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أ

إهــــداء ... 

إىل كل إنسان
صدق يف وعده
وأوفى بعهده

وأخلص يف عمله
واجتهد يف دربه 

وكان لنهضة أمته نصيبًا من طموحه

املؤلف



ب

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

وموافقتهم  اجلامعة  يف  العلمي  البحث  ملسرية  املتواصل  دعمهم  على 
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.

املؤلف



ت

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، 
يستغنى  ال  فاعلة  وأداة  ملحًا،  أمرًا  أضحت  اليت  املتعددة  وتقنياتها 

عنها يف العملية الرتبوية مبختلف أمناطها.

الذاتي  التعلم  مبدأ  على  أساسًا  يرتكز  املفتوح  التعليم  أن  ومبا 
وتطوير أدواته ووسائله ضمانًا لنوعية التعليم وجودته من جهة، 
وسهولة االستخدام وسرعة التنفيذ من جهة ثانية، فقد حتمَّت 
الضرورة تطوير احلقيبة التعليمية التقليدية لتصبح حقيبة إلكرتونية 
ُتستخدم فيها برجميات احلاسوب اليت أثبتت جناعتها يف استثارة املتعلم 

وزيادة دافعيته وتفاعله مع العملية التعليمية التعلمية.

وقد بذل الباحث يف كتابه جهدًا حممودًا لبيان أهمية احلقيبة 
التعليمية ودورها يف إثراء العملية التعليمية، حيث تضافر البعدان 
مفهوم  لتوضيح  توظيفهما  يف  املؤلف  جنح  اللذين  والتطبيقي  النظري 
احلقيبة التعلمية اإللكرتونية ومكوناتها وحمتوياتها وبدائلها ومعايري 

تصميمها. 



ث

وأبرز املؤلف يف نهاية حبثه اآلثار النامجة عن استخدام احلقائب 
التعلمية اإللكرتونية على حتصيل طالب جامعة القدس املفتوحة 
تبني أن هذه االجتاهات كانت يف جمملها  واجتاهاتهم حنوها، حيث 

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 
فكرة  وتشجيعه ألية  اجلامعة،  العلمي يف  البحث  وموازرته ملسرية 
الريادي يف جمال  اجلامعة، ودورها  مكانة  ترسيخ  تسهم يف  خالقة 
والتقدير على  بالشكر  الباحث  تتوجه لألخ  أنها  املفتوح، كما  التعليم 
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



ج

مقدمة

لقد خلق اهلل -سبحانه وتعاىل- اإلنسان يف أحسن تقويم، وكرمه بالعقل 
إليه  توصل  ما  بأن  شك  وال  واحلكمة،  العلم  وهداه  املخلوقات  له  وسخر 
اإلنسان يف وقتنا احلالي من تطورات يف التكنولوجيا عامة وتكنولوجيا املعلومات 
اهلل  نعم  أكرب  من  وبرجميات هي  واالتصاالت خاصة من حواسيب وشبكات 
ت  أذا ُرشدِّ إال  تكتمل وال جُينى مثارها  النعمة ال  عز وجل عليه، ولكن هذه 

وُوظِّفت بالشكل السليم واملنهج القويم مبا يعود بالفائدة خلري البشرية.
الرتبية والتعليم نصيب كبري يف االستفادة من عملية  وقد كان مليادين 
توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيها، فظهر مصطلح التعلم اإللكرتوني 
والتعليم،  التعلم  الدراسات واألحباث جناحه يف دعم عملية  أثبت عرب  الذي 
وأصبح هناك قناعة باإلمجاع بأن التعلم اإللكرتوني بأمناطه املختلفة بات ركيزة 
ولكن  التعلمية،  التعليمية  العملية  تطوير  عملية  يف  وناجحة  أساسية 
التعلم  تبنى أمناط  أبرزها أن  النجاح مرهون بعدد من األسس واملقومات  هذا 
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 
التعليمية  العملية  تواجهها  اليت  والتحديات  املشكالت  من  عدد  ألكرب 
التعلمية يف خمتلف اجلوانب، وأكدت الدراسات والبحوث أثرها اإلجيابي على 

حتسني خمرجات العملية التعليمية التعلمية.



ح

التقليدية  التعليمية  احلقائب  تطوير  عملية  ليتناول  الكتاب  هذا  ويأتي 
املتعلقة  األساسية  املواضيع  من  عدد  على  الضوء  مسلطًا  إلكرتونية،  إىل 
تطوير  عملية  يف  وباحثًا  اإللكرتوني،  والتعلم  التقليدية  التعليمية  باحلقائب 
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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د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

الفصل األول

اإلطار العام للكتاب

�ل�صعوب  بني  �حلياة  جماالت  �صتى  يف  و�لتناف�س  �لنمو  �أ�صا�س  هو  �لتعليم  �إن 
�حلايل  ع�رصنا  ويف  �لع�صور،  عرب  وجودها  وتثبيت  تطورها  مقيا�س  وهو  و�لدول، 
و�لتو�صع  �ملعريف  �النفجار  منها  مت�صارعة  وحتديات  تطور�ت  ظل  يف  نعي�س  ونحن 
و�لتجدد �ملتالحق يف �ملعارف يف خمتلف �مليادين، وت�صعب �لعلوم، و�لتز�يد �لهائل 
و�مل�صتمر يف �أعد�د طلبة �لتعليم �لعام و�لعايل، وثورة �ملعلومات و�الت�صاالت، و�لتقدم 
�لتكنولوجي �ل�صخم و�ملت�صارع، كل هذه �لتطور�ت و�لتحديات حتتم �أن تر�فقها تغري�ت 

يف �أمناط �لتعليم و�لتعلم.

وقد مر �لتعليم �لعايل خالل �لعقود �لثالثة �الأخرية بتغري�ت كبرية �أ�صابت �أهد�فه 
وبنيته ومناهجه وطر�ئقه، وهي تغري�ت �أقرب للتحوالت �مل�صريية، فكان ال بد منها 
من �أجل متكني �جلامعات وموؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل من مو�جهة �لتحديات �ل�صخمة 
كان  �لو�قع  ويف  �حلايل،  �لع�رص  �صهدها  و�لتي  �ملت�صارعة  �لتطور�ت  فر�صتها  �لتي 
�أثبتت قدرة كبرية على  �إثارة و�أثر�ً ظهور �لرتبية �ملفتوحة وتطورها، و�لتي  �أكرثها 
و�ل�صيا�صية )كمال، 2006،  �لتحديات �ملجتمعية و�القت�صادية  �لتعامل مع عدد من 
�س5(، حتى بات يقال �إن �لتعليم �ملفتوح مبد�خله يف نهايات �لقرن �لع�رصين ي�صلح 
الأن يكون �صمة من �صمات �لتعليم يف �لقرن �حلادي و�لع�رصين؛ ملا قدمه هذ� �لنمط من 

�لتعلم من حلول لعدد من �مل�صكالت �ملعا�رصة )بكر،2001، �س9(.

ومن خالل مر�جعة جمموعة من �لتعريفات �لعاملية و�لعربية �ملختلفة ملفهوم 
�لتعليم �ملفتوح جندها تتفق بعنا�رص �أ�صا�صية وهي: �أن �لتعليم �ملفتوح نظام تعليمي 
تعلمي ي�صعى �إىل حتقيق �أهد�ف تعليمية يف جو من �لتكيف و�ملرونة بالظروف �لزمانية 
�إىل حتقيق فعلي  و�ملكانية و�القت�صادية و�الجتماعية و�ل�صيا�صية و�لنف�صية، �صاعيًا 
ملبد�أ دميقر�طية �لتعليم، �إ�صافة �إىل �عتماد �ملتعلم فيه بدرجة كبرية على نف�صه يف 
عملية �لتعلم با�صتخد�م �ملو�د �لتعليمية �لتعلمية �لقائمة على �لتعليم �لفردي و�لتعلم 
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�لنظام  هذ�  جناح  فاإن  وعليه  �ملتاحة،  �لرتبوية  للتقنيات  فاعل  وبتوظيف  �لذ�تي، 
مرهون مبدى �هتمام �ملوؤ�ص�صة �لرتبوية وتوظيفها ال�صرت�تيجيات وطر�ئق تدعم تفريد 
�لتعليم و�لتعلم �لذ�تي لدى �ملتعلمني، وياأتي هذ� �الهتمام و�لتوظيف يف �صوء �رتكاز 
�لدعوة �ملتنامية �إىل فل�صفة �لتعليم �لفردي و�لتعلم �لذ�تي يف �لفكر �لرتبوي �ملعا�رص 
�إىل مبادئ �أ�صا�صية يف نظريات �لتعلم، ودور �لرتبية يف عامل متغري، ومتطلبات �إعد�د 
�لذ�تي من  و�لتعلم  �لفردي  �لتعليم  وما يحققه  �لعمل،  �ملهنة وعامل  �أجل  �الأفر�د من 
ت�صري  حيث  �س23(،   ،1989 )جامع،  وفاعليتها  �لتعلمية  �لتعليمية  �لكفاية  زيادة 
�إىل وجود عالقة �رتباطية  �أدبيات �لبحث �لرتبوي على �مل�صتويني �لعربي و�لعاملي 
موجبة بني ��صتخد�م �أ�صاليب �لتعليم �لفردي و�لتعلم �لذ�تي مع عدد من جو�نب �لتعلم 
مثل: حت�صني �لتح�صيل، وتعلم �ملفاهيم، و�كت�صـاب �ملهار�ت، و�رصعة �لتعلم، وبقاء �أثر 

�لتعلم، وتنمية �الجتاه نحو �ملادة �لتعليمية )مغر�وي و�لربيعي، 2006، �س 44(.

ومن �الجتاهات �حلديثة �لتي لقيت جناحِاً كبري�ً يف �إجناح عملية تفريد �لتعليم 
وعززت �أ�صلوب �لتعلم �لذ�تي ��صتخد�م �حلقائب �لتعليمية يف عملية �لتعلم و�لتعليم، حيث 
متثل �حلقيبة �لتعليمية منطًا من �أمناط تفريد �لتعليم �لذي ز�د �الهتمام به يف �الآونة 
�أن يعلم نف�صه بنف�صه، فهي نظام تعليمي تعلمي  �الأخرية، و�لذي ي�صجع �لطالب على 
متكامل وذ�تي �ملحتوى، ي�صاعد �لتالميذ على حتقيق �الأهد�ف �لرتبوية �ملن�صودة وفق 
�أنها ت�صم  �لذ�تي؛ مبعنى  �إنها تتمتع باالكتفاء  �إذ  قدر�تهم وظروفهم و�حتياجاتهم، 
ومربر�ت  عنو�نها  �إىل  فباال�صافة  �أهد�فها،  لتحقيق  كافة  �لالزمة  �لتعليمية  �ملو�د 
باأنو�عها  و�الختبار�ت  �لتعليمية  �الأهد�ف  على  حتتوي  فهي  و�أدلتها  ��صتخد�مها 
�لقبلية و�لذ�تية و�لبعدية و�لتكوينية و�خلتامية، كما �أن من �أهم عنا�رصها �حتو�ءها 
على �الأن�صطة و�لبد�ئل �لتعليمية، ذلك لكون �حلقيبة �لتعليمية قائمة على مبد�أ تفريد 
�لتعليم، لت�صمح تلك �الأن�صطة و�لبد�ئل للمتعلم �ختيار ما يتنا�صب وحاجاته، ومن هذه 
�الأن�صطة و�لبد�ئل: تنوع �لو�صائل �لتعليمية، وتعدد طرق �لتدري�س و�الأ�صاليب، وتعدد 
�الأن�صطة �لتعليمية، وتعدد م�صتويات �ملحتوى و�لتدرج فيه، وتعدد �الختبار�ت باأنو�عها 
وم�صتوياتها. �إ�صافة �إىل �حتو�ئها على �الأن�صطة �الإثر�ئية �لتي بدورها تعمق قدر�ت 
مبعلوماتهم  و�ال�صتز�دة  �هتماماتهم  مو��صلة  على  منهم  �لر�غبني  وت�صجع  �لطلبة، 
وعلى  �س151(،   ،1984 )�صعادة،  �لتعليمية  �حلقيبة  مبو�صوع  �ملتعلقة  ومهار�تهم 
ذلك فمن �أبرز �صمات �حلقيبة �لتعليمية مبد�أ �لتعلم �لذ�تي من �أجل �الإتقان، ومن �أهم 
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وظائفها مر�عاتها للفروق �لفردية بني �لطالب من خالل �ل�صماح للمتعلم بال�صري يف 
�لتعلم ح�صب �حتياجاته وقدر�ته وميوله وظروفه �خلا�صة )�حليلة، 2004، �س11(، 
�أمناط  من  كنمط  �لتعليمية  �حلقائب  ��صتخد�م  فاعلية  �لدر��صات  من  عدد  �أثبت  وقد 
وزيادة  �لتعلم،  عملية  حت�صني  على  �لقوي  و�أثرها  �لذ�تي،  و�لتعلم  �لفردي  �لتعليم 

م�صتوى �لتح�صيل �لدر��صي.

وياأتي �حلا�صوب �لتعليمي جنبًا �إىل جنب مع �حلقائب �لتعليمية من حيث حتقيق 
�صكل  يف  �لتعليمية  �ملادة  يقدم  �إنه  حيث  �ملتقن،  �لذ�تي  و�لتعلم  �لتعليم  تفريد  مبد�أ 
مو�صوعات مت�صل�صلة، ويعر�صها ب�صكل منظم ومقنن ودقيق، ويعطي �لفر�صة �لكافية 
لتعلم �أي مو�صوع و�لتمكن منه قبل �النتقال �إىل مو�صوع �آخر، في�صتطيع �لطالب �لتعلم 
بال�رصعة �لتي تتنا�صب مع قدر�ته )�لفار، 2004، �س48(، فعملية ��صتخد�م �حلا�صوب 
 Individualized( يف �لتعليم و�لتعلم تتجلى فيها �إمكانية تاأمني �لتعليم �النفر�دي
Instruction( وذلك من خالل �لتحكم يف �رصعة عر�س �ملادة �لتعليمية، ويف كمية 

ما يعر�س منها، ويف ت�صل�صل عر�صها، وكذلك يف �ختيار نوع �ملادة �ملر�د عر�صها 
�أهم  وتعلمها )جامعة �لقد�س �ملفتوحة، 1995، �س8(، فالتعليم �لفردي -�لذي من 
�أولوياته �أنه يركز على �لفروق �لفردية- هو عملية �إجر�ئية منظمة وهادفة ومق�صودة 
و�الجتاهات  و�ملبادئ  �ملعرفة  من  قدر  �أكرب  بنف�صه  يكت�صب  �أن  �ملتعلم  يحاول 
و�ملهار�ت و�لقيم م�صتخدمًا �لتقنيات �حلديثة و�لتكنولوجية، وعليه يعد �لتعلم �لذ�تي 
)Self Learning( �أهم خ�صائ�صه )�لعبيدي، 2004، �س173(، و�لذي ي�صكل �لركيزة 

�الأ�صا�صية �لتي تتمحور حولها ��صرت�تيجيات تكنولوجيا �لتعليم وتطبيقاتها، و�لرتبية 
�لتي  �حلديثة  �لتكنولوجية  �لو�صائل  بتطور  �لذ�تي  �لتعلم  �رتبط  فقد  �حلديثة عمومًا؛ 

توفر فر�س �ال�صتخد�م �لفردي لتلك �لو�صائل )�حليلة، 2004، �س34(.

�إفر�ز�ت  �أبرز  �أحد  يعد  وملحقاته  و�صبكاته  و�أنظمته  بربجمياته  �حلا�صوب  �إن 
�ملجال  يف  ��صتفادة  �أميا  منه  �ال�صتفادة  ميكن  �لذي  �ملعا�رصة  �لتكنولوجية  �لثورة 
جمال  يف  �لثالثة  �لثورة  يعد  �خرت�عه  �إن  حتى  �س10(،   ،1999 )حممد،  �لرتبوي 
�لقد�س  )جامعة  �ملكتبات  عمل  و�لثانية  �لكتب،  طباعة  �الأوىل  كانت  حيث  �لتعليم، 
�أثر  و�لعاملية  �لعربية  �لدر��صات  من  عدد  بني  ولقد  �س303(،   ،1992 �ملفتوحة، 
�لدر��صي  �لتح�صيل  م�صتوى  حت�صني  على  و�صبكاته  بربجمياته  �حلا�صوب  ��صتخد�م 
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للطلبة مبختلف �ملو�د �لتعليمية و�مل�صتويات �لدر��صية، فقد �أجريت كثري من �لدر��صات 
يف دول �لعامل �ملختلفة حول م�صتوى �لتح�صيل �لدر��صي عند ��صتخد�م �حلا�صوب يف 
�لعملية �لتعليمية، فتو�صلت جممل �لنتائج �إىل �أن �ملجموعات �لتجريبية )�لتي در�صت 
با�صتخد�م �حلا�صوب( قد تفوقت على �ملجموعات �ل�صابطة )�لتي مل ت�صتخدم �حلا�صوب 

يف �لتعلم(  )فرج، 2005، �س122(.

خال�صة  -وهو  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  يف   SPA (1995) تقرير  �أ�صار  كما 
133 در��صة- عن فعالية توظيف تكنولوجيا �ملعلومات و�الت�صاالت يف �لتعليم خالل 
�لفرتة 1990-1994، �إىل �أن �ال�صتخد�م �ملنا�صب لتكنولوجيا �ملعلومات و�الت�صاالت 
باأ�صكالها �ملختلفة يزيد من مردودها، ويقلل �لهدر، ويخف�س �مل�صاريف، و�أن ��صتخد�م 
�حلو��صيب وتكنولوجيا �ملعلومات يف �لتعليم رفع ب�صكل و��صح من م�صتوى حت�صيل 
�لطلبة، وميولهم و��صتيعابهم �لذ�تي ، وقد ُعد �حلا�صوب �لتعليمي معلمًا �صبور�ً يحث 
كما  �ال�صتطالع،  حب  ويثري  للطموح،  ويدفع  �ملهار�ت  وينمي   ، �خلالق  �لتفكري  على 
�حلا�صوب  منافع  جني  �إن  حيث  �حلل،  لي�صت  وحدها  �لتقنيات  �أن  �إىل  �لتقرير  �أ�صار 
يتطلب تغيري�ً يف �الأمناط �لرتبوية وبخا�صة على م�صتوى مناهج جديدة تتما�صى مع 

.)Reinhardt, 1995( توظيف تلك �لتقنيات

�ملعلومات  تكنولوجيا  بني  �لقوي  �لرت�بط  من  نوعًا  �أن  يدرك  �جلميع  بات  وقد 
و�الت�صاالت و�أنظمة �لتعليم �صوف يحدث يف �مل�صتقبل �لقريب، وقد تنباأ عدد من �خلرب�ء 
�لذين لهم جتارب ميد�نية يف توظيف �حلا�صوب و�صبكاته يف �لعملية �لتعليمية �لتعلمية 
�أن �لتعلم باحلا�صوب باأمناطه �ملختلفة �صوف يحل يف �مل�صتقبل �لقريب حمل �لتعليم 
�ملوؤ�ص�صي �لتقليدي �لقائم على موؤ�ص�صات تعليمية ومعلمني )�لفار، 2004، �س122(، 
وتوؤكد بع�س �لدر��صات �مل�صتقبلية على �أنه بحلول عام )2025م( قد ت�صبح موؤ�ص�صات 
�لتعليم �لعايل �لتقليدية من خملفات �ملا�صي على �لرغم من ��صتمر�رها يف �لتو�جد 
�أكرث من قرنني من �لزمان نتيجة �لتغري�ت �لعاملية يف �إنتاج �ملعرفة وتوزيعها، و�لتي 

تدعمها ثورة �الت�صاالت و�ملعلومات �حلديثة )عبد �حلي، 2005، �س7(.

يف  �لتعليمية  و�ملوؤ�ص�صات  �لدول  من  لعدد  و�ملت�صارع  �ملتز�يد  �الإقبال  ومع 
�لتعلمية،  �لتعليمية  �لعملية  يف  و�الت�صاالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  توظيف  جمال 
�أبرزها  ظهر عدد من �مل�صطلحات و�ملفاهيــــم �ملتعلقة يف هذ� �ملو�صـوع كان من 
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�أطلق بع�صهم عليه  �لذي   E.learning )Electronic Learning( �لتعلم �الإلكرتوين 
ف من خالله تكنولوجيا �حلا�صوب و�صبكاته  �أ�صلوب ُتوظَّ ��صم �لتعلم �ملرن؛ حيث هو 
للمتعلم بحيث  ما  �إىل حد  �لقيادة  فيها عجلة  ليرتك  �لتعلمية،  �لتعليمية  �لعملية  يف 
يجعل �ملتعلم �أكرث حتكمًا يف �لعملية �لتعلمية، في�صتطيع حتديد �الأوقات �ملنا�صبة له 
و�ملو��صيع �لتي ت�صتهويه، باالإ�صافة �إىل �لتحكم يف �رصعة �لتعلم وفقًا لقدر�ته ووقته 

و�إمكانياته )�لغر�ب، 2003، �س7(.

له،  م�صتقبلية  نظرة  خالل  ومن  �ملجال  هذ�  يف  �ملهتمني  من  عدد  ذهب  وقد 
�أن و�صائل �حل�صول على �لدرجات �لعلمية �صتتغري، ف�صي�صتطيع �لطالب �جلامعي  �إىل 
�حل�صول على درجته �لعلمية عن طريق �صبكة �النرتنت بعد �إثبات �أهليته لها )�صعادة 

و�ل�رصطاوي، 2003، �س219(.

 Georgia State Academic and Medical( وتعد �أكادميية جورجيا �لطبية
System( من �أكرب �ل�صبكات �لعاملية يف �لعامل حيث يوجد فيها �أكرث من 200 ف�صل 

در��صي يف خمتلف �أنحاء �لعامل مرتبطًا بهذه �الأكادميية خالل عام 1995، ومن خالل 
هذه �ل�صبكة ي�صتطيع �لطلبة �أخذ عدد من �ملو�د و�الختبار بها )�ملو�صى، 2008(. 

�أمريكية تقدم مقرر�تها  وحتت عنو�ن )ما يقرب من 175 مادة علمية، جامعة 
كاملة على �النرتنت(، �أعلن م�صدر م�صوؤول يف جامعة �إلينوي �الأمريكية عن م�رصوع 
خمتلفًا  �أكادمييًا  تخ�ص�صًا   )39( لنحو  �لكاملة  �لدر��صية  �ملقرر�ت  لن�رص  �جلامعة 

باجلامعة )�لنادي �لعربي لتقنية �ملعلومات و�الإعالم، 2008(.

كذلك، ومن مظاهر �لتـطور�ت �ل�صـريـعة يف جمال �لتعلم �الإلكرتوين �لتي حدثت 
يف �ل�صـنو�ت �الأخرية، قامت �حلكومة �ل�صـــويدية بتاأ�صي�س ما ي�صـمى جامعة �النرتنت 
�لتي تقدم ما يقارب من )2500( م�صاق �إلكرتوين تخدم   )The Net University(

.)Jonsson, 2005, P572( جامعات وكليات عدة يف دولة �ل�صويد

ن�صو�س  يف  جاء  �أنه  �الإلكرتوين  �لتعلم  حول  �س10(   ،2004( رباح  ذكر  وقد 
وثيـــــقة �الحتاد �الأوروبي )2002( بعنو�ن »نحو �أوروبا م�صتندة �إىل �ملعرفة وجمتمع 
ذ�  يكون  �أن  �الأوروبي  �الحتاد  �أر�د  �إذ�  �أنه   )Knowledge Society( �ملعلوماتية« 



عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

8

تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

�أن  عليه  فاإن   ،2010 �لعام  بحلول  �لعامل  يف  �ملناف�صة  على  قدرة  �الأكرث  �القت�صاد 
ن�صطة، و�الهتمام بتوظيف تكنولوجيا �ملعلومات  ��صرت�تيجية تعليمية متينة  ميتلك 

و�الت�صاالت، و�إجناز �لرب�مج �لالزمة لتطبيق خطة �لتعلم �الإلكرتوين. 

ويهدف م�رصوع جامعة �بن �صينا �الفرت��صية �إىل بناء جمتمع من �جلامعات يف 
حو�س �لبحر �الأبي�س �ملتو�صط لتت�صارك يف �أمثل �ملمار�صات و�ال�صتخد�مات �لرتبوية 
و�لعمل  �جلامعات،  هذه  يف  �ملنت�رصة  �الإلكرتوين  �لتعلم  مر�كز  من  �صبكة  خالل  من 
على تعزيز ��صتخد�م �لتكنولوجيا يف �لتعلم �الإلكرتوين و�لتعليم �ملفتوح، وي�صارك يف 
مكتبة  بناء  �إىل  نهايته  يف  �مل�رصوع  وي�صعى  �أو�صطية،  حو�س  دولة   )15( �مل�رصوع 
�فرت��صية ت�صم �ملقرر�ت �الإلكرتونية �لتي ُتنتج يف �ملر�كز �ملختلفة، ومتثل جامعة 
�لقد�س �ملفتوحة يف فل�صطني �إحدى تلك �ملر�كز، فقد �صعت وما ز�لت ت�صعى على قدم 
و�صاق من �أجل توظيف تكنولوجيا �ملعلومات و�الت�صاالت بال�صكل �الأمثل يف جميع 
جماالت خدماتها �لتعليمية �لتعلمية، وقد قطعت �صوطًا مهمًا يف هذ� �ملجال، وهي 
�لتعليم  �إىل جنب مع مو�صوع  �الإلكرتوين جنبًا  �لتعلم  �هتمامًا كبري�ً ملو�صوع  تويل 
�ملفتوح، وتوفر بنية حتتية ل�صبكات �حلا�صوب، حيث تعد �صبكة جامعة �لقد�س �ملفتوحة 

�أكرب �ل�صبكات �لو��صعة يف فل�صطني )جامعة �لقد�س �ملفتوحة، 2008(.

�ال�صتعمال؛  و�صائعة  حتميًا  �أمر�ً  �الإلكرتوين  �لتعلم  �أنظمة  �أ�صبحت  فقد  وهكذ� 
 Alstete,( كونها باتت �الأدو�ت �الأكرث �عتماد�ً يف �لعملية �لرتبوية مبختلف �أمناطها
P48 ,2001(، و�لتعلم �الإلكرتوين �إذ ميثل �جتاهًا عامليًا فهو ي�صمل �لدول �ملتقدمة 

�لتقدم  ت�صتطيع  ال  �لتقدم  �إىل  ت�صعى  �لتي  �أو  �لنامية  فالدول  �ل�صو�ء،  على  و�لنامية 
�لتكولوجيا  يعتمد على  تعليمي جيد  �إال من خالل نظام  �ملتقدمة  بالدول  �للحاق  �أو 
�حلديثة خا�صة تكنولوجيا �ملعلومات و�الت�صال )عبد �ل�صميع وتوفيق، 2008(، وقد 
�أ�صبح من �مل�صلم فيه �أن �لتعلم �الإلكرتوين ميتلك �الإمكانيات �لتي جتعله يوؤدي دور�ً 
على  يتوجب  �أنه  يعني  مما  و�لتعليم،  �لرتبية  جمال  يف  �مل�صتمر  �لتطور  يف  رئي�صيًا 
�ملوؤ�ص�صات �لتعليمية �لتي تود تبّني ��صرت�تيجيات ناجحة يف �آليات عملها �أن ت�صمن 
�أنها جاهزة بالكامل وم�صتعدة من �أجل �عتماد �أنظمة �لتعلم �اللكرتوين يف �صيا�صاتها 
�لتعليمية )Emerald Group, 2006, P25(، وعليها �أن ت�صارع �إىل تطوير �لنماذج 
هذ�  با�صتخد�م  ي�صمح  مبا  �ملقرر�ت  ت�صميم  و�إعادة  لديها،  �لتعليمية  للنظم  �خلا�صة 

�لنمط من �لتكنولوجيا �لرتبوية �ملتطورة )حممود ونا�س، 2003، �س373(.
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د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

ويف �صوء هذ� �الهتمام و�ل�صعي يف �صهر �ملناهج و�أمناط �لتعلم و�لتعليم وطرقها 
�ملعلومات و�الت�صاالت، برز عدد من  �إليه تطور�ت تكنولوجيا  مع نتاج ما تو�صلت 
�أنظمة �لتعلم �الإلكرتوين و��صرت�تيجياته، وبخا�صة تلك �لتي ُتعنى بالتعلم �لذ�تي، من 
بينها تطوير �حلقيبة �لتعليمية �لتقليدية �إىل �إلكرتونية باإ�صتخد�م برجميات �حلا�صوب، 
حيث تعمل برجميات �حلا�صوب على حت�صني �أد�ء �حلقيبة �لتعليمية لدورها من حيث 
�صهولة �ملتعلم ال�صتخد�مها و�رصعته، و�النتقال �الإلكرتوين باالرتباطات �لت�صعبية بني 
حمتوياتها و�أن�صطتها وبد�ئلها، و�إجناز �الختبار�ت باأنو�عها وتقومي نتائجها ب�صكل 
�أ�صهل و�أ�رصع و�أو�صح و�أدق، و�إعطاء �لتغذية �لر�جعة �ملنا�صبة �لفورية منها و�الآجلة، 
و�لتفريع بناًء على �لتقييم �الإلكرتوين �مل�صمم لنتائج �الأد�ء و�الختبار�ت �إىل �لعمليات 
�لعالجية �ملنا�صبة للق�صور �ملوجود يف تلك �لنتائج، �إ�صافة �إىل �إمكانية تزويد �حلقيبة 
�لتعلمية �الإلكرتونية بكم و��صع ومفتوح من �الأن�صطة و�لبد�ئل و�الختبار�ت و�الأن�صطة 
من  ��صتخد�مًا  و�الأ�صهل  �الأ�رصع  �لت�صعبية  �الرتباطات  بطريقة  و�ملر�جع  �الإثر�ئية 
�لطريقة �ليدوية �ملتبعة باحلقيبة �لتعليمية �لتقليدية، كما �أن توظيف �حلا�صوب مع 
�حلقيبة �لتعليمية من خالل �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية يغني عن ��صتخد�م �لو�صائل 
�لتعليمية �الأخرى �لتي قد يحتاجها �ملتعلم لعر�س �ملو�د �لتعليمية متعددة �لو�صائط 
�أو �ل�رص�ئح و�ل�صينما �لتعليمية  كالتلفاز وم�صجل �لكا�صيت وجهاز عر�س �ل�صفافيات 
�لتعليمية  �خلدمات  جميع  يقدم  �لذي  �الأ�صمل  �جلهاز  هو  �حلا�صوب  فجهاز  وغريها، 
للمو�د متعددة �لو�صائط �لتي يقدمها غريه من �لو�صائل و�الأجهزة �لتعليمية �الأخرى، 
كما �أن جانب حجم �حلقيبة �لتعليمية �لتقليدية مبحتوياتها ال يقارن مع حجم �حلقيبة 
وبحجم  حرب،  قلم  بوزن  مدمج  حا�صوبي  قر�س  يحتويها  �لتي  �الإلكرتونية  �لتعلمية 

�رصيحة عر�س �صغرية، وب�صعر كتيب ب�صيط.

وبذلك فاإن �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية حتمل خ�صائ�س ومز�يا �حلقيبة �لتعليمية 
�حلقيبة  ومز�ياها، كما حتمل  وتنظيمها وخ�صائ�صها  �لتقليدية من حيث مكوناتها 
و�آلية  ت�صميمها  حيث  من  �الإلكرتوين  �لتعلم  ومز�يا  خ�صائ�س  �الإلكرتونية  �لتعلمية 
�الرتباطات  و�عتمادها على  فيها  �ملتعددة  �لتعليمية  �لو�صائط  ��صتخد�مها وتوظيف 
�لت�صعبية وتنوع ��صاليب �لتعلم و�لتعليم فيها، مبعنى �أننا ننظر �إىل �حلقيبة �لتعلمية 
�الإلكرتونية على �أنها حقيبة تعليمية تقليدية، ُطّورت لت�صبح ب�صورة �إلكرتونية، ويف 
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

�لوقت ذ�ته ننظر �إليها باأنها �أ�صلوب من �أ�صاليب �لتعلم �الإلكرتوين ُبني على منهجية 
�حلقيبة �لتعليمية �لتقليدية ومنطقية ت�صميمها، و�أ�صا�س بنائها توفري �لبد�ئل �لتعليمية 

وتوظيف �لو�صائط �لتعليمية �لتعلمية �ملتعددة و�الختبار�ت باأنو�عها.

وبناًء على ما �صبق فقد جاء هذ� �لكتاب ليتناول يف ف�صوله �لالحقة عدد�ً من 
�إىل  �لتقليدية  �لتعلمية  �لتعليمية  �حلقائب  تطوير  عملية  عليها  ترتكز  �لتي  �ملحاور 

�إلكرتونية: 

�لتعليمية  �حلقائب  مو�صوع  على  �لكتاب  هذ�  من  �لثاين  �لف�صل  ��صتمل  فقد 
�لتقليدية من حيث �أ�صا�صيها �لتي �نبثقت منهما وهما �لتعليم �لفردي و�لتعلم �لذ�تي، 
و�أبرز �أهد�فها وهو �لتعلم �التقاين، كذلك تو�صيح مفهوم �حلقائب �لتعليمية �لتقليدية 
ون�صاأتها وتطورها ومكوناتها وخ�صائ�صها �لرتبوية، �إ�صافة �إىل ��صتعر��س عدد من 

�لدر��صات �ل�صابقة �ملتعلقة بها و�أثرها على �لتح�صيل �لدر��صي.

�أما �لف�صل �لثالث يف هذ� �لكتاب، وعنو�نه �لتعلم �الإلكرتوين فقد �صلط �ل�صوء على 
مفهوم �لتعلم �الإلكرتوين و�أجياله و�أمناطه ومقوماته، مربز�ً مز�يا ��صتخد�م �حلا�صوب 
و�الإنرتنت يف �لعملية �لتعليمية �لتعلمية و�آلية توظيفها، ومبينًا �جتاهات �ملتعلمني 
�ل�صابقة  �لدر��صات  من  عدد  ��صتعر��س  �إىل  �إ�صافة  �الإلكرتوين،  �لتعلم  ��صتخد�م  نحو 

�ملتعلقة بالتعلم �الإلكرتوين و�أثره على �لتح�صيل �لدر��صي.

وتناول �لف�صل �لر�بع من هذ� �لكتاب عملية تطوير �حلقائب �لتعلمية �الإلكرتونية 
ليربز مفهومها وعنا�رصها وخ�صائ�صها ومز�ياها ومعايري ت�صميمها ومر�حل منوذج 
ت�صميمها �لتعليمي ومقيا�س تقوميها ومقيا�س �الجتاهات نحوها، مع تو�صيح مثال 
�إ�صافة �إىل ��صتعر��س عدد من �لدر��صات  �إلكرتونية،  تطبيقي لت�صميم حقيبة تعلمية 

�ل�صابقة �ملتعلقة باحلقائب �لتعلمية �الإلكرتونية و�أثرها على �لتح�صيل �لدر��صي.

وجاء �لف�صل �خلام�س �الأخري يف هذ� �لكتاب ليعر�س بالتف�صيل در��صة جتريبية 
جامعة  طالب  حت�صيل  على  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقائب  ��صتخد�م  �أثر  يف  بحثت 

�لقد�س �ملفتوحة و�جتاهاتهم نحوها.



الفصل الثاني

احلقائب التعليمية التقليدية 
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جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

الفصل الثاني

احلقائب التعليمية التقليدية 

التعليم الفردي والتعلم الذاتي:
و�جهت �لرتبية قدميًا وما ز�لت تو�جه عدد�ً من �لتحديات كان من �أهمها معاجلة 
�لفروق �لفردية بني �ملتعلمني، فلكل �صخ�س ظروفه وخ�صائ�صه �ملنفردة عن غريه، 
كالتفاوت بالقدر�ت و�مليول و�لرغبات و�الحتياجات و�خلرب�ت و�رصعة �لتعلم �لذ�تية 
�أو�ئل �لقرن  �أجريت منذ  )�حليلة، 2004، �س34(، فقد بينت بحوث علم �لنف�س �لتي 
�أعمارهم- يختلفون يف قدر�تهم  �الأفر�د -و�إن ت�صاوت  �أن  �أدلة موؤكدة تثبت  �ل�صابق 
على �لتعلم ويف �أ�صاليب �لتعليم �ملالئمة لكل منهم، ويف �هتماماتهم ويف د�فعيتهم 
ترجع  �لتي  �الختالفات  ذلك  �إىل  �أ�صفنا  فاإذ�  تعلمهم،  وم�صتويات حت�صيلهم و�رصعة 
�إىل �ل�صحة �جل�صمية و�لعقلية و�لنف�صية فاإن ح�صيلة ذلك كله ند�ء و��صح �إىل �ملربني 
ب�رصورة تفريد �لتعليم ليجد كل فرد �لفر�صة �ملالئمة لتعلم فعال يتنا�صب وظروفه 

و�إمكاناته )جامع، 1989، �س13(.

وعلى هذ� كان �أبرز �لتغري�ت �لرئي�صة �لتي طر�أت على �لتعليم على مدى �لن�صف 
�أنه قد �أ�صبح �أكرث تركيز�ً على �لطالب كمحور للعملية  �لثاين من �لقرن �لع�رصين هو 
)�صيون، 2007،  �صلبيًا  �لقدمية جعلت دور �ملتعلم  �الأ�صاليب  �أن  �لتعليمية، وبخا�صة 
�لفردي  �لتعليم  �أهمية  على  توؤكد  معا�رصة  تربوية  �جتاهات  ظهرت  فقد  �س39(، 
نف�صه،  �ملتعلم  �إىل  �لدر��صية  �ملادة  من  �لتعليمية  �لعملية  �هتمام  حمور  ينقل  �لذي 
وُي�َصّلط عليه �الأ�صو�ء ليك�صف عن ميوله و��صتعد�د�ته وقدر�ته ومهار�ته �لذ�تية بهدف 
�لتخطيط لتنميتها وتوجيهها وفقا لو�صفة تربوية خا�صة بكل متعلم على حدة، لتقابل 
�لذ�تية و��صتعد�د�ته، ولتحفز دو�فعه ورغباته  ميوله �خلا�صة، وتتم�صى مع حاجاته 

�ل�صخ�صية، ليتمكن بذلك من �لو�صول �إىل �أق�صى طاقاته و�إمكاناته �خلا�صة به.

�لفروق  �إبر�ز  �أمام  �ملجال  يف�صح  �أن  �حلديث  �لرتبوي  �الجتاه  هذ�  �صاأن  ومن 
لالنطالق  منهم  لكل  �لفر�صة  و�إتاحة  �لو�حد  �ل�صف  تالميذ  بني  �ملوجودة  �لفردية 
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�لعملية  تركيز خمططي  �الجتاه  هذ�  وي�صتلزم  �لتعلم،  به يف  �خلا�صة  ل�رصعته  وفقا 
و�إتقانه، بدال  �لرتبوية على ما ميكن كل تلميذ من عمله وممار�صته و�الندماج فيه 
ومعلومات  معارف  من  يحفظه  �أو  يعرفه  �أو  يتعلمه  �أن  يجب  ما  على  �لرتكيز  من 
فقد  وعليه  �لتقليدي،  �لتعليم  يف  يحدث  كان  كما  ��صتخد�مها  ي�صتطيع  ال  جامدة 
على  يقوم  جديد  تربوي  نظام  بناء  �لفردي(  )�لتعليم  �لتعليم  من  �لنوع  هذ�  تطلب 
�ملعريف  �لعقلي  منوه  جماالت  جميع  يف  تلميذ  لكل  �لذ�تية  �ملعرفة  من  �أ�صا�س 
منا�صبة  مرحلية  �أهد�فًا  له  ليحدد  �حلركي،  و�لبدين  )�لنف�صي(  �لوجد�ين  و�النفعايل 
تنبع من �حتياجاته �خلا�صة به، وحتقق مطالبه �لذ�تية، وتتيح له فر�س �الختيار 
�ل�صري  على  ي�صاعده  مما  كاملة،  بحرية  �الختيار  هذ�  ممار�صة  من  ومتكنه  �ملتعدد، 
قدما لتحقيق �أهد�فه وفقا ل�رصعته �خلا�صة به يف �لتعلم، مع عدم فر�س �أي �صغوط 

�أو قيود عليه �أو دفعه �إىل تعلم غري ما هو م�صتعد له )طبنجة، 2008(. 

وقد عرف �لعبيدي )2004، �س173( �لتعليم �لفردي باأنه عملية �إجر�ئية منظمة 
يكت�صب  �أن  �ملعلم  من  وبتوجيهات  �ملتعلم  خاللها  من  يحاول  ومق�صودة،  وهادفة 
�صوء  يف  و�لقيم،  و�ملهار�ت  و�الجتاهات  و�ملبادئ  �ملعرفة  من  قدر  �أكرب  بنف�صه 

خ�صائ�صه و�حتياجاته، فمن �أهم �أولوياته �أنه يركز على �لفروق �لفردية. 

ويعرف �الأحمد )2008( �لتعليم �لفردي �أنه جمموعة من �الإجر�ء�ت الإد�رة عملية 
وقدر�ته  وحاجاته،  تتنا�صب  تعلُّمية  تعليمية  مبهمات  �ملتعلم  يندمج  بحيث  �لتعليم، 
�خلا�صة، وم�صتوياته �ملعرفية و�لعقلية، ويهدف �إىل تطويع �لتعلُّم وتكييفه، وعر�س 
�ملعلومات باأ�صكال خمتلفة تتيح للمتعلم حرية �ختيار �لن�صاط �لذي ينا�صبه من حيث 
�إىل  فيها  �ملرغوب  �الأهد�ف  حتقيق  بهدف  تعلُّمه،  و�رصعة  �ل�صابقة،  �ملعرفة  خلفية 

درجة �الإتقان وحتت �إ�رص�ف من �ملعلم.

�هتمام  ينقل حمور  �أنه  �لفردي  للتعليم  �الأ�صا�س  �لدور  فاإن  �صبق  ويف �صوء ما 
�لعملية �لتعليمية من �ملادة �لدر��صية �إىل �ملتعلم نف�صه وي�صلط عليه �الأ�صو�ء ليك�صف 
عن ميوله و��صتعد�د�ته وقدر�ته ومهار�ته �لذ�تية بهدف �لتخطيط لتنميتها وتوجيهها 
وفقا لو�صفة تربوية خا�صة بكل متعلم على حدة، لتقابل ميوله �خلا�صة، وتتم�صى مع 
حاجاته �لذ�تية و��صتعد�د�ت منوه، ولتحفز دو�فعه ورغباته �ل�صخ�صية، ليتمكن بذلك 
�إ�رص�ف  �أق�صى طاقاته و�إمكاناته �خلا�صة به، بحيث يتم ذلك حتت  من �لو�صول �إىل 

�ملعلم وتوجيهه. 
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�أما �لتعلم �لذ�تي فيعرفه جامع )1986، �س36( باأنه �ال�صلوب �لذي مير به �ملتعلم 
�ملعلومات  ليكت�صب  مليوله،  وتبعًا  ذ�ته  من  بد�فع  �ملتنوعة  �لتعليمية  �ملو�قف  على 
و�ملهار�ت و�الجتاهات، مما يوؤدي �إىل �نتقال حمور �الهتمام من �ملعلم �إىل �ملتعلم، 
و�لبد�ئل  �لو�صائل  و�أي  ينتهي،  ومتى  يبد�أ  و�أين  متى  يقرر  �لذي  هو  �ملتعلم  �أن  ذلك 

يختار، ومن ثم ي�صبح م�صوؤواًل عن تعلمه وعن �لنتائج و�لقر�ر�ت �لتي يتخذها. 

�لفرد يغري يف  �لذي يجعل  �لتعلم  �لنوع من  ذلك  باأنه  ويعرفه غباين )2001( 
�صلوكه و�أد�ئه بناًء على رغبته ووفقًا ال�صتعد�د�ته وقدر�ته و�ختيار�ته يف �لتفاعل مع 
�ال�صخا�س و�ملو�د و�ملو�قف، وبناًء على د�فعيته نحو �إحد�ث ذلك �لتغري يف �صلوكه 
طبقًا للطريقة �لتي يعتمدها و�لنمط �لذي مييز عملياته �لعقلية ون�صاطه �لف�صيولوجي 

و�لع�صبي و�صبل �إدر�كه للميز�ت �خلارجية وخرب�ته لال�صتجابة لها.

كما يذكر عامر )2005، �س16( �أن �لتعلم �لذ�تي هو �أحد �الأ�صاليب �لتعليمية �لتي 
تعليمية حمددة  بر�مج  ت�صميم  �لو�عية يف  �لرتبوية  �ال�صرت�تيجيات  لتوظيف  ظهرت 
ذ�ت قدرة عالية على تفريد �لتعليم، وت�صعى �إىل حتقيق تعليم ير�عي �لفروق �لفردية 

بني �الأفر�د، ويكون �أكرث وفاًء بحاجات �ملتعلم ومر�عاة خل�صائ�صه ومميز�ته.

ويرى زيد�ن )2008( �أن �جلميع يتفقون على تعريف �لتعلم �لذ�تي باأنه �لن�صاط 
��صتعد�د�ته  تنمية  بهدف  برغبته �لذ�تية  مدفوعا  �ملتعلم  به  يقوم  �لذي  �لتعلمي 
و�إمكانياته وقدر�ته، م�صتجيبا مليوله و�هتماماته مبا يحقق تنمية �صخ�صيته وتكاملها، 
و�لتفاعل �لناجح مع جمتمعه عن طريق �العتماد على نف�صه و�لثقة بقدر�ته يف عمليه 

�لتعليم و�لتعلم، وفيه يتعلم �ملتعلم كيف يتعلم ومن �أين يح�صل على م�صادر �لتعلم.

ومن خالل ما تقدم فاإن �لتعلم �لذ�تي هو �لن�صاط و�لتفاعل �لذي يقوم به �ملتعلم 
فيكون  �ملن�صودة،  �الأهد�ف  وحتقيق  و�ملهار�ت  �ملعرفة  �كت�صاب  �أجل  من  بنف�صه 
�ملنا�صبني،  و�ملكان  �لزمان  ليختار  ومديرها،  �لتعلمية  �لعملية  حمور  هو  �ملتعلم 

و�ال�صرت�تيجيات و�لبد�ئل �ملالئمة لقدر�ته و�حتياجاته وميوله وظروفه.
الفرق بني التعليم الفردي والتعلم الذاتي:

من خالل مر�جعة �لتعريفات �ل�صابقة ملفهومي �لتعليم �لفردي و�لتعلم �لذ�تي جند 
�أن هناك تد�خاًل كبري�ً بني �ملفهومني، فهما ي�صرتكان بعدد من �جلو�نب و�الأهد�ف، 
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وبخا�صة �أن كليهما لهما �جلوهر نف�صه؛ وهو مر�عاة �لفروق �لفردية للمتعلمني، ولكن 
وقدر�ته  و�حتياجاته  �لفرد  خ�صائ�س  حتليل  �لتعليم  بتفريد  يق�صد  �لذي  �لوقت  يف 
وميوله، ثم ت�صميم بر�مج تعليمية تتنا�صب وتر�عي تلك �خل�صائ�س كو�صفة تربوية 
خا�صة لكل متعلم، ولي�س بال�رصورة �أن يعتمد �ملتعلم على ذ�ته باإد�رة تعلمه ب�صورة 
مطلقة، بل ي�صاعده �ملعلم ويوجهه يف �صوء خ�صائ�صه و�حتياجاته، جند يف �لتعلم 
�لذ�تي نوعًا من ��صتقاللية �ملتعلم و�عتماده على ذ�ته �إىل حد �أبعد، وحرية �الختيار 
ذ�ته  بتوجيه  بنف�صه  �ملتعلم  يقوم  بحيث  �أكرب،  ب�صورة  �لتعلم  يف  �لتقدم  وم�صوؤولية 

و�إد�رة تعلمه يف �صوء خ�صائ�صه و�حتياجاته.

وقد �أ�صار جامع )1989، �س �س 15-20( �إىل مفهومي �لتعليم �لفردي و�لتعلم 
 Independent( �مل�صتقلة  �لدر��صة  مو�صوع  على  �ل�صوء  ت�صليط  خالل  من  �لذ�تي 
Study( �لذي يعد �الإطار �لعام �لذي يندرج بد�خله مفهوما �لتعليم �لفردي و�لتعلم 
�لذ�تي، فقد �أو�صح جامع من خالل عر�س جمموعة من �لتعريفات �أن ملفهوم �لدر��صة 
�مل�صتقلة وجهني )�لتعليم �لفردي و�لتعلم �لذ�تي( يوؤكد�ن على فردية �ملتعلم يف قيامه 
بالدر��صة، و�إن �ختلفت �لنظرة يف مدى �حلرية �ملتاحة للمتعلم و��صتقالليته من حيث 
�ختياره مادة �لتعلم ومنهجيته، ومن حيث �صيطرة �ملعلم و�إ�رص�فه، وعليه يرى جامع �أن 
�لتعريفات �ملختلفة للدر��صة �مل�صتقلة تقع على مت�صل »�صل�صلة متدرجة« من م�صوؤولية 
�ملتعلم و�صيطرته على عملية �لتعلم، ففي �أول هذه �ل�صل�صلة تعلم حتت توجيه �ملعلم 
يكون ن�صيب �ملتعلم فيها من �تخاذ �لقر�ر منعدما �أو قلياًل )تعليم فردي(، وتكون يف 
نهايتها در��صة م�صتقلة �أو تعلمًا ذ�تيًا ي�صيطر عليه �ملتعلم، ويقع بني هذه وتلك �صور 

متعددة يختلف فيها �لقدر �ملمنوح من �حلرية للمتعلم يف در��صته �مل�صتقلة. 

ي�صكل  باأنه  �لفردي  �لتعليم  �س20(   ،2006( و�لربيعي  مغر�وي  و�صف  وقد 
�لذ�تي �ملوجه، فالغر�س من  �لتعلم  �إىل حتقيق  �لتي تهدف  �لدر��صة �مل�صتقلة  منط 
�لتعليم �لفردي هو �أن يخدم كل فرد على حدة بداًل من �أن يخدم جمموعة �ملتعلمني 
معًا، وترتيبًا على ذلك فاإن على �ملعلم �أن يعرف تنوع تالميذه وخ�صائ�صهم، و�أن 
�حلميد،  )عبد  �ملتعلم  توجيه  يف  ركيزته  ذلك  فيكون  و�لتباين،  �لتنوع  بهذ�  يهتم 

1999، �س286(. 

فيما و�صف �صيون )2007، �س47( �لتعلم �لذ�تي باأنه يتيح حرية �أو�صع للمتعلم 
باختيار �الأهد�ف و�ملحتوى، و�ال�صرت�تيجيات وطرق تعلمه وتقومي نتائجه، فالتعلم 
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بدون  �أو  مب�صاعدة  �ملبادرة  بزمام  �لفرد  خاللها  من  ياأخذ  �لتي  �لعملية  هو  �لذ�تي 
ومو�رده،  تعلمه  �أهد�ف  وحتديد  للتعلم،  حاجاته  لت�صخي�س  �الآخرين،  من  م�صاعدة 

و�ختيار ��صرت�تيجيات �لتعلم �لتي تنا�صبه، وتقومي خمرجات �لتعلم �خلا�صة به.

وهذ� ما �أكده �أي�صًا غباين )2001، �س22( وعامر )2005، �س104( و�الأحمد 
)2008( وعتمان وعو�س )2008، �س216(، حيث بينو� �أن �لتعليم �لفردي يقوم على 
��صتقاللية �ملتعلم يف تعلُّمه �ملحتوى �لتعليمي وتقدمي جمموعة من �لطرق �لتعليمية 
له ب�صكل فردي ين�صجم مع خ�صائ�صه �لذ�تية مبا ي�صهم يف �إك�صابه �الأهد�ف �لتعليمية 
�لفرد  قدرة  فيقوم على  �لذ�تي  �لتعلُّم  �أما  وتوجيهه،  �ملعلم  �إ�رص�ف  له حتت  �ملحددة 
يف �كت�صاب �ملعرفة و�ملهار�ت �ملطلوبة ب�صكل ذ�تي، حيث �إن �ملتعلم هو من يختار 
ن�صاطاته ومهماته �لتعليمية يف �صوء مهار�ت �لتعلُّم �لذ�تي �لتي ميتلكها، وهو �لذي 
ي�صبح  وبالتايل  يختار،  و�لبد�ئل  �لو�صائل  و�أي  ينتهي،  ومتى  يبد�أ،  و�أين  متى،  يقرر 

�مل�صوؤول عن تعلُّمه، وعن �لنتائج و�لقر�ر�ت �لتي يتخذها.

ويف �لوقت �لذي ي�صف جامع )1989، �س65( دور �ملعلم يف �لتعليم �لفردي 
بدور �لطبيب؛ »فالطبيب ال يكت�صب �صهرته من كم �ملعرفة �لتي يجيدها، بل من قدرته 
على توظيف �ملعرفة يف ت�صخي�س حاالت �ل�صعف وو�صف �لعالج �ملنا�صب لها، ولذ� 
تعريفنا  �إعادة  �إىل  يدعونا  �لفردي-  �لتعليم  مظلة  -حتت  للمعلم  �جلديد  �لدور  فاإن 
للمعلم على �أنه �ل�صخ�س �لذي ي�صاعد �الآخرين على �لتعلم، ولي�س �ل�صخ�س �لذي يقوم 
بتعليمهم«، ويف �لوقت ذ�ته نرى �أن دور �ملتعلم حتت مظلة �لتعلم �لذ�تي هو طبيب 
�أهد�فه، ويقدر ظروفه وقدر�ته وميوله  نف�صه؛ فهو �لذي ي�صخ�س �حتياجاته، ويحدد 
ويحدد  فيختار  �ملنا�صب،  �لعالج  لنف�صه  يحدد  �ملعطيات  تلك  �صوء  ويف  ورغباته، 
ويدير �صري تعلمه، كل ذلك بالطبع يف بيئة تعلمية منظمة ومتكاملة ومتنوعة �الأن�صطة 

و�لبد�ئل كي تفي بتحقيق تعلم ذ�تي ناجح.

خالل  من  �لذ�تي  و�لتعلم  �لفردي  �لتعليم  بني  �أي�صًا  جليًا  يظهر  �لفرق  �أن  كما 
حتليل �مل�صطلحني لغويًا فكلمة )تعليم �أو تدري�س( �ملر�فقة مل�صطلح �لتعليم �لفردي 
�إىل وجود دوٍر للمعلم فيه؛ وهو دور �ملحلل  ت�صري   )Individulized Instruction(

خل�صائ�س �ملتعلمني و�مل�صـرف �ملوجه لتعلمهم، بيـنما كلمة )َتَعلم( �ملر�فقة مل�صـطلح 
�لتعلم �لذ�تي )Self Learning( ت�صري �إىل �أن �ملتعلم هو مدير عملية تعلمه. 
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وبهذ� يتبني وجود فروق رئي�صة بني هذين �ملفهومني �أبرزها: �أن �أهد�ف �لتعلُّم 
يف �لتعليم �لفردي يحددها -بدرجات متفاوته- �ملعلم يف �صوء �حتياجات �ملتعلم، 
�أما يف �لتعلُّم �لذ�تي فاإن �لفرد هو من يقوم بتحديدها يف �صوء ميوله و�هتماماته 
و�حتياجاته، ويتم �كت�صاب هذه �الأهد�ف �أي�صًا حتت �إ�رص�ف �ملعلم يف �لتعليم �لفردي، 
تلخي�س  نف�صه، وميكننا  على  معتمد�ً  �لفرد الكت�صابها  يّتجه  �لذ�تي  �لتعلُّم  بينما يف 

�لفرق بني �لتعليم �لفردي و�لتعلم �لذ�تي من خالل �ل�صكل �الآتي:

أسس التعلم الذاتي وخصائصه:
ي�صري جامع )1986، �س77( وجامل )2000، �س23( وغباين )2001، �س26( 
وعامر )2005، �س52( ومغر�وي و�لربيعي )2006، �س24( وعتمان وعو�س )2008، 

�س225( اإىل اأهم الأ�ش�س واخل�شائ�س التي ميتاز بها التعلم الذاتي بالتايل:

�لتعزيز �لفوري و�لتغذية �لر�جعة. ♦ 

�لتوجيه �لذ�تي للمتعلم. ♦ 

حتمل �مل�صوؤولية و�لقدرة على �تخاذ �لقر�ر. ♦ 

�إيجابية �ملتعلم وتفاعله و�إثارته. ♦ 

مر�عاة �لفروق �لفردية و�رصعة �ملتعلم �لذ�تية. ♦ 
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�لتعلم  م�صادر  يف  و�لتنوع  �ملتنوعة،  ♦ �لتعلم  وخيار�ت  �لبد�ئل  توفري 
و�أ�صاليبه.

�لت�صل�صل �ملنطقي للخطو�ت �لتعليمية وتكاملها. ♦ 

�لتنوع و�لتدرج مب�صتويات �الأد�ء. ♦ 

و��صحة  ب�صورة  و�صياغتها  �لهادف،  �لتعلم  ل�صلوكيات  �لدقيق  �لتحديد  ♦ 
ودقيقة.

�كت�صاب �ملتعلم عاد�ت �لتعلم �مل�صتمر و�لتعلم مدى �حلياة. ♦ 

��صتمر�رية �لتقومي وتنوعه و�صموليته. ♦ 

�لتقومي �لذ�تي للمتعلم. ♦ 

تق�صيم �ملادة �لتعليمية �إىل خطو�ت �صغرية هادفة. ♦ 

حرية �حلركة و�الختيار ملو�د �لتعلم. ♦ 

�إتقان �ملتعلم للمادة �لتعليمية. ♦ 

أهداف التعلم الذاتي:

تتنوع �الأهد�ف �لتي ميكن حتقيقها من خالل �لتعلم �لذ�تي وتتعدد بتنوع وتعدد 
�ملجاالت �لتي تخدمها، ومن اأهم هذه الأهداف )عامر، 2005، �س22(:

�ملتعلمني  يلزم  �الطار  هذ�  ويف  �لذ�تي،  للتعلم  بالتخطيط  مرتبطة  �أهد�ف  1 .
��صرت�تيجياته، ويتخذون  �أهد�فهم ب�صكل علمي ويتنباأون  �أن يتعلمو� كيف ي�صوغون 
نتائج  مع  نف�صه  �لوقت  يف  ويتعاملون  تعلمه،  وكيفية  يتعلمونه  ما  حول  قر�ر�تهم 

قر�ر�تهم.
�أهد�ف مرتبطة با�صتخد�م م�صادر �ملعلومات وتوظيفها، مما يف�صح �ملجال  2 .
�أمام �ملتعلمني لتطبيق ما تعلموه من �ملوؤ�ص�صة �لتعليمية يف حياتهم خارجها، �الأمر 

�لذي ي�صهم يف �إز�لة �حلو�جز بني �ملوؤ�ص�صة �لتعليمية و�حلياة خارجها. 
قدرته  زيادة  �إىل  �ملتعلم  يحتاج  حيث  �لذ�تي،  بالتقومي  مرتبطة  �أهد�ف  3 .
�أو  ذ�تيًا  عالجها  على  فيعمل  �ل�صعف،  مو�طن  الإدر�ك  بنف�صه  نف�صه  تقومي  على 

معلمه. بتوجيه 
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�ملتعلم  �إك�صاب  �ل�رصوري  من  حيث  �ملتعلمني،  باجتاهات  متعلقة  �أهد�ف  4 .
�ل�صخ�صية  بالكفاءة  �الإح�صا�س  تنمية  �إىل  �إ�صافة  �لتعلم،  نحو  �إيجابية  �جتاهات 
يف  �لذ�ت  و��صتغر�ق  �حلما�س  من  عال  م�صتوى  وحتقيق  بالنف�س،  و�لثقة  و�الإجناز 

�الأن�صطة �لتي يقوم بها.
ويربز جامع )1989، �س21( �أهم �أهد�ف �لتعلم �لذ�تي من خالل دوره كعملية 
ت�صعى لتغذية �لقدرة �لذ�تية للفرد على �لتجدد لي�صبح قادر�ً بنف�صه على تنمية طاقاته 
يف عملية م�صتمرة من �كت�صافه لذ�ته، ومن هنا كان �لتعلم �لذ�تي �لو�صيلة �الأ�صا�صية 
 )Continuous Education( لبناء جمتمع د�ئم �لتعلم وحتقيق �أمل �لرتبية �مل�صــتمرة
و�لتعلم مدى �حلياة )Life-Long Learning( �لتي ير�ها كثريون �حلل �لوحيد الأن 
تطبيقاتها  يف  �ملذهل  و�لت�صارع  �الن�صـانية  �ملعرفة  تفجر  كفاية  يف  �لفرد  يو�كب 
 )Moller & Others, 2009, P11( لتكنولوجية، ويوؤكد ذلك �أي�صًا مولر و�آخرون�
�لدرو�س  و��صتيعاب  �لفهم  على  �ملتعلمني  م�صاعدة  هو  �لتعليم  هدف  كان  �إذ�  باإنه 
و�ملو��صيع، فاإن هدف �لتعلم هو م�صاعدة �ملتعلمني على تطوير قدر�تهم وكفاءتهم 
و�إمنا بهدف بناء �صخ�صياتهم لالعتماد على  �لفهم و�ال�صتيعاب،  �أجل  لي�س فقط من 

ذ�تهم وحتمل م�صوؤوليات تعلمهم خالل خمتلف فرت�ت حياتهم.

أمناط وأساليب يف التعليم الفردي والتعلم الذاتي:

يبدو للوهلة �الأوىل �أن �أ�صاليب تفريد �لتعليم تعّد من �الأمور �مل�صتجدة يف جمال 
�لرتبية، و�حلقيقة غري ذلك، فاملتتبع لتاريخ �لرتبية يجد �أن مو�صوع �لفروق �لفردية 
كان من �أهم �ملو�صوعات �لتي �صغلت بال �لفال�صفة �لقدماء، وعلى �لرغم من �أن هذه 
يقدم  مل  �لرتبوي  �لفكر  فاإن  �لقدم،  منذ  معروفة  كانت  �لفردية  �لفروق  عن  �حلقائق 
��صرت�تيجيات عملية ملو�جهة هذ� �ملتطلب �الأ�صا�صي يف �أ�صاليب �لتعلم �إال يف �لعقود 
رئي�س  كمدخل  �لذ�تي  و�لتعلم  �لفردي  �لتعليم  �أ�صاليب  على  مركزة  �الأخرية  �لثالثة 
يحقق �ال�صتجابة �إىل مطلب مر�عاة �لفروق �لفردية وحتقيق �إيجابية �ملتعلم )جامع، 

1989، �س14(.

وميكن ت�صنيف تلك �ملحاوالت -كما بينها جامع )1989، �س57(، ومغر�وي 
و�لربيعي )2006، �س22(- يف �جتاهني �أ�صا�صيني: يتمثل �الأول يف �جلهود �لفردية 
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�لتي يبذلها �ملدر�صون يف ف�صولهم ملعاجلة بع�س �الآثار �ملرتتبة على وجود تفاوت 
بني �ملتعلمني يف �لقدرة على �لتح�صيل و�ل�رصعة يف �ال�صتيعاب �أو يف �لتهيوؤ و�لد�فعية 
�أن هذه �جلهود كانت تتميز بالفردية و�لعفوية  �إال  �أو يف �مليول و�لرغبات،  للتعليم، 

وظل جناحها يف �حلقيقة قا�رص�ً على �لفئة �ملوهوبة من �ملدر�صني.

من  �خلم�صينات  �أو�خر  مع  بد�أت  �لتي  �ملنهجية  �جلهود  فهو  �لثاين  �الجتاه  �أما 
كثري  توظيف  ��صتطاعت  �لتي  �الأ�صاليب  من  جمموعة  ظهور  �إىل  و�أدت  �ل�صابق  �لقرن 
من �ال�صرت�تيجيات �لرتبوية �لو�عدة يف ت�صميم بر�مج حمددة ذ�ت قدرة كبرية على 
�لتفريد  لكيفية حتقيق  �الأ�صاليب تختلف يف ت�صور�تها  �أن هذه  �لتعليم، ورغم  تفريد 
فاإنها جميعًا تتفق يف �لهدف �لذي ت�صعى �إليه وهو حتقيق تعليم �أكرث وفاء بحاجات 

�ملتعلم.

�أ�صكااًل  �لتعليم  تفريد  �أ�صاليب  �تخذت  �لع�رصين  �لقرن  من  �لثاين  �لن�صف  ففي 
وممار�صات م�صتحدثة متعددة، فقد ظهر نظام �لتعلم �ملربمج معتمد�ً على مفاهيم �صكرن 
�لتعلم، و�ملبني على �ملكونات �لثالثة: �ملثري )من معلومات  يف عملية   )Skinner(

مقدمة �أو �أ�صئلة مطروحة(، ثم ��صتجابة �ملتعلم، ثم تعزيز تلك �ال�صتجابة، ��صتناد�ً على 
�لتغذية �لر�جعة �ملبا�رصة )جامع، 1986، �س64( )�لعلي، 1987، �س23(، و�لتعلم 
�ملربمج �إما �أن يكون مبنيًا على �لربجمة �خلطية )Linear Programs( �لتي تقوم 
على �أ�صا�س �لتقدم بالتعلم خطوة خطوة، حيث تعد ��صتجابة �ملتعلم وفقًا لهذه �لطريقة 
�ل�رصط �الأ�صا�صي حلدوث �لتعلم، على �أن تتبع �ال�صتجابة بالتعزيز، وتتما�صى �أ�ص�س هذه 
�لطريقة مع �لنظرية �ل�صلوكية )�ملثري و�ال�صتجابة( �لتي تبناها �صكرن )Skinner(، ويف 
)Branching Programs(، ويرتبط  �أو �لتفريعية  �ملقابل ظهرت �لربجمة �ملت�صعبة 
هذ� �لنوع من �لربجمة با�صم كر�ودر )Crawder(، حيث تتما�صى �أ�ص�س هذه �لطريقة 
ت�صمى  وحد�ت �صغرية  �إىل  �لرب�مج  هذه  �ملحتوى يف  ويق�صم  �الإدر�كية،  �لنظرية  مع 
�ل�صحيحة،  �الإجابة  ميثل  �أحدها  متعدد  من  لالختيار  باأ�صئلة  �إطار  كل  ويتبع  �أطر�ً، 
و�لد�ر�س �لذي يجتاز �الختبار بنجاح ميكنه �النتقال �إىل �الطار �لتايل من �ملعلومات، 
�أما عدم جناح �لد�ر�س فيوؤدي �إىل دخوله فيما ميكن �أن ي�صمى دورة عالجية، ليتفادى 
�ملتعلم �خلطاأ �لذي وقع فيه )�لعلي، 1987، �س82( )جامل، 2000، �س28( )غباين، 

2001، �س44( )حجي، 2003، �س50(.
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وبالرغم من �ملز�يا و�لفو�ئد �لرتبوية �لتي �أثبتها �أ�صلوب �لتعليم �ملربمج، و�لذي 
و�لتعلم، وما  �لتعليم  �صتنهي كل م�صكالت  �لتي  �ل�صحرية  �لو�صفة  باأنه  �صكرن  و�صفه 
حققه من قدر كبري من تفريد �لتدري�س، فاإن بع�س �لرتبويني وجدو� فيه جو�نب ق�صور 
يف نو�حي حمددة، وعليه وجه له عدد من �النتقاد�ت، �أبرزها �أنه يقدم خربة و�حدة 
جلميع �لتالميذ، وال يعطي �لفر�صة لظهور �البتكارية لدى �ملتعلمني )جامع،1989، 
�س44(؛ ففي �لتعليم �ملربمج يتحكم �لطالب يف معدل در��صتهم، فال يتقيدون بالوقت 
�أو �ملكان يف �أثناء �لتعلم، �إال �أنهم مقيدون ب�صري خطو�ت تعلمهم، فال يتحكمون مبا 

يدر�صونه، وال يوؤدون دور�ً يف حتديد ما ينبغي �أن يتعلموه )�صيون، 2007، �س43(.

بر�مج  ظهرت  �ملربمج  �لتعليم  �أ�صلوب  �إىل  وجهت  �لتي  لالنتقاد�ت  فعل  وكرد 
ت�شميمها  يف  ت�شمنت  بحيث  �صمولية  �أكرث  نظرة  �لتعليم  تفريد  �إىل  نظرت  منهجية 

للمواقف التعليمية على جمموعة من املبادئ هي )جامع، 1989، �س45( :

حتديد جمموعة من �الأهد�ف �ل�صلوكية ♦ 

حتديد �ملدخالت �ل�صلوكية لكل متعلم و�لتعرف على نقطة �لبدء �لتي ميكن �أن  ♦ 
ينطلق منها وذلك من خالل ��صتخد�م �الختبار�ت �لقبلية.

حتديد جمموعة من �لطرق و�لبد�ئل و�الأن�صطة �لتي ميكن من خالل ممار�صتها  ♦ 
�أن يحقق �ملتعلم �الأهد�ف �ملحددة.

ترك �حلرية للمتعلم الأن ي�صري ب�رصعته �لذ�تية يف در��صته. ♦ 

�ملتعلم  �أد�ء  وذلك من خالل  �لر�جعة،  و�لتغذية  �لذ�تي  �لتقومي  فر�س  توفري  ♦ 
لالختبار�ت �ملختلفة.

)غباين،  التعليم  لتفريد  املنهجية  الربامج  تلك  اأبرز  حول  نبذة  ياأتي  وفيما 
2001، �س50( :

 : 1 .(IPI: Individually Prescribed Instruction) للفرد  املشخص  التعلم  برامج 
بت�صربج يف  نتيجة بحوث مكثفة متت يف مر�كز بحوث جامعة  �لرب�مج  ظهرت هذه 
تلميذ  كل  ي�صري  حيث  �ل�صبعينات،  منت�صف  يف  و��صعًا  �نت�صار�ً  و�نت�رصت  �ل�صتينيات، 
يف در��صة �لوحدة تبعًا الإمكاناته و�رصعته �لذ�تية، وبعد �النتهاء من در��صتها يتقدم 
الختبار حمكي �ملرجع يتحدد فيها ما �إذ� كان ي�صمح له باالنتقال �إىل وحدة �أخرى، �أو 

يظل يدر�س �لوحدة نف�صها حتى يتم �إتقانه لها.
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: ظهرت هذه �لرب�مج  2 .(IG: Individually Guided)  برامج الرتبية املوجهة للفرد
يف مركز بحوث جامعة وي�صكون�صن )Wisonson(، وقد ق�صمت هذه �لرب�مج �ملناهج 
كل  يحتوي  بحيث  در��صية؛  مادة  كل  يف  )�أ،ب،ج،د(  م�صتويات  �أربعة  �إىل  �ملدر�صية 
م�صتوى على جمموعة من �ملتطلبات و�ملو�د �لدر��صية وت�صرتط �إال ينتقل �لطالب من 
م�صتوى �إىل �آخر يف �ملادة �لو�حدة قبل �تقانه للم�صتوى �لذي قبله، وي�صمح هذ� �لنظام 
للطالب باالنتقال من �مل�صتوى )�أ( يف �الجتماعيات �إىل �مل�صتوى )ب( وهو ما يز�ل 
يف م�صتوى )�أ( يف �لريا�صيات مثاًل، ومن ثم فقد �ألغت هذه �لرب�مج �لنظام �ل�صفي يف 
�لدر��صة و��صتبدلته بالنظام �لال�صفي وهو �لنظام �لذي ال يتقيد باأن ينتقل �لطالب من 

�صف �إىل �آخر يف نهاية �لعام �لدر��صي.
 : 3 .(Program for Learning with Accordance to Needs) برامج التعلم طبقاً للحاجات
ظهرت هذه �لرب�مج يف �أو�ئل �ل�صتينيات و�لتي متيزت باأنها تقدم للمتعلم �ختيار�ت 

وبد�ئل متنوعة من �لو�صائل و�الأن�صطة �لتعليمية.
ظلها  و�لتي يف  م،  عام 1968. 4 �خلطة  هذه  كيلر (Keller Plan): ظهرت  خطة 
فهم  �صو�ء يف  �مل�صاعدين  بالطلبة  وي�صتعان  �لوحدة مبفرده  بدر��صة  يقوم كل طالب 
بع�س �أجز�ء �لوحدة �أو يف �أثناء تطبيق �الختبار�ت �لتتبعية للوحدة، وميكن �أن يح�رص 
�لطالب حما�رصة ال�صتاذ �ملقرر �إذ� وجد �أن ذلك ميكن �أن ي�صاعده يف فهم بع�س �أجز�ء 
�جلامعي  �مل�صتوى  على  �لتدري�س  تفريد  مالمح  �أبرز  من  �خلطة  هذه  وتعد  �لوحدة، 
يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، حيث �نت�رصت �نت�صار�ً كبري�ً يف عدد من �جلامعات 

�الأمريكية.
�لرب�مج �ملنهجية يف تفريد  �أ�صاليب  �لظاهرة يف  �لرغم من �الختالفات  وعلى 
وهي  بينها  جتمع  التي  واخل�شائ�س  املميزات  من  جمموعة  هناك  �أن  �إال  �لتعليم 

)جامع، 1989، �س51( :

وفاء  �أكرث  تعليم  لتحقيق  وت�صعى  �ملتعلمني  بني  �لفردية  �لفروق  تر�عي  ♦ 
بحاجات �ملتعلم.

توفر �لفر�س �الإيجابية وتفاعل �ملتعلم مع �ملو�قف �لتعليمية. ♦ 

متكن �ملتعلم من توجيه ذ�ته يف �أثناء عملية �لتعلم. ♦ 

ت�صاعد �ملتعلم يف تقومي ♦ نف�صه بنف�صه وحتقق مبد�أ حتمل �مل�صوؤولية.
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تتميز هذه �الأ�صاليب باإتقان �ملتعلم للمادة �لتي يقوم بدر��صتها، حيث ت�صتخدم  ♦ 
بدرجة  �لتعلم  الأهد�ف  �ملتعلم  �إجادة  ت�صرتط  �لتقومي  ��صرت�تيجية يف  �الأ�صاليب  هذه 
معينة من �الإتقان قبل �أن ي�صمح له باالنتقال من وحدة �إىل �أخرى �أو حتى من جزء �إىل 
جزء يف در��صة �لوحدة، وتعرف هذه �ال�صرت�تيجية يف �لتقومي با�صم ��صرت�تيجية �لتعلم 
ثابتة  معايري  �ال�صرت�تيجية  هذه  وت�صع   ،)Mastery Learning( �الإتقان  �أجل  من 
�صلفًا  �ملحدد  �ملعيار  ذلك  �إىل  ي�صل  الأن  لكل متعلم  �حلرية  ترك  �لتالميذ مع  لتقومي 
وفقًا الإمكاناته وقدر�ته، ومن ثم ي�صبح تقدم �ملتعلم مرتبطًا باإماكناته هو ولي�س 
�إليها، وت�صتخدم هذه �ال�صرت�تيجية �ختبار�ت تعرف  باإمكانات �جلماعة �لتي ينتمي 
تتحدد  وفيها   )Criterion Referenced Test( �ملرجع  �الختبار�ت حمكية  با�صم 
�ملحكات �لالزمة للنجاح يف �صورة ن�صبة مئوية �أو عدد من �الإجابات �ل�صحيحة من 

�لعدد �لكلي.

التعلم اإلتقاني:
قدر�تهم  يف  يتباينون  �لطالب  باأن  تفيد  بها  م�صلم  حقيقة  هناك  كانت  �إذ� 
وخ�صائ�صهم، توؤدي بدورها �إىل تباين يف درجات �لتعلم وم�صتوياته فيما بينهم، فاإن 
�حلقيقة �لثانية توؤكد �أن تكييف طرق �لتدري�س �ملنا�صبة وفق حاجات �لطالب و�إعطاء 
على معظم عنا�رص  تتغلب  باأن  كفيلة  �لتعلم  لعملية  �لالزم  �لكايف  �لوقت  كل طالب 
�لقد�س �ملفتوحة، 1995، �س103(؛ فاإذ� ما قدم ملجموعة  �الأوىل )جامعة  �حلقيقة 
�لتدري�س  نف�صه من حيث كمية  للتعليم  وتعر�صو�  تعليمية معينة،  مادة  �لتالميذ  من 
�أن يكون حت�صيل هوؤالء  ونوعيته و�لوقت �مل�صموح لهم به للتعلم، فاإنه من �ملتوقع 
�لتوزيع �جلر�صي �العتد�يل �ملعروف، حيث تكون �لعالقة  �لتالميذ موزعًا يف �صورة 
بني حت�صيل هوؤالء �لتالميذ وبني قدر�تهم مرتفعة ن�صبيًا، يف حني �أنه �إذ� كان �لتالميذ 
موزعني تبعًا للتوزيع �العتد�يل بناء على قدر�تهم، ولكن نوعية �لتعليم و�لزمن �مل�صموح 
لهم به ال�صتكمال عملية �لتعلم ُجِعلت منا�صبًة ل�صفات وقدر�ت كل تلميذ وحاجاته، 
فاإنه من �ملتوقع �أن ي�صل معظم �لتالميذ �إىل درجة �أو م�صتوى �إتقان �ملادة �لتعليمية، 

وت�صبح �لعالقة بني �لقدرة و�لتح�صيل قريبة من �ل�صفر )جامع،1989،�س75(.

�لطالب  �أن غالبية  لالإتقان ترى  �لتعلم  ��صرت�تيجية  �لتي تكمن خلف  فالنظرية 
ُيدَّر�س لهم بكفاءة تامة، وذلك من خالل ما يقدم لهم من م�صاعدة  كنهم تعلم ما  مُيْ
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قدر�ت  ح�صب  للتعلم  �لكايف  �لوقت  توفري  �إىل  �إ�صافة  �لتعلم،  �صعوبات  مو�جهة  عند 
و��صتعد�دت �ملتعلم )مغر�وي و�لربيعي، 2006، �س 66(، وبهذ� فاإن �لفكرة من �لتعلم 
�الإتقاين تهدف �إىل متكن غالبية �لطالب من �لو�صول �إىل �أق�صى م�صتوى من قدر�تهم 
على �لتعلم بغ�س �لنظر عن �لزمن �لالزم وعن �الأ�صلوب �لتعليمي �ملنا�صب لتحقيق ذلك 

)جامعة �لقد�س �ملفتوحة، 1995، �س103(.

��صرت�تيجية  باأنه  �الإتقاين  �لتعلم   )65 �س   ،2006( و�لربيعي  مغر�وي  ويعرف 
�أعلى �مل�صتويات يف  تعليمية تعلمية تهدف �إىل رفع كفاءة �ملتعلم و�لو�صول به �إىل 
ظل ظروف تعليمية مالئمة، حيث ي�صرتط فيها �إتاحة �لفر�صة و�لوقت �لكايف للمتعلم 

للو�صول �إىل مرحلة �الإتقان.

به  يق�صد  باأنه  �الإتقاين  �لتعلم  �إىل   )110-71 �س  �س   ،1989( جامع  وي�صري 
يف  لنجاحهم  ك�رصط  م�صبقًا  لهم  يحدد  �لتح�صيل  من  م�صتوى  �إىل  �لتالميذ  ي�صل  �أن 
�لتح�صيل  �مل�صتوى من  لهم، وعادة ما يكون هذ�  �ملقدم  �ملقرر  �أو  للمنهج  در��صتهم 
فنتائج  �لتعليمية،  للمادة  �الإتقان  م�صتوى  �إىل  ي�صل  �إنه  �لقول  ميكن  بحيث  عاليًا 
�أن يكون م�صتوى �الإتقان  �أف�صل م�صتوى لالإتقان تفيد باأهمية  �الأبحاث حول حتديد 
وي�صمى  �ملرغوب،  �لتعلم  حدوث  من  بالتاأكد  ت�صمح  كافية  بدرجة  عاليًا  �ملطلوب 
 Minimum Pass( للنجاح  �الأدنى  �مل�صتوى   )Mastery Level( �الإتقان  م�صتوى 
Level(، فاملتحم�صون للتعلم من �أجل �الإتقان من �أمثال بلوم، وكالرك، وبلوك يوؤمنون 

درجة  �إىل  ي�صلو�  �أن  ي�صتطيعون  �لعادية  �لدر��صية  �ل�صفوف  �لطالب يف  غالبية  باأن 
�إذ� تو�فرت �ل�رصوط و�لظروف �ملنا�صبة لذلك، ولقد �ت�صح من �لبحوث �لتي  �المتياز 
متت لتقومي تاأثري ��صتخد�م نظام �لتعلم �الإتقاين على �لتالميذ �أن هذ� �لنظام له قدرة 

كبرية على زيادة �لتح�صيل لدى �لتالميذ.

وقد �صبق و�أن �أكد فكرة �لتعلم �الإتقاين عدد من م�صاهري �ملربني �أمثال ب�صتولوزي، 
وهربرت، وموي�صون، وتتفق جميع مداخل التعلم الإتقاين يف عدد من الأ�ش�س اأهمها 

)جامعة �لقد�س �ملفتوحة، 1995، �س103( :

�ملادة  تعلم  من  �لطالب  يحققها  �أن  �ملتوقع  �لرتبوية  �الأهد�ف  حتديد  1 .
�لتعليمية.
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تاأليف كل مادة تعليمية من �أجز�ء �أو وحد�ت تعليمية و��صحة. 2 .

ترتيب حمتوى �ملادة �لتعليمية ب�صورة منطقية. 3 .

�ملادة  نحو  �لتقدم  قبل  �صابق  كمتطلب  و�إتقانها  �الأ�صهل  �ملادة  من  �لتمكن  4 .
�الأ�صعب.

بناء �لتعلم �جلديد )�ملجهول( على �صابقه )�ملعلوم( يف ت�صل�صل منطقي مرغوب به. 5 .

�لتي  �ملادة  �أجز�ء  يف  و�لتح�صيل  �لتقدم  مدى  تقي�س  �ختبار�ت  ��صتخد�م  6 .
يفرت�س �أن تعلمها و�أتقنها �لطالب.

تزويد �لطالب بتغذية ر�جعة خالل فرت�ت زمنية معينة. 7 .

التعلم الذاتي والتعليم املفتوح:
�إن مفهوم �لتعليم �ملفتوح هو عبارة عن نظام تعليمي تعلمي ي�صعى �إىل حتقيق 
�ملتعلم  و�عتماد  و�لظروف،  و�لزمان  باملكان  �ملرونة  من  جو  يف  تعليمية  �أهد�ف 
على نف�صه يف عملية �لتعلم، وبا�صتخد�م �ملو�د �لتعليمية �لقائمة على �لتعلم �لذ�تي، 
وبخا�صة �أن �أحد �لطرق �لد�عمة لنظام �لتعليم �ملفتوح هو منط �لتعليم �ملفتوح �لذي 
عرفه عيو�س )2000( باأنه ذلك �لنوع �لذي ال يتطلب لقاًء �صفيًا منتظمًا �أو لقاًء وجهًا 
لوجه بني �لطالب و�ملعلم، و�إمنا يتم عرب و�صائل تعليمية مكتوبة �أو م�صموعة �أو مرئية 
م�صموعة �أو عربهما معًا، فيما عرفه حممود )2004( على �أنه ذلك �لنوع من �لتعليم 
�لذي يكون فيه �ملعلم )�أو �ملوؤ�ص�صة �لتعليمية �لتي تقدم �لتعليم( بعيد�ً عن �ملتعلم �إما 
يف �ملكان �أو �لزمان �أو كليهما معًا، وي�صتتبع ذلك ��صتخد�م و�صائل �ت�صال متعددة من 
�أو م�صموعة ومرئية وغريها من و�صائط ميكانيكية و�إلكرتونية؛ وذلك  مو�د مطبوعة 
للربط بني �ملعلم و�ملتعلم ونقل �ملادة �لتعليمية �إليه، باالإ�صافة �إىل �للقاء�ت �ملبا�رصة 
وجهًا لوجه يف بع�س �الأحيان، و�أما عامر )2007، �س22( فعرف �لتعلم عن بعد باأنه 
�لوقت  تو�جده، ويف  �أماكن  فيها يف  للر�غب  �لتعليمية  �خلدمات  يوفر  تعليمي  نظام 
�لذي يرغب فيه، وال يقت�رص ذلك على �الت�صال �ملبا�رص بني �ملعلم و�ملتعلمني، و�إمنا 
ُتْكت�صب �ملهار�ت و�خلرب�ت من بعد بالتعلم �لذ�تي، مع �العتماد على �أ�صاليب �الت�صال 

�حلديثة. 
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موؤ�ص�صي  �صكل  باأنه  �ملفتوح  �لتعليم  مفهوم  حول  �ل�صابقة  �لتعريفات  وت�صرتك 
�أو كليهما بني  �أو �لزماين  للتعلم �لذ�تي و�لتعليم �لفردي، وقائم على �لف�صل �ملكاين 
�ملعلم )�أو �ملوؤ�ص�صة �لتعليمية( و�ملتعلم، مع �رصورة تو�فر ج�صور �الت�صال و�لتو��صل 
�ملتمثلة بالو�صائط �ملبا�رصة وغري �ملبا�رصة، و�رتكازه �الأ�صا�صي على توظيف �لو�صائل 

�لتكنولوجية �حلديثة.

وتختلف طر�ئق �لتدري�س �ملتبعة يف نظام �لتعليم �ملفتوح عن �لطر�ئق �ملتبعة 
يف نظام �لتعليم �لتقليدي، فطر�ئق �لتدري�س يف �لتعليم �ملفتوح تتمحور حول �لطالب 
و�أ�صا�صها �لتعلم �لذ�تي، ويعتمد جناحها على مدى �إحد�ث �لتفاعل بني �ملتعلم و�ملعلم، 
�لتي  �لتقنية  وغري  �لتقنية  و�لو�صائل  �ملتعلم  وبني  �ملربمج،  و�لكتاب  �ملتعلم  وبني 
ي�صتخدمها كاأ�صا�س لتعلمه، هذه �الختالفات يف �لنظامني �لتعليميني �أدت �إىل وجود 
�ختالف يف دور �ملعلم، حيث �إن دور �ملعلم يف �لتعليم �ملفتوح يتجلى يف قدرته على 
تخطيط �لعملية �لتعليمية، وم�صاعدة �لطالب على ��صتخد�م �ملو�د �ملطبوعة �ملربجمة، 
و�لو�صائل �لتقنية وغري �لتقنية �ملختلفة وهو يف مكان وجوده، متجاوز�ً بذلك حدود 
�لذ�تي،  �لبحث  ومهار�ت  و�الت�صال،  �لتو��صل  مبهار�ت  وتزويده  و�ملكان،  �لزمان 

و�لقدرة على �تخاذ �لقر�ر�ت، و�لتحكم يف عملية تعلمه و�صبطها )دروزة، 1999(.

القد�س  جامعة  بينت  �أهد�فه،  حتقيق  �ملفتوح  �لتعليم  نظام  ي�صتطيع  ولكي 
املفتوحة )2003( ال�رشوط واملعايري الواجب توافرها يف هذا النظام، واأبرزها:

• �أي توفري كل ما من �صاأنه �أن ي�صهم يف حتقيق �أهد�ف  توفري اإلمكانيات الالزمة:	
�لذ�تي و�لو�صائط  �لتعلم  �لتعليمية �ملبنية على  �لتعليم �ملفتوح، وت�صتمل على �ملو�د 
�لتعليمية �لالزمة و�ل�رص�ئح و�لقر�ء�ت �الإ�صافية و�ملر�جع و�لتعيينات و�الختبار�ت 

وغريها من �ملو�د �لتي من �صاأنها �الإ�صهام يف حتقيق �أهد�ف �لتعلم �لذ�تي.
على  �لد�ر�س  ت�صاعد  �لتي   • التعليمية	 املادة  بناء  يف  الذاتي  التعلم  طرق  استخدام 
�أ�صـا�صي كما هو حا�صل يف  �العتماد على ذ�ته بداَل من �العتماد على �ملعلم ب�صكل 

�لتعليم �لتقليدي.
هذه  ومن  فعالية،  �أكرث  �لتعلم  جتعل  �لتي   • املتطورة	 الرتبوية  التقنيات  توظيف 
�لتقنيات �الأقمار �ل�صناعية و�حلا�صوب و�الإنرتنت و�لتلفاز و�الأ�رصطة �مل�صجلة وكتب 

�لتعليم �ملربمج.
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�لتعليم،  م�صكالت  من  عدد  على  �لتغلب  يف  �ملفتوح  �لتعليم  نظام  �صاعد  وقد 
�لهائل  و�لتو�صع  �ملعريف  �النفجار  منها  �ملعا�رصة  �لتحديات  من  كثري  ومو�جهة 
�لهائل  و�لتز�يد  �لعلوم،  وت�صعب  �مليادين،  �ملعارف يف خمتلف  �ل�رصيع يف  و�لتجدد 
و�الت�صاالت،  �ملعلومات  وثورة  و�لعايل،  �لعام  �لتعليم  طلبة  �أعد�د  يف  و�مل�صتمر 
و�لتقدم �لتكنولوجي �لهائل و�ملت�صارع، وتوفري فر�س �لتعليم �مل�صتمر، و�لعمل على 
�س225-220(،  �س   ،2008 )�صحاته،  �لتعليمية  لالنظمة  �لرتبوية  �لكفاءة  زيادة 
وعلى ذلك بات يقال �إن �لتعليم �ملفتوح مبد�خله يف نهايات �لقرن �لع�رصين ي�صلح 
الأن يكون �صمة من �صمات �لتعليم يف �لقرن �حلادي و�لع�رصين ملا قدمه هذ� �لنظام من 
حلول لتلك �مل�صكالت �لرتبوية �ملعا�رصة )بكر، 2001، �س9(، ففي �لوقت �لذي يرى 
فيه �جلميع يف وقتنا �حلايل �أن �لتعليم �ملفتوح لي�س بدياًل للتعليم �لنظامي �لتقليدي، 
و�إمنا مكماًل ومتكاماًل معه )حممود، 2004(، توؤكد بع�س �لدر��صات �مل�صتقبلية على 
�أنه بحلول عام )2025م( قد ت�صبح موؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل �لتقليدية من خملفات 
نتيجة  �لزمان  من  قرنني  من  �أكرث  �لتو�جد  يف  ��صتمر�رها  من  �لرغم  على  �ملا�صي 
�الت�صاالت  ثورة  تدعمها  و�لتي  وتوزيعها،  �ملعرفة  �إنتاج  يف  �لعاملية  �لتغري�ت 
و�ملعلومات و�لتكنولوجيا �حلديثة )عبد �حلي، 2005، �س7(، و�أن �جلامعة �ملفتوحة 
هي جامعة �مل�صتقبل، و�لتعليم �ملفتوح �لذي �أ�صا�صه �لتعلم �لذ�تي و�لتعليم �لفردي هو 
�لعالج �الأ�صا�صي لكل هذه �لظو�هر �لتي نعي�صها، و�جلامعات �لتقليدية عر�صة للزو�ل 

�أو �النقر��س )حممود، 2004(.

احلقائب التعليمية التقليدية:
�نبثقت �لفل�صفة �لكامنة ور�ء �حلقائب �لتعليمية من فل�صفة �لتعلم �لذ�تي و�لتعليم 
�لفردي، �إذ تعد �حلقائب �لتعليمية من �أكرث طرق �لتعليم �لفردي مر�عاة ملبادئ �لتعلم 
�لذ�تي، وقد �أ�صار غباين )2001، �س15( باأن �حلقائب �لتعليمية هي ثالث حماولة 
منهجية رئي�صة بارزة يف �صبيل تعزيز �لتعليم �لفردي و�لتعلم �لذ�تي بعد �لتعليم �ملربمج 
عامليًا،  �عرت�فًا  لقيت  �لتي  �لتعليمية  �ال�صرت�تيجيات  �أبرز  من  وهي  )كيلر(،  وخطة 
و�أكدت �الأبحاث �لرتبوية فعاليتها لقدرتها على �ال�صتجابة الأكرب عدد من �مل�صكالت 
و�لتحديات �لتي تو�جهها �لعملية �لتعليمية �لتعلمية يف خمتلف �جلو�نب؛ مبا تت�صف 
به وتوفره من مبادئ و�أ�صاليب و��صرت�تيجيات �أهما: مر�عاة �لفروق �لفردية و�ل�رصعة 
�لذ�تية لدى �ملتعلم، و�إيجابية �ملتعلم وم�صاركته �لفاعلة يف �لتعلُّم، و�لتوجيه �لذ�تي 
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و��صتمر�رية  �لتعليمية،  �حلقيبة  مو��صيع  يف  و�لت�صل�صل  و�ملنطقية  و�لهدفية  لتعلمه، 
�لتعلم  �لبد�ئل وم�صادر  وتنوع  و�لتعزيز،  �لر�جعة  �لتغذية  وتوفر  و�صموليته،  �لتقييم 
)�حليلة،  �لتعًلم.  �إتقان  مبد�أ  حتقيق  للمتعلم  يتيح  مما  وو�صائله،  و�أن�صطته  و�أ�صاليبه 

2004، �س 36( )طبنجة، 2008(. 

�لتعليمية  �حلقائب  مو�صوع  تناولو�  �لذين  �لرتبويني  بني  �إجماع  ثمة  ولي�س 
على ��صم حمدد لها، وال يوجد �تفاق بني �لباحثني على ت�صمية و�حدة حتدد �مل�صطلح 
�لعلمي للحقائب �لتعليمية، فبع�صهم يطلق عليها �حلقائب �لتعليمية وبع�صهم �الآخر 
منمطة،  وحد�ت  �أو  تعليمي  جممع  ي�صمونها  و�آخرون  تعليمية،  رزم  عليها  يطلق 
�لتعليم  حزم  بع�صهم  ي�صميها  كما  تعليمية،  �أطقم  ��صم  عليها  يطلق  �آخر  وبع�س 
�لفردي، ويرجع هذ� �الختالف يف �مل�صطلحات �إىل �لتطور �ملتالحق �لذي حدث يف 
�ملعريف  �لتعليم، مع مو�كبتها لالنفجار  و��صتخد�مها يف  �لتعليمية  جمال �حلقائب 
كما  �لع�رصين،  �لقرن  من  �الأخرية  �لعقود  بها  متيزت  �لتي  �لتكنولوجية  و�لثورة 
يرجع  �لذي  �الإجنليزية  �مل�صطلحات  ترجمة  يف  �الختالفات  �إىل  �أي�صا  ذلك  يعود 
يركزعلى  �مل�صطلحات  فبع�س  �حلقيبة،  على جانب من جو�نب  �لرتكيز  �إىل  �أحيانا 
جانب �ل�صكل �خلارجي للحقيبة، وبع�صها يركز على حمتويات �حلقيبة ونوع �ملو�د 
�مل�صتخدمة فيها، وبع�صها يركز على طريقة ت�صميمها ومنهجيته )�حليلة، 2004، 

�س26( )منتدى تكنولوجيا �لتعليم، 2008(.
تعريف احلقائب التعليمية التقليدية:

��صتخد�مها  �أ�صلوب  يف  لالختالف  تبعًا  �لتعليمية  �حلقائب  تعريفات  تعددت 
وقد  �الأ�صا�صية،  ومكوناتها  �لعامة  مفاهيمها  يف  جميعها  ت�صرتك  �أنها  �إال  وطريقته، 
وحدة  �أنها:  هو  �لتعليمية  للحقيبة  تعريفًا  و�لثقافة  للرتبية  �لعربية  �ملنظمة  �أقرت 
تعليمية تعتمد نظام �لتعلم �لذ�تي وتوجه ن�صاط �ملتعلم، وحتتوي على مادة معرفية 
ومو�د تعليمية منوعة ومرتبطة باأهد�ف �صلوكية، ومعززة باختبار�ت قبلية وبعدية 
وت�صاندها  �لدر��صية  �ملناهج  تخدم  متعددة  تعليمية  بن�صاطات  ومدعمة  وذ�تية، 

)�ملطوع، 2008( )طبنجة، 2008(. 

�لتي  �الإر�صاد�ت  �أو  �لتوجيهات  من  جمموعة  باأنها   )1984( �صعادة  ويعرفها 
ينبغي �ل�صري بها خطوة خطوة من �أجل �إتاحة �لفر�صة للطالب لكي يختار ما ينا�صبه 
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دقيقًا،  حتديد�ً  حمددة  تربوية  �أهد�ف  حتقيق  �إىل  توؤدي  �لتي  �لعديدة  �لن�صاطات  من 
كما �أنها خطة تو�صح للطالب جيد�ً ما �صوف يقوم بعمله، وتقرتح له �لو�صائل و�لطرق 
�لكفيلة بذلك من خالل جمموعة من �لن�صاطات و�مل�صادر �لتعليمية، وحتدد يف �لنهاية 

ما �إذ� كان قد تعلم فعاًل �أم ال. 

و�حلقيبة �لتعليمية هي برنامج تعليمي م�صمم وفقًا ملنهج يعالج هدفًا معينًا، 
من  جمموعة  ويقرتح  �ملنظمة،  �لتعليمية  �ملادة  من  �أكرث  �أو  وحدة  على  وي�صتمل 
�الختيار�ت و �لبد�ئل و�الأن�صطة �لتعليمية ب�صكل مقروء �أو م�صموع �أو م�صاهد، ليحقق 
�إ�صرت�تيجية  ويتبنى  �ملنا�صبة،  �لتقومي  و�صائل  ويت�صمن  �ملرجوة،  �أهد�فه  بو��صطتها 
�إتقان �لتعليم كما يتيح للمتعلم فر�صة �لتعلم وفقًا ل�رصعته �لذ�تية )منتدى تكنولوجيا 
من  جمموعة  يقرتح  �لتنظيم،  حمكم  برنامج  �لتعليمية  فاحلقيبة   ،)2008 �لتعليم، 
بناء  وهي  حمددة،  �أهد�ف  حتقيق  على  �ملتعلم  ت�صاعد  �لتعليمية  و�لبد�ئل  �الأن�صطة 
متكامل ملجموعة من �ملكونات �لالزمة لتقدمي وحدة تعليمية، حيث �إنها حتتوي على 
�لذ�تي، وتتيح  �لتعلم  �أهد�ف  �لتعليمية، وتعد حماولة لتحقيق  �لو�صائل  جمموعة من 

فر�س �لتعلم �لفردي )جامعة �لقد�س �ملفتوحة، 1994، �س 515(. 

ويعرفها غباين )2001، �س66( باأنها نظام تعليمي ي�صمل جمموعة من �ملو�د 
�ملرت�بطة باأ�صكالها �ملختلفة، ذ�ت �أهد�ف متعددة وحمددة، وي�صتطيع �ملتعلم �لتفاعل 
معها معتمد�ً على نف�صه، وبح�صب �رصعته �خلا�صة وبتوجيه من �ملعلم �أحيانًا، �أو من 

�لدليل �مللحق باحلقيبة �أحيانًا �أخرى.

وحدة  عن  عبارة  باأنها  �س236(   ،2008( وعو�س  عتمان  من  كل  ويعرفها 
مو�د  على  وحتتوي  �ملتعلم،  ن�صاط  وتوجه  �لذ�تي،  �لتعلم  نظام  على  تعتمد  تعليمية 
تعليمية متنوعة مرتبطة باأهد�ف �صلوكية، ومعززة باختبار�ت قبلية وبعدية وذ�تية، 
�لدر��صية وت�صاندها، ولذلك فهي  �ملناهج  بن�صاطات تعليمية متعددة تخدم  ومدعمة 

ت�صاعد �ملتعلم على حتقيق �الأهد�ف �لتعليمية وفق قدر�ته وحاجاته و�هتماماته.

تعليمي  نظام  �لتعليمية  �حلقيبة  �أن  على  �ل�صابقة  �لتعريفات  جميع  وتتفق 
�صون،  �لتعليمية، ي�صممها خرب�ء متخ�صِّ متكامل، ي�صتمل على جمموعة من �خلرب�ت 
بطريقة منهجية ومنظمة ومن�صقة، وت�صتمل على جمموعة من �لبد�ئل للمو�د و�الأن�صطة 
و�خلرب�ت �لتعليمية و�لتدريبية تت�صل مبو�صوع معني، وتت�صمن �لعنا�رص �الأ�صا�صية 
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و�لو�صائل  �لتعليمية،  و�خلرب�ت  و�ملو�د  و�الأن�صطة،  باالأهد�ف،  و�ملتمثلة  للتعليم 
��صتعر��س  من  ن�صتنتج  وعليه  و�لتقومي،  �لو�صائط،  متعددة  �لتعليمية  و�لتقنيات 
�لتعريفات �ل�صابقة باأن �حلقيبة �لتعليمية هي وحدة تعليمية تتخذ من �أ�صلوب �لنظم 
منهجا يف �إعد�دها، وهي حمددة �الأهد�ف ب�صورة �صلوكية، ويكون �لتعلم من خاللها 
فرديا وذ�تيا، ومتتاز مبر�عاتها للفروق �لفردية، و��صتمالها على بد�ئل ومو�د تعليمية 
متعددة، و�أن�صطة ومهار�ت هادفة متنوعة، كما تتنوع فيها �أ�صاليب �لتقومي، ويتوفر 

فيها دليل ��صتخد�م، و�أخري�ً فاإن م�صتوى �لتعلم �مل�صتهدف من خاللها هو �الإتقان.

وبناًء على ما �صبق فاإن �حلقيبة �لتعليمية عبارة عن نظام تعلمي متكامل وحمكم 
�لتنظيم، و�أ�صا�س تنظيمه �حتو�وؤه على جمموعة من �الأن�صطة و�لبد�ئل �لتعليمية �لتي 
ت�صاعد يف حتقيق �أهد�ف حمددة معتمدة على مبادئ �لتعلم �لذ�تي �لذي مُيكن �ملتعلم 
يف  معني  باتباع م�صار  و�حتياجاته  وظروفه  قدرته  ح�صب  �ملادة  مع  �لتفاعل  من 
�إر�صاد وتوجيه  �لتعلم، م�صرت�صد�ً بدليل ملحق مع هذ� �لنظام وبدرجات متفاوتة من 
�ملعلم، كما يحتوي هذ� �لنظام على مو�د تعليمية منظمة مرت�بطة ير�عى فيها توظيف 
م�صتخدمًا  للمتعلم  متقن  تعلم  لتحقيق  �لنظام  هذ�  وي�صعى  �لو�صائط،  متعددة  �ملو�د 
عمليات  على  وم�صتند�ً  و�أ�صكالها،  �أنو�عها  بجميع  �أهد�فه  عن  �ملنعك�صة  �الختبار�ت 

�لتغذية �لر�جعة و�لتقومي �مل�صتمرة و�ملربوطة مبعاجلات �لق�صور بالتح�صيل.
نشأة احلقائب التعليمية التقليدية ومراحل تطورها:

تبلورت فكرة �حلقائب �لتعليمية مع تز�يد �أعمال �لتفكري مبدخل �لنظم يف �لرتبية 
�إىل مر�عاة �لفروق �لفردية بني �ملتعلمني،  و�لتعليم، ومع تطور �لرب�مج �لتي تهدف 
وتعزيز مبد�أ �لتعليم �لفردي و�لتعلم �لذ�تي، فقد ظهرت يف �أو�ئل �ل�صتينّيات من �لقرن 
مبتحف  �ملعلومات  م�صادر  مركز  يف  �لتعليمية  �حلقائب  من  �الأوىل  �لبادرة  �ل�صابق 
ي�صمى  ما  �ُخرتع  عندما  �الأمريكية  �ملتحدة  بالواليات  بو�صطن  مدينة  يف  �الأطفال 
)�شناديق ال�شتك�شاف( (Discovery Boxes(، وهي عبارة عن �صناديق جمعت فيها 
حمتويات  وتتمركز  حمددة،  فكرة  �أو  معينًا  مو�صوعًا  تعر�س  متنوعة  تعليمية  مو�د 
�ل�صناديق  �ل�صندوق حولها لتربزها باأ�صلوب يتميز بالرت�بط و�لتكامل، وقد عاجلت 
�لدمى و�صندوق  يف مر�حلها �الأوىل مو�صوعات تعلم �الأطفال فيما ي�صمى ب�صندوق 
�ملو�د  با�صتخد�م  �ل�صناديق  هذه  تطورت  ذلك، ثم  �إىل  وما  �ملتنوعة  �حليو�نات 
للتعليمات  كتيب  �إىل  �إ�صافة  و�لنماذج،  كاملج�صمات  �لثالثة  �الأبعاد  ذ�ت  �لتعليمية 
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وخر�ئط حتليلية تو�صح �لهدف من ��صتخد�م �ل�صندوق و�أف�صل �الأ�صاليب للو�صول �إليه، 
وقد �أطلق عليها ��صم )وحدات التقابل( (Match Units) حيث تنوعت �ملو�صوعات �لتي 
مو�د  �أ�صبحت حتوي  و�الجتاهات، كما  �مليول  لتقابل جميع  �لوحد�ت  هذه  �حتوتها 
تعليمية متنوعة �ال�صتخد�م ومتعددة �الأهد�ف، �إذ �حتوت على �ل�صور �لثابتة و�الأفالم 
للمعلم  دليل  على  �ل�صندوق  �حتوى  كما  و�لنماذج،  �مل�صجلة  و�الأ�رصطة  �ملتحركة 
�أم بتوجيه  �إر�دته  �صو�ء مبح�س  �لطفل  �أن يقوم بها  �لتي ميكن  �الأن�صطة  �أهم  يو�صح 
�أن تنتج عن كل جزء من  �لتي ميكن  من �ملدر�س، وعر�س الأهم �خلرب�ت و�ملهار�ت 
�أجز�ء �ل�صندوق )وحد�ت �لتقابل(، وفيما بعد �أ�صبح �الهتمام يرتكز حول جزء و�حد 
 Mini Match) )حمدد من �أجز�ء وحدة �لتقابل و�أطلق عليها )وحدات التقابل امل�شغرة
للحاجات  Units(، ويف �لعام 1960 ظهرت بر�مج تعرف با�صم برامج التعلم طبقاً 

بد�ئل  للمتعلم  تقدم  باأنها  ومتتاز   (P-For Learning Accordance To Needs)

و�ختيار�ت متنوعة من �الأن�صطة و�لو�صائل على �أ�صا�س �أن بع�س تلك �الأن�صطة قد تكون 
�أكرث من غريهم، وهكذ� وبعد عدد من �لتجارب و�ال�صتفادة  منا�صبة لبع�س �لتالميذ 
�أف�صل �الأ�صاليب �مل�صاعدة  �آر�ء كثري من �ملعلمني و�لرتبويني و�الآباء للبحث عن  من 
الإدخال �لتعديالت و�الإ�صافات على هذه �لوحد�ت، �أتاح كل ذلك �إمكانية �لتطوير �إىل 
�الأف�صل حتى خرجت �حلقائب �لتعليمية مبفهومها و�صكلها �حلايل �إىل حيز �لوجود  
)عامر،  )�حليلة، 2004، �س25(  )غباين، 2001، �س63(  )جامع، 1986، �س71( 

2007، �س184( )طبنجة، 2008( )�ملطوع، 2008(. 
مكونات احلقائب التعليمية التقليدية وحمتوياتها:

تتاألف �حلقائب �لتعليمية من جمموعة من �ملكونات �الأ�صا�صية ب�صورة منوذجية، 
�إال �أنه من �أهم خ�صائ�س ت�صميم �حلقائب �لتعليمية �أنها غري خا�صعة �إىل �صيغ جامدة، 
�أخرى  مبكونات  وتكتفي  �ملكونات،  بع�س  تتجاوز  قد  �لتعليمية  �حلقائب  فبع�س 
الأ�صباب عملية، �أو تكتيكات ح�صب طبيعة �الأهد�ف، ونظام �النتفاع، وخ�صائ�س �لفئة 
 ،1986 )جامع،  �ملر�جع  من  عدد  بينتها  وكما  بالعموم  وهي  باحلقيبة،  �مل�صتهدفة 
 ،2001 )غباين،  �س516(   ،1994 �ملفتوحة،  �لقد�س  )جامعة   )85-75 �س  �س 
�س75( )�حليلة، 2004، �س43( )عامر، 2005، �س90( )مغر�وي و�لربيعي، 2006، 
       )2008 �لتعليم،  تكنولوجيا  )منتدى  )�ملطوع،2008(   )2008 )طبنجة،  �س102( 

ال خترج عادًة عن املكونات والعناصر الرئيسة اآلتية:
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أوالً - النظرة الشاملة: 

العنا�رش  وحتوي  ومكوناتها،  احلقيبة  عن  م�شبقة  �شاملة  فكرة  ُتعطى  وفيها 
الآتية:

عنوان احلقيبة: - وي�صتمل باالإ�صافة �إىل عنو�ن �حلقيبة �لتعليمية على ��صم معد 
�لعنو�ن  يكون  ما  وبقدر  �إنتاجها،  و�صنة  �حلقيبة،  تلك  �أعدت  �لتي  �جلهة  �أو  �حلقيبة، 

و��صحًا وحمدد�ً بقدر ما يحقق �لهدف منه.

