
  
  
  
  

  2018وليوي، 72- 31ص ،الثالثالعدد  ،األول المجلدمجلة جامعة األقصى للعلوم التربوية والنفسية، 
 

لكتروني (المودل) على تنمية مهارات تصميم تفاعل داخل نظام إدارة التعلم اإل أثر أنماط ال
غزةفي قسم التكنولوجيا بجامعة األقصى  التعليم لدى طلبة  

                              ** سامح جميل العجرمي د.

  ص:الملخ
لكتروني (المودل) على تفاعل داخل نظام إدارة التعلم اإلتعرف على أثر أنماط الهدف هذا البحث إلى ال   

غزة، وتكونت عينة البحث من في قسم التكنولوجيا بجامعة األقصى  لدى طلبة ،تنمية مهارات تصميم التعليم
بي القائم تم اختيارهن بطريقة قصدية من مجتمع البحث، وقد استخدم الباحث المنهج شبه التجري ،طالبة 22

وبطاقة تقييم المنتج  ،على المجموعة التجريبية الواحدة، مع التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي
النهائي لمهارات تصميم التعليم، حيث توفر ألداتي البحث دالالت الصدق والثبات المناسبة، وقد أظهرت 

لبة في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الط
تعزى إلى  ،وبطاقة تقييم المنتج النهائي لمهارات تصميم التعليم لصالح التطبيق البعدي ،التحصيلي المعرفي

تقان لنتائج تحقيق الطالبات لمستوى اإلوأظهرت ا .لكتروني (المودل)تفاعل داخل نظام إدارة التعلم اإلأنماط ال
تفاعل ألنماط ال حجم التأثير الكبيرالمعرفي ومهارات تصميم التعليم، كما أظهرت النتائج المطلوب للجانب 

وقد قدم  .واألدائي لمهارات تصميم التعليم لكتروني (المودل) على الجانب المعرفيداخل نظام إدارة التعلم اإل
ى نظام إدارة التعلم البحث عددًا من التوصيات من أهمها ضرورة اهتمام الجامعات بنشر مساقاتها عل

 (المودل)، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلبة على استخدامه. 
The impact of interactive types in the learning management system "Moodle" 

on developing the skills of teaching design for the students at technology 
department in Al-Aqsa University in Gaza.  

     This research aimed at identifying the impact of interactive types in the learning 
management system "Moodle" on developing the skills of teaching design for the 
students at technology department in Al-Aqsa University in Gaza. The sample of 
the research consisted of 22 female students were chosen on purpose from study 
population. The researcher adopted a semi experimental design based on one 
experimental group ،with pre-post application of the achievement test and the 
evaluation card for the final product of teaching design skills, the reliability and 
validity of these two tools were verified. The results of the study showed a 
statically significant differences between the mean scores of students in the pre-and 
post-application of the achievement test the evaluation card for the final product of 
teaching design skills, in favor of the post application, these differences were 
attributed to the interactive types in learning management system "Moodle".  The 
results also showed that female students achieved the required mastery level for 
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both of cognitive aspect and skills of teaching design. The results showed the great 
effect of using interactive types in the learning management system "Moodle" on 
the cognitive and performance aspects  of teaching design skills  .The research 
proposed some recommendations ،the most important of it insist on publishing 
university courses in learning management system "Moodle" ،and encouraging the 
staff members and students to use learning management system "Moodle".   

  المقدمة:
الجامعات المختلفة على تأهيل المعلم وٕاكسابه المهارات التعليمية في تحرص كليات التربية    

لب المعلم نوعية توفر للطاتالدراسات والبحوث التربوية، حتى وفق آخر ما توصلت إليه  ،المختلفة
عالية من التأهيل، ومن ثم النهوض بالعملية التعليمية والمنظومة التربوية بشكل عام والوصول بها 

  إلى أعلى المستويات التي تحقق األهداف التعليمية المنشودة بجودة وفعالية.     
علومات والتقدم ومن المهارات التي تحرص كليات التربية على تزويدها للمعلم في ظل ثورة الم   

التكنولوجي وتوظيفهم في العملية التعليمية، "مهارات تصميم التعليم"، حيث سيساعد امتالك المعلم 
لتلك المهارات على تحديد األهداف التعليمية، وطرائق التدريس، وأنسب األنشطة التربوية، وأساليب 

  ).129: 2002التقويم بشكل أدق (دروزة، 
يمي كعملية مكونًا رئيسًا من مكونات منظومة تكنولوجيا التعليم المعاصرة ويشكل التصميم التعل   

وذلك إلى جانب عمليات: التحليل، والتطوير، والتوظيف (االستخدام)، والتقويم، فهو يعد بمثابة 
، يم ومداخل وفلسفات تربوية مختلفةالجسر الذي يربط بين األطر النظرية من نظريات تعلم وتعل

  ).21: 2007بيقية في المجال التعليمي (سرايا، والجوانب التط
) أن امتالك المعلم لمهارات تصميم التعليم يعد أحد أهم 10: 2010ويرى عبد العاطي (   

المهارات الالزمة له، حيث يمدنا علم تصميم التعليم بالوسائط المالئمة للموقف التعليمي والوصف 
وقعة من هذا العمل، وكذلك يهتم بعملية اختيار المواد التفصيلي له، وكيفية تنفيذه، والنتائج المت

  والوسائط في إطار وظيفي مع محتوى وأنشطة المتعلم؛ وذلك لتوفير بيئة تعليمية مالئمة.
) أن أحد أهم األدوار األساسية الجديدة للمعلم في 2009وفي ذات السياق يرى عبد العزيز (     

هو قيام المعلم بدور المصمم التعليمي  ،الحديثةظل المستحدثات التكنولوجية التعليمية 
"Instructional Designer بداية من تصميم المادة التعليمية من مناهج أو كتب دراسية أو "

وحدات ودروس تعليمية، وتحليلها؛ بغرض صياغة أهدافها وتحليل محتواها وتنظيمها، واختيار 
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مها، وتصميم أدوات قتراح مصادر التعلم الالزمة لتعلأنسب الطرائق التعليمية المناسبة لها، ومن ثم ا
لذا فقد أصبح لزامًا على المعلم في عصر المعلوماتية أن يتمكن من مهارات تصميم  ؛تقييم محتواها

  التعليم؛ ليتسنى له تصميم المادة الدراسية التي يدرسها.
االهتمام بمهارات  ورة) إلى أهم العوامل التي تدعو إلى ضر 111: 2003كما ويشير خميس (    

ومن هذه العوامل عدم وجود برامج أو مقررات دراسية في تصميم التعليم في كثير  ،تصميم التعليم
من برامج إعداد المعلمين بكليات التربية، والحاجة الماسة إلى مهارات التصميم التعليمي؛ إلحداث 

  .التغيير الجذري لمواكبة التغيرات السريعة في عصر المعلومات
 ،وقد أكدت بعض الدراسات على أهمية تنمية مهارات تصميم التعليم لدى الطلبة والمعلمين   

؛ سرايا، 2013؛ حرب وخميس وأبو جحجوح، 2014؛ عطية، 2015دراسة (عبد العاطي،  :ومنها
إلى تنمية الجانب جميعها هذه الدراسات  حيث سعت ،)2011؛ العمدة، 2012؛ محمد، 2012

  ائي المتعلق بمهارات تصميم التعليم لدى الطلبة والمعلمين.المعرفي واألد
ويشهد العالم اليوم تغيرات وتحوالت في شتى مجاالت الحياة، وقد بدأ البحث منذ سنوات  ،هذا   

تجعل المتعلم أكثر فعالية في ظل الثورة التكنولوجية واالنفجار المعرفي  ،عن استراتيجيات تدريسية
لية، وقد جاءت لتكون أكثر فعا ؛، أو تطوير االستراتيجيات المعروفةالذي أصبحنا نعيش فيه

لكتروني لتغير من دور المعلم، وتغير من متطلبات مهنته، وتفرض عليه تطبيقات التعلم اإل
مسئوليات جديدة، فأصبح المعلم مطالبًا بممارسة العديد من األدوار لالرتقاء بمهنته في ظل المفهوم 

  ).3: 2015سي (عبد العاطي، الجديد للفصل الدرا
لكتروني أشمل من مجرد طرح مجموعة من المقررات عبر الويب، بل ويرى الباحث أن التعلم اإل    

يتعدى األمر ذلك إلى إدارة عملية التعلم بالكامل، وبذلك فهو يرتكز على نظم متخصصة إلدارته، 
  تعرف بنظم إدارة التعلم.

لكتروني في مؤسسات والتي تستخدم إلدارة التعلم اإل ،ية المطورةوهناك مجموعة من الحزم البرمج   
، Learning Management Systems (LMS)التعليم العالي تسمى منظومات إدارة التعلم 

ريبات لكترونيًا، من حيث التفاعل داخل المقررات والتدإي برمجيات إلدارة أنشطة التعليم وه
لكتروني داخل الجامعات ات إحدى الحلول الهامة للتعلم اإلرمجيوتعد تلك الب واألنشطة، والتمارين...

  ).149: 2009(عبد العاطي، وعبد العاطي، 
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لكترونية في تصميمها تنوعًا كبيرًا، ويظهر ذلك التنوع جليًا في تصميم وتتنوع نظم إدارة التعلم اإل   
ف المتعلمين وتنوع األهداف أنماط التفاعل المتاحة داخل تلك النظم، والتي تختلف وتتنوع باختال

التعليمية، حيث تساعد أنماط التفاعل تلك على تقديم التعليم للمتعلمين بشكل يساعدهم على تحقيق 
  ).139: 2011األهداف التعليمية المنشودة (علي، 

أن نظم إدارة التعلم أحد أهم  Alexander& Golja (2007: 30)ويرى ألكسندر وجولجا      
من حيث إدارة التعليم ومتابعته وتقييمه، وتمتاز  دمة في مجال التعلم اإللكتروني،مة المستخاألنظ

بإمكانية تسجيل المتعلم في المقرر بغض النظر عن موقعه الجغرافي مع إمكانية تحديث المحتوى 
باستمرار، والتفاعل مع زمالئه، كما تقدم نظم إدارة التعلم للجامعات إمكانية مراقبة وتنظيم عملية 

  التعلم واالستقاللية األكاديمية.
 Modularوهو اختصار Moodle) أن نظام "مودل" 194: 2017فارس، وٕاسماعيل ( ويذكر   

Object-Oriented Dynamic Learning وتعني بيئة تعليمّية ديناميكّية موضوعّية الّتوجيه ،
وهو نظام مفتوح المصدر، فهو  ومعيارّية، من أكثر أنظمة إدارة التعلم استخدامًا وأوسعها انتشارًا،

أداة لتصميم مواقع ويب ديناميكية، ويمتاز بواجهة متعددة اللغات، وهو من أكثر منصات العمل 
  تحقيقًا لفكرة التكامل بين الموارد البشرية ونظم المعلومات.

لمجانية، أحد أشهر أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني ا Moodleويعد نظام إدارة التعلم اإللكتروني    
حيث يقوم بإدارة كافة عمليات التعلم من تسجيل، وٕاتاحة للمحتوى، وتتبع أداء المتعلم، والتواصل بين 
المعلم والمتعلمين، وبين المتعلمين بعضهم البعض من خالل أنماط التفاعل المتزامنة وغير 

  ).297: 2014 المتزامنة، مما يفيد في التفاعل والتغذية الراجعة (صبيحي؛ وعوض؛ والمرسي،
وهناك العديد من الدراسات التي هدفت إلى التعرف على فعالية نظام إدارة التعلم اإللكتروني    

Moodle اته المتعددة، حيث أثبتت باإلضافة إلى التعرف على إمكان ،في مختلف المواد الدراسية
ويسهم في رفع كفاءاته تلك الدراسات أنه يمكن للمودل أن يقدم حلوًال مبتكرة لمشكالت التعليم، 

وفعاليته، ويرفع مستوى التحصيل وينمي المهارات واالتجاهات لدى المتعلمين؛ وذلك إذا ُأحسن 
؛ أبو خطوة، 2014؛ عبد الفتاح وٕاسماعيل، 2016توظيفه، ومنها دراسة (العياصرة والسعدي، 

  ).2011؛ علي، 2012؛ فرج، 2013
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  مشكلة البحث:
في بقسم التكنولوجيا بكلية التربية كلة من خالل طبيعة عمله كمحاضر استشعر الباحث وجود مش   

جامعة األقصى، حيث الحظ الباحث عدم تناول كثير من مساقات قسم التكنولوجيا لمهارات تصميم 
باستثناء المساق المخصص لذلك، والذي يركز على الجوانب النظرية لتصميم التعليم مع  ،التعليم
لرجوع إلى نظرًا لضيق الوقت المخصص لمحاضرات المساق، وبا .لية المهاريةالتطبيقات العم إغفال

تصميم التعليم" في األعوام السابقة وتحليلها، تم التأكد من الحاجة لرفع " نتائج الطلبة في مساق
 اً مستوى الطلبة في تصميم التعليم، نتيجة لوجود قصور واضح لديهم في مهارات تصميم التعليم ناتج

تأهيل الطلبة المعلمين بكلية التربية بشكل عام، وفي قسم التكنولوجيا بشكل خاص عن ضعف 
وتتمثل مشكلة البحث في وجود حاجة ماسة إلكساب مهارات ، للتعامل مع مهارات تصميم التعليم

تصميم التعليم للطلبة المعلمين في كلية التربية، بطرائق تدريس فعالة تتماشى مع التطورات التربوية 
المتعلم المحور الرئيس للعملية التعليمية، وال يمكن أن يحدث ذلك دون تطوير  دوالتي تع ،ديثةالح

والتي تركز معظمها على طريقة المحاضرة، وانطالقًا مما سبق، وفي  ،طرائق التدريس الجامعي
ه في ودور  Moodleضوء نتائج الدراسات السابقة التي بينت فعالية نظام إدارة التعلم اإللكتروني 

تحسين العملية التعليمية ومخرجاتها، سعت هذه الدراسة إلى توظيف أنماط التفاعل في نظام إدارة 
من أجل تنمية مهارات تصميم التعلم لدى طلبة قسم التكنولوجيا بجامعة  Moodleالتعلم اإللكتروني 

الدراسة باإلجابة  تحددت مشكلةغزة، والبحث في أثرها على تنمية تلك المهارات، وعليه في األقصى 
  السؤال الرئيس التالي: نع

على تنمية بعض مهارات  لكتروني (المودل)تفاعل داخل نظام إدارة التعلم اإلما أثر أنماط ال   
  ؟غزةفي قسم التكنولوجيا بجامعة األقصى  تصميم التعليم لدى طلبة

