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ملخص: 
الويب  مواقع  ت�سميمات  من  ت�سميمني  فاعلية  ا�ستق�ساء  اإىل  البحث  هذا  هدف 
التعليمية، وهما: الت�سميم الأفقي والت�سميم العمودي، يف اكت�ساب مهارات برنامج فرونت 

بيج ومهارات التعلم الذاتي والتفكري الب�رسي لدى الطلبة املعلمني. 
اتبع الباحثان املنهج التجريبي، وتكونت عينة البحث من جمموعتني جتريبيتني قوام 
التدريب املحو�سبة  ا�سرتاتيجيات  امل�سجلني مل�ساق  كل واحدة منهما )40( طالباً وطالبة 
يف  بغزة  الأق�سى  جامعة  يف  2011م   /2010 اجلامعي  العام  من  الثاين  الف�سل  خلل 
فل�سطني، واأعد الباحثان ثلث اأدوات بحثية، هي: بطاقة ملحظة لقيا�ص مهارات برنامج 

فرونت بيج، وبطاقة ملحظة لقيا�ص مهارات التعلم الذاتي، واختبار التفكري الب�رسي. 
اكت�ساب  يف  العمودي  والت�سميم  الأفقي  الت�سميم  فاعلية  عن  البحث  نتائج  وك�سفت 
الأفقي  الت�سميمني  اإح�سائياً بني  دال  الب�رسي، وعدم وجود فرق  والتفكري  املهارات  تلك 
اإىل  اإ�سافة  والعمودي يف اكت�ساب مهارات برنامج فرونت بيج، وتنمية التفكري الب�رسي، 

تفوق الت�سميم العمودي على الت�سميم الأفقي يف تنمية مهارات التعلم الذاتي. 
العمودي،  الت�سميم  الأفقي،  الت�سميم  التعليمي،  الويب  موقع  املفتاحية:  الكلمات 

مهارات فرونت بيج، التعلم الذاتي، والتفكري الب�رسي. 
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Abstract: 
This research aimed at investigating the effectiveness of horizontal and 

vertical educational web sites designs on acquiring front page skills, self- 
learning skills, and visual thinking for student teachers of Al- Aqsa University 
in Palestine. The two researchers adopted the experimental approach. The 
research sample consisted of two experimental groups, each included 40 
male and female students. The two researchers used an observation check 
list for measuring F. P skills, another for measuring self- learning skills and 
visual thinking test. The results indicated the effectiveness of the two designs 
on acquiring the skills besides the absence of a statistically significant 
difference between the two designs in acquiring front page skills and visual 
thinking. However, the vertical design was more effective in developing the 
self- learning skills among the samples. 

Keywords: Educational Web Site, Horizontal Design, Vertical Design, 
Front Page Skills, Self- Learning, Visual Thinking. 
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مقدمة: 
اإن من التحديات الكبرية التي تواجه الدول العربية ومن بينها دولة فل�سطني، التقدم 
املادية،  الإمكانات:  وق�سور  واملعلوماتية،  الت�سالت  جمايل  يف  الهائل  التكنولوجي 
تطوير  اإىل  بحاجة  فهي  ذلك،  وملواجهة  التطورات  تلك  وملواكبة  والأكادميية؛  والفنية، 
تقوميها،  واأ�ساليب  وا�سرتاتيجياتها،  وحمتوياتها،  اأهدافها،  حيث:  من  الدرا�سية  املناهج 

ب�سكل منظومي. 
اأحد  املختلفة  الدرا�سية  املناهج  يف  واملعلومات  التعليم  تكنولوجيا  اإدخال  وميثل 
التعليم،  اأ�سا�سياً يف  التكنولوجيا ركناً  اأ�سبحت هذه  الرتبوي للأمم، حيث  التجديد  حماور 
مما ي�ستوجب ا�ستخدام برامج تعليمية قائمة على الويب يف املراحل التعليمية كافة، وعدم 
التي تتمتع بها  الكبرية واملزايا كثرية  القت�سار على مرحلة واحدة؛ وذلك نظراً للأهمية 

برامج التعليم القائمة على الويب. 
ويعد التعليم القائم على الويب Web- based Instruction من اأهم هذه التكنولوجيات 
واأكرثها �سيوعاً، ويق�سد به ا�ستخدام مواقع الويب التعليمية واآليات الت�سال احلديثة من 
حا�سب و�سبكاته، وو�سائطه املتعددة من �سوت و�سورة، ور�سومات، واآليات بحث، ومكتبات 
اإلكرتونية، كذلك بوابات الإنرتنت �سواء اأكان ذلك عن بعد اأم يف القاعة الدرا�سية، وا�ستخدام 

التقنية بجميع اأنواعها يف اإي�سال املعلومة للمتعلم باأعلى جودة. 
ومن الأمور املفيدة التفاعل املبا�رس للطلبة داخل احلجرة الدرا�سية، و�سهولة الو�سول 
اإىل املعلومات ذات العلقة باملقررات الدرا�سية واملطروحة على الويب، حيث ي�ستطيعون 
 . )Helmi,2001, 53( زيادة مهارات ا�ستخدامهم للحا�سوب و�سبكة النرتنت يف وقٍت واحد

اإمكانات التعليم والتعلم القائمني على  لذلك �سارعت معظم الدول اإىل ال�ستفادة من 
الويب يف اإن�ساء العديد من مواقع الويب التعليمية، مل�ساعدة طلبتها على زيادة حت�سيلهم 
الدرا�سي باأنف�سهم. ومن امل�رسوعات والتجارب العاملية للتعلم القائم على الويب: التجربة 
ال�سعودية ولعل  والتجربة  القد�ص املفتوحة،  اأ�سهرها جتربة جامعة  الفل�سطينية، ولعل من 
اأ�سهرها جتربة جامعة امللك �سعود، والتجربة امل�رسية ومن اأ�سهرها جتربة جامعة القاهرة، 
والتجربة الأمريكية، والتجربة الربيطانية، والتجربة اليابانية، والتجربة الكندية، والتجربة 
الويب، و�رسورة  القائمني على  والتعلم  التعليم  اأهمية  اأكدت جميعها على  التي  املاليزية، 

ال�ستفادة منه جنباً اإىل جنب مع التعليم التقليدي. 
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نحو  التحول  ب�رسورة  املعرفة  واقت�ساديات  الإلكرتوين  التعليم  موؤمتر  اأو�سى  فلقد 
بناء  للطلبة  ت�سمح  التي  التعليمية  البيئات  وتوفري  التعلم،  يف  البنائية  ال�سرتاتيجيات 
معارفهم الذاتية على نحو ت�ساركي، وتنمية مهارة التعلم الذاتي والعتماد على النف�ص يف 
جمال  يف  الأبحاث  من  املزيد  واإجراء  املختلفة،  م�سادرها  من  املعلومات  على  احل�سول 

الويب والتعليم الإلكرتوين )جامعة القد�ص املفتوحة، 2011( . 
الإلكرتوين  والتعليم  الويب  مواقع  فاعلية  عن  البحث  على  قا�رساً  الأمر  يعد  ومل 
تعدى  بل  الطلبة،  لدى  املختلفة  التعلم  جوانب  وتنمية  التعليمية  العملية  يف  وا�ستخدامها 
الأمر ذلك اإىل املزاوجة بني التعليم الإلكرتوين والتعليم التقليدي، واملزج احلقيقي بينهما 
مبختلف  التعليمي  النظام  كفاءة  من  ويرفع  املرغوبة،  الأهداف  حتقيق  على  ي�ساعد  مبا 
الت�سميمات ملوقع  عنا�رسه، ومن ال�رسوري البحث يف فاعلية متغريات جديدة كاأ�سكال 
التعليمية  كاملنتديات  الداخلية  ومكوناتها  والثلثية  الثنائية  واأبعادها  التعليمي  الويب 

وحلقات النقا�ص والويكي. 
احلاجة  اإىل   )Hancock & Others, 2009( واآخرون  هانكوك  درا�سة  اأ�سارت  فلقد 
املا�سة لدى كثري من املعلمني اإىل املعرفة واملهارات املنا�سبة لت�سميم املحتوى التعليمي 

عرب الإنرتنت وتدعيمه بالو�سائط املتعددة. 
وقد اأجريت درا�سات علمية للك�سف عن فاعلية التعلم القائم على الويب، مثل: درا�سة 
، واأ�سارت درا�سة واجن وبي�سلي   )Paine, 2003( ، ودرا�سة بايني   )Sharp, 2000( �سارب 
)Wang & Beasley, 2002( اإىل �رسورة وجود املعلم عند التعلم بالويب، واأو�سحت درا�سة 
اأكرث نفعاً  الويب يكون  التعليم املعتمد على  اأن   )Holm & Others, 2003( هومل واآخرين 
عند ا�ستخدامه مع التعليم التقليدي، مع الرتكيز على بع�ص الأدوات املهمة مثل: املحادثة 
واآخرين  ت�ساين  درا�سة  وتو�سلت  الدرا�سي،  امل�ساق  وحمتويات  والختبارات،  اجلامعية، 
)Chien, 2004( اإىل اأن اأغلبية الطلبة ي�سعرون بالرتياح عند الت�سال باملحا�رس اأو الزملء 
من خلل ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين اأو جمموعات النقا�ص. واأكدت درا�سة �سورترج و�سابو 
)Shortridge & Sabo, 2005( على اأن ت�سميم م�ساقات تكنولوجية قائمة على الإنرتنت 
ي�ساعد يف تنمية قدرات التفكري، ويوؤدي اإىل الفهم العميق لدى الطلبة عن املجتمع وق�ساياه. 
وك�سفت درا�سة هوى )2007( عن فاعلية برنامج مقرتح متعدد الو�سائط باحلا�سب يف تنمية 
مهارات الت�سميم والن�رس على النرتنت لدى طلب ق�سم اإعداد معلم احلا�سب الآيل املتعلقة 
بت�سميم واإنتاج �سفحات الويب. واأ�سفرت درا�سة النجار )2008( عن اأثر ا�سرتاتيجية التعلم 
التوليفي يف تنمية مهارات ت�سميم مواقع الويب التعليمية لدى طلب التكنولوجيا بجامعة 
الأق�سى واجتاهاتهم نحوه. و�سممت درا�سة البيطار )2008( منوذجاً مقرتحاً ل�سرتاتيجية 
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التعلم الإلكرتوين املمزوج والذي ميكن تطبيقه من قبل اأع�ساء هيئة التدري�ص بكلية الرتبية 
يف جامعة اأ�سيوط، والتعرف اإىل املهارات اللزمة لتوظيف التعلم الإلكرتوين املمزوج لدى 
ا�ستخدام  اأثر  اإىل   )2010( عزمي  درا�سة  وتو�سلت  الرتبية.  بكلية  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء 
وت�سميم  فل�ص  برنامج  مهارات  تنمية  يف  الذاتي  التعلم  لأ�سلوب  وفقاً  مقرتح  برنامج 
 )2011( وح�سونة  جحجوح  اأبو  درا�سة  واأثبتت  واإنتاجها.  الكمبيوترية  املتحركة  الر�سوم 
فاعلية التعليم الإلكرتوين املوجه بالفيديو يف تنمية التفكري العلمي والجتاهات نحوه لدى 

طلبة اجلامعة. 
ومن املتغريات التي توؤثر يف فاعلية التعليم القائم على الويب ت�سميم مواقع الويب، 
فقد اأثبتت الأبحاث العلمية )خمي�ص، 2000 والطاهر، 2006 وحرب، 2008( اأن الت�سميم 
لدى  والجتاهات  املهارات،  وينمي  التح�سيل،  ويزيد  والت�سفح،  التعلم،  ي�سهل  اجليد 
املتعلمني؛ وذلك اإذا اأُح�سن ت�سميمها واإنتاجها وتوظيفها، واإذا مل ت�سمم ب�سكٍل جيد بحيث 
تراعي املعايري الرتبوية والتكنولوجية، فلن تقدم �سيئاً كثرياً اإىل عملية التعلم، وقد تقلل من 
اأ�رسع واأكرث  اآثار �سلبية لدى املتعلمني، بل قد يكون التعليم التقليدي  اإىل  جودته، وتوؤدي 

فاعلية واقت�ساداً من الو�سائط التفاعلية رديئة الت�سميم. 
واأثبتت نتائج الأبحاث يف جمال علم النف�ص اأن �سبكية العني ت�سجل املجال املرئي يف 
بعدين: من الي�سار لليمني ومن اأعلى لأ�سفل وفقاً للغة امل�ستخدمة )دافيدوف، 1992، 181( 
. هذا بالن�سبة للغة الإجنليزية، ولكن بالن�سبة للغة العربية فمن اليمني اإىل الي�سار ومن اأعلى 

اإىل اأ�سفل. 
املتعددة يف  الو�سائط  اأكرث من عن�رسين من عنا�رس  ا�ستخدام  املمكن  اأنه من  ومبا 
الإطار نف�سه، فاإن ترتيب هذه العنا�رس على �سفحة الويب قد يكون له ت�سميمات عّدة وفقاً 
لنوعية العنا�رس امل�ستخدمة؛ فاإذا ُحدِّدت العنا�رس امل�ستخدمة: ن�ص مكتوب، �سورة ثابتة، 
مقطع فيديو؛ فاإن هناك متوالية من الت�سميمات، لعل اأ�سهرها الت�سميم الأفقي والت�سميم 

العمودي. 

