
133

معايري تصميم املنتديات التعليمية 
اإللكرتونية املضبوطة

د. سليمان أمحد حرب

2015/2/25م. القبول:  تاريخ  2014/12/29م،  التسليم:    تاريخ 
واملعلومات املساعد/ كلية التربية/ جامعة األقصى/ غزة.  التعليم  تكنولوجيا     أستاذ 



معايري تصميم املنتديات التعليمية اإللكرتونية املضبوطة

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح134

ملخص: 
هدف البحث احلايل اإىل حتديد معايري ت�ضميم املنتديات التعليمية االإلكرتونية امل�ضبوطة، 
واتبع الباحث املنهج الو�ضفي التحليلي م�ضتخدمًا ا�ضتبانة املعايري اأداة للبحث، وطبقت اال�ضتبانة 
على عينة مكونة من )30( متخ�ض�ضًا يف تكنولوجيا التعليم، وتو�ضل البحث اإىل )213( موؤ�رصاً 
)االأه��داف  كاالآتي:  وهي  امل�ضبوطة  التعليمية  املنتديات  لت�ضميم  معياراً   )23( على  موزعة 
التعليمية، وتنظيم املحتوى التعليمي، واالأن�ضطة التعليمية، والتغذية الراجعة، والتفاعلية والتحكم 
وال�ضوت،  واللون،  الفيديو،  ولقطات  الثابتة،  والر�ضوم  وال�ضور  املكتوبة،  والن�ضو�ص  التعليمي، 
والروابط املت�ضعبة، وامل�ضاعدة والتوجيه، والواجهة الرئي�ضية للمنتدى، و�ضكل ال�ضفحات الفرعية 
باملنتدى،  املناق�ضة  جمموعة  وم�رصف  باملنتدى،  املناق�ضة  ومدير  املنتدى،  واإدارة  للمنتدى، 
االإلكرتونية،  واملناق�ضات  باملنتدى،  املناق�ضات  �ضفحة  و�ضكل  باملنتدى،  املناق�ضات  وطالب 
الباحث  وقام   ، باملنتدى(  وال�ضالمة  واالأمن  احلوارية،  واالأ�ضئلة  املناق�ضات،  جمموعة  وطبيعة 
ببناء ا�ضرتاتيجية وفق املعايري ال�ضابقة الإدارة املنتديات التعليمية امل�ضبوطة كاالآتي: )الدخول 
والتغذية  املعلم  ودور  وا�ضتعر�ضها،  واملو�ضوعات  امل�ضاركات  واإ�ضافة  التعليمية،  للمنتديات 

الراجعة يف املنتديات التعليمية( . 
كلمات مفتاحية: معايري، املنتديات التعليمية امل�ضبوطة. 
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Standards of Designing the Educational Electronic Forums 
Controlled Researcher

Abstract:

This research aims to define the standards of designing the educational 
electronic forums controlled. The researcher utilized descriptive analytic 
method, using a questionnaire of standards as an instrument. Distributing 
the questionnaire to 30 specialists in Educational technology, the research 
showed 213 indicators and 23 norms for designing controlled educational 
electronic forums: educational goals, organizing the educational content, 
educational activities, feedback, reactivity and educational control, written 
texts, fixed pictures, video snapshots, color, sound, branched links, assistance 
and guidance, main face, branched pages, management, moderator, 
supervisor of group discussion, students’ discussions, the form of discussing 
a page, electronic discussion, nature of group discussion, dialogic questions 
and safety in forums. The researcher designed a strategy based on the 
previous norms of managing controlled educational forums, that is, logging 
into to educational forums, adding and reviewing subjects, teacher’s role and 
feedback in educational forums. 

Key Words: standards, controlled educational forums
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مقدمة:
�ضتى  يف  احل�ضاري  والتقدم  الرقي  عوامل  على  �رصيع  وب�ضكل  اليوم  العامل  دول  تت�ضابق 
البالد  رقى  يف  الكبري  لدورها  منها  اإدراك��ا  والتعليم،  الرتبية  جمال  يف  وبخا�ضة  املجاالت، 
جمال  يف  اإيجابية  م�ضتقبلية  تغريات  و�ضتحدث  اأحدثت  ثورة  االإلكرتوين  التعليم  ويعدُّ  وتقدمها، 
فاملوؤ�ض�ضات  منه،  اال�ضتفادة  �ضبيل  يف  االأم��وال  من  كثرياً  تنفق  الدول  جعلت  والتعليم،  الرتبية 
وحتقيق  العاملية،  التغريات  مواكبة  �ضوى  اأمامها  خيار  ال  خا�ضة  واجلامعية  عامة  التعليمية 
وقوانينها،  اأنظمتها  ومراجعة  براجمها،  تطوير  منها  يتطلب  وهذا  التعليم،  يف  اجلودة  متطلبات 
تدرك  اأن  التعليم، وعليها  اأ�ضا�ضية يف نظام  احلديثة كو�ضيلة  التقنيات  وا�ضتغالل  اإداريًا ومهنيًا، 
اأهمية التكامل بني االإعداد املهني واالإعداد العلمي للطلبة املعلمني، واأهمية تدريبهم على ا�ضتخدام 
تقنيات املعلومات واالت�ضاالت، واال�ضتفادة منها لتح�ضني العملية الرتبوية التعليمية والت�ضميم 

التعليمي. 
وي�ضري اأكرم م�ضطفي )2013( اأنه يف ظل التطور امل�ضتمر لتقنيات التعلم االإلكرتوين وتطور 
م�ضادر التعلم االإلكرتونية �ضواء يف الكم )من حيث الكم الهائل من املعلومات التي حتتويها هذه 
اأ�ضلوب تقدمي هذه املعلومات من خالل تلك  اأم الكيف )من حيث  امل�ضادر وتعدد تلك امل�ضادر( 
التي  الهائلة  واملرونة  التفاعلية  خالل  من  البيئة  هذه  يف  الكيف  مع  الكم  ويتكامل  امل�ضادر( 
تلبي  التوا�ضل  اأدوات  يف  م�ضتحدثة  روؤية  اإىل  احلاجة  لتظهر  االإلكرتوين،  التعلم  بيئات  توفرها 
حاجات املتعلم واملهتمني يف التوا�ضل بنوعيه املتزامن مثل: غرف الدرد�ضة وموؤمترات ال�ضوت 
وموؤمترات الفيديو، وغري املتزامن مثل: لوحة االإعالنات واملنتديات التعليمية والقوائم الربيدية، 
ومع التوظيف الكمي والكيفي الأدوات التوا�ضل تظهر احلاجة اإىل درا�ضة العوامل املوؤثرة يف هذه 
واختالف  التفاعل،  واجهة  بناء  مثل  االأدوات  لتلك  البنائية  باملتغريات  يرتبط  ما  �ضواء  االأدوات 

اأ�ضاليب االإبحار واأدواتها وتنظيم املحتوى وتوقيت اال�ضتجابة، وحتكم املتعلم، واإدارتها. 
التعلم  بيئات  يف  والتفاعل  االت�ضال  اأدوات  من  االإلكرتونية  التعليمية  املنتديات  وتعد 
ويعلقون  يقراأونها  لالأع�ضاء  مو�ضوعات  باإر�ضال  للم�ضتخدمني  ت�ضمح  تقنية  وهي  االإلكرتوين، 
عليها، اإما بطريقة خطية متعاقبة، اأو متداخلة. وي�ضتمل املنتدى الواحد اأحيانًا على اأبواب خمتلفة 
يتخ�ض�ص كل منها يف مو�ضوع بعينه؛ ومن ثم فاإن مدى املو�ضوعات املطروحة للنقا�ص تكون 

متعددة ومتنوعة )ح�ضن الباتع، 2009( . 
وللمنتديات التعليمية االإلكرتونية القائمة على الويب فوائد عديدة اأ�سار اإليها 
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كل من حممد الهادي، )2005، �س 95( ؛ حممد الهادي (2001) ؛ حممد خمي�س )2003اأ( 
، وهي كاالآتي:

التعلم . 1 ومقررات  برامج  يف  الت�ضميم  جيدة  االإلكرتونية  التعليمية  للمنتديات  ميكن  اأنه 
االإلكرتوين خلق بيئة تعلم م�ضرتكة وتفاعلية وفعالة؛ الأنها ت�ضمح للمتعلمني بالتعبري عن اآرائهم 

واأفكارهم بحرية اأكرث. 
فيها، . 2 بالبحث  يقوم كل متعلم  التعاوين اجلماعي. حيث  التعلم  تنمية  ت�ضاعد على  اأنها 

نظراً لكرثة املعلومات والقوائم، ثم يجتمع الطالب ملناق�ضة ما تو�ضل اإليه كل منهم. 
توفر املرونة بالن�ضبة لوقت الدرا�ضة ومكانها واإيجاد مدار�ص وف�ضول بال جدران. . 3
ت�ضاعد على توفري وقت التعليم للمعلمني واملتعلمني. . 4
ت�ضاعد على تغري و�ضائل التعليم وطرائقه التقليدية خا�ضة على امل�ضتوى اجلامعي. . 5
تغري دور املعلم يف قاعة الدرا�ضة من امللقن اإىل املوجه واملر�ضد للمتعلمني. . 6
اإمكانية الو�ضول اإىل و�ضائل التعليم وم�ضادره املختلفة التي ال تتواجد يف قاعة الدرا�ضة. . 7
و�ضولها اإىل اأكرب عدد من اجلمهور واملتابعني يف خمتلف اأنحاء العامل، مما ي�ضاعد على . 8

ن�رص املعرفة الكونية. 
تبادل املعلومات وامللفات اخلا�ضة بالتطبيقات على ال�ضبكة يف وقت �رصيع وبتكاليف . 9
قليلة. 

