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 مقــدمـة:
يعد التعمم القائم عمى الويب أحد مستحدثات تقنيات التعميم التى فرضت نفسيا 
وبقوة عمى المنظومة التعميمية باعتبارىا بيئة تعمم تفاعمية من بعد، بحيث يمكن 

فى اآلراء والتفاعل فيما بينيم وكأنيم داخل فصل واحد  لممتعممين من خبلليا المشاركة
 .يعممون معًا كفريق عمل واحد لبناء تعمميم الخاص

والتعمم القائم عمى الويب ليس فقط نظام لتوصيل المحتوي والمقررات  
االلكترونية، أو نظام يستخدم أدوات ومستحدثات تكنولوجية ولكنو عمم نظري تطبيقي، 

عميمي كامل، وعممية مقصودة ومحكومة، تقوم عمى أساس فكري ونظام تكنولوجي ت
فمسفي ونظريات تربوية جديدة يمر فييا المتعمم بخبرات مخططة ومدروسة، من خبلل 
تفاعمو مع مصادر تعمم الكترونية متعددة ومتنوعة بطريقة نظامية ومتتابعة ووفق 

مرنة، قائمة عمى إجراءات وأحداث تعميمية منظمو، في بيئات تعمم الكترونية 
الكمبيوتر والشبكات تدعم عمميات التعمم وتسيل حدوثو في أي وقت ومكان )محمد 

 (.23، 3102خميس، 
ويوفر التعمم القائم عمى الويب فوائد كبير لممؤسسات والمنظمات التعميمية إذا أنو يوفر 

لى اإلعتماد إنتاج محتوى إلكتروني ذو كمفة اقتصادية منخفضة في وقت قصير وذلك يرجع إ
 ,Yigit, Isik& Ince, 2014)عمى استخدام عناصر التعمم في إنتاج المحتوى اإللكتروني

813). 
وتقوم فكرة عناصر التعمم تقوم عمى تجزئة المحتوى التعميمي لعناصر تعميمية مصغرة 
تاحتيا عبر الويب بحيث تساعد عمى توفير الوقت والمال لكل من  يمكن إعادة استخداميا وا 

صمممين والمطورين كما يمكن استخداميا بشكل فردى أو دمجيا مع بعضيا لتصبح بشكل ال
أكبر، مما يسمح لممتعممين بالتفاعل مع المحتوى التعميمي، مما يجعل المتعمم محور العممية 

 .(Yong-Wee, Et Al,2012)التعميمية ويتم تمبية إحتياجاتو من التعمم 
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الوسائط المتعددة أو الفائقة الفردية والتي وتشير عناصر التعمم الرقمية إلى 
يمكن استخداميا في مختمف عمميات ومراحل التعمم، فالعناصر الرقمية كيانات 
مستقمة، مما يسيل وضعيا داخل المستودعات الرقمية عبر الويب، وتعتبر عناصر 

تمبية  التعمم الرقمية كدليل يساعد الطبلب في القيام بعممياتيم المعرفية، وتعمل عمى
احتياجات المتعممين من المعارف والميارات، كما أنيا تعد وسيمة تربوية فاعمة في 
العممية التعميمية وتساعد عمى توفير كثير من الوقت، وتشتمل عناصر التعمم عمى 

 Leppisaari)، (Edward, 2012, 53)صور رقمية ونصوص وأصوت وتطبيقات 
& Vainio, 2007,2) . 

 ,Ahmed& Raju,2012)وأحمد وراجيو (Chikh, 2014, 29)ويشير شيخ 
وأرسمن ويمدرين   (Sampson& Zervas, 2011, 65)وسمبسون ووزارفاز  (247

(Arslan& Yildirim,2010, 54)  إلى أن مفيوم عناصر التعمم الرقمية تطور من
مجرد الحاجة إلى سيط رقمي إلى تصميم مواد تعميمية قابمة إلعادة االستخدام، حيث 

تم بناء العنصر التعميمي مرة واحدة ويتم إعادة استخدامو مرات عديدة داخل سياقات ي
تعميمية مختمفة، لتمبية حاجة الحصول عمى مواد تعميمية ذات جودة عالية، والعنصر 
التعميمي يغطي تكاليف إنتاجو ويتيح ألي معمم أو متعمم إمكانية الوصول إليو بسيولة 

 عبر بيئة الويب. 
ادة إلى عناصر التعمم بوصفيا أصغر العناصر من المعمومات التى وينظر ع

توجد بشكل منفرد، وتعمل عمى تمبية احتياجات المتعممين من المعارف والميارات، 
كما أنيا تعد وسيمة تربوية فاعمة فى العممية التعميمية وتساعد عمى توفير كثير من 

ص وأصوت وتطبيقات مثل الوقت، وتشتمل عناصر التعمم عمى صور رقمية ونصو 
 .(Edward, 2012)الجافا

أن عناصر التعمم تعد  (Yalin ,Mehmet,2011)فى حين يرى يمن وميمت 
مصادر رقمية يمكن أن تحفظ فى قواعد بيانات ممنيجة، وتستخدم بيدف تربوي، وليا 
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مكانية  مكانية الوصول وا  عديد من الخصائص منيا إمكانية إعادة اإلستخدام وا 
فى منصات متعددة، كما تيدف إلى إنشاء عناصر تعميمية يمكن إعادة  التشغيل

 استخداميا فى سياقات متنوعة.
إلى أن  (Ünal, Adnan, Yaşar ,2012)ويشير يونان وأدنان وياسر 

عادة استخداميا فى سياقات مختمفة ويمكن  عناصر التعمم وحدات يمكن استخداميا وا 
ستكشاف والتحقيق والقدرة عمى حل المشكبلت ترتيبيا بسيولة، وتستخدم لتدعيم اإل

وفقًا لؤلىداف التعميمية التى يريد المعمم تحقيقيا، كما يستفيد المتعممين من فوائد 
 عناصر التعمم فى المراجعة وتسويق المشروعات التى يقومون بيا فى المنزل.

التعميم، وقد أكدت عديد من الدراسات عمى أىمية التعميم بالعناصر التعميمية فى 
( إلى فاعمية Donovan, Nakhleh, 2007حيث توصمت دراسة دونفان ونخمب )

عناصر التعمم القائمة عمى الويب عمى تنمية التحصيل الدراسى فى مادة الكيمياء، 
إلى فاعمية عناصر  (Yalin, Mehmet ,2011)دراسة يالين وميمت وتوصمت 

جاىات ودافعية المتعممين نحو التعمم التعمم فى مادة العموم وذلك فى التحصيل واإلت
( عمى (Yong-Wee,Et Al,2012دراسة يونج وآخرون من خبلليا، كما أكدت 

دراسة فاعمية عناصر التعمم كأداة تربوية فى تعميم طبلب اليندسة، وأيضًا توصمت 
إلى فاعمية عناصر التعمم ( (Ünal, Adnan, Yaşar ,2012يونال وأدنان وياسر 

 حصيل عند الطبلب فى مادة الرياضيات.فى تنمية الت
وعمى الجانب األخر فإن التمكن من آليات وميارات التعميم والتعمم أضحى من 

وعميو البد أن تتضمن برامج إعداد  ،أبرز عناصر إعداد أخصائى تكنولوجيا التعميم
 .أخصائى تكنولوجيا التعميم بكميات التربية والتربية النوعية ما يحقق ىذا اليدف

( أن  ىناك Richard, Et Al, 2005,9ريتشارد وآخرون )وقد أكدت دراسة 
 ميارات ينبغى توافرىا لدي أخصائى تكنولوجيا التعميم كمصمم تعميمى، ىى:
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 ميارات التواصلCommunication Skills ينبغى أن يكون المصمم  :
عمى التواصل سواء شفييا أو كتابيا مع العمبلء المستفيدين من  التعميمى قادراً 

النموذج الذى يقوم عميو وكذلك مع الخبراء وغيرىم من أعضاء الفريق الذى 
يعمل معو عمى تعميمي المصممين ينبغي أن يكون قادرا عمى التواصل الفعال 

الفريق  مع العمبلء، وخبراء في الموضوع الذى يعمل عميو، وغيرىم من أعضاء
 الذى يعمل معيم.

  المعرفو بنماذج التصميم التعميمىKnowledge Of ID Models ينبغى أن :
يكون المصمم عمى دراية جيدة بعدة نماذج لمتصميم التعميمى وكذلك 
االستراتيجيات التى بنيت عمييا حتى يستطيع يقرر أى نموذج يمكن اختياره وفقا 

كيد عمى ضرورة مواكبة المصمم مع النظريات لبلستراتيجية التى يريدىا مع التأ
 الجديدة فى مجال التعميم أو التدريب.