الشعور مبشكلة البحث: 
جاءت فكرة ت�سميم موقع ويب تعليمي لكت�ساب مهارات برنامج فرونت بيج، وتنمية 
القدرة على التعلم الذاتي والتفكري الب�رسي، لدى الطلبة/ املعلمني نتيجة ا�ستمرار التو�سيات 
للموؤمترات العلمية والدرا�سات والأبحاث ال�سابقة اإجراء املزيد من الأبحاث يف جمال التعلم 
الإلكرتوين و�رسورة تناول متغريات جديدة، اإ�سافة اإىل اأهمية مهارات برنامج فرونت بيج 
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للطالب املعلم التي تعد اأ�سا�ص ت�سميم مواقع الويب التعليمية، و�سهولة تعلمها، وعدم كفاية 
وقت املحا�رسة للتدريبات، وتوفري تطبيقات للطلبة بالتقنيات احلديثة خارج املحا�رسة. 
اإ�سافة اإىل �رسورة تنمية مهارات التعلم الذاتي للطلبة/ املعلمني، التي تنعك�ص على اأداء 

املتعلمني فيما بعد، وارتباط التعلم الإلكرتوين ب�سكٍل وثيق بالتفكري الب�رسي. 
كلية  طلبة  من  عينة  على  الباحثان  اأجراها  التي  ال�ستطلعية  الدرا�سة  ك�سفت  فقلد 
الرتبية يف جامعة الأق�سى عن احلاجة املا�سة لأولئك الطلبة لتدريبهم على مهارات ت�سميم 
مواقع الويب التعليمية وبنائها من خلل برنامج فرونت بيج الذي ينا�سب قدراتهم، واأبرزت 
اأن هناك �سعفاً وا�سحاً يف مهارات التعلم الذاتي لديهم، وق�سور يف بع�ص مهارات التفكري 
مكونات  بني  العلقات  وا�ستنتاج  عنا�رسه  اإىل  الب�رسي  ال�سكل  حتليل  �سيما  ل  الب�رسي 

الأ�سكال املتعددة وحتديد جوانب الق�سور فيها. 

مشكلة البحث: 

تتحدد م�سكلة البحث يف ال�سوؤال الرئي�س االآتي: 

الويب  العمودي ملوقع  والت�سميم  االأفقي  الت�سميم  ما فاعلية كل من 
برنامج  مهارات  االأق�سى  بجامعة  املعلمني  الطلبة  اكت�ساب  التعليمي يف 

فرونت بيج (FrontPage) والتعلم الذاتي والتفكري الب�رضي؟ 
الذي يتفرع اإىل الأ�سئلة الآتية: 

ما �سورة موقع الويب التعليمي بالت�سميمني الأفقي والعمودي يف �سوء املعايري  ●
الرتبوية والتكنولوجية؟ 

ما فاعلية الت�سميمني الأفقي والعمودي ملوقع الويب التعليمي يف اكت�ساب مهارات  ●
برنامج فرونت بيج لدى الطلبة/ املعلمني؟ 

ما فاعلية الت�سميمني الأفقي والعمودي ملوقع الويب التعليمي يف تنمية مهارات  ●
التعلم الذاتي لدى الطلبة/ املعلمني؟ 

ما فاعلية الت�سميمني الأفقي والعمودي ملوقع الويب التعليمي يف تنمية التفكري  ●
الب�رسي لدى الطلبة/ املعلمني؟ 

ما الفرق بني متو�سطي درجات الطلبة/ املعلمني يف مهارات برنامج فرونت بيج  ●
يعزى ملتغري ت�سميم موقع الويب التعليمي )الأفقي/ العمودي( ؟ 
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ما الفرق بني متو�سطي درجات الطلبة/ املعلمني يف مهارات التعلم الذاتي يعزى  ●
ملتغري ت�سميم موقع الويب التعليمي )الأفقي/ العمودي( ؟ 

ما الفرق بني متو�سطي درجات الطلبة/ املعلمني يف التفكري الب�رسي يعزى ملتغري  ●
ت�سميم موقع الويب التعليمي )الأفقي/ العمودي( ؟ 

فروض البحث: 
�ساغ الباحثان فرو�س البحث على النحو االآتي: 

متو�سطي  ♦ والعمودي يف  الأفقي  بالت�سميمني  التعليمي  الويب  فاعلية موقع  تزيد 
درجات مهارات برنامج فرونت بيج عن 0.8 من حجم التاأثري.

متو�سطي  ♦ والعمودي يف  الأفقي  بالت�سميمني  التعليمي  الويب  فاعلية موقع  تزيد 
درجات مهارات التعلم الذاتي عن 0.8 من حجم التاأثري.

متو�سطي  ♦ والعمودي يف  الأفقي  بالت�سميمني  التعليمي  الويب  فاعلية موقع  تزيد 
درجات التفكري الب�رسي عن 0.8 من حجم التاأثري.

درجات  ♦ متو�سطي  بني   )α ≤ 0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائياً  دال  فرق  يوجد  ل 
الويب  موقع  ت�سميم  ملتغري  يعزى  بيج،  فرونت  برنامج  مهارات  يف  املعلمني  الطلبة/ 

التعليمي )الأفقي/ العمودي( .
درجات  ♦ متو�سطي  بني   )α ≤ 0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائياً  دال  فرق  يوجد  ل 

التعليمي  الويب  موقع  ت�سميم  ملتغري  يعزى  الذاتي،  التعلم  مهارات  يف  املعلمني  الطلبة/ 
)الأفقي/ العمودي( .

درجات  ♦ متو�سطي  بني   )α ≤ 0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائياً  دال  فرق  يوجد  ل 
الطلبة/ املعلمني يف التفكري الب�رسي، يعزى ملتغري ت�سميم موقع الويب التعليمي )الأفقي/ 

العمودي( .

أهداف البحث: 
الويب  والعمودي ملوقع  الأفقي  الت�سميمني  فاعلية  ا�ستق�ساء  اإىل  البحث  هذا  يهدف 
التعليمي يف اكت�ساب مهارات برنامج فرونت بيج، وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكري 
الب�رسي لدى الطلبة/ املعلمني، والك�سف عن الفروق الدالة اإح�سائياً بني الت�سميمني الأفقي 
والعمودي يف تنمية مهارات برنامج فرونت بيج ومهارات التعلم الذاتي والتفكري الب�رسي 

لدى الطلبة/ املعلمني. 
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أهمية البحث: 

تتمثل اأهمية هذا البحث فيما ياأتي: 
يقدم بالدرجة الأوىل بع�ص الت�سميمات ملواقع الويب التعليمية التي قد تفيد يف . 1

ت�سميم مواقع الويب التعليمية ذات جودة يف التعليم اجلامعي. 
اجلامعات . 2 املناهج وتطويرها يف  القائمني على  توجيه  البحث يف  ي�سهم هذا  قد 

الفل�سطينية يف م�ساقات التعليم اجلامعي اإىل ا�سرتاتيجية التعليم القائم على الويب. 
يوفر اأدوات بحثية منا�سبة للباحثني يف جمال الت�سميم التعليمي، تفيد يف جمع . 3

بيانات من عينات خمتلفة. 
قد يفتح هذا البحث الطريق اأمام الباحثني ملزيد من البحوث والدرا�سات يف جمال . 4

واأنواع  التعلم  مهارات  بني  والربط  وتطويرها،  التعليمية  الويب  ومواقع  الإلكرتوين  التعلم 
التفكري. 

حدود البحث: 

اأجري البحث احلايل �سمن احلدود االآتية: 
1 . /2010 اجلامعي  العام  من  الثاين  الف�سل  خلل  البحث  اأجري  الزماين:  احلد 

2011م. 
احلد املكاين: اأجري البحث يف كلية الرتبية بجامعة الأق�سى يف غزة بفل�سطني. . 2
احلد النوعي: ت�سميم وبناء موقع ويب تعليمي بالت�سميمني الأفقي والعمودي، . 3

يحتويان حمتوى تعليمياً واحداً لتعليم مهارات برنامج فرونت بيج، كما يقت�رس على قيا�ص 
الطلبة  لدى  الذاتي  التعلم  مهارات  بع�ص  وقيا�ص  بيج،  فرونت  لربنامج  املهاري  اجلانب 

املعلمني، ويقت�رس على قيا�ص �ستة مهارات للتفكري الب�رسي. 

مصطلحات البحث: 

الفاعلية Effectiveness: مقدار التاأثري الذي يحدث نتيجة لتطبيق موقع الويب  ◄
التعليمي بت�سميميه الأفقي والعمودي يف تنمية مهارات برنامج فرونت بيج والتعلم الذاتي 
والتفكري الب�رسي لدى الطلبة املعلمني امل�سجلني مل�ساق ا�سرتاتيجيات التدريب املحو�سبة، 

ويعرب عنها اإح�سائياً مبقدار حجم التاأثري. 



172

فاعلية التصميمني األفقي والعمودي ملوقع الويب التعليمي في اكتساب 

أ. سليمان أحمد حربمهارات فرونت بيج والتعلم الذاتي والتفكير البصري لدى الطلبة املعلمني
د. يحيى أبو جحجوح

الت�سميم االأفقي Horizontal Design: تنظيم لعنا�رس �سفحة الويب من حيث  ◄
التعليمي  الويب  الفيديو وقوائم موقع  الثابتة ومقاطع  وال�سور  املكتوبة  الن�سو�ص  مكان 
الرئي�سة ح�سب املعايري ذات ال�سلة، لت�سهيل عملية التعلم من خللها، حيث يتواجد الن�ص 
املكتوب يف اجلهة اليمنى من ال�سفحة، ويتواجد مقطع الفيديو يف اجلهة الي�رسى من �سفحة 
الفيديو يف و�سط �سفحة  الن�سو�ص ومقطع  الثابتة بني  ال�سور  التعليمية، وتتواجد  الويب 

الويب التعليمية، كما هو مو�سح يف �سكل )1( : 
شكل (1) 

التصميم األفقي

�سعار املوقع

القائمة الرئي�سة للموقع التعليمي

الويب من حيث  ◄ Vertical Design: تنظيم لعنا�رس �سفحة  العمودي  الت�سميم 
التعليمي  الويب  الفيديو وقوائم موقع  الثابتة ومقاطع  وال�سور  املكتوبة  الن�سو�ص  مكان 
الرئي�سة ح�سب املعايري ذات ال�سلة، لت�سهيل عملية التعلم من خللها، حيث يتواجد الن�ص 
الويب  اأعلى ي�سار �سفحة  الفيديو  اليمنى من ال�سفحة، ويتواجد مقطع  املكتوب يف اجلهة 
التعليمية، وتتواجد ال�سور الثابتة اأ�سفل ي�سار �سفحة الويب التعليمية، كما هو مو�سح يف 

�سكل )2( : 
شكل (2) 

التصميم العمودي

�سعار املوقع 

القائمة الرئي�سة للموقع التعليمي

مقطع الفيديوال�سور الثابتةالن�سو�ص

التايلال�سابق

التايلال�سابق

مقطع الفيديو

ال�سور الثابتة

الن�ص املكتوب
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◄  :Front Page Skills مهارات برنامج فرونت بيج
جمموعة اخلطوات العملية التي يوؤديها الطالب/ املعلم يف ت�سميم موقع الويب من 
والتعامل  اجلداول  اإن�ساء  ويب،  موقع  اإن�ساء  بيج،  فرونت  برنامج  بيئة  اإىل  التعرف  حيث: 
الرتباطات  اإن�ساء  الويب،  �سفحة  داخل  وتن�سيقها  وال�سور  الن�سو�ص  مع  التعامل  معها، 
الت�سعبية، اإ�سافة بع�ص املوؤثرات الفنية اإىل �سفحة الويب، ن�رس موقع الويب، ويعرب عنها 
بالدرجة التي يح�سل عليها عن طريق بطاقة امللحظة التي �سممها الباحثان يف البحث 

احلايل. 
◄  :Self Learning التعلم الذاتي

قدرة الطالب/ املعلم على اكت�ساب املعارف واملهارات وتكوين الجتاهات الإيجابية 
بالعتماد على قدراته الذاتية، وت�سمل مهارات: التخطيط، والتنظيم، وال�ستخدام والتفاعل، 
والتوجيه والإر�ساد، والتقومي والعلج الذاتي، ويعرب عنها بالدرجة التي يح�سل عليها من 

خلل بطاقة ملحظة خا�سة بها. 
◄  :Visual Thinking التفكري الب�رضي

قدرة الطالب/ املعلم على التعرف اإىل ما يلحظه من اأ�سكال ب�رسية، وو�سع عناوين 
منا�سبة لها، وحتليل ال�سكل الب�رسي اإىل عنا�رسه، وا�ستنتاج العلقات بني مكونات ال�سكل 
اأو الأ�سكال املتعددة، وو�سف الأ�سكال وم�سامينها، وحتديد جوانب الق�سور فيها،  الواحد 
ويعرب عنه بالدرجة التي يح�سل عليها من خلل الإجابة عن اأ�سئلة الختبار املعد يف هذا 

البحث. 