االت�ضال املبا�رص بالباحثني والعلماء يف جميع التخ�ض�ضات من خالل قائمة املناق�ضة . 10
باأمناء  اخلا�ضة  املناق�ضة  قوائم  من  مئات  االإنرتنت  �ضبكة  توفر  اإذ  االإلكرتونية،  واملوؤمترات 

املكتبات ومراكز املعلومات. 
توافر تغذية عك�ضية ترتد من املعلم اإىل طالبه والعك�ص. . 11

اأ�ضاليب  اأحدث  من  التعليمية  املنتديات  ا�ضتخدام  اأن  اإىل   )2011( طلبة  العزيز  عبد  ي�ضري 
حتقيق التفاعل ب�ضبكة االإنرتنت التي ميكن للمتعلم من خاللها امل�ضاركة بطرح االأ�ضئلة اأو االإجابة 
اأو اال�ضتف�ضار عن �ضوؤال معني. وقد اأجريت بع�ص الدرا�ضات حول فعالية  اأ�ضئلة �ضبق طرحها  عن 
 Adams،( املنتديات التعليمية كاأحد اأ�ضاليب تقدمي الدعم غري املتزامن منها: درا�ضة اأدمز وهام
Hamm، 2007 &( التي ا�ضتعر�ضت مزايا ا�ضتخدام املنتديات التعليمية كاأحد اأ�ضاليب الدعم 
غري املتزامن وحددتها يف اإمكانية امل�ضاركة يف اأي وقت ويف اأي مكان، اإعطاء وقت كاف للطالب 
لقراءة امل�ضاركات مبا ميكنهم من التفاعل الهادف حول املو�ضوعات، واإتاحة حرية التعبري واإبداء 
 )Malcolm، 2007( مالكلم  درا�ضة  اهتمت  كما  واحلوار،  والتفاعل  امل�ضاركة  وزيادة  الراأي، 
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اإمكانية  حيث  من  التعليمية  املنتديات  خالل  من  والتعليم  لوجه  وجهًا  التعليم  بني  باملقارنة 
تدري�ص  يف  التعليمية  منتديات  كفاءة  اإىل  وتو�ضلت  الدرا�ضي  املقرر  الأهداف  منهما  كًلّ  حتقيق 
 Huang، & Lee،( مقرر مناهج البحث لطالب الدرا�ضات العليا، كما ا�ضتهدف درا�ضة هوجن وىل
2004( حتليل املحادثات عرب املنتديات التعليمية يف تنمية التفكري النقدي لدي الطالب، وك�ضفت 
عن اأن املنتديات التعليمية من الو�ضائل املهمة االأ�ضا�ضية يف تنمية مهارات التفكري لدى الطالب، 
اأن املنتديات التعليمية تزيد من كفاءة التعليم  اإىل  اأحمد عوي�ص )2008( التي تو�ضلت  ودرا�ضة 
والتعلم وتزيد اأي�ضا من كفاءة الدعم التعليمي مبا ي�ضاعد على فهم املو�ضوعات املطروحة داخل 
املنتدى، ودرا�ضة كي )Kay، 2006( التي تو�ضلت اإىل فعالية املنتدى لكل من املعلم واملتعلم 

يف امل�ضاركة واال�ضتفادة وحت�ضني قدرة الطالب على التعلم. 
وعلى الرغم مما ميكن للمنتديات التعليمية االإلكرتونية حتقيقه يف بيئة التعلم االإلكرتوين، 
اإال من خالل  اأو تفعيل تلك اخل�ضائ�ص  وما تتميز به من خ�ضائ�ص فاإنه ال ميكنها حتقيق ذلك 
ارتكازها على جمموعة من املعايري يف ت�ضميم وتطوير وا�ضتخدام واإدارة وتقومي حلقات النقا�ص، 
وتظهر اأهمية حتديد تلك املعايري يف اأنها كما يذكر بدر ال�ضالح )2005، �ص �ص-521 545( 
تتما�ضى مع مبادئ علم اجلودة، حيث بداأت املنظمات املهنية يف التعلم عن بعد، يف جمال التعليم 
بناء معايري اجلودة للتعلم االإلكرتوين عن بعد، ومن ثم اأ�ضبحت معيارية التعلم االإلكرتوين ق�ضية 
جوهرية، ويرجع كي فون ووجن �سوم (Foon & Sum, 2003) الق�سور اأو املحدودية يف 

التغذية الراجعة يف املنتديات التعليمية االإلكرتونية لالأ�سباب االآتية:
اخلجل، وخوف الطالب من ال�ضخرية منهم عند تو�ضيل اأو اإعالن اآرائهم بالف�ضل، خا�ضة . 1

اإذا كانت اآراوؤهم اأو وجهات نظرهم هذه غري �ضحيحة. 
امل�رصوع . 2 تفا�ضيل  مناق�ضة  عليهم  ي�ضعب  بحيث  للطالب،  املخ�ض�ص  الوقت  حمدودية 

ومتابعة خطوات تنفيذه فيما بينهم، ويرجع بع�ضهم غياب التغذية الراجعة اأي�ضا ل�ضعف العالقات 
التفاعلية بني الطالب وبع�ضهم بع�ضًا اأو بينهم وبني املعلمني. بحيث تنعدم يف مثل هذه االأجواء 

املناق�ضات احلرة االإيجابية وي�ضبح من ال�ضعب اأن يعرب كل طالب عن راأيه. 
االإلكرتونية  التعليمية  املنتديات  ا�ضتخدام  اأهمية  على  والدرا�ضات  البحوث  تاأكيد  ومع 
وفاعليتها، فاإن درا�ضة اأندر�ضون )Andersen، 2009( اأو�ضحت اأن املنتديات التعليمية قادرة 
ولكنها  التقليدية،  الدرا�ضية  الف�ضول  يف  ُوجدت  للتعليم  حا�ضمة  مهمة  اأبعاد  واإنتاج  توليد  على 
اأحمد عوي�ص  اأنها مفتوحة، وال توجد قيود لها، ودرا�ضة  ك�ضفت عن نقاط �ضعف وم�ضاوئ، منها 
)2008( عن �رصورة حتديد متطلبات ت�ضميم وبرجمة واإدارة املنتديات لدعم املواقع التعليمية 
اجلامعية على �ضبكة االإنرتنت واأو�ضت الدرا�ضة بالتوظيف االأمثل للمنتديات التعليمية عرب �ضبكة 
الواجب  الرئي�ضية  بالعنا�رص  وااللتزام  واإثرائها،  التعليمية  العملية  لدعم  فعلى  ب�ضكل  االإنرتنت 
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 So،( �ضو  درا�ضة  ك�ضفت  كما  االإلكرتونية،  التعليمية  املنتديات  ا�ضتخدام  عند  باملنتدى  توافرها 
2008( باأن العوامل املوؤثرة يف قرار املتعلمني ال�ضتخدام املنتديات التعليمية االإلكرتونية هي: 
االإ�رصاف واالإدارة للمنتديات التعليمية، بينما تو�ضلت درا�ضة لني )Lin، 2007( اإىل اأن املنتديات 
التعليمية تعمل على زيادة التح�ضيل واالإجناز لدى املتعلمني يف حالة مت �ضبطتها، كما وك�ضفت 
االإيجابي  التاأثري  )Guiller ، Durndell & Ross، 2007( عن  درا�ضة جيلر ودندل وروز 
جيفا  و  رافيد  درا�ضة  بينما  الويب،  على  القائمة  االإلكرتونية  التعليمية  املنتديات  ال�ضتخدام 
)Ravid &  Geva، 2003( نقاًل عن اإميان بيومي )2011، �ص �ص 62-63( اأو�ضحت فاعلية 
النقا�ص، مما ي�ضاعد على  التي تعمل على قوة يف متا�ضك جمموعة  التعليمية املنظمة  املنتديات 
 Chih & Michael،( التعلم اأكرث من نظريتها غري املنظمة، كما اأكدت درا�ضة ت�ضيه و مي�ضيل
2003( على اأن التخطيط واالإدارة للمنتديات التعليمية اجليدة يوؤدي اإىل احل�ضول على مناق�ضة 

فعالة يف التعليم بني املتعلمني وزيادة يف التفاعل وامل�ضاركات. 

حتديد مشكلة البحث:
لت�ضميم  املنا�ضبة  املعايري  حتديد  اإىل  احلاجة  يف  احلايل،  البحث  فكرة  ظهرت  هنا  ومن 
واإدارة املنتديات التعليمية االإلكرتونية امل�ضبوطة القائمة على الويب، وعدم تركها دون �ضابط، 
واأنها ميكن اأن تكون فعالة يف حل كثري من امل�ضكالت التعليمية، اإذا اأح�ضن ت�ضميمها وا�ضتخدامها، 

واإداراتها، والتي اأمكن �ضياغتها يف ال�ضوؤال الرئي�ص االآتي:
ما معايري ت�سميم املنتديات التعليمية االإلكرتونية امل�سبوطة؟ 
ولالإجابة عن ال�ضوؤال الرئي�ص �ضعى الباحث اإىل االإجابة عن اال�ضئلة الفرعية االآتية:

التعليمية . 1 املنتديات  ت�ضميم  عند  مراعاتها  يجب  التي  واملنا�ضبة  احلديثة  املعايري  ما 
االإلكرتونية امل�ضبوطة امل�ضتخدمة عرب الويب؟ 

ما ا�ضرتاتيجية اإدارة املنتديات التعليمية امل�ضبوطة؟ . 2

أهمية البحث:
تتمثل اأهمية البحث فيما ياأتي:

و�ضبط . 1 لت�ضميم  معايري  حتديد  ب�رصورة  تنادي  التي  احلديثة  االجتاهات  مع  يتم�ضى 
املنتديات التعليمية، ليتم توظيفها يف العملية التعليمية والرتبوية ب�ضكل �ضليم. 

يقدم بالدرجة االأوىل معايري ت�ضميم املنتديات التعليمية امل�ضبوطة قد تفيد يف ت�ضميم . 2
منتديات تعليمية ذات جودة يف التعليم اجلامعي. 
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يوفر ا�ضرتاتيجية الإدارة املنتديات التعليمية امل�ضبوطة، قد ت�ضاعد الباحثني يف �ضبط . 3
املنتديات واإدارتها. 

يعد هذا البحث من البحوث االأوىل التي تهتم بتحديد معايري ت�ضميم املنتديات التعليمية . 4
االإلكرتونية امل�ضبوطة القائمة على الويب. 

أهداف البحث:
على  القائمة  امل�ضبوطة  االإلكرتونية  التعليمية  املنتديات  ت�ضميم  مبعايري  قائمة  تقدمي 

الويب، واإ�ضرتاتيجية الإدارة املنتديات التعليمة امل�ضبوطة القائمة علة الويب. 

حدود البحث:
واالأدبيات  والبحوث  الدرا�ضات  من  املعايري  هذه  ا�ضتخال�ص  على  احلايل  البحث  يقت�رص 
املرتبطة، والتي اأمكن احل�ضول عليها، ثم عر�ضها على عينة من االأ�ضاتذة واملتخ�ض�ضني واخلرباء 

يف املجال. 

منهج البحث:
وحتليليها،  ودرا�ضتها  البحوث  عر�ص  يف  التحليلي،  الو�ضفي  املنهج  احلايل  البحث  يتبع 

ال�ضتخال�ص املعايري، ثم عر�ص هذه املعايري على عينة من االأ�ضاتذة واملتخ�ض�ضني واخلرباء. 