 ميارات حل المشكبلت / صنع القرارProblem-Solving / Decision-
Making Skills ينبغي أن يكون المصمم التعميمى  قادر عمى أداء المسؤوليات :

ضرورة وكذلك إمتبلكو القدرة المتعددة المنوطو بو وكذلك القيام بعدة أدوار عند ال
عمى التغمب عمى العقبات التى يواجييا  في إطار الميمة المحددة التى تم 

 تحديدىا.
 الميارات التكنولوجيوTechnology Skills ينبغى عمى المصمم التعميمي أن :

يكون لديو معرفة جيدة بأساسيات البرمجيات و األدوات التى تستخدم في ميدان 
عمى عمم مستمر بالبرمجيات واألدوات الجديدة فى مجال عممو  العمل، وكذلك

 وتكون لديو القدرة عمى تصميم المقررات اإللكترونية.
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وتعد ميارات تصمميم المقررات اإللكترونية من الميارات األساسية التي ينبغي 
( أن 01، 3100توافرىا لدى طبلب تكنولوجيا التعميم، حيث يوضح ربيع رمود )

بتنمية ميارات تصميم المقررات اإللكتروني ترجع إلى أنيا شكل جديد لتطوير اإلىتمام 
الطريقة التقميدية لمتدريس من حيث طريقة العرض، وتبسيط محتوى المادة العممية عن 
طريق تصوير المفاىيم العممية المجردة، وتعميق محتوى المادة العممية بواسطة 

 الجرافيك.المحاكاة الكمبيوترية والتصوير وأعمال 
وأكدت عديد من الدراسات عمى ضرورة تنمية ميارات تصميم المقررات 

( 3102) اإللكتروني لدى طبلب تكنولوجيا التعميم، منيا دراسة مصطفى رمضان
( ودراسة محمد الصعيدي و جمال 3102ودراسة محمود أبو الدىب وسيد عبدالعميم )

الدسوقي ومصطفى رمضان ومحمد ( ودراسة محمد 3102الشرقاوي ورشا إبراىيم )
 (.3112( ودراسة حنان الشاعر )3103فرج )

 مشكمــــة البحـــث:
نبع اإلحساس بمشكمة البحث نتيجة ما توصمت إليو الدراسات من فاعمية 

( 3100المقررات اإللكترونية في العممية التعميمية منيا دراسة دراسة أشرف مرسي )
( ودراسة إيدي وكريستوفر 3112نان خميل )( ودراسة ح3103ودراسة سيير فرج )

(Eddie & Christopher, 2011)  ودراسة ارتيجول(Ertugrul,2011)   ودراسة
 . (Fatih & Hafize , 2009)فتيح وحافيظ 

وما أكدت توصيات عدد كبير من المؤتمرات عمى ضرورة التوسع في استخدام 
لدولي األول لمتعمم اإللكتروني والتعمم المقررات اإللكترونية في التعميم، منيا المؤتمر ا

(، 3102(، المؤتمر الدولي الثاني لمتعمم اإللكتروني والتعمم عن بعد )3100عن بعد )
(، مؤتمر الجمعية 3102المؤتمر الدولي الثالث لمتعمم اإللكتروني والتعمم عن بعد )

 (.3102المصرية لتكنولوجيا التعميم )
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مراجعة الدراسات التي أىتمت بتحديد األفراد وبناء عمى ذلك قامت الباحثة ب
دراسة مصطفى  والمؤسسات التي ينبغي عميو بناء المقررات اإللكتروني، ومنيا

( ودراسة محمد 3102( ودراسة محمود أبو الدىب وسيد عبدالعميم )3102) رمضان
محمد الدسوقي ومصطفى ( ودراسة 3102الصعيدي و جمال الشرقاوي ورشا إبراىيم )

وقد توافقت ىذه  ( 3112( ودراسة حنان الشاعر )3103رمضان ومحمد فرج )
الدراسات عمى أن أخصائي تكنولوجيا التعميم ىو أكثر المؤىمين لتصمميم تمك 
المقررات اإللكترونية نظرًا ألن تأىيمو يضمن لو إمتبلك الميارات التكنولوجية البلزمة 

لكترونية وذلك إلى جانب تأىيمو في الجانب التربوي الذي يشتمل لتصميم المقررات اإل
عمى معرفتو بخصائص المتعممين وأنسب الطرق والوسائل التي من شأنيا توصيل 

 المعارف والميارات ليؤالء المتعممين مع مرعاة ىذه الخصائص.
ولمتعرف من قرب عمى ىذه واقع إمتبلك طبلب تكنولوجيا التعميم لميارات 

المقررات اإللكترونية، قامت الباحثة بدراسة استكشافية من خبلل مقاببلت مع  تصميم
( طالبًا بقسم تكنولوجيا التعميم بكمية التربية النوعية بجامعة بنيا، وتوجيو عدة 31)

 أسئمة كان من أىميا:
 ما ميارات تصميم المقررات االلكترونية الواجب توافرىا لدى أخصائى تكنولوجيا

 التعميم. 
.كيف يمكن نشر المقرر االلكتروني عبر شبكة اإلنترنت 
 ىل تعتقد أن إمتبلك أخصائى تكنولوجيا التعميم ميارات تصميم المقررات

 اإللكترونية لو أىمية.
 ىل تعتقد أنو البيئات اإللكترونية تساعدك عمى تنمية ميارات تصميم المقررات

 اإللكترونية.
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 وأتضح من خبلل إستجابتيم اآلتي:
(52 من الطبلب ال يعرفون ميارات تصميم المقررات اإللكترونية الواجب )%

 توافرىا لدى أخصائى تكنولوجيا التعميم.
(011 من الطبلب ال يمتكمون ميارات نشر المقررات اإللكترونية عبر )%

 شبكة اإلنترنت.
(011 من الطبلب أجمعوا عمى أن إمتبلك أخصائى تكنولوجيا التعميم )%

 صميم المقررات اإللكترونية لو أىمية كبيرة.لميارات ت
(011 من الطبلب أجمعوا عمى البيئات اإللكترونية لم تساعدىم عمى تنمية )%

 ميارات تصميم المقررات اإللكترونية.
وفي ضوء ما تقدم فإن ىناك حاجة إلى تنمية ميارات تصميم المقررات 

احثة أن اإلعتماد عمى تصميم اإللكترونية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم، وترى الب
البيئات اإللكترونية القائمة عمى عناصر التعمم الرقمية من شأنو تنمية ىذه الميارات 

( ودراسة ىالة صالح 3115وذلك وفقًا لنتائج الدراسات، ومنيا دراسة نادر شيمي )
 (.3102( ودراسة رضا عبد المعبود )3103)

وجود ضعف في الجانب المعرفي ومما سبق تتمثل مشكمة البحث الحالي في 
واألدائي لميارات تصميم المقررات اإللكترونية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم، وترى 

 الباحثة أنو يمكن لعناصر التعمم الرقمية عبر الويب التغمب عمى ىذه المشكمة.
ولمتوصل لحل مشكمة البحث يسعى البحث الحالي إلى اإلجابة عن السؤال 

 الرئيس التالي:
"ما فاعمية عناصر التعمم عبر الويب فى تنمية ميارات  تصميم المقررات 

 االلكترونية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم؟"
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 ويتفرع من ىذا السؤال التساؤالت الفرعية اآلتية :
ما ميارات تصميم المقررات االلكترونية الواجب توافرىا لدى طبلب تكنولوجيا .0

 التعميم؟
ناصر التعمم عبر الويب فى تنمية ميارات  تصميم ما التصور المقترح لع.3

 المقررات االلكترونية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم؟
ما فاعمية عناصر التعمم عبر الويب فى تنمية الجانب المعرفي لميارات  تصميم .2

 المقررات االلكترونية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم؟
الجانب اآلدائي لميارات  تصميم  ما فاعمية عناصر التعمم عبر الويب فى تنمية.2

 المقررات االلكترونية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم؟
 أهـــداف البحـــث:

 سعى البحث الحالي لتحقيق األىداف اآلتية:
ميارات تصميم المقررات االلكترونية الواجب توافرىا لدى طبلب تكنولوجيا  تحديد.0

 التعميم.
التعمم عبر الويب فى تنمية ميارات  تصميم الكشف عن التصور المقترح لعناصر .3

 المقررات االلكترونية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم.
تحديد فاعمية عناصر التعمم عبر الويب فى تنمية الجانب المعرفي لميارات  .2

 تصميم المقررات االلكترونية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم.
ة الجانب اآلدائي لميارات  تحديد فاعمية عناصر التعمم عبر الويب فى تنمي.2

 تصميم المقررات االلكترونية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم.
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 أهمية البحث:
 يفيد البحث الحالي في:

 توفير بيئة تعميم وتعمم تساعد طبلب تكنولوجيا التعميم عمى التعمم في أي وقت
 ليم.وأي مكان وفقًا لقدراتينم الذاتية، مع إمكانية توفير تغذية فورية 

 تدعيم عمميو تطوير التعميم باستخدام الوسائل التكنولوجية المتقدمة ذات الصمة
 الوثيقة باستخدام عناصر التعمم. 

