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 التعليم تقنيات يف إلكرتوني ملقرر مقرتح تصور فاعلية
 املقرر حنو واالجتاه الدراسي التحصيل على

ييدف البحث إلى التعرف عمى فاعمية مقرر إلكتروني في _ الممخص
واالتصال بكمية التربية بعفيف عمى التحصيل الدراسي تقنيات التعميم 

لمطالب واالتجاه نحو المقرر، حيث قام الباحثان بتصميم مقرر 
إلكتروني في تقنيات التعميم واالتصال لطالب المستوى السابع، تمثمت 

( طالبًا من طالب المستوى السابع المسجمين 50عينة الدراسة في )
صال بالفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي لمقرر تقنيات التعميم واالت

م، اتبع الباحثان المنيج التجريبي لتطبيق التصميم 2015-2016
يجاد أثره حيث قسمت العينة الى مجموعتين ) ( طالباً 25المقترح وا 

كمجموعة تجريبية والتي درست باستخدام المقرر اإللكتروني المقترح 
ت باستخدام الطريقة ( طالبًا كمجموعة ضابطة والتي درس25و)

التقميدية، كما استخدم الباحثان المنيج الوصفي لتحميل احتياجات 
الطالب والمقرر الدراسي واعداد قائمة بميارات تصميم المقرر 
اإللكتروني، أعد الباحثان عدد من األدوات وىي قائمة بميارات 

مقرر إلكتروني في تقنيات التعميم  –تصميم المقرر اإللكتروني 
مقياس اتجاه نحو مقرر تقنيات  –اختبار تحصيمي  –تصال واال

التعميم واالتصال، وقد توصل البحث إلى وجود فروق ذات داللة 
إحصائية في القياس البعدي بين كل من المجموعتين التجريبية 
والضابطة في التحصيل الدراسي لصالح المجموعة التجريبية. كما 

داللة إحصائية في القياس وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات 
البعدي بين كل من المجموعتين التجريبية والضابطة في االتجاه نحو 
المقرر لصالح المجموعة التجريبية، كما اتضح أن التباين يعود بنسبة 

 كبيرة إلى المقرر اإللكتروني المستخدم.
 الكممات المفتاحية: تصور مقترح، مقرر إلكتروني، تقنيات التعميم.

 المقدمة. 1
المقررات اإللكترونية ىي إحدى المصطمحات الحديثة فـي      

مجـال تكنولوجيـا التعميم والتي ليا األثر الكبير في ثبات أثر 
التعمم؛ حيث إنيا تستخدم بشكل جماعي أو فردي أو لعـدد قميل 
من المتعممين، حيث أنيا محتوى ووعاء معرفي يحتوي عمى 

عمية تعتمد عمى حاستي السمع وسائط تعميمية تعددية تفا

والبصر، وباسـتخدام بـرامج الوسائط المتعددة وبرامج المحاكاة 
أصبح باإلمكان تصميم مقررات تعميمية إلكترونية يـستفيد منيـا 
المتعمم ويمكننا وضع ىذه الممفات )المقررات التعميمية 
اإللكترونية( وتحميميا عمى موقـع لتـصبح متاحة ألكبر عدد من 

لمتعممين فيي تصمح ألن تستخدم لمتعمم بنوعيو الفردي ا
والجمعي، والمقررات اإللكترونية تتـيح لممعمم والمتعمم تخزين 
أعماليم وتدعيميا بالوسائط المتعددة يسيل الوصول إلييا في 
أي وقـت وأي مكان وكذلك باإلمكـان تحـديث وتغييـر محتوى 

أن ليا ميزة إمكانية  المقررات اإللكترونية بيسر وسيولة، كما
 .عرض المحتوى أكثر من مرة

[ إلى أن التعمم اإللكتروني من أىم 1يشير ميدي ]     
مستحدثات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والتي تمثل أولويـة 
فـي البحـث والتطـوير نظـرًا لمتطورات المتسارعة في الويب التي 

تغمب عمـى مـشكمة البعد يعتمد عمييا، ومراعاة لمفروق الفردية وال
الزماني والمكاني وخطورة بعض المواد وصعوبة الحصول عمييا 
وعدم تـوفر مختبـرات أو معامل أو مكتبات مدرسية فإن التعمم 

 .اإللكتروني يساىم في حل ىذه المشكالت بصورة فعالة
من أجل تصميم المقررات اإللكترونية البد من متطمبات      

تاج إعدادىا إلى وقت وجيد كبيرين، وتحتاج كثيرة منيا أنو يح
إلى خبير في منيج أسموب النظم، وتحتاج إلى مجيود وافر من 
المعمـم لمتابعة كل متعمم عمى حدة ويتطمب إعدادىا مواد سمعية 

وىذه كميا تحتاج إلى إمكانيات مادية ومالية،  - بصرية –
في وتحتاج إلى ضرورة وضع خطة عممية مناسبة قبل البدء 

التنفيـذ وتحتـاج إلـى ضرورة نشر الوعي العممي لدى المعمم 
المتعمم وكل من ييمو أمر العممية التعميمية وذلـك لمتوعيـة 
عدادىا  بأىميتيا التربوية مما يؤثر في خطط تصميميا وا 

 ].2وتنفيذىا في العممية التعميمية ]
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 مشكمة الدراسة. 2
اصر الحديثة المستخدمة يعد المقرر اإللكتروني من أىم العن    

في التعميم اإللكتروني، وقد أصبحت طابعًا أساسيًا لكثير من 
واجيات التعميم اإللكتروني في مراحمو المختمفة، وقد تميز ىذا 
العصر بالتغيرات السريعة التي نتجت كحصيمة لمتقدم العممي 
والتكنولوجي وتقنية المعمومات، لذا فقد أصبح من الضروري 

عممية التربوية ليذه التغيرات لمواجية المشكالت التي قد مواكبة ال
تنجم عنيا مثل االنفجار المعرفي واالنفجار السكاني. وقد أدت 
ىذه التغيرات إلى ظيور مفيوم التعميم اإللكتروني الذي يقودنا 
إلى نقل المقررات التقميدية إلى مقررات إلكترونية، وصارت 

التعميم اإللكتروني لبناء مدرسة المقررات اإللكترونية من ركائز 
المستقبل، وىو يبتعد عن النمط التقميدي لمكتاب الورقي حيث 