خطوات البحث:
اتبع الباحث اخلطوات االآتية:

عن . 1 وذلك  التعليمية،  املنتديات  يف  توافرها  يجب  التي  الت�ضميم  معايري  قائمة  حتديد 
طريق ما ياأتي:

Ù  واالأجنبية العربية  ال�ضابقة  العلمية  والبحوث  والدرا�ضات  والكتب  املراجع  حتليل 
اأحمد  ودرا�ضة   ،  )2009( املهو�ص  وليد  درا�ضة  منها  التعليم،  تكنولوجيا  جمال  يف  املتخ�ض�ضة 
اإىل  للتعرف  ، وذلك   )Lin، 2007( ودرا�ضة لني ،  )So، 2008( ودرا�ضة �ضو ، عوي�ص )2008( 

املنتديات التعليمية القائمة على الويب ومناذج ت�ضميمها املنا�ضب للطلبة. 
Ù  .اإجراء م�ضح للتعرف اإىل املنتديات التعليمية واملتوافرة يف امليدان التكنولوجي والرتبوي
Ù  اإىل للتو�ضل  والطلبة،  واملهتمني،  املتخ�ض�ضني  من  عينة  مع  �ضخ�ضية  مقابلة  اإجراء 

موا�ضع القوة وال�ضعف يف هذه املنتديات، واأي�ضًا التعرف اإىل االحتياجات املختلفة، التي يجب 
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مراعاتها عند بناء املنتدى التعليمي. 
اإعداد املعايري املبدئية، وو�ضعها على هيئة بنود با�ضتبانة ت�ضم املعايري املقرتحة يف . 2

�ضوء امل�ضادر �ضابقة الذكر. 
جمال . 3 يف  واملهتمني  واملتخ�ض�ضني  اخل��رباء  من  جمموعة  على  اال�ضتبانة  عر�ص 

تكنولوجيا التعليم و علوم احلا�ضب واملناهج وطرق التدري�ص لتحكيمها. 
للتو�ضل . 4 واملتخ�ض�ضني،  اخلرباء  اآراء  فيها يف �ضوء  والتعديل  اال�ضتبانة،  نتائج  تفريغ 

اإىل معايري الت�ضميم النهائية التي يجب توافرها يف املنتديات التعليمية امل�ضبوطة القائمة على 
الويب. 

مصطلحات البحث:
املنتديات التعليمية االإلكرتونية:  ◄

املتعلمني  ومهارات  حت�ضيل  بتنمية  ويقوم  الويب  عرب  املناق�ضة  يتيح  تفاعلي،  موقع  هو 
لها عرب  امل�ضاندة  باملواقع  وتدعم  وتن�رص  املتعددة،  بالو�ضائط  ُتدعم  وفق جمموعة حما�رصات، 
اأية حما�رصة واإر�ضال تعليقاتهم واأ�ضئلتهم املتنوعة يف  الويب كافة، وتتيح للمتعلمني م�ضاهدة 
الراجعة بطريقة غري متزامنة من خالل  التغذية  االإجابة عنها واحل�ضول على  اأي وقت، ومن ثم 

حلقات النقا�ص. 
املنتديات التعليمية االإلكرتونية امل�سبوطة: ◄

فيها  يتم  التي  الويب  على  القائم  املتزامن  غري  التعليمي  والتفاعل  االت�ضال  اأدوات  اإحدى 
تبادل املعارف واملفاهيم واملهارات واالأفكار واالآراء وتقدمي امل�ضاعدة وتتيح الفر�ضة للمتعلمني 
امل�ضرتكني  املتعلمني  االأع�ضاء  خالل  من  واالإجابات  املتنوعة  اأ�ضئلتهم  اأو  تعليقاتهم  الإر�ضال 
بها، حتت رقابة ومتابعة وتوجيه من املحا�رص، وت�ضمح تلك املنتديات بتبادل امل�ضاركات بني 
املحا�رص واالأع�ضاء واملتعلمني امل�ضاركني، وبني بع�ضهم بع�ضًا يف ظل قواعد حمددة للم�ضاركة، 

والرد عليها يف اأوقات زمنية خمتلفة. 

اإلطار النظري للبحث:
موا�سفات املنتديات التعليمية االإلكرتونية امل�سبوطة:

للمنتديات التعليمية االإلكرتونية امل�ضبوطة يف التعليم االإلكرتوين القائم على الويب العديد 
من املوا�ضفات، اميان بيومي )2011، �ص �ص 40-41( ؛ نبيل عزمي )2008، �ص 493( ؛ بهاء 

خريى )2005، �ص 40( اأمكن حتديدها يف االآتي:
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يتطلب اال�ضرتاك باملنتدى الت�ضجيل م�ضبقًا. . 1
ت�ضجيل الع�ضو بالبيانات االأ�ضا�ضية احلقيقية: )اال�ضم، وكلمة املرور، والربيد االإلكرتوين، . 2

والتخ�ض�ص، وامل�ضتوى، والرقم اجلامعي( . 
ي�ضمح با�ضتعرا�ص حمتويات املنتدى لالأع�ضاء امل�ضجلني، وذلك من خالل اال�ضم وكلمة . 3
املرور. 
اإ�ضافة م�ضاركة والرد عليها لالأع�ضاء امل�ضجلني فقط باملنتدى. . 4
اإ�ضافة املو�ضوعات لالأع�ضاء امل�ضجلني فقط باملنتدى. . 5
يتطلب م�ضاهدة املو�ضوعات والردود وامل�ضاركات الت�ضجيل م�ضبقًا. . 6
ال تظهر امل�ضاركة اأو املو�ضوع امل�ضاف اإال بعد التدقيق وموافقة مدير املنتدى. . 7
اإرفاق ملفات و�ضور باملنتدى لالأع�ضاء امل�ضرتكني فقط. . 8
دور املعلم يكون موجهًا ومر�ضداً ومنظمًا للتفاعل بني الطالب. . 9

تقدمي ملخ�ص الأهم النقاط بعد االنتهاء من كل حما�رصة. . 10
الطالب  بني  للتفاعل  قيود  اإىل �رصورة وجود   )Watson، 2008( واط�ضون  اأو�ضى  وقد 
وهي عدم ال�ضماح الأي طالب من م�ضاهدة م�ضاركة زميله يف املنتدى؛ الأن ذلك ي�ضاعد على زيادة 
وتطور خربات املتعلمني على املنتديات التعليمية، واأي�ضًا من اأجل اأن تكون املنتديات التعليمية 
التي هدفت   )Simonnsen & Banfield، 2006( وبنفيلد  �ضيمو�ضن  ودرا�ضة  فاعلية.  اأكرث 
التعليمية  املنتديات  تقنية  تطبيق  اأثناء  يف  املعلم  يتبعها  التي  التدخل  طوبولوجية  تف�ضري  اإىل 
التحاور  الطالب على  الويب و�رصحها، وذلك بهدف حت�ضني قدره  االإلكرتونية غري املتزامنة عرب 
 )H. L. Lim & F. Sudweeks، 2006( اإل واإف ات�ص  والتفاعل بطريقة ريا�ضية، ودرا�ضة 
اأو�ضحت  الويب، حيث  الطالب لفر�ص امل�ضاركة يف درو�ص املناق�ضة عرب  التي تناولت ت�ضورات 
امل�ضاركة  توؤثر على  اأن  التي ميكن  الرئي�ضة  العوامل  التعليمية توجد جمموعة من  التفاعالت  اأن 
التعليمية،  االأن�ضطة  امل�ضارك يف  تكليف  يت�ضمن  الذى  التعليمي،  الن�ضاط  وت�ضميم  املناق�ضة،  يف 
واأ�ضلوب املي�رص والطالب. ودرا�ضة واط�ضون )Watson، 2008، p. 1095( التي اأ�ضارت اإىل اأن 
من العوامل التي توؤثر على م�ضاركة الطالب يف املنتديات التعليمية االإلكرتونية و�ضوح توقعات 
املعلم، وهيكل الن�ضاط والعمل، تواجد املحا�رص الدائم من اأجل تقومي م�ضاهمات الطالب واإعطاء 

التغذية الراجعة عليها. 
كما اتفق واط�ضون )Watson. 2008، p. 1095( مع روفاي )Rovai، 2001( يف اأن 
يكون هناك جزء من الدرجة الكلية للمقرر على امل�ضاركة والت�ضارك واإبداء الراأي، الأن ذلك يعمل 
على حتفيز امل�ضاركات من قبل الطالب وت�ضجيعها. كما ي�سيف دبليو بيت�س و غاري بول 



د. سليمان أمحد حرب

143 اجمللد اخلامس، العدد العاشر، كانون ثاني 2016

(2006) ؛ ونورثوب (Northrup,2001) جمموعة من االإمكانات للمنتديات التعليمية 
امل�سبوطة منها:

التحكم يف �ضلوكيات االأع�ضاء: من خالل عر�ص �رصوط اأثناء ت�ضجيل االأع�ضاء باملنتدى . 1
ي�ضتحق  ال�رصوط  تلك  املنتديات، ومن يخالف  به داخل  به وما هو غري م�ضموح  ملا هو م�ضموح 

حذف مو�ضوعاته وم�ضاركاته املخالفة من قبل اإدارة املنتدى وم�رصفيه. 
املنتديات . 2 يف  العن�رص  ذلك  اأهمية  وتت�ضح  والنقا�ص:  للبحث  منا�ضبة  عناوين  اختيار 

على  امل�رصفني  �ضالحيات  من  املهمة  وهذه  معني  اإلكرتوين  ملقرر  التابعة  امل�ضبوطة  التعليمية 
املقرر من اأع�ضاء هيئة التدري�ص. 

اأ�ضلوب . 3 �ضبط  اإج��راءات  ت�ضل  قد  حيث  والنقا�ص:  للبحث  منا�ضب  اأ�ضلوب  على  االتفاق 
التحاور والنقا�ص اإىل اإخراج ع�ضو من �ضاحة احلوار اأو اإلغاء ا�ضرتاكه. 

حماية االأع�ضاء من عمليات االنتحال وال�رصقات واالأدبية والعلمية. . 4
و�ضع ا�ضرتاتيجيات لت�ضجيع م�ضاركات االأع�ضاء: ومن اأ�ضهر عمليات التعزيز التي تقوم . 5

بها اجلامعات تكليف جمموعات من االأع�ضاء بعمل درا�ضات، وطرح مناق�ضات يف موا�ضيع حمددة 
يحددها امل�رصفون. 

تقومي اإ�ضهامات االأع�ضاء: وت�ضتخدم تلك اخلا�ضية عند التعامل مع م�ضاركات مقرر معني . 6
اإ�ضهامه يف هذه املقرر،  حيث يجب على امل�رصف )مدير املنتدى( اأن يقوم بتقومي الطالب ح�ضب 

وهذا التقومي يكون تبعًا لتميز م�ضاركات الطالب ومدى قربها من ال�ضحة. 
اإمكانية حتكم امل�رصفني يف املو�ضوعات التي اأُ�ضيفت بالتعديل اأو احلذف حال خمالفتها . 7

اأو بالنقل ملنتدى املو�ضوعات املميزة حال متيزها. 