�ملتعلمني  خ�صا�س  الأهم  كامل  و�صف  فيها  يعطى  حيث  املستهدفة: -  الفئة 
باحلقيبة �لتعليمية.

املتطلبات السابقة: - وهي كل ما يحتاجه �ملتعلم من معلومات ومهار�ت لتحقيق 
�لتعلم �جلديد.

الفكرة األساسية: - ومن خاللها يعطى �ملتعلم فكرة عامة للمادة �ملر�د تعلمها 
كخطوة متهيدية حتى ي�صبح لديه �لتهيوؤ �لالزم لدر��صتها.

�حلقيبة،  ��صتخد�م  �أ�صباب  تت�صمن  حيث  �لتربير،  بع�صهم  وي�صميه  املسوغات: - 
د�فعيته،  وزيادة  �ملتعلم  ��صتثارة  �أجل  من  مقنعة  بطريقة  ��صتخد�مها  �أهمية  و�إبر�ز 
در��صة  من  �لهدف  للقارئ  يو�صح  مقنع  تربير  �إىل  �إ�صافة  در��صتها،  يف  و��صتمر�ره 

مو�صوع �حلقيبة �لتعليمية و�أهميته.

األهداف األدائية: - وفيها تو�صع �أهد�ف تعليمية م�صوغة �إجر�ئيًا ب�صورة �صلوكية 
�أد�ئية ت�صف ما �صيكون عليه �صلوك �ملتعلم بعد �إجنازه تعلم �حلقيبة.

التعليمات: - وفيها تعر�س �ملعلومات �لتوجيهية لكيفية ��صتخد�م �حلقيبة �صو�ء 
من قبل �ملتعلم �أم �ملعلم، ويف�صل �إحلاق �لتعليمات مبخطط �إن�صيابي �أو لوحة تتبعية 
)Flow chart(، �لتي تزود �ملتعلم مبخطط �آلية �لعمل على �حلقيبة �بتد�ًء من �لنقطة 

�الأوىل، وحتى �آخر خطوة تعلمية يف �حلقيبة.
ثانياً - األهداف:

وهي ما ينتظر �أن ت�صهم �حلقيبة �لتعليمية يف حتقيقه لدى �ملتعلمني يف �أثناء 
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عملية �لتعلم، �أو بعد �النتهاء منها وتنق�شم الأهداف اإىل نوعني: �أهد�ف عامة �أو نهائية، 
�إجنازه بعد  �لتعليمي �ملتوقع  �الأد�ء  �لعام: هو  �أو مرحلية، و�لهدف  �صلوكية  و�أهد�ف 
فهي  �ملرحلية:  �ل�صلوكية  �الأهد�ف  �أما  �لتعليمية،  للحقيبة  �ملرحلية  �الأهد�ف  حتقيق 
�الأهد�ف �جلزئية �لتي تعمل يف جمموعها على حتقيق �لهدف �لعام �أو �لنهائي، وتكتب 
على �صكل عبار�ت م�صوغة �إجر�ئيًا ب�صورة �صلوكية �أد�ئية ت�صف بدقة ما �صيكون عليه 
�صلوك �ملتعلم بعد �النتهاء من تفاعله �لتعلمي مع �أن�صطة �حلقيبة �لتعليمية، وتت�شم 
من  كل  بينها  كما  اأهمها  وخ�شائ�س  ب�شفات  التعليمية  للحقيبة  اجليدة  الأهداف 
و  �س56(   ،2004 )�حليلة،  و  �س84(   ،2001 )غباين،  و  �س72(   ،2000 )دروزة، 

)ملحم، 2005، �س61( :-

�أن يرتبط �لهدف بحاجة حقيقية للمتعلم. - 

�أن ينا�صب قدرة �ملتعلم وم�صتوى �أد�ئه و�ملرحلة �لتعليمية �لتي هو فيها. - 

حتدد ن�صاطًا يجب �أن يحققه �ملتعلم. - 

متثل ناجتًا تعليميًا قاباًل للمالحظة و�لقيا�س. - 

حتدد مقايي�س �لنجاح يف حتقيق �لهدف. - 

متثل نو�جت مهمة ومرغوبًا فيها وال ت�صعى ور�ء نو�جت هام�صية. - 

ترتبط باالحتياجات �لتعلمية، وبخ�صائ�س �لفئة �مل�صتهدفة. - 

مر�صد  مبثابة  وتكون  و�أجز�ئها،  �لوحدة،  مبحتوى  مبا�رص�ً  �رتباطًا  ترتبط  - 
للمتعلم عرب �ملادة، كما ت�صهل على معد �ملادة حتديد عنا�رص حمتوى �لوحدة.

ت�صتخدم �أفعااًل �صلوكية منا�صبة. - 

�لثالثة: �ملعريف  �لتعليمية  �الأهد�ف  �الإمكان و�حلاجة جماالت  تغطي ح�صب  - 
)�الدر�كي(، و�لوجد�ين )�النفعايل(، و�لنف�صحركي.

ت�صتق منها فقر�ت �الختبار�ت. - 

ت�صري �إىل �الأد�ء �لذي �صيقوم به �ملتعلم. - 
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حتدد �حلد �الأدنى لالأد�ء كمًا وكيفًا. - 

�لتعليمي  �ملحتوى  ت�صل�صل  ح�صب  ونف�صيًا  منطقيًا،  وُترتَّب  وُتخرج  ُت�صاغ  - 
وتدرجه. 

�أن يكون �لهدف و�قعيًا بعيد�ً عن �خليال و�لالو�قع. - 

�أن يحدد �لظرف �لتعليمي �لذي �صيحقق يف �صوئه �لهدف. - 

ثالثاً - حمتوى قلب احلقيبة )األنشطة والبدائل( : 

يكفل  نحو  على  �مل�صممة  و�الإجر�ء�ت  �لتعلمية  �لتعليمية  �الأن�صطة  ويت�صمن 
و�أخرى  مرجعية  �أن�صطة  منها  �أنو�ع  و�الأن�صطة  �ملحددة،  �لتعليمية  �الأهد�ف  حتقيق 
من  للحقيبة  �ل�رصورية  �ملعلومات  تاأمني  �إىل  �ملرجعية  �الأن�صطة  وتهدف  تطبيقية، 
)�ملطبوعة،  �ملختلفة  باأ�صكالها  �ملتنوعة  �لتعليمية  و�لو�صائل  �ملو�د  ��صتخد�م  خالل 
و�مل�صموعة، و�ملرئية، و�مل�صموعة �ملرئية(، كقر�ءة مقرر، �أو �ال�صتماع �إىل حما�رصة، 
�أو در��صة خريطة، �أو در��صة �صفافيات، �أو م�صاهدة �رصيط فيديو تعليمي... فيما تهدف 
�الأن�صطة �ملرجعية،  �لتعامل مع حمتوى  �إىل ت�صجيع �لطالب على  �لتطبيقية  �الأن�صطة 
ومعرفة مدى ما حققه �لطالب فعاًل من بعد تلك �لن�صاطات �ملرجعية �لتي قام بها، 

مثل كتابة بحوث، �أو عمل خريطة �أو لوحة، �أو تلخي�س مو�صوع، �أو �إجابة �أ�صئلة.

وو�صائل  وطر�ئق  باأ�صاليب  خيار�ت  �أو  بد�ئل  �صورة  على  �الأن�صطة  تلك  وُتدرج 
ج منطقي؛ لتوفر للمتعلم فر�س �النتقاء مبا ينا�صب  متنوعة، وم�صتويات متعددة، وتدرُّ
�الأهم يف  �لعن�رص  منط تعلمه وخ�صائ�صه و�هتمامه وقدر�ته و�حتياجاته، وهذ� هو 
�حلقيبة �لتعليمية لكونها قائمة على مبد�أ تفريد �لتعليم، لتوفر هذه �الأن�صطة و�لبد�ئل 
�أجل حتقيق �الأهد�ف �ملحددة  �لتفاعل �الإيجابي بني �ملتعلم و�ملو�د �ملقدمة له من 

باإتقان عاٍل.

رابعاً - التقويم:

�حلقائب  ويف  عامة،  �لرتبوية  �لعملية  يف  �الأ�صا�صية  �لعنا�رص  من  �لتقومي  يعد 
�ملعيار  با�صتخد�م  �لتعليمية  و�حلقائب  �لذ�تي  �لتعلم  يتميز  حيث  خا�صة،  �لتعليمية 
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�الأديومرتي )حمكي �ملرجع( كاأ�صلوب للتقومي )مغر�وي و�لربيعي، 2006، �س 24(، 
و�لتنوع،  و�ال�صتمر�رية  بال�صمولية  �لتعليمية  �حلقائب  يف  �لتقومي  عملية  متتاز  كما 
�لبعدية،  و�الختبار�ت  )�لتتبعية(،  �لبنائية  و�الختبار�ت  �لقبلية،  �الختبار�ت  فمنها 
�أو على م�صتوى  �لتعليمية ككل،  �الختبار�ت على م�صتوى �حلقيبة  ت�صتخدم هذه  وقد 
�أجز�ء �حلقيبة �لتعليمية ووحد�تها، وحيث �إن �حلقيبة �لتعليمية ُتبنى على مبد�أ �إتقان 
�لكلية  �لدرجة  من  ترت�وح  عالية  ن�صبة  على  يح�صل  �أن  �ملتعلم  على  فاإن  �لتعليم، 

لالختبار �صو�ًء �أكانت �حلقيبة الأغر��س نظرية �أم عملية.

ويتكون التقومي يف احلقائب التعليمية من الختبارات الآتية:

االختبارات القبلية:. 1 وهي جمموعة �الختبار�ت �ملبدئية �لتي تهدف �إىل ت�صخي�س 

�لتعليمية  �ملادة  لتعلم  ��صتعد�ده  مدى  وحتديد  وخرب�ت،  قدر�ت  من  �ملتعلم  لدى  ما 
�لدرجة  على  �عتماد�ً  �أو ال،  �إىل در��صة �حلقيبة  �ملتعلم  لتحديد حاجة  �ملقررة، كذلك 
�لتي يح�صل عليها من هذ� �الختبار، كما ت�صاعد �الختبار�ت �لقبلية يف حتديد �لنقطة 
�لتي يبد�أ منها �ملتعلم در��صة مو�صوع �حلقيبة، فقد يبد�أ من �أولها �أو من ق�صمها �لثاين 

�أو �لثالث وهكذ�.
االختبارات البنائية )التتبعية(:. 2 وي�صميها بع�صهم �الختبار�ت �لتكوينية، وبع�صهم 

�الآخر ي�صمونها �الختبار�ت �لتجميعية، و�آخرون ي�صمونها �الختبار�ت �ملت�صمنة، وهي 
جمموعة من �الختبار�ت �ملتد�خلة �لتي تتخلل وحد�ت �حلقيبة، ويكون هدفها �لتقومي 
مرحلية  �ختبار�ت  فهي  تعلمه،  عملية  خالل  ذ�ته  توجيه  �أجل  من  للمتعلم  �لذ�تي 
تعلمه  تعزز  وفورية  ر�جعة  بتغذية  �ملتعلم  لتزويد  با�صتمر�ر  �لتعلم  عملية  ت�صاحب 
وتدفعه للتقدم بعد كل �جتياز �صحيح لكل خطوة، �أو �النتقال �إىل ما ميكن من عالج 
�الختبار�ت  خالل  من  يتحدد  كما  �الختبار�ت،  تلك  �أظهرته  �لذي  �لتح�صيل  �صعف 
�لتقومي  �إليها �حلقيبة، ويكون  �أو مهار�ت تهدف  �إتقان �ملتعلم ملهارة  �لبنائية مدى 

بنائيًا وجتميعيًا وتكوينيًا وفرديًا ذ�تيًا؛ �إذ يعتمد فيه �ملتعلم على نف�صه متامًا.
االختبارات البعدية:. 3 وهي جمموعة �الختبار�ت �لنهائية للحقيبة �لتعليمية ككل 

لتحديد مدى ما مت حتقيقه وباإتقان لالأهد�ف �ملن�صودة من �إجر�ء�ت �لتعلم با�صتخد�م 
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�حلقيبة �لتعليمية، وتتم بعد �إكمال �ملتعلم لتنفيذ ن�صاطات �حلقيبة �لتعليمية و�لتفاعل 
�ملتعلم مل  �أن  �الختبار  نتيجة هذ�  �أظهرت  ما  و�إذ�  وبد�ئلها،  �لتعليمية  مع خيار�تها 
ه نحو �إجر�ء�ت عالجية، �أو توجيهه  يحقق �مل�صتوى �ملطلوب من �الإتقان فعندئذ ُيوجَّ
�أو  �جلزء  ذلك  در��صة  �إعادة  منه  �لطلب  �أو  يتحقق،  مل  ما  ال�صتكمال  �أخرى  بد�ئل  �إىل 

�حلقيبة �لتعليمية �إذ� �حتاج �الأمر ذلك.
ولبناء �الختبار�ت و��صتخد�ماتها يف �حلقيبة �لتعليمية مبادئ ومعايري، يجب �أن 
توؤخذ باحل�صبان، حتى يقوم هذ� �جلزء �ملهم من �حلقيبة �لتعليمية بدوره، وقد بينها 

غباين )2001، �س95( بالنقاط �الآتية:

�أن تكون مرتبطة باالأهد�ف �ل�صلوكية. - 

�أن تر�فق �الختبار�ت قائمة مفاتيح �الإجابة عنها )�الإجابة �لنموذجية(. - 

�أن ال ينظر �إىل �ختبار�ت �حلقيبة �أنها غاية مو�صوعة لذ�تها، بل هي و�صيلة  - 

تقومي.

يرجح ��صتخد�م �الختبار�ت من نوع �الختيار من متعدد. - 

�أن تكون فقر�ت �الختبار�ت و��صحة و�صادقة ومنا�صبة مل�صتوى �ملتعلمني. - 

�أن تكون جميع تعليمات �الختبار و��صحة. - 

و�ملحتوى  �الأهد�ف  جماالت  حيث  من  بال�صمولية  �الختبار�ت  تت�صف  �أن  - 

ودرجة �ل�صعوبة. 

خامساً - األدلة:

�إر�صاد�ت تو�صح للمعلم و�ملتعلم  �أدلة تت�صمن  حتتوي �حلقيبة �لتعليمية على 
فيها  �لعمل  وخطو�ت  �حلقيبة  مع  �لتعامل  �أ�صلوب  له  �ملخ�ص�صة  �لن�صخة  يف  كل 
لكل  باحلقيبة  �لعمل  ت�صهيل  فمهمتها  ومو�قيتها،  �الختبار�ت  ��صتخد�م  وطريقة 
�أو  �صغري  كتيب  �صكل  على  وتو�صع  در��صتها،  من  �مل�صتفيد  و�لطالب  �ملعلم  من 
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�حلقيبة  عليه  ت�صتمل  عما  عامة  فكرة  يت�صمن  �ملعلم  فدليل  منف�صلة،  �صفحات 
يجب  �لذي  �لدور  تو�صيح  �إر�صاد�ت  ي�صمل  كما  وخرب�ت،  فعاليات  و  ن�صاطات  من 
توفري  و  �الإمكانات  ت�صهيل  وهو  �حلقيبة،  تنفيذ  على  �مل�رصف  �ملعلم  به  يقوم  �أن 
ب�صكل  �لتعليمية  �حلقيبة  مع  للتفاعل  �لطالب  حتفيز  على  ت�صاعد  �لتي  �لظروف 
�الإر�صاد�ت  و  �لتوجيهات  و  �لتعليمات  فيت�صمن  �ملتعلم  دليل  �أما  وفعال،  �إيجابي 
�لعمل  و�أ�صاليب  �لتعليمية،  �حلقيبة  مع  �ملتعلم  بها  يقوم  �صوف  �لتي  و�الإجر�ء�ت 
حل  وكيفية  �أن�صطتها،  وتنفيذ  �لتعليمية،  و�لو�صائل  �ملو�د  ��صتخد�م  وكيفية  بها، 

.)2008 �لتعليم،  تكنولوجيا  )منتدى  و�ختبار�تها  متارينها 

سادساً - األنشطة اإلثرائية )املتعمقة( : 

من  بد  فال  ما،  مو�صوع  �أو  معني  مبفهوم  �لطالب  بع�س  �هتمام  حال  يف 
�لتعليمية  �حلقيبة  يف  ق�صم  و�صع  طريق  عن  �الهتمام  هذ�  مو��صلة  على  ت�صجيعهم 
�ملتعلمني  من  يرغب  من  على  يقرتح  ففيه  �ملتعمقة،  �أو  �الإثر�ئية  �الأن�صطة  ي�صمى 
�إ�صافية تتيح له فر�صة متابعة �هتمامه ورغبته ملو�صوع معني،  �لقيام بن�صاطات 

و�لتو�صع و�ال�صتز�دة فيه.

سابعاً - قائمة مصادر ومراجع احلقيبة:

منها  ��صتقيت  �لتي  �ملرجعية  و�لوثائق  �مل�صادر  بجميع  قائمة  ُتكتب  وفيها 
معلومات �حلقيبة �لتعليمية، و�ملر�جع �لتي ��صتعني بها �أو �أ�صري �إليها د�خل �حلقيبة 

�لتعليمية.

ثامناً - الصندوق أو احلاوية: 

وهو �لوعاء �لذي تو�صع فيه جميع مكونات �حلقيبة �لتعليمية، ويف�صل �أن ي�صمم 
�لتعليمية،  �حلقيبة  عنو�ن  وجهه  على  ويثبت  وحمتو�ه،  مو�صوعه  تنا�صب  بطريقة 

و�مل�صتوى �لذي تنا�صبه، و��صم �ملنتج لها.

و�أما عن خطو�ت م�شار التعلم يف احلقيبة التعليمية التقليدية، فال�صكل �لتايل 
يو�صح ذلك: 
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الشكل )2) : 

خطوات مسار التعلم في الحقيبة التعليمية التقليدية )جامع، 1986، ص224) 

تصميم احلقائب التعليمية التقليدية:

اإن عملية ت�شميم احلقائب التعليمية متر بثالث مراحل رئي�شة هي )درة و�آخرون، 
1988، �س 186-167( :

• وت�صتمل هذه �ملرحلة �خلطو�ت �لثالث �لتالية: حتليل �الحتياجات  أواًل: التحليل:	
و�الإمكانيات  �ملو�رد  حتليل  ثم  �لتعليمية،  و�ملهمة  �ملتعلم  حتليل  ثم  �لتعليمية، 

�ملتاحة.
وحتديد  �الأد�ئية،  �الأهد�ف  حتديد  �الآتية:  �خلطو�ت  وي�صمل   • الرتكيب:	 ثانياً: 

�لطر�ئق و�لو�صائل �لتعليمية، ثم بناء منوذج للمهارة �مل�صتهدفة.
• ويتم من خالل �طالع �خلرب�ء وحتكيمهم بالدرجة �الأوىل، ومن  ثالثاً: التقويم:	
حتليل  ثم  �ملتعلمني،  من  عينة  قبل  من  للحقيبة  �لتجريبي  �لفعلي  �ال�صتخد�م  خالل 

نتائج �لتقومي، و�أخري�ً �لتعديل �لالزم و�لتطبيق و�إعادة �لتقومي.
كما يجب على م�شمم احلقائب التعليمية اأن يكون:

ملمًا مبفاهيم ونظريات �لتعلم و�لتعليم. - 

بالتعلم  ذلك  وعالقة  و�لرتبوية  �لنف�صية  و�أ�ص�صه  �لتعليم  تفريد  بفكرة  ملمًا  - 
�لذ�تي.
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ممتلكًا ملهارة حتليل �ملحتوى. - 

ممتلكًا ملهارة حتديد �الحتياجات. - 

ممتلكًا ملهارة حتديد و�صياغة �الأهد�ف. - 

ممتلكًا ملهارة بناء �الختبار�ت. - 

ممتلكًا ملهارة �لكتابة باأ�صلوب و��صح مع مر�عاة �لت�صل�صل �ملنطقي للتعليم. - 

مقتنعًا باأهمية هذ� �لنمط من �لتدريب و�لتعلم وجدو�ه. - 

ملمًا بطر�ئق �لتعليم و�لتعلم �ملختلفة و��صرت�تيجياتها. - 

متكامل،  تر�بطي  ت�صل�صلي  ب�صكل  �حلقيبة  �أو  �لنمطية  �لوحدة  مبكونات  ملمًا  - 
و�إدر�ك �لعالقة �لوظيفية �لتبادلية بني تلك �ملكونات.

ملمًا باملو�صوع �مل�صتهدف وباملو�رد �ملتو�فرة �لتي تت�صل به. - 

اخلصائص الرتبوية للحقيبة التعليمية التقليدية: 

لأ�ش�س وخ�شائ�س تربوية متتاز بها،  التقليدية وفقاً  التعليمية  تبنى احلقيبة 
 ،2005( وعامر  �س57(   ،2004( و�حليلة  �س60(   ،1989 )جامع،  من  كل  بينها 
�س91( ومغر�وي و�لربيعي )2006، �س104( وعتمان وعو�س )2008، �س237( 

ومنتدى تكنولوجيا �لتعليم )2008( وطبنجة )2008( كالآتي :

تتخذ من �أ�صلوب �لنظم منهجًا يف �إعد�دها؛ فهي نظام له مدخالت وعمليات  ♦ 
ومعاجلات وخمرجات، مع �عتمادها يف خمتلف مر�حلها على �لتغذية �لر�جعة، كما 
�أجل  من  �صبكية  تر�بطية  وب�صوره  بع�س  مع  بع�صها  يعمل  �ملختلفة  عنا�رصها  �أن 

حتقيق �أهد�فها �لنهائية.
مبوجب  يو�صع  متكاماًل،  تعلميًا  تعليميًا  برناجمًا  �لتعليمية  �حلقيبة  ت�صكل  ♦ 
خطة مدرو�صة وعملية منظمة تتيح للمتعلم در��صة ما يريده ويرغب فيه من معارف 
بد�فعيه كاملة، ويف جو حمبب وبيئة تعليمية تعلمية م�صجعة، فهي نظام مكون من 
جمموعة من �لعنا�رص تتكامل وتتفاعل مع بع�صها بع�صًا لتحقيق �أهد�ف حمددة ت�صمح 
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لكل متعلم �أن ي�صري وفق خ�صائ�صه وقدر�ته و�حتياجاته ملا تتمتع به من مرونة يف 
�لت�صميم وبد�ئل تعليمية متعددة.

�لتعليمية بتحديد �الأهد�ف و�إبر�زها ب�صورة �صلوكية و��صحة  متتاز �حلقيبة  ♦ 
هذه  من  هدف  كل  لتحقيق  خا�صة  تعليمات  وجود  �إىل  �إ�صافة  �ل�صياغة،  ودقيقة 
لن  �ملتعلم  �أن  �صلفًا  ويفرت�س  �لتعليمية،  �ملو�د  مع  �لتعامل  يو�صح طريقة  �الأهد�ف 
يف  و��صح  �إيجابي  دور  له  يكون  �صوف  بل  �ملعرفة،  ي�صتقبل  �صلبي  و�صع  يف  يكون 
�لتي تعود على �ملتعلم  �لفائدة  �زد�دت  �لتجاوب، كّلما  �لتعلم، وكّلما ز�د هذ�  عملية 

وتنوعت �خلربة �لتي يح�صل عليها، مما يوؤدي �إىل تكامل �خلربة ووحدتها. 
ت�صكل �حلقيبة �لتعليمية برناجمًا للتعلم �لذ�تي؛ نظر�ً العتبار �ملتعلم حمور  ♦ 
�لعملية �لتعليمية، فهو �لذي يقرر متى يبد�أ، و�أين، و�أي �لو�صائل و�الأن�صطة ي�صتخدم، 
�لتعلم  له  ليت�صنى  �حتياجاته وقدر�ته  تنا�صب  وتعلم  تعليم  �إيجاد طريقة  بد من  فال 
باأف�صل �لطرق �لتي تن�صجم وطبيعته، وبالرغم من ذلك فال ميكن جتاهل دور �ملعلم 
وي�صف  �ملتعلم،  ويوجه  �لتعليمية،  للعملية  بالتخطيط  يقوم  فهو  عنه،  و�ال�صتغناء 
تعلمه، ويف  تعرت�صه خالل  �أي �صعوبات  تذليل  وي�صاعده يف  له،  �ملنا�صبة  �الأن�صطة 
�أن  �لتي ينتظر  �الأهد�ف �ملر�صومة،  �لتعليمية يف �صوء  �لعملية  �لنهاية يقوم بتقومي 

يحققها �ملتعلم بعد قيامه باالأن�صطة �ملطلوبة.
�أحد  هو  فاالإتقان  �الإتقان،  �أجل  من  �لتعلم  مبد�أ  �لتعليمية  �حلقيبة  حتقق  ♦ 
بخ�صائ�صها  �جليد  �لت�صميم  ذ�ت  �لتعليمية  و�حلقائب  �لتعليم،  تفريد  خ�صائ�س 
ومكوناتها تعمل على حتقيق �رصوط �لتعلم من �أجل �الإتقان، فتوفري �لبد�ئل �ملختلفة 
يف �حلقيبة �لتعليمية تتيح للمتعلم �أن يختار منها ما يتنا�صب مع ميوله و�حتياجاته 
وقدر�ته، وعلى ذلك فهي تعمل على مر�عاة �لفروق بني �ملتعلمني، لي�صري كل متعلم 
يفرت�س  �لتي  �لوحد�ت  تعلم  يف  �ملنطقي  �لت�صل�صل  �أن  كما  �خلا�صة،  لظروفه  وفقًا 
وجودها ب�صكل م�صتقل ت�صاعد �ملتعلم يف تتبع تعلمه بطريقة �أو�صح و�أ�صهل، وت�صمح 
للمتعلم �لبدء بدر��صته وفق �ملهار�ت و�ملعارف �لتي يتقنها م�صبقًا، كذلك تتو�فر يف 
كله  وهذ�  �لفعالة،  و�مل�صاركة  �مل�صتمر  و�لتقييم  �لر�جعة  �لتغذية  �لتعليمية  �حلقيبة 
يوؤدي �إىل حتقيق �الأهد�ف و�إتقان �الأن�صطة �لتي يتعر�س لها �ملتعلم، وبذلك ي�صرتط 

�إتقان �لوحدة �لدر��صية – معلومًة �أو مهارًة - قبل �نتقاله �إىل وحدة تالية. 
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و�ملرونة  �ملحكم  �لتنظيم  بني  �لتعليمية  �حلقائب  جتمع   : �مل�صار�ت  ت�صعب  ♦ 
لتحقيق  �صعيه  يف  ينا�صبه  �لذي  �مل�صار  يحدد  �أن  متعلم  لكل  ت�صمح  فهي  �لوظيفية، 
�مل�صار�ت  تعدد  ظاهرة  �حلقائب  فيه  تربز  �لذي  �لوقت  ويف  �ملر�صومة،  �الأهد�ف 
و�لدروب، �إال �أنها يف �لنهاية حتقق �لغر�س و�لهدف نف�صه، وبذلك فاإن ت�صعب �مل�صار�ت 

يف �حلقيبة �لتعليمية تر�عي �إىل حد كبري ميول �ملتعلم. 
عدد  �إىل  ينق�صم  وقد  متميز،  و�حد  مو�صوع  على  �لتعليمية  �حلقيبة  تركز  ♦ 
عند  �أي منها منفرد�ً  ��صتخد�م  ق�صم يعالج مو�صوعًا فرعيًا، وميكن  �الأق�صام، كل  من 
�ل�رصورة، كما ميكن ��صتخد�م هذه �لوحد�ت �أو �الأجز�ء يف وقت و�حد، كما ميكننا �أن 

نحذف بع�س �لوحد�ت �أو ن�صيف �إليها وحد�ت جديدة �صمن �إطار �حلقيبة .
تتمتع �حلقائب بطرق متعددة و�أمناط متنوعة للتعلم ، فهناك حالة �ملجموعات  ♦ 
�لكبرية با�صتخد�م �الأفالم و�أجهزة �لعر�س و�مل�صاهدة، فاملحا�رصة تعد �أكفاأ �أ�صاليب 
�ل�صغرية،  �ملجموعات  منط  وكذلك  �ملتعلمني،  من  كبرية  الأعد�د  �ملعلومات  تقدمي 
كاال�صرت�ك يف �إجر�ء جتربة وتقا�صم �الأدو�ر لتنفيذها، �أو تكوين تقرير در��صي بتوزيع 
�ملهمات، �أو جمموعات �ال�صتماع وغريها، وهناك ��صرت�تيجية �لتعلم �لفردي �ملالزمة 

للحقيبة مبا متتاز به من مرونة.
باحلقائب  �لتعلم  وبر�مج  عامة،  �لذ�تي  �لتعلم  لرب�مج  �ملتحم�صني  �إن  ♦ 
�خل�صائ�س  �أهم  من  للمتعلم  �لذ�تية  �ل�رصعة  مر�عاة  �أن  يرون  خا�صة،  �لتعليمية 
ي�صبح  �لتعليمية  �حلقيبة  با�صتخد�م  �لزمن  فعامل  �لتعليمية،  للحقيبة  �ملميزة 
خا�صعًا لظروف كل متعلم، فاملتعلم بطيء �لتعلم لي�س ملزمًا باأن يجاري �أقر�نه �أو 

يلحق مبن �صبقوه، كما �أن �رصيع �لتعلم ال ي�صطر لالنتظار حتى يلحق به غريه.
تتو�فر يف �حلقيبة �لتعليمية �الأن�صطة و�لو�صائل �ملتعددة �لتي من �صاأنها �أن  ♦ 
�أو  فيلمًا  ي�صاهد  �أن  �ملتعلم  يف�صل  فقد  �حتياجاتهم،  وتلبي  �ملتعلمني،  �هتمام  تزيد 
ي�صتمع �إىل �رصيط م�صجل، �أو �أن يجري جتربة، �أو �أن يقر�أ كتابًا، لتحقيق بع�س �الأهد�ف 
��صتخد�م  تعدد  �لتعليمية  �حلقيبة  بها  تت�صف  �لتي  �خل�صائ�س  �أبرز  فمن  �ملعينة، 
��صتخد�مًا  و�لو�صائط  �لتقنيات  هذه  ��صتخدمت  كلما  و  �ملتعددة،  و�لو�صائط  �لتقنيات 
فعااًل، كلما وظفت عدد�ً �أكرث من �حلو��س عند �ملتعلمني، �الأمر �لذي يرتتب عليه حتقيق 
�أكرب قدر من �لكفاءة و �لفعالية يف عمليات �لتعليم و�لتعلم، وقد بني عدد من �لدر��صات 
�أن �الإن�صان يتذكر )20%( مما ي�صمعه، و )40%( مما ي�صمعه وير�ه، و�أكرث من )70%( �إذ� 
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ما تفاعل �الن�صان مع ما يتعلمه )جامعة �لقد�س �ملفتوحة، 1992(، فالطالب �إذ ميكنه 
�الحتفاظ مبا مقد�ره )20%( يف ذ�كرته من �ملعلومات �لتي عر�صت عليه وفق نظام 
ذ�كرته  ن�صبته )80%( يف  �لوقت ميكنه �الحتفاظ مبا  فاإنه وبذ�ت  �لتقليدي،  �لتعليم 
وفق �لتعليم �لذي ي�صتخدم �لو�صائط �ملتعددة من �ل�صوت و�ل�صورة و�حلركة �ملر�فقة 

للن�س )�ل�صو�، 2003، �س21(.
تلتزم �حلقيبة �لتعليمية بالتغذية �لر�جعة، وهي �ملعلومات �لتي تعطى بعد  ♦ 
�أد�ء �لعمل، وتقوم ب�صبط �صلوك �لتعليم للو�صول �إىل �الهد�ف، فاحلقيبة �لتعليمية ال 
�ملرتتبة  �لنتائج  �إىل  تتطلع  �إمنا  و  ذ�ته،  بحد  �لتعليمية هدفًا  �أو �خلربة  �لن�صاط  تعّد 
على هذ� �لن�صاط �أو �خلربة �لتعليمية، وعلى هذ� �الأ�صا�س فاإن �حلقيبة �لتعليمية متزج 
و بطريقة متكاملة بني عمليات �لتعلم وعمليات �لتقومي، وما يرتتب عليه من تغذية 
بد�يات  �لتعليمية مع  �حلقيبة  �لر�جعة يف  �لتغذية  دور  ويبد�أ  و�حد،  ر�جعة يف وقت 
تفاعل �ملتعلم مع �حلقيبة �لتعليمية، عند تعري�س �ملتعلم الختبار قبلي و��صتجاباته 
�لبنائية  �الختبار�ت  من  جمموعة  طريق  عن  �ملتعلم  �أد�ء  تقومي  يف  تفيد  كما  عليه، 
�مل�صتمرة عقب كل ن�صاط، �أو �الختبار�ت �لنهائية للحقيبة �لتعليمية، فهي �لتي تبني 
مدى �إتقان �ملتعلمني للمهمات و�ملهار�ت �ملطلوبة، فتقوم �لتغذية �لر�جعة بتعزيزه 
�أو توجيهه لت�صحيح م�صاره قبل �النتقال �إىل مهمات �أخرى، فاإن حتققت �الأهد�ف عزز 

�لتعلم �ل�صابق، و�إن مل تتحقق ي�صحح م�صار �لتعلم.
دراسات سابقة يف احلقائب التعليمية التقليدية 

وأثرها على التحصيل الدراسي:
هدفت در��صة ال�شيدي )1998( �إىل �لك�صف عن مدى فعالية ��صرت�تيجية �لتدري�س 
باحلقائب �لتعليمية �لتقليدية كنمط من �أمناط �لتعليم �لفردي يف حت�صيل طالب �ل�صف 
ومقارنتها  �جلغر�فيا،  مبادة  و�ملوؤجل  �لفوري  ب�صقيه  عمان  ب�صلطنة  �لثانوي  �الأول 
تدين  يف  حددت  �لتي  �لدر��صة  م�صكلة  من  �لهدف  هذ�  و�نبثق  �ملعتادة،  بالطريقة 
م�صتوى حت�صيل �لطالب يف مادة �جلغر�فيا؛ نتيجة �عتماد �ملعلمني �لطريقة �ملعتادة 
�الأول  �ل�صف  )طالب  �لدر��صة  جمتمع  من  عينة  على  �لدر��صة  و�أجريت  تدري�صها.  يف 
�لثانوي باملد�ر�س �حلكومية �لتابعة ملنطقة �لباطنة �لتعليمية( خالل �لف�صل �لدر��صي 
�الأول من �لعام �لدر��صي )1997/ 1998م(، حيث بلغ حجمها )104( طالب موزعني 
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على �أربع مد�ر�س ثانوية و�أربع �صعب در��صية ، حيث در�س طالب �ملجموعة �لتجريبية 
–وعددهم )52( طالبا موزعني يف �صعبتني در��صيتني ومدر�صتني خمتلفتني- �لوحدة 
�ملختارة با�صتخد�م �حلقيبة �لتعليمية �لتي �أعدها �لباحث، فيما در�س طالب �ملجموعة 
ومدر�صتني  در��صيتني  �صعبتني  يف  موزعني  طالبا   )52( عددهم  -�لبالغ  �ل�صابطة 
عن  ولالإجابة  �ملعتادة.  �لطريقة  با�صتخد�م  نف�صها  �لتعليمية  �لوحدة  خمتلفتني- 
بحثية  �إجر�ء�ت  على  �لدر��صة  هذه  �عتمدت  فر�صياتها  من  و�لتحقق  �لدر��صة  �أ�صئلة 
عديدة متثلت يف قيام �لباحث باإعد�د حقيبة تعليمية لوحدة )نظام �لغالف �ل�صخري 
ومورفولوجيته( مبادة �جلغر�فيا لل�صف �الأول �لثانوي، وبناء �ختبار حت�صيلي ��صتخدم 
�أد�ًة لقيا�س مدى فعالية كل من �ال�صرت�تيجيتني �لتدري�صيتني �حلقائب �لتعليمية من 
جهة، و�ملعتادة من جهة �أخرى يف �لتح�صيل �لفوري و�ملوؤجل للطالب عينة �لدر��صة، 
وبعد �أن مت �لتاأكد من �صدق �حلقيبة �لتعليمية و�الختبار �لتح�صيلي بعر�صهما على 
وطر�ئق  �الجتماعية  �لدر��صات  مناهج  يف  �ملتخ�ص�صني  �ملحكمني  من  جمموعة 
�أدو�ت �لدر��صة، وقد تو�صلت �لدر��صة �إىل وجود فرق ذي  تدري�صها وتوجيهها، ُطبِّقت 
داللة �إح�صائية بني متو�صطات درجات طالب �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�صابطة يف 
�لتح�صيل �لفوري و�ملوؤجل يعزى لنمط �لتدري�س ، ول�صالح منط �لتدري�س باحلقائب 
�لتعليمية. ويف �صوء نتائج �لدر��صة، قدم �لباحث بع�س �لتو�صيات منها �لرتكيز على 
و��صرت�تيجياته،  �لذ�تي  و�لتعلم  �لفردي  �لتعليم  مبد�أ  على  �لقائمة  �لتدري�س  �أ�صاليب 
حقائب  �صكل  على  �ملبنية  �لدر��صية  �لوحد�ت  بع�س  �لدر��صات  كتب  بع�س  وت�صمني 

تعليمية.

منها  يعاين  �لتي  �الأخطاء  حتديد  �إىل   )1999( حممد  ح�شن  در��صة  هدفت  كما 
طالب �صعبة �لتعليم �البتد�ئي عند تعاملهم مع �لك�صور �لعادية، وبناء حقيبة تعليمية 
بع�س  وتنمية  �الأخطاء  هذه  عالج  على  �أثرها  وقيا�س  �لعادية،  �لك�صور  يف  تقليدية 
على  �لدر��صة  و�قت�رصت  �لتجريبي،  �ملنهج  �لباحثة  و��صتخدمت  �لتدري�س،  كفايات 
�البتد�ئي  �لتعليم  �صعبة  ريا�صيات  �لر�بعة تخ�ص�س  �لفرقة  )30( طالبًا وطالبة من 
بكلية �لرتبية يف جامعة �لقاهرة فرع بني �صويف، وقد ��صتخدمت �لباحثة يف در��صتها 
�لنمطية،  و�لقطع  �ل�صغرية،  و�لبطاقات  �لك�صور،  كتيب  على  حتتوي  تعليمية  حقيبة 
و�رص�ئط �لك�صور، وفلم تعليمي، ودليل ��صتخد�م للحقيبة، و�ختبار حت�صيلي، وبطاقة 
�إىل وجود فروق ذ�ت داللة  �لدر��صة  �لتدري�س. وقد تو�صلت  مالحظة لقيا�س كفايات 
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جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

قبليًا  �لتح�صيلي  �الختبار  يف  �ملعلمني  �لطالب  درجات  متو�صطات  بني  �إح�صائية 
وبعديًا ل�صالح �لتطبيق �لبعدي عند �مل�صتوى )α = 0.01( نتيجة ال�صتخد�م �لطالب 
�ملعلمني باحلقيبة �لتعليمية، مما كان له �أثر يف معاجلة �الأخطاء �لتي يعانون منها 

يف �لك�صور �لعادية.

و�صعت در��صة الأزهري )2000( �إىل �لبحث يف فعالية حقيبة تعليمية تقليدية يف 
تنمية وحت�صني ممار�صة �أطفال ما قبل �ملدر�صة للمهار�ت �الأ�صا�صية �النتقالية )�مل�صي، 
وقد  �لهرولة(،  �جلانبي،  �لتزحلق  �حلجل،  �لعري�س،  �لوثب  �لعمودي،  �لوثب  �جلري، 
��صتخدمت �لباحثة �ملنهج �لتجريبي، حيث ت�صكلت عينة �لدر��صة بالطريقة �لع�صو�ئية 
من �أطفال رو�صة �لنيل �خلا�صة مبنطقة �لهرم �لتعليمية مبدينة �لقاهرة �صن )6-5( 
�صنو�ت �لتي تكونت من )120( طفاًل وطفلة، ُق�صمت �إىل ثالث جمموعات مت�صاويات 
بالعدد: جمموعة جتريبية قو�مها )40( طفاًل وطفلة تعلمت با�صتخد�م �حلقيبة �لتعليمية 
�ملعدة لغر�س هذه �لدر��صة، وجمموعتني �صابطتني قو�م كل و�حدة منهما )40( طفاًل 
وطفلة، تعلم �أفر�دها بالطريقة �ملعتادة، وقد ��صتملت �حلقيبة �لتعليمية على جمموعة 
و�رصيط  �النتقالية،  �الأ�صا�صية  للمهار�ت  مقرتحة  حركية  �أن�صطة  هي  وبد�ئل  �أن�صطة 
�لذ�تي  �ملرحلي  �لتقومي  لتحقيق  ي�صتخدم  �مل�صي  مهارة  ن�صاط  عليه  م�صجل  فيديو 
لالأطفال، و�صور مت�صل�صلة تو�صح طريقة �أد�ء �ملهار�ت �ملختلفة و�ل�صكل �لنهائي لكل 
�ملقرتحة،  للحقيبة  �الإيجابي  �الأثر  تاأكيد  �لدر��صة  تطبيق  نتائج  �أهم  وكانت  مهارة، 
وذلك من خالل تفوق �أد�ء �أطفال �ملجموعة �لتجريبية للمهار�ت �الأ�صا�صية �النتقالية 
�لقيا�س  نتيجة  يف  ظهرت  �لتي  �ل�صابطتني،  �ملجموعتني  �أطفال  �أد�ء  مع  باملقارنة 

�لبعدي ملجموعات �لدر��صة �لتجريبية و �ل�صابطة.

وهدفت در��صة الزيد )2000( �لتعرف �إىل فاعلية حقيبة تعليمية تقليدية مقرتحة 
يف �لتح�صيل �لدر��صي ملقرر �جلغر�فيا، وتنمية بع�س مهار�ت ��صتخد�م �خلر�ئط لدى 
طالبات �ل�صف �لثاين �لثانوي �الأدبي مبدينة �لريا�س، وقد تكون �ملجتمع �الأ�صلي من 
طالبات �ل�صف �لثاين �لثانوي �الأدبي من �إحدى �ملد�ر�س �لثانوية بالريا�س، و��صتملت 
عينة �لبحث على جمموعتني �ختري� ع�صو�ئًيا �إحد�هما جتريبية وعددها )31( طالبة 
و�الأخرى �صابطة وعددها )31( طالبة. ولقيا�س �الأد�ء �لقبلي و�لبعدي للطالبات يف 
�جلغر�فيا  ملادة  �لدر��صي  �لتح�صيل  من  كل  يف  و�ل�صابطة  �لتجريبية  �ملجموعتني 
ولبع�س مهار�ت ��صتخد�م �خلر�ئط، �أعدت �لباحثة �ختباًر� حت�صيلًيا لقيا�س حت�صيل 
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مهار�ت  لبع�س  و�ختباًر�  �لطبيعية  �الأقاليم  وحدة  يف  �جلغر�فيا  مادة  يف  �لطالبات 
��صتخد�م �خلر�ئط، وطبقت �الأدو�ت قبلًيا على �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�صابطة، ثم 
تعر�صت �ملجموعة �لتجريبية للحقيبة �لتعليمية -�لتي �أعدتها و�صممتها �لباحثة- 
�لتدري�س عن طريق �حلقيبة  �إنتهاء  �لبحثية بعدًيا بعد  �الأدو�ت  �صهًر� كاماًل، وطبقت 
�إح�صائية عند  ذ�ت داللة  فروق  توجد  �أنه  �إىل  �لدر��صة  نتائج  تو�صلت  �لتعليمية.وقد 
م�صتوى �لداللة )α = 0.05( بني �ملتو�صط �لبعدي �ملعدل لدرجات طالبات �ملجموعة 
ل�صالح  �لتح�صيل ككل  �ختبار  �ل�صابطة يف  �ملجموعة  �لتجريبية ودرجات طالبات 
 )µ2( �إيتا  مربع  �الإح�صائي  �الأ�صلوب  ��صتخدم  ولقد  �لتجريبية،  �ملجموعة  طالبات 
ملعرفة قوة تاأثري �حلقيبة �لتعليمية على �لتح�صيل ككل للطالبات، حيث بلغت قيمته 

)46%( وهي ن�صبة مرتفعة تبني �أثر �حلقيبة �لتعليمية على �لتح�صيل ككل.

الأن�صطة  تقليدية  تعليمية  �إعد�د حقيبة  اإىل   )2001( ال�شالم  عبد  در��صة  وهدفت 
�إثر�ئية يف �لعلوم للتالميذ �لفائقني يف �ل�صف �لثاين �الإعد�دي، ودر��صة �أثر ��صتخد�مها، 
�الأن�صطة  يف  ق�صور  بوجود  و�ملتمثلة  �لدر��صة  منها  �نطلقت  �لتي  للم�صكلة  كمعاجلة 
�لثاين  �لعلوم لل�صف  �لفائقني يف مقرر  �لتالميذ  �لالزمة لتلبية �حتياجات  �الإثر�ئية 
�لتالميذ  من  مقيدة  عينة  �ختريت  حيث  �لتجريبي  �ملنهج  �لباحث  و�تبع  �الإعد�دي، 
�الأن�صطة  تلقت  �لتي  �لتجريبية  �ملجموعة  �الأوىل  جمموعتني:  �إل  وُق�صمو�  �لفائقني 
�لتي مل  �ل�صابطة  �لتعليمية �ملقرتحة، و�لثانية �ملجموعة  �الإثر�ئية بو��صطة �حلقيبة 
ت�صتخدم تلك �حلقيبة �لتعليمية، و��صتكفت بالتعلم بالطرق �لتقليدية، وبعد تطبيق �أدو�ت 
�لدر��صة على عينتها قبليًا وبعديًا ال�صتخد�م �ملجموعة �لتجريبية للحقيبة �لتعليمية 
لتالميذ  �لبعدية  �الختبار�ت  درجات  متو�صطات  �أن  �لدر��صة  نتائج  تو�صلت  �ملعدة، 
�ملجموعة �لتجريبية �لذين ��صتخدمو� �حلقيبة �لتعليمية كانت �أعلى بداللة �إح�صائية 
�أن متو�صطات درجات  �إىل  �لدر��صة  �لقبلية، كما تو�صلت نتائج  منها يف �الختبار�ت 
�إح�صائية من  �أعلى وبداللة  �لتجريبية كانت  لتالميذ �ملجموعة  �لبعدية  �الختبار�ت 
متو�صطات درجات تالميذ �ملجموعة �ل�صابطة �لتي �عتمدت �لطرق �لتقليدية �ملعتادة 
يف تعلمها، وعلى ذلك �أكدت �لدر��صة �لدور و�الأثر �ملوجب ال�صتخد�م �حلقيبة �لتعليمية 
و�أو�صت  �لعلمي.  �ال�صتق�صاء  مهار�ت  لتنمية  �لعلوم  يف  �الإثر�ئية  باالن�صطة  �ملعدة 
�لدر��صة �الهتمام باأ�صلوب �لتعلم �لذ�تي، و�لتو�صع يف ��صتخد�م �حلقائب �لتعليمية يف 

�ملر�حل �لدر��صية �ملختلفة.
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و�أجرى اأدمز وجلمان (Adams & Gilman, 2002) در��صة هدفت �إىل معرفة �أثر 
)برنامج  �لتمري�س  كلية  يف  �لتدري�س  يف  توظف  تقليدية  غري  �إ�صرت�تيجية  ��صتخد�م 
ت�صجيالت �صوتية  توظف  و�إمنا  �ملحا�رصة  تعتمد على  ال  و�لطفولة(  �الأمومة  رعاية 
ت�صاف �إىل حمتوى حقيبة تعليمية تقليدية تعطى للطلبة قبل موعد �ملحا�رصة بفرتة 
يف  �ل�صفية  �ملحا�رص�ت  من  ي�صتفيدو�  ثم  بيتهم  يف  �ملادة  ويتعلمو�  لها  لي�صتمعو� 
�لتعلم �لن�صط. وقد �أتيح لهوؤالء �لطلبة �ختيار �ملكان و�لزمان �ملالئم لال�صتماع وقر�ءة 
�ملادة يف �حلقيبة �لتعليمية �لتي �حتوت على مالحظات حول �ملحا�رص�ت وكر��صات 
و�صور ملونة عر�صت على �صفافيات ووظائف بيتية وكاريكاتري�ت ور�صومات وقر�ء�ت 

متعددة من كتب و�صور مرئية و )6( ت�صجيالت �صوتية مدتها )10( �صاعات.

�أن  �الإ�صرت�تيجية، كما  من هذه  ��صتفادو� كثري�ً  �لطلبة  �أن  �إىل  �لدر��صة  وخل�صت 
و�ملادة  �ملحتوى  لتعزيز  �ملحا�رص�ت  وقت  جعلو�  حني  �أي�صا  ��صتفادو�  مدر�صيهم 
�ملتعلمة من خالل تعزيز �لتعلم �لن�صط وخلق جو تفاعلي هادف، كما وجدت �لدر��صة 
�المتحان  يف  �أعلى  عالمات  �صجلو�  �لتعليمية  �حلقيبة  ��صتخدمو�  �لذين  �لطلبة  �أن 
بالطريقة  در�صو�  �لذين  �أولئك  مع  مقارنة  و�لعملي  �لنظري  �صقيه  يف  �لتح�صيلي 
�لتقليدية. و�أظهر غالبية �لطلبة �لذين ��صتخدمو� �حلقيبة �لتعليمية ر�صاهم عن �أ�صلوب 
�لتعلم �لذي �صجعهم على �لتفاعل و�لنقا�س وز�د من فر�س تعلمهم، ومن جهة �أخرى 
عرب �ملدر�صون عن ��صتمتاعهم بهذه �لتجربة �لتي مكنتهم من تطوير حقائب تعليمية 
خمتلفة تت�صمن ت�صجيالت �صوتية على �لرغم من �جلهد �لكبري �لذي بذلوه لهذ� �لهدف 

�لذي جعل ما �أجنزوه �كرب مما كانو� يتوقعون.

وهدفت در��صة ال�شيد )2004( ت�صميم حقيبة تعليمية تقليدية معدة لتنمية بع�س 
�ملفاهيم �لبيئية، ودر��صة �أثر ��صتخد�مها لطفل �لرو�صة، حيث �قت�رصت �لدر��صة على 
�ملن�صية  مدر�صة  قنا، وهي  �الطفال مبحافظة  ريا�س  دور  �إحدى  �لرو�صة يف  �أطفال 
�صن  من  �لعمرية  �لفئة  يف  �لرو�صة  �أطفال  على  �لدر��صة  عينة  و��صتملت  �مل�صرتكة، 
�ملنهج  �لباحثة  ��صتخدمت  وقد  وطفلة،  طفاًل   )30( عددهم  وكان  �صنو�ت،   )6-5(
�أن �أعدت �لباحثة �حلقيبة �لتعليمية ب�صورتها  �لتجريبي ذ� �ملجموعة �لو�حدة، فبعد 
�لنهائية، طبَّقت �الختبار �لتح�صيلي �لذي �أعدته بنف�صها قبليًا، ثم �ُ�صتخدمت �حلقيبة 
�لتعليمية من قبل عينة �لدر��صة، وبعدها ُطبِّق �ختبار �لتح�صيل بعديًا، لتثبت نتائج 
�لدر��صة �أن ��صتخد�م �حلقائب �لتعليمية مع �أطفال ريا�س �الطفال كان له تاأثري �أف�صل 
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من �الأ�صلوب �لتقليدي يف نتائج �الختبار، و�أن �أ�صلوب �لتعلم �لذ�تي ومر�عاة �لفروق 
�لفردية يف مرحلة ريا�س �الأطفال ت�صهم يف حتقيق �الأهد�ف �لرتبوية ب�صورة �أف�صل.

و�لدر��صة  �لباحث  مالحظة  خالل  ومن   ،)2007( العزيز  عبد  در��صة  ويف 
خريجي  لدى  ق�صور  وجود  يف  �لدر��صة  م�صكلة  تبلورت  بها،  قام  �لتي  �ال�صتطالعية 
�ملد�ر�س �ل�صناعية يف مدى وعيهم بامل�صكالت �لبيئية �ملتعلقة باملهن �لتي يلتحقون 
بها بعد تخرجهم، وعلى ذلك �صعت در��صته حلل هذه �مل�صكلة من خالل �إعد�د حقيبة 
تعليمية تقليدية مبنية على �لتعلم �لذ�تي، وحتديد مدى فعالية هذه �حلقيبة يف تنمية 
�لفهم و�لوعي �لبيئي لديهم، وقد ��صتخدم �لباحث �ملنهج �لتجريبي يف تطبيق �أدو�ت 
للوعي  �لبيئية، ومقيا�س  و�لق�صايا  �مل�صكالت  باختبار ملفاهيم  �لتي متثلت  در��صته 
�ل�صناعات  يف  �لعاملني  من  فرد�ً   )30( وقو�مها  �لدر��صة  عينة  ُحدِّدت  كما  �لبيئي، 
�حلرفية، وبخا�صة يف �لور�س �ملعدنية و�لهند�صية يف بع�س مو�قع �الإنتاج �ل�صناعية 
بالقاهرة �لكربى من خريجي �ملد�ر�س �ل�صناعية، وقد ُوزِّعت عينة �لدر��صة ع�صو�ئيًا 
�أ�صلوب �لتعلم �لذ�تي  �إىل جمموعتني متكافئتني، �إحد�هما جمموعة جتريبية مار�صت 
با�صتخد�م �حلقيبة �لتعليمية، و�الأخرى جمموعة �صابطة ��صتخدمت �لطريقة �لتقليدية 
�لدر��صة، ومن ثم متت عملية  �لدر��صة قبليًا على عينة  �أدو�ت  ُطبِّقت  يف تعلمها، وقد 
�لتعلم لكلتا �ملجموعتني، كل و�حدة بالطريقة �لتي �عتمدت لها يف �لد�ر�صة، وبعد ذلك 
للنتائج  �الإح�صائية  �لدر��صة، ومتت �ملعاجلة  �لدر��صة بعديًا على عينة  �أدو�ت  ُطبِّقت 
وتف�صريها، حيث تبنيَّ منها �أن متو�صطات درجات �ملجموعة �لتجريبية �لتي ��صتخدمت 
�حلقيبة �لتعليمية �ملبنية على �أ�صلوب �لتعلم �لذ�تي كانت �أعلى من متو�صطات درجات 
�ملجموعة �ل�صابطة �لتي تعلمت بالطرق �لتقليدية، كما �أثبتت نتائج �لدر��صة فعالية 
�حلقيبة �لتعليمية خلريجي �ملد�ر�س �ل�صناعية يف تنمية �ملفاهيم و�لوعي �لبيئي، وقد 
توؤكد على �رصورة  �لتي  �حلديثة  �لرتبوية  �الجتاهات  �لدر��صة ب�رصورة دعم  �أو�صت 

��صتخد�م �لتعلم �لذ�تي باأ�صاليبه �ملختلفة.

تعقيب على الدراسات السابقة يف احلقائب التعليمية التقليدية 

وأثرها على التحصيل الدراسي:

�لتقليدية يجد  �لتعليمية  �ل�صابقة �ملتعلقة باحلقائب  للدر��صات  �إن �ملتتبع  أواًل: 
مبد�أ  على  �لقائمني  �لذ�تي  و�لتعلم  �لفردي  �لتعليم  �أ�صلوب  لتدعم  جاءت  جميعها  �أن 
مر�عاة �لفروق �لفردية بالدرجة �الأوىل، و�أن جميع تلك �لدر��صات �أثبتت نتائجها على 
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�أن ال�صتخد�م �حلقائب �لتعليمية �لتقليدية �أثر�ً �إيجابيًا على حت�صني �لتح�صيل �لدر��صي، 
باختالف �ملو��صيع �لدر��صية و�مل�صتويات �لتعليمية:

فقد  �لتقليدية،  �لتعليمية  �حلقائب  فيها  بحثت  �لتي  �ملو��صيع  لتنوع  فبالن�صبة 
جاءت در��صة كل من �ل�صيدي )1998( و�لزيد )2000( بحقيبة تعليمية ملادة �جلغر�فيا، 
بينما جاءت در��صة حممد )1999( بحقيبة تعليمية ملادة �لريا�صيات، وجاءت در��صة 
بدنية(،  )تربية  �الأ�صا�صية  �النتقالية  للمهار�ت  تعليمية  بحقيبة   )2000( �الأزهري 
وجاءت در��صة عبد �ل�صالم )2001( بحقيبة تعليمية ملادة �لعلوم، فيما جاءت در��صة 
�ل�صيد )2004( بحقيبة تعليمية لبع�س �ملفاهيم �لبيئة، ودر��صة عبد �لعزيز )2007( 
بحقيبة تعليمية بالوعي �لبيئي. وهذ� كله يوؤكد فعالية �حلقيبة �لتعليمية و�أثرها على 

حت�صني �لتح�صيل �لدر��صي مبختلف �ملو��صيع �لدر��صية. 

�لتعليمية  �حلقائب  فيها  بحثت  �لتي  �لتعليمية  �مل�صتويات  لتنوع  بالن�صبة  �أما 
�لتقليدية، فقد جاءت در��صة حممد )1999( لتعالج مو�صوع �لتح�صيل �لدر��صي على 
م�صتوى �لتعليم �لعايل، فيما جاءت در��صة عبد �لعزيز )2007( على م�صتوى خريجي 
مد�ر�س �ل�صناعة، بينما جاءت در��صة كل من �ل�صيدي )1998( و�لزيد )2000( على 
م�صتوى �ملرحلة �لثانوية، وجاءت در��صة عبد �ل�صالم )2001( على م�صتوى �ملرحلة 
م�صتوى  على   )2004( و�ل�صيد   )2000( �الأزهري  من  كل  در��صة  وجاءت  �الإعد�دية، 
ريا�س �الأطفال، وهذ� يوؤكد فعالية �حلقائب �لتعليمية و�أثرها على حت�صني �لتح�صيل 

�لدر��صي مبختلف م�صتويات �ملر�حل �لدر��صية.

ثانياً: بالرجوع �إىل مناق�صة نتائج تلك �لدر��صات �ل�صابقة يف �حلقائب �لتعليمية 
على  �لتقليدية  �لتعليمية  �حلقائب  �أثر  ور�ء  �لكامنة  �الأ�صباب  �أن  يت�صح  �لتقليدية، 
حت�صني �لتح�صيل �لدر��صي –ح�صب ماير�ه �لباحثون فيها- هو ما تتميز به �حلقائب 
�لو�صائط  وتعدد  �ملتنوعة  و�الأن�صطة  �ال�صرت�تيجيات  تقدمي  من  �لتقليدية  �لتعليمية 
�لتعليمية و�لبد�ئل �ملختلفة الإتاحة �ملجال للمتعلم باأن يتعلم بنف�صه وفقًا ل�رصعته 

�خلا�صة، وح�صب قدر�ته و�إمكاناته، و��صتجابة لرغباته وميوله.

ثالثاً: بع�س �لدر�صات مل تبحث لتوؤكد فقط فعالية �حلقائب �لتعليمية على حت�صني 
�لتح�صيل �لدر��صي، بل �أكدت �أي�صًا فعاليتها على بقاء �أثر �لتعلم لدى �ملتعلمني لوقت 

�أطول، مقارنة بالتعليم �لتقليدي، كدر��صة �ل�صيدي )1998(.
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�لذ�تي  و�لتعلم  �لفردي  �لتعليم  دعم  �أهمية  على  �لدر��صات  تلك  �أو�صت  رابعاً: 
و�لرتكيز على �ال�صرت�تيجيات و�الأ�صالب �لقائمة عليهما، وتوظيف �حلقائب �لتعليمية 

�لتقليدية يف �صتى �ملو��صيع �لدر��صية وخمتلف �مل�صتويات �لتعليمية.

خامساً: ��صتخدمت جميع �لدر��صات �ملنهج �صبه �لتجريبي ملنا�صبته لطبيعة هذه 
�لتقليدية على �ملجموعة  �أثر جتربة �حلقيبة �لتعليمية  �لدر��صات �لتي تبحث بدر��صة 
بالطرق  �صت  ُدرِّ �لتي  �ل�صابطة  �ملجموعة  مع  مقارنة  ��صتخدمتها  و�لتي  �لتجريبية 
تلك  يف  �لدر��صي  �لتح�صيل  لقيا�س  �أد�ًة  �لتح�صيلي  �الختبار  �ُعتمد  كما  �لتقليدية، 

�لدر��صات.

سادساً: �أكدت جميع �لدر��صات �ملتعلقة باحلقائب �لتعليمية �لتقليدية قدرة �حلقيبة 
�لتعليمية �لتقلدية على تلبية �حتياجات �لطلبة مبختلف م�صتوياتهم وقدر�تهم، لي�س 
فقط �لطلبة �صعاف �لتح�صيل �أو متو�صطيه، بل حتى �لطلبة �ملتفوقني منهم من خالل 

�الأن�صطة �الإثر�ئية �لتي متتاز بتوفريها �حلقيبة �لتعليمية �لتقليدية.



الفصل الثالث

التعلم اإللكرتوني
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الفصل الثالث

التعلم اإللكرتوني

لقد �أثر �لتقدم �لتكنولوجي �لهائل و�مل�صتمر ب�رصعة متز�يدة، وبخا�صة يف جمال 
�لتدري�س  �لتعليمية وطرق  �ملوؤ�ص�صات  �أدو�ر  �ملعلومات و�الت�صاالت على  تكنولوجيا 
فيها، �إذ �إن ما قدمته هذه �لتكنولوجيا -وما ز�لت تقدمه من �كت�صافات و�خرت�عات- 
�لتعامل  �أو  جتاهلها  �لتعليم  مل�صوؤويل  ميكن  ال  و�لتعلم  للتعليم  كربى  م�صامني  لها 

معها ب�صكل هام�صي )كمال، 2004، �س 8(.

فنظر�ً لدور �لتكنولوجيا �حلديثة و�أثرها يف جماالت �لعملية �لتعليمية �لتعلمية، فقد 
�أ�صبح من �لو�جب على �أ�صحاب �لقر�ر �لرتبوي تبني �لتكنولوجيا �حلديثة و�عتمادها 
�لتعليمية،  �الأ�صاليب  �أحدث  با�صتخد�م  وذلك  عمل،  وكمنهاج  كمحتوى  �لتعليم  يف 
كاأ�صلوب تفريد �لتعليم و�لتعلم �لذ�تي �لذي يت�صمن عدة �أ�صكال للتعليم و�لتعلم �ملدعم 
مبا �أفرزته تكنولوجيا �لتعليم �حلديثة، حيث �أ�صحى ��صتخد�م هذه �لتقنيات �لتعليمية 
تطبيقات  مدى  �أن  يرون  كثريين  �إن  حتى  �س106(،   ،1999 )�ليافعي،  حتميًا  �أمر�ً 
�لتكنولوجيا �حلديثة �ملمكنة يف جمال �لتعليم �لعايل هو �أبعد من �خليال؛ الأنه بينما 
ن�صعى �إىل مو�كبة ما هو ممكن �الآن، فاإن �ملزيد من �لتطبيقات �لتكنولوجية ت�صبح 
�أكرث فاأكرث )�صيون،  �الإمكانات  ��صتخد�م هذه  �لتو�صع يف  �إىل  متاحة، وهذ� ما يوؤدي 
وتوظيفها  �لتكنولوجيا  عامل  يف  �ملت�صارعة  �لتغري�ت  ظل  ففي  �س130(،   ،2007
�أن  �لتنبوؤ مبا �صيكون عليه �مل�صتقبل، ولكن ماهو موؤكد  يف �لعملية �لرتبوية ي�صعب 
�لتكنولوجيا �صيوؤدي �لدور �الأهم و�لرئي�س يف ت�صكيل �لعملية �لتعليمية �لتعلمية، و�أن 
�أولئك �لذين ��صتطاعو� مو�كبة �لتطور�ت �لتكنولوجية و�الإملام بها وتوظيفها بال�صكل 
�ل�صحيح يف �ملجاالت �لرتبوية هم من �صيتبوءون مكانة مرموقة جتعلهم يف طليعة 

.)John & Wheeler, 2008, p129( لقادرين على مو�جهة حتديات �لع�رص�

و�حلا�صوب بربجمياته و�أنظمته و�صبكاته وملحقاته يعد �أحد �أبرز �إفر�ز�ت �لثورة 
�لتكنولوجية �ملعا�رصة �لذي ميكن �ال�صتفادة منه �أميا ��صتفادة يف �ملجال �لرتبوي 
)حممد،1999،�س10(، حتى �إن �خرت�عه �عترب �لثورة �لثالثة يف جمال �لتعليم، حيث 
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كانت �الأوىل طباعة �لكتب، و�لثانية عمل �ملكتبات )جامعة �لقد�س �ملفتوحة، 1992، 
�س303(، فاحلا�صوب �أد�ة �ت�صال وتفاعل �إيجابي ذو �جتاهني، تتنوع فيه طرق عر�س 
�لتفاعل �مل�صتمر، ويعمل على نقل �ملتعلم من جناح  كن �ملتعلم من  �ملعلومات، ومُيَ
�إىل جناح، هذه �خلا�صية يف �حلا�صوب متيزه عن غريه من و�صائل �لتعليم �ملختلفة، 
وجتعله �أف�صل و�صيلة تعليمية عرفها �الن�صان حتى يومنا هذ� )�لفار، 2004، �س45(، 
وقد �ُ�صتثمرت هذه �لتقنية بالفعل من زو�يا عديدة يف تطوير كثري من جو�نب �لعملية 
�لتعليمية �لتعلمية وت�صهيل عدد من مهماتها )حممد، 1999، �س10(، وقد تنباأ عدد 
�لعملية  يف  و�صبكاته  �حلا�صوب  توظيف  يف  ميد�نية  جتارب  لهم  �لذين  �خلرب�ء  من 
�لتعلم باحلا�صوب باأمناطه �ملختلفة �صوف يحل يف �مل�صتقبل  �أن  �لتعلمية  �لتعليمية 
�لقريب حمل �لتعليم �ملوؤ�ص�صي �لتقليدي �لقائم على موؤ�ص�صات تعليمية ومعلمني )�لفار، 

2004، �س122(.

أمناط استخدام احلاسوب يف التعليم والتعلم
�الآخر لتدري�س مادة در��صية معينة،  �أف�صل من  �إن هناك منطًا  �لقول  من �خلطاأ 
حتقيق  يف  ي�صاعد  �لذي  �لنمط  �ختيار  و�ملفيد  و�الأف�صل  وعيوب،  مز�يا  منط  فلكل 
اأمناط  واأما  نوفل، 2006(،  �أكرث من منط )حممد  �ملز�وجة بني  �أو  �ملرجوة  �الأهد�ف 
و�صليمان  و�لتمار  )2004،�س55(  �لفار  بينها  فقد  التعليم  يف  احلا�شوب  ا�شتخدام 

)2005( ومغر�وي و�لربيعي )2006، �س115( و�صحاته )2008( مبا يلي:

برجميات التدريس اخلصوصي )الربجميات التعليمية البحتة( : ♦ ويعّد هذ� �لنمط �الأكرث 
مالءمة للتعلم �لفردي �أو �لذ�تي، حيث ي�صمل مكونات �لعملية �لتعليمية �لتعلمية كافة 
�لنمط  هذ�  ويو�صف  ر�جعة،  وتغذية  وتعزيز  وتقومي  و�أن�صطة  و�رصوحات  �أهد�ف  من 

ات �ملعلم. باأنه يقوم مقام مهمَّ
التدريب واملران )املمارسة( : ♦ وفيه يكون �ملتعلم قد تعلم م�صبقًا �ملادة  برجميات 
�لتعليمية، ويحتاج �إىل ممار�صة �إ�صافية لتنمية مهار�ته يف تلك �ملادة �لتعليمية، ففي 
هذ� �لنمط ي�صاعد �حلا�صوب �ملتعلم على �إحد�ث ��صتجابة وربطها مبثري، حيث يعر�س 
�الإجابة،  تلك  �حلا�صوب  ي�صحح  ثم  �إجابة،  يدخل  �أن  �لطالب  وعلى  �صوؤ�اًل  �حلا�صوب 
�إن كانت �الإجابة خاطئة فيقوم �حلا�صوب بتقدمي  �إن كانت �صحيحه، و�أما  ويعززها 

�لتغذية �لر�جعة �ملنا�صبة للمتعلم بعد �أن يكون �حلا�صوب قد حلل تلك �الإجابة. 
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�لطبيعة بحيث  ل�صلوك ظاهرة ما يف  تكر�ر�ً  برجميات احملاكاة: ♦ وهو منط ميثل 
ي�صعب �أو ي�صتحيل تنفيذها يف غرفة �لدر��صة نظر�ً خلطورتها �أو ��صتحالتها �أو �رتفاع 
تكلفتها، فمن خالل بر�مج �ملحاكاة يو�جه �لطالب مبو�قف و�قعية تقدم له بطريقة 
لي�س  ولكن  و�لطب،  �لعلوم  جمال  يف  كبرية  ب�صورة  �لرب�مج  هذه  وتنت�رص  متثيلية، 
بالدرجة نف�صها يف جمال �لريا�صيات، وقد يرجع ذلك لوجود �ل�صيغة �لتجريدية يف 

مناهج �لريا�صيات.
يف  قدر�تهم  تنمية  على  �لطلبة  �حلا�صوب  ي�صاعد  وفيه  املشكالت: ♦  حل  برجميات 
حل �مل�صائل و�لتمارين بطريقة �ال�صتقر�ء، وي�صجعهم على �الكت�صاف و�البتكار وتنمية 
�لتفكري �ملنطقي، وكيفية �العتماد على �لنف�س يف حل �مل�صكالت يف حياتهم �ليومية.

�ألعاب  �صورة  على  �لتعليمية  �ملادة  تقدم  وفيه  التعليمية: ♦  األلعاب  برجميات 
وعلى  �ملن�صودة،  �لتعليمية  �الأهد�ف  حتقيق  تدعم  تناف�صية  مباريات  ب�صكل  تعليمية 

ذلك يدمج يف هذ� �لنمط مبد�أ �لتعلم بالرتفيه و�لت�صلية.
برجميات التشخيص والعالج: ♦ وي�صتخدم هذ� �لنمط لت�صخي�س �أد�ء �ملتعلمني للتاأكد 
من م�صتوى �إتقانهم للمادة �لتعليمية، من �أجل حتديد نقاط �ل�صعف لديهم وعالجها. 

ويكرر  مفهومًا  باحلا�صوب  �الختبار  يقدم  حيث  التفاعلي: ♦  االختبارات  برجميات 
تقدمي �ختبار �ملفهوم �إىل �أن يتقنه �ملتعلم، ويف حالة �الإجابة �خلاطئة تر�جع �أجز�ء 
من �ملادة �لتعليمية، فيعطى �ملتعلم معونة فورية، وتغذية ر�جعة مبا�رصة، وهذ� ما 

يجعل �الختبار نف�صه منطًا من �أمناط �لتعلم، ولذ� �صمي باالختبار �لتفاعلي.
قو�عد  �صكل  على  للمتعلم  �لربجميات  هذه  وتوفر  واالستقصاء: ♦  البحث  برجميات 
بنوك  مثل:  خمتلفة،  جماالت  يف  معينة  ملعلومات  حاجة  عند  �إليها  يرجع  بيانات، 
�لدر��صات  بيانات  وقو�عد  �لعلمية،  و�ملو�صوعات  �لقو�مي�س،  وبر�مج  �ملعلومات، 

و�الأبحاث.
مزايا استخدام احلاسوب يف التعليم والتعلم:

تطول قائمة مزاياه ا�شتخدام احلا�شوب يف العملية التعليمية التعلمية وفوائده، 
وميكن �إيجازها كما بينها فينكاتيا )Venkataiah, 2001( و�صعادة و�ل�رصطاوي 
 ،2007( وعامر  �س62-45(  �س   ،2004( و�لفار   )2004( وعلي  )2003،�س46( 
 )Hakan, Mutlu and Mclsaac, 2007( وهاكان ومتلو وماكال�صك ،)س173�
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وعتمان وعو�س )2008، �س66( بالتايل:

يعّد �حلا�صوب يف �لعملية �لتعليمية �لتعلمية م�صدر�ً مهمًا، بل �مل�صدر �الأهم  ◊ 
و�أ�رصطة  و�ل�رص�ئح  و�الأفالم  و�لكتب  كال�صبورة  �ملتو�فرة  �الأخرى  �لتقنيات  من  بداًل 
�الت�صال  و�صائط  �أدو�ت  من  �أد�ة  �أهم  يعد  فهو  وغريها،  �ل�صمعية  و�الأ�رصطة  �لفيديو 
�لذ�تي مبختلف  و�الكتفاء  �لتكامل  من  نوع  �إحد�ث  على  بقدرته  بل ميتاز  �ملتعددة، 

عنا�رص �لو�صائل و�لو�صائط �ملتعددة.
يثري �ملتعلم وي�صوقه ويحفزه ويزيد د�فعيته للتعلم، فاالعتماد على �حلا�صوب  ◊ 
بدرجة �أكرب يف عملية �لتعليم قد �أدى �إىل تو�صيح تف�صيلي للمادة �لدر��صية، فت�صبح 
غاية �لتعليم لي�س ما ميكن �حل�صول عليه من �ملعرفة فح�صب، بل �إيجاد عن�رص �لت�صويق 
�إىل فاعلية �ملتعلم، فيقبل على  �إىل �ملتعلم، مما يوؤدي  �أي�صًا يف عملية نقل �ملعرفة 

�لعلم يف جو ميتاز بالتفاعل و�لرتكيز بفردية ون�صاط.
يعالج �حلا�صوب م�صكلة ت�صخم �ملو�د �لتعليمية من خالل قدرته �لكبرية على  ◊ 

تخزين �ملو�د و��صرتجاعها ب�صكل �أي�رص و�أدق من �مل�صادر و�ملر�جع �لورقية.
�إن مل  يحقق مبد�أ �لتعلم �لذ�تي و�لتعليم �لفردي، فيالحظ �أن معظم �ملحاوالت – ◊
يكن كلها- �لتي متت من �أجل تطبيق �إجر�ء�ت �لتعليم و�لتعلم لالتقان �صو�ء يف مر�حل 
�لتعليم �لعام �أم �جلامعي �لتي �عتمدت ب�صورة �أو باأخرى على ��صتخد�م �حلا�صوب يف 

�إطار �لتعليم �لفردي �أو �لذ�تي �أو �لتعليم �جلماعي قد �أثبتت جناعتها.
�لتعلم  �أثر  �إبقاء  على  و�لتعلم  �لتعليم  �حلا�صوب يف عمليتي  ��صتخد�م  ي�صاعد  ◊ 
ب�صورة �أف�صل يف �ملو�قف �ملختلفة مقارنة بالطرق �لتقليدية، كما ي�صاعد على حت�صني 

�إنتاجية �لطالب �الإبد�عية نظر�ً لتفاعلهم معه بايجابية.
يحقق �لتعلم �الإتقاين و�لتمكن من �لتعلم: حيث متتاز �لربجميات �لتعليمية يف  ◊ 
�حلا�صوب باإمكانية حتقيق �لتعلم �الإتقاين و�ملتمكن؛ فال ينتقل �ملتعلم �إىل مو�صوع 
جديد ومادة جديدة قبل �أن تكون �ملادة �لتي قبلها قد عوجلت و�أتقنت بطريقة و�فية، 
كما �أن �حلا�صوب بربجمياته �لتعليمية ي�صاعد يف عمليتي �لتعليم و�لتعلم على توفري 
كثري من �لوقت �ملخ�ص�س الإتقان �لتعلم، كما وجد �أن �لتقنيات �لتفاعلية تعمل على 
تخفي�س �لوقت �لالزم للتعلم بن�صبة )30%(، مما يتيح للمتعلم �لتعلم يف وقت �أق�رص 

�أي�صًا.



عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

57

د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

بطريقة  و�لتعلم  للتعليم  �ملختلفة  و�لطر�ئق  و�ال�صرت�تيجيات  �الأمناط  يقدم  ◊ 
�مل�صكالت،  حل  وطريقة  �لتقليدية،  �ملحا�رصة  طريقة  من  بد�ية  مثالية،  منهجية 
�لرتبوية،  و�لتمثيليات  �لتعليمية،  و�الألعاب  و�ملناق�صة،  و�حلو�ر،  و�ملحاكاة، 

و�الكت�صاف، و�لتمرين و�ملمار�صة، ...
يعمل على مرونة تعديل �ملحتوى �لتعليمي و�صهولة تطويره. ◊ 

يحقق �إمكانية �لدمج بني �ملتعة و�لت�صلية و�لرتفيه مع �لتعليم �لهادف. ◊ 

جمهور  �إىل  �أم  فردية  ب�صورة  �صو�ًء  �لتعليمية  �خلدمات  تقدمي  �إمكانية  يوفر  ◊ 
كبري.

يعمل على �صهولة تقدمي �لتقومي وتنوعه و��صتمر�ريته. ◊ 

يوفر تقدمي �ملعلومات يف �أي زمان ومكان. ◊ 

ينجز كثري�ً من �لعمليات و�الأعمال و�لوظائف ب�رصعة عالية. ◊ 

يقدم �لتغذية �لر�جعة �لفورية و�لفعالة، وتوفري �آليات �لتعزيز �ملنا�صبة. ◊ 

�ملتعلمني  بع�س  لدى  و�لنف�صية  �الجتماعية  �مل�صكالت  من  عدد�ً  يعالج  ◊ 
كاخلجل.

�ملدى  و�لتعليم على  �لتعلم  تكاليف عمليات  و��صح يف  يعمل على تخفي�س  ◊ 
�لبعيد.

يقلل من حدة م�صكلة �صعف بع�س �ملعلمني، وكذلك معاجلة م�صكلة قلة �أعد�د  ◊ 
للمتعلمني يومًا بعد  �الإقبال �ملتز�يد  �لعلمية �ملتخ�ص�صة، مع  �ملتخ�ص�صني باملو�د 

يوم. 
االنرتنت والعملية التعليمية التعلمية:

 Inter �الأول:  جز�أين،  من  تتكون  �إجنليزية  كلمة  هي   Internet انرتنت  كلمة 
و�لثاين net، حيث ذكرت بع�س �ملر�جع �أن �جلزء �الأول هو �خت�صار للكلمة �الإجنليزية              
وبالتايل  »�ل�صبكة«،   net �لثاين  �جلزء  يعني  فيما  »دويل«،  وتعني   International

فاإن معنى كلمة Internet هي �ل�صبكة �لدولية. وترى بع�س �ملر�جع �الأخرى �أن �جلزء 
�حلرفية  فالرتجمة  وبالتايل  »�صبكة«،  تعني   net و�لثاين  »بني«  تعني   Inter �الأول 
للكلمة Internet هي �ل�صبكة �لبينية ويف مدلولها تعني �لرت�بط بني �ل�صكبات لكونها 
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تت�صمن عدد�ً كبري�ً من �ل�صبكات �ملرت�بطة يف جميع �أنحاء �لعامل، ومن ثم ميكن �أن 
-Inte 2002(، وعليه فاإن �الإنرتنت )  يطلق عليها �صبكة �ل�صبكات �ملعلوماتية )زيتون،
net( هي �صبكة عمالقة تتاألف من جمموعة �صخمة من �أجهزة �حلا�صوب وملحقاتها 

و�ملنت�رصة يف مو�قع خمتلفة من �لعامل و�ملت�صل فيما بينها بطرق خمتلفة متكنها من 
�مل�صاركة يف �ملعلومات )�لكيالين، 1999(.

نشأة اإلنرتنت وتطورها:

�إن�صاء �صبكة معلومات وذلك يف  �أول من فكر يف  كانت وز�رة �لدفاع �الأمريكية 
عام )1969م(، حيث قامت بتمويل م�رصوع من �أجل و�صل �إد�رتها مع متعهدي قو�تها 
�مل�صلحة، وعدد كبري من �ملر�كز و�جلامعات �لتي تعمل على �أبحاث ممولة من �لقو�ت 
�مل�صلحة، و�صميت هذه �ل�صبكة با�صم )�أربا( ARPAnet �خت�صار�ً للكلمات �الإجنليزية 
Advanced Research Project Agency network وهو ��صم ذلك �مل�رصوع )وكالة 

لتو�صيل  تقنية  تطوير  �مل�رصوع  هذ�  من  �لهدف  وكان  �ملتطورة(،  �الأبحاث  م�رصوع 
�أجهزة �حلا�صوب �ملوجودة يف وز�رة �لدفاع �الأمريكية و�ملر�كز و�جلامعات �لتي تعمل 
�أي  �أمام  ت�صمد  �الأمريكية  �مل�صلحة  �لقو�ت  من  �ملمولة  �لع�صكرية  �الأبحاث  تلك  على 
هجوم ع�صكري. و�صممت �صبكة »�أربا« عن طريق خا�صية تدعى طريقة �إعادة �لتوجيه 
�لديناميكي Rerouting Dynamic، وتعتمد هذه �لطريقة على ت�صغيل �ل�صبكة ب�صكل 
�أو تعطلها عن �لعمل الأي �صبب كان،  م�صتمر حتى يف حالة �نقطاع �إحدى �لو�صالت 
�إذ تقوم �ل�صبكة بتحويل �حلركة �إىل و�صالت �أخرى ل�صمان ��صتمر�رية تدفق �لبيانات 
يف تلك �ل�صبكة. ولكن مل يقت�رص ��صتخد�م �صبكة »�أربانت« على وز�رة �لدفاع �الأمريكية 
فح�صب، فقد ��صتخدمته من قبل �جلامعات �الأمريكية بكثافة كبرية، و�أخذت هذه �ل�صبكة 
بالتطور و�النت�صار، ففي عام )1972م( مت �أول عر�س عام ل�صبكة »�أربانت« يف موؤمتر 
يخرتع  توملن�س(  )ر�ي  و�ل�صيد  يت�صل«،  �أن  يريد  »�لعامل  بعنو�ن  و��صــنطن  �لعا�صمة 
�أ�صيفت  )1973م(  عام  ويف  »�أربانت«.  على  ر�صالة  �أول  وير�صل  �الإلكرتوين،  �لربيد 
�لرنويج و�إجنلرت� �إىل هذه �ل�صبكة. ويف عام )1974م( �أعلن عن تفا�صيل بروتوكول 
�لتحكم بالنقل TCP، �إحدى �لتقنيات �لتي �صتحدد معامل »�إنرتنت« فيما بعد. وهكذ� 
�ت�صعت �صبكة »�أربانت« �إىل حد �أنها بد�أت تعاين من �زدحام يفوق طاقتها، لهذ� ظهرت 
�ملو�قع  لتخدم   MILNET نت«  »مل  با�صم  �صميت  )1983م(  عام  يف  جديدة  �صبكة 
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مع  �لع�صكرية،  �الت�صاالت غري  �أمر  تتوىل  »�ربانت«  �صبكة  و�أ�صبحت  فقط،  �لع�صكرية 
-Inte �إنرتنت« �أ�صمه »بروتوكول   بقائها مو�صولة مع »مل نت« من خالل برنامج 

)net Protocol )IP �لذي ��صبح فيما بعد �ملعيار �الأ�صا�صي يف �ل�صبكات. ويف عام 

�إغالق »�أربانت«         �لهائل يف عامل تكنولوجيا �الت�صـاالت، مت  �لتطور  )1990م(، وبعد 
و باملقابل تولت »�إنرتنت« جميع مهمات تلك �ل�صــبكة )جابر، 2008(.

لكن �لثورة �حلقيقية لهذه �ل�صبكة بد�أت يف عام 1993م عندما �أوجدت �أو �أ�ّص�صت 
�ل�صبكة �لعنكبوتية )World Wide Web )WWW �لتابعة لل�صبكة �الأم »�النرتنت« �لتي 
�لن�س  بداًل من  نف�صه،  �لوقت  و�لكتابة يف  و�ل�صورة  �ل�صوت  ��صتخد�م  باإتاحة  �متازت 
�لكتابي كما يف �ل�صابق )�ملو�صى،2002(، حيث طّورت هذه �ل�صبكة )WWW( بعد ظهور 
 HyperText Markup )لغة برجمة ت�صميم �ل�صفحات �الإلكرتونية )�صفحات �النرتنت
 Hypertext عتماد�ً على �ملبد�أ �لربجمي ل�صيفرة �لن�س �ملرت�بط� Language )HTML(

�لذي قدمته موؤ�صـ�صـة �الأبحاث �لفيزيائيـة �لعامليـة CERN. ويف �لعام )1995م( �أ�صبحت 
»�إنرتنت« )Internet( و »وب« )Web( كلمات متد�ولة عرب �لعامل، ويف تلك �ل�صنة �أي�صًا 

بد�أت خدمات �صبكة �الإنرتنت تتو�جد يف �لدول �لعربية )�لفر�، 1999(.
خدمات اإلنرتنت وتوظيفها يف العملية التعليمية التعلمية:

: • 	(World Wide Web:WWW)  أوالً: الشبكة العنكبوتية العاملية

�الإنرتنت  �صبكة  ��صتخد�مًا يف  �الأكرث  �جلزء  �لويب، وهي  �صبكة  بع�صهم  ي�صميها 
�لفيديو(  لقطات  �ملتحركة،  �لر�صوم  �ل�صورة،  )�ل�صوت،  �ملعلومات  ُتعر�س فيها  �لتي 
ت�صعبية متكن  ببع�س من خالل و�صالت  �إلكرتونية مرتبطة بع�صها  ب�صكل �صفحات 
�ل�صبكة  �لتعلمية توظف  �لتعليمية  �لعملية  �ل�صفحات، ويف  �لتنقل بني تلك  �ملت�صفح 
�لعنكبوتية لت�صميم �لدرو�س �لتعليمية على �صكل �صفحات �إلكرتونية حتتوي �لبيانات 
خالل  ومن  للطالب،  ليت�صنى  و�ل�صورية،  و�ل�صوتية  �لكتابية  �أ�صكالها  خمتلف  على 
)عن  �لذ�تي  تعلمه  متابعة  �أجل  و�لتفاعل معها من  �الإلكرتونية  �لدرو�س  تلك  ت�صفح 
بعد(، �إ�صافة �إىل �لوفرة �لهائلة مل�صادر �ملعلومات �الإلكرتونية �الأخرى مثل: �لكتب 
هذه  تقدم  كما  و�ملو�صوعات،  �لبيانات،  وقو�عد  و�لدوريات،  �الإلكرتونية،  و�ملكتبات 
�ل�صبكة خدمة �لبحث )Search( �لتي تعد �لو�صيلة �الأ�صا�صية للو�صول �إىل �ملعلومات 

عرب �صبكة �النرتنت )�ل�صامل، 2003، �س �س 163-158(.
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: • 	(Electronic Mail)  ثانياً: الربيد اإللكرتوني

وهو �أد�ة تو�صيل ال تز�منية للمعلومات تتيح لالأفر�د طباعة ر�صائل عند حمطات 
�أ�صخا�س م�صتقبلني يجيبون  �إىل  �إلكرتونيًا  طرفية تابعة ل�صبكة �حلا�صوب، و�إر�صالها 
�أخرى  �أو  بطريقة  ي�صتخدمونها  �أو  لديهم  �حلا�صوب  ملفات  يف  يحفظونها  �أو  عنها 

)�لكيالين، 1999(.

�صبب  باأنه  �ال�صتخد�م  �صائع   )E.Mail( �الإلكرتوين  �لربيد  �إىل  كثريون  وينظر 
رئي�س ال�صرت�ك كثري من �لنا�س يف �الإنرتنت، كما �أنه �أحد �لعو�مل �لتي �صاعدت على 
�نت�صار ��صتخد�م �صبكة �النرتنت و�صيوعها عامليًا، ويعد �لربيد �الإلكرتوين �أف�صل بديل 
يف  �رصعة  من  به  ميتاز  ما  مع  بخا�صة  �لفاك�س  والأجهزة  �لتقليدي  للربيد  ع�رصي 
تو�صيل �لر�صالة، و �نخفا�س تكلفة �ال�صتخد�م، باالإ�صافة �إىل �إمكانية �إر�صال �لر�صائل 
و��صتقبالها يف �أي وقت و�أي مكان يف �لعامل، ويرى �ل�صامل )2003، �س161( وعمر�ن 
اأهم تطبيقات  )2003، �س238( وب�صيوين )2007، �س137( و�ملو�صى )2008( اأن 

الربيد الإلكرتوين يف العملية التعلمية التعليمية هي: 

�لطالب  لري�صل  و�لطالب  �ملعلم  بني  كو�صيط  �الإلكرتوين  �لربيد  ��صتخد�م  - 
��صتف�صار�تهم ويرد �ملعلم عليها، �أو كعملية عك�صية باإر�صال �ملعلم �أ�صئلة ورد �لطالب 

عليها. 

خمتلف  من  باملتخ�ص�صني  لالت�صال  كو�صيلة  �الإلكرتوين  �لربيد  ��صتخد�م  - 
دول �لعامل و�ال�صتفادة من خرب�تهم يف �صتى �ملجاالت، �صو�ء على م�صتوى �ملعلم �أم 

�لطالب. 

�لو�جبات،  لت�صليم  و�لطالب  �ملعلم  بني  كو�صيط  �الإلكرتوين  �لربيد  ��صتخد�م  - 
حيث يقوم �ملعلم با�صتالمها من خالل �لربيد �الإلكرتوين و ت�صحيحها ثم �إر�صالها مرة 

�أخرى للطالب، ويف هذ� �لعمل توفري للورق و�لوقت و�جلهد. 

��صتخد�م �لربيد �الإلكرتوين كو�صيط لالت�صال بني �ملعلمني لتد�ول �الآر�ء فيما  - 
بينهم.

و�ملوؤ�ص�صة  �ملعلمني  بني  لالت�صال  كو�صيط  �الإلكرتوين  �لربيد  ��صتخد�م  - 
�لتعليمية. 
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��صتخد�م �ملعلمني �لربيد �الإلكرتوين و�صيلة الإر�صال �للو�ئح و�لتعميمات وما  - 
ي�صتجد للطلبة 

: • 	(Mailing List)  ثالثاً: القوائم الربيدية

�لقائمة �لربيدية هي جمموعة من عناوين بريدية مرتبطة بعنو�ن بريدي و�حد 
)عمر�ن،  �لقائمة  تلك  يف  عنو�ن  كل  �إىل  �إليه  �ملر�صلة  �لر�صائل  جميع  بتحويل  يقوم 
2003، �س240(، ويف العملية التعلمية التعليمية ميكن توظيف هذه اخلدمة ب�شورة 

فاعلة يف جمالت عدة منها:

�ملادة  �أو  �لو�حدة  )�ملجموعة(  �ل�صعبة  يف  �لطلبة  باأ�صماء  قائمة  تاأ�صي�س  - 
�ملعلم  وبني  بينهم  فيما  �أو  بينهم،  فيما  و�ل�رصيع  �ل�صهل  للرت��صل  كو�صيط  �لو�حدة 

�مل�رصف عليهم، �أو فيما بينهم وبني �ملوؤ�ص�صة �لتعليمية. 

تاأ�صي�س قائمة باأ�صماء �ملعلمني �صو�ء على م�صتوى �لتخ�ص�س �لو�حد �أم على  - 
م�صتوى �ملوؤ�ص�صة �لتعليمية كو�صيط للرت��صل فيما بينهم، �أو فيما بينهم وبني �ملوؤ�ص�صة 

�لتعليمية. 

: • 	(News Group)  رابعاً: جمموعات األخبار

�الإعالنات  تعليق  �أو  و�الأفكار  �الآر�ء  لتبادل  �لنا�س  فيها  يجتمع  منتديات  هي 
�ملبا�رص  �حلو�ر  ��صتخد�م  �إمكانية  �إىل  باالإ�صافة  �مل�صاعدة...  على  �لبحث  �أو  �لعامة 
�لتعلمية  �لعملية  يف  �خلدمة  هذه  توظيف  وميكن  �الأخبار،  جمموعات  يف   )Chat(

�لتعليمية باإن�صاء جمموعات �أخبار و�أندية تابعة للموؤ�ص�صة �لتعليمية للمعلمني �أنف�صهم 
وللطلبة و�ملعلمني بتخ�ص�صات وجماالت و�صوؤون خمتلفة تعود بالفائدة على �لطلبة 

من جهة، وعلى �ملعلمني من جهة �أخرى. 

: • 	(Internet Relay Chat)  خامساً: برامج احملادثة

�ملحادثة على �الإنرتنت )IRC( هو نظام مُيّكن م�صتخدمه من �الت�صال �ملبا�رص 
مع �مل�صتخدمني �الآخرين من خالل بر�مج تقوم بتلك �ملهمة �صو�ء كان ذلك �الت�صال 
كتابة، �أم �صوتًا، �أم �صوتًا و�صورة. وتعد هذه �خلدمة يف �صبكة �النرتنت ذ�ت �أهمية 
�لتعلمية  �لعملية  �الإلكرتوين كو�صيط لالت�صال وبخا�صة يف  �لربيد  �أهمية  ال تقل عن 
على  و�ملجاين  �ملبا�رص  �الت�صال  �إمكانية  من  �خلدمة  هذه  به  متتاز  ملا  �لتعليمية 
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�مل�صتوى �ملحلي �أو �الإقليمي �أو �لعاملي، �صو�ء كان ذلك �الت�صال �ت�صااًل م�صموعًا، �أم 
م�صموعًا مرئيًا، �إ�صافة لالت�صال �ملبا�رص �ملقروء، وتربز اأهمية توظيف هذه اخلدمة 

يف العملية التعلمية التعليمية بالنقاط التالية:

عقد �للقاء�ت با�صتخد�م �ل�صوت و�ل�صورة بني معلم �ملادة �لو�حدة وطالبها  - 
مهما تباعدت �مل�صافات بينهم، وهذ� ما ي�صمى بال�صف �الفرت��صي، �أي �أنه ي�صبح لدينا 
لقاء حقيقي يجرى به �لتفاعل �ملطلوب بني �ملعلم و�لطلبة يف د�خل قاعة )�صف( هي 

قاعة �فرت��صية ولي�صت حقيقية �إال �أنها حتقق �أهد�فها كما �لقاعة �حلقيقية. 

بث �ملحا�رص�ت من مقر �ملوؤ�ص�صة �لتعليمية لنقل وقائعها على �لهو�ء مبا�رصة  - 
دون تكلفة تذكر �إىل من يرغب عرب �لعامل. 

��صت�صافة متخ�ص�صني من �أي مكان يف �لعامل الإلقاء حما�رص�ت على طالب  - 
�جلامعة يف �لوقت نف�صه وبتكلفة زهيدة. وهذ� ي�صاعد على حل م�صكلة نق�س �ملعلمني 
يف �ملوؤ�ص�صة �لتعليمية با�صت�صافتهم من موؤ�ص�صات تعليمية خمتلفة من �أنحاء خمتلفة 
�ملوؤ�ص�صة  مقر  �إىل  حل�صورهم  �حلاجة  دون  �ملحا�رص�ت  الإلقاء  �خلدمة،  هذه  عرب 

�لتعليمية.

�لنظر  لتبادل وجهات  �أنف�صهم  ��صتخد�م هذه �خلدمة لالت�صال بني �ملعلمني  - 
فيما يحقق تطوير �لعملية �لرتبوية. 

مزايا استخدام االنرتنت يف العملية التعليمية التعلمية:

�إذ� كانت خدمات �صبكة �النرتنت ت�صب يف جميع نو�حي �حلياة، فال جمال يف 
�لعامل �لو��صع �أن ي�صتفيد من تلك �خلدمات �أكرث من �ملجاالت �لرتبوية، و�أكدت نتائج 
و�مل�صموعة  )�ملقروءة  �ملختلفة  �الت�صال  و�صائل  �أن  �مليد�نية  و�لبحوث  �لدر��صات 
�لدر��صـية  وللمناهج  بعامة،  �لرتبويـة  للعمليـة  و��صحًا  دعمًا  قدمت  و�ملرئية( 
وروزنربغ                         ،)1999( و�لدب�س  عليان  من  كل  بني  وقد   ، بخا�صة  �لتدريـ�س  وطرق 
�س235(   ،2003( وعمر�ن  �س159(   ،2003( و�ل�صامل   )Rosenberg, 2001(

وعتمان عو�س )2008، �س191( اأهم فوائد ا�شتخدام النرتنت يف التعلم والتعليم 
وميزاته بالنقاط الآتية: 

�ملرونة يف �لوقت و�ملكان.  - 
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�إمكانية �لو�صول �إىل عدد �أكرب من �جلمهور و�ملتابعني يف خمتلف �لعامل.  - 

 - .)CD-Rom( رصعة تطوير �لرب�مج مقارنة باأنظمة �لفيديو و�الأقر��س �ملدجمة�

�صهولة تطوير حمتوى �ملناهج �ملوجودة عرب �الإنرتنت.  - 

قلة �لتكلفة �ملادية.  - 

مليء  ف�صل  �إيجاد  على  ي�صاعد  مبا  وطرقها  �لتقليدية  �لتدري�س  نظم  تغيري  - 

باحليوية و�لن�صاط. 

�إعطاء �لتعليم �صبغة �لعاملية و�خلروج من �الإطار �ملحلي.  - 

�رصعة �لتعليم ومبعنى �آخر فاإن �لوقت �ملخ�ص�س للبحث عن مو�صوع معني  - 

با�صتخد�م �الإنرتنت يكون قلياًل مقارنة بالطرق �لتقليدية. 

خمتلف  يف  �ملتخ�ص�صني  و�لباحثني  و�ملفكرين  �لعلماء  �آر�ء  على  �حل�صول  - 

�ملجاالت يف �أي ق�صية علمية. 

�رصعة �حل�صول على �ملعلومات.  - 

ولي�س  و�ملر�صد  �ملوجة  مبثابة  ت�صبح  �لدر��صي  �لف�صل  يف  �الأ�صتاذ  وظيفة  - 

�مللقي و�مللقن. 

م�صاعدة �لطالب على تكوين عالقات عاملية �إن �صح �لتعبري.  - 

، و�لذي �أطلق عليه  - )Classroom without Walls( إيجاد ف�صل بدون حائط�
 .)Virtual Class( ل�صف �الفرت��صي�

تطوير مهار�ت �لطالب على ��صتخد�م �حلا�صوب.  - 

عدم �لتقيد بال�صاعات �لدر��صية حيث ميكن و�صع �ملادة �لعلمية عرب �الإنرتنت  - 

وي�صتطيع �لطالب �حل�صول عليها يف �أي مكان ويف �أي وقت. 
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مفهوم التعلم اإللكرتوني:
مع تز�يد �هتمام �لدول و�ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و�إقبالها على توظيف تكنولوجيا 
�ملعلومات و�الت�صاالت يف �لتعليم، �أطلقت ت�صميات عدة على هذ� �ملجال من �أ�صهرها 
م�صطلح �لتعلم �ملرن )Flexible Learning(، وقد �صمي بهذ� �ال�صم ب�صبب كونه �أ�صلوبًا 
ترتك فيها عجلة �لقيادة �إىل حد ما للمتعلم بحيث يجعل �ملتعلم �أكرث حتكمًا يف �لعملية 
�لتعلمية، كما ي�صتطيع )�ملتعلم( �أي�صًا حتديد �الأوقات �ملنا�صبة له و�ملو�صوعات �لتي 
و�إمكاناته  ووقته  لقدر�ته  وفقًا  �لتعلم  �رصعة  يف  �لتحكم  �إىل  باالإ�صافة  ت�صتهويه، 
�الأخرية  �ل�صنو�ت  يف  ��صتخد�مها  ذ�ع  �لتي  �لت�صمية  ولكن  �س7(،   ،2003 )�لغر�ب، 
ملجال توظيف تكنولوجيا �ملعلومات و�الت�صاالت يف �لعملية �لرتبوية هي م�صطلح 

 .)Electronic Learning: E-Learning( لتعلم �الإلكرتوين�

فالتعلم الإلكرتوين: هو مفهوم عام ي�صمل �لطرق و�الأ�صاليب �ملختلفة يف �لتعليم 
 Clarke, 2008,( و�الت�صاالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  فيها  توظف  �لتي  و�لتعلم 
p27(، فيعرف �خلان )2005، �س18( �لتعلم �الإلكرتوين باأنه طريقة �إبد�عية لتقدمي 

بيئة تفاعلية متمركزة حول �ملتعلم، وم�صممة م�صبقًا ب�صكل جيد، ومي�رصة الأي فرد، 
ويف �أي مكان، و�أي وقت، با�صتعمال خ�صائ�س �لتقنيات �لرقمية بالتطابق مع مبادئ 
و�ملرونة،  و�ملكان،  بالوقت  �أي  �ملفتوحة؛  �لتعلم  لبيئة  �ملنا�صب  �لتعليمي  �لت�صميم 
وبح�صب قدر�ت �ملتعلم وظروفه، و�ملوزعة بحيث ي�صمح للمدر�س وللطالب وللمحتوى 

باأن يكونو� يف مو�قع خمتلفة.

كما يعرفه عامر )2005، �س124( �أنه هو ��صتخد�م �لتكنولوجيا �حلديثة �لتي 
تعتمد �أ�صا�صًا على �ملهار�ت �لالزمة للتعامل مع �صبكة �ملعلومات �لدولية للتفاعل بني 

�لطالب و�ال�صاتذة �إلكرتونيًا دون �لقيد بحدود �لزمان �أو �ملكان. 

�أما ب�صيوين )2007، �س216( فيعرفه باأنه عبارة عن تقدمي �ملناهج �لتعليمية 
و�لدور�ت �لتدريبية عرب �لو�صائط �الإلكرتونية �ملتنوعة �لتي ت�صمل �القر��س باأنو�عها 
�أو غري متز�من، وباعتماد مبد�أ �لتعلم  �أ�صلوب متز�من  و�صبكة �النرتنت باأدو�تها، يف 

�لذ�تي �أو �لتعلم مب�صاعدة �ملعلم. 
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ويرى عبد �ل�صميع وتوفيق )2008، �س23( باأن �لتعلم �الإلكرتوين هو منط من 
�لتعليم/�لتعلم ي�صتفيد من تكنولوجيا �ملعلومات و�الت�صاالت من حا�صوب و�صبكات 
وكامري�ت  تطبيقية  وبرجميات  �إلكرتونية  ومو�قع  بيانات  وقو�عد  وعاملية  حملية 
مثل  متطورة،  �إلكرتونية  تعلمية  وو�صائل  وبيانات  معلومات  عر�س  و�أجهزة  رقمية 
�لتعليمية وتخزينها  �ملادة  تو�صيل  �ملدجمة وغريها يف  و�الأقر��س  �لذكية  �ل�صبورة 
وعر�صها ب�صورة متز�منة، كما يف �لف�صول �لتخيلية �لتي تتطلب وجود �ملعلم و�ملتعلم 

يف �لوقت نف�صه، �أو ب�صورة غري متز�منة.

�لتعليمي  و�الأ�صلوب  �الجتاه  ذلك  باأنه  �س30(   ،2009( ��صماعيل  يعرفه  فيما 
�لتعليمي  �ملحتوى  مع  �لتكنولوجي  و�الرتباط  �لتكامل  على  يعمل  �لذي  �لتعلمي 
و�مل�صادر �لب�رصية �لتي ت�صاعد على تقدمي خرب�ت تعلم تكنولوجية غنية وقادرة على 

تغيري �صلوكيات �لطالب و�إتاحتها ب�رصعة ودقة و�صهولة.

�لتي  �لتعليمية  �لتعلمية  �لعملية  �الإلكرتوين هو  �لتعلم  ومن خالل ما تقدم فاإن 
و�صبكات  �أجهزة  من  و�الت�صاالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  توظيف  �أ�صا�س  على  تبنى 
وقدر�ته،  وحاجاته  ووقته  ظروفه  بح�صب  تعلمه  �إد�رة  للمتعلم  وتتيح  وبرجميات، 
ليتابع تفاعله �لتعلمي بذ�ته �إما ب�صورة متز�منة )Synchronous( فتتو��صل �الأطر�ف 
�ملختلفة من معلم ومتعلمني عرب �صبكات �حلا�صوب مبا�رصة مما يجعل جو �لتعلم �أقرب 
–�إىل حد ما- �إىل �لطريقة �لتقليدية، �أو ب�صورة غري متز�منة )Asynchronous( حيث 
تكون �ملادة �لتعليمية متاحة لكل �صخ�س على �حلا�صوب �أو�صبكاته كي يتعامل معها 

وفقًا لظروفه �ل�صخ�صية.

