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 نلَكاسِ ولَى النلَذُو فَضْلٍ ع كبر إِنو

ونكُرشلَا ي مه٧٣ {أَكْثَر{  
      

    صدق اهللا العظيم
 سورة النمل                                                            



 
  

  قائمة احملتويات
  

رقم   املوضوع  الفصل
  الصفحة

الفصل 
   ٣٨-٣  اإلطار العام للبحث  األول

  ٣   ةـــدمـمق  
  ٢٥   كلة البحثـــمش  
  ٢٦    تساؤالت البحث  
  ٢٧    داف البحثـــأه  
  ٢٧    ية البحثـــــأمه  
  ٢٨  روض البحثــف  
  ٢٩    دود البحثـــــح  
  ٣١  متغريات البحث  
  ٣١     ثـــأدوات البح  
  ٣٢   إجراءات البحث  
  ٣٥  اموعات التجريبية   
  ٣٥    التصميم التجرييب  
  ٣٦  اتــــاملصطلح  

الفصل 
  ٩٤-٣٩  التعلم التعاوين املعتمد على اإلنترنت  الثاين

  ٤٣  العوامل املؤثرة يف التعلم التعاوين  
  ٤٣  التعاون -  
  ٤٥  التغريات يف التعليم -  

  



 
  

  توياتقائمة احملتابع 

 

رقم   املوضوع  الفصل
  الصفحة

  ٤٨   ظهور الويب-  
  ٥٠  مستويات التعلم املعتمد على االنترنت  
  ٥٣  فوائد التعلم التعاوين  
  ٥٦  شروط جناح التعلم التعاوين  
  ٥٩  مراحل إمتام عملية التعلم التعاوين  
  ٦٢  خصائص املوقف التعاوين  
  ٦٤  توزيع األدوار يف التعلم التعاوين  

تصنيف مسامهات الطالب يف جمموعات الـتعلم         
  ٧٠  التعاوين

  ٧٣  مهارات وكفايات التعلم التعاوين  
  ٧٤  مميزات التعلم املعتمد على االنترنت  
  ٨١  إجيابيات استخدام اإلنترنت يف التعليم عن بعد  
  ٨٢  تصنيف مواقع الويب  
  ٨٣  أنواع تطبيقات اإلنترنت يف التعليم  
  ٨٤  التعليمية عرب اإلنترنت) التعاون(تطبيقات التفاعل   
  ٩١  تطبيقات فصول الدراسة االفتراضية  

  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

  تابع قائمة احملتويات

 
  رقم الصفحة  املوضوع  الفصل
الفصل 
  الثالث

  مهارات تصميم واجهة تفاعل
  صفحات الويب

١١٤-٩٥  

  ٩٧  صفحات الويب ومكوناا  
  ٩٩  مهارات تصميم واجهة تفاعل صفحات الويب  
  ١٠١  لغات وبرامج تصميم وإنتاج صفحات الويب  
  ١٠٢  أسس ومعايري تصميم صفحات الويب  

األسس التقنية لتصميم صفحات  -  
  الويب

١٠٢  

  ١٠٦  الكتابة الفعالة لصفحات الويب -  

إرشادات لتصميم حمتـوى مقـررات التعلـيم          
  اإللكتروين

١٠٩  

الفصل 
  ١٢٧-١١٤  إنتاج أدوات البحث وموقع التجربة  الرابع

  ١١٦  إنتاج أدوات البحث: أوالً  
  ١١٦  بناء االختبار القبلي ـ بعدي -  

بناء استمارة التعرف على اخلـربات       -  
  السابقة

١١٩  

  ١١٩  بناء بطاقة تقييم منتج ائي -  
  ١٢٠  إنتاج موقع التجربة ونشره على اإلنترنت: اًثاني  

  ١٢٠  حتديد األهداف -  
  ١٢١  حتليل املهمة -  



 
  
  

  تابع قائمة احملتويات

 
  رقم الصفحة  املوضوع  الفصل

  ١٢٢  إعداد احملتوي -  
  ١٢٣  تصميم النموذج الوظيفي -  
  ١٢٣  )السيناريو( تصميم النموذج املبدئي -  
  ١٢٤  تصميم العرض -  
  ١٢٥  تصميم التفاعل -  
  ١٢٦  تصميم األحداث -  
  ١٢٦  تقومي املوقع -  
نترنـت  نشر موقع التجربة على اإل     -  

  ١٢٧  متهيداً إلجراء التجربة

الفصل 
  ١٤٣-١٢٨  جتربة البحث  اخلامس

  ١٣٠  إجراء التجربة االستطالعية: أوالً  
  ١٣٠  خطوات التجربة االستطالعية -  

  ١٣٢  نتائج التجربة االستطالعية -  
  ١٣٣  إجراء التجربة األساسية: ثانياً  
  ١٣٣  اختيار اموعات التجريبية -  
  ١٣٤  اموعاتجتانس  -  
  ١٣٥  توقيت إجراء التجربة -  
إجراءات اإلعداد لعـرض موقـع       -  

  ١٣٥  التجربة

  



 
  

  تابع قائمة احملتويات

 
  رقم الصفحة  املوضوع  الفصل

عرض املوقع واحملتوى العلمي علـى       -  
  ١٤١  الطالب

الفصل 
  ١٦١-١٤٤  نتائج البحث ومناقشتها  سادسال

  ١٤٤  تجربةنتائج ال  
  ١٥٦  ائج ومناقشتهاتفسري النت  
  ١٦٠  توصيات البحث  
  ١٦١  مقترحات ببحوث مستقبلية  
  ١٦٢  ملخص البحث باللغة العربية  
  ١٧٢  مستخلص البحث باللغة العربية  
  ١٨٩-١٧٧  قائمة املراجع  
  ١٧٩   املراجع العربية-  
  ١٨٧   املراجع األجنبية-  
  ٢٨٨-١٩٠  املالحق  
  ٢٨٩  ملخص البحث باللغة األجنبية  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

  قائمة املالحق
  

رقم 
رقم   بيان امللحق  امللحق

  الصفحة

١  

األهداف السلوكية، احملتوى (أمساء احملكمني لكل من 
بعدي، اسـتمارة   /العلمي للوحدة، االختبار القبلي   

، منـتج ـائي   التعرف على اخلربات، بطاقة تقييم      
  )املوقع

١٩٢  

٢  

اسـتخدام برنـامج    "األهداف التعليمية لوحـدة     
Microsoft FrontPage XP  يف تـصميم 

يف " وإنتاج صفحات شبكة املعلومـات الدوليـة      
  صورا النهائية

١٩٧  

٣  

اسـتخدام برنـامج    "احملتوى العلمـي لوحـدة        
Microsoft FrontPage XP  يف تـصميم 

يف " وإنتاج صفحات شبكة املعلومـات الدوليـة      
  ئيةصورته النها

٢٠٥  

  ٢٢٣  أمساء الطالب املقومني للنموذج املبدئي  ٤
  ٢٢٧  جربةموقع التصور شاشات   ٥
  ٢٥٣  البعدي يف صورته النهائية/االختبار التحصيلي القبلي  ٦

استمارة التعرف على اخلربات السابقة واإلمكانات        ٧
  احلالية الستخدام شبكة اإلنترنت يف التعليم والتعلم

٢٦٠  

تصميم صـفحات شـبكة     ل  منتج ائي  مبطاقة تقيي   ٨
  املعلومات الدولية يف صورا النهائية

٢٦٨  

  



 

  
  تابع قائمة املالحق

 
رقم 
رقم   بيان امللحق  امللحق

  الصفحة

عنوان موقع وزارة التربية والتعليم اخلاص بـالتعليم          ٩
  ٢٧٣  اإللكتروين وموقع جتربة البحث

١٠  

اذ القرار  موافقة مركز التطوير التكنولوجي ودعم اخت     
بوزارة التربية والتعليم على وضع احملتوى التعليمـي        

 Server اخلاص بتطبيق التجربة على اجلهاز اخلـادم      
 اخلاص بـالتعليم اإللكتـروين      CentraOneونظام  
  بالوزارة

٢٧٧  

  ٢٨١  أمساء طالب  اموعات التجريبية االستطالعية  ١١
  ٢٨٥  أمساء طالب اموعات التجريبية األساسية  ١٢

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
    

  قائمة اجلداول
  

رقم 
رقم   بيان اجلدول  اجلدول

  الصفحة

غـري  منـط الـتعلم   التعلم املتزامن و منط  الفرق بني     ١
  ١١  املتزامن

  ٣٦  التصميم التجرييب للبحث  ٢
  ٤٦  مناذج تطور التعليم  ٣
  ٦٠  مراحل التعلم التعاوين  ٤
  ٦٩  دور املعلم يف مراحل التعلم التعاوين  ٥

تصنيف مسامهات الطالب يف جمموعـات الـتعلم          ٦
  التعاوين

٧٠  

٧  
األساليب واألدوات اليت تستخدم نظـم التـدريس    

على تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت        املبنية
  املتقدمة

٨٠  

  ٨٣  مستويات وخربات تطبيق اإلنترنت يف التعليم  ٨
  ١٢٠  األهداف التعليمية يف صورا النهائية  ٩

الب يف اختبـار الـسلوك املـدخلي        درجات الط   ١٠
  للمجموعتني التجريبيتني

١٣٤  

 للتحقـق مـن جتـانس    ويلكوكسوننتائج اختبار    ١١
  ني التجريبيتنياموعت

١٣٥  

١٢  
اختبار مان ويتين ملعرفة الفروق بـني اموعـات         

يف مهارات تصميم واجهة تفاعل صفحات   التجريبية
  الويب

١٤٩  



 
  
  

  تابع قائمة اجلداول
 

رقم 
رقم   بيان اجلدول  اجلدول

  الصفحة
  ١٥٠  ملهارة وضع النصوص )z( ،)w( قيمة  ١٣
  ١٥٢  ملهارة وضع الصور )z( ،)w( قيمة  ١٤
  ١٥٣  ملهارة وضع عمل الروابط )z( ،)w( قيمة  ١٥
  ١٥٥  ملهارة وضع اخللفيات )z( ،)w( قيمة  ١٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

  قائمة األشكال
  

رقم 
رقم   بيان الشكل  الشكل

  صفحةال
  ٩  أمناط التفاعل  ١
  ٤٢  االتصال باإلنترنت  ٢

العالقات بني التفاعالت والتعلم يف بيئة التعلم علـى           ٣
  ٤٥  اخلط املباشر

  ٦٠  مراحل تنظيم جمموعات التعلم التعاوين  ٤
  ٩٩  مكونات صفحات الويب  ٥

املستخدم  Yahoo! Messengerبرنامج احلوار املباشر   ٦
  يف التعلم املتزامن

١٣٧  

  ١٣٨  CentraOneالصفحة الرئيسة للدخول على نظام   ٧

مهارة عمل   مشاركة أحد الطالب يف تعلم واكتساب       ٨
  الروابط من خالل التعلم غري املتزامن

١٤٢  

املتزامنـة وغـري    (الفروق بني اموعات التجريبيـة        ٩
  ١٥٠  )املتزامنة

يف مهـارة وضـع   الفروق بني اموعات التجريبيـة       ١٠
  النصوص

١٥١  

  ١٥٣  يف مهارة وضع الصورالفروق بني اموعات التجريبية   ١١

يف مهـارة وضـع   الفروق بني اموعات التجريبيـة       ١٢
  ١٥٤  الروابط

يف مهـارة وضـع   الفروق بني اموعات التجريبيـة       ١٣
  اخللفيات

١٥٥  
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  بحثاإلطار العام لل
  

  مقدمة
  

بعد أن أثبت الكمبيوتر قدرته الفائقة يف التعليم والـتعلم الفـردي،            
ظهرت شبكة اإلنترنت كأداة تدعم هذا النوع من التعليم، فأتاحت بـذلك           
الفرصة للمنظومة التعليمية ألن تتجاوز حدود الزمان واملكان، فأصبح التعلم          

يف  ()١(جلامعة ولفترات زمنية كـبرية    حيدث داخل وخارج حدود املدرسة وا     
، إال أن املتعلم قد يشعر بأنه وحيد أمـام شاشـة            )يف أي مكان  /أي وقت 

الكمبيوتر وصفحات اإلنترنت، وهذا ما يقلل من استفادته مـن خـدمات         
  .الشبكة إىل حد بعيد

  
 أن هذا االعتقاد غري صحيح، حيث توفر شبكة اإلنترنت إمكانية           غري

يف جمموعات تتيح للمتعلمني إمكانية الدراسـة وإجـراء         استخدام خدماا   
البحوث كمجموعة بغض النظر عن مواقعهم، وذلك بشكل آين ومن خالل      

، واموعـات اإلخباريـة     E-mailتطبيقات خمتلفة مثل الربيد اإللكتروين      
News Groups والقوائم الربيدية ،Mailing Lists واحلوار املباشر ،Chat ،

ومنتـديات الويـب   ، Computer Conferencingكمبيوتر واالجتماع بال
 وبـذلك  ،...Blogs، واملدونات Web-based learning forumsالتعليمية 

ساعدت على أنسنة بيئة التعلم، وهذا ما يتأكد لكل من شـاهد املـتعلمني         

                                                
، سلسلة كراسات مستقبلية،    )"احلاضر واملستقبل (ات املعلومات   شبك": حممد أديب رياض غنيمي   ) 1

  .٩، ص ١٩٩٧القاهرة، املكتبة األكادميية، 



-     -  ٤

الصغار وهم يعملون معاً حول الكمبيوتر، أو راقب احلوارات الـيت تـدور       
  .)١(اسية تفصل بينها احمليطاتبينهم يف حجرات در

  
وقد أضافت إمكانية استخدام الكمبيوتر يف العمل اجلماعي إىل املتعلم          
فرصة االستمتاع بالتعلم من خالل شبكة اإلنترنت وتكوين صداقات علمية          
وفتح حوارات تبادلية مع أقرانه ومع آخرين من مجيع دول العامل باستخدام            

تمتع بتعلمه وبوقته أمام صفحات اإلنترنـت،       خدماا، مما جيعل املتعلم مس    
ومن خالل تطبيقات عديدة، مثل الربيد اإللكتروين، والتحاور الكتايب املباشر   

  .)٢(....Chatباستخدام ـ  فردياً ومجاعياً ـ
  

لقد أصبح االقتناع مببدأ احلافز اجلماعي دافعاً إلعادة تنظيم وهندسـة           
ت األفـراد الـذين يـشاركون يف        املؤسسات املختلفة، وذلك ملا لسلوكيا    

االعتماد على الشبكات من تغري، حيث يتمتعون بالطاقة اإلبداعيـة الـيت            
  .)٣(أصبحت إحدى الركائز األساسية تمعات عصر املعلومات

  
 األسباب اليت تدعونا الستخدام شبكة )٤()Williams: 1995(ويذكر 

  :اإلنترنت يف التعليم وهي
 .مات من خمتلف أحناء العاملقدرا على توفري املعلو )١

                                                
، ترمجة عبد السالم رضوان، الكويت، "طريق املستقبل: املعلوماتية  بعد اإلنترنت": بيل جيتس) 1

  .٢٢٩، ص ١٩٩٨، )٢٣١(سلسلة عامل املعرفة 
  .١١٠، ص ٢٠٠٠، املنصورة، دار الوفاء للنشر، "نت للتعليماإلنتر": الغريب زاهر إمساعيل) 2
  .١٨مرجع سابق، ص : حممد أديب رياض غنيمي) 3
، "استخدام خدمات االتصال يف اإلنترنت بفاعليـة يف التعلـيم   ": عبد اهللا بن عبد العزيز املوسى     ) 4

http://alwasaiel.freeservers.com/USE%20OF%20Internet%20In%20Educ
ation%201.htm ،هـ١٤٢١.  

http://alwasaiel.freeservers.com/USE%20OF%20Internet%20In%20Educ


-     -  ٥

مساعدا على وجود التعلم التعاوين اجلمـاعي، نظـراً لكثـرة            )٢
صعب على ال مم جيعل مناملعلومات املتوفرة عرب شبكة اإلنترنت،    

بحث يف كل القوائم، لذا ميكن اسـتخدام طريقـة          ي  أن الطالب
العمل اجلماعي بني الطالب، حيث يقوم كل طالب بالبحث يف          

 .نة مث جيتمع الطالب ملناقشة ما مت التوصل إليهقائمة معي
 .تساعد اإلنترنت على االتصال بالعامل بأسرع وقت وبأقل تكلفة )٣
تـدريس، كمـا يوجـد يف      للقدرا على توفري أكثر من طريقة        )٤

املختلفـة يف احملتـوى      الـربامج التعليميـة       من العديداإلنترنت  
 .واملستوى

  
يف تغيري استراتيجيات التـدريس الـيت        أداة هلا فعاليتها     دفاإلنترنت تع 

يتبناها املعلم داخل الفصل الدراسي، سواء كانت تعتمد هذه االسـتراتيجية           
 إا تزيد من فاعليـة املـتعلم        حيث الفردي، أو التعاوين،     التعلمعلى مبدأ   

  .ونشاطه داخل الفصل وحنو اجتاه املتعلم حنو املادة الدراسية
  

ليت تدعو إىل التواصل عـرب اإلنترنـت،        ويوجد العديد من املربرات ا    
  :)١(مثل

 ويأيت ذلك من    :اكتشاف اآلخر من خالل اكتشاف الذات      )١
خالل االهتمام بتدريس اجلغرافيا البشرية، وتعليم اللغـات        
األجنبية، وتنمية الوعي بالعوامـل املـشتركة يف الثقافـات      

 .واحلضارات اإلنسانية

                                                
، الكويت، الـس    )٢٦٥سلسلة عامل املعرفة؛     (،  "الثقافة العربية وعصر املعلومات   ": نبيل علي ) 1

  .٣٢٠، ص ٢٠٠١الوطين للثقافة والفنون واآلداب، يناير 
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 خـالل تنميـة    وذلك من:تنمية مهارات احلوار مع اآلخر   )٢
مهارات التواصل والتفاوض الثقايف، والقدرة على اإلقنـاع        

 .واحلوار، وإبرام الصفقات املتوازنة
 وذلك من خالل تنميـة     :تنمية الرغبة يف مشاركة اآلخرين     )٣

مهارات القيادة وإدارة املشروعات، وتبادل اآلراء واخلربات،       
ن، وخلق التوازن بني نزعة التنافس، وتنميـة روح التعـاو         

وكذلك إكساب الفرد عادة العمل بروح الفريق، سواء كان         
  .هذا الفريق من حوله، أو يشاركه عن بعد

  
فالعمل التعاوين من خالل شبكات الكمبيوتر أتاح الفرصة ألكثر من          
شخص يف إمتام عمل مشترك، من خالل برامج وإمكانيات أجهزة الكمبيوتر           

تاجية واإلسراع يف إجناز املهـام      املتصلة بالشبكات، وذلك دف زيادة اإلن     
  .)١(املختلفة

  
ورغم أن شبكة اإلنترنت توفر إمكانية التعاون التعليمي بني املتعلمني،          
مما يتيح أمامهم جتربة تعليمية جيدة وإجيابية، مما قد ينتج عنه مشاريع دراسية             

، إال أن معظم    )٢(مشتركة بني الطالب يف أماكن خمتلفة وموجهه من املعلمني        
الدراسات احلديثة املرتبطة باستخدام وتوظيف إمكانيات هذه الـشبكة يف          
جماالت التعليم والتعلم، ال تزال حمدودة، كما أن معظمها ذات طبيعة وصفية     
عن بعض التطبيقات املستقبلية هلذه التقنية يف حجرات الدراسة، حيث تدور           

                                                
  .٢١مرجع سابق، ص : حممد أديب رياض غنيمي) 1
  .١٨٠ مرجع سابق، ص، "اإلنترنت للتعليم" :الغريب زاهر إمساعيل) 2
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علم، ومل تتناول   حول مدى إسهامات الشبكة وخدماا يف عملية التعليم والت        
  .)١(بالتجريب الفعلي هلذه اخلدمات يف العملية التعليمية

  
لقد غريت املعلومات واالتصاالت جذرياً يف أسلوب العمل وأماكنـه       
أيضاً، وقدمت تكنولوجيا جديدة تعـرف باسـم الكمبيـوتر التعـاوين             

Collaborative or Cooperative Computing  أو العمل التعاوين املـدعم ،
، ممـا  Computer Supported Cooperative Work (CSCW)الكمبيوتر ب

يتيح تبادل املعلومات واملعارف بني الفريق الواحـد للمـساعدة يف اختـاذ             
القرارات واحلصول على معارف جديدة تساعد على االبتكار والتطـوير،          
ولتنفيذ ذلك جيب أن تتكامل وسائل االتصاالت املختلفة، وتعرض مجيعاً يف           

  .)٢(ار واحدإط
  

لذا جيب على املعلم أن حيدد لطالبه بالتفاصيل الدقيقـة والواضـحة            
حمتوى االتصال املباشر واحلوار الذي جيب أن يتم مع الطـالب اآلخـرين،           
ومساعدم يف حتديد ما الذي حيتاجونه لتعلمه من اآلخرين، وكيفية عرض           

  .)٣(وجهات نظرهم وأعماهلم الدراسية على اآلخرين
  

                                                
التكنولوجيا التعليمية الذكية وأدوارها املتكاملة مع الـذكاء والقـدرات          ": أمحد خريي كاظم  ) 1

، ٣، ك   ٨، القاهرة، جملة تكنولوجيا التعليم، مـج        "اإلنسانية يف جماالت التعليم والتعلم املعرفية     
  .١٦، ص ١٩٩٨صيف 

  .٢٢مرجع سابق، ص : حممد أديب رياض غنيمي) 2
  .١٨٠ مرجع سابق، ص ، "اإلنترنت للتعليم" : إمساعيلالغريب زاهر) 3
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م تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات احلديثة، أنواعاً عـدة مـن          وتقد
الوسائل املختلفة لالتصال بني األفراد، تصنف وفقاً لطبيعة التطبيقات املختلفة 

  :)١(اليت تستخدم فيها هذه الوسائل إىل
 مثـل الربيـد   :Message systemsالنظم املبنية على الرسـائل   )١

 .Bulletin Boards ، ولوحات النشراتE-mailاإللكتروين 
 وهـو  :Computer Conferencingاالجتماع مبساعدة الكمبيوتر  )٢

 Real-time computerميثل أنظمة االجتماع يف الزمن احلقيقـي  

conferencing       ،ويعترب امتداداً لقاعة االجتماعات اإللكترونيـة ،
والنـوع الثـاين هـو      . ولكن مع التركيز على النصوص فقـط      

 عن بعـد،  Video conferencingالفيديو االجتماعات مبساعدة 
ويركز على صور وأصوات اتمعيني، ولكنه حيتاج إىل جتهيزات         

 أما النوع الثالث هـو االجتماعـات مبـساعدة          ،وتكلفة أكرب 
 ويستخدم كمبيـوتر  Desktop conferencingكمبيوتر املكتب 

 الوسائل املتعددة الشخصية املتصلة يف شبكة، وجيمع بني النظامني        
 .السابقني ولكن بصورة أرخص وأسهل

 ونعين ا تلك الربجميـات  :Intelligent Agentsاألدوات الذكية  )٣
الذكية اليت ميكنها املشاركة يف االجتماعات واملسامهة يف إعطـاء    
املعلومات واملعارف املطلوبة، والـيت يطلبـها املـشاركون يف          

 .االجتماع من البشر
 وهي عبارة عن تكامـل  :Coordination systemsنظم التنسيق  )٤

وتوافق اجلهود الفردية لتحقيق هدف مشترك، لذلك ظهر حديثاً         

                                                
  .٢٤-٢٣مرجع سابق، ص ص : حممد أديب رياض غنيمي) 1
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، واليت توضـح  Coordination theoryما يسمى بنظرية التنسيق 
  .املفاهيم األساسية املطلوبة لتصميم التعاون باستخدام الكمبيوتر

  
ألمريكية فعلى سبيل املثال، تتضمن جامعة ماريالند بالواليات املتحدة ا

على فصول إلكترونية، تساعد جمموعات املتعلمني على العمل والتعلم 
عن طريق االتصال اإللكتروين، واملتسم بعدم اإلعالن  اآلخرينالتعاوين مع 

  .)١(عن الذات، أي بصفة جمهولة
  

أما عن أمناط التفاعل اليت توفرها هذه الوسائل بني األفراد، فتـصنف            
  :)٢(التايلكما بالشكل ملكان واوفقاً ألبعاد الزمان 

        
  
  
  
  
  

  
  )١(شكل 

  أمناط التفاعل
  

                                                
، املـؤمتر   "استخدام تكنولوجيا املعلومات لتعزيز عملية التدريس والـتعلم       ":  حممد حممد اهلادي   )1

، أكتـوبر   ٢لـيم، ك    اخلامس للجمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم، القاهرة، جملة تكنولوجيا التع        
  .٦٧، ص ١٩٩٧

  .٢٢مرجع سابق، ص : حممد أديب رياض غنيمي) 2

  نفس املكان/نفس الوقت

  أماكن خمتلفة/أوقات خمتلفة

  نفس املكان/أوقات خمتلفة  خمتلفة أماكن/نفس الوقت
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  : فقط ومهاويهتم البحث احلايل بدراسة منطني
 ):أماكن خمتلفة /نفس الوقت  (Synchronousالتفاعل املتزامن   منط   )١

مثل تفاعل عدد من األفراد مع بعضهم البعض، يف نفـس الوقـت،    
 البحار أو احمليطـات     ولكن على مسافات متباعدة، قد تفصل بينهم      

والقارات، مثلما حيدث عند اسـتخدامهم لتطبيقـات االجتمـاع          
 Video، ومؤمترات الفيديو Computer conferencingبالكمبيوتر 

conference        والتعلم باستخدام الربامج التعليمية من خالل اإلرسال ،
م املفتوح للراديو والتليفزيون ولكن ينقصهم التفاعل بني أطراف التعل        

One-way Communicationركز هذا النـوع علـي تعلـيم    ، وي
الطالب كيفية تنظيم ما يتوصلون إليه ويكتشفونه عن املعلومـات          

  .)١(ها جمموعام فيأعضاء مع ايتشاركولكي 
نفـس  /أوقات خمتلفة  (Asynchronousالتفاعل غري املتزامن    منط   )٢

ي يقوم به عدد  وميثل هذا النوع من التفاعل، نوع العمل الذ):املكان
من األفراد يف نفس املكان، ولكن كالً منهم يكمل عمل اآلخـر يف         

منتـديات  وقت خمتلف، مثلما حيدث عند استخدامهم لتطبيقـات         
، أو لوحـات  Web-based learning forums الويـب التعليميـة  

 . عرب شبكة اإلنترنتBulletin boardsالنشرات 
  

                                                
1) Kathleen M. Swigger, Robert Brazile, eta: "Real-Time Collaboration over 

the Internet: What Actually Works?", 
http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2/content_storage_01/00
00000b/80/11/98/fa.pdf 

http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2/content_storage_01/00
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لم املتزامن وغري املتزامن كمـا يف       ومن مث ميكن املقارنة بني منطي التع      
  :)١(اجلدول التايل

  
  ) ١(جدول 

  غري املتزامنمنط التعلم التعلم املتزامن ومنط الفرق بني 
  

  الوقت خمتلف  الوقت حمدد  
  )التعلم غري املتزامن(  )التعلم املتزامن(  

توصيل احملتوى التعليمـي     -  البث املباشر عرب الشبكات -  
  عرب الشبكات

  منتديات املناقشات املمتدة -  فصول االفتراضيةال -  املكان

ــتخدام اإل -  خمتلف ــت يفاس  نترن
  األنشطة التعاونية

ستخدام تدعيم أداء املتعلم با  -
  الكمبيوتر

 والرسـائل   غرف الدردشة  -  
  القصرية

شــبكات اإلنترانــت   -
  باملؤسسات التعليمية

  
ويوجد عدة مناذج وجتارب للعديد من اجلامعات واملؤسسات التعليمية 
: اليت توفر تعليماً متميزاً باستخدام شبكة اإلنترنت وخدماا املختلفة، مثل

جتربة جامعة واشنطن، اليت قامت بتسجيل خطط الدروس والواجبات 
) الويب(املدرسية املرتلية لبعض فصول الدراسة على الشبكة العنكبوتية 

World Wide Web (WWW) وغالباً ما يتم نشر مذكرات احملاضرات ،

                                                
 ،"ساسية األاملصطلحات " :عفت نشأت) 1

http://www.elearning.edu.sa/forum/attachment.php?s=c1875ee1bfe9411a
81161a7a2d5a8148&attachmentid=104&d=1163896791  

  

http://www.elearning.edu.sa/forum/attachment.php?s=c1875ee1bfe9411a
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 من املعلملى الويب أيضاً، وهي خدمة جمانية، ويف مكان آخر يطلب ع
طالبه امتالك عناوين بريد إلكتروين، واستخدامه يف املشاركة يف النقاشات 
اإللكترونية، ويتم إعطاء درجات لطالب الفصل تبعاً ملدى مسامهتهم الربيد 

ل، ويف إجنازهم إلكترونية، متاماً مثلما يتم تقييمهم يف مسامهتهم داخل الفص
جامعة : ، كما أجريت جتارب مماثلة يف كل من)١(يلرتللواجب املدرسي امل
، جامعة كاليفورنيا اجلنوبية University of Berkeleyكاليفورنيا بركلي 

USCITVجامعة كاليفورنيا يف لوس أجنلوس ،UCLA  جامعة ،
 University of، جامعة إنديانا  University of Phoenixفونيكس

Indianaجامعة روجرز ،University of Rogers  جامعة أثينا ،University 

of Athena جامعة ويسترن ،WESTERN Governors University ،
 Illinois، جامعة ألينويز Open Universityاجلامعة املفتوحة الربيطانية 

University اجلامعة العاملية ،International University جامعة زيف ،
 University بينترز، جامعة Ziff-Davis Universityفز لعلوم الكمبيوتر دي

of Painters بينما يوجد جبانب العديد من هذه التجارب املتميزة األجنبية ،
  .)٢(Arab Universityجتربة عربية واحدة وهي جامعة العرب اإللكترونية 

  
 جتري  هذه التطورات جتارب منعزلة حىت داخل املؤسسات اليتدوتع

فيها، وغالباً ما جتري بدون تقومي شامل حيدد مكاسب التعليم املستهدفة أو 
توفري اإلمكانيات واخلصائص، ختلو من  أنه بالرغم من حىت احملتملة، حيث

                                                
، يف،  "يتمنظومة تكنولوجيا التعليم يف ظل العوملة واالنفتاح املعلومـا        ": إبراهيم عبد الوكيل الفار   ) 1

الواقع واملأمول، يف الفترة   : املؤمتر العلمي السابع منظومة تكنولوجيا التعليم يف املدارس واجلامعات        
  .٢٩٥، ص ٢٠٠٠، صيف ٣، ك ١٠، جملة تكنولوجيا التعليم، مج ٢٠٠٠ أبريل ٢٧-٢٦من 

  .١٤١-١٣٨مرجع سابق، ص ص ، "اإلنترنت للتعليم": الغريب زاهر إمساعيل) 2
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التوجيهات واإلرشادات عن كيفية استخدام التكنولوجيا لتحقيق اهلدف منها 
  .)١(يف العملية التعليمية

  
 التعاوين له عدة أشكال التعلم أن ومن ناحية أخرى، جند

وإستراتيجيات يتم استخدامها داخل الفصل الدراسي التقليدي، أو داخل 
 ميكن تصنيفها وفقاًالبيئة املدرسية ككل، ومع تعدد هذه اإلستراتيجيات 

  :)٢(لطرق الرئيسية التاليةل
 وهو ذلك التعلم الذي حيدث من ):فردي / تعاوين(تعلم  )١

اد داخل اموعة الواحدة، حبيث يقوم خالل نشاط األفر
الطالب مثالً بتعلم موضوع معني مث يقوم بشرحه لباقي 

 .زمالؤه يف اموعة
 وهو ذلك النشاط التعليمي الذي ):تعاوين / تعاوين(تعلم  )٢

 .حيدث بالتعاون بني اموعات التعاونية املختلفة
من  وهو ذلك التعلم الذي حيدث ):تنافسي / تعاوين(تعلم  )٣

خالل تنافس املتعلم مع باقي املتعلمني داخل الفصل، أو من 
خالل تنافس اموعة التعاونية، مع اموعات التعاونية 
األخرى، مثل مسابقات دوري الطالب، أو مسابقات 

 .املتفوقني
  

                                                
  .٦٧مرجع سابق، ص : مد اهلاديحممد حم) 1
تعرف أثر التفاعل بني التعلم التعاوين واألسلوب املعريف على حتصيل         ": حممد أشرف حممود عطية   ) 2

، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات التربوية، جامعة       "رياضيات املرحلة اإلعدادية واالجتاه حنوها    
  .٧٨، ص ١٩٩٩القاهرة، 
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وللتعاون مزايا متعددة كطريقة وهدف للتعلم منها تطوير عمليات 
تعليمي، وكذلك فاعليته يف عالج القصور االتصال والتعليم يف املوقف ال

  :الكامن يف اإلستراتيجيات التدريسية األخرى؛ وذلك من ناحيتني
  .العلمية والتحصيلية :األوىل
  .االجتماعية، ومفهوم التعاون مع اآلخرين :الثانية

  
لذا فإن نتائج األحباث توصي باستخدام التعاون يف عدد كبري من 

لنا على الرغم من ذلك أن التعاون هو أقل مواقف التعلم، ولكن يبدو 
ااالت اليت حتدث عنها خرباء التربية إن مل تكن أقل أمناط التعلم 

  .)١(استخداماً
  

وينبغي أن خيتار الطالب ما يناقشونه، ال أن يفرض عليهم مادة 
املناقشة، أو املناقشة ذاا دون رغبة منهم، لذا جيب على املعلم إثارة اهتمام 

ب وجعل النقاش مثمراً ما أمكن، مع الوعي بكافة العوامل اليت ميكن الطال
أن تؤثر يف املناقشة سلبياً، أو إجيابياً، وبذلك تكون املناقشات سابقة اإلعداد، 

، ولكي يتم ذلك البد أن يكون اهلدف من )٢(ن  قبل املعلموخمططة ممقننة، 
ة بإكساب مهارات املناقشة واضحاً لديه وعندما يتعلق موضوع املناقش

تصميم واجهة تفاعل صفحات الويب فاهلدف هنا هو تصميم الصفحات 
املهارة تدل على السلوك املتعلم أو بدقة وسرعة يف أقل وقت ممكن حيث أن 

، أن يكون موجهاً حنو أوهلما: املكتسب الذي يتوافر له شرطان جوهريان

                                                
التعـاون والتنـافس    : التعلم اجلماعي والفـردي   " : جونسون. جونسون، روجر ت  . د و يديف) 1

  .١٤، ص ١٩٩٨، القاهرة، عامل الكتب، ١، ترمجة رفعت حممود جات، ط "والفردية
 اإلسـكندرية،  ،"مداخل تعليم التفكري وإثراؤه يف املنـهج املدرسـي    ": حسين عبد الباري عسر   ) 2

  .٢٦٨، ص١٩٩٩املكتب العريب احلديث، 
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يث يؤدي إىل ، أن يكون منظماً حبثانيهماحتقيق هدف أو غرض معني، و
  .حتقيق هدف يف أقصر وقت وأقل جهد ممكن