 تقديم حمول عممية متطورة لمشكبلت التعميم اإللكتروني بما يجعل المركز
القومي لمتعميم اإللكترونى ووزارة التعميم العالي تواكب التطورات التكنولوجية في 

 مجال التدريب والتعميم اإللكتروني.
 تساىم عناصر التعمم في تسييل عمل أعضاء ىيئة التدريس وتوفير الوقت

 والجيد ويساعدىم عمى تحقيق أىداف التعمم دون عوائق.
 حدود البحث:

 أقتصر البحث الحالي عمى الحدود اآلتية:
 حد موضوعي: توصل البحث إلى قائمة بميارات تصميم مواقع اإلنترنت وفق آراء

( ميارة 25( ميارات رئيسة، يتفرع منيا )5)الخبراء في المجال، وبمغ عدد الميارات 
 .( ميارة إجرائية062فرعية و )

حد بشري: أقتصر البحث الحالي مجموعة من طبلب الفرقة الثالثة تكنولوجيا التعميم- 
 ( طالبًا.31جامعة المنوفية بمغ عددىم ) -ة التربية النوعية بأشمونكمي

 حد زماني: أستغرق تطبيق تجربة البحث حوالي شيرين، حيث تم فييا التجريب
 االستطبلعي لعناصر التعمم الرقمية وأدوات البحث ثم تنفيذ التجربة األساسية لمبحث.

ب اآللي بكمية التربية النوعية حد مكاني: تم تنفيذ تجربة البحث في معامل الحاس
 جامعة المنوفية.  -بأشمون
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 منهج البحث:
 أعتمد البحث الحالي عمى: 

والذي يقوم بوصف ما ىو كائن وتفسيره وتم استخدام ىذا يالمنيج الوصف :
المنيج في البحث الحالي لوصف وتحميل األدبيات والبحوث والدراسات السابقة 

 .لموصول إلى إعداد أدوات البحث
 المنيج شبو التجريبي: وىو المنيج الذي يستخدم لمعرفة أثر المتغير المستقل

 عمى المتغيرات التابعة.
 متغيرات البحث:

 اشتمل البحث الحالي عمى المتغيرات التالية:
.المتغير المستقل: عناصر التعمم الرقمية عبر الويب 
:المتغير التابع: و يتمثل في 

 تصميم المقررات االلكترونية.الجانب المعرفي لميارات  - أ
 الجانب اآلدائي لميارات تصميم المقررات االلكترونية. - ب

 مجتمع وعينة البحث:
مجتمع البحث: يتكون مجتمع البحث الحالي من جميع طبلب الفرقة الثالثة  - أ

 بقسم تكنولوجيا التعميم بكمية التربية النوعية بأشمون بجامعة المنوفية. 
( طالب من 31عينة مكونو من )أقتصر تطبيق البحث عمى  عينة البحث: - ب

جامعة المنوفية، تم -طبلب الفرقة الثالثة بقسم تكنولوجيا التعميم بأشمون
 .اختيارىم بطريقة عشوائية بسيطة كمجموعة تجريبية واحدة

 التصميم التجريبي لمبحث:
 -واحدة )قبمياعتمد البحث عمى التصميم التجريبي القائم المجموعة التجريبية ال

بعدي( حيث يتم تطبيق أدوات البحث قبميًا عمى الطبلب، ومن ثم إجراء المعالجة 
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( 0-0التجريبية، ثم تطبيق أدوات البحث بعديًا عمى الطبلب. ويوضح جدول )
 التصميم التجريبي لمبحث.

 (0-0جدول )
 التصميم التجريبي لمبحث

 قياس بعدي تجريبية المعالجة قياس قبمي
 تحصيمي اختبار

 عناصر التعمم الرقمية بطاقة مبلحظة
 اختبار تحصيمي
 بطاقة مبلحظة

 أدوات البحث:
 تمثمت أدوات البحث الحالي فيما يمي:

 اختبار معرفي مرتبط بميارات تصميم المقررات اإللكترونية )من إعداد الباحثة(..1
اإللكترونية بطاقة مبلحظة اآلداء المياري المرتبطة بميارات تصميم المقررات .2

 )من إعداد الباحثة(.
 مصطمحات البحث:

 عناصر التعمم:
( عمى أنيا "مصادر إلكترونية (Çetin& Arif, 2010,118يعرفيا ستين وأريف

 يمكن إعادة استخداميا بيدف تحقيق أىداف التعمم".
( عمى أنيا " أية عناصر أو مصادر 262، 3115يعرفيا الغريب اسماعيل) 

رقمية أو غير رقمية وتمثل وحدات متفردة ذات معنى تعميمي تخزن فى قاعدة بيانات 
ويمكن استخداميا فى أنشطة التعميم أوالتعمم أو التدريب بصورة متفاعمة فى ضوء 

 االستخدام".معايير تصنيف المواد التعميمية وحقوق النشر و 
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 ,Chrysostomou & Papadopoulosيعرفيا شريستمو وبابدوبولس 
(  عمى أنيا "قطع صغيرة مستقمة بذاتيا يمكن اعداة استخداميا فى (2008,219

 سيقات تعميمية متنوعة".
وتعرف الباحثة عناصر التعمم الرقمية إجرائيا عمى أنيا" مصادر رقمية تخزن 

 ب لتحقق أىداف تعميمية معينة"فى مستودعات رقمية عبر الوي
 ميارات تصميم المقررات االلكترونية:

تعرفيا الباحثة إجرائيا عمى أنيا "قدرة طبلب تكنولوجيا التعميم عمى أداء 
 الميارات المرتبطة بتصميم المقررات االلكترونية بدقة وسرعة ".

جراءته  خطوات البحث وا 
 الويب: أواًل: التصميم التعميمي لعناصر التعمم عبر

لمتصميم  (Elgazzar, 2013)أعتمد البحث الحالي عمى نموذج الجزار 
التعميمي والذي ييدف الى مساعدة الطبلب المعممين والباحثين عمى تطوير الدروس 
والوحدات التعميمية كمنظومة فعالة عبر الويب، وتم تحديثو ليناسب التعميم اإللكتروني 

 والتعميم عن بعد. 
،  Analysisالجزار من خمس مراحل أساسية تتضمن: لتحميلويتكون نموذج 

، ومرحمة  Evaluation، التقويم Production، واإلنتاج واإلنشاء Designوالتصميم
 .Useاالستخدام 

  Analysis:أواًل: مرحمة التحميل
تعتبر مرحمة التحميل أول مرحمة يتم البدء بيا في تصميم عناصر التعمم الرقمية 

 ج الجزار ويندرج تحتيا:وفقًا لنموذ
إعتماد أو وضع معايير (ISD) Instructional Systems Development 

تتمثل بيئة التعمم اإللكتروني في ىذا البحث في تصميم  :لبيئة التعمم اإللكتروني
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عناصر التعمم الرقمية حيث قامت الباحثة بتصميم عناصر التعمم الرقمية مع 
إطبلع الباحثة عمى عدد كبير من معايير  مراعاة معايير تصميميا، وبعد

تصميم المواقع والمقررات، وقد قامت الباحثة بتبني معايير المركز القومي لمتعمم 
نتاج عناصر التعمم الرقمية نظرًا ألنيا محكمة وثبت  اإللكتروني لتصميم وا 

نتاج عناصر التعمم الرقمية.  فاعميتيا في تصميم وا 
ممين المستيدفين وتعمميم السابق والتعمم تحميل خصائص األساسية لممتع

 المتطمب تواجده لدييم والميارات المعموماتية والمعرفيو وفعاليتيا:
العام والغرض لممتعممين إكسابيا المطموب والميارات التعميمية الحاجات تحديد: 

تحددت الحاجة التعميمية في البحث الحالي في تنمية ميارات تصميم المقررات 
اإللكترونية ويمكن تنميتيا من خبلل عناصر التعمم الرقمية، ويتمثل الغرض 
العام لمبحث في تنمية ميارات تصميم المقررات اإللكترونية من خبلل عناصر 