 .يزيد من تفاعل الطالب ويجعمو محورًا لمعممية التعميمية
من ىنا تحاول الدراسة الحالية إلقاء الضوء عمى الميارات 
الواجب توفرىا لدى أعضاء ىيئة التدريس لتصميم وتطبيق 

لكتروني باإلضافة الى التعرف عمى فاعمية المقرر المقرر اإل
اإللكتروني المقترح عمى التحصيل الدراسي لمطالب واالتجاه 
نحو المقرر. وبشكل أكثر دقة تتحدد مشكمة الدراسة في السؤال 
الرئيس التالي: ما فاعمية التصور المقترح لممقرر اإللكتروني في 

التجاه نحو المقرر لدى تقنيات التعميم عمى التحصيل الدراسي وا
طالب كمية التربية بعفيف؟ ويتفرع من السؤال الرئيس التساؤالت 

 :الفرعية التالية
 أ. أسئمة الدراسة

ما ميارات تصميم المقررات اإللكترونية الواجب تـوافر ىـا . 1
  لـدى أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بعفيف؟

 اإللكتروني في تقنيات التعميم؟ما التصور المقترح لممقرر . 2
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات القياس . 3

بين كل من  ≥ α) 0.05البعدي عند مستوى داللة )
 المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل الدراسي؟

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة . 4
(0.05 (α ≤ مية التربية بعفيف تجاه بين اتجاىات الطالب بك 

 المقرر الدراسي بعد استخدام المقرر اإللكترونية؟
 فروض الدراسةب. 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات القياس البعدي . 1
بين كل من المجموعتين  ≥ α) 0.05عند مستوى داللة )

 .التجريبية والضابطة في التحصيل الدراسي
 0.05إحصائية عند مستوى داللة )توجد فروق ذات داللة . 2

(α ≤   بين اتجاىات الطالب بكمية التربية بعفيف تجاه المقرر
 .الدراسي بعد استخدام المقرر اإللكترونية

 أهداف الدراسةج. 
 :ىدفت الدراسة الحالية إلى

نتاج وتجريب مقرر إلكتروني مقترح في تقنيات . 1 تصميم وا 
 .التعميم

تصميم المقررات التي يجب توافرىا تحديد قائمة بميارات . 2
 .لدى أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بعفيف

تحديد مدى فاعمية المقرر اإللكتروني المقترح عمى كل من . 3
 .التحصيل الدراسي واالتجاه نحو المقرر

 أهمية الدراسةد. 
 :تكمن أىمية الدراسة في النقاط التالية

قررات اإللكترونية الالزمة توفير قائمة بميارات تصميم الم. 1
لعضو ىيئة التدريس قد تفيد كل من المختصين بتطوير أداء 

 .أعضاء ىيئة التدريس ومعاىد إعداد المعممين ومراكز التدريب
من الممكن أن ُتسيم ىذه الدراسة في تزويد أعضاء ىيئة . 2

التدريس بقدر مناسب مـن الثقافة التكنولوجية إلعدادىم وتنمية 
 .التكنولوجية قدراتيم

توعية القائمين عمى التعميم الجامعي وأقسام تكنولوجيا التعميم . 3
إلـى تطـوير خطـط وبرامج تكنولوجيا التعميم بما يواءم تطـور 

 .الـتعمم اإللكتروني والتكنولوجيـا الحديثة
قد تساعد ىذه الدراسة كمية التربية بعفيف وجامعة شقراء . 4

عمى تفعيل الجانب اإللكتروني لممقررات واالختبارات والمواد 
ووضعيا في حقائب إلكترونية وفي صورة مقـررات  اإلثرائية
 .إلكترونية
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تقدم نموذجًا إجرائيًا لكيفية تصميم مقرر تقنيات التعميم . 5
وطالبات المستوى السابع بكميات  واالتصال المقرر عمى طالب

التربية بجامعة شقراء باستخدام التعمم اإللكتروني، مما يساعد 
عمى تطوير تنفيذ الدروس وتقويميا باستخدام ىذه التقنيات 

 .التربوية المتقدمة
 حدود الدراسةه. 

 :اقتصرت الدراسة عمى الحدود التالية
ية التربية اقتصرت الدراسة عمى طالب المستوى السابع بكم

 .( بالفصل الدراسي الثاني2016-2015بعفيف لمعام الدراسي )
اقتصرت الدراسة عمى تصميم مقرر إلكتروني في مقرر تقنيات 

 وسل( وفقًـأ لنمـوذج 341التعميم واالتصال )رمز المقرر 
(ADDIE)  

طالب من طالب المستوى  50وقد تمثمت عينة الدراسة في  
بعفيف والمسجمين لمقرر تقنيات التعميم السابع بكمية التربية 

 .واالتصال
 مصطمحات الدراسةو. 
 :المقرر اإللكتروني -1

[ بأنو )أي مقرر يستخدم في تصميمو 3عرفتو خديجة منصور ]
 (أنشطة ومواد تعميمية تعتمد عمى الكمبيوتر

[ بأنو منظومة تعميمية متكاممة 2كما عرفو عبداهلل عطية ]     
البيانات المتنوعة مدموجة فـي كـل موحـد  تتضمن مجموعة من

لتخدم الموقف التعميمي والتربوي بكفاءة عالية، حيث يحتوي 
المقرر عمى أدوات اإلبحار والتفاعـل عبر الويب بشكل متزامن 
أو غير متزامن وينشر عمى منظومات إدارة المقررات عبر 

 .الشبكة
ءًا أساسيًا في [ مواد تعميمية تمثل جز 4كما عرفتو كالرك ]     

بيئة التعمم اإللكتروني وتشمل أساليب متنوعة تستخدم لشرح 
الدروس والمعمومات يمكن استدعاؤىا من الشبكة مع التدعيم 

 .بعناصر الوسائط المتعددة التفاعمية
الوارد  -ويعرف البحث الحالي إجرائيًا المقرر اإللكتروني      

في تصميمو عمى : بأنو المقرر المعتمد -في سياق البحث 

 أدوات تفاعمية متزامنة وغير متزامنة والمصمم وفقًا لنموذج
(ADDIE)  والمنشور عمى منظومة إدارة المقررات الخاصة

