تطوير
احلقائب التعليمية التعلمية
من التقليدية إىل اإللكرتونية
د .جمدي احلناوي
أستاذ تكنولوجيا التعليم
جامعة القدس املفتوحة  /فرع نابلس

تطوير احلقائب التعليمية التعلمية
من التقليدية إىل اإللكرتونية

حقوق التأليف والتصميم والطبع والنشر حمفوظة لـ:
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
رام اهلل  /فلسطني
 1433هـ  2012 -م

جميع احلقوق حمفوظة.
ال ي�سمح ب�إعادة �إ�صدار هذا الكتاب �أو �أي جزء منه ،ب�أي �شكل من الأ�شكال،
�إال ب�إذن خطي م�سبق من جامعة القد�س املفتوحة وامل�ؤلف.
All rights reserved.
No part of this book may be reproduced in any form or by any
means without the prior permission of Al- Quds Open University
(QOU) & Author.

إهــــداء ...
إىل كل إنسان
صدق يف وعده
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واجتهد يف دربه
ً
نصيبا من طموحه
وكان لنهضة أمته

املؤلف

أ

شكر وتقدير
إىل من ارتبط اسـمها بأقدس املدن،
ورسـمت رسالتها مع لوحة صمود شـعبها:

جـامـعـة الـقـدس الـمـفـتـوحـة
الشكر والتقدير اىل جملس أمناء اجلامعة ممثلة بـ...
م .عدنان مسارة  -رئيس جملس األمناء

وأعضاء اجمللس الكرام
وإىل رئاسة اجلامعة ممثلة بـ...
أ.د .يـونــس عـمـرو  -رئيس اجلامعة

ونـوابـه الـكـرام
على دعمهم املتواصل ملسرية البحث العلمي يف اجلامعة وموافقتهم
الكرمية على رعاية هذا الكتاب العلمي ومتويل اصداره.
والشكر موصول إىل األخوة يف...

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
على ما بذلوه من جهد يف املراجعة والتحرير والتحكيم والتصميم واملونتاج
ومتابعة الطباعة.
كما أتوجه جبزيل الشكر والتقدير إىل أساتذتي األفاضل...

أ.د .حـسـن جـامـع
أ.د .أمـل سـويـدان
من وجدت فيهم عراقة مصر احلبيبة وعطاءها وسخاء نيلها.
ب

املؤلف

تقديم
يأتي إصدار هذا الكتاب ضمن اجلهود الرائدة اليت تقوم بها جامعة
القدس املفتوحة ،لرتسيخ فلسفتها التعليمية املؤسسة على منط
التعليم املفتوح ،وسعيها الدائب لتطوير منظومة التعليم اإللكرتونية،
وتقنياتها املتعددة اليت أضحت أمراً ً
ملحا ،وأداة فاعلة ال يستغنى
عنها يف العملية الرتبوية مبختلف أمناطها.
ً
أساسا على مبدأ التعلم الذاتي
ومبا أن التعليم املفتوح يرتكز
ً
ضمانا لنوعية التعليم وجودته من جهة،
وتطوير أدواته ووسائله
حتمت
وسهولة االستخدام وسرعة التنفيذ من جهة ثانية ،فقد َّ
الضرورة تطوير احلقيبة التعليمية التقليدية لتصبح حقيبة إلكرتونية
تُستخدم فيها برجميات احلاسوب اليت أثبتت جناعتها يف استثارة املتعلم
وزيادة دافعيته وتفاعله مع العملية التعليمية التعلمية.
وقد بذل الباحث يف كتابه جهداً حمموداً لبيان أهمية احلقيبة
التعليمية ودورها يف إثراء العملية التعليمية ،حيث تضافر البعدان
النظري والتطبيقي اللذين جنح املؤلف يف توظيفهما لتوضيح مفهوم
احلقيبة التعلمية اإللكرتونية ومكوناتها وحمتوياتها وبدائلها ومعايري
تصميمها.
ت

وأبرز املؤلف يف نهاية حبثه اآلثار النامجة عن استخدام احلقائب
التعلمية اإللكرتونية على حتصيل طالب جامعة القدس املفتوحة
واجتاهاتهم حنوها ،حيث تبني أن هذه االجتاهات كانت يف جمملها
إجيابية ومرتفعة يف غالبية حماور الدراسة.
إن عمادة البحث العلمي ،إذ تشجع الباحثني يف اجلامعة على ولوج
هذا امليدان احليوي من الدراسات لتتوجه إىل إدارة اجلامعة ،وعلى
رأسها األستاذ الدكتور يونس عمرو بالشكر والتقدير واالمتنان ،لدعمه
وموازرته ملسرية البحث العلمي يف اجلامعة ،وتشجيعه ألية فكرة
خالقة تسهم يف ترسيخ مكانة اجلامعة ،ودورها الريادي يف جمال
التعليم املفتوح ،كما أنها تتوجه لألخ الباحث بالشكر والتقدير على
جهوده ،آملني أن جتد النتائج والتوصيات اليت متخضت عنها دراسته
طريقها للمارسة والتطبيق لدى اجلهات املعنية يف اجلامعة.
واهلل املوفق إىل سواء السبيل

			
				

أ.د .حسن السلوادي
عميد البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

ث

مقدمة
لقد خلق اهلل -سبحانه وتعاىل -اإلنسان يف أحسن تقويم ،وكرمه بالعقل
وسخر له املخلوقات وهداه العلم واحلكمة ،وال شك بأن ما توصل إليه
اإلنسان يف وقتنا احلالي من تطورات يف التكنولوجيا عامة وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت خاصة من حواسيب وشبكات وبرجميات هي من أكرب نعم اهلل
عز وجل عليه ،ولكن هذه النعمة ال تكتمل وال يجُ نى مثارها إال أذا ُر ِّ
شدت
وو ِّ
ُظفت بالشكل السليم واملنهج القويم مبا يعود بالفائدة خلري البشرية.
وقد كان مليادين الرتبية والتعليم نصيب كبري يف االستفادة من عملية
توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيها ،فظهر مصطلح التعلم اإللكرتوني
الذي أثبت عرب الدراسات واألحباث جناحه يف دعم عملية التعلم والتعليم،
وأصبح هناك قناعة باإلمجاع بأن التعلم اإللكرتوني بأمناطه املختلفة بات ركيزة
أساسية وناجحة يف عملية تطوير العملية التعليمية التعلمية ،ولكن
هذا النجاح مرهون بعدد من األسس واملقومات أبرزها أن تبنى أمناط التعلم
اإللكرتوني على معايري مشتقة من نظريات التعليم والتعلم والطرائق واألساليب
واألمناط اليت طورها علماء الرتبية عرب العصور.
وتعد احلقائب التعليمية التقليدية املنبثقة من فلسفة التعليم الفردي
والتعلم الذاتي من أبرز األنظمة التعليمية التعلمية اليت نشأت وتطورت يف
املنتصف الثاني من القرن السابق ،واليت أثبتت فعاليتها لقدرتها على االستجابة
ألكرب عدد من املشكالت والتحديات اليت تواجهها العملية التعليمية
التعلمية يف خمتلف اجلوانب ،وأكدت الدراسات والبحوث أثرها اإلجيابي على
حتسني خمرجات العملية التعليمية التعلمية.
ج

ويأتي هذا الكتاب ليتناول عملية تطوير احلقائب التعليمية التقليدية
ً
مسلطا الضوء على عدد من املواضيع األساسية املتعلقة
إىل إلكرتونية،
ً
وباحثا يف عملية تطوير
باحلقائب التعليمية التقليدية والتعلم اإللكرتوني،
احلقائب التعلمية اإللكرتونية ليربز مفهومها وعناصرها وخصائصها ومزاياها
ومعايري تصميمها ومراحل منوذج تصميمها التعليمي ومقياس تقوميها ومقياس
االجتاهات حنوها ،مع توضيح مثال تطبيقي لتصميم حقيبة تعلمية إلكرتونية
ودراسة أثرها على التحصيل الدراسي واالجتاهات حنوها.
واهلل ولي التوفيق

املؤلف
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الفصل األول

اإلطار العام للكتاب

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

الفصل األول
اإلطار العام للكتاب
�إن التعليم هو �أ�سا�س النمو والتناف�س يف �شتى جماالت احلياة بني ال�شعوب
والدول ،وهو مقيا�س تطورها وتثبيت وجودها عرب الع�صور ،ويف ع�رصنا احلايل
ونحن نعي�ش يف ظل تطورات وحتديات مت�سارعة منها االنفجار املعريف والتو�سع
والتجدد املتالحق يف املعارف يف خمتلف امليادين ،وت�شعب العلوم ،والتزايد الهائل
وامل�ستمر يف �أعداد طلبة التعليم العام والعايل ،وثورة املعلومات واالت�صاالت ،والتقدم
التكنولوجي ال�ضخم واملت�سارع ،كل هذه التطورات والتحديات حتتم �أن ترافقها تغريات
يف �أمناط التعليم والتعلم.
وقد مر التعليم العايل خالل العقود الثالثة الأخرية بتغريات كبرية �أ�صابت �أهدافه
وبنيته ومناهجه وطرائقه ،وهي تغريات �أقرب للتحوالت امل�صريية ،فكان ال بد منها
من �أجل متكني اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل من مواجهة التحديات ال�ضخمة
التي فر�ضتها التطورات املت�سارعة والتي �شهدها الع�رص احلايل ،ويف الواقع كان
�أكرثها �إثارة و�أثراً ظهور الرتبية املفتوحة وتطورها ،والتي �أثبتت قدرة كبرية على
التعامل مع عدد من التحديات املجتمعية واالقت�صادية وال�سيا�سية (كمال،2006 ،
�ص ،)5حتى بات يقال �إن التعليم املفتوح مبداخله يف نهايات القرن الع�رشين ي�صلح
لأن يكون �سمة من �سمات التعليم يف القرن احلادي والع�رشين؛ ملا قدمه هذا النمط من
التعلم من حلول لعدد من امل�شكالت املعا�رصة (بكر� ،2001،ص.)9
ومن خالل مراجعة جمموعة من التعريفات العاملية والعربية املختلفة ملفهوم
التعليم املفتوح جندها تتفق بعنا�رص �أ�سا�سية وهي� :أن التعليم املفتوح نظام تعليمي
تعلمي ي�سعى �إىل حتقيق �أهداف تعليمية يف جو من التكيف واملرونة بالظروف الزمانية
واملكانية واالقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والنف�سية� ،ساعي ًا �إىل حتقيق فعلي
ملبد�أ دميقراطية التعليم� ،إ�ضافة �إىل اعتماد املتعلم فيه بدرجة كبرية على نف�سه يف
عملية التعلم با�ستخدام املواد التعليمية التعلمية القائمة على التعليم الفردي والتعلم
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

3

تطوير احلقائب التعليمية التعلمية
من التقليدية إىل اإللكرتونية

الذاتي ،وبتوظيف فاعل للتقنيات الرتبوية املتاحة ،وعليه ف�إن جناح هذا النظام
مرهون مبدى اهتمام امل�ؤ�س�سة الرتبوية وتوظيفها ال�سرتاتيجيات وطرائق تدعم تفريد
التعليم والتعلم الذاتي لدى املتعلمني ،وي�أتي هذا االهتمام والتوظيف يف �ضوء ارتكاز
الدعوة املتنامية �إىل فل�سفة التعليم الفردي والتعلم الذاتي يف الفكر الرتبوي املعا�رص
�إىل مبادئ �أ�سا�سية يف نظريات التعلم ،ودور الرتبية يف عامل متغري ،ومتطلبات �إعداد
الأفراد من �أجل املهنة وعامل العمل ،وما يحققه التعليم الفردي والتعلم الذاتي من
زيادة الكفاية التعليمية التعلمية وفاعليتها (جامع� ،1989 ،ص ،)23حيث ت�شري
�أدبيات البحث الرتبوي على امل�ستويني العربي والعاملي �إىل وجود عالقة ارتباطية
موجبة بني ا�ستخدام �أ�ساليب التعليم الفردي والتعلم الذاتي مع عدد من جوانب التعلم
مثل :حت�سني التح�صيل ،وتعلم املفاهيم ،واكت�سـاب املهارات ،و�رسعة التعلم ،وبقاء �أثر
التعلم ،وتنمية االجتاه نحو املادة التعليمية (مغراوي والربيعي� ،2006 ،ص .)44
ومن االجتاهات احلديثة التي لقيت جناح ًِا كبرياً يف �إجناح عملية تفريد التعليم
وعززت �أ�سلوب التعلم الذاتي ا�ستخدام احلقائب التعليمية يف عملية التعلم والتعليم ،حيث
متثل احلقيبة التعليمية منط ًا من �أمناط تفريد التعليم الذي زاد االهتمام به يف الآونة
الأخرية ،والذي ي�شجع الطالب على �أن يعلم نف�سه بنف�سه ،فهي نظام تعليمي تعلمي
متكامل وذاتي املحتوى ،ي�ساعد التالميذ على حتقيق الأهداف الرتبوية املن�شودة وفق
قدراتهم وظروفهم واحتياجاتهم� ،إذ �إنها تتمتع باالكتفاء الذاتي؛ مبعنى �أنها ت�ضم
املواد التعليمية الالزمة كافة لتحقيق �أهدافها ،فباال�ضافة �إىل عنوانها ومربرات
ا�ستخدامها و�أدلتها فهي حتتوي على الأهداف التعليمية واالختبارات ب�أنواعها
القبلية والذاتية والبعدية والتكوينية واخلتامية ،كما �أن من �أهم عنا�رصها احتواءها
على الأن�شطة والبدائل التعليمية ،ذلك لكون احلقيبة التعليمية قائمة على مبد�أ تفريد
التعليم ،لت�سمح تلك الأن�شطة والبدائل للمتعلم اختيار ما يتنا�سب وحاجاته ،ومن هذه
الأن�شطة والبدائل :تنوع الو�سائل التعليمية ،وتعدد طرق التدري�س والأ�ساليب ،وتعدد
الأن�شطة التعليمية ،وتعدد م�ستويات املحتوى والتدرج فيه ،وتعدد االختبارات ب�أنواعها
وم�ستوياتها� .إ�ضافة �إىل احتوائها على الأن�شطة الإثرائية التي بدورها تعمق قدرات
الطلبة ،وت�شجع الراغبني منهم على موا�صلة اهتماماتهم واال�ستزادة مبعلوماتهم
ومهاراتهم املتعلقة مبو�ضوع احلقيبة التعليمية (�سعادة� ،1984 ،ص ،)151وعلى
ذلك فمن �أبرز �سمات احلقيبة التعليمية مبد�أ التعلم الذاتي من �أجل الإتقان ،ومن �أهم
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وظائفها مراعاتها للفروق الفردية بني الطالب من خالل ال�سماح للمتعلم بال�سري يف
التعلم ح�سب احتياجاته وقدراته وميوله وظروفه اخلا�صة (احليلة� ،2004 ،ص،)11
وقد �أثبت عدد من الدرا�سات فاعلية ا�ستخدام احلقائب التعليمية كنمط من �أمناط
التعليم الفردي والتعلم الذاتي ،و�أثرها القوي على حت�سني عملية التعلم ،وزيادة
م�ستوى التح�صيل الدرا�سي.
وي�أتي احلا�سوب التعليمي جنب ًا �إىل جنب مع احلقائب التعليمية من حيث حتقيق
مبد�أ تفريد التعليم والتعلم الذاتي املتقن ،حيث �إنه يقدم املادة التعليمية يف �شكل
مو�ضوعات مت�سل�سلة ،ويعر�ضها ب�شكل منظم ومقنن ودقيق ،ويعطي الفر�صة الكافية
لتعلم �أي مو�ضوع والتمكن منه قبل االنتقال �إىل مو�ضوع �آخر ،في�ستطيع الطالب التعلم
بال�رسعة التي تتنا�سب مع قدراته (الفار� ،2004 ،ص ،)48فعملية ا�ستخدام احلا�سوب
يف التعليم والتعلم تتجلى فيها �إمكانية ت�أمني التعليم االنفرادي (Individualized
 )Instructionوذلك من خالل التحكم يف �رسعة عر�ض املادة التعليمية ،ويف كمية
ما يعر�ض منها ،ويف ت�سل�سل عر�ضها ،وكذلك يف اختيار نوع املادة املراد عر�ضها
وتعلمها (جامعة القد�س املفتوحة� ،1995 ،ص ،)8فالتعليم الفردي -الذي من �أهم
�أولوياته �أنه يركز على الفروق الفردية -هو عملية �إجرائية منظمة وهادفة ومق�صودة
يحاول املتعلم �أن يكت�سب بنف�سه �أكرب قدر من املعرفة واملبادئ واالجتاهات
واملهارات والقيم م�ستخدم ًا التقنيات احلديثة والتكنولوجية ،وعليه يعد التعلم الذاتي
(� )Self Learningأهم خ�صائ�صه (العبيدي� ،2004 ،ص ،)173والذي ي�شكل الركيزة
الأ�سا�سية التي تتمحور حولها ا�سرتاتيجيات تكنولوجيا التعليم وتطبيقاتها ،والرتبية
احلديثة عموماً؛ فقد ارتبط التعلم الذاتي بتطور الو�سائل التكنولوجية احلديثة التي
توفر فر�ص اال�ستخدام الفردي لتلك الو�سائل (احليلة� ،2004 ،ص.)34
�إن احلا�سوب بربجمياته و�أنظمته و�شبكاته وملحقاته يعد �أحد �أبرز �إفرازات
الثورة التكنولوجية املعا�رصة الذي ميكن اال�ستفادة منه �أميا ا�ستفادة يف املجال
الرتبوي (حممد� ،1999 ،ص ،)10حتى �إن اخرتاعه يعد الثورة الثالثة يف جمال
التعليم ،حيث كانت الأوىل طباعة الكتب ،والثانية عمل املكتبات (جامعة القد�س
املفتوحة� ،1992 ،ص ،)303ولقد بني عدد من الدرا�سات العربية والعاملية �أثر
ا�ستخدام احلا�سوب بربجمياته و�شبكاته على حت�سني م�ستوى التح�صيل الدرا�سي
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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للطلبة مبختلف املواد التعليمية وامل�ستويات الدرا�سية ،فقد �أجريت كثري من الدرا�سات
يف دول العامل املختلفة حول م�ستوى التح�صيل الدرا�سي عند ا�ستخدام احلا�سوب يف
العملية التعليمية ،فتو�صلت جممل النتائج �إىل �أن املجموعات التجريبية (التي در�ست
با�ستخدام احلا�سوب) قد تفوقت على املجموعات ال�ضابطة (التي مل ت�ستخدم احلا�سوب
يف التعلم) (فرج� ،2005 ،ص.)122
كما �أ�شار تقرير ) SPA (1995يف الواليات املتحدة الأمريكية -وهو خال�صة
 133درا�سة -عن فعالية توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف التعليم خالل
الفرتة � ،1994-1990إىل �أن اال�ستخدام املنا�سب لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
ب�أ�شكالها املختلفة يزيد من مردودها ،ويقلل الهدر ،ويخف�ض امل�صاريف ،و�أن ا�ستخدام
احلوا�سيب وتكنولوجيا املعلومات يف التعليم رفع ب�شكل وا�ضح من م�ستوى حت�صيل
الطلبة ،وميولهم وا�ستيعابهم الذاتي  ،وقد ُعد احلا�سوب التعليمي معلم ًا �صبوراً يحث
على التفكري اخلالق  ،وينمي املهارات ويدفع للطموح ،ويثري حب اال�ستطالع ،كما
�أ�شار التقرير �إىل �أن التقنيات وحدها لي�ست احلل ،حيث �إن جني منافع احلا�سوب
يتطلب تغيرياً يف الأمناط الرتبوية وبخا�صة على م�ستوى مناهج جديدة تتما�شى مع
توظيف تلك التقنيات (.)Reinhardt, 1995
وقد بات اجلميع يدرك �أن نوع ًا من الرتابط القوي بني تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت و�أنظمة التعليم �سوف يحدث يف امل�ستقبل القريب ،وقد تنب�أ عدد من اخلرباء
الذين لهم جتارب ميدانية يف توظيف احلا�سوب و�شبكاته يف العملية التعليمية التعلمية
�أن التعلم باحلا�سوب ب�أمناطه املختلفة �سوف يحل يف امل�ستقبل القريب حمل التعليم
امل�ؤ�س�سي التقليدي القائم على م�ؤ�س�سات تعليمية ومعلمني (الفار� ،2004 ،ص،)122
وت�ؤكد بع�ض الدرا�سات امل�ستقبلية على �أنه بحلول عام (2025م) قد ت�صبح م�ؤ�س�سات
التعليم العايل التقليدية من خملفات املا�ضي على الرغم من ا�ستمرارها يف التواجد
�أكرث من قرنني من الزمان نتيجة التغريات العاملية يف �إنتاج املعرفة وتوزيعها ،والتي
تدعمها ثورة االت�صاالت واملعلومات احلديثة (عبد احلي� ،2005 ،ص.)7
ومع الإقبال املتزايد واملت�سارع لعدد من الدول وامل�ؤ�س�سات التعليمية يف
جمال توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف العملية التعليمية التعلمية،
ظهر عدد من امل�صطلحات واملفاهيــــم املتعلقة يف هذا املو�ضـوع كان من �أبرزها
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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التعلم الإلكرتوين ) E.learning (Electronic Learningالذي �أطلق بع�ضهم عليه
ا�سم التعلم املرن؛ حيث هو �أ�سلوب ُتوظَّ ف من خالله تكنولوجيا احلا�سوب و�شبكاته
يف العملية التعليمية التعلمية ،ليرتك فيها عجلة القيادة �إىل حد ما للمتعلم بحيث
يجعل املتعلم �أكرث حتكم ًا يف العملية التعلمية ،في�ستطيع حتديد الأوقات املنا�سبة له
واملوا�ضيع التي ت�ستهويه ،بالإ�ضافة �إىل التحكم يف �رسعة التعلم وفق ًا لقدراته ووقته
و�إمكانياته (الغراب� ،2003 ،ص.)7
وقد ذهب عدد من املهتمني يف هذا املجال ومن خالل نظرة م�ستقبلية له،
�إىل �أن و�سائل احل�صول على الدرجات العلمية �ستتغري ،ف�سي�ستطيع الطالب اجلامعي
احل�صول على درجته العلمية عن طريق �شبكة االنرتنت بعد �إثبات �أهليته لها (�سعادة
وال�رسطاوي� ،2003 ،ص.)219
وتعد �أكادميية جورجيا الطبية (Georgia State Academic and Medical

 )Systemمن �أكرب ال�شبكات العاملية يف العامل حيث يوجد فيها �أكرث من  200ف�صل
درا�سي يف خمتلف �أنحاء العامل مرتبط ًا بهذه الأكادميية خالل عام  ،1995ومن خالل
هذه ال�شبكة ي�ستطيع الطلبة �أخذ عدد من املواد واالختبار بها (املو�سى.)2008 ،
وحتت عنوان (ما يقرب من  175مادة علمية ،جامعة �أمريكية تقدم مقرراتها
كاملة على االنرتنت)� ،أعلن م�صدر م�س�ؤول يف جامعة �إلينوي الأمريكية عن م�رشوع
اجلامعة لن�رش املقررات الدرا�سية الكاملة لنحو ( )39تخ�ص�ص ًا �أكادميي ًا خمتلف ًا
باجلامعة (النادي العربي لتقنية املعلومات والإعالم.)2008 ،
كذلك ،ومن مظاهر التـطورات ال�سـريـعة يف جمال التعلم الإلكرتوين التي حدثت
يف ال�سـنوات الأخرية ،قامت احلكومة ال�ســـويدية بت�أ�سي�س ما ي�سـمى جامعة االنرتنت
( )The Net Universityالتي تقدم ما يقارب من ( )2500م�ساق �إلكرتوين تخدم
جامعات وكليات عدة يف دولة ال�سويد (.)Jonsson, 2005, P572
وقد ذكر رباح (� ،2004ص )10حول التعلم الإلكرتوين �أنه جاء يف ن�صو�ص
وثيـــــقة االحتاد الأوروبي ( )2002بعنوان «نحو �أوروبا م�ستندة �إىل املعرفة وجمتمع
املعلوماتية» (� )Knowledge Societyأنه �إذا �أراد االحتاد الأوروبي �أن يكون ذا
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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االقت�صاد الأكرث قدرة على املناف�سة يف العامل بحلول العام  ،2010ف�إن عليه �أن
ميتلك ا�سرتاتيجية تعليمية متينة ن�شطة ،واالهتمام بتوظيف تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ،و�إجناز الربامج الالزمة لتطبيق خطة التعلم الإلكرتوين.
ويهدف م�رشوع جامعة ابن �سينا االفرتا�ضية �إىل بناء جمتمع من اجلامعات يف
حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط لتت�شارك يف �أمثل املمار�سات واال�ستخدامات الرتبوية
من خالل �شبكة من مراكز التعلم الإلكرتوين املنت�رشة يف هذه اجلامعات ،والعمل
على تعزيز ا�ستخدام التكنولوجيا يف التعلم الإلكرتوين والتعليم املفتوح ،وي�شارك يف
امل�رشوع ( )15دولة حو�ض �أو�سطية ،وي�سعى امل�رشوع يف نهايته �إىل بناء مكتبة
افرتا�ضية ت�ضم املقررات الإلكرتونية التي ُتنتج يف املراكز املختلفة ،ومتثل جامعة
القد�س املفتوحة يف فل�سطني �إحدى تلك املراكز ،فقد �سعت وما زالت ت�سعى على قدم
و�ساق من �أجل توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بال�شكل الأمثل يف جميع
جماالت خدماتها التعليمية التعلمية ،وقد قطعت �شوط ًا مهم ًا يف هذا املجال ،وهي
تويل اهتمام ًا كبرياً ملو�ضوع التعلم الإلكرتوين جنب ًا �إىل جنب مع مو�ضوع التعليم
املفتوح ،وتوفر بنية حتتية ل�شبكات احلا�سوب ،حيث تعد �شبكة جامعة القد�س املفتوحة
�أكرب ال�شبكات الوا�سعة يف فل�سطني (جامعة القد�س املفتوحة.)2008 ،
وهكذا فقد �أ�صبحت �أنظمة التعلم الإلكرتوين �أمراً حتمي ًا و�شائعة اال�ستعمال؛
كونها باتت الأدوات الأكرث اعتماداً يف العملية الرتبوية مبختلف �أمناطها (Alstete,
 ،)2001, P48والتعلم الإلكرتوين �إذ ميثل اجتاه ًا عاملي ًا فهو ي�شمل الدول املتقدمة
والنامية على ال�سواء ،فالدول النامية �أو التي ت�سعى �إىل التقدم ال ت�ستطيع التقدم
�أو اللحاق بالدول املتقدمة �إال من خالل نظام تعليمي جيد يعتمد على التكولوجيا
احلديثة خا�صة تكنولوجيا املعلومات واالت�صال (عبد ال�سميع وتوفيق ،)2008 ،وقد
�أ�صبح من امل�سلم فيه �أن التعلم الإلكرتوين ميتلك الإمكانيات التي جتعله ي�ؤدي دوراً
رئي�سي ًا يف التطور امل�ستمر يف جمال الرتبية والتعليم ،مما يعني �أنه يتوجب على
امل�ؤ�س�سات التعليمية التي تود تب ّني ا�سرتاتيجيات ناجحة يف �آليات عملها �أن ت�ضمن
�أنها جاهزة بالكامل وم�ستعدة من �أجل اعتماد �أنظمة التعلم االلكرتوين يف �سيا�ساتها
التعليمية ( ،)Emerald Group, 2006, P25وعليها �أن ت�سارع �إىل تطوير النماذج
اخلا�صة للنظم التعليمية لديها ،و�إعادة ت�صميم املقررات مبا ي�سمح با�ستخدام هذا
النمط من التكنولوجيا الرتبوية املتطورة (حممود ونا�س� ،2003 ،ص.)373
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ويف �ضوء هذا االهتمام وال�سعي يف �صهر املناهج و�أمناط التعلم والتعليم وطرقها
مع نتاج ما تو�صلت �إليه تطورات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،برز عدد من
�أنظمة التعلم الإلكرتوين وا�سرتاتيجياته ،وبخا�صة تلك التي ُتعنى بالتعلم الذاتي ،من
بينها تطوير احلقيبة التعليمية التقليدية �إىل �إلكرتونية ب�إ�ستخدام برجميات احلا�سوب،
حيث تعمل برجميات احلا�سوب على حت�سني �أداء احلقيبة التعليمية لدورها من حيث
�سهولة املتعلم ال�ستخدامها و�رسعته ،واالنتقال الإلكرتوين باالرتباطات الت�شعبية بني
حمتوياتها و�أن�شطتها وبدائلها ،و�إجناز االختبارات ب�أنواعها وتقومي نتائجها ب�شكل
�أ�سهل و�أ�رسع و�أو�ضح و�أدق ،و�إعطاء التغذية الراجعة املنا�سبة الفورية منها والآجلة،
بناء على التقييم الإلكرتوين امل�صمم لنتائج الأداء واالختبارات �إىل العمليات
والتفريع ً
العالجية املنا�سبة للق�صور املوجود يف تلك النتائج� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية تزويد احلقيبة
التعلمية الإلكرتونية بكم وا�سع ومفتوح من الأن�شطة والبدائل واالختبارات والأن�شطة
الإثرائية واملراجع بطريقة االرتباطات الت�شعبية الأ�رسع والأ�سهل ا�ستخدام ًا من
الطريقة اليدوية املتبعة باحلقيبة التعليمية التقليدية ،كما �أن توظيف احلا�سوب مع
احلقيبة التعليمية من خالل احلقيبة التعلمية الإلكرتونية يغني عن ا�ستخدام الو�سائل
التعليمية الأخرى التي قد يحتاجها املتعلم لعر�ض املواد التعليمية متعددة الو�سائط
كالتلفاز وم�سجل الكا�سيت وجهاز عر�ض ال�شفافيات �أو ال�رشائح وال�سينما التعليمية
وغريها ،فجهاز احلا�سوب هو اجلهاز الأ�شمل الذي يقدم جميع اخلدمات التعليمية
للمواد متعددة الو�سائط التي يقدمها غريه من الو�سائل والأجهزة التعليمية الأخرى،
كما �أن جانب حجم احلقيبة التعليمية التقليدية مبحتوياتها ال يقارن مع حجم احلقيبة
التعلمية الإلكرتونية التي يحتويها قر�ص حا�سوبي مدمج بوزن قلم حرب ،وبحجم
�رشيحة عر�ض �صغرية ،وب�سعر كتيب ب�سيط.
وبذلك ف�إن احلقيبة التعلمية الإلكرتونية حتمل خ�صائ�ص ومزايا احلقيبة التعليمية
التقليدية من حيث مكوناتها وتنظيمها وخ�صائ�صها ومزاياها ،كما حتمل احلقيبة
التعلمية الإلكرتونية خ�صائ�ص ومزايا التعلم الإلكرتوين من حيث ت�صميمها و�آلية
ا�ستخدامها وتوظيف الو�سائط التعليمية املتعددة فيها واعتمادها على االرتباطات
الت�شعبية وتنوع ا�ساليب التعلم والتعليم فيها ،مبعنى �أننا ننظر �إىل احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية على �أنها حقيبة تعليمية تقليدية ،طُ ّورت لت�صبح ب�صورة �إلكرتونية ،ويف
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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الوقت ذاته ننظر �إليها ب�أنها �أ�سلوب من �أ�ساليب التعلم الإلكرتوين ُبني على منهجية
احلقيبة التعليمية التقليدية ومنطقية ت�صميمها ،و�أ�سا�س بنائها توفري البدائل التعليمية
وتوظيف الو�سائط التعليمية التعلمية املتعددة واالختبارات ب�أنواعها.
وبناء على ما �سبق فقد جاء هذا الكتاب ليتناول يف ف�صوله الالحقة عدداً من
ً
املحاور التي ترتكز عليها عملية تطوير احلقائب التعليمية التعلمية التقليدية �إىل
�إلكرتونية:
فقد ا�شتمل الف�صل الثاين من هذا الكتاب على مو�ضوع احلقائب التعليمية
التقليدية من حيث �أ�سا�سيها التي انبثقت منهما وهما التعليم الفردي والتعلم الذاتي،
و�أبرز �أهدافها وهو التعلم االتقاين ،كذلك تو�ضيح مفهوم احلقائب التعليمية التقليدية
ون�ش�أتها وتطورها ومكوناتها وخ�صائ�صها الرتبوية� ،إ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض عدد من
الدرا�سات ال�سابقة املتعلقة بها و�أثرها على التح�صيل الدرا�سي.
�أما الف�صل الثالث يف هذا الكتاب ،وعنوانه التعلم الإلكرتوين فقد �سلط ال�ضوء على
مفهوم التعلم الإلكرتوين و�أجياله و�أمناطه ومقوماته ،مربزاً مزايا ا�ستخدام احلا�سوب
والإنرتنت يف العملية التعليمية التعلمية و�آلية توظيفها ،ومبين ًا اجتاهات املتعلمني
نحو ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين� ،إ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض عدد من الدرا�سات ال�سابقة
املتعلقة بالتعلم الإلكرتوين و�أثره على التح�صيل الدرا�سي.
وتناول الف�صل الرابع من هذا الكتاب عملية تطوير احلقائب التعلمية الإلكرتونية
ليربز مفهومها وعنا�رصها وخ�صائ�صها ومزاياها ومعايري ت�صميمها ومراحل منوذج
ت�صميمها التعليمي ومقيا�س تقوميها ومقيا�س االجتاهات نحوها ،مع تو�ضيح مثال
تطبيقي لت�صميم حقيبة تعلمية �إلكرتونية� ،إ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض عدد من الدرا�سات
ال�سابقة املتعلقة باحلقائب التعلمية الإلكرتونية و�أثرها على التح�صيل الدرا�سي.
وجاء الف�صل اخلام�س الأخري يف هذا الكتاب ليعر�ض بالتف�صيل درا�سة جتريبية
بحثت يف �أثر ا�ستخدام احلقائب التعلمية الإلكرتونية على حت�صيل طالب جامعة
القد�س املفتوحة واجتاهاتهم نحوها.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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الفصل الثاني
احلقائب التعليمية التقليدية
التعليم الفردي والتعلم الذاتي:
واجهت الرتبية قدمي ًا وما زالت تواجه عدداً من التحديات كان من �أهمها معاجلة
الفروق الفردية بني املتعلمني ،فلكل �شخ�ص ظروفه وخ�صائ�صه املنفردة عن غريه،
كالتفاوت بالقدرات وامليول والرغبات واالحتياجات واخلربات و�رسعة التعلم الذاتية
(احليلة� ،2004 ،ص ،)34فقد بينت بحوث علم النف�س التي �أجريت منذ �أوائل القرن
ال�سابق �أدلة م�ؤكدة تثبت �أن الأفراد -و�إن ت�ساوت �أعمارهم -يختلفون يف قدراتهم
على التعلم ويف �أ�ساليب التعليم املالئمة لكل منهم ،ويف اهتماماتهم ويف دافعيتهم
وم�ستويات حت�صيلهم و�رسعة تعلمهم ،ف�إذا �أ�ضفنا �إىل ذلك االختالفات التي ترجع
�إىل ال�صحة اجل�سمية والعقلية والنف�سية ف�إن ح�صيلة ذلك كله نداء وا�ضح �إىل املربني
ب�رضورة تفريد التعليم ليجد كل فرد الفر�صة املالئمة لتعلم فعال يتنا�سب وظروفه
و�إمكاناته (جامع� ،1989 ،ص.)13
وعلى هذا كان �أبرز التغريات الرئي�سة التي طر�أت على التعليم على مدى الن�صف
الثاين من القرن الع�رشين هو �أنه قد �أ�صبح �أكرث تركيزاً على الطالب كمحور للعملية
التعليمية ،وبخا�صة �أن الأ�ساليب القدمية جعلت دور املتعلم �سلبي ًا (�شيون،2007 ،
�ص ،)39فقد ظهرت اجتاهات تربوية معا�رصة ت�ؤكد على �أهمية التعليم الفردي
الذي ينقل حمور اهتمام العملية التعليمية من املادة الدرا�سية �إىل املتعلم نف�سه،
و ُي َ�سلّط عليه الأ�ضواء ليك�شف عن ميوله وا�ستعداداته وقدراته ومهاراته الذاتية بهدف
التخطيط لتنميتها وتوجيهها وفقا لو�صفة تربوية خا�صة بكل متعلم على حدة ،لتقابل
ميوله اخلا�صة ،وتتم�شى مع حاجاته الذاتية وا�ستعداداته ،ولتحفز دوافعه ورغباته
ال�شخ�صية ،ليتمكن بذلك من الو�صول �إىل �أق�صى طاقاته و�إمكاناته اخلا�صة به.
ومن �ش�أن هذا االجتاه الرتبوي احلديث �أن يف�سح املجال �أمام �إبراز الفروق
الفردية املوجودة بني تالميذ ال�صف الواحد و�إتاحة الفر�صة لكل منهم لالنطالق
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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وفقا ل�رسعته اخلا�صة به يف التعلم ،وي�ستلزم هذا االجتاه تركيز خمططي العملية
الرتبوية على ما ميكن كل تلميذ من عمله وممار�سته واالندماج فيه و�إتقانه ،بدال
من الرتكيز على ما يجب �أن يتعلمه �أو يعرفه �أو يحفظه من معارف ومعلومات
جامدة ال ي�ستطيع ا�ستخدامها كما كان يحدث يف التعليم التقليدي ،وعليه فقد
تطلب هذا النوع من التعليم (التعليم الفردي) بناء نظام تربوي جديد يقوم على
�أ�سا�س من املعرفة الذاتية لكل تلميذ يف جميع جماالت منوه العقلي املعريف
واالنفعايل الوجداين (النف�سي) والبدين احلركي ،ليحدد له �أهداف ًا مرحلية منا�سبة
تنبع من احتياجاته اخلا�صة به ،وحتقق مطالبه الذاتية ،وتتيح له فر�ص االختيار
املتعدد ،ومتكنه من ممار�سة هذا االختيار بحرية كاملة ،مما ي�ساعده على ال�سري
قدما لتحقيق �أهدافه وفقا ل�رسعته اخلا�صة به يف التعلم ،مع عدم فر�ض �أي �ضغوط
�أو قيود عليه �أو دفعه �إىل تعلم غري ما هو م�ستعد له (طبنجة.)2008 ،
وقد عرف العبيدي (� ،2004ص )173التعليم الفردي ب�أنه عملية �إجرائية منظمة
وهادفة ومق�صودة ،يحاول من خاللها املتعلم وبتوجيهات من املعلم �أن يكت�سب
بنف�سه �أكرب قدر من املعرفة واملبادئ واالجتاهات واملهارات والقيم ،يف �ضوء
خ�صائ�صه واحتياجاته ،فمن �أهم �أولوياته �أنه يركز على الفروق الفردية.
ويعرف الأحمد ( )2008التعليم الفردي �أنه جمموعة من الإجراءات لإدارة عملية
التعليم ،بحيث يندمج املتعلم مبهمات تعليمية تعلُّمية تتنا�سب وحاجاته ،وقدراته
اخلا�صة ،وم�ستوياته املعرفية والعقلية ،ويهدف �إىل تطويع التعلُّم وتكييفه ،وعر�ض
املعلومات ب�أ�شكال خمتلفة تتيح للمتعلم حرية اختيار الن�شاط الذي ينا�سبه من حيث
خلفية املعرفة ال�سابقة ،و�رسعة تعلُّمه ،بهدف حتقيق الأهداف املرغوب فيها �إىل
درجة الإتقان وحتت �إ�رشاف من املعلم.
ويف �ضوء ما �سبق ف�إن الدور الأ�سا�س للتعليم الفردي �أنه ينقل حمور اهتمام
العملية التعليمية من املادة الدرا�سية �إىل املتعلم نف�سه وي�سلط عليه الأ�ضواء ليك�شف
عن ميوله وا�ستعداداته وقدراته ومهاراته الذاتية بهدف التخطيط لتنميتها وتوجيهها
وفقا لو�صفة تربوية خا�صة بكل متعلم على حدة ،لتقابل ميوله اخلا�صة ،وتتم�شى مع
حاجاته الذاتية وا�ستعدادات منوه ،ولتحفز دوافعه ورغباته ال�شخ�صية ،ليتمكن بذلك
من الو�صول �إىل �أق�صى طاقاته و�إمكاناته اخلا�صة به ،بحيث يتم ذلك حتت �إ�رشاف
املعلم وتوجيهه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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�أما التعلم الذاتي فيعرفه جامع (� ،1986ص )36ب�أنه اال�سلوب الذي مير به املتعلم
على املواقف التعليمية املتنوعة بدافع من ذاته وتبع ًا مليوله ،ليكت�سب املعلومات
واملهارات واالجتاهات ،مما ي�ؤدي �إىل انتقال حمور االهتمام من املعلم �إىل املتعلم،
ذلك �أن املتعلم هو الذي يقرر متى و�أين يبد�أ ومتى ينتهي ،و�أي الو�سائل والبدائل
يختار ،ومن ثم ي�صبح م�س�ؤو ًال عن تعلمه وعن النتائج والقرارات التي يتخذها.
ويعرفه غباين ( )2001ب�أنه ذلك النوع من التعلم الذي يجعل الفرد يغري يف
بناء على رغبته ووفق ًا ال�ستعداداته وقدراته واختياراته يف التفاعل مع
�سلوكه و�أدائه ً
وبناء على دافعيته نحو �إحداث ذلك التغري يف �سلوكه
اال�شخا�ص واملواد واملواقف،
ً
طبق ًا للطريقة التي يعتمدها والنمط الذي مييز عملياته العقلية ون�شاطه الف�سيولوجي
والع�صبي و�سبل �إدراكه للميزات اخلارجية وخرباته لال�ستجابة لها.
كما يذكر عامر (� ،2005ص� )16أن التعلم الذاتي هو �أحد الأ�ساليب التعليمية التي
ظهرت لتوظيف اال�سرتاتيجيات الرتبوية الواعية يف ت�صميم برامج تعليمية حمددة
ذات قدرة عالية على تفريد التعليم ،وت�سعى �إىل حتقيق تعليم يراعي الفروق الفردية
وفاء بحاجات املتعلم ومراعاة خل�صائ�صه ومميزاته.
بني الأفراد ،ويكون �أكرث ً
ويرى زيدان (� )2008أن اجلميع يتفقون على تعريف التعلم الذاتي ب�أنه الن�شاط
التعلمي الذي يقوم به املتعلم مدفوعا برغبته الذاتية بهدف تنمية ا�ستعداداته
و�إمكانياته وقدراته ،م�ستجيبا مليوله واهتماماته مبا يحقق تنمية �شخ�صيته وتكاملها،
والتفاعل الناجح مع جمتمعه عن طريق االعتماد على نف�سه والثقة بقدراته يف عمليه
التعليم والتعلم ،وفيه يتعلم املتعلم كيف يتعلم ومن �أين يح�صل على م�صادر التعلم.
ومن خالل ما تقدم ف�إن التعلم الذاتي هو الن�شاط والتفاعل الذي يقوم به املتعلم
بنف�سه من �أجل اكت�ساب املعرفة واملهارات وحتقيق الأهداف املن�شودة ،فيكون
املتعلم هو حمور العملية التعلمية ومديرها ،ليختار الزمان واملكان املنا�سبني،
واال�سرتاتيجيات والبدائل املالئمة لقدراته واحتياجاته وميوله وظروفه.
الفرق بني التعليم الفردي والتعلم الذاتي:

من خالل مراجعة التعريفات ال�سابقة ملفهومي التعليم الفردي والتعلم الذاتي جند
�أن هناك تداخ ًال كبرياً بني املفهومني ،فهما ي�شرتكان بعدد من اجلوانب والأهداف،
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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وبخا�صة �أن كليهما لهما اجلوهر نف�سه؛ وهو مراعاة الفروق الفردية للمتعلمني ،ولكن
يف الوقت الذي يق�صد بتفريد التعليم حتليل خ�صائ�ص الفرد واحتياجاته وقدراته
وميوله ،ثم ت�صميم برامج تعليمية تتنا�سب وتراعي تلك اخل�صائ�ص كو�صفة تربوية
خا�صة لكل متعلم ،ولي�س بال�رضورة �أن يعتمد املتعلم على ذاته ب�إدارة تعلمه ب�صورة
مطلقة ،بل ي�ساعده املعلم ويوجهه يف �ضوء خ�صائ�صه واحتياجاته ،جند يف التعلم
الذاتي نوع ًا من ا�ستقاللية املتعلم واعتماده على ذاته �إىل حد �أبعد ،وحرية االختيار
وم�س�ؤولية التقدم يف التعلم ب�صورة �أكرب ،بحيث يقوم املتعلم بنف�سه بتوجيه ذاته
و�إدارة تعلمه يف �ضوء خ�صائ�صه واحتياجاته.
وقد �أ�شار جامع (� ،1989ص �ص � )20-15إىل مفهومي التعليم الفردي والتعلم
الذاتي من خالل ت�سليط ال�ضوء على مو�ضوع الدرا�سة امل�ستقلة (Independent
 )Studyالذي يعد الإطار العام الذي يندرج بداخله مفهوما التعليم الفردي والتعلم
الذاتي ،فقد �أو�ضح جامع من خالل عر�ض جمموعة من التعريفات �أن ملفهوم الدرا�سة
امل�ستقلة وجهني (التعليم الفردي والتعلم الذاتي) ي�ؤكدان على فردية املتعلم يف قيامه
بالدرا�سة ،و�إن اختلفت النظرة يف مدى احلرية املتاحة للمتعلم وا�ستقالليته من حيث
اختياره مادة التعلم ومنهجيته ،ومن حيث �سيطرة املعلم و�إ�رشافه ،وعليه يرى جامع �أن
التعريفات املختلفة للدرا�سة امل�ستقلة تقع على مت�صل «�سل�سلة متدرجة» من م�س�ؤولية
املتعلم و�سيطرته على عملية التعلم ،ففي �أول هذه ال�سل�سلة تعلم حتت توجيه املعلم
يكون ن�صيب املتعلم فيها من اتخاذ القرار منعدما �أو قلي ًال (تعليم فردي) ،وتكون يف
نهايتها درا�سة م�ستقلة �أو تعلم ًا ذاتي ًا ي�سيطر عليه املتعلم ،ويقع بني هذه وتلك �صور
متعددة يختلف فيها القدر املمنوح من احلرية للمتعلم يف درا�سته امل�ستقلة.
وقد و�صف مغراوي والربيعي (� ،2006ص )20التعليم الفردي ب�أنه ي�شكل
منط الدرا�سة امل�ستقلة التي تهدف �إىل حتقيق التعلم الذاتي املوجه ،فالغر�ض من
التعليم الفردي هو �أن يخدم كل فرد على حدة بد ًال من �أن يخدم جمموعة املتعلمني
معاً ،وترتيب ًا على ذلك ف�إن على املعلم �أن يعرف تنوع تالميذه وخ�صائ�صهم ،و�أن
يهتم بهذا التنوع والتباين ،فيكون ذلك ركيزته يف توجيه املتعلم (عبد احلميد،
� ،1999ص.)286
فيما و�صف �شيون (� ،2007ص )47التعلم الذاتي ب�أنه يتيح حرية �أو�سع للمتعلم
باختيار الأهداف واملحتوى ،واال�سرتاتيجيات وطرق تعلمه وتقومي نتائجه ،فالتعلم
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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الذاتي هو العملية التي ي�أخذ من خاللها الفرد بزمام املبادرة مب�ساعدة �أو بدون
م�ساعدة من الآخرين ،لت�شخي�ص حاجاته للتعلم ،وحتديد �أهداف تعلمه وموارده،
واختيار ا�سرتاتيجيات التعلم التي تنا�سبه ،وتقومي خمرجات التعلم اخلا�صة به.
وهذا ما �أكده �أي�ض ًا غباين (� ،2001ص )22وعامر (� ،2005ص )104والأحمد
( )2008وعتمان وعو�ض (� ،2008ص ،)216حيث بينوا �أن التعليم الفردي يقوم على
ا�ستقاللية املتعلم يف تعلُّمه املحتوى التعليمي وتقدمي جمموعة من الطرق التعليمية
له ب�شكل فردي ين�سجم مع خ�صائ�صه الذاتية مبا ي�سهم يف �إك�سابه الأهداف التعليمية
املحددة له حتت �إ�رشاف املعلم وتوجيهه� ،أما التعلُّم الذاتي فيقوم على قدرة الفرد
يف اكت�ساب املعرفة واملهارات املطلوبة ب�شكل ذاتي ،حيث �إن املتعلم هو من يختار
ن�شاطاته ومهماته التعليمية يف �ضوء مهارات التعلُّم الذاتي التي ميتلكها ،وهو الذي
يقرر متى ،و�أين يبد�أ ،ومتى ينتهي ،و�أي الو�سائل والبدائل يختار ،وبالتايل ي�صبح
امل�س�ؤول عن تعلُّمه ،وعن النتائج والقرارات التي يتخذها.
ويف الوقت الذي ي�صف جامع (� ،1989ص )65دور املعلم يف التعليم الفردي
بدور الطبيب؛ «فالطبيب ال يكت�سب �شهرته من كم املعرفة التي يجيدها ،بل من قدرته
على توظيف املعرفة يف ت�شخي�ص حاالت ال�ضعف وو�صف العالج املنا�سب لها ،ولذا
ف�إن الدور اجلديد للمعلم -حتت مظلة التعليم الفردي -يدعونا �إىل �إعادة تعريفنا
للمعلم على �أنه ال�شخ�ص الذي ي�ساعد الآخرين على التعلم ،ولي�س ال�شخ�ص الذي يقوم
بتعليمهم» ،ويف الوقت ذاته نرى �أن دور املتعلم حتت مظلة التعلم الذاتي هو طبيب
نف�سه؛ فهو الذي ي�شخ�ص احتياجاته ،ويحدد �أهدافه ،ويقدر ظروفه وقدراته وميوله
ورغباته ،ويف �ضوء تلك املعطيات يحدد لنف�سه العالج املنا�سب ،فيختار ويحدد
ويدير �سري تعلمه ،كل ذلك بالطبع يف بيئة تعلمية منظمة ومتكاملة ومتنوعة الأن�شطة
والبدائل كي تفي بتحقيق تعلم ذاتي ناجح.
كما �أن الفرق يظهر جلي ًا �أي�ض ًا بني التعليم الفردي والتعلم الذاتي من خالل
حتليل امل�صطلحني لغوي ًا فكلمة (تعليم �أو تدري�س) املرافقة مل�صطلح التعليم الفردي
دور للمعلم فيه؛ وهو دور املحلل
( )Individulized Instructionت�شري �إىل وجود ٍ
خل�صائ�ص املتعلمني وامل�شـرف املوجه لتعلمهم ،بيـنما كلمة ( َت َعلم) املرافقة مل�صـطلح
التعلم الذاتي ( )Self Learningت�شري �إىل �أن املتعلم هو مدير عملية تعلمه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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وبهذا يتبني وجود فروق رئي�سة بني هذين املفهومني �أبرزها� :أن �أهداف التعلُّم
يف التعليم الفردي يحددها -بدرجات متفاوته -املعلم يف �ضوء احتياجات املتعلم،
�أما يف التعلُّم الذاتي ف�إن الفرد هو من يقوم بتحديدها يف �ضوء ميوله واهتماماته
واحتياجاته ،ويتم اكت�ساب هذه الأهداف �أي�ض ًا حتت �إ�رشاف املعلم يف التعليم الفردي،
بينما يف التعلُّم الذاتي ي ّتجه الفرد الكت�سابها معتمداً على نف�سه ،وميكننا تلخي�ص
الفرق بني التعليم الفردي والتعلم الذاتي من خالل ال�شكل الآتي:

أسس التعلم الذاتي وخصائصه:
ي�شري جامع (� ،1986ص )77وجامل (� ،2000ص )23وغباين (� ،2001ص)26
وعامر (� ،2005ص )52ومغراوي والربيعي (� ،2006ص )24وعتمان وعو�ض (،2008
�ص� )225إىل �أهم الأ�س�س واخل�صائ�ص التي ميتاز بها التعلم الذاتي بالتايل:
♦

♦التعزيز الفوري والتغذية الراجعة.

♦

♦التوجيه الذاتي للمتعلم.

♦

♦حتمل امل�س�ؤولية والقدرة على اتخاذ القرار.

♦

♦�إيجابية املتعلم وتفاعله و�إثارته.

♦

♦مراعاة الفروق الفردية و�رسعة املتعلم الذاتية.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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♦ ♦توفري البدائل وخيارات التعلم املتنوعة ،والتنوع يف م�صادر التعلم
و�أ�ساليبه.
♦ ♦الت�سل�سل املنطقي للخطوات التعليمية وتكاملها.
♦ ♦التنوع والتدرج مب�ستويات الأداء.
♦ ♦التحديد الدقيق ل�سلوكيات التعلم الهادف ،و�صياغتها ب�صورة وا�ضحة
ودقيقة.
♦ ♦اكت�ساب املتعلم عادات التعلم امل�ستمر والتعلم مدى احلياة.
♦

♦ا�ستمرارية التقومي وتنوعه و�شموليته.

♦

♦التقومي الذاتي للمتعلم.

♦

♦تق�سيم املادة التعليمية �إىل خطوات �صغرية هادفة.

♦

♦حرية احلركة واالختيار ملواد التعلم.

♦

♦�إتقان املتعلم للمادة التعليمية.

أهداف التعلم الذاتي:

تتنوع الأهداف التي ميكن حتقيقها من خالل التعلم الذاتي وتتعدد بتنوع وتعدد
املجاالت التي تخدمها ،ومن �أهم هذه الأهداف (عامر� ،2005 ،ص:)22
�1 .1أهداف مرتبطة بالتخطيط للتعلم الذاتي ،ويف هذا االطار يلزم املتعلمني
�أن يتعلموا كيف ي�صوغون �أهدافهم ب�شكل علمي ويتنب�أون ا�سرتاتيجياته ،ويتخذون
قراراتهم حول ما يتعلمونه وكيفية تعلمه ،ويتعاملون يف الوقت نف�سه مع نتائج
قراراتهم.
�2 .2أهداف مرتبطة با�ستخدام م�صادر املعلومات وتوظيفها ،مما يف�سح املجال
�أمام املتعلمني لتطبيق ما تعلموه من امل�ؤ�س�سة التعليمية يف حياتهم خارجها ،الأمر
الذي ي�سهم يف �إزالة احلواجز بني امل�ؤ�س�سة التعليمية واحلياة خارجها.
�3 .3أهداف مرتبطة بالتقومي الذاتي ،حيث يحتاج املتعلم �إىل زيادة قدرته
على تقومي نف�سه بنف�سه لإدراك مواطن ال�ضعف ،فيعمل على عالجها ذاتي ًا �أو
بتوجيه معلمه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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�4 .4أهداف متعلقة باجتاهات املتعلمني ،حيث من ال�رضوري �إك�ساب املتعلم
اجتاهات �إيجابية نحو التعلم� ،إ�ضافة �إىل تنمية الإح�سا�س بالكفاءة ال�شخ�صية
والإجناز والثقة بالنف�س ،وحتقيق م�ستوى عال من احلما�س وا�ستغراق الذات يف
الأن�شطة التي يقوم بها.
ويربز جامع (� ،1989ص� )21أهم �أهداف التعلم الذاتي من خالل دوره كعملية
ت�سعى لتغذية القدرة الذاتية للفرد على التجدد لي�صبح قادراً بنف�سه على تنمية طاقاته
يف عملية م�ستمرة من اكت�شافه لذاته ،ومن هنا كان التعلم الذاتي الو�سيلة الأ�سا�سية
لبناء جمتمع دائم التعلم وحتقيق �أمل الرتبية امل�ســتمرة ()Continuous Education
والتعلم مدى احلياة ( )Life-Long Learningالتي يراها كثريون احلل الوحيد لأن
يواكب الفرد يف كفاية تفجر املعرفة االن�سـانية والت�سارع املذهل يف تطبيقاتها
التكنولوجية ،وي�ؤكد ذلك �أي�ض ًا مولر و�آخرون ()Moller & Others, 2009, P11
ب�إنه �إذا كان هدف التعليم هو م�ساعدة املتعلمني على الفهم وا�ستيعاب الدرو�س
واملوا�ضيع ،ف�إن هدف التعلم هو م�ساعدة املتعلمني على تطوير قدراتهم وكفاءتهم
لي�س فقط من �أجل الفهم واال�ستيعاب ،و�إمنا بهدف بناء �شخ�صياتهم لالعتماد على
ذاتهم وحتمل م�س�ؤوليات تعلمهم خالل خمتلف فرتات حياتهم.
أمناط وأساليب يف التعليم الفردي والتعلم الذاتي:

يبدو للوهلة الأوىل �أن �أ�ساليب تفريد التعليم تع ّد من الأمور امل�ستجدة يف جمال
الرتبية ،واحلقيقة غري ذلك ،فاملتتبع لتاريخ الرتبية يجد �أن مو�ضوع الفروق الفردية
كان من �أهم املو�ضوعات التي �شغلت بال الفال�سفة القدماء ،وعلى الرغم من �أن هذه
احلقائق عن الفروق الفردية كانت معروفة منذ القدم ،ف�إن الفكر الرتبوي مل يقدم
ا�سرتاتيجيات عملية ملواجهة هذا املتطلب الأ�سا�سي يف �أ�ساليب التعلم �إال يف العقود
الثالثة الأخرية مركزة على �أ�ساليب التعليم الفردي والتعلم الذاتي كمدخل رئي�س
يحقق اال�ستجابة �إىل مطلب مراعاة الفروق الفردية وحتقيق �إيجابية املتعلم (جامع،
� ،1989ص.)14
وميكن ت�صنيف تلك املحاوالت -كما بينها جامع (� ،1989ص ،)57ومغراوي
والربيعي (� ،2006ص -)22يف اجتاهني �أ�سا�سيني :يتمثل الأول يف اجلهود الفردية
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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التي يبذلها املدر�سون يف ف�صولهم ملعاجلة بع�ض الآثار املرتتبة على وجود تفاوت
بني املتعلمني يف القدرة على التح�صيل وال�رسعة يف اال�ستيعاب �أو يف التهي�ؤ والدافعية
للتعليم� ،أو يف امليول والرغبات� ،إال �أن هذه اجلهود كانت تتميز بالفردية والعفوية
وظل جناحها يف احلقيقة قا�رصاً على الفئة املوهوبة من املدر�سني.
�أما االجتاه الثاين فهو اجلهود املنهجية التي بد�أت مع �أواخر اخلم�سينات من
القرن ال�سابق و�أدت �إىل ظهور جمموعة من الأ�ساليب التي ا�ستطاعت توظيف كثري
من اال�سرتاتيجيات الرتبوية الواعدة يف ت�صميم برامج حمددة ذات قدرة كبرية على
تفريد التعليم ،ورغم �أن هذه الأ�ساليب تختلف يف ت�صوراتها لكيفية حتقيق التفريد
ف�إنها جميع ًا تتفق يف الهدف الذي ت�سعى �إليه وهو حتقيق تعليم �أكرث وفاء بحاجات
املتعلم.
ففي الن�صف الثاين من القرن الع�رشين اتخذت �أ�ساليب تفريد التعليم �أ�شكا ًال
وممار�سات م�ستحدثة متعددة ،فقد ظهر نظام التعلم املربمج معتمداً على مفاهيم �سكرن
( )Skinnerيف عملية التعلم ،واملبني على املكونات الثالثة :املثري (من معلومات
مقدمة �أو �أ�سئلة مطروحة) ،ثم ا�ستجابة املتعلم ،ثم تعزيز تلك اال�ستجابة ،ا�ستناداً على
التغذية الراجعة املبا�رشة (جامع� ،1986 ،ص( )64العلي� ،1987 ،ص ،)23والتعلم
املربمج �إما �أن يكون مبني ًا على الربجمة اخلطية ( )Linear Programsالتي تقوم
على �أ�سا�س التقدم بالتعلم خطوة خطوة ،حيث تعد ا�ستجابة املتعلم وفق ًا لهذه الطريقة
ال�رشط الأ�سا�سي حلدوث التعلم ،على �أن تتبع اال�ستجابة بالتعزيز ،وتتما�شى �أ�س�س هذه
الطريقة مع النظرية ال�سلوكية (املثري واال�ستجابة) التي تبناها �سكرن ( ،)Skinnerويف
املقابل ظهرت الربجمة املت�شعبة �أو التفريعية ( ،)Branching Programsويرتبط
هذا النوع من الربجمة با�سم كراودر ( ،)Crawderحيث تتما�شى �أ�س�س هذه الطريقة
مع النظرية الإدراكية ،ويق�سم املحتوى يف هذه الربامج �إىل وحدات �صغرية ت�سمى
�أطراً ،ويتبع كل �إطار ب�أ�سئلة لالختيار من متعدد �أحدها ميثل الإجابة ال�صحيحة،
والدار�س الذي يجتاز االختبار بنجاح ميكنه االنتقال �إىل االطار التايل من املعلومات،
�أما عدم جناح الدار�س في�ؤدي �إىل دخوله فيما ميكن �أن ي�سمى دورة عالجية ،ليتفادى
املتعلم اخلط�أ الذي وقع فيه (العلي� ،1987 ،ص( )82جامل� ،2000 ،ص( )28غباين،
� ،2001ص( )44حجي� ،2003 ،ص.)50
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وبالرغم من املزايا والفوائد الرتبوية التي �أثبتها �أ�سلوب التعليم املربمج ،والذي
و�صفه �سكرن ب�أنه الو�صفة ال�سحرية التي �ستنهي كل م�شكالت التعليم والتعلم ،وما
حققه من قدر كبري من تفريد التدري�س ،ف�إن بع�ض الرتبويني وجدوا فيه جوانب ق�صور
يف نواحي حمددة ،وعليه وجه له عدد من االنتقادات� ،أبرزها �أنه يقدم خربة واحدة
جلميع التالميذ ،وال يعطي الفر�صة لظهور االبتكارية لدى املتعلمني (جامع،1989،
�ص)44؛ ففي التعليم املربمج يتحكم الطالب يف معدل درا�ستهم ،فال يتقيدون بالوقت
�أو املكان يف �أثناء التعلم� ،إال �أنهم مقيدون ب�سري خطوات تعلمهم ،فال يتحكمون مبا
يدر�سونه ،وال ي�ؤدون دوراً يف حتديد ما ينبغي �أن يتعلموه (�شيون� ،2007 ،ص.)43
وكرد فعل لالنتقادات التي وجهت �إىل �أ�سلوب التعليم املربمج ظهرت برامج
منهجية نظرت �إىل تفريد التعليم نظرة �أكرث �شمولية بحيث ت�ضمنت يف ت�صميمها
للمواقف التعليمية على جمموعة من املبادئ هي (جامع� ،1989 ،ص: )45
♦ ♦حتديد جمموعة من الأهداف ال�سلوكية
♦ ♦حتديد املدخالت ال�سلوكية لكل متعلم والتعرف على نقطة البدء التي ميكن �أن
ينطلق منها وذلك من خالل ا�ستخدام االختبارات القبلية.
♦ ♦حتديد جمموعة من الطرق والبدائل والأن�شطة التي ميكن من خالل ممار�ستها
�أن يحقق املتعلم الأهداف املحددة.
♦ ♦ترك احلرية للمتعلم لأن ي�سري ب�رسعته الذاتية يف درا�سته.
♦ ♦توفري فر�ص التقومي الذاتي والتغذية الراجعة ،وذلك من خالل �أداء املتعلم
لالختبارات املختلفة.
وفيما ي�أتي نبذة حول �أبرز تلك الربامج املنهجية لتفريد التعليم (غباين،
� ،2001ص: )50
1 .1برامج التعلم املشخص للفرد ):(IPI: Individually Prescribed Instruction
ظهرت هذه الربامج نتيجة بحوث مكثفة متت يف مراكز بحوث جامعة بت�سربج يف
ال�ستينيات ،وانت�رشت انت�شاراً وا�سع ًا يف منت�صف ال�سبعينات ،حيث ي�سري كل تلميذ
يف درا�سة الوحدة تبع ًا لإمكاناته و�رسعته الذاتية ،وبعد االنتهاء من درا�ستها يتقدم
الختبار حمكي املرجع يتحدد فيها ما �إذا كان ي�سمح له باالنتقال �إىل وحدة �أخرى� ،أو
يظل يدر�س الوحدة نف�سها حتى يتم �إتقانه لها.
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2 .2برامج الرتبية املوجهة للفرد ) :(IG: Individually Guidedظهرت هذه الربامج
يف مركز بحوث جامعة وي�سكون�سن ( ،)Wisonsonوقد ق�سمت هذه الربامج املناهج
املدر�سية �إىل �أربعة م�ستويات (�أ،ب،ج،د) يف كل مادة درا�سية؛ بحيث يحتوي كل
م�ستوى على جمموعة من املتطلبات واملواد الدرا�سية وت�شرتط �إال ينتقل الطالب من
م�ستوى �إىل �آخر يف املادة الواحدة قبل اتقانه للم�ستوى الذي قبله ،وي�سمح هذا النظام
للطالب باالنتقال من امل�ستوى (�أ) يف االجتماعيات �إىل امل�ستوى (ب) وهو ما يزال
يف م�ستوى (�أ) يف الريا�ضيات مثالً ،ومن ثم فقد �ألغت هذه الربامج النظام ال�صفي يف
الدرا�سة وا�ستبدلته بالنظام الال�صفي وهو النظام الذي ال يتقيد ب�أن ينتقل الطالب من
�صف �إىل �آخر يف نهاية العام الدرا�سي.
3 .3برامج التعلم طبقاً للحاجات ):(Program for Learning with Accordance to Needs
ظهرت هذه الربامج يف �أوائل ال�ستينيات والتي متيزت ب�أنها تقدم للمتعلم اختيارات
وبدائل متنوعة من الو�سائل والأن�شطة التعليمية.
4 .4خطة كيلر ) :(Keller Planظهرت هذه اخلطة عام 1968م ،والتي يف ظلها
يقوم كل طالب بدرا�سة الوحدة مبفرده وي�ستعان بالطلبة امل�ساعدين �سواء يف فهم
بع�ض �أجزاء الوحدة �أو يف �أثناء تطبيق االختبارات التتبعية للوحدة ،وميكن �أن يح�رض
الطالب حما�رضة ال�ستاذ املقرر �إذا وجد �أن ذلك ميكن �أن ي�ساعده يف فهم بع�ض �أجزاء
الوحدة ،وتعد هذه اخلطة من �أبرز مالمح تفريد التدري�س على امل�ستوى اجلامعي
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،حيث انت�رشت انت�شاراً كبرياً يف عدد من اجلامعات
الأمريكية.
وعلى الرغم من االختالفات الظاهرة يف �أ�ساليب الربامج املنهجية يف تفريد
التعليم �إال �أن هناك جمموعة من املميزات واخل�صائ�ص التي جتمع بينها وهي
(جامع� ،1989 ،ص: )51
♦ ♦تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني وت�سعى لتحقيق تعليم �أكرث وفاء
بحاجات املتعلم.
♦ ♦توفر الفر�ص الإيجابية وتفاعل املتعلم مع املواقف التعليمية.
♦ ♦متكن املتعلم من توجيه ذاته يف �أثناء عملية التعلم.
♦ ♦ت�ساعد املتعلم يف تقومي نف�سه بنف�سه وحتقق مبد�أ حتمل امل�س�ؤولية.
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♦ ♦تتميز هذه الأ�ساليب ب�إتقان املتعلم للمادة التي يقوم بدرا�ستها ،حيث ت�ستخدم
هذه الأ�ساليب ا�سرتاتيجية يف التقومي ت�شرتط �إجادة املتعلم لأهداف التعلم بدرجة
معينة من الإتقان قبل �أن ي�سمح له باالنتقال من وحدة �إىل �أخرى �أو حتى من جزء �إىل
جزء يف درا�سة الوحدة ،وتعرف هذه اال�سرتاتيجية يف التقومي با�سم ا�سرتاتيجية التعلم
من �أجل الإتقان ( ،)Mastery Learningوت�ضع هذه اال�سرتاتيجية معايري ثابتة
لتقومي التالميذ مع ترك احلرية لكل متعلم لأن ي�صل �إىل ذلك املعيار املحدد �سلف ًا
وفق ًا لإمكاناته وقدراته ،ومن ثم ي�صبح تقدم املتعلم مرتبط ًا ب�إماكناته هو ولي�س
ب�إمكانات اجلماعة التي ينتمي �إليها ،وت�ستخدم هذه اال�سرتاتيجية اختبارات تعرف
با�سم االختبارات حمكية املرجع ( )Criterion Referenced Testوفيها تتحدد
املحكات الالزمة للنجاح يف �صورة ن�سبة مئوية �أو عدد من الإجابات ال�صحيحة من
العدد الكلي.

التعلم اإلتقاني:
�إذا كانت هناك حقيقة م�سلم بها تفيد ب�أن الطالب يتباينون يف قدراتهم
وخ�صائ�صهم ،ت�ؤدي بدورها �إىل تباين يف درجات التعلم وم�ستوياته فيما بينهم ،ف�إن
احلقيقة الثانية ت�ؤكد �أن تكييف طرق التدري�س املنا�سبة وفق حاجات الطالب و�إعطاء
كل طالب الوقت الكايف الالزم لعملية التعلم كفيلة ب�أن تتغلب على معظم عنا�رص
احلقيقة الأوىل (جامعة القد�س املفتوحة� ،1995 ،ص)103؛ ف�إذا ما قدم ملجموعة
من التالميذ مادة تعليمية معينة ،وتعر�ضوا للتعليم نف�سه من حيث كمية التدري�س
ونوعيته والوقت امل�سموح لهم به للتعلم ،ف�إنه من املتوقع �أن يكون حت�صيل ه�ؤالء
التالميذ موزع ًا يف �صورة التوزيع اجلر�سي االعتدايل املعروف ،حيث تكون العالقة
بني حت�صيل ه�ؤالء التالميذ وبني قدراتهم مرتفعة ن�سبياً ،يف حني �أنه �إذا كان التالميذ
موزعني تبع ًا للتوزيع االعتدايل بناء على قدراتهم ،ولكن نوعية التعليم والزمن امل�سموح
لهم به ال�ستكمال عملية التعلم ُجعِلت منا�سب ًة ل�صفات وقدرات كل تلميذ وحاجاته،
ف�إنه من املتوقع �أن ي�صل معظم التالميذ �إىل درجة �أو م�ستوى �إتقان املادة التعليمية،
وت�صبح العالقة بني القدرة والتح�صيل قريبة من ال�صفر (جامع�،1989،ص.)75
فالنظرية التي تكمن خلف ا�سرتاتيجية التعلم للإتقان ترى �أن غالبية الطالب
يمُ ْ كنهم تعلم ما ُي َّدر�س لهم بكفاءة تامة ،وذلك من خالل ما يقدم لهم من م�ساعدة
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عند مواجهة �صعوبات التعلم� ،إ�ضافة �إىل توفري الوقت الكايف للتعلم ح�سب قدرات
وا�ستعدادت املتعلم (مغراوي والربيعي� ،2006 ،ص  ،)66وبهذا ف�إن الفكرة من التعلم
الإتقاين تهدف �إىل متكن غالبية الطالب من الو�صول �إىل �أق�صى م�ستوى من قدراتهم
على التعلم بغ�ض النظر عن الزمن الالزم وعن الأ�سلوب التعليمي املنا�سب لتحقيق ذلك
(جامعة القد�س املفتوحة� ،1995 ،ص.)103
ويعرف مغراوي والربيعي (� ،2006ص  )65التعلم الإتقاين ب�أنه ا�سرتاتيجية
تعليمية تعلمية تهدف �إىل رفع كفاءة املتعلم والو�صول به �إىل �أعلى امل�ستويات يف
ظل ظروف تعليمية مالئمة ،حيث ي�شرتط فيها �إتاحة الفر�صة والوقت الكايف للمتعلم
للو�صول �إىل مرحلة الإتقان.
وي�شري جامع (� ،1989ص �ص � )110-71إىل التعلم الإتقاين ب�أنه يق�صد به
�أن ي�صل التالميذ �إىل م�ستوى من التح�صيل يحدد لهم م�سبق ًا ك�رشط لنجاحهم يف
درا�ستهم للمنهج �أو املقرر املقدم لهم ،وعادة ما يكون هذا امل�ستوى من التح�صيل
عالي ًا بحيث ميكن القول �إنه ي�صل �إىل م�ستوى الإتقان للمادة التعليمية ،فنتائج
الأبحاث حول حتديد �أف�ضل م�ستوى للإتقان تفيد ب�أهمية �أن يكون م�ستوى الإتقان
املطلوب عالي ًا بدرجة كافية ت�سمح بالت�أكد من حدوث التعلم املرغوب ،وي�سمى
م�ستوى الإتقان ( )Mastery Levelامل�ستوى الأدنى للنجاح (Minimum Pass
 ،)Levelفاملتحم�سون للتعلم من �أجل الإتقان من �أمثال بلوم ،وكالرك ،وبلوك ي�ؤمنون
ب�أن غالبية الطالب يف ال�صفوف الدرا�سية العادية ي�ستطيعون �أن ي�صلوا �إىل درجة
االمتياز �إذا توافرت ال�رشوط والظروف املنا�سبة لذلك ،ولقد ات�ضح من البحوث التي
متت لتقومي ت�أثري ا�ستخدام نظام التعلم الإتقاين على التالميذ �أن هذا النظام له قدرة
كبرية على زيادة التح�صيل لدى التالميذ.
وقد �سبق و�أن �أكد فكرة التعلم الإتقاين عدد من م�شاهري املربني �أمثال ب�ستولوزي،
وهربرت ،وموي�سون ،وتتفق جميع مداخل التعلم الإتقاين يف عدد من الأ�س�س �أهمها
(جامعة القد�س املفتوحة� ،1995 ،ص: )103
1 .1حتديد الأهداف الرتبوية املتوقع �أن يحققها الطالب من تعلم املادة
التعليمية.
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2 .2ت�أليف كل مادة تعليمية من �أجزاء �أو وحدات تعليمية وا�ضحة.
3 .3ترتيب حمتوى املادة التعليمية ب�صورة منطقية.
4 .4التمكن من املادة الأ�سهل و�إتقانها كمتطلب �سابق قبل التقدم نحو املادة
الأ�صعب.
5 .5بناء التعلم اجلديد (املجهول) على �سابقه (املعلوم) يف ت�سل�سل منطقي مرغوب به.
6 .6ا�ستخدام اختبارات تقي�س مدى التقدم والتح�صيل يف �أجزاء املادة التي
يفرت�ض �أن تعلمها و�أتقنها الطالب.
7 .7تزويد الطالب بتغذية راجعة خالل فرتات زمنية معينة.

التعلم الذاتي والتعليم املفتوح:
�إن مفهوم التعليم املفتوح هو عبارة عن نظام تعليمي تعلمي ي�سعى �إىل حتقيق
�أهداف تعليمية يف جو من املرونة باملكان والزمان والظروف ،واعتماد املتعلم
على نف�سه يف عملية التعلم ،وبا�ستخدام املواد التعليمية القائمة على التعلم الذاتي،
وبخا�صة �أن �أحد الطرق الداعمة لنظام التعليم املفتوح هو منط التعليم املفتوح الذي
لقاء وجه ًا
لقاء �صفي ًا منتظم ًا �أو ً
عرفه عيو�ش ( )2000ب�أنه ذلك النوع الذي ال يتطلب ً
لوجه بني الطالب واملعلم ،و�إمنا يتم عرب و�سائل تعليمية مكتوبة �أو م�سموعة �أو مرئية
م�سموعة �أو عربهما معاً ،فيما عرفه حممود ( )2004على �أنه ذلك النوع من التعليم
الذي يكون فيه املعلم (�أو امل�ؤ�س�سة التعليمية التي تقدم التعليم) بعيداً عن املتعلم �إما
يف املكان �أو الزمان �أو كليهما معاً ،وي�ستتبع ذلك ا�ستخدام و�سائل ات�صال متعددة من
مواد مطبوعة �أو م�سموعة ومرئية وغريها من و�سائط ميكانيكية و�إلكرتونية؛ وذلك
للربط بني املعلم واملتعلم ونقل املادة التعليمية �إليه ،بالإ�ضافة �إىل اللقاءات املبا�رشة
وجه ًا لوجه يف بع�ض الأحيان ،و�أما عامر (� ،2007ص )22فعرف التعلم عن بعد ب�أنه
نظام تعليمي يوفر اخلدمات التعليمية للراغب فيها يف �أماكن تواجده ،ويف الوقت
الذي يرغب فيه ،وال يقت�رص ذلك على االت�صال املبا�رش بني املعلم واملتعلمني ،و�إمنا
ُتكْت�سب املهارات واخلربات من بعد بالتعلم الذاتي ،مع االعتماد على �أ�ساليب االت�صال
احلديثة.
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وت�شرتك التعريفات ال�سابقة حول مفهوم التعليم املفتوح ب�أنه �شكل م�ؤ�س�سي
للتعلم الذاتي والتعليم الفردي ،وقائم على الف�صل املكاين �أو الزماين �أو كليهما بني
املعلم (�أو امل�ؤ�س�سة التعليمية) واملتعلم ،مع �رضورة توافر ج�سور االت�صال والتوا�صل
املتمثلة بالو�سائط املبا�رشة وغري املبا�رشة ،وارتكازه الأ�سا�سي على توظيف الو�سائل
التكنولوجية احلديثة.
وتختلف طرائق التدري�س املتبعة يف نظام التعليم املفتوح عن الطرائق املتبعة
يف نظام التعليم التقليدي ،فطرائق التدري�س يف التعليم املفتوح تتمحور حول الطالب
و�أ�سا�سها التعلم الذاتي ،ويعتمد جناحها على مدى �إحداث التفاعل بني املتعلم واملعلم،
وبني املتعلم والكتاب املربمج ،وبني املتعلم والو�سائل التقنية وغري التقنية التي
ي�ستخدمها ك�أ�سا�س لتعلمه ،هذه االختالفات يف النظامني التعليميني �أدت �إىل وجود
اختالف يف دور املعلم ،حيث �إن دور املعلم يف التعليم املفتوح يتجلى يف قدرته على
تخطيط العملية التعليمية ،وم�ساعدة الطالب على ا�ستخدام املواد املطبوعة املربجمة،
والو�سائل التقنية وغري التقنية املختلفة وهو يف مكان وجوده ،متجاوزاً بذلك حدود
الزمان واملكان ،وتزويده مبهارات التوا�صل واالت�صال ،ومهارات البحث الذاتي،
والقدرة على اتخاذ القرارات ،والتحكم يف عملية تعلمه و�ضبطها (دروزة.)1999 ،
ولكي ي�ستطيع نظام التعليم املفتوح حتقيق �أهدافه ،بينت جامعة القد�س
املفتوحة ( )2003ال�رشوط واملعايري الواجب توافرها يف هذا النظام ،و�أبرزها:
•توفري اإلمكانيات الالزمة� :أي توفري كل ما من �ش�أنه �أن ي�سهم يف حتقيق �أهداف
التعليم املفتوح ،وت�شتمل على املواد التعليمية املبنية على التعلم الذاتي والو�سائط
التعليمية الالزمة وال�رشائح والقراءات الإ�ضافية واملراجع والتعيينات واالختبارات
وغريها من املواد التي من �ش�أنها الإ�سهام يف حتقيق �أهداف التعلم الذاتي.
•استخدام طرق التعلم الذاتي يف بناء املادة التعليمية التي ت�ساعد الدار�س على
االعتماد على ذاته بد َال من االعتماد على املعلم ب�شكل �أ�سـا�سي كما هو حا�صل يف
التعليم التقليدي.
•توظيف التقنيات الرتبوية املتطورة التي جتعل التعلم �أكرث فعالية ،ومن هذه
التقنيات الأقمار ال�صناعية واحلا�سوب والإنرتنت والتلفاز والأ�رشطة امل�سجلة وكتب
التعليم املربمج.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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وقد �ساعد نظام التعليم املفتوح يف التغلب على عدد من م�شكالت التعليم،
ومواجهة كثري من التحديات املعا�رصة منها االنفجار املعريف والتو�سع الهائل
والتجدد ال�رسيع يف املعارف يف خمتلف امليادين ،وت�شعب العلوم ،والتزايد الهائل
وامل�ستمر يف �أعداد طلبة التعليم العام والعايل ،وثورة املعلومات واالت�صاالت،
والتقدم التكنولوجي الهائل واملت�سارع ،وتوفري فر�ص التعليم امل�ستمر ،والعمل على
زيادة الكفاءة الرتبوية لالنظمة التعليمية (�شحاته� ،2008 ،ص �ص،)225-220
وعلى ذلك بات يقال �إن التعليم املفتوح مبداخله يف نهايات القرن الع�رشين ي�صلح
لأن يكون �سمة من �سمات التعليم يف القرن احلادي والع�رشين ملا قدمه هذا النظام من
حلول لتلك امل�شكالت الرتبوية املعا�رصة (بكر� ،2001 ،ص ،)9ففي الوقت الذي يرى
فيه اجلميع يف وقتنا احلايل �أن التعليم املفتوح لي�س بدي ًال للتعليم النظامي التقليدي،
و�إمنا مكم ًال ومتكام ًال معه (حممود ،)2004 ،ت�ؤكد بع�ض الدرا�سات امل�ستقبلية على
�أنه بحلول عام (2025م) قد ت�صبح م�ؤ�س�سات التعليم العايل التقليدية من خملفات
املا�ضي على الرغم من ا�ستمرارها يف التواجد �أكرث من قرنني من الزمان نتيجة
التغريات العاملية يف �إنتاج املعرفة وتوزيعها ،والتي تدعمها ثورة االت�صاالت
واملعلومات والتكنولوجيا احلديثة (عبد احلي� ،2005 ،ص ،)7و�أن اجلامعة املفتوحة
هي جامعة امل�ستقبل ،والتعليم املفتوح الذي �أ�سا�سه التعلم الذاتي والتعليم الفردي هو
العالج الأ�سا�سي لكل هذه الظواهر التي نعي�شها ،واجلامعات التقليدية عر�ضة للزوال
�أو االنقرا�ض (حممود.)2004 ،

احلقائب التعليمية التقليدية:
انبثقت الفل�سفة الكامنة وراء احلقائب التعليمية من فل�سفة التعلم الذاتي والتعليم
الفردي� ،إذ تعد احلقائب التعليمية من �أكرث طرق التعليم الفردي مراعاة ملبادئ التعلم
الذاتي ،وقد �أ�شار غباين (� ،2001ص )15ب�أن احلقائب التعليمية هي ثالث حماولة
منهجية رئي�سة بارزة يف �سبيل تعزيز التعليم الفردي والتعلم الذاتي بعد التعليم املربمج
وخطة (كيلر) ،وهي من �أبرز اال�سرتاتيجيات التعليمية التي لقيت اعرتاف ًا عاملياً،
و�أكدت الأبحاث الرتبوية فعاليتها لقدرتها على اال�ستجابة لأكرب عدد من امل�شكالت
والتحديات التي تواجهها العملية التعليمية التعلمية يف خمتلف اجلوانب؛ مبا تت�صف
به وتوفره من مبادئ و�أ�ساليب وا�سرتاتيجيات �أهما :مراعاة الفروق الفردية وال�رسعة
الذاتية لدى املتعلم ،و�إيجابية املتعلم وم�شاركته الفاعلة يف التعلُّم ،والتوجيه الذاتي
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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لتعلمه ،والهدفية واملنطقية والت�سل�سل يف موا�ضيع احلقيبة التعليمية ،وا�ستمرارية
التقييم و�شموليته ،وتوفر التغذية الراجعة والتعزيز ،وتنوع البدائل وم�صادر التعلم
و�أ�ساليبه و�أن�شطته وو�سائله ،مما يتيح للمتعلم حتقيق مبد�أ �إتقان التعلًم( .احليلة،
� ،2004ص ( )36طبنجة.)2008 ،
ولي�س ثمة �إجماع بني الرتبويني الذين تناولوا مو�ضوع احلقائب التعليمية
على ا�سم حمدد لها ،وال يوجد اتفاق بني الباحثني على ت�سمية واحدة حتدد امل�صطلح
العلمي للحقائب التعليمية ،فبع�ضهم يطلق عليها احلقائب التعليمية وبع�ضهم الآخر
يطلق عليها رزم تعليمية ،و�آخرون ي�سمونها جممع تعليمي �أو وحدات منمطة،
وبع�ض �آخر يطلق عليها ا�سم �أطقم تعليمية ،كما ي�سميها بع�ضهم حزم التعليم
الفردي ،ويرجع هذا االختالف يف امل�صطلحات �إىل التطور املتالحق الذي حدث يف
جمال احلقائب التعليمية وا�ستخدامها يف التعليم ،مع مواكبتها لالنفجار املعريف
والثورة التكنولوجية التي متيزت بها العقود الأخرية من القرن الع�رشين ،كما
يعود ذلك �أي�ضا �إىل االختالفات يف ترجمة امل�صطلحات الإجنليزية الذي يرجع
�أحيانا �إىل الرتكيز على جانب من جوانب احلقيبة ،فبع�ض امل�صطلحات يركزعلى
جانب ال�شكل اخلارجي للحقيبة ،وبع�ضها يركز على حمتويات احلقيبة ونوع املواد
امل�ستخدمة فيها ،وبع�ضها يركز على طريقة ت�صميمها ومنهجيته (احليلة،2004 ،
�ص( )26منتدى تكنولوجيا التعليم.)2008 ،
تعريف احلقائب التعليمية التقليدية:

تعددت تعريفات احلقائب التعليمية تبع ًا لالختالف يف �أ�سلوب ا�ستخدامها
وطريقته� ،إال �أنها ت�شرتك جميعها يف مفاهيمها العامة ومكوناتها الأ�سا�سية ،وقد
�أقرت املنظمة العربية للرتبية والثقافة تعريف ًا للحقيبة التعليمية هو �أنها :وحدة
تعليمية تعتمد نظام التعلم الذاتي وتوجه ن�شاط املتعلم ،وحتتوي على مادة معرفية
ومواد تعليمية منوعة ومرتبطة ب�أهداف �سلوكية ،ومعززة باختبارات قبلية وبعدية
وذاتية ،ومدعمة بن�شاطات تعليمية متعددة تخدم املناهج الدرا�سية وت�ساندها
(املطوع( )2008 ،طبنجة.)2008 ،
ويعرفها �سعادة ( )1984ب�أنها جمموعة من التوجيهات �أو الإر�شادات التي
ينبغي ال�سري بها خطوة خطوة من �أجل �إتاحة الفر�صة للطالب لكي يختار ما ينا�سبه
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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من الن�شاطات العديدة التي ت�ؤدي �إىل حتقيق �أهداف تربوية حمددة حتديداً دقيقاً،
كما �أنها خطة تو�ضح للطالب جيداً ما �سوف يقوم بعمله ،وتقرتح له الو�سائل والطرق
الكفيلة بذلك من خالل جمموعة من الن�شاطات وامل�صادر التعليمية ،وحتدد يف النهاية
ما �إذا كان قد تعلم فع ًال �أم ال.
واحلقيبة التعليمية هي برنامج تعليمي م�صمم وفق ًا ملنهج يعالج هدف ًا معيناً،
وي�شتمل على وحدة �أو �أكرث من املادة التعليمية املنظمة ،ويقرتح جمموعة من
االختيارات و البدائل والأن�شطة التعليمية ب�شكل مقروء �أو م�سموع �أو م�شاهد ،ليحقق
بوا�سطتها �أهدافه املرجوة ،ويت�ضمن و�سائل التقومي املنا�سبة ،ويتبنى �إ�سرتاتيجية
�إتقان التعليم كما يتيح للمتعلم فر�صة التعلم وفق ًا ل�رسعته الذاتية (منتدى تكنولوجيا
التعليم ،)2008 ،فاحلقيبة التعليمية برنامج حمكم التنظيم ،يقرتح جمموعة من
الأن�شطة والبدائل التعليمية ت�ساعد املتعلم على حتقيق �أهداف حمددة ،وهي بناء
متكامل ملجموعة من املكونات الالزمة لتقدمي وحدة تعليمية ،حيث �إنها حتتوي على
جمموعة من الو�سائل التعليمية ،وتعد حماولة لتحقيق �أهداف التعلم الذاتي ،وتتيح
فر�ص التعلم الفردي (جامعة القد�س املفتوحة� ،1994 ،ص .)515
ويعرفها غباين (� ،2001ص )66ب�أنها نظام تعليمي ي�شمل جمموعة من املواد
املرتابطة ب�أ�شكالها املختلفة ،ذات �أهداف متعددة وحمددة ،وي�ستطيع املتعلم التفاعل
معها معتمداً على نف�سه ،وبح�سب �رسعته اخلا�صة وبتوجيه من املعلم �أحياناً� ،أو من
الدليل امللحق باحلقيبة �أحيان ًا �أخرى.
ويعرفها كل من عتمان وعو�ض (� ،2008ص )236ب�أنها عبارة عن وحدة
تعليمية تعتمد على نظام التعلم الذاتي ،وتوجه ن�شاط املتعلم ،وحتتوي على مواد
تعليمية متنوعة مرتبطة ب�أهداف �سلوكية ،ومعززة باختبارات قبلية وبعدية وذاتية،
ومدعمة بن�شاطات تعليمية متعددة تخدم املناهج الدرا�سية وت�ساندها ،ولذلك فهي
ت�ساعد املتعلم على حتقيق الأهداف التعليمية وفق قدراته وحاجاته واهتماماته.
وتتفق جميع التعريفات ال�سابقة على �أن احلقيبة التعليمية نظام تعليمي
متخ�ص�صون،
متكامل ،ي�شتمل على جمموعة من اخلربات التعليمية ،ي�صممها خرباء
ِّ
بطريقة منهجية ومنظمة ومن�سقة ،وت�شتمل على جمموعة من البدائل للمواد والأن�شطة
واخلربات التعليمية والتدريبية تت�صل مبو�ضوع معني ،وتت�ضمن العنا�رص الأ�سا�سية
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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للتعليم واملتمثلة بالأهداف ،والأن�شطة ،واملواد واخلربات التعليمية ،والو�سائل
والتقنيات التعليمية متعددة الو�سائط ،والتقومي ،وعليه ن�ستنتج من ا�ستعرا�ض
التعريفات ال�سابقة ب�أن احلقيبة التعليمية هي وحدة تعليمية تتخذ من �أ�سلوب النظم
منهجا يف �إعدادها ،وهي حمددة الأهداف ب�صورة �سلوكية ،ويكون التعلم من خاللها
فرديا وذاتيا ،ومتتاز مبراعاتها للفروق الفردية ،وا�شتمالها على بدائل ومواد تعليمية
متعددة ،و�أن�شطة ومهارات هادفة متنوعة ،كما تتنوع فيها �أ�ساليب التقومي ،ويتوفر
فيها دليل ا�ستخدام ،و�أخرياً ف�إن م�ستوى التعلم امل�ستهدف من خاللها هو الإتقان.
وبناء على ما �سبق ف�إن احلقيبة التعليمية عبارة عن نظام تعلمي متكامل وحمكم
ً
التنظيم ،و�أ�سا�س تنظيمه احتوا�ؤه على جمموعة من الأن�شطة والبدائل التعليمية التي
ت�ساعد يف حتقيق �أهداف حمددة معتمدة على مبادئ التعلم الذاتي الذي يمُ كن املتعلم
من التفاعل مع املادة ح�سب قدرته وظروفه واحتياجاته باتباع م�سار معني يف
التعلم ،م�سرت�شداً بدليل ملحق مع هذا النظام وبدرجات متفاوتة من �إر�شاد وتوجيه
املعلم ،كما يحتوي هذا النظام على مواد تعليمية منظمة مرتابطة يراعى فيها توظيف
املواد متعددة الو�سائط ،وي�سعى هذا النظام لتحقيق تعلم متقن للمتعلم م�ستخدم ًا
االختبارات املنعك�سة عن �أهدافه بجميع �أنواعها و�أ�شكالها ،وم�ستنداً على عمليات
التغذية الراجعة والتقومي امل�ستمرة واملربوطة مبعاجلات الق�صور بالتح�صيل.
نشأة احلقائب التعليمية التقليدية ومراحل تطورها:

تبلورت فكرة احلقائب التعليمية مع تزايد �أعمال التفكري مبدخل النظم يف الرتبية
والتعليم ،ومع تطور الربامج التي تهدف �إىل مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني،
ال�ستينيات من القرن
وتعزيز مبد�أ التعليم الفردي والتعلم الذاتي ،فقد ظهرت يف �أوائل
ّ
ال�سابق البادرة الأوىل من احلقائب التعليمية يف مركز م�صادر املعلومات مبتحف
الأطفال يف مدينة بو�سطن بالواليات املتحدة الأمريكية عندما اُخرتع ما ي�سمى
(�صناديق اال�ستك�شاف) ( ،)Discovery Boxesوهي عبارة عن �صناديق جمعت فيها
مواد تعليمية متنوعة تعر�ض مو�ضوع ًا معين ًا �أو فكرة حمددة ،وتتمركز حمتويات
ال�صندوق حولها لتربزها ب�أ�سلوب يتميز بالرتابط والتكامل ،وقد عاجلت ال�صناديق
يف مراحلها الأوىل مو�ضوعات تعلم الأطفال فيما ي�سمى ب�صندوق الدمى و�صندوق
احليوانات املتنوعة وما �إىل ذلك ،ثم تطورت هذه ال�صناديق با�ستخدام املواد
التعليمية ذات الأبعاد الثالثة كاملج�سمات والنماذج� ،إ�ضافة �إىل كتيب للتعليمات
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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وخرائط حتليلية تو�ضح الهدف من ا�ستخدام ال�صندوق و�أف�ضل الأ�ساليب للو�صول �إليه،
وقد �أطلق عليها ا�سم (وحدات التقابل) ( )Match Unitsحيث تنوعت املو�ضوعات التي
احتوتها هذه الوحدات لتقابل جميع امليول واالجتاهات ،كما �أ�صبحت حتوي مواد
تعليمية متنوعة اال�ستخدام ومتعددة الأهداف� ،إذ احتوت على ال�صور الثابتة والأفالم
املتحركة والأ�رشطة امل�سجلة والنماذج ،كما احتوى ال�صندوق على دليل للمعلم
يو�ضح �أهم الأن�شطة التي ميكن �أن يقوم بها الطفل �سواء مبح�ض �إرادته �أم بتوجيه
من املدر�س ،وعر�ض لأهم اخلربات واملهارات التي ميكن �أن تنتج عن كل جزء من
�أجزاء ال�صندوق (وحدات التقابل) ،وفيما بعد �أ�صبح االهتمام يرتكز حول جزء واحد
حمدد من �أجزاء وحدة التقابل و�أطلق عليها (وحدات التقابل امل�صغرة) (Mini Match
 ،)Unitsويف العام  1960ظهرت برامج تعرف با�سم برامج التعلم طبقاً للحاجات
( )P-For Learning Accordance To Needsومتتاز ب�أنها تقدم للمتعلم بدائل
واختيارات متنوعة من الأن�شطة والو�سائل على �أ�سا�س �أن بع�ض تلك الأن�شطة قد تكون
منا�سبة لبع�ض التالميذ �أكرث من غريهم ،وهكذا وبعد عدد من التجارب واال�ستفادة
من �آراء كثري من املعلمني والرتبويني والآباء للبحث عن �أف�ضل الأ�ساليب امل�ساعدة
لإدخال التعديالت والإ�ضافات على هذه الوحدات� ،أتاح كل ذلك �إمكانية التطوير �إىل
الأف�ضل حتى خرجت احلقائب التعليمية مبفهومها و�شكلها احلايل �إىل حيز الوجود
(جامع� ،1986 ،ص( )71غباين� ،2001 ،ص( )63احليلة� ،2004 ،ص( )25عامر،
� ،2007ص( )184طبنجة( )2008 ،املطوع.)2008 ،
مكونات احلقائب التعليمية التقليدية وحمتوياتها:

تت�ألف احلقائب التعليمية من جمموعة من املكونات الأ�سا�سية ب�صورة منوذجية،
�إال �أنه من �أهم خ�صائ�ص ت�صميم احلقائب التعليمية �أنها غري خا�ضعة �إىل �صيغ جامدة،
فبع�ض احلقائب التعليمية قد تتجاوز بع�ض املكونات ،وتكتفي مبكونات �أخرى
لأ�سباب عملية� ،أو تكتيكات ح�سب طبيعة الأهداف ،ونظام االنتفاع ،وخ�صائ�ص الفئة
امل�ستهدفة باحلقيبة ،وهي بالعموم وكما بينتها عدد من املراجع (جامع،1986 ،
�ص �ص ( )85-75جامعة القد�س املفتوحة� ،1994 ،ص( )516غباين،2001 ،
�ص( )75احليلة� ،2004 ،ص( )43عامر� ،2005 ،ص( )90مغراوي والربيعي،2006 ،
�ص( )102طبنجة( )2008 ،املطوع( )2008،منتدى تكنولوجيا التعليم)2008 ،

ال خترج عادةً عن املكونات والعناصر الرئيسة اآلتية:
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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أوالً  -النظرة الشاملة:

وفيها تُعطى فكرة �شاملة م�سبقة عن احلقيبة ومكوناتها ،وحتوي العنا�رص
الآتية:
 عنوان احلقيبة :وي�شتمل بالإ�ضافة �إىل عنوان احلقيبة التعليمية على ا�سم معد
احلقيبة� ،أو اجلهة التي �أعدت تلك احلقيبة ،و�سنة �إنتاجها ،وبقدر ما يكون العنوان
وا�ضح ًا وحمدداً بقدر ما يحقق الهدف منه.
 الفئة املستهدفة :حيث يعطى فيها و�صف كامل لأهم خ�صا�ص املتعلمني
باحلقيبة التعليمية.
 املتطلبات السابقة :وهي كل ما يحتاجه املتعلم من معلومات ومهارات لتحقيق
التعلم اجلديد.
 الفكرة األساسية :ومن خاللها يعطى املتعلم فكرة عامة للمادة املراد تعلمها
كخطوة متهيدية حتى ي�صبح لديه التهي�ؤ الالزم لدرا�ستها.
 املسوغات :وي�سميه بع�ضهم التربير ،حيث تت�ضمن �أ�سباب ا�ستخدام احلقيبة،
و�إبراز �أهمية ا�ستخدامها بطريقة مقنعة من �أجل ا�ستثارة املتعلم وزيادة دافعيته،
وا�ستمراره يف درا�ستها� ،إ�ضافة �إىل تربير مقنع يو�ضح للقارئ الهدف من درا�سة
مو�ضوع احلقيبة التعليمية و�أهميته.
 األهداف األدائية :وفيها تو�ضع �أهداف تعليمية م�صوغة �إجرائي ًا ب�صورة �سلوكية
�أدائية ت�صف ما �سيكون عليه �سلوك املتعلم بعد �إجنازه تعلم احلقيبة.
 التعليمات :وفيها تعر�ض املعلومات التوجيهية لكيفية ا�ستخدام احلقيبة �سواء
من قبل املتعلم �أم املعلم ،ويف�ضل �إحلاق التعليمات مبخطط �إن�سيابي �أو لوحة تتبعية
ابتداء من النقطة
( ،)Flow chartالتي تزود املتعلم مبخطط �آلية العمل على احلقيبة
ً
الأوىل ،وحتى �آخر خطوة تعلمية يف احلقيبة.
ثانياً  -األهداف:

وهي ما ينتظر �أن ت�سهم احلقيبة التعليمية يف حتقيقه لدى املتعلمني يف �أثناء
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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عملية التعلم� ،أو بعد االنتهاء منها وتنق�سم الأهداف �إىل نوعني� :أهداف عامة �أو نهائية،
و�أهداف �سلوكية �أو مرحلية ،والهدف العام :هو الأداء التعليمي املتوقع �إجنازه بعد
حتقيق الأهداف املرحلية للحقيبة التعليمية� ،أما الأهداف ال�سلوكية املرحلية :فهي
الأهداف اجلزئية التي تعمل يف جمموعها على حتقيق الهدف العام �أو النهائي ،وتكتب
على �شكل عبارات م�صوغة �إجرائي ًا ب�صورة �سلوكية �أدائية ت�صف بدقة ما �سيكون عليه
�سلوك املتعلم بعد االنتهاء من تفاعله التعلمي مع �أن�شطة احلقيبة التعليمية ،وتت�سم
الأهداف اجليدة للحقيبة التعليمية ب�صفات وخ�صائ�ص �أهمها كما بينها كل من
(دروزة� ،2000 ،ص )72و (غباين� ،2001 ،ص )84و (احليلة� ،2004 ،ص )56و
(ملحم� ،2005 ،ص-: )61


�أن يرتبط الهدف بحاجة حقيقية للمتعلم.