 ب تكنولوجيا التعميم.التعمم الرقمية لبلرتقاء بمستوى ميارات وقدرات طبل
تحميل المصادر والموارد المتاحة الرقمية وادارة التعمم LMS  ونظام إدارة

المحتوى وعناصر التعمم المتاحة والعقبات والقيود: تم تحميل المصادر والموارد 
المتوفرة والمتاحة والتي يمكن استخداميا، متمثمو في معمل الحاسب اآللي بكمية 

 بجامعة المنوفية. -أشمونالتربية النوعية ب
 :Designثانًيا: مرحمة التصميم 

 وضع األىداف التعميمية في شكلABCD  بناء عمى االحتياجات وتحميل
األىداف وترتيبيا: تعد عممية تحديد أىداف عناصر التعمم الرقمية من أىم 

، فيي تفيد عند تحديد عناصر المحتوي العممي العناصرخطوات إعداد ىذه 
لؤلىداف، والوسائل واألساليب المناسبة لتحقيق األىداف المرجوة من المناسب 

عناصر التعمم الرقمية، كما أنيا تساعد في تحديد وسائل وأساليب التقييم 
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لمتعرف عمى مدى تحقيق ىذه األىداف، حيث قامت الباحثة بناء عمى اليدف 
ستخبلص العام المتمثل في تنمية ميارات تصميم المقررات اإللكترونية با

األىداف السموكية المطموب تحقيقيا وتصنيفيا وفق مستويات بموم المعرفية، 
 ( ىدف سموكي.21وبمغ عددىا )

عناصر المحتوى التعميمي لؤلىداف التعميمية وتجميعيا في وحدات أو دروس: 
قامت الباحثة بتحديد عناصر المحتوى التي تحقق األىداف التعميمية المرجوة، 

لى عدد من األدبيات والدراسات التي تناولت المقررات وذلك بالرجوع إ
اإللكترونية، وتم تقسيميا إلى خمسة دروس تعميمية، وتم تحديد العناصر 
التعميمية التي يمكن تقديم الدروس التعميمية من خبلليا وتمثمت في الصور 

 والرسوم والصوت والصور المتحركة.
ر واإلختبارات القبمية: قد قامت الباحثة تصميم التقييم واإلختبارات مرجعية المعيا

ببناء اختبار مرجعي المعيار داخل كل عنصر تعميمي بحيث يوضح لمطالب 
مدى تقدمو في دراسة المحتوى مع تقديم تغذية راجعية توضح لمطالب مدى 

 صواب وأخطأ استجابتو. 
 ،)تصميم خبرات المتعممين: المصادر، واألنشطة، والتفاعل )فردي/ جماعي

التعميم المدمج إذا ممكن، روابط و وصبلت عمى الشبكة، دور المعمم في كل 
ىدف: بالنسبة لمصادر التعمم فقد تم اإلعتماد عمى عدد من عناصر التعمم 
والتي يتوافر فييا مجموعة من النصوص والصور والفيديو بشكل تفاعمي، 

عنصر وبالنسبة لؤلنشطة فقد تم اإلعتماد عمى نشاط تشاركي داخل كل 
 تعميمي، يقوم الطالب بالتشارك مع زمبلئو باإلستجابة لمنشاط ورفعو إلى المعمم.

 إختيار العناصر البديمة لموسائط المتعددة لمتجارب في المواد واألنشطة التعميمية
تم في ىذه الخطوة اختيار العناصر  :وتحديد اإلختيار النيائي لموسائط المتعددة
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بناء عمى أىداف كل موضوع تعميمي، حيث تنوعت البديمة ووسائطو المتعددة 
 المصادر ما بين نصوص وصور وصوت وفيديوىات تعميمية. 

تم في ىذه الخطوة إختيار الوسائط  :اختيار عناصر الوسائط والمواد التعميمية
والمواد التعميمية، حيث قامت الباحثة بتحميل الصور المناسبة من خبلل شبكة 

 Adobe)ثة بمعالجة الصور من خبلل برنامج الويب، كما قامت الباح
Photoshop) كما قامت الباحثة بتصوير ميارات برنامج ،Story Line 

، كما تم استخدام (Singate 9)لتصميم المقررات اإللكترونية باستخدام برنامج 
لتسجيل الصوت، وذلك بما يحقق األىداف  (Sound Forage)برنامج 

 ة المستيدفة.التعميمية وبشكل مناسب لمفئ
وقامت  :تصميم الرسالة والسيناريو لموسائط المختارة في الموارد واألنشطة

الباحثة بتصميم مجموعة من المخططات المبدئية لمسيناريو بيدف إعطاء 
تصور أولى عن كيفية تناول معمومات المحتوى التعميمي، بحيث يتم تحديد ما 

 سيتم تناولو من خبلل الصور الثابتة والفيديوىات.
 فإن تصميم أساليب اإلبحار والتحكم وواجية المتعمم: بالنسبة ألساليب اإلبحار

عناصر التعمم تم بنائيا وفق نمط اإلبحار اليرمي، أما مستودع عناصر التعمم 
فتم بنائو وفق اإلبحار الشبكي، حيث يمكن لمطالب االختيار من بين بدائل 
متعددة حيث يكون ىناك موضوع رئيس يتفرع منو موضوعات فرعيو، بالنسبة 

ل الضغط عمى األزرار لمتحكم فيتم التحكم في عناصر التعمم الرقمية من خبل
لمتنقل بين مكونات عناصر التعمم أو الضغط عمى الرموز لئلستجابة عمى 
االختبار الموجود داخل عناصر التعمم، في حين يتم التحكم في مستودع 
عناصر التعمم الرقمية من خبلل الضغط عمى األزرار الموجودة داخل 

اعل عمى العنصر التعميمي المستودع، وأعتمدت الباحثة في تصميم واجية التف
(path)  وىو اسم يطمق عمى الكيان الذى يتضمن أكثر منLessons وىو ،
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، ويتضمن ىذا Modulesأقرب إلى الوحدة التعميمية المتكاممة التي تتشابو مع 
فيما بين مكونات العنصر التعممي،  Navigationالنمط آلية مركبة لمتصفح 

، Lessonsلمعنصر من خبلل عدد من حيث يتم تقديم المحتوى التعميمي 
: والتي يتم من Learnوىناك خمس مكونات رئيسة بيذا النمط، وىم الدرس 

: والذى Explorer، المستكشف Lessonsخبلليا استعراض المحتوى التعميمي 
يقدم محاكاة إفتراضية تفاعمية ذات عبلقة بأحد التطبيقات العممية لممحتوى 

: وتشمل عدد كبير من األسئمة مع تقديم Assessmentالتعميمي، التقييمات 
: وتتضمن مجموعة عريضة من Relateتغذية راجعة موجيو، قراءاة إثرائية 

القراءة اإلثرائية ذات العبلقة باألىداف التعميمية لمعنصر التعميمي، ويراعي أن 
تكون القراءات التي يتفاعل معيا المتعممين عمى ىيئة وسائط متعددة تفاعمية، 

 : ويقدم ممخصًا وافيًا لما تم عرضو بالمحتوى التعميمي.Summaryالممخص 
 تصميم النماذج التعميمية والمتغيرات ونظريات التعمم والتعاون وىيكمة المحتوى

تم تصميم اإلستراتيجات التعممية  :واألحداث الجانبية وأي إبتكارات في التصميم
(، تعريف المتعمم بأىداف 3112والتعميمية وفقًا لآلتي)محمد عطية خميس، 

 التعمم، استثارة الدافعية واالستعداد لمتعميم، التعميم الفردي اإللكتروني.
اإلتصال  :تحديد أدوات األتصال المتزامن وغير المتزامن داخل وخارج البيئة

داخل العنصر التعميمي الرقمي: حيث تم اإلعتماد عمى غرفة نقاش كأحد أدوات 
في حين تم اإلعتماد عمى أداة واحدة من أدوات اإلتصال اإلتصال المتزامن، 

 غير المتزامن وىي أداة اتصل بنا والمرتبطة بالبريد اإللكتروني.
حيث تم تصميم مستودع  :تصميم نظام تسجيل وادارة وتجميع ودعم المتعممين

رقمي كنظام تسجيل وادارة وتجميع ودعم المتعممين، مع مراعاة البساطة وعدم 
من التفريعات التي تشتت انتباه الطالب، كما تّم مراعاة أن يكون تصميم  اإلكثار

المستودع مريح لمعين، مع توفير عناصر الجذب والتشويق بعيدًا عن التشويش، 
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وعنصر الوحدة والتوازن بين لون الصفحة ولون الخمفية، بما يتفق مع معايير 
 جودة تصميم مستودع وحدات التعمم. 