  أسئلة البحث:
علــى  لكترونــي (المــودل)نظــام إدارة الــتعلم اإلتفاعــل داخــل مــا أثــر اســتخدام أنمــاط ال الســؤال األول:   

قسم التكنولوجيا بجامعـة األقصـى  تنمية التحصيل المعرفي المتعلق بمهارات تصميم التعليم لدى طلبة
  غزة؟في 
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لكترونـي (المـودل) علـى تفاعـل داخـل نظـام إدارة الـتعلم اإلما أثـر اسـتخدام أنمـاط ال السؤال الثاني:   
  غزة؟في قسم التكنولوجيا بجامعة األقصى  تعليم لدى طلبةتنمية مهارات تصميم ال

 لكترونــي (المــودل)تفاعــل داخــل نظــام إدارة الــتعلم اإلهــل يحقــق اســتخدام أنمــاط ال الســؤال الثالــث:   

%) لدى طلبـة قسـم التكنولوجيـا بجامعـة األقصـى فـي مهـارات تصـميم التعلـيم فـي 80تقان (مستوى اإل
 كل من:

  تعلق بمهارات بتصميم التعليم.التحصيل المعرفي الم  .أ 
  بطاقة تقييم المنتج النهائي لمهارات تصميم التعليم.  .ب 

  فرضيات البحث:
بين متوسط درجات الطلبة في  )α0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .1

ط التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي المعرفي لمهارات تصميم التعليم تعزى إلى أنما
  لكتروني (المودل).  تفاعل داخل نظام إدارة التعلم اإلال

بين متوسط درجات الطلبة في  )α0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .2
التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة تقييم المنتج النهائي لمهارات تصميم التعليم تعزى إلى أنماط 

 لكتروني (المودل).  اإلالتفاعل داخل نظام إدارة التعلم 
%) 80تقـان (مستوى اإل لكتروني (المودل)تفاعل داخل نظام إدارة التعلم اإليحقق استخدام أنماط ال .3

 لدى طلبة قسم التكنولوجيا بجامعة األقصى في كل من: 
 التحصيل المعرفي المتعلق بمهارات بتصميم التعليم.  .أ 
 يم.بطاقة تقييم المنتج النهائي لمهارات تصميم التعل   .ب 

  أهداف البحث:
  يسعى البحث الحالي إلى تحقيق ما يلي:   
في تنمية  لكتروني (المودل)تفاعل داخل نظام إدارة التعلم اإلالوقوف على أثر استخدام أنماط ال .1

  تحصيل الطلبة، ومهاراتهم المتعلقة بتصميم التعليم.
%) بعد 80تقان (إلوى االتحقق من مدى بلوغ طلبة قسم التكنولوجيا بجامعة األقصى لمست .2

 لكتروني (المودل) في كل من: تفاعل داخل نظام إدارة التعلم اإلاستخدامهم ألنماط ال
 التحصيل المعرفي المتعلق بمهارات بتصميم التعليم.  .أ 
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 بطاقة تقييم المنتج النهائي لمهارات تصميم التعليم.  .ب 
  أهمية البحث:

  تكمن أهمية البحث الحالي فيما يلي:
رورة تبني أنظمة متخصصين والخبراء والقائمين على برامج كليات التربية إلى ضتوجيه اهتمام ال .1

لكتروني ضمن برامجها، األمر الذي يسهم في تطوير استراتيجيات التدريس إدارة التعلم اإل
  المستخدمة في الجامعات بشكل عام.

 ئج البحث الحالي.قد تفيد أدوات البحث الحالي باحثين آخرين على إجراء دراسات تتكامل مع نتا .2
قد يكون البحث الحالي إضافة جديدة للبحث العلمي والدراسات العربية المتعلقة بموضوع فعالية  .3

 في تنمية مهارات تصميم التعليم. )المودل(البيئات التعليمية القائمة على 
معلم قد يسهم البحث الحالي في توجيه اهتمام الباحثين والمختصين إلى تطوير مهارات الطالب ال .4

  في مجال تصميم التعليم عبر تقنيات حديثة تخدم العملية التعليمية في الجامعات بشكل فعال.
 حدود البحث:

  التزم البحث الحالي بالحدود التالية:  
  م.2015 -2014ُأجري البحث في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  
 يم من خالل نظام إدارة التعلم اقتصر البحث على تنمية مهارات الطلبة في تصميم التعل

  لكتروني (المودل).اإل
 طلبة قسم التكنولوجيا والعلوم التطبيقية في جامعة األقصى المسجلين  الحالي على البحث اقتصر

   لمساق تصميم التعليم.
 :منهج البحث

ــــى اســــتخدام مــــنهج أســــلوب المنظومــــات     ــــة القائمــــة عل ــــة البحــــوث التطويري اســــتخدم الباحــــث طريق
)، ADDIE( وهو النموذج العـام للتصـميم التعليمـي ،خدام خطوات أحد نماذج التصميم التعليميباست

باســــتخدام المــــنهج الوصــــفي التحليلــــي فــــي مرحلــــة التحليــــل، والمــــنهج البنــــائي فــــي بنــــاء االســــتراتيجية 
  التعليمية المقترحة، والمنهج شبه التجريبي في مرحلة التقويم (قياس األثر).
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  سة:مصطلحات الدرا
تعرف إجرائيًا في هذا البحث بأنها: "أساليب للتواصل والتفاعل المتزامن وغير  أنماط التفاعل:

لكتروني؛ وذلك لتلقي االستجابات والردود على اضر والطلبة داخل بيئة التعلم اإلبين المح المتزامن
  التساؤالت واالستفسارات". 

ائيًا في هذا البحث بأنه: "أحد أنظمة إدارة يعرف إجر  لكتروني (المودل):نظام إدارة التعلم اإل 
التعلم يساعد المعلم على توفير بيئة تعليمية إلكترونية، كما يتيح للمعلم إمكانية إدارة المقرر بكل 
يسر وسهولة، وهو من األنظمة مفتوحة المصدر حيث يحق للجميع القيام بتحميله، وتركيبه، 

  .واستخدامه، وتعديله وتوزيعه مجانًا"
تعرف إجرائيًا في هذا البحث بأنها: "مجموعة المهارات التي تمكن الطلبة  ارات تصميم التعليم:مه

جراءات المنهجية المنظمة؛ لتحديد الشروط عن طريق اإلمن تحليل محتوى دراسي ما، وتصميمه، 
نظام  تفاعل داخلمن خالل التعلم عن طريق أنماط الوالمواصفات التعليمية للموقف التعليمي، وذلك 

لكتروني (المودل) في مساق تصميم التعليم بسرعة ودقة، وتقاس في هذا البحث إدارة التعلم اإل
  باالختبار التحصيلي وبطاقة تقييم المنتج".

  اإلطار النظري:
يستخدم نظام إدارة التعلم (المودل) من قبل آالف المؤّسسات الّتعليمّية في جميع أنحاء العالم؛   

يسمح  اً مفتوح اً مة للّتعّلم اإللكترونّي، أو للّتعّلم عبر اإلنترنت، كونه مصدر لتوفير واجهة منظّ 
  .للمعلمين بإنشاء مساقات تعليمّية عبر اإلنترنت، ويمكن للّطلبة متابعته كفصول افتراضّية

  :لكتروني (المودل)نظام إدارة التعلم اإل مفهوم 
األنظمة المستخدمة في إدارة عمليتي التعليم  ) بأنه "أحد أكثر374 :2016يعرفه األسود واللوح (   

 (Open Source Software)والتعلم التي تتم عبر اإلنترنت، وهو من البرامج مفتوحة المصدر 
ويعني ذلك بأنه يحق للكل بأن يقوموا بتحميله، وتركيبه، واستعماله، وتعديله وتوزيعه مجانًا، وهو 

يمكن أن يدعم التعليم والتعلم عن طريق الحاسوب من  ،لكترونية)إ تعلم افتراضيةعبارة عن بيئة 
  خالل شبكة االنترنت".
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) بأنه "برنامج متكامل مسئول عن إدارة العملية التعليمية 59 :2015كما عرفه محمود (     
ات اإللكترونية يضم العديد من الوظائف متمثلة في اختبارات ومنتدى وغرف حوار واختبار 

  اضية... إلخ".انات وفصول افتر يواستب
نترنت يوفر بيئة برنامج تطبيقي مجاني على شبكة اإل) بأنه "200 :2013وعرفه أبو خطوة (   

تعليمية متكاملة، تتضمن أدوات لتأليف المقررات، ومتابعة الطلبة وتوجيههم، وٕاضافة مصادر التعلم 
ية وتصحيحها، وٕاعالن مثل: صفحات ويب، وملفات الوسائط المتعددة، وبناء االختبارات اإللكترون

نتائجها، وأدوات لتحقيق التواصل والتفاعل بين الطلبة والمعلمين مثل: المحادثة والمنتديات؛ وذلك 
  لتحقيق األهداف التعليمية بكفاءة وفاعلية".

لى تصميم بأنه: "نظام ُصمم لمساعدة المعلمين ع  (Brandi, 2009: 16-17)ويعرفه براندي   
بالجودة، ويعتمد في تصميمه على المدخل البنائي االجتماعي، ويهدف إلى لكتروني يتصف تعلم إ

التقصي واالستكشاف عبر التعلم توفير أدوات تواصل متزامنة وغير متزامنة تدعم عمليات 
  ".لكتروني، بما يساهم في خلق بيئة تعلم تسمح بالتعلم التعاوني والتفاعل بين الطلبةاإل
) بأنه: "أحد أنظمة إدارة المقررات Cole & Foster, 2008: 3كما يعرفه كول وفوستر (   

مفتوحة المصدر، ويمكن توظيفه في كافة المراحل الدراسية والجامعية لدمج التقنية بالمحتوى 
  الدراسي".

  :لكتروني (المودل)مميزات نظام إدارة التعلم اإل 
 ،417: 2016جراح وآخرون، (ال بالعديد من اإلمكانات يحددها كل من  Moodleيتميز نظام      

: 2011علي،  ،201: 2013أبو خطوة،  ،71: 2015محمود،  ،378: 2016األسود واللوح، 
  :) بما يلي201

لغة) تدعم اللغة العربية مما يسهل توظيفه في العملية  45واجهة متعددة اللغات (أكثر من   .أ 
 .التعليمية

  المتزامن مع المتعلمين.وجود غرف الدردشة الحية، وتمكين المعلم من التواصل   .ب 
  لمتابعة المتعلمين بصفة مستمرة.  التغذية الراجعة للمتعلمين من خالل إتاحته الفرصة  .ج 
وكذلك التصحيح  ،لكترونية المحوسبة لتقييم المتعلمين بشكل مستمراستخدامه في االختبارات اإل  .د 

  .وتسجيل نتائج التقييم بشكل فوري وتلقائي ،لكترونياإل
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 ل عبر الرسائل الخاصة داخل المقررات.إمكانية التواص  .ه 
  .يتيح للمعلم إمكانية تصميم ونشر استطالعات الرأي  .و 
إرسال الواجبات واستقبالها بما يسمح للمتعلمين بإرسال أي واجبات أو مهمات يطلبها المعلم،   .ز 

  .ويمكن تحديد فترة زمنية محددة لتسليم الملفات
 لكتروني. لمية للتعلم اإلالعا إسكورم يدعم النظام ويتوافق مع معايير  .ح 
  إمكانية تعديل وتطوير شكل الصفحة الرئيسية بأشكال وألوان مختلفة، يختارها المعلم بسهولة.   .ط 
 .يصعب اختراقه عالٍ  security يمتلك مستوى أمان  .ي 

 :لكتروني (المودل)نظام إدارة التعلم اإل  مكونات
، وهي كما عددها  Moodleالمودلهناك مجموعة من العناصر األساسية التي يتكون منها      

 -69: 2015محمود،  ،97 -95: 2016؛ الزبون، 198 - 195 :2017(فارس وٕاسماعيل، 
  ) كما يلي:469: 2014حماد،  ،107: 2014عبد الفتاح واسماعيل،  )،71

قدم بها مجموعة من المهام والتعيينات التي يكلف بها تو  : Assignmentالتكليفات والواجبات  .أ 
  .فيقوم بإعدادها وٕارفاقها على الموقع ؛المتعلم

وهي مجموعة من مصادر التعلم التي يمكن أن يستعين بها المتعلم  Resource: المصادر  .ب 
 لكترونية.اقع، وصفحات الويب، والمكتبات اإلمثل روابط المو  ،لدعم المقرر الدراسي

ويمكن تكليف  ،روهو قائمة بأهم المصطلحات الواردة في المقر  Glossary: معجم المصطلحات  .ج 
  .المعلم قبل عرضهالتقييمها من  ؛كتابة المصطلحاتالمتعلمين ب

  ويسجل به أهم التواريخ والمواعيد وتوقيتاتها باليوم والشهر. :Calendarالتقويم   .د 
أدوات االتصال غير المتزامن القوية داخل المودل، ويتيح  ىحدإويعد  :Forum المنتدى  .ه 

ح األسئلة مع المعلم ومع زمالئه، وعادة ما يتوافر داخل كل للمتعلمين التواصل بالنقاش وطر 
  مقرر منتدى لكل درس ومنتدى عام.

ويقصد بها غرف الحوار ومؤتمرات الفيديو، وهي من أدوات االتصال  :Chatالمحادثة   .و 
  المتزامنة، ويتم من خاللها تبادل الخبرات مع المعلم ومع الزمالء حول موضوعات المقرر.
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: وهو امتداد للتقويم، ويتعرف من خالله المتعلم Up- Coming Events يدإضافة حدث جد  .ز 
على معلومات عن األحداث المستقبلية ذات الصلة بالمقرر، حيث يقوم المعلم بإضافتها لكل 

  مقرر من مقرراته الخاصة به.
داخل ن و التي يقوم بها المتعلمويتم من خاللها متابعة األنشطة المختلفة  : Reportsالتقارير  .ح 

من خالل مراقبة الوقت الذي يقضيه في كل نشاط،  ،المقررات ومدى تفاعلهم مع هذه األنشطة
 .وذلك من قبل المعلم

: وهو عبارة عن وصف عام مختصر قصير لمحتويات المقرر؛ يتم فيه Summaryالملخص   .ط 
أو حتى للزائر عندما  ،وصف موضوعات المقرر وطبيعته للمتعلم أو عضو هيئة التدريس

 .يدخل إلى الصفحة الرئيسة للمقرر
: وهو عبارة استطالع رأي أو استفتاء حول موضوع ما عن Questionnaireاالستبانة   .ي 

طريق طرح سؤال يوجد له عدة إجابات للتصويت على هذا الموضوع، وتفيد في تقييم مواقف 
 المتعلمين حيال التفكير والتعلم.