اهليكل التنظيمي إلدارة املنتديات التعليمية اإللكرتونية املضبوطة:
االإلكرتونية امل�ضبوطة هيكل تنظيمي ميكن من خالله حتقيق  التعليمية  للمنتديات  يوجد 
متدرجة يف  عدة  فئات  اإىل  املنتدى  مع  املتعاملني  تق�ضيم  ويتم  املنتدى،  املرجوة من  االأهداف 
ال�ضالحيات من مدير املنتدى الذى يتمتع ب�ضالحيات كاملة الإدارة املنتدى وحتى زائر املنتدى، 
 )Markel،2001( وميكن ت�سنيف الفئات التى تتعامل مع املنتديات كما ياأتي: ماركل

 )Welling & Thomson، 2001( ؛ ويلنج وتو�ضون
-  .Administrator مدير املنتدى
-  .Moderator م�رصف املنتدى
-  .Members االأع�ضاء
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-  .Visitors زوار املنتدى

ال�سكل )1( 
يو�سح خمططاً للهيكل التنظيمي الإدارة املنتديات التعليمية امل�سبوطة

مدير املنتدى Administrator:. أ
هو �ضخ�ص واحد يتحكم يف جميع �ضالحيات املنتدى دون قيود حيث يقوم بامل�ضئوليات 

االآتية:
و�ضع ال�ضيا�ضة العامة للمنتدى وتوزيع االأدوار بها.  -
حتديد عدد االأق�ضام التي يتكون منها املنتدى.  -
اإ�ضافة اأق�ضام جديدة اأو اإغالق واإعادة فتح تلك االأق�ضام.  -
فتح الت�ضجيل لالأع�ضاء اجلدد اأو اإغالقه.  -
اإمكانية اإر�ضال ر�ضائل جماعية جلميع امل�ضرتكني اأو لفئات معينة منهم.  -
القدرة على اإ�ضافة االإعالنات العامة.  -
متابعة امل�رصفني باملنتدى والتحكم يف ال�ضالحيات املختلفة لهم باالإ�ضافة اأو احلذف.  -

 )Rovai،2007(
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م�رشف املنتدى Moderator:ب. 
باملنتدى،  معينة  اأق�ضام  على  االإ���رصاف  املنتدى  مدير  لهم  ي�ضند  االأقل  على  واحد  �ضخ�ص 
وغالبا ما يكون هناك اأكرث من م�رصف بحيث يكون كل م�رصف م�ضئوال عن ق�ضم معني من اأق�ضام 
املنتدى تبعًا ملا قام املدير بتحديده، ويتم من خاللهم متابعة جميع املو�ضوعات وامل�ضاركات 
التي تكتب يف اأق�ضامهم مع اإمكانية التعديل واحلذف لها بحيث يتم ال�ضيطرة عليها حتى ال تخرج 
يفيد  الق�ضم بحيث  الق�ضم خبرياً مبو�ضوع  اأن يكون امل�رصف على  املنتدى، ويف�ضل  عن م�ضمون 

االأع�ضاء يف الرد على ا�ضتف�ضاراتهم وت�ضاوؤالتهم املختلفة. 
اأع�ساء املنتدى Members:ت. 

هم االأفراد الذين يقومون باال�ضرتاك والت�ضجيل باملنتدى لال�ضتفادة من املعلومات املتاحة 
اإمكانية  فيه، ولهم �ضالحيات كتابة املو�ضوعات اجلديدة والرد على املو�ضوعات املختلفة مع 

احلذف والتعديل مل�ضاركاتهم فقط. 
 .	:Visitors زوار املنتدى

ومل  فقط،  فيه  املوجودة  امل�ضاركات  مل�ضاهدة  للمنتدى  الزائرون  االإنرتنت  مت�ضفحو  هم 
يقوموا بالت�ضجيل فيه، ولي�ص لهم �ضالحيات غري م�ضاهدة املو�ضوعات، مع اإمكانية منعهم من 

ذلك من خالل مدير املنتدى. 

العناصر املكونة للصفحة الرئيسة للمنتديات التعليمية املضبوطة:
تت�ضكل املنتديات التعليمية االإلكرتونية امل�ضبوطة من �ضفحات عدة، وهذه ال�ضفحات ت�ضكل 
اأق�ضام املنتديات، وحتمل املنتديات التعليمية كمًا كبرياً من املكونات واخلدمات التي تزداد كل 

يوم تقريبًا. 
على  وبناء  امل�ضبوطة  االإلكرتونية  التعليمية  املنتديات  عن  �رصد  من  �ضبق  ما  خالل  ومن 
وفيما  االإنرتنت،  عرب  والتوا�ضل  امل�ضاركة  يف  املتعلمني  وخ�ضائ�ص  التعليمية  احلاجات  حتديد 

ياأتي عنا�رص املنتديات التعليمية االإلكرتونية امل�ضبوطة )اأحمد عوي�ص، 2008، �ص183( :
Ù  .الرابط الدائم للمنتدى: وهو الرابط الذي ي�ضتطيع من خالله الطالب الدخول اإىل املنتدى

كما هو مو�ضح يف ال�ضكل )2( . 

ال�سكل )2( 
رابط املنتدى يف م�ستك�سف ويندوز
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Ù  عنوان رئي�ص للمنتدى: حيث يبني الباحث من خالل العنوان املو�ضوع التي يهتم به هذا
املنتدى. كما هو مو�ضح ب�ضكل )3( . 

ال�سكل )3( 
عنوان رئي�س للمنتدى

Ù  .ا�ضم امل�ضتخدم وكلمة املرور: التي ي�ضتطيع الطالب من خاللها الدخول اإىل اأق�ضام املنتدى
كما هو مو�ضح يف ال�ضكل )4( . 

ال�سكل )4( 
ا�سم امل�ستخدم وكلمة املرور

Ù  اأو اأيقونة خا�ضة اأيقونات: هي روابط حمددة الوظائف كاأيقونة البحث داخل املنتدى، 
بحل الواجبات البيتية وهي على �ضكل ر�ضائل خا�ضة. هو مو�ضح يف ال�ضكل )5( . 

ال�سكل )5( 
اأيقونات املنتدى

Ù  اليومية وامللخ�ضات  واملقاالت  املوا�ضيع  وت�ضم  املنتدى  قوائم  وهى  املنتدى:  اأق�ضام 
ويقوم  املنتدى،  يف  االأ�ضا�ص  العن�رص  وهي  الخ،  املطلوبة...  التعليمية  االأن�ضطة  اأو  للمحا�رصات 
بكتابتها واإ�ضافتها مدير املنتدى لتظهر مرتبة بال�ضفحة الرئي�ضية ملنتداه. كما هو مو�ضح يف 

ال�ضكل )6( . 

ال�سكل )6( 
اأق�سام املنتدى
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Ù  اأو الطالب،  من  منتداه  لزائري  مهمة  املحا�رص  يراها  قد  ملواقع  رواب��ط  وهي  رواب��ط: 
اأو مواقع تعليمية تكون يف  اأو مرتبطة مع منتداه، وبالغالب هي منتديات �ضديقة  مف�ضلة لديه 

تذيل املنتدى. كما هو مو�ضح يف ال�ضكل )7( . 

ال�سكل )7( 
روابط

Ù  .االأر�ضيف: ترتب فيه املوا�ضيع �ضواء على اأ�ضا�ص الت�ضنيف اأو تاريخ الكتابة اأو كليهما
كما هو مو�ضح ب�ضكل )8( . 

ال�سكل )8( 
االأر�سيف

Ù  اأو تذييل املنتدى: يحتوى على حقوق الن�رص والعنوان الإلكرتوين للمنتدى وا�ضم املعهد 
املوؤ�ض�ضة اأو ال�رصكة التي تدعم املنتدى وتاريخ رفع املنتدى على الويب. 

مكونات صفحات املنتديات التعليمية املضبوطة الفرعية:
املحتوى  باإنتاج  املرتبطة  وامل�ضادر  والبحوث  االأدبيات  بع�ص  على  االطالع  خالل  من   
Glem ، 2002؛  )Sadik ، 2004؛  االإلكرتونية  التعليمية  املنتديات  ل�ضفحات  االإلكرتوين 
30؛   20- �ص  �ص   ،2002 البا�ضط،  عبد  اأ�ضامة  37؛   22- �ص  �ص   ،2002 اإبراهيم،  حممود 
�ضفحات  اأن  على  الباحثني  معظم  بني  اتفاقًا  هناك  اأن  ُوجد  �ص243(   ،2002 زيتون،  كمال 
التي متثل وحداتها  تتكون من جمموعة عنا�رص  التي  الفرعية  اأو  الرئي�ضية  التعليمية  املنتديات 
االأ�ضا�ضية، وهذه العنا�رش تكون متداخلة مع بع�سها مبا يتنا�سب مع املادة العلمية 

للمحتوى، ومبا يتنا�سب مع خ�سائ�س املتعلمني:
الن�ضو�ص املكتوبة.  ♦
ال�ضور الثابتة.  ♦
لقطات الفيديو.  ♦
الن�ضو�ص امل�ضموعة ♦
♦  .Hyper Links الروابط الفائقة

الرابط االأول – الرابط الثاين – الرابط الثالث

االت�ضال بنا – ا�ضم املنتدى – االأر�ضيف- االأعلى
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الن�سو�س املكتوبة:. 1
يق�ضد بالن�ص املكتوب كل ما حتتويه �ضفحات املنتديات التعليمية االإلكرتونية امل�ضبوطة 
من بيانات مكتوبة تعر�ص على املتعلم يف اأثناء تفاعله مع �ضفحة املنتدى، كما تعد الن�ضو�ص 

املكتوبة من العنا�رص املهمة حيث ُت�ضتخدم يف:
كتابة العناوين الرئي�ضة والفرعية.  -
القوائم واملفاتيح.  -
تو�ضيح االأفكار و�رصح الدرو�ص.  -
تعريف امل�ضتخدم باأهداف املوقع التعليمي.  -
�رصح مكونات ال�ضور والر�ضوم.  -
عر�ص اإر�ضادات وتوجيهات للمتعلم.  -
تقدمي اال�ضتجابة الن�ضية.  -

وتنق�سم الن�سو�س املكتوبة اإىل:
Ù  الن�ضو�ص العادية: هي ن�ضو�ص خطية مكتوبة لي�ص بينها ارتباطات وال تتيح للم�ضتخدم

االنتقال اإىل �ضا�ضات اأخرى، واإمنا ت�ضتخدم لعر�ص املعلومات على امل�ضتخدم. 
Ù  الن�ضو�ص الفائقة: هي ن�ضو�ص مكتوبة تعمل على تخزين الن�ص، وربطه بطرق منطقية

مع �ضا�ضات اأو �ضفحات معلوماتية اأخرى. 
Ù  )متحرك( ديناميكي  ب�ضكل  تظهر  ن�ضو�ص  هي  الديناميكي:  التاأثري  ذات  الن�ضو�ص 

 .Java Script با�ضتخدام لغات معينة مثل
ال�سور الثابتة:. 2

التعليمية  املنتديات  �ضفحات  حمتوى  تك�ضب  حقيقية  الأ�ضياء  رقمية  ثابتة  �ضور  هي 
امل�ضبوطة املزيد من الواقعية، فال�ضورة متد املتعلم بات�ضال دقيق مع الواقع اأو تغري فيه وفقُا 
الأهداف الدر�ص فتكرب ال�ضغري من االأ�ضياء وت�ضغر الكبري، حتى ميكن فهم هذا املوقع ودرا�ضته، 
وت�ضاعد ال�ضورة على فهم املجردات وتو�ضيح املفاهيم واالأفكار، وال�ضورة التعليمية اجليدة اأكرث 

فهمًا من الن�ص املكتوب، واأ�رصع يف تو�ضيل املعلومة. 
تتعدد م�سادر احل�سول على ال�سور الرقمية حيث ميكن احل�سول عليها من:

-  .Digital Camera الت�ضوير با�ضتخدام الكامريات الرقمية
ال�ضوئي  - املا�ضح  با�ضتخدام  رقمية  �ضور  اإىل  العادية  الفوتوغرافية  ال�ضور  حتويل 

 .Scanners
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لقطات الفيديو والر�ضوم املتحركة با�ضتخدام برامج معاجلة ال�ضور.  -
-  .CD Photos ال�ضور امل�ضجلة على اأ�ضطوانات مدجمة
مواقع مكتبات ال�ضور عرب الويب.  -
لقطات الفيديو: . 3
Ù  املتعلم تعطي  الفيديو  ولقطات  رقمية،  بطريقة  �ضجلت  فيلمية  لقطات  تظهر يف �ضورة 

بطريقة  يراها  اأن  ي�ضتطيع  ال  قد  التي  االأ�ضياء  للمتعلم  فتو�ضح  الواقعي  العر�ص  م�ضاهدة  متعة 
مبا�رصة. 