اإلطار النظري للبحث: 
ومر�سي،   ،2000 )اإ�سماعيل،  التعليمية  الويب  �سفحات  ملفهوم  التعريفات  �سوء  يف 
ن�سيج  وثيقة  باأنها  التعليمية  الويب  تعريف �سفحة  فاإنه ميكن  ؛   )2008 2004، وحرب، 
Im-( وال�سور ، )Formatted Text(  إإلكرتونية مدعمة بجميع الأدوات مثل: الن�ص املن�سق
Hyper-( والرتباطات الت�سعبية )Video( ومقاطع الفيديو ، )Sounds( والأ�سوات ، )ages
links( ، ون�رسها عرب الويب وتدعيمها باملواقع امل�ساندة لها كافة، حيث ي�ستطيع الطالب 

التعلم بو�ساطتها وفق قدراته وا�ستعداداته اخلا�سة، بطريقة مبا�رسة اأو غري مبا�رسة. 
وجتمع �سفحات الويب التعليمية بني خ�سائ�ص الو�سائط الفائقة من حيث: التكامل، 
والكونية  الفردية  من  الويب  وخ�سائ�ص  والتنوع،  والتفاعلية،  العنا�رس،  بني  والندماج 
والإبحار والت�سفح للبحث عن املعلومات باأ�سلوب مت�سعب، )م�سطفى، 2006، 200( ، )عبد 
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اهلل، 2008، 158( وميكن تلخي�س هذه اخل�سائ�س فيما ياأتي: 
التكامل Integration: يق�سد بها تكامل عنا�رس �سفحة الويب لتحقيق الأهداف  ♦

املن�سودة. 
التفاعلية Interactivity: تعني اإتاحة حتكم امل�ستخدم يف اأ�سلوب العر�ص، وذلك  ♦

ح�سب قدرته ورغبته يف التعلم، وهناك اأربعة اأنواع من تفاعل املتعلم: تفاعله مع املحتوى 
التعليمي، وتفاعله مع املعلم ب�سكل متزامن اأو غري متزامن، وتفاعله مع اأقرانه ب�سكل متزامن 

اأو غري متزامن، وتفاعله مع نف�سه بتهيئته للتعلم من �سفحة الويب. 
االندماج Merging: اأي دمج عنا�رس �سفحة الويب التعليمية يف ت�سل�سل معني غري  ♦

خطي وفقاً للنظريات املعرفية، التي ت�ستند اإىل اإمكانية جعل التعلم ذي معنى. 
وح�سب  ♦ املتعلم،  حول  التعليمية  العملية  متركز  تعني   :Individuality الفردية 

قدراته اخلا�سة. 
عنا�رس  ♦ من  الويب  �سفحات  تتكون   :Hypermedia الفائقة  الو�سائط  توظيف 

الو�سائط الفائقة كالن�ص املكتوب، وال�سوت امل�سموع، وال�سور الثابتة واملتحركة، ومقاطع 
الفيديو، والروابط الفائقة. 

التنوع Variety: اأي ل تقت�رس �سفحات الويب التعليمية على عن�رس واحد، واإمنا  ♦
تتنوع لت�سمل اأكرث من عن�رس: الن�سو�ص املكتوبة، وال�سور، والأ�سوات، ومقاطع الفيديو. 

االإتاحة Accessibility: مبجرد ن�رسها تكون متاحة لأي اإن�سان، يف اأي زمان.  ♦
الكونية Globality: ميكن التعلم من خلل �سفحة الويب يف اأي مكان يف الكون  ♦

يتاح به الت�سال بالويب. 
العملية  ♦ اأطراف  التعليمية  الويب  بيئات  يف  ي�سارك   :Engagement امل�ساركة 

التعليمية كافة مبا يرثي املوقف التعليمي. 
التعليمية  ♦ الويب  �سفحة  داخل  التحرك  املتعلم  ي�ستطيع   :Navigation االإبحار 

وخارجها من خلل الروابط الفائقة بطريقة توؤهله لكت�ساب اأكرب قدر من املعرفة والتفكري 
والبحث. 

املرونة Flexibility: �سفحات الويب التعليمية قابلة للتعديل واحلذف، والإ�سافة  ♦
والتجديد، من اأجل تلبية الحتياجات التعليمية املختلفة، ب�سكٍل دينامي. 
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وتتكون �سفحات الويب التعليمية )الفار، 2000، 22- 37 و Glem, 2002 وزيتون، 
2002، 243 و Sadik, 2004( من العنا�رس الآتية: 

-  .Written Word )Texts( الن�سو�ص املكتوبة
-  .Sounds الأ�سوات
-  .Still Pictures ال�سور الثابتة
-  .Motion Pictures ال�سور املتحركة
-  .Video مقاطع الفيديو
-  .Graphics الر�سوم اخلطية
-  .Animations الر�سوم املتحركة
-  .Hyper Links الروابط الفائقة
-  .Data Base قواعد البيانات
-  .Interactive & Communication Tools اأدوات التفاعل والت�سال
-  .Course tools اأدوات عر�ص املقررات

األ يقل عدد  اأو بع�سها، على  وميكن اأن حتتوى �سفحة الويب هذه العنا�رس جميعها 
 . )Vaughan, 1996, 179( العنا�رس امل�ستخدمة يف اأي �سفحة ويب عن ثلثة و�سائط

و�سنفت اجلرف )2001( �سفحات الويب التعليمية وفقاً للربنامج امل�ستخدم اإىل 
ثلثة اأنواع: 

الت�سميم . 1 بعملية  املعلم  يقوم  وفيها  الت�سميم،  برامج  على  تعتمد  ويب  �سفحات 
 .Front Page بالكامل مثل: برنامج

2 .Black- Web- CT وموقع  الدرا�سية مثل: موقع  سسفحات ويب جاهزة للمقررات 
board وهى قوالب مف�سلة للمقررات الدرا�سية، ويتمثل دور املعلم يف و�سع املادة التعليمية 

فيها. 
3 .Ya-  سسفحات ويب �سبة جاهزة ميكن ا�ستخدامها جماناً يف ت�سميم املقررات، مثل:

hoo Geocities وموقع Google Pages، وحتتوى هذه ال�سفحات على اإمكانات اأقل بكثري 

من ال�سفحات اجلاهزة للمقررات الدرا�سية. 
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و�سنف بلده )2011( �سفحات الويب التعليمية تبعاً للتفاعل اإىل نوعني: 
التفاعل مع . 1 اأداوت  لغياب  ال�ساكنة: يكتفي املتعلم بقراءتها فقط  الويب  �سفحات 

حمتواها. 
�سفحات الويب التفاعلية: ي�سم الت�سميم الأدوات اخلا�سة بالتفاعل مع حمتواها، . 2

مثل: اإتاحة الو�سول اإىل روابط يف �سفحات اآخرى، اأو البحث يف قواعد البيانات واملعلومات 
ذات علقة باملو�سوع اأو الإجابة عن الأ�سئلة اأو اإبداء الآراء يف مو�سوع ما. 

اإىل  بينما �سنف املو�سى )2005( واملبارك )2005( �سفحات الويب التعليمية 
ثلثة اأنواع هي: 

الويب . 1 �سفحات  من  الأول  اجليل  ت�سكل  وهي  الثابت:  املحتوى  ذات  ال�سفحات 
حيث تعتمد على ثبات حمتواها، وم�سممة بلغة HTML، ويتم النتقال بني تلك ال�سفحات 

وخارجها با�ستخدام روابط الن�ص الفائق. 
الويب، حيث . 2 الثاين من �سفحات  ال�سفحات ذات املحتوى املتغري: وت�سكل اجليل 

اأو   Java مثل: برجميات  الربجميات  بع�ص  ذلك  وت�ستخدم يف  تغري حمتواها،  تعتمد على 
 .Active x

متعددة . 3 بخدمات  ترتبط  �سفحات  وهي  الربجمية:  التطبيقات  ذات  ال�سفحات 
اأزرار متخ�س�سة، وعند طلب اخلدمة فاإن  اأن يت�سفح وظائفها با�ستخدام  تتيح للم�ستخدم 
ال�سفحات تعالج الطلب من خلل اأوامر تعرف با�سم Scripts، وحتتاج هذه ال�سفحات اإىل 

 .Visual Basic، ASP، PHP، Java Script :ا�ستخدام لغات خا�سة مثل
ومن ال�رسوري توافر املبادئ ال�ستة الآتية للت�سميم اجليد ل�سفحات الويب التعليمية: 
ب�ساطة الت�سميم، وتغذية راجعة فورية، وفردية التعلم، وتدّرج حمتويات ال�سفحة من ال�سهل 
اإىل ال�سعب، وربط اأن�سطة التعلم باملواقف احلياتية، وتنوع الأن�سطة يف املحتوى، وت�سميم 
 Harbeck &( املوقع باأ�سلوب غري خطي، بحيث يتيح للمتعلم حرية النتقال داخل املوقع

 . )Shermen, 2000, 40

وميكن اأن يكون الت�سميم الب�سيط ل�سفحة الويب التعليمية اأكرث فاعلية من الت�سميمات 
التعار�ص يف عنا�رسها كثرية، وقد  الت�سوي�ص ب�سبب  اأو  الإرباك  املعقدة، والتي قد ت�سبب 
يف  يوؤثر  ت�سميمها  �سكل  اأن  التعليمية  الويب  �سفحات  ت�سميم  جمال  يف  العاملون  اأدرك 

�سهولة فهم امل�ستخدمني للمعلومات التي تقدم من خللها. 
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ويراعى يف الت�سميم اجليد ل�سفحة الويب )الفرجاين، 1997، 86( ما ياأتي: 
حتديد م�ساحة لو�سع اأدوات التعامل للم�ستخدم، اأو اأزرار التفاعل مع املوقع.  ♦
و�سع عنوان رئي�ص يف قمة كل عر�ص لو�سف املحتويات اأو الغر�ص من العر�ص،  ♦

ويرتك على الأقل خط فارغ واحد بينه وبني ج�سم العر�ص. 
تن�سيق العنا�رس امل�ستخدمة باتزان يف اأ�سكال منطقية وماألوفة مع مراعاة اجتاه  ♦

قراءة اللغة، وترك قدر كاٍف من امل�ساحات الفارغة لكي ت�ساعد على و�سوح العنا�رس. 
جتنب الهوام�ص قدر الإمكان، واإذا كانت �رسورية تكتب اأ�سفل ي�سار ال�سفحة )للغة  ♦

اأقل  ولون  مقروء،  �سغري  بخط  وتكتب   ، العربية(  )للغة  ال�سفحة  ميني  واأ�سفل   ، الأجنبية( 
�سطوعاً، مما يجعلها تبدو اأقل اأهمية عن بقية مكونات ال�سفحة. 

املواد  ♦ وبخا�سة  العني،  حلركة  وفقاً  التعليمية  الويب  �سفحة  حمتويات  تنظيم 
الن�سية، مثلً من اليمني للي�سار، اأو من اأعلى اإىل اأ�سفل، كما يراعى قدر الإمكان اأن تكون 

املعلومات ملخ�سة يف نقاط ت�سهل على املتعلم معرفتها. 
ويلحظ اأن ت�سميم �سفحات الويب التعليمية يعتمد على ت�سميم تعليمي لبيئة تعلم 
عرب الويب، ولي�ص ت�سميم �سفحة على الويب، بحيث ُيراعى كل ما يخ�ص العملية التعليمية 
امل�ستهدفة،  الفئة  بدقة، وحتليل خ�سائ�ص  الأهداف  الويب، مثل: حتديد  من خلل �سفحة 

واملحتوى التعليمي، واختيار الأن�سطة، و�سياغة اأ�ساليب التقومي. 