  مفهوم تصميم التعليم:
) تصميم التعليم بأنه: "العملية التي تنظم األفكار المتصلة 100، 2014يعرف عياصرة (   

   .بحيث تكون قابلة للتنفيذ واالستعمال والقياس والتقويم" ،بالمنهج
) بأنه: "علم وتقنية يبحث في وصف أفضل الطرق التعليمية التي 54: 2010كما عرفه جامع (   

، وفق شروط معينة، ويعد بمثابة حلقة وصل بين تحقق النواتج التعليمية المرغوب فيها وتطويرها
  العلوم النظرية والتطبيقية في مجال التربية والتعليم".

بأنه: "علم يحاول بناء جسر يصل بين العلوم النظرية من  ) أيضاً 427: 2008يعرفه الزهراني (و    
تعمال الوسائل جهة (نظريات علم النفس العام وبخاصة نظريات التعلم) والعلوم التطبيقية (اس

، فهو يهتم باستعمال النظرية التعليمية بشكل ىيثة في عملية التعلم) من جهة أخر والتقنيات الحد
  منظم في تحسين الممارسات التربوية".

  أهمية تصميم التعليم:
تتضح أهمية التصميم التعليمي وضرورة دراسته في محاولته الربط بين العلوم النظرية والعلوم    

وتظهر  .كون للتطبيقات قيمة تذكرتكون للنظريات نفع ملموس، كما لن وبدونه لن ية، التطبيقي
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 ،سرايا ،63-60: 2012الروايضة ودومي والعمري، أهمية التصميم التعليمي كما حددها (
  ) فيما يلي:61، 60: 2007

فهو العلم  يسعى علم تصميم التعليم للربط بين المبادئ النظرية والمجاالت العملية التطبيقية،  .أ 
كون للنظريات نفع ملموس، كما وبدونه لن ي ،الذي يمثل حلقة الوصل بين النظريات والتطبيقات

  كون للتطبيقات قيمة تذكر.تلن 
تصميم التعليم إلى توجيه االنتباه نحو األهداف التعليمية: حيث تعد خطوة تحديد األهداف  ييؤد  .ب 

راد تعلمه من الخطوات األولى في التصميم العامة واألهداف السلوكية الخاصة للمحتوى الم
  التعليمي.

لمعلــم فــي تعلــيم المــادة يعمــل التصــميم التعليمــي علــى تــوفير الوقــت والجهــد، وزيــادة فــرص نجــاح ا  .ج 
  مما يؤدي إلى تحقيق األهداف المرغوبة. ؛التعليمية

بـــرامج يســـهل التصـــميم التعليمـــي التفاعـــل وتســـهيل االتصـــال والتنســـيق بـــين األعضـــاء مصـــممي ال  .د 
 التعليمية.

يزود التصميم التعليمي المعلـم بنمـاذج تصـميم تعليميـة ترشـده إلـى القيـام بتصـميم المـادة التعليميـة،   .ه 
ليتفـــرغ للقيـــام بـــدوره التربـــوي  ؛قـــل جهـــدأريقـــة الـــتعلم الفعالـــة بأقصـــر وقـــت و وترشـــده أيضـــًا إلـــى ط

 واألكاديمي تجاه الطالب.

تبـــاع طـــرق تعليميـــة اد ينشـــأ بـــين المعلمـــين مـــن جـــراء ي قـــيقلـــل التصـــميم مـــن التـــوتر والتخـــبط الـــذ  .و 
 عشوائية.

 مراحل ومهارات تصميم التعليم:
وتضم كل مرحلة منهم مجموعة من المهارات  ،مراحل أساسية تمر عملية تصميم التعليم بخمس   

الرئيسة والفرعية التي يجب أن يتقنها المصمم التعليمي، وكل من يشترك في عملية التصميم 
يمي، وتعد هذه المراحل هي جوهر نماذج تصميم التعليم، وهي كما حددها (العدوان والحوامدة، التعل

  )، كالتالي:139 -137: 2004؛ سالم، 59، 58: 2007؛ سرايا، 2012
وتتضمن هذه المرحلة تحليل المهام وخصائص  ):Analysis Stageمرحلة التحليل ( -أوالً 

  لقيود.المتعلمين وبيئة التعلم والموارد وا
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وتتضمن تحديد المشكلة التعليمية، ومن ثم تحديد ): Design Stageمرحلة التصميم ( - ثانياً 
 األهداف، واالستراتيجيات، واألساليب التعليمية المختلفة الضرورية لتحقيق األهداف.

ويتضمن وضع الخطط للمصادر المتوافرة،  ):Development Stageمرحلة التطوير ( -ثالثاً 
 لمواد التعليمية.وٕانتاج ا

: وفيها يتم التنفيذ الفعلي وبدء التدريس )Implementation Stageمرحلة التنفيذ ( -رابعاً 
 باستخدام المواد التعليمية التي تم تطويرها.

وتعني فحص المواد التعليمية واختبار صالحيتها  ):(Evolution Stageمرحلة التقويم  -خامساً 
 بتقويم مدى فائدة مثل هذه المواد التعليمية للمتعلمين.بعد االستخدام الفعلي، وذلك 

 المشاركون في عملية التصميم التعليمي:

 ،22 -20: 2009الفلـيح وآخـرون،  ،57،58: 2012ايضة ودومـي والعمـري، كل من (الرو  حدد   
) المشـاركون فـي عمليـة التصـميم التعليمـي بمـا 140، 139: 2004 ،سالم ؛60، 59: 2007سرايا، 

  :يلي
): وهــو الشــخص الــذي يقــوم بتنفيــذ وتنســيق Instructional Designer(المصــمم التعليمــي   .أ 

خطة العمل، ويمتلك القدرة على إدارة كل أوجه التصميم التعليمي من خالل وضع خطة إجرائيـة 
  تعليمية.

): وهـو الشـخص الـذي مـن أجلـه ومعـه توضـع خطـة التـدريس، وهـو الـذي Instructor( المعلم  .ب 
  على تجريب خطة التدريس المطورة. قادراً حاطة الكاملة حول المتعلم، ك اإليمتل

): وهــو الشــخص المؤهــل الــذي يســتطيع تقــديم Subject Specialist(اختصاصــي الموضــوع   .ج 
والتــــي  ،المعلومــــات والمصــــادر المختلفــــة المتعلقــــة بموضــــوعات ومجــــاالت متخصصــــة ومحــــددة

  لمحتوى العلمي.سيصمم لها التعليم، وكذلك هو المسئول عن دقة ا
وهو الشخص المؤهل لمساعدة الفريق في إعداد أدوات التقـويم المناسـبة،  ):Evaluatorالمقوم (  .د 

الســتخدامها فــي التقــويم القبلــي، ومــن ثــم إعــادة تطبيقهــا فــي التقــويم البعــدي، كمــا أن لديــه القــدرة 
  على جمع وتحليل البيانات وتفسيرها.
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   :الدراسات السابقة
  لكتروني (المودل):المتعلقة بنظام إدارة التعلم اإل  بقةالدراسات السا

نظام إدارة التعلم  وهدفت إلى التعرف على أثر استخدام) 2016دراسة العياصرة والسعدي (
على التحصيل الفوري والمؤجل لدى طالبات الصف  ،(المودل) في تدريس مادة التربية اإلسالمية
استخدم الباحثان المنهج شبه التجريبي؛ لتحقيق أهداف التاسع بسلطنة عمان واتجاهاتهن نحوه، و 

الدراسة، واستخدم الباحثان االختبار التحصيلي، ومقياس االتجاه نحو نظام المودل كأداتين للدراسة، 
بين  حصائياً إائج الدراسة إلى وجود فروق دالة ) طالبة، وتوصلت نت57وتكونت عينة الدراسة من (

وعتين التجريبية والضابطة في التطبيق الفوري والمؤجل لالختبار متوسطي درجات طالبات المجم
التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية، وكذلك أظهرت النتائج وجود اتجاهات إيجابية لدى طالبات 

  المجموعة التجريبية نحو استخدام المودل.
تخدام نظام إدارة والتي هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج مقترح في اس )2015دراسة محمود (

والدافع لإلنجاز  ،في التدريس وأثره على الجانب التحصيلي والمهاري ،التعلم اإللكتروني (المودل)
 ؛لدى طالب التعليم التجاري بكلية التربية بسوهاج، واستخدم الباحث المنهج الوصفي وشبه التجريبي

(المودل)،  لكترونيهارات إدارة التعلم اإللم اً تحصيلي اً لتحقيق أهداف الدراسة، واستخدم الباحث اختبار 
(المودل)، ومقياس الدافع  لكترونيلم اإلواختبار أدائي لبعض مهارات استخدام نظام إدارة التع

من طالب الفرقة الرابعة بشعبة التعليم التجاري  اً ) طالب20لإلنجاز، وتكونت عينة الدراسة من (
الدراسة فاعلية البرنامج المقترح القائم على المودل في  بكلية التربية بجامعة سوهاج، وأظهرت نتائج

  التدريس.
لكترونية مقترحة بنظام إدارة إت إلى التعرف على فاعلية منظومة والتي هدف )2014دراسة حماد (

التعلم اإللكتروني (المودل) لتنمية مهارات توظيف السبورة الذكية لدى معلمات رياض األطفال 
لتحقيق أهداف  ؛ستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي والمنهج الوصفيواتجاهاتهن نحوها، وا

الدراسة، واستخدم الباحث بطاقة مالحظة مهارات استخدام السبورة الذكية، ومقياس االتجاه نحو 
) معلمة من معلمات رياض األطفال، 30استخدام السبورة الذكية، وتكونت عينة الدراسة من (

الية استخدام المنظومة اإللكترونية المقترحة من خالل استخدام نظام وأظهرت نتائج الدراسة فع
  المودل في تنمية مهارات توظيف السبورة الذكية لدى عينة البحث.
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والتي هدفت إلى التعرف على فاعلية مقرر إلكتروني بنظام  )2014دراسة عبد الفتاح واسماعيل (
تحقيق نواتج التعلم لدى الطالب المعلم بكلية على  ،في طرق تدريس الدراسات االجتماعية ،المودل

لتحقيق أهداف الدراسة،  ؛التربية، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي والمنهج شبه التجريبي
لكترونية ومقياس االتجاه نحو المقررات اإل واستخدم الباحثان االختبار التحصيلي واالختبار المهاري،

وطالبة من طلبة الفرقة الرابعة شعبة دراسات  اً ) طالب35ة الدراسة من (كأدوات للدراسة، وتكونت عين
وتوصلت نتائج الدراسة إلى فاعلية المقرر اإللكتروني  .ية بكلية التربية بجامعة عين شمساجتماع

  بنظام المودل في تنمية الجانب التحصيلي والمهاري للمهارات التدريسية لدى األفراد مجموعة البحث.
كنولوجيا فاعلية تطوير مقرر إلكتروني في ت والتي هدفت إلى التعرف على )2012ج (دراسة فر 

لتنمية مفاهيم التعلم  من خالل نظام المقررات الدراسية (المودل) ،نترنتالتعليم وٕادارته عبر اإل
لكتروني لدى الطالب المعلمين بكلية التربية وقياس اتجاهاتهم نحو المقرر، واستخدمت الباحثة اإل

المجموعتين الضابطة والتجريبية، كما  يي القائم على التصميم التجريبي ذالمنهج شبه التجريب
استخدمت الباحثة االختبار التحصيلي ومقياس االتجاه كأداتين للدراسة، كما تكونت عينة الدراسة من 

الدراسة إلى  ) طالب وطالبة من الفرقة الثالثة بكلية التربية بجامعة دمياط،، وقد دلت نتائج100(
فاعلية المقرر اإللكتروني بنظام المودل في تنمية الجانب التحصيلي لمفاهيم تكنولوجيا التعلم 

  اإللكتروني، وكذلك فعاليته في تنمية االتجاه نحو مقرر تكنولوجيا التعليم.
واقع استخدام الطلبة للمقررات وهدفت إلى التعرف على  (Zengin, 2012) دراسة زينجن

والتعرف على تصورات الطلبة ،  (Moodle)ونية من خالل نظام إدارة المقررات اإللكترونيةلكتر اإل
نحوه في تعليم اللغة اإلنجليزية في إحدى الجامعات الخاصة في تركيا، واستخدمت الدراسة المنهج 

ممن يستخدمون نظام إدارة المقررات  اً ) طالب18الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من (
وبطاقة المقابلة  ةاندف الدراسة استخدم الباحث االستبوللتحقق من ه . (Moodle)إللكترونيةا

كأدوات للدراسة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن معظم الطلبة أكدوا أن استخدام نظام إدارة المقررات 
ا بأن نظام %) من الطلبة أقرو 95ساعدهم على تعلم اللغة اإلنجليزية، وأن ( (Moodle) اإللكترونية

مفيد جدًا في تعلم اللغة اإلنجليزية، كما عبر العديد منهم من  (Moodle) إدارة المقررات اإللكترونية
وساهم في  ،هو نظام جيد جداً  (Moodle) خالل المقابالت عن أن نظام إدارة المقررات اإللكترونية

  .سهولة تعلم اللغة اإلنجليزية وشجعهم على الدراسة
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وهدفت إلى التعرف على  (Damnjanovica at all, 2012) وفيش وآخروندراسة دامنجان
من  (Moodle) العوامل المؤثرة في فعالية استخدام مقرر من خالل نظام إدارة التعلم االلكتروني

هداف الدراسة، كما ن المنهج الوصفي التحليلي؛ لتحقيق أو واستخدم الباحث .وجهة نظر الطلبة
) طالبًا من طلبة مؤسسات 255وقد بلغت عينة الدراسة ( كأداة للدراسة، ةنان االستبو استخدم الباحث

التعليم العالي في البوسنة والهرسك وصربيا وليتوانيا، بهدف التعرف على واقع استخدام المقرر من 
ام، خالل تواصل الطلبة فيما بينهم، ورضا وقبول الطلبة عن النظام، وجودة المقررات داخل النظ

لكتروني من خالل المودل لها تأثير ن إلى أن قبول وجودة المقرر اإلو لبة، وتوصل الباحثونتائج الط
على واقع استخدام المقرر، كذلك كان للتواصل أثر كبير على نتائج الطلبة، ووجود حالة رضا من 

  .قبل الطلبة حول المقرر اإللكتروني
لتفاعل في نظام إدارة بيئات وهدفت إلى التعرف على أثر اختالف نمط ا )2011دراسة علي (

على كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طالب قسم تكنولوجيا التعليم بكلية  ،التعلم اإللكترونية
لتحقيق أهداف الدراسة، واستخدم  ؛التربية النوعية بقنا، واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي

) 69اة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من (الباحث مقياس كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات كأد
ى لإحيث تم تقسيمهم  ،الفرقة الثالثة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة قنا بةوطالبة من طل اً طالب

ثالث مجموعات (متزامن، وغير متزامن، ومتزامن وغير متزامن)، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود 
لمجموعة في افاءة التمثيل المعرفي للمعلومات جات مقياس كفرق دال إحصائيًا بين متوسطي در 

والثانية التي تستخدم نمط التفاعل غير  ،التجريبية األولى التي تستخدم نمط التفاعل المتزامن
  المتزامن لصالح المجموعة التجريبية الثانية.

