توظَف أمنبط املنظوبث املتقدهت يف نظبم إدارة بَئت التعلن
اإللكرتونٌ عن بعد  EMESعلي التحصَل املعريف وبقبء أثر
التعلن لدى طالة هبجستري التوجَه واإلرشبد الرتبوً
جببهعت امللك عبد العزٍز
أكرم فتحي مصطفى عمي*

كمية التربية النوعية بقنا – جامعة جنوب الوادي – جمهورية مصر العربية*

برنامج الدراسات العميا التربوية  -جامعة الممك عبدالعزيز – المممكة العربية السعودية*
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توظَف أمنبط املنظوبث املتقدهت يف نظبم إدارة بَئت التعلن
اإللكرتونٌ عن بعد  EMESعلي التحصَل املعريف وبقبء أثر
التعلن لدى طالة هبجستري التوجَه واإلرشبد الرتبوً
جببهعت امللك عبد العزٍز

الممخص_ تعد المنظمات المتقدمة مف المفاىيـ االساسية في نظرية

التعمـ اإللكتروني عف بعد  EMESوتـ تطبيؽ اختبار قبمي وبعدى

التعمـ ذي المعنى  Meaningful Learningفيي تييء المتعمـ معرفيا

ومرجأ عمى المجموعتيف وتوصمت نتائج البحث إلى وجود فرؽ داؿ

لمحصوؿ عمى المعمومات ويربطيا بما ىو قائـ في بنيتو المعرفية

إحصائيا عند مستوى ( )0.05بيف متوسطي رتب درجات المجموعة

ويكتشؼ العبلقات بيف المعمومات المقدمة لو ويربطيا بخبراتو المعرفية

التجريبية األولى (منظـ متقدـ بصري) والمجموعة التجريبية الثانية (منظـ

السابقة.

متقدـ مرئي مسموع) في اختبار التحصيؿ المعرفي القبمي والبعدي في

وتقدـ المنظمات المتقدمة في بداية الدرس كعامؿ ربط بيف ما يراد

مقرر الحاسوب في التربية لدى طبلب ماجستير التوجية واإلرشاد التربوي

تعممو وبيف تمؾ الموجودة في بيئة المتعمـ المعرفية والمتصمة بيا فيي

لصالح القياس البعدي كما أظيرت النتائج إلى أنو ال يوجد فرؽ داؿ

تشبو كوبرى يساعد عمى انتقاؿ المعرفة الجديدة إلى بيئتو المعرفية ،وىى

إحصائيا عند مستوى ( )0.05بيف متوسطي رتب درجات المجموعة

عمى درجة عالية مف العمومية والشموؿ ،ويمكف تقديـ المنظمات

التجريبية األولى (منظـ متقدـ بصري) والمجموعة التجريبية الثانية (منظـ

المتقدمة مف خبلؿ عدة أنماط تأخذ عادة وصفا لفظيا مبسطا لمفاىيـ

متقدـ مرئي مسموع) في التحصيؿ المعرفي الفوري ووجود فرؽ داؿ

مجردة والبعض اآلخر يقدـ عمى شكؿ نصوص والبعض يقدـ عمى شكؿ

إحصائيا عند مستوى ( )0.05بيف المجموعتيف في اختبار التحصيؿ

مواد تعميمية مرئية وميما كاف نوع نمط المنظـ المتقدـ فإف وظيفتو تتمثؿ

المعرفي المرجأ لصالح المجموعة التجريبية الثانية (المنظـ المتقدـ المرئي

أساسا في الربط بيف المعرفة السابقة والمعرفة البلحقة.

المسموع) وأوصت الدراسة بتشجيع توظيؼ الممارسات الجيدة لممنظمات
المتقدمة في بيئة التعمـ عف بعد.

ىدؼ البحث إلى توظيؼ أنماط المنظمات المتقدمة في بيئات التعمـ
اإللكتروني عف بعد  EMESمف خبلؿ تحديد :أثر توظيؼ المنظمات

الكممات المفتاحية :نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني إيميس ،EMES

المتقدمة (بصري – مرئي مسموع) في نظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني

المنظمات المتقدمة ،التعمـ عف بعد.
 .1المقدمة

عف بعد  EMESعمى التحصيؿ المعرفي وبقاء أثر التعمـ لدى طبلب

تتيح أنظمة إدارة التعمـ اإللكتروني عف بعد تقديـ المحتوى

ماجستير التوجيو واإلرشاد التربوي بجامعة الممؾ عبد العزيز.

وادارة أنشطة التعمـ ومتابعة الدارسيف فيي أنظمة تزود المؤسسات

وتكونت مجموعة البحث مف جميع طبلب ماجستير التوجيو

التعميمية ببيئات تعميمية متكاممة عمى شبكة اإلنترنت كما أنيا

واإلرشاد التربوي بالتعميـ عف بعد بجامعة الممؾ عبد العزيز لمعاـ

تعتمد عمى مجموعة مف المكونات وأدوات التفاعؿ اإللكترونية التي

الجامعي  2011وبمغ عدد الطبلب المسجميف بالنظاـ  14طالب ،وتـ

يمكف توظيفيا مع التعمـ التقميدي.

تدريس الطبلب عف بعد مف خبلؿ تقديـ نمطيف مف أنماط المنظمات
المتقدمة (أنماط بصرية – نمط المرئي المسموع) في نظاـ إدارة بيئة
361

3

1

2014

وتتنوع نظـ إدارة التعمـ اإللكترونية ليتجاوز عددىا أكثر مف

التي صمـ مف أجميا ،ينبغي االستفادة مف امكانات منظومة

 200نظاـ إدارة لمتعمـ اإللكتروني عمى مستوى العالـ [ ]1وذلؾ

التربية ،وما تقدمو مف نظريات التعمـ والمبادئ المشتقة مف ىذه

سواء عمى المستوى العربي أو العالمي لتشمؿ أنظمة إدارة التعمـ

النظريات حيث يمكف مف خبلؿ نظريات التعمـ المختمفة فيـ طبيعة

األنظمة مفتوحة المصدر مثؿATutor, Claroline, Dokeos, :

التعمـ وأنماطو السموكية المتنوعة ،وشروطو ،وكيفية حدوثو وتفسير

Fle3,

أسبابو ،والتنبؤ بو ،مثؿ النظرية السموكية التي تيتـ بدراسة التغير

LON-CAPA,

nextgen,

KEWL

ILIAS,

 .Moodle, OLAT, Sakai Projectكما تشمؿ أنظمة إدارة

الحادث في السموؾ الظاىري لممتعمـ دوف البحث في العمميات

التعمـ التجارية المغمقة مثؿSaba Software; Apex :
;Learning

ANGEL

;Blackboard

العقمية الناتج عنيا السموؾ ونظرية المجاؿ أو اإلدراؾ التي تفسر

;Learning

بأف سموؾ الفرد ىو نتيجة لتفاعمو مع القوى والموجيات الموجودة

 Desire2Learn; SAP Enterprise Learningكما تشمؿ

في البيئة سواء البيئة المادية (المجاؿ الخارجي) أو البيئة الداخمية

عمى األنظمة الخاصة بالمؤسسات التعميمة مثؿ نظاـ جسور

داخؿ الفرد نفسو ،والنظرية المعرفية أو نظرية معالجة المعمومات

بالمركز الوطني لمتعمـ اإللكتروني ونظاـ إيميس  EMESبجامعة

التي تيتـ بدراسة العمميات العقمية التي تحدث في المعرفة المخزنة

الممؾ عبدالعزيز.

في الذاكرة وينتج عنيا السموؾ وغيرىا مف نظريات التعمـ باإلضافة

ويعد نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني (EMES) Electronic

إلى دمج ىذه النظريات مع نظريات التعمـ اإللكتروني مثؿ نظرية

 Management Education Systemبجامعة الممؾ عبد

الترميز المزدوج أو الثنائي التي ترى أف المعرفة تتكوف مف نظاميف

العزيز عبارة عف نظاـ إلكتروني متكامؿ يقوـ بإدارة كافة عمميات

(لفظي – بصرى) يقوماف بمعالجة المعمومات بشكؿ مستقؿ ولكف

التعميـ والتعمـ عف بعد عبر اإلنترنت مف خبلؿ عمميات إدارية

متزامف حيث يوجد بينيما روابط وعبلقات تسمح بالترميز الثنائي

متنوعة مثؿ القبوؿ والتسجيؿ ،وتقارير متابعة األداء لممعمـ

لممعمومات ونظرية الحمؿ المعرفي التي ترى أف المعمومات الجديدة

والمتعمـ ،وادارة تقديـ وعرض المحتوى لمطبلب ،وادارة الواجبات،

يجب أف يتـ معالجتيا في الذاكرة العاممة قبؿ أف تخزف في الذاكرة

والتكميفات ،واإلشراؼ عمى أدوات التفاعؿ التزامني والبلتزامني،

طويمة المدى؛ وبما أف سعة الذاكرة العاممة سعة محدودة فإف

وادارة االختبارات والتقييمات وتحميؿ نتائج ىذه التقييمات لذا يرتكز

عممية التعمـ ستتأثر سمباً إذا تـ تجاوز قدرة الذاكرة العاممة عمى

نظاـ  EMESعمى جودة التصميـ التعميمي وتوظيؼ التكنولوجيا

معالجة المعمومات ،وبالتالي ينصح بتصميـ قوالب تعميمية مرئية

الحديثة واستخداميا في تسييؿ عممية التفاعؿ بيف الطالب وعضو

يمكف أف تتـ معالجتيا في نطاؽ سعة الذاكرة العاممة عند المتعمـ

ىيئة التدريس ويتميز النظاـ بأنو سيؿ االستخداـ ودعمو الكامؿ

والنظرية االجتماعية المعرفية التي ترى أف التعمـ يحدث نتيجة

لمغة العربية باإلضافة إلى سيولة المتابعة واإلدارة الجيدة لعممية

تشكؿ ثبلث مجاالت ىي المعرفة والبيئة والسموؾ.

التعمـ ،ولقد قاـ الباحث بتطوير مقرر الحاسوب في التربية لطبلب

وتعد نظرية التعمـ ذو المعنى أو نظرية أوزوبؿ Ausubel

ماجستير التوجيو واإلرشاد التربوي وتدريس ىذا المقرر عف بعد مف

احد النظريات المعرفية التي تعطي اىمية كبرى لمعمميات المعرفية

خبلؿ نظاـ  EMESفي أوؿ تجربة لبرنامج ماجستير عف بعد

التي تحدث داخؿ النظاـ العقمي لممتعمـ ،حيث يرى أوزوبؿ في

بجامعة الممؾ عبد العزيز مف خبلؿ عمادة التعميـ عف بعد.

نظريتو عمى اىمية البنية المعرفية لدى المتعمـ والعمميات العقمية

ولكي تحقؽ بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعد  EMESاألىداؼ
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في تحقيؽ تعمـ ذو معنى مف خبلؿ احداث عبلقات وارتباطات بيف

ويستخدـ ىذا المنظـ عندما تكوف المادة المتعممة مألوفة

المعارؼ الموجودة بالفعؿ في البناء المعرفي لممتعمـ ،وما يقدـ لو

نسبياً ،أو مرتبطة بالمعمومات الموجودة داخؿ البنية المعرفية

مف معارؼ جديدة ،وتستند ىذه النظرية عمى مبدأ أف المعمومات

لممتعمـ.

تنظـ بشكؿ ىرمي متسمسؿ ،وىذا يسيؿ اكتساب المعمومة وسرعة

 .2المنظـ المتقدـ الشارح :expository advance organizer

تذكرىا وطرحيا وبشكؿ أيضا مرتب ومتناسؽ "فالذاكرة ال تحتفظ

وتستخدـ في توجيو تفاصيؿ الموضوع وتجميعيا في شكؿ نموذج

إال بالمعمومات ذات المعنى [ "]2ومف ثـ يحدث التعمـ ذو المعنى

مفاىيمي.

عندما تكوف األفكار المراد تعمميا مرتبطة تمقائياً في ذاكرة المتعمـ،

ويعتمد نمط تقديـ المنظمات المتقدمة عمى الوسائط المتعددة والتي

حيث يحدث أثناء التعمـ تفاعؿ بيف ىذه األفكار الجديدة وما ىو

تشمؿ أنماط متعددة في الشكؿ يمكف تصنيفيا إلى:

موجود بالبنية المعرفية ،مما يؤدي ذلؾ إلى إعادة تنظيميا ومف ثـ

 .3المنظمات المتقدمة البصرية  :Visual Organizersوىى

يتحقؽ االستقرار والثبات واالحتفاظ بيا لمدة أطوؿ.

تمؾ المنظمات التي تعتمد عمى حاسة البصر لتشمؿ النصوص
والصور الثابتة والمتحركة والرسوـ والممصقات التي تعتمد عمى

وتعد المنظمات المتقدمة مف المفاىيـ االساسية في نظرية
التعمـ ذي المعنى  Meaningful Learningفيي تييء المتعمـ

القراءة والفيـ في استقباليا.

معرفيا لمحصوؿ عمى المعمومات ويربطيا بما ىو قائـ في بنيتو

 .4المنظمات السمعية :Audio Organizers

المعرفية ويكتشؼ العبلقات بيف المعمومات المقدمة لو ويربطيا

وىى تمؾ المنظمات التي تستخدـ الوسائؿ السمعية مثؿ ممفات

بخبراتو المعرفية السابقة.

الصوت التي تعتمد عمى استخداـ حاسة السمع.

وتقدـ المنظمات المتقدمة في بداية الدرس كعامؿ ربط بيف ما

 .5المنظمات المتقدمة المرئية المسموعة Audio-Visual

يراد تعممو وبيف تمؾ الموجودة في بيئة المتعمـ المعرفية والمتصمة

 :Organizersوىي تمؾ المنظمات التي تعتمد عمى حاستي

بيا فيي تشبو كوبرى يساعد عمى انتقاؿ المعرفة الجديدة إلى بيئتو

السمع والبصر والتي تشمؿ استخداـ مقاطع ولقطات الفيديو.

المعرفية ،ويمكف تقديـ المنظمات المتقدمة مف خبلؿ عدة أنماط أو

ويعد البحث محاولو لتوظيؼ المنظمات المتقدمة في نظاـ إدارة

قوالب فمعظـ المنظمات المتقدمة المستخدمة تأخذ عادة وصفا

التعمـ اإللكتروني  EMESمف خبلؿ التعرؼ عمى أثر توظيؼ

لفظيا مبسطا لمفاىيـ مجردة والبعض اآلخر يقدـ عمى شكؿ

أنماط المنظمات المتقدمة (بصرى – سمع بصرى) في نظاـ إدارة

نصوص والبعض يقدـ عمى شكؿ مواد تعميمية مرئية وميما كاف

التعمـ اإللكتروني  EMESعمى التحصيؿ المعرفي وبقاء أثر

نوع نمط المنظـ المتقدـ فإف وظيفتو تتمثؿ أساسا في الربط بيف

التعمـ لدى طبلب ماجستير التوجيو واإلرشاد التربوي بجامعة
الممؾ عبد العزيز.

المعرفة السابقة والمعرفة البلحقة [.]3

اإلحساس بمشكمة البحث

حيث تستخدـ ىذه المنظمات في تنشيط البنية المعرفية القائمة

مازاؿ البحث جاريا في كيفية مساعدة الطبلب في التعميـ عف

وتجميع التفاصيؿ وتقديـ إطار عمؿ لمتعمـ ويصنؼ محمد عطية
خميس [ ]2المنظمات المتقدمة إلى:

بعد ليستوعبوا المعمومات والمفاىيـ التي تقدـ ليـ ،وبالرغـ مف

 .1المنظـ المتقدـ المقارف Comparative Advance

اتجاه الدراسات إلى فعالية التعمـ عف بعد مف خبلؿ نظـ إدارة

:Organizer

التعمـ اإللكتروني [ ]4,5,6إال أف نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني عف
366

3

1

2014

بعد تتطمب المزيد مف الجيد لجميع عناصر العممية التعميمية []7

وقد الحظ الباحث أثناء إعداده لمقرر الحاسوب في التربية

حيث يحتاج التعمـ عف بعد مف خبلؿ ىذه األنظمة إلى العديد مف

عف بعد لطبلب ماجستير التوجيو واإلرشاد التربوي اختبلؼ نمط

االستراتيجيات والحموؿ غير التقميدية التي تدعـ عممية التعمـ

تقديـ المنظمات المتقدمة في مقررات التعمـ عف بعد التي تقدميا

والتغمب عمى بعض المشكبلت التي تواجو المعمـ في جذب انتباه

عمادة التعمـ عف بعد بجامعة الممؾ عبدالعزيز كما تـ االطبلع

الدارسيف نحو موضوع التعمـ [.]8,9

عمى بعض المقررات المتاحة عبر اإلنترنت ولوحظ فييا أيضا

وتسعى المنظمات المتقدمة طبقاً لنموذج أوزوبؿ Ausubel

تبايف نمط تقديـ المنظمات المتقدمة في ىذه المقررات وبالرجوع

إلى تنظيـ المعمومات والمفاىيـ والمعارؼ وتقديميا إلى الطبلب

إلى الدراسات السابقة التي تناولت المنظمات المتقدمة لوحظ أنيا

بصورة أفضؿ مما يسيؿ تعمميا واالحتفاظ بيا ،وىذا ما اظيرتو

لـ تكف متسقة في اتجاه واحد فيناؾ تبايف في نتائج الد ارسات فيما

دراسة:

يخص نمط المنظـ التقديمي وظير ذلؾ االختبلؼ في نتائج

العديد

مف

الدراسات

العربية

واألجنبية

مثؿ

الدراسات التي قارنت بيف أنواع المنظمات المتقدمة المختمفة حيث

[.]10,11,12,13
والمنظـ التمييدي لو ادوار عديدة في التعميـ عف بعد ،والتي

أنيا لـ تكف متسقو في اتجاه واحد حيث استخدمت دراسة بيوف

تتمثؿ بتييئة المتعمـ لموضوع الدراسة الذي سوؼ يقدـ ،وكذلؾ

[ ]16نوعيف مف المنظمات المتقدمة المرئية (خريطة مفاىيـ)

استدعاء الخبرات المعرفية لدى المتعمـ ،وكذلؾ يمكف لممنظـ

والمكتوبة (مخطط نصي) ولـ تتوصؿ النتائج الى داللة احصائية

التمييدي بأف يمعب دو اًر مختمؼ التأثير باختبلؼ طريقة عرضة

في التحصيؿ المعرفي لممجموعتيف التجريبيتيف.
كما ىدفت دراسة عبد العزيز بف سعود [ ]3إلى التعرؼ عمى

(بصري -سمعي بصري).
إف استخداـ المنظمات المرئية المصورة أو البصرية تدعمو

أثر استخداـ المنظـ المتقدـ المرئي في التحصيؿ واالحتفاظ

نظرية الترميز المزدوج Dual Code Theory؛ التي تفترض أف

بالمفاىيـ الفيزيائية لدى طبلب المرحمة الثانوية بالمممكة العربية

المعمومات تُخزف في الذاكرة طويمة المدى في شكميف :بصري

السعودية .وأظيرت نتائج الدراسة عمى أف لممنظـ المتقدـ المرئي

ولفظي ،وأف المعمومات التي تمثؿ في شكؿ بصري ولفظي يتـ

اث اًر إيجابياً عمى تعمـ الطبلب.
وىدفت دراسة حصة عبد الرحمف وآخروف [ ]17إلى التعرؼ

تذكرىا بصورة أفضؿ مف المعمومات التي تمثؿ في شكؿ واحد فقط

عمى أثر المنظـ المتقدـ اإللكتروني في الوعى الميني والميارات

[.]14

العممية لطبلب الثانوي الصناعي بمممكة البحريف وتـ تقديـ المنظـ

كما أف استخداـ المنظمات المرئية المسموعة تدعمو نظرية
الحمؿ المعرفي  Cognitive Load Theoryإذ أف االنتباه في

المتقدـ في نمطيف النمط األوؿ بالوسائط المتعددة (نصوص

مشاىدة مقطع الفيديو ال يضع أية قيود أو أعباء عمى عمؿ العقؿ

وصور وفيديو) والثاني بمزج وسيطيف (نصوص وصور) وتوصمت

والتفكير وال يرىؽ العقؿ في استيعاب المعمومات مما يعنى أف

نتائج الدراسة إلى تفوؽ المجموعة التي صمـ بيا المنظـ المتقدـ
بالوسائط المتعددة.

