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Abstract: The current research aimed to identify the impact of the employment of electronic projects strategy &
learning approach in supporting student teachers at the Faculty of Education in learning technology course at the
Islamic University in Gaza, the research adopted the experimental design for the single group, where the search used
the developmental way for researches and studies according to the model of Mohamed Ibrahim Desouki, the
experimental treatment, The sample consisted of 29 female students from the third level who were registered with
Educational Technology course in the Islamic University in Gaza, and the researcher applied the study tools which
are the achievement test aspects of cognitive skills to design and produce educational media and networking
software, as well as test forms included, to determine the style of learning (independence versus dependence on
cognitive area) The results revealed that there are statistically significant differences between the average level
students of the experimental group in the tribal application and average grades in the dimensional application of the
test of knowledge for the benefit of the post application, while there was no difference between the average scores of
students self-employed and the average scores of their peers of the students dependencies on the cognitive domain in
achievement test.
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أثر توظيف استراتيجية المشاريع االلكترونية وأسلوب التعلم في دعم التعلم لدى طلبة كلية
التربية بالجامعة االسالمية بغزة
د .محمد سليمان أبوشقير
المناهج وتكنولوجيا التعليم المشارك الجامعة االسالمية بغزة – فلسطين

الملخص

هددد

البحد للتعددر

إلد أثددر توظيد

اسددتراتيجية المشددار االلكترونيددة وأسددلو الددتعلم فد دعددم تعلددم الطلبددة المعلمددين بكليددة التربيددة بمقددرر

تكنولوجيددا الددتعلم بالجامعددة اإلسددالمية بغددزة ولقددد تبند البحد التصددميم التجر بد للمجموعددة الواحدددة حيد اسددتمد البحد الطر قددة التطو ر ددة للبحددو
محمدد ابددراهيم الدسدوي

والدراسدا وفد نمددو

للمعالجددة التجر بيدة ولقددد تكوند العينددة مدن 29طالبددة مدن طالبددا المسدتو الثالد المسدجال لمقددرر

تكنولوجيا التعليم بالجامعة االسالمية بغزة ولقد طب الباح أدوا الدراسدة هد اختبدار تحصديل للجواند المعرفيدة لمهدارا تصدميم وانتدا برمجيدا
الوسائط التعليمية والشبكا

وكذا اختبار األشكال المتضمنة لتحد د اسلو التعلم ( االستقالل مقابل االعتماد عل المجال اإلدراك ) ولقد كشدت النتدائج

عن وجود فرق ا داللة احصائية بين متوسط درجا طالبا المجموعدة التجر بيدة فد التطبيد القبلد ومتوسدط درجدا فد التطبيد البعدد لالختبدار
المعرف لصالح البعد

بينما لم كن هناك فرق بين متوسط درجا الطالبا المستقال ومتوسط درجا أيرانهن من الطالبدا المعتمددا علد المجدال

االدراك ف االختبار التحصيل .
الكلمات المفتاحية استراتيجية المشار االلكترونية أسلو التعلم دعم التعلم.

 1المقدمة و الخلفية النظرية للبحث
عد التعليم والتعلم االلكترون نمو جا جد دا لنظا التعليم فهو وفر الحيز المعرف المبن عل الكتا ة الذ تيح للطلبة والمعلمين التتاعل تربو ا من أ
مكان وف أ وي ر دونه مستتيدا من مجموعة كبيرة من التكنولوجيا ووسائل االتصال والت تتضمن المواد السمعية والبصر ة والبيانا الريمية
واالعتماد عل التتاعل باستمدا أدوا ممتلتة مثل البر د االلكترون والمنتد ا والمجموعا اإلخبار ة والتماط ومؤتمرا التيد و.
و عتبر التعليم والتعلم االلكترون نظاما ً مرنا ً سهل عملية التعليم من خالل استمدا شبكا االنترن إلحدا تعلم محتمل سواء كان اتصاال
متزامنا حي تم ف الوي الحقيق مثل غر التحاور والمحادثة والمؤتمرا الصوتية ومؤتمرا التيد و أو غير متزامنا تم بالبر د االلكترون .
وتجدر اإلشارة هنا إل أن نجاح التعليم والتعلم االلكترون ال توي عل نوعية األدوا والمدما االلكترونية المتاحة بقدر ما توي عل تحد د
استراتيجيا التعليم و التعلم المستمدمة ألحدا التعلم ف ياعة الدراسة أو التعليم عبر الو وعل نوعية الوسائل التكنولوجية المستمدمة فيها لنقل
وتوصيل محتو التعلم للطال وعل احتياجا واهتماما الطال وطبيعة المادة التعليمية واستراتيجيا التعليم والتعلم ه عمليا أو مهارا عقلية
تساعد المتعلم عل إدراك أشكال المعرفة والمعلوما أو األداءا الممتلتة واكتسابها وتمز نها واستبقائها وتمكنه من تنظيمها ف الذاكرة وتكاملها
ودراسة المواد التعليمية وتنظيم عملية الدراسة والبيئة وفهم ما تعلمه .
إن استراتيجيا التعليم والتعلم االلك ترون ال تمتل عن استراتيجيا التعليم والتعلم التقليد كثيرا وإنما كيت لتتالء م طبيعة التعليم والتعلم
االلكترون ولعل من أهم األسبا الت تدعو إل تبن استراتيجيا التعليم والتعلم االلكترون هو الز ادة المتسارعة ف نقل المعلوما وتبادلها .
ولتحقي العا ئد المرجو من المتعلم ونجاحه ف دراسة أ محتو تعليم عبر بيئا التعليم والتعلم االلكترونية ستلز معرفة خصائصه ويدراته
واستعداداته ومراعاتها عند التمطيط واإلنتا لهذه البيئا ( كم جيرولد  2001ص.)39
استراتيجية المشاريع االلكترونية Project Based E- Learning
تعد استراتيجية المشار االلكترونية من أهم االستراتيجيا المستمدمة ف التعليم االلكترون حي قو المتعلمون خاللها االستراتيجية بالعمل
حي
والتعاون الكتسا المعلوما والمبرا التعليمية و ؤكد طلبة ( ) 2010بأنه تم تنتيذ استراتيجية المشار االلكترونية ف بيئة التعلم عبر الو
تتسم هذه البيئة بتوافر أدوا وتقنيا التتاعل (  ) Interactive toolsالت تمكن الطال من المشاركة والتتاعل الكترونيا سواء ف منايشة األفكار أو
تبادل المعلوما و طل عل أدوا وتقنيا التتاعل عبر الو مسميا متعددة منها تطبيقا الو التتاعلية ( ) Interactive Webأو تطبيقا
الو االجتماعية ( ) Social Webأو تطبيقا الجيل الثان للو أو الو  2إال أنها جميعا مسميا لتقنيا أو خدما تتسم بتحقي مبدأ المشاركة
ومن هذه التقنيا المدونا (  ) Blogesوالمنتد ا (  ) Forumsوتقنية الو ك (  ) Wikisوتقنية
والتتاعل والمرونة ف التعلم عبر الو
األجاكس (  ) Ajaxوتقنية التدو ن الصوت ( ) Podcastingوتقنية خالصا المواي (  ) RSوالمتضال االجتماعية وغيرها ولقد غير
فبعد أن كان تعتمد عل المواي االلكترونية الساكنة والبر د
تقنيا وأدوا التتاعل عبر الو من الطر قة الت تقد بها المادة التعليمية عبر الو
االلكترون والقوائم البر د ة والصتحا الشمصية أصبح هناك تطبيقا حد ثة تعتمد عل االجتماعية والمشاركة ف إثراء المحتو وأصبح المستمد
هو المحور األساس ف صن المحتو واإلضافة إليه بعد أن كان عتمد عل االطالع ويراءة المعلوما الت تيحها له الموي فقط .
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إن تنتيذ استراتيجية المشار متل تنتيذها ف حالة استمدا الو عن استمدامها ف التصل التقليد كما مكن استمدامها م عدد كبير من
المواضي حي تمكن كل طال من القيا بعمله بشكل منترد والبح عبر الو عن الموضوع الذ ر ده كما أنها االستراتيجية تتيح الترصة
للمتعلمين للمرور بالمبرة المباشرة وأنه ف حال استمدا هذه االستراتيجية للعمل ضمن مجموعا فإنها تكون فعالة جدا خاصة ف بيئة التعلم
الد ناميكية وبعد انتهاء كل مجموعة من مشروعها مكن للمعلم االحتتاظ بمشروع كل مجموعة عل حدا أو مشاركة المشار بين جمي الطلبة و مكن
أ ضا تبادل التغذ ة الراجعة بين الطلبة ونقد مشار بعضهم البعض وسيتم الحقا بيان المطوا والمراحل الت تتب أثناء تنتيذ استراتيجية المشار .