الن�سو�س امل�سموعة:. 4
تتمثل يف �ضورة اأحاديث م�ضموعة بلغة ما مثل التعليقات واالإر�ضادات، فالن�ص امل�ضموع هو 
مكمٌل للن�ص املكتوب، وال ي�ضرتط اأن يكون الن�ص امل�ضموع كالمًا اأو �رصحًا يلقى على املتعلم يف 
عمليات التعلم املختلفة، بل ميكن اأن يكون �ضوتًا ي�ضاعد املتعلم يف التقدم نحو عمليات التعليم 

والتعلم. 
5 . :Hyper Links الروابط الفائقة

يق�ضد بها ارتباط �ضفحات املنتديات التعليمية امل�ضبوطة الرئي�ضة والفرعية بع�ضها ببع�ص 
من خالل روابط تكون مدجمة يف كل �ضفحة، ومتكن امل�ضتخدم من االنتقال من �ضفحة الأخرى. 

عناصر املنتدى:
يتكون املنتدى من جمموعة من االأق�ضام، ويت�ضمن كل ق�ضم جمموعة من املنتديات الفرعية، 
ويظهر باملنتدى جمموعة من الرموز كما هو مو�ضح يف ال�ضكل )9( ، )ال�ضعيد عبد الرازق، 2009( . 

منتدى يحتوي على مشاركات جديدة

منتدى ال يحتوي على مشاركات جديدة

منتدى مغلق وغير مسموح بإضافة مشاركات جديدة 
إليه

ال�سكل )9( 
رموز املنتدى التعليمي 

وجتدر االإ�ضارة اإىل اأن تلك الرموز قد تتغري من منتدى الآخر، وميكن االنتقال اإىل اآخر ال�ضفحة 
الرئي�ضة باملنتدى مل�ضاهدة مناذج الرموز ومدلوالتها، وبال�ضغط على اأحد اأق�ضام املنتدى تظهر 
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مو�ضوعاته كما هو مو�ضح يف ال�ضكل )10( :

ال�سكل )10( 
مناذج الرموز ومدلوالتها باأق�سام املنتدى التعليمي 

ويتم ترتيب مو�ضوعات املنتدى ترتيبا تنازليا من االأقدم اإىل االأحدث وفقا لتاريخ االإ�ضافة 
وي�ضتطيع م�رصفو املنتدى و�ضع بع�ص املو�ضوعات املهمة يف املقدمة لذا جند بع�ص املو�ضوعات 

تظهر وبجانبها العبارة )مثبت( كما هو مو�ضح يف ال�ضكل )11( :

�سكل )11( 
منوذج لتثبيت بعد مو�سوعات املنتدى 
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القائمة  �ضهم  على  وال�ضغط  ال�ضفحة  اآخر  اإىل  باالنتقال  املو�ضوعات  ترتيب  اإعادة  وميكن 
املن�ضدلة )الرتتيب ح�ضب( كما هو مو�ضح يف ال�ضكل )12( :

ال�سكل )12( 
طريقة ترتيب املوا�سيع يف املنتدى 

خطوات الضبط باملنتديات التعليمية املضبوطة:
وفيها يطبق املتعلمون القواعد املحددة للدخول، وامل�ساركة واإ�سافة املو�سوعات 
؛ نبيل عزمي  اإميان بيومي )2011، �س �س 41-40(  الراجعة  وا�ستعرا�سها، التغذية 

)2008، �س493( ؛ عبري �سالمة (2007) ؛ بهاء خريى )2005، �س40( ، وهي: 
الدخول للمنتديات التعليمية:. 1
يتطلب من املتعلم اال�ضرتاك باملنتدى الت�ضجيل م�ضبقًا.  -
االإلكرتوين،  - الربيد  )اال�ضم، كلمة املرور،  االأ�ضا�ضية احلقيقية:  بالبيانات  ت�ضجيل املتعلم 

التخ�ض�ص، امل�ضتوى، الرقم اجلامعي( . 
اإ�سافة امل�ساركات واملو�سوعات وا�ستعر�سها:. 2
ي�ضمح للمتعلمني امل�ضجلني فقط ا�ضتعرا�ص حمتويات املنتدى.  -
ي�ضمح للمتعلمني امل�ضجلني فقط باملنتدى اإ�ضافة م�ضاركة والرد عليها.  -
ي�ضمح للمتعلمني امل�ضجلني فقط اإ�ضافة املو�ضوعات باملنتدى.  -
ي�ضمح للمتعلمني امل�ضجلني فقط م�ضاهدة املو�ضوعات والردود وامل�ضاركات باملنتدى.  -
مدير  - وموافقة  التدقيق  بعد  املر�ضلة  الر�ضائل  اأحد  على  بالرد  املتعلمني  م�ضاركة  تظهر 

املنتدى. 
ي�ضمح للمتعلمني امل�ضجلني فقط اإرفاق ملفات و�ضور باملنتدى.  -
طول الر�ضالة حمدد.  -
دور املعلم والتغذية الراجعة يف املنتديات التعليمية:. 3
تقدم التغذية الراجعة من املعلم علي م�ضاركات املتعلمني.  -
يكون املعلم موجهًا ومنظمًا لعملية التعليم والتفاعل يف املنتدى.  -
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تقدمي ملخ�ص بعد نهاية املناق�ضة.  -
تقدم التعليقات من جانب املعلم يف اأقرب فر�ضة ممكنة.  -

إجراءات البحث:
يهدف البحث احلايل للك�ضف عن معايري ت�ضميم املنتديات التعليمية االإلكرتونية امل�ضبوطة، 
التعليمية  املنتديات  بت�ضميم  املتعلقة  النظرية  االأ�ض�ص  ودر���ص  الباحث  اطلع  ذلك  ولتحقيق 
ُو�سعت  خاللها  من  والتي  ت�ضميمها،  ومعايري  الويب  على  القائمة  امل�ضبوطة  االإلكرتونية 

اإجراءات البحث على النحو االآتي: 

بناء أدوات البحث:

أوالً- مصادر اشتقاق معايري تصميم املنتديات التعليمية املضبوطة يف البحث احلالي:
باأنه  البحث  هذا  يف  امل�ضبوطة  االإلكرتونية  التعليمية  املنتديات  ت�ضميم  مبعايري  يق�ضد 
التكنولوجية والتوجيهية املتفق عليها  الفنية والرتبوية  تطبيق جمموعة من املعايري واملبادئ 
من قبل جمموعة من اخلرباء واملتخ�ض�ضني يف ت�ضميم املقررات االإلكرتونية القائمة على ت�ضميم 

