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نظبم إدارة بَئت التعلن  وظَف أمنبط  املنظوبث املتقدهت يفت
علي التحصَل املعريف وبقبء أثر    EMES اإللكرتونٌ عن بعد

التعلن لدى طالة هبجستري التوجَه واإلرشبد  الرتبوً 
 جببهعت امللك عبد العزٍز

تعد المنظمات المتقدمة مف المفاىيـ االساسية في نظرية _ الممخص
فيي تييء المتعمـ معرفيا  Meaningful Learning التعمـ ذي المعنى

قائـ في بنيتو المعرفية  ويربطيا بما ىو  لمحصوؿ عمى المعمومات
ويربطيا بخبراتو المعرفية ويكتشؼ العبلقات بيف المعمومات المقدمة لو 

 ة.السابق
وتقدـ المنظمات المتقدمة في بداية الدرس كعامؿ ربط بيف ما يراد      

تعممو وبيف تمؾ الموجودة في بيئة المتعمـ المعرفية والمتصمة بيا فيي 
، وىى عرفة الجديدة إلى بيئتو المعرفيةتشبو كوبرى يساعد عمى انتقاؿ الم

يمكف تقديـ المنظمات و ، ومية والشموؿدرجة عالية مف العم عمى
المتقدمة مف خبلؿ عدة أنماط تأخذ عادة وصفا لفظيا مبسطا لمفاىيـ 

دـ عمى شكؿ البعض يقالبعض اآلخر يقدـ عمى شكؿ نصوص و مجردة و 
ميما كاف نوع نمط المنظـ المتقدـ فإف وظيفتو تتمثؿ مواد تعميمية مرئية و 

 المعرفة البلحقة.ة و الربط بيف المعرفة السابق أساسا في
ىدؼ البحث إلى توظيؼ أنماط المنظمات المتقدمة في بيئات التعمـ      

المنظمات توظيؼ : أثر مف خبلؿ تحديد EMESاإللكتروني عف بعد 
نظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني  يمسموع( ف يمرئ – يالمتقدمة  )بصر 

ى طبلب التعمـ لدبقاء أثر عمى التحصيؿ المعرفي و  EMES عف بعد
 التربوي بجامعة الممؾ عبد العزيز. ماجستير التوجيو واإلرشاد

ماجستير التوجيو تكونت مجموعة البحث مف جميع طبلب و      
ة الممؾ عبد العزيز لمعاـ بجامع بالتعميـ عف بعد يواإلرشاد التربو 

تـ و طالب،  14بمغ عدد الطبلب المسجميف بالنظاـ و  2011 يالجامع
يف مف أنماط المنظمات الطبلب عف بعد مف خبلؿ تقديـ نمطتدريس 

نظاـ إدارة بيئة  يالمسموع( ف يط المرئنم –أنماط بصرية المتقدمة )

وبعدى  يقبم وتـ تطبيؽ اختبارEMES  التعمـ اإللكتروني عف بعد
فرؽ داؿ  ومرجأ عمى المجموعتيف وتوصمت نتائج البحث إلى وجود

رجات المجموعة رتب د يبيف متوسط( 0.05) إحصائيا عند مستوى
عة التجريبية الثانية )منظـ المجمو ( و يمتقدـ بصر منظـ ة األولى )يالتجريب

في  يوالبعد يالقبم ي( في اختبار التحصيؿ المعرفمسموع يمتقدـ مرئ
  يطبلب ماجستير التوجية واإلرشاد التربو مقرر الحاسوب في التربية لدى 

إلى أنو ال يوجد فرؽ داؿ  ت النتائجكما أظير  يلقياس البعدلصالح ا
رتب درجات المجموعة  يسط( بيف متو 0.05) إحصائيا عند مستوى

والمجموعة التجريبية الثانية )منظـ ( يمتقدـ بصر ة األولى )منظـ يالتجريب
وجود فرؽ داؿ الفوري و  يفي التحصيؿ المعرفمسموع(  يمتقدـ مرئ

في اختبار التحصيؿ  ( بيف المجموعتيف0.05) إحصائيا عند مستوى
 ي)المنظـ المتقدـ المرئالمرجأ لصالح المجموعة التجريبية الثانية  يالمعرف

 أوصت الدراسة بتشجيع توظيؼ الممارسات الجيدة لممنظماتالمسموع( و 
 .المتقدمة في بيئة التعمـ عف بعد

 ،EMES إيميس إدارة التعمـ اإللكتروني اـنظ: الكممات المفتاحية

 . التعمـ عف بعد المتقدمة،المنظمات 
 . المقدمة1

تتيح أنظمة إدارة التعمـ اإللكتروني عف بعد تقديـ المحتوى      
دارة أنشطة التعمـ و  أنظمة تزود المؤسسات  يفيمتابعة الدارسيف و ا 

التعميمية ببيئات تعميمية متكاممة عمى شبكة اإلنترنت كما أنيا 
 يالتتعتمد عمى مجموعة مف المكونات وأدوات التفاعؿ اإللكترونية 

 يمكف توظيفيا مع التعمـ التقميدي. 
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وتتنوع نظـ إدارة التعمـ اإللكترونية ليتجاوز عددىا أكثر مف      
ذلؾ و [ 1تعمـ اإللكتروني عمى مستوى العالـ ]نظاـ إدارة لم 200

لتشمؿ أنظمة إدارة التعمـ  يالعالم وأ يالعربسواء عمى المستوى 
 ,ATutor, Claroline, Dokeos:األنظمة مفتوحة المصدر مثؿ

Fle3, ILIAS, KEWL nextgen, LON-CAPA, 

Moodle, OLAT, Sakai Project كما تشمؿ أنظمة إدارة .
 Saba Software; Apexة المغمقة مثؿ:التعمـ التجاري

Learning; Blackboard; ANGEL Learning; 

Desire2Learn; SAP Enterprise Learning  كما تشمؿ
عمى األنظمة الخاصة بالمؤسسات التعميمة مثؿ نظاـ جسور 

بجامعة  EMESنظاـ إيميس و  ياإللكترونلمتعمـ  يالوطنبالمركز 
 .الممؾ عبدالعزيز

 Electronic (EMES) نظاـ إدارة التعمـ اإللكترونيعد يو      

Management Education System  بجامعة الممؾ عبد
العزيز عبارة عف نظاـ إلكتروني متكامؿ يقـو بإدارة كافة عمميات 

التعمـ عف بعد عبر اإلنترنت مف خبلؿ عمميات إدارية و التعميـ 
داء لممعمـ تقارير متابعة األو متنوعة مثؿ القبوؿ والتسجيؿ، 

دارة تقديـ وعرض المحتوى لمطبلب ،المتعمـو  دارة الواجبات،  ،وا  وا 
واإلشراؼ عمى أدوات التفاعؿ التزامني والبلتزامني،  ،التكميفاتو 

دارة االختبارات  تحميؿ نتائج ىذه التقييمات لذا يرتكز و  التقييماتو وا 
عمى جودة التصميـ التعميمي وتوظيؼ التكنولوجيا  EMESنظاـ 

 وتسييؿ عممية التفاعؿ بيف الطالب وعض يفلحديثة واستخداميا ا
يتميز النظاـ بأنو سيؿ االستخداـ ودعمو الكامؿ و  ىيئة التدريس

اإلدارة الجيدة لعممية و لمغة العربية باإلضافة إلى سيولة المتابعة 
التربية لطبلب  يفلقد قاـ الباحث بتطوير مقرر الحاسوب و  ،التعمـ

تدريس ىذا المقرر عف بعد مف و اإلرشاد التربوي و ماجستير التوجيو 
أوؿ تجربة لبرنامج ماجستير عف بعد  يف EMESخبلؿ نظاـ 

 .بجامعة الممؾ عبد العزيز مف خبلؿ عمادة التعميـ عف بعد
 األىداؼ EMESولكي تحقؽ بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعد      

ينبغي االستفادة مف امكانات منظومة  ،التي صمـ مف أجميا
المبادئ المشتقة مف ىذه و وما تقدمو مف نظريات التعمـ  ،التربية

النظريات حيث يمكف مف خبلؿ نظريات التعمـ المختمفة فيـ طبيعة 
وكيفية حدوثو وتفسير  ،التعمـ وأنماطو السموكية المتنوعة، وشروطو

تيتـ بدراسة التغير  يالتة مثؿ النظرية السموكي ،والتنبؤ بو ،أسبابو
الحادث في السموؾ الظاىري لممتعمـ دوف البحث في العمميات 

اإلدراؾ التي تفسر  ونظرية المجاؿ أو العقمية الناتج عنيا السموؾ 
الموجيات الموجودة و نتيجة لتفاعمو مع القوى  وبأف سموؾ الفرد ى

يئة الداخمية الب وفي البيئة سواء البيئة المادية )المجاؿ الخارجي( أ
نظرية معالجة المعمومات  والنظرية المعرفية أو  ،داخؿ الفرد نفسو

التي تيتـ بدراسة العمميات العقمية التي تحدث في المعرفة المخزنة 
غيرىا مف نظريات التعمـ باإلضافة و ينتج عنيا السموؾ و في الذاكرة 

ة إلى دمج ىذه النظريات مع نظريات التعمـ اإللكتروني مثؿ نظري
الثنائي التي ترى أف المعرفة تتكوف مف نظاميف  والترميز المزدوج أ

لكف و  يقوماف بمعالجة المعمومات بشكؿ مستقؿ (بصرى –)لفظي 
عبلقات تسمح بالترميز الثنائي و متزامف حيث يوجد بينيما روابط 

نظرية الحمؿ المعرفي التي ترى أف المعمومات الجديدة و لممعمومات 
الذاكرة  يفيجب أف يتـ معالجتيا في الذاكرة العاممة قبؿ أف تخزف 

طويمة المدى؛ وبما أف سعة الذاكرة العاممة سعة محدودة فإف 
عممية التعمـ ستتأثر سمبًا إذا تـ تجاوز قدرة الذاكرة العاممة عمى 

ينصح بتصميـ قوالب تعميمية مرئية  يلوبالتا ،معالجة المعمومات
نطاؽ سعة الذاكرة العاممة عند المتعمـ  يفيمكف أف تتـ معالجتيا 

النظرية االجتماعية المعرفية التي ترى أف التعمـ يحدث نتيجة و 
 .السموؾو البيئة و تشكؿ ثبلث مجاالت ىي المعرفة 

 Ausubelنظرية أوزوبؿ  والمعنى أ وتعد نظرية التعمـ ذو      
النظريات المعرفية التي تعطي اىمية كبرى لمعمميات المعرفية  احد

حيث يرى أوزوبؿ في  ،التي تحدث داخؿ النظاـ العقمي لممتعمـ
نظريتو عمى اىمية البنية المعرفية لدى المتعمـ والعمميات العقمية 
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معنى مف خبلؿ احداث عبلقات وارتباطات بيف  وفي تحقيؽ تعمـ ذ
وما يقدـ لو  ،الفعؿ في البناء المعرفي لممتعمـالمعارؼ الموجودة ب
تستند ىذه النظرية عمى مبدأ أف المعمومات و  ،مف معارؼ جديدة

تنظـ بشكؿ ىرمي متسمسؿ، وىذا يسيؿ اكتساب المعمومة وسرعة 
تذكرىا وطرحيا وبشكؿ أيضا مرتب ومتناسؽ "فالذاكرة ال تحتفظ 

المعنى  والتعمـ ذ " ومف ثـ يحدث[2] إال بالمعمومات ذات المعنى
 ،عندما تكوف األفكار المراد تعمميا مرتبطة تمقائيًا في ذاكرة المتعمـ
 وحيث يحدث أثناء التعمـ تفاعؿ بيف ىذه األفكار الجديدة وما ى

موجود بالبنية المعرفية، مما يؤدي ذلؾ إلى إعادة تنظيميا ومف ثـ 
 يتحقؽ االستقرار والثبات واالحتفاظ بيا لمدة أطوؿ.

تعد المنظمات المتقدمة مف المفاىيـ االساسية في نظرية و      
فيي تييء المتعمـ  Meaningful Learningالتعمـ ذي المعنى 

قائـ في بنيتو  ويربطيا بما ىو معرفيا لمحصوؿ عمى المعمومات 
يكتشؼ العبلقات بيف المعمومات المقدمة لو ويربطيا و المعرفية 

 .بخبراتو المعرفية السابقة
تقدـ المنظمات المتقدمة في بداية الدرس كعامؿ ربط بيف ما و      

يراد تعممو وبيف تمؾ الموجودة في بيئة المتعمـ المعرفية والمتصمة 
بيا فيي تشبو كوبرى يساعد عمى انتقاؿ المعرفة الجديدة إلى بيئتو 

 ويمكف تقديـ المنظمات المتقدمة مف خبلؿ عدة أنماط أو  ،المعرفية
ظـ المنظمات المتقدمة المستخدمة تأخذ عادة وصفا قوالب فمع

البعض اآلخر يقدـ عمى شكؿ و  لفظيا مبسطا لمفاىيـ مجردة
ميما كاف و البعض يقدـ عمى شكؿ مواد تعميمية مرئية و نصوص 

نوع نمط المنظـ المتقدـ فإف وظيفتو تتمثؿ أساسا في الربط بيف 
 [.3المعرفة البلحقة ]و المعرفة السابقة 

 ث تستخدـ ىذه المنظمات في تنشيط البنية المعرفية القائمةحي     
يصنؼ محمد عطية و تقديـ إطار عمؿ لمتعمـ و تجميع التفاصيؿ و  

  :[ المنظمات المتقدمة إلى2خميس ]
  Comparative Advance المنظـ المتقدـ المقارف. 1

 :Organizer  

مألوفة ويستخدـ ىذا المنظـ عندما تكوف المادة المتعممة      
مرتبطة بالمعمومات الموجودة داخؿ البنية المعرفية  وأ ،نسبياً 

  .لممتعمـ
  expository advance organizer:المنظـ المتقدـ الشارح . 2
تجميعيا في شكؿ نموذج و تستخدـ في توجيو تفاصيؿ الموضوع و 

 . يمفاىيم
التي و يعتمد نمط تقديـ المنظمات المتقدمة عمى الوسائط المتعددة و 

 :تشمؿ أنماط متعددة في الشكؿ يمكف تصنيفيا إلى
وىى  Visual Organizers:المنظمات المتقدمة البصرية . 3

تمؾ المنظمات التي تعتمد عمى حاسة البصر لتشمؿ النصوص 
تعتمد عمى  يالتالممصقات و الرسـو و المتحركة و الصور الثابتة و 

 .القراءة والفيـ في استقباليا
 Audio Organizers:معية المنظمات الس. 4

وىى تمؾ المنظمات التي تستخدـ الوسائؿ السمعية مثؿ ممفات 
 .الصوت التي تعتمد عمى استخداـ حاسة السمع

 Audio-Visualالمنظمات المتقدمة المرئية المسموعة. 5

:Organizers  يحاستتمؾ المنظمات التي تعتمد عمى  ىيو 
 .ولقطات  الفيديو التي تشمؿ استخداـ مقاطع و البصر و السمع 

يعد البحث محاولو لتوظيؼ المنظمات المتقدمة في نظاـ إدارة و 
مف خبلؿ التعرؼ عمى أثر توظيؼ  EMESالتعمـ اإللكتروني 

نظاـ إدارة  يف (سمع بصرى –أنماط المنظمات المتقدمة )بصرى 
ثر بقاء أو عمى التحصيؿ المعرفي  EMESالتعمـ اإللكتروني 

 اإلرشاد التربوي بجامعةو التعمـ  لدى طبلب ماجستير التوجيو 
  .العزيز الممؾ عبد 

 اإلحساس بمشكمة البحث 
مازاؿ البحث جاريا في كيفية مساعدة الطبلب في التعميـ عف      

بالرغـ مف و  ،المفاىيـ التي تقدـ ليـو بعد ليستوعبوا المعمومات 
اتجاه الدراسات إلى فعالية التعمـ عف بعد مف خبلؿ نظـ إدارة 

[ إال أف نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني عف 4,5,6التعمـ اإللكتروني ]
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[ 7بعد تتطمب المزيد مف الجيد لجميع عناصر العممية التعميمية ]
حيث يحتاج التعمـ عف بعد مف خبلؿ ىذه األنظمة إلى العديد مف 

الحموؿ غير التقميدية التي تدعـ عممية التعمـ و اتيجيات االستر 
التغمب عمى بعض المشكبلت التي تواجو المعمـ في جذب انتباه و 

 .[8,9موضوع التعمـ ] والدارسيف نح
 Ausubelتسعى المنظمات المتقدمة طبقًا لنموذج أوزوبؿ و      

إلى تنظيـ المعمومات والمفاىيـ والمعارؼ وتقديميا إلى الطبلب 
وىذا ما اظيرتو  ،ؿ مما يسيؿ تعمميا واالحتفاظ بيابصورة أفض

 العديد مف الدراسات العربية واألجنبية مثؿ دراسة:
[10,11,12,13].  

والتي  ،والمنظـ التمييدي لو ادوار عديدة في التعميـ عف بعد      
وكذلؾ  ،تتمثؿ بتييئة المتعمـ لموضوع الدراسة الذي سوؼ يقدـ

استدعاء الخبرات المعرفية لدى المتعمـ، وكذلؾ يمكف لممنظـ 
مؼ التأثير باختبلؼ طريقة عرضة التمييدي بأف يمعب دورًا مخت

 سمعي بصري(. -بصري)
رية تدعمو البص وإف استخداـ المنظمات المرئية المصورة أ     
تفترض أف  ي؛ التDual Code Theory رية الترميز المزدوجنظ

المعمومات ُتخزف في الذاكرة طويمة المدى في شكميف: بصري 
لفظي يتـ و أف المعمومات التي تمثؿ في شكؿ بصري و  ،ولفظي

تذكرىا بصورة أفضؿ مف المعمومات التي تمثؿ في شكؿ واحد فقط 
[14].  