تلك  �أبرز  فاإن  كثرية،  مز�يا  و�لتعليم  �لتعلم  من  �جلديد  �لنمط  لهذ�  كان  و�إذ� 
و�إمكانية  �ملتعلمني،  لدى  �لفردية  �لفروق  مر�عاة  حتقيق  على  قدرته  هي  �ملز�يا 
�لذ�تي، ويظهر ذلك من خالل  �لفردي و�لتعلم  �لتعليم  متثيله ب�صورمتنوعة الأ�صاليب 
�لتقليدي  �لتعليم  بني   )Clarke, 2008, p4-29( بها كالرك  قام  �لتي  �ملقارنة 
و�لتعلم �اللكرتوين بهدف �إبر�ز خ�صائ�س �لتعلم �الإلكرتوين، فقد �أكد كالرك باأن �لتعلم 
�اللكرتوين يزيد من د�فعية �ملتعلم، وي�صعره �لثقة بالنف�س، ويجعله ن�صطًا �إيجابيًا يف 
عملية �لتعلم، ويفتح �ملجال �لو��صع للمتعلم بالتحكم بعجلة �صري �لدر��صة وبخا�صة يف 

�لتعلم �ملفتوح عن بعد، و�العتماد على �لذ�ت ليحدد متى يبد�أ ومن �أين يبد�أ.
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بتفريد  �الهتمام  زيادة  نحو  �ملاأمول  �لرتبوي  للدور  وتاأكيد�ً  �ل�صدد،  هذ�  ويف 
�لتعليم وتطبيق �أ�صاليب �لتعلم �لذ�تي يف �حلقل �لرتبوي، جند �أن �أهم تو�صيات �ملوؤمتر 
قدر�ت  من  �ال�صتفادة  هي  �لتعليم  لتكنولوجيا  �مل�رصية  للجمعية  �لثامن  �لعلمي 
تطوير  خالل  من  مرن  تعليم  توفري  يف  �ملتقدمة  و�الت�صاالت  �لتعليم  تكنولوجيات 
م�صادر تعلم �إلكرتونية متنوعة، وبحيث تت�صف بيئة �لتعلم �الإلكرتونية – وما ت�صتمل 
�ال�صتخد�م  يف  باملرونة  تقومي-  و�أ�صاليب  تعلم  وم�صادر  ومقرر�ت  بر�مج  من  عليه 
و�لتعلم  �لفردي  �لتعليم  ومبادئ  و�ملتعلمني،  �ملعلمني  حاجات  ومر�عاة  و�حلد�ثة 

�لذ�تي وقابليتها للتطبيق و�ال�صتخد�م )مغر�وي و�لربيعي، 2006، �س 37(.
أجيال التعلم اإللكرتوني:

لقد مر �لتعلم �الإلكرتوين بعدة �أجيال وهي كما بينها �لكرم و�لعلى )2005( :

�لع�رصين  �لقرن  ثمانينيات  �أوئل  �إىل  �الإلكرتوين  �لتعلم  ن�صاأة  تعود  األول:  اجليل 
على  رقمي  ن�صق  فى  يخزن  �ملحتوى  كان  حيث  �ل�صخ�صي،  �حلا�صوب  �نت�رص  عندما 

�أ�رصطة ممغنطة و�أقر��س مرنة ثم �أقر��س مدجمة، وير�صل للمتلعمني.

�لو��صع ل�صبكة  �لت�صعينات، حيث ومع �النت�صار  اجليل الثاني: وكان فى منت�صف 
�الإنرتنت، ظهر �جليل �لثاين للتعلم �الإلكرتوين، فلم يعد من �ل�رصوري �إر�صال �مل�صمون 
عرب �الأ�صطو�نات �ملرنة �أو �ملدجمة، �إذ �إنه �أ�صبح فى متناول �لطالب فى �أى وقت وفى 

�أي مكان.

اجليل الثالث: �إذ� كان �ملحتوى جزء�ً من عملية �لتعلم، فماذ� عن تفاعلية عملية 
�أى  �الأول و�لثانى كان ذلك يتم بطريقة تقليدية،  و�إد�رتها؟ فمن خالل �جليل  �لتعلم 
وجهًا لوجه، ولكن مع بد�ية �جليل �لثالث �لذى �نطلق فى �أو�خر �لت�صعينات �أ�صبحت 
بني  �لتفاعل  تي�رص  فهى  �الإنرتنت،  �صبكات  عرب  تتم  و�إد�رتها  �لتعلم  عملية  تفاعلية 
�لطلبة وبني �ملعلمني وبني �لطلبة بع�صهم مع بع�س، كما ت�صاعد �ملعلم فى تتبع تقدم 

�ملتعلمني.
أمناط التعلم االلكرتوني:

من  كل  حددها  لال�شتخدام،  متعددة  و�شور  اأمناط  الإلكرتوين  للتعلم 
 ،2007( وعامر  �س158(   ،2003( و�ل�صامل  �س27(   ،2003( �لغر�ب 
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�س11(،   ،2008( وعو�س  وعتمان  �س232(   ،2007( وب�صيوين  �س175( 
الآتيني: بالنمطني   )Clarke, 2008, P114( وكالرك 

(Asynchronous e-learning): وفيه ي�صتطيع  املتزامن  اإللكرتوني غري  التعلم  أواًل: 
�ملتعلمون �لتفاعل مع �ملادة �لتعليمية ب�صورة م�صتقلة با�شتخدام:

	. �لرب�مج �لتعليمية �ملحملة على جهاز �حلا�صوب �أو �الأ�صطو�نات �ملدجمة.

�لعنكبوتية  �ل�صبكة  على  و�ملتوفرة  �ملعلومات  مل�صادر  �لهائلة  	. �لوفرة 
)WWW(، ومن �الأمثلة على هذه �مل�صادر �الإلكرتونية: �لكتب �الإلكرتونية، و�لدوريات، 

وقو�عد �لبيانات، و�ملو�صوعات، و�ملو�قع �لتعليمية.
�لعملية  �أطر�ف  �ت�صال  خالل  من  �ملتز�من  غري  �الإلكرتوين  �لتعلم  يكون  وقد 
�لتعليمية �لتعلمية فيما بينهم ب�صكل غري مبا�رص، وبدون ��صرت�ط ح�صورهم يف �لوقت 

نف�صه با�شتخدام:

: حيث تكون �لر�صالة و�لرد كتابيًا. - (E-mail)  الربيد اإللكرتوني

: حيث تكون �لر�صالة و�لرد �صوتيًا. - (Voice mail)  الربيد الصوتي

�ملنتديات،  ��صم  بع�صهم  عليها  ويطلق   : - (News Groups)  اإلخبارية اجملموعات 
وتعليق  و�الأفكار  �الآر�ء  لتبادل  �لنا�س  فيها  �أماكن يجتمع  �الإعالن، وهي  لوحات  �أو 

�الإعالنات يف مو��صيع عامة �أو متخ�ص�صة.

�إر�صال عدة  �مل�صتفيد  ي�صتطيع  : ومن خاللها  - (Mailing List)  الربيدية القوائم 
ر�صائل �إىل جهات خمتلفة يف �لوقت نف�صه.

تتو��صل  وفيه   :(Synchronous E-learning)  املتزامن اإللكرتوني  التعلم  ثانياً: 
�أقرب  �لتعلم  �ملختلفة من معلم ومتعلمني ب�صورة مبا�رصة، مما يجعل جو  �الأطر�ف 
–�إىل حد ما- �إىل �لطريقة �لتقليدية، وبا�صتخد�م �أ�صاليب �لتعلم �الإلكرتوين �ملتز�من 
�ملختلفة ظهر ما ي�صمى �لف�صول �لدر��صية �الفرت��صية )Virtual Class(؛ مبعنى �أنها 
تو�جد  بعد، دون  �أنها حتدث عن  �إال  �ملعلم و�ملتعلمني،  ف�صول در��صية مبا�رصة بني 
�أطر�ف �لعملية �لتعليمية بني �أربعة جدر�ن، فهي طريقه يتم فيها �لتخاطب بني �أطر�ف 
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�لعملية �لتعليمية يف �للحظة نف�صها بو��صطة:

: حيث يكتب �ل�صخ�س ما يريد بو��صطة لوحة  - (Relay Chat)  التخاطب الكتابي
بالطريقة  عليه  لريد  نف�صها،  �للحظة  يف  يكتب  ما  يرى  �ملقابل  و�ل�صخ�س  �ملفاتيح، 

نف�صها مبا�رصة.

: حيث يتم �لتخاطب �صوتيًا يف �للحظة نف�صها  - (Voice Chat)  التخاطب الصوتي
عن طريق �صبكة �النرتنت.

 : - (Video Conferencing)  التخاطب بالصوت والصورة أو ما يسمى املؤمترات املرئية
حيث يتم �لتخاطب على �لهو�ء )مبا�رصة( بال�صوت و�ل�صورة.

مقومات التعلم اإللكرتوني:

ي�صري كل من عو�س )2005، 530-531( و )عتمان وعو�س، 2008، �س14(  
الإلكرتوين  التعلم  جناح  عوامل  اأهم  �إىل  �س33(   ،2008 وتوفيق،  �ل�صميع  )عبد 

ومتطلبات تطبيقه فى العملية التعلمية التعليمية بالآتي:

�حلديثة  للتكنولوجيا  �الأ�صا�صية  �لتحتية  و�لبنية  �ملادية  �الإمكانات  توفري  1 .
�ملطلوبة للتعليم �الإلكرتونى و�ملتمثلة باالأجهزة و�ل�صبكات وملحقاتها.

و�خلدمات  للمناهج  �لتطبيقية  بالرب�مج  و�ملتمثلة  �لفنية  �الإمكانات  توفري  2 .
للمعايري  تخ�صع  در��صية  مقرر�ت  و�إنتاج  �لتعلمية،  �لتعليمية  بالعملية  �ملتعلقة 

�لعاملية �أكادمييًا و�إلكرتونيًا.
توفري �الإمكانات �لب�رصية �لتي ت�صمل �مل�صممني و�ملدربني و�لفنيني. 3 .

�الإلكرتوين،  �لتعلم  خدمات  جمال  يف  �مل�صرتكة  للفئات  �ملهني  �لتطوير  4 .
وت�شمل:

	. �أن يكون لدى �لطالب حافز على �لتعلم با�صتخد�م هذ� �لنمط �جلديد، كما يكون 
لديهم در�ية با�صتخد�م �لتكنولوجيا �حلديثة.

	. �أن يكون �ملعلم على در�ية با�صتخد�م �لتكنولوجيا �حلديثة، قادر�ً على تب�صيط 
مفاهيم �ملادة �لعلمية و�إد�رة �حلو�ر و�لنقا�س �لتز�مني وغري �لتز�مني مع �لطالب من 

خالل �لف�صول �الفرت��صية وغرف �ملناق�صة و�لربيد �الإلكرتوين... وغريها.
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أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوني:

باأنظمة  ي�صمى  ما  �الإلكرتوين وتطويره ظهر  �لتعلم  �إجناح  �أ�صا�صية يف  كخطوة 
�إد�رة �لتعلم )LMS(: )Learning Management System(، وهي برجميات �أمتتة 
�إد�رة ن�صاطي �لتعلم و�لتعليم �إلكرتونيًا من حيث م�صار �ملناهج �لدر��صية و�لتفاعل 
بني �أطر�ف �لعملية �لتعليمية من �رصوحات وتوجيهات وتدريبات ومتارين وتقومي 
الإد�رة  تي  �صي  ويب  كنظام  جتارية،  برجميات  �لتعلم  �إد�رة  �أنظمة  تكون  وقد   ،...
�لتعلم �اللكرتوين )WebCT Campus(، ونظام بالك بورد الإد�رة �لتعلم �الإلكرتوين 
�لتعلم  الإد�رة  �لعربية  حرف  �رصكة  ونظام   ،)Blackboard Academic Suite(

�أو قد   ،Emgd.com Harf.com، ونظام جمد الإد�رة �لتعلم �اللكرتوين  �اللكرتوين 
 )OPS(: )Open Source �مل�صدر  مفتوحة  �الإلكرتوين  �لتعلم  �إد�رة  �أنظمة  تكون 
على  بناًء  جمانًا  وتوزيعها  وتعديلها  ��صتعمالها  تتيح  نظم  وهي  )System؛ 

�أ�ص�س ��صتخد�م �لربجميات مفتوحة �مل�صدر، ومن �أمثلتها نظام موديل الإد�رة �لتعلم 
)MOODLE(، ونظام دوكيوز الإد�رة �لتعلم �اللكرتوين )Claroline Dokeos(، ونظام 

�أنه ظهرت م�صميات  �إىل  باالإ�صارة  )Atutor(. ويجدر  �اللكرتوين  �لتعلم  �أتوتر الإد�رة 
و�أنظمة  �لتعليم،  �إد�رة حمتويات  �أنظمة  �الإلكرتوين منها:  �لتعلم  �إد�رة  لنظام  خمتلفة 
�إد�رة �ملناهج �لدر��صية، ومن�صة �لتعليم �الإلكرتونية، و�لبو�بة �لتعليمية �أو �الأكادميية 

)ب�صيوين، 2007( )عتمان وعو�س، 2008، �س139(.
معايري التعلم اإللكرتوني:

و�لبحثية  �لعلمية  و�ملر�كز  و�حلكومية  �لر�صمية  و�جلهات  �ملوؤ�ص�صات  تعمل 
يف  وت�صهم  �مل�صكالت  من  كثري  حل  يف  ت�صهم  �لتي  �لقيا�صية  �ملعايري  و�صع  على 
عديدة  عاملية  موؤ�ص�صات  قامت  فقد  �أف�صل،  ب�صورة  و�إخر�جها  �ملكونات  تو�فق 
 ARIADNE مثل  �الإلكرتوين  و�لتعليم  �لتعلم  تقنيات  ومو��صفات  معايري  بو�صع 
ويعد  وغريها،  �الأمريكية(،  �ملتحدة  )�لواليات   IEEE, AICC, IMS و  )�وربا(، 
�ملوحدة  �لقيا�صية  �ملو��صفات  �أهم  من  �ملرجعي   SCORM �صكورم  نظام  منوذج 
�الأمريكية  �لدفاع  وز�رة  مظلة  حتت  �ملتقدمة  �لتعليم  توزيع  مبادرة  عن  �لناجت 
�لدفاع  وز�رة  يف  �حلا�صوبي  �لتدريب  جلنة  �أ�ص�صت  فقد  �س234(،   ،2007 )ب�صيوين، 
بعد  عن  و�لتدريب  �لتعليم  عمليات  لتطوير  عمل  جمموعة  )1997م(  عام  �الأمريكية 
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للتقنيات  �أف�صل  وتوظيف  �لتدريب،  نفقات  تقليل  �أجل  من  �لويب  بيئة  با�صتخد�م 
�الإلكرتونية،  �لبيئة  يف  و�لتدريب  �لتعليم  مو�د  جلودة  معايري  يتطلب  وهذ�  �حلديثة، 
وقد قامت هذه �ملجموعة بالتعاون مع �جلامعات و�ملنظمات �الأخرى بالتو�صل �إىل 
منوذج مرجعي عام )2000م( �أطلق علية ��صم: »�لنموذج �ملرجعي مل�صاركة وحد�ت 
�ملحتوى« )Sharable Content Object Reference Model(، ويخت�رص هذ� �ال�صم 
بكلمة )SCORM(، حيث ي�صتمل »�صكورم« على جو�نب كثرية تتعلق بالنظم �لتعليمية 
و�أدو�ت تاأليف �ملحتوى و�لت�صميم �لتعليمي وتطوير �ملحتوى وغريها، ولهذ� �لنموذج 
عدد من �الإ�صد�ر�ت مت تطويرها: ففي عام )2000م( كانت �لبد�ية مع   )SCORM(

�الإ�صد�ر )V1.0(، ويف عام )2001م( كان �أول بد�ية و�صالحية لال�صتخد�م لالإ�صد�ر 
�الإ�صد�ر  ظهر  )2001م(  عام  نهاية  ومع  حمدود�ً،  ��صتخد�مًا  كان  ولكن   )V1.1(

�إ�صد�ر�ت »�صكورم«  )V1.2(، ويف منت�صف عام )2004( ظهرت �لن�صخة �لثالثة من 

 )SCORM 2004 3rd Edition( و�صميت هذه �لن�صخة �الإ�صد�ر �الأخري من �صكورم
 31 ففي  �ملعايري،  لتلك  و�لتطوير  �الهتمام  ��صتمر  فقد  هذ�  ومع   ،)2008 )�صادق، 

مار�س 2009 �صدر �الإ�صد�ر �لر�بع من �صكورم وهو )V1.4( )عبد �ملجيد، 2009(.

�أو  �ملقايي�س  من  جمموعات  ثالث  عن  عبارة   )SCORM( �صكورم  ومعايري 
تكون  و�لتكنولوجية  �لتعليمية  �جلهات  خمتلف  من  �ملجمعة  �لرت�كمية  �ملو��صفات 
�ملجموعات  وهذه  �لتعليمي،  �اللكرتوين  �ملحتوى  ملوؤلفي  فنيًا  مرجعًا  جمموعها 
�لثالث هي: معايري جتميع �ملحتوى �لرقمي، ومعايري بيئة �لت�صغيل �ملثالية، ومعايري 
ملعايري  وفقًا  �لتعليمي  �لرقمي  �ملحتوى  يتكون  كما  )�لت�صفح(،  و�الإبحار  �لت�صل�صل 
–وهي لي�صت توزيعات فا�صلة، بل متد�خلة  �لتالية  �الأ�صا�صية  �صكورم من �جلزئيات 
و�ل�صور  �الإي�صاحية  و�لر�صومات  �ملكتوبة،  �لن�صو�س   : و�لتوزيع-  للت�صعب  وقابلة 
�لفوتوغر�فية، و�لت�صجيالت و�ملوؤثر�ت �ل�صوتية، و�لفيديو و�لر�صوم �ملتحركة، و�خلر�ئط 

�لتو�صيحية )عتمان وعو�س، 2008، �س135(  )��صماعيل، 2009، �س250(.

وذكر ميغر )Meagher, 2003( �أن تقومي �لتعلم �الإلكرتوين يعد �أمر�ً مكلفًا من 
�لتقييم وبناء  �لذي �صيقوم بعملية  �لطاقم  �الإقت�صادية، فهو يت�صمن تدريب  �لناحية 
�مل�صادر  مالءمة  مدى  حتدد  �لتي  و�أ�ص�صه  �لتقييم  تعليمات  وو�صع  �لتقييم  معايري 
و�ملو�د �الإلكرتونية للمعايري �ملتبعة يف ت�صميم �ملناهج و�ملقرر�ت و�ملو�د �لتعليمية، 
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كذلك يتم �لبحث يف مدى تو�فر خ�صائ�س معينة يف �ملو�د �اللكرتونية مثل �صمولية 
�لتعلم و�لتعليم يف عر�س �ملحتوى  �ملحتوى وتو�زنه ودقته ومدى توظيفه الأمناط 
و�آليات �لتقومي و�صكل �لعر�س و�لتقدمي، كما وتت�صمن عمليات �لتقييم �صخ�صا �أو �أكرث 
معايري  جمموعة  على  �عتماد�ً  وتفح�صها  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �ملادة  بقيا�س  يقوم 
تنتقل �إىل ��صتبانة مف�صلة تت�صمن مو�صوعات متعددة مثل �ملحتوى �لتعليمي ورو�بط 
�ملنهاج و�لت�صميم و�خلطوط و�إمكانية �ال�صتخد�م وقابلية �لو�صول للمادة، بعد ذلك 
يتفح�س �ملقيمون �ل�صكل و�الإطار �لعام �لذي يتوجب �أن يلبي �هتمامات �مل�صتفيدين 
وحاجاتهم من حيث و�صيلة �لعر�س و�لتقدمي �لتي ت�صاعد �ملتعلمني يف �ل�صيطرة على 
�لتعلم و�ال�صتفادة منه ب�صكل فاعل، كما يبحث �ملقيمون يف جو�نب تنظيمية يحتويها 
�مل�صدر �الإلكرتوين مثل �لقو�ئم و�الإيقونات �لتي ت�صاعد يف عملية �لت�صفح و��صتخد�م 
�لتفاعلية، ويبحثون  �الإلكرتونية، كما يتفح�س �ملقيمون مدى توفر  �لتعلمية  �ملادة 
يف ميزة ينبغي �أن تتو�فر يف �ملو�د �الإلكرتونية وهي �صهولة �ال�صتخد�م �لتي تت�صمن 
طريقة عر�س �ل�صفحات و�النتقال بينها ب�صكل �رصيع و�صليم، وطريقة عر�س �ملادة 

و�ل�رصوحات على �ل�صا�صة. 
التعلم اإللكرتوني والتعليم املفتوح:

�لعايل  �لتعليم  موؤ�ص�صات  و�صع  �الإلكرتوين  �لتعلم  جمال  يف  �ل�رصيع  �لتطور  �إن 
�أمام حتّد كبري لال�صتفادة من �الإمكانيات و�لفر�س �لكثرية �لتي يقدمها هذ� �لتطور، 
�الفرت��صية  �جلامعات  عامل  �إىل  و�أهد�فها  �ملوؤ�ص�صات  هذه  روؤيا  على  �نعك�س  مما 
�لتعلم  يقدمها  �لتي  �خلدمات  من  ��صتفاد  قد  بعامة  �لتعليم  كان  و�إذ�  و�الإلكرتونية، 
فعلى  �لفو�ئد،  تلك  من  �الأ�صد  ن�صيب  له  كان  �ملفتوح  �لتعليم  نظام  فاإن  �الإلكرتوين، 
�لرغم من �أن تكنولوجيا �ملعلومات و�الت�صاالت تعم فائدتها على جميع �ملوؤ�ص�صات 
 ،2001 )خلف،  منها  �الأكرب  �مل�صتفيد  تعد  �ملفتوح  �لتعليم  جامعات  فاإن  �لتعليمية، 
طرق  و�أحد  �لذ�تي،  �لتعلم  هو  �ملفتوح  �لتعليم  نظام  ركائز  �أبرز  �أن  فبما  �س116(، 
�إىل حتقيق  �لتعلم عن بعد �لذي هو عبارة عن نظام تعليمي ي�صعى  دعائمه هو منط 
�لرتبوية  و�ملوؤ�ص�صة  و�ملعلم  �ملتعلم من جهة  �لف�صل بني  تعليمية من خالل  �أهد�ف 
�ملو�د  وبا�صتخد�م  �لتعلم،  عملية  يف  نف�صه  على  �ملتعلم  و�عتماد  �أخرى،  جهة  من 
�ملتاحة  �لرتبوية  للتقنيات  فاعل  وبتوظيف  �لذ�تي،  �لتعلم  على  �لقائمة  �لتعليمية 
)ن�صو�ن، 1997، �س170(، فاإن تطور تكنولوجيا �ملعلومات و�الت�صاالت عملت ج�رص�ً 
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من �لتو��صل بني �ملعلمني و�لطلبة )Peters, 1998, P26(، فاإذ� كانت �أهم مز�يا 
�لتعليم �لتقليدي وح�صناته �أنه ي�صمح بعملية �لتفاعل وجهًا لوجه بني �ملعلم و�لطالب، 
فقد �أ�صبح هناك تو�زن بني تلك �حل�صـنات يف �لتعليم �لتقليـدي و�لتعلم �ملفتوح عن 
 ،)Burt, 1997, P93( �أوجدتـها �لتكنولوجيا �حلديـثة  بعد من خالل �حللول �لتي 
و�لتي عملت بدورها على حتطيم �حلدود و�لفروق بني �جلامعات �ملفتوحة و�جلامعات 

 .)Guri-Rosenblit, 1999, P157( لتقليديـة�

فمع تطور �أجهزة �حلو��صيب وبرجمياته و�أنظمته، و�نت�صار �صبكة �النرتنت عامليًا 
بو�صاطة �حلا�صوب  �الت�صال  �صبكات  �أ�صبحت  �الإلكرتونيات و�ملعلوماتية  وتقدم علم 
و�صبكة �النرتنت و�لربيد �الإلكرتوين و�لف�صول �الإلكرتونية وقو�عد �لبيانات و�ملكتبات 
�الإلكرتونية و�ملوؤمتر�ت �ملرئية من �أهم �لو�صائل �لتي تبنى عليها ��صرت�تيجيات �لتعليم 
�ملفتوح )�لكيالين، 1999(، فاملتتبع لو�قع �لتعليم �ملفتوح يجد �أن �لتعلم �الإلكرتوين 
لعب دور�ً رئي�صًا ومهمًا يف تغيري �أ�صكاله و�نت�صاره، فالتعلم �الإلكرتوين بخدماته و�أمناطه 
�لتعليمية يف هذ�  �لتعلمية  �لعملية  �أطر�ف  للتو��صل بني  �أ�صبح مبثابة ج�رص حقيقي 
�لنظام، ويف حني يرى بع�صهم �أن �لتعلم �الإلكرتوين هو �أحد �الأ�صاليب و�لو�صائل �جلديدة 
للتعليم �ملفتوح و�أكرثها فاعلية )عامر، 2007، �س173( )ب�صيوين، 2007، �س216(، 
يرى بع�صهم �الآخر �أن �لتعلم �الإلكرتوين هو ذ�ته �لتعليم �ملفتوح بو�قعه �جلديد �ملبني 
على توظيف �أمثل لتكنولوجيا �ملعلومات و�الت�صاالت )عامر، 2005، �س123(، وهذ� 
يتفق مع ت�صنيف مر�حل �لتطور �لزمني لنظام �لتعليم �ملفتوح �لذي �أ�صار له كل من 
عبد �حلي )2005، �س201( و�لكيالين )1999( وتالي�رص� )Talesra, 2004(؛ فلقد 
مر تطور نظام �لتعليم �ملفتوح مبر�حل زمنية متثلت بد�ية بنموذج �ملر��صلة، ثم منوذج 
�لو�صائط �ملتعددة، ثم �لتعلم عن بعد، و�أخري�ً �لتعلم �ملرن )Flexible Learning(، وهو 

. )E-learning( ما �صمي فيما بعد �لتعلم �اللكرتوين

االجتاهات حنو التعلم اإللكرتوني

يعرف خليفة وحممود )1993( �الجتاه باأنه �حلالة �لوجد�نية للفرد �لتي تتكون 
بناًء على ما يوجد لديه من معتقد�ت �أو ت�صور�ت �أو معارف، وتدفعه تلك �حلالة للقيام 
مدى  خاللها  من  يتحدد  بحيث  معني  موقف  يف  �ل�صلوكيات  �أو  �ال�صتجابات  ببع�س 

�لقبول �أو �لتحييد �أو �لرف�س لهذ� �ملوقف. 
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ويبني ن�صو�تي )1997( باأن �الجتاهات ت�صري �إىل نزعات توؤهل �لفرد �ال�صتجابة 
الأمناط �صلوكية حمددة نحو �أ�صخا�س �أو �أفكار �أو حو�دث �أو �أو�صاع �أو �أ�صياء معينة، 
وتوؤلف نظامًا معقد�ً تتفاعل فيه جمموعة كبرية من �ملتغري�ت �ملتنوعة. وقد تت�صم 
تت�صــم  وقد  مو�صوعاتها،  من  يقرتب  فتجعله  �اليجابية،  �أو  باالإقد�م  �لفرد  �جتاهات 

�جتاهات �أخرى بالتجنب �أو �ل�صلبية، فتجعله يتجنبها ويرغب عنها. 

�ملفاهيم  من  مركبًا  نتاجًا  متثل  �الجتاهات  باأن   )2000( ملحم  يرى  فيما 
معينًا  و��صتعد�د�ً  نزعة  �لفرد  لدى  تَولِّد  �لتي  و�الأحا�صي�س  و�مل�صاعر  و�ملعلومات 

لالإ�صتجابة ملو�صوع معني بطريقة معينة وبقدر معني.

على  عالوة  وجد�نية،  و�أخرى  معرفية  مكونات  ذ�ت  �أنظمة  فاالجتاهات 
�صعور  ويحدد  عاطفي  مكون  مكونات:  ثالثة  فلالجتاه  خا�صة،  �صلوكية  ميول 
هذ�  عن  �لفرد  يعرفه  ما  ويحدد  معريف  ومكون  �الجتاه،  مو�صوع  حيال  �لفرد 
معني  �صلوكي  منط  وفق  للت�رصف  �لفرد  نزعة  ويحدد  �صلوكي  ومكون  �ملو�صوع، 

 .)2002 1983( )بدر،  )حقي، 

وتتباين مكونات �الجتاه من حيث درجة قوتها و��صتقالليتها، فقد ميلك �صخ�س 
ما معلومات وفرية عن مو�صوع ما )�ملكون �ملعريف(، غري �أنه ال ي�صــعر حياله برغبة 
قوية )�ملكون �لعاطفي( توؤدي به �إىل �تخاذ �أي عمل حياله )�ملكون �ل�صلوكي(. وعلى 
�أية معلومات عن هذ� �ملو�صوع، ومع ذلك يتفانى يف  �لعك�س، فقد ال ميلك �ل�صخ�س 

�لعمل من �أجله، �إذ� كان ميلك �صعور�ً تقبليًا قويًا نحوه )ن�صو�تي، 1997(.

�لقيا�س  وعلماء  �الجتماعي  �لنف�س  علماء  �هتمام  �الجتاه  مفهوم  نال  وقد 
�س517(،   ،2002 )عالم،  باالجتاهات  ملحوظًا  تاأثر�ً  �الأفر�د  �صلوك  لتاأثر  نظر�ً 
يف  وتخدم  به،  و�لتنبوؤ  �الإن�صاين  �ل�صلوك  لتف�صري  منا�صبة  و�صيلة  تعد  فاالجتاهات 
�لوقت نف�صه حاجة �إن�صانية ت�صتهدف �إيجاد �الت�صاق و�الن�صجام بني ما يقوله �لفرد 
وما يفكر به وما يعمله، فاالجتاهات تعترب حمدد�ت موجهة �صابطة منظمة لل�صلوك، 

وقد حدد ملحم )2000( وظائف الجتاهات بالنقاط الرئي�شة الآتية:

حتدد طريق �ل�صلوك وتف�رصه. ♦ 

تنظم �لعمليات �لد�فعية و�النفعالية و�الإدر�كية و�ملعرفية حول بع�س �لنو�حي  ♦ 
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�أن يح�صن ويدرك ويفكر  �ملوجودة يف �ملجال �لذي يتفاعل معه �لفرد، وحتمله على 
بطريقة حمددة نحوها.

تنعك�س يف �صلوك �لفرد ويف �أقو�له و�أفعاله وتفاعله. ♦ 

تي�رص للفرد �لقدرة على �ل�صلوك و�تخاذ �لقر�ر�ت يف �ملو�قف �لنف�صية �ملتعددة  ♦ 
يف �صيء من �الت�صاق و�لتوحيد. 

تبلور وتو�صح �صورة �لعالقة بني �لفرد وعامله �ملحيط.  ♦ 

ويف �صوء وظائف �الجتاهات و�أثرها على �لفرد، ن�صت�صعر �أهميتها يف جناح �أي 
مو�صوع وحتقيق �أهد�فه و��صتمر�ريته، وعليه من �ل�رصورة مبكان در��صة �الجتاهات 
�أو  بالتجديد  تت�صف  �لتي  تلك  وبخا�صة  �ملختلفة،  �ملجاالت  وتعديلها يف  وحتليلها 
�لتغيري، علمًا �أن �الجتاهات ولو �أن لها �صفة �لثبات و�ال�صتمر�ر �لن�صبي، ولكن ميكن 
تعديلها وتغيريها حتت ظروف معينة، فاالجتاهات �أمناط �صــلوكية ميكن �كت�صــابها 
�أ�صاليب تغيري �الجتاهات على �جلانب  وتعديلها بالتعلم )بدر، 2002(، حيث تعتمد 
و�حلقائق  �ملعلومات  و�رصح  �ملنطقية  �حلجج  ��صتخد�م  على  وتنطوي  �ملعريف، 

�ملو�صوعية �خلا�صة مبو�صوع �الجتاه )ن�صو�تي، 1997(، 

وي�صري جامع )1986، �س38( باأنه يق�صد باالجتاه يف جماالت �لتعليم هو ما 
يكون لدى �لطالب من ��صتعد�د�ت لال�صتجاة ب�صكل معني يجعلهم ي�صلكون �صلوكًا معينًا 
ذ� طابع خا�س نحو �ملو�صوعات �لتي تطرح عليهم، �صو�ء كانت هذه �ال�صتجابات ذ�ت 
حمتوى �نفعايل �يجابي يدل على �لقبول و�لر�صا، �أو ذ�ت حمتوى �نفعايل �صلبي يدل 

على �لرف�س وعدم �لر�صا.

نحو  �ملتعلمني  �جتاهات  جمال  �أن  �س34(   ،2003( �لغر�ب  �أ�صارت  وقد 
��صتخد�م تكنولوجيا �ملعلومات و�الت�صاالت يف �لعملية �لتعلمية عن بعد توؤدي فيه 
�حلو�جز �لنف�صية دور�ً كبري�ً يف مدى جناح دور �لتعلم �الإلكرتوين، حيث يف�صل كثري 
عليها  تعودهم  ب�صبب  و�لتعليم  �لتعلم  يف  �لقدمية  �لتقليدية  �الأ�صاليب  �ملتعلمني  من 
�أي�صًا  و�إح�صا�صهم ب�صعوبة �لتغيري و�خلوف منه، وهذ� ما بينه عبد �ملجيد )2008( 
موؤ�ص�صات  على  يجب  �لتي  �ملهمة  �جلو�نب  من  يعد  �ملتعلمني  �جتاهات  تنمية  باأن 
�لتعليم �أن توىل لها �هتمامًا كبري�ً، و�لتي لها �الأثر �لو��صح على حت�صيلهم �لدر��صي، 
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و�أن �الجتاهات �اليجابية نحو �لتعلم �الإلكرتوين تعد من �ملهار�ت �الأ�صا�صية �لتى يجب 
�أن يكت�صبها �لطالب �ملتعلم حتى ي�صتطيع م�صايرة �لتطور�ت �لتكنولوجية �مل�صتحدثة 

وتوظيفها يف تعلمه ب�صورة ناجحة. 

�أكانت  �لتعليمية  �حلقائب  منهجية  �أ�صا�س  �لذ�تي  �لتعلم  يعّد  �لذي  �لوقت  ويف 
�إلكرتونية �أم تقليدية، بني جامع )1986، �س105( �أن �الجتاهات هي من �ملتغري�ت 
�لرئي�صية �لتي ��صتخدمت لتقومي �أ�صلوب �لتعلم �لذ�تي، كما �أ�صار �إىل �أن معظم �لبحوث 
و�لدر��صات �لتي متت يف هذ� �ملجال �أظهرت باأن �لطالب �لذين مار�صو� �أ�صلوب �لتعلم 

�لذ�تي قد عربو� عن �جتاهات �يجابية عالية نحو هذ� �ال�صلوب.

�لتعلم  �أمناط  با�صتخد�م  �ملتعلمني  باجتاهات  بحثت  �لتي  �لدر��صات  وبينت 
�الإلكرتوين  �لتعلم  نحو  للمتعلمني  �الإيجابية  �الجتاهات  تلك  �أن  �ملختلفة  �الإلكرتوين 
�صببها �ملز�يا و�لفو�ئد �لتي يقدمها هذ� �لنمط، فقد �أكدت در��صة �ملحي�صن )1997( على 

وجود �رتباط قوي بني فو�ئد ��صتخد�م �حلا�صوب يف �لتعليم، وبني �الجتاهات نحوه.

�لربجمية  ��صتخدمو�  �لذين  �ملتعلمني  �أن  �إىل   )2000( �صعفان  در��صة  وتو�صلت 
من  بتعلمه  �ملتعلم  حتكم  ��صرت�تيجية  �أ�صا�س  على  بنيت  �لتي  �ملحو�صبة  �لتعليمية 
تلك  �لباحث  ويعزو  �حلا�صوب،  عرب  �لتعلم  نحو  �إيجابية  �جتاهات  لهم  كان  خاللها، 
�لربجمية  يف  ينا�صبه  �لذي  �ملدخل  الختيار  �ملتعلم  حرية  �إىل  �ملوجبة  �الجتاهات 
�لتعليمية، و�إعطائه �حلرية يف �لتحكم يف عر�س �ملحتوى بالكيفية �ملالئمة لقدر�ته، 

و�حتياجاته، وميوله.

كما بني �صاندرز وموري�صون )Sanders, & Morrison, 2001( �أن �الجتاهات 
�الإيجابية للطلبة نحو �لتعلم �الإلكرتوين �صببه �صعورهم باالرتياح من �ال�صرت�تيجيات 
�لتعليمية  �ملادة  مع  تفاعلهم  درجة  من  يزيد  مما  �لنمط،  هذ�  يقدمها  �لتي  �لتعلمية 

�ملقدمة من خالله.

على  حا�صوبي  تعليمي  برنامج  قدرة   )2003( ومويف  �صابر  در��صة  �أكدت  كما 
يف  �حلا�صوب  ��صتخد�م  نحو  موجبة  �جتاهات  وتكوين  �لطالبات،  �جتاهات  تعديل 
تعلمهم، ملا كان للربنامج �لتعليمي �ملحو�صب من فعالية يف حت�صني م�صتوى حت�صيلهم 

�لدر��صي يف مادة )�ملناهج(.
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و�أظهرت نتائج در��صة �لعجلوين و�أبو زينة )2005( �أن �الجتاهات نحو �حلقائب 
�لتعليمية �ملحو�صبة كانت �إيجابية، حيث يعزو �لباحثان هذه �لنتيجة �إىل �أن �حلقيبة 
�ل�صعور  دون  �لطالب  لدى  بالنف�س  و�لثقة  �ال�صتقاللية،  حققت  �ملحو�صبة  �لتعليمية 
باخلوف �أو �خلجل من �لف�صل، كما �أ�صهمت �حلقيبة �ملحو�صبة كثري�ً يف حتقيق �لذ�ت 
عند �ملتعلم، وقامت بدور �ملحفز للتفاعل �لن�صط عند �لطالب، حيث �إن �ملتعلم ��صتطاع 

�أن يختار �لبديل �لذي ينا�صب ميوله ورغباته.

وبينت در��صة �حل�صناوي )2006( �أن ��صتخد�م �حلا�صوب لتزويد �لطلبة مبعلومات 
�إ�صافية عن مادة �لكرتونيات �لقدرة �لكهربائية قد �أثر �إيجابيا ً يف �جتاهات هوؤالء 
باإمكان  �أنه  �لنتيجة  هذه  �لباحث  ويعزو  �لتعلم،  يف  �حلا�صوب  ��صتخد�م  نحو  �لطلبة 
�حلا�صوب تزويد �لطلبة مبهار�ت �لتعلم �لذ�تي، كما ميكن من خالله عر�س �ملعلومات 
�ملتعلقة باملادة �لدر��صية ب�صورة �صيقة وجذ�بة، �إ�صافة �إىل متكن �لطلبة من �لتعلم 
ح�صب �رصعتهم �خلا�صة و�إمكاناتهم �لعلمية، و�أن �حلا�صوب يوفر �لتفاعل �ملتبادل مع 

�لطالب، باعتباره و�صيلة �ت�صال ذ�ت �جتاهني. 

كما �أظهرت نتائج در��صة عبد �ل�صميع وتوفيق )2008( �أن �لطالب يف �ملدر�صة 
�لتقليدي،  �لتعلم  و�صائل  ��صتخد�م  �الإلكرتوين عن  �لتعلم  ��صتخد�م  يف�صلون  �مل�رصية 
�لتعلم  طريقة  نحو  �لطالب  �جتاهات  �أن  �إىل   )2008( هندية  در��صة  نتائج  و�أ�صارت 
بالو�صائط �الإلكرتوين �صو�ء من خالل �ل�صبة �لعنكبوتية )WWW( �أم �الأقر��س �ملدجمة 
لدى  �ملعتادة  �لتقليدية  �لطريقة  نحو  منها  و�أف�صل  موجبة  �جتاهات  هي   )CD(

�لطالب.

نحو  �ملتعلمني  باجتاهات  باالهتمام   )2009( �ملجيد  عبد  در��صة  و�أو�صت 
�لعينة  �أن  �لدر��صة  نتائج  بينت  وقد  لتنميتها،  و�ل�صعي  �الإلكرتوين  �لتعليم  ��صتخد�م 
و�أن  نحوه،  موجبة  �جتاهاتهم  كانت  �الإلكرتوين  �لتعلم  ��صتخدمت  �لتي  �لتجريبية 
�لربنامج �لتعليمي �ملحو�صب و�ملقرتح يف �لدر��صة قد �أ�صهم فى تكوين تلك �الجتاهات 
يف  �ملتعددة  �لو�صائط  بر�مج  توفره  ملا  �لنتيجة  هذه  �لباحث  ف�رص  حيث  �الإيجابية، 
�حلا�صوب من مثري�ت عديدة وتفاعل م�صتمر، وترتيب منطقي و�صهل وو��صح للمعلومات 
يف �لربنامج، ومر�عاة ميول �ملتعلم بعيد�ً عن �لتقيد، و�إتاحة �لتدريب �جليد له؛ حيث 

ي�صتطيع �إعادة �لدر�س �أكرث من مرة بح�صب حاجته.
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دراسات سابقة يف التعلم اإللكرتوني 
وأثره على التحصيل الدراسي: 

��صتخد�م  �أثر  على  �لتعرف  �إىل  هدفت  در��صة  بتطبيق   )1999( جبيلي  قام 
�حلا�صوب �لتعليمي يف �لتح�صيل �ملبا�رص و�ملوؤجل عند طلبة �ل�صف �خلام�س �الأ�صا�صي 
�الأ�صا�صي  �خلام�س  �ل�صف  طلبة  جميع  من  �لدر��صة  جمتمع  وتكّون  �لريا�صيات،  يف 
طالبًا   )150( عددهم  بلغ  حيث  �الأردنية،  �لريموك  بجامعة  �لنموذجية  �ملدر�صة  يف 
وطالبة، و�الأخرى �صابطة در�صت با�صتخد�م طريقة �لتدري�س �لتقليدية �لعادية، وكان 

عدد �أفر�دها )31(.

وقد �أعّد �لباحث �ختبار�ً حت�صيليًا تكّون من خم�صة �أ�صئلة ت�صتمل على )3( فقر�ت 
نتائج  وبينت  �مل�صاألة،  حل  وفقر�ت  تكميل،  ومتارين  متعدد،  من  �الختيار  نوع  من 
�حلا�صوب  ول�صالح  �لتدري�س  لطريقة  يعزى  �إح�صائية  داللة  ذي  فرق  وجود  �لدر��صة 
�إىل  يعزى  �إح�صائية  داللة  ذو  فرق  هناك  يكن  مل  بينما  تدري�س،  كطريقة  �لتعليمي 
�لذين  �لطلبة  �أن  �لتدري�س و�جلن�س، مما يدل على  �لتفاعل بني طريقة  �إىل  �أو  �جلن�س 
�لريا�صية  �لتعليمي كطريقة تدري�س �حتفظو� باملفاهيم  در�صو� با�صتخد�م �حلا�صوب 

�لتي در�صوها ب�رصف �لنظر عن �جلن�س.

��صتخد�م  لطريقة  �لريا�صيات  معلمي  �تباع  ب�رصورة  �لباحث  �أو�صى  وقد 
�حلا�صوب �لتعليمي يف تدري�س �لريا�صيات، وعقد دور�ت تدريبية ملعلمي �لريا�صيات 
لتمكينهم من تفعيل ��صتخد�م �حلا�صوب يف تدري�س �ملفاهيم �ملختلفة يف �لريا�صيات 

وتطويره.

��صتخد�م �حلا�صوب يف حت�صيل  �أثر  �إىل معرفة   )2000( ال�رشهان  و�صعت در��صة 
و�لتطبيق  و�لفهم  �لتذكر  �لفيزياء مل�صتويات  �لثانوي يف منهاج  �الأول  �ل�صف  طالب 
ت�صكلت  �لتي  �لبحثية  �لتجربة  مت  مِّ �صُ �لهدف  هذ�  ولتحقيق  بلوم،  ت�صنيف  بح�صب 
عينتها من )50( طالبًا من طالب �ل�صف �الأول �لثانوي يف �إحدى �ملد�ر�س �لثانوية 
�حلكومية مبدينة �لريا�س يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، وقد تكونت من جمموعتني 
�لفيزياء  منهاج  در�صت  �لتي  طالبًا   )25( وعددها  �لتجريبية  �ملجموعة  �إحد�هما 
�ملادة  در�صت  �لتي  طالبًا   )25( وعددها  �صابطة  و�الأخرى  �حلا�صوب،  با�صتخد�م 
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�لباحث من تكافوؤ �ملجموعتني من  �لتقليدية، وقد حتقق  �لتعليمية نف�صها بالطريقة 
�لباحث وحتقق من �صدقه بعر�صه  �أعده  �لذي  �لتح�صيل  خالل تطبيق قبلي الختبار 
�لثبات  ثباته من خالل ح�صاب معامل  �ملحكمني، كما حتقق من  على جمموعة من 
)كرنباخ �ألفا(، وقد روعي يف �الختبار �لتح�صيلي �صموله للم�صتويات �ملعرفية �لثالثة 
يف  �لطالب  تدري�س  من  �النتهاء  وبعد  و�لتطبيق(،  و�لفهم،  )�لتذكر،  بلوم  لت�صنيف 
�ملجموعتني �لتجريبية و�ل�صابطة، طبَّق �ختبار �لتح�صيل بعديًا على عينة �لدر��صة، 
ويف �صوء معاجلة نتائج �الختبار �لبعدي، �أ�صارت تلك �لنتائج �إىل عدم وجود فروق بني 
متو�صطات درجات �لتح�صيل بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�صابطة، ويعزو �لباحث 
يف  �لتذكر  م�صتوى  مع  �لتعامل  الأهمية  �لربنامج  م�صممي  �إخفاق  �إىل  �لنتيجة  هذه 
ت�صميم �لربنامج، كما �أ�صارت نتائج �لدر��صة �إىل وجود فروق بني متو�صطات درجات 
�لتح�صيل بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�صابطة ل�صالح �ملجموعة �لتجريبية؛ �أي �أن 
نتائج �لتح�صيل يف �الختبار �لبعدي للطالب �لذين در�صو� منهاج �لفيزياء با�صتخد�م 
�لتعليمية  �ملادة  در�صو�  �لذين  للطالب  �لتح�صيل  نتائج  من  �أعلى  كانت  �حلا�صوب 
نف�صها بالطريقة �العتيادية، ويعزو �لباحث هذه �لنتيجة �إىل ما تتيحه طريقة �لتعليم 
با�صتخد�م �حلا�صوب للمتعلم من �إمكانية �لتعلم و�إعادة �لتعلم بح�صب قدر�ته وحاجاته 

و�رصعتة �لذ�تية بالتعلم، حيث تفتقر �لطريقة �العتيادية يف �لتعليم لهذه �مليزة. 

وقد �أو�صت �لدر��صة ب�رصورة �إيجاد �لتعاون �مل�صتمر بني �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية 
و�ملوؤ�ص�صات �خلا�صة الإنتاج �لربجميات �حلا�صوبية �لتعليمية �لنموذجية �لتي تخدم 
و�لعلمية  و�لرتبوية،  �لتقنية،  �جلو�نب  وتر�عي  و�الأدبية،  �لعلمية  �لتخ�ص�صات  جميع 

عند �إعد�دها. 

�حلا�صوب  بر�مج  �أحد  ��صتخد�م  �أثر  قيا�س  �إىل   )2001( الرويعي  در��صة  وهدفت 
و�لتحليل  �ملالحظة  مهار�ت  تنمية  يف  �الإلكرتونية  �جلد�ول  يف  �ملتمثل  �لتطبيقية 
�لدر��صة  ��صتخدمت  وقد  �البتد�ئية،  �ملرحلة  طلبة  لدى  و�ال�صتنتاج  �لبيانات  وتنظيم 
�ملنهج �لتجريبي، حيث طبقت على جمموعة من تلميذ�ت �ل�صف �لثالث �البتد�ئي من 
وتكونت  �الإلكرتونية،  �جلد�ول  با�صتخد�م  خمتلفة  در��صية  ملو�د  �صفية  �أن�صطة  خالل 
��صتخدمت  �لتجريبية  للمجموعة  تلميذة   )29( منها  تلميذة،   )56( من  �لدر��صة  عينة 
�جلد�ول �الإلكرتونية يف تنفيذ �أن�صطتها، و )27( تلميذة للمجموعة �ل�صابطة ��صتخدمت 
طريقة ر�صم �جلدول يدويًا يف تنفيذ �أن�صطتها، كما مت ت�صميم �أدو�ت �لدر��صة �ملتمثلة 
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�جلد�ول  ��صتخد�م  ملهارة  �لعملي  �الختبار  وبطاقة  �ملهار�ت،  لقيا�س  باختبار 
�الإلكرتونية، وبعد تطبيق �أد�ة جتربة �لدر��صة، و�أدو�ت �لقيا�س فيها، تو�صلت �لدر��صة 
�لتي  �ل�صابطة  �ملجموعة  يف  �لتلميذ�ت  درجات  متو�صطات  بني  فروق  وجود  �إىل 
�لتجريبية  �لتلميذ�ت يف �ملجموعة  �ليدوية، ومتو�صطات درجات  �لطريقة  ��صتخدمت 
�لتي ��صتخدمت �حلا�صوب، ول�صالح �ملجموعة �لتجريبية يف كل من مهارة �ملالحظة، 
�كت�صاب  �رتباطية بني  �لبيانات، و�لتحليل، و�ال�صتنتاج، كذلك وجود عالقة  وتنظيم 

�لتلميذ�ت مهارة �لتفكري ومهارة ��صتخد�م �جلد�ول �الإلكرتونية. 

�ملنهج  �حلا�صوب وبرجمياته يف  تطبيقات  تبني  �لباحثة ب�رصورة  �أو�صت  وقد 
�لدر��صي للمرحلة �البتد�ئية على نحو يتيح للتلميذ تطوير مهار�ته �لعقلية.

وطبق هيدمو�س )2001( در��صة هدفت �إىل ��صتق�صاء �أثر طريقة �لتعلم باحلا�صوب 
يف حت�صيل طلبة �ل�صف �لعا�رص �الأ�صا�صي يف �لفيزياء، مقارنة مع �لطريقة �لتقليدية، 
�الأ�صا�صي  �لعا�رص  �ل�صف  طلبة  من  وطالبة  طالبًا   )144( من  �لدر��صة  عينة  وتكونت 
�لتي مت �ختيارها ع�صو�ئيًا، منهم )74( طالبة من مدر�صة �ل�صالحية �لثانوية للبنات، 
يف  نابل�س  حمافظة  يف  للبنني  �لثانوية  �مل�رصي  ظافر  مدر�صة  من  طالبًا   )70( و 
فل�صطني، وُوزِّع �لطلبة �إىل جمموعتني جتريبية و�صابطة بحيث يدر�س �لطلبة �لذكور 

يف �صعب منف�صلة عن �الإناث يف كلتا �ملجموعتني. 

يف  �لفيزياء  يف  حمو�صبًا  تعليميًا  برناجمًا  �لدر��صة  هذه  يف  �لباحث  و��صتخدم 
�ملجموعة  �أفر�د  على  ُطبِّق  �لباحث،  �إعد�د  من  �لثابتة  �لكهربائية  �لتيار�ت  مو�صوع 
�لتجريبية من �جلن�صني مدة �صهرين مبعدل )14( ح�صة �صفية بو�قع ح�صتني �أ�صبوعيًا، 
بينما در�صت �ملجموعة �ل�صابطة �ملو�صوع نف�صه ويف �ملدة �ملحددة ذ�تها بالطريقة 

�لتقليدية، ثم طبق �ختبار حت�صيلي يف �ملو�صوع نف�صه على �أفر�د �ملجموعتني.

وك�صفت �لنتائج وجود فروق د�لة �إح�صائيًا يف متو�صطات حت�صيل طلبة �ل�صف 
ل�صالح  �لتدري�س  يف  �حلا�صوب  ��صتخد�م  �إىل  تعزى  �لفيزياء  يف  �الأ�صا�صي  �لعا�رص 
�أو  �جلن�س  �إىل  تعزى  �إح�صائيًا  د�لة  فروقًا  �لدر��صة  تظهر  ومل  �لتجريبية،  �ملجموعة 

�لتفاعل بني �جلن�س وطريقة �لتدري�س.

�لتعلم  �أ�صلوب  ��صتخد�م  �أثر  تق�صي  �إىل  �صعت  در��صة   )2001( بادي  �أجرى  كما 
�الأ�صا�صي يف حمافظة  �لعا�رص  �ل�صف  �لتعليمي يف حت�صيل طلبة  �حلا�صوب  بو��صطة 
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�صلفيت يف فل�صطني يف مبحث �لكيمياء، مقارنة باأ�صلوب �ملحا�رصة �لتقليدية و�ل�رصح 
دير  مدر�صة  وطالبة من  )57( طالبًا  �لدر��صة من  عينة  وتكونت  �لتعليم،  �لعادي يف 
�صلفيت  حمافظة  يف  للبنات  �لثانوية  بلوط  دير  ومدر�صة  للبنني  �لثانوية  بلوط 
موزعني على جمموعتني، جمموعة �صابطة، و�أخرى جتريبية، ويف كلتا �ملجموعتني 
بو��صطة  �صو�ء  �لعلمية  �ملعلومات  �لدر��صة  عينة  �أفر�د  تلقى  و�لتجريبية  �ل�صابطة 
�أ�صلوب �ملحا�رصة و�ل�رصح �لعادي �أم بو��صطة ��صتخد�م �أ�صلوب �حلا�صوب �لتعليمي يف 
جمموعات تف�صل �لذكور عن �الإناث كاًل على حده يف مد�ر�صهم ولكن يف فرتة و�حدة، 
معلومات  لقيا�س  �ختبار  م  مِّ و�صُ و�الإناث.  �لذكور  مدر�صتي  بني  �لباحث  تنقل  حيث 
�لباحث  و��صتعان  �لعينة جميعهم.  �أفر�د  �لكيمياء مع تطبيقه على  �لطلبة يف مبحث 
��صتخد�م  وقد مت  �ملهمة،  بهذه  للقيام  �لعلوم  مادة  �ملدر�صية يف  �لعالمات  ب�صجالت 
لرب�مج  �لكيمياء معد من جانب �رصكة �صخر  تعليمي حمو�صب يف مو�صوع  برنامج 

�حلا�صوب، وطبق ذلك على طلبة �ملجموعة �لتجريبية.

وبينت نتائج �لدر��صة وجود فروق ذ�ت داللة �إح�صائية يف متو�صطات حت�صيل 
طريق  عن  تعلمو�  �لذين  و�لطلبة  �لتعليمي  �حلا�صوب  طريق  عن  تعلمو�  �لذين  �لطلبة 
�لتح�صيل  �إح�صائية يف متو�صطات  ذ�ت داللة  �لفروق  �لتقليدي، كما كانت  �الأ�صلوب 
�لعلمي �الآتي ومتو�صطات �لتح�صيل �لعلمي �ملوؤجل. ويف �لوقت نف�صه مل تكن هناك 

فروق ذ�ت داللة �إح�صائية يف متو�صطات حت�صيل �لطلبة تعزى ملتغري �جلن�س.

وجاءت در��صة غزاوي )2001( للك�صف عن �لتغري يف حت�صيل طلبة �ل�صف �ل�صاد�س 
هي  و�حدة  تعليمية  مادة  لعر�س  خمتلفة  طرق  ثالث  ��صتخد�م  عن  �لناجت  �الأ�صا�صي 
)منا�صك �حلج(، فقد تكونت عينة �لدر��صة من ثالث جمموعات من طالب �ل�صف �ل�صاد�س 
�الأ�صا�صي من �ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�صة يف �الأردن، وبلغ عدد �أفر�دها )107( طالب 
�الأوىل جمموعة �صابطة  �لتايل: �ملجموعة  �لنحو  وطالبة، بحيث كان تق�صيمها على 
�ل�صفي  �لتدري�س  بطريقة  �لتعليمية  �ملادة  تلقت  وطالبة  طالبًا   )40( �أفر�دها  وعدد 
طالبًا   )34( �أفر�دها  وعدد  �أوىل  جتريبية  جمموعة  �لثانية  و�ملجموعة  �العتيادي، 
�لتعليمية  �لربجمية  وبا�صتعمال  �حلا�صوب  خالل  من  �لتعليمية  �ملادة  تلقت  وطالبة 
وعدد  ثانية  جتريبية  جمموعة  �لثالثة  و�ملجموعة  �ملتحركة،  و�لر�صوم  �ل�صور  ذ�ت 
�لتعليمية من خالل �حلا�صوب وبا�صتعمال  �أفر�دها )33( طالبًا وطالبة تلقت �ملادة 
�لربجمية �لتعليمية ذ�ت �ل�صور و�لر�صوم �لثابتة، وقد �أخرج �لربنامج �لتعليمي بجهد 
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م�صرتك فريق عمل تّكون من خبري باملادة �لتعليمية )�لرتبية �الإ�صالمية(، ومتخ�ص�س 
باأ�ص�س �لت�صميم، ومربمج حا�صوب، بحيث عر�س على جمموعة من �ملحكمني للتحقق 
من �صدقه، كذلك ُجرِّب على ثالث عينات ��صتطالعية من خارج عينة �لدر��صة �الأ�صلية، 
لها  �أخرى مماثلة  �لنهائي، تفرعت برجمية  ب�صكلها  �لتعليمية  �لربجمية  �إخر�ج  وبعد 
متامًا غري �أن �ل�صور و�لر�صوم �ملتحركة �أ�صبحت ثابتة؛ لدر��صة �أثر متغري �حلركة يف 
�لطلبة  �كت�صاب  مدى  لقيا�س  �ختبار�ً حت�صيليًا  �لباحث  �أعد  كما  �لدر��صي،  �لتح�صيل 
لبع�س مفاهيم �حلج، وقد حتقق �لباحث من �صدق �الختبار �لتح�صيلي بعر�صه على 
على  تطبيقه  و�إعادة  بتطبيقه  �الختبار  ثبات  من  حتقق  كما  �ملحكمني،  من  هيئة 
عينة ��صتطالعية من خارج عينة �لدر��صة ممن در�صو� مو�صوع �حلج، وقد مت تطبيق 
�لثالث، كما مت تطبيقه  للتحقق من مدى تكافوؤ �ملجموعات  �لتح�صيل قبليًا  �ختبار 
بعد در��صة �أفر�د عينة �لدر��صة ملو�صوع )منا�صك �حلج( بح�صب �لطريقة �لتي �عتمدت 
يوجد  �أنه  �إىل  �لدر��صة  تو�صلت  �لبعدي  �الختبار  نتائج  معاجلة  وبعد  جمموعة،  لكل 
�أثر للربجمية �لتعليمية �ملحو�صبة يف حت�صيل طلبة �ل�صف �ل�صاد�س �الأ�صا�صي لبع�س 
مفاهيم �حلج، بحيث كان حت�صيل �لطلبة يف �ملجموعتني �لتجريبيتني �للتني در�س 
�أفر�دهما با�صتخد�م �لربجمية �لتعليمية ذ�ت �ل�صور و�لر�صوم �ملتحركة وذ�ت �ل�صور 
�أفر�دها نف�س �ملو�صوع با�صتخد�م  �لتي در�س  �ل�صابطة  �أعلى من �ملجموعة  �لثابتة 
�أف�صل  من  يعد  �حلا�صوب  �أن  �إىل  �لنتيجة  هذه  �لباحث  ويعزو  �العتيادية،  �لطريقة 
�إمكانات هائلة يف حت�صيل  له من  �لذ�تي ملا  �لتعلم  �لو�صائل �مل�صتخدمة يف بر�مج 
�لطالب، ويف معاجلة �لفروق �لفردية بينهم، كما �أ�صارت نتائج �لدر��صة �إىل �أن حت�صيل 
�لطلبة يف �ملجموعة �لتجريبية �الأوىل �لتي در�صت با�صتخد�م �لربجمية �لتعليمية ذ�ت 
�أعلى من حت�صيل �لطلبة يف �ملجموعة �لتجريبية �لثانية  �ل�صور و�لر�صوم �ملتحركة 
ويعزي  �لثابتة،  و�لر�صوم  �ل�صور  ذ�ت  �لتعليمية  �لربجمية  با�صتخد�م  در�صت  �لتي 
وت�صويقه،  �لطالب  �نتباه  �إثارة  يزيد من  �حلركة  �أن عن�رص  �إىل  �لنتيجة  �لباحث هذه 

ويقرب �ملادة �ملعرو�صة من �لو�صع �لطبيعي �أو �حلقيقي. 

�ملبادئ  باتباع  و�إنتاجها  تعليمية  برجميات  بت�صميم  �لباحث  �أو�صى  وقد 
و�ملعايري �ملقننة يف مو�صوعات متنوعة تفي حاجات �لطلبة. 

م�صاعدة  يف  �حلا�صوب  ��صتخد�م  �أثر  على  �لتعرف   )2001( �شرب  در��صة  وهدفت 
�لطالب على تعلم مفهوم �ملول يف مقرر �أ�صا�صيات �لكيمياء لدى عينة من طلبة �لق�صم 
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�لدر��صة  مل�صكلة  ��صتجابة  �لبحرين،  مملكة  مد�ر�س  يف  �لثانوية  باملرحلة  �لعلمي 
�ملتمثلة –كما بينها �لباحث- ب�صعوبة تعلم مفهوم �ملول لدى فئة كبرية من �لطلبة، 
�لتجريبي، فقد  �صبه  �ملنهج  �لباحث  ��صتخدم  �ل�صعوبة، وقد  �إىل عالج هذه  و�حلاجة 
جمموعتني:  �إىل  ع�صو�ئيًا  وُوزِّعو�  �ختريو�  طالب،   )106( من  �لدر��صة  عينة  تاألفت 
جمموعة جتريبية تكونت من )54( طالبًا ميثلون �صفني در��صيني من �صفوف �الأول 
�لثانوي �لعلمي يف مدر�صتني خمتلفتني، حيث در�صت هذه �ملجموعة »مفهوم �ملول« 
بالطريقة �العتيادية، ثم �أُكمل �لتدري�س بتوظيف �حلا�صوب من خالل برنامج عالجي 
مبني على �أ�صلوب �لتعلم �لذ�ت للطالب، ومكون من �أمثلة وم�صائل و�أن�صطة ذ�تية؛ لتعزيز 
تعلم �لطالب للمفاهيم �لتي در�صت. وجمموعة جتريبية تكونت من )52( طالبًا ميثلون 
حيث  خمتلفتني،  مدر�صتني  من  �لعلمي  �لثانوي  �الأول  �صفوف  من  در��صيني  �صفني 
در�صت هذه �ملجموعة �ملو�صوع نف�صه )مفهوم �ملول( بالطريقة �العتيادية، ثم �أُكمل 
�لتعليمية، و�الإجابة عن جميع  باإعادة �رصح �ملادة  �لتدري�س عن طريق قيام �ملعلم 
�أ�صئلة �لطالب، �إ�صافة �إىل حل جميع �مل�صائل �ملتعلقة مبفهوم �ملول. وقد �أعد �لباحث 
�ختبار�ً حت�صيليًا للمو�صوع �مل�صتهدف )مفهوم �ملول( وحتقق من �صدقه عن طريق 
حتكيمه، كما حتقق من ثباته عن طريق تطبيق �الختبار على عينة ��صتطالعية وح�صاب 
معامل �الت�صاق �لد�خلي له، وُجرِّبت �لدر��صة على �ملجموعات �لتجريبية و�ل�صابطة؛ 
�ملول  مفهوم  »تعليم  للدر��صة  �الأ�صا�صية  �لتجربة  وتطبيق  �لقبلي،  �الختبار  بتطبيق 
بالطريقتني«، ثم تطبيق �الختبار �لبعدي، وبعد معاجلة نتائج تلك �لتطبيقات، خرجت 
�لقبلي يف �ملجموعات  �لطلبة لالختبار  �أد�ء  نتائج  �أ�صارت  �الآتية:  بالنتائج  �لدر��صة 
يدل  مما  �الأد�ء،  مب�صتوى  وتكافوؤهم  �أد�ئهم  م�صتوى  تدين  �إىل  و�ل�صابطة  �لتجريبية 
على �ل�صعوبة �لتي يو�جهها �لطالب يف �أثناء تعلم مفهوم �ملول، كما �أ�صارت نتائج 
�أد�ء �لطلبة لالختبار �لبعدي �إىل تفوق �ملجموعة �لتجريبية �لتي ��صتخدمت �حلا�صوب 
لتعزيز �لتعلم �خلا�س مبفهوم �ملول على �ملجموعة �لتي عزز تعلمها بطريقة �إعادة 
مفاهيم  تدري�س  يف  �حلا�صوب  بتوظيف  �لدر��صة  �أو�صت  وقد  �مل�صائل.  وحل  �ل�رصح 
كيميائية جمردة �أخرى )غري �ملول( وتعلمها من تلك �لتي يدر�صها �لطالب، ويجدون 

�صعوبة يف فهمها عند تعلمهم �إياها بطرق تدري�س تقليدية.

�لتعلم  يف   (Kekkonen & Moneta, 2002) ومونيتا  كيكونني  در��صة  وهدفت 
�لعنكبوتية  �ل�صبكة  على  �لقائم  �ملتفاعل  �لتعلم  فعالية  على  �لتعرف  �الإلكرتوين 
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)�الإنرتنت( من خالل مقارنة بني �لتح�صيل �لدر��صي لطلبة �لتعلم من خالل �ل�صبكة، 
�لتقليدي ملقرر )مقدمة يف �حلا�صوب( يف جامعة هوجن كوجن للعلوم  �لتعليم  وطلبة 
و�لتكنولوجيا، حيث مت حو�صبة هذ� �ملقرر، وو�صعه على �ل�صبكة، كما مت �ختيار عينة 
�لدر��صة وتوزيعها �إىل ثالث جمموعات على ثالثة ف�صول در��صية: جمموعة �صابطة، 
وجمموعتني جتريبيتني، حيث ُعلِّمت �ملجموعة �الأوىل �ل�صابطة وعددها )105( طالبًا 
بالطريقة �لتقليدية يف �لف�صل �لدر��صي )ربيع 2000(، بينما �ملجموعة �لثانية وهي 
جتريبية وعددها )180( طالبًا تعلمت من خالل �صبكة �الإنرتنت يف �لف�صل �لدر��صي 
)خريف 2000(، و�ملجموعة �لثالثة وهي �أي�صًا جتريبية وعددها )129( طالبًا تعلمت 
من خالل �صبكة �الإنرتنت يف �لف�صل �لدر��صي )ربيع 2001(. وقد مت قيا�س حت�صيل 
�لطلبة لكل جمموعة من �ملجموعات �لثالث من خالل �متحانني: ن�صفي ونهائي، وقد 
تو�صلت �لدر��صة �إىل �أنه ال توجد فروق ذ�ت داللة �إح�صائية بني �ملجموعات �لثالث يف 
حت�صيل �لطلبة، و�أن �لتعلم �الإلكرتوين عرب �ل�صبكة �أثبت �أن نتائجه �لتح�صيلية يف �أدنى 
�الأحو�ل ال تقل عن نتائج �لتعليم �لتقليدي، وبالرغم من ذلك فقد بينت �لدر��صة �أن قدر�ت 
�لطلبة يف �ملجموعتني �لتجريبيتني كانت يف تز�يد، عك�س قدر�ت �لطلبة يف �ملجموعة 
كانت  �لتجريبيتني  �ملجموعتني  لدى  �لنهائي  �المتحان  نتائج  �أن  �ل�صابطة، مبعنى 
�لنهائي لدى �ملجموعة  �لن�صفي، بينما نتائج �المتحان  �أف�صل من نتائج �المتحان 
�ل�صابطة كانت بتناق�س مقارنة باالمتحان �لن�صفي، وعليه يرى �لباحثان �أن خربة 
فاإن  وعليه  دور مهم،  له  كان  �لتعلم  تكنولوجيا جديدة يف عملية  با�صتخد�م  �لطلبة 
نتائج طلبة �ملجموعتني �لتجريبيتني كانت تتز�يد بتح�صن مع تز�يد تكيف �لطلبة مع 

هذه �لتكنولوجيا �حلديثة للتعلم. 

�لتدري�س  عملية  كانت  �إذ�  عما  للك�صف  بدر��صة   (Change, 2002) �شاجن  وقام 
�لتعلم يف  �إىل حت�صني  توؤديان  �مل�صكالت  و��صتخد�م طريقة حل  �حلا�صوب  من خالل 
جمال تدري�س �لعلوم، حيث قارن ذلك مع طريقة �ملحا�رصة و�ملناق�صة مع ��صتخد�م 
�الإنرتنت، كذلك قيا�س �جتاهات �ملتعلمني نحو مادة �لعلوم. وقد ق�صم �لباحث �لطلبة 
حل  طريقة  معها  ��صتخدمو�  وطالبة  طالبًا   )156( وعددها  �الأوىل  جمموعتني:  �إىل 
�مل�صكالت مع �حلا�صوب، يف حني كان عدد �ملجموعة �لثانية )138( طالبًا وطالبة 
متثلت  فقد  �لدر��صة  �أد�ة  �أما  و�الإنرتنت.  و�ملناق�صة  �ملحا�رصة  طريقة  عليهم  طبقت 

بتطبيق �الختبار �لتح�صيلي على �ملجموعتني.
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و�أظهرت �لنتائج �أن �لطلبة �لذين در�صو� ح�صب طريقة حل �مل�صكالت و�حلا�صوب 
كان حت�صيلهم يف �الختبار �أعلى وبداللة �إح�صائية من �لطلبة �لذين طبق عليهم �أ�صلوب 
�ملحا�رصة و�ملناق�صة و�الإنرتنت. �إ�صافة �إىل وجود فروق ذ�ت داللة �إح�صائية ول�صالح 
�ملجموعة �لتي تعلمت بطريقة حل �مل�صكالت و�حلا�صوب فيما يتعلق باجتاهاتهم نحو 

مادة �لعلوم.

وهدفت در��صة ريفريا (Rivera, 2002) �لبحث يف �لتعلم �الإلكرتوين �ملبني على 
فو�ئده  يف  �لبحث  �إىل  باالإ�صافة  نحوه،  و�جتاهاتهم  �لطلبة  �أد�ء  حيث  من  �ل�صبكة 
�الإلكرتوين  �لتعلم  وطلبة  �لتقليدي  �لتعليم  طلبة  بني  مقارنة  خالل  من  ومعوقاته 
�ملبني على �ل�صبكة، ولتحقيق ذلك �أخذت عينة من �لطلبة عددهم )134( طالبًا، ُوزِّعو� 
�إىل ثالث جمموعات؛ �ملجموعة �الأوىل وعددها )41( طالبًا ُعلِّمت بالطريقة �لتقليدية 
�ل�صبكة  خالل  من  تعلمت  طالبًا   )53( وعددها  �لثانية  و�ملجموعة  )�ملحا�رصة(، 
خالله  من  �لتعليمية  �ملادة  عت  ُو�صِ �لذي   )WebCT( نظام  وبا�صتخد�م  �لعنكبوتية 
و�لتي كانت عبارة عن مقرر جامعي با�صم )�أنظمة �ملعلومات �الإد�رية(، و�ملجموعة 
�ل�صابقتني؛  �لطريقتني  بني  �ملزج  طريق  عن  در�صت  طالبًا   )40( وعددها  �لثالثة 
ونظام  �لعنكبوتية  �ل�صبكة  ال�صتخد�م  �إ�صافة  )�ملحا�رصة(  �لتقليدية  بالطريقة  �أي 
على  �ختبار  عبارة عن  �الأوىل هي  �الأد�ة  للبحث،  �أد�تان  �ُ�صتخدمت  وقد   .)WebCT(

�صكل �الختيار من متعدد لقيا�س حت�صيل �لطلبة يف �ملجموعات �لثالث، و�الأد�ة �لثانية 
�لتي  �لتعليم  ��صرت�تيجية  ��صتخد�م  �لطلبة نحو  لقيا�س �جتاهات  ُطوِّرت  ��صتبانة  هي 

��صتخدمتها كل جمموعة، وقد ��صتملت �ال�صتبانة على فقر�ت مغلقة و�أخرى مفتوحة.

حت�صيل  يف  �إح�صائية  داللة  ذ�ت  فروق  توجد  ال  �أنه  �إىل  �لدر��صة  تو�صلت  وقد 
�أنه  �لطلبة تعزى لطريقة �لتعليم �لتي �تبعت لكل جمموعة، كما تو�صلت �لدر��صة �إىل 
ال توجد فروق ذ�ت داللة �إح�صائية يف �جتاهات �لطلبة نحو �لطريقة �لتي ��صتخدمت 
يف تعلمهم يف �ملجموعات �لثالث، و�أن عدد�ً من �لطلبة �لذين در�صو� من خالل �ل�صبكة 
�لعنكبوتية كانت لهم �جتاهات �صلبية وغري مر�صية نحو هذه �لطريقة من �لتعلم، بحيث 
�ل�صبب يف  �أن  �لباحث  ويرى  �أخرى،  در��صية  مو��صيع  بها يف  �ال�صتمر�ر  يف�صلون  ال 
تلك �الجتاهات �ل�صلبية نحو ��صتخد�م �ل�صبكة �لعنكبوتية يف �لتعلم لدى بع�س �لطلبة 
هو قلة �خلربة لدى هوؤالء �لطلبة يف ��صتخد�م هذه �لتكنولوجيا )�ل�صبكة �لعنبكوتية(، 
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�إ�صافًة �إىل عدٍد من �مل�صكالت �لفنية �ملتعلقة باالت�صال ب�صبكة �الإنرتنت، مما �أ�صعف 
د�فعيتهم للتعلم من خاللها. وبالرغم من هذه �لنتائج �ملحبطة فاإن �لباحث يرى �أن 
�لدر��صة �ألقت �ل�صوء على عدد من �مل�صكالت �لتي ميكنها �لتاأثري �صلبيًا على �جتاهات 
�لدر��صة، خرج  �لتعلم. وبناًء على نتائج  �لعنكبوتية يف  �ل�صبكة  ��صتخد�م  �لطلبة نحو 
�لباحث بعدد من �لتو�صيات �أهمها: �أنه يجب �أن تت�صف �لدرو�س �لتعليمية �مل�صممة 
�إرباكًا للطبلة يف  �ل�صبكة بالو�صوح و�ملرونة و�صهولة �ال�صتخد�م، و�أن ال ت�صبب  عرب 
��صتخد�مها، كذلك دعم �لطلبة و�ملدر�صني على حد �صو�ء باملهار�ت �ملتعلقة با�صتخد�م 

�ل�صبكة. 

وجاءت در��صة عبد احلميد )2002( لبحث ق�صية �الجتاه نحو �الإنرتنت وجماالت 
��صتخد�مه لدى طلبة جامعة �لقاهرة من �جلن�صني يف ظل تباين �لتخ�ص�س �لدر��صي 
للطالب، وعالقة �الجتاه و�ل�صلوك �ملتعلقني باالإنرتنت من جهة، و�لتح�صيل �لدر��صي 
�لدر��صة من )112( طالبًا و )116(  �أخرى، وقد تكونت عينة  للطلبة من جهة  �لعام 
و�لقانون  و�ل�رصيعة  و�لرتبية  )�الآد�ب  �الإن�صانية  بالكليات  �لد�ر�صني  طالبة، وهم من 

و�الإد�رة(، و�لكليات �لعلمية )�لعلوم و�لزر�عة و�لهند�صة(. 

وقد �أعد �لباحث ��صتبانة تتكون من )38( عبارة تقريرية لقيا�س معتقد�ت �لطلبة 
وم�صاعرهم نحو ��صتخد�م �الإنرتنت كو�صيلة تعليمية، حيث �ختريت عينة هذه �لدر��صة 

ب�صورة عر�صية. 

�لذكور،  �الإنرتنت بني  ��صتخد�م  �رتفاع ن�صبة �صيوع  �لدر��صة عن  وك�صفت نتائج 
عنها بني �الإناث، وب�صفة عامة مل تكن هناك فروق بني �جلن�صني يف معدل ��صتخد�م 
�أكرث  �الإنرتنت  �الإنرتنت نحو  ��صتخد�م  �أن �جتاهات �ملنتظمني يف  �الإنرتنت، و�ت�صح 
�رتباط  ثمة  �أنه  �لدر��صة على  ك�صفت  �ملنتظمني، كما  لدى غري  بها  تف�صياًل، مقارنة 

�يجابي بني �جتاه �لطلبة نحو �الإنرتنت و�لتح�صيل �لدر��صي. 

�حلا�صب  ��صتخد�م  فاعلية  تفح�س   )2003( والتالحمة  �رشحان  در��صة  وهدفت 
�الإلكرتوين كو�صيلة لتعليم �لريا�صيات يف مو�صوع ح�صاب �مل�صاحات )�ملثلث و�لقطاع 
�لد�ئري و�لقطعة �لد�ئرية( من مقرر �لريا�صيات لل�صف �لعا�رص �الأ�صا�صي/ فل�صطني من 
خالل بيان �أثره على حت�صيل �لطلبة، وقد ��صتخدم �لباحثان �ملنهج �لتجريبي لتحقيق 
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�لدر��صة من )141( طالبًا وطالبة جميعهم من  �أهد�ف در��صتهم، حيث ت�صكلت عينة 
�ملد�ر�س �حلكومية �لتابعة لرتبية جنوب �خلليل/فل�صطني، وقد ُق�صمو� �إىل جمموعتني: 
�صابطة وقو�مها )74( طالبًا ُعلِّمو� بالطريقة �لتقليدية، وجتريبية قو�مها )67( طالبًا 
�لبحث من مدر�صتني  �الإلكرتوين، وقد �ختريت عينة  ��صتخد�م �حلا�صب  ُعلِّمو� بطريقة 
ُحدِّدتا بالطريقة �لق�صدية، وذلك لتو�فر خمترب�ت للحا�صبات �الإلكرتونية عالية �لتقنية 
�لربنامج  من  �لدر��صة  �أدو�ت  تكونت  كما  منا�صب.  ب�صكل  �لتجربة  تطبيق  من  متكن 
�ملحو�صب للمادة �لتعليمية )من �إعد�د �أحد �لباحثني(، و�ختبار حت�صيلي قبلي، وذلك 
�أهد�ف  للتاأكد من تكافوؤ �ملجموعتني، و�ختبار حت�صيلي بعدي لقيا�س مدى حتقيق 
من  عدد  على  �لباحثان  عر�صها  �لبحث،  �أدو�ت  �صدق  من  وللتاأكد  �لتعليمية،  �ملادة 
�إىل  باالإ�صافة  �الأ�صا�صي  �لعا�رص  �ل�صف  يف  �لريا�صيات  ملادة  و�مل�رصفني  �ملعلمني 
�لتدري�صية  �لهيئات  �أع�صاء  من  �لريا�صيات  تدري�س  �أ�صاليب  يف  �ملخت�صني  من  عدد 
�لدر��صة ق�صم �لباحثان  �لفل�صطينية، كذلك وللتاأكد من ثبات �ختباري  يف �جلامعات 
فيهما  �لفردية  �الأ�صئلة  كانت  حيث  �الأ�صئلة،  من  متكافئني  ق�صمني  �إىل  �ختبار  كل 
مكافئة لالأ�صئلة �لزوجية من حيث عددها وعالماتها ونوعيتها، فاأ�صبح ممكنًا تطبيق 
�ملو�صوعية،  �الأ�صئلة  يف  وبر�ون(  )�صبريمان  معادلة  وفق  �لن�صفية  �لتجزئة  طريقة 
وبعد تطبيق �إجر�ء�ت �لدر��صة، وحتليل نتائجها �إح�صائيًا، �أظهرت تلك �لنتائج وجود 
�لطلبة  حت�صيل  بني   )α = 0.05( �لداللة  م�صتوى  عند  �إح�صائية  داللة  ذ�ت  فروق 
�لذين تعلمو� با�صتخد�م �حلا�صب �الإلكرتوين وحت�صيل زمالئهم �لذين تعلمو� �ملو��صيع 
نف�صها بالطريقة �لتقليدية، ول�صالح طريقة ��صتخد�م �حلا�صب �الإلكرتوين، وقد �أو�صى 
�إىل ف�صل  �لدر��صية �جلديدة يف فل�صطني  �لباحثان ب�رصورة تنبيه م�صممي �ملناهج 
�عتماد طريقة ��صتخد�م �حلا�صب �الإلكرتوين كو�صيلة تعليمية فعالة للعمل على برجمة 
عدد من �لدرو�س لتكون عونًا للمعلمني و�لطلبة للتقدم بامل�صرية �لتعليمية �صعيًا نحو 

حو�صبة �لتعليم.

وبحثت در��صة �شالمة )2003( يف معرفة �أثر ��صتخد�م �صبكة �الإنرتنت يف �لتح�صيل 
�لدر��صي لطالب مقرر �حلا�صوب يف �لتعليم بجامعة �لقد�س �ملفتوحة- فرع �لريا�س، 
جمتمع  عّد  حيث  در��صته،  �أهد�ف  لتحقيق  �لتجريبي  �ملنهج  �لباحث  ��صتخدم  وقد 
�لدر��صة هو �لعينة نف�صها، �لذي تكون من جميع طلبة مقرر �حلا�صوب يف �لتعليم يف 
جامعة �لقد�س �ملفتوحة يف �لف�صل �ل�صيفي لعام )2003م( بفرع �لريا�س، وعددهم 
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جتريبية  و�أخرى  �صابطة  جمموعة  باختيار  �لباحث  قام  وقد  وطالبة،  طالبًا   )72(
ب�صكل ع�صو�ئي، حيث در�صت �ملجموعة �لتجريبية حمتوى مقرر �حلا�صوب يف �لتعليم 
�إعد�د  من  �الإنرتنت  �صبكة  على  موقع  ت�صميم  خالل  من  �الإنرتنت،  �صبكة  با�صتخد�م 
�لباحث و�أحد زمالئه �ملتخ�ص�صني باحلا�صوب و�صبكاته يف كلية �ملعلمني بالريا�س، 
يف حني در�صت �ملجموعة �ل�صابطة �ملحتوى نف�صه با�صتخد�م �لطريقة �لتقليدية يف 
�لتدري�س، وقد قام �لباحث نف�صه بتدري�س كلتي �ملجموعتني )�ل�صابطة و�لتجريبية( 
لنفي �أثر متغري �ملعلم يف �لتجربة، كما قام �لباحث باإعد�د �ختبار حت�صيلي للمقرر 
م�صابهة  عينة  على  مرتني  تطبيقه  خالل  من  ثباته  من  تاأكد  وقد  تدري�صه،  �ملنوي 
لعينة �لدر��صة، كما حتقق من �صدقه بعر�صه على جمموعة من �ملحكمني، وقبل �لبدء 
تكافوؤ  من  للتحقق  للمجموعتني  قبلي  �إختبار  باإجر�ء  �لباحث  قام  �لتجريب  بعملية 
�ملجموعتني، حيث �أظهرت نتائج �الختبار �لقبلي تكافوؤ �ملجموعتني يف �ملعلومات 
�ل�صابقة يف مو�صوعات مقرر �حلا�صوب يف �لتعليم )�ملقرر �ملعتمد يف �لدر��صة(، كذلك 
تكافوؤهما يف �متالك مهار�ت ��صتخد�م �حلا�صب و�صبكة �الإنرتنت، وبعد تطبيق جتربة 
�لدر��صة، وتطبيق �الختبار �لبعدي لقيا�س �لتح�صيل، ُعوجلت بياناته، وبينت نتائجه 
�أن حت�صيل �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية �لذين در�صو� مقرر �حلا�صوب يف �لتعليم بو��صطة 
�النرتنت كان �أف�صل من حت�صيل �أفر�د �ملجموعة �ل�صابطة �لذين در�صو� �ملقرر نف�صه 
بالطريقة �العتيادية، ويعزو �لباحث هذه �لنتيجة �إىل �أ�صباب �أهمها: �إن طريقة ��صتخد�م 
�النرتنت بالتعليم تتمتع باملرونة؛ فتتيح عملية �لدخول �إىل �ملوقع �لتعليمي ح�صب 
رغبة �ملتعلم ووقته �ملنا�صب. وقد �أو�صى �لباحث بتعميم ��صتخد�م �صبكة �الإنرتنت بكل 

خدماتها، وتوظيفها يف �لتعلم عن بعد.

�أنه من خالل �طالعهما  �لباحثان  ذكر   )2003( واجليزاوي  طوالبة  ويف در��صة 
-كون �أحدهما مدر�صًا ملادة �لرتبية �لفنية- على و�قع تدري�س هذه �ملادة وجد� �أنه مل 
تثبت �أ�صاليب تدري�س �لرتبية �لفنية �حلالية فعاليتها؛ �إذ �إنها تو�جه م�صكلة عدم تو�فر 
�أ�صاليب  �الأدو�ت، و�خلامات �لالزمة لتدري�س هذه �ملادة �لتعليمية، وعدم �لتنوع يف 
تدري�صه، ويف �صوء �لدر��صات �ل�صابقة �لتي �طلع عليها �لباحثان، و�لتي �أثبتت فعالية 
��صتخد�م �حلا�صوب يف تدري�س �ملو�د �ملختلفة، �صعى �لباحثان ومن خالل در��صتهما 
�إىل �بتكار �أ�صاليب جديدة لرفع م�صتوى �لطلبة من خالل �لبحث مبدى فاعلية ��صتخد�م 
�حلا�صوب كاأد�ة يف تدري�س �لرتبية �لفنية، وحل بع�س م�صكالت تدري�صها، وعليه فقد 
�صعت در��صتهما �إىل �لك�صف عن �أثر ��صتخد�م �حلا�صوب كاأد�ة يف �كت�صاب طلبة �ل�صف 
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�لطريقة  مع  ومقارنتها  �لفنية،  �لرتبية  مادة  يف  �للون  ملفهوم  �الأ�صا�صي  �خلام�س 
من  �لع�صو�ئية  بالطريقة  وطالبة  طالبًا   )76( من  �لدر��صة  عينة  وتكونت  �لتقليدية، 
�لريا�س يف  �الأهلية مبدينة  �الأ�صا�صي يف مد�ر�س ريا�س جند  �ل�صف �خلام�س  طلبة 
ع �أفر�د عينة �لدر��صة �إىل جمموعتني بالت�صاوي:  �ململكة �لعربية �ل�صعودية، كذلك ُوزِّ
وذلك  �حلا�صوب،  بو��صطة  �للون(  )مفهوم  �لتعليمية  �ملادة  در�صت  جتريبية  جمموعة 
على  و�لتطبيق  �لبوربونت،  برنامج  خالل  من  وعر�صها  �لتعليمية  �لدرو�س  بت�صميم 
برنامج �لر�صام، وجمموعة �صابطة در�صت �ملو�صوع نف�صه بالطريقة �لتقليدية )�ل�رصح 
و�الإلقاء(، كذلك وقبل �لبدء بالتجربة �لدر��صية على �ملجموعتني، مت �لتحقق من مدى 
تكافوؤ جمموعتي �لدر��صة باإجر�ء �الختبار �لقبلي �لذي �أعده �لباحثان بعد �لتحقق من 
�صدقه وثباته، كما طبق �الختبار ذ�ته بعد �نتهاء �لدر��صة �لتي ��صتمرت �أربعة �أ�صابيع، 
معاجلة  على  وبناًء  �لدر��صة،  جمموعتي  من  جمموعة  لكل  �أ�صبوعيًا  ح�صتني  وبو�قع 
نتائج �الختبار �لبعدي، تبني �أنه توجد فروق ذ�ت داللة �إح�صائية يف متو�صطات �أد�ء 
�أفر�د  �أد�ء  �أن  �لطلبة تعزى لطريقة �لتدري�س، ول�صالح طريقة ��صتخد�م �حلا�صوب؛ �أي 
�لعينة �لتجريبية �لذين در�صو� )مفهوم �للون( با�صتخد�م �حلا�صوب كان �أعلى من �أد�ء 
�أفر�د �لعينة �ل�صابطة �لذين در�صو� �ملو�صوع نف�صه بالطريقة �ملعتادة، مما يدل على 
فعالية ��صتخد�م �حلا�صوب يف زيادة حت�صيل �لطلبة يف تعلمهم ملفهوم �للون. ويعزو 
�لباحثان هذه �لنتيجة �إىل �أ�صلوب �لت�صويق و�لد�فعية �لذي يتميز به �حلا�صوب من خالل 
�حتو�ئه على �ملوؤثر�ت �حلركية و�ل�صوتية و�لر�صوم �لتو�صيحية، مما جعل �لطلبة �أكرث 
قابلية ال�صتيعاب �ملادة �لتعليمية. ويف �صوء نتائج �لدر��صة �أو�صى �لباحثان ب�رصورة 

��صتخد�م معلمي �لرتبية �لفنية للحا�صوب يف تدري�س مادة �لرتبية �لفنية.

�أن  �لعملية  خربتها  خالل  ومن  �لباحثة  الحظت   )2003( اجلندي  در��صة  ويف 
تالميذ �حللقة �لثانية من �لتعليم �الأ�صا�صي يعانون من قلة �الإنتاج وعدم �لرغبة يف 
ممار�صة �لعمل �لفني، وعلى ذلك جاءت در��صتها لتقرتح طريقة تدري�صية جديدة تزيد 
من �إقبال �لتالميذ على �لعمل �لفني من خالل ��صتخد�م �لكمبويرت و�لو�صائط �ملتعددة 
فيه، لذ� هدفت هذه �لدر��صة �لتعرف على مدى فعالية ��صتخد�م �حلا�صوب يف حتقيق 
بع�س �أهد�ف �لرتبية �لفنية لتالميذ �حللقة �لثانية من �لتعليم �الأ�صا�صي، وقد ��صتخدمت 
�لباحثة �ملنهج �لتجريبي لتطبيق جتربة �لبحث، حيث �ختريت مدر�صة جتريبية من 
مد�ر�س �إد�رة غرب �لقاهرة مب�رص تتو�فر فيها �لظروف �ملالئمة للتجربة، ومت �ختيار 
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كعينة  �لع�صو�ئية  بالطريقة  باملدر�صة  �البتد�ئي  �ل�صابع  �ل�صفوف  ف�صول  من  ف�صل 
للدر��صة، ووزعت تالميذه ع�صو�ئيًا على ثالث جمموعات: �ملجموعة �لتجريبية �الأوىل 
وتدر�صت با�صتخد�م �أ�صلوب �لو�صائط �ملتعددة وتنتج �أعمااًل فنية با�صتخد�م �حلا�صوب، 
�ملجموعة �لتجريبية �لثانية وتدر�س با�صتخد�م �أ�صلوب �لو�صائط �ملتعددة وتنتج �أعمااًل 
فنية با�صتخد�م �لو�صائل �لتقليدية، و�ملجموعة �لثالثة هي جمموعة �صابطة، تدر�س 
بالطريقة �لتقليدية، وبعد تطبيق �أدو�ت �لقيا�س �لبعدي على �ملجموعات �لثالث متت 
معاجلة خمرجات �لتجربة �إح�صائيًا، لتبني نتائج �لدر��صة تفوق تالميذ �ملجموعتني 
على  �ملتعددة(  �لو�صائط  )برنامج  �حلا�صوب  با�صتخد�م  در�صتا  �للتني  �لتجريبيتني 
تالميذ �ملجموعة �ل�صابطة �لتي در�صت بالطريقة �العتيادية، وقد �أ�صارت �لباحثة �إىل 
�أن هذه �لنتيجة تدل على �أن ��صتخد�م برنامج �لو�صائط �ملتعددة يف �حلا�صوب �صاعد 
�إىل �ن  �لنتيجة  �لباحثة هذه  �لدر��صي لدى �لتالميذ، كما تعزو  على زيادة �لتح�صيل 
��صتخد�م عنا�رص �لو�صائط �ملتعددة من �صورة ون�س و�صوت وحركة �صاعد على جذب 

�هتمام �ملتعلمني، كما عمل على مر�عاة �لفروق �لفردية بينهم. 

يف  �ملتعددة  �لو�صائط  بر�مج  مز�يا  من  �ال�صتفادة  ب�رصورة  �لدر��صة  و�أو�صت 
�حلا�صوب، وذلك للو�صول �إىل �أف�صل �لطرق لت�صميم �لرب�مج �لتعليمية وتوظيفها بدء�ً 

من مرحلة �لطفولة �ملبكرة وحتى �ملر�حل �لعالية من �لتعليم.

تدري�س  �أثر دعم  �لبحث يف   )2003( واحل�رشمي  خدا�س  در��صة كل من  وهدفت 
حيث  �ملعلومات،  �صبكة  على  معدة  �إلكرتونية  تعلمية  مبو�د   )1 حما�صبة  )مبادىء 
�العتبار  بعني  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ص�صة  تاأخذه  �أن  يجب  ما  على  �لدر��صة  هذه  ركزت 
�إجناز  والأجل  �الإلكرتوين.  �لتعلم  بعملية  ترتبط  �لتي  و�مل�صكالت  و�ملز�يا  للتكاليف 
زت �ملادة �لتعليمية )مبادىء حما�صبة1( لت�صبح متاحة للطلبة  هذه �لدر��صة فقد ُجهِّ
�ل�صيفي  �لدر��صي  �لف�صل  خالل  �لها�صمية  باجلامعة  �خلا�صة  �ملعلومات  �صبكة  على 
)2002-2003م(. وقد تو�صلت �لدر��صة �إىل �أن دعم �لتدري�س �لتقليدي مبو�د تعلمية 
يكت�صبها  �لتي  �لتعلمية  و�ال�صتفادة  �ملهار�ت  م�صتوى  �إيجابي على  �ثر  له  �إلكرتونية 
�لطالب. كما ك�صفت هذه �لدر��صة �أي�صا �أن هناك حت�صن يف �الإجناز �الأكادميي لطلبة 
)مبادىء حما�صبة 1( �لذين تعاملو� مع �ملادة �لتعلمية �الإلكرتونية. و�أظهرت نتائج 
هذه �لدر��صة �أي�صا بع�س �ل�صعوبات �لفنية و�ملعوقات ال�صتخد�م �صبكة �ملعلومات يف 

�لتعلم �الإلكرتوين.
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ويف در��صة عبد العال )2004( وجد �لباحث ومن خالل طبيعة عمله �أن مو�صوع 
�الإعد�دي، مما  �لثاين  �ل�صف  لدى غالبية تالميذ  ي�صكل �صعوبة  �لريا�صي(  )�لربهان 
�لباحث  مر�جعة  خالل  ومن  �لهند�صة،  يف  �لدر��صي  حت�صيلهم  على  بال�صلب  يوؤثر 
و�نطالقًا من  �لدر��صي،  �لتح�صيل  وتدين  �لتعلم  ب�صعوبة  �ملتعلقة  �ل�صابقة  للدر��صات 
م�صلمة ذكرها �لباحث �أن ��صتخد�م �حلا�صوب يف �لتعليم يدعم �لتعلم �لفردي، هدفت 
هذه �لدر��صة �إىل بناء برنامج حا�صوب لتنمية مهار�ت �لربهان �لريا�صي يف �لهند�صة 
ولتنفيذ  �لتالميذ،  حت�صيل  يف  فعاليته  وقيا�س  �الإعد�دي  �لثاين  �ل�صف  تالميذ  لدى 
جتربة �لبحث، ��صتخدم �لباحث �ملنهج �لتجريبي، حيث �أعدَّ �لباحث برناجمًا حا�صوبيًا 
يت�صمن مهار�ت �لربهان �لريا�صي، وحتقق من �صالحيته الأهد�ف �لدر��صة من خالل 
�لربهان  مهار�ت  تنمية  لقيا�س  �ختبار�ً  �لباحث  �أعدَّ  كما  �ملحكمني،  من  عدد  �آر�ء 
�لريا�صي يف �لهند�صة، و�ختبار�ً لقيا�س �لتح�صيل يف �لهند�صة يف م�صتويات )�لتذكر، 
كما  �ملحكمني،  �آر�ء  خالل  من  �صدقهما  من  وحتقق  و�لتحليل(،  و�لتطبيق،  و�لفهم، 
حتقق من ثباتهما من خالل جتربتهما على عينة ��صتطالعية بطريقة �لتطبيق و�إعادة 
�لتطبيق، وبعد تطبيق �ختبار مهار�ت �لربهان �لريا�صي و�الختبار �لتح�صيلي قبليًا 
�س  درَّ و�لتاأكد من تكافوؤ �ملجموعتني،  و�لتجريبية  �ل�صابطة  �أفر�د �ملجموعتني  على 
�لباحث �ملادة �لتعليمية للمجموعة �ل�صابطة بالطريقة �لتقليدية �ملعتادة، كما دْر�س 
�ملادة �لتعليمية نف�صها للمجموعة �لتجريبية ولكن مب�صاعدة �حلا�صوب، وبعد �النتهاء 
و�ل�صابطة(  )�لتجريبية  �لدر��صة  جمموعتي  �أفر�د  على  بعديًا  �لدر��صة  �ختبار�ً  طبَّق 
ال�صتخد�م  وكبري�ً  موجبًا  �أثر�ً  هناك  �أن  �إىل  لت�صري  �إح�صائيًا  نتائجهما  ومعاجلة 
�لربنامج �حلا�صوبي �ملقرتح يف تنمية مهار�ت �لربهان �لريا�صي و�لتح�صيل �لدر��صي 
يف �لهند�صة، حيث تفوقت �ملجموعة �لتجريبية �لتي ��صتخدمت �لربنامج �حلا�صوبي يف 
تعلمها ملهار�ت �لربهان �لريا�صي على �ملجموعة �ل�صابطة �لتي مل ت�صتخدمه و�كتفت 
بالطرق �لتقليدية، ويعزو �لباحث هذ� �الأثر �لكبري ال�صتخد�م �لربنامج �حلا�صوبي ملا 

يتيحه من مر�عاة للفروق �لفردية بني �ملتعلمني. 

�لريا�صيات  يف  �ملحو�صبة  �لتعليمية  �لرب�مج  تطوير  ب�رصورة  �لدر��صة  و�أو�صت 
و�ملو�د �الأخرى ال�صتخد�مها يف �ملر�حل �لتعليمية �ملختلفة يف ظل �لتوجه لال�صتفادة 
�لعملية  يف  �ملتعددة  و�لو�صائط  و�ملعلومات  �الت�صاالت  تكنلوجيا  من  �لق�صوى 

�لتعليمية.
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و�صعت در��صة عبد الرحمن )2004( �لبحث مبحاولة جتريب �أ�صلوب �لتعلم �لذ�تي 
�لفردي باحلا�صوب من خالل �صبكة �الإنرتنت، للم�صاهمة يف تطوير �أ�صلوب تعلم مهار�ت 
�إنتاج �لر�صوم �لتعليمية وتنميتها لدى طالب �لفرقة �لر�بعة �صعبة �إعد�د معلم �حلا�صب 
��صتخدم  وقد  �ملنيا،  بجامعة  �لنوعية  �لرتبية  بكلية  �لتعلم  تكنولوجيا  بق�صم  �الآيل 
�أد�ئي  �ختبار  بت�صميم  �لقيا�س  �أدو�ت  فتمثلت  بدر��صته،  �لتجريبي  �ملنهج  �لباحث 
تقييم  بطاقة  وت�صميم  باحلا�صوب،  �لتعليمية  �لر�صوم  �إنتاج  يف  �ملطلوبة  للمهار�ت 
فتمثلت  �لتجريبية  �ملعاجلة  �أد�ة  �أما  �حلا�صوب،  با�صتخد�م  �لتعليمية  �لر�صوم  �إنتاج 
بت�صميم موقع �إنرتنت تعليمي، و��صتخد�مه لتدريب �لطالب يف جمموعة �لبحث على 
مهار�ت �إنتاج �لر�صوم �لتعليمية با�صتخد�م �حلا�صوب بعد �أن حتقق �لباحث من مدى 
 )8( عددها  ��صتطالعية  عينة  على  وجتريبه  حتكيمه  خالل  من  للتطبيق  �صالحيته 
طالب وطالبة من خارج عينة �لدر��صة �الأ�صا�صية �لتي بلغ عددها )31( طالبًا وطالبة 
�ختريت بالطريقة �لع�صو�ئية، وبعد �النتهاء من تطبيق �لتجربة و�ملتمثلة بتطبيق �أد�تي 
�لقيا�س فيها قبليًا، ثم تطبيق �أد�ة �ملعاجلة �لتجريبية )موقع �الإنرتنت �لتعليمي(، ثم 
تطبيق �أد�تي �لقيا�س بعديًا، تو�صلت نتائج �لدر��صة �إىل وجود فروق بني متو�صطات 
�لبعدي يف كل  �لتطبيق  ول�صالح  و�لبعدي،  �لقبلي  �لتطبيق  �لبحث يف  درجات عينة 
من �الختبار �الأد�ئي وبطاقة �لتقييم، مما يوؤكد �أثر موقع �الإنرتنت �لتعليمي يف تنمية 

مهار�ت �إنتاج �لر�صوم �لتعليمية با�صتخد�م �حلا�صوب لدى طالب جمموعة �لبحث. 

وقد �أو�صى �لباحث باالهتمام باالأبحاث �لتي تربز �ملو��صفات �لقيا�صية للو�صائط 
�ملتعددة �الأكرث فعالية لال�صتخد�م، وتوظيفها يف �لعملية �لتعليمية.

وذكرت اليو�شف )2004( �أن م�صكلة در��صتها جاءت يف ظل تز�يد �أهمية �الإح�صاء 
يف ع�رصنا �حلا�رص، مع قلة �لدر��صات �لعربية �لتي تناولت تطوير ��صرت�تيجيات تعليم 
ت �لباحثة برناجمًا مقرتحًا با�صتخد�م �جلد�ول �الإلكرتونية  �الإح�صاء وتعلمه، فقد �صممَّ
ملو�صوع �الإح�صاء �ملوجود يف منهج �لريا�صيات لل�صف �ل�صاد�س �البتد�ئي، من �أجل 
و�لوجد�نية،  �ملعرفية  �أهد�فه  �ملقرتح يف حتقيق  �لربنامج  فعالية هذ�  �لبحث مبدى 
حيث  �لو�حدة،  للمجموعة  )�لقبلي-�لبعدي(  �لت�صميم  در��صتها  يف  �لباحثة  و�تبعت 
مبدر�صة  �البتد�ئي  �ل�صاد�س  �ل�صف  تلميذ�ت  من  تلميذة   )37( على  �لدر��صة  ُطبِّقت 
�لزالق �البتد�ئية للبنات يف �لبحرين، وقد ُطبِّقت �لتجربة بعد �لتحقق من �صدق �أدو�ت 
�لتجربة و�لقيا�س وثباتها، وبيَّنت نتائج �لدر��صة �أن هناك فروقًا ذ�ت داللة �إح�صائية 
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�لتح�صيلي  و�لبعدي لالختبار  �لقبلي  �لتطبيق  �لتلميذ�ت يف  بني متو�صطات درجات 
�لربنامج  �أن  �لبعدي؛ مبعنى  �الختبار  ول�صالح  �الإح�صاء،  نحو  �الجتاهات  ومقيا�س 
من  منا�صبة  بدرجة  يت�صف  �الإلكرتونية  �جلد�ول  با�صتخد�م  �الإح�صاء  يف  �ملقرتح 

�لفاعلية يف حتقيق �أهد�فه �ملعرفية و�لوجد�نية.

يف  �ملقرتح  �لربنامج  من  باال�صتفادة  �لباحثة  �أو�صت  �لنتائج  تلك  �صوء  ويف 
�إجر�ء  ب�رصورة  �أو�صت  كما  �البتد�ئي،  �ل�صاد�س  �ل�صف  لتالميذ  �الإح�صاء  تدري�س 
در��صات وبحوث تتعلق بتوظيف �لتعلم �الإلكرتوين يف طرق تعليم �الإح�صاء ملختلف 

�ملر�حل �لدر��صية.

تنمية  قيا�س فعالية برنامج حا�صوب يف   )2004( الوهاب  عبد  وهدفت در��صة 
مهار�ت �الت�صال عند �أطفال �لرو�صة، حيث �قت�رص �لبحث على عينة من �أطفال �ل�صف 
�لثاين لريا�س �الأطفال باإحدى �لرو�صات �لتي يتو�فر فيها معامل حا�صوب مبحافظة 
�لدقهلية بجمهورية م�رص، وقد �ختريت عينة �لدر��صة بطريقة ع�صو�ئية، وتكونت من 
)63( طفاًل وطفلة، ُق�صمو� �إىل جمموعتني: �لتجريبية وعددها )32( طفاًل وطفلة در�صت 
مو�صوع �لدر��صة )مهار�ت �الت�صال( با�صتخد�م برنامج �حلا�صوب �ملقرتح، و�ملجموعة 
�لثانية �صابطة وقو�مها )31( طفاًل وطفلة، در�صت �ملو�صوع نف�صه بالطريقة �ملعتادة 
و��صتخد�م  �لدر��صة،  عينة  على  �لقبلي  �الختبار  تطبيق  وبعد  �لف�صل،  معلمة  مع 
�ملجموعتني  على  بعديًا  �الختبار  ُطّبق  �لتجريبية،  �ملجموعة  من  �ملقرتح  �لربنامج 
نتائج  لت�صري  �إح�صائيًا،  وُعوجلت  وُحلِّلت  نتائجه  ُر�صدت  ثم  و�لتجريبية،  �ل�صابطة 
و�ل�صابطة  �لتجريبية  �ملجموعتني  درجات  متو�صطات  يف  فروق  وجود  �إىل  �لدر��صة 
�لتي  �لتجريبية  �ملجموعة  ول�صالح  �الت�صال،  مهار�ت  الختبار  �لبعدي  �لقيا�س  يف 
��صتخدمت �لربنامج �ملقرتح، وعليه بينت نتائج �لدر��صة �أن برنامج �لتعلم مب�صاعدة 
�حلا�صوب ذو تاأثري فعال يف تعليم طفل �لريا�س وتنمية عدد من �ملهار�ت لديه مثل 
مهار�ت �الت�صال، وعليه �أو�صت �لدر��صة ب�رصورة �إدر�ج �لطرق �لتكنولوجية �حلديثة 

كا�صتخد�م �حلا�صوب يف تعليم �الأطفال، ملا لها من �أثر فعال يف �لتعلم. 