 :Self Learning التعلم الذاتي
التعلم الذاتي هو: »الأ�سلوب الذي يعتمد على ن�ساط املتعلم حيث مير من خلله ببع�ص 
املواقف التعليمية ويكت�سب املهارات واملعارف مبا يتوافق مع �رسعته وقدراته اخلا�سة« 
)عبد الفتاح، 2000، 7( . كما يعرفه م�سطفى )2004، 209( باأنه يعلم الفرد نف�سه من خلل 
ا�ستخدام م�سادر التعلم املتنوعة املطبوعة وغري املطبوعة. ويعرِّف النجدي ومعبد )2004، 
74( مهارات التعلم الذاتي باأنها »العمليات التي تعتمد على الأداء العقلي للمتعلم معتمداً 
على �رسعته الذاتية يف جمع املحتوى املراد درا�سته وت�سنيفه وفهمه بعمق وتقومي مدى 
الوهاب )2005، 135( باأنها »ال�سلوكيات  منوه وتقدمه يف كل جزء«. بينما تعرفها عبد 
ات والأن�سطة الفردية اأو اجلماعية بهدف امللحظة اأو  التي يوؤديها التلميذ اأثناء اإجراء املهمَّ
جمع البيانات اأو ال�ستنتاج اأو حل امل�سكلت اأو اتخاذ القرار اأو تنظيم املعلومات وتف�سريها 
با�ستخدام الأرقام والتوا�سل العلمي مع الزملء وت�سنيف البيانات من اأجل فهم م�سكلت 

معينة وتف�سريها وحلها«. 
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حركة  فر�سته  والتعلم  التعليم  يف  متكامل  نظام  الذاتي  التعلم  اأن  يت�سح  �سبق  مما 
الع�رس ومطالب املجتمع يف ظل ثورة املعلومات. ويبداأ التعلم الذاتي داخل نظام تعليمي 
ميتد طيلة حياة الإن�سان مع موؤ�س�سات تربوية مثل: املدار�ص، واجلامعات، واملعاهد، ومراكز 
التعليمي  املوقف  بتهيئة  واجلامعية  املدر�سية  البيئة  يف  الذاتي  التعلم  ويتم  الأبحاث. 
ل�ستثارة الطالب اإىل التعلم بالعتماد على نف�سه متفاعلً مع م�سادر التعلم املختلفة من 
كتب ودوريات وبرامج اإذاعية وف�سائيات وبرجميات تعليمية ومواقع ويب وحلقات نقا�ص 

ومنتديات ومدونات تعليمية. 
والتعلم الفعال مرتبط بالتغري يف ال�سلوك، ول يحدث اأي تغري اإيجابي يف ال�سلوك اإل 
الأ�سئلة من جانب املعلم،  الطالب مع املعلم من خلل احلوار واملناق�سة وطرح  مب�ساركة 

ومن جانب الطالب من خلل الربامج الإلكرتونية، والتي اأُعدِّت لهذا الغر�ص. 
ويلخ�س )حممود، 2003، 27 واجلندي، 2003، 21( اأهمية تعلم مهارات التعلم 

الذاتي يف اأنها: 
تك�سب املتعلم القدرة على اأداء الأعمال املكلف بها يف ي�رس و�سهولة.  ♦
ترفع م�ستوى اأداء املتعلم يف اإجناز ما يطلب منه.  ♦
تنمي لدى املتعلم ميلً اإىل العلم والتعلم، اإ�سافة اإىل اجتاهات اإيجابية.  ♦
والأحداث  ♦ والتكنولوجية  العلمية  التطورات  م�سايرة  على  قادراً  املتعلم  جتعل 

اجلارية. 
مواكبة النفجار املعريف.  ♦
التدرب على حل امل�سكلت، وحتفيز القدرة على البتكار.  ♦
تعويد املتعلم العتماد على ذاته واإثارة دافعيته للتعلم.  ♦

منها  اخل�سائ�س  من  بالعديد  املنظم  الذاتي  التعلم  ذوو  الطلبة  ويخت�س 
)Zimmerman, 2002, 5؛ واأحمد، 2010 اأ، 96( : 

التعبري اللفظي والكتابي عن الحتياجات والرغبات والأفكار.  ♦
تركيز النتباه يف الأن�سطة املراد تنفيذها.  ♦
القدرة على حتديد الأهداف و�سياغتها بو�سوح.  ♦
اختيار ال�سرتاتيجيات الفعالة والتقنيات املنا�سبة لتحقيق تلك الأهداف.  ♦
مراقبة الإجنازات بدقة بحثاً عن موؤ�رسات تدل على التقدم الأكادميي.  ♦
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اإعادة تنظيم ال�سياقات املادية والجتماعية اخلا�سة بهم مبا يتوافق مع الأهداف  ♦
املرغوبة. 

اإدارة الوقت ذاتياً.  ♦
ربط النتائج باأ�سبابها احلقيقية.  ♦
تعديل اأ�ساليب التعلم با�ستمرار من خلل ال�ستفادة من التغذية الراجعة.  ♦
التغلب على العوائق التي تقف يف �سبيل حتقيق اأهداف التعلم.  ♦

ويوؤدي املعلم دوراً مهما واأ�سا�سياً يف تعميق عملية التعلم الذاتي من خلل: 
تربوية  ♦ �رسورة  هناك  فاإن  وعليه  للتعليم،  كطريقة  التلقني  على  العتماد  عدم 

ل�ستخدام الربامج الإلكرتونية التي جتعل من الطالب م�ساركاً يف عملية التعليم والتعلم. 
توفري الكتب واملراجع املربجمة اإلكرتونياً التي ت�ساعد الطالب على التعلم الذاتي.  ♦
حتفيز الطالب وتعزيز اأ�ساليب التعلم الذاتي لديه، والإفادة من خربات الآخرين.  ♦
تكليف الطالب مبهمات تعلم فردية مثل: اإعداد التقارير، واإنتاج الأبحاث، والإبحار  ♦

يف الويب. 
تنمية مهارات القراءة الإلكرتونية والتعلم الذاتي من خلل ا�ستخدام م�سادر التعلم  ♦

الإلكرتونية. 
تنويع الأن�سطة الرتبوية وممار�ستها، وحث الطلبة على جمع املعلومات املرتبطة  ♦

بتلك الأن�سطة من م�سادر متعددة غري الكتاب املدر�سي، مثل الكتب الإلكرتونية. 
تهيئة بيئة تعليمية منا�سبة للتعلم الذاتي.  ♦
تدريب الطلبة على اأ�ساليب التفكري واملباداأة حلل امل�سكلت بطريقة منظمة.  ♦
التعرف اإىل حقول وا�سعة من املعرفة؛ بحيث متكنه من توجيه املوقف التعليمي.  ♦

 :Visual Thinking التفكري البصري
اإنه امل�سئول عن الإدراك الكلي،  يرتبط التفكري الب�رسي بالن�سف الأمين للمخ، حيث 
والقدرة على الرتكيب والتعلم الب�رسي، ويربط بني اأ�سكال الت�سال الب�رسية واللفظية يف 

الأفكار )خليل، 2008، 73( . 
وتت�سم طبيعة العقل الب�رسي بالتوازن ما بني حا�سة ال�سمع والب�رس، وبقية احلوا�ص 
حيث  الب�رسية،  احلوا�ص  �سيطرة  هو  الواقع  اأر�ص  يف  يحدث  ما  ولكن  احلركات،  واإدراك 
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زيادة  على  العمل  ال�رسوري  فمن  ولذلك  الدقيقة؛  يف  �سورة  اإدراك36000  املخ  ي�ستطيع 
 . )Hyerle, 2000, 46( الهتمام بالقدرة الب�رسية لدى الإن�سان وتوظيفها يف التعلم

الكل،  واإدراك  الإن�سان،  من  كبري  عقلي  جمهود  بذل  اإىل  الب�رسي  التفكري  ويحتاج 
وحتليل عنا�رسه، وربطها مع بع�سها بع�ساً، لإدراك حمتوياته وم�سمونه ومدلولته، وربط 
الأ�سكال الب�رسية املت�سابهة، واإجراء مقارنات بني الأ�سكال الب�رسية املختلفة، ولذلك فهو 
ي�ساعد على زيادة القدرة العقلية لدى املتعلمني، وفهم املثريات الب�رسية للمادة العلمية، 
وزيادة  الذهنية،  الت�سورات  وتقريب  التعلم،  وفاعلية  الأفكار،  وتوليد  التعلم،  اأثر  وانتقال 

الدافعية نحو التعلم، وامل�ساهمة يف زيادة ال�سعة العقلية. 
وزيادة  اهتمامه  وجذب  املتعلم،  لغة  تنمية  يف  الب�رسي  التفكري  مهارات  وت�ساعد 
العقلية  التخيل والعمليات  راأيه، وتنمية  التعبري عن  اأفكاره وتدربه على  دافعيته، وتنظيم 
العليا، واكت�ساب اللغة الب�رسية التي تزيد من قدرته على الت�سال والتفاعل مع الآخرين، 

وعمل �سور ذهنية وتنظيمها يف العقل )عبد امللك، 2010، 167( . 
الب�رسي من املهارات املهمة وال�رسورية للنجاح يف جمالت  التفكري  وتعد مهارات 
عديدة، بل اإن بع�سهم يرى اأن الدرجات يف الختبارات التي تقي�سها تعد موؤ�رساً للنجاح يف 
بع�ص التخ�س�سات الأكادميية كالهند�سة والريا�سيات والعلوم )زهران واأحمد، 2010، 73( . 
ويتكون التفكري الب�رسي من مهارات خم�ص، هي: التعرف اإىل ال�سكل وو�سفه، وحتليل 
ال�سكل الب�رسي، وربط العلقات يف ال�سكل الب�رسي، واإدراك الغمو�ص يف ال�سكل الب�رسي 
وتف�سريه، وا�ستخل�ص املفاهيم من ال�سكل الب�رسي )ع�سقول ومهدي، 2006، 15( . ولكن 
اأنه يتكون من �ست مهارات هي:  التفكري الب�رسي وعنا�رسه؛ يتبني  بالتاأمل يف م�سمون 
التعرف اإىل ال�سكل، وو�سع عنوان لل�سكل، وحتليل عنا�رس ال�سكل، وا�ستنتاج العلقات بني 

اأجزاء ال�سكل، وو�سف ال�سكل، وحتديد جوانب الق�سور يف ال�سكل. 
الناقدة،  القراءة  املتعلمني  لدى  الب�رسي  التفكري  مهارات  تنمي  التي  الأ�ساليب  ومن 
ور�سم املخططات والت�سميمات، واإعداد ال�سيناريوهات، والإبحار عرب مواقع الويب التعليمية 
والثقافية والجتماعية وغريها، وقراءة ال�سور التعليمية، وحتليل مقاطع الفيديو، والربط 

بني الن�سو�ص والأ�سوات. 

أهمية التفكري البصري: 
وللمتعلم  عام  ب�سكل  للإن�سان  كبرية  اأهمية  مبهاراته  الب�رضي  التفكري  ي�سكل 

وللطالب املعلم على حٍد �سواء: 
امل�ساعدة على فهم العامل والبيئة املحيطة. . 1
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بناء �سورة كلية للمعرفة، واإيجاد العلقات بني عنا�رس املعرفة العلمية. . 2
امل�ساهمة يف ت�سور ترابط الأفكار والنمو الطبيعي للمفهوم العلمي. . 3
ت�سهيل عملية الت�سال والتوا�سل مع الآخرين. . 4
اإبراز العلقات البينية املكانية. . 5
عر�ص العلقات املحتملة �سمن املو�سوعات العلمية وبينها. . 6
ت�سهيل تف�سري الظواهر العلمية. . 7

اإ�سافة اإىل ذلك فاإن التفكري الب�رسي عندما يقدم ب�سكٍل جماعي فاإنه ي�ساعد املتعلمني 
على التعلم ب�سكٍل اأف�سل، ويقدم العديد من الفوائد: )�سادق، 2008، 100( 

يح�سن نوعية التفاعل بني الطلبة ونوعيته. . 1
ميكن فريق العمل من اللتزام والإنتاج ب�سكٍل اأف�سل. . 2
يدعم طرق جديدة لتبادل الأفكار. . 3
ي�ساعد يف اكت�ساب الفهم العميق ووجهات نظر جديدة. . 4
يعمل على اإ�رساع التعلم خلل القيام باملهمات التعليمية. . 5

كونها  الب�رسي،  التفكري  مع  الإلكرتوين  والتعلم  التعليمية  الويب  وتتنا�سب �سفحات 
التي حتتاج  املكتوبة  الن�سو�ص  املتمثلة يف  الب�رسية  الأ�سكال  من  اأ�سا�سي  ب�سكل  تتاألف 
اإىل قراءة، وال�سور الثابتة وال�سور املتحركة التي حتتاج اإىل قراءة كذلك، ومقاطع الفيديو 
التي تتطلب املتابعة والتاأمل يف حمتوياتها، اإ�سافة اإىل الر�سوم اخلطية والر�سوم املتحركة 
التي تعتمد على حركة العني ويقظتها والإدراك العقلي مل�سمونها واإدراك اأبعادها والنتباه 
اإىل األوانها ومراقبة حركاتها، والقراءة الواعية لها وتفح�ص عنا�رسها واكت�ساف العلقات 

بينها. 