 (.بالجامعات السعودية )البالك بورد السعودي
 :االتجاه -2

[ )االتجاه بأنو " استعداد ذىني يجعل 5عرفو المقاني والجمل ]
لصالح أو ضد نوع معين من  الفرد يتجو إلى أن يستجيب

 (.االشياء أو المواقف أو األشخاص أو الموضوعات
لقد تعددت تعريفات االتجاه حيث ال يوجد تعريف واحد      

محدد يعترف بو جميع المشتغمين في الميدان، إال أن التعريف 
الذي ذاع أكثر من غيره والذي ال يزال يحوز القبول لدى غالبية 

ف جوردون ألبورت "االتجاه حالة من المختصين وىو تعري
االستعداد أو التأىب العصبي والنفسي، تنتظم من خالل خبرة 
الشخص، وتكون ذات تأثير توجييي أو دينامي عمى استجابة 
الفرد لجميع الموضوعات والمواقف التي تستثير ىذه االستجابة" 

[6.[ 
 يعرف االتجاه عمى أنو استعداد أو تييؤ عقمي وعصبي،     

خفي، متعمم، منظم حول الخبرة لالستجابة بانتظام بطريقة محببة 
  [7].أو غير محببة فيما يتعمق بموضوع االتجاه

والبحث الحالي يعرف االتجاه نحو المقرر بأنو " التعبير      
عن مدى تقبل الطالب لممقرر اإللكتروني، وتقدير قيمتو وأىميتو 

نحوه؛ ويقاس االتجاه نحو  من الناحية العممية والعممية ومشاعره
المقرر ىنا بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في مقياس ُمعد 

 .ليذا الغرض
 الدراسات السابقة. االطار النظري و 3

ىناك العديد من الدراسات التي تطرقت الى المقرر اإللكتروني 
 :وعالقتو ببعض المتغيرات نذكر منيا

التجريبية التي ىدفت الختبار فاعمية Chen.J [8]  دراسة     
تعمم مقرر قائم عمى اإلنترنت وىو مقرر المغة اإلنجميزية 
ألغراض أكاديمية لمتالميذ اليابانيين. وقد ركزت الدراسة عمى 
شكل ووظيفة وأثر التفاعل في المقرر، وقد شارك في الدراسة 

طالب جامعي تم اختيارىم عشوائيا وتوزيعيم عمى  20
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ن )ضابطة وتجريبية(. وفيما يتعمق بفاعمية البعد مجموعتي
التفاعمي في اكتساب المغة، كان ىناك متغير مستقل واحد 
)الشكل اإللكتروني لممقرر(. وكان ىناك متغيران تابعان وىما 
قياس التحصيل واالتجاىات. حيث تم استخدام متغير التحصيل 

ر المعالجة. لتحديد درجة التعمم في كل من المجموعتين لبيان أث
وتم استخدام متغير االتجاه لمعرفة درجة الدافعية نحو التواصل 
القائم عمى اإلنترنت ومدى تحسن وظائف التفاعل. ويظير 
التحميل اإلحصائي عدم وجود فارق ذو داللة إحصائية بين 
المجموعتين فيما يتعمق بالفيم والنمو في المغة. فيما توجد فروق 

ا يتعمق بالتفاعل المغوي لصالح ذات داللة احصائية فيم
المجموعة التجريبية، وذىبت الدراسة إلى أن ىذا المقرر القائم 
عمى اإلنترنت قد تم تصميمو بشكل جيد بما ينمى خبرات التعمم 
المغوية لمتالميذ، وبما يحسن من القدرات المغوية في المغة 
اإلنجميزية وأوصت بأن ىناك حاجة لمزيد من البحث الختبار 

 .النواحي األخرى لمتعمم القائم عمى اإلنترنت
[ فقد استيدفت التعرف عمى أثر 9أما دراسة سميمان ]      

مقرر في تكنولوجيا التعميم لمفئات الخاصة عمى التحصيل 
الدراسي وميارات التقييم واإلنتاج واختيار الوسائل التعميمية 

ج الوسائل باإلضافة الى تحديد األسس والواصفات الالزمة إلنتا
التعميمية وتكونت عينة دراستيا من طالب الفرقة الرابعة بكمية 
التربية جامعة األزىر بالمنوفية وقسمت العينة الى مجموعتين 
تجريبية وضابطة واستخدمت عدة أدوات ىي: االستبانة، بطاقة 
تقويم، اختبار تحصيمي، لمتعرف عمى أىداف المقرر من وجية 

تائج دراستيا: وجود فروق ذات داللة نظر الخبراء ومن أىم ن
إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعتين في االختبار 
التحصيمي وبطاقة التقويم ومقياس الوعي لصالح المجموعة 
التجريبية ومن توصياتيا إعداد مختصين في تكنولوجيا التعميم 

 .وتدريبيم لمتعامل مع الفئات الخاصة
[ إلى تطوير مقرر 10لسيد ]وكذلك فقد ىدفت دراسة ا    

إلكتروني لمتعميم عن بعد عبر اإلنترنت ودراسة أثره عمى 
تحصيل طالب الدبموم المينية في تكنولوجيا التعميم والتي ىدفت 

الى التعرف عمى فعالية استخدام برنامج تعمم إلكتروني عمى 
اكتساب المفاىيم األساسية في مقرر طرق تدريس الدراسات 

دى طالب الدبموم الخاص بكمية التربية سوىاج، االجتماعية ل
استخدم الباحث المنيج شبو التجريبي وتكونت عينة الدراسة من 
طالب السنة الثالثة الذين يدرسون المقرر، واستخدمت الدراسة 
االختبار التحصيمي كأداة، ومن أىم نتائج الدراسة وجود فروق 

عينة قبل دراسة ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد ال
البرنامج وبعده لصالح التطبيق البعدي ومن أىم توصيات 
الدراسة تنمية اتجاىات الطالب والمعممين تجاه التدريب عمى 
تكنولوجيا التعميم ومستمزماتو كما أكدت الدراسة عمى ضرورة 

 .تطبيق دراسات مشابية عمى مقررات أخرى
أثر استخدام  [ إلى معرفة11] وىدفت دراسة الزىراني      

