة،

 بالتعليم التربيـة،  أم بالعمل عالقة لها كانت أتدريبية سواء المشكلة يدتحد ويتضمن :التصميم -2
 الـضرورية لتحقيـق   المختلفة التعليمية واألساليب واالستراتيجيات، األهداف، تحديد ثم ومن

 .األهداف
 .التعليمية المواد وإعداد المتوافرة، للمصادر الخطط وضع ويتضمن :رالتطوي -3
 ما، وكذلك )مقرر( بمساق التنظيم ولكفاية التعليمية، للمواد تكوينيال التقويم ويتضمن :التقويم -4

 .الختامي أو النهائي التقويم إجراء ثم ومن للمجتمع، المقرر هذا مثل فائدة مدى تقويم
مي فـي الـتعلم   وبعد إطالع الباحث على مجموعة كبيرة ومتنوعة من نماذج التصميم التعلي    

 نمـاذج  لبعض عرض يلي فيما و،قام بدراستها وتحليلها ةترونياإللكالمقررات  وتصميم اإللكتروني
  :ة عبر اإلنترنتاإللكترونيللمقررات التعليمي  التصميم

  -:نموذج مصطفى جودت لتصميم نظم تقديم المقررات عبر االنترنت-1

نموذجاً لتصميم نظم تقديم المقررات عبر اإلنترنت الذي اقترحه         ) 18: 2003(طور جودت     
  :ان وفيما يلي بيان تلك المراحل وما تتضمنه من مهامسميث وراج

  : التاليةمالمهاعلى  المرحلة هذهوتشمل  مرحلة التحليل، -أوالً

  .تحليل بيئة نظام تقديم المقررات التعليمية -
وتشمل تلك المهمة تحليل خصائص الطـالب والكفايـات         : تحليل خصائص الطالب المدرسين    -

 .وا عبر اإلنترنت، باإلضافة إلى تحليل آراء المدرسينالواجب توافرها فيهم لكي يتعلم

ويشتمل على المهام التعليمية التي يمارسها الطالب عبر اإلنترنت والمعـايير           : التحليل التربوي  -
 .المرتبطة بتطوير المقررات، وثم تحليل محتوى المقرر
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  -: مرحلة التصميم واإلنتاج-ثانياً

  :سةوتشمل تلك المرحلة ثالث عمليات رئي
وتتضمن وضع األهداف اإلجرائية وتحديد وظائفـه، وتـصميم أدوات          : عمليات تصميم النظام   -

النظام وما تشتمل عليه من أدوات سطح المكتب وأدوات عرض المحتوى وتنظيمـه، وقائمـة               
األنشطة وصفحات المدرس، وتصميم نظام متكامل للبحث، والحوار المباشر، ولوحة النقـاش،             

ائمة المدرسين، والتقويم، والنماذج البريدية، ثم تصميم التفاعـل، وتـصميم           ، وق رولوحة األخبا 
  .واجهة النظام هيكله

بناء الصفحات الرئيسة، وإنتاج عنصر واجهـة التفاعـل         : وتتضمن المهام التالية  : عملية اإلنتاج  -
انت الرسومية، وكتابة برامج وربطها بالصفحات الرئيسة، وربط النظام بخدمات الشبكة سواء أك           

حواراً مباشراً أم محركات البحث أم منتديات المناقشة، وإنتاج المحتـوى التجريبـي، وتحميـل           
 .النظام على الشبكة، وثم إجراء اختبارات للتحقق من عدم وجود أخطاء لغوية أو برمجية

وتهدف تلك العملية إلى تجريب النظام على عينـة اسـتطالعية           : عملية التجريب المبدئي للنظام    -
نطباع األولي للطـالب تجـاه       التعرف على جوانب القصور التي تظهر أثناء العمل، واال         بهدف
 .النظام

  -: مرحلة التقويم-ثالثاً

  :وتتضمن تلك المرحلة عمليتين رئيسيتين، هما
ويتم في هذه الخطوة تطبيق النظام على العينة الفعليـة، وهـو الجمهـور              : عملية تطبيق النظام   -

  .تحقق من فاعليتهالمستهدف وذلك بهدف ال
 .وفيها يتم تحليل نتائج النظام وتفسيرها: عملية تقويم التطبيق -
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  النتائج  امــــــالمه  اتــالعملي  المرحلة

  تحليل النظام  التحليل
  تحليل بيئة النظام-
تحليل المهام التعليمية (التحليل التربوي -

  ).وتحليل محتوى المقرر
  تقرير في ختام عملية التحليل

ميم التص
  تصميم النظام  واالنتاج

  .وضع األهداف اإلجرائية-
  .تحديد وظائف النظام-
  .تصميم األدوات-
  .تصميم التفاعل مع النظام-
  .تصميم واجهة التفاعل-
  التصميم الهيكلي-

  تصميم مبدئي

اإلنتاج والتجريب   
  المبدئي

  بناء الصفحة الرئيسية-
   االختبارتقرير حول عملية-  إنتاج عناصر واجهة التفاعل-

  تطبيق النظام  التقويم
  إنتاج أدوات التطبيق-
  .تقديم مقرر-
  .مراقبة الطالب-
  الصيانة والدعم الفني-

  .مالحظة حول التطبيق-
  .تقرير أداء الطالب-

  .تقرير تقويم النظام والتوصيات-  تقويم التطبيق وتحليله-  تقويم النظام  
  
  )2.2(شكل رقم 
  ر االنترنتبة عاإللكترونيمقررات نموذج مصطفى جودت لتصميم ال

  

  -:نموذج الموسى والمبارك لتصميم مقرر عبر االنترنت-2

نموذجاً لتصميم مقرر عبر اإلنترنـت وفـق        ) 179-154: 2005(طور الموسى والمبارك      
أسلوب النظم ويتكون النموذج المطور من خمس مراحل رئيسة، وتحتوي كل مرحلة منها على عدد               

  :عية بيانها كما يليمن الخطوات الفر

  -: مرحلة التحليل-أوالً

ويعني الوصف الدقيق لعناصر النظام المكونة له، ومميزات كل عنصر على حدة، وتحديـد                
  -:وتشمل عملية التخطيط تحليل العناصر التاليةدوره، 

  . ويشتمل على تحليل الوضع الراهن، والوضع المرغوب، ثم تقديم االحتياج:تحليل االحتياج -
 . وفي هذه الخطوة يتم تحديد أهداف الموقع الذي سينشأ:يل األهدافتحل -

 وتشمل تلك الخطوة تحديد محتوى المادة العلمية، وتحليـل المهـام التـي      :تحليل المادة العلمية   -
 .سوف تنجز من قبل الطالب من خالل دراستهم للمادة العلمية

 .الجسمية واالجتماعية والنفسية ويشمل ذلك تحديد الخصائص العلمية و:تحليل خصائص الطالب -

 . وتشمل تحليل الميزانية، والقاعات الدراسية، واألجهزة:تحليل البيئة التعليمية والتدريبية -
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  -: مرحلة اإلعداد-ثانياً

ويعني وضع اإلستراتيجية الالزمة للتنفيذ، واختيار المصادر العلميـة والتعليميـة، وإنتـاج               
  :وتتم تلك المرحلة وفقاً لما يليهيئة مكان االستخدام، العناصر واإلمكانات المساندة، وت

 الذاتي والمشاركة فـي  التعليم: التدريس، ويشمل وفيه يتم تحديد أسلوب    :إعداد أسلوب التدريس   -
المناقشات، وكتابة التقارير، وحل التدريبات والمهـام، وإجـراء البحـوث، وتنفيـذ المـشاريع            

  .واستخدام المراجع
 وتهدف تلك المراحل إعداد الوسائل التعليمية التـي ستـستخدم فـي             :عليميةإعداد الوسائل الت   -

 توفير أدوات لنشر محتوى المادة، وأدوات المـدرس والطالـب           :وتشملالمقرر عبر اإلنترنت،    
 .إلـخ..التي تمكنهم من إجراء حوار ونقاشات، وتوفير تغذية راجعة، 

 .ناءه على اإلنترنت وتشمل ذلك حجز موقع وب:إعداد اإلمكانات المادية -

 حيث يتم إعداد أدوات التقويم، وتشمل اختبارات، وتقويماً ذاتيـاً، وحـل   :إعداد أدوات التقـويم   -
 .مهام

  -: مرحلة التجريب-ثالثاً

ويعني التطبيق األولي للنظام؛ من أجل التأكد من تشغيل الخطة التعليمية وتحقيق األهـداف                
  : تلك المرحلة تبعاً لما يليالموضوعية، ثم تنقيحه لالستخدام، وتتم

 ويتم تجريب الموقع على المدرس ومجموعة صغيرة من الطـالب           :التجريب اإلفرادي والتنقيح   -
  .طالب ثم إجراء التعديالت الالزمة) 10-5(في حدود 

 وفي هذه الخطوة يتم التجريب على شعبة واحـدة مـن            :التجريب في مكان االستخدام والتنقيح     -
 . المقرر بالفعل، ثم إجراء التعديالتالطالب الذين يدرسون

  -: مرحلة االستخدام-رابعاً

 بعد عملية التجريب، وتشمل تلك      -عادة–وهذه المرحلة تأتي    : ويعني التطبيق الفعلي للنظام     
أسلوب العرض للمجموعة الكبيرة، وأسـلوب الدراسـات الحـرة          : المرحلة تجريب العناصر التالية   

  .المجموعة الصغيرةالمستقلة وأسلوب التفاعل في 
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  -: مرحلة التقويم-خامساً

  :ويعني فحص واختيار صالحياته بعد االستخدام الفعلي، وتشمل هذه المرحلة ما يلي
حيث تطبق االختبارات قبلياً وبعدياً، وكـذا التقـويم الـذاتي، والمهـام             : تقويم تحصيل الطالب   -

  .المطلوب إنجازها
طة التعليمية بناء على مالحظة سلوك الطالب أثناء دراسـة          يتم تقويم الخ  : تقويم الخطة التعليمية   -

 .المقرر وتسجيل ما يعترضهم من مشكالت، ويتم ذلك من خالل بطاقة تقويم تعد لهذا الغرض
  
 

  
  

  )2.3(شكل رقم 
  لتصميم مقررات إلكترونية عبر اإلنترنت) 2005(نموذج الموسى والمبارك
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  نموذج الفار -3

وبيان تلك  عدداً من الخطوات لتصميم مقرر عبر االنترنت،        ) 22-18: 2002(يقترح الفار   
  -:الخطوات كما يلي

  .تحديد األهداف السلوكية للمقرر -
 .تحديد محتوى المقرر وتنظيمه -

 .إعداد صفحات الويب باستخدام أحد برامج إعداد صفحات الويب -

 للنشر عبر اإلنترنـت     بعد تأليف صفحات الويب يصبح المقرر مهيأ      : نشر المقرر عبر االنترنت    -
 .عن طريق اختيار إحدى الشركات التي توفر خدمة استضافة المواقع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )2.4(شكل رقم 
  نموذج الفار لتصميم مقررات إلكترونية عبر االنترنت

  -:نموذج محمد الهادي لتصميم مقرر عبر اإلنترنت-4

نترنت من أربع مراحـل     لتصميم مقرر عبر اإل   ) 135-129: 2005(يتكون نموذج الهادي      
  :بيانها كما يليرئيسة، تتضمن كل مرحلة عدداً من المهام الفرعية، 

تقدير الحاجـة للتعلـيم، وتحليـل       :  وتتضمن تلك المرحلة المهام التالية     :مرحلة تصميم المقرر   -
  .الجمهور المستهدف من الطالب، وتحديد األهداف التعليمية

تحديد إطار محتـوى المـادة الدراسـية        : المهام التالية  وتتضمن تلك المرحلة     :مرحلة التطوير  -
ومراجعة المواد التعليمية، وتنظيم المحتوى الموضوعي وتطويره، واختيار المـواد الدراسـية            

 .وتطويرها
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مراجعة األهداف، وتطوير اإلسـتراتيجية،     :  وتتضمن تلك المرحلة المهام التالية     :مرحلة التقويم  -
 .، وتجميع بيانات التقويم وتحليلها)النهائي(كويني، والتقويم التجميعي التقويم القبلي، التقويم الت

 ويتم في هذه المرحلة مراجعة عناصر المقرر عبر اإلنترنت وتنقيحه، وتعـد             :مرحلة المراجعة  -
مرحلة ا لمراجعة نتيجة مباشرة لمرحلة التقويم السابقة، فضالً عن التغذية الراجعة من أخصائي              

فيمـا يتعلـق    –المهتمين بالمقرر، كما تُعد انطباعات الطالب وردود أفعالـه          المحتوى والزمالء   
 . المصدر الرئيسي لكل ما يتصل بمرحلة المراجعة-بالقوة والضعف للمادة الدراسية

 

  
  )2.5(شكل رقم 

  نموذج محمد الهادي لتصميم مقرر عبر االنترنت
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  -:رنت لتصميم مقرر عبر االنتالعاطي  عبدن الباتعنموذج حس-5

  :ويتكون هذا النموذج من ست مراحل رئيسة، وهي
  : التحليل-أوالً
  .تحليل خصائص الجمهور المستهدف -
 .تحديد األهداف العامة للمقرر -

 .تحديد مهام التعلم وأنشطته -

 .تحليل البنية األساسية -

 .تحديد محتوى المقرر -

 .تحليل البيئة التعليمية -

  -: التصميم-ثانياً

تحتوي كل مرحلة على عدد من الخطـوات،        : لى مرحلتين رئيسيتين  وتشمل تلك المرحلة ع     
  :وفيما يلي وصف تفصيلي لهاتين المرحلتين

  -: وتتضمن الخطوات التالية-المرحلة األولى

  .تحديد األهداف التعليمية للمقرر -
 .تحديد محتوى المقرر -

 .تنظيم عناصر محتوى المقرر -

 .تحديد خطة السير في دروس المحتوى المقرر -

 .تيار الوسائط التعليمية المناسبةاخ -

 .تحديد أسلوب تقويم الطالب -

  -: وتتضمن الخطوات التالية-المرحلة الثانية

  .تحديد مبادئ تصميم المقررات عبر االنترنت -
 .تصميم الخريطة االنسيابية للمقرر -

 : تصميم التفاعل ويتضمن -

 : التفاعل بين الطالب والمحتوى وتتمثل في-أ

 . المحتوى المقررالتجول بين صفحات -

 .اإلجابة عن أسئلة التقويم الذاتي -

 .استخدام محركات البحث -

 .إنجاز مهام التعلم وأنشطته -
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 . التفاعل بين الطالب-ب

 . التفاعل بن الطالب والمدرس-ج

  . التفاعل بين الطالب وواجهة التفاعل الرسومية-د

  -: وتمر هذه المرحلة بعدة خطوات هي- اإلنتاج-ثالثاً

  .غات البرمجة المناسبةتحديد ل -
 .ربط المقرر بخدمات اإلنترنت -

 .كتابة النصوص -

 .إدراج الصور الثابتة والرسومات التخطيطية -

 .تصميم الرسوم المتحركة وإدراجها -

 . ملفات الصوتإدراج -

 .إدراج لقطات الفيديو -

  -: التجريب-رابعاً

الطـالب المقيـدين    تستهدف هذه المرحلة فحص المقرر للتأكد من صالحيته للتطبيق على             
بالفعل في المقرر، فضالً عن تجربته قبل العرض الفعلي على اإلنترنـت، وتمـر تلـك المرحلـة                  

تطبيق بطاقة لتقويم المقرر المصمم عبر اإلنترنت من قبـل مجموعـة       : األولى: بخطوتين رئيسيتين 
لتـي يجـب    من المختصين في المجال؛ وذلك بهدف التعرف على مدى مراعاة المقرر للمعـايير ا             

توافرها في المقررات كذا عرضه على عدد من الطالب؛ وذلك بهدف مالحظـة تنظـيم مكونـات                 
المقرر ومناسبة محتوياته واكتشاف المشكالت الفنية أو أي من المشكالت والتأكد من عـدم فقـدان                

  .المقرر ألي من الصور والمواد األخرى وفحص االرتباط وغير ذلك من المهام

  -: العرض-خامساً

عند اختيار إحدى الشركات لتقديم المقرر عبر اإلنترنت يجب مراعاة أن المقـرر بحاجـة                 
لتحديث معلوماته بصفة مستمرة وكذلك حاجته إلى الصيانة المستمرة والمراجعة الدورية وبخاصـة             

  .فيما يتعلق باختبار االرتباطات وسرعة تحميل الصفحة

  -: التقويم-سادساً

 قياس فاعلية المقرر عبر اإلنترنت في تحقيق األهـداف المرجـوة،            تستهدف مرحلة التقويم    
وكذلك فحص المقرر بعد االستخدام الفعلي من قبل الطالب؛ تمهيداً لتطوير المقرر فيما بعد، وتشمل               

  : ما يليممرحلة التقوي
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ـ          : تقويم تعلم الطالب للمقرر    - رر، ويتم ذلك اعتماداً إما على مشاركة الطالب وتفاعلهم داخل المق
، وعرف الحوار المباشـر، ومنتـدى المناقـشة، أو          اإللكترونيوذلك من خالل استخدام البريد      

وما يتضمنه من مهام التعلم وأنشطته الخاصـة بكـل          ) Portfolio(اعتماداً على ملف اإلنجاز     
 .طالب، أو على أداء االختبار النهائي لمحتوى المقرر

تماداً إما على مالحظة سلوك الطالب خالل دراسـتهم         ويتم ذلك اع  : تقييم المقرر عبر اإلنترنت    -
للمقرر عبر اإلنترنت وتسجيل المشكالت التي تعترضهم أثناء الدراسـة، أمـا بالنـسبة للـذين                
يدرسون المقرر خارج المدرسة، فيمكن عقد ثالثة لقاءات على فترات متباعدة خـالل الفـصل               

م للمقرر، والعمل على حلها أو اعتمـاداً  الدراسي؛ لبحث ما يعترضهم من مشكالت أثناء دراسته   
على استخالص مالحظات الطالب بشكل مباشر، وذلك من خالل بطاقة مقدمة لكل منهم؛ بهدف              

 .تقويم عناصر المقرر عبر اإلنترنت
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )2.6(شكل رقم 
  نموذج حسن الباتع لتصميم مقرر عبر اإلنترنت
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  -:لكترونياإلنموذج زاهر لتصميم المقرر -6

من أربع مراحل، يحتوي مجملها على أربـع عـشرة خطـوة وهـي        ) 2009(يتكون نموذج زاهر    
  : كالتالي

  -:وتتضمن الخطوات اآلتية:  تحديد احتياجات المقرر-المرحلة األولى) أ ( 

 . تحليل االحتياجات وتحديد األهداف والغايات -1

 . عليميةتحديد االحتياجات التكنولوجية والواد والمصادر الت -2

 . تقييم برامج الكمبيوتر التجارية الستخدامها إذا ما وفت باالحتياجات المطلوبة -3

  -: ويتضمن الخطوات اآلتية، تصميم إطار المقرر-المرحلة الثانية) ب(

 . تاحديد األنشطة التعليمية والمادة العلمية وطرق التدريس -1

 . إعداد الخريطة االنسيابية للمقرر -2

 . تصميم التفاعل -3

 . اشتراك جميع األعضاء لتحديد عوائق التنفيذ -4

  -: وتتضمن الخطوات اآلتية، تجربة المقرر-المرحلة الثالثة

 . التجربة االستطالعية -1

  -: وتتضمن الخطوات اآلتية، تطوير المقرر-المرحلة الرابعة) د(

 . تطوير المحتوى ليواكب تصميم المقرر -1

مل والتعلم المستمر والتعلم القائم علـى المـشكالت،         تعزيز التعليم الفعال وتقييم الذات والتأ      -2
 . والتغذية الراجعة

 . تيسير استخدام الطالب للمقرر -3

 . التقويم -4

 . تجربة المقرر بشكل موسع قبل تعميمه -5

  . في تنفيذ المحتوىاإللكترونيالتعلم التخطيط الجيد لتوظيف تكنولوجيا  -6
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  )2.7(شكل رقم 
  ةاإللكترونيررات لتصميم المق) 2009(نموذج زاهر 

  

  -:نموذج ريان وآخرون لتصميم مقرر عبر اإلنترنت-7

يقترح ريان وآخرون نموذجاً لتصميم مقرر عبر اإلنترنت، يتكون من تسع مراحل رئيـسة،        
  :ويندرج تحت كل مرحلة عدد من الخطوات الفرعية، وفيما يلي بيان بتلك المراحل

  -: مرحلة تحليل االحتياجات-أوالً

  .ذه المرحلة تحليل خصائص الطالب وبيئة التعلم وأهداف المقررتتضمن ه
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  -: مرحلة تحديد مخرجات التعلم-ثانياً

  .يجب أن تتنوع تلك المخرجات لتشمل الجانب المعرفي والمهاري والوجداني

  -: مرحلة تحديد المحتوى-ثالثاً

ئط للمفاهيم فـي  حيث يجب تحديد محتوى المقرر بما يعكس أهدافه، مع مراعاة تصميم خرا             
حالة الموضوعات التي تهدف إلى تنمية مفاهيم، وأما بالنسبة للموضوعات التي تهدف إلـى تنميـة                

  .مهارات أو أداءات فيفضل ما يسمى بتحليل المهمة

  -: مرحلة تحديد استراتيجيات التعلم-رابعاً

وة الدراسة، وما   تيم في هذه المرحلة تحديد خطوات التدريس والتكتيكات المتبعة إلنجاز خط            
  .تضمنه من أنشطة واستخدام للوسائل والتقويم البنائي

  -: مرحلة تحديد أساليب الطالب-خامساً

وتحدد تلك األساليب في إرشادات الدراسة والمؤتمرات، والتواصل بين المدرس والطالـب،              
  .والتفاعل مع المقرر

  -: مرحلة تحديد إجراءات التقويم-سادساً

  .لتقييم تقييم ما يلي المهام، التواصل، والتحليل، والتغذية الراجعةتتضمن إجراءات ا  

  -: مرحلة اإلنتاج-سابعاً

  .تشمل تلك المرحلة إنتاج المواد، وأساليب المساعدة، وتنفيذ الخطة  

  -: مرحلة التطبيق-ثامناً

  .تشمل تفعيل المساعدة، واإلدارة، والصيانة  

  -: مرحلة التقويم-تاسعاً

 النهائي، واستجابات أعضاء هيئة التدريس، واسـتجابات الطـالب، والدعايـة            تتمن التقويم   
  .واإلعالن
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  )2.8(شكل رقم 
   عبر اإلنترنتاإللكترونينموذج ريان لتصميم المقرر 
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لتصميم المقررات التعليمية ) Passerini & CGranger, 2000(نموذج باسيرني وجرانجر -8
  -:عبر اإلنترنت

ي وجرانجر من أشهر نماذج التصميم التعليمي إلنتاج المقرات التعليميـة           يعد نموذج باسيرن    
  :ويتكون من خمسة مراحل، وهي

  -: مرحلة التحليل-أوالً

ويتضمن تحليل كل من احتياجات المتعلمين وكذلك خصائصهم، وتتضمن مرحلـة التحليـل         
  -:الخطوات التالية

  .تحليل المجال التعليمي -
 .تحليل األهداف التعليمية -

 .تحليل بيئة التعليم -

 .تحليل خصائص المتعلمين -

  -: مرحلة التصميم-ثانياً

وفي هذه المرحلة يتم التعرف على اإلستراتيجية التي تستخدم لتحويل نموذج الـتعلم إلـى                  
بيئات تعلم إلكترونية يتم فيها تحديد دور كل من المعلم والمتعلم، هذا ويجب أن تضع في االعتبـار                  

ر على المعرفة ومنها تماسك المقرر في عملية العـرض وكـذلك تقليـل العـبء                العوامل التي تؤث  
المعرفي كما يتم تصميم المقرر بناء على بعض المبادئ التي تُناسب الوحـدات التعليميـة، وهكـذا               

  -:تتضمن هذه المرحلة تحديد ما يلي
  .تحديد مراحل مواد ووسائط التعلم المرنة -
 .تحديد المناطق المتعددة للدراسة -

 .تقديم خيارات بديلة للمتعلمين -

 .تقييم فوائد تكاليفات هذه البدائل -

 .اختيار نموذج التعليم -

 .تحديد نشاطات التعلم المحكمة -

  -: مرحلة التطوير-ثالثاً

في هذه المرحلة يتم تطوير وسائل االتصال المستخدمة في التعليم وترقيمهـا ثـم دمجهـا                  
 التقنية للمطورين   ةنتاجها، ويعتمد تطوير هذه المواد على الخبر      وتزامنها مع المواد المعرفية المراد إ     

وكذلك سهولة االستخدام لدى المتعلمين، وفي هذه المرحلة يتم تدعيم المحتوى الـسمعي والمرئـي               
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والرسوم الفنية والكاريكاتيرية وهذه الوسائل تمثل تعدد في فرص التفاعل بين المتعلمين لخلق بيئات              
  -:طوير ما يليأي يتم ت. تفاعلية

  .تطوير اختيارات تحكم للمتعلم -
 .برمجة المحتوى في عدة صيغ -

 .تطوير نشاطات تدريس محكمة -

  -: مرحلة التقييم-رابعاً

  :تقييم مرحلي وتقييم نهائي شامل بعد تنفيذ البرامج، وهنالك متغيرات للتقييم ومنها
لى التنقل بين المحتويـات     وهي بفرض معرفة مدى قدرة المتعلم ع      : البحث الحر على اإلنترنت    -

  .في برنامج تفاعلي
وهو يمثل أبعاد النص واأليقونات، والرسوم واأللوان، وجوانب مرئية أخـرى           : تصميم الشاشة  -

 .غير البرنامج

 .ينبغي أن تكون مفهومة وأال يصبح بال فائدة للمستخدم: عرض المعلومات -

 .م والفيديو معاًالوسائط المرئية والمسموعة والرسو: دمج وسائط المتعددة -

وهو مقارنة واقع التعليم باألهداف المتوقع تحقيقها عند التقييم كما ينبغـي            : مدى تحقيق الوظيفة   -
 .أن يشمل التقييم مدى مناسبة اإلستراتيجية المتبعة في التعليم

  -: مرحلة عملية النشر-خامساً

أو علـى الحاسـوب   وهي مرحلة تلقي التعلم إما بمعامل الحاسوب من خالل شبكة محليـة             
الشخصي من خالل اإلنترنت، وفي هذه المرحلة يتم تـشجيع فهـم المتعلمـين للمـادة التعليميـة                  

  .واستيعابهم

  
  )2.9(شكل رقم 

  ة عبر االنترنتاإللكترونينموذج باسيرني وجرانجر لتصميم المقررات 
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  )2000 (نموذج روفييني-9

  
  )2.10(شكل رقم 

  )2000(نموذج روفيني 
  

  -:ج جوليف وآخرون لتصميم مواد التعلم عبر اإلنترنتنموذ-10

يقترح جوليف وآخرون نموذجاً يتكون من ثماني عشرة خطوة، تدور حول أربـع مراحـل                 
  :هي

  -: مرحلة تجميع المعلومات-أوالً

إعداد وثيقة المعلومات عبر اإلنترنـت، وتحديـد خـصائص الطالـب، وتحديـد              : وتشمل
  .داف، وتحديد إرشادات التقويم، وتحديد أسلوب العرضموضوعات التعلم، وصياغة األه

  -: مرحلة تطوير مواد التعلم-ثانياً

  .تحديد االستراتيجيات التعليمية وأسلوب التصميم، وأسلوب العرض: وتشمل  
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  -:المواد التعليمية إنتاج  مرحلة-ثالثاً

مية وقوالـب   اختيار مصادر التعلم ومراجعتها، وإنتاج واجهة المـستخدم الرسـو         : وتشمل  
  .الشاشة وإنتاج الخرائط االنسيابية، وإنتاج اللوحة القصصية، وتحميل مواد التعلم عبر اإلنترنت

  -: مرحلة تقويم مواد التعلم-رابعاً

إدارة التقويم البنائي، وإدارة الطالب؛ مـن خـالل   : وتشمل تلك المرحلة أربع خطوات، هي      
ب، ومساعدتهم لتحقيق أهداف التعلم، وثم التعليق علـى         إدارة أحداث التعلم، وتحديد متطلبات الطال     

  .أعمالهم، وإدارة التجريب الميداني، ومراجعة أداء الطالب
Jolliffe, A., Ritter, J., & Stevens, . (2001)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  )2.11(شكل رقم 

  نموذج جوليف وآخرون لتصميم مواد التعلم عبر االنترنت

  

  عداد وثيقة -1                             
   مراجعة اداء-18                           المعلومات عبر اإلنترنت

  المتعلم      تحديد خصائص المتعلم-2                
  تحديد موضوعات التعلم تفصيلياً-3            

  ادارة التجربة-17          صياغة أهداف التعلم-4       
  

  الميدانية            تحديد إرشادات التقويم- 5    
  ادارة توجهات -16                    

  المتعلمين                  تحديد اسلوب العرض-6   
  ادارة التقويم البنائي-15                                                                                       

  
  تحليل مواد التعلم-14                       

           عبر االنترنت             تحديد االستراتيجيات-7
  قصصيةانتاج اللوحة ال-13                      التعليمية

  
   انتاج الخرائط االنسيابية-12                  

  إنتاج واجهة المستخدم -11                
                                                          الرسومية وقوالب الشاشة

      تحديد اسلوب التصميم-8               
                                                 
  اختيار مصادر التعلم 10تحديد معايير المواد           -9                       

                                                            ومراجعتها

                  
                 تحديد الغايات  تصميم التقويم

                التعليمية        التجمعي وإدارته
          ادارة التحليل التعليمي  تنقيح وتعديل التعليم

     تحديد السلوك المدخلي           
   إعداد األهداف التنفيذية

      تصميم التقويم       ميم اختباراتتص
  البنائي        محكية المعيار 
  
  
  

    اختيار المواد                          تصميم استراتيجية
        التعليمية وإعددها            التعلم

  تقويم    تجميع 
  المعلومات  المواد

  

  اد      إنتاجإعد
    المواد   المواد
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  )Dick, W.; Cary, L): (1996( المعدل عام نموذج ديك وكاري-11

، أحد أكثر النماذج اسـتخداماً فـي التطـوير          )1996(عام   طور والتر ديك ولو كاري في       
: التعليمي، لتنمية مهارات تصميم المواد التعليمية والموديالت، ويستخدم النمـوذج علـى مـستويين      

 المستوى اإلنتـاجي، ويمكـن اسـتخدامه        األول، على المستوى المعرفي األكاديمي، والثاني، على      
كنموذج عام لتطوير المنظومات، أو لتطوير مشاريع ذات تركيز محدد، كذلك ينبغـي مالحظـة أن              

  .ديك وكيري يستخدمان مصطلح التصميم التعليمي لكل العملية التي نسميها التطور التعليمي 
  

  
  

  )2.12(شكل رقم 
  )1996(نموذج ديك وكاري للتصميم التعليمي 

  

  -:ويتكون هذا النموذج من ثماني خطوات موضحة في الشكل السابق، وهي

  .تحديد األهداف العامة للمساق الدراسي المراد تصميمه -
 .تحليل المهام التعليمية الجزئية التي يتكون منها -

 .تحديد المتطلبات السلوكية السابقة، وخصائص المتعلم -

 .ي المرجع وتطويرهبناء اختبار تقويمي أدائي المرجع، أو محك -
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 .تطوير استراتيجيات التعليم -

 .اختيار وتطوير المادة التعليمية -

 .تصميم عملية التقويم التكويني، وتطبيقها بهدف التحسين والتطوير -

مراجعة البرنامج التعليمي بناء على ما توصلت إليه عملية التقويم التكويني، تطبق عمليـات            -
زيتـون،  (الحكم على جودة البرنامج التدريبي المـصمم        من أجل   ) الجمعي(التقويم الختامي   

1999 :61-64.( 
 

  )Kamp Model, 1985 (اإللكترونيالتعلم نموذج كمب الشامل لتصميم برامج -12
 

  
  )2.13(شكل رقم 

   الشامل للتصميم التعليمينموذج كمب

  -:الهدف من النموذج

الهدف من هذا النموذج هو استخدامه في تصميم وحدات تعليمية أو برنامج تعليمـي كامـل         
Comprehensive Instructional Designحيث استغرق اختبـاره  ÷ وهو من النماذج المختبرة ،

لتصميم التعليمي، ومن خالل مقرر التصميم التعليمي فـي كليـة           أربعة فصول دراسية في سيمنار ا     
، قدم هـذا النمـوذج لطـالب مقـرر     San Jose State Univeالمجتمع بجامعة والية سان جوز 

تضمن الجزء األول، تزويد الطالب بالخبرة التعليمية فردياً، بـالخطو          : جزأينالتصميم التعليمي في    
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عمليـات التـصميم    " كمب"علم الموجه سمعياً، التي صاحب كتاب       الذاتي، وذلك باستخدام أنشطة الت    
الذي تضمن هذا النموذج، أما الجزء الثاني، فقد تكون من قيام الطالب بواجبـات فرديـة                "التعليمي  

  .وجماعية، يطبقون فيها ما اكتسبوه من تعلم خالل الدراسة الفردية في الجزء األول

  -:شكل النموذج وخصائصه

لهذا النموذج الشكل البيضاوي، ووضع العنصر من عناصره العـشرة، فـي            " كمب"اختار    
مركز النموذج، وحوله العناصر التسعة األخيرة، وأحاطه بالتقويم والمراجعة والشكل البيـضاوي ال             
توجد فيه نقطة بداية محددة، كما أن عناصر النموذج غير متصلة معاً بخطـوط أو أسـهم تـوحي                   

وهذا كله يوفر المرونة التامة عند تطبيقه، إذ يمكن البدء مـن            . ي عند تطبيقه  بااللتزام بالتتابع الخط  
أي عنصر، حسب ظروف الموقف، ويسير فيها الفرد بالترتيب الذي يشعر أنه مناسب لحالته، كمـا                
أنه يسمح بإجراء التعديالت الالزمة في اختيار العناصر أو ترتيب معالجاتها بالحذف أو اإلضافة أو               

 ومن ناحية أخرى، فإن وجود عنصر التقويم والمراجعة حول العناصر العشرة، يشير إلـى               التعديل،
  .إجراء التقويم والمراجعة في أي وقت خالل عملية التصميم

  -:مكونات النموذج

  :يتكون هذا النموذج من عشرة مكونات أو منظومات فرعية، يمكن وصفها بإيجاز كما يلي  
  .برنامج تعليمي، حدد الغايات، والمعوقات، واألولوياتقُدر حاجات التعلم لتصميم  -
اختَر الموضوعات أو مهمات العمل المطلوب معالجتها، ثم بين األهداف العامـة المناسـبة               -

 .للموضوعات أو المهمات

 .ُأدرس خصائص المتعلمين أو المتدربين، التي ينبغي مراعاتها أثناء التخطيط -

 .اته المهمة المرتبطة بالغايات واألهداف المحددةحدد محتوى الموضوع، وحلل مكون -

 .صغْ أهداف التعلم المطلوب تحقيقها، في ضوء محتوى الموضوع ومكوناته المهمة -

 .التعلم المناسبة لتحقيق األهداف المحددة/ صمم أنشطة التعليم -

 .اختَر المصادر التعليمية، التي تُساند األنشطة التعليمية -

 المطلوبة لبنـاء وتنفيـذ االنـشطة والمـواد     Support Servicesمساندة، عين الخدمات ال -
 .التعليمية المنتجة

 .جهز لتقويم التعلم والبرنامج -

خمـيس،  (حدد استعداد المتعلم أو المتدرب لدراسة الموضوع، باستخدام االختبـار القبلـي              -
 .)78-77: ج-2003
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  )2003(نموذج خميس -13

ذج الشاملة التي تحتوي على جميع عمليات التـصميم والتطـوير           يعد هذا النموذج من النما    
التعليمي وهذا النموذج يقوم على التفاعلية بين جميع مراحله ومكوناته وذلك عن طريـق عمليـات                
التقويم البنائي والرجع والتعديل والتحسين المستمر ويتكون هذا النموذج من خمس مراحـل رئيـسة      

  : ير والتقويم واالستخدام ويبين الشكل التالي هذه المراحل التحليل والتصميم والتطو: هي 
  

  
  

  )2.14(شكل رقم 
  )2003(نموذج خميس 
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  -):2007-2002(الجزار نموذج -14

يتكون نموذج عبد اللطيف الجزار من خمس مراحل، يمكن تطبيقه على مستوى درس واحد                
سلوب المنظومات وخطوات التفكير     وحدة دراسية، ؛ والنموذج يتماشى مع منهجية أ        ىأو على مستو  

كما أشار مؤلف النموذج إلى اإلجراءات التعليمية التي تُراعي عند تطبيق النموذج تـشملها              . العلمي
ثالث عشرة خطوة تدور حول الموقع التعليمي واألهداف والمقاييس واالختبـارات التـي تـستعمل               

يس ومصادر التعلم، ودور كل المتعلمـين       للحكم على تحقيق األهداف، واستراتيجيات التعليم والتدر      
والعناصر البشرية األخرى، كما تتضمن هيكل البناء األولي وعمليات التعديل عليه نتيجة التجريـب              
االستطالعي وعمليات التقويم والتغذية الراجعة التي تُساعد في عمليات الترابط والتعديل فـي كـل               

  ).194-193: 2004صبحي، (خطوات السير في بناء المنظومة 

  -:وهذه اإلجراءات تشمل اإلجابة على التساؤالت التالية

  ما الواقع التعليمي؟ -
ما مدى التفاوت بين الواقع التعليمي وبين المستوى المطلوب؟ وهل هذا التفاوت يشكل مـشكلة                -

 تحتاج إلى ضرورة معالجتها تعليمياً؟

ام المطلوبة؟ وما المحتـوى التعليمـي       ما األهداف التعليمية المناسبة لسد هذا التفاوت؟ وما المه         -
 المناسب لها؟

 ما المقاييس واالختبارات التي يتم الحكم من خاللها على تحقيق هذه األهداف؟ -

 ما استراتيجيات التعليم والتدريس المناسبة؟ -

 )من األفراد والمواد والوسائط واألجهزة واألماكن واألنشطة(ما مصادر التعلم المطلوبة؟  -

 من المعلمين والعناصر البشرية األخرى في عمليات التعليم؟ما أدوار كل  -

ما الهيكل والبناء األولي للتعليم بعد معرفة األهداف واالستراتيجيات ومـصادر الـتعلم وأدوار               -
 المواد البشرية؟

 هل تمت عمليات التعديل في البناء األولي نتيجة التجريب االستطالعي لعينات من المتعلمين؟ -

 يب نهائي على عينات كبيرة بعد أن نجحت التجارب االستطالعية؟هل تم عمل تجر -

 هل دلت النتائج الخاصة بالتجريب النهائي على إمكانية االستخدام لهذا اإلعداد؟ -

 ما عمليات التقويم المستمرة لهذا التطبيق؟ -

 كيف يتم الربط بين هذه الخطوات ككل بدء من الخطوة األولى إلى التساؤل األول وحتـى هـذه      -
ويستلزم ذلك وجود التغذية    (الخطوة بحيث يتعدل ويشكل التعليم وفق عمليات التقويم المستمرة؟          

 )111: 2005حجازي، ) (الراجعة
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ومن الشكل السابق نجد أن النموذج يتكون من خمس مراحل رئيسية، كل منهـا يـشتمل                
  -:على خطوات فرعية، وهي

  -:ت، هيمرحلة الدراسة والتحليل وتشتمل على ثالث خطو-1

األكاديمية واالجتماعية والنفسية، وفي الخطوة الثانية تأتي تحديد        : تحديد خصائص المتعلمين  
وذلك عن طريق دراسة المشكلة لتحديد الفجـوة بـين    : الحاجة التعليمية لموضوع الدرس أو الوحدة     

لمهاريـة أو   الواقع الحالي والواقع المنشود، والذي قد يكشف عن نقص في الجوانب المعرفيـة أو ا              
الوجدانية لدى المتعلمين، أما في الخطوة الثالثة فيأتي تحديد الموارد والمـصادر التعليميـة ومـواد             

وذلك عن طريق رصد المـوارد والمـصادر المتاحـة، وتحـدي اإلمكانيـات              : المنهاج الدراسي 
  .والمعوقات المادية والبشرية

  -:يوتشتمل على ثماني خطوات ه: مرحلة تصميم المنظومة-2

حيث تـتم عمليـة الـصياغة حـسب نمـوذج           : صياغة األهداف التعليمية وترتيب تتابعها      
)ABCD(                ،ثم تبدأ عملية ترتيب تتابع األهداف هرمياً، ثانياً تحديد عناصـر المحتـوى التعليمـي ،

إلــخ، .. وتأخذ هذه العناصر شكل عناوين تضم الحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظريات والقوانين            
وذلك على أساس المحكات المحددة باألهـداف، رابعـاً اختيـار           : لثاً بناء االختبار محكي المرجع    ثا

حيث يحدد نوع الخبرات التعليميـة    : التدريس/ خبرات التعلم وطريقة تجميع التالميذ وأسلوب التعليم      
جموعات كبيرة،  م(المناسبة لكل هدف، ثم تختار طريقة تجميع التالميذ         ) المباشرة، البديلة، المجردة  (

: اختيار الوسائط والمـواد التعليميـة     : المناسبة لكل نوع من الخبرات، خامساً     ) صغيرة، تعليم فردي  
وذلك على أساس خصائص المتعلمين، ونوع الخبرة، وطريقة تجميع التالميذ وأسلوب التعلم، سادساً             

ء أكانت مكتوبة أم مسموعة أم      سوا: تصميم الرسالة التعليمية على الوسائط والمواد المطلوب إنتاجها       
: بصرية أم متحركة أم ملموسة، سابعاً تصميم األحداث التعليمية وعناصر عملية التعليم بالمنظومـة             
/ وتشمل الخطوات واإلجراءات المتبعة في عملية التعلم، وأخيراً تصميم استراتيجيه تنفيـذ التعلـيم             

ة وعناصر عملية التعليم واألهداف التعليميـة   وذلك عن طريق الربط بين األحداث التعليمي      : التدريس
  .والمواد والوسائل التعليمية، وما يقوم به المتعلم، وما يقوم به المعلم

  -:وتشتمل على ثالث خطوات هي: مرحلة اإلنتاج-3

  . التبني باالستخدام أو االستعارة مما هو موجود في مواد ووسائط تعليمية-
  .النفقات التعديل فيما هو متوفر لتقليل -
  . اإلنتاج الجديد لمواد ووسائل جديدة-
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  -:وتشتمل على خطوتين هما: مرحلة التقويم-4

  . التقويم البنائي المستمر، خالل عمليات التصميم والتطوير، على عينة صغيرة-
  . والتقويم النهائي، بعد االنتهاء من إنتاج المنظومة، على عينة أكبر-

  -:اوتشمل خطوتين هم: االستخدام-5

  . اتخاذ القرار باستخدام المنظومة، إذا أثبتت النتائج فعاليتها-
 استمرار عمليات المتابعة الميدانية، لجميع البيانات، واستخدامها فـي عمليـات التعـديل              -

  .والتحسين المستقبلي للمنظومة

ـ وينصح الباحث باستخدام نموذج الجزار في تصميم المقررات          أثبتـت  ة حيـث    اإللكتروني
يد من الدراسات والبحوث فعاليته  في تطوير البرامج التعليمية وبرامج الكمبيـوتر والمقـررات         العد

أوصت هذه الدراسات باستخدامه مثل دراسـة       الوسائط المتعددة، كذلك    وة وسقاالت التعلم    اإللكتروني
علـي  ،  )2010( سالي أحمـد     ،)2010( السالميو،  )2010(، وإسماعيل،   )2012( مهدي،   كل من 

، وسوسن محمـود أحمـد،      )2007(، وشاهيناز محمود أحمد،     )2007(، والحديدي،   )2008 (أحمد
، شـحاتة  )2001(محمـد  و، )2003(السالمي،  و،  )2006(صابر،  و،  )2007(إبراهيم،  و،  )2007(

وقد أوصت جميع هذه الدراسـات باتبـاع هـذا          ) . 2001(، أنهار علي إبراهيم،     )2001(إبراهيم،  
  . رامج التعليمية في مجال التعليم والتدريبالنموذج عند بناء الب
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  )2.15(شكل رقم 
  )2007-2002(نموذج الجزار 

 -:ADDIEالنموذج العام لتصميم التعليم -16

يعتبر النموذج العام لتصميم التعليم هو أساس كل نماذج التصميم التعليمي، وهـو أسـلوب               
ي يضمن أن تكون المنتجات التعليميـة ذات        نظامي لعملية تصميم التعليم يزود المصمم بإطار إجرائ       

 لتصميم التعليم بعضها معقد واآلخـر       النماذج الكثير من    فاعلية وكفاءة في تحقيق األهداف، وهناك     
ومع ذلك فجميعها تتكون من عناصر مشتركة تقتضيها طبيعة العمليـة التربويـة،         كما سبق ،  بسيط،  

لنماذج إلى خلفية نظرية سلوكية أو معرفية أو بنائية،          واضعوا هذه ا   انتماء بينها ينشأ من     واالختالف
  .وذلك بتركيزهم على عناصر معينة في مراحل التصميم وبترتيب محدد

وجميع نماذج تصميم التعليم تدور حول خمسة مراحل رئيسة تظهر جميعـاً فيمـا يـسمى                
 خطوات رئيـسة  ، ويتكون هذا النموذج من خمس"ADDIE Model"بالنموذج العام لتصميم التعليم 
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-79: 2004(، ومـصطفى  )104: 2003(يستمد النموذج إسمه منها وقد ذكرها كل من جـودت       
  -:وهي كاآلتي) 2011(، وعبد الخالق )80

  

  
  
  )2.16(شكل رقم 

  ADDIEالمراحل األساسية للنموذج العام لتصميم التعليم 

  

  -:Analysisالتحليل -المرحلة األولى

اس لجميع المرحل األخرى لتصميم التعليم، وخالل هذه مرحلة التحليل هي حجر األس
المرحلة البد من تحديد المشكلة، ومصدرها، والحلول الممكنة لها، وقد تشمل هذه المرحلة أساليب 
البحث مثل تحليل الحاجات، تحليل المهام، وتحليل المحتوى، وتحليل الفئة المستهدفة، وتشمل 

المفاهيم التي سيتم تعليمها،  أو ف التدريس، وقائمة بالمهاممخرجات هذه المرحلة في العادة أهدا
والمعوقات وخصائص المتعلم وتحديد ما يجب فعله، وتكون هذه  وتعريفاً بالمشكلة والمصادر

اإلجابة على  إلى المخرجات مدخالت لمرحلة التصميم، وفي مرحلة التحليل يسعي المصمم التعليمي
  :يعدد من األسئلة من بينها ما يأت

  ما أهداف المحتوى؟  •
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  الكفايات التي سيظهرها الطالب تحقيقاً لألهداف؟  أو ما المخرجات •
  كيف سيتم تقويم المخرجات؟  •
  من الفئة المستهدفة؟  •
  ما الحاجات الخاصة للمتعلمين؟  •
  كيف سيتم تحديد الحاجات؟  •

  -:Designالتصميم -المرحلة الثانية

ودات األولية لتطوير عملية التعليم، وفي هذه وتهتم هذه المرحلة بوضع المخططات والمس
المرحلة يتم وصف األساليب واإلجراءات والتي تتعلق بكيفية تنفيذ عمليتي التعليم والتعلم، وتشتمل 

  :مخرجاتها على ما يلي
بناء على أهداف الدرس ومخرجات التعلّم ) األهداف اإلجرائية(تحديد أهداف األداء  •

  . ايير لألداء الناجح لكل هدفبعبارات قابلة للقياس ومع
  . تحديد التقويم المناسب لكل هدف •
تحديد استراتيجيات التدريس بناء على األهداف، وفيها يتم تحديد كيفية تعلم الطالب، هل  •

  غيرها؟  أو المجموعات التعاونية، أو دراسة الحالة، أو سيكون ذلك من خالل المناقشة،

  -:Developmentالتطوير -المرحلة الثالثة

 إلـى  ويتم في مرحلة التطوير ترجمة مخرجات عملية التصميم من مخططات وسيناريوهات     
المنتج التعليمي، وخالل    أو   مواد تعليمية حقيقية، فيتم في هذه المرحلة تأليف وإنتاج مكونات الموقف          

رى داعمـة،   هذه المرحلة يتم تطوير التعليم وكل الوسائل التعليمية التي ستستخدم فيه، وأية مواد أخ             
  .(Software) والبرامج (Hardware)وقد يشمل ذلك األجهزة 

  -:Implementation) التطبيق(التنفيذ -المرحلة الرابعة

 أو ويتم في هذه المرحلة القيام الفعلي بالتعليم، سواء كان ذلك في الصف الدراسي التقليدي،
وتهدف هذه . غيرها أو قائب التعليمية،الح أو من خالل برمجيات الكمبيوتر، أو ،اإللكترونيالتعلم ب

تحقيق الكفاءة والفاعلية في التعليم، ويجب في هذه المرحلة أن يتم تحسين فهم الطالب،  إلى المرحلة
وتشتمل هذه المرحلة على إجراء االختبار التجريبي والتجارب الميدانية . ودعم إتقانهم لألهداف

د، ويجب أن تشمل هذه المرحلة التأكد من أن المواد للمواد والتحضير للتوظيف على المدى البعي
والنشاطات التدريسية تعمل بشكل جيد مع الطالب، وأن المعلم مستعد وقادر على استخدام هذه 
المواد، ومن المهم أيضا التأكد من تهيئة الظروف المالئمة من حيث توفر األجهزة وجوانب الدعم 

  .األخرى المختلفة
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  -:Evaluationتقويم لا -المرحلة الخامسة

وفي هذه المرحلة يتم قياس مدى كفاءة وفاعلية عمليات التعليم والتعلم، والحقيقة أن التقويم 
يتم خالل جميع مراحل عملية تصميم التعليم، أي خالل المراحل المختلفة وبينها وبعد التنفيذ أيضاً، 

  :ختامياً أو وقد يكون التقويم تكوينياً
وهو تقويم مستمر أثناء كل مرحلة وبين : Formative Evaluationالتقويم التكويني  •

تحسين التعليم والتعلم قبل وضعه بصيغته النهائية موضوع  إلى المراحل المختلفة، ويهدف
  . التنفيذ

ويكون في العادة بعد تنفيذ الصيغة النهائية : Summative Evaluationالتقويم الختامي  •
 النوع الفاعلية الكلية للتعليم، ويستفاد من التقويم النهائي في من التعليم والتعلم، ويقيم هذا

االستمرار في التعليم  أو اتخاذ قرار حول شراء البرنامج التعليمي على سبيل المثال
  . التوقف عنه أو باستخدامه

  

  -:تعليق الباحث على النماذج السابقة

اإلنترنت، مدى تشابهها فـي   من تعدد نماذج تصميم المقررات عبر       للباحثيتضح  مما سبق     
والمهام الخاصة بكل مرحلة؛ وذلك     . التحليل والتصميم والتطوير والتجريب والتقويم    : المراحل التالية 

وفقاً للهدف الذي يسعى لتحقيقه النموذج، كما اختصت بعض النماذج بتحديـد بعـض الخـصائص                
نمـوذج  )  2007-2002(الجـزار   المتصلة بشكل مباشر ببيئة اإلنترنت التعليمية؛ كنماذج كل من          

  ) 1989( ونمــوذج المــشيقح )ADDIE(النمــوذج العــام لتــصميم التعلــيم و )2003(خمــيس 
نموذج ديـك وكـاري   و) 2000(نموذج روفيني و )Kamp Model, 1985(نموذج كمب الشامل 

 & Passeriniباسـيرني وجرانجـر،   (نمـوذج   و)Dick, W.; Cary, L): (1996(المعدل عام 

CGranger, 2000( ونموذج ) ،حيث احتوت تلك النماذج في بعض مراحلهـا   )18: 2003جودت
على بعض المهام التي تشير بشكل مباشر إلى كيفية مراعاة مبادئ ومراحل وخطوات التصميم عبر               
اإلنترنت، وطرق اختيار برامج التأليف المناسبة للويب، وكيفية تصميم التفاعل، وكذلك اإلشارة إلى             

وأيـضا مـن خـالل      .  ونشر المقرر عبر اإلنترنت وفق المعايير الدولية المـشهورة         تاجوإنتصميم  
ة يتضح أنه على الرغم من تعدد نماذج تـصميم          اإللكترونيالعرض السابق لنماذج تصميم المقررات      

 اإللكترونـي وهو تـصميم المقـرر   . ة فإنها تتشابه إلى حد ما من حيث الهدف       اإللكترونيالمقررات  
جية بحيث يؤدي بالمتعلم  إلى التعلم، فعملية التعلم تتطلب تصميم مواد وبرامج تعليميـة               بطريقة منه 

تتناسب واستعدادات واحتياجات وقدرات المتعلم حتى تساعده علـى تحقيـق األهـداف المرجـوة،               
ويتضح للباحث تشابه هذه النماذج من حيث المراحل بشكل عـام، ولكنهـا اختلفـت فـي المهـام                   
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كما أنها تشابهت جميعها في أنها نماذج لتصميم وإنتاج المقـررات           . صة بكل مرحلة  والخطوات الخا 
 بمـا يـتالءم مـع    اإللكترونيوبناء على ذلك قام الباحث بإعداد نموذج تصميم المقرر    . ةاإللكتروني

ة عبـر الويـب لـدى طالبـات         اإللكترونيطبيعة الدراسة الحالية لتنمية مهارات تصميم المقررات        
  .ا التعليم بجامعة األقصىتكنولوجي