 تدعمو نظرية ئية المسموعةتخداـ المنظمات المر كما أف اس     
 إذ أف االنتباه في Cognitive Load Theoryالحمؿ المعرفي  
 أعباء عمى عمؿ العقؿ وال يضع أية قيود أ ومشاىدة مقطع الفيدي 
عمومات مما يعنى أف ال يرىؽ العقؿ في استيعاب المو التفكير و  

ذوؿ يقؿ بالنسبة لعقؿ المتعمـ مف ناحية الجيد المب يالحمؿ المعرف
المعمومات و مف العقؿ لمتعمـ بما يزيد مف معدؿ التعمـ لممعارؼ 

 .[15] التشويؽو يتصؼ بالمتعة  وعمى نح

قد الحظ الباحث أثناء إعداده لمقرر الحاسوب في التربية و      
اإلرشاد التربوي اختبلؼ نمط و عف بعد لطبلب ماجستير التوجيو 

تقديـ المنظمات المتقدمة في مقررات التعمـ عف بعد التي تقدميا 
عمادة التعمـ عف بعد بجامعة الممؾ عبدالعزيز كما تـ االطبلع 

لوحظ فييا أيضا و عمى بعض المقررات المتاحة عبر اإلنترنت 
ع بالرجو و تبايف نمط تقديـ المنظمات المتقدمة في ىذه المقررات 

إلى الدراسات السابقة التي تناولت المنظمات المتقدمة لوحظ أنيا 
سات فيما لـ تكف متسقة في اتجاه واحد فيناؾ تبايف في نتائج الدرا

ظير ذلؾ االختبلؼ في نتائج و  ييخص نمط المنظـ التقديم
ظمات المتقدمة المختمفة حيث قارنت بيف أنواع المن يالت الدراسات

 جاه واحد حيث استخدمت دراسة بيوفي اتلـ تكف متسقو ف أنيا
[ نوعيف مف المنظمات المتقدمة المرئية )خريطة مفاىيـ( 16]
مخطط نصي( ولـ تتوصؿ النتائج الى داللة احصائية المكتوبة )و 

 .في التحصيؿ المعرفي لممجموعتيف التجريبيتيف
[ إلى التعرؼ عمى 3كما ىدفت دراسة عبد العزيز بف سعود ]     
التحصيؿ واالحتفاظ  يخداـ المنظـ المتقدـ المرئي فاستأثر 

بالمفاىيـ الفيزيائية لدى طبلب المرحمة الثانوية بالمممكة العربية 
أظيرت نتائج الدراسة عمى أف لممنظـ المتقدـ المرئي و  .السعودية

 .عمى تعمـ الطبلب اثرًا إيجابياً 
رؼ التع [ إلى17آخروف ]و الرحمف  ىدفت دراسة حصة عبدو      

والميارات  يالوعى المين يف يالمتقدـ اإللكترونعمى أثر المنظـ 
تـ تقديـ المنظـ و بمممكة البحريف  يالصناع يالعممية لطبلب الثانو 

المتقدـ في نمطيف النمط األوؿ بالوسائط المتعددة )نصوص 
توصمت و ( صورو بمزج وسيطيف )نصوص  يالثانو ( وفيديو صور و 

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

[ إلى التعرؼ اثر اختبلؼ 18جبلؿ ]و  كما ىدفت دراسة عمر    
نمط المنظـ التمييدي المستخدـ في برامج الكمبيوتر متعددة 
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الوسائؿ عمى تحصيؿ طبلب شعبة تكنولوجيا التعميـ المعتمديف 
في مقرر الكمبيوتر، وتوصمت والمستقميف ومستوى ادائيـ العممي 

سمعي الذيف استخدموا المنظـ المتقدـ )إلى زيادة تحصيؿ الطبلب 
البصري فقط  وبصري( عمى الذيف اعتمدوا عمى السمعي فقط أ

واألساليب المعرفية لممتعمميف عمى نواتج التعمـ المختمفة عند بناء 
نتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائؿ  خدمت عمى عكس ذلؾ استو وا 

نمطيف لممنظـ المتقدـ االوؿ: الرسـو الثابتة  Suarez, [19]دراسة 
 ،اما الثاني: نمط بصري متحرؾ ،المصاحبة بالشرح التوضيحي

أسفرت النتائج عمى تحقيؽ الرسـو الثابتة المصاحبة بالشرح 
  .التوضيحي معدالت تحصيؿ أعمى مف النمط البصري المتحرؾ

قديـ المنظمات المتقدمة في التعمـ عمى الرغـ مف أىمية تو       
إال أنيا لـ تحظ بالقدر الكافي في اختيار األنماط المناسبة في 

فيناؾ قمة في البحوث  ىذه المنظمات في التعميـ عف بعد تقديـ
الدراسات التي تناولت المنظمات المتقدمة في التعميـ عف بعد و 

البيئة الصفية فالدراسات السابقة التي تـ تناوليا مف قبؿ تمت في 
ليست في بيئة التعمـ و مدمجة بالتعمـ اإللكتروني  والتقميدية أ

بيف و المتعمميف و اإللكتروني عف بعد حيث البعد المكاني بيف المعمـ 
التفاعؿ فيما بينيـ مف خبلؿ أدوات التعمـ التي و المتعمميف أنفسيـ 

   .EMESتوفرىا نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني عف بعد 
مف ثـ تظير الحاجو لمزيد مف البحوث المتخصصة لتحديد و      

توظيؼ أنماط المنظمات المتقدمة في نظـ إدارة  التعمـ اإللكتروني 
توظيؼ يعد البحث الحالي محاولة لمتعرؼ عمى أثر و عف بعد 

نظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني عف  يأنماط المنظمات المتقدمة ف
 ي وبقاء أثر التعمـ لدى طبلبعمى التحصيؿ المعرف EMESبعد 

 .ماجستير التوجيو واإلرشاد  التربوي بجامعة الممؾ عبد العزيز
 . مشكمة الدراسة2

 العرض السابؽ لنتائجو في ضوء مصادر اإلحساس بمشكمة البحث 
األبحاث و االطبلع عمى توصيات المؤتمرات و األدبيات و الدراسات 

 :يتساؤؿ اآلتحث في اإلجابة عف اليمكف تحديد مشكمة الب

نظاـ إدارة بيئة التعمـ  يتوظيؼ أنماط المنظمات المتقدمة فما أثر 
عمى التحصيؿ المعرفي وبقاء أثر  EMESاإللكتروني عف بعد 

معة الممؾ التربوي بجا ى طبلب ماجستير التوجيو واإلرشادالتعمـ لد
رئيسي التساؤالت الفرعية ؟ ويتفرع مف ىذا التساؤؿ العبد العزيز

 التالية:
مسموع(  يمرئ –ما أثر توظيؼ المنظمات المتقدمة )بصري . 1
عمى  EMESنظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعد  يف

التربوي  ى طبلب ماجستير التوجيو واإلرشادالتحصيؿ المعرفي لد
 بجامعة الممؾ عبد العزيز؟

 يمرئ – يما أثر اختبلؼ نمط تقديـ المنظمات المتقدمة )بصر . 2
 EMESنظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعد  يمسموع( ف

 ى طبلب ماجستير التوجيو واإلرشادلد يعمى التحصيؿ المعرف
 ؟التربوي بجامعة الممؾ عبد العزيز

 يمرئ –تقديـ المنظمات المتقدمة )بصرى  ما أثر اختبلؼ نمط. 3
 EMESنظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعد  يمسموع( ف

التربوي  ى طبلب ماجستير التوجيو واإلرشادلد عمى بقاء أثر التعمـ
 ؟بجامعة الممؾ عبد العزيز

 دراسةفروض الأ. 
رتب درجات المجموعة  ييوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسط. 1

تجريبية الثانية المجموعة الو ( ة األولى )منظـ متقدـ بصرىيالتجريب
 يالقبم ياختبار التحصيؿ المعرففي ( مسموع ي)منظـ متقدـ مرئ

  في مقرر الحاسوب في التربية لدى طبلب ماجستير يالبعدو 
   .يلصالح القياس البعد ياإلرشاد التربو و التوجية 

رتب درجات المجموعة  ييف متوسطفرؽ داؿ إحصائيا ب يوجد. 2
المجموعة التجريبية الثانية و ة األولى )منظـ متقدـ بصرى( يالتجريب
في  يسموع( في اختبار التحصيؿ المعرفم يمتقدـ مرئ)منظـ 

 اإلرشادو مقرر الحاسوب في التربية لدى طبلب ماجستير التوجية 
 .صالح المجموعة التجريبية الثانيةل يالتربو 

 رتب درجات المجموعة يفرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسط يوجد. 3
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الثانية  المجموعة التجريبيةو ة األولى )منظـ متقدـ بصرى( يالتجريب 
المرجأ  يسموع( في اختبار التحصيؿ المعرفم ي)منظـ متقدـ مرئ

في مقرر الحاسوب في التربية لدى طبلب ماجستير التوجية 
 .تجريبية الثانيةلصالح المجموعة ال  ياإلرشاد التربو و 

 دراسةأهـداف الب. 
ىدؼ البحث إلى توظيؼ أنماط تقديـ المنظمات المتقدمة في بيئة 

 :مف خبلؿ تحديد EMESالتعمـ اإللكتروني عف بعد 
 يمسموع( ف يمرئ – يأثر توظيؼ المنظمات المتقدمة )بصر . 1

عمى التحصيؿ  EMESنظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعد 
التربوي بجامعة  ى طبلب ماجستير التوجيو واإلرشادالمعرفي لد

 .الممؾ عبد العزيز
 يمرئ – يت المتقدمة )بصر تقديـ المنظما أثر اختبلؼ نمط. 2

 EMESنظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعد  يمسموع( ف
 ى طبلب ماجستير التوجيو واإلرشادعمى التحصيؿ المعرفي لد

 التربوي بجامعة الممؾ عبد العزيز.
 يمرئ – يالمنظمات المتقدمة )بصر أثر اختبلؼ نمط تقديـ . 3

 EMESنظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعد  يمسموع( ف
التربوي  ى طبلب ماجستير التوجيو واإلرشادلد عمى بقاء أثر التعمـ

 .بجامعة الممؾ عبد العزيز
 دراسةأهمية الج. 

 :يأف يفيد ىذا البحث ف مف المتوقع
 تقدـ المناسب في بيئات التعمـالكشؼ عف نمط تقديـ المنظـ الم. 1

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

بيدؼ البحث عف  مختمفة لتقديـ المنظمات المتقدمةتوظيؼ أنماط 
فاعمة في التعميـ عف بعد تزيد في فيـ و أساليب تدريسية مؤثرة 

نواتج التعمـ المستيدفة لدى استيعاب الطبلب مف أجؿ تحسيف و 
 .الطبلب

ريس ومصممي قد تستفيد منو قطاعات عديدة مف ىيئة التد. 3
المؤسسات التعميمية التي تشرع في تصميـ  ىالتعميـ، باإلضافة إل

يقدـ بيا  يالكيفية الت يذلؾ فو  ،مقرراتيا بأسموب التعمـ عف بعد
يسيـ في بما  في مقررات التعميـ عف بعد ةمتقدمالمنظمات ال

 .تحسيف نواتج التعمـ المستيدفة داخؿ المؤسسة التعميمية
الدراسات السابقة في و يعد البحث استجابة لتوصيات األدبيات . 4

  [22,21,20].مجاؿ توظيؼ نظريات التعمـ في التعمـ عف بعد
  دراسةحدود الد. 
 ياألوؿ لمعاـ الجامع يود الزمنية: الفصؿ الدراسالحد. 1

 .ـ2010/2011
: برنامج الدراسات العميا التربوية بجامعة الممؾ الحدود المكانية. 2

 جدة -عبدالعزيز 
وحدات يقتصر البحث عمى وحدتيف مف  الحدود الموضوعية:. 3

 مقرر الحاسوب في التربية:
 تطبيقاتو : واقع التربية: الحاسوب في الوحدة األولى -
اإلرشاد و يو : خدمات اإلنترنت في مجاؿ التوجالوحدة الثانية -

حيث تتضمف الوحدات الكثير مف المفاىيـ والحقائؽ والمعارؼ 
التي يمكف توظيؼ و والمعمومات التي تحتاج إعادة صياغة 
 .المنظمات المتقدمة فبيا لتحقيؽ نواتج التعمـ

 . الطريقة واالجراءات3
 عينة الدراسةأ. 

مف جميع طبلب ماجستير التوجيو  دراسةكونت مجموعة الت     
برنامج يقدمو برنامج  وىو  اإلرشاد التربوي بالتعميـ عف بعدو 

الدراسات العميا التربوية بالتعاوف مع عمادة التعميـ عف بعد بجامعة 
بمغ عدد الطبلب و  2011ؾ عبد العزيز لمعاـ الجامعي المم

 ليـ الخصائص اآلتية: الطبلبو طالب  14المسجميف بالنظاـ 
اإلرشاد و ماجستير التوجيو  الطبلب مف الممتحقيف ببرنامج. 1

جميعيـ اجتازوا شروط المفاضمة و التربوي ببرنامج الدراسات العميا 
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الدورات المتخصصة في التوجيو و المؤىبلت و مف حيث الدورات 
 .[23اإلرشاد ]و 
تتوافر لدييـ متطمبات الدراسة عبر اإلنترنت، المتمثمة في . 2

ى يتسنى لمطالب امتبلؾ كؿ منيـ كمبيوتر متصؿ باإلنترنت؛ حت
 .التعمـ مف بعد في أي وقت يناسبو

البريد و الطبلب لدييـ القدرة عمى التعامؿ مع اإلنترنت . 3
لى و : تحميؿ الممفات مف اإللكتروني كما تتوافر لدييـ ميارات ا 

رات المحادثة عبر ميااإلنترنت/البحث عبر شبكة اإلنترنت/
  .التصفح عبر اإلنترنتاإلنترنت/

لدييـ الرغبة في االستفادة مف مقرر الحاسوب في الطبلب . 4
  التربية لتوظيؼ ميارات المقرر في المقررات الدراسية األخرى نظرا

 .(لطبيعة دراستيـ )التعمـ عف بعد
الطبلب لدييـ بعض الدورات المرتبطة بالتخصص كما قاموا  (5)

  ي.اإلرشاد النفسو بدراسة بعض مقررات التوجيو 
 دراسةمنهج الب. 
 : في تحديد اإلطار العاـ لممنظماتيالتحميم يالمنيج الوصف. 1

لبيئة التعمـ  المبلئـ ياختيار نموذج التصميـ التعميمو المتقدمة 
 .اإللكتروني عف بعد

الذي يستخدـ لمعرفة أثر المتغير  المنيج شبو التجريبي:. 2
( عمى مسموع يمرئ – يالمستقؿ: نمط تقديـ المنظـ المتقدـ )بصر 

 .(بقاء أثر التعمـو  ييرات التابعة )التحصيؿ المعرفمتغال
 دراسةمتغيرات الج. 
 اشتمؿ البحث عمي المتغيرات التالية: 
 يمرئ – يالمتغير المستقؿ: نمط تقديـ المنظـ المتقدـ )بصر . 1

 .(مسموع
  .بقاء أثر التعمـو  يبعة وىي: التحصيؿ المعرفالمتغيرات التا. 2

 دراسةأداة الد. 
خدمات اإلنترنت في و المرتبط بتطبيقات  يالتحصيؿ المعرفاختبار 

  .اإلرشاد التربويو مجاؿ التوجيو 
لمبحث  يالتجريب : يمكف تمخيص التصميـلمبحث يالتصميـ التجريب
 :يفي الجدوؿ التال

 1جدول 
 ثلمبح يالتصميم التجريب

 المتغير المستقل                     
 المتغير التابع

 نمط المنظم المتقدم
 )مقاطع الفيديو( مرئي مسموع )نصوص وصور ثابتة ومتحركة ورسوم  وممصقات( بصرى

 المجموعة التجريبية الثانية ة األولىيالمجموعة التجريب بقاء أثر التعمـالتحصيؿ المعرفي و 
 2 مج 1 مج

 7 7 عدد أفراد المجموعة
 دراسةال مصطمحاته. 
 (EMES) بعد عف اإللكتروني التعمـ بيئة إدارة نظاـ

Electronic Management Education Service   
 إدارة خبللو مف يمكف متكامؿ إلكتروني نظاـ عف عبارة     
 كافة بيف التفاعؿ عممية تسييؿ بيدؼ بعد عف التعميمية العممية
 والتفاعؿ بالمشاركة تسمح أنيا حيث التعميمية العممية عناصر
 ومتابعة االختبارات وتصميـ المصادر ونشر األنشطة وتقديـ

 .[24] الراجعة التغذية وتقديـ المتعمميف

 Advanced Organizers:  المتقدمة المنظمات
  أو تمييدية مواد انيا عمى[ 25] شحاتو حسف يعرفيا     

 العمومية مف عاؿ مستوى وعمى الدرس بداية في استيبللية
 الفرد تزويد عمى التمييدية المنظمات ىذه وتعمؿ والتجريد والشموؿ
 االفكار تمييز عمى قدرتو مف يزيد معيف تعميمي عمؿ في بركيزة
 مما لممتعمـ المعرفية البنية في أفكار مف بيا يرتبط وما الجديدة
 .سيولة أكثر التعمـ يجعؿ
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 المرئية أو المصورة المرئية الوسائط بأنيا إجرائيا وتعرؼ     
 الجديد الدرس موضوع عرض قبؿ لمطبلب تقدـ يالت المسموعة

 في موجود ىو بما مرتبط  الوسائط ليذه يالعمم المحتوى ويكوف
 والشموؿ التجريد مف عاؿ   مستوى وعمى المعرفية الطبلب بنية

 لمحواس وفقاً  التمييدية المنظمات الحالي البحث ويصنؼ والعمومية
 :التالي النحو عمى نوعيف إلى
 تمؾ وىى Visual Organizers: البصرية المتقدمة المنظمات -

 النصوص لتشمؿ البصر حاسة عمى تعتمد التي المنظمات
 عمى تعتمد يالت  والممصقات والرسـو والمتحركة الثابتة والصور
 مف عاؿ مستو عمى مصاغة وتكوف استقباليا في والفيـ القراءة

 لمطالب سبؽ التي بالمفاىيـ وترتبط والتجريد والشموؿ العمومية
 .دراستيا

 Audio-Visualالمسموعة المرئية المتقدمة المنظمات -

Organizers: يحاست عمى تعتمد التي المنظمات تمؾ يوى 
 عمى وتكوف الفيديو مقاطع استخداـ تشمؿ والتي والبصر السمع
 التي بالمفاىيـ ترتبط والتجريد، والشموؿ العمومية مف عاؿ مستوى
 .دراستيا لمطالب سبؽ
 Retention. التعمـ أثر بقاء

 المفاىيـ واسترجاع تذكر عمى بالقدرة إجرائيا يعرؼ     
 بالدرجة ويقدر أسابيع ثبلثة قدرىا زمنية فتره مرور بعد والمعمومات

 ثبلث بعد عف التحصيمي االختبار في الطالب عمييا يحصؿ التي
  .المقررة التعميمية لموحدات الفعمية الدراسة انتياء مف أسابيع

 . االطار النظري والدراسات السابقة4
 :األوؿ المحور
 Electronic (EMES)االلكتروني التعميـ إدارة نظاـ

Management Education Service  
 التعميمية العممية بإدارة يقـو متكامؿ حاسوبي نظاـ عف عبارة     
 الطالب بيف التفاعؿ عممية تسييؿ إلى النظاـ ىذا ييدؼ بعد عف

 التعمـ إدارة نظاـ أىمية وتأتى [24] التدريس ىيئة وعضو
 كمنظومة واحد نظاـ يف متنوعة أدوات دمج طريقة يف ياإللكترون

 تمخيص ويمكف. [26] والتعمـ التعميـ يعمميت إلدارة بذاتيا قائمة
مكانات مميزات  EMES بعد عف االلكتروني التعميـ إدارة نظاـ وا 

 ي:يم فيما [27]
  EMES نظاـ عناصر

 .(العممي المحتوي) المادة. 1
 .التدريس ىيئة عضو. 2
 .الطالب. 3
  .(االتصاؿ وسيط) التعميمية البيئة. 4
 .التقييـ. 5