الحمؿ المعرفي يقؿ بالنسبة لعقؿ المتعمـ مف ناحية الجيد المبذوؿ

كما ىدفت دراسة عمر وجبلؿ [ ]18إلى التعرؼ اثر اختبلؼ

مف العقؿ لمتعمـ بما يزيد مف معدؿ التعمـ لممعارؼ والمعمومات

نمط المنظـ التمييدي المستخدـ في برامج الكمبيوتر متعددة

عمى نحو يتصؼ بالمتعة والتشويؽ [.]15
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الوسائؿ عمى تحصيؿ طبلب شعبة تكنولوجيا التعميـ المعتمديف

ما أثر توظيؼ أنماط المنظمات المتقدمة في نظاـ إدارة بيئة التعمـ

والمستقميف ومستوى ادائيـ العممي في مقرر الكمبيوتر ،وتوصمت

اإللكتروني عف بعد  EMESعمى التحصيؿ المعرفي وبقاء أثر

إلى زيادة تحصيؿ الطبلب الذيف استخدموا المنظـ المتقدـ (سمعي

التعمـ لدى طبلب ماجستير التوجيو واإلرشاد التربوي بجامعة الممؾ

بصري) عمى الذيف اعتمدوا عمى السمعي فقط أو البصري فقط

عبد العزيز؟ ويتفرع مف ىذا التساؤؿ الرئيسي التساؤالت الفرعية

واألساليب المعرفية لممتعمميف عمى نواتج التعمـ المختمفة عند بناء

التالية:

وانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائؿ وعمى عكس ذلؾ استخدمت

 .1ما أثر توظيؼ المنظمات المتقدمة (بصري – مرئي مسموع)

دراسة  [19] Suarez,نمطيف لممنظـ المتقدـ االوؿ :الرسوـ الثابتة

في نظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعد  EMESعمى

المصاحبة بالشرح التوضيحي ،اما الثاني :نمط بصري متحرؾ،

التحصيؿ المعرفي لدى طبلب ماجستير التوجيو واإلرشاد التربوي

أسفرت النتائج عمى تحقيؽ الرسوـ الثابتة المصاحبة بالشرح

بجامعة الممؾ عبد العزيز؟

التوضيحي معدالت تحصيؿ أعمى مف النمط البصري المتحرؾ.

 .2ما أثر اختبلؼ نمط تقديـ المنظمات المتقدمة (بصري – مرئي

وعمى الرغـ مف أىمية تقديـ المنظمات المتقدمة في التعمـ

مسموع) في نظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعد EMES

إال أنيا لـ تحظ بالقدر الكافي في اختيار األنماط المناسبة في

عمى التحصيؿ المعرفي لدى طبلب ماجستير التوجيو واإلرشاد

تقديـ ىذه المنظمات في التعميـ عف بعد فيناؾ قمة في البحوث

التربوي بجامعة الممؾ عبد العزيز؟

والدراسات التي تناولت المنظمات المتقدمة في التعميـ عف بعد

 .3ما أثر اختبلؼ نمط تقديـ المنظمات المتقدمة (بصرى – مرئي

فالدراسات السابقة التي تـ تناوليا مف قبؿ تمت في البيئة الصفية

مسموع) في نظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعد EMES

التقميدية أو مدمجة بالتعمـ اإللكتروني وليست في بيئة التعمـ

عمى بقاء أثر التعمـ لدى طبلب ماجستير التوجيو واإلرشاد التربوي

اإللكتروني عف بعد حيث البعد المكاني بيف المعمـ والمتعمميف وبيف

بجامعة الممؾ عبد العزيز؟

المتعمميف أنفسيـ والتفاعؿ فيما بينيـ مف خبلؿ أدوات التعمـ التي

أ .فروض الدراسة

توفرىا نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني عف بعد .EMES

 .1يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي رتب درجات المجموعة
التجريبية األولى (منظـ متقدـ بصرى) والمجموعة التجريبية الثانية

ومف ثـ تظير الحاجو لمزيد مف البحوث المتخصصة لتحديد
توظيؼ أنماط المنظمات المتقدمة في نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني

(منظـ متقدـ مرئي مسموع) في اختبار التحصيؿ المعرفي القبمي

عف بعد ويعد البحث الحالي محاولة لمتعرؼ عمى أثر توظيؼ

والبعدي في مقرر الحاسوب في التربية لدى طبلب ماجستير

أنماط المنظمات المتقدمة في نظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني عف

التوجية واإلرشاد التربوي لصالح القياس البعدي.

بعد  EMESعمى التحصيؿ المعرفي وبقاء أثر التعمـ لدى طبلب

 .2يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي رتب درجات المجموعة

ماجستير التوجيو واإلرشاد التربوي بجامعة الممؾ عبد العزيز.

التجريبية األولى (منظـ متقدـ بصرى) والمجموعة التجريبية الثانية

 .2مشكمة الدراسة

(منظـ متقدـ مرئي مسموع) في اختبار التحصيؿ المعرفي في

في ضوء مصادر اإلحساس بمشكمة البحث والعرض السابؽ لنتائج

مقرر الحاسوب في التربية لدى طبلب ماجستير التوجية واإلرشاد

الدراسات واألدبيات واالطبلع عمى توصيات المؤتمرات واألبحاث

التربوي لصالح المجموعة التجريبية الثانية.

يمكف تحديد مشكمة البحث في اإلجابة عف التساؤؿ اآلتي:

 .3يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي رتب درجات المجموعة
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التجريبية األولى (منظـ متقدـ بصرى) والمجموعة التجريبية الثانية

 .3قد تستفيد منو قطاعات عديدة مف ىيئة التدريس ومصممي

(منظـ متقدـ مرئي مسموع) في اختبار التحصيؿ المعرفي المرجأ

التعميـ ،باإلضافة إلى المؤسسات التعميمية التي تشرع في تصميـ

في مقرر الحاسوب في التربية لدى طبلب ماجستير التوجية

مقرراتيا بأسموب التعمـ عف بعد ،وذلؾ في الكيفية التي يقدـ بيا

واإلرشاد التربوي لصالح المجموعة التجريبية الثانية.

المنظمات المتقدمة في مقررات التعميـ عف بعد بما يسيـ في

ب .أهـداف الدراسة

تحسيف نواتج التعمـ المستيدفة داخؿ المؤسسة التعميمية.

ىدؼ البحث إلى توظيؼ أنماط تقديـ المنظمات المتقدمة في بيئة

 .4يعد البحث استجابة لتوصيات األدبيات والدراسات السابقة في

التعمـ اإللكتروني عف بعد  EMESمف خبلؿ تحديد:

مجاؿ توظيؼ نظريات التعمـ في التعمـ عف بعد ].[22,21,20

 .1أثر توظيؼ المنظمات المتقدمة (بصري – مرئي مسموع) في

د .حدود الدراسة

نظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعد  EMESعمى التحصيؿ

 .1الحدود الزمنية :الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي

المعرفي لدى طبلب ماجستير التوجيو واإلرشاد التربوي بجامعة

2011/2010ـ.

الممؾ عبد العزيز.

 .2الحدود المكانية :برنامج الدراسات العميا التربوية بجامعة الممؾ

 .2أثر اختبلؼ نمط تقديـ المنظمات المتقدمة (بصري – مرئي

عبدالعزيز  -جدة

مسموع) في نظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعد EMES

 .3الحدود الموضوعية :يقتصر البحث عمى وحدتيف مف وحدات

عمى التحصيؿ المعرفي لدى طبلب ماجستير التوجيو واإلرشاد

مقرر الحاسوب في التربية:

التربوي بجامعة الممؾ عبد العزيز.

 -الوحدة األولى :الحاسوب في التربية :واقع وتطبيقات

 .3أثر اختبلؼ نمط تقديـ المنظمات المتقدمة (بصري – مرئي

 -الوحدة الثانية :خدمات اإلنترنت في مجاؿ التوجيو واإلرشاد

مسموع) في نظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعد EMES

حيث تتضمف الوحدات الكثير مف المفاىيـ والحقائؽ والمعارؼ

عمى بقاء أثر التعمـ لدى طبلب ماجستير التوجيو واإلرشاد التربوي

والمعمومات التي تحتاج إعادة صياغة والتي يمكف توظيؼ

بجامعة الممؾ عبد العزيز.

المنظمات المتقدمة فبيا لتحقيؽ نواتج التعمـ.
 .3الطريقة واالجراءات

ج .أهمية الدراسة
مف المتوقع أف يفيد ىذا البحث في:

أ .عينة الدراسة

 .1الكشؼ عف نمط تقديـ المنظـ المتقدـ المناسب في بيئات التعمـ

تكونت مجموعة الدراسة مف جميع طبلب ماجستير التوجيو

اإللكتروني عف بعد.

واإلرشاد التربوي بالتعميـ عف بعد وىو برنامج يقدمو برنامج

 .2تقديـ خطوط استرشاديو لتصميـ بيئة تعمـ عف بعد تعتمد عمى

الدراسات العميا التربوية بالتعاوف مع عمادة التعميـ عف بعد بجامعة

توظيؼ أنماط مختمفة لتقديـ المنظمات المتقدمة بيدؼ البحث عف

الممؾ عبد العزيز لمعاـ الجامعي  2011وبمغ عدد الطبلب

أساليب تدريسية مؤثرة وفاعمة في التعميـ عف بعد تزيد في فيـ

المسجميف بالنظاـ  14طالب والطبلب ليـ الخصائص اآلتية:

واستيعاب الطبلب مف أجؿ تحسيف نواتج التعمـ المستيدفة لدى

 .1الطبلب مف الممتحقيف ببرنامج ماجستير التوجيو واإلرشاد

الطبلب.

التربوي ببرنامج الدراسات العميا وجميعيـ اجتازوا شروط المفاضمة
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مف حيث الدورات والمؤىبلت والدورات المتخصصة في التوجيو

المتقدمة واختيار نموذج التصميـ التعميمي المبلئـ لبيئة التعمـ

واإلرشاد [.]23

اإللكتروني عف بعد.

 .2تتوافر لدييـ متطمبات الدراسة عبر اإلنترنت ،المتمثمة في

 .2المنيج شبو التجريبي :الذي يستخدـ لمعرفة أثر المتغير

امتبلؾ كؿ منيـ كمبيوتر متصؿ باإلنترنت؛ حتى يتسنى لمطالب

المستقؿ :نمط تقديـ المنظـ المتقدـ (بصري – مرئي مسموع) عمى

التعمـ مف بعد في أي وقت يناسبو.

المتغيرات التابعة (التحصيؿ المعرفي وبقاء أثر التعمـ).

 .3الطبلب لدييـ القدرة عمى التعامؿ مع اإلنترنت والبريد

ج .متغيرات الدراسة
اشتمؿ البحث عمي المتغيرات التالية:

اإللكتروني كما تتوافر لدييـ ميارات :تحميؿ الممفات مف والى
اإلنترنت/البحث عبر شبكة اإلنترنت/ميارات المحادثة عبر

 .1المتغير المستقؿ :نمط تقديـ المنظـ المتقدـ (بصري – مرئي

اإلنترنت/التصفح عبر اإلنترنت.

مسموع).

 .4الطبلب لدييـ الرغبة في االستفادة مف مقرر الحاسوب في

 .2المتغيرات التابعة وىي :التحصيؿ المعرفي وبقاء أثر التعمـ.

التربية لتوظيؼ ميارات المقرر في المقررات الدراسية األخرى نظ ار

د .أداة الدراسة

لطبيعة دراستيـ (التعمـ عف بعد).

اختبار التحصيؿ المعرفي المرتبط بتطبيقات وخدمات اإلنترنت في

( )5الطبلب لدييـ بعض الدورات المرتبطة بالتخصص كما قاموا

مجاؿ التوجيو واإلرشاد التربوي.

بدراسة بعض مقررات التوجيو واإلرشاد النفسي.

التصميـ التجريبي لمبحث :يمكف تمخيص التصميـ التجريبي لمبحث

ب .منهج الدراسة

في الجدوؿ التالي:

 .1المنيج الوصفي التحميمي :في تحديد اإلطار العاـ لممنظمات
جدول 1

التصميم التجريبي لمبحث
المتغير التابع

المتغير المستقل

نمط المنظم المتقدم

بصرى (نصوص وصور ثابتة ومتحركة ورسوم وممصقات)

التحصيؿ المعرفي وبقاء أثر التعمـ

مرئي مسموع (مقاطع الفيديو)

المجموعة التجريبية األولى

المجموعة التجريبية الثانية

مج 1

مج 2

7

7

عدد أفراد المجموعة

المنظمات المتقدمة :Advanced Organizers

ه .مصطمحات الدراسة

يعرفيا حسف شحاتو [ ]25عمى انيا مواد تمييدية أو

نظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعد ()EMES

استيبللية في بداية الدرس وعمى مستوى عاؿ مف العمومية

Electronic Management Education Service
عبارة عف نظاـ إلكتروني متكامؿ يمكف مف خبللو إدارة

والشموؿ والتجريد وتعمؿ ىذه المنظمات التمييدية عمى تزويد الفرد

العممية التعميمية عف بعد بيدؼ تسييؿ عممية التفاعؿ بيف كافة

بركيزة في عمؿ تعميمي معيف يزيد مف قدرتو عمى تمييز االفكار

عناصر العممية التعميمية حيث أنيا تسمح بالمشاركة والتفاعؿ

الجديدة وما يرتبط بيا مف أفكار في البنية المعرفية لممتعمـ مما

وتقديـ األنشطة ونشر المصادر وتصميـ االختبارات ومتابعة

يجعؿ التعمـ أكثر سيولة.

المتعمميف وتقديـ التغذية الراجعة [.]24
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التي يحصؿ عمييا الطالب في االختبار التحصيمي عف بعد ثبلث
أسابيع مف انتياء الدراسة الفعمية لموحدات التعميمية المقررة.

المسموعة التي تقدـ لمطبلب قبؿ عرض موضوع الدرس الجديد
ويكوف المحتوى العممي ليذه الوسائط مرتبط بما ىو موجود في

 .4االطار النظري والدراسات السابقة
المحور األوؿ:

بنية الطبلب المعرفية وعمى مستوى عاؿ مف التجريد والشموؿ
والعمومية ويصنؼ البحث الحالي المنظمات التمييدية وفقاً لمحواس

نظاـ

إلى نوعيف عمى النحو التالي:

Management Education Service

إدارة

التعميـ

االلكتروني

Electronic

)(EMES

عبارة عف نظاـ حاسوبي متكامؿ يقوـ بإدارة العممية التعميمية

 -المنظمات المتقدمة البصرية  :Visual Organizersوىى تمؾ

عف بعد ييدؼ ىذا النظاـ إلى تسييؿ عممية التفاعؿ بيف الطالب

المنظمات التي تعتمد عمى حاسة البصر لتشمؿ النصوص

وعضو ىيئة التدريس [ ]24وتأتى أىمية نظاـ إدارة التعمـ

والصور الثابتة والمتحركة والرسوـ والممصقات التي تعتمد عمى

اإللكتروني في طريقة دمج أدوات متنوعة في نظاـ واحد كمنظومة

القراءة والفيـ في استقباليا وتكوف مصاغة عمى مستو عاؿ مف

قائمة بذاتيا إلدارة عمميتي التعميـ والتعمـ [ .]26ويمكف تمخيص

العمومية والشموؿ والتجريد وترتبط بالمفاىيـ التي سبؽ لمطالب

مميزات وامكانات نظاـ إدارة التعميـ االلكتروني عف بعد EMES

دراستيا.

] [27فيما يمي:

 -المنظمات المتقدمة المرئية المسموعة Audio-Visual

عناصر نظاـ EMES

 :Organizersوىي تمؾ المنظمات التي تعتمد عمى حاستي

 .1المادة (المحتوي العممي).

السمع والبصر والتي تشمؿ استخداـ مقاطع الفيديو وتكوف عمى

 .2عضو ىيئة التدريس.

مستوى عاؿ مف العمومية والشموؿ والتجريد ،ترتبط بالمفاىيـ التي

 .3الطالب.

سبؽ لمطالب دراستيا.

 .4البيئة التعميمية (وسيط االتصاؿ).

بقاء أثر التعمـ .Retention

 .5التقييـ.

يعرؼ إجرائيا بالقدرة عمى تذكر واسترجاع المفاىيـ

الدخوؿ إلى نظاـ إدارة التعميـ االلكتروني عف بعد :EMES

والمعمومات بعد مرور فتره زمنية قدرىا ثبلثة أسابيع ويقدر بالدرجة

يتـ الدخوؿ إلى الموقع  http://emes.kau.edu.saلتظير شاشة
تسجيؿ الدخوؿ لمنظاـ كما يمي:
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شكل 1

واجهة الدخول إلى نظام إدارة التعميم االلكتروني عن بعد EMES

النقر عمى اسـ المقرر لتظير الواجية الرئيسية لممقرر كما في

يتـ إدخاؿ اسـ الدخوؿ و كممة لتظير الواجية الرئيسية لمنظاـ ويتـ

شكؿ (:)2
شكل 2
الواجهة الرئيسية لممقرر في نظام إدارة بيئة التعمم اإللكتروني عن بعد EMES

إمكانات التعميـ االلكتروني :EMES

 .2يوفر النظاـ واجية تصميـ ثنائية المغة وسيمة االستخداـ

مف خبلؿ الدراسة والمبلحظة يمكف تحديد إمكانات نظاـ إدارة بيئة

بالنسبة لمطالب وعضو ىيئة التدريس وتدعـ المغة العربية ،ويتحمؿ

التعمـ اإللكتروني عف بعد  EMESكالتالي:

النظاـ أعداد كبيره مف المستخدميف لمنظاـ في وقت واحد .كما

 .1الخصوصية وأمف المعمومات داخؿ النظاـ فكؿ طالب لو إسـ

يمكف مف خبلؿ الواجية الرئيسة لمنظاـ اإلبحار إلى مختمؼ أجزاء

دخوؿ وكممة مرور خاصو بو مف خبلؿ موقع النظاـ

المقرر حيث تشمؿ الواجية عمى:

http://emes.kau.edu.sa
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شكل 3

مكونات المقرر في نظام إدارة بيئة التعمم اإللكتروني عن بعد EMES
إبذأ في الوٌهج !