في تـصميم البرنـامج    )ADDIE(لنموذج العام لتصميم التعليم اوقد اختار الباحث تطبيق    
  -:ذا البحث، وذلك للمبررات التاليةلهالمقترح 

بمراجعة نماذج التصميم التعليمي المختلفة وجد الباحث أن النموذج يشتمل على كافة مراحـل           -1
 . ا يتفق وإجراءات مدخل النظموخطوات التصميم التعليمي بم

 .مناسبة النموذج لطبيعة برنامج التعليم القائم على الويب وأهدافه -2

 . شمول النموذج لخطوات أسلوب المنظومات -3

راعى النموذج التكامل بين نظريات ومداخل التعليم المختلفة حيـث أنـه يـصلح للمدرسـة                 -4
 . السلوكية والمدرسة المعرفية والمدرسة البنائية

 . سم النموذج بالشمول والبساطة والوضوح والحداثةيت -5
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  الفصل الثالث

  ةــات السابقـالدراس
  

 برامج المقترحـة لتنميـة    بـال الدراسات التي اهتمت    : المحور األول  •
 .مهارات مختصي التربية وتكنولوجيا التعليم

 
 والمقررات  اإللكترونيالدراسات التي اهتمت بالتعلم     : المحور الثاني  •

 .ة وتصميمهاترونياإللك

  
  .التعقيب العام على الدراسات السابقة •
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  الفصل الثالث
  ةــات السابقـالدراس

  
تنميـة مهـارات      وهو يعرض هذا الفصل الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدارسة          

  وقـسم ،األقـصى ة عبر الويب لدى طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة اإللكترونيتصميم المقررات 

  :رئيسين  محورين إلى عليها يحصل أن استطاع التي الدراسات هذه الباحث
 مهـارات   برامج المقترحة التـي اهتمـت بتنميـة       بال الدراسات التي اهتمت     :المحور األول  •

 .مختصي التربية وتكنولوجيا التعليم

ـ اإللكترون والمقـررات    اإللكترونـي اسات التـي اهتمـت بـالتعلم        رالد :المحور الثاني  • ة ي
 :وتصميمها

   البرامج المقترحة–المحور األول 

  ختصي التربية وتكنولوجيا التعليمالتي اهتمت بتنمية مهارات م

  )2005حسن، (دراسة  •

هدفت الدراسة إلى بناء وتجريب برنامج تقني لتنمية مهارة العروض العملية فـي تـدريس                 
حظة قبلياً وبعدياً علـى عينـة الدراسـة    التكنولوجيا لدى الطالبة المعلمة واستخدم الباحث بطاقة مال 

طالبة، واستخدم الباحث المنهج التدريبي وبعد التطبيـق وجـد الباحـث أن         ) 18(والتي كان عددها    
ومن أهم توصـيات    . وهذا يعني أن للبرنامج فاعلية عالية     ) 1.094(نسبة المعدل للدرجة الكلية هي      

 مساق مهارات التدريس لطالبـات قـسم العلـوم          الدراسة، االستفادة من البرنامج التقني في تدريس      
  .التطبيقية وتكنولوجيا التعليم في الجامعات الفلسطينية

  )2007سعيد، (دراسة  •

هدف البحث إلى تصميم برنامج قائم على التعلم الذاتي يتضمن بعض المهـارات الالزمـة                 
 تكنولوجيا التعليم الرقميـة  لتدريب المعلمين أثناء الخدمة في محافظة إب باليمن على استخدام أجهزة   

ثم تحديد مدى تنمية بعض المفاهيم والمهارات واستخدم الباحث اختبار تحصيلي وبطاقة مالحظـة،              
ومن أهم التوصيات اإلسراع في عقد دورات الحاسب واالنترنـت وشـبكة المعلومـات الرقميـة                

ي جميع مراحل التعليم، ونـشر      واستخداماتها التعليمية وإدخال الحاسب اآللي كمادة دراسية مستقلة ف        
الوعي المعلوماتي والرقمي، وتصميم برامج تعليمية متقدمة تناول األجهزة الرقمية مثل الكـاميرات             

  .والتلفزيون الرقمي والفيديو التفاعلي
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  )2007عابد، (دراسة  •

سعت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارة البرمجـة لـدى معلمـي            
الوصفي التحليلي والتجريبي لمعرفة فاعلية البرنامج      : ولوجيا بغزة، وقد استخدم الباحث منهجين     التكن

معلم ومعلمة ممن يعلمون الصف العاشـر واسـتخدم       ) 20(المقترح على عينة الدراسة المكونة من       
يـاس  المالحظة لقياس المهارة العملية للبرمجة بلغة بيسك واختبـار معرفـي لق           : الباحث أداتين هما  

الجانب المعرفي، ومن أهم النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح التطبيـق البعـدي فـي                 
المالحظة واالختيار ويعزو الباحث تلك النتائج اإليجابية للبرنامج ومن أهم توصيات الحث االهتمـام     

  .بالحاسوب، وعلى وجه الخصوص البرمجة وإتباع البرامج التعليمية المحوسبة

  )2008شبارة، (دراسة  •

هدفت الدراسة إلى الكشف عن برمجية تدريبية لتنمية مهارات استخدام تكنولوجيـا التعلـيم               
لدى معلمي المكفوفين بمملكة البحرين، واستخدمت الباحثة منهجين هما الوصفي التحليلـي، وشـبه              

 السعودي والغيـر  معلماً ومعلمة من الذين يعملون في المعهد      ) 30(التجريبي وكان عدد أفراد العينة      
  .المتخصصين في التربية الخاصة

ومن أهم النتائج، وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط درجـات القيـاس القبلـي         
والبعدي للمتدربين لصالح القياس البعدي أي أن للبرمجية أثر واضح في رفع مستوى تحصيل وأداء               

ات فـي مجـال توظيـف أدوات وأجهـزة          أفراد العينة ومن أهم التوصيات التوسع في عمل دراس        
  .تكنولوجيا التعليم في تعليم المعاقين بصرياً

  )2008رضوان، (دراسة  •

للتعرف على حاجة أعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية إلـى إنمـاء             الدراسة   تهدف  
 مهارات، ومعرفة واتجاهات تكنولوجيا المعلومات وكذلك الحاجة إلى تصميم برنـامج كمبيـوتري             

  .متعدد الوسائل إلنماء تلك الجوانب
ولقد اتبع البحث المنهج التطويري المتبع في تطوير البرامج التعليمية في تكنولوجيا التعلـيم                

وكذلك المنهج الوصفي والتجريبي، واستخدم الباحث التصميم التجريبـي القـائم علـى المجموعـة        
مدرساً بكلية فلـسطين التقنيـة      ) 20(قدرها  الواحدة ذات القياس القبلي والبعدي على عينة البحث و        

واستخدم الباحث خمس أدوات هي اسـتبانة لتقـدير االحتياجـات التدريبيـة،             . بدير البلح بفلسطين  
  .ومقياس اتجاه، وبطاقة مالحظة، واختبار معرفي، وبطاقة تقييم جودة المنهج
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لتطبيقـات القبليـة    ومن أهم النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات ا             
ومتوسط درجات البعدية لصالح البعدية، ومن أهم التوصيات استخدام برنامج البحث في باقي كليات              

  .وجامعات فلسطين

  )2008بدوي، (دراسة  •

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي مقترح في المستحدثات التكنولوجيـة               
  .نت لدى الطالب المعلمين بكليات التربية واتجاهاتهم نحوهوأثره في تنمية مهارات استخدام االنتر

وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي للمجموعة الواحدة ذات التطبيق القبلي والبعدي وكـان               
أدوات هـي اسـتبانه للتعـرف علـى المـستحدثات           ) 4(طالباً واستخدام الباحث    ) 40(عدد العينة   

تبار تحصيلي للجوانب المعرفية، بطاقة مالحظـة للجوانـب   التكنولوجية من وجهة نظر الخبراء، اخ 
المهارية واألدائية ومقياس اتجاه نحو المستحدثات التكنولوجية، وأظهرت النتائج بعد تطبيق البرنامج            
داللة ايجابية لصالح التطبيق البعدي لجميـع األدوات وأوصـت الدراسـة بعقـد دورات تدريبيـة                 

على مهارات االنترنت وكـذلك دورات التوظيـف والمـستحدثات          للمدرسين بجميع مراحل التعليم     
  .التكنولوجية

  )2008آل محيا، (دراسة  •

 على تنميـة مهـارات      اإللكترونيالتعلم  هدفت الدراسة لقياس أثر استخدام الجيل الثاني من           
  .التعلم التعاوني لدى طالب كلية المعلمين جامعة الملك خالد بأبها

طالباً وقسم الباحث العينة إلـى مجمـوعتين تجريبيـة      ) 51( من   وكانت عينة البحث مكونة     
طالباً التجريبية درست بأسلوب التعلم التعاوني باستخدام الجيـل الثـاني           ) 26(طالباً وضابطة   ) 25(

، امـا الـضابطة فقـد    Blog والمدونات Wiki المعتمد على الويكي     اإللكترونيالمعتمد على التعلم    
 اإللكترونـي ست نفس المحتوى بأسلوب التعلم التعاوني المعتمد على التعلم          طالباً در ) 26(تألفت من   

التقليدي وبعد التحقق من تكافؤ المجموعتين وبعد التطبيق وإجراء المعادالت اإلحـصائية الالزمـة              
لصالح المجموعة التجريبية للتعلـيم    ) 0.01(وجدت الدراسة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         

  .تمد على الجيل الثاني من الويبالتعاوني المع

  )2009أبو سويرح، (دراسة  •

هدفت الدراسة إلى بناء برنامج تدريبي قائم على التصميم التعليمي في ضـوء االحتياجـات         
، وكانت العينـة  االتدريبية ومقياس أثره في تنمية بعض المهارات التكنولوجية لدى معلمي التكنولوجي    

 واستخدم الباحث منهجان الوصفي التحليلي لإلجابة عـن األسـئلة           معلماً ومعلمة، ) 18(مكونة من   
قائمة بالمهارات التكنولوجية التي يجب توافرها لـدى معلمـي التكنولوجيـا            (صمم األدوات التالية    
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واستبانة لتحديد مهاراتهم، اختبار تحصيلي، بطاقة مالحظة، وكانـت مـن أهـم        ) 10-7(للصفوف  
 احصائية لتطبيق البرنامج التدريبي القائم على التصميم التعليمي في          وجود فروق ذات داللة   : النتائج

  .ضوء االحتياجات التدريبية ودرجاتهم لصالح التطبيق البعدي
بناء برامج تتناول الرسم الهندسي والتفكيك والتركيب       : ومن أهم مقترحات وتوصيات البحث      

  .والمهارات الحاسوبية

  )2009عاشور، (دراسة  •

فـي اكتـساب مهـارات      ) Moodle( فاعلية برنامج مـوودل      إلىة التعرف   هدفت الدراس   
التصميم ثالثي األبعاد لدى طلبة تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية بغزة، استخدم الباحث منهجان             

طالباً من قسم تكنولوجيا    ) 35(هما الوصفي التحليلي وشبه التجريبي حيث كانت عينة قصدية عددها           
  ).2(معة اإلسالمية بغزة والمسجلين لمساق الوسائل المتعددةالتعليم بالجا

االختبار والمالحظة وتوصلت الدراسة إلـى مجموعـة مـن          : واستخدم الباحث أداتين هما     
النتائج من أهمها وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات التطبيـق القبلـي والبعـدي                

  .ى أن للبرنامج أثراًللعينة لصالح التطبيق البعدي وهذا يدلل عل
ومن أهم توصيات البحث إجراء دراسات عن أنظمة إدارة المساقات التعليمية على تعزيـز                

  .التعليم التقليدي

  )2009خلف اهللا، (دراسة  •

 والمدمج فـي تنميـة      اإللكترونيالتعلم  اهتمت الدراسة بالكشف عن فاعلية استخدام كل من           
 طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربيـة جامعـة األزهـر،    مهارات إنتاج النماذج التعليمية لدى 

طالباً واسـتخدم الباحـث   ) 75(وكان منهج الدراسة وصفياً تحليلياً وشبه تجريبي وتكونت العينة من  
وبعد التطبيق متوسط درجات أشارت النتائج إلى وجود فروق فـي        . اختباراً معرفياً وبطاقة مالحظة   

  .البعدي في كل من بطاقة المالحظة واالختبارالطالب لصالح التطبيق 
 والمدمج في تقديم مقـررات      اإللكترونيالتعلم  ومن أهم توصيات البحث االستفادة من تقنية          

  .نظرية بمقررات تعليمية أخرى وعرض المحاضرات المباشرة باالنترنت

  )2009العمراني، (دراسة  •

ارات تصميم وتقويم البرمجيات التعليمية     هدفت الدراسة إلى تقديم وحدة مقترحة الكتساب مه         
  .لدى الطالبات المعلمات تخصص تكنولوجيا التعليم في الجامعة اإلسالمية بغزة
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واستخدمت الباحثة منهجان الوصفي التحليلي، والتجريبي وأعدت الباحثة أداتان هما اختبـار     
ث فروقاً حقيقيةً وجوهريـة     معرفي قبلي وبعدي، وبطاقة مالحظة، وبعد التطبيق أظهرت نتائج البح         

  .بين التطبيق القبلي والبعدي لكل من االختبار وبطاقة التقويم
ومن أهم التوصيات ضرورة تدريب المعلمين أثناء اإلعداد المهني وبعده على مهارات تقييم               

  .وتقويم البرمجيات التعليمية وتوصية الطالب لالستفادة منها

  )2009عبد العاطي وعبد العاطي، (دراسة  •

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية بعض مهارات إدارة                
لدى طالب الدبلوم المهنية واتجاهـاتهم      ) Moodle( باستخدام منظومة موودل     اإللكترونيالمحتوى  

  .نحوها
ت وقد استخدم الباحثان منهجين هما الوصفي والتحليلي في إعداد اإلطـار النظـري، وأدوا               

البحث والبرنامج التدريبي والمنهج التجريبي في الكشف عن فاعلية البرنامج وكانت عينـة البحـث               
خمسين طالباً وطالبة وهي مقصودة، ومن أهم النتائج أن البرنامج التدريبي حقق فاعلية كبيرة فـي                 

  . عبر الموودلاإللكترونيتنمية مهارات إدارة المحتوى 
 استخدام البرامج الدراسية في تـدريب الطالـب المعلـم       ومن أهم توصيات البحث ضرورة      

  .ة والتدرب على نظم إدارة المحتوىاإللكترونيوإعداد المقررات 

  )2010الزقار، (دراسة  •

هدفت الدراسة إلى تنمية مهارات تكنولوجيا التعليم لدى معلمي المعوقين سمعياً واتجاهـاتهم            
  .كمبيوتريننحو استخدامها في اليمن باستخدام برنامجين 

وقد استخدم الباحث منهجين هما الوصفي التحليلي وشبه التجريبي، وقسم الباحث العينة إلى               
التعلم بمساعدة  ) ب(للتعلم باستخدام برنامج كمبيوتري ذاتي، والمجموعة       ) أ(المجموعة  . مجموعتين

  .مدرب وبرنامج كمبيوتري، وأثبتت النتائج األهمية الكبرى للبرنامجين
االهتمام بإعداد معلم الصم في مؤسسة إعـداد المعلمـين فـي         : هم توصيات الدراسة  ومن أ   

كليات التربية وأهمية تجهيز مدارس الصم بالوسائل والتكنولوجيا المناسبة وبناء برامج كمبيوتريـة             
  .مناسبة وخاصة بهم وأيضاً االهتمام اإلعالمي بذوي االحتياجات الخاصة وطرق وقايتهم وعالجهم

  )2010زين الدين، والظاهر، (دراسة  •

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهـارات اسـتخدام                 
ة في تعليم العلوم لدى معلمي المرحلة االبتدائيـة فـي منطقـة مكـة        اإللكترونيالتعلم  بعض وسائل   

كما اعتمدا خطوات نمـوذج     واستخدم الباحثان منهجين الوصفي التحليلي، وشبه التجريبي        . المكرمة
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متدرباً وطبـق الباحثـان   ) 21(في تصميم البرنامج وكانت العينة عشوائية وعددها ) جبرالك وايلي (
 واختبار لقياس التحقيق المعرفي وبطاقة      اإللكترونياستبانة للتعرف على واقع استخدام وسائل التعلم        

  .ةاإللكترونيام وسائط التعلم مالحظة لقياس الجوانب المهارية األدائية لمهارات استخد
وخلص البحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات التطبيـق القبلـي                 

  .والبعدي لنفس المجموعة في الجانب المعرفي واألدائي مما يدلل على فعالية البرنامج
لتركيز علـى   ة في تعليم العلوم وا    اإللكتروني التأكيد على عدد الوسائط      :ومن أهم التوصيات    

  .اإللكترونيالتعلم نوعية االستخدام وتدريب المعلمين على وسائط 

  )2010الجيجبي، (دراسة  •

اهتمت الدراسة بتنمية مهارات استخدام أجهزة تكنولوجيا التعليم في ضـوء اسـتراتيجيات               
كليـة  التدريس الحديثة، وقد استخدم الباحث استبانةً للتعرف على المهارات التي يحتاجهـا طـالب               

ثم بنى برنامجه وقد اختار الباحث عينة عشوائية من طالب كليـة التربيـة ذات التـصميم                 . التربية
القبلي البعدي وكان منهج البحث تجريبياً حيث استخدم الباحث أداتين هما المالحظة واالختبار قبليـاً               

لقبلي والبعدي لـصالح    وبعدياً، وكان من أهم النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيق ا            
التطبيق البعدي، ومن أهم توصيات  البحث االستفادة من برنامج الدراسـة وتطبيقـه علـى بـاقي                  
الجامعات اليمنية وتنويع أساليب التدريس في الجامعات والمدارس ممـا يجعـل األداء أكثـر دقـة               

  .وفاعلية

  )2011بدوي، (دراسة  •

در الرقمية لدى أمناء مراكز مـصادر الـتعلم         سعت الدراسة لتنمية مهارات استخدام المصا       
باستخدام أدوات الجيل الثاني من الويب واتجاهاتهم نحوها، واستخدم الباحـث منهجـين الوصـفي               
والتحليلي إلعداد اإلطار النظري وأدوات البحث التجريبي لبيان أثر المتغيـر المـستقل التجريبـي               

وقـد اسـتخدم الباحـث      ) مهارات االسـتخدام  (تابع  على المتغير ال  ) أدوات الجيل الثاني من الويب    (
أمينـاً  ) 24(وكانت عينة البحث    . التصميم التجريبي ذو المجموعة الواحدة ذو التطبيق القبلي البعدي        

  .لمراكز مصادر التعلم بمنطقة عسير بالمملكة العربية السعودية
كز المصادر، وبطاقـة    واستخدم الباحث ثالث أدوات هي استبانة لتحديد احتياجات أمناء مرا           

  .مالحظة لقياس األداء، ومقياس اتجاه نحو الجيل الثاني من الويب
ومن أهم النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح التطبيق البعدي في كل من بطاقـة       

  .المالحظة ومقياس االتجاه
م بهـم   ومن أهم التوصيات االستمرار في تدريب أمناء مراكز مـصادر الـتعلم واالهتمـا               

  .لالستفادة من المصادر الرقمية على شبكة االنترنت في العملية التعليمية
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  )2011كمفر، (دراسة  •

 لـدى   اإللكتروني تقديم مقرر مقترح لتنمية مهارات استخدام تقنيات التعلم          الدراسة تاستهدف  
ة قائمة بمهـارات    طالبات الدراسة العليا بجامعة أم القرى واستخدمت الباحثة استبانة ثم أعدت الباحث           

خبيراً من المختصين في تكنولوجيا التعلـيم والمعلومـات   ) 30( وتم عرضها على    اإللكترونيالتعلم  
 وبالتالي تعرفت الباحثة على مهارات استخدم التقنيات التي تحتاجها الطالبات ثـم             اإللكترونيوالتعلم  

النظري والعملي ثم بنت الباحثة     أعدت قائمة لمواصفات المقرر المقترح وأهداف ومفردات المحتوى         
  ".ةاإللكتروني والمقررات اإللكترونيالتعلم نظم "وحدة دراسية بعنوان 

 اإللكترونـي ومن أهم النتائج تحديد احتياجات الطالبات الدراسات العليا لمهـارات الـتعلم               
  . مقترح ومقرر مقترح ووحدة دراسية كنموذجاإللكترونيالتعلم وإعداد قائمة لمهارات تقنيات 

 وتطبيقاتـه فـي برنـامج       اإللكترونيالتعلم  ومن أهم توصيات البحث إدخال مقرر تقنيات          
  .الدراسات العليا لجميع التخصصات

  )2011عبد الوهاب، (دراسة  •

هدفت الدراسة إلى تنمية الكشف عن فاعلية برمجيـة متقرحـة لتنميـة مهـارات التقيـيم                   
  .بمحافظة سوهاج لدى معلمي التعليم التجاري اإللكتروني

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وشبه التجريبي، واختار الباحث عينة عشوائية              
معلماً ومعلمة واستخدم الباحث أداتي االختبار المعرفي التحصيلي واالختبار األدائـي           ) 30(قوامها  

  .قبلياً وبعدياً
الـتعلم  لمعرفـي واألدائـي لمهـارات       ومن أهم النتائج أن البرمجية أدت لتنمية الجانبين ا          

  . لدى مجموعة البحثاإللكتروني
 وتوظيفهـا   اإللكترونيومن أهم التوصيات ضرورة استفادة المعلمين من مهارات التصميم            

  .في العملية التعليمية، وإعادة النظر في طريقة إعداد المعلم لتناسب احتياجات العملية التعليمية

  )2011السيد، (دراسة  •

 الدراسة إلى االرتقاء بمستوى األداء المهاري لطالب الدراسات العليا الستخدام نظام             هدفت  
تباع مقرر الكتروني في تنمية مهارات طلبة الدراسـات العليـا           التقصي فاعلية   ) Moodle(موودل  

بنهـا  بكلية التربية بجامعة ) موودل(بقسم تكنولوجيا التعليم على استخدام برامج إدارة التعليم الرقمي         
وأثره على الواقعية واالنجاز والتحصيل حيث يتناول المقرر معلومات متنوعة وشاملة عن برنـامج              

  .اإللكترونيإدارة المحتوى 
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طالبـاً ولـم    ) 30(واتبع الباحث منهجان الوصفي وشبه التجريبي وتكونت عينة البحث من             
  .تكن عشوائية بل كانت حسب استعدادهم لالشتراك في تجربة الدراسة

ومن أهم النتائج زيادة معدالت الدافعية واإلنجاز والتحصيل لدى طالب مجموعـة البحـث                
وللبحث توصيات من أهمها ضرورة تحول الطالب المعلم من مستهلك للمعرفـة إلـى منـتج لهـا                  

  .ويتحقق ذلك بتعلم مهارات التعامل مع المستحدثات

  )2012مصطفى، (دراسة  •

ية البرامج االفتراضية في تنمية مهارات معالجـة الـصور          فاعل إلىهدفت الدراسة التعرف      
الرقمية لدى طالب علوم الحاسب بالمملكة العربية السعودية واستخدم الباحـث منهجـين الوصـفي       

طالباً من شُعب قسم علـوم الحاسـب بجامعـة    ) 38(التحليلي، والتجريبي وتكونت عينة البحث من       
طالباً واسـتخدم  ) 15(طالباً، وتجريبية ) 23(وعتين ضابطة الملك خالد وقسم الباحث العينة إلى مجم   

الباحث بطاقة مالحظة واختباراً تحصيلياً وأعد الباحث قائمة مهارات خاصة بحثه ثم أنـشأ فـصالً                
افتراضياً لتنمية هذه المهارات وبعد المقارنة بين أسلوب التعلم التقليدي واالفتراضي بينـت النتـائج               

  .إحصائية بين متوسط درجات المجموعتين لصالح المجموعة التجريبيةوجود فروق ذات داللة 

  -:التعليق على دراسات المحور األول

  -:بالنسبة ألغراض الدراسة وأهدافها  -1

بالبرامج المقترحة  التـي اهتمـت بتنميـة         من العرض السابق لهذه الدراسات التي اهتمت        
قت الدراسات السابقة مع الدراسة الحاليـة مـن         ، فقد اتف  مهارات مختصي التربية وتكنولوجيا التعليم    

 ، مثل دراسـة   تنمية مهارات مختصي التربية وتكنولوجيا التعليم     حيث المضمون، وهو الوقوف على      
، )2008(شـبارة   ، ودراسة   )2007( عابد ، ودراسة )2007( سعيد، ودراسة   )2005( حسندراسة  

، ودراسـة   )2009( بـو سـويرح   أ ودراسة ،)2008( آل محيا ، ودراسة   )2008( رضوانودراسة  
ــار  ــاهر و ،)2010(الزق ــدين والظ ــن ال ــة زي ــي و ،)2010(دراس ــة الجيجب    ،)2010(دراس

ــدوي و ــة ب ــر و ،)2011(دراس ــة كمف ــاب  و ،)2011(دراس ــد الوه ــة عب    ،)2011(دراس
  ).2012( دراسة مصطفىو
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  -:بالنسبة لمنهج الدراسة -2

، كمـنهج   تجريبـي الي إتباعها للمـنهج     غلب الدراسات السابقة ف   أاشتركت هذه الدراسة مع     
  ، )2007( عابـد  ، ودراسـة )2005( حـسن مناسب لمثل هذا النوع من الدراسات، مثـل دراسـة           

ــة  ــبارة ودراس ــة  ،)2008(ش ــوانودراس ــة )2008( رض ــا، ودراس    ،)2008( آل محي
ــو ســويرحأودراســة     )2009( خلــف اهللا، ودراســة )2009( عاشــور، ودراســة )2009( ب
اسـتخدمت المـنهج    التـي   ) 2008(دراسـة رضـوان      وتختلف مع      ،)2009(مراني  ودراسة الع 
  .التطويري

 -:بالنسبة ألدوات الدراسة -3

اشتركت هذه الدراسة مع معظم الدراسات السابقة في استخدام  أدوات الدراسة المتمثلة فـي         
 عابـد  كدراسة) االختبارأداة (، كما اشتركت في األداة األولى للدراسة    بطاقة تقييم منتج   االختبارأداة  

 أبو ودراسة   )2008(بدوي   ودراسة   ،)2008( رضوان    ودراسة ،)2008(ودراسة شبارة   ،  )2007(
 ودراسـة العمرانـي     ،)2009( خلـف اهللا   ، ودراسـة  )2009( عاشور، ودراسة   )2009 (سويرح

لدراسـة  مـع   فقد اشتركت هـذه ا  )  تقييم منتج  بطاقة المالحظة (، أما األداة الثانية للدراسة      )2009(
 ودراسـة عاشـور    ،)2009(ودراسة أبو سـويرح      ،)2007( ودراسة عابد    ،)2007(سعيد  دراسة  

، واختلفت مع بعـض الدراسـات     )2009( ودراسة العمراني    ،)2009( ودراسة خلف اهللا     ،)2009(
دراسـة زيـن الـدين      و ،)2010(الجيجبـي    كأداة للدراسة مثل دراسة      ،)الستبانةا(التي استخدمت   

واختلفت مع بعض الدراسـات   ،)2011(دراسة كمفر  ، و )2011(دراسة بدوي   ، و )2010(هر  والظا
  ).2011(دراسة بدوي كأداة للدراسة مثل ) مقياس االتجاه(التي استخدمت 

  -:بالنسبة للعينة المختارة -4

 طلبة الجامعـات   تفاوتت الدراسات السابقة من حيث المجتمع والعينة فبعضها اقتصرت على        
ودراسـة عاشـور   ) 2008(ودراسـة آل محيـا   ) 2008(ودراسة بـدوي  ) 2005(ن  حس كدراسة

دراسـة  ) 2010(ودراسة الجيجبي    )2009(و دراسة العمراني    )2009(ودراسة خلف اهللا    ) 2009(
) 2007(دراسـة عابـد     ) 2007(كدراسة سعيد    المعلمين وبعضها اقتصر على     ،)2012(مصطفى  

 دراسـة زيـن الـدين   ) 2009(دراسة أبو سويرح  ) 2008(دراسة رضوان   ) 2008(دراسة شبارة   
  )2010(والظاهر 

  -:استفاد الباحث من الدراسات السابقة في هذا المجال على النحو التالي -5

بمهـارات تـصميم    استفاد الباحث من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري الخـاص            
وكما تم االستفادة مـن      ،)2012(ن   ودراسة عثما  ،)2009(ة كدراسة العمراني    اإللكترونيالمقررات  
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 بمهـارات تـصميم المقـررات    الدراسات السابقة في بناء أدوات الدراسة المتمثلة في إعداد قائمـة        
 واستفاد الباحث من الدراسات السابقة في استخدام المـنهج المناسـب            )2009(كدراسة أبو سويرح    

اسات السابقة في مـساعدة الباحـث فـي    للدراسة، وتفسير نتائج الدراسة الحالية، وكما ساهمت الدر  
  .اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة

  

  اإللكتروني الدراسات التي اهتمت بالتعلم -المحور الثاني

  ة وتصميمهااإللكترونيوالمقررات 

  )2002الهادي وصالح، (دراسة  •

ـ                   ودة بينت الدراسة عدداً من العوامل التي أدت إلى ضرورة إيجاد معايير للتحقـق مـن ج
 له عدة خصائص وأشـكال وقـد   اإللكتروني كما أظهرت الدراسة أن المحتوى  اإللكترونيالمحتوى  

 هي الـسلطة الفكريـة،      اإللكترونيحددت الدراسة خمسة معايير تشترك فيها جميع أنواع المحتوى          
تساق، معايير أخرى هي المالئمة، اال    ) 3(الدقة، الموضوعية، الحداثة والتغطية وقد أضافت الدراسة        

النمذجة، وهذه األخيرة الزمة للمحتوى التعليمي نظراً ألنه يخاطب فئة عمرية وثقافية محددة نـسبياً             
  .أكثر من أشكال المحتوى األخرى

وقد حددت الدراسة عشرة عوامل إذا تواجدت في المحتوى التعليمي فإنه ال يكون صـالحاً                 
  .للتعليم ويتم استبعاده

  )2004الفاضل، (دراسة  •

ة ومفهومه ومقارنة   اإللكترونيدفت الدراسة إلى التعرف على الخلفية التاريخية لنشأة التعلم          ه  
 والتقليدي وأوجه صعوبات ومعوقات تحقيقه وتطبيقه ثم تناول البحث إيجابيات           اإللكترونيبين التعلم   

المتنوعـة دفـع    وكانت أهم النتائج توظيف المعلوماتية لتحقيق أهدافها        . اإللكترونيوسلبيات التعلم   
الباحثين إلى االهتمام بالتدريب وبرامجه وتوفير وتطوير الكادر البشري المختص الذي يساعد علـى   

  . في المدارس والجامعاتاإللكترونيالتعلم وضع مرتكزات هذا النوع من التعليم وتوفير مستلزمات 

  )2006سليمان، (دراسة  •

م للفئات الخاصة والتعرف على اثر دراسـة        استهدف البحث بناء مقرر في تكنولوجيا التعلي        
المقرر المقترح على كل من التحصيل ومهارات التقييم واإلنتـاج واالختيـار للوسـائل التعليميـة                
المرتبطة بالفئات الخاصة باإلضافة إلى تحديد األسس والمواصفات الالزمة لتقنية إنتـاج الوسـائل              

 الفرقة الرابعة كلية التربية بجامعة األزهر بالمنوفية،        التعليمية لهذه الفئات وتكونت العينة من طالب      
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أدوات هـي اسـتبانة   ) 4(تجريبية، وضابطة واسـتخدم الباحـث     : وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين    
للتعرف على أهداف المقرر المقترح من وجهة نظر الخبراء، واختبار تحصيلي، وبطاقـة تقـويم،                

لنتائج وجود فروق ذات داللـة إحـصائية بـين متوسـط      ومقياس وعي باختيار الوسائل ومن أهم ا      
درجات طالب المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار وبطاقة تقويم ومقياس الـوعي لـصالح              
المجموعة التجريبية ومن أهم التوصيات إعداد مختصين في تكنولوجيا التعليم للتعامل مـع الفئـات               

  .الخاصة

  )2006السيد، (دراسة  •

فعالية استخدام برنامج تعلم الكتروني على اكتـساب المفـاهيم          إلى  ة للتعرف   هدفت الدراس   
 لـدى  اإللكترونيالتعلم وتنمية االتجاه نحو ) طرق تدريس الدراسات االجتماعية   (األساسية في مقرر    

  .طالب الدبلوم الخاص بكلية التربية سوهاج
طالبـاً وطالبـة مـن    ) 13 (واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي وعدد أفراد عينة البحث          

  .طالب السنة الثالثة ويدرسون مقرر طرق تدريس المواد االجتماعية
ومن أهم النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفـراد العينـة قبـل              

دراسة البرنامج وبعده في االختيار ومقياس االتجاه لصالح التطبيق البعدي وبالتالي فإن البرنامج لـه       
  . وتحسين المفاهيم المتضمنة في المقرراإللكترونيفعالية كبيرة نحو التعلم 

وأهم توصيات البحث، تطبيق دراسات مشابهة على مقررات أخرى وإفساح المجـال فـي                
  . ومستلزماتهاإللكترونيتنمية االتجاه للطالب المعلمين للتدرب على بيانات وتكنولوجيا التعلم 

  )2008فرجون، (دراسة  •

 طلبة قسم تكنولوجيا التعليم وفق نظام ويـدز         اإللكترونيفت الدراسة إلعداد مقرر التعلم      هد  
)Wids (         استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وطبق الباحث استبانة للتعـرف علـى الكفايـات

 ومواقع االنترنت، وبعد تطبيق االستبانة خلص البحث إلـى          اإللكترونيالتعلم  الالزمة لتصميم مقرر    
وترتيـب أهميـة    ) Wids( وفق نظام ويدز     اإللكترونيالتعلم  تحديد الكفايات الالزمة لتصميم مقرر      

هذه الكفايات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وخريجي القسم، ثم وضع تصور مقترح إلعـداد      
  .اإللكترونيمقرر التعلم 
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  )2008خليل، (دراسة  •

 في تكنولوجيا التعليم في ضـوء معـايير         هدفت الدراسة إلى تصميم ونشر مقرر إلكتروني        
  . لتنمية الجوانب المعرفية واإلدراكية لدى طالب كلية التربيةاإللكترونيالتعلم جودة 

واستخدم الباحث منهجين هما الوصفي وشبه التجريبي، وكانت عينة البحـث مكونـة مـن                 
 إلـى مجمـوعتين ضـابطة    طالباً من كلية التربية بجامعة المنصورة وقسمت الباحثة العينـة         ) 40(

وتجريبية وبعد تطبيق اختبار قبلي وبعدي وبطاقة مالحظة أظهرت نتائج البحث فروق ذات داللـة               
بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبيـة فـي          ) 0.01(إحصائية عند مستوى داللة     

  .التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي لصالح التطبيق البعدي
 واالهتمـام بتـصميم ونـشر    اإللكترونـي مراعاة معايير جودة التعلم   : التوصياتومن أهم     

  .المقررات ونشرها عبر االنترنت

  )2008عبد العاطي، (دراسة  •

استهدف البحث الحالي تحديد المعايير العلمية والتربوية والفنية الواجب توافرها في منتديات              
لوصفي التحليلي فـي عـرض الدراسـات الـسابقة          ة واستخدم الباحث المنهج ا    اإللكترونيالمناقشة  

ة عبر اإلنترنت المستخدمة لألغراض التربويـة وأعـد   اإللكترونيوتحليلها وتحليل منتديات المناقشة    
) 28(استبيانات على مجموعة البحث المكونة مـن    ) 3(قوائم محكمة ونظمها على هيئة      ) 3(الباحث  

طالع آرائهم حول مدى درجة موافقتهم على كل معيـار  خبير في تكنولوجيا التعليم والمعلومات الست   
  .من تلك المعايير

وقد خلصت الدراسة إلى أن معظم المعايير العلمية والفنية والتربوية حصلت علـى تقـدير                 
وفي ضوء النتائج التي توصل إليها يوصي الباحث بضرورة تطبيق هـذه المعـايير عنـد                . مرتفع

 من قبل المعلم والطالب والمصمم مع ضرورة أجراء تعـديالت           تصميم واستخدام منتديات المناقشة   
  .مستمرة على هذه المعايير

  )2008السفياني، (دراسة  •

 في تدريس الرياضيات    اإللكتروني درجة أهمية واستخدام التعلم      إلىهدفت الدراسة التعرف      
ل يوجد اختالف   من وجهة نظر المعلمات والمشرفات التربويات في المدارس الحكومية واألهلية وه          

الجنس، العمر، المـستوى التعليمـي، التخـصص،        (بين وجهات نظر عينة الدراسة تعباً لمتغيرات        
، وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسـة مـن            )سنوات الخبرة، عدد الدورات   

وأكـدت نتـائج   مشرفة واستخدمت االستبانة لجمع البيانات الالزمة للدراسة،       ) 40(معلمة و   ) 160(
 من وجهة نظر أفراد العينة وقلـة اسـتخدامه وقـد أوصـت        اإللكترونيالتعلم  الدراسة على أهمية    
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الدراسة بتوفير فرص التدريب والتأهيل الالزمة والمناسبة لمعلمات الرياضيات بالمرحلة الثانوية في            
  .اإللكترونيالتعلم مجال استخدام 

  )2009الصعيدي، (دراسة  •

ة عبر االنترنت في ضوء معايير القـسم      اإللكترونيإلى تقويم جودة المقررات     سعت الدراسة     
  )جامعة الملك بن عبد العزيز نموذجاً(التعليمي 
طالباً وطالبة في برنامج التعلـيم      ) 151(اتبعت الدراسة المنهج الوصفي وتكونت عينتها من          

ن مدى تحقيق معايير جودة التعلـيم       عن بعد، واستخدم الباحث استبانة لجمع البيانات لجمع اآلراء ع         
  .ة المقدمة عبر االنترنتاإللكترونيالتعليمي في المقررات 

الوصول إلـى قائمـة معـايير جـودة         : وبعد التطبيق والتحليل اإلحصائي خرج البحث بنتائج منها       
  .ة عبر الويباإللكترونيالتصميم التعليمي ومؤشراتها الخاصة بتصميم المقررات 

ة بمراعاة جودة التصميم التعليمي التي توصل إليها البحـث عنـد تطـوير              وأوصت الدراس   
  .ة ونشرها عبر االنترنتاإللكترونيالمقررات 

  )2009صوفي، (دراسة  •

ما أثر اختالف أسـاليب المناقـشات       : الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي      هدفت    
 بناء المعرفـة وتنميـة التفكيـر لـدى طـالب            ة في بيئات التعليم القائم عبر الويب على       اإللكتروني

  .تكنولوجيا التعليم بكليات التربية الفرعية
طالباً وطالبة من طالب الفرقة الرابعة قسم تكنولوجيا التعليم         ) 60(وتكونت عينة البحث من       

 بكلية التربية النوعية بجامعة الفيوم تم اختيارهم بطريقة عشوائية في ضوء مدى إجادتهم السـتخدام              
مجموعات تجريبية حيث قامت الباحثة بتـصميم       ) 3(الكمبيوتر واالنترنت وتوزيعهم بالتساوي على      

مقرر إلكتروني عبر الويب في التصميم التعليمي قـائم علـى أسـاليب متنوعـة مـن المناقـشات        
ـ      )  غير متزامنة  –متزامنة  (ة  اإللكتروني ر واستخدمت الدراسة األدوات التالية مقـرراً إلكترونيـاً عب

ة، اختباراً تحـصيلياً، اختبـاراً لقيـاس مهـارات     اإللكترونيالويب، قائمة معايير لتصميم المناقشات   
التفكير في التصميم التعلمي وبطاقة مالحظة لقياس مدى تمكن الطالب من مهارات التصميم القبلي،              

  .بطاقة لتقييم المنهج، بطاقة صالحية البيئة التعليمية عبر الويب
ة داخل بيئة   اإللكترونيإعداد قائمة بمعايير عملية لتبين المناقشات الجماعية        : جهامن أهم نتائ    

ة عبر الويب، وإعداد قائمة مهارات ألخصائيي تكنولوجيا التعلـيم ، وأوصـت             اإللكترونيالمقررات  
  .اإللكترونيالدراسة بمزيد من البحوث في مجال التعلم 
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  )2009الغريني، (دراسة  •

ـ  معرفة أثر التدريس باستخدام الفصول       هدفت الدراسة إلى     ة بالـصور الـثالث     اإللكتروني
 تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة الرياضيات فـي          لعلى تحصي ) تفاعلي، تعاوني، وتكاملي  (

مدارس، واستخدم الباحـث    ) 3(تلميذاً من   ) 72(مستويات التذكر والفهم والتطبيق وقد شملت العينة        
عد تطبيق الدراسة أظهرت النتائج وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد               اختباراً تحصيلياً وب  

  . والتكاملي والتعاوني لصالح التكاملياإللكترونيمستويات المعرفة الثالثة بين الفصل 

  )2009صوفي وآخرون، (دراسة  •

هدفت الدراسة إلى الكشف عن معايير تصميم المناقشات الجماعية فـي بيئـة المقـررات                 
ة واقتصر البحث على استخالص هذه المعايير من الدراسات والبحث واألدبيات المرتبطة            اإللكتروني

ثم عرضها على عينة من األساتذة وخبراء المجال وبالتالي فإن منهج البحث هو وصـفي تحليلـي                 
وخلصت الدراسة إلى اثنين وثالثين معياراً تناولت جميع جوانب أي مقرر إلكتروني يـتم تـصميمه        

ة ويتفرع عن كل معيـار مجموعـة        اإللكتروني مبني على أساليب متنوعة في المناقشات        عبر الويب 
من المؤشرات التي تدل على هذا المعيار وأوصى البحث بتطبيـق هـذه المعـايير عنـد تـصميم                   

ة وتصميمها عبر الويب وإجراء المزيد من المراجعات المستمدة لهذه المعـايير            اإللكترونيالمناقشات  
  .ورات المستحدثة في المجاللتواكب التط

  )2009الفقي، (دراسة  •

هدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخدام منظومة إلكترونية مقترحة في التدريب على مهارات               
  .تصميم ونشر بيئات التعلم التفاعلية المتعمدة على اإلنترنت

مـنهج  استخدم الباحث منهج أسلوب المنظمات في تطبيق نموذج مقترح لتصميم الويـب وال             
  .التحليلي الوصفي، وشبه التجريبي وقياس األثر والتجريب

أدوات هي قائمة معايير تصميم بيئات الـتعلم االفتراضـية، وقائمـة            ) 7(واستخدم الباحث     
مهارات، اختبار تحصيل معرفي للبرنامج، بطاقة تقييم منهج، مقياس مركز التحكم، نموذج التصميم             

وتـم  ) 28(عينة من أخصائيي تكنولوجيا التعليم بالمنوفية وعددهم        واختار الباحث   . التعليمي مقترح 
تقسيمهما إلى مجموعتين بالتساوي األولى ضابطة األخرى تجريبية وخلص البحث إلى نتـائج مـن               
أهمها تحديد قائمة المعايير الالزمة لتصميم بيئات التعلم التفاعلية، تحديد منظومة التدريب من حيث               

بـين متوسـط درجـات      ) 0.01(فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى        المحتوى وكذلك وجود    
  .المجموعة التجريبية والضابطة لصالح التجريبية
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تأهيل أخصائيي تكنولوجيا التعليم في التصميم  التعليمـي والتـدريب           : ومن أهم التوصيات    
  .اإللكتروني

  )2010أبو خطوة، (دراسة  •

ة من نظريـات الـتعلم مثـل    اإللكترونيمقررات هدفت الدراسة إلى اشتقاق مبادئ تصميم ال      
النظرية السلوكية، المعرفية، البنائية، وكذلك توضيح تطبيقاتها التعليمية وذلك للوصول إلـى بيئـات          
تعلم إلكترونية فعالة، فمن أبرز سمات العصر التطورات التكنولوجية الهائلة وال بد من االستفادة من               

 اإللكترونـي كنة ويتحقق ذلك بالتصميم التعليمي لمصادر التعلم        هذه التكنولوجيا وبأقصى صورة مم    
المؤسس على المبادئ المشتقة من نظريات التعلم ومن خالل النتائج التي تم التوصل إلهيا فإنه يمكن                

ـ تطبيق التصميم التي توصل لها البحث عنـد تـصميم المقـررات             : التوصية بما يلي   ة، اإللكتروني
ة وأعضاء هيئة التدريس علـى أسـاليب توظيـف مبـادئ            إللكترونياوتدريب مصممي المقررات    

  .التصميم المشتقة من نظريات التعلم في إعداد المقررات

 )2010عياد واألشقر، (دراسة  •

 إلى تحديد الخصائص التي يجب أن تتوافر في أداة الويكي في نظام مـودول         الدراسة تهدف    
جهة نظر طلبة تكنولوجيا المعلومـات بالجامعـة   والكشف عن تلك الخصائص واالستفادة منها من و    

اإلسالمية بغزة واستخدم البحث المنهج الوصفي واستخدم الباحث استبانة لمدى استفادة الطلبة مـن              
  .تلك الخصائص

وكانت عينة البحث قصدية حيث تكونت من جميـع الطـالب المـسجلين لمـساق أنظمـة         
) 21(وبلغ عـددهم    ) 2010-2009(ني للعام الجامعي    المعلومات بالجامعة اإلسالمية في الفصل الثا     

  .طالباً) 23(طالبة و
وأظهرت النتائج ارتفاع درجة أهمية خصائص أداة الويكي لدى طلبـة عينـة البحـث وأن              

التعلم التعاوني تحقق بشكل جيد من خالل استخدامهم ألداة الويكي كما بينت الدراسة أنـه ال توجـد          
ن الطالب والطالبات حول درجة أهمية خصائص الـويكي، وأوصـى           فروق ذات داللة إحصائية بي    

البحث بأهمية حث المدرسين وتشجيعهم على توظيف أدوات التفاعل والتعلم التعـاوني السـيما أداة              
  .الويكي

  )2011العنزي، (دراسة  •

هدفت الدراسة إلى تصميم مقرر دراسي لتنمية مهارات استخدام الحاسب اآللي واالنترنـت               
  .ب الصف األول المتوسط والتعرف على فاعليته في تنمية تلك المهارات لديهملدى طال
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ولتحقيق ذلك استخدم الباحث منهجين هما الوصفي لتصميم المقرر ولبنـاء أدوات البحـث                
والتجريبي للتعرف على فاعلية البرنامج في كل مهارات استخدام الحاسب واالنترنت وكانت عينـة              

طالباً من مدرسة الفاروق بمنطقة عرعر التعليمية واستخدم الباحث         ) 40(ن  البحث عشوائية مكونة م   
، ومن أهم النتـائج     )40(استبانة للتعرف على وجهة نظر المختصين في تكنولوجيا التعليم وعددهم           

تصميم مقرر دراسي مقترح وفقاً ألسلوب الوحدات التعليمية حيث قسم المقرر إلى عـدة وحـدات،                
 على التالميذ وجد الباحث فروق ذات داللة إحصائية في األداء المهـاري بـين               وبعد تطبيق المقرر  

التطبيق القبلي والبعدي لصالح البعدي وكان من أهم التوصيات ضرورة إدخال مقـررات دراسـية               
  .للحاسب واالنترنت في جميع صفوف المرحلة المتوسطة كمادة مستقلة

  )2011السلوم، (دراسة  •

ء تعريف وتصور دقيق للفصول االفتراضية بوصفها مكونـاً مـن           سعت الدراسة إلى إعطا     
 وتبحث الدراسة الفروق المختلفة بين أنظمة الفصول االفتراضية المختلفة          اإللكترونيالتعلم  مكونات  

 وقـد تـم مقارنـة بـرامج وأدوات الفـصول            اإللكترونيمن حيث تكاملها مع أنظمة إدارة التعلم        
ها مع نظام بالك بورد المستخدم في جامعة الملك سعود، وتوصلت           االفتراضية من حيث درجة تكامل    

 Webex, Saba و  Elluminate, Adobeconnectالدراسة إلى إمكانية تكامل األنظمـة التاليـة   
، وقـد أوصـت الدراسـة باسـتخدام برنـامج      Black borard مع نظـام  Winbaوأخيراً نظام 
Elluminateاإللكترونيام إدارة التعلم  كأفضل نظام يمكن أن يتعامل مع نظ.  