املنتديات التعليمية االإلكرتونية امل�ضبوطة وتطويرها. 
الربجميات  بت�ضميم  اخلا�ضة  املعايري  حتديد  عند  الرتبوية،  والدرا�ضات  البحوث  تعتمد 
االإلكرتوين وتطويرها، على م�ضادر  التعلم  بيئة  االإلكرتونية يف  التعليمية  واملنتديات  التعليمية 
التي  واالأدبيات  الدرا�ضات  من  العديد  على  وباالطالع  ت�ضميمها،  معايري  ا�ضتقاق  عند  متعددة 
درا�ضة  منها:  االإلكرتونية،  التعليمية  واملنتديات  التعليمية  الربجميات  ت�ضميم  معايري  تناولت 
التعليمية  املنتديات  ت�ضميم  معايري  حتديد  اإىل  الدرا�ضة  هدفت  حيث   )2013( حرب  �ضليمان 
االإلكرتونية القائمة على الويب، وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل )23( معياراً لت�ضميم املنتديات التعليمية 
حيث   )2011( ح�ضونة  وا�ضماعيل  جحجوح  اأبو  يحيى  ودرا�ضة  الويب،  على  القائمة  االإلكرتونية 
التوجيه  اأ�ضاليب  الويب ومعايري  االإلكرتوين عرب  التعليم  اإىل حتديد معايري موقع  الدرا�ضة  هدفت 
الأ�ضاليب  معياراً   )61( و  االإلكرتوين  التعليم  موقع  لت�ضميم  معياراً   )80( اإىل  الدرا�ضة  وتو�ضلت 
ال�ضاعر  وحنان  خمي�ص،  وحممد  ال�ضويف،  �ضيماء  ودرا�ضة  التعليمي،  الويب  موقع  على  التوجيه 
بيئة  يف  اجلماعية  املناق�ضات  ت�ضميم  معايري  من  جمموعة  حتديد  اإىل  هدفت  حيث   ،  )2010(
املقررات االإلكرتونية القائمة على الويب، وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل )32( معياراً تتناول جميع جوانب 
االإلكرتونية،  املناق�ضات  يف  متنوعة  اأ�ضاليب  على  ويبنى  الويب  عرب  ُي�ضمم  اإلكرتوين  مقرر  اأي 
ويتفرع كل معيار اإىل جمموعة من املوؤ�رصات التي تعمل على حتقيق هذا املعيار، ودرا�ضة رانيا 
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عبد املنعم )2010( حيث هدفت اإىل حتديد معايري ت�ضميم الواجهة التفاعلية يف �ضفحات الويب 
التعليمية، و تو�ضلت الدرا�ضة اإىل )11( معياراً و )101( موؤ�رص موزعة باأعداد خمتلفة على هذه 
املعايري، ودرا�ضة وليد املهو�ص )2009( حيث هدفت اإىل التعرف اإىل اأثر منتديات ال�ضبكة العاملية 
يف رفع م�ضتوى القراءة احلرة لدي طالب وطالبات املرحلة الثانوية، وتو�ضلت اإىل اأن املنتديات 
عند  املتعلمون  يتلقاه  الذي  واالإر�ضاد  التوجيه  قوة  و  احلرة  القراءة  م�ضتوى  رفع  يف  دور  لها 
ا�ضتخدام املنتديات، ودرا�ضة اأحمد عوي�ص )2008( وهدفت الدرا�ضة اإىل تقومي العنا�رص االأ�ضا�ضية 
ملنظومة التعليم اجلامعي امل�رصي، واأو�ضت الدار�ضة ب�رصورة توظيف املنتديات التعليمية ب�ضكل 
فعلى لدعم واإثراء العملية التعليمية، وتوعية الطلبة باأ�ضلوب ا�ضتخدام املنتديات والفوائد واملزايا 
التي �ضتعود عليهم با�ضتخدامها، ودرا�ضة حرب )2008( حيث هدف الدرا�ضة اإىل حتديد جمموعة 
من املعايري اخلا�ضة لت�ضميم موقع ويب تعليمي قائم على الويب لتعلم مهارات ت�ضميم مواقع 
االإنرتنت، وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل )39( معياراً تربويًا، و )63( معياراً تكنولوجيًا وفنيًا، ودرا�ضة 
لت�ضميم موقع  املعايري اخلا�ضة  اإىل حتديد جمموعة من  الدرا�ضة  )2008( حيث هدفت  ح�ضونة 
اإىل )92(  تعليمي قائم على الويب لتعلم مهارات برنامج ميكرو�ضوفت وورد، وتو�ضلت الدرا�ضة 
نفت يف جمالني رئي�ضني هما املعايري الرتبوية واملعايري الفنية، ودرا�ضة ح�ضن الباتع  معياراً �ضُ
)2006، �ص �ص341-342( ؛ ودرا�ضة كل من حممد خمي�ص، فوزية اأبا اخليل )2004( بهدف 
حتديد قائمة دقيقة ومقننة ملعايري ت�ضميم برامج الو�ضائل املتعددة التفاعلية لتالميذ امل�ضتوى 
قائمة  اإىل  الباحثان  تو�ضل  الفكرية،  الرتبية  الب�ضيطة مبدار�ص  االإعاقة  ذوي  )االإعدادي(  املهني 
نفت قي جمالني رئي�ضني هما: املعايري الرتبوية  مبدئية لهذه املعايري، ت�ضمنت )331( معياراً، �ضُ
اأو�ضحت  حيث   )Nielsen، 2006( نيل�ضون  درا�ضة  والفنية،  التكنولوجية  واملعايري  والنف�ضية 
بالتجريب؛  التعليم  عليها  يطلق  التفاعل  واجهة  لت�ضميم  عامة  مبادئ  ع�رصة  هناك  اأن  الدرا�ضة 
الأنها تعتمد على قواعد القابلية لال�ضتخدام، مثل: احلرية وحتكم امل�ضتخدم، منع االأخطاء عن طريق 
اإزالة ال�رصوط املوؤدية لالأخطاء، املرونة وكفاءة اال�ضتخدام،  الر�ضالة اجليدة امل�ضممة عن طريق 
تقليل احل�ضو يف الت�ضميم ملنع االزدحام الب�رصى على ال�ضا�ضة، ودرا�ضة حممد خمي�ص )2000( 
بهدف بناء قائمة باملعايري احلديثة الدقيقة وال�ضاملة التي يجب مراعاتها عند ت�ضميم الو�ضائل 
معياراً   )144( من  قائمة  اإىل  الدرا�ضة  وتو�ضلت  واإنتاجها،  اجليدة  التفاعلية  الفائقة  املتعددة/ 
منها )103( معايري خا�ضة بالنواحي العلمية والرتبوية، و )41( معياراً خا�ضة بالنواحي الفنية 
توافرها يف  الواجب  واملتطلبات  ال�رصوط  تناولت  والتي  واإنتاجها،  الفائقة  الو�ضائل  ت�ضميم  يف 
معايري الربجميات التعليمية يف بيئة التعلم االإلكرتوين، ومنها تو�ضلت اإىل قائمة املعايري كما هو 

مو�ضح يف االإطار النظري من هذا البحث، وملحق )2( . 
اأمكن حتديد امل�سادر وال�رشوط واملتطلبات الواجب توافرها يف معايري املنتديات 
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التعليمية يف امل�سادر االآتية:
الدرا�ضات والبحوث ال�ضابقة، واالأدب الرتبوي. . 1
اآراء اخلرباء. . 2
اآراء الطلبة اجلامعيني. . 3

والتي اأُخذ بعني االعتبار عند ا�ستقاقها ال�رشوط االآتية: 
التعليمية،  - واملنتديات  التعليمية  الربجميات  خ�ضائ�ص  املقرتحة  املعايري  تراعي  اأن 

واإمكاناتها الرتبوية. 
اأن تراعي املعايري املقرتحة خ�ضائ�ص الطلبة اجلامعيني، وحاجاتهم الرتبوية.  -
يف  - اجلامعي  التعليم  وواقع  الفل�ضطيني،  املجتمع  طبيعة  املقرتحة،  املعايري  تراعي  اأن 

فل�ضطني. 
املنتدى  - �ضفحات  ت�ضميم  معايري  �ضياغة  عند  والرتبوية،  النف�ضية  االأ�ض�ص  مراعاة 

التعليمي. 
علمية  - اأ�ض�ص  على  تبنى  واأن  وال�ضمولية،  والدقة،  احلداثة  املقرتحة،  املعايري  تراعي  اأن 

وتربوية. 
حيث اأمكن جتميع معايري ت�ضميم املنتديات التعليمية امل�ضبوطة، والتي مت التو�ضل اإليها، 
من امل�ضادر ال�ضابقة، على هيئة بنود، وترتيب البنود ال�ضابقة و�ضياغتها على �ضكل معيار، وكل 

معيار يتفرع اإىل جمموعة موؤ�رصات تعمل على حتقيق هذا املعيار. 
يت�ضح من خالل الدرا�ضات والبحوث ال�ضابقة واالأدبيات الرتبوية واآراء اخلرباء واملتخ�ض�ضني 
والطلبة اجلامعيني، �رصورة وجود معايري لت�ضميم املنتديات التعليمية امل�ضبوطة القائمة على 
الويب، واأمكن جتميعها وت�ضنيفها و�ضياغتها يف �ضورتها االأولية، ملحق )2(. حيث قام الباحث 
بو�ضع البنود املت�ضمنة يف القائمة املبدئية ال�ضابقة للمعايري على هيئة ا�ضتبانة، ت�ضم معايري 
املنتديات التعليمية امل�ضبوطة، وبلغ عددها )24( معياراً و )214( موؤ�رصاً، مع و�ضع م�ضاحة يف 
نهاية اال�ضتبانة لتعديل �ضياغة، اأو اإ�ضافة ما يراه املحكمون من اخلرباء واملتخ�ض�ضني منا�ضبًا. 

تطبيق أدوات البحث:

صدق املعايري:
للتاأكد من �ضدق هذه املعايري، اأعد الباحث ا�ضتبانة تتكون من )24( معياراً و )214( موؤ�رصاً 
لت�ضميم املنتديات التعليمية امل�ضبوطة، حيث ُعر�ضت اال�ضتبانة على جمموعة من املحكمني يف 
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جمال املناهج وطرق التدري�ص وق�ضم الرتبية التكنولوجية وتكنولوجيا التعليم بلغ عددهم )30( 
امل�ضبوطة؛  التعليمية  املنتديات  يف  توافرها  يجب  التي  املعايري  لتحديد  وذلك   ،  (1) حمكمًا1 

للتاأكد من �ضالمة االإجراءات لفقرات البطاقة. 
ت�ضميم  ● معايري  قائمة  من  املحكمون  ا�ضتبعادها  على  اأجمع  التي  املعايري،  وُحذفت 

املعايري مع معايري م�ضابهة  املعايري ودمج بع�ص  التعليمية، وتعديل �ضياغة بع�ص  املنتديات 
لها يف امل�ضمون. 

تعديل املعايري والتوصل إىل القائمة النهائية:
كما  االعتبار،  بعني  التعديالت  هذه  واأخذ  ومقرتحاتهم،  اآرائهم  من  الباحث  ا�ضتفاد  وقد 
وُدمج  التعديل،  اأم  احلذف،  اأم  باالإ�ضافة،  �ضواء  كافة،  منهم  عليها  ح�ضل  التي  التعديالت  اأجرى 
معيار  يف  التعليمي  املنتدى  يف  التفاعلية  ومعيار  التعليمي  باملنتدى  التعليمي  التحكم  معيار 
اإعادة �ضياغة ودمج  التعليمي«، مع  التعليمي باملنتدى  التفاعلية والتحكم  واحد حتت عنوان: » 
يف  لت�ضبح  املعايري  ُعدلَّت  واملالحظات،  االآراء  هذه  �ضوء  ويف  بامل�ضمون،  املت�ضابهة  املعايري 
�ضكلها النهائي، ملحق )2( ، وتتكون من )23( معياراً لت�ضميم املنتديات التعليمية االإلكرتونية 
امل�ضبوطة )2( ، )199( موؤ�رصاً اأجمع املحكمون واملتخ�ض�ضون على �ضالحيتها كمعايري لت�ضميم 
املنتديات  ت�ضميم  معايري  يو�ضح   )1( واجل��دول  امل�ضبوطة،  االإلكرتونية  التعليمية  املنتديات 

التعليمية االإلكرتونية امل�ضبوطة وعدد ما يت�ضمنه كل معيار من موؤ�رصات. 
اجلدول )1( 

يو�سح معايري ت�سميم املنتديات التعليمية االإلكرتونية امل�سبوطة

رقم 
املعيار

املعيار
عدد 

املؤشرات

1
األهداف التعليمية للمنتدى:

أن تشتمل املنتديات التعليمية على أهداف تعليمية واضحة ودقيقة ومحددة ومتنوعة 
مبا يخدم احملتوى التعليمي املقدم. 

7

2
تنظيم احملتوى التعليمي للمنتدى:

أن يراعى اختيار تنظيم احملتوى التعليمي املناسب لألهداف التعليمية، ويكون مناسباً 
للمناقشات التي يقوم بها الطالب ومصاغة بطريقة مناسبة الستراتيجية التعليم. 

18

3
األنشطة التعليمية للمنتدى:

أن تساعد األنشطة املقدمة من خالل املنتديات التعليمية على بناء املعرفة لدى 
الطالب. 

14

1 )1( ملحق )1( )يوجد لدى الباحث( 
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رقم 
املعيار

املعيار
عدد 

املؤشرات

التغذية الراجعة باملنتدى التعليمي:4
أن تتناسب التغذية الراجعة مع إجابات الطالب املقدمة وحتفزهم على بناء املعارف. 

11

5
التفاعلية والتحكم التعليمي باملنتدى التعليمي:

أن تتناسب استراتيجية التفاعلية والتحكم التعليمي مع طبيعة عمل البيئات 
التعليمية أو املنتديات التعليمية اإللكترونية واألهداف واحملتوى التعليمي. 

11

تابع اجلدول (1) 
معايير تصميم املنتديات التعليمية اإللكترونية املضبوطة

7
النصوص املكتوبة باملنتدى التعليمي:

أن تتناسب النصوص املكتوبة مع مستوى الطالب )سواء للمنتديات أو البيئات 
التعليمية( . 

7

8
الصور والرسوم الثابتة باملنتدى التعليمي:

أن تستخدم بشكل وظيفي في الصفحة التعليمية للمنتدى لتعبر عن احملتوى املقدم 
وتتناسب مع األهداف التعليمية. 

