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ملخص: 
وحتديد  »الويب«،  عرب  اللكرتوين  التعليم  موقع  معايري  حتديد  اإىل  احلايل  البحث  هدف 
العلمي ويف  التفكري  تنمية  اللكرتوين يف  التعليم  فاعلية  والك�سف عن  التوجيه،  اأ�ساليب  معايري 
الجتاهات نحو التعليم اللكرتوين »بالويب«، اإ�سافة اإىل التعرف اإىل اأثر متغري اجلن�ص يف ذلك، 
مع  وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني  ذي  التجريبي  واملنهج  البنائي  املنهج  الباحثان  واتبع 
القيا�ص القبلي والبعدي، وبنيا اختبار التفكري العلمي ومقيا�ص الجتاهات نحو التعليم اللكرتوين 
عرب »الويب«، وطبقا البحث علي عينة ع�سوائية عنقودية قوامها )69( طالبًا وطالبة، وتو�سال اإىل 
»بالويب«، ومعايري  اللكرتوين  التعليم  اأهمها: حتديد جمموعة من معايري موقع  نتائج عدة من 
تنمية  يف  بالفيديو  املوجه  اللكرتوين  التعليم  فاعلية  اإىل  اإ�سافة  والتوجيه،  امل�ساعدة  اأ�ساليب 
التفكري العلمي والجتاهات نحو التعليم اللكرتوين عرب »الويب«، وعدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا 

يف التفكري العلمي والجتاهات يف املجموعة التجريبية تبعًا ملتغري جن�ص الطالب اجلامعي. 
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Abstract: 
This research aimed at determining the standards for e- learning web 

sites, standards for guidance styles, and the disclosure of the effectiveness 
of e- learning in the development of scientific thinking and attitudes toward 
web- based e- learning, in addition to identifying the effect of sex variable in 
this respect. 

The researchers followed the constructional method and the experimental 
method. 

They built a test of scientific thinking and measurement of attitudes toward 
web- based e- learning, a cluster sample of (69) students, and reached several 
results: identify a set of standards for the e- learning web site, and standards 
of assistance and guidance, in addition to the effectiveness of e- learning in 
the development of video- oriented scientific thinking and attitudes toward 
web- based e- learning, and no differences in scientific thinking and attitudes 
in the experimental group depending on the sex of University student. 
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مقدمة: 
يتجه العامل اليوم لتوظيف تقنية مواقع »الويب« التعليمية، التي دخلت يف جميع جمالت 
اإيجاد طرق  واأخذت املجتمعات املتطورة يف احلديث عن  احلياة كما دخلها احلا�سوب من قبل، 
حديثة لإي�سال املعرفة للطلبة يف جميع الأماكن التي من املمكن اأن يتواجدوا فيها، مع توظيف 
تقنيات ال�سوت وال�سورة؛ لزيادة التح�سيل واإثارة الدافعية نحو التعلم عن طريق ا�ستخدام تقنية 

»الويب«. 
واأن�ساأت اأغلب املوؤ�س�سات التعليمية على ال�سعيد العاملي والعربي واملحلي مواقع تعليمية 
اأو  اأو تكون و�سيلة تعلم يف اجلامعات املفتوحة  مل�ساعدة الطلبة على زيادة حت�سيلهم الدرا�سي، 
املوؤ�س�سات التعليمية الإلكرتونية، ويوجد مناذج وجتارب عدة ل�ستخدام �سبكة النرتنت وخدماتها 
املختلفة، مثل: جتربة جامعة وا�سنطن، التي قامت بت�سجيل خطط الدرو�ص والواجبات املدر�سية 
»الويب«،  على  املحا�رصات  ُتن�رص  ما  وغالبا  »الويب«،  على  الدرا�سية  الف�سول  لبع�ص  املنزلية 
ملدى  تبعا  الف�سل  درج��ات  للطلبة  وُتقدر  النقا�سات  يف  اللكرتوين  الربيد  الطالب  وُي�ستخدم 

م�ساهمتهم، واإجنازهم للواجبات املنزلية )الفار، ب، 295 :2000( . 
كما اأجريت جتارب مماثلة يف كل من جامعات: كاليفورنيا، فونيك�ص، اإنديا، روجرز، اأثينيا، 
املتميزة،  الأجنبية  التجارب  هذه  من  العديد  جانب  اإىل  يوجد  بينما  بينرتز،  العاملية،  وي�سرتن، 
 2000: 138- )اإ�سماعيل،   Arab University اللكرتونية  العرب  جامعة  وهي  واحدة  عربية  جتربة 

 . )141

ويوجد العديد من النماذج والتجارب على �سعيد املجتمع الفل�سطيني، وذلك نتيجة للظروف 
الأمنية والقت�سادية التي متنع الطلبة من اللتحاق يف اجلامعات والتنقل يف حمافظات الوطن؛ 
فقد دعا العديد من الأكادمييني اإىل �رصورة اإيجاد طرق بديلة مدعمة باأ�ساليب التوجيه والإر�ساد؛ 
للحفاظ على م�ستوى حت�سيل الطلبة، واكت�ساب املهارات كما وكيفا، منها جتربة البعلوجي )2002( 
التي اأثبتت فاعلية التعليم القائم على »الويب« يف زيادة التح�سيل لدى طلبة جامعة الأزهر من 
جحجوح  اأبو  وجتربة  ال�سبكات،  مادة  لتعليم  النرتنت  �سفحة  على  مقرتح  تعليمي  موقع  خالل 
)2005( التي اأثبتت فاعلية الو�سائط املتعددة التفاعلية يف تنمية مهارة التخطيط للبحث العلمي 

لدى طلبة جامعة الأق�سى. 
التي  املفتوحة  القد�ص  جامعة  اللكرتوين  التعليم  يف  الرائدة  الفل�سطينية  اجلامعات  ومن 
اإىل  وي�سعى  2008م،  عام  الأكادميية  اجلامعة  مراكز  اأحد  بعد  عن  املفتوح  التعلم  مركز  اأن�ساأت 
التطورات امل�ستمرة  الإلكرتوين مبا يتوافق مع  التعلم عن بعد والتعلم  العاملني يف  رفع كفايات 



د. حييى أبو جحجوح - د. إمساعيل حسونة

141اجمللد الثالث، العدد اخلامس، كانون ثاني 2011

واملدمج  الإلكرتوين  والتعلم  بعد  املفتوحة عن  الرتبية  فل�سفة  ن�رص  و  بعد،  الرتبية عن  يف جمال 
وممار�ساتها وتعميمها، وتطوير بيئات التعلم الإلكرتوين بالتعاون مع مراكز اجلامعة ودوائرها 
املختلفة، وتطبيق املمار�سات التعليمية اجليدة وفق معايري اجلودة اخلا�سة بالرتبية املفتوحة 

عن بعد، ومعايري التعلم الإلكرتوين واملدمج الفعال )موقع جامعة القد�س املفتوحة( . 
والثقافية  العلمية  م�ساقاتها  بناء  التعليمية  املوؤ�س�سات  تعيد  اأن  ال�رصوري  من  اأ�سبح  لذا 
والرتبوية واملهنية للحفاظ على موا�سلة امل�سرية التعليمية يف خمتلف اأرجاء الوطن، وا�ستمرار 
والتكنولوجي  العلمي  التقدم  والتغلب على فجوات  اجلامعية،  اأولوياتها  التعليمية �سمن  العملية 

وخماطر التهمي�ص ببناء مواقع تعليمية للم�ساقات تقدم من خالل »الويب«. 
واملوقع  املتعلم  بني  التفاعل  عدم  م�سكلة  من  »الويب«  عرب  التعليم  طرائق  عانت  وقد 
التعليمي؛ اإذ ظهرت العديد من العقبات منها: قلة الدعم الفني والتقني للمتعلمني؛ ب�سبب نق�ص يف 
اأ�ساليب الإر�ساد والتوجيه التي تلبي معايري ت�سميم املواقع التعليمية، والتي ت�سمن جميع اأ�سكال 
اأ�ساليب امل�ساعدة والتوجيه، والتفاعل بني املتعلمني اأنف�سهم وبني املتعلمني واملوقع التعليمي، 
وبني املتعلمني واملعلمني، علمًا باأن املوقع التعليمي يوفر من خالل اأ�ساليب امل�ساعدة والتوجيه 
فر�سًا لكيفية الت�سغيل والتنقل بني حمتويات املوقع التعليمي والتعامل مع الأن�سطة، واملحتوى 

 . )Catherine, 2004( »التعليمي، لتح�سني خمرجات التعليم اللكرتوين عرب »الويب
وي�سري اأبو ريا و�سالمة )292 -291 :2002( اإىل �سا�سة التوجيهات باعتبارها عن�رصاً اأ�سا�سيًا 
يف الربجميات التعليمية وهي تت�سمن العنا�رص الآتية: اإر�سادات للمتعلم، واملتوقع م�ساهدته على 
ا�ستجابته، وماذا  التعليمية والتفاعل معها، واأين يطبع  كل �سا�سة، وكيفية ال�ستجابة للربجمية 
يتوقع بعد ال�ستجابة ال�سحيحة وال�ستجابة اخلطاأ، ونوع التغذية الراجعة، وتعزيز ال�ستجابات 

ال�سحيحة ور�سد العالمة، ومراجعات املتعلم. 
ويو�سح احليلة )394 -393 :2004( اأن من جوانب القوة وال�سعف يف الوحدة التعليمية مدى 
توافر فر�ص التفاعل الن�سط من خالل التوجيه والإر�ساد بني املتعلم واملحتوى التعليمي، ومدى 

ا�ستفادة املتعلم منه خالل مرحلة التطبيق والتقومي. 
لتزويد  »الويب«  عرب  اللكرتوين  التعليم  يف  مهمة  والتوجيه  امل�ساعدة  اأ�ساليب  تعد  ولذا 

املتعلمني بامل�ساعدة املعلوماتية والإجرائية التي تلزمهم يف �سري العملية التعليمية. 

الشعور مبشكلة البحث: 
توجد حاجة ملحة يف املجتمع الفل�سطيني ب�سبب الظروف الأمنية وب�سبب عدم متكن الطلبة 
من الو�سول اإىل اجلامعات واملوؤ�س�سات التعليمية لإيجاد اإ�سرتاتيجية جديدة للتعليم، منها التعليم 
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املواقع  با�ستخدام  فل�سطني  العايل يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأو�ست  ولقد  »الويب«.  القائم على 
التعليمية يف دعم امل�سرية التعليمية للطلبة لتجاوز الظروف الأمنية كو�سيلة لتطوير التعليم يف 

فل�سطني )ال�سو�سي، 2002( . 
املدعم  اللكرتوين  التعليم  فاعلية  معرفة  يف  تتمثل  التي  البحث،  فكرة  ظهرت  هنا  ومن 

بالفيديو على »الويب«، لتنمية التفكري العلمي لدى الطلبة والجتاهات نحو التعليم اللكرتوين. 
بتدري�ص  اخلا�سة  التعليمية  املواقع  بع�ص  لفح�ص  ا�ستطالعية  درا�سة  الباحثان  واأجرى 
م�ساقات جامعية عن طريق اإجراء مقابالت مبا�رصة مع خم�سة حما�رصين قائمني على املواقع 
اخلا�سة بتدري�ص م�ساقات جامعة الأق�سى عرب »الويب«، وقد ات�سح اأن تلك املواقع التعليمية تقدم 
م بطريقة عفوية. كما اأجرى الباحثان مقابالت مبا�رصة  مواد اإثرائية للم�ساقات الدرا�سية، وُت�سمَّ
التعليمي على الإر�ساد والتوجيه  اأبرزت عدم احتواء املوقع  التي  مع ع�رصين من طلبة اجلامعة، 
بالفيديو لكيفية التعامل مع املوقع التعليمي واقت�ساره على اجلوانب املعرفية، وعدم تركيزه على 

تنمية التفكري العلمي اأو تكوين اجتاهات اإيجابية. 

حتديد مشكلة البحث: 
تتحد م�سكلة البحث يف ال�سوؤال الرئي�س الآتي: 

ما فاعلية التعليم اللكرتوين املوجه بالفيديو يف تنمية التفكري العلمي والجتاهات 
نحوه لدى طلبة اجلامعة؟ الذي يتفرع اإىل الأ�سئلة الآتية: 

ما معايري ت�سميم موقع التعليم اللكرتوين عرب »الويب«؟ 1 .

ما معايري اأ�ساليب امل�ساعدة والتوجيه يف مواقع التعليم اللكرتوين عرب »الويب«؟ 2 .

ما فاعلية التعليم اللكرتوين »بالويب« يف تنمية التفكري العلمي لدى طلبة اجلامعة؟ 3 .

ما فاعلية التعليم اللكرتوين »بالويب« يف تنمية الجتاهات نحوه لدى طلبة اجلامعة؟ 4 .

اللكرتوين  التعليم  طريق  عن  العلمي  التفكري  تنمية  يف  الطالب  جن�ص  متغري  اأثر  ما  5 .

»بالويب«؟
ما اأثر متغري جن�ص الطالب يف تنمية الجتاهات نحو التعليم اللكرتوين »بالويب«؟ 6 .

فروض البحث: 
الطلبة  )α ≤ 0.05(. 1 بني متو�سطي درجات  اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة  يوجد فرق دال 
املجموعة  يف  واأقرانهم  العلمي  التفكري  اختبار  يف  بالفيديو  الكرتونيًا  تعلموا  الذين 

ال�سابطة. 
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)α ≤ 0.05(. 2 بني متو�سطي درجات الطلبة  اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة  يوجد فرق دال 
الذين تعلموا الكرتونيًا بالفيديو يف اختبار التفكري العلمي قبليًا وبعديًا. 

الطلبة  )α ≤ 0.05(. 3 بني متو�سطي درجات  اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة  يوجد فرق دال 
الذين تعلموا الكرتونيًا بالفيديو يف مقيا�ص الجتاهات نحو التعليم اللكرتوين »بالويب« 

واأقرانهم يف املجموعة ال�سابطة. 
الطلبة  )α ≤ 0.05(. 4 بني متو�سطي درجات  اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة  يوجد فرق دال 
الذين تعلموا الكرتونيًا بالفيديو يف مقيا�ص الجتاهات نحو التعليم اللكرتوين »بالويب« 

قبليًا وبعديًا. 
ل يوجد فرق دال اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05(. 5 بني متو�سطي درجات الطلبة 
الذين تعلموا الكرتونيًا بالفيديو يف اختبار التفكري العلمي البعدي يعزى ملتغري جن�ص 

الطالب. 
ل يوجد فرق دال اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05(. 6 بني متو�سطي درجات الطلبة 
الذين تعلموا الكرتونيًا بالفيديو يف مقيا�ص الجتاهات نحو التعليم اللكرتوين »بالويب« 

البعدي يعزى ملتغري جن�ص الطالب. 

أهداف البحث: 
يهدف هذا البحث اإىل حتديد معايري ت�سميم موقع التعليم اللكرتوين عرب »الويب«، وحتديد 
التفكري  التعليم اللكرتوين عرب »الويب« يف تنمية  التوجيه، والك�سف عن فاعلية  اأ�ساليب  معايري 
العلمي والجتاهات نحو التعليم اللكرتوين »بالويب«، اإ�سافة اإىل التعرف اإىل اأثر متغري اجلن�ص 

يف ذلك. 

أهمية البحث: 
تتمثل اأهمية البحث فيما ياأتي: 

يتوقع اأن ي�ستفيد م�سممو مواقع التعليم اللكرتوين من معايري ت�سميم مواقع التعليم  1 .

اللكرتوين عرب »الويب«، ومن معايري اأ�ساليب امل�ساعدة والتوجيه بالفيديو. 
باأ�سلوب  م��زوداً  كنموذج  »الويب«  عرب  اللكرتوين  التعليم  يف  موقعًا  للباحثني  يقدم  2 .