 2مفهوم أسلوب التعلم
عر كال من" را دنج وواتس ( )Riding & Watts, 1997 ,p. 311أسلو التعلم بأنه سمة فرد ة ومدخل متس لتنظيم ومعالجة المعلوما
وخلص آرمسترونج (  ) Armstrong,2000,p.324إل أن اسلو التعلم هو طر قة متسقة اتيا ً من الوظيتة الذ عرفها أو ظهرها األفراد ف
أنشطتهم اإلدراكية والمعرفية و ضي را دنج ورا نر(  ) Riding & Rayner, 1998 ,p. 11أن أسلو التعلم عبارة عن :المنهج المتضل أو المعتاد
و وضح و تكن وآخرون ) ) Witkin et al.,1977,pp.14-17أن أسلو التعلم لع دورا ً مهما ً
الذ ستمدمه الترد ف تنظيم وتمثيل المعلوما
ف كيتية استجابة المتعلمين للمعلوما حي وص بأنه النمو الذ قو به المتعلم باكتسا وتنظيم ومعالجة المعلوما كما تضمن كيتية حتظ
المتعلم للمعلوما وكيتية استرجاعها فأسلو التعلم جزء من شمصية الترد.
و عد تحد د أسلو التعلم المناس من أهم االستعدادا الواج مراعاتها عند دراسة أ محتو تعليم و لك ألنه تضمن المجاال اإلدراكية
والمعرفية والعقلية فضالً عن تأثيره العمي ف الشمصية والوظائ االجتماعية مما جعله عط وصتا ً أكثر شموالً وفاعلية مما مكن الحصول عليه
من القدرا العقلية بمتردها(ممتار .)2009
و عتبر أسلو التعلم (االستقالل عن المجال اإلدراك ف مقابل االعتماد عليه) أحد األسالي المعرفية وثيقة الصلة باستراتيجيا التعليم والتعلم عبر
البيئا التعليمية وله أهميته ف سلوك المتعلم وتتاعله م مكونا المثير الذ تعرض له وما به من تتاصيل؛ فقد وجد أن فئة من المتعلمين ستطيعون
إدراك أ مكون من مكونا المهمة التعليمية الموكلة إليهم بشكل منتصل عما حيط بها من مكونا أخر حي طل عليها المستقلين عن المجال
اإلدراك حي ميز أفرادها المعلوما من بين معلوما أكثر تركيزا ً و ميلون دائما ً إل تحليل عناصر المجال البصر المحيط بهم؛ أما التئة األخر
من المتعلمين صع عليهم تحلي ل محتو المهمة المركبة وليس عندهم القدرة عل فصل بنود المعلوما عن سيايها ومن ثم ستجيبون لمحتو هذا
المثير ككل و طل عليهم المعتمد ن عل المجال اإلدراك (.)Riding, & Chemma, 1991,p. 193
أسلوب التعلم االستقالل في مقابل االعتماد عن المجال اإلدراكي
عر االستقالل عن المجال اإلدراك بأنه :القدرة عل فصل الجزء عن الكل الذ تضمنه؛ فمثالً لك تم استمالص شكل ما من محتو بصر معقد
فإن هذه المصائص الوظيتية لهذه المهمة تحدد مالمح األفراد الذ ن تمتعون بمصائص ويدرا تحليلية أما االعتماد عل المجال اإلدراك فهو ص
درجة تأثر إدراك وفهم المتعلم للمعلوما بالمجال المحيط به(. )Jonassen & Grabowski,1993,p.87
ويد استمد "و تكن ومور) ) Witkin et al.,1977مصطلح االستقالل عن المجال االدراك لوص األفراد الذ ن ييل أنهم عتمدون عل إطار
مرجع داخل وعل الجان اآلخر ا عتماد المجال االدراك تم تطبيقه لوص الترد الذ عتمد عل إطار مرجع خارج وبصر .
ويد حدد جود ن

(  )Goodenough , 1976 ,pp. 675-694خصائص هذا األسلو بما ل :

 األفراد المعتمدون عل المجال اإلدراكعالية.

جدون صعوبة بالغة عن األفراد المستقلين إ ا كان العمل تطل

معلوما

مليئة بالتتاصيل تتطل

يوة اكرة

 استرجاع المعلوما عند األفراد المستقلين أكثر فعالية عن األفراد المعتمد ن . المستقلون عن المجال تعاملون أفضل م المادة المكتوبة أو المسموعة بينما المعتمدون تعاملون أفضل م التلتز ون أو الوسائل المرئية . المستقلون عن المجال اإلدراكمن التهم .

حصلون عل أعل درجا

ف االمتحانا الت تعتمد عل التهم والحتظ من األفراد المعتمد ن إلجادتهم الحتظ أكثر

وعليه فقد أشار معظم الدراسا أن المستقلين عن المجال االدراك حققون تعلم أفضل عند تقد م المحتو بطر قة هرمية من أستل ألعل حي بدأ
المتعلم من أستل بأبسط المستو ا حت صل إل الهد النهائ و عزز لك نتائج دراسا وبحو علمية كدراسة (شاهين  )2004ودراسة (جالل
الد ن  )2000ودراسة (شين و أخرون  ( Chen et al 2000ودراسة (بالمكو س وكيم ) Palmquist & Kim2000؛ ودراسة (فورد, 2000
.)Ford
كما وأشار البحو العلمية ال أن تعلم األفراد المعتمد ن عل المجال اإلدراك تحدد بدرجة كبيرة عل شكل عناصر الوسائط االلكترونية المستمدمة
داخل بيئة التعليم والتعلم االلكترون وهذا ما عززته بعض الدراسا العلمية منها دراسة ( كوران وآخرون  ) Koran et el 1971ودراسة (
سالومون  ) Salomon 1972ودراسة ( را دنج و واتس ) Riding & Watts 1997ودراسة ( ر دنج وجر مل )Riding &Grimlay1999
اختبارات قياس أسلوب التعلم (االستقالل في مقابل االعتماد عن المجال اإلدراكي)
لقد يا و تكن وآخرون ( )Witkin et al.,1977بتصميم عدة مواي