6

9
لقطات بالفيديو باملنتدى التعليمي:

أن تركز لقطة الفيديو على الهدف واحملتوى املقدم من خاللها، مبا يعمل على بناء 
املعارف. 

7

اللون في املنتدى التعليمي:10
أن يراعى استخدام األلوان الواضحة واحملددة واملعبر عن املعني. 

4

الصوت في املنتدى التعليمي:11
أن يراعى التنوع في نبرات الصوت بني االرتفاع واالنخفاض في امللفات الصوتية. 

3

12
التعليمي: الروابط املتشعبة Hyper links باملنتدى 

أن تلبي الروابط املوجودة بصفحة املنتدى متطلبات احملتوى املقدم من خاللها 
واملناقشات التي تدور من خاللها. 

10

13
املساعدة والتوجيه:

أن يستطيع الطالب التنقل في صفحات املنتدى مبرونة وحرية من خالل املساعدة 
والتوجيه املقدم في صفحات املنتدى. 

6

14

الواجهة الرئيسية باملنتدى التعليمي:
أن توفر البيئة التعليمية املعلومات الضرورية التي يحتاج إليها الطالب في األوقات 

جميعها، بحيث تكون وظيفية ومناسبة لألهداف التعليمية واحملتوى وخصائص 
املتعلمني املستهدفني والويب. 

13
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رقم 
املعيار

املعيار
عدد 

املؤشرات

15
شكل الصفحات الفرعية للمنتدى:

أن متكن املستخدم من الوصول بسهولة وراحة إلى حلقة املناقشة والدخول فيها 
وإمكانية إضافة رد على املوضوعات واملشاركات. 

11

إدارة املنتدى التعليمي:16
أن ميتلك مدير املنتدى القدرة على إدارة املنتدى التعليمية بفعالية. 

10

مدير املناقشة باملنتدى التعليمي:17
أن ميتلك مدير املناقشة القدرة واملهارة على إدارة املناقشة بفاعلية وجناح. 

17

مشرف مجموعة املناقشة اإللكترونية باملنتدى التعليمي:18
أن يوفر املنتدى التعليمي مشرفني للمساهمة في حفظ سير املناقشة. 

6

طالب املناقشات اإللكترونية باملنتدى التعليمي:19
أن تتوافر في الطالب القدرة على الوعي بأهمية املناقشة اإللكترونية. 

5

20
شكل صفحة املناقشات اإللكترونية باملنتدى التعليمي:

أن متكن صفحة املناقشات املستخدم من الوصول بسهولة إلى حلقة املناقشة 
والدخول إليها واإلسهام فيها. 

10

21
املناقشات اإللكترونية غير املتزامنة باملنتدى التعليمي:

أن تراعى استراتيجية املناقشات التعليمية غير املتزامنة عبر الويب طبيعة األهداف 
واحملتوى التعليمي، وخصائص املتعلمني املستهدفني ومبا يسهم في بناء املعارف. 

6

طبيعة مجموعة املناقشة في املنتدى التعليمي:22
أن يقسم الطالب إلى مجموعات تبعاً لضرورة احتياجات املناقشة إلى ذلك. 

4

23
األسئلة احلوارية في املناقشات اإللكترونية باملنتدى التعليمي:

أن تخدم األسئلة املقدمة واملطروحة خالل املناقشة احملتوى التعليمي ومصوغة صياغة 
واضحة ومحددة، ومبا يعمل على بناء املعارف. 

10

24
األمن والسالمة في املنتدى التعليمي:

أن تشتمل البيئة التعليمية على أساليب حلماية بيانات املستخدمني من التداول غير 
املصرح به. 

3

ثانياً - اسرتاتيجية إدارة املنتديات التعليمية املضبوطة: 
حيث اأمكن حتديد اإ�سرتاتيجية اإدارة املنتديات التعليمية االإلكرتونية امل�سبوطة، 

و�سياغتها يف �سورتها االأولية، على النحو االآتي:
Ù  .الدخول للمنتديات التعليمية
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Ù  .اإ�ضافة امل�ضاركات واملو�ضوعات وا�ضتعر�ضها
Ù  .دور املعلم والتغذية الراجعة يف املنتديات التعليمية

حيث تو�ضل الباحث اإىل )1( موؤ�رص رئي�ص للدخول للمنتديات التعليمية، )4( موؤ�رصات فرعية، 
)1( موؤ�رص رئي�ص الإ�ضافة امل�ضاركات واملو�ضوعات وا�ضتعرا�ضها، )12( موؤ�رصاً فرعيًا، )1( موؤ�رص 

رئي�ص لدور املعلم والتغذية الراجعة للمنتديات التعليمية، )6( موؤ�رصات ملحق )3( . 
�سدق االإ�سرتاتيجية:. أ

وللتاأكد من �ضدق هذه االإ�ضرتاتيجية، اأعد الباحث ا�ضتبانه مبدئية، وتتكون من )1( موؤ�رص 
رئي�ص للدخول للمنتديات التعليمية، )4( موؤ�رصات فرعية، )1( موؤ�رص رئي�ص الإ�ضافة امل�ضاركات 
واملو�ضوعات وا�ضتعرا�ضها، )12( موؤ�رصاً فرعيًا، )1( موؤ�رص رئي�ص لدور املعلم والتغذية الراجعة 
للمنتديات التعليمية، )6( موؤ�رصات، وعر�ضها على جمموعة من املحكمني يف جمال تكنولوجيا 
هذه  على  واملالحظات  االآراء  اإب��داء  بهدف  وذل��ك   ،  )1( ملحق  حمكمًا،   )30( عددهم  التعليم، 

االإ�ضرتاتيجية. 
اآراء املحكمني ومالحظاتهم:ب. 

اأبدى املحكمون اآراءهم ومقرتحاتهم حول اإ�ضرتاتيجية اإدارة املنتديات التعليمية االإلكرتونية 
امل�ضبوطة، كاالتي:

ُبنيت اال�ضرتاتيجية بطريقة حمددة وا�ضحة.  -
تعديل �ضياغة بع�ص العبارات.  -
اإعادة ترتيب بع�ص املوؤ�رصات الفرعية.  -

تعديل املعايري والتو�سل اإىل �سيغتها النهائية:ت. 
كما  االعتبار،  بعني  التعديالت  هذه  واأخذ  ومقرتحاتهم،  اآرائهم  من  الباحث  ا�ضتفاد  وقد 
اأجرى التعديالت التي ح�ضل عليها منهم كافة، �ضواء باالإ�ضافة، اأم احلذف، اأم التعديل، ويف �ضوء 
هذه االآراء واملالحظات، ُعدِّلت اال�ضرتاتيجية لت�ضبح يف �ضكلها النهائي، ملحق )3( وتتكون من 
الإ�ضافة  رئي�ص  موؤ�رص   )1( فرعي،  موؤ�رص   )2( التعليمية،  للمنتديات  للدخول  رئي�ص  موؤ�رص   )1(
امل�ضاركات واملو�ضوعات وا�ضتعرا�ضها، )7( موؤ�رص فرعي، )1( موؤ�رص رئي�ص لدور املعلم والتغذية 
الراجعة للمنتديات التعليمية، )4( موؤ�رصات فرعية. تو�ضلت اإىل القائمة النهائية اإىل )14( موؤ�رصاً 

ال�ضرتاتيجية اإدارة املنتديات امل�ضبوطة. 

نتائج البحث: 
اأواًل- االإجابة عن ال�ضوؤال االأول للبحث الذي ين�ص على: ما املعايري احلديثة واملنا�ضبة  ◄



د. سليمان أمحد حرب

159 اجمللد اخلامس، العدد العاشر، كانون ثاني 2016

عرب  امل�ضتخدمة  امل�ضبوطة  االإلكرتونية  التعليمية  املنتديات  ت�ضميم  عند  مراعاتها  يجب  التي 
الويب؟ اطلع الباحث على الدرا�ضات ال�ضابقة مثل: درا�ضة �ضليمان حرب )2013( ودرا�ضة يحيى 
ال�ضاعر  اأبو جحجوح وا�ضماعيل ح�ضونة )2011( ودرا�ضة �ضيماء ال�ضويف، حممد خمي�ص، حنان 
)2010( ، ودرا�ضة رانيا عبد املنعم )2010( ودرا�ضة وليد املهو�ص )2009( ودرا�ضة اأحمد عوي�ص 
)2008( ودرا�ضة نيل�ضون )Nielsen، 2006( ودرا�ضة حممد خمي�ص )2000( واالأدب الرتبوي، 
حيث �ضيغت املعايري يف قائمة، ومن ثمَّ عر�ضها على جمموعة من اخلرباء واملتخ�ض�ضني، وقد 
خل�ضت اإىل القائمة النهائية التي تكونت من )199( موؤ�رصاً موزعة على )23( معياراً، ملحق )2( . 

اإدارة  ◄ ا�سرتاتيجية  ما  على:  ين�ص  الذي  للبحث  الثاين  ال�ضوؤال  عن  االإجابة  ثانيًا- 
املنتديات  و�ضبط  ادارة  ا�ضرتاتيجية  ببناء  الباحث  قام  امل�سبوطة؟  التعليمية  املنتديات 
التعليمية يف �ضوء املعايري ال�ضابقة وباالطالع على الدرا�ضات ال�ضابقة مثل: درا�ضة �ضليمان حرب 
)2013( واالأدب الرتبوي، وقد تكونت اال�ضرتاتيجية النهائية من )14( موؤ�رصاً فرعيًا موزعة على 

)3( موؤ�رصات رئي�ضة، ملحق )3( . 

التوصيات واملقرتحات:
يف �سوء نتائج البحث، نو�سي باالآتي:

تطبيق هذه املعايري عند ت�ضميم املنتديات التعليمية امل�ضبوطة وا�ضتخدمها عرب الويب. . 1
اإجراء مراجعات م�ضتمرة لهذه املعايري لتواكب التطورات امل�ضتحدثة يف جمال تكنولوجيا . 2

التعليم واملعلومات. 
التح�ضيل . 3 يف  وتاأثريه  فاعليته  من  للتاأكد  منها،  معيار  لكل  جتريبية  درا�ضات  اإج��راء 

وتنمية املهارات املختلفة. 
التح�ضيل . 4 تنمية  على  وتاأثريه  التفاعل  اأثر  درا�ضة  اإىل  تهدف  تفاعلية،  درا�ضات  اإجراء 

ومهارات التفكري التكنولوجي، وبني املتغريات االآتية:
عنا�رص املحتوى وخ�ضائ�ص املتعلمني -
�ضكل �ضفحة املناق�ضات باملنتدى، وخ�ضائ�ص كل من مدير وم�رصف املناق�ضة باملنتدى -
عدد امل�ضاركات وزمن بقاء الطالب يف كل مرة.  -
التغذية الراجعة ومعايري ال�ضبط يف املنتديات التعليمية.  -
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املصادر واملراجع:

أوالً- املراجع العربية:
�ضوء . 1 يف  التعليمي  الت�ضميم  على  قائم  تدريبي  برنامج   .  )2009( �ضويرح.  اأبو  اأحمد 

)ر�ضالة  التكنولوجيا.  معلمي  لدى  التكنولوجية  املهارات  بع�ص  لتنمية  التدريبية  االحتياجات 
ماج�ضتري غري من�ضورة( . غزة: كلية الرتبية- اجلامعة االإ�ضالمية. 