  
املكون احلسي، املكون : وحيث أن ألي مهارة مكونات تتضح يف

وكذلك دور عمليات الذاكرة يف ) التنفيذي(اإلدراكي، املكون احلركي 
املهارة، فيقتصر البحث احلايل على املكون اإلدراكي وعلى دور عمليات 

 يتطلب عمليات جتهيز للمهارةملكون اإلدراكي واالذاكرة يف املهارة، 
  :للمعلومات، ومن هذه العمليات

 والذي يعين خلع :Pattern Recognitionالتعرف على النمط  •
املعىن على املُدخل احلسي على الرغم من اختالف اهليئة اليت 
يعرض ا املثري، مثل مهارة الطالب يف التفرقة بني األوامر اخلاصة 

 .Links، أو الصور، أو اخللفيات، أو الروابط بوضع النصوص

 أن ينتقي ويقصد به: Selective Attentionتقائي االناالنتباه  •
املتعلم من بني حميط املثريات الذي يعيش فيه كل ما يرتبط باملهارة 
موضوع التعلم، ومثال على ذلك اختيار املتعلم لألنواع اخلاصة 

ح لالستخدام يف تصميم من ملفات الرسومات والصور اليت تصل
 .واجهة تفاعل صفحات الويب دون غريها من امللفات األخرى

 وهي عملية إدراكية ترتبط :Search Processعملية البحث  •
باالنتباه االنتقائي حيث تتضمن قدرة املتعلم على إجياد وحتديد 

املتضمن يف سلسلة من املثريات، فاملتعلم يتعرف ) أو املعىن(النمط 
  . معني ويركز عليه ويستبعد غريه من األمناطعلى منط

  
أما بالنسبة لدور عمليات الذاكرة يف املهارة، فإن الذاكرة ترتبط بتعلم 
املهارات حىت يف أبسط مستوياا والذي يتطلب التعلم فيها بعض التخزين 
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، وجند أن )١(للمعلومات ولو بشكل مؤقت وفقاً للهدف النهائي من التعليم
وهي إحدى طرق دمج مواقف التعلم التعاوين مع التعلم ( املهام طريقة تكامل

تستخدم يف حاالت املشاريع واملهام اليت تتبع شروط عمل متكن ) الفردي
أعضاء اموعة من جتهيز املصادر اليت حيتاجون إليها لتحصيل أغراض 

 وفقاً، )٢(اموعة املمثلة يف تعلم إكساب املهارات وحتصيل املعلومات
  : روط إكساب املهارة التاليةلش

 حيث أن التعلم حتت شرط توفر ):التغذية الراجعة(معرفة النتائج  )١
املعلومات عن النتائج يؤدي إىل زيادة معدل التعلم، وقد خيتلف تأثري 

من خالل ) غري تزامين/ تزامين (هذا الشرط بني منطي التعلم التعاوين 
 .شبكة اإلنترنت

 فلكي يتم هذا : إىل طبيعة األداء اجليدتوجيه املتعلم وإرشاده   )٢
الشرط البد من حتليل املهارة األساسية املطلوب إكساا 

، وهي يف هذه الدراسة مهارة تصميم واجهة تفاعل )٣(للطالب
 :صفحات الويب، واليت قد تشتمل على املهارات الفرعية التالية

 .مهارة وضع النصوص على واجهة تفاعل صفحات الويب •
 .ضع الصور على واجهة تفاعل صفحات الويبمهارة و •
 .يف واجهة تفاعل صفحات الويب Linksروابط مهارة وضع  •
 .واجهة تفاعل صفحات الويبل اخللفياتمهارة عمل  •

  

                                                
، القـاهرة، مكتبـة    )مزيدة وجمددة  (٦، ط   "علم النفس التربوي  ": طب، أمال صادق  فؤاد أبو ح  ) 1

  .٦٦٤-٦٥٨، ص ص ٢٠٠٠األجنلو املصرية، 
  .٤١مرجع سابق، ص: جونسون. جونسون، روجر ت. د ويديف) 2
  .٦٧٦-٦٧٤مرجع سابق، ص ص : فؤاد أبو حطب، أمال صادق) 3
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ويف مثل هذه املواقف حيدد املشروع التعاوين ويقسم إىل عدة مهام 
 حوهلا فردية كل مهمة تتناول جانباً معيناً من جوانب املشكلة اليت يدور

املشروع، مثل أن يقوم أحد أفراد اموعة جبمع بعض املعلومات عن جهاز 
الكمبيوتر، وثاين يقوم بتجهيز بعض الصور املوضحة والشارحة هلذه 
املعلومات، وآخر يقوم بتصميم اإلطار العام لواجهة تفاعل صفحة الويب 

مللفات اليت ستحمل هذه املعلومات والصور، وغريه يقوم بتجهيز بعض ا
وهكذا، مث يقوم اجلميع مبناقشة  ...الصوتية الشارحة للمحتوى العلمي، 

أفضل الطرق اليت ستقوم اموعة بعرض احملتوى العلمي على صفحات 
الويب وتصميمها يف شكلها النهائي، مث يقوم أحد األفراد بتحميل هذه 

ع  لتقدميها تمUploadالصفحات على أحد خادمات شبكة اإلنترنت 
  .شبكة اإلنترنت

  
) ألكس أوسربون(وميكن أن يكون التعاون حول جماالت عدة حددها 

اإلبدال واإلحالل، التوليف، املالئمة، التعديل، استحداث : يف جماالت مثل
  .)١(استعماالت، احلذف

  
ويرى البعض أن تعلم الطالب يف جمموعات يزيد من سرعة التعلم 

تعلم املعتاد، لذلك بدأ االهتمام يتزايد ويزيد من كفايته لديهم مقارنة بال
باستخدام إستراتيجية التعلم التعاوين يف التدريس، حيث أثبتت كثري من 

                                                
  .٩٩-٩٨، ص ص مرجع سابق: حسين عبد الباري عسر) 1
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الدراسات أن التعلم يتقدم وتزداد كفايته يف املواقف اجلماعية عنه يف املواقف 
  .)١(الفردية

  
 على فعالية التعلم )٢()١٩٩٢: كوثر حسني كوجك(كما تؤكد 

 تنمية القدرة اإلبداعية لدى الطالب من خالل احلوار فيما بينهم التعاوين يف
فيما يتعلق باملادة الدراسية، وأن يعلم بعضهم بعضاً، ومن خالل هذا التفاعل 

  .النشط والفعال ينمو لدى الطالب مهارات شخصية واجتماعية إجيابية
  

 )٣()١٩٩٣:مدحية حسن حممد عبد الرمحن( ويتفق هذا مع دراسة 
الية استخدام إستراتيجية التعلم التعاوين يف زيادة حتصيل طالب ع تؤكد فاليت

متفوق، (الصف الرابع االبتدائي على خمتلف املستويات التحصيلية للطالب 
 استفادة من ، كما أثبتت أن الطالب الذين حققوا أكرب)متوسط، ضعيف

 استخدام هذه اإلستراتيجية هم الطالب الضعاف يليهم املتوسطني مث
  . املتفوقني
  

                                                
أثر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوين يف تدريس الرياضيات        : " حممد حممد حسن عبد الرمحن    ) 1

، جملة كلية التربيـة،     " على تنمية التفكري االبتكاري والتحصيل لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية        
  .٤٠٤-٤٠٣، ص ص ١٩٩٦، يناير٢٥جامعة الزقازيق، ع 

 ، دراسـات تربويـة،      "وين إستراتيجية تدريس حتقق هدفني    التعلم التعا ": كوثر حسني كوجك  ) 2
  .٢١، ص ١٩٩٢، ٤٣، ع ٧القاهرة، مج 

فعالية استخدام إستراتيجية التعلم التعاوين على حتصيل تالميـذ   : "مدحية حسن حممد عبد الرمحن    ) 3
، ١٩٩٣، يونيو   ٩، ع   ٢ جملة كلية التربية، جامعة أسيوط، مج        ،"املرحلة االبتدائية للرياضيات  

  .٥٥٧ص 



-     -  ١٩

 اليت أجراها على طالب )١()١٩٩٣:حممد مسعد نوح(وكذلك دراسة 
الصف الثاين اإلعدادي دلت على أن التعلم التعاوين قد أوجد فروقاً دالة يف 

  .حتصيل املهارات اجلربية مقارنة بالطريقة املعتادة
  

 يف نتائج دراسته إىل تفوق )٢()١٩٩٤:املهدي حممد سامل(كما توصل 
موعة التعلم التعاوين على جمموعة التعلم التقليدي يف التحصيل األكادميي جم

  .وتعلم التغري املفاهيمي يف العلوم لطالب الصف الثامن األساسي
  

فريد أبو زينه، (بينما توصلت نتائج الدراسة اليت أجراها كل من 
 إىل وجود فروق دالة إحصائياً لصاحل اموعة )٣()١٩٩٥:وحممد خطاب

جريبية اليت درست رياضيات الصف الثاين اإلعدادي باستخدام التعلم الت
التعاوين مقارنة باموعة الضابطة اليت درست بالطريقة املعتادة، بينما مل 

  .تظهر فروق دالة بينهما يف االجتاه حنو الرياضيات

                                                
دراسة جتربية ألثر التعلم التعاوين يف حتصيل تالميذ الصف الثاين اإلعـدادي      : "حممد مسعد نوح  ) 1

  .١٦٣-١٣١، ص ص ١٩٩٣، ٢٧، الكويت، الة التربوية، مج "للمهارات اجلربية

تأثري إستراتيجيات التعلم التعاوين علـى التحـصيل األكـادميي والـتغري           : "املهدي حممد سامل  ) 2
املؤمتر العلمي األول للعلـوم     ،  "املفاهيمي يف العلوم لتالميذ الصف الثامن من التعليم األساسي        

النفسية يف التربية والتغري االجتماعي يف مصر بني النظرية والتطبيق، كلية التربية بكفـر الـشيخ،            
  .٦-١ ص.، ص١٩٩٤ فرباير ٧-٥جامعة طنطا، من 

التعلم التعاوين على حتصيل الطلبة يف الرياضيات واجتاهـام    أثر  ": فريد أبو زينه، وحممد خطاب    ) 3
-٢٣٣، ص ص ١٩٩٥،  ١١، جملة كلية التربية، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، مـج        "حنوها
٢٦٣.  
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 )١()٢٠٠٠: فاطمة الزهراء حممود حممد عثمان(أما نتائج دراسة 
على ) مجاعي، فردي(ثر الختالف مواقف اإلنتاج فتشري إىل وجود أ

 التعليمية، لصاحل اموعة اتالتحصيل املعريف واألداء املهاري إلنتاج الرسوم
اليت أنتجت بشكل مجاعي، كما وجدت أثر للتفاعل بني منط أنشطة التعلم 
ومواقف اإلنتاج يف التحصيل لصاحل اموعة اليت مارست النشاط بشكل 

أنتجت بشكل مجاعي، كما ظهر حتسن يف التحصيل املعريف مجاعي، مث 
واألداء ملهارة إنتاج الرسوم التعليمية يف املواقف املستقبلية نتيجة لبقاء أثر 
التعاون يف مواقف اإلنتاج اجلماعي،كما تؤكد الدراسة أن أخصائيو 
تكنولوجيا التعليم ميكنهم زيادة مستوى حتصيل الطالب واجتاهاته عن طريق 

ً للتعلم ا ستخدام اموعات التعاونية يف الظروف اليت مت تصميمها أساسا
  .الفردي

  
 بعدة دراسات للتوصل إىل فعاليـة  )٢()Hiltz et al: 2000(كما قام 

يف أي /تعلم يف أي وقت(استخدام التعلم من خالل اإلنترنت باستخدام مبدأ       
تعلم يف جمموعات   ، مقابل التعلم داخل الفصول التقليدية، وكذلك ال       )مكان

مقابل التعلم الفردي باستخدام اإلنترنت، وأي املالمح العامة الـيت تكـون            
التفاعل املباشر بني الطالب، وحتت أي الظروف تكون املقررات املقدمة من           

                                                
أثر اختالف منط أنشطة التعلم يف تنمية مهارة إنتاج الرسوم : "فاطمة الزهراء حممود حممد عثمان ) 1

كنولوجيا التعليم املتجانسني واملتباينني يف مواقف اإلنتاج اجلماعي التعليمية لدى طالب ت
الواقع : يف، املؤمتر العلمي السابع منظومة تكنولوجيا التعليم يف املدارس واجلامعات، "والفردي
  .٥٦٣-٥٦١ ص .، ص٢٠٠٠، صيف ٣،ك ١٠، مج ٢٠٠٠ أبريل ٢٧-٢٦من  واملأمول،

2) Hiltz, Starr Roxanne, et all: Measuring the Importance of Collaborative 
Learning for the Effectiveness of  ALN: A Multi-Measure, Multi-
Method Approach,  JALN, Vol. 4, Issue 2, 2000,  
http://www.aln.org/alnweb/journal/Vol4_issue2/le/hiltz/le-hiltz.htm 

http://www.aln.org/alnweb/journal/Vol4_issue2/le/hiltz/le-hiltz.htm
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خالل التعلم غري املتزامن أكثر فعالية وتأثرياً، فقد أثبتت فعاليـة اسـتخدام             
  .م الفردياإلنترنت يف جمموعات مقابل التعل

  
 بدراسـة  )١()Ocker & Yaverbaum: 1999(بينما قام كل مـن  

وبني التعلم التعاوين غري ) وجهاً لوجه(جتريبية ملقارنة التعلم التعاوين التقليدي     
املتزامن املعتمد على االتصال بالكمبيوتر، واليت أثبتـت أن منطـي الـتعلم             

لكفاءة والفاعليـة إذا مـا      هلما نفس ا  ) التقليدي وغري املتزامن بالكمبيوتر   (
  .توفرت نفس الظروف والشروط للتعلم

  
 واجهة تفاعلويعترب الدور اهلام للمعلم يف إكساب مهارات تصميم 

م التعاوين من خالل شبكة اإلنترنت هو صفحات الويب باستخدام التعل
  :تنفيذ مخس خطوات أساسية، هي

 .حتديد أهداف الدرس بشكل واضح )١
 .وعات قبل بداية الدرسترتيب الطالب يف جمم )٢
 .شرح املهمة التعليمية واهلدف منها للطالب )٣
إثارة انتباه الطالب يف جمموعات التعلم التعاوين والتدخل يف الوقت  )٤

 .الذي حيتاج فيه الطالب للمساعدة
 على مناقشة الكيفية مب ومساعدالالعمل على تقومي تعلم الط )٥

 .)٢(ضهم البعضاملثلى اليت ميكن من خالهلا التعاون مع بع
  

                                                
1) Ocker, Rossalie J. & Yaverbaum, Galye J.: Asynchronous Computer-

Mediated Communication Versus Face-to-Face Collaboration: 
Results on Student Learning: Quality and Satisfaction, Group 
Decision and Negotation, Vol. 8, 1999, 
http://www.alnresearch.org/Data_Files/articles/full_text/ocker99.htm  

  .٧١-٧٠مرجع سابق، ص ص : جونسون. جونسون، روجر ت. د ويديف) 2

http://www.alnresearch.org/Data_Files/articles/full_text/ocker99.htm
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 إىل وجود ثالثة أهـداف      )١()١٩٩٩:جابر عبد احلميد جابر   (ويشري  
  : للتعلم التعاوين، وهي- على األقل-تعليمية هامة 

 ويقصد به :Academic Achievementالتحصيل األكادميي  )١
حتسني أداء الطالب يف مهام أكادميية هامة، ويعتمد يف ذلك على 

ي يزيد من قيمة التعلم األكادميي عند مبدأ املكافأة التعاونية الذ
 .الطالب ويغري املعايري املرتبطة بالتحصيل

 وهو التقبل األمشل :Acceptance of diversityتقبل التنوع  )٢
واألعرض ألناس خيتلفون يف الثقافة والطبقة االجتماعية والقدرة أو 
عدم القدرة والعنصر، كما يتيح التعلم التعاوين للطالب ذوي 

يات املتباينة والظروف املختلفة أن يعملوا معتمدين بعضهم اخللف
على البعض اآلخر يف مهام مشتركة، ومن خالل استخدام بنيات 

 .املكافأة التعاونية يتعلمون تقدير الواحد لآلخر
 ويقصد :Social skill developmentتنمية املهارات االجتماعية  )٣

وهي مهارات هامة به تعلم الطالب ملهارات التعاون والتضافر، 
جيب أن يكتسبها املتعلم يف جمتمعات يعتمد بعضها على البعض، 

  .وتتفاوت وتتنوع ثقافتها
  

كما تشري التجارب األجنبية والدراسات إىل االهتمـام باسـتخدام          
إمكانات وخدمات شبكة اإلنترنت يف التعليم، سواء الصفي، أو االفتراضي،          

ت على شبكة الويب، وإتاحة فرصة      وذلك من خالل وضع املناهج واملقررا     
التسجيل يف هذه املقررات بغض النظر عن الدولة اليت ينتمي إليها أو املسافة             

                                                
 سلسلة املراجع يف التربية وعلم النفس، ،"إستراتيجيات التدريس والتعلم: "جابر عبد احلميد جابر) 1

  .٨١- ٨٠، ص ص ١٩٩٩، القاهرة، دار الفكر العريب، ١، ط ١٠ ك
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اليت تفصله عن املقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية، سواء كانت مدرسـة أو            
  .جامعة أو معهد تدريب

  
واهتمت هذه الدراسات بكيفية وضع تلك املقررات علـى شـبكة           

، وكذلك الوسائل Hypertextها بالنصوص التفاعلية والفائقة اإلنترنت ودعم
، Interactive multimedia and hypermediaاملتعددة التفاعلية والفائقـة  

وكذلك توفري اخلدمات اليت من شأا مساعدة الطالب على إجنـاز املهـام            
التعليمية، ومناقشة أساتذته عن بعد، والتحاور مع أقرانه، سواء باسـتخدام           

، أو  Chat، أو احلوار الفوري املباشر      E-mailتقنيات مثل الربيد اإللكتروين     
  ....Discussion groupsجمموعات النقاش 

  
 بدراسة مدى جناح )١()Rassule & Sung: 2000(حيث قام كل من 

استخدام التعلم والتفاعل من خالل اإلنترنت مقابل التفاعل وجهاً لوجـه،           
جود فارق بينهما إذا حدث الـتعلم يف نفـس          وأثبتت هذه الدراسة عدم و    

  .الظروف
  

 )٢()Thoennessen & Kasky: 1999( وتشري دراسة كـل مـن   
التقوميية عن استخدام التعلم غري املتزامن عرب شبكة اإلنترنت يف احملاضـرات        
الكبرية وكمدخل للتعلم الفردي، واليت أثبتت نتائجها فعالية هذا األسلوب،          

                                                
1) Hadidi, Rassule & Sung, Chung-Hsien: Pedagogy of Online Instruction – 

Can it be as Good as Face-toFace?, Proceeding of American Conference 
on Information Systems, Long Beach, California, Abs., August, 2000, 
http://www.alnresearch.org/Data_Files/articles/abstract/abs_hardidi00.htm 

2) Thoennessen, M. & Kasky, E.: Impact of Asynchronous Learning 
Networks In Larg Lecture Classed, Group Decision Negotation, Vol. 8, 
1999, 
http://www.alnresearch.org/Data_Files/articles/full_text/thoennessen.htm  

http://www.alnresearch.org/Data_Files/articles/abstract/abs_hardidi00.htm
http://www.alnresearch.org/Data_Files/articles/full_text/thoennessen.htm
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 دراسة بني أثر التعلم التعاوين غري املتزامن والتعلم التعـاوين         بينما مل تقارن ال   
  .املتزامن

  
 حالة دمج منط الـتعلم غـري   )١()Sener, John: 2000(بينما درس 

 Northern Virginiaاملتزامن داخل برنامج التعلـيم عـن بعـد بكليـة     

Community College (NVCC) واليت أثبتت جناح التعلم باستخدام شبكة 
رنت غري املتزامن واستخدامها يف تـصميم املقـررات واسـتراتيجيات         اإلنت

تقدميها، وأجريت الدراسة على مثان مقررات أثبتت جناحها يف زيادة دافعية           
  .املتعلمني
  

 بدراسـة  )٢()Ocker & Yaverbaum: 1999(بينما قام كل مـن  
م التعاوين غري وبني التعل) وجهاً لوجه(جتريبية ملقارنة التعلم التعاوين التقليدي     

املتزامن املعتمد على االتصال بالكمبيوتر، واليت أثبتـت أن منطـي الـتعلم             
هلما نفس الكفاءة والفاعليـة إذا مـا        ) تزامن بالكمبيوتر املالتقليدي وغري   (

  .توفرت نفس الظروف والشروط للتعلم
  

 اليت استخدم فيها القـوائم  )٣()Wild, Martyn: 1999(أما دراسة 
، واليت أجريت على املدرسني يف أستراليا واململكـة  Mailing listsالربيدية 

 OZ-Teacher & UK-Schoolsاملتحدة باستخدام قائمتني بريـديتني مهـا   
وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن استخدام القوائم الربيدية يساعد على خلـق            

                                                
1) Sener, John: Integrating ALN into an Independent Study Distance 

Education Program: NVCC Case Study, JALIN, Vol. 4, Issue 2, 2000, 
http://www.aln.org/alnweb/alnweb/journal/Vol4_issue2/le/sener/le-
sener.htm  

2) Ocker, Rossalie J. & Yaverbaum, Galye J.: op., cit.  
3) Wild, Martyn: The Anatomy of Practice in The Use of Mailing Lists: A 

Case Study, Australian Journal of Education Technology, 1999, 
http://cleo.murdoch.edu.au/ajet/ajet15/wild.html  

http://www.aln.org/alnweb/alnweb/journal/Vol4_issue2/le/sener/le
http://cleo.murdoch.edu.au/ajet/ajet15/wild.html
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صادر احليوية والنشاط وتنمية أنشطة جمتمع املهنيني وبناء املناهج ومكتبات م         
  .املعلومات وخدمة اتمع واملهنيني وتلبية احلاجات الشخصية للمدرسني

  
  :مشكلة البحث

من خالل انتداب الباحث لتدريس مقرر شبكات احلاسب اآليل للفرقة 
الرابعة شعبة معلم حاسب آيل بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق وجد أن 

يم واجهة هارات املطلوبة لتصم يف التعرف على املهناك مشكلة لدى الطالب
 بتحليل احملتوى املقرر وحتديد ؛ لذا قام الباحثتفاعل صفحات الويب

 بدراسة حتليلية لطرق التدريس املستخدمة يف ، مث قام)١(املهارات املوجودة به
من العرض السابق  املهارات من خالل اإلنترنت، وقد اتضح ذلك إكساب

تخدام أسلوب التعلم التعاوين يف خمتلف للدراسات اليت تناولت فعالية اس
املواد الدراسية، وأثره على زيادة التحصيل واجتاه الطالب حنو املادة الدراسية، 

وقد  ،...وكذلك يف تنمية مهارات اإلنتاج والتعاون والتواصل وإدارة احلوار
اليت وأدواته جد أن هذه الدراسات مل تم بدراسة أساليب التعلم التعاوين و
مؤمترات  لكتروين،اإلربيد ال( ومن هذه األدواتيحها شبكة اإلنترنت، تت

، كما يوجد العديد من )... املنتديات التعليميةمبيوتر، جمموعات النقاش،الك
، ) متزامن غري متزامن، تفاعل تفاعل( التفاعل اليت توفرها اإلنترنت أمناط

 تلك األمناط له فاعليته فأي تلك األمناط له فعاليته يف التعلم التعاوين؟، وأي
يف إكساب املهارات وخاصة مهارات تصميم واجهة تفاعل صفحات 

  الويب؟
  

لذلك يهتم البحث احلايل بدراسة كيفية استخدام منطي التفاعل 
التعاوين باستخدام شبكة اإلنترنت يف تصميم الطالب ) متزامنغري متزامن، (

                                                
 .١٩٧، ص )٢(ملحق ) 1
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لتدريس للطالب لبعض واجهات التفاعل لصفحات الويب، حيث يتم ا
، كأحد Web Pagesكيفية تصميم واجهة تفاعل صفحات الويب 

 م تدريسها يف املقرر العملي ملقرر شبكات احلاسب اآليلاملوضوعات اليت يت
  .للفرقة الرابعة شعبة معلم حاسب آيل بكلية التربية النوعية بالزقازيق

  
  :تايلومن هنا نبعت مشكلة البحث لتجيب على التساؤل الرئيسي ال

ما أثر اختالف منطي التعلم التعاوين باستخدام شبكة اإلنترنت على 
 مهارات  الفرقة الرابعة شعبة إعداد معلم حاسب آيلإكساب طالب

 Web Pages شبكة املعلومات الدوليةتصميم واجهة تفاعل صفحات 

Interface؟   
  

  :تساؤالت البحث
  :رعية التاليةيتفرع من التساؤل الرئيسي السابق التساؤالت الف

خالل شبكة من املتزامن  التعلم التعاوين منطما أثر استخدام  )١
اإلنترنت على إكساب مهارة وضع النصوص على واجهة 

 التعلم التعاوين منطتفاعل صفحات الويب يف مقابل استخدام 
  على إكساب هذه املهارة؟غري املتزامن

الل شبكة من خاملتزامن  التعلم التعاوين منطما أثر استخدام  )٢
اإلنترنت على إكساب مهارة وضع الصور على واجهة 

 التعلم التعاوين منطتفاعل صفحات الويب يف مقابل استخدام 
  على إكساب هذه املهارة؟غري املتزامن

من خالل شبكة املتزامن  التعلم التعاوين منطما أثر استخدام  )٣
واجهة يف  Linksروابط اإلنترنت على إكساب مهارة وضع 
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 التعلم التعاوين منطل صفحات الويب يف مقابل استخدام تفاع
  على إكساب هذه املهارة؟غري املتزامن

 من خالل شبكة املتزامن التعلم التعاوين منطما أثر استخدام  )٤
واجهة تفاعل ل خلفياتاإلنترنت على إكساب مهارة عمل 
غري  التعلم التعاوين منطصفحات الويب يف مقابل استخدام 

 ؟لى إكساب هذه املهارة عاملتزامن
  

  :أهداف البحث
يهدف البحث احلايل إىل التعرف على أثر اختالف منطي التعلم 

على إكساب ) متزامن غري متزامن،( التعاوين باستخدام شبكة اإلنترنت
شبكة املعلومات الدولية الطالب مهارات تصميم واجهة تفاعل صفحات 

  .)الويب(
    

  :أمهية البحث
  : إىلترجع أمهية البحث

 باستخدام شبكة اإلنترنتحتديد منط التعلم التعاوين  )١
 .املناسب إلكساب املهارة

استخدام برنامج ": إعداد وحدة دراسية بعنوان )٢
Microsoft FrontPage XP يف تصميم واجهة 

وذلك ، "تفاعل صفحات شبكة املعلومات الدولية
 للفرقة الرابعة شعبة  احلاسب اآليلضمن مقرر شبكات

 .سب آيل بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيقمعلم حا
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  :فروض البحث
  : التايل الرئيسيفرضالحث بصياغة اقام الب

 يف أداء الطالب ملهارة تصميم ةداللة إحصائيذات ال توجد فروق 
 من املتزامنواجهة تفاعل صفحات الويب باستخدام أسلوب التعلم التعاوين 

ء الطالب ملهارة تصميم واجهة تفاعل خالل شبكة اإلنترنت يف مقابل أدا
 من خالل غري املتزامنصفحات الويب باستخدام أسلوب التعلم التعاوين 

  .شبكة اإلنترنت
  

  :وقد تفرعت منه الفروض التالية
 يف أداء الطالب ملهارة اً إحصائيالوجد فرق د ي ال:الفرض األول

التعلم  منط وضع النصوص على واجهة تفاعل صفحات الويب باستخدام
 من خالل شبكة اإلنترنت يف مقابل أداء الطالب ملهارة املتزامنالتعاوين 

 التعلم منطوضع النصوص على واجهة تفاعل صفحات الويب باستخدام 
  . من خالل شبكة اإلنترنتغري املتزامنالتعاوين 

يف أداء الطالب ملهارة يوجد فرق دال إحصائياً  ال :الفرض الثاين
 التعلم منطجهة تفاعل صفحات الويب باستخدام وضع الصور على وا

 من خالل شبكة اإلنترنت يف مقابل أداء الطالب ملهارة املتزامنالتعاوين 
 التعلم منطوضع الصور على واجهة تفاعل صفحات الويب باستخدام 

  . من خالل شبكة اإلنترنتغري املتزامنالتعاوين 
داء الطالب ملهارة يف أيوجد فرق دال إحصائياً  ال :الفرض الثالث

 التعلم منط واجهة تفاعل صفحات الويب باستخدام  يفLinksروابط وضع 
 من خالل شبكة اإلنترنت يف مقابل أداء الطالب ملهارة املتزامنالتعاوين 

 التعلم منطواجهة تفاعل صفحات الويب باستخدام  يف Linksروابط وضع 
  .من خالل شبكة اإلنترنتغري املتزامن التعاوين 
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يف أداء الطالب ملهارة يوجد فرق دال إحصائياً   ال:الفرض الرابع
 التعلم التعاوين منطواجهة تفاعل صفحات الويب باستخدام ل خلفياتعمل 

 من خالل شبكة اإلنترنت يف مقابل أداء الطالب ملهارة عمل املتزامن
غري  التعلم التعاوين منطواجهة تفاعل صفحات الويب باستخدام ل خلفيات

  . من خالل شبكة اإلنترنتملتزامنا
  

  :حدود البحث
  : البحث احلايل باحلدود التاليةألتزم
  :احلد املكاين: أوالً

حىت يستطيع الباحث ضبط بيئة التعلم والتأكد من عدم وجود عوامل 
  :خارجية تؤثر على نتائج البحث مت حتديد

أربعة مدارس متوفر ا خدمة اإلنترنت، ومتاحة للجمهور يف  )١
 .وقات غري الرمسية للعملاأل

 إجراءمتخصص تربوي بكل مدرسة ملساعدة الطالب أثناء  )٢
  .لتجربة واإلشراف عليهما

  
  :احلد الزماين: ثانياً

م من ٢٠٠٦ /٥/٨ املوافق سبتبدأت التجربة األساسية يف يوم ال
  .م٨/٢٠٠٦/ ١٠الساعة العاشرة صباحاً وانتهت يوم اخلميس املوافق 

  
  :وضوعياحلد امل: ثالثاً

  :اقتصر البحث على
 من طالب الفرقة الرابعة شعبة مقصودةجمموعات جتريبية  )١

سب اآليل بكلية التربية النوعية جامعة إعداد معلم احلا
 .الزقازيق
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 ).فردي/تعاوين(طريقة تعلم  )٢
تدريس الوحدة اخلاصة بتصميم واجهة تفاعل صفحات  )٣

  . احلاسب اآليل من مقرر شبكاتـالويب 
 . اإلصدار العريبFrontPage XPامج برناستخدام  )٤
 .تصميم واجهة تفاعل صفحات الويب باللغة العربية )٥
ستعراض ال  Internet Explorerبرنامج االستعراض استخدام )٦

 وذلك لقدرته على ،الصفحات اليت قام الطالب بتصميمها
 .استعراض صفحات الويب باللغة العربية بشكل جيد

التفاعل املتزامن : فاعل، ومهااستخدام منطني فقط من أمناط الت )٧
Synchronous والتفاعل غري املتزامن ،Asynchronous. 

احملادثات الكتابية والصوتية وهو استخدام إحدى برامج  )٨
كأداة لنمط التفاعل املتزامن، ، Yahoo! Messengerبرنامج 

 امللفات بني املعلم إرسال واستقبالب يسمحوهو برنامج جماين، 
 .والطالب

 Web-basedمنتديات الويب التعليمية م نظام استخدا )٩

learning forums كأداة لنمط التفاعل غري املتزامن، وذلك ،
ملا تتميز به من أسلوب النقاش والتعاون املتسلسل الذي ميكن 

وذلك من خالل  األفراد من متابعة العمل من بدايته حىت ايته
كتروين  املستخدم يف نظام التعلم اإللCentraOneبرنامج 

 .بوزارة التربية والتعليم
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  :متغريات البحث
 :ومهااقتصر البحث على متغريين فقط، : ن املستقالناملتغريا )١

 Synchronous التعلم التعاوين املتزامن منط: األول املتغري  -أ 
Cooperative Learning واملقصود به تفاعل الطالب مع ،

، Same Timeبعضهم البعض ومع املعلم يف نفس الوقت 
 .Different Placeولكن يف أماكن خمتلفة 

 الـتعلم التعـاوين غـري املتـزامن         منـط :  الثاين املتغري  -ب 
Asynchronous Cooperative Learning ، واملقصود به

تفاعل الطالب مع بعضهم البعض ومع املتعلم يف أوقـات          
، ويف أمـاكن خمتلفـة أيـضاً    Different Timeخمتلفـة  

Different Place. 
مهارات تصميم واجهة تفاعل صفحات     وهي  : غريات التابعة املت )٢

 :هيوالويب، وتتكون من عدة مستويات، 
مهارة وضع النصوص على واجهة تفاعل صفحات   -أ 

  .الويب
  .مهارة وضع الصور على واجهة تفاعل صفحات الويب  -ب 
واجهة تفاعل صفحات  يف Linksالروابط مهارة وضع   -ج 

  .الويب
  .ل صفحات الويبواجهة تفاعخلفيات لمهارة عمل   -د 

  
  :أدوات البحث
 : بعدي يستخدم كالتايل- حتصيلي قبلياختبار )١

 للسلوك املدخلي للطالب، وهدفه التأكد من كاختبار •
 .جتانس اموعات التجريبية
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 بعدي، للتأكد من حتصيل الطالب للجانب كاختبار •
 .املعريف من املهارة

الية استمارة التعرف على اخلربات السابقة واإلمكانات احل )٢
لدى الطالب حول استخدام شبكة اإلنترنت يف التعليم 

 .والتعلم
داء الطالب ملهارات تصميم تقييم منتج ائي أل بطاقة )٣

، يتم تطبيقها على واجهة تفاعل صفحات الويب
وليس وإنتاجها الصفحات اليت قام الطالب بتصميمها 

 . املهارة وتنفيذأثناء قيام الطالب بأداء

  :إجراءات البحث
حتليل الدراسات والبحوث السابقة املرتبطة بالتعلم مت  )١

التعاوين، والتعلم من خالل اإلنترنت، والتعلم التعاوين من 
 .خالل شبكة اإلنترنت

 عليه البحث يف ضوء نتائج قاموضع اإلطار النظري الذي مت  )٢
 .حتليل الدراسات السابقة

راسة حتديد األهداف التعليمية العامة املطلوب حتقيقها من د )٣
كيفية تصميم واجهة تفاعل صفحات الويب وعرضها على 

 .خرباء متخصصني يف جمال تكنولوجيا التعليم إلجازا
 املتعلم إجنازها جيب علىحتديد املتطلبات اليت مت : حتليل املهمة )٤

بالفعل والتعرف على حاجات املتعلم من املوقع 
 .واإلستراتيجيات اليت يتبعها لتحقيق األهداف

 Microsoftاستخدام برنامج ": اد وحدة دراسية بعنوانإعدمت  )٥

FrontPage XP يف تصميم واجهة تفاعل صفحات شبكة 
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، وتتضمن األهداف التعليمية يف صورة "املعلومات الدولية
سلوكية، وعرضها على خرباء متخصصني يف جمال تكنولوجيا 
 التعليم إلجازا، وكذلك حتديد منط التعلم التعاوين املستخدم

وفقاً ) غري متزامن/ متزامن (من خالل شبكة اإلنترنت 
 .ملتغريات البحث

يف ضوء متطلبات املتعلم من املوقع  :تصميم النموذج الوظيفي )٦
مت وضع تصور وظيفي يوضح يف جوهره قدرات وإمكانيات 
واجهة التفاعل ويتمتع بالبساطة وعدم التعقيد، فلم يوضع به 

ألوامر واحلواشي السفلية التفاصيل الدقيقة مثل مفاتيح ا
والرسومات، ومبعىن أخر وضع تصور ألماكن وضع الصور و 
النصوص يف الصفحة، وكذلك أماكن وضع العناوين الرئيسية 

  .والفرعية وبنط الكتابة واأللوان املستخدمة يف املوقع

 وذلك عن طريق بناء ):السيناريو(تصميم النموذج املبدئي  )٧
قوميه من قبل الطالب وعرضه على ، مث تالسيناريو التعليمي

  .جمموعه من احملكمني يف جمال تكنولوجيا التعليم إلجازته

عرض مرئي يترجم  ويقصد به إنتاج :تصميم العرض )٨
متطلبات املستخدم على املوقع، وتطلب ذلك استخدام الربامج 

برنامج احملاكاة ، Microsoft FrontPage XPبرنامج  (:ةالتالي
Captivate v.1.1  لتصميم برنامج تفاعلي Interactive 

 بامتداد امللفات  لتشغيل Flash player 7برنامج، لتعليم املهارة
 swf اليت ينتجها برنامج Captivate ، برنامج Yahoo! 