إمخشف هىضىػبث الوٌهج !

إرا أسدث أال حٌسى إجخوبع ههن ،أو يىم هيالد هؼيي،
يونٌل أى حخضى لٌفسل هزمشة !

في قسن القبهىط حسخطيغ هؼشفت هؼبًي النلوبث
للوٌهج الوؼيي

أسسل بشيذ إلى ببقي هسخخذهي الٌظبم !

شبسك أفنبسك هغ بقيت صهالئل في الوٌهج

هيب بٌب ًذسدش !!

حسخطيغ أًشبء واجببث هي هزا الجضء

هل أًج هسخؼذ لإلجببت ػلى األسئلت؟ ببلخىفبق !!

قن بضيبسة هلفبث للخحويل لخٌظش آخش الولفبث الخي قبم
بخحويلهب هؼلول !

هزا القسن يوٌحل األجىبت ػلى حسبؤالحل الوخنشسة .يقىم
هؼلول بإػذاد هزا القسن .

التعمـ داخؿ النظاـ.

 .1يدعـ النظاـ الترتيب المنطقي لموضوعات ومعمومات المقرر
حيث يتبع في النظاـ منظمات متقدمة ثـ شرح المحتوى ويوجد

 .5يتيح النظاـ مواقع متعددة عبر شبكة اإلنترنت لممقرر داخؿ

أعمى الصفحة سيـ ينقؿ الدارس إلى الصفحة التالية وآخر

النظاـ بما ييسر االستفادة مف الخدمات والمواقع المتاحة عبر

لمصفحة السابقة مع مبلحظة أنو عند خروج المتعمـ مف النظاـ

اإلنترنت وييسر األنشطة اإلجرائية لمدارس سريع التعمـ واألنشطة

وىو عمى صفحة معينة فإف عند معاودتو الدخوؿ إلى النظاـ مره

العبلجية لمدارس بطئ التعمـ.

أخرى فإنو يكوف عمى نفس الصفحة التي خرج منيا سابقا.

 .6يوجد وصؼ كامؿ لممقرر داخؿ النظاـ يعيف الدارس عمى

بما ييسر عمى الدارس بداية ونياية المحتوى دوف حاجتو إلى

التعرؼ بشكؿ عاـ عمى المقرر.

دراسة موضوعات المقرر مف بداية المحتوى.

 .7يدعـ النظاـ أجندة لممواعيد تعيف عضو ىيئة التدريس

 .2يدعـ النظاـ ممفات متعددة لموسائط المتعددة مثؿ تدعيـ ممفات

والدارسيف عمى تنظيـ مواعيدىـ وفقا ألوقات محددة.

الفيديو والصوت والصور وممفات النماذج ثبلثية األبعاد وثنائية

 .8يدعـ النظاـ قاموس لممصطمحات بالمغة العربية والمغة

األبعاد.

اإلنجميزية يساعد الدارس في فيـ وتمخيص المصطمحات الواردة

 .3يوجد رابط بمعمومات عف مطور المحتوى يمكف الدارسيف مف

بالمقرر خصوصا عند البحث عف مفيوـ معيف لمصطمح مرتبط

التواصؿ معو ومعرفة اىتماماتو وخبراتو في المجاؿ بما يدعـ

بالمقرر الدراسي.

العبلقة بيف عضو ىيئة التدريس والدارسيف عمى النظاـ.

 .9يدعـ النظاـ نظاما لمبريد اإللكتروني يتيح مف خبللو إمكانية

 .4يشتمؿ النظاـ عمى العديد مف أدوات المنيج التي تدعـ عممية

التواصؿ غير المتزامف بيف الدارسيف أنفسيـ وبيف عضو ىيئة
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التدريس والدارسيف ،كما يتيح نظاـ البريد اإللكتروني الذي يدعمو

 .12يدعـ النظاـ نظاما لممناقشة أو المحادثة الفورية بما ييسر

النظاـ التعرؼ عمى العناويف البريدية لمطبلب وكؿ المستخدميف.

دعـ التواصؿ المتزامف بيف عضو ىيئة التدريس والدارسيف أو بيف

 .10يوفر النظاـ منتديات داخؿ المقرر لدعـ التواصؿ غير

الدارسيف أنفسيـ بما ييسر التفاعؿ الحى عند حاجة الدارسيف لمقاء

المتزامف لمتفاعؿ والحوار الغير متزامف بيف الدارسيف وعضو ىيئة

أستاذ المادة.

التدريس كما يتيح ىذا الدعـ لنظاـ المنتديات استخداـ عضو ىيئة

 .13يدعـ النظاـ نظاما إلرساؿ واستقباؿ الواجبات بيف الدارسيف

التدريس لبعض استراتيجيات التعمـ اإللكتروني القائمة عمى

وأستاذ المقرر بما يدعـ عمميات التقويـ والتقييـ داخؿ المقرر ومف

المنتديات مثؿ استراتيجية الحوار والمناقشة اإللكترونية واستراتيجية

خبلؿ النظاـ ويتيح ىذا ألستاذ المقرر تشخيص عمميات التحصيؿ

التعمـ في مجموعات واستراتيجية التعمـ التعاوني واستراتيجية

والمتابعة لدى الدارسيف.

العصؼ الذىني واستراتيجية التعمـ باالستكشاؼ.

 .14يدعـ النظاـ أكثر مف أسموبا لمتقييـ مف خبلؿ دعـ النظاـ

 .11يدعـ النظاـ نظاـ لؤلسئمة الشائعة داخؿ المقرر ويحتوى كؿ

لتصميـ وبناء االختبارات اإللكترونية ويوفر النظاـ تحميؿ

قائمة رئيسو عمى مجموعو فرعية مف األسئمة تعيف عضو ىيئة

االختبارات بشكؿ آلي يظير لمدارس عدد اإلجابات الصحيحة

التدريس في توضيح بعض اإلشكاليات الشائعة داخؿ المقرر

والخاطئة والدرجة الكمية بما يدعـ شفافية ومصداقية عممية التقويـ

لمدارسيف مثؿ بعض األسئمة الشائعة بخصوص التكميفات أو

داخؿ النظاـ والتقييـ الفوري والسريع والتعرؼ عمى نتائج االختبار.

االختبارات بما يدعـ عممية التعمـ داخؿ النظاـ.

 .15يوفر النظاـ نظاما متكامؿ لمتقارير تشمؿ عمى:
شكل 4

نظام التقارير في نظام إدارة بيئة التعمم اإللكتروني عن بعد EMES
حببغ حطىسك ػي طشيق ػذد الصفحبث الخي
قوج بضيبسحهب في الوىقغ

سسن بيبًي يخببغ حقذهل في ػذد الضيبساث
لصفحبث الوىقغ الشئيسيت

حببغ حطىس الطليت ػي طشيق هخببؼت ػذد
الصفحبث الخي قبهىا بضيبسحهب

ػذد

قبسى بضيبساث
الوخخلفت

الطلبت

لخذهبث

حببغ حقذهل ػي طشيق
الصفحبث الخي قوج بضيبسحهب

الوىقغ

هخببؼت

حببغ حقذم هجوىػبث الطلبت

حببغ ًخبئج الىاجببث

حببغ ًخبئج اإلخخببساث

ييسر ألستاذ المقرر التعرؼ عمى الحاالت المختمفة لكؿ دارس.

 .16يوفر النظاـ نظاما لتقرير متابعة الدارس كؿ عمى حده بما
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شكل 5

نظام متابعة صفحات الطالب في نظام إدارة بيئة التعمم اإللكتروني عن بعد EMES

أي موضوع داخؿ المقرر أو حرية االنتقاؿ بيف أجزاء المقرر

 .17وجود دليؿ الستخداـ النظاـ (مطبوع – فيديو  -عرض
فبلشى) توفره عمادة التعميـ عف بعد عبر موقعيا عمى الشبكة.

وحرية الممارسات داخؿ أنظمة التواصؿ المتزامف وغير المتزامف.

 .18توافر الدعـ الفني والمتابعة والصيانة المستمرة لمنظاـ مف

 .22يتيح النظاـ بناء بنؾ اسئمة يستفيد منو أستاذ المقرر في

خبلؿ إشراؼ عمادة التعمـ عف بعد بجامعة الممؾ عبد العزيز

استيراد أو إنشاء االختبارات الموضوعية ،مع إمكانية إنشاء عدد

وتكامؿ النظاـ مع األنظمة اإللكترونية لمجامعة مثؿ نظاـ الخدمات

النيائي مف البنوؾ الفرعية التي تغطى األسئمة الموضوعية بكؿ

االكاديمية – أساتذة .ODUS

أنواعيا (أسئمة الصواب والخطأ – أسئمة االختيار مف المتعدد

 .19تتوافؽ أدوات وتطبيقات النظاـ مع المعايير العالمية لمتعميـ

وأسئمة اإلكماؿ أو اإلجابات القصيرة والمزاوجة) مما يوفر الوقت

اإلليكتروني والتي تركز عمى قابمية العمؿ مع األنظمة األخرى

والجيد المرتبط ببناء وتقديـ وتصحيح االختبارات ليستغمو أستاذ

 ،Interoperabilityواعادة االستخداـ  ،reusabilityوقدرة

المقرر في التعميـ والتعامؿ مع الطبلب.

الدخوؿ والوصوؿ  ،Accessibilityكما يوفر النظاـ حماية أمنية

 .23يتيح النظاـ إمكانية بناء االختبارات مف األسئمة المخزنة في

ضد الفيروسات باإلضافة إلى قابمية النظاـ لمتطوير والتحديث.

بنؾ األسئمة حسب الشروط التي يحددىا أستاذ المقرر مع تحديد

 .20اإلتاحة التي يوفرىا النظاـ طواؿ  24ساعة مف خبلؿ أجيزة

زمف االختبار ووقت ظيوره لمدارسيف وخمط األسئمة لعرضيا

الخادمات الخاصة بالجامعة وليست مستأجره بما يضمف دعـ

عشوائيا في االختبار ثـ التصحيح الفوري وعرض النتائج لمطبلب.

الجامعة واالستمرار والدعـ المستمر والتحكـ عمى النظاـ بما يمبى

محددات نظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعد  EMESيمكف

الفروؽ الفردية لكؿ متعمـ نتيجة لتحقيؽ الذاتية في االستخداـ

تحديد محددات نظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعد EMES

وامكانية التكرار واعادة شرح الدروس أكثر مف مره.

بجامعة الممؾ عبد العزيز كالتالي:

 .21يوفر النظاـ تحكـ عالي لممتعمـ مف خبلؿ حرية اإلبحار إلى

 .1السعة التخزينية المحدودة لنظاـ البريد اإللكتروني  6000كيمو
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بايت ما يضطر أستاذ المقرر لحذؼ بعض الرسائؿ كما كاف ال

 .12ال يتيح النظاـ إدارة الرد اآللي في عمميات االتصاؿ

يستطيع إضافة ممفات مرفقة ذات مساحة تخزينية عالية مما

والتواصؿ والتي قد تفيد أستاذ المقرر في الرد عمى استفسارات

يضطر أستاذ المقرر إلى استخداـ بريد إلكتروني آخر خارج النظاـ

الدارسيف في حالة غيابو لظروؼ معينة.
وقد كاف الباحث يتغمب عمى كؿ ىذه المحددات مف خبلؿ

يمكف مف خبللو إرفاؽ ممفات ذات سعة تخزينية عالية.
 .2عدـ دعـ إرفاؽ ممفات في المنتديات التي يوفرىا النظاـ وليس

البدائؿ المتعددة والمتاحة بشبكة اإلنترنت مف خبلؿ الخدمات

ىناؾ في المنتدى ما يظير األعضاء المتواجديف في نفس المحظة

التعميمية التي يقدميا الجيؿ األوؿ والثاني والثالث لمويب.

أسماؤىـ وأعدادىـ حتى يمكف التفاعؿ معيـ بشكؿ أكبر.

المنظمات المتقدمة في نظاـ التعميـ عف بعد

 .3عدـ دعـ امتدادات لبعض الممفات في نظاـ األسئمة الشائعة

يقصد بالمنظـ المتقدـ ىو :ما يزود بو المعمـ طبلبو مف

مثؿ عدـ دعـ لممفات الفيديو التوضيحية.

مقدمة او مادة تمييدية ،مختصرة ،تقدـ في بداية الموقؼ التعميمي،

 .4في نظاـ الواجبات تكوف مساحة الممفات المرفقة محدودة وال

حوؿ بنية الموضوع والمعمومات المراد معالجتيا بيدؼ تعمـ

تدعـ كؿ الممفات.

المفاىيـ المتصمة بالموضوع ،مف خبلؿ ربط المسافة وردميا بيف

 .5ال يدعـ نظاـ االختبارات داخؿ النظاـ إمكانية تقديـ تعزيز

ما يعرؼ المتعمـ مف قبؿ ويحتاج معرفتو ].[28

لممتعمـ في حالة استخداـ استراتيجية التدريب والممارسة أو التدريس

وتيدؼ المنظمات المتقدمة إلى تييئة عقوؿ الطبلب الستقباؿ

الخصوصي.

المعمومات والمفاىيـ الجديدة بما يؤدى إلى تقوية البنية المعرفية

 .6تحتاج واجية تفاعؿ النظاـ إلى تطوير مقارنة بأنظمة إدارة

لمطبلب.

التعمـ اإللكتروني األخرى مثؿ .Blackboard

ويمكف اف تقدـ المنظمات التمييدية في أكثر مف نمط وفقاً لنمط

 .7صعوبة تدريس بعض الموضوعات التي تتطمب ميارات عممية

المثير المقدـ مف خبلليا عمى النحو التالي ]:[29

داخؿ النظاـ نظ ار لعدـ توافر أدوات مشاركة الدارسيف والدخوؿ

 .1المنظمات المكتوبة :Written Organizers

عمى أجيزة الدارسيف.

 .2وتتمثؿ في المنظمات الشارحة والمقارنة التي سبؽ توضيحيا

 .8ال يتيح النظاـ إمكانية إرساؿ درجات التكميفات والواجبات

كما وصفيا وعرفيا أوزوبؿ.

واالختبارات عمى إيميؿ الدارسيف بشكؿ آلي.

 .3المنظمات غير المكتوبة :Non-Written Organizers

 .9ال تدعـ المحادثة نظاـ إدارة المشاركات الصفية (طمب اإلذف

وليا عدة صور منيا:

بالتحدث ،اإلذف بالتحدث ،إيقاؼ المتحدث ،الخ).

أ -المنظمات البصرية :Visual Organizers

 .10ال يتيح النظاـ أسموب القوالب الجاىزة (المعدة مسبقا) والتي

وتستخدـ ىذه المنظمات الوسائؿ البصرية كاألفبلـ والشرائح

يختار منيا أستاذ المقرر ما يناسبو سواء في محتوى المقرر أو في

والخرائط والصور التوضيحية وعروض عممية وبرامج كمبيوترية

بناء االختبارات.

متعددة الوسائؿ ،وتستخدـ بيدؼ تقديـ بنية موضوع التعمـ وربطو

 .11ال يتيح النظاـ تحكـ المتعمـ في بعض متغيرات واجية النظاـ

بما ىو مألوؼ بالنسبة لمتبلميذ.

مثؿ اختيار حجـ الخط أو لوف الخمفية.

ب -المنظمات السمعية :Audio Organizers
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المفاىيـ في أنيا تعيد تنظيـ البنية المعرفية لممتعمـ وتجعميا في

تعتمد عمى استخداـ حاسة السمع في استقباليا وتكوف مصاغة

حالة استعداد الستقباؿ المعرفة الجديدة المتصمة.

عمى مستو عاؿ مف العمومية والشموؿ والتجريد ،وترتبط بالمفاىيـ

 .4المنظـ القصصي  :Narrativeيعرض المعمومات الجديدة في

التي سبقت دراستيا.

صورة قصصية لمطبلب.

جػ -المنظمات السمع بصرية :Audio-Visual Organizers

 .5المنظـ المتقدـ التمخيصي  :Skimmingيستخدـ إللقاء نظرة
عمى المادة والمعمومات الجديدة.

وىى تمؾ المنظمات التي يراعى عند استخداميا مخاطبة
حاستي السمع والبصر معا وىى بذلؾ تجمع النوعيف السابقيف معا

 .6المنظمات المتقدمة التخطيطية أو البيانية وىي صورة مرئية

مع مراعاة مستوى العمومية والشموؿ والتجريد.

لممعمومات الجديدة.

كما يمكف تصنيؼ أنماط المنظمات المتقدمة إلى ]:[30,31

ثانيا :المنظـ المتقدـ المقارف Comparative Advance

المنظـ

أوال:

المتقدـ

الشارح

:Organizer

Expository Advance

يستخدـ ىذا المنظـ عندما تكوف المادة المتعممة مألوفة نسبياً،

:Organizer
وىو المنظـ الذى يتـ المجوء إليو عندما يكوف موضوع الدرس

أو مرتبطة بالمعمومات الموجودة داخؿ البنية المعرفية لممتعمـ أي

جديدا تماما وليس لدى المتعمميف عنو أي خبرة سابقة ،أي أف

عندما تكوف ىناؾ عبلقة بيف المعمومات الجديدة والسابقة وبيذا

موضوع الدرس وحقائقو ومفاىيمو ومبادئو جديدة كمية وغير مألوفة

يمعب المنظـ المتقدـ دور المرساة التي تساعد المتعمـ عمى إيجاد

مف قبؿ ،ويقوـ ىذا النمط مف المنظمات المتقدمة بتزويد الطبلب

التكامؿ بيف المفاىيـ والحقائؽ والمبادئ والمعمومات الجديدة وبيف

بركائز ودعائـ أساسية يبنوف عمييا مفاىيـ وحقائؽ الموضوع

ما ىو موجود أصبل في بناه المعرفي نتيجة التعمـ السابؽ ،كما انو

الجديد تكوف أساس تعممو البلحؽ ويتضمف المنظـ المتقدـ الشارح

يسيـ في إدماج المعمومات الجديدة ،وتمييزىا عف سابقيا وتثبيتيا

تقديـ:

في نسؽ عقمي منظـ ،ييسر عمى المتعمـ استبقاءىا واسترجاعيا

 .1المفاىيـ :حيث يفسر المفيوـ ويبيف خصائصة ،ويميز عف

وانتقاليا ،عندما يحتاج إلى ذلؾ في أثناء سعيو لمتعمـ البلحؽ.
وقد استفاد الباحث في تقديـ ىذه األنماط في بيئة التعمـ عف بعد

المفاىيـ األخرى المرتبطة ،ويتـ تعريفو ،ويفضؿ أف يحتوى عرض
المفيوـ عمى خبرات حسية.