�أن ينا�سب قدرة املتعلم وم�ستوى �أدائه واملرحلة التعليمية التي هو فيها.



حتدد ن�شاط ًا يجب �أن يحققه املتعلم.



متثل ناجت ًا تعليمي ًا قاب ًال للمالحظة والقيا�س.



حتدد مقايي�س النجاح يف حتقيق الهدف.



متثل نواجت مهمة ومرغوب ًا فيها وال ت�سعى وراء نواجت هام�شية.



ترتبط باالحتياجات التعلمية ،وبخ�صائ�ص الفئة امل�ستهدفة.

 ترتبط ارتباط ًا مبا�رشاً مبحتوى الوحدة ،و�أجزائها ،وتكون مبثابة مر�شد
للمتعلم عرب املادة ،كما ت�سهل على معد املادة حتديد عنا�رص حمتوى الوحدة.


ت�ستخدم �أفعا ًال �سلوكية منا�سبة.

 تغطي ح�سب الإمكان واحلاجة جماالت الأهداف التعليمية الثالثة :املعريف
(االدراكي) ،والوجداين (االنفعايل) ،والنف�سحركي.


ت�شتق منها فقرات االختبارات.



ت�شري �إىل الأداء الذي �سيقوم به املتعلم.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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حتدد احلد الأدنى للأداء كم ًا وكيفاً.

  ُت�صاغ و ُتخرج و ُتر َّتب منطقياً ،ونف�سي ًا ح�سب ت�سل�سل املحتوى التعليمي
وتدرجه.


�أن يكون الهدف واقعي ًا بعيداً عن اخليال والالواقع.



�أن يحدد الظرف التعليمي الذي �سيحقق يف �ضوئه الهدف.

ثالثاً  -حمتوى قلب احلقيبة (األنشطة والبدائل) :

ويت�ضمن الأن�شطة التعليمية التعلمية والإجراءات امل�صممة على نحو يكفل
حتقيق الأهداف التعليمية املحددة ،والأن�شطة �أنواع منها �أن�شطة مرجعية و�أخرى
تطبيقية ،وتهدف الأن�شطة املرجعية �إىل ت�أمني املعلومات ال�رضورية للحقيبة من
خالل ا�ستخدام املواد والو�سائل التعليمية املتنوعة ب�أ�شكالها املختلفة (املطبوعة،
وامل�سموعة ،واملرئية ،وامل�سموعة املرئية) ،كقراءة مقرر� ،أو اال�ستماع �إىل حما�رضة،
�أو درا�سة خريطة� ،أو درا�سة �شفافيات� ،أو م�شاهدة �رشيط فيديو تعليمي ...فيما تهدف
الأن�شطة التطبيقية �إىل ت�شجيع الطالب على التعامل مع حمتوى الأن�شطة املرجعية،
ومعرفة مدى ما حققه الطالب فع ًال من بعد تلك الن�شاطات املرجعية التي قام بها،
مثل كتابة بحوث� ،أو عمل خريطة �أو لوحة� ،أو تلخي�ص مو�ضوع� ،أو �إجابة �أ�سئلة.
و ُتدرج تلك الأن�شطة على �صورة بدائل �أو خيارات ب�أ�ساليب وطرائق وو�سائل
وتدرج منطقي؛ لتوفر للمتعلم فر�ص االنتقاء مبا ينا�سب
متنوعة ،وم�ستويات متعددةُّ ،
منط تعلمه وخ�صائ�صه واهتمامه وقدراته واحتياجاته ،وهذا هو العن�رص الأهم يف
احلقيبة التعليمية لكونها قائمة على مبد�أ تفريد التعليم ،لتوفر هذه الأن�شطة والبدائل
التفاعل الإيجابي بني املتعلم واملواد املقدمة له من �أجل حتقيق الأهداف املحددة
عال.
ب�إتقان ٍ
رابعاً  -التقويم:

يعد التقومي من العنا�رص الأ�سا�سية يف العملية الرتبوية عامة ،ويف احلقائب
التعليمية خا�صة ،حيث يتميز التعلم الذاتي واحلقائب التعليمية با�ستخدام املعيار
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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الأديومرتي (حمكي املرجع) ك�أ�سلوب للتقومي (مغراوي والربيعي� ،2006 ،ص ،)24
كما متتاز عملية التقومي يف احلقائب التعليمية بال�شمولية واال�ستمرارية والتنوع،
فمنها االختبارات القبلية ،واالختبارات البنائية (التتبعية) ،واالختبارات البعدية،
وقد ت�ستخدم هذه االختبارات على م�ستوى احلقيبة التعليمية ككل� ،أو على م�ستوى
�أجزاء احلقيبة التعليمية ووحداتها ،وحيث �إن احلقيبة التعليمية ُتبنى على مبد�أ �إتقان
التعليم ،ف�إن على املتعلم �أن يح�صل على ن�سبة عالية ترتاوح من الدرجة الكلية
�سواء �أكانت احلقيبة لأغرا�ض نظرية �أم عملية.
لالختبار ً
ويتكون التقومي يف احلقائب التعليمية من االختبارات الآتية:
1 .1االختبارات القبلية :وهي جمموعة االختبارات املبدئية التي تهدف �إىل ت�شخي�ص
ما لدى املتعلم من قدرات وخربات ،وحتديد مدى ا�ستعداده لتعلم املادة التعليمية
املقررة ،كذلك لتحديد حاجة املتعلم �إىل درا�سة احلقيبة �أو ال ،اعتماداً على الدرجة
التي يح�صل عليها من هذا االختبار ،كما ت�ساعد االختبارات القبلية يف حتديد النقطة
التي يبد�أ منها املتعلم درا�سة مو�ضوع احلقيبة ،فقد يبد�أ من �أولها �أو من ق�سمها الثاين
�أو الثالث وهكذا.
2 .2االختبارات البنائية (التتبعية) :وي�سميها بع�ضهم االختبارات التكوينية ،وبع�ضهم
الآخر ي�سمونها االختبارات التجميعية ،و�آخرون ي�سمونها االختبارات املت�ضمنة ،وهي
جمموعة من االختبارات املتداخلة التي تتخلل وحدات احلقيبة ،ويكون هدفها التقومي
الذاتي للمتعلم من �أجل توجيه ذاته خالل عملية تعلمه ،فهي اختبارات مرحلية
ت�صاحب عملية التعلم با�ستمرار لتزويد املتعلم بتغذية راجعة وفورية تعزز تعلمه
وتدفعه للتقدم بعد كل اجتياز �صحيح لكل خطوة� ،أو االنتقال �إىل ما ميكن من عالج
�ضعف التح�صيل الذي �أظهرته تلك االختبارات ،كما يتحدد من خالل االختبارات
البنائية مدى �إتقان املتعلم ملهارة �أو مهارات تهدف �إليها احلقيبة ،ويكون التقومي
بنائي ًا وجتميعي ًا وتكويني ًا وفردي ًا ذاتياً؛ �إذ يعتمد فيه املتعلم على نف�سه متاماً.
3 .3االختبارات البعدية :وهي جمموعة االختبارات النهائية للحقيبة التعليمية ككل
لتحديد مدى ما مت حتقيقه وب�إتقان للأهداف املن�شودة من �إجراءات التعلم با�ستخدام
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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احلقيبة التعليمية ،وتتم بعد �إكمال املتعلم لتنفيذ ن�شاطات احلقيبة التعليمية والتفاعل
مع خياراتها التعليمية وبدائلها ،و�إذا ما �أظهرت نتيجة هذا االختبار �أن املتعلم مل
وجه نحو �إجراءات عالجية� ،أو توجيهه
يحقق امل�ستوى املطلوب من الإتقان فعندئذ ُي َّ
�إىل بدائل �أخرى ال�ستكمال ما مل يتحقق� ،أو الطلب منه �إعادة درا�سة ذلك اجلزء �أو
احلقيبة التعليمية �إذا احتاج الأمر ذلك.
ولبناء االختبارات وا�ستخداماتها يف احلقيبة التعليمية مبادئ ومعايري ،يجب �أن
ت�ؤخذ باحل�سبان ،حتى يقوم هذا اجلزء املهم من احلقيبة التعليمية بدوره ،وقد بينها
غباين (� ،2001ص )95بالنقاط الآتية:


�أن تكون مرتبطة بالأهداف ال�سلوكية.



�أن ترافق االختبارات قائمة مفاتيح الإجابة عنها (الإجابة النموذجية).



�أن ال ينظر �إىل اختبارات احلقيبة �أنها غاية مو�ضوعة لذاتها ،بل هي و�سيلة

تقومي.


يرجح ا�ستخدام االختبارات من نوع االختيار من متعدد.



�أن تكون فقرات االختبارات وا�ضحة و�صادقة ومنا�سبة مل�ستوى املتعلمني.



�أن تكون جميع تعليمات االختبار وا�ضحة.

 �أن تت�صف االختبارات بال�شمولية من حيث جماالت الأهداف واملحتوى
ودرجة ال�صعوبة.
خامساً  -األدلة:

حتتوي احلقيبة التعليمية على �أدلة تت�ضمن �إر�شادات تو�ضح للمعلم واملتعلم
كل يف الن�سخة املخ�ص�صة له �أ�سلوب التعامل مع احلقيبة وخطوات العمل فيها
وطريقة ا�ستخدام االختبارات ومواقيتها ،فمهمتها ت�سهيل العمل باحلقيبة لكل
من املعلم والطالب امل�ستفيد من درا�ستها ،وتو�ضع على �شكل كتيب �صغري �أو
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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�صفحات منف�صلة ،فدليل املعلم يت�ضمن فكرة عامة عما ت�شتمل عليه احلقيبة
من ن�شاطات و فعاليات وخربات ،كما ي�شمل �إر�شادات تو�ضيح الدور الذي يجب
�أن يقوم به املعلم امل�رشف على تنفيذ احلقيبة ،وهو ت�سهيل الإمكانات و توفري
الظروف التي ت�ساعد على حتفيز الطالب للتفاعل مع احلقيبة التعليمية ب�شكل
�إيجابي وفعال� ،أما دليل املتعلم فيت�ضمن التعليمات و التوجيهات و الإر�شادات
والإجراءات التي �سوف يقوم بها املتعلم مع احلقيبة التعليمية ،و�أ�ساليب العمل
بها ،وكيفية ا�ستخدام املواد والو�سائل التعليمية ،وتنفيذ �أن�شطتها ،وكيفية حل
متارينها واختباراتها (منتدى تكنولوجيا التعليم.)2008 ،
سادساً  -األنشطة اإلثرائية (املتعمقة) :

يف حال اهتمام بع�ض الطالب مبفهوم معني �أو مو�ضوع ما ،فال بد من
ت�شجيعهم على موا�صلة هذا االهتمام عن طريق و�ضع ق�سم يف احلقيبة التعليمية
ي�سمى الأن�شطة الإثرائية �أو املتعمقة ،ففيه يقرتح على من يرغب من املتعلمني
القيام بن�شاطات �إ�ضافية تتيح له فر�صة متابعة اهتمامه ورغبته ملو�ضوع معني،
والتو�سع واال�ستزادة فيه.
سابعاً  -قائمة مصادر ومراجع احلقيبة:

وفيها ُتكتب قائمة بجميع امل�صادر والوثائق املرجعية التي ا�ستقيت منها
معلومات احلقيبة التعليمية ،واملراجع التي ا�ستعني بها �أو �أ�شري �إليها داخل احلقيبة
التعليمية.
ثامناً  -الصندوق أو احلاوية:

وهو الوعاء الذي تو�ضع فيه جميع مكونات احلقيبة التعليمية ،ويف�ضل �أن ي�صمم
بطريقة تنا�سب مو�ضوعه وحمتواه ،ويثبت على وجهه عنوان احلقيبة التعليمية،
وامل�ستوى الذي تنا�سبه ،وا�سم املنتج لها.
و�أما عن خطوات م�سار التعلم يف احلقيبة التعليمية التقليدية ،فال�شكل التايل
يو�ضح ذلك:
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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الشكل (: )2
خطوات مسار التعلم في الحقيبة التعليمية التقليدية (جامع ،1986 ،ص)224

تصميم احلقائب التعليمية التقليدية:

�إن عملية ت�صميم احلقائب التعليمية متر بثالث مراحل رئي�سة هي (درة و�آخرون،
� ،1988ص : )186-167
•أوالً :التحليل :وت�شتمل هذه املرحلة اخلطوات الثالث التالية :حتليل االحتياجات
التعليمية ،ثم حتليل املتعلم واملهمة التعليمية ،ثم حتليل املوارد والإمكانيات
املتاحة.
•ثانياً :الرتكيب :وي�شمل اخلطوات الآتية :حتديد الأهداف الأدائية ،وحتديد
الطرائق والو�سائل التعليمية ،ثم بناء منوذج للمهارة امل�ستهدفة.
•ثالثاً :التقويم :ويتم من خالل اطالع اخلرباء وحتكيمهم بالدرجة الأوىل ،ومن
خالل اال�ستخدام الفعلي التجريبي للحقيبة من قبل عينة من املتعلمني ،ثم حتليل
نتائج التقومي ،و�أخرياً التعديل الالزم والتطبيق و�إعادة التقومي.
كما يجب على م�صمم احلقائب التعليمية �أن يكون:


ملم ًا مبفاهيم ونظريات التعلم والتعليم.



ملم ًا بفكرة تفريد التعليم و�أ�س�سه النف�سية والرتبوية وعالقة ذلك بالتعلم

الذاتي.

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ممتلك ًا ملهارة حتليل املحتوى.



ممتلك ًا ملهارة حتديد االحتياجات.



ممتلك ًا ملهارة حتديد و�صياغة الأهداف.



ممتلك ًا ملهارة بناء االختبارات.



ممتلك ًا ملهارة الكتابة ب�أ�سلوب وا�ضح مع مراعاة الت�سل�سل املنطقي للتعليم.



مقتنع ًا ب�أهمية هذا النمط من التدريب والتعلم وجدواه.



ملم ًا بطرائق التعليم والتعلم املختلفة وا�سرتاتيجياتها.

 ملم ًا مبكونات الوحدة النمطية �أو احلقيبة ب�شكل ت�سل�سلي ترابطي متكامل،
و�إدراك العالقة الوظيفية التبادلية بني تلك املكونات.


ملم ًا باملو�ضوع امل�ستهدف وباملوارد املتوافرة التي تت�صل به.

اخلصائص الرتبوية للحقيبة التعليمية التقليدية:

تبنى احلقيبة التعليمية التقليدية وفقاً لأ�س�س وخ�صائ�ص تربوية متتاز بها،
بينها كل من (جامع� ،1989 ،ص )60واحليلة (� ،2004ص )57وعامر (،2005
�ص )91ومغراوي والربيعي (� ،2006ص )104وعتمان وعو�ض (� ،2008ص)237
ومنتدى تكنولوجيا التعليم ( )2008وطبنجة ( )2008كالآتي :
♦ ♦تتخذ من �أ�سلوب النظم منهج ًا يف �إعدادها؛ فهي نظام له مدخالت وعمليات
ومعاجلات وخمرجات ،مع اعتمادها يف خمتلف مراحلها على التغذية الراجعة ،كما
�أن عنا�رصها املختلفة يعمل بع�ضها مع بع�ض وب�صوره ترابطية �شبكية من �أجل
حتقيق �أهدافها النهائية.
♦ ♦ت�شكل احلقيبة التعليمية برناجم ًا تعليمي ًا تعلمي ًا متكامالً ،يو�ضع مبوجب
خطة مدرو�سة وعملية منظمة تتيح للمتعلم درا�سة ما يريده ويرغب فيه من معارف
بدافعيه كاملة ،ويف جو حمبب وبيئة تعليمية تعلمية م�شجعة ،فهي نظام مكون من
جمموعة من العنا�رص تتكامل وتتفاعل مع بع�ضها بع�ض ًا لتحقيق �أهداف حمددة ت�سمح
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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لكل متعلم �أن ي�سري وفق خ�صائ�صه وقدراته واحتياجاته ملا تتمتع به من مرونة يف
الت�صميم وبدائل تعليمية متعددة.
♦ ♦متتاز احلقيبة التعليمية بتحديد الأهداف و�إبرازها ب�صورة �سلوكية وا�ضحة
ودقيقة ال�صياغة� ،إ�ضافة �إىل وجود تعليمات خا�صة لتحقيق كل هدف من هذه
الأهداف يو�ضح طريقة التعامل مع املواد التعليمية ،ويفرت�ض �سلف ًا �أن املتعلم لن
يكون يف و�ضع �سلبي ي�ستقبل املعرفة ،بل �سوف يكون له دور �إيجابي وا�ضح يف
عملية التعلم ،وكلّما زاد هذا التجاوب ،كلّما ازدادت الفائدة التي تعود على املتعلم
وتنوعت اخلربة التي يح�صل عليها ،مما ي�ؤدي �إىل تكامل اخلربة ووحدتها.
♦ ♦ت�شكل احلقيبة التعليمية برناجم ًا للتعلم الذاتي؛ نظراً العتبار املتعلم حمور
العملية التعليمية ،فهو الذي يقرر متى يبد�أ ،و�أين ،و�أي الو�سائل والأن�شطة ي�ستخدم،
فال بد من �إيجاد طريقة تعليم وتعلم تنا�سب احتياجاته وقدراته ليت�سنى له التعلم
ب�أف�ضل الطرق التي تن�سجم وطبيعته ،وبالرغم من ذلك فال ميكن جتاهل دور املعلم
واال�ستغناء عنه ،فهو يقوم بالتخطيط للعملية التعليمية ،ويوجه املتعلم ،وي�صف
الأن�شطة املنا�سبة له ،وي�ساعده يف تذليل �أي �صعوبات تعرت�ضه خالل تعلمه ،ويف
النهاية يقوم بتقومي العملية التعليمية يف �ضوء الأهداف املر�سومة ،التي ينتظر �أن
يحققها املتعلم بعد قيامه بالأن�شطة املطلوبة.
♦ ♦حتقق احلقيبة التعليمية مبد�أ التعلم من �أجل الإتقان ،فالإتقان هو �أحد
خ�صائ�ص تفريد التعليم ،واحلقائب التعليمية ذات الت�صميم اجليد بخ�صائ�صها
ومكوناتها تعمل على حتقيق �رشوط التعلم من �أجل الإتقان ،فتوفري البدائل املختلفة
يف احلقيبة التعليمية تتيح للمتعلم �أن يختار منها ما يتنا�سب مع ميوله واحتياجاته
وقدراته ،وعلى ذلك فهي تعمل على مراعاة الفروق بني املتعلمني ،لي�سري كل متعلم
وفق ًا لظروفه اخلا�صة ،كما �أن الت�سل�سل املنطقي يف تعلم الوحدات التي يفرت�ض
وجودها ب�شكل م�ستقل ت�ساعد املتعلم يف تتبع تعلمه بطريقة �أو�ضح و�أ�سهل ،وت�سمح
للمتعلم البدء بدرا�سته وفق املهارات واملعارف التي يتقنها م�سبقاً ،كذلك تتوافر يف
احلقيبة التعليمية التغذية الراجعة والتقييم امل�ستمر وامل�شاركة الفعالة ،وهذا كله
ي�ؤدي �إىل حتقيق الأهداف و�إتقان الأن�شطة التي يتعر�ض لها املتعلم ،وبذلك ي�شرتط
�إتقان الوحدة الدرا�سية – معلوم ًة �أو مهار ًة  -قبل انتقاله �إىل وحدة تالية.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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♦ ♦ت�شعب امل�سارات  :جتمع احلقائب التعليمية بني التنظيم املحكم واملرونة
الوظيفية ،فهي ت�سمح لكل متعلم �أن يحدد امل�سار الذي ينا�سبه يف �سعيه لتحقيق
الأهداف املر�سومة ،ويف الوقت الذي تربز فيه احلقائب ظاهرة تعدد امل�سارات
والدروب� ،إال �أنها يف النهاية حتقق الغر�ض والهدف نف�سه ،وبذلك ف�إن ت�شعب امل�سارات
يف احلقيبة التعليمية تراعي �إىل حد كبري ميول املتعلم.
♦ ♦تركز احلقيبة التعليمية على مو�ضوع واحد متميز ،وقد ينق�سم �إىل عدد
من الأق�سام ،كل ق�سم يعالج مو�ضوع ًا فرعياً ،وميكن ا�ستخدام �أي منها منفرداً عند
ال�رضورة ،كما ميكن ا�ستخدام هذه الوحدات �أو الأجزاء يف وقت واحد ،كما ميكننا �أن
نحذف بع�ض الوحدات �أو ن�ضيف �إليها وحدات جديدة �ضمن �إطار احلقيبة .
♦ ♦تتمتع احلقائب بطرق متعددة و�أمناط متنوعة للتعلم  ،فهناك حالة املجموعات
الكبرية با�ستخدام الأفالم و�أجهزة العر�ض وامل�شاهدة ،فاملحا�رضة تعد �أكف�أ �أ�ساليب
تقدمي املعلومات لأعداد كبرية من املتعلمني ،وكذلك منط املجموعات ال�صغرية،
كاال�شرتاك يف �إجراء جتربة وتقا�سم الأدوار لتنفيذها� ،أو تكوين تقرير درا�سي بتوزيع
املهمات� ،أو جمموعات اال�ستماع وغريها ،وهناك ا�سرتاتيجية التعلم الفردي املالزمة
للحقيبة مبا متتاز به من مرونة.
♦ ♦�إن املتحم�سني لربامج التعلم الذاتي عامة ،وبرامج التعلم باحلقائب
التعليمية خا�صة ،يرون �أن مراعاة ال�رسعة الذاتية للمتعلم من �أهم اخل�صائ�ص
املميزة للحقيبة التعليمية ،فعامل الزمن با�ستخدام احلقيبة التعليمية ي�صبح
خا�ضع ًا لظروف كل متعلم ،فاملتعلم بطيء التعلم لي�س ملزم ًا ب�أن يجاري �أقرانه �أو
يلحق مبن �سبقوه ،كما �أن �رسيع التعلم ال ي�ضطر لالنتظار حتى يلحق به غريه.
♦ ♦تتوافر يف احلقيبة التعليمية الأن�شطة والو�سائل املتعددة التي من �ش�أنها �أن
تزيد اهتمام املتعلمني ،وتلبي احتياجاتهم ،فقد يف�ضل املتعلم �أن ي�شاهد فيلم ًا �أو
ي�ستمع �إىل �رشيط م�سجل� ،أو �أن يجري جتربة� ،أو �أن يقر�أ كتاباً ،لتحقيق بع�ض الأهداف
املعينة ،فمن �أبرز اخل�صائ�ص التي تت�صف بها احلقيبة التعليمية تعدد ا�ستخدام
التقنيات والو�سائط املتعددة ،و كلما ا�ستخدمت هذه التقنيات والو�سائط ا�ستخدام ًا
فعاالً ،كلما وظفت عدداً �أكرث من احلوا�س عند املتعلمني ،الأمر الذي يرتتب عليه حتقيق
�أكرب قدر من الكفاءة و الفعالية يف عمليات التعليم والتعلم ،وقد بني عدد من الدرا�سات
�أن الإن�سان يتذكر ( )%20مما ي�سمعه ،و ( )%40مما ي�سمعه ويراه ،و�أكرث من (� )%70إذا
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ما تفاعل االن�سان مع ما يتعلمه (جامعة القد�س املفتوحة ،)1992 ،فالطالب �إذ ميكنه
االحتفاظ مبا مقداره ( )%20يف ذاكرته من املعلومات التي عر�ضت عليه وفق نظام
التعليم التقليدي ،ف�إنه وبذات الوقت ميكنه االحتفاظ مبا ن�سبته ( )%80يف ذاكرته
وفق التعليم الذي ي�ستخدم الو�سائط املتعددة من ال�صوت وال�صورة واحلركة املرافقة
للن�ص (ال�شوا� ،2003 ،ص.)21
♦ ♦تلتزم احلقيبة التعليمية بالتغذية الراجعة ،وهي املعلومات التي تعطى بعد
�أداء العمل ،وتقوم ب�ضبط �سلوك التعليم للو�صول �إىل االهداف ،فاحلقيبة التعليمية ال
تع ّد الن�شاط �أو اخلربة التعليمية هدف ًا بحد ذاته ،و �إمنا تتطلع �إىل النتائج املرتتبة
على هذا الن�شاط �أو اخلربة التعليمية ،وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن احلقيبة التعليمية متزج
و بطريقة متكاملة بني عمليات التعلم وعمليات التقومي ،وما يرتتب عليه من تغذية
راجعة يف وقت واحد ،ويبد�أ دور التغذية الراجعة يف احلقيبة التعليمية مع بدايات
تفاعل املتعلم مع احلقيبة التعليمية ،عند تعري�ض املتعلم الختبار قبلي وا�ستجاباته
عليه ،كما تفيد يف تقومي �أداء املتعلم عن طريق جمموعة من االختبارات البنائية
امل�ستمرة عقب كل ن�شاط� ،أو االختبارات النهائية للحقيبة التعليمية ،فهي التي تبني
مدى �إتقان املتعلمني للمهمات واملهارات املطلوبة ،فتقوم التغذية الراجعة بتعزيزه
�أو توجيهه لت�صحيح م�ساره قبل االنتقال �إىل مهمات �أخرى ،ف�إن حتققت الأهداف عزز
التعلم ال�سابق ،و�إن مل تتحقق ي�صحح م�سار التعلم.

دراسات سابقة يف احلقائب التعليمية التقليدية
وأثرها على التحصيل الدراسي:
هدفت درا�سة ال�شيدي (� )1998إىل الك�شف عن مدى فعالية ا�سرتاتيجية التدري�س
باحلقائب التعليمية التقليدية كنمط من �أمناط التعليم الفردي يف حت�صيل طالب ال�صف
الأول الثانوي ب�سلطنة عمان ب�شقيه الفوري وامل�ؤجل مبادة اجلغرافيا ،ومقارنتها
بالطريقة املعتادة ،وانبثق هذا الهدف من م�شكلة الدرا�سة التي حددت يف تدين
م�ستوى حت�صيل الطالب يف مادة اجلغرافيا؛ نتيجة اعتماد املعلمني الطريقة املعتادة
يف تدري�سها .و�أجريت الدرا�سة على عينة من جمتمع الدرا�سة (طالب ال�صف الأول
الثانوي باملدار�س احلكومية التابعة ملنطقة الباطنة التعليمية) خالل الف�صل الدرا�سي
الأول من العام الدرا�سي (1998 /1997م) ،حيث بلغ حجمها ( )104طالب موزعني
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على �أربع مدار�س ثانوية و�أربع �شعب درا�سية  ،حيث در�س طالب املجموعة التجريبية
–وعددهم ( )52طالبا موزعني يف �شعبتني درا�سيتني ومدر�ستني خمتلفتني -الوحدة
املختارة با�ستخدام احلقيبة التعليمية التي �أعدها الباحث ،فيما در�س طالب املجموعة
ال�ضابطة -البالغ عددهم ( )52طالبا موزعني يف �شعبتني درا�سيتني ومدر�ستني
خمتلفتني -الوحدة التعليمية نف�سها با�ستخدام الطريقة املعتادة .وللإجابة عن
�أ�سئلة الدرا�سة والتحقق من فر�ضياتها اعتمدت هذه الدرا�سة على �إجراءات بحثية
عديدة متثلت يف قيام الباحث ب�إعداد حقيبة تعليمية لوحدة (نظام الغالف ال�صخري
ومورفولوجيته) مبادة اجلغرافيا لل�صف الأول الثانوي ،وبناء اختبار حت�صيلي ا�ستخدم
�أدا ًة لقيا�س مدى فعالية كل من اال�سرتاتيجيتني التدري�سيتني احلقائب التعليمية من
جهة ،واملعتادة من جهة �أخرى يف التح�صيل الفوري وامل�ؤجل للطالب عينة الدرا�سة،
وبعد �أن مت الت�أكد من �صدق احلقيبة التعليمية واالختبار التح�صيلي بعر�ضهما على
جمموعة من املحكمني املتخ�ص�صني يف مناهج الدرا�سات االجتماعية وطرائق
تدري�سها وتوجيهها ،طُ ِّبقت �أدوات الدرا�سة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فرق ذي
داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات طالب املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف
التح�صيل الفوري وامل�ؤجل يعزى لنمط التدري�س  ،ول�صالح منط التدري�س باحلقائب
التعليمية .ويف �ضوء نتائج الدرا�سة ،قدم الباحث بع�ض التو�صيات منها الرتكيز على
�أ�ساليب التدري�س القائمة على مبد�أ التعليم الفردي والتعلم الذاتي وا�سرتاتيجياته،
وت�ضمني بع�ض كتب الدرا�سات بع�ض الوحدات الدرا�سية املبنية على �شكل حقائب
تعليمية.
كما هدفت درا�سة ح�سن حممد (� )1999إىل حتديد الأخطاء التي يعاين منها
طالب �شعبة التعليم االبتدائي عند تعاملهم مع الك�سور العادية ،وبناء حقيبة تعليمية
تقليدية يف الك�سور العادية ،وقيا�س �أثرها على عالج هذه الأخطاء وتنمية بع�ض
كفايات التدري�س ،وا�ستخدمت الباحثة املنهج التجريبي ،واقت�رصت الدرا�سة على
( )30طالب ًا وطالبة من الفرقة الرابعة تخ�ص�ص ريا�ضيات �شعبة التعليم االبتدائي
بكلية الرتبية يف جامعة القاهرة فرع بني �سويف ،وقد ا�ستخدمت الباحثة يف درا�ستها
حقيبة تعليمية حتتوي على كتيب الك�سور ،والبطاقات ال�صغرية ،والقطع النمطية،
و�رشائط الك�سور ،وفلم تعليمي ،ودليل ا�ستخدام للحقيبة ،واختبار حت�صيلي ،وبطاقة
مالحظة لقيا�س كفايات التدري�س .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة
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�إح�صائية بني متو�سطات درجات الطالب املعلمني يف االختبار التح�صيلي قبلي ًا
وبعدي ًا ل�صالح التطبيق البعدي عند امل�ستوى ( )α = 0.01نتيجة ال�ستخدام الطالب
املعلمني باحلقيبة التعليمية ،مما كان له �أثر يف معاجلة الأخطاء التي يعانون منها
يف الك�سور العادية.
و�سعت درا�سة الأزهري (� )2000إىل البحث يف فعالية حقيبة تعليمية تقليدية يف
تنمية وحت�سني ممار�سة �أطفال ما قبل املدر�سة للمهارات الأ�سا�سية االنتقالية (امل�شي،
اجلري ،الوثب العمودي ،الوثب العري�ض ،احلجل ،التزحلق اجلانبي ،الهرولة) ،وقد
ا�ستخدمت الباحثة املنهج التجريبي ،حيث ت�شكلت عينة الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية
من �أطفال رو�ضة النيل اخلا�صة مبنطقة الهرم التعليمية مبدينة القاهرة �سن ()6-5
�سنوات التي تكونت من ( )120طف ًال وطفلةُ ،ق�سمت �إىل ثالث جمموعات مت�ساويات
بالعدد :جمموعة جتريبية قوامها ( )40طف ًال وطفلة تعلمت با�ستخدام احلقيبة التعليمية
املعدة لغر�ض هذه الدرا�سة ،وجمموعتني �ضابطتني قوام كل واحدة منهما ( )40طف ًال
وطفلة ،تعلم �أفرادها بالطريقة املعتادة ،وقد ا�شتملت احلقيبة التعليمية على جمموعة
�أن�شطة وبدائل هي �أن�شطة حركية مقرتحة للمهارات الأ�سا�سية االنتقالية ،و�رشيط
فيديو م�سجل عليه ن�شاط مهارة امل�شي ي�ستخدم لتحقيق التقومي املرحلي الذاتي
للأطفال ،و�صور مت�سل�سلة تو�ضح طريقة �أداء املهارات املختلفة وال�شكل النهائي لكل
مهارة ،وكانت �أهم نتائج تطبيق الدرا�سة ت�أكيد الأثر الإيجابي للحقيبة املقرتحة،
وذلك من خالل تفوق �أداء �أطفال املجموعة التجريبية للمهارات الأ�سا�سية االنتقالية
باملقارنة مع �أداء �أطفال املجموعتني ال�ضابطتني ،التي ظهرت يف نتيجة القيا�س
البعدي ملجموعات الدرا�سة التجريبية و ال�ضابطة.
وهدفت درا�سة الزيد ( )2000التعرف �إىل فاعلية حقيبة تعليمية تقليدية مقرتحة
يف التح�صيل الدرا�سي ملقرر اجلغرافيا ،وتنمية بع�ض مهارات ا�ستخدام اخلرائط لدى
طالبات ال�صف الثاين الثانوي الأدبي مبدينة الريا�ض ،وقد تكون املجتمع الأ�صلي من
طالبات ال�صف الثاين الثانوي الأدبي من �إحدى املدار�س الثانوية بالريا�ض ,وا�شتملت
عينة البحث على جمموعتني اختريا ع�شوائ ًيا �إحداهما جتريبية وعددها ( )31طالبة
والأخرى �ضابطة وعددها ( )31طالبة .ولقيا�س الأداء القبلي والبعدي للطالبات يف
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف كل من التح�صيل الدرا�سي ملادة اجلغرافيا
اختبارا حت�صيل ًيا لقيا�س حت�صيل
ولبع�ض مهارات ا�ستخدام اخلرائط� ,أعدت الباحثة
ً
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

45

تطوير احلقائب التعليمية التعلمية
من التقليدية إىل اإللكرتونية

واختبارا لبع�ض مهارات
الطالبات يف مادة اجلغرافيا يف وحدة الأقاليم الطبيعية
ً
ا�ستخدام اخلرائط ,وطبقت الأدوات قبل ًيا على املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ,ثم
تعر�ضت املجموعة التجريبية للحقيبة التعليمية -التي �أعدتها و�صممتها الباحثة-
�شهرا كامالً ,وطبقت الأدوات البحثية بعد ًيا بعد �إنتهاء التدري�س عن طريق احلقيبة
ً
التعليمية.وقد تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α = 0.05بني املتو�سط البعدي املعدل لدرجات طالبات املجموعة
التجريبية ودرجات طالبات املجموعة ال�ضابطة يف اختبار التح�صيل ككل ل�صالح
طالبات املجموعة التجريبية ,ولقد ا�ستخدم الأ�سلوب الإح�صائي مربع �إيتا )(µ2
ملعرفة قوة ت�أثري احلقيبة التعليمية على التح�صيل ككل للطالبات ,حيث بلغت قيمته
( )%46وهي ن�سبة مرتفعة تبني �أثر احلقيبة التعليمية على التح�صيل ككل.
وهدفت درا�سة عبد ال�سالم (� )2001إىل �إعداد حقيبة تعليمية تقليدية لأن�شطة
�إثرائية يف العلوم للتالميذ الفائقني يف ال�صف الثاين الإعدادي ،ودرا�سة �أثر ا�ستخدامها،
كمعاجلة للم�شكلة التي انطلقت منها الدرا�سة واملتمثلة بوجود ق�صور يف الأن�شطة
الإثرائية الالزمة لتلبية احتياجات التالميذ الفائقني يف مقرر العلوم لل�صف الثاين
الإعدادي ،واتبع الباحث املنهج التجريبي حيث اختريت عينة مقيدة من التالميذ
الفائقني و ُق�سموا �إل جمموعتني :الأوىل املجموعة التجريبية التي تلقت الأن�شطة
الإثرائية بوا�سطة احلقيبة التعليمية املقرتحة ،والثانية املجموعة ال�ضابطة التي مل
ت�ستخدم تلك احلقيبة التعليمية ،وا�ستكفت بالتعلم بالطرق التقليدية ،وبعد تطبيق �أدوات
الدرا�سة على عينتها قبلي ًا وبعدي ًا ال�ستخدام املجموعة التجريبية للحقيبة التعليمية
املعدة ،تو�صلت نتائج الدرا�سة �أن متو�سطات درجات االختبارات البعدية لتالميذ
املجموعة التجريبية الذين ا�ستخدموا احلقيبة التعليمية كانت �أعلى بداللة �إح�صائية
منها يف االختبارات القبلية ،كما تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن متو�سطات درجات
االختبارات البعدية لتالميذ املجموعة التجريبية كانت �أعلى وبداللة �إح�صائية من
متو�سطات درجات تالميذ املجموعة ال�ضابطة التي اعتمدت الطرق التقليدية املعتادة
يف تعلمها ،وعلى ذلك �أكدت الدرا�سة الدور والأثر املوجب ال�ستخدام احلقيبة التعليمية
املعدة باالن�شطة الإثرائية يف العلوم لتنمية مهارات اال�ستق�صاء العلمي .و�أو�صت
الدرا�سة االهتمام ب�أ�سلوب التعلم الذاتي ،والتو�سع يف ا�ستخدام احلقائب التعليمية يف
املراحل الدرا�سية املختلفة.
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و�أجرى �أدمز وجلمان ( )Adams & Gilman, 2002درا�سة هدفت �إىل معرفة �أثر
ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية غري تقليدية توظف يف التدري�س يف كلية التمري�ض (برنامج
رعاية الأمومة والطفولة) ال تعتمد على املحا�رضة و�إمنا توظف ت�سجيالت �صوتية
ت�ضاف �إىل حمتوى حقيبة تعليمية تقليدية تعطى للطلبة قبل موعد املحا�رضة بفرتة
لي�ستمعوا لها ويتعلموا املادة يف بيتهم ثم ي�ستفيدوا من املحا�رضات ال�صفية يف
التعلم الن�شط .وقد �أتيح له�ؤالء الطلبة اختيار املكان والزمان املالئم لال�ستماع وقراءة
املادة يف احلقيبة التعليمية التي احتوت على مالحظات حول املحا�رضات وكرا�سات
و�صور ملونة عر�ضت على �شفافيات ووظائف بيتية وكاريكاتريات ور�سومات وقراءات
متعددة من كتب و�صور مرئية و ( )6ت�سجيالت �صوتية مدتها (� )10ساعات.
وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن الطلبة ا�ستفادوا كثرياً من هذه الإ�سرتاتيجية ،كما �أن
مدر�سيهم ا�ستفادوا �أي�ضا حني جعلوا وقت املحا�رضات لتعزيز املحتوى واملادة
املتعلمة من خالل تعزيز التعلم الن�شط وخلق جو تفاعلي هادف ،كما وجدت الدرا�سة
�أن الطلبة الذين ا�ستخدموا احلقيبة التعليمية �سجلوا عالمات �أعلى يف االمتحان
التح�صيلي يف �شقيه النظري والعملي مقارنة مع �أولئك الذين در�سوا بالطريقة
التقليدية .و�أظهر غالبية الطلبة الذين ا�ستخدموا احلقيبة التعليمية ر�ضاهم عن �أ�سلوب
التعلم الذي �شجعهم على التفاعل والنقا�ش وزاد من فر�ص تعلمهم ،ومن جهة �أخرى
عرب املدر�سون عن ا�ستمتاعهم بهذه التجربة التي مكنتهم من تطوير حقائب تعليمية
خمتلفة تت�ضمن ت�سجيالت �صوتية على الرغم من اجلهد الكبري الذي بذلوه لهذا الهدف
الذي جعل ما �أجنزوه اكرب مما كانوا يتوقعون.
وهدفت درا�سة ال�سيد ( )2004ت�صميم حقيبة تعليمية تقليدية معدة لتنمية بع�ض
املفاهيم البيئية ،ودرا�سة �أثر ا�ستخدامها لطفل الرو�ضة ،حيث اقت�رصت الدرا�سة على
�أطفال الرو�ضة يف �إحدى دور ريا�ض االطفال مبحافظة قنا ،وهي مدر�سة املن�شية
امل�شرتكة ،وا�شتملت عينة الدرا�سة على �أطفال الرو�ضة يف الفئة العمرية من �سن
(� )6-5سنوات ،وكان عددهم ( )30طف ًال وطفلة ،وقد ا�ستخدمت الباحثة املنهج
التجريبي ذا املجموعة الواحدة ،فبعد �أن �أعدت الباحثة احلقيبة التعليمية ب�صورتها
طبقت االختبار التح�صيلي الذي �أعدته بنف�سها قبلياً ،ثم اُ�ستخدمت احلقيبة
النهائيةَّ ،
التعليمية من قبل عينة الدرا�سة ،وبعدها طُ ِّبق اختبار التح�صيل بعدياً ،لتثبت نتائج
الدرا�سة �أن ا�ستخدام احلقائب التعليمية مع �أطفال ريا�ض االطفال كان له ت�أثري �أف�ضل
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من الأ�سلوب التقليدي يف نتائج االختبار ،و�أن �أ�سلوب التعلم الذاتي ومراعاة الفروق
الفردية يف مرحلة ريا�ض الأطفال ت�سهم يف حتقيق الأهداف الرتبوية ب�صورة �أف�ضل.
ويف درا�سة عبد العزيز ( ،)2007ومن خالل مالحظة الباحث والدرا�سة
اال�ستطالعية التي قام بها ،تبلورت م�شكلة الدرا�سة يف وجود ق�صور لدى خريجي
املدار�س ال�صناعية يف مدى وعيهم بامل�شكالت البيئية املتعلقة باملهن التي يلتحقون
بها بعد تخرجهم ،وعلى ذلك �سعت درا�سته حلل هذه امل�شكلة من خالل �إعداد حقيبة
تعليمية تقليدية مبنية على التعلم الذاتي ،وحتديد مدى فعالية هذه احلقيبة يف تنمية
الفهم والوعي البيئي لديهم ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي يف تطبيق �أدوات
درا�سته التي متثلت باختبار ملفاهيم امل�شكالت والق�ضايا البيئية ،ومقيا�س للوعي
البيئي ،كما ُح ِّددت عينة الدرا�سة وقوامها ( )30فرداً من العاملني يف ال�صناعات
احلرفية ،وبخا�صة يف الور�ش املعدنية والهند�سية يف بع�ض مواقع الإنتاج ال�صناعية
بالقاهرة الكربى من خريجي املدار�س ال�صناعية ،وقد ُو ِّزعت عينة الدرا�سة ع�شوائي ًا
�إىل جمموعتني متكافئتني� ،إحداهما جمموعة جتريبية مار�ست �أ�سلوب التعلم الذاتي
با�ستخدام احلقيبة التعليمية ،والأخرى جمموعة �ضابطة ا�ستخدمت الطريقة التقليدية
يف تعلمها ،وقد طُ ِّبقت �أدوات الدرا�سة قبلي ًا على عينة الدرا�سة ،ومن ثم متت عملية
التعلم لكلتا املجموعتني ،كل واحدة بالطريقة التي اعتمدت لها يف الدار�سة ،وبعد ذلك
طُ ِّبقت �أدوات الدرا�سة بعدي ًا على عينة الدرا�سة ،ومتت املعاجلة الإح�صائية للنتائج
وتف�سريها ،حيث تبينَّ منها �أن متو�سطات درجات املجموعة التجريبية التي ا�ستخدمت
احلقيبة التعليمية املبنية على �أ�سلوب التعلم الذاتي كانت �أعلى من متو�سطات درجات
املجموعة ال�ضابطة التي تعلمت بالطرق التقليدية ،كما �أثبتت نتائج الدرا�سة فعالية
احلقيبة التعليمية خلريجي املدار�س ال�صناعية يف تنمية املفاهيم والوعي البيئي ،وقد
�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة دعم االجتاهات الرتبوية احلديثة التي ت�ؤكد على �رضورة
ا�ستخدام التعلم الذاتي ب�أ�ساليبه املختلفة.
تعقيب على الدراسات السابقة يف احلقائب التعليمية التقليدية
وأثرها على التحصيل الدراسي:

أوالً� :إن املتتبع للدرا�سات ال�سابقة املتعلقة باحلقائب التعليمية التقليدية يجد
�أن جميعها جاءت لتدعم �أ�سلوب التعليم الفردي والتعلم الذاتي القائمني على مبد�أ
مراعاة الفروق الفردية بالدرجة الأوىل ،و�أن جميع تلك الدرا�سات �أثبتت نتائجها على
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�أن ال�ستخدام احلقائب التعليمية التقليدية �أثراً �إيجابي ًا على حت�سني التح�صيل الدرا�سي،
باختالف املوا�ضيع الدرا�سية وامل�ستويات التعليمية:
فبالن�سبة لتنوع املوا�ضيع التي بحثت فيها احلقائب التعليمية التقليدية ،فقد
جاءت درا�سة كل من ال�شيدي ( )1998والزيد ( )2000بحقيبة تعليمية ملادة اجلغرافيا،
بينما جاءت درا�سة حممد ( )1999بحقيبة تعليمية ملادة الريا�ضيات ،وجاءت درا�سة
الأزهري ( )2000بحقيبة تعليمية للمهارات االنتقالية الأ�سا�سية (تربية بدنية)،
وجاءت درا�سة عبد ال�سالم ( )2001بحقيبة تعليمية ملادة العلوم ،فيما جاءت درا�سة
ال�سيد ( )2004بحقيبة تعليمية لبع�ض املفاهيم البيئة ،ودرا�سة عبد العزيز ()2007
بحقيبة تعليمية بالوعي البيئي .وهذا كله ي�ؤكد فعالية احلقيبة التعليمية و�أثرها على
حت�سني التح�صيل الدرا�سي مبختلف املوا�ضيع الدرا�سية.
�أما بالن�سبة لتنوع امل�ستويات التعليمية التي بحثت فيها احلقائب التعليمية
التقليدية ،فقد جاءت درا�سة حممد ( )1999لتعالج مو�ضوع التح�صيل الدرا�سي على
م�ستوى التعليم العايل ،فيما جاءت درا�سة عبد العزيز ( )2007على م�ستوى خريجي
مدار�س ال�صناعة ،بينما جاءت درا�سة كل من ال�شيدي ( )1998والزيد ( )2000على
م�ستوى املرحلة الثانوية ،وجاءت درا�سة عبد ال�سالم ( )2001على م�ستوى املرحلة
الإعدادية ،وجاءت درا�سة كل من الأزهري ( )2000وال�سيد ( )2004على م�ستوى
ريا�ض الأطفال ،وهذا ي�ؤكد فعالية احلقائب التعليمية و�أثرها على حت�سني التح�صيل
الدرا�سي مبختلف م�ستويات املراحل الدرا�سية.
ثانياً :بالرجوع �إىل مناق�شة نتائج تلك الدرا�سات ال�سابقة يف احلقائب التعليمية
التقليدية ،يت�ضح �أن الأ�سباب الكامنة وراء �أثر احلقائب التعليمية التقليدية على
حت�سني التح�صيل الدرا�سي –ح�سب مايراه الباحثون فيها -هو ما تتميز به احلقائب
التعليمية التقليدية من تقدمي اال�سرتاتيجيات والأن�شطة املتنوعة وتعدد الو�سائط
التعليمية والبدائل املختلفة لإتاحة املجال للمتعلم ب�أن يتعلم بنف�سه وفق ًا ل�رسعته
اخلا�صة ،وح�سب قدراته و�إمكاناته ،وا�ستجابة لرغباته وميوله.
ثالثاً :بع�ض الدر�سات مل تبحث لت�ؤكد فقط فعالية احلقائب التعليمية على حت�سني
التح�صيل الدرا�سي ،بل �أكدت �أي�ض ًا فعاليتها على بقاء �أثر التعلم لدى املتعلمني لوقت
�أطول ،مقارنة بالتعليم التقليدي ،كدرا�سة ال�شيدي (.)1998
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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رابعاً� :أو�صت تلك الدرا�سات على �أهمية دعم التعليم الفردي والتعلم الذاتي
والرتكيز على اال�سرتاتيجيات والأ�سالب القائمة عليهما ،وتوظيف احلقائب التعليمية
التقليدية يف �شتى املوا�ضيع الدرا�سية وخمتلف امل�ستويات التعليمية.
خامساً :ا�ستخدمت جميع الدرا�سات املنهج �شبه التجريبي ملنا�سبته لطبيعة هذه
الدرا�سات التي تبحث بدرا�سة �أثر جتربة احلقيبة التعليمية التقليدية على املجموعة
التجريبية والتي ا�ستخدمتها مقارنة مع املجموعة ال�ضابطة التي ُد ِّر�ست بالطرق
التقليدية ،كما اُعتمد االختبار التح�صيلي �أدا ًة لقيا�س التح�صيل الدرا�سي يف تلك
الدرا�سات.
سادساً� :أكدت جميع الدرا�سات املتعلقة باحلقائب التعليمية التقليدية قدرة احلقيبة
التعليمية التقلدية على تلبية احتياجات الطلبة مبختلف م�ستوياتهم وقدراتهم ،لي�س
فقط الطلبة �ضعاف التح�صيل �أو متو�سطيه ،بل حتى الطلبة املتفوقني منهم من خالل
الأن�شطة الإثرائية التي متتاز بتوفريها احلقيبة التعليمية التقليدية.
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الفصل الثالث
التعلم اإللكرتوني
لقد �أثر التقدم التكنولوجي الهائل وامل�ستمر ب�رسعة متزايدة ،وبخا�صة يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت على �أدوار امل�ؤ�س�سات التعليمية وطرق التدري�س
فيها� ،إذ �إن ما قدمته هذه التكنولوجيا -وما زالت تقدمه من اكت�شافات واخرتاعات-
لها م�ضامني كربى للتعليم والتعلم ال ميكن مل�س�ؤويل التعليم جتاهلها �أو التعامل
معها ب�شكل هام�شي (كمال� ،2004 ،ص .)8
فنظراً لدور التكنولوجيا احلديثة و�أثرها يف جماالت العملية التعليمية التعلمية ،فقد
�أ�صبح من الواجب على �أ�صحاب القرار الرتبوي تبني التكنولوجيا احلديثة واعتمادها
يف التعليم كمحتوى وكمنهاج عمل ،وذلك با�ستخدام �أحدث الأ�ساليب التعليمية،
ك�أ�سلوب تفريد التعليم والتعلم الذاتي الذي يت�ضمن عدة �أ�شكال للتعليم والتعلم املدعم
مبا �أفرزته تكنولوجيا التعليم احلديثة ،حيث �أ�ضحى ا�ستخدام هذه التقنيات التعليمية
�أمراً حتمي ًا (اليافعي� ،1999 ،ص ،)106حتى �إن كثريين يرون �أن مدى تطبيقات
التكنولوجيا احلديثة املمكنة يف جمال التعليم العايل هو �أبعد من اخليال؛ لأنه بينما
ن�سعى �إىل مواكبة ما هو ممكن الآن ،ف�إن املزيد من التطبيقات التكنولوجية ت�صبح
متاحة ،وهذا ما ي�ؤدي �إىل التو�سع يف ا�ستخدام هذه الإمكانات �أكرث ف�أكرث (�شيون،
� ،2007ص ،)130ففي ظل التغريات املت�سارعة يف عامل التكنولوجيا وتوظيفها
يف العملية الرتبوية ي�صعب التنب�ؤ مبا �سيكون عليه امل�ستقبل ،ولكن ماهو م�ؤكد �أن
التكنولوجيا �سي�ؤدي الدور الأهم والرئي�س يف ت�شكيل العملية التعليمية التعلمية ،و�أن
�أولئك الذين ا�ستطاعوا مواكبة التطورات التكنولوجية والإملام بها وتوظيفها بال�شكل
ال�صحيح يف املجاالت الرتبوية هم من �سيتبوءون مكانة مرموقة جتعلهم يف طليعة
القادرين على مواجهة حتديات الع�رص (.)John & Wheeler, 2008, p129
واحلا�سوب بربجمياته و�أنظمته و�شبكاته وملحقاته يعد �أحد �أبرز �إفرازات الثورة
التكنولوجية املعا�رصة الذي ميكن اال�ستفادة منه �أميا ا�ستفادة يف املجال الرتبوي
(حممد�،1999،ص ،)10حتى �إن اخرتاعه اعترب الثورة الثالثة يف جمال التعليم ،حيث
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كانت الأوىل طباعة الكتب ،والثانية عمل املكتبات (جامعة القد�س املفتوحة،1992 ،
�ص ،)303فاحلا�سوب �أداة ات�صال وتفاعل �إيجابي ذو اجتاهني ،تتنوع فيه طرق عر�ض
املعلومات ،ويمُ َ كن املتعلم من التفاعل امل�ستمر ،ويعمل على نقل املتعلم من جناح
�إىل جناح ،هذه اخلا�صية يف احلا�سوب متيزه عن غريه من و�سائل التعليم املختلفة،
وجتعله �أف�ضل و�سيلة تعليمية عرفها االن�سان حتى يومنا هذا (الفار� ،2004 ،ص،)45
وقد اُ�ستثمرت هذه التقنية بالفعل من زوايا عديدة يف تطوير كثري من جوانب العملية
التعليمية التعلمية وت�سهيل عدد من مهماتها (حممد� ،1999 ،ص ،)10وقد تنب�أ عدد
من اخلرباء الذين لهم جتارب ميدانية يف توظيف احلا�سوب و�شبكاته يف العملية
التعليمية التعلمية �أن التعلم باحلا�سوب ب�أمناطه املختلفة �سوف يحل يف امل�ستقبل
القريب حمل التعليم امل�ؤ�س�سي التقليدي القائم على م�ؤ�س�سات تعليمية ومعلمني (الفار،
� ،2004ص.)122

أمناط استخدام احلاسوب يف التعليم والتعلم
من اخلط�أ القول �إن هناك منط ًا �أف�ضل من الآخر لتدري�س مادة درا�سية معينة،
فلكل منط مزايا وعيوب ،والأف�ضل واملفيد اختيار النمط الذي ي�ساعد يف حتقيق
الأهداف املرجوة �أو املزاوجة بني �أكرث من منط (حممد نوفل ،)2006 ،و�أما �أمناط
ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم فقد بينها الفار (�،2004ص )55والتمار و�سليمان
( )2005ومغراوي والربيعي (� ،2006ص )115و�شحاته ( )2008مبا يلي:
♦ ♦برجميات التدريس اخلصوصي (الربجميات التعليمية البحتة)  :ويع ّد هذا النمط الأكرث
مالءمة للتعلم الفردي �أو الذاتي ،حيث ي�شمل مكونات العملية التعليمية التعلمية كافة
من �أهداف و�رشوحات و�أن�شطة وتقومي وتعزيز وتغذية راجعة ،ويو�صف هذا النمط
مهمات املعلم.
ب�أنه يقوم مقام َّ
♦ ♦برجميات التدريب واملران (املمارسة)  :وفيه يكون املتعلم قد تعلم م�سبق ًا املادة
التعليمية ،ويحتاج �إىل ممار�سة �إ�ضافية لتنمية مهاراته يف تلك املادة التعليمية ،ففي
هذا النمط ي�ساعد احلا�سوب املتعلم على �إحداث ا�ستجابة وربطها مبثري ،حيث يعر�ض
احلا�سوب �س�ؤا ًال وعلى الطالب �أن يدخل �إجابة ،ثم ي�صحح احلا�سوب تلك الإجابة،
ويعززها �إن كانت �صحيحه ،و�أما �إن كانت الإجابة خاطئة فيقوم احلا�سوب بتقدمي
التغذية الراجعة املنا�سبة للمتعلم بعد �أن يكون احلا�سوب قد حلل تلك الإجابة.
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♦ ♦برجميات احملاكاة :وهو منط ميثل تكراراً ل�سلوك ظاهرة ما يف الطبيعة بحيث
ي�صعب �أو ي�ستحيل تنفيذها يف غرفة الدرا�سة نظراً خلطورتها �أو ا�ستحالتها �أو ارتفاع
تكلفتها ،فمن خالل برامج املحاكاة يواجه الطالب مبواقف واقعية تقدم له بطريقة
متثيلية ،وتنت�رش هذه الربامج ب�صورة كبرية يف جمال العلوم والطب ،ولكن لي�س
بالدرجة نف�سها يف جمال الريا�ضيات ،وقد يرجع ذلك لوجود ال�صيغة التجريدية يف
مناهج الريا�ضيات.
♦ ♦برجميات حل املشكالت :وفيه ي�ساعد احلا�سوب الطلبة على تنمية قدراتهم يف
حل امل�سائل والتمارين بطريقة اال�ستقراء ،وي�شجعهم على االكت�شاف واالبتكار وتنمية
التفكري املنطقي ،وكيفية االعتماد على النف�س يف حل امل�شكالت يف حياتهم اليومية.
♦ ♦برجميات األلعاب التعليمية :وفيه تقدم املادة التعليمية على �صورة �ألعاب
تعليمية ب�شكل مباريات تناف�سية تدعم حتقيق الأهداف التعليمية املن�شودة ،وعلى
ذلك يدمج يف هذا النمط مبد�أ التعلم بالرتفيه والت�سلية.
♦ ♦برجميات التشخيص والعالج :وي�ستخدم هذا النمط لت�شخي�ص �أداء املتعلمني للت�أكد
من م�ستوى �إتقانهم للمادة التعليمية ،من �أجل حتديد نقاط ال�ضعف لديهم وعالجها.
♦ ♦برجميات االختبارات التفاعلي :حيث يقدم االختبار باحلا�سوب مفهوم ًا ويكرر
تقدمي اختبار املفهوم �إىل �أن يتقنه املتعلم ،ويف حالة الإجابة اخلاطئة تراجع �أجزاء
من املادة التعليمية ،فيعطى املتعلم معونة فورية ،وتغذية راجعة مبا�رشة ،وهذا ما
يجعل االختبار نف�سه منط ًا من �أمناط التعلم ،ولذا �سمي باالختبار التفاعلي.
♦ ♦برجميات البحث واالستقصاء :وتوفر هذه الربجميات للمتعلم على �شكل قواعد
بيانات ،يرجع �إليها عند حاجة ملعلومات معينة يف جماالت خمتلفة ،مثل :بنوك
املعلومات ،وبرامج القوامي�س ،واملو�سوعات العلمية ،وقواعد بيانات الدرا�سات
والأبحاث.
مزايا استخدام احلاسوب يف التعليم والتعلم:

تطول قائمة مزاياه ا�ستخدام احلا�سوب يف العملية التعليمية التعلمية وفوائده،
وميكن �إيجازها كما بينها فينكاتيا ( )Venkataiah, 2001و�سعادة وال�رسطاوي
(�،2003ص )46وعلي ( )2004والفار (� ،2004ص �ص )62-45وعامر (،2007
�ص ،)173وهاكان ومتلو وماكال�سك ()Hakan, Mutlu and Mclsaac, 2007
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وعتمان وعو�ض (� ،2008ص )66بالتايل:
◊ ◊يع ّد احلا�سوب يف العملية التعليمية التعلمية م�صدراً مهماً ،بل امل�صدر الأهم
بد ًال من التقنيات الأخرى املتوافرة كال�سبورة والكتب والأفالم وال�رشائح و�أ�رشطة
الفيديو والأ�رشطة ال�سمعية وغريها ،فهو يعد �أهم �أداة من �أدوات و�سائط االت�صال
املتعددة ،بل ميتاز بقدرته على �إحداث نوع من التكامل واالكتفاء الذاتي مبختلف
عنا�رص الو�سائل والو�سائط املتعددة.
◊ ◊يثري املتعلم وي�شوقه ويحفزه ويزيد دافعيته للتعلم ،فاالعتماد على احلا�سوب
بدرجة �أكرب يف عملية التعليم قد �أدى �إىل تو�ضيح تف�صيلي للمادة الدرا�سية ،فت�صبح
غاية التعليم لي�س ما ميكن احل�صول عليه من املعرفة فح�سب ،بل �إيجاد عن�رص الت�شويق
�أي�ض ًا يف عملية نقل املعرفة �إىل املتعلم ،مما ي�ؤدي �إىل فاعلية املتعلم ،فيقبل على
العلم يف جو ميتاز بالتفاعل والرتكيز بفردية ون�شاط.
◊ ◊يعالج احلا�سوب م�شكلة ت�ضخم املواد التعليمية من خالل قدرته الكبرية على
تخزين املواد وا�سرتجاعها ب�شكل �أي�رس و�أدق من امل�صادر واملراجع الورقية.
◊ ◊يحقق مبد�أ التعلم الذاتي والتعليم الفردي ،فيالحظ �أن معظم املحاوالت –�إن مل
يكن كلها -التي متت من �أجل تطبيق �إجراءات التعليم والتعلم لالتقان �سواء يف مراحل
التعليم العام �أم اجلامعي التي اعتمدت ب�صورة �أو ب�أخرى على ا�ستخدام احلا�سوب يف
�إطار التعليم الفردي �أو الذاتي �أو التعليم اجلماعي قد �أثبتت جناعتها.
◊ ◊ي�ساعد ا�ستخدام احلا�سوب يف عمليتي التعليم والتعلم على �إبقاء �أثر التعلم
ب�صورة �أف�ضل يف املواقف املختلفة مقارنة بالطرق التقليدية ،كما ي�ساعد على حت�سني
�إنتاجية الطالب الإبداعية نظراً لتفاعلهم معه بايجابية.
◊ ◊يحقق التعلم الإتقاين والتمكن من التعلم :حيث متتاز الربجميات التعليمية يف
احلا�سوب ب�إمكانية حتقيق التعلم الإتقاين واملتمكن؛ فال ينتقل املتعلم �إىل مو�ضوع
جديد ومادة جديدة قبل �أن تكون املادة التي قبلها قد عوجلت و�أتقنت بطريقة وافية،
كما �أن احلا�سوب بربجمياته التعليمية ي�ساعد يف عمليتي التعليم والتعلم على توفري
كثري من الوقت املخ�ص�ص لإتقان التعلم ،كما وجد �أن التقنيات التفاعلية تعمل على
تخفي�ض الوقت الالزم للتعلم بن�سبة ( ،)%30مما يتيح للمتعلم التعلم يف وقت �أق�رص
�أي�ضاً.
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◊ ◊يقدم الأمناط واال�سرتاتيجيات والطرائق املختلفة للتعليم والتعلم بطريقة
منهجية مثالية ،بداية من طريقة املحا�رضة التقليدية ،وطريقة حل امل�شكالت،
واملحاكاة ،واحلوار ،واملناق�شة ،والألعاب التعليمية ،والتمثيليات الرتبوية،
واالكت�شاف ،والتمرين واملمار�سة... ،
◊ ◊يعمل على مرونة تعديل املحتوى التعليمي و�سهولة تطويره.
◊ ◊يحقق �إمكانية الدمج بني املتعة والت�سلية والرتفيه مع التعليم الهادف.
�سواء ب�صورة فردية �أم �إىل جمهور
◊ ◊يوفر �إمكانية تقدمي اخلدمات التعليمية
ً
كبري.
◊ ◊يعمل على �سهولة تقدمي التقومي وتنوعه وا�ستمراريته.
◊ ◊يوفر تقدمي املعلومات يف �أي زمان ومكان.
◊ ◊ينجز كثرياً من العمليات والأعمال والوظائف ب�رسعة عالية.
◊ ◊يقدم التغذية الراجعة الفورية والفعالة ،وتوفري �آليات التعزيز املنا�سبة.
◊ ◊يعالج عدداً من امل�شكالت االجتماعية والنف�سية لدى بع�ض املتعلمني
كاخلجل.
◊ ◊يعمل على تخفي�ض وا�ضح يف تكاليف عمليات التعلم والتعليم على املدى
البعيد.
◊ ◊يقلل من حدة م�شكلة �ضعف بع�ض املعلمني ،وكذلك معاجلة م�شكلة قلة �أعداد
املتخ�ص�صني باملواد العلمية املتخ�ص�صة ،مع الإقبال املتزايد للمتعلمني يوم ًا بعد
يوم.

االنرتنت والعملية التعليمية التعلمية:
كلمة انرتنت  Internetهي كلمة �إجنليزية تتكون من جز�أين ،الأول:
والثاين  ،netحيث ذكرت بع�ض املراجع �أن اجلزء الأول هو اخت�صار للكلمة الإجنليزية
 Internationalوتعني «دويل» ،فيما يعني اجلزء الثاين « netال�شبكة» ،وبالتايل
ف�إن معنى كلمة  Internetهي ال�شبكة الدولية .وترى بع�ض املراجع الأخرى �أن اجلزء
الأول  Interتعني «بني» والثاين  netتعني «�شبكة» ،وبالتايل فالرتجمة احلرفية
للكلمة  Internetهي ال�شبكة البينية ويف مدلولها تعني الرتابط بني ال�شكبات لكونها
Inter
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تت�ضمن عدداً كبرياً من ال�شبكات املرتابطة يف جميع �أنحاء العامل ،ومن ثم ميكن �أن
يطلق عليها �شبكة ال�شبكات املعلوماتية (زيتون  ،)2002،وعليه ف�إن الإنرتنت ( rInte
 )netهي �شبكة عمالقة تت�ألف من جمموعة �ضخمة من �أجهزة احلا�سوب وملحقاتها
واملنت�رشة يف مواقع خمتلفة من العامل واملت�صل فيما بينها بطرق خمتلفة متكنها من
امل�شاركة يف املعلومات (الكيالين.)1999 ،
نشأة اإلنرتنت وتطورها:

كانت وزارة الدفاع الأمريكية �أول من فكر يف �إن�شاء �شبكة معلومات وذلك يف
عام (1969م) ،حيث قامت بتمويل م�رشوع من �أجل و�صل �إدارتها مع متعهدي قواتها
امل�سلحة ،وعدد كبري من املراكز واجلامعات التي تعمل على �أبحاث ممولة من القوات
امل�سلحة ،و�سميت هذه ال�شبكة با�سم (�أربا)  ARPAnetاخت�صاراً للكلمات الإجنليزية
 Advanced Research Project Agency networkوهو ا�سم ذلك امل�رشوع (وكالة
م�رشوع الأبحاث املتطورة) ،وكان الهدف من هذا امل�رشوع تطوير تقنية لتو�صيل
�أجهزة احلا�سوب املوجودة يف وزارة الدفاع الأمريكية واملراكز واجلامعات التي تعمل
على تلك الأبحاث الع�سكرية املمولة من القوات امل�سلحة الأمريكية ت�صمد �أمام �أي
هجوم ع�سكري .و�صممت �شبكة «�أربا» عن طريق خا�صية تدعى طريقة �إعادة التوجيه
الديناميكي  ،Rerouting Dynamicوتعتمد هذه الطريقة على ت�شغيل ال�شبكة ب�شكل
م�ستمر حتى يف حالة انقطاع �إحدى الو�صالت �أو تعطلها عن العمل لأي �سبب كان،
�إذ تقوم ال�شبكة بتحويل احلركة �إىل و�صالت �أخرى ل�ضمان ا�ستمرارية تدفق البيانات
يف تلك ال�شبكة .ولكن مل يقت�رص ا�ستخدام �شبكة «�أربانت» على وزارة الدفاع الأمريكية
فح�سب ،فقد ا�ستخدمته من قبل اجلامعات الأمريكية بكثافة كبرية ،و�أخذت هذه ال�شبكة
بالتطور واالنت�شار ،ففي عام (1972م) مت �أول عر�ض عام ل�شبكة «�أربانت» يف م�ؤمتر
العا�صمة وا�شــنطن بعنوان «العامل يريد �أن يت�صل» ،وال�سيد (راي توملن�س) يخرتع
الربيد الإلكرتوين ،وير�سل �أول ر�سالة على «�أربانت» .ويف عام (1973م) �أ�ضيفت
الرنويج و�إجنلرتا �إىل هذه ال�شبكة .ويف عام (1974م) �أعلن عن تفا�صيل بروتوكول
التحكم بالنقل � ،TCPإحدى التقنيات التي �ستحدد معامل «�إنرتنت» فيما بعد .وهكذا
ات�سعت �شبكة «�أربانت» �إىل حد �أنها بد�أت تعاين من ازدحام يفوق طاقتها ،لهذا ظهرت
�شبكة جديدة يف عام (1983م) �سميت با�سم «مل نت»  MILNETلتخدم املواقع
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الع�سكرية فقط ،و�أ�صبحت �شبكة «اربانت» تتوىل �أمر االت�صاالت غري الع�سكرية ،مع
بقائها مو�صولة مع «مل نت» من خالل برنامج �أ�سمه «بروتوكول �إنرتنت » rInte
) net Protocol (IPالذي ا�صبح فيما بعد املعيار الأ�سا�سي يف ال�شبكات .ويف عام
(1990م) ،وبعد التطور الهائل يف عامل تكنولوجيا االت�صـاالت ،مت �إغالق «�أربانت»
و باملقابل تولت «�إنرتنت» جميع مهمات تلك ال�شــبكة (جابر.)2008 ،
لكن الثورة احلقيقية لهذه ال�شبكة بد�أت يف عام 1993م عندما �أوجدت �أو � ّأ�س�ست
ال�شبكة العنكبوتية ) World Wide Web (WWWالتابعة لل�شبكة الأم «االنرتنت» التي
امتازت ب�إتاحة ا�ستخدام ال�صوت وال�صورة والكتابة يف الوقت نف�سه ،بد ًال من الن�ص
طورت هذه ال�شبكة ( )WWWبعد ظهور
الكتابي كما يف ال�سابق (املو�سى ،)2002،حيث ّ
لغة برجمة ت�صميم ال�صفحات الإلكرتونية (�صفحات االنرتنت) HyperText Markup
) Language (HTMLاعتماداً على املبد�أ الربجمي ل�شيفرة الن�ص املرتابط Hypertext
الذي قدمته م�ؤ�سـ�سـة الأبحاث الفيزيائيـة العامليـة  .CERNويف العام (1995م) �أ�صبحت
«�إنرتنت» ( )Internetو «وب» ( )Webكلمات متداولة عرب العامل ،ويف تلك ال�سنة �أي�ض ًا
بد�أت خدمات �شبكة الإنرتنت تتواجد يف الدول العربية (الفرا.)1999 ،
خدمات اإلنرتنت وتوظيفها يف العملية التعليمية التعلمية:
•أوالً :الشبكة العنكبوتية العاملية ):(World Wide Web:WWW

ي�سميها بع�ضهم �شبكة الويب ،وهي اجلزء الأكرث ا�ستخدام ًا يف �شبكة الإنرتنت
التي ُتعر�ض فيها املعلومات (ال�صوت ،ال�صورة ،الر�سوم املتحركة ،لقطات الفيديو)
ب�شكل �صفحات �إلكرتونية مرتبطة بع�ضها ببع�ض من خالل و�صالت ت�شعبية متكن
املت�صفح التنقل بني تلك ال�صفحات ،ويف العملية التعليمية التعلمية توظف ال�شبكة
العنكبوتية لت�صميم الدرو�س التعليمية على �شكل �صفحات �إلكرتونية حتتوي البيانات
على خمتلف �أ�شكالها الكتابية وال�صوتية وال�صورية ،ليت�سنى للطالب ،ومن خالل
ت�صفح تلك الدرو�س الإلكرتونية والتفاعل معها من �أجل متابعة تعلمه الذاتي (عن
بعد)� ،إ�ضافة �إىل الوفرة الهائلة مل�صادر املعلومات الإلكرتونية الأخرى مثل :الكتب
واملكتبات الإلكرتونية ،والدوريات ،وقواعد البيانات ،واملو�سوعات ،كما تقدم هذه
ال�شبكة خدمة البحث ( )Searchالتي تعد الو�سيلة الأ�سا�سية للو�صول �إىل املعلومات
عرب �شبكة االنرتنت (ال�سامل� ،2003 ،ص �ص .)163-158
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•ثانياً :الربيد اإللكرتوني ):(Electronic Mail

وهو �أداة تو�صيل ال تزامنية للمعلومات تتيح للأفراد طباعة ر�سائل عند حمطات
طرفية تابعة ل�شبكة احلا�سوب ،و�إر�سالها �إلكرتوني ًا �إىل �أ�شخا�ص م�ستقبلني يجيبون
عنها �أو يحفظونها يف ملفات احلا�سوب لديهم �أو ي�ستخدمونها بطريقة �أو �أخرى
(الكيالين.)1999 ،
وينظر كثريون �إىل الربيد الإلكرتوين (� )E.Mailشائع اال�ستخدام ب�أنه �سبب
رئي�س ال�شرتاك كثري من النا�س يف الإنرتنت ،كما �أنه �أحد العوامل التي �ساعدت على
انت�شار ا�ستخدام �شبكة االنرتنت و�شيوعها عاملياً ،ويعد الربيد الإلكرتوين �أف�ضل بديل
ع�رصي للربيد التقليدي ولأجهزة الفاك�س بخا�صة مع ما ميتاز به من �رسعة يف
تو�صيل الر�سالة ،و انخفا�ض تكلفة اال�ستخدام ،بالإ�ضافة �إىل �إمكانية �إر�سال الر�سائل
وا�ستقبالها يف �أي وقت و�أي مكان يف العامل ،ويرى ال�سامل (� ،2003ص )161وعمران
(� ،2003ص )238وب�سيوين (� ،2007ص )137واملو�سى (� )2008أن �أهم تطبيقات
الربيد الإلكرتوين يف العملية التعلمية التعليمية هي:
 ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين كو�سيط بني املعلم والطالب لري�سل الطالب
ا�ستف�ساراتهم ويرد املعلم عليها� ،أو كعملية عك�سية ب�إر�سال املعلم �أ�سئلة ورد الطالب
عليها.
 ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين كو�سيلة لالت�صال باملتخ�ص�صني من خمتلف
دول العامل واال�ستفادة من خرباتهم يف �شتى املجاالت� ،سواء على م�ستوى املعلم �أم
الطالب.
 ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين كو�سيط بني املعلم والطالب لت�سليم الواجبات،
حيث يقوم املعلم با�ستالمها من خالل الربيد الإلكرتوين و ت�صحيحها ثم �إر�سالها مرة
�أخرى للطالب ،ويف هذا العمل توفري للورق والوقت واجلهد.


بينهم.

ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين كو�سيط لالت�صال بني املعلمني لتداول الآراء فيما

 ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين كو�سيط لالت�صال بني املعلمني وامل�ؤ�س�سة
التعليمية.
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 ا�ستخدام املعلمني الربيد الإلكرتوين و�سيلة لإر�سال اللوائح والتعميمات وما
ي�ستجد للطلبة
•ثالثاً :القوائم الربيدية ):(Mailing List
القائمة الربيدية هي جمموعة من عناوين بريدية مرتبطة بعنوان بريدي واحد
يقوم بتحويل جميع الر�سائل املر�سلة �إليه �إىل كل عنوان يف تلك القائمة (عمران،
� ،2003ص ،)240ويف العملية التعلمية التعليمية ميكن توظيف هذه اخلدمة ب�صورة
فاعلة يف جماالت عدة منها:
 ت�أ�سي�س قائمة ب�أ�سماء الطلبة يف ال�شعبة (املجموعة) الواحدة �أو املادة
الواحدة كو�سيط للرتا�سل ال�سهل وال�رسيع فيما بينهم� ،أو فيما بينهم وبني املعلم
امل�رشف عليهم� ،أو فيما بينهم وبني امل�ؤ�س�سة التعليمية.
 ت�أ�سي�س قائمة ب�أ�سماء املعلمني �سواء على م�ستوى التخ�ص�ص الواحد �أم على
م�ستوى امل�ؤ�س�سة التعليمية كو�سيط للرتا�سل فيما بينهم� ،أو فيما بينهم وبني امل�ؤ�س�سة
التعليمية.
•رابعاً :جمموعات األخبار ):(News Group
هي منتديات يجتمع فيها النا�س لتبادل الآراء والأفكار �أو تعليق الإعالنات
العامة �أو البحث على امل�ساعدة ...بالإ�ضافة �إىل �إمكانية ا�ستخدام احلوار املبا�رش
( )Chatيف جمموعات الأخبار ،وميكن توظيف هذه اخلدمة يف العملية التعلمية
التعليمية ب�إن�شاء جمموعات �أخبار و�أندية تابعة للم�ؤ�س�سة التعليمية للمعلمني �أنف�سهم
وللطلبة واملعلمني بتخ�ص�صات وجماالت و�ش�ؤون خمتلفة تعود بالفائدة على الطلبة
من جهة ،وعلى املعلمني من جهة �أخرى.
•خامساً :برامج احملادثة ):(Internet Relay Chat
املحادثة على الإنرتنت ( )IRCهو نظام يمُ كّن م�ستخدمه من االت�صال املبا�رش
مع امل�ستخدمني الآخرين من خالل برامج تقوم بتلك املهمة �سواء كان ذلك االت�صال
كتابة� ،أم �صوتاً� ،أم �صوت ًا و�صورة .وتعد هذه اخلدمة يف �شبكة االنرتنت ذات �أهمية
ال تقل عن �أهمية الربيد الإلكرتوين كو�سيط لالت�صال وبخا�صة يف العملية التعلمية
التعليمية ملا متتاز به هذه اخلدمة من �إمكانية االت�صال املبا�رش واملجاين على
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي �أو العاملي� ،سواء كان ذلك االت�صال ات�صا ًال م�سموعاً� ،أم
م�سموع ًا مرئياً� ،إ�ضافة لالت�صال املبا�رش املقروء ،وتربز �أهمية توظيف هذه اخلدمة
يف العملية التعلمية التعليمية بالنقاط التالية:
 عقد اللقاءات با�ستخدام ال�صوت وال�صورة بني معلم املادة الواحدة وطالبها
مهما تباعدت امل�سافات بينهم ،وهذا ما ي�سمى بال�صف االفرتا�ضي� ،أي �أنه ي�صبح لدينا
لقاء حقيقي يجرى به التفاعل املطلوب بني املعلم والطلبة يف داخل قاعة (�صف) هي
قاعة افرتا�ضية ولي�ست حقيقية �إال �أنها حتقق �أهدافها كما القاعة احلقيقية.
 بث املحا�رضات من مقر امل�ؤ�س�سة التعليمية لنقل وقائعها على الهواء مبا�رشة
دون تكلفة تذكر �إىل من يرغب عرب العامل.
 ا�ست�ضافة متخ�ص�صني من �أي مكان يف العامل لإلقاء حما�رضات على طالب
اجلامعة يف الوقت نف�سه وبتكلفة زهيدة .وهذا ي�ساعد على حل م�شكلة نق�ص املعلمني
يف امل�ؤ�س�سة التعليمية با�ست�ضافتهم من م�ؤ�س�سات تعليمية خمتلفة من �أنحاء خمتلفة
عرب هذه اخلدمة ،لإلقاء املحا�رضات دون احلاجة حل�ضورهم �إىل مقر امل�ؤ�س�سة
التعليمية.
 ا�ستخدام هذه اخلدمة لالت�صال بني املعلمني �أنف�سهم لتبادل وجهات النظر
فيما يحقق تطوير العملية الرتبوية.
مزايا استخدام االنرتنت يف العملية التعليمية التعلمية:

�إذا كانت خدمات �شبكة االنرتنت ت�صب يف جميع نواحي احلياة ،فال جمال يف
العامل الوا�سع �أن ي�ستفيد من تلك اخلدمات �أكرث من املجاالت الرتبوية ،و�أكدت نتائج
الدرا�سات والبحوث امليدانية �أن و�سائل االت�صال املختلفة (املقروءة وامل�سموعة
واملرئية) قدمت دعم ًا وا�ضح ًا للعمليـة الرتبويـة بعامة ،وللمناهج الدرا�سـية
وطرق التدريـ�س بخا�صة  ،وقد بني كل من عليان والدب�س ( ،)1999وروزنربغ
( )Rosenberg, 2001وال�سامل (� ،2003ص )159وعمران (� ،2003ص)235
وعتمان عو�ض (� ،2008ص� )191أهم فوائد ا�ستخدام االنرتنت يف التعلم والتعليم
وميزاته بالنقاط الآتية:


املرونة يف الوقت واملكان.
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�إمكانية الو�صول �إىل عدد �أكرب من اجلمهور واملتابعني يف خمتلف العامل.

 �رسعة تطوير الربامج مقارنة ب�أنظمة الفيديو والأقرا�ص املدجمة (.)CD-Rom



�سهولة تطوير حمتوى املناهج املوجودة عرب الإنرتنت.



قلة التكلفة املادية.

 تغيري نظم التدري�س التقليدية وطرقها مبا ي�ساعد على �إيجاد ف�صل مليء
باحليوية والن�شاط.


�إعطاء التعليم �صبغة العاملية واخلروج من الإطار املحلي.

 �رسعة التعليم ومبعنى �آخر ف�إن الوقت املخ�ص�ص للبحث عن مو�ضوع معني
با�ستخدام الإنرتنت يكون قلي ًال مقارنة بالطرق التقليدية.
 احل�صول على �آراء العلماء واملفكرين والباحثني املتخ�ص�صني يف خمتلف
املجاالت يف �أي ق�ضية علمية.


�رسعة احل�صول على املعلومات.

 وظيفة الأ�ستاذ يف الف�صل الدرا�سي ت�صبح مبثابة املوجة واملر�شد ولي�س
امللقي وامللقن.


م�ساعدة الطالب على تكوين عالقات عاملية �إن �صح التعبري.

 �إيجاد ف�صل بدون حائط ( ،)Classroom without Wallsوالذي �أطلق عليه
ال�صف االفرتا�ضي (.)Virtual Class


تطوير مهارات الطالب على ا�ستخدام احلا�سوب.

 عدم التقيد بال�ساعات الدرا�سية حيث ميكن و�ضع املادة العلمية عرب الإنرتنت
وي�ستطيع الطالب احل�صول عليها يف �أي مكان ويف �أي وقت.
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مفهوم التعلم اإللكرتوني:
مع تزايد اهتمام الدول وامل�ؤ�س�سات التعليمية و�إقبالها على توظيف تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف التعليم� ،أطلقت ت�سميات عدة على هذا املجال من �أ�شهرها
م�صطلح التعلم املرن ( ،)Flexible Learningوقد �سمي بهذا اال�سم ب�سبب كونه �أ�سلوب ًا
ترتك فيها عجلة القيادة �إىل حد ما للمتعلم بحيث يجعل املتعلم �أكرث حتكم ًا يف العملية
التعلمية ،كما ي�ستطيع (املتعلم) �أي�ض ًا حتديد الأوقات املنا�سبة له واملو�ضوعات التي
ت�ستهويه ،بالإ�ضافة �إىل التحكم يف �رسعة التعلم وفق ًا لقدراته ووقته و�إمكاناته
(الغراب� ،2003 ،ص ،)7ولكن الت�سمية التي ذاع ا�ستخدامها يف ال�سنوات الأخرية
ملجال توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف العملية الرتبوية هي م�صطلح
التعلم الإلكرتوين (.)Electronic Learning: E-Learning
فالتعلم الإلكرتوين :هو مفهوم عام ي�شمل الطرق والأ�ساليب املختلفة يف التعليم
والتعلم التي توظف فيها تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (Clarke, 2008,
 ،)p27فيعرف اخلان (� ،2005ص )18التعلم الإلكرتوين ب�أنه طريقة �إبداعية لتقدمي
بيئة تفاعلية متمركزة حول املتعلم ،وم�صممة م�سبق ًا ب�شكل جيد ،ومي�رسة لأي فرد،
ويف �أي مكان ،و�أي وقت ،با�ستعمال خ�صائ�ص التقنيات الرقمية بالتطابق مع مبادئ
الت�صميم التعليمي املنا�سب لبيئة التعلم املفتوحة؛ �أي بالوقت واملكان ،واملرونة،
وبح�سب قدرات املتعلم وظروفه ،واملوزعة بحيث ي�سمح للمدر�س وللطالب وللمحتوى
ب�أن يكونوا يف مواقع خمتلفة.
كما يعرفه عامر (� ،2005ص� )124أنه هو ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة التي
تعتمد �أ�سا�س ًا على املهارات الالزمة للتعامل مع �شبكة املعلومات الدولية للتفاعل بني
الطالب واال�ساتذة �إلكرتوني ًا دون القيد بحدود الزمان �أو املكان.
�أما ب�سيوين (� ،2007ص )216فيعرفه ب�أنه عبارة عن تقدمي املناهج التعليمية
والدورات التدريبية عرب الو�سائط الإلكرتونية املتنوعة التي ت�شمل االقرا�ص ب�أنواعها
و�شبكة االنرتنت ب�أدواتها ،يف �أ�سلوب متزامن �أو غري متزامن ،وباعتماد مبد�أ التعلم
الذاتي �أو التعلم مب�ساعدة املعلم.
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ويرى عبد ال�سميع وتوفيق (� ،2008ص )23ب�أن التعلم الإلكرتوين هو منط من
التعليم/التعلم ي�ستفيد من تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من حا�سوب و�شبكات
حملية وعاملية وقواعد بيانات ومواقع �إلكرتونية وبرجميات تطبيقية وكامريات
رقمية و�أجهزة عر�ض معلومات وبيانات وو�سائل تعلمية �إلكرتونية متطورة ،مثل
ال�سبورة الذكية والأقرا�ص املدجمة وغريها يف تو�صيل املادة التعليمية وتخزينها
وعر�ضها ب�صورة متزامنة ،كما يف الف�صول التخيلية التي تتطلب وجود املعلم واملتعلم
يف الوقت نف�سه� ،أو ب�صورة غري متزامنة.
فيما يعرفه ا�سماعيل (� ،2009ص )30ب�أنه ذلك االجتاه والأ�سلوب التعليمي
التعلمي الذي يعمل على التكامل واالرتباط التكنولوجي مع املحتوى التعليمي
وامل�صادر الب�رشية التي ت�ساعد على تقدمي خربات تعلم تكنولوجية غنية وقادرة على
تغيري �سلوكيات الطالب و�إتاحتها ب�رسعة ودقة و�سهولة.
ومن خالل ما تقدم ف�إن التعلم الإلكرتوين هو العملية التعلمية التعليمية التي
تبنى على �أ�سا�س توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من �أجهزة و�شبكات
وبرجميات ،وتتيح للمتعلم �إدارة تعلمه بح�سب ظروفه ووقته وحاجاته وقدراته،
ليتابع تفاعله التعلمي بذاته �إما ب�صورة متزامنة ( )Synchronousفتتوا�صل الأطراف
املختلفة من معلم ومتعلمني عرب �شبكات احلا�سوب مبا�رشة مما يجعل جو التعلم �أقرب
–�إىل حد ما� -إىل الطريقة التقليدية� ،أو ب�صورة غري متزامنة ( )Asynchronousحيث
تكون املادة التعليمية متاحة لكل �شخ�ص على احلا�سوب �أو�شبكاته كي يتعامل معها
وفق ًا لظروفه ال�شخ�صية.
و�إذا كان لهذا النمط اجلديد من التعلم والتعليم مزايا كثرية ،ف�إن �أبرز تلك
املزايا هي قدرته على حتقيق مراعاة الفروق الفردية لدى املتعلمني ،و�إمكانية
متثيله ب�صورمتنوعة لأ�ساليب التعليم الفردي والتعلم الذاتي ،ويظهر ذلك من خالل
املقارنة التي قام بها كالرك ( )Clarke, 2008, p4-29بني التعليم التقليدي
والتعلم االلكرتوين بهدف �إبراز خ�صائ�ص التعلم الإلكرتوين ،فقد �أكد كالرك ب�أن التعلم
االلكرتوين يزيد من دافعية املتعلم ،وي�شعره الثقة بالنف�س ،ويجعله ن�شط ًا �إيجابي ًا يف
عملية التعلم ،ويفتح املجال الوا�سع للمتعلم بالتحكم بعجلة �سري الدرا�سة وبخا�صة يف
التعلم املفتوح عن بعد ،واالعتماد على الذات ليحدد متى يبد�أ ومن �أين يبد�أ.
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ويف هذا ال�صدد ،وت�أكيداً للدور الرتبوي امل�أمول نحو زيادة االهتمام بتفريد
التعليم وتطبيق �أ�ساليب التعلم الذاتي يف احلقل الرتبوي ،جند �أن �أهم تو�صيات امل�ؤمتر
العلمي الثامن للجمعية امل�رصية لتكنولوجيا التعليم هي اال�ستفادة من قدرات
تكنولوجيات التعليم واالت�صاالت املتقدمة يف توفري تعليم مرن من خالل تطوير
م�صادر تعلم �إلكرتونية متنوعة ،وبحيث تت�صف بيئة التعلم الإلكرتونية – وما ت�شتمل
عليه من برامج ومقررات وم�صادر تعلم و�أ�ساليب تقومي -باملرونة يف اال�ستخدام
واحلداثة ومراعاة حاجات املعلمني واملتعلمني ،ومبادئ التعليم الفردي والتعلم
الذاتي وقابليتها للتطبيق واال�ستخدام (مغراوي والربيعي� ،2006 ،ص .)37
أجيال التعلم اإللكرتوني:

لقد مر التعلم الإلكرتوين بعدة �أجيال وهي كما بينها الكرم والعلى (: )2005
اجليل األول :تعود ن�ش�أة التعلم الإلكرتوين �إىل �أوئل ثمانينيات القرن الع�رشين
عندما انت�رش احلا�سوب ال�شخ�صي ،حيث كان املحتوى يخزن فى ن�سق رقمي على
�أ�رشطة ممغنطة و�أقرا�ص مرنة ثم �أقرا�ص مدجمة ،وير�سل للمتلعمني.
اجليل الثاني :وكان فى منت�صف الت�سعينات ،حيث ومع االنت�شار الوا�سع ل�شبكة
الإنرتنت ،ظهر اجليل الثاين للتعلم الإلكرتوين ،فلم يعد من ال�رضوري �إر�سال امل�ضمون
عرب الأ�سطوانات املرنة �أو املدجمة� ،إذ �إنه �أ�صبح فى متناول الطالب فى �أى وقت وفى
�أي مكان.
اجليل الثالث� :إذا كان املحتوى جزءاً من عملية التعلم ،فماذا عن تفاعلية عملية
التعلم و�إدارتها؟ فمن خالل اجليل الأول والثانى كان ذلك يتم بطريقة تقليدية� ،أى
وجه ًا لوجه ،ولكن مع بداية اجليل الثالث الذى انطلق فى �أواخر الت�سعينات �أ�صبحت
تفاعلية عملية التعلم و�إدارتها تتم عرب �شبكات الإنرتنت ،فهى تي�رس التفاعل بني
الطلبة وبني املعلمني وبني الطلبة بع�ضهم مع بع�ض ،كما ت�ساعد املعلم فى تتبع تقدم
املتعلمني.
أمناط التعلم االلكرتوني:

للتعلم ا لإلكرتوين �أمناط و�صور متعددة لال�ستخدام ،حددها كل من
الغراب (� ،2003ص )27وال�سامل (� ،2003ص )158وعامر (،2007
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

66

جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

�ص )175وب�سيوين (� ،2007ص )232وعتمان وعو�ض (� ،2008ص،)11
وكالرك ( )Clarke, 2008, P114بالنمطني ا لآتيني:
أوالً :التعلم اإللكرتوني غري املتزامن ) :(Asynchronous e-learningوفيه ي�ستطيع
املتعلمون التفاعل مع املادة التعليمية ب�صورة م�ستقلة با�ستخدام:
 .أالربامج التعليمية املحملة على جهاز احلا�سوب �أو الأ�سطوانات املدجمة.
.بالوفرة الهائلة مل�صادر املعلومات واملتوفرة على ال�شبكة العنكبوتية
( ،)WWWومن الأمثلة على هذه امل�صادر الإلكرتونية :الكتب الإلكرتونية ،والدوريات،
وقواعد البيانات ،واملو�سوعات ،واملواقع التعليمية.
وقد يكون التعلم الإلكرتوين غري املتزامن من خالل ات�صال �أطراف العملية
التعليمية التعلمية فيما بينهم ب�شكل غري مبا�رش ،وبدون ا�شرتاط ح�ضورهم يف الوقت
نف�سه با�ستخدام:


الربيد اإللكرتوني ) :(E-mailحيث تكون الر�سالة والرد كتابياً.