امل�ساعدة والتوجيه بالفيديو، الأمر الذي قد يفيدهم يف بناء مواقع تعليمية م�سابهة. 
يف  وتطويرها  املناهج  على  القائمني  توجيه  يف  البحث  هذا  ي�سهم  اأن  املحتمل  من  3 .

كم�ساقات  »الويب«  عرب  اللكرتوين  التعليم  مواقع  تطوير  اإىل  الفل�سطينية  اجلامعات 
التعليم اجلامعي. 
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تربط  فل�سطني  يف  علمية  لأبحاث  جديدة  اآفاقًا  احلايل  البحث  يفتح  اأن  املتوقع  من  4 .

التعليم  وتكنولوجيا  النف�ص  وعلم  التدري�ص  وطرق  املناهج  من  متعددة  جمالت  بني 
وتكنولوجيا املعلومات لت�سميم التعليم يف اآٍن معًا. 

حدود البحث: 
اقت�رس البحث احلايل على: 

ت�سميم وتطوير موقع تعليم الكرتوين عرب »الويب« ت�سمن اأ�ساليب امل�ساعدة والتوجيه  1 .

جامعة  يف  م،   2008/2009 اجلامعي  العام  من  الأول  الدرا�سي  الف�سل  خالل  بالفيديو 
الأق�سى بغزة يف فل�سطني. 

قيا�ص مهارات التفكري العلمي واجتاهات الطلبة نحو التعليم اللكرتوين عرب »الويب«.  2 .

مصطلحات البحث: 
يعًرف الباحثان م�سطلحات البحث اإجرائياً كما ياأتي: 

م وُيبنى  م اإلكرتونيًا، وُي�سمَّ التعليم اللكرتوين: ♦ نظام تعليمي ُيخطط له وُيعّد وُينفذ وُيقوَّ
بتقنيات »الويب« واإمكاناتها املتعددة من �سوت و�سورة ون�ص وحركة وتفاعل متزامن 

وغري متزامن، لتحقيق التعلم الفعال. 
اأ�سلوب امل�ساعدة والتوجيه بالفيديو: ♦ ال�سور املتحركة ومقاطع الفيديو التي يت�سمنها 
�سا�ساته  بني  التنقل  على  الطالب  م�ساعدة  اإىل  تهدف  والتي  اللكرتوين،  التعليم  موقع 
وتنفيذ  تطراأ  قد  التي  امل�سكالت  على  والتغلب  اأن�سطته  وتنفيذ  حمتوياته،  وت�سفح 

اأن�سطته. 
الطالب بال�سعور مبوقف م�سكل،  العلمي: ♦ ن�ساط عقلي معقد ومنظم، يقوم فيه  التفكري 
ويحدده، ومن ثم يفر�ص اإجابات عدة حمتملة له ويفح�ص �سحتها يف �سوء املعلومات 
عليها  يح�سل  التي  بالدرجة  عنه  ويعرب  ال�سحيح،  احلل  اإىل  للو�سول  يجمعها،  التي 

م وُبني يف هذا البحث.  مِّ الطالب يف اختبار التفكري العلمي الذي �سُ
نحو  الطالب  ا�ستجابات  حم�سلة  »الويب«: ♦  عرب  اللكرتوين  التعليم  نحو  الجتاهات 
»الويب«،  مواقع  وا�ستخدام  »بالويب«،  اللكرتوين  التعليم  باأهمية  املتعلقة  الق�سايا 
عنه  ويعرب  الرف�ص،  اأو  احلياد  اأو  بالقبول  منتدياته،  يف  وال�سرتاك  به،  وال�ستمتاع 

بالدرجة التي يح�سل عليها الطالب يف املقيا�ص املعد خ�سي�سًا يف هذا البحث. 
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اإلطار النظري:

التعليم االلكرتوني عرب »الويب« وأساليب املساعدة والتوجيه:
اأولً- التعليم اللكرتوين عرب »الويب«:  ◄ 

ومعوقاته،  ومربراته،  مفهومه،  حيث:  من  »الويب«،  عرب  اللكرتوين  التعليم  تناول  �سيتم 
وحلول مقرتحة لتالفيها. 

مفهوم التعليم اللكرتوين عرب »الويب«:  . أ
عرفه املو�سى )2003( باأنه: »طريقة للتعليم با�ستخدام اآليات الت�سال احلديثة من حا�سب 
اإلكرتونية،  ومكتبات  بحث  واآليات  ور�سومات  و�سورة  �سوت  من  املتعددة  وو�سائطه  و�سبكاته 
وكذلك بوابات الإنرتنت �سواء كان عن بعد اأم يف الف�سل الدرا�سي لإي�سال املعلومة للمتعلم باأق�رص 

وقت واأقل جهد واأكرب فائدة«. 
اإلكرتونيًا،  م  وُيقوَّ وُينفذ  وُيعّد  له  ُيخطط  تعليمي  »نظام  باأنه:   )400 :2004( احليلة  وعرفه 
اأي�سا،  اإلكرتونية  التعليمية  واخلدمات  الإدارة  وتكون  والت�سالت،  املعلومات  تقنية  وُينقل عرب 

وميكن اأن يكون التعليم الإلكرتوين على �سكل جزئي مثل توفري املادة العلمية ب�سكل اإلكرتوين«. 
وعرفه املبارك )2005( باأنه: »اأ�سلوب من اأ�ساليب التعليم يف اإي�سال املعلومة للمتعلم، يعتمد 
على التقنيات احلديثة للحا�سب وال�سبكة العاملية للمعلومات وو�سائطها املتعددة مثل الأقرا�ص 

املدجمة، والربجميات التعليمية، والربيد اللكرتوين، و�ساحات احلوار والنقا�ص«. 
اأدوات  عن  عبارة  »الويب«،  عرب  اللكرتوين  التعليم  مفهوم  اأن  ال�سابق  العر�ص  من  يت�سح 
الدرا�سية  املوا�سيع  املعلم من ن�رص  للمعلومات متكن  العاملية  ال�سبكة  وتقنيات وبرجميات على 
ات الدرا�سية والت�سال بطالبه من خالل تقنيات متعددة، كما اأنها متكن  وو�سع الواجبات واملهمَّ
وامل�ساركة يف منديات  ات،  املهمَّ واإر�سال  الواجبات  التعليمي، وحل  املحتوى  قراءة  الطالب من 
وهذه  عليها،  يح�سل  التي  والدرجة  الدرو�ص  يف  �سريه  خطوات  على  والطالع  واحلوار،  النقا�ص 
واملعلم  الطالب  بني  والت�سال  التعليمية  الدرو�ص  كت�سفح  تزامنية  غري  ق�سمني:  تنق�سم  الأدوات 

والت�سال عرب الربيد الإلكرتوين، وتزامنية كاملحادثة الن�سية وال�سوتية. 
ب. مربرات التعليم اللكرتوين عرب »الويب«: 

الها�سمي  قدمها  التي  بالنقاط  »الويب«،  عرب  اللكرتوين  التعليم  ا�ستخدام  مربرات  تت�سح 
 :2004( واحليلة   ،)2004( وحمايل  وحمايل   ،  )217-216  :2003( وزهران  وزهران   ،  )172  :2001(

421-422( وهي: 

التعليم مما  عملية  واألوان( يف  ون�سو�ص،  و�سور،  )�سوت،  املتعددة  الو�سائط  توظيف  ♦ 
ي�ساعد املتعلم على التفاعل معها وتفعيل اأكرث من حا�سة من حوا�سه، وتوظيف قدراته 

العقلية، وحفز كوامنه الوجدانية. 
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اأقل تكلفة من التعليم التقليدي، وهذا مرتبط باقت�ساديات التعليم.  ♦ 

بالتوجه  لهم ظروفهم  ت�سمح  الذين ل  املوظفني،  وتدريب  الكبار  لتعليم  نظام منا�سب  ♦ 

للمدار�ص واجلامعات واملعاهد اخلا�سة؛ وبذلك يتم تو�سيع نطاق التعليم والتدريب. 
واإمكانية  نائية،  مناطق  اإىل  التعليمية  اخلدمات  ونقل  واملكان،  الوقت  يف  املرونة  ♦ 

الو�سول اإىل عدد اأكرب من امل�ستفيدين يف خمتلف الأماكن. 
دعم اأ�ساليب التعلم الن�سط، وتنمية مهارات البتكار لدى الطلبة، وتقليل العتماد على  ♦ 

طريقة املحا�رصة. 
التفاعل املبا�رص مع املتعلمني املنت�رصين جغرافيا، وتوظيف التقنيات واخلدمات التي  ♦ 

تتوافر يف الإنرتنت، يف التو�سل اإىل املعرفة، والتدريب على املهارات املختلفة. 
واملناهج  املواد  تاأليف  وتطوير  باأ�سكال خمتلفة،  الدرا�سية  املقررات  ا�ستخدام  اإعادة   ♦ 

الدرا�سية، و�رصعة حتديثها. 
ال�ستفادة من املكتبات اللكرتونية، و�رصعة احل�سول على املعلومات.  ♦ 

تطوير مهارات الطلبة على ا�ستخدام احلا�سوب، والبحث يف »الويب«.  ♦ 

ت. معوقات التعليم اللكرتوين عرب »الويب«: 
يعر�ص خليف )2001( ، والدجاين )2001( ، واملو�سى )2003( ، والفيومي )2003( ، معوقات 

التعليم اللكرتوين عرب »الويب« فيما ياأتي: 
التكلفة املادية للحوا�سيب والت�سال.  ♦ 

امل�سكالت الفنية وقلة الدعم الفني.  ♦ 

اجتاهات املعلمني ال�سلبية نحو ا�ستخدام التقنية وعدم التدريب الكايف.  ♦ 

ال�سعف يف اللغة الجنليزية.  ♦ 

 . ♦ )Search Engines( كرثة حمركات البحث
واملعلومات  ال�سحية،  والأع��را���ص  الهوية،  انعدام  مثل:  »الويب«،  ا�ستخدام  خماطر  ♦ 

املمنوعة،  الأماكن  اإىل  والدخول  الإباحية  ون�رص  وال�رصاحة،  الدقة  وعدم  املغلوطة 
و�سياع الأوقات، وعدم الأمان والفريو�سات. 

ث. حلول مقرتحة لتاليف معوقات التعليم اللكرتوين عرب »الويب«: 
املحلية  والتربعات  الهبات  على  احل�سول  خالل  من  الإجمالية:  التكاليف  تخفي�ص  ♦ 

التي حت�سل  الأهلية غري احلكومية  والدولية يف جتهيز املعدات، كما تفعل اجلمعيات 
على معونات من اجلهات املانحة، وتربعات ال�رصكات املحلية يف ال�سيانة والرتكيب، 
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وتنمية مهارات البحث لدى الطلبة وا�ستخدام النرتنت بحيث يوؤدي اإىل احل�سول على 
املعلومة خالل دقائق معدودة بدًل من املكوث ل�ساعات طوال. 

تدريب املعلمني على كيفية ا�ستخدام تقنيات التعليم اللكرتوين، وكذلك القيام بال�سيانة  ♦ 

امل�ستمرة لها، واإعادة ترتيب البيانات، ومتابعة برامج احلماية من الفريو�سات وحتديثها 
با�ستمرار، و�سيانة التو�سيالت والأ�سالك والقطع املادية. 

عليهم،  ن�رصات  وتوزيع  اللكرتوين،  التعليم  باأهمية  لتوعيتهم  للمعلمني  دورات  عقد  ♦ 

يف  والبارعني  منهم  للمتميزين  مكافاآت  وتخ�سي�ص  مهاراته،  على  وتدريبهم 
ا�ستخدامه. 

ا�ستماعًا، وقراءًة، وفهمًا،  الإجنليزية،  اللغة  والطلبة يف مهارات  للمعلمني  عقد دورات  ♦ 

 .Google وكتابة، وتوجيههم اإىل املواقع التي توفر ترجمة جمانية كموقع
حماية بيانات الطلبة على »الويب« من خالل ا�ستخدام برامج حماية متطورة وحتديثها  ♦ 

با�ستمرار. 
الطلبة واحل�سول على  الغ�ص وتالعب  العلمية: من خالل منع  العلمي والأمانة  ال�سبط  ♦ 

املعلومات دون عناء، وذلك عن طريق: 
اإقرار قوانني �سارمة، ومتابعة تنفيذها.  - 

ت�سميم �سفحات املراجع ملعرفة م�سادر ح�سول الطلبة على املعلومات.  - 

عقد اختبارات للطلبة يف املعلومات التي يجمعونها من »الويب«.  - 

تنمية القيم وتعميق الوازع الديني الداخلي للوقاية من اجلوانب الأخالقية ال�سلبية  - 

ل�ستخدامات »الويب«. 
ثانياً- اأ�ساليب امل�ساعدة والتوجيه:  ◄ 

فيما ياأتي عر�ص ملفهوم اأ�ساليب امل�ساعدة والتوجيه، وخ�سائ�سها، واأنواعها، وموا�سفاتها، 
واأهميتها. 

مفهوم اأ�ساليب امل�ساعدة والتوجيه:  . أ
تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم امل�ساعدة والتوجيه يف العديد من الدرا�سات والأدبيات 
التي اهتمت بت�سميم الربجميات التعليمية وتطويرها، حيث عرفها الفار )388 -387 :أ ،2000( باأنها 
واإبراهيم  الأ�سدي  واعتربها  التعليمية،  للربجمية  ال�سحيح  ال�ستخدام  على  املتعلم  تعني  عملية 
)2003: 17( باأنها عملية ُي�ساعد الفرد بو�ساطتها على اأن يتعرف على نف�سه وبيئته، ويتعلم اأ�ساليب 

معاجلة العالقة بني الذات وبيئة التعليم. 
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ب. خ�سائ�ص اأ�ساليب امل�ساعدة والتوجيه: 

 ،)2006( )Elissavet, & Economides, 2003( وطاهر  )383 - 382 :1999( ، و  يعر�ص �سالح 
خ�سائ�ص اأ�ساليب امل�ساعدة والتوجيه فيما ياأتي: 

الو�سوح: حيث تقدم تعليمات منا�سبة حتى ي�ستمر املتعلم يف تعلمه.  ♦ 

التعليم اللكرتوين،  العلمي يف موقع  املالئمة: حيث تقدم معلومات مالئمة للمحتوى  ♦ 

وخل�سائ�ص الفئة امل�ستهدفة. 
اأثر  الإيجاز: حيث ي�سعب على املتعلم قراءة الإر�سادات والتعليمات الطويلة، كما يقل  ♦ 

التدريب بالن�سبة للتعليمات املقروءة مقارنًة بالتعليمات املقدمة تفاعليًا اأو عن طريق 
العر�ص التو�سيحي. 

كن�ص  ولي�ص  لها،  م�ساحبة  معينة  مبهمة  اخلا�سة  التعليمات  تقدم  حيث  امل�ساحبة:  ♦ 

لن  اأنه  اإىل  بالإ�سافة  يتذكرها  اأن  ي�ستطيع  ل  املتعلم  لأن  اأخرى؛  منف�سل يف �سفحة 
يهتم بقراءتها. 
�سهولة القراءة.  ♦ 

ال�ستقاللية: حيث تظهر التعليمات يف عبارات خمت�رصة يف نافذة م�ستقلة بلون مميز  ♦ 

حتى ينتبه اإليها املتعلم. 
ارتباط التعليمات والإر�سادات بجميع �سفحات موقع التعليم اللكرتوين، بحيث متكن  ♦ 

عملية  مع  عندها  توقفت  التي  ال�سفحة  وتنا�سب  وقت،  اأي  يف  ا�ستدعائها  من  الطالب 
التعلم. 