Messenger   لتفاعل الطالب معاً تزامنياً من خالل احلوار
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 لتفاعل  CentraOneبرنامج ، الكتايب والصويت املباشر
  .)املنتديات التعليمية تزامنياً من خالل  غريعاً الطالب م

 داخلحتديد كيفية الوصول للمعلومات مت : تصميم التفاعل )٩
املوقع، وقد حدد التفاعل يف ثالثة روابط رئيسية متشعبة 

)links (مثل:) لوصول ل رابط، رابط للوصول لقائمة احملتويات
 طرابسابقة، للوصول للصفحة ال رابط، للصفحة التالية

  .للوصول لإلرشادات
بعد االنتهاء من مجيع اخلطوات السابقة مت  :تقومي املوقع  )١٠

عرض املوقع على جمموعة من السادة األساتذة اخلرباء يف 
  . تكنولوجيا التعليم ألخذ آرائهم

 البحث وأدوات الربنامج إعداد من االنتهاءبعد  :نشر املوقع  )١١
ضعهم على وحتكيمها من قبل املتخصصني، قام الباحث بو

اجلهاز اخلادم اخلاص بوزارة التربية والتعليم بعد أخذ موافقة 
 املوقع جاهزاً أصبحالوزارة على ذلك، وذه اخلطوة 

  .للتجريب
على جمموعة مت  تطبيق التجربة : إجراء جتربة استطالعيةمت   )١٢

ىل جمموعتني بالتساوي، واهلدف إطالب ومت تقسيمهم المن 
التأكد من ، دوات البحث وثبااالتأكد من صدق أ (:منها

التعرف على املعوقات اليت ، وضوح إرشادات السري يف املوقع
توجد أمام الطالب أثناء سريهم يف التعلم من خالل املوقع 

 . )حىت ميكن تالفيها يف التجربة األساسية
مت إجراء جتربة البحث األساسية يف ضوء نتائج التجربة   )١٣

 .االستطالعية
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اموعات للمهارات املطلوبة بناًء على درجام تقييم أداء   )١٤
تقييم املنتج النهائي ملهارات تصميم واجهة تفاعل يف بطاقة 

  . صفحات الويب
تقييم حتصيل اموعات للجانب املعريف من املهارات املطلوبة  )١٥

  .  البعدي-بناًء على درجام يف االختبار املعريف القبلي
جتربة البحث األساسية ومعاجلتها حتليل البيانات الناجتة من   )١٦

  .نتائج للبحثإحصائياً للوصول إىل 
  

  :اموعات التجريبية
مقصود من طالب الفرقة الرابعة مت حتديد اموعات التجريبية بشكل 

 حيث مت، شعبة إعداد معلم احلاسب اآليل بكلية التربية النوعية بالزقازيق
  .لتصميم التجرييب للبحث وفقاً لتقسيمهم إىل جمموعتني جتريبيتني

  
  :التصميم التجرييب
 من طالب الفرقة الرابعة شعبة إعداد اموعات التجريبيةمت اختيار 

 تتعلم اموعة األوىل، ية التربية النوعية بالزقازيقمعلم احلاسب اآليل بكل
 صفحات الويب وفقاً لنمط تعاونياً إكساب مهارات تصميم واجهة تفاعل

احملادثات  برنامج من باستخدام شبكة اإلنترنت من خاللاملتزاالتفاعل 
 اموعة الثانيةأما ، Yahoo! Messengerالكتابية والصوتية وهو برنامج 

تتعلم تعاونياً إكساب مهارات تصميم واجهة تفاعل صفحات الويب وفقاً 
نظم املنتديات  املتزامن باستخدام شبكة اإلنترنت من خاللغري لنمط التفاعل 

 برنامج التعليم االذي يوفرهو ،Web-based learning forumsتعليمية ال
وبالتايل فالتصميم  بوزارة التربية والتعليم،اخلاص  CentraOneاإللكتروين 

  :، كما هو موضح باجلدول التايل٤× ٢التجرييب هو التصميم العاملي 
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  )٢(جدول 
  التصميم التجرييب للبحث

  
  املهارة

  
   التفاعلنوع

وضع 
  النصوص

  )أ(

  وضع الصور
  )ب(

  روابطالعمل 
Links   

  )ج(

 وضع
  خلفيات

  )د(

  )د+١(  )ج+١(  )ب+١(  )أ+١(  )١(متزامن 
  )د+٢(  )ج+٢(  )ب+٢(  )أ+٢(  )٢(غري متزامن 

  
  :مصطلحات البحث

أسلوب للتعلم هو : Cooperative Learning التعلم التعاوين •
متجانسة يتم مبوجبه تقسيم الطالب إىل جمموعات صغرية غري 

يعمل أفرادها متعاونني متحملني مسؤولية تعلمهم وتعلم 
 إىل حتقيق أهدافهم التعليمية اليت هي يف الوقت زمالئهم وصوالً

 .نفسه أهداف اموعة
 Synchronous Cooperativeمنط التعلم التعاوين املتزامن  •

Learning: يقصد به تفاعل املتعلمني مع بعضهم ومع املعلم يف 
 Same Time / Different)وقت ولكن يف أماكن خمتلفةنفس ال

Place)  مهارة من خالل شبكة اإلنترنت، عند تعلم اكتساب 
 .تصميم واجهة تفاعل صفحات الويب

 Asynchronousمنط التعلم التعاوين غري املتزامن  •

Cooperative Learning: ويقصد به يف هذ البحث تفاعل 
لم يف أوقات خمتلفة ويف الطالب مع بعضهم البعض ومع املع

 من  (Different Time / Different Place)أماكن خمتلفة 
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تصميم واجهة مهارة خالل شبكة اإلنترنت، عند تعلم اكتساب 
 .تفاعل صفحات الويب، أي ليس  يف الوقت احلقيقي لالتصال

ة خدمشبكة اإلنترنت  توفر :IRC) الدردشة(احلوار املباشر  •
 Internetخالل اإلنترنت من  والطالب بني املعلمنيالتواصل 

Relay Chat (IRC) بكلمة الدردشة املعروف Chat أو 
 بإتاحة إمكانية اتصال IRCاجتماعات الشبكة، وال تكتفي نظم 

أكثر من شخصني يف آن واحد بل تقدم عدة مزايا تتضمن 
 & Publicاص اخلإمكانية استخدام األلقاب واحلوار العام و

Privateت والغرف  والقنواRooms وقابلية طرد مستخدم 
 .ومنعه من الدخول مستقبالً

:  Web-based learning forumsمنتديات الويب التعليمية  •
هي إحدى خدمات شبكة اإلنترنت اليت حتتوي على جمموعة من 
امللفات واملعلومات واملالحظات اليت مت جتميعها من العديد من 

 تستخدم يف احلوارات املستخدمني ومقدمي اخلدمات، واليت
 وبشكل متسلسل، حيث يقدم أحد غري املتزامنةواملناقشات 

سؤال معني ويقوم آخرين بالرد على هذا السؤال، بطرح األفراد 
وتكون هذه الردود متسلسلة وميكن الرجوع إليها يف أي وقت 
منذ بدء النقاش يف أي موضوع وحىت اية املناقشة، وظهرت 

 .)١( التسعينيات من القرن العشرينهذه اخلدمة يف بداية
 ويطلق عليها :Web Page صفحات شبكة املعلومات الدولية •

هي تلك الوثيقة اليت هلا على عنوان أيضاً صفحات الويب و

                                                
1) Steed, Charles: “The User Friendly Guide to INTERNET & 

COMPUTER TERMS”, Reno, Gold Standard Press Inc., 2000, p. 16. 
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URL ويبدأ باملقطع ،http://www وحتتوي الصفحة على ،
نصوص ورسومات وصور ثابتة ومتحركة وخلفيات لونية أو 

باإلضافة إىل خلفيات صوتية يستمع رسومية حملتوى الصفحة 
هذه  لشبكة الويب أثناء تصفح إحدى مإليها املستخد

صفحات، ويستطيع املستخدم استدعاء صفحة الويب بكتابة ال
عنوان اخلاص ا داخل حقل العنوان يف برنامج متصفح الويب ال

 .)١(Internet Explorerمثل برنامج 
مات الدولية تصميم واجهة تفاعل صفحات شبكة املعلو •

Web Page Interface Design:  هو إنشاء صفحات الويب
لألفراد والشركات الذين يرغبون يف التواجد على شبكة 
املعلومات الدولية، وتصميم الويب يوضح للمستخدمني كيفية 
 الوصول ألنواع حمددة من املعلومات، والوصول هلا بطريقة

 .)٢(حمددة

                                                
1) IBID, p. 158. 
2) IBID, p. 158. 
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  الفصل الثاين

  املعتمد على اإلنترنتالتعلم التعاوين 
  

علمياً، اقتصادياً، ثقافيـاً،  (يف خضم الثورات املتالحقة يف العصر احلديث   
، يقع على عاتق التربية يف كـل مكـان أن           )...سياً، اجتماعياً، عسكرياً،    سيا

نسان على  تتفاعل مع هذه الثورات لتفرز نوعاً جديداً من نظم التربية تساعد اإل           
 هـذا   ابتكارالتكيف والتوافق مع التطورات املتالحقة، والتنبؤ باملستقبل، بل و        

املستقبل بشرط أن يكون حتت سيطرة اإلنـسان، ولـيس وليـد الـصدفة أو       
  .العشوائية

  
 مل يكن هناك   احلاضر الذي نعيشه اآلن مستقبالً يف املاضي،         عندما كان و

 بوضعه احلـايل، ألن كـل   ـاضر اآلن   احلـمن يفكر يف صنع هذا املستقبل  
شعب وكل إنسان كان يتصف بالفردية واالنعزالية عن العامل احمليط، فكانـت            

 ألمم دون أن تتكامل أو تتوافق، و      النتيجة واقع تتالحم فيه إرادات الشعوب وا      
، "صراع احلضارات " ما يسميه بعض املفكرين الغربيني        أفرز يف ظل نظام العوملة   

 فإنه  أخره عن مواكبة ركب التقدم    اماً أنه مهما بلغ تقدم شعب أو ت       متناسيني مت 
  أدىوهذاناجم عن حضارة واحدة هي حضارة اإلنسان على كوكب األرض،           

 إىل ظهور نوعاً آخر من أنواع تفاعل البشر وهو التعاون والـذي أثـر               بدوره
ـ         ونظم الترب البشكل ما يف     النظم ية عند بعض الشعوب، فالتربية تؤثر وتتـأثر ب

ت سع تعيش فيه، لذااالجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية للمجتمع الذي 
 فلسفات وسياسات تربوية تـبين    إنتاج وابتكار ىل  إنظم التربية يف الدول الغربية      

 هلذا املستقبل إنساناً جديداً، أهم صفة لديه تبىناحلاضر وعيناها على املستقبل، وت
  .هي التعاون

  
أن تعدد أطوار التعليم، سوف يتيح فرصاً أكرب للتعلم ورمبـا         ال شك يف    و

يعمل على إحداث نوع من التوازن يف حقوق التعليم وتوزيع موارده، إال أننا يف       
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حاجة إىل استحداث أساليب منهجية مغايرة ومبتكرة الستغالل أطوار التعلـيم           

، واليت ما   ) باملراسلة التعلم عن بعد، التعلم باملشاركة، التعلم التكافلي، التعليم       (
زالت معظم منهجياا يف طور بدايتها، كذلك ما عرف عنا يف العامل العريب من              
افتقاد ميزة العمل بروح الفريق، واليت تعد أساساً للتعليم باملـشاركة والتعلـيم          

  .)١(التكاملي
وقدمت التكنولوجيا املتقدمة طرق وأساليب جديدة هلذا التعاون ليس بني          

فقط ولكن بني الشعوب أيضاً، وكان من مثرة هذه اجلهـود املتتاليـة،             األفراد  
ظهور شبكة اإلنترنت لتكون على رأس سبل التفاعل واالتصال البشرية علـى            

 وخدمات ليس هلا حدود جغرافية أو زمنيـة أو     تاإلطالق ملا حتويه من إمكانيا    
  .....اجتماعية

الب سوى أن يكون لكل     التعاوين باإلنترنت ال يتطلب من الط     واالتصال  
طالب منهم جهاز حاسب وكارت مودم وخط تليفون، كما يظهر يف الشكل            

  :)٢(التايل
  

  
  
  
  
  
      

  )٢(شكل 
   باإلنترنتاالتصال

                                                
  .٣١٦ – ٣١٥ص . ، صمرجع سابق: نبيل علي) 1

2) Bernard J. Poole: "Education for an Information Age Teaching in the 
Computerized Classroom", Brown publishers, 1997, p.p.302: 308.  
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  :العوامل املؤثرة يف التعلم التعاوين

  
 أساليب التعلم التعاوين قيمة التعاون بني الطالب وبـني األفـراد            ترسخ

  : وذلك وفقاً للعوامل التالية،ل يف املستقبلعندما خيرجون إىل جمتمع العم
  :التعاون -١

 تقوم احليـاة    اليت ال التعاون من أهم عمليات التفاعل االجتماعي، و      يعد  
دونه، فهو ضروري لبقاء اجلماعة وتقدمها وحتضرها، وأغلب األنشطة اليومية ال 

 فيعتمد الناس تتم إال بالتفاعل التعاوين، ألن اإلنسان ال يعيش مبعزل عن اآلخرين    
بعضهم على بعض يف إشباع حاجام، األمر الذي أدى إىل ضرورة وجوده يف             

و عالقة  أتضمن كل شغل    تحياة؛  للالتعاون مهارة   اتمعات احلديثة، واليت تعترب     
  .)١( مشترك إلجناز هدفيتعاون فيها األفراد اجتماعية
  

 صـالبتها   وتظهر أمهية التعاون يف أنه يدعم وحـدة اجلماعـة ويزيـد           
ومتاسكها، وتنمية االجتاهات التعاونية، وتشجيع التعاون يعد مـن األهـداف           
الرئيسية للتربية، وميكن تشجيع الطالب على االشـتراك يف أنـشطة مجاعيـة             

   .)٢(يرحبون ا ويقبلون عليها
 

والتعاون ال يعين جلوس الطالب جنباً إىل جنب على املنضدة نفسها، أثناء      
املهمة اليت يكلف ا كما أن التعاون ال يعين أداء طالب واحد            قيام كل طالب ب   

لكل أعمال اموعة مث إصدار تقرير مجاعي عن العمل يضع عليه مجيع أعضاء             
 لكن التعاون يعين املناقشة اجلماعية للمادة العلميـة داخـل           ،اموعة توقعام 

                                                
1)  James C. Flowers , John M. Ritz: "Cooperative Learning In Technology 

Education", Monograph 13 Of the Virginia council on technology teacher 
education, 1994: 
http://teched.vt.edu/vctte/VCTTEMonographs/VCTTEMono13 
(CoopLearn).html, 1994. 

، القـاهرة،   "سيكولوجية التعاون والتنافس والفردية   : "أمساء عبد العال اجلربي، حممد مصطفى الديب      ) 2
  .١٠، ص ١٩٩٨عامل الكتب، 

http://teched.vt.edu/vctte/VCTTEMonographs/VCTTEMono13
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د مشاركة مجيع    ومن مث تأكي   زمالئهجمموعة الطالب ومساعدة كل طالب لبقية       

  .)١(الطالب يف املهمة العلمية
  

يكون املوقف التعلمي أكثر فاعليـة إذا       " نظرية اال املعريف  "ويف نطاق   
 بني املعلم والطالب، وبني الطالب وغريه من        ةتواجدت عالقات تفاعل مشترك   

الطالب داخل املوقف التعليمي، وخاصة إذا كانت هذه العالقات قائمة علـى            
خر وجـود   آ بعض مناطق احليز احليوي هلؤالء األفرد مجيعاً ومبعين          أساس توحد 

بعض األهداف املشتركة لدى الطالب مما حيقق االهتمام املشترك بينهم، ومن مث            
  .)٢(تنمو البنية املعرفية لديهم

  
والتعلم التعاوين أكثر من جمرد عمل الطـالب يف جمموعـات، فـالتعلم          

 تعتمد على حجم اموعة وخصائصها، ختصيص له استراتيجيات خمتلفة التعاوين
املهمة، املنافسة داخل اموعة، املكافآت، طرق تقييم الطالب، وكيفية تقـدمي        
أهداف أو مواقف التعلم، حيث تقوم اجلماعة بوضع األهداف وحتديد األنشطة           

  .)٣(حتققهااليت 
  

ناصر وهي   من الع   التعلم التعاوين يعتمد على التفاعل بني جمموعة       أنكما  
التفاعل مع احملتوى، وكذلك التفاعل مع املعلمني سواء كان التفاعل مع الزمالء            

 أو تفاعل يف أوقات خمتلفة Synchronous learning أو املعلمني يف نفس الوقت

                                                
  .٣٣-٣٢ص . ، صمرجع سابق :جونسون.جونسون، روجر ت.ديفيد و) 1
، ٢٠٠١، ٨مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ط، " التعلم ـ نظريات وتطبيقات ":أنور حممد الشرقاوي ) 2

  .١٣٣.ص
  : من املصادر التالية) 3

 عـامل  ،٤، ط"سسه، أساليبه، تقومي نتائجه، تطبيقاتهأأهدافه،  : التدريس" :فكري حسن ريان   •
 .٢٧٦ص ، ١٩٩٩الكتب، القاهرة، 

 اجتاهات حديثة يف املناهج وطرق التدريس يف جمال التربية األسـرية          :"كوثر حسني كوجك   •
 . ٣١٦-٣١٥ .ص.، ص١٩٩٧، القاهرة، عامل الكتب، )" املرتيلاالقتصاد(
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asynchronous learning  ـ  يت، ويتم ذلك من خالل جمموعة من األنـشطة ال

 مساندة الطالب وطرق اختيار احملتوى  املباشر مثلاخلطيقدمها نظام التعلم على     
  :)١(، ويتضح ذلك يف الشكل التايلالتعليمي وإعداد املكان املناسب للتعلم

                                      
  )٣(شكل 

  العالقات بني التفاعالت والتعلم
  يف بيئة التعلم على اخلط املباشر

  
  :التغريات يف التعليم -٢

ل التغيري والتقـدم العلمـي،      لعل من أهم ااالت اليت تأثرت بعوام      
مما كان له عظيم األثر يف إضـافة أسـاليب      والتكنولوجيا   االتصالجماالت  

                                                
1) Karen Swan: "Relationships Between Interactions and Learning In Online 

Environments", http://www.aln.org/publications/books/interactions.pdf 
 
 

 اختيار احملتوى إعداد املكان

 املساندة

 التعلم

 واجهة التفاعل

 احلضور االجتماعي
 التفاعل مع الزمالء

 احلضور املعريف
 التفاعل مع احملتوى

 احلضور التعليمي
اعل مع املعلمنيالتف  

http://www.aln.org/publications/books
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وقد تطـور    ،)١(جديدة يف التعليم ويف تطوير األساليب التقليدية وحتسينها       

  :)٢( متعاقبة، كما يف اجلدول التايل)مراحل(  لتعليم من خالل ثالث مناذجا
  
  )٣(جدول 

  يم التعل تطورمناذج
  

دور   التركيز على  النموذج  م
   املستخدمةالتكنولوجيا  املتعلم

  الراديو/التليفزيون/السبورة  سليب  املعلم  التقليدي  ١
 PCاحلاسب الشخصي   نشط  املتعلم  املعلومات  ٢

شبكة  واحلاسب الشخصي  مهيأ  اموعة  املعرفة  ٣
  املعلومات

  
والذي يعتمد علـى  املعرفة، والعامل املعاصر مهيأ لتبين النموذج املبين على        

كل من املعلم والطالب ومن مث يتضح لنا أن سرعة هذه التغريات قد وضـعت               
، فلم يعد املعلم  كبرية لتحقيق األهداف التعليميةتعلى عاتق كل منهم مسؤوليا

 هناك تفاعل بينـهم     أصبححياضر ويلقن، ومل يعد الطالب مستمع أو نشط، بل          
  . التعلم عمليةإمتاموتعاون من أجل 

  

                                                
 .٣٩، ص ١٩٨٨، دار القلم، الكويت، "التكنولوجيا والتربية: "حسني محدي الطوجبي )1
التكنولوجيـا  : ، يف، عصر الكمبيـوتر    "التكنولوجيا الرقمية والتعليم االفتراضي   ": حممد حممد اهلادي  ) 2

بع لنظم املعلومات وتكنولوجيا احلاسبات، حتريـر       دراسات املؤمتر العلمي السا   الرقمية واملرئية، أحباث و   
  .٥٩- ٥٧ص . ، ص٢٠٠٢، املكتبة األكادميية، ٢٠٠٠ فرباير ١٧ -١٥: حممد حممد اهلادي، القاهرة
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صوص تكنولوجيا املعلومـات  اخلوتلعب التكنولوجيا املتقدمة وعلى وجه   

العوامل األساسـية   واالتصاالت دوراً رئيسياً يف هذا التحول التعليمي، وتتمثل         
  : يف التايل)١(هلذا التحول التعليمي

 لن يكون عامل الوقت معوقاً يف املستقبل، حيـث أن           :Timeالوقت    -أ 
 سوف حيرر املـتعلم أو  Asynchronous Learningمن التعلم غري املتزا

 .الطالب من االلتزام الكامل مبتطلب الوقت
 قضت التكنولوجيا املتقدمة على معوقات املسافة أو        :Spaceاملساحة     -ب 

املكان لعملية التعلم، حيث ميكن أن يشترك الطالب يف العملية التعليمية           
 .التعليمية املعنيةدون احلاجة إىل التواجد بنفسه يف املؤسسة 

، أعظم مـن    التعلم عن بعد  يعترب االستثمار التربوي يف     : Costالتكلفة    -ج 
منوذج التعليم التقليدي بصفة خاصة، سواء كان ذلك متصالً باإلنفاق          
املبدئي أو االستثمار املرتبط بإمداد التعليم، ويوجد عـاملني لتقليـل           

 :التكلفة اإلمجالية مها
باين  باملدى واألصول، من حيث امل     تقليل احلاجات املرتبطة   §

 ....والتجهيزات واملعامل
 .الزيادة يف حجم الفصل الدراسي االفتراضي §

 سوف تتغري عالقة املعلم واملتعلم اهلرميـة        :Relationshipsالعالقات    -د 
التقليدية حنو منوذج العالقات األفقية اليت يصبح فيها املعلـم مرشـداً،          

بح املتعلم أو الطالب نشطاً يف العمليـة        مسهالً، خبرياً أو زميالً، ويص    
التعليمية بصفة طبيعية، ومن خالل التطور يف األدوار سوف تكتـسب         
اموعة أمهية كبرية فيما يتصل بالتعاون واملشاركة اإلجيابية يف احلوار          
وتبادل األفكار، وبذلك يعاد تعريـف األدوار بالكامـل يف العمليـة            

 .ية يف األدوار اجلديدة للطالبالتعليمية ويتطلب ذلك ديناميك
                                                

  .٥٩- ٥٧ص . ، صاملرجع السابق) 1
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 لن يـصبح الغـرض      :Information/Knowledgeاملعرفة  /املعلومات  -ه 

الرئيسي للتعليم هو نقل املعرفة فقط، بل جيب أن يتعلم الطالب كيفية            
التزود باملعلومات عندما تستدعي احلاجة لذلك، كما جيب عليه تقومي          

 .القاخللعلمي املعلومات وحتويلها إىل معرفة خالل التفكري ا
 سوف ينفتح التعليم وميتد إىل سوق عاملية من خالل          :Market السوق  -و 

التغلب على قيود الوقت واملكان، وقد تصبح اللغـة الطبيعيـة أحـد             
 .املعوقات الرئيسية يف هذا السياق

 تقع عوملة سـوق     :Competitiveness/cooperativeالتعاون  /التنافس  -ز 
النطاق التجاري بطريقة متعمدة، مما     التعليم وبزوغ كيانات جديدة يف      

سوف يعظم ويقوي التنافس بني املؤسسات التعليمية، كما سـيؤدي          
ذلك على التوازي إىل زيادة التعاون والتنـسيق االسـتراتيجي بـني            

 .املؤسسات التعليمية كأمر ملح وأساسي يف مواجهة املتغريات العاملية
يم ي طرق تقدير وتق    سوف يتم حدوث تغيري يف     :Assessment ييمالتق  -ح 

الطالب وذلك بطرق جديدة يصبح فيها تقومي العملية التعليمية مكتسباً          
أمهية أكرب، وعلى ذلك فإن قياس املعرفة املتراكمة ممكـن أن يـصبح             
متكامالً يف إطار القدرة على أداء البحث والتكيف والتعاون والتواصل          

 .مع اآلخرين
ختالفات بني أنواع التعليم     سوف تصبح التمييزات واال    :Typeالنوع    -ط 

االبتـدائي،  ( ومـستوياته ) رياضـي ال املهـين،  الفين، عام،ال(العديدة  
أقل أمهية، وسوف ينصب التركيز     ) ...عدادي، الثانوي، اجلامعي،    اإل

  .على التعليم املستمر أو التعليم مدى احلياة
  
  :ظهور الويب -٣

تـه اإلنترنـت مـن      بظهور اإلنترنت أصبح التعليم أكثر متعة، ملا وفر       و
اتصاالت ومعلومات للمتعلمني، كما ظهر مفهوم التعليم يف فصل بدون جدران      
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(Virtual Classroom) ، يعتمد على اشتراك متعلمني آخرين من مجيـع  والذي

دول العامل لذا ظهرت املعلوماتية العاملية اليت تعيد تشكيل احلياة علـى سـطح              
  .األرض
  
قدرة على تغري حالة الطالب من الـسماع إىل         لد التعليم باإلنترنت ال   يوو

املشاركة والقدرة على االستيعاب واليت تعترب حبق مقدمات ومرتكزات العلـم           
  . )١(واملعرفة

  
ويقع على كاهل التربية العربية مالحقة هذا التطور السريع الذي ال يقف            

ر،  تربية مستقبلية تتـسم بـالتغيري، واإلبـداع، واحلـوا          نتجعند حد معني، لت   
والدميقراطية، واالستمرارية، والتعاونية، والتكامليـة، والعلميـة، والتوقعيـة،         

   .والتكنولوجية، واالنفتاحية
  

وهناك إمجاع بني الباحثني على أن اإلنترنت متثل بداية ثـورة اتـصالية             
ومعرفية، ال نستطيع حتديد آثارها على اتمع اإلنساين بدقة يف الوقت الراهن،            

إمكانيـة   كأداة تيسر مـن     ك حبوث ودراسات ترى أن اإلنترنت     ومع ذلك هنا  
املعرفة اإلنسانية من خمتلف املصادر والزوايا ستؤثر على طبيعـة           اإلطالع علي 

 ومن بني النتائج املتوقعـة، القـضاء بالتـدريج علـى            ؛املعرفة اإلنسانية ذاا  
ن يف  ع نظرة الباحثني، وجعلـهم يـدورو      يتوس و التخصصات العلمية اجلزئية،  

مدارات أوسع بكثري من نطاق الدوائر الضيقة اليت يعيشون فيها، مما سيجعلهم            
 ثقافة إنـسانية  ظهور إىل  بدوره يؤديوهذا  أكثر موسوعية يف تناول الظواهر،      

                                                
علـى  االفتراضية  ) التجريبية  ( املدرسة الثانوية السعودية اإللكترونية     " :عبداهللا مراد أمني العطرجي    )1

  ، "ندوة مدرسة املستقبل:اإلنترنت 
 http://wwww.ksu.edu.sa/seminars/future-school/index2.htm  

http://wwww.ksu.edu.sa/seminars/future-school/index2.htm
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من نوع جديد ال تتسم بالتجزؤ امللحوظ يف الثقافة السائدة اليوم، وهذا التطور             

  .)١(والً سيسمح لإلنسان بأن تكون رؤيته أكثر مش
  

  :)٢(نترنت للتعلم املعتمد على اإلمستوياتمخسة هناك و
مات يركز هذا املستوى على تقدمي املعلو     و :)إداري(املستوى األول    •

 اجلـدول احملـدد     و مثل خطـة املنـهج       ،أو املعرفة اإلدارية للمتعلم   
ومصادر التعلم، ويكون منط االتصال      ني باملدرس االتصال ،ومعلومات

  .ن املعلم للطالب مأحاديهنا 
،  ضافة ملا يقدمه املستوى الـسابق     باإل و :)التكميلي(املستوى الثاين    •

كمـا  (  من خالل الشبكة    على حمتوى املقرر   ن حيصل أميكن للمتعلم   
بوينت  عروض البورو ويدعم احملاضرات   ،)ميكنه احلصول عليه مطبوع   

 لسابقةاالمتحانات ا والقراءات اإلثرائية للمحتوى و     فيقدم املذكرات   
وروابط االنترنت الداعمة ملوضوعات احملتوى، ويكون منط االتـصال         

 املعلم من ايسألو أنعادة من املعلم للطالب إال انه من املمكن للطالب 
  .خالل الربيد االلكتروين اخلاص به

 حبـار، حيـدد بنيـة اإل   فيه و :)تفاعلي الضروري ال(املستوى الثالث    •
منتديات النقاش    من خالل   خطية مبستوى اقل ساسيات املوضوعات   أو

كـي تـنجح   لو .مي التكويينوالتق يتم فيه كذلك و، والصور والفيديو 
 يدخل الطالب إىل احملتوى من خالل الـشبكة،         أنعملية التعلم البد    

والطالب يف هذا املستوى يتعلمون من خالل املناقـشات وميـدون           

                                                
، القاهرة، اهليئـة    )سلسلة مكتبة األسرة، األعمال الفكرية    (،  "والطريق الثالث .. العوملة": السيد يسني 1) 

  .٧٢ ص ،١٩٩٩املصرية العامة للكتاب، 
2) Chris van der Craats, Jim McGovern, et all: "A Five-Level Approach To The 

Large- Scale Development And Delivery Of Online Programs", paper for 
Ascilite Conference 2002, 
http://www.elearning.canterbury.ac.nz/documents/levels.pdf 

 

http://www.elearning.canterbury.ac.nz/documents/levels.pdf
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 االجتاههنا ثنائي بواجبات ومتارين تدعم تعلمهم، وبالتايل فان االتصال     

نترنت هنـا   من املعلم للطالب والعكس، وتعلم الطالب من خالل اإل        
ليس هو اهلدف يف حد ذاته، ولكن اهلدف هو تفاعل الطالب معاً ومع 

  .املعلم، حيث يظل التعلم هنا معتمداً على الفصل التقليدي
 ويكون التعلم فيه كليـةً مـن      : )أو الشائع التباديل  (املستوى الرابع    •

، و   كثـر وضـوحاً   أ التعلم التعـاوين  خالل االنترنت، وتصبح بنية     
، ومبعىن أخر يتفاعل املـتعلم مـع        نادرة اللقاءات الصفية تكاد تكون   

حمتوى املقرر من خالل املناقـشات املتزامنـة والدردشـة احلقيقيـة         
  .والعروض ومؤمترات الفيديو

، على اإلنترنت التعلم وفيه ينصب :)املعزز بالشبكة(امس اخلاملستوى  •
واليت تقدم مستوى كبري من املرونة يف التعليم والتعلم، ومصادر متعددة 

يصلح للتدريس اجلـامعي      ال ىللمحتوى التعليمي، ولكن هذا املستو    
 ) .تعلم فردي حر( حيث ال جمال ألن يتفاعل املعلم مع الطالب

  
ب الـدمج   نه عند استخدام االنترنت يف التعلم التعاوين جي       أ ويرى الباحث 
 شـبكات   ، حيث تعتـرب   )التباديل(  و الرابع ) التفاعلي(  بني املستويني الثالث  

ضرورية للعمل التعاوين، والـيت  )  اإلنترنت وخدماا املختلفة   خاصة( الكمبيوتر
، )١(اإلقليمية والدوليةوأكسبته بعداً آخر وهو إمكانية التعاون عرب احلدود احمللية، 

 املية تربط بني شبكات الكمبيوتر    باعتبارها شبكة ع   ـ اإلنترنت استطاعتفقد  
هؤالء الذين يـستخدمون     الذين يستخدموا، و   حاا األفراد أن تضم يف ر     ـ

 ون يف الواقع جمتمعاً كونياً      نالشبكة يكوGlobal     ؛ ، يقوم أساساً على االتـصال
داته الشبكة اآلالت املستخدمة فيها لتصبح جمتمعاً متكامالً له عا          جتاوزت حيث

اصة، وميكن القول أن اإلنترنت أحدثت ثورة يف جمـال          اخلوتقاليده بل له لغته     

                                                
1) Bernard J. Poole: op., cit., p. 316. 
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االتصاالت اإلنسانية، فألول مرة ميكن ألي إنسان يف أي بلد يف العامل أن يتصل          
بأشخاص ينتمون إىل ثقافات متعددة، وال تقف أمامه عقبة احلدود اجلغرافية، أو        

تعدد اللغات، ويتم ذلك من خالل وسائل       اختالف الزمن، أو اختالف الثقافة و     
  .)١(...د اإللكتروين وحلقات النقاشعديدة، أمهها الربي

  
ا بقوة كلما مر الوقـت؛    إن فوائد شبكات املعلومات تفرض نفسه     

 اإللكتروين على مشارف أن حيل حمل التفاعل الـورقي         االتصالحيث أن   
ومـن   ... األمور بني املدرس وكل من زمالءه واإلدارة والطالب وأولياء       

 :)٢(هذه الفوائد ما يلي
تساعد اإلنترنت على التعلم التعاوين اجلماعي، نظراً لكثـرة           -١

املعلومات املتوفرة عرب اإلنترنت، حيث يصعب على الطالـب         
البحث يف كل القوائم؛ لذا ميكن اسـتخدام طريقـة العمـل        
اجلماعي بني الطالب، حيث يقوم كل طالب بالبحث يف قائمة    

  . مث جيتمع الطالب ملناقشة ما مت التوصل إليهمعينة
تساعد اإلنترنت على االتصال بالعامل بأسرع وقـت وبأقـل           -٢