حسية إدراكية وه كالتال :

 -1اختبار المؤشر واإلطار Rod and Frame Test
وهو عبارة عن مؤشر مض ء تحرك داخل إطار مثل مربعا ً مضيئا ً أ ضا ً يابل للحركة م عقار الساعة أو عكسها م إمكانية التحكم ف جعل اإلطار
مائالً أو معتدالً وهذا االختبار من االختبارا الت تطل إجرائها مويتا ً تجر بياً.
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 -2اختبار تعديل الجسم : Body-Adjustment Test
وهو من االختبارا الت تتطل مويتا تجر بيا ً و كون جسم الترد نتسه هو موض اإلدراك و هد هذا االختبار إل تحد د كي مكن للترد أن حدد
وض جسمه ف التراغ بحي جلس المتحوص عل كرس مكن أن ميل ف اتجاه عقار الساعة أو عكسها وهو من االختبارا التجر بية .
 -3اختبار األشكال المتضمنة Embedded Figure Test
عتبر هذا االختبار من أكثر االختبارا الت مكن استمدامها ف الدراسا والبحو الت تتناول أسلو التعلم ( االستقالل ف مقابل االعتماد عن المجال
اإلدراك ) حي إن إجراء هذا االختبار تم ف موي اختبار بسيط بمال االختباران اآلخران اللذان حتاجان لتجهيزا خاصة لذلك عتمد البح
الحال عل هذا االختبار ف تحد د األفراد المستقلين والمعتمد ن عل المجال اإلدراك .
وف ضوء ما سب فقد سع البح الحال إل توفير المعالجة المالئمة لعدد من الطلبة المعلمين من خالل تصميم وإنتا وحدة الكترونية عبر الو
بأسالي متنوعة وبصورة تسمح لكل فئة أن تجد ما ناسبها لدعم التعلم لد هم ومن هذا المنطل سع البح الحال إل بيان أثر توظي استراتيجية
المشار االلكترونية ف دعم التعلم للطلبة المعلمين بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة ف مقرر تكنولوجيا التعليم م بيان أثر أسلو التعلم المناس
( المعتمد /المستقل ).

 3مشكلة البحث
ومما تقد أمكن تحد د مشكلة البح الحال بالسؤال التال :
ما أثر توظي

استراتيجية المشار االلكترونية وأسلو التعلم ف دعم تعلم طلبة كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة .

وتترع منه االسئلة التالية :
 - 1هل وجد فرق دال إحصائيا ً عند مستو ( ) 0.05 ≤ بين متوسط درجا طالبا المجموعة التجر بية ف التطبي القبل ومتوسط درجاتهن ف
التطبي البعد لالختبار المعرف رج الستمدا استراتيجية المشار االلكترونية لصالح التطبي البعد .
 - 2هل وجد فرق دال إحصائيا ً عند مستو ( ) 0.05 ≤ بين متوسط درجا طالبا المستقال من المجموعة التجر بية ومتوسط درجا طالبا
رج لالختال ف نمط أسلو التعلم (االستقالل ف مقابل االعتماد عن المجال
نظرائهن من المعتمدا نتس المجموعة ف االختبار المعرف
اإلدراك ).
فروض البحث:
 - 1وجد فرق دال إحصائيا ً عند مستو ( ) 0.05 ≤ بين متوسط درجا طالبا المجموعة التجر بية ف التطبي القبل ومتوسط درجاتهن ف
التطبي البعد لالختبار المعرف رج الستمدا استراتيجية المشار االلكترونية و لك لصالح التطبي البعد .
 – 2ال وجد فرق دال إحصائيا ً عند مستو ( )0.05 ≤ بين متوسط درجا الطالبا المستقال من المجموعة التجر بية ومتوسط درجا نظرائهن
من الطالبا المعتمدا ف االختبار المعرف رج لالختال ف نمط أسلو التعلم (االستقالل  /االعتماد عن المجال اإلدراك ).
أهداف البحث:
* التعر إل أثر توظي
بمقرر تكنولوجيا التعليم.

استراتيجية المشار

االلكتروني ة المقدمة عبر بيئا

* بيان أسلو التعلم (االستقالل مقابل االعتماد عل المجال اإلدراك ) المناس
استراتيجية المشار االلكترونية .

التعليم والتعلم االلكترونية ف دعم تعلم الطلبة المعلمين بكلية التربية
تعلم الطلبة المعلمين بكلية التربية ف مقرر تكنولوجيا التعلم القائم عل

أهمية البحث
تنب أهمية البح الحال من خالل النقاط التالية :
 -1االستتادة من نتائج البح
االلكترونية .

ف إبراز الدور التاعل الستراتيجية المشار

 -2مثل البح استجابة لالتجاها
العملية التعليمية .
 -3البح ف بدائل واستراتيجيا
أهدا التعلم.

االلكترون

واختيار النمط المناس

ألسلو

التعلم عبر البيئا

المعاصرة ف مجال تكنولوجيا التعليم والت تعتمد عل التعليم االلكترون للحد من بعض المشكال
تعليم وتعلم جد دة واستمدامها كأساس تعليم داخل بيئا

التعليمية
الت تواجه

التعليم االلكترونية لمساعدة الطلبة المعلمين عل تحقي

حدود البحث
ايتصر البح عل :
 - 1وحدة تعليمية الكترونية بمعالجة محددة (استراتيجية المشار االلكترونية) ف وحدة تصميم وإنتا برمجيا الوسائط المتعددة التعليمية والشبكا .
 -2طالبا المستو الثال من كلي ة التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة والمسجال ف مقرر تكنولوجيا التعليم من التصل الدراس األول من العا الدراس
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مصطلحات البحث اإلجرائية
 -1استراتيجية المشاريع االلكترونية

E-Project strategy

ه تلك االستراتيجية الت تدف المتعلمين إل العمل والتعاون الكترونيا ً الكتسا المعلوما والمبرا التعليمية من خالل تنتيذ مشار إلكترونية
بالمشاركة م مجموعة العمل مستعينين بما توفره البيئة التعليمية االلكترونية وشبكة االنترن من خدما تسهم ف تسهيل تنتيذ المشروع وتحقي
الهد منه.
 -2أسلوب التعلم

Learning Style

لقد تبن الباح تعر ( الشرياو  1992ص  " ) 188بأنه التروق بين األفراد ف كيتية ممارسة العمليا المعرفية الممتلتة كاإلدراك والتتكير وحل
والمشكال والتعلم باإلضافة إل المتغيرا الت تعرض لها الترد ف الموي السلوك ف كل المجاال المعرفية أو الوجدانية أو النتس حركية .
 -3التعلم Learning :
عرفه الباح بأنه مد اكتسا الطلبة المعلمين بكلية التربية لمحتو الوحدة التعليمية من مقرر تكنولوجيا التعليم والمقد لهم من خالل بيئة التعليم
والتعلم اإللكترونية ( )Moodleمعبرا ً عنه بالدرجة الت حصلوا عليها ف االختبار المعرف لوحدة تصميم وإنتا برمجيا الوسائط المتعددة التعليمة.

