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استخدام استراتيجية المشروعات اإللكترونية لتنمية مهارات
تصميم وإنتاج وحدات التعلم الرقمية لدى طالب جامعة الملك خالد.

أ .د .أمحد صادق عبد اجمليد *
د .عبد اهلل بن سعد العمري**
الملخص
هدفت الدراسة إلى تنمية مهارات تصميم وحدات التعلم الرقمية وإنتاجها لدى طالب

جامعة الملك خالد ،وذلك في مقرر "الحاسوب في التعليم" من خالل استخدام استراتيجية

المشروعات اإللكترونية (الفردية والجماعية) ،ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة عشوائية من
طالب البكالوريوس بكلية التربية جامعة الملك خالد ،تم تقسم هذه العينة إلى ثالث مجموعات:

األولى التجريبية؛ وعددها ( )24طالباً استخدمت استراتيجية المشروعات اإللكترونية الفردية،
والثانية التجريبية؛ وعددها ( )25طالباً استخدمت استراتيجية المشروعات اإللكترونية الجماعية،
والمجموعة الثالثة ضابطة؛ وعددها ( )22طالباَ استخدمت االستراتيجية المعتادة ،وقد تم إعداد

بطاقة مالحظة لمهارات تصميم وإنتاج وحدات التعلم الرقمية ،كما استخدم اختبار "تحليل التباين

األحادي" لتحليل نتائج الدراسة.

وقد أشارت النتائج إلى أن استخدام استراتيجية المشروعات اإللكترونية الجماعية والفردية