الربيد الصوتي ) :(Voice mailحيث تكون الر�سالة والرد �صوتياً.

 اجملموعات اإلخبارية ) :(News Groupsويطلق عليها بع�ضهم ا�سم املنتديات،
�أو لوحات الإعالن ،وهي �أماكن يجتمع فيها النا�س لتبادل الآراء والأفكار وتعليق
الإعالنات يف موا�ضيع عامة �أو متخ�ص�صة.
 القوائم الربيدية ) :(Mailing Listومن خاللها ي�ستطيع امل�ستفيد �إر�سال عدة
ر�سائل �إىل جهات خمتلفة يف الوقت نف�سه.
ثانياً :التعلم اإللكرتوني املتزامن ) :(Synchronous E-learningوفيه تتوا�صل
الأطراف املختلفة من معلم ومتعلمني ب�صورة مبا�رشة ،مما يجعل جو التعلم �أقرب
–�إىل حد ما� -إىل الطريقة التقليدية ،وبا�ستخدام �أ�ساليب التعلم الإلكرتوين املتزامن
املختلفة ظهر ما ي�سمى الف�صول الدرا�سية االفرتا�ضية ()Virtual Class؛ مبعنى �أنها
ف�صول درا�سية مبا�رشة بني املعلم واملتعلمني� ،إال �أنها حتدث عن بعد ،دون تواجد
�أطراف العملية التعليمية بني �أربعة جدران ،فهي طريقه يتم فيها التخاطب بني �أطراف
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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العملية التعليمية يف اللحظة نف�سها بوا�سطة:
 التخاطب الكتابي ) :(Relay Chatحيث يكتب ال�شخ�ص ما يريد بوا�سطة لوحة
املفاتيح ،وال�شخ�ص املقابل يرى ما يكتب يف اللحظة نف�سها ،لريد عليه بالطريقة
نف�سها مبا�رشة.
 التخاطب الصوتي ) :(Voice Chatحيث يتم التخاطب �صوتي ًا يف اللحظة نف�سها
عن طريق �شبكة االنرتنت.
 التخاطب بالصوت والصورة أو ما يسمى املؤمترات املرئية ):(Video Conferencing
حيث يتم التخاطب على الهواء (مبا�رشة) بال�صوت وال�صورة.
مقومات التعلم اإللكرتوني:

ي�شري كل من عو�ض ( )531-530 ،2005و (عتمان وعو�ض� ،2008 ،ص)14
(عبد ال�سميع وتوفيق� ،2008 ،ص� )33إىل �أهم عوامل جناح التعلم الإلكرتوين
ومتطلبات تطبيقه فى العملية التعلمية التعليمية بالآتي:
1 .1توفري الإمكانات املادية والبنية التحتية الأ�سا�سية للتكنولوجيا احلديثة
املطلوبة للتعليم الإلكرتونى واملتمثلة بالأجهزة وال�شبكات وملحقاتها.
2 .2توفري الإمكانات الفنية واملتمثلة بالربامج التطبيقية للمناهج واخلدمات
املتعلقة بالعملية التعليمية التعلمية ،و�إنتاج مقررات درا�سية تخ�ضع للمعايري
العاملية �أكادميي ًا و�إلكرتونياً.
3 .3توفري الإمكانات الب�رشية التي ت�شمل امل�صممني واملدربني والفنيني.
4 .4التطوير املهني للفئات امل�شرتكة يف جمال خدمات التعلم الإلكرتوين،
وت�شمل:
.أ�أن يكون لدى الطالب حافز على التعلم با�ستخدام هذا النمط اجلديد ،كما يكون
لديهم دراية با�ستخدام التكنولوجيا احلديثة.
.ب�أن يكون املعلم على دراية با�ستخدام التكنولوجيا احلديثة ،قادراً على تب�سيط
مفاهيم املادة العلمية و�إدارة احلوار والنقا�ش التزامني وغري التزامني مع الطالب من
خالل الف�صول االفرتا�ضية وغرف املناق�شة والربيد الإلكرتوين ...وغريها.
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أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوني:

كخطوة �أ�سا�سية يف �إجناح التعلم الإلكرتوين وتطويره ظهر ما ي�سمى ب�أنظمة
�إدارة التعلم ) ،(LMS): (Learning Management Systemوهي برجميات �أمتتة
�إدارة ن�شاطي التعلم والتعليم �إلكرتوني ًا من حيث م�سار املناهج الدرا�سية والتفاعل
بني �أطراف العملية التعليمية من �رشوحات وتوجيهات وتدريبات ومتارين وتقومي
 ،...وقد تكون �أنظمة �إدارة التعلم برجميات جتارية ،كنظام ويب �سي تي لإدارة
التعلم االلكرتوين ( ،)WebCT Campusونظام بالك بورد لإدارة التعلم الإلكرتوين
( ،)Blackboard Academic Suiteونظام �رشكة حرف العربية لإدارة التعلم
االلكرتوين  ،Harf.comونظام جمد لإدارة التعلم االلكرتوين � ،Emgd.comأو قد
تكون �أنظمة �إدارة التعلم الإلكرتوين مفتوحة امل�صدر (OPS): (Open Source
بناء على
)System؛ وهي نظم تتيح ا�ستعمالها وتعديلها وتوزيعها جمان ًا
ً
�أ�س�س ا�ستخدام الربجميات مفتوحة امل�صدر ،ومن �أمثلتها نظام موديل لإدارة التعلم
( ،)MOODLEونظام دوكيوز لإدارة التعلم االلكرتوين ( ،)Claroline Dokeosونظام
�أتوتر لإدارة التعلم االلكرتوين ( .)Atutorويجدر بالإ�شارة �إىل �أنه ظهرت م�سميات
خمتلفة لنظام �إدارة التعلم الإلكرتوين منها� :أنظمة �إدارة حمتويات التعليم ،و�أنظمة
�إدارة املناهج الدرا�سية ،ومن�صة التعليم الإلكرتونية ،والبوابة التعليمية �أو الأكادميية
(ب�سيوين( )2007 ،عتمان وعو�ض� ،2008 ،ص.)139
معايري التعلم اإللكرتوني:

تعمل امل�ؤ�س�سات واجلهات الر�سمية واحلكومية واملراكز العلمية والبحثية
على و�ضع املعايري القيا�سية التي ت�سهم يف حل كثري من امل�شكالت وت�سهم يف
توافق املكونات و�إخراجها ب�صورة �أف�ضل ،فقد قامت م�ؤ�س�سات عاملية عديدة
بو�ضع معايري وموا�صفات تقنيات التعلم والتعليم الإلكرتوين مثل ARIADNE
(اوربا) ،و ( IEEE, AICC, IMSالواليات املتحدة الأمريكية) ،وغريها ،ويعد
منوذج نظام �سكورم  SCORMاملرجعي من �أهم املوا�صفات القيا�سية املوحدة
الناجت عن مبادرة توزيع التعليم املتقدمة حتت مظلة وزارة الدفاع الأمريكية
(ب�سيوين� ،2007 ،ص ،)234فقد �أ�س�ست جلنة التدريب احلا�سوبي يف وزارة الدفاع
الأمريكية عام (1997م) جمموعة عمل لتطوير عمليات التعليم والتدريب عن بعد
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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با�ستخدام بيئة الويب من �أجل تقليل نفقات التدريب ،وتوظيف �أف�ضل للتقنيات
احلديثة ،وهذا يتطلب معايري جلودة مواد التعليم والتدريب يف البيئة الإلكرتونية،
وقد قامت هذه املجموعة بالتعاون مع اجلامعات واملنظمات الأخرى بالتو�صل �إىل
منوذج مرجعي عام (2000م) �أطلق علية ا�سم« :النموذج املرجعي مل�شاركة وحدات
املحتوى» ( ،)Sharable Content Object Reference Modelويخت�رص هذا اال�سم
بكلمة ( ،)SCORMحيث ي�شتمل «�سكورم» على جوانب كثرية تتعلق بالنظم التعليمية
و�أدوات ت�أليف املحتوى والت�صميم التعليمي وتطوير املحتوى وغريها ،ولهذا النموذج
( )SCORMعدد من الإ�صدارات مت تطويرها :ففي عام (2000م) كانت البداية مع
الإ�صدار ( ،)V1.0ويف عام (2001م) كان �أول بداية و�صالحية لال�ستخدام للإ�صدار
( )V1.1ولكن كان ا�ستخدام ًا حمدوداً ،ومع نهاية عام (2001م) ظهر الإ�صدار
( ،)V1.2ويف منت�صف عام ( )2004ظهرت الن�سخة الثالثة من �إ�صدارات «�سكورم»
و�سميت هذه الن�سخة الإ�صدار الأخري من �سكورم ()SCORM 2004 3rd Edition
(�صادق ،)2008 ،ومع هذا فقد ا�ستمر االهتمام والتطوير لتلك املعايري ،ففي 31
مار�س � 2009صدر الإ�صدار الرابع من �سكورم وهو (( )V1.4عبد املجيد.)2009 ،
ومعايري �سكورم ( )SCORMعبارة عن ثالث جمموعات من املقايي�س �أو
املوا�صفات الرتاكمية املجمعة من خمتلف اجلهات التعليمية والتكنولوجية تكون
جمموعها مرجع ًا فني ًا مل�ؤلفي املحتوى االلكرتوين التعليمي ،وهذه املجموعات
الثالث هي :معايري جتميع املحتوى الرقمي ،ومعايري بيئة الت�شغيل املثالية ،ومعايري
الت�سل�سل والإبحار (الت�صفح) ،كما يتكون املحتوى الرقمي التعليمي وفق ًا ملعايري
�سكورم من اجلزئيات الأ�سا�سية التالية –وهي لي�ست توزيعات فا�صلة ،بل متداخلة
وقابلة للت�شعب والتوزيع : -الن�صو�ص املكتوبة ،والر�سومات الإي�ضاحية وال�صور
الفوتوغرافية ،والت�سجيالت وامل�ؤثرات ال�صوتية ،والفيديو والر�سوم املتحركة ،واخلرائط
التو�ضيحية (عتمان وعو�ض� ،2008 ،ص( )135ا�سماعيل� ،2009 ،ص.)250
وذكر ميغر (� )Meagher, 2003أن تقومي التعلم الإلكرتوين يعد �أمراً مكلف ًا من
الناحية الإقت�صادية ،فهو يت�ضمن تدريب الطاقم الذي �سيقوم بعملية التقييم وبناء
معايري التقييم وو�ضع تعليمات التقييم و�أ�س�سه التي حتدد مدى مالءمة امل�صادر
واملواد الإلكرتونية للمعايري املتبعة يف ت�صميم املناهج واملقررات واملواد التعليمية،
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كذلك يتم البحث يف مدى توافر خ�صائ�ص معينة يف املواد االلكرتونية مثل �شمولية
املحتوى وتوازنه ودقته ومدى توظيفه لأمناط التعلم والتعليم يف عر�ض املحتوى
و�آليات التقومي و�شكل العر�ض والتقدمي ،كما وتت�ضمن عمليات التقييم �شخ�صا �أو �أكرث
يقوم بقيا�س املادة التعلمية الإلكرتونية وتفح�صها اعتماداً على جمموعة معايري
تنتقل �إىل ا�ستبانة مف�صلة تت�ضمن مو�ضوعات متعددة مثل املحتوى التعليمي وروابط
املنهاج والت�صميم واخلطوط و�إمكانية اال�ستخدام وقابلية الو�صول للمادة ،بعد ذلك
يتفح�ص املقيمون ال�شكل والإطار العام الذي يتوجب �أن يلبي اهتمامات امل�ستفيدين
وحاجاتهم من حيث و�سيلة العر�ض والتقدمي التي ت�ساعد املتعلمني يف ال�سيطرة على
التعلم واال�ستفادة منه ب�شكل فاعل ،كما يبحث املقيمون يف جوانب تنظيمية يحتويها
امل�صدر الإلكرتوين مثل القوائم والإيقونات التي ت�ساعد يف عملية الت�صفح وا�ستخدام
املادة التعلمية الإلكرتونية ،كما يتفح�ص املقيمون مدى توفر التفاعلية ،ويبحثون
يف ميزة ينبغي �أن تتوافر يف املواد الإلكرتونية وهي �سهولة اال�ستخدام التي تت�ضمن
طريقة عر�ض ال�صفحات واالنتقال بينها ب�شكل �رسيع و�سليم ،وطريقة عر�ض املادة
وال�رشوحات على ال�شا�شة.
التعلم اإللكرتوني والتعليم املفتوح:

�إن التطور ال�رسيع يف جمال التعلم الإلكرتوين و�ضع م�ؤ�س�سات التعليم العايل
�أمام حت ّد كبري لال�ستفادة من الإمكانيات والفر�ص الكثرية التي يقدمها هذا التطور،
مما انعك�س على ر�ؤيا هذه امل�ؤ�س�سات و�أهدافها �إىل عامل اجلامعات االفرتا�ضية
والإلكرتونية ،و�إذا كان التعليم بعامة قد ا�ستفاد من اخلدمات التي يقدمها التعلم
الإلكرتوين ،ف�إن نظام التعليم املفتوح كان له ن�صيب الأ�سد من تلك الفوائد ،فعلى
الرغم من �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت تعم فائدتها على جميع امل�ؤ�س�سات
التعليمية ،ف�إن جامعات التعليم املفتوح تعد امل�ستفيد الأكرب منها (خلف،2001 ،
�ص ،)116فبما �أن �أبرز ركائز نظام التعليم املفتوح هو التعلم الذاتي ،و�أحد طرق
دعائمه هو منط التعلم عن بعد الذي هو عبارة عن نظام تعليمي ي�سعى �إىل حتقيق
�أهداف تعليمية من خالل الف�صل بني املتعلم من جهة واملعلم وامل�ؤ�س�سة الرتبوية
من جهة �أخرى ،واعتماد املتعلم على نف�سه يف عملية التعلم ،وبا�ستخدام املواد
التعليمية القائمة على التعلم الذاتي ،وبتوظيف فاعل للتقنيات الرتبوية املتاحة
(ن�شوان� ،1997 ،ص ،)170ف�إن تطور تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت عملت ج�رساً
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من التوا�صل بني املعلمني والطلبة ( ،)Peters, 1998, P26ف�إذا كانت �أهم مزايا
التعليم التقليدي وح�سناته �أنه ي�سمح بعملية التفاعل وجه ًا لوجه بني املعلم والطالب،
فقد �أ�صبح هناك توازن بني تلك احل�سـنات يف التعليم التقليـدي والتعلم املفتوح عن
بعد من خالل احللول التي �أوجدتـها التكنولوجيا احلديـثة (،)Burt, 1997, P93
والتي عملت بدورها على حتطيم احلدود والفروق بني اجلامعات املفتوحة واجلامعات
التقليديـة (.)Guri-Rosenblit, 1999, P157
فمع تطور �أجهزة احلوا�سيب وبرجمياته و�أنظمته ،وانت�شار �شبكة االنرتنت عاملي ًا
وتقدم علم الإلكرتونيات واملعلوماتية �أ�صبحت �شبكات االت�صال بو�ساطة احلا�سوب
و�شبكة االنرتنت والربيد الإلكرتوين والف�صول الإلكرتونية وقواعد البيانات واملكتبات
الإلكرتونية وامل�ؤمترات املرئية من �أهم الو�سائل التي تبنى عليها ا�سرتاتيجيات التعليم
املفتوح (الكيالين ،)1999 ،فاملتتبع لواقع التعليم املفتوح يجد �أن التعلم الإلكرتوين
لعب دوراً رئي�س ًا ومهم ًا يف تغيري �أ�شكاله وانت�شاره ،فالتعلم الإلكرتوين بخدماته و�أمناطه
�أ�صبح مبثابة ج�رس حقيقي للتوا�صل بني �أطراف العملية التعلمية التعليمية يف هذا
النظام ،ويف حني يرى بع�ضهم �أن التعلم الإلكرتوين هو �أحد الأ�ساليب والو�سائل اجلديدة
للتعليم املفتوح و�أكرثها فاعلية (عامر� ،2007 ،ص( )173ب�سيوين� ،2007 ،ص،)216
يرى بع�ضهم الآخر �أن التعلم الإلكرتوين هو ذاته التعليم املفتوح بواقعه اجلديد املبني
على توظيف �أمثل لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (عامر� ،2005 ،ص ،)123وهذا
يتفق مع ت�صنيف مراحل التطور الزمني لنظام التعليم املفتوح الذي �أ�شار له كل من
عبد احلي (� ،2005ص )201والكيالين ( )1999وتالي�رسا ()Talesra, 2004؛ فلقد
مر تطور نظام التعليم املفتوح مبراحل زمنية متثلت بداية بنموذج املرا�سلة ،ثم منوذج
الو�سائط املتعددة ،ثم التعلم عن بعد ،و�أخرياً التعلم املرن ( ،)Flexible Learningوهو
ما �سمي فيما بعد التعلم االلكرتوين (. )E-learning
االجتاهات حنو التعلم اإللكرتوني

يعرف خليفة وحممود ( )1993االجتاه ب�أنه احلالة الوجدانية للفرد التي تتكون
بناء على ما يوجد لديه من معتقدات �أو ت�صورات �أو معارف ،وتدفعه تلك احلالة للقيام
ً
ببع�ض اال�ستجابات �أو ال�سلوكيات يف موقف معني بحيث يتحدد من خاللها مدى
القبول �أو التحييد �أو الرف�ض لهذا املوقف.
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ويبني ن�شواتي ( )1997ب�أن االجتاهات ت�شري �إىل نزعات ت�ؤهل الفرد اال�ستجابة
لأمناط �سلوكية حمددة نحو �أ�شخا�ص �أو �أفكار �أو حوادث �أو �أو�ضاع �أو �أ�شياء معينة،
وت�ؤلف نظام ًا معقداً تتفاعل فيه جمموعة كبرية من املتغريات املتنوعة .وقد تت�سم
اجتاهات الفرد بالإقدام �أو االيجابية ،فتجعله يقرتب من مو�ضوعاتها ،وقد تت�ســم
اجتاهات �أخرى بالتجنب �أو ال�سلبية ،فتجعله يتجنبها ويرغب عنها.
فيما يرى ملحم ( )2000ب�أن االجتاهات متثل نتاج ًا مركب ًا من املفاهيم
تولِّد لدى الفرد نزعة وا�ستعداداً معين ًا
واملعلومات وامل�شاعر والأحا�سي�س التي َ
للإ�ستجابة ملو�ضوع معني بطريقة معينة وبقدر معني.
فاالجتاهات �أنظمة ذات مكونات معرفية و�أخرى وجدانية ،عالوة على
ميول �سلوكية خا�صة ،فلالجتاه ثالثة مكونات :مكون عاطفي ويحدد �شعور
الفرد حيال مو�ضوع االجتاه ،ومكون معريف ويحدد ما يعرفه الفرد عن هذا
املو�ضوع ،ومكون �سلوكي ويحدد نزعة الفرد للت�رصف وفق منط �سلوكي معني
(حقي( )1983 ،بدر.)2002 ،
وتتباين مكونات االجتاه من حيث درجة قوتها وا�ستقالليتها ،فقد ميلك �شخ�ص
ما معلومات وفرية عن مو�ضوع ما (املكون املعريف) ،غري �أنه ال ي�شــعر حياله برغبة
قوية (املكون العاطفي) ت�ؤدي به �إىل اتخاذ �أي عمل حياله (املكون ال�سلوكي) .وعلى
العك�س ،فقد ال ميلك ال�شخ�ص �أية معلومات عن هذا املو�ضوع ،ومع ذلك يتفانى يف
العمل من �أجله� ،إذا كان ميلك �شعوراً تقبلي ًا قوي ًا نحوه (ن�شواتي.)1997 ،
وقد نال مفهوم االجتاه اهتمام علماء النف�س االجتماعي وعلماء القيا�س
نظراً لت�أثر �سلوك الأفراد ت�أثراً ملحوظ ًا باالجتاهات (عالم� ،2002 ،ص،)517
فاالجتاهات تعد و�سيلة منا�سبة لتف�سري ال�سلوك الإن�ساين والتنب�ؤ به ،وتخدم يف
الوقت نف�سه حاجة �إن�سانية ت�ستهدف �إيجاد االت�ساق واالن�سجام بني ما يقوله الفرد
وما يفكر به وما يعمله ،فاالجتاهات تعترب حمددات موجهة �ضابطة منظمة لل�سلوك،
وقد حدد ملحم ( )2000وظائف االجتاهات بالنقاط الرئي�سة الآتية:
♦
♦

♦حتدد طريق ال�سلوك وتف�رسه.
♦تنظم العمليات الدافعية واالنفعالية والإدراكية واملعرفية حول بع�ض النواحي
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املوجودة يف املجال الذي يتفاعل معه الفرد ،وحتمله على �أن يح�سن ويدرك ويفكر
بطريقة حمددة نحوها.
♦ ♦تنعك�س يف �سلوك الفرد ويف �أقواله و�أفعاله وتفاعله.
♦ ♦تي�رس للفرد القدرة على ال�سلوك واتخاذ القرارات يف املواقف النف�سية املتعددة
يف �شيء من االت�ساق والتوحيد.
♦ ♦تبلور وتو�ضح �صورة العالقة بني الفرد وعامله املحيط.
ويف �ضوء وظائف االجتاهات و�أثرها على الفرد ،ن�ست�شعر �أهميتها يف جناح �أي
مو�ضوع وحتقيق �أهدافه وا�ستمراريته ،وعليه من ال�رضورة مبكان درا�سة االجتاهات
وحتليلها وتعديلها يف املجاالت املختلفة ،وبخا�صة تلك التي تت�صف بالتجديد �أو
التغيري ،علم ًا �أن االجتاهات ولو �أن لها �صفة الثبات واال�ستمرار الن�سبي ،ولكن ميكن
تعديلها وتغيريها حتت ظروف معينة ،فاالجتاهات �أمناط �ســلوكية ميكن اكت�ســابها
وتعديلها بالتعلم (بدر ،)2002 ،حيث تعتمد �أ�ساليب تغيري االجتاهات على اجلانب
املعريف ،وتنطوي على ا�ستخدام احلجج املنطقية و�رشح املعلومات واحلقائق
املو�ضوعية اخلا�صة مبو�ضوع االجتاه (ن�شواتي،)1997 ،
وي�شري جامع (� ،1986ص )38ب�أنه يق�صد باالجتاه يف جماالت التعليم هو ما
يكون لدى الطالب من ا�ستعدادات لال�ستجاة ب�شكل معني يجعلهم ي�سلكون �سلوك ًا معين ًا
ذا طابع خا�ص نحو املو�ضوعات التي تطرح عليهم� ،سواء كانت هذه اال�ستجابات ذات
حمتوى انفعايل ايجابي يدل على القبول والر�ضا� ،أو ذات حمتوى انفعايل �سلبي يدل
على الرف�ض وعدم الر�ضا.
وقد �أ�شارت الغراب (� ،2003ص� )34أن جمال اجتاهات املتعلمني نحو
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف العملية التعلمية عن بعد ت�ؤدي فيه
احلواجز النف�سية دوراً كبرياً يف مدى جناح دور التعلم الإلكرتوين ،حيث يف�ضل كثري
من املتعلمني الأ�ساليب التقليدية القدمية يف التعلم والتعليم ب�سبب تعودهم عليها
و�إح�سا�سهم ب�صعوبة التغيري واخلوف منه ،وهذا ما بينه عبد املجيد (� )2008أي�ض ًا
ب�أن تنمية اجتاهات املتعلمني يعد من اجلوانب املهمة التي يجب على م�ؤ�س�سات
التعليم �أن توىل لها اهتمام ًا كبرياً ،والتي لها الأثر الوا�ضح على حت�صيلهم الدرا�سي،
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و�أن االجتاهات االيجابية نحو التعلم الإلكرتوين تعد من املهارات الأ�سا�سية التى يجب
�أن يكت�سبها الطالب املتعلم حتى ي�ستطيع م�سايرة التطورات التكنولوجية امل�ستحدثة
وتوظيفها يف تعلمه ب�صورة ناجحة.
ويف الوقت الذي يع ّد التعلم الذاتي �أ�سا�س منهجية احلقائب التعليمية �أكانت
�إلكرتونية �أم تقليدية ،بني جامع (� ،1986ص� )105أن االجتاهات هي من املتغريات
الرئي�سية التي ا�ستخدمت لتقومي �أ�سلوب التعلم الذاتي ،كما �أ�شار �إىل �أن معظم البحوث
والدرا�سات التي متت يف هذا املجال �أظهرت ب�أن الطالب الذين مار�سوا �أ�سلوب التعلم
الذاتي قد عربوا عن اجتاهات ايجابية عالية نحو هذا اال�سلوب.
وبينت الدرا�سات التي بحثت باجتاهات املتعلمني با�ستخدام �أمناط التعلم
الإلكرتوين املختلفة �أن تلك االجتاهات الإيجابية للمتعلمني نحو التعلم الإلكرتوين
�سببها املزايا والفوائد التي يقدمها هذا النمط ،فقد �أكدت درا�سة املحي�سن ( )1997على
وجود ارتباط قوي بني فوائد ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم ،وبني االجتاهات نحوه.
وتو�صلت درا�سة �سعفان (� )2000إىل �أن املتعلمني الذين ا�ستخدموا الربجمية
التعليمية املحو�سبة التي بنيت على �أ�سا�س ا�سرتاتيجية حتكم املتعلم بتعلمه من
خاللها ،كان لهم اجتاهات �إيجابية نحو التعلم عرب احلا�سوب ،ويعزو الباحث تلك
االجتاهات املوجبة �إىل حرية املتعلم الختيار املدخل الذي ينا�سبه يف الربجمية
التعليمية ،و�إعطائه احلرية يف التحكم يف عر�ض املحتوى بالكيفية املالئمة لقدراته،
واحتياجاته ،وميوله.
كما بني �ساندرز وموري�سون (� )Sanders, & Morrison, 2001أن االجتاهات
الإيجابية للطلبة نحو التعلم الإلكرتوين �سببه �شعورهم باالرتياح من اال�سرتاتيجيات
التعلمية التي يقدمها هذا النمط ،مما يزيد من درجة تفاعلهم مع املادة التعليمية
املقدمة من خالله.
كما �أكدت درا�سة �صابر ومويف ( )2003قدرة برنامج تعليمي حا�سوبي على
تعديل اجتاهات الطالبات ،وتكوين اجتاهات موجبة نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف
تعلمهم ،ملا كان للربنامج التعليمي املحو�سب من فعالية يف حت�سني م�ستوى حت�صيلهم
الدرا�سي يف مادة (املناهج).
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و�أظهرت نتائج درا�سة العجلوين و�أبو زينة (� )2005أن االجتاهات نحو احلقائب
التعليمية املحو�سبة كانت �إيجابية ،حيث يعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن احلقيبة
التعليمية املحو�سبة حققت اال�ستقاللية ،والثقة بالنف�س لدى الطالب دون ال�شعور
باخلوف �أو اخلجل من الف�شل ،كما �أ�سهمت احلقيبة املحو�سبة كثرياً يف حتقيق الذات
عند املتعلم ،وقامت بدور املحفز للتفاعل الن�شط عند الطالب ،حيث �إن املتعلم ا�ستطاع
�أن يختار البديل الذي ينا�سب ميوله ورغباته.
وبينت درا�سة احل�سناوي (� )2006أن ا�ستخدام احلا�سوب لتزويد الطلبة مبعلومات
�إ�ضافية عن مادة الكرتونيات القدرة الكهربائية قد �أثر �إيجابيا ً يف اجتاهات ه�ؤالء
الطلبة نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف التعلم ،ويعزو الباحث هذه النتيجة �أنه ب�إمكان
احلا�سوب تزويد الطلبة مبهارات التعلم الذاتي ،كما ميكن من خالله عر�ض املعلومات
املتعلقة باملادة الدرا�سية ب�صورة �شيقة وجذابة� ،إ�ضافة �إىل متكن الطلبة من التعلم
ح�سب �رسعتهم اخلا�صة و�إمكاناتهم العلمية ،و�أن احلا�سوب يوفر التفاعل املتبادل مع
الطالب ،باعتباره و�سيلة ات�صال ذات اجتاهني.
كما �أظهرت نتائج درا�سة عبد ال�سميع وتوفيق (� )2008أن الطالب يف املدر�سة
امل�رصية يف�ضلون ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين عن ا�ستخدام و�سائل التعلم التقليدي،
و�أ�شارت نتائج درا�سة هندية (� )2008إىل �أن اجتاهات الطالب نحو طريقة التعلم
بالو�سائط الإلكرتوين �سواء من خالل ال�شبة العنكبوتية (� )WWWأم الأقرا�ص املدجمة
( )CDهي اجتاهات موجبة و�أف�ضل منها نحو الطريقة التقليدية املعتادة لدى
الطالب.
و�أو�صت درا�سة عبد املجيد ( )2009باالهتمام باجتاهات املتعلمني نحو
ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين وال�سعي لتنميتها ،وقد بينت نتائج الدرا�سة �أن العينة
التجريبية التي ا�ستخدمت التعلم الإلكرتوين كانت اجتاهاتهم موجبة نحوه ،و�أن
الربنامج التعليمي املحو�سب واملقرتح يف الدرا�سة قد �أ�سهم فى تكوين تلك االجتاهات
الإيجابية ،حيث ف�رس الباحث هذه النتيجة ملا توفره برامج الو�سائط املتعددة يف
احلا�سوب من مثريات عديدة وتفاعل م�ستمر ،وترتيب منطقي و�سهل ووا�ضح للمعلومات
يف الربنامج ،ومراعاة ميول املتعلم بعيداً عن التقيد ،و�إتاحة التدريب اجليد له؛ حيث
ي�ستطيع �إعادة الدر�س �أكرث من مرة بح�سب حاجته.
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دراسات سابقة يف التعلم اإللكرتوني
وأثره على التحصيل الدراسي:
قام جبيلي ( )1999بتطبيق درا�سة هدفت �إىل التعرف على �أثر ا�ستخدام
احلا�سوب التعليمي يف التح�صيل املبا�رش وامل�ؤجل عند طلبة ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي
وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي
يف الريا�ضيات،
ّ
يف املدر�سة النموذجية بجامعة الريموك الأردنية ،حيث بلغ عددهم ( )150طالب ًا
وطالبة ،والأخرى �ضابطة در�ست با�ستخدام طريقة التدري�س التقليدية العادية ،وكان
عدد �أفرادها (.)31
تكون من خم�سة �أ�سئلة ت�شتمل على ( )3فقرات
وقد �أع ّد الباحث اختباراً حت�صيلي ًا ّ
من نوع االختيار من متعدد ،ومتارين تكميل ،وفقرات حل امل�س�ألة ،وبينت نتائج
الدرا�سة وجود فرق ذي داللة �إح�صائية يعزى لطريقة التدري�س ول�صالح احلا�سوب
التعليمي كطريقة تدري�س ،بينما مل يكن هناك فرق ذو داللة �إح�صائية يعزى �إىل
اجلن�س �أو �إىل التفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س ،مما يدل على �أن الطلبة الذين
در�سوا با�ستخدام احلا�سوب التعليمي كطريقة تدري�س احتفظوا باملفاهيم الريا�ضية
التي در�سوها ب�رصف النظر عن اجلن�س.
وقد �أو�صى الباحث ب�رضورة اتباع معلمي الريا�ضيات لطريقة ا�ستخدام
احلا�سوب التعليمي يف تدري�س الريا�ضيات ،وعقد دورات تدريبية ملعلمي الريا�ضيات
لتمكينهم من تفعيل ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س املفاهيم املختلفة يف الريا�ضيات
وتطويره.
و�سعت درا�سة ال�رشهان (� )2000إىل معرفة �أثر ا�ستخدام احلا�سوب يف حت�صيل
طالب ال�صف الأول الثانوي يف منهاج الفيزياء مل�ستويات التذكر والفهم والتطبيق
بح�سب ت�صنيف بلوم ،ولتحقيق هذا الهدف ُ�ص ِّممت التجربة البحثية التي ت�شكلت
عينتها من ( )50طالب ًا من طالب ال�صف الأول الثانوي يف �إحدى املدار�س الثانوية
احلكومية مبدينة الريا�ض يف اململكة العربية ال�سعودية ،وقد تكونت من جمموعتني
�إحداهما املجموعة التجريبية وعددها ( )25طالب ًا التي در�ست منهاج الفيزياء
با�ستخدام احلا�سوب ،والأخرى �ضابطة وعددها ( )25طالب ًا التي در�ست املادة
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التعليمية نف�سها بالطريقة التقليدية ،وقد حتقق الباحث من تكاف�ؤ املجموعتني من
خالل تطبيق قبلي الختبار التح�صيل الذي �أعده الباحث وحتقق من �صدقه بعر�ضه
على جمموعة من املحكمني ،كما حتقق من ثباته من خالل ح�ساب معامل الثبات
(كرنباخ �ألفا) ،وقد روعي يف االختبار التح�صيلي �شموله للم�ستويات املعرفية الثالثة
لت�صنيف بلوم (التذكر ،والفهم ،والتطبيق) ،وبعد االنتهاء من تدري�س الطالب يف
طبق اختبار التح�صيل بعدي ًا على عينة الدرا�سة،
املجموعتني التجريبية وال�ضابطةَّ ،
ويف �ضوء معاجلة نتائج االختبار البعدي� ،أ�شارت تلك النتائج �إىل عدم وجود فروق بني
متو�سطات درجات التح�صيل بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،ويعزو الباحث
هذه النتيجة �إىل �إخفاق م�صممي الربنامج لأهمية التعامل مع م�ستوى التذكر يف
ت�صميم الربنامج ،كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق بني متو�سطات درجات
التح�صيل بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ل�صالح املجموعة التجريبية؛ �أي �أن
نتائج التح�صيل يف االختبار البعدي للطالب الذين در�سوا منهاج الفيزياء با�ستخدام
احلا�سوب كانت �أعلى من نتائج التح�صيل للطالب الذين در�سوا املادة التعليمية
نف�سها بالطريقة االعتيادية ،ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل ما تتيحه طريقة التعليم
با�ستخدام احلا�سوب للمتعلم من �إمكانية التعلم و�إعادة التعلم بح�سب قدراته وحاجاته
و�رسعتة الذاتية بالتعلم ،حيث تفتقر الطريقة االعتيادية يف التعليم لهذه امليزة.
وقد �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة �إيجاد التعاون امل�ستمر بني امل�ؤ�س�سات التعليمية
وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة لإنتاج الربجميات احلا�سوبية التعليمية النموذجية التي تخدم
جميع التخ�ص�صات العلمية والأدبية ،وتراعي اجلوانب التقنية ،والرتبوية ،والعلمية
عند �إعدادها.
وهدفت درا�سة الرويعي (� )2001إىل قيا�س �أثر ا�ستخدام �أحد برامج احلا�سوب
التطبيقية املتمثل يف اجلداول الإلكرتونية يف تنمية مهارات املالحظة والتحليل
وتنظيم البيانات واال�ستنتاج لدى طلبة املرحلة االبتدائية ،وقد ا�ستخدمت الدرا�سة
املنهج التجريبي ،حيث طبقت على جمموعة من تلميذات ال�صف الثالث االبتدائي من
خالل �أن�شطة �صفية ملواد درا�سية خمتلفة با�ستخدام اجلداول الإلكرتونية ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )56تلميذة ،منها ( )29تلميذة للمجموعة التجريبية ا�ستخدمت
اجلداول الإلكرتونية يف تنفيذ �أن�شطتها ،و ( )27تلميذة للمجموعة ال�ضابطة ا�ستخدمت
طريقة ر�سم اجلدول يدوي ًا يف تنفيذ �أن�شطتها ،كما مت ت�صميم �أدوات الدرا�سة املتمثلة
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باختبار لقيا�س املهارات ،وبطاقة االختبار العملي ملهارة ا�ستخدام اجلداول
الإلكرتونية ،وبعد تطبيق �أداة جتربة الدرا�سة ،و�أدوات القيا�س فيها ،تو�صلت الدرا�سة
�إىل وجود فروق بني متو�سطات درجات التلميذات يف املجموعة ال�ضابطة التي
ا�ستخدمت الطريقة اليدوية ،ومتو�سطات درجات التلميذات يف املجموعة التجريبية
التي ا�ستخدمت احلا�سوب ،ول�صالح املجموعة التجريبية يف كل من مهارة املالحظة،
وتنظيم البيانات ،والتحليل ،واال�ستنتاج ،كذلك وجود عالقة ارتباطية بني اكت�ساب
التلميذات مهارة التفكري ومهارة ا�ستخدام اجلداول الإلكرتونية.
وقد �أو�صت الباحثة ب�رضورة تبني تطبيقات احلا�سوب وبرجمياته يف املنهج
الدرا�سي للمرحلة االبتدائية على نحو يتيح للتلميذ تطوير مهاراته العقلية.
وطبق هيدمو�س ( )2001درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء �أثر طريقة التعلم باحلا�سوب
يف حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف الفيزياء ،مقارنة مع الطريقة التقليدية،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )144طالب ًا وطالبة من طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
التي مت اختيارها ع�شوائياً ،منهم ( )74طالبة من مدر�سة ال�صالحية الثانوية للبنات،
و ( )70طالب ًا من مدر�سة ظافر امل�رصي الثانوية للبنني يف حمافظة نابل�س يف
وو ِّزع الطلبة �إىل جمموعتني جتريبية و�ضابطة بحيث يدر�س الطلبة الذكور
فل�سطنيُ ،
يف �شعب منف�صلة عن الإناث يف كلتا املجموعتني.
وا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة برناجم ًا تعليمي ًا حمو�سب ًا يف الفيزياء يف
مو�ضوع التيارات الكهربائية الثابتة من �إعداد الباحث ،طُ ِّبق على �أفراد املجموعة
التجريبية من اجلن�سني مدة �شهرين مبعدل ( )14ح�صة �صفية بواقع ح�صتني �أ�سبوعياً،
بينما در�ست املجموعة ال�ضابطة املو�ضوع نف�سه ويف املدة املحددة ذاتها بالطريقة
التقليدية ،ثم طبق اختبار حت�صيلي يف املو�ضوع نف�سه على �أفراد املجموعتني.
وك�شفت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف متو�سطات حت�صيل طلبة ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي يف الفيزياء تعزى �إىل ا�ستخدام احلا�سوب يف التدري�س ل�صالح
املجموعة التجريبية ،ومل تظهر الدرا�سة فروق ًا دالة �إح�صائي ًا تعزى �إىل اجلن�س �أو
التفاعل بني اجلن�س وطريقة التدري�س.
كما �أجرى بادي ( )2001درا�سة �سعت �إىل تق�صي �أثر ا�ستخدام �أ�سلوب التعلم
بوا�سطة احلا�سوب التعليمي يف حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف حمافظة
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�سلفيت يف فل�سطني يف مبحث الكيمياء ،مقارنة ب�أ�سلوب املحا�رضة التقليدية وال�رشح
العادي يف التعليم ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )57طالب ًا وطالبة من مدر�سة دير
بلوط الثانوية للبنني ومدر�سة دير بلوط الثانوية للبنات يف حمافظة �سلفيت
موزعني على جمموعتني ،جمموعة �ضابطة ،و�أخرى جتريبية ،ويف كلتا املجموعتني
ال�ضابطة والتجريبية تلقى �أفراد عينة الدرا�سة املعلومات العلمية �سواء بوا�سطة
�أ�سلوب املحا�رضة وال�رشح العادي �أم بوا�سطة ا�ستخدام �أ�سلوب احلا�سوب التعليمي يف
جمموعات تف�صل الذكور عن الإناث ك ًال على حده يف مدار�سهم ولكن يف فرتة واحدة،
و�ص ِّمم اختبار لقيا�س معلومات
حيث تنقل الباحث بني مدر�ستي الذكور والإناثُ .
الطلبة يف مبحث الكيمياء مع تطبيقه على �أفراد العينة جميعهم .وا�ستعان الباحث
ب�سجالت العالمات املدر�سية يف مادة العلوم للقيام بهذه املهمة ،وقد مت ا�ستخدام
برنامج تعليمي حمو�سب يف مو�ضوع الكيمياء معد من جانب �رشكة �صخر لربامج
احلا�سوب ،وطبق ذلك على طلبة املجموعة التجريبية.
وبينت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات حت�صيل
الطلبة الذين تعلموا عن طريق احلا�سوب التعليمي والطلبة الذين تعلموا عن طريق
الأ�سلوب التقليدي ،كما كانت الفروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات التح�صيل
العلمي الآتي ومتو�سطات التح�صيل العلمي امل�ؤجل .ويف الوقت نف�سه مل تكن هناك
فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات حت�صيل الطلبة تعزى ملتغري اجلن�س.
وجاءت درا�سة غزاوي ( )2001للك�شف عن التغري يف حت�صيل طلبة ال�صف ال�ساد�س
الأ�سا�سي الناجت عن ا�ستخدام ثالث طرق خمتلفة لعر�ض مادة تعليمية واحدة هي
(منا�سك احلج) ،فقد تكونت عينة الدرا�سة من ثالث جمموعات من طالب ال�صف ال�ساد�س
الأ�سا�سي من املدار�س احلكومية واخلا�صة يف الأردن ،وبلغ عدد �أفرادها ( )107طالب
وطالبة ،بحيث كان تق�سيمها على النحو التايل :املجموعة الأوىل جمموعة �ضابطة
وعدد �أفرادها ( )40طالب ًا وطالبة تلقت املادة التعليمية بطريقة التدري�س ال�صفي
االعتيادي ،واملجموعة الثانية جمموعة جتريبية �أوىل وعدد �أفرادها ( )34طالب ًا
وطالبة تلقت املادة التعليمية من خالل احلا�سوب وبا�ستعمال الربجمية التعليمية
ذات ال�صور والر�سوم املتحركة ،واملجموعة الثالثة جمموعة جتريبية ثانية وعدد
�أفرادها ( )33طالب ًا وطالبة تلقت املادة التعليمية من خالل احلا�سوب وبا�ستعمال
الربجمية التعليمية ذات ال�صور والر�سوم الثابتة ،وقد �أخرج الربنامج التعليمي بجهد
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م�شرتك فريق عمل تكّون من خبري باملادة التعليمية (الرتبية الإ�سالمية) ،ومتخ�ص�ص
ب�أ�س�س الت�صميم ،ومربمج حا�سوب ،بحيث عر�ض على جمموعة من املحكمني للتحقق
من �صدقه ،كذلك ُج ِّرب على ثالث عينات ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة الأ�صلية،
وبعد �إخراج الربجمية التعليمية ب�شكلها النهائي ،تفرعت برجمية �أخرى مماثلة لها
متام ًا غري �أن ال�صور والر�سوم املتحركة �أ�صبحت ثابتة؛ لدرا�سة �أثر متغري احلركة يف
التح�صيل الدرا�سي ،كما �أعد الباحث اختباراً حت�صيلي ًا لقيا�س مدى اكت�ساب الطلبة
لبع�ض مفاهيم احلج ،وقد حتقق الباحث من �صدق االختبار التح�صيلي بعر�ضه على
هيئة من املحكمني ،كما حتقق من ثبات االختبار بتطبيقه و�إعادة تطبيقه على
عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة ممن در�سوا مو�ضوع احلج ،وقد مت تطبيق
اختبار التح�صيل قبلي ًا للتحقق من مدى تكاف�ؤ املجموعات الثالث ،كما مت تطبيقه
بعد درا�سة �أفراد عينة الدرا�سة ملو�ضوع (منا�سك احلج) بح�سب الطريقة التي اعتمدت
لكل جمموعة ،وبعد معاجلة نتائج االختبار البعدي تو�صلت الدرا�سة �إىل �أنه يوجد
�أثر للربجمية التعليمية املحو�سبة يف حت�صيل طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي لبع�ض
مفاهيم احلج ،بحيث كان حت�صيل الطلبة يف املجموعتني التجريبيتني اللتني در�س
�أفرادهما با�ستخدام الربجمية التعليمية ذات ال�صور والر�سوم املتحركة وذات ال�صور
الثابتة �أعلى من املجموعة ال�ضابطة التي در�س �أفرادها نف�س املو�ضوع با�ستخدام
الطريقة االعتيادية ،ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن احلا�سوب يعد من �أف�ضل
الو�سائل امل�ستخدمة يف برامج التعلم الذاتي ملا له من �إمكانات هائلة يف حت�صيل
الطالب ،ويف معاجلة الفروق الفردية بينهم ،كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن حت�صيل
الطلبة يف املجموعة التجريبية الأوىل التي در�ست با�ستخدام الربجمية التعليمية ذات
ال�صور والر�سوم املتحركة �أعلى من حت�صيل الطلبة يف املجموعة التجريبية الثانية
التي در�ست با�ستخدام الربجمية التعليمية ذات ال�صور والر�سوم الثابتة ،ويعزي
الباحث هذه النتيجة �إىل �أن عن�رص احلركة يزيد من �إثارة انتباه الطالب وت�شويقه،
ويقرب املادة املعرو�ضة من الو�ضع الطبيعي �أو احلقيقي.
وقد �أو�صى الباحث بت�صميم برجميات تعليمية و�إنتاجها باتباع املبادئ
واملعايري املقننة يف مو�ضوعات متنوعة تفي حاجات الطلبة.
وهدفت درا�سة �شرب ( )2001التعرف على �أثر ا�ستخدام احلا�سوب يف م�ساعدة
الطالب على تعلم مفهوم املول يف مقرر �أ�سا�سيات الكيمياء لدى عينة من طلبة الق�سم
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العلمي باملرحلة الثانوية يف مدار�س مملكة البحرين ،ا�ستجابة مل�شكلة الدرا�سة
املتمثلة –كما بينها الباحث -ب�صعوبة تعلم مفهوم املول لدى فئة كبرية من الطلبة،
واحلاجة �إىل عالج هذه ال�صعوبة ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج �شبه التجريبي ،فقد
وو ِّزعوا ع�شوائي ًا �إىل جمموعتني:
ت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )106طالب ،اختريوا ُ
جمموعة جتريبية تكونت من ( )54طالب ًا ميثلون �صفني درا�سيني من �صفوف الأول
الثانوي العلمي يف مدر�ستني خمتلفتني ،حيث در�ست هذه املجموعة «مفهوم املول»
بالطريقة االعتيادية ،ثم �أُكمل التدري�س بتوظيف احلا�سوب من خالل برنامج عالجي
مبني على �أ�سلوب التعلم الذات للطالب ،ومكون من �أمثلة وم�سائل و�أن�شطة ذاتية؛ لتعزيز
تعلم الطالب للمفاهيم التي در�ست .وجمموعة جتريبية تكونت من ( )52طالب ًا ميثلون
�صفني درا�سيني من �صفوف الأول الثانوي العلمي من مدر�ستني خمتلفتني ،حيث
در�ست هذه املجموعة املو�ضوع نف�سه (مفهوم املول) بالطريقة االعتيادية ،ثم �أُكمل
التدري�س عن طريق قيام املعلم ب�إعادة �رشح املادة التعليمية ،والإجابة عن جميع
�أ�سئلة الطالب� ،إ�ضافة �إىل حل جميع امل�سائل املتعلقة مبفهوم املول .وقد �أعد الباحث
اختباراً حت�صيلي ًا للمو�ضوع امل�ستهدف (مفهوم املول) وحتقق من �صدقه عن طريق
حتكيمه ،كما حتقق من ثباته عن طريق تطبيق االختبار على عينة ا�ستطالعية وح�ساب
وج ِّربت الدرا�سة على املجموعات التجريبية وال�ضابطة؛
معامل االت�ساق الداخلي لهُ ،
بتطبيق االختبار القبلي ،وتطبيق التجربة الأ�سا�سية للدرا�سة «تعليم مفهوم املول
بالطريقتني» ،ثم تطبيق االختبار البعدي ،وبعد معاجلة نتائج تلك التطبيقات ،خرجت
الدرا�سة بالنتائج الآتية� :أ�شارت نتائج �أداء الطلبة لالختبار القبلي يف املجموعات
التجريبية وال�ضابطة �إىل تدين م�ستوى �أدائهم وتكاف�ؤهم مب�ستوى الأداء ،مما يدل
على ال�صعوبة التي يواجهها الطالب يف �أثناء تعلم مفهوم املول ،كما �أ�شارت نتائج
�أداء الطلبة لالختبار البعدي �إىل تفوق املجموعة التجريبية التي ا�ستخدمت احلا�سوب
لتعزيز التعلم اخلا�ص مبفهوم املول على املجموعة التي عزز تعلمها بطريقة �إعادة
ال�رشح وحل امل�سائل .وقد �أو�صت الدرا�سة بتوظيف احلا�سوب يف تدري�س مفاهيم
كيميائية جمردة �أخرى (غري املول) وتعلمها من تلك التي يدر�سها الطالب ،ويجدون
�صعوبة يف فهمها عند تعلمهم �إياها بطرق تدري�س تقليدية.
وهدفت درا�سة كيكونني ومونيتا ( )Kekkonen & Moneta, 2002يف التعلم
الإلكرتوين التعرف على فعالية التعلم املتفاعل القائم على ال�شبكة العنكبوتية
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(الإنرتنت) من خالل مقارنة بني التح�صيل الدرا�سي لطلبة التعلم من خالل ال�شبكة،
وطلبة التعليم التقليدي ملقرر (مقدمة يف احلا�سوب) يف جامعة هوجن كوجن للعلوم
والتكنولوجيا ،حيث مت حو�سبة هذا املقرر ،وو�ضعه على ال�شبكة ،كما مت اختيار عينة
الدرا�سة وتوزيعها �إىل ثالث جمموعات على ثالثة ف�صول درا�سية :جمموعة �ضابطة،
وجمموعتني جتريبيتني ،حيث ُعلِّمت املجموعة الأوىل ال�ضابطة وعددها ( )105طالب ًا
بالطريقة التقليدية يف الف�صل الدرا�سي (ربيع  ،)2000بينما املجموعة الثانية وهي
جتريبية وعددها ( )180طالب ًا تعلمت من خالل �شبكة الإنرتنت يف الف�صل الدرا�سي
(خريف  ،)2000واملجموعة الثالثة وهي �أي�ض ًا جتريبية وعددها ( )129طالب ًا تعلمت
من خالل �شبكة الإنرتنت يف الف�صل الدرا�سي (ربيع  .)2001وقد مت قيا�س حت�صيل
الطلبة لكل جمموعة من املجموعات الثالث من خالل امتحانني :ن�صفي ونهائي ،وقد
تو�صلت الدرا�سة �إىل �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعات الثالث يف
حت�صيل الطلبة ،و�أن التعلم الإلكرتوين عرب ال�شبكة �أثبت �أن نتائجه التح�صيلية يف �أدنى
الأحوال ال تقل عن نتائج التعليم التقليدي ،وبالرغم من ذلك فقد بينت الدرا�سة �أن قدرات
الطلبة يف املجموعتني التجريبيتني كانت يف تزايد ،عك�س قدرات الطلبة يف املجموعة
ال�ضابطة ،مبعنى �أن نتائج االمتحان النهائي لدى املجموعتني التجريبيتني كانت
�أف�ضل من نتائج االمتحان الن�صفي ،بينما نتائج االمتحان النهائي لدى املجموعة
ال�ضابطة كانت بتناق�ص مقارنة باالمتحان الن�صفي ،وعليه يرى الباحثان �أن خربة
الطلبة با�ستخدام تكنولوجيا جديدة يف عملية التعلم كان له دور مهم ،وعليه ف�إن
نتائج طلبة املجموعتني التجريبيتني كانت تتزايد بتح�سن مع تزايد تكيف الطلبة مع
هذه التكنولوجيا احلديثة للتعلم.
وقام �شاجن ( )Change, 2002بدرا�سة للك�شف عما �إذا كانت عملية التدري�س
من خالل احلا�سوب وا�ستخدام طريقة حل امل�شكالت ت�ؤديان �إىل حت�سني التعلم يف
جمال تدري�س العلوم ،حيث قارن ذلك مع طريقة املحا�رضة واملناق�شة مع ا�ستخدام
الإنرتنت ،كذلك قيا�س اجتاهات املتعلمني نحو مادة العلوم .وقد ق�سم الباحث الطلبة
�إىل جمموعتني :الأوىل وعددها ( )156طالب ًا وطالبة ا�ستخدموا معها طريقة حل
امل�شكالت مع احلا�سوب ،يف حني كان عدد املجموعة الثانية ( )138طالب ًا وطالبة
طبقت عليهم طريقة املحا�رضة واملناق�شة والإنرتنت� .أما �أداة الدرا�سة فقد متثلت
بتطبيق االختبار التح�صيلي على املجموعتني.
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و�أظهرت النتائج �أن الطلبة الذين در�سوا ح�سب طريقة حل امل�شكالت واحلا�سوب
كان حت�صيلهم يف االختبار �أعلى وبداللة �إح�صائية من الطلبة الذين طبق عليهم �أ�سلوب
املحا�رضة واملناق�شة والإنرتنت� .إ�ضافة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ول�صالح
املجموعة التي تعلمت بطريقة حل امل�شكالت واحلا�سوب فيما يتعلق باجتاهاتهم نحو
مادة العلوم.
وهدفت درا�سة ريفريا ( )Rivera, 2002البحث يف التعلم الإلكرتوين املبني على
ال�شبكة من حيث �أداء الطلبة واجتاهاتهم نحوه ،بالإ�ضافة �إىل البحث يف فوائده
ومعوقاته من خالل مقارنة بني طلبة التعليم التقليدي وطلبة التعلم الإلكرتوين
املبني على ال�شبكة ،ولتحقيق ذلك �أخذت عينة من الطلبة عددهم ( )134طالباًُ ،و ِّزعوا
�إىل ثالث جمموعات؛ املجموعة الأوىل وعددها ( )41طالب ًا ُعلِّمت بالطريقة التقليدية
(املحا�رضة) ،واملجموعة الثانية وعددها ( )53طالب ًا تعلمت من خالل ال�شبكة
العنكبوتية وبا�ستخدام نظام ( )WebCTالذي ُو ِ�ضعت املادة التعليمية من خالله
والتي كانت عبارة عن مقرر جامعي با�سم (�أنظمة املعلومات الإدارية) ،واملجموعة
الثالثة وعددها ( )40طالب ًا در�ست عن طريق املزج بني الطريقتني ال�سابقتني؛
�أي بالطريقة التقليدية (املحا�رضة) �إ�ضافة ال�ستخدام ال�شبكة العنكبوتية ونظام
( .)WebCTوقد اُ�ستخدمت �أداتان للبحث ،الأداة الأوىل هي عبارة عن اختبار على
�شكل االختيار من متعدد لقيا�س حت�صيل الطلبة يف املجموعات الثالث ،والأداة الثانية
هي ا�ستبانة طُ ِّورت لقيا�س اجتاهات الطلبة نحو ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التعليم التي
ا�ستخدمتها كل جمموعة ،وقد ا�شتملت اال�ستبانة على فقرات مغلقة و�أخرى مفتوحة.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف حت�صيل
الطلبة تعزى لطريقة التعليم التي اتبعت لكل جمموعة ،كما تو�صلت الدرا�سة �إىل �أنه
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات الطلبة نحو الطريقة التي ا�ستخدمت
يف تعلمهم يف املجموعات الثالث ،و�أن عدداً من الطلبة الذين در�سوا من خالل ال�شبكة
العنكبوتية كانت لهم اجتاهات �سلبية وغري مر�ضية نحو هذه الطريقة من التعلم ،بحيث
ال يف�ضلون اال�ستمرار بها يف موا�ضيع درا�سية �أخرى ،ويرى الباحث �أن ال�سبب يف
تلك االجتاهات ال�سلبية نحو ا�ستخدام ال�شبكة العنكبوتية يف التعلم لدى بع�ض الطلبة
هو قلة اخلربة لدى ه�ؤالء الطلبة يف ا�ستخدام هذه التكنولوجيا (ال�شبكة العنبكوتية)،
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�إ�ضاف ًة �إىل عددٍ من امل�شكالت الفنية املتعلقة باالت�صال ب�شبكة الإنرتنت ،مما �أ�ضعف
دافعيتهم للتعلم من خاللها .وبالرغم من هذه النتائج املحبطة ف�إن الباحث يرى �أن
الدرا�سة �ألقت ال�ضوء على عدد من امل�شكالت التي ميكنها الت�أثري �سلبي ًا على اجتاهات
وبناء على نتائج الدرا�سة ،خرج
الطلبة نحو ا�ستخدام ال�شبكة العنكبوتية يف التعلم.
ً
الباحث بعدد من التو�صيات �أهمها� :أنه يجب �أن تت�صف الدرو�س التعليمية امل�صممة
عرب ال�شبكة بالو�ضوح واملرونة و�سهولة اال�ستخدام ،و�أن ال ت�سبب �إرباك ًا للطبلة يف
ا�ستخدامها ،كذلك دعم الطلبة واملدر�سني على حد �سواء باملهارات املتعلقة با�ستخدام
ال�شبكة.
وجاءت درا�سة عبد احلميد ( )2002لبحث ق�ضية االجتاه نحو الإنرتنت وجماالت
ا�ستخدامه لدى طلبة جامعة القاهرة من اجلن�سني يف ظل تباين التخ�ص�ص الدرا�سي
للطالب ،وعالقة االجتاه وال�سلوك املتعلقني بالإنرتنت من جهة ،والتح�صيل الدرا�سي
العام للطلبة من جهة �أخرى ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )112طالب ًا و ()116
طالبة ،وهم من الدار�سني بالكليات الإن�سانية (الآداب والرتبية وال�رشيعة والقانون
والإدارة) ،والكليات العلمية (العلوم والزراعة والهند�سة).
وقد �أعد الباحث ا�ستبانة تتكون من ( )38عبارة تقريرية لقيا�س معتقدات الطلبة
وم�شاعرهم نحو ا�ستخدام الإنرتنت كو�سيلة تعليمية ،حيث اختريت عينة هذه الدرا�سة
ب�صورة عر�ضية.
وك�شفت نتائج الدرا�سة عن ارتفاع ن�سبة �شيوع ا�ستخدام الإنرتنت بني الذكور،
عنها بني الإناث ،وب�صفة عامة مل تكن هناك فروق بني اجلن�سني يف معدل ا�ستخدام
الإنرتنت ،وات�ضح �أن اجتاهات املنتظمني يف ا�ستخدام الإنرتنت نحو الإنرتنت �أكرث
تف�ضيالً ،مقارنة بها لدى غري املنتظمني ،كما ك�شفت الدرا�سة على �أنه ثمة ارتباط
ايجابي بني اجتاه الطلبة نحو الإنرتنت والتح�صيل الدرا�سي.
وهدفت درا�سة �رسحان والتالحمة ( )2003تفح�ص فاعلية ا�ستخدام احلا�سب
الإلكرتوين كو�سيلة لتعليم الريا�ضيات يف مو�ضوع ح�ساب امل�ساحات (املثلث والقطاع
الدائري والقطعة الدائرية) من مقرر الريا�ضيات لل�صف العا�رش الأ�سا�سي /فل�سطني من
خالل بيان �أثره على حت�صيل الطلبة ،وقد ا�ستخدم الباحثان املنهج التجريبي لتحقيق
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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�أهداف درا�ستهم ،حيث ت�شكلت عينة الدرا�سة من ( )141طالب ًا وطالبة جميعهم من
املدار�س احلكومية التابعة لرتبية جنوب اخلليل/فل�سطني ،وقد ُق�سموا �إىل جمموعتني:
�ضابطة وقوامها ( )74طالب ًا ُعلِّموا بالطريقة التقليدية ،وجتريبية قوامها ( )67طالب ًا
ُعلِّموا بطريقة ا�ستخدام احلا�سب الإلكرتوين ،وقد اختريت عينة البحث من مدر�ستني
ُح ِّددتا بالطريقة الق�صدية ،وذلك لتوافر خمتربات للحا�سبات الإلكرتونية عالية التقنية
متكن من تطبيق التجربة ب�شكل منا�سب .كما تكونت �أدوات الدرا�سة من الربنامج
املحو�سب للمادة التعليمية (من �إعداد �أحد الباحثني) ،واختبار حت�صيلي قبلي ،وذلك
للت�أكد من تكاف�ؤ املجموعتني ،واختبار حت�صيلي بعدي لقيا�س مدى حتقيق �أهداف
املادة التعليمية ،وللت�أكد من �صدق �أدوات البحث ،عر�ضها الباحثان على عدد من
املعلمني وامل�رشفني ملادة الريا�ضيات يف ال�صف العا�رش الأ�سا�سي بالإ�ضافة �إىل
عدد من املخت�صني يف �أ�ساليب تدري�س الريا�ضيات من �أع�ضاء الهيئات التدري�سية
يف اجلامعات الفل�سطينية ،كذلك وللت�أكد من ثبات اختباري الدرا�سة ق�سم الباحثان
كل اختبار �إىل ق�سمني متكافئني من الأ�سئلة ،حيث كانت الأ�سئلة الفردية فيهما
مكافئة للأ�سئلة الزوجية من حيث عددها وعالماتها ونوعيتها ،ف�أ�صبح ممكن ًا تطبيق
طريقة التجزئة الن�صفية وفق معادلة (�سبريمان وبراون) يف الأ�سئلة املو�ضوعية،
وبعد تطبيق �إجراءات الدرا�سة ،وحتليل نتائجها �إح�صائياً� ،أظهرت تلك النتائج وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05بني حت�صيل الطلبة
الذين تعلموا با�ستخدام احلا�سب الإلكرتوين وحت�صيل زمالئهم الذين تعلموا املوا�ضيع
نف�سها بالطريقة التقليدية ،ول�صالح طريقة ا�ستخدام احلا�سب الإلكرتوين ،وقد �أو�صى
الباحثان ب�رضورة تنبيه م�صممي املناهج الدرا�سية اجلديدة يف فل�سطني �إىل ف�ضل
اعتماد طريقة ا�ستخدام احلا�سب الإلكرتوين كو�سيلة تعليمية فعالة للعمل على برجمة
عدد من الدرو�س لتكون عون ًا للمعلمني والطلبة للتقدم بامل�سرية التعليمية �سعي ًا نحو
حو�سبة التعليم.
وبحثت درا�سة �سالمة ( )2003يف معرفة �أثر ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف التح�صيل
الدرا�سي لطالب مقرر احلا�سوب يف التعليم بجامعة القد�س املفتوحة -فرع الريا�ض،
وقد ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي لتحقيق �أهداف درا�سته ،حيث ع ّد جمتمع
الدرا�سة هو العينة نف�سها ،الذي تكون من جميع طلبة مقرر احلا�سوب يف التعليم يف
جامعة القد�س املفتوحة يف الف�صل ال�صيفي لعام (2003م) بفرع الريا�ض ،وعددهم
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( )72طالب ًا وطالبة ،وقد قام الباحث باختيار جمموعة �ضابطة و�أخرى جتريبية
ب�شكل ع�شوائي ،حيث در�ست املجموعة التجريبية حمتوى مقرر احلا�سوب يف التعليم
با�ستخدام �شبكة الإنرتنت ،من خالل ت�صميم موقع على �شبكة الإنرتنت من �إعداد
الباحث و�أحد زمالئه املتخ�ص�صني باحلا�سوب و�شبكاته يف كلية املعلمني بالريا�ض،
يف حني در�ست املجموعة ال�ضابطة املحتوى نف�سه با�ستخدام الطريقة التقليدية يف
التدري�س ،وقد قام الباحث نف�سه بتدري�س كلتي املجموعتني (ال�ضابطة والتجريبية)
لنفي �أثر متغري املعلم يف التجربة ،كما قام الباحث ب�إعداد اختبار حت�صيلي للمقرر
املنوي تدري�سه ،وقد ت�أكد من ثباته من خالل تطبيقه مرتني على عينة م�شابهة
لعينة الدرا�سة ،كما حتقق من �صدقه بعر�ضه على جمموعة من املحكمني ،وقبل البدء
بعملية التجريب قام الباحث ب�إجراء �إختبار قبلي للمجموعتني للتحقق من تكاف�ؤ
املجموعتني ،حيث �أظهرت نتائج االختبار القبلي تكاف�ؤ املجموعتني يف املعلومات
ال�سابقة يف مو�ضوعات مقرر احلا�سوب يف التعليم (املقرر املعتمد يف الدرا�سة) ،كذلك
تكاف�ؤهما يف امتالك مهارات ا�ستخدام احلا�سب و�شبكة الإنرتنت ،وبعد تطبيق جتربة
الدرا�سة ،وتطبيق االختبار البعدي لقيا�س التح�صيلُ ،عوجلت بياناته ،وبينت نتائجه
�أن حت�صيل �أفراد املجموعة التجريبية الذين در�سوا مقرر احلا�سوب يف التعليم بوا�سطة
االنرتنت كان �أف�ضل من حت�صيل �أفراد املجموعة ال�ضابطة الذين در�سوا املقرر نف�سه
بالطريقة االعتيادية ،ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أ�سباب �أهمها� :إن طريقة ا�ستخدام
االنرتنت بالتعليم تتمتع باملرونة؛ فتتيح عملية الدخول �إىل املوقع التعليمي ح�سب
رغبة املتعلم ووقته املنا�سب .وقد �أو�صى الباحث بتعميم ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت بكل
خدماتها ،وتوظيفها يف التعلم عن بعد.
ويف درا�سة طوالبة واجليزاوي ( )2003ذكر الباحثان �أنه من خالل اطالعهما
كون �أحدهما مدر�س ًا ملادة الرتبية الفنية -على واقع تدري�س هذه املادة وجدا �أنه ملتثبت �أ�ساليب تدري�س الرتبية الفنية احلالية فعاليتها؛ �إذ �إنها تواجه م�شكلة عدم توافر
الأدوات ،واخلامات الالزمة لتدري�س هذه املادة التعليمية ،وعدم التنوع يف �أ�ساليب
تدري�سه ،ويف �ضوء الدرا�سات ال�سابقة التي اطلع عليها الباحثان ،والتي �أثبتت فعالية
ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س املواد املختلفة� ،سعى الباحثان ومن خالل درا�ستهما
�إىل ابتكار �أ�ساليب جديدة لرفع م�ستوى الطلبة من خالل البحث مبدى فاعلية ا�ستخدام
احلا�سوب ك�أداة يف تدري�س الرتبية الفنية ،وحل بع�ض م�شكالت تدري�سها ،وعليه فقد
�سعت درا�ستهما �إىل الك�شف عن �أثر ا�ستخدام احلا�سوب ك�أداة يف اكت�ساب طلبة ال�صف
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اخلام�س الأ�سا�سي ملفهوم اللون يف مادة الرتبية الفنية ،ومقارنتها مع الطريقة
التقليدية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )76طالب ًا وطالبة بالطريقة الع�شوائية من
طلبة ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي يف مدار�س ريا�ض جند الأهلية مبدينة الريا�ض يف
اململكة العربية ال�سعودية ،كذلك ُو ِّزع �أفراد عينة الدرا�سة �إىل جمموعتني بالت�ساوي:
جمموعة جتريبية در�ست املادة التعليمية (مفهوم اللون) بوا�سطة احلا�سوب ،وذلك
بت�صميم الدرو�س التعليمية وعر�ضها من خالل برنامج البوربونت ،والتطبيق على
برنامج الر�سام ،وجمموعة �ضابطة در�ست املو�ضوع نف�سه بالطريقة التقليدية (ال�رشح
والإلقاء) ،كذلك وقبل البدء بالتجربة الدرا�سية على املجموعتني ،مت التحقق من مدى
تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة ب�إجراء االختبار القبلي الذي �أعده الباحثان بعد التحقق من
�صدقه وثباته ،كما طبق االختبار ذاته بعد انتهاء الدرا�سة التي ا�ستمرت �أربعة �أ�سابيع،
وبناء على معاجلة
وبواقع ح�صتني �أ�سبوعي ًا لكل جمموعة من جمموعتي الدرا�سة،
ً
نتائج االختبار البعدي ،تبني �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات �أداء
الطلبة تعزى لطريقة التدري�س ،ول�صالح طريقة ا�ستخدام احلا�سوب؛ �أي �أن �أداء �أفراد
العينة التجريبية الذين در�سوا (مفهوم اللون) با�ستخدام احلا�سوب كان �أعلى من �أداء
�أفراد العينة ال�ضابطة الذين در�سوا املو�ضوع نف�سه بالطريقة املعتادة ،مما يدل على
فعالية ا�ستخدام احلا�سوب يف زيادة حت�صيل الطلبة يف تعلمهم ملفهوم اللون .ويعزو
الباحثان هذه النتيجة �إىل �أ�سلوب الت�شويق والدافعية الذي يتميز به احلا�سوب من خالل
احتوائه على امل�ؤثرات احلركية وال�صوتية والر�سوم التو�ضيحية ،مما جعل الطلبة �أكرث
قابلية ال�ستيعاب املادة التعليمية .ويف �ضوء نتائج الدرا�سة �أو�صى الباحثان ب�رضورة
ا�ستخدام معلمي الرتبية الفنية للحا�سوب يف تدري�س مادة الرتبية الفنية.
ويف درا�سة اجلندي ( )2003الحظت الباحثة ومن خالل خربتها العملية �أن
تالميذ احللقة الثانية من التعليم الأ�سا�سي يعانون من قلة الإنتاج وعدم الرغبة يف
ممار�سة العمل الفني ،وعلى ذلك جاءت درا�ستها لتقرتح طريقة تدري�سية جديدة تزيد
من �إقبال التالميذ على العمل الفني من خالل ا�ستخدام الكمبويرت والو�سائط املتعددة
فيه ،لذا هدفت هذه الدرا�سة التعرف على مدى فعالية ا�ستخدام احلا�سوب يف حتقيق
بع�ض �أهداف الرتبية الفنية لتالميذ احللقة الثانية من التعليم الأ�سا�سي ،وقد ا�ستخدمت
الباحثة املنهج التجريبي لتطبيق جتربة البحث ،حيث اختريت مدر�سة جتريبية من
مدار�س �إدارة غرب القاهرة مب�رص تتوافر فيها الظروف املالئمة للتجربة ،ومت اختيار
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ف�صل من ف�صول ال�صفوف ال�سابع االبتدائي باملدر�سة بالطريقة الع�شوائية كعينة
للدرا�سة ،ووزعت تالميذه ع�شوائي ًا على ثالث جمموعات :املجموعة التجريبية الأوىل
وتدر�ست با�ستخدام �أ�سلوب الو�سائط املتعددة وتنتج �أعما ًال فنية با�ستخدام احلا�سوب،
املجموعة التجريبية الثانية وتدر�س با�ستخدام �أ�سلوب الو�سائط املتعددة وتنتج �أعما ًال
فنية با�ستخدام الو�سائل التقليدية ،واملجموعة الثالثة هي جمموعة �ضابطة ،تدر�س
بالطريقة التقليدية ،وبعد تطبيق �أدوات القيا�س البعدي على املجموعات الثالث متت
معاجلة خمرجات التجربة �إح�صائياً ،لتبني نتائج الدرا�سة تفوق تالميذ املجموعتني
التجريبيتني اللتني در�ستا با�ستخدام احلا�سوب (برنامج الو�سائط املتعددة) على
تالميذ املجموعة ال�ضابطة التي در�ست بالطريقة االعتيادية ،وقد �أ�شارت الباحثة �إىل
�أن هذه النتيجة تدل على �أن ا�ستخدام برنامج الو�سائط املتعددة يف احلا�سوب �ساعد
على زيادة التح�صيل الدرا�سي لدى التالميذ ،كما تعزو الباحثة هذه النتيجة �إىل ان
ا�ستخدام عنا�رص الو�سائط املتعددة من �صورة ون�ص و�صوت وحركة �ساعد على جذب
اهتمام املتعلمني ،كما عمل على مراعاة الفروق الفردية بينهم.
و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة اال�ستفادة من مزايا برامج الو�سائط املتعددة يف
احلا�سوب ،وذلك للو�صول �إىل �أف�ضل الطرق لت�صميم الربامج التعليمية وتوظيفها بدءاً
من مرحلة الطفولة املبكرة وحتى املراحل العالية من التعليم.
وهدفت درا�سة كل من خدا�ش واحل�رضمي ( )2003البحث يف �أثر دعم تدري�س
(مبادىء حما�سبة  )1مبواد تعلمية �إلكرتونية معدة على �شبكة املعلومات ،حيث
ركزت هذه الدرا�سة على ما يجب �أن ت�أخذه م�ؤ�س�سة التعليم العايل بعني االعتبار
للتكاليف واملزايا وامل�شكالت التي ترتبط بعملية التعلم الإلكرتوين .ولأجل �إجناز
هذه الدرا�سة فقد ُج ِّهزت املادة التعليمية (مبادىء حما�سبة )1لت�صبح متاحة للطلبة
على �شبكة املعلومات اخلا�صة باجلامعة الها�شمية خالل الف�صل الدرا�سي ال�صيفي
(2003-2002م) .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن دعم التدري�س التقليدي مبواد تعلمية
�إلكرتونية له اثر �إيجابي على م�ستوى املهارات واال�ستفادة التعلمية التي يكت�سبها
الطالب .كما ك�شفت هذه الدرا�سة �أي�ضا �أن هناك حت�سن يف الإجناز الأكادميي لطلبة
(مبادىء حما�سبة  )1الذين تعاملوا مع املادة التعلمية الإلكرتونية .و�أظهرت نتائج
هذه الدرا�سة �أي�ضا بع�ض ال�صعوبات الفنية واملعوقات ال�ستخدام �شبكة املعلومات يف
التعلم الإلكرتوين.
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ويف درا�سة عبد العال ( )2004وجد الباحث ومن خالل طبيعة عمله �أن مو�ضوع
(الربهان الريا�ضي) ي�شكل �صعوبة لدى غالبية تالميذ ال�صف الثاين الإعدادي ،مما
ي�ؤثر بال�سلب على حت�صيلهم الدرا�سي يف الهند�سة ،ومن خالل مراجعة الباحث
للدرا�سات ال�سابقة املتعلقة ب�صعوبة التعلم وتدين التح�صيل الدرا�سي ،وانطالق ًا من
م�سلمة ذكرها الباحث �أن ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم يدعم التعلم الفردي ،هدفت
هذه الدرا�سة �إىل بناء برنامج حا�سوب لتنمية مهارات الربهان الريا�ضي يف الهند�سة
لدى تالميذ ال�صف الثاين الإعدادي وقيا�س فعاليته يف حت�صيل التالميذ ،ولتنفيذ
جتربة البحث ،ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي ،حيث �أع َّد الباحث برناجم ًا حا�سوبي ًا
يت�ضمن مهارات الربهان الريا�ضي ،وحتقق من �صالحيته لأهداف الدرا�سة من خالل
�آراء عدد من املحكمني ،كما �أع َّد الباحث اختباراً لقيا�س تنمية مهارات الربهان
الريا�ضي يف الهند�سة ،واختباراً لقيا�س التح�صيل يف الهند�سة يف م�ستويات (التذكر،
والفهم ،والتطبيق ،والتحليل) ،وحتقق من �صدقهما من خالل �آراء املحكمني ،كما
حتقق من ثباتهما من خالل جتربتهما على عينة ا�ستطالعية بطريقة التطبيق و�إعادة
التطبيق ،وبعد تطبيق اختبار مهارات الربهان الريا�ضي واالختبار التح�صيلي قبلي ًا
در�س
على �أفراد املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية والت�أكد من تكاف�ؤ املجموعتنيَّ ،
در�س
الباحث املادة التعليمية للمجموعة ال�ضابطة بالطريقة التقليدية املعتادة ،كما ْ
املادة التعليمية نف�سها للمجموعة التجريبية ولكن مب�ساعدة احلا�سوب ،وبعد االنتهاء
طبق اختباراً الدرا�سة بعدي ًا على �أفراد جمموعتي الدرا�سة (التجريبية وال�ضابطة)
َّ
ومعاجلة نتائجهما �إح�صائي ًا لت�شري �إىل �أن هناك �أثراً موجب ًا وكبرياً ال�ستخدام
الربنامج احلا�سوبي املقرتح يف تنمية مهارات الربهان الريا�ضي والتح�صيل الدرا�سي
يف الهند�سة ،حيث تفوقت املجموعة التجريبية التي ا�ستخدمت الربنامج احلا�سوبي يف
تعلمها ملهارات الربهان الريا�ضي على املجموعة ال�ضابطة التي مل ت�ستخدمه واكتفت
بالطرق التقليدية ،ويعزو الباحث هذا الأثر الكبري ال�ستخدام الربنامج احلا�سوبي ملا
يتيحه من مراعاة للفروق الفردية بني املتعلمني.
و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تطوير الربامج التعليمية املحو�سبة يف الريا�ضيات
واملواد الأخرى ال�ستخدامها يف املراحل التعليمية املختلفة يف ظل التوجه لال�ستفادة
الق�صوى من تكنلوجيا االت�صاالت واملعلومات والو�سائط املتعددة يف العملية
التعليمية.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