 4اجراءات البحث
 -1منهج البحث
استمد البح الحال المنهج التجر ب ألنه أكثر مناهج البح العلم مناسبة لمعرفة أثر استراتيجية المشار االلكترونية ونمط أسلو التعلم كمتغير
تصنيت كما استمد البح أ ضا المنهج الوصت التحليل عند بناء الوحدا التعليمية االلكترونية وفقا ً الستراتيجية المشار االلكترونية.
 -2تصميم الوحدة التعليمية االلكترونية(مواد المعالجة التجريبية)
يا الباح بدراسة ال عد د من نما تصميم المقررا االلكترونية وإنتاجها ويد الحظا أن نما التصميم للتعليم والتعلم االلكترون بينها العد د من
العناصر المشتركة معا ً ف المراحل األساسية لعمليت التصميم واإلنتا وعل ضوء لك تم تبن نمو ( الدسوي  2013ص )116عل أساس أنه
نمو جا أعد خصيصا ً لمثل هذا النمط من أنماط التعليم والتعلم االلكترون م إدخال بعض التعد ال عل النمو بما تناس م البح الحال .
أوال مرحلة التقييم المدخلي
وتتضمن يياس المتطلبا المدخلية لكل من المعلم والمتعلم وبيئة التعلم.
 -1المعلم :عد الباح من الم درسين الذ ن متلكون مهارة التعامل م أجهزة الحاس
والتعلم المود ل (.)Moodle
 -2المتعلم :لقد تأكد الباح
المهارا .
 -3بيئة التعلم :اختار الباح
التعليم االلكترون .

من امتالك طالبا

العينة لمهارا

تشغيل أجهزة الحاسو

وشبكا

االنترن

وكذا مهارة التعامل م برنامج إدارة التعليم

من خالل اختبارهن عمليا ُ ويد استبعد منهن من ال تمتلك هذه

بيئة التعلم االلكترونية المتوفرة ف الجامعة اإلسالمية وما فيها من بنية تكنولوجية كاعتمادها لبرنامج المود ل ف ادارة

ثانيا مرحلة التهيئة
لقد يا الباح بتهيئة المتطلبا الالزمة إلجراء التجربة والمتمثلة ف المطوا التالية:
 -1تحليل خبرا المتعلمين بأجهزة التعليم والتعلم االلكترون
 -2تحد د المتطلبا الواج توافرها ف بيئة التعليم والتعلم االلكترون عبر الو
 -3تحد د البنية التحتية التكنولوجية
ثالثا مرحلة التحليل
 -1تحد د األهدا

العامة للمحتو التعليم االلكترون :

إن الهد العا من تصميم الوحدة االلكترونية وإنتاجها هو يياس أثر استمدا استراتيجية التعلم بالمشار )عبر بيئا التعليم والتعلم اإللكترون وأسلو
التعلم (االستقالل مقابل االعتماد عل المجال اإلدراك ) ف دعم التعلم المعرف للطلبة المعلمين بكلية التربية ف مقرر تكنولوجيا التعليم.
 -2تحد د المحتو التعليم للوحدة االلكترونية
راع الباح عند اختيار المحتو التعليم للوحدة التعليمية االلكترونية إبرازه الستراتيجية المشار والت تعد متغبر البح المستقل ومواءمة تقد مه
من خاللها.
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 -3تحليل المهما التعليمية
تم استمدا أسلو تحليل المها بهد تقد م وص هيكل للمحتو وما تتضمنه الموضوعا من عناو ن رئيسة وفرعية ف موضوع التعلم بالوحدة
حي تم تحليل المها ال خطوا صغيرة مكن يياسها بحي تكون كل خطوة محددة وواضحة ف إطار ف ضوء لك تم تحليل المهما التعليمية
المعرفية تسعة مها أساسية ندر تحتها مهما فرعية:
 المهمة األول  :وتتضمن اكتسا بعض األساسيا المتعلقة ببرمجيا الوسائط المتعددة وبرامجها ( )8مهارا معرفية. -المهمة الثانية :وتتضمن توظي

عناصر التصميم التن المتعلقة بواجهة برمجيا الوسائط المتعددة والتتاعلية وتشمل ( )9مهارا معرفية.

 المهمة الثالثة :وتتضمن استمدا عناصر التصميم التن للمط واللون ف برمجيا الوسائط المتعددة وتشمل ( )8مهارا معرفية. المهمة الرابعة :وتتضمن تحد د عناصر التصميم التن للشكل والصورة ف برمجيا الوسائط المتعددة وتشمل ( )6مهارا معرفية. -المهمة المامسة :وتتضمن توظي

عناصر التصميم التن المتعلقة بالصو والتيد و ف برمجيا الوسائط المتعددة وتشمل ( )5مهارا معرفية.

 -المهمة السادسة :وتتضمن توظي

عناصر التصميم التن المتعلقة بالتكاملية ف برمجيا الوسائط المتعددة وتشمل ( )2مهارا معرفية.

 المهمة السابعة :وتتضمن بيان أساسيا شبكة االنترن ومتصتحاتها وتشمل ( )9مهارا معرفية. -المهمة الثامنة :وتتضمن هذه المهمة أن وظ

الطال بعض تطبيقا جوجل ( )Googleواستمداماتها وتشمل ( )5مهارا معرفية.

 المهمة التاسعة :وتتضمن هذه المهمة أن تعامل الطال م البر د االلكترون واستمداماته وتشمل ( )5مهارا معرفيةولقد تم عرض يائمة المها األساسية ومكوناتها الترعية عل مجموعة من المحكمين المتمصصين بهد
مالحظاتهم وصوال بها للصورة النهائية.

استطالع رأ هم فيها ليتم التعد ل ف ضوء

 -4تحليل خصائص واحتياجا المتعلمين:
تم اختيار الطالبا المعلما بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة وهن ف المستو الدراس الثال
وشبكة االنترن وبعض تطبيقاتهما.

ولد هن خبرة متواضعة ف التعامل م الحاسو
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شكل ) )1وضح النمو

المستمد .

رابعا مرحلة التصميم التعليمي
تتعل هذه المرحلة بإعداد الوص الهيكل للوحدة التعليمية االلكترونية والذ من خاللها تم وص
إعداد هذه الوحدة االلكترونية وه :

المعا ير التنية والتربو ة واإلجراءا المتعلقة بكيتية

 -1صياغة األهداف اإلجرائية
وتم عرضها عل مجموعة من
لقد يا الباح بإعداد يائمة باألهدا التعليمية المعرفية ف صورتها األول حي تم صياغتها بشكل إجرائ
المحكمين ف مجال تكنولوجيا التعليم و لك بهد ضبطها ويد أستر أراء المحكمين عل أن جمي األهدا بالقائمة مقبولة عدا تعد ل صياغة بعض
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ف صورتها النهائية.