وبحثت در��صة الدايل )2004( مبو�صوع �ل�صعف �لذي الحظه �لباحث يف �كت�صاب 
طلبة �ل�صف �لثاين �البتد�ئي للمهار�ت �الأ�صا�صية يف �لعمليات �حل�صابية، وما يرتتب 
على هذ� �لق�صور من ت�صكيل نظرة �صلبية لدى �لطلبة نحو �لريا�صيات ت�صهم برت�جع 
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بعد  �لباحث  �إليه  تو�صل  ملا  و�نطالقًا  �لتعليمي،  �ملحتوى  مع  وتفاعلهم  د�فعيتهم 
لها  باحلا�صوب  �لتعلم  ��صرت�تيجية  �أن  �لعالقة،  ذ�ت  �ل�صابقة  للدر��صات  ��صتعر��صه 
�أثناء تعلمه، فقد �صعت در��صته �إىل ��صتق�صاء  �لقدرة على جعل �ملتعلم ن�صطًا وفاعاًل 
�لعمليات  مهار�ت  �كت�صاب  يف  �حلا�صوب  خالل  من  �لتعلم  ��صرت�تيجية  ��صتخد�م  �أثر 
�لعا�صمة  �البتد�ئي يف معهد  �لثاين  �ل�صف  لطلبة  )جمع، وطرح، و�رصب(  �حل�صابية 
�لنموذجي مبدينة �لريا�س، ولتحقيق �أهد�ف �لدر��صة ��صتخدم �لباحث برناجمًا تعليميًا 
ق من مدى منا�صبته  حمو�صبًا من �إنتاج مكتب �لرتبية �لعربي لدول �خلليج، بعد �أن حتقَّ
لتعليم طالب �ل�صف �لثاين �البتد�ئي من خالل عر�صه على جمموعة من معلمي مبحث 
�لدر��صة  عينة  باختيار  �لباحث  قام  ثم  خمتلفة،  مد�ر�س  يف  و�حلا�صوب  �لريا�صيات 
بالطريقة �لع�صو�ئية �ملنتظمة وعددهم )40( طالبًا، ُق�صمو� �إىل جمموعتني ع�صو�ئيًا، 
بحيث كان عدد �أفر�د �ملجموعة �ل�صابطة )19( طالبًا، وعدد �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية 
)21( طالبًا. كما قام �لباحث بعد حتليل حمتوى وحدة �لدر��صة �ملر�د تعليمها، ببناء 
�ختبار حت�صيلي، وتاأكدَّ من مدى �صدقه وثباته، ليتم ��صتخد�مه قبليًا على جميع �أفر�د 
�ملجموعة  طالب  ُدرِّب  بحيث  �لدر��صة،  جتربة  �إجر�ء�ت  متت  ثم  ومن  �لدر��صة،  عينة 
�ل�صابطة على �ملهار�ت �حل�صابية من خالل �لربنامج �ملحو�صب مبعدل ح�صة يوميًا، 
وملدة �أ�صبوعني متتاليني يف خمترب �حلا�صوب يف �ملعهد، �أما �ملجموعة �ل�صابطة فقد 
ُدرِّبت على �ملهار�ت نف�صها مبعدل ح�صة يوميًا، وملدة �أ�صبوعني بالطريقة �العتيادية 
عينة  �أفر�د  على  �لبعدي  �لتح�صيل  �ختبار  طبق  �لتدريب  نهاية  ويف  �ل�صف،  د�خل 
�لدر��صة لقيا�س مدى �لتح�صيل �ملبا�رص عندهم، وبعد ثالثة �أ�صابيع �أعيد تطبيق �ختبار 
�لتح�صيل �لبعدي على جميع �أفر�د عينة �لدر��صة؛ لقيا�س مدى �لتح�صيل �ملوؤجل لديهم. 
�لثالث  �حل�صابية  �ملهار�ت  تعلمو�  �لذين  �لطلبة  �أن  �إىل  �لدر��صة  نتائج  تو�صلت  وقد 
�ملجموعة  طلبة  من  �أف�صل  و�ملوؤجل  �ملبا�رص  حت�صيلهم  كان  �حلا�صوب  با�صتخد�م 
�لنتيجة  هذه  �أن  �إىل  �لباحث  �أ�صار  وقد  �لتقليدية،  بالطريقة  تعلمو�  �لذين  �ل�صابطة 
�ملتعلم  جعل  على  قدرة  من  باحلا�صوب  �لتعلم  ��صرت�تيجية  به  تت�صف  ما  �إىل  تعزى 
ن�صطًا وفاعاًل يف مو�قف تعليمية تتو�فر فيها �الإثارة و�ملناف�صة و�لتعزيز و�لت�صويق 
�لر�صومات و�الأ�صكال و�الألو�ن  ��صتمال بر�مج �حلا�صوب على جمموعة من  من خالل 
و�ملو�صيقى و�حلركة، �إ�صافة �إىل ما تت�صف به �لرب�مج �لتعليمية �حلا�صوبية من قدرة 
على مر�عاة �لفروق �لفردية بني �لطالب. وخل�صت �لدر��صة �إىل تو�صيات عدة �أهمها: 
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تعليمية حمو�صبة ال�صتخد�مها يف  برجميات  توفري  على  �مل�صوؤولة  �جلهات  تعمل  �أن 
�لتعليم، كذلك �أو�صت �لدر��صة باإجر�ء مزيد من �لدر��صات �ملتعلقة با�صتخد�م �حلا�صوب 

يف �لعملية �لتعليمية �لتعلمية يف مو�صوعات ومر�حل در��صية خمتلفة. 

وهدفت در��صة امل�رشي )2005( ت�صميم برنامج مقرتح على �صورة مقرر �إلكرتوين 
لبع�س وحد�ت مادة �حلا�صوب لل�صف �لثالث �الإعد�دي، ون�رصه على �صبكة �الإنرتنت، 
وتنمية  �لتح�صيل  زيادة  من  كل  على  �الإلكرتوين  �ملقرر  هذ�  فعالية  يف  و�لبحث 
�ملهار�ت لتالميذ �ملرحلة �الإعد�دية، فقد قام �لباحث ببناء وت�صميم �ملقرر �الإلكرتوين 
�أدو�ت �لقيا�س �ملتمثلة  �أعدَّت �لباحثة  ب�صورته �لنهاية بعد حتكيمه وجتريبه، كذلك 
من  وثباتهما،  �صدقهما  من  وتاأكدت  �الأد�ء،  م�صتوى  و�ختبار  �لتح�صيلي  باالختبار 
�إحدى �ملد�ر�س �الإعد�دية  ت �لباحثة �لتجربة، حيث ُحدِّدت عينة �لدر��صة من  ثم طبقَّ
مبحافظة �جليزة يف جمهورية م�رص �لعربية، لتكون عينة �لدر��صة جمموعة جتريبية 
و�حدة مكونة من )31( طالبًا وطالبة من طالب �ل�صف �لثالث �الإعد�دي، وقد قامت 
�لباحثة بتطبيق �الختبار �لتح�صيلي و�ختبار م�صتوى �الأد�ء قبليًا على عينة �لدر��صة، 
عن  م�صبقة  خلفية  وجود  عدم  �لقبلية  �الختبار�ت  نتائج  من  للباحثة  �ت�صح  حيث 
�س �ملقرر  �ملادة �لعلمية �لتي �صوف يتناولها �ملقرر �الإلكرتوين �مل�صمم، وبعد ذلك ُدرِّ
�الإلكرتوين �ملعد يف �ملوقع �لتعليمي �ملن�صور على �صبكة �الإنرتنت، و��صتغرق ذلك �صتة 
�أ�صابيع، بو�قع ح�صتني �أ�صبوعيًا باعتماد �لطلبة على ��صرت�تيجية �لتعلم �لذ�تي، وبعد 
�النتهاء من �لتجربة مت �لتطبيق �لبعدي لكل من �الختبار �لتح�صيلي و�ختبار م�صتوى 
�الأد�ء على عينة �لدر��صة، ومن ثم ُر�صدت �لدرجات وعوجلت �إح�صائيًا، لتخرج نتائج 
�لدر��صة باأنه توجد فروق ذ�ت داللة �إح�صائية بني متو�صطات درجات طالب �ملجموعة 
�الأد�ء  م�صتوى  و�ختبار  �لتح�صيلي  و�لبعدي لالختبار  �لقبلي  �لتطبيق  �لتجريبية يف 
ل�صالح �لتطبيق �لبعدي، وعليه فقد �أثبت جتريب �ملقرر �الإلكرتوين �ملقرتح فعالية يف 
�لدر��صة،  عينة  �لتجريبية  �ملجموعة  على  �ملهار�ت  وتنمية  �لتح�صيل  م�صتوى  زيادة 
�لتعلم  �إىل طبيعة �ملقرر�ت �الإلكرتونية �لتي تدعم مبد�أ  �لنتيجة  �لباحثة هذه  وتعزو 
�لتعليمية  �ملادة  الإعادة  �لفر�صة  له  وتتيح  فعااًل،  �ملتعلم  دور  جتعل  حيث  �لذ�تي؛ 

بح�صب حاجته، وتقدم له �لتغذية �لر�جعة �ملنا�صبة. 

�ملو�قع  �صفحات  و�إعد�د  �الإلكرتوين،  للتعلم  �أكرث  بتوظيف  �لدر��صة  �أو�صت  وقد 
�لتعليمية حيث ير�عى فيها �ملعايري �لرتبوية و�لفنية.
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وذكر كل من نوفل والعب�شي )2005( �نطالقًا من �أهمية توظيف �حلا�صوب يف 
�ملو�د  تغطي  تعليمية  برجميات  ت�صميم  �إىل  و�حلاجة  �لتعلمية،  �لتعليمية  �لعملية 
�لدر��صية كافة، وبخا�صة يف مو�صوع �لتقدير يف �لريا�صيات، �أن ��صتخد�م �لربجميات 
يف  �لتقدير  مو�صوع  نحو  �لتالميذ  د�فعية  �إثارة  على  ت�صاعد  �ملحو�صبة  �لتعليمية 
�لريا�صيات، ويبعدهم عن �مللل �لذي قد يح�صل عند در��صته با�صتخد�م طرق �لتدري�س 
�لتقليدية، فقد هدفت در��صتهما �إىل ��صتق�صاء �أثر برنامج تعليمي تعلمي حمو�صب يف 
تنمية مهارة �لتقدير يف �لريا�صيات لدى تالميذ �ل�صف �لثالث �الأ�صا�صي يف �الأردن، 
ولتحقيق ذلك �ختريت عينة عنقودية ق�صدية من تالميذ �ل�صف �لثالث �الأ�صا�صي من 
لت�صهيل  وذلك  �لدولية  �لغوث  لوكالة  �لتابعة  �لتعليمية  عمان  �صمال  منطقة  مد�ر�س 
�لقيام بعملية جمع �لبيانات وتنفيذ �لدر��صة، فقد �ختريت مدر�صتان �إحد�هما للذكور 
و�الأخرى لالإناث؛ حيث �ختريت �صعبتان من مدر�صة �لذكور، و�صعبتان من مدر�صة �الإناث، 
ووزعت �إحدى �ل�صعبتني من كل مدر�صة ع�صو�ئيًا لتمثل �ملجموعة �لتجريبية، و�ل�صعبة 
�الأخرى لتمثل �ملجموعة �ل�صابطة وقد طبِّق �ختبار �لتقدير على تالميذ �ملجموعات 
ُبني  وقد  و�ل�صابطة،  �لتجريبية  �ملجموعات  تكافوؤ  من  للتحقق  �لتجربة؛  �إجر�ء  قبل 
�لربنامج �لتعليمي �لتعلمي �ملحو�صب من خالل تكليف �أحد �ملربجمني �ملتخ�ص�صني، 
�للغوية  �ل�صالمة  �لتحقق من  �لباحثان بعملية تدقيقه ومر�جعته بهدف  وبعدها قام 
و�لعلمية و�الإلكرتونية للربنامج، �إ�صافة لعر�صه على جمموعة من �ملحكمني، وتعديله 
�ملحو�صب  �لتعليمي  �لربنامج  ُجرِّب  توكيدية،  ولغايات  توجيهاتهم، كذلك،  يف �صوء 
�لثالث �الأ�صا�صي بلغت )15( تلميذ�ً وتلميذة  على عينة ��صتطالعية من طالب �ل�صف 
عليه  �أجريت  �لتجريب  �لباحثنْي، ويف �صوء عملية  وباإ�رص�ف  �لدر��صة  عينة  من غري 
ال�صتخد�م  جاهز�ً  �لربنامج  �أ�صبح  بحيث  �لق�صور،  جو�نب  لتاليف  �لتعديالت  بع�س 
مو�صوع  �لتجريبية  �ملجموعات  ُدر�صت  حيث  �لتجربة؛  �إجر�ء  بعدها  ليتم  �لطلبة، 
�لتقدير يف �لريا�صيات با�صتخد�م �لربنامج �لتعليمي �لتعلمي �ملحو�صب، فيما در�صت 
�ملجموعات �ل�صابطة �ملو�صوع نف�صه بالطريقة �لتقليدية، وطبق �ختبار �لتقدير يف 
�لريا�صيات على �ملجموعات �لتجريبية و�ل�صابطة بو�صفه قيا�صًا بعديًا �لذي �أعدته 
جلنة �حللقة �الأ�صا�صية �الأوىل يف منطقة �صمال عمان �لتعليمية �لتابعة لوكالة �لغوث، 
�أنه توجد فروق ذ�ت  �إىل  �لبحث  �لبيانات، وتو�صلت نتائج  حح �الختبار وُحلِّلت  و�صُ
�لتقدير تعزى لطريقة  �لتالميذ على �ختبار  �إح�صائية بني متو�صطات عالمات  داللة 
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�لتعليم �ملعتمدة، وذلك ل�صالح تالميذ �ملجموعة �لتجريبية �لتي ��صتخدمت �لربنامج 
�لتعليمي-�لتعلمي �ملحو�صب؛ �أي �أنه يوجد �أثر للربنامج �لتعليمي �لتعلمي �ملحو�صب 
�صبب  �إىل  �لباحثان  �أ�صار  وقد  �لطلبة،  لدى  �لريا�صيات  يف  �لتقدير  مهارة  تنمية  يف 
زيادة  على  عمل  �حلا�صوب  �أن  �إىل  �ل�صابطة  على  �لتجريبية  �ملجموعة  طلبة  تفوق 
د�فعية �لتالميذ للتعلم �جلديد من خالل تقدمي �حلا�صوب �ملعلومات للمتعلم با�صتخد�م 
يعمل على  �حلا�صوب  �أن  للتعلم، كما  �لتالميذ  �نتباه  �لتي جتذب  و�ل�صور  �لر�صومات 
تقدمي �ملعرفة وتكر�رها ح�صب رغبة �ملتعلم، وهذ� يعمل على مر�عاة �لفروق �لفردية 
بني �ملتعلمني، �إ�صافة �إىل �أن �حلا�صوب و�صيلة تفاعل بني �لتلميذ و�ملعرفة، ت�صاعده 
يف �كت�صاب �ملعرفة �جلديدة من خالل �الت�صال �ملبا�رص. كما �أظهرت �لنتائج �أن �لطلبة 
�الأكرث  هم  �لتجريبية  �ملجموعة  يف  �ملتو�صط  �لدر��صي  �لتح�صيل  م�صتوى  �أ�صحاب 
��صتفادة من ��صتخد�م �لربنامج �لتعليمي �لتعلمي �ملحو�صب، و�أف�صل من نظائرهم يف 
�ملجموعة �ل�صابطة، وبخ�صو�س هذه �لنتيجة �أ�صار �لباحثان �إىل �أن �ل�صبب يعود �إىل 
�أن �لن�صاطات �لو�ردة يف �لربجمية كانت موجهة ب�صكل كبري للتالميذ ذوي �مل�صتوى 

�ملتو�صط يف �لتح�صيل؛ لذ� فقد كان �أثر �لربجمية �لتعليمية و��صحًا لدى تلك �لفئة. 

وقد �أو�صى �لباحثان بتطوير برجميات تعليمية حمو�صبة يف مو�صوعات �أخرى 
لهذه  مماثلة  در��صات  �أجريت  كذلك  �الأخرى.  �لدر��صية  �ملو�د  ويف  �لريا�صيات،  يف 

�لدر��صة على عينات من م�صتويات تعليمية �أخرى، وجمتمعات در��صية �أخرى.

�الإنرتنت  �إثر�ئي على  تعليمي  �إىل ت�صميم موقع   )2005( حممد  در��صة  وهدفت 
�ملفاهيم  لبع�س  �الإعد�دي  �الأول  �ل�صف  تالميذ  حت�صيل  زيادة  على  �أثره  ودر��صة 
�لعلمية �ملت�صمنة يف وحدة )�لبيئة ومو�ردها( ملقرر �لعلوم، حيث ��صتخدم �لباحث 
يف  �لفائقني  �لتالميذ  من  مقيدة(  )عينة  �لدر��صة  عينة  و�ختار  �لتجريبي،  �ملنهج 
�الإعد�دية  �ل�صالح  �الإعد�دية �حلديثة بنات، و�مللك  �الإعد�دي مبدر�صتي  �الأول  �ل�صف 
�إىل  �لعينة  ُق�صمت  حيث  م�رص،  بجمهورية  �لتعليمية  �ملن�صورة  �رصق  باإد�رة  بنني 
وتلميذة منا�صفة من �ملدر�صتني  جمموعتني: جمموعة جتريبية قو�مها )60( تلميذ�ً 
�ملذكورتني، وقد در�صت �ملادة �لتعليمية �ملحددة با�صتخد�م �ملوقع �لتعليمي �الإثر�ئي 
جمموعة  هي  �لثانية  و�ملجموعة  �الإنرتنت،  �صبكة  يف  موقع  على  و�ملن�صور  �مل�صمم 
ودر�صت  �ملذكورتني،  �ملدر�صتني  من  منا�صفة  وتلميذة  تلميذ�ً   )60( قو�مها  �صابطة 
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�ملادة �لتعليمية �ملحددة بالطريقة �ملعتادة، وبدون �طالعهم على �ملوقع �لتعليمي 
�الإثر�ئي يف �صبكة �النرتنت، كما �أعدَّ �لباحث �ختبار�ً حت�صيليًا للمادة �لتعليمية، بني 
على �أ�صا�س �مل�صتويات �ملعرفية )فهم، وتطبيق، وحتليل، وتركيب(، وحتقق من �صدقه 
عينة  على  بتطبيقه  و�لثبات  و�ل�صعوبة  �ل�صهولة  ومعامل  �ملنا�صب  زمنه  وح�صاب 
للتحقق  �لدر��صة؛  جمموعتي  على  قبليًا  �لتح�صيلي  �الختبار  هذ�  وطبِّق  ��صتطالعية، 
من تكافوؤ �ملجموعتني وجتان�صهما، وبعد �إنهاء تطبيق معاجلة �لتجربة، �أعيد تطبيق 
�إىل  �لنتائج  �إح�صائيًا، لت�صري  �لتح�صيلي بعديًا، وُحللت خمرجاته وعوجلت  �الختبار 
حيث  �لتجريبية،  �لدر��صة  عينة  حت�صيل  زيادة  يف  �الإثر�ئي  �لتعليمي  �ملوقع  فعالية 
��صتخدمو�  �لذين  �لتجريبية  �ملجموعة  تالميذ  درجات  متو�صطات  �أن  �لنتائج  بينت 
�ملوقع �لتعليمي �الإثر�ئي يف �صبكة �النرتنت كانت �أعلى من متو�صطات درجات تالميذ 

�ملجموعة �ل�صابطة �لتي مل ت�صتخدم ذلك �ملوقع �لتعليمي. 

�لتعليمية،  �لعملية  �الإنرتنت يف جمال  �لدر��صة باالهتمام بتوظيف  �أو�صت  وقد 
و�رصورة تنوع �الأن�صطة �لتعليمية �الإثر�ئية فيها. 

�لتح�صيل  م�صتوى  رفع  �إىل   )2005( و�شليمان  التمار  من  كل  در��صة  وهدفت 
عن  تدري�صها  �أ�صاليب  بتدعيم  �ل�صابع  �ل�صف  طلبة  لدى  �لريا�صيات  يف  �الأكادميي 
ل على �الأ�صطو�نات  طريق �حلا�صوب؛ من خالل بناء برنامج تعليمي وجتريبه، حيث ُحمِّ
�ملدجمة )CD(، وقد تكّون من خم�صة �أن�صطة لتنمية حت�صيل بع�س مفاهيم معادالت 
�لدرجة �الأوىل لدى عينة من تالميذ �ل�صف �ل�صابع �ملتو�صط بدولة �لكويت، كما تكونت 
عينة �لدر��صة من )124( طالبًا من طلبة مدر�صة عبد �لعزيز ح�صني؛ حيث مثلت �لعينة 
�أربعة �صفوف در��صية هي جمموع �صفوف �ل�صابع �ملتو�صط باملدر�صة، وُق�صمت �لعينة 
وعددها  �صابطة  و�الأخرى  طالبًا،   )62( وعددها  جتريبية  �إحد�هما  جمموعتني  �إىل 
لفح�س  �لقبلي  �الختبار  خالل  من  �ملجموعتني  تكافوؤ  من  �لتاأكد  ومت  طالبًا،   )62(
�لتعليمي  �حلا�صوبي  �لربنامج  بناء  وبعد  �لريا�صيات،  يف  للتح�صيل  �لعام  �مل�صتوى 
�لبعدي،  �لتح�صيلي  �الختبار  �أجري  �لتجريبية،  �ملجموعة  على  ��صتخد�مه  وتطبيق 
وتو�صلت �لدر��صة �إىل عدد من �لنتائج �أهمها: وجود فروق ذ�ت داللة �إح�صائية بني 
�ملجموعتني �لتجريبية و�ل�صابطة يف حت�صيل بع�س مفاهيم معادالت �لدرجة �الأوىل 

ول�صالح �ملجموعة �لتجريبية.
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وقد خرجت �لدر��صة مبجموعة من �لتو�صيات منها: �إعد�د بر�مج تعليمية حا�صوبية 
يف جميع فروق �لريا�صيات للمر�حل �لتعليمية كافة، و�لرتكيز على توظيف �لرب�مج 

�حلا�صوبية �لتعليمية يف عالج �صعوبات تعلم �لريا�صيات.

و�أجرى الزير )2005( در��صة هدفت �إىل �لتعرف �إىل �أثر ��صتخد�م �حلا�صوب على 
حت�صيل طلبة �ملرحلة �الأ�صا�صية و�لثانوية يف مد�ر�س حمافظة �صلفيت من وجهة نظر 
�ملعلمني و�ملعلمات للعام �لدر��صي )2005/2004(، حيث بلغت عينة �لدر��صة )75( 
معلمًا ومعلمة. و��صتخدم �لباحث ��صتبانة مكونة من )26( فقرة �أد�ًة للدر��صة بعد �لتاأكد 
من مدى �صدقها وثباتها، وقد �أظهرت �لدر��صة وجود �أثر لتعليم �حلا�صوب على حت�صيل 
�لطلبة يف �ملرحلتني �الأ�صا�صية و�لثانوية، كما ك�صفت �لدر��صة عن وجود فروق ذ�ت 
داللة �إح�صائية الأثر ��صتخد�م �حلا�صوب على حت�صيل طلبة �ملرحلة �الأ�صا�صية و�لثانوية 
يف مد�ر�س حمافظة �صلفيت من وجهة نظر �ملعلمني و�ملعلمات تعزى ملتغري �جلن�س 
�إح�صائية تعزى ملتغري  �أي �ملعلمات، كذلك هناك فروق ذ�ت داللة  �الإناث  ول�صالح 

�ملبحث �لذي يعلمه، ول�صالح مبحث �حلا�صوب. 

ويف �صوء نتائج �لدر��صة، �أو�صى �لباحث باإجر�ء �ملزيد من �لدر��صات حول �أثر 
�أو�صى بعقد �لدور�ت وور�صات �لعمل من �صاأنها  ��صتخد�م �حلا�صوب يف �لتعليم، كما 
دور  وتفعيل  تعليمية،  كاأد�ة  �حلا�صوب  ��صتخد�م  مهار�ت  يف  �ملعلمني  كفاءة  رفع 

�حلا�صوب يف �لعملية �لتعليمية و�إنتاج �لو�صائل �لتعليمية �ملحو�صبة.

جمال  يف  �حلا�صوب  ��صتخد�م  �أثر  يف  لتبحث   )2005( اأحمد  در��صة  وجاءت 
�لتعليم و�لتعلم -كاأحد �أهم طر�ئق �لتدري�س �مل�صتخدمة ملر�عاة �لفروق �لفردية بني 
�ملتعلمني- على حت�صني �لتح�صيل �لعلمي لدى �لطلبة، حيث هدفت در��صته �إىل معرفة 
�أثر ��صتخد�م برجمية تعليمية حمو�صبة يف حت�صيل �لطلبة �جلامعيني ملفاهيم �جلد�ول 
برجمية  �لباحث  م  �صمَّ �لهدف  هذ�  ولتحقيق  �ملعلومات،  قو�عد  يف  و�ال�صتعالمات 
ق�صم  طلبة  من  وطالبة  طالبًا   )40( من  مكونة  عينة  على  طبقت  حمو�صبة،  تعليمية 
تكنولوجيا �لتعليم بكلية �لرتبية بجامعة �لبحرين، وزعت �إىل جمموعتني متكافئتني 
�لتقليدية،  بالطريقة  �لعلمية  �ملادة  در�صت  �صابطة  جمموعة  بالعدد؛  ومت�صاويتني 
�ملحو�صبة  �لتعليمية  �لربجمية  با�صتخد�م  ذ�تها  �ملادة  در�صت  جتريبية  وجمموعة 
�أ�صابيع،  �أربعة  ملدة  �ملقرر  مدر�س  تو�جد  مع  �حلا�صوب  جهاز  على  فردي  باأ�صلوب 
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وبو�قع ثالث ح�ص�س يف �الأ�صبوع �لو�حد، ويف حال �أي ��صتف�صار ميكن للطالب طرح 
للمجموعة  نف�صها  �لزمنية  �لفرتة  و�أعطيت  مبا�رصة،  �ملادة  مدر�س  على  �ال�صتف�صار 
�ل�صابطة، وقد ��صتخدم �لباحث �ختبار�ً حت�صيليًا لقيا�س �أثر حت�صيل �لطالب ملفاهيم 
�جلد�ول و�ال�صتعالمات من �إعد�د �لباحث ومدر�س �ملقرر، ��صتقت فقر�ته من �الأهد�ف 
طبق  و�صدقه،  ثباته  من  �لتاأكد  وبعد  �ملعلومات،  قو�عد  ملقرر  �لتعليمي  و�ملحتوى 
بعد  طبق  كما  �ملجموعتني،  تكافوؤ  من  للتاأكد  �لدر��صة  باإجر�ء  �لبدء  قبل  �الختبار 
�نتهائه لقيا�س �لفروق يف �لتح�صيل بني �ملجموعتني. و�أظهرت نتائج �لدر��صة وجود 
فروق ذ�ت داللة �إح�صائية يف �لتح�صيل ملفهوم �ال�صتعالم ل�صالح �لطلبة �لذين در�صو� 
�لنتائج عدم وجود فروق ذ�ت  �أظهرت تلك  با�صتخد�م �لربجمية �ملحو�صبة، يف حني 
�جلد�ول،  مفاهيم  تعلم  يف  و�ل�صابطة  �لتجريبية  �ملجموعتني  بني  �إح�صائية  داللة 
�لنتيجة �ملتعلقة بتعلم مفاهيم �جلد�ول غري متوقعة،  �أن هذه  �إىل  �لباحث  �أ�صار  وقد 
–من  �أن هذ� ي�صتدعي تكر�ر مثل هذه �لتجربة يف در��صات قادمة، وتف�صريها  ويرى 
�أن مفاهيم �جلد�ول تتطلَّب عمليات ح�صابية ومنطقية ب�صيطة ولي�صت  وجهة نظره- 
يف �مل�صتوى �لعايل، وي�صتطيع �لطالب فهمها بدون �صعوبة، مما �أدى �إىل عدم وجود 

فروق بني �ملجموعة �لتجريبية و�ل�صابطة يف تعلم هذه �ملفاهيم. 

ومل�صتويات  متنوعة،  تعليمية  برجميات  ت�صميم  ب�رصورة  �لدر��صة  �أو�صت  وقد 
در��صية خمتلفة.

وهدفت در��صة العبي�س )2006( �لتعرف على مدى فعالية برنامج حا�صوب متعدد 
�الإدر�ك  �صنو�ت بع�س مفاهيم  �لريا�س من عمر )6-5(  �أطفال  �إك�صاب  �لو�صائط يف 
�لباحثة برناجمًا متعدد  �أعدت  �ليمنية، فقد  �لريا�س يف �جلمهورية  �ملكاين الأطفال 
با�صتخد�م  �الأطفال  ريا�س  منهاج  يحتويها  �لتي  �ملكاين  �الإدر�ك  ملفاهيم  �لو�صائط 
�حلا�صوب، ومت �لتحقق من �صدق هذ� �لربنامج من خالل حتكيمه وجتريبه على عينة 
��صتطالعية، كذلك �أعدت �لباحثة �ختبار�ً للمو�قف �الأد�ئية ملفاهيم �الإدر�ك �ملكاين، 
بتجريبه  ثباته  �ملجال، كما حتققت من  له يف  �خلرب�ء  بتحكيم  وحتققت من �صدقه 
على عينة ��صتطالعية من �أجل ح�صاب معامالت �ل�صهولة و�ل�صعوبة و�لتمييز و�لثبات 
من  وبعديًا  قبليًا  �الختبار  هذ�  ُطبِّق  ذلك  وعلى  للتطبيق،  �ملنا�صب  و�لزمن  و�ل�صدق 
تطبيق معاجلة �لتجربة؛ وهي ��صتخد�م �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية لربنامج �حلا�صوب 
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�أفر�د  �لتي �ختريت ع�صو�ئيًا وعددها )20( طفاًل وطفلة، فيما در�س  �لو�صائط  متعدد 
�ملعتادة  بالطريقة  نف�صها  �ملفاهيم  )20( طفاًل وطفلة  �ل�صابطة وعددها  �ملجموعة 
قيا�صها ومعاجلتها، وحتليل  باأدو�ت  �لتجربة  تنفيذ  �النتهاء من  وبعد  مع مربيتهم، 
خمرجاتها، �أ�صارت نتائج �لدر��صة �إىل �أن برنامج �حلا�صوب �لذي ��صتخدم يف تدريب 
�أطفال  بدليل تفوق  �ملكاين،  �الإدر�ك  �إك�صابهم مفاهيم  �أثر فعال يف  له  �الأطفال كان 
�ملجموعة �لتجريبية �لتي تعر�صت للربنامج على �أقر�نهم يف �ملجموعة �ل�صابطة �لتي 
در�صت تلك �ملفاهيم بالطريقة �ملعتادة، وتعزو �لباحثة هذه �لنتيجة �إىل �أثر ��صتخد�م 
�لو�صائط �ملتعددة يف �حلا�صوب )�صوت، و�صورة، وحركة(، �لتي كانت مبثابة عو�مل 
جذب وت�صويق لالأطفال، مما �أدت �إىل حتفيزهم للتعلم، كذلك ��صتخد�م �لتعزيز و�لتغذية 
�أ�صهم يف زيادة فعاليته مع �الأطفال  �لر�جعة وحماكاة �لو�قع يف برنامج �حلا�صوب 

عينة �لدر��صة. 

وقد �أو�صت �لدر��صة ب�رصورة �إعد�د �لرب�مج �لتعليمية �ملنا�صبة، و��صتخد�مها يف 
�أو ب�صكل ذ�تي  �أثر يف تعلم �الأطفال يف �ملدر�صة  مرحلة ما قبل �ملدر�صة ملا لها من 

خارج �ملدر�صة.

�حلا�صوب يف  ��صتخد�م  فاعلية  �إىل معرفة   )2006( العبادلة  در��صة  كما هدفت 
�لعلمي، حيث �ختريت عينة  �لثانوي  �لثاين  �ل�صف  �لفر�غية لطالب  �لهند�صة  تدري�س 
من �لطالب مكونة من )112( طالبًا ُوزِّعو� على جمموعتني �إحد�هما جتريبية قو�مها 
)55( طالبًا، و�الأخرى �صابطة قو�مها )57( طالبًا، وبعد �لتاأكد من تكافوؤ �ملجموعتني 
�لتجريبية و�ل�صابطة من حيث �لعمر �لزمني و�لتح�صيل �ل�صابق قام �لباحث بتطبيق 
�لدر��صة، حيث در�صت �ملجموعة �لتجريبية وحدة �لهند�صة �لفر�غية باأ�صلوب �لتدري�س 
نف�صها  �لوحدة  �ل�صابطة  �ملجموعة  در�صت  بينما  �حلا�صوب،  با�صتخد�م  �خل�صو�صي 
بالطريقة �لتقليدية، وبعد �إجر�ء �ختبار�ت �لتح�صيل تو�صلت نتائج �لدر��صة �إىل وجود 
فاعلية ال�صتخد�م �حلا�صوب يف تدري�س �لهند�صة �لفر�غية لطالب �ل�صف �لثاين �لثانوي 
�لعلمي باأ�صلوب )�لتدري�س �خل�صو�صي(، حيث تفوقت �ملجموعة �لتجريبية �لتي در�صت 
�لتي  �ل�صابطة  �ملجموعة  على  باحلا�صوب  �خل�صو�صي  �لتدري�س  �أ�صلوب  با�صتخد�م 

در�صت بالطريقة �لتقليدية.

وقد �أو�صت �لدر��صة ب�رصورة �إن�صاء مر�كز لتكنولوجيا �لتعليم مهمتها �الأ�صا�صية 
ت�صميم �لرب�مج �لتعليمية وتطبيقها وتقوميها وتطويرها للو�صول بها �إىل ��صرت�تيجية 
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�لتعلم �ملتقن بفاعلية عالية، وربطها باملد�ر�س لال�صتفادة منها، كما �أو�صت �لدر��صة 
و�لعمل  �لتعليمية،  �حلا�صوب  برجميات  با�صتخد�م  �الأ�صئلة  بنوك  �إن�صاء  على  بالعمل 
على �لتنوع يف ��صتخد�م �أ�صاليب �حلا�صوب �لتعليمية �ملختلفة كالتدري�س �خل�صو�صي، 

و�لتدريب و�ملمار�صة، و�لتغذية �لر�جعة باأنو�عها �ملختلفة، و�الألعاب �لتعليمية. 

تنمية  يف  حا�صوبي  برنامج  فاعلية  �ختبار  �إىل   )2006( ح�شن  در��صة  وهدفت 
مهار�ت قر�ءة �خلريطة لدى تالميذ �ل�صف �ل�صاد�س �البتد�ئي مبملكة �لبحرين، حيث 
�ل�صاد�س �البتد�ئي  قام �لباحث بعمل قائمة مهار�ت لقر�ءة �خلريطة لتالميذ �ل�صف 
لت�صمينها بالربنامج �حلا�صوبي، وبعد �لتاأكد من منا�صبتها و�صموليتها، ُبني �لربنامج 
�لدر��صة  تكونت عينة  �لتجريبي؛ حيث  �صبه  �ملنهج  �لباحث  ��صتخدم  وقد  �حلا�صوبي، 
�ل�صاد�س  �لع�صو�ئية من �صفوف  بالطريقة  �ختريو�  تلميذ�ً   )31( و�حد �صم  من �صف 
�البتد�ئي مبدر�صة �الإمام �لطربي �البتد�ئية للبنني مبملكة �لبحرين. وقد طبق �لباحث 
�صت من خالل �لربنامج �حلا�صوبي �ملقرتح  �ختبار�ً قبليًا على جمموعة �لدر��صة، ثم ُدرِّ
تقدمت  �لتدري�س،  من  �النتهاء  وبعد  مهار�ت،  ل�صبع  در��صية  )6( ح�ص�س  �صت  بو�قع 
نتائج  وتو�صلت  وُحلِّلت،  �لبيانات  وُجمعت  نف�صه،  �لتح�صيلي  لالختبار  �ملجموعة 
�لتالميذ يف  �إح�صائية بني متو�صطات درجات  ذ�ت داللة  �إىل وجود فروق  �الختبار 
�لتطبيقني �لقبلي و�لبعدي الختبار مهار�ت قر�ءة �خلريطة ول�صالح �لتطبيق �لبعدي، 
�لربنامج يف تنمية مهار�ت قر�ءة �خلريطة لدى جمموعة  �لنتائج فاعلية  كما بينت 

�لدر��صة؛ مبعنى �أن �لربنامج �حلا�صوبي يت�صف بالفاعلية يف حتقيق �أهد�فه.

وهدفت در��صة زين الدين )2006( �إىل تق�صي �أثر جتربة �لتعليم �الإلكرتوين يف 
�ملد�ر�س �الإعد�دية �مل�رصية على �لتح�صيل �لدر��صي للطالب و�جتاهاتهم نحوها، وقد 
�قت�رصت عينة �لدر��صة على �لطالب �لر�غبني بامل�صاركة فيها وعددهم )112( طالبًا �أي 
بالطريقة �لق�صدية، حيث ُطبِّقت �لدر��صة على مادة �لريا�صيات لل�صف �لثالث �الإعد�دي 
بثالث مد�ر�س مبحافظة بور �صعيد، يف �لعام �لدر��صي )2006/2005م(، وقد ��صتخدم 
�لباحث �ملنهج �لو�صفي و�ملنهج �لتجريبي يف در��صته، حيث ��صتخدم �أد�تني لتطبيق 
�لد�ر�صة: �الختبار �لتح�صيلي، و��صتبانة مقيا�س �الجتاه نحو �لتعليم �الإلكرتوين، وقد 
تو�صلت �لدر��صة بعد تطبيقها �إىل �أنه ال توجد فروق ذ�ت داللة �إح�صائية بني درجات 
طالب �ملجموعات �لتجريبية و�ل�صابطة يف حت�صيلهم ملادة �لريا�صيات، بالرغم من 
وجود فروق بني متو�صطات �لدرجات ل�صالح �ملجموعات �لتجريبية، ويعزو �لباحث 
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هذه �لنتيجة �إىل ق�رص مدة �لتجربة. كما �أظهرت نتائج �لدر��صة �إىل وجود فروق ذ�ت 
داللة �إح�صائية بني متو�صطات درجات �ملجموعات �لتجريبية و�ل�صابطة يف �الجتاه 

نحو منط �لتعليم �الإلكرتوين، ول�صالح �ملجموعات �لتجريبية.

�لعمل على و�صع �ملناهج  �لتو�صيات من بينها:  �لدر��صة بعدد من  وقد خرجت 
�ملقرر  �لكتاب  مع  �لطالب  على  وتوزيعها   ،)CD( �ملدجمة  �الأقر��س  على  �ملحو�صبة 

كمرحلة متهيدية قبل تعميم نظام �لتعليم �الإلكرتوين.

��صتطالعية تتبعية على مد�ر خم�س دفعات لك�صوف كنرتول  وبناًء على در��صة 
�لفرقة �لثانية ق�صم �إعد�د معلم حا�صب يف مقرر �لربجمة لطالب كلية �لرتبية �لنوعية 
بجامعة �ملن�صورة، َح�ّصَب �لباحث حممد )2007( متو�صط �مل�صتوى �لتح�صيلي �لعام، 
وتبني �أن �مل�صتوى متدٍن وي�صعب قبوله، مما ��صتدعى �لباحث �إىل �إجر�ء در��صته �لتي 
باحلا�صوب،  �خل�صو�صي  �لتدري�س  ��صرت�تيجية  على  قائم  برنامج  ت�صميم  �إىل  هدفت 
وتطويره لتنمية مهار�ت حل �مل�صكالت �لربجمية يف مقرر �لربجمة، ودر��صة �أثر هذ� 
كلية  طالب  لدى  �لربجمية  �مل�صكالت  حل  مهار�ت  تنمية  على  �ملحو�صب  �لربنامج 
�لرتبية �لنوعية باملن�صورة، وقد ��صتخدم �لباحث �ملنهج �لتجريبي يف در��صته، فبعد 
�أن حدَّد »مهار�ت حل �مل�صكالت �لربجمية«، قام يف �صوئها ببناء �لربنامج �لتعليمي 
�أدو�ت  وت�صميمه و�إنتاجه، وتعديله طبقًا الآر�ء �ملحكمني له، كما قام �لباحث ببناء 
�صدق  من  تاأكد  وقد  �ملالحظة،  وبطاقات  �لتح�صيلي  �الختبار  �صملت  �لتي  �لبحث 
�لباحث جتربة  �أجرى  �لنهائية،  بالربنامج ب�صورته  وللخروج  �الأدو�ت وثباتها،  تلك 
��صتطالعية له، وبناًء على نتائجها عمل �لتعديالت �لالزمة للربنامج متهيد�ً الإجر�ء 
�ختريت  وطالبة  طالبًا   )50( من  تكونت  فقد  �لدر��صة  عينة  �أما  �الأ�صا�صية،  �لتجربة 
�أدو�ت  ُطبِّقت  �إىل جمموعتني: جتريبية و�صابطة، وقد  وبالت�صاوي  ع�صو�ئيًا، وق�صمت 
تكافوؤهما،  من  للتاأكد  و�ل�صابطة  �لتجريبية  �ملجموعتني  على  قبليًا  تطبيقًا  �لبحث 
�لت�صميم  وفق  وذلك  �لتجريبية  �ملجموعة  على  �لتجريبية  �ملعاجلة  ُطبِّقت  وبعدها 
�ملجموعة  �تبعت  فيما  �ملحو�صب،  �لتعليمي  �لربنامج  با�صتخد�م  �ملمثل  �لتجريبي 
�ل�صابطة �لطريقة �ملعتادة يف �لتدري�س. وبعد �نهاء تطبيق �ملعاجلة �لتجريبية، طبقت 
تو�صلت  وقد  و�ل�صابطة،  �لتجريبية  �ملجموعتني  على  بعديًا  تطبيقًا  �لبحث  �أدو�ت 
طالب  درجات  متو�صطي  بني  �إح�صائية  داللة  ذ�ت  فروق  وجود  �إىل  �لبحث  نتائج 
�لبعدي  �لبعدي و�لقيا�س  �لتح�صيلي  �لتجريبية و�ل�صابطة يف �الختبار  �ملجموعتني 
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لبطاقات �ملالحظة، ول�صالح �ملجموعة �لتجريبية، ويرجع �لباحث هذه �لنتيجة �إىل 
��صتخدمته �ملجموعة  �لذي  �لتدري�س �خل�صو�صي باحلا�صوب  �الأ�صا�صي لربنامج  �الأثر 
�لتجريبية، فقد بينت �لنتائج �أي�صًا �أن برنامج �لتدري�س �خل�صو�صي باحلا�صوب حقق 
�ملهاري  �جلانب  يف  وكذلك  �لبعدي،  �لتح�صيلي  �الختبار  يف   )%80( متكن  م�صتوى 
�أن �لتدري�س �خل�صو�صي  �إىل  يف بطاقات �ملالحظة، كما يرجع �لباحث هذه �لنتائج 
باحلا�صوب يوفر �الرتقاء �لتدريجي للتعلم، كما يوفر فر�س �ختيار �لن�صاط �أو �ملادة 
�أد�ء  بتكر�ر ممار�صة  �لتعلم، وي�صمح  �ملتعددة يف عملية  �لو�صائط  �لتعليمية، ويوظف 

�ملهارة للو�صول �إىل �لتمكن، كذلك يوفر �لتغذية �لر�جعة، ويحقق تعلمًا ن�صطًا فعااًل. 

توظيف  على  �لقائمة  �لتعليمية  �لرب�مج  تو�فر  بوجوب  �لدر��صة  �أو�صت  وقد 
��صرت�تيجية �لتدري�س �خل�صو�صي باحلا�صوب نظر�ً لتاأثريها �الإيجابي على �لتح�صيل.

و�صعت در��صة عبد الغني )2007( للبحث يف م�صكلة تدين م�صتوى �لطلبة �ملعلمني 
يف مهار�ت ��صتخد�م �أجهزة تكنولوجيا �لتعلم بكلية �لرتبية بجامعة �صنعاء، وعالج 
هذ� �لق�صور وتالفيه و�لعمل على رفع م�صتوى �الأد�ء �ملهاري لهوؤالء �لطلبة، وتنمية 
�جتاهاتهم نحو ��صتخد�م تلك �الأجهزة يف �لتعليم من خالل �نتاج برنامج حا�صوبي 
متعدد �لو�صائط لتدريب �لطلبة �ملعلمني مهار�ت ��صتخد�م �أجهزة تكنولوجيا �لتعليم. 
وقد ��صتخدم �لباحث �ملنهج �لو�صفي يف حتديد مهار�ت ��صتخد�م �أجهزة تكنولوجيا 
�لربنامج  ��صتخد�م  فعالية  ملعرفة  �لتجريبي  �صبه  �ملنهج  ��صتخدم  كما  �لتعليم، 
�حلا�صوبي على �لتغري�ت �لتابعة، و�ملقارنة بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�صابطة، 
�لرتبية  بكلية  �لر�بع  �مل�صتوى  طلبة  من  طالبًا   )40( من  �لدر��صة  عينة  تكونت  فقد 
جامعة �صنعاء، وقد �ختريو� ع�صو�ئيًا من �الأق�صام �لعلمية و�الأدبية، ثم وزِّعو� بطريقة 
�حلا�صوبي  �لربنامج  با�صتخد�م  در�صت  جتريبية  جمموعة  �إىل  وبالت�صاوي  ع�صو�ئية 
�إعد�د  وبعد  �ملعتادة.  �لتقليدية  بالطريقة  در�صت  �صابطة  و�أخرى  �لو�صائط،  متعدد 
�أدو�ت �لبحث وحتكيمها و�ملتمثلة باالختبار�ت �لقبلية و�لبعدية وبطاقات �ملالحظة 
�لتجريبية للربنامج  �لدر��صة و��صتخد�م �ملجموعة  �إجر�ء�ت  لالأد�ء �ملهاري، وتطبيق 
�حلا�صوبي، وكذلك تطبيق �أدو�ت �لبحث قبليًا وبعديًا، تو�صلت �لدر��صة �إىل �أن درجات 
متعدد  �حلا�صوبي  �لربنامج  ��صتخدمو�  �لذين  �لتجريبية  �ملجموعة  طلبة  حت�صيل 
�لو�صائط �أف�صل بداللة �إح�صائية من طالب �ملجموعة �ل�صابطة �لتي در�صت بالطريقة 
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�لتقليدية �ملعتادة، كما �أ�صارت نتائج �لدر��صة �إىل �أن �جتاهات �لطلبة يف �ملجموعة 
�إح�صائية من طلبة �ملجموعة  �أعلى بداللة  �لتعليم كانت  �لتجريبية نحو تكنولوجيا 

�ل�صابطة. 

وقد �أو�صت �لدر��صة باالهتمام ب�رصورة ت�صميم و�إنتاج بر�مج حا�صوب تعليمية 
�لرب�مج  تلك  تكون  �أن  و�لرتبوية،على  و�لفنية  �لعلمية  و�الأ�ص�س  �ملو��صفات  وفق 
�لو�صائط، وقائمة على ��صتخد�م متكامل الأمناط بر�مج �حلا�صوب  �حلا�صوبية متعددة 
�لتعليمية )�لتدري�س �خل�صو�س، و�ملر�ن و�لتدريب، و�ملحاكاة، و�الألعاب �لتعليمية ...(. 

وهدفت در��صة لبيب )2007( �إىل �قرت�ح ��صرت�تيجية �إلكرتونية للتعلم �لت�صاركي 
يف مقرر )م�صكالت ت�صغيل �حلا�صب(، ودر��صة فعاليتها يف �لتح�صيل �ملعريف و�الأد�ء 
�ملهاري لد�ر�صي �لدبلوم �لعامة يف �لرتبية �صعبة حا�صوب تعليمي مبعهد �لدر��صات 
على  �الإلكرتونية  �ال�صرت�تيجية  هذه  �أثر  در��صة  كذلك  �لقاهرة،  جامعة  يف  �لرتبوية 
�ملنهج  �لدر��صة  �لباحثة يف هذه  ��صتخدمت  وقد  �لد�ر�صني نحوها.  �جتاهات هوؤالء 
ال�صتخر�ج  �ملحتوى  وحتليل  �لدر��صة،  جمتمع  يف  �لقائم  �لو�صع  لتحليل  �لو�صفي 
�إلكرتوين  تعليمي  موقع  و�إن�صاء  �ملقررة،  �لدر��صية  باملادة  �لتعليم  مو�صوعات 
لتطبيق  �لتجريبي  �ملنهج  ��صتخدمت  كما  �لدر��صية،  �ملادة  لتلك  وتطويره  ت�صاركي 
�ملجموعة  جمموعتني:  �إىل  ُق�صمو�  د�ر�صًا   )77( قو�مها  عينة  �أخذت  حيث  �لدر��صة؛ 
و�ملجموعة  و�لتعلم،  �لتدري�س  يف  �لتقليدية  �لطريقة  با�صتخد�م  وتخت�س  �ل�صابطة 
وبعد  �لت�صاركي،  للتعلم  �الإلكرتونية  �ال�صرت�تيجة  با�صتخد�م  تخت�س  �لتجريبية 
�لبحث  نتائج  تو�صلت  �لدر��صة  �إجر�ء�ت  وتطبيق  وحتكيمها  �لبحث  �أدو�ت  �إعد�د 
�لتح�صيلي  �لبعدي لالختبار  �لتطبيق  �إح�صائية يف  ذ�ت داللة  فروق  توجد  �أنه  �إىل 
يف  �ملقرتحة  �الإلكرتونية  �ال�صرت�تيجية  نحو  و�الجتاه  �ملهاري  و�الأد�ء  �ملعريف 
تعليمي  حا�صوب  �صعبة  �لعامة  بالدبلوم  للد�ر�صني  �حلا�صب  ت�صغيل  م�صكالت  مادة 
مقارنة باالختبار �لقبلي، ل�صالح �لتطبيق �لبعدي للمجموعة �لتجريبية. كما توجد 
للمجموعة  �لتح�صيلي  لالختبار  �لبعدي  �لتطبيق  يف  �إح�صائية  داللة  ذ�ت  فروق 
�لبعدي  �لتطبيق  ول�صالح  �ل�صابطة  للمجموعة  �لبعدي  بالتطبيق  �لتجريبية مقارنة 
للمجموعة �لتجريبية. كذلك بينت نتائج �لدر��صة وجود عالقة �رتباطية موجبة ذ�ت 
داللة �إح�صائية بني نتائج �الختبار �لتح�صيلي للمجموعة �لتجريبية و�الجتاه نحو 

��صتخدمت.  �لتي  �الإلكرتونية  �ال�صرت�تيجية 
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لرب�مج  �جليد  �لت�صميم  منها:  �لتو�صيات  من  مبجموعة  �لدر��صة  خرجت  وقد 
وتو�صيح  �لتعلم،  يف  �الأف�صل  لال�صتخد�م  �الإلكرتوين  �لتعلم  يف  �ملتعددة  �لو�صائط 
�لرتبوية  �ملوؤ�ص�صات  تلك  وحث  �لتعليمية،  للموؤ�ص�صات  �الإلكرتوين  �لتعلم  �أهمية 
لنظام  �ملختلفة  �لدر��صية  �ملو�د  مظلتها  حتت  لت�صم  �الإلكرتوين  �لتعلم  تطبيق  على 

�إلكرتوين تعلمي متكامل.

وهدفت در��صة كمال الدين )2007( �إىل ت�صميم برنامج على �لويب لتنمية مهار�ت 
تكنولوجيا �ملعلومات �لتعليمية لدى طالب تكنولوجيا �لتعليم بكلية �لرتبية �لنوعية 
�الإلكرتوين على تنمية �ملهار�ت  �لربنامج  �لفيوم، ودر��صة مدى فعالية هذ�  بجامعة 
و�لتح�صيل، و��صتخدمت �لباحثة �ملنهج �لتجريبي يف ت�صميم �ختبار حت�صيلي )قبلي/
بعدي( لقيا�س �جلانب �ملعريف للمهار�ت، كما �صممت بطاقة مالحظة لقيا�س �جلانب 
من  عدد  على  بعر�صها  �لقيا�س  �أد�تي  �صدق  من  �لباحثة  حتققت  وقد  فيها،  �الأد�ئي 
�لباحثة من ثبات �الختبار بتجربتة على عينة ��صتطالعية  �ملحكمني، كذلك حتققت 
مت �لباحثة  وح�صاب معادلة قيا�س معامل �الت�صاق �لد�خلي )كرونباخ �ألفا(، كما �صمَّ
�لربنامج �لتعليمي وحملَّته على �ل�صبكة ب�صورته �لنهائية، وقد �ختريت عينة �لبحث 
�لرتبية  بكلية  �لتعليم  تكنولوجيا  ق�صم  �لر�بعة  �لفرقة  طالب  من  ع�صو�ئية  بطريقة 
�لنوعية بجامعة �لفيوم، وُق�صمت �لعينة �إىل جمموعتني: �الأوىل وهي جمموعة �صابطة 
تكونت من )25( طالبًا، ُنفذت مهار�ت تكنولوجيا �ملعلومات معها من خالل معامل 
و�لثانية  يوميًا،  �صاعتني  وبو�قع  �أ�صبوعني  ملدة  �ملعتادة  بالطريقة  �ملتو�فرة  �لكلية 
هي �ملجموعة �لتجريبية وتكونت من )25( طالبًا ��صتخدمو� �لربنامج �ملعد و�ملحمل 
بع�س  ل�رصح  �لتطبيق  بد�ية  يف  معهم  باالجتماع  �لباحثة  قامت  بحيث  �لويب  على 
عليهم، وطلبت منهم  �مل�صتخدم  و��صم  �ملرور  كلمة  وتوزيع  و�الإر�صاد�ت،  �لتوجيهات 
قيا�س  �أدو�ت  �لباحثة  طبَّقت  وقد  ذ�تي،  ب�صكل  �أ�صبوعني  ملدة  �لربنامج  على  �لتدرب 
�لدر��صة قبليًا من �أجل �لتحقق من تكافوؤ جمموعتي �لدر��صة، وبعديًا من �أجل حتديد 
فعالية �لربنامج على �ملجموعة �لتجريبية، وبعد �نتهاء �لتجربة ومعاجلة خمرجاتها 
�إح�صائيًا، تو�صلت �لدر��صة �إىل وجود فروق د�لة �إح�صائيًا بني متو�صطات �ملجموعة 
ونتائج  �لتح�صيلي  لالختبار  �لبعدي  �لتطبيق  يف  �ل�صابطة  و�ملجموعة  �لتجريبية 
�أكدت  �لتجريبية، وعلى ذلك  للمهار�ت ول�صالح طالب �ملجموعة  بطاقات �ملالحظة 
م�صتوى  حت�صني  على  قوية  وب�صورة  �لويب  على  �ملعد  �لربنامج  �أثر  �لدر��صة  نتائج 
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حت�صيل �لطالب وتنمية مهار�ت تكنولوجيا �ملعلومات ومهار�ت �لتعلم �لذ�تي لديهم، 
وتعزو �لباحثة هذ� �الأثر �إىل جمموعة من �لعو�مل، �أهمها: �إمكانية مر�عاة �لربنامج 
للفروق �لفردية بني �ملتعلمني، ومن خالل حتقيق �أ�صلوب �لتعلم �لفردي، وتوفري فر�س 
وجذب  و�لت�صويق  �لد�فعية  يف  زيادة  من  �لربنامج  حققه  ما  كذلك  للتدريب،  كافية 
�نتباه �ملتعلم، وتوفري بيئات وخرب�ت تعليمية، وعرو�س �صمعية وب�رصية من �ل�صعب 

تو�فرها يف �لكتاب �جلامعي.

وبحثت در��صة جرب )2007( يف �أثر ��صتخد�م �حلا�صوب على حت�صيل طلبة �ل�صف 
�جتاهات  ومعرفة  �لتقليدية،  بالطريقة  مقارنة  �لريا�صيات،  يف  �الأ�صا�صي  �ل�صابع 
)94( طالبًا  �لدر��صة  عينة  بلغ حجم  وقد  تعليمية.  كو�صيلة  ��صتخد�مه  نحو  معلميهم 
حار�س  كفل  وبنات  ذكور  مدر�صتي  يف  �الأ�صا�صي  �ل�صابع  �ل�صف  طلبة  من  وطالبة 
�لثانويتني �لتابعتني ملديرية �لرتبية و�لتعليم يف حمافظة �صلفيت يف فل�صطني للعام 
�لدر��صي )2007/2006(، وقد �ختري� ق�صديًا لتطبيق �لدر��صة �لتجريبية، وبلغ عدد 
�لريا�صيات لل�صف �ملذكور يف �ملحافظة  �ملعلمني )37( معلمًا ومعلمة من معلمي 
�إىل  �لطلبة  ُق�صم  وقد  تعليمية،  كو�صيلة  �حلا�صوب  ��صتخد�م  نحو  �جتاهاتهم  لدر��صة 
طالبًا   )47( �أفر�دها  عدد  وبلغ  �حلا�صوب  با�صتخد�م  در�صت  جتريبية  جمموعتني: 
طالبة،   )23( وعددهن  و�إناث  طالبًا،   )24( وعددهم  ذكور  ل�صعبتي  مق�صمة  وطالبة 
و�أخرى �صابطة در�صت بالطريقة �لتقليدية موزعة يف �صعبتي ذكور و�إناث وعدد �أفر�د 

كل منهما م�صابه ملثيله يف �ملجموعة �لتجريبية.

وقد تو�صلت �لدر��صة �إىل �أنه توجد فروق د�لة �إح�صائيًا بني متو�صطات حت�صيل 
طلبة �ل�صف �ل�صابع �الأ�صا�صي يف �لريا�صيات تعزى لطريقة �لتدري�س ول�صالح طريقة 
�لتدري�س باحلا�صوب، ومل تك�صف �لدر��صة عن وجود فروق د�لة �إح�صائيًا تعزى للجن�س. 
�الأ�صا�صي  �ل�صابع  لل�صف  �لريا�صيات  معلمي  �جتاهات  �أن  �إىل  �لدر��صة  تو�صلت  كما 

�إيجابية نحو ��صتخد�م �حلا�صوب كو�صيلة تعليمية يف تدري�س �لريا�صيات.

وجاءت در��صة الع�شريي )2007( لتقدم �أ�صلوبًا جديد�ً يف تدري�س وحدة )�لبيئات 
�ملناخية( من منهج �الجتماعيات للمرحلة �البتد�ئية مبملكة �لبحرين من خالل برنامج 
للتالميذ  بالبيئة  �ملت�صمنة  �ملناخية  �لظو�هر  تقريب  على  يعتمد  مقرتح  حا�صوبي 
با�صتخد�م عنا�رص �لو�صائط �ملتعددة من مقاطع �لفيديو و�ل�صوت و�ل�صور �ملمزوجة 
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بالتاأثري�ت �حلركية و�ل�صوتية، ملا وجده �لباحث –من خالل در��صة ��صتطالعية- من 
�ل�صاد�س �البتد�ئي، وباخل�صو�س  �صعوبات تدري�س منهج �ملو�د �الجتماعية لل�صف 
وحدة )�لبيئات �ملناخية(، و�أن تلك �ل�صعوبات يف �لتدري�س تزد�د حني يكون �مل�صمون 
ت�صميم  �إىل  �لدر��صة  هذه  هدفت  ذلك  وعلى  وبيئته،  و�قعه  عن  بعيد�ً  للتلميذ  �ملقدم 
�الجتماعية  �ملو�د  منهج  من  �ملناخية(  )�لبيئات  وحدة  لتدري�س  حا�صوبي  برنامج 
على  فعاليته  مدى  وحتديد  �ملتعددة،  �لو�صائط  با�صتخد�م  �البتد�ئي  �ل�صاد�س  لل�صف 
�لدر��صة  �إجر�ء�ت  �أدو�ت  �لباحث  �أعد  �أن  فبعد  و�لوجد�نية،  �ملعرفية  �الأهد�ف  حتقيق 
�الجتاهات،  ومقيا�س  �لتح�صيل  و�ختبار  �حلا�صوبي  بالربنامج  �ملتمثلة  و�لقيا�س 
و�لتحقق من �صدق تلك �الأدو�ت وثباتها، وجتربتها جتربة ��صتطالعية، �ختار بالتعاون 
مع �إد�رة مدر�صة �ل�صناب�س �البتد�ئية للبنني �لعينة بالطريقة �لع�صو�ئية، �لتي تكونت 
من ثالث �صفوف ومبجموع )94( طالبًا، بحيث كان �أحد تلك �ل�صفوف ميثل �ملجموعة 
�صت با�صتخد�م �لربنامج �حلا�صوبي متعدد �لو�صائط، وعددهم )32(  �لتجريبية �لتي ُدرِّ
بالطريقة  �صت  ُدرِّ حيث  �ل�صابطة،  �ملجموعة  فيمثالن  �الآخر�ن  �ل�صفان  و�أما  طالبًا، 
�العتيادية، وعددهم )62( طالبًا، وقبل �إجر�ء جتربة �لبحث �الأ�صا�صية، ُطبِّق �الختبار 
تكافوؤهم؛  �لذي ك�صف عن  و�لتجريبية  �ل�صابطة  �لقبلي على �ملجموعات  �لتح�صيلي 
وعدم وجود فروق يف �ملعرفة �ملرتبطة بالوحدة �لدر��صية �مل�صتهدفة يف �لبحث، وبعد 
�إجر�ء جتربة �لبحث �الأ�صا�صية، �أعيد تطبيق �الختبار �لتح�صيلي ومقيا�س �الجتاهات 
�إىل  �أ�صارت  حيث  وُحلِّلت،  �لنتائج  وُر�صدت  و�ل�صابطة،  �لتجريبية  �ملجموعات  على 
تفوق تالميذ �ملجموعة �لتجريبية �لتي در�صت �لوحدة �مل�صتهدفة يف �لبحث با�صتخد�م 
بالطريقة  نف�صها  �لوحدة  در�صت  �لتي  �ل�صابطة  �ملجموعة  على  �حلا�صوبي  �لربنامج 

�العتيادية �صو�ًء يف حتقيق �الأهد�ف �ملعرفية، �أم يف �تقان �الأهد�ف �لوجد�نية.

وقد خرجت �لدر��صة جمموعة من �لتو�صيات، كان منها: دعوة �جلهات �مل�صوؤولة 
و�أ�صحاب �لقر�ر للتوجه لتفعيل �لو�صائل �الإلكرتونية �لقائمة على �لو�صائط �ملتعددة 
�لتي  �الإلكرتوين،  �لتعلم  برب�مج  ملناهجها  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  وتدعيم  �لتفاعلية، 

ت�صهم يف رفع حت�صيل �لطالب، وزيادة دو�فعهم نحو �لتعلم.

�الإلكرتوين  �لتعلم  فعالية  قيا�س  �إىل  �لتعرف   )2008( حجازي  در��صة  وهدفت 
�لر�بع  �ل�صف  تالميذ  لدى  �ملعلوماتية  و�ملهار�ت  �لتح�صيل  من  كل  على  �ملمزوج 
دت وحدة در��صية مقرتحة يف مادة �لعلوم )�الإن�صان  �البتد�ئي مبدينة �ملن�صورة، حيث �أُعِّ
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و�لكون( مبا يتما�صى مع توظيف �لتعلم �الإلكرتوين �ملمزوج يف �صورة كتاب مدر�صي 
ز على قر�س مدمج )CD( لتدر�س منه �ملجموعة �لتجريبية، بينما در�صت  �إلكرتوين ُجهِّ
�ملجموعة �ل�صابطة �لوحدة نف�صها بالطريقة �لتقليدية. وبعد تطبيق �لدر��صة تو�صلت 
�لتالميذ يف  درجات  متو�صطات  �إح�صائية بني  داللة  ذ�ت  فروق  �إىل وجود  نتائجها 
�لتطبيق �لبعدي لالختبار �لتح�صيلي ككل، ول�صالح �ملجموعة �لتجريبية �لتي در�صت 

�لوحدة �لدر��صية با�صتخد�م �لتعلم �الإلكرتوين �ملمزوج.

وحماولة  �لعام،  �لتعليم  يف  �الإلكرتوين  بالتعلم  باالهتمام  �لدر��صة  �أو�صت  وقد 
�إيجاد �ل�صبل �ملثلى �لتي ت�صاعد على مزجه بفاعلية مع ��صرت�تيجيات �لتدري�س.

وهدفت در��صة خليل )2008( �إىل �لتعرف �إىل فاعلية مقرر �إلكرتوين يف تكنولوجيا 
�لتعليم يف �صوء معايري جودة �لتعلم �الإلكرتوين علي تنمية �جلو�نب �ملعرفية و�الأد�ئية 
لدى طالب �لدبلوم �ملهني �صعبة تكنولوجيا �لتعليم بكلية �لرتبية جامعة �ملن�صورة، 
�لدر��صة من  �لباحث �ملنهجني �لو�صفي و�لتجريبي، وقد تكونت عينة  ��صتخدم  حيث 
)40( طالبًا، �ختريو� وق�صمو� ع�صو�ئيا �يل جمموعتني متكافئتني ؛جمموعة جتريبية 
قامت بدر��صة �ملقرر �الإلكرتوين �لذي �صممه �لباحث يف �صوء معايري ت�صميم �ملقرر�ت 
وقد  تقليدية.  ب�صورة  �ملقرر  بدر��صة  قامت  �صابطة  وجمموعة  و�أ�ص�صها،  �الإلكرتونية 
داللة            م�صتوي  عند  �إح�صائية  داللة  ذ�ت  فروق  توجد  �أنه  �يل  �لبحث  نتائج  تو�صلت 
�لتطبيق  �لتجريبية يف  �ملجموعة  بني متو�صطي رتب درجات طالب   )α = 0.01(

�أنه  �إىل  تو�صلت  كما  �لبعدي،  �لتطبيق  ل�صالح  �لتح�صيلي  لالختبار  و�لبعدي  �لقبلي 
توجد فروق ذ�ت داللة �إح�صائية عند م�صتوي داللة )α = 0.01( بني متو�صط رتب 
يف  �ل�صابطة  �ملجموعة  درجات  رتب  ومتو�صط  �لتجريبية  �ملجموعة  طالب  درجات 
�لتطبيق �لبعدي لالختبار �لتح�صيلي ل�صالح �ملجموعة �لتجريبية �لتي قامت بدر��صة 

�ملقرر ب�صورته �الإلكرتونية. 

جودة  معايري  مر�عاة  منها  �لتو�صيات  من  مبجموعة  �لدر��صة  خرجت  وقد 
�الإلكرتونية.و�الإفادة  �ملقرر�ت  لت�صميم  �لبحث  �إليها  تو�صل  �لتي  �الإلكرتوين  �لتعليم 
�لتعليم  معايري جودة  ون�رصها يف �صوء  �الإلكرتونية  �ملقرر�ت  من  مزيد  ت�صميم  يف 
مرحلة  يف  �الإلكرتوين  �لتعلم  وبيئات  �الإلكرتونية  �ملقرر�ت  دور  وتفعيل  �الإلكرتوين، 

�لتعليم �جلامعي.
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�لتعلم  بيئة  ��صتخد�م  و�قع  يف  �لبحث  �إىل   )2008( �شتات  در��صة  هدفت  كما 
��صتخد�م  فعالية  ودر��صة  لتفعيله  منوذج  وبناء  �الأردنية،  �ملد�ر�س  يف  �الفرت��صية 
�الأ�صا�صي  �لعا�رص  �ل�صف  طالب  لدى  �لعليا  �لتفكري  مهار�ت  تنمية  يف  �لنموذج  هذ� 
�لثانوية  �الإناث  مد�ر�س  �إحدى  على  �لدر��صة  �قت�رصت  حيث  �الأردنية،  �ملد�ر�س  يف 
�لالزمة  �لتحتية  بالبنية  مزودة  الأنها  �لق�صدية،  بالطريقة  �ختريت  وقد  عمان،  يف 
للتطبيق، وقد �ختريت �ملجموعتان: �لتجريبية و�ل�صابطة من طالبات �ل�صف �لعا�رص 
�الأ�صا�صي بالطريقة �لع�صو�ئية، فكانت �ملجموعة �لتجريبية ت�صم )46( طالبة در�ْصن 
على  �ملبني  �لنموذج  با�صتخد�م  �أي  �ملدمج)Blended Learning(؛  �لتعلم  بطريقة 
مهار�ت �لتعلم �الإلكرتوين �إ�صافة �إىل �لطريقة �لتقليدية، �أما �ملجموعة �ل�صابطة �لتي 
�لنموذج  و�قت�رص  �ل�صفي،  للتعلم  �لتقليدية  بالطريقة  در�ْصن  فقد  )46( طالبة  �صمت 
على وحدة در��صية من كل من مبحث �لعلوم �حلياتية، وعلوم �الأر�س و�لبيئة، و�للغة 
وجود  �إىل  �لدر��صة  تو�صلت  وتطبيقها  �لدر��صة  �إجر�ء  وبعد  و�لريا�صيات.  �لعربية، 
ق�صور يف ��صتخد�م بيئة �لتعلم �الفرت��صي يف �ملد�ر�س �الأردنية، وبينت �لدر��صة �أن 
�لبيئة  هذه  عمل  ببطء  تتمثل  كانت  �لبيئة  هذه  ��صتخد�م  تعوق  �لتي  �مل�صكالت  �أكرث 
لها، كما  �لعالية  للتكلفة  �إ�صافة  �ال�صتخد�م،  �أثناء  �ل�صبكة �ملفاجئ يف  وتوقف عمل 
�لتحليل  �الإلكرتوين يف تطوير مهار�ت  �لنموذج  لهذ�  �الإيجابي  �الأثر  �لدر��صة  �أظهرت 
�أ�صارت �لدر��صة -ومن وجهة نظر �لباحثة- يف تو�صياتها  و�لتقومي و�لرتكيب، كما 
�إىل �أنه لي�س من �ل�رصورة حو�صبة �لكتب �ملدر�صية كافة مبحتوياتها كافة من �الألف 
�إىل �لياء، و�إمنا �لرتكيز على �ملفاهيم �لتي حتتاج �إىل تو�صيح �أو حماكاة تعجز عنها 
ورقة �لكتاب �أو �لو�صائل �لتقليدية، كما تعتقد �لباحثة باأن �الأمر يختلف يف �لتعليم 
يف  و�لتو�صع  و�ال�صتز�دة  �ال�صتفا�صة  �إىل  �جلامعية  �ملناهج  حتتاج  حيث  �جلامعي؛ 

حو�صبة مو�دها �لتعليمية �ملقدمة لطالبها.
تعقيب على الدراسات السابقة يف التعلم اإللكرتوني وأثره على التحصيل الدراسي:

و��صتخد�مات  �الإلكرتوين  بالتعلم  �ملتعلقة  و�الأبحاث  �لدر��صات  �أن  يالحظ  أواًل: 
�لعاملي  �ل�صعيد  على  و�ملتنوعة  �لكثرية  و�صبكاته  �لتعليمية  بربجمياته  �حلا�صوب 
�لدول  لدى  و�لقناعة  �ملتز�يد  �الهتمام  مدى  يوؤكد  وهذ�  و�لفل�صطيني،  و�لعربي 
هذه  توظيف  على  �ملرتتبة  بالفو�ئد  و�لرتبويني  و�لباحثني  �لتعليمية  و�ملوؤ�ص�صات 

�لتكنولوجيا �حلديثة و�ملتجددة يف �لعملية �لتعليمية �لتعلمية.
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ثانياً: �أثبتت نتائج تلك �الأبحاث و�لدر��صات على �أن ال�صتخد�م �لتعلم �الإلكرتوين 
با�صاليبه �ملختلفة �الأثر �الإيجابي على حت�صني �لتح�صيل �لدر��صي، باختالف �ملو��صيع 

�لدر��صية و�مل�صتويات �لتعليمية:

فبالن�صبة لتنوع �ملو��صيع �لتي بحثت فيها �أثر �لتعلم �الإلكرتوين على �لتح�صيل 
 )2003( و�لتالحمة  و�رصحان   )1999( جبيلي  من  كل  در��صة  جاءت  فقد  �لدر��صي، 
�لعال )2004( و�ليو�صف )2004( و�لد�يل )2004( ونوفل و�لعب�صي )2005(  وعبد 
و�لتمار و�صليمان )2005( و�لعبادلة )2006( وزين �لدين )2006( وجرب )2007( 
)Change, 2002( وحممد  يف مو�صوع �لريا�صيات. وجاءت در��صة كل من �صاجن 
�ل�رصهان  من  كل  در��صة  وجاءت  �لعلوم.  مو�صوع  يف   )2008( وحجازي   )2005(
ح�صن  من  كل  در��صة  وجاءت  �لفيزياء.  مو�صوع  يف   )2001( وهيدمو�س   )2000(
كيكونني  من  كل  ودر��صة  �جلغر�فيا.  مو�صوع  يف   )2007( و�لع�صريي   )2006(
ومونيتا )Kekkonen & Moneta, 2002( وريفري� )Rivera, 2002( و�صالمة 
يف   )2007( ولبيب   )2007( وحممد   )2005( و�أحمد   )2005( و�مل�رصي   )2003(
�لبحثية. ودر��صة  �لرويعي )2001( يف بع�س �ملهار�ت  مو��صيع �حلا�صوب. ودر��صة 
 )2001( غز�وي  ودر��صة  �لكيمياء.  مو�صوع  يف   )2001( و�صرب   )2001( بادي  كل 
و�جلندي   )2003( و�جليز�وي  طو�لبة  من  كل  ودر��صة  �لدينية.  �لرتبية  مو�صوع  يف 
)2003( يف مو�صوع �لرتبية �لفنية. ودر��صة خد��س و�حل�رصمي )2003( يف مو�صوع 
ودر��صة  �لتعليمية.  �لر�صوم  �إنتاج   )2004( �لرحمن  عبد  ودر��صة  �ملحا�صبة.  مبادىء 
عبد �لوهاب )2004( تنمية مهار�ت �الت�صال. ودر��صة �لعبي�س )2006( يف مو�صوع 
�لدين )2007( وخليل  �لغني )2007( وكمال  ودر��صة كل من عبد  �ملكاين.  �الدر�ك 
مو��صيع  )2008( عاجلت  �صتات  ودر��صة  �لتعليم.  تكنولوجيا  )2008( يف مو�صوع 
�الأر�س  �حلياتية، وعلوم  �لعلوم  در��صية من كل من مبحث  �صملت وحدة  عدة بحيث 
و�لبيئة، و�للغة �لعربية، و�لريا�صيات. وهذ� يوؤكد فعالية �لتعلم �الإلكرتوين، و�أثره على 

حت�صني �لتح�صيل �لدر��صي مبختلف �ملو��صيع �لتعليمية.

�أما بالن�صبة لتنوع �مل�صتويات �لتعليمية �لتي بحثت فيها �لدر��صات بخ�صو�س 
كيكونني  من  كل  در��صة  جاءت  فقد  �لدر��صي،  �لتح�صيل  على  �الإلكرتوين  �لتعلم  �أثر 
ومونيتا )Kekkonen & Moneta, 2002( و�صاجن )Change, 2002( وريفري� 
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و�حل�رصمي  وخد��س   )2003( و�صالمة   )2002( �حلميد  وعبد   )Rivera, 2002(

)2003( وعبد �لرحمن )2004( و�أحمد )2005( وحممد )2007( وعبد �لغني )2007( 
ولبيب )2007( وكمال �لدين )2007( وخليل )2008( على م�صتوى �لتعليم �لعايل. 
فيما جاءت در��صة كل من �رصهان )2000( هيدمو�س )2001( بادي )2001( �صرب 
)2001( �رصحان و�لتالحمة )2003( �لعبادلة )2006( �صتات )2008( على م�صتوى 
�ملرحلة �لتعليمية �لثانوية. وجاءت در��صة كل عبد �لعال )2004( �مل�رصي )2005( 
حممد )2005( �لتمار و�صليمان )2005( زين �لدين )2006( جرب )2007( على م�صتوى 
 )2001( غز�وي   )1999( جبيلي  كل  در��صة  وجاءت  �الإعد�دية.  �لتعليمية  �ملرحلة 
طو�لبة و�جليز�وي )2003( �جلندي )2003( �ليو�صف )2004( �لد�يل )2004( نوفل 
و�لعب�صي )2005( ح�صن )2006( �لع�صريي )2007( حجازي )2008( على م�صتوى 
�ملرحلة �لتعليمية �الإبتد�ئية. وجاءت در��صة عبد �لوهاب )2004( �لعبي�س )2006( 
على م�صتوى ريا�س �الأطفال. وهذ� يوؤكد فعالية �لتعلم �الإلكرتوين و�أثره على حت�صني 

�لتح�صيل �لدر��صي مبختلف م�صتويات �ملر�حل �لدر��صية.

ثالثاً: �لدر��صات �لتي خرجت نتائجها باأنه ال توجد فروق يف معدالت �لتح�صيل 
�لدر��صي بني �ملجموعات �لتجريبة �لتي ��صتخدمت �أمناط �لتعلم �الإلكرتوين و�ملجموعات 
�ل�صابطة �لتي تعلمت بالطرق �لتقليدية حمدودة، ومل تغري من قناعات �لباحثني فيها 
حول �لتاأثري �الإيجابي للتعلم �الإلكرتوين على حت�صني �لتح�صيل �لدر��صي للطالب، فقد 
برر باحثو تلك �لدر��صات نتائجها �أن هناك �أ�صبابًا تكمن ور�ء تلك �لنتائج، ففي در��صة 
نتائج  �أن  �لباحثان  �أ�صار   ،)Kekkonen & Moneta, 2002( ومونيتا  كيكونني 
�أدنى  �الإلكرتوين يف  �لتعلم  با�صتخد�م  �لدر��صي  �لتح�صيل  نتائج  �أن  �أثبتت  در��صتهما 
�الأحو�ل ال تقل عن نتائج �لتعليم �لتقليدي، كما بينت در��صتهما �أن قدر�ت �لطلبة يف 
�ملجموعة �لتجريبية كانت يف تز�يد، عك�س قدر�ت �لطلبة يف �ملجموعة �ل�صابطة، وقد 
ف�رص �لباحثان هذه �لنتيجة باأن تكيف �لطلبة وخربتهم با�صتخد�م تكنولوجيا جديدة 

يف عملية �لتعلم كان له دور مهم. 

داللة  ذ�ت  فروق  وجود  عدم  نتائجها  �أظهرت  �لتي   )2005( �أحمد  در��صة  ويف 
�أ�صار  �جلد�ول،  مفاهيم  تعلم  يف  و�ل�صابطة  �لتجريبية  �ملجموعتني  بني  �إح�صائية 
هذه  مثل  تكر�ر  ي�صتدعي  هذ�  �أن  ويرى  متوقعة،  غري  �لنتيجة  هذه  �أن  �إىل  �لباحث 
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�لتجربة يف در��صات قادمة، �أو �أن تف�صريها –من وجهة نظره- �أن مفاهيم �جلد�ول 
تطلب عمليات ح�صابية ومنطقية ب�صيطة ولي�صت يف �مل�صتوى �لعايل، في�صتطيع �لطالب 
فهمها دون �صعوبة، مما �أدى �إىل عدم وجود فروق بني �ملجموعة �لتجريبية و�ل�صابطة 

يف تعلم هذه �ملفاهيم.

ويف در��صة زين �لدين )2006( �لتي تو�صلت نتائجها �إىل �أنه ال توجد فروق ذ�ت 
�لتجريبية و�ل�صابطة يف حت�صيلهم  �إح�صائية بني درجات طالب �ملجموعات  داللة 
�ملجموعات  ل�صالح  �لدرجات  متو�صطات  بني  فروق  وجود  من  بالرغم  �لدر��صي 

�لتجريبية، فالباحث يعزو هذه �لنتيجة �إىل ق�رص مدة �لتجربة. 

رابعاً: �أكدت جميع �لدر��صات �ملتعلقة بالتعلم �الإلكرتوين قدرة �أمناطه على مر�عاة 
�لفروق �لفردية، وتلبية �حتياجات �لطلبة مبختلف م�صتوياتهم وقدر�تهم، وبنّي عدد 
�لتعلم �الإلكرتوين على تلبية رغبات �لطلبة �ملتفوقني وحاجاتهم،  �أمناط  منها قدرة 

وهذ� ما ركزت عليه �أي�صًا در��صة حممد )2005(. 

خامساً: تعددت �الأ�صباب و�ملربر�ت �لتي ر�أى �لباحثون �أنها ور�ء �الأثر �الإيجابي 
ال�صتخد�م �لتعلم �الإلكرتوين يف حت�صني م�صتوى �لتح�صيل �لدر��صي لدى �لطلبة يف تلك 

�لدر��صات، وتراوحت تلك الأ�شباب بني مزايا التعلم الإلكرتوين الآتية:

مر�عاة �لفروق �لفردية بني �ملتعلمني. - 

�إمكانية �إعادة �لتعلم وتكر�ره بح�صب قدر�ت �ملتعلم وحاجاته و�رصعتة �لذ�تية  - 
بالتعلم.

�ملرونة؛ من حيث �إتاحة �لتعلم ح�صب رغبة �ملتعلم ووقته ومكانه �ملنا�صب. - 

له  وتتيح  وفعااًل،  ن�صطًا  �ملتعلم  دور  جتعل  حيث  �لذ�تي؛  �لتعلم  مبد�أ  دعم  - 
�لفر�صة الإد�رة تعلمه ح�صب رغباته. 

�إف�صاح �ملجال بحرية �أمام �ملتعلمني يف �ختيار �لبد�ئل و�الأن�صطة �ملختلفة.  - 

توفري فر�س كافية للتدريب. - 



عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

113

د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

وحركة  و�صوت  ون�س  �صورة  من  �ملتعددة  �لو�صائط  عنا�رص  ��صتخد�م  - 
ور�صومات و�أ�صكال و�ألو�ن ومو�صيقى وتوظيفها �صاعد على جذب �هتمام �ملتعلمني، 
وز�د من �إثارة �نتباه �لطالب وت�صويقه، وقرب �ملادة �ملعرو�صة من �لو�صع �لطبيعي 

�أو �حلقيقي، مما ز�د من د�فعية �لطلبة للتعلم. 

�لنف�صية  و�لر�حة  �لذ�تية  و�مل�صاعدة  و�الإر�صاد�ت  و�لتدريبات  �الأمثلة  تعدد  - 
للمتعلم.

�إبعاد �لطلبة عن �مللل �لذي قد يح�صل عند در��صته با�صتخد�م طرق �لتدري�س  - 
�لتقليدية. 

��صتخد�م �لتعزيز و�لتغذية �لر�جعة.  - 

حماكاة �لو�قع وتوفري بيئات وخرب�ت تعليمية وعرو�س �صمعية وب�رصية من  - 

�ل�صعب توفرها يف بيئة �لتعلم �لتقليدي.

سادساً: تعددت تو�صيات �لدر��صات وتنوعت، ولكنها يف جمملها �صبت يف قنو�ت 
م�صرتكة، فكانت تلك التو�شيات تدور حول:

توظيف �الأمناط �ملختلفة للتعلم �الإلكرتوين يف خمتلف �ملو��صيع �لتعليمية،  - 

وخمتلف �مل�صتويات �لدر��صية بدء�ً من مرحلة �لطفولة �ملبكرة وحتى �ملر�حل �لعليا 
من �لتعليم، و�أن تعمل �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و�جلهات �مل�صوؤولة و�أ�صحاب �لقر�ر على 
وتدعيم  �لتفاعلية،  �ملتعددة  �لو�صائط  على  �لقائمة  �الإلكرتونية  �لتعلم  �أمناط  تفعيل 
مناهجها برب�مج �لتعلم �الإلكرتوين، �لتي ت�صهم يف حت�صني م�صتوى حت�صيل �لطالب، 

وزيادة دو�فعهم نحو �لتعلم.

�لطلبة  يجد  �لتي  �ملو��صيع  �الإلكرتوين يف  �لتعلم  �أمناط  ت�صميم  �لرتكيز يف  - 

�صعوبة يف فهمها عند تعلمهم �إياها بطرق تدري�س تقليدية.

�الإلكرتوين،  للتعلم  �ملقننة  �لقيا�صية  و�ملو��صفات  باملعايري  �الهتمام  - 

و�عتمادها كمرجعية يف ت�صميم �ملقرر�ت �الإلكرتونية. 



عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

114

تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

�لتنويع يف ��صرت�تيجيات �لتعلم �الإلكرتوين و�أمناط �لرب�مج �لتعليمية �ملحو�صبة  - 

)�لتدري�س �خل�صو�س، و�ملر�ن و�لتدريب، و�ملحاكاة، و�الألعاب �لتعليمية...(، و�ل�صعي 
وفو�ئده  مبز�ياه  �الإلكرتوين  �لتعلم  ت�صخري  خالل  من  �الإلكرتونية  �ملناهج  لتطوير 

لنظريات �لتعلم و�أ�صاليبه.

�إجر�ء مزيد من �لدر��صات �ملتعلقة بالتعلم �الإلكرتوين و��صتخد�م �حلا�صوب يف  - 

�لعملية �لتعليمية �لتعلمية يف مو�صوعات ومر�حل در��صية خمتلفة.



الفصل الرابع

احلقائب التعلمية اإللكرتونية 
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الفصل الرابع

احلقائب التعلمية اإللكرتونية 

�لرتبية و�لباحثون فيها نحو دعم  �لذي يبديه علماء  �لكبري  يف �صوء �الهتمام 
�لدر��صات  �أكدت  �لتعليمية،  �لتعلمية  �لعملية  يف  و��صرت�تيجياته  �لذ�تي  �لتعلم  مبد�أ 
�لتقليدية  �لتعليمية  �حلقائب  نظام  �أن  و�لريبة-  لل�صك  يدعو  ال  -وب�صكل  و�الأبحاث 
�لتعلم، وحتقيق  �لكبري على حت�صني عملية  �الأثر  �الإلكرتوين كان لهما  �لتعلم  و�أنظمة 
�لدر��صي لدى �ملتعلمني،  �لتح�صيل  �أف�صل، ورفع م�صتوى  �لتعليمية ب�صورة  �الأهد�ف 
وعليه فاإن �لدمج بني �حلقائب �لتعليمية �لتقليدية و�لتعلم �الإلكرتوين و�صهر بع�صها 
ببع�س من خالل تطوير نظام حلقيبة تعلمية �إلكرتونية، �صي�صب يف ميد�ن دعم مبد�أ 

�لتعلم �لذ�تي، و�صيزيد من �ملز�يا و�لفو�ئد �لتعليمية �ملرتتبة عليها. 

ماهية احلقيبة التعلمية اإللكرتونية:
برجميات  با�صتخد�م  �إلكرتونية  �إىل  �لتقليدية  �لتعليمية  �حلقيبة  تطوير  �إن 
�حلا�صوب، �صيعمل على حت�صني �أد�ء �حلقيبة �لتعليمية لدورها من حيث ��صتخد�م �ملتعلم 
حمتوياتها  بني  �لت�صعبية  باالرتباطات  �الإلكرتوين  و�النتقال  و�صهولة،  ب�رصعة  لها 
ب�صكل  نتائجها  وتقومي  �إلكرتونيا،  باأنو�عها  �الختبار�ت  و�إجناز  وبد�ئلها،  و�أن�صطتها 
�أ�صهل و�أ�رصع و�أو�صح و�أدق، و�إعطاء �لتغذية �لر�جعة �ملنا�صبة �لفورية منها و�الآجلة، 
و�لتفريع بناًء على �لتقومي �الإلكرتوين �مل�صمم لنتائج �الأد�ء و�الختبار�ت �إىل �لعمليات 
�لعالجية �ملنا�صبة للق�صور �ملوجود يف تلك �لنتائج، �إ�صافة �إىل �إمكانية تزويد �حلقيبة 
�لتعلمية �الإلكرتونية بكم و��صع ومفتوح من �الأن�صطة و�لبد�ئل و�الختبار�ت و�الأن�صطة 
من  ��صتخد�مًا  و�الأ�صهل  �الأ�رصع  �لت�صعبية  �الرتباطات  بطريقة  و�ملر�جع  �الإثر�ئية 
�لطريقة �ليدوية �ملتبعة باحلقيبة �لتعليمية �لتقليدية. كما �أن توظيف �حلا�صوب مع 
�حلقيبة �لتعليمية من خالل �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية يغني عن ��صتخد�م �لو�صائل 
�لتعليمية �الأخرى �لتي قد يحتاجها �ملتعلم لعر�س �ملو�د �لتعليمية متعددة �لو�صائط 
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�أو �ل�رص�ئح و�ل�صينما �لتعليمية  كالتلفاز وم�صجل �لكا�صيت وجهاز عر�س �ل�صفافيات 
�لتعليمية  �خلدمات  جميع  يقدم  �لذي  �الأ�صمل  �جلهاز  هو  �حلا�صوب  فجهاز  وغريها، 
�أن  كما  �الأخرى،  �لتعليمية  و�الأجهزة  �لو�صائل  تقدمها  �لتي  �لو�صائط  متعددة  للمو�د 
�حلقيبة  حجم  مع  يقارن  ال  مبحتوياتها  �لتقليدية  �لتعليمية  �حلقيبة  حجم  جانب 
وبحجم  حرب،  قلم  بوزن  مدمج  حا�صوبي  قر�س  يحتويها  �لتي  �الإلكرتونية  �لتعلمية 

�رصيحة عر�س �صغرية، وب�صعر كتيب ب�صيط.

�الإلكرتوين  و�لتعلم  �لتقليدية  �لتعليمية  �حلقائب  تعريف  در��صة  خالل  ومن 
�الإلكرتونية نظام تعلمي متكامل  �لتعلمية  �أن �حلقيبة  بينها جند  �لدمج  وخ�صائ�س 
�لتنظيم، ي�صمم من خالل برجميات �حلا�صوب، و�أ�صا�س تنظيمه هو �حتو�وؤه  وحمكم 
على جمموعة من �الأن�صطة و�لبد�ئل �لتعليمية �لتي تعر�س بطريقة �الرتباطات �لت�صعبية 
حتقيق �أهد�ف  يف  ت�صاعد  و�لتي  بينها،  فيما  و�لتنقل  �الختيار  لت�صهيل  �الإلكرتونية؛ 
حمددة معتمدة على مبادئ �لتعلم �لذ�تي �لذي ميكن �ملتعلم من �لتفاعل مع �ملادة 
بدليل  م�صرت�صد�ً  �لتعلم،  يف  معني  باتباع م�صار  و�حتياجاته  وظروفه  قدرته  ح�صب 
�إلكرتوين ملحق مع هذ� �لنظام �ملحو�صب، كما يحتوي هذ� �لنظام على مو�د تعليمية 
منظمة مرت�بطة ير�عى فيها توظيف �ملو�د متعددة �لو�صائط �لتي يتيحها �حلا�صوب 
�الختبار�ت  م�صتخدمًا  للمتعلم  متقن  تعلم  لتحقيق  �لنظام  هذ�  وي�صعى  بها،  وميتاز 
عمليات  على  وم�صتند�ً  و�أ�صكالها،  �أنو�عها  بجميع  �أهد�فه  عن  �ملنعك�صة  �الإلكرتونية 
ملعاجلات  �لذ�تي  �لتوجيه  باأ�صاليب  و�ملدعمة  �مل�صتمرين  �لر�جعة  و�لتغذية  �لتقومي 
�أ�صهل  �لق�صور بالتح�صيل، مما يجعل �لتعلم �لذ�تي يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية 

و�أ�رصع و�أدق و�أف�صل يف �الإجناز و�لتح�صيل.

غري  �الإلكرتوين  �لتعلم  منط  �أ�صكال  �إحدى  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  وتعد 
�ملتز�من، حيث ي�صتخدمها �ملتعلم دون حاجة للتز�من يف �ال�صتخد�م بوجود �ملعلم، 

وبخا�صة �أنها �أكرث �ال�صرت�تيجيات �لتعلمية متثياًل للتعلم �لذ�تي. 

�لدولية  �ملعلومات  �صبكة  على  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  ّمل  حُتَ �أن  وميكن 
)�الإنرتنت(؛ لتكون متو�فرة على مد�ر �لوقت ملن يرغب باال�صتفادة منها يف �أي مكان 
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ّمل  من �لعامل، بقيود حتددها �ملوؤ�ص�صة �لتعليمية �صاحبة �ل�صاأن �أو دون قيود، �أو �أن حُتَ
للموؤ�ص�صة  تابعة  )�نرت�نت(  د�خلية  حملية  �صبكة  على  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة 
�لتعليمية، ولكن يف  �لتعليمية؛ لتبقى متو�فرة جلميع �ملتعلمني د�خل تلك �ملوؤ�ص�صة 
�لوقت �لذي يرغب فيه بع�صهم بتحميل �لربجميات �لتعليمية على �ل�صــبكة �لدولية �أو 
�ل�صبكات �ملحلية للفو�ئد و�ملز�يا �لتي ذكرت �صــابقًا يرى بع�صهم �الآخر - وبغر�س 
�حلد من بع�س عيوب �ل�صبكة �لدولية و�ل�صبكات �ملحلية - �أنه من �الأف�صل �أن تخزن 
تلك �لربجميات �لتعليمية على �أقر��س مدجمة )CD(، ملا تتميز به �الأقر��س �ملدجمة 
باأنها متو�فرة ب�صكل د�ئم يف مكتبة �مل�صتخدم، وب�رص�ئها ت�صبح ملكًا له ميكنه �لرجوع 
�إليها يف �أي وقت �صاء، دون �حلاجة �إىل تكاليف �إ�صافية للو�صول �إليها، كما �أن ت�صغيل 
�لربجميات من �الأقر��س �ملدجمة �أ�رصع، حيث ال يعتمد على �رصعة �أو بطء �أو �نقطاع 

�الإنرتنت.

�لتعلمية  �حلقيبة  تقدمي  طريقتي  مز�يا  بني  �لدمج  �أجل  ومن  �ل�صياق  هذ�  ويف 
�الإلكرتونية، و�حلد من عيوبهما، ميكننا ��صتخد�م كلتا �لطريقتني؛ بحيث يتم حتميل 
�حلقيبة �لتعليمة �الإلكرتونية على �ل�صبكة �لدولية )�الإنرتنت(، لتاأخذ �ل�صبغة �لعاملية 
مدجمة  �أ�صطو�نات  على  تخزن  ذ�ته  �لوقت  ويف  و��صتخد�مها،  بن�رصها  �ملفتوحة  �أو 

لتبقى بني �أيدي �ملتعلمني ي�صتخدمونها بح�صب ظروفهم �خلا�صة.

عناصر احلقيبة التعلمية اإللكرتونية وسري العمل فيها:

تاأخذ �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية مبكوناتها وعنا�رصها �صكل �حلقيبة �لتعليمية 
�لتقليدية �إىل حد كبري، مع توظيف خ�صائ�س �حلا�صوب ومز�ياه يف تنظيمها وطريقة 

عر�صها و�لتنقل بني مكوناتها وخ�صائ�صها و�لتفاعل مع عنا�رصها:

فتبد�أ �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية بال�صا�صات �لتمهيدية؛ �لتي تعر�س من خاللها 
�إنتاجها  ومعلومات جهة  عنو�نها،  من:  و�ملكونة  �لتعليمية  للحقيبة  �ل�صاملة  �لنظرة 
ومتطلباتها  منها،  �مل�صتهدفة  و�لفئة  وم�صوغاتها،  �الأ�صا�صية،  وفكرتها  و�صنتها، 

�ل�صابقة، و�أهد�فها �الأد�ئية، ودليل ��صتخد�مها وتعليماتها �الإر�صادية.
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ويلي �ل�صا�صات �لتمهيدية �ختبار قبلي عام يقي�س ما لدى �ملتعلم من معلومات؛ 
بهدف حتديد ما �إذ� كان �ملتعلم بحاجة لدر��صة مو��صيع �حلقيبة �أم ال، و�إذ� ما كان 
بحاجة لذلك فمن �أين يبد�أ؟ و�أين نقاط �ل�صعف و�لق�صور لديه؟ فاإن �جتاز �ملتعلم هذ� 
�الختبار بدرجة �إتقانية، فاإن ذلك يعني �أن �ملتعلم لي�س بحاجة لدر��صة هذه �حلقيبة، 
فينتقل  �الإثر�ئية  وبخا�صة  جو�نبها  بع�س  من  باال�صتفادة  رغبة  لديه  كانت  �إذ�  �إال 
�إىل �ل�صا�صات �خلتامية، علمًا باأن �الختبار �لقبلي م�صمم بحيث يعطي تغذية ر�جعة 
فورية لكل �إجابة من �إجابات �ملتعلم توجهه وبناًء على نقاط �صعفه يف �إجاباته �إىل 
�لقبلي  �ل�صعف، كذلك يقدم �الختبار  �لتي من �صاأنها معاجلة ذلك  �الأق�صام و�الأجز�ء 
يف نهايته تقرير�ً عامًا عن م�صتوى �أد�ء �ملتعلم كتغذية ر�جعة عامة. �أما �إن مل يجتز 
�ملتعلم �الختبار �لقبلي باإتقان، ف�صوف ينتقل �إىل �خلطوة �لتالية، �لتي هي عبارة عن 
�صا�صات مقدمة للمو�صوع �لتعليمي )�لوحدة �لتعليمية( �لتي حتتويه �حلقيبة، ومنها 
ينتقل �إىل �صا�صة �أق�صام �لوحدة �لتعليمية، �لتي من خاللها ي�صتطيع �ملتعلم �ختيار ما 

يرغب ويحتاج منها.

وكل ق�صم من �أق�صام �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية هو عبارة عن حقيبة تعليمية 
د�خلية يو�صح مع بد�يته �أهد�فه �لتعليمية �ل�صلوكية �لتي �صي�صعى لتحقيقها �ملتعلم 
ما  ُيحدَّد  نتيجته  على  بناًء  للق�صم،  قبلي  �ختبار  الجتياز  �ملتعلم  يتقدم  ثم  باإتقان، 
�حلقيبة  �أق�صام  ق�صم من  ولكل  الأهد�فه،  �أم هو متقن  لتعلمه  �ملتعلم بحاجة  �إذ� كان 
�لتعلمية �الإلكرتونية جمموعة من �لبد�ئل و�الأن�صطة �ملتنوعة و�ملتدرجة و�ملت�صل�صلة 

بطريقة منطقية. 

وتعّد �لبد�ئل و�الأن�صطة �لتعليمية قلب �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية، وتتنوع لتلبي 
و�ملدعمة  �مل�رصوحة  و�لدرو�س  �ملقروءة،  �لن�صو�س  فمنها  وميوله،  �ملتعلم  رغبات 
بال�صور و�ل�صوتيات و�لتاأثري�ت �حلركية، و�ملحا�رص�ت �ملعرو�صة با�صتخد�م �لفيديو، 
�لتعليمية، ويف كل بديل تعليمي تعر�س  و�الألعاب  و�لتمرين،  للممار�صة  و�لتدريبات 
�ملادة �لتعليمية فيه على �صكل عدد من �جلل�صات �لتعليمية لتعالج كل جل�صة تعليمية 
هدفًا �أو عدد�ً حمدود�ً من �الأهد�ف، وتزود تلك �جلل�صة �لتعليمية بالتمارين و�لتدريبات 
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لتمكني �ملتعلم من هدفها �لتعليمي، كما تدعم مبفاتيح )�أزر�ر( للتحكم يف �صري �لتعلم، 
و�إعادة �جلل�صة، ويتخلل جمموعة �جلل�صات يف  و�الإرجاع  و�لتقدمي  �الإيقاف  كمفتاح 
�لق�صم �لو�حد �ختبار�ت تتبعية )بنائية تكوينية(، بحيث يكون دور �الختبار �لتتبعي 
بني �جلل�صة و�لتي تليها �لتاأكد من �إتقان �ملتعلم الأهد�ف �جلل�صة �لتعليمية، فاإذ� �جتاز 
�الختبار �لتتبعي باإتقان يتم �ل�صماح له باالنتقال �إىل �جلل�صة �لتي تليها، و�إال طلب 

منه �إعادة �جلل�صة �لتعليمية ومتارينها.

وبعد �أن يتمكن �ملتعلم من حتقيق �الأهد�ف �لتعليمية �ل�صلوكية للق�صم باإتقان، وقد 
تفاعل مع جل�صاته �لتعليمية جمتاز�ً �ختبار�ته �لتتبعية باإتقان، وذلك من خالل �أي 
بديل تعليمي �أو �أكرث من �لبد�ئل �لتعليمية لذلك �لق�صم، يتقدم �ملتعلم الجتياز �ختبار 
ه �إىل �لق�صم �لتايل، و�إن مل يتمكن �ملتعلم  تتبعي لذلك �لق�صم، فاإن �جتازه باإتقان يوجَّ
من ذلك يوجه الإعادة در��صة �لق�صم، مع توفري �لتغذية �لر�جعة �ملبا�رصة لكل �صوؤ�ل من 

�أ�صئلة �الختبار �لتي بدورها تربز للمتعلم �أماكن �ل�صعف و�لق�صور لديه.

وحتقيق  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  �أق�صام  جميع  من  �ملتعلم  �نتهاء  وبعد 
للحقيبة،  �لعام  �لبعدي  �الختبار  �جتياز  �إىل  توجيهه  يتم  باإتقان،  �لتعليمية  �أهد�ف 
�لذي يقي�س مدى ما مت حتقيقه من �أهد�ف تعليمية للحقيبة باأق�صامها �ملختلفة، فاإذ� 
�جتاز �ملتعلم ذلك �الختبار باإتقان، فيكون قد �أنهى بذلك ��صتخد�م �حلقيبة بنجاح، 
ه �إىل �ل�صا�صات �خلتامية للحقيبة، و�إال فاإن �الختبار �لبعدي �لعام �صيقدم للمتعلم  ويوجَّ
تغذية ر�جعة تو�صح له نقاط �صعفه �لتي ظهرت نتيجة �إجاباته عن �أ�صئلة �الختبار، 

وتوجيهه �إىل �الأق�صام �أو �الأجز�ء �لتي من �صاأنها معاجلة ذلك �ل�صعف.

و�أما �ل�صا�صات �خلتامية يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية فت�صتمل على خال�صة 
�لوحدة �لدر��صية مو�صوع �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية، كذلك م�رصد للم�صطلحات �أو 
�إ�صافة  �لدر��صية، وقائمة �ملر�جع،  �لوحدة  �لتي وردت يف تلك  �لقو�نني  �أو  �ملفاهيم 
�أو  �ال�صتز�دة  يرغب  ملن  �ملجال  تف�صح  بدورها  �لتي  �لتعمقية  �الإثر�ئية  �الأن�صطة  �إىل 
�لتو�صع و�لتعمق يف مو�صوع �لوحدة �لدر��صية مو�صوع �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية، 

�أو �ملو��صيع ذ�ت �لعالقة به.
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وال�شكل الآتي يو�شح م�شار التعلم يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية:

الشكل )3) : 

مخطط مسار التعلم في الحقيبة التعلمية اإللكترونية 
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خصائص احلقائب التعلمية اإللكرتونية ومزاياها:

بناًء على خ�صائ�س ومز�يا كل من �حلقائب �لتعليمية �لتقليدية و�لتعلم �الإلكرتوين 
من جهة، ومز�يا �لدمج بينهما يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية من جهة �أخرى، ميكننا 

حتديد مزايا احلقائب التعلمية الإلكرتونية وفوائدها مبا ياأتي:

متتاز �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية باملرونة يف �لوقت و�ملكان، بحيث تتيح  1 .
بناًء على ظروفه �خلا�صة، وعدم  لتعلمه  �ملنا�صبني  �لزمان و�ملكان  �ختيار  للمتعلم 
�الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  و�صع  ميكن  حيث  و�أماكنها،  �لدر��صة  ب�صاعات  �لتقيد 
على ��صطو�نات مدجمة )CD(، �أوعرب �صبكة �الإنرتنت، في�صتطيع �لطالب �حل�صول عليها 

و��صتخد�مها يف �أي مكان ويف �أي وقت.
�الأهم  �مل�صدر  بل  مهمًا،  تعلميًا  م�صدر�ً  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  تعّد  2 .
و�ل�رص�ئح  و�الأفالم  و�لكتب  �ملتو�فرة كال�صبورة  �الأخرى  �لتعليمية  �لتقنيات  بداًل من 
�لتقنيات  تلك  جلميع  توظيفها  ب�صبب  وغريها،  �ل�صمعية  و�الأ�رصطة  �لفيديو  و�أ�رصطة 
مبختلف  �لذ�تي  و�الكتفاء  �لتكامل  من  نوع  �إحد�ث  على  بقدرتها  متتاز  فهي  فيها، 
باالأن�صطة،  وفري  ومرجع  �لتعليمية،  و�مل�صادر  �ملتعددة  و�لو�صائط  �لو�صائل  عنا�رص 

ونظام متكامل للتعلم باحتو�ئها على جميع عنا�رص �لتعلم. 
حتقق �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية مبادئ �لتعليم �ملفتوح من حيث �إمكانية  3 .
�ال�صتفادة من مو�صوعها �لتعليمي ملن يرغب، وعليه فهي تدعم مبد�أ �لتعلم �مل�صتمر 

مدى �حلياة.
من  و�خلروج  �لعاملية  �ل�صبغة  �لتعليم  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  تعطي  4 .
عرب  �أو   )CD( �ملدجمة  �الأ�صطو�نات  خالل  من  وتوزيعها  فن�رصها  �ملحلي،  �الإطار 
�أي مكان، ويف خمتلف  �إىل  �لتي حتتويها  �لعلمية  �ملادة  يو�صل  �أن  �الإنرتنت، ميكن 

�لبالد �لعاملية، متجاوزة �حلدود �جلغر�فية، وحمققة ملبد�أ �لتعلم �ملفتوح عن بعد.
على  �ملتز�يد  �الإقبال  م�صكلة  حل  على  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  ت�صاعد  5 .
�إىل  �حلاجة  دون  منها  �ملتعلمني  من  عري�س  جمهور  ��صتفادة  ميكن  حيث  �لتعليم، 

قاعات حما�رص�ت، ومباٍن جامعية.
تغني �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية -باعتبارها نظامًا متكاماًل للتعلم يدعم  6 .
�لتعلم �لذ�تي- �إىل حد كبري عن �ل�رصح �لتقليدي للمعلم، وبذلك ت�صاعد يف حل م�صكلة 

�صعف �ملعلمني، �أو قلة �أعد�دهم وبخا�صة باملو�د �لعلمية �ملتخ�ص�صة.
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ت�صاعد �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية على حتقيق �لتعلم �ملتقن، و�لتمكن من  7 .
�ملادة �لتعليمية، من خالل ما تتيحه للد�ر�س باأن يعيد �لدر�س كله �أو جزء�ً منه مر�ت 
عدة مبا يتنا�صب و��صتيعابه للمادة، وبذلك ت�صاعد �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية �ملتعلم 

يف �لتحّكم ب�رصعة �لتقدم يف تعلمه مبا يتفق مع قدر�ته.
تعمل �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية على زيادة �لر�صيد �ملعريف لدى �ملتعلم  8 .
يف مو�صوعها، و�إثر�ئه مبعلوماتها �إذ� ما رغب باال�صتز�دة و�لتو�صع باملادة �لعلمية 
�إثر�ئية،  �أن�صطة  من  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  توفره  ما  خالل  من  بها،  و�لتعمق 

وهي بذلك تلبي حاجات �ملتفوقني ورغباتهم مبادتها �لتعلمية. 
ال جتعل �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية فقط �ملتعلم حمور �لعملية �لتعلمية، بل  9 .
جتعله مدير�ً لها، فت�صاعده على �العتماد على ذ�ته، و�لتوجيه �لذ�تي خلطو�ت تعلمه، 
وحتمل م�صوؤولية �إد�رة تعلمه و�لتقدم به با�صتقاللية، فتنمي لديه �لقدرة على �تخاذ 

�لقر�ر�ت يف �أثناء �ل�صري يف خطو�ت تعلمه، كتحقيق فعلي ملفهوم �لتعلم �لذ�تي.
�الإلكرتونية  �لتعلمية  للحقيبة  و�ملتكامل  و�ملرت�بط  �لو��صح  �لتنظيم  ي�صاعد  10 .
�ملخ�ص�س  �لوقت  �أن  مبعنى  و�صهولة؛  ب�رصعة  �ملعلومات  على  �حل�صول  يف  �ملتعلم 
قلياًل مقارنة  �الإلكرتونية يكون  �لتعلمية  با�صتخد�م �حلقيبة  للبحث عن مو�صوع ما 
بالطرق �لتقليدية، مما ميكن �ملتعلم من �أد�ء �لعمليات و�الأعمال و�لوظائف �ملختلفة 

ب�رصعة عالية.
ت�صاعد �حلقيبة �لتعليمة �الإلكرتونية على توفري تعلم مليء باحليوية و�لن�صاط  11 .
د�فعيته  وزيادة  وحتفيزه  وت�صويقه  �ملتعلم  �إثارة  من  يزيد  مما  �مل�صتمر،  و�لتفاعل 
للتعلم و�صد �نتباهه، وبالتايل فاإن هذ� �صيوؤدي �إىل زيادة فاعلية �ملتعلم، فيقبل على 

�لتعلم يف جو ميتاز بالتفاعل و�لرتكيز بفردية ون�صاط.
من  �لتعليمية  �ملو�د  ت�صخم  م�صكلة  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  تعالج  12 .
خالل قدرتها �لكبرية على تخزين �ملو�د و��صرتجاعها ب�صكل �أي�رص و�أدق من �مل�صادر 

و�ملر�جع �لورقية.
من  �ملتعددة  �لو�صائط  ��صتخد�م  على  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  تعتمد  13 .
�صوت و�صورة وحركة وفيديو، مما يوظف خمتلف �حلو��س لدى �ملتعلمني، وي�صاعد 
على حتقيق �الأهد�ف �لتعلمية ب�صكل �أعمق، كما ي�صاعد على بقاء �أثر �لتعلم لوقت �أطول، 

وحت�صني �إنتاجية �لطالب �الإبد�عية.
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متتاز. 14 �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية مبرونة تعديل حمتو�ها �لتعليمي، و�صهولة 
تطويره.