  )2011يوسف وسالم، (دراسة  •

اهتمت الدراسة بتصميم مقرر إلكتروني لتنمية بعض مهارات االقتصاد المنزلي والتعـرف              
على أثره في تنمية المهارات الحياتية والتحصيل المعرفي لمهـارات االقتـصاد الحياتيـة وكـذلك                

واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلـي      . ةلكترونياإلالتعرف على اتجاه الطالب نحو المقررات       
وكـذلك  .لمسح الدراسات السابقة والمنهج التجريبي للتحقق من صحة أو عدم صحة فروق البحـث             

أدوات هي اختبار تحصيلي معرفي، وبطاقة مالحظة األداء، ومقيـاس نحـو            ) 3(استخدم الباحثان   
لصالح ) 0.5(ائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند        ة ومن أهم النت   اإللكترونياستخدام المقررات   

  .التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية في االختبار وبطاقة المالحظة لقياس االتجاه
وهذا يدل على تفوق المجموعة التجريبية على الضابطة مما يعني أثر المقرر فـي تنميـة                  

  .ةاإللكترونياتهم نحو المقررات قدراتهم ومهاراتهم نحو المهارات الحياتية واتجاه
استخدام نموذج التصميم التعليمي المقترح في تصميم المقـررات   : ومن أهم توصيات البحث     

 الذي أعده البحث في تـدريب الطـالب   اإللكترونية عبر االنترنت واالستفادة من المقرر   اإللكتروني
  .على المهارات الحياتية
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  )2012عثمان (دراسة  •

 لتميـة مهـارات تـصميم    لى الكشف عن فاعلية برنامج تـدريبي مقتـرح  إهدفت الدراسة  
ة القائمة على الشبكة العنكبوتية لدى اعضاء هيئة التدريس والهيئـة المعاونـة             اإللكترونيالمقررات  

 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة واستخدمت الباحثة المنهج         58بجامعة القاهرة وكان اجمالي العينة      
برنامجاً تدريبياً وقائمة مهارات لرصد االداء المهـاري        : الباحثة االدوات التالية  التجريبي كما اعدت    

بـين متوسـط درجـات      ) 0.01(ومن اهم نتائجها وجود فروق ذات داللة احصائية عند مـستوى            
  .المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي 

  -: الثانيالتعليق على دراسات المحور

  -:بالنسبة ألغراض الدراسة وأهدافها -1

ـ  والمقررات   اإللكترونيالدراسات التي اهتمت بالتعلم     من العرض السابق لهذه      ة اإللكتروني
، فقد اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من حيث المضمون، وهو الوقوف على              وتصميمها

ـ   ،ة وتصميمها اإللكترونيتنمية مهارات المقررات     ودراسـة  الـصعيدي     ،  )2008(شاعر   دراسة ال
دراسـة  ، و )2009(دراسة الغريني   و ،)2008( ودراسة خليل    ،)2008( ودراسة فرجون    ،)2009(

دراسة العنـزي   ، و )2010(دراسة أبو خطوة    و،  )2009(دراسة الفقي   ، و )2009(صوفي وآخرون   
  ).2012(دراسة عثمان و، )2011(دراسة يوسف وسالم ، و)2011(

  -:الدراسةبالنسبة لمنهج  -2

، كمـنهج  الشبه تجريبيغلب الدراسات السابقة في إتباعها للمنهج أاشتركت هذه الدراسة مع     
، )2006(دراسـة عمـران   ، و)2008(دراسة الـشاعر  مناسب لمثل هذا النوع من الدراسات  مثل  

دراسـة صـوفي    ، و )2008(دراسـة خليـل     ، و )2006(دراسة السيد   و ،)2006سليمان،  (دراسة  
  ).2012(دراسة عثمان و ،)2011(دراسة يوسف وسالم ، و)2009(دراسة الفقي ، و)2009(

 -:النسبة ألدوات الدراسةب -3

اشتركت هذه الدراسة مع معظم الدراسات السابقة في استخدام  أدوات الدراسة المتمثلة فـي         
 ،)2008( كدراسـة الـشاعر   )االختبـار أداة (، كما اشتركت في األداة األولى للدراسة       االختبارأداة  

دراسـة الفقـي   ، و)2009(دراسة الغرينـي  ، و )2009(دراسة صوفي   و ،)2006(دراسة سليمان   و
فقد اشـتركت   ) بطاقة المالحظة (أما األداة الثانية للدراسة      )2011(دراسة يوسف وسالم    ، و )2009(

 ،)2006(دراسة سـليمان    ، و )2009(دراسة الصعيدي   ، و )2006 (عمرانهذه الدراسة مع دراسة     
، واختلفـت مـع   )2011(دراسة يوسف وسالم  ، و )2009(دراسة الفقي   ، و )2009(راسة صوفي   دو

دراسـة  ، و)2008(الـسفياني  كأداة للدراسة مثل دراسة ) الستبانةا(بعض الدراسات التي استخدمت     
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دراسـة عبـد العـاطي    ، و)2008(دراسة فرجون ، و)2006(دراسة سليمان ، و)2009(الصعيدي  
  .)2010(اد واألشقر دراسة عي، و)2008(

  -:بالنسبة للعينة المختارة -4
 طلبة الجامعات   تفاوتت الدراسات السابقة من حيث المجتمع والعينة فبعضها اقتصرت على                  

دراسة عبد العاطي   ، و )2008(دراسة فرجون   ، و )2006(دراسة السيد   ، و )2006(كدراسة عمران   
  .)2008(كدراسة السفياني  المعلمينى وبعضها اقتصر عل) 2009(دراسة صوفي و ،)2008(

  -:استفاد الباحث من الدراسات السابقة في هذا المجال على النحو التالي -5

بمهـارات تـصميم     من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري الخـاص           استفاد الباحث 
ة فـي بنـاء     وكما تم االستفادة من الدراسات السابق     ،  )2012(ة كدراسة عثمان    اإللكترونيالمقررات  

، )2007(الحديـدي     بمهارات تصميم المقـررات كدراسـة      أدوات الدراسة المتمثلة في إعداد قائمة     
 واستفاد الباحـث مـن      ،)2012(عثمان  و،  )2010(أبو خطوة   ، و )2009(توني  ، و )2008(وحسن  

ما ساهمت  الدراسات السابقة في استخدام المنهج المناسب للدراسة، وتفسير نتائج الدراسة الحالية، وك           
  الدراسات السابقة في مساعدة الباحث في اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة

  -:التعقيب العام على الدراسات السابقة

  -: أوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة-أوالً

  -:من حيث موضوع الدراسة وأهدافها -1

ـ مقررات  تنمية مهارات تصميم ال   إلى  الحالية  هدفت الدراسة    ، فقـد  ة وتـصميمها  اإللكتروني
تنمية مهـارات   اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من حيث المضمون، وهو الوقوف على             

 ودراسـة   ،)2009(ودراسة الصعيدي    ،)2008( كدراسة الشاعر  ،ة وتصميمها اإللكترونيبالمقررات  
دراسـة صـوفي وآخـرون      و ،)2009( دراسة الغريني    ،)2008( ودراسة خليل    ،)2008(فرجون  

دراسة و ،)2011(دراسة العنزي   و ،)2010(دراسة أبو خطوة    ، و )2009(دراسة الفقي   و ،)2009(
  ).2012(دراسة عثمان ، و)2011(يوسف وسالم 

  -:من حيث  مجتمع الدراسة وعينتها -2

) 2005(حـسن  مـع دراسـة   طلبة الجامعات  اشتركت هذه الدراسة في عينتها المتمثلة في        
 ودراسة خلـف اهللا     ،)2009( ودراسة عاشور    ،)2008( ودراسة آل محيا     ،)2008( بدوي   ودراسة

دراسـة  و ،)2012(دراسة مصطفى   ) 2010(دراسة الجيجبي    ،)2009(ودراسة العمراني    )2009(
دراسـة عبـد العـاطي      ، و )2008(دراسة فرجـون    ، و )2006(دراسة السيد   ، و )2012(مصطفى  

  ).2009(دراسة صوفي ، و)2008(
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  -:ن حيث المنهج المستخدم في الدراسةم -3

 ،الـشبه تجريبـي  غلب الدراسات السابقة في استخدامها للمـنهج  أاشتركت هذه الدراسة مع    
دراسـة عمـران    و ،)2008( الـشاعر    كمنهج مناسب لمثل هذا النوع من الدراسات، مثل دراسـة         

دراسـة  ، و )2008(دراسـة خليـل     ، و )2006(دراسة السيد   ، و )2006(دراسة سليمان   و ،)2006(
دراسـة عثمـان   و ،)2011(دراسـة يوسـف وسـالم    ، و)2009(دراسة الفقي ، و)2009(صوفي  

 ودراسـة   ،)2009( خلف اهللا ، و )2009( عاشور، ودراسة   )2009 (بو سويرح أدراسة  ، و )2012(
  ).2008(دراسة رضوان  وتختلف مع ،)2009(العمراني 

 -:من حيث أداة الدراسة -4

معظم الدراسات السابقة في استخدام  أدوات الدراسة المتمثلة فـي     اشتركت هذه الدراسة مع     
، )2007( عابـد  كدراسـة ) االختبـار أداة  (، كما اشتركت في األداة األولى للدراسـة         االختبارأداة  

 بـو سـويرح  أ ودراسة )2008(بدوي   ودراسة   )2008( رضوان    ودراسة ،)2008(ودراسة شبارة   
 ،)2009( ودراسـة العمرانـي      ،)2009( خلـف اهللا   راسة، ود )2009( عاشور، ودراسة   )2009(
دراسـة يوسـف    و ،)2009(دراسة الفقـي    و ،)2009(دراسة الغريني   و ،)2009(دراسة صوفي   و

فقد اشتركت هذه الدراسة مـع دراسـة   )  تقييم منتجبطاقة(، أما األداة الثانية للدراسة )2011(وسالم  
 ،)2009(ودراسة أبـو سـويرح      ،  )2008(وي  ودراسة بد ،  )2007 ( ودراسة عابد  ،)2007(سعيد  

  .)2009(ودراسة العمراني  ،)2009( ودراسة خلف اهللا ،)2009(ودراسة عاشور 

  -:أوجه االختالف

دراسـة  كأداة للدراسة مثل دراسة     ) الستبانةا( واختلفت مع بعض الدراسات التي استخدمت       
دراسة كمفـر   و ،)2011( بدوي   دراسةو ،)2010(دراسة زين الدين والظاهر     و ،)2010(الجيجبي  

دراسـة عيـاد واألشـقر      و ،)2008(دراسة عبد العـاطي     و ،)2008( فرجون   ، ودراسة )2011(
دراسة بدوي  ككأداة للدراسة   ) مقياس االتجاه ( واختلفت مع بعض الدراسات التي استخدمت        )2010(
، وعبـد  )2008 (مثل دراسة الشاعركانت عينها من الموظفين ، ومع بعض الدراسات التي   )2011(

  ).2008(العاطي 
  

  -:السابقة الدراسات من االستفادة أوجه -ثانياً

  -:وهي عدة أشكال على السابقة الدراسات من الباحث استفادت جاءت لقد

 .البنائي والمنهج التجريبي والمنهج الوصفي المنهج وهي الدراسة مناهج اختيار -1
 .التكنولوجيا معلمي دىل توافرها الواجب المهارات لتحديد قائمة إعداد -2
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الطلبة  لدى التدريبية االحتياجات مستوى لتحديد االستبانة وهي المستخدمة الدراسة أدوات بناء -3
 وبطاقة للمهارات، المعرفي الجانب لقياس التحصيلي واالختبار التدريبي، البرنامج بناء قبل

 .للمهارات األدائي الجانب لقياستقييم منتج 
 .التدريبي البرنامج لبناء وفلسفي نظري كأساس التعليمي يمالتصم نماذج استخدام -4
 .والمقترحات التوصيات تقديم و ومناقشتها، وتفسيرها النتائج عرض -5
 .للدراسة المناسبة اإلحصائية المعالجات نوع تحديد -6
 .للدراسة المناسبة اإلجراءات تحديد -7
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  الفصل الرابع

  الطريقة و اإلجراءات
  
  

ــة  -أوالً • ــنهج الدراســـ مـــ
  

  مجتمـــع الدراســـة  -ثانيـــاً •
 

ــاً • ــة-ثالثــ ــة الدراســ   عينــ
  

   إعداد وبناء البرنامج المقترح-رابعاً •

ــة •   أدوات الدراســــــــــ
  

ــث  • ــة البحـ ــراءات الدراسـ   إجـ
  

ــصائية  • ــاليب اإلح ــرق واألس   الط
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  الفصل الرابع

  الطريقــة واإلجــراءات
  

امج مقترح لتنميـة    يعرض هذا الفصل إجراءات الدراسة، حيث هدفت الدراسة إلى بناء برن            
ة عبر الويب لدى طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعـة األقـصى           اإللكترونيمهارات تصميم المقررات    

بغزة، وبالتالي فإن هذا الفصل يتضمن ما قام به الباحث من إجراءات متسلـسلة إلخـراج العمـل                  
ع الدراسـة وعينـة     وإنجازه بالصورة المرجوة وتمثلت الخطوات المتبعة في منهج الدراسة ومجتم         

الدراسة ، ووصفا ألدواتها وإجراءاتها التي تم وفقها تطبيق هذه الدراسة، والمعالجـات االحـصائية            
المستخدمة، والالزمة لتحليل البيانات والوصول الى االستنتاجات، وفي ما يلـي وصـف للعناصـر        

  :السابقة

  -:منهج الدراسة -أوالً

في، والمنهج التجريبي، فاسـتخدم الباحـث المـنهج         اتبع الباحث منهجان هما المنهج الوص       
الوصفي حيث جمع المعلومات حول قضية البحث والتعمق فيها ووصف الظـاهرة كمـا هـي دون       

  .زيادة أو نقصان

قبلـي والبعـدي؛   وتحتم على الباحث أن يختار المجموعة التجريبية الواحدة ذات القيـاس ال             
  :لحالية على المتغيرات الثالثة التاليةوتشتمل الدراسة اوذلك لصغر عدد العينة، 

  .يتمثل في البرنامج المقترح: المتغير المستقل -1

 .ةاإللكترونييتمثل في تنمية مهارات تصميم المقررات : المتغير التابع -2

 .درجات االختبار المعرفي القبلي، ودرجات بطاقة تقييم منتج قبلياً: المتغير الضابط -3

  -:مجتمع الدراسة -ثانياً

طالبـة،  ) 80(ن مجتمع الدراسة من جميع طالبات تكنولوجيا التعليم والبـالغ عـددهن            يتكو  
والالتي يدرسن في جامعة األقصى بغزة والمسجالت في الفصل الدراسي الثاني من العام الجـامعي             

2012-2013.  

  -:عينة الدراسة -ثالثاً

علـيم والمـسجالت   اختار الباحث عينة الدراسة بطريقة قصدية من تخصص تكنولوجيـا الت      
  .طالبة) 28(ساعة معتمدة، وبلغ عددهن ) 65(لمساق التصميم التعليمي، واللواتي أنهين أكثر من 



 130

  -:امج المقترحن البروبناءإعداد  -رابعاً

 والدراسات السابقة التي    اإللكترونيالتعلم   على األدب التربوي في مجال       بعد إطالع الباحث    
 والمقترحة لتعليم وتنمية المهارات، وكذلك نماذج التـصميم التعليمـي،   عنيت ببناء البرامج التدريبية   

 مثـل نمـوذج  ) ADDIE( أن جميع النماذج تنبثق مـن النمـوذج العـام والمـسمى             وجد الباحث 
 والجـزار   ،)2005( والموسـى والمبـارك      ،)2003( وخمـيس    ،)2006(ع  ت والبا ،)2009(زاهر

 اإللكترونيالتعلم  ج كمب الشامل لتصميم برامج      ونموذ) 1989(نموذج المشيقح    و ،)2002-2007(
)Kamp Model, 1985 (نموذج ديك وكاري المعـدل عـام   و)1996) :(Dick, W.; Cary, L( 
 ونموذج رايان و نموذج محمد الهادي نموذج        نموذج باسيرني وجرانجر  و )2000(نموذج روفيني   و

 تنبثق من النمـوذج العـام للتـصميم         ، وبما أن نماذج التصميم التعليمي     )2005 (الموسى والمبارك 
 قد اختار في تصميم البرنامج المقترح وتطبيقه فهو يتضمن جميع           فإن الباحث ) ADDIE(التعليمي    

العمليات المتضمنة في النماذج األخرى إال أنه يتصف بالسهولة والوضوح والشمول بـشكل كبيـر               
  .مقارنة بالنماذج األخرى

  -:األسس والمبررات لبناء البرنامج المقترح

  .اإللكترونيالتعلم الثورة العلمية والتكنولوجية الهائلة وخاصة في مجال  -1

 .ازدياد التحديات التي تواجهها العملية التعليمية بجميع عناصرها -2

فلسفة وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية والتي تدعو إلى مواكبـة التقـدم والتطـور                -3
 .التكنولوجي في جميع مجاالت الحياة

 .ةاإللكترونيندرة الدراسات التي تناولت تصميم المقررات  -4

لفت انتباه المسئولين بتطوير إعداد المعلم في كليات التربية الفلسطينية بما يـساعده علـى                -5
 .التطوير والقدرة على مواجهة التحديات التربوية والتعليمية بفاعلية

النمـوذج العـام   وات التالية في بناء البرنامج المقترح وهي خطـوات           الخط اتبع الباحث ثم  
  -:ADDIEللتصميم التعليمي 

  -: مرحلة التحليل، وتتضمن الخطوات التالية-أوالً

 .تحديد خصائص المتدربين -1

 .تحديد االحتياجات التدريبية -2

 .تحديد األهداف العامة للبرنامج المقترح -3
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  -:يلي مرحلة التصميم، وتتضمن ما -ثانياً

 .تحديد محتوى البرنامج المقترح -1

 .تحليل محتوى البرنامج المقترح -2

 .تحديد وصياغة األهداف السلوكية لكل لقاء -3

  -: مرحلة التقرير، وهي كما يلي-ثالثاً

 .إعداد البرنامج التدريبي المقترح -1

 .وضع مبررات لكل لقاء -2

 .اختيار األنشطة المناسبة -3

  -: مرحلة التنفيذ-رابعاً

 .نامجتنفيذ البر -1

 .إنتاج النصوص -2

  -: التقويم-خامساً

 .إعادة صياغة بعض األهداف السلوكية للقاءات -1

 .إعادة صياغة بعض فقرات المحتوى -2

  . حذف بعض عناصر المحتوى -3

  -:وفيما يلي تفصيل لهذه المراحل

  -:أهداف البرنامج المقترح

لتي يسعى الباحـث    ة ا اإللكترونيتحديد مهارات تصميم المقررات     يتضمن البرنامج المقترح      
إلكسابها لطالبات تكنولوجيا التعليم، وقد استخلص الباحث قائمة لهذه المهارات مـن خـالل األداب               

 تم اختيار ووضع األهداف العامة ومن ثم اشـتقاق األهـداف            التربوي والدراسات السابقة، وبالتالي   
  .الخاصة للبرنامج
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  )4.1(جدول رقم 

  ADDIEالتعليمي مكونات النموذج العام للتصميم 
  التقويم  التنفيذ  التطوير  التصميم  التحليل

تحديـد خـصائص   
  المتدربين

تحديد محتوى البرنـامج    
في ضوء نموذج (المقترح  

  )التصميم التعليمي

تحديد االحتياجـات   
  دريبيةالت

ــداف  ــد األه تحدي
ــامج  ــة للبرن العام

  المقترح

  تحديد األهداف االجرائية

إعداد البرنامج  
المقتـــــرح 

  وتطويره

تطبيق البرنـامج   
ــى  ــرح عل المقت
  مجموعة الدراسة

ــامج  ــويم البرن تق
  المقترح

  -: مرحلة التحليل-أوالً

تشتمل هذه الخطوة تحديد وتوصيف خصائص أفراد العينة وكما هو واضح أن جميع أفـراد      
ة حـول الـتعلم   العينة هم طالبات في قسم تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى ولتحديد خبراتهن السابق   

ة بصفة خاصة تم الرجوع إلى خطة قسم تكنولوجيا التعليم بجامعة           اإللكتروني والمقررات   اإللكتروني
 أو تـصميم    اإللكترونـي  أن الطالبات لم تجتزن أي مساقات في الـتعلم           وجد الباحث األقصى حيث   

يم المقـررات   ة وبهذا أقر الباحث بحاجة الطالبات إلـى برنـامج فـي تـصم             اإللكترونيالمقررات  
  .اإللكترونية لتنمية قدراتهن ومهاراتهن في مجال التعلم اإللكتروني

  -:تحديد خصائص المتعلمين -أ

 المتعلمـين وتحديـد حاجـاتهم،     ة على دراس  ADDIEأكد النموذج العام للتصميم التعليمي        
عليـه يجـب أن     وذلك بأخذ آرائهم فالمتعلم هو المستفيد األول والمباشر من البرنامج المقتـرح، و            

يراعي حاجاته وميوله، والفروق الفردية بينه وبين باقي المتعلمين ويـشمل هـذا اإلجـراء عـدة                 
  :خصائص، منها

  -:خصائص شخصية

  .وجود دافع نحو التعلم •

 .القدرة على تقبل العمل ضمن فريق •

 .القدرة على تنظيم الوقت •
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 .القدرة على صياغة أسئلة حوارية للنقاش •

 . الحوارالقدرة على إدارة •

 .القدرة على تقبل آراء اآلخرين ضمن فريق العمل •

 .القدرة على تبرير ما يطرحه والدفاع المنطقي عن فكرته •

ما الخبرات المتوقع امتالك العينـة لهـا كأسـاس لبنـاء            (المعرفية والمهارية   تحليل الخصائص   
  )البرنامج

  -:خصائص تتعلق باستخدام الحاسوب

  . ويندوزالقدرة على التعامل مع بيئة •

 .القدرة على االتصال باالنترنت •

 .القدرة على التعامل مع متصفحات ومستعرضات الويب •

 .اإللكترونيالقدرة على التعامل مع البريد  •

 .القدرة على رفع وتحميل الملفات عبر االنترنت •

  -:تحديد الحاجات التعليمية -ب

 فـي   ADDIEتصميم التعليمي   تشمل الحاجات التعليمية كما حددها نموذج النموذج العام لل          
موضوع الدراسة والغرض العام فيها وبذلك ترتبط الحاجات التعليمية بالحاجـة لتنميـة مهـارات                

 بتحديد الحاجات التعليمية من خـالل       وبالتالي قام الباحث  ة عبر الويب،    اإللكترونيتصميم المقررات   
ـ تصميم المقررات مجال ت في الفعلية للطالباالتعليمية إعداد استبيان لتحديد االحتياجات    ة، اإللكتروني

وقد احتوى االستبيان على بنود تختص بنوعية المهارات والمعارف التي تحتاجها طالبات تكنولوجيا             
  )14أنظر ملحق رقم (.التعليمية بجامعة األقصى حيث استفاد منها الباحث في بناء البرنامج المقترح

  تحتاجها طالبـات تكنولوجيـا التعلـيم بجامعـة         وقد حصر الباحث الحاجات التعليمية التي       
  :ة، فيما يلياإللكترونياألقصى من أجل تنمية مهارات تصميم المقررات 

 لدى طالبات تكنولوجيا التعلـيم بجامعـة        اإللكترونيالتعرف على المفاهيم المرتبطة بالتعلم       -1
  .األقصى

بـات تكنولوجيـا التعلـيم    ة لـدى طال  اإللكترونيالتعرف على المفاهيم المرتبطة بالمقررات       -2
 .بجامعة األقصى
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ة لدى طالبات تكنولوجيا التعلـيم      اإللكترونيالتعرف على مهارات تحليل المحتوى للمقررات        -3
 .بجامعة األقصى

ة لدى طالبات تكنولوجيـا التعلـيم       اإللكترونيالتمكن من مهارات تحليل المحتوى للمقررات        -4
 .بجامعة األقصى

ة لدى طالبات تكنولوجيا التعليم     اإللكترونيلتعليمية للمقررات   التعرف على صياغة األهداف ا     -5
 .بجامعة األقصى

ة لدى طالبات تكنولوجيا التعلـيم      اإللكترونيالتمكن من صياغة األهداف التعليمية للمقررات        -6
 .بجامعة األقصى

ة لدى طالبـات تكنولوجيـا      اإللكترونيالتعرف على استراتيجيات وطرق تدريس المقررات        -7
 .بجامعة األقصىالتعلم 

ـ القدرة على اختيار وتوظيف استراتيجيات وطرق تـدريس المقـررات            -8 ة لـدى   اإللكتروني
 .طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى

ـ التعرف على الوسائط المتعددة الدولية الخاصـة بـالمقررات        -9 ة لـدى طالبـات   اإللكتروني
 .تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى

ـ وتوظيف الوسائط المتعددة الدولية الخاصة بـالمقررات    القدرة على استخدام     -10 ة اإللكتروني
 .لدى طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى

ة لدى طالبات تكنولوجيـا التعلـيم   اإللكترونيالتعرف على الملخصات الخاصة بالمقررات    -11
 .بجامعة األقصى

 .التمكن من مهارات صياغة األنشطة التعليمية -12

ة لدى طالبات تكنولوجيـا التعلـيم   اإللكترونيصات الخاصة بالمقررات التعرف على الملخ   -13
 .بجامعة األقصى

ـ التمكن من مهارات صياغة الملخصات الخاصة بالمقررات         -14 ة لـدى طالبـات     اإللكتروني
 .تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى

ـ التعرف على طرق وأساليب تقويم المتعلمين عبر المقررات     -15  ة لـدى طالبـات  اإللكتروني
 .تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى

ة لدى طالبـات    اإللكترونيالتمكن من مهارات صياغة تقويم المتعلمين في بيئة المقررات           -16
 .تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى

ـ التعرف على غرف المحادثة والمنتديات في بيئة المقررات          -17 ة لـدى طالبـات     اإللكتروني
 .تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى
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تمكن من مهارات صياغة قضايا المناقشة والحوار عبـر منتـديات وغـرف محادثـة               ال -18
 .ة لدى طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصىاإللكترونيالمقررات 

ة لدى طالبات تكنولوجيـا     اإللكترونيالتعرف على المصادر والمراجع الالزمة للمقررات        -19
 .التعليم بجامعة األقصى

ـ در والمراجع الالزمة للمقـررات      القدرة على تحديد المصا    -20 ة لـدى طالبـات     اإللكتروني
 .تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى

التعرف على تحديد المواقع ذات الصلة لمقرر الكتروني ما لدى طالبات تكنولوجيا التعليم              -21
 .بجامعة األقصى

ـ       ) الصديقة(التمكن من مهارات المواقع ذات الصلة        -22 يم ما لدى طالبـات تكنولوجيـا التعل
 .بجامعة األقصى

  -:األهداف العامة -ج

  -:أمكن صياغة األهداف العامة التاليةفي ضوء تحديد االحتياجات، 

 لدى طالبات تكنولوجيـا التعلـيم بجامعـة    اإللكترونيتنمية المعرفة العلمية الخاصة بالتعلم       -1
  .األقصى

ولوجيا التعليم بجامعة   ة لدى طالبات تكن   اإللكترونيتنمية المعرفة العلمية الخاصة بالمقررات       -2
 .األقصى

ة لدى طالبات   اإللكترونيتنمية المعرفة العلمية والمهارات الخاصة بتحليل محتوى المقررات          -3
 .تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى

ـ تنمية المعرفة العملية والمهارات الخاصة بصياغة األهداف التعليمية للمقررات        -4 ة اإللكتروني
 .عليم بجامعة األقصىلدى طالبات تكنولوجيا الت

ـ تنمية المعرفة العلمية في اختيار وتوظيف طرق وأساليب تدريس المقـررات             -5 ة اإللكتروني
 .لدى طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى

تنمية المعرفة العلمية والمهارات الخاصة باستخدام وتوظيف الوسائط المتعددة التعليمية لدى            -6
 .معة األقصىطالبات تكنولوجيا التعليم بجا

 .ةاإللكترونيتنمية المعرفة العلمية والمهارات الخاصة بصياغة األنشطة التفاعلية للمقررات  -7

تنمية المعرفة العلمية والمهارات الخاصة بالتقويم والقياس التربوي فـي بيئـة المقـررات               -8
 .ة لدى طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصىاإللكتروني

ة والمهارات الخاصة بصياغة قضايا النقاش في المنتـديات وغـرف           تنمية المهارات العلمي   -9
 .ة لدى طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصىاإللكترونيالمحادثة في بيئة المقررات 
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تنمية المعرفة العلمية والمهارات الخاصة بتوثيق وتحديد المصادر والمراجع التي يـستند             -10
 .كنولوجيا التعليم لدى طالبات تاإللكترونيعليها المقرر 

ـ تنمية المعرفة العلمية ومهارات تحديـد المواقـع          -11 للمقـررات  ) الـصديقة (ة  اإللكتروني
 .ة لدى طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصىاإللكتروني

  -: مرحلة التصميم-ثانياً

 فـي ضـوء المعلومـات       اتبعها الباحث تشمل مرحلة التصميم مجموعة من الخطوات التي          
  : وهي كما يليADDIEن المرحلة األولى للنموذج العام للتصميم التعليمي المشتقة م

  -:صياغة األهداف التعليمية-أ

 األهداف التعليمية لموضوع البحث في ضوء االحتياجات التعليمية التي توصل           صاغ الباحث   
  :إليها الباحث في المرحلة السابقة حيث توصل إلى األهداف التالية

ة عبر الويـب    اإللكتروني البحث هو تنمية مهارات تصميم المقررات        الهدف العام لموضوع  
  :لدى طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى وتفرغ منه

  -:الهدف العام للقاء األول

ـ  والمقررات   اإللكترونيتنمية المعارف األساسية المرتبطة بالتعلم         ة، ومعـارف   اإللكتروني
ة، ومعارف ومهارات صـياغة األهـداف التعليميـة         ترونياإللكومهارات تحليل محتوى المقررات     

  .ة لدى طالبات تكنولوجيا التعليم بمجامعة األقصىاإللكترونيللمقررات 

  -:الهدف العام للقاء الثاني

ـ تنمية معارف ومهارات اختيار وتوظيف طرق تدريس المقـررات             ة، وتنميـة   اإللكتروني
ة وكذلك تنميـة    اإللكترونيعليمية الخاصة بالمقررات    معارف ومهارات استخدام الوسائط المتعددة الت     

ة لدى طالبات تكنولوجيـا التعلـيم       اإللكترونيمعارف ومهارات صياغة األنشطة التفاعلية للمقررات       
  .بجامعة األقصى

  -:الهدف العام للقاء الثالث

إكساب طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى معارف ومهارات في صياغة الملخصات              
ة، تحديد المـصادر والمراجـع      اإللكترونية، تقويم المتعلمين في بيئة المقررات       اإللكترونيالمقررات  
ياغة مقدمة للمقـررات    ة، ص اإللكترونية، تحديد المواقع ذات الصلة للمقررات       اإللكترونيللمقررات  
  .ة وكتابة السيناريو التعليمي لمقرر إلكترونياإللكتروني
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وتوضيحي للبرنامج   لقاءات سبقها لقاء تعريفي      3ة والنظرية للبرنامج    وكانت اللقاءات الفعلي    
 من أجل أن نحصل علـى       )االختبارات وبطاقة تقييم المنتج   (ولقاء من أجل تطبيق أداتي البحث قبلياً        

لقاءات البرنامج الثالثة رتب    ثم بعد تطبيق    ) الطالبات قبل خوض البرنامج   درجات   (غير الضابط المت
مقياس بعدي لبطاقة   اللحظة  كان تطبق عملي لما سبق وفي ذات        ء األخير للبرنامج حيث     الباحث اللقا 
 6يكون مجموع اللقاءات الترحيبية والقبلـي والفعليـة والختاميـة           واالختبار، وبالتالي   تقييم المنتج   

  .لقاءات

  -:األهداف التعليمية اإلجرائية للقاء األول

  :لص إلى األهداف التعليمية التالية الهدف العام للقاء األول وخحلل الباحث

  .اإللكترونيتُعرف التعلم  -1
 .ةاإللكترونيتُعرف المقررات  -2

 .ةاإللكترونييعدد أنواع المقررات  -3

 .ةاإللكترونيتشرح خصائص المقررات  -4

 .ةاإللكترونيتُبين فوائد المقررات  -5

 .توضح مفهوم العناصر التعليمية -6

 .تشرح مراحل نموذج التصميم التعليمي -7

 .ر مفهوم تحليل المحتوىتذك -8

 .تُعدد طرائق تحليل المحتوى -9

 .تحلل مادة علمية لمقرر إلكتروني -10

 .تُبين القواعد العامة لتحديد األهداف التدريسية -11

 .تشرح خصائص الهدف السلوكي -12

 .تصوغ هدف تعليمي في صورته المبسطة -13

 .تفرق بين مستويات المجال المعرفي -14

 .تصوغ هدف تعليمي معرفي -15

 .ليمي مهاريتصوغ هدف تع -16

 هدف التعليمي المصاغ بصورة خطأتفرق بين الهدف التعليمي المصاغ بصورة صحيحة وال -17
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  -:األهداف التعليمية اإلجرائية للقاء الثاني

  : الهدف العام للقاء الثاني وتوصل إلى األهداف اإلجرائية التاليةقام الباحث بتحليل
  .ونياإللكترتذكر مفهوم استراتيجيات تدريس المحتوى  -1
 .اإللكترونيالتعلم تعدد استراتيجيات التدريس المستخدمة في  -2

 .تشرح التصميم التعليمي الستراتيجية التدريس الخصوصي -3

 .تُعطي مثاالً لجزء من محتوى تم تصميمه باستخدام إستراتيجية التدريس الخصوصي -4

 . الخصوصيتُعدد ما يجب مراعاته عند التصميم التعليمي باستخدام إستراتيجية التدريس -5

 .تشرح مفهوم إستراتيجية المحاكاة -6

 .تُصمم محتوى دراسياً باستخدام إستراتيجية المحاكاة -7

 .تشرح مفهوم إستراتيجية التدريب والمران -8

 .تُصمم محتوى دراسياً باستخدام إستراتيجية التدريب والمران -9

 .تذكر مفهوم الوسائط المتعددة التعليمية -10

 .بقاً للمعايير التربويةتختار الرسوم الثابتة والصور ط -11

 .تختار لقطات الفيديو والصور المتحركة طبقاً للمعايير التربوية -12

 .تختار المؤثرات الصوتية طبقاً للمعايير التربوية -13

 .تشرح مفهوم األنشطة التعليمية -14

 .توضح معايير اختيار األنشطة التعليمية -15

 .ةاإللكترونيتذكر أنواع األنشطة التعليمية للمقررات  -16

 . أسلوب المزاوجة كنشاط لمقرر إلكترونيتطبق -17

 .تستخدم أسلوب األلغاز كنشاط لمقرر إلكتروني -18

 .تستخدم أسلوب حل المشكالت كنشاط لمقرر إلكتروني -19

 .تستخدم أسلوب المحاكاة كنشاط لمقرر إلكتروني -20

 .تطبق أسلوب السحب واإلسقاط كنشاط لمقرر إلكتروني -21

 .تراتيجية نشاط إلكترونيتُعرف الرحالت المعرفية عبر الويب كإس -22

 .تُعدد مزايا استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب -23

 .تُعطي مثاالً لنشاط باستخدام إستراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب -24

 .ةاإللكترونيتُعرف إستراتيجية التعليم القائم على المشروعات  -25

 .ةاإللكترونيتُعدد مزايا التعليم القائم على المشروعات  -26

 .ةاإللكترونيي مثاالً لنشاط باستخدام إستراتيجية التعليم القائم على المشروعات تُعط -27
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 .تُفسر إستراتيجية مجموعات العمل -28

 .تُعطي مثاالً لنشاط استخدام إستراتيجية مجموعات العمل -29
  

  -:الخاصة باللقاء الثالثاألهداف التعليمية اإلجرائية 
  : إلى األهداف اإلجرائية التالية الهدف العام للقاء الثالث وتوصلحلل الباحث

  .تشرح مفهوم الملخصات -1
 .تُعدد الشروط الواجب مراعاتها عند إعداد الملخص -2

 .تشرح مفهوم التقويم -3

 .تفرق بين التقويم التربوي وتقويم التدريس -4

 .تفرق بين تقويم التدريس وتقويم الطالب -5

 .تذكر مراحل التقويم -6

 .تشرح مفهوم التقويم المبدئي -7

 .ف التقويم المبدئيتوضح وظائ -8

 .تشرح مفهوم التقويم البنائي -9

 .توضح وظائف التقويم البنائي -10

 .تُعدد أبرز أساليب التقويم البنائي -11

 .تشرح بناء سؤال االختيار من متعدد -12

 .تصوغ سؤال اختيار من متعدد -13

 .تعرف أسئلة الصواب والخطأ -14

 .تصوغ سؤال صواب وخطأ -15

 . داخل العناصر التعليميةتشرح كيفية إدراج أسئلة التقويم البنائي -16

 .تشرح وظائف التقويم الختامي -17

 .تذكر مواصفات التقويم الختامي لمقرر إلكتروني -18

 .ةاإللكترونيتشرح مفهوم المناقشات  -19

 .ةاإللكترونيتُعدد أنواع المناقشات  -20

 .ة في المواقف التعليميةاإللكترونيتذكر المعايير الواجب توافرها الستخدام المناقشات  -21

 . لمقرر إلكترونيForumثاالً لموضوع مناقشة إلكترونية من منتديات تُعطي م -22

 . لمقرر إلكترونيChatيعطي مثاالً لموضوع مناقشة إلكترونية في غرف المحادثة  -23

 .تُحدد مصادر تعليمية إلكترونية -24

 .ةاإللكترونيتشرح أسس اختيار المصادر  -25
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 . أسس االختيارتُعطي مثاالً لمواقع ذات صلة بالمادة التعليمية متبعاً -26

 .اإللكترونيتذكر القواعد التي تجب مراعاتها عند إعداد قاموس مصطلحات للمقرر  -27

 .تصوغ مقدمة لمقرر إلكتروني -28

  -:تحديد عناصر المحتوى التعليمي-ب

 عناصر المحتوى التعليمي لكل لقـاء علـى         حدد الباحث في ضوء تحديد األهداف التعليمية        
  -:النحو التالي

  .ة وتحليل محتواها وصياغة أهدافهااإللكترونيالمقررات : اللقاء األول -1
 . وأنشطتها ووسائطها المتعددةةاإللكترونيطرق تدريس المقررات : اللقاء الثاني -2

  .ةاإللكترونيالتقويم وتحديد المواقع والمصادر الخاصة بالمقررات : اللقاء الثالث -3

  

  -: مرحلة التطوير-ثالثاً

  -: وتنظيمهرنامج المقترح البمحتوىتحديد واختيار  -أ

 عند اختيار المحتوى وتنظيمه على اتباع المعايير العلمية المعروفة الختيـار            حرص الباحث   
  ):126: 2006شاهين، (وتنظيم المحتوى والتي يذكرها الباحث كالتالي استناداً إلى 

لتـي  أن يترجم األهداف التي حددت إلى مجموعة من الخبرات التعليمية ا          : صدق المحتوى  -1
تعمل على تحقيقها؛ بحيث تتنوع هذه الخبرات، لتغطي جميع الجوانب المعرفيـة المهاريـة              

  .والوجدانية، وارتباط األهداف الخاصة بالعامة

أن يكون المحتوى صادقاً ذا داللة مرتبطاً بالمعارف العلميـة المعاصـرة            : داللة المحتوى  -2
 .لمفاهيم والنظريات فقطوينطبق ذلك على أسلوب التفكير وليس على الحقائق وا

أن يتم اختيار الخبرات والتخطيط لها      : تلبية المحتوى ومالءمته لقدرات المتعلمين وحاجاتهم      -3
 .ومهاراتهموتنظيمها بحيث تراعي قدرات المتعلمين 

أن يكون المحتوى ذا معنى وله داللة اجتماعية وثقافية لدى المتعلم تجعـل    : وظيفة المحتوى  -4
 . وإيجابياًمنه مواطناً مشاركاً

البد مـن مراعـاة الفـروق الفرديـة         : مراعاة التمييز في المحتوى لمقابلة الفروق الفردية       -5
 .لتتناسب مع مستويات المتعلمين أن يتدرج من السهولة إلى الصعوبة
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أن يكون المحتوى شامالً للمادة العلمية ونظامها، وعمقه من         : التوازن بين خبرات المحتوى    -6
 .جوانب األساسية للمادة العلميةحيث التركيز على ال

فالتعليم عملية مستمرة والنمو عملية مستمرة وهدفنا أن ننمي قدرة          : االستمرارية في الخبرة   -7
 .المتعلم على القراءة النافذة كلما سنحت الفرصة لذلك

أن تكون الخبرة الحالية مبنية على أساس الخبرات السابقة، وتكون أساساً           : التتابع في الخبرة   -8
 .برات الحقة فاالستمرارية والتتابع يمثالن االتجاه الرأسي في تنظيم المنهجلخ

ويعني وحدة الخبرة فلقد أثبتت الدراسات أن التعلم يكون ذا معنى عندما            : التكامل في الخبرة   -9
 .يتعامل مع المواقف ككل

ـ         : الدقة في االختيار   -10 باً مـع   أن يكون المحتوى دقيقاً، يراعي وفرة المادة وضخامتها تناس
وقت التعلم، فالهدف األساسي للتعليم ليس كسب المعرفة فقـط وإنمـا كـسب المهـارات                

 .واالتجاهات وقيم ومفاهيم

 بتنظيم المحتوى بشكل منطقي، حسب األسس العلمية لتنظيم المحتـوى           قام الباحث وبالتالي  
  . من السهل إلى الصعب ومن المحسوس إلى المجرد

ية واألفكار التي يتضمنها الموضوع، والمادة الخاصة بهـذه         وإن تحديد الموضوعات الرئيس   
األفكار تحتاج إلى تنظيم بحيث تبدأ من المعلوم إلى المجهول ومن البـسيط إلـى المركـب ومـن                   
المألوف إلى غير المألوف، ومن المباشر إلى غير المباشر، والبد في عملية التنظيم مـن مراعـاة                 

م السيكولوجي، أي تنظيم منطقي وفقاً لطبيعة المادة العلمية، بحيث          استخدام التنظيم المنطقي، والتنظي   
تتدرج من البسيط إلى المركب، وهذا ال يتعارض مع التنظيم السيكولوجي إذا مـا راعينـا تـدرج                  

 فـي   ويتفق الباحث مستوى المتعلمين وحاجاتهم وخلفياتهم اإلدراكية والتسلسل في تحقيق األهداف،          
  ).139: 2005ي، الوكيل والمفت(هذا مع 

  -:واحتوى كل لقاء على المكونات التالية

 األهداف التعليمية للقاء -

 .مبررات اللقاء -

 .محتوى اللقاء -

 .االنشطة التدريبية الخاصة باللقاء -

  .تكليف منزلي لكل لقاء -
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  -:طرق التدريس المستخدمة في تنفيذ البرنامج المقترح -ب

  .العروض العملية -1
 .ذهنيالحوار والنقاش والعصف ال -2

 .المحاضرة -3

 .ورش العمل -4

  -:الموارد واألجهزة الالزمة والمستخدمة في تنفيذ البرنامج المقترح -ج

  .مادة مطبوعة من البرنامج المقترح لكل طالب -1
 )LCD(جهاز حاسوب وجهاز عرض  -2

  -:اختيار خبرات التعلم وعناصر الوسائط التعليمية -د

ل هدف من األهداف التعليمية لكل لقاء والتـي         قام الباحث بتحديد خبرات التعلم المناسبة لك        
  .في إنجاز المهام) في مجموعات(تنوعت خبراتها، كما تم توظيف أساليب التعلم الفردي والزمري 

  -:تصميم المحتوى التعليمي طبقاً للوسائط المتعددة -هـ

دة والمـواد   حيث قام الباحث بإعداد الرسالة التعليمية التي سيتم وضعها على الوسائط المتعد             
التي تم اختيارها مسبقاً، حيث صاغ الباحث الرسالة في ضوء خصائص عينة البحث وفـي ضـوء                 

  .عناصر المحتوى

  -:حيث قام الباحث بإعداد ما يلي

ترجمة المادة التعليمية إلى إجراءات تفصيلية دقيقة من خالل تجزئة المواقـف التدريـسية      -1
  .إلى عناصر فرعية

 . ومواقعها على الشاشةتحديد النصوص واألشكال -2

 .تحديد العالقة بين الفقرات المتتالية والمتشعبة -3

 .تحديد عدد الشاشات وتسلسلها -4

 .تحديد كيفية االنتقال من عنصر آلخر -5

 .اختيار الصور واأللوان المناسبة -6

 .دعم المحتوى بالوسائط البصرية والمناسبة -7

 .ن وسهلربط الشاشات ببعضها بحيث تتيح للمستخدم التنقل بشكل مر -8
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  -:تصميم األحداث التعليمية وعناصر عملية التعلم -و

حيث تم تحديد عدد من عناصر عملية التعلم التي تساعد على تقـويم األحـداث التعليميـة                   
  :للمتعلم والتي يجب االهتمام بها عند تصميم المنظومة التعليمية وهذه العناصر هي

  -:استحواذ انتباه المتعلم -ز

ل اغناء الموقف التعليمي بالمثيرات البـصرية المتكاملـة مـع المحتـوى           وتم ذلك من خال     
 أنشطة قبلية وأخرى بعدية تفاعله مع زمالئـه وتعريـف           ذالتعليمي، وتركيز انتباه المتعلم على تنفي     

 استحوذ الباحـث المتعلم بما سيتعلمه، وأهمية ما سيقوله خالل اللقاءات، وربطه بالحياة الواقعية، كما  
  .باه المتعلمين عن طريق اإلرشادات وإعالن األهداف العامة والخاصة ومقدمة لكل لقاءعلى انت

  . وذلك بتذكير الطالبات بشكل مستمر بأهداف التعلم لكل لقاء:تعريف المتعلم بأهداف التعلم -
  .حيث ال يمكن إنجاز اللقاء الثاني إال بعد إتقان اللقاء األول: استدعاء التعلم السابق -
من خالل النصوص المكتوبة والملونة والنـصوص والـصور العلميـة           : راتعرض المثي  -

  .والرسوم والرموز وخرائط المفاهيم
 وهو من أهم األهداف التعليمية التي يجب حدوثها في الموقف التعليمي لكـي              :توجيه التعلم  -

  : العديد من التوجيهات مثلاستخدام الباحثووظف يبدأ المتعلم نشاطه وتفاعله، وقد 
o يد الطالبات بإرشادات حول كل لقاءتزو.  
o استخدام عبارات توجيهية أثناء كل لقاء. 

o              الـتعلم   ىعند وقوع الطالبة في خطأ أثناء التقويم البنائي يتم توجيهها إلـى محتـو 
 .المناسب

  -:تحرير استجابات المتعلم -ح

 حيث أتـاح     بتحرير استجابات المتعلم وتنشيطه عند تصميمه للبرنامج المقترح،        قام الباحث   
تقويم بعدي وكذلك تم تخصيص أنشطة للطالبات النجاز مهمات تعليمية من خـالل التفاعـل اثنـاء        

  . وورش العمل والواجبات المنزليةاللقاء

  -:تقديم التغذية الراجعة -ط

  .تمت بصورة فورية بأشكال متعددة مثل تزويد المتعلمين بنتائج أنشطتهم  

  -:جقياس األداء التشخيصي والعال -ي

البرنامج المقترح بحيث يحتوي على اختبارات مختلفة، لقياس مـدى تحقـق            صمم الباحث     
التعليم ومدى االستفادة من البرنامج فقبل البدء في دراسة البرنامج تم اختبار الطالبات قبلياً في قياس                
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 بطاقـة  م الباحثصم، كما  )قبلياً وبعدياً (التحصيل المعرفي، وكذلك بعد االنتهاء من دراسة البرنامج         
  .ة لدى الطالباتاإللكترونيتقييم منتج لقياس مهارات تصميم المقررات 

  -: على االحتفاظ بالتعلملمساعدةا -ك

 عند تصميمه للبرنامج المقترح توفير موارد أخرى تساعد الطالبات علـى         لقد راعى الباحث    
، وملـف   pdf، وملفات   pptبوينت  االحتفاظ بالتعلم، وذلك من خالل إتاحة البرنامج على ملفات باور         

، وملف فالش، غنية بالوسائط المتعددة، وإمكانية تحميلهـا ونـسخها علـى أجهـزة               wordنصي  
  .الحواسيب الخاصة بالطالبات

 الحصول على المواد والوسائط التي تم تحديدها واختيارها فـي           يضاًأوتم في هذه المرحلة     
متوفر، أو التعديل من المتوفر، أو إنتاج جديد، وقد تم          مرحلة التصميم وذلك من خالل االقتناء من ال       

  -:إنتاج عناصر الوسائط المتعددة التي تم استخدامها كالتالي

  -:كتابة النص-1

 راعـى الباحـث   حيث تم كتابة النصوص باستخدام برنامج معالجة النصوص وورد حيث             
  .الجوانب واالعتبارات النصية التالية عند كتابة النصوص

  . ببنط واضح ومقروءالكتابة -1
، Simplified Arabic: استخدام الخطـوط المألوفـة لـدى المـستخدمين مثـل      -2

Andalus ،Manotype Koufiد 

 .صياغة الجمل بشكل دقيق وصحيح -3

 .توحيد العناوين من حيث نوع الخط واللون والحركة -4

 .تمييز الكلمات والعبارات المهمة -5

 .وضع عنوان لكل شاشة في أعالها -6

 .اين اللوني بين الخطوط والخلفية المستخدمةمراعاة التب -7
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  -: مرحلة التنفيذ- 4

تم تنفيذ الوسائط التعليمية التي اختيرت في مرحلة التصميم التعليمي، فقد استخدم الباحث انتـاج               
  -:البرنامج المقترح البرامج التالية

 على أسـاس   لقد انطلق برنامج فالش منذ البداية كبرنامج يقوم:Adobe Flash 5برنامج  -1
الرسوم المتجهة، أو المنحنيات، ويتيح للمستخدم القدرة على إنشاء العناصر الرسومية بمزيد            
من السهولة والسرعة، مع القدرة الجيدة على التحكم بالعمل والقدرة على إنـشاء الرسـوم               
المتحركة المميزة والمخصصة لالستخدام على شبكة االنترنت، وهي تمتاز بسرعة التحميل           

لعرض على الشبكة نتيجة لصغر حجم الملفات، قياساً على الملفات المشابهة التي تنتجهـا              وا
الوسائط األخرى، كما أنه يتعامل مع أنواع كثيرة من ملفات الصوت ويستقبل ملفات الفيديو              

  .ويتيح للمستخدم ميزة التحكم بالفيديو

متـوفر مـن شـركة     أحد برامج تعدد الوسائط وال:Microsoft Power Pointبرنامج  -2
Microsoft           تـصميم  : ، ويتميز هذا البرنامج بتوفير العديد من الخدمات للمـستخدم، مثـل

واستخدام العروض وتشغيلها، استخدام الرسومات والصور، إضافة المـؤثرات الـصوتية،           
 إلنتـاج  استخدمه الباحـث باإلضافة إلى إمكانية نشر المعلومات على صفحة االنترنت، وقد  

 .Flash ولنقل بعض العبارات والنصوص إلى برنامج بعض الصور،

 أحد برامج معالجة النصوص، والمتوفر من شـركة  :Microsoft Wordبرنامج الكتابة  -3
Microsoft    فـي كتابـة   استخدمه الباحـث ، ويسمى برنامج معالجة النصوص وورد، وقد 

 المتوفر فـي  Word Art باستخدام أدوات Flashبعض الفقرات لنقلها بعد ذلك إلى برنامج 
 .برنامج وورد

  -:مرحلة التقويم -5

بـضبط  ) ADDIE(العام للتـصميم التعليمـي      في هذه المرحلة ووفقاً للنموذج  قام الباحث 
البرنامج المقترح، والتأكد من سالمته، وعمل التعديالت الالزمة؛ لكـي يكـون صـالحاً للتجريـب           

 .النهائي

محكمين والمختصين، وخبـراء فـي تكنولوجيـا        ولقد تم التقويم من خالل استطالع رأي ال       
التعليم، حول مدى مالئمة أهداف اللقاءات في تحقيق الهدف العام للبرنامج المقترح، ومدى مناسـبة               

  :األسئلة، وطرق التدريس، وقد اقترح السادة المحكمون التالي

  .حذف بعض عناصر المحتوى لعدم ارتباطها باألهداف -1
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 .لسلوكية لكي تناسب لقاءات البرنامجإعادة صياغة بعض األهداف ا -2

  .إضافة وتعزيز بعض العناصر والمفاهيم للمحتوى التعليمي للبرنامج -3

وقد أجرى الباحث التعديالت المطلوبة في ضوء آراء السادة المحكمين وأخذ بمالحظـاتهم             
  .واقتراحاتهم

  -:فاعلية البرنامج المقترح

وذلك لتطبيق أدوات الدراسة قبليـاً ثـم        معدل  للكسب ال ) Black( معامل بالك    دلقد تم إيجا    
 ثـم تطبيـق أدوات الدراسـة        طالبة) 30(تطبيق البرنامج على عينة الدراسة االستطالعية وعددها        

  :بعدية والمعادلة المستخدمة هي
  القبلي المتوسط - البعدي المتوسط  القبلي المتوسط - البعدي المتوسط

  = بالك معامل
  القبلي متوسطال – العظمى النهاية

+  
  العظمى النهاية

أو أكثر على أنـه  ) 1,2(عيار المستخدم في معادلة بالك هو أن يتم الحصول على نسبة         موال
  .برنامج فاعل

= وعند تطبيق المعادلة وجد ان نسبة الكسب المعـدل التـي تحققـت بواسـطة االختبـار          
  ).1.320=(لمالحظة، بينما نسبة الكسب المعدل التي تحققت بواسطة بطاقة ا)1.211(

التـي  ) 1.2(نجد انها اكبر من النـسبة       ) 1.320(و) 1.211(وبالنظر إلى النسب السابقة     
  .حددها بالك، وهذا يدل ويؤكد على فاعلية البرنامج المقترح

  

   -:)بناء االختبار التحصيلي(أدوات الدراسة  -خامساً

ة لـدى   اإللكترونيم المقررات   رفي في مهارات تصمي    اختبارا لقياس الجانب المع    أعد الباحث 
  )7، 6، 5أنظر مالحق رقم  (.طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى

ـ تصميم المقـررات    لمهارات  بطاقة تصميم منتج لقياس الجانب األدائي       أن  كما   ة اإللكتروني
  ).15، 4أنظر مالحق رقم (لدى طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى بغزة 

  -:احث الخطوات التالية لبناء هذا االختباروقد اتبع الب

  -:تحديد الهدف من االختبار-أ

 هذا االختبار بهدف قياس مستوى التحصيل للجانب المعرفي لمهارات تـصميم            أعد الباحث   
  .ة لدى طلبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى، وذلك تطبيقه قبلياً وبعدياًاإللكترونيالمقررات 
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  -:لتعليمية التي يقيسها االختبار التحصيليتحديد األهداف ا-ب

 المقـررات    بتحديد األهداف التعليمية الخاصة بالجانب المعرفي لمهارات تصميم        قام الباحث   
األهداف التعليمية المعرفية لكـل لقـاء       ) 9(ة تحدياً سلوكياً واضحاً، ويوضح الملحق رقم        اإللكتروني

تـصنيف بلـوم لألهـداف      وفق   تصنيف هذه األهداف     تعليمي من لقاءات البرنامج المقترح، وكذلك     
  .التدريسية وقد تضمن

  -:صياغة الصورة المبدئية لالختبار التحصيلي وتحديد درجاته-ج

فقرة من نوع االختيار مـن المتعـدد،        ) 52( بصياغة مفردات االختبار وعددها      قام الباحث   
ولقـد بـين    . درجـة ) 52( تساوي   فقرة، لتكون الدرجة العظمى لالختبار     وبواقع درجة واحدة لكل   

الباحث في أول االختبار الهدف من االختبار وتعليماته واإلجابة عنه بلغة ودية، تتضمن معلومـات               
  .عن عدد األسئلة، ونوعها وطريقة اإلجابة عنها حيث يجيب الطالب عن االختبار

تعدد، وهـذا    عند صياغة بنود االختبار أن تكون من نوع االختيار من م           وقد راعى الباحث  
النوع من أكثر أنواع االختبارات الموضوعية مرونة من حيث االستخدام وأكثرها مالئمـة لقيـاس               

 المرجو تحقيقها، وكذلك تمت مراعاة القواعد التاليـة أثنـاء           األهدافالتحصيل وتشخيصه لمختلف    
  :كتابة فقرات االختبار

السؤال، وقائمة من البـدائل     المقدمة وهي تطرح المشكلة في      : تتكون كل فقرة من جزأين     -1
  .وعددها أربعة  منها بديل واحد صحيح فقط

  . الصحيحة بين البدائل بشكل عشوائياإلجابةتم تغيير موقع  -2
  .تم وضع العناصر المشتركة في البدائل في مقدمة الفقرة -3
  .البدائل األربعة متوازنة من حيث الطول ودرجة التعقيد ونوعية اإلجابات -4

 بمراجعتها في ضـوء     ، قام الباحث   كتابة فقرات االختبار وإجاباتها المحتملة     بعد االنتهاء من    
  -:ما يلي

 في عرض الفقرات ان تكون ذات شكل ثابت ضماناً لتركيـز انتبـاه              راعى الباحث : شكل الفقرات -
ت الخ، أما االجابا  )... 3(،  )2(،  )1(الطالب، وبناء عليه فقد أشار الباحث إلى مقدمة الفقرة باألرقام           

  ).د(،)ج(، )ب(، )أ(المحتملة فقد اشار اليها بالحروف 

  .ن تكون صحيحة علمياً ولغوياًأ عند إعداد محتوى الفقرات راعى الباحث: محتوى الفقرات-



 148

  -:وضع تعليمات االختبار-د

 بوضع تعليمات االختبار التي تهدف الـى شـرح          قام الباحث بعد تحديد الفقرات وصياغتها     
االختبار في أبسط صورة ممكنة وقد راعى الباحث عند وضع تعليمات االختبـار           فكرة االجابة على    