 -2تصميم واعداد السيناريو
عمل الباح عل توفير األسس والمعا ير التربو ة والتنية ف السينار و منها :البساطة وجود فكرة عامة واحدة مناسبة لكتابة السينار و استمدا أسالي
متنوعة لجذ االنتباه وإثارة دافعية المتعلم وتنظيم اإلطارا بحي تعرض المحتو العلم بطر قة متدرجة من السهل للصع ومن المعلو إل
المجهول م وجود تكامل وتزامن بين النصوص والصور والرسو المتحركة ويد اعتمد الباح شكل السينار و متعدد األعمدة لما تميز به من سهولة
تصميمه وديته وبعدها عرض السينار و عل خبراء ف المناهج وتكنولوجيا التعليم إلبداء رأ هم ف مد مناسبته تم إجراء التعد ال الت أتت عليها
المبراء ليصبح السينار و ف صورته النهائية.
جدول ( :(1نمو
رقم
الشاشة

عنوان
الشاشة

وصف
الشاشة

محتويات

سينار و تصميم الوحدة االلكترونية

الن
المكتوب

مقاطع
المحاكاة

الصور
الثابتة

مقاطع
الفيديو

كروكي
اإلطار

أسلوب
الربط

 -3تصميم األنشطة التعليمية االلكترونية ومهام التعلم عن بعد
تم تصميم أنشطة ومها التعلم الت ج عل المتعلمين إنجازها عند دراستهم للمحتو التعليم المتاح عبر بيئا التعليم والتعلم االلكترونية؛ و لك
إلكسا المتعلمين المعار والمبرا المرتبطة بتصميم وانتا برمجيا الوسائط المتعددة التعليمية بحي تضمن كل مود ول داخل هذا المحتو
مجموعة من األسئلة حول مها التعلم الممتلتة كتغذ ة راجعة للمتعلم
 -4تصميم استراتيجية التعليم والتعلم
يا الباح بتصميم الوحدة التعليمية بحي
أسلو التعلم للتئة المستهدفة وف التال :
أ -تحد د الهد

تكون مبنية عل استراتيجية المشار

من المشروع المطلو عبر الو

ويد روع كافة الشروط الالزمة للضبط التجر ب والت تتناس

م

.

 تطو ر خطة لتنتيذ المشروع باالستعانة بالمعلمين وتحد د الزمن المناس إلنهاء كل مرحلة منه -تحدد كل مجموعة الغرض من المشروع و عر

أعضاءها أنتسهم لآلخر ن .

د -بدأ الطلبة بتصميم مشروعهم.
ه -تشاور الطلبة فيما بينهم لحل اإلشكاال والعقبا الت تواجههم عبر الو
و -قو المعلم من خالل الو

.

بمرايبة سير العمل ومد تقد الطلبة بمشار عهم وإرشادهم

ز -قو المتعلمون بعرض مشروعهم عبر الو

بعد االنتهاء منه .

 -5تصميم واجها التتاعل الماص بالوحدة االلكترونية:
تم تقسيم تصميم واجها التتاعل داخل الوحدة االلكترونية إل يسمين:
 -1تصميم واجهة التفاعل الرئيسة
واجهة تتاعل المستمد  User Interfaceه كل ما راه المتعلم من عناصر وكل ما تتاعل معه من أدوا موجودة عل الشاشة وتشتمل عل
م كونا النظا وعملياته األ قونا أو األزرار الموجودة عليها والروابط الماصة بها الت تساعد المتعلم عل التجوال  Navigationوالوصول إل
العناصر الممتلتة للنظا وعليه فقد تم تصميم واجهة التتاعل الرئيسة للوحدة االلكترونية بحي تحتو عل عناو ن المود وال للوحدة التعليمية وتحتها
مجموعة من القوائم المنسدلة لمحتو ا كل مود ول تعليم لتوجيه المتعلم لكيتية التعامل م الوحدة االلكترونية .
 -2تصميم شاشات عرض المحتوى الداخلي للوحدة االلكترونية
تم تصميم شاشا عرض المحتو الداخل للوحدة االلكترونية بحي راع ف استمدامها أن تتالء م يدرا واستعدادا وإمكانا
واجهة التتاعل الرئيسة للوحدة كاأل قونا والقوائم والروابط لتوجه المتعلم وترشده بطر قة مناسبة إل كيتية التعامل م المحتو االلكترون

المتعلم وكذا

 -3تصميم أدوات التقييم
تم تصميم أدوا التقييم وه عبارة عن اختبا ر تحصيل بنها ة دراسة المحتو االلكترون وهو عبارة عن مجموعة من أسئلة االختيار من متعدد جي
عنها الطال بعد االنتهاء من دراسة المحتو التعليم االلكترون عبر الو .
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خامسا مرحلة اإلنتاج
أ -إنتاج الوسائل المتعددة
يا الباح ببناء الوسائل المتعددة المستمدمة بالمحتو التعليم بما تتضمنها من عناصر سواء كان لتظية أو غير لتظية (كالنصوص المكتوبة الصور
الثابتة والرسوما المتحركة) حي تم تجمي هذه المصادر بطرق متعددة .
ب -إنتاج المحتوى واألنشطة التعليمية
يا الباح ببناء المحتو واألنشطة التعليمية بما تتضمنه من عناصر تتمثل ف كتابة النصوص وإدرا الصور الثابتة والرسوما
واألنشطة بمدما الوحدة التعليمية المقدمة عبر بيئا التعليم والتعلم االلكترون ( )Moodleمثل منتد المنايشة والبر د اإللكترون .

وربط المحتو

ج -إنتاج واجهات التفاعل والتفاعالت البيئية
يا الباح ببناء واجها التتاعل وبما تتضمنه من عناصر وأ قونا
والتعلم االلكترون (. )Moodle

لواجها

التتاعل والتتاعال

البينية واإلعدادا

الماصة ببرنامج إدارة التعليم

سادسا مرحلة التقويم
تستهد هذه المرحلة تقو م المحتو التعليم الماص بمقرر "تكنولوجيا التعليم" بعد االنتهاء من اعداده المبدئ للتأكد من صالحيته للتطبي عل
المتعلمين عبر برنامج إدارة التعليم والتعلم ( )Moodleومر تلك المرحلة بالمطوا التالية:
أ -إجازة المحتوى اإللكتروني
تم عرض المحتو التعليم الماص بمقرر "تكنولوجيا التعليم" عل ( )10م ن المتمصصين ف مجال تكنولوجيا التعليم للتأكد من مد كتاءة المحتو
التعليم االلكترون وتحقيقه لألهدا التعليمة المطلوبة وتسلسل العرض بصورة منطقية والتتاعل والوصول السهل للصتحا وتعليما المحتو
ومناسبة محتو تصميم وبناء الصتحا ودرجة وضوح العناو ن المهم ة والتنسي المناس للنص والصور والرسو المتحركة وف ضوء ما اتت
عليه المحكمون يا الباح بإجراء التعد ال عل المحتو التعليم االلكترون وإعداده ف صورته النهائية لتقد مه عبر برنامج إدارة التعليم والتعلم
االلكترون ( )Moodleعل صتحة الجامعة اإلسالمية م توفير الدعم التن الالز .
ب -التجريب األولى لمحتوى الوحدة اإللكتروني
لقد تم إتاحة المحتو للمتعلمين للتجر األول عل العينة االستطالعية حي بلغ يوامها(  )20طالبة اخترن بطر قة عشوائية وممثلة لعينة البح
األصلية الت أعد من أجلها المعالجة التجر بية و لك ف بدا ة التصل الدراس األول 2015/2014
 -3بناء أدوات البحث وإجازتها
 -1اختبار األشكال المتضمنة ( Embedded Figures Test )EFT
هو اختبار جمع تم إعداده بحي صلح للتطبي عل الراشد ن واألطتال ابتداء من سن إحد عشر و هد هذا إل يياس التروق الموجودة بين األفراد
ف أساليبهم اإلدراكية المعرفية ( األفراد المستقلين عن المجال اإلدراك والمعتمد ن عليه) ويا بإعداد هذا االختبار كل من "أولتمان  "Oltmanو
"راسكن  "Raskinو "وتكن  "Witkenعا  1971ويا باستمدامه ف البحو العربية كل من "أنور الشرياو وسليمان المضر الشيخ " (
الشرياو  1992ص)202
وصف االختبار :
تكون االختبار من ثالثة أيسا كما ل -:
 -1القسم األول وهو للتدر

و تكون من سبعة أشكال وال تحتس درجاته ف التقد ر النهائ ومدة أدائه دييقتان.