إجراءات البحث: 

أوالً- منهج البحث: 

اتبع الباحثان املنهج التجريبي بت�سميم املجموعتني التجريبيتني مع القيا�ص القبلي 
 Front( والبعدي للك�سف عن فاعلية موقع الويب التعليمي يف تنمية مهارات فرونت بيج 

Page( والتعلم الذاتي والتفكري الب�رسي. 
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وال�سكل االآتي يو�سح الت�سميم التجريبي للبحث: 
G1: O1 O2 O3 X O1 O2 O3

G2: O1 O2 O3 X O1 O2 O3

حيث G1: تعني املجموعة التجريبية الأوىل
G2: تعني املجموعة التجريبية الثانية

X: تعني املعاجلة وهي ت�سميم موقع الويب التعليمي

O1: بطاقة ملحظة مهارات برنامج فرونت بيج قبل املعاجلة O1 بعد املعاجلة. 

O2: بطاقة ملحظة مهارات التعلم الذاتي قبل املعاجلة O2 بعد املعاجلة. 

O3: اختبار التفكري الب�رسي قبل املعاجلة O3 بعد املعاجلة. 

شكل (3) 

يوضح التصميم التجريبي للبحث

ثانياً- جمتمع البحث: 
التدريب  ا�سرتاتيجيات  مل�ساق  امل�سجلني  الطلبة  جميع  من  البحث  جمتمع  تكون 
2011م،   /2010 اجلامعي  العام  من  الثاين  للف�سل  غزة  يف  الأق�سى  بجامعة  املحو�سبة 

املوزعني على )20( �سعبة، والبالغ عددهم )400( طالباً وطالبة. 
ثالثاً- عينة البحث: 

بلغ  وقد  البحث،  �سعب من جمتمع  اأربع  ع�سوائية عنقودية مكونة من  عينة  اختريت 
عددها )80( طالباً وطالبة، وتوزعت على النحو الآتي: 

الأفقي  ● الت�سميم  با�ستخدام  للتعلم  وطالبة  طالباً   )40( الأوىل:  التجريبية  العينة 
ملوقع الويب التعليمي. 

العينة التجريبية الثانية: )40( طالباً وطالبة للتعلم با�ستخدام الت�سميم العمودي  ●
ملوقع الويب التعليمي. 

رابعاً- أدوات البحث: 
اأعد الباحثان االأدوات االآتية: 

بطاقة ملحظة مهارات برنامج فرونت بيج، وقد مر اإعدادها باخلطوات الآتية: أ. 
حتديد اأهداف البطاقة: . 1

تهدف البطاقة اإىل قيا�ص اأداء الطلبة/ املعلمني يف مهارات برنامج فرونت بيج. 
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�سياغة عنا�رس البطاقة: . 2
اعتمد الباحثان يف �سياغة عنا�رس البطاقة على مهارات برنامج فرونت بيج الرئي�سة، 

وعددها �سبع مهارات، واملهارات الفرعية وعددها ثمان وثمانون مهارة فرعية. 
تعليمات البطاقة: . 3

�سيغت التعليمات املنا�سبة للقيام بامللحظة، مثل: بيانات خا�سة بالطالب املعلم 
املراد ملحظته، واإر�سادات للملحظ تو�سح التقديرات الكمية على النحو التايل: )1، 2، 3( 

، بدرجة منخف�سة، وبدرجة متو�سطة، وبدرجة مرتفعة على الرتتيب. 
�سدق البطاقة وثباتها: . 4

املحكمني  من  جمموعة  على  عر�سها  طريق  عن  البطاقة  �سدق  من  الباحثان  تاأكد 
يف املناهج وطرق التدري�ص والرتبية التكنولوجية وتكنولوجيا التعليم، للتاأكد من �سلمة 
ال�سياغة لفقرات البطاقة، واأجرى الباحثان التعديلت املطلوبة اإىل اأن و�سلت البطاقة يف 
ال�سورة النهائية اإىل ثماٍن وثمانني عبارة، ملحق )1( . وا�ستخدم الباحثان طريقة اتفاق 
امللحظني يف ح�ساب ثبات البطاقة، عن طريق ملحظة ع�رسة طلبة من جمتمع البحث من 

خلل تطبيق معادلة كوبر، فكان معامل التفاق م�ساويا )0.74( . 

ن�سبة االتفاق =
عدد املهارات التي مت االتفاق عليها

%100 ×
عدد املهارات التي مت االتفاق عليها + عدد املهارات التي مت االختلف ب�ساأنها

واجلدول )1( يو�سح موا�سفات بطاقة ملحظة اأداء مهارات برنامج فرونت بيج. 
الجدول (1) 

مواصفات بطاقة ماحظة أداء مهارات برنامج فرونت بيج 

الن�سبة املئويةاملجموعاأرقام العباراتجماالت االأداءم

% 155.7- 5التعرف اإىل بيئة برنامج فرونت بيج. 
% 61314.8- 18اإن�ساء موقع ويب. 

%191213.6- 30اإن�ساء اجلداول والتعامل معها. 
%312427.3- 54التعامل مع الن�سو�ص وال�سور وتن�سيقها. 

% 551517- 69اإن�ساء الرتباطات الت�سعبية. 
%701415.9- 83اإ�سافة بع�ص املوؤثرات اإىل �سفحة الويب. 

% 8455.7- 88ن�رس موقع الويب. 
100%88املجموع
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بطاقة ملحظة مهارات التعلم الذاتي: ب. 
مر اإعداد بطاقة ملحظة مهارات التعلم الذاتي باخلطوات الآتية: 

حتديد اأهداف البطاقة: تهدف البطاقة اإىل قيا�ص اأداء الطلبة/ املعلمني يف مهارات . 1
التعلم الذاتي. 

�سياغة عنا�رس البطاقة: اعتمد الباحثان يف �سياغة عنا�رس البطاقة على قائمة . 2
مهارات التعلم الذاتي، وا�ستعانا مبراجع عدة متخ�س�سة، )مرعي واحليلة، 1998 وخمي�ص، 
2003 والنجدي ومعبد، 2004 وحرب، 2008( ، وقد ت�سمنت البطاقة املجالت الرئي�سة 

ملهارات التعلم الذاتي اإ�سافة اإىل املهارات الفرعية.
تعليمات البطاقة: . 3

، حيث   )5  ،4  ،3  ،2  ،1( والتقديرات  البطاقة،  املنا�سبة ل�ستخدام  التعليمات  ُحدِّدت 
ت�سري اإىل املمار�سة: بدرجة �سعيفة جداً، وبدرجة �سعيفة، وبدرجة متو�سطة، وبدرجة كبرية، 

وبدرجة كبرية جداً، على الرتتيب.
�سدق البطاقة وثباتها: . 4

التدري�ص  وطرق  املناهج  يف  حمكمني  على  بعر�سها  البطاقة  �سدق  من  التاأكد  مت 
والرتبية التكنولوجية وتكنولوجيا التعليم وعلم النف�ص، للتاأكد من �سلمة عباراتها، واأجرى 
الباحثان التعديلت املطلوبة حتى و�سلت البطاقة يف �سورتها النهائية اإىل اأربٍع وع�رسين 
عبارة، ملحق )2( .وا�ستخدم الباحثان طريقة اتفاق امللحظني يف ح�ساب ثبات البطاقة 

فكان معامل التفاق م�ساويا )0.78( .
الجدول (2) 

مواصفات بطاقة ماحظة مهارات التعلم الذاتي 

الن�سبة املئوية املجموعالفقراتجماالت املهارةم

20.8 %15- 5التخطيط الذاتي للتعلم1
25 %66- 11التنظيم الذاتي للتعلم 2
20.8 %125- 16التفاعل الذاتي مع املعلومات وامل�سادر 3
16.7 %174- 20التوجيه والإر�ساد والتحكم الذاتي 4
16.7 %214- 24التقومي والعلج الذاتي 5

100 %24املجموع
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اختبار التفكري الب�رضي: ج. 
مر اإعداد اختبار التفكري الب�رسي باخلطوات الآتية: 

لدى . 1 ال�ستة  مبهاراته  الب�رسي  التفكري  قيا�ص  اإىل  يهدف  الختبار:  اأهداف  حتديد 
الطلبة/ املعلمني.

�سياغة اأ�سئلة الختبار: اعتمد الباحثان يف �سياغة اأ�سئلة اختبار التفكري الب�رسي . 2
على اأ�سئلة الأ�سكال ذات الختيار من متعدد كونها الأن�سب ملو�سوع الختبار.

تعليمات الختبار: . 3
مت حتديد التعليمات املنا�سبة ل�ستخدام اختبار التفكري الب�رسي، بحيث تكون منا�سبة 

للطالب املعلم.
�سدق الختبار وثباته: . 4

 مت التاأكد من �سدق الختبار بعر�سه على �سبعة حمكمني يف املناهج وطرق التدري�ص 
اأ�سئلته، واأجرى الباحثان التعديلت املطلوبة حتى و�سل  وعلم النف�ص، للتاأكد من �سلمة 
التجزئة  بطريقة  ثباته  .وبلغ   )3( ملحق  �سوؤالً،  ثلثني  اإىل  النهائية  �سورته  يف  الختبار 

الن�سفية )0.92( .
الجدول (3) 

مواصفات اختبار التفكير البصري 

الن�سبة املئوية املجموعاأرقام االأ�سئلةمهارات التفكري الب�رضي 

1516.7، 8، 13، 23، 128- التعرف اإىل ال�سكل
2516.7، 7، 18، 22، 226- و�سع عنوان لل�سكل

3516.7، 9، 17، 21، 329- حتليل عنا�رس ال�سكل
4516.7، 10، 14، 19، 425- ا�ستنتاج العلقات يف ال�سكل

5516.7، 11، 15، 20، 527- و�سف الأ�سكال
6516.7، 12، 16، 24، 630- حتديد جوانب الق�سور يف ال�سكل

100%30املجموع

ح�ساب الزمن اللزم للختبار: ُح�سب الزمن املنا�سب للإجابة عن اختبار التفكري . 5
الب�رسي بح�ساب متو�سط زمن اأول خم�سة طلبة معلمني انتهوا من الإجابة عنه، واآخر خم�سة 

طلبة معلمني انتهوا من الإجابة عنه، الذي بلغ خم�ساً وثلثني دقيقة.
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اأ�سئلة . 6 من  �سوؤال  لكل  واحدة  درجة  ُو�سعت  الت�سحيح:  وطريقة  الدرجات  تقدير 
املعلم  الطالب  يح�سل  درجة،   )30( للختبار  الق�سوى  الدرجة  كانت  وبالتايل  الختبار، 
عليها اإذا اأجاب عن جميع الأ�سئلة ب�سكل �سحيح، كما اأعدَّ مفتاح ت�سحيح الختبار، وذلك 

لت�سهيل عملية الت�سحيح.