وتشمل تصميم  :ومات وعناصر بيئة التعمم اإللكترونيتصميم تخطيط معم
تخطيط المكونات والتنقل والدليل والمساعدة والمعاجم والوصول الى بيئة التعمم 

مغمق(، وتصميم المعمومات األساسية: اإلسم، الشعار، -اإللكتروني )مفتوح
  البلفتة، المطورون،..وغيرىا.
 :Productionثالثًا: مرحمة اإلنتاج واإلنشاء 

وتشمل عمى الوصول / الحصول عمى  :إنتاج مكونات بيئة التعمم اإللكتروني
الوسائط المتاحة، والموارد، واألنشطة، وعناصر التعمم، حيث تم الحصول عمى 
بعض الوسائط والمواد المتاحة من خبلل البحث عبر شبكة اإلنترنت والمتمثمة 
في بعض الصور والرسومات، التي يمكن استخداميا في إنتاج عناصر التعمم 

إنتاج الوسائط المتعددة، والموارد، واألنشطة، وغيرىا من الرقمية، وتعديل أو 
 .العناصر

 رقمنة وتخزين عناصر الوسائط المتعددة: حيث تم تعديل الصور باستخدام
، و تم تعديل النصوص  Adobe Photoshop cs5برنامج الفوتوشوب
 Sound Frog، واستخدام برنامج MS Word 2007باستخدام برنامج 
إلنتاج  dream waverت الصوتية، واستخدام برنامح إلعداد التسجيبل

( singate 9صفحات عناصر التعمم الرقمية والمستودع، واستخدم برنامج )
 لتسجيل لقطات الفيديو.

تم تصميم  اإللكتروني: التعميم في البيئة مكونات وتخطيط المعمومات إنتاج
كونات، اواًل: واجية التفاعل الخاصة بالمستودع حيث اشتمل عمى عمى عدة م

العنوان  ويشتمل عمى عنوان المستودع، ثانيًا: شريط القوائم الذي يشتمل عمى 
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تبويبات لسيولة اإلبحار داخل الموقع، ثالثًا: صور متنوعة ألمثمة من 
 (footer)( يحتوى عمى عبارة ترحيبية لمطبلب، خامسًا bodyالمستودع، رابعًا )

وبالنسبة لتصميم عناصر التعمم الرقمية، ويشتمل عمى حقوق الممكية الفكرية، 
 dream قامت الباحثة بإنتاج عناصر التعمم الرقمية من خبلل برنامج "

waver .والذى يعمل فى بيئة الويندز " 
تّم حجز عنوان أو  :إنتاج النموذج األولي لبيئة التعميم اإللكتروني (www.dr- 

magdasobhy.Com) Domain  لموقع مستودع وحدات التعمم وقد روعي
عند اختيار عنوان المستودع أن يتسم بالبساطة والسيولة، حيث قامت الباحثة 

 (Modern IT)باختيار احدي شركات االستضافة والتعاقد معيا وىي شركة 
وذلك الستضافة موقع المستودع وعناصر التعمم الرقمية ونشره عمي الويب، وقد 

الذي يعمل عمي نقل الممفات من جياز  Ftpبرنامج  استخدمت الباحثة
جيجا لرفع المستودع  0الكمبيوتر لتحميميا عمي اإلنترنت، و تّم حجز مساحة 

عمي اإلنترنت لمدة عام، مع مراعاة: تحديث معمومات المقرر بصفة مستمرة، 
وصيانة المستودع بصفة مستمرة، وبخاصة الختبار االرتباطات، وسرعة تحميل 

 حة.الصف
 : Evaluationرابعًا: مرحمة التقويم 

قامت الباحثة  :عرض عناصر التعمم الرقمية عمى مجموعة من المحكمين
بعرض عناصر التعمم عمى مجموعة من المتخصصين في مجال تكنولوجيا 
التعميم والمناىج وطرق التدريس والحاسبات والمعمومات؛ لمتأكد من مناسبتيا 

موافقتيم عميو مع إجراء بعض التعديبلت، حيث لمعايير تصميميا، فأبدوا 
أقترحوا تغيير تفريغ أشكال الصور بحيث ال تظير الخميفة البيضاء الخاص بيا 
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أو تغيير الخميفة ليتوافق مع الرسوم الموجودة، وتعدل بعض األصوات، وتعديل 
 مسميات األزرار، وتم التعديل في ضوء مقترحاتيم.

تم تطبيق عناصر  :عمى مجموعة من المتعممين تطبيق عناصر التعمم الرقمية
( طالب لمتعرف عمى مدى سيولة 21التعمم الرقمية عمى عينة استطبلعية من )

إستخداميا ووضوح العناوين وسيولة التنقل، وأخذ مبلحظات الطبلب، وقد أبدت 
العينة االستطبلعية رضاىم بعناصر التعمم الرقمية والرغبة في تعمم باقى المواد 

 تعميمية من خبلليا.ال
 .Useخامسا: مرحمة االستخدام 

يتم في ىذه الخطوة تطبيق  :اإلستخدام الميداني والتنفيذ الكامل لبيئة التعمم اإللكتروني
عناصر التعمم في معمل الحاسب لتنمية ميارات تصميم المقررات اإللكترونية لطبلب 
تكنولوجيا التعميم، حيث بدأ الطبلب في إستخدام عناصر التعمم الرقمية في عممية 

 التعميم.
ثة بعممية قامت الباح :المتابعة، والدعم، والتقييم المستمر البيئة التعميم اإللكتروني

المتابعة والتقييم المستمر لعناصر التعمم الرقمية لمتأكد من فاعمية وكفاءة عناصر 
التأكد من  :التعمم وصبلحيتيا لمتطبيق عمى الطبلب، وتنقسيم عمميات المتابعة إلى

صبلحية الروابط في المستودع وعناصر التعمم بشكل دوري، تحديد مواطن القوة 
القوة والضعف واألخذ بآراء الطبلب ومعرفة الصعوبات  والضعف: تم تحديد مواطن

 ومن ثم التعديل عمى المستودع وعناصر التعمم الرقمية في ضوء مبلحظاتيم.
تّعد ىذه المرحمة مبلزمة لكل المراحل وليست مرحمة   :مرحمة التغذية الراجعة والتعديل

لمراحل السابقة ، بل ترتبط بجميع ا(Elgazzar, 2013)مستقمة في نموذج الجزار 
نتاج واستخدام حيث قامت الباحثة بالتعديل والتحسين المستمر  من تحميل وتصميم وا 

 عمى كل خطوات مراحل النموذج عن طريق التغذية الراجعة.
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 إعداد أدوات البحث: -ثانياً 
 أشتمل البحث الحالي عمى األدوات اآلتية:

 ة في إعداد االختبار المعرفي:إعداد االختبار المعرفي: تم إتباع اإلجراءات اآلتي.0
 تحديد اليدف من االختبار: ييدف ىذا االختبار إلى قياس تحصيل عينة من

طبلب تكنولوجيا التعميم، في الجانب المعرفي لميارات تصميم المقررات 
اإللكترونية وفقًا لمستويات بموم المعرفية، قبل وبعد استخدام عناصر التعمم 

 الرقمية عبر الويب.
مفردات االختبار: تم صياغة مفردات االختبار في نمط أسئمة الصواب  صياغة

والخطأ واالختيار من متعدد وقد روعي في ىذه األسئمة: أن تكون مقدمة 
المفردات عمى ىيئة سؤال مباشر أو جممة أو عبارة ناقصة وتكون واضحة، 

واحد، كما ودقيقة عمميًا، ومحددة ومختصرة، وأال تحمل ألفاظيا أكثر من تفسير 
روعي في البدائل أن تكون واضحة، وخالية من الغموض والتعقيد، وقد تم توزيع 
اإلجابات الصحيحة منيا بشكل عشوائي بين االختيارات األخرى، وتقارب 

 طوليا.
:تعد تعميمات االختبار أحد العوامل اليامة لتطبيقو،  تعميمات استخدام االختبار

و وكيفية أدائو، وبالتالي اإلجابة الصحيحة؛ حيث يترتب عمييا وضوح اليدف من
ولذلك روعي عند كتابة تعميمات االختبار أن تكون بمغة واضحة صحيحة تحدد 
لمطبلب كيفية تسجيل اإلجابة الصحيحة، وتضمنت تعميمات االختبار وصفًا 

 مختصرًا لبلختبار وتركيب مفرداتو، وطريقة اإلجابة عميو. 
:تم إعداد جدول المواصفات حتى يمكن الربط بين  إعداد جدول المواصفات