م إدارة الـتعلم ح السـتخدام نظـاوهدفت إلى تقديم تصور مقتر  (Hamilton, 2009) دراسة هاميلتون
في بيئات التعلم المدمج، إليجـاد أكبـر قـدر مـن التفاعـل والتعـاون والتواصـل بـين  )المودل(لكتروني اإل

يســـاعد المعلـــم  )المــودل(لكترونـــي نظـــام إدارة الــتعلم اإل المتعلمــين، وقـــد اســتنتج الباحـــث أن  اســتخدام
الـتعلم وٕايجـاد بيئـة تعلـم ذات طـابع  على تحقيق مبادئ التدريس الجيد، وكـذلك يسـاعد المتعلمـين علـى

اجتمــاعي قــائم علــى التفاعــل والتواصــل بــين المتعلمــين، كمــا كشــفت الدراســة عــن عــدد مــن معيقــات 
ومنهــا علــى ســبيل المثــال: عــدم وجــود التمويــل الكــافي، ومقاومــة التغييــر مــن قبــل  ،اســتخدام المــودل

  دام نظم إدارة التعلم. المعلمين والطالب، والنقص في الدعم الفني الالزم الستخ
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  :من خالل استعراض دراسات المحور السابق يمكن استنباط ما يلي
اسـتخدام نظـام إدارة الـتعلم اإللكترونـي اهتمت الدراسات والبحوث السابقة بـالتعرف علـى أثـر وفعاليـة  -

ياصـرة العفي تنمية التحصيل والمهارات التعليمية المختلفة، ومن هذه الدراسات دراسـة ( (المودل)
أبـــــو  ،2014عبـــــد الفتـــــاح وٕاســـــماعيل،  ،2014حمـــــاد،  ،2015محمـــــود،  ، 2016والســـــعدي، 

 .)2012فرج،  ،2013خطوة، 

فقـــد  ،وفـــق االســـتراتيجيات والمعـــايير تصـــميم نظـــام إدارة الـــتعلم اإللكترونـــي (المـــودل) نظـــًرا ألهميـــة  -
يـتم تصـميم المـودل علـى اهتمت بعض الدراسات السـابقة بتحديـد هـذه االسـتراتيجيات والمعـايير؛ ل

 ,Damnjanovica at all؛ Zengin, 2012قواعــد مقننــة، ومــن هــذه الدراســات دراســة (
   .  Hamilton, 2009 )؛2012

حمـاد،  ،2015محمـود، فتتفق الدراسة الحالية مع دراسـة كـل مـن ( ،وفيما يتعلق بالمنهج المستخدم  -
يبي القائم على المجموعة شبه التجر  تباعهم للمنهجا في )2014عبد الفتاح وٕاسماعيل،  ،2014
فـرج،  ،2013أبـو خطـوة،  ،2016العياصرة والسـعدي، بينما استخدمت أيضًا دراسات ( .الواحدة
ولكــن القــائم علــى المجمــوعتين الضــابطة والتجريبيــة أمــا دراســة  .المــنهج شــبه التجريبــي )2012

ث مجموعــــات، بينمــــا ثــــاللمــــنهج شــــبه التجريبــــي القــــائم علــــى فقــــد اســــتخدمت ا )2011علــــي، (
المـنهج الوصـفي  (Damnjanovica at all, 2012; Zengin, 2012)اسـتخدمت دراسـتي 

  التحليلي لمناسبته لطبيعة تلك الدراسات.
تناولــت العديــد مــن الدراســات الســابقة فــي هــذا المحــور تنميــة التحصــيل المعرفــي المــرتبط بالمهــارات   -

 :ومنهــا ،جانــب بطاقــة المالحظــة كــأدوات للدراســة فاســتخدمت االختبــار التحصــيلي إلــى ،األدائيــة
العياصـــرة ( ا، كمـــا اســـتخدمت دراســـت)2014وعبـــد الفتـــاح وٕاســـماعيل،  ،2015محمـــود، ( ادراســـت

ين االختبــــار التحصــــيلي إلــــى جانــــب مقيــــاس االتجــــاه كــــأدات )2012 ،؛ فــــرج2016والســــعدي، 
 (Damnjanovica at all, 2012; Zengin, 2012) اللدراســة، بينمــا اســتخدمت دراســت

) فقد استخدمت مقياس كفـاءة التمثيـل المعرفـي 2011دراسة (علي، كأداة للدراسة، أما  ةاناالستب
كــأداة للدراســة، وتختلــف الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الــواردة فــي هــذا المحــور مــن للمعلومــات 

  اسة. حيث استخدامها لالختبار التحصيلي وبطاقة تقييم المنتج النهائي كأداة للدر 
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التـي الواردة فـي هـذا المحـور  يتفق اختيار العينة في الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة -
 ،2015محمـود، ، حيـث اختـارت دراسـة كـل مـن (اهتمت بنظام إدارة التعلم اإللكتروني (المودل)

ـــــــــاح وٕاســـــــــماعيل،  ،2014حمـــــــــاد،  ـــــــــد الفت ـــــــــو خطـــــــــوة،  ،2014عب ـــــــــرج،  ،2013أب  ،2012ف
Damnjanovica at all, 2012; Zengin, 2012 ،عينتهــا مــن طلبــة  )2011؛ علــي

فقد اختارت عينتها مـن طلبـة  ،)2016العياصرة والسعدي، الجامعات، بينما اختلفت مع دراسة (
ــــف مــــن دراســــة ( ــــة المتوســــطة، وكــــذلك تختل ــــارت عينتهــــا مــــن 2014حمــــاد، المرحل ــــي اخت ) الت

  المعلمات.
  مهارات تصميم التعليم:الدراسات السابقة المتعلقة ب

والتي هدفت إلى التعرف على أثر التفاعل بين استراتيجيتين لتقصي  ،)2015دراسة عبد العاطي (
في تنمية مهارات التصميم التعليمي عبر الويب  ،الويب واستراتيجيتين للتعلم اإللكتروني التشاركي

لتحقيق أهداف  ؛شبه التجريبي بين الطالب والمعلمين بجامعة الطائف، واستخدم الباحث المنهج
الدراسة، وتمثلت أداة الدراسة في بطاقة تقييم مهارات التصميم التعليمي عبر الويب، وتكونت عينة 

سفرت أوقسموا إلى أربع مجموعات متساوية، و  ،) طالبًا تم اختيارهم بطريقة عمدية60الدراسة من (
درجات الطالب في مجموعة تقصي الويب  النتائج عن وجود فرق ذات داللة إحصائية بين متوسطي

ومجموعة تقصي الويب طويلة المدى في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم مهارات  ،قصيرة المدى
  التصميم التعليمي عبر الويب لصالح مجموعة تقصي الويب قصيرة المدى.

ية للتفاعل ستراتيجية توليفالتي هدفت إلى التعرف على فاعلية وا ،)2014دراسة عطية وآخرون (
في تنمية مهارات التصميم التعليمي عبر الويب لدى طالب تكنولوجيا التعليم بكلية  ،اإللكتروني

التربية النوعية، واستخدم الباحثون المنهج شبه التجريبي؛ لتحقيق أهداف الدراسة، كما استخدم 
) 32ة الدراسة من (الباحثون االختبار التحصيلي وبطاقة المالحظة كأدوات للدراسة، وتكونت عين

مجموعات تجريبية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فرق ذات  وطالبة تم تقسيمهم إلى أربع اً طالب
 ،داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق القبلي والبعدي االختبار التحصيلي

 وبطاقة المالحظة لدى المجموعات التجريبية األربعة.
والتي هدفت إلى التعرف على فاعلية المنتديات  ،)2013أبو جحجوح (دراسة حرب وخميس و 

في تنمية مهارات التصميم التعليمي للدروس لدى  ،التعليمية اإللكترونية غير المتزامنة (المضبوطة)
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ي القائم على غزة، واستخدم الباحثون المنهج شبه التجريبفي مين بجامعة األقصى الطلبة المعل
المجموعتين الضابطة والتجريبية، وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصيلي  يذالتصميم التجريبي 

لقياس بناء المعرفة، وبطاقة مالحظة مهارات التصميم التعليمي للدروس، وبطاقة تقييم منتج 
) أربعين طالبًا وطالبة، من الطلبة المعلمين 40التصميم التعليمي، وتكونت عينة البحث من (

وقد أثبتت النتائج  .غزة تم اختيارهم بطريقة عشوائيةفي بكلية التربية جامعة األقصى  ابعبالمستوى الر 
تفوق المجموعة التي درست من خالل المنتديات التعليمية اإللكترونية غير المتزامنة (المضبوطة) 

  دية.في التمكن من مهارات التصميم التعليمي للدروس مقارنة بالمجموعة التي درست بالطريقة التقلي
والتي هدفت إلى التعرف على فعالية برنامج تدريبي عبر تكنولوجيا الفصول  ،)2012دراسة سرايا (

في تنمية بعض مهارات التصميم التعليمي واالتجاه نحو استخدامها لدى معلمي الطالب  ،االفتراضية
لتحليلي عند بناء استخدام المنهج الوصفي ا ىالباحث منهج النظم الذي يشتمل علالفائقين، واستخدم 

قائمة مهارات التصميم التعليمي البنائي، وكذلك عند تصميم البرنامج التدريبي المقترح، والمنهج شبه 
التجريبي عند التصميم التجريبي، وتمثلت أدوات الدراسة في بطاقة مالحظة مهارات التصميم 

وممارسته، وتكونت عينة الدراسة التعليمي، ومقياس االتجاه نحو استخدام التصميم التعليمي البنائي 
) معلمًا من معلمي الطالب الفائقين، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة 27من (

إحصائية بين متوسطي درجات معلمي الطالب الفائقين في القياس القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة 
الح التطبيق البعدي، بينما لم تشر ليمي لصأداء معلمي الطالب الفائقين لبعض مهارات التصميم التع

لى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات معلمي الطالب الفائقين في إالنتائج 
  القياس القبلي والبعدي لمقياس االتجاه.

ين استراتيجيتين للتعلم والتي هدفت إلى التعرف على أثر التفاعل ب ،)2012دراسة محمد وكامل (
لتقدمي والرجعي" ووجهتي الضبط في إكساب مهارات التصميم التعليمي للطالب المعلمين االمدمج "

ستراتيجية األنسب لتصميم بيئات التعلم ي بيئة التعلم المدمج، وتحديد االبكلية التربية وانخراطهم ف
 المدمج، واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي لتحقيق أهداف الدراسة، كما استخدم االختبار

ومقياس االنخراط في بيئة التعليم  التحصيلي المعرفي وبطاقة تقييم المنتج مهارات تصميم التعليم
 أربعوطالبة تم تقسيمهم إلى  اً ) طالب60المدمج كأدوات للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من (

ي دالة إحصائية بين متوسط يتائج الدراسة إلى عدم وجود فرق ذمجموعات تجريبية، وتوصلت ن
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وبطاقة تقييم منتج مهارات التصميم  ،درجات طالب المجموعتين التجريبيتين في االختبار التحصيلي
ستراتيجية الدمج (التعلم م المدمج يرجع للتأثير األساسي الباستخدام التعل ،التعليمي عند الدراسة

ستراتيجية الدمج ير النما أشارت النتائج لوجود تأثالمدمج التقدمي مقابل التعلم المدمج الرجعي)، بي
رت نتائج الدراسة في مقياس انخراط الطالب في بيئة التعلم لصالح التعلم المدمج التقدمي، وقد أشا

يرجع  ،دالة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبيتين يإلى وجود فرق ذ
ي) لصالح الطالب ذوي للتأثير األساسي لوجهة الضبط (الضبط الداخلي في مقابل الضبط الخارج

  وبطاقة تقييم منتج مهارات التصميم التعليمي. ،الضبط الداخلي في االختبار التحصيلي
ستراتيجية مقترحة للتعلم اأثر تصميم  والتي هدفت إلى التعرف على ،)2011دراسة العمدة (

التربية  على تنمية مهارات التصميم التعليمي لدى طالب كلية RSSالمنتشر قائمة على خدمات 
وانطباعاتهم حولها، واستخدم الباحث المنهج التطويري المنظومي المتبع في بحوث تكنولوجيا 
التعليم، وتمثلت أدوات الدراسة في االختبار التحصيلي، ومقياس االتجاه كأداتين للدراسة، وتكونت 

كلية التربية بجامعة من طلبة الدراسات العليا (الدبلومة المهنية) ب اً ) طالب42عينة الدراسة من (
 RSSحصائية للتطبيق البعدي لخدمات لدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إالفيوم، وتوصلت نتائج ا

ستراتيجية المقترحة في تنمية مهارات التصميم التعليمي تعلم المنتشر مما يؤكد فعالية االفي نظام ال
  لدى الطالب.