�رصعة التحميل: حتى ل ي�ساب املتعلم بامللل.  ♦ 

خماطبة امل�ستخدم يف حال قراءة التعليمات.  ♦ 

ت. اأنواع اأ�ساليب امل�ساعدة والتوجيه: 

توجد اأنواع خمتلفة لأ�ساليب امل�ساعدة والتوجيه يف الربجميات التعليمية اأو مواقع التعليم 
اللكرتوين عرب »الويب«، و�سنف الفار )2000، أ: 387 - 388( وخمي�ص )2003: 193( واخلان )2005: 

415 - 442( اأ�ساليب امل�ساعدة والتوجيه ح�سب الوظيفة، وح�سب ال�سكل: 

اأ�ساليب امل�ساعدة والتوجيه ح�سب الوظيفة:  ♦ 

امل�ساعدات الإجرائية اأو التقنية:  - 

تت�سمن بع�ص املو�سوعات اخلا�سة با�ستخدام وحدات الإدخال والإخراج للحا�سوب، ليتمكن 
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امل�ستخدم من ت�سغيل الربجمية التعليمية ب�سكل �سحيح. وتقدَّم يف �سكل معلومات اأولية يف بداية 
اأو  اأي وقت لتمكن املتعلم من تخطي عقبة ما قد تواجهه،  اإمكانية ال�ستدعاء يف  الربنامج، مع 
 ،)help( و�سعها يف برنامج م�ساعدة ميكن احل�سول عليه من خالل ال�سغط على اأيقونة امل�ساعدة
اأو عبارة عن ك�سافات، وذلك عندما ينتقل املوؤ�رص اأعلى الأيقونة يظهر له تذكرة مبا �سيحدث اإذا 

نقر عليها. 
امل�ساعدات التعليمية:   - 

تعني تقدمي امل�ساعدة خا�سة باملحتوى التعليمي،  للح�سول على تفا�سيل اأو اأمثلة اإ�سافية 
املتعلم  مل�ستوى  ومنا�سبة  ووا�سحة  وب�سيطة  �سهلة  امل�ساعدات  تكون  اأن  ويجب  كلمة،  �رصح  اأو 
ل�سمان ح�سول جميع املتعلمني على م�ستوى تعليمي موحد، والو�سول اإىل امل�سادر اللكرتونية 

كافة. 
اأنواع اأ�ساليب امل�ساعدة ح�سب ال�سكل:  ♦ 

اآلية  تو�سح  التعليمية،  الربجمية  بداية  يف  تكون  ن�سو�ص،  �سكل  على  م�ساعدة  - 

التعامل معها، اأو تكون على �سكل كا�سفات تظهر يف حال و�سع موؤ�رص الفاأرة على 
اأيقونة معينة، وتظهر املتوقع حدوثه بعد النقر على هذه الأيقونة. 

م�ساعدة بر�سومات، تكون مبثابة خرائط تعر�ص للطلبة عن كيفية التعامل مع موقع  - 

ب�سهولة  اإليها  الو�سول  وميكن  تو�سيحية،  ر�سومات  خالل  من  اللكرتوين  التعليم 
وي�رص ويف اأي وقت. 

م�ساعدة ب�سور ثابتة، وهي �سور تو�سح اآلية التعامل مع موقع التعليم اللكرتوين،  - 

وكيفية اإر�سال ال�ستف�سارات وا�ستقبالها من خالل موقع التعليم اللكرتوين. 
م�ساعدة بالفيديو، وذلك بو�ساطة جمموعة من ال�سور املتحركة اأو مقاطع الفيديو،  - 

التي تو�سح للمتعلمني كيفية التعامل مع موقع التعليم اللكرتوين، وكيفية اإر�سال 
التعليم  موقع  خالل  من  وا�ستقبالها  وال�ستف�سارات  واملعلومات  التو�سيحات 
اللكرتوين، والتي يكون ت�سغليها ب�سكل �سهل وي�سري، وميكن الو�سول اإليها يف اأي 

مكان من املوقع مع اإمكانية التحكم مبرونة. 
ث. موا�سفات اأ�سلوب امل�ساعدة والتوجيه بالفيديو: 

حت موا�سفات اأ�سلوب امل�ساعدة والتوجيه بالفيديو ملوقع التعليم اللكرتوين يف �سكل  ُو�سِّ
 . )1(
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�سكل )1(: 
كروكي اأ�سلوب امل�ساعدة والتوجيه بالفيديو يف موقع التعليم اللكرتوين 

ا�ستخدام ال�سفحات املنبثقة، عند عر�ص مقطع الفيديو ل�ستغالل م�ساحة ال�سفحة ب�سكل  1 .
اأكرب، وليخدم ثبات �سا�سة موقع التعليم اللكرتوين اأمام املتعلم. 

تكامل ا�ستخدام مقاطع الفيديو مع حمتويات موقع التعليم اللكرتوين.  2 .

الفيديو يف جميع �سفحات  بك�سل ملقاطع   3 .)400 ×  600( واحد  منا�سب  ا�ستخدام حجم 
املوقع، بحيث حتقق الو�سوح والثبات للمتعلم. 

تزويد مقاطع الفيديو باأزرار التحكم يف عر�سها متكن املتعلم من م�ساهدتها ب�سهولة.  4 .

اأهمية اأ�ساليب امل�ساعدة والتوجيه:  ♦ 

اإن اأ�ساليب امل�ساعدة والتوجيه اأ�سا�سية يف اإجناح التعليم اللكرتوين عرب »الويب«، ولذلك من 
ال�رصوري توفريها يف متناول املعلمني واملتعلمني واملدربني واملتدربني، ويحتاج الطلبة الذين 
يتعلمون الكرتونيًا عرب »الويب« معلومات مف�سلة عما يتعلمونه، وعادة ما يقدرون اأي ن�سائح 

ت�ساعدهم على التعلم بنجاح. 
)Horton,2000( التخطيط للم�سكالت من خالل و�سع قائمة مب�سكالت  فقد اقرتح هورتون 
ن املتعلمني من حلها باأ�سهل الطرق املمكنة،  اأي مقرر الكرتوين، وعر�ص جميع احللول التي متكِّ
ويعتمد هذا كله على منتجي الربنامج التعليمي عرب »الويب« بالإجناز امل�سبق ملهامه ومتابعة 
طول  اأو  املتعلم،  لدى  امللل  تبعث  والتقنية  الفنية  الأخطاء  كرثة  اأن  املعلوم  ومن  التعلم،  عملية 

النتظار حللها، لذا لبد اأن تكون امل�ساعدة متوافرة و�رصيعة. 
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وينبغي اأن يتلقى طلبة التعليم اللكرتوين خدمات الإر�ساد الأكادميي مثل الطلبة اجلامعيني، 
كما ينبغي توفري معدي برامج الإر�ساد للتمكن من اإجناز برامج ذات كفاءة عالية مل�ساعدة الطلبة 
يف تخطيط براجمهم الأكادميية، واختيار املقررات املالئمة لربناجمهم، وتقدمي الإر�ساد الالزم 
وامل�سكالت  اللكرتوين،  والتعليم  »الويب«  مع  والتعامل  الوقت،  وتنظيم  الدرا�سية،  املهارات  يف 

 . )Cerro Coso Community College, 2005( الفردية
اإدخال  على  تعمل  وهي  للمعرفة،  م�سدراً  ولي�ست  دلياًل  والتوجيه  امل�ساعدة  اأ�ساليب  وتعد 
كيفية  معرفة  اإىل  يحتاجون  ما  يتعلموا  لكي  وت�ساعدهم  لهم،  وتف�رصه  اجلديد  العامل  اإىل  الطلبة 

 . )EEOP Mentorship, 2006( العمل فيه، وتويّل م�سئولية القيادة يف العملية التعليمية
فيها على  يركز  التفاعل يف جمموعات �سغرية،  والتوجيه على  امل�ساعدة  اأ�ساليب  وت�سجع 
تنمية مهارات اتخاذ القرارات، اإذ ُيطلب من امل�ساركني العمل على امل�سكالت املفتوحة التي تتطلب 
البيئة ال�سفية جلمع املعلومات حول امل�سكلة، كما ُيطلب من املتعلمني تطبيق ما  العمل خارج 
اأن دور املعلم هو دور  اإىل  الإ�سارة هنا  الأفكار، وتقدمي حلول مقرتحة، وجتدر  تعلموه، وتبادل 
الأ�سبوع  مدار  على  املفتوح  لالإر�ساد  منا�سبة  ا�سرتاتيجيات  توفري  �سمن  للمجموعات  اإر�سادي 

 .)Clark & Pitt, 2001(

عرب  اللكرتوين  التعليم  يف  والتوجيه  امل�ساعدة  اأ�ساليب  اأهمية  اإجمال  ميكن  �سبق  ومما 
»الويب« بالنقاط التالية: 

اكت�ساب مهارات اتخاذ القرار، وحتمل امل�سئولية والقيادة لدى املتعلمني.  1 .

اإدراك املتعلم كيفية التعامل مع موقع التعليم اللكرتوين، واأزراره وروابط التنقل فيه.  2 .

ا�ستمرارية التعلم يف موقع التعليم اللكرتوين لتوفر الدعم وامل�ساندة الإجرائية.  3 .

حل امل�سكالت التقنية باأ�رصع وقت، وباأ�سهل الطرق.  4 .

ظهور ر�سائل حتذيرية واإر�سادية قبل الوقوع يف الأخطاء.  5 .

توفري الإر�ساد الالزم للتعامل مع املحتوى التعليمي، ومكوناته.  6 .

م�ساعدة املتعلم على و�سع خطة زمنية منا�سبة لدرا�سة املحتوى التعليمي وفق قدراته  7 .

اخلا�سة. 
تو�سيح الأدوار وامل�سوؤوليات املطلوبة من كل من املدر�ص واملتعلم.  8 .

تنظيم الوقت خالل التعامل مع موقع التعليم اللكرتوين.  9 .

توفري التفاعل بني املتعلم واملوارد التعليمية بجميع اأ�سكالها يف �سفحات موقع التعليم  10 .

اللكرتوين. 
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. 11 تبادل اخلربات بني املتعلمني بع�سهم مع بع�ص ومع املعلم. 

توفري فر�ص تعليمية منا�سبة للطلبة قليلي اخلربة يف ا�ستخدام مواقع التعليم اللكرتوين،  12 .

والذين هم على درجة كبرية من القلق يف بداية تعلمهم. 

الدراسات السابقة:
لقد اأجريت العديد من الدرا�سات حول التعليم اللكرتوين، و »النرتنت«، و »الويب«، والتعلم 

عن بعد، وهذا بيان ببع�سها: 
ا�ستطلع ميكل�سون و�سميث )Michelson & Smith,1999( ◄ اآراء طلبة ق�سم املالية بجامعة 
فلوريدا حول مزايا ا�ستخدام �سفحة »الويب« وفاعليتها يف تدري�ص مواد ق�سم املالية 
باجلامعة، واأفاد %89 من الطلبة الذين ا�ستخدموا �سفحة »الويب« باأنها �سهلة ال�ستخدام 

ومفيدة، واأنها تزودهم مبعلومات اإ�سافية حول املواد الدرا�سية. 
الذي قام فيه با�ستعمال جمموعة  األي�ص  )Young,1999( ◄ م�رصوع  ينج  درا�سة  وو�سفت 
ت�سنغ  درا�سة يف جمموعات متعاونة، بجامعة  »الويب« خالل  املواد عرب  متنوعة من 
هوا يف تايوان، حيث اأدرك الطالب ب�سكل حم�سو�ص اأن ف�سل )األي�ص( الفرتا�سي مبتكر 
ومفيد، والو�سول اإليه �سهل ب�سكل مفتوح، وملبٍّ حلاجاتهم املختلفة، و�سمح لهم بالتعلم 

بدون قيود من ناحية الوقت واملكان. 
وو�سحت درا�سة )Evans, 2000( ◄ اأن دمج املحتوى والتقنية والتعلم الفعال ملادة الإح�ساء 
العام، زاد من قدرة الطلبة على الت�سال مع املعلم، وح�سور �ساعات عمل افرتا�سية، 
وامل�ساركة يف مناق�سات املجموعة خالل الربيد اللكرتوين، اإ�سافة اإىل وجود عدد من 

املحا�رصات التقليدية باأقل ما ميكن. 
)Nathan, 2000( ◄ اإىل كيفية بناء بيئات تعليمية على النرتنت،  واأ�سارت درا�سة ناثان 
التقليدية،  الف�سول  بخالف  الطلبة  بني  تفاعل  اإن�ساء  البيئات  تلك  خالل  ميكن  وكيف 
وتو�سلت نتائج الدرا�سة اإىل اأنه من خالل غرف الدرد�سة ميكن جعل بيئات التعلم اأكرث 

فاعلية وتنمية املهارات الجتماعية لدى الطلبة. 
)Tirri & Nevegi, 2000( ◄ اجتاهات طلبة كلية فنلندية  ونيفجي  درا�سة تريي  وفح�ست 
)Finland( بخ�سو�ص درا�ستهم يف جامعة افرتا�سية تابعة جلامعة هل�سنكي املفتوحة 

يدر�سوا  اأن  للطالب  ميكن  حيث  للمعلومات  تعلم  بيئة  وهي  »الويب«  على  الفرتا�سية 
ويح�سلوا على التوجيهات، وي�ستلموا امل�ساعدة من املعلمني، وي�ستعملوا خدمة املكتبة، 
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وقد نوهت الدرا�سة اإىل اأن الطالب كانت لهم حاجات متعددة وفريدة، لذا يجب مراعاة تلك 
احلاجات ب�سورة اأكرث عند التخطيط والتطبيق لبيئة التعلم بالف�سول على »الويب«. 

وق�سم  اأمريكية  مدر�سة  بني  تعاوين  برنامج  جتربة   ◄ )2001( الدجاين  درا�سة  وو�سفت 
مو�سوع  املدر�سة  طلبة  تعليم  اإىل  الربنامج  هدف  حيث  كاليفورنيا،  بجامعة  العلوم 
احل�رصات، فكان على الطلبة الإم�ساك باحل�رصات وت�سويرها والتعرف اإليها، ثم عر�ص 
ال�سور واملعلومات التي ُجمعت عن هذه احل�رصات يف موقع خا�ص �سمي با�سم مدينة 
احل�رصات City Bugs الذي احتوى اأي�سا على ملفات �ساملة ي�ستطيع الطلبة من خاللها 

تقومي اأدائهم. 
وتو�سلت درا�سة البعلوجي )2002( ◄ اإىل اأن اإدخال النرتنت يف تدري�ص م�ساق �سبكات 
من  يزيد  بغزة  الأزه��ر  جامعة  يف  احلا�سوب  بق�سم  الرابع  امل�ستوى  لطلبة  احلا�سوب 
درا�سة  خالل  من  وذلك  اجلامعي،  التعليم  طلبة  تدري�ص  وينا�سب  الدرا�سي،  حت�سيلهم 

جتريبية نفذها الباحث على عينة خمتارة من طلبة جامعة الأزهر بغزة. 
العربية  ال��دول  يف  بعد  عن  للتعليم  دورة   ◄ )2003( ويا�رس  ال�رسبيني  درا�سة  ونظمت 
)WebCT( يف  ا�ستخدمت حزمة برامج  الدويل لالت�سالت، وقد  بال�سرتاك مع الحتاد 
اإعداد املحتوى، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن النتيجة النهائية للدورة ح�سول اأكرث من 

%90 من الطلبة على درجات اأعلى من 85%. 