األىداف التعميمية لعناصر التعمم الرقمية والتي تم صياغتيا، وتحديد عدد 
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المفردات البلزمة لمموضوعات في المستويات المعرفية )تذكر، فيم، تطبيق(؛ 
 وتم اختيار ىذه المستويات المعرفية وفقًا لما أجمعت عميو آراء المحكمين، 

اج االختبار الكترونيًا: بعد صياغة عبارات االختبار وفقًا لجدول المواصفات، إنت
"، ومن HTML" ولغة "Phpتم إنتاج االختبار اإللكتروني باستخدام لغة "

 Dataمميزاتيا إمكانية رفع العمل عمى اإلنترنت بطريقة خفيفة والتعامل مع "
Baseمكانية تسجيل ا ظيار النتيجة. "، والتعامل مع عمل تفاعمي، وا   لبيانات وا 

 التحقق من صدق االختبار: تم التحقق من مدى تمثيل االختبار لؤلىداف
"، Content Validityالمحددة لو، وذلك عن طريق ما يسمى بصدق المحتوى "

وذلك بعرض االختبار في صورتو األولية عمى عدد من المحكمين 
ج وطرق التدريس والحاسبات المتخصصين في مجاالت تكنولوجيا التعميم والمناى

 والمعمومات.
يحصل الطالب عمى درجة واحدة عمى كل مفردة  :طريقة تصحيح االختبار

يجيب عنيا إجابة صحيحة، وصفر عمى كل مفردة يتركيا أو يجيب عنيا إجابة 
خاطئة، وبذلك تكون الدرجة الكمية لبلختبار تساوى عدد مفردات االختبار، 

( درجة، ويقوم المستودع بحساب 23لبلختبار المعرفي )وبمغت الدرجة النيائية 
 درجات الطالب، وذلك فور إنتياءه من اإلجابة عمى أسئمة االختبار.

تم اختيار عينة التجربة االستطبلعية من طبلب  :التجربة االستطبلعية لبلختبار
تكنولوجيا التعميم، وىي نفس عينة التجريب االستطبلعي لعناصر التعمم 

( طالبًا، لحساب معامبلت الصعوبة والسيولة 21، وقد بمغ عددىا )الرقمية
لمفردات االختبار والتمميز لمفردات االختبار، حيث تراوحت معامبلت السيولة 

( وىي معامبلت سيولة مقبولة، وتراوحت معامبلت 0.70-0.30ما بين )
( وىي معامبلت صعوبة مقبولة، وتراوحت 0.70-0.30الصعوبة ما بين )
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-0.21معامبلت التمييز لكل مفردة من مفردات االختبار المعرفي ما بين )
 ( وىي معامبلت تمييز مقبولة. 0.25

 ،حساب ثبات االختبار: تم حساب ثبات االختبار باستخدام معادلة الفا كرونباخ
وىى قيمة مرتفعة، ومن ثم يمكن الوثوق إلى  )1.20 (وبمغ معامل الثبات

صول عمييا عند تطبيق االختبار عمى عينة البحث النتائج التي يتم الح
األساسية، وبعد ىذه اإلجراءات أصبح االختبار المعرفي في صورتو النيائية 

 صالحًا لمتطبيق.
بطاقة مبلحظة اآلداء المياري الخاص بميارات تصميم المقررات اإللكترونية:  -3

 اآلداء المياري:أتبعت الباحثة اإلجراءات التالية في إعداد بطاقة مبلحظة 
 تحديد اليدف من بطاقة مبلحظة اآلداء المياري: استيدفت بطاقة مبلحظة

اآلداء المياري تحديد مستوي أداء ميارات تصميم المقررات اإللكترونية لدي 
طبلب تكنولوجيا التعميم، وذلك لمتعرف عمى أثر اختبلف أشكال عناصر التعمم 

 يارات.الرقمية عبر الويب عمى تنمية ىذه الم
 تحديد األداءات التي تتضمنيا بطاقة مبلحظة اآلداء المياري: تّم تحديد

األداءات من خبلل االعتماد عمى الصورة النيائية لقائمة ميارات تصميم 
( ميارة 2المقررات، وذلك فقد اشتممت بطاقة مبلحظة اآلداء المياري عمى )

ات تصميم المقررات ( مرتبطة بميار 062رئيسو وبمغ إجمالي األداءات بو )
 اإللكترونية، وقد روعي أن ترتب الميارات ترتيبا منطقيًا.

3-2- وضع نظام تقدير درجات بطاقة مبلحظة اآلداء المياري: تّم استخدام
التقدير الكمي بطاقة مبلحظة اآلداء المياري، حيث أشتمل عمى خيارين لؤلداء 

ييم لمستويات األداء وفق لم يؤدي(، وتمُّ توزيع درجات التق-–)أدي الميارة
التقدير التالي: المستوي )أدى( درجة واحدة، المستوي )لم يؤدي( )صفر( درجة، 

 ( درجة. 062وبذلك تصبح الدرجة الكمية بطاقة مبلحظة اآلداء المياري )
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 تعميمات بطاقة مبلحظة اآلداء المياري: تّم مراعاة توفير تعميمات بطاقة
ث تكون واضحة ومحددة في الصفحة األولي مبلحظة اآلداء المياري، بحي

لبطاقة مبلحظة اآلداء المياري، وقد أشتممت التعميمات عمى التعرف عمي 
خيارات األداء ومستويات األداء والتقدير الكمي لكل مستوي، مع وصف جميع 

 احتماالت أداء الميارة، وكيفية التصرف عند حدوث أي من ىذه االحتماالت.
عن البطاقة صدق قة مبلحظة اآلداء المياري: تّم تقديرالتحقق من صدق بطا 

لمبطاقة من حيث نوع  العام المظير بو ويقصد الظاىري: الصدق طريق
دقتيا، حيث  ومدى البطاقة، وتعميمات ووضوحيا، صياغتيا، وكيفية المفردات،

تّم عرض بطاقة مبلحظة اآلداء المياري عمي مجموعة من المحكمين والخبراء 
ين في مجاالت )المناىج وطرق التدريس، وتكنولوجيا التعميم، المتخصص

 الصياغة وسبلمة التعميمات، التأكد من دقة والحاسبات والمعمومات( بيدف
مكانية مبلحظة  بطاقة مبلحظة اآلداء المياري ووضوحيا، لمفردات اإلجرائية وا 
بداء تتضمنيا، التي الميارات  يرونيا. تعديبلت أي وا 

 بطاقة مبلحظة اآلداء المياري: تّم حساب معامل ثبات البطاقة حساب ثبات
بأسموب تعدد المبلحظين عمي أداء الطالب الواحد، ثم حساب معامل االتفاق 

، حيث قامت الباحثة (Cooper,1974)بين تقديراتيم باستخدام معادلة " كوبر"
داء ميارات باالشتراك مع أثنين من الزمبلء بقسم تكنولوجيا التعميم، بتقييم أ

خمسة من طبلب تكنولوجيا التعميم، وبمغ متوسط اتفاق المبلحظين عمى أداء 
%(، وىو يعد معامل ثبات مرتفعًا، وأن بطاقة مبلحظة 52الطبلب الخمسة )

 اآلداء المياري تعد صالحة لبلستخدام والتطبيق عمى عينة البحث كأداة لمقياس.
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 خطوات تنفيذ تجربة البحث: -ثالثاً 
 جراءات التجربة األساسية بالمراحل التالية:مرت إ

( طالب من طبلب الفرقة الثالثة بقسم 31عينة مكونو من ) :اختيار عينة البحث
 تكنولوجيا التعميم، تم اختيارىم بطريقة عشوائية بسيطة كجموعة واحدة تجريبية.

تطبيق أدوات القياس قبميًا: تم التطبيق القبمى ألدوات البحث المتمثمة في 
االختبار التحصيمي وبطاقة مبلحظة اآلداء المياري عمى طبلب مجموعة 

 البحث.
 تطبيق مادة المعالجة التجريبية: مرت خطوات تطبيق مادة المعالجة التجريبية

 بالخطوات التالية:
قامت الباحثة بإعداد وتجييز المعمل والتأكد من سبلمة األجيزة وصبلحيتيا .0

 لبلستخدام.
تم التأكيد عمى الطبلب باإلطبلع عمى تعميمات استخدام عناصر التعمم .3

 الرقمية المتاحة عبر الويب. 
التوضيح لمطبلب أنيم يتعممون وفق نمط عناصر التعمم الرقمية، حيث يعمل .2

 كل طالب بصورة مستقمة عن زمبلئو.
 توزيع الطبلب عمى األجيزة بواقع جياز لكل طالب..2
لمستخدم وكممة المرور لمدخول إلى مستودع عناصر إعطاء كل طالب اسم ا.2

 التعمم الرقمية.
التأكيد عمى الطبلب إلى بقراءة األىداف السموكية الموجودة بعناصر التعمم .6

الرقمية والمطموب تحقيقيا بعد االنتياء من دراسة عناصر التعمم الرقمية 
 المتاحة عبر الويب.
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لتفاعل المتزامن من خبلل التأكيد عمى الطبلب عمى استخدام أدوات ا.0
 )الشات( وأداة التفاعل غير المتزمن من خبلل )اتصل بنا(.