 :EMES بعد عف االلكتروني التعميـ إدارة نظاـ إلى الدخوؿ
 شاشة لتظير http://emes.kau.edu.sa الموقع إلى الدخوؿ يتـ

 :ييم كما لمنظاـ الدخوؿ تسجيؿ
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 1شكل 
 EMESااللكتروني عن بعد  التعميم إدارة واجهة الدخول إلى نظام

 
كما في النقر عمى اسـ المقرر لتظير الواجية الرئيسية لممقرر  يتـ و  يتـ إدخاؿ اسـ الدخوؿ و كممة لتظير الواجية الرئيسية لمنظاـ

 :(2شكؿ )
 2شكل 

  EMES  عن بعد يظام إدارة بيئة التعمم اإللكتروننالواجهة الرئيسية لممقرر في 

 
 EMES: االلكتروني  التعميـ إمكانات

يمكف تحديد إمكانات نظاـ إدارة بيئة المبلحظة الدراسة و مف خبلؿ 
 :كالتالي EMES التعمـ اإللكتروني عف بعد

إسـ  معمومات داخؿ النظاـ فكؿ طالب لوأمف الخصوصية و ال. 1
 كممة مرور خاصو بو مف خبلؿ موقع النظاـو  دخوؿ

http://emes.kau.edu.sa 

سيمة االستخداـ تصميـ ثنائية المغة و نظاـ واجية يوفر ال. 2
يتحمؿ و  ،وتدعـ المغة العربيةعضو ىيئة التدريس بالنسبة لمطالب و 

كما  .وقت واحد يستخدميف لمنظاـ فالنظاـ أعداد كبيره مف الم
يمكف مف خبلؿ الواجية الرئيسة لمنظاـ اإلبحار إلى مختمؼ أجزاء 

 :عمىالمقرر حيث تشمؿ الواجية 

 

http://emes.kau.edu.sa/
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 3شكل 
 EMES نظام إدارة بيئة التعمم اإللكتروني عن بعد  مكونات المقرر في 

 

 
  !إبذأ في الوٌهج

 

 

 
  !إمخشف هىضىػبث الوٌهج

 

 

 
إرا أسدث أال حٌسى إجخوبع ههن، أو يىم هيالد هؼيي، 

  !حخضى لٌفسل هزمشة يونٌل أى
 

 

 
حسخطيغ هؼشفت هؼبًي النلوبث في قسن القبهىط 

  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 

  !هؼلول بخحويلهب
 

 

 
هزا القسن يوٌحل األجىبت ػلى حسبؤالحل الوخنشسة. يقىم 

  .بإػذاد هزا القسن هؼلول
 

  

لموضوعات ومعمومات المقرر  المنطقيالنظاـ الترتيب  يدعـ. 1
يوجد ثـ شرح المحتوى و  النظاـ منظمات متقدمة يحيث يتبع ف

أعمى الصفحة سيـ ينقؿ الدارس إلى الصفحة التالية وآخر 
نو عند خروج المتعمـ مف النظاـ لمصفحة السابقة مع مبلحظة أ

الدخوؿ إلى النظاـ مره  معاودتوىو عمى صفحة معينة فإف عند و 
 .اخرج منيا سابق التيأخرى فإنو يكوف عمى نفس الصفحة 

إلى  حاجتوبما ييسر عمى الدارس بداية ونياية المحتوى دوف 
 .دراسة موضوعات المقرر مف بداية المحتوى

تعددة مثؿ تدعيـ ممفات يدعـ النظاـ ممفات متعددة لموسائط الم. 2
ممفات النماذج ثبلثية األبعاد وثنائية الفيديو والصوت والصور و 

 .األبعاد
يوجد رابط بمعمومات عف مطور المحتوى يمكف الدارسيف مف . 3

 المجاؿ بما يدعـ يوخبراتو ف معرفة اىتماماتوو  معوالتواصؿ 
 .العبلقة بيف عضو ىيئة التدريس والدارسيف عمى النظاـ

 عـ عمميةتد يعمى العديد مف أدوات المنيج الت يشتمؿ النظاـ. 4

 .التعمـ داخؿ النظاـ 
لممقرر داخؿ  اقع متعددة عبر شبكة اإلنترنتمو  يتيح النظاـ. 5

مف الخدمات والمواقع المتاحة عبر  النظاـ بما ييسر االستفادة
األنشطة لمدارس سريع التعمـ و  ييسر األنشطة اإلجرائيةاإلنترنت و 

 .التعمـ بطئالعبلجية لمدارس 
عمى يوجد وصؼ كامؿ لممقرر داخؿ النظاـ يعيف الدارس . 6

 .عمى المقررالتعرؼ بشكؿ عاـ 
ممواعيد تعيف عضو ىيئة التدريس يدعـ النظاـ أجندة ل. 7
 .ظيـ مواعيدىـ وفقا ألوقات محددةالدارسيف عمى تنو 
 المغةاموس لممصطمحات بالمغة العربية و يدعـ النظاـ ق. 8

الواردة  المصطمحاتتمخيص فيـ و ي اإلنجميزية يساعد الدارس ف
ف لمصطمح مرتبط بالمقرر خصوصا عند البحث عف مفيـو معي

 .يبالمقرر الدراس
يدعـ النظاـ نظاما لمبريد اإللكتروني يتيح مف خبللو إمكانية . 9

المتزامف بيف الدارسيف أنفسيـ وبيف عضو ىيئة  التواصؿ غير
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يدعمو  يالذ ، كما يتيح نظاـ البريد اإللكترونيالتدريس والدارسيف
 .عمى العناويف البريدية لمطبلب وكؿ المستخدميف لنظاـ التعرؼا

 رالتواصؿ غي النظاـ منتديات داخؿ المقرر لدعـيوفر . 10
عضو ىيئة و  لحوار الغير متزامف بيف الدارسيفاالمتزامف لمتفاعؿ و 

ا يتيح ىذا الدعـ لنظاـ المنتديات استخداـ عضو ىيئة مالتدريس ك
التعمـ اإللكتروني القائمة عمى  التدريس لبعض استراتيجيات

واستراتيجية  المناقشة اإللكترونيةمنتديات مثؿ استراتيجية الحوار و ال
استراتيجية و  التعاونياستراتيجية التعمـ و  مجموعات يالتعمـ ف

  .استراتيجية التعمـ باالستكشاؼو  العصؼ الذىني
يحتوى كؿ داخؿ المقرر و يدعـ النظاـ نظاـ لؤلسئمة الشائعة . 11
األسئمة تعيف عضو ىيئة ئمة رئيسو عمى مجموعو فرعية مف قا

توضيح بعض اإلشكاليات الشائعة داخؿ المقرر  يالتدريس ف
أو ألسئمة الشائعة بخصوص التكميفات لمدارسيف مثؿ بعض ا

 .ا يدعـ عممية التعمـ داخؿ النظاـبم االختبارات

 الفورية بما ييسر يدعـ النظاـ نظاما لممناقشة أو المحادثة . 12
الدارسيف أو بيف المتزامف بيف عضو ىيئة التدريس و دعـ التواصؿ 

الدارسيف أنفسيـ بما ييسر التفاعؿ الحى عند حاجة الدارسيف لمقاء 
  .أستاذ المادة

يدعـ النظاـ نظاما إلرساؿ واستقباؿ الواجبات بيف الدارسيف . 13
والتقييـ داخؿ المقرر ومف تقويـ أستاذ المقرر بما يدعـ عمميات الو 

ذ المقرر تشخيص عمميات التحصيؿ يتيح ىذا ألستاخبلؿ النظاـ و 
  .المتابعة  لدى الدارسيفو 

ييـ مف خبلؿ دعـ النظاـ يدعـ النظاـ أكثر مف أسموبا لمتق. 14
يوفر النظاـ تحميؿ و بناء االختبارات اإللكترونية لتصميـ و 
اإلجابات الصحيحة  دديظير لمدارس ع يبشكؿ آل االختبارات

قية عممية التقويـ مصداوالخاطئة والدرجة الكمية بما يدعـ شفافية و 
 .االختبارالتقييـ الفوري والسريع والتعرؼ عمى نتائج داخؿ النظاـ و 

 :ىـ نظاما متكامؿ لمتقارير تشمؿ عميوفر النظا. 15
 4شكل 

 EMES بعد  التعمم اإللكتروني عننظام إدارة بيئة  في نظام التقارير

 

 
حببغ حطىسك ػي طشيق ػذد الصفحبث الخي 

  قوج بضيبسحهب في الوىقغ
  

 
سسن بيبًي يخببغ حقذهل في ػذد الضيبساث 

  الشئيسيت لصفحبث الوىقغ
 

 

 
حببغ حطىس الطليت ػي طشيق هخببؼت ػذد 

  بضيبسحهب الصفحبث الخي قبهىا
  

 
ػي طشيق هخببؼت ػذد حببغ حقذهل 

  الصفحبث الخي قوج بضيبسحهب
 

 

 
قبسى بضيبساث الطلبت لخذهبث الوىقغ 

  الوخخلفت
  

 
  حببغ حقذم هجوىػبث الطلبت

 

 

 
  حببغ ًخبئج اإلخخببساث

 

 

 
  حببغ ًخبئج الىاجببث

 

 .ييسر ألستاذ المقرر التعرؼ عمى الحاالت المختمفة لكؿ دارس يوفر النظاـ نظاما لتقرير متابعة الدارس كؿ عمى حده بما . 16
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 5شكل 
 EMES نظام إدارة بيئة التعمم اإللكتروني عن بعد  نظام متابعة صفحات الطالب في 

 
عرض  -فيديو   –مطبوع النظاـ ) دليؿ الستخداـوجود . 17
 .عبر موقعيا عمى الشبكة شى( توفره عمادة التعميـ عف بعدفبل
الصيانة المستمرة لمنظاـ مف والمتابعة و  يتوافر الدعـ الفن. 18

 العزيز خبلؿ إشراؼ عمادة التعمـ عف بعد بجامعة الممؾ عبد
 الخدماتمعة مثؿ نظاـ تكامؿ النظاـ مع األنظمة اإللكترونية لمجاو 

 ODUS. أساتذة –االكاديمية 
تتوافؽ أدوات وتطبيقات النظاـ مع المعايير العالمية لمتعميـ . 19

اإلليكتروني والتي تركز عمى قابمية العمؿ مع األنظمة األخرى 
Interoperability عادة االستخداـ ، وقدرة reusability، وا 
، كما يوفر النظاـ حماية أمنية Accessibilityالدخوؿ والوصوؿ 

 .التحديثقابمية النظاـ لمتطوير و ضد الفيروسات باإلضافة إلى 
ساعة مف خبلؿ أجيزة  24يوفرىا النظاـ طواؿ  ياإلتاحة الت. 20

دعـ  ليست مستأجره بما يضمفالخادمات الخاصة بالجامعة و 
 مر والتحكـ عمى النظاـ بما يمبىالدعـ المستو  ستمرارالجامعة واال

ة لتحقيؽ الذاتية في االستخداـ الفروؽ الفردية لكؿ متعمـ نتيج
مكانية التكرار و  عادة شرح الدروس أكثر مف مرها   .وا 

 ىلممتعمـ مف خبلؿ حرية اإلبحار إل ييوفر النظاـ تحكـ عال. 21

بيف أجزاء المقرر  موضوع داخؿ المقرر أو حرية االنتقاؿ يأ 
 .تواصؿ المتزامف وغير المتزامفحرية الممارسات داخؿ أنظمة الو 

 ياسئمة يستفيد منو أستاذ المقرر فيتيح النظاـ بناء بنؾ . 22
إمكانية إنشاء عدد  الموضوعية، مع استيراد أو إنشاء االختبارات

ية بكؿ تغطى األسئمة الموضوع يالفرعية التالنيائي مف البنوؾ 
مف المتعدد  أسئمة االختيار –الخطأ اعيا )أسئمة الصواب و أنو 
مما يوفر  الوقت  (المزاوجةاإلكماؿ أو اإلجابات القصيرة و  أسئمةو 

والجيد المرتبط ببناء وتقديـ وتصحيح االختبارات ليستغمو أستاذ 
  .الطبلبالمقرر في التعميـ والتعامؿ مع 

 يف ف األسئمة المخزنةيتيح النظاـ إمكانية بناء االختبارات م. 23
يحددىا أستاذ المقرر مع تحديد  يبنؾ األسئمة حسب الشروط الت

وخمط األسئمة لعرضيا  وقت ظيوره لمدارسيفو  زمف االختبار
 .عرض النتائج لمطبلبو  االختبار ثـ التصحيح الفوري يعشوائيا ف

 يمكف EMES محددات نظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعد
 EMES عف بعد اإللكتروني نظاـ إدارة بيئة التعمـ محدداتتحديد 
 :يكالتالالممؾ عبد العزيز  بجامعة

كيمو 6000 السعة التخزينية المحدودة لنظاـ البريد اإللكتروني. 1

http://odus.kau.edu.sa/emp/index.asp?
http://odus.kau.edu.sa/emp/index.asp?
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ما يضطر أستاذ المقرر لحذؼ بعض الرسائؿ كما كاف ال  بايت
يستطيع إضافة ممفات مرفقة ذات مساحة تخزينية عالية مما 
يضطر أستاذ المقرر إلى استخداـ بريد إلكتروني آخر خارج النظاـ 

 .اؽ ممفات ذات سعة تخزينية عاليةيمكف مف خبللو إرف
 رىا النظاـ وليسيوف يالمنتديات الت يعدـ دعـ إرفاؽ ممفات ف. 2

نفس المحظة  يألعضاء المتواجديف فىناؾ في المنتدى ما يظير ا
 .تى يمكف التفاعؿ معيـ بشكؿ أكبرأسماؤىـ وأعدادىـ ح

نظاـ األسئمة الشائعة  فيلبعض الممفات  عدـ دعـ امتدادات. 3
 .مثؿ عدـ دعـ لممفات الفيديو التوضيحية

ال محدودة و  نظاـ الواجبات تكوف مساحة الممفات المرفقة يف. 4
 .تدعـ كؿ الممفات

ال يدعـ نظاـ االختبارات داخؿ النظاـ إمكانية تقديـ تعزيز . 5
التدريس و أ الممارسةلة استخداـ استراتيجية التدريب و حا فيلممتعمـ 

 .الخصوصي
تحتاج واجية تفاعؿ النظاـ إلى تطوير مقارنة بأنظمة إدارة . 6

 .Blackboardالتعمـ اإللكتروني األخرى مثؿ 
صعوبة تدريس بعض الموضوعات التي تتطمب ميارات عممية . 7

ـ توافر أدوات مشاركة الدارسيف والدخوؿ داخؿ النظاـ نظرا لعد
 .عمى أجيزة الدارسيف

اؿ درجات التكميفات والواجبات إمكانية إرسال يتيح النظاـ . 8
 .االختبارات عمى إيميؿ الدارسيف بشكؿ آليو 
ركات الصفية )طمب اإلذف ال تدعـ المحادثة نظاـ إدارة المشا. 9

 .اإلذف بالتحدث، إيقاؼ المتحدث، الخ( ،بالتحدث
 يالنظاـ أسموب القوالب الجاىزة )المعدة مسبقا( والت ال يتيح. 10

 يمحتوى المقرر أو ف يسواء ف قرر ما يناسبويختار منيا أستاذ الم
 .بناء االختبارات

بعض متغيرات واجية النظاـ  يال يتيح النظاـ تحكـ المتعمـ ف. 11
 .مثؿ اختيار حجـ الخط أو لوف الخمفية

 عمميات االتصاؿ يف الرد اآللي ال يتيح النظاـ إدارة. 12
الرد عمى استفسارات  يقد تفيد أستاذ المقرر ف التيالتواصؿ و و 

 .حالة غيابو لظروؼ معينة فيالدارسيف 
ددات مف خبلؿ قد كاف الباحث يتغمب عمى كؿ ىذه المحو      

 المتاحة بشبكة اإلنترنت مف خبلؿ الخدماتالبدائؿ المتعددة و 
 .الثالث لمويبو  الثانيميمية التي يقدميا الجيؿ األوؿ و التع

 التعميـ عف بعدالمنظمات المتقدمة في نظاـ 
ف يقصد بالمنظـ المتقدـ ىو: ما يزود بو المعمـ طبلبو م      

، مقدمة او مادة تمييدية، مختصرة، تقدـ في بداية الموقؼ التعميمي
تعمـ  حوؿ بنية الموضوع والمعمومات المراد معالجتيا بيدؼ

، مف خبلؿ ربط المسافة وردميا بيف المفاىيـ المتصمة بالموضوع
 . [28]لمتعمـ مف قبؿ ويحتاج معرفتوما يعرؼ ا

قوؿ الطبلب الستقباؿ تيدؼ المنظمات المتقدمة إلى تييئة عو      
لى تقوية البنية المعرفية المفاىيـ الجديدة بما يؤدى إالمعمومات و 

 .لمطبلب
يمكف اف تقدـ المنظمات التمييدية في أكثر مف نمط وفقًا لنمط و 

 :[29] و التاليمقدـ مف خبلليا عمى النحالمثير ال
 Written Organizers: المنظمات المكتوبة . 1
المنظمات الشارحة والمقارنة التي سبؽ توضيحيا  يوتتمثؿ ف. 2

 .كما وصفيا وعرفيا أوزوبؿ
  Non-Written Organizers: المنظمات غير المكتوبة. 3

 :وليا عدة صور منيا
  Visual Organizers:  المنظمات البصرية -أ

وتستخدـ ىذه المنظمات الوسائؿ البصرية كاألفبلـ والشرائح      
والخرائط والصور التوضيحية وعروض عممية وبرامج كمبيوترية 
متعددة الوسائؿ، وتستخدـ بيدؼ تقديـ بنية موضوع التعمـ وربطو 

 .بما ىو مألوؼ بالنسبة لمتبلميذ
 Audio Organizers: المنظمات السمعية  -ب
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ظمات التي تستخدـ الوسائؿ السمعية والتي وىى تمؾ المن     
تعتمد عمى استخداـ حاسة السمع في استقباليا وتكوف مصاغة 
عمى مستو عاؿ مف العمومية والشموؿ والتجريد، وترتبط بالمفاىيـ 

 .التي سبقت دراستيا
 Audio-Visual Organizers: المنظمات السمع بصرية  -جػ

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

 .مع مراعاة مستوى العمومية والشموؿ والتجريد
    [30,31]:يمكف تصنيؼ أنماط المنظمات المتقدمة إلى كما
 Expository Advance: المنظـ المتقدـ الشارحأوال

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

جديدا تماما وليس لدى المتعمميف عنو أي خبرة سابقة، أي أف 
موضوع الدرس وحقائقو ومفاىيمو ومبادئو جديدة كمية وغير مألوفة 
مف قبؿ، ويقـو ىذا النمط مف المنظمات المتقدمة بتزويد الطبلب 

قائؽ الموضوع أساسية يبنوف عمييا مفاىيـ وح بركائز ودعائـ
يتضمف المنظـ المتقدـ الشارح و  الجديد تكوف أساس تعممو البلحؽ

  :تقديـ
ميز عف يالمفاىيـ: حيث يفسر المفيـو ويبيف خصائصة، و . 1

وى عرض يفضؿ أف يحتالمفاىيـ األخرى المرتبطة، ويتـ تعريفو، و 
 .المفيـو عمى خبرات حسية

قى عميمية ىي التي تب: يرى أوزوبؿ أف العموميات التالتعميمات. 2
، لذلؾ فإف المعمـ يحرص عمى و تدـو فترة طويمة لدى الطالب

ثـ  وفاىيـ المتضمنة في التعميـ ليفيممساعدة الطالب في تحديد الم
 .ؾ مناقشة الطبلب مف خبلؿ األمثمةتبع ذل

الفكرة الرئيسة  وىى تعرض Concept map:خريطة المفاىيـ . 3
تحتيا في نظاـ ىرمى المفاىيـ واألفكار ج يندر المراد تعمميا و 

يتحدد عمؿ خريطة تشكؿ أساسا لتثبيت األفكار و التي الجزئية و 

المفاىيـ في أنيا تعيد تنظيـ البنية المعرفية لممتعمـ وتجعميا في 
  .ستقباؿ المعرفة الجديدة المتصمةحالة استعداد ال

في ت الجديدة : يعرض المعموماNarrativeالمنظـ القصصي . 4
 .صورة قصصية لمطبلب

يستخدـ إللقاء نظرة  :Skimming يالمنظـ المتقدـ التمخيص. 5
 المعمومات الجديدة.عمى المادة و 

ىي صورة مرئية لمتقدمة التخطيطية أو البيانية و المنظمات ا. 6
 لممعمومات الجديدة.