  :ما يلي

  .عدد الفقرات وعدد البدائل وعدد الصفحات: تعليمات خاصة بوصف االختبار وهي-

  . وضع البديل الصحيح في المكان المناسباألسئلةتعليمات خاصة باإلجابة عن جميع -

  -:الصورة األولية لالختبار-هـ

 لموضوعات التدريب في صورته األولية، حيث اشـتمل         اً ضوء ما سبق تم إعداد اختبار      في
فقط صحيح، بعـد     فقرة من نوع االختيار من متعدد ، لكل فقرة أربعة بدائل، واحد منها            ) 52(على  

وذلـك السـتطالع    ) 5(كتابة فقرات االختبار تم عرضها على مجموعة من المحكمين ملحق رقـم             
  -: صالحية كل منآرائهم حول مدى

  .عدد بنود االختبار -
 .مدى تمثيل  فقرات االختبار لألهداف المراد قياسها -

 .مدى صحة فقرات االختبار لمحتواه لغويا -

 .مدى دقة صياغة البدائل لكل فقرة من فقرات االختبار -

 ).طالبات تكنولوجيا التعليم( مدى مناسبة فقرات االختبار لمستوى المتدربات  -

  

   إلى تعديل بعض الفقرات، وحذف البعض وإضـافة الـبعض اآلخـر،             نمحكميوقد أشار ال  
 )4.2(جـدول رقـم   ، فقـرة ) 40(حيث قام الباحث بذلك، ليصبح االختبار بعد التحكيم مكوناً مـن     

  .يوضح مواصفات االختبار التحصيلي
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  )4.2 (جدول رقم

  جدول مواصفات االختبار التحصيلي

معرفة   موضوعات المحتوى  م
  )تذكر(

فهم 
الوزن النسبي   المجموع  تطبيق  )استيعاب(

  لكل موضوع

 5.00  2    1  1  اإللكترونيالتعلم   -1
 10.00  4  1  1  2  ةاإللكترونيالمقررات   -2
 10.00  4  1  1  2  التصميم التعليمي ونماذجه  -3
 2.50  1      1  تحليل المحتوى  -4
 12.50  5  2  1  2  األهداف وصياغتها  -5
استراتيجيات تدريس   -6

 10.00  4    3  1  ةاإللكترونيقررات الم

الوسائط المتعددة التعليمية   -7
 10.00  4  1  2  1  ومعايير اختيارها

 17.50  7  2  2  3  اإللكترونيالتقويم في المقرر   -8
 2.50  1      1  السيناريو التعليمي لمقرر الكتروني  -9
 15.00  6  2  1  3  اإللكترونيمكونات المقرر   -10
 5.00  2    1  1  لكترونياإلالتعلم منظومات   -11

  100  40  9  13  18  المجموع

  

  -:تجريب االختبار-و

عينة اسـتطالعية قوامهـا      االختبار على    طبق الباحث ولية  بعد إعداد االختبار بصورته األ    
، وقد أجريـت التجربـة      المستوى الثاني   من طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى      طالبة) 30(

  :فاالستطالعية لالختبار بهد

  .التأكد من صدق االختبار وثباته -
 .األساسيةتحديد الزمن الذي تستغرقه إجابة االختبار عند تطبيقه على عينة البحث  -

  -:سئلة االختبارأتصحيح -ز

 بتـصحيح  قام الباحثبعد أن قامت طالبات العينة االستطالعية باإلجابة عن أسئلة االختبار،        
ة، وبذلك تكون الدرجة التي حـصلت عليهـا الطالبـات       االختبار حيث حددت درجة واحدة لكل فقر      

درجة، باإلضافة إلى ذلك تم حساب عدد تكرارات لإلجابات الخاطئة لكـل            ) 40-0(محصورة بين   
  .فقرة من فقرات االختبار
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  -:تحديد زمن االختبار-ح

الطالبات لالختبار عن طريق متوسط حسابي لزمن تقديم طالبـات          استجابة  تم حساب زمن    
نة االستطالعية فكان زمن متوسط المدة الزمنية التي استغرقها أفراد العينة االستطالعية يساوي             العي

  :دقيقة، وذلك بتطبيق المعادلة التالية) 55(

  
  =زمن إجابة االختبار   طالبةزمن إجابة آخر   + طالبةزمن إجابة أول               

2  

  -:يزيالصعوبة ومعامل التممعامل -ي

م تطبيق االختبار التحصيلي على طالبات العينة االسـتطالعية تـم تحليـل نتـائج        بعد أن ت  
  :سئلة االختبار التحصيلي، وبذلك بهدف التعرف علىأجابات الطالبات على إ

  .معامل الصعوبة لكل سؤال من أسئلة االختبار -
 .ز كل سؤال من أسئلة االختباريمعامل التمي -

                                            -:معامل الصعوبة

 على عـدد الطلبـة الـذين         عن الفقرة  خطأالطلبة الذين أجابوا إجابة     عدد  نسبة  "ويقصد به   
  .أجابوا على الفقرة

  ):170:1998الزيود وعليان، (لتاليةوتحسب بالمعادلة ا

  
  خطأ على الفقرةعدد الذين أجابوا إجابة  

  =معامل الصعوبة 
  عدد الذين حاولوا اإلجابة

  

  

جـدول  وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار،             
  .يوضح معامل الصعوبة كل فقرة من فقرات االختبار) 4.3(رقم 
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  )4.3( رقم جدول

  .معامالت الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار
  معامالت الصعوبة  م  معامالت الصعوبة  م
1  0.27  21  0.48  
2  0.45  22  0.55  
3  0.56  23  0.62  
4  0.29  24  0.55  
5  0.60  25  0.46  
6  0.61  26  0.34  
7  0.55  27  0.29  
8  0.59  28  0.52  
9  0.45  29  0.51  
10  0.38  30  0.42  
11  0.60  31  0.36  
12  0.48  32  0.63  
13  0.56  33  0.33  
14  0.33  34  0.36  
15  0.39  35  0.35  
16  0.48  36  0.54  
17  0.62  37  0.60  
18  0.63  38  0.28  
19  0.61  39  0.59  
20  0.39  40  0.55  

 0.48  معامل الصعوبة الكلي

بمتوسـط  ) 0.63 -0.27(يتضح من الجدول السابق أن معامالت الصعوبة قد تراوحت بين      
ـ              ) 0.48( رره وعليه فإن جميع الفقرات مقبولة حيث كانت في الحد المعقول من الصعوبة حسبما يق

  ).170: 1998الزيود وعليان، (قياس والتقويم المختصون في ال

  -:معامل التمييز

 وقـد تـم     ". الضعاف والطلبة الممتازين   الطلبةقدرة االختبار على التمييز بين      :" ويقصد به   
وقـد   والدنيا ، حيث تم إيجاد عدد الطالبات في الفئة العليا     ،حساب معامل التمييز للعينة االستطالعية    

بات تنازلياً بحسب عالماتهن في االختبار التحصيلي الـذي يقـيس الجانـب             تم ترتيب درجات الطال   
 طالبات كفئـة    8 و ،كفئة عليا  طالبات   8) = 30 ×% 27(من عدد الطالبات    %) 27(المعرفي وأخذ   

  ):171:1998الزيود وعليان، ( حسب المعادلة التاليةوذلك ، دنيا
  الدنياالفئة على نفس الفقرة من  عدد الطلبة المجيبين بشكل صحيح -   على الفقرة من الفئة العليا ح  بشكل صحيالذين أجابواعدد الطلبة 

  إحدى الفئتينمجموع أفراد   =معامل التمييز  
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  وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل التمييـز لكـل فقـرة مـن فقـرات االختبـار،                  
  .ريوضح معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبا) 4.4(جدول رقم 

  )4.4( رقم جدول

  .معامالت التمييز لكل فقرة من فقرات االختباريوضح 
  معامالت التمييز  م  معامالت التمييز  م
1  0.72  21  0.50  
2  0.70  22  0.50  
3  0.26  23  0.55  
4  0.50  24  0.56  
5  0.50  25  0.69  
6  0.55  26  0.70  
7  0.56  27  0.70  
8  0.55  28  0.73  
9  0.50  29  0.75  
10  0.50  30  0.59  
11  0.50  31  0.55  
12  0.50  32  0.55  
13  0.27  33  0.55  
14  0.29  34  0.50  
15  0.55  35  0.50  
16  0.50  36  0.59  
17  0.72  37  0.28  
18  0.71  38  0.71  
19  0.70  39  0.75  
20  0.72  40  0.72  

  0.57  معامل التمييز الكلي

  

بمتوسـط  ) 0.75 -0.26( بـين     قد تراوحت  لتمييزايتضح من الجدول السابق أن معامالت       
ـ  التمييـز وعليه فإن جميع الفقرات مقبولة حيث كانت في الحد المعقول من  ) 0.57( رره  حـسبما يق

  ).2010: عفانة(المختصون في القياس والتقويم 

  -: التحصيليصدق االختبار

  -:صدق المحكمين -أوالً 

ات على السادة المحكمـين   بعرض الصورة المبدئية لالختبار، وجدول المواصفقام الباحـث    
وذلك للتأكد من أن    ) 2(المختصين في مجال تكنولوجيا التعليم والمناهج وطرق التدريس ملحق رقم           

األسئلة صادقة تقيس كل ما وضعت لقياسه، وتغطي جميع األهداف التعليمية، باإلضافة إلى آرائهـم             
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التعليمات وطريقة اإلجابـة،    ومالحظاتهم حول وضوح صياغة األسئلة ودقتها وبساطتها، ووضوح         
 بإجراء جميع التعديالت الالزمة في ضوء التحكيم، حيث تـم           قام الباحث وتحديد زمن اإلجابة، وقد     

فقرات وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عـدد فقـرات االختبـار    ) 12(استبعاد بعض الفقرات وعددها    
  ).6أنظر ملحق رقم . (فقرة) 40(

  -: صدق االتساق الداخلي-ثانياً

"  ودرجة االختبـار الكلـي     األهدافقوة االرتباط بين درجات كل من مستويات        "ويقصد به   
سـتطالعية   االعينـة  الحيث جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار بتطبيق االختبار على  

فراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درحات كل فقرة من فقـرات            أمن خارج   
  ).SPSS (اإلحصائي والدرجة الكلية له وذلك باستخدام البرنامج االختبار

  
  

  )4.5(جدول رقم 
  بالدرجة الكلية لالختباراالختبار معامالت ارتباط درجة كل فقرة من فقرات 

  
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  م
1  0.384  0.05  
2  0.521  0.01  
3  0.473  0.01  
4  0.468  0.01  
5  0.432  0.05  
6  0.791  0.01  
7  0.492  0.01  
8  0.483  0.01  
9  0.526  0.01  

10  0.860  0.01  
11  0.781  0.01  
12  0.721  0.01  
13  0.831  0.01  
14  0.532  0.01  
15  0.821  0.01  
16  0.493  0.01  
17  0.392  0.05  
18  0.792  0.01  
19  0.899  0.01  
20  0.782  0.01  
21  0.824  0.01  
22  0.711  0.01  
23  0.431  0.05  
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  مستوى الداللة  معامل االرتباط  م
24  0.695  0.01  
25  0.521  0.01  
26  0.854  0.01  
27  0.893  0.01  
28  0.861  0.01  
29  0.391  0.05  
30  0.782  0.01  
31  0.819  0.01  
32  0.771  0.01  
33  0.785  0.01  
34  0.781  0.01  
35  0.821  0.01  
36  0.371  0.05  
37  0.877  0.01  
38  0.785  0.01  
39  0.878  0.01  
40  0.791 0.01 

  )0,361 = 0,05(وعند مستوى داللة ) 1-30(ر الجدولية عند درجة حرية *
  )0,463 = 0,01( وعند مستوى داللة )1-30(جدولية عند درجة حرية ر ال*

  

وهـذا  ) 0,05(، )0,01(يتضح أن جميع فقرات االختبار دالة احصائياً عند مستوى داللـة            
 إلى تطبيقه على عينة     يطمئن الباحث تبار يتمتع بدرجة جيدة من االتساق الداخلي، مما         يؤكد أن االخ  

  .الدراسة

  -:ثبات االختبار-ع

يعني الثبات قدرة االختبار على إعطاء النتائج نفسها عند تطبيقه أكثر من مرة وتحـت ذات                
  :عدة طرق كما يلي باحتساب الثبات بقام الباحثوقد . الظروف ويعكس التماسك الداخلي لألداة

  -:طريقة التجزئة النصفية -أوالً

حيث احتسبت درجة النصف األول لكل فقرات االختبار وكذلك درجة النصف الثـاني مـن             
الدرجات وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفيين ثم جرى تعديل الطـول باسـتخدام معادلـة                 

  .سبيرمان براون

تـم  ) 0.904( قبـل التعـديل    ستخدام معادلة بيرسون  االرتباط بين التطبيقين با   وكان معامل   
 براون وكان معامل الثبات بهذه الطريقة يـساوي         –تعديل طول االختبار باستخدام معادلة سبيرمان       

 الى تطبيقه علـى  تطمئن الباحث وهذا يدل على ان االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات   )0.952(
  .عينة الدراسة
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  )4.6(جدول رقم  

  بعاد االختبار التحصيليأ معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من يوضح
  

  الثبات بعد التعديل  االرتباط قبل التعديل  عدد الفقرات  االبعاد

  0.871  *0.823  18  تذكر
  0.792  *0.762  13  فهم

  0.734  *0.713  9  تطبيق
  0.871  *0.762  40  المجموع

  )0.01(دالة عند مستوى * 
  .امل جتمان للفقرات الفرديةوقد تم استخدام مع* 

يتضح من الجدول السابق ان معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية بعد التعديل جميعهـا          
ن االختبار يتمتع بدرجة عاليـة      أ وهذا يدل على     ،)0.871(ن معامل الثبات الكلي     أو) 0.734( فوق

  .لى تطبيقه على عينة الدراسةإ تطمئن الباحثمن الثبات 

مواصفات اختبار التحصيل المعرفـي لقيـاس        )4.6(جدول رقم   ى ما سبق يوضح     بناء عل 
  .ة القائمة على الويباإللكترونيالجانب المعرفي لمهارات تصميم المقررات 

  

  -:بطاقة تقييم منتج-ب

ة اإللكترونيلقياس الجانب األدائي لمهارات تصميم المقررات     وذلك    منتج تقييمإعداد بطاقة   
   -:لوجيا التعليم بجامعة األقصىتكنولدى طالبات 

 منتج لقياس أداء عينة الدراسـة للمهـارات   بطاقة تقييم أعد الباحثفي ضوء أهداف البحث    
التي تضمنها البرنامج المقترح لتحديد مدى تمكن طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعـة األقـصى مـن      

  : بالخطوات التاليةةبطاقة المالحظ، وقد مر إعداد اإللكترونيمقرر ال مهارات تصميم

  -:تحديد الهدف العام من البطاقة-أ

طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى     (قياس أداء عينة الدراسة     لتقييم منتج    تهدف بطاقة   
  .ة التي تضمنها البرنامج المقترحاإللكترونيلمهارات تصميم المقررات ) المستوى الثالث
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  -:تقييم منتجبطاقة تحديد محتوى -ب

ة الرئيسة إلى عدد من     اإللكترونيتم تحديد محتوى البطاقة بتحليل مهارات تصميم المقررات           
المهارات الفرعية المكونة لها وترتيبها في صورة عبارات سلوكية يمكن مالحظتها من خـالل أداء               

  :، أن عند إعداد بطاقةحرص الباحثأفراد عينة الدراسة، وقد 

  .قاً لهدف إجرائي تم تحديده مسبقاًتقيس كل عبارة سلوكاً محدداً وف -1
 .تشتمل كل عبارة على هدف سلوكي واحد -2

 .تكون العبارات واضحة ودقيقة لغوياً وعلمياً وفنياً -3

 .تبدأ العبارات بفعل سلوكي في زمن المضارع -4

  -:تحديد أسلوب المالحظة-ج

كونة له والتي يـتم      الطريقة التحليلية التي تقوم على تجزئة العمل إلى المهام الم          اتبع الباحث   
  .تأديتها بتسلسل متتابع لتحقق الهدف النهائي

) طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى     ( لتقييم منتج  وبالتالي مالحظة أداء عينة الدراسة      
بعـد تطبيـق البرنـامج المقتـرح، وقـد          و  قبل ة عبر الويب  اإللكترونيلمهارات تصميم المقررات    

  .رات وطرق تدريسها وأهميتها وتقويمها في اإلطار النظري للدراسةاستعرض الباحث تعريف المها

  -: منتجبطاقة تقييماد الصورة المبدئية لإعد-د

وما يتفرع عنها   تم إعداد الصورة المبدئية لبطاقة تقييم منتج وذلك بتحديد المهارات الرئيسة              
ت مـن أجـل تقـدير أداء         ثالثة مستويا  حدد الباحث لقد  و ،)3 أنظر ملحق رقم  (.من مهارات فرعية  

بدرجة قليلة، بدرجـة  (وهذه المستويات هي    ) أفراد العينة (طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى      
أمام مستوى المهارة، وكما تم تحديد      ) ×(حيث يقوم المالحظ بوضع عالمة      ) متوسطة، بدرجة كبيرة  

  :تقدير الكمي لبطاقة تقييم منتجيبين ال) 4.7(جدول رقم . تقدير لكل مستوى من مستويات األداء

  )4.7(جدول رقم 

  لبطاقة تقييم منتج يبين التقدير الكمي 
  بدرجة كبيرة  بدرجة متوسطة  بدرجة قليلة  مستوى األداء
  3  2  1  التقدير الكمي

ويتم حساب المجموع الكلي للدرجات التي تحصل عليها الطالبة وبالتالي قياس أدائها والحكم               
  .ا المهاريعلى مستوى أدائه
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  -:بطاقة تقييم منتج ضبط -و

عرضـها  ) 3أنظر ملحق رقم    ( بطاقة تقييم منتج في صورتها المبدئية        صمم الباحث بعد أن     
 ومنـاهج وطـرق   اإللكترونـي على السادة المحكمين والخبراء في مجال التكنولوجيا التعليم والتعلم  

  )2أنظر ملحق رقم : (التدريس وذلك بهدف التأكد مما يلي

  .مالئمة البيانات والتعليمات وكفايتها -
 .تسلسل المهارات وترتيبها -

 .سالمة الصياغة اإلجرائية لعناصر البطاقة -

 .وضوح العبارات التي تصف األداء -

 .سالمة التقدير الكمي -

 .إمكانية قياس األداء -

 .الحكم على مدى ارتباط المهارات بالمحتوى -

رات وإجراء بعض التعديالت على البطاقـة       وقد رأى السادة المحكمون حذف عدد من العبا       
  . بعين االعتبار عند وضعه لبطاقة تقييم منتج في صورتها النهائيةأخذها الباحثوالتي 

  -: تقييم منتجبطاقةصدق 

تم عرضها في صورتها األولية على مجموعة مـن   بطاقة تقييم المنتج التي   للتأكد من صدق  
) 20( بطاقة تقييم منتج     تم تعديل البطاقة ليصبح عدد فقرات     المحكمين المختصين، وبناء على آرائهم      

  )4ملحق رقم أنظر ( . لالستخدام بطاقة تقييم منتج في صيغتها النهائية جاهزةفقرة، حتى خرجت

  -:االتساق الداخليصدق 

العينـة  بتطبيقهـا علـى     بطاقـة تقيـيم المنـتج       جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي ل      
ات تكنولوجيا التعليم، وذلك بحساب معامالت ارتباط كل فقـرة مـن فقـرات               من طالب  االستطالعية

  :يوضح ذلك) 4.8(جدول رقم والبطاقة مع الدرجة الكلية لها 
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  )4.8( جدول رقم

  مع المجموع الكلي لها بطاقة تقييم منتج معامالت ارتباط كل من بنود
  الداللةمستوى   معامل االرتباط  الرقم

  0.01 عند دالة 0.481  -1
 0.01 عند دالة 0.492  -2
 0.01 عند دالة 0.473  -3
 0.01 عند دالة 0.521  -4
 0.01 عند دالة 0.552  -5
 0.01دالة عند  0.499  -6
 0.01دالة عند  0.521  -7
 0.01دالة عند  0.631  -8
 0.05دالة عند  0.388  -9

 0.01دالة عند  0.510  -10
 0.01دالة عند  0.530  -11
 0.01دالة عند  0.481  -12
 0.01دالة عند  0.498  -13
 0.01دالة عند  0.501  -14
 0.01دالة عند  0.521  -15
 0.01دالة عند  0.621  -16
  0.01دالة عند  0.635  -17
  0.01دالة عند  0.621  -18
  0.01دالة عند  0.531  -19
  0.01دالة عند  0.661  -20

  )0,361 = 0,05(وى داللة وعند مست) 1-30(ر الجدولية عند درجة حرية *
  )0,463 = 0,01( وعند مستوى داللة )1-30(ر الجدولية عند درجة حرية *

يتضح من الجدول السابق أن جميع فقرات بطاقة تقييم المنتج دالة احصائيا عنـد مـستوى                
  وهذا يؤكد أن بطاقة تقييم منتج تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي) 0.05(و) 0.01(داللة 

  -:بطاقة تقييم منتجبات ث

ـ تم حساب ثبات بطاقة تقييم منتج المتعلقة باألداء المهاري لتصميم المقـررات                ة اإللكتروني
ثـم  .  من أفراد العينة االستطالعية في أثناء قياس األداء المهارات         طالبة) 30(عبر الويب بمالحظة    

  .معامل الثبات للبطاقة بحساب ثبات البطاقة بطريقة التجزئة النصفية وكان قام الباحث
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 استخدم طريقة اتفاق المالحظين حيث قام الباحث بعملية المالحظة وزميـل            كما أن الباحث    
 أفراد المجتمع األصـلي   له كمالحظ ثاني بتطبيق بطاقة تقييم منتج بصورة مبدئية على بعض   )3(آخر

طاقة التقيـيم تـم      من خارج عينة البحث، وبعد أن رصدت الدرجات في ب          نوجميعه) 30 (نوعدده
معالجة النتائج وذلك من خالل حساب مدى االتفاق واالختالف بين الباحث وزميله باستخدام معادلة               

  :، كما يليCooperكوبر 

  
  عدد مرات االتفاق

   = معامل الثبات
  عدد مرات عدم االتفاق+ عدد مرات االتفاق 

 ×100  
  

وهـي  %) 85(لتقييم، أن نسبة االتفـاق هـي   وكانت نتائج هذه المعادلة لقياس ثبات بطاقة ا      
  .ةاإللكترونينسبة مرتفعة وبهذا يمكن التأكيد على ثبات بطاقة تقييم منتج تصميم المقررات 

  

  -:الدراسة إجراءات -سادساً

 في هذه المرحلة بتجريب وتطبيق البرنامج المتقرح على عينة البحث، طالبـات             قام الباحث   
ة التربية بجامعة األقصى، وذلك للتأكد من فاعلية البرنامج المقترح، وقـد            تكنولوجيا التعليم بكلي  قسم  

 وقد تم   2013 مايو 26االحد الموافق   يوم   وانتهت   2013 أبريل   28بدأت التجربة يوم األحد الموافق      
  )12، 9أنظر مالحق رقم  (:إتباع اإلجراءات التالية

  

  -:الحصول على الموافقات-1

ئيس قسم تكنولوجيا التعليم، على القيام بتجربة البحـث علـى            على موافقة ر   حصل الباحث   
طالبات قسم تكنولوجيا التعليم بالكلية، وكذلك استخدام أحد مختبرات الكمبيـوتر المجهـزة بالكليـة،       

، ومن ثـم    )عينة البحث (وذلك بما بتناسب مع الجدول الدراسي للمختبر والجدول الدراسي للطالبات           
  ).1 ملحق رقمأنظر () أفراد العينة(ة لتطبيق التجربة على الطالبات حصل الباحث على الموافق

  -:تجهيز وتحديد مكان التجربة-2

 بتجهيز مكان التجربة بتهيئة إعدادات االنترنت وملحقاته على أجهزة الكمبيـوتر            قام الباحث   
ياً لتحديد األوقات   بالمختبر، والتأكد من أن جميع األجهزة تعمل بكفاءة وفاعلية، وكما أعد جدوالً زمن            

                                                
 .صالح أحمد موسى عبد العال، ماجستیر مناھج وطرق تدریس تكنولوجیا التعلیم، مدرس بمدارس وزارة التربیة والتعلیم بغزة.أ) 3(
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المخصصة للطالبات للحضور إلى المختبر، حيث أن جدول المختبر مزدحم بالمحاضرات وبالتـالي             
  .يكون المختبر جاهز بالمتطلبات والتجهيزات الالزمة لتنفيذ وتطبيق البرنامج المقترح

  -:تهيئة الطالبات للتجربة-3

تعريف الطالبات بالهـدف مـن التجربـة     في جلسة تهميديه قبل إجراء التجربة ب قام الباحث   
  .والمطلوب منهن االلتزام بالحضور وأهمية األنشطة المرافقة

  -:اختيار عينة الدراسة-4

 عينة الدراسة بطريقة قصدية، وكانت العينة هي طالبات تكنولوجيـا التعلـيم             اختار الباحث   
صعوبة في اختيار العينة مـن     طالبة وجدير بالذكر أن الباحث واجه       ) 28(المستوى الثالث وعددهن    

طلبة تكنولوجيا التعليم، حيث كان طالباً واحداً مستوى رابع تخصص تكنولوجيا التعليم في الجامعـة             
اإلسالمية، وخمس طالبات أيضاً تكنولوجيا التعليم في الجامعة اإلسالمية، ولم يجد الباحـث عينـة               

 الطالبات حيـث أن دفعـات تكنولوجيـا         الدراسة إال في جامعة األقصى، وكانت جميع أفرادها من        
التعليم في الجامعة هي دفعتان دفعة سنة ثالثة وهي التي وقع عليها االختيار، ودفعة أخرى أيضاً من                

  .الطالبات وهي سنة ثانية

  -:اإلعداد للتجربة-5

  : قبل تطبيق البرنامج المقترح باإلجراءات التاليةقام الباحث

الالزمـة لتنفيـذ تجربـة    ) كتاب تسهيل مهمـة  (ة  الحصول على التسهيالت اإلداري     -أ 
  .البحث

وطبعة ورقية من أجل توفير     ) CD(نسخ البرنامج المقترح على إسطوانات مدمجة        -ب  
  .نسخة ورقية والكترونية من البرنامج المقترح لكل طالبة

  -):تحصيلي، بطاقة تقييم المنتجاختبار (ات الدراسة التطبيق القبلي ألدو-6

يق اختبار معرفي لقياس الجانـب المعرفـي للمهـارات تـضمن             بتطب قام الباحث   -أ 
ة على عينة الدراسة من خالل توزيع نسخة ورقية من االختبار           اإللكترونيالمقررات  

  .على كل طالبة، ثم قام الباحث بتجميع االختبار وقام بتصحيحه ورصد درجاتهن 

الدراسة وذلـك مـن    األداء المهاري على أفراد عينة بطاقة تقييم منتج طبق الباحث  -ب  
خالل إمداد كل طالبة بكتاب التكنولوجيا للصف التاسع وطلب منهن تقسيم المحتوى            
إلى أجزاء مترابطة وصياغة مقدمة، سؤال اختيار من متعـدد، صـواب وخطـأ،              
وسؤال مزاوجة، ونشاط لهذا المحتوى، ثم قام الباحث بتجميع األوراق التي مألتهـا          
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كنولوجيا التعليم للصف التاسع بنـاء علـى مـا هـو     الطالبات من المحتوى كتاب ت 
 بطاقة تقييم منتج   درجاتهن في    ورصد الباحث  وبعد جمعها . قمطلوب منهن كما سب   

 .األداء المهاري لعينة الدراسة

 بالتأكد من تجانس العينة قبل بدء البرنامج المقترح من خـالل االختبـارات   قام الباحث ولقد  
  .ختبار وبطاقة تقييم منتج اإلحصائية الخاصة بكل من اال

  -:تطبيق البرنامج-7

 بتطبيق البرنامج المقترح على عينة الدراسـة  قام الباحثلإلجابة عن السؤال الرئيس للبحث      
وفقاً للمخطـط الزمنـي المعلـن       ) عينة الدراسة (من طالبات قسم تكنولوجيا التعليم المستوى الثالث        

 عنـد تطبيـق     اتبع الباحث ظهراً وقد   ) 12:00(اً وحتى   صباح) 9:00(بواقع أربعة أيام من الساعة      
  )12أنظر ملحق رقم  (:البرنامج اإلجراءات اآلتية

حيث وزع عليهن نسخة مطبوعة من البرنـامج        ) أفراد العينة (اجتمع الباحث بالطالبات      -أ 
  .المقترح

قاء من لقـاءات    عرض الباحث األهداف التي يجب أن يحققها الطالبات ومبررات كل ل            -ب  
 .نامج التدريبي المقترحالبر

قام الباحث بشرح وتطبيق محتوى البرنامج المقترح في كل لقاء من اللقاءات األربعـة                -ج 
 . والرد على استفسارات الطالبات المقترحللبرنامج التدريبي

أرشد الباحث عينة الدراسة إلى األنشطة والتدريبات الموجودة عقب كل لقاء من لقاءات               -د 
 . إرسالها إلى الباحثالبرنامج وضرورة إعادة

قديمه في  مكونات المشروع المصغر لتصميم مقرر إلكتروني والذي سيتم ت        حدد الباحث     -ه 
 .ختام البرنامج التدريبي المقترح

  -:)تحصيلي، بطاقة تقييم المنتجاختبار  (تطبيق أدوات الدراسة بعدياً-8

  :قام الباحث بتطبيق أدوات الدراسة بعدياً متبعاً الخطوات التالية

جمع المشاريع المصغرة من الطالبات بعد انتهاء البرنامج والذي شمل جميع الجوانـب                -أ 
  .المهارية التي يقدمها البرنامج التدريبي

لكترونـي يـشمل جميـع      إتقييم المهارات األدائية في تصميم مشروع مصغر لمقـرر            -ب  
 .العناصر الواردة في البرنامج المقترح

ة بناء علـى  بطاقـة تقيـيم       اإللكترونيالمقررات  رصد درجات األداء المهاري لتصميم        -ج 
 ).أفراد العينة(المنتج المعدة لقياس األداء المهاري لطالبات تكنولوجيا التعليم 
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  -:الطرق واألساليب اإلحصائية

 حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة       متمت المعالجات اإلحصائية للبيانات باستخدا      
)SPSS (البحث وبالتالي تم استخدام األساليب اإلحصائية التاليةالختبار صحة فروض :  

  )النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، االنحراف المعياري(أساليب اإلحصاء الوصفي  -1

فـي حالـة    النصفية للتجزئة ونابر سبيرمان ارتباط معامل استخدام تم الثبات معامل إليجاد-2
  . في حالة عدم تساوي نصفي االختبارالنصفية ئةللتجز جتمان ، ومعادلةتساوي نصفي االختبار

 في اختبار الفرضـية الثالثـة   مرتبطتين لعينتين الالبارمتري  ويلكوكسون,Wilcoxonاختبار -3
  .والرابعة

  .للتأكد من أن الفروق الحادثة ذات تأثير وأنها لم تأتي نتيجة الصدفةحجم التأثير -4
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  الخامس الفصل

  
  شتهاومناق الدراسة نتائج
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  الخامس الفصل

 ومناقشتها الدراسة نتائج

 أجريـت  التي اإلحصائية المعالجات على بناء الباحث إليها توصل التي النتائج الفصل هذا يعرض
   بإعـدادها  الباحـث  قـام  التـي  الدراسـة  أدوات خـالل  من بيانات من وتحليله جمعه تم ما على
  .التحصيلي االختبارو ، بطاقة تقييم منتج :وهي

  -: اإلجابة عن السؤال األول-أوالً

ة عبر الويب الواجب اإللكترونيما مهارات تصميم المقررات  :ونصه األول السؤال عن اإلجابة
  توافرها لدى طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى؟

 حول السابقة دراساتوال التربوي، األدب إلى بالرجوع الباحث قام السؤال هذا عن ولإلجابة
قـام   ثم ومن ،ةاإللكترونيتصميم المقررات ل أولية قائمة على فحصل ،ةاإللكترونيتصميم المقررات 

فـي   والتعليم التربية ووزارة الجامعات في المتخصصين من مجموعة على بعرضها وذلك بتحكيمها
ـ  ليخرج ،ةاإللكترونيتصميم المقررات  مهارات وتدريس تدريب مجال  بالمهـارات  نهائيـة  ةبقائم

ـ  )9 (رقم  والملحقلدى طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصىتوافرها  الواجب ارات يوضح المه
  .الرئيسة والفرعية بشكل مفصل

  
   -: اإلجابة عن السؤال الثاني-ثانياً

ما البرنامج المقترح الذي ينمي مهارات تصميم المقررات  :ونصه الثاني السؤال عن اإلجابة
  ة عبر الويب لدى طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى؟إللكترونيا

 التـصميم  نمـوذج  علـى  قـائم  تدريبي برنامج ببناء الباحث السؤال قام هذا عن ولإلجابة
 والمجربة، المعروفة التعليمي التصميم نماذج أحد باستخدام ببناء البرنامج الباحث قام وقد التعليمي،

 .المقترح البرنامج يوضح (9) رقم والملحق) ADDIE(لتصميم التعليمي النموذج العام ل وهو
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  -: اإلجابة عن السؤال الثالث-ثالثاً
  هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد        :ونـصه  الثالـث  الـسؤال  عـن  اإلجابة
 بين درجات الطالبات في التحصيل قبل تطبيق البرنامج التدريبي ودرجـاتهم          )α 0.05≤ ( مستوى

 لتطبيق؟بعد ا

 والذي الدراسة فروض من األول الفرض صحة من بالتحقق الباحث قام السؤال هذا عن ولإلجابة
   بين درجات الطالبـات  )α) ≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   :على نص

 .في التحصيل قبل تطبيق البرنامج التدريبي ودرجاتهم بعد التطبيق

 Wilcoxon,T الالبارمتري ويلكوكسون اختبار الباحث استخدم رضالف هذا صحة من وللتحقق
  :1998 : 172) عفانة، (صغير حجم ذات ومتساويتين مرتبطتين لعينتين

 نتائج يوضح جدول يلي وفيما الحسابية، المتوسطات بين الفروق هذه داللة على للتعرف
 .والبعدي القبلي القياسين في "Z" وقيمة والبعدي القبلي القياسين في الطالبات درجات بين الفروق

 
  )5.1( رقم جدول

  التطبيق القبلي والبعدي لالختبار بين الفروقبيان ل الالبارامتري ويلكوكسون اختبار نتائج
 

  Zقيمة  العدد التطبيق أبعاد االختبار
مستوى 
 الداللة

  حجم التأثير مربع ايتا

 28 قبلي
 التذكر

 28 بعدي
  كبير 0.64 0.01  2.646

 28 قبلي
 الفهم

 28 بعدي
  كبير 0.77 0.01  3.656

 28 قبلي
 التطبيق

 28 بعدي
  كبير 0.66 0.01  2.758

 28 قبلي
 االختبار الكلي

 28 بعدي
  كبير 0.70 0.01  3.125

 
 قيمة (Z) الحرجة عند (0.05 ) داللة مستوى = 1.96
 قيمة (Z الحرجة) عند (0.01 ) داللة مستوى =2.58



 166

   مـستوى  عنـد  إحـصائيا  دالـة   المحـسوبة  "Z"قيمـة  أن )5.1( رقم جدول منيتضح 
 وجـود  على يدل وهذا ، المقترح البرنامج تطبيق وبعد قبل االختبار أبعاد  في)α 0.01 ≤ (ة دالل

  .البعدي التطبيق لصالح الكلية والدرجة االختبار أبعاد في إحصائية داللة ذات فروق

 يؤكد وهذا كبير، البرنامج تأثير حجم أن "تربيع إيتا" قيم ومن )5.1( رقم جدولويتضح من 
  .التجريبية العينة أفراد لدىاالختبار  أبعاد في واضحا تحسنًا أظهر المطبق المقترح البرنامج أن

ال توجد فـروق ذات   :على نص الذي الفرض صحة عدم من تحقق قد الباحث يكون وبهذا
 بين درجات الطالبات في التحصيل قبل تطبيق البرنامج         )α) ≥ 0.05داللة إحصائية عند مستوى       

  .وقبول الفرض البديل الصفري الفرض رفض يتم وعليه ،التدريبي ودرجاتهم بعد التطبيق

  -:يلي بما السابقة النتيجة الباحث ويفسر

 .البرنامج وحسب التسلسل المنطقيحسن تصميم  -1
 وهـو  والتـدريب،  التعليم برامج تصميم مجال في والفعالة المختبرة النماذج من نموذج استخدام -2

 .)ADDIE(نموذج تصميم التعليم العام 
 لمكونـات  التدريبيـة  األهـداف  مـع  يتناسب بشكل التدريبي بالبرنامج المرتبطة الوسائل إعداد -3

 .البرنامج
 .حداثة المجال وشدة اهتمام الكليات كونه من صميم تخصصهن -4
 

  -:من كل دراسة مع النتيجة هذه وتتفق

والعمرانــي ، )2007( وعقـل ) 2007( واحمـد ، )2009( ابـراهيم و ،)2012( عثمـان 
وخيـري  ) 2012(مبـروك    و )2011( العباسي و ،)2012(  والغول ،)2009( عاشورو ،)2009(
، وبـدران   )2011(وعـويس   ) 2010(والعباسـي   ) 2008(هدايـة   ، و )2011(ومحمد  ) 2011(
، وزيـن  )2012(، وعبد العاطي )2009( المولى عبدو، وعبد العاطي )2008(، ويوسف  )2010(

عبـد العـاطي   و، )2005(، والجـرف،  )2007(أحمـد  (، و)2011(، وأبو خطوة )2010(الدين  
 تنمية في اتفقت أنها حيث، )2013(الغندور ، و)2009(، والعمري )2009(، والعمراني )2007(

  . الدراسة عينة لديالتصميم  مهارات في الجانب المعرفي
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 -:ونصه الرابع السؤال عن جابةاإل

 بين درجـات الطالبـات فـي    )α 0.05≤ (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          
  التطبيق؟ بعد ودرجاتهم التدريبي البرنامج تطبيق قبلمهارات التصميم 

 فـروض  مـن  الثـاني  الفرض صحة من بالتحقق الباحث قام السؤال هذا عن ولإلجابة
 بـين  )α) ≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى    :على نص والذي الدراسة

  .التطبيق بعد درجاتهم و التدريبي البرنامج تطبيق قبلدرجات الطالبات في مهارات التصميم 
  

 الالبـارمتري  ويلكوكـسون  اختبـار  الباحـث  اسـتخدم  الفرض هذا صحة من وللتحقق

Wilcoxon,T 1998 : 172)عفانة، (صغير حجم تذا ومتساويتين مرتبطتين لعينتين:  

 نتائج الفروق يوضح جدول يلي وفيما الحسابية، المتوسطات بين الفروق هذه داللة على للتعرف    
  )5.2( رقم جدوللنتائج كما يوضحها وكانت ا  والبعدي في بطاقة المالحظةالتطبيق القبلي بين

  
  )5.2( رقم جدول

التطبيق القبلي والبعدي في مهارات  بين الفروقبيان ل الالبارامتري ويلكوكسون اختبار نتائج
  التصميم لبطاقة المالحظة

 

تقييم أبعاد بطاقة 
 المنتج

  حجم التأثير مربع ايتا مستوى الداللة  Zقيمة  العدد التطبيق

 28 قبلي
 التصميم

 28 بعدي
  كبير 0.80 0.01  3.95

 28 قبلي
 التحليل

 28 بعدي
  كبير 0.80 0.01  3.93

 28 قبلي
 كتابة السيناريو

 28 بعدي
  كبير 0.80 0.01  3.94

 28 قبلي
 الدرجة الكلية

 28 بعدي
  كبير 0.80 0.01  3.94

 قيمة (Z) الحرجة عند (0.05 ) داللة مستوى = 1.96
 قيمة (Z الحرجة) عند (0.01 ) داللة مستوى =2.58
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   مـستوى  عنـد  إحـصائياً  دالـة  بةالمحـسو "Z"  قيمـة  أن )5.2( رقم جدول منيتضح 
 علـى  يدل وهذا ، المقترح البرنامج تطبيق وبعد قبلبطاقة المالحظة  أبعاد في) α 0.01 ≤ ( ةدالل

  .البعدي التطبيق لصالح الكلية والدرجة بطاقة المالحظة أبعاد في إحصائية داللة ذات فروق وجود
 يؤكد وهذا كبير، البرنامج تأثير محج أن "تربيع إيتا" قيم ومن )5.2( رقم جدولويتضح من 

 العينـة  أفـراد  لـدى  بطاقة المالحظـة  أبعاد في واضحا تحسنًا أظهر المطبق المقترح البرنامج أن
  .التجريبية

  -:على نص الذي الفرض صحة عدم من تحقق قد الباحث يكون وبهذا

ـ    )α) ≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          ات فـي    بين درجات الطالب
 الفرض رفض يتم  وعليه.التطبيق بعد نودرجاته التدريبي البرنامج تطبيق قبلمهارات التصميم 

  .البديل وقبول الفرض الصفري

  -:اإلجابة على السؤال الخامس ونصه

ة عبر الويـب    اإللكترونيفي تنمية مهارات تصميم المقررات      ما فاعلية البرنامج المقترح       
  عليم بجامعة األقصى؟تكنولوجيا التلدى طالبات 

ولإلجابة على هذا السؤال استخدم الباحث نسبة الكسب المعدل، وذلك للتأكـد مـن فاعليـة                
عفانـة،  (والمعادلة المستخدمة هي معادلة بالك لحساب فاعلية البرنامج المقتـرح           نامج المقترح   البر

2011 :31(  
   المتوسط القبلي–لبعدي المتوسط ا   المتوسط القبلي–المتوسط البعدي 

  =معامل بالك 
   المتوسط القبلي–النهاية العظمى 

+  
  النهاية العظمى

التـي تحققـت بواسـطة االختبـار        وعند تطبيق المعادلة وجد أن نسبة الكـسب المعـدل             
  )1.376= (تقييم المنتج  ، بينما نسبة الكسب المعدل التي تحققت بواسطة بطاقة)1.301=(

التي ) 1.2(ا أكبر من النسبة     منجد أنه ) 1.376( و ،)1.301 (تين السابق تينإلى النسب وبالنظر    
  .يوضح ذلك) 5.3(حددها بالك، وهذا يدل ويؤكد على فاعلية البرنامج المقترح والجدول رقم 

  )5.3 ( رقمجدول
   منتج األداء المهاريبطاقة تقييمعلى االختبار و قيم الكسب لبالك المعدل للطالبات يوضح 

  "نسبة بالك  المتوسط البعدي  المتوسط القبلي  النهاية العظمى  اتعدد الفقر  األداة
  1.301  35  17  40  40  االختبار المعرفي

بطاقة تقييم منـتج    
  1.376  52  18  60  20  األداء المهاري
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) 1.308 – 1.319 (بين تراوحت لبالك المعدل الكسب نسبة أن )5.3(جدول رقم  من يتبين
 في التدريبي البرنامج فاعلية على يدلل مما ،(1.2)المحدد عليةالفا محك من أعلى جميعها نسب وهي

  .لمهارات التصميم التعليمي لدى طالبات التكنولوجيا المهاري األداء تنمية

  تفسير النتائج 

فـي  ) α≥ 0.05(تشير النتائج إلى وجود فروق ذات داللة احصائية عند مـستوى داللـة                
 كتابـة   – تصميم   –تحليل  (ة  اإللكترونيات تصميم المقررات    اكتساب طالبات تكنولوجيا التعليم لمهار    

  ).السيناريو التعليمي

  -:ويرجع الباحث ذلك لألسباب التالية

 وأهميتـه ة نظراً لحداثة هذا الموضوع      اإللكترونيتصميم المقررات   باهتمام الطالبات الكبير     -1
ة عند  اإللكترونيج المقررات   في العملية التعليمية، كما أن الخطوة التالية بالنسبة لهن هي إنتا          

 فـي   اإللكترونيدخولهن إلى سوق العمل مستقبالً كما أن الطالبات سيقدم لهن مساق التعلم             
 .الفصل القادم وهو مرتبط إلى حد كبير بالبرنامج المقترح

ة لمـا لهـا     اإللكترونياهتمام طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األـقصى بتصميم المقررات          -2
 .ر في القيام بالتدريس بصورة جديدة طبقاً للتغيرات التكنولوجية المتسارعةمن دور كبي

ة وبالتالي كان هناك فـروق قبـل تطبيـق          اإللكترونيقلة خبرة الطالبات بتصميم المقررات       -3
 .البرنامج وبعده على مستوى أدائهن المهاري

تكنولوجيا التعليم مثل   الحالية في تنمية المهارات لدى مختصي التربية و        وتتفق نتائج الدراسة  
ــدوي  ــة ب ــداوي )2004(دراس ــاطي )2005(، وهن ــد الع ــد)2006(، وعب ، )2007( ، وعاب

، وفهمـي   )2008(، وهدايـة    )2008(، وشـبار    )2008(، وبدوي   )2007(عقل  و،  )2007(ورمود
 ، والفقـي  )2009(، والعجرمـي    )2009(، وعاشور   )2009(توني  و،  )2009(إبراهيم  ، و )2008(
، )2010(، وخلـف اهللا     )2010(، وحـسن    )2010(، والزقـار    )2010( الوهـاب    ، وعبد )2009(
، ويوسـف وسـالم     )2011(فـر   م، وك )2011(بـدوي   و،  )2011(، والعباسي   )2010( سيالعباو
  ).2013(، والغندور )2011(، ودحالن )2011(
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  -:التوصيات

  -:في ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث التوصيات التالية
لتنميـة  لمقترح على طالب كليات التربية ومختصي تكنولوجيـا التعلـيم        البرنامج ا  تطبيق -1

  .ة لديهم اإللكترونيمهارات تصميم المقررات 
ج التدريبيـة والمقـررات   مفي تصميم البرا) ADDIE(نموذج تصميم التعليم العام تطبيق   -2

  .ة اإللكتروني
  .لكترونية إالسعي لتحويل المقررات التعليمية الى مقررات  -3
ة ودورها فـي تحقيـق      اإللكتروني  والمقررات    اإللكترونيالتعلم   بأهميةاالكاديميين  تثقيف   -4

  . التعلم الفعال 
ـ  والتصميم المقـررات     اإللكترونياستحداث مساقات تسمى التعلم      -5 للتعـرف  ة    اإللكتروني

   بكفاءةاإللكترونيوالتعامل مع مستحدثات التعلم 
ـ ليف وتطوير وإدارة المقـررات     تأعقد دورات تدريبية لتنمية مهارات انتاج و       -6 ة اإللكتروني

  .علمين والموجهين في مؤسسات التربية والتعليمملكل من طلبة الجامعات وال
تكليف طلبة تكنولوجيا التعليم بتقديم مشاريع تخرج عملية وعالية الجودة في تصميم مقرر              -7

  .دراسي من المنهاج الفلسطيني 
المدارس والبدء بالمـدارس الثانويـة       لويب في تأسيس منظومة تعلم الكتروني قائم على ا       -8

  .كمرحلة الوى ثم االنتقال الى االساسية العليا ثم االنتقال الى المرحلة الدنيا 
لكترونية لتدريب المعلمين علـى جميـع المـستحدثات التكنولوجيـة           إانشاء شبكة تدريب     -9

  .والتربوية واالتجاهات الحديثة في التعليم 
 في الجامعات بهدف اعداد متخصصين اكفـاء فـي          إللكترونيااستحداث تخصص التعلم     -10

   .ةاإللكتروني والمقررات اإللكتروني التعلم وتطوير وإدارة وإنتاجمجال تصميم 
تـصميم   نترنت مع مؤسسات التربية والتعليم في     شركات االتصاالت واإل  اون  عر وت ااستثم -11

 .ةاإللكتروني المقررات وإدارةنشر و  وإنتاج
 facebook مثـل فـيس بـوك     social networksات االجتماعيـة اسـتخدام الـشبك   -12

 لتدريب وتنمية مهـارات الطلبـة       ةاإللكتروني المقررات   وإنتاج في تصميم    twiterوتويتر
 .ومختصي التربية والتعليم  على حد سواء

 وإنتاج ونـشر وإدارة     االستفادة من المنظومات المفتوحة المصدر مثل موودل في تصميم         -13
  . وتقديمها للمتعلمينةلكترونياإلالمقررات 
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  -:لمقترحاتا

 : البحوث التاليةإجراء والدراسات السابقة  ونتائجهايقترح الباحث في ضوء الدراسة الحالية

  .  ة لدى أساتذة كليات التربيةاإللكترونيالمقررات  تصميم تنمية مهارات -1

المادية والعلميـة    المؤسسات التعليمية الفلسطينية  للمستلزمات       تمدى احتياجا دراسة   -2

  .  فلسطينيةاإللكتروني منظومة تعلم إلنشاء

المتضمنة في المناهج الفلـسطينية     والقيم   المهارات المفاهيم و   النقال في تنمية   ثر التعلم أ -3

 .لدى الطلبة 

 . والتكنولوجياثرها في تعليم مادة العلومأتصميم مختبرات افتراضية والتعرف على  -4

 ثره في تدريس مادة التاريخأ والتعرف على تصميم متحف تعليمي افتراضي -5

 . على التحصيل والتفكير والدافعية واالتجاه نحو التعليمportfiloثر حقائب االنجاز أ -6

 فـي تعلـيم مـادتي  الجغرافيـا     google aerthثر توظيف خدمات جوجل ايرث أ -7

 .والتاريخ
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  المراجــــــع
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  : المراجع العربية-أوالً

 اإللكترونـي الـتعلم   تصميم برنامج قائم على تكنولوجيا      ) 2007(براهيم، نهى إبراهيم    إ -1
رسـالة ماجـستير غيـر      لتنمية مهارات اللغة اإلنجليوية لألغراض الخاصة،       

 .كلية البنات، جامعة عين شمس: ، القاهرةمنشورة

ة مهارات  فاعلية برنامج قائم على االنترنت في تنمي      ) 2009(، عالء محمد عمر     إبراهيم -2
رسالة ماجستير  ة لدى أخصائيي تكنولوجيا التعليم،      اإللكترونيتصميم المقررات   

 .، جامعة المنوفيةغير منشورة

فعالية تكنولوجيا التعليم بمساعدة الكمبيوتر على كفايات       ). 2001. ( شحاتة غادة،إبراهيم   -3
ـ     التعليميالطالبة المعلمة فى تطبيق خطوات التصميم        . تعلم   وعالقتها بـنمط ال

    .، كلية البنات، جامعة عين شمس  غير منشورةماجستيررسالة : القاهرة 

أثر برمجية تعليمية مقترحة باستخدام الوسائط الفائقة       ) 2012(، محمد مسعد جاد     إبراهيم -4
لمقرر الفائقة في تنمية مهارات العلمية لدى طالب تكنولوجيا التعلـيم بكليـات             

  .، كلية التربية، جامعة طنطا غير منشورةرسالة ماجستيرالتربية النوعية، 

أثر برنامج تدريبي متعدد الوسائط علـى       ) 2010(أحمد، سالي أحمد علي صالح الدين        -5
تنمية كفايات معلمي المرحلة االبتدائية الستخدام حافظة تقويم إلكترونية مقترحة          

جامعة كلية البنات،   : ، القاهرة رسالة ماجستير غير منشورة   في التقويم الشامل،    
   .عين شمس

 فـي   اإللكترونـي فعالية بعض متغيرات تصميم الكتـاب       )2007(أحمد، سوسن محمود     -6
التحصيل ومهارات العلم الذاتي واالنطباعات لدى الطالبات المعلمات في مقـرر     

، كلية البنات، جامعـة     رسالة دكتوراه غير منشورة   : تكنولوجيا التعليم، القاهرة  
   .عين شمس

تصميم برنامج تعليمي قائم على معمل اللغـات متعـدد          ) 2003(ود  أحمد، شاهيناز محم   -7
الوسائط لتنمية مهارة التحـدث لـدى الطالبـات المعلمـات تخـصص اللغـة             

كلية البنات، جامعة عـين     : ، القاهرة رسالة ماجستير غير منشورة   اإلنجليزية،  
    .شمس
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التعلم القائم علـى    فعالية توظيف سقاالت التعلم ببرامج      ) 2007(أحمد، شاهيناز محمود     -8
ة لـدى الطالبـات معلمـات اللغـة         اإللكترونيالكمبيوتر لتنمية مهارات الكتابة     

، كلية البنات، جامعـة عـين       رسالة دكتوراه غير منشورة   : اإلنجيزية، القاهرة 
    .شمس

فعالية برنامج تدريبي قائم على نموذج مقترح فـي          ): ٢٠٠١( أحمد، محمد أحمد سالم      -9
لتنمية مهارات ما قبل التدريس لدى الطالب المعلم بشعبة اللغة          التصميم التعليمي   

 ، ينـاير    ٣٧ ، جامعة الزقـازيق، ع       مجلة كلية التربية  الفرنسية بكلية التربية،    
٢٠٠١    

فاعلية أسلوب التدريس المصغر في تنمية مهارات       ) 2003(أحمد، محمد جابر خلف اهللا       -10
رسالة ماجـستير   لوجيا التعليم،   صيانة األجهزة التعليمية لدى طالب شعبة تكنو      

    .، كلية التربية، جامعة األزهرغير منشورة

فاعلية برنامج تدريبي من ـــ باالنترنت علـى        ) 2007(أحمد، محمد جابر خلف اهللا       -11
مهارات استخدام برامج الحاسوب والتحصيل واالتجاه نحو التـدريب بالـشبكة           

، كليـة التربيـة،   غير منشورةرسالة دكتوراه  تكنولوجيا التعليم، أخصائييلدى  
    .جامعة األزهر بالقاهرة

 بين تحديات الحاضر    اإللكترونيالتعلم  تكنولوجيا  ) 2009(أحمد، محمد جابر خلف اهللا       -12
 29-28، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعلـيم، فـي الفتـرة           وآفاق المستقبل 

    .2009أكتوبر 

 والتعليم المدمج في تنمية     اإللكترونيالتعلم  فاعلية  ) 2010(أحمد، محمد جابر خلف اهللا       -13
مجلـة التربيـة،     ،مهارات إنتاج النماذج التعليمية لدى طالب تكنولوجيا التعليم       

  .جامعة بنها

فاعلية وحدة تعليمية الكترونيـة عبـر شـكبة         ) 2010(ارميح، رحاب اهللا عبد العزيز       -14
 اإللكترونـي لم  التعاالنترنت في تدريس الجغرافيا لتنمية التحصيل واالتجاه نحو         
رسالة ماجـستير  لدى طالبات المرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية،      

  .معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة: ، القاهرةغير منشورة

تكنولوجيـا التعلـيم والـتعلم    ) 2007(استيتة، دالل محسن وسرحان، عمـر موسـى        -15
    .، دار وائل للنشر والتوزيع، عماناإللكتروني
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، 1ط،  تكنولوجيا المعلومات وتحـديث التعلـيم     ) 2001(، الغريب زاهر محمد     إسماعيل -16
   .عالم الكتب، القاهرة

معايير ومتطلبات تطوير التعليم الجامعي في ضـوء         ):2005( الغريب زاهر ،إسماعيل -17
    جامعة المنصورة ،المستحدثات التكنولوجية

 مـن التطبيـق إلـى االحتـراف     اإللكترونيالتعلم ) أ-2009(إسماعيل، الغريب زاهر    -18
    . ، عالم الكتب ، القاهرةوالجودة

 – إنتاجهـا    –تـصميمها   : ة  اإللكترونيالمقررات  ) أ_2009(إسماعيل، الغريب زاهر     -19
   . عالم الكتب: ، القاهرة  تقويمها– تطبيقها –نشرها 

، يسالتربية العملية وطرق التـدر     ):1994( األغا، إحسان خليل وعبد المنعم، عبد اهللا       -20
 .غزة،الجامعة اإلسالمية ،الجامعيمكتبة الطالب 

معايير واسـتراتيجيات ضـمان جـودة    ) 2007(األغا، عبد المعطي وأبو شعبان، سمر   -21
المؤتمر الـدولي الثالـث،      بحث مقدم إلى     تصميم المناهج الفلسطينية الكترونياً،   

 31-30، الجامعـة اإلسـالمية      مدخل للتميـز  -الجودة في التعليم الفلسطيني     
  .اكتوبر

دار الثقافـة للنـشر     : دن، عمـان األر   حوسبة التدريس ) 2011(اقطيط، غسان يوسف     -22
 والتوزيع

    .دار الهدى:، المنياإشكاليات حول تكنولوجيا التعليم ):2000( أمين، زينب -23

 المحتوى ـــــ للـصورة   إنتاجمعايير تصميم ) 2010(بدران، شريف عطية محمد    -24
رسالة دكتوراه غير   ررات التعليم عبر الشبكات،      في بناء مق   وأثرهااالفتراضية  

    . الدراسات العليا البحوث بكليات الفنون التطبيقية، جامعة حلوانمنشورة،

تنمية مهارات استخدم المصادر الرقمية لـدى   ) 2004(بدوي، محمد محمد عبد الهادي       -25
م  مراكز مصادر التعلم باستخدام أدوات الجيل الثاني للويـب واتجاهـاته           أمناء
   .، كلية التربية، جامعة األزهرنحوها

برنامج تـدريبي قـائم علـى المـستحدثات         ) 2008(بدوي، محمد محمد عبد الهادي       -26
التكنولوجية وأثره في تنمية مهارات االنترنت لدى الطالب المعلمـين بكليـات    

 .، كلية التربية،جامعة األزهرالتربية واتجاهاتهم نحوه
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تنمية مهــارات استخدام المصادر الرقميـة      )2011(بدوي، محمد محمد عبد الهادي       -27
لدي أمناء مراكز مصادر الـتعلم باسـتخدام أدوات الجيـل الثـاني للويـب               

     كلية التربية،جامعة األزهر،واتجاهاتهم نحوها

ة فـي تنميـة     اإللكترونيلية مواد المقررات    فاع) 2010(البسيوني، أحمد ومحمد محمد      -28
مهارات تصميم وإنتاج الشكل الخزفي فـي ضـوء تطـوير األداء المؤسـسي              

، االتجاهـات   المؤتمر السنوي العربي الخامس والـدولي الثـاني       واألكاديمي،  
الحديثة في تطوير األداء المؤسسي واألكاديمي في مؤسـسات التعلـيم العـالي             

    . 2010 إبريل 15-14م العربي في الفترة من والنوعي في مصر والعال

دار : القـاهرة    .  والتعليم الجـوال   اإللكترونيالتعلم  ) . ٢٠٠٧ ( دعبد الحمي بسيوني ،    -29
    الكتب العلمية للنشر و التوزيع

 ،  أسـاليب تعلـيم العلـوم والرياضـيات        ):2001( البكري، أمل و الكسواني، عفاف     -30
    توزيعدار الفكر للطباعة والنشر وال:عمان

تصور مقترح لبرنامج تدريبي ألعـضاء هيئـة        ) 2011(، عامر بن ترك سياف      يالبيش -31
ـ الـتعلم   التدريس بجامعة خالد علي استخدام مستلزمات بيئة         ة وفـق   اإللكتروني

، قـسم المنـاهج وطـرق      غير منـشورة   دكتوراهدراسة  احتياجاتهم التدريبية،   
    . جامعة أم القرى: التدريس بكلية التربية

أثر استخدام برمجية تعليمية موجهة على تحصيل طلبـة         ) 2006(شي، عامر مترك    البي -32
رسالة ماجـستير   الصف السادس االبتدائي في مادة الرياضيات بمحافظة بيشة،         

    .، قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية ، جامعة أم القرىغير منشورة

ي إكـساب طـالب قـسم       أثر برنامج كمبيوتري ف   ) 2009(توني، محمد ضاحي محمد      -33
تكنولوجيا التعليم بعـض المهـارات األساسـية لتـصميم وإنتـاج المقـررات          

معهد الدراسات التربويـة،  : ، القاهرةرسالة ماجستير غير منشورة  ة،  اإللكتروني
 .جامعة القاهرة

 فـي  المهنيـة  الكفايات بعض لتنمية مقترح برنامج " : (2007) على طارق الجبروني، -34

 بجامعة المتخصصين غير التدريس هيئة أعضاء لمعاوني التعليم تكنولوجيا مجال

 جامعة ، منشورة غير دكتوراه رسالة ، التربوية الدراسات معهد ، " السويس قناة

 .مصر ، القاهرة
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، المؤتمر العلمـي الثالـث عـشر      ،   "اإللكترونيالمقرر  ) " 2001(الجرف، ريما سعد     -35
لوجية المعاصـرة، الجمعيـة المـصرية       مناهج التعليم والثورة المعرفية والتكنو    

     يوليو25-24. للمناهج وطرق التدريس، المجلد األول، القاهرة

متطلبات تفعيل نام مديول الكترونية بمراحل التعلم العـام         ) 2005(الجرف، ريما سعد     -36
    .، كلية اللغات والترجمة، جامعة الملك سعودبالمملكة العربية السعودية

أثر تغيير عدد الطالبات المعلمات في مجموعـة        ) 2000(صفي  الجزار، عبد اللطيف ال    -37
التعلم التعاوني وتأمل نمط التعلم على اكتساب أسس التصميم التعليمي وتطبيقها           

 ص ص 10) 4 (مجلة تكنولوجيا التعلـيم   في تطوير الدروس متعددة الوسائط،      
769-713.   