90

جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

و�سعت درا�سة عبد الرحمن ( )2004البحث مبحاولة جتريب �أ�سلوب التعلم الذاتي
الفردي باحلا�سوب من خالل �شبكة الإنرتنت ،للم�ساهمة يف تطوير �أ�سلوب تعلم مهارات
�إنتاج الر�سوم التعليمية وتنميتها لدى طالب الفرقة الرابعة �شعبة �إعداد معلم احلا�سب
الآيل بق�سم تكنولوجيا التعلم بكلية الرتبية النوعية بجامعة املنيا ،وقد ا�ستخدم
الباحث املنهج التجريبي بدرا�سته ،فتمثلت �أدوات القيا�س بت�صميم اختبار �أدائي
للمهارات املطلوبة يف �إنتاج الر�سوم التعليمية باحلا�سوب ،وت�صميم بطاقة تقييم
�إنتاج الر�سوم التعليمية با�ستخدام احلا�سوب� ،أما �أداة املعاجلة التجريبية فتمثلت
بت�صميم موقع �إنرتنت تعليمي ،وا�ستخدامه لتدريب الطالب يف جمموعة البحث على
مهارات �إنتاج الر�سوم التعليمية با�ستخدام احلا�سوب بعد �أن حتقق الباحث من مدى
�صالحيته للتطبيق من خالل حتكيمه وجتريبه على عينة ا�ستطالعية عددها ()8
طالب وطالبة من خارج عينة الدرا�سة الأ�سا�سية التي بلغ عددها ( )31طالب ًا وطالبة
اختريت بالطريقة الع�شوائية ،وبعد االنتهاء من تطبيق التجربة واملتمثلة بتطبيق �أداتي
القيا�س فيها قبلياً ،ثم تطبيق �أداة املعاجلة التجريبية (موقع الإنرتنت التعليمي) ،ثم
تطبيق �أداتي القيا�س بعدياً ،تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق بني متو�سطات
درجات عينة البحث يف التطبيق القبلي والبعدي ،ول�صالح التطبيق البعدي يف كل
من االختبار الأدائي وبطاقة التقييم ،مما ي�ؤكد �أثر موقع الإنرتنت التعليمي يف تنمية
مهارات �إنتاج الر�سوم التعليمية با�ستخدام احلا�سوب لدى طالب جمموعة البحث.
وقد �أو�صى الباحث باالهتمام بالأبحاث التي تربز املوا�صفات القيا�سية للو�سائط
املتعددة الأكرث فعالية لال�ستخدام ،وتوظيفها يف العملية التعليمية.
وذكرت اليو�سف (� )2004أن م�شكلة درا�ستها جاءت يف ظل تزايد �أهمية الإح�صاء
يف ع�رصنا احلا�رض ،مع قلة الدرا�سات العربية التي تناولت تطوير ا�سرتاتيجيات تعليم
�صممت الباحثة برناجم ًا مقرتح ًا با�ستخدام اجلداول الإلكرتونية
الإح�صاء وتعلمه ،فقد
َّ
ملو�ضوع الإح�صاء املوجود يف منهج الريا�ضيات لل�صف ال�ساد�س االبتدائي ،من �أجل
البحث مبدى فعالية هذا الربنامج املقرتح يف حتقيق �أهدافه املعرفية والوجدانية،
واتبعت الباحثة يف درا�ستها الت�صميم (القبلي-البعدي) للمجموعة الواحدة ،حيث
طُ ِّبقت الدرا�سة على ( )37تلميذة من تلميذات ال�صف ال�ساد�س االبتدائي مبدر�سة
الزالق االبتدائية للبنات يف البحرين ،وقد طُ ِّبقت التجربة بعد التحقق من �صدق �أدوات
وبينت نتائج الدرا�سة �أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية
التجربة والقيا�س وثباتهاَّ ،
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بني متو�سطات درجات التلميذات يف التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التح�صيلي
ومقيا�س االجتاهات نحو الإح�صاء ،ول�صالح االختبار البعدي؛ مبعنى �أن الربنامج
املقرتح يف الإح�صاء با�ستخدام اجلداول الإلكرتونية يت�صف بدرجة منا�سبة من
الفاعلية يف حتقيق �أهدافه املعرفية والوجدانية.
ويف �ضوء تلك النتائج �أو�صت الباحثة باال�ستفادة من الربنامج املقرتح يف
تدري�س الإح�صاء لتالميذ ال�صف ال�ساد�س االبتدائي ،كما �أو�صت ب�رضورة �إجراء
درا�سات وبحوث تتعلق بتوظيف التعلم الإلكرتوين يف طرق تعليم الإح�صاء ملختلف
املراحل الدرا�سية.
وهدفت درا�سة عبد الوهاب ( )2004قيا�س فعالية برنامج حا�سوب يف تنمية
مهارات االت�صال عند �أطفال الرو�ضة ،حيث اقت�رص البحث على عينة من �أطفال ال�صف
الثاين لريا�ض الأطفال ب�إحدى الرو�ضات التي يتوافر فيها معامل حا�سوب مبحافظة
الدقهلية بجمهورية م�رص ،وقد اختريت عينة الدرا�سة بطريقة ع�شوائية ،وتكونت من
( )63طف ًال وطفلةُ ،ق�سموا �إىل جمموعتني :التجريبية وعددها ( )32طف ًال وطفلة در�ست
مو�ضوع الدرا�سة (مهارات االت�صال) با�ستخدام برنامج احلا�سوب املقرتح ،واملجموعة
الثانية �ضابطة وقوامها ( )31طف ًال وطفلة ،در�ست املو�ضوع نف�سه بالطريقة املعتادة
مع معلمة الف�صل ،وبعد تطبيق االختبار القبلي على عينة الدرا�سة ،وا�ستخدام
الربنامج املقرتح من املجموعة التجريبية ،طُ ّبق االختبار بعدي ًا على املجموعتني
وعوجلت �إح�صائياً ،لت�شري نتائج
وحلِّلت ُ
ال�ضابطة والتجريبية ،ثم ُر�صدت نتائجه ُ
الدرا�سة �إىل وجود فروق يف متو�سطات درجات املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
يف القيا�س البعدي الختبار مهارات االت�صال ،ول�صالح املجموعة التجريبية التي
ا�ستخدمت الربنامج املقرتح ،وعليه بينت نتائج الدرا�سة �أن برنامج التعلم مب�ساعدة
احلا�سوب ذو ت�أثري فعال يف تعليم طفل الريا�ض وتنمية عدد من املهارات لديه مثل
مهارات االت�صال ،وعليه �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة �إدراج الطرق التكنولوجية احلديثة
كا�ستخدام احلا�سوب يف تعليم الأطفال ،ملا لها من �أثر فعال يف التعلم.
وبحثت درا�سة الدايل ( )2004مبو�ضوع ال�ضعف الذي الحظه الباحث يف اكت�ساب
طلبة ال�صف الثاين االبتدائي للمهارات الأ�سا�سية يف العمليات احل�سابية ،وما يرتتب
على هذا الق�صور من ت�شكيل نظرة �سلبية لدى الطلبة نحو الريا�ضيات ت�سهم برتاجع
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دافعيتهم وتفاعلهم مع املحتوى التعليمي ،وانطالق ًا ملا تو�صل �إليه الباحث بعد
ا�ستعرا�ضه للدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة� ،أن ا�سرتاتيجية التعلم باحلا�سوب لها
القدرة على جعل املتعلم ن�شط ًا وفاع ًال �أثناء تعلمه ،فقد �سعت درا�سته �إىل ا�ستق�صاء
�أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم من خالل احلا�سوب يف اكت�ساب مهارات العمليات
احل�سابية (جمع ،وطرح ،و�رضب) لطلبة ال�صف الثاين االبتدائي يف معهد العا�صمة
النموذجي مبدينة الريا�ض ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث برناجم ًا تعليمي ًا
حمو�سب ًا من �إنتاج مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ،بعد �أن حت َّقق من مدى منا�سبته
لتعليم طالب ال�صف الثاين االبتدائي من خالل عر�ضه على جمموعة من معلمي مبحث
الريا�ضيات واحلا�سوب يف مدار�س خمتلفة ،ثم قام الباحث باختيار عينة الدرا�سة
بالطريقة الع�شوائية املنتظمة وعددهم ( )40طالباًُ ،ق�سموا �إىل جمموعتني ع�شوائياً،
بحيث كان عدد �أفراد املجموعة ال�ضابطة ( )19طالباً ،وعدد �أفراد املجموعة التجريبية
( )21طالباً .كما قام الباحث بعد حتليل حمتوى وحدة الدرا�سة املراد تعليمها ،ببناء
اختبار حت�صيلي ،وت�أك َّد من مدى �صدقه وثباته ،ليتم ا�ستخدامه قبلي ًا على جميع �أفراد
عينة الدرا�سة ،ومن ثم متت �إجراءات جتربة الدرا�سة ،بحيث ُد ِّرب طالب املجموعة
ال�ضابطة على املهارات احل�سابية من خالل الربنامج املحو�سب مبعدل ح�صة يومياً،
وملدة �أ�سبوعني متتاليني يف خمترب احلا�سوب يف املعهد� ،أما املجموعة ال�ضابطة فقد
ُد ِّربت على املهارات نف�سها مبعدل ح�صة يومياً ،وملدة �أ�سبوعني بالطريقة االعتيادية
داخل ال�صف ،ويف نهاية التدريب طبق اختبار التح�صيل البعدي على �أفراد عينة
الدرا�سة لقيا�س مدى التح�صيل املبا�رش عندهم ،وبعد ثالثة �أ�سابيع �أعيد تطبيق اختبار
التح�صيل البعدي على جميع �أفراد عينة الدرا�سة؛ لقيا�س مدى التح�صيل امل�ؤجل لديهم.
وقد تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن الطلبة الذين تعلموا املهارات احل�سابية الثالث
با�ستخدام احلا�سوب كان حت�صيلهم املبا�رش وامل�ؤجل �أف�ضل من طلبة املجموعة
ال�ضابطة الذين تعلموا بالطريقة التقليدية ،وقد �أ�شار الباحث �إىل �أن هذه النتيجة
تعزى �إىل ما تت�صف به ا�سرتاتيجية التعلم باحلا�سوب من قدرة على جعل املتعلم
ن�شط ًا وفاع ًال يف مواقف تعليمية تتوافر فيها الإثارة واملناف�سة والتعزيز والت�شويق
من خالل ا�شتمال برامج احلا�سوب على جمموعة من الر�سومات والأ�شكال والألوان
واملو�سيقى واحلركة� ،إ�ضافة �إىل ما تت�صف به الربامج التعليمية احلا�سوبية من قدرة
على مراعاة الفروق الفردية بني الطالب .وخل�صت الدرا�سة �إىل تو�صيات عدة �أهمها:
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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�أن تعمل اجلهات امل�س�ؤولة على توفري برجميات تعليمية حمو�سبة ال�ستخدامها يف
التعليم ،كذلك �أو�صت الدرا�سة ب�إجراء مزيد من الدرا�سات املتعلقة با�ستخدام احلا�سوب
يف العملية التعليمية التعلمية يف مو�ضوعات ومراحل درا�سية خمتلفة.
وهدفت درا�سة امل�رصي ( )2005ت�صميم برنامج مقرتح على �صورة مقرر �إلكرتوين
لبع�ض وحدات مادة احلا�سوب لل�صف الثالث الإعدادي ،ون�رشه على �شبكة الإنرتنت،
والبحث يف فعالية هذا املقرر الإلكرتوين على كل من زيادة التح�صيل وتنمية
املهارات لتالميذ املرحلة الإعدادية ،فقد قام الباحث ببناء وت�صميم املقرر الإلكرتوين
ب�صورته النهاية بعد حتكيمه وجتريبه ،كذلك �أع َّدت الباحثة �أدوات القيا�س املتمثلة
باالختبار التح�صيلي واختبار م�ستوى الأداء ،وت�أكدت من �صدقهما وثباتهما ،من
ثم طب َّقت الباحثة التجربة ،حيث ُح ِّددت عينة الدرا�سة من �إحدى املدار�س الإعدادية
مبحافظة اجليزة يف جمهورية م�رص العربية ،لتكون عينة الدرا�سة جمموعة جتريبية
واحدة مكونة من ( )31طالب ًا وطالبة من طالب ال�صف الثالث الإعدادي ،وقد قامت
الباحثة بتطبيق االختبار التح�صيلي واختبار م�ستوى الأداء قبلي ًا على عينة الدرا�سة،
حيث ات�ضح للباحثة من نتائج االختبارات القبلية عدم وجود خلفية م�سبقة عن
املادة العلمية التي �سوف يتناولها املقرر الإلكرتوين امل�صمم ،وبعد ذلك ُد ِّر�س املقرر
الإلكرتوين املعد يف املوقع التعليمي املن�شور على �شبكة الإنرتنت ،وا�ستغرق ذلك �ستة
�أ�سابيع ،بواقع ح�صتني �أ�سبوعي ًا باعتماد الطلبة على ا�سرتاتيجية التعلم الذاتي ،وبعد
االنتهاء من التجربة مت التطبيق البعدي لكل من االختبار التح�صيلي واختبار م�ستوى
الأداء على عينة الدرا�سة ،ومن ثم ُر�صدت الدرجات وعوجلت �إح�صائياً ،لتخرج نتائج
الدرا�سة ب�أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات طالب املجموعة
التجريبية يف التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التح�صيلي واختبار م�ستوى الأداء
ل�صالح التطبيق البعدي ،وعليه فقد �أثبت جتريب املقرر الإلكرتوين املقرتح فعالية يف
زيادة م�ستوى التح�صيل وتنمية املهارات على املجموعة التجريبية عينة الدرا�سة،
وتعزو الباحثة هذه النتيجة �إىل طبيعة املقررات الإلكرتونية التي تدعم مبد�أ التعلم
الذاتي؛ حيث جتعل دور املتعلم فعاالً ،وتتيح له الفر�صة لإعادة املادة التعليمية
بح�سب حاجته ،وتقدم له التغذية الراجعة املنا�سبة.
وقد �أو�صت الدرا�سة بتوظيف �أكرث للتعلم الإلكرتوين ،و�إعداد �صفحات املواقع
التعليمية حيث يراعى فيها املعايري الرتبوية والفنية.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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وذكر كل من نوفل والعب�سي ( )2005انطالق ًا من �أهمية توظيف احلا�سوب يف
العملية التعليمية التعلمية ،واحلاجة �إىل ت�صميم برجميات تعليمية تغطي املواد
الدرا�سية كافة ،وبخا�صة يف مو�ضوع التقدير يف الريا�ضيات� ،أن ا�ستخدام الربجميات
التعليمية املحو�سبة ت�ساعد على �إثارة دافعية التالميذ نحو مو�ضوع التقدير يف
الريا�ضيات ،ويبعدهم عن امللل الذي قد يح�صل عند درا�سته با�ستخدام طرق التدري�س
التقليدية ،فقد هدفت درا�ستهما �إىل ا�ستق�صاء �أثر برنامج تعليمي تعلمي حمو�سب يف
تنمية مهارة التقدير يف الريا�ضيات لدى تالميذ ال�صف الثالث الأ�سا�سي يف الأردن،
ولتحقيق ذلك اختريت عينة عنقودية ق�صدية من تالميذ ال�صف الثالث الأ�سا�سي من
مدار�س منطقة �شمال عمان التعليمية التابعة لوكالة الغوث الدولية وذلك لت�سهيل
القيام بعملية جمع البيانات وتنفيذ الدرا�سة ،فقد اختريت مدر�ستان �إحداهما للذكور
والأخرى للإناث؛ حيث اختريت �شعبتان من مدر�سة الذكور ،و�شعبتان من مدر�سة الإناث،
ووزعت �إحدى ال�شعبتني من كل مدر�سة ع�شوائي ًا لتمثل املجموعة التجريبية ،وال�شعبة
طبق اختبار التقدير على تالميذ املجموعات
الأخرى لتمثل املجموعة ال�ضابطة وقد ِّ
قبل �إجراء التجربة؛ للتحقق من تكاف�ؤ املجموعات التجريبية وال�ضابطة ،وقد ُبني
الربنامج التعليمي التعلمي املحو�سب من خالل تكليف �أحد املربجمني املتخ�ص�صني،
وبعدها قام الباحثان بعملية تدقيقه ومراجعته بهدف التحقق من ال�سالمة اللغوية
والعلمية والإلكرتونية للربنامج� ،إ�ضافة لعر�ضه على جمموعة من املحكمني ،وتعديله
يف �ضوء توجيهاتهم ،كذلك ،ولغايات توكيديةُ ،ج ِّرب الربنامج التعليمي املحو�سب
على عينة ا�ستطالعية من طالب ال�صف الثالث الأ�سا�سي بلغت ( )15تلميذاً وتلميذة
من غري عينة الدرا�سة وب�إ�رشاف الباحثينْ  ،ويف �ضوء عملية التجريب �أجريت عليه
بع�ض التعديالت لتاليف جوانب الق�صور ،بحيث �أ�صبح الربنامج جاهزاً ال�ستخدام
الطلبة ،ليتم بعدها �إجراء التجربة؛ حيث ُدر�ست املجموعات التجريبية مو�ضوع
التقدير يف الريا�ضيات با�ستخدام الربنامج التعليمي التعلمي املحو�سب ،فيما در�ست
املجموعات ال�ضابطة املو�ضوع نف�سه بالطريقة التقليدية ،وطبق اختبار التقدير يف
الريا�ضيات على املجموعات التجريبية وال�ضابطة بو�صفه قيا�س ًا بعدي ًا الذي �أعدته
جلنة احللقة الأ�سا�سية الأوىل يف منطقة �شمال عمان التعليمية التابعة لوكالة الغوث،
وحلِّلت البيانات ،وتو�صلت نتائج البحث �إىل �أنه توجد فروق ذات
ُ
و�صحح االختبار ُ
داللة �إح�صائية بني متو�سطات عالمات التالميذ على اختبار التقدير تعزى لطريقة
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التعليم املعتمدة ،وذلك ل�صالح تالميذ املجموعة التجريبية التي ا�ستخدمت الربنامج
التعليمي-التعلمي املحو�سب؛ �أي �أنه يوجد �أثر للربنامج التعليمي التعلمي املحو�سب
يف تنمية مهارة التقدير يف الريا�ضيات لدى الطلبة ،وقد �أ�شار الباحثان �إىل �سبب
تفوق طلبة املجموعة التجريبية على ال�ضابطة �إىل �أن احلا�سوب عمل على زيادة
دافعية التالميذ للتعلم اجلديد من خالل تقدمي احلا�سوب املعلومات للمتعلم با�ستخدام
الر�سومات وال�صور التي جتذب انتباه التالميذ للتعلم ،كما �أن احلا�سوب يعمل على
تقدمي املعرفة وتكرارها ح�سب رغبة املتعلم ،وهذا يعمل على مراعاة الفروق الفردية
بني املتعلمني� ،إ�ضافة �إىل �أن احلا�سوب و�سيلة تفاعل بني التلميذ واملعرفة ،ت�ساعده
يف اكت�ساب املعرفة اجلديدة من خالل االت�صال املبا�رش .كما �أظهرت النتائج �أن الطلبة
�أ�صحاب م�ستوى التح�صيل الدرا�سي املتو�سط يف املجموعة التجريبية هم الأكرث
ا�ستفادة من ا�ستخدام الربنامج التعليمي التعلمي املحو�سب ،و�أف�ضل من نظائرهم يف
املجموعة ال�ضابطة ،وبخ�صو�ص هذه النتيجة �أ�شار الباحثان �إىل �أن ال�سبب يعود �إىل
�أن الن�شاطات الواردة يف الربجمية كانت موجهة ب�شكل كبري للتالميذ ذوي امل�ستوى
املتو�سط يف التح�صيل؛ لذا فقد كان �أثر الربجمية التعليمية وا�ضح ًا لدى تلك الفئة.
وقد �أو�صى الباحثان بتطوير برجميات تعليمية حمو�سبة يف مو�ضوعات �أخرى
يف الريا�ضيات ،ويف املواد الدرا�سية الأخرى .كذلك �أجريت درا�سات مماثلة لهذه
الدرا�سة على عينات من م�ستويات تعليمية �أخرى ،وجمتمعات درا�سية �أخرى.
وهدفت درا�سة حممد (� )2005إىل ت�صميم موقع تعليمي �إثرائي على الإنرتنت
ودرا�سة �أثره على زيادة حت�صيل تالميذ ال�صف الأول الإعدادي لبع�ض املفاهيم
العلمية املت�ضمنة يف وحدة (البيئة ومواردها) ملقرر العلوم ،حيث ا�ستخدم الباحث
املنهج التجريبي ،واختار عينة الدرا�سة (عينة مقيدة) من التالميذ الفائقني يف
ال�صف الأول الإعدادي مبدر�ستي الإعدادية احلديثة بنات ،وامللك ال�صالح الإعدادية
بنني ب�إدارة �رشق املن�صورة التعليمية بجمهورية م�رص ،حيث ُق�سمت العينة �إىل
جمموعتني :جمموعة جتريبية قوامها ( )60تلميذاً وتلميذة منا�صفة من املدر�ستني
املذكورتني ،وقد در�ست املادة التعليمية املحددة با�ستخدام املوقع التعليمي الإثرائي
امل�صمم واملن�شور على موقع يف �شبكة الإنرتنت ،واملجموعة الثانية هي جمموعة
�ضابطة قوامها ( )60تلميذاً وتلميذة منا�صفة من املدر�ستني املذكورتني ،ودر�ست
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املادة التعليمية املحددة بالطريقة املعتادة ،وبدون اطالعهم على املوقع التعليمي
الإثرائي يف �شبكة االنرتنت ،كما �أع َّد الباحث اختباراً حت�صيلي ًا للمادة التعليمية ،بني
على �أ�سا�س امل�ستويات املعرفية (فهم ،وتطبيق ،وحتليل ،وتركيب) ،وحتقق من �صدقه
وح�ساب زمنه املنا�سب ومعامل ال�سهولة وال�صعوبة والثبات بتطبيقه على عينة
وطبق هذا االختبار التح�صيلي قبلي ًا على جمموعتي الدرا�سة؛ للتحقق
ا�ستطالعيةِّ ،
من تكاف�ؤ املجموعتني وجتان�سهما ،وبعد �إنهاء تطبيق معاجلة التجربة� ،أعيد تطبيق
وحللت خمرجاته وعوجلت �إح�صائياً ،لت�شري النتائج �إىل
االختبار التح�صيلي بعدياًُ ،
فعالية املوقع التعليمي الإثرائي يف زيادة حت�صيل عينة الدرا�سة التجريبية ،حيث
بينت النتائج �أن متو�سطات درجات تالميذ املجموعة التجريبية الذين ا�ستخدموا
املوقع التعليمي الإثرائي يف �شبكة االنرتنت كانت �أعلى من متو�سطات درجات تالميذ
املجموعة ال�ضابطة التي مل ت�ستخدم ذلك املوقع التعليمي.
وقد �أو�صت الدرا�سة باالهتمام بتوظيف الإنرتنت يف جمال العملية التعليمية،
و�رضورة تنوع الأن�شطة التعليمية الإثرائية فيها.
وهدفت درا�سة كل من التمار و�سليمان (� )2005إىل رفع م�ستوى التح�صيل
الأكادميي يف الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف ال�سابع بتدعيم �أ�ساليب تدري�سها عن
طريق احلا�سوب؛ من خالل بناء برنامج تعليمي وجتريبه ،حيث ُح ِّمل على الأ�سطوانات
تكون من خم�سة �أن�شطة لتنمية حت�صيل بع�ض مفاهيم معادالت
املدجمة ( ،)CDوقد ّ
الدرجة الأوىل لدى عينة من تالميذ ال�صف ال�سابع املتو�سط بدولة الكويت ،كما تكونت
عينة الدرا�سة من ( )124طالب ًا من طلبة مدر�سة عبد العزيز ح�سني؛ حيث مثلت العينة
�أربعة �صفوف درا�سية هي جمموع �صفوف ال�سابع املتو�سط باملدر�سة ،و ُق�سمت العينة
�إىل جمموعتني �إحداهما جتريبية وعددها ( )62طالباً ،والأخرى �ضابطة وعددها
( )62طالباً ،ومت الت�أكد من تكاف�ؤ املجموعتني من خالل االختبار القبلي لفح�ص
امل�ستوى العام للتح�صيل يف الريا�ضيات ،وبعد بناء الربنامج احلا�سوبي التعليمي
وتطبيق ا�ستخدامه على املجموعة التجريبية� ،أجري االختبار التح�صيلي البعدي،
وتو�صلت الدرا�سة �إىل عدد من النتائج �أهمها :وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف حت�صيل بع�ض مفاهيم معادالت الدرجة الأوىل
ول�صالح املجموعة التجريبية.
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وقد خرجت الدرا�سة مبجموعة من التو�صيات منها� :إعداد برامج تعليمية حا�سوبية
يف جميع فروق الريا�ضيات للمراحل التعليمية كافة ،والرتكيز على توظيف الربامج
احلا�سوبية التعليمية يف عالج �صعوبات تعلم الريا�ضيات.
و�أجرى الزير ( )2005درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام احلا�سوب على
حت�صيل طلبة املرحلة الأ�سا�سية والثانوية يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة نظر
املعلمني واملعلمات للعام الدرا�سي ( ،)2005/2004حيث بلغت عينة الدرا�سة ()75
معلم ًا ومعلمة .وا�ستخدم الباحث ا�ستبانة مكونة من ( )26فقرة �أدا ًة للدرا�سة بعد الت�أكد
من مدى �صدقها وثباتها ،وقد �أظهرت الدرا�سة وجود �أثر لتعليم احلا�سوب على حت�صيل
الطلبة يف املرحلتني الأ�سا�سية والثانوية ،كما ك�شفت الدرا�سة عن وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية لأثر ا�ستخدام احلا�سوب على حت�صيل طلبة املرحلة الأ�سا�سية والثانوية
يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات تعزى ملتغري اجلن�س
ول�صالح الإناث �أي املعلمات ،كذلك هناك فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري
املبحث الذي يعلمه ،ول�صالح مبحث احلا�سوب.
ويف �ضوء نتائج الدرا�سة� ،أو�صى الباحث ب�إجراء املزيد من الدرا�سات حول �أثر
ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم ،كما �أو�صى بعقد الدورات وور�شات العمل من �ش�أنها
رفع كفاءة املعلمني يف مهارات ا�ستخدام احلا�سوب ك�أداة تعليمية ،وتفعيل دور
احلا�سوب يف العملية التعليمية و�إنتاج الو�سائل التعليمية املحو�سبة.
وجاءت درا�سة �أحمد ( )2005لتبحث يف �أثر ا�ستخدام احلا�سوب يف جمال
التعليم والتعلم -ك�أحد �أهم طرائق التدري�س امل�ستخدمة ملراعاة الفروق الفردية بني
املتعلمني -على حت�سني التح�صيل العلمي لدى الطلبة ،حيث هدفت درا�سته �إىل معرفة
�أثر ا�ستخدام برجمية تعليمية حمو�سبة يف حت�صيل الطلبة اجلامعيني ملفاهيم اجلداول
�صمم الباحث برجمية
واال�ستعالمات يف قواعد املعلومات ،ولتحقيق هذا الهدف َّ
تعليمية حمو�سبة ،طبقت على عينة مكونة من ( )40طالب ًا وطالبة من طلبة ق�سم
تكنولوجيا التعليم بكلية الرتبية بجامعة البحرين ،وزعت �إىل جمموعتني متكافئتني
ومت�ساويتني بالعدد؛ جمموعة �ضابطة در�ست املادة العلمية بالطريقة التقليدية،
وجمموعة جتريبية در�ست املادة ذاتها با�ستخدام الربجمية التعليمية املحو�سبة
ب�أ�سلوب فردي على جهاز احلا�سوب مع تواجد مدر�س املقرر ملدة �أربعة �أ�سابيع،
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وبواقع ثالث ح�ص�ص يف الأ�سبوع الواحد ،ويف حال �أي ا�ستف�سار ميكن للطالب طرح
اال�ستف�سار على مدر�س املادة مبا�رشة ،و�أعطيت الفرتة الزمنية نف�سها للمجموعة
ال�ضابطة ،وقد ا�ستخدم الباحث اختباراً حت�صيلي ًا لقيا�س �أثر حت�صيل الطالب ملفاهيم
اجلداول واال�ستعالمات من �إعداد الباحث ومدر�س املقرر ،ا�شتقت فقراته من الأهداف
واملحتوى التعليمي ملقرر قواعد املعلومات ،وبعد الت�أكد من ثباته و�صدقه ،طبق
االختبار قبل البدء ب�إجراء الدرا�سة للت�أكد من تكاف�ؤ املجموعتني ،كما طبق بعد
انتهائه لقيا�س الفروق يف التح�صيل بني املجموعتني .و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف التح�صيل ملفهوم اال�ستعالم ل�صالح الطلبة الذين در�سوا
با�ستخدام الربجمية املحو�سبة ،يف حني �أظهرت تلك النتائج عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف تعلم مفاهيم اجلداول،
وقد �أ�شار الباحث �إىل �أن هذه النتيجة املتعلقة بتعلم مفاهيم اجلداول غري متوقعة،
ويرى �أن هذا ي�ستدعي تكرار مثل هذه التجربة يف درا�سات قادمة ،وتف�سريها –من
وجهة نظره� -أن مفاهيم اجلداول تتطلَّب عمليات ح�سابية ومنطقية ب�سيطة ولي�ست
يف امل�ستوى العايل ،وي�ستطيع الطالب فهمها بدون �صعوبة ،مما �أدى �إىل عدم وجود
فروق بني املجموعة التجريبية وال�ضابطة يف تعلم هذه املفاهيم.
وقد �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة ت�صميم برجميات تعليمية متنوعة ،ومل�ستويات
درا�سية خمتلفة.
وهدفت درا�سة العبي�س ( )2006التعرف على مدى فعالية برنامج حا�سوب متعدد
الو�سائط يف �إك�ساب �أطفال الريا�ض من عمر (� )6-5سنوات بع�ض مفاهيم الإدراك
املكاين لأطفال الريا�ض يف اجلمهورية اليمنية ،فقد �أعدت الباحثة برناجم ًا متعدد
الو�سائط ملفاهيم الإدراك املكاين التي يحتويها منهاج ريا�ض الأطفال با�ستخدام
احلا�سوب ،ومت التحقق من �صدق هذا الربنامج من خالل حتكيمه وجتريبه على عينة
ا�ستطالعية ،كذلك �أعدت الباحثة اختباراً للمواقف الأدائية ملفاهيم الإدراك املكاين،
وحتققت من �صدقه بتحكيم اخلرباء له يف املجال ،كما حتققت من ثباته بتجريبه
على عينة ا�ستطالعية من �أجل ح�ساب معامالت ال�سهولة وال�صعوبة والتمييز والثبات
وال�صدق والزمن املنا�سب للتطبيق ،وعلى ذلك طُ ِّبق هذا االختبار قبلي ًا وبعدي ًا من
تطبيق معاجلة التجربة؛ وهي ا�ستخدام �أفراد املجموعة التجريبية لربنامج احلا�سوب
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متعدد الو�سائط التي اختريت ع�شوائي ًا وعددها ( )20طف ًال وطفلة ،فيما در�س �أفراد
املجموعة ال�ضابطة وعددها ( )20طف ًال وطفلة املفاهيم نف�سها بالطريقة املعتادة
مع مربيتهم ،وبعد االنتهاء من تنفيذ التجربة ب�أدوات قيا�سها ومعاجلتها ،وحتليل
خمرجاتها� ،أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن برنامج احلا�سوب الذي ا�ستخدم يف تدريب
الأطفال كان له �أثر فعال يف �إك�سابهم مفاهيم الإدراك املكاين ،بدليل تفوق �أطفال
املجموعة التجريبية التي تعر�ضت للربنامج على �أقرانهم يف املجموعة ال�ضابطة التي
در�ست تلك املفاهيم بالطريقة املعتادة ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة �إىل �أثر ا�ستخدام
الو�سائط املتعددة يف احلا�سوب (�صوت ،و�صورة ،وحركة) ،التي كانت مبثابة عوامل
جذب وت�شويق للأطفال ،مما �أدت �إىل حتفيزهم للتعلم ،كذلك ا�ستخدام التعزيز والتغذية
الراجعة وحماكاة الواقع يف برنامج احلا�سوب �أ�سهم يف زيادة فعاليته مع الأطفال
عينة الدرا�سة.
وقد �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة �إعداد الربامج التعليمية املنا�سبة ،وا�ستخدامها يف
مرحلة ما قبل املدر�سة ملا لها من �أثر يف تعلم الأطفال يف املدر�سة �أو ب�شكل ذاتي
خارج املدر�سة.
كما هدفت درا�سة العبادلة (� )2006إىل معرفة فاعلية ا�ستخدام احلا�سوب يف
تدري�س الهند�سة الفراغية لطالب ال�صف الثاين الثانوي العلمي ،حيث اختريت عينة
من الطالب مكونة من ( )112طالب ًا ُو ِّزعوا على جمموعتني �إحداهما جتريبية قوامها
( )55طالباً ،والأخرى �ضابطة قوامها ( )57طالباً ،وبعد الت�أكد من تكاف�ؤ املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة من حيث العمر الزمني والتح�صيل ال�سابق قام الباحث بتطبيق
الدرا�سة ،حيث در�ست املجموعة التجريبية وحدة الهند�سة الفراغية ب�أ�سلوب التدري�س
اخل�صو�صي با�ستخدام احلا�سوب ،بينما در�ست املجموعة ال�ضابطة الوحدة نف�سها
بالطريقة التقليدية ،وبعد �إجراء اختبارات التح�صيل تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل وجود
فاعلية ال�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س الهند�سة الفراغية لطالب ال�صف الثاين الثانوي
العلمي ب�أ�سلوب (التدري�س اخل�صو�صي) ،حيث تفوقت املجموعة التجريبية التي در�ست
با�ستخدام �أ�سلوب التدري�س اخل�صو�صي باحلا�سوب على املجموعة ال�ضابطة التي
در�ست بالطريقة التقليدية.
وقد �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة �إن�شاء مراكز لتكنولوجيا التعليم مهمتها الأ�سا�سية
ت�صميم الربامج التعليمية وتطبيقها وتقوميها وتطويرها للو�صول بها �إىل ا�سرتاتيجية
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التعلم املتقن بفاعلية عالية ،وربطها باملدار�س لال�ستفادة منها ،كما �أو�صت الدرا�سة
بالعمل على �إن�شاء بنوك الأ�سئلة با�ستخدام برجميات احلا�سوب التعليمية ،والعمل
على التنوع يف ا�ستخدام �أ�ساليب احلا�سوب التعليمية املختلفة كالتدري�س اخل�صو�صي،
والتدريب واملمار�سة ،والتغذية الراجعة ب�أنواعها املختلفة ،والألعاب التعليمية.
وهدفت درا�سة ح�سن (� )2006إىل اختبار فاعلية برنامج حا�سوبي يف تنمية
مهارات قراءة اخلريطة لدى تالميذ ال�صف ال�ساد�س االبتدائي مبملكة البحرين ،حيث
قام الباحث بعمل قائمة مهارات لقراءة اخلريطة لتالميذ ال�صف ال�ساد�س االبتدائي
لت�ضمينها بالربنامج احلا�سوبي ،وبعد الت�أكد من منا�سبتها و�شموليتهاُ ،بني الربنامج
احلا�سوبي ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج �شبه التجريبي؛ حيث تكونت عينة الدرا�سة
من �صف واحد �ضم ( )31تلميذاً اختريوا بالطريقة الع�شوائية من �صفوف ال�ساد�س
االبتدائي مبدر�سة الإمام الطربي االبتدائية للبنني مبملكة البحرين .وقد طبق الباحث
اختباراً قبلي ًا على جمموعة الدرا�سة ،ثم ُد ِّر�ست من خالل الربنامج احلا�سوبي املقرتح
بواقع �ست ( )6ح�ص�ص درا�سية ل�سبع مهارات ،وبعد االنتهاء من التدري�س ،تقدمت
وحلِّلت ،وتو�صلت نتائج
وجمعت البيانات ُ
املجموعة لالختبار التح�صيلي نف�سهُ ،
االختبار �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات التالميذ يف
التطبيقني القبلي والبعدي الختبار مهارات قراءة اخلريطة ول�صالح التطبيق البعدي،
كما بينت النتائج فاعلية الربنامج يف تنمية مهارات قراءة اخلريطة لدى جمموعة
الدرا�سة؛ مبعنى �أن الربنامج احلا�سوبي يت�صف بالفاعلية يف حتقيق �أهدافه.
وهدفت درا�سة زين الدين (� )2006إىل تق�صي �أثر جتربة التعليم الإلكرتوين يف
املدار�س الإعدادية امل�رصية على التح�صيل الدرا�سي للطالب واجتاهاتهم نحوها ،وقد
اقت�رصت عينة الدرا�سة على الطالب الراغبني بامل�شاركة فيها وعددهم ( )112طالب ًا �أي
بالطريقة الق�صدية ،حيث طُ ِّبقت الدرا�سة على مادة الريا�ضيات لل�صف الثالث الإعدادي
بثالث مدار�س مبحافظة بور �سعيد ،يف العام الدرا�سي (2006/2005م) ،وقد ا�ستخدم
الباحث املنهج الو�صفي واملنهج التجريبي يف درا�سته ،حيث ا�ستخدم �أداتني لتطبيق
الدار�سة :االختبار التح�صيلي ،وا�ستبانة مقيا�س االجتاه نحو التعليم الإلكرتوين ،وقد
تو�صلت الدرا�سة بعد تطبيقها �إىل �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني درجات
طالب املجموعات التجريبية وال�ضابطة يف حت�صيلهم ملادة الريا�ضيات ،بالرغم من
وجود فروق بني متو�سطات الدرجات ل�صالح املجموعات التجريبية ،ويعزو الباحث
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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هذه النتيجة �إىل ق�رص مدة التجربة .كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات املجموعات التجريبية وال�ضابطة يف االجتاه
نحو منط التعليم الإلكرتوين ،ول�صالح املجموعات التجريبية.
وقد خرجت الدرا�سة بعدد من التو�صيات من بينها :العمل على و�ضع املناهج
املحو�سبة على الأقرا�ص املدجمة ( ،)CDوتوزيعها على الطالب مع الكتاب املقرر
كمرحلة متهيدية قبل تعميم نظام التعليم الإلكرتوين.
وبناء على درا�سة ا�ستطالعية تتبعية على مدار خم�س دفعات لك�شوف كنرتول
ً
الفرقة الثانية ق�سم �إعداد معلم حا�سب يف مقرر الربجمة لطالب كلية الرتبية النوعية
بجامعة املن�صورةَ ،ح ّ�س َب الباحث حممد ( )2007متو�سط امل�ستوى التح�صيلي العام،
متدن وي�صعب قبوله ،مما ا�ستدعى الباحث �إىل �إجراء درا�سته التي
وتبني �أن امل�ستوى ٍ
هدفت �إىل ت�صميم برنامج قائم على ا�سرتاتيجية التدري�س اخل�صو�صي باحلا�سوب،
وتطويره لتنمية مهارات حل امل�شكالت الربجمية يف مقرر الربجمة ،ودرا�سة �أثر هذا
الربنامج املحو�سب على تنمية مهارات حل امل�شكالت الربجمية لدى طالب كلية
الرتبية النوعية باملن�صورة ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي يف درا�سته ،فبعد
�أن ح َّدد «مهارات حل امل�شكالت الربجمية» ،قام يف �ضوئها ببناء الربنامج التعليمي
وت�صميمه و�إنتاجه ،وتعديله طبق ًا لآراء املحكمني له ،كما قام الباحث ببناء �أدوات
البحث التي �شملت االختبار التح�صيلي وبطاقات املالحظة ،وقد ت�أكد من �صدق
تلك الأدوات وثباتها ،وللخروج بالربنامج ب�صورته النهائية� ،أجرى الباحث جتربة
وبناء على نتائجها عمل التعديالت الالزمة للربنامج متهيداً لإجراء
ا�ستطالعية له،
ً
التجربة الأ�سا�سية� ،أما عينة الدرا�سة فقد تكونت من ( )50طالب ًا وطالبة اختريت
ع�شوائياً ،وق�سمت وبالت�ساوي �إىل جمموعتني :جتريبية و�ضابطة ،وقد طُ ِّبقت �أدوات
البحث تطبيق ًا قبلي ًا على املجموعتني التجريبية وال�ضابطة للت�أكد من تكاف�ؤهما،
وبعدها طُ ِّبقت املعاجلة التجريبية على املجموعة التجريبية وذلك وفق الت�صميم
التجريبي املمثل با�ستخدام الربنامج التعليمي املحو�سب ،فيما اتبعت املجموعة
ال�ضابطة الطريقة املعتادة يف التدري�س .وبعد انهاء تطبيق املعاجلة التجريبية ،طبقت
�أدوات البحث تطبيق ًا بعدي ًا على املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،وقد تو�صلت
نتائج البحث �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات طالب
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف االختبار التح�صيلي البعدي والقيا�س البعدي
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لبطاقات املالحظة ،ول�صالح املجموعة التجريبية ،ويرجع الباحث هذه النتيجة �إىل
الأثر الأ�سا�سي لربنامج التدري�س اخل�صو�صي باحلا�سوب الذي ا�ستخدمته املجموعة
التجريبية ،فقد بينت النتائج �أي�ض ًا �أن برنامج التدري�س اخل�صو�صي باحلا�سوب حقق
م�ستوى متكن ( )%80يف االختبار التح�صيلي البعدي ،وكذلك يف اجلانب املهاري
يف بطاقات املالحظة ،كما يرجع الباحث هذه النتائج �إىل �أن التدري�س اخل�صو�صي
باحلا�سوب يوفر االرتقاء التدريجي للتعلم ،كما يوفر فر�ص اختيار الن�شاط �أو املادة
التعليمية ،ويوظف الو�سائط املتعددة يف عملية التعلم ،وي�سمح بتكرار ممار�سة �أداء
املهارة للو�صول �إىل التمكن ،كذلك يوفر التغذية الراجعة ،ويحقق تعلم ًا ن�شط ًا فعاالً.
وقد �أو�صت الدرا�سة بوجوب توافر الربامج التعليمية القائمة على توظيف
ا�سرتاتيجية التدري�س اخل�صو�صي باحلا�سوب نظراً لت�أثريها الإيجابي على التح�صيل.
و�سعت درا�سة عبد الغني ( )2007للبحث يف م�شكلة تدين م�ستوى الطلبة املعلمني
يف مهارات ا�ستخدام �أجهزة تكنولوجيا التعلم بكلية الرتبية بجامعة �صنعاء ،وعالج
هذا الق�صور وتالفيه والعمل على رفع م�ستوى الأداء املهاري له�ؤالء الطلبة ،وتنمية
اجتاهاتهم نحو ا�ستخدام تلك الأجهزة يف التعليم من خالل انتاج برنامج حا�سوبي
متعدد الو�سائط لتدريب الطلبة املعلمني مهارات ا�ستخدام �أجهزة تكنولوجيا التعليم.
وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي يف حتديد مهارات ا�ستخدام �أجهزة تكنولوجيا
التعليم ،كما ا�ستخدم املنهج �شبه التجريبي ملعرفة فعالية ا�ستخدام الربنامج
احلا�سوبي على التغريات التابعة ،واملقارنة بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة،
فقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )40طالب ًا من طلبة امل�ستوى الرابع بكلية الرتبية
جامعة �صنعاء ،وقد اختريوا ع�شوائي ًا من الأق�سام العلمية والأدبية ،ثم و ِّزعوا بطريقة
ع�شوائية وبالت�ساوي �إىل جمموعة جتريبية در�ست با�ستخدام الربنامج احلا�سوبي
متعدد الو�سائط ،و�أخرى �ضابطة در�ست بالطريقة التقليدية املعتادة .وبعد �إعداد
�أدوات البحث وحتكيمها واملتمثلة باالختبارات القبلية والبعدية وبطاقات املالحظة
للأداء املهاري ،وتطبيق �إجراءات الدرا�سة وا�ستخدام املجموعة التجريبية للربنامج
احلا�سوبي ،وكذلك تطبيق �أدوات البحث قبلي ًا وبعدياً ،تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن درجات
حت�صيل طلبة املجموعة التجريبية الذين ا�ستخدموا الربنامج احلا�سوبي متعدد
الو�سائط �أف�ضل بداللة �إح�صائية من طالب املجموعة ال�ضابطة التي در�ست بالطريقة
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التقليدية املعتادة ،كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن اجتاهات الطلبة يف املجموعة
التجريبية نحو تكنولوجيا التعليم كانت �أعلى بداللة �إح�صائية من طلبة املجموعة
ال�ضابطة.
وقد �أو�صت الدرا�سة باالهتمام ب�رضورة ت�صميم و�إنتاج برامج حا�سوب تعليمية
وفق املوا�صفات والأ�س�س العلمية والفنية والرتبوية،على �أن تكون تلك الربامج
احلا�سوبية متعددة الو�سائط ،وقائمة على ا�ستخدام متكامل لأمناط برامج احلا�سوب
التعليمية (التدري�س اخل�صو�ص ،واملران والتدريب ،واملحاكاة ،والألعاب التعليمية .)...
وهدفت درا�سة لبيب (� )2007إىل اقرتاح ا�سرتاتيجية �إلكرتونية للتعلم الت�شاركي
يف مقرر (م�شكالت ت�شغيل احلا�سب) ،ودرا�سة فعاليتها يف التح�صيل املعريف والأداء
املهاري لدار�سي الدبلوم العامة يف الرتبية �شعبة حا�سوب تعليمي مبعهد الدرا�سات
الرتبوية يف جامعة القاهرة ،كذلك درا�سة �أثر هذه اال�سرتاتيجية الإلكرتونية على
اجتاهات ه�ؤالء الدار�سني نحوها .وقد ا�ستخدمت الباحثة يف هذه الدرا�سة املنهج
الو�صفي لتحليل الو�ضع القائم يف جمتمع الدرا�سة ،وحتليل املحتوى ال�ستخراج
مو�ضوعات التعليم باملادة الدرا�سية املقررة ،و�إن�شاء موقع تعليمي �إلكرتوين
ت�شاركي وتطويره لتلك املادة الدرا�سية ،كما ا�ستخدمت املنهج التجريبي لتطبيق
الدرا�سة؛ حيث �أخذت عينة قوامها ( )77دار�س ًا ُق�سموا �إىل جمموعتني :املجموعة
ال�ضابطة وتخت�ص با�ستخدام الطريقة التقليدية يف التدري�س والتعلم ،واملجموعة
التجريبية تخت�ص با�ستخدام اال�سرتاتيجة الإلكرتونية للتعلم الت�شاركي ،وبعد
�إعداد �أدوات البحث وحتكيمها وتطبيق �إجراءات الدرا�سة تو�صلت نتائج البحث
�إىل �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف التطبيق البعدي لالختبار التح�صيلي
املعريف والأداء املهاري واالجتاه نحو اال�سرتاتيجية الإلكرتونية املقرتحة يف
مادة م�شكالت ت�شغيل احلا�سب للدار�سني بالدبلوم العامة �شعبة حا�سوب تعليمي
مقارنة باالختبار القبلي ،ل�صالح التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية .كما توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية يف التطبيق البعدي لالختبار التح�صيلي للمجموعة
التجريبية مقارنة بالتطبيق البعدي للمجموعة ال�ضابطة ول�صالح التطبيق البعدي
للمجموعة التجريبية .كذلك بينت نتائج الدرا�سة وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات
داللة �إح�صائية بني نتائج االختبار التح�صيلي للمجموعة التجريبية واالجتاه نحو
اال�سرتاتيجية الإلكرتونية التي ا�ستخدمت.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

104

جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

وقد خرجت الدرا�سة مبجموعة من التو�صيات منها :الت�صميم اجليد لربامج
الو�سائط املتعددة يف التعلم الإلكرتوين لال�ستخدام الأف�ضل يف التعلم ،وتو�ضيح
�أهمية التعلم الإلكرتوين للم�ؤ�س�سات التعليمية ،وحث تلك امل�ؤ�س�سات الرتبوية
على تطبيق التعلم الإلكرتوين لت�ضم حتت مظلتها املواد الدرا�سية املختلفة لنظام
�إلكرتوين تعلمي متكامل.
وهدفت درا�سة كمال الدين (� )2007إىل ت�صميم برنامج على الويب لتنمية مهارات
تكنولوجيا املعلومات التعليمية لدى طالب تكنولوجيا التعليم بكلية الرتبية النوعية
بجامعة الفيوم ،ودرا�سة مدى فعالية هذا الربنامج الإلكرتوين على تنمية املهارات
والتح�صيل ،وا�ستخدمت الباحثة املنهج التجريبي يف ت�صميم اختبار حت�صيلي (قبلي/
بعدي) لقيا�س اجلانب املعريف للمهارات ،كما �صممت بطاقة مالحظة لقيا�س اجلانب
الأدائي فيها ،وقد حتققت الباحثة من �صدق �أداتي القيا�س بعر�ضها على عدد من
املحكمني ،كذلك حتققت الباحثة من ثبات االختبار بتجربتة على عينة ا�ستطالعية
�صممت الباحثة
وح�ساب معادلة قيا�س معامل االت�ساق الداخلي (كرونباخ �ألفا) ،كما َّ
الربنامج التعليمي وحملَّته على ال�شبكة ب�صورته النهائية ،وقد اختريت عينة البحث
بطريقة ع�شوائية من طالب الفرقة الرابعة ق�سم تكنولوجيا التعليم بكلية الرتبية
النوعية بجامعة الفيوم ،و ُق�سمت العينة �إىل جمموعتني :الأوىل وهي جمموعة �ضابطة
تكونت من ( )25طالباًُ ،نفذت مهارات تكنولوجيا املعلومات معها من خالل معامل
الكلية املتوافرة بالطريقة املعتادة ملدة �أ�سبوعني وبواقع �ساعتني يومياً ،والثانية
هي املجموعة التجريبية وتكونت من ( )25طالب ًا ا�ستخدموا الربنامج املعد واملحمل
على الويب بحيث قامت الباحثة باالجتماع معهم يف بداية التطبيق ل�رشح بع�ض
التوجيهات والإر�شادات ،وتوزيع كلمة املرور وا�سم امل�ستخدم عليهم ،وطلبت منهم
طبقت الباحثة �أدوات قيا�س
التدرب على الربنامج ملدة �أ�سبوعني ب�شكل ذاتي ،وقد َّ
الدرا�سة قبلي ًا من �أجل التحقق من تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة ،وبعدي ًا من �أجل حتديد
فعالية الربنامج على املجموعة التجريبية ،وبعد انتهاء التجربة ومعاجلة خمرجاتها
�إح�صائياً ،تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات املجموعة
التجريبية واملجموعة ال�ضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التح�صيلي ونتائج
بطاقات املالحظة للمهارات ول�صالح طالب املجموعة التجريبية ،وعلى ذلك �أكدت
نتائج الدرا�سة �أثر الربنامج املعد على الويب وب�صورة قوية على حت�سني م�ستوى
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

105

تطوير احلقائب التعليمية التعلمية
من التقليدية إىل اإللكرتونية

حت�صيل الطالب وتنمية مهارات تكنولوجيا املعلومات ومهارات التعلم الذاتي لديهم،
وتعزو الباحثة هذا الأثر �إىل جمموعة من العوامل� ،أهمها� :إمكانية مراعاة الربنامج
للفروق الفردية بني املتعلمني ،ومن خالل حتقيق �أ�سلوب التعلم الفردي ،وتوفري فر�ص
كافية للتدريب ،كذلك ما حققه الربنامج من زيادة يف الدافعية والت�شويق وجذب
انتباه املتعلم ،وتوفري بيئات وخربات تعليمية ،وعرو�ض �سمعية وب�رصية من ال�صعب
توافرها يف الكتاب اجلامعي.
وبحثت درا�سة جرب ( )2007يف �أثر ا�ستخدام احلا�سوب على حت�صيل طلبة ال�صف
ال�سابع الأ�سا�سي يف الريا�ضيات ،مقارنة بالطريقة التقليدية ،ومعرفة اجتاهات
معلميهم نحو ا�ستخدامه كو�سيلة تعليمية .وقد بلغ حجم عينة الدرا�سة ( )94طالب ًا
وطالبة من طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف مدر�ستي ذكور وبنات كفل حار�س
الثانويتني التابعتني ملديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة �سلفيت يف فل�سطني للعام
الدرا�سي ( ،)2007/2006وقد اختريا ق�صدي ًا لتطبيق الدرا�سة التجريبية ،وبلغ عدد
املعلمني ( )37معلم ًا ومعلمة من معلمي الريا�ضيات لل�صف املذكور يف املحافظة
لدرا�سة اجتاهاتهم نحو ا�ستخدام احلا�سوب كو�سيلة تعليمية ،وقد ُق�سم الطلبة �إىل
جمموعتني :جتريبية در�ست با�ستخدام احلا�سوب وبلغ عدد �أفرادها ( )47طالب ًا
وطالبة مق�سمة ل�شعبتي ذكور وعددهم ( )24طالباً ،و�إناث وعددهن ( )23طالبة،
و�أخرى �ضابطة در�ست بالطريقة التقليدية موزعة يف �شعبتي ذكور و�إناث وعدد �أفراد
كل منهما م�شابه ملثيله يف املجموعة التجريبية.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أنه توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات حت�صيل
طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف الريا�ضيات تعزى لطريقة التدري�س ول�صالح طريقة
التدري�س باحلا�سوب ،ومل تك�شف الدرا�سة عن وجود فروق دالة �إح�صائي ًا تعزى للجن�س.
كما تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن اجتاهات معلمي الريا�ضيات لل�صف ال�سابع الأ�سا�سي
�إيجابية نحو ا�ستخدام احلا�سوب كو�سيلة تعليمية يف تدري�س الريا�ضيات.
وجاءت درا�سة الع�شريي ( )2007لتقدم �أ�سلوب ًا جديداً يف تدري�س وحدة (البيئات
املناخية) من منهج االجتماعيات للمرحلة االبتدائية مبملكة البحرين من خالل برنامج
حا�سوبي مقرتح يعتمد على تقريب الظواهر املناخية املت�ضمنة بالبيئة للتالميذ
با�ستخدام عنا�رص الو�سائط املتعددة من مقاطع الفيديو وال�صوت وال�صور املمزوجة
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بالت�أثريات احلركية وال�صوتية ،ملا وجده الباحث –من خالل درا�سة ا�ستطالعية -من
�صعوبات تدري�س منهج املواد االجتماعية لل�صف ال�ساد�س االبتدائي ،وباخل�صو�ص
وحدة (البيئات املناخية) ،و�أن تلك ال�صعوبات يف التدري�س تزداد حني يكون امل�ضمون
املقدم للتلميذ بعيداً عن واقعه وبيئته ،وعلى ذلك هدفت هذه الدرا�سة �إىل ت�صميم
برنامج حا�سوبي لتدري�س وحدة (البيئات املناخية) من منهج املواد االجتماعية
لل�صف ال�ساد�س االبتدائي با�ستخدام الو�سائط املتعددة ،وحتديد مدى فعاليته على
حتقيق الأهداف املعرفية والوجدانية ،فبعد �أن �أعد الباحث �أدوات �إجراءات الدرا�سة
والقيا�س املتمثلة بالربنامج احلا�سوبي واختبار التح�صيل ومقيا�س االجتاهات،
والتحقق من �صدق تلك الأدوات وثباتها ،وجتربتها جتربة ا�ستطالعية ،اختار بالتعاون
مع �إدارة مدر�سة ال�سناب�س االبتدائية للبنني العينة بالطريقة الع�شوائية ،التي تكونت
من ثالث �صفوف ومبجموع ( )94طالباً ،بحيث كان �أحد تلك ال�صفوف ميثل املجموعة
التجريبية التي ُد ِّر�ست با�ستخدام الربنامج احلا�سوبي متعدد الو�سائط ،وعددهم ()32
طالباً ،و�أما ال�صفان الآخران فيمثالن املجموعة ال�ضابطة ،حيث ُد ِّر�ست بالطريقة
االعتيادية ،وعددهم ( )62طالباً ،وقبل �إجراء جتربة البحث الأ�سا�سية ،طُ ِّبق االختبار
التح�صيلي القبلي على املجموعات ال�ضابطة والتجريبية الذي ك�شف عن تكاف�ؤهم؛
وعدم وجود فروق يف املعرفة املرتبطة بالوحدة الدرا�سية امل�ستهدفة يف البحث ،وبعد
�إجراء جتربة البحث الأ�سا�سية� ،أعيد تطبيق االختبار التح�صيلي ومقيا�س االجتاهات
وحلِّلت ،حيث �أ�شارت �إىل
ور�صدت النتائج ُ
على املجموعات التجريبية وال�ضابطةُ ،
تفوق تالميذ املجموعة التجريبية التي در�ست الوحدة امل�ستهدفة يف البحث با�ستخدام
الربنامج احلا�سوبي على املجموعة ال�ضابطة التي در�ست الوحدة نف�سها بالطريقة
�سواء يف حتقيق الأهداف املعرفية� ،أم يف اتقان الأهداف الوجدانية.
االعتيادية ً
وقد خرجت الدرا�سة جمموعة من التو�صيات ،كان منها :دعوة اجلهات امل�س�ؤولة
و�أ�صحاب القرار للتوجه لتفعيل الو�سائل الإلكرتونية القائمة على الو�سائط املتعددة
التفاعلية ،وتدعيم امل�ؤ�س�سات التعليمية ملناهجها بربامج التعلم الإلكرتوين ،التي
ت�سهم يف رفع حت�صيل الطالب ،وزيادة دوافعهم نحو التعلم.
وهدفت درا�سة حجازي ( )2008التعرف �إىل قيا�س فعالية التعلم الإلكرتوين
املمزوج على كل من التح�صيل واملهارات املعلوماتية لدى تالميذ ال�صف الرابع
االبتدائي مبدينة املن�صورة ،حيث �أُ ِّعدت وحدة درا�سية مقرتحة يف مادة العلوم (الإن�سان
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والكون) مبا يتما�شى مع توظيف التعلم الإلكرتوين املمزوج يف �صورة كتاب مدر�سي
�إلكرتوين ُج ِّهز على قر�ص مدمج ( )CDلتدر�س منه املجموعة التجريبية ،بينما در�ست
املجموعة ال�ضابطة الوحدة نف�سها بالطريقة التقليدية .وبعد تطبيق الدرا�سة تو�صلت
نتائجها �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات التالميذ يف
التطبيق البعدي لالختبار التح�صيلي ككل ،ول�صالح املجموعة التجريبية التي در�ست
الوحدة الدرا�سية با�ستخدام التعلم الإلكرتوين املمزوج.
وقد �أو�صت الدرا�سة باالهتمام بالتعلم الإلكرتوين يف التعليم العام ،وحماولة
�إيجاد ال�سبل املثلى التي ت�ساعد على مزجه بفاعلية مع ا�سرتاتيجيات التدري�س.
وهدفت درا�سة خليل (� )2008إىل التعرف �إىل فاعلية مقرر �إلكرتوين يف تكنولوجيا
التعليم يف �ضوء معايري جودة التعلم الإلكرتوين علي تنمية اجلوانب املعرفية والأدائية
لدى طالب الدبلوم املهني �شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية الرتبية جامعة املن�صورة،
حيث ا�ستخدم الباحث املنهجني الو�صفي والتجريبي ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من
( )40طالباً ،اختريوا وق�سموا ع�شوائيا ايل جمموعتني متكافئتني ؛جمموعة جتريبية
قامت بدرا�سة املقرر الإلكرتوين الذي �صممه الباحث يف �ضوء معايري ت�صميم املقررات
الإلكرتونية و�أ�س�سها ،وجمموعة �ضابطة قامت بدرا�سة املقرر ب�صورة تقليدية .وقد
تو�صلت نتائج البحث ايل �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوي داللة
( )α = 0.01بني متو�سطي رتب درجات طالب املجموعة التجريبية يف التطبيق
القبلي والبعدي لالختبار التح�صيلي ل�صالح التطبيق البعدي ،كما تو�صلت �إىل �أنه
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوي داللة ( )α = 0.01بني متو�سط رتب
درجات طالب املجموعة التجريبية ومتو�سط رتب درجات املجموعة ال�ضابطة يف
التطبيق البعدي لالختبار التح�صيلي ل�صالح املجموعة التجريبية التي قامت بدرا�سة
املقرر ب�صورته الإلكرتونية.
وقد خرجت الدرا�سة مبجموعة من التو�صيات منها مراعاة معايري جودة
التعليم الإلكرتوين التي تو�صل �إليها البحث لت�صميم املقررات الإلكرتونية.والإفادة
يف ت�صميم مزيد من املقررات الإلكرتونية ون�رشها يف �ضوء معايري جودة التعليم
الإلكرتوين ،وتفعيل دور املقررات الإلكرتونية وبيئات التعلم الإلكرتوين يف مرحلة
التعليم اجلامعي.
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كما هدفت درا�سة �شتات (� )2008إىل البحث يف واقع ا�ستخدام بيئة التعلم
االفرتا�ضية يف املدار�س الأردنية ،وبناء منوذج لتفعيله ودرا�سة فعالية ا�ستخدام
هذا النموذج يف تنمية مهارات التفكري العليا لدى طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
يف املدار�س الأردنية ،حيث اقت�رصت الدرا�سة على �إحدى مدار�س الإناث الثانوية
يف عمان ،وقد اختريت بالطريقة الق�صدية ،لأنها مزودة بالبنية التحتية الالزمة
للتطبيق ،وقد اختريت املجموعتان :التجريبية وال�ضابطة من طالبات ال�صف العا�رش
در�سن
الأ�سا�سي بالطريقة الع�شوائية ،فكانت املجموعة التجريبية ت�ضم ( )46طالبة ْ
بطريقة التعلم املدمج()Blended Learning؛ �أي با�ستخدام النموذج املبني على
مهارات التعلم الإلكرتوين �إ�ضافة �إىل الطريقة التقليدية� ،أما املجموعة ال�ضابطة التي
در�سن بالطريقة التقليدية للتعلم ال�صفي ،واقت�رص النموذج
�ضمت ( )46طالبة فقد ْ
على وحدة درا�سية من كل من مبحث العلوم احلياتية ،وعلوم الأر�ض والبيئة ،واللغة
العربية ،والريا�ضيات .وبعد �إجراء الدرا�سة وتطبيقها تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود
ق�صور يف ا�ستخدام بيئة التعلم االفرتا�ضي يف املدار�س الأردنية ،وبينت الدرا�سة �أن
�أكرث امل�شكالت التي تعوق ا�ستخدام هذه البيئة كانت تتمثل ببطء عمل هذه البيئة
وتوقف عمل ال�شبكة املفاجئ يف �أثناء اال�ستخدام� ،إ�ضافة للتكلفة العالية لها ،كما
�أظهرت الدرا�سة الأثر الإيجابي لهذا النموذج الإلكرتوين يف تطوير مهارات التحليل
والتقومي والرتكيب ،كما �أ�شارت الدرا�سة -ومن وجهة نظر الباحثة -يف تو�صياتها
�إىل �أنه لي�س من ال�رضورة حو�سبة الكتب املدر�سية كافة مبحتوياتها كافة من الألف
�إىل الياء ،و�إمنا الرتكيز على املفاهيم التي حتتاج �إىل تو�ضيح �أو حماكاة تعجز عنها
ورقة الكتاب �أو الو�سائل التقليدية ،كما تعتقد الباحثة ب�أن الأمر يختلف يف التعليم
اجلامعي؛ حيث حتتاج املناهج اجلامعية �إىل اال�ستفا�ضة واال�ستزادة والتو�سع يف
حو�سبة موادها التعليمية املقدمة لطالبها.
تعقيب على الدراسات السابقة يف التعلم اإللكرتوني وأثره على التحصيل الدراسي:

أوالً :يالحظ �أن الدرا�سات والأبحاث املتعلقة بالتعلم الإلكرتوين وا�ستخدامات
احلا�سوب بربجمياته التعليمية و�شبكاته الكثرية واملتنوعة على ال�صعيد العاملي
والعربي والفل�سطيني ،وهذا ي�ؤكد مدى االهتمام املتزايد والقناعة لدى الدول
وامل�ؤ�س�سات التعليمية والباحثني والرتبويني بالفوائد املرتتبة على توظيف هذه
التكنولوجيا احلديثة واملتجددة يف العملية التعليمية التعلمية.
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ثانياً� :أثبتت نتائج تلك الأبحاث والدرا�سات على �أن ال�ستخدام التعلم الإلكرتوين
با�ساليبه املختلفة الأثر الإيجابي على حت�سني التح�صيل الدرا�سي ،باختالف املوا�ضيع
الدرا�سية وامل�ستويات التعليمية:
فبالن�سبة لتنوع املوا�ضيع التي بحثت فيها �أثر التعلم الإلكرتوين على التح�صيل
الدرا�سي ،فقد جاءت درا�سة كل من جبيلي ( )1999و�رسحان والتالحمة ()2003
وعبد العال ( )2004واليو�سف ( )2004والدايل ( )2004ونوفل والعب�سي ()2005
والتمار و�سليمان ( )2005والعبادلة ( )2006وزين الدين ( )2006وجرب ()2007
يف مو�ضوع الريا�ضيات .وجاءت درا�سة كل من �شاجن ( )Change, 2002وحممد
( )2005وحجازي ( )2008يف مو�ضوع العلوم .وجاءت درا�سة كل من ال�رشهان
( )2000وهيدمو�س ( )2001يف مو�ضوع الفيزياء .وجاءت درا�سة كل من ح�سن
( )2006والع�شريي ( )2007يف مو�ضوع اجلغرافيا .ودرا�سة كل من كيكونني
ومونيتا ( )Kekkonen & Moneta, 2002وريفريا ( )Rivera, 2002و�سالمة
( )2003وامل�رصي ( )2005و�أحمد ( )2005وحممد ( )2007ولبيب ( )2007يف
موا�ضيع احلا�سوب .ودرا�سة الرويعي ( )2001يف بع�ض املهارات البحثية .ودرا�سة
كل بادي ( )2001و�شرب ( )2001يف مو�ضوع الكيمياء .ودرا�سة غزاوي ()2001
يف مو�ضوع الرتبية الدينية .ودرا�سة كل من طوالبة واجليزاوي ( )2003واجلندي
( )2003يف مو�ضوع الرتبية الفنية .ودرا�سة خدا�ش واحل�رضمي ( )2003يف مو�ضوع
مبادىء املحا�سبة .ودرا�سة عبد الرحمن (� )2004إنتاج الر�سوم التعليمية .ودرا�سة
عبد الوهاب ( )2004تنمية مهارات االت�صال .ودرا�سة العبي�س ( )2006يف مو�ضوع
االدراك املكاين .ودرا�سة كل من عبد الغني ( )2007وكمال الدين ( )2007وخليل
( )2008يف مو�ضوع تكنولوجيا التعليم .ودرا�سة �شتات ( )2008عاجلت موا�ضيع
عدة بحيث �شملت وحدة درا�سية من كل من مبحث العلوم احلياتية ،وعلوم الأر�ض
والبيئة ،واللغة العربية ،والريا�ضيات .وهذا ي�ؤكد فعالية التعلم الإلكرتوين ،و�أثره على
حت�سني التح�صيل الدرا�سي مبختلف املوا�ضيع التعليمية.
�أما بالن�سبة لتنوع امل�ستويات التعليمية التي بحثت فيها الدرا�سات بخ�صو�ص
�أثر التعلم الإلكرتوين على التح�صيل الدرا�سي ،فقد جاءت درا�سة كل من كيكونني
ومونيتا ( )Kekkonen & Moneta, 2002و�شاجن ( )Change, 2002وريفريا
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( )Rivera, 2002وعبد احلميد ( )2002و�سالمة ( )2003وخدا�ش واحل�رضمي
( )2003وعبد الرحمن ( )2004و�أحمد ( )2005وحممد ( )2007وعبد الغني ()2007
ولبيب ( )2007وكمال الدين ( )2007وخليل ( )2008على م�ستوى التعليم العايل.
فيما جاءت درا�سة كل من �رشهان ( )2000هيدمو�س ( )2001بادي (� )2001شرب
(� )2001رسحان والتالحمة ( )2003العبادلة (� )2006شتات ( )2008على م�ستوى
املرحلة التعليمية الثانوية .وجاءت درا�سة كل عبد العال ( )2004امل�رصي ()2005
حممد ( )2005التمار و�سليمان ( )2005زين الدين ( )2006جرب ( )2007على م�ستوى
املرحلة التعليمية الإعدادية .وجاءت درا�سة كل جبيلي ( )1999غزاوي ()2001
طوالبة واجليزاوي ( )2003اجلندي ( )2003اليو�سف ( )2004الدايل ( )2004نوفل
والعب�سي ( )2005ح�سن ( )2006الع�شريي ( )2007حجازي ( )2008على م�ستوى
املرحلة التعليمية الإبتدائية .وجاءت درا�سة عبد الوهاب ( )2004العبي�س ()2006
على م�ستوى ريا�ض الأطفال .وهذا ي�ؤكد فعالية التعلم الإلكرتوين و�أثره على حت�سني
التح�صيل الدرا�سي مبختلف م�ستويات املراحل الدرا�سية.
ثالثاً :الدرا�سات التي خرجت نتائجها ب�أنه ال توجد فروق يف معدالت التح�صيل
الدرا�سي بني املجموعات التجريبة التي ا�ستخدمت �أمناط التعلم الإلكرتوين واملجموعات
ال�ضابطة التي تعلمت بالطرق التقليدية حمدودة ،ومل تغري من قناعات الباحثني فيها
حول الت�أثري الإيجابي للتعلم الإلكرتوين على حت�سني التح�صيل الدرا�سي للطالب ،فقد
برر باحثو تلك الدرا�سات نتائجها �أن هناك �أ�سباب ًا تكمن وراء تلك النتائج ،ففي درا�سة
كيكونني ومونيتا (� ،)Kekkonen & Moneta, 2002أ�شار الباحثان �أن نتائج
درا�ستهما �أثبتت �أن نتائج التح�صيل الدرا�سي با�ستخدام التعلم الإلكرتوين يف �أدنى
الأحوال ال تقل عن نتائج التعليم التقليدي ،كما بينت درا�ستهما �أن قدرات الطلبة يف
املجموعة التجريبية كانت يف تزايد ،عك�س قدرات الطلبة يف املجموعة ال�ضابطة ،وقد
ف�رس الباحثان هذه النتيجة ب�أن تكيف الطلبة وخربتهم با�ستخدام تكنولوجيا جديدة
يف عملية التعلم كان له دور مهم.
ويف درا�سة �أحمد ( )2005التي �أظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف تعلم مفاهيم اجلداول� ،أ�شار
الباحث �إىل �أن هذه النتيجة غري متوقعة ،ويرى �أن هذا ي�ستدعي تكرار مثل هذه
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التجربة يف درا�سات قادمة� ،أو �أن تف�سريها –من وجهة نظره� -أن مفاهيم اجلداول
تطلب عمليات ح�سابية ومنطقية ب�سيطة ولي�ست يف امل�ستوى العايل ،في�ستطيع الطالب
فهمها دون �صعوبة ،مما �أدى �إىل عدم وجود فروق بني املجموعة التجريبية وال�ضابطة
يف تعلم هذه املفاهيم.
ويف درا�سة زين الدين ( )2006التي تو�صلت نتائجها �إىل �أنه ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية بني درجات طالب املجموعات التجريبية وال�ضابطة يف حت�صيلهم
الدرا�سي بالرغم من وجود فروق بني متو�سطات الدرجات ل�صالح املجموعات
التجريبية ،فالباحث يعزو هذه النتيجة �إىل ق�رص مدة التجربة.
رابعاً� :أكدت جميع الدرا�سات املتعلقة بالتعلم الإلكرتوين قدرة �أمناطه على مراعاة
الفروق الفردية ،وتلبية احتياجات الطلبة مبختلف م�ستوياتهم وقدراتهم ،وبينّ عدد
منها قدرة �أمناط التعلم الإلكرتوين على تلبية رغبات الطلبة املتفوقني وحاجاتهم،
وهذا ما ركزت عليه �أي�ض ًا درا�سة حممد (.)2005
خامساً :تعددت الأ�سباب واملربرات التي ر�أى الباحثون �أنها وراء الأثر الإيجابي
ال�ستخدام التعلم الإلكرتوين يف حت�سني م�ستوى التح�صيل الدرا�سي لدى الطلبة يف تلك
الدرا�سات ،وتراوحت تلك الأ�سباب بني مزايا التعلم الإلكرتوين الآتية:


مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني.

 �إمكانية �إعادة التعلم وتكراره بح�سب قدرات املتعلم وحاجاته و�رسعتة الذاتية
بالتعلم.


املرونة؛ من حيث �إتاحة التعلم ح�سب رغبة املتعلم ووقته ومكانه املنا�سب.

 دعم مبد�أ التعلم الذاتي؛ حيث جتعل دور املتعلم ن�شط ًا وفعاالً ،وتتيح له
الفر�صة لإدارة تعلمه ح�سب رغباته.


�إف�ساح املجال بحرية �أمام املتعلمني يف اختيار البدائل والأن�شطة املختلفة.



توفري فر�ص كافية للتدريب.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

112

جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

 ا�ستخدام عنا�رص الو�سائط املتعددة من �صورة ون�ص و�صوت وحركة
ور�سومات و�أ�شكال و�ألوان ومو�سيقى وتوظيفها �ساعد على جذب اهتمام املتعلمني،
وزاد من �إثارة انتباه الطالب وت�شويقه ،وقرب املادة املعرو�ضة من الو�ضع الطبيعي
�أو احلقيقي ،مما زاد من دافعية الطلبة للتعلم.
 تعدد الأمثلة والتدريبات والإر�شادات وامل�ساعدة الذاتية والراحة النف�سية
للمتعلم.
 �إبعاد الطلبة عن امللل الذي قد يح�صل عند درا�سته با�ستخدام طرق التدري�س
التقليدية.


ا�ستخدام التعزيز والتغذية الراجعة.

 حماكاة الواقع وتوفري بيئات وخربات تعليمية وعرو�ض �سمعية وب�رصية من
ال�صعب توفرها يف بيئة التعلم التقليدي.
سادساً :تعددت تو�صيات الدرا�سات وتنوعت ،ولكنها يف جمملها �صبت يف قنوات
م�شرتكة ،فكانت تلك التو�صيات تدور حول:
 توظيف الأمناط املختلفة للتعلم الإلكرتوين يف خمتلف املوا�ضيع التعليمية،
وخمتلف امل�ستويات الدرا�سية بدءاً من مرحلة الطفولة املبكرة وحتى املراحل العليا
من التعليم ،و�أن تعمل امل�ؤ�س�سات التعليمية واجلهات امل�س�ؤولة و�أ�صحاب القرار على
تفعيل �أمناط التعلم الإلكرتونية القائمة على الو�سائط املتعددة التفاعلية ،وتدعيم
مناهجها بربامج التعلم الإلكرتوين ،التي ت�سهم يف حت�سني م�ستوى حت�صيل الطالب،
وزيادة دوافعهم نحو التعلم.
 الرتكيز يف ت�صميم �أمناط التعلم الإلكرتوين يف املوا�ضيع التي يجد الطلبة
�صعوبة يف فهمها عند تعلمهم �إياها بطرق تدري�س تقليدية.
 االهتمام باملعايري واملوا�صفات القيا�سية املقننة للتعلم الإلكرتوين،
واعتمادها كمرجعية يف ت�صميم املقررات الإلكرتونية.
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 التنويع يف ا�سرتاتيجيات التعلم الإلكرتوين و�أمناط الربامج التعليمية املحو�سبة
(التدري�س اخل�صو�ص ،واملران والتدريب ،واملحاكاة ،والألعاب التعليمية ،)...وال�سعي
لتطوير املناهج الإلكرتونية من خالل ت�سخري التعلم الإلكرتوين مبزاياه وفوائده
لنظريات التعلم و�أ�ساليبه.
 �إجراء مزيد من الدرا�سات املتعلقة بالتعلم الإلكرتوين وا�ستخدام احلا�سوب يف
العملية التعليمية التعلمية يف مو�ضوعات ومراحل درا�سية خمتلفة.
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الفصل الرابع
احلقائب التعلمية اإللكرتونية
يف �ضوء االهتمام الكبري الذي يبديه علماء الرتبية والباحثون فيها نحو دعم
مبد�أ التعلم الذاتي وا�سرتاتيجياته يف العملية التعلمية التعليمية� ،أكدت الدرا�سات
والأبحاث -وب�شكل ال يدعو لل�شك والريبة� -أن نظام احلقائب التعليمية التقليدية
و�أنظمة التعلم الإلكرتوين كان لهما الأثر الكبري على حت�سني عملية التعلم ،وحتقيق
الأهداف التعليمية ب�صورة �أف�ضل ،ورفع م�ستوى التح�صيل الدرا�سي لدى املتعلمني،
وعليه ف�إن الدمج بني احلقائب التعليمية التقليدية والتعلم الإلكرتوين و�صهر بع�ضها
ببع�ض من خالل تطوير نظام حلقيبة تعلمية �إلكرتونية� ،سي�صب يف ميدان دعم مبد�أ
التعلم الذاتي ،و�سيزيد من املزايا والفوائد التعليمية املرتتبة عليها.

ماهية احلقيبة التعلمية اإللكرتونية:
�إن تطوير احلقيبة التعليمية التقليدية �إىل �إلكرتونية با�ستخدام برجميات
احلا�سوب� ،سيعمل على حت�سني �أداء احلقيبة التعليمية لدورها من حيث ا�ستخدام املتعلم
لها ب�رسعة و�سهولة ،واالنتقال الإلكرتوين باالرتباطات الت�شعبية بني حمتوياتها
و�أن�شطتها وبدائلها ،و�إجناز االختبارات ب�أنواعها �إلكرتونيا ،وتقومي نتائجها ب�شكل
�أ�سهل و�أ�رسع و�أو�ضح و�أدق ،و�إعطاء التغذية الراجعة املنا�سبة الفورية منها والآجلة،
بناء على التقومي الإلكرتوين امل�صمم لنتائج الأداء واالختبارات �إىل العمليات
والتفريع ً
العالجية املنا�سبة للق�صور املوجود يف تلك النتائج� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية تزويد احلقيبة
التعلمية الإلكرتونية بكم وا�سع ومفتوح من الأن�شطة والبدائل واالختبارات والأن�شطة
الإثرائية واملراجع بطريقة االرتباطات الت�شعبية الأ�رسع والأ�سهل ا�ستخدام ًا من
الطريقة اليدوية املتبعة باحلقيبة التعليمية التقليدية .كما �أن توظيف احلا�سوب مع
احلقيبة التعليمية من خالل احلقيبة التعلمية الإلكرتونية يغني عن ا�ستخدام الو�سائل
التعليمية الأخرى التي قد يحتاجها املتعلم لعر�ض املواد التعليمية متعددة الو�سائط
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كالتلفاز وم�سجل الكا�سيت وجهاز عر�ض ال�شفافيات �أو ال�رشائح وال�سينما التعليمية
وغريها ،فجهاز احلا�سوب هو اجلهاز الأ�شمل الذي يقدم جميع اخلدمات التعليمية
للمواد متعددة الو�سائط التي تقدمها الو�سائل والأجهزة التعليمية الأخرى ،كما �أن
جانب حجم احلقيبة التعليمية التقليدية مبحتوياتها ال يقارن مع حجم احلقيبة
التعلمية الإلكرتونية التي يحتويها قر�ص حا�سوبي مدمج بوزن قلم حرب ،وبحجم
�رشيحة عر�ض �صغرية ،وب�سعر كتيب ب�سيط.
ومن خالل درا�سة تعريف احلقائب التعليمية التقليدية والتعلم الإلكرتوين
وخ�صائ�ص الدمج بينها جند �أن احلقيبة التعلمية الإلكرتونية نظام تعلمي متكامل
وحمكم التنظيم ،ي�صمم من خالل برجميات احلا�سوب ،و�أ�سا�س تنظيمه هو احتوا�ؤه
على جمموعة من الأن�شطة والبدائل التعليمية التي تعر�ض بطريقة االرتباطات الت�شعبية
الإلكرتونية؛ لت�سهيل االختيار والتنقل فيما بينها ،والتي ت�ساعد يف حتقيق �أهداف
حمددة معتمدة على مبادئ التعلم الذاتي الذي ميكن املتعلم من التفاعل مع املادة
ح�سب قدرته وظروفه واحتياجاته باتباع م�سار معني يف التعلم ،م�سرت�شداً بدليل
�إلكرتوين ملحق مع هذا النظام املحو�سب ،كما يحتوي هذا النظام على مواد تعليمية
منظمة مرتابطة يراعى فيها توظيف املواد متعددة الو�سائط التي يتيحها احلا�سوب
وميتاز بها ،وي�سعى هذا النظام لتحقيق تعلم متقن للمتعلم م�ستخدم ًا االختبارات
الإلكرتونية املنعك�سة عن �أهدافه بجميع �أنواعها و�أ�شكالها ،وم�ستنداً على عمليات
التقومي والتغذية الراجعة امل�ستمرين واملدعمة ب�أ�ساليب التوجيه الذاتي ملعاجلات
الق�صور بالتح�صيل ،مما يجعل التعلم الذاتي يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية �أ�سهل
و�أ�رسع و�أدق و�أف�ضل يف الإجناز والتح�صيل.
وتعد احلقيبة التعلمية الإلكرتونية �إحدى �أ�شكال منط التعلم الإلكرتوين غري
املتزامن ،حيث ي�ستخدمها املتعلم دون حاجة للتزامن يف اال�ستخدام بوجود املعلم،
وبخا�صة �أنها �أكرث اال�سرتاتيجيات التعلمية متثي ًال للتعلم الذاتي.
وميكن �أن تحُ َ ّمل احلقيبة التعلمية الإلكرتونية على �شبكة املعلومات الدولية
(الإنرتنت)؛ لتكون متوافرة على مدار الوقت ملن يرغب باال�ستفادة منها يف �أي مكان
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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من العامل ،بقيود حتددها امل�ؤ�س�سة التعليمية �صاحبة ال�ش�أن �أو دون قيود� ،أو �أن تحُ َ ّمل
احلقيبة التعلمية الإلكرتونية على �شبكة حملية داخلية (انرتانت) تابعة للم�ؤ�س�سة
التعليمية؛ لتبقى متوافرة جلميع املتعلمني داخل تلك امل�ؤ�س�سة التعليمية ،ولكن يف
الوقت الذي يرغب فيه بع�ضهم بتحميل الربجميات التعليمية على ال�شــبكة الدولية �أو
ال�شبكات املحلية للفوائد واملزايا التي ذكرت �ســابق ًا يرى بع�ضهم الآخر  -وبغر�ض
احلد من بع�ض عيوب ال�شبكة الدولية وال�شبكات املحلية � -أنه من الأف�ضل �أن تخزن
تلك الربجميات التعليمية على �أقرا�ص مدجمة ( ،)CDملا تتميز به الأقرا�ص املدجمة
ب�أنها متوافرة ب�شكل دائم يف مكتبة امل�ستخدم ،وب�رشائها ت�صبح ملك ًا له ميكنه الرجوع
�إليها يف �أي وقت �شاء ،دون احلاجة �إىل تكاليف �إ�ضافية للو�صول �إليها ،كما �أن ت�شغيل
الربجميات من الأقرا�ص املدجمة �أ�رسع ،حيث ال يعتمد على �رسعة �أو بطء �أو انقطاع
الإنرتنت.
ويف هذا ال�سياق ومن �أجل الدمج بني مزايا طريقتي تقدمي احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية ،واحلد من عيوبهما ،ميكننا ا�ستخدام كلتا الطريقتني؛ بحيث يتم حتميل
احلقيبة التعليمة الإلكرتونية على ال�شبكة الدولية (الإنرتنت) ،لت�أخذ ال�صبغة العاملية
�أو املفتوحة بن�رشها وا�ستخدامها ،ويف الوقت ذاته تخزن على �أ�سطوانات مدجمة
لتبقى بني �أيدي املتعلمني ي�ستخدمونها بح�سب ظروفهم اخلا�صة.
عناصر احلقيبة التعلمية اإللكرتونية وسري العمل فيها:

ت�أخذ احلقيبة التعلمية الإلكرتونية مبكوناتها وعنا�رصها �شكل احلقيبة التعليمية
التقليدية �إىل حد كبري ،مع توظيف خ�صائ�ص احلا�سوب ومزاياه يف تنظيمها وطريقة
عر�ضها والتنقل بني مكوناتها وخ�صائ�صها والتفاعل مع عنا�رصها:
فتبد�أ احلقيبة التعلمية الإلكرتونية بال�شا�شات التمهيدية؛ التي تعر�ض من خاللها
النظرة ال�شاملة للحقيبة التعليمية واملكونة من :عنوانها ،ومعلومات جهة �إنتاجها
و�سنتها ،وفكرتها الأ�سا�سية ،وم�سوغاتها ،والفئة امل�ستهدفة منها ،ومتطلباتها
ال�سابقة ،و�أهدافها الأدائية ،ودليل ا�ستخدامها وتعليماتها الإر�شادية.
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ويلي ال�شا�شات التمهيدية اختبار قبلي عام يقي�س ما لدى املتعلم من معلومات؛
بهدف حتديد ما �إذا كان املتعلم بحاجة لدرا�سة موا�ضيع احلقيبة �أم ال ،و�إذا ما كان
بحاجة لذلك فمن �أين يبد�أ؟ و�أين نقاط ال�ضعف والق�صور لديه؟ ف�إن اجتاز املتعلم هذا
االختبار بدرجة �إتقانية ،ف�إن ذلك يعني �أن املتعلم لي�س بحاجة لدرا�سة هذه احلقيبة،
�إال �إذا كانت لديه رغبة باال�ستفادة من بع�ض جوانبها وبخا�صة الإثرائية فينتقل
�إىل ال�شا�شات اخلتامية ،علم ًا ب�أن االختبار القبلي م�صمم بحيث يعطي تغذية راجعة
وبناء على نقاط �ضعفه يف �إجاباته �إىل
فورية لكل �إجابة من �إجابات املتعلم توجهه
ً
الأق�سام والأجزاء التي من �ش�أنها معاجلة ذلك ال�ضعف ،كذلك يقدم االختبار القبلي
يف نهايته تقريراً عام ًا عن م�ستوى �أداء املتعلم كتغذية راجعة عامة� .أما �إن مل يجتز
املتعلم االختبار القبلي ب�إتقان ،ف�سوف ينتقل �إىل اخلطوة التالية ،التي هي عبارة عن
�شا�شات مقدمة للمو�ضوع التعليمي (الوحدة التعليمية) التي حتتويه احلقيبة ،ومنها
ينتقل �إىل �شا�شة �أق�سام الوحدة التعليمية ،التي من خاللها ي�ستطيع املتعلم اختيار ما
يرغب ويحتاج منها.
وكل ق�سم من �أق�سام احلقيبة التعلمية الإلكرتونية هو عبارة عن حقيبة تعليمية
داخلية يو�ضح مع بدايته �أهدافه التعليمية ال�سلوكية التي �سي�سعى لتحقيقها املتعلم
بناء على نتيجته ُيح َّدد ما
ب�إتقان ،ثم يتقدم املتعلم الجتياز اختبار قبلي للق�سمً ،
�إذا كان املتعلم بحاجة لتعلمه �أم هو متقن لأهدافه ،ولكل ق�سم من �أق�سام احلقيبة
التعلمية الإلكرتونية جمموعة من البدائل والأن�شطة املتنوعة واملتدرجة واملت�سل�سلة
بطريقة منطقية.
وتع ّد البدائل والأن�شطة التعليمية قلب احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ،وتتنوع لتلبي
رغبات املتعلم وميوله ،فمنها الن�صو�ص املقروءة ،والدرو�س امل�رشوحة واملدعمة
بال�صور وال�صوتيات والت�أثريات احلركية ،واملحا�رضات املعرو�ضة با�ستخدام الفيديو،
والتدريبات للممار�سة والتمرين ،والألعاب التعليمية ،ويف كل بديل تعليمي تعر�ض
املادة التعليمية فيه على �شكل عدد من اجلل�سات التعليمية لتعالج كل جل�سة تعليمية
هدف ًا �أو عدداً حمدوداً من الأهداف ،وتزود تلك اجلل�سة التعليمية بالتمارين والتدريبات
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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لتمكني املتعلم من هدفها التعليمي ،كما تدعم مبفاتيح (�أزرار) للتحكم يف �سري التعلم،
كمفتاح الإيقاف والتقدمي والإرجاع و�إعادة اجلل�سة ،ويتخلل جمموعة اجلل�سات يف
الق�سم الواحد اختبارات تتبعية (بنائية تكوينية) ،بحيث يكون دور االختبار التتبعي
بني اجلل�سة والتي تليها الت�أكد من �إتقان املتعلم لأهداف اجلل�سة التعليمية ،ف�إذا اجتاز
االختبار التتبعي ب�إتقان يتم ال�سماح له باالنتقال �إىل اجلل�سة التي تليها ،و�إال طلب
منه �إعادة اجلل�سة التعليمية ومتارينها.
وبعد �أن يتمكن املتعلم من حتقيق الأهداف التعليمية ال�سلوكية للق�سم ب�إتقان ،وقد
تفاعل مع جل�ساته التعليمية جمتازاً اختباراته التتبعية ب�إتقان ،وذلك من خالل �أي
بديل تعليمي �أو �أكرث من البدائل التعليمية لذلك الق�سم ،يتقدم املتعلم الجتياز اختبار
يوجه �إىل الق�سم التايل ،و�إن مل يتمكن املتعلم
تتبعي لذلك الق�سم ،ف�إن اجتازه ب�إتقان َّ
من ذلك يوجه لإعادة درا�سة الق�سم ،مع توفري التغذية الراجعة املبا�رشة لكل �س�ؤال من
�أ�سئلة االختبار التي بدورها تربز للمتعلم �أماكن ال�ضعف والق�صور لديه.
وبعد انتهاء املتعلم من جميع �أق�سام احلقيبة التعلمية الإلكرتونية وحتقيق
�أهداف التعليمية ب�إتقان ،يتم توجيهه �إىل اجتياز االختبار البعدي العام للحقيبة،
الذي يقي�س مدى ما مت حتقيقه من �أهداف تعليمية للحقيبة ب�أق�سامها املختلفة ،ف�إذا
اجتاز املتعلم ذلك االختبار ب�إتقان ،فيكون قد �أنهى بذلك ا�ستخدام احلقيبة بنجاح،
ويوجه �إىل ال�شا�شات اخلتامية للحقيبة ،و�إال ف�إن االختبار البعدي العام �سيقدم للمتعلم
َّ
تغذية راجعة تو�ضح له نقاط �ضعفه التي ظهرت نتيجة �إجاباته عن �أ�سئلة االختبار،
وتوجيهه �إىل الأق�سام �أو الأجزاء التي من �ش�أنها معاجلة ذلك ال�ضعف.
و�أما ال�شا�شات اخلتامية يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية فت�شتمل على خال�صة
الوحدة الدرا�سية مو�ضوع احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ،كذلك م�رسد للم�صطلحات �أو
املفاهيم �أو القوانني التي وردت يف تلك الوحدة الدرا�سية ،وقائمة املراجع� ،إ�ضافة
�إىل الأن�شطة الإثرائية التعمقية التي بدورها تف�سح املجال ملن يرغب اال�ستزادة �أو
التو�سع والتعمق يف مو�ضوع الوحدة الدرا�سية مو�ضوع احلقيبة التعلمية الإلكرتونية،
�أو املوا�ضيع ذات العالقة به.
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وال�شكل الآتي يو�ضح م�سار التعلم يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية:
الشكل (: )3
مخطط مسار التعلم في الحقيبة التعلمية اإللكترونية
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خصائص احلقائب التعلمية اإللكرتونية ومزاياها:

بناء على خ�صائ�ص ومزايا كل من احلقائب التعليمية التقليدية والتعلم الإلكرتوين
ً
من جهة ،ومزايا الدمج بينهما يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية من جهة �أخرى ،ميكننا
حتديد مزايا احلقائب التعلمية الإلكرتونية وفوائدها مبا ي�أتي:
1 .1متتاز احلقيبة التعلمية الإلكرتونية باملرونة يف الوقت واملكان ،بحيث تتيح
بناء على ظروفه اخلا�صة ،وعدم
للمتعلم اختيار الزمان واملكان املنا�سبني لتعلمه ً
التقيد ب�ساعات الدرا�سة و�أماكنها ،حيث ميكن و�ضع احلقيبة التعلمية الإلكرتونية
على ا�سطوانات مدجمة (� ،)CDأوعرب �شبكة الإنرتنت ،في�ستطيع الطالب احل�صول عليها
وا�ستخدامها يف �أي مكان ويف �أي وقت.
2 .2تع ّد احلقيبة التعلمية الإلكرتونية م�صدراً تعلمي ًا مهماً ،بل امل�صدر الأهم
بد ًال من التقنيات التعليمية الأخرى املتوافرة كال�سبورة والكتب والأفالم وال�رشائح
و�أ�رشطة الفيديو والأ�رشطة ال�سمعية وغريها ،ب�سبب توظيفها جلميع تلك التقنيات
فيها ،فهي متتاز بقدرتها على �إحداث نوع من التكامل واالكتفاء الذاتي مبختلف
عنا�رص الو�سائل والو�سائط املتعددة وامل�صادر التعليمية ،ومرجع وفري بالأن�شطة،
ونظام متكامل للتعلم باحتوائها على جميع عنا�رص التعلم.
3 .3حتقق احلقيبة التعلمية الإلكرتونية مبادئ التعليم املفتوح من حيث �إمكانية
اال�ستفادة من مو�ضوعها التعليمي ملن يرغب ،وعليه فهي تدعم مبد�أ التعلم امل�ستمر
مدى احلياة.
4 .4تعطي احلقيبة التعلمية الإلكرتونية التعليم ال�صبغة العاملية واخلروج من
الإطار املحلي ،فن�رشها وتوزيعها من خالل الأ�سطوانات املدجمة (� )CDأو عرب
الإنرتنت ،ميكن �أن يو�صل املادة العلمية التي حتتويها �إىل �أي مكان ،ويف خمتلف
البالد العاملية ،متجاوزة احلدود اجلغرافية ،وحمققة ملبد�أ التعلم املفتوح عن بعد.
5 .5ت�ساعد احلقيبة التعلمية الإلكرتونية على حل م�شكلة الإقبال املتزايد على
التعليم ،حيث ميكن ا�ستفادة جمهور عري�ض من املتعلمني منها دون احلاجة �إىل
ومبان جامعية.
قاعات حما�رضات،
ٍ
6 .6تغني احلقيبة التعلمية الإلكرتونية -باعتبارها نظام ًا متكام ًال للتعلم يدعم
التعلم الذاتي� -إىل حد كبري عن ال�رشح التقليدي للمعلم ،وبذلك ت�ساعد يف حل م�شكلة
�ضعف املعلمني� ،أو قلة �أعدادهم وبخا�صة باملواد العلمية املتخ�ص�صة.
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7 .7ت�ساعد احلقيبة التعلمية الإلكرتونية على حتقيق التعلم املتقن ،والتمكن من
املادة التعليمية ،من خالل ما تتيحه للدار�س ب�أن يعيد الدر�س كله �أو جزءاً منه مرات
عدة مبا يتنا�سب وا�ستيعابه للمادة ،وبذلك ت�ساعد احلقيبة التعلمية الإلكرتونية املتعلم
يف التحكّم ب�رسعة التقدم يف تعلمه مبا يتفق مع قدراته.
8 .8تعمل احلقيبة التعلمية الإلكرتونية على زيادة الر�صيد املعريف لدى املتعلم
يف مو�ضوعها ،و�إثرائه مبعلوماتها �إذا ما رغب باال�ستزادة والتو�سع باملادة العلمية
والتعمق بها ،من خالل ما توفره احلقيبة التعلمية الإلكرتونية من �أن�شطة �إثرائية،
وهي بذلك تلبي حاجات املتفوقني ورغباتهم مبادتها التعلمية.
9 .9ال جتعل احلقيبة التعلمية الإلكرتونية فقط املتعلم حمور العملية التعلمية ،بل
جتعله مديراً لها ،فت�ساعده على االعتماد على ذاته ،والتوجيه الذاتي خلطوات تعلمه،
وحتمل م�س�ؤولية �إدارة تعلمه والتقدم به با�ستقاللية ،فتنمي لديه القدرة على اتخاذ
القرارات يف �أثناء ال�سري يف خطوات تعلمه ،كتحقيق فعلي ملفهوم التعلم الذاتي.
1010ي�ساعد التنظيم الوا�ضح واملرتابط واملتكامل للحقيبة التعلمية الإلكرتونية
املتعلم يف احل�صول على املعلومات ب�رسعة و�سهولة؛ مبعنى �أن الوقت املخ�ص�ص
للبحث عن مو�ضوع ما با�ستخدام احلقيبة التعلمية الإلكرتونية يكون قلي ًال مقارنة
بالطرق التقليدية ،مما ميكن املتعلم من �أداء العمليات والأعمال والوظائف املختلفة
ب�رسعة عالية.
1111ت�ساعد احلقيبة التعليمة الإلكرتونية على توفري تعلم مليء باحليوية والن�شاط
والتفاعل امل�ستمر ،مما يزيد من �إثارة املتعلم وت�شويقه وحتفيزه وزيادة دافعيته
للتعلم و�شد انتباهه ،وبالتايل ف�إن هذا �سي�ؤدي �إىل زيادة فاعلية املتعلم ،فيقبل على
التعلم يف جو ميتاز بالتفاعل والرتكيز بفردية ون�شاط.
1212تعالج احلقيبة التعلمية الإلكرتونية م�شكلة ت�ضخم املواد التعليمية من
خالل قدرتها الكبرية على تخزين املواد وا�سرتجاعها ب�شكل �أي�رس و�أدق من امل�صادر
واملراجع الورقية.
1313تعتمد احلقيبة التعلمية الإلكرتونية على ا�ستخدام الو�سائط املتعددة من
�صوت و�صورة وحركة وفيديو ،مما يوظف خمتلف احلوا�س لدى املتعلمني ،وي�ساعد
على حتقيق الأهداف التعلمية ب�شكل �أعمق ،كما ي�ساعد على بقاء �أثر التعلم لوقت �أطول،
وحت�سني �إنتاجية الطالب الإبداعية.
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1414متتاز احلقيبة التعلمية الإلكرتونية مبرونة تعديل حمتواها التعليمي ،و�سهولة
تطويره.
1515تركز احلقيبة التعلمية الإلكرتونية على تقدمي عمليات التقومي الذي ميتاز
ب�أ�شكاله املتنوعة و�شموليته وا�ستمراريته.
1616تعالج عدداً من امل�شكالت االجتماعية والنف�سية لدى بع�ض املتعلمني كاخلجل
مثالً.
1717تعمل احلقيبة التعلمية الإلكرتونية على تخفي�ض وا�ضح يف تكلفة عمليات
التعلم والتعليم �سواء على امل�ؤ�س�سة التعليمية� ،أم على املتعلمني ،فهي تقلل من كلفة
التعلم بالن�سبة للمتعلم من خالل اال�ستغناء عن الكتب واملراجع والو�سائط التي توفرها
احلقيبة التعلمية الإلكرتونية� ،إ�ضافة للتوفري يف تكلفة التنقل �إىل امل�ؤ�س�سة التعليمية،
وبخا�صة عند التعامل مع نظام التعلم املفتوح عن بعد.
1818تتيح احلقيبة التعلمية الإلكرتونية الوقت الكايف واملنا�سب حلاجة املتعلم
و�رسعته الذاتية لإجناز مهمات التعلم وحتقيق الأهداف التعليمية.
1919ت�ساعد احلقيبة التعلمية الإلكرتونية املتعلم للو�صول به يف مادتها التعليمية
�إىل م�ستوى الإتقان.
2020متتاز احلقيبة التعلمية الإلكرتونية بتقدمي �أ�ساليب التعزيز والتغذية الراجعة
الفورية ،وتوجيه املتعلم لعمليات عالج �ضعف التح�صيل لديه الذي ت�شخ�صه عمليات
التقومي فيها ،وبخا�صة �أن عملية التقومي يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية لها القدرة
على الإح�سا�س الإلكرتوين واملالحظة؛ مبعنى �أنه ومن خالل ا�ستجابات املتعلم تحُ َّدد
مناطق ال�ضعف لديه ويوجه �إىل الأق�سام والأجزاء التي بدورها تعالج ذلك ال�ضعف.
2121توفر احلقيبة التعلمية الإلكرتونية �أ�ساليب تعليمية متنوعة ،وتقدم الأمناط
واال�سرتاتيجيات والطرائق املختلفة للتعلم بطريقة منهجية مثالية ،بداية من طريقة
املحا�رضة التقليدية ،وطريقة حل امل�شكالت ،واملحاكاة ،واحلوار ،واملناق�شة،
والألعاب التعليمية ،والتمثيليات الرتبوية ،واالكت�شاف ،والتمرين واملمار�سة ... ،مما
يتيح للمتعلم اختيار الأ�ساليب الأكرث مالءمة مليوله ورغباته ،وي�ساعدة يف حتقيق
الأهداف وتعميق الفهم لديه.
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ُ 2222ي َ�س ِهل التنوع مب�ستويات الأداء والتدرج به ،والت�سل�سل املنطقي للموا�ضيع
التعليمية يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية وتق�سيم املادة التعليمية �إىل خطوات
�صغرية وا�ضحة وهادفة على املتعلم التقدم يف تعلمه و�إتقان املادة التعليمية.
2323يجعل التحديد الدقيق ل�سلوكيات التعلم الهادف ،و�صياغة الأهداف ال�سلوكلية
اخلا�صة ب�صورة وا�ضحة ودقيقة مع بداية احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ويف خمتلف
�أق�سامها ،خطوات التعلم و�إجراءاته �أكرث و�ضوح ًا للمتعلم ،وي�ساعده يف ال�سعي
لتحقيقها.
2424متتاز احلقيبة التعلمية الإلكرتونية من خالل اعتمادها على االرتباطات
الت�شعبية الإلكرتونية ب�سهولة وحرية احلركة بني موا�ضيعها ،والتنقل بني �أن�شطتها
و�شا�شاتها مبرونة عالية.
2525بالرغم من ترابط حمتويات احلقيبة التعلمية الإلكرتونية الواحدة وتكاملها،
ف�إن كونها مق�سمة �إىل �أق�سام و�أجزاء �صغرية هادفة ميكن �إنف�صالها لت�شكل مهارات
م�ستقلة ،ومع ميزة �سهولة التنقل بني �شا�شات و�أجزاء احلقيبة التعلمية الإلكرتونية
وحرية االختيار بني البدائل التعليمية ،كل هذا ي�صب يف دعم مبد�أ تفريد التعليم،
بحيث يختار املتعلم ماذا يريد ،ومن �أين يبد�أ ،وكيف يبد�أ ،ومتى ينتهي ،و�أي البدائل
والأن�شطة والو�سائل واال�سرتاتيجيات يختار ،يف �ضوء رغباته واحتياجاته وقدراته.
2626توفر دليل امل�ستخدم وبطاقات امل�ساعدة الإلكرتونية املرافقة ل�شا�شات
احلقيبة التعلمية الإلكرتونية املختلفة يجعل العمل والتفاعل مع �أن�شطتها �أكرث �سهولة
وو�ضوحاً ،وي�ساعد املتعلم على توجيه نف�سه ذاتياً ،مما يزيد من �إمكانية حتقيق تعلم
ذاتي م�ستقل.
2727حتتوي احلقيبة التعلمية الإلكرتونية على قائمة من املراجع وامل�صادر ميكن
�إدراج حمتوياتها مع احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ،وربط �أ�سمائها ارتباط ًا ت�شعبي ًا مع
حمتوياتها� ،أو عمل ارتباطات ت�شعبية لبع�ض املراجع وامل�صادر املتوافرة على �شبكة
الإنرتنت ،وبذلك تكون متوافرة بني يدي املتعلم ،وي�سهل عليه الرجوع �إليها.
2828متتاز احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ب�صغر حجمها ،وقلة وزنها ،وتدين تكلفة
�رشائها ،التي ال تقارن بغريها من �أنظمة التعلم وو�سائله و�أدواته ،فاحلقيبة التعلمية
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الإلكرتونية مبا حتتويه من ن�صو�ص و�أن�شطة وو�سائل ومراجع و�صور ور�سومات
و�صوتيات و�أفالم ،يحتويها قر�ص حا�سوبي مدمج بوزن قلم حرب ،وبحجم �رشيحة
عر�ض �صغرية ،وب�سعر كتيب ب�سيط.
معايري تصميم احلقائب التعلمية اإللكرتونية وتقوميها:

اعتماداً على مكونات احلقيبة التعليمية التقليدية وعنا�رصها و�أ�س�سها الرتبوية
وخ�صائ�ص ت�صميمها ،جنب ًا �إىل جنب مع معايري التعلم الإلكرتوين ،مت حتديد موا�صفات
ت�صميم احلقائب التعلمية الإلكرتونية وتقوميها ومن ثم تطويرها �إىل معايري لت�صميم
احلقيبة التعلمية الإلكرتونية وتقوميها ،وهي موزعة على �ستة جماالت هي :جمال
ال�شا�شات التمهيدية ،وجمال الأهداف ،وجمال حمتوى قلب احلقيبة (الأن�شطة
والبدائل) ،وجمال التقومي ،وجمال ال�شا�شات اخلتامية ،وجمال الت�صميم والعر�ض،
فكانت كاللآتي:
أوالً  -جمال الشاشات التمهيدية:


حتديد عنوان احلقيبة التعلمية الإلكرتونية بو�ضوح.



حتديد املعلومات املتعلقة ب�إنتاج احلقيبة التعلمية الإلكرتونية.



و�صف لأهم خ�صائ�ص املتعلمني (الفئة امل�ستهدفة).



حتديد املتطلبات ال�سابقة للتعلم.



تو�ضيح الفكرة الأ�سا�سية من احلقيبة التعليمية الإلكرتوين.



�صياغة امل�سوغات (التربير) للحقيبة التعلمية الإلكرتونية بطريقة مقنعة.