خامساً- األسلوب اإلحصائي: 

للإجابة عن اأ�سئلة البحث، وللتحقق من �سحة فرو�سه؛ عوجلت البيانات بالأ�ساليب 
الإح�سائية الآتية: 

ملجموعتني  »ت«  واختبار  )بعدي×بعدي(،  م�ستقلتني  ملجموعتني  »ت«  اختبار 
.»η2« معتمدتني )قبلي×بعدي(، ومربع معامل اإيتا

سادساً- خطوات البحث: 

اخلطوات  الباحثان  اتبع  فرو�سه،  �سحة  من  وللتحقق  البحث،  اأ�سئلة  عن  للإجابة 
االآتية: 
�سياغة الأهداف العامة ملوقع الويب التعليمي، وا�ستقاق الأهداف ال�سلوكية منها.. 1
وبطاقة . 2 بيج،  فرونت  برنامج  مهارات  ملحظة  بطاقة  البحث:  اأدوات  ت�سميم 

ملحظة مهارات التعلم الذاتي، واختبار التفكري الب�رسي والتاأكد من �سدقها وثباتها.
�سيناريوهات . 3 وت�سميم  بيج،  فرونت  برنامج  مهارات  لتعليم  املحتوى  تنظيم 

التفاعلت التعليمية، واإعدادها للإنتاج.
التقومي البنائي من خلل عر�ص موقع الويب التعليمي بت�سميميه على جمموعة . 4

من املحكمني.
الإخراج النهائي ملوقع الويب التعليمي بالت�سميمني الأفقي والعمودي.. 5
التكافوؤ . 6 من  للتاأكد  التجريبيتني  املجموعتني  على  قبلياً  البحث  اأدوات  تطبيق 

بينهما.
الأفقي . 7 بالت�سميم  التعليمي  الويب  موقع  با�ستخدام  التعليمي  املحتوى  تدري�ص 

العمودي  بالت�سميم  نف�سه  التعليمي  املحتوى  وتدري�ص  الأوىل،  التجريبية  للمجموعة 
للمجموعة التجريبية الثانية.

تطبيق اأدوات البحث بعدياً على املجموعتني؛ جلمع البيانات منهما.. 8
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و�سياغة . 9 ومناق�ستها،  وتف�سريها  النتائج  وعر�ص  اإح�سائياً  البيانات  حتليل 
التو�سيات واملقرتحات.

سابعاً- التطبيق القبلي ألدوات البحث: 
الذاتي  التعلم  مهارات  وبطاقة  بيج،  فرونت  برنامج  مهارات  ملحظة  بطاقة  ُطبِّقت 
واختبار التفكري الب�رسي على كل طالب/ معلم يف املجموعتني للتاأكد من تكافوؤهما، كما 

يت�سح يف جدول )4( .
الجدول (4) 

نتائج اختبار »ت« بين متوسطي درجات المجموعتين قبليًا في متغيرات البحث

قيمة تاالنحراف املعياريمتو�سط الدرجاتالعددنوع الت�سميممتغري البحث

مهارات فرونت بيج
40145.336.1الأفقي

0.23
40145.435.9العمودي

مهارات التعلم الذاتي
4043.17.9الأفقي

0.17
4042.910.4العمودي

التفكري الب�رسي
4015.873.25الأفقي

0.065
4015.923.66العمودي

 قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية )78( تبلغ )1.99( عند مستوى داللة )0.05( 

ومبقارنة قيم »ت« املح�سوبة بقيمة »ت« اجلدولية تبني اأن قيم »ت« املح�سوبة بلغت 
)0.23، 0.17، 0.065( وهي اأقل من قيمة »ت« اجلدولية عند م�ستوى دللة )0.05( ، وبذلك 
يت�سح اأن املجموعتني متكافئتان يف مهارات فرونت بيج ويف مهارات التعلم الذاتي، ويف 

التفكري الب�رسي؛ لأن الفروق بني متو�سطات الدرجات غري دالة.
نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها: 

موقع  ◄ �سورة  ما  على:  ين�ص  الذي  للبحث  الأول  ال�سوؤال  عن  الإجابة  اأولً- 
الويب التعليمي بالت�سميمني االأفقي والعمودي يف �سوء املعايري الرتبوية 
والتكنولوجية؟ ؛ �سمم الباحثان موقع الويب التعليمي القائم على الويب، وبنوه، باتباع 

ما ياأتي: 
حتديد الأهداف العامة ملوقع الويب التعليمي: . 1
التعرف اإىل بيئة برنامج فرونت بيج. -
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اإن�ساء موقع ويب. -
اإن�ساء اجلداول والتعامل معها. -
التعامل مع الن�سو�ص وال�سور وتن�سيقها داخل �سفحة الويب. -
اإن�ساء الرتباطات الت�سعبية. -
اإ�سافة بع�ص املوؤثرات اإىل �سفحة الويب. -
ن�رس موقع الويب. -
حتديد الأهداف ال�سلوكية: . 2

لكل  ال�سلوكية  الأهداف  �سيغت  التعليمي،  الويب  ملوقع  العامة  الأهداف  حتديد  بعد 
هدف عام.

تنظيم املحتوى، وتتابع عر�سه: . 3
برنامج  با�ستخدام  الويب  مواقع  ت�سميم  لتعليم  التعليمي  الويب  موقع  حمتوى  ُبني 
فرونت بيج، على اأ�سا�ص وا�سح، وهو وجود �سعف يف مهارات ت�سميم مواقع الويب والتي 
حتتوي  مرتابطة  تعليمية  وحدات  الباحثان  اأعد  حيث  ال�ستطلعية،  الدرا�سة  عنها  ك�سفت 
على حما�رسات واأن�سطة، لكت�ساب الطالب/ املعلم مهارات ت�سميم مواقع الويب با�ستخدام 
واللغوية  العلمية  الدقة  املحتوى  اختيار  يف  الباحثان  راعى  وقد  بيج،  فرونت  برنامج 
التعلم  مهارات  تنمي  عملية  اأن�سطة  وجود  واأي�سا  املعلمني،  للطلبة  واأهميتها  والرتبوية، 

الذاتي اإ�سافة اإىل املعرفة، ومراعاة مهارات التفكري الب�رسي.
ويتكون موقع الويب التعليمي من �سبعة موديلت تعليمية، بحيث يغطي كل موديول 

هدفاً عاماً واحداً من الأهداف ال�سبعة التي متت �سياغتها.
ت�سميم ا�سرتاتيجيات التفاعلت التعليمية: . 4

�سملت هذه اخلطوة ت�سميم التفاعلت التعليمية؛ لتحديد دور كل من املحا�رس والطالب 
بالن�سبة لأهداف حمتوى موقع الويب التعليمي، ويتمثل دور املحا�رس اجلامعي بالأ�سا�ص 
وو�سائل  فردي  تعلم  وتوفري  واملنتدى،  التعليمي  الويب  موقع  من  والإر�ساد  التوجيه  يف 

تفاعلية عن طريق تزويد موقع الويب التعليمي التفاعلي بن�سو�ص و�سور ومقاطع فيديو.
ت�سميم اإ�سرتاتيجية التعليم العامة ملوقع الويب التعليمي: . 5

حر�ص الباحثان على ا�ستثارة الدافعية وال�ستعداد للتعلم، وعر�ص الأمثلة واملعلومات 
ح�سب الت�سل�سل التعليمي املحدد، وت�سجيع م�ساركة الطلبة، وتن�سيط ا�ستجاباتهم عن طريق 
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تقدمي تدريبات انتقالية موزعة، ثم تقدمي التعزيز والتغذية الراجعة املنا�سبة، وقيا�ص الأداء 
اأولً باأول، ثم اتخاذ القرار ب�ساأن تقدمي برنامج علجي اأو اإثرائي، وتطبيق التعلم يف مواقف 

جديدة.
كتابة ال�سيناريوهات: . 6

كتب الباحثان �سيناريوهات موقع الويب التعليمي، بحيث تت�سم بالب�ساطة، وال�سدق، 
والتدرج يف العر�ص، والرتقيم، والربط بني كل �سيناريوهني، والتاآلف بني العنا�رس اللفظية 
التعليمات  على  وال�ستمال  للتعلم،  اللزم  الزمن  وحتديد  الب�رسية،  والعنا�رس  املكتوبة، 
لكتابة  اخلالية  امل�ساحات  بع�ص  وعلى  والإنتاج،  التنفيذ  بعمليات  اخلا�سة  والتوجيهات 

بع�ص امللحظات ال�رسورية للتنفيذ، كما هو مو�سح يف �سكل )4( : 
شكل (4) 

نموذج سيناريو موقع الويب التعليمي

رقم �سفحة 
و�سف حمتويات العنوانالويب

ال�سفحة
الن�س 
املكتوب

ال�سور 
الثابتة

مقطع 
الفيديو

كروكي 
االإطار

اأ�سلوب الربط 
واالنتقال

ت�سميم �سكل �سفحة موقع الويب التعليمي: . 7
با�ستخدام برنامج Front Page الذي يتميز ب�سهولة ت�سميم مواقع الويب، واإمكاناته 
يحتويان  اللذين  التعليمي  الويب  ملوقع  ت�سميمني  الباحثان  وجّهز  الت�سميم،  يف  العالية 
وروابط  العنا�رس،  تنظيم  ناحية  يختلف من  املوقع  �سكل  ولكن  نف�سه،  التعليمي  املحتوى 

التنقل بني جميع �سفحاته، كما هو مو�سح يف ال�سكلني )1( و )2( .
اإنتاج العنا�رس التعليمية: . 8

متت كتابة الن�سو�ص با�ستخدام برنامج )Microsoft word( ، واإنتاج ال�سور الثابتة 
برنامج  با�ستخدام  الفيديو  واإنتاج مقاطع  النرتنت،  ومن   )Snaglt 7( برنامج  با�ستخدام 

. )Instant Demo(

املونتاج والتنظيم داخل �سفحات موقع الويب التعليمي: . 9
عن طريق ت�سميم اخللفية الرئي�سة للموقع با�ستخدام برنامج )Corel Draw( ، واإن�ساء 

. )Photo Shop( الروابط، وت�سميم اأزرار التفاعل با�ستخدام برنامج
التقومي البنائي ملوقع الويب التعليمي: . 10

بعد النتهاء من عمليات الإنتاج الأوىل، عر�ص الباحثان الن�سخة الأولية على جمموعة 
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أ. سليمان أحمد حربمهارات فرونت بيج والتعلم الذاتي والتفكير البصري لدى الطلبة املعلمني
د. يحيى أبو جحجوح

من اخلرباء واملتخ�س�سني يف تكنولوجيا التعليم وت�سميم مواقع الويب، ويف مناهج وطرق 
للتاأكد من منا�سبة املوقع للأهداف  الطلبة/ املعلمني؛  تدري�ص احلا�سوب، وعلى عينة من 
املرجوة منه، وت�سل�سل العر�ص ب�سورة منطقية، ومراعاة املعايري الرتبوية والتكنولوجية.

واأجريت التعديلت اللزمة على موقع الويب التعليمي.
الإخراج النهائي ملوقع الويب التعليمي: . 11

الباحثان  اأعد  اللزمة،  التعديلت  واإجراء  البنائي،  التقومي  النتهاء من عمليات  بعد 
الطلبة/  لتطبيقها على  بت�سميميه وجتهيزها  التعليمي  الويب  النهائية من موقع  الن�سخة 

املعلمني.
ثانياً- الإجابة عن ال�سوؤال الثاين للبحث الذي ين�ص على: ما فاعلية الت�سميمني  ◄

االأفقي والعمودي ملوقع الويب التعليمي يف اكت�ساب مهارات برنامج فرونت 
بيج لدى الطلبة املعلمني؟ طبق الباحثان اختبار »ت« لعينتني مرتبطتني للمجموعتني 

التجريبيتني يف القيا�ص القبلي والبعدي، التي تت�سح يف اجلدول )5( : 
الجدول (5) 

نتائج اختبار (ت) لفحص الفرق بين متوسطي درجات مهارات برنامج فرونت بيج
القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبيتين 

م�ستوى الداللةقيمة تدرجات احلريةاالنحراف املعياريمتو�سط الدرجاتالعددالتطبيقالت�سميم

الأفقي
القبلي

40
145.336.1

39 12.30.01
230.323.8البعدي

العمودي
القبلي

40
145.435.9

3913.60.01
234.620البعدي

يت�سح من اجلدول )5( اأن قيمتي )ت( املح�سوبتان عند درجات حرية )39( اأكرب من 
قيمة )ت( اجلدولية عند م�ستوى دللة )0.01( ، وهذا ي�سري اإىل وجود فروق دالة اإح�سائياً عند 
م�ستوى دللة )0.01( يف متو�سطي درجات مهارات برنامج فرونت بيج، ل�سالح التطبيق 
البعدي للمجموعة التجريبية التي تعلمت بالت�سميم الأفقي، وكذلك ل�سالح التطبيق البعدي 

للمجموعة التجريبية التي تعلمت بالت�سميم العمودي.
وملعرفة فاعلية حجم تاأثري موقع الويب التعليمي بالت�سميمني الأفقي والعمودي على 
مهارات برنامج فرونت بيج، وللتحقق من �سحة الفر�ص الأول الذي ين�ص على: تزيد فاعلية 
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موقع الويب التعليمي بالت�سميمني الأفقي والعمودي يف متو�سطي درجات مهارات برنامج 
اإيتا  التاأثري من خلل مربع  الباحثان حجم  التاأثري.ح�سب  بيج عن 0.8 من حجم  فرونت 

»η2« كما يت�سح يف اجلدول )6( .