تعرف على أثر التعلم التعاوني الذكي ببيئة والتي هدفت إلى ال ،)2011دراسة كامل وآخرون (
على مهارات تصميم وٕانتاج المواقف التعليمية لدى طالب قسم تكنولوجيا التعليم  ،التعلم اإللكتروني

ن منهج البحث التطوير، وتمثلت أدوات الدراسة في استخدام و التربية النوعية، واستخدم الباحثبكليات 
وبطاقة تقييم أداء الطالب لمهارات تصميم وٕانتاج المواقف التعليمية، وتكونت  ،االختبار التحصيلي

وطالبة من طالب الفرقة الرابعة بقسم تكنولوجيا التعليم بجامعة  اً ) طالب60عينة الدراسة من (
بين متوسط كسب طالب المجموعة  المنوفية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائياً 

ومتوسط كسب طالب المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي لالختبار  ،األولىالتجريبية 
  التحصيلي المعرفي، وبطاقة مالحظة مهارات تصميم وٕانتاج المواقف التعليمية.
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  :من خالل استعراض دراسات المحور السابق يمكن استنباط ما يلي
محور والمتعلقة جميعها بمهارات تصميم يتضح من العرض السابق للدراسات السابقة في هذا ال -

التعليم، أن جميع هذه الدراسات قد اهتمت بتنمية تلك المهارات بطرق واستراتيجيات تدريس 
دراسة محمد  ،2014عطية وآخرون،  ،2015كل من (عبد العاطي، مختلفة، فنجد دراسة 

تعليم عبر التعلم سعت إلى تنمية مهارات تصميم ال ،)2011دراسة العمدة،  ،2012وكامل، 
المدمج التوليفي القائم على الدمج بين عدة استراتيجيات تعليمية، أما دراسة حرب وخميس وأبو 

) فقد استخدمت المنتديات التعليمية في تنمية مهارات تصميم التعليم، بينما 2013جحجوح (
عليم، كذلك ) الفصول االفتراضية في تنمية مهارات تصميم الت2012استخدمت دراسة سرايا (

) إلى تنمية مهارات تصميم التعليم عبر التعلم التعاوني 2011سعت دراسة كامل وآخرون (
 الذكي.

وفيما يتعلق بالمنهج المستخدم فتتفق جميع الدراسات السابقة الواردة في هذا المحور في استخدامهم  -
) 2011والعمدة،  ،2012سرايا، للمنهج شبه التجريبي، فنجد الدراسة الحالية تتفق مع دراستي (

؛ كما استخدمت في استخدامهم للمنهج شبه التجريبي القائم على المجموعة التجريبية الواحدة
) 2012مل، ومحمد وكا ،2014ية وآخرون، وعط ،2015عبد العاطي، أيضًا دراسات (

التصميم التجريبي القائم على أربع مجموعات تجريبية، بينما  يالمنهج شبه التجريبي ذ
) المنهج شبه 2011ون، كامل وآخر  ،2013(حرب وخميس وأبو جحجوح،  اتخدمت دراستاس

  التصميم التجريبي القائم على المجموعتين التجريبيتين. االتجريبي ذ
تناولت العديد من الدراسات السابقة في هذا المحور تنمية التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات  -

حظة كأدوات للدراسة إلى جانب بطاقة المال ،تحصيليتصميم التعليم فاستخدمت االختبار ال
، كما استخدمت )2013وحرب وخميس وأبو جحجوح،  ،2014عطية وآخرون، ( اومنها دراست

) بطاقة المالحظة ومقياس االتجاه كأداتين للدراسة، أما دراسة (العمدة، 2012دراسة (سرايا، 
اه كأداتين للدراسة، وتتفق الدراسة ) فقد استخدمت االختبار التحصيلي ومقياس االتج2011

من حيث استخدامهما ) 2011وكامل وآخرون،  ،2012محمد وكامل، الحالية مع دراستي (
  لالختبار التحصيلي وبطاقة تقييم المنتج النهائي لمهارات تصميم التعليم كأداتين للدراسة. 
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التي الواردة في هذا المحور  لسابقةيتفق اختيار العينة في الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات ا -
 ،2015عبد العاطي، ، حيث اختارت دراسة كل من (اهتمت بتنمية مهارات تصميم التعليم

 ،2012ومحمد وكامل،  ،2013س وأبو جحجوح، وحرب وخمي ،2014وعطية وآخرون، 
اسة عينتها من طلبة الجامعات، بينما اختلفت الدر ) 2011وكامل وآخرون،  ،2011والعمدة، 

  ) حيث اختارت عينتها من المعلمين.2012سرايا، الحالية مع دراسة (
  إجراءات البحث:

ــة البحــث:  -أوالً  وهــم  ،تكونــت عينــة البحــث الحــالي مــن جميــع أفــراد مجتمــع البحــثمجتمــع وعين
العلــوم التطبيقيــة جميــع طلبــة المســتوى الرابــع والمســجلين لمســاق "تصــميم التعلــيم" بقســم التكنولوجيــا و 

م، والبــالغ 2014/2015غــزة خــالل الفصــل الدراســي الثــاني مــن العــام الجــامعي فــي امعــة األقصــى بج
  .وقد تم اختيارهن بالطريقة القصدية) طالبة، 22عددهم (

استخدم الباحث في هذا البحث التصميم شبه التجريبي القائم على التصميم التجريبي:  - ثانياً 
، مع التطبيق القبلي One Group Pre-Test Post-Test Designالمجموعة التجريبية الواحدة

على عينة البحث، وذلك لقياس أثر أنماط التفاعل داخل نظام إدارة والقياس  والبعدي ألدوات البحث
  على كل من تحصيلهم المعرفي، ومهاراتهم في تصميم التعليم. لكتروني (المودل)التعلم اإل

  ستخدام األدوات التالية:قام الباحث باتصميم أدوات البحث:  -ثالثاً 
، وإلعداد االختبار قام التعليم االختبار التحصيلي لقياس الجانب المعرفي لمهارات تصميم  - 1

  الباحث بالخطوات التالية:
ــار:  - أ  ــد الهــدف مــن االختب وهــدف االختبــار إلــى قيــاس مــدى تمكــن الطالبــات مــن الجوانــب  تحدي

  المعرفية المرتبطة بمهارات تصميم التعليم.
تــم صــياغة بنــود االختبــار علــى شــكل أســئلة موضــوعية، وقــد تكــون  بنــود االختبــار: صــياغة  -ب 

مــن نــوع  10مــنهم مــن نــوع االختيــار مــن متعــدد، و 20) فقــرة (30االختبــار فــي صــورته األوليــة مــن (
  خطأ). وأصح 

تــم عــرض االختبــار علــى مجموعــة مــن المحكمــين المختصــين فــي تكنولوجيــا  صــدق االختبــار:  -ج 
محكمــين)، وذلــك إلبــداء آرائهــم ومقترحــاتهم حــول الدقــة العلميــة لمفــردات  4يــاس والتقــويم (التعلــيم، والق
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االختبـــار، وشـــمول األســـئلة للمحتـــوى الـــذي تقيســـه، ومـــدى صـــالحية االختبـــار للتطبيـــق، وقـــد أبـــدى 
المحكمـــون بعـــض اآلراء والمقترحـــات حـــول مفـــردات االختبـــار أفضـــت إلـــى حـــذف بعـــض المفـــردات، 

وهـــو مـــا قـــام  لعـــدم وضـــوحها، ألخـــر بـــدًال منهـــا، وتصـــويب بعـــض المفـــردات نظـــراً وٕاضـــافة الـــبعض ا
 الباحث بتنفيذه.

تم التحقق من ثبات االختبار عن طريـق حسـاب معامـل الثبـات باسـتخدام معادلـة  ثبات االختبار:  - د 
)Kuder-Richardson-20) طالبــة ممــن 20)، حيـث تــم تطبيــق االختبـار علــى عينــة مكونـة مــن (

) وهـــو معامـــل ثبـــات مرتفـــع 0.87مســـاق "تصـــميم التعلـــيم"، حيـــث بلـــغ معامـــل الثبـــات ( أنهـــين دراســـة
 يسمح للباحث باستخدام االختبار باطمئنان كأداة للقياس.

 )Kuder-Richardson-20) معامل الثبات باستخدام معادلة (1جدول (
  عدد

 أفراد العينة
متوسط  فقرات االختبار

 الدرجات
االنحراف 
 المعياري

معامل  التباين
 الثبات

20 30 3.9 77.0 64.0 87 .0 

ــار:  - ه  ــز لفقــرات االختب بعــد حســاب معــامالت الســهولة لبنــود  حســاب معامــل الســهولة والتميي
وتشـير هـذه النتـائج إلـى مناسـبة قـيم معـامالت  .)0.77و 0.36االختبار، وجدت أنها تتراوح ما بين (

حســـاب معامـــل التمييـــز لفقـــرات االختبـــار، الســـهولة لفقـــرت االختبـــار لمســـتوى عينـــة البحـــث. كمـــا تـــم 
  ) لجميع فقرات االختبار. 0.8) وال تزيد عن (0.2وكانت ال تقل عن (

ـــار:  - و  ـــة لالختب ) فقـــرة مـــن نـــوع 30تكـــون االختبـــار فـــي صـــورته النهائيـــة مـــن ( الصـــورة النهائي
  خطأ.ال وأاالختيار من متعدد والصح 

قــرة مــن فقــرات االختبــار، وبالتــالي كــان تــم وضــع درجــة واحــدة لكــل ف تقــدير درجــات االختبــار:  -ز 
 ) درجة.30مجموع درجات االختبار التحصيلي (

فقراتــه عـن طريــق المعادلــة  نزمــن االختبـار الــالزم لإلجابـة عــ تـم تحديــد: تحديــد زمــن االختبــار  -ح 
(فروانـــة،  2التاليـــة: زمـــن االختبـــار= (زمـــن انتهـــاء الطالبـــة األولـــى+ زمـــن انتهـــاء الطالبـــة األخيـــرة) /

 دقيقة. 35حيث بلغ الزمن  ،)89، 2012
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وهـي  بطاقة تقييم منتج (التصميم التعليمي لوحـدة تعليميـة مـن منهـاج التكنولوجيـا): -2 
بطاقــة أعــدت خصيصــًا لتقيــيم أعمــال الطلبــة فــي مقــرر (تصــميم التعلــيم)، وتتكــون هــذه البطاقــة مــن 

مـر بنـاء بطاقـة التقيـيم بـالخطوات وهمـا: (التحليـل، والتصـميم) وقـد  ،مقسمة إلى مجـالين ًا،) بند18(
             التالية:

تم االعتماد في صياغة فقرات البطاقة بشكل أساسي على صياغة فقرات بطاقة التقييم:   ) أ (
مراجعة  تنموذج محمد خميس للتصميم التعليمي وبالتحديد مرحلتي (التحليل، والتصميم)، كما تم

ل دراسة كل من (عبد العاطي، في تصميم التعليم، مثالدراسات التي تناولت مالحظة مهارات الطلبة 
 ،2012ومحمد،  ،2012وسرايا،  ،2013وحرب وخميس وأبو جحجوح،  ،2014وعطية،  ،2015

  ).2011والعمدة، 
تــم التأكــد مــن صــدق بطاقــة التقيــيم بعرضــها فــي صــورتها األوليــة علــى  صــدق بطاقــة التقيــيم:  ) ب (

رائهـــــم آوجيـــــا التعلـــــيم، حيـــــث قـــــاموا بإبـــــداء نولمجموعـــــة مـــــن األســـــاتذة المتخصصـــــين فـــــي مجـــــال تك
ومالحظـــاتهم حـــول مناســـبة فقـــرات البطاقـــة، ومـــدى انتمـــاء العبـــارات إليهـــا، وكـــذلك وضـــوح الصـــياغة 

 اللغوية، وهو ما قام الباحث بإجرائه.

 ،ويقصـد بهـا مـدى االتفـاق بـين نتـائج التطبيـق التـي توصـل إليهـا الباحـثثبات بطاقـة التقيـيم:   ) ج (
 .قــام بــالتقييم بشــكل منفصــل ،التطبيــق التــي توصــل إليهــا زميــل آخــر اســتعان بــه الباحــثوبــين نتــائج 

وهـــذا يـــدل علـــى ثبـــات التقيـــيم، وذلـــك  .وأســـفرت النتـــائج عـــن وجـــود اتفـــاق كبيـــر فـــي عمليـــات التحليـــل
  )2وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم (، COOPER باستخدام معادلة كوبر

  تفاق بين المالحظين في بطاقة التقييم ) يوضح نسبة اال 2جدول (

 المجال
مرات 
 االتفاق

مرات عدم 
 االتفاق

 (معامل الثبات)  المجموع

 %94 18 1 17 بطاقة تقييم مهارات تصميم التعليم

ممـا يـدل  ،)94ويتضح من الجدول السابق أن نسـبة االتفـاق بـين الباحـث والمقـيم الثـاني بلغـت (%   
  على ثبات التقييم.

لبطاقـة تقيـيم  النهائيـة الصـورة إلـى التوصـل تم سبق ما على بناءً  :ل النهائي لبطاقة التقييمشكلا  ) د (
 مجـالين اثنـين يتكـون المجـال األول علـى ةموزعـ فقـرة،) 18(تتضـمن  والتـي التصـميم التعليمـي،
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، حيـث وضـعت بـدائل التقيـيم ) فقـرة11) فقرات والمجال الثاني (التصميم) من (7(التحليل) من (
 ،منخفضـــة)و  -متوســـطةو  -والتـــي تحتـــوي علـــى ثـــالث اســـتجابات هـــي (كبيـــرة ،ريقـــة "ليكـــرت"بط

عطيــــت االســــتجابة الــــدرجات كالتــــالي: كبيــــرة (درجتــــين)، متوســــطة (درجــــة)، منخفضــــة بحيــــث أُ 
  درجة). 36(صفر)، وبهذا تكون الدرجة العظمى لبطاقة تقييم التصميم التعليمي تساوي (

  .لكتروني (المودل)نظام إدارة التعلم اإل  أنماط التفاعل داخل يبية:تصميم أدوات المعالجة التجر 
النمــــوذج العــــام للتصــــميم تعــــددت نمــــاذج تصــــميم التعلــــيم فتقاربــــت خصائصــــها وتباعــــدت، إال أن    

يجمــع بــين الخصــائص العامــة والمشــتركة لنمــاذج التصــميم التعليمــي يتميــز بأنــه  )ADDIE( التعليمــي
وقـد اتبـع الباحـث خطـوات هـذا النمـوذج فـي لبسيط للكثيـر مـن النمـاذج المعقـدة المتعددة، ويعد البديل ا

ـــتعلم اإلالتصـــميم التعليمـــي ألنمـــاط ال وذلـــك لمناســـبته لكترونـــي (المـــودل)، تفاعـــل داخـــل نظـــام إدارة ال
ألنمـاط التفاعـل داخـل نظـام إدارة الـتعلم لطبيعة البحث الحالي. ويمكن بيان مراحل التصميم التعليمي 

 التي قام بها الباحث على النحو التالي: كتروني (المودل)االل
  وشملت هذه المرحلة اإلجراءات التالية: :Analysis مرحلة التحليل - أوالً 