مف خبلؿ الوسائط المتاحة بشبكة اإلنترنت مف خبلؿ مواقع

 .2التعميمات :يرى أوزوبؿ أف العموميات التعميمية ىي التي تبقى

مشاركة الصور والفيديو باإلضافة إلى مكتبات الصور والفيديو

و تدوـ فترة طويمة لدى الطالب ،لذلؾ فإف المعمـ يحرص عمى

المتاحة عمى أقراص مدمجة.

مساعدة الطالب في تحديد المفاىيـ المتضمنة في التعميـ ليفيمو ثـ

مزايا استخداـ المنظمات المتقدمة في التعميـ عف بعد

تبع ذلؾ مناقشة الطبلب مف خبلؿ األمثمة.

يمكف تمخيص مزايا استخداـ المنظمات التمييدية في التعميـ فيما

 .3خريطة المفاىيـ  :Concept mapوىى تعرض الفكرة الرئيسة

يمي ]:[31

المراد تعمميا ويندرج تحتيا في نظاـ ىرمى المفاىيـ واألفكار

 .1يساعد المتعمـ في توضيح مدى التشابو واالختبلؼ بيف

الجزئية والتي تشكؿ أساسا لتثبيت األفكار ويتحدد عمؿ خريطة

المفاىيـ ذات الصمة الموجودة في البنية المعرفية لممتعمـ والمفاىيـ
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الجديدة المراد تعمميا حيث تجعؿ المنظمات المتقدمة المتعمـ قاد ار

 .2الوضوح وكماؿ المعنى :وتعني أف يكوف المنظـ التمييدي

عمى أف ينظـ مواد التعمـ البلحقة وتييئيو لمتعمـ الذاتي.

مفيوـ مف قبؿ المتعمميف وال يحمؿ أكثر مف معنى ،فعدـ وضوح

 .2تعد المنظمات التمييدية ذو تأثير فعاؿ في تسييؿ التعمـ ذو

المنظـ ،أو عدـ اكتماؿ معناه يجردانو مف تحقيؽ أىدافو.

المعنى والزيادة مف سرعة المتعمـ.

 .3اإليجاز :حتى يكوف المنظـ ذو تأثير يجب أف يكوف موج اًز

 .3تساعد في تثبيت المعرفة الجديدة وتدعيميا في البنية المعرفية

يتكوف مف مجموعة قصيرة مف المعمومات ،حتى يحظى باستق ارره

التي يبنى عمييا التعمـ البلحؽ.

في الذىف ليستطيع القياـ بدوره.

 .4تسيـ في انتقاؿ اثر التعمـ لمواقؼ تعميمية أخرى.

 .4الشموؿ :يعمؿ عمى نجاح المنظـ المتقدـ شمولو لكافة

 .5زودت مف قدرة المتعمميف عمى التمييز والتركيب والتحميؿ

الجزئيات والتفاصيؿ التي تتعمؽ بالمادة العممية المرتبط بيا.

لممعمومات السابقة والمعمومات الجديدة.

 .5العمومية :وىي أال يحتوي المنظـ التمييدي شيئاً محدداً أو

 .6تعمؿ عمى اعطاء معاني لمحتوى المادة الجديدة عف طريؽ

مخصصاً مف المعمومات التي سيجري تدريسيا فيما بعد ،بؿ يكوف

الربط بيف مكونات المحتوى السابؽ تعمميا والمكونات التي سوؼ

عاماً في لغتو ومعناه ومحتواه.

تعرض في المحتوى الجديد.

 .6التسمسؿ :ويعني أف ُيعرض المنظـ التمييدي بشكؿ متدرج،

 .7ترفع درجة استجابة المتعمـ لنفس المادة المقدمة في المحاوالت

وعمى أساس منطقي وسيكولوجي.

التالية.

 .7العرض المسبؽ :وىو تقديـ المنظـ لمطبلب وتعمميـ لو قبؿ

 .8تعمؿ عمى تضييؽ الفجوة بيف ما عرفو المتعمـ سابقا ،وما

معرفتيـ أو تعمميـ ألية معمومات مفصمة خاصة بموضوعو.

يحتاج معرفتو قبؿ اف يتعمـ المادة الجديدة مف خبلؿ التعمـ القائـ

 .8التأثير :وىو أف يكوف لممنظـ قوة تأثيرية عمى عممية تنظيـ

عمى المعنى ،مما يساعد عمى ارساء المعمومات واسترجاعيا،

المعمومات في العقؿ ،بحيث يجيز المتعمـ بوسيمة تنظيمية

وربط التعمـ الجديد بالمفاىيـ الموجودة فعبل في البنية المعرفية.

يستوعب مف خبلليا تفاصيؿ المادة الجديدة مما يسيؿ عميو التعمـ.

 .9تساعد المتعمميف جميعا سواء ذو قدرة عامة منخفضة وتيسر

العوامؿ التي تؤثر عمى فاعمية المنظـ المتقدـ

التعمـ بالنسبة ليـ ،وتكوف االستفادة في درجة االستفادة وليس في

يصنؼ أحمد عبدالرحمف ] [31العوامؿ التي تؤثر عمى فاعمية

نوعيا.

المنظـ المتقدـ في التعمـ إلى:

خصائص المنظمات التمييدية:

 .1نمط المنظـ المستخدـ :وذلؾ مف حيث الوسائط المستخدمة في

يمخص حسف عمي ] [32خصائص المنظمات المتقدمة عند

المنظـ المتقدـ.

أوزوبؿ فيما يمي:

 .2عمر المتعمـ :المنظـ المتقدـ لو أثر إيجابي عمى التعمـ في

 .1األصالة :وحتى يكوف المنظـ أصيبلً ينبغي أف يكوف مبتك اًر ذو

كافة األعمار المختمفة بما فييا مرحمة التعميـ الجامعي ومرحمة

خاصية إبداعية وامتيازه عمى غيره بصفات جديدة صادرة عنو

الدراسات العميا.

ويأتي ذلؾ مف خبلؿ تمثيمو لممفاىيـ والمبادئ والحقائؽ األساسية

 .3طريقة التقديـ :المنظـ المتقدـ المكتوب أكثر تأثي ار عمى التعمـ
مف المنظـ المتقدـ الشفوي.

لمموضوع ،وأف يسمح باستنتاج العبلقات المنطقية التي يمكف أف

 .4وقت التقديـ :التقديـ في بداية التعمـ وعمى عدة مراحؿ لو تأثير

تربط بينيا.
311

1

3

2014

كبير عمى التذكر مقارنة باألوقات األخرى لمتقديـ.

أقؿ شمولية.

 .5القدرات العقمية لممتعمميف :يساعد المنظـ المتقدـ الطبلب ذوى

 .2التوفيؽ التكاممي  :Integrative Reconciliationوىي

القدرات العقمية المنخفضة عمى االستدعاء الحر ،ويساعدىـ في

محاوالت لتوضيح أوجو االختبلفات والتشابيات وادراؾ العبلقات

التغمب عمى ضعؼ تنظيـ المحتوى.

بيف المفاىيـ واستيعابيا لمتكامؿ المعمومات والمعارؼ الجديدة مع

 .6إعادة صياغة المنظـ المتقدـ :تتـ إعادة الصياغة لممنظمات

تمؾ القديمة وتكوف في نفس المجاؿ ،أي أنيا ترتبط بفيـ ووضوح
مع تمؾ القديمة مما يجعميا ذات معنى ،فإذا أدرؾ المتعمـ أنو أماـ

المتقدمة مف خبلؿ إعادة قراءة المنظـ في وقت التشفير ،ثـ
إعادة

مصطمحات متنوعة تصؼ جميعيا المفيوـ نفسو ،يكوف حصؿ

قراءتو مرة أخرى في زمف االسترجاع قبؿ االختبار ،أو إعادة

عمى التوفيؽ التكاممي.
وقد تـ االستفادة مف العوامؿ السابقة أثناء عممية إعداد

صياغة المنظـ بصورة أخرى غير التي قدـ بيا في البداية لو أثر
كبير في زيادة القدرة التذكيرية لممواد المتعممة.

واختيار المنظمات المتقدمة في بيئة التعمـ عف بعد وتـ االستفادة

 .7نوع االختبارات المستخدمة :المنظـ المتقد لو تأثير كبير عمى

منيا في تفسير نتائج البحث.

نتائج التعمـ التي تعتمد عمى اختبارات االسترجاع.

النظرية التي يعتمد عيميا المنظـ المتقدـ في بيئة التعمـ عف بعد:
وتعتمد نظرية أوزوبؿ عمى التتابع الدقيؽ لمخبرات التعميمية

لذا يذكر أحمد عبدالرحمف ] [31بأنو عند توظيؼ المنظمات

بحيث أف الوحدة التي يتـ تعمميا ترتبط ارتباطا واضحا بما سبقيا

المتقدمة يجب مراعاة:
 .1أف يكوف ذىف المتعمـ نشطاً في موقؼ التعمـ ،ويسعى لتخزيف

وىذا االتصاؿ في البيئة المعرفية الراىنة لدى المتعمـ مف ناحية

المعمومات بطريقة ىرمية مسمسمة مف العاـ إلى الخاص المحدد.

والمقرر الذى سوؼ يتعممو مف ناحية أخرى ىو ما يجعؿ ىذه

 .2أف تقدـ المعمومات ممخصة ومجردة وشاممة في بداية موقؼ

الوحدة الجديدة ذات معنى.
وأف البنية المعرفية ألي مادة دراسية عف بعد تتكوف في عقؿ

التعمـ.
 .3أف تقدـ المعمومات بطريقة سيمة ومناسبة لممتعمميف.

المتعمـ بنفس الترتيب مف األكثر شموالً إلى األقؿ شموالً ،ومف ثـ

 .4لكى يكوف المنظـ المتقدـ أكثر فاعمية يجب أف يتضمف

يرى "أوزوبؿ" أف ىناؾ تشابو بيف بنية معالجة المعمومات في كؿ

معمومات ميمة يحتاج إلييا المتعمـ ويستخدـ مفاىيـ ومصطمحات

مادة وبيف البنية المعرفية التي تتكوف في عقؿ المتعمـ مف ىذه

مألوفة ،ويقدـ توضيحات واستدالالت مناسبة وأمثمة واقعية.

المادة ،ويفترض أوزوبؿ أف التعمـ يحدث إذا نظمت المادة

بينما يرى حسف عمي ] [32عند توظيؼ المنظمات المتقدمة

الدراسية في خطوط مشابية لتمؾ التي تنظـ بيا المعرفة في عقؿ

ينبغي مراعاة المبدأيف التالييف:

المتعمـ.
ويمخص (أوزوبؿ)  Ausubelأثر الممارسة عمى التعمـ في

 .1التمايز التدريجي  :Progressive Differentiationوىذا
يعني أنو عندما يتـ التعمـ تقدـ المفاىيـ األكثر عمومية وشموال ثـ

النواحي التالية ]:[33

التفاصيؿ الجزئية والفرعية أي تشكؿ المفاىيـ العامة األكثر

 .1تعمؿ عمى تأكيد المعاني المتعممة الجديدة؛ مما يساعد عمى

شمولية قمة اليرـ مف البنية المعرفية لتتدرج إلى مفاىيـ وحقائؽ

تذكرىا.
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 .2ترفع مف درجة استجابة الفرد لنفس المادة المقدمة في

البنائي والرجع والتعديؿ والتحسيف المستمر كما أثبتت العديد مف

المحاوالت التالية.

الدراسات والبحوث فاعمية النموذج ].[41,42,43

 .3تمكف المتعمـ مف تعويض النسياف الذي يحدث بيف

ويمكف تمخيص خطوات التصميـ التعميمي لموحدات التعميمية وفقا

المحاوالت ،وتذكر المادة التعميمية الجديدة المرتبطة بالمادة

لممراحؿ اآلتية:

السابقة.

المرحمة األولى :مرحمة التحميؿ:

التصميـ التعميمي لممحتوى التعميمي في بيئة التعمـ عف بعد

وتشمؿ الخطوات التالية:

 EMESتعد بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعد  EMESبيئة

أوالً :تحميؿ المشكمة وتقدير االحتياجات:

متكاممة تشمؿ عمى العديد مف المثيرات بحيث يتكامؿ فييا النص

انخفاض في مستوى الطبلب المعرفي فيما يخص تطبيقات

المكتوب والصوت المسموع والصورة الثابتة والمتحركة في ضوء

وخدمات اإلنترنت في مجاؿ التوجيو واإلرشاد التربوي وىذا ما

استراتيجيات يتفاعؿ معيا المتعمـ لتحقيؽ أىداؼ التعمـ ولضماف

أظيره االختبار القبمي نتيجة لعدـ مرور الطبلب بيذه الخبرة مف

جودة بيئة التعمـ عف بعد البد أف يرتكز تصميـ ىذه البيئات عمى

قبؿ.

نموذج تصميـ تعميمي مقنف حيث تتعد نماذج التصميـ التعميمي

ثانياً :تحميؿ الميمات التعميمية ويتـ في ىذه الخطوة تحديد مياـ

لتعدد األصوؿ النظرية والفمسفية ليذه النماذج ،وكؿ نموذج يعكس

التعمـ وأنشطتو التي يجب عمى الطبلب إنجازىا عند دراستيـ عند

النظرية التي يتبناىا مصمـ النموذج وتتعدد نماذج التصميـ

بعد مقرر الحاسوب في التربية ومف تمؾ المياـ واألنشطة ما يمي:

التعميمي في التعمـ عف بعد مف حيث الشموؿ والعمؽ وقد تختمؼ

 .1استخداـ محركات البحث التي يوفرىا المقرر إلنجاز مياـ

فيما بينيا وفقا لطبيعة نواتج التعمـ والمخرجات المستيدفة ،كما

التعمـ أو األنشطة في كؿ درس.

أنيا قد تختمؼ فيما بينيا في إجراءات بسيطة مثؿ حذؼ خطوة

 .2زيارة بعض المواقع ،واستعراضيا وقراءة محتواىا بشكؿ دقيؽ،

واحبلؿ خطوة أخرى محميا ،أو تقديـ وتأخير بعض الخطوات لذا

ثـ تمخيص بعض المعمومات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمياـ التعمـ

تـ االطبلع عمى بعض نماذج التصميـ التعميمي عف بعد مثؿ:

أو األنشطة.

].[34,35,36,37,38,39,40

 .3المشاركة في حمقات النقاش وادارتيا ،سواء أكاف ىذا النقاش
متزامناً كما في غرؼ الحوار المباشر ،أـ غير متزامف كما في

وقد تـ االعتماد في تصميـ الوحدات التعميمية في نظاـ إدارة
التعمـ اإللكتروني عمى نموذج عمميات التصميـ والتطوير التعميمي

منتدى المناقشة.

الشامؿ لمحمد عطية خميس ] [35باإلضافة إلى نموذج حسف

 .4إرساؿ رسائؿ البريد اإللكتروني واستقباليا فيما بيف الطبلب

الباتع ] [36بسبب مناسبة النموذج لطبيعة الدراسة الحالية سواء

وبعضيـ البعض والمعمـ.

مف حيث نواتج التعمـ المستيدفة أو طبيعة المحتوى كما يمتاز

 .5استنتاج حموؿ بعض مياـ التعمـ وأنشطتو ،وذلؾ مف خبلؿ

النموذج بالحداثة والوضوح ويعد نموذج محمد عطية خميس،

تكميؼ الطالب ببعض المياـ العممية ،ووضعو في موقؼ يجعمو

][35؛ ونموذج حسف الباتع [36] ،مف النماذج الشاممة التي تشمؿ

نشطاً وايجابياً في بناء المعرفة بنفسو.
ثالثاً :تحميؿ خصائص المتعمميف :ويشمؿ:

عمي جميع عمميات التصميـ والتطوير التعميمي ،القائمة عمى

 .1الطبلب مف الممتحقيف ببرنامج ماجستير التوجيو واإلرشاد

التفاعمية بيف جميع مكونات النموذج ،مف خبلؿ عمميات التقويـ
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التربوي ببرنامج الدراسات العميا وجميعيـ اجتازوا شروط المفاضمة

 .3إمكانات ومحددات نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني ( EMESتـ

مف حيث الدورات والمؤىبلت والدورات المتخصصة في التوجية

تناوليا في اإلطار النظري لمبحث).

واإلشاد ].[23

المرحمة الثانية :مرحمة التصميـ :وتشمؿ:

 .2تتوافر لدييـ متطمبات الدراسة عبر اإلنترنت ،المتمثمة في

أوالً :تحديد اليدؼ العاـ لممقرر
تنمية بعض المعارؼ والميارات واالتجاىات المرتبطة بتطبيقات

امتبلؾ كؿ منيـ كمبيوتر متصؿ باإلنترنت ،حتى يتسنى لمطالب
التعمـ مف بعد في أي وقت يناسبو.

وخدمات اإلنترنت في مجاؿ التوجيو واإلرشاد.

 .3الطبلب لدييـ القدرة عمى التعامؿ مع اإلنترنت والبريد

ثانيا :تصميـ األىداؼ السموكية :تـ صياغة األىداؼ في شكؿ

اإللكتروني كما تتوافر لدييـ ميارات :تحميؿ الممفات مف والى

عبارات إجرائية قابمو لمقياس تصؼ سموؾ المتعمـ وتحقؽ األىداؼ

اإلنترنت  /البحث عبر شبكة اإلنترنت  /ميارات المحادثة عبر

العامة لممقرر.

اإلنترنت  /التصفح عبر اإلنترنت.

ثالثا :تحديد نمط التعميـ:

 .4الطبلب لدييـ الرغبة في االستفادة مف مقرر الحاسوب في

تـ استخداـ نمط التعميـ الجمعي كما تـ أحيانا استخداـ نمط

التربية لتوظيؼ ميارات المقرر في المقررات الدراسية األخرى نظ ار

التعميـ في مجموعات صغيرة حيث يتكوف مف  4-3فرداً كما تـ

لطبيعة دراستيـ (التعمـ عف بعد).

استخداـ نمط التعمـ الفردي المستقؿ في بعض الممارسات داخؿ

 .5الطبلب لدييـ بعض الدورات المرتبطة بالتخصص كما قاموا

نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني .EMES

بدراسة بعض مقررات التوجيو واإلرشاد النفسي.