دام طالبات كلية التربية    دراسات استكشافية الستخ  ) 1995(الجزار، عبد اللطيف وصفي      -38
بجامعة اإلمارات العربية المتحدة لنموذج تطوير المنظومـات التعليميـة فـي            

 5) 4(،  سلسلة بحوث ودراسات محكمـة    -تكنولوجيا التعليم، تكنولوجيا التعليم     
    .247-288ص ص 

كليـة  : النظرية والتطبيق  -مقدمة في تكنولوجيا التعليم    ):2002( الجزار، عبد اللطيف   -39
   جامعة عين شمس-ناتالب

فاعلية استخدام التعليم بمساعدة الكمبيوتر متعدد      ). 2002. ( الصفي عبد اللطيف  ،الجزار -40
الوسائط في اكتساب بعض مستويات تعليم المفاهيم العلمية وفق نموذج فرايـر            

    105ع ، جامعة األزهر  ، مجلة كلية التربية. لتقويم المفاهيم 

معايير التربوية والمتطلبات الفنيـة إلنتـاج بـرامج         تحديد ال ) 1999(جودت، مصطفى    -41
، كليـة   رسالة ماجستير غير منشورة   الكمبيوتر التعليمية في المدارس الثانوية،      

    .التربية، جامعة حلوان

الـدار الدوليـة    :  القـاهرة  )متـرجم (عبد التواب شرف الدين     ) 2002(جيرولد، كمب    -42
 .لالستثمارات الثقافية

تصميم برنامج تدريبي لتوظيف تكنولوجيا التعلـيم       ) 2005(م  حجازي، طارق عبد المنع    -43
جامعـة  ، كلية التربيـة     رسالة ماجستير غير منشورة   لمعلمات الفصل الواحد،    

 .حلوان
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فاعلية التعلم القائم على الويب في تنمية كفايـات         ) 2007(الحديدي، نسرين عبده زكي      -44
رسالة ماجـستير   التربية،   لدى طالب الدراسات العليا بكليات       اإللكترونيالتعلم  

    . دمياط: ، كلية التربية ، جامعة دمياط غير منشورة

تحديد كفايات إدارة المحتوى التعليمـي للمقـررات        ) ت.د(الحديدي، نسرين عبده زكي      -45
ة لطالب الدراسات العليا تخصص تكنولوجيا التعليم في ضوء تحليـل         اإللكتروني

معية المصرية لتكنولوجيا المعلومات،    بحث مقدم للج  . االحتياجات وآراء الخبراء  
 بين تحديات الحاضر    اإللكترونيالتعلم   تكنولوجيا   المؤتمر السنوي الثاني عشر   

    .وآفاق المستقبل

 فـي   اإللكترونـي معايير مفتوحة لقياس جودة الـتعلم       ) 2012(الحربي، عبد اهللا عواد      -46
 للجمعيـة   اسعللمؤتمر العلمي الت  الجامعات السعودية بحث علمي منشور، مقدم       

العربية لتكنولوجيا التربية، التعلم عن بعد والتعلم المستر أصالة الفكر وحداثـة            
    .2012 يوليو 12-11في الفترة : التطبيق، القاهرة

 لتـدريس الرياضـيات     اإللكترونيالتعلم  مطالب استخدام   ) 2007(حربي، محمد صنت     -47
، كلية  رسالة دكتوراه  بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر الممارسين والمختصين،      

    .التربية، جامعة أم القرى

 برمجـة الثنائيـات   إسـتراتيجيتي أثـر التفاعـل بـين    ) 2010(حسن، حنان اسماعيل    -48
الـتعلم  االقتراضية المتزامنة وغير المتزامنة وبين وجهة الضبط فـي بـرامج            

  على تنمية التحصيل المعرفي والمهاري في برمجة الواقع التعليمية،         اإللكتروني
 ،كليـة البنـات لـآلداب والعلـوم      الفلسفة في التربية  دكتوراهرسالة  : القاهرة

 . والتربية، جامعة عين شمس

تصميم ونشر مقرر إلكتروني في تكنولوجيا التعليم فـي         ) 2008 (اسماعيل حنان   حسن، -49
 لتنمية الجوانب المعرفية واألدائيـة لـدى        اإللكترونيالتعلم  ضوء معايير جودة    

. جامعة المنصورة، كلية التربيـة    .  منشورة دكتوراهرسالة  ربية،  طالب كلية الت  
    . قسم تكنولوجيا التعليم

الـتعلم  الجـودة فـي     ) 2008( عبد الجليـل     أشواقحسن، سالمة عبد العظيم وعلي،       -50
  .دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية، مفاهيم نظرية وخبرات عالمية– اإللكتروني

عالم : ، القاهرة في المناهج وتكنولوجيا التعليم   دراسات وبحوث   ) 2010(حسن، فارعة    -51
    . الكتب للنشر والتوزيع
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: ، القـاهرة  مناهج التعليم بين الواقع والمستقبل    ) 2001(حسن، فارعة واللقاني، أحمد      -52
 .عالم الكتب للنشر والتوزيع

فاعلية تصميم تعليمي قائم على تكنولوجيـا الوسـائط         ) 2007(حسن، نبيل السيد محمد      -53
ة الفائقة وفق نموذج ديك وكاري وأثره على التحصيل لدى طالب شعبة            المتعدد

، رسالة دكتوراه غيـر منـشورة     تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية ببنها،       
   .معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة

مكتبـة  : ، القـاهرة 5علم النفس التربـوي، ط ) 1996(بو حطب، فؤاد والصادق، أمال    أ -54
    .المصريةاألنجلو 

 . عالم الكتب: القاهرة،وحدات التعليم الرقمية) 2011( الباسط عبد، حسين -55

 العربيـة  اإلمـارات  التكنولوجيا التعليمية والمعلوماتية،) 2001(الحيلة، محمد محمود     -56
    .دار الكتاب الجامعي: المتحدة

   .دار المسيرة:  عمان،تصميم التعليم نظرية وممارسة):  2003(الحيلة، محمد -57

اسـتراتيجيات  ) 2005(خان، بدر الهدى، ترجمة علي بن شرف الموسوي وآخـرون            -58
    .شعاع للنشر والعلوم: ، الرياضاإللكترونيالتعلم 

عـالم  : ، القـاهرة اإللكترونـي األسس التربوية للتعلـيم  ) 2008(خضري، هناء عودة   -59
    .الكتب

م المقـررات   معايير ضمان الجودة فـي تـصمي      ) 2011(بو خطوة، السيد عبد المولى      أ -60
 والتعليم عبـر    اإللكترونيالمؤتمر الدولي الثاني للتعليم     ،  ة وانتاجها اإللكتروني

 اإللكترونـي  فبراير، جامعة الملك سعود، المركز الوطني للتعليم         23-21،  بعد
 .والتعليم عن بعد

ة المـشتقة   اإللكترونيمبادئ تصميم المقررات    ،  ) 2010(أبو خطوة، السيد عبد المولى       -61
 – ، بكلية التربية      تكنولوجيا التعليم  قسم.ريات التعلم وتطبيقاتها التعليمية   من نظ 

     جامعة االسكندرية
، طرابلس، الجامعة   دريسأساسيات طرق الت  ) 1997(الخطيب، علم الدين عبد الرحمن       -62

 .المفتوحة

دار : ، القـاهرة  تصميم البـرامج التعليميـة    ) 1987(الخطيب، علم الدين عبد الرحمن       -63
 .العربيةالنهضة 
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 تكنولوجيـا كفايات طلبـة ماجـستير      ) 2002(الخطيب، لطفي والغزاوي، محمد ذيبان       -64
مجلـة  التعليم في وسائل االتصال التعليمية ومدى أهميتها من وجهة نظـرهم،            

  .1، ع1 وعلم النفس، دمشق، مجاتحاد الجامعات العربية

نترنت على مهـارات    فاعلية برنامج تدريبي من بعد اإل     ) 2006(خلف اهللا، محمد جابر      -65
استخدام برامج الحاسوب والتحصيل واالتجاه نحـو التـدريب بالـشبكة لـدى             

، كلية التربية، جامعة     غير منشورة  دكتوراهرسالة  أخصائيي تكنولوجيا التعليم،    
    .األزهر

أثر طريقتي التعلم بالوسائط المتعددة التفاعلية والتعلم       ) ت.د(خليفة، زينب محمد حسن      -66
التشاركي عبر اإلنترنت في اكتساب مهـارات اسـتخدام أجهـزة            و اإللكتروني

، جامعة عين شمس،    العروض الضوئية للطالبات المنسبات لكلية التربية للبنات      
    .كلية البنات

-الكليـة   (اثر استخدام بعض متغيرات الصورة الثابتـة        ) 1992(خميس، محمد عطية     -67
شفوي على استدعاء األطفـال  الكلمة المكملة للعرض ال ) التكامل بينهما -المقربة  

 الكتـاب   مجلة تكنولوجيا التعليم،  : الفوري والمؤجل للمعلومات المقدمة، القاهرة    
    .الثاني

الفائقـة التفاعليـة    –معايير تصميم نظم الوسائط المتعددة      ) 2000(خميس، محمد عطية     -68
مـة  وإنتاجها، المؤتمر العلمي السابع للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، منظو        

 الواقع والمأمول، في الفتـرة مـن        –تكنولوجيا التعليم في المدارس والجامعات      
 الجزء الثاني، المجلد العاشـر،      مجلة تكنولوجيا التعليم،  ،  2000 إبريل   26-27

    .الكتاب الثالث

    .دار الكلمة: ، القاهرةمنتجات تكنولوجيا التعليم) أ-2003(خميس، محمد عطية  -69

    .دار الكلمة: ، القاهرةعمليات تكنولوجيا التعليم) ب-2003(خميس، محمد عطية  -70

دار قباء للطباعـة    : ، القاهرة تطوير تكنولوجيا التعليم  ) ج-2003(خميس، محمد عطية     -71
    .والنشر والتوزيع

، دار الـسحاب للنـشر       مصادر الـتعلم   إنتاجتكنولوجيا  ) 2006(خميس، محمد عطية     -72
    .والتوزيع
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، الطبعة  تر التعليمي وتكنولوجيا الوسائط المتعددة    الكمبيو) 2007(خميس، محمد عطية     -73
    .دار السحاب: األولى، القاهرة

 ، دار الـسحاب للنـشر       2 ، ط  تكنولوجيا التعليم والتعلم  ) 2009(خميس، محمد عطية     -74
    . والتوزيع

معايير تصميم برامج الوسائل المتعددة     ) 2004(خميس، محمد عطية وأبو الخيل، فوزية        -75
 مـؤتمر المـستحدثات التكنولوجيـة    ذ مدارس التربية الفكريـة،    التفاعلية لتالمي 

وتطوير التعليم في الوطن العربي، كلية التربية، جامعة المنـصورة والجمعيـة            
    .2004 مايو 10-9المصرية لتكنولوجيا التعليم في الفترة من 

فاعلية البرنامج المقترح في إكساب طالبات التعلـيم األساسـي          ) 2012(دحالن، عثمان  -76
رسالة ماجستير غيـر    .جامعة األزهر بغزة مهارات التخطيط اليومي للدروس      ب

    جامعة االزهر:غزة.منشورة

أثر تصميم منظومة تعليمية قائمـة علـى الكمبيـوتر          ) 2001(ربيع، أنهار علي اإلمام      -77
التعليمي متعدد الوسائط على تحصيل الطالب المعلم لبعض المفـاهيم العلميـة،            

    . ، كلية البنات، جامعة عين شمسر غير منشورةرسالة ماجستي: القاهرة

أثر التفاعل بين تصميمات برنامج الكمبيـوتر متعـدد         ) 2008(ربيع، أنهار علي اإلمام      -78
الوسائط أسلوب التعلم والسعة العقلية على تنمية التحصيل واكتساب مـستويات           

امعة عين  كلية البنات، ج  : ، القاهرة رسالة دكتوراه غير منشورة   تعليم المفاهيم،   
    .شمس

أثر تصميم برنامج كمبيوتري يعتمد الوسائط في       ) 2008(رضوان، ياسر هديب محمود      -79
تنمية مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات والتحصيل واالتجاه نحوهـا لـدى           

، جامعة عين   رسالة ماجستير غير منشورة   هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية،      
    .شمس

ثر تصميم برنامج كمبيوتري متعدد الوسـائط فـي تنميـة           أ ): 2008( رضوان، ياسر  -80
مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات والتحصيل واالتجاه نحوها لدى هيئـة          

  .  غزة ، جامعة األقصىفلسطين بكلية فلسطين التقنية

توظيف التعلم القائم على الويب في إكساب الطـالب         ) 2007(رمود، ربيع عبد العظيم      -81
رسالة دكتـواره غيـر     لتعامل مع المستحدثات التكنولوجية،     المعلمين مهارات ا  

    .كلية التربية فرع دمياط، جامعة المنصورة: ، دمياطمنشورة
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أهدافـه، أسـسه، أسـاليبه، تقـويم نتائجـه،          "التدريس ):1999( ريان، فكري حسن   -82
 عالم الكتب:، القاهر ة4، ط يقاتهتطب

ين لعى تنمية مهـارات تكنولوجيـا      أثر برنامجين كمبيوتر  ) 2010(زقاربب، أمين أحمد     -83
رسـالة  التعليم لدى معلمي المعوقين سمعياً واتجاههم نحو استخدامها في اليمن،           

  .، معهد الدراسات التربوية جامعة القاهرةدكتواره غير منشورة

– المفهـوم  اإللكترونـي التعلم –رؤية جديدة في التعليم    ) 2005(زيتون، حسن حسين     -84
الدار الصوتية  : ، المملكة العربية السعودية، الرياض    ويمالتق–التطبيق  –القضايا  

    .للتربية

، القاهرة، عـالم  "رؤية في تنفيذ الدرس "مهارات التدريس   ):2001(زيتون، حسن حسين   -85
    الكتب

 -، سلـسلة أصـول التـدريس      رؤية منظومية -تصميم التدريس ):1999(زيتون، حسن  -86
    ،عالم الكتب،القاهرةاألولالكتاب الثاني،

 تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات واالتـصاالت      ) 2004 (دعبد الحمي كمال  زيتون،   -87
    . ، عالم الكتب، القاهرة2ط

 ، خـوارزم    1 ، ط    اإللكترونـي التعلم  كفايات   ) : 2007( زين الدين ، محمد محمود       -88
      العلمية للنشر والتوزيع، مصر

جيات الواقع االفتراضي   المعايير البنائية لجودة برم   ) 2010(زين الدين، محمد محمود      -89
، الندوة األولى في تطبيقات تقنيـة المعلومـات         التعليمي والبيئات ثالثية األبعاد   

    .واالتصاالت في التعليم والتدريب، جامعة الملك سعود

    .مكتبة الرشد: ، الرياضوسائل وتكنولوجيا التعليم) 2004(سالم، أحمد محمد  -90

  .مكتبة الرشيد :الرياض ، تكنولوجيا التعليممنظومة) 2003(سالم، أحمد وسرايا، عادل  -91

    .دار الفكر: ، عمانالتصميم التعليمي والتعلم ذو المعنى) 2007(سرايا، عادل السيد  -92

،  مع مئات من األمثلة التطبيقية     –تدريس مهارات التفكير     ) : ٢٠٠٣( سعادة، جودت    -93
   . دار الشروق للنشر والتوزيع:عمان

برنامج مقترح لتنمية مهارات معلمي المرحلة الثانوية       ) 2006(سعيد، جمال درهم أحمد      -94
، رسالة ماجستير غيـر منـشورة     في مجال اتسخدام تكنولوجيا التعليم الرقمية،       

  .أكاديمية السادات للعلوم االدارية
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 في تدريس   اإللكترونيالتعلم  أهمية استخدام   ) 2009(السفياني، مها بنت عمر بن عامر        -95
انوية من جهة نظر المعلمات والمـشرفات التربويـات،         الرياضيات بالمرحلة الث  

    .، جامعة أم القرىرسالة ماجستير غير منشورة

فعالية برنامج تدريبي مقترح في تنمية كفايات معلم        ) 2008(السكري، حسن حسين جاد      -96
رسالة ماجـستير غيـر     مادة التكنولوجيا في الحلقة الثانية من التعليم األساسي،         

    .  جامعة القاهرة– معهد البحوث التربوية :، القاهرة منشورة

فعالية تصميم برنامج قـائم علـى تكنولوجيـا التعلـيم           ) 2003(السالمي، زينب حسن     -97
المصغر في تنمية مهارات استخدام معمل اللغات في تدريس اللغة اإلنجليزيـة             

، كلية البنـات،    رسالة ماجستير غير منشورة   : لدى الطالبات المعلمات، القاهرة   
    .عة عين شمسجام

، أثر التفاعل بين نمطين من مقـاالت الـتعلم وأسـلوب        )2008(السالمي، زينت حسن     -98
التعلم عند تصميم برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط على التحصيل وزمن التعلم            

 غيـر  دكتـوراه رسالة : القاهرة. ومهارات التعلم الذاتي لدى الطالبات المعلمات     
   . عين شمس، كلية البنات، جامعة منشورة

فـي خدمـة التعلـيم      ) 2.0(توظيف تقنيات الويب    ) 2006(سليمان ، هند بنت الخليفة       -99
 للتدريب المهني والفني،    المؤتمر التقني السعودي الرابع   ،  اإللكترونيوالتدريب  

   .الرياض، المملكة العربية السعودية

التـدريس بكليـة    الكفايات التقنية التعليمية لدى أعضاء هيئـة        ) 2000(السنيدي، سعيد    -100
رسالة ماجستير غيـر    التربية في جامعة السلطان قابوس ومدى ممارستهم لها،         

  .، جامعة اليرموكمنشورة

برنامج تدريبي قائم على التصميم التعليمـي       ) 2009(أبو سويرح، أحمد اسماعيل سالم       -101
في ضوء االحتياجات التدريبية لتنمية بعض المهارات التكنولوجية لدى معلمـي           

 .، الجامعة اإلسالمية بغزةرسالة ماجستير غير منشورةولوجيا، التكن

نموذج مقترح لبرامج التعلم من بعد باسـتخدام        ). 2005(السيد، سوزان عطية مصطفى      -102
دراسات وبحوث معهد   شبكان الحاسبات في التعليم الجامعي، تكنولوجيا التربية،        

    .2005ة، مايو، ، الجمعية العربية لتكنولوجيا التربيالدراسات التربوية
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الكفايات الالزمة لمعلـم المرحلـة الثانويـة السـتخدام           ) 2006( السيد، محمد محمد     -103
 بمدارس الجمهورية اليمنية ومدى توافرها لديـه،        سعملية التدري الكمبيوتر في   

 ، جامعـة   غيـر منـشورة  ررسالة ماجستيمعهد البحوث الدراسات التربوية ،   
    .الدول العربية ، مصر

تطوير مقرر إلكتروني للتعلـيم عـن بعـد عبـر           ) 2008( نيفين منصور محمد     السيد، -104
رسالة  على تحصيل طالب الدبلوم المهنية في تكنولوجيا التعليم،          وأثرهاإلنترنت  

    .، كلية البنات بجامعة عين شمسدكتوراه غير منشورة

عـايير  تطوير مقرر إلكتروني في ضوء م     ) 2009( فعبد اللطي  ،السيد، نيفين، والجزار   -105
 عن بعد عبر اإلنترنت وأثـره علـى التحـصيل           اإللكترونيالتعلم  ومواصفات  

ومهارات التعلم من بعد لدى طلبة الدبلوم المهنيـة فـي التربيـة تخـصص               
  .كلية البنات بجامعة عين شمس، تكنولوجيا التعليم

أثر برنامج تدريبي عن مدخل عالميـة التـصميم للمقـررات           ) 2011(نان  حالشاعر،   -106
ة على معرفة مبادئه واستخدمه فـي تـصميم وإنتـاج المقـررات             ترونياإللك

، كليـة اآلداب    اإللكترونيالتعلم  ة لدى المصممين التعليميين بمراكز      اإللكتروني
   .، جامعة عين شمسوالعلوم والتربية

ة في ضـوء معـايير      اإللكترونيتطوير دليل لتقويم المقررات     ،  )2007( الشاعر، حنان  -107
لعـدد   ا – ، حولية كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية      كترونياإللالتعلم  جودة  
 )306 – 237 () القسم التربوي(الثامن 

فاعلية برمجية تدريبية لتنميـة مهـارات اسـتخدام    ) 2008(شبارة، غادة محمد ابراهيم    -108
رسالة ماجستير غيـر    تكنولوجيا التعليم لدى معلمي المكفوفين بمملكة البحرين،        

  .لدراسات التربوية، جامعة القاهرة، معهد امنشورة

    .دار العالم العربي: القاهرة ، وتحرير العقلاإللكترونيالتعلم ) 2009(شحاتة، حسن  -109

فعالية تكنولوجيا التعلم النقـال لتنميـة مهـارات         ) 2012(الشربيني، زينب حسن حسن      -110
 دكتـوراه رسالة   ونشره،   اإللكترونيأعضاء هيئة التدريس في تصميم المحتوى       

    .جامعة المنصورة: ، قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية ير منشورةغ

 اإللكترونيتنمية مفاهيم التعليم والتعلم     ) 2005(الشرقاوي، جمال مصطفى عبد الرحمن       -111
، العـدد  مجلة كليـة التربيـة    ومهاراته لدى طالب كلية التربية بسلطنة عمان،        

   .، مايو)58(
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لمعايير العالمية للجودة الشاملة إلعـداد أخـصائي        توظيف ا ) 2005(الشرنوبي، هاشم    -112
المـؤتمر  تكنولوجيا التعليم في وضع منظومة المعايير القومية في هذا المجال،           

الـتعلم  "  للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، بعنـوان        العلمي السنوي العاشر  
قـاهرة   ، ال695 – 653 ، 2005، يوليو " ومتطلبات الجودة الشاملة  اإللكتروني

 معية المصرية لتكنولوجيا التعليمالج: 

تنمية بعض الكفاءات التعليمية في مجال تكنولوجيـا التعلـيم          ) 2000(أبو شقير، محمد     -113
كليـة  : ، القـاهرة  رسالة دكتوراه غير منـشورة    لدى الطلبة في كليات التربية،      

  .البنات جامعة عين شمس

، ترجمة علي الدورسي وآخرون،     ونياإللكترالتعلم  استراتيجيات  ) 2005(الصالح، بدر    -114
   .دار الشعاع: سوريا

شراكة مـن   – ي والتصميم التعليم  اإللكترونيالتعلم  ) 2005(الصالح، بدر الدين عبد اهللا       -115
 للجمعية المـصرية لتكنولوجيـا التعلـيم        المؤتمر العلمي العاشر  أجل الجودة،   

الـتعلم  جيـا    مع كلية البنات جامعة عين شمس، تحت عنوان تكنولو         باالشتراك
، المجلـد   7/7/2005-5 ومتطلبات الجودة الشاملة في الفترة مـن         اإللكتروني

    .549-519الخامس عشر، الجزء الثاني، ص ص 

التصميم التعليمي وتطبيقـه فـي تـصميم الـتعلم          ) 2005 (عبد اهللا الصالح، بدر بن     -116
    . ، جامعة الملك سعود ، الرياض عن بعداإللكتروني

بناء نظام لتقديم المقـررات التعليميـة عبـر شـبكة           ) 2003(صالح، مصطفى جودت     -117
اإلنترنت وأثره على اتجاهات الطالب نحو التعلـيم المبنـي علـى الـشبكات،              

    .، جامعة حلوان غير منشورةدكتوراهرسالة : القاهرة

ة عبـر اإلنترنـت فـي    اإللكترونيتقويم جودة المقررات ) 2009(الصعيدي، عمر سالم    -118
 قـسم المنـاهج    غير منـشورة دكتوراهرسالة م التعليمي،  ضوء معايير التصمي  

    . وطرق التدريس بكلية التربية، جامعة أم القرى

تحديد كفايات التصميم التعليمي الالزمة ألخـصائيي       ) 2009(صوفي، شيماء وآخرون     -119
  .مجلة الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليمتكنولوجيا التعليم، بحث منشور في 
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أثر اختالف مستويات التوجيه وأسـاليب تقديمـه فـي          ) 2006(سف  صوفي، شيماء يو   -120
برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط على تنمية الجوانب المعرفية والسلوكية لـدى           

، كليـة البنـات،     رسالة ماجستير غير منشورة   تالميذ مدارس التربية الفكرية،     
    .جامعة عين شمس

ة في البيئـات    اإللكترونيمناقشات  أثر اختالف أساليب ال   ) 2009(صوفي، شيماء يوسف     -121
التعليمية عبر الويبب على بناء المعرفة وتنمية التفكير لدى طـالب تكنولوجيـا             

، كليـة البنـات،     رسالة ماجستير غير منشورة   التعليم بكليات التربية النوعية،     
    .جامعة عين شمس

 اإللكتروني إستراتيجية تطوير وإدارة المحتوى   ) 2005(الطباخ، حسناء، ومحمد الهادي      -122
 المؤتمر العلمي الثاني عشر   . للمقررات الدراسية بناء على نماذج التعلم المتاحة      

 وعـصر المعرفـة     اإللكترونـي التعلم  : لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات   
    . فبراير17-15. أبحاث ودراسات

ـ تصميم المقررات الدراسـية     ) 2007(طه، علي منصور     -123 ة لكليـة التربيـة     اإللكتروني
المجلة العلمية للتربيـة البدنيـة      الرياضية في ضوء معايير الجودة واالعتماد،       

 231 – 209، 2007أغسطس ) 51(لعدد  اوالرياضية

مجلـة  ،  اإللكترونيأهداف وطموحات تربوية في التعلم      ) 2004(الظفيري، فايز منشر     -124
  .رس، سلطنة عمان، وزارة التربية والتعليم، العدد الرابع، مارسالة التربية

فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارة البرمجـة لـدى         ) 2007(عابد، عطا يوسف عطايا      -125
، كلية التربية، الجامعـة   غير منشورة  رسالة ماجستير معلمي التكنولوجيا بغزة،    

 .االسالمية بغزة

 مهـارات   اكتـساب فاعلية برنامج موديول فـي      ) 2009( نافع   إسماعيلعاشور، محمد    -126
رسـالة   لدى طلبة تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية،        التصميم ثالثي األبعاد  
    .، الجامعة اإلسالمية بغزةماجستير غير منشورة

  . دار السحاب:القاهرة، ةاإللكترونيالتعليم والمدرسة ) 2007(عامر، طارق  -127

 في كل من الـصين    اإللكترونيدراسة مقارنة للتعلم    ) 2011(العباسي، عزة السيد السيد      -128
رسالة دكتوراه  إمكانية اإلفادة منها في تطوير التعلم الجامعي بمصر،         وانجلترا و 

    .، كلية التربية، جامعة بور سعيدغير منشورة
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فعاليات برنامج تدريبي قائم على الويب لتنمية مهـارات         ) 2011(العباسي، محمد أحمد     -129
رسـالة   لدى طالب كلية التربية، اإللكترونيتصميم وانتاج بعض أدوات التقويم    

    .، كلية التربية بجامعة المنصورةماجستير غير منشورة

ة لتنمية مهارات   اإللكترونيتوظيف خدمات المكتبة    ) 2010(العباسي، محمد أحمد محمد      -130
رسـالة  ة ونشرها لدى طالب كلية التربيـة،        اإللكترونيتصميم الوثائق التعليمية    
    .، كلية البنات جامعة عين شمسماجستير غير منشورة

    . ، عالم الكتب ، القاهرةمنظومة التعليم عبر الشبكات) ٢٠٠٥(يد ، محمد عبد الحم -131

تصميم مقرر إلكتروني في العلـوم المتطـورة للمرحلـة          ) 2005(عبد الحميد، زيدان     -132
المؤتمر العاشر للجمعية المـصرية  اإلعدادية لتنمية مفاهيم التربية التكنولوجية،     

    . يوليو، جامعة عين شمس7-5نات،  بالتعاون مع كلية البلتكنولوجيا التعليم

أثر استخدام برنامج قائم على أسـلوب تحليـل         ) 2001(عبد الحميد، عبد العزيز طلبة       -133
النظام في تنمية بعض المفاهيم والمهارات الالزمة للتعامل مع شبكة المعلومات           

، )45(، جامعة المنـصورة، ع      مجلة كلية التربية  ،  اإللكترونياإلنترنت والبريد   
    .128-97ر، ص ص يناي

 اإللكترونـي الـتعلم  فلسفة –منظومة التعليم عبر الشبكات   ) 2005(عبد الحميد، محمد     -134
    .عالم الكتب: ، الطبعة األولى، القاهرةعبر الشبكات

دراسة وصفية  ) :  مفهومه و مميزاته     -اإللكترونيالتعلم  ) 2004(عبد الرازق، الفاضل     -135
    .2004، يوليو١، ع ١، مج يةمجلة العلوم التربوية والنفستحليلية، 

 الرقمـي النظريـة،     اإللكترونيالتعلم  ) 2009(عبد العاطي، الباتع وعبد المولى السيد        -136
    .اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، اإلنتاجالتصميم، 

 والتعلم المدمج   اإللكترونيأثر استخدام كل من التعلم      ) 2007(عبد العاطي، حسن الباتع      -137
ميم وإنتاج مواقع الويب التعليمية لـدى طـالب الـدبلوم           في تنمية مهارات تص   

ورقـة  : ، القـاهرة، مـصر  اإللكترونيالمهنية واتجاهاتهم نحو تكنولوجيا التعلم   
    .للمؤتمر العلمي الثالث للجمعية العربية لتكنولوجيا التربيةعمل مقدمة 
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عالية برنامج  ف) 2009(عبد العاطي، محمد الباتع محمد وعبد العاطي حسن الباتع محمد            -138
 السـتخدام   اإللكترونـي مقترح في تنمية بعض مهارات إدارة المحتوى        تدريبي  

مجلـة كليـة    منظومة مودل لدى طالب الدبلوم المهنية واتجاهـاتهم نحوهـا،           
 .، كلية التربية، جامعة االسكندرية)3(ع ) 9(، مج التربية

االنترنت من السلوكية   التصميم التعليمي عبر    ) 2010 ( محمد عبد العاطي، حسن الباتع    -139
    .اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، نماذج وتطبيقات–إلى البنائية 

برنامج مقترح لتدريب المعيـدين والمدرسـين   ) 2001(عبد العاطي، حسن الباتع محمد       -140
المساعدين بكلية التربية بجامعة اإلسكندرية على بعـض اسـتخدامات شـبكة            

، كليـة   رسالة ماجستير غيـر منـشورة     يبية،  اإلنترنت وفقاً الحتياجاتهم التدر   
    .اإلسكندريةالتربية، جامعة 

تصميم مقرر عبر اإلنترنت مـن منظـورين        ) 2006(عبد العاطي، حسن الباتع محمد       -141
مختلفين البنائي والموضوعي وقياس فاعلية في تنمية التحصيل والتفكير الناقـد           

كليـة التربيـة جامعـة      واالتجاه نحو التعلم القائم على اإلنترنت لدى طـالب          
    .اإلسكندرية، كلية التربية، جامعة رسالة دكتوراه غير منشورةاإلسكندرية، 

نموذج مقتـرح لتـصميم المقـررات عبـر         ) 2007(عبد العاطي، حسن الباتع محمد       -142
 الستخدام تكنولوجيا المعلومـات واالتـصاالت   المؤتمر الدولي األول اإلنترنت،  

  . أبريل، مدينة مبارك للتعليم24-22 الفترة من في تطوير التعليم الجامعي، في

التصميم –ة  اإللكترونيمعايير منتديات المناقشة    ) 2009(عبد العاطي، حسن الباتع محمد       -143
، وزارة التربيـة والتعلـيم      مجلـة المعلوماتيـة    والتقويم،   واإلدارةواالستخدام  

    .19-16، ص 2009 نوفمبر 25بالمملكة العربية السعودية، العدد 

تطوير نظام التفاعالت التعليمية غير التزامنية      ) 2012(محمد  بد العاطي، حسن الباتع     ع -144
 المـؤتمر الـدولي األول     من وجهة نظر الطـالب،       اإللكترونيفي بيئة التعلم    

لتقنيات المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب بدولة تونس، خالل الفتـرة           
    . مايو10-7من 

فاعلية استخدام برمجية مقترحـة علـى تنميـة         ) 2010 (عبد الوهاب، محمد محمود    -145
،  لدى معلمي التعليم التجاري بمحافظـة سـوهاج      اإللكترونيمهارات التصميم   

   .كلية التربية، جامعة سوهاج

    . دار الكتب العلمية: ، القاهرةشبكات الحاسب الالسلكية) 2006(الحميد بسيوني  عبد -146
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، القـاهرة، دار الكتـب     والتعليم الجوال  لكترونياإلالتعلم  ). 2007(الحميد بسيوني    عبد -147
    . العلمية

مجلة مركز البحوث فـي اآلداب      ،  اإللكتروني التعلم   )2007 (الحميد، محمد زيدان   عبد -148
    . ، المجلد الثامن، القاهرةوالعلوم التربوية

الخطط والسياسات واإلستراتيجيات الخاصـة بالمدرسـة       ) 2001(عبداللطيف  ،الجزار   -149
 المؤتمر العلمي الـسنوي الثـامن     ة، وتضميناتها على إعداد المعلم،      نياإللكترو

ـ المدرسة  " للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم بعنوان        – 321،  "ة  اإللكتروني
    .الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم: القاهرة . 326

ــم ):2006( عبيد،جمانــة -150 ــه -إعــداده-المعل ــه–تدريب ــشر كفايات ــصفاء للن ،دار ال
    ط’لتوزيع،عمانوا

فاعلية برنامج تدريسي مقتـرح لتنميـة مهـارات         ) 2012(عثمان، آيات محمد محمود      -151
ة القائمة على الشبكة العنكبوتية لدى أعضاء هيئـة         اإللكترونيتصميم المقررات   

، معهد  رسالة ماجستير غير منشورة   التدريس والهيئة المعاونة بجامعة القاهرة،      
    .لقاهرةالدراسات التربوية، جامعة ا

برنامج مقتـرح لتنميـة مهـارات إنتـاج الـصورة           ) 2005(العجرمي، سامح جميل     -152
رسالة الفوتوغرافية التعليمية لدى طلبة قسم تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى،          

، قسم المناهج وطرق التدريس، كلية البنات جامعة عين ماجستير غير منـشورة  
    .شمس

 استراتيجية للتعلم التوليفي في التحصيل وتنميـة        فاعلية) 2009(العجرمي، سامح جميل     -153
مهارات اإلنتاج التلفزيوني التعليمي لدى طلبة تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى          

 برنامج الدراسات العليا المشترك بـين  –  غير منـشورة دكتوراهرسالة بغزة ،  
    .جامعتي عين شمس وجامعة األقصى

م مهارات استخدام الوسائل التعليمية لدى معلمي       تقوي) 1998(عسقول، محمد عبد الفتاح      -154
مجلـة دراسـات فـي    ومعلمات المراحل االبتدائية العليا في محافظات غـزة،         

    .أغسطس) 51(، العدد المناهج وطرق التدريس

بـين اإلطـار    –الوسائل والتكنولوجيا في التعلـيم      ) 2003(عسقول، محمد عبد الفتاح      -155
    .كتبة آفاق، غزة، فلسطين، م1، طالفلسفي واإلطار التطبيقي
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الـتعلم  كفايات المعلم وفقًا ألدواره المستقبلية في نظـام          ) : 2006 (  جاد عزمي، نبيل  -156
 فـي سـلطنة     اإللكترونـي الـتعلم   لمـؤتمر    عن بعد، بحث مقدم      اإللكتروني

    ،سلطنة عمانعمان

    .دار الهدى:  مصرالتصميم التعليمي والوسائط المتعددة) 2001(عزمي، نبيل جاد  -157

دار : ، الطبعة األولى، القـاهرة اإللكترونـي التعلم تكنولوجيا ) 2008(عزمي، نبيل جاد   -158
    .الفكر العربي

مفهومه، أهدافه، واقع تطبيقـه،     : اإللكترونيالتعلم  ) 2005(عطار، عبد اهللا بن إسحاق       -159
" ، بعنوان   المؤتمر العلمي السنوي العاشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم       

 ،  377-367 ،   2005، يوليـو    " ومتطلبات الجودة الـشاملة      اإللكترونيالتعلم  
   الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم: القاهرة 

فاعلية برنامج ويب كت في تنمية مهـارات تـصميم األشـكال            ) 2007(عقل، مجدي    -160
المرئية المحوسبة لدى طالبات كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعـة اإلسـالمية           

، كلية التربية، الجامعة اإلسـالمية بغـزة،        لة ماجستير غير منشورة   رسابغزة،  
    .فلسطين

فعالية برنامج مقترح لتنمية مهارات إنتاج مواقـع        ) 2006(علي، أكرم فتحي مصطفى      -161
، كليـة  رسالة دكتوراه غير منشورةاإلنترنت التعليمية لدى طالب كلية التربية،  

    .التربية النوعية بقنا، جامعة جنوب الوادي

وحدة مقترحة الكتساب مهارات تصميم وتقويم      ) 2009(العمراني، منى حسن الجعفري      -162
البرمجيات التعليمية لدى طالبات المعلمات تخصص تكنولوجيا التعليم بالجامعـة        

، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية     رسالة ماجستير غير منشورة   اإلسالمية بغزة،   
    .بغزة

 ودرجة توافرهـا لـدى      اإللكترونيالتعلم  كفايات  ) 2009(دود موسى   والعمري، علي م   -163
، رسالة ماجستير غير منـشورة    معلمين المرحلة الثانوية بمحافظات التعليمية،      

    .جامعة أم القرى

المواصفات التربوية والفنية لبرامج الكمبيوتر متعـددة     ) 2005(عنان، محمد السيد احمد      -164
رسالة ماجـستير   المفاهيم العلمية، الوسائل للتالميذ الصم وفاعليتها في اكتسابهم  

 .، كلية التربية، جامعة حلوانغير منشورة
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تصميم مقرر دراسي مقترح لتنميـة مهـارات   ) 2011(العنزي، حماد بن طيار معيوف    -165
رسالة دكتوراه غيـر    الحاسب اآللي واالنترنت لدى طالب المرحلة المتوسطة،        

 .، جامعة أم القرىمنشورة

لية التعلم المدمج في اكساب مهارات وحـدة االنترنـت فـي          فاع) 2011(عنزي، نايف    -166
رسـالة  برنامج التعليم للمستقبل لمعلمي المرحلة الثانوية واتجاهـاتهم نحـوه،           

  .، كلية التربية، جامعة أم القرىدكتوراه غير منشورة

استخدام مواقع المنتديات التعليمية بشبكة االنترنت في       ) 2008(عويس، أحمد عبد الغني      -167
، كلية التربية النوعية بـدمياط،      رسالة ماجستير غير منشورة   ليم الجامعي،   التع

    .جامعة المنصورة

فعالية تصميم العاب إلكترونية في ضـوء معـايير         ) 2011(عويس، عبيد كمال إبراهيم      -168
الجودة لتنمية بعض مهارات تصميم وتحرير الـصور ببرنـامج الفوتوشـوب            

، قسم تكنولوجيا التعليم    تير غير منشورة  رسالة ماجس لطالب تكنولوجيا التعليم،    
    .بمعهد البحوث والدراسات التربوية جامعة القاهرة

منهج مقترح في التربية التكنولوجية في المرحلـة اإلعداديـة فـي        ) 2005(عياد، فؤاد    -169
رسالة دكتوراه غيـر    ضوء االتجاهات العالمية واحتياجات المجتمع الفلسطيني،       

 .امعة األقصى البرنامج المشترك، جامعة عين شمس وجمنشورة

أثر اسـتخدام أدوات الويـب      ) 2010( واألشقر عبد الكريم محمود      إسماعيلعياد، فؤاد    -170
على تحقيق التعليم التعاوني لدى طلبـة       ) موديول( إدارة التعليم    نظامفي  ) 2.0(

، مـات لمجلـة دراسـات المعلو  تكنولوجيا المعلومات بالجامعة اإلسالمية، مقدم  
  .241-207اشر، ص ص العدد الع

برنامج تدريبي إلعداد وتـصميم     ) 2010(غزيل، مصطفى أحمد والسيف، نوف محمد        -171
: ، مطابع مدارس الرياض    وفق معيار سكورم   اإللكترونيالتعلم  ونشر مقررات   

    .الرياض

فاعلية موقع تفاعلي فـي تنميـة المهـارات األساسـية           ) 2013(الغندور، ريهام أحمد     -172
 الالزمة في مقرر صيانة األجهـزة التعليميـة لـدى           زاتاالنجاوالمثابرة على   

، رسالة ماجستير غيـر منـشورة     طالب الفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية،       
    .لكلية التربية بجامعة طنطا
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 وجدواه االجتماعيـة واالقتـصادية   اإللكترونيالتعلم فلسفة ) 2006(غنايم، مهني محمد     -173
للمؤتمر الدولي  ءلة القانونية، ورقة مقدمة     في ضوء المسئولية األخالقية والمسا    

 حقبـة جديـدة   اإللكترونيالتعلم ،  2006 أبريل   19-17 في الفترة ما بين      األول
    .من التعليم والثقافة، جامعة البحرين

 عند  لمجموعات العم أثر بعض استراتيجيات    ) 2012(الغول، ريهام محمد أحمد محمد       -174
تنمية مهارات تصميم تطبيـق بعـض        على   اإللكترونيتصميم برامج للتدريب    

رسالة دكتـوراه غيـر      هيئة التدريس،    أعضاء الثاني للويب لدى     لخدمات الجي 
    .، كلية التربية، جامعة المنصورةمنشورة

 ، دار الفكر للطباعة والنشر استخدام الحاسوب في التعلـيم  ) : 2002( الفار ، إبراهيم   -175
    .،عمان، األردن1والتوزيع ، ط 

  الكتاب الجامعي، العين، اإلمارات، دار تربويات الحاسوب ): 2000( اهيم الفار، إبر -176

تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القـرن الحـادي        ) 2003(الفار، إبراهيم عبد الوكيل      -177
اسـتخدام الحاسـوب وتكنولوجيـا      : سلسلة تربويـات الحاسـوب    والعشرين،  

      .يدار الكتاب الجامع: ، اإلمارات)1(المعلومات في التربية 

رؤية جديدة لجيل جديـد،     – ةاإللكترونيالمدرسة  ) 2001(الفار، إبراهيم وشاهين، سعاد      -178
   .، كلية البنات، جامعة عين شمسلمؤتمر الثامن لتكنولوجيا التعليمبحث مقدم 

 ، دار    األداء – التـدريب    –الكفايات التدريسية المفهوم     ) : 2003( الفتالوي ، سهيلة     -179
    الشروق ، مصر

، دار الـشروق للنـشر      المنهاج التعليمي والتدريس الفاعـل     ):2006( ي،سهيلةالفتالو -180
    1والتوزيع،عمان، ط 

إعداد مقرر الكتروني لطلبة قسم تكنولجيـا التعلـيم    ) 2008(فرجون، خالد محمد محمد      -181
مجلة دورية محكمة تصدرها    ، دراسات تربوية واجتماعية،     )Wids(وفق نظام   

: ، القـاهرة  2008، أبريـل    2، ج 14، مج   القاهرةكلية التربية بجامعة حلوان ب    
    .جمهورية مصر العربية
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منظومة إلكترونية مقترحة لتدريب أخـصائي تكنولوجيـا        ) 2009(الفقي، محمود سالم     -182
التعليم على مهارات تصميم مهارات التعلم التفاعلية المعتمدة علـى اإلنترنـت،            

ة، قسم تكنولوجيا التعلـيم     ، معهد الدراسات التربوي    غير منشورة  دكتوراهرسالة  
 .قاهرةبجامعة ال

ـ        ) 2001(القثامي، غازي    -183 ين فـي   مدى امتالك أعضاء هيئة التدريس في كليات المتعلم
رسـالة  المملكة العربية السعودية للكفايات القضية التعليمية وممارساتهم لهـا،          

  .، جامعة اليرموكماجستير غير منشورة

آفـاق اسـتخدام أدوات     ). "2012.( متـرك  عـامر  والبيشي، عايض، محمد القحطاني، -184
في تعزيز أنشطة مجتمع تعلم اللغة العربية االفتراضي ) Web 2.0 (2.0الويب

النـدوة  بحث مقدم إلى    ". لمرحلة التعليم الجامعي من وجهة نظر خبراء المجال       
 التـي نظمهـا معهـد الدراسـات        الدولية الرابعة للمعالجة اآللية للغة العربية     

الربـاط فـي الفتـرة    يب بجامعة محمـد الخـامس السويـسي       رواألبحاث للتع 
 .3/5/2012ـ2

اختيار وإعداد المعلم وتقويم أدائه في دول مجلـس التعـاون            ):1996( القرني، علي  -185
    36، التوثيق  العربي،العدد لدول الخليج العربي

    .دار الفكر: ، عمانأساسيات في تصميم التدريس) 2008(قطامي، يوسف وآخرون  -186

، دار الفكر للطباعة والنـشر،      2، ط تصميم التدريس ) 2002(يوسف وآخرون    قطامي، -187
 .عمان

مصادر العلم للكفايات التقنية التعليمية في      مدى امتالك مديري    ) 2007(القواسمة، عمر    -188
رسـالة ماجـستير غيـر    األردن وممارستهم لها من وجهة نظر العاملين فيها،      

    .، جامعة اليرموكمنشورة

ـ  للمقررات   اإللكترونيفعالية التعلم   ) 2011( خيري   كامل، عماد بديع   -189 ة فـي   اإللكتروني
رسالة تنمية التحصيل لدى طالب قسم تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية،           