ــا بكليــة  تحليــل خصــائص المتعلمــين:  .أ  المتعلمــات هــن عينــة البحــث مــن طالبــات قســم التكنولوجي
سـبق لهـن دراسـة مسـاقي: مبـادئ  ا أنههارات األساسية للتدريس، كمالتربية، ويتميزن بإتقانهن للم

االختبارات النظرية التـي أجريـت لهـن فيهمـا، وتـتلخص  زن، واستراتيجيات التدريس، واجتالتدريس
ــــدى  ــــة الشــــباب، ول خصائصــــهن العقليــــة والنفســــية واالجتماعيــــة والجســــمية فــــي خصــــائص مرحل

تفاعـل داخـل نظـام إدارة لالطالبات القدرة على اكتساب مهارات تصـميم التعلـيم مـن خـالل أنمـاط ا
ـــتعلم اإل ـــدرة علـــى التعامـــل مـــع أساســـيات ال الحاســـوب، وبعـــض لكترونـــي (المـــودل)، ويمـــتلكن الق

  يمكنهن االعتماد على أنفسهن في الحصول على المعلومات. تطبيقاته، كما أنه
تحــــددت المهــــام المطلــــوب تنميتهــــا لــــدى طالبــــات  تحديــــد االحتياجــــات والمهمــــات التعليميــــة:  .ب 

) مهــارة 34البحــث فــي تنميــة مهــارات تصــميم التعلــيم لــديهن، حيــث تــم التوصــل إلــى ( مجموعــة
ـــيم ( ،تتعلـــق بالتصـــميم التعليمـــي ـــًا لنمـــوذج محمـــد خمـــيس لتصـــميم التعل )، كمـــا تمـــت 2003وفق

االســتفادة مــن بعــض الكتــب التــي تناولــت تصــميم التعلــيم، وتــم توزيــع تلــك المهــارات علــى خمســة 
ض القائمــة علــى مجموعــة مــن المحكمــين المختصــين فــي تكنولوجيــا مجــاالت. وتــم بعــد ذلــك عــر 
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ـــغ عـــددهم ( ـــيم بل ) محكمـــين، وقـــد ُطلـــب مـــنهم إبـــداء الـــرأي فـــي أهميـــة المهـــارات، ومـــدى 4التعل
وضـوحها مـن حيـث الصـياغة والتركيـب، ومـدى انتمـاء المهـارة للمجـال؛ وبعـد األخـذ بـآراء السـادة 

) مهــارة لتصــميم التعلــيم موزعــة علــى 30هائيــة مــن (المحكمــين، تكونــت القائمــة فــي صــورتها الن
وفقــًا  ،النشــر واالســتخدام)و  -التنفيــذ والتقــويمو  -التطــويرو  -التصــميمو  -خمســة مجــاالت (التحليــل

  ) لتصميم التعليم. 2003لنموذج خميس (
قــام الباحــث بدراســة مســحية للبحــوث والدراســات الســابقة واألدبيــات التــي : تحديــد األداء المثــالي   .ج 

ب حـــر  ،2014عطيـــة،  ،2015ومنهـــا دراســـة (عبـــد العـــاطي،  ،ناولـــت مهـــارات تصـــميم التعلـــيمت
 )، بهـدف إعـداد2011العمـدة،  ،2012محمـد،  ،2012 ،؛ سرايا2013وخميس وأبو جحجوح، 

إلجـراء  ؛خصصين فـي مجـال تكنولوجيـا التعلـيمقائمة بمعايير تصميم التعليم، وعرضها على المت
 ًال للشكل النهائي للقائمة وتضمنت معيارين وثمانية عشر مؤشرًا.التعديالت الالزمة، وصو 

  :ةوتضمنت الخطوات التالي   :Designمرحلة التصميم  -ثانياً 
داخل نظام إدارة التعلم  تم تحديد الهدف العام ألنماط التفاعل تحديد األهداف التعليمية:  .أ 

طلبة قسم التكنولوجيا بجامعة لكتروني (المودل)، وهو تنمية مهارات تصميم التعليم لدى اإل
األقصى، وفي ضوء مهام واحتياجات التعلم صيغت األهداف التعليمية، والتي تضمنت خمسة 

التنفيذ و  -التطويرو  -التصميمو  - أهداف عامة تمثل مراحل تصميم التعليم الخمسة (التحليل
حيث تفرع من ، يم) لتصميم التعل2003وفقًا لنموذج خميس ( ،النشر واالستخدام)و  -والتقويم

، وتفرع من الهدف اً فرعي اً ) هدف11( ) أهداف فرعية، وتفرع من الهدف الثاني7( الهدف األول
وتفرع من الهدف  ) أهداف فرعية،4) أهداف فرعية، وتفرع من الهدف الرابع أيضًا(5الثالث(
التغيير صياغة األهداف في عبارات سلوكية تحدد بدقة  ت) أهداف فرعية، وقد تم3( الخامس

  المطلوب إحداثه في سلوك الطلبة بحيث تكون قابلة للمالحظة والقياس.
قام الباحث بتحديد عناصر المحتوى، حيث تم تقسيم  تنظيم عناصر المحتوى التعليمي:  .ب 

عناصر المحتوى، وفقًا لترتيب األهداف التعليمية ممثلة لمراحل تصميم التعليم الخمسة، وذلك 
الدراسات التي تناولت مهارات تصميم التعليم، وقد روعي عند اختيار باالستعانة باألدبيات و 

المحتوى أن يكون مرتبطًا باألهداف، ومناسبًا لخصائص المتعلمين، ودقيقًا من الناحية العلمية، 
وقابًال للتطبيق، وفي ضوء ذلك تم تحديد المحاور الرئيسة التي تبنى عليها المهارات في ضوء 
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وهذه المحاور تشكل العمليات الخمس  ،ن مهارات للتصميم التعليميما يحتاجه الطلبة م
 للتصميم التعليمي، وتم صياغتها على النحو التالي:

 مرحلة التحليل: -أوالً 
  تحليل وتقدير المشكلة. -
 اقتراح الحلول الممكنة. -
 تحليل المهمات التعليمية األساسية. -
 تحليل خصائص المتعلمين. -
 تحديد السلوك المدخلي. -
 ليل الموارد في البيئة التعليمية.تح -
 تحليل القيود في البيئة التعليمية. -

 مرحلة التصميم: - ثانياً 
  صياغة األهداف السلوكية. -
 تحليل وتصنيف األهداف السلوكية.  -
 تصميم أدوات القياس محكية المرجع. -
 إعداد جدول المواصفات لالختبار. -
 تصميم استراتيجية تنظيم المحتوى وتتابع عرضه. -
 ديد الوقت المطلوب للتعلم.تح -
 تحديد استراتيجيات التعليم. -
 تحديد نمط التعليم. -
 اختيار مصادر التعلم.   -
 وصف مصادر التعلم. -
 اتخاذ القرار بشأن الحصول على المصادر. -

 مرحلة التطوير: - ثالثاً 
 إعداد السيناريوهات.  -
  .التخطيط لإلنتاج -
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 التطوير (اإلنتاج) الفعلي. -
  .بنائيعمليات التقويم ال -
  الشكل النهائي للمنتج التعليمي. -

 مرحلة التنفيذ والتقويم: -رابعاً 
  قوائم مالحظة).و استبيانات، و إعداد أدوات التقويم (اختبارات،  -
  تطبيق األدوات. -
  المعالجة اإلحصائية. -
  تحليل النتائج ومناقشتها وتفسيرها.    -

  مرحلة النشر واالستخدام: -خامساً 
  النشر.   -
  التبني. -
 يذ (التوظيف واالستخدام).  التنف -
تفاعل داخل نظام إدارة التعلم واشتملت عملية تصميم أنماط ال تصميم أنماط التفاعل:  .ج 

  لكتروني (المودل)، على ما يلي:اإل
 وقد تم توظيف هذا النمط على النحو التالي: :(Synchronous)نمط التفاعل المتزامن  .1
لكترونية عن لمحاضرات اإليم التعليم من خالل اتلقي الطلبة للمعلومات عن طبيعة مهارات تصم -

 . (Chat)طريق خدمة المحادثة 
لتي يتيحها تحديد أوقات محددة لعقد جلسات نقاش مباشرة من خالل برامج المحادثة الجماعية ا -

لكتروني (المودل)، حيث يتم خاللها تبادل الملفات (نصية، وصور، نظام إدارة التعلم اإل
  لك يتم طرح أسئلة وقضايا ذات صلة بموضوع تصميم التعليم.ومقاطع فيديو)، وكذ

وقد تم توظيف هذا النمط على النحو  :(Asynchronous)نمط التفاعل غير المتزامن  .2
  التالي: 

 عرض المحتوى العلمي اإللكتروني للمادة التعليمية. -
  . Assignmentsالتدريبات عقب كل محاضرة عن طريق خدمة المهام نإرسال الطلبة اإلجابة ع -
  التفاعل بين المتعلمين بعضهم البعض، وكذلك تفاعلهم مع المحاضر من خالل خدمة المنتديات. -
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  مشاهدة وتحميل مقاطع الفيديو والعروض التقديمية ذات الصلة. -
رفع اإلعالنات واألخبار المتعلقة بمساق تصميم التعليم، مثل: مواعيد تسليم األنشطة والتدريبات،  -

  ارات النصفية والنهائية.ومواعيد االختب
  متابعة األنشطة وتقييمها من خالل المحاضر عن طريق خدمة األنشطة والمهام. -
لتي أتاحها نظام إدارة المحاضر، وذلك عبر أدوات التفاعل ا لى االستفسارات والتساؤالت منالرد ع -

  لكتروني (المودل). التعلم اإل
لكتروني م إدارة التعلم اإللمختلفة، عبر نظامتابعة خطوات تنفيذ نماذج التصميم التعليمي ا -

 (المودل).
هم من متابعة الطلبة، من خالل تقديم النصح واإلرشاد، وحل المشكالت التي تواجههم أثناء دراست -

  لكتروني (المودل).خالل نظام إدارة التعلم اإل
  استالم المحاضر ألعمال الطلبة في األوقات المحددة لذلك. -
  تحصيلي في نهاية تجربة البحث.التقدم لالختبار ال -
لتي يتيحها نظام إدارة التعلم وا ،االطالع على المواقع والقراءات اإلثرائية ذات الصلة بالمهارات -

  لكتروني (المودل) للطلبة.اإل
ستراتيجيات التعلم ااعتمد البحث الحالي على توظيف  ستراتيجية العامة للتعلم:تحديد االد. 
 لكتروني (المودل)؛ لتقديم المحتوى العلمي للطلبة، ومنم اإلنظام إدارة التعل لكتروني التي يتيحهااإل

لكترونية عبر المودل لتقديم المعلومات النظرية والمفاهيم والحقائق هذه االستراتيجيات: المحاضرة اإل
من خالل الحديث المباشر (صوت وفيديو) في نمط التفاعل المتزامن، ومن خالل طرح 

وكذلك  قضايا وتحميل المرفقات ذات الصلة، وذلك في نمط التفاعل غير المتزامن،الموضوعات وال
ستراتيجية التدريس الخصوصي في تزويد الطلبة بالمقدمات المطلوبة لجذب ااعتمد البحث على 

االنتباه، وتزويدهم بالملخصات عقب كل محاضرة، ورفع التدريبات واألنشطة على المودل لربط 
وقد استخدم الباحث تلك االستراتيجيات، وذلك لمناسبتها للفئة العمرية  ضها،عناصر الدروس ببع

  لعينة البحث، وكذلك لمناسبتها لطبيعة المهارات، والتي بدورها تساعد على تحقيق األهداف المحددة. 
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  :Development )(اإلنتاج مرحلة التطوير -ثالثاً 
وفقًا لما تم تحديده في مرحلة  ،لكترونيم اإلام الباحث بإنتاج بيئة التعلوفي هذه المرحلة ق   

 لكتروني (المودل)، وذلك من خالل ما يلي:، باستخدام نظام إدارة التعلم اإلالتصميم
 يمية من النصوص المكتوبة، والصورتحديد نوع المصادر التعليمية: وتتكون المصادر التعل  .أ 

ات المناقشة، وبعض التدريبات العملية الثابتة الفوتوغرافية، ومجموعة من مقاطع الفيديو، ومنتدي
  المباشرة.

 Microsoft، وبرنامج Microsoft Wordكتابة النصوص: باستخدام برنامج معالجة الكلمات   .ب 
Power point.  

االستعانة ببعض الصور والرسوم الجاهزة من خالل  تإدراج الصور الثابتة والرسوم: وقد تم  .ج 
  .Adobe Photoshopتخدام برنامج محرك جوجل، ولكن بعد معالجة بعضها باس

إدراج مجموعة من مقاطع الفيديو: وقد تم إدراج مجموعة من مقاطع الفيديو الجاهزة عبر موقع   .د 
YouTube.لتوضيح بعض نماذج التصميم التعليمي وخطوات كل منها ،  

وذات الصلة بخطوات  ،رفع توصيف المساق، ومجموعة من األنشطة والتدريبات المختلفة  .ه 
 م التعليمي.التصمي

لكتروني، تم النسخة األولية لبيئة التعلم اإل بعد انتهاء الباحث من إنتاجالتقويم البنائي:  -رابعاً 
إلبداء الرأي  ؛مجموعة من الخبراء المتخصصين في تكنولوجيا التعليمعرضها على مجموعة من 

، واأللوان والخلفيات، فيها من حيث مدى مناسبة تصميم بيئة التعلم اإللكتروني، ووضوح المحتوى
ومقترحات  آراء االعتبار بعين األخذ وسالمة الروابط، ودقة وسالمة المحتوى علميًا ولغويًا، حيث تم

 المحكمين.
الصورة بعد إجراء التعديالت المقترحة تم إعداد  :الشكل النهائي لبيئة التعلم اإللكتروني - 1

  رابط التالي:ورفعها على ال لكتروني،النهائية لبيئة التعلم اإل
https://moodle.alaqsa.edu.ps/course/view.php?id=1585 ؛ 

 من أجل تطبيق تجربة البحث.
ويقصد بها تقرير فعالية وكفاءة التعليم والتعلم، ويأتي بعد  :مرحلة التقويم النهائي الميداني - 2

 االنتهاء من تطوير المنتج التعليمي (أنماط التفاعل)، وذلك من خالل:
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 :)لكتروني (المودلداخل نظام إدارة التعلم اإل أنماط التفاعل عالجة التجريبية (تطبيق الم  .أ 
 ،م 2014/2015على عينة البحث، وذلك خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

  .وقد استغرقت فترة التطبيق سبعة أسابيع كاملة
 تطبيق أدوات البحث:   .ب 

وذلك من خالل التطبيق البعدي  يم التعليم،تقويم تعلم الطالبات لمهارات تصمويقصد بها    
االختبار  لالختبار التحصيلي وبطاقة تقييم مهارات تصميم التعليم، ثم القيام برصد درجات

الباحث، ورصد الدرجات لمجموعة البحث، ومن ثم إجراء المعالجة وبطاقة التقييم من 
  اإلحصائية للبيانات.