 Comparative Advance: المنظـ المتقدـ المقارفثانيا

Organizer: 
 ،يستخدـ ىذا المنظـ عندما تكوف المادة المتعممة مألوفة نسبياً      

أو مرتبطة بالمعمومات الموجودة داخؿ البنية المعرفية لممتعمـ أي 
عندما تكوف ىناؾ عبلقة بيف المعمومات الجديدة والسابقة وبيذا 
يمعب المنظـ المتقدـ دور المرساة التي تساعد المتعمـ عمى إيجاد 

مفاىيـ والحقائؽ والمبادئ والمعمومات الجديدة وبيف التكامؿ بيف ال
ما ىو موجود أصبل في بناه المعرفي نتيجة التعمـ السابؽ، كما انو 
يسيـ في إدماج المعمومات الجديدة، وتمييزىا عف سابقيا وتثبيتيا 
في نسؽ عقمي منظـ، ييسر عمى المتعمـ استبقاءىا واسترجاعيا 

 .لؾ في أثناء سعيو لمتعمـ البلحؽذوانتقاليا، عندما يحتاج إلى 

قد استفاد الباحث في تقديـ ىذه األنماط في بيئة التعمـ عف بعد و  
نت مف خبلؿ مواقع مف خبلؿ الوسائط المتاحة بشبكة اإلنتر 

الفيديو ديو باإلضافة إلى مكتبات الصور و الفيمشاركة الصور و 
 .المتاحة عمى أقراص مدمجة
 قدمة في التعميـ عف بعدمزايا استخداـ المنظمات المت

يمكف تمخيص مزايا استخداـ المنظمات التمييدية في التعميـ فيما 
  [31]:ي يم
االختبلؼ بيف المتعمـ في توضيح مدى التشابو و  يساعد. 1

المفاىيـ و  المفاىيـ ذات الصمة الموجودة في البنية المعرفية لممتعمـ
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المتقدمة المتعمـ قادرا الجديدة المراد تعمميا حيث تجعؿ المنظمات 
 .وتييئيو لمتعمـ الذاتي عمى أف ينظـ مواد التعمـ البلحقة

تعد المنظمات التمييدية ذو تأثير فعاؿ في تسييؿ التعمـ ذو . 2
 .والزيادة مف سرعة المتعمـالمعنى 

تساعد في تثبيت المعرفة الجديدة وتدعيميا في البنية المعرفية  .3
 لبلحؽ.التي يبنى عمييا التعمـ ا

 تسيـ في انتقاؿ اثر التعمـ لمواقؼ تعميمية أخرى.. 4
زودت مف قدرة المتعمميف عمى التمييز والتركيب والتحميؿ . 5

 لممعمومات السابقة والمعمومات الجديدة.
تعمؿ عمى اعطاء معاني لمحتوى المادة الجديدة عف طريؽ . 6

لتي سوؼ الربط بيف مكونات المحتوى السابؽ تعمميا والمكونات ا
 .تعرض في المحتوى الجديد

ة المقدمة في المحاوالت ترفع درجة استجابة المتعمـ لنفس الماد. 7
 .التالية

وما  ،فجوة بيف ما عرفو المتعمـ سابقاتعمؿ عمى تضييؽ ال. 8
خبلؿ التعمـ القائـ  يحتاج معرفتو قبؿ اف يتعمـ المادة الجديدة مف

 ،معمومات واسترجاعياعمى ارساء المما يساعد  ،عمى المعنى
 .لموجودة فعبل في البنية المعرفيةوربط التعمـ الجديد بالمفاىيـ ا

نخفضة وتيسر تساعد المتعمميف جميعا سواء ذو قدرة عامة م. 9
في درجة االستفادة وليس في وتكوف االستفادة  ،التعمـ بالنسبة ليـ

 .نوعيا
 خصائص المنظمات التمييدية:

خصائص المنظمات المتقدمة عند   [32]يمخص حسف عمي
 ي:ا يمأوزوبؿ فيم

: وحتى يكوف المنظـ أصيبًل ينبغي أف يكوف مبتكرًا ذو األصالة. 1
خاصية إبداعية وامتيازه عمى غيره بصفات جديدة صادرة عنو 

مبادئ والحقائؽ األساسية ويأتي ذلؾ مف خبلؿ تمثيمو لممفاىيـ وال
 لمنطقية التي يمكف أفت ا، وأف يسمح باستنتاج العبلقالمموضوع

 .تربط بينيا 

: وتعني أف يكوف المنظـ التمييدي لوضوح وكماؿ المعنىا. 2
أكثر مف معنى، فعدـ وضوح مفيـو مف قبؿ المتعمميف وال يحمؿ 

  .معناه يجردانو مف تحقيؽ أىدافو ، أو عدـ اكتماؿالمنظـ
 : حتى يكوف المنظـ ذو تأثير يجب أف يكوف موجزاً اإليجاز. 3
 ، حتى يحظى باستقرارهوف مف مجموعة قصيرة مف المعموماتيتك

  .في الذىف ليستطيع القياـ بدوره
: يعمؿ عمى نجاح المنظـ المتقدـ شمولو لكافة الشموؿ. 4

  .مؽ بالمادة العممية المرتبط بياالجزئيات والتفاصيؿ التي تتع
أو : وىي أال يحتوي المنظـ التمييدي شيئًا محددًا العمومية. 5

يسيا فيما بعد، بؿ يكوف مخصصًا مف المعمومات التي سيجري تدر 
 .عامًا في لغتو ومعناه ومحتواه

عرض المنظـ التمييدي بشكؿ متدرج، : ويعني أف يُ التسمسؿ. 6
 .وعمى أساس منطقي وسيكولوجي

: وىو تقديـ المنظـ لمطبلب وتعمميـ لو قبؿ العرض المسبؽ. 7
 .  معمومات مفصمة خاصة بموضوعوية معرفتيـ أو تعمميـ أل

عممية تنظيـ  التأثير: وىو أف يكوف لممنظـ قوة تأثيرية عمى. 8
، بحيث يجيز المتعمـ بوسيمة تنظيمية المعمومات في العقؿ

 .دة الجديدة مما يسيؿ عميو التعمـيستوعب مف خبلليا تفاصيؿ الما
 العوامؿ التي تؤثر عمى فاعمية المنظـ المتقدـ 

ية العوامؿ التي تؤثر عمى فاعم [31]يصنؼ أحمد عبدالرحمف 
 :المنظـ المتقدـ في التعمـ إلى

في  ذلؾ مف حيث الوسائط المستخدمةو : نمط المنظـ المستخدـ. 1
 .المنظـ المتقدـ

: المنظـ المتقدـ لو أثر إيجابي عمى التعمـ في عمر المتعمـ. 2
ومرحمة عميـ الجامعي كافة األعمار المختمفة بما فييا مرحمة الت

 .الدراسات العميا
 : المنظـ المتقدـ المكتوب أكثر تأثيرا عمى التعمـطريقة التقديـ. 3
 مف المنظـ المتقدـ الشفوي. 
 عمى عدة مراحؿ لو تأثيريـ: التقديـ في بداية التعمـ و وقت التقد. 4
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 .مقارنة باألوقات األخرى لمتقديـ كبير عمى التذكر
: يساعد المنظـ المتقدـ الطبلب ذوى العقمية لممتعمميفالقدرات . 5

في يساعدىـ و ، مية المنخفضة عمى االستدعاء الحرالقدرات العق
 .التغمب عمى ضعؼ تنظيـ المحتوى

 : تتـ إعادة الصياغة لممنظماتالمتقدـ إعادة صياغة المنظـ. 6
، ثـ ادة قراءة المنظـ في وقت التشفيرالمتقدمة مف خبلؿ إع 

 ةإعاد
، أو إعادة االختبارقراءتو مرة أخرى في زمف االسترجاع قبؿ  

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

: المنظـ المتقد لو تأثير كبير عمى نوع االختبارات المستخدمة. 7
 .ختبارات االسترجاعنتائج التعمـ التي تعتمد عمى ا
ؼ المنظمات بأنو عند توظي [31]لذا يذكر أحمد عبدالرحمف 

 :المتقدمة يجب مراعاة
يسعى لتخزيف ، و ىف المتعمـ نشطًا في موقؼ التعمـأف يكوف ذ. 1

 .مسمة مف العاـ إلى الخاص المحددالمعمومات بطريقة ىرمية مس
 بداية موقؼة وشاممة في مجردأف تقدـ المعمومات ممخصة و . 2

 .التعمـ
 .ومات بطريقة سيمة ومناسبة لممتعمميفأف تقدـ المعم. 3
لكى يكوف المنظـ المتقدـ أكثر فاعمية يجب أف يتضمف . 4

طمحات مصإلييا المتعمـ ويستخدـ مفاىيـ و معمومات ميمة يحتاج 
 .ستدالالت مناسبة وأمثمة واقعيةامألوفة، ويقدـ توضيحات و 
 عند توظيؼ المنظمات المتقدمة  [32]بينما يرى حسف عمي

 ينبغي مراعاة المبدأيف التالييف:
وىذا   Progressive Differentiation:التمايز التدريجي. 1

يعني أنو عندما يتـ التعمـ تقدـ المفاىيـ األكثر عمومية وشموال ثـ 
التفاصيؿ الجزئية والفرعية أي تشكؿ المفاىيـ العامة األكثر 

 لى مفاىيـ وحقائؽاليـر مف البنية المعرفية لتتدرج إشمولية قمة 

 .أقؿ شمولية
وىي  Integrative Reconciliation: التوفيؽ التكاممي. 2

دراؾ العبلقات  محاوالت لتوضيح أوجو االختبلفات والتشابيات وا 
بيف المفاىيـ واستيعابيا لمتكامؿ المعمومات والمعارؼ الجديدة مع 

، أي أنيا ترتبط بفيـ ووضوح فس المجاؿتمؾ القديمة وتكوف في ن
، فإذا أدرؾ المتعمـ أنو أماـ تمؾ القديمة مما يجعميا ذات معنىمع 

، يكوف حصؿ متنوعة تصؼ جميعيا المفيـو نفسو مصطمحات
 عمى التوفيؽ التكاممي.

امؿ السابقة أثناء عممية إعداد قد تـ االستفادة مف العو و      
فادة تـ االستو  ي بيئة التعمـ عف بعدالمتقدمة ف اختيار المنظماتو 

 .منيا في تفسير نتائج البحث
 :يعتمد عيميا المنظـ المتقدـ في بيئة التعمـ عف بعد يالت النظرية
ات التعميمية وتعتمد نظرية أوزوبؿ عمى التتابع الدقيؽ لمخبر      

واضحا بما سبقيا  يتـ تعمميا ترتبط ارتباطا يبحيث أف الوحدة الت
البيئة المعرفية الراىنة لدى المتعمـ مف ناحية  يوىذا االتصاؿ ف

والمقرر الذى سوؼ يتعممو مف ناحية أخرى ىو ما يجعؿ ىذه 
 .الوحدة الجديدة ذات معنى

وأف البنية المعرفية ألي مادة دراسية عف بعد تتكوف في عقؿ      
لى األقؿ شمواًل، ومف ثـ األكثر شمواًل إ المتعمـ بنفس الترتيب مف

" أف ىناؾ تشابو بيف بنية معالجة المعمومات في كؿ يرى "أوزوبؿ
مادة وبيف البنية المعرفية التي تتكوف في عقؿ المتعمـ مف ىذه 
المادة، ويفترض أوزوبؿ أف التعمـ يحدث إذا نظمت المادة 
الدراسية في خطوط مشابية لتمؾ التي تنظـ بيا المعرفة في عقؿ 

 .مـتعالم
ة عمى التعمـ في أثر الممارس Ausubelيمخص )أوزوبؿ( و  

 :[33] النواحي التالية
تعمؿ عمى تأكيد المعاني المتعممة الجديدة؛ مما يساعد عمى . 1

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

يحدث بيف تمكف المتعمـ مف تعويض النسياف الذي . 3
المحاوالت، وتذكر المادة التعميمية الجديدة المرتبطة بالمادة 

 السابقة.
في بيئة التعمـ عف بعد  يلممحتوى التعميم يالتصميـ التعميم

EMES  تعد بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعدEMES  بيئة
يد مف المثيرات بحيث يتكامؿ فييا النص متكاممة تشمؿ عمى العد

ضوء  يالصورة الثابتة والمتحركة فالمسموع و الصوت المكتوب و 
لضماف و استراتيجيات يتفاعؿ معيا المتعمـ لتحقيؽ أىداؼ التعمـ 

جودة بيئة التعمـ عف بعد البد أف يرتكز تصميـ ىذه البيئات عمى 
 نموذج تصميـ تعميمي مقنف حيث تتعد نماذج التصميـ التعميمي

اذج، وكؿ نموذج يعكس ة ليذه النمالفمسفيلتعدد األصوؿ النظرية و 
تتعدد نماذج التصميـ و يتبناىا مصمـ النموذج  يالنظرية الت

العمؽ وقد تختمؼ مف حيث الشموؿ و  التعميمي في التعمـ عف بعد
كما  ،ينيا وفقا لطبيعة نواتج التعمـ والمخرجات المستيدفةفيما ب

ة إجراءات بسيطة مثؿ حذؼ خطو  يأنيا قد تختمؼ فيما بينيا ف
حبلو  تأخير بعض الخطوات لذا طوة أخرى محميا، أو تقديـ و ؿ خا 

 مثؿ: تـ االطبلع عمى بعض نماذج التصميـ التعميمي عف بعد
[34,35,36,37,38,39,40]. 

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

باإلضافة إلى نموذج حسف  [35]الشامؿ لمحمد عطية خميس 
بسبب مناسبة النموذج لطبيعة الدراسة الحالية سواء  [36]الباتع 

وى كما يمتاز مف حيث نواتج التعمـ المستيدفة أو طبيعة المحت
، نموذج محمد عطية خميسعد وي الوضوحالنموذج بالحداثة و 

مف النماذج الشاممة التي تشمؿ  [36]، باتع؛ ونموذج حسف ال[35]
عمي جميع عمميات التصميـ والتطوير التعميمي، القائمة عمى 

، مف خبلؿ عمميات التقويـ النموذج التفاعمية بيف جميع مكونات

البنائي والرجع والتعديؿ والتحسيف المستمر كما أثبتت العديد مف 
  [41,42,43].الدراسات والبحوث فاعمية النموذج 

وفقا لموحدات التعميمية  يالتصميـ التعميميمكف تمخيص خطوات و 
 :لممراحؿ اآلتية
 : مرحمة التحميؿ:المرحمة األولى

 :وتشمؿ الخطوات التالية
 : أواًل: تحميؿ المشكمة وتقدير االحتياجات

تطبيقات انخفاض في مستوى الطبلب المعرفي فيما يخص      
وىذا ما اإلرشاد التربوي و  وخدمات اإلنترنت في مجاؿ التوجيو

مرور الطبلب بيذه الخبرة مف  االختبار القبمي نتيجة لعدـ أظيره
 .قبؿ

التعميمية ويتـ في ىذه الخطوة تحديد مياـ  ثانيًا: تحميؿ الميمات
التعمـ وأنشطتو التي يجب عمى الطبلب إنجازىا عند دراستيـ عند 

 :واألنشطة ما يميومف تمؾ المياـ  الحاسوب في التربية بعد مقرر
استخداـ محركات البحث التي يوفرىا المقرر إلنجاز مياـ . 1

 التعمـ أو األنشطة في كؿ درس.
زيارة بعض المواقع، واستعراضيا وقراءة محتواىا بشكؿ دقيؽ، . 2

ثـ تمخيص بعض المعمومات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمياـ التعمـ 
 أو األنشطة.

دارتيا، سواء أكاف ىذا النقاش المشاركة في حمقات . 3 النقاش وا 
متزامنًا كما في غرؼ الحوار المباشر، أـ غير متزامف كما في 

 منتدى المناقشة.
 إرساؿ رسائؿ البريد اإللكتروني واستقباليا فيما بيف الطبلب. 4

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

الطالب ببعض المياـ العممية، ووضعو في موقؼ يجعمو تكميؼ 
يجابيًا في بناء المعرفة بنفسو.  نشطًا وا 

 : ويشمؿ: : تحميؿ خصائص المتعمميفثالثاً 
 اإلرشادتحقيف ببرنامج ماجستير التوجيو و الطبلب مف المم. 1
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شروط المفاضمة  جميعيـ اجتازواببرنامج الدراسات العميا و  التربوي
والدورات المتخصصة في التوجية المؤىبلت مف حيث الدورات و 

 . [23]اإلشادو 
تتوافر لدييـ متطمبات الدراسة عبر اإلنترنت، المتمثمة في . 2

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

البريد التعامؿ مع اإلنترنت و لقدرة عمى الطبلب لدييـ ا. 3
لى : تحميؿ الممفات مف و كما تتوافر لدييـ ميارات اإللكتروني ا 
البحث عبر شبكة اإلنترنت / ميارات المحادثة عبر  / اإلنترنت

  .اإلنترنت / التصفح عبر اإلنترنت
الطبلب لدييـ الرغبة في االستفادة مف مقرر الحاسوب في . 4

 قرر في المقررات الدراسية األخرى نظراالتربية لتوظيؼ ميارات الم
 .(لطبيعة دراستيـ )التعمـ عف بعد

موا الطبلب لدييـ بعض الدورات المرتبطة بالتخصص كما قا. 5
  ي.بدراسة بعض مقررات التوجيو واإلرشاد النفس

 : تحميؿ طبيعة بيئة التعمـرابعاً 
تكامؿ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني يتـ التعمـ مف خبلؿ دمج و 

EMES  مع نظاـ الفصوؿ اإلفتراضية Centra وقد تـ تناوؿ
في   EMESمحددات نظاـ إدارة التعمـ اإللكترونيإمكانات و 

 اإلطار النظري.
 بيئة التعمـ يخامسا: تحميؿ الموارد والقيود ف

ي القيود المرتبطة بنظاـ إدارة التعمـ اإللكترونتكوف الموارد و 
EMES يكالتال: 

 القاعات الدراسية: ال يحتاج ىذا النوع مف التعمـ )اإللكتروني(. 1
 إلى قاعات دراسية. 
 : نظرًا ألف الطبلب الذيف يدرسوف عبر اإلنترنتاألجيزة. 2

يمتمكوف أجيزة كمبيوتر متصمة باإلنترنت فإنيـ ليسوا في حاجة 
 إلى أجيزة توفرىا المؤسسة التعميمية. 