    .، كلية البنات بجامعة عين شمسدكتوراه غير منشورة

ام مقرر مقترح لتنمية مهارات اسـتخد     ) 2011 (دعبدا لحمي كمفر، رحاب بن يوسف بن       -190
رسـالة   لدى طالبات الدراسات العليا بجامعة أم القرى،     اإللكترونيتقنيات التعلم   

 كلية اآلداب والعلوم اإلدارية للبنات قسم التربية وعلـم          ماجستير غير منشورة  
    . النفس بجامعة أم القرى
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 فـي ضـوء     اإللكترونـي الرؤى المستقبلية للتعليم    ) 2005(كنسارة، إحسان بن محمد      -191
المؤتمر العلمي السنوي العاشر للجمعية المـصرية       لعصر الحديث،   اتجاهات ا 

، " ومتطلبات الجـودة الـشاملة       اإللكترونيالتعلم  " ، بعنوان   لتكنولوجيا التعليم 
 . ية المصرية لتكنولوجيا التعليمالجمع: ، القاهرة30-19 ، 2005يوليو 

، الريـاض،   رونـي اإللكتالـتعلم   ورقة عمل حول ثقافة     ) 2007(الل، زكريا بن يحيى      -192
    .اإللكترونيالتعلم ملتقى ورقة عمل مقدمة إلى : المملكة العربية السعودية

. تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق    ) 2009(علياء  ،الجندي   و. الل، زكريا يحيى   -193
    . الطبعة األولى. القاهرة، عالم الكتب

طلحات التربويـة فـي     معجم المص ،  )2003(اللقاني، أحمد حسين والجمل، علي أحمد        -194
    عالم الكتب:  ، القاهرة المناهج وطرق التدريس

 والـشبكي  اإللكترونـي التعلم مناهجنا التعليمية وتكنولوجيا    ) 2004(مازن، حسام محمد     -195
، المجلـد األول،    المؤتمر العلمـي الـسادس    لبناء مجتمع المعلوماتية العربي،     

    .جامعة عين شمس

تأثير استراتيجيات عرض المحتوى في بيئـة       ) 2012(مبروك، إبراهيم مبروك إبراهيم      -196
ة واستخدامها لدى   اإللكترونيالتعليم المدمج لتنمية مهارات تطوير مصادر التعلم        

، قسم تكنولوجيا الـتعلم بكليـة       رسالة دكتوراه غير منشورة   الطالبة المعلمين،   
    .التربية جامعة حلوان

ـ  المكتبـة  توظيف خـدمات ) : 2010(محمد أحمد محمد  ،العباسي   -197 ة لتنميـة  اإللكتروني
ة ونشرها لدى طالب كلية التربيـة،       اإللكترونيمهارات تصميم الوثائق التعليمية     

    .، كلية التربية، جامعة المنصورةرسالة ماجستير غير منشورة

 في تطـوير األداء وتحقيـق الجـودة         اإللكترونيالتعلم  دور  ) 2005(محمد علي نصر     -198
، سنوي العاشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم     المؤتمر العلمي ال  الشاملة،  

    الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم: القاهرة . 627 – 623، 2005يوليو 

دار : ، القـاهرة   عبر شبكة اإلنترنـت    اإللكترونيالتعلم  ). 2005( محمد الهادي    ،محمد -199
   . المصرية اللبنانية
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 في ضـوء التطـور التكنولـوجي        مؤسسات إعداد المعلم  ) 1998(حسن فارعة،  محمد -200
، بعنوان  المؤتمر العلمي السنوي السادس للجمعية المصرية للتعليم      المستقبلي،  

 27 – 26، القـاهرة    "منظومة تكنولوجيا التعليم في المـدارس والجامعـات         " 
    .الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم:  ، القاهرة 170 – 167إبريل، 

ـ صائي تكنولوجيا التعليم فـي المدرسـة        أخ) 2001(محمد عطية    ،محمد -201 ة، اإللكتروني
" ، بعنوان   المؤتمر العلمي السنوي الثامن للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم       

:  ، القـاهرة     259 – 257 ،   2001 أكتـوبر  31 – 29،  "ة  اإللكترونيالمدرسة  
    .الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

 لتنمية بعـض مهـارات     اإللكترونيائم على التعلم    برنامج ق ) 2011(محمد، السيد أحمد     -202
ة لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي،        اإللكترونيتصميم المقررات   

    .، كلية البنات، جامعة عين شمسرسالة ماجستير غير منشورة

المـؤتمر  منظومة تكنولوجيا التعليم في األلفيـة الثالثـة،       ) 2000(الهادي  محمد  محمد،   -203
منظومـة  " ، بعنـوان    سابع للجمعية المصرية لتكنولوجيـا التعلـيم      العلمي ال 

، 95 – 91 إبريـل،  27 – 26،  "تكنولوجيا التعليم في المـدارس والجامعـات        
    .الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم: القاهرة 

فعالية تصميم برنامج كمبيوتر تعليمي متعـدد       ) 2006(محمد، سماح محمد صابر أحمد       -204
نمية التحصيل واستراتيجيات التفكير الرياضي لدى الطالبة المعلمة        الوسائط في ت  

كليـة  : ، القـاهرة  رسالة ماجستير غير منشورة   شعبة تعليم ابتدائي رياضيات،     
    .البنات، جامعة عين شمس

ـ متطلبات التخطيط للمدرسـة     )2001(محمد، عبد الحميد أحمد      -205 المـؤتمر  . ةاإللكتروني
المدرسة "  بعنوان المصرية لتكنولوجيا التعلـيم العلمي السنوي الثامن للجمعية  

    .الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم: القاهرة  . 320 - 317، "ة اإللكتروني

معايير تصميم نظم الوسائل المتعـددة الفائقـة التفاعليـة          ) 2000(محمد، عطية خميس     -206
المـدارس  المؤتمر العلمي السابع في منظومة تكنولوجيا التعليم في         وانتاجها،  

    .374 ص 10) 3(، مجلة تكنولوجيا التعليم الواقع والمأمول–والجامعات 

برنامج تدريبي الكتروني عبر الـشبكة فـي    فاعلية  ) 2011(محمد، محمد عبد الرحمن      -207
، كليـة    لدى أخصائيي تكنولوجيا التعليم    اإللكترونيالتعلم  تنمية مهارات إدارة    

    .التربية، جامعة عين شمس
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أثر تصميم تعليمي قائم على تكنولوجيا الهيبرميديا وفق نموذج         ) 2001(ين  ، نيف منصور   -208
أوزوبل للمنظمات المتقدمة على تحصيل الطالبات المعلمات في مقرر تكنولوجيا          

  ، كلية البنات، جامعة عين شمسرسالة ماجستير غير منشورة: التعليم، القاهرة

وسائط المتعددة التعليمية المقدمة    تطوير برامج ال  ) 2003(محمود، إبراهيم يوسف محمد      -209
لتالميذ المرحلة اإلبتدائية بمدارس التعليم العام في ضـوء المعـايير التربويـة             

    .، كلية التربية، جامعة األزهررسالة ماجستير غير منشورةوالفنية، 

 في التعلم العـام بالمملكـة العربيـة         اإللكترونيالتعلم   إدارة) 2006(آل مزهر، سعيد     -210
    .، كلية التربية، جامعة الملك سعود دكتوراه غير منشورةأطروحة- السعودية

   .عالم الكتب: ، القاهرةإنتاج مواقع اإلنترنت التعليمية). 2006(مصطفى، أكرم فتحي  -211

، عـالم  ر الشبكاتة عباإللكترونينظم تقديم المقررات ) 2005(مصطفى، جودت صالح     -212
 .الكتب، القاهرة

دار الـشروق   :  عمـان  واألهدافالمبادئ  –يس العلوم   طرق تدر ) 2001(المقرم، سعد    -213
  .للنشر والتوزيع

تطوير مقرر إلكتروني للتعلم من بعد عبر اإلنترنت وأثره على          ) 2008(منصور، نيفين    -214
 غيـر  دكتـوراه رسـالة  تحصيل طالب الدبلوم المهنية في تكنولوجيا التعلـيم،     

    .  جامعة عين شمس– القاهرة كلية البنات منشورة

فاعلية استراتيجيتين  للتعلم التشاركي القائم على الويب        ) 2012( حسن ربحي    مهدي، -215
، كليـة   في تنمية مهارات توليد وتطبيق المعرفة لدى طلبة جامعـة األقـصى           

    . البنات لآلداب والعلوم التربوية جامعة عين شمس

لملـك  جامعـة ا  استخدام اإلنترنت في التعليم العالي، مجلـة        ) 2004(الموسى، عبد اهللا     -216
 ).1 (15، م  والدراسات اإلسالميةسعود، العلوم التربوية

استخدام تقنية المعلومات والحاسـوب فـي       ) 2002(الموسى، عبد اهللا بن عبد العزيز        -217
  .، الرياضالتعليم األساسي في دول الخليج، مكتب التربية العربية بدول الخليج

ـ           -218 الـتعلم  ). 2005(د العزيـز    الموسى، عبد اهللا بن عبد العزيز والمبارك، أحمد بن عب
    . مؤسسة شبكة البيانات: ، الرياض، األسس والمتطلباتاإللكتروني
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        .تختار صورة تتناسب مع مضمون المحتوى  4- 7-1
        .اختيار وتسجيل الصوت أو النص المسموع  7-2
        .كلمة) 60(تختار النص المسموع بحيث ال يزيد عن   1- 7-2
        .تسجل صوت يتميز بالوضوح  2- 7-2
        .تسجل صوت بسرعة تتناسب مع خصائص المتعلمين  3- 7-2
        .تسجل الصوت صحيح لغوياً  4- 7-2
        .تسجل الصوت مع الصور الثابتة  5- 7-2
إذا كان الصوت (تسجل الصوت بالتزامن مع لقطة الفيديو   6- 7-2

  )المعروض لشرح بيانات صورة متحركة
      

إذا كان الصوت (تسجل الصوت بالتزامن مع النص المعروض   7- 7-2
  )المعروض يشرح بيانات نصية

      

        اختيار الرسوم المتحركة  7-3
        . وبسيطةةتختار رسوم متحركة واضح  1- 7-3
        .تختار رسوم متحركة تناسب خصائص المتعلمين  2- 7-3
        .تحدد رسوم متحركة تعبر عن المحتوى التعليمي للمقرر  3- 7-3
        .واحدة لكل شريحة) فيديو(تخصص لقطة رسوم متحركة   4- 7-3
        .ثانية) 30-25(تدرج لقطة فيديو ال تزيد عن   5- 7-3
        .اقتراح أنشطة العناصر التعليمية  8-1
        استخدام أسلوب المزاوجة   1- 8-1
        .تحدد المعلومات المراد كتابتها  1-1- 8-1
        ).القائمة األولى(تحدد قائمة المثيرات   1-2- 8-1
        ).القائمة الثانية(تحدد قائمة االستجابات   1-3- 8-1
        .تحدد االستجابة المطلوبة من المتعلم  1-4- 8-1
        .شاط التعليميتكتب سيناريو الن  1-5- 8-1
        .تذكر االستجابات الصحيحة  1-6- 8-1
        .تذكر التغذية الراجعة للمتعلم  1-7- 8-1
        .تحدد عدد محاوالت المتعلم للوصول لإلجابة الصحيحة  1-8- 8-1
        توظيف أسلوب األلغاز  2- 8-1
        .تحدد الهدف من النشاط بأسلوب األلغاز  2-1- 8-1
        .مات الموجودة بالنشاطتكتب المعلو  2-2- 8-1
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  األداء بدرجة
  المهارة  الرقم

  كبيرة  متوسطة  قليلة
        .تكتب الكلمات المفتاحية لإلجابة  2-3- 8-1
        .تقترح وتضع إجابات المتعلم  2-4- 8-1
        .تكتب التغذية الراجعة للمتعلم  2-5- 8-1
        .تحدد السيناريو المقترح للنشاط التعليمي  2-6- 8-1
        .تبين السلوك المتوقع من المتعلم  2-7- 8-1
          
        .توظيف أسلوب المحاكاة  3- 8-1
        .تحدد الهدف من أسلوب المحاكاة  3-1- 8-1
        .تحدد الصعوبات المراد تحويلها ألسلوب المحاكاة  3-2- 8-1
        .تعيين البيئة المراد محاكاتها  3-3- 8-1
        .لمحاكاةتحدد األدوات المستخدمة في ا  3-4- 8-1
        .تحدد السلوك المراد من الطالب محاكاته  3-5- 8-1
        .تكتب سيناريو المحاكاة المحدد  3-6- 8-1
        .تحدد البدائل المقترحة التي يمكن للمتعلم أن يختار منها  3-7- 8-1
        .تكتب التغذية الراجعة لالستجابات الصحيحة أو الخطأ  3-8- 8-1
        .ت المتوفرة للمتعلم في بيئة المحاكاةتوضح المعلوما  3-9- 8-1
        .توظيف أسلوب السحب واالسقاط  4- 8-1
        .تكتب البيانات الموضوعة في النشاط  4-1- 8-1
        .تحدد الهدف المراد تحقيقه  4-2- 8-1
        .تقترح آلية العمل  4-3- 8-1
        .تحدد السلوك المتوقع من المتعلم  4-4- 8-1
        .ريو التعليمي الخاص بالنشاط المقترحتصيغ السينا  4-5- 8-1
        .تحدد التغذية الراجعة للمتعلم لالستجابة الصواب والخطأ  4-6- 8-1
تبين عدد المحاوالت التي قام بها المتعلم للوصول لإلجابة   4-7- 8-1

  .الصحيحة
      

        .ةاإللكترونيتحديد أنشطة المقرر   8-2
ية عبر الويب كواجب منزلي استخدام طريقة الرحالت المعرف  1- 8-2

  .للمتعلم
      

        .تحدد هدف الواجب المنزلي  1-1- 8-2
        .تُعدد مصادر المعلومات المقدمة للمتعلم عبر الويب  1-2- 8-2
        .تحدد المطلوب من المتعلم أدائه  1-3- 8-2
        .تعدد المهام الواقعة للمتعلم  1-4- 8-2
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  األداء بدرجة
  المهارة  الرقم

  كبيرة  متوسطة  قليلة
        .تحدد أسلوب المشاركة والتفاعل بين المتعلم وأقرانه  1-5- 8-2
        .المطلوب من المتعلم) التكليف(تصيغ الواجب   1-6- 8-2
استخدام استراتيجية التعليم القائم على المشروعات   2- 8-2

  .ة كتكليف للمتعلماإللكتروني
      

        )التكليف(نزلي تصيغ األهداف السلوكية للواجب الم  2-1- 8-2
        .ة المستخدمة في تسليم الواجباتاإللكترونيتقترح التقنية   2-2- 8-2
        .استخدام استراتيجية مجموعة العمل كتكليف للطلبة  3- 8-2
        .تحدد األهداف التعليمية للتكليف  3-1- 8-2
        .تحدد مهام المتعلم  3-2- 8-2
        .تحدد األدوات المختلفة للطالب  3-3- 8-2
        .تصيغ التكليف المطلوب من الطالب  3-4- 8-2
        ةاإللكترونياستخدام استراتيجية المناقشات الجماعية   4- 8-2
        .تقسم الموضوعات الرئيسة للمقرر إلى موضوعات فرعية  4-1- 8-2
        .ةاإللكترونيتحدد أهداف المناقشات التعليمية   4-2- 8-2
        .ة للموضوع الواحدكترونياإللتنظم وقت المناقشات   4-3- 8-2
        .تكتب معلومات جديدة لتشجيع الطالب  4-4- 8-2
تحدد موضوع البد أن تكون أحد المشاركين فيه إلثراء   4-5- 8-2

  .النقاش
      

تحدد موضوع يمكن للطالب من خالل خبراتهم وال يشترط   4-6- 8-2
  .تواجدك

      

        .صياغة مخلص العنصر التعليمي  9
        .عبارات تمهيدية للمقررتصيغ   9-1
        .توضح عالقات العناصر التعليمية ببعضها  9-2
        .تصيغ الملخص على شكل فقرة واحدة  9-3
        .كلمة) 60(تصيغ الملخص بحيث ال يتجاوز   9-4

        .إجراءات عملية التقويم  10
        .بناء أسئلة التقويم البنائي  10-1
        .لمراد قياسهاتحدد األهداف السلوكية ا  1- 10-1
        .تحدد عناصر المحتوى المراد قياسه  2- 10-1
        .اختيار أسلوب صياغة السؤال  3- 10-1
        .تصيغ المطلوب من سؤال اختيار من متعدد  3-1- 10-1
        .تصيغ عبارات سؤال اختبار من متعدد  3-2- 10-1
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  األداء بدرجة
  المهارة  الرقم

  كبيرة  متوسطة  قليلة
        .تصيغ بدائل لكي يختار منها المتعلم إجابته  3-3- 10-1
        .تكتب بديل واحد صواب  3-4- 10-1
        .تكتب بديل واحد خطأ  3-5- 10-1
        .تكتب بديل واحد مضلل  3-6- 10-1
تقترح التغذية الراجع للطالب عند اختيار أي بديل من الثالثة   3-7- 10-1

  .بدائل
      

        .الخطأاستخدام سؤال الصواب و  3-2- 10-1
        .تصيغ المطلوب من سؤال الصواب والخطأ  3-2-1- 10-1
تقترح التغذية الراجعة عند استجابة المعلم استجابة   3-2-2- 10-1

  .صحيحة
      

        .تقترح التغذية الراجعة عند استجابة المعلم استجابة خطأ  3-2-3- 10-1
        .تكتب سؤالين عن كل عنصر تعليمي  3-2-4- 10-1
        .كلمة) 24(تكتب رأس السؤال فيما ال يزيد عن   3-2-5- 10-1
        .كلمة) 51(تصيغ التغذية الراجعة فيما ال يزيد عن   3-2-6- 10-1
10-2 -

1  
        .تحديد أسئلة التقويم الختامي للوحدة

        .تحديد األهداف التعليمية المراد قياسها للدرس  2-1- 10-2
        .درستصيغ أسئلة التقويم الختامي لل  2-2- 10-2
        .أسئلة صواب وخطأ للدرس) 5(تصيغ عدد   2-3- 10-2
        .أسئلة اختيار من متعدد للدرس) 5(تصيغ عدد   2-4- 10-2
        .تحدد االستجابة الصحيحة لكل سؤال للدرس  2-5- 10-2
        .تحدد أسئلة التقويم الختامي للمقرر  2- 10-2
        . للمقرر كامالًتحدد األهداف التعليمية المراد قياسها  2-1- 10-2
        .تحدد عناصر المحتوى المراد قياسها  2-2- 10-2
        .سؤال اختيار من متعدد) 20(تكتب عدد   2-3- 10-2
        .سؤال صواب وخطأ) 20(تكتب عدد   2-4- 10-2
        .تحدد االستجابة الصحيحة لكل سؤال  2-5- 10-2
        .اإللكترونيصياغة مقدمة المقرر   11
        .اإللكترونية عامة عن موضوع المقرر تصيغ فقر  11-1
        .اإللكترونيتصيغ فقرة عن موضوعات المقرر   11-2
        .اإللكترونيتصيغ فقرة تحفز المتعلم لكي يتفاعل مع المقرر   11-3
        .تحديد قاموس المصطلحات  12
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  األداء بدرجة
  المهارة  الرقم

  كبيرة  متوسطة  قليلة
        .واردة في المقررتحديد المصطلحات ال  12-1
        .تعرف المصطلحات الواردة في المقرر  12-2
        .تترجم االختصارات األجنبية الواردة في المقرر  12-3
        .ترتب المصطلحات هجائياً  12-4
        .اإللكترونية للمقرر اإللكترونيتحديد المصادر   13
        .رتُسمي مصدر الكتروني تتقاطع أهدافه مع أهداف المقر  13-1
        .اختيار مصدر معرفة الكتروني دائم  13-2
        .تختار مصدر مناسب من حيث الوسائط المتعددة التي يحتوي عليها  13-3
        .تختار مصدر يتالءم مع المحتوى التعليمي المقدم بالمقرر  13-4
        :مهارات إنتاج سيناريو العناصر التعليمية  -ثالثاً
        .ية للمقررصياغة الشريحة التعريف  14
        .تُسمي العنصر التعليمي المستخدم  14-1
        .تحدد لغة العنصر التعليمي المستخدم  14-2
        .تكتب كود العنصر التعليمي  14-3
        .تصيغ الكلمات المفتاحية للعنصر  14-4
        .تصف العنصر التعليمي كتابة  14-5
        .تسمي الوحدة الرئيسة  14-6
        .دة الفرعيةتُسمي الوح  14-7
        .تحدد اسم المقرر  14-8
        .تصيغ األهداف السلوكية للعنصر التعليمي  14-9
        .كتابة شرائح التعلم  15
        .تكتب النص المعروض بالشريحة الواحدة  15-1
        .تكتب النص األصلي للشريحة التعلم  15-2
        .تحدد النص المسموع الشريحة التعلم  15-3
        . وصف تفصيلي للوسائط التعليمية للشريحة التعلمتكتب  15-4
        كتابة شرائح النشاط  16
        .تكتب وصف تفصيلي للنشاط  16-1
        .تحدد المعلومات المعروضة على شاشة الطالب  16-2
        .تكتب التغذية الراجعة للمتعلم لكل خطوة من خطوات النشاط  16-3
        .كتابة شريحة االختبار البنائي  17
        .تدرج نص السؤال الصواب والخطأ  17-1
        .تدرج نص سؤال االختيار من متعدد  17-2
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  األداء بدرجة
  المهارة  الرقم

  كبيرة  متوسطة  قليلة
        .تدرج التغذية الراجعة لكل سؤال  17-3
        .تذكر االستجابة الصحيحة  17-4
        .كتابة شريحة قاموس المصطلحات  18
        .صطلحاتتدرج الم  18-1
        .تدرج تعريف المصطلحات  18-2
        .تدرج االختصارات الالتينية أو االنجليزية للمصطلح  18-3
        .كتابة شريحة الملخص  19
        .تدرج الملخص الخاص بالعنصر التعليمي  19-1
        .عمل صفحة خاصة بالمقرر  20
        .تكتب تكليف للمحتوى العلمي  20-1
        . اإللكترونيلمناقشة داخل المقررتصيغ موضوع ل  20-2
        .اإللكترونيتكتب موضوع للمنتدى داخل المقرر   20-3
        .اإللكترونيتكتب مقدمة للمقرر   20-4
        .اإللكترونيتكتب قاموس مصطلحات للمقرر   20-5
        .ةاإللكترونيتُدرج مصادر التعلم   20-6
        .تكتب اختبار ختامي لكل موديول  20-7
        .تكتب اختبار ختامي لكل مقرر  20-8
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  )3(ملحق رقم 
   بعد التحكيممنتجالبطاقة تقييم 

 

  اإللكترونيمهارات تصميم المقرر   م  أدت المهارة بدرجة
  كبيرة  متوسطة  قليلة

  :بعد التحليل
        .تحليل المادة العلمية للمقرر   .1
        .تحليل خصائص المتعلمين   .2
        .مقرر الكترونيللمحتوى التعامل مع جدول تحليل ا   .3

  :بعد التصميم
        .اإللكترونيتصوغ األهداف السلوكية المناسبة للمقرر    .4
        .تصوغ مقدمة لمقرر إلكتروني   .5
        .اإللكترونيتصوغ ملخص للمقرر    .6
        .تصوغ سؤال من اختيار متعدد   .7
        .يصيغ سؤال صواب وخطأ لمقرر إلكتروني   .8
        .اإللكترونير تصوغ نشاط داخل المقر   .9

لمقرر ) تكليف ومهمة ( تصوغ واجب منزلي .10
  .إلكتروني

      

تصمم محتوى تعليمي باستخدام احدى استراتيجيات .11
  .ةاإللكترونيالمقررات 

      

        .تقترح طريقة التغذية الراجعة للطالب عند تفاعله داخل مقرر.12
        .تحدد التعزيز المناسب للطالب عند تفاعله داخل المقرر.13
        .تقترح وسائط متعددة تعليمية لمقرر إلكتروني.14
        .تبني قاموس مصطلحات لمقرر إلكتروني.15
        .اإللكترونيتحدد مصادر إلكترونية صديقة للمقرر .16

  :بعد كتابة السيناريو
        لدرس لمقرر إلكتروني) Story Board(تكتب سيناريو تعليمي .17
        .اإللكترونير تتعامل مع قوالب التعريف بالمقر.18
        .تكتب وصف الكائن التعليمي في السيناريو.19
        تكتب الكلمات المفتاحية لكائن تعليمي.20
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  )4(ملحق رقم 
   قبل التحكيماالختبار المعرفي

ـــة ــة اإلسالميـ ــزة-الجامع    غ
  

ــا  ـــات العلي ــادة الدراســ   عم
  

  ــــــةـــة التربيــــكلي
  

  لـيم   طرق التـدريس وتكنولوجيـا التع      قسم
  

  
  

  حفظه اهللا_______________________  / السيد معالي الدكتور  
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

   تحكيم اختبار معرفي/ الموضوع 
  

 بإعداد رسالة الماجستير في قسم طرق التدريس        شاويشأبوالكريم   اهللا عطية عبد   عبد / الباحثيقوم  
ـــة اإل   ــي الجامعـــ ــيم  فــ ــا التعلــ ـــوان                                                 وتكنولوجيــ ـــة بعنــ سالميــ

ة عـرب الويـب لـدى طالبـات اإللكرتونيـلتنمية مهارات تـصميم املقـررات برنامج مقرتح 
  تكنولوجيا التعليم جبامعة االقصى بغزة

 تكنولوجيـا  ذوأستا وزير التربية والتعليم العالي السابق محمد عسقول / الدكتور   األستاذ معالي   إشراف
   .اإلسالميةالتعليم بالجامعة 

وقد بنى الباحث لهذا الغرض اختبار معرفي لقياس الجانب المعرفي  لمهـارات تـصميم المقـررات              
  .وليس اإلنتاج أو النشر أو إلدارة ) وضع الخطوط العريضة لفريق اإلنتاج(ة اإللكتروني

ة في مجال التربية و التعلـيم، ولمـا         ونظراً لما تتمتعون به من خبرة علمية وتعليمية ودراي        
لرأيكم من أهمية في مجال البحث، فإنني أرغب االستنارة برأيكم السديد واالستفادة من خبـرتكم فـي       

  .هذا المجال
  :وتدوين مالحظاتكم في النواحي التالية) إضافة ، تعديل ، حذف ( آمل من سعادتكم التكرم بإبداء الرأي والمشورة 

  اف المعدة والمرصودةاتساقه مع األهد •
  صياغة  عبارات االختبار •
  مناسبة البدائل لكل فقرة من فقرات االختبار  •

 
  عبداهللا عطية عبدالكريم  ابو شاويش: الباحث                                                     

  فلسطين_قطاع غزة_مخيم المغازي _حي مسجد الفالح 
  0599 – 894010جوال                  

Vip_007@msn.com 

mailto:Vip_007@msn.com
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 االختبار التحصيلي املعريف
  

  ة عبر الویباإللكترونیقیاس الجانب المعرفي لمھارات تصمیم المقررات  / الھدف من االختبار
   :أختي الطالبة

  :السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ  وبعد
 ومراح  ل وفوائ  د ةاإللكترونی  میم المق  ررات وض  ع ھ  ذا الختب  ار لقی  اس م  دى معرفت  ك و المام  ك  بت  ص 

  ة اإللكترونی             وخ            صائص ونم             اذج وخج             وات وخ             صائص ت             صمیم المق             رات  
  .اإللكترونيوالتعلم 

  

فل ن تدرس ي البرن امج ام ا ف ي حال ة       %)80(فإذا حصلت على الدرجة المحكیة من ھذا االختبار   
  .عدم حصولك على ھذه الدرجة فانك ستقومین بدراسة البرنامج 

  
  

لباحث إذ یشكرك لتعاونك فانھ یرجو منك قراءة تعلیمات االختبار قبل الب دء ف ي اإلجاب ة علم ًا          وا
ب أن نت ائج ھ  ذا االختب ار ال ت  ؤثر عل ى م  ستوى دراس تك ف  ي الجامع ة ول  ن ت ستخدم إال ألغ  راض        

  .البحث العلمي فقط

  
  :تعلیمات االختبار 

 م  ن ن  وع  س  ؤاال )20(ن متع  دد و م  ن ن  وع الختی  ار م    س  ؤاال) 32(یتك  ون ھ  ذا االختب  ار م  ن    •

  .الصواب والخطأ

  .اقرئي عبارات االختبار بدقة وتركیز قبل اإلجابة عنھا  •

  .ال تتركي أي سؤال دون اإلجابة عنھ حتى ال یحتسب خطأ •

تتكون أسئلة االختیار من متعدد على عبارة بھ ا مقط ع ن اقص تحتھ ا أرب ع خی ارات ض ع خط ا              •

  .ة ومناسبة إلكمال المقطع الناقص دق )الخیارات(تحت أكثر العبارات 

س  ؤال یوج  د أم  ام ك  ل س  ؤال قوس  ین ف  ارغین ض  ع   ) 20(تتك  ون أس  ئلة ال  صواب والخط  أ م  ن   •

 .أمام العبارة الخطأ) ×(أمام العبارة الصحیحة وعالمة ) ü(عالمة 
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:اختر اإلجابة الصحيحة لما يلي: السؤال األول  
   يسمى التعلم باستخدام الحاسوب وشبكاته -1

     تكنولوجيا التعليم -ب      المنهاج-أ

 اإللكترونيالتقويم -د     اإللكترونيلتعلم ا-ج

 يعرف بأنه مجموعة الدروس التي يتم عرضها عبر وسيط إلكترونـي وتـرتبط بالحاسـوب                -2
  :وشبكاته
  .ملف االنجاز-أ

  .اإللكترونيالمقرر -ب
  .المختبر االفتراضي-ج
  .الوحدة التعليمية-د

  :ةاإللكترونيات من أنواع المقرر-3
  .ية معتمدة على اللوحةمقررات إلكترون-أ

  .مقررات إلكترونية غير معتمدة على اإلنترنت-ب
  .معاً) ب+ أ (-ج
  ليس مما سبق-د

  : على عدة خصائص منها أن يكوناإللكترونييجب أن يحتوي المقرر -4
  .مهنياً اقتصادياً مفيداً متمركزاً حول الطالب ويحقق التفاعل-أ

  .ق تطوير المهارات األساسية للطالب ويحقق التعزيز والتقويم الفورييحق-ب
  .منتشراً وتفاعلياً وتتنوع فيه األنشطة وهو ثري بالوسائط المتعددة الهادفة-ج
  .ليس ما سبق-د

  :ة الكثير من الفوائد منهااإللكترونيللمقررات -5
  .المشكالت بشكل أفضليساعد الطالب في تعلم وتواصل تحسين مهارات الكتابة وحل -أ

  .زيادة اإلنتاجية والتخطيط والتفكير والتطوير لدى المعلم-ب
  .تكسب الخريجين مهارات التعامل مع الزمالء والعمالء وإدارة المشروعات-ج
  .جميع ما ذكر-د

  :أي نموذج للتصميم التعليمي تحتوي على مراحل رئيسة هي-6
  .ويمالتحليل والتصميم التطوير والتنفيذ والتق-أ

  .التحليل والتذكر التطبيق والتركيب الفهم-ب
  .التحليل والتصميم والتطوير االستيعاب التقويم-ج
  .التحليل والتصميم والتنفيذ والتقويم-د
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الوصف الموضوعي والمنظم الكمي للمضمون الظاهر للمادة العلمية ومدى تضمن المحتـوى            -7
  :جانب التعلم هو

  .تحليل المحتوى-أ
  .المفاهيم-ب
  .تنظيم المحتوى-ج
  .المنهاج-د

  :من القواعد العامة لتحديد األهداف التدريسية-8
  .صياغتها بصورة سلوكية-أ

  .مناسبتها لخصائص التعلم-ب
  .تتسق مع منومة التدريس-ج
  .جمع ما سبق-د

  :للهدف السلوكي خصائص منها أنه-9
  .يصف سلوك المعلم-أ

  .يحتوي على فعل ماضي-ب
  .واقعي واضح محدد-ج
  .مركب وغامض-د

  :الهدف السلوكي ذو الصياغة الصحيحة فيما يلي هو-10
  .أن يعدد الطلبة طرق التثبت النهائي للمعادن-أ

  .أن تحدد المعلمة للطالبة أنواع الصخور-ب
  .أن تحدد الطالبة أهمية وفوائد وتركيب الزهور والهواء-ج
  .أن نقوم بدراسة منظور بؤرة التالشي-د

  :ذو الصياغة الخطأ فيما يلي هوالهدف السلوكي -11
  .أن تقترح الطالبة حالً لمشكلة تلوث الهواء-أ

  .أن تذكر الطالبة قانون نيوتن الثالث-ب
  .أن تستنتج الطالبة أ، المعادن تتمدد بالحرارة-ج
  .أن يتم تحقيق المعرفة للطالبة لمراحل دهان وطالء المعادن-د

  :معرفية إلى ست مستويات هيقسم بلوم وزمالئه األهداف السلوكية ال-12
  . التذكر– التركيب – التحليل – الفهم –التقويم -أ

  . التطبيق– الفهم – التذكر – التقويم – التركيب –التحليل -ب
  . التقويم– التركيب – التحليل – التطبيق – الفهم –التذكر -ج
  . التقويم– التركيب – التطبيق – التحليل – الفهم –التذكر -د
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  : تعني أنهااإللكترونيتراتيجيات تدريس المحتوى أن اس-13
أنشطة محددة سلفاً لتنفيذ التدريس لتحقيق أهداف معينة في ضوء المتوافر مـن إمكانـات     -أ

  .لتحقيق األهداف الفاعلية
  .توفير الوسائل المناسبة-ب
  .اختيار الوسائل التفاعلية الجميلة-ج
  .صياغة األهداف فقط-د

  : استراتيجيةاإللكترونيدريس المستخدمة في التعلم من استراتيجيات الت-14
  .التعلم التشاركي والرحالت المعرفية-أ

  .المحاكاة والمناقشة-ب
  .الخصوصي واأللغاز-ج
  .جميع ما سبق-د

  :من أمثلة التدريس باستخدام استراتيجية التعلم التشاركي-15
  .استراتيجية البانوراما-أ

  .اتخاذ الموقف-ب
  .مصفوفة الذاكرة-ج
  .جميع ما سبق-د

  :استراتيجية المحاكاة تعني-16
عرض مواقف تشبه الحقيقة بشكل اقتراضي وتوفر بيئة مناسبة لحل المشكالت بعيداً عن             -أ

  .الخطر وحدود المكان والزمان
  .تتطلب وجود جميع المعلمين المعلم في نفس البيئة-ب
  .تعرف بالرحالت المعرفية-ج
  .اإللكترونيالمختبر -د

  :الهادفة بشكل فعال يسمى)  الفيديو– الصوت –بالصور  (اإللكترونيتدعيم المحتوى إن -17
  .الوسائط المتعددة-أ

  .الشفافات-ب
  .الشرائح-ج
  .البيانات النصية الفائقة-د
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:من المعايير التربوية الختيار الصور والرسوم الثابتة-18  
  .ال تعبر عن المضمون-أ

  .ةأن تكون واضحة ومتناسقة وواقعي-ب
  .ثانية) 50-45(أال تزيد وقت اللقطة عن -ج
  .استخدام صور مزدحمة التفاصيل واأللوان-د

  :عند اختيار مؤثرات صوتية وفقاً للمعايير يجب أن-19
  .كلمة) 600(ال يقل النص المسموع عن -أ

  .يتزامن الصوت مع النص أو الفيديو المعروض-ب
  .المبالغة في استخدام الصوت ومؤثراته-ج
  .ياغة اللغوية للنص المسموع غير صحيحةالص-د

  :البد للمصمم التعليمي عند اختيار لقطات الفيديو أن يراعي أموراً كثيرة منها-20
  .استخدام لقطات وثيقة الصلة بمحتوى المقرر-أ

  .تجنب احتواء الشاشة على أكثر من لقطة-ب
  )ب+ أ (-ج
  .دقيقة) 30-25(مدة لقطة الفيديو ال تزيد على -د

  :مراحل التصميم التعليمي الرئيسية تحتوي-21
  .ست مراحل-أ

  .سبع مراحل-ب
  .خمس مراحل-ج
  .أربع مراحل-د

  :ة يجب مراعاةاإللكترونيعند إعداد ملخص للمقررات -22
  .توفير أسئلة للوحدة-أ

  .توفير إجابات-ب
  .أن تكون الصياغة محددة وواضحة وودية-ج
  .تحدد سبل اإلبحار-د

  : أهمية كبيرة في التربية ويعرف بأنهللتقويم التربوي-23
  .إصدار حكم كمي على األشياء فقط-أ

إصدار حكم كمي وكيفي على قيمة األشياء أو الموضوعات أو األشخاص فـي ضـوء               -ب
  .معايير ومحكات محددة

  .إصدار حكم كيفي على األشياء فقط-ج
  .النشاط الذي يقوم به الطالب أثناء الدرس-د
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  :من أشكال التقويم-24
  .التقويم القبلي-أ

  .التقويم التكويني-ب
  .التقويم النهائي-ج
  .جميع ما سبق-د

  :اإللكترونيمن أدوات التقويم -25
  .ةاإللكترونيالمالحظة والمقابلة -أ

  .ة القصيرةاإللكترونياالختبارات -ب
  .ةاإللكترونياالستبانات واالختبارات التحصيلية -ج
  )ج+ ب + أ (-د

  :بنائيويعرف التقويم ال-26
  .هو التقويم الذي يتم قبل التعلم-أ

  .هو التقويم الذي يتم أثناء التعلم ويسمى بالمستمر-ب
  .هو التقويم الذي يتم بعد التعلم-ج
  .هو التقويم الذي يهدف للتشخيص المهارات ويسمى التشخيصي-د

  :اإللكترونيإن أبرز أساليب التقويم البنائي -27
  .ةاإللكترونيالمناقشة -أ

  . أثناء الموقف التعليمياإللكترونيمالحظة أداء الطالب -ب
  )ب+ أ (-ج
  .االختبارات النهائية والفعلية-د

  :من مميزات االختبارات الموضوعية-28
  .الموضوعية التامة وسهولة القياس-أ

  .الشمولية والتبرع وسرعة التنفيذ-ب
  .الدقة في التصميم والحيادية-ج
  .جمع ما سبق-د

  :ة المشهورةاإللكترونيختبارات الموضوعية من أشكال اال-29
  .الصواب والخطأ واالختيار من متعدد ورسوم النقاط التفاعلية-أ

  .اإلكمال والمقارنة والمزاوجة والسحب واإلفالت-ب
  .جميع ما سبق-ج
  .األسئلة المقالية المفتوحة-د
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:ة إلىاإللكترونييشير مصطلح المناقشات -30  
  . دونما تفاعل أو نقاشاإللكترونيالتعلم أن يدخل المتعلم بيئة -أ

 ويتنافسون بتفاعل من خالل المنتديات وغـرف        اإللكترونيأن يدخل المتعلم بيئة التعلم      -ب
  .الحوار والنقاش

  .أن يجلس التالميذ في حديقة المدرسة ويناقشون وجهاً لوجه في قضية ما-ج
  .صفأن يلقن المعلمة طالباتها حالً لمشكلة ما في غرفة ال-د

  :ة معايير منهااإللكترونيللمناقشات -31
  .تحديد االهداف تنظيم الوقت، التواصل على مدار الوقت-أ

  .تشجيع الطالب على المشاركة الفاعلة واشراك الخبراء المختصين-ب
  .نشر الحوارات المستفزة والشيقة وعدم هدر الوقت-ج
  .جميع ما سبق-د

  :ة ومن أسس اختيارهااإللكترونية مهمة في المقررات ة ركيزاإللكترونيالمصادر التعليمية -32
  .التأكد من ان لألهداف المصادر تتفق مع أهداف المقرر وتحديد مصدر كل منها-أ

تجنب نسخ المصادر دون أذن قانوني ومراجعة وتجميع المـواد والمـصادر التعليميـة     -ب
  .المتشابهة

  .معاً) ب+ أ (-ج
  .رسي وتوزيعه على الطالباتطباعة نسخ ورقية من الكتاب المد-د

  :لألنشطة التعليمية معايير منها-33
  .مراعاتها للفروق الفردية واإلمكانات ومقدارات المعلم والتعلم-أ

  .مراعاتها للميول واالتجاهات وزمن الحصة-ب
  .أن تكون عشوائية وغير هادفة-ج
  )ب+ أ ( -د
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  :أمام العبارة الخاطئة) ×(وعالمة أمام العبارة الصحيحة ) ü(ضع عالمة : السؤال الثاني

 .إلى التعلم من خالل المذياع) E-Learning (اإللكترونييشير مفهوم التعلم )   ( -1

المعلومات التي تقدم على الورق للطـالب داخـل الفـصول التقليديـة تـسمى               )   ( -2

 .ةاإللكترونيبالمقررات 

ئمة على االنترنت   ة عدة تصنيفات ومنها تصنيف مقررات قا      اإللكترونيللمقررات  )   ( -3

 .وأخرى غير قائمة على االنترنت

 .ة منها أنها تهدر الوقت والمال والجهداإللكترونيفوائد المقررات )   ( -4

 .ة أنها اقتصادية ومنتشرة وهادفةاإللكترونيمن خصائص المقررات )   ( -5

 .يعرف الهدف العام بأنه)   ( -6

محتـوى  +  التعلم   +الصورة المبسطة لصياغة هدف سلوكي هي هدف مضارع         )   ( -7

 .السلوك

جـودت،  (و) 2007-2002الجـزار،   (من نماذج التصميم التعليم نموذج كـب        )   ( -8

 ).2005الموسى والمبارك، ) (2003

المراحل األساسية لتحليل محتوى مقرر قراءته ثم دراسة كل وحدة علـى حـدة وتحديـد                 -9

 .المفاهيم والحقائق ثم تحديد الفجوات ونقاط الضعف ومجاالت المقرر

ـ إن من أهم االستراتيجيات الحديثة المستخدمة في المقـررات          )   ( -10 ة هـي   اإللكتروني

 .استراتيجية المحاضرة

يشير مفهوم الوسائط المتعددة التفاعلية التعليمية إلى تـدعيم المحتـوى التعليمـي      )   ( -11

 .بالصور والصوت والفيديو والنصوص الهادفة

 .حتوي الصفة على أكثر من لقطة فيديومن معايير استخدام لقطات الفيديو أال ت)   ( -12

 )Dokoes, Atutor , Moodle (من المظمات مفتوحة المصدر )   ( -13
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 ,Learning space , Blackboord(مـن البرمجيـات المتعلقـة بالمـصدر     )   ( -14

Topelass, webct , Ent , ANDES, NEEDS, polic( 

والمـتعلم أثنـاء الـدرس      يشير مفهوم النشاط التعليمي إلى كل ما يقوم به المعلم           )   ( -15

 .لتحقيق أهدافه

السيناريو أو اللوحات القصاصية هي مرحلة من مراحل التصميم وتعتبر مرجعية           )   ( -16

 .لفريق االنتاج عند إنتاج المقرر

يهدف السيناريو إلى وضع تصميم واضح وسهل الفهـم للمـصممين المنتجـين             )   ( -17

 .ى منتج جديدوالمبرمجين من أجل توفير الوقت والجهد والحصول عل

يجب تكويد كل صفحة من صفات السيناريو بكود متفق  عليه بين فـرق العمـل                )   ( -18

 )مصممين ومنتجين ومبرمجين(

على المصمم أن يترك مساحة من اإلبداع للمصممين الرسوميين وغيرهم علـى            )   ( -19

 .السيناريو

 .لغةيفضل مراجعة السيناريو علمياً من خير المادة ولغوياً من مختصي ال)   ( -20
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  )5(ملحق رقم 
  )التحكيم بعد (المعرفي التحصيلي االختبار

  
  املعريف التحصيلي االختبار

 علـى  القائمـة  ةاإللكتروني المقررات تصميم لمهارات المعرفي الجانب قياس / االختبار من الهدف
  .الويب
   :الطالبة أختي
  :وبعد  وبركاته اهللا ورحمة عليكم السالم
 ومراحـل  ةاإللكتروني المقررات بتصميم  إلمامك و معرفتك مدى لقياس تباراالخ هذا وضع       

ــد ــصائص وفوائ ــاذج وخ ــوات ونم ــصائص وخط ــصميم وخ ــرات ت ــ المق    ةاإللكتروني
  .اإللكتروني والتعلم

 فـي  امـا  البرنامج تدرسي فلن%)80 (االختبار هذا  في المحكية الدرجة على حصلت فإذا
   .البرنامج بدراسة ستقومين فانك الدرجة هذه على حصولك عدم حالة

  

 اإلجابـة  فـي  البدء قبل االختبار تعليمات قراءة منك يرجو فانه لتعاونك يشكرك إذ والباحث
 إال تـستخدم  ولـن  الجامعـة  في دراستك مستوى على تؤثر ال االختبار هذا نتائج بأن علماً

 .فقط العلمي البحث ألغراض

   :االختبار تعليمات

  .متعدد من االختيار نوع من سؤال) 40 (من اراالختب هذا يتكون •
   .عنها اإلجابة قبل وتركيز بدقة االختبار عبارات اقرئي •
  .خطأ يحتسب ال حتى عنه اإلجابة دون سؤال أي تتركي ال •
 ضـعي  خيـارات  أربع تحتها ناقص مقطع بها عبارة على متعدد من االختيار أسئلة تتكون •

   .الناقص المقطع إلكمال ومناسبة قةد) الخيارات (العبارات أكثر تحت خطا
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  /....................................................... الطالبة اسم
  : إجابة االختبار التحصيلي المعرفيجدول
في المربع المناسب فيما  ) x( الطالبة أرجو ملء الجدول باإلجابة الصحيحة بوضع عالمة أختي
  :يلي 

 رقم  لكل سؤالطروحة المالخيارات طروحة لكل سؤال المالخيارات
 د ج ب أ السؤال

 رقم
 د ج ب أ السؤال

1-     21 -      
2-     22 -      
3-     23 -      
4-     24 -      
5-     25 -      
6-     26 -      
7-     27 -      
8-     28 -      
9-     29 -      
10 -     30 -      
11 -     31 -      
12 -     32 -      
13 -     33 -      
14 -     34 -      
15 -     35 -      
16 -     36 -      
17 -     37 -      
18 -     38 -      
19 -     39 -      
20 -     40 -      
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  :اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي: السؤال األول
   يسمى التعلم باستخدام الحاسوب وشبكاته -1

     تكنولوجيا التعليم -ب      المنهاج-أ

 اإللكترونيالتقويم -د     اإللكترونيالتعلم -ج

لكترونـي وتـرتبط بالحاسـوب       يعرف بأنه مجموعة الدروس التي يتم عرضها عبر وسيط إ          -2
  :وشبكاته
  .ملف االنجاز-أ

  .اإللكترونيالمقرر -ب
  .المختبر االفتراضي-ج
  .الوحدة التعليمية-د

  :ةاإللكترونيمن أنواع المقررات -3
  .ت إلكترونية معتمدة على التلفازمقررا-أ

  . غير معتمدة على اإلنترنت معتمدةمقررات إلكترونية-ب
  .دة على المدرسمعتممقررات إلكترونية -ج
  .مقررات إلكترونية معتمدة على الطالب-د

  : على عدة خصائص ما عدااإللكترونييجب أن يحتوي المقرر -4
  .ـــ ولألذكياء فقط-أ

  .مهنياً اقتصادياً مفيداً متمركزاً حول الطالب ويحقق التفاعل-ب
  .ورييحقق تطوير المهارات األساسية للطالب ويحقق التعزيز والتقويم الف-ج
  .منتشراً وتفاعلياً وتتنوع فيه األنشطة وهو ثري بالوسائط المتعددة الهادفة-د

  :ة بعض السلبياتاإللكترونيللمقررات -5
  .يساعد الطالب في تعلم وتواصل تحسين مهارات الكتابة وحل المشكالت بشكل أفضل-أ

  .كبيرين عند إعدادهاتحتاج وقت وجهد -ب
  .والتفكير والتطوير لدى المعلمزيادة اإلنتاجية والتخطيط -ج
  .تكسب الخريجين مهارات التعامل مع الزمالء والعمالء وإدارة المشروعات-د

  :أي نموذج للتصميم التعليمي تحتوي على مراحل رئيسة هي-6
  .التحليل والتصميم التطوير والتنفيذ والتقويم-أ

  .التحليل والتذكر التطبيق والتركيب الفهم-ب
  .ميم والتطوير االستيعاب التقويمالتحليل والتص-ج
  .التحليل والتصميم والتنفيذ والتقويم-د
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الوصف الموضوعي والمنظم الكمي للمضمون الظاهر للمادة العلمية ومدى تضمن المحتـوى            -7
  :جانب التعلم هو

  .تحليل المحتوى-أ
  .المفاهيم-ب
  .تنظيم المحتوى-ج
  .المنهاج-د

  : التدريسيةمن القواعد العامة لتحديد األهداف-8
  .صياغتها بصورة سلوكية-أ

  .مناسبتها لخصائص التعلم-ب
  .تتسق مع منظومة التدريس-ج
  .جمع ما سبق-د

  :للهدف السلوكي خصائص منها أنه-9
  .يصف سلوك المعلم-أ

  .يحتوي على فعل ماضي-ب
  .واقعي واضح محدد-ج
  .مركب وغامض-د

  :الهدف السلوكي ذو الصياغة الصحيحة فيما يلي هو-10
  .أن يعدد الطلبة طرق التثبت النهائي للمعادن-أ

  .أن تحدد المعلمة للطالبة أنواع الصخور-ب
  .أن تحدد الطالبة أهمية وفوائد وتركيب الزهور والهواء-ج
  .أن نقوم بدراسة منظور بؤرة التالشي-د

  :الهدف السلوكي ذو الصياغة الخطأ فيما يلي هو-11
  .تلوث الهواءأن تقترح الطالبة حالً لمشكلة -أ

  .أن تذكر الطالبة قانون نيوتن الثالث-ب
  .أن تستنتج الطالبة أن المعادن تتمدد بالحرارة-ج
  .أن يتم تحقيق المعرفة للطالبة لمراحل دهان وطالء المعادن-د

  : هي بالترتيب مستوياتةقسم بلوم وزمالئه األهداف السلوكية المعرفية إلى ست-12
  . التذكر– التركيب –يل  التحل– الفهم –التقويم -أ

  . التطبيق– الفهم – التذكر – التقويم – التركيب –التحليل -ب
  . التقويم– التركيب – التحليل – التطبيق – الفهم –التذكر -ج
  . التقويم– التركيب – التطبيق – التحليل – الفهم –التذكر -د
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  : تعني أنهااإللكترونيأن استراتيجيات تدريس المحتوى -13
طة محددة سلفاً لتنفيذ التدريس لتحقيق أهداف معينة في ضوء المتوافر مـن إمكانـات     أنش-أ

  .لتحقيق األهداف بفاعلية
  .توفير الوسائل المناسبة-ب
  .اختيار الوسائل التفاعلية الجميلة-ج
  .صياغة األهداف فقط-د

  : استراتيجيةاإللكترونيمن استراتيجيات التدريس المستخدمة في التعلم -14
  .تعلم التشاركي والرحالت المعرفيةال-أ

  .المحاكاة والمناقشة-ب
  .الخصوصي واأللغاز-ج
  .جميع ما سبق-د

  :من أمثلة التدريس باستخدام استراتيجية التعلم التشاركي-15
  .استراتيجية البانوراما-أ

  .اتخاذ الموقف-ب
  .مصفوفة الذاكرة-ج
  .جميع ما سبق-د

  :استراتيجية المحاكاة تعني-16
مواقف تشبه الحقيقة بشكل اقتراضي وتوفر بيئة مناسبة لحل المشكالت بعيداً عن            عرض  -أ

  .الخطر وحدود المكان والزمان
  .تتطلب وجود جميع المعلمين المعلم في نفس البيئة-ب
  .تعرف بالرحالت المعرفية-ج
  .اإللكترونيالمختبر -د

  :الهادفة بشكل فعال يسمى)  الفيديو– الصوت –بالصور  (اإللكترونيإن تدعيم المحتوى -17
  .الوسائط المتعددة-أ

  .الشفافات-ب
  .الشرائح-ج
  .البيانات النصية الفائقة-د
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  : يجب عليك مراعاة معايير منها لصور والرسوم الثابتةعند اختيارك ل-18
  .ال تعبر عن المضمون-أ

  .أن تكون واضحة ومتناسقة وواقعية-ب
  .يةثان) 50-45(أال تزيد وقت اللقطة عن -ج
  .استخدام صور مزدحمة التفاصيل واأللوان-د

  : يجب أنمعاييرعند اختيار مؤثرات صوتية وفقاً لل-19
  .كلمة) 600(ال يقل النص المسموع عن -أ

  .يتزامن الصوت مع النص أو الفيديو المعروض-ب
  .المبالغة في استخدام الصوت ومؤثراته-ج
  .الصياغة اللغوية للنص المسموع غير صحيحة-د

  :البد للمصمم التعليمي عند اختيار لقطات الفيديو أن يراعي أموراً كثيرة منها-20
  .استخدام لقطات وثيقة الصلة بمحتوى المقرر-أ

  .تجنب احتواء الشاشة على أكثر من لقطة-ب
  صحيح) ب+ أ (-ج
  .دقيقة) 30-25(مدة لقطة الفيديو ال تزيد على -د