صفحات الشبكة العنكبوتية عمى التحصيل الدراسي لمطالب 
واتجاىاتيم نحو مقرر تقنيات التعميم، ولتحقيق أىداف الدراسة 
فقد استخدم المنيج التجريبية وقد اختار الباحث عينة عشوائية 

طالبًا قسميا إلى مجموعتين: ضابطة وتجريبية،  34بمغت 
مجموعة من النتائج كان من أىميا وأسفرت نتائج الدراسة إلى 

في  (0.05) أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى
متوسطات التحصيل لطالب مقرر تقنيات التعميم بين المجموعة 
التي تدرس باستخدام صفحات الشبكة العنكبوتية والمجموعة 
التي تدرس بالطريقة التقميدية. لكن توجد عالقة ايجابية في 

و مقرر تقنيات التعميم ودراستو باستخدام صفحات االتجاه نح
 .الشبكة العنكبوتية

[ فقد ىدفت إلى تحديد مدى 12] أما دراسة والكر وزيدلر      
االرتباط بين استعمال اإلنترنت في التعميم واستيعاب الطالب 
لممفاىيم العممية وتنمية ميارات التفكير اإلبداعي في مادة العموم 

سي في وحدة التيجين. وقد كانت العينة عبارة لمصف التاسع أسا
( طالبًا من الصف التاسع أساسي، وأسفرت نتائج 38عن )

الدراسة أنيا توصمت إلى أن استخدام اإلنترنت في تعمم العموم 
يسيم وبشكل فعًّال في تحقيق األىداف التعميمية والتي تؤدي إلى 

كما أنيا تنمي تعميق استيعاب المفاىيم العممية في مادة العموم 
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ميارات التفكير اإلبداعي وُتِحد اإلنترنت من الصفة التجريدية 
 .التي تتسم بيا مادة العموم، وتنشط قدرات التخيل لدييم

إلى تحديد فعالية موقع  [13كما ىدفت دراسة محمد ]     
تعميمي إثرائي عمى اإلنترنت )بالمغة العربية( في زيادة تحصيل 

إلعدادي لبعض المفاىيم العممية إلى تالميذ الصف األول ا
تصميم ودراسة أثر موقع تعميمي عمى اإلنترنت )بالمغة العربية( 
عمى زيادة تحصيل تالميذ الصف األول اإلعدادي لبعض 
المفاىيم العممية، ولتحقيق أىداف الدراسة فقد استخدم الباحث 

ين المنيج التجريبي، واختيرت عينة الدراسة من التالميذ المتفوق
في الصف األول اإلعدادي وقد تم تقسيم العينة إلى تجريبية 
)بنين وبنات( وضابطة )بنين وبنات( أدوات الدراسة كانت 
استبيان )من إعداد الباحث( لمتعرف عمى رؤية معممي وموجيي 
العموم لواقع استخدام وتوظيف مواقع اإلنترنت التعميمية اإلثرائية 

، واختبار تحصيمي لقياس تحصيل في العموم في المرحمة اإلعداد
تالميذ كل من المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق 
الموقع التعميمي اإلثرائي المصمم من قبل الباحث عمى العينة 
التجريبية. وأسفرت نتائج الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائيًا 
بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة 

وقين )بنين / بنات( في القياس البعدي لالختبار التحصيمي المتف
بمستوياتو المعرفية، لصالح المجموعة التجريبية. كما أشارت 
النتائج إلى فعالية الموقع اإلثرائي المصمم من قبل الباحث حيث 

% وىي أعمى من الحد األدنى وذلك في 80.7كانت الفعالية 
 .الجوانب المعرفية المرتبطة بالموقع

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة
اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في الغرض من      

الدراسة حيث يتمحور حول تحديد ميارات تصميم وانتاج 
المقررات اإللكترونية وتطويرىا، كذلك منيا ما درس عالقة 

استخداميا بالتحصيل الراسي مثل دراسة حسن عبدالعزيز وىند 
دراسة أميمو بنت حميد مبارك، أما دراسة الزىراني  الخميفة،
فقد ربطت بين التعمم اإللكتروني والتحصيل  Chen.J ودراسة

الدراسي واالتجاه، كذلك نجد أن منيا ما استخدم المنيج 
التجريبي أو شبو التجريبي في البحث كما في دراسة عبدالعزيز 

 .Chen.Jوودراسة الزىراني والخميفة ودراسة مبارك والسيد 
أما بالنسبة ألدوات الدراسة فقد استخدم بعضيا االختبار       

التحصيمي مثل دراسة الخميفة ودراسة مبارك والسيد ومنيا ما 
، أما فيما Chen.Jاستخدم مقياس اتجاه مثل دراسة الزىراني و

يخص نتائج الدراسات فنجد بعضيا يتفق مع الدراسة الحالية 
سة عبد العزيز حول فاعمية المقررات وبعضيا يختمف مثال: درا

اإللكترونية في تنمية التحصيل أما دراسة والكر وزيدلر اتفقت 
حول فاعمية التعمم اإللكتروني واإلنترنت، أما دراسة الزىراني فقد 
اختمفت مع الدراسة الحالية حيث نفت فاعمية المقرر اإللكتروني 

يجابي الذي يتولد في تنمية التحصيل واتفقت معيا في االتجاه اإل
تجاه المقرر الدراسي كما اتفقت دراسة الخميفة في فاعمية المقرر 
اإللكتروني تجاه تنمية التحصيل الدراسي وأيضا دراسة مبارك 

 Chen.J  ودراسة
 جراءات. الطريقة واإل4

 منهج الدراسةأ. 
اقتضت طبيعة الدراسة الحالية استخدام المنيج التجريبي       

ضابطة(،  - تصميم مجموعتين عشوائيتين )تجريبية القائم عمى
حيث تتعرض المجموعة التجريبية لمتصميم المقترح القائم عمى 
المقرر اإللكتروني، بينما تتمقى المجموعة الضابطة نفس المقرر 

بعدى( عمى  - بالطريقة التقميدية، ويطبق اختبار تحصيمي )قبمي
من التحصيل  كٍل من المجموعتين ثم ُيحسب األثر في كل
 .الدراسي واالتجاه نحو المقرر بعد انتياء التجربة