 توفري التعليمات واملعلومات التوجيهية والإر�شادية لكيفية ا�ستخدام
احلقيبة.
 توفري لوحة تتبعية وا�ضحة ملخطط �آلية العمل على احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية.


�إبراز الأهداف التعليمية التي �صممت من �أجلها احلقيبة التعلمية الإلكرتونية.
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ثانياً  -جمال األهداف التعليمية:

 احتواء كل جزء من احلقيبة التعلمية الإلكرتونية يف بدايته على الأهداف
ال�سلوكية اخلا�صة التي �سي�سعى ذلك اجلزء �إىل حتقيقها.


�صياغة الأهداف ال�سلوكية ب�صورة دقيقة ووا�ضحة.

 ا�ستخدام �أفعا ًال �سلوكية منا�سبة يف �صياغة الأهداف ال�سلوكية متثل ناجت ًا
تعليمي ًا قاب ًال للمالحظة والقيا�س.


حتديد الأداء الذي �سيقوم به املتعلم.

 تنوع الأهداف من حيث م�ستويات التفكري والإدراك (ت�صنيف بلوم :التذكر
والفهم التطبيق والتحليل الرتكيب والتقومي).


ترتيبها منطقي ًا بح�سب ت�سل�سل املحتوى التعليمي وتدرجه.



متثيلها لنواجت مهمة ومرغوب ًا فيها.



ارتباطها باالحتياجات التعلمية.



مالءمتها خل�صائ�ص الفئة امل�ستهدفة.



قيامها بدور املر�شد للمتعلم عرب تعلمه.

 تغطيتها -ح�سب الإمكان واحلاجة -جماالت الأهداف التعليمية الثالثة:
املعريف (االدراكي) ،والوجداين (االنفعايل) ،والنف�سحركي.
ثالثاً  -جمال حمتوى قلب احلقيبة (األنشطة والبدائل):


ارتباط املحتوى (الأن�شطة والبدائل) ارتباط ًا مبا�رشاً بالأهداف التعليمية.



تغطية املحتوى جلميع الأهداف التعليمية والعمل على حتقيقها.

 جتزئة املحتوى التعليمي �إىل وحدات ،ثم كل وحدة �إىل �أجزاء وقطاعات
�صغرية تعالج كل منها هدف ًا �أو عدد حمدود من الأهداف.
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 تنوع الأن�شطة التعلمية والأمثلة والتمارين من حيث م�ستويات درجات
ال�سهولة وال�صعوبة.
 تنوع البدائل واخليارات التعلمية من حيث اال�سرتاتيجيات والطرائق والأ�ساليب
التعليمية.
 تنوع الأن�شطة التعلمية والأمثلة والتمارين من حيث مهارات التفكري ،فت�شمل
على املهارات الدنيا (التذكر والفهم) ،واملهارات املتو�سطة (التطبيق والتحليل)،
واملهارات العليا (الرتكيب والتقومي).


ال�صدق والدقة العلمية للمحتوى.



خلو املحتوى العلمي والن�صو�ص املختلفة من الأخطاء الإمالئية والنحوية.



الت�سل�سل والتتابع املنطقي للجل�سات التعلمية.

رابعاً  -جمال التقويم:

 ارتباط االختبارات بالأهداف ال�سلوكية بحيث ت�سعى لقيا�س مدى حتقيق
املتعلم لها.


مرافقة االختبارات ملفاتيح الإجابة عنها (الإجابة النموذجية).



النظر �إىل االختبارات على �أنها و�سيلة تقومي ولي�ست غاية مو�ضوعة لذاتها.



تنوع االختبارات (قبلية وتتبعية وبعدية).



مرافقة االختبارات لعبارات �إر�شادية وتعليمات وا�ضحة.



�صياغة فقرات (�أ�سئلة) االختبارات بو�ضوح.



�شمولية االختبارات للمحتوى التعليمي.



تنوع فقرات االختبارات من حيث درجات الصعوبة.



اعتماد درجة اجتياز االختبارات القبلية والبعدية درجة اتقانية منا�سبة.
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اعتماد درجة اجتياز االختبارات التتبعية درجة اتقان منا�سبة.

 ا�ستخدام �أ�ساليب التعزيز الإيجابي وال�سلبي املنا�سبة لإجابات املتعلم عن
فقرات االختبارات.
 توفري التغذية الراجعة املبا�رشة لإجابات املتعلم عن كل فقرة من فقرات
االختبارات.


توفري التغذية الراجعة اخلتامية بعد �إمتام كل اختبار.



دعم التوجيه الذاتي للمتعلم من خالل التغذية الراجعة املبا�رشة واخلتامية.

خامساً  -جمال الشاشات اخلتامية:


توثيق املعلومات ب�إدراج قائمة للم�صادر واملراجع العلمية التي ا�ستخدمت.



توفري الأن�شطة الإثرائية التي تلبي حاجات ورغبات املتفوقني درا�سياً.



اقرتاح احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ملراجع �أخرى.



توفري ملخ�ص للمادة التعليمية التي احتوتها احلقيبة التعلمية الإلكرتونية.

 توفري قائمة بامل�صطلحات واملفاهيم التي وردت يف احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية.


توفري قائمة بالقوانني التي وردت يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية.

سادساً  -جمال التصميم والعرض:

 احتواء �شا�شات احلقيبة التعلمية الإلكرتونية على مفاتيح تنقل (ارتباطات
ت�شعبية) تتيح حرية احلركة بني �شا�شات وخيارات احلقيبة ب�سهولة ومرونة.
 ت�صميم احلقيبة التعلمية الإلكرتونية بحيث تت�سم ب�سهولة وب�ساطة
اال�ستخدام.
 تزويد �شا�شات احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ببطاقات امل�ساعدة والإر�شادات
كدليل ا�ستخدام.
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للتعلم.

تنظيم الإطارات وال�شا�شات بطريقة وا�ضحة وجذابة تزيد من دافعية املتعلم



ت�صميم الأ�شكال الر�سومية والرموز امل�ستخدمة ب�شكل منا�سب ومعرب.



توظيف الر�سوم وال�صور املدرجة ب�شكل هادف ي�ؤدي الغر�ض منها.



ا�ستخدام �صيغ امللفات امل�صممة من احلجم الأقل يف التخزين.

 توظيف الت�أثريات (ال�صوتية واحلركية) لزيادة اجلاذبية والت�شويق ،و�شد
االنتباه.


ارتباط الروابط الت�شعبية ارتباط ًا �صحيح ًا مع �أهدافها.

 احتواء ال�شا�شة الواحدة على ثالث �أحجام للخطوط على الأكرث (حجم للعناويني
الرئي�سية ،حجم للعناويني الفرعية ،حجم للن�صو�ص العادية).
 احتواء ال�شا�شة الواحدة على ثالث �أنواع للخطوط على الأكرث (نوع للعناويني
الرئي�سية ،نوع للعناويني الفرعية ،نوع للن�صو�ص العادية).


تنا�سق �ألوان املفاتيح واخلطوط واخللفيات يف ال�شا�شة الواحدة.

 توفري و�سائل التجوال يف ال�صفحات الطويلة واملتعددة كمفاتيح العر�ض
املتتايل لالنتقال �إىل ال�صفحة التالية �أو الالحقة� ،أو �أ�رشطة التمرير الأفقية �أو
العمودية.
 توفري عداد لل�شا�شات يف حال وجود ن�ص �أو ن�شاط ما موزع على �أكرث من
�شا�شة ،بحيث يظهر عدد ال�صفحات الكلي لذلك الن�ص �أو الن�شاط ،ورقم ال�صفحة
املعرو�ضة.


عدم اكتظاظ املعلومات والن�صو�ص يف ال�شا�شة الواحدة.



تو�ضيح �إمكانات ت�شغيل احلقيبة التعلمية الإلكرتونية واحتياجاتها للم�ستخدم.

 �إظهار مكان وجود املتعلم من احلقيبة التعلمية الإلكرتونية يف �شا�شاتها
املختلفة.
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 احتواء �شا�شات العر�ض والفيديو على مفاتيح حتكم العر�ض (التوقف
واال�ستمرار والإعادة والإرجاع والتقدمي).


توحيد مظهر �شا�شات كل عن�رص من عنا�رص احلقيبة التعلمية الإلكرتونية.



مقيا�س تقومي احلقائب التعلمية الإلكرتونية

يف �ضوء معايري ت�صميم احلقيبة التعلمية الإلكرتونية �أُعِ َّد مقيا�س لتقومي
(حتكيم) احلقيبة التعلمية الإلكرتونية مبجاالتها ال�ستة ،بعد الت�أكد من �صدق املقيا�س
بتحكيم نخبة من املتخ�ص�صني له (ملحق� ،1ص ،)240لي�شمل مقدمة الأداة وق�سمني:
للمقوم (املحكم) الغر�ض من الأداة وتطلب منه
فاملقدمة عبارة عن فقرة تو�ضح
ّ
ا�ستعرا�ض احلقيبة التعلمية الإلكرتونية وجتريبها من �أجل الإجابة عن ق�سميها
التاليني املتعلقني بتقومي احلقيبة التعلمية الإلكرتونية� ،أما الق�سم الأول فهو جمموعة
املعايري ،و�أمام كل معيار درجات توافر املعيار يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية من
وجهة نظر املحكم للحقيبة التعلمية الإلكرتونية امل�صممة ،حيث يكون املقيا�س على
�شكل جدول يحتوي على جمموعة املعايري موزعة على جماالتها و�أمام كل معيار
ميزان رتبي متدرج على �أربعة م�ستويات هي كالآتي:
متدن :وي�شري �إىل �أن املعيار يحتاج �إىل حت�سني كبري ،ويعني له الوزن الرقمي (.)1
ٍ 1 .1
نام :وي�شري �إىل �أن املعيار يتطلب بع�ض التح�سينات ،ويعني له الوزن الرقمي (.)2
ٍ 2 .2
3 .3كفؤ :وي�شري �إىل �أن املعيار عند امل�ستوى املطلوب ،ويعني له الوزن الرقمي (.)3
4 .4متميز :وي�شري �إىل �أن املعيار عند م�ستوى متفوق ،ويعني له الوزن الرقمي (.)4
والق�سم الثاين هو �س�ؤال مفتوح ليعرب املحكم عن ر�أيه املطلق حول ت�صميم
احلقيبة التعلمية الإلكرتونية مبختلف عنا�رصها وجماالتها ،وبهذا ت�صبح �أداة تقومي
احلقيبة التعلمية الإلكرتونية قد �شملت �أ�سلوب التقومي الكمي يف ق�سمها الأول ،و�أ�سلوب
التقومي الو�صفي يف ق�سمها الثاين ،وهما �أ�سلوبا التقومي للربجميات التعليمية بالعموم
(جامعة القد�س املفتوحة� ،1995 ،ص�( .)215أنظر ملحق :2مقيا�س تقومي احلقيبة
التعلمية الإلكرتونية� ،ص.)241
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مقياس االجتاهات حنو استخدام احلقائب التعلمية اإللكرتونية:

وو�ضحت
يف �ضوء خ�صائ�ص احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ومزاياها التي ح ّددت ّ
�سابق ًا �أع َّد مقيا�س االجتاهات نحو ا�ستخدام احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ،حيث تمَ َ ثل
املقيا�س على �شكل ا�ستبانة مكونة من جمموعة من الفقرات املغلقة وعدد من الأ�سئلة
املفتوحة� ،إذ تعد اال�ستبانة �أداة مالئمة للح�صول على معلومات وبيانات وحقائق
مرتبطة بواقع معني ،ولها �أهمية كبرية يف جمع البيانات الالزمة الختبار الفر�ضيات
يف البحوث الرتبوية واالجتماعية والنف�سية كجمع املعلومات والبيانات عن �إدراك
الأفراد واجتاهاتهم وعقائدهم وميولهم وقيمهم ومواقفهم ودوافعهم وم�شاعرهم
و�سلوكهم احلا�رض وخططهم للم�ستقبل (ملحم� ،2005 ،ص.)177
وقد َتكَون املقيا�س (�أنظر ملحق :3مقيا�س االجتاهات نحو احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية� ،ص )247من مقدمة تو�ضح للم�ستجيب الغر�ض منها من �أجل اال�ستجابة
على ق�سميها التاليني ،والق�سم الأول منها ي�شتمل على ( )40عبارة موزعة ب�صورة
ع�شوائية على ثالثة حماور هي:
1 .1حمور ت�صميم عنا�رص احلقيبة التعلمية الإلكرتونية و�سري العمل بها ،وت�شمل
الفقرات:
(.)2،3،7،40،36،35،33،30،29،28،26،22،21،16،15،12،11،8
2 .2حمور حتقيق احلقيبة التعليمية الإلكرتوينة ملبد�أ التعلم الذاتي ومراعاة
الفروق الفردية فيها ،وي�شمل الفقرات:
(.)39،37،34،31،27،24،20،19،18،13،10،6،5،1
3 .3حمور دعم احلقيبة التعلمية الإلكرتونية لنمط التعلم املفتوح عن بعد ،وي�شمل
الفقرات:
(.)38،32،25،23،17،14،9،4
كما �صيغت بع�ض الفقرات بعبارات �سالبة بهدف ك�رس تكرار وترية اال�ستجابة
املوجبة لدى امل�ستجيب على فقرات الأداة ،والفقرات ال�سالبة هي:
(.)39،36،29،26،22،20،15،12،10،5
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وقد ُبني الق�سم الأول من هذا املقيا�س ب�أ�سلوب التقدير اجلمعي (�أ�سلوب ليكرت)،
حيث يعد من الأ�ساليب �شائعة اال�ستخدام يف القيا�س والبحوث الرتبوية والنف�سية
واالجتماعية ،ويعتمد هذا اال�سلوب على القيا�س الرتبي لالجتاهات ،حيث يقدم
للفرد قائمة ت�شتمل على عبارات �أو فقرات ،ويطلب منه �إبداء موافقته �أو عدم موافقته
بدرجات متفاوتة تعك�س �شدة اجتاهه (عالم� ،2002 ،ص ،)540ف�أمام كل عبارة من
عبارات املقيا�س ميزان رتبي متدرج ي�شتمل على خم�سة خيارات لال�ستجابة هي:
(�أوافق ب�شدة) ويعني لها الوزن الرقمي (�( ،)5أوافق) ويعني لها الوزن الرقمي (،)4
(حمايد) ويعني لها الوزن الرقمي (( ،)3ال �أوافق) ويعني لها الوزن الرقمي (( ،)2ال
�أوافق ب�شدة) ويعني لها الوزن الرقمي ( .)1ليقوم امل�ستجيب بو�ضع �إ�شارة ( )üيف
خانة خيار اال�ستجابة التي يعتقد بها لتلك العبارة.
�أما الق�سم الثاين من �أداة املقيا�س فا�شتمل على �أربع �أ�سئلة مفتوحة ،والغر�ض من
هذه الأ�سئلة هو االطالع عن كثب وب�صورة مبا�رشة عن االنطباع العام للطلبة الذين
ا�ستخدموا احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ،ور�أيهم بتعميم ا�ستخدامها كا�سرتاتيجية تعلم
ذاتي �إلكرتوين.
وقد مت الت�أكد من �صدق مقيا�س االجتاهات نحو ا�ستخدام احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية من خالل حتكيم عدد من اخلرباء يف املجال لها (ملحق� ،1ص،)240
كما مت الت�أكد من ثبات املقيا�س با�ستخدام طريقة حتليل نتائج تطبيق املقيا�س ،فقد
وجمعت
طُ ّ
بق املقيا�س على عينة جتريبية بعد ا�ستخدامها حلقيبة تعلمية �إلكرتونيةُ ،
املعلومات و�أدخلت �إىل الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSوبا�ستخدام
معادلة كرنباخ �ألفا �أظهرت النتائج �أن املقيا�س يتمتع بدرجة ثبات جيدة ومنا�سبة
لأغرا�ض البحث ،وكانت تلك النتائج كالآتي:
جدول (: )1
معامالت ثبات مقياس االتجاهات لمحاوره والدرجة الكلية له

املحاور

معامل الثبات

جمال ت�صميم عنا�رص احلقيبة التعلمية الإلكرتونية و�سري العمل بها

0.81

جمال حتقيق احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ملبد�أ التعلم الذاتي ومراعاة الفروق الفردية فيها

0.88

جمال دعم احلقيبة التعلمية الإلكرتونية لنمط التعلم املفتوح عن بعد

0.92

الدرجة الكلية
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التصميم التعليمي للحقيبة التعلمية اإللكرتونية:
تعريف علم تصميم التعليم ومناذجه:

تعود �أ�صول الت�صميم التعليمي �إىل البحوث يف ميادين علم النف�س والرتبية التي
زودتنا مبعني ال ين�ضب من املعارف واملهارات الالزمة لتطوير ا�سرتاتيجيات التعليم
وتقنياته ،و�أدت �إىل ظهور نظريات تعلم خمتلفة مثل النظريات الإجرائية واملعرفية
والإن�سانية ،وهدفت هذه النظريات �إىل تف�سري عملية التعلم واقرتاح مناذج للتعلم،
فظهر التعلم املربمج والتعلم الفردي ب�أ�ساليبه املختلفة والتعلم للإتقان ،وبذلك تطور
مفهوم الت�صميم التعليمي (جامع� ،2010 ،ص.)71
فالت�صميم التعليمي علم يتلخ�ص يف و�صف �إجراءات تتعلق باختيار املادة
التعليمية (الأدوات واملواد والربامج واملناهج) املراد ت�صميمها وحتليلها وتنظيمها
وتطويرها وتقدميها وذلك من �أجل ت�صميم مناهج تعليمية ت�ساعد املتعلم على التعلم
بطريقة �أف�ضل و�أ�رسع (دروزة� ،1986 ،ص ،)15ويعرفه �رسايا (� ،2007ص)24
ب�أنه عملية منظومة ت�ستهدف و�ضع معايري وموا�صفات لأن�سب الطرائق والبيئات
وامل�صادر التعليمية التي حتقق النتاجات التعليمية املرغوب فيها وفق �رشوط معينة
لدى عينة من الطالب مبا يتفق وخ�صائ�صهم الإدراكية مع ترجمة هذه الطرق يف
�صورة خمططات و�أدلة ي�سرت�شد بها لتنفيذ عملية التعليم لأحداث التعلم املن�شودة،
كما يعرفه جامع (� ،2010ص )53ب�أنه عمليات الو�صف والتحليل التي تتم لدرا�سة
متطلبات التعلم ،وهو عملية منطقية تتناول الإجراءات الالزمة لتنظيم التعليم وتطويره
وتنفيذه وتقوميه مبا يتفق واخل�صائ�ص الإدراكية للمتعلم ،فهو ي�شكل الإطار النظري
النموذجي الذي لو اتبع ف�إنه �سي�سهل تفعيل العملية التعليمية مبهماتها املختلفة ،وهو
مبثابة حلقة و�صل بني العلوم النظرية والتطبيقية يف جمال الرتبية والتعليم .و�أما
فيعرف ب�أنه الن�شاطات كافة التي يقوم بها ال�شخ�ص املكلف
دور امل�صمم التعليمي ّ
بت�صميم املادة الدرا�سية من مناهج �أو برامج �أو كتب مدر�سية �أو وحدات درا�سية �أو
درو�س تعليمية ،بهدف و�ضع �أهدافها وحتليل حمتواها وتنظيمها واختيار الطرائق
التعليمية املنا�سبة لها واقرتاح الأدوات واملواد والأجهزة والو�سائل التعليمية واقرتاح
الو�سائل الإدراكية امل�ساعدة على التعلم وت�صميم االختبارات التقوميية ملحتواها،
وميار�س م�صمم النظام التعليمي ا�ستخدام التقنيات احلديثة التي �أ�صبح لها الدور
الأهم لكل معلم وخا�صة ملعلمي التعليم املفتوح.
ويمُ ثل ت�صميم التعليم من خالل منوذج لت�صميم التعليم ،وهو تخطيط تو�ضح
فيه الأحداث والعمليات والإجراءات ب�صورة منطقية قابلة للفهم والتف�سري (�رسايا،
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� ،2007ص ،)65فنموذج الت�صميم التعليمي هو ت�صور عقلي جمرد لو�صف الإجراءات
والعمليات اخلا�صة بت�صميم التعليم وتطويره والعالقات التفاعلية املتبادلة بينها،
ومتثيلها كما هي� ،أو كما ينبغي �أن تكون ،وذلك ب�صورة مب�سطة يف �شكل ر�سم خطي
م�صحوب بو�صف لفظي ،ولقد تعددت مناذج الت�صميم التعليمي تبع ًا مل�ستوياتها من
حيث ال�شمول والعمق �أو لطبيعة الأهداف ونواجت التعلم امل�ستهدفة �أو مل�ستويات �إتقان
تعلمها (جامع� ،2010 ،ص .)208وقد ا�ستعر�ض كل من احليلة (� ،2003ص �ص
 )87-77و�رسايا (� ،2007ص �ص  )90-67وجامع (� ،2010ص �ص )238-217
والقا�ضي (� ،2011ص )135عددا ً من مناذج ت�صميم التعليم نعر�ض �أبرزها من خالل
املخططات الآتية:
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يالحظ �أن مناذج ت�صميم التعليم �سابقة العر�ض مثلها مثل غريها من مناذج
ت�صميم التعليم بالعموم و�إن اختلفت يف بع�ض التفا�صيل والإجراءات الفرعية فيها،
�إال �أن جميعها تت�شابه وتتفق باملراحل الأ�سا�سية لعملية الت�صميم ،وهي يف جمملها
تدور حول املعيار النموذجي العاملي (�آدي  ،)ADDIEفامل�صطلح  ADDIEهو اخت�صار
مكون من احلروف الأوىل للم�صطلحات التي ت�شكل املراحل اخلم�سة التي يت�ألف منها
هذا النموذج وهي :التحليل  ،Analyzeوالت�صميم  ،Designوالتطوير ،Develop
والتطبيق  ،Implementوالتقومي ( Evaluationب�سيوين� ،2007 ،ص( ،)248عتمان
وعو�ض� ،2008 ،ص ،)138وال�شكل الآتي يو�ضحها:
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مراحل إجراءات التصميم التعليمي للحقيبة التعلمية اإللكرتونية ومنوذجها:

�إنطالق ًا من مراجعة النماذج ال�سابقة ،ويف �ضوء خ�صائ�ص احلقائب التعلمية
الإلكرتونية املنبثقة من خ�صائ�ص ت�صميم احلقائب التعليمية التقليدية و�أ�س�سها
ومكوناتها وعنا�رصها و�سري العمل بها جنب ًا �إىل جنب مع خ�صائ�ص التعلم الإلكرتوين،
مت تطوير منوذج لت�صميم احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ،ت�سهي ًال لإعدادها وت�صميمها
وفقاً للمراحل والإجراءات الآتية:
أوالً  -مرحلة التحليل ،وت�شمل:
1 .1حتليل خ�صائ�ص املتعلمني.
2 .2حتديد الأهداف العامة.
3 .3حتديد املحتوى التعليمي وحتليله وجتزئته وتنظيمه.
4 .4ا�شتقاق الأهداف التعليمية ال�سلوكية و�صياغتها.
ثانياً  -مرحلة التخطيط ،وت�شمل:
1 .1حتديد �أق�سام احلقيبة التعلمية الإلكرتونية وعنا�رصها:
 ال�شا�شات التمهيدية ،وعنا�رصها :عنوان احلقيبة التعلمية الإلكرتونية،
ومعلومات عن اجلهة املنتجة لها ،والفكرة الأ�سا�سية لها ،والفئة امل�ستهدفة
ومتطلباتها ،والأهداف العامة وال�سلوكية ،ومربرات اال�ستخدام ،ودليل اال�ستخدام
مزوداً مبخطط ان�سيابي (لوحة تتبعية) ل�سري التعلم يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية.
 حمتويات قلب احلقيبة التعلمية الإلكرتونية (البدائل والطرق والأن�شطة
التعليمية)


االختبارات القبلية والتتبعية والبعدية (حمكية املرجع)

 ال�شا�شات اخلتامية ،وعنا�رصها :اخلال�صة ،وامل�صطلحات والقوانني،
وامل�صادر واملراجع ،والأن�شطة الإثرائية.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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2 .2حتديد دعائم التعلم الذاتي املتقن.
3 .3ر�سم خمطط �سري العمل.
4 .4كتابة ال�سيناريو.
ثالثاً  -مرحلة التنفيذ واإلنتاج (التصميم والربجمة) ،وت�شمل:
1 .1ت�صميم واجهات التفاعل.
2 .2كتابة الن�صو�ص وتن�سيقها.
�3 .3إنتاج املواد امل�سموعة والت�أثريات ال�صوتية و�ضبطها.
�4 .4إنتاج الر�سومات وال�صور الثابتة.
�5 .5إنتاج الر�سومات املتحركة والت�أثريات احلركية و�ضبطها.
�6 .6إنتاج الفيديو و�ضبطه.
7 .7دمج الو�سائل املتعددة التي مت انتاجها وبرجمتها.
رابعاً  -مرحلة التقويم ،وت�شمل:
1 .1حتكيم احلقيبة التعلمية الإلكرتونية من الناحية العلمية.
2 .2حتكيم احلقيبة التعلمية الإلكرتونية يف �ضوء معايري ت�صميمها.
3 .3التجريب على جمموعة ا�ستطالعية.
4 .4التغذية الراجعة والتعديل يف �ضوء عمليات التقومي
وال�شكل الآتي يو�ضح منوذج الت�صميم التعليمي للحقيبة التعلمية الإلكرتونية
مبراحله:
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مثال تطبيقي إلجراءات تصميم حقيبة تعلمية إلكرتونية:

تتم عملية ت�صميم احلقيبة التعلمية الإلكرتونية �إرتكازاً على مبادئ نظريات
التعلم و�أ�س�سها ،ويف �ضوء خ�صائ�ص ت�صميم احلقائب التعليمية التقليدية و�أ�س�سها
ومكوناتها وعنا�رصها و�سري العمل بها ،والأخذ بامل�سلمة التي َت ُع ّد احلقيبة التعليمية
نظام ًا تعليمي ًا تعلمي ًا قائم ًا بذاته ،يحتوي على املكونات الأ�سا�سية التي جتعل منها
برناجم ًا كام ًال متكام ًال (جامع� ،1989 ،ص ،)60و�أن احلقيبة التعليمية �-إلكرتونية
كانت �أم تقليدية -ت�أخذ الأ�سلوب املنظومي الذي يتبع مدخل املنظومات للتقنيات
الرتبوية الذي ينظر �إىل العملية التعليمية التعلمية نظرة �شاملة (مغراوي والربيعي،
� ،2006ص ،)103حيث منحنى النظم هو �أ�سلوب منهجي وطريقة عملية يف تخطيط
�أي عمل �أو ن�شاط وتنفيذه وتقوميه لتحقيق �أف�ضل م�ستوى من النتائج (احليلة،2007 ،
�ص ،)73فالإجراءات واخلطوات التي تتبع يف �إعداد احلقيبة التعلمية الإلكرتونية
وت�صميمها ممنهجة بطريقة حتليل النظم؛ التي هي درا�سة العالقات املختلفة التي
توجد بني �أجزاء يعتمد بع�ضها على بع�ض يف كل معني ،ففي جمال التعليم والتعلم
ي�ؤكد حتليل النظم على كيفية تنظيم املعرفة واملهارات ،وكيف ميكن حتليل تلك
املهارات املعقدة والأفكار �إىل �أجزائها ومكوناتها بحيث ميكن تنظيمها وتقدميها
بفاعلية �أكرب (عبداحلميد� ،1999 ،ص ،)18ويف �ضوء ما �سبق ،وحتت مظلة معايري
احلقائب التعلمية الإلكرتونية �سيتم �إعداد حقيبة تعلمية �إلكرتونية وت�صميمها لوحدة
تعليمية من مقرر مبادئ الإح�صاء  -وهو �أحد املقررات الت�أ�سي�سية الإجبارية يف
جامعة القد�س املفتوحة  -وفق ًا ملراحل منوذج الت�صميم التعليمي للحقيبة التعلمية
الإلكرتونية واجراءاتها ،وذلك كالآتي:
أوالً  -مرحلة التحليل:
1 .1حتليل خصائص املتعلمني:

�إن العامل الوحيد امل�شرتك بني طالب جامعة القد�س املفتوحة امل�سجلني ملقرر
مبادئ الإح�صاء هو �أن جميعهم �أنهوا مرحلة الثانوية العامة ،وحيث �إن جامعة
القد�س املفتوحة هي جامعة مفتوحة تتبنى نظام التعليم املفتوح ،ف�إن طلبتها
يختلفون عن غريهم من طلبة اجلامعات التقليدية الأخرى بتباينات كثرية يف معايري
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خمتلفة �سواء يف �أعمارهم �أم يف م�ستوياتهم االجتماعية �أم يف خلفياتهم الدرا�سية �أم
يف تخ�ص�صاتهم يف الثانوية العامة �أم يف زمن انقطاعهم عن الدرا�سة قبل االلتحاق
باجلامعة �أم يف التزاماتهم الأ�رسية والعملية ،و�إذا �أ�ضفنا �إىل ذلك ما �أكدته بحوث علم
النف�س �أن الطالب وحتى �إن ت�ساوت �أعمارهم وخلفياتهم االجتماعية فهم يختلفون
فيما بينهم بقدراتهم العقلية ودرجة ذكائهم و�رسعة تعلمهم وم�ستوى دافعيتهم
ورغباتهم وميولهم ،كل ذلك يحتم �رضورة تقدمي تعلم من خالل احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية تتنوع فيه الطرق واال�سرتاتيجيات وامل�ستويات والأن�شطة والو�سائل
والبدائل ،بحيث ترتقي احلقيبة التعلمية الإلكرتونية لتنا�سب جميع تلك اخل�صائ�ص
املتباينة بني �أولئك املتعلمني.
2 .2حتديد األهداف العامة:

مت حتديد الوحدة الثانية من مقرر مبادئ الإح�صاء وهو �أحد املقررات الدرا�سية
الت�أ�سي�سية الإجبارية يف جامعة القد�س املفتوحة؛ حيث هذه الوحدة التي بعنوان
«الإح�صاء الو�صفي ملجموعة واحدة» هي من وجهة نظر امل�رشفني على هذا املقرر
الدرا�سي يف اجلامعة هي �أهم الوحدات و�أو�سعها و�أكرثها �صعوبة على الدار�سني ،وهي
حتتوي على املو�ضوعات الآتية:
.

أطرق عر�ض البيانات الإح�صائية.
.بالتوزيعات التكرارية و�صفاتها وطرق متثيلها بيانياً.
.تمقايي�س النزعة املركزية (الو�سط ،والو�سيط ،واملنوال).
.ثمقايي�س الت�شتت (املدى ،واملدى الربيعي ،والتباين ،واالنحراف املعياري).
.ج�أثر التحويالت اخلطية على كل من مقايي�س النزعة املركزية والت�شتت.

.حمقايي�س الت�شتت الن�سبية (معامل االختالف ،والعالمة املعيارية ،والع�شرييات
واملئينات).
ويف �ضوء اعتماد جامعة القد�س املفتوحة على كتاب مقرر ملبادئ الإح�صاء ،واحتواء
الوحدة الثانية من هذا الكتاب على �أهداف عامة �صاغتها اجلامعة واعتمدتها ،مت تبني تلك
الأهداف العامة ك�أهداف عامة للحقيبة التعلمية الإلكرتونية (ملحق� ،4ص.)251
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3 .3حتديد احملتوى التعليمي وحتليله وجتزئته وتنظيمه:

حيث �إن املحتوى التعليمي حمدد م�سبقاً :وهو حمتوى الوحدة الثانية من مقرر
مبادئ الإح�صاء الذي قررته اجلامعةُ ،حلِّل ذلك املحتوى؛ بغر�ض حتديد احلقائق
واملفاهيم والقوانني واملبادئ واملهارات التي ي�شملها حمتوى الوحدة ،و ُق�سمت
وج ِّزىء كل ق�سم �إىل �أجزاء �صغرية (جل�سات تعليمية) و ُنظِّ م
الوحدة �إىل �ستة �أق�سامُ ،
ب�صورة منطقية؛ حتى يتقدم املتعلم بخطوات تعلمه من جزء �إىل �آخر بدقة ،ويكت�شف
اخلط�أ عند وقوعه ويتجنب الف�شل ،فال ينتقل �إىل جزء الحق �إال �إذا �أتقن اجلزء ال�سابق
له.
4 .4اشتقاق األهداف السلوكية وصياغتها:

انطالق ًا من حتليل املحتوى التعليمي ،اُ�شتقت الأهداف ال�سلوكية و�صيغت وهي
متثل النتاج التعليمي للحقيبة التعلمية الإلكرتونية ،وتعرب عن ال�سلوك املتوقع
حتقيقه من الطلبة بعد درا�سة احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ،وتعد هذه اخلطوة من
�أهم اخلطوات واملراحل حل�سا�سية ت�أثريها على اخلطوات واملراحل الالحقة ،فالأهداف
ال�سلوكية املحددة هي ع�صب احلقيبة التعلمية �إلكرتونية كانت �أم تقليدية؛ حيث يف
�صمم الأن�شطة والو�سائل التعلمية والتقوميية التي ت�ساعد املتعلم على حتقيق
�ضوئها ُت َّ
تلك الأهداف املحددة (جامع� ،1989 ،ص.)63
وقد �صيغت الأهداف ال�سلوكية للوحدة التعليمية (ملحق� ،5ص )252لتتنوع
وتتدرج بامل�ستويات بح�سب ت�صنيف بلوم للأهداف املعرفية (الإدراكية)؛ فقد ق�سم
بلوم ورفاقه عام ( )1956املجال املعريف (الإدراكي) للأهداف التعليمية �إىل �ستة
م�ستويات على �شكل هرمي قاعدته امل�ستوى الأدنى وهو احلفظ (احلقائق) ،يليه الفهم
(اال�ستيعاب) ،ثم التطبيق ،ثم التحليل ،ثم الرتكيب ،ويف �أعلى الهرم ي�أتي م�ستوى
وبناء على ت�صنيف بلوم� -إىل توزيع تلك امل�ستوياتالتقومي ،فيما ذهب �آخرون
ً
ال�ستة لدى بلوم �إىل ثالثة م�ستويات �أكرث عمومية ،وبخا�صة �أن هناك بع�ض املواد
التعليمية كالريا�ضيات ي�صعب فيها ف�صل بع�ض م�ستويات الأهداف االدراكية عن
بع�ضها بع�ضاً ،وهذه امل�ستويات الثالثة هي :امل�ستوى الأدنى ،وي�سمى �أي�ض ًا امل�ستوى
االرتباطي املح�سو�س ،وهو يقابل م�ستوى احلفظ ،وامل�ستوى املتو�سط ،وي�سمى �أي�ض ًا
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امل�ستوى املفاهيمي ،وهو يقابل م�ستوى الفهم والتطبيق والتحليل ،وامل�ستوى الأعلى،
وي�سمى �أي�ض ًا امل�ستوى الإبداعي الذاتي ،ويقابل م�ستوى الرتكيب والتقومي ،وتعتمد
بع�ض اجلهات وامل�ؤ�س�سات التعليمية هذا التوزيع يف �أعمالها ،كجامعة القد�س
املفتوحة التي تعتمده يف �إعداد جدول املوا�صفات اخلا�ص باختباراتها الر�سمية
(جامعة القد�س املفتوحة� ،1990 ،ص.)69
وفيما ي�أتي جدول يبني توزيع الأهداف ال�سلوكية امل�صاغة على �أق�سام الوحدة
بح�سب امل�ستويات الإدراكية:
جدول (: )2
توزيع األهداف السلوكية المصوغة على أقسام الوحدة بحسب المستويات اإلدراكية.

�أق�سام املحتوى

الرقم

توزيع الأهداف ال�سلوكية
على م�ستويات الأهداف الإدراكية املجموع الأهمية
الكلي الن�سبية
الدنيا املتو�سطة العليا

1

عر�ض البيانات الإح�صائية

6

10

2

18

%20

2

متثيل التوزيعات التكرارية بيانيا ودرا�سة خ�صائ�صها

3

4

2

9

%10

3

مقايي�س النزعة املركزية

6

11

5

22

%25

4

مقايي�س الت�شتت

7

10

2

19

%21

5

�أثر التحويالت اخلطية على مقايي�س
النزعة املركزية والت�شتت

4

6

0

10

%11

6

مقايي�س الت�شتت الن�سبية

2

7

3

12

%13

املجموع الكلي

28

48

14

90

%100

الأهمية الن�سبية

%31

%53

%16

%100

ثانياً  -مرحلة التخطيط :وت�شمل:
1 .1حتديد أقسام احلقيبة التعلمية اإللكرتونية وعناصرها:

حيث �إن احلقيبة التعلمية الإلكرتونية حتتوي ما حتتويه احلقيبة التعليمية
التقليدية من عنا�رص ،فقد ق�سمت احلقيبة التعلمية الإلكرتونية �إىل ثالثة �أجزاء رئي�سة
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(ال�شا�شات التمهيدية ،وقلب احلقيبة ،وال�شا�شات اخلتامية) موزع ًا فيها عنا�رصها
بال�شكل الآتي:
.

أالشاشات التمهيدية:

تهدف هذه ال�شا�شات لعر�ض نظرة عامة �شاملة للحقيبة التعلمية الإلكرتونية،
وت�شمل على العنا�رص الآتية:
 معلومات عامة عن (اجلهة) امل�ؤ�س�سة التعليمية التي �سي�ستخدم طالبها
احلقيبة التعليمة الإلكرتونية كا�سرتاتيجية للتعلم الذاتي.
 حول احلقيبة التعلمية الإلكرتونية :ويظهر من خاللها معلومات عن مفهوم
احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ،وعنا�رصها ،و�إجراءات ت�صميمها ومعايريها.
 عنوان احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ،ومعلومات املعدين وامل�صممني لها،
و�سنة �إنتاجها.
 الفكرة الأ�سا�سية :والتي من خاللها يعطى املتعلم فكرة عامة للمادة املراد
تعلمها كخطوة متهيدية حتى ي�صبح لديه التهي�ؤ الالزم لدرا�ستها.
 الفئة امل�ستهدفة ومتطلباتها :حيث يعطى فيها و�صف كامل لأهم خ�صا�ص
املتعلمني باحلقيبة التعليمية ،وما يحتاجه املتعلم من معلومات ومهارات لتحقيق
التعلم اجلديد.
 الأهداف التعليمية :وفيها تو�ضع الأهداف العامة وال�سلوكية التي ت�سعى
احلقيبة التعليمية لتحقيقها ،وتكون الأهداف ال�سلوكية (اخلا�صة) م�صوغة �إجرائي ًا
ب�صورة �سلوكية �أدائية ت�صف ما �سيكون عليه �سلوك املتعلم بعد �إجنازه تعلم احلقيبة.
 مربرات اال�ستخدام :حيث تت�ضمن �أ�سباب ا�ستخدام احلقيبة ،و�إبراز �أهمية
ا�ستخدامها بطريقة مقنعة من �أجل ا�ستثارة املتعلم وزيادة دافعيته ،وا�ستمراره يف
درا�ستها� ،إ�ضافة �إىل تربير مقنع يو�ضح للقارئ الهدف من درا�سة مو�ضوع احلقيبة
التعليمية و�أهميته.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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 دليل اال�ستخدام :وهو عبارة عن تعليمات و�إر�شادات تعر�ض من خاللها
املعلومات التوجيهية لكيفية ا�ستخدام احلقيبة ،ويلحق بها خمطط �إن�سيابي �أو لوحة
ابتداء
تتبعية ( )Flow chartالتي تزود امل�ستخدم مبخطط �آلية العمل على احلقيبة
ً
من النقطة الأوىل وحتى �آخر خطوة تعليمة يف احلقيبة.

.بحمتوى قلب احلقيبة (األنشطة والبدائل) :

ويت�ضمن الأن�شطة والإجراءات امل�صممة على نحو يكفل حتقيق الأهداف التعليمية
املحددة ،وتدرج تلك الأن�شطة على �صورة بدائل �أو خيارات ب�أ�ساليب وطرائق وو�سائل
متنوعة ،وم�ستويات متعددة ،وتدرج منطقي؛ لتوفر للمتعلم فر�ص االنتقاء مبا
ينا�سب خ�صا�صه واهتمامه وقدراته واحتياجاته ،وهذا هو العن�رص الأهم يف احلقيبة
التعليمية لكونها قائمة على مبدئي تفريد التعليم والتعلم الذاتي ،لتوفر هذه الأن�شطة
والبدائل التفاعل الإيجابي بني املتعلم واملواد املقدمة له من �أجل حتقيق الأهداف
عال.
املحددة ب�إتقان ٍ
ويتقدم هذا اجلزء من احلقيبة التعلمية الإلكرتونية اختبار قبلي عام ،يطلب من
وبناء على نتيجة �أداء املتعلم
املتعلم اجتيازه بهدف معرفة مدى حاجته للحقيبة،
ً
فيه ،ومن خالل عر�ض تقرير ختامي عن نتيجة �إجناز املتعلم ،يتم حتديد من �أين
�سيبد�أ تعلمه ،وما نقاط ال�ضعف لديه التي يجب �أن يركز عليها ويزيد اهتمامه بها من
وبناء على نتيجة االختبار القبلي �س ُيح َّدد �أي�ض ًا هل
�أجل تاليف ال�ضعف لديه ،كذلك
ً
املتعلم فع ًال بحاجة �إىل احلقيبة التعلمية الإلكرتونية؟� ،أم �أن نتيجته ت�شري �إىل متكنه
من �إتقان �أهدافها ،وعدم حاجته ال�ستخدامها ،فيتم نقله مبا�رشة �إىل اجلزء الثالث من
احلقيبة (ال�شا�شات اخلتامية).
بناء على نتيجته
ف�إذا كان املتعلم بحاجة ال�ستخدام احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ً
يف االختبار القبلي ،يتم نقله �إىل �شا�شة( :قائمة �أق�سام الوحدة التعليمية) ،وكل ق�سم
من تلك الأق�سام ميثل حقيبة تعليمية داخلية؛ فعند اختيار �أي من تلك الأق�سام ،تعر�ض
بناء
�أهدافه ال�سلوكية ،ثم يطلب من املتعلم اجتياز اختبار قبلي لذلك الق�سم ،ويعر�ض ً
على نتيجة �أداء املتعلم به تقرير يحدد فيه مدى حاجة املتعلم لتعلم ذلك الق�سم ،وما
نقاط ال�ضعف لديه التي يجب �أن يركز عليها ويزيد اهتمامه بها من �أجل تالفيها� ،أما
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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�إن كانت نتيجة املتعلم ت�شري �إىل متكنه من �إتقان �أهداف ذلك الق�سم وعدم حاجته
ال�ستخدامه ،فيتم توجيهه �إىل قائمة الأق�سام لالنتقال �إىل الق�سم التايل� ،أما �إن كانت
نتيجة املتعلم ت�شري �إىل حاجته لذلك الق�سم ،فيتم توجيهه للعودة �إىل �شا�شة اخليارات
والبدائل التعليمية لذلك الق�سم ،وهي ت�شمل الطرائق والبدائل التعليمية الآتية:


ال�رشح الإلكرتوين:

وهو عبارة عن عملية حماكاة ل�رشح املعلم على ال�سبورة بطريقة �إلكرتونية ،حيث
يعر�ض ال�رشح من خالل الن�صو�ص امل�صاحبة لل�صوت وال�صور والر�سوم والأ�شكال
واجلداول والت�أثريات احلركية ،ويجز�أ كل ق�سم �إىل جمموعة من اجلل�سات التعليمية
ال�صغرية ،تعالج كل جل�سة هدف ًا معيناً� ،أو عدداً من الأهداف املحددة ،وتزود �شا�شات
ال�رشح الإلكرتوين مبجموعة من املفاتيح لت�ساعد املتعلم يف �إدارة عملية العر�ض
وال�رشح ،كمفاتيح التوقف واملتابعة و�إعادة ال�رشح والإرجاع والتقدمي ،كما تتوافر
قائمة من التمارين متدرجة ب�صورة منطقية من ال�سهل �إىل ال�صعب مل�ساعدة املتعلم
من التمكن من مو�ضوع الق�سم و�أهدافه ،وبعد ذلك يقدم للمتعلم عدد من الأ�سئلة التي
متثل اختباراً تتبعياً ،يقدم للمتعلم بعد �إجنازه له تقرير يفيد بنتيجته ،ف�إذا �أ�شارت تلك
النتيجة بتمكن املتعلم من حتقيق �أهداف تلك اجلل�سة ب�إتقان ،انتقل املتعلم للجل�سة
التالية ،و�إال ف�إنه �س ُيعاد للجل�سة نف�سها؛ ملعاجلة ال�ضعف الذي �أبرزته �أ�سئلة االختبار
التتبعي ،وعليه ال ينتقل املتعلم من جل�سة تعليمية �إىل �أخرى حتى يتقن تلك اجلل�سة
التعليمية.


الفيديو امل�صور:

انطالق ًا من �أهمية املحا�رضة كطريقة من طرائق التدري�س ،وارتياح عدد
من املتعلمني لهذه الطريقة التي اعتادوا عليها ،فقد جاء هذا البديل التعليمي
(الفيديو امل�صور) ليلبي تلك الرغبات وامليول وبطريقة �أكرث مرونة؛ حيث
ي�ستطيع املتعلم �أي�ض ًا التحكم ب�إجراءات العر�ض من توقف للعر�ض �أو �إعادة �أو
تقدمي ،وفيه ُتعر�ض �أجزاء الق�سم التعليمي على �شكل جل�سات تعليمية �صغرية
بطريقة ال�رشح الإلكرتوين ومنطقها (تقدمي ،ومتارين ،واختبار تتبعي ،وتقومي،
وتغذية راجعة ،ومفاتيح حتكم) ،ولكن بد ًال من ال�رشح الإلكرتوين ،يق َّدم ال�رشح
من خالل ت�صوير فيديو ل�رشح املعلم نف�سه.
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امل�صادر القرائية:

قد يوجد بع�ض املتعلمني الذين يرغبون بتعلم املادة التعليمية من خالل القراءة
والرجوع �إىل الكتاب املقرر ،لذا �أُدرج هذا البديل التعليمي من خالل تطوير الوحدة
الثانية من مقرر مبادئ الإح�صاء مو�ضوع احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ب�شكل وحدة
�إلكرتونية مقروءة كبديل تعليمي يلبي تلك الرغبات وامليول ،وفيه ُيعر�ض ن�ص �أجزاء
الق�سم التعليمي ،و ُتو َّفر �أزرار االنتقال بني ال�صفحات (التالية وال�سابقة) ،كما يتخلل
تلك القراءات جمموعة من التمارين ،مع عر�ض �إجاباتها من خالل ارتباط ت�شعبي لها،
كذلك يتخلل الأجزاء التعليمية القرائية اختبارات تتبعية ت�شرتط الإتقان يف الإجناز
ملتابعة اجلزء التايل.


اللعبة التعليمية:

اللعبة التعليمية ن�شاط تناف�سي منظم �ضمن قوانني متبعة و�أهداف حمددة للعب
م�سبقاً ،وهي جتمع ما بني التعلم والرتفيه ،ومن خاللها يتم ال�سعي لتحقيق الأهداف
التعليمية يف جو من الت�سلية واللعب ،ومتتاز الألعاب التعليمية بقدرة عالية على
زيادة دافعية املتعلم و�إقباله على التعلم ،وبخا�صة املوا�ضيع التعليمية التي تكرث
فيها التدريبات التي حتتاج للإعادة والتكرار واملمار�سة يف تعلمها (احليلة،2007 ،
�ص ،)360ولعل مو�ضوع الإح�صاء من �أكرث املوا�ضيع التي حتتاج �إىل التمرين
والتدريب واملمار�سة يف التطبيق كي يعمق املتعلم فهمه ويتقن مهاراته فيه ،ويف
�ضوء ذلك ُتطَّ ور فكرة لعبة تعليمية على �شكل م�سابقة من �سريبح املليون ،تعر�ض من
خاللها جمموعة من الأ�سئلة املتنوعة واملتدرجة منطقي ًا (من ال�سهل �إىل ال�صعب ،ومن
الب�سيط �إىل املركب).
وبعد انتهاء املتعلم من الق�سم التعليمي و�إتقان �أهدافه التعليمية ،يتقدم الجتياز
اختبار بعدي لذلك الق�سم ،ويف �ضوء نتائجه ُيعر�ض للمتعلم تقرير يفيده مب�ستوى
�أدائه ،و ُي ْعلِمه �إن كان قد �أتقن ذلك الق�سم لينتقل �إىل الق�سم التايل� ،أم �أنه ما زال لديه
نقاط �ضعف يبينها له االختبار من خالل التغذية الراجعه املبا�رشة لكل �إجابة عن
مفردات االختبار و�أ�سئلته ،ليحاول من جديد تفادي ذلك ال�ضعف ب�إعادة اجلل�سات
التعليمية الكفيلة بذلك.
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كذلك ،وبعد انتهاء املتعلم من جميع �أق�سام الوحدة و�إتقان �أهدافها التعليمية،
يتقدم الجتياز اختبار بعدي عام ،ويف �ضوء نتائجه يعر�ض للمتعلم تقرير يفيده
مب�ستوى �أدائه ،ويعلمه �إن كان قد �أتقن �أهداف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية لينتقل
�إىل اجلزء الثالث من احلقيبة (ال�شا�شات اخلتامية)� ،أم �أنه ما زال لديه نقاط �ضعف
يبينها له كتغذية راجعه ،ليحاول من جديد تفادي ذلك ال�ضعف بالرجوع �إىل بع�ض
الأق�سام� ،أو اجلل�سات التعليمية الكفيلة بذلك.
طورت االختبارات ب�أنواعها املختلفة يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية
وقد ِّ
لتكون حمكية املرجع ،حيث يتميز التعلم الذاتي واحلقائب التعليمية (تقليدية كانت �أم
�إلكرتونية) با�ستخدام املعيار الأديومرتي (حمكي املرجع) ك�أ�سلوب للتقومي (مغراوي
والربيعي� ،2006 ،ص  ،)24ويطلق على االختبار حمكي املرجع �إذا �صمم لينتج
عالمة تف�رس يف �ضوء �أداء حمكي م�ستقل ،ويف هذه احلالة يكون م�ستوى الأداء حمدداً
ومو�صوف ًا بو�ضوح ،وهذا امل�ستوى من الأداء يخدم كمرجع مقابل كل عالمة اختبار
يتم تقوميها (ملحم� ،2005 ،ص .)54
علم ًا ب�أن االختبارات يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ُ�ص ِّممت على مبد�أ بنك
الأ�سئلة؛ حيث يكون لكل �س�ؤال من �أ�سئلة االختبارات �أربعة �أ�سئلة تقي�س الهدف
التعليمي نف�سه ب�صيغ متعددة �أو �أرقام خمتلفة �أو طرق متنوعة ،وتقوم احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية بانتقاء ال�س�ؤال من بني تلك الأ�سئلة �إلكرتوني ًا وب�شكل ع�شوائي ،والغر�ض
من ذلك �أنه �إذا �أعيد االختبار ،فال تظهر وتتكرر للمتعلم �أ�سئلة االختبار نف�سها.

.تالشاشات اخلتامية:

كما بينا �سابقاً ،ف�إن املتعلم ينتقل �إىل هذا اجلزء من احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية يف حال �أ�شارت نتيجة اختباره القبلي العام ب�إتقانه لأهداف احلقيبة
التعلمية الإلكرتونية� ،أو يف حال �أ�شارت نتيجة اختباره البعدي العام ب�إتقانه لأهداف
احلقيبة التعلمية الإلكرتونية بعد تفاعله مع �أق�سامها وبدائلها التعليمية ،وت�شمل هذه
ال�شا�شات على:
 اخلال�صة :وهي بهدف عر�ض �أهم الأفكار واملعلومات التي وردت يف مو�ضوع
احلقيبة التعلمية الإلكرتونية و�إبرازها.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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 امل�صطلحات والقوانني :وفيها ُت�رسد قائمة باملفاهيم وامل�صطلحات
والتعريفات والقوانني التي وردت يف مو�ضوع احلقيبة التعلمية الإلكرتونية.
 امل�صادر واملراجع :وفيها ُتكتب قائمة بجميع امل�صادر التي ا�ستقيت منها
معلومات احلقيبة التعلمية الإلكرتونية  ،واملراجع التي ا�ستعني بها �أو �أ�شري �إليها
داخل احلقيبة.
 الأن�شطة الإثرائية :وهي بهدف ت�شجيع الطالب املهتمني والراغبني باال�ستزادة
والتعمق يف بع�ض املوا�ضيع ذات العالقة مبو�ضوع احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ،من
خالل االقرتاح ملن يرغب من املتعلمني القيام بن�شاطات �إ�ضافية تتيح له فر�صة
متابعة اهتمامه ورغبته ملو�ضوع معني والتو�سع فيه.
2 .2حتديد دعائم التعلم الذاتي املتقن:

يف هذه املرحلة ُحلِّلت الإجراءات الكفيلة بتطوير احلقيبة التعلمية الإلكرتونية
ب�صورة تفي بتحقيق �أهم �أ�سا�س ُيبنى عليه احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ،وهو مبد�أ
التعلم الذاتي املتقن ،وذلك من خالل الت�صورات الآتية:
 .أتق�سيم الوحدة التعليمية �إىل جمموعة �أق�سام ،وجتزئة كل ق�سم �إىل خطوات
تعلمية هادفة (جل�سات) ،وترتيب تلك الأق�سام والأجزاء ب�صورة منطقية مرتابطة
ومتكاملة ،تتدرج من ال�سهل �إىل ال�صعب ومن الب�سيط �إىل املركب ،ليتمكن املتعلم من
املادة الأ�سهل ،وت�صبح متطلب ًا �سابق ًا للتقدم نحو املادة الأ�صعب ،فال يتقدم املتعلم
بخطوات تعلمه للتعلم اجلديد �إال بعد �إتقان التعلم القدمي ،وكذلك دعم عملية التعلم
بالأمثلة والتمارين املتنوعة واملتدرجة مب�ستوياتها ،التي بدورها ت�ساعد املتعلم
على التمكن والإتقان.
�سواء الأهداف العامة �أو ال�سلوكية
.بحتديد وعر�ض الأهداف التعليمية بو�ضوحً ،
اخلا�صة ،ففي ال�شا�شات التمهيدية من احلقيبة التعلمية الإلكرتونية تعر�ض الأهداف
ال�سلوكية للحقيبة ،مع حتديد الأق�سام التعليمية التي �ست�سعى لتحقيق تلك الأهداف،
و�ضح و ُتعر�ض يف مقدمة كل ق�سم من �أق�سام احلقيبة التعلمية الإلكرتونية
كذلك ُت َّ
�أهدافه التعليمية التي �سي�سعى لتحقيقها.
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.تدعم التوجيه الذاتي للمتعلم من خالل دليل اال�ستخدام يف ال�شا�شات التمهيدية،
�إ�ضافة �إىل بطاقات امل�ساعدة والتوجيه التي تدرج لرتافق كل �شا�شة مبفاتيحها
وخياراتها وخطوات ا�ستخدامها لتو�ضح للمتعلم الوظيفة والطريقة والإجراءات و�آلية
التعامل مع احلقيبة التعلمية الإلكرتونية وخطوات العمل فيها وكيفية ا�ستخدام املواد
والو�سائل التعليمية ،وتنفيذ �أن�شطتها ،وكيفية حل متارينها وطريقة تطبيق اختباراتها
ومواقيتها والغر�ض منها.
.ثكما �أن �إدراج ر�سم خمطط ل�سري العمل يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية �ضمن
�شا�شات دليل اال�ستخدام من �ش�أنه �أن يعطي املتعلم ت�صوراً �شام ًال ووا�ضح ًا خلطوات
تعلمه يف ا�ستخدام احلقيبة التعلمية الإلكرتونية.
.جكذلك ف�إن �أزرار التنقل (االرتباطات الت�شعبية) بني ال�شا�شات املختلفة للحقيبة
التعلمية الإلكرتونية ،ك�أزرار الرجوع �إىل اخللف ،و�أزرار االنتقال بني القوائم ،و�أزرار
اخليارات املختلفة ،كلها من �ش�أنها تقدمي مرونة يف حرية احلركة للمتعلم والتنقل
واالختيار.
.ح�أما التقارير ال�صادرة عن �إجناز االختبارات (القبلية والبعدية والتتبعية) ،فمن
�ش�أنها توفري تقومي وتوجيه ذاتي للمتعلم؛ مما ي�ساعده يف اتخاذ القرارات املنا�سبة
ملعاجلة الق�صور ،وينمي لديه القدرة على حتمل امل�س�ؤولية واتخاذ القرار.
.ختنوع التقومي و�شموليته وا�ستمراريته على م�ستوى احلقيبة التعليمية ككل،
�أو على م�ستوى �أق�سامها و�أجزائها وجل�ساتها التعليمية من خالل االختبارات القبلية
والتتبعية والبعدية ،وتوظيف نتائجها من خالل التغذية الراجعة املنا�سبة ،التي هي
مبثابة و�صفة طبية للعالج املنا�سب ،حيث ال ت�ستطيع االختبارات والأ�سئلة التعليمية
�أن حتقق الأهداف التي و�ضعت من �أجلها ما مل يتبعها عمليات من التغذية الراجعة،
التي توجه املتعلم نحو �إجراءات عالجية� ،أو توجيهه ال�ستكمال ما مل يتحقق� ،أو
الطلب منه �إعادة درا�سة ذلك اجلزء �أو احلقيبة التعليمية �إذا احتاج الأمر ذلك ،وقد
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تقدم التغذية الراجعة للمتعلم ب�صورة فورية مبا�رشة بعد �إجابة املتعلم على ال�س�ؤال
املطروح ،وقد تقدم بعد �إجناز جميع �أ�سئلة االختبار على �شكل تقرير ،وتع ّد التغذية
الراجعة الفورية املبا�رشة الجابة املتعلم عن �س�ؤال معني �أو عن االختبار الأكرث
�أهمية؛ حيث جتنب تثبيت الإجابة اخلاطئة يف ذهن املتعلم ،و�إمنا ت�صححها فوراً
عن طريق �إعطاء اجلواب ال�صحيح مبا�رشة بعد الإجابة ،ومن ناحية �أخرى فالتغذية
الراجعة الفورية تعمل على تعزيز الإجابة ال�صحيحة وتدعيم عملية التعلم ،وعندها
قد ت�صبح معرفة املتعلم بالإجابة ال�صحيحة دافع ًا له لتعلم مادة جديدة وتعلمها
ب�شكل �أف�ضل (دروزة� ،2005 ،ص  .)119-115من هنا ف�إن عمليتي التقومي والتغذية
الراجعة ت�ؤديان �أهم الأدوار يف زيادة دافعية املتعلم للتعلم ،ورفع درجة �إيجابيته
وتفاعله و�إثارته ،وعالج ال�ضعف والق�صور يف التح�صيل لديه.
عال ملراعاة الفروق الفردية و�رسعة املتعلم الذاتية
 .دالعمل على حتقيق ٍ
بني املتعلمني من خالل ت�صمم احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ب�صورة عامة بطريقة
منطقية متدرجة من ال�سهل �إىل ال�صعب ومن الب�سيط �إىل املركب وبعدة م�ستويات
متدرجة لتنا�سب م�ستوى حت�صيل كل متعلم (جامع� ،1989،ص ،)62وتوفري عدد من
الأمثلة والتدريبات املتدرجة ب�صعوبتها يف كل جل�سة تعليمية ،كذلك ف�إن توفري بدائل
وخيارات التعلم املتنوعة ،والتنوع يف م�صادر التعلم و�أ�ساليبه ،يعمل على مالءمة
رغبات املتعلمني وميولهم.
3 .3رسم خمطط سري العمل:

يف �ضوء ما �سبق يع ُّد ت�صور خلط �سري التعلم يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية،
ور�سمه كمخطط ان�سيابي ،وفيما ي�أتي الر�سم التو�ضيحي الذي ميثل خمطط �سري التعلم
يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية امل�صممة:
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4 .4كتابة السيناريو:

تعد مرحلة كتابة �سيناريو احلقيبة التعلمية الإلكرتونية مبثابة خطة �أولية
مكتوبة للإنتاج ت�سبق مرحلة التنفيذ ،حيث ُترتجم اخلطوط العري�ضة التي و�ضعها
الباحث يف خطواته ال�سابقة املتعلقة ب�إجراءات الت�صميم �إىل �إجراءات تف�صيلية على
الورق ،متهيداً لتنفيذها ونقلها �إىل عامل الواقع ،فال�سيناريو هو ت�صور ملا ينبغي �أن
يعر�ض يف �شا�شات احلقيبة التعلمية الإلكرتونية مكتوب على الورق ،ل ُيظهر العنا�رص
طور وحمتوياتها من كتابات و�صور ور�سومات
املكونة لتلك ال�شا�شات التي �س ُت َّ
�صمم و ُت َّ
ثابتة �أو متحركة ومو�سيقى وم�ؤثرات �صوتية� ،إ�ضافة �إىل تو�ضيح الغر�ض الوظيفي
للإطارات ،وحتديد االرتباطات الت�شعبية بني تلك ال�شا�شات والإطارات.
وقد �أع َّد �سيناريو احلقيبة التعلمية الإلكرتونية (ملحق� ،6ص )257مكوناً من
�أربعة �أعمدة هي:
 .أرقم الإطار :وهو رقم مت�سل�سل للإطارات ،والهدف منه ت�سمية الإطار برقم
لتمكني تو�ضيح �آليات الإنتقال (الإرتباطات الت�شعبية) بني الإطارات يف ال�سيناريو.
و�ضح كل ما يظهر يف الإطار من مرئيات �سواء كانت
.باجلانب املرئي :وفيه ُت َّ
ن�صو�ص ًا �أم �صوراً �أم �أ�شكا ًال ور�سومات ثابتة �أو متحركة �أو فيديو.
و�ضح ما �إذا كانت هناك ت�أثريات �صوتية �أو مو�سيقى
.تاجلانب امل�سموع :وفيه ُي َّ
�أو ت�سجيل �صوتي م�صاحب للإطار �أو حمتوياته.
و�ضح الهدف من الإطار ،وحتديد االرتباطات الت�شعبية
.ثو�صف الإطار :وفيه ُي َّ
فيه ،و�آليات تفاعل املتعلم معه.
ثالثاً  -مرحلة التنفيذ واإلنتاج (التصميم والربجمة):

اعتماداً على �إجراءات الت�صميم ال�سابقة ويف �ضوء كتابة ال�سيناريوُ ،ينفذ الت�صميم
و�إنتاج احلقيبة التعلمية الإلكرتونية باتباع اخلطوات العملية والإجراءات الآتية:
.

أت�صميم واجهات التفاعل.
.بكتابة الن�صو�ص وتن�سيقها.
.ت�إنتاج املواد امل�سموعة والت�أثريات ال�صوتية و�ضبطها.
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.ث�إنتاج الر�سومات وال�صور الثابتة.
.ج�إنتاج الر�سومات املتحركة والت�أثريات احلركية و�ضبطها.
.ح�إنتاج الفيديو و�ضبطه.
.خدمج الو�سائط املتعددة التي مت انتاجها وبرجمتها.
وهذه اخلطوات الإجرائية ال تتم جميعها ب�صورة متتابعة ،فقد مت بع�ضها ب�شكل
متواز ،كما هو مو�ضح يف ال�شكل الآتي:
متتال ،ومت بع�ضها الآخر ب�شكل
ٍ
ٍ
وقد ا ُ�ستخدم يف هذه املرحلة عد ٌد من برجميات احلا�سوب املخت�صة بعملية
الت�صميم الإلكرتوين ،و�إعداد الو�سائط املتعددة الإلكرتونية و�إنتاجها ،وهي:
  : SwishMax2 & Flashهما برناجمان لعمل امل�ؤثرات احلركية على الن�صو�ص
والأ�شكال وال�صور ،وي�ستعمالن يف ت�صميم املواقع الإلكرتونية والبطاقات الفال�شية،
وكذلك الألعاب والأفالم الكرتونية وعرو�ض الفيديو.

  :Action Scriptهي لغة برجمة متطورة خا�صة بربناجمي الت�صميم
و  SwishMax2وم�صحوبة معهما.
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  :Accoustica mp3 mixerهو من �أبرز الربامج املتخ�ص�صة بت�سجيل ال�صوت
وتنقيته وتن�سيقه وحتريره وعمل امل�ؤثرات ال�صوتية عليه ،ومن خالله بالإمكان حفظ
العمل ب�صيغ عده منها MP3 :و  WAVو  RealAudioو .WMA
  :Windows movie makerهو برنامج حترير ملفات الفيديو وتعديلها ،و�إ�ضافة
امل�ؤثرات ال�صوتية واحلركية والن�صية عليها.
  :Video All Convertorهو برنامج ي�ستخدم للتحويل بني �صيغ ملفات الفيديو
املختلفة ،وتكمن فائدة ا�ستخدامه وقوتها ب�إمكانية �إخراج ملف فيديو متوافق مع
البيئة الربجمية امل�ستخدم معها ،وبحيث يكون ذلك امللف عايل اجلودة ،و قليل احلجم
يف ان واحد.


Photoshop

ومعاجلتها وتعديلها.

 :Adobeهو برنامج متطور لت�صميم ال�صور والر�سومات

رابعاً  -مرحلة التقويم:

التقومي هو عملية �إ�صدار حكم على قيمة الأ�شياء �أو املو�ضوعات �أو املواقف
�أو الأ�شخا�ص اعتماداً على معايري �أو حمكات حمددة (ا�سماعيل� ،2009 ،ص،)390
فبهدف االطمئنان من �صالحية احلقيبة التعلمية الإلكرتونية لال�ستخدام والتطبيق
بعد �إنتاجها� ،أجريت اخلطوات التقوميية الآتية:
 .أحتكيم احلقيبة التعلمية الإلكرتونية من الناحية العلمية :قام عدد من
مدر�سي مقرر مبادئ الإح�صاء يف جامعة القد�س املفتوحة بتحكيم احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية من الناحية العلمية؛ لالطمئنان على الدقة العلمية ملحتوى احلقيبة ،وقد
مت االجتماع به�ؤالء ال�سادة املحكمني ،و�رشح لهم طبيعة احلقيبة التعلمية الإلكرتونية،
ثم �أعطيت ن�سخة من احلقيبة لكل حمكم للتدقيق العلمي للمحتوى وملدة �أ�سبوع ،وقد
كانت مالحظات ال�سادة املحكمني طفيفة ،وبذلك مت االطئنان لناحية الدقة العلمية
ملو�ضوع احلقيبة التعلمية الإلكرتونية.
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.بحتكيم احلقيبة التعلمية الإلكرتونية يف �ضوء معايري ت�صميمها :فقد ُعر�ضت
احلقيبة التعلمية الإلكرتونية على عدد من ال�سادة املحكمني (ملحق� ،7ص )272بهدف
حتكيمها ،حيث ُعر�ضت مبا�رشة �أمام بع�ض املحكمني الذين قاموا بدورهم مبناق�شتها
وتقدمي عدد من الآراء والتوجيهات ،كما قدمت ملجموعة �أخرى من املحكمني ن�سخة
عن احلقيبة التعلمية الإلكرتونية مع ن�سخة من مقيا�س تقومي احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية لتحكيمها ،وبعد ذلك ويف �ضوء �آراء املحكمني متت التعديالت التي �أو�صى
بها املحكمون.
.تالتجريب على جمموعة ا�ستطالعية :طُ ِّبقت احلقيبة التعلمية الإلكرتونية
على عينة ا�ستطالعية قوامها ( )8طالب؛ بغر�ض االطالع على مالحظاتهم يف �أثناء
ا�ستخدامهم لها ،وقد اختري طالب العينة اال�ستطالعية بالطريقة الع�شوائية من �إحدى
�شعب مقرر مبادئ الإح�صاء ،التي اختريت بطريقة ع�شوائية من بني جمموعة �شعب.
وقد مت االجتماع مع الطلبة يف ثالثة لقاءات ،كان اللقاء الأول بهدف ت�سليمهم
ن�سخة من الإ�سطوانات املدجمة للحقيبة التعلمية الإلكرتونية ،وتو�ضيح الهدف
من التجربة اال�ستطالعية ،وتقدمي �رشح حول مفهوم احلقيبة التعلمية الإلكرتونية،
وهدفها ،وحمتوياتها ،وطريقة ا�ستخدامها ،واالتفاق على اللقاء الثاين الذي كان بعد
�أ�سبوع من موعد اللقاء الأول ،حيث �أجريت مع الطلبة مناق�شة �أولية بهدف االطئنان
على جمريات التجريب لديهم للحقيبة التعلمية الإلكرتونية ،واُتفق على لقاء ثالث
و�أخري بعد �أ�سبوع من موعد اللقاء الثاين ،ويف اللقاء الثالث نوق�شت احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية مع الطلبة ،للوقوف على �أرائهم وانطباعاتهم حولها من حيث و�ضوحها
و�سهولة ا�ستخدامها ومدى التفاعل معها واال�ستفادة منها ،وقد كان االنطباع موجباً،
حيث لوحظ ارتياح �شديد له�ؤالء الطلبة ،ومل يبدوا �أية �صعوبات �أو انزعاجات من
ا�ستخدامها.
وبذلك خرجت احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ب�صورتها النهائية لال�ستخدام
والتطبيق (�أنظر ملحق � :8صورة �شا�شات احلقيبة التعلمية الإلكرتونية� ،ص ،)273وقد
ُجهزت على �أ�سطوانات مدجمة لال�ستخدام.
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دراسات سابقة يف احلقائب التعلمية اإللكرتونية
وأثرها على التحصيل الدراسي:
هدفت درا�سة جن وبت ( )Gunn & Pitt, 2003إلى قيا�س ت�أثري احلقائب التعليمية
املحو�سبة وم�ساعدتها يف حت�سني �أداء الطالب يف تعلم علم الطفيليات ،حيث ُ�ص ِّممت
احلقيبة التعليمية املحو�سبة على �شكل قر�ص تفاعلي مدمج ك�أداة للبحث ا�شتمل على
�صور عديدة وخمططات ور�سوم متحركة ولقطات فيديو تفاعلية باحلا�سوب ،قدمت
للطالب ب�شكل تدريجي لأكرث من ثالث �سنوات ،حيث عر�ضت عليهم من خالل القر�ص
التفاعلي املدمج� ،إ�ضافة �إىل عر�ضها من خالل ال�شبكة ،وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة
�إىل �أن الطالب الذين در�سوا باحلقائب التعليمية املحو�سبة كانت نتائجهم �أف�ضل من
الذين در�سوا بالطريقة االعتيادية ،ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل العامل الرئي�س
التي بنيت عليه احلقيبة التعليمية املحو�سبة وهو الو�سائط التفاعلية التي احتوتها.
و�أما درا�سة بوز ( )Bose, 2003فقد مت العمل فيها على م�رشوع يقوم على
ت�صميم حقيبة تعلم �إلكرتوين وا�ستخدامها لتلبية احتياجات م�ساق جامعي و�أهدافه
لطلبة املاج�ستري يف ق�سم الرتبية االبتدائية يف جامعة بوت�سانا يف الواليات املتحدة
الأمريكية  ،وكان عنوان امل�ساق «ق�ضايا واجتاهات يف تربية الطفل املبكرة» ،وقد
طور بالتعاون والتن�سيق الكامل بني
�شكَّل فريق يعمل على تطوير هذا امل�ساق ،حيث ِّ
�أع�ضائه مبن فيهم خبري يف املحتوى  ،و�أ َّدى امل�ؤلف دوراً كمحا�رض وموجه ومدير
للجانب الإلكرتوين لهذا امل�ساق وا�شتمل تطبيق امل�رشوع على ثالث مراحل مت من
خاللها التدرج يف ا�ستخدام الإنرتنت والتكلنولوجيا الرقمية ،فاملرحلة الأوىل متيزت
بلقاء واحد وجه ًا لوجه بني املحا�رض والطلبة وملدة ثالث �ساعات ،ويف املرحلة
الثانية اقت�رص اللقاء على �ساعتني كل �أ�سبوع وقد ا�ستمرت ثماين جل�سات ،ويف املرحلة
الثالثة اقت�رص اللقاء على �ساعة واحدة فقط وا�ستمرت ثالث جل�سات ،ويف كل جل�سة
كان هناك مزج بني التدري�س وجه ًا لوجه والتدري�س با�ستخدام الإنرتنت.
وقد مت حتقيق معظم �أهداف هذا امل�رشوع ،فمن نتائج تطبيقه �أنه كان هناك
م�شاركة فاعلة للطلبة ،كما كان �أداء الطلبة جيداً ،ووجدوه م�ساق ًا تعليمي ًا ميدهم
باملعلومات وي�سهل لهم مهارات البحث ،حيث �أدى ا�ستخدام هذا امل�ساق الإلكرتوين
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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�إىل مرونة يف الوقت ،وتركيز على دور كبري للمتعلم .كما كان من �أهم نتائج امل�رشوع
هي تقنني نوعية املادة التعليمية يف هذه احلقيبة الإلكرتونية بحيث ميكن ملحا�رض
�آخر ا�ستخدام احلقيبة نف�سها بطريقة دقيقة و�صحيحة.
وبحثت درا�سة العجلوين و�أبو زينة ( )2005مب�شكلة تدين اعتماد طالب املرحلة
الثانوية على �أنف�سهم ،والنزعة �إىل االتكالية يف تعلم مادة الفيزياء ،وتدين حت�صيلهم
الدرا�سي فيها ،حيث هدفت درا�ستهما �إىل رفع كفاءة طالب املرحلة الثانوية –امل�ستوى
الثاين -يف تعلم مادة الفيزياء ،وذلك مب�ساعدتهم يف االعتماد على �أنف�سهم يف عملية
التعلم ليكون املتعلم هو حمور العملية التعليمية التعلمية؛ من خالل توظيف �أ�سلوب
التعلم الذاتي با�ستخدام احلقائب التعليمية املحو�سبة ،ودرا�سة �أثر هذا الأ�سلوب يف
حت�صيل الطلبة يف مادة الفيزياء مقارنة مع الطريقة التقليدية ،وقد ا�ستخدم الباحثان
املنهج التجريبي ،حيث تكونت عينة الدرا�سة من ( )78طالب ًا وطالبة من طلبة املرحلة
الثانوية بالفرع العلمي موزعني يف ثالث مدار�س ثانوية من مدار�س مديرية تربية
عمان الثانية يف منطقة واحدة ق�صدي ًا -وهي منطقة �صويلح بالأردن-؛ افرتا�ض ًا
من الباحثني تقارب م�ستويات الطلبة اقت�صادي ًا واجتماعي ًا وثقافياً ،وقد ُو ِّزع الطلبة
طور
على جمموعتني �ضابطتني ،وجمموعتني جتريبيتني بالطريقة الع�شوائية ،وقد َّ
الباحثان الت�صميم التجريبي للحقيبة التعليمية املحو�سبة لوحدة «خ�صائ�ص ب�رصية
للمادة» من الكتاب املدر�سي املقرر اعتماداً على نظريات ت�صميم التدري�س ،و�أ�س�س
بناء احلقائب التعليمية وتقوميها ،ومعايري ت�صميم الربامج التعليمية املحو�سبة،
و�أخ�ضعت احلقيبة التعليمية املحو�سبة �إىل جمموعة من التحكيم والتعديل والتجريب
حتى خرجت ب�صورتها النهائية ،لتقوم املجموعتان التجريبيتان بدرا�سة الوحدة
التعليمية املقررة من خاللها ،بينما در�ست املجموعتان ال�ضابطتان الوحدة التعليمية
نف�سها بالطريقة التقليدية املعتادة ،كما �أع َّد الباحثان اختباراً لقيا�س حت�صيل الطلبة،
والتحقق من �صدقه وثباته ،وتطبيقه قبل �إجراء التجربة للت�أكد من تكاف�ؤ املجموعات
التجريبية وال�ضابطة ،وتطبيقه بعد �إجراء التجربة لدرا�سة �أثر احلقيبة التعليمية
املحو�سبة يف حت�صيل الطلبة ،كما �أع َّد الباحثان �أداة لقيا�س اجتاهات طلبة املجموعة
التجريبية نحو احلقيبة التعليمية املحو�سبة وحتكيمها ،كذلك التحقق من ثباتها
با�ستخدام طريقة االختبار و�إعادة االختبار للمقيا�س نف�سه بفارق زمني ( )13يوماً،
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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وقد تو�صلت نتائج تطبيق االختبار البعدي –بعد �ضبط الفروق على االختبار القبلي-
�إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف حت�صيل طلبة املرحلة الثانوية –امل�ستوى
الثاين -من الفرع العلمي يف مادة الفيزياء تعزى �إىل طريقة التدري�س ول�صالح
املجموعة التجريبية ،وهذا يعني �أن طريقة التدري�س با�ستخدام احلقائب التعليمية
املحو�سبة يف وحدة «خ�صائ�ص ب�رصية للمادة» فعالة ،وذات �أثر يف زيادة حت�صيل
الطلبة يف مبحث الفيزياء مقارنة بالطريقة التقليدية االعتيادية ،ويعزو الباحثان
هذه النتيجة �إىل خ�صائ�ص احلقيبة التعليمية املحو�سبة ومميزاتها التي تف�سح املجال
بحرية �أمام املتعلمني يف اختيار البدائل والأن�شطة املختلفة� ،إ�ضافة �إىل امتيازها
بتعدد الأمثلة والتدريبات والإر�شادات وامل�ساعدة والراحة النف�سية للمتعلم ،وما
حتتويه احلقيبة التعليمية املحو�سبة من �صور و�ألوان وعنا�رص الت�شويق و�شد االنتباه
واالختبارات والتغذية الراجعة ،مما يدعم مبد�أ مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني،
ويزيد من دافعية املتعلمني للتعلم .كذلك �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن املتو�سط العام
لتقدير ا�ستجابات طالب املجموعة التجريبية وطالباتها يف مقيا�س االجتاهات
نحو احلقائب التعليمية املحو�سبة كان �إيجابياً ،ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل
�أن احلقيبة التعليمية املحو�سبة �أ�سهمت كثرياً يف حتقيق الذات عند املتعلم ،وقامت
بدور املحفز للتفاعل الن�شط عند الطالب .وقد �أو�صت الدرا�سة بتطوير منهاج الفيزياء
للمرحلة الثانوية وفق منهجية احلقائب التعليمية املحو�سبة ،و�إجراء درا�سات مماثلة
يف ا�ستخدام احلقيبة التعليمية املحو�سبة يف مو�ضوعات �أخرى ،ومل�ستويات تعليمية
خمتلفة.
وهدفت درا�سة �سا�شاناد وجاروبنتاراك
� )2006إىل تطوير حقيبة تعليمية با�ستخدام التعلم الإلكرتوين للتدريب الذاتي على
ا�سرتجاع املعلومات يف مو�ضوع علم املكتبات با�ستخدام منط التعلم عن بعد,
وت�ضمن ت�صميم هذه احلقيبة خم�سة مراحل هي :حتديد فئة املتعلمني ,وت�صميم
احلقيبة ,و�إنتاج احلقيبة ,وو�ضع نظام لعر�ضها ومرحلة التقييم.
(Sacchanand & Jaroenpuntaruk,

وفيما يتعلق بعملية التقومي فقد مت �ضمن مرحلتني :التقومي التكويني �أثناء
عملية تطوير احلقيبة وقام به خرباء يف املجال ،والتقومي اخلتامي وقد مت بعد تطوير
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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احلقيبة ،حيث طُ ِّبقت على عينة جتريبية تكونت من موظفني يعملون يف املكتبات
اجلامعية وم�شرتكني يف هذه املكتبات ،وقد عمد الباحثان �إىل مراجعة كل املالحظات
والآراء املتعلقة باملحتوى التعليمي للحقيبة وت�صميمها ومدى التقدم يف عملية التعلم
الذي ميكن �أن حتققه قبل �إنتاجها و�إخراجها حليز الوجود� ،إ�ضافة �إىل ا�ستطالع �آراء
امل�ستخدمني حول نوعية وجودة حمتوى احلقيبة و�صدق حمتواها وو�ضوحه وطرق
العر�ض وال�رشح والت�صميم الب�رصي وت�صميم ال�شا�شات.
وقد تكونت احلقيبة من ثالثة عنا�رص رئي�سة هي :مقدمة حولها ,ثم موديوالت
الدرا�سة (وحدات الدرا�سة) ،ثم املراجع مع قراءات م�ساندة �إ�ضافية ,وفيما يتعلق
بوحدات الدرا�سة ( )Study Modulesوهي املكون الرئي�سي املهم فقد �ضم ع�رش
وحدات تعليمية ركزت على ا�سرتجاع املعلومات والتقومي الذاتي با�ستخدام اختبار
قبلي وبعدي ,كما ا�شتملت احلقيبة على و�سائط متعددة مثل ال�صوت وال�صورة جلذب
انتباه امل�ستخدمني �أثناء عملية التعلم� ,إ�ضافة �إىل املادة املطبوعة كمادة م�ساندة
للحقيبة� ,أما بخ�صو�ص تقدمي احلقيبة فقد مت با�ستخدام الأ�سلوبني املتزامن با�ستخدام
االنرتنت والالمتزامن با�ستخدام �أقرا�ص م�ضغوطة.
وقد �أظهرت الدرا�سة ما ي�أتي:
 ا�ستخدام منط التعلم عن بعد يجعل من احلقيبة متاحة لال�ستخدام مبرونة �أكرث
يف كل وقت وكل مكان وبال�رسعة التي تنا�سب امل�ستخدمني ,كما ميكن ا�ستخدامها
كو�سيلة ملتابعة التعليم امل�ستمر للأفراد الراغبني ب�إكمال تعلمهم.
 ا�ستخدام مثل هذه احلقائب �ضمن تقنية الن�رش عرب االنرتنت يو�سع جماالت
ا�ستخدام التعلم عن بعد ،ويوفر بيئة تعليمية مفتوحة مرنة بحيث ي�ستطيع املتعلم
الدخول ل�شبكة االنرتنت واال�ستفادة من احلقيبة التعليمية ،والتدرب على املهارات
ب�شكل ذاتي دون احلاجة لوجود مدر�س.
 ت�صميم املادة التعليمية �أو التدريبية يركز على قدرات املتعلم الذاتية ويتيح
له بيئة تعلم مرنة غري مقيدة مبكان �أو زمان ،لأنها ت�أخذ بعني االعتبار حاجاته
وظروفه.
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 متيزت احلقيبة ب�سهولة اال�ستخدام لأنها وظفت لغة �سهلة وم�صطلحات
وا�ضحة غري معقدة يف جمال ا�سرتجاع املعلومات ووفرت بيئة تفاعلية جيدة مما
�ساعد املتعلمني على التعامل معها ب�سهولة وي�رس.
و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تطوير حقائب تعليمية �أخرى تتناول موا�ضيع �أخرى
با�ستخدام التعلم االلكرتوين لتدريب موظفي املكتبات وم�ستخدميها يف جماالت
�أخرى مهمة ،كما �أو�صت الدرا�سة ب�إمكانية ا�ستخدام مثل هذه احلقيبة ك�أداة لتعلم
اللغة الإجنليزية لغري الناطقني بها.
و�أجرى اونا�سانيا ورفاقه ( )Onasanya & Others, 2006درا�سة �شبه جتريبية
هدفت �إىل الك�شف عن �أثر ا�ستخدام حقيبة تعليمية حمو�سبة على حت�صيل طلبة املرحلة
الثانوية يف مادة (مقدمة يف التكنولوجيا) يف مقاطعة الورين يف كاوارا بنيجرييا،
�صمم الباحث ورفاقه حقيبة تعليمية تفاعلية حمو�سبة مت التحقق من �صدقها،
فقد َّ
وتكونت من خم�سة درو�س مدة كل واحد منها ( )30دقيقة ،وقد تكونت عينة الدرا�سة
من ( )42طالبا اختريوا بالطريقة الق�صدية ُو َّزعوا ع�شوائي ًا �إىل جمموعتني �ضابطة
وجتريبية ،وطُ بقت الدرا�سة بحيث در�ست املجموعة التجريبية با�ستخدام احلقيبة
التعليمية املحو�سبة ،بينما در�س الق�سم الآخر با�ستخدام الطريقة التقليدية ،ثم طُ ِّبق
اختبار حت�صيلي و�ضع لقيا�س �أثر ا�ستخدام احلقيبة على حت�صيل الطلبة ،و�أظهرت
النتائج �أن الطلبة الذين در�سوا با�ستخدام احلقيبة التعليمية املحو�سبة كان حت�صيلهم
و�أدا�ؤهم �أف�ضل من �أولئك الذين در�سوا بالطريقة التقليدية.
�أما ليو وت�شينغ ( )Liu & Cheng, 2008فيعر�ضان يف درا�ستهما التجربة ال�صينية
يف جمال التعلم الإلكرتوين وا�ستخدام احلقائب التعليمية ،حيث �أ�شارا �إىل وجود
توجه لدى معظم الدول املتطورة �إىل ا�ستخدام الأنظمة الإلكرتونية لإدارة امل�ساقات
واحلقائب التعليمية املربجمة التي ت�صمم مل�ساعدة الرتبويني على توفري بيئة تعلم
ذاتي الكرتوين ,وعلى الرغم من ذلك ف�إن مثل هذه احلقائب قليال ما ا�ستخدمت يف
م�ؤ�س�سات التعليم العايل ال�صينية ،ويعر�ضان يف درا�ستهما م�رشوعا �أجري يف ال�صني
بهدف تطبيق م�رشوع تعلم �إلكرتوين يف جامعة �صينية ومعرفة فوائده فيما يخ�ص
�أنظمة التعلم االلكرتوين مثل �إدارة امل�ساقات وا�ستخدام طرق غري تقليدية يف تدري�س
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م�ساقات تكنولوجيا املعلومات ,وقد بينت درا�ستهما جدوى �أهمية ا�ستخدام التعلم
االلكرتوين واحلقائب التعليمية املربجمة كرديف م�ساعد للتعليم التقليدي الوجاهي
داخل احلرم اجلامعي.
فيما هدفت درا�سة �أجراها �سيدهو (� )Sidhu, 2008إىل نقا�ش التطورات التي حدثت
يف جمال ا�ستخدام احلقائب التعليمية امل�ستخدمة يف �أ�سلوب حل امل�شكالت واملعتمد
على التكنولوجيا امل�ساعدة ،والذي يعد امتدادا للتطور احلا�صل يف جمال ا�ستخدام
حقائب الو�سائط التعليمية التفاعلية التي ت�ستهدف الطلبة الذين يواجهون م�شكالت
يف فهم مقرر ديناميكية امليكانيكا الهند�سية ،ويف هذه الدرا�سة عقد الباحث مقارنة
بني احلقائب التعليمية املربجمة امل�ستخدمة يف �أ�سلوب حل امل�شكالت واحلقائب
احلا�سوبية التجارية امل�ستخدمة يف الهند�سة ،و�أظهرت الدرا�سة وجود م�ؤ�رشات
وا�ضحة وفروق ل�صالح احلقائب التعليمية املربجمة اجلديدة التي متيزت بو�ضوح
العر�ض والتقدمي وا�ستخدام �أ�سلوب التدرج خطة خطوة حلل امل�شاكل الهند�سية �إ�ضافة
�إىل �سهولة اال�ستخدام والتقومي املو�ضوعي للأداء ومرونة توظيف مناذج ثالثية
الأبعاد يف مثل هذه احلقائب.
وانطالق ًا من درا�سات عديدة �أجريت يف نيجرييا �أظهرت �أن املادة
الدرا�سية (الكهروكيميائية) م�س�ؤولة عن انخفا�ض معدالت الطلبة يف نتائج
امتحانات ال�شهادة الثانوية لفرع الكيمياء ،هدفت درا�سة اويلكان واولوراندير
(� )Oyelekan & Olorundare, 2009إىل تطوير حقيبة تعليمية حا�سوبية ملو�ضوع
(الكهروكيميائية) ت�سعى ملعاجلة م�شكلة تدين التح�صيل الدرا�سي للطالب يف هذا
املو�ضوع ،ودرا�سة �أثر ا�ستخدام هذه احلقيبة على حت�صيلهم الدرا�سي ،و�أُنتجت احلقيبة
اعتمادا على الأ�س�س النظرية ملو�ضوع ت�صميم التدري�س ووفق ًا للمعايري الرتبوية
�ست �أدوات للتحقق من فاعلية احلقيبة وهي:
والتقنية ،وقد اُ�ستخدمت ُّ
 ا�ستبانة للتحقق من �صدق حمتوى احلقيبة قام بها ثالثة مدر�سني ممن
يدر�سون مادة الكهروكيميائية ،وتكون من ثماين فقرات متحورت حول مدى مالئمة
املحتوى واللغة وت�سل�سل تقدمي املحتوى التعليمي يف احلقيبة ،وقد �أ�شار املدر�سون
الثالثة ب�أن حمتوى احلقيبة كان مالئما وغطى املو�ضوع ب�شمولية.
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 ا�ستبانة للتحقق من اجلانب التقني الفني للحقيبة قام بها خبريان يف
احلا�سوب ،حيث طلب منهم كتابة تعليقاتهم و�آرائهم واقرتاحاتهم فيما يتعلق
باجلوانب التقنية للحقيبة من ا�ستخدام املحاكاة والعر�ض والتنقل بني �أجزاء احلقيبة
و�سهولة القراءة واال�ستخدام وغري ذلك .وقد �أفاد اخلرباء الذين ا�ست�شريوا �أن طريقة
طباعة املادة مالئمة وجيدة مع تو�صية بتعديل حجم اخلط ليزيد من فاعلية القراءة،
كما كانت طريقة الت�صفح جيدة وواجهة التطبيقات جيدة جدا وهي مالئمة ومريحة
لال�ستخدام ،و�أن ا�ستخدام املحاكاة كان موفقا ،والروابط كانت مالئمة و�سهلة
الو�صول ،وبدت احلقيبة على درجة عالية من التقنية ،ال �سيما �أنها ا�ستخدمت و�سائط
وتقنيات جيدة ومنا�سبة.
 مقابالت الطلبة :حيث ا�ستخدم �أ�سلوب املقابلة املقننة خلم�سة طلبة ملعرف
انطباعاتهم فيما يخ�ص و�ضوح املادة املعرو�ضة ومدى �إمكانيتها على حتقيق الفهم
و�سهولة ا�ستخدامها.
 ا�ستبانة للتحقق من مالءمة الت�صميم للمعايري الرتبوية والتقنية امل�ستخدمة
من حيث �سهولة ال�صفحات ووحدة املو�ضوع وال�رشوحات وا�ستخدام الألوان  ..وغريها،
قام بها خبريان يف جمال تكنولوجيا التعليم ،حيث �أفادا ب�أن ا�ستخدام احلقيبة جعل
من مفهوم الكهروكيميائية �أكرث �سهولة وتب�سيطا ،واقرتح احدهم �إ�ضافة �رشوحات
وتعليقات �صوتية يف بع�ض احلاالت لتزيد من فهم الطلبة ،واقرتح �أحدهم الرتكيز �أكرث
على �إ�ضافة مفاهيم مفتاحيه ،وعرب اجلميع عن ر�ضاهم عن الألوان امل�ستخدمة.
 ا�ستبانة (�أ�سئلة ب�أ�سلوب املقابلة) طبقت على عينة ا�ستطالعية من الطلبة
قوامها ( )10طالب جربت عليهم احلقيبة ،وتركزت حول ا�ستطالع �آراء الطلبة حول
مدى فاعلية احلقيبة فيما يتعلق بجذب انتباه الطالب وم�ساعدتهم على فهم املادة
ب�سهولة وا�ستخدام الألوان والعر�ض  ..وغريها ،وقد عرب الطالب عن ر�ضاهم؛ حيث
املفردات امل�ستخدمة كانت وا�ضحة ،واملفاهيم �سهلة ،واملحتوى مت�سل�سال �سار من
ال�سهل �إىل ال�صعب والتو�ضيحات جيدة ،والأمثلة امل�ستخدمة كانت مالئمة ذات �صلة
باملادة ،و�أنهم بذلك متكنوا من فهم املادة ب�شكل �أف�ضل ،وقد زادت دافعيتهم للدرا�سة
ب�شكل �أف�ضل من الطريقة التقليدية التي تعودوا عليها ،و�أن الوقت املخ�ص�ص ال�ستخدام
احلقيبة كان مرن ًا ومالئماً ،وقد �أفاد عدد من الطلبة ب�رضورة �إ�ضافة ملحق خا�ص
للحقيبة يت�ضمن الفهر�س.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

167

تطوير احلقائب التعليمية التعلمية
من التقليدية إىل اإللكرتونية

 اختبار التح�صيل ملو�ضوع الكهروكيميائية :وهو اختبار لقيا�س الأداء يهدف
لتحديد مدى فهم الطالب للمادة بعد ا�ستخدامهم احلقيبة التعليمية املحو�سبة ،حيث
طُ ِّبق على عينة الدرا�سة التجريبية والتي قوامها ( )30طالباً.
وقد �أظهرت النتائج �أن حت�صيل الطلبة الذين در�سوا با�ستخدام احلقيبة التعليمية
ممن تعلموا بالطريقة التقليدية املعتادة ،وقد �أفاد
املحو�سبة كان �أف�ضل من �سواهم َّ
الطلبة الذين جربت عليهم احلقيبة �أنهم يودون لو ُ�ص ِّممت حقائب مماثلة تغطي
موا�ضيع �أخرى يف الكيمياء وغريها ،ويح�صلون على ن�سخ و�أقرا�ص منها لال�ستخدام
ال�شخ�صي.
وهدفت درا�سة بني عبد الرحمن (� )Baniabdelrahman, 2010إىل ا�ستق�صاء �أثر
حقيبة تعليمية حمو�سبة على حت�صيل الطلبة الذين يتعلمون اللغة االجنليزية كلغة
�أجنبية يف القراءة ،ولتحقيق هدف الدرا�سة �أعاد الباحث ت�صميم مادة القراءة التعليمية
لكتاب ال�صف التا�سع االبتدائي يف الأردن على �صورة حقيبة تعليمية حمو�سبة ،وقد
ا�ستخدم الباحث املنهج �شبه التجريبي يف تطبيق درا�سته بحيث تكونت عينة الدرا�سة
من ( )140طالبا وطالبة (�شعبتني ذكور و�شعبتني �إناث) اختريت ب�شكل ق�صدي من
مدار�س �إربد ،حيث اختريت املدر�ستان بناء على توافر �شبكة الإنرتنت و خمتربات
احلا�سوب ومدر�سات ومدر�سي اللغة االجنليزية احلا�صلني على �شهادة الرخ�صة
الدولية لقيادة احلا�سوب و�شهادة الإنتل ،وق�سمت عينة الدرا�سة �إىل جمموعتني:
در�ست �إحداهما با�ستخدام احلقيبة التعليمية املحو�سبة ،والثانية بالطريقة التقليدية،
وخ�ضعت املجموعتان الختبار تكاف�ؤ قبلي ،واختبار حت�صيل بعدي ملقارنة �أثر
طريقة التعلم على حت�صيل الطلبة يف القراءة ،وقد ا�ستخدم الباحث الأدوات الآتية:
حقيبة تعليمية حمو�سبة لتعليم القراءة يف اللغة الإجنليزية ،احتوت على وحدتني من
كتاب ( Petra5الوحدة  23و  ،)24واختبار حت�صيل الختبار مهارة القراءة ،طبق
قبل التجريب وبعده ،وقد �أظهرت النتائج فرق ًا دا ًال �إح�صائي ًا يف حت�صيل الطلبة يف
االختبار البعدي ل�صالح املجموعة التجريبية التي در�ست با�ستخدام احلقيبة التعليمية
املحو�سبة.
وهدفت درا�سة يو�سف و �أفوالبي (� )Yusuf & Afolabi, 2010إىل التحقق
من فاعلية التدري�س �ضمن حقيبة تعليمية مب�ساعد احلا�سوب على �أداء طلبة
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املرحلة الثانوية يف مادة الأحياء ،وكانت درا�ستهما درا�سة �شبه جتريبية
�شملت عينة الدرا�سة  120طالبا يف املرحلة الثانوية يف والية �أويو يف
نيجرييا ،وقد �شملت الدرا�سة الأدوات الآتية :حقيبة تعليمية مب�ساعدة
احلا�سوب ( )Computer Assisted Instructional Packageتراعي مبادئ
التعليم الفردي والتعاوين ,واختبار قيا�س التح�صيل ملادة الأحياء .وفيما يخ�ص
احلقيبة التعليمية فقد كانت عبارة عن حقيبة تعلم ذاتي تعتمد الأ�سلوب التفاعلي ملدة
�ساعتني ون�صف ,واحتوت خم�سة درو�س �ضمن مادة الأحياء ُبرجمت على �شكل وحدات
طورت احلقيبة
تعليمية من الباحث نف�سه ومب�ساعدة مربمج متخ�ص�ص بالربجمة ,وقد ِّ
وفق �أربع مراحل رئي�سة هي :التحليل والت�صميم والتطبيق والتقومي ،ففي املرحلة
الأوىل (مرحلة التحليل) �أُخذ باحل�سبان مهارات الطلبة الإدراكية املنوي حت�سينها
لتكون هي �أ�سا�س بناء مكونات احلقيبة املحو�سبة ,ويف املرحلة الثانية (مرحلة
الت�صميم) ُح ِّدد ما �س ُيتبع يف ت�صميم احلقيبة من خمطوطات و�أ�شكال ومناذج وغريها,
�أما مرحلة التطبيق فقد اعتمد فيها تطوير احلقيبة املحو�سبة على ت�صميم مالئم
يراعي حاجات امل�ستخدم للربجمية من حيث �سهولة اال�ستخدام واملرونة واجلاذبية,
�أما املرحلة الأخرية (مرحلة التقومي) ،فقد اخت�صت مب�س�ألة التحقق من حمتوى املادة
املعرو�ضة يف احلقيبة ،من ناحية العر�ض املنطقي وال�شكل واملظهر العام والروابط
والإمالء والقواعد ،وقابلية القراءة وو�ضوح العر�ض و�سهولة اال�ستخدام للحقيبة.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن �أداء الطالب الذين در�سوا مب�ساعد احلقيبة التعليمية
املحو�سبة �سواء ب�شكل فردي �أو تعاوين جاء �أف�ضل من �أقرانهم الذين در�سوا بالطريقة
التقليدية ,كما �أو�صت الدرا�سة ب�أهمية احلاجة �إىل تطوير حقائب تعليمية ذات عالقة
بهذا املو�ضوع ت�ستخدم يف املدار�س النيجريية.
وهدفت درا�سة الكلباين (� )2010إىل قيا�س فاعلية حقيبة تعليمية حمو�سبة
يف تنمية بع�ض مفاهيم ال ّنحو وال�صرَّ ف والأداء اللغوي واالجتاه لدى طالبات
ال�صف العا�رش يف �سلطنة ُعمان ،حيث ا�ستخدمت الباحثة حقيبة تعليمية حمو�سبة
تكونت من �سبعة بدائل تعليمية لكل وحدة نحوية و�رصفية مقررة على الطالبات
�رسعتهن
واحتياجاتهن وفق
ميولهن
تختار من بينها الطالبات ما يتنا�سب مع
َّ
َّ
َّ
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اخلا�صة يف التعلم ،والبدائل هي:
 .أخم�سون بطاقة من بطاقات �س.ج من �إعداد الباحثة.
.بمعجم املفاهيم ال ّنحوية وال�صرَّ فية وقد ُ�ص ِّمم بطريقتني :الأوىل ورقية
(كُ تيب) ،والثانية �إلكرتونية (ا�ستخدامه كمحرك البحث).
.ترزم الوحدات التعليمية املقررة.
.ثقر�ص مرن ي�ضم البدائل التعليمية الآتية:
 الأن�شطة الإثرائية ذات ال َّتعزيز الفوري.