)تـ   EMESمحددات نظاـ إدارة التعمـ اإللكترونيإمكانات و . 3
 .(لمبحث يتناوليا في اإلطار النظر 

 :وتشمؿ :: مرحمة التصميـالثانية المرحمة
 : تحديد اليدؼ العاـ لممقررأوالً 
قات ياالتجاىات المرتبطة بتطبوالميارات و  تنمية بعض المعارؼ    

 .واإلرشاداإلنترنت في مجاؿ التوجيو خدمات و 
تـ صياغة األىداؼ في شكؿ : : تصميـ األىداؼ السموكيةثانيا

تحقؽ األىداؼ تصؼ سموؾ المتعمـ و عبارات إجرائية قابمو لمقياس 
  .العامة لممقرر

 :: تحديد نمط التعميـثالثا
تـ أحيانا استخداـ نمط تـ استخداـ نمط التعميـ الجمعي كما     

كما تـ  فرداً  4-3حيث يتكوف مف  صغيرة مجموعات يالتعميـ ف
استخداـ نمط التعمـ الفردي المستقؿ في بعض الممارسات داخؿ 

  EMES.نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني 
 رابعا: تحديد محتوى المقرر:

تـ و السموكية لممقرر العامة و  تـ تحديد المحتوى بحيث يحقؽ األىداؼ
وخصائص المتعمميف  ،مراعاة طبيعة الميمات التعميميةفي المحتوى 

 :ف وحدات مقرر الحاسوب في التربيةمف خبلؿ وحدتيف م
 .تطبيقات: واقع و يالوحدة األولى: الحاسوب في اإلرشاد التربو 

  .اإلرشاددمات اإلنترنت في مجاؿ التوجيو و : خالوحدة الثانية
حيث تتضمف الوحدات الكثير مف المفاىيـ والحقائؽ والمعارؼ 

التي يمكف توظيؼ و تاج إعادة صياغة والمعمومات التي تح
 .نواتج التعمـالمنظمات المتقدمة فبيا لتحقيؽ 

 ي: تنظيـ المحتوى التعميمخامسا
 عمى عدـ تحديد تتابع عرض يالمعرفيقـو المنظور البنائي 

 ، وفيماألف ذلؾ يمنع عممية البناء المحتوى بشكؿ صاـر مقدًما؛

: حيث منظور أزوبؿوصؼ تفصيمي لتنظيـ المقرر مف  :يمي 
 يجب أف يشتمؿ كؿ درس مف دروس المقرر عمى العناصر التالية:



 EMES                       
 

311 
 

 رقـ الوحدة وعنوانيا. ثـ رقـ الدرس وعنوانو.. 1
: حيث يجب أف يصاغ اليدؼ في صورة اليدؼ العاـ لمدرس. 2

 مقصد عاـ لمياـ التعمـ.
ثارة عقؿ الطالب نحو : بيدؼ استتقديـ المنظمات المتقدمة. 3

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

 وجوتكميفًا مطموب إنجازه، وقد يتبع بعض المياـ تعميمات خاصة ت
أخرى، كأف توجيو إلى  ب نحو استخداـ مصادر وأدوات تعمـالطال

الدخوؿ إلى موقع ما، أو تحميؿ بعض الممفات مف اإلنترنت، أو 
 .أو رسالة عمميةكتاب قراءة فصؿ مف 

أنشطة الدرس: وىي تشمؿ بعض التكميفات التي عمى الطالب . 5
 إنجازىا؛ لتعميؽ فيمو لمدرس.

: وتشتمؿ تمؾ الخبلصة عمى ما حدده الطبلب خبلصة الدرس. 6
 مشاركة معًا مف أىداؼ تعمـ الدرس في صورة إجرائية.

سادسا: تحديد خطة السير في دروس محتوى المقرر وفقا لنمط 
يتطمب توصؿ الطبلب إلى حؿ مياـ التعمـ  المنظـ المتقدـ

 :  ية أوزيؿ القياـ بالخطوات التاليةوأنشطتو مف منظور نظر 
 عمى النحو التالي:تقديـ المنظـ المتقدـ في نمطيف . 1

المنظمات المتقدمة البصرية  - النمط األوؿ )المجموعة األولى(:
التي تعتمد عمى حاسة )المرئية المصورة( وىى تمؾ المنظمات 

رة نصوص مكتوبة وصور ثابتة واقعية أو صو البصر لتشمؿ )
رسـو متحركة أو رسـو مجردة بتفاصيؿ وبدوف تفاصيؿ أو صور و 

نصوص تونية أو مصورات و ر بيانية أو ممصقات تعميمة أو رسـو ك
( حيث تعتمد المنظمات أو أشكاؿ تخطيطيةمعبرة النصوص 

اءة والفيـ في استقباليا وتكوف مصاغة المرئية المصورة عمى القر 
 عمى مستو عاؿ مف العمومية والشموؿ والتجريد وترتبط بالمفاىيـ

 التي سبؽ لمطالب دراستيا.
ظمات المتقدمة المرئية المن - المجموعة الثانية() يالنمط الثان
السمع  يتعتمد عمى حاست تمؾ المنظمات التي يوى: المسموعة

مقاطع الفيديو وتكوف عمى و  لقطاتداـ التي تشمؿ استخوالبصر و 
مستوى عاؿ مف العمومية والشموؿ والتجريد وترتبط بالمفاىيـ التي 

 .سبؽ لمطالب دراستيا
لطبلب كؿ مجموعة مف خبلؿ نظاـ  يتقديـ المحتوى العمم. 2

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

 بعد تمخيصيا عمى جياز الكمبيوتر توصؿ إليو مف معمومات
الخاص بو، ويرسؿ نسخة منيا إلى المعمـ لتضاؼ إلى سجؿ 

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

معمومات، مف خبلؿ غرؼ الحوار المباشر، ومنتدى المناقشة التي 
ثـ يتـ إرساؿ ما  EMESاإللكتروني يوفرىا نظاـ إدارة التعمـ 

 اتفقت عميو المجموعة عبر البريد اإللكتروني إلى المعمـ.
ؽ كؿ مجموعة ما توصمت إليو مجموعتو مف يعرض منس. 5

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

ى المادة الدراسية وتحديد أنسب أنواع المنظمات االطبلع عمو 
ترتيب تنظيـ عروض المنظمات المتقدمة و واختيار و  المتقدمة

تحديد الوسائط التي يمكف أف تستخدـ و  يالمنظمات بشكؿ منطق
 المياـ التعميمية لمطبلبمع ىذه المنظمات باإلضافة إلى تقديـ 

يـ البعض وتشجيع الطبلب عمى االندماج في حوارات مع بعض
ومعو، وتييئة فرص لمطبلب تسمح ليـ ببناء معرفة جديدة وفيـ 
 عميؽ، كما يشجع طبلبو عمى التساؤؿ واالستفسار مف خبلؿ طرح

 أسئمة تثير تفكيرىـ. 
 كما تـ ترجمة المبادئ األساسية ألوزوبؿ في التعمـ إلى عدد مف

 :يمي وىي كمااإلجراءات التي تـ إتباعيا عند تناوؿ دروس المقرر 
تقسيـ الطبلب إلى مجموعات عمؿ متعاونة صغيرة، يتراوح . 1

طبلب، بحيث يتعاوف أفراد كؿ  4–3بيف  عدد كؿ مجموعة
 مجموعة عمى تحقيؽ مياـ التعمـ مف خبلؿ الحوار والمناقشة.
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تحديد منسؽ لكؿ مجموعة مسئوؿ عف إرساؿ ما توصؿ إليو . 2
 البريد اإللكتروني. أفراد مجموعتو مف معمومات إلى المعمـ عبر

مشاركة المعمـ في كؿ مجموعة كعضو أساس فييا؛ لمتوجيو . 3
 واإلرشاد إذا تطمب األمر ذلؾ.

لكؿ طالب عمى حدة، ولكؿ  Portfolioإنشاء سجؿ إنجاز . 4
مجموعة مجتمعة؛ لضماف جدية كؿ فرد في المجموعة في إنجاز 

 التعمـ وأنشطتو.مياـ 
 ميمية المناسبة : اختيار الوسائط التعسابعا
نظرًا ألف المقرر معد ليعرض عبر اإلنترنت، فإف مف أىـ      

الوسائط التعميمية المستخدمة ىي اإلنترنت التي تجمع في طياتيا 
عديدًا مف الوسائط، حيث توفر النصوص والرسـو والصور الثابتة 
والمتحركة، ولقطات الفيديو والصوت، وغرؼ الحوار المباشر، 

المناقشة، فضبًل عف البريد اإللكتروني، وخدمة نقؿ ومنتديات 
 الممفات ، والكتب اإللكترونية، والمكتبات اإللكترونية.

 استراتيجيات التعمـ  ثامنا: تحديد
تـ استخداـ توليفة مف االستراتيجيات المتكاممة مثؿ استراتيجية     

الحوار  استراتيجيةو  استراتيجية المحاضرةو  يالعصؼ الذىن

استراتيجية و  االكتشاؼ اإللكترونيوالمناقشة وحؿ المشكبلت و 
 حؿ المشكبلتواستراتيجيات المشروعات و ، اإللكترونية المناقشة

كؿ ىذه االستراتيجيات يمكف فييا توظيؼ المنظمات المتقدمة و 
 .أو المرئية المسموعة سواء المنظمات المرئية المصورة

 في بيئة التعمـالتوجيو : تحديد أساليب الدعـ و تاسعا
 يمكف تصنيؼ أساليب الدعـ إلى:

الدعـ المتزامف: ىو نمط تـ استخدامو مف خبلؿ الفصوؿ . 1
 .سنترا دوف التقيد بمكاف المتعمـ االفتراضية

تـ استخدامو في بعض الخدمات  :الدعـ غير المتزامف. 2
اإللكترونية مثؿ منتدى نظاـ إيميس أو مف خبلؿ البريد اإللكتروني 

 .وار والمناقشة المتاحة بالنظاـالح غرؼو 
النمطيف  ىو الدمج والتكامؿ بيف :غير المتزامفالدعـ المتزامف و . 3

  .السابقيف
 نمط المنظـ المتقدـو  تصميـ سيناريو التفاعبلت التعميمية :عاشرا

يمكف تمخيص التفاعبلت التعميمية بيف المتعمميف وفقا لنمط المنظـ 
 ي:التاللجدوؿ المتقدـ كما في ا

 
 2جدول 

 تمخيص التفاعالت التعميمية بين المجموعات
 المجموعة الثانية المجموعة األولى التفاعل

 المسموع المنظم المرئي (المكتوب المرئي) البصريالمنظم 
      وسائط    
 التفاعؿ   

 

واقعية أو صورة مجردة بتفاصيؿ وبدوف تفاصيؿ أو  )نصوص مكتوبة وصور ثابتةيتـ ىذا التفاعؿ مف خبلؿ 
نصوص معبرة ونية أو مصورات و رتممصقات تعميمة أو رسوـ كرسـو متحركة أو رسوـ بيانية أو صور و 

 (أو أشكاؿ تخطيطيةالنصوص 

مقاطع فيديو و  لقطاتيتـ مف خبلؿ 
 المتاحة عبر اإلنترنت 

أدوات 
 التفاعؿ

أو بشكؿ غير متزامف مف خبلؿ  EMESيتيحيا نظاـ  يمف خبلؿ غرؼ الحوار المباشر الت بشكؿ متزامفاألقراف المعمـ و  يمكف لمطالب التفاعؿ مع
  مشاركة الممفاتو منتديات المناقشة و البريد االلكتروني 

 التطوير مرحمة :المرحمة الثالثة
 يتـ مف يالعمميات الت ييقصد بعمميات التطوير التعميم    

 يتـ في مرحمةو  التعمـ وفقا الستراتيجيات التعمـخبلليا تنفيذ بيئة  
 لممقرر بالتعاوف مع عمادة التعمـ عف بعد يمالتطوير اإلنتاج الفع 

تـ في ىذه المرحمة وضع تصور و بجامعة الممؾ عبدالعزيز  
 كامؿ، وخطوط عريضة لما ينبغي أف يكوف عميو المقرر مف حيث

 وما تتضمنو مف ارتباطات لتشتمؿ عمى: صفحات المقرر 
 : وىي صفحة البداية التي تظير لممستخدـ،الصفحة الرئيسة. 1
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ىذه ، وتحتوي موقع المقررويتـ تحميميا بمجرد أف يكتب عنواف  
: اسـ المقرر، والجية المسئولة عف الصفحة عمى البيانات التالية

عرضو، ويأتي في قمب الصفحة عدد مف األيقونات التي تنقؿ 
 المستخدـ إلى الصفحات األخرى المرتبطة بيا. 

لمكونات المقرر صفحة توصيؼ المقرر: وتقدـ وصفًا تفصيميًا . 2
: أىدافو، والمتطمبات البلزمة لدراستو، وعناصر محتواه، مف حيث
المقرر وأدواتو، وكيفية تناوؿ كؿ درس، وكيفية تقويـ أداء ومصادر 

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

حيث: اسمو، وبريده اإللكتروني، ومؤىبلتو العممية، ووظيفتو، 
 ومواعيد تواجده عمى الشبكة، وساعاتو المكتبية بالكمية.

ؿ االستخداـ: وتقدـ لممستخدـ بعض التعميمات عف صفحة دلي. 4
 كيفية استخداـ أدوات المقرر بسيولة.

: وتضـ قائمة باألىداؼ العامة لممقرر، صفحة األىداؼ. 5
وأىداؼ كؿ وحدة مف، بحيث ينتقؿ الطالب مباشرة إلى األىداؼ 
 التي يريد االطبلع عمييا بمجرد النقر عمى األيقونة الخاصة بذلؾ. 

: وتضـ قائمة بوحدات المقرر، وتضـ كؿ حة المحتوىصف. 6
 وحدة قائمة بدروس الوحدة.

: وتوضح االستراتيجية التي يتـ مف صفحة التقويـ الذاتي. 7
 خبلليا تقويـ أداء الطالب في المقرر.

صفحة التقارير وتضـ قائمة بأسماء الطبلب المقيديف بالمقرر، . 8
 سنى ليـ مراسمة بعضيـوتخصصاتيـ، وبريدىـ اإللكتروني؛ ليت

 البعض، والتعرؼ فيما بينيـ.  
: وتضـ قائمة بالمراجع والمصادر المطبوعة أو صفحة المراجع. 9

 اإللكترونية المرتبطة بالمقرر.
 : ويمكف لمطالب المشاركة في المنتدىصفحة منتدى المناقشة. 10

مف خبلؿ طرح موضوعات جديدة أو الرد عمى موضوعات  
 ، سواء أكانت مرتبطة بالمقرر أـ موضوعات عامة.موجودة بالفعؿ

: ويمكف لمطالب إجراء حوار مباشر صفحة الحوار المباشر. 11
 بشكؿ متزامف مع الزمبلء أو الزمبلء والمعمـ.

: حيث يمكف لمطالب الدخوؿ إلى صفحة البريد اإللكتروني. 12
 بريده الخاص، إلرساؿ مياـ التعمـ وأنشطتو لممعمـ.

: تمكف الطالب مف االطبلع عمى أىـ األخبار ألخبارصفحة ا. 13
كمواعيد  واإلعبلنات التي يعرضيا المعمـ بشأف مواد المقرر

 بالكمية، وكذلؾ مواعيد إرساؿ مياـ التعمـ وأنشطتو. المقاءات
صفحة التكميفات: حيث يمكف لمطالب إرساؿ التكميفات إلى . 14

 المعمـ.
  التجريبالعرض و  المرحمة الرابعة: مرحمة

تستيدؼ ىذه المرحمة فحص المقرر قبؿ العرض الفعمي عمى      
اإلنترنت مف خبلؿ تطبيؽ بطاقة لتقويـ المقرر عبر اإلنترنت مف 
المحكميف المتخصصيف في المجاؿ لمتعرؼ عمى مدى مراعاة 

وتـ المقرر لممعايير الواجب توافرىا في المقررات عبر اإلنترنت، 
 : يتجريبنشر المقرر عمى موقع 

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

r 
بعد اختبار صبلحية المقرر لمعرض تـ نشر المقرر عمى      
، مع مبلحظة أف المقرر دـ الخاص بجامعة الممؾ عبدالعزيزالخا

بحاجة إلى تحديث معموماتو بصفة مستمرة، فضبًل عف الصيانة 
بعد التعمـ عف و  التعمـ اإللكترونيالمتابعة المستمرة مف عمادة و 

 : عمى الموقعتـ نشر المقرر بجامعة الممؾ عبد العزيز، و 
http://emes.kau.edu.sa 

ات الباحث داخؿ النظاـ ( أحد الواجيات لممارس6يوضح شكؿ )و 
 :مع الطبلب
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 6شكل 
 EMES نظام إدارة بيئة التعمم اإللكتروني عن بعد  ممارسات في

 
 التقويـ : مرحمةلخامسةالمرحمة ا

تستيدؼ مرحمة التقويـ قياس فاعمية المقرر عبر اإلنترنت في 
تحقيؽ األىداؼ المرجوة، وفحصو بعد االستخداـ الفعمي مف قبؿ 

 وتشمؿ مرحمة التقويـ: الطبلب؛ تمييدًا لتطويره مستقببلً 
المرتبط  يتطبيؽ إختبار التحصيؿ المعرفمف خبلؿ : تقويـ المتعمـ
 .دمات اإلنترنت في مجاؿ التوجيو واإلرشاد التربويخبتطبيقات و 

 وءؿ تفسير نواتج تعمـ الطبلب في ض: مف خبلتقويـ بيئة التعمـ
عف  يظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكترونمحددات نإمكانات ومميزات و 

 .EMES بعد
 ()بناء اإلختبار التحصيمي البحث داةبناء أ 

بتطبيقات المرتبط  يالجانب المعرف يف ياختبار تحصيم تـ بناء
 وفقا يواإلرشاد التربو التوجيو مجاؿ  وخدمات اإلنترنت في

 الية:لمخطوات الت
 التحصيؿ قياس إلى االختبار ييدؼ: االختبار مف اليدؼ. 1
 التوجيو مجاؿ في اإلنترنت وخدمات بتطبيقات المرتبط المعرفي 
 .التربوي واإلرشاد 

 محتوى ضوء في االختبار بناء تـ: االختبار بناء مصادر. 2
 .المقترحة التعميمية الوحدات