 1جدول 
 يوضح التصميم التجريبي لعينة الدراسة

 
 تسمسل

 تطبيق األدوات المجموعة
 مقياس االتجاه االختبار التحصيمي لكترونيالمقرر اإل 

 يطبق يطبق يطبق المجموعة التجريبية  .1
 يطبق يطبق ال يطبق المجموعة الضابطة  .2
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 أدوات الدراسةب. 
 :قام الباحثان بإعداد وتصميم األدوات التالية

إعداد قائمة بميارات تصميم المقررات اإللكترونية وتحكيميا  •
ومن ثم استقصاء آراء أعضاء ىيئة التدريس حول حاجتيم ليا، 

عمى الميارات الالزم توفرىا لدى أعضاء ىيئة وذلك لمتعرف 
التدريس بكمية التربية بعفيف لتصميم واستخدام المقررات 

 .اإللكترونية
تصميم مقرر إلكتروني لمقرر تقنيات التعميم واالتصال  •

 .وتحكيمو وذلك بيدف تطبيقو عمى طالب كمية التربية بعفيف
مجموعتين إعداد اختبار تحصيمي لتطبيقو عمى كل من ال •

 .التجريبية والضابطة وفق جدول مواصفات االختبار
تصميم مقياس اتجاه لتطبيقو عمى طالب وطالبات كمية التربية  •

بعفيف تجاه المقرر الدراسي قبل وبعد استخدام المقررات 
 .اإللكترونية

 .دليل إرشادي لمطالب والمعمم •
 :أواًل: قائمة ميارات تصميم المقررات اإللكترونية

قام البحثان بإعداد قائمة بميارات تصميم المقررات      
اإللكترونية وذلك باالعتماد عمى عدة مصادر منيا خبرة 
الباحثين في تدريس المقرر وآراء المختصين والزمالء وباالطالع 
عمى األدبيات السابقة في المجال ومن ثم تم عرضيا عمى 

ن حول مدى المحكمين واحتساب معامل االتفاق بين المحكمي
صالحية الميارة لتكون احدى ميارات تصميم المقرر 
اإللكتروني، مع إعطاء الفرصة لممحكمين بوضع اقتراحات 
لميارات جديدة وقد تمت إضافة ميارتين احداىما في مرحمة 
التحميل )تحديد نقاط الضعف ومحاولة عالجيا( واألخرى في 

ت معامالت االتفاق مرحمة التنفيذ )تقديم الدعم الفني( وقد تراوح
% 96.03بين المحكمين عمى الميارات المختمفة بين 

% مما يعتبر معامل اتفاق عالي يمكن من اعتماد 72.52و
 .الميارات كميارات تصميم مقرر إلكتروني
 :ثانيًا: تصميم المقرر اإللكتروني وتنفيذه

 ADDIE واعتمد الباحثان في تصميم المقرر عمى نموذج     

Mod   ن ىذا النموذج من خمس خطوات رئيسة يستمد ويتكو
 :[ وىي كاآلتي14] النموذج اسمو منيا عبد الخالق

 

 

 1مخطط 
 المستخدم في تصميم المقرر اإللكتروني المقترح ADDIE يوضح نموذج
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 :حيث قام الباحثان بالخطوات التالية
 تحميل خصائص الطالب من نواحي مختمفة وذلك من وجية  -1

نظر الباحثين وفقًا لمخصائص المعرفية لمطالب حيث أن 
الطالب بدأوا في دراسة المقرر ألول مرة جميعيم طالب 
بالمستوى السابع لدييم استعدادًا لتقبل وتمقي المقرر ولم يتكون 

ع أو مقرر شبيو لدييم اتجاه نحو المقرر بعد لعدم وجود أي فر 
في مراحل أو مستويات سابقة، باإلضافة الى الخصائص 
الميارية التي تتعمق بميارات استخدام الحاسب حيث اجتاز 
جميع الطالب المسجمين لممقرر كل من مقرري أساسيات 
الحاسب اآللي وتطبيقات الحاسب اآللي بحيث يستطيعون 

رنت بكفاءة التعامل مع بيئة ويندوز واستخدام وتصفح اإلنت
تحميل الممفات عمى اإلنترنت والتنزيل منيو عالج المشكالت 
الطارئة، كما قام الباحثان بتحديد االحتياجات التدريبية لمطالب 
لمتعامل مع المقرر وتعريفيم بالمقرر اإللكتروني ومكوناتو 

 .وأىدافو
تصميم المقرر المقترح: وذلك بتحديد أىداف المقرر ثم  -2

المحتوى التعميمي وتنظيميا بحيث تحقق تحديد عناصر 
األىداف المرجوة، وتحديد مكونات المقرر اإللكتروني لعرضو 

 :عمى برامج إدارة المحتوى وذلك كما يمي
اشتمل المقرر اإللكتروني الموجود عمى الموقع اإللكتروني 

 :سعودي مودل عمى عدد من األدوات وىي كما يمى
تحتوي عمى   course home page:الصفحة الرئيسة لممقرر •

معمومات عن المقرر ورمزه ورقم الشعبة التي تدرسو ومتطمبات 
 .دراستو

وتستخدم لمتواصل بين عضو   course tools:أدوات المقرر •
ىيئة التدريس والطالب كأفراد وكمجموعة أو الطالب مع 
بعضيم البعض حيث تحتوي عمى اختبار قبمي، دليل الطالب 

الموديول، كيفية عمل نشاط عمى الموديول،  عن كيفية استخدام
األىداف العامة لممقرر قاموس المصطمحات، الجدول الزمني 

 .لممقرر
 وىو عبارة عن التقويم الشيري   calendar:التقويم الدراسي •

 .عمي ىيئة مربعات يبين الشير واليوم والتاريخ
 معمومات عن أعضاء ىيئة التدريس المستخدمين لممقرر: ىنا •

وضع الباحثان الساعات المكتبية وعناوين البريد اإللكتروني 
ونبذة مختصرة عن كل عضو ىيئة تدريس أو إداري أو معيد أو 

 .محاضر أو أستاذ زائر ذي عالقة بالمقرر
وفييا وضع الباحثان   Announcements:لوحة اإلعالنات •

 لوحة مكتوبة لمطالب تتعمق بالمقرر حيث يخبر الطالب بمواعيد
المحاضرات واالختبارات واإلجازات والتقويم الجامعي ومواعيد 