الجدول (6) 
قيمة »ت« و »η2« وحجم التأثير للمجموعتين التجريبيتين في مهارات برنامج فرونت بيج

حجم التاأثريقيمة »η2»dد.حقيمة »ت«املتغري التابعاملتغري امل�ستقل

الت�سميم الأفقي
مهارات برنامج فرونت بيج

كبري12.3390.83.9
كبري13.6390.834.4الت�سميم العمودي

 إذا كانت قيمة »d« )0.2( فإن حجم التأثير يكون صغيراً، وإذا كانت )0.5( فإنه يكون متوسطاً، 
وإذا كانت )0.8( فيكون كبيراً.

والعمودي  الأفقي  بالت�سميمني  التعليمي  الويب  موقع  اأن   )6( اجلدول  من  يت�سح 
التنظيم  فيه من  توافر  وذلك ملا  بيج،  فرونت  برنامج  تنمية مهارات  فاعلية يف  اأظهر  قد 
اجليد لعنا�رس �سفحات املوقع التعليمي مبا ي�سهل التعلم والت�سفح ويثري الدافعية للتعلم 
ويت�سمن خطوات مرتبة وجمزاأة على �سكل مهمات مرتابطة لتعلم املهارة، واأتاح الفر�ص 
واإن�ساء  ب�سيط،  واإن�ساء موقع ويب  بيج،  فرونت  برنامج  بيئة  اإىل  للتعرف  املعلمني  للطلبة 
التعليمية،  ال�سور  وتن�سيق  الن�سو�ص  وكتابة  معها،  التعامل  وكيفية  املوقع  يف  اجلداول 

واإن�ساء الرتباطات الت�سعبية، واإ�سافة بع�ص املوؤثرات اإىل �سفحة الويب.
للمتغري  الكلي  التباين  من  و%83   %80 اأن  اأ�سا�ص  على  النتيجة  هذه  تف�سري  وميكن 
الت�سميم  وهو  امل�ستقل  املتغري  تاأثري  اإىل  يرجع  بيج  فرونت  برنامج  مهارات  وهو  التابع 
اإليه درا�سات:  الأفقي والت�سميم العمودي على التوايل.وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�سلت 
)خمي�ص، 2000 والطاهر، 2006، وحرب، 2008( ومع النتيجة التي اأ�سفرت عنها درا�سة 
)عزمي، 2010( من فاعلية الربنامج املقرتح يف تنمية مهارات الت�سميم با�ستخدام برنامج 
فل�ص.ومع النتيجة التي تو�سلت اإليها درا�سة )�سويدان، 2010( من فاعلية وحدة تعليمية 
اإلكرتونية يف تكنولوجيا التعليم يف تنمية مهارات ا�ستخدام جهاز عر�ص ال�سفافيات، ومع 
النتيجة التي تو�سلت اإليها درا�سة )بلده، 2011( من فاعلية ا�ستخدام املوقع الإلكرتوين يف 

اإك�ساب طلب كلية الرتبية النوعية بع�ص املهارات العملية.
ثالثاً- الإجابة عن ال�سوؤال الثالث للبحث الذي ين�ص على: ما فاعلية الت�سميمني  ◄

االأفقي والعمودي ملوقع الويب التعليمي يف تنمية مهارات التعلم الذاتي؟ 
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أ. سليمان أحمد حربمهارات فرونت بيج والتعلم الذاتي والتفكير البصري لدى الطلبة املعلمني
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طبق الباحثان اختبار »ت« لعينتني مرتبطتني للمجموعتني التجريبيتني يف القيا�ص القبلي 
والبعدي، التي تت�سح يف اجلدول )7( : 

الجدول (7) 
نتائج اختبار (ت) لفحص الفرق بين متوسطي درجات مهارات التعلم الذاتي 

القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبيتين

م�ستوى الداللةقيمة تدرجات احلريةاالنحراف املعياريمتو�سط الدرجاتالعددالتطبيقالت�سميم

الأفقي
القبلي

40
43.17.9

3948.080.01
103.41.7البعدي

العمودي
القبلي

40
42.910.4

3938.10.01
1064البعدي

يت�سح من اجلدول )7( اأن قيمتي )ت( املح�سوبتني عند درجات حرية )39( اأكرب من 
دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل  ي�سري  وهذا   ،  )0.01( دللة  م�ستوى  عند  اجلدولية  )ت(  قيمة 
اإح�سائية عند م�ستوى دللة )0.01( يف متو�سطي درجات مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة 
املجموعة التجريبية الأوىل، ل�سالح التطبيق البعدي، وكذلك لدى طلبة املجموعة التجريبية 

الثانية، ول�سالح التطبيق البعدي.
وملعرفة فاعلية حجم تاأثري موقع الويب التعليمي بالت�سميمني الأفقي والعمودي يف 
مهارات التعلم الذاتي، وللتحقق من �سحة الفر�ص الثاين الذي ين�ص على: تزيد فاعلية موقع 
الويب التعليمي بالت�سميمني الأفقي والعمودي يف متو�سطي درجات مهارات التعلم الذاتي 

 »η2« عن 0.8 من حجم التاأثري؛ ح�سب الباحثان حجم التاأثري من خلل مربع اإيتا
الجدول (8) 

قيمة »ت« و »η2« وحجم التأثير للمجموعتين التجريبيتين في مهارات التعلم الذاتي

حجم التاأثريقيمة »η2»dد.حقيمة »ت«املتغري التابعاملتغري امل�ستقل

الت�سميم الأفقي
مهارات التعلم الذاتي

كبري48.08390.9815.4
كبري38.1390.9712.2الت�سميم العمودي

الأفقي والعمودي قد  التعليمي بالت�سميمني  الويب  اأن موقع  يت�سح من اجلدول )8( 
من  التعليمي  املوقع  يف  توافر  ملا  وذلك  الذاتي،  التعلم  مهارات  تنمية  يف  فاعلية  اأظهر 
والت�سفح  التعلم  ي�سهل  مبا  التعليمي،  املوقع  �سفحات  لعنا�رس  اجليد  والتنظيم  الت�سميم 
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اإىل  بيج، وجتزئتها  فرونت  برنامج  اإىل �رسح مهارات  اإ�سافة  التعلم،  نحو  الدافعية  ويزيد 
مهمات تعليمية واأن�سطة تطبيقية وتدريبية �ساعدت الطلبة على اكت�ساب مهارات الربنامج 
والنتهاء  التعلم  عملية  لبدء  زمنية  خطة  و�سع  على  الطالب  قدرة  حيث  من  ذاتي،  ب�سكٍل 
منها، وجدولة املهارات املراد تعلمها، وحتديد املتطلبات ال�سابقة لتعلم املو�سوع الدرا�سي، 
املو�سوعات  يف  تعلمه  مت  ما  وتوظيف  عنا�رسها،  اإىل  الدرا�سية  املو�سوعات  وحتليل 
التي واجهته  ال�سعوبات  ال�سابقة، والربط بني املعارف واملهارات املراد تعلمها، وحتديد 
يف اأثناء التعلم، واقرتح اأ�ساليب علج لل�سعوبات التي واجهته، واحلكم على ما تعلمه مبدى 

حتقيق الأهداف املحددة م�سبقاً.
وميكن تف�سري هذه النتيجة على اأ�سا�ص اأن 98%، 97% من التباين الكلي للمتغري التابع، 
والت�سميم  الأفقي  الت�سميم  وهو  امل�ستقل،  املتغري  اإىل  يرجع  الذاتي  التعلم  مهارات  وهو 

العمودي على التوايل.
وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�سلت اإليه درا�سة �سارب )Sharp, 2000( ودرا�سة )خمي�ص، 
2000( ، ودرا�سة )اأبو جحجوح، 2005( ، ودرا�سة )الطاهر، 2006( ودرا�سة )حرب، 2008( 
 )2010 )عمران،  درا�سة  مع  وتتفق  ب(   2010 )اأحمد،  ودرا�سة   )2010 )عزمي،  ودرا�سة 
التي تو�سلت اإىل فاعلية املقرر الإلكرتوين يف تنمية مهارات ت�سفح الإنرتنت والبحث عن 

املعلومات واحلوار والدرد�سة لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة �سوهاج.
فاعلية  ◄ ما  على:  ين�ص  الذي  للبحث  من  الرابع  ال�سوؤال  عن  الإجابة  رابعاً- 

القدرة  تنمية  يف  التعليمي  الويب  ملوقع  والعمودي  االأفقي  الت�سميمني 
للمجموعتني  مرتبطتني  لعينتني  »ت«  اختبار  الباحثان  طبق  الب�رضي؟  التفكري  على 

التجريبيتني يف القيا�ص القبلي والبعدي، التي تت�سح يف اجلدول )9( : 
الجدول (9) 

نتائج اختبار (ت) لفحص الفرق بين متوسطي درجات التفكير البصري القبلي والبعدي 
للمجموعة التجريبية األولى (التصميم األفقي) والتجريبية الثانية (التصميم العمودي) 

م�ستوى الداللةقيمة تدرجات احلريةاالنحراف املعياريمتو�سط الدرجاتالعددالتطبيقالت�سميم

الأفقي
القبلي

40
15.873.25

3924.30.01
27.81.35البعدي

العمودي
القبلي

40
15.923.66

3925.210.01
27.951.08البعدي
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يت�سح من اجلدول )9( اأن قيمتي )ت( املح�سوبتني عند درجات حرية )39( اأكرب من 
دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل  ي�سري  وهذا   ،  )0.01( دللة  م�ستوى  عند  اجلدولية  )ت(  قيمة 
طلبة  لدى  الب�رسي  التفكري  درجات  متو�سطي  يف   )0.01( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية 
املجموعة التجريبية الأوىل، ل�سالح التطبيق البعدي، وكذلك لدى طلبة املجموعة التجريبية 

الثانية، ول�سالح التطبيق البعدي.
وملعرفة فاعلية حجم تاأثري موقع الويب التعليمي بالت�سميمني الأفقي والعمودي يف 
الذي ين�ص على: تزيد فاعلية موقع  الثالث  الفر�ص  الب�رسي، وللتحقق من �سحة  التفكري 
الويب التعليمي بالت�سميمني الأفقي والعمودي يف متو�سطي درجات التفكري الب�رسي عن 

 »η2« 0.8 من حجم التاأثري؛ ح�سب الباحثان حجم التاأثري من خلل مربع اإيتا
الجدول (10) 

قيمة »ت« و »η2« وحجم التأثير للمجموعتين التجريبيتين في التفكير البصري 

حجم التاأثريقيمة »η2»dد.حقيمة »ت«املتغري التابعاملتغري امل�ستقل

الت�سميم الأفقي
التفكري الب�رسي

كبري24.3390.937.78
كبري25.21390.948.1الت�سميم العمودي

يت�سح من اجلدول )10( اأن موقع الويب التعليمي بالت�سميمني الأفقي والعمودي قد 
اأظهر فاعلية يف تنمية التفكري الب�رسي، وذلك ملا توافر يف املوقع التعليمي من الت�سميم 
اإىل  التعرف  اإمكانية  للطلبة  واأتاح  التعليمي،  املوقع  �سفحات  لعنا�رس  اجليد  والتنظيم 
الأ�سكال الب�رسية التي وفرها يف �سفحاته التعليمية، وتفح�سها والتدقيق فيها، والتاأمل يف 
عناوينها وحماولة حماكاتها ذهنياً، وحتليل ال�سور والر�سومات والأ�سكال اإىل عنا�رسها، 

وربطها بعلقات لت�سهيل تعلم حمتوياتها وتنظيمها يف البنيات العقلية.
وميكن تف�سري هذه النتيجة على اأ�سا�ص اأن 93%، 94% من التباين الكلي للمتغري التابع، 
وهو التفكري الب�رسي يرجع اإىل املتغري امل�ستقل وهو الت�سميم الأفقي والت�سميم العمودي 