قد أسهمت في تنمية مهارات تصميم وإنتاج وحدات التعلم الرقمية لدى طالب كلية التربية.
الكلمات المفتاحية :المشروعات اإللكترونية ،وحدات التعلم الرقمية ،الحاسب اآللي.
* أستاذ يف قسم تقنيات التعليم  -جامعة امللك خالد  -السعودية.
** أستاذ مساعد يف قسم تقنيات التعليم  -جامعة امللك خالد  -السعودية.
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 .1مقدمة الدراسة:
إن التطور الكبري يف جمال االتصاالت واملعلومات انعكس بصورة كبرية على اجملاالت كافة ،وجمال
التعليم خاصة ،وقد نتج عن ذلك ظهور برجميات إلدارة عملية التعلم ،أطلق عليها أنظمة إدارة التعلم
اإللكرتوين ”) “Learning Management System (LMSمهمتها األساسية تقدمي احملتوى
التعليمي التفاعلي للمتعلمني عرب شبكات اإلنرتنت يف أي مكان وىف أي زمان حتت إرشاد املعلم
وتوجيهه.
ويركز التعلم اإللكرتوين على تقدمي حمتوى تعليمي رقمي متعدد الوسائط مثل :النصوص املكتوبة
” “Textsأو منطوقة ” ،“Spoken wordsومؤثرات صوتية ،رسومات خطية ”“Graphics
بأنواعها كافة من رسوم بيانية ولوحات ختطيطية ورسوم توضيحية وغريها ،رسوم متحركة
” ،“Animationsوالصور املتحركة ” ،“Motion Picturesوالصور الثابتة “Still
” ،Picturesولقطات الفيديو ”“Video clipsوغريها من الوسائط ،ويتم تصميم احملتوى التعليمي
على هيئة وحدات تعلم صغرية من املعارف واملهارات ىف زمن يرتاوح عادة بني دقيقتني إىل مخس عشرة
دقيقة (زيتون ،)2005 ،أي أن الوحدات التعليمية متثل مصادر رقمية مستقلة ذاتياً ،تستخدم عرب
شبكات اإلنرتنت ،وميكن إعادة استخدامها يف سياقات تعليمية متعددة لدعم عملية التعلم ،والوحدات
التعليمية تشبه الكلمة تتكون من جمموعة حروف كل حرف مستقل بذاته وميكن مجع أكثر من حرف
لتكوين كلمة مث مجلة مث فقرة مث موضوع متكامل (سامل.)2009 ،
ويشري كل من (عقل والنحال )2017 ،إىل أن وضع اسرتاتيجية تعليمية يف أثناء عملية التعلم
اإللكرتوين يعد من األمور الضرورية واملهمة إلجناح عملية التعلم وحتقيق ما هو مرجو حتقيقه من أهداف،
فهي تساعد يف تنظيم عملية التفكري لدى املتعلمني ،وتؤثر فيهم وتنمى لديهم املهارات املختلفة على مجيع
األصعدة اإلنسانية ،والفكرية ،واألدائية ،واالجتماعية.
ويعد التعلم القائم على املشروعات اإللكرتونية اسرتاتيجية فعالة لدمج التكنولوجيا يف التعليم،
وتوظيفها بالشكل األمثل يف العملية التعليمية؛ حيث مييل الطالب إىل استخدام األجهزة التكنولوجية بدءاً
من احلاسب اآليل وما يرتبط به من ملحقات وانتهاء باهلواتف احملمولة ،ومع ظهور اجليل الرابع من أجهزة
احملمول ،تلك األجهزة الذكية اليت أحدثت طفرة يف التعليم ،ومع ميل الطالب يف مجيع املراحل إىل
استخدام هذه األجهزة عادة؛ فسيكون هلا دور يف التعليم عامة والتعليم القائم على املشروعات خاصة
(املولد.)2015 ،
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ويفرق (ستانلي )2016 ،بني التعلم القائم على املشروعات ،والتعلم القائم على املشكلة ،يف أن
التعلم القائم على املشروعات يبدأ باحلل ،يف حني أن التعلم القائم على املشكلة يبدأ باملشكلة ،ففي
التعلم القائم على املشكلة ،يعطى املعلم الطالب مشكلة معينة ،ويطلب منهم حلها ،أي أن املشكلة
توصف هلم ،أما يف حالة التعليم القائم على املشروعات ،فقد ال يكون هناك مشكلة؛ فقد يتضمن
املشروع جمرد تعلم مزيد من موضوع ما ،وهنا ال يتمتع الطالب حبرية أكرب يف حتديد اجتاه املشروع
فحسب ،إّنا أيضاً يف حتديد أي مشروع خيتارونه.
وتستخدم اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية بشكل كبري يف تدريس موضوعات الرتبية التكنولوجية
والسيما املرتبطة حبياة الطالب وحاجاهتم ،وميكن أن تؤدى املشروعات التكنولوجية إما فردياً أو مجاعياً،
وذلك يف ضوء ما ميكن توافره من إمكانات وما تتطلبه طبيعة املشروع من جهد فردي أو مجاعي ،حيث
إنه توجد مشروعات فردية وأخرى مجاعية من أجل االعرتاف بأحقية املتعلم بفرديته وإبراز ذاتيته وتعرف
جوانب القوة ،والضعف يف شخصيته من جانب ،ومساعدته يف اكتساب مهارات اجتماعية تيسر له سبل
االهنماك يف اجملموعة من جانب خخر (سليمان ،واجلمال ،وبدوي ،والدوبىي.)2012 ،
وقد أشارت دراسة (احلويل ) 2011 ،إىل قلة اهتمام كليات الرتبية مبجال تنمية املهارات اخلاصة
باملستحدثات التكنولوجية والربجميات التعليمية للطالب؛ مع الرتكيز على اجلوانب املعرفية على حساب
اجلوانب املهارية والعملية؛ أدى إىل ضعف ىف مستوى املتخرجني ،باإلضافة إىل قلة برامج التدريب
املتخصصة ىف التدريب على التقنيات احلديثة ،ويرى (عبد الكرمي )2013 ،أن التوظيف الناجح
للتكنولوجيا يف مؤسساتنا التعليمية يتطلب تطويراً وتنمية ملهارات املستخدمني هلذه التكنولوجيا ،وأهم
عنصر يف املستخدمني هو املعلم ،ويتطلب هذا إحداث تغريات جذرية يف نظم تأهيل املعلمني قبل وىف
أثناء اخلدمة ،فاملعلم له أثر كبري يف الطالب فمن خالل توجيهه لطالبه عن أمهية تنمية مهاراهتم