رابعا :تحديد محتوى المقرر:

رابعاً :تحميؿ طبيعة بيئة التعمـ

تـ تحديد المحتوى بحيث يحقؽ األىداؼ العامة والسموكية لممقرر وتـ

يتـ التعمـ مف خبلؿ دمج وتكامؿ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني

في المحتوى مراعاة طبيعة الميمات التعميمية ،وخصائص المتعمميف

 EMESمع نظاـ الفصوؿ اإلفتراضية  Centraوقد تـ تناوؿ

مف خبلؿ وحدتيف مف وحدات مقرر الحاسوب في التربية:

إمكانات ومحددات نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني  EMESفي

الوحدة األولى :الحاسوب في اإلرشاد التربوي :واقع وتطبيقات.

اإلطار النظري.

الوحدة الثانية :خدمات اإلنترنت في مجاؿ التوجيو واإلرشاد.

خامسا :تحميؿ الموارد والقيود في بيئة التعمـ

حيث تتضمف الوحدات الكثير مف المفاىيـ والحقائؽ والمعارؼ

تكوف الموارد والقيود المرتبطة بنظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني

والمعمومات التي تحتاج إعادة صياغة والتي يمكف توظيؼ

 EMESكالتالي:

المنظمات المتقدمة فبيا لتحقيؽ نواتج التعمـ.

 .1القاعات الدراسية :ال يحتاج ىذا النوع مف التعمـ (اإللكتروني)

خامسا :تنظيـ المحتوى التعميمي
يقوـ المنظور البنائي المعرفي عمى عدـ تحديد تتابع عرض

إلى قاعات دراسية.

مقدما؛ ألف ذلؾ يمنع عممية البناء ،وفيما
المحتوى بشكؿ صارـ ً

 .2األجيزة :نظ اًر ألف الطبلب الذيف يدرسوف عبر اإلنترنت
يمتمكوف أجيزة كمبيوتر متصمة باإلنترنت فإنيـ ليسوا في حاجة

يمي :وصؼ تفصيمي لتنظيـ المقرر مف منظور أزوبؿ :حيث

إلى أجيزة توفرىا المؤسسة التعميمية.

يجب أف يشتمؿ كؿ درس مف دروس المقرر عمى العناصر التالية:
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 .1رقـ الوحدة وعنوانيا .ثـ رقـ الدرس وعنوانو.

والبصر والتي تشمؿ استخداـ لقطات ومقاطع الفيديو وتكوف عمى

 .2اليدؼ العاـ لمدرس :حيث يجب أف يصاغ اليدؼ في صورة

مستوى عاؿ مف العمومية والشموؿ والتجريد وترتبط بالمفاىيـ التي

مقصد عاـ لمياـ التعمـ.

سبؽ لمطالب دراستيا.

 .3تقديـ المنظمات المتقدمة :بيدؼ استثارة عقؿ الطالب نحو

 .2تقديـ المحتوى العممي لطبلب كؿ مجموعة مف خبلؿ نظاـ

موضوع الدرس.

إدارة التعمـ اإللكتروني .EMES

 .4مياـ الدرس :قد تكوف الميمة سؤاالً يجيب عنو الطالب ،أو

 .3يبحث كؿ طالب عف المعمومات المطموب إنجازىا ثـ يحفظ ما

تكميفاً مطموب إنجازه ،وقد يتبع بعض المياـ تعميمات خاصة توجو

توصؿ إليو مف معمومات بعد تمخيصيا عمى جياز الكمبيوتر

الطالب نحو استخداـ مصادر وأدوات تعمـ أخرى ،كأف توجيو إلى

الخاص بو ،ويرسؿ نسخة منيا إلى المعمـ لتضاؼ إلى سجؿ

الدخوؿ إلى موقع ما ،أو تحميؿ بعض الممفات مف اإلنترنت ،أو

اإلنجاز الخاص بو.

قراءة فصؿ مف كتاب أو رسالة عممية.

 .4يعرض فييا كؿ طالب داخؿ كؿ مجموعة ما توصؿ إليو مف

 .5أنشطة الدرس :وىي تشمؿ بعض التكميفات التي عمى الطالب

معمومات ،مف خبلؿ غرؼ الحوار المباشر ،ومنتدى المناقشة التي

إنجازىا؛ لتعميؽ فيمو لمدرس.

يوفرىا نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني  EMESثـ يتـ إرساؿ ما

 .6خبلصة الدرس :وتشتمؿ تمؾ الخبلصة عمى ما حدده الطبلب

اتفقت عميو المجموعة عبر البريد اإللكتروني إلى المعمـ.

مشاركة معاً مف أىداؼ تعمـ الدرس في صورة إجرائية.

 .5يعرض منسؽ كؿ مجموعة ما توصمت إليو مجموعتو مف

سادسا :تحديد خطة السير في دروس محتوى المقرر وفقا لنمط

معمومات مرتبطة بمياـ التعمـ وأنشطتو عمى باقي المجموعات.
ويتمثؿ دور المعمـ في كؿ مرحمة بالتوجيو واإلرشاد،

المنظـ المتقدـ يتطمب توصؿ الطبلب إلى حؿ مياـ التعمـ
وأنشطتو مف منظور نظرية أوزيؿ القياـ بالخطوات التالية:

واالطبلع عمى المادة الدراسية وتحديد أنسب أنواع المنظمات

 .1تقديـ المنظـ المتقدـ في نمطيف عمى النحو التالي:

المتقدمة واختيار وتنظيـ عروض المنظمات المتقدمة وترتيب

النمط األوؿ (المجموعة األولى) - :المنظمات المتقدمة البصرية

المنظمات بشكؿ منطقي وتحديد الوسائط التي يمكف أف تستخدـ

(المرئية المصورة) وىى تمؾ المنظمات التي تعتمد عمى حاسة

مع ىذه المنظمات باإلضافة إلى تقديـ المياـ التعميمية لمطبلب

البصر لتشمؿ (نصوص مكتوبة وصور ثابتة واقعية أو صورة

وتشجيع الطبلب عمى االندماج في حوارات مع بعضيـ البعض

مجردة بتفاصيؿ وبدوف تفاصيؿ أو صور ورسوـ متحركة أو رسوـ

ومعو ،وتييئة فرص لمطبلب تسمح ليـ ببناء معرفة جديدة وفيـ

بيانية أو ممصقات تعميمة أو رسوـ كرتونية أو مصورات ونصوص

عميؽ ،كما يشجع طبلبو عمى التساؤؿ واالستفسار مف خبلؿ طرح
أسئمة تثير تفكيرىـ.

معبرة النصوص أو أشكاؿ تخطيطية) حيث تعتمد المنظمات
المرئية المصورة عمى القراءة والفيـ في استقباليا وتكوف مصاغة

كما تـ ترجمة المبادئ األساسية ألوزوبؿ في التعمـ إلى عدد مف

عمى مستو عاؿ مف العمومية والشموؿ والتجريد وترتبط بالمفاىيـ

اإلجراءات التي تـ إتباعيا عند تناوؿ دروس المقرر وىي كما يمي:

التي سبؽ لمطالب دراستيا.

 .1تقسيـ الطبلب إلى مجموعات عمؿ متعاونة صغيرة ،يتراوح

النمط الثاني (المجموعة الثانية)  -المنظمات المتقدمة المرئية

عدد كؿ مجموعة بيف  4–3طبلب ،بحيث يتعاوف أفراد كؿ

المسموعة :وىي تمؾ المنظمات التي تعتمد عمى حاستي السمع

مجموعة عمى تحقيؽ مياـ التعمـ مف خبلؿ الحوار والمناقشة.
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 .2تحديد منسؽ لكؿ مجموعة مسئوؿ عف إرساؿ ما توصؿ إليو

والمناقشة وحؿ المشكبلت واالكتشاؼ اإللكتروني واستراتيجية

أفراد مجموعتو مف معمومات إلى المعمـ عبر البريد اإللكتروني.

المناقشة اإللكترونية ،واستراتيجيات المشروعات وحؿ المشكبلت

 .3مشاركة المعمـ في كؿ مجموعة كعضو أساس فييا؛ لمتوجيو

وكؿ ىذه االستراتيجيات يمكف فييا توظيؼ المنظمات المتقدمة

واإلرشاد إذا تطمب األمر ذلؾ.

سواء المنظمات المرئية المصورة أو المرئية المسموعة.

 .4إنشاء سجؿ إنجاز  Portfolioلكؿ طالب عمى حدة ،ولكؿ

تاسعا :تحديد أساليب الدعـ والتوجيو في بيئة التعمـ

مجموعة مجتمعة؛ لضماف جدية كؿ فرد في المجموعة في إنجاز

يمكف تصنيؼ أساليب الدعـ إلى:

مياـ التعمـ وأنشطتو.

 .1الدعـ المتزامف :ىو نمط تـ استخدامو مف خبلؿ الفصوؿ

سابعا :اختيار الوسائط التعميمية المناسبة

االفتراضية سنت ار دوف التقيد بمكاف المتعمـ.

نظ اًر ألف المقرر معد ليعرض عبر اإلنترنت ،فإف مف أىـ

 .2الدعـ غير المتزامف :تـ استخدامو في بعض الخدمات

الوسائط التعميمية المستخدمة ىي اإلنترنت التي تجمع في طياتيا

اإللكترونية مثؿ منتدى نظاـ إيميس أو مف خبلؿ البريد اإللكتروني

عديداً مف الوسائط ،حيث توفر النصوص والرسوـ والصور الثابتة

وغرؼ الحوار والمناقشة المتاحة بالنظاـ.

والمتحركة ،ولقطات الفيديو والصوت ،وغرؼ الحوار المباشر،

 .3الدعـ المتزامف وغير المتزامف :ىو الدمج والتكامؿ بيف النمطيف

ومنتديات المناقشة ،فضبلً عف البريد اإللكتروني ،وخدمة نقؿ

السابقيف.

الممفات  ،والكتب اإللكترونية ،والمكتبات اإللكترونية.

عاش ار :تصميـ سيناريو التفاعبلت التعميمية ونمط المنظـ المتقدـ

ثامنا :تحديد استراتيجيات التعمـ

يمكف تمخيص التفاعبلت التعميمية بيف المتعمميف وفقا لنمط المنظـ
المتقدـ كما في الجدوؿ التالي:

تـ استخداـ توليفة مف االستراتيجيات المتكاممة مثؿ استراتيجية
العصؼ الذىني واستراتيجية المحاضرة واستراتيجية الحوار

جدول 2

تمخيص التفاعالت التعميمية بين المجموعات
التفاعل

المجموعة الثانية

المجموعة األولى

المنظم المرئي المسموع

المنظم البصري (المرئي المكتوب)

وسائط

يتـ ىذا التفاعؿ مف خبلؿ (نصوص مكتوبة وصور ثابتة واقعية أو صورة مجردة بتفاصيؿ وبدوف تفاصيؿ أو

يتـ مف خبلؿ لقطات ومقاطع فيديو

التفاعؿ

صور ورسوـ متحركة أو رسوـ بيانية أو ممصقات تعميمة أو رسوـ كرتونية أو مصورات ونصوص معبرة

المتاحة عبر اإلنترنت

النصوص أو أشكاؿ تخطيطية)
أدوات

يمكف لمطالب التفاعؿ مع المعمـ واألقراف بشكؿ متزامف مف خبلؿ غرؼ الحوار المباشر التي يتيحيا نظاـ  EMESأو بشكؿ غير متزامف مف خبلؿ

التفاعؿ

البريد االلكتروني ومنتديات المناقشة ومشاركة الممفات

بجامعة الممؾ عبدالعزيز وتـ في ىذه المرحمة وضع تصور

المرحمة الثالثة :مرحمة التطوير

كامؿ ،وخطوط عريضة لما ينبغي أف يكوف عميو المقرر مف حيث

يقصد بعمميات التطوير التعميمي العمميات التي يتـ مف
خبلليا تنفيذ بيئة التعمـ وفقا الستراتيجيات التعمـ ويتـ في مرحمة

صفحات المقرر وما تتضمنو مف ارتباطات لتشتمؿ عمى:

التطوير اإلنتاج الفعمي لممقرر بالتعاوف مع عمادة التعمـ عف بعد

 .1الصفحة الرئيسة :وىي صفحة البداية التي تظير لممستخدـ،
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ويتـ تحميميا بمجرد أف يكتب عنواف موقع المقرر ،وتحتوي ىذه

مف خبلؿ طرح موضوعات جديدة أو الرد عمى موضوعات

الصفحة عمى البيانات التالية :اسـ المقرر ،والجية المسئولة عف

موجودة بالفعؿ ،سواء أكانت مرتبطة بالمقرر أـ موضوعات عامة.

عرضو ،ويأتي في قمب الصفحة عدد مف األيقونات التي تنقؿ

 .11صفحة الحوار المباشر :ويمكف لمطالب إجراء حوار مباشر

المستخدـ إلى الصفحات األخرى المرتبطة بيا.

بشكؿ متزامف مع الزمبلء أو الزمبلء والمعمـ.

 .2صفحة توصيؼ المقرر :وتقدـ وصفاً تفصيمياً لمكونات المقرر

 .12صفحة البريد اإللكتروني :حيث يمكف لمطالب الدخوؿ إلى

مف حيث :أىدافو ،والمتطمبات البلزمة لدراستو ،وعناصر محتواه،

بريده الخاص ،إلرساؿ مياـ التعمـ وأنشطتو لممعمـ.

ومصادر المقرر وأدواتو ،وكيفية تناوؿ كؿ درس ،وكيفية تقويـ أداء

 .13صفحة األخبار :تمكف الطالب مف االطبلع عمى أىـ األخبار

الطبلب ،وقائمة بالمراجع.

واإلعبلنات التي يعرضيا المعمـ بشأف مواد المقرر كمواعيد

 .3صفحة مطور المقرر :وتقدـ بعض المعمومات عف المعمـ ،مف

المقاءات بالكمية ،وكذلؾ مواعيد إرساؿ مياـ التعمـ وأنشطتو.

حيث :اسمو ،وبريده اإللكتروني ،ومؤىبلتو العممية ،ووظيفتو،

 .14صفحة التكميفات :حيث يمكف لمطالب إرساؿ التكميفات إلى

ومواعيد تواجده عمى الشبكة ،وساعاتو المكتبية بالكمية.

المعمـ.

 .4صفحة دليؿ االستخداـ :وتقدـ لممستخدـ بعض التعميمات عف

المرحمة الرابعة :مرحمة العرض والتجريب
تستيدؼ ىذه المرحمة فحص المقرر قبؿ العرض الفعمي عمى

كيفية استخداـ أدوات المقرر بسيولة.
 .5صفحة األىداؼ :وتضـ قائمة باألىداؼ العامة لممقرر،

اإلنترنت مف خبلؿ تطبيؽ بطاقة لتقويـ المقرر عبر اإلنترنت مف

وأىداؼ كؿ وحدة مف ،بحيث ينتقؿ الطالب مباشرة إلى األىداؼ

المحكميف المتخصصيف في المجاؿ لمتعرؼ عمى مدى مراعاة

التي يريد االطبلع عمييا بمجرد النقر عمى األيقونة الخاصة بذلؾ.

المقرر لممعايير الواجب توافرىا في المقررات عبر اإلنترنت ،وتـ

 .6صفحة المحتوى :وتضـ قائمة بوحدات المقرر ،وتضـ كؿ

نشر المقرر عمى موقع تجريبي:

وحدة قائمة بدروس الوحدة.

http://emestest.kau.edu.sa/guest/default.asp?lang=a
r

 .7صفحة التقويـ الذاتي :وتوضح االستراتيجية التي يتـ مف

بعد اختبار صبلحية المقرر لمعرض تـ نشر المقرر عمى

خبلليا تقويـ أداء الطالب في المقرر.

الخادـ الخاص بجامعة الممؾ عبدالعزيز ،مع مبلحظة أف المقرر

 .8صفحة التقارير وتضـ قائمة بأسماء الطبلب المقيديف بالمقرر،

بحاجة إلى تحديث معموماتو بصفة مستمرة ،فضبلً عف الصيانة

وتخصصاتيـ ،وبريدىـ اإللكتروني؛ ليتسنى ليـ مراسمة بعضيـ

والمتابعة المستمرة مف عمادة التعمـ اإللكتروني والتعمـ عف بعد

البعض ،والتعرؼ فيما بينيـ.

بجامعة الممؾ عبد العزيز ،وتـ نشر المقرر عمى الموقع:

 .9صفحة المراجع :وتضـ قائمة بالمراجع والمصادر المطبوعة أو

http://emes.kau.edu.sa

اإللكترونية المرتبطة بالمقرر.

ويوضح شكؿ ( )6أحد الواجيات لممارسات الباحث داخؿ النظاـ

 .10صفحة منتدى المناقشة :ويمكف لمطالب المشاركة في المنتدى

مع الطبلب:
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ممارسات في نظام إدارة بيئة التعمم اإللكتروني عن بعد EMES

المرحمة الخامسة :مرحمة التقويـ

 .2مصادر بناء االختبار :تـ بناء االختبار في ضوء محتوى

تستيدؼ مرحمة التقويـ قياس فاعمية المقرر عبر اإلنترنت في

الوحدات التعميمية المقترحة.

تحقيؽ األىداؼ المرجوة ،وفحصو بعد االستخداـ الفعمي مف قبؿ

 .3تحديد نوع مفردات االختبار :تـ اختيار نمطيف مف أنواع

الطبلب؛ تمييداً لتطويره مستقببلً وتشمؿ مرحمة التقويـ:

األسئمة ىما :أسئمة الصواب والخطأ ،االختيار مف المتعدد ،وقد تـ

تقويـ المتعمـ :مف خبلؿ تطبيؽ إختبار التحصيؿ المعرفي المرتبط

اختيار ىذا النمط مف األسئمة ألنيا تتسـ بالوضوح وتغطى جزءا

بتطبيقات وخدمات اإلنترنت في مجاؿ التوجيو واإلرشاد التربوي.

كبي ار مف محتوى الوحدات التعميمية كما أنيا ذات معدالت ثبات

تقويـ بيئة التعمـ :مف خبلؿ تفسير نواتج تعمـ الطبلب في ضوء

وصدؽ مناسبة.

إمكانات ومميزات ومحددات نظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني عف

 .4صياغة مفردات االختبار :تمت صياغة مفردات االختبار في

بعد .EMES

ضوء اسس ومعايير صياغة االختبارات الموضوعية.
 .5بناء مفردات االختبار :تكوف االختبار في صورتو األولية مف

بناء أداة البحث (بناء اإلختبار التحصيمي)
تـ بناء اختبار تحصيمي في الجانب المعرفي المرتبط بتطبيقات

 60سؤاؿ كالتالي:

وخدمات اإلنترنت في مجاؿ التوجيو واإلرشاد التربوي وفقا

الجزء األوؿ (أسئمة الصواب والخطأ) :يتكوف مف  30سؤاالً.