ا�ستخدمت  التي  التجريبية  املجموعة  طالبات  تفوق   ◄ )2003( اجلرف  درا�سة  واأثبتت 
مقررا اإلكرتونيا من املنزل اإىل جانب املقرر التقليدي على طالبات املجموعة ال�سابطة 
بال�سعودية، على الرغم من تفوق طالبات املجموعة ال�سابطة يف القدرة على الكتابة 
باللغة الإجنليزية على طالبات املجموعة التجريبية قبل بدء الدرا�سة. اأي اأن ا�ستخدام 
الطالبات  اأداء  الإجنليزية قد �ساهم يف رفع م�ستوى  اللغة  الإلكرتوين يف تعليم  املقرر 

ال�سعيفات يف الكتابة باللغة الإجنليزية. 
الف�سول الفرتا�سية عرب »النرتنت«  ا�ستخدام  اأن  اإىل   ◄ )2005( املبارك  درا�سة  واأ�سارت 
يزيد من حت�سيل طالب كلية الرتبية يف م�ساق تقنيات التعليم والت�سال بجامعة امللك 
�سعود، ويكون التعليم اللكرتوين عرب »الويب« فعاًل عندما تكون الأ�ساليب والتقنيات 
الطالب  بني  تفاعل  هناك  يكون  وعندما  التعليمية،  العملية  مع  متنا�سبة  امل�ستخدمة 
فيما بينهم، وعندما يتم تبادل املالحظات بني الطالب واملعلم من اآن لآخر ويف الوقت 

املنا�سب. 
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تعقيب على الدراسات السابقة: 

اأنها اأجريت يف بلدان متعددة اأجنبية وعربية، مما ي�سري اإىل  يت�سح من الدرا�سات ال�سابقة 
انت�سار الهتمام بالتعليم اللكرتوين والتعلم عن بعد و »الويب« يف التعليم. كما يظهر تعدد جمالت 
ا�ستخدام التعليم اللكرتوين يف املالية والإح�ساء والعلوم واحلا�سوب وتقنيات التعليم؛ مما يوؤكد 
الدرا�سية. ويتبني مدى منا�سبة  التعليم اللكرتوين يف خمتلف املواد واملباحث  اإمكانية توظيف 

التعليم اللكرتوين للطلبة اجلامعيني.  

إجراءات البحث:
اأولً- منهج البحث:  ◄ 

اتبع الباحثان املنهج البنائي الذي يعني القيام بخطوات منظمة لإيجاد هيكل معريف تربوي 
جديد، اأو تطوير �سيء قائم بكيفية حديثة، ويتعلق با�ستخدامات م�ستقبلية، ويتواءم مع الظروف 
املتوقعة والإمكانات الواقعية، بال�ستفادة من روؤى ت�ساركية للخرباء اأو املعنيني يف جمال معني 
لتحقيق اأهداف معينة )الأغا، 2001، 22( وقد اتبعه الباحثان يف ت�سميم موقع التعليم اللكرتوين 
عرب »الويب«، اإ�سافة اإىل املنهج التجريبي للك�سف عن فاعلية موقع التعليم اللكرتوين عرب »الويب« 

املوجه »بالفيديو« على التفكري العلمي والجتاهات نحو التعليم اللكرتوين »بالويب«. 

التصميم التجرييب للبحث: 

اختبار  مع  وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني  ذي  التجريبي  الت�سميم  الباحثان  ا�ستخدم 
قبلي وبعدي. 

جمتمع البحث: 

الآيل  احلا�سب  علوم  يف  مقدمة  مل�ساق  امل�سجلني  الطلبة  جميع  من  البحث  جمتمع  تكون 
من  ويتكوَّن  م،   2008 / 2009 اجلامعي  العام  من  الأول  الف�سل  خالل  غزة  يف  الأق�سى  بجامعة 

اأربعني �سعبة درا�سية، ت�سم قرابة �سبعمائة وخم�سني طالبًا وطالبة. 

عينة البحث: 

من   )9.2%( مئوية  بن�سبة  درا�سية  �سعب  اأربع  من  تكونت  عنقودية  ع�سوائية  عينة  اختريت 
جمتمع البحث، وقد بلغ عدد اأفراد هذه العينة ت�سعة و�ستني طالبًا وطالبة، وُق�سّمت ع�سوائيًا اإىل 
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عينتني: 
»الويب«  عرب  اللكرتوين  التعليم  موقع  من  للتعلم  وطالبة  طالبًا   1 .)34( جتريبية:  عينة 

املوجه بالفيديو. 
عينة �سابطة: )35(. 2 طالبًا وطالبة للتعلم بالطريقة العادية. 

أدوات البحث: 

تكونت اأدوات البحث من اختبار التفكري العلمي، ومقيا�ص الجتاهات نحو التعليم اللكرتوين 
عرب »الويب«، كما ياأتي: 

اختبار التفكري العلمي:  1 .

اأعدَّ الباحثان اختبار التفكري العلمي عن طريق اخلطوات الآتية: 
التفكري  على  الطلبة  قدرة  قيا�ص  اإىل  الختبار  يهدف  الختبار:  من  الهدف  حتديد  - 

العلمي. 
�سياغة اأ�سئلة الختبار: ا�ستخدمت اأ�سئلة الختيار من متعدد، وذلك ملا تتمتع به  - 

يف  وال�رصعة  ال�سهولة  واأي�سا  عاليني،  و�سدق  وثبات  و�سمولية،  مو�سوعية،  من 
الت�سحيح. 

بناء الختبار: تكون اختبار التفكري العلمي يف �سيغته الأولية من ثالثني �سوؤاًل،  - 

حتديد  بامل�سكلة،  ال�سعور  العلمي:  التفكري  خطوات  وفق  الختبار  اأ�سئلة  وُرتبت 
امل�سكلة، فر�ص الفرو�ص، اختبار �سحتها، التعميم. 

تعليمات الختبار: ُكتبت تعليمات الختبار يف بداية الأ�سئلة مثل: بيانات الطالب،  - 

وتو�سيح كيفية الإجابة عن الأ�سئلة. 
�سدق الختبار وثباته:  - 

للتاأكد من �سدق الختبار عر�سه الباحثان على �سبعة من املحكمني املتخ�س�سني يف طرق 
تدري�ص العلوم، والقيا�ص والتقومي، وتكنولوجيا التعليم؛ لإبداء اآرائهم يف: الدقة العلمية واللغوية 
لالأ�سئلة، و�سموليتها، ومدى منا�سبتها، و�سالحية الختبار للتطبيق، وقد اأبدى املحكمون اآراءهم 
واإعادة  الختبار،  اأ�سئلة  من  اأربعة  حذف  ياأتي:  كما  العلمي  التفكري  اختبار  حول  ومقرتحاتهم 

�سياغة بع�ص الأ�سئلة الأخرى؛ وعليه اأ�سبح عدد اأ�سئلة اختبار التفكري العلمي )26( �سوؤاًل. 
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وللتحقق من ثبات الختبار اُ�ستخدم اأ�سلوب التجزئة الن�سفية حيث ُق�سمت اأ�سئلة الختبار 
معامل  وُح�سب  الزوجية،  الأرقام  ذات  الأ�سئلة  مقابل  الفردية  الأرقام  ذات  الأ�سئلة  ق�سمني:  اإىل 
ارتباط بري�سون بني جمموع درجات الن�سفني، الذي بلغ )0.76( ، ثم متت اأعيد الت�سحيح مبعادلة 

�سبريمان براون فبلغ معامل الثبات )0.86( مما ي�سري اإىل اأن الختبار يتمتع بثبات مرتفع. 
ح�ساب الزمن الالزم لالختبار:  - 

ُح�سب الزمن املنا�سب لالإجابة عن اختبار التفكري العلمي بح�ساب متو�سط زمن اأول خم�سة 
من الطلبة انتهوا من الإجابة عنه، واآخر خم�سة من الطلبة انتهوا من الإجابة عنه، وقد بلغ ن�سف 

�ساعة. 
تقدير الدرجات وطريقة الت�سحيح:  - 

الق�سوى  الدرجة  كانت  وبالتايل  الختبار،  اأ�سئلة  من  �سوؤال  لكل  واح��دة  درجة  ُو�سعت 
لالختبار )26( درجة، يح�سل الطالب عليها اإذا اأجاب عن جميع الأ�سئلة ب�سكل �سحيح، كما اأعدَّ 

مفتاح ت�سحيح الختبار، وذلك لت�سهيل عملية الت�سحيح. 
اإعداد جدول املوا�سفات:  - 

قام الباحثان باإعداد جدول موا�سفات لختبار التفكري العلمي، كما يت�سح يف اجلدول )1(. 
اجلدول )1( 

موا�سفات اختبار التفكري العلمي 

النسبة املئويةاجملموعأرقام األسئلةخطوات حل املشكلة

1311.5، 2، 3الشعور باملشكلة

4727، 5، 6، 7، 8، 9، 10حتديد املشكلة

11727، 12، 13، 14، 15، 16، 17 فرض الفروض

18311.5، 19، 20 اختبار صحة الفروض

21623، 22، 23، 24، 25، 26التعميم

%26100اجملموع

الويب«:   مقيا�س الجتاهات نحو التعليم اللكرتوين عرب ». 2
يهدف اإىل قيا�ص اجتاهات الطلبة نحو التعليم اللكرتوين عرب »الويب«، وقد ا�ستعان الباحثان 
مبقايي�ص عدة لالجتاهات مثل: الباتع )2006(، كما روجع الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة ذات 

العالقة، التي تو�سح كيفية اإعداد املقايي�ص من اأجل حتديد جمالت مقيا�ص الجتاه، ووزعت اإىل
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بالتعليم  وال�ستمتاع  »الويب«،  مواقع  وا�ستخدام  اللكرتوين،  التعليم  اأهمية  اأربعة جمالت، هي: 
اللكرتوين عرب »الويب«، ومنتديات النقا�ص، كما يف اجلدول )2(. 

اجلدول )2(  
 موا�سفات مقيا�س الجتاهات نحو التعليم اللكرتوين عرب »الويب«

العبارات اجملال
املوجبة

العبارات اجملموع
السالبة

مجموع اجملموع
الكل

النسبة 
املئوية

أهمية التعليم االلكتروني 
 ،8 ،5 ،4 ،3

45 ،9
6

 ،18 ،15 ،13
23 ،22

51124.4

استخدام مواقع »الويب«
 ،28 ،26 ،25
34 ،30 ،29

6
 ،24 ،11 ،10

41 ،39 ،38 ،31
71329

االستمتاع بالتعليم االلكتروني
 ،27 ،20 ،1

35 ،33
5

 ،19 ،17 ،14 ،6
43 ،36

61124.4

منتديات النقاش
 ،40 ،12 ،7 ،2

44
5

 ،32 ،21 ،16
42 ،37

51022.2

وقد ا�ستخدم الباحثان التدرج اخلما�سي )لليكرت(، وي�سمل التقديرات الآتية: )موافق ب�سدة، 
موافق، حمايد، معار�ص، معار�ص ب�سدة(، بحيث ياأخذ التدريج القيم الآتية:  )5، 4، 3، 2، 1( يف حال 
العبارات املوجبة، والعك�ص يف حال العبارات ال�سالبة، كما اأخذ بعني العتبار عند بناء املقيا�ص 

الأمور الآتية: 
جدلية العبارة نحو الجتاه، ولي�ص واقعيتها لتدل على حقيقة.  ♦ 

ارتباطها مبو�سوع الجتاه.  ♦ 

و�سوح العبارات،  و�سمولها.  ♦ 

التوازن يف عدد العبارات املوجبة وال�سالبة.  ♦ 

صدق املقياس:

من  �سبعة  على  املبدئية  املقيا�ص عن طريق عر�سه يف �سورته  الباحثان من �سدق  تاأكد 
املحكمني املتخ�س�سني يف علم النف�ص وتكنولوجيا التعليم، بهدف التعرف اإىل اآرائهم ومالحظاتهم 
حول املقيا�ص، وقد اأعيدت �سياغة بع�ص العبارات، كما ُحذفت خم�ص عبارات، ليتكون يف �سورته 
الداخلي  الت�ساق  من  الباحثان  وتاأكد  الأربعة.  جمالته  على  موزعة  عبارة   )45( من  النهائية 
للمقيا�ص عن طريق اإيجاد معامالت ارتباط بري�سون بني جمموع درجات كل جمال من جمالته، 
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ثبات  من  تاأكدا  كما  الرتتيب،  على   )0.72,  78,  0.83,  0.8( بلغت  التي  للمقيا�ص،  الكلية  والدرجة 
املقيا�ص عن طريق ح�ساب معامل األفا كرونباخ للمقيا�ص الذي بلغ )0.8(، مما ي�سري اإىل ثباته. 

الصورة النهائية ملقياس االجتاهات: 
اإىل ال�سورة النهائية ملقيا�ص الجتاهات نحو التعليم  بناًء على ما �سبق تو�سل الباحثان 

اللكرتوين عرب »الويب«، والذي يت�سمن )45( عبارة موزعة على اأربعة جمالت، ملحق )1(. 
التطبيق القبلي لأدوات البحث: 

للوقوف  وذلك  وال�سابطة،  التجريبية  املجموعة  على  قبليًا  البحث  اأدوات  الباحثان  طبَّق 
على مدى تكافوؤهما، من خالل ح�ساب اختبار )ت( بني درجات كلتا املجموعتني يف الختبار 

واملقيا�ص، كما يت�سح يف اجلدول )3(: 
اجلدول )3( 

نتائج اختبار »ت« يف التطبيق القبلي لختبار التفكري العلمي، ومقيا�س الجتاهات 
نحو التعليم اللكرتوين بني طلبة املجموعتني التجريبية وال�سابطة

الداللةقيمة »ت«االنحراف املعيارياملتوسط العدداجملموعةاألداة

358.23.6ضابطةالتفكير العلمي
غير دالة0.8

348.153.8جتريبية

35155.316ضابطةمقياس االجتاهات
غير دالة1.2

3415415جتريبية

 قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية )67( ومستوى داللة )0.05( تبلغ )1.99( . 

يت�سح من اجلدول )3( اأن قيمة »ت« املح�سوبة اأقل من قيمة »ت« اجلدولية، مما يدل على 
تكافوؤ املجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة يف اأداتي البحث. 

خطوات البحث: 

اأهدافه؛ اخلطوات  البحث، والتحقق من فرو�سه وحتقيق  اأ�سئلة  الباحثان لالإجابة عن  اتبع 
الآتية: 

»الويب«،  اللكرتوين عرب  التعليم  مواقع  توافرها يف  التي يجب  باملعايري  قائمة  بناء  1 .

ومعايري اأ�ساليب امل�ساعدة والتوجيه. 
ت�سميم موقع التعليم اللكرتوين عرب »الويب«، وبناوؤه.  2 .
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حمكمني  على  »الويب«  ملوقع  املبدئية  الن�سخة  عر�ص  خالل  من  البنائي  التقومي  3 .

متخ�س�سني. 
اإعداد الن�سخة النهائية من موقع التعليم اللكرتوين الذي اأنتج وُجهز بالإمكانات الالزمة  4 .

لن�رصه. 
بناء اأدوات التقومي: اختبار التفكري العلمي، مقيا�ص الجتاهات نحو التعليم اللكرتوين  5 .

»الويب«. 
اختيار عينة البحث، وتق�سيمها اإىل جمموعتني.  6 .

تطبيق اأدوات البحث قبليًا على املجموعتني.  7 .

تنفيذ موقع التعليم اللكرتوين عرب »الويب« على املجموعة التجريبية.  8 .

التجريبية  املجموعة  على  بعديًا  الجت��اه  ومقيا�ص  العلمي،  التفكري  اختبار  تطبيق  9 .

واملجموعة ال�سابطة. 
وحتليلها،  وعر�سها  البحث،  نتائج  على  للح�سول  املنا�سبة  الإح�سائية  املعاجلة  10 .

وتف�سريها ومناق�ستها. 

نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها:
اأوًل- لالإجابة عن ال�سوؤال الأول من اأ�سئلة البحث: الذي ين�ص على:  ◄ 

»ما معايري ت�سميم موقع التعليم اللكرتوين عرب »الويب«؟«
اأجرى الباحثان �سل�سلة من اخلطوات املنظمة، من اطالع على الدرا�سات والأدبيات الرتبوية 
ال�سابقة، مثل: �سالح )1999: 251(، وخمي�ص )2000: 374(، والفار )2000: 8(، والباتع -341 :2006( 

)342، وطاهر )2006( مع الأخذ بعني العتبار اأن تراعي املعايري املقرتحة: 

خ�سائ�َص مواقع التعليم اللكرتوين عرب »الويب«.  ♦ 

خ�سائ�َص طلبة اجلامعة، وحاجاتهم الرتبوية.  ♦ 

طبيعَة املجتمع الفل�سطيني، وواقع التعليم اجلامعي يف فل�سطني.  ♦ 

احلداثة والدقة، وال�سمولية، وبناءها على اأ�س�ص علمية وتربوية.  ♦ 

بالإ�سافة اإىل عقد حلقة بحث ملجموعة من املتخ�س�سني يف تكنولوجيا التعليم واحلا�سوب 
موؤ�رصاً، موزعة على حمورين  ثمانني  اإىل  الباحثان  تو�سل  التدري�ص،  واملناهج وطرق  التعليمي 
رئي�سني، هما: حمور املعايري الرتبوية، الذي تكون من خم�سة معايري هي: معلومات عامة حول 
موقع  وت�سميم �سفحات  وتنظيمه،  للموقع  العلمي  واملحتوى  واإدارته،  اللكرتوين  التعليم  موقع 
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التعليم اللكرتوين واأدواته، وتقومي املحتوى العلمي ملوقع التعليم اللكرتوين، ومرونة ا�ستخدامه، 
الفنية الذي تكون من  )8، 10، 11، 6، 9( موؤ�رصاً على الرتتيب. وحمور املعايري  والتي تكونت من 
ثالثة معايري هي: التفاعل مع عنا�رص موقع التعليم اللكرتوين عرب »الويب«، وواجهة �سفحات 
موؤ�رصاً على الرتتيب، كما يت�سح   )18  ،10 ،8( »الويب« التعليمية، وعنا�رصها، والتي تكونت من 

يف ملحق )2(. 

ثانيًاً- لالإجابة عن ال�سوؤال الثاين من اأ�سئلة البحث الذي ين�ص على:   ◄ 

»ما معايري اأ�ساليب امل�ساعدة والتوجيه املنا�سبة للتعلم من موقع التعليم اللكرتوين 
عرب »الويب«؟« 

اطلع الباحثان على العديد من الدرا�سات والأدبيات التي تناولت معايري �سفحات اأ�ساليب 
امل�ساعدة والتوجيه، مثل درا�سات: �سالح  )15 :1999(، وخمي�ص )374 :2000( ، وحميا )2006(، وعبد 
النبي )2006 ، و )Elissavet, G. , & Economides, 2003(، و )Chatherine, 2004(، و )TRC,2007(، و 
)Education Committee Working Group, 2004(، و )More, N. & Pinhey, K. ,2006(، بالإ�سافة 

التعليمي  واحلا�سوب  التعليم  تكنولوجيا  يف  املتخ�س�سني  من  ملجموعة  بحث  حلقة  عقد  اإىل 
رئي�سني،  حمورين  على  توزعت  موؤ�رصاً   )61( اإىل  الباحثان  وتو�سل  التدري�ص،  وطرق  واملناهج 
هما: حمور املعايري الرتبوية الذي تكون من اأربعة معايري هي: تعريف ب�سفحة اأ�ساليب امل�ساعدة 
اأ�ساليب  �سفحات  وت�سميم  والتوجيه،  امل�ساعدة  اأ�ساليب  �سفحات  وحمتوى  واأدواتها،  والتوجيه 
امل�ساعدة والتوجيه، ومرونة ا�ستخدام �سفحات اأ�ساليب امل�ساعدة والتوجيه، والتي تكونت من )2، 
6، 6، 7( موؤ�رصاً على الرتتيب. وحمور املعايري الفنية الذي تكون من اأربعة معايري هي: التفاعل 
ور�سائل  اللكرتوين،  التعليم  موقع  �سفحات  وواجهة  والتوجيه،  امل�ساعدة  اأ�ساليب  �سفحات  مع 
توجيه امل�ستخدم يف �سفحات اأ�ساليب امل�ساعدة والتوجيه، وعنا�رص �سفحات اأ�ساليب امل�ساعدة 
والتوجيه، والتي تكونت من )4، 7، 7، 22( موؤ�رصاً على الرتتيب. وهي على النحو املو�سح يف ملحق 

 .)3(

ثالثًا- الإجابة عن ال�سوؤال الثالث من اأ�سئلة البحث الذي ين�ص على:  ◄ 

طلبة  لدى  العلمي  التفكري  تنمية  يف  »بالويب«  اللكرتوين  التعليم  فاعلية  »ما 
اجلامعة؟«

وللتحقق من �سحة الفر�ص الأول الذي ين�ص على: »يوجد فرق دال اإح�سائيًا عند م�ستوى 
دللة )α ≤ 0.05( بني متو�سطي درجات الطلبة الذين تعلموا الكرتونيًا بالفيديو يف اختبار التفكري 
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العلمي واأقرانهم يف املجموعة ال�سابطة«. قام الباحثان بح�ساب اختبار »ت« لعينيتني م�ستقلتني، 
كما يو�سحها اجلدول )4( : 

اجلدول )4( 
نتائج اختبار »ت« ملعرفة دللة الفرق بني متو�سطي درجات الطلبة يف التطبيق البعدي 

لختبار التفكري العلمي تبعاً ملتغري املجموعة )جتريبية/ �سابطة( 

قيمة »ت«درجات احلريةاالنحراف املعيارياملتوسطالعدداجملموعة

3424.711.22التجريبة
6710.09

3520.372.19الضابطة

 قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية )67( ومستوى داللة )0.05( تبلغ )2.042(. 

 قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية )67( ومستوى داللة )0.01( تبلغ )2.75(. 

اأكرب من قيمة »ت« اجلدولية عند م�ستوى  اأن قيمة »ت« املح�سوبة   )4( يت�سح من اجلدول 
دللة )0.01( ، وهذا ي�سري اإىل وجود فرق دال اإح�سائيًا بني متو�سطي درجات طلبة اجلامعة الذين 
بالطريقة  تعلموا  الذين  اأقرانهم  وبني  بالفيديو،  والتوجيه  امل�ساعدة  باأ�سلوب  الكرتونيًا  تعلموا 

املعتادة، ول�سالح اأفراد املجموعة التجريبية مما يوؤكد �سحة الفر�ص الأول للبحث. 
دال  فرق  )يوجد  على:  ين�ص  الذي  البحث  فرو�ص  من  الثاين  الفر�ص  �سحة  عن  وللك�سف 
الكرتونيًا  تعلموا  الذين  الطلبة  درجات  متو�سطي  بني   )α ≤ 0.05( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا 
بالفيديو يف اختبار التفكري العلمي قبليًا وبعديًا(، َح�سب الباحثان اختبار »ت« لعينتني مرتبطتني، 

كما يو�سحها اجلدول )5(: 
اجلدول )5(: 

نتائج اختبار )ت( ملقارنة الفرق بني متو�سطي درجات طلبة اجلامعة يف 
اختبار التفكري العلمي القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 

قيمة »ت«درجات احلريةاالنحراف املعيارياملتوسط العددالتطبيق

القبلي
34

8.153.8
3324.5

24.711.2البعدي

 قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية )33( ومستوى داللة )0.05(، تبلغ )2.042(. 
 قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية )33( ومستوى داللة )0.01(، تبلغ )2.75(. 
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يت�سح من اجلدول )5( اأن قيمة )ت( املح�سوبة عند درجات حرية )33( اأكرب من قيمة )ت( 
اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة  اإىل وجود فرق دال  )0.01(، وهذا ي�سري  اجلدولية عند م�ستوى دللة 
)0.01( بني متو�سط درجات طلبة املجموعة التجريبية بني التطبيقني القبلي والبعدي يف اختبار 

التفكري العلمي، ول�سالح التطبيق البعدي. 
وملعرفة حجم تاأثري موقع التعليم اللكرتوين عرب »الويب« املوجه بالفيديو يف تنمية التفكري 
العلمي؛ ح�سب الباحثان حجم التاأثري )من�سور، 1997، 70( من خالل مربع اإيتا »η2« با�ستخدام 

املعادلة الآتية: 

ومن ثمَّ اأوجد الباحثان قيمة d التي تعرب عن حجم التاأثري ملوقع التعليم اللكرتوين، وذلك 
بق�سمة �سعف قيمة )ت( على اجلذر الرتبيعي لدرجات احلرية، كما يت�سح يف اجلدول )6( : 

اجلدول )6( 
قيمة »η2« وقيمة »d« ومقدار حجم التاأثري

حجم التأثيرقيمة »d«قيمة η2د.حقيمة »ت«املتغير التابعاملتغير املستقل 

كبير24.5330.958.54التفكير العلميالتعليم االلكتروني

 إذا زادت قيمة حجم التأثير عن )0.8(؛ فإنه يكون كبيراً. 

يت�سح من اجلدول )6( اأن موقع التعليم اللكرتوين عرب »الويب« املوجه بالفيديو قد اأظهر 
فاعلية يف تنمية التفكري العلمي لدى طلبة املجموعة التجريبية بدرجة تاأثري كبرية. وميكن تف�سري 
هذه النتيجة على اأ�سا�ص اأن )%95( من التباين الكلي للتفكري العلمي يرجع اإىل تاأثري موقع التعليم 

اللكرتوين »بالويب« املوجه بالفيديو. 
منا�سب  بالفيديو،  املوجه  »الويب«  عرب  اللكرتوين  التعليم  موقع  اأن  اإىل  هذا  يعزى  وقد 
على  اللكرتوين  التعليم  موقع  يف  ��ز  ُركِّ فقد  الرتبوية،  وحاجاتهم  اجلامعة،  طلبة  خل�سائ�ص 
امل�ساعدة والتوجيه يف اك�ساب املحتوى التعليمي للطلبة، والتي كانت على �سكل مقاطع بالفيديو، 
والتي متيزت بالب�ساطة ومنا�سبة للفروق الفردية، والتي كانت حتتوي على ت�سجيل �سوتي ل�رصح 
داخل  ن�سو�ص  و�سع  اإىل  اإ�سافة  التعليمي،  املحتوى  مع  والتعامل  املوقع  ت�سغيل  مع  التعامل 
مقاطع الفيديو تو�سح مكان ال�سغط بالفاأرة للو�سول ملهمة ما قبل اإجرائها داخل مقاطع الفيديو 

ملحاكاة اأداء املهارة، مما حفز الدافعية للتعلم لدى الطلبة. 
موقع  مع  التعامل  كيفية  املتعلم  تعّرف  بالفيديو  والتوجيه  امل�ساعدة  اأن  اإىل  بالإ�سافة 

η2
=

T2 + df
T2
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التعلم اللكرتوين،  التنقل، وا�ستمرارية  الأزرار وروابط  اإىل  التعليم اللكرتوين، واأهدافه، والتعرف 
وحل امل�سكالت التقنية باأ�رصع وقت، وباأ�سهل الطرق، وتوفري الإر�ساد الالزم للتعامل مع املحتوى 
التعليمي، ومكوناته؛ مبا يعمل على تنمية التفكري العلمي، وامل�ساعدة يف حتديد امل�سكلة واقرتاح 

حلول لها، واختبار �سحتها للو�سول اإىل احلل ال�سحيح. 
وتتفق نتيجة الدرا�سة مع نتائج درا�سة )Neo & Neo, 2002( التي و�سحت اأن دور حل امل�سكلة 
با�ستخدام اأدوات النرتنت يزيد من التفكري التحليلي الناقد لدي املتعلمني. وتتفق مع درا�سة الباتع 
اإح�سائية بني متو�سط درجات طالب  نتائجها عن وجود فروق ذات دللة  اأ�سفرت  التي   )2006(

والبعدي  القبلي  التطبيقني  يف  البنائي  املنظور  من  النرتنت  عرب  املقرر  تدر�ص  التي  املجموعة 
ذات  فروق  اأ�سفرت عن وجود  التي   )2007( �سالمة  درا�سة  تتفق مع  كما  الناقد،  التفكري  لختبار 
دللة اإح�سائية يف الو�سط احل�سابي الكلي على الختبار التح�سيلي ل�سالح املجموعة التجريبية. 
اإح�سائية يف  التي ك�سفت عن عدم وجود فروق ذات دللة   )2005( املبارك  وتختلف مع درا�سة 
والثاين، ووجود فروق ذات دللة فقط يف  الأول  امل�ستوى املعريف  الطالب عند  متو�سط حت�سيل 

امل�ستوى املعريف الثالث. 
رابعًا- الإجابة عن ال�سوؤال الرابع من اأ�سئلة البحث الذي ين�ص على:  ◄ 

طلبة  لدى  نحوه  الجتاهات  تنمية  »بالويب« يف  اللكرتوين  التعليم  فاعلية  »ما 
اجلامعة؟«

وللتحقق من �سحة الفر�ص الثالث الذي ين�ص على: »يوجد فرق دال اإح�سائيًا عند م�ستوى 
مقيا�ص  يف  بالفيديو  الكرتونيًا  تعلموا  الذين  الطلبة  درج��ات  متو�سطي  بني   )α ≤ 0.05( دللة 
الجتاهات نحو التعليم اللكرتوين »بالويب« واأقرانهم يف املجموعة ال�سابطة«؛ ح�سب الباحثان 

اختبار »ت« لعينيتني م�ستقلتني، كما يو�سحها اجلدول )7(: 
اجلدول )7( 

نتائج اختبار »ت« ملعرفة دللة الفرق بني متو�سطي درجات الطلبة 
يف التطبيق البعدي ملقيا�س الجتاهات نحو التعليم اللكرتوين »بالويب« تبعاً ملتغري املجموعة

قيمة »ت«درجات احلريةاالنحراف املعيارياملتوسطالعدداجملموعة

34198.614.2التجريبية
6716.2

35179.527.9الضابطة

 قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية )67( ومستوى داللة )0.05( تبلغ )2.042(. 
 قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية )67( ومستوى داللة )0.01( تبلغ )2.75(. 
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اأكرب من قيمة »ت« اجلدولية عند م�ستوى  اأن قيمة »ت« املح�سوبة   )7( يت�سح من اجلدول 
دللة )0.01( ، وهذا ي�سري اإىل وجود فرق دال اإح�سائيًا بني متو�سطي درجات طلبة اجلامعة الذين 
تعلموا الكرتونيًا باأ�سلوب امل�ساعدة والتوجيه بالفيديو، واأقرانهم الذين تعلموا بالطريقة املعتادة، 

ول�سالح اأفراد املجموعة التجريبية، مما يوؤكد �سحة الفر�ص الثالث للبحث. 
دال  فرق  »يوجد  على:  ين�ص  الذي  البحث  فرو�ص  من  الرابع  الفر�ص  �سحة  عن  وللك�سف 
الكرتونيًا  تعلموا  الذين  الطلبة  درجات  متو�سطي  بني   )α ≤ 0.05( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا 
بالفيديو يف مقيا�ص الجتاهات نحو التعليم اللكرتوين »بالويب« قبليًا وبعديًا«، ح�سب الباحثان 

اختبار »ت« لعينتني مرتبطتني كما يو�سحها اجلدول )8(: 
اجلدول )8(: 

 نتائج اختبار )ت( ملقارنة الفرق بني متو�سطي درجات طلبة اجلامعة يف مقيا�س الجتاهات 
نحو التعليم اللكرتوين »بالويب« القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 

قيمة »ت«درجات احلريةاالنحراف املعيارياملتوسط العددالتطبيق

القبلي
34

15415
3314.5

198.614البعدي

 قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية )33( ومستوى داللة )0.05(، تبلغ )2.042(. 

 قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية )33( ومستوى داللة )0.01(، تبلغ )2.75(. 

يت�سح من اجلدول )8( اأن قيمة )ت( املح�سوبة عند درجات حرية )33( اأكرب من قيمة )ت( 
اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة  اإىل وجود فرق دال  )0.01(، وهذا ي�سري  اجلدولية عند م�ستوى دللة 

)0.01( ، بني اجتاهات الطلبة نحو التعليم اللكرتوين عرب »الويب«، ل�سالح التطبيق البعدي. 