 .الحذف واإلضافة
ىنا يقوم اعضو ىيئة  Discussion Board: لوحة النقاش •

التدريس أو الطالب بكتابة رأس الموضوع ويطمق عميو )خيط 
الموضوع( وكتابة فقرات مثال ويعمقيا لمطالب حيث يظير اسم 

لكتروني وتاريخ الكتابة ويستطيع كاتب الموضوع وعنوانو اإل
الطالب وعضو ىيئة التدريس رؤية ما كتبو اآلخرون والتعميق 

 .عميو
ىنا يستطيع أحد الطالب أو   Chatting:غرفة الحوار •

مجموعة من الطالب المسجمين في المقرر من التواصل مع 
 .بعضيم البعض

 Course(محتوى المقرر )وثائق خاصة بالمقرر •

Documents   ىنا يضع عضو ىيئة التدريس المادة العممية
التي تشكل محتوي المقرر ويحدد تسمسل الموضوعات التي 
سيدرسيا الطالب ويتكون محتوي المقرر من مادة عممية مكتوبة 

 Multimedia يصاحبيا مقررات متعددة الوسائط
 External (قائمة المراجع اإللكترونية )الوصالت الخارجية •

link والمصادر :Resources  وتتكون من قائمة بمواقع
 .اإلنترنت ذات الصمة بالمقرر

حيث يرفق  Home work Drop Box: صندوق الواجبات •
االختبارات واالستبانات  ىالطالب واجباتيم أو يطمعون عم

 .الخاصة بالمقرر
   أدوات التقويم: ىنا يقوم عضو ىيئة التدريس بتحديث •

 إعداد  تبانات التي صمميا باستخدام آليةواالس وتعديل االختبارات
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 .االختبارات
 Grade Book: التقويم الخاص بالمقرر وسجل الدرجات •

وفيو خريطة تقييم الطالب ونظام تقدير الدرجات كما يطمع 
الطالب فيو عمى نتائجيم ودرجاتيم ويرون طريقة توزيع 

الطالب لكل كل وحده في المقرر وعمي استخدام عمى  الدرجات
 .أداة إلكترونية من أدوات المقرر

ىنا يستطيع  E-Mail centre: مركز البريد اإللكتروني •
الطالب أن يرسل رسائل خاصة أو ممف أو أي مرفقات مع 

 .الرسالة إلى االستاذ أو احد الزمالء أو لمجموعة من الزمالء
صفحة المذكرات: وىنا يستطيع الطالب أن يسجل مالحظاتو  •
أفكاره ويمكن أن يضع االستاذ بعض الواجبات كان يطرح  أو

بعض المقاالت ويطمب من الطالب عمى  بعض األسئمة أو يعمق
 .أن يعمق عمييا

يمكن  Home pages: الصفحات الشخصية لمطالب والمعمم •
أن يكون لممعمم ولكل طالب مسجل في المقرر صفحة شخصية 

عن نفسو ويستطيع  يضع فييا صورتو وما يشاء من المعمومات
الصفحات الشخصية عمى  المعمم والطالب اآلخرون االطالع

 لبعضيم البعض
يحتوي  Technical support: الدليل اإلرشادي اإللكتروني •

عمى  دليل إرشادي يقدم إجاباتعمى  المقرر اإللكتروني
 .استفسارات المستخدم

عضو باستخدام لوحة التحكم يستطيع  control: لوحة التحكم •
ضافة النصوص  ىيئة التدريس أن يقوم بتعميق اإلعالنات وا 
نشاء المجمدات وتسجيل الطالب الذين  رفاق الوثائق وا  وا 

مجموعات وفق عمى  سيستخدمون الموقع وتوزيع الطالب
 .المشاريع التي سيقومون بيا

 :قسم المقرر عمى اثني عشر موديول وىي كما يميو 
 2جدول 

 يوضح موديوالت المقرر اإللكتروني المقترح
 رقم الموديول عنوان الموديول

 الموديول األول المدخل إلى تقنيات التعميم والوسائل التعميمية
 الموديول الثاني تصنيفات الوسائل التعميمية

 الثالث الموديول المنحى النظامي لتقنيات التعميم
 الموديول الرابع االتصال التعميمي

 الموديول الخامس مراكز مصادر التعمم
 الموديول السادس الحاسب التعميمي
 الموديول السابع الوسائط المتعددة

 الموديول الثامن الشبكة العالمية لممعمومات )اإلنترنت(
 الموديول التاسع التعميم اإللكتروني

 العاشر الموديول 2.0 الويب
 الموديول الحادي عشر التعميم المتنقل

 الموديول الثاني عشر مدرسة المستقبل. –الجامعة االفتراضية 

 عدد ومالحظة مراعاة بعد وذلك اإللكتروني المقرر تطوير -3
 في والتكامل واالستمرارية المنطقي التتابع مثل المعايير من

 وصالحيتو وداللتو المحتوى صدق الباحثان راعى كما المحتوى
 .الدراسة في المحددة العينة عمى لمتطبيق ومناسبتو

 ارشادياً  دليالً  الباحثان اعد حيث: اإللكتروني المقرر تنفيذ -4
 والطالب المقرر بتدريس القائم التدريس ىيئة عضو من لكل

 طرق المقرر، أىداف: عمى الدليل ويحتوى بالمقرر المستيدف
 تعريف المقرر، أىداف لتحقيق المالئمة واستراتيجياتو التدريس
 والمستمزمات المقرر، تصميم في المستخدمة التعميمية بالبرامج

 بصورة المقرر الستخدام توفرىا الواجب والمادية اإللكترونية
      التقويم وأساليب لممقرر، المصاحبة واألنشطة فعالة،

 واألنشطة لممقرر المصاحبة المتعددة والوسائط الراجعة، والتغذية
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 .اإلثرائية
 المقترح المقرر بعرض الباحثان قام: المقرر تقويم مرحمة -5

 التعميم تكنولوجيا مجال في الخبراء المحكمين من مجموعة عمى
 المقرر صالحية مدى من لمتأكد التدريس وطرق والمناىج
 المحكمين بآراء األخذ وتم تصميمو وسالمة لمتطبيق وقابميتو
 .النيائية صورتو في المقرر لوضع تعديمو طمب ما وتعديل