خرائط املفاهيم.



برناجمان �إذاعيان هما :برنامج لغة العرب وبرنامج اللغة اخلالدة.

 االختبار التتابعي (الإلكرتوين)  :وهو عبارة عن اختبار م�صمم لكل وحدة
تعليمية ت�ؤديه الطالبة يف احلا�سب الآيل بعد االنتهاء من درا�سة الوحدة التعليمية
املقررة لقيا�س مدى متكنها من املفاهيم ال ّنحوية وال�صرَّ فية �رشط و�صولها �إىل درجة
التمكن ( ،)%85و ُي�صحح االختبار �آل ًيا لتح�صل الطالبة على تقرير واف بالنتيجة.
ومن ملحقات احلقيبة دليالن :دليل املعلمة ،ودليل الطالبة ،واالختبارات
واملقايي�س.
ولقد طُ بقت احلقيبة التعليمية املحو�سبة يف العام الدرا�سي (2008م2009-م)
على عينة من طالبات ال�صف العا�رش يف املدار�س احلكومية التابعة ملحافظة م�سقط
ميثلن �أفراد العينة
يف �سلطنة ُعمان ،والتي بلغ عددها ( )59طالبة )28( ،طالبة
َّ
التجريبية التي در�ست الوحدات ال ّنحوية وال�صرَّ فية با�ستخدام احلقيبة التعليمية
ميثلن �أفراد العينة ال�ضابطة التي در�ست الوحدات ال ّنحوية
املحو�سبة ،و ( )31طالبة
َّ
وال�صرَّ فية املقررة بالطريقة املعتادة.
وقد ك�شفت نتائج الدرا�سة عن وجود فرق دال �إح�صائ ًيا يف االجتاه ومتو�سطات
درجات االختبار البعدي بني طالبات املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية ول�صالح
املجموعة التجريبية ،كما بينت الدرا�سة �أن احلقيبة التعليمية املحو�سبة قد �أ�سهمت
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يف زيادة فاعلية الطالبات للتعلم ومتكنهن من املفاهيم ال ّنحوية وال�صرَّ فية املقررة،
و�إقبالهن على ح�ص�ص ال ّنحو وال�صرَّ ف ب�شغف وا�ستمتاعهن بالبدائل التعليمية
لديهن مبد�أ التعلم الذاتي وحتقيق درجة الإتقان ،الأمر
املقرتحة يف احلقيبة ،مما عزز
َّ
يت�سن لطالبات املجموعة ال�ضابطة الالتي در�سن املقرر بالطريقة املعتادة.
الذي مل
َ
ويف �ضوء نتائج الدرا�سة �أو�صت الباحثة بالتو�سع يف ا�ستخدام احلقائب التعليمية
املحو�سبة يف تدري�س خمتلف املواد الدرا�سية ويف جميع املراحل الدرا�سية.
تعقيب على الدراسات السابقة يف احلقائب التعلمية اإللكرتونية
وأثرها على التحصيل الدراسي:

أوالً :جميع الدرا�سات التي ا�س ُتعر�ضت �أثبتت نتائجها �أن ال�ستخدام احلقائب
التعلمية الإلكرتونية �أثراً �إيجابي ًا على حت�سني التح�صيل الدرا�سي ،باختالف املوا�ضيع
الدرا�سية:
فبالن�سبة لتنوع املوا�ضيع التي بحثت فيها احلقائب التعلمية الإلكرتونية،
فقد جاءت درا�سة جن وبت ( )Gunn & Pitt, 2003بحقيبة تعليمية ملادة علم
الطفيليات ،بينما جاءت درا�سة بوز ( )Bose, 2003بحقيبة تعليمية ملادة ق�ضايا
واجتاهات يف تربية الطفل املبكرة ،وجاءت درا�سة العجلوين و�أبو زينة ( )2005بحقيبة
تعليمية ملادة الفيزياء ،وجاءت درا�سة �سا�شاناد وجاروبنتاراك (& Sacchanand
 )Jaroenpuntaruk, 2006بحقيبة تعليمية ملو�ضوع علم املكتبات ،فيما جاءت
درا�سة اونا�سانيا ورفاقه ( )Onasanya & Others, 2006بحقيبة تعليمية
ملو�ضوع مقدمة يف التكنولوجيا ،ودرا�سة �سيدهو ( )Sidhu, 2008بحقيبة تعليمية
ملقرر ديناميكية امليكانيكا الهند�سية .ودرا�سة اويلكان واولوراندير (& Oyelekan
 )Olorundare, 2009بحقيبة تعليمية ملو�ضوع الكهروكيميائية .ودرا�سة بني
عبد الرحمن ( )Baniabdelrahman, 2010بحقيبة تعليمية لتعلم القراءة باللغة
االجنليزية كلغة �أجنبية .ودرا�سة يو�سف و�أفوالبي ()Yusuf & Afolabi, 2010
بحقيبة تعليمية ملادة االحياء .ودرا�سة الكلباين ( )2010بحقيبة تعليمية ملو�ضوع
مفاهيم ال ّنحو وال�صرَّ ف والأداء اللغوي .وهذا كله ي�ؤكد فعالية احلقيبة التعليمية
و�أثرها على حت�سني التح�صيل الدرا�سي مبختلف املوا�ضيع الدرا�سية.
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�أما بالن�سبة لتنوع امل�ستويات التعليمية التي بحثت فيها احلقائب التعلمية
الإلكرتونية ،فقد جاءت درا�سة كل من جن وبت ( ،)Gunn & Pitt, 2003وبوز
( ،)Bose, 2003وليو وت�شينغ ( ،)Liu & Cheng, 2008و�سيدهو ()Sidhu, 2008
لتعالج مو�ضوع التح�صيل الدرا�سي على م�ستوى التعليم العايل ،بينما جاءت درا�سة
كل من العجلوين و�أبو زينة ( ،)2005واونا�سانيا ورفاقه (Onasanya & Others,
 ،)2006واويلكان واولوراندير ( ،)Oyelekan & Olorundare, 2009ويو�سف
و�أفوالبي ( ،)Yusuf & Afolabi, 2010والكلباين ( )2010على م�ستوى املرحلة
الثانوية ،وجاءت درا�سة بني عبد الرحمن ( )Baniabdelrahman, 2010على
م�ستوى ال�صف التا�سع الأ�سا�سي ،بينما جاءت درا�سة �سا�شاناد وجاروبنتارا ك ( cSa
ويالحظ
 )chanand & Jaroenpuntaruk, 2006على م�ستوى ما بعد الدرا�سة،
َ
بان الدرا�سات املتعلقة باحلقائب التعلمية الإلكرتونية ركزت على حت�سني التح�صيل
الدرا�سي للطلبة يف املراحل الدرا�سية الأ�سا�سية العليا واجلامعية.
ثانياً :يالحظ ب�أن الدرا�سات املتعلقة باحلقائب التعلمية الإلكرتونية هي درا�سات
حديثة جداً ،و�أن معظمها كانت خالل الفرتة (2010-2008م).
ثالثاً :بالرجوع �إىل مناق�شة نتائج تلك الدرا�سات ال�سابقة يف احلقائب التعلمية
الإلكرتونية يت�ضح �أن الأ�سباب الكامنة وراء الأثر الإيجابي للحقائب التعلمية
الإلكرتونية على حت�سني التح�صيل الدرا�سي هو ما تتميز به احلقائب التعلمية
الإلكرتونية من توظيف مثايل للو�سائط التعليمية التعلمية املتعددة التي يتيحها
التعلم الإلكرتوين ،وكذلك توفري بدائل تعليمية تعلمية لإتاحة املجال للمتعلم ب�أن
يتعلم بنف�سه وفق ًا لنمط تعلمه ول�رسعته اخلا�صة ،وح�سب قدراته و�إمكاناته ،وا�ستجابة
لرغباته وميوله.
رابعاً :بع�ض الدرا�سات اعتمدت على �شبكة االنرتنت يف ن�رش احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية لطالبها ،وبع�ضها الآخر اعتمد على الأقرا�ص املدجمة يف ذلك ،بينما
ذهبت درا�سات �أخرى لتوظيف كلتا الطريقتني (�شبكة االنرتنت والأقرا�ص املدجمة)
يف ن�رش احلقيبة التعلمية الإلكرتونية وتو�صيلها لطالبها.
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الفصل اخلامس
دراسة جتريبية:
أثر احلقائب التعلمية اإللكرتونية على حتصيل
طالب جامعة القدس املفتوحة واجتاهاتهم حنوها
يتناول هذا الف�صل بال�رشح والإي�ضاح الدرا�سة التجريبية التي بحثت يف �أثر
ا�ستخدام احلقائب التعلمية الإلكرتونية على حت�صيل طالب جامعة القد�س املفتوحة
واجتاهاتهم نحوها ،حيث ا�شتمل على م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها ،و�أهدافها و�أهميتها
ومنهجها وجمتمعها الأ�صل ،والعينة املختارة التي طبقت عليها واملتغريات التي
�شملتها والأ�ساليب الإح�صائية التي ا�ستخدمت فيها ،كذلك حتديد �أدوات الدرا�سة
امل�ستخدمة ،وعر�ض اخلطوات العملية التي اتبعت يف �إجراءات التجربة وتطبيقها،
والنتائج والتو�صيات التي خرجت بها.

مقدمة:
يف �ضوء االهتمام امل�ستمر بتطوير ميادين الرتبية ،وال�سعي يف �صهر املناهج
و�أمناط التعلم والتعليم وطرقها مع نتاج ما تو�صلت �إليه تطورات تكنوجليا املعلومات
واالت�صاالت ،برز عدد من �أنظمة وا�سرتاتيجيات التعلم الإلكرتوين التي ُتعنى بالتعلم
الذاتي ،من بينها تطوير احلقيبة التعليمية �إىل �إلكرتونية با�ستخدام برجميات احلا�سوب،
حيث تعمل برجميات احلا�سوب على حت�سني �أداء احلقيبة التعليمية لدورها من حيث
�سهولة املتعلم ال�ستخدامها و�رسعته ،واالنتقال الإلكرتوين باالرتباطات الت�شعبية بني
حمتوياتها و�أن�شطتها وبدائلها ،و�إجناز االختبارات ب�أنواعها وتقومي نتائجها ب�شكل
�أ�سهل و�أ�رسع و�أو�ضح و�أدق ،و�إعطاء التغذية الراجعة املنا�سبة الفورية منها والآجلة،
بناء على التقومي الإلكرتوين امل�صمم لنتائج الأداء واالختبارات �إىل العمليات
والتفريع ً
العالجية املنا�سبة للق�صور املوجود يف تلك النتائج� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية تزويد احلقيبة
التعلمية الإلكرتونية بكم وا�سع ومفتوح من الأن�شطة والبدائل واالختبارات والأن�شطة
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الإثرائية واملراجع بطريقة االرتباطات الت�شعبية الأ�رسع والأ�سهل ا�ستخدام ًا من
الطريقة اليدوية املتبعة باحلقيبة التعليمية التقليدية ،كما �أن توظيف احلا�سوب مع
احلقيبة التعليمية من خالل احلقيبة التعلمية الإلكرتونية يغني عن ا�ستخدام الو�سائل
التعليمية الأخرى التي قد يحتاجها املتعلم لعر�ض املواد التعليمية متعددة الو�سائط
كالتلفاز وم�سجل الكا�سيت وجهاز عر�ض ال�شفافيات �أو ال�رشائح وال�سينما التعليمية
وغريها ،فجهاز احلا�سوب هو اجلهاز الأ�شمل الذي يقدم جميع اخلدمات التعليمية
للمواد متعددة الو�سائط التي يقدمها غريه من الو�سائل والأجهزة التعليمية الأخرى،
كما �أن جانب حجم احلقيبة التعليمية التقليدية مبحتوياتها ،ال يقارن مع حجم
احلقيبة التعلمية الإلكرتونية التي يحتويها قر�ص حا�سوبي مدمج بوزن قلم حرب،
وبحجم �رشيحة عر�ض �صغرية ،وب�سعر كتيب ب�سيط.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
برزت م�شكلة الدرا�سة من بيئة عمل الباحث ،وهو �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف جامعة القد�س املفتوحة ،وقد الحظ عرب عدد من الف�صول الدرا�سية تدين م�ستوى
التح�صيل الدرا�سي لدى طلبة مقرر مبادئ الإح�صاء ،وعلى ذلك �أجرى الباحث درا�سة
ا�ستطالعية من خالل املقابالت ال�شخ�صية ملجموعات ع�شوائية من الطالب الذين
در�سوا هذا املقرر ،وتو�صل �إىل نتيجة ت�شري �إىل �أن مقرر مبادئ الإح�صاء –من وجهة
نظر الطالب– هو الأكرث �صعوبة على �صعيد املقررات الدرا�سية يف اجلامعة ،والأدنى
حت�صي ًال درا�سياً ،وقد جاءت نتيجة هذه الدرا�سة اال�سـتطالعية متوافقة مع درا�سة
ريان ( )2006التي دارت حول مو�ضوع القلق لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة
من مقرر مبادئ االح�صاء ،حيث بحثت درا�سة ريان م�شكلة تزايد تذمر طلبة جامعة
القد�س املفتوحة من درا�سة مقرر مبادئ الإح�صاء وتدين حت�صيلهم فيه ،وقد تو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن معظم الطلبة امللتحقني مبقرر الإح�صاء ي�شعرون بدرجة عالية من
التوتر ،وتظهر لديهم م�شاعر اخلوف والقلق من هذا املقرر ،وعلى هذا كله يرى الباحث
�أنه يجب الوقوف على مثل هذه امل�شكلة ،وبخا�صة �أن مقرر مبادئ االح�صاء هو مقرر
ت�أ�سي�سي �إجباري جلميع طالب جامعة القد�س املفتوحة الذين زاد عددهم حتى الآن
عن �ستني �ألف طالب ،وطرح ا�سرتاتيجيات تعلم جديدة لهذا املقرر ت�ساعدهم على
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متابعة درا�ستهم له بطريقة متكنهم من جتاوز تلك ال�صعوبات التي تواجههم يف فهم
حمتوى املقرر وتطبيقاته ،وحتقيق �أهدافه ب�صورة �أف�ضل ،وبالتايل حت�سني م�ستوى
حت�صيلهم الدرا�سي فيه ،يف �ضوء منط التعلم الذي تتبناه جامعة القد�س املفتوحة؛
وهو التعليم املفتوح الذي �أ�سا�سه التعلم الذاتي.
ومن خالل قراءة الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة العاملية منها والعربية
املتعلقة بالتح�صيل الدرا�سي وا�سرتاتيجيات رفع م�ستواه ،جند �أن نظام احلقائب
التعلمية الإلكرتونية مي َّثل املنهجية الأكرث مالءمة للتعلم الذاتي واملتقن ،والتي
ن�ستطيع من خاللها توفري بيئة تعلمية �إلكرتونية ت�ساعد الطالب على رفع م�ستوى
نتائج حت�صيلهم الدرا�سي يف مقرر مبادئ الإح�صاء ،بل ميكنها �أن حتقق مبد�أ التعلم
الذاتي املتقن للطالب ب�أح�سن �صوره.
كما �أن من �أهم مقايي�س جناح هذا النمط اجلديد من التعلم �أنه يعتمد على مدى
تقبل املتعلمني له ،فقد ن�ش�أ معظم املتعلمني -وبخا�صة قبل درا�ستهم اجلامعية -يف
بيئة تقليدية حيث يعتمد نظام التعليم على املعلم بالدرجة الأوىل ،فما �أ�سهل �أن يجل�س
املرء يف قاعة ليتلقى العلم ،و�إذا �أراد اال�ستف�سار عما ي�ستع�صي عليه ،ما عليه �إال �أن يرفع
يده لكي ي�ستفي�ض املعلم يف ال�رشح ،فكيف له�ؤالء �أن يتخيلوا �أنه ميكن اال�ستعا�ضة
عن ذلك باحلا�سوب ،وبنمط تعلم خمتلف يعتمدون فيه على �أنف�سهم ،فيكونون هم
�أ�صحاب املبادرة ويتعاملون مع تكنولوجيا جديدة ،ف�ض ًال عن �شعورهم بالوح�شة
نتيجة للتعامل مع �أ�شخا�ص ال يرونهم ،وقد ال يرونهم �أبداً (الغراب� ،2003 ،ص،)34
لذا ف�إن االهتمام بوجهات النظر وقيا�س �آراء �أطراف العملية الرتبوية واجتاهاتها،
وبخا�صة املتعلمني امل�ستخدمني لهذه التكنولوجيا فيما يتعلق بتوظيفها ودجمها يف
العملية التعليمية التعلمية يعد �أمراً على قدر كبري من الأهمية ،وجتاهل تلك الآراء
اخلا�صة بتوظيف التكنولوجيا يف التعليم �سوف ي�ضع ذلك اال�ستخدام والتوظيف يف
دائرة ال�ضياع ،وهدر الوقت واجلهد واملال (.)Moller & others, 2009, p89
لذا يرى الباحث �أنه من ال�رضوري مبكان درا�سة اجتاهات ه�ؤالء املتعلمني
نحو هذا النمط اجلديد من التعلم ،للوقوف على امل�شكالت وال�صعوبات التي قد تعوق
توظيفه بال�صورة املن�شودة ،من �أجل اخلروج باالقرتاحات الكفيلة بتذليل مثل تلك
ال�صعوبات ،وحل مثل تلك امل�شكالت.
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وعلى ذلك �سعت هذه الدرا�سة �إىل الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:

ما �أثر ا�ستخدام احلقائب التعلمية الإلكرتونية على التح�صيل الدرا�سي
لطلبة مقرر مبادئ االح�صاء يف جامعة القد�س املفتوحة يف فل�سطني؟
ما اجتاهات طلبة مقرر مبادئ االح�صاء نحو ا�ستخدام احلقائب التعلمية
الإلكرتونية يف جامعة القد�س املفتوحة يف فل�سطني؟
فرضيات الدراسة:
حاولت هذه الدرا�سة فح�ص الفر�ضيتني الآتيني:
•الفر�ضية الأوىل التي ن�صها :يوجد فرق دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
( )α = 0.05بني متو�سطي درجات حت�صيل طلبة املجموعة التجريبية (الذين تعلموا
با�ستخدام احلقيبة التعلمية الإلكرتونية) وطلبة املجموعة ال�ضابطة (الذين تعلموا
بالطريقة التقليدية) يف االختبار التح�صيلي ،ول�صالح طلبة املجموعة التجريبية.
•الفر�ضية الثانية التي ن�صها :يوجد اجتاه �إيجابي لطالب مقرر مبادئ الإح�صاء
يف جامعة القد�س املفتوحة نحو ا�ستخدام احلقيبة التعلمية الإلكرتونية.

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل حل م�شكلة تدين التح�صيل الدرا�سي لطلبة مقرر مبادئ
االح�صاء يف جامعة القد�س املفتوحة من خالل تطوير نظام تعلمي �إلكرتوين متكامل
للتعلم الذاتي بت�صميم منوذج حلقيبة تعلمية �إلكرتونية ،والبحث يف �أثر ا�ستخدام هذه
احلقيبة التعلمية الإلكرتونية على التح�صيل الدرا�سي لطلبة مقرر مبادئ االح�صاء
واجتاهاتهم نحوها يف جامعة القد�س املفتوحة يف فل�سطني.

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف جانبني رئي�سني :اجلانب الأول :مكانة جامعة
القد�س املفتوحة يف خدمة ال�شعب الفل�سطيني يف جمال التعليم العايل ،وبخا�صة مع
تزايد �إقبال الطلبة الكبري لاللتحاق برباجمها التعليمية ،حيث جتاوز عدد طالبها يف
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العام الدرا�سي (2010/2009م) عن �ستني �ألف دار�س� ،أي ما يقارب ن�سبة ()%40
من طالب التعليم اجلامعي يف فل�سـطني ،علم ًا �أن مقرر مبادئ الإح�صاء  -مو�ضوع
م�شكلة الدرا�سة -هو مقرر ت�أ�سي�سي �إجباري جلميع الدار�سني يف اجلامعة� ،أي �أن
املجتمع امل�ستفيد من هذه الدرا�سة هو جميع طالب جامعة القد�س املفتوحة .والثاين:
هو �أهمية مو�ضوع التعلم الذاتي الذي ُيع ّد من �أولويات اهتمام الدول وامل�ؤ�س�سات
الرتبوية يف ع�رصنا احلايل عامة ،وركيزة نظام التعليم املفتوح الذي تتبناه جامعة
القد�س املفتوحة يف �سيا�ستها التعليمية خا�صة ،والأ�سا�س الذي تبنى عليه احلقائب
التعلمية الإلكرتونية ،حيث حاجة التعلم الذاتي �إىل تطوير م�ستمر لطرائق وا�سرتاجتيات
داعمة له تعمل على �إجناحه ،وتواكب تطورات الع�رص املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت.
وميكن �إيجاز �أهمية هذه الدرا�سة بالنقاط الآتية:
1 .1ندرة الدرا�سـات يف احلقائب التعلمية الإلكرتونية ،وبخا�صة تلك املتعلقة
باجلامعات التي تتبنى نظام التعليم املفتوح ،وهي الأوىل من نوعها يف التعليـم
العايل يف فل�سـطني -يف حدود علم الباحث.-
2 .2حيث �إن مقرر مبادئ الإح�صاء متطلب �أ�سا�سي يف معظم اجلامعات الفل�سطينية
والعربية بعامة وجامعة القد�س املفتوحة بخا�صة ،ف�إن املجتمع الذي �ستنعك�س عليه
الفائدة من ا�ستخدام هذه احلقيبة التعلمية الإلكرتونية هو جمتمع كبري ومهم.
3 .3يتوقع من خالل نتائج الدرا�سة تزويد امل�س�ؤولني يف جامعة القد�س املفتوحة،
واجلامعات التي تتبنى منط التعلم الذاتي باخل�صو�ص والتعليم املفتوح بالعموم
مبعلومات عن �أثر احلقائب التعلمية الإلكرتونية على حت�صيل الطلبة ،كذلك ت�سليط
الأ�ضواء على اجتاهات ه�ؤالء الطلبة نحو تطبيق تلك احلقائب التعلمية الإلكرتونية،
لت�ساعدهم يف قراراتهم املتعلقة بهذا ال�ش�أن.
4 .4يتوقع من خالل ما �ستتو�صل �إليه هذه الدرا�سة من نتائج �أن تكون درا�سة
خ�صبة تفيد وت�شجع الباحثني على القيام ببحوث ودرا�سات جديدة تتعلق مبجال تطوير
ا�سرتاتيجيات التعلم الذاتي بالعموم ،واحلقائب التعلمية الإلكرتونية باخل�صو�ص.
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منهج الدراسة:
اتبع الباحث يف هذه الدرا�سة املنهجني الو�صفي و�شبه التجريبي؛ فهما املنهجان
املالئمان لطبيعة هذه الدرا�سة:
فاملنهج �شبه التجريبي من �أجل درا�سـة �أثر ا�سـتخدام احلقيبة التعلمية الإلكرتونية
على حت�صيل طلبة مقرر مبادئ االح�صاء واملقارنة يف ذلك بني جمموعة جتريبية
و�أخرى �ضابطة.
و�أما املنهج الو�صفي فمن �أجل جمع املعلومات عن اجتاهات الطلبة نحو مو�ضوع
الدرا�سة (احلقائب التعلمية الإلكرتونية) ،ومن ثم و�صفها.

متغريات الدراسة:
•املتغري املستقل :وهو احلقائب التعلمية الإلكرتونية.
•املتغريات التابعة :وهي التح�صيل الدرا�سي للطلبة يف مقرر مبادئ االح�صاء،
واجتاهاتهم نحو ا�ستخدام احلقائب التعلمية الإلكرتونية ملقرر مبادئ االح�صاء.

حدود الدراسة:
الدار�سون امل�سجلون ملقرر (مبادئ الإح�صاء) يف جامعة القد�س املفتوحة يف
فل�سطني خالل الف�صل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي ( 2010/2009م).

عينة الدراسة:
اختريت عينة الدرا�سة بالطريقة الق�صدية ممن ميتلكون �أجهزة حوا�سيب �شخ�صية
لت�سهيل تطبيق التجربة ،لتتكون من ( )120طالب ًا من طلبة جامعة القد�س املفتوحة
يف فرع نابل�س ،و ِّزعوا بالت�ساوي وبالطريقة الع�شوائية �إىل جمموعتني :جمموعة
�ضابطة در�ست الوحدة الثانية من مقرر مبادئ الإح�صاء بالطريقة التقليدية املعتادة
يف جامعة القد�س املفتوحة ،و�أخرى جتريبية در�ست الوحدة نف�سها با�ستخدام احلقيبة
التعلمية الإلكرتونية.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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أدوات الدراسة:
لكي يتمكن الباحث من درا�سة �أثر احلقيبة التعلمية الإلكرتونية على حت�صيل
طالب جامعة القد�س املفتوحة وقيا�س اجتاهاتهم نحوها� ،أع َّد الباحث �أدوات الدرا�سة
البحثية والتجريبية وا�ستخدمها وهي كالآتي:
◊

◊احلقيبة التعلمية الإلكرتونية (�أداة جتريبية).

◊

◊مقيا�س اجتاهات الطالب نحو ا�ستخدام احلقيبة التعلمية الإلكرتونية.

◊

◊اختبار التكاف�ؤ القبلي لعينة الدرا�سة.

◊

◊االختبار التح�صيلي.

ويبني اجلدول التايل ا�ستخدام �أدوات البحث والتجريب:
جدول (: )3
استخدام أدوات البحث والتجريب في الدراسة

املجموعات

املعاجلات

القبلية

التجريبة (ا�سرتاتيجة التعلم)

البعدية

ال�ضابطة

اختبار التكاف�ؤ

الطريقة التقليدية املعتادة

اختبار التح�صيل

التجريبية

اختبار التكاف�ؤ

احلقيبة التعلمية الإلكرتونية

اختبار التح�صيل ومقيا�س االجتاهات

مصطلحات الدراسة:
احلقائب التعلمية اإللكرتونية :هي نظام تعلمي متكامل وحمكم التنظيم ،ي�صمم من
خالل برجميات احلا�سوب ،و�أ�سا�س تنظيمه هو احتوا�ؤه على جمموعة من الأن�شطة
والبدائل التعليمية التي تعر�ض بطريقة االرتباطات الت�شعبية الإلكرتونية؛ لت�سهيل
االختيار والتنقل فيما بينها ،والتي ت�ساعد يف حتقيق �أهداف حمددة معتمدة على
مبادئ التعلم الذاتي الذي ميكن املتعلم من التفاعل مع املادة ح�سب قدراته وظروفه
واحتياجاته باتباع م�سار معني يف التعلم ،م�سرت�شداً بدليل �إلكرتوين ملحق مع هذا
النظام املحو�سب ،كما يحتوي هذا النظام على مواد تعليمية منظمة مرتابطة يراعى
فيها توظيف املواد متعددة الو�سائط التي يتيحها وميتاز بها احلا�سوب ،وي�سعى هذا
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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النظام لتحقيق تعلم متقن للمتعلم م�ستخدم ًا االختبارات الإلكرتونية املنعك�سة عن
�أهدافه بجميع �أنواعها و�أ�شكالها ،وم�ستنداً على عمليات التقومي والتغذية الراجعة
الفورية والآجلة ،مما يجعل التعلم الذاتي يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية �أ�سهل
و�أ�رسع و�أدق و�أف�ضل يف الإجناز والتح�صيل.
التحصيل الدراسي :هو درجة االكت�ساب التي يحققها فرد �أو م�ستوى النجاح الذي
يحرزه �أو ي�صل �إليه يف مادة درا�سية �أو جمال تعليمي �أو تدريبي معني (عالم،2002 ،
�ص ،)305ويق�صد به �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة :نتائج طلبة جامعة القد�س املفتوحة
يف االختبار التح�صيلي املعد للوحدة الثانية من مقرر مبادئ االح�صاء.
بناء على ما يوجد لديه من معتقدات
االجتاه :هو احلالة الوجدانية للفرد التي تتكون ً
�أو ت�صورات �أو معارف ،وتدفعه تلك احلالة للقيام ببع�ض اال�ستجابات �أو ال�سلوكيات يف
موقف معني ،بحيث يتحدد من خاللها مدى القبول �أو التحييد �أو الرف�ض لهذا املوقف
(خليفة وحممود ،)1993 ،و َي ْذكر ملحم ( )2000ب�أن االجتاهات متثل نتاج ًا مركب ًا
تولِّد لدى الفرد نزعة وا�ستعداداً
من املفاهيم واملعلومات وامل�شاعر والأحا�سي�س التي َ
معين ًا لال�ستجابة ملو�ضوع معني بطريقة معينة وبقدر معني ،ويبني ن�شواتي ()1997
ب�أن االجتاهات ت�شري �إىل نزعات ت�ؤهل الفرد اال�ستجابة لأمناط �سلوكية حمددة نحو
�أ�شخا�ص �أو �أفكار �أو حوادث �أو �أو�ضاع �أو �أ�شياء معينة ،وت�ؤلف نظام ًا معقداً تتفاعل
فيه جمموعة كبرية من املتغريات املتنوعة .وقد تت�سم اجتاهات الفرد بالإقدام �أو
االيجابية ،فتجعله يقرتب من مو�ضوعاتها ،وقد تت�ســم اجتاهات �أخرى بالتجنب �أو
ال�سلبية ،فتجعله يتجنبها ويرغب عنها.
و�أما التعريف الإجرائي لالجتاه يف هذه الدرا�سة فهو الدرجة التي يح�صل عليها
امل�ستجيب على �أداة الدرا�سة التي يطورها الباحث بخ�صو�ص قيا�س تلك االجتاهات
املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة.
جامعة القدس املفتوحة :هي جامعة متطورة مفتوحة تهدف �إىل توفري
الدرا�سات العليا والتدريب الفني لأكرب عدد ممكن من �أبناء فل�سطني والبالد
العربية الأخرى ،مراعية ظروفهم اخلا�صة ،واحتياجات جمتمعاتهم الآنية
وامل�ستقبلية ،م�ستفيدة يف ذلك كله من التقدم التكنولوجي العاملي يف و�سائل
نقل املعرفة (اخلطيب� ،1999 ،ص.)91
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

182

جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

إجراءات الدراسة:
طُ ِّبقت الدرا�سة ب�إجراء اخلطوات الآتية:
أوالً  -تصميم احلقيبة التعلمية اإللكرتونية

بعد �أن قام الباحث مبراجعة الأدب الرتبوي وعدد من الدرا�سات ال�سابقة
ذات العالقة بالدرا�سة احلالية ،ويف �ضوء ذلك -وانطالق ًا من خ�صائ�ص احلقيبة
طور الباحث جمموعة من املعايري
التعليمية التقليدية ومعايري التعلم الإلكرتوينَّ -
اخلا�صة بت�صميم احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ،وعر�ضها على جمموعة من املحكمني
لالطمئنان على �صدقها ،وحتت مظلتها ويف �ضوء �إجراءات منوذج الت�صميم التعليمي
الذي طوره الباحث �رشع يف بناء احلقيبة التعلمية الإلكرتونية وت�صميمها للوحدة
الثانية من مقرر مبادئ الإح�صاء يف جامعة القد�س املفتوحة ،وقد ُو ِّ�ضح ذلك يف
الف�صل ال�سابق من هذا الكتاب (�أنظر �صفحة .)115
ثانياً  -إعداد مقياس االجتاهات حنو استخدام احلقائب التعلمية اإللكرتونية:

بعد �أن اطلع الباحث على الدرا�سات ال�سابقة ،والأدب الرتبوي املتعلق مبو�ضوع
االجتاهات و�أدوات قيا�سها ،ويف �ضوء خ�صائ�ص ومزايا احلقيبة التعلمية الإلكرتونية،
�أع َّد الباحث �أداة مقيا�س االجتاهات نحو احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ،وعر�ضها على
جمموعة من املحكمني بهدف الت�أكد من �صدقها ،كما مت الت�أكد من ثبات املقيا�س
با�ستخدام طريقة حتليل نتائج تطبيق املقيا�س وقد ُو ِّ�ضح ذلك يف الف�صل ال�سابق من
هذا الكتاب (�أنظر �صفحة .)115
ثالثاً  -إعداد اختبار التكافؤ القبلي لعينة الدراسة:

ب�سبب وجود عدد من التباينات يف خ�صائ�ص طلبة جامعة القد�س املفتوحة
بالعموم ،و�سعي ًا من الباحث للإطمئنان حول تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة (ال�ضابطة
والتجريبية) من خالل �ضبط املتغريات التي ميكن �أن تكون طفيلية (دخيلة) على
الدرا�سة ،واملتمثلة باخلربات ال�سابقة املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة ،وقدرات التالميذ
العقلية املتعلقة بالعمليات العددية ،طور الباحث اختبار تكاف�ؤ قبلي (ملحق،9
�ص )310يهدف �إىل التحقق من مدى التكاف�ؤ بني جمموعتي الدرا�سة ،واالطمئنان �إىل
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تكاف�ؤهما �أو �إعادة �ضبطهما ،حيث ا�شتمل هذا االختبار على ق�سمني:
القسم األول :وهو عبارة عن جمموعة من الأ�سئلة ( 10مفردات) من نوع االختيار
من متعدد �شملت املهارات الأ�سا�سية املبنية عليها الوحدة الثانية من مقرر مبادئ
الإح�صاء (مو�ضوع الدرا�سة) ،حيث �أع َّد الباحث تلك املفردات و�صاغها ،ثم عر�ضها
على عدد من ال�سادة املحكمني املتخ�ص�صني يف املجال (ملحق� ،10ص،)319
وحدد الوقت الالزم للإجابة
و�أ�شاروا �إىل �صالحية تلك الأ�سئلة لتحقيق الغر�ض منهاُ ،
عن هذا الق�سم ِب ( )15دقيقة.
كما قام الباحث بح�ساب الثبات لهذا الق�سم من اختبار التكاف�ؤ القبلي م�ستخدم ًا
طريقة حتليل نتائج تطبيق املقيا�س ،فبعد تطبيق املقيا�س على عينة الدرا�سة وجمع
املعلومات و�إدخالها �إىل الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSوبا�ستخدام
معادلة كرنباخ �ألفا� ،أظهرت النتائج �أن معامل الثبات لهذا الق�سم هو ( )0.76وهي
درجة جيدة ت�شري �إىل �صالحية هذا الق�سم من املقيا�س لغايات البحث.
القسم الثاني :وهو عبارة عن اختبار للقدرة العددية للرتبوي �أيزنك
( � )H. J. Eysenckأ�ستاذ علم النف�س بجامعة لندن ،الذي قام ب�إعداده
وترجمته �إىل اللغة العربية وجتريبه والت�أكد من �صدقه وثباته على عينة من البيئة
العربية (امل�رصية) الدكتور خليل ميخائيل معو�ض �أ�ستاذ علم النف�س يف جامعة
اال�سكندرية ،وقد �أجرى الباحث مقابلة �شخ�صية معه للح�صول على معلومات تف�صيلية
حول هذا االختبار وجماالت ا�ستخداماته و�آلية تطبيقه و�إر�شاداته ،كما ح�صل منه
على كتيب �إر�شادات حول االختبار ،وطريقة تطبيقه وت�صحيحه ،ومنوذج للإجابات
ال�صحيحة عن مفرداته و�رشحها ،وجدول حل�ساب ن�سبة الذكاء يف القدرات العددية
بناء على الدرجات اخلام املح�سوبة من نتيجة تطبيق االختبار.
ً
وهذا االختبار هو اختبار مقنن؛ مبعنى �أنه �أعده �أخ�صائيون يف االختبارات ومواد
التخ�ص�ص بطرق معبرّ ة ومبلورة لإدارة االختبار ومالحظته و�إعطائه العالمات ،وهو
اختبار جمعي؛ مبعنى �أنه �صمم ل ُتمتحن به جمموعة كبرية من النا�س يف الوقت نف�سه،
حيث ميكن الختبار جمعي �أن يديره �شخ�ص واحد يقدم فيه مفحو�صني ب�أعداد كبرية
(ملحم� ،2005 ،ص.)53
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ويتكون االختبار من ( )50م�س�ألة ح�سابية ،تهدف �إىل قيا�س قدرة الطالب على
اال�ستنتاج الريا�ضي ،و�إدراك العالقة بني الأعداد ،والزمن املحدد لالختبار هو ()30
دقيقة.
رابعاً  -إعداد االختبار التحصيلي:

حيث �إن من �أهداف هذه الدرا�سة قيا�س مدى �أثر ا�ستخدام احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية امل�صممة للوحدة الثانية من مقرر مبادئ الإح�صاء يف جامعة القد�س
املفتوحة على حت�صيل الطالب� ،أع َّد الباحث �أداة قيا�س لهذا الغر�ض ،وهي اختبار
حت�صيلي لقيا�س درجة االكت�ساب التي حققها املتعلم �أو م�ستوى النجاح الذي �أحرزه
�أو و�صل �إليه يف تلك املادة الدرا�سية املحددة.
وهي:

وقد اتبع الباحث عددا ً من اخلطوات املنهجية لإعداد هذا االختبار التح�صيلي،

1 .1حتديد الهدف من االختبار.
2 .2حتديد نوع االختبار ومفرداته.
�3 .3إعداد جدول املوا�صفات.
4 .4و�ضع تعليمات االختبار.
5 .5االختبار يف �صورته الأولية.
�6 .6إعداد منوذج ورقة الإجابة والإجابة النموذجية.
7 .7حتديد �صدق االختبار.
8 .8جتريب االختبار على عينة ا�ستطالعية وحتليل فقراته.
.أح�ساب معامل ال�سهولة وال�صعوبة ملفردات االختبار.
.بح�ساب معامل التمييز ملفردات االختبار.
.تح�ساب ثبات املقيا�س.
.ثحتديد الزمن الالزم للإجابة عن االختبار.
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9 .9االختبار يف �صورته النهائية.
وفيما ي�أتي �رشح تف�صيلي لتلك اخلطوات:
1 .1حتديد اهلدف من االختبار:

هدف هذا االختبار �إىل قيا�س حت�صيل طالب جامعة القد�س املفتوحة يف الوحدة
َ
�سواء على م�ستوى التح�صيل العام� ،أم على م�ستوى
الثانية من مقرر مبادئ الإح�صاءً ،
املهارات الإدراكية :الدنيا (احلفظ) واملتو�سطة (الفهم والتطبيق والتحليل) ،والعليا
(الرتكيب والتقومي).
2 .2حتديد نوع االختبار ومفرداته:

بعد مراجعة الباحث لعدد من الدرا�سات ال�سابقة التي ا�س ُت ْخدِم فيها االختبار
التح�صيلي ك�أداة قيا�س للتح�صيل الدرا�سي ،ومراجعة الأدب النظري املتعلق ب�إعداد
االختبارات التح�صيلية ،وقع اختيار الباحث على الأ�سئلة املو�ضوعية لبناء مفردات
االختبار ،وبالتحديد على منط �أ�سئلة االختيار من متعدد ،وهي الأكرث �شيوع ًا وا�ستخدام ًا
يف هذا املجال؛ ملا متتاز به من مزايا متعددة �أبرزها (ملحم� ،2005 ،ص : )224


�سهولة اال�ستعمال.



ميكن ا�ستخدامها يف حقول املعرفة كافة.



ذات �صدق عال مبعنى �أن االختبار يقي�س بال�ضبط ما هو مو�ضوع لقيا�سه.



ال تت�أثر الإجابة ال�صحيحة بح�سن كتابة الطالب �أو تنظيمه �أو تعبريه.



ميكن جمع البيانات اخلا�صة بالنتائج وتبويبها وحتليلها �آلياً.

 ميكن ا�ستخدامها يف قيا�س �أنواع متعددة من قدرات التالميذ وا�ستعداداتهم
وتقييمها.


ميكن �أن تعطي يف وقت ق�صري �أكرب قدر من املادة املختربة.
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 �سهلة الت�صحيح ،فمن املمكن �أن يقوم بت�صحيحها �أي �شخ�ص غري الفاح�ص
بغ�ض النظر عن تخ�ص�صه �أو م�ستواه العلمي وبخا�صة �إذا ما وفر لالختبار مفتاح
ت�صحيح خا�ص به.
وحتتوي كل مفردة من هذا النوع من الأ�سئلة (االختيار من متعدد) على جز�أين
�أ�سا�سيني هما :اجلذع (املقدمة) والبدائل ،فاجلذع هو عبارة عن الفكرة �أو املبد�أ �أو
القاعدة �أو املعرفة التي ي�س�أل عنها ،والبدائل هي عبارة عن الإجابات املطروحة حول
ال�س�ؤال ،ويتذبذب عدد البدائل من اثنني �إىل ثالثة �أو �أربعة �أو خم�سة ،و�أحيان ًا ي�صل
�إىل �ستة بدائل ،و�أف�ضل الأ�سئلة املو�ضوعية هي ما ت�ضمنت �أربعة بدائل لقدرتها على
التمييز ،و�إ�ضعاف عن�رص التخمني يف الإجابة ،ويف مثل هذا النوع من الأ�سئلة ،يطلب
من املتعلم �أن يختار البديل الذي يعتقد �أنه �صحيح (دروزة� ،2005 ،ص.)86
3 .3إعداد جدول املواصفات:

لدى ت�صميم االختبار التح�صيلي يجب الأخذ بعني االعتبار �أن يكون ذلك
االختبار عينة ممثلة من الأ�سئلة تقي�س الأهداف واملحتوى ح�سب �أولوية تلك
الأهداف يف جمال العملية الرتبوية ،وبحيث يتحقق نوع من التوزيع املنا�سب لأ�سئلة
االختبار ،ولذا كان ال بد من بناء الئحة موا�صفات خا�صة باالختبار التح�صيلي
بحيث يزودنا بخطوط عري�ضة لبناء اختبار يقي�س مادة التعلم ب�شكل �أف�ضل ،وتقدمي
تقدير لعدد الأ�سئلة التي يجب �أن يتكون منها االختبار ،وعدد الأ�سئلة التي يحتاجها
كل م�ستوى من م�ستويات الأهداف الإداركية التي ي�ؤمل حتقيق قيا�سها من خالل
االختبار (ملحم� ،2005 ،ص .)215
وتناغم ًا مع الأهداف ال�سلوكية امل�صوغة للوحدة الثانية من مقرر الإح�صاء
مو�ضوع احلقيبة التعلمية الإلكرتونية وتوزيعها على �أق�سام الوحدة بح�سب امل�ستويات
الإداركية لها والأهمية الن�سبية لكل ق�سم وم�ستوى� ،أع َّد الباحث جدول موا�صفات
االختبار التح�صيلي اخلا�ص باملادة الدرا�سية املقررة (الوحدة الثانية ملقرر مبادئ
الإح�صاء) يف �ضوء الأهداف التعليمية لكل ق�سم من �أق�سام الوحدة ،ووفق ًا مل�ستويات
الإدراك (الدنيا ،واملتو�سطة ،والعليا) ،مبينة يف اجلدول الآتي:
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جدول (: )4
مواصفات االختبار التحصيلي الخاص بالمادة الدراسية المقررة (الوحدة الثانية لمقرر مبادئ اإلحصاء) في
ضوء األهداف التعليمية لكل قسم من أقسام الوحدة ،وفقاً لمستويات اإلدراك (الدنيا ،والمتوسطة ،والعليا)

�أق�سام املحتوى

الرقم

توزيع مفردات االختبار
على م�ستويات الأهداف الإدراكية املجموع الأهمية
الكلي الن�سبية
الدنيا املتو�سطة العليا

1

عر�ض البيانات الإح�صائية

2

3

1

6

%20

2

متثيل التوزيعات التكرارية بيانيا ودرا�سة خ�صائ�صها

1

2

0

3

%10

3

مقايي�س النزعة املركزية

2

4

2

8

%26.7

4

مقايي�س الت�شتت

2

3

1

6

%20

5

�أثر التحويالت اخلطية على مقايي�س
النزعة املركزية والت�شتت

1

2

0

3

%10

6

مقايي�س الت�شتت الن�سبية

1

2

1

4

%13.3

املجموع الكلي

9

16

5

30

%100

الأهمية الن�سبية

%30

%53

%17

%100

4 .4وضع تعليمات االختبار:

متثل تعليمات االختبار �إر�شادات مهمة و�رضورية توجه الطالب ،وتر�شده يف �أداء
االختبار ،فبعد حتديد مفردات االختبار و�صياغتها ،قام الباحث ب�صياغة تعليمات
االختبار يف �ضوء عدد من الت�صورات التالية (ملحم� ،2000 ،ص: )226
•تنبيه الطالب �إىل �رضورة قراءة تعليمات االختبار قبل البدء يف الإجابة.
•تنبيه الطالب �إىل مكونات االختبار.
•حتديد زمن االختبار.
•تنبيه الطالب �إىل عدد الأ�سئلة �أو �صفحات االختبار.
•تو�ضيح طريقة الإجابة عن �أ�سئلة االختبار.
•الت�أكيد على �رضورة كتابة ا�سم الطالب على ورقة الإجابة ،ورمز النموذج �إن
كان هناك �أكرث من منوذج للإختبار.
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5 .5االختبار يف صورته األولية:

�صاغ الباحث مفردات �أ�سئلة االختبار يف �ضوء جدول املوا�صفات املعد لهذا
الغر�ض ،ويف �ضوء �إر�شادات بناء �أ�سئلة االختيار من متعدد كما بينتها دروزة
(� ،2005ص: )91
•�أن تكون لغة ال�س�ؤال وا�ضحة ال غمو�ض فيها ومبا�رشة.
•�أن تو�ضع الكلمة �أو احلرف الذي �سيتكرر يف كل بديل من بدائل الإجابة يف
جذع (مقدمة) ال�س�ؤال بد ًال من تكرار كتابتها يف كل بديل.
•جتنب كتابة ال�س�ؤال يف �صيغة النفي واال�ستثناء �إن �أمكن.
•�إذا طلب من املتعلم �أن يختار �أكرث البدائل �صحة الحتمال كل منها الإجابة
ال�صحيحة ،ت�أكد �أن يكون هناك بديل واحد فقط �أكرث �صحة من البدائل الأخرى.
•�إذا كانت الفقرة ت�س�أل عن تعريف �أو معنى لكلمة �أو م�صطلح ،يجب �أن تو�ضع
هذه الكلمة �أو امل�صطلح يف اجلذع ،و�أن تت�ضمن البدائل التعريفات �أو املعنى.
•يف�ضل �أن يت�ضمن ال�س�ؤال �أربعة �أو خم�سة بدائل لأننا نح�صل عندها على
�أف�ضل قدرة متييز ،يف حني ت�ضعف مثل هذه القدرة لدى ا�ستخدام بدائل �أقل من هذا
العدد �أو �أكرث.
•مراعاة التنوع يف م�ستوى �صعوبة فقرات االمتحان وعدم التجان�س يف �شكلها
�أو م�ضمونها.
•تنظيم البدائل –�إن �أمكن -وفق ترتيب منطقي �أو تدريجي ،و�إال و�ضعها
بطريقة ع�شوائية بحيث ال ي�أخذ البديل ال�صحيح الرتتيب نف�سه يف كل �س�ؤال.
•ال ت�ستعمل كلمات «ال �شيء مما ذكر �صحيح» �أو «كل ما ذكر �أعاله �صحيح» �إال
يف حالة ال�رضورة الق�صوى.
•يجب �أن يكتب كل بديل ب�شكل م�ستقل عن الآخر ،و�أن ال يت�ضمن بديلني �أو �أكرث
الإجابة نف�سها.
•جتنب �إعطاء تلميحات للإجابة ال�صحيحة عن طريقة ال�صياغة اللغوية.
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وبذلك يكون االختبار يف �صورته الأولية قد تكون من ( )30مفردة من النوع
�أ�سئلة االختيار من متعدد ،تقي�س مبجملها التح�صيل الدرا�سي للطالب يف الوحدة
الثانية من مقرر مبادئ الإح�صاء على م�ستويات الإدراك (الدنيا ،واملتو�سطة،
والعليا) ،وعلى ذلك �أع َّد االختبار ب�صورته الأولية مكون ًا من تعليماته ومفرداته ،حيث
بناء على جدول موا�صفات
وو ِّزعت بح�سب م�ستويات الأهداف االدراكية ً
ُبنيت مفرداته ُ
االختبار التح�صيلي الذي مت �إعداده.
6 .6إعداد منوذج ورقة اإلجابة واإلجابة النموذجية:

�أع َّد الباحث ورقة للإجابة عن مفردات االختبار بحيث ترفق مع �أوراق االختبار
ليكتب الطالب معلوماته يف اخلانات املحددة لذلك يف �أعالها ،وليعبئ الطالب �إجاباته
عن �أ�سئلة االختبار فيها ،وهي جدول مكون من �صفني؛ و�ضع يف ال�صف الأول �أرقام
الأ�سئلة (املفردات) ،ويف ال�صف الثاين و�ضعت خانات فارغة �أ�سفل كل رقم من �أرقام
الأ�سئلة ،ليقوم الطالب بتعبئة كل خانة �أ�سفل رقم ال�س�ؤال برمز الإجابة التي يعتقد
ب�صحتها.
كما �أع َّد الباحث ورقة متثل الإجابة النموذجية ملفردات االختبار ،وهي عبارة
عن جدول �شبيه بجدول منوذج ورقة الإجابة معب�أ فيه الإجابات ال�صحيحة ملفردات
االختبار بغر�ض ت�سهيل عملية الت�صحيح ودقته ،وقد ُح ِّددت درجة واحدة لكل �إجابة
�صحيحة و�صفر لكل �إجابة خاطئة لكل مفردة من مفردات الإختبار ،وبذلك تكون
الدرجة الكلية لالختبار ( )30درجة.
7 .7حتديد صدق االختبار:

يق�صد ب�صدق االختبار هو �أن يقي�س االختبار ما و�ضع لقيا�سه ،مبعنى �أن االختبار
ال�صادق اختبار يقي�س الوظيفة التي يزعم �أنه يقي�سها ،وال يقي�س �شيئ ًا �آخر بد ًال منها
�أو �إ�ضافة �إليها (ملحم� ،2000 ،ص ،)273ول�صدق االختبار جوانب و�صور عدة ،قام
الباحث بتحديدها ودرا�ستها كما بينتها (دروزة� ،2005 ،ص )171وهي:
 .أالصدق الظاهري :يت�صف االختبار التح�صيلي بال�صدق الظاهري �إذا كان ظاهره
ي�شري �إىل قيا�س الهدف الذي و�ضع من �أجله ،وهذا يتم عن طريق الفح�ص املبدئي
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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لالختبار ،ومعرفة ظاهر قيا�سه ،ثم مطابقة ما يبدو قيا�سه مع الوظيفة املراد قيا�سها،
ويتم ذلك من خالل حتكيم خرباء يف املجال ،وعلى ذلك عر�ض الباحث االختبار
ب�صورته الأولية على جمموعة من املحكمني يف جمايل الإح�صاء والقيا�س والتقومي
(ملحق� ،10ص )298للت�أكد من مدى �صالحيته مبفرداته وتعليماته للتطبيق ،و�أخذ
�آرائهم ب�شمولية االختبار من حيث الأهداف وتنوع م�ستوياتها ودقة معلومات الأ�سئلة
و�صحة �صياغتها ،والوقت املقدر مبدئي ًا لأ�سئلة االختبار ،وقد �أ�شار ال�سادة املحكمون
بالإجمال �إىل �صالحية االختبار للتطبيق ،مع بع�ض التعديالت الطفيفة يف �صيغ
بع�ض املفردات.
.بصدق احملتوى :هو الدرجة التي يقي�س بها اختبار ما عينة ممثلة ملحتوى املادة
الدرا�سية والتغريات ال�سلوكية املرغوبة ،ف�إذا كان معامل �صدق املحتوى مرتفع ًا دل
ذلك على �أن منطقة ال�سلوك التي يفرت�ض �أن تقي�سها �أداة القيا�س ممثلة متثي ًال جيداً يف
فقرات هذه الأداة ،وتتم عملية الت�أكد من �صدق املحتوى يف االختبار من خالل بناء
جدول املوا�صفات التي قام بها الباحث يف اخلطوات ال�سابقة.
.تالصدق الذاتي :تت�صف �أداة القيا�س بال�صدق الذاتي �إذا ارتبطت فقراتها بع�ضها
مع بع�ض مبعامل ارتباط عال يف قيا�سها للقدرة املراد قيا�سها ،وقد ت�أكد الباحث
من مدى ال�صدق الذاتي لالختبار من خالل حتليل فقراته يف مرحلة جتريب االختبار
(املرحلة التالية).
8 .8جتريب االختبار على عينة استطالعية وحتليل فقراته:
جرب الباحث االختبار على عينة ا�ستطالعية قوامها ( )30طالب ًا من طلبة مقرر
َّ
مبادئ الإح�صاء يف جامعة القد�س املفتوحة؛ بغر�ض حتليل نتائج االختبار وحتديد
مقدار فاعليته ك�أداة تقوميية ،ويق�صد بتحليل االختبار وفقراته� :أي ا�ستخراج معامالت
ال�سهولة وال�صعوبة والتمييز والثبات وال�صدق الذاتي وزمن الإجابة عن االختبار ،ثم
ا�ستعمالها لتقومي ال�س�ؤال �أو احلكم عليه متهيداً لتح�سينه �إذا وجد به �ضعف �أو التخل�ص
منه �إذا مل ن�ستطع حت�سينه (�أبو لبده� ،1982 ،ص ،)342وقد مت ذلك كالآتي:
 .أح�ساب معامل ال�سهولة وال�صعوبة ملفردات االختبار:
بعد ت�صحيح االختبار ُح�سبت معامالت ال�سهولة ملفردات االختبار حلذف
املفردات املتطرفة بدرجة �سهولتها �أو �صعوبتها؛ حيث اعتربت املفردات التي تزيد
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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فيها درجة ال�سهولة عن (� )%80سهلة جداً ،والتي تقل فيها درجة ال�سهولة عن ()%20
�صعبة جداً (�أبو لبده� ،1982 ،ص.)342
وقد تبني -نتيجة ح�ساب معامالت ال�سهولة ملفردات االختبار� -أن هناك خم�س
مفردات متطرفة من حيث ال�سهولة؛ حيث معامل ال�سهولة لها زاد عن ( ،)%80وعليه
فيجب حذفها� ،أما باقي املفردات فهي مقبولة؛ حيث تراوحت بني ()%80 - %20
بدرجة �سهولتها ،ويف �ضوء االرتباط بني درجات ال�سهولة وال�صعوبة حيث املعادلة
التالية( :درجة ال�صعوبة=  – 1درجة ال�سهولة) ،ف�إن معامالت مفردات االختبار
املتبقية تراوحت بني ( )%80 - %20بدرجة �صعوبتها ،وبذلك ف�إن عدد مفردات
االختبار املتبقية التي تقع داخل النطاق املحدد ،والتي لي�ست متطرفة ب�شدة �سهولتها
�أو �صعوبتها هو ( )25مفردة (ملحق� ،11ص.)320
.بح�ساب معامل التمييز ملفردات االختبار:
يق�صد مبعامل التمييز هو مدى �إمكانية قيا�س الفروق الفردية بوا�سطة مفردات
االختبار؛ �أي قدرة مفردات االختبار على التمييز بني الطالب مرتفعي التح�صيل
ومنخف�ضي التح�صيل يف االختبار ،وقد ترتاوح قيم معامل التمييز بني ( )1-و (،)1
ف�إذا كانت قيمة معامل متييز املفردة (� )%40أو �أكرث ،ف�إن هذا يكون دلي ًال على �أن
املفردة متيز بدرجة جيدة بني املجموعتني الطرفيتني ،و�إذا تراوحت بني ( )%20و
( )%40ف�إن متييز املفردة بني املجموعتني يكون ال ب�أ�س به ،و�إذا قلت هذه القيمة عن
( )%20ف�إن متييزها يكون �ضعيف ًا ويف�ضل تعديلها �أو حذفها� ،أما �إذا كان متييزها
�صفراً �أو �سالباً ،ف�إنه ينبغي حذف هذه املفردة من االختبار �أو مراجعتها مراجعة
دقيقة وتعديلها .وهناك طرق عدة حل�ساب معامل التمييز ملفردات االختبار ،قام
الباحث با�ستخدام طريقة درجات املجموعتني الطرفيتني باعتماد تق�سيم (كيلي
( )Kelleyعالم� ،2002 ،ص )284من خالل اخلطوات الآتية:


ترتيب الدرجات الكلية لالختبار ترتيب ًا تنازلي ًا من الأعلى �إىل الأدنى.

 تق�سيم الدرجات الكلية �إىل ق�سمني بحيث ي�شتمل كل ق�سم منهما على ()%27
من العدد الكلي ،فيمثل �أحد الق�سمني املجموعة العليا ( �أعلى  %27من الدرجات
الكلية) ،والآخر املجموعة الدنيا (�أدنى  %27من الدرجات الكلية) ،وهذه الن�سبة هي
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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بناء على جمموعة من الدرا�سات التحليلية التي
الن�سبة التي �أو�صى بها كيلي ً Kelley
قام بها.
 �إيجاد عدد الأفراد الذين �أجابوا �إجابة �صحيحة لكل مفردة يف كل من
املجموعتني العليا والدنيا.
 طرح ن�سبة عدد �أفراد املجموعة الدنيا الذين �أجابوا عن املفردة �إجابة �صحيحة
من ن�سبة عدد �أفراد املجموعة العليا الذين �أجابوا عن املفردة �إجابة �صحيحة.
وقد �أ�شارت نتائج ح�ساب معامل التمييز لكل مفردة من مفردات االختبار �إىل
�أن معامالت التمييز جلميع املفردات ترتاوح بني ( ،)0.38 - 0.88مما ي�شري �إىل �أن
مفردات االختبار (املتبقية بعد حذف املفردات املتطرفة بدرجة �سهولتها) لها درجة
متييز مقبولة ،حيث كانت هناك �أربع مفردات لها درجة متييز ( )0.38وهي درجة
متييز مقبولة ،وباقي املفردات كانت درجة متييزها �أكرب من ()0.5؛ �أي �أن لها درجة
متييز جيدة ،وبذلك ف�إن االختبار عامة ميتاز بقدرته على التمييز ،و�صالح للتطبيق
يف هذا اجلانب (ملحق� ،12ص.)322
.تح�ساب ثبات االختبار:
يت�صف االختبار بالثبات عندما يعطي النتائج نف�سها تقريب ًا يف كل مرة
يطبق فيها على املجموعة �إياها من التالميذ (�أبو لبده� ،1982 ،ص ،)261وميكن
�أن يحدد الثبات بطرقٍ جتريبية و�إح�صائية عدة ،وقد اختار الباحث طريقة كيورد
وريت�شارد�سون ( ،)KR2حيث تو�صل كيورد وريت�شارد�سون �إىل معادلة حل�ساب معامل
ثبات االختبار عن طريق حتليل الإجابات على مفردات االختبار ،وح�ساب تباينها
(مراد و�سليمان� ،2005 ،ص ،)364وقد ا�ستخدم الباحث هذه الطريقة وح�صل على
قيمة ثبات لالختبار التح�صيلي ( )0.84وهي قيمة ت�شري �إىل ثبات جيد لالختبار،
وعليه ف�إن االختبار التح�صيلي يت�صف بالثبات.
كما ح�سب الباحث ال�صدق الذاتي لالختبار التح�صيلي عن طريق ح�ساب اجلذر
الرتبيعي ملعامل الثبات ،حيث بلغ ال�صدق الذاتي لالختبار التح�صيلي (.)0.92
.ثحتديد الزمن الالزم للإجابة عن االختبار:
ميكننا حتديد الزمن الالزم لالختبار من خالل ح�ساب معامل �رسعة الفح�ص
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وهو ي�ساوي الن�سبة املئوية للمفحو�صني الذين �أنهوا الفح�ص يف الوقت املحدد ،ف�إذا
بلغت ن�سبة الطالب الذين �أنهوا الإجابة عن االختبار بجميع مفرداته  %80فما فوق
نع ّد الوقت املخ�ص�ص للإجابة كافي ًا (�أبو لبده� ،1982 ،ص  ،)342وعلى ذلك فقد مت
حتديد الوقت املبدئي لالختبار التح�صيلي بعد ا�ست�شارة ال�سادة املحكمني له ب�ساعة
ون�صف ( 90دقيقة) ،وعند تطبيق االختبار ب�صورته الأولية وجد �أن عدد الطالب الذين
�أنهوا الإجابة عن مفردات االختبار يف الوقت املحدد هم ( )26طالب ًا من �أ�صل ()30
طالباً� ،أي بن�سبة ( )%87وهي ن�سبة ت�شري �إىل �أن الوقت املقدر مبدئي ًا (�ساعة ون�صف)
هو وقت منا�سب للإجابة عن االختبار.
9 .9االختبار يف صورته النهائية:

بناء على الإجراءات ال�سابقة التي قام بها الباحث �ساعي ًا لإعداد االختبار
ً
التح�صيلي للوحدة الثانية من مقرر مبادئ الإح�صاء يف جامعة القد�س املفتوحة،
فقد تو�صل الباحث لل�صورة النهائية لالختبار بعد االطمئنان ل�صالحيته للتطبيق من
حيث �صدقه وثباته والت�أكد من �صالحية مفرداته من حيث معامالت متيزها ودرجة
�سهولتها و�صعوبتها ،وح�ساب معدل زمن الإجابة عنها ،وبهذا يكون االختبار �صاحل ًا
لال�ستخدام والتطبيق لقيا�س التح�صيل لدى طالب عينة الدرا�سة ،ومكون ًا من ()25
مفردة (ملحق� ،13ص.)296
خامساً  -اختيار عينة الدراسة:

اختريت عينة الدرا�سة بالطريقة الق�صدية ممن ميتلكون �أجهزة حوا�سيب �شخ�صية
لت�سهيل تطبيق التجربة ،لتتكون من ( )120طالب ًا من طلبة جامعة القد�س املفتوحة
يف فرع نابل�سُ ،و ِّزعوا بالت�ساوي وبالطريقة الع�شوائية �إىل جمموعتني :جمموعة
�ضابطة در�ست الوحدة الثانية من مقرر مبادئ الإح�صاء بالطريقة التقليدية املعتادة
يف جامعة القد�س املفتوحة ،و�أخرى جتريبية در�ست الوحدة نف�سها با�ستخدام احلقيبة
التعلمية الإلكرتونية.
سادساً  -تطبيق اختبار التكافؤ القبلي لعينة الدراسة:

لالطمئنان على تكاف�ؤ املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية من حيث اخلربات
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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الأ�سا�سية ال�سابقة ملو�ضوع احلقيبة التعلمية الإلكرتونية (االح�صاء الو�صفي
طبق الباحث
ملجموعة واحدة) ،والقدرات العقلية العددية لدى �أفراد املجموعتنيَّ ،
اختبار التكاف�ؤ القبلي الذي �أعده لهذا الغر�ض ،حيث قام باالجتماع مع الطالب عينة
الدرا�سة (املجموعة التجريبية وال�ضابطة) ،وو�ضح لهم الغر�ض من االختبار ،و�آلية
تطبيقه ،ثم و َّزع �أوراق الق�سم الأول من اختبار التكاف�ؤ القبلي على الطلبة (قيا�س
اخلربات ال�سابقة ملو�ضوع الوحدة الثانية من مقرر مبادئ االح�صاء) ،وبعد انتهاء
الوقت املقدر بربع �ساعة ( 15دقيقة) ،جمع الباحث الأوراق ،ثم و َّزع �أوراق الق�سم
الثاين من اختبار التكاف�ؤ القبلي (القدرات العددية) ،وبعد انتهاء الوقت املقدر بن�صف
وجمعت
�ساعة ( 30دقيقة) جمع الباحث الأوراق ،وبعدها ُ�ص َّححت �إجابات الطلبةُ ،
وحلِّلت ،حيث �أ�شارت النتائج
البيانات املتعلقة ب�إجاباتهم ،و�أدخلت للحا�سوب ُ
املتعلقة باختبار القدرات العددية �إىل �أن معدل الدرجة اخلام للمجموعة ال�ضابطة
( ،)8.2بينما معدل الدرجة اخلام للمجموعة التجريبية ( ،)8.37وبالرجوع �إىل جدول
الدرجات اخلام ،ون�سبة الذكاء املقابلة لها يف اختبار القدرات العددية تبني �أن الدرجة
اخلام ( )8يقابلها ن�سبة الذكاء ( ،)91والدرجة اخلام ( )9يقابلها ن�سبة الذكاء (،)94
وبذلك يت�ضح ب�أن ك ًال من املجموعة ال�ضابطة والتجريبية ح�صلت على ن�سبة ذكاء
متو�سطة ترتاوح بني ( ،)91-94وبهذا فقد �أ�شارت هذه النتيجة �إىل تكاف�ؤ املجموعتني
ال�ضابطة والتجريبية من حيث القدرات العددية بينهما.
ومن �أجل االطمئنان على تكاف�ؤ املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية بخ�صو�ص
اخلربات ال�سابقة املتعلقة بالوحدة الثانية من مقرر مبادئ الإح�صاء مو�ضوع الدرا�سة،
فقد و�ضع الباحث الفر�ضية ال�صفرية التالية :ال يوجد فرق دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة ( )α = 0.05بني متو�سطي درجات حت�صيل طلبة املجموعة التجريبية وطلبة
املجموعة ال�ضابطة يف االختبار القبلي للخربات ال�سابقة للوحدة الثانية من مقرر
مبادئ الإح�صاء.
وللتحقق من �صحة هذه الفر�ضية ا�ستخدم الباحث اختبار «ت» ملجموعتني
م�ستقلتني ( )Independent-Samples t-testيف الرزمة الإح�صائية للعلوم
االجتماعية ( )SPSSملعرفة داللة الفرق ،واجلدول الآتي يبني نتائج ذلك.
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جدول (: )5
نتائج اختبار «ت» لمجموعتين مستقلتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات التحصيل
في االختبار القبلي للخبرات السابقة بين طلبة المجموعتين الضابطة والتجريبية
للوحدة الثانية من مقرر مبادئ اإلحصاء في جامعة القدس المفتوحة.

االنحراف املعياري

املتو�سط
التجريبية

ال�ضابطة

التجريبية

ال�ضابطة

3.50

3.62

1.44

1.46

درجة احلرية

قيمة «ت»

م�ستوى الداللة

118

0.44

0.765

ً
إحصائيا عند م�ستوى ادلالةل ()α=0.05
* دال

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيمة م�ستوى الداللة ( )0.765هي �أكرب من (،)0.05
وبالتايل ُقبلت الفر�ضية ال�صفرية؛ مبعنى �أنه :ال يوجد فرق دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة ( )α = 0.05بني متو�سطي درجات حت�صيل طلبة املجموعة التجريبية وطلبة
املجموعة ال�ضابطة يف االختبار القبلي للخربات ال�سابقة للوحدة الثانية من مقرر
مبادئ الإح�صاء يف جامعة القد�س املفتوحة ،وبهذا فقد �أ�شارت هذه النتيجة �إىل
تكاف�ؤ املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية من حيث اخلربات ال�سابقة املتعلقة بالوحدة
الثانية من مقرر مبادئ الإح�صاء مو�ضوع الدرا�سة.
سابعاً  -إجراء التجربة األساسية:

بعد �أن اطم�أن الباحث لتكاف�ؤ املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية ،اجتمع مع
طالب املجموعة التجريبية ملقرر مبادئ االح�صاء ل�رشح مفهوم احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية وتو�ضيحها و�آلية ا�ستخدامها ،لتقوم هذه املجموعة (التجريبية) بدرا�سة
الوحدة التعليمية مو�ضوع احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ذاتياً ،فيما تركت املجموعة
ال�ضابطة لدرا�سة الوحدة نف�سها بالطريقة التقليدية املعتادة ،وبعد م�ضي ثالثة
�أ�سابيع -وهي مدة كافية لدرا�سة الوحدة الثانية -مت االجتماع مع الطالب عينة
الدرا�سة (املجموعة ال�ضابطة والتجريبية) لعقد االختبار التح�صيلي ،وقد �أُعلموا عن
موعد االختبار م�سبقاً.
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ثامناً  -تطبيق اختبار التحصيل على عينة الدراسة:

بعد �إجراء التجربة الأ�سا�سية ،اجتمع الباحث مع الطالب عينة الدرا�سة (املجموعة
ووزعت �أوراق االختبار التح�صيلي الذي �أعده الباحث ،وبعد
التجريبية وال�ضابطة)ِّ ،
انتهاء الوقت املحدد لالختبار (�ساعة ون�صف) ،جمع الباحث �أوراق االختبار و�إجاباته،
�صححها و�أدخل نتائجه الأولية �إىل احلا�سوب لتحليلها.
ومن ثم َّ
تاسعاً  -تطبيق مقياس االجتاهات على اجملموعة التجريبية:

بعد تطبيق االختبار التح�صيلي على طالب عينة الدرا�سة ،قام الباحث باالجتماع
مع طالب العينة التجريبية ،وطلب منهم تعبئة �أداة مقيا�س االجتاهات بعد تو�ضيح
طريقة اال�ستجابة عن فقراتها وبطريقة مو�ضوعية دون حتيز ،مع �إعالمهم ب�أن �آراءهم
�ستحظى بال�رسية ،وال �رضورة لكتابة ا�سمائهم على املقيا�س ،وبعد االنتهاء من
ا�ستجابات الطالب ،جمع الباحث املعلومات و�أدخلها وحلَّلها للحا�سوب.
عاشراً  -مجع معلومات الدراسة ونتائجها وحتليلها وتفسريها:

بعد �أن قام الباحث ب�إجراء التجربة الأ�سا�سية ،وتطبيق االختبار التح�صيلي
على عينة الدرا�سة ،ومقيا�س االجتاهات على املجموعة التجريبية ،و�إدخال بيانات
النتائج الأولية �إىل احلا�سوب وحتليلها �إح�صائي ًا با�ستخدام الرزمة الإح�صائية للعلوم
االجتماعية ( ،)SPSSخرجت الدرا�سة بنتائجها ،والتي قام الباحث مبناق�شتها
وتف�سريها والوقوف عليها ،و�صياغة جمموعة من التو�صيات واالقرتاحات املبنية
على تلك النتائج.

املعاجلات اإلحصائية:
بعد تطبيق �أدوات الدرا�سة و�إجراءاتها جمع الباحث بيانات نتائجها
ورمزها و�أدخلها �إىل احلا�سوب من �أجل حتليلها �إح�صائياً ،حيث ا�ستخدم الرزمة
الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSومن خاللها اُ�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية ،كما اُ�ستخدمت معادلة
(كرونباخ �ألفا) حل�ساب معامل الثبات ،وا�ستخدام اختبار «ت» ملجموعتني
م�ستقلتني ( ،)Independent T-Testكذلك ح�ساب مربع ايتا ( )ή2لإيجاد حجم الت�أثري.
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نتائج الدراسة:
فيما ي�أتي نتائج الدرا�سة تبعا لت�سل�سل الأ�سئلة والفر�ضيات:
◄◄النتائج املتعلقة بالسؤال األول ونصه:

ما �أثر ا�ستخدام احلقائب التعلمية الإلكرتونية على التح�صيل الدرا�سي
لطلبة مقرر مبادئ االح�صاء يف جامعة القد�س املفتوحة يف فل�سطني ؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال فُح�صت الفر�ضية التي انبثقت عن هذا ال�س�ؤال والتي
ن�صها:
«يوجد فرق دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05بني متو�سطي
درجات حت�صيل طلبة املجموعة التجريبية (الذين تعلموا با�ستخدام احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية) ،وطلبة املجموعة ال�ضابطة (الذين تعلموا بالطريقة التقليدية) يف
االختبار التح�صيلي ،ول�صالح طلبة املجموعة التجريبية».
وللتحقق من �صحة هذه الفر�ضية ا�ستخدم الباحث اختبار «ت» ملجموعتني
م�ستقلتني ( )Independent-Samples t-testملعرفة داللة الفرق بني متو�سطي
درجات حت�صيل طلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على �أبعاد اختبار التح�صيل
والدرجة الكلية لالختبار ،واجلدول الآتي يبني ذلك.
جدول (: )6
نتائج اختبار «ت» لمجموعتين مستقلتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات التحصيل
للمجموعتين التجريبية والضابطة على أبعاد االختبار التحصيلي والدرجة الكلية له.

�أبعاد االختبار
«مهارات الإدراك»

املتو�سط
م�ستوى
االنحراف املعياري درجة
قيمة «ت»
الداللة
التجريبية ال�ضابطة التجريبية ال�ضابطة احلرية

η2

املهارات الدنيا

24.83

20.50

0.90

4.93

118

6.694

0.28 0.000

املهارات املتو�سطة

21.97

14.36

2.59

7.29

118

7.615

0.33 0.000

املهارات العليا

18.67

10.33

5.96

7.24

118

885 .6

0.29 0.000

21.88

14.78

2.23

6.43

118

8.087

0.36 0.000

الدرجة الكلية

ً
إحصائيا عند م�ستوى ادلالةل ()α=0.05
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيمة م�ستوى الداللة على جميع �أبعاد االختبار
التح�صيلي وعلى الدرجة الكلية له هي �أ�صغر من ( ،)0.05وبالتايل قبلت الفر�ضية؛
مبعنى �أنه يوجد فرق دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05بني متو�سطي
درجات حت�صيل طلبة مقرر مبادئ الإح�صاء يف جامعة القد�س املفتوحة على �أبعاد
اختبار التح�صيل (مهارات الإدراك الدنيا واملتو�سطة والعليا) والدرجة الكلية له تعزى �إىل
طريقة التعلم ،ول�صالح املجموعة التجريبية التي ا�ستخدمت احلقيبة التعلمية الإلكرتونية
يف تعلمها ،وهذا يدل على الأثر الإيجابي للحقيبة التعلمية الإلكرتونية على رفع م�ستوى
التح�صيل الدرا�سي لطلبة مقرر مبادئ الإح�صاء يف جامعة القد�س املفتوحة.
كما ُتبني قيم حجم الت�أثري مربع �إيتا ( )η2يف اجلدول ال�سابق مدى ت�أثري احلقيبة
التعلمية الإلكرتونية على درجات التح�صيل مقارنة بالطريقة التقليـدية ،حيث تراوحت
قيم مربع �إيتـا ما بني ( )0.33-0.28على �أبعاد االختبار التح�صيلي ،وبلغت ()0.36
على الدرجة الكلية له ،وهذا يدل على �أن للحقيبة التعلمية الإلكرتونية �أثراً كبرياً يف
رفع م�ستوى حت�صيل الطلبة يف مقرر مبادئ الإح�صاء مقارنة مع الطريقة التقليدية.
وللتعرف �إىل قدرة احلقيبة التعلمية الإلكرتونية على حتقيق درجة الإتقان
املحددة ( )%85للطلبة يف االختبار التح�صيليُ ،ح�سبت الن�سب املئوية للطلبة الذين
حققوا درجة الإتقان املحددة يف املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،واجلدول الآتي
يبني ذلك.
جدول (: )7
النسبة المئوية للطلبة الذين حققوا درجة اإلتقان في المجموعتين
التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي.

املجموعة

عدد الطلبة درجة الإتقان عدد الطلبة الذين حققوا درجة الإتقان الن�سبة املئوية

التجريبية

60

ال�ضابطة

60

%85

48

%80

10

%17
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن ن�سبة ( )%80من طلبة املجموعة التجريبية قد حققوا
درجة الإتقان املحددة ( )%85يف االختبار التح�صيلي ،بينما كانت ن�سبة طلبة املجموعة
ال�ضابطة ممن حققوا درجة الإتقان املحددة يف االختبار التح�صيلي هي (.)%17
◄◄النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني ونصه:

ما اجتاهات طلبة مقرر مبادئ الإح�صاء نحو ا�ستخدام احلقائب التعلمية
الإلكرتونية يف جامعة القد�س املفتوحة يف فل�سطني ؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال فُح�صت الفر�ضية التي انبثقت عن هذا ال�س�ؤال ون�صها:
«يوجد اجتاه ايجابي لطالب مقرر مبادئ الإح�صاء يف جامعة القد�س املفتوحة
نحو ا�ستخدام احلقيبة التعلمية الإلكرتونية»
وللتحقق من �صحة هذه الفر�ضية َح َ�س َب الباحث املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية والن�سب املئوية لكل فقرة وحمور من حماور مقيا�س االجتاهات والدرجة
الكلية لها ،واجلداول ( )8و ( )9و ( )10تبني درجات اجتاهات طلبة مقرر مبادئ
االح�صاء نحو ا�ستخدام احلقائب التعلمية الإلكرتونية يف جامعة القد�س املفتوحة
لكل فقرة وحمور من حماور مقيا�س االجتاهات ،بينما يبني اجلدول ( )11ترتيب
املحاور ودرجاتها والدرجة الكلية لالجتاهات ،وقد ْاع ُتمد املتو�سط احل�سابي ()3
كقيمة مرجعية يف تف�سري النتائج ،حيث تمُ َ ِّثل املتو�سطات احل�سابية التي تزيد عن
الدرجة ( )3اجتاهات �إيجابية ،بينما متثل املتو�سطات احل�سابية التي تقل عن الدرجة
( )3اجتاهات �سلبية.
كما جتدر الإ�شارة �إىل �أنه مت قلب درجات الفقرات ال�سالبة ذات الأرقام
( )39،36،29،26،22،20،15،12،10،5بغر�ض التحليل الإح�صائي وح�ساب
الدرجات الكلية ،وقد �أُ�شري �إىل ذلك يف كل فقرة �سالبة من تلك الفقرات.
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جدول (: )8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية التجاهات طلبة مقرر مبادئ االحصاء
نحو استخدام الحقائب التعلمية اإللكترونية في جامعة القدس المفتوحة على محور
«تصميم عناصر الحقيبة التعلمية اإللكترونية وسير العمل بها».

الرقم

متو�سط االنحراف الن�سبة نوع
اال�ستجابة املعياري املئوية االجتاه

الفقرات

2

متتاز احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ب�سهولة و�رسعة الو�صول �إىل املوا�ضيع
املطلوبة.

4.75

0.44

� 95.0إيجابي

3

ُتقَدم املوا�ضيع التعليمية يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية بت�سل�سل منطقي
ت�ساعد املتعلم على الفهم واال�ستيعاب.

4.83

0.38

� 96.7إيجابي

7

املادة التعليمية يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية مق�سمة �إىل خطوات وجل�سات
تعليمية �صغرية وا�ضحة وهادفة ت�ساعد املتعلم يف التقدم بتعلمه.

4.95

0.22

� 99.0إيجابي

8

الأهداف التعليمية حمددة بدقة وو�ضوح يف خمتلف مراحل احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية مبا يجعل خطوات التعلم و�إجراءاته �أكرث و�ضوح ًا للمتعلم.

4.87

0.34

� 97.3إيجابي

تعمل احلقيبة التعلمية الإلكرتونية على �سهولة وو�ضوح خطوات التعلم من
11
خالل وجود دليل امل�ستخدم وبطاقات امل�ساعدة الإلكرتونية املرافقة ل�شا�شاتها.

4.88

0.32

� 97.7إيجابي

هناك �صعوبة يف طريقة التنقل بني �أن�شطة و�شا�شات احلقيبة التعلمية
12
الإلكرتونية( .فقرة �سالبة قُلبت درجتها)

4.93

0.25

� 98.7إيجابي

عمليات التقومي (االختبارات) التي تقدمها احلقيبة التعليمة الإلكرتونية
15
حمدودة وغري كافية( .فقرة �سالبة قُلبت درجتها)

4.87

0.34

� 97.3إيجابي

 16تت�صف احلقيبة التعليمة الإلكرتونية بالتنظيم الوا�ضح واملرتابط واملتكامل.

4.87

0.34

� 97.3إيجابي

كاف ومتكامل للمعلومات.
 21متتاز احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ب�أنها م�صدر ٍ

4.85

0.36

� 97.0إيجابي

تفتقر احلقيبة التعلمية الإلكرتونية من �إمكانية التوجيه الذاتي للمتعلم خلطوات
22
التعلم وعالج الق�صور وال�ضعف لديه( .فقرة �سالبة قُلبت درجتها)

4.83

0.38

� 96.7إيجابي

تت�صف بيئة التعلم من خالل احلقيبة التعلمية الإلكرتونية بامللل وال�ضجر.
26
(فقرة �سالبة قُلبت درجتها)

4.90

0.30

� 98.0إيجابي

تغني الو�سائط املتعددة املدعمة يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية كلي ًا عن
28
ا�ستخدام �أي و�سائط تعليمية �أخرى.

4.88

0.32

� 97.7إيجابي

ا�سرتجاع املعلومات واملواد التعليمية يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية �أ�صعب
29
و�أكرث تعقيداً من امل�صادر واملراجع الأخرى( .فقرة �سالبة مت قلب درجتها)

4.90

0.30

� 98.0إيجابي

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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الرقم

متو�سط االنحراف الن�سبة نوع
اال�ستجابة املعياري املئوية االجتاه

الفقرات

 30حتتوي احلقيبة التعلمية الإلكرتونية على قائمة وافية من املراجع وامل�صادر.

4.72

0.58

� 94.3إيجابي

متتاز احلقيبة التعلمية الإلكرتونية بتوفري التفاعل امل�ستمر مما يزيد من دافعية
33
املتعلم للتعلم من خاللها.

4.80

0.44

� 96.0إيجابي

 35تعالج احلقيبة التعلمية الإلكرتونية م�شكلة ت�ضخم املواد التعليمية.

4.83

0.38

� 96.7إيجابي

تفتقر احلقيبة التعلمية الإلكرتونية لأ�ساليب التعزيز والتغذية الراجعة.
36
(فقرة �سالبة قُلبت درجتها)

4.85

0.36

� 97.0إيجابي

ت�ساعد الو�سائط املتعددة يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية املتعلم على حتقيق
40
الأهداف التعلمية ب�شكل �أعمق.

4.93

0.25

� 98.7إيجابي

الدرجة الكلية للمجال

4.86

0.17

� 97.2إيجابي

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن اجتاهات طلبة مقرر مبادئ االح�صاء نحو ا�ستخدام
احلقائب التعلمية الإلكرتونية يف جامعة القد�س املفتوحة كانت �إيجابية يف جميع
فقرات حمور «ت�صميم عنا�رص احلقيبة التعلمية الإلكرتونية و�سري العمل بها» ،وكذلك
الدرجة الكلية له.
جدول (: )9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية التجاهات طلبة مقرر مبادئ االحصاء
نحو استخدام الحقائب التعلمية اإللكترونية في جامعة القدس المفتوحة على محور
«تحقيق الحقيبة التعلمية اإللكترونية لمبدأ التعلم الذاتي ومراعاة الفروق الفردية فيها».

متو�سط االنحراف الن�سبة
اال�ستجابة املعياري املئوية

نوع
االجتاه

0.32

97.7

�إيجابي

96.0

�إيجابي

98.3

�إيجابي

الرقم

الفقرات

1

توفر احلقيبة التعلمية الإلكرتونية للمتعلم �أ�ساليب وبدائل تعليمية متنوعة
تتيح له اختيار ما يالئم ميوله.

4.88

5

تعيق احلقيبة التعلمية الإلكرتونية من رغبة املتعلم ب�إمكانية التعمق
والتو�سع يف مو�ضوع مو�ضوعها التعليمي( .فقرة �سالبة قُلبت درجتها)

4.80

0.40

6

ت�ساعد احلقيبة التعلمية الإلكرتونية املتعلم على االعتماد على ذاته يف
�إدارة تعلمه.

4.92

0.28

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

202

جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

متو�سط االنحراف الن�سبة
اال�ستجابة املعياري املئوية

نوع
االجتاه

10

حتد احلقيبة التعلمية الإلكرتونية من �إمكانية املتعلم االعتماد على ذاته
لتحمل م�س�ؤوليته يف التعلم والتقدم به( .فقرة �سالبة قُلبت درجتها)

4.80

0.40

96.0

�إيجابي

13

تعمل احلقيبة التعلمية الإلكرتونية على حل عدد من امل�شكالت النف�سية
لدى املتعلم ك�شعوره باخلجل مث ًال من �إعادة �رشح �أو تكرار مو�ضوع.

4.70

0.46

94.0

�إيجابي

18

توفر احلقيبة التعلمية الإلكرتونية الوقت املنا�سب حلاجة املتعلم و�رسعته
الذاتية الجناز مهام التعلم وحتقيق الأهداف التعليمية.

4.78

0.42

95.7

�إيجابي

19

تتيح احلقيبة التعلمية الإلكرتونية �إمكانية و�صول املتعلم �إىل م�ستوى
الإتقان يف موا�ضيع مقرر مبادئ الإح�صاء.

4.87

0.34

97.3

�إيجابي

20

البدائل والأن�شطة التعليمية املتاحة يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية غري
كافية لتلبي حاجات وخ�صائ�ص املتعلم( .فقرة �سالبة قُلبت درجتها)

4.82

0.39

96.3

�إيجابي

24

ت�ساعد احلقيبة التعلمية الإلكرتونية املتعلم يف التحكم ب�رسعة التقدم يف
تعلمه مبا يتفق مع قدراته.

4.93

0.25

98.7

�إيجابي

27

تتنوع احلقيبة التعلمية الإلكرتونية مب�ستويات الأداء والتدرج به لتنا�سب
تنوع م�ستويات الطلبة.

4.93

0.25

98.7

�إيجابي

31

تتيح احلقيبة التعلمية الإلكرتونية للمتعلم اختيار الأوقات التي تنا�سبه
للتعلم.

4.93

0.25

98.7

�إيجابي

34

ت�شعر احلقيبة التعلمية الإلكرتونية املتعلم بالثقة بالنف�س واالعتماد على
ذاته يف �إدارة تعلمه.

4.90

0.30

98.0

�إيجابي

37

تتيح احلقيبة التعلمية الإلكرتونية للمتعلم �أن يعيد الدر�س كله �أو جزءاً منه
مرات عدة مبا يتنا�سب وا�ستيعابه.

4.90

0.30

98.0

�إيجابي

39

ال توجد حرية للمتعلم يف اختيار وحتديد املوا�ضيع بنف�سه يف احلقيبة
التعلمية الإلكرتونية مبا يتوافق وخ�صائ�صه( .فقرة �سالبة قُلبت درجتها)

4.92

0.28

98.3

�إيجابي

4.86

0.21

97.3

�إيجابي

الرقم

الفقرات

الدرجة الكلية للمجال

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن اجتاهات طلبة مقرر مبادئ االح�صاء نحو ا�ستخدام
احلقائب التعلمية الإلكرتونية يف جامعة القد�س املفتوحة كانت �إيجابية يف جميع
فقرات حمور «حتقيق احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ملبد�أ التعلم الذاتي ومراعاة الفروق
الفردية فيها» ،وكذلك الدرجة الكلية له.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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جدول (: )10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية التجاهات طلبة مقرر مبادئ االحصاء
نحو استخدام الحقائب التعلمية اإللكترونية في جامعة القدس المفتوحة على محور
«دعم الحقيبة التعلمية اإللكترونية لنمط التعلم المفتوح عن بعد».

الفقرات

الرقم

متو�سط االنحراف الن�سبة نوع
اال�ستجابة املعياري املئوية االجتاه

4

تعمل احلقيبة التعلمية الإلكرتونية على جتاوز ال�صبغة املحلية
متخطية احلدود اجلغرافية لتعطي ال�صبغة العاملية للتعلم.

4.45

0.53

89.0

�إيجابي

9

ت�ساعد احلقيبة التعلمية الإلكرتونية يف حل م�شكلة تزايد �أعداد
الطلبة وازدحام قاعات اللقاءات التقليدية.