 .تكلفة
تساعد اإلنترنت على توفري أكثر من طريقة يف التدريس ذلك           -٣

أن اإلنترنت هي مبثابة مكتبة كبرية تتوفر فيها مجيـع الكتـب      
ترنت بعض  كما أنه يوجد يف اإلن    . سواء كانت سهلة أو صعبة    

 .الربامج التعليمية على اختالف املستويات
اإلنترنت مثال واقعي للقدرة على احلصول على املعلومات من          -٤

 .خمتلف أحناء العامل

                                                
  .٧١، ص مرجع سابق: لسيد يسنيا) 1
 ، دار الكتـاب احلـديث  ،"التعليم عن بعد ومستقبل التربية يف الوطن العـريب     ":  أمحد عبد اهللا العلي    )2

  .١٠٢.م، ص٢٠٠٥الكويت، 
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  :فوائد التعلم التعاوين

  
ـ يسهم التعلم التعاوين  مبا يتيحه من عمل الطالب يف جمموعات صغرية  

ق عديد من األهداف التعليمية يف       يف حتقي  ـ وتفاعلهم يف مواقف التعلم املختلفة    
ااالت املختلفة، إىل جانب إسهامه يف حتقيق فرص الترقي املهين للمعلـم مبـا        

  .يوفره له من وقت وجهد يف عملية التدريس
  

 احلاجة إىل االنتماء أو االنتساب إىل مجاعة معينة         أنعلى  " وزبلأ"ويؤكد
 على التحصيل والتعلم وتأكيد تعترب مكون هام من مكونات الدافعية اليت تساعد       

 عندما يبدي اآلخرون موافقتهم على ما يقوم به من      بأمهيتهفاعليته، فالفرد يشعر    
أعمال وما حيققه من نتائج، مما جيعله يتابع سلوكه يف املواقف التعليمية بدرجـة     

 ولذلك فإن الرغبة يف احلصول علـى        ؛كافية لكي يضمن استمرار هذه املوافقة     
  . )١(خرين تعترب العامل األساسي يف هذا املكونموافقة اآل

  :)٢(وميكن إمجال مميزات استخدام التعلم التعاوين فيما يلي 
  :بالنسبة للطالب -١

 .يساعد على فهم و إتقان املفاهيم واألسس العامة )١
 .ينمي القدرة اإلبداعية لدى الطالب )٢

                                                
  .١٤١. مرجع سابق، ص:أنور حممد الشرقاوي ) 1
  :من المصادر التالیة) 2

، القـاهرة،   " البحوث التربوية  أساليب التعليم والتعلم وتطبيقاا يف    : "عفت مصطفى الطناوي   •
   .٨٥-٨٤ص . ، ص٢٠٠٢مكتبة األجنلو املصرية، 

 .١٥ مرجع سابق، ص :أمساء عبد العال اجلربي، حممد مصطفى الديب •

 .٢٧٩-٢٧٨ . ص. مرجع سابق، ص:فكري حسن ريان •
• James C. Flowers, John M. Ritz: op., cit. 
• Paul Eggen, Don Kauchak:" Educational Psychology Classroom 

Connections", 2Ed , Macmillan college publishing company, Florida, p. 
470.  
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  .ينمي القدرة على تطبيق ما يتعلمه الطالب يف مواقف جديدة )٣
  .ينمي القدرة على حل املشكالت )٤
  .يؤدي إىل حتسن املهارات اللغوية والقدرة على التعبري )٥
  .يؤدي إىل تزايد القدرة على تقبل وجهات النظر املختلفة )٦
  .حيقق ارتفاع مستوى اعتزاز الفرد بذاته وثقته بنفسه )٧
  .يؤدي إىل تناقص التعصب للرأي والذاتية وتقبل االختالف بني األفراد )٨
  . تزايد حب الطالب ملدرستهميؤدي إىل )٩
طأ والتعلم من خطئه، وإلقاء اخلاحملاولة و: يتيح الفرصة للطالب لكل من )١٠

األسئلة والتعبري عن رأيه حبرية دون حرج، و اإلجابـة عـن بعـض              
  .خرينالتساؤالت، وعرض أفكار على اآل

حيسن التعلم التعاوين من التحصيل الدراسي بني الطـالب مرتفعـي            )١١
  .حصيلومنخفضي الت

 .جيعل الطالب حيافظون على مستوى مناسب وثابت من اإلجناز )١٢
يستفيد الطالب املتأخرون دراسياً من تقنيات التعلم التعاوين بـشكل           )١٣

 .ملحوظ
؛ فالتعلم التعاوين   العمل يف جمموعات خمتلطة ال يعطل املهارات الفردية        )١٤

 :يساعد الفرد على ما يلي
 .منو القدرة على التعبري عن الذات •
 . الفعال يف املناقشات اجلماعيةاالشتراكو القدرة على من •
تقدير الفرد للحاجة إىل التسامح إزاء وجهات النظر الـيت           •

 .خيتلف معها
 اكتساب زيادة يف املعرفة نتيجـة للجهـود املـشتركة           •

 .للجماعة
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ميل لتحليل املشكالت لبحث خمتلف جوانبها قبل اختـاذ          •

 .القرار فيها
 . للعمل التعاوينةتماعية الالزممنو مهارات الفرد االج •
مساعدة الفرد على االستقرار والصحة النفـسية، نتيجـة          •

لتخلصه من التوترات الشخصية باملـشاركة يف العمـل         
 . اجلماعي

العالقات منو  ، و لذامالتعلم التعاوين له تأثري إجيايب الحترام الطالب         )١٥
 .االجتماعية، واجتاهام حنو زمالئهم، وتسارع العالقات

بتعليم الطالب لزمالئهم اآلخرين، يصبح فهم املادة الدراسية وإتقاا          )١٦
 .أفضل

املهارات التعاونية لدى األطفال تبني التفاعل بني أعـضاء جمموعـة            )١٧
نفس فريق التعلم، كما حيوهلا إىل سلوك اجتماعي والذي مل           القرناء يف 

 .ينظمه املعلم
واحتفـاظهم   بالطـال حتـصيل   أسلوب التعلم التعاوين يزيـد    إن   )١٨

باملعلومات الدراسية وإتقام هلا، ويزيد الرغبـة يف الـتعلم، ويولـد            
 كما يزيد االهتمام بـاألقران وباملـادة        ،اجتاهات إجيابية حنو املوضوع   

الدراسية والشعور بالثقة املتبادلة والدافعية إلجناز األهداف املـشتركة،         
 .واملثابرة يف بذل اجلهد

 بأداء مهامهم، فيحث بعضهم بعضاً  الطالب عالتعاون يزيد استمتا  إن   )١٩
  . على العمل

يساعد التفاعل بني القدرات املختلفة ألعضاء الفريق على إكـساب           )٢٠
 .كل فرد منهم قدرات ومهارات خمتلفة ومتنوعة

التعلم التعاوين على إكساب الطـالب مهـارات القيـادة          يساعد   )٢١
  .ةوالعمل مع أشخاص هلم خلفيات ثقافية خمتلفوالتفاوض 
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  :بالنسبة للمعلم: انياًث

  
  .يقلل من الفترة الزمنية اليت يعرض فيها املعلم املعلومات على الطالب )١
 داخل طالباً) ٥٠(أو ) ٤٠( من  جمموعات بدالً ) ٩(أو) ٨(يقوم مبتابعة    )٢

  .الفصل
  .يقلل من جهد املعلم يف متابعة وعالج الطالب الضعيف )٣
ألن هـذه   ) التـصحيح ( مثل   م للمعل يقلل من بعض األعمال الروتينية     )٤

، ومن خالل ، سوف تكون يف بعض األحيان للمجموعة ككل   األعمال
 .تقارير يولدها نظام التعلم اإللكتروين تلقائياً وباستمرار

  
  :)١(شروط جناح التعلم التعاوين

  : وجود جمموعة ذات أهداف حمددة-١
م التعاوين  ، ولكي يتم التعل   ال ميكن أن تكون هناك عملية تعلم بال أهداف        

بنجاح ال بد أن تكون هذه األهداف واضحة وحمددة لكل فـرد مـن أفـراد                
  .اموعة

  : االعتماد االجيايب املتبادل بني أفراد اموعة-٢
فالفرد جيب أن يؤمن بأنه مرتبط باآلخرين فال ميكن له النجاح إال إذا جنح        

موعة واليت تـساعد  ، ويكون ذلك نتيجة العالقات الطيبة بني أفراد ا        اآلخرون
، باإلضافة اموعة من املشكالت الفردية إىل حتقيق أهداف االنتقالكذلك على 

                                                
  :من املصادر التالية) 1

• Richard M. Felder:" Cooperative Learning Technical Courses: Procedures, 
Pitfalls, and Payoffs", 

http://www.ncsu.edu/felder-public/Papers/Coopreport.html 
• Paul Eggen, Don Kauchak: op. , cit., p. p. 472: 473. 
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  .٢٧٧: ٢٧٦. ص. مرجع سابق، ص: فكري حسن ريان •
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االجيايب املتبادل بني األفراد يعمل على زيادة دافعية األفراد       إىل ذلك فان االعتماد   

   .حنو حتقيق األهداف اليت تسعى إليها اموعة
  
  :رجع للطالبال تقدمي -٣

  موعة عملها اجلماعي ألول مرة، جتد أن الطالب يتجهون         عندما تبدأ ا
حنو املهمة نفسها أكثر من توجههم حنو الزمالء؛ لذا فإن عملية إبالغ الطالـب        
بالكيفية اليت يتفاعل ا وإبالغه مبدى تقدمه حنو األهداف املنشودة تساهم بدور        

جتعله علـى   ، و بكبري يف اإلبقاء على عالقات عمل فعالة بينه وبني باقي الطال          
وعي باملهارات التعاونية، اليت حيتاج إليها إلجناز عمله بفعاليـة يف جمموعـات             

 :)١(، وذلك لألسباب التاليةالتعلم، وبالتايل فهو يسعى إىل تطويرها
إبالغ املتعلم بتقدمه حنو اهلدف تعطي الفرصة للمعلم، لكي يزود            -أ 

املهـارات  الطالب بتغذية راجعة إجيابية عن كيفيـة اسـتخدام          
 .التعاونية

هذه العملية تذكر الطالب مبمارسة املهارات التعاونية باسـتمرار           -ب 
  .وثبات

عملية إبالغ املتعلم بكيفية العمل وإبالغه مبدى تقدمه حنو أهداف            -ج 
صوص الطالب الـذين يعـانون مـن        اخلالعمل، تفيد على وجه     

مثال ذلك الطالب   .. مشكالت تتعلق بارتباطهم مع زمالء الصف     
 أو أولئك الطالب الذين     ،ذين يدفعون وينهرون من بقية الزمالء     ال

جل أثناء تفاعلهم، أو الطالب الذي يظهر سلوكاً جيعله         اخلينتام  
كل هذه األمناط   ،  غري مقبول أو غري حمبوب من بقية زمالء الصف        

من الطالب تنتفع من نتائج التغذية الراجعة من خالل معرفتـهم            
ومن مث فـإم    ... م وكيفية التفاعل السليم   مبدى تقدمهم حنو التعل   

                                                
   .١٨٧-١٨٦ص .  مرجع سابق، ص:جونسون.جونسون، روجر ت.ديفيد و) 1
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سوف يتعلمون وميارسون األمناط السلوكية املقبولة، ويعملون على        

  .إزالة املصاعب اليت حتول دون اكتسام للمهارات االجتماعية
استخدام التغذية الراجعة يف تعزيز مستوى أداء كل فرد عادة مـا              -د 

 . عن مساعدة اآلخرينيغري من سلوكيات األفراد وجينبهم التقاعس
نشطة يسمح بالتعديل الذكي للخطة     التقومي املستمر لألهداف واأل     -ه 

 .املوضوعة لدراسة املشكالت، يف أي مرحلة من مراحلها
  

  :ثمر املباشرالتفاعل امل -٤
ويتمثل هذا التفاعل يف تشجيع كل فرد يف اموعة ملا يقوم به اآلخرون             

       موعة   من جهد الجناز نشاط تعليمي معنيلذا جيـب    ؛دف حتقيق أهداف ا 
على املعلم أن يتأكد من تفاعل األفراد ملساعدة كل منهم لآلخرين على اجنـاز              

  .إليهم  النشاط التعليمي املسند
  

  : املسئولية الشخصية و احملاسبة الفردية-٥
 ، إال أن لكل فـرد دوراً      بالرغم من أن كل طالب اموعة يتعلمون معاً       

لقيام به، و جيب التأكيد على أمهية أن يؤمن كل فرد بأنه مـسئول               عليه ا  حمدداً
عن اجناز املهمة املوكلة إليه، و أن عليه أال يعتمد على أعمال اآلخرين، و هذا                
من شأنه أن حيدث تنسيق يف جهود أفراد اموعة بصفتهم شركاء يف حتقيـق              

  .اهلدف اجلماعي
  
  : جمموعة صغرية املهارات البني شخصية ومهارة العمل يف-٦

 مـن  الطالب جمموعة البد أن يتوافر لدى يؤيت التعلم التعاوين مثاره،   لكي
 مهـارات  باجيابية مثل  مع بعضهم البعض   للعمل حيتاجها الطالب  اليت املهارات
ومهـارة صـناعة     يف جمموعات صغرية،   العمل ومهارات األفراد، بني التفاعل
  .والصراع املختلفة ومهارة االتصال ارضومهارة التعامل مع أشكال التع القرار،
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  : معاجلة أعمال اموعة-٧  

جيب على املعلم أن يتأكد من أن أعضاء كل جمموعة يناقـشون مـدى              
وتقدمهم يف عملية حتقيق أهدافهم واحلفاظ على استمرارية عالقـات           إجادم

ـ         ة عمل فعالة، دف متكني جمموعات التعلم من التركيز على متاسـك اموع
االجتماعية، والتأكد مـن تلقـي       واستمراريتها، وتسهيل عملية تعلم املهارات    

  .أعضاء اموعة للتغذية الراجعة
  

  :)١(مراحل إمتام عملية التعلم التعاوين
  

 ويئتهم  تبدأ عملية التعلم التعاوين بعرض األهداف التعليمية على الطالب        
مله وبالتايل يتشارك الطـالب يف   حىت خيتار كل فرد منهم ما يود ع للتعاون معاً 

 كل جمموعة بناًء على الرغبة املشتركة بينهم يف املوضوع التعليمي،           أفراداختيار  
 تعرض املعلومات األساسية للموضوع، بعد ذلك تقسم اموعات حبيـث           مث  

تكون كل اموعات متساوية يف العدد وقريبه إىل حد ما يف الدافعية للمشاركة           
توزع كل جمموعة مهامها على األفراد املكونني هلا بعد اختيـار             والتفاعل، مث 

منسق هلذه اموعة، وبعد ذلك حتسب النقاط األساسية لألفراد، ويتضح ذلك           
  :يف الشكل التايل
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  )٤(شكل 
   تنظيم جمموعات التعلم التعاوينمراحل 

  
 اإلجراءات نوجزها   وكل مرحلة من هذه املراحل تتطلب من املعلم بعض        

  :يف اجلدول التايل
  

  )٤(جدول 
  مراحل التعلم التعاوين

  
  سلوك املعلم  املرحلة  م

عــرض األهــداف ويئــة   ١
  الطالب

داف الدرس ويئة الطـالب     مراجعة أه 
، من خالل توضـيح أهـداف       للتعاون

الدرس للطالب وبيان طرق التعاون فيما      
  بينهم إلجناز املهام التعليمية

 مرحلة توزيع املهام علي الطالب

 مرحلة التقسيم إىل جمموعات

 مرحلة حساب النقاط األساسية

 مرحلة اختيار منسق لكل جمموعة
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  )٤(ول تابع جد

  مراحل التعلم التعاوين
 
  سلوك املعلم  املرحلة  م

  عرض املعلومات  ٢

يتم ذلك إما بوضع الشرح على موقـع        
التعلم على اإلنترنت أو بث ذلك عرب منط        
التعلم املتزامن مـن خـالل الفـصول        

  .....االفتراضية

  تنظيم وتقسيم الطالب  ٣
يشرح املعلم كيفية تكـوين اموعـة،       

الب على العمل مبـودة     ويساعد كل الط  
  .ودافعية

  الطالبمساعدة   ٤

يساعد املعلم فرق التعلم أثناء العمل كلما       
تطلب األمر، وذلك عن طريق املشاركة      
يف احلوار املباشر املتزامن أو من خـالل        
إضافة تعليقاته ومشاركاته يف احلـوارات      
  .غري املتزامنة عرب منتديات ويب التعليمية

  تصحيح التكليفات  ٥

يقوم املعلم بعمل تقومي بنائي للتعرف على       
مدي تقدم الطالب، ويعلم اموعـات      
بنتائج هذا االختبار، وذلك عن طريـق       
عمل استبانات مستمرة توضح مدى فهم      
الطالب لكل مهمة حمددة مـن خـالل        
  .حتليله للمحتوى إىل مهام وعناصر فرعية
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  )٤(تابع جدول 

  مراحل التعلم التعاوين
 
  سلوك املعلم  لةاملرح  م

  توفري تقييم  ٦

يقوم املعلم بعمل تقييم ائي للطـالب،       
ويعطي كل طالب تقـديراً بنـاء علـى        

 تمتوسط درجاته يف كل من االختبـارا      
 النهائي، وذلـك عـن      رالبنائية واالختبا 

طريق تقدمي االختبارات على اخلط املباشر      
يف مواعيد حمددة وحتت ضـوابط هلـذه        

  . ار الطالب عن بعدالعملية نتيجة اختب
  

  :خصائص املوقف التعاوين
  :)١(يتصف املوقف التعاوين بعدة خصائص وجدانية ومعرفية

  :صائص الوجدانيةاخل -١
  :يتسم املوقف التعاوين باآليت

 تتمثـل يف اليقظـة واالنتبـاه        الطالبوجود عالقة إجيابية بني      -أ 
  .والصداقة والود بينهم

 .عضاءوجود تقدير إجيايب للذات بني األ  -ب 
 .اخنفاض معدل القلق عن املتوسط بني الطالب -ج 
 .شعور الفرد املتعاون باألمان واأللفة يف املوقف التعاوين -د 
وف من اآلخـرين، كمـا      اخلجل واالنطواء و  اخلاخنفاض معدل    -ه 

 .يوجد ثقة متبادلة بني األفراد املتعاونني

                                                
  .٣٦-٣٥ص .  ، ص مرجع سابق:أمساء عبد العال اجلربي، حممد مصطفى الديب )1



-     -  ٦٣
وجود روح اجلماعة والتوافق يف العالقات االجتماعية بني الطالب  -و 

  .التعبري عن الذات واالشتراك يف املنافسات اجلماعيةب
      

  :صائص املعرفيةاخل -٢
  :يتميز املوقف التعاوين باآليت

وجود مناقشات بني أعضاء اجلماعـة للتوصـل إىل أفكـار             -أ 
 .ومعلومات متفق عليها

يقلل من تقييد جهود األفراد حنو اهلدف املشترك، وعدم إعاقة           -ب 
 .بعضهم بعضاً

 توزيعها بني أعضاء اجلماعة بالتساوي حىت يهتم        املكافأة يتم   -ج 
 .كل عضو يف اجلماعة بتحقيق اهلدف املشترك

 الطـالب وجود اعتماد إجيايب متبادل متمثالً يف املشاركة بني           -د 
 .ومساعدة بعضهم بعضاً يف تعلم املادة الدراسية

تقسيم العمل وتنسيق اجلهود بني الطالب وذلك لتسهيل عملية     -ه 
 .يب بينهمالتفاعل اإلجيا

 .التفاعل املواجه والقابلية للمسائلة الفردية  -و 
  .تتايل األدوار بني أعضاء اجلماعة  -ز 

    
يتم توزيع األدوار يف جمموعة التعلم التعاوين بطريقة يكمل فيها دور فرد            و

، ومثال )أي األدوار هنا متكاملة(معني بقية األدوار اليت يقوم ا أعضاء اموعة 
لكل فرد مـن  يكون حبيث  ميم موقع ويب ، مت تصميمه    تصلتعاوين  ذلك درس   
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 من خـالل توزيـع      ، إمتام وإجناز دور معني يف اموعة      أفراد اموعة مسئولية  

  :)١(األدوار كالتايل
  

  :توزيع األدوار يف التعلم التعاوين
ميكن حتديد أدوار كل من املعلم والطالب يف أثناء التعلم التعاوين كمـا             

  :)٢(يلي
  :ور الطالبد: أوالً

 يف أثناء إستراتيجية التعلم التعاوين بدور فعال ونشط ضمن          يقوم الطالب 
ظروف اجتماعية خمتلفة متاماً عن املواقف الروتينية اليت متـارس يف الظـروف             

  :فقد يكون للطالب أحد األدوار التاليةاملدرسية الصفية العادية،
 مراجعـة   ويتلخص دوره يفSummarizer-checkerاملرجع النهائي   -١

  .أعمال مجيع األعضاء ليتأكد من فهم كل فرد باموعة ملا مت تعلمه
 ويتلخص دوره يف جتهيز املواد      Researcher-runnerالقائم بالبحث    -٢

، والبحث عن املعلومـات الـيت       املختلفة اليت حتتاج إليها اموعة    
ل  والقيام بعملية االتصا   اإلنترنت، حتتاجها اموعة باستخدام شبكة   
 .باموعات األخرى ومع املعلم

 ويتلخص دوره يف تسجيل قـرارات اموعـة   Recorderاملسجل   -٣
الذي تتوصل إليه اموعة على أحد بـرامج   التقرير النهائي    كتابة  و

 .Wordحترير النصوص مثل برنامج 
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 ويتلخص دوره يف حتديد أعمـال اموعـة         Encouragerاملعزز   -٤

ا ومن مث تعزيزها للوصول إىل األهـداف        وحتديد التقرير املناسب هل   
 .املنشودة

 ويتلخص دوره يف حتديد الكيفية املثلـى الـيت          Observerاملالحظ   -٥
ومتثل عملية تعيني مثل هذه     .. اتبعتها اموعة يف التعاون واملشاركة    

  .األدوار طريقة فعالة لتدريس املهارات التعاونية للطالب
  

تلق للمعلومات واملفاهيم وعليه حفظهـا       جمرد م   مل يعد  الطالبف وبالتايل
واستدعاؤها حينما يطلب منه ذلك، بل أصبح له دور بارز يف إجناز املهام الـيت        

  .تضطلع ا اموعة اليت يعمل معها
  

 ضرورة حتديد عدد أفراد اموعة وفقاً لظروف املوقـف          ويرى الباحث 
اخل الوحـدة الدراسـية      املهام واملهارات املتضمنة د    ليلمي من خالل حت   التعلّ

 مهارات تصميم واجهة تفاعل ليلوتوزيع هذه املهام على أفراد اموعة، مثل حت     
صفحات الويب التعليمية إىل أربعة مهارات رئيـسة، وهـي مهـارة وضـع              

، مث  الروابط، مهارة تغيري اخللفيات   وضع  النصوص، مهارة وضع الصور، مهارة      
مهـارة حمـددة، مث يقـوم     اكتساب  دراسة و قام الباحث بتكليف كل طالب ب     

لذا جيب أن   ،  باقي املهارات وتبادل اخلربات حول    بالتعاون مع زمالؤه يف تعلم      
القدرات واملهارات قبل البدء يف مـشاركة أفـراد      من   لطالب مبجموعة يتسم ا 

  :، مثلجمموعته والتعاون معهم يف موضوع التعلم
 خاصة مـن    ،البحث عن املعلومات والبيانات ومجعها وتنظيمها      -١

  .خالل اإلنترنت
 .انتقاء املوضوعات ذات الصلة مبوضوع الدرس -٢
 .ربات واملواقف اجلديدةاخلربات السابقة، وربطها باخلتنشيط  -٣
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توجيه اآلخرين حنو إجناز املهام مع االحتفاظ بالعالقات الطيبـة           -٤

 .واإلجيابية بني األفراد
 .ينهمالفات بني األفراد وما قد حيدث من سوء تفاهم باخلحل  -٥
 .التفاعل يف إطار العمل اجلماعي التعاوين -٦
بذل اجلهد ومساعدة اآلخرين، واإلسهام بوجهات نظر تنـشط          -٧

 .املوقف التعليمي
  
  :دور املعلم: ثانيا

عـن  عرب اإلنترنـت   يف أثناء إستراتيجية التعلم التعاوين  خيتلف دور املعلم  
تعليمية، يعتمد على أسلوب دوره يف الطريقة املعتادة، فلم يعد هو حمور العملية ال     

، بل أصبح مسئوالً عن إدارة املوقف التعليمي   الطالباإللقاء لنقل املعلومات إىل     
وتوزيع وتنظيم اموعات، وحتديد أدوار أفراد كل جمموعة، ومكافأة اموعة          

 بل واألكثر من ذلك أنه أصبح أمام جمموعة من          ،اليت تنجز مهامها بكفاءة عالية    
  : وميكن حتديد أدوار املعلم كما يليكل منهم حالة خاصة يف ذاته،املتعلمني 
  
  : قبل بدء الدرس يقوم املعلم مبا يلي-١

 التأكد  مثل،  إعداد بيئة التعلم أو املوقف التعليمي عرب اإلنترنت         -أ 
من سالمة موقع الويب وسهولة دخول الطالب إليه، وتـسليم     

اخلاصـة   اسم املستخدم وكلمة املـرور       حده على   كل طالب 
 .....بالدخول على احملتوى الدراسي

، مثل ملفـات    إعداد وجتهيز املواد واألدوات الالزمة للدرس      -ب 
، أو Word, PDF, PowerPointالوثائق والشروحات التعليمية 
 .....Flashملفات الرسومات املتحركة 

 .حتديد األهداف التعليمية املرجوة لكل درس بوضوح -ج 
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يتوقف هـذا علـى أعمـال    حتديد حجم جمموعات العمل، و    -د 

الطالب وخربام واملهمة املنشودة واملوارد املتاحـة، إال إنـه          
 .ة طالبتيفضل أال يزيد هذا العدد عن س

حتديد األدوار ألفراد اموعة، فاملعلم حيدد دوراً لكل فـرد يف           -ه 
اموعة على أن يتبادل األفراد تلك األدوار من درس آلخر، أو        

قائد اموعـة،  : د، ومن هذه األدوار حىت خالل الدرس الواح   
 .الشارح، املشجع، الناقد، املراقب

التأكد من توفر بيئة تعلم لدى الطالب هادئة وتساعد علـى             -و 
 .التعلم بصرف النظر عن مكان تواجدهم

مساعدة الطالب للتأكد من صالحية أجهزة الكمبيوتر لـديهم     -ز 
مثل تـوفر   للدخول على أجزاء املقرر والتعاون عرب اإلنترنت،        

، وتوافر برامج االستعراض وملحقاا     DSLخط إنترنت مباشر    
Browsers & plug-ins. 

حتديد العمل املطلوب وتوصيفه بوضوح، مع حتديـد معـايري           -ح 
 .النجاح على املستوى الفردي واجلماعي

حتديد السلوك االجتماعي املطلوب التركيز عليه، ويفـضل أن          -ط 
ك السلوكيات حـىت    يركز كل موقف على عدد حمدد من تل       

 .يتأكد املعلم أن الطالب متكنوا منها
  
  :يقوم املعلم مبا يلي ثناء الدرسأيف  -٢

، وذلك  روج عن موضوع التعلم   اخلمساعدة الطالب على عدم      -أ 
 .بالتدخل املباشر يف مناقشام إذا دعا األمر لذلك

مراقبة اموعات واالستماع إىل احلوارات واملناقشات اليت تـدور     -أ 
، وذلك مـن     أفراد كل جمموعة، ملعرفة مدى قيامهم بأدوارهم       بني

خالل تواجد املعلم يف نفس الوقت مع الطالب داخـل حجـرة            
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علـى  يف أوقات خمتلفة    املناقشات أثناء التعلم املتزامن، أو الدخول       

 مناقشات الطالب بشكل متكرر داخل منتديات الويب التعليميـة        
 .أثناء التعلم غري املتزامن

البيانات عن أداء الطالب يف اموعة، إمـا باملالحظـة أو           جتميع    -ب 
، أو مـن    بتدوين بعض املالحظات أو من خالل مراقب اموعة       

خالل التقارير اليت توفرها أنظمة التعلم اإللكتروين مثـل نظـام           
CentraOne            املستخدم يف البحث احلـايل عـرب نظـام الـتعلم 

 .اإللكتروين بوزارة التربية والتعليم
داد الطالب بالرجع عن سلوكهم يف أثناء العمل، وقد يكـون           إم  -ج 

 من خالل احلوار املباشر أو مشاركات داخل ذلك عن طريق لفظي  
 .منتديات الويب التعليمية

متابعة سري تقدم أفراد اموعة، والتدخل لتقدمي املساعدة يف املهمة            -د 
 .املوكلة إليهم

 .معاونة اموعة على تقومي تقدمها  -ه 
 .لعقبات اليت تعوق تنفيذ أفراد اموعات ملهامهمتذليل ا  -و 
، والتأكد من مشاركة متابعة مدى إسهامات األفراد داخل اموعة  -ز 

، وذلك من خالل مراقبة عدد      كل أفراد اموعة يف العمل التعاوين     
، أو من خالل    حدهمرات املداخالت اليت يقوم ا كل طالب على         

 ملعرفـة عـدد مـرات       CentraOneالتقارير اليت يوفرها نظـام      
مشاركات الطالب وأوقاا وحول أي من املهـارات أو مهـام           

 .التعلم
 على التقدم يف املهام وسرعة االنتهاء منها بأفـضل          طالبحث ال   -ح 

، عن طريق مساعدم يف استخدام كل املادة العلمية املتـصلة           أداء
 .مبوضوع التعلم وحبث كل اجلوانب املرتبطة به
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  : الدرس يقوم املعلم مبا يلي بعد انتهاء-٣

 وبعبارات حمددة على ما الحظه على       يعلق مبوضوعية ووضوح    -أ 
 .اموعات يف أثناء عملها وما يقترحه يف املستقبل

يعرض تقييمه ألداء اموعات على الطالب، ويتم هذا بعـدة      -ب 
 .طرق تبعاً لطبيعة الدرس، والعمل الذي قامت به اموعات

 .يت نفذت مهامها بأفضل أداءيكافئ اموعات ال  -ج 
  

  :)١(دور املعلم يف اجلدول التايلوميكن تلخيص 
  )٥(جدول 

  املعلم يف مراحل التعلم التعاويندور 
  

  دور املعلم  املرحلة

  عند اإلعداد

 . العرض اجليدأساليبيعد الشرح مستخدماً  §
، من خالل حتليل املهارات     يوزع األدوار على الطالب    §

 .واملهام
 لالشتراك يف الـتعلم التعـاوين بـشرح         يعد الطالب  §

  .املهارات الالزمة لذلك

  عند التنفيذ

، مثل  يعرض ويشرح مستخدماً أساليب العرض اجليد      §
 .PowerPointعروض ملفات 

 .حيدد أهداف اموعة §
، من خالل حتليل احملتوى املقرر   يكلف اموعة باملهام   §

 .دراسته
 .خيترب الطالب §
  .وعةيدرك ويقدر إجنازات ام §

                                                
  .١١٨مرجع سابق، ص : جابر عبد احلميد جابر) 1
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  )٥(تابع جدول 

  دور املعلم يف مراحل التعلم التعاوين
 

  دور املعلم  املرحلة

  عند اإلغالق
 .يذكر الطالب مبا تعلموه §
 .يربط التعلم احلايل بالتعلم املاضي واملستقبلي §
  .يتيح الفرصة الستخدام املعلومات استخداماً نافعاً §

   
  :ينتصنيف مسامهات الطالب يف جمموعات التعلم التعاو

بوضـع تـصنيف   )  Garrison & colleagueجاريسون وآخـرون (قام 
  :)١(ملسامهات الطالب يف جمموعات التعلم التعاوين، كما يف اجلدول التايل

  
  )٦(جدول 

   التعلم التعاوينتصنيف مسامهات الطالب يف جمموعات
  

  العمليات االجتماعية اإلدراكية  املؤشرات  التصنيف

يقدم املعلومات املساعدة اليت     -  شكلةيدرك امل -
مثرياً   تثري األسئلة

 يشعر باحلرية -  لألفكار
  

  يطرح األسئلة -
جيعل املناقشات تأخذ اجتـاه      -

  جديد
  
  

                                                
1) Garrison, D. R., Anderson, T., and Archer, W.: "Critical Thinking, Cognitive 

Presence, and Computer Conferencing in Distance Education", The 
American Journal of Distance Education, Vol. 15, No. 1, p.p. 15-16, 2001. 
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  )٦(تابع جدول 

   التعلم التعاوينتصنيف مسامهات الطالب يف جمموعات
  

  العمليات االجتماعية اإلدراكية  املؤشرات  التصنيف
ينحرف عن اجلماعة    -

  املباشرعلى اخلط 
ينقض األفكار السابقة نقضاً     -

  غري مؤكد
يكون احنرافـه مـن      -

  خالل رسالة فردية
يقدم العديد مـن األفكـار       -

  املختلفة يف رسالة واحدة

ال يــستخدم الــسمات   -  يتبادل املعلومات -
  والقصص الشخصية كدليل

اقتراحاته توضـع يف     -
  االعتبار

يصف الرسالة بشكل واضح،     -
هل يبـدو ذلـك     : "مثل
  "حاً؟صحي

يقوم بعملية عـصف     -
  ذهين

يضيف إىل النقـاط الـيت مت        -
ــدم  ــها دون أن تق برهنت

  بشكل منظم

  مستكشفاً

يقفز إىل االستنتاجات    -
قبــل غــريه مــن 

  الزمالء
  يقدم آراء غري مدعومة -

يتقارب مع أعـضاء     -  متكامالً 
  اموعة

حييل اموعة إىل  الرسـائل       -
السابقة املتبوعـة مبوافقـة     

أوافــق : "مــسببة، مثــل
  ...".بببس
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  )٦(تابع جدول 

   التعلم التعاوينتصنيف مسامهات الطالب يف جمموعات
 

يتقارب بسرعة بعـد     -
اســتقباله لرســالة 

  واحدة

تكون أفكاره مبنيـة علـى       -
  اإلضافة إىل أفكار اآلخرين

  يربط األفكار ويركبها -

يكون مربراً، مطوراً، دفاعي،     -
ــة  ــاً قابل ــي فروض يعط

 للتجريب
مل املعلومات من مصادر    يك -

الكتـاب  : متعددة مثـل  
ربة اخلالدراسي، املقاالت،   

  الشخصية

  )تابع(
  

  متكامالً

  يصف الرسالة كحل واضح -  يبدع احللول -

يقدم احللول القابلـة     -
  للتطبيق يف الواقع

  خيترب احللول -
مقدماً 
  للحلول

  يفند احللول -

  

  
ـ أو  متكـامالً    أو   مستكشفاًأو   فالطالب قد يكون مثريا لألفكار     دماً مق

 االقتصار على تنظيم الطالب يف جمموعـات        أنبميكن القول    ، وبالتايل للحلول
 ال يؤدي إىل عمل تعاوين مثمر، فقد يؤدي تنظيم الطالب           وإخبارها بالعمل معاً  

يف جمموعات إىل التنافس بني اموعات أو قد يؤدي إىل العمل بشكل فردي،             
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 املهارات والكفايات الواجـب   لذا كان من الضروري التأكيد على جمموعة من       