 نتائج البحث ومناقشتها: 
 T. Test Pairedوض البحث استخدم الباحث اختبار "ت" للعينات المرتبطةالختبار فر    

Samples  ؛ ولتحديد داللة الفروق بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي لالختبار
التحصيلي وبطاقة تقييم المنتج النهائي لمهارات تصميم التعليم، وإلجراء هذه المعالجات اإلحصائية 

  ، وفيما يلي عرض لنتائج البحث:SPSSالبرامج اإلحصائية استخدم الباحث حزمة 
  لإلجابة عن التساؤل األول والذي ينص على:     

علـى تنميـة التحصـيل  لكتروني (المـودل)تفاعل داخل نظام إدارة التعلم اإلما أثر استخدام أنماط ال    
وقـد  غـزة؟فـي األقصـى  قسـم التكنولوجيـا بجامعـة المعرفي المتعلق بمهـارات تصـميم التعلـيم لـدى طلبـة

هذا التساؤل باختبار صحة الفرض األول ونصه: توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية  نتمت اإلجابة ع
) بـــين متوســـط درجـــات الطلبـــة فـــي التطبيـــق القبلـــي والبعـــدي لالختبـــار α0.05عنـــد مســـتوى داللـــة (

لم نظــــام إدارة الــــتعتعــــزى إلــــى أنمــــاط التفاعــــل داخــــل  ،التحصــــيلي المعرفــــي لمهــــارات تصــــميم التعلــــيم
  لكتروني (المودل).اإل
؛ الختبار  T. Test Paired Samplesوقد استخدم الباحث اختبار "ت" للعينات المرتبطة   

صحة هذا الفرض، ولتحديد داللة الفروق بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي لالختبار 
  ي الجدول التالي:وجاءت النتائج كما ف ،التحصيلي لمهارات تصميم التعليم
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وداللتها للفروق بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية في   "ت" ) قيمة3جدول (
التحصيلي وقيمة لالختبار التطبيق القبلي والبعدي

2ηوحجم التأثير  

 العدد التطبيق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

  قيمة
2η 

حجم 
 التأثير

 1.29 11.18 22 القبلي
 كبير *0.99 0.00 51.78 21

 1.32 28.31 22 البعدي

 *2η )0.01) ،تأثير كبير.0.14) تأثير متوسط، (0.06) تأثير صغير (  
ممـا يـدل علـى ) 0.01) أن قيمة (ت) دالـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى أقـل مـن (3يتضح من جدول (    

وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا بــين متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة (عينــة البحــث) فــي التطبيقــين 
أن حجــم التــأثير قــد بلــغ  القبلــي والبعــدي لصــالح التطبيــق البعــدي لالختبــار التحصــيلي، وكــذلك يتضــح

عـل وفعاليـة أنمـاط التفا) وهذه النسبة تقع في نطاق حجم التأثير الكبيـر، ممـا يشـير إلـى تـأثير 0.99(
لكتروني (المودل) علـى تنميـة التحصـيل المعرفـي المتعلـق بمهـارات تصـميم داخل نظام إدارة التعلم اإل

  ويمكن إرجاع ذلك إلى األسباب التالية:التعليم لدى طلبة قسم التكنولوجيا بجامعة األقصى. 
إدارة  طــي التفاعــل داخــل نظــاموشــعر بــه الباحــث مــن تفــاعلهم مــع نم ،قبــال الــذي أظهــره الطلبــةاإل -

  لكتروني (المودل).التعلم اإل
 المشاركة الفعالة من قبل الطلبة في تنفيذ األنشطة المختلفة. -
لكترونـــي (المــودل) إمكانيـــة إطــالع جميـــع الطلبــة علـــى أنشــطة بعضـــهم تــيح نظـــام إدارة الــتعلم اإلي -

دة الجميــع مــن تلــك األنشــطة، الــبعض، وٕاضــافة التعليقــات، ممــا يســاعد علــى إثــراء الــتعلم واســتفا
  ومن األخطاء التي يقعون بها.

ــتعلم اإلتصــميم نمــط التفاعــل الم - والمتمثلــة فــي عقــد  ،لكترونــي (المــودل)تــزامن داخــل نظــام إدارة ال
ممـا سـاهم  ،جلسات للمناقشة والحوار مع الطلبة من خالل خدمات المحادثة والمنتـديات المباشـرة

 لطلبة بعضهم البعض وبينهم وبين المعلم.في خلق حالة من التفاعل بين ا
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عـن طريـق خدمـة لكترونـي (المـودل) تزامن داخل نظام إدارة الـتعلم اإلتصميم نمط التفاعل غير الم -
ومـن  .حيث اسـتخدمها الباحـث فـي رفـع االختبـارات القصـيرة واألنشـطة ،Assignments المهام

الطلبـة مـع إضـافة بعـض الشـروحات  ثم تلقـي اسـتجابات الطلبـة، ثـم إعـادة إرسـال التصـحيح إلـى
 والتعليقات، وبعض الروابط ذات الصلة.

لكترونـي (المـودل) عبـر تطبيـق علـى الهواتـف المحمولـة ممـا سـهل علـى إتاحة نظام إدارة التعلم اإل -
الطالــب أن يتــابع أنشــطته ومحاضــراته باســتمرار بــأي زمــان وأي مكــان، حيــث الحــظ الباحــث أن 

 ن التعلم في أوقات متأخرة من الليل؛ نتيجة التحفيز المستمر لهم.العديد من الطلبة يمارسو 
لكترونــي (المـودل) مجموعـة مـن الخيــارات التعليميـة والبـدائل المختلفــة تضـمين نظـام إدارة الـتعلم اإل -

  التي تتيح للطلبة استخدام ما يناسبهم منها.
رة التعلم ناولت استخدام نظام إداوتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة التي ت   
عبد الفتاح وٕاسماعيل،  ،2016لدراسات (العياصرة والسعدي، ومن بين هذه ا .لكتروني (المودل)اإل

سات فاعلية حيث أثبتت جميع هذه الدرا ،)2011علي،  ،2012فرج،  ،2013أبو خطوة،  ،2014
  لمعرفي لدى الطلبة.لكتروني (المودل) في تنمية التحصيل انظام إدارة التعلم اإل

  والذي ينص على: ،لإلجابة عن التساؤل الثاني
لكتروني (المودل) على تنمية مهارات تفاعل داخل نظام إدارة التعلم اإلما أثر استخدام أنماط ال   

غزة؟ وقد تمت اإلجابة على هذا في قسم التكنولوجيا بجامعة األقصى  تصميم التعليم لدى طلبة
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  لفرض الثاني ونصه:التساؤل باختبار صحة ا

)α0.05(  بين متوسط درجات الطلبة في التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة تقييم المنتج النهائي
  لكتروني (المودل).  تفاعل داخل نظام إدارة التعلم اإللمهارات تصميم التعليم تعزى إلى أنماط ال

؛ الختبار  T. Test Paired Samplesاحث اختبار "ت" للعينات المرتبطةوقد استخدم الب   
صحة هذا الفرض، ولتحديد داللة الفروق بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة تقييم 

 وجاءت النتائج كما في الجدول التالي: ،المنتج النهائي لمهارات تصميم التعليم
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لفروق بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية في وداللتها ل  "ت" ) قيمة4جدول (
لبطاقة تقييم المنتج وقيمة التطبيق القبلي والبعدي

2ηوحجم التأثير  

 العدد التطبيق البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

  قيمة
 "ت"

مستوى 
 الداللة

  قيمة
2η 

حجم 
 التأثير

 التحليل
 1.50 4.50 22 القبلي

 كبير *0.94 0.00 17.93 21
 1.22 12.55 22 البعدي

 التصميم
 1.18 4.59 22 القبلي

 كبير *0.97 0.00 28.36 21
 1.73 16.82 22 البعدي

 الدرجة الكلية
 1.49 9.09 22 القبلي

 كبير *0.98 0.00 43.50 21
 1.82 29.32 22 البعدي

 *2η )0.01) ،تأثير كبير.0.14) تأثير متوسط، (0.06) تأثير صغير (  
     

) مما يـدل علـى 0.01) أن قيمة (ت) دالة إحصائيًا عند مستوى أقل من (4يتضح من جدول ( 
بـين متوسـطي درجــات المجموعـة التجريبيـة (عينـة البحـث) فـي التطبيقــين  ،وجـود فـروق دالـة إحصـائياً 
لمهـارات تصـميم التعلـيم، وكـذلك  ،لتطبيق البعدي لبطاقة تقيـيم المنـتج النهـائيالقبلي والبعدي لصالح ا

أن حجــم التــأثير للدرجــة الكليــة لبطاقــة تقيــيم المنــتج النهــائي لمهــارات تصــميم التعلــيم قــد بلــغ  يتضــح
تفاعـل وهذه النسبة تقع في نطاق حجم التأثير الكبير، مما يشير إلى تأثير وفعاليـة أنمـاط ال .)0.98(

لكترونـــي (المـــودل) علـــى تنميـــة مهـــارات تصـــميم التعلـــيم لـــدى طلبـــة قســـم داخـــل نظـــام إدارة الـــتعلم اإل
  ويمكن إرجاع ذلك إلى األسباب التالية: التكنولوجيا بجامعة األقصى،

لكترونيــة وجلســات النقــاش، تقــدم للطلبــة أثنــاء المحاضــرات اإل رشــادات والتوجيهــات التــي كانــتاإل -
 مما ساهم في تنمية مهارات تصميم التعليم. ،ذية الراجعة المستمرةساهمت في تقديم التغ
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ــتعلم اإلمــا يتيحــه  - للطلبــة فــي الــتحكم والمشــاركة بشــكل فاعــل فــي لكترونــي (المــودل) نظــام إدارة ال
  اختيار األنشطة والتطبيقات المالئمة لتحقيق أهداف التعلم.

ممــا أدى لزيــادة قــدرة  ،لكترونــي (المــودل)نظــام إدارة الــتعلم اإلتعــدد قنــوات االتصــال بــين مكونــات  -
ادة فـــرص المـــتعلم علـــى العمـــل، والفاعليـــة والتفاعـــل وقـــت تقـــديم المحاضـــرة، ممـــا ســـاعد علـــى زيـــ

  مهارات تصميم التعليم. ةالتفاعل االجتماعي وتنمي
تنــوع أنمــاط التواصــل ســواء مــا بــين المحاضــر والطلبــة أو مــا بــين الطلبــة وبعضــهم الــبعض، حيــث  -

  ك الوسائل ما بين وسائل متزامنة وأخرى غير متزامنة.تنوعت تل
 ،وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصــلت إليــه الدراســات الســابقة التــي تناولــت مهــارات تصــميم التعلــيم   

؛ حــــرب وخمـــيس وأبــــو جحجــــوح، 2014عطيـــة،  ،2015هـــذه الدراســــات (عبـــد العــــاطي،  ومـــن بــــين
حيــث أثبتــت جميــع هــذه الدراســات فاعليــة  ،)2011العمــدة،  ،2012محمــد،  ،2012ســرايا،  ،2013

اســتراتيجيات التــدريس المختلفــة فــي تنميــة الجانــب المعرفــي واألدائــي المتعلــق بمهــارات تصــميم التعلــيم 
 لدى الطلبة. 

   والذي ينص على: ،لإلجابة عن التساؤل الثالث
تقــان مســتوى اإل  )لكترونــي (المــودلتفاعــل داخــل نظــام إدارة الــتعلم اإلهــل يحقــق اســتخدام أنمــاط ال   
  %) لدى طلبة قسم التكنولوجيا بجامعة األقصى في مهارات تصميم التعليم في كل من:80(
  

  التحصيل المعرفي المتعلق بمهارات بتصميم التعليم.  .أ 
  بطاقة تقييم المنتج النهائي لمهارات تصميم التعليم.  .ب 

    

يحقـق اسـتخدام أنمـاط  صه:ون ،هذا التساؤل باختبار صحة الفرض الثالث نوقد تمت اإلجابة ع     
%) لــــدى طلبــــة قســــم 80تقــــان (مســــتوى اإل  لكترونــــي (المــــودل)ل داخــــل نظــــام إدارة الــــتعلم اإلالتفاعــــ

التكنولوجيـــا بجامعـــة األقصـــى فـــي كـــل مـــن: التحصـــيل المعرفـــي المتعلـــق بمهـــارات بتصـــميم التعلـــيم، 
  وبطاقة تقييم المنتج النهائي لمهارات تصميم التعليم.

؛ الختبار  T. Test Paired Samplesالباحث اختبار "ت" للعينات المرتبطة وقد استخدم   
  تقان، وجاءت النتائج كما في الجدول التالي:هذا الفرض، والتحقق من مستوى اإل صحة
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مهارات  لمقارنة مستوى مهارات الطلبة في االختبار التحصيلي وبطاقة تقييم ) "ت"5جدول (
  المحددتقان تصميم التعليم بمستوى اإل 

المتوسط  القياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

ن على والطلبة الحاصل
 %80درجة تمكن 

االختبار 
 %85 غير دال *0.102 1.70 21 1.32 28.31 التحصيلي

بطاقة تقييم 
 %81 غير دال *0.118 1.629 21 1.49 29.31 المنتج

  )0.01عند مستوى داللة أقل من ( *دالة    
يالحظ من الجدول السابق عدم وجود فرق دال إحصائيًا بين المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة    

%، وكذلك عدم وجود فرق دال إحصائيًا 80تقان المحدد االختبار التحصيلي وبين مستوى اإلفي  
تعليم تج النهائي لمهارات تصميم البين المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة على بطاقة تقييم المن

تقان المحدد للجانبين ي تمكن الطلبة من تحقيق مستوى اإل%، مما يعن80تقان المحدد ومستوى اإل
تقان في %) من الطلبة مستوى اإل85ظ بلوغ (المعرفي واألدائي المهاري لتصميم التعليم، كما يالح

تقان في بطاقة تقييم المنتج النهائي ستوى اإل%) من الطلبة م81ك بلوغ (االختبار التحصيلي، وكذل
لكتروني (المودل) تفاعل داخل نظام إدارة التعلم اإللمهارات تصميم التعليم، مما يعني أن أنماط ال

في الجانبين (التحصيلي أدت إلى رفع مستوى مهارات الطلبة في مهارات التصميم التعليمي 
تفاعل داخل نظام %)، مما يدل على فعالية أنماط ال80واألدائي المهاري) إلى أعلى من ( -المعرفي

  لكتروني (المودل)، ويمكن إرجاع ذلك إلى األسباب التالية: إدارة التعلم اإل
للتصـميم  ADDIEفـي نمـوذج  بناء بيئة التعلم في البحث الحالي على أسـلوب المنظومـات ممـثالً  -

مع  ،ل إجرائي قابل للقياس والمالحظةالتعليمي والمتبع في البحث الحالي، وتحديد األهداف بشك
مما ساهم في وصول الطلبة إلى مسـتوى الـتمكن واإلتقـان  ،التأكد من وضوحها في أذهان الطلبة

  المطلوب.
تعريف طلبة عينة البحث في البداية باألهداف التعليمية المراد تحقيقها مـن دراسـة الموضـوع تعمـل  -

 واضحًا يسير وفقه. على توجيه وتنظيم تعلمه، كما وتعد دليالً 
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حصــول الطلبــة علــى الوقــت الكــافي والمناســب لكــل طالــب للتقــدم فــي الــتعلم وفــق ســرعتهم الذاتيــة،  -
 وظروفهم وقدراتهم، مما جعلهم يتمكنون من مهارات التصميم التعليمي.