4.45

0.57

89.0

�إيجابي

14

تتيح احلقيبة التعلمية الإلكرتونية �إمكانية نقل املادة الدرا�سية
للمتعلم �أينما كان موقع �إقامته �أو عمله.

4.43

0.53

88.7

�إيجابي

17

ت�ساعد احلقيبة التعلمية الإلكرتونية على حل م�شكلة قلة �أعداد
امل�رشفني الأكادمييني املتخ�ص�صني.

4.42

0.56

88.3

�إيجابي

23

تغني احلقيبة التعلمية الإلكرتونية املتعلم عن الإلتزام بح�ضور
اللقاءات التقليدية و�رشح امل�رشف الأكادميي املبا�رش.

4.37

0.55

87.3

�إيجابي

25

ت�ساعد احلقيبة التعلمية الإلكرتونية على انت�شار التعليم املفتوح.

4.47

0.57

89.3

�إيجابي

32

تدعم احلقيبة التعلمية الإلكرتونية مبد�أ التعلم امل�ستمر مدى احلياة.

4.40

0.56

88.0

�إيجابي

38

تقلل احلقيبة التعلمية الإلكرتونية من كلفة التعلم املالية بالن�سبة
للمتعلم.

4.40

0.56

88.0

�إيجابي

4.42

0.45

88.5

�إيجابي

الدرجة الكلية للمجال

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن اجتاهات طلبة مقرر مبادئ االح�صاء نحو ا�ستخدام
احلقائب التعلمية الإلكرتونية يف جامعة القد�س املفت،وحة كانت �إيجابية يف جميـع
فقرات حمور «دعم احلقيبة التعلمية الإلكرتونية لنمط التعلم املفتوح عن بعد» ،وكذلك
الدرجة الكلية له.
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جدول (: )11
الترتيب والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمحاور
اتجاهات طلبة مقرر مبادئ االحصاء نحو استخدام الحقائب التعلمية اإللكترونية
في جامعة القدس المفتوحة والدرجة الكلية لالتجاهات.

متو�سط االنحراف الن�سبة
اال�ستجابة املعياري املئوية

نوع
االجتاه

1

حتقيق احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ملبد�أ التعلم الذاتي ومراعاة
الفروق الفردية فيها

4.86

0.21

97.3

�إيجابي

2

ت�صميم عنا�رص احلقيبة التعلمية الإلكرتونية و�سري العمل بها

4.86

0.17

97.2

�إيجابي

3

دعم احلقيبة التعلمية الإلكرتونية لنمط التعلم املفتوح عن بعد

4.42

0.45

88.5

�إيجابي

الدرجة الكلية لالجتاهات

4.77

0.16

95.5

�إيجابي

الرقم

املحاور

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن اجتاهات طلبة مقرر مبادئ االح�صاء نحو ا�ستخدام
احلقائب التعلمية الإلكرتونية يف جامعة القد�س املفتوحة كانت �إيجابية نحو جميع
حماور االجتاهات والدرجة الكلية لها.
وبالن�سبة للأ�سئلة املفتوحة يف الق�سم الثاين من مقيا�س الإجتاهات ،فبعد جمع
ا�ستجابات الطلبة عنها تبني �أن �أبرز ال�صعوبات التي قد تعوق الدار�س من ا�ستخدام
احلقيبة التعلمية الإلكرتونية هي عدم وجود حا�سوب.
كما كان هناك �إجماع مطلق بني الطلبة (العينة التجريبية) على تعميم ا�ستخدام
احلقائب التعلمية الإلكرتونية على باقي وحدات مقرر مبادئ الإح�صاء ،وعلى
املقررات الدرا�سية الأخرى يف اجلامعة ،حيث �أجاب جميع طلبة العينة التجريبية
( 60طالباً؛ �أي بن�سة  )%100بنعم على ال�س�ؤال :هل ترغب بتعميم ا�ستخدام احلقائب
التعلمية الإلكرتونية على باقي وحدات مقرر مبادئ الإح�صاء؟ وال�س�ؤال :هل ترغب
بتعميم ا�ستخدام احلقائب التعلمية الإلكرتونية على مقررات تعليمية �أخرى؟
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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�أما عن املقررات الدرا�سية الأخرى التي اقرتحها الطلبة (العينة التجريبية)
لتطويرها من خالل احلقائب التعلمية الإلكرتونية فكان �أكرثها تكرار اً هي:
اللغة الإجنليزية ( 0113و ،)0114ومبادئ احلا�سوب ( ،)0102وتعلم كيف
تتعلم (.)0101

مناقشة نتائج الدراسة:
•مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول ونصه:

ما أثر استخدام احلقائب التعلمية اإللكرتونية على التحصيل الدراسي لطلبة
مقرر مبادئ اإلحصاء يف جامعة القدس املفتوحة يف فلسطني ؟
�أ�شـارت نتائج الدرا�سـة �إىل �أنه يوجد فرق دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
( )α = 0.05بني متو�سطي درجات حت�صيل طلبة مقرر مبادئ الإح�صاء يف جامعة
القد�س املفتوحة على �أبعاد اختبار التح�صيل (مهارات الإدراك الدنيا واملتو�سطة
والعليا) والدرجة الكلية له تعزى �إىل طريقة التعلم ،ول�صالح املجموعة التجريبية التي
ا�ستخدمت احلقيبة التعلمية الإلكرتونية يف تعلمها؛ مبعنى �أن الطلبة اللذين تعلموا
با�ستخدام احلقيبة التعلمية الإلكرتونية تفوقوا على الطلبة الذي در�سوا نف�س املو�ضوع
بالطريقة التقليدية ،وهذا يدل على الأثر الإيجابي للحقيبة التعلمية الإلكرتونية على
رفع م�ستوى التح�صيل الدرا�سي لطلبة مقرر مبادئ الإح�صاء يف جامعة القد�س
املفتوحة.
وقد ت�أكدت هذه النتيجة من خالل ح�ساب حجم الأثر (مربع �إيتا ،)η2
حيث �أ�شارت النتائج �إىل �أن حجم �أثر ا�ستخدام احلقيبة التعلمية الإلكرتونية على
�سواء على م�ستوى �أبعاد اختبار التح�صيل� ،أم على
حت�صيل الطلبة كان كبرياً
ً
الدرجة الكلية له.
وال�شكل الآتي يبني مقارنة نتائج اختبار التح�صيل للمجموعتني التجريبية
وال�ضابطة على م�ستوى �أبعاد االختبار والدرجة الكلية له.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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الشكل (: )13
تمثيل بياني لنتائج اختبار التحصيل للمجموعتين التجريبية والضابطة

وبهذا فقد �أثبتت النتائج �أن احلقيبة التعلمية الإلكرتونية كنظام تعلمي متكامل له
الأثر الإيجابي الكبري على حت�سني م�ستوى التح�صيل الدرا�سي لطلبة مبادئ الإح�صاء
يف جامعة القد�س املفتوحة التي تتبنى نظام التعليم املفتوح والذي �أ�سا�سه التعلم
الذاتي ،وميكن االعتماد عليها كا�سرتاتيجية تعلمية منا�سبة للتعلم املفتوح عن بعد،
ومن �ش�أنها رفع م�ستوى التح�صيل الدرا�سي للطلبة يف تعلمهم الذاتي.
كذلك فقد �أ�شارت نتائج البحث �إىل �أن احلقيبة التعلمية الإلكرتونية لها القدرة
على حتقيق مبد�أ التعلم الإتقاين للطلبة ،ومتكينهم من مو�ضوع الدرا�سة ،فقد �أ�شارت
تلك النتائج ب�أن ن�سبة الطلبة يف املجموعة التجريبية الذين حققوا درجة الإتقان هي
( ،)%80وهي ن�سبة مرتفعة مقارنة بن�سبة الطلبة يف املجموعة ال�ضابطة الذين حققوا
درجة الإتقان والذين مل تزد ن�سبتهم عن (.)%17
وال�شكل الآتي يبني مقارنة درجات حت�صيل طلبة املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة مع درجة الإتقان املحددة.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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الشكل (: )14
تمثيل بياني لدرجات تحصيل طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة مقارنة مع درجة االتقان

وبهذا فقد �أثبتت النتائج �أن احلقيبة التعلمية الإلكرتونية نظام تعلمي قادر على
حت�سني م�ستوى التح�صيل الدرا�سي لطلبة مقرر مبادئ الإح�صاء يف جامعة القد�س
املفتوحة ورفعه من جهة ،وحتقيق مبد�أ التعلم الإتقاين من جهة �أخرى.
ويعزو الباحث هذه النتائج ملا متتلكه احلقيبة التعلمية الإلكرتونية من عنا�رص
وتوفره من مميزات وخ�صائ�ص � ،أهمها:
 �إبراز الأهداف التعليمية املتوقع �أن يحققها املتعلمون يف احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية بو�ضوح� ،سواء كانت تلك الأهداف �أهداف ًا عامة� ،أم �أهداف ًا خا�صة (�سلوكية)،
وذلك يف ال�صفحات التمهيدية للحقيبة التعلمية الإلكرتونية ،وكذلك يف بداية كل ق�سم
من �أق�سام املادة التعليمية يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ،مما �ساعد املتعلمني يف
املجموعة التجريبية التقدم يف تعلمهم بخطوات وا�ضحة بعيدة عن التخبط �أو الإرباك،
فهم يعلمون ماذا �سيحققون من �أهداف تعليمية ،وما الذي �س ُي ْخ َتربون به يف نهاية
املطاف ،وبالتايل كيف يحققون تلك الأهداف من خالل ما تقدمه لهم �أن�شطة احلقيبة
التعلمية الإلكرتونية وبدائلها التعليمية.
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 تق�سيم املادة التعليمية يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية �إىل عدد من الأق�سام،
وكل ق�سم �إىل �أجزاء تعليمية �صغرية ووا�ضحة (جل�سات تعليمية) ،ت�سعى لتحقيق
هدف تعليمي �أو عدد حمدد من الأهداف التعليمية ،و�إثرائه بال�رشح والتو�ضيح املدعم
بالأمثلة والتدريبات.
مت
 املنطقية يف ترتيب حمتوى املادة التعليمية يف �أق�سامها و�أجزائها ،حيث َّ
التدرج يف تقدمي املادة التعليمية يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية من حيث املوا�ضيع
وال�رشح والأمثلة والتدريبات والأ�سئلة بت�سل�سل منطقي من ال�سهل �إىل ال�صعب ،ومن
الب�سيط �إىل املركب ،ومن املعلوم �إىل املجهول.
 عدم ال�سماح بتقدم املتعلم وانتقاله من جزء �إىل �آخر حتى يتقن ذلك اجلزء،
وبذلك يكون املتعلم قد متكن من كل جزء من �أجزاء املادة التعليمية و�أتقنها كمتطلب
�سابق قبل التقدم نحو املادة التعليمية اجلديدة املبنية على �سابقتها ،ولتحقيق هذا
طورت اختبارات تتبعية (تكوينية) بني �أجزاء الق�سم الواحد يف احلقيبة
الغر�ض فقد ِّ
التعلمية الإلكرتونية ،تهدف بالدرجة الأوىل �إىل تقومي املتعلم وقيا�س مدى تقدمه
وحت�صيله يف ذلك اجلزء من املادة ،واطالعه على نقاط �ضعفه �إن تبني �أن هناك
ق�صوراً يف �أدائه ،كما �أنها ت�شرتط االتقان والتمكن ،ف�إن كانت نتيجة املتعلم يف تلك
االختبارات التتبعية نتيجة �إتقانية� ،سمح له باالنتقال �إىل اجلزء التايل ،و�إال طلب منه
الرجوع �إىل ذلك اجلزء من جديد لتفادي ذلك الق�صور.
�سواء القبلية �أم التتبعية (التكوينية) �أم البعدية على
 التنويع يف االختبارات ً
م�ستوى �أق�سام احلقيبة التعلمية الإلكرتونية و�أجزائها وعلى م�ستواها الكلي ،وتزويد
املتعلمني يف املجموعة التجريبية بتغذية راجعة مبا�رشة وم�ستمرة من خالل تلك
االختبارات.
 املرونة يف ا�ستخدام احلقيبة التعلمية الإلكرتونية من حيث الزمان واملكان؛
فقد �أتاحت احلقيبة التعلمية الإلكرتونية للمتعلمني يف املجموعة التجريبية اختيار
بناء على الظروف اخلا�صة بكل واحد منهم،
الزمان واملكان املنا�سبني لتعلمهم ً
كما �أتاحت احلقيبة التعلمية الإلكرتونية الوقت الكايف واملنا�سب حلاجة كل متعلم
و�رسعته الذاتية لإجناز مهمات التعلم وحتقيق الأهداف التعليمية ،و�سمحت له ب�إعادة
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ما يرغب من �رشوح وتو�ضيحات للمادة التعليمية ،وتكرارها بح�سب حاجته �إىل �أن
ي�صل �إىل �إتقانها.
 ا�ستخدام الو�سائط املتعددة يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية من �صوت و�صورة
وحركة وفيديو ،عمل على توظيف خمتلف حوا�س املتعلمني يف املجموعة التجريبية
يف �أثناء تعلمهم ،مما �ساعدهم على حتقيق الأهداف التعلمية ب�شكل �أعمق ،كما كان
لتوظيف تلك الو�سائط املتعددة �أثر كبري على زيادة ت�شويق املتعلمني يف املجموعة
التجريبية ،وجذبهم للموا�ضيع التعلمية و�شد انتباههم ،وبالتايل �أ َّدى ذلك �إىل زيادة
دافعيتهم للتعلم ،وتقدمهم به يف جو من التفاعل والن�شاط الفردي.
 توفر احلقيبة التعلمية الإلكرتونية �أ�ساليب تعليمية متنوعة وطرائق خمتلفة
(بدائل تعليمية) للمتعلمني باملجموعة التجريبية لتتنا�سب مع اختالف رغباتهم
يف طريقة التعلم ،فهناك من تعلم بطريقة �أف�ضل من خالل ال�رشح الإلكرتوين املدعم
بال�صورة وال�صوت واحلركة والأ�شكال والر�سومات ،وهناك من ف�ضل التعلم بطريقة
الفيديو التعليمي الذي يع ّد حماكاة لطريقة املحا�رضة ،فبع�ض املتعلمني يرتاحون
عندما ي�شاهدون املعلم يف �أثناء ال�رشح� ،إ�ضافة �إىل �أن الفيديو التعليمي يتيح للمتعلم
�إمكانية �إعادة �أي جزء مل ي�ستوعبه املتعلم� ،أو التوقف عند �أي جزء� ،أو التقدمي به ،كما
�أن بع�ض املتعلمني يرغبون يف التعلم عن طريق قراءة الن�صو�ص املكتوبة ،وبع�ضهم
الآخر يحبذ التعلم عن طريق اللعب ،فكانت اللعبة التعليمية املدرجة يف احلقيبة
التعلمية الإلكرتونية مبثابة بديل تعليمي يجمع ما بني التعلم والرتفيه ،وبخا�صة �أن
مادة الإح�صاء تعتمد بدرجة كبرية جداً على التطبيق واملمار�سة والتمرين ،فجاءت
اللعبة التعليمية التي طورت على �شكل م�سابقة (من �سريبح املليون) �أ�سلوب ًا م�شوق ًا
للتعلم واملمار�سة والتمرين ،كل هذا عمل على �إتاحة االختيار للمتعلمني يف املجموعة
التجريبية للأ�ساليب الأكرث مالءمة مليولهم ورغباتهم ،ف�ساعدهم يف حتقيق الأهداف
وتعميق الفهم و�إتقان التعلم.
 تزويد احلقيبة التعلمية الإلكرتونية بدليل اال�ستخدام املزود مبخطط �سري التعلم
يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ،وبطاقات امل�ساعدة املرافقة ل�شا�شاتها املختلفة،
جعل العمل والتفاعل مع �أن�شطتها �أكرث �سهولة وو�ضوحاً ،مما �ساعد املتعلمني يف
املجموعة التجريبية على توجيه �أنف�سهم ذاتياً ،و�ساهم يف �إمكانية حتقيقهم لتعلم
ذاتي ناجح.
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•مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني ونصه:

ما اجتاهات طلبة مقرر مبادئ االحصاء حنو استخدام احلقائب التعلمية اإللكرتونية
يف جامعة القدس املفتوحة يف فلسطني ؟
�أ�شارت نتائج البحث �إىل �أن اجتاهات طلبة مقرر مبادئ الإح�صاء نحو ا�ستخدام
احلقائب التعلمية الإلكرتونية يف جامعة القد�س املفتوحة كانت �إيجابية نحو جميع
حماور االجتاهات والدرجة الكلية لها ،فقد بينت النتائج �أن تلك االجتاهات كانت
�إيجابية ومرتفعة جداً يف جميع فقرات حمور «ت�صميم عنا�رص احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية و�سري العمل بها» ،حيث تراوحت درجة االجتاهات لفقرات هذا املحور
بني ( ،)99.0-94.3كما كانت الدرجة الكلية لالجتاهات يف هذا املحور �إيجابية
ومرتفعة جداً ،حيث بلغت (.)97.2
كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن اجتاهات طلبة مقرر مبادئ الإح�صاء نحو ا�ستخدام
احلقائب التعلمية الإلكرتونية يف جامعة القد�س املفتوحة كانت �إيجابية ومرتفعة
جداً يف جميع فقرات حمور «حتقيق احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ملبد�أ التعلم الذاتي
ومراعاة الفروق الفردية فيها» ،حيث تراوحت درجة االجتاهات لفقرات هذا املحور
بني ( ،)98.7-94.0كما كانت الدرجة الكلية لالجتاهات يف هذا املحور �إيجابية
ومرتفعة جداً ،حيث بلغت (.)97.3
كذلك فقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن اجتاهات طلبة مقرر مبادئ الإح�صاء نحو
ا�ستخدام احلقائب التعلمية الإلكرتونية يف جامعة القد�س املفتوحة كانت �إيجابية
ومرتفعة جداً يف جميع فقرات حمور «دعم احلقيبة التعلمية الإلكرتونية لنمط التعلم
املفتوح عن بعد» ،حيث تراوحت درجة االجتاهات لفقرات هذا املحور بني (-87.3
 ،)89.3كما كانت الدرجة الكلية لالجتاهات يف هذا املحور �إيجابية ومرتفعة جداً،
حيث بلغت (.)88.5
ويت�ضح من هذه النتائج �أن اجتاهات طلبة مقرر مبادئ الإح�صاء نحو ا�ستخدام
احلقائب التعلمية الإلكرتونية يف جامعة القد�س املفتوحة كانت �إيجابية ومرتفعة
جداً نحو جميع املحاور وفقراتها والدرجة الكلية لالجتاهات ،حيث كانت الدرجة
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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الكلية لالجتاهات ( ،)95.5وكان حمور «حتقيق احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ملبد�أ
التعلم الذاتي ومراعاة الفروق الفردية فيها» الأعلى درجة ،حيث كان ترتيبه الأول،
فيما جاء يف املرتبة الثانية حمور «ت�صميم عنا�رص احلقيبة التعلمية الإلكرتونية
و�سري العمل بها» ،حيث كانت درجة االجتاهات يف هذا املحور مقاربة جداً ل�سابقه؛
ذلك لأن ت�صميم عنا�رص احلقيبة التعلمية الإلكرتونية و�سري العمل بها قائم على مبد�أ
التعلم الذاتي ومراعاة الفروق الفردية.
ويعزو الباحث هذه النتائج �إىل �شعور املتعلمني يف املجموعة التجريبية
بدرجة عالية جداً من الر�ضا جراء ا�ستخدام احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ،وذلك
للأ�سباب التالية:
 كانت خطوات تعلمهم �سهلة ووا�ضحة بعيدة عن الع�شوائية �أو التخبط ملا
وجدوه يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية من و�ضوح �أهدافها التعليمية ،و�سهولة �سري
التعلم بها ،وقد �ساعد يف ذلك وجود دليل اال�ستخدام وخمطط �سري التعلم ،وكذلك تزويد
�شا�شات احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ببطاقات امل�ساعدة للتو�ضيح والتوجيه الذاتي،
كما �أن اال�ستخدام ال�سهل لأزرار اخليارات واالرتباطات الت�شعبية ربطت �شا�شات احلقيبة
التعلمية الإلكرتونية بع�ضها ببع�ض بطريقة �سهلة ووا�ضحة ،مما �ساعد املتعلمني يف
املجموعة التجريبية على حرية احلركة و�سهولة االختيار والتقدم يف التعلم ،فزاد من
دافعيتهم للتعلم يف جو من ال�شعور بالثقة بالنف�س واالعتماد على الذات.
 ارتياح املتعلمني يف املجموعة التجريبية �إىل املرونة التي وفرتها لهم
احلقيبة التعلمية الإلكرتونية من حيث املكان والوقت ،فقد ا�ستطاع كل واحد منهم
التفاعل معها يف املكان الذي يختاره ،والوقت الذي ينا�سبه ،بعيداً عن االلتزام بغرف
�صفية �أو جداول ح�ص�ص.
 تفاعل املتعلمني يف املجموعة التجريبية مع املادة التعليمية يف احلقيبة
التعلمية الإلكرتونية يف جو من الت�شويق وجذب االنتباه ،ملا حتتويه احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية من �ألوان و�أ�شكال و�صور وت�أثريات �صوتية وحركية وفيديو ،كل هذا مل
يكن فقط ليلغي عامل امللل �أو ال�ضجر �أثناء التعلم للمجموعة التجريبية ،بل مزج
التعلم باملتعة والرتفيه ،وبخا�صة مع �إدراج بديل تعلمي (اللعبة التعليمية) قائم على
مبد�أ التعلم والتدرب بالرتفيه والت�سلية.
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 مراعاة احلقيبة التعلمية الإلكرتونية للفروق الفردية لدى املجموعة
التجريبية من حيث القدرات وامليول والرغبات ،فمن حيث القدرات كان تدرج
احلقيبة التعليمية بالطرق املنطقية ملوا�ضيع املادة التعلمية والأمثلة والتدريبات
وتنوع وتدرج م�ستوياتها الأثر الكبري على �شعور كل متعلم يف املجموعة التجريبية
ب�أن هناك توازن ًا بني قدراته وبني َت َق ّدمه يف تعلم املادة التعلمية� ،أما من حيث
امليول والرغبات فقد وفر التعدد والتنوع بالبدائل التعليمية لكل متعلم يف املجموعة
التجريبية املرونة يف اختيار الأن�سب له من �أن�شطة وطرائق تعلم ،وبذلك �شعر كل
متعلم يف املجموعة التجريبية �أن احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ُت َق ِّدم له كل ما هو
مالئم لقدراته ورغباته وميوله.
 ويرى الباحث �أن ال�سبب املبا�رش الذي كان له الأثر الأكرب على اجتاهات
املتعلمني يف املجموعة التجريبية ،هو ما مل�سوه من نتائج �إيجابية ت�شري �إىل رفع
م�ستوى حت�صيلهم �سواء من خالل االختبارات التتبعية والبعدية خالل تعلمهم يف
احلقيبة التعلمية الإلكرتونية� ،أم من خالل االختبار التح�صيلي الذي �أ�شعرتهم نتائجه
بالر�ضا والثقة باحلقيبة التعلمية الإلكرتونية كنظام تعلمي �ساعدهم على رفع
حت�صيلهم الدرا�سي.
وت�أتي هذه النتائج متناغمة مع نتيجة ال�س�ؤالني املفتوحني يف مقيا�س
االجتاهات ون�صهما:
▪ ▪هل ترغب بتعميم ا�ستخدام احلقائب التعلمية الإلكرتونية على باقي وحدات
مقرر مبادئ الإح�صاء؟ نعم  /ال
▪ ▪هل ترغب بتعميم ا�ستخدام احلقائب التعلمية الإلكرتونية على مقررات تعليمية
�أخرى؟ نعم  /ال
حيث �أجاب جميع املتعلمني يف املجموعة التجريبية عن هذين ال�س�ؤالني بنعم،
وهذا ي�ؤكد الدرجة العالية لإيجابية اجتاهات املتعلمني با�ستخدام احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية لها.
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وفيما يتعلَّق بال�س�ؤال املفتوح يف مقيا�س االجتاهات حول �أهم املعوقات التي
قد تواجه املتعلمني با�ستخدام احلقيبة التعلمية الإلكرتونية من وجهة نظر املجموعة
التجريبية ،فقد تركزت الإجابة حول حاجة كل متعلم �إىل امتالك جهاز حا�سوب
�شخ�صي ،بينما مل يكن هناك م�شكالت �أو معوقات نف�سية �أو تطبيقية فنية من وجهة
نظرهم ،وهذا يدل على و�ضوح ت�صميم عنا�رص احلقيبة التعلمية الإلكرتونية و�سهولة
ا�ستخدامها والتفاعل معها من ناحية ،وي�ؤكد اجتاهاتهم االيجابية نحو احلقيبة
التعلمية الإلكرتونية من ناحية �أخرى.
وجدير باال�شارة يف هذا ال�سياق �إىل �أن جامعة القد�س املفتوحة قد وقعت م�ؤخراً
مع �إحدى �رشكات التكنولوجيا اتفاقية لإطالق وترويج م�رشوع جهاز حا�سوب
(البتوب) للجميع ،وذلك كتدعيم للبنية التحتية للتعلم االلكرتوين للطالب ب�أ�سعار
منا�سبة ،وبتق�سيط و�رشوط دفع مي�رسة (جامعة القد�س املفتوحة.)2010 ،

التوصيات:
يف �ضوء ما تقدم من نتائج يو�صي الباحث مبا ي�أتي:
•ا�ستكمال تطوير احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ملقرر مبادئ الإح�صاء يف
جامعة القد�س املفتوحة لت�شمل باقي وحدات املقرر.
•اال�ستفادة من احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ملبادئ الإح�صاء يف رفع حت�صيل
طلبة املقرر يف جامعة القد�س املفتوحة خا�صة ،ويف غريها من اجلامعات واملعاهد
الفل�سطينية والعربية عامة ،ممن يندرج مقرر مبادئ الإح�صاء �ضمن مقرراتها
الدرا�سية ،وذلك برفعها على موقع البوابة الأكادميية للجامعة ،وتوفريها على
�أ�سطوانات مدجمة.
•اال�ستفادة من الدرا�سة احلالية لت�صميم مقررات درا�سية �أخرى يف �صور حقائب
طورت يف هذه الدرا�سة ،ومنوذج
تعلمية �إلكرتونية انطالق ًا من معايري ت�صميمها التي ِّ
الت�صميم التعليمي للحقيبة التعلمية الإلكرتونية مبراحله و�إجراءاته الذي ُح ِّدد واُعتمد
�سواء يف جامعة القد�س املفتوحة �أم غريها من اجلامعات التي ترى
يف هذه الدرا�سةً ،
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ب�أن مثل تلك املقررات حتتاج �إىل ا�سرتاتيجيات ناجحة وداعمة للتعلم الذاتي عامة
والتعليم املفتوح خا�صة ،ومن �ش�أنها رفع م�ستوى التح�صيل الدرا�سي للطلبة فيها ،مع
الأخذ بعني االعتبار مقرر اللغة االجنليزية ( ،)0113،0114ومقرر مبادئ احلا�سوب
( ،)0102ومقرر تعلم كيف تتعلم ( )0101يف جامعة القد�س املفتوحة.
•اال�ستفادة من �أداة تقومي احلقيبة التعلمية الإلكرتونية التي طورت يف الدرا�سة
احلالية ،لتقومي احلقائب التعلمية الإلكرتونية امل�صممة للمقررات الدرا�سية املختلفة.
•�إجراء املزيد من الدرا�سات حول ت�صميم حقائب تعلمية �إلكرتونية ملقررات
درا�سية �أخرى ،ومل�ستويات تعليمية خمتلفة ،تبنى على توظيف بدائل تعليمية جديدة
تنا�سب موا�ضيع تلك املقررات وم�ستوياتها التعليمية ك�أ�سلوب املحاكاة واالكت�شاف
وحل امل�شكالت.
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املصادر واملراجع:
أوالً  -املراجع العربية:

�1 .1أبو لبده� ،سبع حممد .)1982( .مبادئ القيا�س النف�سي والتقييم الرتبوي ،ط.2
اجلامعة الأردنية-كلية الرتبية ،عمان.
2 .2الأحمد� ،إبراهيم .)2008( .التعلم الفردي .ا�سرتجع من امل�صدر:
http://www.almurabbi.com/DisplayItem.asp?MenuID=5&ObjectID=12753&T
empID=5

�3 .3أحمد ،عقيل عبد املح�سن .)2005( .ت�صميم برجمية تعليمية حمو�سبة ودرا�سة
�أثر ا�ستخدامها يف حت�صيل الطلبة اجلامعيني ملفاهيم اجلداول واال�ستعالمات يف
قواعد البيانات .جملة العلوم الرتبوية والنف�سية ال�صادرة عن كلية الرتبية بجامعة
البحرين ،املجلد  ،8العدد � ،2سنة � ، 2007ص �ص .96-81
4 .4الأزهري ،منى �أحمد .)2000( .حقيبة تعليمية مقرتحة لن�شاط الرتبية احلركية
لتنمية املهارات الأ�سا�سية االنتقالية لأطفال الريا�ض ،جملة الرتبية وعلم
النف�س ،كلية الرتبية ،جامعة املن�صورة ،املجلد  ،3العدد  ،4ابريل � ،2000ص
�ص .242-214
5 .5ا�سماعيل ،الغريب زاهر .)2009( .املقررات الإلكرتونية :ت�صميمها-انتاجها-
ن�رشها-تطبيقاتها-تقوميها .عامل الكتب ،القاهرة.
6 .6بادي ،عبد اهلل� .)2001( .أثر ا�ستخدام احلا�سوب التعليمي على التح�صيل الآين
وامل�ؤجل لطلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مبحث الكيمياء يف حمافظة �سلفيت.
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة .جامعة النجاح الوطنية ،فل�سطني.
7 .7بدر� ،سهام .)2002( .اجتاهات الفكر الرتبوي يف جمال الطفولة .مكتبة الأجنلو
امل�رصية ،م�رص.
8 .8ب�سيوين ،عبد احلميد .)2007( .التعليم االلكرتوين والتعليم اجلوال .دار الكتب
العلمية للن�رش والتوزيع ،القاهرة.
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9 .9بكر ،عبد اجلواد .)2001( .قراءات يف التعليم من بعد .دار الوفاء لدنيا الطباعة
والن�رش ،اال�سكندرية.
1010التمار ،جا�سم حممد و �سليمان ،ممدوح حممد .)2005( .فاعلية التدري�س املزود
باحلا�سوب ( )CAIيف تنمية حت�صيل املعادالت اجلربية من الدرجة االوىل لدى
طلبة ال�صف ال�سابع املتو�سط بدولة الكويت .جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ال�صادرة عن كلية الرتبية بجامعة البحرين� ،سنة  ،2007املجلد  ،8العدد � ،4ص
�ص .40-13
1111جابر ،خليل ( .)2008تاريخ �شبكة املعلومات العاملية «الإنرتنت» .ا�سرتجع من
امل�صدر:
http://www.angelfire.com/biz/kha98/maqlat_mhadrat/internethistory.htm

1212جامع ،ح�سن ح�سيني .)1986( .التعلم الذاتي وتطبيقاته الرتبوية .م�ؤ�س�سة الكويت
للتقدم العلمي ،الكويت.
1313جامع ،ح�سن ح�سيني .)1989( .تكنولوجيا التعليم والتعلم الذاتي .م�ؤ�س�سة نور
للطباعة والر�سائل العلمية ،اال�سكندرية.
1414جامع ،ح�سن ح�سيني .)2010( .ت�صميم التعليم .دار الفكر ،عمان.
1515جامعة القد�س املفتوحة .)1990( .املنهاج الرتبوي .من�شورات جامعة القد�س
املفتوحة ،عمان.
1616جامعة القد�س املفتوحة .)1992( .تكنولوجيا الرتبية .من�شورات جامعة القد�س
املفتوحة ،عمان.
1717جامعة القد�س املفتوحة .)1994( .ت�صميم التدري�س .من�شورات جامعة القد�س
املفتوحة ،عمان.
1818جامعة القد�س املفتوحة .)1995( .احلا�سوب يف التعليم .من�شورات جامعة القد�س
املفتوحة،عمان.
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1919جامعة القد�س املفتوحة .)2003( .الكتاب الإح�صائي ال�سنوي للعام الدرا�سي
 2002-2001ال�صادر عن دائرة التخطيط يف جامعة القد�س املفتوحة.
2020جامعة القد�س املفتوحة .)2008( .مركــز تكنـولوجيـا املعـلومـات والإت�صـاالت.
ا�سرتجع من امل�صدر:
http://www.qou.edu/homePage/arabic/index.jsp?pageId=162

2121جامعة القد�س املفتوحة .)2010( .جامعة القد�س املفتوحة و�رشكة �أوفتك توقعان
اتفاقية الطالق م�رشوع البتوب للجميع .ا�سرتجع من امل�صدر:
http://www.qou.edu/ViewTopicDetails.do?loc=p&threadId=21636&status=ap
proved

2222جامل ،عبد الرحمن عبد ال�سالم .)2000( .التعلم الذاتي باملوديوالت التعليمية/
اجتاهات معا�رصة .دار املناهج للن�رش والتوزيع ،عمان.
2323جرب ،وهيب� .)2007( .أثر ا�ستخدام احلا�سوب على حت�صيل طلبة ال�صف ال�سابع يف
الريا�ضيات واجتاهات معلميهم نحو ا�ستخدامه كو�سيلة تعليمية .ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة .جامعة النجاح الوطنية ،فل�سطني.
2424جبيلي� ،إبراهيم� .)1999( .أثر ا�ستخدام احلا�سوب التعليمي على التح�صيل املبا�رش
وامل�ؤجل عند طلبة ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي يف الريا�ضيات .ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،جامعة الريموك� ،إربد.
2525اجلزار ،عبد اللطيف .)1995( .مقدمة يف تكنولوجيا التعليم النظرية والعملية.
وحدة املعلومات وتكنولوجيا التعليم والتدريب  -وحدة ذات طابع خا�ص بكلية
البنات ،جامعة عني �شم�س ،القاهرة.
2626اجلندي ،منال �أحمد .)2003( .فعالية ا�ستخدام احلا�سوب يف تنمية الر�ؤية الفنية
لدى تالميذ احللقة الثانية من التعليم اال�سا�سي .ر�سالة ماج�ستريغري من�شورة،
جامعة القاهرة ،القاهرة.
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2727حجازي ،روجينا حممد علي .)2008( .فعالية التعلم الإلكرتوين يف تنمية
املهارات املعلوماتية والتح�صيل يف مادة العلوم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.
ر�سالة دكتوراه غري من�شورة .جامعة عني �شم�س ،القاهرة.
2828حجي� ،أحمد �إ�سماعيل .)2003( .التعليم اجلامعي املفتوح عن بعد ،عامل الكتب،
القاهرة.
2929ح�سن ،كاظم علي .)2006( .فاعلية برنامج حا�سوبي يف تنمية مهارات قراءة
اخلريطة اجلغرافية لدى تالميذ ال�صف ال�ساد�س االبتدائي مبملكة البحرين .جملة
العلوم الرتبوية والنف�سية ال�صادرة عن كلية الرتبية بجامعة البحرين ،املجلد ،8
العدد � ،1سنة � ،2007ص .250
3030ح�سن حممد ،مديحة .)1999( .عالج �أخطاء الطالب يف الك�سور العادية با�ستخدام
الرزمة التعليمية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة القاهرة ،القاهرة.
3131احل�سناوي ،موفق عبد العزيز .)2006( .اثر ا�ستخدام كل من االنرتنت واحلا�سوب يف
تدري�س الكرتونيات القدرة الكهربائية يف دافعية الطلبة للتعلم واجتاهاتهم
نحوهما ،ا�سرتجع من امل�صدرhttp://www.seminar.ps/library :
3232حقي� ،ألفت .)1983( .علم النف�س املعا�رص .من�ش�أة املعارف ،الإ�سكندرية.
3333احليلة ،حممد حممود .)2003( .ت�صميم التعليم ،ط .2دار امل�سرية للن�رش والتوزيع
والطباعة ،عمان.
3434احليلة ،حممد حممود .)2004( .حقيبة يف احلقائب التعليمية .دار امل�سرية للن�رش
والتوزيع والطباعة ،عمان.
3535احليلة ،حممد حممود .)2007( .تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق ،ط.5
دار امل�سرية للن�رش والتوزيع والطباعة ،عمان.
3636اخلان ،بدر .)2005( .ا�سرتاتيجيات التعلم الإلكرتوين� .شعاع للن�رش والعلوم،
حلب.
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3737خدا�ش ،ح�سام و احل�رضمي ،عبداهلل .)2003( .فاعلية دعم التدري�س املحا�سبي
مبواد تعليمية �إلكرتونية -درا�سة جتربة ملادة مبادئ حما�سبة ( .)1ا�سرتجع من
امل�صدر:
http://www.hu.edu.jo/oldlook/Inside/Faculties/G-Studies/Research/Docs/
Funded-Research/Economics/1.doc

3838اخلطيب� ،أحمد .)1999( .اجلامعات املفتوحة (التعليم العايل عن بعد) .دار الكندي
للن�رش والتوزيع� ،إربد.
3939خلف ،نادر .)2001( .حتويل العمليات الأكادميية والإدارية يف جامعة القد�س
املفتوحة من الورقية �إىل الإلكرتونية (االمكانات واملعوقات) .جملة البحوث
والدرا�سات الرتبوية الفل�سطينية ال�صادرة عن جمعية البحوث والدرا�سات الرتبوية
الفل�سطينية «بري�سا» ،العدد ال�ساد�س �ص �ص.125-110 .
4040خليفة ،عبد اللطيف و حممود ،عبد املنعم� .)1993( .سيكولوجية االجتاهات .دار
غريب للطباعة والن�رش والتوزيع ،القاهرة.
4141خليل ،حنان ح�سن علي .)2008( .ت�صميم ون�رش مقرر الكرتونى يف تكنولوجيا
التعليم فى �ضوء معايري جودة التعليم االلكرتونى لتنمية اجلوانب املعرفية
واالدائية لدي طالب كلية الرتبية -جامعة املن�صورة .ا�سرتجع من امل�صدر:
=http://www.elearning.edu.sa/forum/attachment.php?attachmentid=1087&d
1225646430

4242اخلوالدة ،نا�رص �أحمد و امل�شاعلة ،جمدي �سليمان .)2006( .تطوير �أداة لتقومي
برجمية تعليمية حمو�سبة يف تعليم الرتبية اال�سالمية للمرحلة الأ�سا�سية .جملة
العلوم الرتبوية والنف�سية ال�صـادرة عن كلية الرتبيـة بجامعة البحريـن ،املجلد ،7
العدد  ،1ال�سـنة � ،2006ص �ص.176-159
4343الدايل� ،سعد بن عبد الرحمن� .)2004( .أثر ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س
الريا�ضيات على حت�صيل طالب ال�صف الثاين ابتدائي .جملة العلوم الرتبوية
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

222

جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

والنف�سية ال�صادرة عن كلية الرتبية بجامعة البحرين ،املجلد  ،6العدد � ،3سنة
� ،2005ص �ص.62 – 45
4444درة ،عبد الباري و�آخرون .)1988( .احلقائب التدريبية .الدار العربية للمو�سوعات،
بريوت.
4545دروزة� ،أفنان نظري� .)1986( .إجراءات يف ت�صميم الناهج .مركز التوثيق والأبحاث،
جامعة النجاح الوطنية ،نابل�س.
4646دروزة� ،أفنان نظري .)1999( .دور املعلم يف نظام التعليم عن بعد .جملة �آفاق،
ال�شبكة العربية للتعليم املفتوح والتعلم عن بعد .عمان ،العدد � ،4ص �ص -12
.13
4747دروزة� ،أفنان نظري .)2000( .النظرية يف التدري�س وترجمتها عملياً .دار ال�رشوق
للن�رش والتوزيع ،عمان.
4848دروزة� ،أفنان نظري .)2005( .الأ�سئلة التعليمية والتقييم املدر�سي .دار ال�رشوق
للن�رش والتوزيع ،عمان.
4949دويكات  ,خالد عبد اجلليل عبد الرحيم .)2008( .مدى مالءمة جمموعة من معايري
تقييم الكتب االلكرتونية وفق ت�صورات امل�رشفني االكادمييني يف جامعة القد�س
املفتوحة يف فل�سطني .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ,جامعة الريموك� ،إربد.
5050رباح ،ماهر .)2004( .التعلم الإلكرتوين .دار املناهج للن�رش والتوزيع ،عمان.
5151الرويعي ،عواطف فار�س� .)2001( .أثر ا�ستخدام اجلداول الإلكرتونية يف تنمية
مهارات املالحظة وتنظيم البيانات والتحليل واال�ستنتاج لدى تلميذات ال�صف
الثالث االبتدائي .جملة العلوم الرتبوية والنف�سية ال�صادرة عن كلية الرتبية
بجامعة البحرين ،املجلد  ،2العدد � ،2سنة � ،2001ص .183
5252ريان ،عادل عطية .)2006( .قلق الإح�صاء لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة
وعالقته ببع�ض املتغريات .جملة العلوم الرتبوية والنف�سية ال�صادرة عن كلية
الرتبية بجامعة البحرين ،املجلد  ،9العدد � ،3سنة � ،2008ص �ص .174-153
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5353زيتون ،كمال .)2002( .تكنولوجيا التعليم يف ع�رص املعلومات واالت�صاالت.
عامل الكتب ،القاهرة.
5454زيتون ،كمال .)2008( .ت�صميم الربامج التعليمية .عامل الكتب ،القاهرة.
5555الزيد ،حنان .)2000( .فاعلية حقيبة تعليمية مقرتحة يف التح�صيل الدرا�سي
ملقرر اجلغرافيا وتنمية بع�ض مهارات ا�ستخدام اخلرائط لدى طالبات ال�صف الثاين
الثانوي الأدبي مبدينة الريا�ض .كلية الرتبية ،الريا�ض .ا�سرتجع من امل�صدر:
http://www.girls-education.com/Higheducation/hananalzed1.htm

5656زيدان� ،أ�رشف .)2008( .التعليم من �أجل امل�ستقبل .ا�سرتجع من امل�صدر:
http://groups.google.com/group/intela/web

5757الزير� ،أحمد� .)2005( .أثر ا�ستخدام احلا�سوب على حت�صيل طلبة املرحلتني الأ�سا�سية
والثانوية يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات .جملة
البحوث والدرا�سات الرتبوية الفل�سطينية ال�صادرة عن جمعية البحوث والدرا�سات
الرتبوية الفل�سطينية «بري�سا» ،العدد الثامن� ،ص �ص .70-27
5858زين الدين ،حممد� .)2006( .أثر جتربة التعليم الإلكرتوين يف املدار�س الإعدادية
امل�رصية على التح�صيل الدرا�سي للطالب واجتاهاتهم نحوها .ا�سرتجع من
امل�صدر:
www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t=1227

5959ال�سامل ،عبد الكرمي .)2003( .التعليم عن بعد واالت�صاالت .ندوة �أمناط التعليم غري
التقليدية يف التعليم العايل ،اجلزء الأول� 3-1 ،آذار  ،2003من�شورات املجل�س
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم االجتماعية� ،سوريا� .2007:ص �ص
.198-151
6060ال�سباعي ،زهري .)2000( .التعليم املفتوح اجتاه عاملي .جملة �آفاق ،ال�شبكة
العربية للتعليم املفتوح والتعلم عن بعد .عمان ،العدد � ،5ص �ص .11-10
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�6161رسايا ،عادل .)2007( .الت�صميم التعليمي والتعلم ذو املعنى ،ط .2دار وائل للن�رش،
عمان.
�6262رسحان ،غ�سان و التالحمة ،ب�شري .)2003( .فاعلية ا�ستخدام احلا�سب الإلكرتوين
على التح�صيل( :جتربة تدري�س امل�ساحات يف الريا�ضيات لطلبة ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي /فل�سطني) .ا�سرتجع من امل�صدر:
http://www.iugaza.edu.ps/elearning/Useful_Files/22.doc

�6363سعادة ،جودت .)1984( .تطبيق احلقائب التعليمية يف ميدان الدرا�سات
االجتماعية .جملة العلوم االجتماعية ،جامعة الكويت ،املجلد  ،12العدد � ،2ص
�ص .194-151
�6464سعادة ،جودت وال�رسطاوي ،عادل .)2003( .ا�ستخدام احلا�سوب واالنرتنت يف
ميادين الرتبية والتعليم .دار ال�رشوق للن�رش والتوزيع ،عمان.
�6565سعفان� ،سامي عبد الوهاب حممود .)2000( .ا�سرتاتيجية حتكم املتعلم يف
برنامج احلا�سب الآيل واثارها على حت�صيل املتعلم واجتاهاته :درا�سة جتريبية.
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة القاهرة ،القاهرة.
�6666سالمة ،عبد احلافظ حممد� .)2003( .أثر ا�ستخدام �شبكة االنرتنت يف التح�صيل
الدرا�سي لطلبة جامعة القد�س املفتوحة –فرع الريا�ض -يف مقرر احلا�سوب
يف التعليم ،جملة العلوم الرتبوية والنف�سية ال�صادرة عن كلية الرتبية بجامعة
البحرين ،املجلد  ،6العدد � ،1سنة � ،2005ص �ص.190 -169
6767ال�سيد� ،سحر حممد .)2004( .تنمية املفاهيم البيئية لطفل الرو�ضة با�ستخدام
احلقائب التعليمية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة القاهرة ،القاهرة.
�6868شرب ،خليل �إبراهيم� .)2001( .أثر ا�ستخدام احلا�سوب يف تعلم مفهوم املول .جملة
العلوم الرتبوية والنف�سية ال�صادرة عن كلية الرتبية بجامعة البحرين ،املجلد ،4
العدد � ،2سنة � ،2003ص �ص .174-141
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

225

تطوير احلقائب التعليمية التعلمية
من التقليدية إىل اإللكرتونية

�6969شتات ،خالدة عبد الرحمن حممد .)2008( .فعالية ا�ستخدام منوذج قائم على
مهارات التعلم الإلكرتوين يف بيئة التعلم االفرتا�ضي يف تنمية مهارات التفكري
العليا لدى طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي بالأردن .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة.
جامعة عني �شم�س ،القاهرة.
�7070شحاته ،ح�سن .)2008( .ا�سرتاتيجيات التعليم والتعلم احلديثة و�صناعة العقل
العربي .الدار امل�رصية اللبنانية ،القاهرة.
7171ال�رشهان ،جمال بن عبد العزيز� .)2000( .أثر ا�ستخدام احلا�سوب يف حت�صيل طالب
ال�صف الأول الثانوي يف مقرر الفيزياء .جملة العلوم الرتبوية والنف�سية ال�صادرة
عن كلية الرتبية بجامعة البحرين ،املجلد  ،3العدد � ،3سنة � ،2002ص .67
7272ال�شوا ،غياث .)2003( .دور التعليم االفرتا�ضي يف النقل التكنولوجي
وتوطينه .ندوة �أمناط التعليم غري التقليدية يف التعليم العايل ،اجلزء الثاين،
� 3-1آذار  ،2003من�شورات املجل�س الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم
االجتماعية�،سوريا�،2007:ص �ص.28-7
7373ال�شيدي ،حممد .)1998( .فعالية ا�ستخدام احلقائب التعليمية يف تدري�س اجلغرافيا
على التح�صيل الفوري وامل�ؤجل لدى طالب ال�صف الأول الثانوي ح�سب م�ستويات
ثالثة ملعدالتهم الرتاكمية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة .جامعة ال�سلطان قابو�س،
�سلطنة عمان .ا�سرتجع من امل�صدرhttp://82.178.29.32/tosd/files/da/8.htm :
�7474شيون ،بول .ترجمة �أحمد املغربي .)2007( .تغيري التعليم العايل :تطور التدري�س
والتعلم .دار الفجر للن�رش والتوزيع ،القاهرة.
�7575صابر ،ملكة ح�سني و مويف� ،سو�سن حممد عز الدين� .)2003( .أثر ا�ستخدام
العرو�ض التقدميية ( )PowerPoinيف اكت�ساب الطالبات املعلمات بع�ض مفاهيم
مادة (املناهج) واجتاهاتهن نحو احلا�سب الآيل بكلية الرتبية للبنات بجدة.
درا�سات يف املناهج وطرق التدري�س ،اجلمعية امل�رصية للمناهج وطرق التدري�س،
كلية الرتبية – جامعة عني �شم�س  ،العدد اخلام�س والثمانون  ،مايو 2003م.
ا�سرتجع من امل�صدر:
http://www.khayma.com/dr-yousry/Study%20Abs%20MSabir&SMofy.htm
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�7676صادق� ،أحمد� .)2008( .إ�صدارات �سكورم  .SCORMا�سرتجع من امل�صدر:
http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?p=17845#post17845

7777طبنجة ،ربيع .)2008( .معايري وموا�صفات احلقيبة التعليمية .منتدى تكنولوجيا
التعليم .ا�سرتجع من امل�صدر:
http://www.e-t.co.cc/vb/showthread.php?p=1973

7878طوالبة ،حممد و اجليزاوي ،عامر� .)2003( .أثر ا�ستخدام احلا�سوب ك�أداة يف
اكت�ساب طلبة ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي ملفهوم اللون .جملة العلوم الرتبوية
والنف�سية ال�صادرة عن كلية الرتبية بجامعة البحرين ،املجلد  ،5العدد � ،2سنة
� ،2004ص �ص.94-71
7979عامر ،طارق عبد الر�ؤوف حممد .)2005( .التعلم الذاتي :مفاهيمه �-أ�س�سه-
�أ�ساليبه .الدار العاملية للن�رش والتوزيع ،القاهرة.
8080عامر ،طارق عبد الر�ؤوف حممد )2007( .التعليم عن بعد والتعليم املفتوح .دار
اليازوري العلمية للن�رش والتوزيع ،عمان.
8181العبادلة ،حممود ر�ضوان .)2006( .فاعلية ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س الهند�سة
الفراغية على التح�صيل والتفكري الهند�سي والت�صور املكاين لل�صف الثاين الثانوي
العلمي .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،برنامج الدرا�سات العليا امل�شرتك بني جامعة
عني �شم�س وجامعة الأق�صى ،القاهرة.
8282عبد احلميد� ،إبراهيم .)2002( .اجتاهات طلبة اجلامعة نحو الإنرتنت وا�ستخدامه
يف عالقتهما بالتح�صيل الدرا�سي «درا�سة مقارنة بني اجلن�سني» .ا�سرتجع من
امل�صدر:
http://www.al3ez.net/vb/showthread.php?t=6806

8383عبد احلميد ،جابر .)1999( .ا�سرتاتيجيات التدري�س والتعلم .دار الفكر العربي،
القاهرة.
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8484عبد احلي ،رمزي .)2005( .التعليم العايل الإلكرتوين :حمدداته ومربراته وو�سائطه.
دار الوفاء لدنيا الطباعة والن�رش ،اال�سكندرية.
8585عبد الرحمن ،حممد عبد الرحمن� .)2004( .أثر ت�صميم موقع انرتنت على تنمية
مهارات انتاج الر�سوم التعليمية با�ستخدام احلا�سوب لدى طالب كلية الرتبية
النوعية باملنيا .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة القاهرة ،القاهرة.
8686عبد ال�سالم� ،أ�سامة حممد .)2001( .دور حقيبة تعليمية الن�شطة اثرائية يف العلوم
لتنمية مهارات اال�ستق�صاء العلمي :درا�سة على عينة من التالميذ الفائقني بال�صف
الثاين الإعدادي .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة القاهرة ،القاهرة.
8787عبد ال�سميع ،م�صطفى ،وتوفيق ،حممد .)2008( .جتارب بع�ض الدول يف التعلم
الإلكرتوين «مدخل لتطوير التعليم باملدر�سة امل�رصية» .املركز القومي للبحوث
الرتبوية والتنمية ،القاهرة.
8888عبد العال ،ه�شام حممد .)2004( .فعالية برنامج حا�سوبي مقرتح يف تنمية
مهارات الربهان الريا�ضي يف الهند�سة لدى تالميذ ال�صف الثاين االعدادي .ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة القاهرة ،القاهرة.
8989عبد العزيز ،ح�سام عرفات .)2007( .فاعلية حقيبة تعليمية خلريجي املدار�س
ال�صناعية لتنمية الوعي البيئي .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة القاهرة،
القاهرة.
9090عبد الغني ،هالل �أحمد .)2007( .فعالية برنامج حا�سوبي متعدد الو�سائط يف
تنمية مهارات طلبة كلية الرتبية جامعة �صنعاء على ا�ستخدام تكنولوجيا التعليم
واجتاهاتهم نحوها .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة القاهرة ،القاهرة.
9191عبد املجيد� ،أحمد �صادق .)2009( .برنامج مقرتح فى التعليم الإلكرتوين با�ستخدام
الربجميات احلرة مفتوحة امل�صدر و�أثره فى تنمية مهارات ت�صميم و�إنتاج درو�س
الريا�ضيات الإلكرتونية واالجتاه نحو التعليم الإلكرتوين لدى الطالب املعلمني.
ا�سرتجع من امل�صدر:
http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t=3027
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9292عبد الوهاب� ،شيماء حممود .)2004( .فاعلية برنامج مقرتح با�ستخدام احلا�سوب
لتنمية بع�ض مهارات االت�صال لدى طفل الرو�ضة .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
جامعة القاهرة ،القاهرة.
9393العبيدي ،حممد .)2004( .تفريد التعليم والتعليم امل�ستمر .دار الثقافة للن�رش
والتوزيع ،عمان.
9494العبي�س ،م�سك ا�سماعيل .)2006( .فعالية برنامج حا�سوب با�ستخدام الو�سائط
املتعددة يف �إك�ساب بع�ض مفاهيم االدراك املكاين الطفال الريا�ض يف اجلمهورية
اليمنية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة القاهرة ،القاهرة.
9595عتمان ،ال�شحات �سعد و عو�ض� ،أماين حممد .)2008( .تكنولوجيا التعليم
الإلكرتوين .مكتبة نان�سي ،دمياط.
9696العجلوين ،خالد و �أبو زينة ،جمدي .)2005( .ت�صميم حقيبة تعليمية حمو�سبة
ودرا�سة �أثرها يف حت�صيل طلبة املرحلة الثانوية يف الفيزياء .جملة العلوم
الرتبوية والنف�سية ال�صادرة عن كلية الرتبية بجامعة البحرين ،املجلد  ،7العدد ،3
ال�سنة � ،2006ص �ص .174 – 149
9797عزمي ،نبيل جاد .)2001( .الت�صميم التعليمي للو�سائط املتعددة .دار الهدى للن�رش
والتوزيع ،املنيا.
9898الع�شريي ،ه�شام �أحمد .)2007( .فاعلية برنامج حا�سوبي لتدري�س منهج املواد
االجتماعية لطلبة ال�صف ال�ساد�س من املرحلة االبتدائية مبملكة البحرين يف
حتقيق االهداف املعرفية .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة القاهرة ،القاهرة.
9999عالم� ،صالح الدين حممود .)2002( .القيا�س والتقومي الرتبوي والنف�سي� :أ�سا�سياته
وتطبيقاته وتوجهاته املعا�رصة .دار الفكر العربي ،القاهرة.
10100العلي� ،أحمد عبد اهلل �أحمد .)1987( .التعلم الذاتي بني النظرية والتطبيق .ذات
ال�سال�سل للطباعة والن�رش والتوزيع ،الكويت.
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10101عليان ،ربحي و الدب�س ،حممد .)1999( .و�سائل االت�صال وتكنولوجيا التعليم.
دار ال�صفا للن�رش والتوزيع ،عمان.
10102عمران ،كمال (� .)2003أهمية ا�ستخام �شبكة االنرتنت يف التعليم العايل.
ندوة �أمناط التعليم غري التقليدية يف التعليم العايل ،اجلزء الأول� 3-1 ،آذار
 ،2003من�شورات املجل�س الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم االجتماعية،
�سوريا� .2007:ص �ص .254-223
10103عو�ض ،ب�رشى م�سعد .)2005( .التعليم الإلكرتوين كما يجب �أن يكون .م�ؤمتر
املعلوماتية والقدرة التناف�سية للتعليم املفتوح – ر�ؤية عربية تنموية .جامعة
عني �شم�س  ،مركز التعليم املفتوح � 28-26 ،أبريل � ،ص �ص .531-530
10104عيادات� ،أحمد يو�سف .)2004( .احلا�سوب التعليمي وتطبيقاته الرتبوية .دار
امل�سرية للطباعة والن�رش ،عمان.
10105عيو�ش ،ذياب .)2000( .فل�سفة و�أ�ساليب التعليم املفتوح والتعلم عن بعد.
جملة �آفاق ،ال�شبكة العربية للتعليم املفتوح والتعلم عن بعد .عمان ،العدد � ،6ص
�ص .24-21
10106غامن ،ح�سن دياب علي .)2005( .املعايري الالزمة النتاج وتوظيف برامج
الو�سائط املتعددة احلا�سوبية و�أثرها على التح�صيل باملدار�س االعدادية .ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة القاهرة ،القاهرة.
10107غباين ،عمر حممود .)2001( .التعلم الذاتي باحلقائب التعليمية .دار امل�سرية
للن�رش والتوزيع والطباعة ،عمان.
10108الغراب ،اميان .)2003( .التعلم الإلكرتوين :مدخل �إىل التدريب غري التقليدي.
املنظمة العربية للتنمية الإدارية ،القاهرة.
10109غزاوي ،حممد ذيبان .)2001( .ت�صميم برجمية تعليمية حمو�سبة ودرا�سة
�أثرها ودرا�سة عامل (متغري) احلركة يف حت�صيل طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي
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لبع�ض مفاهيم احلج .جملة العلوم الرتبوية والنف�سية ال�صادرة عن كلية الرتبية
بجامعة البحرين ،املجلد  ،3العدد � ،4سنة � ،2002ص �ص .52-13
11110الفار� ،إبراهيم .)2004( .تربويات احلا�سوب وحتديات مطلع القرن احلادي
والع�رشين .دار الفكر العربي ،القاهرة.
11111الفرا ،عبد اهلل ( .)1999تكنولوجيا التعليم واالت�صال ،ط ،4مكتب دار الثقافة
للن�رش والتوزيع ،عمان.
11112فرج ،عبد اللطيف .)2005( .توظيف االنرتنت يف التعليم ومناهجه .املجلة
الرتبوية ال�صادرة عن جمل�س الن�رش العلمي يف جامعة الكويت ،املجلد،19
العدد� ،74ص �ص.150-110 .
11113القا�ضي ،ر�ضا� .)2011( .أ�صول علم تكنولوجيا التعليم ،مكتبة الفتح احلديثة،
حلوان.
11114الكرم ،عبد اهلل والعلى ،جنيب حممد .)2005( .التعلم الإلكرتوين :املفهوم
والواقع والتطبيق .الرتبية والتعليم وتكنولوجيا املعلومات فى البلدان العربية،
الهيئة اللبنانية للعلوم الرتبوية ،الكتاب ال�سنوى الرابع� ،ص �ص .156-131
11115الكلباين ،زوينة بنت �سعيد .)2010( .فاعلية حقيبة تعليمية حمو�سبة يف
تنمية بع�ض املفاهيم النحوية وال�رصفية والأداء اللغوي واالجتاه لدى طالبات
ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف �سلطنة ُعمان .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،معهد
البحوث والدرا�سات العربية التابع جلامعة الدول العربية ،جمهورية م�رص العربية،
القاهرة.
11116كمال الدين ،ريهام م�صطفى .)2007( .فعالية برنامج على الويب يف تنمية
مهارات تكنولوجيا املعلومات ومهارات التعلم الذاتي لدى طالب تكنولوجيا
التعليم بكليات الرتبية النوعية .ر�سالة ماج�ستري غري ن�شورة ،جامعة القاهرة،
القاهرة.
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11117كمال� ،سفيان .)2006( .مدخل �إىل الرتبية املفتوحة عن بعد .من من�شورات
جامعة القد�س املفتوحة ،فل�سطني.
11118كمال� ،سفيان .)2004( .جامعة القرن احلادي والع�رشين :دوافع التغيري
وتوجهاته ،جملة البحوث والدرا�سات الرتبوية الفل�سطينية ال�صادرة عن جمعية
البحوث والدرا�سات الرتبوية الفل�سطينية «بري�سا» ،العدد ال�سابع ،2004 ،دار
املقداد للطباعة ،غزة ،فل�سطني.
11119الكيالين ،تي�سري ( .)1999التعليم عن بعد يف �ضوء تكنولوجيا االت�صاالت
واملعلومات .م�ؤمتر التعليم عن بعد ودور تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت،
جامعة القد�س املفتوحة ،القد�س :فل�سطني 12-10 ،ابريل� ،ص �ص .249-217
12120لبيب ،دعاء .)2007( .فعالية ا�سرتاتيجية الكرتونية للتعلم الت�شاركي يف
مقرر م�شكالت ت�شغيل احلا�سوب على التح�صيل املعريف واملهاري واالجتاهات
نحوها لطالب الدبلوم العام يف الرتبية �شعبة حا�سوب تعليمي .ر�سالة دكتوراه
غري من�شورة ،جامعة القاهرة ،القاهرة.
12121حممد ،ح�سن عبد العزيز .)2005( .فعالية موقع تعليمي اثرائي على االنرتنت
(باللغة العربية) يف زيادة حت�صيل تالميذ ال�صف الأول االعدادي لبع�ض املفاهيم
العلمية .ر�سالة ماج�ستريغري من�شورة ،جامعة القاهرة ،القاهرة.
12122حممد� ،شوقي حممد .)2007( .فعالية التدري�س اخل�صو�صي باحلا�سوب يف
تنمية مهارات حل امل�شكالت الربجمية لدى طالب كلية الرتبية النوعية .ر�سالة
دكتوراه غري من�شورة ،جامعة القاهرة ،القاهرة.
12123حممد ،م�صطفى .)1999( .تكنولوجيا التعليم :درا�سات عربية .مركز الكتاب
للن�رش ،القاهرة.
12124حممد نوفل ،ماهر .)2006( .املدر�س الإلكرتوين امل�ساعد .امل�ؤمتر القومي
ال�سنوي الثالث ع�رش (العربي اخلام�س) ملركز تطوير التعليم اجلامعي «اجلامعات
العربية يف القرن احلادي والع�رشين :الواقع والر�ؤى» 27-26 ،نوفمرب ،2006
�ص �ص .596-587
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12125حممود ،ح�سني ب�شري .)2004( .نحو م�رشوع جامعة م�رصية مفتوحة .م�ؤمتر
م�ستقبل التعليم اجلامعي العربي :ر�ؤى تنموية ،امل�ؤمتر ال�سنوي الأول للمركز
العربي للتعليم والتنمية –  5-3مايو � ، 2004ص �ص .1561-1533
12126حممود� ،سعيد ونا�س ،ال�سيد .)2003( .ق�ضايا يف التعليم العايل واجلامعي.
مركز �آيات للطباعة واحلا�سوب ،القاهرة.
12127املحي�سن� ،إبراهيم .)1997( .العالقة بني كل من �إجتاه طالب اجلامعة نحو
احلا�سب الآيل وخرباتهم فيه وم�ستوى توقعهم للفائدة �أو ال�رضر منه وبني بع�ض
املتغريات املختارة .املجلة الرتبوية ال�صادرة عن جمل�س الن�رش العلمي يف جامعة
الكويت ،املجلد ،11العدد .44ا�سرتجع من امل�صدر:
http://www.mohyssin.com/files.htm

12128مراد� ،صالح �أحمد و �سليمان� ،أمني علي .)2005( .االختبارات واملقايي�س يف
العلوم النف�سية والرتبوية :خطوات �إعدادها وخ�صائ�صها ،ط .2دار الكتاب احلديث،
القاهرة.
12129امل�رصي� ،سلوى فتحي .)2005( .برنامج مقرتح ملقرر الكرتوين يف مادة
احلا�سوب لتالميذ املرحلة االعدادية يف �ضوء متطلبات املدر�سة االلكرتونية.
ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة القاهرة ،القاهرة.
13130املطوع ،علي .)2008( .احلقائب التعليمية .ا�سرتجع من امل�صدر:
http://www.khayma.com/education-technology/F9.htm

13131مغراوي ،عبد امل�ؤمن حممد و الربيعي� ،سعيد بن حمد .)2006( .التعلم الذاتي:
مفهومه� ،أهميته� ،أ�ساليبه ،تطبقاته .مكبة الفالح للن�رش والتوزيع ،الكويت.
13132ملحم� ،سامي .)2000( .القيا�س والتقومي يف الرتبية وعلم النف�س .دار امل�سرية
للن�رش والتوزيع والطباعة ،عمان.
13133ملحم� ،سامي .)2005( .القيا�س والتقومي يف الرتبية وعلم النف�س ،ط .3دار
امل�سرية للن�رش والتوزيع والطباعة ،عمان.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

233

تطوير احلقائب التعليمية التعلمية
من التقليدية إىل اإللكرتونية

13134منتدى تكنولوجيا التعليم .)2008( .احلقائب التعليمية :تعريفها ومفهومها
و�أنواعها ،وخ�صائ�صها الرتبوية .ا�سرتجع من امل�صدر:
http://www.e-t.co.cc/vb/showthread.php?t=61

13135مهنا ،وفاء منر عقاب .)2006( .تقومي املناهج التعليمية املحو�سبة على
ال�شبكة يف االردن .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة القاهرة ،القاهرة.
13136املو�سى ،عبد اهلل .)2008( .ا�ستخدام خدمات االت�صال يف الإنرتنت بفاعلية
يف التعليم .ا�سرتجع من امل�صدر:
http://www.riyadhedu.gov.sa/alan/fntok/12.htm

13137النادي العربي لتقنية املعلومات والإعالم .)2008( .ما يقرب من  175مادة
علمية :جامعة �أمريكية تقدم مقرراتها كاملة على الإنرتنت .ا�سرتجع من امل�صدر:
http://www.ac4mit.org/default.asp?FileName=2004062134830

13138ن�شواتي ،عبد املجيد .)1997( .علم النف�س الرتبوي ،ط .9م�ؤ�س�سة الر�سالة،
بريوت.
13139ن�شوان ،يعقوب .)1997( .التعلم عن بعد والتعليم اجلامعي املفتوح .جامعة
القد�س املفتوحة،القد�س.
14140نوفل ،حممد بكر و العب�سي ،حممد م�صطفى� .)2005( .أثر برنامج تعليمي-
تعلمي حمو�سب يف تنمية مهارة التقدير يف الريا�ضيات لدى تالميذ ال�صف الثالث
الأ�سا�سي .جملة العلوم الرتبوية والنف�سية ال�صادرة عن كلية الرتبية بجامعة
البحرين ،املجلد  ،7العدد � ،4سنة � ، 2006ص �ص .228 – 207
14141هندية ،دينا طو�سون .)2008( .فاعلية برنامج يف الثقافة العلمية با�ستخدام
الو�سائط الإلكرتونية يف تنمية التح�صيل واالجتاهات العلمية وعمليات العلم لدى
طالب احللقة الثانية من التعليم الأ�سا�سي .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة
القاهرة ،القاهرة.
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 �أثر ا�ستخدام احلا�سوب ك�أداة م�ساعدة يف التعليم.)2001( . يا�رس،هيدمو�س14142
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 �أ�سا�سيات الن�ص التعليمي يف تفريد التعليم.)1999( . علي عبد اهلل،اليافعي14143
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ملحق (: )1
قائمة السادة المحكمين
لمقياس تقويم الحقيبة التعلمية اإللكترونية
ومقياس االتجاهات نحوها

�أ.د .م�صطفى عبد ال�سميع

�أ�ستاذ املناهج وطرق التدري�س وعميد معهد الدرا�سات الرتبوية /جامعة القاهرة
�سابقا ،ومدير املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنموية  /جمهورية م�رص العربية

�أ.د .ح�سني ب�شري حممود

�أ�ستاذ تكنولوجيا التعليم  /معهد الدرا�سات الرتبوية  -جامعة القاهرة.

�أ.د� .أحمد كامل احل�رصي

�أ�ستاذ ورئي�س ق�سم تكنولوجيا التعليم  /كلية الرتبية  -جامعة اال�سكندرية

�أ.د .فارعة ح�سن �سليمان

�أ�ستاذ تكنولوجيا التعليم ومدير مكتب اليون�سكو  /جامعة عني �شم�س.

�أ.م.د نبيل جاد عزمي

�أ�ستاذ ورئي�س ق�سم تكنولوجيا التعليم  /كلية الرتبية  -جامعة حلوان.

�أ.م.د .هناء جمال الدين

�أ�ستاذ تكنولوجيا التعليم  /معهد الدرا�سات الرتبوية  -جامعة القاهرة.

�أ.م.د .م�صطفى عبد اخلالق حممد

�أ�ستاذ تكنولوجيا التعليم  /كلية الرتبية  -جامعة طنطا.

�أ.م.د .ماجد حمايل

م�ساعد رئي�س جامعة القد�س املفتوحة ل�ش�ؤون التعلم الإلكرتوين ،ومدير مركز
التعليم املفتوح والتعلم عن بعد – جامعة القد�س املفتوحة.

�أ.م.د� .صالح يا�سني

�أ�ستاذ املناهج وطرق تدري�س الريا�ضيات ،مدير مركز القيا�س والتقومي ،عميد
�سابق كلية العلوم الرتبوية – جامعة النجاح الوطنية.
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د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

ملحق (: )2
مقياس تقويم (تحكيم) الحقيبة التعلمية اإللكترونية

ق�سم تكنولوجيا التعليم
الأ�ستاذ/ة الدكتور/ة الفا�ضل/ة
املو�ضوع :حتكيم �أداة بحث جتريبية
حتية طيبة وبعد،

يقوم الباحث بدرا�سة عنوانها «احلقائب التعلمية الإلكرتونية و�أثرها على
حت�صيل طالب جامعة القد�س املفتوحة واجتاهاتهم نحوها» ،ولأن اجلانب التجريبي
من الدرا�سة يعتمد على ت�صميم الباحث حلقيبة تعلمية �إلكرتونية للوحدة الثانية من
مقرر مبادئ الإح�صاء التي بعنوان «الإح�صاء الو�صفي ملجموعة واحدة» وجتريبها،
و�صممها يف �ضوء جمموعة من املعايري
فقد �أع َّد الباحث احلقيبة التعلمية الإلكرتونية
َّ
وع ِّدلت يف �ضوء �آراء ال�سادة املحكمني لها ،وعلى ذلك فقد طور
التي ُحكِّمت م�سبق ًا ُ
الباحث بعد االنتهاء من ت�صميم احلقيبة هذا املقيا�س ك�أداة لتقومي احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية يف �ضوء معايري الت�صميم التي اعتمدها الباحث.
ومن باب االطمئنان ل�صدق احلقيبة التعلمية الإلكرتونية امل�صممة و�صالحيتها
لال�ستخدام ،وقبل تطبيق ا�ستخدامها على املجموعة التجريبية لعينة الدرا�سة ،ف�إنني
�آمل من ح�رضتكم التكرم ب�إبداء �آرائكم من خالل اال�ستجابة على فقرات هذه الأداة
(بق�سميها) بعد اطالع وجتريب ح�رضتكم للحقيبة التعلمية الإلكرتونية املرفقة.
مع �شكري وتقديري واحرتامي
						

الباحث
د .جمدي «حممد ر�شيد» حناوي
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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القسم األول :ي�شتمل هذا الق�سم على ( )68فقرة (معياراً) موزعة على �ستة جماالت،
و�أمام كل فقرة ميزان رتبي متدرج ب�أربعة م�ستويات هي:


متدن :وي�شري �إىل �أن املعيار يحتاج �إىل حت�سني كبري ،وعني له الوزن الرقمي (.)1
 ٍ



نام :وي�شري �إىل �أن املعيار يتطلب بع�ض التح�سينات ،وعني له الوزن الرقمي (.)2
 ٍ



كف�ؤ :وي�شري �إىل �أن املعيار عند امل�ستوى املطلوب ،وعني له الوزن الرقمي (.)3



متميز :وي�شري �إىل �أن املعيار عند م�ستوى متفوق ،وعني له الوزن الرقمي (.)4

�آمل من ح�رضتك و�ضع �إ�شارة (√) يف اخلانة التي تراها تنا�سب درجة توفر كل
معيار يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية.
#

املعيار

�أوالً :جمال ال�شا�شات التمهيدية
.1

حتديد عنوان احلقيبة التعلمية الإلكرتونية بو�ضوح.

.2

حتديد املعلومات املتعلقة ب�إنتاج احلقيبة التعلمية الإلكرتونية.

.3

و�صف لأهم خ�صائ�ص املتعلمني (الفئة امل�ستهدفة).

.4

حتديد املتطلبات ال�سابقة للتعلم.

.5

تو�ضيح الفكرة الأ�سا�سية من احلقيبة التعليمية الإلكرتوين.

.6

�صياغة امل�سوغات (التربير) للحقيبة التعلمية الإلكرتونية بطريقة مقنعة.

.7

توفري التعليمات واملعلومات التوجيهية والإر�شادية لكيفية ا�ستخدام احلقيبة.

.8

توفري لوحة تتبعية وا�ضحة ملخطط �آلية العمل على احلقيبة التعلمية الإلكرتونية.

.9

�إبراز الأهداف التعليمية التي �صممت من �أجلها احلقيبة التعلمية الإلكرتونية.

ثانياً :جمال الأهداف
احتواء كل جزء من احلقيبة التعلمية الإلكرتونية يف بدايته على الأهداف ال�سلوكية
.10
اخلا�صة التي �سي�سعى ذلك اجلزء �إىل حتقيقها.
� .11صياغة الأهداف ال�سلوكية ب�صورة دقيقة ووا�ضحة.
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درجة توفر املعيار
متميز

كف�ؤ

نامي متدين

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

#

درجة توفر املعيار

املعيار

متميز

كف�ؤ

نامي متدين

ا�ستخدام �أفعا ًال �سلوكية منا�سبة يف �صياغة الأهداف ال�سلوكية متثل ناجت ًا تعليمي ًا
.12
قاب ًال للمالحظة والقيا�س.
 .13حتديد الأداء الذي �سيقوم به املتعلم.
تنوع الأهداف من حيث م�ستويات التفكري والإدراك (ت�صنيف بلوم :التذكر والفهم
.14
التطبيق والتحليل الرتكيب والتقومي).
 .15ترتيبها منطقي ًا بح�سب ت�سل�سل املحتوى التعليمي وتدرجه.
 .16متثيلها لنواجت مهمة ومرغوب ًا فيها.
 .17ارتباطها باالحتياجات التعلمية.
 .18مالءمتها خل�صائ�ص الفئة امل�ستهدفة.
 .19قيامها بدور املر�شد للمتعلم عرب تعلمه.
تغطيتها -ح�سب الإمكان واحلاجة -جماالت الأهداف التعليمية الثالثة :املعريف
.20
(االدراكي) ،والوجداين (االنفعايل) ،والنف�سحركي.
ثالثاً :جمال حمتوى قلب احلقيبة (الأن�شطة والبدائل)
 .21ارتباط املحتوى (الأن�شطة والبدائل) ارتباط ًا مبا�رشاً بالأهداف التعليمية.
 .22تغطية املحتوى جلميع الأهداف التعليمية والعمل على حتقيقها.
جتزئة املحتوى التعليمي �إىل وحدات ،ثم كل وحدة �إىل �أجزاء وقطاعات �صغرية
.23
تعالج كل منها هدف ًا �أو عدد حمدود من الأهداف.
تنوع الأن�شطة التعلمية والأمثلة والتمارين من حيث م�ستويات درجات ال�سهولة
.24
وال�صعوبة.
تنوع البدائل واخليارات التعلمية من حيث اال�سرتاتيجيات والطرائق والأ�ساليب
.25
التعليمية.
تنوع الأن�شطة التعلمية والأمثلة والتمارين من حيث مهارات التفكري ،فت�شمل
 .26على املهارات الدنيا (التذكر والفهم) ،واملهارات املتو�سطة (التطبيق والتحليل)،
واملهارات العليا (الرتكيب والتقومي).
 .27ال�صدق والدقة العلمية للمحتوى.
 .28خلو املحتوى العلمي والن�صو�ص املختلفة من الأخطاء الإمالئية والنحوية.
 .29الت�سل�سل والتتابع املنطقي للجل�سات التعلمية.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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#

املعيار

رابعاً :جمال حمتوى قلب احلقيبة (الأن�شطة والبدائل)
ارتباط االختبارات بالأهداف ال�سلوكية بحيث ت�سعى لقيا�س مدى حتقيق املتعلم
.30
لها.
 .31مرافقة االختبارات ملفاتيح الإجابة عنها (الإجابة النموذجية).
 .32النظر �إىل االختبارات على �أنها و�سيلة تقومي ولي�ست غاية مو�ضوعة لذاتها.
 .33تنوع االختبارات (قبلية وتتبعية وبعدية).
 .34مرافقة االختبارات لعبارات �إر�شادية وتعليمات وا�ضحة.
� .35صياغة فقرات (�أ�سئلة) االختبارات بو�ضوح.
� .36شمولية االختبارات للمحتوى التعليمي.
 .37تنوع فقرات االختبارات من حيث درجات ال�صعوبة.
 .38اعتماد درجة اجتياز االختبارات القبلية والبعدية درجة اتقانية منا�سبة.
 .39اعتماد درجة اجتياز االختبارات التتبعية درجة اتقانية منا�سبة.
ا�ستخدام �أ�ساليب التعزيز الإيجابي وال�سلبي املنا�سبة لإجابات املتعلم عن فقرات
.40
االختبارات.
توفري التغذية الراجعة املبا�رشة لإجابات املتعلم عن كل فقرة من فقرات
.41
االختبارات.
 .42توفري التغذية الراجعة اخلتامية بعد �إمتام كل اختبار.
 .43دعم التوجيه الذاتي للمتعلم من خالل التغذية الراجعة املبا�رشة واخلتامية.
خام�ساً :جمال ال�شا�شات اخلتامية
 .44توثيق املعلومات ب�إدراج قائمة للم�صادر واملراجع العلمية التي ا�ستخدمت.
 .45توفري الأن�شطة الإثرائية التي تلبي حاجات ورغبات املتفوقني درا�سياً.
 .46اقرتاح احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ملراجع �أخرى.
 .47توفري ملخ�ص للمادة التعليمية التي احتوتها احلقيبة التعلمية الإلكرتونية.
 .48توفري قائمة بامل�صطلحات واملفاهيم التي وردت يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية.
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درجة توفر املعيار
متميز

كف�ؤ

نامي متدين

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

#

درجة توفر املعيار

املعيار

متميز

كف�ؤ

نامي متدين

 .49توفري قائمة بالقوانني التي وردت يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية.
 .50توثيق املعلومات ب�إدراج قائمة للم�صادر واملراجع العلمية التي ا�ستخدمت.
 .51توفري الأن�شطة الإثرائية التي تلبي حاجات ورغبات املتفوقني درا�سياً.
 .52اقرتاح احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ملراجع �أخرى.
 .53توفري ملخ�ص للمادة التعليمية التي احتوتها احلقيبة التعلمية الإلكرتونية.
 .54توفري قائمة بامل�صطلحات واملفاهيم التي وردت يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية.
 .55توفري قائمة بالقوانني التي وردت يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية.
�ساد�ساً :جمال الت�صميم والعر�ض
احتواء �شا�شات احلقيبة التعلمية الإلكرتونية على مفاتيح تنقل (ارتباطات ت�شعبية)
.56
تتيح حرية احلركة بني �شا�شات وخيارات احلقيبة ب�سهولة ومرونة.
 .57ت�صميم احلقيبة التعلمية الإلكرتونية بحيث تت�سم ب�سهولة وب�ساطة اال�ستخدام.
تزويد �شا�شات احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ببطاقات امل�ساعدة والإر�شادات كدليل
.58
ا�ستخدام.
 .59تنظيم الإطارات وال�شا�شات بطريقة وا�ضحة وجذابة تزيد من دافعية املتعلم للتعلم.
 .60ت�صميم االيقونات والرموز امل�ستخدمة ب�شكل منا�سب ومعرب.
 .61توظيف الر�سوم وال�صور املدرجة ب�شكل هادف ي�ؤدي الغر�ض منها.
 .62ا�ستخدام �صيغ امللفات امل�صممة من احلجم الأقل يف التخزين.
 .63توظيف الت�أثريات (ال�صوتية واحلركية) لزيادة اجلاذبية والت�شويق و�شد االنتباه.
 .64ارتباط الروابط الت�شعبية ارتباط ًا �صحيح ًا مع �أهدافها.
احتواء ال�شا�شة الواحدة على ثالث �أحجام للخطوط على الأكرث (حجم للعناويني
.65
الرئي�سية ،حجم للعناويني الفرعية ،حجم للن�صو�ص العادية).
احتواء ال�شا�شة الواحدة على ثالث �أنواع للخطوط على الأكرث (نوع للعناويني
.66
الرئي�سية ،نوع للعناويني الفرعية ،نوع للن�صو�ص العادية).
 .67تنا�سق �ألوان املفاتيح واخلطوط واخللفيات يف ال�شا�شة الواحدة.
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جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

245

تطوير احلقائب التعليمية التعلمية
من التقليدية إىل اإللكرتونية

#

املعيار

درجة توفر املعيار
متميز

كف�ؤ

نامي متدين

توفري و�سائل التجوال يف ال�صفحات الطويلة واملتعددة كمفاتيح العر�ض املتتايل
.68
لالنتقال �إىل ال�صفحة التالية �أو الالحقة� ،أو �أ�رشطة التمرير الأفقية �أو العمودية.
توفري عداد لل�شا�شات يف حال وجود ن�ص �أو ن�شاط ما موزع على �أكرث من �شا�شة،
.69
بحيث يظهر عدد ال�صفحات الكلي لذلك الن�ص �أو الن�شاط ،ورقم ال�صفحة املعرو�ضة.
 .70عدم اكتظاظ املعلومات والن�صو�ص يف ال�شا�شة الواحدة.
 .71تو�ضيح �إمكانات ت�شغيل احلقيبة التعلمية الإلكرتونية واحتياجاتها للم�ستخدم.
� .72إظهار مكان وجود املتعلم من احلقيبة التعلمية الإلكرتونية يف �شا�شاتها املختلفة.
احتواء �شا�شات العر�ض والفيديو على مفاتيح حتكم العر�ض (التوقف واال�ستمرار
.73
والإعادة والإرجاع والتقدمي).
 .74توحيد مظهر �شا�شات كل عن�رص من عنا�رص احلقيبة التعلمية الإلكرتونية.

القسم الثاني :ميثل هذا الق�سم �س�ؤا ًال مفتوحاً ،حيث من خالله �آمل من ح�رضتكم �إبداء
�آرائكم حول ت�صميم احلقيبة التعلمية الإلكرتونية مبختلف عنا�رصها وجماالتها.
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ملحق (: )3
مقياس االتجاهات نحو الحقيبة التعلمية اإللكترونية

ق�سم تكنولوجيا التعليم
ا�ستبانة
ح�رضة الدار�س/ة املحرتم/ة

يقوم الباحث بدرا�سة حول اجتاهات طلبة مقرر مبادئ الإح�صاء نحو ا�ستخدام
حقيبة تعلمية �إلكرتونية يف هذا املقرر ،لذا ف�إنني �أ�ضع بني �أيديكم اال�ستبانة اخلا�صة
بهذه الدرا�سة ،راجي ًا التكرم بالإجابة عن العبارات التي تت�ضمنها� ،آم ًال مراعاة
املو�ضوعية والدقة التامة يف الإجابة ،علم ًا ب�أن املعلومات الواردة هي لغاية الدرا�سة
والبحث فقط ،و�ستعامل ب�رسية تامة ،وال حاجة لكتابة اال�سم ال�شخ�صي.
مع تقديري و�شكري لتعاونكم �سلفاً
							

الباحث

د .جمدي «حممد ر�شيد« حناوي

القسم األول

ي�شتمل هذا الق�سم على ( )40فقرة تت�ضمن معلومات عن ا�ستخدامات احلقيبة
التعلمية الإلكرتونية ملقرر مبادئ الإح�صاء ،الرجاء و�ضع �إ�شارة (√) يف املربع الذي
ترى �أنه يتنا�سب مع تقديراتك وقناعتك ال�شــخ�صية ور�أيك اخلا�ص ،علم ًا ب�أن َت َد ُّرج
التقديـر هو من �أعلى قيمة (�أوافق ب�شدة) �إىل �أدنى قيمة (ال �أوافق ب�شدة).
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الفقرة

الرقم
1

احلقيبة التعلمية الإلكرتونية توفر للمتعلم �أ�ساليب وبدائل تعليمية متنوعة
تتيح له اختيار ما يالئم ميوله.

2

متتاز احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ب�سهولة و�رسعة الو�صول �إىل املوا�ضيع
املطلوبة.

3

ُتقَدم املوا�ضيع التعليمية يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية بت�سل�سل منطقي
ت�ساعد املتعلم على الفهم واال�ستيعاب.

4

احلقيبة التعلمية الإلكرتونية تعمل على جتاوز ال�صبغة املحلية متخطية احلدود
اجلغرافية لتعطي ال�صبغة العاملية للتعلم.

5

تعيق احلقيبة التعلمية الإلكرتونية من رغبة املتعلم ب�إمكانية التعمق والتو�سع
يف مو�ضوع مو�ضوعها التعليمي.

6

ا�ستخدام احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ي�ساعد املتعلم على االعتماد على ذاته
يف �إدارة تعلمه.

7

املادة التعليمية يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية مق�سمة �إىل خطوات وجل�سات
تعليمية �صغرية وا�ضحة وهادفة ت�ساعد املتعلم يف التقدم بتعلمه.

8

الأهداف التعليمية حمددة بدقة وو�ضوح يف خمتلف مراحل احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية مبا يجعل خطوات التعلم و�إجراءاته �أكرث و�ضوح ًا للمتعلم.

9

التعلم بو�ساطة احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ت�ساعد يف حل م�شكلة تزايد �أعداد
الطلبة وازدحام قاعات اللقاءات التقليدية.

10

حتد احلقيبة التعلمية الإلكرتونية من �إمكانية املتعلم االعتماد على ذاته لتحمل
م�س�ؤوليته يف التعلم والتقدم به.

11

وجود دليل امل�ستخدم وبطاقات امل�ساعدة الإلكرتونية املرافقة ل�شا�شات
احلقيبة التعلمية الإلكرتونية تعمل على �سهولة وو�ضوح خطوات التعلم.

12

هناك �صعوبة يف طريقة التنقل بني �أن�شطة و�شا�شات احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية.

13

تعمل احلقيبة التعلمية الإلكرتونية على حل عدد من امل�شكالت النف�سية لدى
املتعلم ك�شعوره باخلجل مث ًال من �إعادة �رشح �أو تكرار مو�ضوع.

14

احلقيبة التعلمية الإلكرتونية تتيح �إمكانية نقل املادة الدرا�سية للمتعلم �أينما
كان موقع �إقامته �أو عمله.

15

عمليات التقومي (االختبارات) التي تقدمها احلقيبة التعليمة الإلكرتونية
حمدودة وغري كافية.
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الرقم

ال ال �أوافق
�أوافق
�أوافق حمايد
�أوافق ب�شدة
ب�شدة

الفقرة

16

احلقيبة التعليمة الإلكرتونية تت�صف بالتنظيم الوا�ضح واملرتابط واملتكامل.

17

احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ت�ساعد على حل م�شكلة قلة �أعداد امل�رشفني
الأكادمييني املتخ�ص�صني.

18

احلقيبة التعلمية الإلكرتونية توفر الوقت الكايف واملنا�سب حلاجة املتعلم
و�رسعته الذاتية الجناز مهام التعلم وحتقيق الأهداف التعليمية.

19

احلقيبة التعلمية الإلكرتونية تتيح �إمكانية و�صول املتعلم �إىل م�ستوى الإتقان
يف موا�ضيع مقرر مبادئ الإح�صاء.

20

البدائل والأن�شطة التعليمية املتاحة يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية غري كافية
لتلبي حاجات وخ�صائ�ص املتعلم.

21

كاف ومتكامل للمعلومات.
احلقيبة التعلمية الإلكرتونية متتاز ب�أنها م�صدر ٍ

22

تفتقر احلقيبة التعلمية الإلكرتونية من �إمكانية التوجيه الذاتي للمتعلم خلطوات
التعلم وعالج الق�صور وال�ضعف لديه.

23

احلقيبة التعلمية الإلكرتونية تغني املتعلم عن الإلتزام بح�ضور اللقاءات
التقليدية و�رشح امل�رشف الأكادميي املبا�رش.

24

التعلم من خالل احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ي�ساعد املتعلم يف التحكم ب�رسعة
التقدم يف تعلمه مبا يتفق مع قدراته.

25

احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ت�ساعد على انت�شار التعليم املفتوح.

26

تت�صف بيئة التعلم من خالل احلقيبة التعلمية الإلكرتونية بامللل وال�ضجر.

27

تتنوع احلقيبة التعلمية الإلكرتونية مب�ستويات الأداء والتدرج به لتنا�سب تنوع
م�ستويات الطلبة.

28

الو�سائط املتعددة املدعمة يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية تغني كلي ًا عن
ا�ستخدام �أي و�سائط تعليمية �أخرى.

29

ا�سرتجاع املعلومات واملواد التعليمية يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية �أ�صعب
و�أكرث تعقيداً من امل�صادر واملراجع الأخرى.

30

حتتوي احلقيبة التعلمية الإلكرتونية على قائمة وافية من املراجع وامل�صادر.

31

احلقيبة التعلمية الإلكرتونية تتيح للمتعلم اختيار الأوقات التي تنا�سبه للتعلم.

32

تدعم احلقيبة التعلمية الإلكرتونية مبد�أ التعلم امل�ستمر مدى احلياة.
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الرقم

الفقرة

33

متتاز احلقيبة التعلمية الإلكرتونية بتوفري التفاعل امل�ستمر مما يزيد من دافعية
املتعلم للتعلم من خاللها.

34

احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ت�شعر املتعلم بالثقة بالنف�س واالعتماد على ذاته
يف �إدارة تعلمه.

35

احلقيبة التعلمية الإلكرتونية تعالج م�شكلة ت�ضخم املواد التعليمية.

36

تفتقر احلقيبة التعلمية الإلكرتونية لأ�ساليب التعزيز والتغذية الراجعة.

37

احلقيبة التعلمية الإلكرتونية تتيح للمتعلم �أن يعيد الدر�س كله �أو جزءاً منه
مرات عدة مبا يتنا�سب وا�ستيعابه.

38

احلقيبة التعلمية الإلكرتونية تقلل من كلفة التعلم املالية بالن�سبة للمتعلم من
خالل اال�ستغناء عن الكتب واملراجع والو�سائط وتكلفة التنقل �إىل اجلامعة.

39

ال توجد حرية للمتعلم يف اختيار وحتديد املوا�ضيع بنف�سه يف احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية مبا يتوافق وخ�صائ�صه.

40

ا�ستخدام الو�سائط املتعددة يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ي�ساعد املتعلم على
حتقيق الأهداف التعلمية ب�شكل �أعمق.

ال ال �أوافق
�أوافق
�أوافق حمايد
�أوافق ب�شدة
ب�شدة

القسم الثاني

بناء على جتربتك با�ستخدام احلقيبة التعلمية الإلكرتونية ،ما هي �أهم ثالث
ً
�صعوبات �أو معوقات تعيق ا�ستخدامها؟
1 .1
2 .2
3 .3
هل ترغب بتعميم ا�ستخدام احلقائب التعلمية الإلكرتونية على باقي وحدات مقرر
مبادئ االح�صاء؟ نعم /ال
هل ترغب بتعميم ا�ستخدام احلقائب التعلمية الإلكرتونية على مقررات تعليمية
�أخرى؟ نعم /ال
�إذا كانت �إجابتك نعم� ،أذكر مقرر درا�سي واحد على االقل ترغب �أن يتم تطويره
على �صورة حقيبة تعلمية �إلكرتونية:
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ملحق (: )4
األهداف العامة للوحدة الثانية من مقرر مبادئ اإلحصاء في جامعة القدس المفتوحة
والتي بعنوان «اإلحصاء الوصفي لمجموعة واحدة»

•عر�ض البيانات النوعية يف جداول منا�سبة وح�سب الت�صنيفات املالئمة �أو
املطلوبة ومتثلها بياني ًا
•تلخي�ص البيانات الإح�صائية وعر�ضها على �شكل جداول توزيع تكرارية
•متثيل التوزيعات التكرارية بيان ًا بعدة طرق
بياني ًا

•ت�صنيف التماثل �أو االلتواء �أو التفرطح للتوزيعات التكرارية بعد متثيلها

•ح�ساب مقايي�س النزعة املركزية (الو�سط احل�سابي ،والو�سيط ،واملنوال)،
وتف�سري دالالتها ب�صفتها مقايي�س موقع
•ح�ساب مقايي�س الت�شتت بنوعيها املطلق والن�سبي ،وتف�سريها ب�صفتها مقايي�س
تباعد البيانات وتغريها
•التعرف على �أثر التحويالت اخلطية للبيانات على مقايي�س النزعة املركزية
والت�شتت
•ايجاد املئينات كمقايي�س مو�ضعية للبيانات
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ملحق (: )5
األهداف السلوكية (الخاصة) للوحدة الثانية من مقرر مبادئ اإلحصاء في جامعة القدس المفتوحة
والتي بعنوان «اإلحصاء الوصفي لمجموعة واحدة» (بحسب أقسام الوحدة)

بعد انتهاء الدار�س من كل ق�سم من �أق�سام الوحدة يجب �أن يكون قادراً على �أن:
(القسم األول :عرض البيانات اإلحصائية)

•يعدد طرق عر�ض البيانات الإح�صائية.
•يحدد طبيعية البيانات ا ُ
مل َع ّينة على حموري الر�سم الأفقي والعمودي يف
عر�ض البيانات الإح�صائية.
•يذكر طريقة ايجاد مركز الفئة يف جدول توزيع تكراري منتظم.
•يذكر طريقة �إيجاد طول الفئة من خالل معرفة فئة واحدة يف جدول توزيع
تكراري منتظم.
•يذكر طريقة ايجاد طول الفئة من خالل معرفة مراكز الفئات يف جدول توزيع
تكراري منتظم.
•يذكر طريقة ايجاد طول الفئة من خالل معرفة فئتني متتاليتني يف جدول
توزيع تكراري منتظم.
•يقر�أ البيانات املعرو�ضة بطريقة اجلداول.
•يقر�أ البيانات املعرو�ضة بطريقة الأعمدة.
•يقر�أ البيانات بطريقة اخلط املنك�رس.
•يقر�أ البيانات املعرو�ضة بطريقة اخلط املنحني.
•يقر�أ البيانات املعرو�ضة بالطريقة الت�صويرية.
•يجد زاوية القطاع لبيانات �أولية معطى يف جدول.
•ير�سم البيانات العددية (الأولية) با�ستخدام طريقة الدائرة.
•يح�سب التكرار الن�سبي يف جدول توزيع تكراري منتظم.
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•يح�سب التكرار املئوي يف جدول توزيع تكراري ن�سبي منتظم.
•يجد التكرار املتجمع جلدول توزيع تكراري.
•يجد احلدود الفعلية للفئات يف اجلدول التكراري.
•يبني جدول توزيع تكراري.