وملعرفة حجم تاأثري موقع التعليم اللكرتوين عرب »الويب« املوجه بالفيديو يف الجتاهات 
كما   ،»d« قيمة  واأوجدا   ،»η2« اإيتا  مربع  الباحثان  ح�سب  »الويب«،  عرب  اللكرتوين  التعليم  نحو 

يت�سح يف اجلدول )9(: 
اجلدول )9( 

قيمة »η2« وقيمة »d« ومقدار حجم التاأثري

حجم التأثيرقيمة »d«قيمة η2د.حقيمة »ت«املتغير التابعاملتغير املستقل 

كبير14.5330865.05االجتاهات نحوه التعلم االلكتروني
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يت�سح من اجلدول )9( اأن موقع التعلم اللكرتوين عرب الويب املوجه بالفيديو، اأظهر فاعلية 
يف تنمية الجتاهات نحو التعلم اللكرتوين لدى طلبة املجموعة التجريبية بدرجة تاأثري كبرية. 
التعليم  نحو  لالجتاهات  الكلي  التباين  من   )86%( اأن  اأ�سا�ص  على  النتيجة  هذه  تف�سري  وميكن 

اللكرتوين يرجع اإىل تاأثري موقع التعليم اللكرتوين عرب »الويب« املوجه بالفيديو. 
احتوى  قد  بالفيديو  املوجه  »الويب«  عرب  اللكرتوين  التعليم  موقع  اأن  اإىل  ذلك  يعزى  وقد 
اأ�سلوب م�ساعدة وتوجيه تفاعلي، ويتمتع بالب�ساطة والدقة لو�سف كيفية ت�سغيل املوقع التعليمي 
والتعامل مع حمتواه العلمي؛ وقد يعزى ذلك اإىل منا�سبة ا�سرتاتيجية التعليم اللكرتوين القائمة 

على »الويب« حلاجات الطلبة وميولهم ومواكبة التقنية احلديثة التي يتعامل معها الطلبة. 
الطلبة  مليول  منا�سب  بالفيديو  املوجه  »الويب«  عرب  اللكرتوين  التعليم  موقع  اأن  كما 
واهتماماتهم ال�سخ�سية وتف�سيالتهم التعليمية؛ مما اأ�سعر الطلبة باملتعة يف اأثناء التعلم، ووفر 

لهم ممار�سة املهارات، وولد لديهم ال�سعور والعتقاد باأهمية التعليم اللكرتوين عرب »الويب«. 
تو�سلت  التي   Williams et al. )1998( واآخ��رون  وليامز  درا�سة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
ل�سالح  الثالث،  املجموعات  بني  الجتاهات  متو�سط  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل 
املجموعتني التي در�ست باأ�سلوب حل امل�سكالت عن طريق الربجمية اأو الورق، وتتفق مع درا�سة 
»�ساندرز وموري�سون« )Sanders, & Morrison, 2001(  التي تو�سلت اإىل اأن اجتاهات الطلبة نحو 
 )Hong; et al. 2003( التعلم بهذه الطريقة كان اإيجابيًا ب�سكل عام. وتتفق مع درا�سة هوجن واآخرون

التي بينت وجود اجتاه اإيجابي نحو ا�ستخدام الإنرتنت يف التعليم لدى الطلبة املاليزيني. 
اأ�سفرت عن عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية  وتختلف مع درا�سة الباتع )2006( التي 
بني متو�سط درجات طالب املجموعة التي در�ست عرب النرتنت من املنظور البنائي يف التطبيقني 

القبلي والبعدي ملقيا�ص الجتاه نحو التعلم القائم على النرتنت. 

خام�سًا- الإجابة عن ال�سوؤال اخلام�ص من اأ�سئلة البحث الذي ين�ص على:  ◄ 

»ما اأثر متغري جن�س الطالب يف تنمية التفكري العلمي عن طريق التعليم اللكرتوين 
عرب »الويب« املوجه بالفيديو؟«

عند  اإح�سائيًا  دال  فرق  يوجد  »ل  على:  ين�ص  الذي  اخلام�ص  الفر�ص  �سحة  من  وللتحقق 
م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( بني متو�سطي درجات الطلبة الذين تعلموا الكرتونيًا بالفيديو يف اختبار 
كما  ويتني،  مان  اختبار  الباحثان  اأجرى  الطالب«؛  جن�ص  ملتغري  يعزى  البعدي  العلمي  التفكري 

يت�سح يف اجلدول )10( : 
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اجلدول )10( 
نتائج اختبار مان ويتني ملعرفة دللة الفرق بني رتب درجات طلبة املجموعة التجريبية

يف التطبيق البعدي لختبار التفكري العلمي تبعاً ملتغري جن�س الطالب 

مستوى الداللةقيمة Zقيمة Uمجموع الرتبمتوسط الرتبالعدداجلنس

1418.82263.5طالب
غير دالة121.50.67

2016.58331.5طالبة

اجلامعة  طالب  درجات  رتب  بني  اإح�سائيًا  دال  فرق  وجود  عدم   )10( اجلدول  من  يت�سح 
يوؤكد  مما  الطالبات،  وقريناتهم  بالفيديو  والتوجيه  امل�ساعدة  باأ�سلوب  الكرتونيًا  تعلموا  الذين 

�سحة الفر�ص اخلام�ص للبحث. 
نف�سها،  وباملميزات  نف�سه،  املوقع  تعلموا من  قد  والطالبات  الطالب  اأن  اإىل  يعود  قد  وهذا 
اأن املرحلة اجلامعية التي ينتمي لها الطلبة تقلل من  وباأ�سلوب م�ساعدة وتوجيه بالفيديو، كما 
واحدة،  التعليم  بيئة  اأن  اإىل  اإ�سافة  العلمي،  التفكري  على  القدرة  يف  اجلن�سني  بني  الفروق  حجم 

وت�سابه البيئة العامة، واأحوال املجتمع الفل�سطيني وظروفه يف خمتلف مناحي احلياة. 
�ساد�سًا- الإجابة عن ال�سوؤال ال�ساد�ص من اأ�سئلة البحث الذي ين�ص على:  ◄ 

اللكرتوين  التعليم  نحو  الجتــاهــات  تنمية  يف  الطالب  جن�س  متغري  اأثــر  »مــا 
»بالويب«؟«

عند  اإح�سائيًا  دال  فرق  يوجد  »ل  على:  ين�ص  الذي  ال�ساد�ص  الفر�ص  �سحة  من  وللتحقق 
م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( بني متو�سطي درجات الطلبة الذين تعلموا الكرتونيًا بالفيديو يف مقيا�ص 
الجتاهات نحو التعليم اللكرتوين البعدي يعزى ملتغري جن�ص الطالب«؛ اأجرى الباحثان اختبار 

مان ويتني، كما يت�سح من اجلدول )11( : 
اجلدول )11( 

نتائج اختبار مان ويتني ملعرفة دللة الفرق بني رتب درجات طلبة املجموعة التجريبية
يف التطبيق البعدي ملقيا�س الجتاهات نحو التعليم اللكرتوين »بالويب« تبعاً ملتغري جن�س الطالب 

مستوى الداللةقيمة Zقيمة Uمجموع الرتبمتوسط الرتبالعدداجلنس

1417.46244.5طالب
غير دالة139.50.018

2017.52350.5طالبة



د. حييى أبو جحجوح - د. إمساعيل حسونة

167اجمللد الثالث، العدد اخلامس، كانون ثاني 2011

اجلامعة  طالب  درجات  رتب  بني  اإح�سائيًا  دال  فرق  وجود  عدم   )11( اجلدول  من  يت�سح 
يوؤكد  مما  الطالبات،  وقريناتهم  بالفيديو  والتوجيه  امل�ساعدة  باأ�سلوب  الكرتونيًا  تعلموا  الذين 

�سحة الفر�ص ال�ساد�ص للبحث. 
ورمبا يعود هذا اإىل اأن الطالب والطالبات قد تعلموا من املوقع نف�سه، وباملميزات نف�سها، 
اأن املرحلة اجلامعية التي ينتمي لها الطلبة تقلل من  وباأ�سلوب م�ساعدة وتوجيه بالفيديو، كما 
التعليم اللكرتوين عرب »الويب«،  اأن بيئة  اإىل  اإ�سافة  الفروق بني اجلن�سني يف الجتاهات،  حجم 
واأ�سلوب امل�ساعدة والتوجيه بالفيديو قد اأ�سعر الطالب والطالبات بقدر واحد من ال�ستمتاع، ووفر 

لهم معلومات موحدة بغ�ص النظر عن جن�سهما. 
وتختلف نتائج البحث احلايل مع نتائج درا�سة تي�سي وزمالئه )Tsai; et al. , 2001(، التي 
ك�سفت عن تفوق الطالب الذكور يف امل�ساعر الإيجابية، وانخفا�ص القلق وثقة اأكرب يف ا�ستخدام 

الإنرتنت مقارنة بالإناث. 

توصيات البحث: 
يف �سوء النتائج التي تو�سل اإليها البحث احلايل فاإن الباحثني يو�سيان مبا ياأتي: 

قائمة  من  »بالويب«  اللكرتوين  التعليم  مواقع  اإنتاج  على  القائمني  ا�ستفادة  �رصورة  1 .

املعايري التي تو�سل اإليها الباحثان. 
لأ�سلوب  »بالويب«  اللكرتوين  التعليم  مواقع  تطوير  على  القائمني  ت�سمني  �رصورة  2 .

امل�ساعدة والتوجيه بالفيديو؛ ملنا�سبته لطلبة اجلامعة. 
على  وتطويرها،  اللكرتوين  التعليم  مواقع  لت�سميم  اجلامعات  يف  خا�ص  ق�سم  اإن�ساء  3 .

اأن يت�سمن فريق عمل مكونًا من متخ�س�سني يف تكنولوجيا التعليم، واملناهج وطرق 
التدري�ص، وبرجميات احلا�سوب. 

اإعداد م�ساقات درا�سية يف اجلامعات يف اأق�سام التكنولوجيا، واملناهج وطرق التدري�ص،  4 .

تتناول ت�سميم وتطوير مواقع التعليم اللكرتوين، لإعداد حما�رصين مواكبني لالجتاهات 
التكنولوجية والتعليم احلديث. 

عرب  اللكرتوين  التعليم  مواقع  ا�ستخدام  اأهمية  اإىل  خا�سة  الأق�سى  جامعة  تنبيه  5 .

»الويب«، واأ�ساليب التعلم الفردي يف التعليم اجلامعي، وت�سجيع حما�رصي اجلامعات، 
بالفيديو،  التوجيه  اأهمية  اإىل  »الويب«  عرب  اللكرتوين  التعليم  ملواقع  امل�ستخدمني 
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والهتمام بالتفكري العلمي يف التدري�ص والجتاهات الإيجابية، وعدم القت�سار على 
جوانب التح�سيل املعريف. 

»بالويب«  اللكرتوين  التعليم  مواقع  بت�سميم  خا�سة  الأق�سى  بجامعة  دورات  عقد  6 .

وتطويرها وفق املعايري التي مت التو�سل اإليها. 
عرب  اللكرتوين  التعليم  مواقع  لعر�ص  النرتنت،  و�سبكة  احلا�سوب  خمتربات  ا�ستخدام  7 .

مل�ساقات  العملي  التطبيقي  املجال  يف  ا�ستخدامها  على  القت�سار  وع��دم  »الويب« 
احلا�سوب. 

مقرتحات البحث: 
ا�ستكمالً ملو�سوع البحث فاإن الباحثني يقرتحان اإجراء الأبحاث الآتية: 

تقومي مواقع التعليم اللكرتوين عرب »الويب« يف �سوء قائمة املعايري ذات ال�سلة.  1 .

الأبعاد يف ت�سميم مواقع  الأبعاد، والت�سميم ثالثي  الت�سميم ثنائي  ا�ستخدام  فاعلية  2 .

التعليم اللكرتوين على تنمية القيم البيئية واجلمالية لدى الطلبة. 
اأثر اأ�ساليب امل�ساندة والدعم الفني يف مواقع التعليم اللكرتوين عرب »الويب« يف تنمية  3 .

التعاون وامل�سئولية الجتماعية، والتفكري فوق املعريف بني الطلبة. 
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املصادر واملراجع: 

أواًل- املراجع العربية:  
مهارة  تنمية  يف  التفاعلية  املتعددة  الو�سائط  فعالية   . 1 .)2005( يحيى  جحجوح،  اأبو 
التا�سع  العلمي  املوؤمتر  بفل�سطني،  الأق�سى  لدى طلبة جامعة  العلمي  للبحث  التخطيط 
»معوقات الرتبية العلمية يف الوطن العربي: الت�سخي�ص واحللول«، الإ�سماعيلية،   - 13/7 

 .3/8 ،2005 ،451 - 480

بعمان/  الأهلية  دار  التعليم.  يف  احلا�سوب   . 2 .)2002( �سالمة  و�سالمة،  حممد  ريا،  اأبو 
الأردن. 

وخ�سائ�سه،  مفهومه،  الرتبوي:  الإر�ساد   . 3 .)2003( م��روان  واإبراهيم،  �سعيد  الأ�سدي، 
وماهيته. الدار العلمية الدولية ودار الثقافة بعمان/ الأردن. 

. الإنرتنت للتعليم، دار الوفاء للن�رص باملن�سورة.  اإ�سماعيل، الغريب )2000(. 4
. منهج البحث البنائي يف الربامج الرتبوية املقرتحة للم�ستقبل،  الأغا، اإح�سان )2001(. 5

دار املقداد بغزة. 
البنائي  خمتلفني  منظورين  من  الإنرتنت  عرب  مقرر  ت�سميم   . 6 .)2006( ح�سن  الباتع، 
واملو�سوعي وقيا�ص فاعليته يف تنمية التح�سيل والتفكري الناقد والجتاه نحو التعلم 
ر�سالة دكتوراه غري  الإ�سكندرية.  الرتبية جامعة  لدى طلبة كلية  الإنرتنت  القائم على 

من�سورة، كلية الرتبية جامعة الإ�سكندرية. 
الإنرتنت لتدري�ص مادة �سبكات  . برنامج مقرتح على �سفحة  7 .)2002( اأدهم  البعلوجي، 
ر�سالة ماج�ستري  احلا�سوب.  بق�سم  الرابع  امل�ستوى  واأثره على حت�سيل طلبة  احلا�سوب 

غري من�سورة، جامعة الأزهر بغزة. 
. مدى فاعلية التعليم الإلكرتوين يف تعليم اللغة الإجنليزية باملرحلة  اجلرف، رميا )2003(. 8

اجلامعية باململكة العربية ال�سعودية كلية اللغات والرتجمة. جامعة امللك �سعود.
http: //docs. ksu. edu. sa/DOC/Articles43/Article430724. doc

حمايل، عبد وحمايل، ماجد )2004(. 9 . ا�ستخدام احلا�سوب والإنرتنت يف حو�سبة التعيينات 
اجلامعية. موؤمتر النوعية يف التعليم اجلامعي الفل�سطيني، جامعة القد�ص املفتوحة برام 

اهلل   5/7/2004 - 3.
http: //www. qudsopenu. edu/homePage/arabic/qulityDepartment/qulityConfernce/

pepars/session6/hamaial. html
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. ا�سرتاتيجيات التعليم الإلكرتوين. الرتجمة والتهيئة العربية  اخلان، بدر الهادي )2005(. 10
د. على بن �رصف املو�سوي واآخرون: دار ال�سعاع بحلب. 

. ا�ستخدام احلا�سوب وملحقاته يف اإعداد الو�سائل التعليمية. موؤمتر  خليف، زهري )2001(. 11
العملية التعليمية يف ع�رص الإنرتنت. جامعة النجاح الوطنية- نابل�ص – فل�سطني، 9- 

10/ مايو/2001. 