 تجزئة المحتوى التعليمي لمهارات تصميم التعليم إلى وحدات وأقسام منظمة بطريقة منطقية. -

لطلبــــة علــــى التغذيــــة الراجعــــة الفوريــــة بعــــد كــــل نشــــاط يقومــــون بــــه لتعزيــــز اســــتجاباتهم حصــــول ا -
 الصحيحة وتصحيح استجاباتهم الخطأ.

  التوصيات:
  في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يلي:

توفير فرص لتدريب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على استخدام المودل، والتشجيع عليها من  .1
  ريبية والبرامج اإلرشادية من خالل مختصين في هذا المجال.خالل الدورات التد

ضرورة اهتمام الجامعات بنشر مساقاتها على نظام إدارة التعلم (المودل)، وتشجيع أعضاء هيئة  .2
  التدريس على استخدامه في نشر بعض مساقاتهم الدراسية كل في مجال اختصاصه.

داخل نظام إدارة التعلم (المودل)، سواء كانت االستفادة من أنماط التفاعل المختلفة الموجودة  .3
  التفاعالت المتزامنة وغير المتزامنة في التعلم، لمراعاة خصائص المتعلمين واحتياجاتهم.

العمل على تطوير استراتيجيات التدريس المستخدمة في التعليم الجامعي ودعمها بالمستحدثات  .4
مما يساهم في  ،ظمة إدارة التعلم اإللكترونيالتكنولوجية وتفعيل المقررات اإللكترونية عبر أن

 تنمية االتجاهات اإليجابية نحو المستحدثات لدى الطلبة.
جراء دراسة تتناول مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس والطلبة بالجامعات لنظام إدارة التعلم إ .5

 (المودل) واتجاهاتهم نحوه.
 لكتروني (المودل)نظام إدارة التعلم اإلة على ستراتيجية تعليمية قائماتصميم جراء دراسة تتناول إ .6

 في تنمية مهارات طلبة أقسام التكنولوجيا في التصوير والمونتاج الرقمي.
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 قائمة المراجع:
  المراجع العربية: -أوالً 
: تصميم بيئة تعلم إلكترونية تدمج بين نظام "مودل 2013أبو خطوة، السيد عبد المولى السيد، -

دراسات في تنمية التحصيل المعرفي والتفكير المنظومي لدى طلبة الجامعة،  والفيس بوك" وأثرها
  .232 –192، ص ص: 2، ج 39السعودية، ع  -عربية في التربية وعلم النفس

: درجة امتالك طلبة جامعة القدس المفتوحة لمهارات 2016األسود، فايز علي؛ واللوح، عصام، -
مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث  لصفوف االفتراضية،التعلم اإللكتروني المتعلقة بالمودل وا

  .402 –367، ص ص: 14، ع4فلسطين، مج -والدراسات التربوية والنفسية
  : تصميم التعليم، دار الفكر، عمان.2010جامع، حسن، -
: اتجاهات 2016الجراح، عبد المهدي؛ والعنزي، سعود؛ والضميدي، ميساء؛ بني مرعي، أحمد، -

- العلوم التربوية -دراسات) في تعلمهم، Moodleمعة األردنية نحو استخدام برمجية (طلبة الجا
  .426 –415، ص ص: 2، ع43ردن، مجاأل
: فاعلية المنتديات التعليمية 2013حرب، سليمان؛ وخميس، محمد؛ وأبو جحجوح، يحيى، -

للدروس لدى الطلبة  اإللكترونية غير المتزامنة (المضبوطة) في تنمية مهارات التصميم التعليمي
  .203 –139، ص ص: 2، ع23مصر، مج -تكنولوجيا التعليمالمعلمين بجامعة األقصى بغزة، 

لكترونية مقترحة بنظام إدارة التعلم اإللكتروني إ: منظومة 2014، أحمد سالم عويس، حماد-
)moodleهن نحوها ) لتنمية مهارات توظيف السبورة الذكية لدى معلمات رياض األطفال واتجاهات

، 2، ج38مصر، ع -عين شمس -مجلة كلية التربيةفي ضوء التنور التكنولوجي برياض األطفال، 
  .487 –450ص ص: 

  : عمليات تكنولوجيا التعليم، دار السحاب للنشر والتوزيع، القاهرة.2003خميس، محمد عطية، -
م على أدائه، ودافعيته، : أثر ممارسة المعلم لمهارات تصميم التعلي2002دروزه، أفنان نظير، -

  .160 –129، ص ص: 2، ع 22تونس، مج  - المجلة العربية للتربيةوتحصيل طلبته. 
: التكنولوجيا وتصميم التدريس، دار 2012الروايضة، صالح؛ ودومي، حسن؛ والعمري، عمر، -

  زمزم، عمان.
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المقررات اإللكترونية : درجة وعي طلبة الجامعة األردنية لنظام 2016الزبون، مأمون سليم عودة، -
اليمن،  -المجلة العربية لضمان الجودة في التعليم الجامعي(المودل) وعالقته ببعض المتغيرات، 

  .113 -91، ص ص: 25، ع9مج
: تصميم وتطبيق برمجية إلكترونية تفاعلية لمقرر 2008الزهراني، عماد بن جمعان بن عبد اهللا، -

رسالة ماجستير يل الدراسي لطالب كلية المعلمين في الباحة، تقنيات التعليم لقياس أثرها في التحص
  .غير منشورة، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية

  لكتروني، مكتبة الرشد، الرياض.: تكنولوجيا التعليم والتعليم اإل2004، دسالم، أحمد محم-
دار وائل للنشر والتوزيع، : التصميم التعليمي والتعلم ذو المعنى، 2007سرايا، عادل السيد، -

  عمان.
: تصميم برنامج تدريبي عبر تكنولوجيا الفصول االفتراضية وفعاليته 2012سرايا، عادل السيد، -

معلمي الطالب  ىبنائي واالتجاه نحو استخدامها لدفي تنمية بعض مهارات التصميم التعليمي ال
  .338 –281، ص ص: 3، ج 78مصر، ع  -مجلة كلية التربية بالمنصورةالفائقين، 

: تطوير بيئة تعلم قائمة على التفاعل 2014صبيحي، هبة؛ وعوض، أماني؛ والمرسي، محمود، -
استخدام المودل" لدى طالب كلية  اإللكتروني باستخدام الشبكات االجتماعية وأثره في تنمية مهارات

  .319 –293، ص ص: 2، ع24مصر، مج -تكنولوجيا التعليمالتربية، 
: التصميم التعليمي عبر اإلنترنت من السلوكية إلى 2010اطي، حسن الباتع محمد، عبد الع-

  سكندرية.طبيقات، دار الجامعة الجديدة، اإلالبنائية: نماذج وت
: أثر التفاعل بين استراتيجيتين لتقصي الويب 2015عبد العاطي، حسن الباتع محمد، -

مية مهارات التصميم التعليمي عبر الويب بين واستراتيجيتين للتعلم اإللكتروني التشاركي في تن
  . لكتروني والتعليم عن بعدالمؤتمر الدولي الرابع للتعلم اإل الطالب والمعلمين بجامعة الطائف، 

: فاعلية برنامج 2009 ،د؛ وعبد العاطي، حسن الباتع محمدعبد العاطي، محمد الباتع محم-
" Moodleودل ى اإللكتروني باستخدام منظومة "متو تدريبي مقترح في تنمية بعض مهارات إدارة المح
، ع 19مصر، مج  -مجلة كلية التربية باإلسكندريةلدى طالب الدبلوم المهنية واتجاهاتهم نحوها. 

  .235 –146، ص ص: 3



 
 
 
 
 
 

    ...أثر أنماط التفاعل داخل نظام إدارة
  

  

70 
 

 Reviewed: دور المعلم في التعليم اإللكتروني وتفريد التعليم، 2009عبد العزيز، ياسر شعبان، -
in http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=36  

: فاعلية مقرر إلكتروني بنظام مودل 2014عبد الفتاح، هبة اهللا حلمي؛ وٕاسماعيل، مروة حسين، -
)Moodle في طرق تدريس الدراسات االجتماعية على تحقيق نواتج التعلم لدى الطالب المعلم (

  . 131 –87، ص ص: 60، مصر، عاعيةمجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتمبكلية التربية، 
: تصميم التدريس بين النظرية والتطبيق، دار المسيرة، 2012والحوامدة، محمد،  ،العدوان، زيد-

  عمان.
: فاعلية 2014وعبد التواب، علي،  والدسوقي، محمد إبراهيم؛ عطية، محمد رمضان عبد الغني؛-
هارات التصميم التعليمي عبر الويب لدى طالب ستراتيجية توليفية للتفاعل اإللكتروني في تنمية ما

، كلية التربية، مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسيةتكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، 
  .339 –299، ص ص: 2، ج3ة الفيوم، مصر، عجامع

لتعلم ل في نظام إدارة بيئات ا: أثر اختالف نمط التفاع2011علي، أكرم فتحي مصطفى، -
على كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طالب شعبة تكنولوجيا  Moodleلكترونية مودل اإل

(التعلم  المؤتمر العلمي السابع للجمعية العربية لتكنولوجيا التربيةالتعليم بكلية التربية النوعية بقنا، 
 –137، ص ص: 1، مج كتروني وتحديات الشعوب العربية: مجتمعات التعلم التفاعلية)، مصرلاإل

195.  
ستراتيجية مقترحة للتعلم المنتشر قائمة على اأثر تصميم  :2011العمدة، علي عبد التواب، -

على تنمية مهارات التصميم التعليمي لدى طالب كلية التربية وانطباعاتهم حولها،  RSSخدمات 
  .245 –215، ص ص: 4، ع21مصر، مج -تكنولوجيا التعليم

: أثر استخدام نظام المودل 2016عبد الكريم؛ والسعدي، كريمة بنت عبد اهللا،  العياصرة، محمد-
)Moodle في تدريس مادة التربية اإلسالمية على التحصيل الفوري والمؤجل لدى طالبات الصف (

، 10سلطنة عمان، مج ،مجلة الدراسات التربوية والنفسيةالتاسع بسلطنة عمان واتجاهاتهن نحوه، 
  .375 –356، ص ص: 2ع
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: دور تصميم التعليم في زيادة المهارات المعرفية وتحقيق 2014عياصرة، مصطفى محمد عيسى، -
مجلة القراءة أهداف مقرر التربية اإلسالمية لطلبة الصف الثامن األساسي من وجهة نظر معلميهم، 

  .115 –89، ص ص: 149، مصر، عوالمعرفة
لكتروني: مستحدثات في : التعليم اإل2017مد، د الرؤوف محفارس، نجالء محمد؛ وٕاسماعيل، عب-

  النظرية واالستراتيجية، عالم الكتب، القاهرة.
كنولوجيا التعليم وٕادارته عبر : فاعلية تطوير مقرر إلكتروني في ت2012فرج، سهير حمدي، -
طالب لتنمية مفاهيم التعليم اإللكتروني لدى ال Moodle  نترنت من خالل نظام المقررات الدراسيةاإل

البحرين، مج  -مجلة العلوم التربوية والنفسيةالمعلمين بكلية التربية وقياس اتجاهاتهم نحو المقرر، 
  .280 –255، ص ص: 3، ع 13
لكترونية في اكتساب مهارات فعالية استخدام مواقع الفيديو اإل: 2012فروانة، أكرم عبد القادر، -

غير رسالة ماجستير في الجامعة اإلسالمية بغزة،  تصميم الصور الرقمية لدى طالبات كلية التربية
  فلسطين. -منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة

 ،والحوامدة، محمد ،والعدوان، زيد ،والشرعة، نايل ،والصرايرة، باسم ،الفليح، خالد عبد العزيز-
  مان.: تصميم التدريس بين النظرية والتطبيق، جدارا للكتاب العالمي، ع2009وعيادات، يوسف، 

: التعلم 2011ومحمود، صفاء سيد،  ،والجزار، عبد اللطيف الصفي ،كامل، عماد بديع خيري-
التعاوني الذكي ببيئة التعلم اإللكتروني وأثره على مهارات تصميم وٕانتاج المواقف التعليمية لدى 

، ص 4، ع21، مصر، مجتكنولوجيا التعليمطالب قسم تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية، 
  .251 –215ص: 

ين استراتيجيتين للتعلم : أثر التفاعل ب2012محمد، وليد يوسف؛ وكامل، داليا أحمد شوقي، -
التقدمي والرجعي" ووجهتي الضبط في إكساب مهارات التصميم التعليمي للطالب/ المعلمين المدمج "

، السعودية، التربية وعلم النفسدراسات عربية في بكلية التربية وانخراطهم في بيئة التعلم المدمج، 
  .245 –160، ص ص: 3، ج27ع
: فاعلية برنامج مقترح في استخدام نظام إدارة التعلم 2015محمود، محمد محمود عبد الوهاب، -

) في التدريس وأثره على الجانب التحصيلي والمهاري والدافع لإلنجاز Moodleاإللكتروني "مودل" (
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 –51، ص ص: 40، مصر، جالمجلة التربويةلية التربية بسوهاج، لدى طالب التعليم التجاري بك
90.  
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