 :التحصيمي االختبار وبناء إعداد: ثالثاً 
 في المعرفي الجانب لقياس تحصيمياً  اختبارا الباحثان أعد      
 بكمية السابع المستوى لطالب واالتصال التعميم تقنيات مقرر
 بعض االختبار بناء في الباحثان اتبع وقد بعفيف التربية

 الجانب قياس وىو االختبار من اليدف تحديد: وىي الخطوات
 الصورة صياغة ثم ومن واالتصال التعميم تقنيات لمقرر المعرفي
 العظمي الدرجة لتكون األسئمة درجات وتوزيع لالختبار المبدئية
 درجة فقرة كل لتتأخذ بتوزيعيا وذلك( درجة 40) لالختبار
 المقرر اسم حيث من االختبار وتعميمات معمومات تحديد واحدة،
( ساعتين) لإلجابة لمطالب المتاحة الساعات عدد – ورمزه
 عمى االختبار وعرض األسئمة جميع عمى اإلجابة الزامية

 صالحية مدى حول آرائيم الستطالع محكمين مجموعة
 بتيامناس – الدرجات توزيع – الفقرات عدد) حيث من االختبار
 مناسبة - المغوية الصياغة سالمة – الموضوعة األىداف لقياس
 بعض المحكمين أجرى وقد ،(الطالب لمستوى األسئمة

 األسئمة بعض استبعاد تم بحيث االختبار عمى التعديالت
 لالختبار، النيائية الصور الى الباحثان ليصل بأخرى واستبداليا

 10 قواميا تجريبية عينة عمى االختبار تجريب تم ثم ومن
 التمييز مستوى وحساب السابع المستوى طالب من طالب
 وقد الطالب إجابات تحميل عمى بناءً  والسيولة الصعوبة ومعامل
 معامالت وىي 0.67و 0.37 بين الصعوبة معامالت تراوحت

 حسب وذلك االختبار لتطبيق المعامل ىذا اعتماد من تمكن
 0.28 بين التمييز معامل تراوح كما ،[15] وعميان الزيود

 ].16] عفانة في كما لمتميز مقبول كذلك معامل وىو 0.69و
 قيمة تراوحت لالختبار الداخمي االتساق صدق وباحتساب      
 عند إحصائية وبداللة 0.702و 0.365 بين االرتباط معامل
 أن كما لالستخدام االختبار اعتماد من يمكن مما 0.05 مستوى
 يسمح عالي ثبات معامل وىو 0.897 لالختبار الثبات معامل
 .وتطبيقو االختبار باعتماد
 :االتجاه مقياس وبناء إعداد: رابعاً 
 بناء مجال في السابقة األدبيات عمى الباحثان اطمع أن بعد     

 الرياضيات العموم مثل مختمفة مقررات في االتجاه مقاييس
 وذلك االتجاه مقياس ببناء الباحثان قام االجتماعية الدراسات
 نمو مدىعمى  التعرف وىو المقياس من اليدف بتحديد

 تجاه بعفيف التربية بكمية السابع المستوى طالب لدى االتجاىات
 تم المقياس عبارات صياغة واالتصال، التعميم تقنيات مقرر

 ذي ليكرت مقياس ضوء في تقريرية صورة في العبارات صياغة
 الفيم وسيمة واضحة العبارات تكون أن ومراعاة الخماسية األبعاد
-2-1) بين أوزانيا وتدرجت عبارة( 15) موجب بعضيا ويكون

 تدرجت عبارة( 15) وعددىا سالب وبعضيا من( 3-4-5
 عمى المقياس عرض تم ،(1-2-3-4-5) بين أوزانيا

 وعباراتو المقياس تعميمات وضوح مدى معرفة بيدف المحكمين
 النيائية الصورة إلى التوصل تم ئيمآرا ضوء وفى صياغتيا ودقة

 كرونباخ معامل احتساب تم المقياس ثبات من ولمتأكد لممقياس،
 مكن مما( 87)% الثبات معامل أن ووجد الداخمي لالتساق ألفا
 تقنيات مقرر نحو اتجاه كمقياس لالستخدام االستبانة اعتماد من

 .واالتصال التعميم

 
 
 
 
 



 
 

11 

 3 جدول
 بالمقياس واإليجابية السمبية العبارات يوضح

 أرقام العبارات عددها نوع العبارة الرقم
 1،2،5،7،8،9،10 15 العبارات االيجابية  .1

11،13،15،17،18 
22،27،28 

 3،4،6،12،14،16 15 العبارات السمبية  .2
19،20،21،23،24،25 

26،29،30 
 نتائجال. 5
توجد فروق ذات داللة إحصائية  :النتائج المتعمقة بالفرض األول

 بين ≥ α) 0.05ات القياس البعدي عند مستوى داللة )ــي درجـــف

  كل من المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل الدراسي؟
ولفحص الفرضية تم استخدام اختبار )ت( لتحديد الفروق بين 

 :كما ىو موضح في الجدول التاليمتوسطات المجموعتين 
 4جدول 

 الفروق في القياس البعدي بين كل من المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل الدراسي
 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري الوسط الحسابي عدد العينة المجموعة
 دال احصائياً  9.32 3.6 39.66 25 التجريبية
 6.8 30.55 25 الضابطة

 الفروق في إحصائية داللة وجود السابق الجدول من يتضح     
 التحصيل في والضابطة التجريبية المجموعتين من كل بين

 الفرض قبول من مكن مما التجريبية المجموعة لصالح الدراسي
 التجريبية المجموعة متوسط أن الجدول من يتضح حيث األول،

 المجموعة تفوق يثبت مما الضابطة المجموعة متوسط من أكبر
 التحصيمي، االختبار درجات في الضابطة عمى التجريبية
 معامل باحتساب الباحثان قام المستخدم المقرر أثر ولتحديد
:يمي كما نتائجو وكانت التحديد، ومعامل الثنائي االرتباط

 5 جدول
 الدراسي التحصيل في والضابطة التجريبية المجموعتين بين التباين في المستخدم المقرر أثر

 مستوى الداللة معامل التحديد معامل االرتباط الثنائي التسمسمي
 0.001دال عند مستوى  0.587 0.766