  : ومنهاتعليمها للطالب قبل بدأهم يف التعلم تعاونياً
  

  :)١(تعاوينالمهارات وكفايات التعلم 
 .الثقة بالنفس -١
 .القدرة على التعامل والتفاهم واالتصال -٢
 .القيادة -٣
 .التعامل مع االختالفات يف اآلراء -٤
  .البعد عن الذاتية -٥

  
 املختلفة يف حتقيق األهداف املرجـوة       هالأشكب التعلم التعاوين    يفشل قدو
  :)٢( منهااألخطاء  نتيجة لوجود بعضمنه،

أن حيتكر قليل من الطالب العمل كله دون مشاركته لزمالئـه            )١
 .معه

املناقشة غري الفعالة أو السطحية البعيدة عـن مـسار حتقيـق              )٢
 .األهداف

 .اجلدل الزائد الذي ال يعني على منو الروح االجتماعية )٣
 . الزائد من املعلم يف املناقشةالتدخل )٤
 .االختيار الناقص للمادة العلمية )٥

       
                                                

التطبيقات يف جمـال التربيـة      : اجتاهات حديثة يف املناهج وطرق التدريس       " : كوثر حسني كوجك   )1
 .٣١٨. ، مرجع سابق، ص") املرتيلاالقتصاد( األسرية

  .٢٩٤: ٢٩٣. ص. مرجع سابق، ص: فكري حسن ريان) 2
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  :)١( Internet-Based Learningمميزات التعلم املعتمد على اإلنترنت
  

قدرة هذا النوع من التعليم على تلبية احلاجـات االجتماعيـة            )١
واملهنية، لتمتعه بقدر من املرونة وحداثة توفري البدائل من جهـة     

 .باطه باحتياجات سوق العمل والعمالة من جهة أخرىوارت
إنشاء تكنولوجيا معلوماتية تعد اجليل القادم من خرجيي التعليم          )٢

 .للتعامل مع متطلبات القرن اجلديد ومواكبة تطوراته املتالحقة
والتعلم التعاوين بواسـطة     إمكانية استخدام اإلنترنت يف التعليم     )٣

 .الطالب واملعلمني والباحثني
فري الدافعية للتعلم واملرونة يف بيئة التعليم ومراعـاة أسـاليب          تو )٤

 .التعليم وطرائقه
إمكانية االستفادة من دوافع الطالب لتعليم استخدام تكنولوجيا         )٥

املعلومات احلديثة بشكل فعال، مما يعزز العملية التعليمية، ويدعم 
 .أهداف املنهج التعليمي

 .االخنفاض الكبري يف التكلفة )٦
عدد كبري من الطالب يف مناطق جغرافيـة خمتلفـة ويف           تغطية   )٧

 .توقيتات خمتلفة
 .إمكانية التوسع دون قيود )٨

                                                
  -:من املصادر التالية) 1

دمات السمعية البصرية والوسـائط املتعـددة       اخل": عايدة عباس أبو غريب، عصام توفيق قمر       •
 املصري يف التدريب والتعليم عن بعـد يف ضـوء           واالستفادة منها يف تنمية مهارات اإلنسان     

وحتديات التنمية القوميـة، أحبـاث   ، يف، الطريق املصري السريع للمعلومات      "التجربة األسترالية 
ودراسات املؤمتر العلمي الثالث لنظم املعلومات وتكنولوجيا احلاسبات،  حتريـر حممـد حممـد               

  .٣٤٥-٣٤٤ص . ، ص١٩٩٧، املكتبة األكادميية، ١٩٩٥ ديسمرب ١٤ -١٢: اهلادي، القاهرة
  .١٠٤-١٠٣ص . ، صمرجع سابق ،"اإلنترنت للتعليم": الغريب زاهر إمساعيل •
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 .السرعة العالية يف التعامل واالستجابة )٩

 .تقليل األعباء على اإلدارة التعليمية )١٠
الكم الكبري من مصادر املعرفة ومراكز البحث املتوفرة علـى           )١١

 .الشبكة
 .عرب اإلنترنتقاش فتح حماور عديدة يف منتديات الن )١٢
عملية التعليم مل تعد حمصورة يف توقيت أو مكان حمـددين أو             )١٣

 .مضبوطة يف جدول صارم
 .التفاعل املستمر واالستجابة املستمرة واملتابعة املستمرة )١٤
 .أمتتة اإلدارة واحلصول على املعلومات املرتدة وحتليلها )١٥
 عالية   تقنية  ال حتتاج إدارة فصول الدراسة االفتراضية مهارات       )١٦

 من األعباء الثقيلة باملراجعة والتصحيح ورصـد        مما يعفي املعلم  
الدرجات والتنظيم ويتيح له التفرغ ملهامه التعليميـة املباشـرة          
وحتسني األداء واالرتقاء مبستواه والتعامل مع التكنولوجيا احلديثة  

  .رباتاخلوالنهل من املعارف واكتساب املهارات و
 التعلم عن بعـد   ليم التقليدي وكل من     إزالة الفوارق بني التع    )١٧

 .والتعليم املستمر والتعلم الذايت
الوصول إىل مصادر املعلومات واحلصول على أحدث البحوث    )١٨

واإلحصائيات والصور واألصوات ولقطات الفيديو واستخدامها    
 .بالعملية التعليمية

تعترب أهم مصدر للمعلومات على املستوى العاملي مبا توفره من         )١٩
 الرئيسية والفرعية ملاليـني املـشتركني يف        Sites املواقع   ماليني

 .مئات الدول من العامل
تساعد على تطوير البحث العلمي يف مجيع فـروع املعرفـة            )٢٠

 .والدخول للمكتبات العاملية
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إثراء حياة املتعلمني املعرفية والثقافية واالجتماعية والوجدانيـة        )٢١

 إكساب املعلومات، اصة، فلم تعد وظيفة التعليم تقتصر علىاخلو
بل أصبحت يف عصر اإلنترنت تم بدور املعلومات وتوظيفها يف 

 .تشكيل الشخصية املتكاملة للمتعلم
ساعدت يف حماكاة املعلومات واحلياة الواقعية داخـل البيئـة           )٢٢

التعليمية واستخدام مصادر اإلنترنت للتعامـل معهـا وجلعـل        
 .األفكار مرئية وواضحة

علمني والطالب بآليـات التواصـل مـع        تأهيل الباحثني وامل   )٢٣
اآلخرين على مستوى العامل، مما يساهم يف تعزيز تبادل األفكار          

 والتعاون واحلوار والتفاهم بني أبناء اجليل اجلديد وأقرام       املبدعة
 .يف الدول األخرى

 .تشجيع التعليم والبحث العلمي املستمر مدى احلياة )٢٤
 .ليماستنباط أهداف جديدة للتربية والتع )٢٥
خفض أعباء املعلمني التعليمية، والقيام بالكثري من األدوار نيابة          )٢٦

عنهم، فظهرت أدوار جديدة للمعلم مثل املعلم املشرف واملرشد         
 .ملسارات الطالب التعليمية

تيسري عقد اللقاءات واحلوار بني اإلدارة يف املؤسسات التعليمية  )٢٧
 . والطالباملركزية واإلدارة التعليمية احمللية واملعلمني

جتاوز الكثري من العوائق اليت حتد من إمكانـات االلتحـاق             )٢٨
بالتعليم النظامي، مثل ضرورة االنتظام يف الدراسة، وتوقيتـات         
األداء، ومكان الدراسة، ومتطلبات القبول، والعمـر وأنظمـة         

 ...التقييم والشهادات املمنوحة 
 .أجياد تعريفاً جديداً لعالقة املعلم بالطالب )٢٩
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 اجلهد والوقت والتكاليف املبذولة يف احلـصول علـى          توفري )٣٠

 .املعلومات بصفة عامة واملعلومات احلديثة بصفة خاصة
توفري قناة للحوار بني اآلباء واإلدارات التعليمية واملعلمني فيما          )٣١

 .يتصل بشئون أبنائهم، مما يعزز تفاعلية العملية التعليمية
سـتهم وإيـصاهلم    املساعدة يف متابعة املعاقني جـسدياً لدرا       )٣٢

مبعلميهم وأقرام دون احلاجة للذهاب إىل اجلامعة أو املدرسـة          
 .بصفة يومية

هذا النمط ال يركز على متطلبات القبول يف براجمه وال علـى             )٣٣
عدد سنوات الدراسة والتخرج، وإمنا يربط براجمه باحلاجـات         
الشخصية للنمو وكذا احتياجات سوق العمل ويقـدم بـرامج        

حتقق (أو قصرية، متخصصة أو عامة، ولكن هادفة        طويلة املدى   
إكساب الدارسني مهارات عملية لالنتفاع ا يف جماالت احلياة         

 ).أو العمل
حتسني اكتساب مهارات املواد العلمية واألدبية، بفضل تنوع         )٣٤

 .املواقع العلمية وغزارا، وارتباطها مبواقع تعليمية أخرى مفيدة
 الالزمة للبحث عن املعلومـات      حتسني املهارات التكنولوجية   )٣٥

 .واالتصال باآلخرين يف ااالت املختلفة
اخنفاض تكلفته باملقارنة مع النمط التقليدي من التعليم، حيث          )٣٦

يتطلب التعليم التقليدي األبنية املتعددة واملعامل والتجهيزات هذا       
باإلضافة إىل اهليئات التدريسية واإلدارية وهي بنية مكلفة، بينما         

لب التعليم املعتمد على اإلنترنت عدداً حمدداً من اإلداريـني          يتط
والفنيني ويستعني بالوسائط التكنولوجية يف نقل املعارف، كما        
أنه ال يتطلب دوام التحاق الطالب باملؤسسة التعليمية وما يترتب    

  .على ذلك من نفقات
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 حيقق نوعاً بناء على ما سبق فإن التعليم املعتمد على اإلنترنت ، ميكنه أن         و

من االنفتاحية يف التعليم، من حيث توفري فرص التعليم دون قيود اجتماعيـة أو              
 االستعداد الكامل من املـتعلم،      حتتاججغرافية أو اقتصادية أو متطلبات خاصة       

فيأخذ هذا النمط من التعليم صيغة االنفتاحية، من توظيفه لنظام تعليمي عن بعد            
س االختيار حبرية حسب قدراته ويف نظام قبول        يف ختصصات متعددة تتيح للدار    

ال يضع قيوداً صارمة على مكان وزمان وعمر االلتحـاق بالدراسـة    ) التحاق(
  .)١(واالنتهاء منها

  
 شبكة اإلنترنت توجهاً تعليمياً جديداً بتعليم غري حمدود بالزمان     تيححيث ت 

هد واجلامعات ومراكز واملكان بعد أن اقتحمت يف البلدان املتقدمة املدارس واملعا
البحوث والتدريب وشركات التدريب، فالتواصل من خالل الشبكة ميثل كافة          

هولة أشكال التواصل الورقية والصوتية واملرئية كما يتصف مبيزة السرعة والـس          
 من ناحية وبني الطالب وزمالئه من ناحية أخـرى   والتفاعل بني الطالب واملعلم   

س فيما بينها لتكـوين نظـام اإلدارة الفوريـة          ويساهم يف حتقيق اتصال املدار    
  .)٢(لبياناا

    
وهكذا ميكن القول أن اإلنترنت ميكن أن تساعد يف جمال تدعيم التعددية            
الفكرية، وتوسيع دائرة الدميقراطية، ويصبح التساؤل هنا عن اآلثار املترتبة على           

 مليون  ٤٠لى  ما يزيد ع  (اتساع شبكة اإلنترنت واتساع دائرة من يستخدموا        
، فريى بعض الباحثني أن هناك أربعة افتراضات        ) دولة ١٦٨شخص ينتمون إىل    
 أن اإلنترنت سـتغري بيئـة العمـل إىل           االفتراض األول  أساسية ذا الصدد،  

 أا ستقضي يف جمال التعليم على فكـرة الفـصل           واالفتراض الثاين . األفضل
                                                

  .٣٤٣، ص مرجع سابق: عايدة عباس أبو غريب، عصام توفيق قمر) 1
األعمـال العلميـة،    : ، سلسة مكتبة األسـرة    "التعليم والدراسة على اإلنترنت   ": عبد احلميد بسيوين  ) 2

  .٦٤، ص ٢٠٠١القاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
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.  أا ستعمق الدميقراطيـة    الثواالفتراض الث . الدراسي احملبوس يف مكان حمدد    

  .)١( أا ستعمق من املساواة بني البشرواالفتراض الرابع
  

 كمساعد يف العملية التعليمية     وقد بدأت اإلنترنت تؤدي دوراً يف املدارس      
باعتبارها أكرب موسوعة عرفها التاريخ وأداة شرح وإيضاح ووسيلة نقل وتبادل           

ارجي وساحة للعب التعليمـي  اخل العامل   التجارب واألفكار ووسيلة للتفاعل مع    
اهلادف ودفعت هذه األسباب حكومات البلدان لتوصـيل املـدارس بـشبكة            
اإلنترنت فتجاوزت نسبة املدارس املرتبطة ا يف الواليات املتحـدة األمريكيـة      

 يف القريب العاجل، أما يف      ٪١٠٠ حىت اآلن وتوجد خطط حالية جلعلها        ٪٨٣
  .مدرسة) مثانية عشر ألف (١٨٠٠٠ت إىل أكثر من مصر فقد دخلت اإلنترن

  
واجلدول التايل يوضح األساليب واألدوات اليت تستخدم نظم التـدريس          

  .)٢(املبنية على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتقدمة
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٧٤مرجع سابق، ص : السيد يسني) 1
، "آفاق تربوية متجددة، التعليم االلكتروين عرب شبكة االنترنت: " د حممد اهلاديحمم حممد حممد اهلادي) 2

  .٢٦٧ص ،  ٢٠٠٥ر املصرية اللبنانية،تقدمي حامد عمار، الدا
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  )٧(جدول 

  األساليب واألدوات اليت تستخدم نظم التدريس املبنية
  االتصاالت املتقدمةعلى تكنولوجيا املعلومات و

  

االتصال   طرق االتصال
  الفردي

اتصال                   
  شخص بآخر

اتصال شخص 
لعديد من با

  األشخاص

 ة مناتصال جمموع
 شخاص مبجموعاتاأل

  أخري
األساليب  •

التربوية 
  املتبعة

قواعد  •
البيانات 
  علي اخلط

االت  •
والدوريات 
 .على اخلط

مكتبات  •
 .الربامج

املقابالت  •
ناقشات وامل

  علي اخلط

التعاقدات  •
التعليمية 
 علي اخلط

إعداد  •
املوارد 

التعليمية 
  على اخلط

التعلم  •
  باملراسلة

 .احملاضرات
 .الندوات

  املطبوعات

 املناقشات •
احملاكاة أو األلعاب  •

 التعليمية
دراسات احلاالت  •

 التعليمية
 جمموعات املناقشة •
أو التكليفات /الواجبات •

  املبنية على التعلم
ذهين العصف ال •

Brainstorming 
 Delphiدلفيسلوب أ •

technique  
اليب اموعات أس •

 الدراسية العادية
 املنتديات •
  فرق املشروعات •

التسهيالت  •  أنواع األدوات
واملوارد 
املتاحة 

للمتعلم على 
  .اخلط

الربيد  •
  اإللكتروين

قوائم  •
احلاسبات 

اخلادمة 
  والويب

Servers list  

  UseNetشبكة األخبار  •
عن بعد املؤمترات  •

Teleconference   
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  :)١(التعلم عن بعدإجيابيات استخدام اإلنترنت يف ومن 
  .املرونة يف الوقت واملكان وسرعة احلصول على املعلومات -١
إمكانية الوصول إىل عدد أكرب من مستخدمي اإلنترنت يف كثري من  -٢

 .دول العامل
 .طالبتنمية اجلوانب اإلجيابية وحتسني مهارات التفكري املنظم لل -٣
سهولة تطوير حمتوى املناهج واملقررات الدراسية املوجودة عرب  -٤

 .اإلنترنت
تغيري نظم وطرق التدريس التقليدية يساعد على إجياد فصل ملئ  -٥

 .باحليوية والنشاط
 .إعطاء التعليم صبغة العاملية واخلروج من اإلطار احمللي -٦
سرعة التعليم حيث أن الوقت املخصص للبحث عن موضوع معني  -٧

 .باستخدام اإلنترنت يكون قليالً مقارنة بالطرق التقليدية
وظيفة املعلم يف الفصل الدراسي تصبح مبثابة املوجه واملرشد وليس  -٨

 .امللقن
 .Classroom without wallsإجياد فصل بدون حائط  -٩

 .تطوير مهارات الطالب على استخدام احلاسب اآليل -١٠

                                                
  :من املصادر التالية) 1

 .١٠٣. ، صمرجع سابق: أمحد عبد اهللا العلي •
، دار ١، ط"جيات مستقبلية لأللفية اجلديدةاستراتي: اجتاهات حديثة يف تعليم التفكري:" جمدي عبد الكرمي حبيب •

 .٢٠٣، ص٢٠٠٣الفكر العريب، القاهرة، 
، "املداخل، املفاهيم، املفاتيح، النظريات، الربامج: تعليم التفكري يف عصر املعلومات:"جمدي عبد الكرمي حبيب •

 .٥٥٣، ص٢٠٠٣، دار الفكر العريب، القاهرة، ١ط

 ناهج وطرق التدريس يف جمال التربية األسريةاجتاهات حديثة يف امل":كوثر حسني كوجك •
  .٣١٥، صمرجع سابق ،)" املرتيلاالقتصاد(
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ع املادة العلمية عرب عدم التقيد بالساعات الدراسية حيث ميكن وض -١١

اإلنترنت ويستطيع الطالب احلصول عليها يف أي مكان ويف أي 
 .وقت

  
  :تصنيف مواقع الويب

تتنوع مواقع اإلنترنت وصفحات الويب، حسب النـوع واالسـتخدام          
والفئة املوجهة هلا، حيث يدخل يومياً إىل شبكة اإلنترنت عامـة وصـفحات             

يف كل أحناء العامل، لكل منهم وجهته       الويب بشكل خاص ماليني املستخدمني      
وهدفه الذي يبحث عنه على هذه الصفحات، ونظراً لذلك تتعـدد املهـارات            
الالزمة لتصميم وإنتاج هذه الصفحات لكي جيد كل مستخدم ما حيتاج إليـه             
عند دخوله على شبكة اإلنترنت، ونظراً لكثرة صـفحات ومواقـع الويـب             

اع هذه املواقع حسب أهـدافها وغاياـا        وتشعبها، فقد مت وضع تصنيف ألنو     
  :)١(كالتايل

 .حيتوي على معلومات تتعلق بالسرية الذاتية: موقع شخصي )١
  . لبيع منتج معني: موقع دعائي )٢
 حيث يقدم أحدث املستجدات مثـل مواقـع         :موقع إخباري  )٣

  .الصحف
 حول موضـوع حمـدد أو        لتبادل املعلومات  :موقع معلومايت  )٤

  ....هواية
 أي يستخدم للدعاية السياسية اليت دف   ):ناعيإق(موقع موجه    )٥

  .معينةأو لفكرة إىل توجيه املستخدم لوجهة نظر 
  . لتدريس منهج أو وحدة أو حلقة دراسية:موقع تعليمي )٦

                                                
، ترمجة املدرسة العربية، املدرسة     "تقييم حمتويات موقع على الشبكة اإللكترونية     ": جوزيف لندزبرجر ) 1

  ،٢٠٠٢العربية،
 http://www.schoolarabia.net/estratigyat/takieem_mo7tawaiat.htm   

http://www.schoolarabia.net/estratigyat/takieem_mo7tawaiat.htm
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،  للتـسجيل واالشـتراك يف دورات      :موقع خدمايت تسجيلي   )٧

أو منتجات حيث حيتوي املوقع هنا / و، للحصول على معلومات
أو يـسهل   ، ق باجلهة اليت تقوم بالتـسجيل     على معلومات تتعل  

  .االتصاالت مع هذه اجلهة
للترفيه وممارسـة األلعـاب الفرديـة       : فيفةاخلموقع للتسلية    )٨

 واجلماعية على شبكة اإلنترنت
  

  :)١(التعليميف  تطبيقات اإلنترنتأنواع 
 تطبيقات اإلنترنت يف التعليم وتتنوع يف مستوياا من املستويات إىل  تتعدد  

يف اسـتخدام الكمبيـوتر     ) واملعلمـني ( اعقدها بناًء على مهارات املـتعلمني     
  :، ويتضح ذلك يف اجلدول التايلواالتصاالت املتاحة عن بعد

  
  )٨(جدول 

  مستويات وخربات تطبيق اإلنترنت يف التعليم
  

  تطبيق االنترنت املستخدم  درجة االفتراضية
  .املناقشةقوائم و اإللكتروينالربيد   املستوى األدىن

ط اليت متد اخل ومذكرات احملاضرات على قوائم املناقشة  املستوى املتوسط
  . عرب شبكة الويب

  املستوى العايل

 التــدريس باإلضــافة إىل أدواتاألدوات الــسابقة 
 Interactive Webالتفاعلي، عـرب شـبكة الويـب    

Tutorials       ،املصممة لتفاعل املادة الدراسية مع الطالب
  .اصة ماخل صفحة الويب جإنتا: مثل

                                                
، مرجع سابق، "آفاق تربوية متجددة، التعليم االلكتروين عرب شبكة االنترنت: " حممد حممد اهلادي) 1

 .٢٤٤ص 
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  )٨(جدول تابع 

  مستويات وخربات تطبيق اإلنترنت يف التعليم
  تطبيق االنترنت املستخدم  درجة االفتراضية

  برياخلمستوى 

ــسابقة  ــات باإلضــافةاألدوات ال ــوافر البيئ  إىل ت
 القيام بالنشاط   إمكانية، ويقدم للمشتركني    االفتراضية

ـ       ستخدمني املتعـددين   التعاوين كما يف حالة منط امل
Multi User Dimension (MUD)  

  
  : التعليمية عرب اإلنترنت)التعاون( تطبيقات التفاعل

ن التعلم التعاوين عرب شبكة اإلنترنت يستخدم بفاعلية لتوصيل املعلومات إ
ؤمترات  م،IRC للطالب، وذلك من خالل جمموعات املناقشة، احملادثة املباشرة

  أنواعاً عديدة من تطبيقات التفاعلقدمت ولوجيا اإلنترنتتكنف ،...)١(الفيديو
  :)٢(جند منها ما يلي التعليمي بني األفراد، )التعاون(

 من خالل توفري :Online searchخدمة البحث عن املعلومات  )١
كتل هائلة من املعلومات العلمية والبحوث والدراسات املتخصصة        

 .من مجيع جماالت املعرفة
لمكتبات اجلامعية العامليـة واالسـتفادة مـن        الدخول عن بعد ل    )٢

 .إمكانياا
 .التسجيل وااللتحاق باجلامعات واملدارس يف مجيع دول العامل )٣

                                                
1) Karen l. Murphy, Laurance Cifuentes, et all: " Online Collaborative 

Documents for Research and Coursework", 
http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2/content_storage_01/000000
0b/80/27/b3/72.pdf  

  :من املصادر التالية )2
 .١٠٤، مرجع سابق، ص "اإلنترنت للتعليم": الغريب زاهر إمساعيل •

• Bernard J. Poole: op., cit., p. p.304: 305.   

http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2/content_storage_01/000000
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عرض الصفحات التعليمية يف املواد الدراسية املختلفة باجلامعات         )٤

 .واملدارس على شبكة اإلنترنت الستخدامها يف التعلم عن بعد
لعلميـة املتخصـصة لترسـل      االشتراك يف الدوريات واالت ا     )٥

 .E-magazinesللمشتركني االت اإللكترونية 
دمة اخل متكن هذه :File Transfer Protocol (FTP)نقل امللفات  )٦

املستخدم من نقل امللفات من جهاز كمبيوتر إىل آخـر متـصلني            
توكول العديد من الـربامج     وبشبكة اإلنترنت، حيث يوفر هذا الرب     

   االت واليت ميكن نـسخها علـى الكمبيـوتر         املتنوعة يف مجيع ا
 .)١(الشخصي لالستفادة منها

 ال تـوفر خـدمات الربيـد        :IRC) الدردشـة (احلوار املباشر    )٧
اموعـات اإلخباريـة    منتديات الويب التعليميـة و    اإللكتروين و 

التواصل يف الزمن احلقيقي ويفتقران إىل التفاعل احلي، بعكس احلوار 
 Internet Relay Chat (IRC)الل اإلنترنت خمن الذي يتم  املباشر

 أو اجتماعات الشبكة، وال تكتفي      Chat بكلمة الدردشة    املعروف
 بإتاحة إمكانية اتصال أكثر من شخصني يف آن واحد بل           IRCنظم  

تقدم عدة مزايا تتضمن إمكانية استخدام األلقاب واحلـوار العـام           
 وقابليـة  Rooms والقنوات والغرف Public & Privateاص اخلو

 .)٢(طرد مستخدم ومنعه من الدخول مستقبالً
  

  :)٣( يف التعليمInternet Relay Chatاستخدامات برامج احملادثة 
احملادثة على اإلنترنت هو نظام ييسر على الطالب احلديث وتبادل الـرأي       
مع زمالئه ومعلميه؛ ومن أجل ذلك يستطيع هذا النظام أن جيمع املـستخدمني             

                                                
  . ٢٠املرجع السابق، ص ) 1
  .٣١جع سابق، ص  مر،"التعليم والدراسة على اإلنترنت" :عبد احلميد بسيوين) 2
  .١٠٩-١٠٨ .ص. مرجع سابق،  ص: أمحد عبد اهللا العلي) 3
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عامل للتحدث كتابة وصوتاً، فمثالً باستطاعة الطالب يف جامعة معينة          من أحناء ال  

إجراء اجتماع مع طالب جامعة أخرى يف نفس الوقت ملناقشة بعض القـضايا             
العلمية أو التربوية حيث يستطيع أعضاء الطرفني مشاهدة الصورة عن طريـق            

  .استخدام كامريات الفيديو
  

دمة تأيت يف املرحلة الثانية من حيـث        اخلويعترب كثري من الباحثني أن هذه       
  :كثرة االستخدام بعد الربيد اإللكتروين وذلك راجع إىل املميزات التالية

بث احملاضرات من مقر املدرسة أو اجلامعة إىل أي مكان يف العامل،  -أ 
حيث ميكن نقل وقائع درس أو حماضرة على اهلواء مباشرة بدون           

  .تكلفة عالية
 Distance Learning التعلم عن بعـد  دمة يفاخلاستخدام هذه   -ب 

وذلك مـن   حيث يواجه التعليم يف الوقت احلاضر أزمة القبول،         
 نقل احملاضرات من القاعات الدراسية جلميـع الطـالب        خالل  

 . وبتكلفة منخفضةوم يف بيم وهاالستماع إليها
مة الستضافة عامل أو أستاذ من أي مكان      اخلدميكن استخدام هذه     -ج 

قاء حماضرة على طالب اجلامعة بنفس الوقت وبتكلفة        يف العامل إلل  
 .قليلة

دمة لعرض بعض التجارب العلمية مثل العمليات اخلاستخدام هذه   -د 
الطبية وكذلك التجارب العلمية، مثال ذلك عند إجراء جتربة يف          
الكيمياء أو الفيزياء ميكن نقلها لطالب جامعة أخرى وخاصة إذا          

 .يد عدد كبري من الطالبكانت التجربة مكلفة، حيث يستف
استخدام نظام احملادثة كوسيلة لعقد االجتماعـات باسـتخدام          -ه 

الصوت والصورة بني أفراد املادة الواحدة مهما تباعدت املسافات        
 .بينهم

 . مصدر من مصادر املعلومات من شىت أحناء العاملتعترب -و 
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عقد الدورات العلمية عرب اإلنترنت، ومبعىن آخر ميكن للطالب أو           -ز 

ملعلم أو أي فرد متابعة هذه الدورة وهو يف مرتلـه مث ميكـن أن         ا
 .حيصل على شهادة يف اية الدورة

...) املدراء، مشرفني(دمة لعقد االجتماعات بني اخلاستخدام هذه  -ح 
على مستوى املرحلة الدراسية لتبادل وجهات النظر فيما حيقـق          

النتقـال إىل    إىل السفر أو ا    االضطرارتطوير العملية التربوية دون     
 .مكان االجتماع

عقد اجتماعات باستخدام الفيديو حيث يستطيع الطالب عقـد          -ط 
اجتماعات مع زمالئهم من خمتلف أحناء العامل ملناقشة موضوعات         
حيوية أو ملناقشة كتاب أو قضية تربوية أو اجتماعية، أو مناقشة           

 .نتائج حبث ما، أو تبادل وجهات النظر فيما بينهم
ول إىل مجيع األشخاص يف مجيع أحناء العامل يف وقت        إمكانية الوص  -ي 

 .واحد كما أنه ميكن استخدامها كنظام مؤمترات زهيدة التكلفة
 هـي  :Web-based Learning Forums منتديات الويب التعليمية )٨

إحدى خدمات شبكة اإلنترنت اليت حتتوي على جمموعة من امللفـات           
ن العديد مـن املـستخدمني    واملعلومات واملالحظات اليت مت جتميعها م     

تزامنة املدمات، واليت تستخدم يف احلوارات واملناقشات غري        اخلومقدمي  
وبشكل متسلسل، حيث يقدم أحد األفراد سؤال معني ويقوم آخـرين           
بالرد على هذا السؤال، وتكون هذه الردود متسلسلة وميكن الرجـوع          

 يف  اخلدمةهذه  إليها يف أي وقت منذ بدء النقاش وحىت ايته، وظهرت           
، دف تكـوين مجاعـات يف       )١(بداية التسعينيات من القرن العشرين    

 .التخصصات التعليمية املختلفة لتبادل املعلومات العلمية

                                                
1) Steed, Charles: "The User Friendly Guide to INTERNET & Computer 

TERMS", Reno, Gold Standard Press Inc., 2000, P. 16. 
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 هو أهم وأكثر :Electronic Mail (E-mail)الربيد اإللكتروين  )٩

خدمات اإلنترنت انتشاراً وشهرة، لكونه وسيلة اتـصال بـني          
تصل إليه اإلنترنت على سطح األرض، وهو       األفراد يف أي مكان     

يشبه وظيفة الربيد العادي، حيث يعد مبثابة الدم الذي جيـري يف       
شرايني شبكة اإلنترنت، وفيه يتم نقل ماليني الرسائل واملذكرات         

حملتوى بني مستخدمي اإلنترنت علـى مـدار        اوامللفات املتنوعة   
 .الساعة

  :)١(وتنقسم خدمات الربيد اإللكتروين إىل
 .text mail بريد النصوص  §
 .voice mailالربيد الصويت  §
  .graphics mail اتبريد الرسوم §
 Computer-based Videoمؤمترات الفيديو الكمبيوتريـة   )١٠

Conferencing:        هي إحدى خدمات شبكة اإلنترنت اليت متكن 
جمموعة من األفراد متواجدون يف أماكن خمتلفة أن يعقدوا مؤمتراً          

 .)٢()نفس الوقت(رة وبشكل فوري بالصوت والصو
  جامعات اإلنترنـتInternet universities   : الـتعلم انتقـل  

نترنت إىل املنازل بالدراسات والشهادات اجلامعيـة الـيت         باإل
أتاحتها كخدمات تعليمية توفرها التكنولوجيا للدراسة املرتليـة        

أو ) بكالوريوس أو ليسانس(دف احلصول على شهادة جامعية    
لتحسني األوضاع املادية   ) ماجستري أو دكتوراه  (ات عليا   شهاد

والوظيفية أو لالستزادة من العلم، وال زالت الدراسات اجلامعية         

                                                
ر املـصرية اللبنانيـة،     ، الدا "تكنولوجيا االتصال احلديثة يف عصر املعلومات     " : حسن عماد مكاوي   )1

  .٢٢٨: ٢٢٥. ص. ، ص١٩٩٣القاهرة، 
  .٢٠، مرجع سابق، ص "اإلنترنت للتعليم": الغريب زاهر إمساعيل) 2
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على اإلنترنت يف بداياا برغم كم اجلامعات املوجـودة فيهـا           

 فيمـا   دمات التعليمية عن بعد   اخلومعدل انتشار هذا النوع من      
اسات وجتـارب جتريهـا      فهناك در  جبامعات اإلنترنت يعرف

 جامعـات تبحـث يف      ٤جتربة تشارك فيهـا     (هيئات علمية   
) إمكانيات توفري التعليم عن طريق اإلنترنت لدول العامل الثالث        

نشاط اليونسكو يف نشر التعليم     (وأنشطة ترعاها منظمات دولية     
ات االقتـصادية   ريوفتباإلضافة إىل ال  ) التعلم عن بعد  باإلنترنت و 

امعات اإلنترنت كبديل غـري مكلـف للمبـاين      اليت تقدمها ج  
الضخمة اليت حتتاجها اجلامعة التقليدية، وبالتايل األربـاح الـيت    

 .)١(ميكن أن جتنيها اجلامعات بالتدريس على اإلنترنت

تـساعد   :Virtual Classroomفصول الدراسة االفتراضية  )١٢
جهـا  التكنولوجيا املتقدمة يف توفري املساندة التعليمية الـيت حيتا        

املتعلم ومتابعة املعرفة، وبذلك يصبح املتعلم عنصراً نـشطاً يف          
الـتعلم التعـاوين     " وبزغ إىل الوجود مـصطلح       ،عملية التعلم 

Cooperative Learning "  حيث يتعلم األفراد معاً من خـالل
التعلم اجلماعي يف جمموعات دراسية، إال أن هذا النـوع مـن            

 التقليدي؛ إذ أن أماكن تواجـد  التعلم ال يشبه التعليم والتدريب 
املعلمني ال تكون مهمة يف حد ذاا، وبذلك ميكن املـشاركة           
النشطة يف مواد التعلم بطرق مشتركة، كما يصبح ممكناً عمـل           
مشروعات مجاعية مع مشتركني آخرين حبيث يعمل اجلميع معاً         

" التعلم التعاوين "يف إطار فريق عمل متكامل، وقد طور يف إطار          
-Multimedia Teleج مدرسة الوسائط املتعددة عن بعـد  منوذ

school  الذي يـستخدم بروتوكـول Integrated Services 

                                                
  .٦٨-٦٦ص . مرجع سابق، ص ،"التعليم والدراسة على االنترنت": عبد احلميد بسيوين) 1
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Digital Network (ISDN) ) ــة ــشبكة الرقمي خــدمات ال

البث املباشر ( Direct broadcast satellite (DBS)، و)املتكاملة
 النموذج يسمح باتصال احملاضر وجهاً      ذاوه،  )بالقمر الصناعي 

 وبذلك يصبح يف ،لوجه مع املتعلمني يف أماكن تواجدهم املتنوعة
مقدرة املتعلمني التفاعل املباشر مع املدرب أو املعلم من جهـة           

 وقد طـورت مدرسـة      ،ومع بعضهم البعض من جهة أخرى     
الوسائط املتعددة عن بعد حوايل عشرين منهجاً دراسياً تتـسم          

م اللغات األجنبيـة،    بالتفاعل يف كثري من املوضوعات مثل تعلي      
، ووفرت ذلك ألكثـر مـن       ....واالتصاالت، والوعي البيئي  

متعلم أو موظف يف كثري من املؤسسات املتـوفرة يف          ) ١٦٠٠(
وقد مسح هذا النمط من التعلم عن بعد بأن     . ولة أوروبية د) ١٢(

حيصل متدربيه أو متعلميه على برامج تدريب قصرية يوفرها هلم          
كن عملهم دون التفرغ يف املراكز التدريبيـة        خرباء التعلم يف أما   

 Virtualبفصول الدراسة االفتراضية وهو ما يعرف  )١(التقليدية

Classroom. 
  