(القسم الثاني :متثيل التوزيعات التكرارية بيانياً ودراسة خصائصها)

•يعدد طرق متثيل التوزيعات التكرارية بيانياً.
•يحدد طبيعية البيانات ا ُ
مل َع ّينة على حموري الر�سم الأفقي والعمودي يف
متثيل التوزيعات التكرارية بطريقة املدرج التكراري.
•يحدد طبيعية البيانات ا ُ
مل َع ّينة على حموري الر�سم الأفقي والعمودي يف
متثيل التوزيعات التكرارية بطريقة امل�ضلع التكراري.
•ميثل توزيع تكراري بطريقة املدرج التكراري.
•ميثل توزيع تكراري بطريقة امل�ضلع.
•يحول متثيل توزيع تكراري من طريقة امل�ضلع التكراري �إىل طريقة املنحنى
التكراري.
•مييز بني التوزيعات املتماثلة وامللتوية واملتفرطحة.
•يحكم على مو�صفات البيانات املمثلة بياني ًا من خالل بع�ض الت�سميات ،مثل
التوزيع املتجان�س وتوزيع  Uوتوزيع ل .
•يبدي ر�أيه بطبيعة البيانات املمثلة بياني ًا من خالل قراءته لها.
(القسم الثالث :مقاييس النزعة املركزية)

•يف�رس معنى مقايي�س النزعة املركزية.
•يعدد مقايي�س النزعة املركزية.
•يذكر طريقة ايجاد الو�سط احل�سابي للبيانات الأولية.
•يح�سب الو�سيط احل�سابي للبيانات الأولية (اخلام).
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•ي�ستنتج قيمة من بني جمموعة من القيم املعطى و�سطها احل�سابي.
•ي�ستنتج قيمة من بني جمموعة من القيم املعطى انحرافاتها عن الو�سط
احل�سابي.
•يح�سب الو�سط احل�سابي للتوزيع التكراري ذي الفئات من خالل بناء اجلدول
التكراري املالئم.
•يو�ضح مفهوم الو�سيط.
•يذكر طريقة ايجاد الو�سيط للبيانات الأولية فردية العدد.
•يح�سب الو�سيط ملجموعة البيانات الأولية فردية العدد.
•يذكر طريقة ايجاد الو�سيط للبيانات الأولية زوجية العدد.
•يح�سب الو�سيط ملجموعة البيانات الأولية زوجية العدد.
•يحدد قيمة ناق�صة من بني جمموعة من القيم املعطى و�سيطها.
•يبني جدول تكراري تراكمي.
•يح�سب الو�سيط جلدول تكراري ذي الفئات من خالل بناء اجلدول التكراري
املالئم.
•يو�ضح مفهوم املنوال.
•يذكر طريقة ايجاد املنوال للبيانات الأولية.
•يح�سب املنوال ملجموعة من البيانات الأولية.
•يجد املنوال للجداول التكرارية من خالل بناء اجلدول التكراري املالئم.
•يقارن بني خ�صائ�ص مقايي�س النزعة املركزية الثالث.
•يعدد عيوب مقايي�س النزعة املركزية الثالث.
•يحكم على العالقات بني مقايي�س النزعة املركزية الثالث.
(القسم الرابع :مقاييس الشتت)

•يف�رس معنى مقايي�س الت�شتت.
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•يعدد مقايي�س الت�شتت.
•يذكر طريقة ح�ساب مدى البيانات االولية.
•يح�سب مدى بيانات �أولية معطاة.
•يذكر طريقة ح�ساب املدى جلدول توزيع تكراري منتظم.
•يح�سب املدى جلدول تكراري منتظم.
•يذكر طريقة ايجاد املدى الربيعي.
•يح�سب قيمة املدى الربيعي لبينات معطاة.
•يعدد �أنواع الربيعيات.
•يو�ضح مفهوم الربيعيات.
•يبني جدو ًال تكراري ًا مالئم ًا حل�ساب الربيعيات.
•يح�سب قيمة الربيع الأول.
•يحدد العالقة بني الو�سيط والربيع الثاين.
•يح�سب قيمة الربيع الثالث.
•يح�سب التباين للبيانات الأولية.
•يح�سب التباين للجداول التكرارية من خالل بناء اجلدول املالئم لذلك.
•يحدد العالقة بني االنحراف املعياري والتباين.
•يجد االنحراف املعياري للبيانات الأولية.
•يجد االنحراف املعياري للجداول التكرارية.
(القسم اخلامس :أثر التحويالت اخلطية على مقاييس النزعة املركزية والتشتت)

•يحدد �أثر التحويالت اخلطية على مقايي�س النزعة املركزية.
•يجد الو�سط احل�سابي بعد تعديل البيانات ح�سب حتويل خطي ما.
•يجد الو�سيط بعد تعديل البيانات ح�سب حتويل خطي ما.
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•يجد املنوال بعد تعديل البيانات ح�سب حتويل خطي ما.
•يحدد �أثر التحويالت اخلطية على التباين.
•يجد التباين بعد تعديل البيانات ح�سب حتويل خطي ما.
•يحدد �أثر التحويالت اخلطية على االنحراف املعياري.
•يجد االنحراف املعياري بعد تعديل البيانات ح�سب حتويل خطي ما.
•يحدد �أثر التحويالت اخلطية على املدى.
•يجد املدى بعد تعديل البيانات ح�سب حتويل خطي ما.
(القسم السادس :مقاييس التشتت النسبية)

•يعدد مقايي�س الت�شتت الن�سبية.
•يختار مقيا�س الت�شتت الن�سبي املنا�سب للمقارنة بني جمموعتني من
البيانات.
•يح�سب معامل االختالف املعياري للبيانات.
•يح�سب العالمة املعيارية للبيانات.
•يقارن درجة الت�شتت بني جمموعتني من البيانات تختلفان يف وحدات
القيا�س.
•يقارن بني قيمتني تنتميان �إىل جمموعتني خمتلفتني من البيانات.
•يو�ضح مفهوم الع�شرييات.
•يو�ضح مفهوم املئينات.
•يحدد العالقة بني الو�سيط والربيعيات واملئينات والع�شرييات يف اجلداول
التكرارية.
•يبني جدو ًال تكراري ًا حل�ساب الع�شرييات.
•يبني جدو ًال تكراري ًا حل�ساب املئينات.
•يبني جدو ًال تكراري ًا حل�ساب الرتبة املئينية لقيمة ما.
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ملحق (: )6
سيناريو الحقيبة التعلمية اإللكترونية

#

اجلانب امل�سموع

اجلانب املرئي

و�صف الإطار

ت�سجيل �صوتي
الإطار هو �إطار البدء التي من
ال�سم جامعة
خالل �أزراره ميكن الت�شعب �إىل
القد�س املفتوحة،
الإطارات التالية:
يتبعه ن�شيد
حول ت�صميم احلقيبة التعلمية
جامعة القد�س
الإلكرتونية (�إطار رقم،)2
املفتوحة،
حول اجلامعة (�إطار رقم،)3
ت�أثر �صوتي عند
تخطي املقدمة (�إطار رقم .)4
ا�ستخدام الأزرار.

1



2

الإطار هو لعر�ض معلومات
حول ت�صميم احلقيبة التعلمية
ت�أثريات �صوتية الإلكرتونية ،تعر�ض خاللها
للأزرار وظهور معلومات عن احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية با�ستخدام �أزرار
العناوين
العر�ض املدرجة فيها.
الفرعية.
�أما زر الرجوع فهو للعودة �إىل
�إطار البدء (�إطار.)1

3

الإطار هو لعر�ض معلومات عن
جامعة القد�س املفتوحة ،يتم
ت�أثريات �صوتية ا�ستعرا�ضها من خالل الأزرار
املدرجة يف الإطار.
للأزرار،
كذلك ارتباط ت�شعبي لزر موقع
ت�أثري �صوتي
اجلامعة مع موقع جامعة
�أثناء ظهور
العنوان الفرعي .القد�س املفتوحة على �شبكة
االنرتنت.
�أما زر الرجوع فهو للعودة �إىل
�إطار البدء (�إطار.)1
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#

اجلانب املرئي

4

اجلانب امل�سموع

و�صف الإطار

�صوت م�سجل
لعنوان احلقيبة
التعلمية
الإلكرتونية
ت�أثري �صوتي
لزر الدخول
�إىل ال�شا�شات
التمهيدية

الإطار هو لعر�ض معلومات
عن اجلهة امل�صممة للحقيبة
التعلمية الإلكرتونية والهدف
العام منها.
زر الدخول لل�شا�شات التمهيدية
ينقلنا �إىل �أول جزء من احلقيبة
التعلمية الإلكرتونية (�إطار)5
زر الرجوع فهو للعودة �إىل �إطار
البدء (�إطار)1

ت�أثريات
�صوتية لأزرار
العر�ض والتنقل
لل�شا�شات
التمهيدية

5

الإطار هو لعر�ض املعلومات
التمهيدية للحقيبة التعلمية
الإلكرتونية (نظرة �شاملة) ،يتم
الت�شعب منها �إىل� :إطار الفئة
امل�ستهدفة (�إطار)6
�إطار الأهداف التعليمية
(�إطار)7
�إطار م�سوغات اال�ستخدام
(�إطار)8
�إطار دليل اال�ستخدام (�إطار)9
�إطار الدخول (�إطار)10
زر الرجوع فهو للعودة �إىل �إطار
البدء (�إطار)1

الإطار لتو�ضيح ما هي الفئة
ت�أثريات �صوتية امل�ستهدفة من احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية.
للأزرار
زر الرجوع فهو للعودة �إىل �إطار
ال�شا�شات التمهيدية (�إطار)5

6
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#

اجلانب املرئي

اجلانب امل�سموع

و�صف الإطار

7

الإطار هو لعر�ض الأهداف
ال�سلوكية للحقيبة التعلمية
الإلكرتونية بح�سب �أق�سامها،
ت�أثريات �صوتية
فكل زر من �أزرار �أق�سام الوحدة
للأزرار
هو لعر�ض الأهدافه ال�سلوكية
لذلك الق�سم.
زر الرجوع فهو للعودة �إىل �إطار
ال�شا�شات التمهيدية (�إطار)5

8

الإطار هو لتو�ضيح مربرات
ت�أثريات �صوتية ا�ستخدام احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية.
للأزرار
زر الرجوع فهو للعودة �إىل �إطار
ال�شا�شات التمهيدية (�إطار)5

9

الإطار هو دليل �إر�شادي
ت�أثريات �صوتية ال�ستخدام احلقيبة التعلمية
الإلكرتونية.
للأزرار
زر الرجوع فهو للعودة �إىل �إطار
ال�شا�شات التمهيدية (�إطار)5
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#

اجلانب املرئي

اجلانب امل�سموع

و�صف الإطار

10

الإطار هو دليل �إر�شادي لإجناز
االختبار القبلي وتو�ضيح
الغر�ض منه.
ت�أثريات �صوتية
زر الرجوع فهو للعودة �إىل �إطار
للأزرار
ال�شا�شات التمهيدية (�إطار)5
زر الدخول هو ارتباط ت�شعبي
لإطار تعليمات االختبار
(�إطار)11

11

الإطار هو مبثابة تعليمات
ت�أثريات �صوتية االختبار.
زر البدء ب�أ�سئلة االختبار مرتبط
للأزرار
ت�شعبي ًا مع �أول �إطار من �إطارات
�أ�سئلة االختبار (�إطار)12

12

الإطار م�صمم لعر�ض �أ�سئلة
االختبار �س�ؤال تلو االخر من
ت�أثري �صوتية لزر
خالل زر (ال�س�ؤال التايل).
االنتقال لل�س�ؤال
ويف �شا�شة �آخر �س�ؤال يظهر زر
التايل
(عر�ض النتيجة) مرتبط ت�شعبي ًا
مع �إطار التغذية الراجعة
اخلتامية (�إطار)13

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

260

جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

#

13

اجلانب املرئي

و�صف الإطار

اجلانب امل�سموع

الإطار مبثابة تعزيز وتغذية
راجعة لأداء املتعلم يف
بناء على
االختبار ،وتوجيهه ً
�أدائه يف االختبار
ت�أثري �ضوتي
(مو�سيقى) �أثناء زر الدخول ينقل املتعلم �إىل
�شا�شة متهيد الوحدة (�إطار)14
العر�ض
زر ال�شا�شات اخلتامية ينقل
املتعلم �إىل ال�شا�شات اخلتامية
للحقيبة (�إطار)33

الإطار ي�شتمل على معلومات
متهيدية للوحدة الثانية.
زر الدخول �إىل �أق�سام الوحدة
مربتط ت�شعبي ًا ب�إطار �شا�شة
�أق�سام الوحدة (�إطار)15

14

ت�أثري �صوتي
لزر الدخول �إىل
الوحدة

15

الإطار هو مبثابة قائمة
خيارات �أق�سام الوحدة ،فكل زر
من �أزرار الأق�سام مرتبط ت�شعبي ًا
مو�سيقى �أثناء ب�إطار �إر�شادات خا�ص بذلك
الق�سم (�إطار.)16
عر�ض االطار.
ت�أثريات �صوتية �أما زر االختبار البعدي والذي
ي�ستخدمه املتعلم بعد اتقان
للأزرار
جميع االق�سام ينقل املتعلم
لإطار االختبار البعدي العام
والذي ي�شبه يف ت�صميمه
االختبار القبلي العام� ،أنظر
(�إطار)11
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#

اجلانب املرئي

اجلانب امل�سموع

و�صف الإطار

16

هذا الإطار هو لتو�ضيح خطوات
التدرج والتفاعل مع كل ق�سم.
ت�أثريات �صوتية زر الرجوع فهو للعودة �إىل �إطار
قائمة �أق�سام الوحدة (�إطار)15
للأزرار
زر عر�ض �أهداف الق�سم مرتبط
ت�شعبي ًا مع �إطار �أهداف الق�سم
(�إطار)17

17

الإطار هو لعر�ض الأهداف
ال�سلوكية للق�سم املختار.
زر الرجوع فهو للعودة �إىل �إطار
قائمة �أق�سام الوحدة (�إطار)15
زر الدخول لالختبار القبلي
للق�سم مرتبط ت�شعبي ًا مع
�إطار االختبار القبلي للق�سم
ت�أثريات �صوتية
وهو م�صمم بنف�س �آلية
للأزرار
االختبار القبلي والبعدي� ،أنظر
(�إطار ،)11وبعد �إجناز االختبار
يتم تقدمي تعزيز وتغذية راجعة
وتوجيه للمتعلم للإنتقال
�إىل الق�سم التايل �أو الدخول
�إىل البدائل التعليمية للق�سم
(�إطار)18
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#

اجلانب املرئي

اجلانب امل�سموع

و�صف الإطار

18

ميثل هذا الإطار قلب احلقيبة
التعلمية الإلكرتونية حيث
يحتوي على �أزرار اخليارات
والبدائل التعليمية للق�سم:
زر �رشح �إلكرتوين مرتبط ت�شعبي ًا
ب�إطار 19
مو�سيقى �أثناء زر فيديو تعليمي مرتبط ت�شعبي ًا
ب�إطار 24
عر�ض الإطار
ت�أثريات �صوتية زر م�صدر قرائي مرتبط ت�شعبي ًا
ب�إطار 29
لأزرار الإطار
زر لعبة تعليمية مرتبط ت�شعبي ًا
ب�إطار 32
كذلك يحتوى على زر االختبار
البعدي والذي ي�شبه يف ت�صميمه
�إطار االختبار القبلي للق�سم،
�أنظر (�إطار،)17

19

�إطار �رشح اجلل�سة التعليمية
من خالل العرو�ض املرئية
ت�أثريات �صوتية وال�صوتية.
التحكم بالعر�ض من خالل �أزرار
للأزرار
العر�ض.
�صوت (�رشح)
م�سجل م�صاحب االنتقال اىل �إطار متارين
للكتابة وال�صورة اجلل�سة (�إطار.)20
�إمكانية االنتقال �إىل االختبار
والر�سومات
التتبعي (اطار.)21
واجلداول
ال ميكن االنتقال �إىل اجلل�سة
والأ�شكال.
التالية �إال بعد اجتياز االختبار
التتبعي ب�إتقان.
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#

اجلانب املرئي

اجلانب امل�سموع

و�صف الإطار

20

�إطار لتفاعل املتعلم مع
جمموعة من التمارين املتعلقة
ت�أثريات �صوتية
باجلل�سة مدرجة بت�سل�سل
للأزرار
منطقي من ال�سهل �إىل ال�صعب
مع �إمكانية عر�ض �إجابة
التمرين من خالل زر (الإجابة).

21

�إطار االختبار التتبعي يقدم
من خاللها عدد من اال�سئلة
املتعلقة باجلل�سة التعليمية،
ت�أثريات �صوتية ويف نهايتها تعر�ض نتيجة
االختبار التتبعي ،ف�إذا كانت
للأزرار
النتيجة ت�شري �إىل �إتقان املتعلم
يظهر الإطار ،22و�إذا مل يكن
هناك �إتقان يف �إجناز االختبار
التتبعي يظهر الإطار23

22

�إطار تغذية راجعة لأداء املتعلم
يف حال مل يظهر �أدا�ؤه يف
ت�أثريات �صوتية االختبار نتيجة �إتقانية.
وزر العودة ينقل املتعلم من
للأزرار
جديد �إىل �رشح نف�س اجلل�سة
التعليمية من �أجل �إتقانها.

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

264

جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

#

23

24

25

اجلانب املرئي

و�صف الإطار
اجلانب امل�سموع
�إطار تغذية راجعة لأداء املتعلم
يف حال �أظهر �أدا�ؤه يف االختبار
نتيجة �إتقانية.
وزر االنتقال ينقل املتعلم �إىل
�رشح اجلل�سة التعليمية التالية.
وهكذا ينتقل املتعلم من جل�سة
ت�أثريات �صوتية �إىل �أخرى حتى �آخر جل�سة
تعليمية ،ف�إذا انتهى من جميعها
للأزرار
ظهرت التغذية الراجعة لآخر
اختبار تتبعي ت�شري �إىل �إتقان
املتعلم لهذا الق�سم ،و�أن ب�إمكانه
العودة �إىل �شا�شة البدائل
التعليمية لإجناز االختبار
البعدي لذلك الق�سم
�إطار �رشح من خالل فيديو
م�صور ملحا�رضة.
التحكم بالعر�ض من خالل زر
ت�أثريات �صوتية و�رشيط التحكم بالعر�ض.
االنتقال اىل �إطار متارين
للأزرار
�صوت الت�سجيل اجلل�سة (�إطار.)25
�إمكانية االنتقال �إىل االختبار
امل�صاحب
التتبعي (اطار.)26
للفيديو
ال ميكن االنتقال �إىل اجلل�سة
التالية �إال بعد اجتياز االختبار
التتبعي ب�إتقان.

�إطار لتفاعل املتعلم مع
جمموعة من التمارين املتعلقة
ت�أثريات �صوتية
باجلل�سة مدرجة بت�سل�سل
للأزرار
منطقي من ال�سهل �إىل ال�صعب
مع �إمكانية عر�ض �إجابة
التمرين من خالل زر (الإجابة).

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

265

تطوير احلقائب التعليمية التعلمية
من التقليدية إىل اإللكرتونية

#

اجلانب املرئي

اجلانب امل�سموع

و�صف الإطار

26

�إطار االختبار التتبعي يقدم
من خاللها عدد من الأ�سئلة
املتعلقة باجلل�سة التعليمية،
ت�أثريات �صوتية ويف نهايتها تعر�ض نتيجة
االختبار التتبعي ،ف�إذا كانت
للأزرار
النتيجة ت�شري �إىل �إتقان املتعلم
يظهر الإطار ،27و�إذا مل يكن
هناك �إتقان يف �إجناز االختبار
التتبعي يظهر الإطار28

27

�إطار تغذية راجعة لأداء املتعلم
يف حال مل يظهر �أدا�ؤه يف
ت�أثريات �صوتية االختبار نتيجة �إتقانية.
وزر العودة ينقل املتعلم من
للأزرار
جديد �إىل �رشح نف�س اجلل�سة
التعليمية من �أجل �إتقانها.

28

�إطار تغذية راجعة لأداء املتعلم
يف حال �أظهر �أدا�ؤه يف االختبار
نتيجة �إتقانية.
وزر االنتقال ينقل املتعلم من
�إىل �رشح اجلل�سة التعليمية
التالية.
وهكذا ينتقل املتعلم من جل�سة
ت�أثريات �صوتية
�إىل �أخرى حتى �آخر جل�سة
للأزرار
تعليمية ،ف�إذا انتهى من جميعها
ظهرت التغذية الراجعة لآخر
اختبار تتبعي ت�شري �إىل �إتقان
املتعلم لهذا الق�سم ،و�إن ب�إمكانه
العودة �إىل �شا�شة البدائل
التعليمية لإجناز االختبار
البعدي لذلك الق�سم
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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#

اجلانب املرئي

اجلانب امل�سموع

و�صف الإطار

29

�إطار خا�ص بالبديل التعليمي
(م�صدر قرائي) يعر�ض فيه
ت�أثريات �صوتية تعليمات اال�ستخدام ،وزر بدء
العر�ض للبدء بعر�ض الن�صو�ص،
للأزرار
وعند النقر عليه �سينتقل املتعلم
�إىل الإطار30

30

�إطار تعر�ض من خالله الن�صو�ص
املتعلقة باجلل�سة التعليمية،
وعند املرور بتدريب يظهر زر
(�إجابة التدريب) لعر�ض �إجابة
ت�أثريات �صوتية
ذلك التدريب ،وعند انتهاء
للأزرار
الن�صو�ص املتعلقة باجلل�سة
التعليمية يظهر االطار31
اخلا�ص باالختبار التتبعي
للجل�سة.

31

�إطار خا�ص باالختبار التتبعي،
بناء على �إجابة املتعلم
والذي ً
يظهر زر التوجيه ،ف�إذا كانت
�إجابة املتعلم خاطئة ظهر زر
يعود باملتعلم �إىل نف�س الن�ص
ال�سابق للتمكن منه� ،أما �إذا كانت
�إجابة املتعلم �صحيحة ظهر زر
لالنتقال �إىل ال�س�ؤال التايل ،و�إذا
ت�أثريات �صوتية
�أجنز املتعلم االختبار التتبعي
للأزرار
ب�إتقان ظهر زر االنتقال �إىل
اجلزء التايل من الن�ص.
وهكذا ينتقل املتعلم من جزء �إىل
�آخر حتى �آخر جزء مقروء ،ف�إذا
�أجنز املتعلم جميع االختبارات
التتبعية ب�إتقان مت توجيهه �إىل
�شا�شة البدائل لإجناز االختبار
البعدي لذلك الق�سم.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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#

اجلانب امل�سموع

و�صف الإطار

اجلانب املرئي

32

ت�أثري �صوتي
حب
م�صا
للبدء باللعبة
التعليمية.
ت�أثري �صوتي
الإجابة
عند
ال�صحيحة.
ت�أثري �صوتي عند
الإجابة اخلاطئة

�إطار خا�ص باللعبة التعليمية
والتي على �صورة لعبة من
�سريبح املليون ،عند االجابة
ال�صحيحة لل�س�ؤال املعرو�ض
ينتقل املتعلم ل�س�ؤال جديد� ،أما
�إن كانت �إجابته خاطئة تظهر
له بطاقة حتتوي خيارين :لعبة
جديد وان�سحاب ،بحيث خيار
ان�سحاب يعود باملتعلم ل�شا�شة
البدائل التعليمية للق�سم.
واذا ا�ستطاع املتعلم اجتياز
جميع �أ�سئلة اللعبة التعليمية
ظهر �إطار يقدم من خالله تعزيزاً
للمتعلم ،ويعمله ب�أنه قد حقق
�أهداف الق�سم من خالل هذه
اللعبة ب�إتقان ،وعليه �أن يعود
�إىل �شا�شة البدائل التعليمية
الجتياز االختبار البعدي للق�سم.

33

�إطار ميثل ال�شا�شات اخلتامية
للحقيبة التعلمية الإلكرتونية.
عند النقر على زر خال�صة الوحدة
يتم االنتقال �إىل �إطار.34
ت�أثري �صوتي وعند النقر على زر امل�صطلحات
�أثناء الدخول والقوانني يتم االنتقال �إىل
للإطار.
�إطار.35
ت�أثريات �صوتية وعند النقر على زر امل�صادر
واملراجع يتم االنتقال �إىل
للأزرار
�إطار.38
وعند النقر على زر الأن�شطة
الإثرائية يتم االنتقال �إىل
�إطار.39
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#

اجلانب املرئي

اجلانب امل�سموع

و�صف الإطار

34

ت�أثري �صوتي
الإطار هو لعر�ض خال�صة
�أثناء الدخول
الوحدة.
للإطار.
زر الرجوع للعودة �إىل �إطار
ت�أثريات �صوتية
ال�شا�شات اخلتامية (�إطار)33
للأزرار

35

يعر�ض من خالل هذا االطار
ت�أثري �صوتي
خيارين هما :زر امل�صطلحات
�أثناء الدخول
وينقلنا �إىل �إطار ،36وزر
للإطار.
القوانني ينقلنا �إىل �إطار.37
ت�أثريات �صوتية
زر الرجوع للعودة �إىل �إطار
للأزرار
ال�شا�شات اخلتامية (�إطار)33

36

يعر�ض يف هذا االطار قائمة
امل�صطلحات التي وردت يف
ت�أثري �صوتي
الوحدة ،وعند و�ضع امل�ؤ�رش فوق
�أثناء الدخول
امل�صطلح املطلوب يظهر تعريف
للإطار.
وتو�ضيح ذلك امل�صطلح يف
ت�أثريات �صوتية
املنطقة املحددة �أ�سفل القائمة.
للأزرار
زر الرجوع للعودة �إىل �إطار
ال�شا�شات اخلتامية (�إطار)33
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#

اجلانب املرئي

اجلانب امل�سموع
�صوتي
الدخول

و�صف الإطار
يعر�ض يف هذا االطار قائمة
القوانني التي وردت يف الوحدة،
وعند و�ضع امل�ؤ�رش فوق القانون
املطلوب يظهر ن�ص ذلك القانون
يف املنطقة املحددة �أ�سفل
القائمة.
زر الرجوع للعودة �إىل �إطار
ال�شا�شات اخلتامية (�إطار)33

37

ت�أثري
�أثناء
للإطار.
ت�أثريات �صوتية
للأزرار

38

يعر�ض يف هذا الإطار قائمة
ت�أثري �صوتي
املراجع التي ا�ستقت منها
�أثناء الدخول
الوحدة التعليمية املعلومات
للإطار.
والأن�شطة التعليمية.
ت�أثريات �صوتية
زر الرجوع للعودة �إىل �إطار
للأزرار
ال�شا�شات اخلتامية (�إطار)33

39

يعر�ض يف هذا الإطار قائمة
الأن�شطة الإثرائية ذات العالقة
مبو�ضوع الوحدة التعليمية،
وعند و�ضع امل�ؤ�رش فوق �أي
خيار من تلك الأن�شطة يظهر
يف �أ�سفل الإطار توثيق املرجع
لذلك اخليار (الن�شاط الإثرائي)،
وعند النقر على ذلك اخليار يتم
ت�أثري �صوتي
االنتقال �إىل الإطار اخلا�ص به
�أثناء الدخول
(�أطار.)40
للإطار.
كذلك عند النقر على زر االنتقال
ت�أثريات �صوتية
�إىل الأن�شطة االثرائية املزودة من
للأزرار
�شبكة االنرتنت يتم االنتقال �إىل
�إطار  ،41والذي تظهر فيه قائمة
من الأزرار (خيارات) مرتبطة
ارتباط ًا ت�شعبي ًا مع مواقع
ذات عالقة مبو�ضوع الوحدة
التعليمية يف �شبكة االنرتنت.
زر الرجوع للعودة �إىل �إطار
ال�شا�شات اخلتامية (�إطار)33
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#

اجلانب املرئي

اجلانب امل�سموع

و�صف الإطار

40

يعر�ض يف هذا الإطار الن�شاط
الإثرائي الذي مت اختياره من
ت�أثري �صوتي
قائمة الأن�شطة الإثرائية.
�أثناء الدخول
زر العودة �إىل قائمة الأن�شطة
للإطار.
الإثرائية ينقلنا �إىل �إطار الأن�شطة
ت�أثريات �صوتية
الإثرائية (�إطار)39
للأزرار
زر الرجوع للعودة �إىل �إطار
ال�شا�شات اخلتامية (�إطار)33

41

يعر�ض يف هذا الإطار قائمة
الأن�شطة الإثرائية املرتبطة
ارتباط ًا ت�شعبي ًا مع مواقع يف
ت�أثري �صوتي �شبكة االنرتنت ،وعند النقر على
�أثناء الدخول �أي (خيار) زر من تلك الأزرار يتم
فتح املوقع اخلا�ص بذلك الزر.
للإطار.
ت�أثريات �صوتية زر العودة �إىل قائمة الأن�شطة
الإثرائية ينقلنا �إىل �إطار الأن�شطة
للأزرار.
الإثرائية (�إطار.)39
زر الرجوع للعودة �إىل �إطار
ال�شا�شات اخلتامية (�إطار.)33
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ملحق (: )7
قائمة السادة المحكمين للحقيبة التعلمية اإللكترونية المصممة

�أ.د� .أحمد كامل احل�رصي

�أ�ستاذ ورئي�س ق�سم تكنولوجيا التعليم  /كلية الرتبية  -جامعة اال�سكندرية.

�أ.د� .سعاد �أحمد �شاهني

ا�ستاذ تكنولوجيا التعليم  /كلية الرتبية  -جامعة طنطا.

�أ.د� .أفنان نظري دروزة

�أ�ستاذة تكنولوجيا الرتبية  /كلية الرتبية  -جامعة النجاح الوطنية ،وعميدة البحث العلمي
والدرا�سات العليا يف اجلامعة �سابقاً ،ومديرة دائرة التخطيط والتطوير يف اجلامعة �سابقاً.

�أ.م.د .ماجد حمايل

م�ساعد رئي�س جامعة القد�س املفتوحة ل�ش�ؤون التعلم الإلكرتوين ،ومدير مركز التعليم
املفتوح يف اجلامعة.

�أ.م.د .رائد القا�ضي

م�ساعد رئي�س جامعة النجاح الوطنية ل�ش�ؤون تكنولوجيا املعلومات ،ومقرر جلنة التعليم
الإلكرتوين يف اجلامعة.
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ملحق (: )8
صورة «شاشات» الحقيبة التعلمية اإللكترونية

�شا�شة ( : )1البدء

تعقيب :يظهر يف هذه الشاشة ثالثة أزرار (ارتباطات تشعبية) يه:
•حول احلقيبة :لالنتقال إىل شاشة ( )2لتصفح معلومات حول احلقيبة التعلمية اإللكرتونية.
•حول اجلامعة :لالنتقال إىل شاشة ( )8لتصفح معلومات حول جامعة القدس املفتوحة.
•ختطي املقدمة :لالنتقال إىل شاشة ( )9شاشة معلومات اجلهة املصممة للحقيبة التعلمية اإللكرتونية.
�شا�شة ( : )2حول ت�صميم احلقيبة التعلمية الإلكرتونية

تعقيب :حتتوي هذه الشاشة عىل أربعة أزرار تسخدم لتصفح املعلومات املتعلقة ابحلقيبة التعلمية اإللكرتونية من
حيث :مفهوهما  -أنظر شاشة ( ،)3وعنارصها  -أنظر شاشة ( ،)4وتصمميها – أنظر شاشة ( ،)6ومعايريها – أنظر
شاشة ( .)7أما الزر اخلامس فهو (إغالق) إلغالق احلقيبة التعلمية اإللكرتونية .والزر السادس هو زر (رجوع) للعودة
إىل شاشة البدء (.)1
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية
من التقليدية إىل اإللكرتونية

�شا�شة ( : )3مفهوم احلقيبة التعلمية الإلكرتونية

تعقيب :يمت ا�ستعراض النص يف هذه الشاشة من خالل أزرار المترير العمودي (لألعىل/لألسفل)
�شا�شة ( : )4عنا�رص احلقيبة التعلمية الإلكرتونية

تعقيب :يمت ا�ستعراض النص يف هذه الشاشة من خالل أزرار المترير العمودي (لألعىل/لألسفل).
كذكل يوجد يف أسفل الشاشة النص (ضع املؤرش هنا ملشاهدة خمطط سري احلقيبة التعلمية اإللكرتونية) حبيث
عند وضع املؤرش فوق هذا النص يظهر خمطط سري التعمل يف احلقيبة التعلمية اإللكرتونية –أنظر شاشة ( ،)5وعند
حتريك املؤرش خارج هذا النص خيتفي ذكل اخملطط.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

�شا�شة ( : )5عر�ض خمطط �سري التعلم يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية

�شا�شة (� : )6إجراءات ت�صميم احلقيبة التعلمية الإلكرتونية

تعقيب :يمت ا�ستعراض النص يف هذه الشاشة من خالل أزرار المترير العمودي (لألعىل/لألسفل).
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية
من التقليدية إىل اإللكرتونية

�شا�شة ( : )7معايري ت�صميم احلقيبة التعلمية الإلكرتونية

تعقيب :يمت ا�ستعراض النص يف هذه الشاشة من خالل أزرار التنقل (السابق/التايل) ،كذكل يظهر يف أسفل
الشاشة رمق الصفحة املعروضة والعدد اللكي للصفحات يف هذه الشاشة.
�شا�شة ( : )8حول جامعة القد�س املفتوحة

تعقيب :حتتوي هذه الشاشة عىل مجموعة أزرار تسخدم لتصفح املعلومات املتعلقة جبامعة القدس املفتوحة اجملمتع
ادلرايس املطبق فيه ادلراسة التجريبية  ،كذكل زر (إغالق) إلغالق احلقيبة التعلمية اإللكرتونية .وزر (رجوع) للعودة
إىل شاشة البدء (.)1
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

�شا�شة ( : )9معلومات اجلهة امل�صممة للحقيبة التعلمية الإلكرتونية

�شا�شة ( : )10ال�شا�شات التمهيدية

تعقيب :حتتوي هذه الشاشة عىل عنوان احلقيبة التعلمية اإللكرتونية ،والغرض العام مهنا ،إضافة إىل مجموعة
أزرار (ارتباطات تشعبية) للشاشات المتهيدية اليت توحض النظرة الشامةل للحقيبة التعلمية اإللكرتونية ،ويه :زر الفئة
امل�سهتدفة – أنظر شاشة ( ،)11زر األهداف التعلميية – أنظر شاشة ( ،)12زر مربرات الا�ستخدام – أنظر شاشة
( ،)15زر دليل الا�ستخدام – أنظر شاشة ( ،)16زر ادلخول إىل احلقيبة التعلمية اإللكرتونية – أنظر شاشة (.)17
ويف داخل الشاشة وأمام قامئة األزرار توجد منطقة للمساعدة واألرشاد توحض أمهية هذه األزرار ووظيفهتا ورضورة
ا�ستخداهما ،كذكل عند وضع املؤرش فوق أي زر من تكل األزرار يظهر يف منطقة املساعدة واإلرشاد توضيح لوظيفة
ذكل الزر.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية
من التقليدية إىل اإللكرتونية

�شا�شة ( : )11الفئة امل�ستهدفة واملتطلبات ال�سابقة

تعقيب :زر (إغالق) إلغالق احلقيبة التعلمية اإللكرتونية .وزر (إىل قامئة الشاشات المتهيدية) للعودة إىل شاشة
( )10الشاشات المتهيدية.
�شا�شة ( : )12الأهداف العامة

تعقيب :يعرض يف هذه الشاشة األهداف العامة للموضوع اذلي �ستعاجله احلقيبة التعلمية اإللكرتونية ،ويف
أسفل الشاشة يوجد زر (األهداف السلوكية) واذلي ابلنقر عليه يمت الانتقال إىل شاشة ( )13األهداف السلوكية.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

�شا�شة ( : )13الأهداف ال�سلوكية

تعقيب :حتتوي هذه الشاشة عىل مجموعة أزرار تسخدم لتصفح األهداف السلوكية للوحدة التعلميية ،حبيث
لك زر خاص بقسم من أقسام تكل الوحدة ،كذكل وأمام أزرار أقسام الوحدة توجد منطقة املساعدة والتوجيه لتقدمي
التوضيحات للمتعمل ،وعند النقر عىل أي زر من أزرار أقسام الوحدة يظهر عنوان ذكل القسم وقامئة األهداف السلوكية
ذلكل القسم مزودة بأزرار المترير العمودي (لألعىل/لألسفل) – أنظر شاشة ( ،)14كذكل زر (إغالق) إلغالق احلقيبة
التعلمية اإللكرتونية .وزر (رجوع) للعودة إىل شاشة ( )10الشاشات المتهيدية.
�شا�شة ()14

تعقيب :يتبني من خالل هذه الشاشة (مكثال) عنوان القسم اخملتار ابلنقر عىل زره ،وقامئة األهداف السلوكية
ذلكل القسم مزودة بأزرار المترير العمودي (لألعىل/لألسفل)
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية
من التقليدية إىل اإللكرتونية

�شا�شة ( : )15م�سوغات (مربرات) ا�ستخدام احلقيبة التعلمية الإلكرتونية

تعقيب :يمت ا�ستعراض النص يف هذه الشاشة من خالل أزرار التنقل (السابق/التايل) ،كذكل يظهر يف أسفل
الشاشة رمق الصفحة املعروضة والعدد اللكي للصفحات يف هذه الشاشة.
�شا�شة ( : )16دليل اال�ستخدام

تعقيب :يمت ا�ستعراض النص يف هذه الشاشة من خالل أزرار التنقل (السابق/التايل) ،كذكل يظهر يف أسفل
الشاشة رمق الصفحة املعروضة والعدد اللكي للصفحات يف هذه الشاشة.
كذكل وكإحدى صفحات هذه الشاشة يمت عرض خمطط سري التعمل يف احلقيبة التعلمية اإللكرتونية
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

280

جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

�شا�شة ( : )17الدخول (ال�رشوع باال�ستخدام)

تعقيب :هذه الشاشة يه عبارة عن توجيه وتوضيح للمتعمل عن الاختبار القبيل العام ملوضوع احلقيبة التعلمية
اإللكرتونية والغرض منه وآلية التفاعل معه والا�ستفادة من فقراته والتغذية الراجعة املبارشة لها والتغذية الراجعة اخلتامية
لالختبار .ويف أسفل الشاشة يوجد زر ادلخول اذلي عند النقر عليه يمت نقل املتعمل إىل شاشة تعلاميت الاختبار – أنظر
شاشة (.)18
�شا�شة ( : )18تعليمات االختبار القبلي

تعقيب :تظهر يف هذه الشاشة تعلاميت الاختبار ،ففي أعىل الشاشة يظهر عنوان الاختبار وعدد أ�سئلته،
ً
تشعبيا (إذا رغبت جتاوز الاختبار وادلخول مبارشة إىل الوحدة أنقر هنا) وذكل
وأسفل عدد األ�سئةل يوجد نص مرتبط
إلاتحة اجملال للمتعمل اجتياز الاختبار القبيل العام وادلخول مبارشة إىل الوحدة الثانية؛ وذكل إذا اكن املتعمل قد قام سابقاً
ابالختبار القبيل العام وأغلق احلقيبة التعلميية اإللكرتوين وعاد فامي بعد ملتابعة تعلمه ،فعند النقر عىل هذ النص التشعيب
يمت الانتقال إىل شاشة ( )27صفحات المتهيد للوحدة التعلميية
ويف أسفل الشاشة مفتاح (األ�سئةل) للبدء ابالختبار وعرض فقراته (أ�سئلته) – أنظر شاشة (.)19
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية
من التقليدية إىل اإللكرتونية

�شا�شة ( : )19فقرات االختبار

تعقيب :يظهر يف هذه الشاشة إحدى فقرات (أ�سئةل) الاختبار :يف أعىل ميني الشاشة يظهر رمق الفقرة ،ويف
وسط الشاشة يظهر نص الفقرة ،وأسفل مهنا تظهر بدائل اإلجابة ،وأسفل مهنا تظهر أزرار اختيار الاجابة الصحيحة،
وابلنقر عىل أحد تكل األزرار يظهر ماكن أزرار اإلجابة تغذية راجعة تفيد املتعمل إذا ما اكنت إجابته حصيحة – أنظر
شاشة ( ،)20أو إجابته خاطئة – أنظر شاشة ( )21مع حتديد املوضوع املتعلق هبذه الفقرة (القسم واجلزء).
كذكل يظهر مربع بلون أخرض بتأثري حريك عليه فوق اإلجابة الصحيحة للفقرة.
ويف هناية الاختبار تظهر شاشة التغذية الراجعة اخلتامية لإلختبار – أنظر الشاشات من  22إىل  ،26واليت
تبني للمتعمل عدد األ�سئةل الصحيحة اليت أجاب عهنا ،وم�ستوى أدائه يف اإلختبار ،وتوهجه بنا ًء عىل ذكل امل�ستوى إما
إىل شاشة ( )62الشاشات اخلتامية إذا ما أظهرت نتيجته م�ستو ًا إتقا ًنيا ،أو إىل الشاشات المتهيدية للوحدة التعلميية إذا
أظهرت نتيجته حاجته للحقيبة التعلمية اإللكرتونية – أنظر شاشة ()27
�شا�شة (� : )20شا�شة تغذية راجعة مبا�رشة لإجابة �صحيحة

تعقيب :يف أعىل ميني الشاشة يظهر بعد إجابة لك فقرة زر (السؤال التايل) لالنتقال إىل الفقرة التالية من
الاختبار.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

�شا�شة (� : )21شا�شة تغذية راجعة مبا�رشة لإجابة خاطئة

�شا�شة (� : )22شا�شة تغذية راجعة ختامية لأداء املتعلم يف االختبار توجيهه بنا ًء على نتيجته

�شا�شة (� : )23شا�شة تغذية راجعة ختامية لأداء املتعلم يف االختبار توجيهه بنا ًء على نتيجته

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية
من التقليدية إىل اإللكرتونية

�شا�شة (� : )24شا�شة تغذية راجعة ختامية لأداء املتعلم يف االختبار وتوجيهه بنا ًء على نتيجته

�شا�شة (� : )25شا�شة تغذية راجعة ختامية لأداء املتعلم يف االختبار وتوجيهه بنا ًء على نتيجته

�شا�شة (� : )26شا�شة تغذية راجعة ختامية لأداء املتعلم يف االختبار وتوجيهه بنا ًء على نتيجته

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

�شا�شة (� : )27صفحات التمهيد للوحدة التعليمية

تعقيب :ا�ستعراض النص يف هذه الشاشة من خالل أزرار التنقل (السابق/التايل) ،كذكل يظهر يف أسفل
الشاشة رمق الصفحة املعروضة والعدد اللكي للصفحات يف هذه الشاشة.
أما الزر املدرج يف أسفل الشاشة فهو لدلخول إىل شاشة قامئة أقسام الوحدة – أنظر شاشة ()28
�شا�شة (� : )28شا�شة �أق�سام الوحدة

تعقيب :حتتوي هذه الشاشة يف مييهنا عىل مجموعة أزرار خاصة بأقسام الوحدة ،فلك زر مرتبط بقسم ،ولك
قسم منظم كحقيبة تعلميية داخلية ،وأسفل أزرار األقسام يوجد زر (الاختبار البعدي للوحدة) واذلي يمت ا�ستخدامه
بعد حتقيق املتعمل لألهداف التعلميية يف مجيع األقسام ،كذكل يوجد أمام قامئة أزرار األقسام منطقة للمساعدة والتوجيه
لتوحض للمتعمل آلية التفاعل مع شاشات األقسام اخملتلفة.
وعند وضع املؤرش فوق زر أحد األقسام يظهر يف تكل املنطقة عنوان ذكل القسم وأجزاؤه – أنظر شاشة (.)29
وعند الضغط عىل أحد أزرار األقسام يدخل املتعمل إىل ذكل القسم لتعرض أمامه شاشة توجيه آللية التفاعل
مع القسم – أنظر شاشة (.)30
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية
من التقليدية إىل اإللكرتونية

�شا�شة ()29

تعقيب :عند وضع املؤرش فوق زر القسم األول (مكثال) يظهر أمام قامئة األزرار عنوان القسم وأجزاؤه.
�شا�شة ()30

تعقيب :عند الضغط عىل زر أي قسم من شاشة أقسام الوحدة (القسم الاول مكثال) تظهر هذه
الشاشة واليت عبارة عن توجيه للمتعمل ،ويف أسفلها زر (أهداف القسم) لالنتقال إىل شاشة أهداف القسم –
أنظر شاشة ()31
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

�شا�شة (� : )31أهداف الق�سم

تعقيب :يف هذه الشاشة تعرض أهداف القسم اذلي مت اختياره ،ويف أسفل الشاشة يوجد زر (ادلخول) اذلي
ابلنقر عليه سيمت نقل املتعمل إىل الاختبار القبيل ذلكل القسم – أنظر شاشة (.)32
�شا�شة ( : )32تعليمات االختبار القبلي للق�سم

تعقيب :تظهر يف هذه الشاشة تعلاميت الاختبار ،ويف أعىل الشاشة يظهر عنوان القسم وعدد أ�سئلته ،ويف
أسفل الشاشة مفتاح (األ�سئةل) للبدء ابالختبار وعرض فقراته (أ�سئلته) ،وآلية هذا الاختبار يه نفس آلية الاختبار
القبيل العامة اذلي مت عرضه ً
سابقا كام يف شاشات  ،26-19ولكن يف شاشات التغذية الراجعة اخلتامية لالختبار تكون
معلية التفريع إما إىل شاشة أقسام الوحدة أو إىل البدائل التعلميية للقسم – أنظر شاشة .34،33
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية
من التقليدية إىل اإللكرتونية

�شا�شة ()33

تعقيب :تغذية راجعة تعمل املتعمل بنتيجته الاتقانية لالختبار وتوهجه إىل أقسام الوحدة من خالل النقر عىل زر
(أقسام الوحدة) املدرج يف أعىل ميني الشاشة لالنتقال إىل القسم التايل.
زر (أقسام الوحدة) مرتبط مع شاشة ( )28أقسام الوحدة
�شا�شة ()34

تعقيب :تغذية راجعة تعمل املتعمل بنتيجته غري اتقانية لالختبار وحاجته لتعمل هذا القسم ،وتوهجه إىل البدائل
التعلميية للقسم من خالل النقر عىل زر (بدائل القسم) املدرج يف أعىل ميني الشاشة.
زر (بدائل القسم) مرتبط مع شاشة ( )35البدائل التعلميية للقسم
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

�شا�شة ( : )35البدائل التعليمية للق�سم

تعقيب :تعترب هذه الشاشة يه قلب احلقيبة التعلمية اإللكرتونية ،حيث حتتوي عىل أزرار ارتباطات تشعبية
للبدائل التعلميية للقسم ،ويظهر يف هذه الشاشة عنوان القسم وأسفل منه أزرار البدائل التعلميية ويه :زر (رشح
إلكرتوين) عند النقر عليه يمت الانتقال إىل شاشة ( ،)37زر (فيديو تعلميي) عند النقر عليه يمت الانتقال إىل شاشة
( ،)48زر (مصدر قرايئ) عند النقر عليه يمت الانتقال إىل شاشة ( ،)49زر (لعبة تعلميية) عند النقر عليه يمت الانتقال
إىل شاشة ( .)57واملنطقة أسفل أزرار البدائل التعلميية يه للتوضيح واإلرشاد ،وعند وضع املؤرش فوق أي زر من
أزرار البدائل التعلميية تظهر يف هذه املنطقة توضيح ذلكل البديل التعلميي – أنظر شاشة (.)36
ويف أسفل هذه الشاشة يوجد زر (الاختبار البعدي) للقسم واذلي يطلب من املتعمل اجتيازه بعد أن يكون قد
تفاعل مع البدائل التعلميية اليت يرغب وحقق أهداف القسم بإتقان ،وعند النقر عىل هذا الزر ينتقل املتعمل إىل شاشات
الاختبار البعدي ،ويه مصممه بنفس طريقة الاختبار القبيل .
أما زر (إىل قامئة أقسام الوحدة) فهو مرتبط مع شاشة ( )28أقسام الوحدة.
�شا�شة ( : )36بطاقات امل�ساعدة والتوجيه يف �شا�شة البدائل التعليمية

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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289

تطوير احلقائب التعليمية التعلمية
من التقليدية إىل اإللكرتونية

�شا�شة ( : )37تو�ضيح �آلية التفاعل مع البديل التعليمي الأول (ال�رشح الإلكرتوين)

تعقيب :يف هذه الشاشة يظهر يف أعالها عنوان البديل التعلميي والقسم ورمق اجللسة احلالية وعدد اجللسات
اللكية ،كام يظهر نص إرشادي يوحض للمتعمل آلية التفاعل مع هذا البديل التعلميي.
أما زر (بدء الرشح) فعند النقر عليه ستبدأ معلية الرشح اإللكرتوين – أنظر شاشة ()38
أما زر (إىل بدائل وخيارات القسم) فيعود ابملتعمل إىل شاشة ( )35البدائل التعلميية للقسم.
�شا�شة ( : )38ال�رشح الإلكرتوين /البديل التعليمي الأول

تعقيب :تعقيب :تمت معلية الرشح من خالل الصوت املصاحب للكتاابت والصور والرسومات واألشاكل ،ويظهر
عىل ميني الشاشة مفاتيح التحمك ويه :زر (إعادة اجللسة) إلعادة الرشح من بداية اجللسة ،زر (توقف) إليقاف معلية
الرشح وليتغري هذا الزر إىل زر (متابعة) ملتابعة معلية الرشح ،زر (إرجاع) للرجوع وإعادة لقطة الرشح ،زر (تقدمي)
لتقدمي معلية الرشح ،زر (متارين اجللسة) لالنتقال إىل شاشة متارين اجللسة – أنظر شاشة ( ،)39زر (اختبار تتعيب)
لإلجابة عن أ�سئةل الاختبار التتبعي – أنظر شاشة ( ،)42زر (اجللسة التالية) إذا رغب املتعمل الانتقال إىل اجللسة
التالية ولكن بعد اجتيازه الاختبار التتبعي بإتقان.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

�شا�شة ( : )39متارين اجلل�سة

تعقيب :عند ادلخول إىل شاشة الامترين يظهر نص مساعدة وتوضيح آللية التفاعل مع شاشة متارين اجللسة،
ويظهر عىل ميني الشاشة أزرار الامترين متدرجة بطريقة منطقية ،وعند النقر عىل أحد أزرار الامترين يظهر المترين عىل
ال�سبورة مع وجود زر (اإلجابة) إلاتحة اجملال للمتعمل اإلطالع عىل إجابة التدريب – أنظر شاشة ( ،)40وعند النقر
عىل زر (اإلجابة) تظهر إجابة المترين – أنظر شاشة ()41
�شا�شة ( : )40ن�ص التمرين

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية
من التقليدية إىل اإللكرتونية

�شا�شة (� : )41إجابة التمرين

�شا�شة ( : )42االختبار التتبعي للجل�سة التعليمية

تعقيب :يظهر عىل ال�سبورة رمق السؤال ونصه وبدائل اإلجابة وأزرار اختيار اإلجابة ،وبعد النقر عىل زر اإلجابة
تظهر اإلجابة الصحيحة للمتعمل ،كام يظهر زر (السؤال التايل) لالنتقال إىل السؤال التايل – أنظر شاشة (.)43
وبعد انهتاء املتعمل من اإلجابة عن فقرات الاختبار التتبعي تظهر هل النتيجة مع تغذية راجعة توهجه بنا ًء عىل أدائه
إما إىل إعادة اجللسة إذا أظهرت نتيجته عدم اتقانه ألهداف اجللسة التعلميية – أنظر شاشة ( ،)44أو الانتقال إىل
اجللسة التالية إذا أظهرت نتيجته إتقانه ألهداف اجللسة التعلميية – أنظر شاشة (.)45
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

�شا�شة ( : )43نتيجة الإجابة عن ال�س�ؤال واالنتقال �إىل ال�س�ؤال التايل

�شا�شة ( : )44تغذية راجعة لالختبار التتبعي وتوجيه (يف حال عدم الإتقان)

تعقيب :توجيه املتعمل إىل العودة إىل اجللسة التعلميية ألنه مل حيقق م�ستوى إتقاين يف الاختبار التتبعي ،وذكل
من خالل النقر عىل الزر املدرج يف الشاشة (عودة إىل اجللسة).
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية
من التقليدية إىل اإللكرتونية

�شا�شة ( : )45تغذية راجعة لالختبار التتبعي وتوجيه (يف حال الإتقان)

تعقيب :توجيه املتعمل إىل اجللسة التعلميية التالية ألنه قد حقق م�ستوى إتقاين يف الاختبار التتبعي للجلسة
التعلميية احلالية ،وذكل من خالل النقر عىل الزر املدرج يف الشاشة (إىل اجللسة التالية) .وعند النقر عىل هذا الزر
�سينتقل املتعمل إىل اجللسة التالية – أنظر شاشة (.)46
�شا�شة ( : )46اجلل�سة التالية بعد حتقيق �أهداف اجلل�سة ال�سابقة ب�إتقان

تعقيب :هكذا يمت انتقال املتعمل من جلسة تعلميية إىل أخرى جمتاز ًا الاختبارات التتبعية للجلسات بإتقان حىت
آخر اختبار تتبعي آلخر جلسة تعلميية ،فإذا ما اجتازه بإتقان مت توجهيه إىل شاشة البدائل التعلميية للقسم إلجناز
الاختبار البعدي ذلكل القسم – أنظر شاشة (.)47
كام ي�ستطيع املتعمل خالل تفاعهل يف هذا البديل التعلميي – إذا رغب – العودة إىل شاشة البدائل التعلميية للقسم
واختيار بديل تعلميي آخر.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

�شا�شة ( : )47توجيه بعد �إتقان الأهداف التعليمية للق�سم

تعقيب :توجيه املتعمل بعد إتقانه األهداف التعلميية للقسم من خالل البديل التعلميي (الرشح اإللكرتوين) إىل
العودة إىل شاشة البدائل التعلميية (شاشة  )35الجتياز الاختبار البعدي.
�شا�شة ( : )48الفيديو التعليمي  /البديل التعليمي الثاين

تعقيب :هذا البديل التعلميي هو عبارة عن حمارضة مصورة (فيديو) ،وشا�شته حتتوي عىل:
عنوان البديل التعلميي والقسم ورمق اجللسة ومجموعة جلسات القسم يف أعىل الشاشة.
زر العودة إىل شاشة البدائل التعلميية يف أعىل ميني الشاشة.
قامئة األزرار عىل ميني الشاشة ،ووظائفها يه بنفس اآللية اليت عرضت مع البديل التعلميي السابق (الرشح
اإللكرتوين) – أنظر الشاشات .47-39
ويف وسط الشاشة توجد شاشة عرض احملارضة (الفيديو) ،ومن أجل التحمك بعملية العرض يوجد أسفل شاشة
عرض الفيديو رشيط التحمك من أجل التوقف واملتابعة أو التقدمي واإلرجاع.
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية
من التقليدية إىل اإللكرتونية

�شا�شة ( : )49تو�ضيح �آلية التفاعل مع البديل التعليمي الثالث (امل�صدر القرائي)

تعقيب :يف هذه الشاشة المتهيدية يظهر عىل يسارها نص توضيحي آللية التفاعل مع هذا البديل التعلميي ،أما زر
(إىل بدائل وخيارات القسم) املدرج يف أعىل ميني الشاشة فهو للعودة إىل شاشة البدائل التعلميية للقسم (شاشة .)35
كام يوجد زر (بدء العرض) للبدء يف التصفح والقراءة ،وعند النقر عليه يمت الانتقال إىل شاشة (.)50
�شا�شة ( : )50امل�صدر القرائي  /البديل التعليمي الثالث

تعقيب :عىل يسار الشاشة توجد صفحة النص للقراءة.
وعىل ميني الشاشة يوجد زر (الصفحة التالية) لالنتقال إىل الصفحة التالية من النص ،وزر (الصفحة السابقة)
للرجوع إىل الصفحة السابقة من النص املقروء.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

�شا�شة ( : )51تدريب مدرج يف الن�ص

تعقيب :ميكن أن يتعرض املتعمل إىل تدريب مدرج يف النص املقروء ،وبعد حماوةل املتعمل اإلجابة عن التدريب
ميكنه الانتقال إىل إجابة التدريب كتغذية راجعة هل من خالل النقر عىل (إجابة التدريب) لينتقل املتعمل إىل شاشة إجابة
التدريب – أنظر شاشة (.)52
�شا�شة (� : )52إجابة التدريب والعودة �إىل الن�ص

تعقيب :بعد انتقال املتعمل إىل شاشة إجابة التدريب كتغذية راجعة ،ميكنه النقر عىل (عودة للنص) للرجوع إىل
النص للمتابعة.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية
من التقليدية إىل اإللكرتونية

�شا�شة ( : )53اختبار تتبعي �أثناء قراءة الن�ص

تعقيب :النص التعلميي جمزأ إىل عدة جلسات تعلميية ،وعند انهتاء املتعمل من قراءة جزء معني وقبل انتقاهل ملتابعة
اجلزء التالية جيب عليه اجتياز اختبار تتبعي بإتقان ،ويف هذه الشاشة يمت عرض عدد من األ�سئةل ،فإذا مل جيب املتعمل
عن األ�سئةل إجابة حصيحة مت توجهيه إىل إعادة قراءة النص – أنظر شاشة ( ،)54أما إذا أجاب املتعمل عن األ�سئةل
إجابة حصيحة مت توجهيه إىل اجلزء التايل من النص – أنظر شاشة (.)55
�شا�شة ( : )54تغذية راجعة لالختبار التتبعي وتوجيه (يف حال عدم الإتقان)

تعقيب :زر (عودة للنص) يعيد املتعمل إىل النص من أجل إعادة قراءة النص وتدريباته من أجل اإلتقان.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

�شا�شة ( : )55تغذية راجعة لالختبار التتبعي وتوجيه (يف حال الإتقان)

تعقيب :زر (اجلزء التايل) ينقل املتعمل إىل النص التايل ملتابعة قراءته لنصوص القسم احلايل بعد أن اجتاز
الاختبار التتبعي للجزء السابق بإتقان.
وهكذا يمت انتقال املتعمل من جزء إىل آخر جمتاز ًا الاختبارات التتبعية لألجزاء بإتقان حىت آخر اختبار تتبعي
آلخر نص تعلميي ،فإذا ما اجتازه بإتقان مت توجهيه إىل شاشة البدائل التعلميية للقسم إلجناز الاختبار البعدي ذلكل
القسم – أنظر شاشة (.)56
كام ي�ستطيع املتعمل خالل تفاعهل يف هذا البديل التعلميي – إذا رغب – العودة إىل شاشة البدائل التعلميية للقسم
واختيار بديل تعلميي آخر.
�شا�شة ( : )56توجيه بعد �إتقان الأهداف التعليمية للق�سم

تعقيب :توجيه املتعمل بعد إتقانه األهداف التعلميية للقسم من خالل البديل التعلميي (نص قرايئ) إىل العودة إىل
شاشة البدائل التعلميية (شاشة  )35الجتياز الاختبار البعدي.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية
من التقليدية إىل اإللكرتونية

�شا�شة ( : )57البديل التعليمي الرابع (لعبة تعليمية)

تعقيب :عند النقر عىل املاكن احملدد (أنقر هنا للبدء ابملسابقة) تبدأ اللعبة – أنظر شاشة (.)58
�شا�شة ( : )58التفاعل مع اللعبة التعليمية

تعقيب :حتتوي شاشة اللعبة عىل ساعة (توقيت) للسؤال املعرض يف أعىل ميني الشاشة ،كام حتتوي عىل رصيد
الالعب يف أعىل الشاشة ،وأسفل منه يوجد زر (انسحاب) واذلي ابلضغط عليه يمت الانسحاب من اللعبة والرجوع
إىل شاشة ( )35البدائل التعلميية للقسم.
يف وسط الشاشة يعرض السؤال وأسفل منه أزرار خيارات اإلجابة.
عىل ميني الشاشة قامئة الرصيد ،حيث يتدرج املتسابق ابلرصيد لكام أجاب إجابة حصيحة عن السؤال املعروض،
ففي حال اإلجابة الصحيحة ينتقل املتسابق إىل سؤال آخر – أنظر شاشة ( ،)59أما يف حال أخفق املتسابق يف سؤال
ف�ستظهر هل بطاقة ختريه إما إعادة املسابقة أو خروج – أنظر شاشة (.)60
أما إن ا�ستطاع املتسابق اجتياز مجيع أ�سئةل املسابقة ابإلجابة عن أ�سئلهتا إجاابت حصيحة فإنه �سيصل إىل أعىل
رصيد يف القامئة وهو (مليون) و�ستظهر هل شاشة تعزيز وتوجيه – أنظر شاشة (.)61
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

�شا�شة ( : )59التنقل من �س�ؤال لآخر وزيادة الر�صيد

�شا�شة ( : )60الإخفاق يف �س�ؤال ،وخياري م�سابقة جديدة �أو خروج
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية
من التقليدية إىل اإللكرتونية

�شا�شة ( : )61تعزيز وتوجيه للمتعلم بعد فوزه يف اللعبة

بعد انهتاء املتعمل من مجيع أقسام الوحدة من خالل التفاعل مع بدائلها التعلميية واجتياز اختباراهتا البعدية بإتقان،
ينتقل املتعمل لالختبار البعدي للوحدة ،فإذا مل ي�ستطع اجتياز الاختبار البعدي للوحدة بإتقان مت توجهيه إىل شاشة أقسام
الوحدة من جديد ملعاجلة القصور دليه ،أما إن اجتاز الاختبار البعدي للوحدة بإتقان مت نقهل إىل الشاشات اخلتامية
للحقيبة التعلمية اإللكرتونية – أنظر شاشة (.)62
�شا�شة ( : )62ال�شا�شات اخلتامية

تعقيب :حتتوي هذه الشاشة عىل عنوان الوحدة التعلميية ،إضافة إىل مجموعة أزرار (ارتباطات تشعبية)
للشاشات اخلتامية ،ويه :زر اخلالصة – أنظر شاشة ( ،)64زر املصطلحات والقوانني – أنظر شاشة ( ،)65زر
املصادر واملراجع – أنظر شاشة ( ،)70زر أنشطة إثرائية – أنظر شاشة (.)71
ويف داخل الشاشة وأمام قامئة األزرار توجد منطقة للمساعدة واألرشاد توحض وظيفة هذه األزرار،
كذكل عند وضع املؤرش فوق أي زر من تكل األزرار يظهر يف منطقة املساعدة واإلرشاد توضيح لوظيفة ذكل
الزر – أنظر شاشة ( )63مكثال.
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د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

�شا�شة (: )63

�شا�شة ( : )64خال�صة الوحدة

تعقيب :تعرض يف هذه الشاشة خالصة الوحدة التعلميية ،ويمت ا�ستعراض النص يف هذه الشاشة من خالل أزرار
التنقل (السابق/التايل) ،كذكل يظهر يف أسفل الشاشة رمق الصفحة املعروضة والعدد اللكي للصفحات يف هذه الشاشة.
أما زر (إىل قامئة الشاشات اخلتامية) فبالنقر عليه يمت الرجوع إىل شاشة ( )62الشاشات اخلتامية.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

303

تطوير احلقائب التعليمية التعلمية
من التقليدية إىل اإللكرتونية

�شا�شة ( : )65امل�صطلحات والقوانني التي وردت يف الوحدة

تعقيب :يعرض يف وسط هذه الشاشة نص توضيحي لال�ستخدام ،ويف أعالها زرين (املصطلحات والقوانني).
عند الضغط عىل زر (املصطلحات) يمت الانتقال إىل شاشة املصطلحات – انظر شاشة (.)66
وعند الضغط عىل زر (القوانني) يمت الانتقال إىل شاشة القوانني – أنظر شاشة (.)67
�شا�شة ( : )66امل�صطلحات

تعقيب :يظهر يف وسط هذه الشاشة مجموعة صناديق ،لك صندوق حيمل امس مصطلح من املصطلحات اليت
وردت يف الوحدة التعلميية ،ويف أسفل الشاشة توجد منطقة لتوضيح الا�ستخدام ،كذكل عند وضع املؤرش فوق
صندوق املصطلح املطلوب يظهر يف منطقة التوضيح أسفل الشاشة رشح ذلكل املصطلح – أنظر شاشة ()67
كتوضيح.
كذكل ميكن الانتقال إىل شاشة القوانني ابلضغط عىل زر (القوانني) يف أعىل الشاشة ،أو الرجوع إىل شاشة
( )62الشاشات اخلتامية ابلضغط عىل زر (إىل قامئة الشاشات اخلتامية).
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د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

�شا�شة (: )67

اختيار المصطلح وعرض مفهومه

تعقيب :بوضع املؤرش فوق صندوق املصطلح املطلوب يظهر تعريف املصطلح أسفل الشاشة يف منطقة التوضيح
�شا�شة ( : )68القوانني

تعقيب :يظهر يف وسط هذه الشاشة مجموعة صناديق ،لك صندوق حيمل امس قانون من القوانني اليت وردت يف
الوحدة التعلميية ،ويف أسفل الشاشة توجد منطقة لتوضيح الا�ستخدام ،كذكل عند وضع املؤرش فوق صندوق القانون
املطلوب يظهر يف منطقة التوضيح أسفل الشاشة نص ذكل القانون – أنظر شاشة ( )69كتوضيح.
كذكل ميكن الانتقال إىل شاشة املصطلحات ابلضغط عىل زر (املصطلحات) يف أعىل الشاشة ،أو الرجوع إىل
شاشة ( )62الشاشات اخلتامية ابلضغط عىل زر (إىل قامئة الشاشات اخلتامية).
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من التقليدية إىل اإللكرتونية

�شا�شة ( : )69اختيار القانون وعر�ض ن�صه

تعقيب :بوضع املؤرش فوق صندوق القانون املطلوب يظهر نص القانون أسفل الشاشة يف منطقة التوضيح
�شا�شة ( : )70امل�صادر واملراجع

تعقيب :يعرض يف هذه الشاشة قامئة مراجع احلقيبة التعلمية اإللكرتونية ،ويمت ا�ستعراضها يف هذه الشاشة من
خالل أزرار التنقل (السابق/التايل).
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د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

�شا�شة ( : )71الأن�شطة الإثرائية

تعقيب :يظهر يف هذه الشاشة زرين :األول هو (أنشطة إثرائية مزودة يف احلقيبة) وهو مرتبط بشاشة تعرض
فهيا قامئة من األنشطة اإلثرائية املزودة يف احلقيبة التعلمية اإللكرتونية – أنظر شاشة (.)72
والزر الثاين هو (أنشطة إثرائية مزودة من الانرتنت) وهو مرتبط بشاشة تعرض فهيا قامئة من األنشطة اإلثرائية
املرتبطة مبواقع يف �شبكة الانرتنت – أنظر شاشة (.)75
وأسفل الشاشة توجد منطقة لتوضيح الا�ستخدام.
أما زر (قامئة الشاشات اخلتامية) فبالنقر عليه ستمت العودة إىل شاشة ( )62الشاشات اخلتامية.
�شا�شة (� : )72أن�شطة �إثرائية مزودة يف احلقيبة

تعقيب :يعرض يف هذه الشاشة قامئة من األنشطة اإلثرائية املزودة يف احلقيبة التعلمية اإللكرتونية ،حبيث لك
صندوق من صناديق القامئة حيمل عنوان ملوضوع هل عالقة مبوضوع احلقيبة التعلمية اإللكرتونية هبدف التعمق واإلثراء ملن
يرغب من املتعلمني ،وأسفل الشاشة توجد منطقة لتوضيح الا�ستخدام ،وعند وضع املؤرش فوق أي صندوق من صناديق
عناوين األنشطة اإلثرائية يظهر يف منطقة التوضيح توثيق املرجع اذلي أخذ منه املوضوع – أنظر شاشة (.)72
أما عند النقر عىل صندوق موضوع النشاط اإلثرايئ من القامئة فسيمت عرض النشاط اإلثرايئ والانتقال إىل
الشاشة اخلاصة به – أنظر شاشة (.)73
أما زر (قامئة الشاشات اخلتامية) فبالنقر عليه ستمت العودة إىل شاشة ( )62الشاشات اخلتامية.
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من التقليدية إىل اإللكرتونية

�شا�شة ( : )73توثيق مرجع الن�شاط الإثرائي املدرج

تعقيب :عند وضع املؤرش فوق أي عنوان من عناوين األنشطة اإلثرائية يظهر يف أسفل الشاشة توثيق املرجع
اذلي أخذ منه ذكل النشاط اإلثرايئ بغرض التوثيق من هجة ،ومن هجة أخرى بغرض إاتحة اجملال للمتعمل إذا رغب
ابلرجوع إىل املكتبة والاسزتادة من ذكل املرجع.
�شا�شة ( : )74ن�شاط �إثرائي مدرج مع احلقيبة التعلمية الإلكرتونية

تعقيب :يعرض النشاط اإلثرايئ يف هذه الشاشة (مكثال) حيث يمت ا�ستعراضه من خالل أزرار (السابق/التايل).
عند الضغط عىل زر (عودة إىل قامئة األنشطة اإلثرائية) يمت الانتقال إىل شاشة ( )70شاشة األنشطة اإلثرائية.
عند الضغط عىل زر (إىل قامئة الشاشات اخلتامية) يمت الانتقال إىل شاشة ( )62الشاشات اخلتامية.
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د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

�شا�شة (� : )75أن�شطة �إثرائية مزودة من �شبكة االنرتنت

تعقيب :يعرض يف هذه الشاشة قامئة من األنشطة اإلثرائية املزودة من �شبكة الانرتنت ،حبيث لك صندوق
(زر) من صناديق القامئة حيمل عنوان ملوضوع هل عالقة مبوضوع احلقيبة التعلمية اإللكرتونية هبدف التعمق واإلثراء ملن
يرغب من املتعلمني ،وأسفل الشاشة توجد منطقة لتوضيح الا�ستخدام ،وعند وضع املؤرش فوق أي صندوق من
صناديق عناوين األنشطة اإلثرائية يظهر يف منطقة التوضيح عنوان موقع الانرتنت املرتبط به – أنظر شاشة (.)76
أما عند النقر عىل صندوق موضوع النشاط اإلثرايئ من القامئة فسيمت فتح موقع الانرتنت يف انفذة جديدة لتصفح
املوضوع (النشاط اإلثرايئ).
أما زر (قامئة الشاشات اخلتامية) فبالنقر عليه ستمت العودة إىل شاشة ( )62الشاشات اخلتامية.
�شا�شة ( : )76توثيق مرجع الن�شاط الإثرائي املدرج

تعقيب :عند وضع املؤرش فوق زر (صندوق) النشاط اإلثرايئ يظهر يف أسفل الشاشة عنوان املوقع اذلي
حيتوي موضوع النشاط اإلثرايئ عىل �شبكة الانرتنت ،وعند النقر عىل ذكل الزر يمت فتح ذكل املوقع يف انفذة جديدة.
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ملحق (: )9
اختبار التكاف�ؤ القبلي للمجموعتني ال�ضابطة والتجريبية
القسم األول :اختبار املعلومات ال�سابقة حول مو�ضوع الإح�صاء الو�صفي
ملجموعة واحدة
القسم الثاني :اختبار القدرة العددية
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة القد�س املفتوحة

ا�سم املقرر :مبادئ الإح�صاء
رقم املقرر0103 :
مدة االمتحان 15 :دقيقة
عدد العبارات10 :

اختبار املعلومات ال�سابقة

ا�سم الدار�س........................... :
رقم الدار�س........................... :
ال�شعبة........................... :
تاريخ االمتحان......./........ /........ :

عزيزي الدار�س:
� .1أكتب ا�سمك ورقمك اجلامعي يف اخلانة املحددة لذلك على ورقة الأ�سئلة.
 .2مرفق مع �أ�سئلة االختبار ورقة للإجابة �أكتب بداخل اخلانة املحددة فيها �أ�سمك ورقمك اجلامعي و�شعبتك.
 .3مرفق مع �أوراق االختبار �أوراق فارغة ال�ستخدامك يف احلل.
 .4انقل رمز الإجابة التي اخرتتها لكل عبارة من عبارات االختبار �إىل جدول الإجابة يف ورقة الإجابة املرفقة.
فيما يلي ع�رشة (عبارات) �أ�سئلة تهدف لقيا�س معلوماتك ال�سابقة حول مو�ضوع الإح�صاء الو�صفي ملجموعة
واحدة� ،إقر�أ كل عبارة من العبارات و�أجب عنها باختيار رمز الإجابة التي تعتقد ب�صحتها ،ثم انقل رمز الإجابة �إىل
جدول الإجابة يف ورقة الإجابة املرفقة:
 -1مركز الفئة  18-12هو:
ب)6

�أ ) 3

ج ) 12

د ) 15

 -2احلدود الفعلية للفئة  18-12هو:
�أ ) 10 – 20

ب ) 12.5 – 18.5

ج ) 11.5 – 18.5

د ) 11.5 – 17.5

 -3طول الفئة  18-12هو:
�أ ) 30

ب ) 18
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د)6

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

 -4يف توزيع متماثل كان املنوال ي�ساوي  ، 16وعليه ف�إن الو�سط احل�سابي لهذا التوزيع هو:
ب)8

�أ ) 16

د ) �صفر

ج)4

 -5الو�سيط للقيم (  ) 7 ، 13 ، 5 ، 8 ، 3هو:
ب)7

�أ ) 8

د)3

ج)5

 -6املدى للقيم (  ) 25 ، 20 ، 15 ، 10 ، 5هو:
ب ) 20

�أ ) 25

د)5

ج ) 15

� -7إذا كان االنحراف املعياري ملجموعة قيم هو  ، 9ف�إن تباين تلك القيم هو:
ب ) 4.5

�أ ) 3

د ) 81

ج)9

� -8إحدى املقايي�س التالية ال تت�أثر بعملية التعديل على القيم الأ�صلية من خالل عملية اجلمع :
�أ ) التباين

ب ) الو�سط احل�سابي

ج ) املنوال

د ) ال �شيء مما ذكر

 -9مئني ال  50ملجموعة قيم هو:
�أ ) منوال تلك القيم

ب ) و�سطها احل�سابي

ج ) و�سيطها

د ) مداها

 -10الع�شري ال�ساد�س ي�ساوي:
أ ) P60

ب ) P16

ج ) P6

د ) P0.6
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة القد�س املفتوحة

ا�سم املقرر :مبادئ الإح�صاء
رقم املقرر0103 :

ا�سم الدار�س........................... :
رقم الدار�س........................... :
ال�شعبة........................... :

ورقة الإجابة

جدول االجابة:
رقم ال�س�ؤال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

رمز االجابة

الإجابة النموذجية
الختبار املعلومات ال�سابقة حول مو�ضوع الإح�صاء الو�صفي ملجموعة واحدة
جدول االجابة:
رقم ال�س�ؤال
رمز االجابة

1
د

2
ج
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3
ج

4
�أ

5
ب

6
ب

7
د

8
�أ

9
ج

10
�أ

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

اختبار القدرة العددية
((هـ .ج .أيزنك))

�إعداد :دكتور خليل ميخائيل معو�ض /كلية الآداب بجامعة اال�سكندرية
اال�سم ..................................اجلن�س (ذكر�/أنثى) ال�سن ....................
الربنامج الدرا�سي  ...........................رقم ال�شعبة يف مقرر م .االح�صاء ..........
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

الإجابة

الرقم

الإجابة

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

313

تطوير احلقائب التعليمية التعلمية
من التقليدية إىل اإللكرتونية

اختبار القدرة العددية
((هـ .ج .أيزنك))
�إعداد :دكتور خليل ميخائيل معو�ض
�أ�ستاذ علم النف�س ،بكلية الآداب بجامعة اال�سكندرية
تعليــــــمات

هذا االختبار يقي�س جانب ًا من قدراتك املتعددة ،ويتكون هذا االختبار من 50
م�س�ألة ح�ساية ،ميكنك الإجابة عليها يف الزمن املحدد وهو ن�صف �ساعة ،ال جتعل
�أحد اال�سئلة ي�ستغرق منك وقت �أطول من الالزم ،ف�إذا عجزت عن االجابة عن �س�ؤال ما
انتقل ب�رسعة لل�س�ؤال الذي يليه.
تذكر �أن �أي �شخ�ص ي�ستطيع �أن يجيب �إجابة �صحيحة على بع�ض الأ�سئلة ،ولكن
ال ميكنه �أن يجيب على كل الأ�سئلة يف مثل هذا الوقت املحدد.
الحظ �أن هناك عالقة ما بني �أعداد كل م�س�ألة ،حاول �أن توجد العدد املطلوب
(العدد �أو الأعداد الناق�صة يف كل م�س�ألة) وار�صده �أمام رقم كل �س�ؤال يف ورقة الإجابة
املخ�ص�صة ،وال نكتب �شيئ ًا يف ورقة الأ�سئلة.
و�إليك بع�ض الأ�سئلة التي �ستجد مثلها يف االختبار ،حاول الإجابة عنها الآن قبل
البدء يف االختبار ،و�ستجد الإجابات عنها عد ذلك يف �آخر هذه ال�صفحة.
�أوجد العدد الناق�ص يف املثالني الآتيني:
مثال �أ :
16 )56( 12
 ( 17؟ ) 21
مثال ب :

االجابات ال�صحيحة للمثالني هي :مثال �أ ( )76ومثال ب ()54
«ال تقلب ال�صفحة حتى ي�ؤذن لك«
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�أوجد العدد الناق�ص يف كل �س�ؤال واكتبه يف ورقة الإجابة
الرقم

ال�س�ؤال

الرقم

ال�س�ؤال

1

 32 24 20 18؟

6

39 )112( 17
 ( 28؟ ) 49

7

2

3

212

179

 113 146؟

8

3 9 3
1 7 5
 1 7؟
13 7

45 24

؟

9

567 )333( 234
 ( 345؟ ) 678

10

 19 11 7 5 4؟

16

582 )26( 718
 ( 474؟ ) 226

12

 21 13 9 7 6؟

17

 9 9 11 12 13 15؟

13

6 8 4
4 2 6
 6 8؟

18

1 4 9
2 6 6
 9 1؟

14

 34 36 40 48 64؟

19

 14 12 11؟ 42 26

4
5

 14 14 11 10 8 6؟

11
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�أوجد العدد الناق�ص يف كل �س�ؤال واكتبه يف ورقة الإجابة
ال�س�ؤال

الرقم
15

الرقم

9

؟

6

2

27

81

18

54

21

466 )250( 341
 ( 282؟ ) 398

22

23

ال�س�ؤال

20

2 5 8
� 2 4صفر
 6 9؟

26

14 12 10 14 7

28

12 )102( 17
 ( 14؟ ) 11

18

24

14 )336( 12
 ( 15؟ ) 16

29

172

25

6 7 4
8 4 8
 5 6؟

30

1

13
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9

27

40 84
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�أوجد العدد الناق�ص يف كل �س�ؤال واكتبه يف ورقة الإجابة
ال�س�ؤال

الرقم

الرقم

31

36

32

37

33

�صفر

34

1

35

3

3

8

2

؟

15

؟

38

3

7

39

264 )336( 447
 ( 262؟ ) 521

40

ال�س�ؤال

7

4

9

14

11

15

؟

19

16 7 3
28 13 6
 19 9؟
2

5

9

14

؟

4

8

13

19

؟
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�أوجد العدد الناق�ص يف كل �س�ؤال واكتبه يف ورقة الإجابة
ال�س�ؤال

الرقم

الرقم

41

ال�س�ؤال

46

81 )45( 9
64 )36( 8
( 10؟) ؟

47

42

48

43

421 )111( 643
 ( 369؟ ) 491

44

857

45

969

745

1193
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49

؟

50

7

5

19

41

37

61

149

329

؟

؟

د .جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

ملحق (: )10
قائمة ال�سادة املحكمني الختبار التكاف�ؤ القبلي واالختبار التح�صيلي
�أ.م.د .معزوز جابر عالونة

�أ�ستاذ القيا�س والتقومي امل�شارك يف جامعة القد�س املفتوحة ،وامل�ساعد الأكادميي لفرع نابل�س.

د .عبد اهلل جميل ال�صو�ص مدر�س الريا�ضيات ومقرر مبادئ الإح�صاء يف جامعة القد�س املفتوحة– فرع نابل�س
�أ .نزيه عودة

مدر�س الريا�ضيات ومقرر مبادئ الإح�صاء يف جامعة القد�س املفتوحة– فرع نابل�س

�أ .حممد العبادي

مدر�س الريا�ضيات ومقرر مبادئ الإح�صاء يف جامعة القد�س املفتوحة– فرع نابل�س
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ملحق (: )11
جدول ح�ساب معامل ال�سهولة وال�صعوبة ملفردات االختبار التح�صيلي
رقم ال�س�ؤال
(املفردة)

عدد االجابات معامل ال�سهولة :ن�سبة عدد الإجابات معامل ال�صعوبة:
عدد االجابات
ال�صحيحة عن املفردة الكلي عن املفردة ال�صحيحة �إىل عدد االجابات الكلي  –1معامل ال�سهولة

1

20

30

0.67

0.33

2

8

30

0.27

0.73

3

28

30

0.93

0.07

4

18

30

0.60

0.40

5

21

30

0.70

0.30

6

20

30

0.67

0.33

7

14

30

0.47

0.53

8

10

30

0.33

0.67

9

8

30

0.27

0.73

10

11

30

0.37

0.63

11

25

30

0.83

0.17

12

16

30

0.53

0.47

13

17

30

0.57

0.43

14

16

30

0.53

0.47

15

21

30

0.70

0.30

16

19

30

0.63

0.37

17

20

30

0.67

0.33

18

26

30

0.87

0.13

19

9

30

0.30

0.70

20

21

30

0.70

0.30

21

26

30

0.87

0.13

22

15

30

0.50

0.50
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رقم ال�س�ؤال
(املفردة)

عدد االجابات معامل ال�سهولة :ن�سبة عدد الإجابات معامل ال�صعوبة:
عدد االجابات
ال�صحيحة عن املفردة الكلي عن املفردة ال�صحيحة �إىل عدد االجابات الكلي  –1معامل ال�سهولة

23

14

30

0.47

0.53

24

8

30

0.27

0.73

25

15

30

0.50

0.50

26

14

30

0.47

0.53

27

27

30

0.90

0.10

28

17

30

0.57

0.43

29

16

30

0.53

0.47

30

6

30

0.20

0.80
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ملحق (: )12
جدول ح�ساب معامل التمييز ملفردات االختبار التح�صيلي
رقم ال�س�ؤال (املفردة)

معامل التمييز

1

0.50

2

0.75

3

حمذوفة

4

0.38

5

0.63

6

0.63

7

0.50

8

0.63

9

0.50

10

0.88

11

حمذوفة

12

0.50

13

0.50

14

0.63

15

0.38

16

0.38

17

0.88

18

حمذوفة

19

0.50

20

0.38

21

حمذوفة

22

0.50
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رقم ال�س�ؤال (املفردة)

معامل التمييز

23

0.75

24

0.63

25

0.50

26

0.50

27

حمذوفة

28

0.88

29

0.50

30

0.63
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ملحق (:)13
االختبار التح�صيلي
•الأ�سئلة
•ورقة تعبئة الإجابة
•ورقة الإجابة النموذجية
ا�سم املقرر :مبادئ الإح�صاء
رقم املقرر0103 :
مدة االمتحان� :ساعة ون�صف
عدد العبارات25 :

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ا�سم الدار�س........................... :
جامعة القد�س املفتوحة
رقم الدار�س........................... :
ال�شعبة........................... :
االختبار التح�صيلي للوحدة الثانية تاريخ االمتحان......./........ /........ :

عزيزي الدار�س:
� .1أكتب ا�سمك ورقمك اجلامعي يف اخلانة املحددة لذلك على ورقة الأ�سئلة.
 .2مرفق مع �أ�سئلة االختبار ورقة للإجابة �أكتب بداخل اخلانة املحددة فيها �أ�سمك ورقمك اجلامعي و�شعبتك.
 .3مرفق مع �أوراق االختبار �أوراق فارغة ال�ستخدامك يف احلل.
 .4انقل رمز الإجابة التي اخرتتها لكل عبارة من عبارات االختبار �إىل جدول الإجابة يف ورقة الإجابة املرفقة.
فيما يلي ( ) 25فقرة ،يلي كل فقرة منها �أربع �إجابات واحدة منها فقط هي الإجابة ال�صحيحة  ،اخرت
الإجابة ال�صحيحة لكل فقرة و�ضع رمزها يف جدول الإجابة املدرج يف ورقة الإجابة املرفقة.
� )1إذا علمت �أن عدد طالب الفرع العلمي يف مدر�سة ثانوية هو ( )100طالباً ،بينما عدد طالب الفرع الأدبي
فيها ( )50طالباً ،وعدد الطالب الفرع التجاري فيها ( )30طالب ًا  ،ف�إن زاوية قطاع الفرع التجاري هي
�أ )

ب)

ْ 60
ْ 180

ج)

ْ 30
ْ 166

179.5 - 120.5

�أ )

180.5 - 119.5

ب)

185 - 115

ج)

190 - 110

د)

د)

 )2تاجر ي�ستخدم ميزان ًا يقرب الأوزان لأقرب ع�رشة غرامات ،وكانت �إحدى الفئات هي  180 – 120وعليه
فاحلدود الفعلية لهذه الفئة هي

� ) 3إذا كان جمموع التكرارات يف جدول توزيع تكراري منتظم هو  ، 20وتكرار الفئة الثالثة هو  ، 8ف�إن
التكرار املئوي لهذه الفئه هو:
�أ )

% 40

ب)

%4

ج)

% 0.4

د)

% 0.04
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� )4إذا علمت �أن الفئة الأوىل يف جدول توزيع تكراري منتظم هي  10 - 5ف�إن احلدود الفعلية للفئة الثالثة
يف هذا اجلدول التكراري هي :
�أ )

22.5 - 16.5

ب)

19.5 - 14.5

ج)

22.5 - 17.5

د)

19.5 - 15.5

 )5ميكننا ح�ساب طول الفئة يف جدول توزيع تكراري منتظم من خالل ح�ساب:
�أ )

الفرق بني حديها

ب)

الفرق بني حديها 1 -

ج)

الفرق بني حديها 1 +

د)

ن�صف الفرق بني حديها

 )6عند متثيل اجلداول التكرارية بطريقة املدرج التكراري ف�إننا ن�ضع على املحور الأفقي للر�سم:
�أ )

طول الفئات

ب)

مراكز الفئات

ج)

تكرارات الفئات

د)

احلدود الفعلية للفئات

� )7إحدى التوزيعات التكرارية التالية يعترب توزيع ًا متماثالً:
�أ )

توزيع حرف U

ب)

توزيع حرف ل

ج)

توزيع �سالب الإلتواء

د)

توزيع موجب الإلتواء

 )8يعد التوزيع التكراري �شكل اجلر�س:
�أ )

�سالب الإلتواء

ب)

موجب الإلتواء

ج)

�شديد التفرطح

د)

�أحادي املنوال

� )9إذا كان الو�سط احل�سابي للقيم  18 , 22 , 3x , 30 , 2xهو  60ف�إن قيمة  xهي:
�أ )

22

ب)

38

ج)

46

د)

54

� )10إذا كانت انحرافات جمموعة من القيم عن و�سطها احل�سابي 1- , A , 2 - , 6 - , 2A
ف�إن قيمة :A
�أ )

0

ب)

1

ج)

2

د)

3
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� )11إذا كانت �أوزان جمموعة من الأطفال (لأقرب كغم) هي كما يف اجلدول التايل:
فئات الأوزان

9-5

عدد الأطفال

5

29 - 25 24 - 20 19 - 15 14 - 10
2

4

1

8

ف�إن الو�سط احل�سابي لهذه الأوزان:
�أ )

32

ب)

23

ج)

16

د)

12

 )12اجلدول التايل يبني فئات الأجور اليومية ملجموعة من املوظفني:
فئات الأجور

10 - 5

عدد املوظفني

7

34 - 29 28 - 23 22 - 17 16 - 11
12

11

4

6

وعليه ف�إن الأجر الو�سيطي هو:
�أ )

17.5

ب)

15.5

ج)

13.5

د)

10.5

 )13الو�سيط للقيم التالية1 , 5 , 9 , 2 , 7 , 14 , 0 , 8 :
�أ )

9

ب)

8

ج)

7

د)

6

 )14اجلدول التايل يبني فئات الأجور اليومية ملجموعة من املوظفني:
فئات الأجور

10 - 5

عدد املوظفني

7

34 - 29 28 - 23 22 - 17 16 - 11
12

11

6

4

وعليه ف�إن املنوال التقريبي للأجور هو:
�أ )

31.5

ب)

19.5

ج)

17.5

د)

16.5

 )15تت�ساوى قيم الو�سط احل�سابي والو�سيط واملنوال يف حالة:
�أ )

التوزيع التكراري املتماثل

ب)

التوزيع التكراري موجب الإلتواء

ج)

التوزيع التكراري �سالب الإلتواء

د)

التوزيع التكراري �شكل ل
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� )16إذا علمت �أن الفئة  9 - 5هي الفئة الأوىل يف جدول توزيع تكراري منتظم يحتوي �أربع فئات ،ف�إن
املدى لهذا اجلدول التكراري هو:
�أ )

17

ب)

19

ج)

22

د)

24

 )17االنحراف املعياري ي�ساوي:
�أ )

اجلذر الرتبيعي للتباين

ب)

اجلذر الرتبيعي للمدى

ج)

مربع التباين

د)

مربع املدى

 )18االنحراف املعياري للقيم  25 , 10 , 12 , 18 , 20هو:
�أ )

42

ب)

37

ج)

12.04

د)

6.08

� ) 19إذا كانت �أوزان جمموعة من الأطفال (لأقرب كغم) هي كما يف اجلدول التايل:
فئات الأوزان

9-5

عدد الأطفال

3

29 - 25 24 - 20 19 - 15 14 - 10
5

2

4

6

ف�إن التباين لهذه الأوزان:
�أ )

51.05

ب)

36.11

ج)

28.02

د)

22.38

 )20جمموعة من القيم و�سيطها  ، 55مت تعديل تلك القيم ح�سب املعادلة  ، y = (6-2x)/4وعليه ف�إن
الو�سيط للقيم اجلديدة بعد تعديلها هو :
�أ )

110-

ب)

110

ج)

26-

د)

26

 )21جمموعة من القيم تباينها  ، 7مت تعديل تلك القيم ح�سب املعادلة  ، y =-2x+8وعليه ف�إن التباين
للقيم اجلديدة بعد تعديلها هو:
�أ )

28-

ب)

28

ج)

14-

د)

14
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� )22إحدى العبارات التالية �صحيحة:
�أ )

يت�أثر املدى بعمليتي اجلمع والطرح على القيم الأ�صلية

ج)

يت�أثر املدى بعمليتي ال�رضب والق�سمة على القيم الأ�صلية

ب ) يت�أثر املدى بجميع العمليات احل�سابية على القيم الأ�صلية
د)

ال يت�أثر التبيان ب�أي عملية ح�سابية على القيم الأ�صلية

� )23إذا كانت عالمة �أحد الطالب يف مقرر الإح�صاء  90وكان الو�سط احل�سابي لعالمات الإح�صاء 68
واالنحراف املعياري  ، 13ف�إن العالمة املعيارية املقابلة لعالمة هذا الطالب هي:
�أ )

1.69-

ب)

1.69

ج)

0.59-

د)

0.59

� )24إذا كان الو�سط احل�سابي لأوزان جمموعة من الطلبة هو  70كغم وبانحراف معياري  5كغم ،ف�إن
معامل االختالف املعياري لأوزانهم:
�أ )

% 7.14

ب)

% 14

ج)

0.0714

د)

0.14

 )25مئني االربعني ( )P40يف اجلدول التكراري التايل هو:
الفئات

5-3

8-6

11 - 9

14 - 12

التكرار

2

6

10

2

�أ )

7.5

ب)

8

ج)

8.5

د)

9

انتهت الأ�سئلة
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