-2القسم الثاني تكون من تسعة أشكال وتحتس درجاته ف التقد ر النهائ ومدة أدائه  5ديائ .
 -3القسم الثالث تكون من تسعة أشكال وتحتس درجاته ف التقد ر النهائ ومدة أدائه  5ديائ .
* كل متردة من متردا
الشكل البسيط.

االختبار عبارة عن شكل خط معقد تضمن داخله شكالً بسيطا ً و طل

من المتحوص أن عين بالقلم الرصاص حدود هذا

* يد طبع األشكال البسيطة الت طل من المتحوص اكتشافها وتعيين حدودها عل الصتحة األخيرة من االختبار و تم تقييم االختبار بحي ال ستطي
المتحوص رؤ ة الشكل البسيط والشكل المعقد الذ تضمنه معا ً ف آن واحد.
* تحس درجا االختبار للقسمين الثان والثال بإجمال ( )18درجة بواي درجة لكل شكل.
* األفراد الحاصلون عل أكثر من تس درجا من إجمال درجا االختبار تم تصنيتهم كأفراد "مستقلين عن المجال اإلدراك " أما األفراد الحاصلون
عل أيل من تس درجا من إجمال درجا االختبار فيتم تصنيتهم كأفراد معتمد ن عل المجال اإلدراك .
 -2االختبار التحصيلي لقياس التحصيل المعرفي لمقرر تكنولوجيا التعليم
لقد اتب الباح عدد المطوا لتصميم االختبار المعرف المعد حي كان عل النحو التال :
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 - 1تحديد الهدف من االختبار
هد االختبار إل يياس الجان المعرف من تحصيل الطلبة للمحتو المعرف لوحدة تصميم وإنتا برمجيا الوسائط المتعددة التعليمية بمقرر
تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة ولقد تم توز األهدا المعرفية واألسئلة الت تمثلها ف محتو الوحدة كما هو موضح ف
الجدول التال :
جدول ( : )2مواصتا االختبار المعرف لمقرر تكنولوجيا التعليم

المتعلقة
بعض األساسيا
كتس
ببرمجيا الوسائط المتعددة وبرامجها.

7 4 1

8 5 2

6 3

-

8

%13

وظ عناصر التصميم التن المتعلقة
بواجهة برمجيا الوسائط المتعددة.

14 17 9
21 20 18
22

11 10
19 12

15 13

16

14

%23

بين عناصر التصميم التن للمط
واللون ف برمجيا الوسائط المتعددة.

30

26 24
29

25 23
27

28

8

%13

حدد عناصر التصميم التن للشكل
الوسائط
برمجيا
والصورة ف
المتعددة.

-

31 34

33

32
35

5

%8

وظ عناصر التصميم التن المتعلقة
برمجيا
والتيد و ف
بالصو
الوسائط المتعددة .

40 37

38 36
39

-

-

5

%8

وظ عناصر التصميم التن المتعلقة
الوسائط
برمجيا
بالتكاملية ف
المتعددة.

44 41

42

-

43

4

%7

49 48 47
50

52 51

46 45

-

8

%13

53

-

55 54

-

3

%5

58 56

60 59

-

57

5

%8

22

20

12

6

60

% 100

الموديول

تذكر

فهم

تطبيق

تركيب

مجموع
األسئلة

النسبة
المئوية

الهدف العام للموديول

األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع

شبكة

بين أساسيا
ومتصتحاتها.

الثامن التاسع

بعض تطبيقا
وظ
( ) Googleواستمداماتها .
تعامل م
واستمداماته .

البر د

االنترن
جوجل
االلكترون

المجموع الكلي
 -2صياغة الصورة المبدئية لالختبار
يا الباح بإعداد الصياغة األولية لالختبار من خالل ما ل :
أ -صياغة مفردات االختبار

تم إعداد االختبار باستمدا األسئلة من نوع االختيار من متعدد و لك لما لها من خصائص كالموضوعية الشمولية الثبا
التصحيح سواء بشكل عاد أو الكترون .

الصدق والسرعة ف

ب -بناء االختبار
تكون االختبار من  60فقرة من أسئلة االختيار من متعدد وتم وض أسئلته بشكل متتال حس ترتي األهدا

المعرفية الماصة بالمقرر االلكترون

ج -تعليمات االختبار ونموذج ورقة اإلجابة
يا الباح بإرفاق التعليما الماصة باالختبار ف ورية منتصلة ف بدا ة كراسة االختبار.
د -تقدير الدرجات وطريقة التصحيح
تم رصد درجة واحدة لكل سؤال من أسئلة االختبار ليكون مجموع الدرجا

( )60درجة تحصل عليها الطالبة إ ا أجا إجابة صحيحة عن جمي أسئلة
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االختبار.
 -3الصورة النهائية لالختبار
بعد االنتهاء من إعداد الصورة األولية لالختبار يا الباحثان بتهيئته للصورة النهائية من خالل :
أ -تحديد صدق االختبار
يا الباح بعرض االختبار عل مجموعة من المحكمين المتمصصين ف مجال المناهج وتكنولوجيا التعليم و لك للتأكد من أن األسئلة تقيس ما وضع
لقياسه وتغط األهدا التعليمية باإلضافة إل تسجيل آرائهم حول وضوح صياغة األسئلة وديتها العلمية واللغو ة ومد مناسبتها لعينة البح ولقد تم
إجراء التعد ال الالزمة ف ضوء آراء المحكمين .
ب -ثبات االختبار
لقد يا الباح بالتأكد من ثبا االختبار بعد تطبيقه عل عينة استطالعية من غير عينة الدراسة حي بلغ عدد أفراد العينة االستطالعية ( ) 20طالبة من
كلية التربية بالجامعة اإلسالمية والمسجال لمساق تكنولوجيا التعليم حي تم حسا معامل الثبا بطر قة ألتا كرونيا ولقد كان (ألتا) تساو
( )0‚92وه ييمة أعل من القيمة المحا دة ( )0‚52مما شير إل أن االختبار تمت بثبا عال .
ج -حساب معامل السهولة والصعوبة لبنود االختبار
وبحسا معامال السهولة لتقرا االختبار وجد الباح
باالختبار تق أ ضا ً ضمن النطاق المقبول.

أنها تراوح

بين ( )0‚70 -0‚24و الحظ من هذه النسبة أن معامال

السهولة الماصة

د -حساب معامل التمييز لمفردات االختبار
لحسا معامل التمييز يا الباح بتطبي المعادلة ا لماصة بذلك حي تبين أن معامل التمييز لالختبار تراوح بين ( )0‚70-0‚25وه ييم مناسبة
لالختبار ف ضوء ما أكده ( الزيود ،نادر فهمي ،عليان ،هشام عامر  1998ص )172من أن معامل التمييز ج أال قل عن (.)0‚25
و -حساب الزمن الالزم لالختبار
يا الباح
االختبار.