ميتاز  �لذي  �لتقومي  عمليات  تقدمي  على  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  تركز  15 .
باأ�صكاله �ملتنوعة و�صموليته و��صتمر�ريته.

تعالج عدد�ً من �مل�صكالت �الجتماعية و�لنف�صية لدى بع�س �ملتعلمني كاخلجل  16 .
مثاًل.

تكلفة عمليات  و��صح يف  �الإلكرتونية على تخفي�س  �لتعلمية  �حلقيبة  تعمل  17 .
�لتعلم و�لتعليم �صو�ء على �ملوؤ�ص�صة �لتعليمية، �أم على �ملتعلمني، فهي تقلل من كلفة 
�لتعلم بالن�صبة للمتعلم من خالل �ال�صتغناء عن �لكتب و�ملر�جع و�لو�صائط �لتي توفرها 
�حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية، �إ�صافة للتوفري يف تكلفة �لتنقل �إىل �ملوؤ�ص�صة �لتعليمية، 

وبخا�صة عند �لتعامل مع نظام �لتعلم �ملفتوح عن بعد.
�ملتعلم  حلاجة  و�ملنا�صب  �لكايف  �لوقت  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  تتيح  18 .

و�رصعته �لذ�تية الإجناز مهمات �لتعلم وحتقيق �الأهد�ف �لتعليمية.
ت�صاعد �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية �ملتعلم للو�صول به يف مادتها �لتعليمية  19 .

�إىل م�صتوى �الإتقان.
متتاز �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية بتقدمي �أ�صاليب �لتعزيز و�لتغذية �لر�جعة  20 .
�لفورية، وتوجيه �ملتعلم لعمليات عالج �صعف �لتح�صيل لديه �لذي ت�صخ�صه عمليات 
�لتقومي فيها، وبخا�صة �أن عملية �لتقومي يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية لها �لقدرة 
على �الإح�صا�س �الإلكرتوين و�ملالحظة؛ مبعنى �أنه ومن خالل ��صتجابات �ملتعلم حُتدَّد 

مناطق �ل�صعف لديه ويوجه �إىل �الأق�صام و�الأجز�ء �لتي بدورها تعالج ذلك �ل�صعف.
�الأمناط  �أ�صاليب تعليمية متنوعة، وتقدم  �الإلكرتونية  �لتعلمية  توفر �حلقيبة  21 .
و�ال�صرت�تيجيات و�لطر�ئق �ملختلفة للتعلم بطريقة منهجية مثالية، بد�ية من طريقة 
و�ملناق�صة،  و�حلو�ر،  و�ملحاكاة،  �مل�صكالت،  حل  وطريقة  �لتقليدية،  �ملحا�رصة 
و�الألعاب �لتعليمية، و�لتمثيليات �لرتبوية، و�الكت�صاف، و�لتمرين و�ملمار�صة، ... مما 
�الأكرث مالءمة مليوله ورغباته، وي�صاعدة يف حتقيق  �الأ�صاليب  للمتعلم �ختيار  يتيح 

�الأهد�ف وتعميق �لفهم لديه.
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للمو��صيع  �ملنطقي  و�لت�صل�صل  به،  و�لتدرج  �الأد�ء  مب�صتويات  �لتنوع  ُي�َصِهل  22 .
خطو�ت  �إىل  �لتعليمية  �ملادة  وتق�صيم  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  يف  �لتعليمية 

�صغرية و��صحة وهادفة على �ملتعلم �لتقدم يف تعلمه و�إتقان �ملادة �لتعليمية.
يجعل �لتحديد �لدقيق ل�صلوكيات �لتعلم �لهادف، و�صياغة �الأهد�ف �ل�صلوكلية  23 .
�خلا�صة ب�صورة و��صحة ودقيقة مع بد�ية �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية ويف خمتلف 
�ل�صعي  يف  وي�صاعده  للمتعلم،  و�صوحًا  �أكرث  و�إجر�ء�ته  �لتعلم  خطو�ت  �أق�صامها، 

لتحقيقها.
�الرتباطات  على  �عتمادها  خالل  من  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  متتاز  24 .
�أن�صطتها  و�لتنقل بني  ب�صهولة وحرية �حلركة بني مو��صيعها،  �الإلكرتونية  �لت�صعبية 

و�صا�صاتها مبرونة عالية.
بالرغم من تر�بط حمتويات �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية �لو�حدة وتكاملها،  25 .
فاإن كونها مق�صمة �إىل �أق�صام و�أجز�ء �صغرية هادفة ميكن �إنف�صالها لت�صكل مهار�ت 
�الإلكرتونية  �لتعلمية  �لتنقل بني �صا�صات و�أجز�ء �حلقيبة  م�صتقلة، ومع ميزة �صهولة 
�لتعليم،  تفريد  مبد�أ  دعم  يف  ي�صب  هذ�  كل  �لتعليمية،  �لبد�ئل  بني  �الختيار  وحرية 
بحيث يختار �ملتعلم ماذ� يريد، ومن �أين يبد�أ، وكيف يبد�أ، ومتى ينتهي، و�أي �لبد�ئل 

و�الأن�صطة و�لو�صائل و�ال�صرت�تيجيات يختار، يف �صوء رغباته و�حتياجاته وقدر�ته.
ل�صا�صات  �ملر�فقة  �الإلكرتونية  �مل�صاعدة  وبطاقات  �مل�صتخدم  دليل  توفر  26 .
�حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية �ملختلفة يجعل �لعمل و�لتفاعل مع �أن�صطتها �أكرث �صهولة 
وو�صوحًا، وي�صاعد �ملتعلم على توجيه نف�صه ذ�تيًا، مما يزيد من �إمكانية حتقيق تعلم 

ذ�تي م�صتقل.
حتتوي �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية على قائمة من �ملر�جع و�مل�صادر ميكن  27 .
�إدر�ج حمتوياتها مع �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية، وربط �أ�صمائها �رتباطًا ت�صعبيًا مع 
حمتوياتها، �أو عمل �رتباطات ت�صعبية لبع�س �ملر�جع و�مل�صادر �ملتو�فرة على �صبكة 

�الإنرتنت، وبذلك تكون متو�فرة بني يدي �ملتعلم، وي�صهل عليه �لرجوع �إليها.
متتاز �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية ب�صغر حجمها، وقلة وزنها، وتدين تكلفة  28 .
�رص�ئها، �لتي ال تقارن بغريها من �أنظمة �لتعلم وو�صائله و�أدو�ته، فاحلقيبة �لتعلمية 
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ور�صومات  و�صور  ومر�جع  وو�صائل  و�أن�صطة  ن�صو�س  من  حتتويه  مبا  �الإلكرتونية 
و�أفالم، يحتويها قر�س حا�صوبي مدمج بوزن قلم حرب، وبحجم �رصيحة  و�صوتيات 

عر�س �صغرية، وب�صعر كتيب ب�صيط.
معايري تصميم احلقائب التعلمية اإللكرتونية وتقوميها:

�عتماد�ً على مكونات �حلقيبة �لتعليمية �لتقليدية وعنا�رصها و�أ�ص�صها �لرتبوية 
وخ�صائ�س ت�صميمها، جنبًا �إىل جنب مع معايري �لتعلم �الإلكرتوين، مت حتديد مو��صفات 
ت�صميم �حلقائب �لتعلمية �الإلكرتونية وتقوميها ومن ثم تطويرها �إىل معايري لت�صميم 
وهي موزعة على �شتة جمالت هي: جمال  �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية وتقوميها، 
)�الأن�صطة  �حلقيبة  قلب  حمتوى  وجمال  �الأهد�ف،  وجمال  �لتمهيدية،  �ل�صا�صات 
و�لعر�س،  �لت�صميم  وجمال  �خلتامية،  �ل�صا�صات  وجمال  �لتقومي،  وجمال  و�لبد�ئل(، 

فكانت كالالآتي:

أوالً - جمال الشاشات التمهيدية:

حتديد عنو�ن �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية بو�صوح.  - 

حتديد �ملعلومات �ملتعلقة باإنتاج �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية. - 

تهدفة(. و�صف الأهم خ�صائ�س �ملتعلمني )�لفئة �مل�ص -

حتديد �ملتطلبات �ل�صابقة للتعلم. - 

تو�صيح �لفكرة �الأ�صا�صية من �حلقيبة �لتعليمية �الإلكرتوين. - 

�صياغة �مل�صوغات )�لتربير( للحقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية بطريقة مقنعة. - 

��صتخد�م  لكيفية  و�الإر�صادية  �لتوجيهية  و�ملعلومات  �لتعليمات  توفري  - 
�حلقيبة.

�لتعلمية  �حلقيبة  على  �لعمل  �آلية  ملخطط  و��صحة  تتبعية  لوحة  توفري  - 
�الإلكرتونية.

�إبر�ز �الأهد�ف �لتعليمية �لتي �صممت من �أجلها �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية. - 
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ثانياً - جمال األهداف التعليمية:

�الأهد�ف  على  بد�يته  يف  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  من  جزء  كل  �حتو�ء  - 
�ل�صلوكية �خلا�صة �لتي �صي�صعى ذلك �جلزء �إىل حتقيقها.

�صياغة �الأهد�ف �ل�صلوكية ب�صورة دقيقة وو��صحة. - 

�ل�صلوكية متثل ناجتًا  �الأهد�ف  �صلوكية منا�صبة يف �صياغة  �أفعااًل  ��صتخد�م  - 
تعليميًا قاباًل للمالحظة و�لقيا�س.

حتديد �الأد�ء �لذي �صيقوم به �ملتعلم. - 

�لتذكر  بلوم:  )ت�صنيف  و�الإدر�ك  �لتفكري  م�صتويات  حيث  من  �الأهد�ف  تنوع  - 
و�لفهم �لتطبيق و�لتحليل �لرتكيب و�لتقومي(. 

ترتيبها منطقيًا بح�صب ت�صل�صل �ملحتوى �لتعليمي وتدرجه. - 

متثيلها لنو�جت مهمة ومرغوبًا فيها. - 

�رتباطها باالحتياجات �لتعلمية. - 

مالءمتها خل�صائ�س �لفئة �مل�صتهدفة. - 

قيامها بدور �ملر�صد للمتعلم عرب تعلمه. - 

�لثالثة:  �لتعليمية  �الأهد�ف  جماالت  و�حلاجة-  �الإمكان  -ح�صب  تغطيتها  - 
�ملعريف )�الدر�كي(، و�لوجد�ين )�النفعايل(، و�لنف�صحركي.

ثالثاً - جمال حمتوى قلب احلقيبة )األنشطة والبدائل(: 

�رتباط �ملحتوى )�الأن�صطة و�لبد�ئل( �رتباطًا مبا�رص�ً باالأهد�ف �لتعليمية. - 

تغطية �ملحتوى جلميع �الأهد�ف �لتعليمية و�لعمل على حتقيقها. - 

وقطاعات  �أجز�ء  �إىل  وحدة  كل  ثم  وحد�ت،  �إىل  �لتعليمي  �ملحتوى  جتزئة  - 
�صغرية تعالج كل منها هدفًا �أو عدد حمدود من �الأهد�ف.
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درجات  م�صتويات  حيث  من  و�لتمارين  و�الأمثلة  �لتعلمية  �الأن�صطة  تنوع  - 
�ل�صهولة و�ل�صعوبة.

تنوع �لبد�ئل و�خليار�ت �لتعلمية من حيث �ال�صرت�تيجيات و�لطر�ئق و�الأ�صاليب  - 
�لتعليمية.

تنوع �الأن�صطة �لتعلمية و�الأمثلة و�لتمارين من حيث مهار�ت �لتفكري، فت�صمل  - 
و�لتحليل(،  )�لتطبيق  �ملتو�صطة  و�ملهار�ت  و�لفهم(،  )�لتذكر  �لدنيا  �ملهار�ت  على 

و�ملهار�ت �لعليا )�لرتكيب و�لتقومي(.

�ل�صدق و�لدقة �لعلمية للمحتوى. - 

خلو �ملحتوى �لعلمي و�لن�صو�س �ملختلفة من �الأخطاء �الإمالئية و�لنحوية. - 

�لت�صل�صل و�لتتابع �ملنطقي للجل�صات �لتعلمية. - 

رابعاً - جمال التقويم:

حتقيق  مدى  لقيا�س  ت�صعى  بحيث  �ل�صلوكية  باالأهد�ف  �الختبار�ت  �رتباط  - 
�ملتعلم لها.

مر�فقة �الختبار�ت ملفاتيح �الإجابة عنها )�الإجابة �لنموذجية(. - 

�لنظر �إىل �الختبار�ت على �أنها و�صيلة تقومي ولي�صت غاية مو�صوعة لذ�تها. - 

تنوع �الختبار�ت )قبلية وتتبعية وبعدية(. - 

مر�فقة �الختبار�ت لعبار�ت �إر�صادية وتعليمات و��صحة. - 

�صياغة فقر�ت )�أ�صئلة( �الختبار�ت بو�صوح. - 

�صمولية �الختبار�ت للمحتوى �لتعليمي. - 

تنوع فقرات االختبارات من حيث درجات الصعوبة. - 

�عتماد درجة �جتياز �الختبار�ت �لقبلية و�لبعدية درجة �تقانية منا�صبة. - 
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درجة �تقان منا�صبة. �عتماد درجة �جتياز �الختبار�ت �لتتبعية  -
عن  �ملتعلم  الإجابات  �ملنا�صبة  و�ل�صلبي  �الإيجابي  �لتعزيز  �أ�صاليب  ��صتخد�م  - 

فقر�ت �الختبار�ت. 
فقر�ت  من  فقرة  كل  عن  �ملتعلم  الإجابات  �ملبا�رصة  �لر�جعة  �لتغذية  توفري  - 

�الختبار�ت.

توفري �لتغذية �لر�جعة �خلتامية بعد �إمتام كل �ختبار. - 

دعم �لتوجيه �لذ�تي للمتعلم من خالل �لتغذية �لر�جعة �ملبا�رصة و�خلتامية. - 

خامساً - جمال الشاشات اخلتامية:

توثيق �ملعلومات باإدر�ج قائمة للم�صادر و�ملر�جع �لعلمية �لتي ��صتخدمت. - 

توفري �الأن�صطة �الإثر�ئية �لتي تلبي حاجات ورغبات �ملتفوقني در��صيًا. - 

�قرت�ح �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية ملر�جع �أخرى. - 

توفري ملخ�س للمادة �لتعليمية �لتي �حتوتها �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية. - 

�لتعلمية  �حلقيبة  يف  وردت  �لتي  و�ملفاهيم  بامل�صطلحات  قائمة  توفري  - 
�الإلكرتونية.

توفري قائمة بالقو�نني �لتي وردت يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية. - 

سادساً - جمال التصميم والعرض:

)�رتباطات  تنقل  �الإلكرتونية على مفاتيح  �لتعلمية  �حلقيبة  �صا�صات  �حتو�ء  - 
ت�صعبية( تتيح حرية �حلركة بني �صا�صات وخيار�ت �حلقيبة ب�صهولة ومرونة.

وب�صاطة  ب�صهولة  تت�صم  بحيث  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  ت�صميم  - 
�ال�صتخد�م.

تزويد �صا�صات �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية ببطاقات �مل�صاعدة و�الإر�صاد�ت  - 
كدليل ��صتخد�م.



عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

131

د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

تنظيم �الإطار�ت و�ل�صا�صات بطريقة و��صحة وجذ�بة تزيد من د�فعية �ملتعلم  - 
للتعلم.

ت�صميم �الأ�صكال �لر�صومية و�لرموز �مل�صتخدمة ب�صكل منا�صب ومعرب. - 

توظيف �لر�صوم و�ل�صور �ملدرجة ب�صكل هادف يوؤدي �لغر�س منها. - 

��صتخد�م �صيغ �مللفات �مل�صممة من �حلجم �الأقل يف �لتخزين. - 

و�صد  و�لت�صويق،  �جلاذبية  لزيادة  و�حلركية(  )�ل�صوتية  �لتاأثري�ت  توظيف  - 
�النتباه.

�رتباط �لرو�بط �لت�صعبية �رتباطًا �صحيحًا مع �أهد�فها. - 

�حتو�ء �ل�صا�صة �لو�حدة على ثالث �أحجام للخطوط على �الأكرث )حجم للعناويني  - 
�لرئي�صية، حجم للعناويني �لفرعية، حجم للن�صو�س �لعادية(.

�حتو�ء �ل�صا�صة �لو�حدة على ثالث �أنو�ع للخطوط على �الأكرث )نوع للعناويني  - 
�لرئي�صية، نوع للعناويني �لفرعية، نوع للن�صو�س �لعادية(.

تنا�صق �ألو�ن �ملفاتيح و�خلطوط و�خللفيات يف �ل�صا�صة �لو�حدة. - 

�لعر�س  كمفاتيح  و�ملتعددة  �لطويلة  �ل�صفحات  يف  �لتجو�ل  و�صائل  توفري  - 
�أو  �الأفقية  �لتمرير  �أ�رصطة  �أو  �لالحقة،  �أو  �لتالية  �ل�صفحة  �إىل  لالنتقال  �ملتتايل 

�لعمودية.

�أكرث من  �أو ن�صاط ما موزع على  توفري عد�د لل�صا�صات يف حال وجود ن�س  - 
�ل�صفحة  ورقم  �لن�صاط،  �أو  �لن�س  لذلك  �لكلي  �ل�صفحات  عدد  يظهر  بحيث  �صا�صة، 

�ملعرو�صة.

عدم �كتظاظ �ملعلومات و�لن�صو�س يف �ل�صا�صة �لو�حدة. - 

تو�صيح �إمكانات ت�صغيل �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية و�حتياجاتها للم�صتخدم.  - 

�صا�صاتها  يف  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  من  �ملتعلم  وجود  مكان  �إظهار  - 
�ملختلفة.
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)�لتوقف  �لعر�س  حتكم  مفاتيح  على  و�لفيديو  �لعر�س  �صا�صات  �حتو�ء  - 
و�ال�صتمر�ر و�الإعادة و�الإرجاع و�لتقدمي(.

توحيد مظهر �صا�صات كل عن�رص من عنا�رص �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية. - 

مقيا�س تقومي �حلقائب �لتعلمية �الإلكرتونية  - 

لتقومي  مقيا�س  �أُِعدَّ  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  ت�صميم  معايري  �صوء  يف 
)حتكيم( �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية مبجاالتها �ل�صتة، بعد �لتاأكد من �صدق �ملقيا�س 
بتحكيم نخبة من �ملتخ�ص�صني له )ملحق1، �س240(، لي�صمل مقدمة �الأد�ة وق�شمني: 
منه  وتطلب  �الأد�ة  من  �لغر�س  )�ملحكم(  للمقّوم  تو�صح  فقرة  عن  عبارة  فاملقدمة 
ق�صميها  عن  �الإجابة  �أجل  من  وجتريبها  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  ��صتعر��س 
�لتاليني �ملتعلقني بتقومي �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية، �أما الق�شم الأول فهو جمموعة 
�ملعايري، و�أمام كل معيار درجات تو�فر �ملعيار يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية من 
وجهة نظر �ملحكم للحقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية �مل�صممة، حيث يكون �ملقيا�س على 
معيار  كل  واأمام  على جماالتها  موزعة  �ملعايري  على جمموعة  يحتوي  �صكل جدول 

ميزان رتبي متدرج على اأربعة م�شتويات هي كالآتي:

.) متدٍن: وي�صري �إىل �أن �ملعيار يحتاج �إىل حت�صني كبري، ويعني له �لوزن �لرقمي )1. 1

.) ناٍم: وي�صري �إىل �أن �ملعيار يتطلب بع�س �لتح�صينات، ويعني له �لوزن �لرقمي )2. 2

.) كفؤ: وي�صري �إىل �أن �ملعيار عند �مل�صتوى �ملطلوب، ويعني له �لوزن �لرقمي )3. 3

.) متميز: وي�صري �إىل �أن �ملعيار عند م�صتوى متفوق، ويعني له �لوزن �لرقمي )4. 4

ت�صميم  حول  �ملطلق  ر�أيه  عن  �ملحكم  ليعرب  مفتوح  �صوؤ�ل  هو  الثاين  والق�شم 
�حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية مبختلف عنا�رصها وجماالتها، وبهذ� ت�صبح �أد�ة تقومي 
�حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية قد �صملت �أ�صلوب �لتقومي �لكمي يف ق�صمها �الأول، و�أ�صلوب 
�لتقومي �لو�صفي يف ق�صمها �لثاين، وهما �أ�صلوبا �لتقومي للربجميات �لتعليمية بالعموم 
)�أنظر ملحق2: مقيا�س تقومي �حلقيبة  �ملفتوحة، 1995، �س215(.  �لقد�س  )جامعة 

�لتعلمية �الإلكرتونية، �س241(.
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مقياس االجتاهات حنو استخدام احلقائب التعلمية اإللكرتونية:

حت  يف �صوء خ�صائ�س �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية ومز�ياها �لتي حّددت وو�صّ
ثل  �صابقًا �أعدَّ مقيا�س �الجتاهات نحو ��صتخد�م �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية، حيث مَتَ
�ملقيا�س على �صكل ��صتبانة مكونة من جمموعة من �لفقر�ت �ملغلقة وعدد من �الأ�صئلة 
وبيانات وحقائق  للح�صول على معلومات  �أد�ة مالئمة  �ال�صتبانة  تعد  �إذ  �ملفتوحة، 
مرتبطة بو�قع معني، ولها �أهمية كبرية يف جمع �لبيانات �لالزمة الختبار �لفر�صيات 
�إدر�ك  و�لبيانات عن  و�لنف�صية كجمع �ملعلومات  �لرتبوية و�الجتماعية  �لبحوث  يف 
وم�صاعرهم  ودو�فعهم  ومو�قفهم  وقيمهم  وميولهم  وعقائدهم  و�جتاهاتهم  �الأفر�د 

و�صلوكهم �حلا�رص وخططهم للم�صتقبل )ملحم، 2005، �س177(.

�لتعلمية  �حلقيبة  نحو  �الجتاهات  مقيا�س  ملحق3:  )�أنظر  �ملقيا�س  َتَكون  وقد 
�الإلكرتونية، �س247( من مقدمة تو�صح للم�صتجيب �لغر�س منها من �أجل �ال�صتجابة 
ب�شورة  موزعة  عبارة   )40( على  ي�صتمل  منها  �الأول  و�لق�صم  �لتاليني،  ق�صميها  على 

ع�شوائية على ثالثة حماور هي:

وت�شمل  حمور ت�صميم عنا�رص �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية و�صري �لعمل بها، . 1
الفقرات: 

.)2،3،7،40،36،35،33،30،29،28،26،22،21،16،15،12،11،8(

ومر�عاة  �لذ�تي  �لتعلم  ملبد�أ  �الإلكرتوينة  �لتعليمية  �حلقيبة  حتقيق  حمور  2 .
�لفروق �لفردية فيها، وي�شمل الفقرات: 

.)39،37،34،31،27،24،20،19،18،13،10،6،5،1(

وي�شمل  حمور دعم �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية لنمط �لتعلم �ملفتوح عن بعد، . 3
الفقرات: 

.)38،32،25،23،17،14،9،4(

كما �صيغت بع�س �لفقر�ت بعبار�ت �صالبة بهدف ك�رص تكر�ر وترية �ال�صتجابة 
�ملوجبة لدى �مل�صتجيب على فقر�ت �الأد�ة، والفقرات ال�شالبة هي:

.)39،36،29،26،22،20،15،12،10،5(
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وقد ُبني �لق�صم �الأول من هذ� �ملقيا�س باأ�صلوب �لتقدير �جلمعي )�أ�صلوب ليكرت(، 
و�لنف�صية  �لرتبوية  و�لبحوث  �لقيا�س  يف  �ال�صتخد�م  �صائعة  �الأ�صاليب  من  يعد  حيث 
يقدم  حيث  لالجتاهات،  �لرتبي  �لقيا�س  على  �ال�صلوب  هذ�  ويعتمد  و�الجتماعية، 
للفرد قائمة ت�صتمل على عبار�ت �أو فقر�ت، ويطلب منه �إبد�ء مو�فقته �أو عدم مو�فقته 
بدرجات متفاوتة تعك�س �صدة �جتاهه )عالم، 2002، �س540(، فاأمام كل عبارة من 
هي:  لال�صتجابة  خيار�ت  خم�صة  على  ي�صتمل  متدرج  رتبي  ميز�ن  �ملقيا�س  عبار�ت 
�لرقمي )4(،  �لوزن  لها  )�أو�فق( ويعني   ،)5( �لرقمي  �لوزن  لها  ب�صدة( ويعني  )�أو�فق 
�أو�فق( ويعني لها �لوزن �لرقمي )2(، )ال  )حمايد( ويعني لها �لوزن �لرقمي )3(، )ال 
)ü( يف  �إ�صارة  بو�صع  �مل�صتجيب  ليقوم   .)1( �لرقمي  �لوزن  لها  ويعني  ب�صدة(  �أو�فق 

خانة خيار �ال�صتجابة �لتي يعتقد بها لتلك �لعبارة.

�أما �لق�صم �لثاين من �أد�ة �ملقيا�س فا�صتمل على �أربع �أ�صئلة مفتوحة، و�لغر�س من 
هذه �الأ�صئلة هو �الطالع عن كثب وب�صورة مبا�رصة عن �النطباع �لعام للطلبة �لذين 
��صتخدمو� �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية، ور�أيهم بتعميم ��صتخد�مها كا�صرت�تيجية تعلم 

ذ�تي �إلكرتوين.

�لتعلمية  �حلقيبة  ��صتخد�م  نحو  �الجتاهات  مقيا�س  �صدق  من  �لتاأكد  مت  وقد 
�س240(،  )ملحق1،  لها  �ملجال  يف  �خلرب�ء  من  عدد  حتكيم  خالل  من  �الإلكرتونية 
كما مت �لتاأكد من ثبات �ملقيا�س با�صتخد�م طريقة حتليل نتائج تطبيق �ملقيا�س، فقد 
ُطبّق �ملقيا�س على عينة جتريبية بعد ��صتخد�مها حلقيبة تعلمية �إلكرتونية، وُجمعت 
)SPSS(، وبا�صتخد�م  �إىل �لرزمة �الإح�صائية للعلوم �الجتماعية  �ملعلومات و�أدخلت 
معادلة كرنباخ �ألفا �أظهرت �لنتائج �أن �ملقيا�س يتمتع بدرجة ثبات جيدة ومنا�صبة 

الأغر��س �لبحث، وكانت تلك �لنتائج كاالآتي:

جدول )1) : 
معامالت ثبات مقياس االتجاهات لمحاوره والدرجة الكلية له

معامل الثباتاملحاور
0.81جمال ت�صميم عنا�رص �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية و�صري �لعمل بها

0.88جمال حتقيق �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية ملبد�أ �لتعلم �لذ�تي ومر�عاة �لفروق �لفردية فيها
0.92جمال دعم �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية لنمط �لتعلم �ملفتوح عن بعد

0.86الدرجة الكلية
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التصميم التعليمي للحقيبة التعلمية اإللكرتونية:
تعريف علم تصميم التعليم ومناذجه:

تعود �أ�صول �لت�صميم �لتعليمي �إىل �لبحوث يف ميادين علم �لنف�س و�لرتبية �لتي 
زودتنا مبعني ال ين�صب من �ملعارف و�ملهار�ت �لالزمة لتطوير ��صرت�تيجيات �لتعليم 
وتقنياته، و�أدت �إىل ظهور نظريات تعلم خمتلفة مثل �لنظريات �الإجر�ئية و�ملعرفية 
للتعلم،  مناذج  و�قرت�ح  �لتعلم  عملية  تف�صري  �إىل  �لنظريات  هذه  وهدفت  و�الإن�صانية، 
فظهر �لتعلم �ملربمج و�لتعلم �لفردي باأ�صاليبه �ملختلفة و�لتعلم لالإتقان، وبذلك تطور 

مفهوم �لت�صميم �لتعليمي )جامع، 2010، �س71(. 
�ملادة  باختيار  تتعلق  �إجر�ء�ت  و�صف  يف  يتلخ�س  علم  �لتعليمي  فالت�صميم 
�لتعليمية )�الأدو�ت و�ملو�د و�لرب�مج و�ملناهج( �ملر�د ت�صميمها وحتليلها وتنظيمها 
وتطويرها وتقدميها وذلك من �أجل ت�صميم مناهج تعليمية ت�صاعد �ملتعلم على �لتعلم 
�س24(   ،2007( �رص�يا  ويعرفه  �س15(،   ،1986 )دروزة،  و�أ�رصع  �أف�صل  بطريقة 
و�لبيئات  �لطر�ئق  الأن�صب  ومو��صفات  معايري  و�صع  ت�صتهدف  منظومة  عملية  باأنه 
و�مل�صادر �لتعليمية �لتي حتقق �لنتاجات �لتعليمية �ملرغوب فيها وفق �رصوط معينة 
يف  �لطرق  هذه  ترجمة  مع  �الإدر�كية  وخ�صائ�صهم  يتفق  مبا  �لطالب  من  عينة  لدى 
�ملن�صودة،  �لتعلم  الأحد�ث  �لتعليم  عملية  لتنفيذ  بها  ي�صرت�صد  و�أدلة  �صورة خمططات 
كما يعرفه جامع )2010، �س53( باأنه عمليات �لو�صف و�لتحليل �لتي تتم لدر��صة 
متطلبات �لتعلم، وهو عملية منطقية تتناول �الإجر�ء�ت �لالزمة لتنظيم �لتعليم وتطويره 
وتنفيذه وتقوميه مبا يتفق و�خل�صائ�س �الإدر�كية للمتعلم، فهو ي�صكل �الإطار �لنظري 
�لنموذجي �لذي لو �تبع فاإنه �صي�صهل تفعيل �لعملية �لتعليمية مبهماتها �ملختلفة، وهو 
�لنظرية و�لتطبيقية يف جمال �لرتبية و�لتعليم. و�أما  �لعلوم  مبثابة حلقة و�صل بني 
دور �مل�صمم �لتعليمي فيعّرف باأنه �لن�صاطات كافة �لتي يقوم بها �ل�صخ�س �ملكلف 
بت�صميم �ملادة �لدر��صية من مناهج �أو بر�مج �أو كتب مدر�صية �أو وحد�ت در��صية �أو 
�لطر�ئق  و�ختيار  �أهد�فها وحتليل حمتو�ها وتنظيمها  تعليمية، بهدف و�صع  درو�س 
�لتعليمية �ملنا�صبة لها و�قرت�ح �الأدو�ت و�ملو�د و�الأجهزة و�لو�صائل �لتعليمية و�قرت�ح 
ملحتو�ها،  �لتقوميية  �الختبار�ت  وت�صميم  �لتعلم  على  �مل�صاعدة  �الإدر�كية  �لو�صائل 
�لدور  لها  �أ�صبح  �لتي  �حلديثة  �لتقنيات  ��صتخد�م  �لتعليمي  �لنظام  م�صمم  وميار�س 

�الأهم لكل معلم وخا�صة ملعلمي �لتعليم �ملفتوح.
تو�صح  تخطيط  وهو  �لتعليم،  لت�صميم  منوذج  خالل  من  �لتعليم  ت�صميم  ومُيثل 
)�رص�يا،  و�لتف�صري  للفهم  قابلة  منطقية  ب�صورة  و�الإجر�ء�ت  و�لعمليات  �الأحد�ث  فيه 
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2007، �س65(، فنموذج �لت�صميم �لتعليمي هو ت�صور عقلي جمرد لو�صف �الإجر�ء�ت 
�لتفاعلية �ملتبادلة بينها،  �لتعليم وتطويره و�لعالقات  و�لعمليات �خلا�صة بت�صميم 
ومتثيلها كما هي، �أو كما ينبغي �أن تكون، وذلك ب�صورة مب�صطة يف �صكل ر�صم خطي 
م�صحوب بو�صف لفظي، ولقد تعددت مناذج �لت�صميم �لتعليمي تبعًا مل�صتوياتها من 
حيث �ل�صمول و�لعمق �أو لطبيعة �الأهد�ف ونو�جت �لتعلم �مل�صتهدفة �أو مل�صتويات �إتقان 
�س  �س   ،2003( �حليلة  من  كل  ��صتعر�س  وقد  �س208(.   ،2010 )جامع،  تعلمها 
77-87( و�رص�يا )2007، �س �س 67-90( وجامع )2010، �س �س 238-217( 
و�لقا�صي )2011، �س135( عدداً من مناذج ت�شميم التعليم نعر�س اأبرزها من خالل 

املخططات الآتية:
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مثلها مثل غريها من مناذج  �لعر�س  �صابقة  �لتعليم  ت�صميم  �أن مناذج  يالحظ 
ت�صميم �لتعليم بالعموم و�إن �ختلفت يف بع�س �لتفا�صيل و�الإجر�ء�ت �لفرعية فيها، 
�إال �أن جميعها تت�صابه وتتفق باملر�حل �الأ�صا�صية لعملية �لت�صميم، وهي يف جمملها 
تدور حول �ملعيار �لنموذجي �لعاملي )�آدي ADDIE(، فامل�صطلح ADDIE هو �خت�صار 
مكون من �حلروف �الأوىل للم�صطلحات �لتي ت�صكل �ملر�حل �خلم�صة �لتي يتاألف منها 
 ،Develop و�لتطوير   ،Design و�لت�صميم   ،Analyze �لتحليل  وهي:  �لنموذج  هذ� 
و�لتطبيق Implement، و�لتقومي Evaluation )ب�صيوين، 2007، �س248(، )عتمان 

وعو�س، 2008، �س138(، و�ل�صكل �الآتي يو�صحها:
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مراحل إجراءات التصميم التعليمي للحقيبة التعلمية اإللكرتونية ومنوذجها: 

�لتعلمية  �حلقائب  �ل�صابقة، ويف �صوء خ�صائ�س  �لنماذج  مر�جعة  من  �إنطالقًا 
و�أ�ص�صها  �لتقليدية  �لتعليمية  �حلقائب  ت�صميم  خ�صائ�س  من  �ملنبثقة  �الإلكرتونية 
ومكوناتها وعنا�رصها و�صري �لعمل بها جنبًا �إىل جنب مع خ�صائ�س �لتعلم �الإلكرتوين، 
مت تطوير منوذج لت�صميم �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية، ت�صهياًل الإعد�دها وت�صميمها 

وفقاً للمراحل والإجراءات الآتية:

أوالً - مرحلة التحليل، وت�شمل:

حتليل خ�صائ�س �ملتعلمني. 1 .

حتديد �الأهد�ف �لعامة. 2 .

حتديد �ملحتوى �لتعليمي وحتليله وجتزئته وتنظيمه. 3 .

��صتقاق �الأهد�ف �لتعليمية �ل�صلوكية و�صياغتها. 4 .

ثانياً - مرحلة التخطيط، وت�شمل:

وعنا�رشها: حتديد �أق�صام �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية . 1
�الإلكرتونية،  �لتعلمية  �حلقيبة  عنو�ن  وعنا�رصها:  �لتمهيدية،  �ل�صا�صات  - 

�مل�صتهدفة  و�لفئة  لها،  �الأ�صا�صية  و�لفكرة  لها،  �ملنتجة  �جلهة  عن  ومعلومات 
�ال�صتخد�م  ودليل  �ال�صتخد�م،  ومربر�ت  و�ل�صلوكية،  �لعامة  و�الأهد�ف  ومتطلباتها، 

مزود�ً مبخطط �ن�صيابي )لوحة تتبعية( ل�صري �لتعلم يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية.

و�الأن�صطة  و�لطرق  )�لبد�ئل  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  قلب  حمتويات  - 

�لتعليمية( 

�الختبار�ت �لقبلية و�لتتبعية و�لبعدية )حمكية �ملرجع(  - 

و�لقو�نني،  و�مل�صطلحات  �خلال�صة،  وعنا�رصها:  �خلتامية،  �ل�صا�صات  - 

و�مل�صادر و�ملر�جع، و�الأن�صطة �الإثر�ئية.
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حتديد دعائم �لتعلم �لذ�تي �ملتقن. 2 .

ر�صم خمطط �صري �لعمل. 3 .

كتابة �ل�صيناريو. 4 .

ثالثاً - مرحلة التنفيذ واإلنتاج )التصميم والربجمة(، وت�شمل:

ت�صميم و�جهات �لتفاعل. 1 .

كتابة �لن�صو�س وتن�صيقها. 2 .

�إنتاج �ملو�د �مل�صموعة و�لتاأثري�ت �ل�صوتية و�صبطها. 3 .

�إنتاج �لر�صومات و�ل�صور �لثابتة. 4 .

�إنتاج �لر�صومات �ملتحركة و�لتاأثري�ت �حلركية و�صبطها. 5 .

�إنتاج �لفيديو و�صبطه. 6 .

دمج �لو�صائل �ملتعددة �لتي مت �نتاجها وبرجمتها. 7 .

رابعاً - مرحلة التقويم، وت�شمل:

حتكيم �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية من �لناحية �لعلمية. 1 .

حتكيم �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية يف �صوء معايري ت�صميمها. 2 .

�لتجريب على جمموعة ��صتطالعية. 3 .

�لتغذية �لر�جعة و�لتعديل يف �صوء عمليات �لتقومي 4 .

وال�شكل الآتي يو�شح منوذج الت�شميم التعليمي للحقيبة التعلمية الإلكرتونية 
مبراحله:
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مثال تطبيقي إلجراءات تصميم حقيبة تعلمية إلكرتونية: 

نظريات  مبادئ  على  �إرتكاز�ً  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  ت�صميم  عملية  تتم 
و�أ�ص�صها  �لتقليدية  �لتعليمية  �حلقائب  ت�صميم  خ�صائ�س  �صوء  ويف  و�أ�ص�صها،  �لتعلم 
ومكوناتها وعنا�رصها و�صري �لعمل بها، و�الأخذ بامل�صلمة �لتي َتُعّد �حلقيبة �لتعليمية 
نظامًا تعليميًا تعلميًا قائمًا بذ�ته، يحتوي على �ملكونات �الأ�صا�صية �لتي جتعل منها 
برناجمًا كاماًل متكاماًل )جامع، 1989، �س60(، و�أن �حلقيبة �لتعليمية -�إلكرتونية 
�أم تقليدية- تاأخذ �الأ�صلوب �ملنظومي �لذي يتبع مدخل �ملنظومات للتقنيات  كانت 
�إىل �لعملية �لتعليمية �لتعلمية نظرة �صاملة )مغر�وي و�لربيعي،  �لرتبوية �لذي ينظر 
2006، �س103(، حيث منحنى �لنظم هو �أ�صلوب منهجي وطريقة عملية يف تخطيط 
�أي عمل �أو ن�صاط وتنفيذه وتقوميه لتحقيق �أف�صل م�صتوى من �لنتائج )�حليلة، 2007، 
�الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  �إعد�د  يف  تتبع  �لتي  و�خلطو�ت  فاالإجر�ء�ت  �س73(، 
�لتي  �ملختلفة  �لعالقات  در��صة  �لتي هي  �لنظم؛  بطريقة حتليل  وت�صميمها ممنهجة 
توجد بني �أجز�ء يعتمد بع�صها على بع�س يف كل معني، ففي جمال �لتعليم و�لتعلم 
تلك  حتليل  ميكن  وكيف  و�ملهار�ت،  �ملعرفة  تنظيم  كيفية  على  �لنظم  حتليل  يوؤكد 
وتقدميها  تنظيمها  ميكن  بحيث  ومكوناتها  �أجز�ئها  �إىل  و�الأفكار  �ملعقدة  �ملهار�ت 
�أكرب )عبد�حلميد، 1999، �س18(، ويف �صوء ما �صبق، وحتت مظلة معايري  بفاعلية 
�حلقائب �لتعلمية �الإلكرتونية �شيتم اإعداد حقيبة تعلمية اإلكرتونية وت�صميمها لوحدة 
يف  �الإجبارية  �لتاأ�صي�صية  �ملقرر�ت  �أحد  وهو   - �الإح�صاء  مبادئ  مقرر  من  تعليمية 
جامعة �لقد�س �ملفتوحة - وفقًا ملر�حل منوذج �لت�صميم �لتعليمي للحقيبة �لتعلمية 

�الإلكرتونية و�جر�ء�تها، وذلك كالآتي:

أوالً - مرحلة التحليل:

حتليل خصائص املتعلمني: 1 .
�إن �لعامل �لوحيد �مل�صرتك بني طالب جامعة �لقد�س �ملفتوحة �مل�صجلني ملقرر 
جامعة  �إن  وحيث  �لعامة،  �لثانوية  مرحلة  �أنهو�  جميعهم  �أن  هو  �الإح�صاء  مبادئ 
طلبتها  فاإن  �ملفتوح،  �لتعليم  نظام  تتبنى  مفتوحة  جامعة  هي  �ملفتوحة  �لقد�س 
يختلفون عن غريهم من طلبة �جلامعات �لتقليدية �الأخرى بتباينات كثرية يف معايري 
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خمتلفة �صو�ء يف �أعمارهم �أم يف م�صتوياتهم �الجتماعية �أم يف خلفياتهم �لدر��صية �أم 
يف تخ�ص�صاتهم يف �لثانوية �لعامة �أم يف زمن �نقطاعهم عن �لدر��صة قبل �اللتحاق 
باجلامعة �أم يف �لتز�ماتهم �الأ�رصية و�لعملية، و�إذ� �أ�صفنا �إىل ذلك ما �أكدته بحوث علم 
�أعمارهم وخلفياتهم �الجتماعية فهم يختلفون  �إن ت�صاوت  �أن �لطالب وحتى  �لنف�س 
د�فعيتهم  وم�صتوى  تعلمهم  و�رصعة  ذكائهم  ودرجة  �لعقلية  بقدر�تهم  بينهم  فيما 
�لتعلمية  �حلقيبة  خالل  من  تعلم  تقدمي  �رصورة  يحتم  ذلك  كل  وميولهم،  ورغباتهم 
و�لو�صائل  و�الأن�صطة  و�مل�صتويات  و�ال�صرت�تيجيات  �لطرق  فيه  تتنوع  �الإلكرتونية 
�لتعلمية �الإلكرتونية لتنا�صب جميع تلك �خل�صائ�س  و�لبد�ئل، بحيث ترتقي �حلقيبة 

�ملتباينة بني �أولئك �ملتعلمني.

حتديد األهداف العامة: 2 .
مت حتديد �لوحدة �لثانية من مقرر مبادئ �الإح�صاء وهو �أحد �ملقرر�ت �لدر��صية 
بعنو�ن  �لتي  �لوحدة  هذه  حيث  �ملفتوحة؛  �لقد�س  جامعة  يف  �الإجبارية  �لتاأ�صي�صية 
»�الإح�صاء �لو�صفي ملجموعة و�حدة« هي من وجهة نظر �مل�رصفني على هذ� �ملقرر 
�لدر��صي يف �جلامعة هي �أهم �لوحد�ت و�أو�صعها و�أكرثها �صعوبة على �لد�ر�صني، وهي 

حتتوي على املو�شوعات الآتية:

	. طرق عر�س �لبيانات �الإح�صائية.

	. �لتوزيعات �لتكر�رية و�صفاتها وطرق متثيلها بيانيًا.
ت. مقايي�س �لنزعة �ملركزية )�لو�صط، و�لو�صيط، و�ملنو�ل(.

	. مقايي�س �لت�صتت )�ملدى، و�ملدى �لربيعي، و�لتباين، و�النحر�ف �ملعياري(.

	. �أثر �لتحويالت �خلطية على كل من مقايي�س �لنزعة �ملركزية و�لت�صتت.
	. مقايي�س �لت�صتت �لن�صبية )معامل �الختالف، و�لعالمة �ملعيارية، و�لع�صرييات 

و�ملئينات(.
ويف �صوء �عتماد جامعة �لقد�س �ملفتوحة على كتاب مقرر ملبادئ �الإح�صاء، و�حتو�ء 
�لوحدة �لثانية من هذ� �لكتاب على �أهد�ف عامة �صاغتها �جلامعة و�عتمدتها، مت تبني تلك 

�الأهد�ف �لعامة كاأهد�ف عامة للحقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية )ملحق4، �س251(.
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حتديد احملتوى التعليمي وحتليله وجتزئته وتنظيمه: 3 .
حيث �إن �ملحتوى �لتعليمي حمدد م�صبقًا: وهو حمتوى �لوحدة �لثانية من مقرر 
�حلقائق  حتديد  بغر�س  �ملحتوى؛  ذلك  ُحلِّل  �جلامعة،  قررته  �لذي  �الإح�صاء  مبادئ 
وُق�صمت  �لوحدة،  حمتوى  ي�صملها  �لتي  و�ملهار�ت  و�ملبادئ  و�لقو�نني  و�ملفاهيم 
م  �أق�صام، وُجزِّىء كل ق�صم �إىل �أجز�ء �صغرية )جل�صات تعليمية( وُنظِّ �لوحدة �إىل �صتة 
ب�صورة منطقية؛ حتى يتقدم �ملتعلم بخطو�ت تعلمه من جزء �إىل �آخر بدقة، ويكت�صف 
�خلطاأ عند وقوعه ويتجنب �لف�صل، فال ينتقل �إىل جزء الحق �إال �إذ� �أتقن �جلزء �ل�صابق 

له.

اشتقاق األهداف السلوكية وصياغتها: 4 .
�نطالقًا من حتليل �ملحتوى �لتعليمي، �ُ�صتقت �الأهد�ف �ل�صلوكية و�صيغت وهي 
�ملتوقع  �ل�صلوك  عن  وتعرب  �الإلكرتونية،  �لتعلمية  للحقيبة  �لتعليمي  �لنتاج  متثل 
من  �خلطوة  هذه  وتعد  �الإلكرتونية،  �لتعلمية  �حلقيبة  در��صة  بعد  �لطلبة  من  حتقيقه 
�أهم �خلطو�ت و�ملر�حل حل�صا�صية تاأثريها على �خلطو�ت و�ملر�حل �لالحقة، فاالأهد�ف 
�ل�صلوكية �ملحددة هي ع�صب �حلقيبة �لتعلمية �إلكرتونية كانت �أم تقليدية؛ حيث يف 
م �الأن�صطة و�لو�صائل �لتعلمية و�لتقوميية �لتي ت�صاعد �ملتعلم على حتقيق  �صوئها ُت�صمَّ

تلك �الأهد�ف �ملحددة )جامع، 1989، �س63(.

لتتنوع  �س252(  )ملحق5،  �لتعليمية  للوحدة  �ل�صلوكية  �الأهد�ف  �صيغت  وقد 
ق�صم  فقد  )�الإدر�كية(؛  �ملعرفية  لالأهد�ف  بلوم  بامل�صتويات بح�صب ت�صنيف  وتتدرج 
�إىل �صتة  �لتعليمية  )�الإدر�كي( لالأهد�ف  بلوم ورفاقه عام )1956( �ملجال �ملعريف 
م�صتويات على �صكل هرمي قاعدته �مل�صتوى �الأدنى وهو �حلفظ )�حلقائق(، يليه �لفهم 
م�صتوى  ياأتي  �لهرم  �أعلى  ويف  �لرتكيب،  ثم  �لتحليل،  ثم  �لتطبيق،  ثم  )�ال�صتيعاب(، 
�مل�صتويات  تلك  توزيع  �إىل  بلوم-  ت�صنيف  على  �آخرون -وبناًء  فيما ذهب  �لتقومي، 
�أن هناك بع�س �ملو�د  �أكرث عمومية، وبخا�صة  �إىل ثالثة م�صتويات  �ل�صتة لدى بلوم 
عن  �الدر�كية  �الأهد�ف  م�صتويات  بع�س  ف�صل  فيها  ي�صعب  كالريا�صيات  �لتعليمية 
بع�صها بع�صًا، وهذه �مل�صتويات �لثالثة هي: �مل�صتوى �الأدنى، وي�صمى �أي�صًا �مل�صتوى 
�الرتباطي �ملح�صو�س، وهو يقابل م�صتوى �حلفظ، و�مل�صتوى �ملتو�صط، وي�صمى �أي�صًا 
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�مل�صتوى �ملفاهيمي، وهو يقابل م�صتوى �لفهم و�لتطبيق و�لتحليل، و�مل�صتوى �الأعلى، 
وتعتمد  و�لتقومي،  �لرتكيب  م�صتوى  ويقابل  �لذ�تي،  �الإبد�عي  �مل�صتوى  �أي�صًا  وي�صمى 
�لقد�س  كجامعة  �أعمالها،  يف  �لتوزيع  هذ�  �لتعليمية  و�ملوؤ�ص�صات  �جلهات  بع�س 
�لر�صمية  باختبار�تها  �خلا�س  �ملو��صفات  جدول  �إعد�د  يف  تعتمده  �لتي  �ملفتوحة 

)جامعة �لقد�س �ملفتوحة، 1990، �س69(.

وفيما ياأتي جدول يبني توزيع الأهداف ال�شلوكية امل�شاغة على اأق�شام الوحدة 
بح�شب امل�شتويات الإدراكية:

جدول )2) : 

توزيع األهداف السلوكية المصوغة على 	قسام الوحدة بحسب المستويات اإلدراكية.

اأق�شام املحتوىالرقم
توزيع الأهداف ال�شلوكية 

املجموع على م�شتويات الأهداف الإدراكية
الكلي

الأهمية 
الن�شبية

العليااملتو�شطةالدنيا

20%610218عر�س �لبيانات �الإح�صائية1
10%3429متثيل �لتوزيعات �لتكر�رية بيانيا ودر��صة خ�صائ�صها2
25%611522مقايي�س �لنزعة �ملركزية3
21%710219مقايي�س �لت�صتت4

�أثر �لتحويالت �خلطية على مقايي�س 5
11%46010�لنزعة �ملركزية و�لت�صتت

13%27312مقايي�س �لت�صتت �لن�صبية6
100%28481490املجموع الكلي
100%16%53%31%الأهمية الن�شبية

ثانياً - مرحلة التخطيط: وت�شمل:

حتديد أقسام احلقيبة التعلمية اإللكرتونية وعناصرها: 1 .
�لتعليمية  �حلقيبة  حتتويه  ما  حتتوي  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  �إن  حيث 
�لتقليدية من عنا�رص، فقد ق�صمت �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية �إىل ثالثة �أجز�ء رئي�صة 
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عنا�رصها  فيها  موزعًا  �خلتامية(  و�ل�صا�صات  �حلقيبة،  وقلب  �لتمهيدية،  )�ل�صا�صات 
بال�صكل �الآتي:

	. الشاشات التمهيدية:

�الإلكرتونية،  �لتعلمية  للحقيبة  �صاملة  �ل�صا�صات لعر�س نظرة عامة  تهدف هذه 
وت�شمل على العنا�رش الآتية:

طالبها  �صي�صتخدم  �لتي  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صة  )�جلهة(  عن  عامة  معلومات  - 
�حلقيبة �لتعليمة �الإلكرتونية كا�صرت�تيجية للتعلم �لذ�تي. 

حول �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية: ويظهر من خاللها معلومات عن مفهوم  - 
�حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية، وعنا�رصها، و�إجر�ء�ت ت�صميمها ومعايريها.

لها،  و�مل�صممني  �ملعدين  ومعلومات  �الإلكرتونية،  �لتعلمية  �حلقيبة  عنو�ن  - 
و�صنة �إنتاجها. 

�الأ�صا�صية: و�لتي من خاللها يعطى �ملتعلم فكرة عامة للمادة �ملر�د  �لفكرة  - 
تعلمها كخطوة متهيدية حتى ي�صبح لديه �لتهيوؤ �لالزم لدر��صتها.

�لفئة �مل�صتهدفة ومتطلباتها: حيث يعطى فيها و�صف كامل الأهم خ�صا�س  - 
�ملتعلمني باحلقيبة �لتعليمية، وما يحتاجه �ملتعلم من معلومات ومهار�ت لتحقيق 

�لتعلم �جلديد.

ت�صعى  �لتي  و�ل�صلوكية  �لعامة  �الأهد�ف  تو�صع  وفيها  �لتعليمية:  �الأهد�ف  - 
�إجر�ئيًا  م�صوغة  )�خلا�صة(  �ل�صلوكية  �الأهد�ف  وتكون  لتحقيقها،  �لتعليمية  �حلقيبة 
ب�صورة �صلوكية �أد�ئية ت�صف ما �صيكون عليه �صلوك �ملتعلم بعد �إجنازه تعلم �حلقيبة.

�أهمية  و�إبر�ز  �حلقيبة،  ��صتخد�م  �أ�صباب  تت�صمن  حيث  �ال�صتخد�م:  مربر�ت  - 
��صتثارة �ملتعلم وزيادة د�فعيته، و��صتمر�ره يف  �أجل  ��صتخد�مها بطريقة مقنعة من 
در��صتها، �إ�صافة �إىل تربير مقنع يو�صح للقارئ �لهدف من در��صة مو�صوع �حلقيبة 

�لتعليمية و�أهميته.
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خاللها  من  تعر�س  و�إر�صاد�ت  تعليمات  عن  عبارة  وهو  �ال�صتخد�م:  دليل  - 
�ملعلومات �لتوجيهية لكيفية ��صتخد�م �حلقيبة، ويلحق بها خمطط �إن�صيابي �أو لوحة 
تتبعية )Flow chart( �لتي تزود �مل�صتخدم مبخطط �آلية �لعمل على �حلقيبة �بتد�ًء 

من �لنقطة �الأوىل وحتى �آخر خطوة تعليمة يف �حلقيبة.

	. حمتوى قلب احلقيبة )األنشطة والبدائل( :

ويت�صمن �الأن�صطة و�الإجر�ء�ت �مل�صممة على نحو يكفل حتقيق �الأهد�ف �لتعليمية 
�ملحددة، وتدرج تلك �الأن�صطة على �صورة بد�ئل �أو خيار�ت باأ�صاليب وطر�ئق وو�صائل 
مبا  �النتقاء  فر�س  للمتعلم  لتوفر  منطقي؛  وتدرج  متعددة،  وم�صتويات  متنوعة، 
ينا�صب خ�صا�صه و�هتمامه وقدر�ته و�حتياجاته، وهذ� هو �لعن�رص �الأهم يف �حلقيبة 
�لتعليمية لكونها قائمة على مبدئي تفريد �لتعليم و�لتعلم �لذ�تي، لتوفر هذه �الأن�صطة 
�أجل حتقيق �الأهد�ف  و�لبد�ئل �لتفاعل �الإيجابي بني �ملتعلم و�ملو�د �ملقدمة له من 

�ملحددة باإتقان عاٍل.

ويتقدم هذ� �جلزء من �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية �ختبار قبلي عام، يطلب من 
�أد�ء �ملتعلم  �ملتعلم �جتيازه بهدف معرفة مدى حاجته للحقيبة، وبناًء على نتيجة 
�أين  من  يتم حتديد  �ملتعلم،  �إجناز  نتيجة  تقرير ختامي عن  فيه، ومن خالل عر�س 
�صيبد�أ تعلمه، وما نقاط �ل�صعف لديه �لتي يجب �أن يركز عليها ويزيد �هتمامه بها من 
�أي�صًا هل  د  �أجل تاليف �ل�صعف لديه، كذلك وبناًء على نتيجة �الختبار �لقبلي �صُيحدَّ
�ملتعلم فعاًل بحاجة �إىل �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية؟، �أم �أن نتيجته ت�صري �إىل متكنه 
من �إتقان �أهد�فها، وعدم حاجته ال�صتخد�مها، فيتم نقله مبا�رصة �إىل �جلزء �لثالث من 

�حلقيبة )�ل�صا�صات �خلتامية(.

فاإذ� كان �ملتعلم بحاجة ال�صتخد�م �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية بناًء على نتيجته 
يف �الختبار �لقبلي، يتم نقله �إىل �صا�صة: )قائمة �أق�صام �لوحدة �لتعليمية(، وكل ق�صم 
من تلك �الأق�صام ميثل حقيبة تعليمية د�خلية؛ فعند �ختيار �أي من تلك �الأق�صام، تعر�س 
�أهد�فه �ل�صلوكية، ثم يطلب من �ملتعلم �جتياز �ختبار قبلي لذلك �لق�صم، ويعر�س بناًء 
على نتيجة �أد�ء �ملتعلم به تقرير يحدد فيه مدى حاجة �ملتعلم لتعلم ذلك �لق�صم، وما 
نقاط �ل�صعف لديه �لتي يجب �أن يركز عليها ويزيد �هتمامه بها من �أجل تالفيها، �أما 
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�لق�صم وعدم حاجته  �أهد�ف ذلك  �إتقان  �إىل متكنه من  ت�صري  �ملتعلم  �إن كانت نتيجة 
ال�صتخد�مه، فيتم توجيهه �إىل قائمة �الأق�صام لالنتقال �إىل �لق�صم �لتايل، �أما �إن كانت 
نتيجة �ملتعلم ت�صري �إىل حاجته لذلك �لق�صم، فيتم توجيهه للعودة �إىل �صا�صة �خليار�ت 

و�لبد�ئل �لتعليمية لذلك �لق�صم، وهي ت�شمل الطرائق والبدائل التعليمية الآتية:

�ل�رصح �الإلكرتوين: - 

وهو عبارة عن عملية حماكاة ل�رصح �ملعلم على �ل�صبورة بطريقة �إلكرتونية، حيث 
و�الأ�صكال  و�لر�صوم  و�ل�صور  لل�صوت  �مل�صاحبة  �لن�صو�س  �ل�رصح من خالل  يعر�س 
�لتعليمية  �جلل�صات  من  جمموعة  �إىل  ق�صم  كل  ويجز�أ  �حلركية،  و�لتاأثري�ت  و�جلد�ول 
�ل�صغرية، تعالج كل جل�صة هدفًا معينًا، �أو عدد�ً من �الأهد�ف �ملحددة، وتزود �صا�صات 
�لعر�س  عملية  �إد�رة  يف  �ملتعلم  لت�صاعد  �ملفاتيح  من  مبجموعة  �الإلكرتوين  �ل�رصح 
�ل�رصح و�الإرجاع و�لتقدمي، كما تتو�فر  �لتوقف و�ملتابعة و�إعادة  و�ل�رصح، كمفاتيح 
قائمة من �لتمارين متدرجة ب�صورة منطقية من �ل�صهل �إىل �ل�صعب مل�صاعدة �ملتعلم 
من �لتمكن من مو�صوع �لق�صم و�أهد�فه، وبعد ذلك يقدم للمتعلم عدد من �الأ�صئلة �لتي 
متثل �ختبار�ً تتبعيًا، يقدم للمتعلم بعد �إجنازه له تقرير يفيد بنتيجته، فاإذ� �أ�صارت تلك 
�لنتيجة بتمكن �ملتعلم من حتقيق �أهد�ف تلك �جلل�صة باإتقان، �نتقل �ملتعلم للجل�صة 
�لتالية، و�إال فاإنه �صُيعاد للجل�صة نف�صها؛ ملعاجلة �ل�صعف �لذي �أبرزته �أ�صئلة �الختبار 
�لتتبعي، وعليه ال ينتقل �ملتعلم من جل�صة تعليمية �إىل �أخرى حتى يتقن تلك �جلل�صة 

�لتعليمية.

�لفيديو �مل�صور: - 

عدد  و�رتياح  �لتدري�س،  طر�ئق  من  كطريقة  �ملحا�رصة  �أهمية  من  �نطالقًا 
�لتعليمي  �لبديل  هذ�  جاء  فقد  عليها،  �عتادو�  �لتي  �لطريقة  لهذه  �ملتعلمني  من 
حيث  مرونة؛  �أكرث  وبطريقة  و�مليول  �لرغبات  تلك  ليلبي  �مل�صور(  )�لفيديو 
�أو  �إعادة  �أو  للعر�س  توقف  من  �لعر�س  باإجر�ء�ت  �لتحكم  �أي�صًا  �ملتعلم  ي�صتطيع 
�صغرية  تعليمية  جل�صات  �صكل  على  �لتعليمي  �لق�صم  �أجز�ء  ُتعر�س  وفيه  تقدمي، 
وتقومي،  تتبعي،  و�ختبار  ومتارين،  )تقدمي،  ومنطقها  �الإلكرتوين  �ل�رصح  بطريقة 
�ل�رصح  م  يقدَّ �الإلكرتوين،  �ل�رصح  من  بداًل  ولكن  حتكم(،  ومفاتيح  ر�جعة،  وتغذية 

نف�صه. �ملعلم  ل�رصح  فيديو  ت�صوير  من خالل 



عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

151

د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

�مل�صادر �لقر�ئية: - 

قد يوجد بع�س �ملتعلمني �لذين يرغبون بتعلم �ملادة �لتعليمية من خالل �لقر�ءة 
�لوحدة  �لتعليمي من خالل تطوير  �لبديل  �أُدرج هذ�  لذ�  �لكتاب �ملقرر،  �إىل  و�لرجوع 
�لثانية من مقرر مبادئ �الإح�صاء مو�صوع �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية ب�صكل وحدة 
�إلكرتونية مقروءة كبديل تعليمي يلبي تلك �لرغبات و�مليول، وفيه ُيعر�س ن�س �أجز�ء 
ر �أزر�ر �النتقال بني �ل�صفحات )�لتالية و�ل�صابقة(، كما يتخلل  �لق�صم �لتعليمي، وُتوفَّ
تلك �لقر�ء�ت جمموعة من �لتمارين، مع عر�س �إجاباتها من خالل �رتباط ت�صعبي لها، 
كذلك يتخلل �الأجز�ء �لتعليمية �لقر�ئية �ختبار�ت تتبعية ت�صرتط �الإتقان يف �الإجناز 

ملتابعة �جلزء �لتايل.

�للعبة �لتعليمية: - 

�للعبة �لتعليمية ن�صاط تناف�صي منظم �صمن قو�نني متبعة و�أهد�ف حمددة للعب 
م�صبقًا، وهي جتمع ما بني �لتعلم و�لرتفيه، ومن خاللها يتم �ل�صعي لتحقيق �الأهد�ف 
على  عالية  بقدرة  �لتعليمية  �الألعاب  ومتتاز  و�للعب،  �لت�صلية  من  جو  يف  �لتعليمية 
تكرث  �لتي  �لتعليمية  �ملو��صيع  وبخا�صة  �لتعلم،  على  و�إقباله  �ملتعلم  د�فعية  زيادة 
فيها �لتدريبات �لتي حتتاج لالإعادة و�لتكر�ر و�ملمار�صة يف تعلمها )�حليلة، 2007، 
�لتمرين  �إىل  حتتاج  �لتي  �ملو��صيع  �أكرث  من  �الإح�صاء  مو�صوع  ولعل  �س360(، 
�لتطبيق كي يعمق �ملتعلم فهمه ويتقن مهار�ته فيه، ويف  و�لتدريب و�ملمار�صة يف 
ور فكرة لعبة تعليمية على �صكل م�صابقة من �صريبح �ملليون، تعر�س من  �صوء ذلك ُتطَّ
خاللها جمموعة من �الأ�صئلة �ملتنوعة و�ملتدرجة منطقيًا )من �ل�صهل �إىل �ل�صعب، ومن 

�لب�صيط �إىل �ملركب(.

وبعد �نتهاء �ملتعلم من �لق�صم �لتعليمي و�إتقان �أهد�فه �لتعليمية، يتقدم الجتياز 
مب�صتوى  يفيده  تقرير  للمتعلم  ُيعر�س  نتائجه  �صوء  ويف  �لق�صم،  لذلك  بعدي  �ختبار 
�أد�ئه، وُيْعِلمه �إن كان قد �أتقن ذلك �لق�صم لينتقل �إىل �لق�صم �لتايل، �أم �أنه ما ز�ل لديه 
نقاط �صعف يبينها له �الختبار من خالل �لتغذية �لر�جعه �ملبا�رصة لكل �إجابة عن 
�جلل�صات  باإعادة  �ل�صعف  ذلك  تفادي  ليحاول من جديد  و�أ�صئلته،  �الختبار  مفرد�ت 

�لتعليمية �لكفيلة بذلك.
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�لتعليمية،  �أهد�فها  �لوحدة و�إتقان  �أق�صام  �نتهاء �ملتعلم من جميع  كذلك، وبعد 
يفيده  تقرير  للمتعلم  يعر�س  نتائجه  �صوء  ويف  عام،  بعدي  �ختبار  الجتياز  يتقدم 
�الإلكرتونية لينتقل  �لتعلمية  �أهد�ف �حلقيبة  �أتقن  �إن كان قد  �أد�ئه، ويعلمه  مب�صتوى 
�أنه ما ز�ل لديه نقاط �صعف  �أم  �إىل �جلزء �لثالث من �حلقيبة )�ل�صا�صات �خلتامية(، 
يبينها له كتغذية ر�جعه، ليحاول من جديد تفادي ذلك �ل�صعف بالرجوع �إىل بع�س 

�الأق�صام، �أو �جلل�صات �لتعليمية �لكفيلة بذلك.

�الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  يف  �ملختلفة  باأنو�عها  �الختبار�ت  طوِّرت  وقد 
لتكون حمكية �ملرجع، حيث يتميز �لتعلم �لذ�تي و�حلقائب �لتعليمية )تقليدية كانت �أم 
�إلكرتونية( با�صتخد�م �ملعيار �الأديومرتي )حمكي �ملرجع( كاأ�صلوب للتقومي )مغر�وي 
لينتج  �صمم  �إذ�  �ملرجع  حمكي  �الختبار  على  ويطلق   ،)24 �س   ،2006 و�لربيعي، 
عالمة تف�رص يف �صوء �أد�ء حمكي م�صتقل، ويف هذه �حلالة يكون م�صتوى �الأد�ء حمدد�ً 
ومو�صوفًا بو�صوح، وهذ� �مل�صتوى من �الأد�ء يخدم كمرجع مقابل كل عالمة �ختبار 

يتم تقوميها )ملحم، 2005، �س 54(.

بنك  مبد�أ  على  مت  مِّ �صُ �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  يف  �الختبار�ت  باأن  علمًا 
�لهدف  تقي�س  �أ�صئلة  �أربعة  �الختبار�ت  �أ�صئلة  من  �صوؤ�ل  لكل  يكون  حيث  �الأ�صئلة؛ 
�لتعليمي نف�صه ب�صيغ متعددة �أو �أرقام خمتلفة �أو طرق متنوعة، وتقوم �حلقيبة �لتعلمية 
�الإلكرتونية بانتقاء �ل�صوؤ�ل من بني تلك �الأ�صئلة �إلكرتونيًا وب�صكل ع�صو�ئي، و�لغر�س 

من ذلك �أنه �إذ� �أعيد �الختبار، فال تظهر وتتكرر للمتعلم �أ�صئلة �الختبار نف�صها. 

ت. الشاشات اخلتامية:
�لتعلمية  �حلقيبة  من  �جلزء  هذ�  �إىل  ينتقل  �ملتعلم  فاإن  �صابقًا،  بينا  كما 
�حلقيبة  الأهد�ف  باإتقانه  �لعام  �لقبلي  �ختباره  نتيجة  �أ�صارت  حال  يف  �الإلكرتونية 
�لتعلمية �الإلكرتونية، �أو يف حال �أ�صارت نتيجة �ختباره �لبعدي �لعام باإتقانه الأهد�ف 
�حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية بعد تفاعله مع �أق�صامها وبد�ئلها �لتعليمية، وت�شمل هذه 

ال�شا�شات على:

�خلال�صة: وهي بهدف عر�س �أهم �الأفكار و�ملعلومات �لتي وردت يف مو�صوع  - 
�حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية و�إبر�زها. 
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و�مل�صطلحات  باملفاهيم  قائمة  ُت�رصد  وفيها  و�لقو�نني:  �صطلحات  �مل -
و�لتعريفات و�لقو�نني �لتي وردت يف مو�صوع �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية.

��صتقيت منها  �لتي  ُتكتب قائمة بجميع �مل�صادر  �مل�صادر و�ملر�جع: وفيها  - 
�إليها  �أ�صري  �أو  بها  ��صتعني  �لتي  و�ملر�جع   ، �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  معلومات 

د�خل �حلقيبة.

�الأن�صطة �الإثر�ئية: وهي بهدف ت�صجيع �لطالب �ملهتمني و�لر�غبني باال�صتز�دة  - 
و�لتعمق يف بع�س �ملو��صيع ذ�ت �لعالقة مبو�صوع �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية، من 
فر�صة  له  تتيح  �إ�صافية  بن�صاطات  �لقيام  �ملتعلمني  من  يرغب  ملن  �القرت�ح  خالل 

متابعة �هتمامه ورغبته ملو�صوع معني و�لتو�صع فيه.

حتديد دعائم التعلم الذاتي املتقن: 2 .
يف هذه �ملرحلة ُحلِّلت �الإجر�ء�ت �لكفيلة بتطوير �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية 
�أ�صا�س ُيبنى عليه �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية، وهو مبد�أ  �أهم  ب�صورة تفي بتحقيق 

�لتعلم �لذ�تي �ملتقن، وذلك من خالل الت�شورات الآتية:

خطو�ت  �إىل  ق�صم  كل  وجتزئة  �أق�صام،  جمموعة  �إىل  �لتعليمية  �لوحدة  	. تق�صيم 
مرت�بطة  منطقية  ب�صورة  و�الأجز�ء  �الأق�صام  تلك  وترتيب  )جل�صات(،  هادفة  تعلمية 
ومتكاملة، تتدرج من �ل�صهل �إىل �ل�صعب ومن �لب�صيط �إىل �ملركب، ليتمكن �ملتعلم من 
�ملادة �الأ�صهل، وت�صبح متطلبًا �صابقًا للتقدم نحو �ملادة �الأ�صعب، فال يتقدم �ملتعلم 
�لتعلم  �لقدمي، وكذلك دعم عملية  �لتعلم  �إتقان  بعد  �إال  للتعلم �جلديد  تعلمه  بخطو�ت 
�ملتعلم  ت�صاعد  بدورها  �لتي  مب�صتوياتها،  و�ملتدرجة  �ملتنوعة  و�لتمارين  باالأمثلة 

على �لتمكن و�الإتقان.
	. حتديد وعر�س �الأهد�ف �لتعليمية بو�صوح، �صو�ًء �الأهد�ف �لعامة �أو �ل�صلوكية 
�خلا�صة، ففي �ل�صا�صات �لتمهيدية من �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية تعر�س �الأهد�ف 
�ل�صلوكية للحقيبة، مع حتديد �الأق�صام �لتعليمية �لتي �صت�صعى لتحقيق تلك �الأهد�ف، 
�الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  �أق�صام  من  ق�صم  كل  مقدمة  يف  وُتعر�س  ح  ُتو�صَّ كذلك 

�أهد�فه �لتعليمية �لتي �صي�صعى لتحقيقها.
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ت. دعم �لتوجيه �لذ�تي للمتعلم من خالل دليل �ال�صتخد�م يف �ل�صا�صات �لتمهيدية، 

مبفاتيحها  �صا�صة  كل  لرت�فق  تدرج  �لتي  و�لتوجيه  �مل�صاعدة  بطاقات  �إىل  �إ�صافة 
وخيار�تها وخطو�ت ��صتخد�مها لتو�صح للمتعلم �لوظيفة و�لطريقة و�الإجر�ء�ت و�آلية 
�لتعامل مع �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية وخطو�ت �لعمل فيها وكيفية ��صتخد�م �ملو�د 
و�لو�صائل �لتعليمية، وتنفيذ �أن�صطتها، وكيفية حل متارينها وطريقة تطبيق �ختبار�تها 

ومو�قيتها و�لغر�س منها.
	. كما �أن �إدر�ج ر�صم خمطط ل�صري �لعمل يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية �صمن 

�صا�صات دليل �ال�صتخد�م من �صاأنه �أن يعطي �ملتعلم ت�صور�ً �صاماًل وو��صحًا خلطو�ت 
تعلمه يف ��صتخد�م �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية.

	. كذلك فاإن �أزر�ر �لتنقل )�الرتباطات �لت�صعبية( بني �ل�صا�صات �ملختلفة للحقيبة 

�لتعلمية �الإلكرتونية، كاأزر�ر �لرجوع �إىل �خللف، و�أزر�ر �النتقال بني �لقو�ئم، و�أزر�ر 
للمتعلم و�لتنقل  �صاأنها تقدمي مرونة يف حرية �حلركة  �خليار�ت �ملختلفة، كلها من 

و�الختيار.
	. �أما �لتقارير �ل�صادرة عن �إجناز �الختبار�ت )�لقبلية و�لبعدية و�لتتبعية(، فمن 
�صاأنها توفري تقومي وتوجيه ذ�تي للمتعلم؛ مما ي�صاعده يف �تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�صبة 

ملعاجلة �لق�صور، وينمي لديه �لقدرة على حتمل �مل�صوؤولية و�تخاذ �لقر�ر.
ككل،  �لتعليمية  �حلقيبة  م�صتوى  على  و��صتمر�ريته  و�صموليته  �لتقومي  	. تنوع 

�أو على م�صتوى �أق�صامها و�أجز�ئها وجل�صاتها �لتعليمية من خالل �الختبار�ت �لقبلية 
و�لتتبعية و�لبعدية، وتوظيف نتائجها من خالل �لتغذية �لر�جعة �ملنا�صبة، �لتي هي 
مبثابة و�صفة طبية للعالج �ملنا�صب، حيث ال ت�صتطيع �الختبار�ت و�الأ�صئلة �لتعليمية 
�أن حتقق �الأهد�ف �لتي و�صعت من �أجلها ما مل يتبعها عمليات من �لتغذية �لر�جعة، 
�أو  يتحقق،  مل  ما  ال�صتكمال  توجيهه  �أو  عالجية،  �إجر�ء�ت  نحو  �ملتعلم  توجه  �لتي 
وقد  ذلك،  �الأمر  �حتاج  �إذ�  �لتعليمية  �حلقيبة  �أو  �جلزء  ذلك  در��صة  �إعادة  منه  �لطلب 
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تقدم �لتغذية �لر�جعة للمتعلم ب�صورة فورية مبا�رصة بعد �إجابة �ملتعلم على �ل�صوؤ�ل 
�لتغذية  �أ�صئلة �الختبار على �صكل تقرير، وتعّد  �إجناز جميع  �ملطروح، وقد تقدم بعد 
�الأكرث  �الختبار  عن  �أو  معني  �صوؤ�ل  عن  �ملتعلم  الجابة  �ملبا�رصة  �لفورية  �لر�جعة 
فور�ً  ت�صححها  و�إمنا  �ملتعلم،  ذهن  يف  �خلاطئة  �الإجابة  تثبيت  جتنب  حيث  �أهمية؛ 
عن طريق �إعطاء �جلو�ب �ل�صحيح مبا�رصة بعد �الإجابة، ومن ناحية �أخرى فالتغذية 
�لتعلم، وعندها  �لفورية تعمل على تعزيز �الإجابة �ل�صحيحة وتدعيم عملية  �لر�جعة 
وتعلمها  جديدة  مادة  لتعلم  له  د�فعًا  �ل�صحيحة  باالإجابة  �ملتعلم  معرفة  ت�صبح  قد 
ب�صكل �أف�صل )دروزة، 2005، �س 115-119(. من هنا فاإن عمليتي �لتقومي و�لتغذية 
�إيجابيته  �أهم �الأدو�ر يف زيادة د�فعية �ملتعلم للتعلم، ورفع درجة  �لر�جعة توؤديان 

وتفاعله و�إثارته، وعالج �ل�صعف و�لق�صور يف �لتح�صيل لديه.
�لذ�تية  �ملتعلم  و�رصعة  �لفردية  �لفروق  ملر�عاة  عاٍل  حتقيق  على  د. �لعمل 

�الإلكرتونية ب�صورة عامة بطريقة  �لتعلمية  بني �ملتعلمني من خالل ت�صمم �حلقيبة 
م�صتويات  وبعدة  �ملركب  �إىل  �لب�صيط  ومن  �ل�صعب  �إىل  �ل�صهل  من  متدرجة  منطقية 
متدرجة لتنا�صب م�صتوى حت�صيل كل متعلم )جامع،1989، �س62(، وتوفري عدد من 
�الأمثلة و�لتدريبات �ملتدرجة ب�صعوبتها يف كل جل�صة تعليمية، كذلك فاإن توفري بد�ئل 
و�أ�صاليبه، يعمل على مالءمة  �لتعلم  و�لتنوع يف م�صادر  �ملتنوعة،  �لتعلم  وخيار�ت 

رغبات �ملتعلمني وميولهم.
رسم خمطط سري العمل: 3 .

يف �صوء ما �صبق يعدُّ ت�صور خلط �صري �لتعلم يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية، 
ور�صمه كمخطط �ن�صيابي، وفيما ياأتي �لر�صم �لتو�صيحي �لذي ميثل خمطط �صري �لتعلم 

يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية �مل�صممة:
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كتابة السيناريو: 4 .
�أولية  خطة  مبثابة  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  �صيناريو  كتابة  مرحلة  تعد 
�لتي و�صعها  �لعري�صة  ُترتجم �خلطوط  �لتنفيذ، حيث  ت�صبق مرحلة  لالإنتاج  مكتوبة 
�لباحث يف خطو�ته �ل�صابقة �ملتعلقة باإجر�ء�ت �لت�صميم �إىل �إجر�ء�ت تف�صيلية على 
�لورق، متهيد�ً لتنفيذها ونقلها �إىل عامل �لو�قع، فال�صيناريو هو ت�صور ملا ينبغي �أن 
يعر�س يف �صا�صات �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية مكتوب على �لورق، لُيظهر �لعنا�رص 
ر وحمتوياتها من كتابات و�صور ور�صومات  م وُتطوَّ �ملكونة لتلك �ل�صا�صات �لتي �صُت�صمَّ
ثابتة �أو متحركة ومو�صيقى وموؤثر�ت �صوتية، �إ�صافة �إىل تو�صيح �لغر�س �لوظيفي 

لالإطار�ت، وحتديد �الرتباطات �لت�صعبية بني تلك �ل�صا�صات و�الإطار�ت.

من  )ملحق6، �س257( مكوناً  الإلكرتونية  التعلمية  �شيناريو احلقيبة  اأعدَّ  وقد 
اأربعة اأعمدة هي:

برقم  �الإطار  ت�صمية  منه  و�لهدف  لالإطار�ت،  مت�صل�صل  رقم  وهو  �الإطار:  	. رقم 
لتمكني تو�صيح �آليات �الإنتقال )�الإرتباطات �لت�صعبية( بني �الإطار�ت يف �ل�صيناريو.

ح كل ما يظهر يف �الإطار من مرئيات �صو�ء كانت  	. �جلانب �ملرئي: وفيه ُتو�صَّ
ن�صو�صًا �أم �صور�ً �أم �أ�صكااًل ور�صومات ثابتة �أو متحركة �أو فيديو.

ح ما �إذ� كانت هناك تاأثري�ت �صوتية �أو مو�صيقى  ت. �جلانب �مل�صموع: وفيه ُيو�صَّ
�أو ت�صجيل �صوتي م�صاحب لالإطار �أو حمتوياته.

ح �لهدف من �الإطار، وحتديد �الرتباطات �لت�صعبية  	. و�صف �الإطار: وفيه ُيو�صَّ
فيه، و�آليات تفاعل �ملتعلم معه.

ثالثاً - مرحلة التنفيذ واإلنتاج )التصميم والربجمة(:

�عتماد�ً على �إجر�ء�ت �لت�صميم �ل�صابقة ويف �صوء كتابة �ل�صيناريو، ُينفذ �لت�صميم 
و�إنتاج �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية باتباع اخلطوات العملية والإجراءات الآتية:

	. ت�صميم و�جهات �لتفاعل.

	. كتابة �لن�صو�س وتن�صيقها.

ت. �إنتاج �ملو�د �مل�صموعة و�لتاأثري�ت �ل�صوتية و�صبطها.
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	. �إنتاج �لر�صومات و�ل�صور �لثابتة.
	. �إنتاج �لر�صومات �ملتحركة و�لتاأثري�ت �حلركية و�صبطها.

	. �إنتاج �لفيديو و�صبطه.
	. دمج �لو�صائط �ملتعددة �لتي مت �نتاجها وبرجمتها.

وهذه �خلطو�ت �الإجر�ئية ال تتم جميعها ب�صورة متتابعة، فقد مت بع�صها ب�صكل 
متتاٍل، ومت بع�صها �الآخر ب�صكل متو�ٍز، كما هو مو�شح يف ال�شكل الآتي:

اُ�شتخدم يف هذه املرحلة عدٌد من برجميات احلا�شوب املخت�شة بعملية  وقد 
الت�شميم الإلكرتوين، واإعداد الو�شائط املتعددة الإلكرتونية واإنتاجها، وهي:

SwishMax2 & Flash - : هما برناجمان لعمل �ملوؤثر�ت �حلركية على �لن�صو�س 

و�الأ�صكال و�ل�صور، وي�صتعمالن يف ت�صميم �ملو�قع �الإلكرتونية و�لبطاقات �لفال�صية، 
وكذلك �الألعاب و�الأفالم �لكرتونية وعرو�س �لفيديو.

      - Flash �لت�صميم  لغة برجمة متطورة خا�صة بربناجمي  Action Script: هي 

و SwishMax2 وم�صحوبة معهما.
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�أبرز �لرب�مج �ملتخ�ص�صة بت�صجيل �ل�صوت  : هو من  - Accoustica mp3 mixer

وتنقيته وتن�صيقه وحتريره وعمل �ملوؤثر�ت �ل�صوتية عليه، ومن خالله باالإمكان حفظ 
.WMA و RealAudio و WAV و MP3 :لعمل ب�صيغ عده منها�

: هو برنامج حترير ملفات �لفيديو وتعديلها، و�إ�صافة  - Windows movie maker

�ملوؤثر�ت �ل�صوتية و�حلركية و�لن�صية عليها.

: هو برنامج ي�صتخدم للتحويل بني �صيغ ملفات �لفيديو  - Video All Convertor

مع  متو�فق  فيديو  ملف  �إخر�ج  باإمكانية  وقوتها  ��صتخد�مه  فائدة  وتكمن  �ملختلفة، 
�لبيئة �لربجمية �مل�صتخدم معها، وبحيث يكون ذلك �مللف عايل �جلودة، و قليل �حلجم 

يف �ن و�حد.

و�لر�صومات  �ل�صور  لت�صميم  متطور  برنامج  هو   : - Adobe Photoshop

ومعاجلتها وتعديلها.

رابعاً - مرحلة التقويم:

�ملو�قف  �أو  �ملو�صوعات  �أو  �الأ�صياء  قيمة  على  حكم  �إ�صد�ر  عملية  هو  �لتقومي 
�أو حمكات حمددة )��صماعيل، 2009، �س390(،  �الأ�صخا�س �عتماد�ً على معايري  �أو 
و�لتطبيق  لال�صتخد�م  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  �صالحية  من  �الطمئنان  فبهدف 

بعد �إنتاجها، اأجريت اخلطوات التقوميية الآتية:

من  عدد  قام  �لعلمية:  �لناحية  من  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  	. حتكيم 

مدر�صي مقرر مبادئ �الإح�صاء يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة بتحكيم �حلقيبة �لتعلمية 
�الإلكرتونية من �لناحية �لعلمية؛ لالطمئنان على �لدقة �لعلمية ملحتوى �حلقيبة، وقد 
مت �الجتماع بهوؤالء �ل�صادة �ملحكمني، و�رصح لهم طبيعة �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية، 
ثم �أعطيت ن�صخة من �حلقيبة لكل حمكم للتدقيق �لعلمي للمحتوى وملدة �أ�صبوع، وقد 
كانت مالحظات �ل�صادة �ملحكمني طفيفة، وبذلك مت �الطئنان لناحية �لدقة �لعلمية 

ملو�صوع �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية.



عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

160

تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

	. حتكيم �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية يف �صوء معايري ت�صميمها: فقد ُعر�صت 

�حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية على عدد من �ل�صادة �ملحكمني )ملحق7، �س272( بهدف 
حتكيمها، حيث ُعر�صت مبا�رصة �أمام بع�س �ملحكمني �لذين قامو� بدورهم مبناق�صتها 
وتقدمي عدد من �الآر�ء و�لتوجيهات، كما قدمت ملجموعة �أخرى من �ملحكمني ن�صخة 
�لتعلمية  �حلقيبة  تقومي  مقيا�س  من  ن�صخة  مع  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  عن 
�الإلكرتونية لتحكيمها، وبعد ذلك ويف �صوء �آر�ء �ملحكمني متت �لتعديالت �لتي �أو�صى 

بها �ملحكمون.
�الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  ُطبِّقت  ��صتطالعية:  جمموعة  على  ت. �لتجريب 
على عينة ��صتطالعية قو�مها )8( طالب؛ بغر�س �الطالع على مالحظاتهم يف �أثناء 
��صتخد�مهم لها، وقد �ختري طالب �لعينة �ال�صتطالعية بالطريقة �لع�صو�ئية من �إحدى 

�صعب مقرر مبادئ �الإح�صاء، �لتي �ختريت بطريقة ع�صو�ئية من بني جمموعة �صعب.
وقد مت �الجتماع مع �لطلبة يف ثالثة لقاء�ت، كان �للقاء �الأول بهدف ت�صليمهم 
�لهدف  وتو�صيح  �الإلكرتونية،  �لتعلمية  للحقيبة  �ملدجمة  �الإ�صطو�نات  من  ن�صخة 
�الإلكرتونية،  �لتعلمية  �حلقيبة  مفهوم  حول  �رصح  وتقدمي  �ال�صتطالعية،  �لتجربة  من 
وهدفها، وحمتوياتها، وطريقة ��صتخد�مها، و�التفاق على �للقاء �لثاين �لذي كان بعد 
�أ�صبوع من موعد �للقاء �الأول، حيث �أجريت مع �لطلبة مناق�صة �أولية بهدف �الطئنان 
ثالث  لقاء  على  و�ُتفق  �الإلكرتونية،  �لتعلمية  للحقيبة  لديهم  �لتجريب  جمريات  على 
و�أخري بعد �أ�صبوع من موعد �للقاء �لثاين، ويف �للقاء �لثالث نوق�صت �حلقيبة �لتعلمية 
�الإلكرتونية مع �لطلبة، للوقوف على �أر�ئهم و�نطباعاتهم حولها من حيث و�صوحها 
و�صهولة ��صتخد�مها ومدى �لتفاعل معها و�ال�صتفادة منها، وقد كان �النطباع موجبًا، 
من  �نزعاجات  �أو  �صعوبات  �أية  يبدو�  ومل  �لطلبة،  لهوؤالء  �صديد  �رتياح  لوحظ  حيث 

��صتخد�مها.

لال�صتخد�م  �لنهائية  ب�صورتها  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  خرجت  وبذلك 
و�لتطبيق )�أنظر ملحق 8: �صورة �صا�صات �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية، �س273(، وقد 

ُجهزت على �أ�صطو�نات مدجمة لال�صتخد�م.
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دراسات سابقة يف احلقائب التعلمية اإللكرتونية 
وأثرها على التحصيل الدراسي:

هدفت در��صة جن وبت (Gunn & Pitt, 2003( إلى قيا�س تاأثري �حلقائب �لتعليمية 
مت  مِّ �ملحو�صبة وم�صاعدتها يف حت�صني �أد�ء �لطالب يف تعلم علم �لطفيليات، حيث �صُ
�حلقيبة �لتعليمية �ملحو�صبة على �صكل قر�س تفاعلي مدمج كاأد�ة للبحث ��صتمل على 
�صور عديدة وخمططات ور�صوم متحركة ولقطات فيديو تفاعلية باحلا�صوب، قدمت 
للطالب ب�صكل تدريجي الأكرث من ثالث �صنو�ت، حيث عر�صت عليهم من خالل �لقر�س 
�لدر��صة  نتائج  �أ�صارت  �ل�صبكة، وقد  �إىل عر�صها من خالل  �إ�صافة  �ملدمج،  �لتفاعلي 
�إىل �أن �لطالب �لذين در�صو� باحلقائب �لتعليمية �ملحو�صبة كانت نتائجهم �أف�صل من 
�لذين در�صو� بالطريقة �العتيادية، ويعزو �لباحثان هذه �لنتيجة �إىل �لعامل �لرئي�س 

�لتي بنيت عليه �حلقيبة �لتعليمية �ملحو�صبة وهو �لو�صائط �لتفاعلية �لتي �حتوتها.

على  يقوم  م�رصوع  على  فيها  �لعمل  مت  فقد   (Bose, 2003) بوز  در��صة  و�أما 
ت�صميم حقيبة تعلم �إلكرتوين و��صتخد�مها لتلبية �حتياجات م�صاق جامعي و�أهد�فه 
لطلبة �ملاج�صتري يف ق�صم �لرتبية �البتد�ئية يف جامعة بوت�صانا يف �لواليات �ملتحدة 
�الأمريكية ، وكان عنو�ن �مل�صاق »ق�صايا و�جتاهات يف تربية �لطفل �ملبكرة«، وقد 
ل فريق يعمل على تطوير هذ� �مل�صاق، حيث طوِّر بالتعاون و�لتن�صيق �لكامل بني  �صكَّ
ى �ملوؤلف دور�ً كمحا�رص وموجه ومدير  �أع�صائه مبن فيهم خبري يف �ملحتوى ، و�أدَّ
من  مت  مر�حل  ثالث  على  �مل�رصوع  تطبيق  و��صتمل  �مل�صاق  لهذ�  �الإلكرتوين  للجانب 
خاللها �لتدرج يف ��صتخد�م �الإنرتنت و�لتكلنولوجيا �لرقمية، فاملرحلة �الأوىل متيزت 
�ملرحلة  ويف  �صاعات،  ثالث  وملدة  و�لطلبة  �ملحا�رص  بني  لوجه  وجهًا  و�حد  بلقاء 
�لثانية �قت�رص �للقاء على �صاعتني كل �أ�صبوع وقد ��صتمرت ثماين جل�صات، ويف �ملرحلة 
�لثالثة �قت�رص �للقاء على �صاعة و�حدة فقط و��صتمرت ثالث جل�صات، ويف كل جل�صة 

كان هناك مزج بني �لتدري�س وجهًا لوجه و�لتدري�س با�صتخد�م �الإنرتنت. 

كان هناك  �أنه  تطبيقه  نتائج  فمن  �مل�رصوع،  هذ�  �أهد�ف  وقد مت حتقيق معظم 
ميدهم  تعليميًا  م�صاقًا  ووجدوه  جيد�ً،  �لطلبة  �أد�ء  كان  كما  للطلبة،  فاعلة  م�صاركة 
��صتخد�م هذ� �مل�صاق �الإلكرتوين  �أدى  باملعلومات وي�صهل لهم مهار�ت �لبحث، حيث 
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�إىل مرونة يف �لوقت، وتركيز على دور كبري للمتعلم. كما كان من �أهم نتائج �مل�رصوع 
هي تقنني نوعية �ملادة �لتعليمية يف هذه �حلقيبة �الإلكرتونية بحيث ميكن ملحا�رص 

�آخر ��صتخد�م �حلقيبة نف�صها بطريقة دقيقة و�صحيحة.

وبحثت در��صة العجلوين واأبو زينة )2005( مب�صكلة تدين �عتماد طالب �ملرحلة 
�لثانوية على �أنف�صهم، و�لنزعة �إىل �التكالية يف تعلم مادة �لفيزياء، وتدين حت�صيلهم 
�لدر��صي فيها، حيث هدفت در��صتهما �إىل رفع كفاءة طالب �ملرحلة �لثانوية –�مل�صتوى 
�لثاين- يف تعلم مادة �لفيزياء، وذلك مب�صاعدتهم يف �العتماد على �أنف�صهم يف عملية 
�لتعلم ليكون �ملتعلم هو حمور �لعملية �لتعليمية �لتعلمية؛ من خالل توظيف �أ�صلوب 
�الأ�صلوب يف  �أثر هذ�  �لتعليمية �ملحو�صبة، ودر��صة  با�صتخد�م �حلقائب  �لذ�تي  �لتعلم 
حت�صيل �لطلبة يف مادة �لفيزياء مقارنة مع �لطريقة �لتقليدية، وقد ��صتخدم �لباحثان 
�ملنهج �لتجريبي، حيث تكونت عينة �لدر��صة من )78( طالبًا وطالبة من طلبة �ملرحلة 
�لثانوية بالفرع �لعلمي موزعني يف ثالث مد�ر�س ثانوية من مد�ر�س مديرية تربية 
�فرت��صًا  باالأردن-؛  منطقة �صويلح  ق�صديًا -وهي  و�حدة  منطقة  �لثانية يف  عمان 
من �لباحثني تقارب م�صتويات �لطلبة �قت�صاديًا و�جتماعيًا وثقافيًا، وقد ُوزِّع �لطلبة 
ر  طوَّ وقد  �لع�صو�ئية،  بالطريقة  جتريبيتني  وجمموعتني  �صابطتني،  جمموعتني  على 
�لباحثان �لت�صميم �لتجريبي للحقيبة �لتعليمية �ملحو�صبة لوحدة »خ�صائ�س ب�رصية 
و�أ�ص�س  �لتدري�س،  على نظريات ت�صميم  �عتماد�ً  �ملقرر  �ملدر�صي  �لكتاب  للمادة« من 
�ملحو�صبة،  �لتعليمية  �لرب�مج  ت�صميم  ومعايري  وتقوميها،  �لتعليمية  �حلقائب  بناء 
و�أخ�صعت �حلقيبة �لتعليمية �ملحو�صبة �إىل جمموعة من �لتحكيم و�لتعديل و�لتجريب 
�لوحدة  بدر��صة  �لتجريبيتان  �ملجموعتان  لتقوم  �لنهائية،  ب�صورتها  خرجت  حتى 
�لتعليمية �ملقررة من خاللها، بينما در�صت �ملجموعتان �ل�صابطتان �لوحدة �لتعليمية 
نف�صها بالطريقة �لتقليدية �ملعتادة، كما �أعدَّ �لباحثان �ختبار�ً لقيا�س حت�صيل �لطلبة، 
و�لتحقق من �صدقه وثباته، وتطبيقه قبل �إجر�ء �لتجربة للتاأكد من تكافوؤ �ملجموعات 
�لتعليمية  �حلقيبة  �أثر  لدر��صة  �لتجربة  �إجر�ء  بعد  وتطبيقه  و�ل�صابطة،  �لتجريبية 
�ملحو�صبة يف حت�صيل �لطلبة، كما �أعدَّ �لباحثان �أد�ة لقيا�س �جتاهات طلبة �ملجموعة 
ثباتها  من  �لتحقق  كذلك  وحتكيمها،  �ملحو�صبة  �لتعليمية  �حلقيبة  نحو  �لتجريبية 
با�صتخد�م طريقة �الختبار و�إعادة �الختبار للمقيا�س نف�صه بفارق زمني )13( يومًا، 
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وقد تو�صلت نتائج تطبيق �الختبار �لبعدي –بعد �صبط �لفروق على �الختبار �لقبلي- 
–�مل�صتوى  �إىل وجود فروق ذ�ت داللة �إح�صائية يف حت�صيل طلبة �ملرحلة �لثانوية 
ول�صالح  �لتدري�س  طريقة  �إىل  تعزى  �لفيزياء  مادة  يف  �لعلمي  �لفرع  من  �لثاين- 
�لتعليمية  �حلقائب  با�صتخد�م  �لتدري�س  طريقة  �أن  يعني  وهذ�  �لتجريبية،  �ملجموعة 
�ملحو�صبة يف وحدة »خ�صائ�س ب�رصية للمادة« فعالة، وذ�ت �أثر يف زيادة حت�صيل 
�لباحثان  ويعزو  �العتيادية،  �لتقليدية  بالطريقة  مقارنة  �لفيزياء  مبحث  يف  �لطلبة 
هذه �لنتيجة �إىل خ�صائ�س �حلقيبة �لتعليمية �ملحو�صبة ومميز�تها �لتي تف�صح �ملجال 
�متيازها  �إىل  �إ�صافة  �ملختلفة،  و�الأن�صطة  �لبد�ئل  �ختيار  �ملتعلمني يف  �أمام  بحرية 
وما  للمتعلم،  �لنف�صية  و�لر�حة  و�مل�صاعدة  و�الإر�صاد�ت  و�لتدريبات  �الأمثلة  بتعدد 
حتتويه �حلقيبة �لتعليمية �ملحو�صبة من �صور و�ألو�ن وعنا�رص �لت�صويق و�صد �النتباه 
و�الختبار�ت و�لتغذية �لر�جعة، مما يدعم مبد�أ مر�عاة �لفروق �لفردية بني �ملتعلمني، 
ويزيد من د�فعية �ملتعلمني للتعلم. كذلك �أ�صارت نتائج �لدر��صة �إىل �أن �ملتو�صط �لعام 
�الجتاهات  مقيا�س  يف  وطالباتها  �لتجريبية  �ملجموعة  طالب  ��صتجابات  لتقدير 
�إىل  �لنتيجة  هذه  �لباحثان  ويعزو  �إيجابيًا،  كان  �ملحو�صبة  �لتعليمية  �حلقائب  نحو 
�لذ�ت عند �ملتعلم، وقامت  �أ�صهمت كثري�ً يف حتقيق  �لتعليمية �ملحو�صبة  �أن �حلقيبة 
بدور �ملحفز للتفاعل �لن�صط عند �لطالب. وقد �أو�صت �لدر��صة بتطوير منهاج �لفيزياء 
للمرحلة �لثانوية وفق منهجية �حلقائب �لتعليمية �ملحو�صبة، و�إجر�ء در��صات مماثلة 
يف ��صتخد�م �حلقيبة �لتعليمية �ملحو�صبة يف مو�صوعات �أخرى، ومل�صتويات تعليمية 

خمتلفة. 

 Sacchanand & Jaroenpuntaruk,) �شا�شاناد وجاروبنتاراك  وهدفت در��صة 
على  �لذ�تي  للتدريب  �الإلكرتوين  �لتعلم  با�صتخد�م  تعليمية  حقيبة  تطوير  �إىل   (2006

بعد،  عن  �لتعلم  منط  با�صتخد�م  �ملكتبات  علم  مو�صوع  يف  �ملعلومات  ��صرتجاع 
وت�صميم  �ملتعلمني،  فئة  حتديد  هي:  مر�حل  خم�صة  �حلقيبة  هذه  ت�صميم  وت�صمن 

�حلقيبة، و�إنتاج �حلقيبة، وو�صع نظام لعر�صها ومرحلة �لتقييم. 

�أثناء  �لتكويني  �لتقومي  مرحلتني:  �صمن  مت  فقد  �لتقومي  بعملية  يتعلق  وفيما 
عملية تطوير �حلقيبة وقام به خرب�ء يف �ملجال، و�لتقومي �خلتامي وقد مت بعد تطوير 
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�ملكتبات  يعملون يف  تكونت من موظفني  عينة جتريبية  على  ُطبِّقت  �حلقيبة، حيث 
�جلامعية وم�صرتكني يف هذه �ملكتبات، وقد عمد �لباحثان �إىل مر�جعة كل �ملالحظات 
و�الآر�ء �ملتعلقة باملحتوى �لتعليمي للحقيبة وت�صميمها ومدى �لتقدم يف عملية �لتعلم 
�لذي ميكن �أن حتققه قبل �إنتاجها و�إخر�جها حليز �لوجود، �إ�صافة �إىل ��صتطالع �آر�ء 
�مل�صتخدمني حول نوعية وجودة حمتوى �حلقيبة و�صدق حمتو�ها وو�صوحه وطرق 

�لعر�س و�ل�رصح و�لت�صميم �لب�رصي وت�صميم �ل�صا�صات.

وقد تكونت �حلقيبة من ثالثة عنا�رص رئي�صة هي: مقدمة حولها، ثم موديوالت 
يتعلق  وفيما  �إ�صافية،  م�صاندة  قر�ء�ت  مع  �ملر�جع  ثم  �لدر��صة(،  )وحد�ت  �لدر��صة 
ع�رص  �صم  فقد  �ملهم  �لرئي�صي  �ملكون  وهي   )Study Modules( �لدر��صة  بوحد�ت 
�لذ�تي با�صتخد�م �ختبار  ��صرتجاع �ملعلومات و�لتقومي  وحد�ت تعليمية ركزت على 
قبلي وبعدي، كما ��صتملت �حلقيبة على و�صائط متعددة مثل �ل�صوت و�ل�صورة جلذب 
م�صاندة  �ملطبوعة كمادة  �ملادة  �إىل  �إ�صافة  �لتعلم،  �أثناء عملية  �مل�صتخدمني  �نتباه 
للحقيبة، �أما بخ�صو�س تقدمي �حلقيبة فقد مت با�صتخد�م �الأ�صلوبني �ملتز�من با�صتخد�م 

�النرتنت و�لالمتز�من با�صتخد�م �أقر��س م�صغوطة.

وقد �أظهرت �لدر��صة ما ياأتي:

��صتخد�م منط �لتعلم عن بعد يجعل من �حلقيبة متاحة لال�صتخد�م مبرونة �أكرث  - 
��صتخد�مها  �لتي تنا�صب �مل�صتخدمني، كما ميكن  يف كل وقت وكل مكان وبال�رصعة 

كو�صيلة ملتابعة �لتعليم �مل�صتمر لالأفر�د �لر�غبني باإكمال تعلمهم.

��صتخد�م مثل هذه �حلقائب �صمن تقنية �لن�رص عرب �النرتنت يو�صع جماالت  - 
�ملتعلم  ي�صتطيع  بحيث  مرنة  تعليمية مفتوحة  بيئة  ويوفر  بعد،  �لتعلم عن  ��صتخد�م 
�ملهار�ت  على  و�لتدرب  �لتعليمية،  �حلقيبة  من  و�ال�صتفادة  �النرتنت  ل�صبكة  �لدخول 

ب�صكل ذ�تي دون �حلاجة لوجود مدر�س.

ت�صميم �ملادة �لتعليمية �أو �لتدريبية يركز على قدر�ت �ملتعلم �لذ�تية ويتيح  - 
حاجاته  �العتبار  بعني  تاأخذ  الأنها  زمان،  �أو  مبكان  مقيدة  غري  مرنة  تعلم  بيئة  له 

وظروفه.
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وم�صطلحات  �صهلة  لغة  وظفت  الأنها  �ال�صتخد�م  ب�صهولة  �حلقيبة  متيزت  - 
تفاعلية جيدة مما  بيئة  �ملعلومات ووفرت  ��صرتجاع  و��صحة غري معقدة يف جمال 

�صاعد �ملتعلمني على �لتعامل معها ب�صهولة وي�رص.