اأحمد عبد الغني عوي�ص. )2008( . ا�ضتخدام مواقع املنتديات التعليمية ب�ضبكة االنرتنت . 2
جامعة  بدمياط،  النوعية  الرتبية  كلية   . من�ضورة(  غري  ماج�ضتري  )ر�ضالة  اجلامعي.  التعليم  يف 

املن�ضورة. 
اأ�ضامة حممود عبد البا�ضط. )2002( . برنامج مقرتح بالو�ضائط املتعددة للتدريب على . 3

جامعة  الرتبوية.  والبحوث  الدرا�ضات  معهد   . من�ضورة(  غري  ماج�ضتري  )ر�ضالة  اجلوية  ال�ضيافة 
القاهرة. 

امل�ضاعدة . 4 اأ�ضاليب  متغريات  بع�ص  بني  التفاعل  اأثر   .  )2008( ح�ضونة.  عمر  ا�ضماعيل 
حل  مهارات  وتنمية  التح�ضيل  يف  املعرفية  التعلم  واأ�ضاليب  الويب  عرب  التعليم  يف  والتوجيه 
الدرا�ضات  . برنامج  االأق�ضى بغزة )ر�ضالة ماج�ضتري غري من�ضورة(  امل�ضكالت لدى طالب جامعة 
العليا امل�ضرتك بني جامعة االأق�ضى فل�ضطني– وجامعة عني �ضم�ص – م�رص. كلية الرتبية- جامعة 

االأق�ضى – فل�ضطني – غزة. 
املناق�ضة . 5 مبنتديات  امل�ضاركة  يف  املوؤثرة  العوامل   .  )2013( م�ضطفي.  فتحي  اأكرم 

والتعلم  التدرب  مبنتديات  امل�ضاركني  لدى  ال�ضخ�ضية  املتغريات  ببع�ص  وعالقتها  االإلكرتونية 
االإلكرتوين باململكة العربية وال�ضعودية. املوؤمتر الدويل الثالث للتعلم االإلكرتوين والتعليم عن بعد. 

الريا�ص. 
اإميان عطيفي بيومي. )2011( . اأثر اإ�ضرتاتيجية توليفية الإدارة املناق�ضات غري املتزامنة . 6

يف التعلم االإلكرتوين القائم على الويب يف التح�ضيل وتنمية بع�ص مهارات التفكري لدى الطالب 
املعلمني. )ر�ضالة ماج�ضتري غري من�ضورة( . القاهرة: كلية البنات – جامعة عني �ضم�ص. 

اأجل . 7 من  �رصاكة  التعليمي:  والت�ضميم  االإلكرتوين  التعليم   .  )2005( ال�ضالح.  بدر 
التعليم  لتكنولوجيا  امل�رصية  للجمعية  العا�رص  ال�ضنوي  العلمي  املوؤمتر  خا�ص:  عدد  اجلودة. 
ومتطلبات  االإلكرتوين  التعليم  تكنولوجيا  �ضم�ص.  عني  جامعة   – البنات  كلية  مع  باال�ضرتاك 
جملد  الثاين،  اجلزء  ال�ضنوي،  الكتاب  التعليم،  لتكنولوجيا  امل�رصية  اجلمعية  ال�ضاملة.  اجلودة 

 .549-519 �ص �ص   .15
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بهاء الدين خريي فرج. )2005( . اأثر تقدمي تعليم متزامن وال متزامن م�ضتند اإىل بيئة . 8
االأدراكي لوحدة تعليمية  �ضبكة االنرتنت على تنمية مهارات املعتمدين وامل�ضتقلني عن املجال 
ملقرر منظومة احلا�ضب لدي طالب �ضعبة احلا�ضب االآيل بكليات الرتبية النوعية. )ر�ضالة ماج�ضتري 

غري من�ضورة( . معهد الدرا�ضات الرتبوية، جامعة القاهرة، 40. 
جملة . 9 االإلكرتونية،  التعليمية  املناق�ضة  منتديات  معايري   .  )2009( الباتع.  ح�ضن 

املعلوماتية، عدد 25، وزارة الرتبية والتعليم، ال�ضعودية. متاح على:
http:// informatics. gov. sa/ details. php?id=294

التعليم . 10 بالتكنولوجيا يف مراحل  الفعال  “التعليم   .  )2006( بول.  بيت�ص، غاري  دبليو 
العايل” )اإبراهيم ال�ضهابي وعيد املطلب جابر، املرتجمون( . الريا�ص، مكتبة العبيكان. 

ب�ضبكة . 11 التعليمية  املنتديات  ا�ضتخدام  فاعلية   .  )2009( ال��رازق.  عبد  ال�ضعيد  ال�ضعيد 
الدويل  املوؤمتر  االآيل.  احلا�ضب  معلم  اإعداد  لطالب  التعاوين  التعليم  مهارات  تنمية  يف  االنرتنت 
الثاين لتطوير التعليم اجلامعي – اجتاهات معا�رصة يف تطوير االأداء اجلامعي، الفرتة من -1 2 

نوفمرب. جامعة املن�ضورة. 
�ضليمان اأحمد حرب. )2013( . فاعلية ت�ضميمني للمنتديات التعليمية االإلكرتونية غري . 12

املتزامنة )حرة/ م�ضبوطة( يف تنمية مهارات الت�ضميم التعليمي للدرو�ص لدى الطلبة املعلمني 
بجامعة االأق�ضى بغزة )ر�ضالة دكتوراه غري من�ضورة( . جامعة عني �ضم�ص– كلية البنات- م�رص. 

الويب . 13 التفاعل بني بع�ص متغريات ت�ضميم �ضفحة  اأثر   . �ضليمان اأحمد حرب. )2008( 
واأ�ضاليب التعلم املعرفية يف التح�ضيل وتنمية مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة جامعة االأق�ضى 
االأق�ضى  جامعة  بني  امل�ضرتك  العليا  الدرا�ضات  برنامج   . من�ضورة(  غري  ماج�ضتري  )ر�ضالة  بغزة 

فل�ضطني– وجامعة عني �ضم�ص – م�رص. كلية الرتبية- جامعة االأق�ضى – فل�ضطني – غزة. 
الت�ضميم . 14 كفايات  حتديد   .  )2010( ال�ضاعر.  حنان  و  خمي�ص  حممد  و  ال�ضويف  �ضيماء 

التعليمي الالزمة الأخ�ضائي تكنولوجيا التعليم. من�ضور يف جملة اجلمعية امل�رصية لتكنولوجيا 
التعليم مار�ص 2010. 

التعلم . 15 بيئة  يف  االلكرتوين  الدعم  اأمناط  بني  التفاعل  اأثر   .  )2011( طلبة.  العزيز  عبد 
القائم على الويب واأ�ضاليب التعلم على التح�ضيل وتنمية مهارات ت�ضميم واإنتاج م�ضادر التعلم 
لدى طالب كلية الرتبية. اجلمعية امل�رصية للمناهج وطرق التدري�ص جملة درا�ضات يف املناهج 

وطرق التدري�ص، م�رص. ابريل 2011. 
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كمال عبد احلميد زيتون. )2002( . تكنولوجيا التعليم يف ع�رص املعلومات واالت�ضاالت. . 16
القاهرة: عامل الكتب. 

. تكنولوجيا االت�ضاالت و�ضبكات املعلومات مع معجم �ضارح . 17 حممد الهادي. )2001( 
للم�ضطلحات. القاهرة: املكتبة االأكادميية. 

حممد الهادي. )2005( . التعليم االإلكرتوين عرب �ضبكة االنرتنت. )ط1( . القاهرة: الدار . 18
امل�رصية اللبنانية. 

حممد عطية خمي�ص و فوزية اأبا اخليل. )2004( . معايري ت�ضميم برامج الو�ضائل املتعددة . 19
التعليم يف  التكنولوجية وتطوير  امل�ضتحدثات  الفكرية، موؤمتر  الرتبية  التفاعلية لتالميذ مدار�ص 
الوطن العربي، كلية الرتبية- جامعة املن�ضورة واجلمعية امل�رصية لتكنولوجيا التعليم يف الفرتة 

من 9-10 مايو 2004. 
حممد عطية خمي�ص. )2000( . معايري ت�ضميم نظم الو�ضائل املتعددة/ الفائقة التفاعلية . 20

تكنولوجيا  منظومة  التعليم،  لتكنولوجيا  امل�رصية  للجمعية  ال�ضابع  العلمي  املوؤمتر  واإنتاجها. 
2000، جملة  اإبريل   27-26 الفرتة من  الواقع واملاأمول، يف  املدار�ص واجلامعات:  التعليم يف 

تكنولوجيا التعليم، اجلزء الثاين، املجلد العا�رص، الكتاب الثالث. 
القاهرة: مكتبة . 21  . التعليم. )ط1(  . منتوجات تكنولوجيا  حممد عطية خمي�ص. )2003اأ( 

دار الكلمة. 
حممد حممود احليلة. )2001( . التكنولوجيا التعليمية واملعلوماتية. )ط1( . العني: دار . 22
الكتاب. 
الو�ضائط . 23 با�ضتخدام  الفيزياء  قي  وحدة  فعالية   .  )2002( ابراهيم.  حم�ضوب  حممود 

املتعددة يف حت�ضيل طالب ال�ضف االأول الثانوي. )ر�ضالة ماج�ضتري غري من�ضورة( . معهد الدرا�ضات 
والبحوث الرتبوية، جامعة القاهرة. 

دار . 24 القاهرة:   . )ط1(  االإلكرتوين.  التعليم  تكنولوجيا   .  )2008( عزمي.  جاد  نبيل 
العربي.  الفكر 

املوجه . 25 االإلكرتوين  التعليم  فاعلية   .  )2011( ح�ضونة.  ا�ضماعيل  و  جحجوح  اأبو  يحيى 
بالفيديو يف تنمية التفكري

العلمي واالجتاهات نحوه لدى طلبة اجلامعة. املجلة الفل�ضطينية للتعلم عن بعد، جملة . 26
دورية ت�ضدر عن جامعة القد�ص املفتوحة، العدد 5، املجلد الثالث، 137-186. متاح على:

http:// www. qou. edu/ arabic/ magazine/ openEdu/ issued3_5/ research5. pdf
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ثانياً- املراجع األجنبية:
1. Adams, D. , Hamm, M. (2007) . “ Students Linguistic behavior in online discussion 

groups: Does gender matter?”, Computers in Human Behavior, (23) 5, 2240- 2255

2. Andresen, M. A. (2009) . Asynchronous discussion forums: success factors, outcomes, 
assessments, and limitations. Educational Technology & Society, 12 (1) , 249–257. 
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