باحتسا

الزمن الالز لالختبار من خالل تطبي معادلة حسا

حي

كان متوسط زمن االختبار تقر با ً ( )60دييقة وهو زمن مناس

ألداء

ح -الصورة النهائية لالختبار
بعد التأكد من صدق وثبا االختبار وكذلك معامال السهولة والصعوبة والتمييز مما تواف م المواصتا الجيدة لالختبار تم التوصل إل الصورة
النهائية لالختبار المعرف لمقرر تكنولوجيا التعليم حي بلغ عدد فقراته ( )60فقرة جميعها من نوع اختيار من متعدد .
رابعا ً التجربة االستطالعية(لتجريب الميداني لمواد المعالجة التجريبية)
لقد تم تطبي الوحدا االلكترونية وأدواتها عل عينة استطالعية من الطالبا المعلما بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة والبالغ عددهن ()20
طالبة ف بدا ة التصل الدراس األول  2015/2014ف التترة من  2014/11/12حت  2014/11/16وممن ليس لد هن معرفة مسبقة بالمحتو العلم
وسب أن درسن مسايا من خالل برنامج إدارة
لمقرر تكنولوجيا التعليم موضوع التعلم ولكنهن متلكن مهارا التعامل م الحاسو واالنترن
التعلم  .Moodleو لك بهد :
أ) معرفة مد مناسبة الو حدة االلكترونية بعناصرها الممتلتة من وجهة نظر المتعلم من حي مد سهولة التعامل م الوحدة بشكل عا تعليما
استمدا الوحدة دية الصياغة اللغو ة والعلمية للنص ومناسبة شكل وحجم المط المستمد ومد جودة الصور ووضوحها االنتقال بين الشاشا
وغيرها.
) التأكد م ن فعالية الوحدة ويدرتها عل توضيح المحتو بطر قة تتاعلية وسلسة.
) معرفة الصعوبا الت يد تقابل الباح أثناء إجراء التجربة األساسية و لك لتالفيها.
د) التعر

عل الصعوبا الت يد تواجه المتعلم أثناء التطبي لتالفيها.

ه) يياس مد صدق وثبا أدوا القياس.
خامسا ً اجراءات التجربة
-1عينة البحث
أجر
التعليم.

التجربة األساسية للبح

عل عينة يدره ( )29طالبة من الطالبا

المعلما

بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة المسجال

لمقرر تكنولوجيا

-2التطبيق القبلي ألدوات البحث
أ -اختبار التحصيل المعرفي
 -تم اختيار طالبا

العينة الدراسية والبالغ عددهن( ) 29طالبة بطر قة عشوائية حي
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والذ تناول الجان المعرف المرتبط بوحدة تصميم وإنتا برمجيا الوسائط المتعددة وشبكة اإلنترن وتطبيقاتها ف التعليم وتم التنبيه عل الطالبا
بقراءة تعليما االختبار جيداً وبلغ الزمن التعل ألداء اختبار التحصيل المعرف ككل ( )60دييقة بمال إجراءاته وبعد االنتهاء من االختبار تم رصد
درجا الطالبا ف التطبي القبل .
ب -اختبار األشكال المتضمنة لألساليب المعرفية
تم تطبي اخت بار األشكال المتضمنة لألسالي المعرفية بهد تحد د أسلو التعلم (االعتماد  /االستقالل) للمجموعة التجر بية حي أستر النتائج عن
تصنيتهما ال مجموعتين احداهما مستقلة وعددها(  )14طالبة واألخر معتمدة وعددها (  ) 15طالبة .
-3التصميم التجريبي للبحث
اتب الب ح تصميم المجموعة الواحدة حي تعرض طالبا المجموعة التجر بية لمحتو الكترون مبن عل استراتيجية التعلم بالمشار االلكترونية
وعليه قاس األثر ما يبل وبعد التجربة.
 -4دراسة المحتوى العلمي للوحدة االلكترونية وفق التصميم التجريبي للبحث.
تم إنشاء حسا خاص ب كل طالبة لدراسة الوحدة التعليمية االلكترونية المقررة حي أصبح باإلمكان استعراضها من خالل الرابط
 http://Moodle.iugaza.edu.psالماص بالجامعة االسالمية حي أبلغ الباح الطالبا بالبدء بدراسة الوحدة التعليمية االلكترونية وف متغيرا
البح .
-5التطبيق البعدي ألدوات القياس
أ -اختبار التحصيل المعرفي
تم تطبي اختبار التحصيل المعرف بعد ا ً عل كل طالبة من طالبا كل مجموعة تجر بية لقياس مستو التحصيل للجان المعرف بوحدة تصميم وإنتا
برمجيا الوسائط المتعددة التعليمية وشبكة االنترن واستمداماتها التعليمية بعد دراسة المحتو العلم وفقا للمعالجة التجر بية .
ولقد يا الباح بتسجيل درجة كل طالبة ف االختبار البعد بعد انتهائها من أداء االختبار وظهور النتيجة عل الشاشة الت حصل عليها ف االختبار.
ب -اختبار األشكال المتضمنة لألسلوب المعرفي
تم فرز نتائج الطالبا ف االختبار التحصيل البعد وفقا ألسلو تعلمهم (المعتمد /المستقل) من ثم يياس الترق بينهما ف التحصيل المعرف .
 -6األسلوب اإلحصائي المستخدم
نظرا ً لطبيعة البح تم استمدا اختبار ( ) t-testللعينا المرتبطة والمستقلة لمناسبته لنوعية التصميم التجر ب للبح
التجربة باستمدا برنامج الحز اإلحصائية للعلو االجتماعية " .Statistical Packages for Social Sciences

وسو

تتم معالجة بيانا

خامسا نتائج البحث وتفسيرها
أوالً النتائج المتعلقة بالفرض األول
نص الترض االول عل " وجد فرق دال إحصائيا ً عند مستو ( ) 0.05 ≤ بين متوسط درجا طالبا المجموعة التجر بية ف التطبي القبل
ومتوسط درجاتهن ف التطبي البعد لالختبار المعرف رج الستمدا استراتيجية المشار االلكترونية و لك لصالح التطبي البعد ".
وللتحق من صحة هذا الترض يا الباح باستمدا اختبار " " لعينيتين مرتبطتين paired Sample T- Testوالجدول التال
المجموعة

العدد

جدول ( : )3وضح نتائج اختبار " " لعينيتين مرتبطتين
قيمة ت
درجات الحرية
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي

التطبيق القبلي

29

15‚5

7‚65

التطبيق البعدي

29

45‚9

6‚70

28

16‚53

وضح نتائج االختبار.

مستوى الداللة
0‚001

الداللة
توجد داللة

تضح من الجدول الساب أن المتوسط الحساب للتطبي القبل الختبار التحصيل المعرف بلغ لد هن ( )15‚5واالنحرا المعيار ( .)7‚65وأن
المتوسط الحساب للتطبي البعد بلغ لد هن ( )45‚9واالنحرا المعيار ( )6‚70وأن ييمة اختبار  Tالمحسوبة ساو ( )16‚53عند درجة حر ة
( )28كما أن ييمة مستو الداللة =  0‚001وهو أيل من مستو الداللة 0.05
وتأسيسا ً عل ما تقد فإنه تم رفض الترض الصتر مما عن وجود فرق ف التحصيل المعرف يبل وبعد التطبي لصالح التطبي البعد
إل األثر األساس الستمدا استراتيجية المشار االلكترونية عبر بيئا التعليم والتعلم االلكترون " .