و�أو�صت �لدر��صة ب�رصورة تطوير حقائب تعليمية �أخرى تتناول مو��صيع �أخرى 
جماالت  يف  وم�صتخدميها  �ملكتبات  موظفي  لتدريب  �اللكرتوين  �لتعلم  با�صتخد�م 
لتعلم  كاأد�ة  �حلقيبة  مثل هذه  ��صتخد�م  باإمكانية  �لدر��صة  �أو�صت  كما  �أخرى مهمة، 

�للغة �الإجنليزية لغري �لناطقني بها.

و�أجرى اونا�شانيا ورفاقه (Onasanya & Others, 2006) در��صة �صبه جتريبية 
هدفت �إىل �لك�صف عن �أثر ��صتخد�م حقيبة تعليمية حمو�صبة على حت�صيل طلبة �ملرحلة 
�لثانوية يف مادة )مقدمة يف �لتكنولوجيا( يف مقاطعة �لورين يف كاو�ر� بنيجرييا، 
�لباحث ورفاقه حقيبة تعليمية تفاعلية حمو�صبة مت �لتحقق من �صدقها،  م  فقد �صمَّ
وتكونت من خم�صة درو�س مدة كل و�حد منها )30( دقيقة، وقد تكونت عينة �لدر��صة 
�إىل جمموعتني �صابطة  عو� ع�صو�ئيًا  ُوزَّ �لق�صدية  من )42( طالبا �ختريو� بالطريقة 
�حلقيبة  با�صتخد�م  �لتجريبية  �ملجموعة  در�صت  بحيث  �لدر��صة  وُطبقت  وجتريبية، 
�لتعليمية �ملحو�صبة، بينما در�س �لق�صم �الآخر با�صتخد�م �لطريقة �لتقليدية، ثم ُطبِّق 
و�أظهرت  �لطلبة،  حت�صيل  على  �حلقيبة  ��صتخد�م  �أثر  لقيا�س  و�صع  حت�صيلي  �ختبار 
�لنتائج �أن �لطلبة �لذين در�صو� با�صتخد�م �حلقيبة �لتعليمية �ملحو�صبة كان حت�صيلهم 

و�أد�وؤهم �أف�صل من �أولئك �لذين در�صو� بالطريقة �لتقليدية.

�أما ليو وت�شينغ (Liu & Cheng, 2008) فيعر�صان يف در��صتهما �لتجربة �ل�صينية 
وجود  �إىل  �أ�صار�  حيث  �لتعليمية،  �حلقائب  و��صتخد�م  �الإلكرتوين  �لتعلم  جمال  يف 
توجه لدى معظم �لدول �ملتطورة �إىل ��صتخد�م �الأنظمة �الإلكرتونية الإد�رة �مل�صاقات 
�لتعليمية �ملربجمة �لتي ت�صمم مل�صاعدة �لرتبويني على توفري بيئة تعلم  و�حلقائب 
��صتخدمت يف  فاإن مثل هذه �حلقائب قليال ما  �لرغم من ذلك  �لكرتوين، وعلى  ذ�تي 
موؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل �ل�صينية، ويعر�صان يف در��صتهما م�رصوعا �أجري يف �ل�صني 
بهدف تطبيق م�رصوع تعلم �إلكرتوين يف جامعة �صينية ومعرفة فو�ئده فيما يخ�س 
�أنظمة �لتعلم �اللكرتوين مثل �إد�رة �مل�صاقات و��صتخد�م طرق غري تقليدية يف تدري�س 
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�لتعلم  ��صتخد�م  �أهمية  جدوى  در��صتهما  بينت  وقد  �ملعلومات،  تكنولوجيا  م�صاقات 
�لتقليدي �لوجاهي  �لتعليمية �ملربجمة كرديف م�صاعد للتعليم  �اللكرتوين و�حلقائب 

د�خل �حلرم �جلامعي. 

فيما هدفت در��صة �أجر�ها �شيدهو (Sidhu, 2008) �إىل نقا�س �لتطور�ت �لتي حدثت 
يف جمال ��صتخد�م �حلقائب �لتعليمية �مل�صتخدمة يف �أ�صلوب حل �مل�صكالت و�ملعتمد 
��صتخد�م  جمال  يف  �حلا�صل  للتطور  �متد�د�  يعد  و�لذي  �مل�صاعدة،  �لتكنولوجيا  على 
حقائب �لو�صائط �لتعليمية �لتفاعلية �لتي ت�صتهدف �لطلبة �لذين يو�جهون م�صكالت 
يف فهم مقرر ديناميكية �مليكانيكا �لهند�صية، ويف هذه �لدر��صة عقد �لباحث مقارنة 
و�حلقائب  �مل�صكالت  حل  �أ�صلوب  يف  �مل�صتخدمة  �ملربجمة  �لتعليمية  �حلقائب  بني 
موؤ�رص�ت  وجود  �لدر��صة  و�أظهرت  �لهند�صة،  يف  �مل�صتخدمة  �لتجارية  �حلا�صوبية 
بو�صوح  متيزت  �لتي  �جلديدة  �ملربجمة  �لتعليمية  �حلقائب  ل�صالح  وفروق  و��صحة 
�لعر�س و�لتقدمي و��صتخد�م �أ�صلوب �لتدرج خطة خطوة حلل �مل�صاكل �لهند�صية �إ�صافة 
ثالثية  مناذج  توظيف  ومرونة  لالأد�ء  �ملو�صوعي  و�لتقومي  �ال�صتخد�م  �صهولة  �إىل 

�الأبعاد يف مثل هذه �حلقائب.

�ملادة  �أن  �أظهرت  نيجرييا  يف  �أجريت  عديدة  در��صات  من  و�نطالقًا 
نتائج  يف  �لطلبة  معدالت  �نخفا�س  عن  م�صوؤولة  )�لكهروكيميائية(  �لدر��صية 
واولوراندير  اويلكان  در��صة  هدفت  �لكيمياء،  لفرع  �لثانوية  �ل�صهادة  �متحانات 
(Oyelekan & Olorundare, 2009) �إىل تطوير حقيبة تعليمية حا�صوبية ملو�صوع 

هذ�  يف  للطالب  �لدر��صي  �لتح�صيل  تدين  م�صكلة  ملعاجلة  ت�صعى  )�لكهروكيميائية( 
�ملو�صوع، ودر��صة �أثر ��صتخد�م هذه �حلقيبة على حت�صيلهم �لدر��صي، و�أُنتجت �حلقيبة 
�لرتبوية  للمعايري  ووفقًا  �لتدري�س  ت�صميم  ملو�صوع  �لنظرية  �الأ�ص�س  على  �عتماد� 

و�لتقنية، وقد �ُ�صتخدمت �صتُّ �أدو�ت للتحقق من فاعلية �حلقيبة وهي:

ممن  مدر�صني  ثالثة  بها  قام  �حلقيبة  حمتوى  �صدق  من  للتحقق  ��صتبانة  - 
يدر�صون مادة �لكهروكيميائية، وتكون من ثماين فقر�ت متحورت حول مدى مالئمة 
�أ�صار �ملدر�صون  �ملحتوى و�للغة وت�صل�صل تقدمي �ملحتوى �لتعليمي يف �حلقيبة، وقد 

�لثالثة باأن حمتوى �حلقيبة كان مالئما وغطى �ملو�صوع ب�صمولية.
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يف  خبري�ن  بها  قام  للحقيبة  �لفني  �لتقني  �جلانب  من  للتحقق  نة  ��صتبا -
يتعلق  فيما  و�قرت�حاتهم  و�آر�ئهم  تعليقاتهم  كتابة  منهم  طلب  حيث  �حلا�صوب، 
باجلو�نب �لتقنية للحقيبة من ��صتخد�م �ملحاكاة و�لعر�س و�لتنقل بني �أجز�ء �حلقيبة 
�أن طريقة  ��صت�صريو�  �لذين  �خلرب�ء  �أفاد  وقد  ذلك.  و�ال�صتخد�م وغري  �لقر�ءة  و�صهولة 
طباعة �ملادة مالئمة وجيدة مع تو�صية بتعديل حجم �خلط ليزيد من فاعلية �لقر�ءة، 
كما كانت طريقة �لت�صفح جيدة وو�جهة �لتطبيقات جيدة جد� وهي مالئمة ومريحة 
و�صهلة  مالئمة  كانت  و�لرو�بط  موفقا،  كان  �ملحاكاة  ��صتخد�م  و�أن  لال�صتخد�م، 
�لو�صول، وبدت �حلقيبة على درجة عالية من �لتقنية، ال �صيما �أنها ��صتخدمت و�صائط 

وتقنيات جيدة ومنا�صبة.

�أ�صلوب �ملقابلة �ملقننة خلم�صة طلبة ملعرف  مقابالت �لطلبة: حيث ��صتخدم  - 
�نطباعاتهم فيما يخ�س و�صوح �ملادة �ملعرو�صة ومدى �إمكانيتها على حتقيق �لفهم 

و�صهولة ��صتخد�مها.

��صتبانة للتحقق من مالءمة �لت�صميم للمعايري �لرتبوية و�لتقنية �مل�صتخدمة  - 
من حيث �صهولة �ل�صفحات ووحدة �ملو�صوع و�ل�رصوحات و��صتخد�م �الألو�ن .. وغريها، 
قام بها خبري�ن يف جمال تكنولوجيا �لتعليم، حيث �أفاد� باأن ��صتخد�م �حلقيبة جعل 
�إ�صافة �رصوحات  �حدهم  و�قرتح  وتب�صيطا،  �صهولة  �أكرث  �لكهروكيميائية  من مفهوم 
وتعليقات �صوتية يف بع�س �حلاالت لتزيد من فهم �لطلبة، و�قرتح �أحدهم �لرتكيز �أكرث 

على �إ�صافة مفاهيم مفتاحيه، وعرب �جلميع عن ر�صاهم عن �الألو�ن �مل�صتخدمة.

�لطلبة  من  ��صتطالعية  عينة  على  طبقت  �ملقابلة(  باأ�صلوب  )�أ�صئلة  ��صتبانة  - 
�آر�ء �لطلبة حول  قو�مها )10( طالب جربت عليهم �حلقيبة، وتركزت حول ��صتطالع 
مدى فاعلية �حلقيبة فيما يتعلق بجذب �نتباه �لطالب وم�صاعدتهم على فهم �ملادة 
�لطالب عن ر�صاهم؛ حيث  وقد عرب  .. وغريها،  و�لعر�س  �الألو�ن  و��صتخد�م  ب�صهولة 
�صار من  �صهلة، و�ملحتوى مت�صل�صال  و�ملفاهيم  و��صحة،  �مل�صتخدمة كانت  �ملفرد�ت 
�ل�صهل �إىل �ل�صعب و�لتو�صيحات جيدة، و�الأمثلة �مل�صتخدمة كانت مالئمة ذ�ت �صلة 
باملادة، و�أنهم بذلك متكنو� من فهم �ملادة ب�صكل �أف�صل، وقد ز�دت د�فعيتهم للدر��صة 
ب�صكل �أف�صل من �لطريقة �لتقليدية �لتي تعودو� عليها، و�أن �لوقت �ملخ�ص�س ال�صتخد�م 
�إ�صافة ملحق خا�س  �أفاد عدد من �لطلبة ب�رصورة  �حلقيبة كان مرنًا ومالئمًا، وقد 

للحقيبة يت�صمن �لفهر�س. 
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�ختبار �لتح�صيل ملو�صوع �لكهروكيميائية: وهو �ختبار لقيا�س �الأد�ء يهدف  - 
لتحديد مدى فهم �لطالب للمادة بعد ��صتخد�مهم �حلقيبة �لتعليمية �ملحو�صبة، حيث 

ُطبِّق على عينة �لدر��صة �لتجريبية و�لتي قو�مها )30( طالبًا.

وقد �أظهرت �لنتائج �أن حت�صيل �لطلبة �لذين در�صو� با�صتخد�م �حلقيبة �لتعليمية 
ن تعلمو� بالطريقة �لتقليدية �ملعتادة، وقد �أفاد  �ملحو�صبة كان �أف�صل من �صو�هم ممَّ
تغطي  مماثلة  حقائب  مت  مِّ �صُ لو  يودون  �أنهم  �حلقيبة  عليهم  جربت  �لذين  �لطلبة 
مو��صيع �أخرى يف �لكيمياء وغريها، ويح�صلون على ن�صخ و�أقر��س منها لال�صتخد�م 

�ل�صخ�صي.

وهدفت در��صة بني عبد الرحمن (Baniabdelrahman, 2010) �إىل ��صتق�صاء �أثر 
كلغة  �الجنليزية  �للغة  يتعلمون  �لذين  �لطلبة  تعليمية حمو�صبة على حت�صيل  حقيبة 
�أجنبية يف �لقر�ءة، ولتحقيق هدف �لدر��صة �أعاد �لباحث ت�صميم مادة �لقر�ءة �لتعليمية 
لكتاب �ل�صف �لتا�صع �البتد�ئي يف �الأردن على �صورة حقيبة تعليمية حمو�صبة، وقد 
��صتخدم �لباحث �ملنهج �صبه �لتجريبي يف تطبيق در��صته بحيث تكونت عينة �لدر��صة 
من )140( طالبا وطالبة )�صعبتني ذكور و�صعبتني �إناث( �ختريت ب�صكل ق�صدي من 
خمترب�ت  و  �الإنرتنت  �صبكة  تو�فر  على  بناء  �ملدر�صتان  �ختريت  حيث  �إربد،  مد�ر�س 
�لرخ�صة  �صهادة  على  �حلا�صلني  �الجنليزية  �للغة  ومدر�صي  ومدر�صات  �حلا�صوب 
جمموعتني:  �إىل  �لدر��صة  عينة  وق�صمت  �الإنتل،  و�صهادة  �حلا�صوب  لقيادة  �لدولية 
در�صت �إحد�هما با�صتخد�م �حلقيبة �لتعليمية �ملحو�صبة، و�لثانية بالطريقة �لتقليدية، 
�أثر  ملقارنة  بعدي  حت�صيل  و�ختبار  قبلي،  تكافوؤ  الختبار  �ملجموعتان  وخ�صعت 
�الآتية:  �الأدو�ت  �لباحث  ��صتخدم  وقد  �لقر�ءة،  �لطلبة يف  �لتعلم على حت�صيل  طريقة 
حقيبة تعليمية حمو�صبة لتعليم �لقر�ءة يف �للغة �الإجنليزية، �حتوت على وحدتني من 
�لقر�ءة، طبق  و�ختبار حت�صيل الختبار مهارة  و 24(،  )�لوحدة 23   Petra5 كتاب 
قبل �لتجريب وبعده، وقد �أظهرت �لنتائج فرقًا د�اًل �إح�صائيًا يف حت�صيل �لطلبة يف 
�الختبار �لبعدي ل�صالح �ملجموعة �لتجريبية �لتي در�صت با�صتخد�م �حلقيبة �لتعليمية 

�ملحو�صبة.

�لتحقق  �إىل   (Yusuf & Afolabi, 2010) واأفولبي  يو�شف  در��صة  وهدفت 
طلبة  �أد�ء  على  �حلا�صوب  مب�صاعد  تعليمية  حقيبة  �صمن  �لتدري�س  فاعلية  من 



عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

169

د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

جتريبية  �صبه  در��صة  در��صتهما  وكانت  �الأحياء،  مادة  يف  �لثانوية  �ملرحلة 
يف  �أويو  والية  يف  �لثانوية  �ملرحلة  يف  طالبا   120 �لدر��صة  عينة  �صملت 
مب�صاعدة  تعليمية  حقيبة  �الآتية:  �الأدو�ت  �لدر��صة  �صملت  وقد  نيجرييا، 
مبادئ  تر�عي   )Computer Assisted Instructional Package( �حلا�صوب 
يخ�س  وفيما  �الأحياء.  ملادة  �لتح�صيل  قيا�س  و�ختبار  و�لتعاوين،  �لفردي  �لتعليم 
�حلقيبة �لتعليمية فقد كانت عبارة عن حقيبة تعلم ذ�تي تعتمد �الأ�صلوب �لتفاعلي ملدة 
�صاعتني ون�صف، و�حتوت خم�صة درو�س �صمن مادة �الأحياء ُبرجمت على �صكل وحد�ت 
تعليمية من �لباحث نف�صه ومب�صاعدة مربمج متخ�ص�س بالربجمة، وقد طوِّرت �حلقيبة 
�ملرحلة  ففي  و�لتقومي،  و�لتطبيق  و�لت�صميم  �لتحليل  هي:  رئي�صة  مر�حل  �أربع  وفق 
حت�صينها  �ملنوي  �الإدر�كية  �لطلبة  مهار�ت  باحل�صبان  �أُخذ  �لتحليل(  )مرحلة  �الأوىل 
)مرحلة  �لثانية  �ملرحلة  ويف  �ملحو�صبة،  �حلقيبة  مكونات  بناء  �أ�صا�س  هي  لتكون 
�لت�صميم( ُحدِّد ما �صُيتبع يف ت�صميم �حلقيبة من خمطوطات و�أ�صكال ومناذج وغريها، 
مالئم  ت�صميم  على  �ملحو�صبة  �حلقيبة  تطوير  فيها  �عتمد  فقد  �لتطبيق  مرحلة  �أما 
ير�عي حاجات �مل�صتخدم للربجمية من حيث �صهولة �ال�صتخد�م و�ملرونة و�جلاذبية، 
�أما �ملرحلة �الأخرية )مرحلة �لتقومي(، فقد �خت�صت مب�صاألة �لتحقق من حمتوى �ملادة 
�ملعرو�صة يف �حلقيبة، من ناحية �لعر�س �ملنطقي و�ل�صكل و�ملظهر �لعام و�لرو�بط 

و�الإمالء و�لقو�عد، وقابلية �لقر�ءة وو�صوح �لعر�س و�صهولة �ال�صتخد�م للحقيبة.

وقد �أظهرت نتائج �لدر��صة �أن �أد�ء �لطالب �لذين در�صو� مب�صاعد �حلقيبة �لتعليمية 
�ملحو�صبة �صو�ء ب�صكل فردي �أو تعاوين جاء �أف�صل من �أقر�نهم �لذين در�صو� بالطريقة 
�لتقليدية، كما �أو�صت �لدر��صة باأهمية �حلاجة �إىل تطوير حقائب تعليمية ذ�ت عالقة 

بهذ� �ملو�صوع ت�صتخدم يف �ملد�ر�س �لنيجريية. 

حمو�صبة  تعليمية  حقيبة  فاعلية  قيا�س  �إىل   )2010( الكلباين  در��صة  وهدفت 
طالبات  لدى  و�الجتاه  �للغوي  و�الأد�ء  ف  و�ل�رصَّ �لّنحو  مفاهيم  بع�س  تنمية  يف 
�ل�صف �لعا�رص يف �صلطنة ُعمان، حيث ��صتخدمت �لباحثة حقيبة تعليمية حمو�صبة 
�لطالبات  بد�ئل تعليمية لكل وحدة نحوية و�رصفية مقررة على  �صبعة  تكونت من 
�رصعتهنَّ  وفق  و�حتياجاتهنَّ  ميولهنَّ  مع  يتنا�صب  ما  �لطالبات  بينها  من  تختار 
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و�لبد�ئل هي:  �لتعلم،  �خلا�صة يف 

	. خم�صون بطاقة من بطاقات �س.ج من �إعد�د �لباحثة.

ورقية  �الأوىل  بطريقتني:  م  مِّ �صُ وقد  فية  و�ل�رصَّ �لّنحوية  �ملفاهيم  	. معجم 
)ُكتيب(، و�لثانية �إلكرتونية )��صتخد�مه كمحرك �لبحث(.

ت. رزم �لوحد�ت �لتعليمية �ملقررة.

	. قر�س مرن ي�صم �لبد�ئل �لتعليمية �الآتية:

�الأن�صطة �الإثر�ئية ذ�ت �لتَّعزيز �لفوري. - 

خر�ئط �ملفاهيم. - 

برناجمان �إذ�عيان هما: برنامج لغة �لعرب وبرنامج �للغة �خلالدة. - 

وحدة  لكل  م�صمم  �ختبار  عن  عبارة  وهو   : )�الإلكرتوين(  �لتتابعي  �الختبار  - 
�لتعليمية  �لوحدة  در��صة  من  �النتهاء  بعد  �الآيل  �حلا�صب  يف  �لطالبة  توؤديه  تعليمية 
فية �رصط و�صولها �إىل درجة  �ملقررة لقيا�س مدى متكنها من �ملفاهيم �لّنحوية و�ل�رصَّ

�لتمكن )85%(، وُي�صحح �الختبار �آلًيا لتح�صل �لطالبة على تقرير و�ف بالنتيجة.

و�الختبار�ت  �لطالبة،  ودليل  �ملعلمة،  دليل  دليالن:  �حلقيبة  ملحقات  ومن 
و�ملقايي�س.

ولقد ُطبقت �حلقيبة �لتعليمية �ملحو�صبة يف �لعام �لدر��صي )2008م-2009م( 
على عينة من طالبات �ل�صف �لعا�رص يف �ملد�ر�س �حلكومية �لتابعة ملحافظة م�صقط 
�لعينة  �أفر�د  ميثلنَّ  طالبة   )28( طالبة،   )59( عددها  بلغ  و�لتي  ُعمان،  �صلطنة  يف 
�لتعليمية  �حلقيبة  با�صتخد�م  فية  و�ل�رصَّ �لّنحوية  �لوحد�ت  در�صت  �لتي  �لتجريبية 
�ملحو�صبة، و )31( طالبة ميثلنَّ �أفر�د �لعينة �ل�صابطة �لتي در�صت �لوحد�ت �لّنحوية 

فية �ملقررة بالطريقة �ملعتادة. و�ل�رصَّ

وقد ك�صفت نتائج �لدر��صة عن وجود فرق د�ل �إح�صائًيا يف �الجتاه ومتو�صطات 
ول�صالح  و�لتجريبية  �ل�صابطة  �ملجموعتني  طالبات  بني  �لبعدي  �الختبار  درجات 
�أ�صهمت  �لتعليمية �ملحو�صبة قد  �أن �حلقيبة  �لدر��صة  �لتجريبية، كما بينت  �ملجموعة 
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فية �ملقررة،  يف زيادة فاعلية �لطالبات للتعلم ومتكنهن من �ملفاهيم �لّنحوية و�ل�رصَّ
�لتعليمية  بالبد�ئل  و��صتمتاعهن  ب�صغف  ف  و�ل�رصَّ �لّنحو  ح�ص�س  على  و�إقبالهن 
�ملقرتحة يف �حلقيبة، مما عزز لديهنَّ مبد�أ �لتعلم �لذ�تي وحتقيق درجة �الإتقان، �الأمر 
�لذي مل يت�صَن لطالبات �ملجموعة �ل�صابطة �لالتي در�صن �ملقرر بالطريقة �ملعتادة. 
�لتعليمية  �حلقائب  ��صتخد�م  يف  بالتو�صع  �لباحثة  �أو�صت  �لدر��صة  نتائج  �صوء  ويف 

�ملحو�صبة يف تدري�س خمتلف �ملو�د �لدر��صية ويف جميع �ملر�حل �لدر��صية.

تعقيب على الدراسات السابقة يف احلقائب التعلمية اإللكرتونية 

وأثرها على التحصيل الدراسي:

�حلقائب  ال�صتخد�م  �أن  نتائجها  �أثبتت  ��صُتعر�صت  �لتي  �لدر��صات  جميع  أواًل: 
�لتعلمية �الإلكرتونية �أثر�ً �إيجابيًا على حت�صني �لتح�صيل �لدر��صي، باختالف �ملو��صيع 

�لدر��صية:

�الإلكرتونية،  �لتعلمية  �حلقائب  فيها  بحثت  �لتي  �ملو��صيع  لتنوع  فبالن�صبة 
)Gunn & Pitt, 2003( بحقيبة تعليمية ملادة علم  فقد جاءت در��صة جن وبت 
�لطفيليات، بينما جاءت در��صة بوز )Bose, 2003( بحقيبة تعليمية ملادة ق�صايا 
و�جتاهات يف تربية �لطفل �ملبكرة، وجاءت در��صة �لعجلوين و�أبو زينة )2005( بحقيبة 
 Sacchanand &( تعليمية ملادة �لفيزياء، وجاءت در��صة �صا�صاناد وجاروبنتار�ك
Jaroenpuntaruk, 2006( بحقيبة تعليمية ملو�صوع علم �ملكتبات، فيما جاءت 

تعليمية  بحقيبة   )Onasanya & Others, 2006( ورفاقه  �ونا�صانيا  در��صة 
ملو�صوع مقدمة يف �لتكنولوجيا، ودر��صة �صيدهو )Sidhu, 2008( بحقيبة تعليمية 
 Oyelekan &( ملقرر ديناميكية �مليكانيكا �لهند�صية. ودر��صة �ويلكان و�ولور�ندير
بني  ودر��صة  �لكهروكيميائية.  ملو�صوع  تعليمية  بحقيبة   )Olorundare, 2009

عبد �لرحمن )Baniabdelrahman, 2010( بحقيبة تعليمية لتعلم �لقر�ءة باللغة 
 )Yusuf & Afolabi, 2010( و�أفوالبي  يو�صف  ودر��صة  �أجنبية.  كلغة  �الجنليزية 
بحقيبة تعليمية ملادة �الحياء. ودر��صة �لكلباين )2010( بحقيبة تعليمية ملو�صوع 
�لتعليمية  �حلقيبة  فعالية  يوؤكد  كله  وهذ�  �للغوي.  و�الأد�ء  ف  و�ل�رصَّ �لّنحو  مفاهيم 

و�أثرها على حت�صني �لتح�صيل �لدر��صي مبختلف �ملو��صيع �لدر��صية. 



عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

172

تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

�لتعلمية  �حلقائب  فيها  بحثت  �لتي  �لتعليمية  �مل�صتويات  لتنوع  بالن�صبة  �أما 
وبوز   ،)Gunn & Pitt, 2003( در��صة كل من جن وبت  فقد جاءت  �الإلكرتونية، 
 )Sidhu, 2008( و�صيدهو ،)Liu & Cheng, 2008( وليو وت�صينغ ،)Bose, 2003(

لتعالج مو�صوع �لتح�صيل �لدر��صي على م�صتوى �لتعليم �لعايل، بينما جاءت در��صة 
 Onasanya & Others,( و�ونا�صانيا ورفاقه ،)كل من �لعجلوين و�أبو زينة )2005
)Oyelekan & Olorundare, 2009(، ويو�صف  و�ولور�ندير  و�ويلكان   ،)2006

و�لكلباين )2010( على م�صتوى �ملرحلة   ،)Yusuf & Afolabi, 2010( و�أفوالبي 
على   )Baniabdelrahman, 2010( �لرحمن  عبد  بني  در��صة  وجاءت  �لثانوية، 
-Sa (  م�صتوى �ل�صف �لتا�صع �الأ�صا�صي، بينما جاءت در��صة �صا�صاناد وجاروبنتار�ك
chanand & Jaroenpuntaruk, 2006( على م�صتوى ما بعد �لدر��صة، ويالَحظ 

بان �لدر��صات �ملتعلقة باحلقائب �لتعلمية �الإلكرتونية ركزت على حت�صني �لتح�صيل 
�لدر��صي للطلبة يف �ملر�حل �لدر��صية �الأ�صا�صية �لعليا و�جلامعية.

ثانياً: يالحظ باأن �لدر��صات �ملتعلقة باحلقائب �لتعلمية �الإلكرتونية هي در��صات 
حديثة جد�ً، و�أن معظمها كانت خالل �لفرتة )2008-2010م(.

ثالثاً: بالرجوع �إىل مناق�صة نتائج تلك �لدر��صات �ل�صابقة يف �حلقائب �لتعلمية 
�لتعلمية  للحقائب  �الإيجابي  �الأثر  ور�ء  �لكامنة  �الأ�صباب  �أن  يت�صح  �الإلكرتونية 
�لتعلمية  �حلقائب  به  تتميز  ما  هو  �لدر��صي  �لتح�صيل  حت�صني  على  �الإلكرتونية 
يتيحها  �لتي  �ملتعددة  �لتعلمية  �لتعليمية  للو�صائط  مثايل  توظيف  من  �الإلكرتونية 
باأن  للمتعلم  �ملجال  الإتاحة  تعلمية  تعليمية  بد�ئل  توفري  وكذلك  �الإلكرتوين،  �لتعلم 
يتعلم بنف�صه وفقًا لنمط تعلمه ول�رصعته �خلا�صة، وح�صب قدر�ته و�إمكاناته، و��صتجابة 

لرغباته وميوله.

�لتعلمية  �حلقيبة  ن�رص  يف  �النرتنت  �صبكة  على  �عتمدت  �لدر��صات  بع�س  رابعاً: 
بينما  ذلك،  يف  �ملدجمة  �الأقر��س  على  �عتمد  �الآخر  وبع�صها  لطالبها،  �الإلكرتونية 
ذهبت در��صات �أخرى لتوظيف كلتا �لطريقتني )�صبكة �النرتنت و�الأقر��س �ملدجمة( 

يف ن�رص �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية وتو�صيلها لطالبها.



الفصل اخلامس

دراسة جتريبية: 

أثر احلقائب التعلمية اإللكرتونية على 

حتصيل طالب جامعة القدس املفتوحة 

واجتاهاتهم حنوها
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الفصل اخلامس

دراسة جتريبية: 
أثر احلقائب التعلمية اإللكرتونية على حتصيل 
طالب جامعة القدس املفتوحة واجتاهاتهم حنوها

�أثر  يف  بحثت  �لتي  �لتجريبية  �لدر��صة  و�الإي�صاح  بال�رصح  �لف�صل  هذ�  يتناول 
��صتخد�م �حلقائب �لتعلمية �الإلكرتونية على حت�صيل طالب جامعة �لقد�س �ملفتوحة 
و�جتاهاتهم نحوها، حيث ��صتمل على م�صكلة �لدر��صة و�أ�صئلتها، و�أهد�فها و�أهميتها 
�لتي  و�ملتغري�ت  عليها  طبقت  �لتي  �ملختارة  و�لعينة  �الأ�صل،  وجمتمعها  ومنهجها 
�لدر��صة  �أدو�ت  حتديد  كذلك  فيها،  ��صتخدمت  �لتي  �الإح�صائية  و�الأ�صاليب  �صملتها 
وتطبيقها،  �لتجربة  �إجر�ء�ت  يف  �تبعت  �لتي  �لعملية  �خلطو�ت  وعر�س  �مل�صتخدمة، 

و�لنتائج و�لتو�صيات �لتي خرجت بها.

مقدمة:
يف �صوء �الهتمام �مل�صتمر بتطوير ميادين �لرتبية، و�ل�صعي يف �صهر �ملناهج 
و�أمناط �لتعلم و�لتعليم وطرقها مع نتاج ما تو�صلت �إليه تطور�ت تكنوجليا �ملعلومات 
و�الت�صاالت، برز عدد من �أنظمة و��صرت�تيجيات �لتعلم �الإلكرتوين �لتي ُتعنى بالتعلم 
�لذ�تي، من بينها تطوير �حلقيبة �لتعليمية �إىل �إلكرتونية با�صتخد�م برجميات �حلا�صوب، 
حيث تعمل برجميات �حلا�صوب على حت�صني �أد�ء �حلقيبة �لتعليمية لدورها من حيث 
�صهولة �ملتعلم ال�صتخد�مها و�رصعته، و�النتقال �الإلكرتوين باالرتباطات �لت�صعبية بني 
حمتوياتها و�أن�صطتها وبد�ئلها، و�إجناز �الختبار�ت باأنو�عها وتقومي نتائجها ب�صكل 
�أ�صهل و�أ�رصع و�أو�صح و�أدق، و�إعطاء �لتغذية �لر�جعة �ملنا�صبة �لفورية منها و�الآجلة، 
و�لتفريع بناًء على �لتقومي �الإلكرتوين �مل�صمم لنتائج �الأد�ء و�الختبار�ت �إىل �لعمليات 
�لعالجية �ملنا�صبة للق�صور �ملوجود يف تلك �لنتائج، �إ�صافة �إىل �إمكانية تزويد �حلقيبة 
�لتعلمية �الإلكرتونية بكم و��صع ومفتوح من �الأن�صطة و�لبد�ئل و�الختبار�ت و�الأن�صطة 
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من  ��صتخد�مًا  و�الأ�صهل  �الأ�رصع  �لت�صعبية  �الرتباطات  بطريقة  و�ملر�جع  �الإثر�ئية 
�لطريقة �ليدوية �ملتبعة باحلقيبة �لتعليمية �لتقليدية، كما �أن توظيف �حلا�صوب مع 
�حلقيبة �لتعليمية من خالل �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية يغني عن ��صتخد�م �لو�صائل 
�لتعليمية �الأخرى �لتي قد يحتاجها �ملتعلم لعر�س �ملو�د �لتعليمية متعددة �لو�صائط 
�أو �ل�رص�ئح و�ل�صينما �لتعليمية  كالتلفاز وم�صجل �لكا�صيت وجهاز عر�س �ل�صفافيات 
�لتعليمية  �خلدمات  جميع  يقدم  �لذي  �الأ�صمل  �جلهاز  هو  �حلا�صوب  فجهاز  وغريها، 
للمو�د متعددة �لو�صائط �لتي يقدمها غريه من �لو�صائل و�الأجهزة �لتعليمية �الأخرى، 
حجم  مع  يقارن  ال  مبحتوياتها،  �لتقليدية  �لتعليمية  �حلقيبة  حجم  جانب  �أن  كما 
حرب،  قلم  بوزن  مدمج  حا�صوبي  قر�س  يحتويها  �لتي  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة 

وبحجم �رصيحة عر�س �صغرية، وب�صعر كتيب ب�صيط.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
�لتدري�س  هيئة  �أع�صاء  �أحد  وهو  �لباحث،  عمل  بيئة  من  �لدر��صة  م�صكلة  برزت 
يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة، وقد الحظ عرب عدد من �لف�صول �لدر��صية تدين م�صتوى 
�لتح�صيل �لدر��صي لدى طلبة مقرر مبادئ �الإح�صاء، وعلى ذلك �أجرى �لباحث در��صة 
�لذين  �لطالب  من  ع�صو�ئية  ملجموعات  �ل�صخ�صية  �ملقابالت  خالل  من  ��صتطالعية 
در�صو� هذ� �ملقرر، وتو�صل �إىل نتيجة ت�صري �إىل �أن مقرر مبادئ �الإح�صاء –من وجهة 
نظر �لطالب– هو �الأكرث �صعوبة على �صعيد �ملقرر�ت �لدر��صية يف �جلامعة، و�الأدنى 
در��صة  مع  متو�فقة  �ال�صـتطالعية  �لدر��صة  هذه  نتيجة  جاءت  وقد  در��صيًا،  حت�صياًل 
�ملفتوحة  �لقد�س  جامعة  طلبة  لدى  �لقلق  مو�صوع  حول  د�رت  �لتي   )2006( ريان 
من مقرر مبادئ �الح�صاء، حيث بحثت در��صة ريان م�صكلة تز�يد تذمر طلبة جامعة 
�لقد�س �ملفتوحة من در��صة مقرر مبادئ �الإح�صاء وتدين حت�صيلهم فيه، وقد تو�صلت 
من  عالية  بدرجة  ي�صعرون  �الإح�صاء  مبقرر  �مللتحقني  �لطلبة  معظم  �أن  �إىل  �لدر��صة 
�لتوتر، وتظهر لديهم م�صاعر �خلوف و�لقلق من هذ� �ملقرر، وعلى هذ� كله يرى �لباحث 
�أنه يجب �لوقوف على مثل هذه �مل�صكلة، وبخا�صة �أن مقرر مبادئ �الح�صاء هو مقرر 
تاأ�صي�صي �إجباري جلميع طالب جامعة �لقد�س �ملفتوحة �لذين ز�د عددهم حتى �الآن 
على  ت�صاعدهم  �ملقرر  لهذ�  جديدة  تعلم  ��صرت�تيجيات  وطرح  طالب،  �ألف  �صتني  عن 
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متابعة در��صتهم له بطريقة متكنهم من جتاوز تلك �ل�صعوبات �لتي تو�جههم يف فهم 
�أف�صل، وبالتايل حت�صني م�صتوى  �أهد�فه ب�صورة  حمتوى �ملقرر وتطبيقاته، وحتقيق 
�لقد�س �ملفتوحة؛  �لذي تتبناه جامعة  �لتعلم  �لدر��صي فيه، يف �صوء منط  حت�صيلهم 

وهو �لتعليم �ملفتوح �لذي �أ�صا�صه �لتعلم �لذ�تي.

و�لعربية  منها  �لعاملية  �ل�صابقة  و�لدر��صات  �لرتبوي  �الأدب  قر�ءة  خالل  ومن 
�حلقائب  نظام  �أن  جند  م�صتو�ه،  رفع  و��صرت�تيجيات  �لدر��صي  بالتح�صيل  �ملتعلقة 
و�لتي  و�ملتقن،  �لذ�تي  للتعلم  مالءمة  �الأكرث  �ملنهجية  ميثَّل  �الإلكرتونية  �لتعلمية 
م�صتوى  رفع  �لطالب على  ت�صاعد  �إلكرتونية  تعلمية  بيئة  توفري  ن�صتطيع من خاللها 
نتائج حت�صيلهم �لدر��صي يف مقرر مبادئ �الإح�صاء، بل ميكنها �أن حتقق مبد�أ �لتعلم 

�لذ�تي �ملتقن للطالب باأح�صن �صوره.

كما �أن من �أهم مقايي�س جناح هذ� �لنمط �جلديد من �لتعلم �أنه يعتمد على مدى 
تقبل �ملتعلمني له، فقد ن�صاأ معظم �ملتعلمني -وبخا�صة قبل در��صتهم �جلامعية- يف 
بيئة تقليدية حيث يعتمد نظام �لتعليم على �ملعلم بالدرجة �الأوىل، فما �أ�صهل �أن يجل�س 
�ملرء يف قاعة ليتلقى �لعلم، و�إذ� �أر�د �ال�صتف�صار عما ي�صتع�صي عليه، ما عليه �إال �أن يرفع 
يده لكي ي�صتفي�س �ملعلم يف �ل�رصح، فكيف لهوؤالء �أن يتخيلو� �أنه ميكن �ال�صتعا�صة 
هم  فيكونون  �أنف�صهم،  على  فيه  يعتمدون  خمتلف  تعلم  وبنمط  باحلا�صوب،  ذلك  عن 
بالوح�صة  �صعورهم  عن  ف�صاًل  جديدة،  تكنولوجيا  مع  ويتعاملون  �ملبادرة  �أ�صحاب 
نتيجة للتعامل مع �أ�صخا�س ال يرونهم، وقد ال يرونهم �أبد�ً )�لغر�ب، 2003، �س34(، 
�لرتبوية و�جتاهاتها،  �لعملية  �أطر�ف  �آر�ء  وقيا�س  �لنظر  �الهتمام بوجهات  فاإن  لذ� 
وبخا�صة �ملتعلمني �مل�صتخدمني لهذه �لتكنولوجيا فيما يتعلق بتوظيفها ودجمها يف 
�الآر�ء  تلك  �الأهمية، وجتاهل  من  قدر كبري  على  �أمر�ً  يعد  �لتعلمية  �لتعليمية  �لعملية 
�خلا�صة بتوظيف �لتكنولوجيا يف �لتعليم �صوف ي�صع ذلك �ال�صتخد�م و�لتوظيف يف 

.)Moller & others, 2009, p89( د�ئرة �ل�صياع، وهدر �لوقت و�جلهد و�ملال

�ملتعلمني  هوؤالء  �جتاهات  در��صة  مبكان  �ل�رصوري  من  �أنه  �لباحث  يرى  لذ� 
نحو هذ� �لنمط �جلديد من �لتعلم، للوقوف على �مل�صكالت و�ل�صعوبات �لتي قد تعوق 
تلك  بتذليل مثل  �لكفيلة  �أجل �خلروج باالقرت�حات  �ملن�صودة، من  بال�صورة  توظيفه 

�ل�صعوبات، وحل مثل تلك �مل�صكالت.
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وعلى ذلك �شعت هذه الدرا�شة اإىل الإجابة عن ال�شوؤالني الآتيني:

ما اأثر ا�شتخدام احلقائب التعلمية الإلكرتونية على التح�شيل الدرا�شي 
لطلبة مقرر مبادئ الح�شاء يف جامعة القد�س املفتوحة يف فل�شطني؟

ما اجتاهات طلبة مقرر مبادئ الح�شاء نحو ا�شتخدام احلقائب التعلمية 
الإلكرتونية يف جامعة القد�س املفتوحة يف فل�شطني؟

فرضيات الدراسة:
حاولت هذه الدرا�شة فح�س الفر�شيتني الآتيني:

�لداللة            م�صتوى  عند  �إح�صائيًا  د�ل  فرق  يوجد   • ن�شها:	 التي  الأوىل  الفر�شية 
)α = 0.05( بني متو�صطي درجات حت�صيل طلبة �ملجموعة �لتجريبية )�لذين تعلمو� 

تعلمو�  )�لذين  �ل�صابطة  �ملجموعة  وطلبة  �الإلكرتونية(  �لتعلمية  �حلقيبة  با�صتخد�م 
بالطريقة �لتقليدية( يف �الختبار �لتح�صيلي، ول�صالح طلبة �ملجموعة �لتجريبية.

• يوجد �جتاه �إيجابي لطالب مقرر مبادئ �الإح�صاء  الفر�شية الثانية التي ن�شها:	
يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة نحو ��صتخد�م �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية.

أهداف الدراسة:
هدفت هذه �لدر��صة �إىل حل م�صكلة تدين �لتح�صيل �لدر��صي لطلبة مقرر مبادئ 
�الح�صاء يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة من خالل تطوير نظام تعلمي �إلكرتوين متكامل 
للتعلم �لذ�تي بت�صميم منوذج حلقيبة تعلمية �إلكرتونية، و�لبحث يف �أثر ��صتخد�م هذه 
�الح�صاء  مبادئ  مقرر  لطلبة  �لدر��صي  �لتح�صيل  على  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة 

و�جتاهاتهم نحوها يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة يف فل�صطني.

أهمية الدراسة:
جامعة  مكانة  الأول:  اجلانب  رئي�صني:  جانبني  يف  �لدر��صة  هذه  �أهمية  تكمن 
�لقد�س �ملفتوحة يف خدمة �ل�صعب �لفل�صطيني يف جمال �لتعليم �لعايل، وبخا�صة مع 
تز�يد �إقبال �لطلبة �لكبري لاللتحاق برب�جمها �لتعليمية، حيث جتاوز عدد طالبها يف 
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�أي ما يقارب ن�صبة )%40(  �ألف د�ر�س،  �لدر��صي )2010/2009م( عن �صتني  �لعام 
من طالب �لتعليم �جلامعي يف فل�صـطني، علمًا �أن مقرر مبادئ �الإح�صاء - مو�صوع 
�أن  �أي  �جلامعة،  يف  �لد�ر�صني  جلميع  �إجباري  تاأ�صي�صي  مقرر  هو  �لدر��صة-  م�صكلة 
�ملجتمع �مل�صتفيد من هذه �لدر��صة هو جميع طالب جامعة �لقد�س �ملفتوحة. والثاين: 
و�ملوؤ�ص�صات  �لدول  �هتمام  �أولويات  من  ُيعّد  �لذي  �لذ�تي  �لتعلم  مو�صوع  �أهمية  هو 
�لرتبوية يف ع�رصنا �حلايل عامة، وركيزة نظام �لتعليم �ملفتوح �لذي تتبناه جامعة 
�لقد�س �ملفتوحة يف �صيا�صتها �لتعليمية خا�صة، و�الأ�صا�س �لذي تبنى عليه �حلقائب 
�لتعلمية �الإلكرتونية، حيث حاجة �لتعلم �لذ�تي �إىل تطوير م�صتمر لطر�ئق و��صرت�جتيات 
د�عمة له تعمل على �إجناحه، وتو�كب تطور�ت �لع�رص �ملتعلقة بتكنولوجيا �ملعلومات 

و�الت�صاالت. 

وميكن اإيجاز اأهمية هذه الدرا�شة بالنقاط الآتية:

�ملتعلقة  تلك  وبخا�صة  �الإلكرتونية،  �لتعلمية  �حلقائب  يف  �لدر��صـات  ندرة  1 .
�لتعليـم  يف  نوعها  من  �الأوىل  وهي  �ملفتوح،  �لتعليم  نظام  تتبنى  �لتي  باجلامعات 

�لعايل يف فل�صـطني -يف حدود علم �لباحث-.
حيث �إن مقرر مبادئ �الإح�صاء متطلب �أ�صا�صي يف معظم �جلامعات �لفل�صطينية  2 .
و�لعربية بعامة وجامعة �لقد�س �ملفتوحة بخا�صة، فاإن �ملجتمع �لذي �صتنعك�س عليه 

�لفائدة من ��صتخد�م هذه �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية هو جمتمع كبري ومهم.
يتوقع من خالل نتائج �لدر��صة تزويد �مل�صوؤولني يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة،  3 .
بالعموم  �ملفتوح  و�لتعليم  باخل�صو�س  �لذ�تي  �لتعلم  منط  تتبنى  �لتي  و�جلامعات 
ت�صليط  كذلك  �لطلبة،  حت�صيل  على  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقائب  �أثر  عن  مبعلومات 
�الأ�صو�ء على �جتاهات هوؤالء �لطلبة نحو تطبيق تلك �حلقائب �لتعلمية �الإلكرتونية، 

لت�صاعدهم يف قر�ر�تهم �ملتعلقة بهذ� �ل�صاأن.
در��صة  تكون  �أن  نتائج  �لدر��صة من  �إليه هذه  �صتتو�صل  ما  يتوقع من خالل  4 .
خ�صبة تفيد وت�صجع �لباحثني على �لقيام ببحوث ودر��صات جديدة تتعلق مبجال تطوير 

��صرت�تيجيات �لتعلم �لذ�تي بالعموم، و�حلقائب �لتعلمية �الإلكرتونية باخل�صو�س.
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منهج الدراسة:
�تبع �لباحث يف هذه �لدر��صة �ملنهجني �لو�صفي و�صبه �لتجريبي؛ فهما �ملنهجان 

�ملالئمان لطبيعة هذه �لدر��صة: 

فاملنهج �صبه �لتجريبي من �أجل در��صـة �أثر ��صـتخد�م �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية 
على حت�صيل طلبة مقرر مبادئ �الح�صاء و�ملقارنة يف ذلك بني جمموعة جتريبية 

و�أخرى �صابطة.

و�أما �ملنهج �لو�صفي فمن �أجل جمع �ملعلومات عن �جتاهات �لطلبة نحو مو�صوع 
�لدر��صة )�حلقائب �لتعلمية �الإلكرتونية(، ومن ثم و�صفها.

متغريات الدراسة: 
• وهو �حلقائب �لتعلمية �الإلكرتونية. املتغري املستقل:	

�الح�صاء،  للطلبة يف مقرر مبادئ  �لدر��صي  �لتح�صيل  • وهي  التابعة:	 املتغريات 

و�جتاهاتهم نحو ��صتخد�م �حلقائب �لتعلمية �الإلكرتونية ملقرر مبادئ �الح�صاء.

حدود الدراسة:
�لقد�س �ملفتوحة يف  �الإح�صاء( يف جامعة  �لد�ر�صون �مل�صجلون ملقرر )مبادئ 

فل�صطني خالل �لف�صل �لدر��صي �لثاين من �لعام �جلامعي )2010/2009 م(.

عينة الدراسة:
�ختريت عينة �لدر��صة بالطريقة �لق�صدية ممن ميتلكون �أجهزة حو��صيب �صخ�صية 
لت�صهيل تطبيق �لتجربة، لتتكون من )120( طالبًا من طلبة جامعة �لقد�س �ملفتوحة 
جمموعة  جمموعتني:  �إىل  �لع�صو�ئية  وبالطريقة  بالت�صاوي  وزِّعو�  نابل�س،  فرع  يف 
�صابطة در�صت �لوحدة �لثانية من مقرر مبادئ �الإح�صاء بالطريقة �لتقليدية �ملعتادة 
يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة، و�أخرى جتريبية در�صت �لوحدة نف�صها با�صتخد�م �حلقيبة 

�لتعلمية �الإلكرتونية.
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أدوات الدراسة:
حت�صيل  على  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  �أثر  در��صة  من  �لباحث  يتمكن  لكي 
طالب جامعة �لقد�س �ملفتوحة وقيا�س �جتاهاتهم نحوها، اأعدَّ الباحث اأدوات الدرا�شة 

البحثية والتجريبية وا�شتخدمها وهي كالآتي:

�حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية )�أد�ة جتريبية(. ◊ 

مقيا�س �جتاهات �لطالب نحو ��صتخد�م �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية. ◊ 

�ختبار �لتكافوؤ �لقبلي لعينة �لدر��صة. ◊ 

�الختبار �لتح�صيلي. ◊ 

ويبني اجلدول التايل ا�شتخدام اأدوات البحث والتجريب:

جدول )3) :

استخدام 	دوات البحث والتجريب في الدراسة

املعاجلات 
البعديةالتجريبة )ا�شرتاتيجة التعلم( القبليةاملجموعات

�ختبار �لتح�صيل�لطريقة �لتقليدية �ملعتادة�ختبار �لتكافوؤ�ل�صابطة
�ختبار �لتح�صيل ومقيا�س �الجتاهات�حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية�ختبار �لتكافوؤ�لتجريبية

مصطلحات الدراسة:
احلقائب التعلمية اإللكرتونية: هي نظام تعلمي متكامل وحمكم �لتنظيم، ي�صمم من 
�الأن�صطة  من  �حتو�وؤه على جمموعة  هو  تنظيمه  و�أ�صا�س  �حلا�صوب،  برجميات  خالل 
لت�صهيل  �الإلكرتونية؛  �لت�صعبية  �الرتباطات  بطريقة  تعر�س  �لتي  �لتعليمية  و�لبد�ئل 
على  معتمدة  حمددة  حتقيق �أهد�ف  يف  ت�صاعد  و�لتي  بينها،  فيما  و�لتنقل  �الختيار 
مبادئ �لتعلم �لذ�تي �لذي ميكن �ملتعلم من �لتفاعل مع �ملادة ح�صب قدر�ته وظروفه 
�إلكرتوين ملحق مع هذ�  بدليل  �لتعلم، م�صرت�صد�ً  و�حتياجاته باتباع م�صار معني يف 
�لنظام �ملحو�صب، كما يحتوي هذ� �لنظام على مو�د تعليمية منظمة مرت�بطة ير�عى 
فيها توظيف �ملو�د متعددة �لو�صائط �لتي يتيحها وميتاز بها �حلا�صوب، وي�صعى هذ� 
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�ملنعك�صة عن  �الإلكرتونية  �الختبار�ت  للمتعلم م�صتخدمًا  لتحقيق تعلم متقن  �لنظام 
�لر�جعة  و�لتغذية  �لتقومي  عمليات  على  وم�صتند�ً  و�أ�صكالها،  �أنو�عها  بجميع  �أهد�فه 
�أ�صهل  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  يف  �لذ�تي  �لتعلم  يجعل  مما  و�الآجلة،  �لفورية 

و�أ�رصع و�أدق و�أف�صل يف �الإجناز و�لتح�صيل.

التحصيل الدراسي: هو درجة �الكت�صاب �لتي يحققها فرد �أو م�صتوى �لنجاح �لذي 
يحرزه �أو ي�صل �إليه يف مادة در��صية �أو جمال تعليمي �أو تدريبي معني )عالم، 2002، 
�س305(، ويق�صد به �إجر�ئيًا يف هذه �لدر��صة: نتائج طلبة جامعة �لقد�س �ملفتوحة 

يف �الختبار �لتح�صيلي �ملعد للوحدة �لثانية من مقرر مبادئ �الح�صاء.

االجتاه: هو �حلالة �لوجد�نية للفرد �لتي تتكون بناًء على ما يوجد لديه من معتقد�ت 
�أو ت�صور�ت �أو معارف، وتدفعه تلك �حلالة للقيام ببع�س �ال�صتجابات �أو �ل�صلوكيات يف 
موقف معني، بحيث يتحدد من خاللها مدى �لقبول �أو �لتحييد �أو �لرف�س لهذ� �ملوقف 
)خليفة وحممود، 1993(، وَيْذكر ملحم )2000( باأن �الجتاهات متثل نتاجًا مركبًا 
من �ملفاهيم و�ملعلومات و�مل�صاعر و�الأحا�صي�س �لتي تَولِّد لدى �لفرد نزعة و��صتعد�د�ً 
معينًا لال�صتجابة ملو�صوع معني بطريقة معينة وبقدر معني، ويبني ن�صو�تي )1997( 
باأن �الجتاهات ت�صري �إىل نزعات توؤهل �لفرد �ال�صتجابة الأمناط �صلوكية حمددة نحو 
�أ�صخا�س �أو �أفكار �أو حو�دث �أو �أو�صاع �أو �أ�صياء معينة، وتوؤلف نظامًا معقد�ً تتفاعل 
�أو  باالإقد�م  �لفرد  �جتاهات  تت�صم  وقد  �ملتنوعة.  �ملتغري�ت  من  كبرية  جمموعة  فيه 
�اليجابية، فتجعله يقرتب من مو�صوعاتها، وقد تت�صــم �جتاهات �أخرى بالتجنب �أو 

�ل�صلبية، فتجعله يتجنبها ويرغب عنها. 

و�أما �لتعريف �الإجر�ئي لالجتاه يف هذه �لدر��صة فهو �لدرجة �لتي يح�صل عليها 
�مل�صتجيب على �أد�ة �لدر��صة �لتي يطورها �لباحث بخ�صو�س قيا�س تلك �الجتاهات 

�ملتعلقة مبو�صوع �لدر��صة.

توفري  �إىل  تهدف  مفتوحة  متطورة  جامعة  هي  املفتوحة:  القدس  جامعة 
و�لبالد  فل�صطني  �أبناء  من  ممكن  عدد  الأكرب  �لفني  و�لتدريب  �لعليا  �لدر��صات 
�الآنية  جمتمعاتهم  و�حتياجات  �خلا�صة،  ظروفهم  مر�عية  �الأخرى،  �لعربية 
و�صائل  يف  �لعاملي  �لتكنولوجي  �لتقدم  من  كله  ذلك  يف  م�صتفيدة  و�مل�صتقبلية، 

�س91(.  ،1999 )�خلطيب،  �ملعرفة  نقل 
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إجراءات الدراسة:
ُطبِّقت الدرا�شة باإجراء اخلطوات الآتية:

أوالً - تصميم احلقيبة التعلمية اإللكرتونية 

�ل�صابقة  �لدر��صات  من  وعدد  �لرتبوي  �الأدب  مبر�جعة  �لباحث  قام  �أن  بعد 
�حلقيبة  خ�صائ�س  من  -و�نطالقًا  ذلك  �صوء  ويف  �حلالية،  بالدر��صة  �لعالقة  ذ�ت 
�ملعايري  �لباحث جمموعة من  ر  �الإلكرتوين- طوَّ �لتعلم  �لتقليدية ومعايري  �لتعليمية 
�خلا�صة بت�صميم �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية، وعر�صها على جمموعة من �ملحكمني 
لالطمئنان على �صدقها، وحتت مظلتها ويف �صوء �إجر�ء�ت منوذج �لت�صميم �لتعليمي 
للوحدة  وت�صميمها  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  بناء  �لباحث �رصع يف  �لذي طوره 
ح ذلك يف  ُو�صِّ �ملفتوحة، وقد  �لقد�س  �الإح�صاء يف جامعة  �لثانية من مقرر مبادئ 

�لف�صل �ل�صابق من هذ� �لكتاب )�أنظر �صفحة 115(. 

ثانياً - إعداد مقياس االجتاهات حنو استخدام احلقائب التعلمية اإللكرتونية:

بعد �أن �طلع �لباحث على �لدر��صات �ل�صابقة، و�الأدب �لرتبوي �ملتعلق مبو�صوع 
�الجتاهات و�أدو�ت قيا�صها، ويف �صوء خ�صائ�س ومز�يا �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية، 
�أعدَّ �لباحث �أد�ة مقيا�س �الجتاهات نحو �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية، وعر�صها على 
�لتاأكد من ثبات �ملقيا�س  �لتاأكد من �صدقها، كما مت  جمموعة من �ملحكمني بهدف 
ح ذلك يف �لف�صل �ل�صابق من  با�صتخد�م طريقة حتليل نتائج تطبيق �ملقيا�س وقد ُو�صِّ

هذ� �لكتاب )�أنظر �صفحة 115(.

ثالثاً - إعداد اختبار التكافؤ القبلي لعينة الدراسة:

�ملفتوحة  �لقد�س  جامعة  طلبة  خ�صائ�س  يف  �لتباينات  من  عدد  وجود  ب�صبب 
)�ل�صابطة  �لدر��صة  جمموعتي  تكافوؤ  حول  لالإطمئنان  �لباحث  من  و�صعيًا  بالعموم، 
على  )دخيلة(  طفيلية  تكون  �أن  ميكن  �لتي  �ملتغري�ت  �صبط  خالل  من  و�لتجريبية( 
�لتالميذ  وقدر�ت  �لدر��صة،  مبو�صوع  �ملتعلقة  �ل�صابقة  باخلرب�ت  و�ملتمثلة  �لدر��صة، 
)ملحق9،  قبلي  تكافوؤ  �ختبار  �لباحث  طور  �لعددية،  بالعمليات  �ملتعلقة  �لعقلية 
�س310( يهدف �إىل �لتحقق من مدى �لتكافوؤ بني جمموعتي �لدر��صة، و�الطمئنان �إىل 
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تكافوؤهما �أو �إعادة �صبطهما، حيث ا�شتمل هذا الختبار على ق�شمني:

القسم األول: وهو عبارة عن جمموعة من �الأ�صئلة )10 مفرد�ت( من نوع �الختيار 
من متعدد �صملت �ملهار�ت �الأ�صا�صية �ملبنية عليها �لوحدة �لثانية من مقرر مبادئ 
�لباحث تلك �ملفرد�ت و�صاغها، ثم عر�صها  �أعدَّ  �لدر��صة(، حيث  �الإح�صاء )مو�صوع 
�س319(،  )ملحق10،  �ملجال  يف  �ملتخ�ص�صني  �ملحكمني  �ل�صادة  من  عدد  على 
و�أ�صارو� �إىل �صالحية تلك �الأ�صئلة لتحقيق �لغر�س منها، وُحدد �لوقت �لالزم لالإجابة 

عن هذ� �لق�صم ِب )15( دقيقة. 

كما قام �لباحث بح�صاب �لثبات لهذ� �لق�صم من �ختبار �لتكافوؤ �لقبلي م�صتخدمًا 
طريقة حتليل نتائج تطبيق �ملقيا�س، فبعد تطبيق �ملقيا�س على عينة �لدر��صة وجمع 
�ملعلومات و�إدخالها �إىل �لرزمة �الإح�صائية للعلوم �الجتماعية )SPSS(، وبا�صتخد�م 
�ألفا، �أظهرت �لنتائج �أن معامل �لثبات لهذ� �لق�صم هو )0.76( وهي  معادلة كرنباخ 

درجة جيدة ت�صري �إىل �صالحية هذ� �لق�صم من �ملقيا�س لغايات �لبحث.

يزنك  �أ للرتبوي  �لعددية  للقدرة  �ختبار  عن  عبارة  وهو  الثاني:  القسم 
عد�ده  باإ قام  �لذي  لندن،  بجامعة  �لنف�س  علم  �صتاذ  �أ  )H. J. Eysenck(

وترجمته �إىل �للغة �لعربية وجتريبه و�لتاأكد من �صدقه وثباته على عينة من �لبيئة 
جامعة  يف  �لنف�س  علم  �أ�صتاذ  معو�س  ميخائيل  خليل  �لدكتور  )�مل�رصية(  �لعربية 
�ال�صكندرية، وقد �أجرى �لباحث مقابلة �صخ�صية معه للح�صول على معلومات تف�صيلية 
منه  كما ح�صل  و�إر�صاد�ته،  تطبيقه  و�آلية  ��صتخد�ماته  �الختبار وجماالت  هذ�  حول 
�إر�صاد�ت حول �الختبار، وطريقة تطبيقه وت�صحيحه، ومنوذج لالإجابات  على كتيب 
�لعددية  �لقدر�ت  �لذكاء يف  ن�صبة  مفرد�ته و�رصحها، وجدول حل�صاب  �ل�صحيحة عن 

بناًء على �لدرجات �خلام �ملح�صوبة من نتيجة تطبيق �الختبار.

وهذ� �الختبار هو �ختبار مقنن؛ مبعنى �أنه �أعده �أخ�صائيون يف �الختبار�ت ومو�د 
�لتخ�ص�س بطرق معرّبة ومبلورة الإد�رة �الختبار ومالحظته و�إعطائه �لعالمات، وهو 
�ختبار جمعي؛ مبعنى �أنه �صمم لُتمتحن به جمموعة كبرية من �لنا�س يف �لوقت نف�صه، 
حيث ميكن الختبار جمعي �أن يديره �صخ�س و�حد يقدم فيه مفحو�صني باأعد�د كبرية 

)ملحم، 2005، �س53(.
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ويتكون �الختبار من )50( م�صاألة ح�صابية، تهدف �إىل قيا�س قدرة �لطالب على 
�ال�صتنتاج �لريا�صي، و�إدر�ك �لعالقة بني �الأعد�د، و�لزمن �ملحدد لالختبار هو )30( 

دقيقة. 

رابعاً - إعداد االختبار التحصيلي:

�لتعلمية  �حلقيبة  ��صتخد�م  �أثر  مدى  قيا�س  �لدر��صة  هذه  �أهد�ف  من  �إن  حيث 
�لقد�س  �الإح�صاء يف جامعة  مبادئ  مقرر  من  �لثانية  للوحدة  �مل�صممة  �الإلكرتونية 
�ختبار  وهي  �لغر�س،  لهذ�  قيا�س  �أد�ة  �لباحث  �أعدَّ  �لطالب،  حت�صيل  على  �ملفتوحة 
حت�صيلي لقيا�س درجة �الكت�صاب �لتي حققها �ملتعلم �أو م�صتوى �لنجاح �لذي �أحرزه 

�أو و�صل �إليه يف تلك �ملادة �لدر��صية �ملحددة.

وقد اتبع الباحث عدداً من اخلطوات املنهجية لإعداد هذا الختبار التح�شيلي، 
وهي:

حتديد �لهدف من �الختبار. 1 .
حتديد نوع �الختبار ومفرد�ته. 2 .

�إعد�د جدول �ملو��صفات. 3 .

و�صع تعليمات �الختبار. 4 .
�الختبار يف �صورته �الأولية. 5 .

�إعد�د منوذج ورقة �الإجابة و�الإجابة �لنموذجية. 6 .
حتديد �صدق �الختبار. 7 .

جتريب �الختبار على عينة ��صتطالعية وحتليل فقر�ته. 8 .
	. ح�صاب معامل �ل�صهولة و�ل�صعوبة ملفرد�ت �الختبار.

	. ح�صاب معامل �لتمييز ملفرد�ت �الختبار.

ت. ح�صاب ثبات �ملقيا�س.

	. حتديد �لزمن �لالزم لالإجابة عن �الختبار.
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يف �صورته �لنهائية. �الختبار . 9
وفيما ياأتي �رشح تف�شيلي لتلك اخلطوات:

حتديد اهلدف من االختبار: 1 .

هدَف هذ� �الختبار �إىل قيا�س حت�صيل طالب جامعة �لقد�س �ملفتوحة يف �لوحدة 
�لثانية من مقرر مبادئ �الإح�صاء، �صو�ًء على م�صتوى �لتح�صيل �لعام، �أم على م�صتوى 
و�لعليا  و�لتحليل(،  و�لتطبيق  )�لفهم  و�ملتو�صطة  )�حلفظ(  �لدنيا  �الإدر�كية:  �ملهار�ت 

)�لرتكيب و�لتقومي(.

حتديد نوع االختبار ومفرداته: 2 .

�الختبار  فيها  ��صُتْخِدم  �لتي  �ل�صابقة  �لدر��صات  من  لعدد  �لباحث  مر�جعة  بعد 
�لتح�صيلي كاأد�ة قيا�س للتح�صيل �لدر��صي، ومر�جعة �الأدب �لنظري �ملتعلق باإعد�د 
�الختبار�ت �لتح�صيلية، وقع �ختيار �لباحث على �الأ�صئلة �ملو�صوعية لبناء مفرد�ت 
�الختبار، وبالتحديد على منط �أ�صئلة �الختيار من متعدد، وهي �الأكرث �صيوعًا و��صتخد�مًا 

يف هذ� �ملجال؛ ملا متتاز به من مزايا متعددة اأبرزها )ملحم، 2005، �س 224( :

�صهولة �ال�صتعمال. - 

ميكن ��صتخد�مها يف حقول �ملعرفة كافة. - 

ذ�ت �صدق عال مبعنى �أن �الختبار يقي�س بال�صبط ما هو مو�صوع لقيا�صه. - 

ال تتاأثر �الإجابة �ل�صحيحة بح�صن كتابة �لطالب �أو تنظيمه �أو تعبريه. - 

ميكن جمع �لبيانات �خلا�صة بالنتائج وتبويبها وحتليلها �آليًا. - 

ميكن ��صتخد�مها يف قيا�س �أنو�ع متعددة من قدر�ت �لتالميذ و��صتعد�د�تهم  - 

وتقييمها.

در من �ملادة �ملختربة. ميكن �أن تعطي يف وقت ق�صري �أكرب ق -
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�صهلة �لت�صحيح، فمن �ملمكن �أن يقوم بت�صحيحها �أي �صخ�س غري �لفاح�س  - 
مفتاح  لالختبار  وفر  ما  �إذ�  وبخا�صة  �لعلمي  م�صتو�ه  �أو  تخ�ص�صه  �لنظر عن  بغ�س 

ت�صحيح خا�س به.

وحتتوي كل مفردة من هذ� �لنوع من �الأ�صئلة )�الختيار من متعدد( على جز�أين 
�أو  �ملبد�أ  �أو  �لفكرة  و�لبد�ئل، فاجلذع هو عبارة عن  )�ملقدمة(  �أ�صا�صيني هما: �جلذع 
�لقاعدة �أو �ملعرفة �لتي ي�صاأل عنها، و�لبد�ئل هي عبارة عن �الإجابات �ملطروحة حول 
�أو خم�صة، و�أحيانًا ي�صل  �أربعة  �أو  �ل�صوؤ�ل، ويتذبذب عدد �لبد�ئل من �ثنني �إىل ثالثة 
�إىل �صتة بد�ئل، و�أف�صل �الأ�صئلة �ملو�صوعية هي ما ت�صمنت �أربعة بد�ئل لقدرتها على 
�لتمييز، و�إ�صعاف عن�رص �لتخمني يف �الإجابة، ويف مثل هذ� �لنوع من �الأ�صئلة، يطلب 

من �ملتعلم �أن يختار �لبديل �لذي يعتقد �أنه �صحيح )دروزة، 2005، �س86(.

إعداد جدول املواصفات: 3 .
ذلك  يكون  �أن  �العتبار  بعني  �الأخذ  يجب  �لتح�صيلي  �الختبار  ت�صميم  لدى 
تلك  �أولوية  ح�صب  و�ملحتوى  �الأهد�ف  تقي�س  �الأ�صئلة  من  ممثلة  عينة  �الختبار 
�الأهد�ف يف جمال �لعملية �لرتبوية، وبحيث يتحقق نوع من �لتوزيع �ملنا�صب الأ�صئلة 
�لتح�صيلي  باالختبار  خا�صة  مو��صفات  الئحة  بناء  من  بد  ال  كان  ولذ�  �الختبار، 
بحيث يزودنا بخطوط عري�صة لبناء �ختبار يقي�س مادة �لتعلم ب�صكل �أف�صل، وتقدمي 
تقدير لعدد �الأ�صئلة �لتي يجب �أن يتكون منها �الختبار، وعدد �الأ�صئلة �لتي يحتاجها 
قيا�صها من خالل  يوؤمل حتقيق  �لتي  �الإد�ركية  �الأهد�ف  م�صتويات  م�صتوى من  كل 

�الختبار )ملحم، 2005، �س 215(.

�الإح�صاء  مقرر  من  �لثانية  للوحدة  �مل�صوغة  �ل�صلوكية  �الأهد�ف  مع  وتناغمًا 
مو�صوع �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية وتوزيعها على �أق�صام �لوحدة بح�صب �مل�صتويات 
مو��صفات  جدول  �لباحث  �أعدَّ  وم�صتوى،  ق�صم  لكل  �لن�صبية  و�الأهمية  لها  �الإد�ركية 
�الختبار �لتح�صيلي �خلا�س باملادة �لدر��صية �ملقررة )�لوحدة �لثانية ملقرر مبادئ 
�الإح�صاء( يف �صوء �الأهد�ف �لتعليمية لكل ق�صم من �أق�صام �لوحدة، ووفقًا مل�صتويات 

�الإدر�ك )�لدنيا، و�ملتو�صطة، و�لعليا(، مبينة يف �جلدول �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 	قسام الوحدة، وفقًا لمستويات اإلدراك )الدنيا، والمتوسطة، والعليا( 

اأق�شام املحتوىالرقم
توزيع مفردات الختبار 

املجموع على م�شتويات الأهداف الإدراكية
الكلي

الأهمية 
الن�شبية

العليااملتو�شطةالدنيا

20%2316عر�س �لبيانات �الإح�صائية1
10%1203متثيل �لتوزيعات �لتكر�رية بيانيا ودر��صة خ�صائ�صها2
26.7%2428مقايي�س �لنزعة �ملركزية3
20%2316مقايي�س �لت�صتت4

�أثر �لتحويالت �خلطية على مقايي�س 5
10%1203�لنزعة �ملركزية و�لت�صتت

13.3%1214مقايي�س �لت�صتت �لن�صبية6
100%916530املجموع الكلي
100%17%53%30%الأهمية الن�شبية

وضع تعليمات االختبار: 4 .
متثل تعليمات �الختبار �إر�صاد�ت مهمة و�رصورية توجه �لطالب، وتر�صده يف �أد�ء 
الباحث ب�شياغة تعليمات  قام  �الختبار، فبعد حتديد مفرد�ت �الختبار و�صياغتها، 

الختبار يف �شوء عدد من الت�شورات التالية )ملحم، 2000، �س226( :

•تنبيه �لطالب �إىل �رصورة قر�ءة تعليمات �الختبار قبل �لبدء يف �الإجابة. 	
•تنبيه �لطالب �إىل مكونات �الختبار. 	

•حتديد زمن �الختبار. 	
•تنبيه �لطالب �إىل عدد �الأ�صئلة �أو �صفحات �الختبار. 	

•تو�صيح طريقة �الإجابة عن �أ�صئلة �الختبار. 	
•�لتاأكيد على �رصورة كتابة ��صم �لطالب على ورقة �الإجابة، ورمز �لنموذج �إن  	

كان هناك �أكرث من منوذج لالإختبار.
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االختبار يف صورته األولية: 5 .
لهذ�  �ملعد  �ملو��صفات  جدول  �صوء  يف  �الختبار  �أ�صئلة  مفرد�ت  �لباحث  �صاغ 
دروزة  بينتها  كما  متعدد  من  الختيار  اأ�شئلة  بناء  اإر�شادات  �شوء  ويف  �لغر�س، 

)2005، �س91( :

•�أن تكون لغة �ل�صوؤ�ل و��صحة ال غمو�س فيها ومبا�رصة. 	
•�أن تو�صع �لكلمة �أو �حلرف �لذي �صيتكرر يف كل بديل من بد�ئل �الإجابة يف  	

جذع )مقدمة( �ل�صوؤ�ل بداًل من تكر�ر كتابتها يف كل بديل.
•جتنب كتابة �ل�صوؤ�ل يف �صيغة �لنفي و�ال�صتثناء �إن �أمكن. 	

•�إذ� طلب من �ملتعلم �أن يختار �أكرث �لبد�ئل �صحة الحتمال كل منها �الإجابة  	
�ل�صحيحة، تاأكد �أن يكون هناك بديل و�حد فقط �أكرث �صحة من �لبد�ئل �الأخرى.

•�إذ� كانت �لفقرة ت�صاأل عن تعريف �أو معنى لكلمة �أو م�صطلح، يجب �أن تو�صع  	
هذه �لكلمة �أو �مل�صطلح يف �جلذع، و�أن تت�صمن �لبد�ئل �لتعريفات �أو �ملعنى.

على  عندها  نح�صل  الأننا  بد�ئل  خم�صة  �أو  �أربعة  �ل�صوؤ�ل  يت�صمن  �أن  •يف�صل  	
�أف�صل قدرة متييز، يف حني ت�صعف مثل هذه �لقدرة لدى ��صتخد�م بد�ئل �أقل من هذ� 

�لعدد �أو �أكرث.
•مر�عاة �لتنوع يف م�صتوى �صعوبة فقر�ت �المتحان وعدم �لتجان�س يف �صكلها  	

�أو م�صمونها.
و�صعها  و�إال  تدريجي،  �أو  منطقي  ترتيب  وفق  �أمكن-  �إن  • 	– �لبد�ئل  تنظيم 

بطريقة ع�صو�ئية بحيث ال ياأخذ �لبديل �ل�صحيح �لرتتيب نف�صه يف كل �صوؤ�ل.
•ال ت�صتعمل كلمات »ال �صيء مما ذكر �صحيح« �أو »كل ما ذكر �أعاله �صحيح« �إال  	

يف حالة �ل�رصورة �لق�صوى.
•يجب �أن يكتب كل بديل ب�صكل م�صتقل عن �الآخر، و�أن ال يت�صمن بديلني �أو �أكرث  	

�الإجابة نف�صها.
•جتنب �إعطاء تلميحات لالإجابة �ل�صحيحة عن طريقة �ل�صياغة �للغوية. 	



عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

190

تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

�لنوع  �الأولية قد تكون من )30( مفردة من  وبذلك يكون �الختبار يف �صورته 
�لوحدة  يف  للطالب  �لدر��صي  �لتح�صيل  مبجملها  تقي�س  متعدد،  من  �الختيار  �أ�صئلة 
و�ملتو�صطة،  )�لدنيا،  �الإدر�ك  م�صتويات  على  �الإح�صاء  مبادئ  مقرر  من  �لثانية 
و�لعليا(، وعلى ذلك �أعدَّ �الختبار ب�صورته �الأولية مكونًا من تعليماته ومفرد�ته، حيث 
ُبنيت مفرد�ته وُوزِّعت بح�صب م�صتويات �الأهد�ف �الدر�كية بناًء على جدول مو��صفات 

�الختبار �لتح�صيلي �لذي مت �إعد�ده.

إعداد منوذج ورقة اإلجابة واإلجابة النموذجية: 6 .
�أعدَّ �لباحث ورقة لالإجابة عن مفرد�ت �الختبار بحيث ترفق مع �أور�ق �الختبار 
ليكتب �لطالب معلوماته يف �خلانات �ملحددة لذلك يف �أعالها، وليعبئ �لطالب �إجاباته 
عن �أ�صئلة �الختبار فيها، وهي جدول مكون من �صفني؛ و�صع يف �ل�صف �الأول �أرقام 
�الأ�صئلة )�ملفرد�ت(، ويف �ل�صف �لثاين و�صعت خانات فارغة �أ�صفل كل رقم من �أرقام 
�لتي يعتقد  �الإجابة  �ل�صوؤ�ل برمز  �أ�صفل رقم  �لطالب بتعبئة كل خانة  �الأ�صئلة، ليقوم 

ب�صحتها. 

كما �أعدَّ �لباحث ورقة متثل �الإجابة �لنموذجية ملفرد�ت �الختبار، وهي عبارة 
عن جدول �صبيه بجدول منوذج ورقة �الإجابة معباأ فيه �الإجابات �ل�صحيحة ملفرد�ت 
�الختبار بغر�س ت�صهيل عملية �لت�صحيح ودقته، وقد ُحدِّدت درجة و�حدة لكل �إجابة 
تكون  وبذلك  �الإختبار،  مفرد�ت  من  مفردة  لكل  خاطئة  �إجابة  لكل  و�صفر  �صحيحة 

�لدرجة �لكلية لالختبار )30( درجة.

حتديد صدق االختبار: 7 .
يق�صد ب�صدق �الختبار هو �أن يقي�س �الختبار ما و�صع لقيا�صه، مبعنى �أن �الختبار 
�ل�صادق �ختبار يقي�س �لوظيفة �لتي يزعم �أنه يقي�صها، وال يقي�س �صيئًا �آخر بداًل منها 
�أو �إ�صافة �إليها )ملحم، 2000، �س273(، ول�صدق �الختبار جو�نب و�صور عدة، قام 

الباحث بتحديدها ودرا�شتها كما بينتها )دروزة، 2005، �س171( وهي:

الصدق الظاهري:	.  يت�صف �الختبار �لتح�صيلي بال�صدق �لظاهري �إذ� كان ظاهره 

�ملبدئي  �لفح�س  يتم عن طريق  وهذ�  �أجله،  من  و�صع  �لذي  �لهدف  قيا�س  �إىل  ي�صري 
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لالختبار، ومعرفة ظاهر قيا�صه، ثم مطابقة ما يبدو قيا�صه مع �لوظيفة �ملر�د قيا�صها، 
�الختبار  �لباحث  عر�س  ذلك  وعلى  �ملجال،  يف  خرب�ء  حتكيم  خالل  من  ذلك  ويتم 
ب�صورته �الأولية على جمموعة من �ملحكمني يف جمايل �الإح�صاء و�لقيا�س و�لتقومي 
)ملحق10، �س298( للتاأكد من مدى �صالحيته مبفرد�ته وتعليماته للتطبيق، و�أخذ 
�آر�ئهم ب�صمولية �الختبار من حيث �الأهد�ف وتنوع م�صتوياتها ودقة معلومات �الأ�صئلة 
و�صحة �صياغتها، و�لوقت �ملقدر مبدئيًا الأ�صئلة �الختبار، وقد �أ�صار �ل�صادة �ملحكمون 
�صيغ  يف  �لطفيفة  �لتعديالت  بع�س  مع  للتطبيق،  �الختبار  �صالحية  �إىل  باالإجمال 

بع�س �ملفرد�ت.
صدق احملتوى:	.  هو �لدرجة �لتي يقي�س بها �ختبار ما عينة ممثلة ملحتوى �ملادة 
�لدر��صية و�لتغري�ت �ل�صلوكية �ملرغوبة، فاإذ� كان معامل �صدق �ملحتوى مرتفعًا دل 
ذلك على �أن منطقة �ل�صلوك �لتي يفرت�س �أن تقي�صها �أد�ة �لقيا�س ممثلة متثياًل جيد�ً يف 
فقر�ت هذه �الأد�ة، وتتم عملية �لتاأكد من �صدق �ملحتوى يف �الختبار من خالل بناء 

جدول �ملو��صفات �لتي قام بها �لباحث يف �خلطو�ت �ل�صابقة. 
الصدق الذاتي:ت.  تت�صف �أد�ة �لقيا�س بال�صدق �لذ�تي �إذ� �رتبطت فقر�تها بع�صها 
�لباحث  تاأكد  للقدرة �ملر�د قيا�صها، وقد  �رتباط عال يف قيا�صها  مع بع�س مبعامل 
من مدى �ل�صدق �لذ�تي لالختبار من خالل حتليل فقر�ته يف مرحلة جتريب �الختبار 

)�ملرحلة �لتالية(. 
جتريب االختبار على عينة استطالعية وحتليل فقراته: 8 .

جرَّب �لباحث �الختبار على عينة ��صتطالعية قو�مها )30( طالبًا من طلبة مقرر 
مبادئ �الإح�صاء يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة؛ بغر�س حتليل نتائج �الختبار وحتديد 
مقد�ر فاعليته كاأد�ة تقوميية، ويق�صد بتحليل �الختبار وفقر�ته: �أي ��صتخر�ج معامالت 
�ل�صهولة و�ل�صعوبة و�لتمييز و�لثبات و�ل�صدق �لذ�تي وزمن �الإجابة عن �الختبار، ثم 
��صتعمالها لتقومي �ل�صوؤ�ل �أو �حلكم عليه متهيد�ً لتح�صينه �إذ� وجد به �صعف �أو �لتخل�س 

منه �إذ� مل ن�صتطع حت�صينه )�أبو لبده، 1982، �س342(، وقد مت ذلك كالآتي:

	. ح�صاب معامل �ل�صهولة و�ل�صعوبة ملفرد�ت �الختبار:

حلذف  �الختبار  ملفرد�ت  �ل�صهولة  معامالت  ُح�صبت  �الختبار  ت�صحيح  بعد 
�لتي تزيد  �أو �صعوبتها؛ حيث �عتربت �ملفرد�ت  �ملفرد�ت �ملتطرفة بدرجة �صهولتها 
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فيها درجة �ل�صهولة عن )80%( �صهلة جد�ً، و�لتي تقل فيها درجة �ل�صهولة عن )%20( 
�صعبة جد�ً )�أبو لبده، 1982، �س342(.

وقد تبني -نتيجة ح�صاب معامالت �ل�صهولة ملفرد�ت �الختبار- �أن هناك خم�س 
مفرد�ت متطرفة من حيث �ل�صهولة؛ حيث معامل �ل�صهولة لها ز�د عن )80%(، وعليه 
تر�وحت بني )%20 - %80(  �ملفرد�ت فهي مقبولة؛ حيث  باقي  �أما  فيجب حذفها، 
بدرجة �صهولتها، ويف �صوء �الرتباط بني درجات �ل�صهولة و�ل�صعوبة حيث �ملعادلة 
�الختبار  مفرد�ت  معامالت  فاإن  �ل�صهولة(،  درجة   –  1 �ل�صعوبة=  )درجة  �لتالية: 
مفرد�ت  عدد  فاإن  وبذلك  �صعوبتها،  بدرجة   )%80  -  %20( بني  تر�وحت  �ملتبقية 
�الختبار �ملتبقية �لتي تقع د�خل �لنطاق �ملحدد، و�لتي لي�صت متطرفة ب�صدة �صهولتها 

�أو �صعوبتها هو )25( مفردة )ملحق11، �س320(.

	. ح�صاب معامل �لتمييز ملفرد�ت �الختبار:

يق�صد مبعامل �لتمييز هو مدى �إمكانية قيا�س �لفروق �لفردية بو��صطة مفرد�ت 
�لتح�صيل  مرتفعي  �لطالب  بني  �لتمييز  على  �الختبار  مفرد�ت  قدرة  �أي  �الختبار؛ 
ومنخف�صي �لتح�صيل يف �الختبار، وقد ترت�وح قيم معامل �لتمييز بني )-1( و )1(، 
�أن  �أكرث، فاإن هذ� يكون دلياًل على  �أو  فاإذ� كانت قيمة معامل متييز �ملفردة )%40( 
و  و�إذ� تر�وحت بني )%20(  �لطرفيتني،  �ملفردة متيز بدرجة جيدة بني �ملجموعتني 
)40%( فاإن متييز �ملفردة بني �ملجموعتني يكون ال باأ�س به، و�إذ� قلت هذه �لقيمة عن 
�إذ� كان متييزها  �أما  �أو حذفها،  )20%( فاإن متييزها يكون �صعيفًا ويف�صل تعديلها 
مر�جعة  مر�جعتها  �أو  �الختبار  من  �ملفردة  هذه  ينبغي حذف  فاإنه  �صالبًا،  �أو  �صفر�ً 
قام  �الختبار،  ملفرد�ت  �لتمييز  معامل  حل�صاب  عدة  طرق  وهناك  وتعديلها.  دقيقة 
)كيلي  تق�شيم  باعتماد  الطرفيتني  املجموعتني  درجات  طريقة  با�شتخدام  الباحث 

Kelley( )عالم، 2002، �س284( من خالل اخلطوات الآتية:

ترتيب �لدرجات �لكلية لالختبار ترتيبًا تنازليًا من �الأعلى �إىل �الأدنى. - 

 )% تق�صيم �لدرجات �لكلية �إىل ق�صمني بحيث ي�صتمل كل ق�صم منهما على )27 -
�لدرجات  من   %27 �أعلى   ( �لعليا  �ملجموعة  �لق�صمني  �أحد  فيمثل  �لكلي،  �لعدد  من 
�لكلية(، و�الآخر �ملجموعة �لدنيا )�أدنى 27% من �لدرجات �لكلية(، وهذه �لن�صبة هي 
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�لن�صبة �لتي �أو�صى بها كيلي Kelley بناًء على جمموعة من �لدر��صات �لتحليلية �لتي 
قام بها.

من  كل  يف  مفردة  لكل  �صحيحة  �إجابة  �أجابو�  �لذين  �الأفر�د  عدد  �إيجاد  - 
�ملجموعتني �لعليا و�لدنيا.

طرح ن�صبة عدد �أفر�د �ملجموعة �لدنيا �لذين �أجابو� عن �ملفردة �إجابة �صحيحة  - 
من ن�صبة عدد �أفر�د �ملجموعة �لعليا �لذين �أجابو� عن �ملفردة �إجابة �صحيحة.

�إىل  �لتمييز لكل مفردة من مفرد�ت �الختبار  �أ�صارت نتائج ح�صاب معامل  وقد 
�أن معامالت �لتمييز جلميع �ملفرد�ت ترت�وح بني )0.88 - 0.38(، مما ي�صري �إىل �أن 
مفرد�ت �الختبار )�ملتبقية بعد حذف �ملفرد�ت �ملتطرفة بدرجة �صهولتها( لها درجة 
�أربع مفرد�ت لها درجة متييز )0.38( وهي درجة  متييز مقبولة، حيث كانت هناك 
متييز مقبولة، وباقي �ملفرد�ت كانت درجة متييزها �أكرب من )0.5(؛ �أي �أن لها درجة 
متييز جيدة، وبذلك فاإن �الختبار عامة ميتاز بقدرته على �لتمييز، و�صالح للتطبيق 

يف هذ� �جلانب )ملحق12، �س322(.

ت. ح�صاب ثبات �الختبار:

مرة  كل  يف  تقريبًا  نف�صها  �لنتائج  يعطي  عندما  بالثبات  �الختبار  يت�صف 
وميكن  �س261(،   ،1982 لبده،  )�أبو  �لتالميذ  من  �إياها  �ملجموعة  على  فيها  يطبق 
كيورد  طريقة  �لباحث  �ختار  وقد  عدة،  و�إح�صائية  جتريبية  بطرٍق  �لثبات  يحدد  �أن 
وريت�صارد�صون )KR2(، حيث تو�صل كيورد وريت�صارد�صون �إىل معادلة حل�صاب معامل 
تباينها  �الختبار، وح�صاب  �الإجابات على مفرد�ت  �الختبار عن طريق حتليل  ثبات 
�لطريقة وح�صل على  �لباحث هذه  ��صتخدم  )مر�د و�صليمان، 2005، �س364(، وقد 
ثبات جيد لالختبار،  �إىل  ت�صري  �لتح�صيلي )0.84( وهي قيمة  ثبات لالختبار  قيمة 

وعليه فاإن �الختبار �لتح�صيلي يت�صف بالثبات.

كما ح�صب �لباحث �ل�صدق �لذ�تي لالختبار �لتح�صيلي عن طريق ح�صاب �جلذر 
�لرتبيعي ملعامل �لثبات، حيث بلغ �ل�صدق �لذ�تي لالختبار �لتح�صيلي )0.92(.

	. حتديد �لزمن �لالزم لالإجابة عن �الختبار:

�لفح�س  معامل �رصعة  لالختبار من خالل ح�صاب  �لالزم  �لزمن  ميكننا حتديد 
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وهو ي�صاوي �لن�صبة �ملئوية للمفحو�صني �لذين �أنهو� �لفح�س يف �لوقت �ملحدد، فاإذ� 
بلغت ن�صبة �لطالب �لذين �أنهو� �الإجابة عن �الختبار بجميع مفرد�ته 80% فما فوق 
نعّد �لوقت �ملخ�ص�س لالإجابة كافيًا )�أبو لبده، 1982، �س 342(، وعلى ذلك فقد مت 
حتديد �لوقت �ملبدئي لالختبار �لتح�صيلي بعد ��صت�صارة �ل�صادة �ملحكمني له ب�صاعة 
ون�صف )90 دقيقة(، وعند تطبيق �الختبار ب�صورته �الأولية وجد �أن عدد �لطالب �لذين 
�أنهو� �الإجابة عن مفرد�ت �الختبار يف �لوقت �ملحدد هم )26( طالبًا من �أ�صل )30( 
طالبًا، �أي بن�صبة )87%( وهي ن�صبة ت�صري �إىل �أن �لوقت �ملقدر مبدئيًا )�صاعة ون�صف( 

هو وقت منا�صب لالإجابة عن �الختبار.

االختبار يف صورته النهائية: 9 .
�الختبار  الإعد�د  �صاعيًا  �لباحث  بها  قام  �لتي  �ل�صابقة  �الإجر�ء�ت  على  بناًء 
�ملفتوحة،  �لقد�س  �الإح�صاء يف جامعة  مبادئ  مقرر  من  �لثانية  للوحدة  �لتح�صيلي 
فقد تو�صل �لباحث لل�صورة �لنهائية لالختبار بعد �الطمئنان ل�صالحيته للتطبيق من 
حيث �صدقه وثباته و�لتاأكد من �صالحية مفرد�ته من حيث معامالت متيزها ودرجة 
�صهولتها و�صعوبتها، وح�صاب معدل زمن �الإجابة عنها، وبهذ� يكون �الختبار �صاحلًا 
�لدر��صة، ومكونًا من )25(  لدى طالب عينة  �لتح�صيل  لقيا�س  و�لتطبيق  لال�صتخد�م 

مفردة )ملحق13، �س296(.

خامساً - اختيار عينة الدراسة:

�ختريت عينة �لدر��صة بالطريقة �لق�صدية ممن ميتلكون �أجهزة حو��صيب �صخ�صية 
لت�صهيل تطبيق �لتجربة، لتتكون من )120( طالبًا من طلبة جامعة �لقد�س �ملفتوحة 
جمموعة  جمموعتني:  �إىل  �لع�صو�ئية  وبالطريقة  بالت�صاوي  ُوزِّعو�  نابل�س،  فرع  يف 
�صابطة در�صت �لوحدة �لثانية من مقرر مبادئ �الإح�صاء بالطريقة �لتقليدية �ملعتادة 
يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة، و�أخرى جتريبية در�صت �لوحدة نف�صها با�صتخد�م �حلقيبة 

�لتعلمية �الإلكرتونية.

سادساً - تطبيق اختبار التكافؤ القبلي لعينة الدراسة:

�خلرب�ت  حيث  من  و�لتجريبية  �ل�صابطة  �ملجموعتني  تكافوؤ  على  لالطمئنان 
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�لو�صفي  )�الح�صاء  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  ملو�صوع  �ل�صابقة  �الأ�صا�صية 
�لباحث  طبَّق  �ملجموعتني،  �أفر�د  لدى  �لعددية  �لعقلية  و�لقدر�ت  و�حدة(،  ملجموعة 
�ختبار �لتكافوؤ �لقبلي �لذي �أعده لهذ� �لغر�س، حيث قام باالجتماع مع �لطالب عينة 
و�آلية  �الختبار،  �لغر�س من  لهم  و�ل�صابطة(، وو�صح  �لتجريبية  )�ملجموعة  �لدر��صة 
)قيا�س  �لطلبة  على  �لقبلي  �لتكافوؤ  �ختبار  من  �الأول  �لق�صم  �أور�ق  ع  وزَّ ثم  تطبيقه، 
�نتهاء  �الح�صاء(، وبعد  �لثانية من مقرر مبادئ  �لوحدة  �ل�صابقة ملو�صوع  �خلرب�ت 
�لق�صم  �أور�ق  ع  وزَّ ثم  �الأور�ق،  �لباحث  دقيقة(، جمع   15( �صاعة  بربع  �ملقدر  �لوقت 
�لثاين من �ختبار �لتكافوؤ �لقبلي )�لقدر�ت �لعددية(، وبعد �نتهاء �لوقت �ملقدر بن�صف 
�إجابات �لطلبة، وُجمعت  حت  حَّ �لباحث �الأور�ق، وبعدها �صُ �صاعة )30 دقيقة( جمع 
�لنتائج  �أ�صارت  حيث  وُحلِّلت،  للحا�صوب  و�أدخلت  باإجاباتهم،  �ملتعلقة  �لبيانات 
�ل�صابطة  للمجموعة  �خلام  �لدرجة  معدل  �أن  �إىل  �لعددية  �لقدر�ت  باختبار  �ملتعلقة 
)8.2(، بينما معدل �لدرجة �خلام للمجموعة �لتجريبية )8.37(، وبالرجوع �إىل جدول 
�لدرجات �خلام، ون�صبة �لذكاء �ملقابلة لها يف �ختبار �لقدر�ت �لعددية تبني �أن �لدرجة 
�خلام )8( يقابلها ن�صبة �لذكاء )91(، و�لدرجة �خلام )9( يقابلها ن�صبة �لذكاء )94(، 
ن�صبة ذكاء  و�لتجريبية ح�صلت على  �ل�صابطة  باأن كاًل من �ملجموعة  وبذلك يت�صح 
متو�صطة ترت�وح بني )94-91(، وبهذ� فقد �أ�صارت هذه �لنتيجة �إىل تكافوؤ �ملجموعتني 

�ل�صابطة و�لتجريبية من حيث �لقدر�ت �لعددية بينهما.

و�لتجريبية بخ�صو�س  �ل�صابطة  �ملجموعتني  تكافوؤ  �الطمئنان على  �أجل  ومن 
�خلرب�ت �ل�صابقة �ملتعلقة بالوحدة �لثانية من مقرر مبادئ �الإح�صاء مو�صوع �لدر��صة، 
فقد و�صع �لباحث �لفر�صية �ل�صفرية �لتالية: ال يوجد فرق د�ل �إح�صائيًا عند م�صتوى 
�لداللة )α = 0.05( بني متو�صطي درجات حت�صيل طلبة �ملجموعة �لتجريبية وطلبة 
مقرر  �لثانية من  للوحدة  �ل�صابقة  للخرب�ت  �لقبلي  �الختبار  �ل�صابطة يف  �ملجموعة 

مبادئ �الإح�صاء.

ملجموعتني  »ت«  �ختبار  �لباحث  ��صتخدم  �لفر�صية  هذه  �صحة  من  وللتحقق   
للعلوم  �الإح�صائية  �لرزمة  يف   )Independent-Samples t-test( م�صتقلتني 

�الجتماعية )SPSS( ملعرفة داللة �لفرق، و�جلدول �الآتي يبني نتائج ذلك.



عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

196

تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

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. 

النحراف املعيارياملتو�شط
م�شتوى الدللةقيمة »ت«درجة احلرية

ال�شابطةالتجريبيةال�شابطةالتجريبية

3.503.621.441.461180.440.765

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

يت�صح من �جلدول �ل�صابق �أن قيمة م�صتوى �لداللة )0.765( هي �أكرب من )0.05(، 
وبالتايل ُقبلت �لفر�صية �ل�صفرية؛ مبعنى �أنه: ال يوجد فرق د�ل �إح�صائيًا عند م�صتوى 
�لداللة )α = 0.05( بني متو�صطي درجات حت�صيل طلبة �ملجموعة �لتجريبية وطلبة 
مقرر  �لثانية من  للوحدة  �ل�صابقة  للخرب�ت  �لقبلي  �الختبار  �ل�صابطة يف  �ملجموعة 
�إىل  �لنتيجة  هذه  �أ�صارت  فقد  وبهذ�  �ملفتوحة،  �لقد�س  جامعة  يف  �الإح�صاء  مبادئ 
تكافوؤ �ملجموعتني �ل�صابطة و�لتجريبية من حيث �خلرب�ت �ل�صابقة �ملتعلقة بالوحدة 

�لثانية من مقرر مبادئ �الإح�صاء مو�صوع �لدر��صة.

سابعاً - إجراء التجربة األساسية:

مع  �جتمع  و�لتجريبية،  �ل�صابطة  �ملجموعتني  لتكافوؤ  �لباحث  �طماأن  �أن  بعد 
�لتعلمية  �حلقيبة  مفهوم  ل�رصح  �الح�صاء  مبادئ  ملقرر  �لتجريبية  �ملجموعة  طالب 
�الإلكرتونية وتو�صيحها و�آلية ��صتخد�مها، لتقوم هذه �ملجموعة )�لتجريبية( بدر��صة 
�لوحدة �لتعليمية مو�صوع �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية ذ�تيًا، فيما تركت �ملجموعة 
ثالثة  م�صي  وبعد  �ملعتادة،  �لتقليدية  بالطريقة  نف�صها  �لوحدة  لدر��صة  �ل�صابطة 
عينة  �لطالب  مع  �الجتماع  مت  �لثانية-  �لوحدة  لدر��صة  كافية  مدة  -وهي  �أ�صابيع 
�أُعلمو� عن  �لدر��صة )�ملجموعة �ل�صابطة و�لتجريبية( لعقد �الختبار �لتح�صيلي، وقد 

موعد �الختبار م�صبقًا.
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ثامناً - تطبيق اختبار التحصيل على عينة الدراسة:

بعد �إجر�ء �لتجربة �الأ�صا�صية، �جتمع �لباحث مع �لطالب عينة �لدر��صة )�ملجموعة 
�لباحث، وبعد  �أعده  �لذي  �لتح�صيلي  �أور�ق �الختبار  زعت  �لتجريبية و�ل�صابطة(، ووِّ
�نتهاء �لوقت �ملحدد لالختبار )�صاعة ون�صف(، جمع �لباحث �أور�ق �الختبار و�إجاباته، 

حها و�أدخل نتائجه �الأولية �إىل �حلا�صوب لتحليلها. ومن ثم �صحَّ

تاسعاً - تطبيق مقياس االجتاهات على اجملموعة التجريبية:

بعد تطبيق �الختبار �لتح�صيلي على طالب عينة �لدر��صة، قام �لباحث باالجتماع 
مع طالب �لعينة �لتجريبية، وطلب منهم تعبئة �أد�ة مقيا�س �الجتاهات بعد تو�صيح 
طريقة �ال�صتجابة عن فقر�تها وبطريقة مو�صوعية دون حتيز، مع �إعالمهم باأن �آر�ءهم 
من  �النتهاء  وبعد  �ملقيا�س،  على  ��صمائهم  لكتابة  �رصورة  وال  بال�رصية،  �صتحظى 

��صتجابات �لطالب، جمع �لباحث �ملعلومات و�أدخلها وحلَّلها للحا�صوب.

عاشراً - مجع معلومات الدراسة ونتائجها وحتليلها وتفسريها:

�لتح�صيلي  �الختبار  وتطبيق  �الأ�صا�صية،  �لتجربة  باإجر�ء  �لباحث  قام  �أن  بعد 
على عينة �لدر��صة، ومقيا�س �الجتاهات على �ملجموعة �لتجريبية، و�إدخال بيانات 
�لنتائج �الأولية �إىل �حلا�صوب وحتليلها �إح�صائيًا با�صتخد�م �لرزمة �الإح�صائية للعلوم 
مبناق�صتها  �لباحث  قام  و�لتي  بنتائجها،  �لدر��صة  خرجت   ،)SPSS( �الجتماعية 
�ملبنية  و�القرت�حات  �لتو�صيات  من  جمموعة  و�صياغة  عليها،  و�لوقوف  وتف�صريها 

على تلك �لنتائج.

املعاجلات اإلحصائية:
نتائجها  بيانات  �لباحث  جمع  و�إجر�ء�تها  �لدر��صة  �أدو�ت  تطبيق  بعد 
�لرزمة  ��صتخدم  �إح�صائيًا، حيث  �أجل حتليلها  من  �حلا�صوب  �إىل  و�أدخلها  ورمزها 
�ملتو�صطات  �ُ�صتخرجت  خاللها  ومن   ،)SPSS( �الجتماعية  للعلوم  �الإح�صائية 
معادلة  �ُ�صتخدمت  كما  �ملئوية،  و�لن�صب  �ملعيارية  و�النحر�فات  �حل�صابية 
ملجموعتني  »ت«  �ختبار  و��صتخد�م  �لثبات،  معامل  حل�صاب  �ألفا(  )كرونباخ 

م�صتقلتني )Independent T-Test(، كذلك ح�صاب مربع �يتا )ή2( الإيجاد حجم �لتاأثري.
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نتائج الدراسة:
فيما ياأتي نتائج الدرا�شة تبعا لت�شل�شل الأ�شئلة والفر�شيات:

النتائج املتعلقة بالسؤال األول ونصه: ◄ 

ما اأثر ا�شتخدام احلقائب التعلمية الإلكرتونية على التح�شيل الدرا�شي 
لطلبة مقرر مبادئ الح�شاء يف جامعة القد�س املفتوحة يف فل�شطني ؟

�ل�صوؤ�ل و�لتي  �نبثقت عن هذ�  �لتي  �لفر�صية  �ل�صوؤ�ل ُفح�صت  ولالإجابة عن هذ� 
ن�صها:

متو�صطي  بني   )α = 0.05( �لداللة  م�صتوى  عند  �إح�صائيًا  د�ل  فرق  »يوجد 
درجات حت�صيل طلبة �ملجموعة �لتجريبية )�لذين تعلمو� با�صتخد�م �حلقيبة �لتعلمية 
يف  �لتقليدية(  بالطريقة  تعلمو�  )�لذين  �ل�صابطة  �ملجموعة  وطلبة  �الإلكرتونية(، 

�الختبار �لتح�صيلي، ول�صالح طلبة �ملجموعة �لتجريبية«.

ملجموعتني  »ت«  �ختبار  �لباحث  ��صتخدم  �لفر�صية  هذه  �صحة  من  وللتحقق 
م�صتقلتني )Independent-Samples t-test( ملعرفة داللة �لفرق بني متو�صطي 
درجات حت�صيل طلبة �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�صابطة على �أبعاد �ختبار �لتح�صيل 

و�لدرجة �لكلية لالختبار، و�جلدول �الآتي يبني ذلك.

جدول )6) : 

نتائج اختبار »ت« لمجموعتين مستقلتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات التحصيل 
للمجموعتين التجريبية والضابطة على 	بعاد االختبار التحصيلي والدرجة الكلية له. 

اأبعاد الختبار
»مهارات الإدراك«

درجةالنحراف املعيارياملتو�شط
م�شتوى قيمة »ت«احلرية

η2الدللة
ال�شابطةالتجريبيةال�شابطةالتجريبية

24.8320.500.904.931186.6940.0000.28�ملهار�ت �لدنيا
21.9714.362.597.291187.6150.0000.33�ملهار�ت �ملتو�صطة

60.0000.29. 18.6710.335.967.24118885�ملهار�ت �لعليا
21.8814.782.236.431188.0870.0000.36الدرجة الكلية

 )α=0.05( دال إحصائيًا عند م�ستوى ادلالةل *
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جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

�الختبار  �أبعاد  جميع  على  �لداللة  م�صتوى  قيمة  �أن  �ل�صابق  �جلدول  من  يت�صح 
�لفر�صية؛  �أ�صغر من )0.05(، وبالتايل قبلت  له هي  �لكلية  �لدرجة  �لتح�صيلي وعلى 
�أنه يوجد فرق د�ل �إح�صائيًا عند م�صتوى �لداللة )α = 0.05( بني متو�صطي  مبعنى 
�أبعاد  درجات حت�صيل طلبة مقرر مبادئ �الإح�صاء يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة على 
�ختبار �لتح�صيل )مهار�ت �الإدر�ك �لدنيا و�ملتو�صطة و�لعليا( و�لدرجة �لكلية له تعزى �إىل 
طريقة �لتعلم، ول�صالح �ملجموعة �لتجريبية �لتي ��صتخدمت �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية 
يف تعلمها، وهذ� يدل على �الأثر �الإيجابي للحقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية على رفع م�صتوى 

�لتح�صيل �لدر��صي لطلبة مقرر مبادئ �الإح�صاء يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة.

كما ُتبني قيم حجم �لتاأثري مربع �إيتا )η2( يف �جلدول �ل�صابق مدى تاأثري �حلقيبة 
�لتعلمية �الإلكرتونية على درجات �لتح�صيل مقارنة بالطريقة �لتقليـدية، حيث تر�وحت 
قيم مربع �إيتـا ما بني )0.28-0.33( على �أبعاد �الختبار �لتح�صيلي، وبلغت )0.36( 
على �لدرجة �لكلية له، وهذ� يدل على �أن للحقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية �أثر�ً كبري�ً يف 
رفع م�صتوى حت�صيل �لطلبة يف مقرر مبادئ �الإح�صاء مقارنة مع �لطريقة �لتقليدية.

�الإتقان  درجة  حتقيق  على  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  قدرة  �إىل  وللتعرف 
�ملحددة )85%( للطلبة يف �الختبار �لتح�صيلي، ُح�صبت �لن�صب �ملئوية للطلبة �لذين 
حققو� درجة �الإتقان �ملحددة يف �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�صابطة، و�جلدول �الآتي 

يبني ذلك.

جدول )7) : 

النسبة المئوية للطلبة الذين حققوا درجة اإلتقان في المجموعتين 
التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي. 

الن�شبة املئويةعدد الطلبة الذين حققوا درجة الإتقاندرجة الإتقانعدد الطلبةاملجموعة

60�لتجريبية
%85

48%80

17%6010�ل�صابطة
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يت�صح من �جلدول �ل�صابق �أن ن�صبة )80%( من طلبة �ملجموعة �لتجريبية قد حققو� 
درجة �الإتقان �ملحددة )85%( يف �الختبار �لتح�صيلي، بينما كانت ن�صبة طلبة �ملجموعة 

�ل�صابطة ممن حققو� درجة �الإتقان �ملحددة يف �الختبار �لتح�صيلي هي )%17(.

النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني ونصه: ◄ 

ما اجتاهات طلبة مقرر مبادئ الإح�شاء نحو ا�شتخدام احلقائب التعلمية 
الإلكرتونية يف جامعة القد�س املفتوحة يف فل�شطني ؟

ولالإجابة عن هذ� �ل�صوؤ�ل ُفح�صت �لفر�صية �لتي �نبثقت عن هذ� �ل�صوؤ�ل ون�صها:

»يوجد �جتاه �يجابي لطالب مقرر مبادئ �الإح�صاء يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة 
نحو ��صتخد�م �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية«

وللتحقق من �صحة هذه �لفر�صية َح�َصَب �لباحث �ملتو�صطات �حل�صابية و�النحر�فات 
�ملعيارية و�لن�صب �ملئوية لكل فقرة وحمور من حماور مقيا�س �الجتاهات و�لدرجة 
مبادئ  مقرر  �جتاهات طلبة  درجات  تبني   )10( و   )9( و   )8( و�جلد�ول  لها،  �لكلية 
�ملفتوحة  �لقد�س  جامعة  يف  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقائب  ��صتخد�م  نحو  �الح�صاء 
ترتيب   )11( �جلدول  يبني  بينما  �الجتاهات،  مقيا�س  حماور  من  وحمور  فقرة  لكل 
 )3( �حل�صابي  �ملتو�صط  �ْعُتمد  وقد  لالجتاهات،  �لكلية  و�لدرجة  ودرجاتها  �ملحاور 
عن  تزيد  �لتي  �حل�صابية  �ملتو�صطات  ثِّل  مُتَ حيث  �لنتائج،  تف�صري  يف  مرجعية  كقيمة 
�لدرجة )3( �جتاهات �إيجابية، بينما متثل �ملتو�صطات �حل�صابية �لتي تقل عن �لدرجة 

)3( �جتاهات �صلبية.

�الأرقام  ذ�ت  �ل�صالبة  �لفقر�ت  درجات  قلب  مت  �أنه  �إىل  �الإ�صارة  جتدر  كما 
وح�صاب  �الإح�صائي  �لتحليل  بغر�س   )39،36،29،26،22،20،15،12،10،5(

�لدرجات �لكلية، وقد �أُ�صري �إىل ذلك يف كل فقرة �صالبة من تلك �لفقر�ت.



عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

201

د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

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«. 

متو�شط الفقراتالرقم
ال�شتجابة

النحراف 
املعياري

الن�شبة 
املئوية

نوع 
الجتاه

متتاز �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية ب�صهولة و�رصعة �لو�صول �إىل �ملو��صيع 2
�إيجابي4.750.4495.0�ملطلوبة.

ُتَقدم �ملو��صيع �لتعليمية يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية بت�صل�صل منطقي 3
�إيجابي4.830.3896.7ت�صاعد �ملتعلم على �لفهم و�ال�صتيعاب. 

�ملادة �لتعليمية يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية مق�صمة �إىل خطو�ت وجل�صات 7
�إيجابي4.950.2299.0تعليمية �صغرية و��صحة وهادفة ت�صاعد �ملتعلم يف �لتقدم بتعلمه.

�الأهد�ف �لتعليمية حمددة بدقة وو�صوح يف خمتلف مر�حل �حلقيبة �لتعلمية 8
�إيجابي4.870.3497.3�الإلكرتونية مبا يجعل خطو�ت �لتعلم و�إجر�ء�ته �أكرث و�صوحًا للمتعلم.

تعمل �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية على �صهولة وو�صوح خطو�ت �لتعلم من 11
�إيجابي4.880.3297.7خالل وجود دليل �مل�صتخدم وبطاقات �مل�صاعدة �الإلكرتونية �ملر�فقة ل�صا�صاتها.

هناك �صعوبة يف طريقة �لتنقل بني �أن�صطة و�صا�صات �حلقيبة �لتعلمية 12
�إيجابي4.930.2598.7�الإلكرتونية. )فقرة �شالبة ُقلبت درجتها( 

عمليات �لتقومي )�الختبار�ت( �لتي تقدمها �حلقيبة �لتعليمة �الإلكرتونية 15
�إيجابي4.870.3497.3حمدودة وغري كافية. )فقرة �شالبة ُقلبت درجتها( 

�إيجابي4.870.3497.3تت�صف �حلقيبة �لتعليمة �الإلكرتونية بالتنظيم �لو��صح و�ملرت�بط و�ملتكامل. 16

�إيجابي4.850.3697.0متتاز �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية باأنها م�صدر كاٍف ومتكامل للمعلومات. 21

تفتقر �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية من �إمكانية �لتوجيه �لذ�تي للمتعلم خلطو�ت 22
�إيجابي4.830.3896.7�لتعلم وعالج �لق�صور و�ل�صعف لديه. )فقرة �شالبة ُقلبت درجتها( 

تت�صف بيئة �لتعلم من خالل �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية بامللل و�ل�صجر.26
�إيجابي4.900.3098.0 )فقرة �شالبة ُقلبت درجتها( 

تغني �لو�صائط �ملتعددة �ملدعمة يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية كليًا عن 28
�إيجابي4.880.3297.7��صتخد�م �أي و�صائط تعليمية �أخرى.

��صرتجاع �ملعلومات و�ملو�د �لتعليمية يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية �أ�صعب 29
�إيجابي4.900.3098.0و�أكرث تعقيد�ً من �مل�صادر و�ملر�جع �الأخرى. )فقرة �شالبة مت قلب درجتها( 
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متو�شط الفقراتالرقم
ال�شتجابة

النحراف 
املعياري

الن�شبة 
املئوية

نوع 
الجتاه

�إيجابي4.720.5894.3حتتوي �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية على قائمة و�فية من �ملر�جع و�مل�صادر. 30

متتاز �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية بتوفري �لتفاعل �مل�صتمر مما يزيد من د�فعية 33
�إيجابي4.800.4496.0�ملتعلم للتعلم من خاللها.

�إيجابي4.830.3896.7تعالج �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية م�صكلة ت�صخم �ملو�د �لتعليمية.35

تفتقر �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية الأ�صاليب �لتعزيز و�لتغذية �لر�جعة.36
�إيجابي4.850.3697.0 )فقرة �شالبة ُقلبت درجتها( 

ت�صاعد �لو�صائط �ملتعددة يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية �ملتعلم على حتقيق 40
�إيجابي4.930.2598.7�الأهد�ف �لتعلمية ب�صكل �أعمق.

�إيجابي4.860.1797.2الدرجة الكلية للمجال

يت�صح من �جلدول �ل�صابق �أن �جتاهات طلبة مقرر مبادئ �الح�صاء نحو ��صتخد�م 
�إيجابية يف جميع  �لقد�س �ملفتوحة كانت  �الإلكرتونية يف جامعة  �لتعلمية  �حلقائب 
فقر�ت حمور »ت�صميم عنا�رص �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية و�صري �لعمل بها«، وكذلك 

�لدرجة �لكلية 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 لمبد	 التعلم الذاتي ومراعاة الفروق الفردية فيها«. 

متو�شط الفقراتالرقم
ال�شتجابة

النحراف 
املعياري

الن�شبة 
املئوية

نوع 
الجتاه

توفر �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية للمتعلم �أ�صاليب وبد�ئل تعليمية متنوعة 1
�إيجابي4.880.3297.7تتيح له �ختيار ما يالئم ميوله.

تعيق �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية من رغبة �ملتعلم باإمكانية �لتعمق 5
�إيجابي4.800.4096.0و�لتو�صع يف مو�صوع مو�صوعها �لتعليمي. )فقرة �شالبة ُقلبت درجتها( 

ت�صاعد �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية �ملتعلم على �العتماد على ذ�ته يف 6
�إيجابي4.920.2898.3�إد�رة تعلمه. 
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جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

متو�شط الفقراتالرقم
ال�شتجابة

النحراف 
املعياري

الن�شبة 
املئوية

نوع 
الجتاه

حتد �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية من �إمكانية �ملتعلم �العتماد على ذ�ته 10
�إيجابي4.800.4096.0لتحمل م�صوؤوليته يف �لتعلم و�لتقدم به. )فقرة �شالبة ُقلبت درجتها( 

تعمل �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية على حل عدد من �مل�صكالت �لنف�صية 13
�إيجابي4.700.4694.0لدى �ملتعلم ك�صعوره باخلجل مثاًل من �إعادة �رصح �أو تكر�ر مو�صوع. 

توفر �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية �لوقت �ملنا�صب حلاجة �ملتعلم و�رصعته 18
�إيجابي4.780.4295.7�لذ�تية الجناز مهام �لتعلم وحتقيق �الأهد�ف �لتعليمية. 

تتيح �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية �إمكانية و�صول �ملتعلم �إىل م�صتوى 19
�إيجابي4.870.3497.3�الإتقان يف مو��صيع مقرر مبادئ �الإح�صاء.

�لبد�ئل و�الأن�صطة �لتعليمية �ملتاحة يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية غري 20
�إيجابي4.820.3996.3كافية لتلبي حاجات وخ�صائ�س �ملتعلم. )فقرة �شالبة ُقلبت درجتها( 

ت�صاعد �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية �ملتعلم يف �لتحكم ب�رصعة �لتقدم يف 24
�إيجابي4.930.2598.7تعلمه مبا يتفق مع قدر�ته.

تتنوع �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية مب�صتويات �الأد�ء و�لتدرج به لتنا�صب 27
�إيجابي4.930.2598.7تنوع م�صتويات �لطلبة. 

تتيح �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية للمتعلم �ختيار �الأوقات �لتي تنا�صبه 31
�إيجابي4.930.2598.7للتعلم.

ت�صعر �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية �ملتعلم بالثقة بالنف�س و�العتماد على 34
�إيجابي4.900.3098.0ذ�ته يف �إد�رة تعلمه.

تتيح �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية للمتعلم �أن يعيد �لدر�س كله �أو جزء�ً منه 37
�إيجابي4.900.3098.0مر�ت عدة مبا يتنا�صب و��صتيعابه. 

ال توجد حرية للمتعلم يف �ختيار وحتديد �ملو��صيع بنف�صه يف �حلقيبة 39
�إيجابي4.920.2898.3�لتعلمية �الإلكرتونية مبا يتو�فق وخ�صائ�صه. )فقرة �شالبة ُقلبت درجتها( 

�إيجابي4.860.2197.3الدرجة الكلية للمجال

يت�صح من �جلدول �ل�صابق �أن �جتاهات طلبة مقرر مبادئ �الح�صاء نحو ��صتخد�م 
�إيجابية يف جميع  �لقد�س �ملفتوحة كانت  �الإلكرتونية يف جامعة  �لتعلمية  �حلقائب 
فقر�ت حمور »حتقيق �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية ملبد�أ �لتعلم �لذ�تي ومر�عاة �لفروق 

�لفردية فيها«، وكذلك �لدرجة �لكلية له.
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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 المفتو	 عن بعد«. 

متو�شط الفقراتالرقم
ال�شتجابة

النحراف 
املعياري

الن�شبة 
املئوية

نوع 
الجتاه

تعمل �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية على جتاوز �ل�صبغة �ملحلية 4
�إيجابي4.450.5389.0متخطية �حلدود �جلغر�فية لتعطي �ل�صبغة �لعاملية للتعلم.

ت�صاعد �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية يف حل م�صكلة تز�يد �أعد�د 9
�إيجابي4.450.5789.0�لطلبة و�زدحام قاعات �للقاء�ت �لتقليدية.

تتيح �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية �إمكانية نقل �ملادة �لدر��صية 14
�إيجابي4.430.5388.7للمتعلم �أينما كان موقع �إقامته �أو عمله.

ت�صاعد �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية على حل م�صكلة قلة �أعد�د 17
�إيجابي4.420.5688.3�مل�رصفني �الأكادمييني �ملتخ�ص�صني.

تغني �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية �ملتعلم عن �الإلتز�م بح�صور 23
�إيجابي4.370.5587.3�للقاء�ت �لتقليدية و�رصح �مل�رصف �الأكادميي �ملبا�رص. 

�إيجابي4.470.5789.3ت�صاعد �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية على �نت�صار �لتعليم �ملفتوح.25

�إيجابي4.400.5688.0تدعم �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية مبد�أ �لتعلم �مل�صتمر مدى �حلياة.32

تقلل �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية من كلفة �لتعلم �ملالية بالن�صبة 38
�إيجابي4.400.5688.0للمتعلم. 

�إيجابي4.420.4588.5الدرجة الكلية للمجال

يت�صح من �جلدول �ل�صابق �أن �جتاهات طلبة مقرر مبادئ �الح�صاء نحو ��صتخد�م 
�حلقائب �لتعلمية �الإلكرتونية يف جامعة �لقد�س �ملفت،وحة كانت �إيجابية يف جميـع 
فقر�ت حمور »دعم �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية لنمط �لتعلم �ملفتوح عن بعد«، وكذلك 

�لدرجة �لكلية له.
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جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

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�شط املحاورالرقم
ال�شتجابة

النحراف 
املعياري

الن�شبة 
املئوية

نوع 
الجتاه

حتقيق �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية ملبد�أ �لتعلم �لذ�تي ومر�عاة 1
�إيجابي4.860.2197.3�لفروق �لفردية فيها

�إيجابي4.860.1797.2ت�صميم عنا�رص �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية و�صري �لعمل بها2

�إيجابي4.420.4588.5دعم �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية لنمط �لتعلم �ملفتوح عن بعد3

�إيجابي4.770.1695.5الدرجة الكلية لالجتاهات

يت�صح من �جلدول �ل�صابق �أن �جتاهات طلبة مقرر مبادئ �الح�صاء نحو ��صتخد�م 
�حلقائب �لتعلمية �الإلكرتونية يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة كانت �إيجابية نحو جميع 

حماور �الجتاهات و�لدرجة �لكلية لها.

وبالن�صبة لالأ�صئلة �ملفتوحة يف �لق�صم �لثاين من مقيا�س �الإجتاهات، فبعد جمع 
��صتجابات �لطلبة عنها تبني �أن �أبرز �ل�صعوبات �لتي قد تعوق �لد�ر�س من ��صتخد�م 

�حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية هي عدم وجود حا�صوب.

كما كان هناك �إجماع مطلق بني �لطلبة )�لعينة �لتجريبية( على تعميم ��صتخد�م 
وعلى  �الإح�صاء،  مبادئ  مقرر  وحد�ت  باقي  على  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقائب 
�لتجريبية  �لعينة  طلبة  جميع  �أجاب  حيث  �جلامعة،  يف  �الأخرى  �لدر��صية  �ملقرر�ت 
)60 طالبًا؛ �أي بن�صة 100%( بنعم على �ل�صوؤ�ل: هل ترغب بتعميم ��صتخد�م �حلقائب 
�الإح�صاء؟ و�ل�صوؤ�ل: هل ترغب  �الإلكرتونية على باقي وحد�ت مقرر مبادئ  �لتعلمية 

بتعميم ��صتخد�م �حلقائب �لتعلمية �الإلكرتونية على مقرر�ت تعليمية �أخرى؟ 
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

�لدر��صية �الأخرى �لتي �قرتحها �لطلبة )�لعينة �لتجريبية(  �أما عن �ملقرر�ت 
هي:  تكر�ر�ً  �أكرثها  فكان  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقائب  خالل  من  لتطويرها 
كيف  وتعلم   ،)0102( �حلا�صوب  ومبادئ  و0114(،   0113( �الإجنليزية  �للغة 

.)0101( تتعلم 

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 ؟

�لداللة         م�صتوى  عند  �إح�صائيًا  د�ل  فرق  يوجد  �أنه  �إىل  �لدر��صـة  نتائج  �أ�صـارت 
)α = 0.05( بني متو�صطي درجات حت�صيل طلبة مقرر مبادئ �الإح�صاء يف جامعة 

و�ملتو�صطة  �لدنيا  �الإدر�ك  )مهار�ت  �لتح�صيل  �ختبار  �أبعاد  على  �ملفتوحة  �لقد�س 
و�لعليا( و�لدرجة �لكلية له تعزى �إىل طريقة �لتعلم، ول�صالح �ملجموعة �لتجريبية �لتي 
تعلمو�  �للذين  �لطلبة  �أن  تعلمها؛ مبعنى  �الإلكرتونية يف  �لتعلمية  �حلقيبة  ��صتخدمت 
با�صتخد�م �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية تفوقو� على �لطلبة �لذي در�صو� نف�س �ملو�صوع 
بالطريقة �لتقليدية، وهذ� يدل على �الأثر �الإيجابي للحقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية على 
�لقد�س  جامعة  يف  �الإح�صاء  مبادئ  مقرر  لطلبة  �لدر��صي  �لتح�صيل  م�صتوى  رفع 

�ملفتوحة.

 ،)η2 �إيتا  )مربع  �الأثر  حجم  ح�صاب  خالل  من  �لنتيجة  هذه  تاأكدت  وقد 
�الإلكرتونية على  �لتعلمية  ��صتخد�م �حلقيبة  �أثر  �أن حجم  �إىل  �لنتائج  �أ�صارت  حيث 
على  �أم  �لتح�صيل،  �ختبار  �أبعاد  م�صتوى  على  �صو�ًء  كبري�ً  كان  �لطلبة  حت�صيل 

له. �لكلية  �لدرجة 

�لتجريبية  للمجموعتني  �لتح�صيل  �ختبار  نتائج  مقارنة  يبني  �الآتي  و�ل�صكل 
و�ل�صابطة على م�صتوى �أبعاد �الختبار و�لدرجة �لكلية له.



عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

207

د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

الشكل )13) : 

تمثيل بياني لنتائج اختبار التحصيل للمجموعتين التجريبية والضابطة

وبهذ� فقد �أثبتت �لنتائج �أن �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية كنظام تعلمي متكامل له 
�الأثر �الإيجابي �لكبري على حت�صني م�صتوى �لتح�صيل �لدر��صي لطلبة مبادئ �الإح�صاء 
�لتعلم  �أ�صا�صه  �لتعليم �ملفتوح و�لذي  �لتي تتبنى نظام  �لقد�س �ملفتوحة  يف جامعة 
�لذ�تي، وميكن �العتماد عليها كا�صرت�تيجية تعلمية منا�صبة للتعلم �ملفتوح عن بعد، 

ومن �صاأنها رفع م�صتوى �لتح�صيل �لدر��صي للطلبة يف تعلمهم �لذ�تي.

�أن �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية لها �لقدرة  �إىل  �أ�صارت نتائج �لبحث  كذلك فقد 
على حتقيق مبد�أ �لتعلم �الإتقاين للطلبة، ومتكينهم من مو�صوع �لدر��صة، فقد �أ�صارت 
تلك �لنتائج باأن ن�صبة �لطلبة يف �ملجموعة �لتجريبية �لذين حققو� درجة �الإتقان هي 
)80%(، وهي ن�صبة مرتفعة مقارنة بن�صبة �لطلبة يف �ملجموعة �ل�صابطة �لذين حققو� 

درجة �الإتقان و�لذين مل تزد ن�صبتهم عن )%17(.

�لتجريبية  �ملجموعتني  طلبة  حت�صيل  درجات  مقارنة  يبني  �الآتي  و�ل�صكل 
و�ل�صابطة مع درجة �الإتقان �ملحددة.
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الشكل )14) : 

تمثيل بياني لدرجات تحصيل طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة مقارنة مع درجة االتقان

وبهذ� فقد �أثبتت �لنتائج �أن �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية نظام تعلمي قادر على 
حت�صني م�صتوى �لتح�صيل �لدر��صي لطلبة مقرر مبادئ �الإح�صاء يف جامعة �لقد�س 

�ملفتوحة ورفعه من جهة، وحتقيق مبد�أ �لتعلم �الإتقاين من جهة �أخرى. 

ويعزو الباحث هذه النتائج ملا متتلكه احلقيبة التعلمية الإلكرتونية من عنا�رش 
وتوفره من مميزات وخ�شائ�س ، اأهمها:

�أن يحققها �ملتعلمون يف �حلقيبة �لتعلمية  �إبر�ز �الأهد�ف �لتعليمية �ملتوقع  - 
�الإلكرتونية بو�صوح، �صو�ء كانت تلك �الأهد�ف �أهد�فًا عامة، �أم �أهد�فًا خا�صة )�صلوكية(، 
وذلك يف �ل�صفحات �لتمهيدية للحقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية، وكذلك يف بد�ية كل ق�صم 
من �أق�صام �ملادة �لتعليمية يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية، مما �صاعد �ملتعلمني يف 
�ملجموعة �لتجريبية �لتقدم يف تعلمهم بخطو�ت و��صحة بعيدة عن �لتخبط �أو �الإرباك، 
فهم يعلمون ماذ� �صيحققون من �أهد�ف تعليمية، وما �لذي �صُيْخَتربون به يف نهاية 
�ملطاف، وبالتايل كيف يحققون تلك �الأهد�ف من خالل ما تقدمه لهم �أن�صطة �حلقيبة 

�لتعلمية �الإلكرتونية وبد�ئلها �لتعليمية. 
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جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

تق�صيم �ملادة �لتعليمية يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية �إىل عدد من �الأق�صام،  - 
لتحقيق  ت�صعى  تعليمية(،  )جل�صات  وو��صحة  �صغرية  تعليمية  �أجز�ء  �إىل  ق�صم  وكل 
هدف تعليمي �أو عدد حمدد من �الأهد�ف �لتعليمية، و�إثر�ئه بال�رصح و�لتو�صيح �ملدعم 

باالأمثلة و�لتدريبات.

�ملنطقية يف ترتيب حمتوى �ملادة �لتعليمية يف �أق�صامها و�أجز�ئها، حيث متَّ  - 
�لتدرج يف تقدمي �ملادة �لتعليمية يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية من حيث �ملو��صيع 
�إىل �ل�صعب، ومن  �ل�صهل  و�ل�رصح و�الأمثلة و�لتدريبات و�الأ�صئلة بت�صل�صل منطقي من 

�لب�صيط �إىل �ملركب، ومن �ملعلوم �إىل �ملجهول.

عدم �ل�صماح بتقدم �ملتعلم و�نتقاله من جزء �إىل �آخر حتى يتقن ذلك �جلزء،  - 
وبذلك يكون �ملتعلم قد متكن من كل جزء من �أجز�ء �ملادة �لتعليمية  و�أتقنها كمتطلب 
�صابق قبل �لتقدم نحو �ملادة �لتعليمية �جلديدة �ملبنية على �صابقتها، ولتحقيق هذ� 
�لغر�س فقد طوِّرت �ختبار�ت تتبعية )تكوينية( بني �أجز�ء �لق�صم �لو�حد يف �حلقيبة 
تقدمه  وقيا�س مدى  �ملتعلم  تقومي  �إىل  �الأوىل  بالدرجة  تهدف  �الإلكرتونية،  �لتعلمية 
هناك  �أن  تبني  �إن  �صعفه  نقاط  على  و�طالعه  �ملادة،  من  �جلزء  ذلك  يف  وحت�صيله 
ق�صور�ً يف �أد�ئه، كما �أنها ت�صرتط �التقان و�لتمكن، فاإن كانت نتيجة �ملتعلم يف تلك 
�الختبار�ت �لتتبعية نتيجة �إتقانية، �صمح له باالنتقال �إىل �جلزء �لتايل، و�إال طلب منه 

�لرجوع �إىل ذلك �جلزء من جديد لتفادي ذلك �لق�صور.

�لتنويع يف �الختبار�ت �صو�ًء �لقبلية �أم �لتتبعية )�لتكوينية( �أم �لبعدية على  - 
م�صتوى �أق�صام �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية و�أجز�ئها وعلى م�صتو�ها �لكلي، وتزويد 
تلك  وم�صتمرة من خالل  مبا�رصة  ر�جعة  بتغذية  �لتجريبية  �ملجموعة  �ملتعلمني يف 

�الختبار�ت. 

�ملرونة يف ��صتخد�م �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية من حيث �لزمان و�ملكان؛  - 
�أتاحت �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية للمتعلمني يف �ملجموعة �لتجريبية �ختيار  فقد 
منهم،  و�حد  بكل  �خلا�صة  �لظروف  على  بناًء  لتعلمهم  �ملنا�صبني  و�ملكان  �لزمان 
�لكايف و�ملنا�صب حلاجة كل متعلم  �لوقت  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �أتاحت �حلقيبة  كما 
و�رصعته �لذ�تية الإجناز مهمات �لتعلم وحتقيق �الأهد�ف �لتعليمية، و�صمحت له باإعادة 



عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

210

تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

�أن  ما يرغب من �رصوح وتو�صيحات للمادة �لتعليمية، وتكر�رها بح�صب حاجته �إىل 
ي�صل �إىل �إتقانها. 

��صتخد�م �لو�صائط �ملتعددة يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية من �صوت و�صورة  - 
وحركة وفيديو، عمل على توظيف خمتلف حو��س �ملتعلمني يف �ملجموعة �لتجريبية 
يف �أثناء تعلمهم، مما �صاعدهم على حتقيق �الأهد�ف �لتعلمية ب�صكل �أعمق، كما كان 
لتوظيف تلك �لو�صائط �ملتعددة �أثر كبري على زيادة ت�صويق �ملتعلمني يف �ملجموعة 
ى ذلك �إىل زيادة  �لتجريبية، وجذبهم للمو��صيع �لتعلمية و�صد �نتباههم، وبالتايل �أدَّ

د�فعيتهم للتعلم، وتقدمهم به يف جو من �لتفاعل و�لن�صاط �لفردي.

توفر �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية �أ�صاليب تعليمية متنوعة وطر�ئق خمتلفة  - 
رغباتهم  �ختالف  مع  لتتنا�صب  �لتجريبية  باملجموعة  للمتعلمني  تعليمية(  )بد�ئل 
يف طريقة �لتعلم، فهناك من تعلم بطريقة �أف�صل من خالل �ل�رصح �الإلكرتوين �ملدعم 
�لتعلم بطريقة  بال�صورة و�ل�صوت و�حلركة و�الأ�صكال و�لر�صومات، وهناك من ف�صل 
�لذي يعّد حماكاة لطريقة �ملحا�رصة، فبع�س �ملتعلمني يرتاحون  �لتعليمي  �لفيديو 
عندما ي�صاهدون �ملعلم يف �أثناء �ل�رصح، �إ�صافة �إىل �أن �لفيديو �لتعليمي يتيح للمتعلم 
�إمكانية �إعادة �أي جزء مل ي�صتوعبه �ملتعلم، �أو �لتوقف عند �أي جزء، �أو �لتقدمي به، كما 
�أن بع�س �ملتعلمني يرغبون يف �لتعلم عن طريق قر�ءة �لن�صو�س �ملكتوبة، وبع�صهم 
�حلقيبة  يف  �ملدرجة  �لتعليمية  �للعبة  فكانت  �للعب،  طريق  عن  �لتعلم  يحبذ  �الآخر 
�لتعلمية �الإلكرتونية مبثابة بديل تعليمي يجمع ما بني �لتعلم و�لرتفيه، وبخا�صة �أن 
مادة �الإح�صاء تعتمد بدرجة كبرية جد�ً على �لتطبيق و�ملمار�صة و�لتمرين، فجاءت 
�أ�صلوبًا م�صوقًا  �للعبة �لتعليمية �لتي طورت على �صكل م�صابقة )من �صريبح �ملليون( 
للتعلم و�ملمار�صة و�لتمرين، كل هذ� عمل على �إتاحة �الختيار للمتعلمني يف �ملجموعة 
�لتجريبية لالأ�صاليب �الأكرث مالءمة مليولهم ورغباتهم، ف�صاعدهم يف حتقيق �الأهد�ف 

وتعميق �لفهم و�إتقان �لتعلم.

تزويد �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية بدليل �ال�صتخد�م �ملزود مبخطط �صري �لتعلم  - 
�ملختلفة،  ل�صا�صاتها  �ملر�فقة  �مل�صاعدة  وبطاقات  �الإلكرتونية،  �لتعلمية  �حلقيبة  يف 
يف  �ملتعلمني  �صاعد  مما  وو�صوحًا،  �صهولة  �أكرث  �أن�صطتها  مع  و�لتفاعل  �لعمل  جعل 
لتعلم  �إمكانية حتقيقهم  ذ�تيًا، و�صاهم يف  �أنف�صهم  �لتجريبية على توجيه  �ملجموعة 

ذ�تي ناجح.



عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

211

د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

•مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني ونصه: 	
ما اجتاهات طلبة مقرر مبادئ االحصاء حنو استخدام احلقائب التعلمية اإللكرتونية 

يف جامعة القدس املفتوحة يف فلسطني ؟
�أ�صارت نتائج �لبحث �إىل �أن �جتاهات طلبة مقرر مبادئ �الإح�صاء نحو ��صتخد�م 
�حلقائب �لتعلمية �الإلكرتونية يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة كانت �إيجابية نحو جميع 
�الجتاهات كانت  تلك  �أن  �لنتائج  بينت  فقد  لها،  �لكلية  و�لدرجة  �الجتاهات  حماور 
�لتعلمية  �حلقيبة  عنا�رص  »ت�صميم  حمور  فقر�ت  جميع  يف  جد�ً  ومرتفعة  �إيجابية 
�ملحور  هذ�  لفقر�ت  �الجتاهات  درجة  تر�وحت  حيث  بها«،  �لعمل  و�صري  �الإلكرتونية 
�إيجابية  �ملحور  هذ�  يف  لالجتاهات  �لكلية  �لدرجة  كانت  كما   ،)99.0-94.3( بني 

ومرتفعة جد�ً، حيث بلغت )97.2(.

كما �أ�صارت �لنتائج �إىل �أن �جتاهات طلبة مقرر مبادئ �الإح�صاء نحو ��صتخد�م 
ومرتفعة  �إيجابية  كانت  �ملفتوحة  �لقد�س  جامعة  يف  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقائب 
جد�ً يف جميع فقر�ت حمور »حتقيق �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية ملبد�أ �لتعلم �لذ�تي 
ومر�عاة �لفروق �لفردية فيها«، حيث تر�وحت درجة �الجتاهات لفقر�ت هذ� �ملحور 
�إيجابية  �ملحور  هذ�  يف  لالجتاهات  �لكلية  �لدرجة  كانت  كما   ،)98.7-94.0( بني 

ومرتفعة جد�ً، حيث بلغت )97.3(.

نحو  �الإح�صاء  مبادئ  مقرر  طلبة  �جتاهات  �أن  �إىل  �لنتائج  �أ�صارت  فقد  كذلك 
�إيجابية  كانت  �ملفتوحة  �لقد�س  جامعة  يف  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقائب  ��صتخد�م 
ومرتفعة جد�ً يف جميع فقر�ت حمور »دعم �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية لنمط �لتعلم 
�ملفتوح عن بعد«، حيث تر�وحت درجة �الجتاهات لفقر�ت هذ� �ملحور بني )87.3-
89.3(، كما كانت �لدرجة �لكلية لالجتاهات يف هذ� �ملحور �إيجابية ومرتفعة جد�ً، 

حيث بلغت )88.5(.

ويت�صح من هذه �لنتائج �أن �جتاهات طلبة مقرر مبادئ �الإح�صاء نحو ��صتخد�م 
ومرتفعة  �إيجابية  كانت  �ملفتوحة  �لقد�س  جامعة  يف  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقائب 
�لدرجة  كانت  حيث  لالجتاهات،  �لكلية  و�لدرجة  وفقر�تها  �ملحاور  جميع  نحو  جد�ً 
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�لكلية لالجتاهات )95.5(، وكان حمور »حتقيق �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية ملبد�أ 
�لتعلم �لذ�تي ومر�عاة �لفروق �لفردية فيها« �الأعلى درجة، حيث كان ترتيبه �الأول، 
�الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  عنا�رص  »ت�صميم  حمور  �لثانية  �ملرتبة  يف  جاء  فيما 
و�صري �لعمل بها«، حيث كانت درجة �الجتاهات يف هذ� �ملحور مقاربة جد�ً ل�صابقه؛ 
ذلك الأن ت�صميم عنا�رص �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية و�صري �لعمل بها قائم على مبد�أ 

�لتعلم �لذ�تي ومر�عاة �لفروق �لفردية.

�لتجريبية  �ملجموعة  يف  �ملتعلمني  �صعور  �إىل  �لنتائج  هذه  �لباحث  ويعزو 
وذلك  �الإلكرتونية،  �لتعلمية  �حلقيبة  ��صتخد�م  جر�ء  �لر�صا  من  جد�ً  عالية  بدرجة 

التالية: لالأ�شباب 

ملا  �لتخبط  �أو  �لع�صو�ئية  عن  بعيدة  وو��صحة  �صهلة  تعلمهم  خطو�ت  كانت  - 
وجدوه يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية من و�صوح �أهد�فها �لتعليمية، و�صهولة �صري 
�لتعلم بها، وقد �صاعد يف ذلك وجود دليل �ال�صتخد�م وخمطط �صري �لتعلم، وكذلك تزويد 
�صا�صات �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية ببطاقات �مل�صاعدة للتو�صيح و�لتوجيه �لذ�تي، 
كما �أن �ال�صتخد�م �ل�صهل الأزر�ر �خليار�ت و�الرتباطات �لت�صعبية ربطت �صا�صات �حلقيبة 
�لتعلمية �الإلكرتونية بع�صها ببع�س بطريقة �صهلة وو��صحة، مما �صاعد �ملتعلمني يف 
�ملجموعة �لتجريبية على حرية �حلركة و�صهولة �الختيار و�لتقدم يف �لتعلم، فز�د من 

د�فعيتهم للتعلم يف جو من �ل�صعور بالثقة بالنف�س و�العتماد على �لذ�ت. 

لهم  وفرتها  �لتي  �ملرونة  �إىل  �لتجريبية  �ملجموعة  يف  �ملتعلمني  �رتياح  - 
��صتطاع كل و�حد منهم  �الإلكرتونية من حيث �ملكان و�لوقت، فقد  �لتعلمية  �حلقيبة 
�لتفاعل معها يف �ملكان �لذي يختاره، و�لوقت �لذي ينا�صبه، بعيد�ً عن �اللتز�م بغرف 

�صفية �أو جد�ول ح�ص�س.

�حلقيبة  يف  �لتعليمية  �ملادة  مع  �لتجريبية  �ملجموعة  يف  �ملتعلمني  تفاعل  - 
�لتعلمية �الإلكرتونية يف جو من �لت�صويق وجذب �النتباه، ملا حتتويه �حلقيبة �لتعلمية 
�ألو�ن و�أ�صكال و�صور وتاأثري�ت �صوتية وحركية وفيديو، كل هذ� مل  �الإلكرتونية من 
مزج  بل  �لتجريبية،  للمجموعة  �لتعلم  �أثناء  �ل�صجر  �أو  �مللل  عامل  ليلغي  فقط  يكن 
�لتعلم باملتعة و�لرتفيه، وبخا�صة مع �إدر�ج بديل تعلمي )�للعبة �لتعليمية( قائم على 

مبد�أ �لتعلم و�لتدرب بالرتفيه و�لت�صلية.
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�ملجموعة  لدى  �لفردية  للفروق  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  مر�عاة  - 

تدرج  كان  �لقدر�ت  حيث  فمن  و�لرغبات،  و�مليول  �لقدر�ت  حيث  من  �لتجريبية 
�لتعلمية و�الأمثلة و�لتدريبات  �لتعليمية بالطرق �ملنطقية ملو��صيع �ملادة  �حلقيبة 
وتنوع وتدرج م�صتوياتها �الأثر �لكبري على �صعور كل متعلم يف �ملجموعة �لتجريبية 
حيث  من  �أما  �لتعلمية،  �ملادة  تعلم  يف  َتَقّدمه  وبني  قدر�ته  بني  تو�زنًا  هناك  باأن 
�مليول و�لرغبات فقد وفر �لتعدد و�لتنوع بالبد�ئل �لتعليمية لكل متعلم يف �ملجموعة 
كل  �صعر  وبذلك  تعلم،  �أن�صطة وطر�ئق  من  له  �الأن�صب  �ختيار  �ملرونة يف  �لتجريبية 
ُتَقدِّم له كل ما هو  �أن �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية  متعلم يف �ملجموعة �لتجريبية 

مالئم لقدر�ته ورغباته وميوله.

�جتاهات  على  �الأكرب  �الأثر  له  كان  �لذي  �ملبا�رص  �ل�صبب  �أن  �لباحث  ويرى  - 

�إىل رفع  �إيجابية ت�صري  �لتجريبية، هو ما مل�صوه من نتائج  �ملتعلمني يف �ملجموعة 
يف  تعلمهم  خالل  و�لبعدية  �لتتبعية  �الختبار�ت  خالل  من  �صو�ء  حت�صيلهم  م�صتوى 
�حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية، �أم من خالل �الختبار �لتح�صيلي �لذي �أ�صعرتهم نتائجه 
رفع  على  �صاعدهم  تعلمي  كنظام  �الإلكرتونية  �لتعلمية  باحلقيبة  و�لثقة  بالر�صا 

حت�صيلهم �لدر��صي.

مقيا�س  يف  املفتوحني  ال�شوؤالني  نتيجة  مع  متناغمة  النتائج  هذه  وتاأتي 
الجتاهات ون�شهما:

هل ترغب بتعميم ��صتخد�م �حلقائب �لتعلمية �الإلكرتونية على باقي وحد�ت  ▪ 

مقرر مبادئ �الإح�صاء؟ نعم / ال
هل ترغب بتعميم ��صتخد�م �حلقائب �لتعلمية �الإلكرتونية على مقرر�ت تعليمية  ▪ 

�أخرى؟ نعم / ال
حيث �أجاب جميع �ملتعلمني يف �ملجموعة �لتجريبية عن هذين �ل�صوؤ�لني بنعم، 
وهذ� يوؤكد �لدرجة �لعالية الإيجابية �جتاهات �ملتعلمني با�صتخد�م �حلقيبة �لتعلمية 

�الإلكرتونية لها.
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وفيما يتعلَّق بال�صوؤ�ل �ملفتوح يف مقيا�س �الجتاهات حول �أهم �ملعوقات �لتي 
قد تو�جه �ملتعلمني با�صتخد�م �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية من وجهة نظر �ملجموعة 
حا�صوب  جهاز  �متالك  �إىل  متعلم  كل  حاجة  حول  �الإجابة  تركزت  فقد  �لتجريبية، 
�صخ�صي، بينما مل يكن هناك م�صكالت �أو معوقات نف�صية �أو تطبيقية فنية من وجهة 
نظرهم، وهذ� يدل على و�صوح ت�صميم عنا�رص �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية و�صهولة 
�حلقيبة  نحو  �اليجابية  �جتاهاتهم  ويوؤكد  ناحية،  من  معها  و�لتفاعل  ��صتخد�مها 

�لتعلمية �الإلكرتونية من ناحية �أخرى.

وجدير باال�صارة يف هذ� �ل�صياق �إىل �أن جامعة �لقد�س �ملفتوحة قد وقعت موؤخر�ً 
حا�صوب  جهاز  م�رصوع  وترويج  الإطالق  �تفاقية  �لتكنولوجيا  �رصكات  �إحدى  مع 
باأ�صعار  للطالب  �اللكرتوين  للتعلم  �لتحتية  للبنية  كتدعيم  وذلك  للجميع،  )البتوب( 

منا�صبة، وبتق�صيط و�رصوط دفع مي�رصة )جامعة �لقد�س �ملفتوحة، 2010(.

التوصيات:
يف �شوء ما تقدم من نتائج يو�شي الباحث مبا ياأتي:

يف  �الإح�صاء  مبادئ  ملقرر  �الإلكرتونية  �لتعلمية  �حلقيبة  تطوير  •��صتكمال  	
جامعة �لقد�س �ملفتوحة لت�صمل باقي وحد�ت �ملقرر.

•�ال�صتفادة من �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية ملبادئ �الإح�صاء يف رفع حت�صيل  	
طلبة �ملقرر يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة خا�صة، ويف غريها من �جلامعات و�ملعاهد 
مقرر�تها  �صمن  �الإح�صاء  مبادئ  مقرر  يندرج  ممن  عامة،  و�لعربية  �لفل�صطينية 
على  وتوفريها  للجامعة،  �الأكادميية  �لبو�بة  موقع  على  برفعها  وذلك  �لدر��صية، 

�أ�صطو�نات مدجمة.
•�ال�صتفادة من �لدر��صة �حلالية لت�صميم مقرر�ت در��صية �أخرى يف �صور حقائب  	
تعلمية �إلكرتونية �نطالقًا من معايري ت�صميمها �لتي طوِّرت يف هذه �لدر��صة، ومنوذج 
�لت�صميم �لتعليمي للحقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية مبر�حله و�إجر�ء�ته �لذي ُحدِّد و�ُعتمد 
يف هذه �لدر��صة، �صو�ًء يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة �أم غريها من �جلامعات �لتي ترى 
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باأن مثل تلك �ملقرر�ت حتتاج �إىل ��صرت�تيجيات ناجحة ود�عمة للتعلم �لذ�تي عامة 
و�لتعليم �ملفتوح خا�صة، ومن �صاأنها رفع م�صتوى �لتح�صيل �لدر��صي للطلبة فيها، مع 
�الأخذ بعني �العتبار مقرر �للغة �الجنليزية )0113،0114(، ومقرر مبادئ �حلا�صوب 

)0102(، ومقرر تعلم كيف تتعلم )0101( يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة.
•�ال�صتفادة من �أد�ة تقومي �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية �لتي طورت يف �لدر��صة  	
�حلالية، لتقومي �حلقائب �لتعلمية �الإلكرتونية �مل�صممة للمقرر�ت �لدر��صية �ملختلفة.

�إلكرتونية ملقرر�ت  �لدر��صات حول ت�صميم حقائب تعلمية  �ملزيد من  •�إجر�ء  	
در��صية �أخرى، ومل�صتويات تعليمية خمتلفة، تبنى على توظيف بد�ئل تعليمية جديدة 
تنا�صب مو��صيع تلك �ملقرر�ت وم�صتوياتها �لتعليمية كاأ�صلوب �ملحاكاة و�الكت�صاف 

وحل �مل�صكالت.





املصادر واملراجع
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املصادر واملراجع:
أوالً - املراجع العربية:

 . ط2. 1 �لرتبوي،  و�لتقييم  �لنف�صي  �لقيا�س  مبادئ   .)1982( حممد.  �صبع  لبده،  �أبو 
�جلامعة �الأردنية-كلية �لرتبية، عمان.

(. �لتعلم �لفردي. ��صرتجع من �مل�صدر: �الأحمد، �إبر�هيم. )2008. 2

http://www.almurabbi.com/DisplayItem.asp?MenuID=5&ObjectID=12753&T

empID=5

ودر��صة  حمو�صبة  تعليمية  برجمية  ت�صميم   .) 3 .2005( �ملح�صن.  عبد  عقيل  �أحمد، 
�أثر ��صتخد�مها يف حت�صيل �لطلبة �جلامعيني ملفاهيم �جلد�ول و�ال�صتعالمات يف 
قو�عد �لبيانات. جملة �لعلوم �لرتبوية و�لنف�صية �ل�صادرة عن كلية �لرتبية بجامعة 

�لبحرين، �ملجلد 8، �لعدد 2، �صنة 2007 ، �س �س 96-81.

(. حقيبة تعليمية مقرتحة لن�صاط �لرتبية �حلركية  �الأزهري، منى �أحمد. )2000. 4
وعلم  �لرتبية  جملة  �لريا�س،  الأطفال  �النتقالية  �الأ�صا�صية  �ملهار�ت  لتنمية 
�لنف�س، كلية �لرتبية، جامعة �ملن�صورة، �ملجلد 3، �لعدد 4، �بريل 2000، �س 

�س 242-214.

ت�صميمها-�نتاجها- �الإلكرتونية:  �ملقرر�ت   .) 5 .2009( ز�هر.  �لغريب  ��صماعيل، 
ن�رصها-تطبيقاتها-تقوميها. عامل �لكتب، �لقاهرة.

�الآين  �لتح�صيل  على  �لتعليمي  �حلا�صوب  ��صتخد�م  �أثر   .) 6 .2001( �هلل.  عبد  بادي، 
و�ملوؤجل لطلبة �ل�صف �لعا�رص �الأ�صا�صي يف مبحث �لكيمياء يف حمافظة �صلفيت. 

ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة. جامعة �لنجاح �لوطنية، فل�صطني.

(. �جتاهات �لفكر �لرتبوي يف جمال �لطفولة. مكتبة �الأجنلو  بدر، �صهام. )2002. 7
�مل�رصية، م�رص.

�لكتب  د�ر  �جلو�ل.  و�لتعليم  �اللكرتوين  �لتعليم   .) 8 .2007( �حلميد.  عبد  ب�صيوين، 
�لعلمية للن�رص و�لتوزيع، �لقاهرة.
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(. قر�ء�ت يف �لتعليم من بعد. د�ر �لوفاء لدنيا �لطباعة  بكر، عبد �جلو�د. )2001. 9
و�لن�رص، �ال�صكندرية.

(. فاعلية �لتدري�س �ملزود  �لتمار، جا�صم حممد و �صليمان، ممدوح حممد. )2005. 10
لدى  �الوىل  �لدرجة  �ملعادالت �جلربية من  تنمية حت�صيل  يف   )CAI( باحلا�صوب 
و�لنف�صية  �لرتبوية  �لعلوم  جملة  �لكويت.  بدولة  �ملتو�صط  �ل�صابع  �ل�صف  طلبة 
�ل�صادرة عن كلية �لرتبية بجامعة �لبحرين، �صنة 2007، �ملجلد 8، �لعدد 4، �س 

�س 40-13.

(. تاريخ �صبكة �ملعلومات �لعاملية »�الإنرتنت«. ��صرتجع من  جابر، خليل )2008. 11
�مل�صدر:

http://www.angelfire.com/biz/kha98/maqlat_mhadrat/internethistory.htm

(. �لتعلم �لذ�تي وتطبيقاته �لرتبوية. موؤ�ص�صة �لكويت  جامع، ح�صن ح�صيني. )1986. 12
للتقدم �لعلمي، �لكويت.

نور  موؤ�ص�صة  �لذ�تي.  و�لتعلم  �لتعليم  تكنولوجيا   .) جامع، ح�صن ح�صيني. )1989. 13
للطباعة و�لر�صائل �لعلمية، �ال�صكندرية.

(. ت�صميم �لتعليم. د�ر �لفكر، عمان. جامع، ح�صن ح�صيني. )2010. 14

�لقد�س  جامعة  من�صور�ت  �لرتبوي.  �ملنهاج   .) 15 .1990( �ملفتوحة.  �لقد�س  جامعة 
�ملفتوحة، عمان.

(. تكنولوجيا �لرتبية. من�صور�ت جامعة �لقد�س  جامعة �لقد�س �ملفتوحة. )1992. 16
�ملفتوحة، عمان.

�لقد�س  جامعة  من�صور�ت  �لتدري�س.  ت�صميم   .) 17 .1994( �ملفتوحة.  �لقد�س  جامعة 
�ملفتوحة، عمان.

(. �حلا�صوب يف �لتعليم. من�صور�ت جامعة �لقد�س  جامعة �لقد�س �ملفتوحة. )1995. 18
�ملفتوحة،عمان.
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�لدر��صي  للعام  �ل�صنوي  �الإح�صائي  �لكتاب   .) 19 .2003( �ملفتوحة.  �لقد�س  جامعة 
2001-2002 �ل�صادر عن د�ئرة �لتخطيط يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة.

(. مركــز تكنـولوجيـا �ملعـلومـات و�الإت�صـاالت.  جامعة �لقد�س �ملفتوحة. )2008. 20
��صرتجع من �مل�صدر:

http://www.qou.edu/homePage/arabic/index.jsp?pageId=162

(. جامعة �لقد�س �ملفتوحة و�رصكة �أوفتك توقعان  جامعة �لقد�س �ملفتوحة. )2010. 21
�تفاقية الطالق م�رصوع البتوب للجميع. ��صرتجع من �مل�صدر:

http://www.qou.edu/ViewTopicDetails.do?loc=p&threadId=21636&status=ap

proved

(. �لتعلم �لذ�تي باملوديوالت �لتعليمية/  جامل، عبد �لرحمن عبد �ل�صالم. )2000. 22
�جتاهات معا�رصة. د�ر �ملناهج للن�رص و�لتوزيع، عمان.

(. �أثر ��صتخد�م �حلا�صوب على حت�صيل طلبة �ل�صف �ل�صابع يف  جرب، وهيب. )2007. 23
�لريا�صيات و�جتاهات معلميهم نحو ��صتخد�مه كو�صيلة تعليمية. ر�صالة ماج�صتري 

غري من�صورة. جامعة �لنجاح �لوطنية، فل�صطني.

(. �أثر ��صتخد�م �حلا�صوب �لتعليمي على �لتح�صيل �ملبا�رص  جبيلي، �إبر�هيم. )1999. 24
و�ملوؤجل عند طلبة �ل�صف �خلام�س �الأ�صا�صي يف �لريا�صيات. ر�صالة ماج�صتري غري 

من�صورة، جامعة �لريموك، �إربد.

و�لعملية.  �لنظرية  �لتعليم  تكنولوجيا  يف  مقدمة   .) 25 .1995( �للطيف.  عبد  �جلز�ر، 
وحدة �ملعلومات وتكنولوجيا �لتعليم و�لتدريب - وحدة ذ�ت طابع خا�س بكلية 

�لبنات، جامعة عني �صم�س، �لقاهرة.

(. فعالية ��صتخد�م �حلا�صوب يف تنمية �لروؤية �لفنية  �جلندي، منال �أحمد. )2003. 26
من�صورة،  ماج�صتريغري  ر�صالة  �ال�صا�صي.  �لتعليم  من  �لثانية  �حللقة  تالميذ  لدى 

جامعة �لقاهرة، �لقاهرة.
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تنمية  يف  �الإلكرتوين  �لتعلم  فعالية   .) 27 .2008( علي.  حممد  روجينا  حجازي، 
�ملهار�ت �ملعلوماتية و�لتح�صيل يف مادة �لعلوم لدى تالميذ �ملرحلة �البتد�ئية. 

ر�صالة دكتور�ه غري من�صورة. جامعة عني �صم�س، �لقاهرة.

(. �لتعليم �جلامعي �ملفتوح عن بعد، عامل �لكتب،  �إ�صماعيل. )2003. 28 حجي، �أحمد 
�لقاهرة.

قر�ءة  مهار�ت  تنمية  يف  حا�صوبي  برنامج  فاعلية   .) 29 .2006( علي.  كاظم  ح�صن، 
�خلريطة �جلغر�فية لدى تالميذ �ل�صف �ل�صاد�س �البتد�ئي مبملكة �لبحرين. جملة 
�لعلوم �لرتبوية و�لنف�صية �ل�صادرة عن كلية �لرتبية بجامعة �لبحرين، �ملجلد 8، 

�لعدد 1، �صنة 2007، �س 250.

(. عالج �أخطاء �لطالب يف �لك�صور �لعادية با�صتخد�م  ح�صن حممد، مديحة. )1999. 30
�لرزمة �لتعليمية. ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، جامعة �لقاهرة، �لقاهرة.

(. �ثر ��صتخد�م كل من �النرتنت و�حلا�صوب يف  �حل�صناوي، موفق عبد �لعزيز. )2006. 31
و�جتاهاتهم  للتعلم  �لطلبة  د�فعية  يف  �لكهربائية  �لقدرة  �لكرتونيات  تدري�س 

http://www.seminar.ps/library :نحوهما، ��صرتجع من �مل�صدر

(. علم �لنف�س �ملعا�رص. من�صاأة �ملعارف، �الإ�صكندرية. حقي، �ألفت. )1983. 32

. د�ر �مل�صرية للن�رص و�لتوزيع  �حليلة، حممد حممود. )2003(. ت�صميم �لتعليم، ط2. 33
و�لطباعة، عمان.

(. حقيبة يف �حلقائب �لتعليمية. د�ر �مل�صرية للن�رص  �حليلة، حممد حممود. )2004. 34
و�لتوزيع و�لطباعة، عمان.

 . �لنظرية و�لتطبيق، ط5. 35 �لتعليم بني  �حليلة، حممد حممود. )2007(. تكنولوجيا 
د�ر �مل�صرية للن�رص و�لتوزيع و�لطباعة، عمان.

و�لعلوم،  للن�رص  �صعاع  �الإلكرتوين.  �لتعلم  ��صرت�تيجيات   .) 36 .2005( بدر.  �خلان، 
حلب.
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�ملحا�صبي  �لتدري�س  دعم  فاعلية   .) 37 .2003( عبد�هلل.  �حل�رصمي،  و  خد��س، ح�صام 
مبو�د تعليمية �إلكرتونية- در��صة جتربة ملادة مبادئ حما�صبة )1(. ��صرتجع من 

�مل�صدر:

http://www.hu.edu.jo/oldlook/Inside/Faculties/G-Studies/Research/Docs/

Funded-Research/Economics/1.doc

(. �جلامعات �ملفتوحة )�لتعليم �لعايل عن بعد(. د�ر �لكندي  �خلطيب، �أحمد. )1999. 38
للن�رص و�لتوزيع، �إربد.

�لقد�س  و�الإد�رية يف جامعة  �الأكادميية  �لعمليات  (. حتويل  39 .2001( نادر.  خلف، 
�لبحوث  جملة  و�ملعوقات(.  )�المكانات  �الإلكرتونية  �إىل  �لورقية  من  �ملفتوحة 
و�لدر��صات �لرتبوية �لفل�صطينية �ل�صادرة عن جمعية �لبحوث و�لدر��صات �لرتبوية 

�لفل�صطينية »بري�صا«، �لعدد �ل�صاد�س �س �س. 125-110.

(. �صيكولوجية �الجتاهات. د�ر  خليفة، عبد �للطيف و حممود، عبد �ملنعم. )1993. 40
غريب للطباعة و�لن�رص و�لتوزيع، �لقاهرة.

�لكرتونى يف تكنولوجيا  (. ت�صميم ون�رص مقرر  خليل، حنان ح�صن علي. )2008. 41
�ملعرفية  �جلو�نب  لتنمية  �اللكرتونى  �لتعليم  جودة  معايري  �صوء  فى  �لتعليم 

و�الد�ئية لدي طالب كلية �لرتبية- جامعة �ملن�صورة. ��صرتجع من �مل�صدر:

http://www.elearning.edu.sa/forum/attachment.php?attachmentid=1087&d=

1225646430

لتقومي  �أد�ة  (. تطوير  �صليمان. )2006. 42 �مل�صاعلة، جمدي  و  �أحمد  �خلو�لدة، نا�رص 
�الأ�صا�صية. جملة  برجمية تعليمية حمو�صبة يف تعليم �لرتبية �ال�صالمية للمرحلة 
�لعلوم �لرتبوية و�لنف�صية �ل�صـادرة عن كلية �لرتبيـة بجامعة �لبحريـن، �ملجلد 7، 

�لعدد 1، �ل�صـنة 2006، �س �س176-159.

تدري�س  يف  �حلا�صوب  ��صتخد�م  �أثر   .) 43 .2004( �لرحمن.  عبد  بن  �صعد  �لد�يل، 
�لرتبوية  �لعلوم  جملة  �بتد�ئي.  �لثاين  �ل�صف  طالب  حت�صيل  على  �لريا�صيات 
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جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

�صنة   ،3 �لعدد   ،6 �ملجلد  �لبحرين،  بجامعة  �لرتبية  كلية  عن  �ل�صادرة  و�لنف�صية 
2005، �س �س45 – 62.

(. �حلقائب �لتدريبية. �لد�ر �لعربية للمو�صوعات،  درة، عبد �لباري و�آخرون. )1988. 44
بريوت.

(. �إجر�ء�ت يف ت�صميم �لناهج. مركز �لتوثيق و�الأبحاث،  دروزة، �أفنان نظري. )1986. 45
جامعة �لنجاح �لوطنية، نابل�س.

�آفاق،  (. دور �ملعلم يف نظام �لتعليم عن بعد. جملة  �أفنان نظري. )1999. 46 دروزة، 
�لعدد 4، �س �س 12- للتعليم �ملفتوح و�لتعلم عن بعد. عمان،  �لعربية  �ل�صبكة 

.13

(. �لنظرية يف �لتدري�س وترجمتها عمليًا. د�ر �ل�رصوق  دروزة، �أفنان نظري. )2000. 47
للن�رص و�لتوزيع، عمان.

�ل�رصوق  د�ر  �لتعليمية و�لتقييم �ملدر�صي.  �الأ�صئلة   .) �أفنان نظري. )2005. 48 دروزة، 
للن�رص و�لتوزيع، عمان.

(. مدى مالءمة جمموعة من معايري  دويكات ، خالد عبد �جلليل عبد �لرحيم. )2008. 49
تقييم �لكتب �اللكرتونية وفق ت�صور�ت �مل�رصفني �الكادمييني يف جامعة �لقد�س 

�ملفتوحة يف فل�صطني. ر�صالة دكتور�ه غري من�صورة، جامعة �لريموك، �إربد.

(. �لتعلم �الإلكرتوين. د�ر �ملناهج للن�رص و�لتوزيع، عمان. رباح، ماهر. )2004. 50

تنمية  يف  �الإلكرتونية  �جلد�ول  ��صتخد�م  �أثر   .) 51 .2001( فار�س.  عو�طف  �لرويعي، 
�ل�صف  تلميذ�ت  لدى  و�ال�صتنتاج  و�لتحليل  �لبيانات  وتنظيم  �ملالحظة  مهار�ت 
�لرتبية  كلية  عن  �ل�صادرة  و�لنف�صية  �لرتبوية  �لعلوم  جملة  �البتد�ئي.  �لثالث 

بجامعة �لبحرين، �ملجلد 2، �لعدد 2، �صنة 2001، �س 183.

�ملفتوحة  �لقد�س  طلبة جامعة  لدى  �الإح�صاء  قلق   .) 52 .2006( عادل عطية.  ريان، 
كلية  عن  �ل�صادرة  و�لنف�صية  �لرتبوية  �لعلوم  جملة  �ملتغري�ت.  ببع�س  وعالقته 

�لرتبية بجامعة �لبحرين، �ملجلد 9، �لعدد 3، �صنة 2008، �س �س 174-153.
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جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

و�الت�صاالت.  �ملعلومات  ع�رص  يف  �لتعليم  تكنولوجيا   .) 53 .2002( كمال.  زيتون، 
عامل �لكتب، �لقاهرة.

(. ت�صميم �لرب�مج �لتعليمية. عامل �لكتب، �لقاهرة. زيتون، كمال. )2008. 54

�لدر��صي  �لتح�صيل  يف  مقرتحة  تعليمية  حقيبة  فاعلية   .) 55 .2000( حنان.  �لزيد، 
ملقرر �جلغر�فيا وتنمية بع�س مهار�ت ��صتخد�م �خلر�ئط لدى طالبات �ل�صف �لثاين 

�لثانوي �الأدبي مبدينة �لريا�س. كلية �لرتبية، �لريا�س. ��صرتجع من �مل�صدر:

http://www.girls-education.com/Higheducation/hananalzed1.htm

(. �لتعليم من �أجل �مل�صتقبل. ��صرتجع من �مل�صدر: زيد�ن، �أ�رصف. )2008. 56

http://groups.google.com/group/intela/web

(. �أثر ��صتخد�م �حلا�صوب على حت�صيل طلبة �ملرحلتني �الأ�صا�صية  �لزير، �أحمد. )2005. 57
و�لثانوية يف مد�ر�س حمافظة �صلفيت من وجهة نظر �ملعلمني و�ملعلمات. جملة 
�لبحوث و�لدر��صات �لرتبوية �لفل�صطينية �ل�صادرة عن جمعية �لبحوث و�لدر��صات 

�لرتبوية �لفل�صطينية »بري�صا«، �لعدد �لثامن، �س �س 70-27.

(. �أثر جتربة �لتعليم �الإلكرتوين يف �ملد�ر�س �الإعد�دية  زين �لدين، حممد. )2006. 58
من  ��صرتجع  نحوها.  و�جتاهاتهم  للطالب  �لدر��صي  �لتح�صيل  على  �مل�رصية 

�مل�صدر:

www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t=1227

(. �لتعليم عن بعد و�الت�صاالت. ندوة �أمناط �لتعليم غري  �ل�صامل، عبد �لكرمي. )2003. 59
�ملجل�س  من�صور�ت   ،2003 �آذ�ر   3-1 �الأول،  �جلزء  �لعايل،  �لتعليم  يف  �لتقليدية 
�س  �س  �صوريا:2007.  �الجتماعية،  و�لعلوم  و�الآد�ب  �لفنون  لرعاية  �الأعلى 

.198-151

�ل�صبكة  �آفاق،  جملة  عاملي.  �جتاه  �ملفتوح  �لتعليم   .) 60 .2000( زهري.  �ل�صباعي، 
�لعربية للتعليم �ملفتوح و�لتعلم عن بعد. عمان، �لعدد 5، �س �س 11-10.
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جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

. د�ر و�ئل للن�رص،  �رص�يا، عادل. )2007(. �لت�صميم �لتعليمي و�لتعلم ذو �ملعنى، ط2. 61
عمان.

(. فاعلية ��صتخد�م �حلا�صب �الإلكرتوين  �رصحان، غ�صان و �لتالحمة، ب�صري. )2003. 62
�لعا�رص  �ل�صف  �لريا�صيات لطلبة  �لتح�صيل: )جتربة تدري�س �مل�صاحات يف  على 

�الأ�صا�صي/ فل�صطني(. ��صرتجع من �مل�صدر:

http://www.iugaza.edu.ps/elearning/Useful_Files/22.doc

�لدر��صات  ميد�ن  يف  �لتعليمية  �حلقائب  تطبيق   .) 63 .1984( جودت.  �صعادة، 
�الجتماعية. جملة �لعلوم �الجتماعية، جامعة �لكويت، �ملجلد 12، �لعدد 2، �س 

�س 194-151.

يف  و�النرتنت  �حلا�صوب  ��صتخد�م   .) 64 .2003( عادل.  و�ل�رصطاوي،  جودت  �صعادة، 
ميادين �لرتبية و�لتعليم. د�ر �ل�رصوق للن�رص و�لتوزيع، عمان.

يف  �ملتعلم  حتكم  ��صرت�تيجية   .) 65 .2000( حممود.  �لوهاب  عبد  �صامي  �صعفان، 
برنامج �حلا�صب �الآيل و�ثارها على حت�صيل �ملتعلم و�جتاهاته: در��صة جتريبية. 

ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، جامعة �لقاهرة، �لقاهرة.

�لتح�صيل  �النرتنت يف  �صبكة  ��صتخد�م  �أثر   .) �حلافظ حممد. )2003. 66 �صالمة، عبد 
�حلا�صوب  مقرر  يف  �لريا�س-  –فرع  �ملفتوحة  �لقد�س  جامعة  لطلبة  �لدر��صي 
بجامعة  �لرتبية  كلية  عن  �ل�صادرة  و�لنف�صية  �لرتبوية  �لعلوم  جملة  �لتعليم،  يف 

�لبحرين، �ملجلد 6، �لعدد 1، �صنة 2005، �س �س169- 190.

با�صتخد�م  �لرو�صة  لطفل  �لبيئية  �ملفاهيم  تنمية   .) 67 .2004( حممد.  �صحر  �ل�صيد، 
�حلقائب �لتعليمية. ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، جامعة �لقاهرة، �لقاهرة.

(. �أثر ��صتخد�م �حلا�صوب يف تعلم مفهوم �ملول. جملة  �صرب، خليل �إبر�هيم. )2001. 68
�لعلوم �لرتبوية و�لنف�صية �ل�صادرة عن كلية �لرتبية بجامعة �لبحرين، �ملجلد 4، 

�لعدد 2، �صنة 2003، �س �س 174-141.
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جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

على  قائم  منوذج  ��صتخد�م  فعالية   .) 69 .2008( حممد.  �لرحمن  عبد  خالدة  �صتات، 
�لتفكري  �الفرت��صي يف تنمية مهار�ت  �لتعلم  بيئة  �الإلكرتوين يف  �لتعلم  مهار�ت 
�لعليا لدى طالب �ل�صف �لعا�رص �الأ�صا�صي باالأردن. ر�صالة دكتور�ه غري من�صورة. 

جامعة عني �صم�س، �لقاهرة.

�لعقل  و�صناعة  �حلديثة  و�لتعلم  �لتعليم  ��صرت�تيجيات   .) 70 .2008( ح�صن.  �صحاته، 
�لعربي. �لد�ر �مل�رصية �للبنانية، �لقاهرة.

(. �أثر ��صتخد�م �حلا�صوب يف حت�صيل طالب  �ل�رصهان، جمال بن عبد �لعزيز. )2000. 71
�ل�صف �الأول �لثانوي يف مقرر �لفيزياء. جملة �لعلوم �لرتبوية و�لنف�صية �ل�صادرة 

عن كلية �لرتبية بجامعة �لبحرين، �ملجلد 3، �لعدد 3، �صنة 2002، �س 67.

�لتكنولوجي  �لنقل  يف  �الفرت��صي  �لتعليم  دور   .) 72 .2003( غياث.  �ل�صو�، 
�لثاين،  �جلزء  �لعايل،  �لتعليم  يف  �لتقليدية  غري  �لتعليم  �أمناط  ندوة  وتوطينه. 
و�لعلوم  و�الآد�ب  �لفنون  لرعاية  �الأعلى  �ملجل�س  من�صور�ت   ،2003 �آذ�ر   3-1

�الجتماعية،�صوريا:2007،�س �س28-7.

(. فعالية ��صتخد�م �حلقائب �لتعليمية يف تدري�س �جلغر�فيا  �ل�صيدي، حممد. )1998. 73
على �لتح�صيل �لفوري و�ملوؤجل لدى طالب �ل�صف �الأول �لثانوي ح�صب م�صتويات 
ثالثة ملعدالتهم �لرت�كمية. ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة. جامعة �ل�صلطان قابو�س، 

http://82.178.29.32/tosd/files/da/8.htm :صلطنة عمان. ��صرتجع من �مل�صدر�

(. تغيري �لتعليم �لعايل: تطور �لتدري�س  �صيون، بول. ترجمة �أحمد �ملغربي. )2007. 74
و�لتعلم. د�ر �لفجر للن�رص و�لتوزيع، �لقاهرة.

��صتخد�م  �أثر   .) 75 .2003( �لدين.  عز  حممد  �صو�صن  مويف،  و  ح�صني  ملكة  �صابر، 
�لعرو�س �لتقدميية )PowerPoin( يف �كت�صاب �لطالبات �ملعلمات بع�س مفاهيم 
بجدة.  للبنات  �لرتبية  بكلية  �الآيل  �حلا�صب  نحو  و�جتاهاتهن  )�ملناهج(  مادة 
در��صات يف �ملناهج وطرق �لتدري�س، �جلمعية �مل�رصية للمناهج وطرق �لتدري�س، 
مايو 2003م.   ، و�لثمانون  �خلام�س  �لعدد   ، �صم�س  – جامعة عني  �لرتبية  كلية 

��صرتجع من �مل�صدر:
http://www.khayma.com/dr-yousry/Study%20Abs%20MSabir&SMofy.htm
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جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

. ��صرتجع من �مل�صدر: 76 .SCORM صادق، �أحمد. )2008(. �إ�صد�ر�ت �صكورم�

http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?p=17845#post17845

(. معايري ومو��صفات �حلقيبة �لتعليمية. منتدى تكنولوجيا  طبنجة، ربيع. )2008. 77
�لتعليم. ��صرتجع من �مل�صدر:

http://www.e-t.co.cc/vb/showthread.php?p=1973

يف  كاأد�ة  �حلا�صوب  ��صتخد�م  �أثر   .) 78 .2003( عامر.  �جليز�وي،  و  حممد  طو�لبة، 
�لرتبوية  �لعلوم  جملة  �للون.  ملفهوم  �الأ�صا�صي  �خلام�س  �ل�صف  طلبة  �كت�صاب 
�صنة   ،2 �لعدد   ،5 �ملجلد  �لبحرين،  بجامعة  �لرتبية  كلية  عن  �ل�صادرة  و�لنف�صية 

2004، �س �س94-71.

-�أ�ص�صه- مفاهيمه  �لذ�تي:  �لتعلم   .) 79 .2005( حممد.  �لروؤوف  عبد  طارق  عامر، 
�أ�صاليبه. �لد�ر �لعاملية للن�رص و�لتوزيع، �لقاهرة.

( �لتعليم عن بعد و�لتعليم �ملفتوح. د�ر  عامر، طارق عبد �لروؤوف حممد. )2007. 80
�ليازوري �لعلمية للن�رص و�لتوزيع، عمان.

(. فاعلية ��صتخد�م �حلا�صوب يف تدري�س �لهند�صة  �لعبادلة، حممود ر�صو�ن. )2006. 81
�لفر�غية على �لتح�صيل و�لتفكري �لهند�صي و�لت�صور �ملكاين لل�صف �لثاين �لثانوي 
�لعلمي. ر�صالة دكتور�ه غري من�صورة، برنامج �لدر��صات �لعليا �مل�صرتك بني جامعة 

عني �صم�س وجامعة �الأق�صى، �لقاهرة.

(. �جتاهات طلبة �جلامعة نحو �الإنرتنت و��صتخد�مه  عبد �حلميد، �إبر�هيم. )2002. 82
من  ��صرتجع  �جلن�صني«.  بني  مقارنة  »در��صة  �لدر��صي  بالتح�صيل  عالقتهما  يف 

�مل�صدر:

http://www.al3ez.net/vb/showthread.php?t=6806

�لعربي،  �لفكر  د�ر  و�لتعلم.  �لتدري�س  ��صرت�تيجيات   .) 83 .1999( جابر.  �حلميد،  عبد 
�لقاهرة.
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جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

(. �لتعليم �لعايل �الإلكرتوين: حمدد�ته ومربر�ته وو�صائطه.  عبد �حلي، رمزي. )2005. 84
د�ر �لوفاء لدنيا �لطباعة و�لن�رص، �ال�صكندرية.

�أثر ت�صميم موقع �نرتنت على تنمية   .) عبد �لرحمن، حممد عبد �لرحمن. )2004. 85
�لرتبية  كلية  طالب  لدى  �حلا�صوب  با�صتخد�م  �لتعليمية  �لر�صوم  �نتاج  مهار�ت 

�لنوعية باملنيا. ر�صالة دكتور�ه غري من�صورة، جامعة �لقاهرة، �لقاهرة.

(. دور حقيبة تعليمية الن�صطة �ثر�ئية يف �لعلوم  عبد �ل�صالم، �أ�صامة حممد. )2001. 86
لتنمية مهار�ت �ال�صتق�صاء �لعلمي: در��صة على عينة من �لتالميذ �لفائقني بال�صف 

�لثاين �الإعد�دي. ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، جامعة �لقاهرة، �لقاهرة.

(. جتارب بع�س �لدول يف �لتعلم  عبد �ل�صميع، م�صطفى، وتوفيق، حممد. )2008. 87
للبحوث  �لقومي  �ملركز  باملدر�صة �مل�رصية«.  �لتعليم  لتطوير  �الإلكرتوين »مدخل 

�لرتبوية و�لتنمية، �لقاهرة.

تنمية  يف  مقرتح  حا�صوبي  برنامج  فعالية   .) 88 .2004( حممد.  ه�صام  �لعال،  عبد 
مهار�ت �لربهان �لريا�صي يف �لهند�صة لدى تالميذ �ل�صف �لثاين �العد�دي. ر�صالة 

ماج�صتري غري من�صورة، جامعة �لقاهرة، �لقاهرة.

�ملد�ر�س  خلريجي  تعليمية  حقيبة  فاعلية   .) 89 .2007( عرفات.  ح�صام  �لعزيز،  عبد 
�لقاهرة،  جامعة  من�صورة،  غري  دكتور�ه  ر�صالة  �لبيئي.  �لوعي  لتنمية  �ل�صناعية 

�لقاهرة.

يف  �لو�صائط  متعدد  حا�صوبي  برنامج  فعالية   .) 90 .2007( �أحمد.  هالل  �لغني،  عبد 
تنمية مهار�ت طلبة كلية �لرتبية جامعة �صنعاء على ��صتخد�م تكنولوجيا �لتعليم 

و�جتاهاتهم نحوها. ر�صالة دكتور�ه غري من�صورة، جامعة �لقاهرة، �لقاهرة.

(. برنامج مقرتح فى �لتعليم �الإلكرتوين با�صتخد�م  عبد �ملجيد، �أحمد �صادق. )2009. 91
�لربجميات �حلرة مفتوحة �مل�صدر و�أثره فى تنمية مهار�ت ت�صميم و�إنتاج درو�س 
�الإلكرتوين لدى �لطالب �ملعلمني.  �لتعليم  �الإلكرتونية و�الجتاه نحو  �لريا�صيات 

��صرتجع من �مل�صدر:

http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t=3027
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جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

(. فاعلية برنامج مقرتح با�صتخد�م �حلا�صوب  عبد �لوهاب، �صيماء حممود. )2004. 92
لتنمية بع�س مهار�ت �الت�صال لدى طفل �لرو�صة. ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، 

جامعة �لقاهرة، �لقاهرة.

للن�رص  �لثقافة  د�ر  �مل�صتمر.  و�لتعليم  �لتعليم  تفريد   .) 93 .2004( حممد.  �لعبيدي، 
و�لتوزيع، عمان.

�لو�صائط  با�صتخد�م  حا�صوب  برنامج  فعالية   .) 94 .2006( ��صماعيل.  م�صك  �لعبي�س، 
�ملتعددة يف �إك�صاب بع�س مفاهيم �الدر�ك �ملكاين الطفال �لريا�س يف �جلمهورية 

�ليمنية. ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، جامعة �لقاهرة، �لقاهرة.

�لتعليم  تكنولوجيا   .) 95 .2008( حممد.  �أماين  عو�س،  و  �صعد  �ل�صحات  عتمان، 
�الإلكرتوين. مكتبة نان�صي، دمياط.

حمو�صبة  تعليمية  حقيبة  ت�صميم   .) 96 .2005( جمدي.  زينة،  �أبو  و  خالد  �لعجلوين، 
�لعلوم  جملة  �لفيزياء.  يف  �لثانوية  �ملرحلة  طلبة  حت�صيل  يف  �أثرها  ودر��صة 
�لرتبوية و�لنف�صية �ل�صادرة عن كلية �لرتبية بجامعة �لبحرين، �ملجلد 7، �لعدد 3، 

�ل�صنة 2006، �س �س 149 – 174.

(. �لت�صميم �لتعليمي للو�صائط �ملتعددة. د�ر �لهدى للن�رص  عزمي، نبيل جاد. )2001. 97
و�لتوزيع، �ملنيا.

(. فاعلية برنامج حا�صوبي لتدري�س منهج �ملو�د  �أحمد. )2007. 98 �لع�صريي، ه�صام 
يف  �لبحرين  مبملكة  �البتد�ئية  �ملرحلة  من  �ل�صاد�س  �ل�صف  لطلبة  �الجتماعية 
حتقيق �الهد�ف �ملعرفية. ر�صالة دكتور�ه غري من�صورة، جامعة �لقاهرة، �لقاهرة.

(. �لقيا�س و�لتقومي �لرتبوي و�لنف�صي: �أ�صا�صياته  عالم، �صالح �لدين حممود. )2002. 99
وتطبيقاته وتوجهاته �ملعا�رصة. د�ر �لفكر �لعربي، �لقاهرة.

(. �لتعلم �لذ�تي بني �لنظرية و�لتطبيق. ذ�ت  �لعلي، �أحمد عبد �هلل �أحمد. )1987. 100
�ل�صال�صل للطباعة و�لن�رص و�لتوزيع، �لكويت.
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(. و�صائل �الت�صال وتكنولوجيا �لتعليم.  عليان، ربحي و �لدب�س، حممد. )1999. 101
د�ر �ل�صفا للن�رص و�لتوزيع، عمان.

�لعايل.  �لتعليم  يف  �النرتنت  �صبكة  ��صتخام  �أهمية   .) 102 .2003( كمال  عمر�ن، 
�آذ�ر   3-1 �الأول،  �جلزء  �لعايل،  �لتعليم  يف  �لتقليدية  غري  �لتعليم  �أمناط  ندوة 
�الجتماعية،  و�لعلوم  و�الآد�ب  �لفنون  لرعاية  �الأعلى  �ملجل�س  من�صور�ت   ،2003

�صوريا:2007. �س �س 254-223.

(. �لتعليم �الإلكرتوين كما يجب �أن يكون. موؤمتر  عو�س، ب�رصى م�صعد. )2005. 103
جامعة  تنموية.  عربية  روؤية   – �ملفتوح  للتعليم  �لتناف�صية  و�لقدرة  �ملعلوماتية 

عني �صم�س ، مركز �لتعليم �ملفتوح ، 26-28 �أبريل ، �س �س 531-530.

(. �حلا�صوب �لتعليمي وتطبيقاته �لرتبوية. د�ر  عياد�ت، �أحمد يو�صف. )2004. 104
�مل�صرية للطباعة و�لن�رص، عمان.

بعد.  عن  و�لتعلم  �ملفتوح  �لتعليم  و�أ�صاليب  فل�صفة   .) 105 .2000( ذياب.  عيو�س، 
جملة �آفاق، �ل�صبكة �لعربية للتعليم �ملفتوح و�لتعلم عن بعد. عمان، �لعدد 6، �س 

�س 24-21.

بر�مج  وتوظيف  النتاج  �لالزمة  �ملعايري   .) 106 .2005( علي.  دياب  ح�صن  غامن، 
�لو�صائط �ملتعددة �حلا�صوبية و�أثرها على �لتح�صيل باملد�ر�س �العد�دية. ر�صالة 

ماج�صتري غري من�صورة، جامعة �لقاهرة، �لقاهرة. 

(. �لتعلم �لذ�تي باحلقائب �لتعليمية. د�ر �مل�صرية  غباين، عمر حممود. )2001. 107
للن�رص و�لتوزيع و�لطباعة، عمان.

(. �لتعلم �الإلكرتوين: مدخل �إىل �لتدريب غري �لتقليدي.  �لغر�ب، �ميان. )2003. 108
�ملنظمة �لعربية للتنمية �الإد�رية، �لقاهرة.

ودر��صة  حمو�صبة  تعليمية  برجمية  ت�صميم   .) 109 .2001( ذيبان.  حممد  غز�وي، 
�أثرها ودر��صة عامل )متغري( �حلركة يف حت�صيل طلبة �ل�صف �ل�صاد�س �الأ�صا�صي 
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جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

لبع�س مفاهيم �حلج. جملة �لعلوم �لرتبوية و�لنف�صية �ل�صادرة عن كلية �لرتبية 
بجامعة �لبحرين، �ملجلد 3، �لعدد 4، �صنة 2002، �س �س 52-13.

�حلادي  �لقرن  �حلا�صوب وحتديات مطلع  تربويات   .) �إبر�هيم. )2004. 110 �لفار، 
و�لع�رصين. د�ر �لفكر �لعربي، �لقاهرة.

، مكتب د�ر �لثقافة  �لفر�، عبد �هلل )1999(. تكنولوجيا �لتعليم و�الت�صال، ط4. 111
للن�رص و�لتوزيع، عمان.

(. توظيف �النرتنت يف �لتعليم ومناهجه. �ملجلة  فرج، عبد �للطيف. )2005. 112
�ملجلد19،  �لكويت،  جامعة  يف  �لعلمي  �لن�رص  جمل�س  عن  �ل�صادرة  �لرتبوية 

�لعدد74، �س �س. 150-110.

(. �أ�صول علم تكنولوجيا �لتعليم، مكتبة �لفتح �حلديثة،  �لقا�صي، ر�صا. )2011. 113
حلو�ن.

�ملفهوم  �الإلكرتوين:  �لتعلم   .) 114 .2005( حممد.  جنيب  و�لعلى،  �هلل  عبد  �لكرم، 
�لعربية،  �لبلد�ن  �ملعلومات فى  و�لتعليم وتكنولوجيا  �لرتبية  و�لتطبيق.  و�لو�قع 

�لهيئة �للبنانية للعلوم �لرتبوية، �لكتاب �ل�صنوى �لر�بع، �س �س 156-131.

يف  حمو�صبة  تعليمية  حقيبة  فاعلية   .) 115 .2010( �صعيد.  بنت  زوينة  �لكلباين، 
�للغوي و�الجتاه لدى طالبات  �لنحوية و�ل�رصفية و�الأد�ء  تنمية بع�س �ملفاهيم 
معهد  من�صورة،  غري  دكتور�ه  ر�صالة  ُعمان.  �صلطنة  يف  �الأ�صا�صي  �لعا�رص  �ل�صف 
�لبحوث و�لدر��صات �لعربية �لتابع جلامعة �لدول �لعربية، جمهورية م�رص �لعربية، 

�لقاهرة.

(. فعالية برنامج على �لويب يف تنمية  كمال �لدين، ريهام م�صطفى. )2007. 116
تكنولوجيا  طالب  لدى  �لذ�تي  �لتعلم  ومهار�ت  �ملعلومات  تكنولوجيا  مهار�ت 
�لقاهرة،  جامعة  ن�صورة،  غري  ماج�صتري  ر�صالة  �لنوعية.  �لرتبية  بكليات  �لتعليم 

�لقاهرة.
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جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

(. مدخل �إىل �لرتبية �ملفتوحة عن بعد. من من�صور�ت  كمال، �صفيان. )2006. 117
جامعة �لقد�س �ملفتوحة، فل�صطني.

�لتغيري  دو�فع  و�لع�رصين:  �حلادي  �لقرن  جامعة   .) 118 .2004( �صفيان.  كمال، 
�ل�صادرة عن جمعية  �لفل�صطينية  �لرتبوية  و�لدر��صات  �لبحوث  وتوجهاته، جملة 
د�ر   ،2004 �ل�صابع،  �لعدد  »بري�صا«،  �لفل�صطينية  �لرتبوية  و�لدر��صات  �لبحوث 

�ملقد�د للطباعة، غزة، فل�صطني.

�الت�صاالت  تكنولوجيا  �صوء  يف  بعد  عن  �لتعليم   .) 119 .1999( تي�صري  �لكيالين، 
و�الت�صاالت،  �ملعلومات  تكنولوجيا  ودور  بعد  عن  �لتعليم  موؤمتر  و�ملعلومات. 

جامعة �لقد�س �ملفتوحة، �لقد�س: فل�صطني، 10-12 �بريل، �س �س 249-217.

يف  �لت�صاركي  للتعلم  �لكرتونية  ��صرت�تيجية  فعالية   .) 120 .2007( دعاء.  لبيب، 
و�الجتاهات  و�ملهاري  �ملعريف  �لتح�صيل  على  �حلا�صوب  ت�صغيل  م�صكالت  مقرر 
�لرتبية �صعبة حا�صوب تعليمي. ر�صالة دكتور�ه  �لعام يف  �لدبلوم  نحوها لطالب 

غري من�صورة، جامعة �لقاهرة، �لقاهرة.

(. فعالية موقع تعليمي �ثر�ئي على �النرتنت  حممد، ح�صن عبد �لعزيز. )2005. 121
)باللغة �لعربية( يف زيادة حت�صيل تالميذ �ل�صف �الأول �العد�دي لبع�س �ملفاهيم 

�لعلمية. ر�صالة ماج�صتريغري من�صورة، جامعة �لقاهرة، �لقاهرة.

يف  باحلا�صوب  �خل�صو�صي  �لتدري�س  فعالية   .) 122 .2007( حممد.  �صوقي  حممد، 
�لنوعية. ر�صالة  تنمية مهار�ت حل �مل�صكالت �لربجمية لدى طالب كلية �لرتبية 

دكتور�ه غري من�صورة، جامعة �لقاهرة، �لقاهرة.

(. تكنولوجيا �لتعليم: در��صات عربية. مركز �لكتاب  حممد، م�صطفى. )1999. 123
للن�رص، �لقاهرة.

�لقومي  �ملوؤمتر  �مل�صاعد.  �الإلكرتوين  �ملدر�س   .) 124 .2006( ماهر.  نوفل،  حممد 
�ل�صنوي �لثالث ع�رص )�لعربي �خلام�س( ملركز تطوير �لتعليم �جلامعي »�جلامعات 
نوفمرب 2006،  و�لروؤى«، 27-26  �لو�قع  و�لع�رصين:  �حلادي  �لقرن  �لعربية يف 

�س �س 596-587.
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(. نحو م�رصوع جامعة م�رصية مفتوحة. موؤمتر  حممود، ح�صني ب�صري. )2004. 125
للمركز  �الأول  �ل�صنوي  �ملوؤمتر  تنموية،  روؤى  �لعربي:  �جلامعي  �لتعليم  م�صتقبل 

�لعربي للتعليم و�لتنمية – 3-5 مايو 2004 ، �س �س 1561-1533.

(. ق�صايا يف �لتعليم �لعايل و�جلامعي.  حممود، �صعيد ونا�س، �ل�صيد. )2003. 126
مركز �آيات للطباعة و�حلا�صوب، �لقاهرة.

(. �لعالقة بني كل من �إجتاه طالب �جلامعة نحو  �إبر�هيم. )1997. 127 �ملحي�صن، 
�حلا�صب �الآيل وخرب�تهم فيه وم�صتوى توقعهم للفائدة �أو �ل�رصر منه وبني بع�س 
�ملتغري�ت �ملختارة. �ملجلة �لرتبوية �ل�صادرة عن جمل�س �لن�رص �لعلمي يف جامعة 

�لكويت، �ملجلد11، �لعدد44. ��صرتجع من �مل�صدر:

http://www.mohyssin.com/files.htm

(. �الختبار�ت و�ملقايي�س يف  مر�د، �صالح �أحمد و �صليمان، �أمني علي. )2005. 128
�لعلوم �لنف�صية و�لرتبوية: خطو�ت �إعد�دها وخ�صائ�صها، ط2. د�ر �لكتاب �حلديث، 

�لقاهرة.

مادة  يف  �لكرتوين  ملقرر  مقرتح  برنامج   .) 129 .2005( فتحي.  �صلوى  �مل�رصي، 
�اللكرتونية.  �ملدر�صة  متطلبات  �صوء  يف  �العد�دية  �ملرحلة  لتالميذ  �حلا�صوب 

ر�صالة دكتور�ه غري من�صورة، جامعة �لقاهرة، �لقاهرة.

(. �حلقائب �لتعليمية. ��صرتجع من �مل�صدر: �ملطوع، علي. )2008. 130

http://www.khayma.com/education-technology/F9.htm

(. �لتعلم �لذ�تي:  مغر�وي، عبد �ملوؤمن حممد و �لربيعي، �صعيد بن حمد. )2006. 131
مفهومه، �أهميته، �أ�صاليبه، تطبقاته. مكبة �لفالح للن�رص و�لتوزيع، �لكويت.

(. �لقيا�س و�لتقومي يف �لرتبية وعلم �لنف�س. د�ر �مل�صرية  ملحم، �صامي. )2000. 132
للن�رص و�لتوزيع و�لطباعة، عمان.

. د�ر  �لنف�س، ط3. 133 �لرتبية وعلم  �لقيا�س و�لتقومي يف  ملحم، �صامي. )2005(. 
�مل�صرية للن�رص و�لتوزيع و�لطباعة، عمان.
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(. �حلقائب �لتعليمية: تعريفها ومفهومها  منتدى تكنولوجيا �لتعليم. )2008. 134
و�أنو�عها، وخ�صائ�صها �لرتبوية. ��صرتجع من �مل�صدر:

http://www.e-t.co.cc/vb/showthread.php?t=61

على  �ملحو�صبة  �لتعليمية  �ملناهج  تقومي   .) 135 .2006( عقاب.  منر  وفاء  مهنا، 
�ل�صبكة يف �الردن. ر�صالة دكتور�ه غري من�صورة، جامعة �لقاهرة، �لقاهرة.

(. ��صتخد�م خدمات �الت�صال يف �الإنرتنت بفاعلية  �ملو�صى، عبد �هلل. )2008. 136
يف �لتعليم. ��صرتجع من �مل�صدر:

http://www.riyadhedu.gov.sa/alan/fntok/12.htm

�لنادي �لعربي لتقنية �ملعلومات و�الإعالم. )2008(. ما يقرب من 175. 137 مادة 
علمية: جامعة �أمريكية تقدم مقرر�تها كاملة على �الإنرتنت. ��صرتجع من �مل�صدر:

http://www.ac4mit.org/default.asp?FileName=2004062134830

�لر�صالة،  موؤ�ص�صة   . ط9. 138 �لرتبوي،  �لنف�س  علم   .)1997( �ملجيد.  عبد  ن�صو�تي، 
بريوت.

(. �لتعلم عن بعد و�لتعليم �جلامعي �ملفتوح. جامعة  ن�صو�ن، يعقوب. )1997. 139
�لقد�س �ملفتوحة،�لقد�س.

(. �أثر برنامج تعليمي- نوفل، حممد بكر و �لعب�صي، حممد م�صطفى. )2005. 140
تعلمي حمو�صب يف تنمية مهارة �لتقدير يف �لريا�صيات لدى تالميذ �ل�صف �لثالث 
بجامعة  �لرتبية  كلية  عن  �ل�صادرة  و�لنف�صية  �لرتبوية  �لعلوم  جملة  �الأ�صا�صي. 

�لبحرين، �ملجلد 7، �لعدد 4، �صنة 2006 ، �س �س 207 – 228.

(. فاعلية برنامج يف �لثقافة �لعلمية با�صتخد�م  هندية، دينا طو�صون. )2008. 141
�لو�صائط �الإلكرتونية يف تنمية �لتح�صيل و�الجتاهات �لعلمية وعمليات �لعلم لدى 
طالب �حللقة �لثانية من �لتعليم �الأ�صا�صي. ر�صالة دكتور�ه غري من�صورة، جامعة 

�لقاهرة، �لقاهرة.
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(. �أثر ��صتخد�م �حلا�صوب كاأد�ة م�صاعدة يف �لتعليم  هيدمو�س، يا�رص. )2001. 142
يف حت�صيل طلبة �ل�صف �لعا�رص �الأ�صا�صي يف �لفيزياء و�جتاهاتهم نحو ��صتخد�مه. 

ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة. جامعة �لنجاح �لوطنية، فل�صطني.

(. �أ�صا�صيات �لن�س �لتعليمي يف تفريد �لتعليم  �ليافعي، علي عبد �هلل. )1999. 143
�ملبني على �لتعلم �لذ�تي. جملة �لرتبية، �صنة 1999، �ملجلد 28، �لعدد 130، �س 

�س. 113-105.

(. فاعلية برنامج مقرتح يف �الح�صاء با�صتخد�م  �ليو�صف، ليلى حممد. )2004. 144
و�لنف�صية  �لرتبوية  �لعلوم  جملة  �البتد�ئي.  �ل�صاد�س  لل�صف  �اللكرتونية  �جلد�ول 
�ل�صادرة عن كلية �لرتبية بجامعة �لبحرين، �ملجلد 5، �لعدد 4، �صنة 2004، �س 

�س260-258.

ثانياً - املراجع األجنبية:

Adams, Janiec1. e & Gilman, Barbara. (2002). Students Take the Professor 
Home. Nursing Education Perspectives, v23, n6, pp282-85. Retrieved 
from: http://findarticles.com/ (EJ656960) 

Alstete, Jeffrey. (2001). Alternative uses of electronic learning systems 2. 
for enhancing team performance. Team Performance Management: An 
International Journal, 7 (3/4) , 48-52. Retrieved from:
http://www.qou.edu/homePage/arabic/researchProgram/eLearningResearchs/
alternative1.pdf

Baniabdelrahman, Abdallah Ahmad. (2010). The Effect of Using 3. 
an Instructional Computerized Package on EFL Students’ Reading 
Achievement in English. University of Sharjah Journal of Humanities & 
Social Sciences, V7, (Special Issue 2).

Bose, Kabita. (2003). An e-learning experience – a written analysis 4. 
based on my experience in an e-learning pilot project. Campus– wide 
information systems, 20 (5) , 193-199. Retrieved from:
http://www.qou.edu/homePage/arabic/researchProgram/eLearningResearchs/
anElearningExperience.pdf
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Burt, Gordon. (1997). Face to Face with Distance Education. 5. 
Reprographics Unit Open University , UK.

Change, Chun-yen. (2002). Does computer-assisted instruction problem-6. 
solving improved science outcomes? A pioneer study the journal of 
educational research, 95 (3) , 143-150. Retrieved from:
http://findarticles.com/p/articles/mi_hb3507/is_200201/ai_n8304512

Clarke, Alan. E.Learning SKILLS , 2nd edition. PALGRAVE MACLILLAN, 7. 
NewYork, 2008.

Emerald Group. (2006). Adopting an e-learning strategy: the practical 8. 
considerations of delivering a successful e-learning program. Development 
and learning in organizations: an international journal, 20 (3) , pp.23-25. 
Retrieved from:
http://www.qou.edu/homePage/arabic/researchProgram/eLearningResearchs/
aDoptinganeLearning.pdf

Gunn, A. & Pitt, S (2003). The effectiveness of computer-based teaching 9. 
packages in supporting student learning of parasiology, Liverpool John 
Morse’s, Article. Retrieved April 26,2005, from:
http://bio.ltsn.ac.uk/journal/vol1/beej-a-7.pdf 

Guri-Rosenblit, Sarah. (1999). Distance And Campus Universities: 10. 
Tensions And Interactions. IAU Press PERGAMON , Paris.

Hakan, Cengiz; Mutlu, Mehmet Emin; Mclsaac. (2007). Integrating 11. 
Computer-Supported learning into Traditional Distance Courses. In 
Francisco Milton Mendes Neto and Francisco Vilar Brasileiro (Ed.). 
Computer- Supported Learning. Information Science Technology. Idea 
Group Inc.

John, Peter & Wheeler, Steve. The digital Classroom: Harnessing 12. 
Technology for the Future. Routledge, NewYourk, 2008.

Jonsson, Bo-Anders. (2005). A case study of successful e-learning: A 13. 
web-based distance course in medical physics held for school teachers of 
the upper secondary level. Medical Engineering & Physics, 27 (2005) , 
571–581. Retrieved from:
http://www.qou.edu/homePage/arabic/researchProgram/eLearningResearchs/
aCasestudy.pdf
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Kekkonen, Synnove & Moneta, Giovanni. (2002). E-learning in Hong 14. 
Kong: comparing learning outcomes in online multimedia and lectures 
versions of an introductory of computing course. British Journal of 
Educational Technology, 33 (4) , 423-433. Retrieved from:

http://www.qou.edu/homePage/arabic/researchProgram/eLearningResearchs/
eLearningHongKong.pdf

Liu, James, N. K15. . & Cheng, Xiangqian. (2008). An Evaluation of the 
Learning of Undergraduates Using E-Learning in a Tertiary Institution in 
China. International Journal on E-Learning, v7, n3, pp 427-447. Retrieved 
from: http://www.editlib.org/p/23553

Meagher, Sean. (2003). Evaluation of E-Learning Resources. School 16. 
Business Affairs, February, 2003 .Retrieved from: www.asbointl.org

Moller, Leslie & Huett, Jason Bond & Harvey, Douglas. Learning and 17. 
Isntructional Technologies for the 21st century: Vision of the Future. 
Springer Science + Business Media, New York, 2009.

Onasanya, .S. A. & Others. (2006). Effect of Computer Assisted 18. 
Instructional Package On Secondary School Students’ Performance 
In Introductory Technology In Ilorin, _igeria. The Nigeria Journal of 
Educational. Media and Technology. V12, N1.

Oyelekan, Oloyede Solomon & Olorundare, Adekunle Solomon. (2009). 19. 
Development and validation of a computer instructional package on 
electrochemistry for secondary schools in Nigeria. International Journal 
of Education and Development Using ICT, V5, N2.

Peters, Otto. (1998). Learning and Teaching in Distance Education. 20. 
KOGAN PAGE, UK.

Reinhardt, Andy. (1995). New Ways to Learn. Retrieved from:21. 
http://www.byte.com/art/9503/sec7/art1.htm

Rivera, Julio. (2002). A Comparison of Student Outcomes & Satisfaction 22. 
Between Traditional & Web Based Course Offerings. Online Journal of 
Distance Learning Administration,V (III) , Fall 2002.

Rosenberg, Marc. (2001). E-Learning :Strategies for Delivering 23. 
Knowledge in the Digital age. McGraw-Hill, London.
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Sacchanand, Chutima & Jaroenpuntaruk,Vipa. (2006). Development of 24. 
a web-based self-training package for information retrieval using the 
distance education approach. The Electronic Library, Vol. 24, No. 4, pp. 
501-516. Retrieved from:
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1567627&
show=abstract

Sanders, D. & Morrison-Shetlar, A. (2001). Student Attitudes toward 25. 
Web-Enhanced Instruction in an Introductory Biology Course, Journal of 
Research on Computing in Education, 33 ( 3) , 251-263. Retrieved from:
http://research.dils.tku.edu.tw/Joemls/42/42-1/63-73.pdf

Sidhu, S. Manji26. t. (2008). Comparison of TAPS Packages for Engineering. 
Campus-Wide Information Systems, v25, n3, pp161-175. Retrieved from:
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm

Talesra, Hemlata. (2004). Open and Distance Learning Global Challenges. 27. 
Delhi: Authorspress.

Venkataiah, S. (2001). Education via Internet. New Delhi: Anmol 28. 
Publications PVT. Ltd.

Yusuf, Mudasiru Olalere & Afolabi, Adedeji Olufemi. (2010). EFFECTS 29. 
OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION (CAI) ON SECONDARY 
SCHOOL STUDENTS’ PERFORMANCE IN BIOLOGY. TOJET: The 
Turkish Online Journal of Educational Technology, v9, n1. Retrieved 
from:
www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/recordDetail?accno=EJ875764



املالحق
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ملحق )1) : 

قائمة السادة المحكمين
لمقياس تقويم الحقيبة التعلمية اإللكترونية

ومقياس االتجاهات نحوها

�أ�صتاذ �ملناهج وطرق �لتدري�س وعميد معهد �لدر��صات �لرتبوية/ جامعة �لقاهرة اأ.د. م�شطفى عبد ال�شميع
�صابقا، ومدير �ملركز �لقومي للبحوث �لرتبوية و�لتنموية / جمهورية م�رص �لعربية

�أ�صتاذ تكنولوجيا �لتعليم / معهد �لدر��صات �لرتبوية - جامعة �لقاهرة.اأ.د. ح�شني ب�شري حممود

�أ�صتاذ ورئي�س ق�صم تكنولوجيا �لتعليم / كلية �لرتبية - جامعة �ال�صكندريةاأ.د. اأحمد كامل احل�رشي

�أ�صتاذ تكنولوجيا �لتعليم ومدير مكتب �ليون�صكو / جامعة عني �صم�س.اأ.د. فارعة ح�شن �شليمان

�أ�صتاذ ورئي�س ق�صم تكنولوجيا �لتعليم / كلية �لرتبية - جامعة حلو�ن.اأ.م.د نبيل جاد عزمي

�أ�صتاذ تكنولوجيا �لتعليم / معهد �لدر��صات �لرتبوية - جامعة �لقاهرة.اأ.م.د. هناء جمال الدين

�أ�صتاذ تكنولوجيا �لتعليم / كلية �لرتبية - جامعة طنطا.اأ.م.د. م�شطفى عبد اخلالق حممد

اأ.م.د. ماجد حمايل
م�صاعد رئي�س جامعة �لقد�س �ملفتوحة ل�صوؤون �لتعلم �الإلكرتوين، ومدير مركز 

�لتعليم �ملفتوح و�لتعلم عن بعد – جامعة �لقد�س �ملفتوحة.

�أ�صتاذ �ملناهج وطرق تدري�س �لريا�صيات، مدير مركز �لقيا�س و�لتقومي، عميد اأ.م.د. �شالح يا�شني
�صابق كلية �لعلوم �لرتبوية – جامعة �لنجاح �لوطنية.
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ملحق )2) : 

مقياس تقويم )تحكيم( الحقيبة التعلمية اإللكترونية 

ق�شم تكنولوجيا التعليم

�الأ�صتاذ/ة �لدكتور/ة �لفا�صل/ة
�ملو�صوع: حتكيم �أد�ة بحث جتريبية 

حتية طيبة وبعد،

على  و�أثرها  �الإلكرتونية  �لتعلمية  »�حلقائب  عنو�نها  بدر��صة  �لباحث  يقوم 
حت�صيل طالب جامعة �لقد�س �ملفتوحة و�جتاهاتهم نحوها«، والأن �جلانب �لتجريبي 
من �لدر��صة يعتمد على ت�صميم �لباحث حلقيبة تعلمية �إلكرتونية للوحدة �لثانية من 
مقرر مبادئ �الإح�صاء �لتي بعنو�ن »�الإح�صاء �لو�صفي ملجموعة و�حدة« وجتريبها، 
مها يف �صوء جمموعة من �ملعايري  فقد �أعدَّ �لباحث �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية و�صمَّ
�ل�صادة �ملحكمني لها، وعلى ذلك فقد طور  �آر�ء  مت م�صبقًا وُعدِّلت يف �صوء  �لتي ُحكِّ
�لباحث بعد �النتهاء من ت�صميم �حلقيبة هذ� �ملقيا�س كاأد�ة لتقومي �حلقيبة �لتعلمية 

�الإلكرتونية يف �صوء معايري �لت�صميم �لتي �عتمدها �لباحث.

ومن باب �الطمئنان ل�صدق �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية �مل�صممة و�صالحيتها 
لال�صتخد�م، وقبل تطبيق ��صتخد�مها على �ملجموعة �لتجريبية لعينة �لدر��صة، فاإنني 
�الأد�ة  �آر�ئكم من خالل �ال�صتجابة على فقر�ت هذه  �لتكرم باإبد�ء  �آمل من ح�رصتكم 

)بق�صميها( بعد �طالع وجتريب ح�رصتكم للحقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية �ملرفقة.

مع �شكري وتقديري واحرتامي 

                      الباحث

د. جمدي »حممد ر�شيد« حناوي
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القسم األول: ي�صتمل هذ� �لق�صم على )68( فقرة )معيار�ً( موزعة على �صتة جماالت، 
و�أمام كل فقرة ميز�ن رتبي متدرج باأربعة م�صتويات هي:

.) متدٍن: وي�صري �إىل �أن �ملعيار يحتاج �إىل حت�صني كبري، وعني له �لوزن �لرقمي )1 -

.) ناٍم: وي�صري �إىل �أن �ملعيار يتطلب بع�س �لتح�صينات، وعني له �لوزن �لرقمي )2 -

.) كفوؤ: وي�صري �إىل �أن �ملعيار عند �مل�صتوى �ملطلوب، وعني له �لوزن �لرقمي )3 -

.) متميز: وي�صري �إىل �أن �ملعيار عند م�صتوى متفوق، وعني له �لوزن �لرقمي )4 -

�آمل من ح�رصتك و�صع �إ�صارة )√( يف �خلانة �لتي تر�ها تنا�صب درجة توفر كل 
معيار يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية.

املعيار#
درجة توفر املعيار

متدينناميكفوؤمتميز

اأولً: جمال ال�شا�شات التمهيدية

حتديد عنو�ن �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية بو�صوح. 1.

حتديد �ملعلومات �ملتعلقة باإنتاج �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية.2.

و�صف الأهم خ�صائ�س �ملتعلمني )�لفئة �مل�صتهدفة(.3.

حتديد �ملتطلبات �ل�صابقة للتعلم.4.

تو�صيح �لفكرة �الأ�صا�صية من �حلقيبة �لتعليمية �الإلكرتوين.5.

�صياغة �مل�صوغات )�لتربير( للحقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية بطريقة مقنعة.6.

توفري �لتعليمات و�ملعلومات �لتوجيهية و�الإر�صادية لكيفية ��صتخد�م �حلقيبة.7.

توفري لوحة تتبعية و��صحة ملخطط �آلية �لعمل على �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية.8.

�إبر�ز �الأهد�ف �لتعليمية �لتي �صممت من �أجلها �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية.9.

ثانياً: جمال الأهداف

�حتو�ء كل جزء من �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية يف بد�يته على �الأهد�ف �ل�صلوكية 10.
�خلا�صة �لتي �صي�صعى ذلك �جلزء �إىل حتقيقها.

�صياغة �الأهد�ف �ل�صلوكية ب�صورة دقيقة وو��صحة.11.
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املعيار#
درجة توفر املعيار

متدينناميكفوؤمتميز

��صتخد�م �أفعااًل �صلوكية منا�صبة يف �صياغة �الأهد�ف �ل�صلوكية متثل ناجتًا تعليميًا 12.
قاباًل للمالحظة و�لقيا�س.

حتديد �الأد�ء �لذي �صيقوم به �ملتعلم.13.

تنوع �الأهد�ف من حيث م�صتويات �لتفكري و�الإدر�ك )ت�صنيف بلوم: �لتذكر و�لفهم 14.
�لتطبيق و�لتحليل �لرتكيب و�لتقومي(.

ترتيبها منطقيًا بح�صب ت�صل�صل �ملحتوى �لتعليمي وتدرجه.15.

متثيلها لنو�جت مهمة ومرغوبًا فيها.16.

�رتباطها باالحتياجات �لتعلمية.17.

مالءمتها خل�صائ�س �لفئة �مل�صتهدفة.18.

قيامها بدور �ملر�صد للمتعلم عرب تعلمه.19.

تغطيتها -ح�صب �الإمكان و�حلاجة- جماالت �الأهد�ف �لتعليمية �لثالثة: �ملعريف 20.
)�الدر�كي(، و�لوجد�ين )�النفعايل(، و�لنف�صحركي.

ثالثاً: جمال حمتوى قلب احلقيبة )الأن�شطة والبدائل(

�رتباط �ملحتوى )�الأن�صطة و�لبد�ئل( �رتباطًا مبا�رص�ً باالأهد�ف �لتعليمية.21.

تغطية �ملحتوى جلميع �الأهد�ف �لتعليمية و�لعمل على حتقيقها.22.

جتزئة �ملحتوى �لتعليمي �إىل وحد�ت، ثم كل وحدة �إىل �أجز�ء وقطاعات �صغرية 23.
تعالج كل منها هدفًا �أو عدد حمدود من �الأهد�ف.

تنوع �الأن�صطة �لتعلمية و�الأمثلة و�لتمارين من حيث م�صتويات درجات �ل�صهولة 24.
و�ل�صعوبة.

تنوع �لبد�ئل و�خليار�ت �لتعلمية من حيث �ال�صرت�تيجيات و�لطر�ئق و�الأ�صاليب 25.
�لتعليمية.

.26
تنوع �الأن�صطة �لتعلمية و�الأمثلة و�لتمارين من حيث مهار�ت �لتفكري، فت�صمل 

على �ملهار�ت �لدنيا )�لتذكر و�لفهم(، و�ملهار�ت �ملتو�صطة )�لتطبيق و�لتحليل(، 
و�ملهار�ت �لعليا )�لرتكيب و�لتقومي(.

�ل�صدق و�لدقة �لعلمية للمحتوى.27.

خلو �ملحتوى �لعلمي و�لن�صو�س �ملختلفة من �الأخطاء �الإمالئية و�لنحوية.28.