لمخطوات التالية:

الجزء الثاني( :أسئمة االختيار مف متعدد) :يتكوف مف  30سؤاالً.

 .1اليدؼ مف االختبار :ييدؼ االختبار إلى قياس التحصيؿ

 .6إعداد جدوؿ مواصفات االختبار :تـ توزيع مفردات االختبار
وفؽ األوزاف النسبية لموضوعات المقرر.

المعرفي المرتبط بتطبيقات وخدمات اإلنترنت في مجاؿ التوجيو

 .7تعميمات االختبار :تمت صياغة تعميمات االختبار بحيث

واإلرشاد التربوي.
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بطريقتيف ىما:

تشتمؿ عمى :تعميمات عامة تعرؼ المتعمـ بأىداؼ االختبار
ومكوناتو وكيفية البدء فيو واإلجابة عميو ،وتعميمات خاصة بكؿ

أ .الصدؽ الظاىري أو السطحي (صدؽ المحكميف) :حيث وقد قاـ

جزء مثؿ عدد فقرات االختبار وزمف اإلجابة.

المحكموف بفحص االختبار وابداء بعض المبلحظات التي
السادة ُ

 .8تصحيح االختبار :تـ صياغة مفردات االختبار بحيث تحسب

أُخذ بيا عند صياغة االختبار في صورتو النيائية.

لئلجابة الصحيحة درجة واحدة ويحسب صفر لئلجابة الخاطئة

ب .الصدؽ الذاتػي :تـ حساب الصدؽ الذاتي لبلختبار بحساب

فتكوف الدرجة النيائية مف ستيف درجة.

الجذر التربيعي لمعامؿ ثبات االختبار ووجد أف معامؿ الصدؽ

 .9عرض االختبار عمى مجموعة مف المحكميف :تـ عرض

الذاتي ( )0.90وىي نسبة كبيرة تدؿ عمى ارتفاع معامؿ صدؽ

المحكميف لمتعرؼ عمى مبلءمة االختبار مف
االختبار عمى السادة ُ

االختبار.
حساب معامبلت السيولة والصعوبة ألسئمة االختبار تراوح معامؿ

حيث وضوح ومناسبة تعميمات االختبار ومناسبة مفردات االختبار
لمجموعة البحث ،واقتراح ما يرونو مف تعديبلت في بنود االختبار

السيولة والصعوبة ألسئمة ومفردات االختبار بجزأيو ما بيف (0.27

أو بالنسبة لبلختبار ككؿ.

إلى  )0.81وتُعد ىذه المعامبلت مناسبة لمعامبلت الصعوبة
والسيولة وقد تـ حذؼ  7أسئمة مف االختبار ليصبح العدد الكمى

وقد تـ إجراء التعديبلت البلزمة في ضوء ىذه مبلحظات
المحكميف مف إعادة صياغة بعض الكممات والعبارات وتـ حذؼ 3

ألسئمة االختبار  50سؤاؿ.

أسئمة مف االختبار وقد وجد اتفاؽ كبير بيف آراء السادة المحكميف

حساب معامؿ التمييز لبلختبار :تراوحت معامبلت التمييز ألسئمة

مف حيث سبلمة المفردات ودقتيا وكذلؾ قدرة مفردات االختبار

االختبار بيف ( .)0.87 – 0.31مما يدؿ عمى أف أسئمة االختبار

عمى قياس ما وضعت لقياسو ومناسبة األلفاظ ووضوحيا وأصبحت

التحصيمي عمى درجة مناسبة مف التمييز.

الصورة المبدئية لبلختبار مكونة مف  57سؤاؿ ثـ تـ إعداده

حساب زمف االختبار :مف خبلؿ التطبيؽ االستطبلعي لبلختبار

لمتجربة االستطبلعية.

التحصيمي تبيف أف متوسط زمف اإلجابة عف أسئمة االختبار ىو

 .10التجربة االستطبلعية لبلختبار :تـ إجراء التجربة

( )60دقيقة.

االستطبلعية لبلختبار وذلؾ بيدؼ:

 .11الصورة النيائية لبلختبار التحصيمي :تكوف االختبار في

حساب معامؿ ثبات االختبار :تـ استخداـ طريقة التجزئة النصفية

صورتو النيائية مف  50سؤاؿ كالتالي:

وبعد إجراء العمميات الحسابية باستخداـ برنامج ( )SPSSوبمغ

الجزء األوؿ (أسئمة الصواب والخطأ) :يتكوف مف  20سؤاالً.
الجزء الثاني( :أسئمة االختيار مف متعدد) :يتكوف مف  30سؤاالً

معامؿ الثبات لبلختبار ككؿ ( )0.81مما يشير إلى صبلحية
استخدامو في قياس التحصيؿ المعرفي في البحث الحالي.

ويمخص جدوؿ ( )3مكونات االختبار التحصيمي المرتبط بتطبيقات

حساب معامؿ صدؽ االختبار :تـ التأكد مف صدؽ االختبار

وخدمات اإلنترنت في مجاؿ التوجيو واإلرشاد التربوي كالتالي:
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جدول 3

مكونات االختبار التحصيمي المرتبط بتطبيقات وخدمات اإلنترنت في مجال التوجيه واإلرشاد التربوي
الوحدة

السؤال

الوحدات
مكونات السؤاؿ

األولى

تطبيقات

الحاسوب

في

التوجيو واإلرشاد
الثانية

خدمات اإلنترنت في مجاؿ
التوجيو واإلرشاد

الجزء األوؿ :اختيار مف متعدد

الجزء الثاني (الصواب والخطأ)

، 15 ، 13 ، 11 ، 8 ، 24 ، 10 ، 9 ، 5 ، 1

، 10 ، 2 ، 8 ، 9 ، 3 ، 6 ، 7 ، 5

23 ، 16

16

19 ، 18 ، 17 ، 14 ، 27 ،26 ، 12 ، 7 ، 3

، 15 ، 14 ، 4 ، 1 ، 12 ، 8 ، 11

، 25 ، 22 ، 21 ، 20 ، 6 ، 4 ، 29 ، 2 ،

20 ، 19 ، 18 ، 17 ، 13

مجموع

الوزن

المفردات

النسبي

20
30

%40
%60

30 ، 28
الوزف النسبي

20

30

50

%100

وبيذا أصبح االختبار في صورتو النيائية مكونا مف  50مفردة

اآلتية:

وجاى اًز لتطبيقو ممحؽ ( )2االختبار التحصيمي عمى مجموعة

اختبار ماف – ويتني ) Mann-Whitney (Uلمكشؼ عف فروؽ

البحث.

متوسط رتب درجات االختبار التحصيمي سواء في التطبيؽ القبمي

 .1إنتاج االختبار إلكترونيا :تـ إنتاج االختبار مف خبلؿ أدوات

لمتأكد مف تجانس المجموعات أو في التطبيؽ البعدي لمعرفة اتجاه

التقييـ المتوفرة في نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني  EMESالدراسة

الفروؽ.

التجريبية ونتائج البحث وتوصياتو

استخدـ اختبار  Wilcoxon Signed Rankلحساب داللة

الدراسة التجريبية لمبحث

الفروؽ بيف متوسطات القياسيف القبمي والبعدي لمجموعة البحث

أوال :إجراءات قبمية :في بداية تدريس المقرر تمت اإلجراءات

وىذا االختبار ىو البديؿ البلمعممي الختبار  Tلمعينتيف

التالية:

المترابطتيف وذلؾ بسبب صغر حجـ العينة.

 .1اختيار التحميؿ اإلحصائي المناسب لطبيعة البيانات (األساليب

لمتعرؼ عمى حجـ تأثير المتغير المستقؿ عمى المتغير التابع تـ

اإلحصائية المستخدمة)

حساب حجـ التأثير مف خبلؿ حساب مربع إيتا.

في ضوء منيج البحث شبو التجريبي وفي ضوء طبيعة تجربة

 .2تـ مقابمة الطبلب في محاضره عامة لبلتفاؽ عمى أسموب

البحث والعينة تـ التحميؿ اإلحصائي لنتائج البحث باستخداـ

العمؿ واليدؼ مف البحث وتعييف منسؽ لكؿ مجموعة وتعريؼ

البرنامج اإلحصائي  SPSSوتـ استخداـ اختبار شابيرو-ويمؾ

الطبلب بمواعيد الساعات المكتبية ومناقشة الحد األدنى لمميارات

 Shapiro-Wilkلمعرفة إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي

المطموبة.

أـ ال ويستخدـ في حالة أف يكوف الحجـ أقؿ مف  50وىو اختبار

 .3تدريب طبلب مجموعة التوظيؼ المفرد عمى نظاـ إدارة التعمـ

ضروري ألف معظـ االختبارات المعممية تشترط أف يكوف توزيع

اإللكتروني  EMESونظاـ الفصوؿ االفتراضية  Centraمف

البيانات توزيعا طبيعيا واف لـ يكف التوزيع طبيعيا تستخدـ

خبلؿ عمادة والتعمـ اإللكتروني والتعميـ عف بعد.

االختبارات البلبارامترية لمعينات التي أقؿ مف  30وأظيرت نتائج

 .4اطبلع الطبلب عمى موقع المقرر مف خبلؿ اسـ الدخوؿ

االختبار أف البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي ويمكف استخداـ

وكممة المرور الخاصة بو.

االختبارات البلبارامترية وقد تـ استخداـ األساليب اإلحصائية

 .5التأكد مف المتطمبات والتجييزات البلزمة لتطبيؽ تجربة البحث،
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تـ تطبيؽ أداة البحث قبميا (اإلختبار التحصيمي) عمى

وصبلحية أجيزة الكمبيوتر لمدخوؿ عمى نظاـ .EMES
 .6التطبيؽ القبمي ألدوات البحث عمى مجموعات البحث الثبلث.

مجموعتي البحث ثـ تـ رصد نتائج التطبيؽ القبمي ومعالجة النتائج

 .7التأكد مف تكافؤ وتجانس المجموعات التجريبية.

باستخداـ برنامج ) )SPSSكما في الجدوؿ التالي:
جدول 4

نتائج اختبار مان – ويتني ) Mann-Whitney (Uلمفروق بين متوسط رتب درجات االختبار التحصيمي
المتغــيرات

(ن = )7
متوسط الرتب

مجموع الرتب

U

Z

الداللة

منظـ بصري

7.71

54

23

0.195

غير دالة

مرئي مسموع

7.29

51

المستوى المعرفي لمجموعة الباحث والناتج مف عدـ تعرض

ومف الجدوؿ السابؽ يبلحظ أنو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيا
عند مستوى الداللة ( )0.05في التطبيؽ القبمي لئلختبار

الطبلب ليذه الخبرات والممارسات مف قبؿ.

التحصيمي المعرفي بيف المجموعة التجريبية األولى (التي تستخدـ

ثانيا :تنفيذ التجربة

المنظـ المتقدـ المرئي المكتوب) والمجموعة التجريبية الثانية (التي

تكونت مجموعة مف  14طالبا مف طبلب ماجستير التوجيو

تستخدـ المنظـ المتقدـ المرئي المسموع) حيث بمغت قيمة U

واإلرشاد التربوي عف بعد بجامعة الممؾ عبد العزيز في

( ،)23وقيمة  )0.195( Zوىي قيـ غير دالة عند مستوى

مجموعتيف (مجموعة المنظـ البصري– مجموعة المنظـ المتقدـ

( )0.05مما يدؿ عمى تجانس أفراد مجموعة البحث ويرجع ذلؾ

المرئي المسموع) وتـ تطبيؽ التجربة وفقا مف خبلؿ:

إلى أف معظـ أفراد المجموعة ليـ نفس الخبرات تقريبا في مجاؿ

المقاءات المتزامنة وغير المتزامنة مف خبلؿ نظاـ EMES

تطبيقات وخدمات اإلنترنت في مجاؿ التوجيو واإلرشاد بسبب

http://emes.kaau.edu.sa
المقاءات المتزامنة مف خبلؿ الفصوؿ االفتراضية Centra

توحيد شروط القبوؿ والمفاضمة لمطبلب عند التحاقيـ ببرنامج

http://centra.kau.edu.sa

ماجستير التوجيو واإلرشاد بجامعة الممؾ عبدالعزيز كما يرجع

ويمخص جدوؿ ( )5التصميـ التجريبي لتجربة البحث:

الباحث انخفاض قيمة متوسط الرتب لممجموعتيف إلى انخفاض

جدول 5

التصميم التجريبي لتجربة البحث
التطبيق

المعالجة التجريبية

مجموعتي الدراسة

القبمي

( )EMESنظام إدارة التعمم اإللكتروني

المجموعة التجريبية األولى :منظـ بصري

اختبار

منظـ متقدـ مرئي مكتوب

المجموعة التجريبية الثانية :مرئي مسموع

تحصيمي

منظـ متقدـ مرئي مسموع
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ويمكف تمخيص التصميـ التجريبي لمبحث في الشكؿ التالي:
شكل 7
وصف التصميم التجريبي لمجموعات البحث

رابعاً :صعوبات التطبيؽ والتغمب عمييا :يمكف تمخيص الصعوبات

 .5النتائج

كالتالي:

لئلجابة عف السؤاؿ األوؿ والتحقؽ مف الفرض األوؿ لمبحث والذى

 .1عدـ تعامؿ المجموعة مع نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني

نص عمى:

 EMESونظاـ الفصوؿ اإلفتراضية  Centraولمتغمب عمى ىذه

يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي رتب درجات المجموعة

المشكمة تـ مف خبلؿ تدريب الطبلب بعمادة التعمـ اإللكتروني

التجريبية األولى (منظـ بصري) والمجموعة التجريبية الثانية (منظـ

والتعمـ عف بعد بجامعة الممؾ عبد العزيز.

مرئي مسموع) في اختبار التحصيؿ المعرفي القبمي والبعدي في

 .2كانت تتـ مناقشة وحؿ بعض المشكبلت التي تواجو الطبلب

مقرر الحاسوب في التربية لطبلب ماجستير التوجيو واإلرشاد

في النظاـ مف خبلؿ االتصاؿ المتزامف عبر شبكة اإلنترنت

التربوي لصالح القياس البعدي.

باستخداـ خدمات المحادثة واالتصاؿ غير المتزامف عبر شبكة

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار ويمكوكسوف
) Wilcoxon (Wلداللة الفروؽ بيف متوسطات المجموعات

اإلنترنت باستخداـ البريد اإللكتروني والمنتديات التعميمة.
ثالثا :إجراءات بعدية

الصغيرة المرتبطة حيث تـ رصد نتائج التطبيؽ القبمي البعدي

التطبيؽ البعدي ألداة البحث (االختبار التحصيمي) عمى

لمجموعة البحث في اختبار التحصيؿ المعرفي ومعالجة نتائج

مجموعتي البحث وتحميؿ الدرجات ومعالجتيا إحصائيا باستخداـ

البحث إحصائيا باستخداـ برنامج ) )SPSSوكانت النتائج كما

برنامج التحميؿ اإلحصائي .SPSS

يوضحيا الجدوؿ التالي:
جدول 5

نتائج اختبار ويمكوكسن لمرتب ) Wilcoxon (Wلداللة الفروق بين القياس القبمي والبعدي
م

نمط المنظمات

الرتب

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

Z

الداللة

1

بصري

الرتب السالبة

0

0

0

2.37

دالة عند مستوى

الرتب الموجبة

7

4

28

2

مرئي مسموع

الرتب السالبة

0

0

0

الرتب الموجبة

7

4

28
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0.05
2.36

دالة عند مستوى
0.05

EMES
3

مجموعة البحث

الرتب السالبة

0

0

0

الرتب الموجبة

14

7.5

105

دالة عند مستوى

3.30

0.05

ويبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة  3.30 Zوىي قيمة دالة

ولمتعرؼ عمى حجـ تأثير المتغير المستقؿ عمى المتغير التابع تـ

عند مستوى  0.05أي يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي رتب

حساب حجـ التأثير مف خبلؿ حساب مربع إيتا ( )η²بتطبيؽ

درجات المجموعة التجريبية األولى (منظـ تمييدي مرئي مكتوب)

المعادلة اآلتية:

والمجموعة التجريبية الثانية (منظـ متقدـ مرئي مسموع) في اختبار
التحصيؿ المعرفي القبمي والبعدي في مقرر الحاسوب في التربية

وتـ االعتماد عمى قيـ كوىيف لتحديد مستويات حجـ التأثير حسب

لطبلب ماجستير التوجية واإلرشاد التربوي لصالح القياس البعدي.

قيمة مربع أيتا ( )η²وفقا لمجدوؿ التالي ].[44,45
جدول 6

حجم التأثير حسب قيمة مربع أيتا ()η²
حجم التأثير

األداة المستخدمة
η²

صغير

متوسط

كبير

0.01

0.06

0.14

بالجدوؿ التالي:

ومما سبؽ يمكف حساب قيمة مربع إيتا لمجموعة البحث كما

جدول 7
قيمة مربع إيتا لمجموعة البحث
المتغيرات

العدد

قيمة z

حجم التأثير

منظـ بصري

7

2.37

5.6169

9.6169

0.584

مرتفع

مرئي مسموع

7

2.36

5.5696

9.5696

0.582

مرتفع

مجموعة البحث

14

3.29

10.8241

14.8241

0.730

مرتفع

ويبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة مربع إيتا أكبر مف

التجريبية األولى (منظـ بصري) والمجموعة التجريبية الثانية (منظـ

( )0.14وىي قيـ مرتفعة وفقا لجداوؿ كوىيف تدؿ عمى أف الفروؽ

متقدـ مرئي مسموع) في اختبار التحصيؿ المعرفي في مقرر

ذات الداللة اإلحصائية بيف التطبيقيف القبمي والبعدي لـ تكف وليدة

الحاسوب في التربية لطبلب ماجستير التوجية واإلرشاد التربوي

الصدفة وانما كانت بتأثير توظيؼ المنظمات المتقدمة في نظاـ

لصالح المجموعة التجريبية الثانية.

بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعد  ،EMESوبالتالي يكوف تحقؽ

ولمتحقؽ مف صحة الفرض تـ استخداـ اختبار ماف ويتنى Mann-

الفرض األوؿ لمبحث.