و رج هذا

ويفسر الباحث هذه النتيجة إلى
 أن معالجا الوحدة التعليمية عبر بيئة التعليم والتعلم اإللكترونية القائمة عل استراتيجية التعلم بالمشار تتيح الترصة للقائمين عل دراسة تصميموإنتا الوحدا التعليمية االل كترونية والشبكا إل إكسابهم البنية المعرفية للمحتو التعليم بحر ة ومرونة أكبر .
 وكذلك ترج النتائج إل تنظيم محتو الوحدة االلكترونية لالستراتيجية ف صورة مود وال تعليمية لها عناصر ومكونا محددة حي تتعرالطالبة ف البدا ة عل عنوان المود ول واألهد ا المطلو تحقيقها وعناصر المحتو المطلو اكتسابها لتحقي األهدا التعليمية وموضوعا
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المود ول والمهما المطلوبة من كل طالبة وهذا من شأنه أن نظم و وجه و سهل التعلم حت تستطي الطالبة المطو ف الوحدة ف مسارا منظمة
ومرتبة وموجهه نحو تحقي األهدا التعلي مية وهذا التنظيم الجيد يد كون أد إل تحسين التحصيل المعرف لد الطالبا وهذا ما تؤكده نظر ة البناء
المعرف لـ " برونر  " Brunerوالت تدعو إل إمداد المتعلم بالقواعد والمبادئ الت قو عليها بناء و تركي مادة التعلم مما ساعده عل تكو ن
التصنيتا النوع ية لتلك المادة كما مكن تعليم أ موضوع أل متعلم وهذا توي عل طر قة عرض الموضوع ومد مالئمة أسلو العرض
لمصائص المتعلم.
والت حقق دورا نشطا وفاعال للمتعلم من
 كما أنه رج ال بناء الوحدة التعليمية التعلمية ف ضوء استراتيجية التعلم التعاون القائم عل المشاخالل ما تاح له من أنشطة متنوعة وعناصر تعلم ممتلتة تسمح له باالختيار من عدة بدائل وف رغبته وهذا ما تؤكده نظر ة المرونة المعرفية والت
تركز عل أن كون المتعلم نشطا وا جابيا وتتيح له العد د من الميارا ليمتار من بينها وف رغبته كما أن التعاون والتشارك بين المتعلمين أنتسهم أتاح
لهم فرصة تبادل المعلوما واالطالع عل أعمال بعضهم البعض وتقييمها واالستتادة من لك .
ثانيا ً النتائج المتعلقة بالفرض الثاني
نص الترض الثان عل "ال وجد فرق دال إحصائيا ً عند مستو ( )0.05 ≤ بين متوسط درجا الطالبا المستقال من المجموعة التجر بية
رج لالختال ف نمط أسلو التعلم (االستقالل  /االعتماد عن المجال
ومتوسط درجا نظرائهن من الطالبا المعتمدا ف االختبار المعرف
اإلدراك )"
وللتحق من صحة هذا الترض يا الباح
االختبار.
المجموعة

العدد

باستمدا اختبار " " لعينيتين مستقلتين  Independent Sample T- Testوالجدول التال

جدول ( : )4وضح نتائج اختبار " " لعينيتين مستقلتين
المتوسط الحسابي االنحراف المعياري درجات الحرية قيمة ت

معتمد

15

46‚44

6‚30

مستقل

14

47‚34

5‚94

27

مستوى الداللة
0‚361

0‚22

وضح نتائج

الداللة
ال توجد داللة

تضح من الجدول الساب أن المتوسط الحساب للتطبي البعد الختبار التحصيل المعرف لد الطالبا المعتمدا عن المجال االدراك يد بلغ
( )46‚44واالنحرا المعيار ( ) 6‚30بينما بلغ متوسط درجا الطالبا المستقال عن المجال اإلدراك ( )47‚34واالنحرا المعيار
( .)5‚94وأن ييمة اختبار  tالمحسوبة ساو (  )0‚22عند درجة حر ة ( )27كما أن ييمة مستو الداللة =  0‚361وهو أكبر من مستو الداللة
0‚05
وتأسيسا ً عل ما تقد فإنه تم يبول الترض الصتر أ عد وجود فرق دال ف أسلو التعلم بين كل من المستقال والمعتمدا عل المجال االدراك
وهذا شير ال أن استمدا استراتيجية المشار االلكترونية يد أثر بشكل فعال باإل جا عل كل من األفراد المستقلين والمعتمد ن دون أن كون هناك
اختال جوهر فيما بينهما ف ييمة االثر.
ويفسر الباحث هذه النتيجة إلى
وبالتال فهم لتتتون إل عناصر التعلم
 أن تميز األفراد المستقلين عن المجال االدراك بتحليل المجال البصر من ناحية الشكل والمحتوااللكترونية عبر بيئة التعليم والتعلم االلكترونية وهذه العناصر ف المعالجة نظر لها كعناصر بصر ة تمثل مثيرا للشكل لما لها من دور ف تقد م
تتاصيل أكثر للم همة التعليمية بصورة سلسلة كما تتيدهم ف تحليل المحتو المرئ المقد داخل برامج الوسائط التائقة عبر المواي اإللكترونية لتوضيح
العالية بين الجزء والكل مما حتز استمدا مهارا معينة كالمسح الصور والمقارنة البصر ة إل جاد عاليا وروابط للبن المعرفية المقدمة وعليه
فان كل هذه العوامل ساعدتهم ف تذكر خصائص محتو الوحدة التعليمية االلكترونية بشكل أكثر تتصيليا ً .
أما بالنسبة لألفراد المعتمد ن عل المجال المعرف فبالرغم من أنهم جدون صعوبة ف االلتتا إل مثل هذه العناصر ألنهم رون هذه العناصر
داخل الوحدة التعليمية االلكترونية ف صورة كلية شمولية و تتقرون إل تحليل المجال البصر إال أن هذه العناصر تترض أنها يد تساعدهم ف عملية
التتسير البصر للمحتو التعليم المعروض كما تتيح نوعا ً من االستكشا البصر الذ حتز ال االنتباه تجاه المحتو المعروض
كما أنها يد تتيح لهم نوعا ً من التركيز بصورة جيدة وهو ما وفرته المعالجة االلكترونية للوحدة التعليمية المقدمة عبر الو .

توصيات البحث
من خالل النتائج التي توصل إليها الباحث فإنه أمكن استخالص التوصيات التالية


االهتما بتصميم وحدا
الممتلتة.



ضرورة مراعاة مصمم البرامج التعليمية للتتاعل بين االستعدادا والمعالجا عند توظي

تعليمية تقد عبر الو

تم فيها توظي

استراتيجية المشار

لتنمية التحصيل المعرف ف المقررا

استراتيجيا التعليم والتعلم االلكترون .



ضرورة مراعاة طبيعة األهدا



ضرورة االهتما بتصميم المقررا التعليمية االلكترونية بما تواف م اسلو تعلمهم المناس .
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مقترحات لبحوث مستقبلية
يقترح الباحث بإجراء األبحاث التالية


أثر التتاعل بين أنماط متعددة من استراتيجيا التعليم والتعلم االلكترون ف تنمية التحصيل المعرف أو األداء المهار .



أثر التتاعل بين نمطين الستراتيجيا
التلسطينية.



أثر استمدا المقررا االلكترونية ف ضوء استراتيجيا التعليم والتعلم االلكترون عل تنمية مهارا التتكير االبداع .



معا ير تطبي التعليم والتعلم االلكترون الترد والتعاون ف بيئا التعلم االفتراضية.



دراسة واي استمدا أعضاء هيئة التدر س بالجامعا التلسطينية للمقررا االلكترونية.

التعلم االلكترون ونمطين اخر ن من أسلو

التعلم عل التحصيل المعرف لد
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