ويتم حالياً تطوير وتصميم قاعات الدراسة االفتراضية حبيث أصبحت مع          
التقدم املستمر يف التكنولوجيا التفاعلية متفوقة على الفصول املبنيـة يف أرقـى             

 وتشجع الطالب على جتاوز مرحلة التلقي السليب للمعلومات والـتعلم           املدارس
آخرين باملشاركة الفاعلة واالحتكاك بالتكنولوجيا وااللتقاء مع زمالئهم وزمالء         

  .من شىت بقاع األرض
  

                                                
يق املصري الـسريع للمعلومـات   ، يف، الطر "التليماتيكس للتعلم املرن وعن بعد    ": حممد حممد اهلادي  ) 1

وحتديات التنمية القومية، أحباث ودراسات املؤمتر العلمي الثالث لـنظم املعلومـات وتكنولوجيـا              
، املكتبـة األكادمييـة،   ١٩٩٥ ديـسمرب  ١٤ -١٢: احلاسبات،  حترير حممد حممد اهلادي، القاهرة 

  .٣٣٥، ص ١٩٩٧
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وتقوم شركات متعددة بتوفري الربامج وتقدمي احللول إلنـشاء قاعـات           

تصميم املنـاهج الدراسـية وأمتتـة     الدرس االفتراضية وتوفري حلول التدريس و     
العمليات املختلفة للخدمة التعليمية من رصد نتائج وامتحانات واتصاالت متابعة  
وأعمال إدارية خمتلفة وتتضمن احللول جمموعة من الربامج اجلاهزة اليت تـتمكن           
من حتقيق مفهوم الفصل الدراسي االفتراضي، حيـث أن أي موقـع للتعلـيم              

ي على اإلنترنت جيب أن جيمع بـني التعلـيم والتـدريب            والتدريب االفتراض 
والتكنولوجيات املستخدمة واملراجع العامة لإلدارة والتنظيم كخليط منـها وال          
يكتفي مبجرد عرض الدروس وتلقي األسئلة واإلجابات، لذلك فإن الربجميـات           

  .)١(جيب أن تكون خليطاً متكامالً من التنوع الذي يشمل هذه الفئات
  

  :تطبيقات فصول الدراسة االفتراضية همأل  عرض يليوفيما
)٢(Microsoftحزم برامج ميكروسوفت )١ 

قدمت شركة ميكروسوفت تصورها عن الفصل الدراسي االفتراضي بناء         
على تقديرها أنه ميكن استخدام جمموعة الربامج املتوفرة حالياً هلـا يف الـسوق            

فتراضي على شبكة اإلنترنت    ليمكن بواسطة هذه اموعة إنشاء فصل دراسي ا       
باستخدام عناصر تشكيلة من برامج إنتاج شركة ميكروسوفت تعمـل سـوياً            
لتحقيق التكامل يف إعداد الدروس والتواصل بني املتـدربني بعـضهم الـبعض     

  .واملدربني يف الفصل التعليمي االفتراضي أو على شبكة اإلنترنت ذاا
  

لى شبكة اإلنترنت تقترح الشركة   ولكي ميكن إنشاء موقع دورة تدريبية ع      
 وتربر FrontPageاستخدام برنامج إنشاء ونشر صفحات الويب املعروف باسم       

الشركة ذلك باعتبار أن هذا الربنامج يستطيع إنشاء صفحات ويب كما أنـه             

                                                
ص . ص،  ٢٠٠٠ مكتبة ابن سينا،   ، القاهرة ،"أوثر وير : تأليف الوسائط املتعددة  ": عبد احلميد بسيوين  ) 1

١٢١-١١٥.  
  .١١٧-١١٦ص . ، صمرجع سابق ،"التعليم والدراسة على االنترنت" :عبد احلميد بسيوين) 2
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 Virtualحيتوي على قالباً جاهزاً خـاص بالفـصل الدراسـي االفتراضـي     

classroom     االسـتفادة مبعـاجل مناقـشات ويـب         ، باإلضافة إىل أنه ميكـن 
Discussion web wizard   يف الربنامج إلضافة مناقشات وإدارة احلـوار بـني 
  .الطلبة واملدرسني يف املوقع

  
كما تقترح الشركة أيضاً أن يتم إعداد احملتويـات وخطـط الـدروس             
والعروض التقدميية وحمتويات املناهج التعليمية جمموعة بـرامج ميكروسـوفت          

  .Microsoft Officeس أوفي
  

 وجمموعـة بـرامج     FrontPageومن املالحظ أنه بالتكامل بني برنامج       
Office            ميكن إنشاء املوقع وعمل منتديات احلوار يف الفصل االفتراضي الـذي 

 بتكوينه، أما بالنسبة لتحويل احملتويات إىل هيئة ميكن         FrontPageيقوم برنامج   
 فتقترح الشركة استخدام برناجمهـا  Streaming mediaبث تدفقها عرب الشبكة 

NetShow            لتقدمي حماضرات وعروض مرئية حيوية عرب اإلنترنت كمـا ميكـن 
  .استخدامه لبث ونشر الدروس على الشبكة

  
أما بالنسبة لعقد املؤمترات عرب الشبكة فتقترح استخدام إنتاجها من برنامج 

NetMeeting وتنظيمها، عن طريـق   ملؤمترات الفيديو وإدارة حلقات النقاش 
االتصال الصويت أو الفيديو إذا كنت متلك املعدات الالزمة، فمن خالل برنامج            

 Windows الذي يوجد ضمن حزمة برامج NetMeetingاجتماعات الشبكة 

98, Me, 2000, XP ميكن استخدام إنترنت كخط هاتف أو ملؤمترات الفيديو ،
هذه اإلمكانيات جيب االنتبـاه إىل      واالتصال اإللكتروين، ولكن عند استخدام      

 وميكروفون Webcamاحلاجة إىل اتصال عايل السرعة مع إنترنت وكامريا ويب    
 الالزمـة لتـشغيلها     Cardsومساعة مركبني يف جهاز الكمبيوتر مع البطاقات        

  .Driversوالربامج اليت تقوم بإدارة عمل هذه املعدات 
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)١(Lucent Technologyبرامج لوسنت تكنولوجي )٢ 

ـ    جمموعة   www.lucent.com لوسنت   قدمت ربامج للفـصل   من حزم ال
 Serverالدراسي االفتراضي، تعتمد هذه الربامج على تكنولوجيا برنامج خادم          

، فربنامج يف قاعة الدرس االفتراضية خيتلف عن برنـامج          Clientوبرنامج عميل   
بكة ويـب   املدرس أو موقع القاعة االفتراضية وميكن للطالب االتـصال بـش          

واملشاركة يف التلقي والتفاعل وحل الواجبات املدرسية من خالل املكتب الذي           
يتم متثيله يف الربنامج، أما املدرس فيمكنه االتصال ويتمكن من إلقاء حماضرات             

  .حية من خالل الفصل الدراسي االفتراضي
  

ومكتـب حـل الواجـب    ) الدردشة( كما يوفر الربنامج احلوار املباشر  
جبات اجلماعية واحملاضرات مستخدماً يف نفس الوقت عناصـر الوسـائل         والوا

املتعددة وتقسيم جمموعة الدورات واالتصال ا يف أي وقت ومن أي مكـان،             
وميكن للربنامج توصيف كل قاعة لتوفري خدمات خمتلفة فيها سـواء بتقـدمي             

ف عروض أو تسجيالت صوتية أو الفيديو، كما يستطيع الربنامج إنـشاء غـر   
اصة وأرشفة احملاضرات وحتديد توصيف اتصال القاعة ـا وتنظـيم          اخلاملكتبة  

مفكرة املواعيد وعرض جدول العمل واستخدام لوحات اإلعالنات أو النشرات        
Bulletin Board.  

  
 وتتوفر بالربنامج إمكانية ختصيص احلجرات الدراسية جبعلها قاعة للدرس         

Classroomأو مركز للموارد واملصادر  Resource Center فيها مكتبة ولوحة 
 أو جعلها Breakout Roomإعالنات واإلدارة أو جعل احلجرة غرفة استراحة 

 Course أو جعلها مقر مفكرة املواعيد وتسجيل التقومي الدراسي Loungeصالة 

Calendar أو إنشاء حجرة للمساعدة الفورية Online Help  أو جعل احلجـرة 

                                                
  .١٢٠-١١٧ص . ، صسابقالرجع امل) 1
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، كما تضيف الشركة جمموعة أخرى مـن  Roll Callالت مقراً لتسجيل االتصا

  .الربجميات اليت تدعم هذا املنتج بغرض توفري التدريب املشترك وإدارة املشروع
  

)١(Lotus Notes Dominoبرنامج لوتس )٣ 
 برجميات تعتمد على لوتس نوتس دومينو      www.lotus.comقدمت لوتس   

Lotus Notes Domino باعتباره حالً لتوفري بنية حتتية   وتكنولوجيا االتصاالت
للمدرسة واجلامعة االفتراضية وفصل التدريب االفتراضي مع تقـدمي برنـامج           

Lotus Learning Space إلنشاء فصول الدراسة عن بعد، وتعتمد حلول لوتس 
اصة ا وتتكامل معها جمموعة أخرى من الربامج اليت         اخلعلى جمموعة الربجميات    
  .تنتجها شركات أخرى

  
)٢(CentraOneبرنامج )٤ 

-E(قامت وزارة التربية والتعليم مؤخراً باعتماد نظام التعليم اإللكتـروين      

Learning (      على موقعها على شبكة اإلنترنتwww.emoe.org   مقدمة لطالب 
 من أمناط التعليم يف إطـار املـشروع         قبل اجلامعي منطاً جديداً وحديثاً    التعليم  

 العاملية من   Centraعتمدت احللول اليت تقدمها شركة      القومي لتطوير التعليم، وا   
الفصول االفتراضية اعتماداً   : ، األول تعليم اإللكتروين يف منطني هامني    تطبيقات لل 

 اعتماداً على نظم التعليم غـري       التعلم الذايت : والثاين على نظم التعليم املتزامن،   
  . Self-Paced e-Learning املتزامن

 خالل ثالث تطبيقات متكاملة يف حزمة برجميـة      ت هذه احللول من   موقد
ـ واحدة معتمدة على تكنولوجيا   وهـذه  Server / Clientالعميـل  / ادم اخل

، Conference، املـؤمتر    Symposiumالنـدوة أو املناقـشة      (التطبيقات هي   
  .)e-Meetingاالجتماع االلكتروين 

                                                
  .١٢٠، ص سابقالرجع امل) 1

2) Centra Company: URL: www.centra.com. 
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  الفصل الثالث
  

  الويبواجهة تفاعل صفحات  مهارات تصميم
 

ا املهارةعرف  تالقدرة على األداء بدرجة كبرية من الكفايـة والدقـة      بأ 
مزيج من أثنني أو    أو  اجتماعية   وأعقلية   وأ حسية   ة مهار سواء كانت والسرعة،  

تخصـصاً  ثالثة منها، والعنصر البيئي الشرطي أو املنبه هلذا السلوك قد يكون م           
للغاية، وقد يتضمن تتابعاً زمنياً كما حيدث عندما يبدأ اإلنسان يف لبس مالبسه             

  .)١(عقب قيامه من النوم
  

وعند اكتساب املهارات يكون من الضروري تكرار منط الـسلوك، دون           
تعديل أو استثناء، فال يغري الكائن احلي يف أداء منط معني من السلوك يف موقف               

هارة، وال يفشل يف السلوك بالطريقة نفسها وبالترتيب املعني معني حىت تتكون امل  
  .نفسه عند تنمية املهارة

  
وإذا ما تكونت املهارات اجلسمية والعقلية بدرجة كـبرية مـن الثقـة             
  .والكفاية، فإا تصبح مكتسبة تدوم نسبياً، أكثر مما حيدث للمعلومات التفصيلية

  
فاعل صفحات الويب، كان    وعند التحدث عن مهارات تصميم واجهة ت      

البد أوالً من تعريف ما املقصود بصفحات الويـب ومـا مكونـات هـذه               
  الصفحات؟ 

  
  : ومكوناااملقصود بصفحات الويب

تعترب شبكة الويب من أحدث الوسائل املتوفرة على شـبكة اإلنترنـت،            
 أو Webوختتص بنشر واسترجاع املعلومات، ويطلق عليها اختـصاراً الويـب      

                                         
   .٣٤، ص مرجع سابق: نافكري حسن ري) 1
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WWW أو  W3        إال أن أكثرها شيوعاً اسم الويب ،Web تعرف صفحة   ، حيث
أا تلك الوثيقة املوجودة على شبكة اإلنترنت وحتتوي على ب Web Pageالويب 
، ويستطيع املستخدم اسـتدعاء  http://www، والذي يبدأ باملقطع URLعنوان  

متـصفح  اص ا داخل حقل العنوان يف برنامج اخلصفحة الويب بكتابة العنوان   
  .الويب

  
سرين "م يف معمل الفيزياء األورويب  ١٩٨٩ظهرت هذه الشبكة عام     قد  و 
SERN"          تيم برينـرز يل    " يف مدينة جنيف السويسرية على يد الباحث الربيطاين

Tim Berners Lee"   وهو الذي قام باختراع بروتوكول نقل الـنص الفـائق ،
)Hypertext Transfer Protocol (HTTP ،النصوص فائقة التداخل ولغة برجمة 

  .Hyper Text Markup Language (HTML)أو املتشعبة 
  

ومتثل شبكة الويب جمموعة ضخمة يصعب حـصرها مـن صـفحات            
املعلومات املترابطة مع بعضها بصفحات وملفات أخرى واليت تصل بـدورها           
بصفحات وملفات ومواقع أخرى، ويتم التنقل بني تلك الصفحات بواسـطة           

 تتيح للمستخدم القفز من صفحة إىل أخرى يف أي اجتـاه علـى              برامج تصفح 
  .الشبكة مستخدماً وصالت الترابط بني الصفحات املختلفة

    
  :العناصر التالية) أو بعض أو كل( أحد تتكون صفحات الويب من و
  

ثابتة ( صور، )متحركة وأثابتة ( رسومات، )مسموعة وأمكتوبة ( نصوص
موسيقى (  خلفيات صوتية  ،)ةرسومي وألونية  ( محتوىل خلفيات ل  ،)متحركة وأ
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 لشبكة الويب أثناء تصفح إحـدى هـذه         م يستمع إليها املستخد   )مؤثرات وأ
  : كما بالشكل التايل،)١(الصفحات

  

    
  )٥(شكل 

  مكونات صفحات الويب
  
  : ما يلي لتصميم صفحات الويبةمن أهم املهارات الالزم فإن لذا

 تصميم صفحات الويـب،     لغات وأ برامجبعض  تثبيت  مهارة   )١
 .والتعرف على إمكانياا ومساحة العمل اخلاصة ا

  :مثل، مهارات متعلقة بالنصوص )٢

                                         
  :من املصادر التالية )1

فعالية برنامج مقترح لتصميم ونـشر الـصفحات التعليميـة علـى            ": الغريب زاهر إمساعيل   •
ميـة  جملة عل (، جملة التربية،    "اإلنترنت لدى طالبات ختصص تكنولوجيا التعليم بكلية التربية       

 .١٧٠، ص ١٩٩٩، )٨١حمكمة للبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية؛ 
  .٣١-٣٠ص . ، صمرجع سابق، "اإلنترنت للتعليم: "الغريب زاهر إمساعيل •
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  .إضافة النصوص داخل صفحة الويبمهارة  -
  .تنسيق النصوص داخل صفحة الويبمهارة  -
  .إدراج نص متحرك داخل صفحة الويبمهارة  -

 :مثل، مهارات متعلقة بالصور )٣
 . داخل صفحة الويبClip Art إدراج صورمهارة   -
 .داخل صفحة الويب Jpgأو Gif  إدراج صورمهارة  -
  .مهارة تغيري حجم الصور على صفحة الويب -

 :مهارات متعلقة بإنشاء الروابط، مثل )٤
ة احلالية وصفحة أخـري     صفحالإنشاء رابط بني    مهارة   -

 .داخل نفس املوقع
ة احلالية وصفحة أخري يف     صفحالإنشاء رابط بني    مهارة   -

 . أخرموقع
ة احلالية وموقـع بريـد      صفحالإنشاء رابط بني    مهارة   -

  .الكتروين
 :مهارات متعلقة خبلفية صفحة الويب، مثل )٥

 .خلفية صفحة الويبلون تغيري مهارة  -
 .صفحة الويبلخلفية مهارة إضافة صورة ك -
  .صفحة الويبلخلفية مهارة إضافة صوت ك -

 :مهارات متعلقة حبفظ صفحة الويب، مثل )٦
 .save as ألول مرة فات صفحات الويبحفظ ملمهارة  -
 .save بعد تعديلها حفظ ملفات صفحات الويبمهارة  -

 .استعراض صفحات الويب اليت مت تصميمهامهارة  )٧
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  : وهيلغات وبرامج تصميم وإنتاج صفحات الويبيوجد العديد من و 
  
  : لغات برجمة صفحات الويب)١

 Hyper Text Markup وهـي اختـصار كلمـة    ):HTML(لغة ) أ

Language          اصـة  اخل، أي لغة ترميز النص الفائق، وهي لغة األساسية
لربجمة صفحات الويب وإنشاء الصفحات املتشعبة والفائقـة، وميكـن          

 املوجود ضمن حزمـة     Notepadكتابة أوامرها داخل برنامج املفكرة      
 .html or htm، مث حفظ امللف بامتداد Microsoft Windowsبرنامج 

 .DHTMLلغة ) ب
 .XMLلغة ) ج
 .XHTMLلغة ) د

 .++Java, Java Script, Visual Jلغات ) هـ
 . VB Script) و
 .Perlلغة ) ز
 .CGIلغة ) ح

  
  : برامج تصميم صفحات الويب)٢

 هو أحد الربامج اليت تـوفر الوسـائل والطـرق           ):HTML(حمرر لغة الـ     )أ
   .اصة باإلنترنتاخل )ltmh(املختصرة لصياغة وحترير صفحات الـ 

  

 :FrontPage, Macromedia Dreamwaver : تصميم املواقع مثـل برامج )ب
ما تراه هو   (ويعين   WYSIWYG ستخدم نظام ت اليتربامج  الوهي تلك   

 النظام أن، حيث )What You See Is What You Getما حتصل عليه 
من عمل صفحات خاصة باإلنترنت دون      يمكن  املستخدم يف الربنامج    

  ).HTML(فة أوامر لغة احلاجة إىل معر
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  .Adobe Photoshop  الثابتةبرنامج الرسومات )ج
  .Macromedia Flashحركة تامل برنامج الرسومات )د
  

 FrontPage :برنامج تصميم املواقعوقد اقتصر البحث احلايل على استخدام 
  

  :أسس ومعايري تصميم صفحات الويب
  

الـيت  العامة واملعايري   ة وبعض اإلرشادات    تقنيألسس ال العديد من ا  هناك  
  :وهي كالتايلجيب مراعاا عند تصميم صفحات الويب، 

  
  : األسس التقنية لتصميم صفحات الويب:أوالً

يوجد عدة معايري عامة متبعة عند تصميم مواقع وصـفحات الويـب،            
  :)١(وهي

 حبيث ال تتعدى حجم الصفحة مساحة ثالث شاشات،         :اإلجياز )١
ير ملـدة طويلـة     دام شريط التمر   الستخ تعلم يضطر امل  وحىت ال 

ليصل إىل املعلومات اليت يريدها، باإلضافة إىل أن الـصفحات          
الطويلة تضاعف الوقت املطلوب لتحميل الصفحة يف املتـصفح         

، لذلك من األفضل استخدام اجلمل القصرية املرتبة        )املستعرض(
، ألا "Bulleted Items"يف هيئة قوائم واملستخدم يف إبرازها 

 .عوامل جذب االنتباه للعناصر اهلامة داخل الصفحةمن 
                                         

  : اآلتيةاملصادر) 1
تصميم وإنتاج برنامج كمبيوتر يلـيب احتياجـات طـالب          ": سعيدة عبد السالم علي خاطر     •

، كلية   غري منشورة  ، رسالة دكتوراه  " وقواعد البيانات  تالدراسات العليا من شبكة املعلوما    
 .٩٥ - ٩٤ص . ، ص٢٠٠١التربية، جامعة حلوان، 

 .مرجع سابق، " تقييم حمتويات موقع على الشبكة االلكترونية ":جوزيف لندزبرجر •
• Deborah Morley: "Getting Started: Web Page Design with Microsoft 

FrontPage 97", New York: The Dryden Press, 1998, pp. 49-56. 
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 وتعترب صفحات الويب املصممة بشكل رديء  تلـك الـصفحات          
 كما أن الـنص     ""Smoothing احململة بنص طويل، وخالياً من السالسة     

قد للوصول إىل األجزاء اجليدة فيه، و     املطول حيتاج إىل الكثري من اإلصرار       
صل املستخدم إىل تلك املرحلة، وهذا ال يعين حيدث إجهاد للبصر قبل أن ي

 بقدر ما   ؛أن الصفحة ذات النص املطول غري مالئمة للتواجد على الشبكة         
يعين أن الشبكة ميكن أن تكون طريقة فعالة جداً لنشر املعلومات اليت تتم             

 ٪٢٥طباعتها مث قراءا، حيث أن قراءة الصفحات على الشبكة أبطأ بـ            
 .ى الورقمن القراءة عل

 ويستلزم هذا من املـصمم اسـتخدام        :الوضوح وسهولة القراءة   )٢
 ٥٠(اجلمل القصرية، حبيث ال يزيد السطر داخل الصفحة عن حوايل           

، وأن خيتار يف كتابة الـنص األبنـاط واخلطـوط           ) حرف ٦٠إىل  
الواضحة، واملساحات الفارغة، وكلها عوامل تساعد على سـهولة         

 .اإلنقرائية يف صفحات املوقع
 
 :سهولة التجول واملالحة )٣

سهلة وواضـحة   جيب أن تكون أدوات التنقل داخل املوقع          -أ 
 بسهولة يف كـل صـفحة مـن         حبيث يتعرف عليها الزائر   

 .صفحات املوقع
 االبتعاد اللون األزرق لذلك من املهم       Linkأي رابط   حيمل    -ب 

عن استخدام هذا اللون يف كتابة املنت أو التأكيد على كلمة           
 .)١(تعلم يتوقع أن هذا رابطمعينة ألن امل

                                         
1) Website content & usability: http://www.webcredible.co.uk/user-friendly-

resources/web-usability/web-content.shtml  

http://www.webcredible.co.uk/user-friendly
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 رغم أمهية التنسيق واإلنقرائية يف تصميم       :الشكل اجلمايل للصفحة   )٤
الصفحات، ال جيب إمهال العنصر اجلمايل يف التصميم حىت ال خترج           
الصفحات مملة وغري مثرية االهتمام، لذلك تـستخدم املـساحات          

تباه للعناصر  طوط بأحجامها املختلفة جلذب االن    اخلالفارغة واأللوان و  
اهلامة، باإلضافة لتجميل الصفحة ولكن يراعي االعتـدال يف هـذا           

 .االستخدام
 : وله عدة مسببات من أمهها: الصفحاتبطء حتميلجتنب  )٥

 حيث أن الصور الكبرية     :استخدام الصور كبرية احلجم    -
)Kilo Byte (  تعد أحد مسببات عدم سرعة عمليـة

لصفحات اأن  حيث  ،  حتميل الصفحات إىل حد معني    
ثل أحد أشكال   متاحململة باألشكال والرسومات الكثرية     

التصميم الرديء، حيث إا ال تتطلب الكـثري مـن          
بل من  ، الوقت لعرضها على نافذة املستعرض فحسب     

 بـالغموض وعـدم     ةتسمم ةرسالالاملمكن أن جتعل    
 ويف الكثري من األحيـان فـإن األشـكال          ،الوضوح

 وختتفي عرب الشاشة يف     والرسومات الصغرية اليت تظهر   
كمـا أن   تعلم،  تؤدي إىل تشتيت انتباه امل    ، ملعان سريع 

اإلعالنات الدعائية اليت ليس هلا أي عالقة باملـضمون         
تؤدي أيضاً إىل تشويش الرسالة،     ، الظاهر على الشاشة  

وكذلك احلال بالنسبة للصور اليت تتسم بالغموض فإا  
ري متأكد من   حيث يصبح غ  ، نتباهاالتؤدي إىل تشتيت    

الوجهة اليت عليه إتباعها يف املوقع للوصول إىل مزيـد          
أو قد تتركه يف حرية من املعلومات غري ، من املعلومات
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ذات العالقة باملوضوع، مما يـؤدي إىل نفـاذ صـرب           
املستفيد من صفحة الويب، فتكون النتيجة النهائية أنه        

  .يترك ذلك املوقع ويذهب إىل سواه
 منذ بدأت   ":Frames"دام اإلطارات   اإلقالل من استخ   -

يف دعم استخدام اإلطارات،    ) املستعرض(املتصفحات  
أصبحت تستخدم يف العديد من املواقع نظراً إلتاحتها        
عرض أكثر من صفحة يف النافذة الواحدة، إال أن كثري         

 ال يشعرون باالرتياح يف التعامـل معهـا         زائرينمن ال 
فظهـا عمليـة    حيث أا جتعل طباعة املعلومات وح     

معقدة، باإلضافة إىل أا تتطلـب وقـت أطـول يف          
 .التحميل على املتصفح

 ال شك أن    :اإلقالل من استخدام الرسومات املتحركة     -
الرسومات املتحركة ومنها تطبيقات جافا، تضفي على       

حتميل الصفحة الصفحة مزيداً من اجلاذبية، إال إا تبطأ 
لفترة فقد تـسبب    ، وإذا استمرت    وتشتت انتباه الزائر  

 .هلم اإلزعاج
 جيب أن يضع املصمم يف اعتباره نوع        :عرض الصفحة يف املتصفح    )٦

ط وحجمه واأللوان حيددها برنامج املتصفح وجهاز الكمبيـوتر         اخل
طـوط  اخل أحجامتار أنواع و  خي يثاملستخدم يف عرض الصفحة، حب    

، املألوفة شائعة االستخدام يف أكثر املتصفحات وأجهزة الكمبيـوتر        
باإلضافة إىل أمهية إدراك أن بعض املتصفحات ال تـدعم اسـتخدام            
اإلطارات واجلداول، وأن حجم نافذة برنامج املتصفح هلا تأثريها على   

 .شكل الصفحة وحجمها كي تتناسب مع حجم نافذة املتصفح
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  :ويبالكتابة الفعالة لصفحات ال: ثانياً

ابة على ورقة عادية،    إن كتابة حمتويات صفحات الويب ليست مثل الكت       
فإن العني تكون قادرة على متابعة تسلـسل        ، فعندما تقوم بالكتابة على الورقة    

وتقليـب  ، والفقـرات ، كما تكون قادراً على االنتقال إىل العنـاوين       ، الكتابة
، أي أن الوثيقة يسهل الوصول إليها والتعامل معها نظراً ألن العني  ...الصفحات

مع الورق كوسيلة،كما أن الزائرين ملواقع صفحات       أصبحت متدربة ومتأقلمة    
الويب يرغبون يف أن يعرفوا فوراً ما إذا كانت الصفحة ذات صلة بالشيء الذي              
هم يف صدد البحث عنه أم ال؛ لذلك فإن توفري وسيلة حتريك الوثيقة لألسـفل               

Scroll Downوكذلك األمر بالنسبة لوضع ملخـص  ،  أمر ضروريAbstract 
  . )١(لصفحةيف أعلى ا

  
،  نوجزهـا    هناك عدة قواعد جيب إتباعها عند الكتابة لصفحات الويب        و
  :فيما يلي

  
حمددة ،  جيب أن تكون مرئية    :فكرة املوضوع األساسية وخالصته     -أ 

  .أو معروضة لتظهر بشكل فوري، املوقع
يف حني  ، كون يف رأس الصفحة   ي جيب أن    :مكان األفكار األساسية    -ب 

والثانوية يف األسفل، وذلك لكي تـتحكم       تأيت املعلومات الداعمة    
  .بالشكل أو اهليكل

 جيب أن يكـون     :الشكل اهليكلي للمحتوى وللموقع اإللكتروين      -ج 
  .مميزاً لكي يتمكن الزائر من التعرف عليه بسهولة 

                                         
   .مرجع سابق، "الكتابة الفعالة لصفحات الويب" : جوزيف لندزبرجر )1
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 فوضع فكرة واحدة ضمن     :التركيب اللغوي البسيط هو األفضل      -د 
 سواًء أكانت هذه الكلمات مجلة أو عبـارة أو          -جمموعة كلمات 

 . أفضل بكثري من تعدد األفكار الذي يعطي إحساس بالتعقيد-فقرة
  

 إال إذا كان يف وضعها حتقيقاً هلدف ما         :جتنب املصطلحات التقنية    -ه 
  .اصة ا أيضاًاخلعلى أن تتوفر التعريفات ، بشكل واضح ومقصود

 أن يكون واضـحاً مـن        جيب :حمتوى أو مضمون الصفحة التالية      -و 
كما جيب أن تتمتع بثبات واسـتمرارية       ، اصة ا اخلخالل الوصلة   

درجة الصعوبة من   و  والتفاصيل مكاا، وجيب أن يتم تنظيم البيانات     
، بشكل  ...للصعب أو من البسيط للمعقد    حيث التدرج من السهل     

 .منطقي
 وميكن الوصول إليهـا مـن خـالل         :طباعة املعلومات التفصيلية    -ز 

 .لوصالتا
 النظر عـن      وذلك بغض  :تنقيح وإزالة املعلومات غري الضرورية      -ح 

 .قيمتها طاملا أا تضعف الرسالة
 مث عـرض الـصفحات لقـراءة        :يفضل استعمال املدقق اإلمالئي     -ط 

 .تصحيحية أخرية بشكل مستقل
، التركيز على حتديث احملتوى بـشكل دائـم     جيب   :حتديث احملتوى   -ي 

، لتزويد مصمم الصفحات بالرجع   حيث جيب دعوة زائري الصفحة      
، وذلك من خـالل الربيـد اإللكتـروين، مث دراسـة التعليقـات       

 .واألسئلة من أجل زياد فعالية املوقع، واالقتراحات

مبعىن جيب أن يكون تصميم كل صفحة ثابتاً،        :Formats التنسيقات  - ك 
أن تظل خيارات الواجهة وخصائصها واملفاتيح املرتبطة ا وأيقونات 
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 واأللـوان ثابتـة ال تـتغري بـتغري           وأحجامها اخلطوط ر و األزرا
 :ويساعد على ذلك)١(الصفحات
 مبعىن االقتصاد يف استخدام     ؛استخدام التخصيص اللوين   -

اللون، حبيث ال يزيد عدد األلوان املستخدمة يف الشاشة         
، )٢(عن ثالثة ألوان مع جتنب استخدام اللـون األمحـر         

ستخدام اللون فقط   وكذلك يراعى عدم االقتصار على ا     
لتركيز االنتباه أو للتأكيد على شيء معني على الـشاشة        
وذلك ألنه من احملتمل أن يكون بعض املستخدمني لديهم     
عمى لوين مما يفقدهم التركيز على العنصر املميز باللون،         
كذلك يفضل توافر دليل ثانوي لأللـوان املـستخدمة         

  .وداللتها
وذلـك لكـي    ، احداستعمال قائمة مؤلفة من عمود و      -

٪ أو ما شابه ٨٠بنسبة (ضع النص يف منتصف الشاشة    يو
وذلك من أجل عمل حواشي يف كال اجلـانبني         ، )ذلك

  .األمين واأليسر
 .ترك فراغاً بني الفقرات لكي تزيد من وضوحها للقراءة -

  
                                         

  : اآلتيةاملصادر) 1
§ Vivi Lachs: "Making multimedia in the classroom: a teachers' guide", 

Routledge Falmer, London, 2000, p.37. 
، عـدد   "الفائقة التفاعلية وإنتاجهـا   / معايري تصميم نظم الوسائل املتعددة      ": حممد عطية مخيس   §

جيـا  تكنولو خاص باملؤمتر العلمي السابع للجمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم بعنوان منظومـة  
 .٣٩٤، ص ٢٠٠٠، صيف ٣، ك١٠مج، ٢الواقع واملأمول، ج:التعليم يف املدارس واجلامعات

  .مرجع سابق: جوزيف لندزبرجر §
، مرجع سابق، "الفائقة التفاعلية وإنتاجها/ معايري تصميم نظم الوسائل املتعددة ": حممد عطية مخيس )2

 .٣٩٢ص 
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  :)١(م اإللكترويني التعل حمتوى مقررات لتصميمإرشادات
  

 ١٥حملتوى مقرر دراسته يف أكثر مـن         إذا كان ا   :جعل احملتوى صغرياً   -١
  . دقيقة١٥مه إىل أجزاء كل جزء يتم دراسته يف يقسيتم ت ف؛دقيقة

لتقدمي احملتـوى  سهلة ومفهومة  ل تكنولوجيا   ا واستعم :التصميمبسيط  ت -٢
فمن أهم شروط جناح صفحات الويـب بـساطة         ،  للطالب املستهدفني 

واملهام، ذلك ألنه كلمـا  التصميم اليت ال ختل باملعىن أو بتحقيق األهداف  
كانت صفحة الويب معقدة أو مزدمحة كلما كان من الـصعب علـى             

، ومن مث جند إنه على املصمم أن يراعي         )٢(املستخدم فهمها والتفاعل معها   
البساطة يف استخدام اخليارات وخصائص التحكم واالقتصار على ما هو          

أيـضاً أن   ، ليس هذا فحسب، بل جيب عليه        )٣(ضروري لتوجيه العرض  
يقوم بتقسيم الصفحة الواحدة إىل عدة صفحات، والربط بينها عن طريق           

 إذا بدت الصفحة مزدمحة حبقائق هامة ال ميكن إجيازها أو           Linksالروابط  
ذلك ألنه كلما كانت صفحة الويب معقدة أو مزدمحـة          ،  إخفائها

، )٤(ن من الصعب على املستخدم فهمها والتفاعل معهـا        كلما كا 
جيب أن تكون الـصفحة سـهلة يف النظـر إليهـا ويف             ومن مث   
 إىل زيـادة القـدرة علـى        يؤديبسط  امل؛ألن العرض   )٥(قراءا

                                         
1 ) Elliot  Masie: "The MASIE center  "701 e-learning", Summer 2004, 

http://www.masie.com/701tips/book/701_e-Learning_Tips.pdf 
2) Scott W. Ambler: "User Interface Design: Tips and Techniques", 

Cambridge University Press, 2nd edition, 
http://www.ambysoft.com/userinterfacedisgn.pdf, p. 3 

، مرجع سابق ،"الفائقة التفاعلية وإنتاجها  / معايري تصميم نظم الوسائل املتعددة      ": مخيسحممد عطية   )  3
  .٣٩٤ص 

4) Scott W. Ambler: op., cit., p3. 
5)  Vivi Lachs: op., cit., p.71 

http://www.masie.com/701tips/book/701_e-Learning_Tips.pdf
http://www.ambysoft.com/userinterfacedisgn.pdf
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استيعابه وحتصيل اهلدف منه بأعلى كفاءة ممكنه مع االحتفاظ به          
  .لفترات طويلة

، Logical modules إىل وحدات دراسية منطقية :م املادة الدراسيةيقست -٣
أحدها على اآلخر لتكملة    مة بذاا أو يكون مبين      كون قائ واليت ميكن أن ت   