 أنواع مف نمطيف اختيار تـ: االختبار مفردات نوع تحديد. 3
 تـ وقد المتعدد، مف االختيار والخطأ، الصواب أسئمة: ىما األسئمة
 جزءا وتغطى بالوضوح تتسـ ألنيا األسئمة مف النمط ىذا اختيار
 ثبات معدالت ذات أنيا كما التعميمية الوحدات محتوى مف كبيرا

 .مناسبة وصدؽ
 في االختبار مفردات صياغة تمت: االختبار مفردات صياغة. 4

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

 :كالتالي سؤاؿ 60
 .سؤاالً  30 مف يتكوف(: والخطأ الصواب أسئمة) األوؿ الجزء
 .سؤاالً  30 مف يتكوف(: متعدد مف االختيار أسئمة: )الثاني الجزء

 االختبار مفردات توزيع تـ: االختبار مواصفات جدوؿ إعداد. 6
 .المقرر لموضوعات النسبية األوزاف وفؽ 
 بحيث االختبار تعميمات صياغة تمت: االختبار تعميمات. 7
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 االختبار بأىداؼ المتعمـ تعرؼ عامة تعميمات: عمى تشتمؿ 
 بكؿ خاصة وتعميمات عميو، واإلجابة فيو البدء وكيفية ومكوناتو

 . اإلجابة وزمف االختبار فقرات عدد مثؿ جزء
 تحسب بحيث االختبار مفردات صياغة تـ: االختبار تصحيح. 8

 الخاطئة لئلجابة صفر ويحسب واحدة درجة الصحيحة لئلجابة
 .درجة ستيف مف النيائية الدرجة فتكوف

 عرض تـ: المحكميف مف مجموعة عمى االختبار عرض. 9
 مف االختبار مبلءمة عمى لمتعرؼ الُمحكميف السادة عمى االختبار

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

 . ككؿ لبلختبار بالنسبة أو
 مبلحظات ىذه ضوء في البلزمة التعديبلت إجراء تـ وقد     

 3 حذؼ وتـ والعبارات الكممات بعض صياغة إعادة مف المحكميف
 المحكميف السادة آراء بيف كبير اتفاؽ وجد وقد االختبار مف أسئمة
 االختبار مفردات قدرة وكذلؾ ودقتيا المفردات سبلمة حيث مف
 وأصبحت ووضوحيا األلفاظ ومناسبة لقياسو وضعت ما قياس عمى

 إعداده تـ ثـ سؤاؿ 57 مف مكونة لبلختبار المبدئية الصورة
 . االستطبلعية لمتجربة

 التجربة إجراء تـ: لبلختبار االستطبلعية التجربة. 10
 :بيدؼ وذلؾ لبلختبار االستطبلعية

 النصفية التجزئة طريقة استخداـ تـ: االختبار ثبات معامؿ حساب
 وبمغ (SPSS) برنامج باستخداـ الحسابية العمميات إجراء وبعد

 صبلحية إلى يشير مما( 0.81) ككؿ لبلختبار الثبات معامؿ
 .الحالي البحث في المعرفي التحصيؿ قياس في استخدامو
  االختبار صدؽ مف التأكد تـ: االختبار صدؽ معامؿ حساب

 :ىما بطريقتيف
 قاـ وقد حيث(: المحكميف صدؽ) السطحي أو الظاىري الصدؽأ. 

بداء االختبار بفحص الُمحكموف السادة  التي المبلحظات بعض وا 
 . النيائية صورتو في االختبار صياغة عند بيا ُأخذ
 بحساب لبلختبار الذاتي الصدؽ حساب تـ: الذاتػي الصدؽب. 
 الصدؽ معامؿ أف ووجد االختبار ثبات لمعامؿ التربيعي الجذر
 صدؽ معامؿ ارتفاع عمى تدؿ كبيرة نسبة وىي( 0.90) الذاتي

 .االختبار
 معامؿ تراوح االختبار ألسئمة والصعوبة السيولة معامبلت حساب
 0.27) بيف ما بجزأيو االختبار ومفردات ألسئمة والصعوبة السيولة

 الصعوبة لمعامبلت مناسبة المعامبلت ىذه وُتعد( 0.81 إلى
 الكمى العدد ليصبح االختبار مف أسئمة 7 حذؼ تـ وقد والسيولة
  .سؤاؿ 50 االختبار ألسئمة
 ألسئمة التمييز معامبلت تراوحت: لبلختبار التمييز معامؿ حساب

 االختبار أسئمة أف عمى يدؿ مما. (0.87 – 0.31) بيف االختبار
 .التمييز مف مناسبة درجة عمى التحصيمي

 لبلختبار االستطبلعي التطبيؽ خبلؿ مف: االختبار زمف حساب
 ىو االختبار أسئمة عف اإلجابة زمف متوسط أف تبيف التحصيمي

 .دقيقة( 60)
 يف االختبار تكوف: التحصيمي لبلختبار النيائية الصورة. 11

 :يكالتال سؤاؿ 50 مف النيائية صورتو
 .سؤاالً  20 مف يتكوف (:والخطأ الصواب أسئمة) األوؿ الجزء

 سؤاالً  30 مف يتكوف: (متعدد مف االختيار أسئمة: )يالثان الجزء 
 بتطبيقات المرتبط التحصيمي االختبار مكونات( 3) جدوؿ ويمخص
 :يكالتال يالتربو  واإلرشاد التوجيو مجاؿ في اإلنترنت وخدمات
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 3 جدول
 التربوي واإلرشاد التوجيه مجال في اإلنترنت وخدمات بتطبيقات المرتبط التحصيمي االختبار مكونات

 مجموع السؤال الوحدات الوحدة
 المفردات

 الوزن 
 (والخطأ الصواب) الجزء الثاني : اختيار مف متعددالجزء األوؿ مكونات السؤاؿ  يالنسب

تطبيقات الحاسوب في  األولى
  اإلرشادالتوجيو و 

1  ،5  ،9  ،10  ،24  ،8  ،11  ،13  ،15  ،
16  ،23 

5  ،7  ،6  ،3  ،9  ،8  ،2  ،10  ،
16 

20 40% 

خدمات اإلنترنت في مجاؿ  الثانية
 إلرشادالتوجيو وا

3  ،7  ،12  ،26 ،27   ،14  ،17  ،18  ،19 
 ،2  ،29  ،4  ،6  ،20  ،21  ،22  ،25  ،

28  ،30 

11  ،8  ،12  ،1  ،4  ،14  ،15  ،
13  ،17  ،18  ،19  ،20 

30 60% 

 %100 50 20 30 يالوزف النسب 
مفردة  50مكونا مف  أصبح االختبار في صورتو النيائيةبيذا و 

عمى مجموعة  ( االختبار التحصيمي2ممحؽ )وجاىزًا لتطبيقو 
 .البحث

: تـ إنتاج االختبار مف خبلؿ أدوات االختبار إلكترونياإنتاج . 1
الدراسة  EMESنظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني في  المتوفرةالتقييـ 

 توصياتوالتجريبية ونتائج البحث و 
 الدراسة التجريبية لمبحث
يس المقرر تمت اإلجراءات بداية تدر  يف أوال: إجراءات قبمية:

 التالية:
)األساليب  اإلحصائي المناسب لطبيعة البيانات اختيار التحميؿ. 1

 (اإلحصائية المستخدمة
في ضوء منيج البحث شبو التجريبي وفي ضوء طبيعة تجربة     

لنتائج البحث باستخداـ  العينة تـ التحميؿ اإلحصائيالبحث و 
ويمؾ -تـ استخداـ اختبار شابيروو  SPSSاإلحصائي البرنامج 

Shapiro-Wilk نت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي لمعرفة إذا كا
ىو اختبار و  50حالة أف يكوف الحجـ أقؿ مف  أـ ال ويستخدـ في

توزيع  ضروري ألف معظـ االختبارات المعممية تشترط أف يكوف
ف لـ يكف التوزيع طبيعيا تستخدـ البيانات توزيعا طبيعيا و  ا 

نتائج أظيرت و  30امترية لمعينات التي أقؿ مف االختبارات البلبار 
يمكف استخداـ البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي و االختبار أف 

  تخداـ األساليب اإلحصائيةاس قد تـو االختبارات البلبارامترية 

 اآلتية:
لمكشؼ عف فروؽ Mann-Whitney (U)  ويتني –ماف اختبار 
 في التطبيؽ القبمياالختبار التحصيمي سواء  رتب درجاتمتوسط 

اتجاه  لمعرفة البعديلمتأكد مف تجانس المجموعات أو في التطبيؽ 
  الفروؽ.

لحساب داللة  Wilcoxon Signed Rankاستخدـ اختبار 
لمجموعة البحث  فروؽ بيف متوسطات القياسيف القبمي والبعديال

لمعينتيف   Tمعممي الختباربلبار ىو البديؿ الوىذا االخت
  العينة. المترابطتيف وذلؾ بسبب صغر حجـ

حجـ تأثير المتغير المستقؿ عمى المتغير التابع تـ  عمىلمتعرؼ 
 .حساب حجـ التأثير مف خبلؿ حساب مربع إيتا

عمى أسموب  لبلتفاؽتـ مقابمة الطبلب في محاضره عامة . 2
تعريؼ البحث وتعييف منسؽ لكؿ مجموعة و اليدؼ مف العمؿ و 

الحد األدنى لمميارات مناقشة طبلب بمواعيد الساعات المكتبية و ال
 .موبةالمط
تدريب طبلب مجموعة التوظيؼ المفرد عمى نظاـ إدارة التعمـ . 3

مف  Centra االفتراضيةنظاـ الفصوؿ و  EMES اإللكتروني
 .عمـ اإللكتروني والتعميـ عف بعدالتخبلؿ عمادة و 

وقع المقرر مف خبلؿ اسـ الدخوؿ اطبلع الطبلب عمى م. 4
 .بو وكممة المرور الخاصة

 يزات البلزمة لتطبيؽ تجربة البحث، التجيت و التأكد مف المتطمبا. 5
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 .EMESلمدخوؿ عمى نظاـ صبلحية أجيزة الكمبيوتر و 
 .ألدوات البحث عمى مجموعات البحث الثبلث يالتطبيؽ القبم. 6
 .تجانس المجموعات التجريبيةالتأكد مف تكافؤ و . 7

( عمى يالتحصيم البحث قبميا )اإلختبار أداةتـ تطبيؽ    
معالجة النتائج و  يثـ تـ رصد نتائج التطبيؽ القبم البحث مجموعتي

 :يكما في الجدوؿ التال ( (SPSSباستخداـ برنامج
 4جدول 

 االختبار التحصيمي رتب درجاتمتوسط لمفروق بين Mann-Whitney (U)  ويتني –مان نتائج اختبار 

 (7 = )ن المتغــيرات
U Z الداللة 

 مجموع الرتب متوسط  الرتب
 غير دالة 0.195 23 54 7.71 يمنظـ بصر 

 51 7.29 مسموع يمرئ 
 فرؽ داؿ إحصائيا يبلحظ أنو ال يوجدمف الجدوؿ السابؽ و      

لئلختبار  يفي التطبيؽ القبم (0.05)عند مستوى الداللة 
التي تستخدـ المجموعة التجريبية األولى )بيف  التحصيمي المعرفي

لتي امتقدـ المرئي المكتوب( والمجموعة التجريبية الثانية )المنظـ ال
 U ةحيث بمغت قيم( تستخدـ المنظـ المتقدـ المرئي المسموع

عند مستوى دالة  قيـ غير ي( وى0.195) Zقيمة و  ،(23)
ذلؾ  يرجععمى تجانس أفراد مجموعة البحث و  مما يدؿ (0.05)

إلى أف معظـ أفراد المجموعة ليـ نفس الخبرات تقريبا في مجاؿ 
بسبب اإلرشاد دمات اإلنترنت في مجاؿ التوجيو و ختطبيقات و 

ببرنامج  التحاقيـعند  لمطبلبالمفاضمة توحيد شروط القبوؿ و 
اإلرشاد بجامعة الممؾ عبدالعزيز كما يرجع ماجستير التوجيو و 

إلى انخفاض  لممجموعتيف الرتبمتوسط قيمة  انخفاضالباحث 

ف عدـ تعرض الناتج مو  لمجموعة الباحث يعرفالمستوى الم
 .الطبلب ليذه الخبرات والممارسات مف قبؿ

 : تنفيذ التجربة  ثانيا
طالبا مف طبلب ماجستير التوجيو  14تكونت مجموعة مف      

 فيالعزيز  بجامعة الممؾ عبد التربوي عف بعداإلرشاد و 
ظـ المتقدـ المنمجموعة  –المنظـ البصريمجموعة ) مجموعتيف

     :مف خبلؿوتـ تطبيؽ التجربة وفقا  (المسموع المرئي
           EMES نظاـغير المتزامنة مف خبلؿ المقاءات المتزامنة و 

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

http://centra.kau.edu.sa 

 ي لتجربة البحث:( التصميـ التجريب5يمخص جدوؿ )و 

 5جدول 
 لتجربة البحث التصميم التجريبي

التطبيق  مجموعتي الدراسة
 القبمي

 المعالجة التجريبية
EMES ينظام إدارة التعمم اإللكترون (  (  

تطبيق بقاء أثر  الفترة الزمنية التطبيق البعدي
 التعمم

ي: منظـ بصر المجموعة التجريبية األولى اختبار  
 تحصيمي

 اختبار تحصيمي بعد ثبلث أسابيع اختبار تحصيمي منظـ متقدـ مرئي مكتوب
مسموع ي: مرئالمجموعة التجريبية الثانية مسموعمنظـ متقدـ مرئي    

 
 
 
 

 
 
 
 

http://emes.kaau.edu.sa/
http://emes.kaau.edu.sa/
http://centra.kau.edu.sa/
http://centra.kau.edu.sa/
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  :يلمبحث في الشكؿ التال ييمكف تمخيص التصميـ التجريبو 
7شكل 
لمجموعات البحث يوصف التصميم التجريب

 
يمكف تمخيص الصعوبات  والتغمب عمييا:رابعًا: صعوبات التطبيؽ 

 :يكالتال
مع نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني  المجموعةعدـ تعامؿ . 1

EMES  نظاـ الفصوؿ اإلفتراضيةو Centra  لمتغمب عمى ىذه و
عمادة التعمـ اإللكتروني تدريب الطبلب بالمشكمة تـ مف خبلؿ 

 .العزيز التعمـ عف بعد بجامعة الممؾ عبدو 
تواجو الطبلب  يبعض المشكبلت الت وحؿ تتـ مناقشةكانت . 2

نترنت في النظاـ مف خبلؿ االتصاؿ المتزامف عبر شبكة اإل
االتصاؿ غير المتزامف عبر شبكة باستخداـ خدمات المحادثة و 

 .اإللكتروني والمنتديات التعميمةاإلنترنت باستخداـ البريد 
 ثالثا: إجراءات بعدية 

عمى ( التحصيمي االختبارالبحث ) ألداة البعدي التطبيؽ    
معالجتيا إحصائيا باستخداـ البحث وتحميؿ الدرجات و  تيمجموع

 SPSS.   اإلحصائيبرنامج التحميؿ 

 النتائج. 5
والذى  التحقؽ مف الفرض األوؿ لمبحثو األوؿ لئلجابة عف السؤاؿ 

 :نص عمى
درجات المجموعة  متوسطي رتبفرؽ داؿ إحصائيا بيف  يوجد

منظـ والمجموعة التجريبية الثانية ) (منظـ بصرياألولى ) ةالتجريبي
البعدي في و  المعرفي القبمي( في اختبار التحصيؿ مسموع يمرئ

اإلرشاد و  مقرر الحاسوب في التربية لطبلب ماجستير التوجيو
 .التربوي لصالح القياس البعدي

 وفاختبار ويمكوكسولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ    
Wilcoxon (W)  بيف متوسطات المجموعات  لداللة الفروؽ

 يالبعد القبميتـ رصد نتائج التطبيؽ الصغيرة المرتبطة حيث 
معالجة نتائج و  يالتحصيؿ المعرف اختبارفي  لمجموعة البحث

وكانت النتائج كما (  (SPSSالبحث إحصائيا باستخداـ برنامج
  يوضحيا الجدوؿ التالي:

 5 جدول
 يوالبعد يلداللة الفروق بين القياس القبم Wilcoxon (W)نتائج اختبار ويمكوكسن لمرتب 

 الداللة Z مجموع الرتب متوسط الرتب العدد الرتب نمط المنظمات م
دالة عند مستوى  2.37 0 0 0 الرتب السالبة يبصر  1

 28 4 7 الرتب الموجبة 0.05
دالة عند مستوى  2.36 0 0 0 الرتب السالبة مسموع يمرئ 2

 28 4 7 الرتب الموجبة 0.05
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دالة عند مستوى  3.30 0 0 0 الرتب السالبة مجموعة البحث 3
 105 7.5 14 الرتب الموجبة 0.05

قيمة دالة  يوى Z  3.30يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمةو      
رتب  ييوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسط يأ 0.05عند مستوى 

مكتوب(  يمرئ ية األولى )منظـ تمييديرجات المجموعة التجريبد
( في اختبار مسموع يرئمنظـ متقدـ موالمجموعة التجريبية الثانية )

في مقرر الحاسوب في التربية  يوالبعد يالقبم يالتحصيؿ المعرف
 .يلصالح القياس البعد يواإلرشاد التربو  التوجيةلطبلب ماجستير 

تـ لمتعرؼ عمى حجـ تأثير المتغير المستقؿ عمى المتغير التابع و 
بتطبيؽ (  ²ηمربع إيتا )حساب حجـ التأثير مف خبلؿ حساب 

     المعادلة اآلتية:

 
لتحديد مستويات حجـ التأثير حسب  عمى قيـ كوىيف تـ االعتمادو 

 .[44,45] يلمجدوؿ التالفقا و ( ²η) قيمة مربع أيتا
 6 جدول

 (²η) حجم التأثير حسب قيمة مربع أيتا
 حجم التأثير األداة المستخدمة

²η كبير  متوسط صغير 
0.01 0.06  0.14 

 بالجدوؿ التالي: لمجموعة البحث كما مما سبؽ يمكف حساب قيمة مربع إيتا و 
 7جدول 

 قيمة مربع إيتا لمجموعة البحث
 zقيمة  العدد المتغيرات

   
 حجم التأثير

 مرتفع 0.584 9.6169 5.6169 2.37 7 يمنظـ بصر 
 مرتفع 0.582 9.5696 5.5696 2.36 7 مسموع يمرئ

 مرتفع 0.730 14.8241 10.8241 3.29 14 مجموعة البحث
يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة مربع إيتا أكبر مف و       

وفقا لجداوؿ كوىيف تدؿ عمى أف الفروؽ  ىي قيـ مرتفعةو  (0.14)
لـ تكف وليدة  يوالبعد ياإلحصائية بيف التطبيقيف القبم ذات الداللة
نما كانت بتأثير توظيؼ الصدفة و  في نظاـ  المنظمات المتقدمةا 

الي يكوف تحقؽ ، وبالتEMES عف بعدبيئة التعمـ اإللكتروني 
 .الفرض األوؿ لمبحث
الذى و  لمبحث لثانيالتحقؽ مف الفرض او  الثانيلئلجابة عف السؤاؿ 