�لت�صل�صل و�لتتابع �ملنطقي للجل�صات �لتعلمية.29.
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية
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املعيار#
درجة توفر املعيار

متدينناميكفوؤمتميز

رابعاً: جمال حمتوى قلب احلقيبة )الأن�شطة والبدائل( 

�رتباط �الختبار�ت باالأهد�ف �ل�صلوكية بحيث ت�صعى لقيا�س مدى حتقيق �ملتعلم 30.
لها.

مر�فقة �الختبار�ت ملفاتيح �الإجابة عنها )�الإجابة �لنموذجية(.31.

�لنظر �إىل �الختبار�ت على �أنها و�صيلة تقومي ولي�صت غاية مو�صوعة لذ�تها.32.

تنوع �الختبار�ت )قبلية وتتبعية وبعدية(.33.

مر�فقة �الختبار�ت لعبار�ت �إر�صادية وتعليمات و��صحة.34.

�صياغة فقر�ت )�أ�صئلة( �الختبار�ت بو�صوح.35.

�صمولية �الختبار�ت للمحتوى �لتعليمي.36.

تنوع فقر�ت �الختبار�ت من حيث درجات �ل�صعوبة.37.

�عتماد درجة �جتياز �الختبار�ت �لقبلية و�لبعدية درجة �تقانية منا�صبة.38.

�عتماد درجة �جتياز �الختبار�ت �لتتبعية درجة �تقانية منا�صبة.39.

��صتخد�م �أ�صاليب �لتعزيز �الإيجابي و�ل�صلبي �ملنا�صبة الإجابات �ملتعلم عن فقر�ت 40.
�الختبار�ت. 

توفري �لتغذية �لر�جعة �ملبا�رصة الإجابات �ملتعلم عن كل فقرة من فقر�ت 41.
�الختبار�ت.

توفري �لتغذية �لر�جعة �خلتامية بعد �إمتام كل �ختبار.42.

دعم �لتوجيه �لذ�تي للمتعلم من خالل �لتغذية �لر�جعة �ملبا�رصة و�خلتامية.43.
خام�شاً: جمال ال�شا�شات اخلتامية

توثيق �ملعلومات باإدر�ج قائمة للم�صادر و�ملر�جع �لعلمية �لتي ��صتخدمت.44.

توفري �الأن�صطة �الإثر�ئية �لتي تلبي حاجات ورغبات �ملتفوقني در��صيًا.45.

�قرت�ح �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية ملر�جع �أخرى.46.

توفري ملخ�س للمادة �لتعليمية �لتي �حتوتها �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية.47.

توفري قائمة بامل�صطلحات و�ملفاهيم �لتي وردت يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية.48.
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جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

املعيار#
درجة توفر املعيار

متدينناميكفوؤمتميز

توفري قائمة بالقو�نني �لتي وردت يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية.49.

توثيق �ملعلومات باإدر�ج قائمة للم�صادر و�ملر�جع �لعلمية �لتي ��صتخدمت.50.

توفري �الأن�صطة �الإثر�ئية �لتي تلبي حاجات ورغبات �ملتفوقني در��صيًا.51.

�قرت�ح �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية ملر�جع �أخرى.52.

توفري ملخ�س للمادة �لتعليمية �لتي �حتوتها �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية.53.

توفري قائمة بامل�صطلحات و�ملفاهيم �لتي وردت يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية.54.

توفري قائمة بالقو�نني �لتي وردت يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية.55.

�شاد�شاً: جمال الت�شميم والعر�س

�حتو�ء �صا�صات �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية على مفاتيح تنقل )�رتباطات ت�صعبية( 56.
تتيح حرية �حلركة بني �صا�صات وخيار�ت �حلقيبة ب�صهولة ومرونة.

ت�صميم �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية بحيث تت�صم ب�صهولة وب�صاطة �ال�صتخد�م.57.

تزويد �صا�صات �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية ببطاقات �مل�صاعدة و�الإر�صاد�ت كدليل 58.
��صتخد�م.

تنظيم �الإطار�ت و�ل�صا�صات بطريقة و��صحة وجذ�بة تزيد من د�فعية �ملتعلم للتعلم.59.

ت�صميم �اليقونات و�لرموز �مل�صتخدمة ب�صكل منا�صب ومعرب.60.

توظيف �لر�صوم و�ل�صور �ملدرجة ب�صكل هادف يوؤدي �لغر�س منها.61.

��صتخد�م �صيغ �مللفات �مل�صممة من �حلجم �الأقل يف �لتخزين.62.

توظيف �لتاأثري�ت )�ل�صوتية و�حلركية( لزيادة �جلاذبية و�لت�صويق و�صد �النتباه.63.

�رتباط �لرو�بط �لت�صعبية �رتباطًا �صحيحًا مع �أهد�فها.64.

�حتو�ء �ل�صا�صة �لو�حدة على ثالث �أحجام للخطوط على �الأكرث )حجم للعناويني 65.
�لرئي�صية، حجم للعناويني �لفرعية، حجم للن�صو�س �لعادية(.

�حتو�ء �ل�صا�صة �لو�حدة على ثالث �أنو�ع للخطوط على �الأكرث )نوع للعناويني 66.
�لرئي�صية، نوع للعناويني �لفرعية، نوع للن�صو�س �لعادية(.

تنا�صق �ألو�ن �ملفاتيح و�خلطوط و�خللفيات يف �ل�صا�صة �لو�حدة.67.
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

املعيار#
درجة توفر املعيار

متدينناميكفوؤمتميز

توفري و�صائل �لتجو�ل يف �ل�صفحات �لطويلة و�ملتعددة كمفاتيح �لعر�س �ملتتايل 68.
لالنتقال �إىل �ل�صفحة �لتالية �أو �لالحقة، �أو �أ�رصطة �لتمرير �الأفقية �أو �لعمودية.

توفري عد�د لل�صا�صات يف حال وجود ن�س �أو ن�صاط ما موزع على �أكرث من �صا�صة، 69.
بحيث يظهر عدد �ل�صفحات �لكلي لذلك �لن�س �أو �لن�صاط، ورقم �ل�صفحة �ملعرو�صة.

عدم �كتظاظ �ملعلومات و�لن�صو�س يف �ل�صا�صة �لو�حدة.70.

تو�صيح �إمكانات ت�صغيل �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية و�حتياجاتها للم�صتخدم. 71.

�إظهار مكان وجود �ملتعلم من �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية يف �صا�صاتها �ملختلفة.72.

�حتو�ء �صا�صات �لعر�س و�لفيديو على مفاتيح حتكم �لعر�س )�لتوقف و�ال�صتمر�ر 73.
و�الإعادة و�الإرجاع و�لتقدمي(.

توحيد مظهر �صا�صات كل عن�رص من عنا�رص �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية.74.

القسم الثاني: ميثل هذ� �لق�صم �صوؤ�اًل مفتوحًا، حيث من خالله �آمل من ح�رصتكم �إبد�ء 
�آر�ئكم حول ت�صميم �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية مبختلف عنا�رصها وجماالتها.
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جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

ملحق )3) : 

مقياس االتجاهات نحو الحقيبة التعلمية اإللكترونية

ق�شم تكنولوجيا التعليم

ا�شتبانة

ح�رصة �لد�ر�س/ة �ملحرتم/ة

يقوم �لباحث بدر��صة حول �جتاهات طلبة مقرر مبادئ �الإح�صاء نحو ��صتخد�م 
حقيبة تعلمية �إلكرتونية يف هذ� �ملقرر، لذ� فاإنني �أ�صع بني �أيديكم �ال�صتبانة �خلا�صة 
مر�عاة  �آماًل  تت�صمنها،  �لتي  �لعبار�ت  عن  باالإجابة  �لتكرم  ر�جيًا  �لدر��صة،  بهذه 
�ملو�صوعية و�لدقة �لتامة يف �الإجابة، علمًا باأن �ملعلومات �لو�ردة هي لغاية �لدر��صة 

و�لبحث فقط، و�صتعامل ب�رصية تامة، وال حاجة لكتابة �ال�صم �ل�صخ�صي. 

مع تقديري و�شكري لتعاونكم �شلفاً 

           الباحث

د. جمدي »حممد ر�شيد» حناوي

القسم األول

�حلقيبة  ��صتخد�مات  عن  معلومات  تت�صمن  فقرة   )40( على  �لق�صم  هذ�  ي�صتمل 
�لتعلمية �الإلكرتونية ملقرر مبادئ �الإح�صاء، �لرجاء و�صع �إ�صارة )√( يف �ملربع �لذي 
ج  َتَدرُّ �أنه يتنا�صب مع تقدير�تك وقناعتك �ل�صــخ�صية ور�أيك �خلا�س، علمًا باأن  ترى 

�لتقديـر هو من �أعلى قيمة )�أو�فق ب�صدة( �إىل �أدنى قيمة )ال �أو�فق ب�صدة(.
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

اأوافق الفقرةالرقم
ل حمايداأوافقب�شدة

اأوافق
ل اأوافق 

ب�شدة

�حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية توفر للمتعلم �أ�صاليب وبد�ئل تعليمية متنوعة 1
تتيح له �ختيار ما يالئم ميوله.

متتاز �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية ب�صهولة و�رصعة �لو�صول �إىل �ملو��صيع 2
�ملطلوبة.

ُتَقدم �ملو��صيع �لتعليمية يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية بت�صل�صل منطقي 3
ت�صاعد �ملتعلم على �لفهم و�ال�صتيعاب. 

�حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية تعمل على جتاوز �ل�صبغة �ملحلية متخطية �حلدود 4
�جلغر�فية لتعطي �ل�صبغة �لعاملية للتعلم.

تعيق �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية من رغبة �ملتعلم باإمكانية �لتعمق و�لتو�صع 5
يف مو�صوع مو�صوعها �لتعليمي.

��صتخد�م �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية ي�صاعد �ملتعلم على �العتماد على ذ�ته 6
يف �إد�رة تعلمه. 

�ملادة �لتعليمية يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية مق�صمة �إىل خطو�ت وجل�صات 7
تعليمية �صغرية و��صحة وهادفة ت�صاعد �ملتعلم يف �لتقدم بتعلمه.

�الأهد�ف �لتعليمية حمددة بدقة وو�صوح يف خمتلف مر�حل �حلقيبة �لتعلمية 8
�الإلكرتونية مبا يجعل خطو�ت �لتعلم و�إجر�ء�ته �أكرث و�صوحًا للمتعلم.

�لتعلم بو�صاطة �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية ت�صاعد يف حل م�صكلة تز�يد �أعد�د 9
�لطلبة و�زدحام قاعات �للقاء�ت �لتقليدية.

حتد �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية من �إمكانية �ملتعلم �العتماد على ذ�ته لتحمل 10
م�صوؤوليته يف �لتعلم و�لتقدم به.

وجود دليل �مل�صتخدم وبطاقات �مل�صاعدة �الإلكرتونية �ملر�فقة ل�صا�صات 11
�حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية تعمل على �صهولة وو�صوح خطو�ت �لتعلم.

هناك �صعوبة يف طريقة �لتنقل بني �أن�صطة و�صا�صات �حلقيبة �لتعلمية 12
�الإلكرتونية.

تعمل �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية على حل عدد من �مل�صكالت �لنف�صية لدى 13
�ملتعلم ك�صعوره باخلجل مثاًل من �إعادة �رصح �أو تكر�ر مو�صوع. 

�حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية تتيح �إمكانية نقل �ملادة �لدر��صية للمتعلم �أينما 14
كان موقع �إقامته �أو عمله.

عمليات �لتقومي )�الختبار�ت( �لتي تقدمها �حلقيبة �لتعليمة �الإلكرتونية 15
حمدودة وغري كافية.
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جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

اأوافق الفقرةالرقم
ل حمايداأوافقب�شدة

اأوافق
ل اأوافق 

ب�شدة

�حلقيبة �لتعليمة �الإلكرتونية تت�صف بالتنظيم �لو��صح و�ملرت�بط و�ملتكامل. 16

�حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية ت�صاعد على حل م�صكلة قلة �أعد�د �مل�رصفني 17
�الأكادمييني �ملتخ�ص�صني.

�حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية توفر �لوقت �لكايف و�ملنا�صب حلاجة �ملتعلم 18
و�رصعته �لذ�تية الجناز مهام �لتعلم وحتقيق �الأهد�ف �لتعليمية. 

�حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية تتيح �إمكانية و�صول �ملتعلم �إىل م�صتوى �الإتقان 19
يف مو��صيع مقرر مبادئ �الإح�صاء.

�لبد�ئل و�الأن�صطة �لتعليمية �ملتاحة يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية غري كافية 20
لتلبي حاجات وخ�صائ�س �ملتعلم.

�حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية متتاز باأنها م�صدر كاٍف ومتكامل للمعلومات. 21

تفتقر �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية من �إمكانية �لتوجيه �لذ�تي للمتعلم خلطو�ت 22
�لتعلم وعالج �لق�صور و�ل�صعف لديه.

�حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية تغني �ملتعلم عن �الإلتز�م بح�صور �للقاء�ت 23
�لتقليدية و�رصح �مل�رصف �الأكادميي �ملبا�رص. 

�لتعلم من خالل �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية ي�صاعد �ملتعلم يف �لتحكم ب�رصعة 24
�لتقدم يف تعلمه مبا يتفق مع قدر�ته.

�حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية ت�صاعد على �نت�صار �لتعليم �ملفتوح.25

تت�صف بيئة �لتعلم من خالل �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية بامللل و�ل�صجر.26

تتنوع �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية مب�صتويات �الأد�ء و�لتدرج به لتنا�صب تنوع 27
م�صتويات �لطلبة. 

�لو�صائط �ملتعددة �ملدعمة يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية تغني كليًا عن 28
��صتخد�م �أي و�صائط تعليمية �أخرى.

��صرتجاع �ملعلومات و�ملو�د �لتعليمية يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية �أ�صعب 29
و�أكرث تعقيد�ً من �مل�صادر و�ملر�جع �الأخرى.

حتتوي �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية على قائمة و�فية من �ملر�جع و�مل�صادر. 30

�حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية تتيح للمتعلم �ختيار �الأوقات �لتي تنا�صبه للتعلم.31

تدعم �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية مبد�أ �لتعلم �مل�صتمر مدى �حلياة.32
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اأوافق الفقرةالرقم
ل حمايداأوافقب�شدة

اأوافق
ل اأوافق 

ب�شدة

متتاز �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية بتوفري �لتفاعل �مل�صتمر مما يزيد من د�فعية 33
�ملتعلم للتعلم من خاللها.

�حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية ت�صعر �ملتعلم بالثقة بالنف�س و�العتماد على ذ�ته 34
يف �إد�رة تعلمه.

�حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية تعالج م�صكلة ت�صخم �ملو�د �لتعليمية.35
تفتقر �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية الأ�صاليب �لتعزيز و�لتغذية �لر�جعة.36

�حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية تتيح للمتعلم �أن يعيد �لدر�س كله �أو جزء�ً منه 37
مر�ت عدة مبا يتنا�صب و��صتيعابه. 

�حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية تقلل من كلفة �لتعلم �ملالية بالن�صبة للمتعلم من 38
خالل �ال�صتغناء عن �لكتب و�ملر�جع و�لو�صائط وتكلفة �لتنقل �إىل �جلامعة.

ال توجد حرية للمتعلم يف �ختيار وحتديد �ملو��صيع بنف�صه يف �حلقيبة �لتعلمية 39
�الإلكرتونية مبا يتو�فق وخ�صائ�صه. 

��صتخد�م �لو�صائط �ملتعددة يف �حلقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية ي�صاعد �ملتعلم على 40
حتقيق �الأهد�ف �لتعلمية ب�صكل �أعمق.

القسم الثاني

ثالث  �أهم  هي  ما  �الإلكرتونية،  �لتعلمية  �حلقيبة  با�صتخد�م  جتربتك  على  بناًء 
�صعوبات �أو معوقات تعيق ��صتخد�مها؟

 1 .
2 .
3 .

هل ترغب بتعميم ��صتخد�م �حلقائب �لتعلمية �الإلكرتونية على باقي وحد�ت مقرر 
مبادئ �الح�صاء؟ نعم/ ال

هل ترغب بتعميم ��صتخد�م �حلقائب �لتعلمية �الإلكرتونية على مقرر�ت تعليمية 
�أخرى؟ نعم/ ال

�إذ� كانت �إجابتك نعم، �أذكر مقرر در��صي و�حد على �القل 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«

�أو  �لت�صنيفات �ملالئمة  �لنوعية يف جد�ول منا�صبة وح�صب  �لبيانات  •عر�س  	
�ملطلوبة ومتثلها بيانيًا

•تلخي�س �لبيانات �الإح�صائية وعر�صها على �صكل جد�ول توزيع تكر�رية  	
•متثيل �لتوزيعات �لتكر�رية بيانًا بعدة طرق 	

متثيلها  بعد  �لتكر�رية  للتوزيعات  �لتفرطح  �أو  �اللتو�ء  �أو  �لتماثل  •ت�صنيف  	
بيانيًا

و�ملنو�ل(،  و�لو�صيط،  �حل�صابي،  )�لو�صط  �ملركزية  �لنزعة  مقايي�س  •ح�صاب  	
وتف�صري دالالتها ب�صفتها مقايي�س موقع

•ح�صاب مقايي�س �لت�صتت بنوعيها �ملطلق و�لن�صبي، وتف�صريها ب�صفتها مقايي�س  	
تباعد �لبيانات وتغريها

•�لتعرف على �أثر �لتحويالت �خلطية للبيانات على مقايي�س �لنزعة �ملركزية  	
و�لت�صتت

•�يجاد �ملئينات كمقايي�س مو�صعية 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 	قسام الوحدة( 

بعد �نتهاء �لد�ر�س من كل ق�صم من �أق�صام �لوحدة يجب �أن يكون قادر�ً على �أن:

)القسم األول: عرض البيانات اإلحصائية( 

•يعدد طرق عر�س �لبيانات �الإح�صائية. 	
يف  و�لعمودي  �الأفقي  �لر�صم  حموري  على  �مُلَعّينة  �لبيانات  طبيعية  •يحدد  	

عر�س �لبيانات �الإح�صائية.
•يذكر طريقة �يجاد مركز �لفئة يف جدول توزيع تكر�ري منتظم. 	

•يذكر طريقة �إيجاد طول �لفئة من خالل معرفة فئة و�حدة يف جدول توزيع  	
تكر�ري منتظم.

•يذكر طريقة �يجاد طول �لفئة من خالل معرفة مر�كز �لفئات يف جدول توزيع  	
تكر�ري منتظم.

�لفئة من خالل معرفة فئتني متتاليتني يف جدول  •يذكر طريقة �يجاد طول  	
توزيع تكر�ري منتظم. 

•يقر�أ �لبيانات �ملعرو�صة بطريقة �جلد�ول. 	
•يقر�أ �لبيانات �ملعرو�صة بطريقة �الأعمدة. 	

•يقر�أ �لبيانات بطريقة �خلط �ملنك�رص. 	
•يقر�أ �لبيانات �ملعرو�صة بطريقة �خلط �ملنحني. 	
•يقر�أ �لبيانات �ملعرو�صة بالطريقة �لت�صويرية. 	

•يجد ز�وية �لقطاع لبيانات �أولية معطى يف جدول. 	
•ير�صم �لبيانات �لعددية )�الأولية( با�صتخد�م طريقة �لد�ئرة. 	

•يح�صب �لتكر�ر �لن�صبي يف جدول توزيع تكر�ري منتظم. 	
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•يح�صب �لتكر�ر �ملئوي يف جدول توزيع تكر�ري ن�صبي منتظم. 	
•يجد �لتكر�ر �ملتجمع جلدول توزيع تكر�ري. 	

•يجد �حلدود �لفعلية للفئات يف �جلدول �لتكر�ري. 	
•يبني جدول توزيع تكر�ري. 	

)القسم الثاني: متثيل التوزيعات التكرارية بيانيًا ودراسة خصائصها( 

•يعدد طرق متثيل �لتوزيعات �لتكر�رية بيانيًا. 	
يف  و�لعمودي  �الأفقي  �لر�صم  حموري  على  �مُلَعّينة  �لبيانات  طبيعية  •يحدد  	

متثيل �لتوزيعات �لتكر�رية بطريقة �ملدرج �لتكر�ري.
يف  و�لعمودي  �الأفقي  �لر�صم  حموري  على  �مُلَعّينة  �لبيانات  طبيعية  •يحدد  	

متثيل �لتوزيعات �لتكر�رية بطريقة �مل�صلع �لتكر�ري.
•ميثل توزيع تكر�ري بطريقة �ملدرج �لتكر�ري. 	

•ميثل توزيع تكر�ري بطريقة �مل�صلع. 	
•يحول متثيل توزيع تكر�ري من طريقة �مل�صلع �لتكر�ري �إىل طريقة �ملنحنى  	

�لتكر�ري.
•مييز بني �لتوزيعات �ملتماثلة و�مللتوية و�ملتفرطحة. 	

•يحكم على مو�صفات �لبيانات �ملمثلة بيانيًا من خالل بع�س �لت�صميات، مثل  	
�لتوزيع �ملتجان�س وتوزيع U وتوزيع ل .

•يبدي ر�أيه بطبيعة �لبيانات �ملمثلة بيانيًا من خالل قر�ءته لها. 	
)القسم الثالث: مقاييس النزعة املركزية( 

•يف�رص معنى مقايي�س �لنزعة �ملركزية. 	
•يعدد مقايي�س �لنزعة �ملركزية. 	

•يذكر طريقة �يجاد �لو�صط �حل�صابي للبيانات �الأولية. 	
•يح�صب �لو�صيط �حل�صابي للبيانات �الأولية )�خلام(. 	
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•ي�صتنتج قيمة من بني جمموعة من �لقيم �ملعطى و�صطها �حل�صابي. 	
�لو�صط  عن  �نحر�فاتها  �ملعطى  �لقيم  من  جمموعة  بني  من  قيمة  •ي�صتنتج  	

�حل�صابي.
•يح�صب �لو�صط �حل�صابي للتوزيع �لتكر�ري ذي �لفئات من خالل بناء �جلدول  	

�لتكر�ري �ملالئم.
•يو�صح مفهوم �لو�صيط. 	

•يذكر طريقة �يجاد �لو�صيط للبيانات �الأولية فردية �لعدد. 	
•يح�صب �لو�صيط ملجموعة �لبيانات �الأولية فردية �لعدد. 	

•يذكر طريقة �يجاد �لو�صيط للبيانات �الأولية زوجية �لعدد. 	
•يح�صب �لو�صيط ملجموعة �لبيانات �الأولية زوجية �لعدد. 	

•يحدد قيمة ناق�صة من بني جمموعة من �لقيم �ملعطى و�صيطها. 	
•يبني جدول تكر�ري تر�كمي. 	

�لتكر�ري  بناء �جلدول  �لفئات من خالل  �لو�صيط جلدول تكر�ري ذي  •يح�صب  	
�ملالئم.

•يو�صح مفهوم �ملنو�ل. 	
•يذكر طريقة �يجاد �ملنو�ل للبيانات �الأولية. 	

•يح�صب �ملنو�ل ملجموعة من �لبيانات �الأولية. 	
•يجد �ملنو�ل للجد�ول �لتكر�رية من خالل بناء �جلدول �لتكر�ري �ملالئم. 	

•يقارن بني خ�صائ�س مقايي�س �لنزعة �ملركزية �لثالث. 	
•يعدد عيوب مقايي�س �لنزعة �ملركزية �لثالث. 	

•يحكم على �لعالقات بني مقايي�س �لنزعة �ملركزية �لثالث. 	
)القسم الرابع: مقاييس الشتت( 

•يف�رص معنى مقايي�س �لت�صتت. 	
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•يعدد مقايي�س �لت�صتت. 	
•يذكر طريقة ح�صاب مدى �لبيانات �الولية. 	

•يح�صب مدى بيانات �أولية معطاة. 	
•يذكر طريقة ح�صاب �ملدى جلدول توزيع تكر�ري منتظم. 	

•يح�صب �ملدى جلدول تكر�ري منتظم. 	
•يذكر طريقة �يجاد �ملدى �لربيعي. 	

•يح�صب قيمة �ملدى �لربيعي لبينات معطاة. 	
•يعدد �أنو�ع �لربيعيات. 	

•يو�صح مفهوم �لربيعيات. 	
•يبني جدواًل تكر�ريًا مالئمًا حل�صاب �لربيعيات. 	

•يح�صب قيمة �لربيع �الأول. 	
•يحدد �لعالقة بني �لو�صيط و�لربيع �لثاين. 	

•يح�صب قيمة �لربيع �لثالث. 	
•يح�صب �لتباين للبيانات �الأولية. 	

•يح�صب �لتباين للجد�ول �لتكر�رية من خالل بناء �جلدول �ملالئم لذلك. 	
•يحدد �لعالقة بني �النحر�ف �ملعياري و�لتباين. 	

•يجد �النحر�ف �ملعياري للبيانات �الأولية. 	
•يجد �النحر�ف �ملعياري للجد�ول �لتكر�رية. 	

)القسم اخلامس: أثر التحويالت اخلطية على مقاييس النزعة املركزية والتشتت( 

•يحدد �أثر �لتحويالت �خلطية على مقايي�س �لنزعة �ملركزية. 	
•يجد �لو�صط �حل�صابي بعد تعديل �لبيانات ح�صب حتويل خطي ما. 	

•يجد �لو�صيط بعد تعديل �لبيانات ح�صب حتويل خطي ما. 	
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•يجد �ملنو�ل بعد تعديل �لبيانات ح�صب حتويل خطي ما. 	
•يحدد �أثر �لتحويالت �خلطية على �لتباين. 	

•يجد �لتباين بعد تعديل �لبيانات ح�صب حتويل خطي ما. 	
•يحدد �أثر �لتحويالت �خلطية على �النحر�ف �ملعياري. 	

•يجد �النحر�ف �ملعياري بعد تعديل �لبيانات ح�صب حتويل خطي ما. 	
•يحدد �أثر �لتحويالت �خلطية على �ملدى. 	

•يجد �ملدى بعد تعديل �لبيانات ح�صب حتويل خطي ما. 	
)القسم السادس: مقاييس التشتت النسبية( 

•يعدد مقايي�س �لت�صتت �لن�صبية. 	
من  جمموعتني  بني  للمقارنة  �ملنا�صب  �لن�صبي  �لت�صتت  مقيا�س  •يختار  	

�لبيانات.
•يح�صب معامل �الختالف �ملعياري للبيانات. 	

•يح�صب �لعالمة �ملعيارية للبيانات. 	
وحد�ت  يف  تختلفان  �لبيانات  من  جمموعتني  بني  �لت�صتت  درجة  •يقارن  	

�لقيا�س.
•يقارن بني قيمتني تنتميان �إىل جمموعتني خمتلفتني من �لبيانات. 	

•يو�صح مفهوم �لع�صرييات. 	
•يو�صح مفهوم �ملئينات. 	

�جلد�ول  يف  و�لع�صرييات  و�ملئينات  و�لربيعيات  �لو�صيط  بني  �لعالقة  •يحدد  	
�لتكر�رية.

•يبني جدواًل تكر�ريًا حل�صاب �لع�صرييات. 	
•يبني جدواًل تكر�ريًا حل�صاب �ملئينات. 	

•يبني جدواًل تكر�ريًا حل�صاب �لرتبة �ملئينية لقيمة ما. 	
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ملحق )6) : 

سيناريو الحقيبة التعلمية اإللكترونية

و�شف الإطاراجلانب امل�شموعاجلانب املرئي#

1

 

ت�صجيل �صوتي 
ال�صم جامعة 

�لقد�س �ملفتوحة،
يتبعه ن�صيد 

جامعة �لقد�س 
�ملفتوحة،

تاأثر �صوتي عند 
��صتخد�م �الأزر�ر.

�الإطار هو �إطار �لبدء �لتي من 
خالل �أزر�ره ميكن �لت�صعب �إىل 

�الإطار�ت �لتالية:
حول ت�صميم �حلقيبة �لتعلمية 

�الإلكرتونية )�إطار رقم2(،
حول �جلامعة )�إطار رقم3(، 

تخطي �ملقدمة )�إطار رقم 4(.

2

تاأثري�ت �صوتية 
لالأزر�ر وظهور 

�لعناوين 
�لفرعية.

�الإطار هو لعر�س معلومات 
حول ت�صميم �حلقيبة �لتعلمية 

�الإلكرتونية، تعر�س خاللها 
معلومات عن �حلقيبة �لتعلمية 

�الإلكرتونية با�صتخد�م �أزر�ر 
�لعر�س �ملدرجة فيها.

�أما زر �لرجوع فهو للعودة �إىل 
�إطار �لبدء )�إطار1(.

3

تاأثري�ت �صوتية 
لالأزر�ر،

تاأثري �صوتي 
�أثناء ظهور 

�لعنو�ن �لفرعي.

�الإطار هو لعر�س معلومات عن 
جامعة �لقد�س �ملفتوحة، يتم 
��صتعر��صها من خالل �الأزر�ر 

�ملدرجة يف �الإطار.
كذلك �رتباط ت�صعبي لزر موقع 

�جلامعة مع موقع جامعة 
�لقد�س �ملفتوحة على �صبكة 

�النرتنت.
�أما زر �لرجوع فهو للعودة �إىل 

�إطار �لبدء )�إطار1(.
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4

�صوت م�صجل 
لعنو�ن �حلقيبة 

�لتعلمية 
�الإلكرتونية

تاأثري �صوتي 
لزر �لدخول 

�إىل �ل�صا�صات 
�لتمهيدية

�الإطار هو لعر�س معلومات 
عن �جلهة �مل�صممة للحقيبة 

�لتعلمية �الإلكرتونية و�لهدف 
�لعام منها.

زر �لدخول لل�صا�صات �لتمهيدية 
ينقلنا �إىل �أول جزء من �حلقيبة 

�لتعلمية �الإلكرتونية )�إطار5( 
زر �لرجوع فهو للعودة �إىل �إطار 

�لبدء )�إطار1( 

5

تاأثري�ت 
�صوتية الأزر�ر 

�لعر�س و�لتنقل 
لل�صا�صات 
�لتمهيدية

�الإطار هو لعر�س �ملعلومات 
�لتمهيدية للحقيبة �لتعلمية 

�الإلكرتونية )نظرة �صاملة(، يتم 
�لت�صعب منها �إىل: �إطار �لفئة 

�مل�صتهدفة )�إطار6( 
�إطار �الأهد�ف �لتعليمية 

)�إطار7( 
�إطار م�صوغات �ال�صتخد�م 

)�إطار8( 
�إطار دليل �ال�صتخد�م )�إطار9( 

�إطار �لدخول )�إطار10( 
زر �لرجوع فهو للعودة �إىل �إطار 

�لبدء )�إطار1( 

6
تاأثري�ت �صوتية 

لالأزر�ر

�الإطار لتو�صيح ما هي �لفئة 
�مل�صتهدفة من �حلقيبة �لتعلمية 

�الإلكرتونية.
زر �لرجوع فهو للعودة �إىل �إطار 

�ل�صا�صات �لتمهيدية )�إطار5( 
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7
تاأثري�ت �صوتية 

لالأزر�ر

�الإطار هو لعر�س �الأهد�ف 
�ل�صلوكية للحقيبة �لتعلمية 

�الإلكرتونية بح�صب �أق�صامها، 
فكل زر من �أزر�ر �أق�صام �لوحدة 

هو لعر�س �الأهد�فه �ل�صلوكية 
لذلك �لق�صم.

زر �لرجوع فهو للعودة �إىل �إطار 
�ل�صا�صات �لتمهيدية )�إطار5( 

8
تاأثري�ت �صوتية 

لالأزر�ر

�الإطار هو لتو�صيح مربر�ت 
��صتخد�م �حلقيبة �لتعلمية 

�الإلكرتونية.
زر �لرجوع فهو للعودة �إىل �إطار 

�ل�صا�صات �لتمهيدية )�إطار5( 

9
تاأثري�ت �صوتية 

لالأزر�ر

�الإطار هو دليل �إر�صادي 
ال�صتخد�م �حلقيبة �لتعلمية 

�الإلكرتونية.
زر �لرجوع فهو للعودة �إىل �إطار 

�ل�صا�صات �لتمهيدية )�إطار5( 
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10
تاأثري�ت �صوتية 

لالأزر�ر

�الإطار هو دليل �إر�صادي الإجناز 
�الختبار �لقبلي وتو�صيح 

�لغر�س منه.
زر �لرجوع فهو للعودة �إىل �إطار 

�ل�صا�صات �لتمهيدية )�إطار5( 
زر �لدخول هو �رتباط ت�صعبي 

الإطار تعليمات �الختبار 
)�إطار11( 

11
تاأثري�ت �صوتية 

لالأزر�ر

�الإطار هو مبثابة تعليمات 
�الختبار.

زر �لبدء باأ�صئلة �الختبار مرتبط 
ت�صعبيًا مع �أول �إطار من �إطار�ت 

�أ�صئلة �الختبار )�إطار12( 

12

تاأثري �صوتية لزر 
�النتقال لل�صوؤ�ل 

�لتايل

�الإطار م�صمم لعر�س �أ�صئلة 
�الختبار �صوؤ�ل تلو �الخر من 

خالل زر )�ل�صوؤ�ل �لتايل(.
ويف �صا�صة �آخر �صوؤ�ل يظهر زر 

)عر�س �لنتيجة( مرتبط ت�صعبيًا 
مع �إطار �لتغذية �لر�جعة 

�خلتامية )�إطار13( 
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13
تاأثري �صوتي 

)مو�صيقى( �أثناء 
�لعر�س

�الإطار مبثابة تعزيز وتغذية 
ر�جعة الأد�ء �ملتعلم يف 

�الختبار، وتوجيهه بناًء على 
�أد�ئه يف �الختبار

زر �لدخول ينقل �ملتعلم �إىل 
�صا�صة متهيد �لوحدة )�إطار14( 

زر �ل�صا�صات �خلتامية ينقل 
�ملتعلم �إىل �ل�صا�صات �خلتامية 

للحقيبة )�إطار33( 

14
تاأثري �صوتي 

لزر �لدخول �إىل 
�لوحدة

�الإطار ي�صتمل على معلومات 
متهيدية للوحدة �لثانية.

زر �لدخول �إىل �أق�صام �لوحدة 
مربتط ت�صعبيًا باإطار �صا�صة 

�أق�صام �لوحدة )�إطار15( 

15

مو�صيقى �أثناء 
عر�س �الطار.

تاأثري�ت �صوتية 
لالأزر�ر

�الإطار هو مبثابة قائمة 
خيار�ت �أق�صام �لوحدة، فكل زر 

من �أزر�ر �الأق�صام مرتبط ت�صعبيًا 
باإطار �إر�صاد�ت خا�س بذلك 

�لق�صم )�إطار16(.
�أما زر �الختبار �لبعدي و�لذي 

ي�صتخدمه �ملتعلم بعد �تقان 
جميع �الق�صام ينقل �ملتعلم 

الإطار �الختبار �لبعدي �لعام 
و�لذي ي�صبه يف ت�صميمه 

�الختبار �لقبلي �لعام، �أنظر 
)�إطار11( 
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16
تاأثري�ت �صوتية 

لالأزر�ر

هذ� �الإطار هو لتو�صيح خطو�ت 
�لتدرج و�لتفاعل مع كل ق�صم.

زر �لرجوع فهو للعودة �إىل �إطار 
قائمة �أق�صام �لوحدة )�إطار15( 
زر عر�س �أهد�ف �لق�صم مرتبط 
ت�صعبيًا مع �إطار �أهد�ف �لق�صم 

)�إطار17( 

تاأثري�ت �صوتية 17
لالأزر�ر

�الإطار هو لعر�س �الأهد�ف 
�ل�صلوكية للق�صم �ملختار.

زر �لرجوع فهو للعودة �إىل �إطار 
قائمة �أق�صام �لوحدة )�إطار15( 

زر �لدخول لالختبار �لقبلي 
للق�صم مرتبط ت�صعبيًا مع 

�إطار �الختبار �لقبلي للق�صم 
وهو م�صمم بنف�س �آلية 

�الختبار �لقبلي و�لبعدي، �أنظر 
)�إطار11(، وبعد �إجناز �الختبار 
يتم تقدمي تعزيز وتغذية ر�جعة 

وتوجيه للمتعلم لالإنتقال 
�إىل �لق�صم �لتايل �أو �لدخول 
�إىل �لبد�ئل �لتعليمية للق�صم 

)�إطار18( 
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18

مو�صيقى �أثناء 
عر�س �الإطار

تاأثري�ت �صوتية 
الأزر�ر �الإطار

ميثل هذ� �الإطار قلب �حلقيبة 
�لتعلمية �الإلكرتونية حيث 

يحتوي على �أزر�ر �خليار�ت 
و�لبد�ئل �لتعليمية للق�صم:

زر �رصح �إلكرتوين مرتبط ت�صعبيًا 
باإطار 19

زر فيديو تعليمي مرتبط ت�صعبيًا 
باإطار 24

زر م�صدر قر�ئي مرتبط ت�صعبيًا 
باإطار 29

زر لعبة تعليمية مرتبط ت�صعبيًا 
باإطار 32

كذلك يحتوى على زر �الختبار 
�لبعدي و�لذي ي�صبه يف ت�صميمه 

�إطار �الختبار �لقبلي للق�صم، 
�أنظر )�إطار17(،

19

تاأثري�ت �صوتية 
لالأزر�ر

�صوت )�رصح( 
م�صجل م�صاحب 

للكتابة و�ل�صورة 
و�لر�صومات 

و�جلد�ول 
و�الأ�صكال.

�إطار �رصح �جلل�صة �لتعليمية 
من خالل �لعرو�س �ملرئية 

و�ل�صوتية.
�لتحكم بالعر�س من خالل �أزر�ر 

�لعر�س.
�النتقال �ىل �إطار متارين 

�جلل�صة )�إطار20(.
�إمكانية �النتقال �إىل �الختبار 

�لتتبعي )�طار21(.
ال ميكن �النتقال �إىل �جلل�صة 

�لتالية �إال بعد �جتياز �الختبار 
�لتتبعي باإتقان.
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20
تاأثري�ت �صوتية 

لالأزر�ر

�إطار لتفاعل �ملتعلم مع 
جمموعة من �لتمارين �ملتعلقة 

باجلل�صة مدرجة بت�صل�صل 
منطقي من �ل�صهل �إىل �ل�صعب 

مع �إمكانية عر�س �إجابة 
�لتمرين من خالل زر )�الإجابة(. 

21
تاأثري�ت �صوتية 

لالأزر�ر

�إطار �الختبار �لتتبعي يقدم 
من خاللها عدد من �ال�صئلة 
�ملتعلقة باجلل�صة �لتعليمية، 
ويف نهايتها تعر�س نتيجة 

�الختبار �لتتبعي، فاإذ� كانت 
�لنتيجة ت�صري �إىل �إتقان �ملتعلم 

يظهر �الإطار22، و�إذ� مل يكن 
هناك �إتقان يف �إجناز �الختبار 

�لتتبعي يظهر �الإطار23

تاأثري�ت �صوتية 22
لالأزر�ر

�إطار تغذية ر�جعة الأد�ء �ملتعلم 
يف حال مل يظهر �أد�وؤه يف 

�الختبار نتيجة �إتقانية.
وزر �لعودة ينقل �ملتعلم من 
جديد �إىل �رصح نف�س �جلل�صة 

�لتعليمية من �أجل �إتقانها.
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تاأثري�ت �صوتية 23
لالأزر�ر

�إطار تغذية ر�جعة الأد�ء �ملتعلم 
يف حال �أظهر �أد�وؤه يف �الختبار 

نتيجة �إتقانية.
وزر �النتقال ينقل �ملتعلم �إىل 
�رصح �جلل�صة �لتعليمية �لتالية.
وهكذ� ينتقل �ملتعلم من جل�صة 

�إىل �أخرى حتى �آخر جل�صة 
تعليمية، فاإذ� �نتهى من جميعها 

ظهرت �لتغذية �لر�جعة الآخر 
�ختبار تتبعي ت�صري �إىل �إتقان 

�ملتعلم لهذ� �لق�صم، و�أن باإمكانه 
�لعودة �إىل �صا�صة �لبد�ئل 

�لتعليمية الإجناز �الختبار 
�لبعدي لذلك �لق�صم

24

تاأثري�ت �صوتية 
لالأزر�ر

�صوت �لت�صجيل 
�مل�صاحب 

للفيديو 

�إطار �رصح من خالل فيديو 
م�صور ملحا�رصة.

�لتحكم بالعر�س من خالل زر 
و�رصيط �لتحكم بالعر�س.
�النتقال �ىل �إطار متارين 

�جلل�صة )�إطار25(.
�إمكانية �النتقال �إىل �الختبار 

�لتتبعي )�طار26(.
ال ميكن �النتقال �إىل �جلل�صة 

�لتالية �إال بعد �جتياز �الختبار 
�لتتبعي باإتقان.

25
تاأثري�ت �صوتية 

لالأزر�ر

�إطار لتفاعل �ملتعلم مع 
جمموعة من �لتمارين �ملتعلقة 

باجلل�صة مدرجة بت�صل�صل 
منطقي من �ل�صهل �إىل �ل�صعب 

مع �إمكانية عر�س �إجابة 
�لتمرين من خالل زر )�الإجابة(. 
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26
تاأثري�ت �صوتية 

لالأزر�ر

�إطار �الختبار �لتتبعي يقدم 
من خاللها عدد من �الأ�صئلة 
�ملتعلقة باجلل�صة �لتعليمية، 
ويف نهايتها تعر�س نتيجة 

�الختبار �لتتبعي، فاإذ� كانت 
�لنتيجة ت�صري �إىل �إتقان �ملتعلم 

يظهر �الإطار27، و�إذ� مل يكن 
هناك �إتقان يف �إجناز �الختبار 

�لتتبعي يظهر �الإطار28

تاأثري�ت �صوتية 27
لالأزر�ر

�إطار تغذية ر�جعة الأد�ء �ملتعلم 
يف حال مل يظهر �أد�وؤه يف 

�الختبار نتيجة �إتقانية.
وزر �لعودة ينقل �ملتعلم من 
جديد �إىل �رصح نف�س �جلل�صة 

�لتعليمية من �أجل �إتقانها.

تاأثري�ت �صوتية 28
لالأزر�ر

�إطار تغذية ر�جعة الأد�ء �ملتعلم 
يف حال �أظهر �أد�وؤه يف �الختبار 

نتيجة �إتقانية.
وزر �النتقال ينقل �ملتعلم من 

�إىل �رصح �جلل�صة �لتعليمية 
�لتالية.

وهكذ� ينتقل �ملتعلم من جل�صة 
�إىل �أخرى حتى �آخر جل�صة 

تعليمية، فاإذ� �نتهى من جميعها 
ظهرت �لتغذية �لر�جعة الآخر 

�ختبار تتبعي ت�صري �إىل �إتقان 
�ملتعلم لهذ� �لق�صم، و�إن باإمكانه 

�لعودة �إىل �صا�صة �لبد�ئل 
�لتعليمية الإجناز �الختبار 

�لبعدي لذلك �لق�صم
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جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

و�شف الإطاراجلانب امل�شموعاجلانب املرئي#

�صوتية 29 تاأثري�ت 
لالأزر�ر

�إطار خا�س بالبديل �لتعليمي 
)م�صدر قر�ئي( يعر�س فيه 

تعليمات �ال�صتخد�م، وزر بدء 
�لعر�س للبدء بعر�س �لن�صو�س، 
وعند �لنقر عليه �صينتقل �ملتعلم 

�إىل �الإطار30

�صوتية 30 تاأثري�ت 
لالأزر�ر

�إطار تعر�س من خالله �لن�صو�س 
�لتعليمية،  باجلل�صة  �ملتعلقة 
زر  يظهر  بتدريب  �ملرور  وعند 
�إجابة  لعر�س  �لتدريب(  )�إجابة 
�نتهاء  وعند  �لتدريب،  ذلك 
باجلل�صة  �ملتعلقة  �لن�صو�س 
�الطار31  يظهر  �لتعليمية 
�لتتبعي  باالختبار  �خلا�س 

للجل�صة.

�صوتية 31 تاأثري�ت 
لالأزر�ر

�لتتبعي،  �إطار خا�س باالختبار 
�ملتعلم  �إجابة  على  بناًء  و�لذي 
كانت  فاإذ�  �لتوجيه،  زر  يظهر 
زر  ظهر  خاطئة  �ملتعلم  �إجابة 
�لن�س  نف�س  �إىل  باملتعلم  يعود 
�ل�صابق للتمكن منه، �أما �إذ� كانت 
زر  ظهر  �صحيحة  �ملتعلم  �إجابة 
لالنتقال �إىل �ل�صوؤ�ل �لتايل، و�إذ� 
�لتتبعي  �الختبار  �ملتعلم  �أجنز 
�إىل  �النتقال  زر  ظهر  باإتقان 

�جلزء �لتايل من �لن�س.
وهكذ� ينتقل �ملتعلم من جزء �إىل 
فاإذ�  �آخر جزء مقروء،  �آخر حتى 
�الختبار�ت  جميع  �ملتعلم  �أجنز 
�إىل  باإتقان مت توجيهه  �لتتبعية 
�الختبار  الإجناز  �لبد�ئل  �صا�صة 

�لبعدي لذلك �لق�صم.
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

و�شف الإطاراجلانب امل�شموعاجلانب املرئي#

32

�صوتي  تاأثري 
حب  م�صا
باللعبة  للبدء 

�لتعليمية.
�صوتي  تاأثري 
�الإجابة  عند 

�ل�صحيحة.
تاأثري �صوتي عند 

�الإجابة �خلاطئة

�لتعليمية  باللعبة  خا�س  �إطار 
من  لعبة  �صورة  على  و�لتي 
�الجابة  عند  �ملليون،  �صريبح 
�ملعرو�س  لل�صوؤ�ل  �ل�صحيحة 
�أما  جديد،  ل�صوؤ�ل  �ملتعلم  ينتقل 
تظهر  خاطئة  �إجابته  كانت  �إن 
لعبة  له بطاقة حتتوي خيارين: 
خيار  بحيث  و�ن�صحاب،  جديد 
ل�صا�صة  باملتعلم  يعود  �ن�صحاب 

�لبد�ئل �لتعليمية للق�صم.
�جتياز  �ملتعلم  ��صتطاع  و�ذ� 
�لتعليمية  �للعبة  �أ�صئلة  جميع 
ظهر �إطار يقدم من خالله تعزيز�ً 
حقق  قد  باأنه  ويعمله  للمتعلم، 
هذه  خالل  من  �لق�صم  �أهد�ف 
يعود  �أن  وعليه  باإتقان،  �للعبة 
�لتعليمية  �لبد�ئل  �صا�صة  �إىل 
الجتياز �الختبار �لبعدي للق�صم.

33

�صوتي  تاأثري 
�لدخول  �أثناء 

لالإطار.
�صوتية  تاأثري�ت 

لالأزر�ر

�خلتامية  �ل�صا�صات  ميثل  �إطار 
للحقيبة �لتعلمية �الإلكرتونية.

عند �لنقر على زر خال�صة �لوحدة 
يتم �النتقال �إىل �إطار34.

وعند �لنقر على زر �مل�صطلحات 
�إىل  �النتقال  يتم  و�لقو�نني 

�إطار35.
�مل�صادر  زر  على  �لنقر  وعند 
�إىل  �النتقال  يتم  و�ملر�جع 

�إطار38.
�الأن�صطة  زر  على  �لنقر  وعند 
�إىل  �النتقال  يتم  �الإثر�ئية 

�إطار39.
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د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

و�شف الإطاراجلانب امل�شموعاجلانب املرئي#

34

�صوتي  تاأثري 
�لدخول  �أثناء 

لالإطار.
�صوتية  تاأثري�ت 

لالأزر�ر

خال�صة  لعر�س  هو  �الإطار 
�لوحدة.

�إطار  �إىل  للعودة  �لرجوع  زر 
�ل�صا�صات �خلتامية )�إطار33( 

35

�صوتي  تاأثري 
�لدخول  �أثناء 

لالإطار.
�صوتية  تاأثري�ت 

لالأزر�ر

�الطار  هذ�  خالل  من  يعر�س 
�مل�صطلحات  زر  هما:  خيارين 
وزر  �إطار36،  �إىل  وينقلنا 

�لقو�نني ينقلنا �إىل �إطار37.
�إطار  �إىل  للعودة  �لرجوع  زر 

�ل�صا�صات �خلتامية )�إطار33( 

36

�صوتي  تاأثري 
�لدخول  �أثناء 

لالإطار.
�صوتية  تاأثري�ت 

لالأزر�ر

قائمة  �الطار  هذ�  يف  يعر�س 
يف  وردت  �لتي  �مل�صطلحات 
�لوحدة، وعند و�صع �ملوؤ�رص فوق 
�مل�صطلح �ملطلوب يظهر تعريف 
يف  �مل�صطلح  ذلك  وتو�صيح 

�ملنطقة �ملحددة �أ�صفل �لقائمة.
�إطار  �إىل  للعودة  �لرجوع  زر 

�ل�صا�صات �خلتامية )�إطار33( 
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

و�شف الإطاراجلانب امل�شموعاجلانب املرئي#

37

�صوتي  تاأثري 
�لدخول  �أثناء 

لالإطار.
�صوتية  تاأثري�ت 

لالأزر�ر

قائمة  �الطار  هذ�  يف  يعر�س 
�لقو�نني �لتي وردت يف �لوحدة، 
وعند و�صع �ملوؤ�رص فوق �لقانون 
�ملطلوب يظهر ن�س ذلك �لقانون 
�أ�صفل  �ملحددة  �ملنطقة  يف 

�لقائمة.
�إطار  �إىل  للعودة  �لرجوع  زر 

�ل�صا�صات �خلتامية )�إطار33( 

38

�صوتي  تاأثري 
�لدخول  �أثناء 

لالإطار.
�صوتية  تاأثري�ت 

لالأزر�ر

قائمة  �الإطار  هذ�  يف  يعر�س 
منها  ��صتقت  �لتي  �ملر�جع 
�ملعلومات  �لتعليمية  �لوحدة 

و�الأن�صطة �لتعليمية.
�إطار  �إىل  للعودة  �لرجوع  زر 

�ل�صا�صات �خلتامية )�إطار33( 

39

�صوتي  تاأثري 
�لدخول  �أثناء 

لالإطار.
�صوتية  تاأثري�ت 

لالأزر�ر

قائمة  �الإطار  هذ�  يف  يعر�س 
�لعالقة  ذ�ت  �الإثر�ئية  �الأن�صطة 
�لتعليمية،  �لوحدة  مبو�صوع 
�أي  فوق  �ملوؤ�رص  و�صع  وعند 
يظهر  �الأن�صطة  تلك  من  خيار 
�ملرجع  توثيق  �الإطار  �أ�صفل  يف 
�الإثر�ئي(،  )�لن�صاط  �خليار  لذلك 
يتم  �لنقر على ذلك �خليار  وعند 
به  �خلا�س  �الإطار  �إىل  �النتقال 

)�أطار40(.
كذلك عند �لنقر على زر �النتقال 
�إىل �الأن�صطة �الثر�ئية �ملزودة من 
�إىل  �صبكة �النرتنت يتم �النتقال 
�إطار 41، و�لذي تظهر فيه قائمة 
مرتبطة  )خيار�ت(  �الأزر�ر  من 
مو�قع  مع  ت�صعبيًا  �رتباطًا 
�لوحدة  مبو�صوع  عالقة  ذ�ت 

�لتعليمية يف �صبكة �النرتنت.
�إطار  �إىل  للعودة  �لرجوع  زر 

�ل�صا�صات �خلتامية )�إطار33( 



عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

271

د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

و�شف الإطاراجلانب امل�شموعاجلانب املرئي#

40

�صوتي  تاأثري 
�لدخول  �أثناء 

لالإطار.
�صوتية  تاأثري�ت 

لالأزر�ر

�لن�صاط  �الإطار  هذ�  يف  يعر�س 
من  �ختياره  مت  �لذي  �الإثر�ئي 

قائمة �الأن�صطة �الإثر�ئية.
�الأن�صطة  قائمة  �إىل  �لعودة  زر 
�الإثر�ئية ينقلنا �إىل �إطار �الأن�صطة 

�الإثر�ئية )�إطار39( 
�إطار  �إىل  للعودة  �لرجوع  زر 

�ل�صا�صات �خلتامية )�إطار33( 

41

�صوتي  تاأثري 
�لدخول  �أثناء 

لالإطار.
�صوتية  تاأثري�ت 

لالأزر�ر.

قائمة  �الإطار  هذ�  يف  يعر�س 
�ملرتبطة  �الإثر�ئية  �الأن�صطة 
يف  مو�قع  مع  ت�صعبيًا  �رتباطًا 
�صبكة �النرتنت، وعند �لنقر على 
�أي )خيار( زر من تلك �الأزر�ر يتم 

فتح �ملوقع �خلا�س بذلك �لزر.
�الأن�صطة  قائمة  �إىل  �لعودة  زر 
�الإثر�ئية ينقلنا �إىل �إطار �الأن�صطة 

�الإثر�ئية )�إطار39(.
�إطار  �إىل  للعودة  �لرجوع  زر 

�ل�صا�صات �خلتامية )�إطار33(.
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

ملحق )7) : 

قائمة السادة المحكمين للحقيبة التعلمية اإللكترونية المصممة 

�أ�صتاذ ورئي�س ق�صم تكنولوجيا �لتعليم / كلية �لرتبية - جامعة �ال�صكندرية.اأ.د. اأحمد كامل احل�رشي

��صتاذ تكنولوجيا �لتعليم / كلية �لرتبية - جامعة طنطا.اأ.د. �شعاد اأحمد �شاهني

�أ�صتاذة تكنولوجيا �لرتبية / كلية �لرتبية - جامعة �لنجاح �لوطنية، وعميدة �لبحث �لعلمي اأ.د. اأفنان نظري دروزة
و�لدر��صات �لعليا يف �جلامعة �صابقًا، ومديرة د�ئرة �لتخطيط و�لتطوير يف �جلامعة �صابقًا.

م�صاعد رئي�س جامعة �لقد�س �ملفتوحة ل�صوؤون �لتعلم �الإلكرتوين، ومدير مركز �لتعليم اأ.م.د. ماجد حمايل
�ملفتوح يف �جلامعة.

م�صاعد رئي�س جامعة �لنجاح �لوطنية ل�صوؤون تكنولوجيا �ملعلومات، ومقرر جلنة �لتعليم اأ.م.د. رائد القا�شي
�الإلكرتوين يف �جلامعة.
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د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

ملحق )8) : 

صورة »شاشات« الحقيبة التعلمية اإللكترونية

�شا�شة )1( : البدء

تعقيب: يظهر يف هذه الشاشة ثالثة أزرار )ارتباطات تشعبية( يه:
( لتصفح معلومات حول احلقيبة التعلمية اإللكرتونية. حول احلقيبة: لالنتقال إىل شاشة )2	 

( لتصفح معلومات حول جامعة القدس املفتوحة. حول اجلامعة: لالنتقال إىل شاشة )8	 

( شاشة معلومات اجلهة املصممة للحقيبة التعلمية اإللكرتونية. ختطي املقدمة: لالنتقال إىل شاشة )9	 

�شا�شة )2( : حول ت�شميم احلقيبة التعلمية الإلكرتونية

تعقيب: حتتوي هذه الشاشة عىل أربعة أزرار ت�خدم لتصفح املعلومات املتعلقة ابحلقيبة التعلمية اإللكرتونية من 
حيث: مفهوهما - أنظر شاشة )3(، وعنارصها - أنظر شاشة )4(، وتصمميها – أنظر شاشة )6(، ومعايريها – أنظر 

شاشة )7(. أما الزر اخلامس فهو )إغالق( إلغالق احلقيبة التعلمية اإللكرتونية. والزر ال�ادس هو زر )رجوع( للعودة 

إىل شاشة البدء )1(.
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

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

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

تعقيب: يمت اسستعراض 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 )5(، وعند 

حتريك املؤرش خارج هذا النص خيتفي ذكل اخملطط.
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د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

�شا�شة )5( : عر�س خمطط �شري التعلم يف احلقيبة التعلمية الإلكرتونية

�شا�شة )6( : اإجراءات ت�شميم احلقيبة التعلمية الإلكرتونية

تعقيب: يمت اسستعراض النص يف هذه الشاشة من خالل أزرار المترير العمودي )لألعىل/لألسفل(.
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

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

تعقيب: يمت اسستعراض النص يف هذه الشاشة من خالل أزرار التنقل )ال�ابق/التايل(، كذكل يظهر يف أسفل 
الشاشة رمق الصفحة املعروضة والعدد اللكي للصفحات يف هذه الشاشة.

�شا�شة )8( : حول جامعة القد�س املفتوحة

تعقيب: حتتوي هذه الشاشة عىل مجموعة أزرار ت�خدم 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(.
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د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

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

�شا�شة )10( : ال�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 )11(، زر األهداف التعلميية – أنظر شاشة )12(، زر مربرات الاسستخدام – أنظر شاشة 

)15(، زر دليل الاسستخدام – أنظر شاشة )16(، زر ادلخول إىل احلقيبة التعلمية اإللكرتونية – أنظر شاشة )17(. 

ويف داخل الشاشة وأمام قامئة األزرار توجد منطقة للم�اعدة واألرشاد توحض أمهية هذه األزرار ووظيفهتا ورضورة 

اسستخداهما، كذكل عند وضع املؤرش فوق أي زر من تكل األزرار يظهر يف منطقة امل�اعدة واإلرشاد توضيح لوظيفة 

ذكل الزر.
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

�شا�شة )11( : الفئة امل�شتهدفة واملتطلبات ال�شابقة

تعقيب: زر )إغالق( إلغالق احلقيبة التعلمية اإللكرتونية. وزر )إىل قامئة الشاشات المتهيدية( للعودة إىل شاشة 
)10( الشاشات المتهيدية.

�شا�شة )12( : الأهداف العامة

التعلمية اإللكرتونية، ويف  للموضوع اذلي سستعاجله احلقيبة  العامة  تعقيب: يعرض يف هذه الشاشة األهداف 
أسفل الشاشة يوجد زر )األهداف ال�لوكية( واذلي ابلنقر عليه يمت الانتقال إىل شاشة )13( األهداف ال�لوكية.
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جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

�شا�شة )13( : الأهداف ال�شلوكية

التعلميية، حبيث  للوحدة  ال�لوكية  لتصفح األهداف  الشاشة عىل مجموعة أزرار ت�خدم  تعقيب: حتتوي هذه 
لك زر خاص بق�م من أق�ام تكل الوحدة، كذكل وأمام أزرار أق�ام الوحدة توجد منطقة امل�اعدة والتوجيه لتقدمي 

التوضيحات للمتعمل، وعند النقر عىل أي زر من أزرار أق�ام الوحدة يظهر عنوان ذكل الق�م وقامئة األهداف ال�لوكية 

ذلكل الق�م مزودة بأزرار المترير العمودي )لألعىل/لألسفل( – أنظر شاشة )14(، كذكل زر )إغالق( إلغالق احلقيبة 

التعلمية اإللكرتونية. وزر )رجوع( للعودة إىل شاشة )10( الشاشات المتهيدية.

�شا�شة )14( 

تعقيب: يتبني من خالل هذه الشاشة )مكثال( عنوان الق�م اخملتار ابلنقر عىل زره، وقامئة األهداف ال�لوكية 
ذلكل الق�م مزودة بأزرار المترير العمودي )لألعىل/لألسفل( 
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جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

�شا�شة )15( : م�شوغات )مربرات( ا�شتخدام احلقيبة التعلمية الإلكرتونية

تعقيب: يمت اسستعراض النص يف هذه الشاشة من خالل أزرار التنقل )ال�ابق/التايل(، كذكل يظهر يف أسفل 
الشاشة رمق الصفحة املعروضة والعدد اللكي للصفحات يف هذه الشاشة.

�شا�شة )16( : دليل ال�شتخدام

تعقيب: يمت اسستعراض النص يف هذه الشاشة من خالل أزرار التنقل )ال�ابق/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 
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د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

�شا�شة )17( : الدخول )ال�رشوع بال�شتخدام( 

تعقيب: هذه الشاشة يه عبارة عن توجيه وتوضيح للمتعمل عن الاختبار القبيل العام ملوضوع احلقيبة التعلمية 
اإللكرتونية والغرض منه وآلية التفاعل معه والاسستفادة 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 )18( : تعليمات الختبار القبلي

تعقيب: تظهر يف هذه الشاشة تعلاميت الاختبار، ففي أعىل الشاشة يظهر عنوان الاختبار وعدد أسسئلته، 
وأسفل عدد األسسئةل يوجد نص مرتبط تشعبيًا )إذا رغبت جتاوز الاختبار وادلخول مبارشة إىل الوحدة أنقر هنا( وذكل 

إلاتحة اجملال للمتعمل اجتياز الاختبار القبيل العام وادلخول مبارشة إىل الوحدة الثانية؛ وذكل إذا اكن املتعمل قد قام سابقًا 

ابالختبار القبيل العام وأغلق احلقيبة التعلميية اإللكرتوين وعاد فامي بعد ملتابعة تعلمه، فعند النقر عىل هذ النص التشعيب 

يمت الانتقال إىل شاشة )27( صفحات المتهيد للوحدة التعلميية 

ويف أسفل الشاشة مفتاح )األسسئةل( للبدء ابالختبار وعرض فقراته )أسسئلته( – أنظر شاشة )19(.
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من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

�شا�شة )19( : فقرات الختبار

تعقيب: يظهر يف هذه الشاشة إحدى فقرات )أسسئةل( 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 )20(، أو إجابته خاطئة – أنظر شاشة )21( مع حتديد املوضوع املتعلق هبذه الفقرة )الق�م 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 22 إىل 26، واليت 
تبني للمتعمل عدد األسسئةل الصحيحة اليت أجاب عهنا، وم�ستوى أدائه يف اإلختبار، وتوهجه بناًء عىل ذكل امل�ستوى إما 
إىل شاشة )62( الشاشات اخلتامية إذا ما أظهرت نتيجته م�ستوًا إتقانيًا، أو إىل الشاشات المتهيدية للوحدة التعلميية إذا 

أظهرت نتيجته حاجته للحقيبة التعلمية اإللكرتونية – أنظر شاشة )27(

�شا�شة )20( : �شا�شة تغذية راجعة مبا�رشة لإجابة �شحيحة

من  التالية  الفقرة  إىل  لالنتقال  التايل(  )ال�ؤال  زر  فقرة  إجابة لك  بعد  يظهر  الشاشة  ميني  أعىل  يف  تعقيب: 
الاختبار.
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د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

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

�شا�شة )22( : �شا�شة تغذية راجعة ختامية لأداء املتعلم يف الختبار توجيهه بناًء على نتيجته 

�شا�شة )23( : �شا�شة تغذية راجعة ختامية لأداء املتعلم يف الختبار توجيهه بناًء على نتيجته
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من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

�شا�شة )24( : �شا�شة تغذية راجعة ختامية لأداء املتعلم يف الختبار وتوجيهه بناًء على نتيجته

�شا�شة )25( : �شا�شة تغذية راجعة ختامية لأداء املتعلم يف الختبار وتوجيهه بناًء على نتيجته

�شا�شة )26( : �شا�شة تغذية راجعة ختامية لأداء املتعلم يف الختبار وتوجيهه بناًء على نتيجته
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د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

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

تعقيب: اسستعراض النص يف هذه الشاشة من خالل أزرار التنقل )ال�ابق/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 أق�ام الوحدة – أنظر شاشة )28( 

�شا�شة )28( : �شا�شة اأق�شام الوحدة

تعقيب: حتتوي هذه الشاشة يف مييهنا عىل مجموعة أزرار خاصة بأق�ام الوحدة، فلك زر مرتبط بق�م، ولك 
ق�م منظم كحقيبة تعلميية داخلية، وأسفل أزرار األق�ام يوجد زر )الاختبار البعدي للوحدة( واذلي يمت اسستخدامه 

بعد حتقيق املتعمل لألهداف التعلميية يف مجيع األق�ام، كذكل يوجد أمام قامئة أزرار األق�ام منطقة للم�اعدة والتوجيه 

لتوحض للمتعمل آلية التفاعل مع شاشات األق�ام اخملتلفة.

وعند وضع املؤرش فوق زر أحد األق�ام يظهر يف تكل املنطقة عنوان ذكل الق�م وأجزاؤه – أنظر شاشة )29(. 

وعند الضغط عىل أحد أزرار األق�ام يدخل املتعمل إىل ذكل الق�م لتعرض أمامه شاشة توجيه آللية التفاعل 

مع الق�م – أنظر شاشة )30(.
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

�شا�شة )29( 

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

هذه  تظهر  مكثال(  الاول  )الق�م  الوحدة  أق�ام  شاشة  من  ق�م  أي  زر  عىل  الضغط  عند  تعقيب: 
الق�م –  الق�م( لالنتقال إىل شاشة أهداف  للمتعمل، ويف أسفلها زر )أهداف  الشاشة واليت عبارة عن توجيه 

أنظر شاشة )31( 
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د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

�شا�شة )31( : اأهداف الق�شم

تعقيب: يف هذه الشاشة تعرض أهداف الق�م اذلي مت اختياره، ويف أسفل الشاشة يوجد زر )ادلخول( اذلي 
ابلنقر عليه سيمت نقل املتعمل إىل الاختبار القبيل ذلكل الق�م – أنظر شاشة )32(.

�شا�شة )32( : تعليمات الختبار القبلي للق�شم

تعقيب: تظهر يف هذه الشاشة تعلاميت الاختبار، ويف أعىل الشاشة يظهر عنوان الق�م وعدد أسسئلته، ويف 
أسفل الشاشة مفتاح )األسسئةل( للبدء ابالختبار وعرض فقراته )أسسئلته(، وآلية هذا الاختبار يه نفس آلية الاختبار 

القبيل العامة اذلي مت عرضه سابقًا كام يف شاشات 19-26، ولكن يف شاشات التغذية الراجعة اخلتامية لالختبار تكون 

معلية التفريع إما إىل شاشة أق�ام الوحدة أو إىل البدائل التعلميية للق�م – أنظر شاشة 34،33.
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جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

�شا�شة )33( 

تعقيب: تغذية راجعة تعمل املتعمل بنتيجته الاتقانية لالختبار وتوهجه إىل أق�ام الوحدة من خالل النقر عىل زر 
)أق�ام الوحدة( املدرج يف أعىل ميني الشاشة لالنتقال إىل الق�م التايل.

زر )أق�ام الوحدة( مرتبط مع شاشة )28( أق�ام الوحدة

�شا�شة )34( 

تعقيب: تغذية راجعة تعمل املتعمل بنتيجته غري اتقانية لالختبار وحاجته لتعمل هذا الق�م، وتوهجه إىل البدائل 
التعلميية للق�م من خالل النقر عىل زر )بدائل الق�م( املدرج يف أعىل ميني الشاشة.

زر )بدائل الق�م( مرتبط مع شاشة )35( البدائل التعلميية للق�م
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جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

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

تعقيب: تعترب هذه الشاشة يه قلب احلقيبة التعلمية اإللكرتونية، حيث حتتوي عىل أزرار ارتباطات تشعبية 
التعلميية ويه: زر )رشح  البدائل  أزرار  الق�م وأسفل منه  الشاشة عنوان  للق�م، ويظهر يف هذه  التعلميية  للبدائل 

إلكرتوين( عند النقر عليه يمت الانتقال إىل شاشة )37(، زر )فيديو تعلميي( عند النقر عليه يمت الانتقال إىل شاشة 

)48(، زر )مصدر قرايئ( عند النقر عليه يمت الانتقال إىل شاشة )49(، زر )لعبة تعلميية( عند النقر عليه يمت الانتقال 

إىل شاشة )57(. واملنطقة 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( للق�م واذلي يطلب من املتعمل اجتيازه بعد أن يكون قد 

تفاعل مع البدائل التعلميية اليت يرغب وحقق أهداف الق�م بإتقان، وعند النقر عىل هذا الزر ينتقل املتعمل إىل شاشات 

الاختبار البعدي، ويه مصممه بنفس طريقة الاختبار القبيل .

أما زر )إىل قامئة أق�ام الوحدة( فهو مرتبط مع شاشة )28( أق�ام الوحدة.

�شا�شة )36( : بطاقات امل�شاعدة والتوجيه يف �شا�شة البدائل التعليمية
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جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

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

تعقيب: يف هذه الشاشة يظهر يف أعالها عنوان البديل التعلميي والق�م ورمق اجلل�ة احلالية وعدد اجلل�ات 
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 الق�م( فيعود ابملتعمل إىل شاشة )35( البدائل التعلميية للق�م.

�شا�شة )38( : ال�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 اجلل�ة( إلعادة الرشح من بداية اجلل�ة، 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 اجلل�ة( لالنتقال إىل شاشة متارين اجلل�ة – أنظر شاشة )39(، زر )اختبار تتعيب( 

لإلجابة عن أسسئةل الاختبار التتبعي – أنظر شاشة )42(، زر )اجلل�ة التالية( إذا رغب املتعمل الانتقال إىل اجلل�ة 

التالية ولكن بعد اجتيازه الاختبار التتبعي بإتقان.
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�شا�شة )39( : متارين اجلل�شة

تعقيب: عند ادلخول إىل شاشة الامترين يظهر نص م�اعدة وتوضيح آللية التفاعل مع شاشة متارين اجلل�ة، 
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 )40(، وعند النقر 

عىل زر )اإلجابة( تظهر إجابة المترين – أنظر شاشة )41( 

�شا�شة )40( : ن�س التمرين
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�شا�شة )41( : اإجابة التمرين

�شا�شة )42( : الختبار التتبعي للجل�شة التعليمية

تعقيب: يظهر عىل ال�سبورة رمق ال�ؤال ونصه وبدائل اإلجابة وأزرار اختيار اإلجابة، وبعد النقر عىل زر اإلجابة 
تظهر اإلجابة الصحيحة للمتعمل، كام يظهر زر )ال�ؤال التايل( لالنتقال إىل ال�ؤال التايل – أنظر شاشة )43(.

وبعد انهتاء املتعمل من اإلجابة عن فقرات الاختبار التتبعي تظهر هل النتيجة مع تغذية راجعة توهجه بناًء عىل أدائه 

إما إىل إعادة اجلل�ة إذا أظهرت نتيجته عدم اتقانه ألهداف اجلل�ة التعلميية – أنظر شاشة )44(، أو الانتقال إىل 

اجلل�ة التالية إذا أظهرت نتيجته إتقانه ألهداف اجلل�ة التعلميية – أنظر شاشة )45(.
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�شا�شة )43( : نتيجة الإجابة عن ال�شوؤال والنتقال اإىل ال�شوؤال التايل

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

تعقيب: توجيه املتعمل إىل العودة إىل اجلل�ة التعلميية ألنه مل حيقق م�ستوى إتقاين يف الاختبار التتبعي، وذكل 
من خالل النقر عىل الزر املدرج يف الشاشة )عودة إىل اجلل�ة(.
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�شا�شة )45( : تغذية راجعة لالختبار التتبعي وتوجيه )يف حال الإتقان( 

تعقيب: توجيه املتعمل إىل اجلل�ة التعلميية التالية ألنه قد حقق م�ستوى إتقاين يف الاختبار التتبعي للجل�ة 
التعلميية احلالية، وذكل من خالل النقر عىل الزر املدرج يف الشاشة )إىل اجلل�ة التالية(. وعند النقر عىل هذا الزر 

سسينتقل املتعمل إىل اجلل�ة التالية – أنظر شاشة )46(.

�شا�شة )46( : اجلل�شة التالية بعد حتقيق اأهداف اجلل�شة ال�شابقة باإتقان

تعقيب: هكذا يمت انتقال املتعمل من جل�ة تعلميية إىل أخرى جمتازًا الاختبارات التتبعية للجل�ات بإتقان حىت 
للق�م إلجناز  التعلميية  البدائل  توجهيه إىل شاشة  بإتقان مت  اجتازه  ما  فإذا  تعلميية،  تتبعي آلخر جل�ة  اختبار  آخر 

الاختبار البعدي ذلكل الق�م – أنظر شاشة )47(.

كام ي�ستطيع املتعمل خالل تفاعهل يف هذا البديل التعلميي – إذا رغب – العودة إىل شاشة البدائل التعلميية للق�م 

واختيار بديل تعلميي آخر.
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�شا�شة )47( : توجيه بعد اإتقان الأهداف التعليمية للق�شم 

تعقيب: توجيه املتعمل بعد إتقانه األهداف التعلميية للق�م من خالل البديل التعلميي )الرشح اإللكرتوين( إىل 
العودة إىل شاشة البدائل التعلميية )شاشة 35( الجتياز الاختبار البعدي.

�شا�شة )48( : الفيديو التعليمي / البديل التعليمي الثاين

تعقيب: هذا البديل التعلميي هو عبارة عن حمارضة مصورة )فيديو(، وشاشسته حتتوي عىل:
عنوان البديل التعلميي والق�م ورمق اجلل�ة ومجموعة جل�ات الق�م يف أعىل الشاشة.

زر العودة إىل شاشة البدائل التعلميية يف أعىل ميني الشاشة.

ال�ابق )الرشح  التعلميي  البديل  بنفس اآللية اليت عرضت مع  الشاشة، ووظائفها يه  قامئة األزرار عىل ميني 

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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�شا�شة )49( : تو�شيح اآلية التفاعل مع البديل التعليمي الثالث )امل�شدر القرائي( 

تعقيب: يف هذه الشاشة المتهيدية يظهر عىل ي�ارها نص توضيحي آللية التفاعل مع هذا البديل التعلميي، أما زر 
)إىل بدائل وخيارات الق�م( املدرج يف أعىل ميني الشاشة فهو للعودة إىل شاشة البدائل التعلميية للق�م )شاشة 35(.

كام يوجد زر )بدء العرض( للبدء يف التصفح والقراءة، وعند النقر عليه يمت الانتقال إىل شاشة )50(.

�شا�شة )50( : امل�شدر القرائي / البديل التعليمي الثالث

تعقيب: عىل ي�ار الشاشة توجد صفحة النص للقراءة.
وعىل ميني الشاشة يوجد زر )الصفحة التالية( لالنتقال إىل الصفحة التالية من النص، وزر )الصفحة ال�ابقة( 

للرجوع إىل الصفحة ال�ابقة من النص املقروء.
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�شا�شة )51( : تدريب مدرج يف الن�س

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 )52( : اإجابة التدريب والعودة اإىل الن�س

تعقيب: بعد انتقال املتعمل إىل شاشة إجابة التدريب كتغذية راجعة، ميكنه النقر عىل )عودة للنص( للرجوع إىل 
النص للمتابعة. 
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�شا�شة )53( : اختبار تتبعي اأثناء قراءة الن�س

تعقيب: النص التعلميي جمزأ إىل عدة جل�ات 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 األسسئةل، فإذا مل جيب املتعمل 

عن األسسئةل إجابة حصيحة مت توجهيه إىل إعادة قراءة النص – أنظر شاشة )54(، أما إذا أجاب املتعمل عن األسسئةل 

إجابة حصيحة مت توجهيه إىل اجلزء التايل من النص – أنظر شاشة )55(.

�شا�شة )54( : تغذية 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.
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�شا�شة )55( : تغذية راجعة لالختبار التتبعي وتوجيه )يف حال الإتقان( 

اجتاز  أن  بعد  احلايل  الق�م  لنصوص  قراءته  ملتابعة  التايل  النص  املتعمل إىل  ينقل  التايل(  تعقيب: زر )اجلزء 
الاختبار التتبعي للجزء ال�ابق بإتقان.

وهكذا يمت انتقال املتعمل من جزء إىل آخر جمتازًا الاختبارات التتبعية لألجزاء بإتقان حىت آخر اختبار تتبعي 

آلخر نص تعلميي، فإذا ما اجتازه بإتقان مت توجهيه إىل شاشة البدائل التعلميية للق�م إلجناز الاختبار البعدي ذلكل 

الق�م – أنظر شاشة )56(.

كام ي�ستطيع املتعمل خالل تفاعهل يف هذا البديل التعلميي – إذا رغب – العودة إىل شاشة البدائل التعلميية للق�م 

واختيار بديل تعلميي آخر.

�شا�شة )56( : توجيه بعد اإتقان الأهداف التعليمية للق�شم

تعقيب: توجيه املتعمل بعد إتقانه األهداف التعلميية للق�م من خالل البديل التعلميي )نص قرايئ( إىل العودة إىل 
شاشة البدائل التعلميية )شاشة 35( الجتياز الاختبار البعدي.
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جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

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

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

تعقيب: حتتوي شاشة اللعبة عىل ساعة )توقيت( لل�ؤال املعرض يف أعىل ميني الشاشة، كام حتتوي عىل رصيد 
الالعب يف أعىل الشاشة، وأسفل منه يوجد زر )ان�حاب( واذلي ابلضغط عليه يمت الان�حاب من اللعبة والرجوع 

إىل شاشة )35( البدائل التعلميية للق�م.

يف وسط الشاشة يعرض ال�ؤال وأسفل منه أزرار خيارات اإلجابة.

عىل ميني الشاشة قامئة الرصيد، حيث يتدرج املت�ابق ابلرصيد لكام أجاب إجابة حصيحة عن ال�ؤال املعروض، 

ففي حال اإلجابة الصحيحة ينتقل املت�ابق إىل سؤال آخر – أنظر شاشة )59(، أما يف حال أخفق املت�ابق يف سؤال 

ف�ستظهر هل بطاقة ختريه إما إعادة امل�ابقة أو خروج – أنظر شاشة )60(.

أما إن اسستطاع املت�ابق اجتياز مجيع أسسئةل امل�ابقة ابإلجابة عن أسسئلهتا إجاابت حصيحة فإنه سسيصل إىل أعىل 

رصيد يف القامئة وهو )مليون( وسستظهر هل شاشة تعزيز وتوجيه – أنظر شاشة )61(.
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�شا�شة )59( : التنقل من �شوؤال لآخر وزيادة الر�شيد

�شا�شة )60( : الإخفاق يف �شوؤال، وخياري م�شابقة جديدة اأو خروج
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�شا�شة )61( : تعزيز وتوجيه للمتعلم بعد فوزه يف اللعبة

بعد انهتاء املتعمل من مجيع أق�ام 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 أق�ام 

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 )62( : ال�شا�شات اخلتامية

تشعبية(  )ارتباطات  أزرار  مجموعة  إىل  إضافة  التعلميية،  الوحدة  عنوان  عىل  الشاشة  هذه  حتتوي  تعقيب: 
للشاشات اخلتامية، ويه: زر اخلالصة – أنظر شاشة )64(، زر املصطلحات والقوانني – أنظر شاشة )65(، زر 

املصادر واملراجع – أنظر شاشة )70(، زر أنشطة إثرائية – أنظر شاشة )71(.

األزرار،  هذه  وظيفة  توحض  واألرشاد  للم�اعدة  منطقة  توجد  األزرار  قامئة  وأمام  الشاشة  داخل  ويف 

كذكل عند وضع املؤرش فوق أي زر من تكل األزرار يظهر يف منطقة امل�اعدة واإلرشاد توضيح لوظيفة ذكل 

الزر – أنظر شاشة )63( مكثال.
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�شا�شة )63( :

�شا�شة )64( : خال�شة الوحدة

تعقيب: تعرض يف هذه الشاشة خالصة الوحدة التعلميية، ويمت اسستعراض النص يف هذه الشاشة من خالل أزرار 
التنقل )ال�ابق/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 )62( الشاشات اخلتامية.
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�شا�شة )65( : امل�شطلحات والقوانني التي وردت يف الوحدة

تعقيب: يعرض يف وسط هذه الشاشة نص توضيحي لالسستخدام، 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 )66( : امل�شطلحات

تعقيب: يظهر يف وسط هذه الشاشة مجموعة صناديق، لك صندوق حيمل امس مصطلح من املصطلحات اليت 
فوق  املؤرش  لتوضيح الاسستخدام، كذكل عند وضع  منطقة  توجد  الشاشة  أسفل  التعلميية، ويف  الوحدة  وردت يف 

 )67( شاشة  أنظر   – املصطلح  الشاشة رشح ذلكل  أسفل  التوضيح  منطقة  يظهر يف  املطلوب  املصطلح  صندوق 

كتوضيح.

كذكل ميكن الانتقال إىل شاشة القوانني ابلضغط عىل زر )القوانني( يف أعىل الشاشة، أو الرجوع إىل شاشة 

)62( الشاشات اخلتامية ابلضغط عىل زر )إىل قامئة الشاشات اخلتامية(.
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د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

�شا�شة )67( : اختيار المصطلح وعرض مفهومه

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

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 الاسستخدام، كذكل عند وضع املؤرش فوق صندوق القانون 

املطلوب يظهر يف منطقة التوضيح أسفل الشاشة نص ذكل القانون – أنظر شاشة )69( كتوضيح.

كذكل ميكن الانتقال إىل شاشة املصطلحات ابلضغط عىل زر )املصطلحات( يف أعىل الشاشة، أو الرجوع إىل 

شاشة )62( الشاشات اخلتامية ابلضغط عىل زر )إىل قامئة الشاشات اخلتامية(.
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

�شا�شة )69( : اختيار القانون وعر�س ن�شه

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

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

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

�شا�شة )71( : الأن�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 شسبكة الانرتنت – أنظر شاشة )75(.

وأسفل الشاشة توجد منطقة لتوضيح الاسستخدام.

أما زر )قامئة الشاشات اخلتامية( فبالنقر عليه ستمت العودة إىل شاشة )62( الشاشات اخلتامية.

�شا�شة )72( : اأن�شطة اإثرائية 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 الاسستخدام، وعند وضع املؤرش فوق أي صندوق من صناديق 

عناوين األنشطة اإلثرائية يظهر يف منطقة التوضيح توثيق املرجع اذلي أخذ منه املوضوع – أنظر شاشة )72(.

اإلثرايئ والانتقال إىل  النشاط  القامئة ف�يمت عرض  اإلثرايئ من  النشاط  النقر عىل صندوق موضوع  أما عند 

الشاشة اخلاصة به – أنظر شاشة )73(.

أما زر )قامئة الشاشات اخلتامية( فبالنقر عليه ستمت العودة إىل شاشة )62( الشاشات اخلتامية.
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

�شا�شة )73( : توثيق 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 )74( : ن�شاط اإثرائي مدرج مع احلقيبة التعلمية الإلكرتونية

تعقيب: يعرض النشاط اإلثرايئ يف هذه الشاشة )مكثال( حيث يمت اسستعراضه من خالل أزرار )ال�ابق/التايل(.
عند الضغط عىل زر )عودة إىل قامئة األنشطة اإلثرائية( يمت الانتقال إىل شاشة )70( شاشة األنشطة اإلثرائية.

عند الضغط عىل زر )إىل قامئة الشاشات اخلتامية( يمت الانتقال إىل شاشة )62( الشاشات اخلتامية.
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د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

�شا�شة )75( : اأن�شطة اإثرائية مزودة من �شبكة النرتنت

تعقيب: يعرض يف هذه الشاشة قامئة من األنشطة اإلثرائية املزودة من شسبكة 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 الاسستخدام، 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 ف�يمت فتح موقع الانرتنت يف انفذة جديدة لتصفح 

املوضوع )النشاط اإلثرايئ(.

أما زر )قامئة الشاشات اخلتامية( فبالنقر عليه ستمت العودة إىل شاشة )62( الشاشات اخلتامية.

�شا�شة )76( : توثيق 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 شسبكة الانرتنت، وعند النقر عىل ذكل الزر يمت فتح ذكل املوقع يف انفذة جديدة.
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

ملحق )9( :

اختبار التكافوؤ القبلي للمجموعتني ال�شابطة والتجريبية

�لو�صفي  �الإح�صاء  مو�صوع  حول  �ل�صابقة  �ملعلومات  �ختبار  األول:  القسم 
ملجموعة و�حدة

القسم الثاني: �ختبار �لقدرة �لعددية

ا�شم املقرر: مبادئ الإح�شاء
رقم املقرر: 0103

مدة المتحان: 15 دقيقة
عدد العبارات: 10

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة القد�س املفتوحة

اختبار املعلومات ال�شابقة 

ا�شم الدار�س: ...........................
رقم الدار�س: ...........................

ال�شعبة: ...........................
تاريخ المتحان: ......../ ......../.......

عزيزي الدار�س:
1. �أكتب ��صمك ورقمك �جلامعي يف �خلانة �ملحددة لذلك على ورقة �الأ�صئلة.

2. مرفق مع �أ�صئلة �الختبار ورقة لالإجابة �أكتب بد�خل �خلانة �ملحددة فيها �أ�صمك ورقمك �جلامعي و�صعبتك.
3. مرفق مع �أور�ق �الختبار �أور�ق فارغة ال�صتخد�مك يف �حلل.

4. �نقل رمز �الإجابة �لتي �خرتتها لكل عبارة من عبار�ت �الختبار �إىل جدول �الإجابة يف ورقة �الإجابة �ملرفقة.

فيما يلي ع�رصة )عبار�ت( �أ�صئلة تهدف لقيا�س معلوماتك �ل�صابقة حول مو�صوع �الإح�صاء �لو�صفي ملجموعة 
و�حدة، �إقر�أ كل عبارة من �لعبار�ت و�أجب عنها باختيار رمز �الإجابة �لتي تعتقد ب�صحتها، ثم �نقل رمز �الإجابة �إىل 

جدول �الإجابة يف ورقة �الإجابة �ملرفقة:

مركز الفئة 12-18 هو:1-

د ( 15ج ( 12ب ( 6�أ ( 3
احلدود الفعلية للفئة 12-18 هو:2-

د ( 17.5 – 11.5ج ( 18.5 – 11.5ب ( 18.5 – 12.5�أ ( 20 – 10
طول الفئة 12-18 هو:3-

د ( 6ج ( 7ب ( 18�أ ( 30
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د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

يف توزيع متماثل كان املنوال ي�شاوي 16 ، وعليه فاإن الو�شط احل�شابي لهذا التوزيع هو:4-

د ( �صفرج ( 4ب ( 8�أ ( 16
الو�شيط للقيم ) 3 ، 8 ، 5 ، 13 ، 7 ( هو:5-

د ( 3ج ( 5ب ( 7�أ ( 8
املدى للقيم ) 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 ( هو:6-

د ( 5ج ( 15ب ( 20�أ ( 25
اإذا كان النحراف املعياري ملجموعة قيم هو 9 ، فاإن تباين تلك القيم هو:7-

د ( 81ج ( 9ب ( 4.5�أ ( 3
اإحدى املقايي�س التالية ل تتاأثر بعملية التعديل على القيم الأ�شلية من خالل عملية اجلمع :8-

د ( ال �صيء مما ذكرج ( �ملنو�لب ( �لو�صط �حل�صابي�أ ( �لتباين
مئني ال 50 ملجموعة قيم هو:9-

د ( مد�هاج ( و�صيطهاب ( و�صطها �حل�صابي�أ ( منو�ل تلك �لقيم
الع�شري ال�شاد�س ي�شاوي:10-

P60 ) أP16 ) بP6 ) جP0.6 ) د
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

ا�شم املقرر: مبادئ الإح�شاء
رقم املقرر: 0103

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة القد�س املفتوحة

ورقة الإجابة 

ا�شم الدار�س: ...........................
رقم الدار�س: ...........................

 ال�شعبة: ...........................

جدول الجابة:
12345678910رقم ال�شوؤال
رمز الجابة

الإجابة النموذجية
الختبار �ملعلومات �ل�صابقة حول مو�صوع �الإح�صاء �لو�صفي ملجموعة و�حدة

جدول الجابة:
12345678910رقم ال�شوؤال
�أج�أدبب�أججدرمز الجابة
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د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

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

�إعد�د: دكتور خليل ميخائيل معو�س/ كلية �الآد�ب بجامعة �ال�صكندرية
�ال�صم.................................. �جلن�س )ذكر/�أنثى( �ل�صن ....................

�لربنامج �لدر��صي ........................... رقم �ل�صعبة يف مقرر م. �الح�صاء ..........

الإجابةالرقمالإجابةالرقم

126
227
328
429
530
631
732
833
934

1035
1136
1237
1338
1439
1540
1641
1742
1843
1944
2045
2146
2247
2348
2449
2550
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

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

�إعد�د: دكتور خليل ميخائيل معو�س
�أ�صتاذ علم �لنف�س، بكلية �الآد�ب بجامعة �ال�صكندرية

تعليــــــمات
هذ� �الختبار يقي�س جانبًا من قدر�تك �ملتعددة، ويتكون هذ� �الختبار من 50 
�صاعة، ال جتعل  ن�صف  �ملحدد وهو  �لزمن  عليها يف  �الإجابة  م�صاألة ح�صاية، ميكنك 
�أحد �ال�صئلة ي�صتغرق منك وقت �أطول من �لالزم، فاإذ� عجزت عن �الجابة عن �صوؤ�ل ما 

�نتقل ب�رصعة لل�صوؤ�ل �لذي يليه.
تذكر �أن �أي �صخ�س ي�صتطيع �أن يجيب �إجابة �صحيحة على بع�س �الأ�صئلة، ولكن 

ال ميكنه �أن يجيب على كل �الأ�صئلة يف مثل هذ� �لوقت �ملحدد.
�أن توجد �لعدد �ملطلوب  �أعد�د كل م�صاألة، حاول  �أن هناك عالقة ما بني  الحظ 
)�لعدد �أو �الأعد�د �لناق�صة يف كل م�صاألة( و�ر�صده �أمام رقم كل �صوؤ�ل يف ورقة �الإجابة 

�ملخ�ص�صة، وال نكتب �صيئًا يف ورقة �الأ�صئلة.
و�إليك بع�س �الأ�صئلة �لتي �صتجد مثلها يف �الختبار، حاول �الإجابة عنها �الآن قبل 

�لبدء يف �الختبار، و�صتجد �الإجابات عنها عد ذلك يف �آخر هذه �ل�صفحة.
�أوجد �لعدد �لناق�س يف �ملثالني �الآتيني:

مثال اأ :

16  )56(  12
17  ) ؟ (  21

مثال ب : 

                   

�الجابات �ل�صحيحة للمثالني هي: مثال �أ )76(  ومثال ب )54(
»ل تقلب ال�شفحة حتى يوؤذن لك»
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د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

اأوجد العدد الناق�س يف كل �شوؤال واكتبه يف ورقة الإجابة

ال�شوؤالالرقمال�شوؤالالرقم

17     )112(     18639     20     24     32     ؟1
28     ) ؟ (     49

27
3     9     3

1      7     5
7     1     ؟

7     13      24     45      ؟2128      179      146     113     ؟3

49567     )333(     234
345     ) ؟ (     678

4     5     7     11     19     ؟610     8     10     11     14     14     ؟5

1116582     )26(     718
474     ) ؟ (     226

15     13     12     11     9     9     ؟617     7     9     13     21     ؟12

13
6     8     4
4     2     6
8     6     ؟

18
1     4     9
2     6     6
1     9     ؟

11     12     14     ؟     26     641942 48 40 36 34 ؟14
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

اأوجد العدد الناق�س يف كل �شوؤال واكتبه يف ورقة الإجابة

ال�شوؤالالرقمال�شوؤالالرقم

15
9

27

؟
81

6

18

2
5420

2     5     8
 4     2     �صفر

9     6      ؟

7     14     10     12     14      9      ؟2126

22466      )250(      341
28227      ) ؟ (      398

232812      )102(      17
14      ) ؟ (      11

2414      )336(      12
172      84     40      18      ؟1529      ) ؟ (      16

25
6      7      4
8      4      8
6      5      ؟

1      5      13      29      ؟30
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د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

اأوجد العدد الناق�س يف كل �شوؤال واكتبه يف ورقة الإجابة

ال�شوؤالالرقمال�شوؤالالرقم

3136

4      7      9      11      14      15      19      ؟3237

38�صفر      3      8      15      ؟33

139      3      2      ؟      3      7 34
16      7      3

28      13      6
9      19      ؟

35264      )336(      447
26240      ) ؟ (      521

5

8

؟

؟
2

4

9

13

14

19
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

اأوجد العدد الناق�س يف كل �شوؤال واكتبه يف ورقة الإجابة

ال�شوؤالالرقمال�شوؤالالرقم

4146

424781       )45(     9
64       )36(       8

10       )؟(       ؟

7      19      37      61      ؟4348

44421      )111(      643
5      41      149      329      ؟36949      ) ؟ (      491

85750      969      745      1193      ؟45
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د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

ملحق )10( : 
قائمة ال�شادة املحكمني لختبار التكافوؤ القبلي والختبار التح�شيلي

�أ�صتاذ �لقيا�س و�لتقومي �مل�صارك يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة، و�مل�صاعد �الأكادميي لفرع نابل�س.اأ.م.د. معزوز جابر عالونة

مدر�س �لريا�صيات ومقرر مبادئ �الإح�صاء يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة– فرع نابل�سد. عبد اهلل جميل ال�شو�س

مدر�س �لريا�صيات ومقرر مبادئ �الإح�صاء يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة– فرع نابل�ساأ. نزيه عودة

مدر�س �لريا�صيات ومقرر مبادئ �الإح�صاء يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة– فرع نابل�ساأ. حممد العبادي
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

ملحق )11( : 
جدول ح�شاب معامل ال�شهولة وال�شعوبة ملفردات الختبار التح�شيلي

رقم ال�شوؤال 
)املفردة( 

عدد الجابات 
ال�شحيحة عن املفردة

عدد الجابات 
الكلي عن املفردة

معامل ال�شهولة: ن�شبة عدد الإجابات 
ال�شحيحة اإىل عدد الجابات الكلي

معامل ال�شعوبة:
1– معامل ال�شهولة

120300.670.33
28300.270.73
328300.930.07
418300.600.40
521300.700.30
620300.670.33
714300.470.53
810300.330.67
98300.270.73

1011300.370.63
1125300.830.17
1216300.530.47
1317300.570.43
1416300.530.47
1521300.700.30
1619300.630.37
1720300.670.33
1826300.870.13
199300.300.70
2021300.700.30
2126300.870.13
2215300.500.50
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د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

رقم ال�شوؤال 
)املفردة( 

عدد الجابات 
ال�شحيحة عن املفردة

عدد الجابات 
الكلي عن املفردة

معامل ال�شهولة: ن�شبة عدد الإجابات 
ال�شحيحة اإىل عدد الجابات الكلي

معامل ال�شعوبة:
1– معامل ال�شهولة

2314300.470.53
248300.270.73
2515300.500.50
2614300.470.53
2727300.900.10
2817300.570.43
2916300.530.47
306300.200.80
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

ملحق )12( : 
جدول ح�شاب معامل التمييز ملفردات الختبار التح�شيلي

معامل التمييزرقم ال�شوؤال )املفردة( 

10.50
20.75
حمذوفة3
40.38
50.63
60.63
70.50
80.63
90.50

100.88
حمذوفة11
120.50
130.50
140.63
150.38
160.38
170.88
حمذوفة18
190.50
200.38
حمذوفة21
220.50
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د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

معامل التمييزرقم ال�شوؤال )املفردة( 

230.75
240.63
250.50
260.50
حمذوفة27
280.88
290.50
300.63
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

ملحق )13(: 
الختبار التح�شيلي 

•الأ�شئلة 	
•ورقة تعبئة الإجابة 	

•ورقة الإجابة النموذجية 	

ا�شم املقرر: مبادئ الإح�شاء
رقم املقرر: 0103

مدة المتحان: �شاعة ون�شف
عدد العبارات: 25

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة القد�س املفتوحة

الختبار التح�شيلي للوحدة الثانية

ا�شم الدار�س: ...........................
رقم الدار�س: ...........................

 ال�شعبة: ...........................
تاريخ المتحان: ......../ ......../.......

عزيزي الدار�س:
1. �أكتب ��صمك ورقمك �جلامعي يف �خلانة �ملحددة لذلك على ورقة �الأ�صئلة.

2. مرفق مع �أ�صئلة �الختبار ورقة لالإجابة �أكتب بد�خل �خلانة �ملحددة فيها �أ�صمك ورقمك �جلامعي و�صعبتك.
3. مرفق مع �أور�ق �الختبار �أور�ق فارغة ال�صتخد�مك يف �حلل.

4. �نقل رمز �الإجابة �لتي �خرتتها لكل عبارة من عبار�ت �الختبار �إىل جدول �الإجابة يف ورقة �الإجابة �ملرفقة.

، �خرت  �ل�صحيحة  �الإجابة  �إجابات و�حدة منها فقط هي  �أربع  يلي كل فقرة منها  ( فقرة،  يلي )25  فيما 
�الإجابة �ل�صحيحة لكل فقرة و�صع رمزها يف جدول �الإجابة �ملدرج يف ورقة �الإجابة �ملرفقة.

1( �إذ� علمت �أن عدد طالب �لفرع �لعلمي يف مدر�صة ثانوية هو )100( طالبًا، بينما عدد طالب �لفرع �الأدبي 
فيها )50( طالبًا، وعدد �لطالب �لفرع �لتجاري فيها )30( طالبًا ، فاإن ز�وية قطاع �لفرع �لتجاري هي 

60 ْب ( 30 ْ�أ ( 
180 ْد ( 166 ْج ( 

2( تاجر ي�صتخدم ميز�نًا يقرب �الأوز�ن الأقرب ع�رصة غر�مات، وكانت �إحدى �لفئات هي 120 – 180 وعليه 
فاحلدود �لفعلية لهذه �لفئة هي 

120.5 - 179.5ب ( 119.5 - 180.5�أ ( 
115 - 185د ( 110 - 190ج ( 

3 ( �إذ� كان جمموع �لتكر�ر�ت يف جدول توزيع تكر�ري منتظم هو 20 ، وتكر�ر �لفئة �لثالثة هو 8 ، فاإن 
�لتكر�ر �ملئوي لهذه �لفئه هو: 

4 %ب ( 40 %�أ ( 
0.04 %د ( 0.4 %ج ( 
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د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

4( �إذ� علمت �أن �لفئة �الأوىل يف جدول توزيع تكر�ري منتظم هي 5 - 10 فاإن �حلدود �لفعلية للفئة �لثالثة 
يف هذ� �جلدول �لتكر�ري هي : 

14.5 - 19.5ب ( 16.5 - 22.5�أ ( 

15.5 - 19.5د ( 17.5 - 22.5ج ( 

5( ميكننا ح�صاب طول �لفئة يف جدول توزيع تكر�ري منتظم من خالل ح�صاب: 
�لفرق بني حديها - 1ب ( �لفرق بني حديها �أ ( 

ن�صف �لفرق بني حديها د ( �لفرق بني حديها + 1ج ( 

6( عند متثيل �جلد�ول �لتكر�رية بطريقة �ملدرج �لتكر�ري فاإننا ن�صع على �ملحور �الأفقي للر�صم: 

مر�كز �لفئاتب ( طول �لفئات�أ ( 

�حلدود �لفعلية للفئاتد ( تكر�ر�ت �لفئاتج ( 

7( �إحدى �لتوزيعات �لتكر�رية �لتالية يعترب توزيعًا متماثاًل: 

توزيع حرف لب ( توزيع حرف U�أ ( 

توزيع موجب �الإلتو�ءد ( توزيع �صالب �الإلتو�ءج ( 

8( يعد �لتوزيع �لتكر�ري �صكل �جلر�س: 

موجب �الإلتو�ءب ( �صالب �الإلتو�ء�أ ( 

�أحادي �ملنو�لد ( �صديد �لتفرطحج ( 

9( �إذ� كان �لو�صط �حل�صابي للقيم 3x ، 30 ، 2x ، 22 ، 18 هو 60 فاإن قيمة x هي: 

38ب ( 22�أ ( 

54د ( 46ج ( 

 1 -  ،  A  ،  2 -  ،  6 -  ،  2A �حل�صابي  و�صطها  عن  �لقيم  من  جمموعة  �نحر�فات  كانت  ذ�  �إ  )10
 :A قيمة  فاإن 

1ب ( 0�أ ( 

3د ( 2ج ( 
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية

من التقليدية إىل اإللكرتونية

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

11( �إذ� كانت �أوز�ن جمموعة من �الأطفال )الأقرب كغم( هي كما يف �جلدول �لتايل:
25 - 2029 - 1524 - 1019 - 514 - 9فئات الأوزان
54281عدد الأطفال

فاإن �لو�صط �حل�صابي لهذه �الأوز�ن:

23ب ( 32�أ ( 

12د ( 16ج ( 

12( �جلدول �لتايل يبني فئات �الأجور �ليومية ملجموعة من �ملوظفني:
29 - 2334 - 1728 - 1122 - 516 - 10 فئات الأجور
7111264عدد املوظفني

وعليه فاإن �الأجر �لو�صيطي هو:

15.5ب ( 17.5�أ ( 

10.5د ( 13.5ج ( 

13( �لو�صيط للقيم �لتالية: 8 ، 0 ، 14 ، 7 ، 2 ، 9 ، 5 ، 1 

8ب ( 9�أ ( 

6د ( 7ج ( 

14( �جلدول �لتايل يبني فئات �الأجور �ليومية ملجموعة من �ملوظفني:
29 - 2334 - 1728 - 1122 - 516 - 10 فئات الأجور
7111264عدد املوظفني

وعليه فاإن �ملنو�ل �لتقريبي لالأجور هو:

19.5ب ( 31.5�أ ( 

16.5د ( 17.5ج ( 

15( تت�صاوى قيم �لو�صط �حل�صابي و�لو�صيط و�ملنو�ل يف حالة: 

�لتوزيع �لتكر�ري موجب �الإلتو�ءب ( �لتوزيع �لتكر�ري �ملتماثل�أ ( 

�لتوزيع �لتكر�ري �صكل لد ( �لتوزيع �لتكر�ري �صالب �الإلتو�ءج ( 
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د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

16( �إذ� علمت �أن �لفئة 5 - 9 هي �لفئة �الأوىل يف جدول توزيع تكر�ري منتظم يحتوي �أربع فئات، فاإن 
�ملدى لهذ� �جلدول �لتكر�ري هو: 

19ب ( 17�أ ( 

24د ( 22ج ( 

17( �النحر�ف �ملعياري ي�صاوي: 

�جلذر �لرتبيعي للمدىب ( �جلذر �لرتبيعي للتباين�أ ( 

مربع �ملدىد ( مربع �لتباينج ( 

18( �النحر�ف �ملعياري للقيم 20 ، 18 ، 12 ، 10 ، 25 هو: 
37ب ( 42�أ ( 

6.08د ( 12.04ج ( 

19 ( �إذ� كانت �أوز�ن جمموعة من �الأطفال )الأقرب كغم( هي كما يف �جلدول �لتايل:
25 - 2029 - 1524 - 1019 - 514 - 9فئات الأوزان
32546عدد الأطفال

فاإن �لتباين لهذه �الأوز�ن:

36.11ب ( 51.05�أ ( 

22.38د ( 28.02ج ( 

20( جمموعة من �لقيم و�صيطها 55 ، مت تعديل تلك �لقيم ح�صب �ملعادلة 4/)y = )6-2x ، وعليه فاإن 
�لو�صيط للقيم �جلديدة بعد تعديلها هو : 

110ب ( -110�أ ( 

26د ( -26ج ( 

21( جمموعة من �لقيم تباينها 7 ، مت تعديل تلك �لقيم ح�صب �ملعادلة y =-2x+8 ، وعليه فاإن �لتباين 
للقيم �جلديدة بعد تعديلها هو: 

28ب ( -28�أ ( 

14د ( -14ج ( 
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تطوير احلقائب التعليمية التعلمية
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جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني 

22( �إحدى �لعبار�ت �لتالية �صحيحة: 

يتاأثر �ملدى بعمليتي �جلمع و�لطرح على �لقيم �الأ�صلية�أ ( 

يتاأثر �ملدى بعمليتي �ل�رصب و�لق�صمة على �لقيم �الأ�صليةج ( 

يتاأثر �ملدى بجميع �لعمليات �حل�صابية على �لقيم �الأ�صليةب ( 

ال يتاأثر �لتبيان باأي عملية ح�صابية على �لقيم �الأ�صليةد ( 

�الإح�صاء 68  لعالمات  �حل�صابي  �لو�صط  وكان  �الإح�صاء 90  مقرر  �لطالب يف  �أحد  كانت عالمة  �إذ�   )23
و�النحر�ف �ملعياري 13 ، فاإن �لعالمة �ملعيارية �ملقابلة لعالمة هذ� �لطالب هي: 

1.69ب ( -1.69�أ ( 

0.59د ( -0.59ج ( 

فاإن  كغم،   5 معياري  وبانحر�ف  كغم   70 هو  �لطلبة  من  جمموعة  الأوز�ن  �حل�صابي  �لو�صط  كان  �إذ�   )24
معامل �الختالف �ملعياري الأوز�نهم: 

14 %ب ( 7.14 %�أ ( 

0.14د (0.0714ج ( 

25( مئني �الربعني )P40( يف �جلدول �لتكر�ري �لتايل هو:

12 - 914 - 611 - 38 - 5الفئات

26102التكرار

8ب ( 7.5�أ ( 

9د ( 8.5ج ( 

انتهت الأ�شئلة
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د. جمدي ˝حممد رشيد˝ احلناوي

جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

ا�شم املقرر: مبادئ الإح�شاء
رقم املقرر: 0103

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة القد�س املفتوحة

ورقة الإجابة

ا�شم الدار�س: ...........................
رقم الدار�س: ...........................

 ال�شعبة: ...........................

جدول الإجابة

12345678910111213رقم العبارة
رمز الإجابة

141516171819202122232425رقم العبارة
رمز الإجابة

ا�شم املقرر: مبادئ الإح�شاء
رقم املقرر: 0103

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة القد�س املفتوحة

ورقة الإجابة النموذجية

ا�شم الدار�س: ...........................
رقم الدار�س: ...........................

 ال�شعبة: ...........................

الإجابة النموذجية

12345678910111213رقم العبارة
د�أجدجد�أدج�أ�أدبرمز الإجابة

141516171819202122232425رقم العبارة
ج�أبجبج�أد�أب�أبرمز الإجابة



جـامعة الـقدس املفتوحة
عـمـادة الـبـحـث الـعـلـمـي والـدراســات الـعـلـيـا

فلسطني/ رام اهلل - املاصيون

ص.ب. 1804

ت: 2952508\02

ف: 2984492\02

sprgs@qou.edu :الربيد اإللكرتوني

2012©