 . احملتوى
 مبـا  ؛مرتبطة دائماً حبل املشكالت يف الواقع: دمج دراسات حالة وأمثلة  -٤

 وذلـك لـدعم     ؛مرتبطة ببيئة املتعلمني   و ،يسمح للمتعلمني أن يطبقوها   
 .أسلوب الدراسة بورش العمل

 
إلعطاء املتعلمني سـبباً    للمحافظة على جداا و    :ث املواد الدراسية  يدحت -٥

، مع مراعاة عدم تكرار املعلومات دون حاجـة         للرجوع إليها مرة أخرى   
توظيف الوسائل املستخدمة يف تصميم الصفحة بطريقة صحيحة        ، و لذلك

حبيث تضيف كل وسيلة معلومة جديدة للمستخدم وال تكرر ما تقدمـه            
ضحة حبيث عرض كل العناصر الضرورية يف أماكن وا   ، و الوسائل األخرى 

جتنـب عـرض املعلومـات      ، و )١( أن يصل إليها بسهولة      تعلميستطيع امل 
الناقصة، مع التأكد من أن املعلومات املقدمة معربة بالفعل عن الفكرة أو            

  .)٢( منهااهلدف األساسي
  
يختـار  فملتعلم وفق خطوه الذايت يف التعلم       ا يسري   عند التعلم باالنترنت   -٦

 يف نفـس    وأهدافـه  ه وحاجاته ومع التعلم   املسار الذي يناسب اهتمامات   

                                         
1) Robert S. Tannenbaum:" Theortical Foundations of Multimedia", computer 

scince press, new york, 1998, p. 400. 
  .٣١٩، ص ١٩٩٢، القاهرة، دار التراث اإلسالمي، "اإلنتاج التلفزيوين وفنون اإلخراج": كرم شليب)  2
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ذلك البد وأن تتيح الصفحة للمتعلم حرية احلركة داخلـها    ول،  )١(الوقت
مما ميكنه من تتبع املوضوع بالنمط الـذي يناسـبه ويناسـب قدراتـه              
واهتماماته سواء كان ذلك باختيار التتبع للموضوع صفحة تلو األخرى          

، ويتم ذلك   )٢(من جزء ألخر  أو داخل نفس الصفحة من فكرة ألخرى و       
اإلحبار بني الصفحات وداخـل  عن طريق الروابط التشعبية واليت تسمح ب      

 إما للربط مبعلومـات  ، مع مراعاة أن يكون هذا اإلحبار هادف  )٣(الشاشة
ومتنوع يف طرقه مـا بـني   ،  )٤(أو لإلحبار إىل مواقع أخري     عن املوضوع 

 .)٥(والرسومات املتحركةشريط التمرير، األزرار، الصور والرسومات، 
الطالب ـ املعلم، الطالب ـ   (جيب أال يزيد الوقت بني التفاعل واآلخر  -٧

عند تصميم وتطوير التعلم املتـزامن، جيـب         ،دقائق ٥-٣عن  ) الطالب
الطالب ـ املعلم، الطالب ـ املـادة الدراسـية،     (تضمني عدة تفاعالت 

غري تتلتقليدي، وكذلك باملقارنة ملا حيدث يف الفصل ا) الطالب ـ الطالب 
علم التقليـدي الـذي يقـوم       تكثرياً من األحداث واألنشطة باملقارنة بال     

 .الفصلب

                                         
الوسـائل املتعـددة يف حجـرات       : حنو فهم أفضل لتكنولوجيا التعليم    ":  فتح الباب عبد احلليم سيد     )1

  .١٦٦، ص ١٩٩٥، صيف ٣، ع ٥جملة تكنولوجيا التعليم، مج ، "الدراسة
  : اآلتيةاملصادر) 2

أثر استخدام اهليربميديا على التحصيل الدراسي واالجتاهات لـدى طـالب           ": زينب حممد أمني   §
  .٥٨، ص ١٩٩٥، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة املنيا، "كلية التربية

ة فاعلية برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل القائمة على الرسوم املتحرك        " : مىن حممود حممد جاد    §
 .٧ ص  رسالة دكتوراة، كلية التربية، جامعة حلوان،،"يف تعليم املهارات احلركية

3) Scott W. Ambler: Op: Cit., p.2  
4) The Care and Feeding of Hyperlinks, Part I: 

http://www.webreference.com/html/tutorial25/1.html 
5) Vivi Lachs: Op: Cit., p.p.73:74  

http://www.webreference.com/html/tutorial25/1.html
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عند استخدام التعلم غري املتزامن جيب وضع ترقيم للـصفحات مثـل             -٨
 ). ١٧ من ٨صفحة (
عاملي، فيجب وضع تفاعالت بني الطالب مع         املستخدم قررامل انإذا ك  -٩

نية واختالف التوقيت بني الطالب ويفضل أن       مراعاة اختالف املناطق الزم   
 ساعة لكل موضوع وتفاعالته قبل االنتقـال إىل         ٣٦يتوفر ما يقرب من     

 . التعلم غري املتزامناستخدام منط، خاصة عند غريه
شرح العند استخدام أسلوب التعلم املتزامن جيب أن يتوقف املعلم عن         -١٠

وى، خاصة أنـه ال    من حني آلخر، ليسأل طالبه عن مدى فهمهم للمحت        
يوجد وسيلة ملعرفة مدى تقدم الطالب يف املهارات واألفكار، وذلك من           
خالل استخدام أسئلة مغلقة، وإذا اتضح أن هناك صعوبة ما فعلى املعلـم      
إعادة تقدمي احملتوى بأسلوب آخر وذلك للوصول إىل مستوى عايل مـن            

 .ربة واملهارة واإلتقان لدى الطالباخل
 asynchronous التعلم غري املتـزامن تدياتسلوب منعند استخدام أ -١١

learning forums    يفضل ختصيص يومني للمناقـشات لزيـادة الوقـت 
 . املسموح للطالب للمناقشات والرد

طلب من الطالب أن يـدخلوا  يعند استخدام أسلوب التعلم املتزامن،     -١٢
األقـل   دقيقة على    ١٥على نظام التعلم اإللكتروين قبل املوعد احملدد بـ         

لتفادي أي مشكالت تكنولوجية، كما يفضل إضافة صورة املعلم يف بداية 
الدرس إلضفاء الطابع الشخصي على الدرس، واستخدم أدوات استطالع        

 .الرأي للتعرف على مدى فهم الطالب للمادة الدراسية املقدمة
مراعـاة الفـروق الفرديـة بـني        جيب  عند تصميم صفحة الويب      -١٣

ة استقبال املادة العلمية وكذلك يف قـدرم علـى          مني يف طريق  املستخد



  - ١١٣ -

عـل مـن    حبيث جن ،  )١(التفاعل مع الوسائل املستخدمة لشرح هذه املادة      
الصفحة بيئة تعلم متنوعة جيد فيها كل مستخدم ما يناسبه، وذلك عـن             

رات اليت تعمل على إثارة القدرات      اخلياطريق توفري جمموعة من البدائل و     
 . مما يسهل عليه التعلم واإلجناز،مستخدمالعقلية واملعرفية لل

  

                                         
 توظيف الوسائل التعليمية يف الربامج التليفزيونية التعليمية يف مجهوريـة مـصر          ":د الشربيين حممد جم ) 1

  .٧٣، ص ٢٠٠٠، رسالة ماجستري، كلية التربية، جامعة حلوان، "العربية



  
 

 
  

 
 

  بعديـ بناء االختبار القبلي  -
  التعرف على اخلربات السابقةبناء استمارة -
 بناء بطاقة تقييم منتج ائي -

 
 

 
 حتديد األهداف -
 حتليل املهمة -
 إعداد احملتوي -
 تصميم النموذج الوظيفي -
 )السيناريو( تصميم النموذج املبدئي -
 تصميم العرض -
 تصميم التفاعل -
 تصميم األحداث -
 تقومي املوقع -
  نشر املوقع على اإلنترنت -
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  رابعالفصل ال
  ث وموقع التجربةإنتاج أدوات البح

  
  : إنتاج أدوات البحث:أوالً

  :بناء االختبار) أ
  

  :ختباريةاالتصميم املفردات ) ١
 ٢٥وهو مكون من ) قبليال( قام الباحث بتصميم االختبار التحصيلي

  .مفردة من نوعي الصواب واخلطأ واالختيار من متعدد
  :حتكيم االختبار) ٢

 ملعرفة آرائهم يف )١(مت عرض االختبار على جمموعة من احملكمني
  :مفردات االختبار من حيث

مدى حتقيق االختبار ألهداف الوحدة التعليمية اليت يتناوهلا  §
 .وقعامل
 .مدى مناسبة صياغة االختبار ملستوى الطالب §
 .مدي اتساق البدائل يف أسئلة االختيار من متعدد §
 .نها االختبارعدد املفردات اليت يتكون م §
 .وضوح تعليمات االختبار وكفايتها §
  

ويف ضوء ما اتفق عليه السادة احملكمني مت تعديل االختبار ليصبح يف 
  .)٢(صورته النهائية

  
  

                                                
 .١٩٢، ص )١(أنظر ملحق ) ١

 .٢٥٣، ص )٦(ملحق أنظر ) ٢
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 :زمن االختبار )٣
 الختبار حبساب متوسط أقل وأكرب زمن استغرقهاملطلوب لزمن المت تقدير 

 دقائق، وأكرب زمن ٨ حيث كان أقل زمن هو ربة االستطالعيةالطالب يف التج
   ٩=٢)/١٠+٨= (دقائق وبالتايل فاملتوسط١٠هو 

  . دقائق٩= إذاً زمن االختبار 
 
  : ثبات االختبار  )٤

 ولقياس درجة ثبات )١(يقصد بثبات االختبار دقة درجة املقياس
الباحث حبساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية  االختبار قام

، حيث مت ) طالب٨واليت قوامها  (لدرجات طالب العينة االستطالعية
 الزوجية مث تقسيم االختبار إىل نصفني من األسئلة، األسئلة الفردية واألسئلة

  :وهي  )٢(استخدام معادلة سبريمان وبراون للتجزئة النصفية
  

   ر٢                          
  =                     رأأ 

  ر+ ١                        
  

) ر(على معامل ثبات االختبار ، و يدل الرمز) رأأ( حيث يدل الرمز
  .على معامل ارتباط جزئي االختبار

اإلجابات الفردية واإلجابات ( وحبساب معامل ارتباط جزئي االختبار
  ٠,٧٥= ر:وجد أنه يساوي) الزوجية

                                                
، دار النـشر  "  SPSSالتحليل اإلحصائي للبيانـات باسـتخدام برنـامج    : "رجاء حممود أبو عالم) ١

  .  ٣٢٣، ص ٢٠٠٣، القاهرة، ١للجامعات، ط

، ١٩٧٨،  ٢، دار الفكر العريب، ط    " علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري     : " فؤاد البهي السيد  ) ٢
 .٣٨٥: ٣٨٢ص ص 
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  ٠,٧٥ × ٢=     ومن مث فإن معامل ثبات االختبار 
٠,٧٥+١     
 =  ٠,٨٥  

  .وهو معامل ثبات مرتفع مما يدل على صالحية االختبار
  
  :صدق االختبار )٥

يقصد بصدق االختبار أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه، وهو 
  :)١(نوعان
ويعتمد على دراسة االختبار قبل استخدامه : الصدق الوصفي  - أ 

لتحديد مدى صالحيته، وأفضل ما ميثله الصدق يف التجريب 
السطحي، وذلك بعرض االختبار على عدد من احملكمني 

  .لتحديد مدى صدقه
ويعتمد على حتليل نتائج االختبار بعد : الصدق اإلحصائي - ب 

  . الصدق الذايت ليمثل الصدق اإلحصائيويستخدمجتريبه، 
ية لالختبار بالنسبة وهو صدق الدرجات التجريب: الصدق الذايت - ج 

للدرجات احلقيقية اليت خلصت من شوائب أخطاء القياس 
ويقاس حبساب اجلذر التربيعي ملعامل ثبات االختبار، ومن مث 

  : فإن
  ٠,٨٥=       الصدق الذايت لالختبار

  
 =٠,٩٢  
    

                                                
 .٤٠٢ : ٤٠٠سابق، ص ص الرجع امل :فؤاد البهي السيد) ١
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استمارة التعرف على اخلربات السابقة واالمكانات احلالية الستخدام  بناء )ب
  : شبكة اإلنترنت يف التعليم والتعلم

 وللتأكد من جتانس اموعات التجريبية كان البد أن يقوم الباحث بعمل           
يـة  استمارة دف إىل التعرف على خربات املتعلم الـسابقة وإمكاناتـه احلال           
 ٢١الستخدام شبكة اإلنترنت يف التعليم والتعلم، وهي استمارة مكونـة مـن             

، مث قام بعرضها على السادة احملكمـني لتحديـد مـدي صـالحيتها          )١(مفردة
  . )٢(وكفايتها

  
  :)٣(بطاقة تقييم منتج ائي بناء )ج

بطاقة تقييم منتج ائي ألداء الطالب ملهارات تصميم حث ببناء قام البا
واجهة تفاعل صفحات الويب، يتم تطبيقها على الصفحات اليت قام الطالب 

، واليت .بتصميمها وإنتاجها وليس أثناء قيام الطالب بأداء وتنفيذ املهارة
  :اشتملت على املهارات األساسية التالية

  .ملت هذه املهارة على تسع مهارات فرعيةواشت: مهارة وضع النصوص •
 .واشتملت هذه املهارة على ثالثة مهارات فرعية: : مهارة وضع الصور •

 .واشتملت هذه املهارة على ثالثة مهارات فرعية :مهارة عمل الروابط •
 .واشتملت هذه املهارة على ثالثة مهارات فرعية: مهارة وضع اخللفيات •

  
لتحديد مدي صالحيتها   ادة املتخصصني لتحكيمها  مث قام بعرضها على الس    

  . )٤(وكفايتها
  

                                                
 .٢٦٠، ص )٧(ملحق ) 1
 .١٩٢، ص )١(ملحق ) 2
 .٢٦٨، ص ) ٨(ملحق ) 3
 .١٩٢، ص )١(ملحق ) 4
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  : التجربة ونشره على اإلنترنتموقع إنتاج: اًثاني
  

 :حتديد األهداف )١
تعترب األهداف التربوية مبثابة أمناط السلوك اليت نتوقع أن ميارسها املتعلم 

، ومن مث كانت أوىل )١(ن والتمكنويصدرها بدرجة مالئمة من اجلودة واإلتقا
 هي حتديد األهداف املقصود حتقيقها يف املوقعوأهم خطوات تصميم وإنتاج 

  .املوقعمن خالل املتعلم بعد تعلمه 
  

وقد قام الباحث بتحديد جمموعة األهـداف العامـة ملوضـوع الـتعلم             
على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف جمال تكنولوجيا        وصياغتها، مث عرضها    

ألخذ آرائهم يف مدى سالمة تلك األهداف،       ) ٢(التعليم واملناهج وطرق التدريس   
 حىتالسادة احملكمني    من   ٪٨٠بإجراء التعديالت اليت أتفق عليها      قام الباحث  مث

  :لتايلوصلت إيل شكلها النهائي املوضح يف اجلدول ا
  

  )٩(جدول  
  األهداف التعليمية يف صورا النهائية

  
 األهداف التعليمية م
 . على جهاز الكمبيوتر اخلاص به بطريقة صحيحةFrontPage XPبرنامج  ثبتي ١
  .FrontPage XPتح نافذة برنامج يف ٢
 .FrontPage XPواجهة تفاعل برنامج بمساحة العمل  حيدد ٣
 .يب بطريقة صحيحةملف صفحة الو حيفظ ٤
 يضيف النصوص داخل صفحة الويب ٥
  

                                                
 . ٨٥مرجع سابق، ص : آمال صادق، فؤاد أبو حطب) ١

 .١٩٢، ص )١( ملحق )٢
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  )٩(جدول تابع 
  األهداف التعليمية يف صورا النهائية

 
 .ينسق النصوص اليت قام بإضافتها إىل صفحة الويب ٦
 . داخل صفحة الويباً متحركاًيدرج نص ٧
 .  داخل صفحة ويباًيدرج صور ٨
 .ينشئ روابط بني صفحات الويب ٩
 . الويبري خصائص خلفية صفحةيغ ١٠

 .يستعرض صفحات الويب اليت قام بتصميمها بطريقة صحيحة ١١
  

تعرب عما هو للتوصل لإلجراءات اليت  هذه األهداف  مث قام الباحث بتحليل
  .)١(متوقع من املتعلم بعد تعلم الربنامج

 
 :حتليل املهمة )٢

تطلبات اليت يريد املتعلم إجنازها بالفعل يقصد بتحليل املهمة حتديد امل
 واإلستراتيجيات اليت يتبعها لتحقيق وقعوالتعرف على حاجات املتعلم من امل

 إن مل يفي للمتعلم بطريقة شيقة تساعده وقع التعليمياألهداف وذلك ألن امل
وتفيد هذه اخلطوة  )٢( ومن مث يهمله املتعلم فاشالًاًعلى إجناز مهامه ـ يعد نظام

بطريقة شيقة تساعد املتعلم على إجناز املهام واألهداف التعليمية وقع يف تصميم امل
احملققة لألهداف وحتديد بسهولة ويسر، وكذلك اختيار حمتوى املادة التعليمية 

، مث يئة الظروف )٣(تفاصيلها، وحتديد أهداف تعليمية فرعية هلدف رئيسي معني

                                                
 .١٩٧، ص )٢(ملحق  )١

2 ) Dan R. Olsen, JR.:" Developing user interfaces", Morgan Kaufmann 
publishers, San Francisco, 1998, p.p. 17:18. 

 ترمجة أمحد خريي كاظم، القاهرة، دار النهضة العربية، ،"تصميم الربامج التعليمية" :جريولد كمب 3)
 .٨٦ص ، ١٩٨٧
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بعملية التجهيز والشروط واملواقف املالئمة لتحقيق هذه األهداف فيما يعرف 
  . )١(التربوي
 

 وقد متت هذه اخلطوة من خالل مالحظة الطالب أثناء دراستهم هلذه 
الوحدة يف األعوام الدراسية السابقة، وكذلك من خالل إجراء املقابالت 

  . الشخصية مع بعض الطالب
  

 :إعداد احملتوي )٣
اف العامة واألهداف السلوكية السابق حتديدها، قام يف ضوء األهد

الباحث بتجميع حمتوى علمي مناسب من خالل مراجعة الكتب واألدبيات 
 Microsoft Front Pageاستخدام برنامج ( املرتبطة مبوضوع التعلم وهو

XP 2002 صفحات شبكة املعلومات واجهة تفاعل  يف تصميم وإنتاج
 :يوالت التاليةومت تقسيمه للمد ،)الدولية

 علـى جهـاز   Microsoft FrontPage XP برنامج ثبيتت )١
  . الكمبيوتر اخلاص بالطالب

  . Microsoft FrontPage XPفتح نافذة برنامج  )٢
 Microsoft مساحة العمل وواجهة تفاعـل برنـامج   حتديد )٣

FrontPage XP .  
  . حفظ ملفات صفحات الويب بطريقة صحيحة )٤
  . داخل صفحة الويبإضافة النصوص  )٥
  . تنسيق النصوص داخل صفحة الويب )٦
  . إدراج نص متحرك داخل صفحة الويب )٧
  . إدراج صور داخل صفحة الويب )٨
  . إنشاء روابط بني صفحات الويب )٩

                                                
 .٨٥مرجع سابق، ص : آمال صادق، فؤاد أبو حطب1) 
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  . تغيري خصائص خلفية صفحة الويب )١٠
  . استعراض صفحات الويب اليت مت تصميمها )١١
  . مشروع تصميم موقع ويب )١٢

ومت عرض هذا احملتوى على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف جمال 
 مدى كفاية احملتوى وارتباطه باألهداف  لقياس)١(تكنولوجيا التعليم

 .)٢(املوضوعة هلذه الوحدة، مث إجراء التعديالت الالزمة عليهالسلوكية 
 :تصميم النموذج الوظيفي )٤

 مت وضع تصور وظيفي يوضح يف وقعيف ضوء متطلبات املتعلم من امل
جوهره قدرات وإمكانيات واجهة التفاعل ويتمتع بالبساطة وعدم التعقيد، 

 يوضع به التفاصيل الدقيقة مثل مفاتيح األوامر واحلواشي السفلية مفل
 وص النصو أخر وضع تصور ألماكن وضع الصور ، ومبعىن)٣(اتوالرسوم

، وكذلك أماكن وضع العناوين الرئيسية والفرعية وبنط الكتابة الصفحةيف 
  .وقعواأللوان املستخدمة يف امل

 ):السيناريو (تصميم النموذج املبدئي )٥
 باستخدام منوذج الرسم موقعمت حتويل النموذج الوظيفي لل

وهو عبارة عن عرض للخطوط  " "Hand-drown Prototypeاليدوي
  : مع حتديد وظائفها، وذلك وفقاً للخطوات التاليةاملوقعاألساسية العريضة يف 

ويقصد به السيناريو التعليمي والذي أحتوى على : بناء النموذج  .أ 
 :العناصر التالية

 .البسملة، شعار اجلامعة، الكلية والقسم §
 .املوقعوحدة التعليمية املصممة على عنوان ال §

                                                
 .١٩٢، ص )١(ملحق ) ١

 .٢٠٥ ، ص)٣(ملحق ) ٢
٣) Dan R. Olsen, Jr.: Op: Cit., p.p. 18:19.  
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 .إعداد الباحث §
  .اإلشراف §
 .الترحيب باملتعلم  §
 .أهداف الربنامج §
 .إرشادات السري يف الربنامج §
 .قائمة احملتويات §
 احملتوى §

يقصد ذه اخلطوة عرض النموذج : تقـومي النمـوذج. ب
على جمموعة من املتعلمني ) السيناريو( السـابق بنـاؤه

وقد مت ذلك ، قابل حاجاملتقوميه والتأكد من أنه ي
معلم فرقة الرابعة بعرض السيناريو على عينة من طالب ال

 والذين سبق هلم دراسة موضوع التعلم – )١(حاسب آيل
 مث إجراء التعديالت اليت مت اتفاقهم  ـبالطرق الفردية

  .عليها
ابقة عدة تكررت عملية التقومي الس: االنتهاء وإجازة النموذج. ج

مرات إىل أن أسفرت نتيجتها عن عدم وجود أي 
ضرورية، وهنا مت االنتهاء من تعديل  متطلبات جديدة أو

النموذج املبدئي وإجازته إلجراء باقي خطوات تصميم 
  .املوقع عليه

  
 :تصميم العرض )٦

بعد احلصول على النسخة املعدلة من النموذج املبدئي، نكون قد 
مات اليت ميكن أن يتفاعل ا املستخدم مع كل حصلنا على كل املعلو

                                                
 . ٢٢٣، ص )٤(ملحق ) ١
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األشياء اليت ميكن للمستخدم أن يفعلها مع املعلومات، وبالتايل تكون هناك 
، املوقعحاجة ماسة لتصميم عرض مرئي يترجم متطلبات املستخدم على 

 :وتطلب ذلك استخدام الربامج واألجهزة التايل
   : التاليةواألجهزة استخدم الباحث الربامج

 .Microsoft FrontPage XPبرنامج  •
 برنامج تفاعليلتصميم  Captivate v.1.1احملاكاة برنامج  •

Interactiveوالذي ينتج بيئة تعلم افتراضية للتعامل  لتعليم املهارة ،
 .Microsoft FrontPage XPمع برنامج 

 اليت ينتجها swfلتشغيل امللفات بامتداد  Flash player 7  برنامج  •
 .Captivateبرنامج 

 لتفاعل الطالب معاً تزامنياً من Yahoo! Messengerبرنامج  •
  .خالل احلوار الكتايب والصويت املباشر

 تزامنياً من خالل  غريلتفاعل الطالب معاً  CentraOneبرنامج  •
  .املناقشات

 Windows  بنظام تشغيل يعمل I.B.M  متوافق معجهاز كمبيوتر •

xp. 
 

 :  تفاعلتصميم ال )٧
تفاعل الوقد حدد ، وقعلمعلومات على املل الوصولأي حتديد كيفية 

  :كما يلي) links( يف ثالثة روابط رئيسية متشعبة
 ).الصفحة الرئيسية(  للوصول لقائمة احملتوياترابط §
 .للوصول للصفحة التالية رابط §
 . للوصول للصفحة السابقةرابط §
  .للوصول لإلرشادات رابط §
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 :ميم األحداثتص )٨
ويقصد ذه اخلطوة توزيع املهام على كل مكون من مكونات 
الكمبيوتر وفقاً للحدث املراد إمتامه، فمثالً حندد األحداث اليت ستتم 
باستخدام الفأرة وتلك اليت ستتم باستخدام القلم الضوئي أو لوحة 

وحة ل اعتماداً على استخدام وقع تصميم أحداث امل، وقد مت)١(املفاتيح
  .و الفأرةاملفاتيح 

 :وقعتقومي امل )٩
 على جمموعة وقع من مجيع اخلطوات السابقة مت عرض املاالنتهاءبعد 

  : ألخذ آرائهم فيما يلي)٢(من السادة األساتذة اخلرباء يف تكنولوجيا التعليم
 .توسطة الطولصفحات املوقع م   -أ 
 .سهولة الوصول للمعلومات  -ب 
 .توظيف الرسومات واأللوان بطريقة صحيحة  -ج 
 .عدم التعارض بني ألوان الكتابة وألوان اخللفية   -د 
 .ع الروابط املتشعبة تعمل بشكل صحيحيمج   -ه 
مناسبة حجم حروف الكتابة، ووضوحها على الشاشة وسهولة   -و 

  .قراءا
، وسهولة حتميلها املصاحبة للنص املكتوبوضوح الصور   -ز 

 .بسرعة
 .مناسبة املدى الزمين املستغرق لظهور الصور على املوقع  -ح 
 . مبؤلف املوقع عرب بريده اإللكترويناالتصالسهولة   -ط 
الوسائل التعليمية املقدمة حتسن من تقدمي احملتوى، وجتذب   -ي 

 .االنتباه

                                                
١) Dan R. Olsen, Jr.: op: cit., p.p. 22:23 

 .١٩٢، ص )١( ملحق) ٢
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 .ى مرتبطة مبوضوع املوقعتوجد روابط إىل مواقع ويب أخر  -ك 
ميكن العودة إىل الصفحة الروابط التشعبية تعمل بشكل جيد و  -ل 

الرئيسية أو اخلروج من املوقع ائياً من أي مكان داخل موقع 
 .الويب

 Internetاملوقع يعمل بكفاءة مع املستعرضات املختلفة مثل    -م 
Explorer, Netscape. 

 .   وقعوضوح إرشادات السري يف امل  -ن 
 . ومتثيله ملتغريات البحثوقعمشول املمدى   -س 
  . لقياس ما صمم ألجلهوقعصالحية امل مدى  -ع 

 
 للعرض على وقعالسادة احملكمني على صالحية امل من ٪٩٨وقد أتفق 

تغيري كتغيري بنط الكتابة، ( الطالب بعد أن تتم التعديالت اليت أقترحها سيادم
وقد أجريت ، )اخلاص بالتدريب العملي للطالب) Link( مكان الرابط التشعيب

  .)١(هذه التعديالت قبل عرض املوقع على الطالب
  

  :التجربة متهيداً إلجراء  التجربة على اإلنترنتموقعنشر  )١٠
قبـل   البحث وحتكيمهـا مـن       وأدوات الربنامج   إعداد من   االنتهاءبعد  

 على اجلهاز اخلادم اخلاص بوزارة التربية    ربنامجاملتخصصني، قام الباحث بوضع ال    
 املوقـع  أصـبح  وذه اخلطوة ،)٣(على ذلك بعد أخذ موافقة الوزارة    )٢(والتعليم

  .)٤(جاهزاً للتجريب
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 خطوات التجربة االستطالعية -
  نتائج التجربة االستطالعية -
    

 
 اموعات التجريبيةاختيار  -
 جتانس اموعات -
  توقيت إجراء التجربة -
 إجراءات اإلعداد لعرض موقع التجربة -
 عرض املوقع واحملتوى العلمي على الطالب -
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  الفصل اخلامس
  

  جتربة البحث
  

  : االستطالعيةإجراء التجربة : أوالً
ب ال ط ة على عينة من الطالب قوامها مثاني      وقعبتجريب امل  قام الباحث 

ىل إ بالتـساوي   حيث مت تقـسيمهم - من نفس جمتمع عينة البحث األصلية   
 - طـالب   هو أربعـة    جمموعة  وبالتايل كان عدد الطالب يف كل      جمموعتني

  : هوعيةاالستطالالتجربة وكان اهلدف من إجراء 
  .التأكد من صدق أدوات البحث وثباا §
  .وقعالتأكد من وضوح إرشادات السري يف امل §
التعرف على املعوقات اليت توجد أمام الطالب أثناء سريهم يف  §

  . حىت ميكن تالفيها يف التجربة األساسيةالتعلم من خالل املوقع
  

  :خطوات التجربة االستطالعية
  :ربة التججمموعة اختيار )١

 من ) االستطالعيةاموعة التجريبية( مت اختيار العينة •
  شعبة تكنولوجيا التعليمرابعةالطالب املقيدين بالفرقة ال

 جامعة ربية النوعية ـ بكلية الت)إعداد معلم احلاسب اآليل(
ن ليس لديهم خربة سابقة ووهم مجيعاً مستجد(الزقازيق، 

 االستطالعية اموعة، وكان عدد طالب )١()مبوضوع التعلم
، وبالتايل فهي )اتوطالبة طلب( ة طالبأربعبكل جمموعة 
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وفقاً للشروط  منتظمة ومقصودة حيث مت اختيارها جمموعة
  :التالية
ممن هلم خربة سابقة باستخدام االنترنت وخدماا  §

املختلفة دون أن يسبق هلم تصميم موقع على الشبكة، 
د مت التعرف على اخلربات السابقة موعة التجربة وق

االستطالعية من خالل استمارة التعرف على اخلربات 
 .)١(السابقة للطالب

 ٧و) كحد أدىن(ممن تراوحت درجام بني صفـر  §
 سؤال هي ١٦من جمموع ) كحد أقصى( درجـات

 البعدي،  ـبليمجلة عدد أسئلة االختبار املعريف الق
  .)٢(والذي يهدف إىل قياس حتصيل الطالب للمهارة

  
  : توقيت إجراء التجربة)٢

م، ٢٠٠٦ /٢٢/٧بدأت التجربة االستطالعية يف يوم السبت املوافق 
  .م٢٧/٧/٢٠٠٦وانتهت يوم اخلميس املوافق 

  
  : إجراءات عرض الربنامج)٣

  :مبا يلي احثقبل عرض الربنامج قام الب
 . على الطالبوقععرض أهداف التجربة وامل •
 .وقعتقدمي إرشادات السري يف امل •
 . على الطالب التعليميوقععرض امل •
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  :نتائج التجربة االستطالعية
م أداء وحتصيل اموعات للمهارات املطلوبة بناًء على درجام يتقيمت 

أوضحت  ، وقدعريف القبلي ـ البعدي واالختبار املتقييم املنتج النهائيببطاقة 
  :نتائج التجربة االستطالعية للربنامج ما يلي

 .تقدير زمن االختبار القبلي ـ البعدي •
الطالب لشكل الشاشات واأللوان املستخدمة يف ارتياح  •

 .كتابة النصحجم اخللفية و
 . وإرشادات السري فيهوقعوضوح أهداف امل •
 .النتقال بني أجزاءه املختلفة واوقع سهولة السري يف امل •
 خلصائص املتعلم وحرية سريه فيه وفقاً خلطوه وقعمراعاة امل •

 .الذايت
وضوح أسئلة املراجعة املصاحبة لكل جزء من أجزاء  •

 .الربنامج، ووضوح التعليمات املرئية اخلاصة ا
 .وضوح التدريبات العملية امللحقة بكل جزء •
 

  : تجربة االستطالعيةوقد الحظ الباحث أثناء ال
ضرورة التأكد من قراءة الطالب إلرشادات السري يف  •

 . وقعامل
ضرورة التأكيد على الطالب بأن هناك تدريب عملي  •

 .مصاحب لشرح كل جزء
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  : التجربة األساسيةاتإجراء: ثانياً
 بإجراء  الباحث قامموقع من التجريب االستطالعي للاالنتهاء بعد

  :  للخطوات التاليةوفقاً التجربة األساسية 
  :ةيبيالتجر اتموعا اختيار )١

 من الطالب املقيدين بالفرقة الرابعة شعبة جمموعةمت اختيار  •
بكلية التربية ) إعداد معلم احلاسب اآليل( تكنولوجيا التعليم

ن ليس ووهم مجيعاً مستجد( جامعة الزقازيق،  ـالنوعية
وكان عدد طالب العينة ، )لديهم خربة سابقة مبوضوع التعلم

، )١()وطالبات طلبة(  بكل جمموعة أربعة طالباألساسية
وفقاً وبالتايل فهي عينة منتظمة ومقصودة حيث مت اختيارها 

  :للشروط التالية
هلم خربة سابقة باستخدام االنترنت وخدماا ممن  §

 الشبكة، املختلفة دون أن يسبق هلم تصميم موقع على
وقد مت التعرف على اخلربات السابقة موعة التجربة 

 من خالل استمارة التعرف على اخلربات األساسية
 .)٢(السابقة للطالب

 ٧و) كحد أدىن(ر ـممن تراوحت درجام بني صف §
 سؤال هي ١٥من جمموع ) كحد أقصى( اتـدرج

 البعدي، -عريف القبليمجلة عدد أسئلة االختبار امل
  .)٣(والذي يهدف إىل قياس حتصيل الطالب للمهارة
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 اتتقدمي اختبار السلوك املدخلي للتأكد من جتانس اموع •
 :كما يلي التجريبية

  
  : جتانس اموعات

 لدخول ايريمععدة  البحث موعةحدد الباحث يف اختياره 
 :الطالب التجربة وهو

أن يكون له خربة سابقة باستخدام االنترنت وخدماا  §
 .املختلفة دون أن يسبق له تصميم موقع على الشبكة

كحد ( رـأن يكون ممن تراوحت درجام بني صف §
 ١٥من جمموع ) كحد أقصى( اتـ درج٧و) أدىن

 -سؤال هي مجلة عدد أسئلة االختبار املعريف القبلي
س حتصيل الطالب البعدي، والذي يهدف إىل قيا

  .للمهارة
ذلك كانت أكرب درجة حيصل عليها الطالب يف ـول §

 ١١، هي )للمهارة والتحصيل( ليـار املدخـاالختب
 درجات، ٧درجة، وأقل درجة يف كل اموعات هي 

  :ويتضح ذلك يف اجلدول التايل
     

  )١٠(جدول 
  بيتني املدخلي للمجموعتني التجريدرجات الطالب يف اختبار السلوك 

  
تعلم منط ال
 تعاوينال

 العدد
متوسط 
 الرتب

 جمموع الرتب
أعلى 
 قيمة

 أقل قيمة

 ٥ ٢,٥٠ ٤ متزامن
 ٥ ٢,٥٠ ٤ غري متزامن

٧ ١١ 
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ويلكوكسون ملعرفة  الفروق بـني رتـب        م الباحث اختبار    دمث استخ 
  : درجات القياس القبلي للمجموعتني التجريبيتني، كما يلي

     
  )١١(جدول 

  ني التجريبيتني للتحقق من جتانس اموعتويلكوكسونبار نتائج اخت
  

تعلم ال منط
 تعاوينال

 العدد
متوسط 
 الرتب

جمموع 
 الرتب

 الداللة zقيمة 

 ٥ ٢,٥٠ ٤ متزامن

 ٥ ٢,٥٠ ٤ غري متزامن
 غري دالة صفر

  
تساوي صفر وهي غري دالة ) z( يتضح من اجلدول السابق أن قيمة

مستوى واحد متجانس يف على  تني التجريبينيموعتإحصائياً مما يبني أن ا
  .لمحتوى اخلاص بالدراسة احلاليةائهم لدوأحتصيلهم 
  
  :توقيت إجراء التجربة )٢

، م٥/٨/٢٠٠٦ املوافق أت التجربة األساسية يف يوم السبتبد
  .م٨/٢٠٠٦/ ١٠وانتهت يوم اخلميس املوافق 

  : التجربةموقععرض اإلعداد ل إجراءات )٣
  :مبا يليعلى الطالب  وقع عرض املقبلحث قام البا

التوضيح للطالب كيفية إجراء التعلم وفقاً للنمط الذي ستتبعه   -أ 
 :)تزامين، غري تزامين(كل جمموعة 
 :بالنسبة موعة التعلم التزامين، مت توضيح ما يلي §
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  .املقصود بالتعلم التزامين )١(
حث أداة تزامن، وهي يف هذا الباملالتعلم أدوات  )٢(

 !Yahooاحلوار املباشر باستخدام برنامج 

Messenger. 
 