 :ىنص عم
 درجات المجموعة  رتب ييوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسط     

منظـ ( والمجموعة التجريبية الثانية )منظـ بصرية األولى )يالتجريب
في مقرر  ي( في اختبار التحصيؿ المعرفمسموع متقدـ مرئي

 جستير التوجية واإلرشاد التربويالحاسوب في التربية لطبلب ما
  . ية الثانيةلصالح المجموعة التجريب

-Mannاختبار ماف ويتنى ولمتحقؽ مف صحة الفرض تـ استخداـ 

Whitney بيف رتب متوسطات درجات عينتيف  لداللة الفروؽ
في  لمجموعة البحث يتـ رصد نتائج التطبيؽ البعدمستقمتيف حيث 

إحصائيا باستخداـ  النتائجمعالجة و ي التحصيؿ المعرف اختبار
:ا الجدوؿ التاليوكانت النتائج كما يوضحي(  (SPSSبرنامج
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 8جدول 
 لمتعرف عمى داللة الفروق بين مجموعة البحث  Mann-Whitneyنتائج اختبار

 الداللة U قيمة  Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد نمط المنظمات م
 دالة غير  21.500 0.385 49.50 7.07 7 يمنظـ بصر  1
 55.50 7.93 7 مسموع يمرئ 2

قيمة  يوى Z  0.385يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمةو      
فرؽ داؿ إحصائيا بيف  يوجدال  يأ 0.05دالة عند مستوى غير 
 (بصريمنظـ األولى ) ةالتجريبيدرجات المجموعة  رتب يمتوسط

( في اختبار مسموع منظـ متقدـ مرئيوالمجموعة التجريبية الثانية )
 واإلرشاد التربوي لطبلب ماجستير التوجية عرفيالمالتحصيؿ 

يكوف فرضا صفريا حيث ال وبالتالي فإنو يتـ رفض الفرض الثاني و 
رجات المجموعة د متوسطي رتبفرؽ داؿ إحصائيا بيف  يوجد

 مرئيالمجموعة التجريبية الثانية )( و بصريمنظـ ة األولى )يالتجريب
مقرر الحاسوب في في  يعرف( في اختبار التحصيؿ الممسموع

 التربية لطبلب ماجستير التوجية واإلرشاد التربوي.
 لمبحثلثالث التحقؽ مف الفرض او الثالث لئلجابة عف السؤاؿ 

 :والذى نص عمى 
درجات  رتب ييوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسط      

المجموعة التجريبية ( و منظـ بصرية األولى )يالمجموعة التجريب
 ي( في اختبار التحصيؿ المعرفمسموع متقدـ مرئيمنظـ ية )الثان

اجستير التوجية المرجأ في مقرر الحاسوب في التربية لطبلب م
  . صالح المجموعة التجريبية الثانيةل واإلرشاد التربوي

اختبار ماف ويتنى ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ      
Mann-Whitney بيف متوسطات درجات عينتيف  لداللة الفروؽ

لمجموعة  يالبعد القبميتـ رصد نتائج التطبيؽ مستقمتيف حيث 
  الجدوؿ التالي: اختبارفي  البحث

 9جدول 
 لمتعرف عمى داللة الفروق بين مجموعة البحث في االختبار المرجأ Mann-Whitneyنتائج اختبار 

 الداللة U قيمة  Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد نمط المنظمات م
 0.05مستوى  دالة عند 8.500 2.049 36.50 5.21 7 يبصر  1
 68.50 9.79 7 مرئي مسموع 2

قيمة  يوى Z  2.049يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمةو       
يوجد  فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي  يأ 0.05دالة عند مستوى 

والمجموعة ( يظـ بصر منة األولى )رتب درجات المجموعة التجريبي
منظـ متقدـ مرئي مسموع( لصالح المجموعة التجريبية الثانية )

التجريبية الثانية في اختبار التحصيؿ المعرفي لطبلب ماجستير 
 .لمبحث وبذلؾ يتحقؽ الفرض الثالثاإلرشاد التربوي و  التوجيو

 :مناقشة نتائج البحث
فرؽ داؿ  يوجد: أظيرت نتائج البحث بأنو مناقشة الفرض األوؿ

األولى  إحصائيا بيف متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية

 يوالمجموعة التجريبية الثانية )منظـ متقدـ مرئ منظـ بصرى()
البعدي في مقرر و  مسموع( في اختبار التحصيؿ المعرفي القبمي

اإلرشاد التربوي و  ماجستير التوجيو الحاسوب في التربية لطبلب
 لصالح القياس البعدي.

إلى فرص التعمـ المتكافئة التي يوفرىا تعزى ىذه النتيجة و       
استخداـ مصادر وأدوات التعمـ اإللكتروني و  كؿ منظـ داخؿ النظاـ

خبلؿ مف  EMESنظاـ بيئة التعمـ اإللكتروني التي يوفرىا نظاـ 
تنظيميا في البنية المعرفية ئة الطبلب الستقباؿ المعمومات و تيي

جيد لممنظـ المتقدـ سواء االختيار الو ، المنظمات المتقدمةباستخداـ 
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، كما  يمكف تفسير ذلؾ في مسموع يمكتوب أو مرئ يكاف مرئ
 Dual Codeنظرية الترميز المزدوجو ضوء نظرية تجميع المثيرات 

Theory ف المعمومات ُتخزف في الذاكرة طويمة المدى التي ترى أ
معمومات التي تمثؿ في شكؿ أف الو  ،ي شكميف: بصري ولفظيف

لفظي يتـ تذكرىا بصورة أفضؿ مف المعمومات التي تمثؿ بصري و 
 .في شكؿ واحد فقط

 (0.14)مف كما أظيرت النتائج ارتفاع قيمة مربع إيتا أكبر       
 ية اإلحصائية بيف التطبيقيف القبمأف الفروؽ ذات الدالل لتدؿ عمى

نما كانت بتأثير توظيؼ المنظمات لـ تكف وليدة الصدفة و  يالبعدو  ا 
يرجع و  ،EMES المتقدمة في نظاـ بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعد

 ذلؾ:
 التي يوفرىا نظاـ استخداـ مصادر أدوات التعمـ اإللكتروني. 1

EMES يتضمنيا  يمجموعة البحث لممعمومات التكساب إ يف
 زيادة إمكانية االتصاؿنظرا لما يوفره النظاـ مف إمكانات مثؿ 

ف الطبلب والمعمميف بطريقة وبي ،وسيولتو بيف الطبلب فيما بينيـ
تاحة مراجعة المادة الدراسية لمطالب عدة مرات دوف و  سريعة ا 

سب سرعة ـ حالشعور بالحرج والممؿ مما يمكف الطالب مف التعم
 .استيعابو وتصحيح اخطائو

المعايير البلزمة لتقديـ محتوى المقررات اإللكترونية في مراعاة . 2
 التي توصمت إييا دراسة عمر بف سالـ محمدو التعميـ عف بعد 

[46]. 
قدرة المنظمات المتقدمة عمى ربط المعمومات الجديدة . 3

بالمعمومات السابقة داخؿ البنية المعرفية لممتعمـ حيث جعمت 
تسييؿ تعمـ  ي، وساعدت فالمتقدمة التعمـ ذا معنىالمنظمات 

واستيعاب المفاىيـ العممية مف جانب الطبلب ليستعمموىا كمحاور 
نيؼ المفاىيـ الجديدة ينظموف ويبوبوف عمى أساسيا مف خبلؿ تص

 .البنية المعرفية يتزنة فبصورة يسيؿ دمجيا مع المفاىيـ المخ
 عمى EMESساعد توظيؼ المنظمات المتقدمة داخؿ نظاـ . 4

 الترميز البصري، و Verbal Encodingتكويف الترميز المفظي  
Visual Encoding  في تكويف خريطة لمعبلقات التركيبية لنظاـ

المعمومات بيف الترميزات المختمفة، وبالتالي يساعد عمى اكتساب 
 .ب المعموماتالطبل

في  EMESساعد توظيؼ المنظمات المتقدمة داخؿ نظاـ . 5
البنية  يوالمعمومات الموجودة والمجزأة ف تقميؿ الفجوة بيف الخبرات

 المعرفية لممتعمـ. 
رص التعمـ التي توفرىا المنظمات المتقدمة تثير انتباه ف. 6

استخداـ خبلؿ وسائط التعمـ اإللكترونية و المتعمميف مف 
يا لتحقيؽ أىداؼ متعددة تتكامؿ فيما بينراتيجيات تعمـ متنوعة و است

 .التعمـ المعرفية
ي في ضوء نموذج تصميـ الوحدات التعميمية لممحتوى التعميم. 7

 [35]التطوير التعميمي لمحمد عطية خميس و عمميات التصميـ 
اعد ذلؾ في ضماف جودة حيث س [36]نموذج حسف الباتع و 

 .المخرجاتعمميات و الالمدخبلت و 
زيادة الحمؿ  ؛ لعدـجزئة محتوى التعمـ في قطع معرفيةت. 8

ربط المعمومات الجديدة مع المعمومات السابقة اإلدراكي لممتعمـ و 
يتحسف التذكر مات المتقدمة. وبيذا لممتعمـ، باستخداـ المنظ

، ويكوف تحويؿ التعمـ لمواقؼ حياتية حقيقية واستدعاء المعمومات
 .قادرًا عمى تدعيـ المعني الشخصي والسياقي لممعمومات

وتوفير تدريبات  ،نتباه المتعمـ نحو موضوع التعمـجذب ا. 9
اء اعطئة داخؿ النظاـ بيف المجموعتيف و وانشطة اليكترونية متكاف

مما ادى الى  ،الراجعة بعد كؿ استجابة لمطالب الطالب التغذية
 .بقاء اثر لبلستجابات الصحيحة

إف استخداـ األشكاؿ البصرية في التعمـ تدعمو النظريات . 10
 Dual Codeأىميا: نظرية )التشفير الثنائي( المعرفية ومف

Theoryحيث تفترض ىذه النظرية أف المعمومات ُتخزف في  ؛
معمومات أف الالمدى في شكميف: بصري ولفظي، و  الذاكرة طويمة

http://kau.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=100455
http://kau.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=100455
http://kau.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=100455
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لفظي يتـ تذكرىا بصورة أفضؿ مف التي تمثؿ في شكؿ بصري و 
 [14].المعمومات التي تمثؿ في شكؿ واحد فقط 

تتفؽ نتيجة البحث مع الدراسات التي توصمت إلى فعالية و . 11
: كؿ مف في تحسيف نواتج التعمـ مثؿ دراسةالمنظمات المتقدمة 

.[10,11,32,48,13,47]  
 :يمناقشة الفرض الثان

قيمة غير دالة  يوى Z  0.385أظيرت نتائج البحث قيمة      
يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف "ال  أنو: يأ 0.05عند مستوى 

( يالتجريبية األولى )منظـ بصر رتب درجات المجموعة  يمتوسط
اختبار التحصيؿ  سموع( فيم يعة التجريبية الثانية )مرئالمجمو و 

يتـ  بذلؾلطبلب ماجستير التوجيو واإلرشاد التربوي و  يالمعرف
 ويرجع ذلؾ: يرفض الفرض ليكوف فرض صفر 

تكافؤ فرص التعمـ التي يوفرىا كؿ منظـ مف المنظمات . 1
سموع الم يذلؾ إلى حسف اختيار المنظـ المرئالمتقدمة كما يرجع 

صور ونصوص البصرية التي شممت عمى ممصقات و  المنظماتو 
ساعدتيـ عمى زيادة استجابتيـ سـو بصرية أثارت انتباه الطبلب و ر 

   .نحو تعمـ الموضوعات المختمفة
الذى تتكامؿ  EMESطبيعة تقديـ المحتوى مف خبلؿ نظاـ . 2
الوسائط المتعددة مف نصوص وصور وفيديو باإلضافة إلى  وفي

سيولة تعامؿ الطالب مع المحتوى ؿ النظاـ و ت التفاعؿ داخأدوا
 .لمتقدـ المرئي المسموع او البصرىسواء بنمط المنظـ ا

تقديـ المثيرات البصرية في المنظـ البصرى وفؽ معايير تقديـ . 3
 يت البصرية ساعد في إيجاد توازف وتكافؤ مع المنظـ المرئالمثيرا

ير انتباه يو التي تثمشاىد الفيدالمسموع مف خبلؿ مقاطع و 
ربما يكوف احتياج ممفات الفيديو لسرعة عالية في المتعمميف و 

 .ترنت قد ال تتوافر عند كؿ الطبلباالتصاؿ بشبكة اإلن
نظمات تشير نظرية معالجة المعمومات عمى أىمية استخداـ الم. 4

، والتي يمكف أف تكوف أفضؿ بكثير البصرية المصورة في التعمـ

ما قورنت بالمعمومات المفظية )الكممة في تمثيؿ المعمومات إذا 
الرسومات وسيمة ميمة قة أو المكتوبة( كما تعد الصور و المنطو 

 . [49]لبلحتفاظ بالمعمومات في الذاكرة قصيرة المدى
تكافؤ فرص التعمـ بيف المجموعتيف داخؿ نظاـ إدارة التعمـ . 5

 مف حيث: EMESاإللكتروني عف بعد 
أىداؼ واضحة جميع أنشطة التعمـ كانت موجية نحو تحقيؽ     

، وتسمح لكؿ طالب بأف يخطو في تعممو وفقًا في أذىاف المتعمميف
 لسرعتو الخاصة.

عمميف حيث يترؾ الحرية لممتعمـ مراعاة الفروؽ الفردية بيف المت    
التنقؿ مف موضع آلخر تبعا لسرعتو سير النظاـ و  يالتحكـ ف يف

  .والمستمر يلو فرصة التعمـ الذات اتية بما يتيحوقدرتو الذ
استرجاع الخبرات السابقة لممتعمميف مف خبلؿ طرح األسئمة      

المفتوحة أو المناقشات العامة عبر برامج المحادثة المتاحة؛ وذلؾ 
 لمتأكد مف توفر المتطمبات السابقة لمتعمـ لدى المتعمميف.

اط أنم يقدـ نفسيا لممتعمـ فعمومات بأف تإعطاء الفرصة لمم     
أنظمة إدارة التعمـ متنوعة ومدمجة ومنظمة فالوسائط المتعددة و 

 ت.المتعمـ عمى الربط بيف المعموما اإللكتروني تساعد
عرض محتوى المقرر وفقًا لمبادئ نظريات التعمـ في التصميـ      

 مثؿ تطبيقات النظرية السموكية ونظرية الترميز المزدوج التعميمي
نظرية معالجة المعمومات ية الحمؿ المعرفي و نظر والنظرية البنائية و 

يد مف تمكنيـ التي تفترض أف التفاعؿ بيف الطمبة حوؿ مياـ معينة يز 
 .الذى ينتج عنو فيـ جيد لممعمومات المراد تعمميامف تعمـ المفاىيـ و 

، في عة المناسبة الستجابات المتعمميفتقديـ التغذية الراج     
مختمؼ المجموعات وتعريفيـ جوانب القوة والضعؼ في أدائيـ، 
ومكافأة المتعمميف الستخداـ وسائؿ االتصاؿ التي تتيح التفاعؿ 

 المتزامف وغير المتزامف.
  وقد جاءت نتائج الدراسة متوافقة مع عدة دراسات مثؿ

.[50,19,16]  
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   [52,51,18,17,3]. اختمفت نتائجيا مع دراسة كؿ مفو 
 : ثالثة الفرض المناقش

 0.05قيمة دالة عند مستوى  يوى Z  2.049بمغت قيمة      
رتب درجات المجموعة  ييوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسط يأ
الثانية )منظـ لمجموعة التجريبية ا( و يلتجريبية األولى )منظـ بصر ا

( لصالح المجموعة التجريبية الثانية في اختبار مسموع يمتقدـ مرئ
  اإلرشاد التربوي .لطبلب ماجستير التوجيو و  يعرفالمالتحصيؿ 

المسموع واعتمادىا  يذلؾ إلى إمكانات المنظمات المرئ يرجعو    
، كما يرجع ذلؾ إلى طبيعة الطبلب السمع والبصر يعمى حاست

السمع بصرية )ممفات الفيديو( الذيف تعرضوا لممنظمات المتقدمة 
معرفة بيف المنظـ المتقدـ والقدرتيـ الذىنية عمى بناء الرابطة و 

األمر الذي ساعدىـ عمى تمثيؿ  ،بنيتيـ الذىنية يالقائمة ف
ث أسابيع عمى دراستيـ واستيعاب المفاىيـ رغـ مرور ثبل

 .لمموضوعات
 Cueيمكف تفسير ذلؾ في ضوء نظرية تجميع المثيرات كما 

Summation Theory   التي ترى أف بقاء المعمومات في ذاكرة
ىنا تكمف قدرة جميع عدد مف الوسائط المتفاعمة و ـ تتأثر بتالمتعم

ف حاسة في المنظـ المرئي المسموع )الفيديو( عمى مخاطبة أكثر م
 هالب يستطيع أف يتذكر ما يشاىدفإف الط يعممية التعمـ وبالتال

ىذا يعد مبررا في فقط أو يسمعو فقط و  هر مما يشاىدأكث ويسمعو 
تعمـ عمى المسموع في بقاء أثر ال تفوؽ مجموعة المنظـ المرئي

د فقط عمى المثيرات البصرية اعتم يالذو  يمجموعة المنظـ البصر 
 .فقط

النظرية المعرفية  وأف استخداـ منظمات الفيديو تدعم كما     
التي و  cognitive theory of multi- mediaلموسائط المتعددة 

اس تنشيط حو تأثيرىا في و  يلى قوة وتأثير الفيديو الرقمتشير إ
حيث تدخؿ المعمومات إلى المخ  المتعمـ ومساعدتو عمى التعمـ

أثناء المشاىدة لممثيرات البصرية المختمفة مف خبلؿ حاستي السمع 
 يات المسموعة وتفسيرىا وتخزينيا فوالبصر وتتـ معالجة الكمم

البصرى وتنشيط عممية االتصاؿ السمعي و  فتؤدى إلى إثراء  العقؿ
رئية لقطات الفيديو تنقؿ الخبرات المعرفية في صورة ملممتعمـ ألف 

 المؤثرات الصوتية نظرا لما يتميزو متحركة ومقرونة بالصوت و 
لمواقع ارتباطو و تمثيمو الفيديو مف التزامف بيف الصوت والصورة و 

وير وأحجاـ المقطات زوايا التصمف خبلؿ تقنيات التصوير و 
التي تعمؿ عمى تذكير المتعمـ تأثيرات الفيديو لحركة و اوأنواعيا و 

دمج زاء المختمفة لموضوعات الدراسة و بالعبلقات بيف األج
المعمومات الجديدة بما ىو موجود في بنيتو المعرفية مما يكوف لو 

أكثر مقاومة  جعمياتعمـ المادة الجديدة وتثبيتيا و دور كبير في 
لمعمومات احتفاظ المتعمـ باثر التعمـ و بقاء أ يلمنسياف بما يسيـ ف