على التوايل.
وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�سلت اإليه درا�سة اأحمد وعبد الكرمي )2001( من تفوق 
الإعدادي  الثاين  ال�سف  تلميذ  لدى  املكانية  القدرة  تنمية  يف  املكاين  الب�رسي  املدخل 
التي ك�سفت عن فاعلية برنامج قائم على  العلوم، ومع درا�سة عبد اهلل )2008(  يف مادة 
تكنولوجيا التعليم الإلكرتوين يف تنمية مهارات التفكري التوليدي لدى طلب ال�سف الأول 
الثانوي يف مادة الفيزياء، ومع درا�سة عبد امللك )2010( ، ودرا�سة يون�ص )2010( التي 
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درا�سة  ومع  الهند�سي،  التفكري  م�ستويات  تنمية  املقرتح يف  الربنامج  فاعلية  اإىل  تو�سلت 
زهران واأحمد )2010( التي تو�سلت اإىل فاعلية ا�ستخدام الألعاب التعليمية الكمبيوترية يف 

تنمية مهارات الت�سور الب�رسي املكاين لدى طلب املرحلة الإعدادية.
خام�ساً- الإجابة عن ال�سوؤال اخلام�ص من اأ�سئلة البحث الذي ين�ص على: ما الفرق  ◄

بيج  فرونت  برنامج  مهارات  يف  املعلمني  الطلبة  درجات  متو�سطي  بني 
يعزى ملتغري ت�سميم موقع الويب التعليمي )االأفقي/ العمودي( ؟ وللتحقق من 
)α ≤ 0.05( سحة الفر�ص الرابع الذي ين�ص على: ل يوجد فرق دال اإح�سائياً عند م�ستوى�
بني متو�سطي درجات الطلبة املعلمني يف مهارات برنامج فرونت بيج يعزى ملتغري ت�سميم 
موقع الويب التعليمي )الأفقي/ العمودي( ؛ ح�سب الباحثان قيمة »ت« لعينتني م�ستقلتني، 

كما يت�سح يف اجلدول )11( .
الجدول (11) 

نتائج اختبار »ت« لفحص الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين 
في التطبيق البعدي لبطاقة ماحظة مهارات برنامج فرونت بيج

م�ستوى الداللةقيمة تدرجات احلريةاالنحراف املعياريمتو�سط الدرجاتالعددالت�سميم

40230.323.8الأفقي
غري دالة780.86

40234.620العمودي

اأ�سغر من قيمة )ت( اجلدولية عند  اأن قيمة )ت( املح�سوبة  يت�سح من اجلدول )11( 
م�ستوى دللة )0.05( ، وهذا يوؤكد فاعلية موقع الويب التعليمي يف تنمية مهارات فرونت 
بيج بغ�ص النظر عن نوع الت�سميم، واأن مهارات فرونت بيج ذات طبيعة عملية، ومهمات 
ومنا�سبة  العمودي،  بالت�سميم  نف�سها  وبالكيفية  الأفقي،  بالت�سميم  تعلمها  ميكن  اأدائية 
خل�سائ�ص الطالب املعلم، وذلك ملا يتمتع به موقع الويب التعليمي من موا�سفات جيدة، 

والتزامه باملعايري الرتبوية والتكنولوجية، وتنظيمه للن�سو�ص وال�سور ومقاطع الفيديو.
�ساد�ساً- الإجابة عن ال�سوؤال ال�ساد�ص من اأ�سئلة البحث الذي ين�ص على: ما الفرق  ◄

يعزى  الذاتي  التعلم  مهارات  يف  املعلمني  الطلبة  درجات  متو�سطي  بني 
من  وللتحقق  ؟  العمودي(  )االأفقي/  التعليمي  الويب  موقع  ت�سميم  ملتغري 
اإح�سائياً عند م�ستوى  دال  ين�ص على: ل يوجد فرق  الذي  للبحث  الفر�ص اخلام�ص  �سحة 
)α ≤ 0.05( بني متو�سطي درجات الطلبة املعلمني يف مهارات التعلم الذاتي يعزى ملتغري 
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لعينتني  »ت«  قيمة  الباحثان  ح�سب  ؛  العمودي(  )الأفقي/  التعليمي  الويب  موقع  ت�سميم 
م�ستقلتني كما يت�سح من اجلدول )12( .

الجدول (12) 
نتائج اختبار »ت« لفحص الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين 

في التطبيق البعدي لبطاقة ماحظة مهارات التعلم الذاتي

م�ستوى الداللةقيمة تدرجات احلريةاالنحراف املعياريمتو�سط الدرجاتالعددالت�سميم

40103.41.7الأفقي
783.740.01

401064العمودي

اأكرب من قيمة »ت« اجلدولية عند  اأن قيمة »ت« املح�سوبة  يت�سح من اجلدول )12( 
م�ستوى دللة )0.01( ، وهذا ينفي �سحة الفر�ص اخلام�ص، ويوؤكد وجود فرق يف متو�سطي 
الت�سميم  ول�سالح  والعمودي،  الأفقي  الت�سميمني  بني  الذاتي  التعلم  مهارات  درجات 

العمودي.
مهارات  تنمية  يف  الأفقي  الت�سميم  على  العمودي  الت�سميم  تفوق  الباحثان  ويعزو 
التعلم الذاتي، اإىل اأن و�سع مقطع الفيديو اأعلى ي�سار الإطار يف الت�سميم العمودي يتنا�سب 
اأول  الفيديو  التعليمي، حيث كان مقطع  الويب  لقراءة حمتوى موقع  املنطقي  الرتتيب  مع 
عن�رس يجذب انتباه الطالب بعد قراءته للن�ص املكتوب، ويعّد اأعلى ي�سار الإطار هو املكان 
الثاين الذي يقراأه املتعلم ب�رسياً بعد مكان و�سع الن�ص املكتوب )ميني الإطار( ، وبالتايل 
ت�سبح قراءته وا�ستيعاب حمتواه اأمراً �سهلً، حيث تقراأ الر�سائل الب�رسية يف اللغة العربية 

من اأعلى ميني الإطار، ثم تتجه ي�ساراً ثم تهبط لأ�سفل ح�سب �سكل )5( : 

شكل (5) 
اتجاه قراءة المحتوى التعليمي لموقع الويب التعليمي بالتصميم العمودي
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الت�سميم الأفقي و�سط ي�سار الإطار، الذي يتميز بقدرته  الفيديو يف  اأما وجود مقطع 
على جذب النتباه )لأنه يخاطب اأكرث من حا�سة يف الوقت نف�سه( ، جعل الطالب تلقائياً يغري 

من طريقة قراءة املحتوى التعليمي ملوقع الويب التعليمي لت�سبح بهذا ال�سكل )6( : 

شكل (6) 
اتجاه قراءة المحتوى التعليمي لموقع الويب التعليمي بالتصميم األفقي 

ومن ثم قّلل من تنمية مهارات التعلم الذاتي مقارنةً باملجموعة التجريبية التي در�ست 
موقع الويب التعليمي بالت�سميم العمودي ول�ساحلها.

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة )طاهر، 2006( ودرا�سة )حرب، 2008( ، حيث 
اأنه عند ت�سميم واجهة تفاعل حتتوي على ن�ص مكتوب و�سورة ثابتة ولقطة  اأكدتا على 
اأ�سفل  الثابتة  الي�سار وال�سورة  اأعلى  الفيديو  اليمني، ولقطة  الن�ص يف جهة  فيديو، يو�سع 

الي�سار.
�سابعاً- الإجابة عن ال�سوؤال ال�سابع من اأ�سئلة البحث الذي ين�ص على: ما الفرق  ◄

الب�رضي يعزى ملتغري  التفكري  الطلبة املعلمني يف  بني متو�سطي درجات 
ت�سميم موقع الويب التعليمي )االأفقي/ العمودي( ؟ وللتحقق من �سحة الفر�ص 
بني   )α ≤ 0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائياً  دال  فرق  يوجد  ل  على:  ين�ص  الذي  ال�ساد�ص 
متو�سطي درجات الطلبة املعلمني يف التفكري الب�رسي يعزى ملتغري ت�سميم موقع الويب 
التعليمي )الأفقي/ العمودي( ؛ ح�سب الباحثان قيمة »ت« لعينتني م�ستقلتني، كما يت�سح 

من اجلدول )13( .
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الجدول (13) 
نتائج اختبار »ت« لفحص الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين 

في التطبيق البعدي الختبار التفكير البصري 

م�ستوى الداللةقيمة تدرجات احلريةاالنحراف املعياريمتو�سط الدرجاتالعددالت�سميم

4027.827.95الأفقي
غري دالة781.2

4027.951.08العمودي

اأ�سغر من قيمة )ت( اجلدولية عند  اأن قيمة )ت( املح�سوبة  يت�سح من اجلدول )13( 
الويب  موقع  فاعلية  ويوؤكد  ال�ساد�ص،  الفر�ص  �سحة  يدعم  وهذا   ،  )0.05( دللة  م�ستوى 
التعليمي يف تنمية التفكري الب�رسي بغ�ص النظر عن نوع الت�سميم، واأن التفكري الب�رسي 
ميكن تعلمه بالت�سميم الأفقي، وبالكيفية نف�سها بالت�سميم العمودي، ومنا�سباً خل�سائ�ص 
واحتوائه  التعليمي من موا�سفات جيدة،  الويب  به موقع  يتمتع  املعلم، وذلك ملا  الطالب 
واقرتاح عناوين  قراءة علمية،  وقراءتها  فيها  التمعن  تتطلب  التي  املتنوعة  الأ�سكال  على 
منا�سبة لها وحتليلها اإىل عنا�رسها وا�ستنتاج العلقات فيما بينها، اإ�سافة اإىل مزاوجته 

بني الن�سو�ص وال�سور ومقاطع الفيديو.

توصيات البحث: 

بناًء على النتائج التي مت التو�سل اإليها؛ فاإن الباحثني يو�سيان مبا ياأتي: 
تربوية . 1 معايري  �سوء  يف  الويب  خلل  من  تطرح  التي  التعليمية  امل�ساقات  بناء 

وتكنولوجية �سليمة، بحيث تكون عامل جذب للطالب، وتتيح له اأكرب قدر من التفاعل مع 
امل�ساق، ومع املعلم، ومع اأقرانه.

تتناول . 2 اختيارية،  درا�سية  م�ساقات  تت�سمن  بحيث  الرتبية  كليات  خطط  تطوير 
ت�سميم مواقع الويب التعليمية، والهتمام مبهارات التعلم الذاتي والتفكري الب�رسي.

التعليمية . 3 الويب  مواقع  ت�سميم  يتقنوا  بحيث  للمحا�رسين  تدريبية  برامج  بناء 
للم�ساقات التي يدر�سونها.

عند ت�سميم واجهة تفاعل متعددة الو�سائط يف املواقع التعليمية عرب الويب حتتوي . 4
على ن�ص مكتوب، و�سورة ثابتة ومقطع فيديو، يو�سع الن�ص يف جهة اليمني ومقطع الفيديو 
اأعلى الي�سار، وال�سورة الثابتة اأ�سفل الي�سار؛ لتنمية اجلوانب املعرفية واملهارية والوجدانية 

لدى الطلبة ويف الوقت نف�سه مهارات التعلم الذاتي ومهارات التفكري.



199

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد األول - ع )1( - نيسان 

�رسورة زيادة الهتمام بتنمية اأنواع التفكري لدى الطلبة املعلمني عامة، والتفكري . 5
الب�رسي خا�سة.

مقرتحات البحث: 

يف �سوء النتائج التي مت التو�سل اإليها؛ فاإن الباحثني يقرتحان اإجراء االأبحاث 
االآتية: 
والقدرة . 1 الطلبة للإجناز  دافعية  الويب يف  اأخرى من ت�ساميم �سفحات  اأنواع  اأثر 

على حل امل�سكلت والتفكري ال�سمعي.
اأثر التفاعل بني متغريات �سفحات الويب يف تنمية مهارات التفكري فوق املعريف . 2

والقيم العلمية والبيئية.
3 . Power :اأثر التفاعل بني بع�ص متغريات �سفحات الويب نحو تعلم مهارات برامج

Point, SPSS, EXCEL, Flash, Photo Shop وتطبيقاتها يف التدري�ص.

فاعلية التفاعل بني الت�سميمني ثنائي وثلثي الأبعاد ملوقع الويب التعليمي وال�سعة . 4
العقلية للمتعلم يف اكت�ساب املهارات العملية والجتاهات العلمية والتفكري الب�رسي.

ت�سميم . 5 مهارات  اكت�ساب  يف  واحلرة  امل�سبوطة  التعليمية  املنتديات  فاعلية 
التدري�ص.
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