  :تويمراحل التصميم التعليمي الرئيسية تح-21
  .ست مراحل-أ

  .سبع مراحل-ب
  .خمس مراحل-ج
  .أربع مراحل-د

  :ة يجب مراعاةاإللكترونيعند إعداد ملخص للمقررات -22
  .توفير أسئلة للوحدة-أ

  .توفير إجابات-ب
  .أن تكون الصياغة محددة وواضحة وودية-ج
  .تحدد سبل اإلبحار-د

  :هللتقويم التربوي أهمية كبيرة في التربية ويعرف بأن-23
  .إصدار حكم كمي على األشياء فقط-أ

إصدار حكم كمي وكيفي على قيمة األشياء أو الموضوعات أو األشخاص فـي ضـوء               -ب
  .معايير ومحكات محددة

  .إصدار حكم كيفي على األشياء فقط-ج
  .النشاط الذي يقوم به الطالب أثناء الدرس-د
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  :من أشكال التقويم-24
  .التقويم القبلي-أ

  .وينيالتقويم التك-ب
  .التقويم النهائي-ج
  .جميع ما سبق-د

  :اإللكترونيمن أدوات التقويم -25
  .ةاإللكترونيالمالحظة والمقابلة -أ

  .ة القصيرةاإللكترونياالختبارات -ب
  .ةاإللكترونياالستبانات واالختبارات التحصيلية -ج
  صحيح )ج+ ب + أ (-د

  .التقويم الذي يتم أثناء التعلم ويسمى بالمستمر -26
  .هو التقويم الذي يتم قبل التعلم-أ

   هو التقويم البنائي-ب
  .هو التقويم الذي يتم بعد التعلم-ج
  .هو التقويم الذي يهدف للتشخيص المهارات ويسمى التشخيصي-د

   :ةاإللكترونيتعتبر المناقشة -27
  اإللكترونيأبرز أساليب التقويم البنائي   - أ

  .ء الموقف التعليمي أثنااإللكترونيمالحظة أداء الطالب -ب
  صحيح )ب+ أ (-ج
  .االختبارات النهائية والفعلية-د

   : ماعدابجميع مايلي  االختبارات الموضوعيةتتصف -28
  .الموضوعية التامة وسهولة القياس-أ

  .الشمولية والتبرع وسرعة التنفيذ-ب
  .الدقة في التصميم والحيادية-ج
  . ان يكون االختبار غاية في السهولة -د

  :اإلكمال والمقارنة والمزاوجة من أشكال االختبارات -29
  .الصواب والخطأ واالختيار من متعدد-أ

  .األسئلة المقالية المفتوحة -ب
  السحب و االفالت _ ج
   ة المشهورةاإللكتروني الموضوعية -د
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  :ة إلىاإللكترونييشير مصطلح المناقشات -30
  .ا تفاعل أو نقاش دونماإللكترونيأن يدخل المتعلم بيئة التعلم -أ

 ويتناقشون بتفاعل من    اإللكترونيأن يدخل المتعلمين مع او بدون المعلم في  بيئة التعلم            -ب
  .خالل المنتديات وغرف الحوار والنقاش في قضية معينة

  .أن يجلس التالميذ في حديقة المدرسة ويتناقشون وجهاً لوجه في قضية ما-ج
  .كلة ما في غرفة الصفأن تلقن المعلمة طالباتها حالً لمش-د

  :ر منهانراعي معايية اإللكترونيلمناقشات عند اجراء ا-31
  .تحديد االهداف تنظيم الوقت، التواصل على مدار الوقت-أ

  .تشجيع الطالب على المشاركة الفاعلة واشراك الخبراء المختصين-ب
  .نشر الحوارات المستفزة والشيقة وعدم هدر الوقت-ج
  .جميع ما سبق-د

ان تجنب نسخ المصادر دون أذن قانوني ومراجعة وتجميـع المـواد والمـصادر التعليميـة                 -32
  .المتشابهة من اسس اختيار

  . أهداف المقرر وتحديد المحتوى-أ
  طباعة نسخ ورقية من الكتاب المدرسي وتوزيعه على الطالبات -ب
  ة إللكترونياة ركيزة مهمة في المقررات اإللكترونيالمصادر التعليمية  -        ج
  .صحيح) ب+ أ (-د

   :تعتبر من معايير مراعاة الميول واالتجاهات وزمن الحصة -33
   .اإللكترونياعداد ملخص المقرر   - أ

  .التقويم التكويني-ب
  .اعداد االختبارات الموضوعية-ج
  . لألنشطة التعليمية-د

  : فأنك تختاريمنظومات مفتوحة المصدراذا طلب منك اختيار -34
Moodle,Atouter ,Dokies -أ   

Powerpoint      -ب 

Flash      -ج 

Blackboard -د     
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: ماعدا مغلقة المصدر والمنظومات التالية  البرمجياتجميع -35  

Learning space,Blackboard -أ   

Andes ,Needs      -ب 

Topclass ,Ent ,webct      -ج 

 moodle-د

مصممين والمبرمجين والمنتجين لتوفير    العملية التي تهدف بها الى وضع خطوات واضحة لل        -36
  :الوقت والجهد تسمى ب

  .  storyboard   )(السيناريو التعليمي او اللوحة القصصية -أ
  .السيمنار العلمي  -ب
  . الرسم الحر-ج
  . تأليف المحتوى-د

  :يشير الى  مايقوم به المعلم والمتعلم اثناء الدرس -37
  . المعلم من تحقق االهداف المقاييس المستخدمة التي يتأكد بها-أ

  مفهوم النشاط التعليمي -ب
  .التغذية الراجعة الصادرة من المتعلم الى المعلم -ج
  . ما يقدمه المعلم من تعزيز للطالب فقط-د

   :تعني E-learning  الترجمة العربية الصحيحة لمصطلح -38
   .اإللكترونيالتعلم -أ

   .اإللكترونيالتعلم -ب
  .ونياإللكترالتدريس -ج
  .التعليم المفتوح -د 

  :يجب ان يتكون من اإللكترونيالختبار عند بناء ا-39
  ).االسئلة والتعليمات(محتوى االختبار -أ

  .سجل الطالب والمساعدة الفنية وقاعدة البيانات واالمن والسرية -ب
  .ب+أ -ج
  .ليس مما سبق -د

  :لمقرر  التساؤالت االساسية التي يجب االجابة عنها قبل تصميم ا-40
  .من المستفيد من المقرر-أ

  .ما المحتوى الذي سينشر-ب
  .ما اهداف المقرر وما اسس التصميم التعليمي التي سيبنى عليها المقرر -ج
  .جميع ما  سبق -د
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  )6(رقم ملحق 
  

   إجابة االختبار التحصيلي المعرفيمفتاح
  

 رقم  لكل سؤالروحة المطالخيارات  المطروحة لكل سؤالالخيارات
 د ج ب أ السؤال

 رقم
 د ج ب أ السؤال

1-     21-     
2-     22-     
3-     23-     
4-     24-     
5-     25-     
6-     26-     
7-     27-     
8-     28-     
9-     29-     

10-     30-     
11-     31-     
12-     32-     
13-     33-     
14-     34-     
15-     35-     
16-     36-     
17-     37-     
18-     38-     
19-     39-     
20-     40-     
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  )7(ملحق رقم 
  البرنامج المقترح قبل التحكيم

   غزة-الجامعة اإلسالميــة
  عمادة الدراســـات العليا
  كليـــة التربيـــــة

    التعليمقسم طرق التدريس وتكنولوجيا

  
  
  
  
  
  
  
  

  حفظه اهللا_______________________  / السيد معالي الدكتور  
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  تحكيم برنامج مقترح / الموضوع 
  

 بإعداد رسالة الماجـستير فـي قـسم طـرق           عبد اهللا عطية عبد الكريم أبو شاويش       / الباحثيقوم  
 برنـامج مقـرتح لتنميـة بعنــوان امعـــة اإلسالميــة     التدريس وتكنولوجيا التعليم  في الج     

ة عرب الويب لدى طالبات تكنولوجيا التعلـيم جبامعـة اإللكرتونيمهارات تصميم املقررات 
  األقصى بغزة

 وزير التربية والتعليم العالي السابق وأستاذ تكنولوجيا محمد عسقول/إشراف معالي األستاذ الدكتور 
  .ة التعليم بالجامعة اإلسالمي

التحليـل  (ة اإللكترونيوقد بنى الباحث لهذا الغرض برنامج لتنمية مهارات تصميم المقررات    
ولـيس  ) وضع الخطوط العريضة لفريق اإلنتـاج (علما بان البحث ينمي مهارات التصميم  )والتصميم  

  .اإلنتاج أو النشر أو إلدارة 
ربية والتعليم، ولما لرأيكم من أهميـة فـي         ونظراً لخبراتكم  التعليمية الواسعة ودرايتكم في مجال الت        

  .مجال البحث، فإنني أرغب االستنارة برأيكم السديد واالستفادة من خبرتكم في هذا المجال
وتدوين مالحظاتكم فـي النـواحي      ) إضافة، تعديل، حذف  (آمل من سعادتكم التكرم بإبداء الرأي والمشورة        

  :التالية
   صحة المحتوى علميا-
  )الطالبة المعلمة(وى لطالبات المستوى الثالث مناسبة المحت-
  التدرج المنطقي في تنظيم المحتوى-
  مدى ارتباط المحتوى بأهداف البرنامج-

  

 
  عبداهللا عطية عبدالكريم  ابو شاويش: الباحث                                                     

  فلسطين_قطاع غزة_خيم المغازي م_حي مسجد الفالح 
  0599 – 894010جوال                  

Vip_007@msn.com 
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  ) 8(ملحق رقم 
  

  )البرنامج المقترح (المـــــــادة التدريبيــــــة
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   الطالبة أختي
ـ اإللكتربعنوان مهارت تصميم المقررات     ) البرنامج المقترح (  بين يديك المادة التدريبية      ة وقـد   وني

ة لذا يتوقـع منـك بعـد        اإللكتروني هذه المادة خصيصا لتنمية مهاراتك في تصميم المقررات          أعدت
  ): العامةاألهداف(دراسة هذه المادة ان تكوني قادرة على 

   اإللكتروني تعريف  المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بالتعلم  -1
 ة اإللكترونيتعريف وتمييز المفاهيم المرتبطة بالمقررات  -2

 ة اإللكترونيتحليل المحتوى للمقررات  -3

 .ةاإللكترونيصياغة األهداف التعلمية للمقررات  -4

 اإللكترونيكتابة السيناريو التعليمي للمقرر  -5

 .ةاإللكترونياختيار استراتيجيات التدريس المناسبة للمقررات  -6

 .ةاإللكترونيانتقاء وتوظيف وتصميم الوسائط المتعددة التعلمية للمقررات  -7

 .ةاإللكترونيغ  وتحديد وتوظيف األنشطة التفاعلية للمقررات صو -8

 .ةاإللكترونيتصميم  صياغة الملخصات للمقررات  -9

 .ةاإللكترونيتصميم تقويم المتعلمين للمقررات  -10

تصميم واختيار  تحديد أدوات التفاعل وانتشار المنتديات وغرف المحادثـة للمقـررات        -11
 .ةاإللكتروني

 .ةاإللكترونيحديد المصادر والمراجع المساندة للمقررات  تنمية معارف ومهارات ت -12

 .ةاإللكترونيتنمية معارف ومهارات تحديد المواقع ذات الصلة للمقررات  -13

  
وهي من المهارات الضرورية والمهمة لمختصي تكنولوجيا التعليم راجيا مـن اهللا ان تنـال         

  .  وان تحقق النفع والفائدة إعجابكم
  
  

   عبدالكريم  ابو شاويشعبداهللا عطية/الباحث
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  : عناصر محتوى اللقاء األول 

  : تضمن هذا اللقاء العناصر اآلتية 
ـ  أنواع المقررات    –ة  اإللكتروني مفهوم المقررات    – اإللكترونيمفهوم التعلم     –ة  اإللكتروني

ذج  نمـا –ة اإللكتروني فوائد المقررات –ة  اإللكتروني خصائص المقررات    –مفهوم العناصر التعلمية    
 األهـداف   – اإللكترونـي  المراحل األساسية لتحليل محتوى المقرر       –ة  اإللكترونيتصميم المقررات   

  .  صياغة األهداف السلوكية– األهداف التعلمية –العامة 
  

  :عناصر محتوى اللقاء الثاني 
  : تضمن هذا اللقاء العناصر اآلتية 

 أهـم   – اسـتراتيجيات التـدريس      مفهـوم -وأهميته -وقوالبه– كتابته   -السيناريو التعليمي 
 معـايير   – مفهوم الوسائط المتعدد التعلميـة       –ة  اإللكترونياالستراتيجيات المستخدمة في المقررات     

 معـايير  – معايير استخدام الرسوم المتحركة ولقطـات الفيـديو          –استخدام الرسوم الثابتة والصور     
 أنـواع   –ايير اختيار األنشطة التعلميـة       مع – مفهوم النشاط التعلمي     –استخدام المؤثرات الصوتية    

  . استراتيجيات األنشطة التعلمية–ة التعلمية اإللكترونياألنشطة 
  

  : عناصر محتوى اللقاء الثالث 
  : تضمن هذا اللقاء العناصر اآلتية 

 الـشروط الواجـب مراعاتهـا عنـد إعـداد      – خصائص الملخصات  –مفهوم الملخصات   
 صـياغة أسـئلة   – وظائف التقويم بكـل مراحلـه        –مراحل التقويم    – مفهوم التقويم    –الملخصات  

 إرشادات إلعـداد التقـويم البنـائي داخـل     – صياغة أسئلة الصواب والخطأ    –االختيار من متعدد    
ـ  مفهوم المناقـشات     – اإللكتروني معايير التقويم الختامي للمقرر      –العناصر التعلمية     –ة  اإللكتروني

 – كيفية تحديد المواقـع ذات الـصلة         –ة في المواقف التعلمية     اإللكترونيمعايير استخدام المناقشات    
  .  صياغة مقدمة إلكترونية لمقرر– قاموس المصطلحات –ة اإللكترونيأسس تحديد المصادر 
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  : أهداف الدورة التدريبية 
بجامعـة   لدى طالبات تكنولوجيا التعلم      اإللكترونيتنمية المعارف األساسية المرتبطة بالتعلم       -1

   بغزةاألقصى
ة لدى طالبـات تكنولوجيـا الـتعلم        اإللكترونيتنمية المعارف األساسية المرتبطة بالمقررات       -2

  بغزةاألقصىبجامعة 

ة لدى طالبات تكنولوجيا الـتعلم  اإللكترونيتنمية معارف ومهارات تحليل المحتوى للمقررات    -3
  بغزةاألقصىبجامعة 

ـ التعلمية للمقـررات    تنمية معارف ومهارات صياغة األهداف       -4 ة لـدى طالبـات     اإللكتروني
 . بغزةاألقصىتكنولوجيا التعلم بجامعة 

ة لـدى طالبـات     اإللكترونيتنمية معارف ومهارات اختيار استراتيجيات التدريس للمقررات         -5
 . بغزةاألقصىتكنولوجيا التعلم بجامعة 

ة لدى طالبـات    اإللكترونيتنمية معارف ومهارات انتقاء الوسائط المتعددة التعلمية للمقررات          -6
 . بغزةاألقصىتكنولوجيا التعلم بجامعة 

ـ تنمية معارف ومهارات تحديد األنشطة التفاعليـة للمقـررات     -7 ة لـدى طالبـات   اإللكتروني
 . بغزةاألقصىتكنولوجيا التعلم بجامعة 

ة لدى طالبـات تكنولوجيـا     اإللكترونيتنمية معارف ومهارات صياغة الملخصات للمقررات        -8
 . بغزةاألقصى بجامعة التعلم

ة لدى طالبات تكنولوجيا الـتعلم  اإللكترونيتنمية معارف ومهارات تقويم المتعلمين للمقررات      -9
 . بغزةاألقصىبجامعة 

تنمية معارف ومهارات تحديد أدوات التفاعل وانتشار المنتديات وغرف المحادثة للمقررات             -10
 . بغزةقصىاألة لدى طالبات تكنولوجيا التعلم بجامعة اإللكتروني

ـ تنمية معارف ومهارات تحديد المصادر والمراجع المساندة للمقـررات           -11 ة لـدى   اإللكتروني
 . بغزةاألقصىطالبات تكنولوجيا التعلم بجامعة 

ـ تنمية معارف ومهارات تحديد المواقع ذات الصلة للمقـررات       -12 ة لـدى طالبـات   اإللكتروني
 . بغزةاألقصىتكنولوجيا التعلم بجامعة 
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  م2013 ابريل  28ألول االحد اللقاء ا

  :حيث تضمن اللقاء األنشطة التالية
ý  االستقبال والترحيب  باألخوات الطالبات  
ý  واالستعداد لبدء اللقاء) المدرب( الطالبات بالباحث األخواتتعريف  
ý  الدورة(  العامة للبرنامج األهدافعرض(  
ý  البرنامجأهميةتوضيح   
ý م مناقشة مجاالت علم  تكنولوجيا التعلي  
ý  ؟اإللكترونيما التعلم : عصف ذهني) 1(نشاط  
ý  اإللكترونيمناقشة المفاهيم المتعلقة بالتعلم  
ý  ةاإللكترونيمفهوم المقررات ): 2(نشاط  
ý  وخصائصها وفوائدها ومكوناتهاوأنواعهاة اإللكترونيمناقشة مفهوم المقررات   
ý  العامة األهداف): 3(نشاط   
ý  العامةاألهدافمناقشة صياغة وتحديد    
ý  السلوكية األهداف): 4(نشاط   
ý مناقشة وتوضح العناصر األساسية للهدف السلوكي وصياغته حسب تصنيف بلوم  
ý  السلوكية لألهدافمناقشة وتوضيح الصياغات الخطأ   
ý   العامة والسلوكية علـى     األهدافكل مجموعة من الطالبات تصيغ مجموعة من        ): 5(نشاط 

  لوح بريستول 
ý  عرض نموذج ومناقشته  
ý اللقاء والتقويمغلق   
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  اللقاء األول
 اإللكترونيتعريف التعلم 

 بأنه تعلم يتم عن طريق استخدام االنترنت وأجهزة الكمبيوتر وذلك           اإللكترونييعرف التعلم   
  لنقل المهارات والمعرفة للطالب 

  وعرفه هندرسن هو التعلم عن بعد باستخدام الحاسب
  : إلى يهدفاإللكترونيالتعلم 
يئة تعلمية تفاعلية من خالل تقنيات الكترونية جديدة والتنوع في مصادر المعلومـات             خلق ب  -1

  والخبرة 
  تعزيز العالقة بين أولياء األمور والمدرسة وبين المدرسة والبيئة الخارجية  -2
دعم عملية التفاعل بين الطالب والمعلمين والمساعدين من خالل تبادل الخبرات التربويـة              -3

ت والحوارات الهادفة لتبادل اآلراء باالستعانة بقنوات االتصال المختلفة         واآلراء والمناقشا 
 Vitral وغرف الصف االفتراضية  Chatting والمحادثة Email اإللكترونيمثل البريد 

classrooms  
 إكساب المعلمين المهارات التقنية الستخدام التقنيات التعلمية الحديثة  -4
 ات الالزمة الستخدام تقنيات االتصاالت والمعلومات إكساب الطالب المهارات أو الكفاء -5
نمذجة التعلم وتقديمه في صورة معيارية فالدرس تقدم في صورة نموذجيـة والممارسـات               -6

التعلمية المتميزة يمكن إعادة تكرارها ومن أمثلة ذلك بنوك األسئلة النموذجيـة وخطـط              
صورة وما يتـصل بهـا مـن        الدروس النموذجية واالستغالل األمثل لتقنيات الصوت وال      

 وسائط متعددة 
تطوير دور المعلم في العملية التعلمية حتى يتواكب مع التطورات العلميـة والتكنولوجيـة               -7

 .المستمرة والمتالحقة 
توسيع دائرة اتصاالت الطالب من خالل شبكات االتـصاالت العالميـة والمحليـة وعـدم                -8

ع ربط الموقع التعلمي بمواقـع تعلميـة        االقتصار على المعلم باعتباره مصدرا للمعرفة م      
  لكي يستزيد الطالب من المعرفة linksأخرى 

 خلق شبكات تعلمية لتنظيم عمل المؤسسات التعلمية وإدارتها  -9
 .تقديم التعلم الذي يناسب فئات عمرية مختلفة مع مراعاة الفروق الفردية بينها -10
 نوعة إمداد كافة الطالب بفرص تعلم عالية الجودة وثرية ومت -11
  ومهارات التعلم من خالل تطبيق تكنولوجيا جديدة اإللكترونيتدعيم مهارات العمل  -12
 .تدعيم السياسات على مستوى الدولة والميزانية والقيادة  -13



 241

تعزيز التعلم االستكشافي والتعاوني وأساليب حل المشكالت وإنشاء مشاريع جماعية عبر            -14
 .الشبكة 

 .اتي والبحث في مصادر المعرفة عبر الشبكةتزويد المتعلم بمهارات التعلم الذ -15
ـ تعزيز المناهج وإثرائها من خالل األنشطة        -16 ة وأسـلوب األلعـاب باسـتخدام       اإللكتروني

 .الحاسوب 
 .تعزيز التواصل بين المعلم والطالب وإكسابهما مهارات جديدة في اللغات والتقنية  -17
 .توفير المعلومة الموثوقة بسهولة ويسر  -18
 .ة جذابة ال تعتمد على المكان أو الزمان توفير بيئة تعلمي -19
 .ربط المؤسسات التعلمية بعضها ببعض مما يتيح الخبرات والبحث المشترك -20
 .تحسين المستوى الدراسي وزيادة التحصيل  -21
 .تنويع أساليب وطرق التعلم والتدريس  -22
 .إضفاء جو من اإلثارة والتشويق على البيئة التعلمية  -23
 .لدراسية حل مشكلة ازدحام الفصول ا -24

 
  :اإللكترونيمميزات التعلم 

   احتياجات الطالب ةالتعاونية وتلبيالتنوع والجودة و المرونةو  •
 : اإللكتروني التعلم  ومعيقاتسلبيات

   من المهارات أكثرالتركيز على المعرفة  -1
   االنطوائية لدى الطالباإللكترونيقد ينمي التعلم  -2
 س على كل الحوااإللكترونيال يركز التعلم  -3

  إلى إنشاء بنية تحتية من أجهزةاإللكترونييحتاج تطبيق التعلم  -4

 يتطلب تدريب مكثف للمعلمين والطالب على استخدام التقنيات الحديثة  -5

  إلى نوعية معينة من المعلمين مؤهلةاإللكترونييحتاج تطبيق التعلم  -6

 .اإللكترونيع تكلفة التعلم ارتفا -7

 د اإلنساني والعالقات اإلنسانية  إلى التواجاإللكترونييفتقر التعلم  -8

 مازال عدد من الطالب يفضلون الطريقة التقليدية في التعلم -9
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  :اإللكترونيأنواع التعلم 
  : اإللكترونيهناك تصنيفان لتقسيم التعلم 

  :  حسب التزامناإللكتروني تقسيم التعلم -أوالً
  )متوافق لحظياًال (Synchronous E-learning المتزامن اإللكترونيالتعلم -أ

 إلجراء النقاش والمحادثة عبـر      وهو تعلم الكتروني يتم بين الطالب أنفسهم في آن واحد،           
أو تلقي الدروس من خالل الفصول االفتراضية أو اسـتخدام أدواتـه            ) Chatting(غرف المحادثة   

لطالـب علـى     تطوراً وتعقيداً، حيث يلتقي المـدرس وا       اإللكترونيوهو أكثر أنواع التعلم     . األخرى
، ومن إيجابيات هذا النوع من التعلم حصول الطالـب علـى      )بشكل متزامن (اإلنترنت فينفس الوقت    

تغذية راجعة فورية وتقليل التكلفة واالستغناء عن الذهاب لمقر المدرسة، ومن سلبياته حاجتـه إلـى       
   المتزامن ما يليونياإللكتر ومن األدوات المستخدمة في التعلم. أجهزة حديثة وشبكة اتصاالت جيدة

  ).White board(اللوح األبيض  -1
  )Videoconferencing(الفصول االفتراضية  -2
 )Audio conferencing(المؤتمرات عبر الفيديو  -3

 )Chatting Rooms(غرفة الدردشة  -4
 

  )Asynchronous E-learning( غير المتزامن اإللكتروني التعلم -ثانياً
 يحتاج إلى وجود الطالب في نفس الوقت، فاالتصال غير          وهو التعلم غير المباشر الذي ال       

، فيمكن للمدرس أ، يضع مصادر مع خطة تدريس وتقويم على الموقـع             المتزامن متحرر من الزمن   
التعلمي، ثم يدخال الطالب للموقع في أي وقت ويتبع إرشادات يكون هنـاك اتـصال متـزامن مـع       

حصل على الدراسة حسب األوقـات المالئمـة لـه،    ومن إيجابيات هذا النوع أن الطالب ي  . المدرس
وبالجهد الذي يرغب في تقديمه، كذلك يستطيع الطالب إعادة دراسة المادة والرجوع إليها الكترونيـاً           

ومن سلبياته عدم استطاعة الطالب الحصول على تغذيـة راجعـة فوريـة مـن               . كلما احتاج لذلك  
 غيـر   اإللكترونـي ومن أدوات الـتعلم     . تم في عزلة  المدرس، كما أنه قد يؤدي إلى انطوائية ألنه ي        

  :المتزامن هي
  ).E-mail (اإللكترونيالبريد  -1
  )World Wid Web(الشبكة العنكبوتية  -2
 .المنتديات -3
 .الفيديو التفاعلي -4
 )listserv(قوائم النقاش  -5
 )bulletn boards(لوحات اإلعالنات  -6
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  : الكلي أو الجزئياإللكتروني التعلم -ثالثاً
  )Fully online( الكلي اإللكترونيلم التع-أ

ويتم فيه التعلم آلياً عبر االنترنت أو أي وسيط الكتروني بحيث ال يجتمع الطالب والمـدرس             
  .وجهاً لوجه

  )Partly on line ( الجزئياإللكترونيالتعلم -ب
أو الـتعلم المـزيج وفيـه ال يـتم     ) Blended learning(والذي يطلق عليه التعلم المدمج   

 بل يضاعف إليه التعلم التقليدي في الفـصول الدراسـية           اإللكترونيالختصار على استخدام التعلم     ا
حيث يتلقي الطالب مع المدرس وجهاً لوجه، ثم عنـد عودتـه للمنـزل يحـل الطالـب التكليفـات        
والواجبات، وقد يجتاز اختبارات ويناقش بعض المسائل مع األقران أو مـع مدرسـه مـن خـالل                  

  .الشبكة
  :ةاإللكترونيفهوم المقررات م

ومنه المقر وهو المكان وموضع االستقرار، ومصدر الفعل ) قر(أصله من الفعل  )Course (المقـرر 
  .قر هو المقرر، وهو األمر الثابت المعترف به

مقرر يتم نشره على اإلنترنت، ويتفاعل فيه الطالب مـع بعـضهم            " بأنه   اإللكترونيالمقرر    
باستخدام أدوات التفاعل عبر اإلنترنت، حيث يستطيع الطالب دراسة المقرر          البعض ومع المدرس،    

  .في أي وقت خالل اليوم وفي أي مكن بصورة تتناسب مع احتياجاتهم
  :ة إلى قسميناإللكترونيالمقررات تقسم 

  ) منظومات الشبكات واالنترنت(ة المعتمدة على اإلنترنتاإللكترونيالمقررات 
  )االسطوانات ووسائل التخزين(مثل : غير معتمدة على شبكة اإلنترنتةاإللكترونيالمقررات 

ة إلـى  اإللكترونيالمقررات )   2010:الصعيدي (اإللكترونيولقد قسم بعض خبراء ومختصي التعلم     
  :ثالثة أقسام

  :Synchronous e-course المتزامن اإللكتروني المقرر -1
 Chat المباشـر  اإللكترونيتصال سواء بالحديث وفيه يتم الجمع بين المعلم والمتعلم عبر اال    

  ..أو المصاحب بالفيديو عبر الكمبيوتر
  :Asynchronous e-course غير المتزامن اإللكتروني المقرر -2

وهو عبارة عن اتصال بين المعلم والمتعلم فيه يقوم المعلم بوضع مصادر مع خطة تدريس                 
ل الطالب الموقع التعلمي في أي وقت ويتتبع إرشادات         وبرنامج تقييمي على الموقع التعلمي، ثم يدخ      

  . المعلم في إتمام التعلم دون أن يكون هناك تواصل متزامن من المعلم
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  :Blended e-course المدمج اإللكتروني المقرر -3
يشمل التعلم في الفصول التقليدية التي يلتقي فيها المعلم مع الطالب وجهـاً لوجـه والـتعلم             

 فـي  واسـتكماله التعلم بحواسيب في المدرسة .(ه مزج بين التعلم المتزامن والغير متزامن   الذاتي وفي 
  ) البيت

  ةاإللكترونيمراحل بناء المقررات 
ة لمجموعة من المعايير والنمـاذج ومـن أهمهـا          اإللكترونيبناء المقررات    تخضع عملية و

ظي باهتمام كبير في عمليـة     النموذج الرئيس لجميع النماذج والذي ح     حيث يعتبر   ) ADDIE(نموذج
التحليـل ، التـصميم،     :(تصميم إنتاج ونشر  المقررات حيث تمر بخمس مراحل علي النحو التالي             

  ) التطوير، التطبيق، التقييم 
  التحليل 
ü  العمل على تحليل المقرر بصورة عامة .  
ü  المتعلم احتياجاتالعمل على معرفة .  
ü  والتغلب على معوقات التعلم اتهاحتياجالعمل على تحليل المتعلم ومعرفة .  
ü  لها دور المساعدة فى إنتاج المقرروالتيتحليل الموارد المتواجدة  .  
ü     النمط المعتمد على الويـب       –النمط المختلط   (  سوف يتم إتباعه     الذيتحديد نمط التدريس  (

  . التدريستإستراتيجيا تحديدوالعمل على 
ü تحديد الفجوة المتواجدة والعمل على سدها.  
ü  العامة للمقرر)   مهارية– وجدانية –معرفية (تحديد األهداف.  
ü    فـي  موديـوالت  فـي  ومكونات صغرى لتسهيل عملية تجميعها     أجزاء إلىتحليل المحتوى 

  .خريطة متجانسة
ü  تحليل التدريس حيث تعتمد على تحليل المحتوى وفيه يتم تحديد أنواع ومستويات األهداف

  .ييم المناسب لكل موضوع التعلمية واألنشطة وأسلوب التق
  التصميم 
o  وضع األهداف التعلمية.  
o تحديد الموارد  وتجميعها وعمل دليل بالمحتويات المتواجدة.  
o  سوف يتم إتباعهاالتيتوضيح عملية الترتيب .  
o  وضع مقترحات لتصميم المقرر وكيفية السير فى عرض المعلومات.  
o  وضع  األنشطة.  
o  تحديد طرق التقييم.  
o ى إنتاج السيناريو القيام عل.  
o  إنشاء لوحة األحداث الخاصة بكل شاشة.  
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  التطوير 
  حسب ما تقرر في مرحلة التصميم •
  .العمل على إنتاج المقرر حسب السيناريو الموضوع  •
  إنتاج كل شاشة حسب السيناريو الخاص بها •
ـ             روإنتاج الصو جمع   • زيم  والفيديو والتمارين التفاعلية والتمـارين الذاتيـة وبعـد ذلـك تح

  .المحتوى
  التطبيق 

  .تجميع كل محتويات المقرر −
  . صورته النهائيةفيإخراج المقرر  −
  اإللكترونيتركيب المحتوى على نظام إدارة المحتوى  −
  .استخدام النظام  تدريب المدربين والمتدربين على −
  التقييم

  حصائي تقييم بنائي وتقييم إ-: تقييم مدى فعالية وجودة المقرر ويتم ذلك على مرحلتين
  . تقييم المقرر وجمع المالحظات بداية من المراحل األولى من إنتاج وبناء المقرر: التقييم البنائي

إجراء بعض االختبارات على المقرر بعد مرحلة التطبيق كذلك إجراء بعض : التقييم اإلحصائي
  ).المدربين والمتدربين(االستبيانات وتدوين مالحظات المتلقين 

  : لتحليل محتوى المقررةاألساسيالمراحل 

يقصد بعملية تحليل المحتوى الوصف الموضوعي والمنظم والكمي للمضمون الظاهر للمادة           
  .العلمية ويتم استخدامه لمعرفة مدى تضمين محتوى المناهج جوانب التعلم األساسية للمحتوى

  :المحتوى العلمي
لنظريات وأساليب التفكير التي تترابط مع      مجموعة الحقائق والمفاهيم والمبادئ والقوانين والقواعد وا      

بعضها البعض بطريقة تسهل وتيسر على المتعلم المرور بخبرات تربويـة تنمـي القـيم والميـول             
  .واالتجاهات والمهارات الالزمة لتحقيق األهداف التربوية
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  :وبناء على ذلك تعتبر جوانب التعلم األساسية هي
    المالحظة الدقيقةوتتسم بالتكرار وتعتمد على :الحقائق -
   الصورة الذهنية للمدركات الحسية أو المجردة:المفاهيم -
 عالقة كيفية بين المفاهيم وتُصاغ في صورة عبارة صحيحة علمياً لها صفة :المبادئ -

 .الشمول

 عالقة كمية بين المفاهيم وهي عبارات صحيحة علمياً يعبر عنها رمزياً وتُحسب :القوانين -
 . النسبيكمياً وتتسم بالثبات

 .عالقات كمية وكيفية بين المفاهيم العلمية ولها صفات القانون العلمي: القواعد -

 إطار نظري يقوم على افتراضات وتصورات ذهنية تم التحقق منها بالتجريب :النظريات -
تفسر العالقة بين الحقائق والمفاهيم والمبادئ والقوانين وتساعد على التنبؤ والتحكم والضبط 

 .لمختلفةللظواهر ا

 . مواقف تنمو وتستقر في المجتمعات وتصبح معايير يقاس من خاللها سلوك األفراد:القيم -

  شعور الفرد النسبي تجاه ظاهرة معينة ويعبر عنه بالقبول أو الرفض :االتجاهات -

 . اهتمامات وتنظيمات وجدانية تظهر في سلوك المتعلم يمكن مالحظاتها وقياسها:الميول -

 المتعلم على القيام بعمل معين بسرعة ودقة وإتقان وتوفير في الوقت  قدرة:المهارات -
  والجهد 

  :المعايير األساسية لتنظيم محتوى المنهج
  االرتباط باألهداف التربوية -1
  :التنظيم المنطقي والسيكولوجي لمحتوى المنهج -2
 :التنظيم الرأسي لمحتوى المنهج -3

 : التنظيم األفقي لمحتوى المنهج -4

 الشمول والعمق -5

 :الصدق والداللة -6

 :تحليل محتوى المنهاج

  :للقيام بعملية تحليل المحتوى البد من القيام بالخطوات التالية
  قراءة محتوى المادة العلمية قراءة جيدة -
  يتم دراسة كل وحدة من المادة الدراسية على حدة -
 بعد تحديد المفاهيم الرئيسة للمادة الدراسية توضع في جداول -
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 ألساسية والقفزات غير المنطقية في عرض المفاهيمتحديد نقاط الضعف ا -

 تحديد مجاالت المادة الدراسية -

 تحديد المجاالت األساسية للمادة الدراسية الواجب توافرها  -

 مثال تحليل محتوى كتاب التكنلوجيا للصف الثامن 
 

  
 التعلم، ويقـوم علـى      يعد التصميم التعلمي المجال الرئيس من مجاالت تكنولوجيا       :التصميم التعلمي 

أساس مفاهيم ومبادئ عملية النظرية النظم العامة التي تنظر إلى العملية التعلمية كمنظومـة كليـة                
تفرض تطبيق مدخل المنظومات في تصميم الوسـائل ومـصادر الـتعلم والـدروس والوحـدات                

  . والمقررات والمناهج بل العملية التعلمية كلها
 وتطوره ارتبط بتاريخ التصميم التعلمـي وتطـوره، فتطـور           علم تكنولوجيا التعلم الحديث   

تكنولوجيا التعلم قام أساساً على تطور التصميم التعلمي، وكذلك بظهور وتوظيـف نظريـات علـم                
  .النفس والفلسفة التربوية
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  تعرف الطالبة اإلسقاط •
  تعرف الطالبة السقوط  •
تف       رق الطالب       ة ب       ین   •

 اإلسقاط والسقوط
 تعرف الطالبة الظل  •
تع   رف الطالب   ة ص   ورة   •

 األشعة
تف رق الطالب  ة ب  ین الظ  ل   •

 وصورة األشعة 
 تع    رف الطالب    ة الج    سم •

 المرسوم
تع    رف الطالب    ة الج    سم  •

 الحقیقي الملموس
ت     ذكر الطالب     ة أن     واع     •

 المساقط الھندسیة
ترس   م الطالب   ة الم   ساقط   •

 الثالثة لمكعب
تع   رف الطالب   ة م   ساقط    •

 الكرة 
ترس   م الطالب   ة الم   ساقط   •

 الثالثة لمجسم الدرج
 تعرف الطالبة األبعاد •
ت    شرح الطالب    ة توزی    ع   •

 األبعاد على الرسم
ز تع    رف الطالب    ة رم    و •

 البناء

  اإلسقاط •
  السقوط •
 الظل  •
ص              ورة  •

 األشعة
الج                سم  •

 المرسوم
الم             سقط  •

 األمامي
الم             سقط  •

 الجانبي
الم             سقط  •

 األفقي
م              ساقط  •

 الكرة
ترتی               ب  •

 المساقط
 األبعاد

الرم            وز  •
 واإلشارات

الرس                م  •
 التجمیعي

 رموز البناء •
 

یك   ون س    قوط األش    یاء   •
عمودی     ًا عل     ى س     طح  

  األرض
ال یوج  د معام  ل تكبی   ر    •

) ظ    ل(واح    د ل    صورة 
 ألجساما

األش  عة ال   ضوئیة غی   ر   •
  متوازیة

الم  ساقط الثالث  ة للك   رة    •
 دوائر

كل مسقط یحت وي عل ى       •
 بعدین

الج            سم الحقیق            ي   •
الملم      وس ل      ھ ط      ول 

 وعرض وارتفاع
یكون خط البعد عمودیًا      •

 على خط االمتداد
یمث    ل قط    ر 2Rالرم    ز •

 الدائرة
یمث    ل ن    صف Rالرم    ز •

 القطر للدائرة
 

یشترك المسقطان   •
األم  امي واألفق  ي  

  طولفي ال
یشترك المسقطان   •

الج   انبي واألفق   ي 
  في العرض

یشترك المسقطان   •
األمامي والجانبي  

 في االرتفاع 
الرسم الجید یكون  •

م     وزع بانتظ     ام  
 وسط لوحة الرسم

الخط                         وط  •
الم   ستعملة لرس   م 

 األبعاد رفیعة
ال یج    وز تك    رار  •

األبع          اد ف          ي  
 المساقط 

ت   ستخدم الرم   وز   •
واإلش    ارات ف    ي  
جمی     ع مج     االت  

 الحیاة 
ز ت      سھل الرم     و  •

 عملیة الرسم

إك        ساب الطالب        ة   •
مھ        ارة اس        تخدام  

  األدوات الھندسیة
رس          م الم          ساقط  •

الرئی       سة لمج        سم  
 متوازي مستطیالت

ت        ستنتج الطال        ب   •
األبع     اد الم     شتركة  
بین المسقط األمامي    

 والجانبي واألفقي
رسم المساقط الثالثة    •

الرئی       سة لمج        سم  
 الدرج

رس          م الم          ساقط  •
 الرئیسیة لألسطوانة 

قط توزی        ع الم        سا •
الرئی     سة باس     تخدام 

 لوحة الرسم 
نق  ل األبع  اد والنق  اط   •

 بین المساقط 
توزی  ع األبع  اد عل  ى   •

المسقط والرس ومات   
مراعی       ة القواع       د  
األساس      یة لوض      ع  

 األبعاد
حف            ظ رس            وم    •

وإش      ارات رم      وز  
البن     اء ف     ي الرس     م 

 التجمیعي
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  اللقاء الثاني

  األهداف التعلمية وكيفية صياغتها 
  أنشطة تدريبية  -

  استراتيجيات التدريس 
 ية أنشطة تدريب -

  م2013 مايو 5اللقاء الثاني األحد 
  الوسائط المتعددة التعلمية 

 أنشطة تدريبية -
ý االستقبال والترحيب  باألخوات الطالبات  واالستعداد لبدء اللقاء  
ý  اللقاءأهدافعرض   
ý  العامة وصياغتهااألهدافمناقشة تعريف   
ý  وشروط صياغتهاأنواعها السلوكية و األهدافمناقشة تعريف   
ý غي هدفان سلوكيان لكل من مستويات هرم بلومصي: نشاط  
ý  كل مجموعة أعمالعرض   
ý  خطوات ما قبل التصميم: عصف ذهني) 1(نشاط  
ý مناقشة الخطوات مع المتدربين وعرض الخطوات المثالية لتصميم مقرر الكتروني  
ý  مفهوم السيناريو وتطويره): 2(نشاط  
ý        عـرض  / نموذج التـصميم  / اريومناقشة إجابات المتدربين وتقديم عرض عن مفهوم السين

  مراحل تطور السيناريو
ý  مبررات كتابة السيناريو): 3(نشاط  
ý  اإللكترونيمناقشة مبررات كتابة السيناريو قبل البدء بتصميم المقرر  
ý  العناصر األساسية"مكونات السيناريو ): 4(نشاط"  
ý مناقشة وتوضح العناصر األساسية للسيناريو  
ý اسية للسيناريومناقشة وتوضيح العناصر األس  
ý  تصميم نموذج السيناريو): 5(نشاط  
ý  عرض نموذج ومناقشته  
ý  اإللكترونيعرض ومناقشة بعض استراتيجيات تدريس المقرر   
ý  عرض ومناقشة مفهوم التصميم التعليمي  
ý  اإللكترونييبين الباحث مفهوم الوسائط المتعددة ومعايير توظيفها في المقرر   
ý  اإللكترونيتعريف و تصميم المقرر عرض ومناقشة بعض صور ونماذج  
ý غلق اللقاء والتقويم 
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  أهداف اللقاء 

  : األهداف العامة 
ة لدى طالبات اإللكترونيتنمية معارف ومهارات توظيف استراتيجيات التدريس للمقررات  -1

  .تكنولوجيا التعلم بجامعة االقصى بغزة
ة لدى طالبات اإللكترونيمقررات تنمية معارف ومهارات استخدام الوسائط المتعددة التعلمية لل -2

 .تكنولوجيا التعلم بجامعة االقصى بغزة

ة لدى طالبات اإللكترونيتنمية معارف ومهارات صياغة األنشطة التفاعلية للمقررات  -3
  .تكنولوجيا التعلم بجامعة االقصى بغزة

  
  : األهداف التعليمية 

  : بنهاية هذا اللقاء يجب أن يكون المتدرب قادراً على أن 
  . أن تصيغ الطالبة هدف تعلمي في صورته المبسطة -1
 . أن تفرق الطالبة بين مستويات المجال المعرفي -2

 . أن تصيغ الطالبة هدف تعلمي معرفي -3

 .أن تصيغ الطالبة هدف تعلمي مهاري -4

 .  تعرف السيناريو التعليميأن -5

 .ة اإللكتروني لخبراء المقررات يالسيناريو التعليم وأهمية/ تعدد فوائدأن -6

 . األساسية دروس كتاب التكنولوجيا من المرحلة ألحد تكتب سيناريو تعليمي أن -7

 عيوب قوالب السيناريو / تستنتج الطالبة مميزاتأن -8

 . اإللكترونيأن تذكر الطالبة مفهوم استراتيجيات تدريس المحتوى  -9

 . اإللكترونيأن تعدد الطالبة استراتيجيات التدريس المستخدمة في التعلم  -10

 . ح الطالبة التصميم التعلمي إلستراتيجية التدريس الخصوصيأن تشر -11

أن تعطي الطالبة مثاالً لجزء من محتوى تم تصميمه باستخدام إستراتيجية التدريس  -12
 . الخصوصي

أن تعدد الطالبة ما يجب مراعاته عند التصميم التعلمي باستخدام إستراتيجية التدريس  -13
 . الخصوصي

 . اتيجية المحاكاةأن تشرح الطالبة مفهوم إستر -14

 . أن تصمم الطالبة محتوى دراسي باستخدام إستراتيجية المحاكاة -15
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 . أن الطالبة مفهوم إستراتيجية التدريب والمران -16

 . أن تصمم الطالبة محتوى دراسي باستخدام إستراتيجية التدريب والمران -17

 . أن تذكر الطالبة مفهوم الوسائط المتعددة التعلمية -18

 . عايير الرسوم الثابتة والصورأن تبين الطالبة م -19

 . أن تشرح الطالبة معايير لقطات الفيديو والصور المتحركة -20

 . أن تشرح الطالبة معايير المؤثرات الصوتية -21

  
  محتوى اللقاء 

  األهداف التعلمية وكيفية صياغتها
  اإللكترونياألهداف التعلمية وصياغتها في المقرر 

  :أهمية تحديد األهداف
فأي عمل ناجح ال بد من أن يكـون   .  أن تحديد األهداف يساعد على وضوح الرؤية       مما ال ريب فيه   

وإال أصبح العمل نوعاً من المحاولة والخطأ التي تعتمـد          . موجهاً نحو تحقيق أهداف محددة ومقبولة     
على العشوائية واالرتجال وفي هذا ضياع للوقت والجهد والمال، مما ال تستطيع طاقتنا أن تقبلـه أو             

ـ هذه العشوائية في حقيقة األمر هي ما نود أن نتجنبه عند تصميمنا لمقرر              . ل عواقبه تتحم  يالكترون
  :ما يلي فياألهمية  هذه نوضروري وتكم مهم األهدافوبالتالي تحديد 

 تحديد األهداف ضروري الختيار الخبرات المناسبة  -أ 

 تحديد األهداف ضروري الختيار أوجه النشاط التعلمي المناسبة -ب 

   األهداف ضروري للتقويم السليمتحديد  -ج 
  

  :عمومية األهداف وخصوصيتها
تشكل األهداف التربوية الغايات األساسية التي نرغب من تالميذنا بلوغها عند مرورهم بالخبرات 

  . التعلمية التعلمية في دروس المناهج المختلفة
مي، وهذا النوع من أما األهداف الخاصة فهي األهداف المتعلقة بوحدة دراسية أو موضوع تعل

  األهداف يطلق عليها أحياناً األهداف السلوكية 
  : ماهية الهدف السلوكي

  . الموقف التعلميأوهو عبارة تصف التغير المرغوب فيه خالل الحصة 
  تصنيف بلوم لألهداف التعلمية

سحركي،  ثالثة مجاالت هي المعرفي واالنفعالي ، والنفإلى  السلوكيةاألهداف صنف بلوم وزمالؤه
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   الفكرية العقليةهو المجال الذي يؤكد على نواتج التعلم المجال لمعرفيما يلي سنقوم بالتفصيل عن 
هو المجال الذي يتعلق بتذكر المعرفة، كما يمتد لتنمية القدرات والمهارات العقلية ، ويصنف بلوم 

فهم، ثم التطبيق، ثم إلى ال) المعرفة(وزمالئه هذا المجال إلى ست مستويات تتدرج من التذكر 
  .التحليل، ثم التركيب، ثم التقويم

    التذكر- ـ مستوى المعرفة 1
التركيز هنا على تذكر حقائق فرع من فروع المعرفة، ومصطلحاته ومبادئه وتعميماته وقوانينه 

  .ونظرياته، ويكون هذا التذكر بنفس الصورة أو الصيغة التي عرض بها أثناء العملية التعلمية 
   .يذكر، يسمي، يتلو، يحدد، يتعرف على، يصف، يعدد:ثلةأم
   االستيعاب -  ـ مستوى الفهم2

يصيغ الفكرة بلغته، أو ُأسلوبه الخاص بشرط توفر الدقة واألمانة، أو أن يقوم بشرح وتلخيص 
  وإعادة تنظيم الفكرة 

ترتيب، يستنبط، يعبر بلغته الخاصة عن، يوضح، يفسر، يناقش، يصيغ بأسلوبه، يعيد :أمثلة
   يستنتج، يلخّص

  
    ـ مستوى التطبيق3

يستطيع المتعلم في هذا المستوى أن يستخدم ما درسه من معلومات في مواقف جديدة تختلف عن 
تلك التي تم فيها عرض المعلومات أثناء دراستها، ويشمل ذلك استخدام المجردات في مواقف 

  .واقعية 
ظم ما يتعلمه التلميذ في المدرسة هو توظيفه في الحياة يؤكد بلوم أن الغرض األساسي من مع

  .العملية، بمعنى أن فعالية عملية التعلم تظهر من خالل تطبيق ما يتعلمه المتعلم 
   .، يحسب، يوضح)مسألة، أو مشكلة(يطبق، يستخدم، يعلل، يحل :أمثلة

   مستوى التحليل - 4
 تجزئة الموضوع إلى مكوناته األساسية أو ويعرف وصول المتعلم إلى هذا المستوى بقدرته على

  ) . أي أن تفكير الطالب هنا ينتقل من إدراك الكليات إلى إدراك الجزئيات(أجزائه، 
  :أمثلة

، يحلل )العوامل األساسية في ظاهرة أو موضوع(يبرهن على صحة، يقارن، يميز أو يحدد 
  .موضوعاً إلى عناصره، يستنتج، يتعرف على 

  كيب  مستوى التر- 5
يصبح المتعلم قادراً في هذا المستوى على جمع عناصر وأجزاء لبناء نظام متكامل أو وحدة جديدة، 

أي أن (فمن معلومات أو عناصر يرتبها ويربط بينها، يتوصل إلى تركيب لم يكن موجوداً قبالً، 
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  ) تفكير الطالب هنا ينتقل من إدراك الجزئيات إلى إدراك الكليات
، يجمع بين، يشتق، ينظم، )أسلوباً أو طريقة(، يركب، يخطط، يقترح )بة مثالًتجر(يصمم :  مثل

  .يعيد ترتيب 
  مستوى التقويم  - 6

  وهو الحكم الكمي والكيفي على موضوع،
  :أمثلة
يصدر حكماً على، ينقد، يناقش بالحجة، يقوم، يقدر قيمة، يبين التناقض، يدعم بالحجة، : مثل
  يبرر

  كيةصياغة األهداف السلو
  :مكونات الهدف السلوكي

  :حتى يصاغ الهدف السلوكي صياغة جيدة ينبغي أن يضمن
o   الفعل+ أن (المصدر المؤول(.  
o  حيث يكون هو الفاعل للفعل ،)القائم بالسلوك(المتعلم .  
o محتوى السلوك.   