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

  الفيديو مثؿ دراسة( باستخداـ المتقدمة )المرئية والمسموعة
اختمفت نتائجيا مع دراسة كؿ و  [52,51,18,17,3]

 . [50,16,19]مف
 القيمة التربوية لمبحث 

 يأثر توظيؼ المنظمات المتقدمة )بصر بحث أظيرت نتائج ال     
 نظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعد يمسموع( ف يمرئ –

EMES  ى طبلب ماجستير التوجيو عمى التحصيؿ المعرفي لد
الدراسة توصمت نتائج تربوي بجامعة الممؾ عبد العزيز و ال واإلرشاد

جات رتب در  يبأنو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسط
( والمجموعة التجريبية يلمجموعة التجريبية األولى )منظـ بصر ا

بينما  يمسموع( في اختبار التحصيؿ المعرف يالثانية )منظـ مرئ
رتب درجات  يوجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسط أشارت إلى

المجموعة التجريبية الثانية لصالح ى و المجموعة التجريبية األول
المرئية والمسموعة والقائمة عمى جموعة المنظمات المتقدمة م

 لقيمة التربوية لمبحثضوء تمؾ النتائج تظير ا يممفات الفيديو وف
 فيما يمى: 

 يالتربوية لمبحث بالنسبة لمطبلب فتظير القيمة  :بالنسبة لمطبلب
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خدمات ي لدييـ فيما يخص تطبيقات و تنمية الجانب المعرف 
يب الطبلب عمى تدر ، كذلؾ ترنت في مجاؿ التوجيو واإلرشاداإلن

نظاـ و  EMESنظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني  ممارسات جيدة داخؿ
مف خبلؿ توظيؼ المنظمات  Centraالفصوؿ االفتراضية 

نماط توظيؼ االتفاعؿ بيف المحتوى والطبلب و  المتقدمة لتحسيف
الدليؿ و  تعتمد عمى حاستي السمع والبصر يالمنظمات المتقدمة الت

نواتج التعمـ لمطبلب بما يشير إلى أىمية تقديـ عمى ذلؾ تحسف 
كتروني عف بعد وتبنى المنظمات المتقدمة في بيئات التعمـ اإلل

نتائج أفضؿ في بقاء أثر المسموع لما حققو مف  يالنمط المرئ
 .الطبلب بالمعموماتاحتفاظ التعمـ و 

 بالنسبة لعضو ىيئة التدريس
ىمية تدريب عضو ىيئة أي تظير القيمة التربوية لمبحث ف      

التدريس عمى ممارسات جيدة داخؿ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني 
مواجية المشكبلت  ي، ومساعدة الدارسيف فEMESعف بعد 
تواجييـ داخؿ بيئة النظاـ وتحفيز الطبلب نحو  يالتالتعميمية 
بيئات التعمـ عف بعد مف خبلؿ تصميـ مواقؼ تعميمية  يالتعمـ ف
لتنشيط البنية المسموعة منظمات المتقدمة المرئية و عمى القائمة 

يجاد عبلقات معرفيالمعرفية لمطبلب و  ة بيف المعرفة السابقة ا 
 .والبلحقة

 بالنسبة لمعممية التعميمية 
يساعد البحث القائميف عمى العممية التربوية عمى اتخاذ      

ؿ قرارات تربوية تسيـ في االستفادة مف المنظمات المتقدمة كمدخ
لمدرس لما ليا مف أثر في بقاء اثر التعمـ في التعميـ عف بعد في 

، كما يساعد البحث سات جيدة تحقؽ نواتج تعمـ مرتفعةظؿ ممار 
القائميف عمى العممية التربوية في الببلد العربية عمى تعديؿ 

عميـ عف بعد مف خبلؿ وتطوير الممارسات التربوية في مجاؿ الت
ي المسموعة فظمات المتقدمة المرئية و ماط المنتوظيؼ أنتبنى و 

 ، كما يقدـ البحث مجموعة مفأنظمة إدارة التعمـ اإللكتروني

 .ث يستفاد منيا في التعمـ عف بعدالتوصيات المرتبطة بنتائج البح
 يبالنسبة لمبحث العمم

كميداف لمبحوث  د موضوع نظـ إدارة التعمـ عف بعدلـ يع     
أصبح ىو جدوى استخدامو بؿ التربوية ىو التساؤؿ عف مدى 

تعميمية المتنوعة داخؿ النظاـ العمميات الالمفاضمة بيف األساليب و 
ال  نظـ إدارة التعمـ عف بعد يوتطوير تمؾ األساليب، فالتفكير ف

التعمـ كعممية  يالنظاـ ولكنو يعنى التفكير ف ييعنى التفكير ف
العالمية لة لمسايرة االتجاىات يعد البحث الحالي محاو ناتج و و 
 مف ضرورة يات البحوث والمؤتمراتاستجابة لمعديد مف توصو 

ي نظـ إدارة التعمـ االستفادة مف تطبيقات نظريات التعمـ ف
ي يمكف تعد نظرية أوزوبؿ مف أىـ النظريات التاإللكتروني و 

 .   توظيفيا في التعمـ عف بعد
رحات لبعض المقتالبحث بعض التوصيات و وأخيرًا يقدـ      

نظمات المتقدمة في مجاؿ توظيؼ الم يدراسات المستقبمية فال
 .التعمـ عف بعد

 :بالنسبة لممجتمع
أحد أىـ التقنيات التي غزت  يعد التعمـ اإللكتروني عف بعد     

عد اعتماد الئحة التعمـ عف بعد كافة مؤسسات المجتمع خصوصا ب
ببرامج االلتحاؽ  يبى النظاـ حاجات أفراد المجتمع فبالتالي يمو 

ات جيدة تضمف الوصوؿ بالنظاـ ضوء ممارس يالتعمـ عف بعد ف
لمدخبلت والعمميات والمخرجات وبالتالي تزيد مف قيمة جودة ا إلى
بعد لدى مؤسسات المجتمع  اعتماد الشيادات الممنوحة عفو 

 .الخارجي
 التوصيات. 6

 في ضوء النتائج التي أسفر عنيا البحث الحالي، يوصى بما يمي:
ديـ المنظمات المتقدمة المرئية االىتماـ بتقالستفادة و ا. 1
المسموعة في مقررات برامج التعميـ عف بعد مراعاة التنوع في و 
عطاء أولوية المسمديـ المنظمات المتقدمة البصرية و تق وعة وا 
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المسموع حيث أظيرت نتائج البحث بدور المنظمات  يلممنظـ المرئ
 حتفاظ بالمعمومات لدىاالالتعمـ و ة المسموعة في بقاء أثر البصري

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

تشجيع أعضاء ىيئة ي بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعد، و التعميمية ف
التدريس عمى استخداـ المنظمات المتقدمة مف خبلؿ دورات تنمية 

لييـ مقررا برامج التعميـ يسند إقدرات أعضاء ىيئة التدريس ممف 
 .عف بعد

 EMES نظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعدتطوير . 3
عمى بعض المشكبلت  لمتغمب برمجتوو  عة الممؾ عبد العزيزبجام

التي تـ اكتشافيا أثناء الممارسات داخؿ النظاـ أثناء داخؿ النظاـ و 
 ذلؾ مف خبلؿ التوصيات التالية:التجربة و 

الممفات  تخزينية لنظاـ البريد اإللكتروني وزيادة حجـزيادة السعة ال
ؽ ممفات ذات سعة تخزينية عالية المرفقة ليمكف مف خبللو إرفا

دعـ النظاـ لجميع امتدادات وزيادة مساحة ممفات التكميفات و 
  .الممفات
بعض متغيرات واجية  ينظاـ استراتيجيات تحكـ المتعمـ فدعـ ال

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

مكانية الحصوؿ منيمفات إنجاز الطبلب و لم ا عمى تقارير تخدـ ا 
 .قياس مخرجات وعمميات التعمـ داخؿ النظاـ

االىتماـ بالممارسات الجيدة ألدوات التعمـ اإللكتروني المتاحة . 4
فمثبل عند  EMES ة بيئة التعمـ اإللكتروني عف بعدنظاـ إدار ب

استخداـ الفصوؿ االفتراضية البد مف توظيؼ جميع أدوات التعمـ 
 مواقؼ تعميمية يلمتاحة بالفصؿ مف خبلؿ توظيفيا فاإللكتروني ا

 متقدمة تثير انتباهجيدة قائمة عمى أنماط متعددة مف المنظمات ال 
 .المزيد مف الخبرات والمياراتىـ نحو تعمـ تحفز المتعمميف و  

 :بحػوث مقترحة

 يمكف أف تكوف يبعض التساؤالت الت يأثار البحث الحال
 يمكفموضوعات لمبحث كدراسات مستقمة ومكممة ليذا المجاؿ و 

 :يمؾ الدراسات عمى النحو التالتحديد ت 
أنماط أخرى لممنظمات المتقدمة في نظـ إدارة التعمـ  دراسة. 1

  .المصورةمثؿ المنظمات البصرية المكتوبة و اإللكتروني عف بعد 
التفاعؿ بيف أنماط تقديـ المنظمات المتقدمة وبعض األساليب . 2

 المعرفية في بيئة التعمـ عف بعد عمى تنمية ميارات التعمـ الذاتي.
المتقدمة  عبلقتيا بالمنظماتتعمميف و دراسة السعة العقمية لمم. 3
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الفيزيائية المتقدـ المرئي في التحصيؿ واالحتفاظ بالمفاىيـ 

 ،(28)، حمة الثانوية. مجمة كمية التربيةلدى طبلب المر 
 .173 - 148، جامعة طنطا

تصميـ ونشر مقرر (. 2008، حناف حسف عمي. )خميؿ [4]
إلكتروني في مقرر تكنولوجيا التعميـ في ضوء معايير جودة 
التعميـ اإللكتروني لتنمية الجوانب المعرفية واألدائية لدي 

كمية التربية. جامعة  .. رسالة ماجستيرلتربيةطبلب كمية ا
 المنصورة.
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(: فعالية برنامج إلكتروني 2009محمود، عبد الرازؽ مختار ) [5]
( في تنمية الثقة في Moodleمقترح باستخداـ نظاـ مودؿ )

مجمة القراءة التعميـ اإللكتروني واالتصاؿ التفاعمي وتحصيؿ. 
 . جامعة عيف شمس.والمعرفة

فاعمية نظاـ التعمـ  .(2012) اهلل قراف. ، احمد عبدمدىالغا [9] 
دراسات عربية في التربية  الجامعات السعودية. يعف بعد ف

 .187 - 153، (28)وعمـ النفس، 

فاعمية استخداـ . (2008) .محمد خميفة ،الرحمف عبد [10]
المنظـ التمييدي في الدراسات االجتماعية لتنمية مفاىيـ 
المواطنة والوعي السياسي لدى تبلميذ الصؼ الثالث 

: تربية االوؿ المؤتمر العممي اإلعدادي المعاقيف سمعيًا.
 - 630 ،مصر ،2، اطنة ومناىج الدراسات االجتماعيةالمو 

653. 

أثر استراتيجية  (.2012) ، زياد احمد سبلمة.البطاينة [11]
عمى التحصيؿ تدريس مادة الببلغة  يمتقدـ فالمنظـ ال

 ياألدب يى طبلب الصؼ االوؿ الثانو والتفكير اإلبداعي لد
 135 (،25)، دراسات عربية في التربية وعمـ النفس باألردف.

- 158. 

فاعمية اختبلؼ  (.2012) ، ىاشـ سعيد إبراىيـالشرنوبي[15] 
 0.2بعض متغيرات توظيؼ الفيديو في تصميـ مواقع الويب 

نتاج الفيديو التحصيؿ وتنمية ميارات تصميـ و  التعميمية في ا 
مجمة  لتربية.الرقمي لطبلب قسـ تكنولوجيا التعميـ بكميات ا

 . 751 - 639، (، جامعة األزىر147)2، التربيةكمية 

العجب،  ،احمد يالعزيز، حمد عبد ،نوبى، احمد محمد [17] 
أثر  (.2012)ف محالر  ، حصة عبدالعمراف ،العجب محمد
ات والميار  يالوعى المين يف ياإللكترون يالمنظـ التمييد

مجمة  بمممكة البحريف. يالصناع يالعممية لطبلب الثانو 
 .128 - 101 ،البحريف، (4)13، العمـو التربوية والنفسية

أثر اختبلؼ : (2000حسيف، عمرو جبلؿ الديف أحمد ) [18]
نمط النمط التمييدي المستخدـ في برامج الكمبيوتر متعددة 
الوسائؿ عمي تحصيؿ طبلب شعبة تكنولوجيا التعميـ 
المستقميف والمعتمديف ومستوى أدائيـ العممي في مقرر 

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

استشراؼ التعمـ  .(2010) .، عمي بف محمد جميؿدويدي[20] 
اإللكتروني في برامج التعميـ عف بعد بجامعات المممكة 

 193(، 69، )مجمة كمية التربية بالزقازيؽ العربية السعودية.
- 256. 

مدخؿ إلى نظاـ التعميـ . (2011د )عمادة التعمـ عف بع [24]
. تـ استرجاعو . جامعة الممؾ عبد العزيز EMESاإللكتروني

 عمى الرابط: ـ28/5/2011 في
http://elearning.kau.edu.sa. 

استراتيجيات التعميـ والتعمـ (. 2008. )حسف ،شحاتو [25]
 .. القاىرة: الدار المصرية المبنانيةالحديثة

 . التعميـ اإللكتروني مف(2009) اسماعيؿالغريب زاىر  [26]
 . : عالـ الكتبالتطبيؽ إلى االحتراؼ. القاىرة

 ز.معة الممؾ عبد العزيجا –عمادة التعميـ عف بعد موقع  [27]
.http://elearning.kau.edu.sa/Default.aspx?site_id=2  

14&lng=AR (10/2/2011) 

طرائؽ التدريس (. 2002) ، محمود.الحيمو، توفيؽ و مرعي [28]
 .ر ميسرة لمنشر والتوزيع والطباعةدا . عماف:العامة
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 ، عبلء المرسيأبو الرايات فالفقي، محمد محمد السباعي [29]
ومستويات المعرفة فعالية استخداـ المنظـ المتقدـ  (.2012)

السابقة في تدريس حساب المثمثات لتنمية سموؾ حؿ 
المشكبلت الرياضية والتفكير الناقد لدى طبلب الصؼ األوؿ 

 - 511. جامعة طنطا، (45)1 مجمة كمية التربية، الثانوي.
551. 

العزيز  والمعايطة، عبد، سعيد العزيز ، جودت وعبدجابر [30]
. عماف: دار الثقافة لمنشر نفسالمدخؿ إلى عمـ ال. (2002)
 التوزيع و 

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

 ،مجمة كمية التربية ة الدبمـو الخاصة في التربية.فييا لدى طمب
 .101 - 50 ،جامعة بنيا(، 17)7

تأثير استخداـ  (.2007) الرحمف إبراىيـ ، أحمد عبدعثماف [32]
عمى قمؽ اإلحصاء والتحصيؿ المنظـ المتقدـ وفعالية الذات 

 ،مجمة كمية التربية فييا لدى طمبة الدبمـو الخاصة في التربية.
 .101 - 50 ،جامعة بنيا(، 17)7

 .: نظريات وتطبيقاتالتعمـ(. 2001) أنور محمد الشرقاوي. [33]
 : مكتبة األنجمو المصرية. القاىرة

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

البحوث التربوية، ، معيد الدراسات و ، رسالة دكتوراهيالجامع
 .جامعة القاىرة

. عمميات تكنولوجيا التعميـ. (2003) .خميس، محمد عطية [35]
 .القاىرة: دار الكممة

التصميـ (. 2010، حسف الباتع محمد )يالعاط عبد [36]
: مف السموكية إلى البنائية، نماذج عبر اإلنترنتالتعميمي 
 .دار الجامعة الجديدة : . اإلسكندريةوتطبيقات

نموذج مقترح لتصميـ بيئات  (.2011) ، ممدوح سالـ.الفقي [37]
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روني التعمـ االلكتية العربية لتكنولوجيا التربية )السابع لمجمع
 .(2) مجتمعات التعمـ التفاعمية.وتحديات الشعوب العربية: '

: الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية باالشتراؾ مع معيد القاىرة
 –605. ص ص بجامعة القاىرةلدراسات التربوية ابحوث و ال

644. 

. فاعمية نموذج مقترح (2012) ، نجيب بف حمزةأبو عظمة [38]
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بالمدينة  تخصص طرؽ التدريس بكمية التربية جامعة طيبة
، التربية مجمة كميةبية السعودية. ة العر المنورة بالمممك

  .37 – 13 ، جامعة األزىر،(1)151

أساليب المناقشات  أثر اختبلؼ(. 2009شيماء يوسؼ ) [41] 
البيئات التعميمية عبر الويب عمى بناء المعرفة  ياإللكترونية ف

وتنمية التفكير لدى طبلب تكنولوجيا التعميـ بكميات التربية 
دكتوراه(. كمية البنات لآلداب والعمـو والتربية.  رسالة. )النوعية

 .جامعة عيف شمس

أثر استراتيجية توليفيو (. 2011) إيماف عطيفي. بيومي، [42]
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عمى الويب في التحصيؿ وتنمية بعض ميارات التفكير لدى 

ماجستير(. كمية البنات لآلداب . )رسالة الطبلب المعمميف
 . جامعة عيف شمس.والعمـو والتربية
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مية استراتيجية إلدارة فاع(. 2012، مجدى سعيد )سميماف [43]
التفاعبلت التعميمية اإللكترونية في تنمية ميارات األنشطة و 

تصميـ عناصر التعمـ بمستودعات التعمـ اإللكترونية لدى 
)رسالة دكتوراه(. كمية البنات لآلداب  طمبة الجامعة اإلسبلمية

 .بية. جامعة عيف شمسوالعمـو والتر 

 تصنيؼ كوىيف جداوؿ. (2009محمد، إبراىيـ محمد ) [44]
. تـ استرجاعو في التربوي النفس عمـ التأثير. موقع لحجـ
   ػ عمى الرابطم25/3/2011

http://www.ibrahim1952.jeeran.com  

قوة االختبارات (. 2011 (أحمد، فيصؿ عبدالفتاح [45]
مجمة  االحصائية وحجـ األثر في البحوث التربوية والنفسية.

كمية التربية  ،(2)2 ،التربوية والدراسات اإلسبلميةالعمـو 
 .214 - 195 ،جامعة الممؾ سعود

المعايير البلزمة . (2011) ، عمر بف سالـ محمد.الصعيدي [46]
يـ عف بعد مف لتقديـ محتوى المقررات اإللكترونية في التعم

 ،مجمة رابطة التربية الحديثة المختصيف.وجية نظر الخبراء و 
4(10) ،171 - 221. 

. مبادىء أبريؿ( 6:8، 2010) .بد المولىالسيد، السيد ع [49]
يات التعمـ تصميـ المقررات اإللكترونية المشتقة مف نظر 

تروني في تعزيز مؤتمر "دور التعمـ اإللك. وتطبيقاتيا التعميمية
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 ب. المراجع االجنبية
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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 post-

test 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. 
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