 Whitneyلداللة الفروؽ بيف رتب متوسطات درجات عينتيف

لئلجابة عف السؤاؿ الثاني والتحقؽ مف الفرض الثاني لمبحث والذى

مستقمتيف حيث تـ رصد نتائج التطبيؽ البعدي لمجموعة البحث في

نص عمى:

اختبار التحصيؿ المعرفي ومعالجة النتائج إحصائيا باستخداـ
برنامج ) )SPSSوكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ التالي:

يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي رتب درجات المجموعة
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جدول 8

نتائج اختبار  Mann-Whitneyلمتعرف عمى داللة الفروق بين مجموعة البحث
م

نمط المنظمات

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة Z

قيمة U

الداللة

1

منظـ بصري

7

7.07

49.50

0.385

21.500

غير دالة

2

مرئي مسموع

7

7.93

55.50

والذى نص عمى:

ويبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة  0.385 Zوىي قيمة
غير دالة عند مستوى  0.05أي ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف

يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي رتب درجات

متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية األولى (منظـ بصري)

المجموعة التجريبية األولى (منظـ بصري) والمجموعة التجريبية

والمجموعة التجريبية الثانية (منظـ متقدـ مرئي مسموع) في اختبار

الثانية (منظـ متقدـ مرئي مسموع) في اختبار التحصيؿ المعرفي

التحصيؿ المعرفي لطبلب ماجستير التوجية واإلرشاد التربوي

المرجأ في مقرر الحاسوب في التربية لطبلب ماجستير التوجية

وبالتالي فإنو يتـ رفض الفرض الثاني ويكوف فرضا صفريا حيث ال

واإلرشاد التربوي لصالح المجموعة التجريبية الثانية.

يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي رتب درجات المجموعة

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار ماف ويتنى

التجريبية األولى (منظـ بصري) والمجموعة التجريبية الثانية (مرئي

 Mann-Whitneyلداللة الفروؽ بيف متوسطات درجات عينتيف

مسموع) في اختبار التحصيؿ المعرفي في مقرر الحاسوب في

مستقمتيف حيث تـ رصد نتائج التطبيؽ القبمي البعدي لمجموعة

التربية لطبلب ماجستير التوجية واإلرشاد التربوي.

البحث في اختبار الجدوؿ التالي:

لئلجابة عف السؤاؿ الثالث والتحقؽ مف الفرض الثالث لمبحث
جدول 9

نتائج اختبار  Mann-Whitneyلمتعرف عمى داللة الفروق بين مجموعة البحث في االختبار المرجأ
م

نمط المنظمات

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة Z

قيمة U

الداللة

1

بصري

7

5.21

36.50

2.049

8.500

دالة عند مستوى 0.05

2

مرئي مسموع

7

9.79

68.50

ويبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة  2.049 Zوىي قيمة

(منظـ بصرى) والمجموعة التجريبية الثانية (منظـ متقدـ مرئي

دالة عند مستوى  0.05أي يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي

مسموع) في اختبار التحصيؿ المعرفي القبمي والبعدي في مقرر

رتب درجات المجموعة التجريبية األولى (منظـ بصري) والمجموعة

الحاسوب في التربية لطبلب ماجستير التوجيو واإلرشاد التربوي

التجريبية الثانية (منظـ متقدـ مرئي مسموع) لصالح المجموعة

لصالح القياس البعدي.
وتعزى ىذه النتيجة إلى فرص التعمـ المتكافئة التي يوفرىا

التجريبية الثانية في اختبار التحصيؿ المعرفي لطبلب ماجستير
التوجيو واإلرشاد التربوي وبذلؾ يتحقؽ الفرض الثالث لمبحث.

كؿ منظـ داخؿ النظاـ واستخداـ مصادر وأدوات التعمـ اإللكتروني

مناقشة نتائج البحث:

التي يوفرىا نظاـ نظاـ بيئة التعمـ اإللكتروني  EMESمف خبلؿ

مناقشة الفرض األوؿ :أظيرت نتائج البحث بأنو يوجد فرؽ داؿ

تييئة الطبلب الستقباؿ المعمومات وتنظيميا في البنية المعرفية

إحصائيا بيف متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية األولى

باستخداـ المنظمات المتقدمة ،واالختيار الجيد لممنظـ المتقدـ سواء
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كاف مرئي مكتوب أو مرئي مسموع ،كما يمكف تفسير ذلؾ في

تكويف الترميز المفظي  ،Encoding Verbalوالترميز البصري

ضوء نظرية تجميع المثيرات ونظرية الترميز المزدوج Dual Code

 Visual Encodingفي تكويف خريطة لمعبلقات التركيبية لنظاـ

 Theoryالتي ترى أف المعمومات تُخزف في الذاكرة طويمة المدى

المعمومات بيف الترميزات المختمفة ،وبالتالي يساعد عمى اكتساب

في شكميف :بصري ولفظي ،وأف المعمومات التي تمثؿ في شكؿ

الطبلب المعمومات.

بصري ولفظي يتـ تذكرىا بصورة أفضؿ مف المعمومات التي تمثؿ

 .5ساعد توظيؼ المنظمات المتقدمة داخؿ نظاـ  EMESفي

في شكؿ واحد فقط.

تقميؿ الفجوة بيف الخبرات والمعمومات الموجودة والمجزأة في البنية
المعرفية لممتعمـ.

كما أظيرت النتائج ارتفاع قيمة مربع إيتا أكبر مف ()0.14
لتدؿ عمى أف الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف التطبيقيف القبمي

 .6فرص التعمـ التي توفرىا المنظمات المتقدمة تثير انتباه

والبعدي لـ تكف وليدة الصدفة وانما كانت بتأثير توظيؼ المنظمات

المتعمميف مف خبلؿ وسائط التعمـ اإللكترونية واستخداـ

المتقدمة في نظاـ بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعد  ،EMESويرجع

استراتيجيات تعمـ متنوعة ومتعددة تتكامؿ فيما بينيا لتحقيؽ أىداؼ

ذلؾ:

التعمـ المعرفية.

 .1استخداـ مصادر أدوات التعمـ اإللكتروني التي يوفرىا نظاـ

 .7تصميـ الوحدات التعميمية لممحتوى التعميمي في ضوء نموذج

 EMESفي إكساب مجموعة البحث لممعمومات التي يتضمنيا

عمميات التصميـ والتطوير التعميمي لمحمد عطية خميس ][35

نظ ار لما يوفره النظاـ مف إمكانات مثؿ زيادة إمكانية االتصاؿ

ونموذج حسف الباتع ] [36حيث ساعد ذلؾ في ضماف جودة

وسيولتو بيف الطبلب فيما بينيـ ،وبيف الطبلب والمعمميف بطريقة

المدخبلت والعمميات والمخرجات.

سريعة واتاحة مراجعة المادة الدراسية لمطالب عدة مرات دوف

 .8تجزئة محتوى التعمـ في قطع معرفية؛ لعدـ زيادة الحمؿ

الشعور بالحرج والممؿ مما يمكف الطالب مف التعمـ حسب سرعة

اإلدراكي لممتعمـ وربط المعمومات الجديدة مع المعمومات السابقة

استيعابو وتصحيح اخطائو.

لممتعمـ ،باستخداـ المنظمات المتقدمة .وبيذا يتحسف التذكر

 .2مراعاة المعايير البلزمة لتقديـ محتوى المقررات اإللكترونية في

واستدعاء المعمومات ،ويكوف تحويؿ التعمـ لمواقؼ حياتية حقيقية

التعميـ عف بعد والتي توصمت إييا دراسة عمر بف سالـ محمد

قاد اًر عمى تدعيـ المعني الشخصي والسياقي لممعمومات.

].[46

 .9جذب انتباه المتعمـ نحو موضوع التعمـ ،وتوفير تدريبات

 .3قدرة المنظمات المتقدمة عمى ربط المعمومات الجديدة

وانشطة اليكترونية متكافئة داخؿ النظاـ بيف المجموعتيف واعطاء

بالمعمومات السابقة داخؿ البنية المعرفية لممتعمـ حيث جعمت

الطالب التغذية الراجعة بعد كؿ استجابة لمطالب ،مما ادى الى

المنظمات المتقدمة التعمـ ذا معنى ،وساعدت في تسييؿ تعمـ

بقاء اثر لبلستجابات الصحيحة.

واستيعاب المفاىيـ العممية مف جانب الطبلب ليستعمموىا كمحاور

 .10إف استخداـ األشكاؿ البصرية في التعمـ تدعمو النظريات

ينظموف ويبوبوف عمى أساسيا مف خبلؿ تصنيؼ المفاىيـ الجديدة

المعرفية ومف أىميا :نظرية (التشفير الثنائي) Dual Code

بصورة يسيؿ دمجيا مع المفاىيـ المختزنة في البنية المعرفية.

Theory؛ حيث تفترض ىذه النظرية أف المعمومات تُخزف في

 .4ساعد توظيؼ المنظمات المتقدمة داخؿ نظاـ  EMESعمى

الذاكرة طويمة المدى في شكميف :بصري ولفظي ،وأف المعمومات

311

1

3

2014

التي تمثؿ في شكؿ بصري ولفظي يتـ تذكرىا بصورة أفضؿ مف

في تمثيؿ المعمومات إذا ما قورنت بالمعمومات المفظية (الكممة

المعمومات التي تمثؿ في شكؿ واحد فقط ].[14

المنطوقة أو المكتوبة) كما تعد الصور والرسومات وسيمة ميمة

 .11وتتفؽ نتيجة البحث مع الدراسات التي توصمت إلى فعالية

لبلحتفاظ بالمعمومات في الذاكرة قصيرة المدى ].[49

المنظمات المتقدمة في تحسيف نواتج التعمـ مثؿ دراسة كؿ مف:

 .5تكافؤ فرص التعمـ بيف المجموعتيف داخؿ نظاـ إدارة التعمـ

].[10,11,32,48,13,47

اإللكتروني عف بعد  EMESمف حيث:
جميع أنشطة التعمـ كانت موجية نحو تحقيؽ أىداؼ واضحة

مناقشة الفرض الثاني:

في أذىاف المتعمميف ،وتسمح لكؿ طالب بأف يخطو في تعممو وفقاً

أظيرت نتائج البحث قيمة  0.385 Zوىي قيمة غير دالة

لسرعتو الخاصة.

عند مستوى  0.05أي أنو" :ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف
متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية األولى (منظـ بصري)

مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف حيث يترؾ الحرية لممتعمـ

والمجموعة التجريبية الثانية (مرئي مسموع) في اختبار التحصيؿ

في التحكـ في سير النظاـ والتنقؿ مف موضع آلخر تبعا لسرعتو

المعرفي لطبلب ماجستير التوجيو واإلرشاد التربوي وبذلؾ يتـ

وقدرتو الذاتية بما يتيح لو فرصة التعمـ الذاتي والمستمر.
استرجاع الخبرات السابقة لممتعمميف مف خبلؿ طرح األسئمة

رفض الفرض ليكوف فرض صفري ويرجع ذلؾ:
 .1تكافؤ فرص التعمـ التي يوفرىا كؿ منظـ مف المنظمات

المفتوحة أو المناقشات العامة عبر برامج المحادثة المتاحة؛ وذلؾ

المتقدمة كما يرجع ذلؾ إلى حسف اختيار المنظـ المرئي المسموع

لمتأكد مف توفر المتطمبات السابقة لمتعمـ لدى المتعمميف.

والمنظمات البصرية التي شممت عمى ممصقات وصور ونصوص

إعطاء الفرصة لممعمومات بأف تقدـ نفسيا لممتعمـ في أنماط

رسوـ بصرية أثارت انتباه الطبلب وساعدتيـ عمى زيادة استجابتيـ

متنوعة ومدمجة ومنظمة فالوسائط المتعددة وأنظمة إدارة التعمـ

نحو تعمـ الموضوعات المختمفة.

اإللكتروني تساعد المتعمـ عمى الربط بيف المعمومات.

 .2طبيعة تقديـ المحتوى مف خبلؿ نظاـ  EMESالذى تتكامؿ

عرض محتوى المقرر وفقاً لمبادئ نظريات التعمـ في التصميـ

فيو الوسائط المتعددة مف نصوص وصور وفيديو باإلضافة إلى

التعميمي مثؿ تطبيقات النظرية السموكية ونظرية الترميز المزدوج

أدوات التفاعؿ داخؿ النظاـ وسيولة تعامؿ الطالب مع المحتوى

والنظرية البنائية ونظرية الحمؿ المعرفي ونظرية معالجة المعمومات

سواء بنمط المنظـ المتقدـ المرئي المسموع او البصرى.

التي تفترض أف التفاعؿ بيف الطمبة حوؿ مياـ معينة يزيد مف تمكنيـ

 .3تقديـ المثيرات البصرية في المنظـ البصرى وفؽ معايير تقديـ

مف تعمـ المفاىيـ والذى ينتج عنو فيـ جيد لممعمومات المراد تعمميا.

المثي ارت البصرية ساعد في إيجاد توازف وتكافؤ مع المنظـ المرئي

تقديـ التغذية الراجعة المناسبة الستجابات المتعمميف ،في

المسموع مف خبلؿ مقاطع ومشاىد الفيديو التي تثير انتباه

مختمؼ المجموعات وتعريفيـ جوانب القوة والضعؼ في أدائيـ،

المتعمميف وربما يكوف احتياج ممفات الفيديو لسرعة عالية في

ومكافأة المتعمميف الستخداـ وسائؿ االتصاؿ التي تتيح التفاعؿ

االتصاؿ بشبكة اإلنترنت قد ال تتوافر عند كؿ الطبلب.

المتزامف وغير المتزامف.

 .4تشير نظرية معالجة المعمومات عمى أىمية استخداـ المنظمات

وقد جاءت نتائج الدراسة متوافقة مع عدة دراسات مثؿ

البصرية المصورة في التعمـ ،والتي يمكف أف تكوف أفضؿ بكثير

].[50,19,16
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واختمفت نتائجيا مع دراسة كؿ مف ].[52,51,18,17,3

العقؿ فتؤدى إلى إثراء وتنشيط عممية االتصاؿ السمعي والبصرى

مناقشة الفرض الثالث:

لممتعمـ ألف لقطات الفيديو تنقؿ الخبرات المعرفية في صورة مرئية

بمغت قيمة  2.049 Zوىي قيمة دالة عند مستوى 0.05

و متحركة ومقرونة بالصوت والمؤثرات الصوتية نظ ار لما يتميز

أي يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي رتب درجات المجموعة

الفيديو مف التزامف بيف الصوت والصورة وارتباطو و تمثيمو لمواقع

التجريبية األولى (منظـ بصري) والمجموعة التجريبية الثانية (منظـ

مف خبلؿ تقنيات التصوير وزوايا التصوير وأحجاـ المقطات

متقدـ مرئي مسموع) لصالح المجموعة التجريبية الثانية في اختبار

وأنواعيا والحركة وتأثيرات الفيديو التي تعمؿ عمى تذكير المتعمـ

التحصيؿ المعرفي لطبلب ماجستير التوجيو واإلرشاد التربوي .

بالعبلقات بيف األجزاء المختمفة لموضوعات الدراسة ودمج

ويرجع ذلؾ إلى إمكانات المنظمات المرئي المسموع واعتمادىا

المعمومات الجديدة بما ىو موجود في بنيتو المعرفية مما يكوف لو

عمى حاستي السمع والبصر ،كما يرجع ذلؾ إلى طبيعة الطبلب

دور كبير في تعمـ المادة الجديدة وتثبيتيا وجعميا أكثر مقاومة

الذيف تعرضوا لممنظمات المتقدمة السمع بصرية (ممفات الفيديو)

لمنسياف بما يسيـ في بقاء أثر التعمـ واحتفاظ المتعمـ بالمعمومات

وقدرتيـ الذىنية عمى بناء الرابطة بيف المنظـ المتقدـ والمعرفة

في ذاكرتو لفترة طويؿ.
وتتفؽ مع الدراسات التي توصمت إلى فعالية تقديـ المنظمات

القائمة في بنيتيـ الذىنية ،األمر الذي ساعدىـ عمى تمثيؿ

المتقدمة (المرئية والمسموعة) باستخداـ الفيديو مثؿ دراسة

واستيعاب المفاىيـ رغـ مرور ثبلث أسابيع عمى دراستيـ

][52,51,18,17,3

لمموضوعات.
كما يمكف تفسير ذلؾ في ضوء نظرية تجميع المثيرات Cue

مف ].[50,16,19

 Summation Theoryالتي ترى أف بقاء المعمومات في ذاكرة

القيمة التربوية لمبحث

المتعمـ تتأثر بتجميع عدد مف الوسائط المتفاعمة وىنا تكمف قدرة

واختمفت

نتائجيا

مع

دراسة

كؿ

أظيرت نتائج البحث أثر توظيؼ المنظمات المتقدمة (بصري
– مرئي مسموع) في نظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعد

المنظـ المرئي المسموع (الفيديو) عمى مخاطبة أكثر مف حاسة في
عممية التعمـ وبالتالي فإف الطالب يستطيع أف يتذكر ما يشاىده

 EMESعمى التحصيؿ المعرفي لدى طبلب ماجستير التوجيو

ويسمعو أكثر مما يشاىده فقط أو يسمعو فقط وىذا يعد مبر ار في

واإلرشاد التربوي بجامعة الممؾ عبد العزيز وتوصمت نتائج الدراسة

تفوؽ مجموعة المنظـ المرئي المسموع في بقاء أثر التعمـ عمى

بأنو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي رتب درجات

مجموعة المنظـ البصري والذي اعتمد فقط عمى المثيرات البصرية

المجموعة التجريبية األولى (منظـ بصري) والمجموعة التجريبية

فقط.

الثانية (منظـ مرئي مسموع) في اختبار التحصيؿ المعرفي بينما
كما أف استخداـ منظمات الفيديو تدعمو النظرية المعرفية

أشارت إلى وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي رتب درجات

لموسائط المتعددة  cognitive theory of multi- mediaوالتي

المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية لصالح

تشير إلى قوة وتأثير الفيديو الرقمي وتأثيرىا في تنشيط حواس

مجموعة المنظمات المتقدمة المرئية والمسموعة والقائمة عمى

المتعمـ ومساعدتو عمى التعمـ حيث تدخؿ المعمومات إلى المخ

ممفات الفيديو وفي ضوء تمؾ النتائج تظير القيمة التربوية لمبحث
فيما يمى:

أثناء المشاىدة لممثيرات البصرية المختمفة مف خبلؿ حاستي السمع

بالنسبة لمطبلب :تظير القيمة التربوية لمبحث بالنسبة لمطبلب في

والبصر وتتـ معالجة الكممات المسموعة وتفسيرىا وتخزينيا في
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التوصيات المرتبطة بنتائج البحث يستفاد منيا في التعمـ عف بعد.
بالنسبة لمبحث العممي

اإلنترنت في مجاؿ التوجيو واإلرشاد ،كذلؾ تدريب الطبلب عمى
ممارسات جيدة داخؿ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني  EMESونظاـ

لـ يعد موضوع نظـ إدارة التعمـ عف بعد كميداف لمبحوث

الفصوؿ االفتراضية  Centraمف خبلؿ توظيؼ المنظمات

التربوية ىو التساؤؿ عف مدى جدوى استخدامو بؿ أصبح ىو

المتقدمة لتحسيف التفاعؿ بيف المحتوى والطبلب وتوظيؼ انماط

المفاضمة بيف األساليب والعمميات التعميمية المتنوعة داخؿ النظاـ

المنظمات المتقدمة التي تعتمد عمى حاستي السمع والبصر والدليؿ

وتطوير تمؾ األساليب ،فالتفكير في نظـ إدارة التعمـ عف بعد ال

عمى ذلؾ تحسف نواتج التعمـ لمطبلب بما يشير إلى أىمية تقديـ

يعنى التفكير في النظاـ ولكنو يعنى التفكير في التعمـ كعممية

المنظمات المتقدمة في بيئات التعمـ اإللكتروني عف بعد وتبنى

وناتج ويعد البحث الحالي محاولة لمسايرة االتجاىات العالمية

النمط المرئي المسموع لما حققو مف نتائج أفضؿ في بقاء أثر

واستجابة لمعديد مف توصيات البحوث والمؤتمرات مف ضرورة

التعمـ واحتفاظ الطبلب بالمعمومات.