% من التباين في الدرجات يعود 59 يفسر أن ما يقاربمما     
إلى المقرر المستخدم، وىذا يشير بوضوح إلى أىمية المقرر 

 .اإللكتروني المقترح في تنمية التحصيل الدراسي لمطالب
توجد فروق ذات داللة إحصائية  :النتائج المتعمقة بالفرض الثاني

الب بكمية بين اتجاىات الط ≥ α) 0.05) عند مستوى داللة

التربية بعفيف تجاه المقرر الدراسي بعد استخدام المقرر 
 .اإللكترونية

ولفحص الفرضية تم استخدام اختبار )ت( لتحديد الفروق بين 
 :متوسطات المجموعتين كما ىو موضح في الجدول التالي

 6جدول 
 طالب كل من المجموعتين التجريبية والضابطةالفروق في القياس البعدي بين اتجاهات 

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري الوسط الحسابي عدد العينة المجموعة
 دال احصائياً  17.06 7.81 123.28 25 التجريبية
 8.91 97.15 25 الضابطة

 الفروق في إحصائية داللة وجود السابق الجدول من يتضح     
 نحو االتجاه في والضابطة التجريبية المجموعتين من كل بين

 الفرض قبول من مكن مما التجريبية المجموعة لصالح المقرر
 من أكبر ريبيةــالتج ةـــالمجموع طـــمتوس أن ظـــيالح ثـــحي الثاني،
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 .الضابطة المجموعة متوسط 
 7 جدول

 االتجاه في والضابطة التجريبية المجموعتين بين التباين في المستخدم المقرر أثر
 مستوى الداللة معامل التحديد معامل االرتباط الثنائي التسمسمي

 0.001دال عند مستوى  0.76 0.87
يعود  % من التباين في االتجاه76مما يفسر أن ما يقارب      

إلى المقرر المستخدم، وىذا يشير بوضوح إلى أىمية المقرر 
اإللكتروني المقترح في تحسين اتجاىات الطالب تجاه المقررات 

 .التي يدرسونيا
 مناقشة النتائج. 6

يتضح من النتائج السابقة وجود فروق ذات داللة إحصائية      
ه نحو بين كل من المجموعتين التجريبية والضابطة في االتجا

المقرر والتحصيل الدراسي لصالح المجموعة التجريبية كما 
اتضح أن التباين يعود بنسبة كبيرة إلى المقرر اإللكتروني 
المستخدم، وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الخميفة في فاعمية 
المقرر اإللكتروني تجاه تنمية التحصيل الدراسي وأيضا دراسة 

مفت مع نتيجة دراسة كل من واخت Chen.J مبارك ودراسة
الزىراني التي اختمفت مع الدراسة الحالية حيث نفت فاعمية 
المقرر اإللكتروني في تنمية التحصيل واتفقت معيا في االتجاه 
اإليجابي الذي يتولد تجاه المقرر الدراسي، ويعزو الباحثان 
النتائج السابقة بأن المقرر اإللكتروني المستخدم أسيم بصورة 

 - ة في مساعدة الطالب عمى مستويات المعرفة )التذكرواضح
االستيعاب التطبيق( وقد الحظ الباحثان ذلك بصورة واضحة 
عند تدريس المقرر، كما أن المقرر أسيم بصورة واضحة في 
ثارة دافعيتيم نحو التعمم وذلك بتوفير مصادر  تشويق الطالب وا 

عممين، وقد معمومات متنوعة ومتناسبة مع كافة مستويات المت
[ أن التعميم اإللكتروني يتسم بالفعالية والكفاءة 13أكد اليادي ]

حيث يوفر تفاعل ايجابي بين المتعمم والمعمم والمتعمم والزمالء 
مما يكون لو اكبر األثر في تحسين مستوي تحصيمو، مساعدة 

 التخمص من قيود وحدود المكان والوقت، وأكد سالمعمى  المتعمم
طريقة مشوقة رر اإللكتروني يقدم المادة العممية ب[ أن المق17]

 وص لفظية كما في الكتاب ــنص ىــعم ىو ــــوي المحتــــث ال يحتــحي

 .ولكن مصاحبة بالصوت والصورة ورسومات
 توصيات. ال7

 :في نياية البحث يوصي الباحثان بما يمي
تركيز الجيود عمى إنتاج المقرر اإللكتروني، وبناء بوابة  •

تعميمية إلكترونية، تكون منبرًا لمتعميم المتواصل، والتدريب 
 .الفعال

تدريب المعممين والمتعممين عمى استخدام المقررات اإللكترونية  •
 .وتصميميا بكفاءة

ضرورة ادخال مقرر لدراسة تصميم المقررات الدراسية  •
اإللكترونية لممقررات المختمفة في كميات التربية وادراجيا في 

 .برامج التدريب بعد الخدمة
تحسين أساليب التدريس في الجامعات ودعميا بالمستحدثات  •

التكنولوجية، والبعد عن الطرق المعتادة مما يساعد عمى نمو 
 .االتجاىات االيجابية نحو المستحدثات لدييم

ضرورة إجراء المزيد من األبحاث والدراسات حول أثر استخدام  •
 ي تحصيل طالب المستويات المختمفة.التعميم اإللكتروني ف
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ABSTRACT_ The research aim to investigate the effectiveness of an E-course in (educational 

technology & communication) at education college of afif on students’ academic achievement & 

attitude toward the course, therefor the researchers designed the E-course and applied it on a 

sample of seventh grade students during the second semester of the academic year 2015-2016 the 

sample consisted of (50) students and the researchers used the experimental method where the 

sample was divided into two groups the first was an experimental group (25 students) which used 

to study the course using the E-course and the second was a control group(25 students) which 

used to study the course using the traditional way, the researchers also used the descriptive 

method to analyses student's needs, course needs and to prepare a list of the needed skills to 

design an E-course, furthermore the researchers prepared number of tools which are: list of 

needed skills to design an E-course, an achievement test on educational technology and 

communication course, questionnaire to identify the students attitude towards the course and the 

E-course of educational technology and communication. The finding of the research were: There 

are significant statistical differences between the two groups at the post – measurement in 

academic achievement for the experimental group. And There are significant statistical differences 

between the two groups at the post – measurement in attitude towards the course for the 

experimental group , and the finding shows that the variance between groups were due to the E-

course that used. 
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