  :من أمثلة األهداف السلوكية التي استخدم فيها المصدر المؤول: أمثلة
  . مليمتر2ون أن يتجاوز الخطأ س التلميذ قطر سلك معدني د أن يقي- 1
  . حساب سرعة األجسام المتحركة أن يذكر التلميذ أهمية قانون- 2
  . أن يعرف التلميذ المقصود بعملية التنفس- 3

  

  :األخطاء الشائعة في صياغة األهداف السلوكية
  . : وصف نشاط المتعلم بدالً من نشاط التعلم- 1
  )خطأ.(قوم بإثبات قانون االنكسار  أن أ-أ 

  ) .صواب( أن يفسر الطالب رسماً يبين العالقة بين زاوية السقوط وزاوية االنكسار-ب 
  : تحديد موضوعات العملية التعلمية بدالً من نتائجها- 2
  ).خطأ( أن نقوم بدراسة منظور االوبليك -أ 

  ).بصوا( أن يستنتج الطالب خطوات رسم منظور االوبليك -ب 
  : وصف العملية التعلمية بدالً من نتائجها- 3
  ).خطأ. ( أن يتم تحقيق معرفة الطالب لتركيب الصخور -أ 

  )..صواب( أن يصف الطالب تركيب الصخور -ب 
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   : ـ صياغة أهداف مركبة4
  ).خطأ. (أ ـ أن يوضح الطالب تركيب الزهرة في النبات ووظيفتها 

  )..صواب(ة في النبات ب ـ أن يوضح الطالب تركيب الزهر
  : تحديد األهداف العامة 

األهداف العامة تعبر عن نتاجات التعلم العامة المتوقعة لمقرر دراسي، وتصاغ أهداف المقرر في 
عبارات عامة تعبر عما يريد المعلم أن يحقق من تدريسه لهذا المقرر الدراسي، وال بد أن يتناسب 

  . ة، كما يجب أن تكون ملمة بجميع أجزاء أو المقررعدد األهداف مع عدد الوحدات التعلمي
  : تحديد األهداف السلوكية للمحتوى 

  Unit Objectives: أهداف الوحدات الدراسية  .1
وهي تمثل نتاجات التعلم المتوقعة لوحدة دراسية، التي يكون تحقيقها ضرورياً إلنجاز لألهداف 

  . النهائية للمقرر الدراسي
  . لب بين أربعة من نماذج تصميم دراسي أن يقارن الطا:مثال 
  Learning Objectives: أهداف العناصر التعلمية  .2

وهي تمثل نتاجات التعلم المتوقعة لعنصر تعلمي واحدة وتكون في صورة أهداف سلوكية يمكن 
  . قياسها

  .حددي األهداف العامة لمقرر إلكتروني:تدريب 
   :القواعد العامة لتحديد األهداف التدريسية 

  . صياغتها بصورة سلوكية .1
 . مناسبتها لخصائص الطالب المتعلمين .2

 . أن تعمل على تحقيق األهداف العامة لتدريس المادة الدراسية .3

 –المحتوى ( أن تتسق األهداف التدريسية مع عناصر منظومة التدريس األخرى  .4
 . وال تنفصل عنها)  التقويم –استراتيجيات التدريس والوسائل 

  . يق األهداف فعلياًإمكانية تحق .5
  : خصائص األهداف السلوكية 

  . أن يصف السلوك الفعلي للطالب بفعل مضارع .1
 . يجب أن الفعل المضارع قابل للقياس .2

 . أن يتضمن الهدف وصفاً لشروط أداء السلوك .3

 . أن تكون األهداف واضحة، محددة، واقعية .4

  . أن تكون األهداف بسيطة مكونة من سلوك واحد .5
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  : ع صياغة بعبارة ودية تمهيدية مثل ويفضل إتبا
  : أختي الطالبة في نهاية هذا اللقاء التعلمي يجب أن تكوني قادرة على أن
محتوى السلوك أو + ثم يلي ذلك ذكر األهداف التدريسية بحيث تتضمن كالً من الفعل السلوكي 

  ). يعرف الفتح. (األداء مثل 
  نشاط مصاحب

   معلمات كحد أقصى 4ت إلى مجموعات، كل مجموعة تضم  ـ يتم توزيع األخوات الطالبا1
 ـ تقوم كل مجموعة باختيار وحدة دراسية من أحد مقررات التي تقمن بتدريسها خالل الفصل 2

  .الدراسي الحالي
  : ـ المطلوب تنفيذه 3

المعرفي، والنفسحركي، : أ ـ صياغة ست أهداف عامة للوحدة تشمل مجاالت الخبرة الثالث
  .والوجداني

  :األهداف المعرفية
  ... ............ ............................ ، ........................................ ـ 1
  ...................... .................. ....،........................................  ـ 2

  :األهداف النفسحركية
  ............................................... ،............. ........................... ـ 1
  .................... .............................،................................ ........ ـ 2

  :األهداف الوجدانية
  ............. ....... ............................،.......................................... ـ 1
  ................................ ............... ،.......................................... ـ 2

 الـسيناريو التعليمـي أو اللوحـات    story board)( او اللوحة القصـصية  السيناريو التعليمي
بإنشاء البرمجية التعليميـة أو المقـرر    القصاصية يعتبر هو الدليل الذي يقود فريق العمل الذي يقوم         

، والمسؤول عن كتابة السيناريو التعليمي هو المصمم التعليمي، حيث تعد كتابة السيناريو             اإللكتروني
 والهـدف . وتأتي مرحلته بعد مرحلة التحليل     التعليمي من أهم مراحل أو خطوات التصميم التعليمي،       

من السيناريو التعليمي هو وضع تصميم واضح وسهل الفهم يمكن للمصممين الرسوميين والرسامين             
والمبرمجين من إنشاء البرمجية التعليمية أو الكائن التعليمية بدون أن يفهموا المحتوى التعليمـي أو               

نحتـاج لكتابـة    . أن تترك لهم مساحة مـن اإلبـداع        يجبغير أنه   أن يشغلوا بالهم به بشكل كبير،       
المـصمم  :  متفق عليه ومفهوم من فريق العمل المتمثل فـي         Template السيناريو التعليمي قالب  

وقد يكون هناك أكثر من قالب يمكـن اسـتخدامه فـي            . التعليمي، ومصممين الرسوم، والمبرمجين   
. اإللكترونـي المقررلى أكثر من تـصميم ألجـزاء   المنهج أو الكائن الواحد، أو أن يحتوي القالب ع        
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المقـررات  سنستعرض ثالثة من قوالب السيناريو يمكن استخدامها لوضع السيناريو التنفيذي لكافـة        
  .: ة وهياإللكتروني

  :وهو قالب بسيط نمطي عبارة عن جدول يتكون من عدة أعمدة كما بالشكل التالي:القالب األول

تسرد به :  الصورة- الصوت
كونات الكائنات صورة م

أو األجزاء التي ستظهر 
  .على الشاشة

 الشاشة رقم

 النص
 تعليق مؤثرات

 الصورة وصف اإلطار

  :األهداف 1
في نهاية هذا  يتوقع منك
  :الدرس أن

 تذكر مميزات -
  .اإلنترنت

 تعدد طرق االتصال -
  .باإلنترنت

 

يتم تعليق  -
األهداف 

 .صوتيا

يظهر العنوان ثم 
اف بالتتابع األهد

هدفا هدفا وبتأثير 
  .انتقالي مناسب

 

 

  
  مثال للقالب األول

  :يصلح هذه القالب لوصف كافة اإلطارات، وهو يتضمن التالي
  .ويفترض أن يحتوي على كود اإلطار: رقم الشاشة -
  .يحتوي النص الذي سيظهر على الشاشة: النص -
لصوت والتعليق الصوتي الذي سيـصاحب      ينقسم إلى المؤثرات والتعليق، وهو يصف ا      : الصوت -

  .النص
  .يتضمن شرح المصمم التعليمي لكيفية تنفيذ هذا اإلطار: وصف اإلطار -

 عدم وجود خانات    -ال يعرض شكل الشاشة، أو تصورا لما يجب أن تكون عليه          (:عيوب هذا القالب  
  )تصف العناوين

 يمكـن أن يـرد بالبرمجيـة        وهو قالب معقد بعض الشيء يتضمن وصفا لكـل مـا          :القالب الثاني 
  :لقالب لوصف كافة أنواع اإلطارات، وهو يتضمن العناصر التاليةايصلح هذا :التعليمية

  .وهي لتعريف اإلطار: اسم الوحدة، رقم الدرس، كود اإلطار -
، أو عـن طريـق      HTMLتحدد طبيعة اإلطار، هل سيتم إنشائه عن طريق لغـة           :  نوع اإلطار  -

  . أو غيرهافالش، أم األثنين معا،
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لتحديد مستويات العناوين الخاصة    ): 2(، العنوان الفرعي    )1(، العنوان الفرعي    العنوان الرئيسي  -
  .باإلطار

  . الخاصة باإلطارMetadataوتفيد في إضافة المعلومات الوصفية : الكلمات المفتاحية -
  .توضخ إذا كان أهداف، أو شرح، أو تدريبات: نوع العنصر التعليمي -
  .تسرد بها أهداف هذا اإلطار: هداف التعليميةاأل -
  . تحدد رقم الصفحة من صفحات الدرس:رقم الشريحة -
  .تقدير لزمن عرض هذا اإلطار على الشاشة: زمن العرض -

يأتي بعد ذلك سرد لمصادر الوسائط المتعددة من وضع المـشهد، والـنص، والرسـوم والـصور                 
  .تيح الداخلية، والوصف التفصيلي لكل مصدروالحركة واالرتباطات التشعيبية والمفا

  
  
  
  
  

 ماذا يشتغل السكان في بلدي؟: الوحدة الثانية اسم الوحدة

  رقم الدرس

 L2-S006 كود اإلطار

 ,HTML: (نوع االطار
flash,...etc) 

FLASH 

 النشاط األقتصادي: الدرس األول العنوان الرئيسي

 صاديةتعدد األنشطة االقت )1(العنوان الفرعي 

  )2(العنوان الفرعي 

 الحرفة، المهنة، النشاط االقتصادي، الكلمات المفتاحية

: نوع العنصر التعليمي
مقدمة، شرح، (

 )الخ...تدريبات، اختبار

األهداف  شرح
 التعليمية

احترام المهنة أو :  يكتسب بعض القيم مثل-
 – التعاون – تحمل المسؤولية –الحرفة 

  .المشاركة
  .ى بعض المهن يتعرف عل-
  . يستنتج خصائص بعض المهن-
 

  دقيقة3 زمن العرض 6 رقم الشريحة
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Multimedia 

resource 
Detailed Description Hints 

  المشهد
Position on 

screen 

  
Center 

 

  النص
Text 

  :تعدد األنشطة االقتصادية
كلمـا تنوعـت   ف.. ، وهذه ميزة كبيـرة فلسطينتتعدد األنشطة االقتصادية في   

  .األنشطة االقتصادية تعددت مصادر الكسب والربح
وتربيـة الحيـوان،    الزراعة   يشتغل أعداد من سكانها بالصناعة        فلسطين وفي

 .وجماعة ثالثة تشتغل بالسياحة، وأخرى بالتجارة

 

  النص التشعبي
Hypertext 

  

  جرافيك
Graphic 

  

  صور
Image 

  

  فيديو
Video 

  

  الصوت
Audio 

  

Animation   
المفاتيح النشطة 
 الداخلية االساسية

  التحكم بالصوت إعادة تشغيل إيقاف تشغيل
 

  .) تشابه كل إطاراته-  معقد بعض الشيء (:عيوب هذا القالب
  

  .وهو قالب بسيط ومرن يمكن تطويعه ليالئم كافة المواقف وكافة أنواع اإلطارات:القالب الثالث

 صف األول الثانوي لل–الجغرافيا  اسم المنهج
ID 1-2-0 

 HTML + FLASH نوع اإلطار

  الشرح

 عناصر المناخ العنوان الرئيسى

 الرطوبة )1(العنوان الفرعى 

 الرطوبة المطلقة )2(العنوان الفرعى 

  )3(العنوان الفرعى 
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  :المشهد

 
 الوصف الصوت/ النص

وتعرف الرطوبة المطلقة بأنها مقدار بخار الماء 
الموجود فعالً في المتر المكعب من الهواء مقدرة 

بالجرام، وهي ذات أثر كبير في حالة الجو إذ إنها 
 .مصدر جميع مظاهر التكاثف والتساقط

الخلفية، ويظهر يتم تبهيت الصورة الموجودة في 
 .التعريف الموجود في المشهد بتأثير مناسب

المفاتيح النشطة 
  الداخلية األساسية

 

 

المفاتيح النشطة 
الداخلية خاصة 

 بالشرح

 

 .معرفة ما هية الرطوبة الهدف التعليمي

  مالحظات

 jpg.001 الصور

  
 هي مفتاح النجاح لكتابـة  Learning Objectivesاألهداف التعليمية وتعتبر : األهداف التعليمية

اف هي المرجعية التي يعتمد عليها المصمم التعليمي، غالبا ما يحتل إطار            السيناريو التعليمي، فاألهد  
األهداف الصفحة األولى من صفحات السيناريو، ويجب مراعات أن يتم تقديمها بلغة المخاطبة إلـى            

عزيزي الدارس، بعد االنتهاء من هذا الدرس سوف تكـون            :المتعلم، وغالبا ما تأخذ الصيغة التالية     
  :قادرا على

1-   
2-    

 يجب تكويد كل صفحة من صفحات السيناريو التعليمي بكود متفق عليه بين فريق العمـل              :التكويد
ن البرمجيـة أو الكـائن      ألن هذا الكود مهم جدا ويكون هو المرجعية في تسمية الملفات التي تكـو             

  .التعليمي
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  :مالحظات هامة
عليمـي مـساحة مـن اإلبـداع        يجب أن يترك السيناريو التعليمي الذي يكتبة المـصمم الت          §

للمصممين الرسوميين والرسامين وفناني الكرتون، فهم ال يجب أن يلتزموا بما هو مكتـوب          
وموصف في السيناريو التعليمي بشكل حرفي، بل يجب إعطائهم فرصة إلبـراز مـواهبهم              

اء وإبداعاتهم لكن في حدود أفكار وتوصيف السيناريو التعليمي حتى ال يتم الوقوع في أخط             
  .علمية

 إذا كانـت  SMEيفضل مراجعة السيناريو مراجعة علمية من قبل خبير في المادة العلميـة        §
  .المادة متخصصة وبها الكثير من المعارف العلمية

يفضل مراجعة السيناريو مراجعة لغوية من قبل متخصص في اللغة، وخاصة إذا كان فريق               §
قرر أو البرمجية التعليمية، ولتـسهيل      العمل سينسخ النصوص من السيناريو ويضعها في الم       

  .عملية تسجيل الصوت من قبل المعلق الصوتي
بعد االنتهاء من كتابة السيناريو التعليمي يتم توزيعه على فريق العمل وتكون هناك متابعـة                §

 .من المصمم التعليمي لفريق العمل وللمخرجات حتى تصل إلى الهدف المنشود
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يك بعض النماذج التي البد من تعبئتها عند تصميم مقرر الكتروني حتـى يـسترشد بهـا                 وال
  المبرمجين والمنتجين والمذيع ومختص الجرافيكس
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  استراتيجيات التدريس 
   : اإللكترونيتحديد طرق واستراتيجيات التدريس للمحتوى 

v    والجزء الرئيسي في هذا التخطيط يتـضمن        أ بالتخطيط الجيد والفعال   إن التعلم الفعال يبد ،
  . استراتيجيات التعلم

v        إن استراتيجيات التدريس هي مجموعة من إجراءات التدريس المخططة سـلفاً الموجهـة
 ، بغية تحقيق أهداف معينة وفق ما هو متـوافر أو متـاح مـن إمكانيـات          لتنفيذ التدريس 

لمعلم أو مصمم التدريس بحيث تتحقق األهداف التدريسية المرجـوة    واستراتيجيات يختارها ا  
  . بأقصى فاعلية ممكنة

v          وتختلف استراتيجيات التدريس المعدة للتدريس التقليدي عن تلك المعدة لتـدريس مقـرر
 أو قد تستخدم بعض استراتيجيات التدريس التقليدي بشكل مختلـف فـي الـتعلم               إلكتروني

  . اإللكتروني
  

  : ستراتيجيات التي يمكن أن تستخدم عن تصميم تعلم إلكتروني أو مقرر إلكتروني هي من أهم اإل
  إستراتيجية التدريس الخصوصي 

حيث شرح معلومات ومفاهيم جديدة للطالب ومهارات لم يسبق أن تعلمها وأمثلة توضـيحية سـواء                
د التعزيـز لتـشجيع     بالرسوم التوضيحية أو الصور المتحركة أيضاً وجود التقويم المستمر ووجـو          

الطالب على مواصلة االستجابة ومواصلة التعلم وهو ما يتم تقديمه من خـالل العنـصر التعلمـي                 
   : Stepالواحد 

  : عند التصميم التعلمي لهذه اإلستراتيجية يجب مراعاة ما يلي 
أن يكون عرض المعلومات للطالب التي يجب أن يركز الطالب عليها والقاعـدة األساسـية                . 1

حتـى ال يتـشتت     )  كلمـة    60( الحتفاظ بأقل قدر ممكن من المعلومات على الشاشة         هي ا 
  . الطالب

 . أن يتم تقديم المعلومات بمستوى متدرج من الصعوبة . 2

  )Step. العنصر التعلمي ( أن يتاح للطالب فرصة التفاعل مع  . 3

مـن العناصـر،    وهي مكونة من عدد Lessonsهذا في حالة العنصر الواحد أما في حالة الدروس     
  . فيجب أن ترتبط العناصر بعضها ببعض

كما يجب أن تعمل األنشطة التي يتم وضع تصور لها من قبل أستاذ المادة على قياس األهداف التي                  
  . وضعت للدرس بكامله وليس عنصر واحد أو اثنين
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  Simulation: إستراتيجية المحاكاة 
ة، حيث توفير بيئة تشبه الواقع يمكن مـن خاللهـا           وفيها يتم عرض مواقف مماثلة للمواقف الحقيقي      

التغلب على الصعوبات، كما توفر بيئة مناسبة للتعلم واالكتشاف وحل المشكالت بعيداً من الخطـر               
  . أو محدودية الزمان والمكان

ومن خالل هذه اإلستراتيجية يتم تقديم بيئة تعلم وخلق مواقف تعلمية تثير تفكيـر المـتعلم وتجعلـه         
كما أنها تتيح له اتخاذ القرارات بنفسه بـدل مـن أن يكـون مجـرد مـستقبل          .  بشكل نشط  يشارك

  . للمعلومات
عند التصميم التعلمي لهذه اإلستراتيجية يجب وضع تصور كامل على الـورق للموقـف المماثـل                

ضـع  للطبيعية بكل أبعاده سواء الزمنية أو المكانية واألدوات واألشخاص المستخدمة في المحاكاة وو 
تعلمات للطالب عن كيفية البدء، وما المطلوب منه حتى يكون الطالب على اسـتعداد للبـدء بدايـة                  

كما أنها تتطلب وضع العديد من االحتماالت من خالل أستاذ المـادة أو الخبيـر التعلمـي     . صحيحة
  . وذلك حتى يتمكن الطالب من أن يشارك بيئة تعلمية تحثه على التفكير واتخاذ القرار

  : ريب تد
قم بإعادة صبغة درس من دروس مقرر ورقي باستخدام إستراتيجية التدريس الخصوصي             •

  . ليتم تدريسه كجزء من مقرر إلكتروني
في مجموعة عمل يمكن ألكثر من طالبة أن يشارك في تحويـل درس ورقـي إلـى درس               •

  . إلكتروني باستخدام إستراتيجية المحاكاة
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  ):2012: نقالً عن مهدي(القائم على الويب اركي استراتيجيات وادوات التعلم التش
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  الوسائط المتعددة التعلمية 
 هي مزيج بين الكتابات والصور الثابتة والمتحركة والتسجيالت الصوتية          :مفهوم الوسائط المتعددة    

  . والرسومات الخطية لعرض الرسالة وهي التي يستطيع المتعلم أن يتفاعل معها مستعيناً بالحاسوب
إن الوسائط المتعددة تعمل على إثارة العيون واآلذان وأطراف األصابع كما تعمل أيضاً على إثـارة                
العقول بمعنى أن الوسائط المتعددة مزيج من النصوص المكتوبة والرسومات واألصوات والموسيقى            

   .والرسوم المتحركة والصور الثابتة والمتحركة يمكن تقديمها للمتعلم عن طريق الحاسوب
  : عند تحديد الوسائط المتعددة التعلمية المناسبة للعناصر التعلمية 

  : يجب مراعاة العديد من المعايير الخاصة بالرسوم الثابتة والصور 
  . تعبير الصورة أو الرسم عن مضمون المحتوى -
 . تجنب استخدام الصور المزدحمة بالتفاصيل -

 . قعيةأن تكون األلوان في الرسومات والصور تتسم بالوا -

عدم استخدام الصور التي استخدمت في تصويرها الخدع والفالتر التي تظهر األشياء علـى         -
 .غير حقيقتها

 . مراعاة التناسق والتوازن بين الصور والرسومات والنصوص -

 . وضع الصورة داخل إطار حتى ال يتشتت االنتباه -

  : معايير مرتبطة بلقطات الفيديو والرسوم المتحركة 
  .  ثانية30 – 25الفيديو قصيرة ال تزيد عن مدة لقطة  -
 . استخدام اللقطات وثيقة الصلة بمحتوى المقرر -

 . تجنب احتواء الشاشة على أكثر من لقطة فيديو -

 . مراعاة التزامن بين الصوت ولقطة الفيديو -

 . الصورة المتحركة واضحة وبسيطة قدر اإلمكان -

 . مالئمة حجم الصور المتحركة -

 .  المتحركة في خصائص الطالب من حيث السن ، القدرة العقليةأن تتناسب الصور -

  : معايير المؤثرات الصوتية 
  .  كلمة60أن ال يزيد النص المسموع عن  -
أن يكون الصوت المسموع يعبر عن محتوى الشريحة التعلمية وال يشرح جديد عن ما هـو            -

 . مكتوب في نص الشريحة بل هو شرح للنص المكتوب

 .  بالوضوحأن يتميز الصوت -

 ). إن كان المقروء هو المسموع ( تزامن سماع الصوت مع النصوص المكتوبة  -

 ). إذا كان الصوت شرح للقطة الفيديو ( تزامن سماع الصوت مع لقطة الفيديو  -
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 . تجنب المبالغة في استخدام الصوت -

 . إذا كان هناك صوت مصاحب للصور المتحركة ال بد أن يكون طبيعي قدر اإلمكان -

 . ناسب سرعة الصوت مع خصائص المتعلمينت -

 .أن تكون الصياغة اللغوية للنص المسموع صحيحة -
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  )9(ملحق رقم 
  الدراسة االستكشافية

  استبانة الستطالع آراء طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة االقصى
  :أرجو اإلجابة على األسئلة التالية/ أختي الطالبة

  ؟ اإللكترونيما المقرر -1
..................................................................................................  
  ة؟اإللكترونيما أنواع المقررات -2

..................................................................................................  
  تدريس مقرر إلكتروني؟ما االستراتيجيات المتبعة ل-3

..................................................................................................  
  ؟اإللكترونيما المقصود بالنشاط التعليمي -4

..................................................................................................  
  كيف نصمم نشاط تعليمي لمقرر إلكتروني؟-5

.................................................................................................  
  ؟اإللكترونيكيف يقوم تقدم المتعلم في المقرر -6

..................................................................................................  
  ما هي الخطوات المتبعة لبناء مقرر إلكتروني؟-7

..................................................................................................  
  ما الفرق المشاركة في بناء مقرر إلكتروني قائم على الويب؟-8

..................................................................................................  
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  )ال(أو ) بنعم(أختي الطالبة أجيبي 
  ال  نعم  السؤال  مسلسل

      ؟اإللكترونيهل اجتزت دورات في التعلم    -1

      ة؟اإللكترونيهل اجتزت دورات في تصميم المقررات    -2

لمقـررات  هل اجتزت دورات فـي تـصميم إنتـاج ا            -3
  ة؟اإللكتروني

    

      ة؟اإللكترونيهل اجتزت دورات في إنتاج المقررات    -4

      ة؟اإللكترونيهل اجتزت دورات في نشر المقررات    -5

      هل اجتزت دورات في التعلم النقال؟   -6

هل قمت بصياغة نشاط تعليمـي عبـر بيئـة تعلـم               -7
  إلكترونية؟

    

      هل قمت بصياغة تكاليف الكترونية؟   -8

لعت على مقرر إلكتروني منشور على الـشبكة        هل أط    -9
  العنكبوتية؟

    

ـ هل تعرفين معايير تـصميم المقـررات           -10 ة اإللكتروني
  القائمة على الويب؟

    

      هل تعرفين المقصود بنماذج التصميم التعليمي؟   -11
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  )10(ملحق رقم 
  ةاإللكترونيتحليل محتوى البرنامج المقترح لتنمية مهارات تصميم المقررات 

  
  مدى االرتباط باألهداف

غير   المعارف  م
  مرتبط

إلى حد 
  ما

  مرتبط
  مالحظات

 – سلبياته – مميزاته –أنواعه  (اإللكترونيالتعلم  - 1
  )معيقاته

        

          ةاإللكترونيمفهوم المقررات  - 2
          ةاإللكترونيانواع المقررات  - 3
          ةاإللكترونيخصائص المقررات  - 4
          يمفهوم التصميم التعليم - 5
          نماذج التصميم التعليمي - 6
          تحليل المحتوى - 7
          الهدف العام - 8
          الهدف السلوكي - 9
          استراتيجيات التدريس -10
          الوسائط المتعددة -11
          االنشطة التعليمية -12
          التكليفات والواجبات -13
          ملخصات  -14
          تقويم البنائي -15
          التقويم الختامي -16
          ةاإللكترونير المصاد -17
          مقدمة مقرر إلكتروني -18
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  مدى االرتباط باألهداف
غير   المعارف  م

  مرتبط
إلى حد 

  ما
  مرتبط

  مالحظات

          تحلل مادة علمية لمقرر إلكتروني - 1
          تصوغ هدف تعليمي بسيط - 2
          تصوغ هدف تعليمي معرفي - 3
          تصوغ هدف تعليمي مهاري - 4
جزء من محتوى ثم تصميمه باستخدام      تعطي مثاالً ل   - 5

  استراتيجية التدريس التشاركي
        

          تشرح مفهوم استراتيجية المحاكاة - 6
          تصمم محتوى دراسي باستخدام استراتيجية المحاكاة - 7
          تشرح مفهوم استراتيجية التدريب والمران - 8
تصمم محتوى دراسي باستخدام استراتيجية التدريب       - 9

  والمران
        

          تختار الرسوم الثابتة والصور طبقاً للمعايير التربوية -10
تختار لقطات الفيديو والـصور المتحركـة طبقـاً          -11

  .للمعايير
        

          تختار المؤثرات الصوتية طبعاً للمعايير التربوية  -12
          تطبق أسلوب المزاوجة كنشاط لمقرر إلكتروني -13
تستخدم أسلوب حل المـشكالت كنـشاط لمقـرر          -14

  إلكتروني
        

كنـشاط  ) اإلسقاط(تطبق أسلوب السحب واإلفالت      -15
  لمقرر إلكتروني

        

تعطي مثالً لنشاط باستخدام استراتيجية الـرحالت         -16
  المعرفية

        

تعرف استراتيجية التعلم القائم علـى المـشروعات         -17
  ةاإللكتروني

        

          تصوغ ملخص لعنصر تعليمي -18
          تصوغ سؤال اختيار من متعدد -19
          تصوغ سؤال صواب وخطأ -20
          تصيغ قضية للنقاش داخل منتدى  -21
          تصيغ مقدمة لمقرر إلكتروني -22
          تعطي مثالً لموقع ذا صلة بالمقرر -23
          تبني قاموس تعليمي إلكتروني للمقرر -24



 276

  )11(ملحق رقم 
  البرنامج الزمني

  2013 ابريل 28:اللقاء األول
  التوقيت

  إلى  من
  مالحظات  ــــــجالبرنامـــــــــ

التسجيل والترحيب باألخوات الطالبات   09:15  09:00
  وتعريفهن بالباحث وأهداف البرنامج وأهميته

  

 مميزاته – أهميته –مفهومه  (اإللكترونيالتعلم   10:30  09:15
  ) سلبياته ومعيقاته–وعيوبه 

  

 –تعريفاها وأهميتها (ة اإللكترونيالمقررات   12:00  10:30
  )انواعها وفوائدها

  .التصميم التعليمي ونماذجه
  تحليل المحتوى لمقرر إلكتروني

  

  
  2013 مايو 5: اللقاء الثاني

  التوقيت
  إلى  من

  مالحظات  البرنامـــــــــــــــج

    مناقشة القضايا المتناولة في اللقاء األول  09:15  09:00
  .األهداف التعليمية وكيفية صياغتها  10:30  09:15

استراتيجيات التدريس الموظفة في المقررات 
  ةاإللكتروني

  .كتابة السيناريو التعليمي

  

الوسائط المتعددة التفاعلية ومعايير توظيفها في   12:00  10:30
  .ةاإللكتروني والمقررات اإللكترونيبيئات التعلم 
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  2013 مايو 12:اللقاء الثالث
  التوقيت

  إلى  من
  مالحظات  البرنامـــــــــــــــج

مناقشة القضايا المتناولة في اليوم الثاني   09:15  09:00
ما : وعصف ذهني بطرح السؤال التالي

  السيناريو التعليمي؟

  

األنشطة التعليمية والتكليفات والملخصات   10:30  09:15
  .وصياغتها لمقرر إلكتروني

  .اإللكترونيالتقويم في بيئة التعلم 

  

  .لمصطلحات لمقرر إلكترونيبناء قاموس ا  12:00  10:30
  .بناء قائمة مصادر ومراجع لمقرر إلكتروني

  .ةاإللكترونيالتعرف على نظام إدارة المقررات 

  

  
  2013 مايو 13:اللقاء الرابع

  التوقيت
  إلى  من

  مالحظات  البرنامـــــــــــــــج

    مناقشة القضايا المتناولة في اليوم الثالث  09:15  09:00
تصميم نموذج لمقرر إلكتروني من خالل توزيع   12:00  09:15

الطالبات إلى مجموعات وتوزيع كتاب 
تكنولوجيا الصف التاسع من المنهاج الفلسطيني 

عليهن وتكليفهن ببدء تصميم والتحليل وكتابة 
  .سيناريو للوحدة األولى من المقرر

  

  
  2013 مايو 14:اللقاء الخامس

  التوقيت
  إلى  من

  الحظاتم  البرنامـــــــــــــــج

تطبيق االختبار المعرفي لقياس الجانب المعرفي   10:00  09:00
  .ةاإللكترونيلمهارات تصميم المقررات 
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  )12(ملحق رقم 
  اإللكترونيمؤتمرات حول التعلم 

 اإللكترونـي ولقد أوصت كثير من المؤتمرات بضرورة تطوير وتنمية مهارات تكنولوجيا التعليم والـتعلم                
  .ختصي التربية وتكنولوجيا التعليملدى م

 .2004مؤتمر المعلوماتية في تطوير التعليم توصيات مجلة العلوم التربوية، العدد الرابع، أكتوبر  - 1
 اإللكترونـي الـتعلم  تكنولوجيـا  ) 2005(المؤتمر العلمي العاشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعلـيم    - 2

 .البنات بجامعة عين شمسومتطلبات الجودة الشاملة المعقود في كلية 
الجامعات العربية  (لمركز تطوير التعليم الجامعي     ) العربي الخامس (المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر       - 3

 .2006 من نوفبر عام 27-26، الواقع والرؤى، في الفترة من )في القرن الحادي والعشرين
بمؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون      الندوة اإلقليمية إلدارة الموارد البشرية ومتطلبات االرتقاء         - 4

 .2007 من مارس عام 15-13الخليجي، كلية التربية بصاللة في الفترة من 
نحو خطـة اسـتراتيجية للتعلـيم    "المؤتمر القومي السنوي الخامس عشر لمركز تطوير التعليم الجامعي        - 5

 .2008 من نوفمبر 24-23في الفترة من " الجامعي العربي
 18-16صناعة التعلم للمستقبل في الفترة من       " والتعليم عن بعد     اإللكترونيلدولي االول للتعلم    المؤتمر ا  - 6

 . والتعليم عن بعد بالرياضاإللكتروني بالمركز الوطني للتعلم 2009من مارس عام 
رية  وتنمية الموارد البـش    اإللكتروني للتدريب   2009المؤتمر العلمي للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية        - 7

 . أغسطس بكلية التربية باالسماعليلة بجامعة قناة السويس13- 12المعقود في الفترة 
 بين تحديات   اإللكترونيالتعلم  تكنولوجيا  "المؤتمر العلمي الثاني عشر للجمعيةالمصرية لتكنولوجيا التعليم         - 8

 .2009 من اكتوبر عام 29-28في الفترة من " الحاضر وآفاق المستقبل
 في تعزيز مجتمعات المعرفة الذي نظمه       اإللكتروني دور التعلم    اإللكترونيلي الثالث للتعليم    المؤتمر الدو  - 9

 .2010 أبريل عام 8-6 بجامعة البحرين في الفترة ما بين اإللكترونيمركز زين للتعليم 
س  مـار  30-28 تعليم للجميع خـالل الفتـرة        اإللكتروني التعلم   – اإللكترونيالمؤتمر االقليمي للتعليم     -10

 . برعاية المركز اإلقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية في الكويت2011
 التعليم المدمج خيار استراتيجي للجامعات العربية خالل الفتـرة          اإللكترونيالمؤتمر الدولي األول للتعلم      -11

 .2012 نوفمبر 13-15
-4ء المنشود خالل الفترة من       والتعليم عن بعد الممارسة واألدا     اإللكترونيالمؤتمر الدولي الثالث للتعلم      -12

 . في الرياض بالمملكة العربية السعوديةاإللكتروني المركز الوطني للتعلم 2013 فبراير 7
 27-25، التعلم اإللكتروي المستقبل والحاضر خـالل الفتـرة         اإللكترونيالمؤتمر اإلقليمي الثاني للتعلم      -13

قليمي لتطوير البرمجيات التعليمية بالمشاركة      اال اإللكتروني بدولة الكويت برعاية المركز      2013مارس  
 .مع مؤسسة الشيخ سالم الصباح للمعلوماتية
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  )13(ملحق رقم 
  اإللكترونيالتعلم االحتياجات التدريبية لطالبات تكنولوجيا لتعليم في مجال 

  درجة االحتياج التدريبي  درجة األهمية
  م

مهمة إلى   مهمة
  حد ما

غير 
  مهمة

بدرجة   المعارف والمهارات
  كبيرة

بدرجة 
  ال احتاجها  متوسطة

  اإللكترونياالحتياجات التدريبية المرتبطة باألسس النظرية للتعلم : المحور األول
        اإللكترونيالتعلم اإللمام بمفهوم        -1
        اإللكترونيالتعلم معرفة خصائص        -2
        اإللكترونيالتعلم معرفة أهداف        -3
        اإللكتروني التعلمإدارك أهمية        -4

        التعلم عبر اإلنترنت      
التعليم بواسـطة البرمجيـات           

  التعليمية
      

        برامج التعليم الذكية      
        برامج المحاكاة      
        برامج النمذجة      

5- 

      

معرفة 
أنواع 
التعلم 

  اإللكتروني

        ةاإللكترونيالمقررات 
  ةاإللكترونياالختبارات       

  ) القصيرة–الموضوعية (
      

        E-portfolioملفات اإلنجاز       

6- 

      

اإللمام 
بطرق 

تقويم التعلم 
        ةاإللكترونياالختبارات   إللكترونيا

        فلسفتها      
        خصائصها      

7- 

      

اإللمام 
ببرامج 

الكمبيوتر 
  التعليمية

        مراحل انتاجها

  ةاإللكترونيرتبطة بتصميم البرامج والمقررات االحتياجات التدريبية الم: المحور الثاني
  :مرحلة التحليل والتصميم

        تحديد مدى مالئمة المقرر لتقديمه عبر الشبكات       -8
        تحديد خصائص المتعلمين       -9
        تحديد االهداف العامة للمقرر       -10
         ومواصفاتهاإللكترونيتحديد المحتوى        -11
        ة والبشرية الالزمة لبناء المقررتحديد المتطلبات المادي       -12
        تحديد فريق العمل المشارك في التنفيذ       -13
        تحديد اختصاصات ومهام كل عضو في فريق العمل       -14
 في  اإللكترونيصياغة أهداف تعلم المقرر            -15

  أسلوب واضح وقابل للقياس
      

        اإللكترونيتحليل المحتوى        -16
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  درجة االحتياج التدريبي  درجة األهمية
  م

مهمة إلى   مهمة
  حد ما

غير 
  مهمة

بدرجة   والمهاراتالمعارف 
  كبيرة

بدرجة 
  ال احتاجها  متوسطة

اختيار استراتيجيات تعلم وتعلـيم متنوعـة             -17
ومناسبة لخصائص المتعلمـين ولطريقـة      

  المقرر وتفاعالته

      

تحديد أنشطة التعلم التي تشجع التفاعل بين              -18
  المتعلمين

      

        اإللكترونيتنظيم محتوى المقرر        -19
تحويل المحتوى التعليمي إلـى سـيناريو               -20

  لبرامج يمكن أن يفهمه المبرمج
      

 بين كـل    اإللكترونيتحديد أسلوب التفاعل           -21
من المتعلمين وبعضهم، والمتعلمين ومواد     

  التعليم، والمتعلمين والمعلم

      

 Feed(تحديد أنمـاط التغذيـة الراجعـة           -22

Back (         التي تعمـل علـى نجـاح مهـام
  التدريس والتعلم

      

التعرف على المفاهيم المرتبطة بالتعلم        -23
  اإللكتروني

      

التعرف على المفاهيم المرتبطة        -24
  ةاإللكترونيبالمقررات 

      

        الخاصة/ تحديد األهداف العامة       -25
        تحليل مادة علمية تقليدية إلى عناصرها       -26
        صياغة األهداف السلوكية لعناصر تعليمية       -27
اقتراح طرق تدريس مناسبة لمقرر        -28

  إلكتروني
      

تحديد الوسائط المتعددة التعليمية        -29
  المناسبة لمقرر إلكتروني

      

تحديد أنشطة تعليمية تالءم مقرر        -30
  إلكتروني

      

صياغة الملخصات الخاصة بعنصر        -31
ي بيئة مقرر تعليمي لمحتوى تعليمي ف

  .إلكتروني

      

بناء قاموس مصطلحات لمقرر        -32
  .إلكتروني

      

        .صياغة مقدمة لمقرر إلكتروني       -33
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  درجة االحتياج التدريبي  درجة األهمية
  م

مهمة إلى   مهمة
  حد ما

غير 
  مهمة

بدرجة   المعارف والمهارات
  كبيرة

بدرجة 
  ال احتاجها  متوسطة

ب داخل مقرر تحديد أسلوب تقويم الطال       -34
  .إلكتروني

      

تحديد أساليب األنشطة التفاعلية في بيئة        -35
  .مقرر إلكتروني

      

تحديد أسلوب التعزيز المقدم للمتعلم        -36
  .اإللكترونيداخل المقرر 

      

تحديد أسلوب التغذية الراجعة المقدم        -37
  .اإللكترونيللمتعلم داخل بيئة المقرر 

      

لمراجع اآلمنة تحديد المصادر وا       -38
والصديقة لمقرر إلكتروني قد يرجع 

  .إليها المتعلم لكي يستزيد منها
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  )14(ملحق رقم 
   )2009(ة كما حددها عمر الصعيدي اإللكترونيمعايير جودة تصميم المقررات 

  درجة التحقق
  المؤشرات/ المعيار  م

غير   ضعيفة  متوسطة  عالية
  متحققة

          لى توصيف شامل وواضح للمقرر قبل البدء في دراستهيحتوي المقرر ع: المعيار
          تحدد خطة المقرر األهداف التعليمية العامة -1
تحدد خطة المقرر المصادر التعليمية والمتطلبات الـسابقة الالزمـة           -2

  لدراسة المقرر
        

تحدد خطة المقرر السياسات المتبعة وأسلوب التدريس وطريقة تقييم          -3
  .توتوزيع العالما

        

          .يتضمن توصيف المقرر وصفاً للنشاطات والمهام الخاصة بالوحدة الدراسية -4
تحتوي كل وحدة في المقرر على نظرة عامة للـدروس ومحتواهـا             -5

  .وأنشطتها ومهامها واسئلة التقييم
        

وجود مفردات شاملة للمقرر تصف بوضـوح أهدافـه التعليميـة     : المعيار
  الخاصة ومتطلباته

        

          .يعرض المقرر األهداف التعليمية بشكل واضح -6
تصف األهداف األداء النهائي المتوقع أداؤه من الطالب بعد االنتهاء           -7

  .من دراسة المقرر
        

          .تغطي األهداف التعليمية المقرر بشكل كامل -8
          .ترتبط األهداف التعليمية للمقرر ارتباطاً مباشراً بمحتوى الوحدة وعناصرها -9
          . قبل بدء تدريسهاإللكترونيتتوفر المفردات على المقرر  -10
تصف المفردات بوضوح المهارات التقنية الالزمـة توافرهـا فـي            -11

  .ةاإللكترونيالطالب للتعامل مع المقررات 
        

          .تصف المفردات بوضوح المتطلبات التقنية لدراسة المقرر -12
          .لية لدراسة المقررتصف المفردات بوضوح المتطلبات القب -13
          .تتماشى متطلبات المقرر مع أهدافه، ومناسبة لمجال المقرر -14
          .تصف المفردات بوضوح أساليب تقويم األداء -15

          يحتوي المقرر على وصف واضح ألهداف التعلم: المعيار
          تتصف األهداف الخاصة للمقرر بالقابلية للتحقق -16
ية للمقرر المجاالت التعليمية المختلفة المعرفية      تغطي األهداف التعليم   -17

  .والمهارية والوجدانية
        

يوجد ارتباط واضح بين األهداف والمحتوى واستراتجيات التـدريس       -18
  .ونشاطات التعلم والتقويم

        

تدعم األهداف التعليمية بخبرات واقعية من خالل األمثلة والتطبيقات          -19
  في المقرر

        



 283

  درجة التحقق
  مؤشراتال/ المعيار  م

غير   ضعيفة  متوسطة  عالية
  متحققة

          الدقة: المعيار
المحتوى يشمل مراجع ومصادر يمكن الرجوع إليها للتحقق من          -20

  المحتوى 
        

خاليـة مـن    ) الفيديو، والصور، والرسومات  (تخلو المواد التعليمية     -21
  .أخطاء اإلنتاج الفني

        

مالئية، والنحوية، والعلمية، وأخطـاء     يخلو المحتوى من األخطاء اإل     -22
  .الطباعة

        

تتميز الصور والمخططات والرسومات التوضيحية والجداول بأنهـا         -23
  .سليمة ومزودة بشروح كافية

        

          الموضوعية: المعيار
          .يتناول المحتوى األهداف التعليمية للمقرر بشكل شامل -24
          .اشريتناول المحتوى موضوع المقرر بشكل مب -25
يتسم المحتوى بأنه غير متحيز وخاٍل من العبـارات ذات النزعـات             -26

  .العرقية أو السياسية أو التحيز لقضية معينة
        

          .يخلو المحتوى من المواد الدعائية واإلعالنات -27
          الحداثة والمعاصرة: المعيار

 بشكل يوجد مؤشر يدل على أن المحتوى العلمي يتم تعديله أو تحديثه         -28
  دوري

        

          .يساير المحتوى األحداث والتطورات المعاصرة -29
          .تتصف مصادر التعلم بالحداثة والعاصرة -30

          التغطية والشمولية: المعيار
يتم معالجة كافة الموضوعات المرتبطة بالمحتوى بشكل كـف فـي            -31

  .ضوء األهداف المحددة مسبقاً
        

          .ت المقرر دون تفاوت في المعالجةيتناول المحتوى كافة موضوعا -32
الفيـديو والـصوتيات،    (يتضمن المحتوى مـواد علميـة متنوعـة          -33

  ).والمستندات، ومواقع الويب الخارجية
        

          .يشمل المحتوى مصارد إضافية وإثرائية كجزء من محتوى المقرر -34
 )حسب عناوين الموضـوعات (تشتمل الوحدات الدراسية على قوائم مصنفة      -35

  .للمراجع التي لها عالقة مباشرة بالمحتوى العلمي لهذه الوحدات
        

          .تعد المصادر المقدمة كافية لمواجهة االحتياجات األساسية للطالب -36
يدعم المحتوى التعليمي بروابط لمواقع تعليمية أخرى تسمح بتغطيـة          -37

  .أكثر عمقاً لعناصر المقرر
        

د مدرس المقرر توزيعه على طالبـه  تتوفر روابط دورية كلل ما يري    -38
  .مع تقدم الدراسة
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  درجة التحقق
  المؤشرات/ المعيار  م

غير   ضعيفة  متوسطة  عالية
  متحققة

          .تتوفر الملخصات عند نهاية كل وحدة تعليمية -39
لنـشر أخبـار،    ) RSS(يتوفر بالمقرر خدمة مزود األخبار البعيدة        -40

مقرر دون االضـطرار إلـى      ومحتويات من موقع خارجي داخل ال     
  .تصفح الموقع األصلي

        

          المالءمة: المعيار
          يالئم المحتوى في عمقه واتساعه مستوى الطالب -41
          يعكس المحتوى أفكاراً ومفاهيم متعددة -42
          يوفر المحتوى بدائل تعليمية تناسب الفروق الفردية بين الطالب -43
 يشاركوا في نشاطات التفكير العليا يمنح المحتوى فرصاً للطالب لكي  -44

  ونشاطات التفكير الناقد بطرق تصاعدية
        

          تناسب الرسومات التوضيحية والبيانية والخرائط مستوى الطالب -45
          يحفز المقرر تذكر المعرفة السابقة المطلوبة لبدء التعلم الجديد -46
          تناسب لغة المحتوى مستوى الطالب -47
          لمحتوى خصائص الطالبيراعي تنظيم ا -48
تعدد (يراعي تصميم المحتوى الفروق الفردية بين الطالب من خالل           -49

  )األمثلة وتنوع األسئلة، والتدرج في مستوى المعالجة
        

          .يأخذ المحتوى في اعتباره الخبرة السابقة للطالب -50
          .يعرض المحتوى الموضوعات في تسلسل منطقي -51
          .مصادر التي تزيد من فرصة نجاح الطالب بالمقررتتوفر المواد وال -52

          االتساق: المعيار
          .يقدم المقرر أسلوباً واحداً في عرض المحتوى -53
يقدم المقرر أسلوباً واحداً في تقديم المساعدات فـي كافـة أجـزاء              -54

  .المحتوى التعليمي
        

          .يقدم المقرر أسلوباً واحداً في صياغة المحتوى -55
يوجد توازن بين وحدات المقرر من حيث عدد العناصـر التعليميـة            -56

  .واألهداف واألنشطة والتدريبات
        

          النمذجة: المعيار
          .يبدأ المحتوى بقائمة تحدد الوحدات التعليمية الصغيرة وموضوعاتها -57
          يتم تقسيم المحتوى إلى وحدات تعليمية صغيرة -58
          .دفاً إجرائياً واضحاًتقابل كل وحدة تعليمية ه -59
تبدأ كل وحدة تعليمية بمنظم تمهيدي يوضح للطالب أهداف الوحـدة            -60

  .والعناصر التي سيتم دراستها
        

يتيح تنظيم المحتوى للطالب التنقل بين الوحدات المختلفة وفقاً لخطوه         -61
  الذاتي
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  درجة التحقق
  المؤشرات/ المعيار  م

 غير  ضعيفة  متوسطة  عالية
  متحققة

يوظف المقرر استراتيجيات تـدريس مناسـبة ألهـداف المقـرر           : المعيار
  .ومتطلباته وخصائص الطالب

        

توفر استراتيجيات التدريس أدوات اتصال تزامنية وغيـر تزامنيـة           -62
  تتسق مع أهداف المقرر ونشاطاته

        

يستخدم المقرر استراتيجيات تدريس مناسبة لنوع ومستوى المعرفـة          -63
  مهارات المطلوبةوال

        

يعكس تصميم المقرر الدراسي فهماً واضـحاً الحتياجـات الطالـب           -64
  .ويدمج طرق مختلفة للتعلم

        

يوظف المقرر استراتيجيات تدريس لتكوين مجتمعات تعليميـة بـين           -65
  الطالب

        

يستخدم المقرر استراتيجيات تدريس متنوعة لمقابلة التنوع في أساليب  -66
  .طالبالتعلم لدى ال

        

يوظف المقرر نشاطات تعلم مناسبة ألهدافه ومتطلباته وخصائص        : المعيار
  الطالب

        

يستخدم المقرر نشاطات تعلم حقيقية تساعد الطالب على تطبيق أفكار         -67
  المقرر وتحقيق أهدافه

        

          ترتبط نشاطات المحتوى الجديد بالخبرات السابقة للطالب -68
أنها موجهة لتزويـد الطـالب بالمهـارات        تتصف نشاطات التعلم ب    -69

  .والخبرات الضرورية لتحقيق أهداف التعلم
        

          .توفر نشاطات التعلم فرصاً ووقتاً كافيين لتطبيق المهارات وإتقانها -70
تشجع نشاطات التعلم في زيادة التفاعل بين الطالب ومدرس المقرر           -71

  وبين الطالب بعضهم البعض
        

علم الطالب على التجريب التدريجي لالستقاللية في       تشجع نشاطات الت   -72
  .التعلم

        

توفر نشاطات التعلم ارتباطات لمعلومات عالجية واثرائيـة مناسـبة       -73
  .لمستوى أداء الطالب وسيره في الدراسة

        

يوفر المقرر تدريجاً في صعوبة التطبيقات التي تـزداد كلمـا تقـدم         -74
  الطالب في التعلم

        

قرر في نشاطاته من األسهل إلى األصعب لتحسين مقـدرة          يتدرج الم  -75
  .الطالب على استخدام التقنيات تدريجياً

        

يوفر المقرر قدراً كبيراً من الحرية في مواقف التعلم تسمح للطالـب             -76
  .االختيار منها وقف قدراته وإمكانياته

        

          .يتالءم تصميم نشاطات التعلم مع احتياجات الطالب -77
          . نشاطات التعلم التعلم الذاتي والتعلم التعاوني والتشاركيتشجع -78
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  درجة التحقق
  المؤشرات/ المعيار  م

غير   ضعيفة  متوسطة  عالية
  متحققة

يوظف المقرر استراتيجيات وأنشطة تقويمية متنوعـة ومناسـبة         : المعيار
  .ألهداف المقرر ومتطلباته وخصائص الطالب

        

قويم في المقرر مع غاياته وأهدافه وتمثل مجاله        تتفق استراتيجيات الت   -79
  .بدقة ووضوح

        

          يتجه تقويم األداء في المقرر نحو قياس مخرجات تعلم محددة -80
          .يتميز التقويم بالشمولية في قياس جميع أهداف التعلم في المقرر -81
يزود المقرر الطالب بتعليمات تفصيلية عما هو مطلوب منـه بدقـة             -82

  .ووضوح
        

يوفر المقرر معلومات تحدد أنواع األساليب المستخدمة في تقويم أداء      -83
  الطالب

        

يتوفر نظام واضح يحدد تقسيم درجات المقرر حـول االختبـارات            -84
  .المشاركة األنشطة والبحوث

        

نماذج يتم اتاحتها   (يزود المقرر الطالب بنماذج وأمثلة للتقويم الذاتي         -85
  )مللطالب لتقويم أنفسه

        

-Pre(يوفر المقرر فرص التقويم القبلي لمهارات المتطلبات السابقة          -86

requistites(  
        

          .يتضمن المقرر شرحاً لمعايير تقويم االداء -87
يوجه التقويم المستمر للتحقق من استعداد كل طالب نحـو الـدرس             -88

  .القادم
        

قبـل تأكيـد   يوفر المقرر فرص مراجعة الطالب إلجاباته وتنقيحهـا      -89
  .تسليمها للتقييم

        

يستخدم المقرر أدوات قياس وتقويم متنوعة لتقويم الطالب كمـا          : المعيار
  يوفر تغذية راجعة عن مستوى التقدم فيه

        

يشتمل التقويم على الطرق واإلجراءات المناسبة لتقويم تمكن الطالب         -90
  .من محتوى المقرر

        

 تمثل بدقة السياقات التي يواجههـا  يستخدم المقرر طرق تقويم أصيلة  -91
  .الطالب في مجال الدراسة أو في الحياة الواقعية

        

          .يستخدم المقرر طرق تقويم متنوعة وبديلة -92
يحتفظ المقرر آلياً بسجالت الطالب شاملة مـشاركاتهم وواجبـاتهم           -93

  .واختباراتهم
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Abstract 
 

The aim of this study is to build a suggested program based on instructional 
design to develop the skills of designing e-courses and measure its effects on 
developing the skills of designing the e-courses for the female students at the 
Educational Technology at Al-Aqsa University of Gaza . 
The problem addressed by this research is : 
What is the effectiveness of a suggested program for developing the skills 
of designing e-courses through the WEP for the female students at the 
Educational Technology Department at Al-Aqsa University ? 
The question is branched into the following sub-questions : 

1- What are the skills of designing e-courses through the WEP needed by 
the female students at the Educational Technology Department at Al-
Aqsa University ? 

2- What is the suggested program for developing the skills of designing       
e-courses through the WEP for the female students at the Educational 
Technology Department at Al-Aqsa University ? 

3- Are there statistical differences at the level ( a < 0.05 ) in the students' 
average grades before and after applying the achievement test ? 

4- Are there  statistical differences at the level ( a < 0.05 ) in the students' 
average grades at the designing skills before and after applying the 
training program  ? 

5- What is the effectiveness of the suggested program to develop the 
designing skills for the e-courses through  the WEP for the Educational 
Technology female students at Al-Aqsa University ? 

To answer these  questions , the researcher built the research tools as the 
following : 

1- A list of the skills of designing e-courses . 
2- The list of the technological skills was transformed to be a suggested 

program . The researcher choose an intentional sample  of 28 female 
students from the Educational technology department at Al-Aqsa 
University .Then , the researcher presented the list of the skills to the 
judges to be sure about its correctness and its scientific integrity . 

3- The developmental approach was used to determine the skills of 
designing  

4- e-courses and to build the theoretical framework in order to build the 
training program in the light of its needs . 

I 
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5- The developmental research is concerned of developing educational 
systems represented in the steps ADDIE model for the instructional 
design .It uses the descriptive approach in the stages of study , analysis 
and  designing to build the tools and the experimental stage to measure 
the program at the evaluation stage . 

6- The researcher built the list of the judged skills' list and the suggested 
program in the light of the results of exploratory study using ADDIE 
model to develop the skills of designing e-courses ( analyzing , 
designing and writing the scenario ) . 

7- The suggested program was applied on a sample of 28 female students 
at Al-Aqsa University of Gaza . 

8- The researcher used an achievement test to measure the cognitive side 
for the skills of designing e-courses that the students were trained on 
through the suggested program . It is consisted of 40 paragraphs . 

9- The researcher used the observation card to measure the performance 
side of the technological skills that the teachers trained on during the 
program . It contained 40 paragraphs . 

The results of the research show the following : 
1- Rejecting the first hypothesis and accepting the alternative hypothesis 

which shows statistical differences at the level (a<0.05 ) in the students' 
average grades at achievement before applying the training program 
and their average grades after applying for the advantage of after 
application. 

2- Rejecting the second hypothesis and accepting the alternative 
hypothesis which shows statistical differences at the level ( a<0.05 ) in 
the students' average grades in the designing skills before applying the 
training program   and their average grades after the application for the 
advantage of post application . 

The study concluded the following recommendations :  
1- To apply the suggested program on the Educational collage students' 

and the Educational Technology specialists to develop the skills of 
designing e-courses . 

2- To apply the main designing model ADDIE to design the training 
programs and the e-courses . 

3- To change the educational courses into e-courses . 
4- To educate the academics about the importance of e-learning and its 

role to achieve effective learning . 
5- To form new courses that called e-learning and to design e-courses to 

deal with the innovations of e-learning efficiently .  
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