 :بالنسبة موعة التعلم غري التزامين، مت توضيح ما يلي §

 .املقصود بالتعلم غري املتزامن  )١(
أدوات التعلم غري املتزامن، وهي يف هذا البحث   )٢(

منتديات الويب التعليمية من خالل نظام 
CentraOne. 

 
 كل طالب عنوان موقع الويب اخلاص بالتجربة واحملتوى تسليم  -ب 

 .)١(ي هلالمالع
 

  وكلمة مرور)Yahoo ID (تسليم كل طالب اسم مستخدم  -ج 
)password( الستخدامها من خالل برنامج احلوار املباشر 

Yahoo! Messenger املستخدم يف منط التعلم املتزامن إلجراء 
 :بالشكل التايلا كم، التجربة
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  )٦(شكل 

  Yahoo! Messenger  احلوار املباشربرنامج
  املستخدم يف التعلم املتزامن

 
وكلمة مرور ) username(تسليم كل طالب اسم مستخدم   -د 

)password( الستخدامها من خالل نظام CentraOne اخلاص 
كنمط تعلم غري متزامن على موقع  الويب التعليميةمبنتديات 

، للدخول إىل النظام من التعلم اإللكتروين لوزارة التربية والتعليم
 :خالل الصفحة الرئيسة له، كما هو موضح بالشكل التايل
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  )٧(شكل 

  CentraOneالصفحة الرئيسة للدخول على نظام 
 

طالب اموعة التجريبية املستخدمة لنمط التعلم التعاوين تسليم   -ه 
 اخلاص بالتعلم CentraOneغري املتزامن دليل استخدام نظام 

اإللكتروين بوزارة التربية والتعليم، وذلك كأداة للتعلم غري 
املتزامن من خالل خاصية منتديات الويب التعليمية املتوفرة به 

Web-based learning forums. 
حتديد أربعة مدارس متوفر ا خدمة اإلنترنت ومتاحة للجمهور   -و 

يف األوقات غري الرمسية للعمل، حىت يستطيع الباحث ضبط بيئة 
 ملراقبة الطالب أثناء  بكل مدرسةالتعلم وتوفري متخصص تربوي

، والتأكد من عدم وجود مؤثرات خارجية تؤثر تنفيذ التجربة
 .على نتائج البحث
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اعيد مسبقة لدخول الطالب على املوقع التعليمي وعدم حتديد مو  -ز 
إتاحته يف أوقات أخرى من خالل استخدام منط التعلم التعاوين 
املتزامن لعدم تأثر نتائج البحث إذا ما حاول طالب اموعة 

 استخدامه يف أوقات أخرى مما يعين )املتزامنة (التجريبية األوىل
 .غري املتزامنأم مزجوا بني التعلم املتزامن و

إلجناز كل مهارة بالنسبة موعة )  ساعة٣٦(حتديد مدى زمين   -ح 
، وبذلك أصبح املدى الزمين إلمتام التجربة التعلم غري املتزامن

 .) أيام٦( ساعة ١٤٤ = ٤ × ٣٦هلذه اموعة 
منط للتعلم التعاوين وهي حتديد أنسب [عرض أهداف التجربة   -ط 

على إكساب ) متزامنغري متزامن، ( تباستخدام شبكة اإلنترن
  .]الطالب مهارات تصميم واجهة تفاعل صفحات الويب

 : على الطالب كما يليوقععرض أهداف امل  -ي 
عزيزي الطالب؛ بعد االنتهاء من دراسة هذا الربنامج جيب أن 

  :تكون قادراً على أن
 علـى جهـاز   FrontPage XPبرنـامج  تثبت : اهلدف األول

  . بطريقة صحيحةكاص بالكمبيوتر اخل
   .FrontPage XPنافذة برنامج فتح ت: اهلدف الثاين

  مساحة العمل وواجهة تفاعـل برنـامج       ددحت: اهلدف الثالث 
FrontPage XP.  

  .فظ ملف صفحة الويب بطريقة صحيحةحت: اهلدف الرابع
ضيف النصوص داخل صفحة الويب، ويشتمل    ت :اهلدف اخلامس 

  :هداف الفرعية التاليةهذا اهلدف الرئيسي على األ
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كتب ـا   تتعرف على أنواع اخلطوط اليت      ت -أ
  .النصوص داخل صفحة الويب

ضيف النصوص العربية واإلجنليزية داخـل      ت -ب
  .صفحة الويب

 بإضافتها إىل صـفحة     تنسق النصوص اليت قم   ت :اهلدف السادس 
ويندرج من هذا اهلدف الرئيس األهداف      . (الويب

  ):الفرعية التالية
  .غري نوع خط النصوص املكتوبة  ت -أ

  .غري لون النصوص املكتوبةت -ب
  .غري حجم النصوص املكتوبةت -ج
  .غري منط اخلطوط املكتوب ا النصوص ت -د
  .غري اجتاه النصوص داخل الصفحة ت -ه
  .قوم مبحاذاة النصوص داخل الصفحة ت -و
 حيول النصوص من حالة الفقـرات العاديـة إىل    -ز

  .أو الرقمي، والعكس اد النقطيحالة التعد
  . داخل صفحة الويباً متحركاًدرج نصت :اهلدف السابع
  . داخل صفحة ويباًدرج صورت :اهلدف الثامن

ويشتمل هذا اهلدف الرئيسي علي األهداف الفرعية       
  :التالية
تعرف على أنواع الصور اليت ميكـن إدراجهـا         ت -أ

  .داخل صفحة الويب
داخل صـفحة    ClipArt درج صور من نوع   ت -ب

  .ويب
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  .درج صورة عادية داخل صفحة ويبت -ج
  .غري حجم الصورة اليت مت إدراجهات -د

ويشتمل هـذا   . نشئ روابط بني صفحات الويب    ت :اهلدف التاسع 
  :اهلدف الرئيسي على األهداف الفرعية التالية

  .عرف ماهية الروابط بني الصفحاتت -أ
  .قعربط صفحة مع أخرى يف نفس املوت -ب
ربط صفحة مع أخرى يف موقع آخر على         ت -ج

  .اإلنترنت
 .ربط صفحة مع عنوان بريد إلكتروينت -د

 ويـشتمل هـذا   ،غري خصائص خلفية الصفحةت :اهلدف العاشر 
 :اهلدف الرئيسي على األهداف الفرعية التالية

  .غري لون خلفية الصفحة  ت -أ
  .ضيف صورة كخلفية للصفحةت -ب
  .الصفحة ويعمل معهاضيف صوت خللفية ت -ج

ـ ت : العاشر  احلادي اهلدف  تستعرض صفحات الويب اليت قم
  .بتصميمها بطريقة صحيحة

  
  :على الطالبواحملتوى العلمي عرض املوقع ) ٤

 : تنفيذ التجربة مبا يليقام الباحث أثناء
توزيع األدوار على الطالب وفقاً لتطورهم وقدرام، مع مراعاة   -أ 

بعة طالب يف كل جمموعة جتريبية نظراً ألن حتديد عدد أر أنه مت
 املهارات املطلوب إكساا أربعة مهارات فقط، وبالتايل مت

 .ختصيص مهارة واحدة لكل طالب
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مساعدة الباحث للطالب داخل اموعات التجريبية كلما تطلب   -ب 
 .ذلك، وحثهم على التعاون فيما بينهم

ة باستخدام منط التعلم تسجيل احلوارات واملناقشات التعاوني  -ج 
املتزامن، للوقوف على مدى مشاركة وفاعلية كل طالب داخل 

 :، كما هو موضح بالشكل التايلجمموعته
  

    
  )٨(شكل 

  مشاركة أحد الطالب يف تعلم واكتساب
  مهارة عمل الروابط من خالل التعلم غري املتزامن

 
 من خالل منط CentraOneاليت يوفرها نظام استخدام التقارير   -د 

التعلم غري املتزامن ملعرفة أوقات دخول الطالب على النظام، 
، وكذلك الفترة واملدة اليت استغرقها كل طالب داخل النظام
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 وتعاونه مع هاليت قضاها كل طالب يف تعلم كل مهارة على حد
 .زمالئه يف تعلم واكتساب باقي املهارات

  
  :لى نتائج التجربةاحلصول ع) ٥

 : تنفيذ التجربة مبا يليبعدقام الباحث 
 يف درجام علىعات للمهارات املطلوبة بناًء  أداء امومييتق  -أ 

 .)صفحات الويبإنتاج (تقييم املنتج النهائي بطاقة 
اموعات للجانب املعريف من املهارات املطلوبة بناًء   حتصيلميتقي  -ب 

 .  البعدي-بار املعريف القبلياالختيف  درجام على
، زمة للوصول لنتائج التجربةال الاإلحصائية العمليات إجراء  -ج 

 . بار مان ويتينتاخمن خالل   SPSSوذلك باستخدام برنامج 
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-  
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  سالفصل الساد
  البحث ومناقشتها نتائج

  
  :يهدف هذا البحث إىل

 أثر اختالف منطي التعلم التعاوين باستخدام شبكة اإلنترنتحتديد 
على إكساب الطالب مهارات تصميم واجهة تفاعل ) منتزاغري امل ،تزامنامل(

  .)الويب(  شبكة املعلومات الدوليةصفحات
  

  :ولتحقيق هذا اهلدف صيغ التساؤل الرئيسي التايل
ما أثر اختالف منطي التعلم التعاوين باستخدام شبكة اإلنترنت على 
إكساب الطالب مهارات تصميم واجهة تفاعل صفحات شبكة املعلومات 

   ؟Web Pages interfaceلية الدو
  

   :وتفرعت منه التساؤالت التالية

ما أثر استخدام منط التعلم التعاوين املتزامن من خالل شبكة  )١
اإلنترنت على إكساب مهارة وضع النصوص على واجهة 
تفاعل صفحات الويب يف مقابل استخدام منط التعلم التعاوين 

 غري املتزامن على إكساب هذه املهارة؟
ما أثر استخدام منط التعلم التعاوين املتزامن من خالل شبكة  )٢

اإلنترنت على إكساب مهارة وضع الصور على واجهة 
تفاعل صفحات الويب يف مقابل استخدام منط التعلم التعاوين 

 غري املتزامن على إكساب هذه املهارة؟
ما أثر استخدام منط التعلم التعاوين املتزامن من خالل شبكة  )٣

 يف واجهة Linksإلنترنت على إكساب مهارة وضع روابط ا
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تفاعل صفحات الويب يف مقابل استخدام منط التعلم التعاوين 
 غري املتزامن على إكساب هذه املهارة؟

ما أثر استخدام منط التعلم التعاوين املتزامن من خالل شبكة  )٤
اإلنترنت على إكساب مهارة عمل خلفيات لواجهة تفاعل 

لويب يف مقابل استخدام منط التعلم التعاوين غري صفحات ا
 املتزامن على إكساب هذه املهارة؟

  
  : التايلصيغ الفرض الرئيسيولإلجابة على هذه التساؤالت؛  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أداء الطالب ملهارة تصميم 
 من واجهة تفاعل صفحات الويب باستخدام أسلوب التعلم التعاوين املتزامن

خالل شبكة اإلنترنت يف مقابل أداء الطالب ملهارة تصميم واجهة تفاعل 
صفحات الويب باستخدام أسلوب التعلم التعاوين غري املتزامن من خالل 

  .شبكة اإلنترنت
  

  :وتفرعت منه الفروض التالية
 ال يوجد فرق دال إحصائياً يف أداء الطالب ملهارة :الفرض األول

 تفاعل صفحات الويب باستخدام منط التعلم وضع النصوص على واجهة
التعاوين املتزامن من خالل شبكة اإلنترنت يف مقابل أداء الطالب ملهارة 
وضع النصوص على واجهة تفاعل صفحات الويب باستخدام منط التعلم 

  .التعاوين غري املتزامن من خالل شبكة اإلنترنت
ء الطالب ملهارة  ال يوجد فرق دال إحصائياً يف أدا:الفرض الثاين

وضع الصور على واجهة تفاعل صفحات الويب باستخدام منط التعلم 
التعاوين املتزامن من خالل شبكة اإلنترنت يف مقابل أداء الطالب ملهارة 
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وضع الصور على واجهة تفاعل صفحات الويب باستخدام منط التعلم 
  .التعاوين غري املتزامن من خالل شبكة اإلنترنت

 ال يوجد فرق دال إحصائياً يف أداء الطالب ملهارة :ثالفرض الثال
 يف واجهة تفاعل صفحات الويب باستخدام منط التعلم Linksوضع روابط 

التعاوين املتزامن من خالل شبكة اإلنترنت يف مقابل أداء الطالب ملهارة 
 يف واجهة تفاعل صفحات الويب باستخدام منط التعلم Linksوضع روابط 
  . املتزامن من خالل شبكة اإلنترنتالتعاوين غري

 ال يوجد فرق دال إحصائياً يف أداء الطالب ملهارة :الفرض الرابع
عمل خلفيات لواجهة تفاعل صفحات الويب باستخدام منط التعلم التعاوين 
املتزامن من خالل شبكة اإلنترنت يف مقابل أداء الطالب ملهارة عمل 

ستخدام منط التعلم التعاوين غري خلفيات لواجهة تفاعل صفحات الويب با
  .املتزامن من خالل شبكة اإلنترنت

    
وفيما يلي عرض للنتائج اليت أسفر عنها التحليل اإلحصائي للبيانات 

  .وفق تساؤالت البحث وفروضه
  

  :للتحقق من صحة الفرض الرئيسي
ال يوجد فرق دال إحصائياً يف أداء الطالب : (  والذي ينص على أنه

 النصوص على واجهة تفاعل صفحات الويب باستخدام منط ملهارة وضع
التعلم التعاوين املتزامن من خالل شبكة اإلنترنت يف مقابل أداء الطالب 
ملهارة وضع النصوص على واجهة تفاعل صفحات الويب باستخدام منط 

ب ومت استخدام أسل )التعلم التعاوين غري املتزامن من خالل شبكة اإلنترنت
عة التجريبية مونظراً لصغر حجم ا) مان ويتين( بارامترياإلحصاء الال

ختبار للفروق بني هذا االوعدم اعتدال املنحين التجرييب، وفيما يلي نتائج 
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يف القياس البعدي ملهارات ) املتزامنةغري املتزامنة، و( اموعتني التجريبيتني
  :تصميم واجهة تفاعل صفحات الويب

  
  )١٢( جدول

  يتين ملعرفة الفروق بني اموعات التجريبيةاختبار مان و
  يف مهارات تصميم واجهة تفاعل صفحات الويب

  

 املهارة
منط 

تعلم ال
 تعاوينال

 العدد
متوسط 
 الرتب

جمموع 
 الرتب

قيمة 
U 

قيمة 
W 

 الداللة zقيمة 

 ١٥ ٣,٧٥ ٤ املتزامن

مهارات 
تصميم 

واجهــة 
ــل  تفاع
صفحات 

 الويب

غري 
 املتزامن

٢١ ٥,٢٥ ٤ 

٠,٨٧١ - ١٥ ٥ 
دالة عند 
 مستوى
٠,٠٥٪ 

  
 حيث وجدت عدم حتقق الفرض الرئيسييتضح من اجلدول السابق 

 غرياملتزامنة و( تني التجريبيتنيفروق ذات داللة إحصائية بني اموع
، كما هو واضح من ، لصاحل اموعة التجريبية الثانية غري املتزامنة)املتزامنة

  :الرسم البياين التايل
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  )٩(شكل 
 )املتزامنة وغري املتزامنة(الفروق بني اموعات التجريبية 

  
الفروق بني كل جمموعتني مان ويتين ملعرفة  واستخدم الباحث اختبار

     :كما يلي حدهعلى يف كل مهارة 
  

صوص يف مهارة وضع الن الرتبحلساب الفروق بني متوسط : ًأوال
طالب اموعة التجريبية :  كل منلعلى واجهة تفاعل صفحات الويب 

، وطالب اموعة التجريبية )التعاون املتزامن( األوىل واليت استخدم فيها 
مان (  اختبارالباحثاستخدم ) املتزامنغري التعاون ( الثانية واليت استخدم فيها

   :والذي تتضح نتائجه يف اجلدول التايل) ويتين
                

  )١٣( جدول
  ملهارة وضع النصوص )z( ،)w( قيمة

  

 املهارة
منط 
 التعلم

 العدد
متوسط 
 الرتب

جمموع 
 الرتب

قيمة 
U 

قيمة 
W 

 الداللة zقيمة 

 ١٦ ٤ ٤ املتزامن
وضع 
غري  النصوص

 املتزامن
٢٠ ٥ ٤ 

٠,٥٨- ١٦ ٦ 
دالة عند 
مستوى 
٠,٠٥٪ 
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 وهي دالة ٠,٥٨٨- هي) z( يتضح من اجلدول السابق أن قيمة
  : الذي ينص على أنهو حتقق الفرض األول عدمإحصائياً، وبذلك نرى 

يف أداء الطالب ملهارة بني متوسط الرتب ال يوجد فرق دال إحصائياً 
وضع النصوص على واجهة تفاعل صفحات الويب باستخدام منط التعلم 

داء سط الرتب أل متوالتعاوين املتزامن من خالل شبكة اإلنترنت يف مقابل
الطالب ملهارة وضع النصوص على واجهة تفاعل صفحات الويب باستخدام 

  .منط التعلم التعاوين غري املتزامن من خالل شبكة اإلنترنت
  

لصاحل اموعة التجريبية حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية 
  :كما هو واضح من الرسم البياين التايل، )املتزامنة غري( الثانية

  
  
  
        

  )١٠(شكل 
 يف مهارة وضع النصوصالفروق بني اموعات التجريبية 

  
يف مهارة وضع الصور على  الرتبحلساب الفروق بني متوسط : ًاثاني

طالب اموعة التجريبية األوىل : كل منواجهة تفاعل صفحات الويب ل
، وطالب اموعة التجريبية الثانية واليت )امناملتز التعاون(واليت استخدم فيها 

) مان ويتين( استخدم الباحث اختبار) املتزامنغري التعاون ( استخدم فيها
  :والذي تتضح نتائجه يف اجلدول التايل
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غیر المتزامن
المتزامن



  - ١٥٢ -

  )١٤( جدول
  صورملهارة وضع ال )z( ،)w( قيمة

  

 املهارة
منط 
 التعلم

 العدد
متوسط 
 الرتب

جمموع 
 الرتب

قيمة 
U 

قيمة 
W 

 الداللة zيمة ق

 ١٦,٥ ٤,١٣ ٤ املتزامن
وضع 
غري  الصور

 املتزامن
١٩,٥ ٤,٨٨ ٤ 

٠,٤٤- ١٦,٥ ٦,٥ 
دالة عند 
مستوى 
٠,٠٥٪ 

  
 وهي دالة ٠,٤٤٧- هي) z( السابق أن قيمة يتضح من اجلدول

  :  والذي ينص على أنهعدم حتقق الفرض الثاينإحصائياً ، وبذلك نرى 
يف أداء الطالب ملهارة    بني متوسط الرتب    ال يوجد فرق دال إحصائياً      

وضع الصور على واجهة تفاعل صفحات الويب باستخدام منـط الـتعلم            
داء متوسط الرتـب أل   التعاوين املتزامن من خالل شبكة اإلنترنت يف مقابل         

الطالب ملهارة وضع الصور على واجهة تفاعل صفحات الويب باستخدام           
  . من خالل شبكة اإلنترنتمنط التعلم التعاوين غري املتزامن

  
لصاحل اموعة التجريبية حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية 

  :كما هو واضح من الرسم البياين التايل، )املتزامنة غري( ثانيةال
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  )١١(شكل 

 يف مهارة وضع الصورالفروق بني اموعات التجريبية 
  

يف مهارة عمل الروابط ىف  الرتبساب الفروق بني متوسط  حل:ثالثاً
طالب اموعة التجريبية األوىل : كل منواجهة تفاعل صفحات الويب ل

، وطالب اموعة التجريبية الثانية واليت )التعاون املتزامن(واليت استخدم فيها 
) مان ويتين( استخدم الباحث اختبار) التعاون غري املتزامن( استخدم فيها

  :والذي تتضح نتائجه يف اجلدول التايل
  

  )١٥(جدول 
  ملهارة وضع عمل الروابط )z( ،)w( قيمة

  
 املهارة

منط 
 التعلم

 العدد
متوسط 
 الرتب

جمموع 
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قيمة 
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عمل  ١٦ ٤ ٤ املتزامن
غري  الروابط

 املتزامن
٢٠ ٥ ٤ 

٠,٦٣- ١٦ ٦ 
دالة عند 
مستوى 
٠,٠٥٪ 

  
وهي دالة  ٠,٦٣٨ -هي ) z( تضح من اجلدول السابق أن قيمةي

  :  والذي ينص على أنهثالثعدم حتقق الفرض الإحصائياً وبذلك نرى 
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يف أداء الطالب ملهارة بني متوسط الرتب ال يوجد فرق دال إحصائياً 
 يف واجهة تفاعل صفحات الويب باستخدام منط التعلم Linksوضع روابط 
داء  متوسط الرتب ألن من خالل شبكة اإلنترنت يف مقابلالتعاوين املتزام

 يف واجهة تفاعل صفحات الويب Linksالطالب ملهارة وضع روابط 
  .باستخدام منط التعلم التعاوين غري املتزامن من خالل شبكة اإلنترنت

  
اموعة التجريبية حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية لصاحل 

  :كما هو واضح من الرسم البياين التايل، )غري املتزامنة(ثانية ال
  
  
  
  
  

  )١٢(شكل 
 يف مهارة وضع الروابطالفروق بني اموعات التجريبية 

  
يف مهارة وضع اخللفيات  الرتبحلساب الفروق بني متوسط  :رابعاًً

ة طالب اموعة التجريبي:  كل منعلى واجهة تفاعل صفحات الويب ل
، وطالب اموعة التجريبية )التعاون املتزامن(األوىل واليت استخدم فيها 

مان ( استخدم الباحث اختبار) املتزامنغري التعاون ( الثانية واليت استخدم فيها
  :والذي تتضح نتائجه يف اجلدول التايل) ويتين
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  )١٦(جدول 
  ملهارة وضع اخللفيات )z( ،)w( قيمة
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 ١٠ ٢,٥ ٤ املتزامن
  وضع
غري  اخللفيات

 املتزامن
٢٦ ٦,٥ ٤ 

 ٢,٣ - ١٠ صفر
دالة عند 
مستوى 
٠,٠٥٪ 

  
،  وهي دالة إحصائيا٢,٣٥٢ً -هي ) z( يتضح من اجلدول السابق أن قيمة

  : ي ينص على أنه والذرابععدم حتقق الفرض الوبذلك نرى 
يف أداء الطالب ملهارة بني متوسط الرتب ال يوجد فرق دال إحصائياً 

عمل خلفيات لواجهة تفاعل صفحات الويب باستخدام منط التعلم التعاوين 
داء الطالب أل  متوسط الرتباملتزامن من خالل شبكة اإلنترنت يف مقابل

خدام منط التعلم ملهارة عمل خلفيات لواجهة تفاعل صفحات الويب باست
  .التعاوين غري املتزامن من خالل شبكة اإلنترنت

 اموعة التجريبيةحيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية لصاحل 
  :كما هو واضح من الرسم البياين التايل، )املتزامنةغري ( ثانيةال

  
  
  
  

  )١٣(شكل 
 لفياتيف مهارة وضع اخل الفروق بني اموعات التجريبية
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  تفسري النتائج ومناقشتها
  

مما سبق يتضح أن منط التعلم التعاوين غري املتزامن أفضل من منط التعلم 
 الطالب مهارات تصميم واجهة تفاعل صفحات إكسابالتعاوين املتزامن يف 

  :فسر الباحث هذه النتيجة بأنيوالويب، 
يتيح للمتعلمني ) أماكن خمتلفة / أوقات خمتلفة(التفاعل غري املتزامن  )١

 .مرونة أكثر يف اختيار أوقات التعلم وفقاً لظروفهم 
 اختالف املناطق اجلغرافية اليت تتباين مع  النمط غري املتزامن يراعي )٢

 . اإلنترنتربعالتوسع يف نشر املقررات اإللكترونية 
 نترنتا خطوط الطالب  كل امتالك عدميراعي النمط غري املتزامن  )٣

 .سريعة
يتيح هذا النمط للمتعلمني الوقت الكايف للسري يف تعلم املهارة وفقاً  )٤

لقدرام الفردية قبل املشاركة يف املعلومات وإجناز املهام مع الزمالء 
  .تعاونياً

يتيح هذا النمط الوقت للمتعلمني حرية الوصول إىل مصادر أخرى  )٥
ات التعلّمية وتبادل املعلومات عرب اإلنترنت أو غريها الكتساب اخلرب

 .مع الزمالء
  
 أثبتت واليت )١()Hiltz et al: 2000 (ويتفق كذلك مع نتائج دراسة 

  .يف جمموعات مقابل التعلم الفردي اً تزامنيغريفعالية استخدام اإلنترنت 
  

وممارستها  لكايف لتعلم املهارةيتيح هذا النمط للمتعلمني الوقت ا )٦
 .أكثر من مرة مما جيعلهم أكثر اتقاناً هلا

                                                
1 )  Hiltz, Starr Roxanne, et all: op. cit.,   
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يتيح هذا النمط للمعلم التأكد من أن كل متعلم قد شارك بالفعل  )٧
يف املعلومات وإجناز املهام واملشروعات التعاونية والتكليفات 

 .الدراسية مع اموعة التعاونية
لمعلم ملراجعة املصادر األخرى اليت يتيح هذا النمط الوقت الكايف ل )٨

استفاد منها الطالب يف إجناز التعلم واملهام وتقييمها والتأكد من 
 .صالحيتها يف االعتماد عليها

يتيح هذا النمط الوقت الكايف للمعلم لتحليل أداء املتعلمني  )٩
 .ومشاركتهم وتقدمي الدعم والتعزيز الالزم يف الوقت املناسب

علم على تقييم املتعلمني فردياً وتعاونياً باملقارنة مع مساعدة امل )١٠
النمط املتزامن الذي ال يسمح فيه الوقت بأكثر من تقدمي مهارات 
التعلم والتعاون بني الطالب دون إتاحة الوقت الكايف للمعلم 

 .للتركيز يف عمليات تقييم املتعلمني
 )١()Thoennessen & Kasky: 1999(  دراسة كل من كما يتفق مع

يف احملاضرات  التعلم التعاوين غري املتزامن      واليت أثبتت نتائجها فعالية أسلوب    
  .الكبرية وكمدخل للتعلم الفردي

 
ايف للمتعلمني ملمارسة املهارة بعد يتيح هذا النمط الوقت الك )١١

 .تبادهلم للمعلومات واخلربات مث تقدمي الرجع حول ما توصلوا إليه
يتيح للطالب من وقت آلخر العودة إىل بداية مناقشات التعلم  )١٢

خاصة ملن مل يتمكن الدخول من البداية أو ملن أراد مراجعة بعض 
 .النقاط اليت صعب عليه تعلمها

                                                
1 ) Thoennessen, M. & Kasky, E.: op. cit., 

http://www.alnresearch.org/Data_Files/articles/full_text/thoennessen.h
tm 

http://www.alnresearch.org/Data_Files/articles/full_text/thoennessen.h
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 النمط القدرة على معاجلة ما يترتب على تأخر دخول يتيح هذا )١٣
املعلم أو أحد املتعلمني إىل جلسات التعلم املتزامن سواء كان بسبب 
شخصي أو تقين مثل عطل يف جهاز الكمبيوتر أو وصلة اإلنترنت 
أو مقدم خدمة اإلنترنت واخلادم أو حىت بسبب انقطاع التيار 

 .الكهريب
 عدم وجود فقد تعلمي يف املناقشات عند يساعد هذا النمط على )١٤

 .خروج أحد املتعلمني أو املعلم من جلسات التعلم
مساعدة املعلم على مراجعة مشاركات املتعلمني حلذف ما  )١٥

يتعارض مع األخالق واآلداب باملقارنة مع النمط املتزامن الذي ال 
 .يستطيع املعلم من خالله فعل ذلك

در مشاركة وتفاعل كل طالب عرف على قيساعد املعلم على الت )١٦
 .حدهعلى 

يساعد هذا النمط على وضع املناقشات والتفاعالت حتت املراقبة  )١٧
 .من قبل املعلم أو املؤسسة املقدمة خلدمة التعلم عرب اإلنترنت

يساعد هذا النمط كل من املعلم واملتعلمني على التأكد من الرد  )١٨
متساوي من االهتمام لكل على كل املشاركات وإعطاء قدر 

التفاعالت واملشاركات بني املتعلمني، والتأكد من أن املعلم يقوم 
 الطالب باملقارنة بالنمط املتزامن الذي ال عيجلمبتقدمي الدعم الالزم 

تساعد سرعة املناقشات فيه على التأكيد على املعلومات ونوعية 
 .املناقشات مع إمكانية خروجها عن موضوع التعلم

يساعد هذا النمط املعلم واملتعلمني على البناء على أفكار  )١٩
 .ومناقشات األطراف األخرى
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املتعلمني على حفظ مشاركام غري املتزامن يساعد هذا النمط  )٢٠
باملقارنة بالنمط املتزامن الذي ال ميكن للمتعلمني املشاركة يف الوقت 

 .ترونيةاحملدد للحوار أو تفوم جلسات املناقشات اإللك
يساعد هذا النمط املتعلمني للقيام بالتكليفات واملهام غري املتزامنة  )٢١

 .قبل املشاركة يف جلسات املناقشة
يوفر هذا النمط للمتعلمني الوقت الكايف للتأمل فيما قيل بعناية  )٢٢

واهتمام أكثر، ومن مث الرد دون الشعور باحلرج، كما أم لن 
هم يف التحدث أو يف مقاطعة أي من يقلقوا بشأن ختطي دور غري

 . )١(الزمالء بشكل غري الئق
يعد هذا النمط املفضل يف تعلم املهارات، لكوا تعتمد على  )٢٣

اكتساب حيث يقوم املتعلم ب) الفردي/التعاوين(أسلوب التعلم 
املهارة فردياً أوالً مث يشارك اآلخرين فيها أثناء عمليات التعلم 
واملشاركة وتبادل اخلربات وتنفيذ املشروعات التعاونية، وذلك 
باملقارنة بالنمط املتزامن الذي ميكن استخدامه يف أنواع أخرى من 

 . أوالً للمهارةالتعلم ال تعتمد على االكتساب الفردي
 واليت أثبتت جنـاح  )٢()Sener, John: 2000 (ائجويتفق ذلك مع نت

التعلم باستخدام شبكة اإلنترنت غري املتـزامن واسـتخدامها يف تـصميم            
  .املقررات واستراتيجيات تقدميها

  
  

                                                
، ص  ٢٠٠٥،  شعاع للنشر والعلوم، حلـب     ،١، ط "استراتيجيات التعلم اإللكتروين  :"بدر اخلان ) 1

٢٧٧. 
2 ) Sener, John: op., cit, 

 http://www.aln.org/alnweb/alnweb/journal/Vol4_issue2/le/sener/le-
sener.htm 

http://www.aln.org/alnweb/alnweb/journal/Vol4_issue2/le/sener/le
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  :توصيات البحث
  

 بعض استخالصمن خالل النتائج اليت مت التوصل إليها، ميكن 
  :التوصيات مثل

 إكساب دفما يكون اهلداستخدام منط التعلم التعاوين غري املتزامن عن )١
 .الطالب مهارة

 املؤسسات التعليمية بتصميم املقررات التعليمية عرب شبكة ضرورة قيام )٢
 التعلم التعاوين لتحويلها من ياتاستراجت مع تطبيق يتالءماإلنترنت مبا 

الطالب يتعاون مع (إىل التعلم اإلجيايب ) الطالب منعزل(التعلم الفردي 
 . أنسنة التعلم اإللكتروينع علىجوبالتايل نش) اآلخرين

تنمية الكفايات األساسية لدى الطالب اجلامعي اليت تؤهله للتعامل مع  )٣
 ل استراتيجيات التعلم التعاويناإلنترنت من خال عرباملقررات التعليمية 

 .غري املتزامن
استراتيجيات التعلم املختلفة عرب اإلنترنت بدالً  دعم االجتاه إىل استخدام )٤

 .من التعلم الفردي
التركيز على دعم مهارات املعلم والطالب حنو استخدام استراتيجيات  )٥

 .التعلم التعاوين
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  مقترحات ببحوث مستقبلية
  

  : وجود دراسات تتناول النقاط التاليةضرورةرح الباحث قتي
غري (اختالف منطي التعلم التعاوين باستخدام شبكة اإلنترنتأثر  §

 .احلركيةهارات املعلى إكساب الطالب ) املتزامن، متزامن
غري ( اختالف منطي التعلم التعاوين باستخدام شبكة اإلنترنتأثر  §

 .بلطال حتصيل اعلى) املتزامن، متزامن
منط التعلم التعاوين غري املتزامن باستخدام ام دمتطلبات ومعايري استخ §

 .شبكة اإلنترنت
دراسة فعالية التعلم عرب اإلنترنت من خالل اسـتراتيجيات تعلـم            §

  ....احملاكاة، لعب األدوار، النمذجة، دراسة احلالة: أخرى مثل
البعـد  : ياه مثـل  دراسة األبعاد األخرى للتعلم عرب اإلنترنت وقضا       §

املؤسسي، البعد التربوي، البعد التقين، بعد تصميم الواجهة، بعـد          
 .التقومي، بعد اإلدارة، بعد دعم املوارد، البعد األخالقي

دراسات استراتيجيات التعلم املختلفة ومناسبة كل منـها ألدوات          §
 .التعلم املتزامن والتعلم غري املتزامن

 و غري املتزامن يف تصميم     تزامناملي التعلم   دراسة تأثري الدمج بني منط     §
املقررات التعلّمية عرب اإلنترنت نظراً الختالف خصائص كل منـها   
وبالتايل اختالف مناسبة كل طريقة مع أحد استراتيجيات الـتعلم          

  .املختلفة
  
  
  
 