االستفادة مف تطبيقات نظريات التعمـ في نظـ إدارة التعمـ

بالنسبة لعضو ىيئة التدريس

اإللكتروني وتعد نظرية أوزوبؿ مف أىـ النظريات التي يمكف
توظيفيا في التعمـ عف بعد.

تظير القيمة التربوية لمبحث في أىمية تدريب عضو ىيئة
التدريس عمى ممارسات جيدة داخؿ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني

وأخي اًر يقدـ البحث بعض التوصيات والمقترحات لبعض

عف بعد  ،EMESومساعدة الدارسيف في مواجية المشكبلت

الدراسات المستقبمية في مجاؿ توظيؼ المنظمات المتقدمة في

التعميمية التي تواجييـ داخؿ بيئة النظاـ وتحفيز الطبلب نحو

التعمـ عف بعد.

التعمـ في بيئات التعمـ عف بعد مف خبلؿ تصميـ مواقؼ تعميمية

بالنسبة لممجتمع:

قائمة عمى المنظمات المتقدمة المرئية والمسموعة لتنشيط البنية

يعد التعمـ اإللكتروني عف بعد أحد أىـ التقنيات التي غزت

المعرفية لمطبلب وايجاد عبلقات معرفية بيف المعرفة السابقة

كافة مؤسسات المجتمع خصوصا بعد اعتماد الئحة التعمـ عف بعد

والبلحقة.

وبالتالي يمبى النظاـ حاجات أفراد المجتمع في االلتحاؽ ببرامج

بالنسبة لمعممية التعميمية

التعمـ عف بعد في ضوء ممارسات جيدة تضمف الوصوؿ بالنظاـ

يساعد البحث القائميف عمى العممية التربوية عمى اتخاذ

إلى جودة المدخبلت والعمميات والمخرجات وبالتالي تزيد مف قيمة

ق اررات تربوية تسيـ في االستفادة مف المنظمات المتقدمة كمدخؿ

واعتماد الشيادات الممنوحة عف بعد لدى مؤسسات المجتمع

لمدرس لما ليا مف أثر في بقاء اثر التعمـ في التعميـ عف بعد في

الخارجي.

ظؿ ممارسات جيدة تحقؽ نواتج تعمـ مرتفعة ،كما يساعد البحث

 .6التوصيات

القائميف عمى العممية التربوية في الببلد العربية عمى تعديؿ

في ضوء النتائج التي أسفر عنيا البحث الحالي ،يوصى بما يمي:

وتطوير الممارسات التربوية في مجاؿ التعميـ عف بعد مف خبلؿ

 .1االستفادة واالىتماـ بتقديـ المنظمات المتقدمة المرئية

تبنى وتوظيؼ أنماط المنظمات المتقدمة المرئية والمسموعة في

والمسموعة في مقررات برامج التعميـ عف بعد مراعاة التنوع في

أنظمة إدارة التعمـ اإللكتروني ،كما يقدـ البحث مجموعة مف

تقديـ المنظمات المتقدمة البصرية والمسموعة واعطاء أولوية
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لممنظـ المرئي المسموع حيث أظيرت نتائج البحث بدور المنظمات

أثار البحث الحالي بعض التساؤالت التي يمكف أف تكوف

البصرية المسموعة في بقاء أثر التعمـ واالحتفاظ بالمعمومات لدى

موضوعات لمبحث كدراسات مستقمة ومكممة ليذا المجاؿ ويمكف
تحديد تمؾ الدراسات عمى النحو التالي:

المتعمميف.
 .2االستفادة مف تطبيقات نظريات التعمـ المختمفة أثناء الممارسات

 .1دراسة أنماط أخرى لممنظمات المتقدمة في نظـ إدارة التعمـ

التعميمية في بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعد ،وتشجيع أعضاء ىيئة

اإللكتروني عف بعد مثؿ المنظمات البصرية المكتوبة والمصورة.

التدريس عمى استخداـ المنظمات المتقدمة مف خبلؿ دورات تنمية

 .2التفاعؿ بيف أنماط تقديـ المنظمات المتقدمة وبعض األساليب

قدرات أعضاء ىيئة التدريس ممف يسند إلييـ مقر ار برامج التعميـ

المعرفية في بيئة التعمـ عف بعد عمى تنمية ميارات التعمـ الذاتي.

عف بعد.

 .3دراسة السعة العقمية لممتعمميف وعبلقتيا بالمنظمات المتقدمة

 .3تطوير نظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعد EMES

في بيئة التعمـ عف بعد.

بجامعة الممؾ عبد العزيز وبرمجتو لمتغمب عمى بعض المشكبلت

المراجع

داخؿ النظاـ والتي تـ اكتشافيا أثناء الممارسات داخؿ النظاـ أثناء

أ .المراجع العربية

التجربة وذلؾ مف خبلؿ التوصيات التالية:

] [1إطميزي ،جميؿ احمد سالـ .)2006( .نظاـ مرف إلدارة

زيادة السعة التخزينية لنظاـ البريد اإللكتروني وزيادة حجـ الممفات

التعميـ االلكتروني مف اجؿ دعـ التعميـ في الجامعات التقميدية

المرفقة ليمكف مف خبللو إرفاؽ ممفات ذات سعة تخزينية عالية

والمفتوحة .تـ استرجاعو في  2011/11/12عمى الرابط:

وزيادة مساحة ممفات التكميفات ودعـ النظاـ لجميع امتدادات

.http://etsiit.ugr.es/usuarios/jamil/abs.htm

الممفات.

] [2خميس ،محمد عطية .)2011( .األصوؿ النظرية والتاريخية

دعـ النظاـ استراتيجيات تحكـ المتعمـ في بعض متغيرات واجية

لتكنولوجيا التعمـ االلكتروني .القاىرة :دار السحاب.

النظاـ مثؿ اختيار حجـ الخط أو لوف الخمفية.
إعادة تصميـ نظاـ التقارير بحيث يتـ إضافة سجبلت منفصمة

] [3العمر ،عبد العزيز بف سعود .)2000( .أثر استخداـ المنظـ

لممفات إنجاز الطبلب وامكانية الحصوؿ منيا عمى تقارير تخدـ

المتقدـ المرئي في التحصيؿ واالحتفاظ بالمفاىيـ الفيزيائية

قياس مخرجات وعمميات التعمـ داخؿ النظاـ.

لدى طبلب المرحمة الثانوية .مجمة كمية التربية،)28( ،

 .4االىتماـ بالممارسات الجيدة ألدوات التعمـ اإللكتروني المتاحة

جامعة طنطا.173 - 148 ،

بنظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعد  EMESفمثبل عند

] [4خميؿ ،حناف حسف عمي .)2008( .تصميـ ونشر مقرر

استخداـ الفصوؿ االفتراضية البد مف توظيؼ جميع أدوات التعمـ

إلكتروني في مقرر تكنولوجيا التعميـ في ضوء معايير جودة

اإللكتروني المتاحة بالفصؿ مف خبلؿ توظيفيا في مواقؼ تعميمية

التعميـ اإللكتروني لتنمية الجوانب المعرفية واألدائية لدي

جيدة قائمة عمى أنماط متعددة مف المنظمات المتقدمة تثير انتباه

طبلب كمية التربية .رسالة ماجستير .كمية التربية .جامعة

المتعمميف وتحفزىـ نحو تعمـ المزيد مف الخبرات والميارات.

المنصورة.

بحػوث مقترحة:
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العممية لطبلب الثانوي الصناعي بمممكة البحريف .مجمة

] [5محمود ،عبد الرازؽ مختار ( :)2009فعالية برنامج إلكتروني

العموـ التربوية والنفسية ،)4(13 ،البحريف.128 - 101 ،

مقترح باستخداـ نظاـ مودؿ ( )Moodleفي تنمية الثقة في

التعميـ اإللكتروني واالتصاؿ التفاعمي وتحصيؿ .مجمة القراءة

] [18حسيف ،عمرو جبلؿ الديف أحمد ( :)2000أثر اختبلؼ

والمعرفة .جامعة عيف شمس.

نمط النمط التمييدي المستخدـ في برامج الكمبيوتر متعددة

] [9الغامدى ،احمد عبد اهلل قراف .)2012( .فاعمية نظاـ التعمـ

الوسائؿ عمي تحصيؿ طبلب شعبة تكنولوجيا التعميـ

عف بعد في الجامعات السعودية .دراسات عربية في التربية

المستقميف والمعتمديف ومستوى أدائيـ العممي في مقرر

وعمـ النفس.187 - 153 ،)28( ،

الكمبيوتر .رسالة ماجستير (غير منشورة) ،كمية التربية،
جامعة األزىر.

] [10عبد الرحمف ،محمد خميفة .)2008( .فاعمية استخداـ
المنظـ التمييدي في الدراسات االجتماعية لتنمية مفاىيـ

] [20دويدي ،عمي بف محمد جميؿ .)2010( .استشراؼ التعمـ

المواطنة والوعي السياسي لدى تبلميذ الصؼ الثالث

اإللكتروني في برامج التعميـ عف بعد بجامعات المممكة

اإلعدادي المعاقيف سمعياً .المؤتمر العممي االوؿ :تربية

العربية السعودية .مجمة كمية التربية بالزقازيؽ193 ،)69( ،

المواطنة ومناىج الدراسات االجتماعية ،2 ،مصر- 630 ،

.256 -

.653

] [24عمادة التعمـ عف بعد ( .)2011مدخؿ إلى نظاـ التعميـ

] [11البطاينة ،زياد احمد سبلمة .)2012( .أثر استراتيجية

اإللكتروني  .EMESجامعة الممؾ عبد العزيز .تـ استرجاعو

المنظـ المتقدـ في تدريس مادة الببلغة عمى التحصيؿ

في

الرابط:

والتفكير اإلبداعي لدى طبلب الصؼ االوؿ الثانوي األدبي

.http://elearning.kau.edu.sa

باألردف .دراسات عربية في التربية وعمـ النفس135 ،)25( ،

2011/5/28ـ

عمى

] [25شحاتو ،حسف .)2008( .استراتيجيات التعميـ والتعمـ

.158 -

الحديثة .القاىرة :الدار المصرية المبنانية.

] [15الشرنوبي ،ىاشـ سعيد إبراىيـ ( .)2012فاعمية اختبلؼ

] [26الغريب زاىر اسماعيؿ ( .)2009التعميـ اإللكتروني مف

بعض متغيرات توظيؼ الفيديو في تصميـ مواقع الويب 0.2

التطبيؽ إلى االحتراؼ .القاىرة :عالـ الكتب.

التعميمية في التحصيؿ وتنمية ميارات تصميـ وانتاج الفيديو

] [27موقع عمادة التعميـ عف بعد – جامعة الممؾ عبد العزيز.

الرقمي لطبلب قسـ تكنولوجيا التعميـ بكميات التربية .مجمة

.http://elearning.kau.edu.sa/Default.aspx?site_id=2
)14&lng=AR (10/2/2011

كمية التربية ،)147(2 ،جامعة األزىر.751 - 639 ،
] [17نوبى ،احمد محمد ،عبد العزيز ،حمدي احمد ،العجب،

] [28مرعي ،توفيؽ والحيمو ،محمود .)2002( .طرائؽ التدريس

العجب محمد ،العمراف ،حصة عبد الرحمف ( .)2012أثر

العامة .عماف :دار ميسرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

المنظـ التمييدي اإللكتروني في الوعى الميني والميارات
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] [29الفقي ،محمد محمد السباعيف أبو الرايات ،عبلء المرسي

] [36عبد العاطي ،حسف الباتع محمد ( .)2010التصميـ

( .)2012فعالية استخداـ المنظـ المتقدـ ومستويات المعرفة

التعميمي عبر اإلنترنت :مف السموكية إلى البنائية ،نماذج

السابقة في تدريس حساب المثمثات لتنمية سموؾ حؿ

وتطبيقات .اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة.

المشكبلت الرياضية والتفكير الناقد لدى طبلب الصؼ األوؿ

] [37الفقي ،ممدوح سالـ .)2011( .نموذج مقترح لتصميـ بيئات

الثانوي .مجمة كمية التربية ،)45(1 ،جامعة طنطا- 511 .

التعمـ التفاعمية المعتمدة عمى االنترنت .المؤتمر العممي

.551

السابع لمجمعية العربية لتكنولوجيا التربية (التعمـ االلكتروني

] [30جابر ،جودت وعبد العزيز ،سعيد والمعايطة ،عبد العزيز

وتحديات الشعوب العربية' :مجتمعات التعمـ التفاعمية.)2( .

( .)2002المدخؿ إلى عمـ النفس .عماف :دار الثقافة لمنشر

القاىرة :الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية باالشتراؾ مع معيد

والتوزيع

البحوث والدراسات التربوية بجامعة القاىرة .ص ص –605
.644

] [31عثماف ،أحمد عبد الرحمف إبراىيـ ( .)2007تأثير استخداـ
المنظـ المتقدـ وفعالية الذات عمى قمؽ اإلحصاء والتحصيؿ

] [38أبو عظمة ،نجيب بف حمزة ( .)2012فاعمية نموذج مقترح

فييا لدى طمبة الدبموـ الخاصة في التربية .مجمة كمية التربية،

لمتعمـ الموجو عف بعد في مقرر تقنيات التعميـ لتنمية ميارات

 ،)17(7جامعة بنيا.101 - 50 ،

تصميـ المحتوى التعميمي لدى طالبات الماجستير في
تخصص طرؽ التدريس بكمية التربية جامعة طيبة بالمدينة

] [32عثماف ،أحمد عبد الرحمف إبراىيـ ( .)2007تأثير استخداـ

المنورة بالمممكة العربية السعودية .مجمة كمية التربية،

المنظـ المتقدـ وفعالية الذات عمى قمؽ اإلحصاء والتحصيؿ

 ،)1(151جامعة األزىر.37 – 13 ،

فييا لدى طمبة الدبموـ الخاصة في التربية .مجمة كمية التربية،

] [41شيماء يوسؼ ( .)2009أثر اختبلؼ أساليب المناقشات

 ،)17(7جامعة بنيا.101 - 50 ،

اإللكترونية في البيئات التعميمية عبر الويب عمى بناء المعرفة

] [33أنور محمد الشرقاوي .)2001( .التعمـ :نظريات وتطبيقات.

وتنمية التفكير لدى طبلب تكنولوجيا التعميـ بكميات التربية

القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية.

النوعية( .رسالة دكتوراه) .كمية البنات لآلداب والعموـ والتربية.
جامعة عيف شمس.

] [34مصطفى ،سوزاف عطية .)2004( .نموذج مقترح لبرامج
التعميـ عف بعد باستخداـ شبكات الحاسبات في التعميـ

] [42بيومي ،إيماف عطيفي .)2011( .أثر استراتيجية توليفيو

الجامعي ،رسالة دكتوراه ،معيد الدراسات والبحوث التربوية،

إلدارة المناقشات غير المتزامنة في التعمـ االلكتروني القائـ

جامعة القاىرة.

عمى الويب في التحصيؿ وتنمية بعض ميارات التفكير لدى
الطبلب المعمميف( .رسالة ماجستير) .كمية البنات لآلداب

] [35خميس ،محمد عطية .)2003( .عمميات تكنولوجيا التعميـ.

والعموـ والتربية .جامعة عيف شمس.

القاىرة :دار الكممة.
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EMPLOYMENT TYPES OF THE ADVANCED ORGANIZERS IN
THE DISTANCE E-LEARNING MANAGEMENT SYSTEM
ENVIRONMENT ( EMES) ON COGNITIVE ACHIEVEMENT AND
LEARNING RETENTION FOR MASTER OF GUIDANCE AND
EDUCATIONAL COUNSELING STUDENTS AT KING
ABDULAZIZ UNIVERSITY
Akram Fathy Mostafa Ali
Faculty of Specific Education - South Valley University
Program of Educational Graduate Studies - King Abdulaziz University
Abstract_ The Advanced Organizers are the basic concepts of the theory of Ausubel (Meaningful Learning) it
prepares the learner's cognitive to achievement information and linking it to what is existing in the structure of
cognitive and discover the relationships between the information provided to him and linked his experiences prior.
The Advanced Organizers provide at the beginning of the lesson as a linking between what is intended to learn
and among those in the environment learner cognitive and related they are like Bridge helps to move new knowledge
to the environment knowledge, a high degree of generality and universality.
The Advanced Organizers developed through two pattern: Comparative Advance Organizer and expository
advance organizer, usually offer in:
Visual Organizers such as text, image , animation image
Audio Organizers such as sound, music
Audio-Visual Organizers such as video
What kind of type the Advanced Organizer it is consisted mainly of the link between prior knowledge and
subsequent knowledge , it link between past knowledge and next knowledge .
The research aims Employment types of the Advanced Organizers in the distance E-learning management
system environment (EMES) on cognitive achievement and the of learning Retention For Master of guidance and
educational counseling students at King Abdul-Aziz University by selecting the suitable advanced Organizers from:
Visual Organizers such as text, image, animation image and Audio-Visual Organizers such as video in the e-learning
management system environment (EMES) on cognitive achievement and learning Retention.
The research group consisted of all distance education master's students guidance and educational counseling at
King Abdul-Aziz University for the academic year 2011 and the number of students enrolled system 14 students, and
has been teaching students by distance education by offering two types of Advanced Organizers.
The search results to There are statistically significant differences at (0.05) level between the pre-test and posttest in the cognitive achievement test for the post application test for The research group and
There are no
statistically significant differences at (0.05) level between The first experimental (Visual Organizers) and second
experimental group (Audio-Visual Organizers) in the cognitive achievement but after 3 week There are statistically
significant differences at (0.05) level between The first experimental (Visual Organizers) and second experimental
group (Audio-Visual Organizers) in the cognitive achievement test for the second experimental group.
The study recommended encourage of good practices for The Advanced Organizers in distance learning
environment.
Keywords: learning management system, EMES, Advanced Organizers, distance learning.
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