التفاعلية  الفائقة  املتعددة/  الو�سائل  نظم  ت�سميم  معايري   . 12 .)2000( حممد  خمي�ص، 
واإنتاجها. املوؤمتر العلمي ال�سابع يف منظومة تكنولوجيا التعليم يف املدار�ص واجلامعات: 

الواقع املاأمول. القاهرة. تكنولوجيا التعليم: �سل�سلة درا�سات وبحوث. )10( 3. 374. 
. منتوجات تكنولوجيا التعليم. مكتبة دار الكلمة بالقاهرة.  خمي�ص، حممد )2003(. 13

. تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق. دار امل�سرية بعمان/  احليلة، حممد )2004(. 14
الأردن. 

. ال�سعوبات التي تعيق ا�ستخدام الإنرتنت. موؤمتر العملية التعليمية  الدجاين، دعاء )2001(. 15
يف ع�رص الإنرتنت. جامعة النجاح الوطنية– نابل�ص.

http: //www. najah. edu/arabic/conferences/IT/Main. htm 

بعمان  الزهران  دار  الإنرتنت.  التعليم عن طريق   . 16 .)2003( عمر  وزهران،  زهران، م�رص 
الأردن. 

. اأثر ا�ستخدام �سبكة الإنرتنت على التح�سيل الدرا�سي لطلبة  �سالمة، عبد احلافظ )2007(. 17
جامعة القد�ص املفتوحة –فرع الريا�ص- يف مقرر احلا�سوب يف التعليم

http: //docs. ksu. edu. sa/DOC/Articles29/Article290059. doc 

الواقع  بني  فل�سطني  يف  العايل  التعليم  بعنوان  عمل  ور�سة   . 18 .)2002( �سمية  ال�سو�سي، 
والطموح وزارة الرتبية والتعليم العايل. فندق الكومدور- غزة.

http: //www. oppc. pna. net/mag/mag7- 8/new_page_8. html 

. تكنولوجيا الت�سالت احلديثة والو�سائط  ال�رصبيني، اأحمد ويا�رص، عبد البا�سط )2003(. 19
املتعددة يف النظم التعلم عن بعد: جتربة املعهد القومي لالت�سالت. الندوة الإقليمية 
حول ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف التعلم الإلكرتوين- الإحتاد الدويل 

http: //ituarabic.org .2003 دم�سق. مت��وز .ITU لالت�سالت
برامج  لإنتاج  الفنية  واملتطلبات  الرتبوية  املعايري  حتديد   . 20 .)1999( م�سطفى  �سالح، 
الكمبيوتر التعليمية يف املدر�سة الثانوية. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة. كلية الرتبية 

جامعة حلوان. 



د. حييى أبو جحجوح - د. إمساعيل حسونة

171اجمللد الثالث، العدد اخلامس، كانون ثاني 2011

عالقة بني التكوين املكاين لل�سور الثابتة واملتحركة يف برامج  طاهر، اأمل )2006(. ال. 21
الو�سائل املتعددة والتح�سيل الدرا�سي. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة. ق�سم تكنولوجيا 

التعليم بجامعة حلوان. 
التعليم من بعد يف �سوء  التعليمية يف  املواد  بناء  . معايري  22 .)2006( النبي، �سابر  عبد 
مدخل النظم: درا�سة تطبيقية لتعليم اللغة العربية. املوؤمتر الدويل للتعلم عن بعد. جامعة 

ال�سلطان قابو�ص. 27 – 29 مار�ص. 2006. 
. تربويات احلا�سوب وحتديات مطلع القرن احلادي والع�رصين.  الفار، اإبراهيم )2000- أ(. 23

دار الكتاب اجلامعي بالعني/ الإمارات العربية املتحدة. 
والنفتاح  العوملة  ظل  يف  التعليم  تكنولوجيا  منظومة   . )2000- ب(. 24 اإبراهيم  الفار، 
املعلوماتي. املوؤمتر العلمي ال�سابع منظومة تكنولوجيا التعليم يف املدار�ص واجلامعات، 

الواقع واملاأمول، 2000 /27/4 - 26. جملة تكنولوجيا التعليم. )10( 3. 
. التّعلم الإلكرتوين يف الأردن: خيار ا�سرتاتيجي لتحقيق الروؤية  الفيومي، نبيل )2003(. 25
ا�ستخدام  حول  الإقليمية  الندوة  امل�ستقبل.  واآف��اق  الإجن���ازات.  التحديات.  الوطنية 
تكنولوجيا املعلومات و الت�سالت يف التعلم الإلكرتوين- الإحتاد الدويل لالت�سالت 

ITU. دم�سق. مت��وز 2003.

http: //www. ituarabic. org/PreviousEvents/2003/E- Education/Doc18- Jordan. doc

. اأثر التدري�ص با�ستخدام الف�سول الفرتا�سية عرب ال�سبكة العاملية  املبارك، اأحمد )2005(. 26
)الإنرتنت( على حت�سيل طالب كلية الرتبية يف تقنيات التعليم والت�سال يف جامعة 

امللك �سعود. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة. جامعة امللك �سعود. 
ا�سرتاتيجيات  اإىل  الت�سميم  الإلكرتوين: من  التعليم  . اجلودة يف  27 .)2006( حميا، عبد اهلل 
مار�ص،   29  –  27 قابو�ص.  ال�سلطان  جامعة  بعد..  عن  للتعلم  الدويل  املوؤمتر  التعليم. 

 .2006

. حجم التاأثري الوجه املكمل للدللة الإح�سائية. املجلة امل�رصية  من�سور، ر�سدي )1997(. 28
للدرا�سات النف�سية. )7( 16. 75 - 57. 

. التعليم الإلكرتوين: مفهومه، خ�سائ�سه، فوائده، عوائقه. ورقة  املو�سى، عبد اهلل )2003(. 29
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مالحق البحث

ملحق )1(

 

مقياس االجتاهات حنو التعليم االلكرتوني بالويب

اجلنس: التخصص في اجلامعة:
□ أنثى              

□ ذكر
عزيزي الطالب�/�ة:  ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

بني يديك مقيا�ص يهدف اإىل معرفة اجتاهاتك نحو التعليم اللكرتوين عرب الويب؛ لذا يرجى 
منك قراءة كل عبارة من العبارات بعناية والتعبري عن اختيارك بكل حرية، مع العلم باأن البيانات 

التي �سيتم احل�سول عليها لن ت�ستخدم �سوى لأغرا�ص البحث العلمي. 
برجاء و�سع �سارة  يف املكان الذي يعرب عن ا�ستجابتك، كما يف املثال الآتي: 

العـبـــــــارة
موافق 
بشدة

معارضمحايدموافق
معارض 

بشدة

√أرى أن التعليم التقليدي أفضل من التعليم االلكتروني 

�ساكرين لكم ح�سن التعاون
الباحثان
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م
رق
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العـبـــــــارة

درجة االستجابة

دة
ش

ق ب
اف

مو

ق
اف

مو

يد
حا

م

ض
عار

م

دة
ش

ض ب
عار

م

.1
أفضل التعلم عن طريق التعليم االلكتروني عبر الويب عن أي 

طريقة أخرى. 

.2
أعتقد أن استخدام منتديات النقاش في التعليم ينظم التفكير 

لدى الطلبة. 

أرى أن استخدام التعليم االلكتروني عبر الويب يوفر الوقت واجلهد. 3.

.4
أعتقد أن التعليم االلكتروني عبر الويب يوفر معلومات دقيقة 

وحديثة. 

.5
يساعد استخدام التعليم االلكتروني عبر الويب على حتقيق 

طموحات الطلبة. 

.6
أشعر بصعوبة كبيرة في استخدام التعليم االلكتروني عبر الويب 

في التعليم. 

أرغب أن يكون شرح احملاضر من خالل منتديات النقاش. 7.

.8
أرى أن استخدام التعليم االلكتروني عبر الويب ضروري لكل 

متعلم. 

.9
أرى أن استخدام التعليم االلكتروني عبر الويب ينمي مهارات 

البحث لدى املتعلمني. 

.10
أرى أن استخدام صفحات الويب التعليمية يؤدي إلى تعقيد 

العملية التعليمية. 

.11
أعتقد أن الكتب واجملالت املطبوعة أفضل من البحث عن املعلومات 

في مواقع الويب. 

.12
أرى أن استخدام منتديات النقاش في التعليم ينمي مهارات 

االتصال لدى الطلبة. 

.13
أعتقد أن جمع املعلومات بوساطة التعليم االلكتروني عبر الويب 

مضيعة للوقت. 

.14
أرى أن استخدام التعليم االلكتروني عبر الويب يقلل من التعاون 

بني الطلبة. 
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.15
أنصح باستخدام التعليم االلكتروني عبر الويب في األعمال 

اإلدارية دون التعليمية. 

أعتقد أنه من الصعب استخدام منتديات النقاش لضيق الوقت. 16.

.17
أنصح املتعلمني بإجناز دراستهم دون التعامل مع التعليم 

االلكتروني عبر الويب. 

.18
أرى أن يقتصر استخدام التعليم االلكتروني عبر الويب على تعليم 

املواد العلمية. 

.19
أشعر أن استخدام التعليم االلكتروني عبر الويب يؤدي إلى صعوبة 

التعلم. 

أرغب أن يعرض شرح احملاضر على التعليم االلكتروني عبر الويب. 20.

.21
أرى أنه ال ميكن االستغناء عن املدرس مهما وفرت منتديات النقاش 

من مصادر للمعرفة. 

.22
أرى أن اإلكثار من استخدام التعليم االلكتروني عبر الويب يضعف 

لغة الطلبة. 

.23
أشعر أن استخدام التعليم االلكتروني عبر الويب يؤدي إلى غياب 

التفاعل االجتماعي

.24
أشعر أن التعامل مع صفحات الويب التعليمية املزودة بأساليب 

املساعدة التعليمية يسير. 

.25
أعتقد أن استخدام صفحات الويب التعليمية يعزز أسلوب حل 

املشكالت عند الطلبة. 

.26
أعتقد أن استخدام صفحات الويب التعليمية يساهم في زيادة 

التحصيل لدى الطلبة. 

أرغب في التعلم عن طريق التعليم االلكتروني عبر الويب. 27.

.28
أرى أن استخدام صفحات الويب التعليمية ينمي التفكير لدى 

الطلبة.  
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.29
أرى أن استخدام صفحات الويب التعليمية يسهم في تنمية 

مهارات الطلبة احلاسوبية. 

.30
أنتظر اليوم الذي تستخدم فيه صفحات الويب التعليمية في 

جميع املواد الدراسية. 

.31
أعتقد أنه من الصعب استخدام صفحات الويب التعليمية لقلة 

اإلمكانيات املتوفرة. 

.32
أعتقد أن استخدام منتديات النقاش يضعف العالقة االجتماعية 

بني املعلم وطالبه. 

.33
أجد سهولة في دراسة املساقات التي تطرحها اجلامعة عبر 

صفحات الويب. 

.34
أرى أن استخدام صفحات الويب التعليمية يقوي الروابط 

االجتماعية بني املعلم وطالبه. 

.35
أستمتع بالتعلم من خالل صفحات الويب التعليمية املزودة 

بـأساليب املساعدة والتوجيه. 

.36
أرى أن الدراسة العادية أفضل من الدراسة عن طريق صفحات 

الويب التعليمية. 

.37
أرى ضرورة استخدام منتديات النقاش في اجلامعة لألنشطة 

الالمنهجية دون التعليمية. 

.38
أعتقد أنه ينبغي أن تستخدم صفحات الويب التعليمية في 

اجلامعة في عملية التعليم فقط. 

.39
أرى أنه ميكن زيادة فاعلية التعليم بعيدا عن استخدام صفحات 

الويب التعليمية. 

.40
أعتقد أن استخدام منتديات النقاش في التعليم يؤدي إلى تسهيل 

العملية التعليمية. 

.41
أعتقد أن استخدام أساليب املساعدة في صفحات الويب 

التعليمية يشجع الطلبة على االتكال. 
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.42
أشك في قدرات الطالب في التعامل مع منتديات النقاش في 

التعليم. 

.43
أعتقد أن اإلكثار من استخدام صفحات الويب التعليمية املزودة 

بأساليب املساعدة والتوجيه يدفع الطلبة إلى االنعزال االجتماعي. 

أعتقد أن التعلم من منتديات النقاش يزيد من نشاط الطلبة. 44.

.45
أعتقد أن التعليم االلكتروني عبر الويب يساهم في إتقان مهارات 

استخدام الكمبيوتر. 

ملحق )2( 

 معايري تصميم مواقع التعليم االلكرتوني عرب الويب

أوالً: املعايير التربوية:  ◄ 

يشمل  أن  يجب  وإدارته،  التعليمي  املوقع  حول  عامة  معلومات  . أ
املوقع التعليمي: 

معلومات عن املعلم من حيث: االسم، ومؤهالته، ووظيفته، وكيفية االتصال به. 1.

معلومات عن الفئة املستهدفة من موقع التعليم االلكتروني. 2.

األهداف العامة ملوقع التعليم االلكتروني. 3.

املتطلبات السابقة لدراسة موقع التعليم االلكتروني. 4.

مصادر موقع التعليم االلكتروني وأدواته. 5.

محتويات موقع التعليم االلكتروني. 6.

اخلطة العامة للسير في كل درس داخل موقع التعليم االلكتروني. 7.

قائمة باملراجع املطبوعة وااللكترونية. 8.
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ب. احملتوى العلمي للموقع وتنظيمه: 

تتسم أهداف موقع التعليم االلكتروني بالوضوح9.

يعرض احملتوى العلمي في تتابع منطقي. 10

يعكس محتوى موقع التعليم االلكتروني األهداف التعليمية املرجو حتقيقها. 11.

يتسم محتوى موقع التعليم االلكتروني بالدقة العلمية. 12.

ميكن تناول دروس موقع التعليم االلكتروني بشكل خطي أو تفريعي. 13.

تتسم مهام التعلم وأنشطته بالوضوح والدقة. 14.

ينبثق تنظيم احملتوى من إحدى النظريات التربوية بشكل صحيح. 15.

يظهر توثيق احملتوى التعليمي ملوقع التعليم االلكتروني. 16.

تناسب املفاهيم واملفردات في موقع التعليم االلكتروني قدرات املتعلمني. 17.

.18
يعرض موقع التعليم االلكتروني محتوى تعليمياً كافياً، دون الرجوع إلى مصادر 

أخرى لتحقيق أهداف موقع التعليم االلكتروني. 

ت. تصميم صفحات موقع التعليم االلكتروني وأدواته: 

.19
يتم متييز األجزاء املهمة من احملتوى التعليمي، وعناوين صفحات موقع التعليم 
االلكتروني،  بإحدى طرق متييز النص )تغيير منط اخلط، التلوين، مؤثرات النص( . 

يتسم احملتوى العلمي ملوقع التعليم االلكتروني بالدقة اللغوية. 20.

.21
يراعي تصميم بنية موقع التعليم االلكتروني حاجات املتعلم وقدراته وحصيلة 

مفرداته اللغوية. 

.22
يوفر موقع التعليم االلكتروني فرصا لتدريب املتعلم على بناء املعرفة بشكل 

فردي أو تعاوني. 

.23
تساعد الرسومات اخلطية والصور املتضمنة في موقع التعليم االلكتروني على 

توضيح محتواه. 

.24
يتم اختصار الرسومات اخلطية والصور في جداول لسرعة حتميل صفحات 

املوقع. 

تنسق صفحات الوحدة فيما بينها من حيث: احلجم، البنط، اللون، واخللفية. 25.

.26
يختلف لون خلفيات الصفحات من وحدة، ألخرى إلعطاء نوع من التمييز فيما 

بينها. 

تربط كل صفحات موقع التعليم االلكتروني بالصفحة الرئيسية. 27.
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.28
ترتبط موضوعات موقع التعليم االلكتروني ببعض املواقع اإلثرائية اخملتارة ذات 

العالقة. 

ميكن طباعة أي جزء من دروس موقع التعليم االلكتروني بسهولة. 29.

ث. تقييم تعلم احملتوى العلمي ملوقع التعليم االلكتروني: 

.30
تتنوع أساليب التقومي املستخدمة في موقع التعليم االلكتروني )اختبارات، 

مشاريع،  تقارير، ...( . 