 التأكيد عمى الطبلب بضرورة اإلجابة عن أسئمة االختبار التحصيمي البعدي. .2
وبطاقة مبلحظة اآلداء المياري التوضيح لمطبلب بأنو سوف يتم تطبيق .5

ة باستخدام عناصر التعمم فردياً كل طالب عمى حده بعد اإلنتياء من الدراس
 الرقمية عبر الويب.

 تطبيق أدوات البحث بعديًا: بعد إنتياء مدة تجربة البحث قامت الباحثة بتطبيق
ألدوات البحث المتمثمة في االختبار التحصيمي وبطاقة مبلحظة اآلداء المياري 
عمى طبلب مجموعة البحث وتم رصد الدرجات لجميع الطبلب تمييدًا إلجراء 

 معالجات اإلحصائية.ال
 نتائج البحث ومناقشتها

 اختبار صحة فروض البحث: -أوالً 
أعدت الباحثة جداول بالدرجات الخام التي حصل عمييا الطبلب في التطبيق 

، وذلك تمييدًا لتحميل النتائج إلى لبلختبار التحصيمي وبطاقة المبلحظةالبعدي القبمي و 
 خبلليا اختبار صحة الفروض.الدالالت اإلحصائية التي يمكن من 

 اختبار صحة الفرض األول: -0
" توجد فروق ذات داللة الختبار الفرض األول لمبحث والذي ينص عمى أنو 

( بين متوسط درجات الطبلب في التطبيق القبمي 1.12احصائية عند مستوى )
والبعدي لبلختبار التحصيمي الخاص بميارات تصميم المقررات اإللكترونية لصالح 

 التطبيق البعدي". 
والختبار ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار )ت( لممجموعات المترابطة 

Paired-samples T Test  لحساب داللة الفروق بين درجات الطبلب في التطبيق
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القبمي والبعدي لبلختبار التحصيمي الخاص بميارات تصميم المقررات اإللكترونية، 
 (:3وقد تم التوصل إلى النتائج الموضحة بجدول )

( نتائج المعالجة اإلحصائية لدرجات الطبلب فى التطبيق القبمي 3جدول )
 تبار التحصيمي الخاص بميارات تصميم المقررات اإللكترونيةوالبعدي لبلخ

 التطبيق
 
ا

 لعدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحرا
ف 
المعيار 
 ي

 "ت"
المحسو 
 بة

 مستوى الداللة الداللة

 التطبيق
 القبمي

3
1 

6.52 
1.52
2 026.2

12 
1.11
1 

دالة عند مستوى 
التطبيق  (1.12)

 البعدي
3

1 22.22 
0.12
5 

( يتضح ارتفاع مستوى تحصيل الطبلب في 3في جدول ) باستقراء النتائج
الجانب المعرفي لميارات تصميم المقررات اإللكترونية  وذلك في التطبيق البعدي عنو 

(، 22.22في التطبيق القبمي، حيث بمغ متوسط درجات الطبلب في التطبيق البعدي )
غت قيمة "ت" (، وبم6.52بينما بمغ متوسط درجات الطبلب في التطبيق القبمي )

(، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند 1.111(، وبمغت قيمة الداللة )026.212المحسوبة )
(، وبذلك يتم توجيو الداللة اإلحصائية لصالح التطبيق األعمى في 1.12مستوى )

 المتوسط، وىو التطبيق البعدي.
ق توجد فرو ومن النتائج السابقة يتم قبول الفرض األول الذي ينص عمى أنو " 

( بين متوسط درجات الطبلب في التطبيق 1.12ذات داللة احصائية عند مستوى )
القبمي والبعدي لبلختبار التحصيمي الخاص بميارات تصميم المقررات اإللكترونية 

 ". لصالح التطبيق البعدي
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ويوضح الشكل التالي متوسط درجات الطبلب في التطبيق القبمي والبعدي 
 ص بميارات تصميم المقررات اإللكترونية:الخا لبلختبار التحصيمي

( متوسط درجات الطبلب في التطبيق القبمي والبعدي لبلختبار 0شكل )
 التحصيمي الخاص بميارات تصميم المقررات اإللكترونية

 اختبار صحة الفرض الثاني:-3
" توجد فروق ذات داللة الختبار الفرض الثاني لمبحث والذي ينص عمى أنو 

( بين متوسط درجات الطبلب في التطبيق القبمي 1.12احصائية عند مستوى )
والبعدي لبطاقة المبلحظة الخاصة بميارات تصميم المقررات اإللكترونية لصالح 

 التطبيق البعدي". 
والختبار ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار )ت( لممجموعات المترابطة 

Paired-samples T Test  لحساب داللة الفروق بين درجات الطبلب في التطبيق
القبمي والبعدي لبطاقة المبلحظة الخاصة بميارات تصميم المقررات اإللكترونية، وقد 

 (:2تم التوصل إلى النتائج الموضحة بجدول )
( نتائج المعالجة اإلحصائية لدرجات الطبلب فى التطبيق القبمي 2جدول )

 لبعدي لبطاقة المبلحظة الخاصة بميارات تصميم المقررات اإللكترونيةوا
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 التطبيق
 

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

"ت
" 

 المحسوبة
 مستوى الداللة الداللة

 0.256 33.22 31 التطبيق القبمي
001.22

0 
1.111 

عند مستوى  دالة
التطبيق  (1.12)

 البعدي
31 022.02 3.652 

( يتضح ارتفاع مستوى اآلداء المياري الطبلب 2باستقراء النتائج في جدول )
في الجانب االدائي لميارات تصميم المقررات اإللكترونية  وذلك في التطبيق البعدي 
عنو في التطبيق القبمي، حيث بمغ متوسط درجات الطبلب في التطبيق البعدي 

(، وبمغت 33.22التطبيق القبمي )(، بينما بمغ متوسط درجات الطبلب في 022.02)
(، وىي قيمة دالة 1.111(، وبمغت قيمة الداللة )001.220قيمة "ت" المحسوبة )
(، وبذلك يتم توجيو الداللة اإلحصائية لصالح التطبيق 1.12إحصائيًا عند مستوى )

 األعمى في المتوسط، وىو التطبيق البعدي.
توجد فروق الذي ينص عمى أنو "  ومن النتائج السابقة يتم قبول الفرض الثاني

( بين متوسط درجات الطبلب في التطبيق 1.12ذات داللة احصائية عند مستوى )
القبمي والبعدي لبطاقة المبلحظة الخاصة بميارات تصميم المقررات اإللكترونية 

 ". لصالح التطبيق البعدي
عدي ويوضح الشكل التالي متوسط درجات الطبلب في التطبيق القبمي والب

 لبطاقة المبلحظة الخاصة بميارات تصميم المقررات اإللكترونية:
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( متوسط درجات الطبلب في التطبيق القبمي والبعدي لبطاقة المبلحظة 3شكل )
 الخاصة بميارات تصميم المقررات اإللكترونية

تعزى النتائج السابقة إلى ما قدمتو عناصر التعمم الرقمية من بيئة تعممية نشطة 
بمصادر التعمم المختمفة وىو ما يثير البنية المعرفية لمطبلب ويزيد من دافعيتيم غنية 

لمتعمم، ويحقق تعمم أفضل لمميارات العممية، فعرض الميارة وتفاصيميا من خبلل 
عناصر التعمم الرقمية حقق تعممًا أفضل من عرضيا بالطريقة التقميدية، وساعد تنمية 

 ونية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم، وأن تصميمميارات تصميم المقررات االلكتر 
حيث  Interactive Learningالتفاعمي  التعمم أسموب يوفر عناصر التعمم الرقمية

 الطالب باالستجابة يقوم حيث Two Way Interactionاتجاىين  فى التفاعل يتم
الرجع  يوفر فالعنصر التعميمي تعززىا، أو االستجابة ىذه العنصر التعميمي ويقٌوم
التي يتمقاه الطالب في التقويم الذي يتضمنو كل عنصر تعميمي، وىذا ساعد  الفوري

الطبلب عمى اكتساب ميارات تصميم المقررات االلكترونية المطموبة، كذلك قدرتيا 
عمى الجمع بين الدراسة الفردية والتشاركية والتقويم الذاتى ومعرفة النتائج باستمرار 

دافع اإلنجاز لمطبلب وروح المنافسة، مما أدى إلى تحقيق  ساعد كل ذلك في زيادة
 زيادة في ميارات تصميم المقررات االلكترونية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم.
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( 3102وتتفق النتائج السابقة مع نتائج دراسة مصطفى جويفل وآمنة العمارين )
بدالمنعم ودراسة ىالة ع  (Yong-Wee ,Et Al, 2012)ودراسة يونج وى وآخرون 

ودراسة نادر الشيمي  (Turel& Gurol, 2011) ( و دراسة تورل وجورل3103)
ودراسة (Kay &Knaack, 2009) ( ودراسة كاى ونوك215-201، 3101)

والتي توصمت إلى فاعمية عناصر  (Donovan & Nakhleh,2007)دونفان ونخمة 
 التعمم الرقمية في تنمية الميارات والمعارف المختمفة.