تتالءم أساليب التقومي مع أهداف موقع التعليم االلكتروني. 31.

تركز أساليب التقومي على محتويات موقع التعليم االلكتروني بتوازن. 32.

.33
تعرض صفحات موقع التعليم االلكتروني أنشطة تقييم تأثيرها يكون مباشر 

على املتعلم. 

.34
تعرض صفحات موقع التعليم االلكتروني أنشطة تقييم مدى امتالك تشغيل 

تقنية صفحات الويب التعليمية. 

.35
تعرض صفحات موقع التعليم االلكتروني أنشطة تقييم إدارة الصفحات 

التعليمية ووسائل االتصال بها. 

ج. مرونة ويُسر استخدام املوقع التعليمي:

.36
يتم تسجيل الدخول على موقع التعليم االلكتروني من قبل املتعلم بشكل 

مباشر وسهل. 

يتسم تصميم موقع التعليم االلكتروني بالبساطة. 37.

.38
يوفر موقع التعليم االلكتروني مجموعة من التعليمات ملساعدة املتعلم على 

التعامل مع صفحاته. 

يتم حتميل محتويات املوقع التعليمي بسرعة. 39.

.40
تعرض صفحة خريطة لصفحات موقع التعليم االلكتروني وعالقتها ببعضها 

البعض. 

.41
يتكامل استخدام الوسائط املتعددة )صوت، صورة، فيديو( مع محتوى موقع 

التعليم االلكتروني. 

يتجول املتعلم بني صفحات موقع التعليم االلكتروني مبرونة ويسر. 42.

.43
تسمح صفحات موقع التعليم االلكتروني للمتعلم باخلروج منها في أي وقت 

وأي جزء. 

.44
متكن صفحات موقع التعليم االلكتروني املتعلم من استكمال دراسة 

محتوياتها عند اجلزء الذي يتوقف عنده. 
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ثانياً: املعايير الفنية:  ◄ 

التفاعل مع عناصر موقع التعليم االلكتروني:  . أ

.45
تقدم صفحات موقع التعليم االلكتروني أساليب متنوعة للمتعلم للتفاعل مع 

احملتوى. 

.46
تتيح صفحات موقع التعليم االلكتروني أدوات تسمح بالتفاعل املتزامن وغير 

املتزامن بني املتعلم وأقرانه. 

.47
توفر صفحات موقع التعليم االلكتروني فرصا متنوعة لتفاعل املتعلم مع 

احملاضر في أي وقت. 

.48
تقدم صفحات موقع التعليم االلكتروني واجهة تفاعل رسومية تسمح 

للمتعلم بالتفاعل معها. 

.49
تزود صفحات موقع التعليم االلكتروني املتعلم بدرجته الكلية نتيجة 

استجابته ألسئلة التقومي الذاتي. 

.50
تزود صفحات موقع التعليم االلكتروني أنشطة للتفاعل مع محتوياتها كل 

)مابني ثالث إلى أربع صفحات( . 

تزود صفحات موقع التعليم االلكتروني املتعلم بتغذية راجعة فورية. 51.

.52
تزود صفحات موقع التعليم االلكتروني أنشطة تطبيقية بدال من االكتفاء 

باستظهار محتوياتها. 

ب. واجهة صفحات الويب التعليمية: 

.53
استخدام فضائيات صفحات موقع التعليم االلكتروني بشكل مناسب بحيث 

يخدم احملتوى التعليمي، وال يشتت انتباه املتعلم. 

ال يزيد عدد ألوان صفحات موقع التعليم االلكتروني عن ستة ألوان. 54.

ال يزيد عرض صفحة موقع التعليم االلكتروني عن مساحة شاشة احلاسوب. 55.

.56
حتتوي صفحة موقع التعليم االلكتروني على أزار متكن املتعلم من التنقل خالل 

مجموعة الصفحات )الصفحة السابقة – التالية – الرئيسية( .

.57
جتميع أزرار التحكم في صفحات موقع التعليم االلكتروني في شريط أسفل أو 

أعلى الصفحة.

.58
حتتوي صفحات موقع التعليم االلكتروني على أزرار متكن املتعلم من عرض 

الوسائط املتعدد )صورة متحركة، صوت،  فيديو( التي تخدم احملتوى التعليمي.

توجد مساحات فارغة مناسبة بني األزرار اخلاصة بتحكم املتعلم.59.
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.60
ميكن التحكم في القوائم الرئيسية لصفحات موقع التعليم االلكتروني من 

حيث إظهار محتوياتها وإخفاؤها.

.61
تسمح صفحات موقع التعليم االلكتروني للمتعلم لتخطي صفحة تعليمية 

من مجموعة الصفحات التعليمية والسماح له بالعودة لها.

تتوزع العناصر داخل اإلطار بشكل متوازي، مع احلفاظ على مبدأ الوحدة.62.

ت. عناصر صفحات الويب التعليمية: 
الن�سو�ص املكتوبة: 1 .

.63
تسهل قراءة النصوص املكتوبة لدى املتعلم في صفحات موقع التعليم 

االلكتروني. 

تتباين النصوص املكتوبة مع خلفية صفحات موقع التعليم االلكتروني. 64.

.65
يراعي املساحة بني العناوين وفقرات النصية للمحتوى التعليمي في صفحات 

موقع التعليم االلكتروني. 

.66
يستخدم بنط ومنط محدد لكل من العناوين والفقرات بالنصوص املكتوبة 

لكافة صفحات موقع التعليم االلكتروني. 

.67
يستخدم أمناط مختلفة للعناوين والعناوين الفرعية وفقرات احملتوى في 

صفحات موقع التعليم االلكتروني. 

يجمع بني النص والصورة إذا كان هناك ضرورة تربوية. 68.

ال�سور الثابتة: 2 .
ترتبط الصور الثابتة باحملتوى التعليمي لصفحات موقع التعليم االلكتروني. 69.

يراعي عدم املبالغة في حجم الصور الثابتة.  70.

يعتمد حجم واحد لكافة صفحات موقع التعليم االلكتروني. 71.

.72
يعتمد الشكل الشائع )املستطيل( للصور الثابتة في كافة صفحات موقع 

التعليم االلكتروني. 

ترتبط الصور الثابتة مبوضوع احملتوى التعليمي.  73.

تعبر عن هدف تعليمي سلوكي واحد فقط. 74.

الفيديو: 3 .

.75
تستخدم الصفحات املنبثقة عند عرض مقطع فيديو أو مقطع صوت الستغالل 

مساحة الصفحة. 

.76
تتناسب مقاطع الفيديو مع األهداف واحملتوى التعليمي لصفحات الويب 

التعليمية. 

.77
يستخدم حجم مناسب واحد ملقاطع الفيديو في كافة صفحات موقع التعليم 

االلكتروني. 
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.78
تزويد مقاطع الفيديو بأزرار التحكم في عرض مقاطع الفيديو متكن املتعلم من 

مشاهدتها مبرونة. 

قوائم موقع التعليم الإلكرتوين: 4 .

تظل قوائم واجهة التفاعل ثابتة في مكانها وال تتغير بتغير الصفحة. 79.

يتم مراعاة مستويات القوائم بحيث ال تزيد عن قائمتني متتاليتني. 80.

ملحق )3( 

 معايري تصميم صفحات أساليب املساعدة والتوجيه 
ملوقع التعليم االلكرتوني عرب الويب

أوالً: املعايير التربوية:  ◄ 

تعريف بصفحة أساليب املساعدة والتوجيه وادواتها:  . أ
يتم عرض الهدف من إنشاء صفحة أساليب املساعدة والتوجيه. 1.

.2
يتم عرض املفاتيح والرموز واأليقونات وشرح أمناطها وأشكالها والغرض 

منها كٍل على حدا. 

ب. محتوى صفحات أساليب املساعدة والتوجيه: 
يتسم احملتوى بالوضوح ومالئمته ملستوى املتعلمني. 3.

.4
يراعي الفروق الفردية للمتعلمني عند عرض محتوي صفحات املساعدة 

والتوجيه. 

يُعرض محتواها في تتابع منطقي. 5.

يعكس محتواها الهدف الذي أعدت من أجله. 6.

يخلو محتواها من األخطاء العلمية و اللغوية. 7.

تعرض الصفحات محتوى إرشادي كافي لعملية اإلرشاد والتوجيه. 8.

ت. تصميم صفحات أساليب املساعدة والتوجيه: 

.9
متييز األجزاء املهمة من التعليمات، بإحدى الطرق اآلتية: تغيير منط اخلط، 

التلوين، مؤثرات النص. 

يراعي تصميم بنية الصفحات قدرات املتعلم وحاجاته. 10.

توفر الصفحات للتدريب بشكل فردي للتعامل مع البرمجية. 11.

.12
تساعد الصور والرسومات في الصفحات على كيفية التعامل مع موقع 

التعليم االلكتروني. 
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.13
تربط صفحات أساليب املساعدة والتوجيه بكافة صفحات موقع التعليم 

االلكتروني. 

.14
تتسم نصوص الصفحات بالوضوح نتيجة وجود تباين بني لون النص 

وخلفيته. 

ث. مرونة ويُسر استخدام صفحات أساليب املساعدة والتوجيه: 

.15
يتم استدعاء التعليمات في أي مكان مبوقع التعليم االلكتروني بشكل 

مباشر وسهل. 

يتسم تصميم صفحات أساليب املساعدة والتوجيه بالبساطة. 16.

يتم حتميل محتويات صفحات أساليب املساعدة والتوجيه بسرعة. 17.

.18
تعرض صفحة للرموز واألشكال املستخدمة في عملية اإلرشاد والتوجيه 

وعالقتها ببعضها. 

تكامل استخدام الوسائط املتعددة )صوت،  صورة،  فيديو( مع النصوص. 19.

.20
تسمح صفحات أساليب املساعدة والتوجيه للمتعلم باخلروج في أي وقت 

وأي جزء. 

.21
مُتّكن صفحات أساليب املساعدة والتوجيه املتعلم من استكمال دراسة 

احملتوى العلمي للموقع. 

ثانياً: املعايير الفنية:  ◄ 

التفاعل مع صفحات أساليب املساعدة والتوجيه:  . أ

.22
تقدم صفحات أساليب املساعدة والتوجيه طرق مختلفة للمتعلم للتعامل 

مع احملتوى. 

.23
تتيح صفحات أساليب املساعدة والتوجيه أدوات تسمح بالتفاعل مع موقع 

التعليم االلكتروني. 

.24
تقدم صفحات أساليب املساعدة والتوجيه واجهة تفاعل رسومية تسمح 

للمتعلم بالتفاعل معها. 

.25
تعرض صفحات أساليب املساعدة والتوجيه إرشادات تقوي نقط الضعف 

للمتعلم. 

ب. واجهة صفحات موقع التعليم االلكتروني: 
ال يزيد عدد ألوان صفحات أساليب املساعدة والتوجيه عن ستة ألوان. 26.

.27
ال يزيد عرض صفحات أساليب املساعدة والتوجيه عن مساحة شاشة 

احلاسوب. 

.28
حتتوي صفحات أساليب املساعدة والتوجيه على أزار متكن املتعلم من التنقل 

خالل مجموعة الصفحات )الصفحة السابقة – التالية – الرئيسة( . 
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.29
جتميع أزرار التحكم في صفحات أساليب املساعدة والتوجيه في شريط 

أسفل أو أعلى الصفحة. 

.30
احتواء صفحات أساليب املساعدة والتوجيه على أزرار متكن املتعلم من 

عرض الوسائط املتعددة. 

وضع مساحات فارغة مناسبة بني األزرار اخلاصة بتحكم املتعلم. 31.

.32
تسمح صفحات أساليب املساعدة والتوجيه للمتعلم لتخطي صفحة ما 

من مجموعة صفحات أساليب املساعدة والتوجيه والسماح له بالعودة لها 
في وقت الحق. 

املساعدة  أساليب  صفحات  في  املستخدم  توجيه  ت. رسائل 
والتوجيه: 

مخاطبة املستخدم احلالي. 33.

توجيه املستخدم احلالي. 34.

استخدام اإليجاب،  بعيدا عن النقد الالذع. 35.

.36
رسائل اخلطأ عند كتابة رسائل تشير إلى أخطاء املستخدم يجب أن تكتب 

بعناية بحيث تصبح صغيرة وغنية باملعلومات املفيدة وتكتب بصيغة 
سهلة الفهم للمستخدم العادي. 

مراعاة مستوى املستخدم. 37.

مراعاة التبسيط في تصميم أزرار التفاعل. 38.

ضرورة وجود رسائل درء اخلطأ. 39.

ث. عناصر صفحات أساليب املساعدة والتوجيه: 
النصوص املكتوبة:  1 .

.40
سهولة قراءة النصوص املكتوبة لدى املتعلم في صفحات أساليب املساعدة 

والتوجيه. 

تباين النصوص املكتوبة مع خلفية صفحات أساليب املساعدة والتوجيه. 41.

.42
يتم مراعاة املساحة بني العناوين وفقرات النصية للمحتوى في صفحات 

أساليب املساعدة والتوجيه. 

.43
تستخدم بنط ومنط محدد لكل من العناوين والفقرات بالنصوص املكتوبة 

لكافة صفحات أساليب املساعدة والتوجيه. 

.44
تستخدم أمناط مختلفة للعناوين والعناوين الفرعية وفقرات احملتوى في 

صفحات أساليب املساعدة والتوجيه. 

.45
جتمع بني النص والصورة إذا كان هناك ضرورة تربوية تخدم املتعلم في 

تشغيل موقع التعليم االلكتروني. 
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الصور الثابتة:  2 .

ترتبط الصور الثابتة باحملتوى صفحات أساليب املساعدة والتوجيه. 46.

.47
تراعي عدم املبالغة في حجم الصور الثابتة، واعتماد حجم واحد لكافة 

صفحات أساليب املساعدة والتوجيه. 

.48
تعتمد الشكل الشائع للصور الثابتة في كافة صفحات أساليب املساعدة 

والتوجيه. 

ترتبط الصور الثابتة مبوضوع احملتوى صفحات أساليب املساعدة والتوجيه.  49.

تعبر عن إجراء تشغيلي سلوكي واحد فقط. 50.

الفيديو:  3 .

.51
استخدام الصفحات املنبثقة، عند عرض مقطع فيديو أو مقطع صوت 

الستغالل مساحة الصفحة بشكل أكبر يخدم ثبات شاشة موقع التعليم 
االلكتروني أمامه. 

.52
تكامل استخدام مقاطع الفيديو، مبا يتناسب تشغيل احملتوى التعليمي 

ملوقع التعليم االلكتروني. 

.53
استخدام حجم مناسب واحد ملقاطع الفيديو في كافة صفحات أساليب 

املساعدة والتوجيه، بحيث حتقق الصورة الواضحة للمتعلم. 

.54
تزويد مقاطع الفيديو بأزرار التحكم في عرض مقاطع الفيديو متكن املتعلم 

من مرونة التعامل عند مشاهدتها. 

قوائم صفحات أساليب املساعدة والتوجيه:  4 .

.55
ثبات خيارات وقوائم واجهة التفاعل، في مكانها وال تتغير بتغير صفحات 

أساليب املساعدة والتوجيه. 

مراعاة مستويات القوائم، بحيث ال تزيد عن قائمتني متتاليتني. 56.

.57
تباين النصوص املكتوبة مع خلفية قوائم صفحات أساليب املساعدة 

والتوجيه. 

.58
التحكم في القوائم الرئيسية لصفحات أساليب املساعدة والتوجيه من 

حيث إظهار محتوياتها وإخفاؤها. 

مساحات صفحات أساليب املساعدة والتوجيه:  5 .

توزيع العناصر داخل اإلطار بشكل متوازي، مع احلفاظ على مبدأ الوحدة. 59.

أن يستخدم تصميم واحد لصفحات أساليب املساعدة والتوجيه. 60.

مراعاة تنظيم محتويات الصفحة والتصميم املنطقي لعناصر اإلطار. 61.

 