 توصيات البحث: -اً ثاني
عمى ضوء نتائج البحث، ومناقشتيا، وتفسيرىا، تم وضع بعض التوصيات التي 
قد تساعد في توظيف األشكال المختمفة لعناصر التعمم الرقمية في التعميم، ومن ىذه 

 التوصيات:
 االىتمام بتفعيل المقررات اإللكترونية التي تم إنتاجيا من قبل المركز القومي

االلكتروني والقائمة عمى عناصر التعمم الرقمية في تدريس المواد العممية لمتعمم 
 المختمفة لطبلب تكنولوجيا التعميم.

 تشجيع أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية عمى إنتاج مقررات الكترونية
قائمة عمى عناصر التعمم الرقمية وتدريبيم عمى ذلك ورصد جوائز تشجيعية 

قامة ورش عمل ل يم حول أىمية استخدام عناصر التعمم الرقمية في تنمية وا 
الميارات اآلدائية المختمفة لدى طبلب الجامعات بشكل عام وطبلب كميات 

 التربية النوعية بشكل خاص.
 ضرورة االستفادة من المستحدثات التكنولوجية عبر الويب بشكل عام واإلستفادة

ص في تقديم حمول عممية من عناصر التعمم الرقمية عبر الويب بشكل خا
 متطورة لمشكبلت التعميم الجامعي بما يواكب التطور التكنولوجي الحديث.



323

   ماجدة صبحى أ.     فاعليت عناصر التعلم عبر الىيب في تنميت مهاراث تصميم المقرراث االلكترونيت

 بطاقة  –اإلستفاده من أدوات التقويم الخاصو بيذا البحث)اإلختبار التحصيمى
بطاقة تقييم منتج نيائي( فى تقويم  أداء طبلب تكنولوجيا التعميم  –المبلحظو

 االلكترونية.  في ميارات تصميم المقررات
 نظرًا ألىمية عناصر التعمم الرقمية فى التعميم والتوسع فى إنتشارىا توصى

الباحثو بضرورة اإلىتمام بتنمية كفايات توظيفيا في إعداد أخصائي تكنولوجيا 
 التعميم قبل الخدمة وذلك لمواكبة سوق العمل والتطورات التكنولوجيو الحديثو.

 البحوث المقترحة: -ثالثاً 
ن خبلل نتائج البحث الحالي، ومن خبلل مراجعة الدراسات السابقة المرتبطة، م

 يمكن اقتراح البحوث التالية:
 أثر التفاعل بين أشكال عناصر التعمم الرقمية واألسموب المعرفي في تنمية

 ميارات إنتاج برمجيات الرسوم المتحركة لدى طبلب تكنولوجيا التعميم.
مية الذكية في تنمية ميارات إنتاج المستودعات فاعمية عناصر التعمم الرق

 االلكترونية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم.
 أثر التفاعل بين تمميحات بيئة إفتراضية قائمة عمى العناصر الرقمية ثبلثية

األبعاد وأساليب التعمم في تنمية ميارات إنتاج المتاحف اإلفتراضية لدى طبلب 
 تكنولوجيا التعميم.
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 ــة المـــراجـــعقـــائمـ
 المراجع العربية: -أوالً 

(. فاعمية تدريس مقرر إلكتروني في تحصيل 3100أشرف أحمد مرسي )
تجاىاتيم نحو المقررات  طبلب شعبة تكنولجيا التعميم في مادة الكمبيوتر وا 

 .202 -225. 026اإللكترونية. مجمة كمية التربية. جامعة األزىر. ع 
تصميم ونشر مقرر إلكتروني في تكنولوجيا التعميم (. 3112حنان حسن خميل )

في ضوء معايير جودة التعميم اإللكتروني لتنمية الجوانب المعرفية واألدائية لدي 
 .طبلب كمية التربية. رسالة ماجستير. كمية التربية. جامعة المنصورة

(. أثر برنامج تدريبي عن مدخل عالمية التصميم 3112حنان محمد الشاعر )
نتاج المقررات لمم قررات االلكترونية عمى معرفة مبادئو واستخدامو في تصميم وا 

االلكترونية لدى المصمميين التعميميين بمراكز التعميم االلكتروني. دراسات في 
 .66-02. 020مصر. ع -المناىج وطرق التدريس

(. أثر اختبلف نمطين لتصميم المقررات 3100ربيع عبد العظيم رمود )
ي واألسموب المعرفي عمى زيادة التحصيل لدى الطبلب المعممين بكميات اإللكترون

 .002-65. ص ص 2. ج22جامعة عين شمس. ع -التربية. مجمة كمية التربية
(. فاعمية نموذج مقترح لتوظيف التعمم 3102رضا إبراىيم عبد المعبود )

تجاىاتيم اإللكتروني القائم عمى كائنات العمم في تحصيل طبلب تكنولوجيا الت عميم وا 
 نحوه. رسالة دكتوراه. كمية التريبة النوعية. جامعة عين شمس.

(. فاعمية تطوير مقرر إلكتروني في تكنولوجيا التعميم 3103سيير حمدي فرج )
دارتو عبر اإلنترنت من خبلل نظام المقررات الدراسية  لتنمية مفاىيم  Moodleوا 

بكمية التربية وقياس اتجاىاتيم نحو المقرر. التعمم اإللكتروني لدى الطبلب المعممين 
 .2. ع02مجمة العموم التربوية والنفسية. مج 
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(. التعميم االلكترونى من التطبيق إلى اإلحتراف 3115الغريب زاىر اسماعيل )
 والجودة. القاىرة :عالم الكتب.

(. 3103محمد إبراىيم الدسوقي؛ مصطفى كمال رمضان؛ محمد أحمد  فرج )
إختبلف مستويات الدمج في برامج التعمم المدمج عمى أداء طبلب تكنولوجيا أثر 

 -دراسات وبحوث  -تكنولوجيا التربية  التعميم لميارات تصميم المقررات اإللكترونية .
 322-312مصر . 

( النظرية والبحث التربوي في تكنولوجيا التعميم. القاىرة: 3102محمد عطية خميس )
 دار السحاب.
(. فاعمية اختبلف 3102د محمد أحمد أبو الدىب؛ سيد شعبان عبدالعميم )محمو 

نتاج المقررات  بعض أنماط تصميم الكتاب اإللكتروني التفاعمي في تنمية ميارات تصميم وا 
السعودية.  –اإللكترونية لدى معممي الحاسب اآللي. دراسات عربية في التربية وعمم النفس 

 .311-022. ص ص  0. ج 20
(. فاعمية بعض القطع التعممية اإللكترونية 3102فى جويفل وآمنة العمارين )مصط

 .3. ع 5في تحقيق أىدافيا. المجمة األردنية في العموم التربوية. مج 
(. ميارات تصميم المقررات اإللكترونية الواجب 3102) مصطفى كمال رمضان

 – 222مصر.  –دراسات وبحوث  -.تكنولوجيا التربية  توافرىا لدى طبلب تكنولوجيا التعميم
202. 

(. أثر التصميم التحفيزي لبعض أنماط العناصر التعممية 3101نادر  الشيمي )
االلكترونية عمى التحصيل وتنمية الدافعية لدى منخفضي دافعية اإلنجاز. تكنولوجيا التعميم 

 إبريل. 3ع .33سمسمة ودراسات بحوث محكمة. الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم. مج
(. أثر اختبلف نمط تقديم المقررات اإللكترونية 3103ىالة عبدالمنعم محمد صالح )

عبر االنترنت فى تنمية التحصيل المعرفى واألداء الميارى لدى تبلميذ الصف األول 
 اإلعدادي فى مادة الكمبيوتر. رسالة ماجستير. كمية التربية النوعية، . جامعة عين شمس.
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