التكنولوجية احلديثة ،فإنه سوف تتكون لديهم خربة جيدة وفعالة حنو استخدام هذه التكنولوجيا ،األمر
الذي سوف ينعكس على الطلبة يف املراحل الدراسية كافة ومن مث يصبحون صناعاً للمعرفة وليسوا
مستهلكني هلا.
والسؤال الذي يطرح نفسه :ملاذا وكيف جنحت دول أوربا الغربية كإيطاليا وأملانيا وهولندا ،ودول
أمريكا الشمالية كالواليات املتحدة األ مريكية ،وكندا ،واملكسيك ،ودول أمريكا اجلنوبية كاألرجنتني
والربازيل وتشيلي ،وبعض دول شرق خسيا كالصني واهلند وكوريا اجلنوبية يف إجياد قاعدة كبرية من الطالب
الريادين ،لكن الدول العربية حققت جناحاً حمدوداً يف الريادة؟ والسبب الرئيسي يف ذلك هو يف الرتبية
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الرياد ية والتعليم الريادي؛ حيث تعتمد تلك الدول على تعزيز الرتبية الريادية يف املراحل الدراسية األوىل من
أجل مساعدة املتعلم على حب االستطالع والتساؤل واالنفتاح ،مث التعليم يف املرحلة اجلامعية الذي يتسم
بأسلوب التحليل وحل املشكالت بأسلوب إبداعي وتشجيع التفكري الناقد وهو مناخ مغاير متاماً لكث ٍري
من البيئات العربية سواء أكان ذلك يف املرحلة اجلامعية أم قبلها (مبارك.)2016 ،
يتضح مما سبق أن التمكن من مهارات تصميم وحدات التعلم الرقيمة وإنتاجها وتوظيفها بصورة
جيدة يف العملية التعليمية من الطرق اإلجيابية اليت ميكن أن تساعد املتعلم ىف توظيف املعرفة والتفاعل معها
بفاعلية من خالل ما تتضمنه من مهارات تتطلب من املتعلم القيام مبهام وأنشطة تفاعلية متنوعة مثل:
تصميم الوحدة التعليمية ،ومشاركتها مع اآلخرين أو االطالع على اجلديد يف حمتوى الدرس وغريه من
املهام واألنشطة التفاعلية املتعددة واملتنوعة اليت توفرها "وحدات التعلم الرقمية" يف عصر االقتصاد املعريف.
 .2مشكلة الدراسة:
إن كليات الرتبية ليس لديها وضوح للرؤية املستقبلية للمنظومة التعليمية اليت تطمح يف تعزيزها عند
املتعلمني يف مستوياهتم التعليمية املختلفة ،وتبن منظومة تكفل إنتاج املعرفة؛ حبيث يكون متعلماً منتجاً،
ومبدعاً مستقالً ،يضاف إىل ذلك غياب خطط التطوير الرتبوي ومشاريعه اليت تنفذ ىف املؤسسات
التعليمية املختلفة؛ حيث تركز هذه اخلطط على تنمية اجلوانب املادية ،والتكنولوجية وتغفل احلديث عن
املهارات التكنولوجية الىت تصاحب هذا التطوير ،وهى بذلك هتمل أهم عنصر من عناصر التنمية املتمثل
يف تنمية املهارات التكنولوجية لدى املتعلم عند التعامل مع كل مستحدث رقمي (عثمان.)2012 ،
وقد أدى التقدم التكنولوجي اهلائل واملستمر يف جمال تكنولوجيا املعلومات ،وزيادة معدل البطالة
لدى خرجيي اجلامعات إىل ضرورة اهتمام مؤسسات التعليم العايل بتدريب طالهبا على مهارات تصميم
وإنتاج أعمال تكنولوجية ذات فائدة بالنسبة للطالب وللمجتمع ،وهذه النوعية من األعمال وضعت
املعلمني ،والطالب والقائمني على التعليم العايل أمام ٍ
حتد كبري ،نظراً لعدم تدريب الطالب وتعودهم على
هذه النوعية من األعمال ،ويرى (بكار )2018 ،أن الطالب املعلم يف حاجة ماسة للتدريب على اآليت:
 .1استخدام حمركات البحث مثل :جوجل وياهو بإتقان.
 .2إنشاء العروض التقدميية وتقدمي الدورات التدريبية.
 .3إنشاء املنصات اإللكرتونية.
 .4استخدام الشبكات االجتماعية للتواصل مع زمالء املهنة.
 .5القدرة على الكشف عن النصوص املنسوخة من اإلنرتنت.
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 .6معرفة كيفية إجراء االختبارات اإللكرتونية.
 .7إنشاء الدروس املسجلة على شاشة احلاسب صوتاً وصورة.
 .8إنشاء تصاميم اجلرافيك للتحفري على التعلم بصرياً.
 .9إنشاء فيديو تفاعلي.
وقد أشار كل من (طلبة وأبو السعود )2007 ،أنه توجد عقبات عديدة تواجه املتعلمني عند
تصميم وحدات التعلم الرقمية ،وقد ارجعا ذلك إىل حداثة هذه الوحدات وعدم وضوح الفكرة لدى
العاملني يف مؤسسات التعليم ،كذلك صعوبة تصميمها وإنتاجها وفق معايري جودة عالية ،وقد خلصت
دراسة "كوتون" ) (Cotton, 2008إىل أن طالب املرحلة اجلامعية ميتلكون مهارات ضعيفة يف
تصميم وحدات التعلم الرقمية األمر الذي أثر استخدام وتوظيف هذه الوحدات يف املرحلة قبل اجلامعية.
وقد أشار (إمساعيل )2009 ،إىل أن جمال تصميم وإنتاج وتطوير وحدات التعلم الرقمية ،يعد عملية
صعبة وحتتاج إىل تدريب كبري ،وقد أرجع سبب ذلك إىل غياب اآللية املناسبة للتدريب على عملية
التصميم واإلنتاج.
وقد قام (عبد الفتاح )2015 ،بدراسة استكشافية هبدف حتديد مدى توافر مهارات تصميم
وإنتاج وحدات التعلم الرقمية لدى طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية ،وتوصلت الدراسة إىل النتائج
اآلتية:
 )%35( .1من جمموع أفراد العينة لديهم إدراك ملفهوم وحدات التعلم الرقمية.
 )%75( .2من جمموع أفراد العينة مل ميتلكوا مهارات تصميم وإنتاج وحدات التعلم الرقمية.
 )%100( .3أكدت على ضرورة امتالك طالب كلية الرتبية مهارات تصميم وإنتاج وحدات التعلم
الرقمية.
ويرى (العصيمى )2015 ،ضرورة أن يكون التعليم مقنعاً ولكن ليس مقنعاً كما حيدث لدينا
اليوم ،فالطالب يدرسون ما هو موجود ىف الكتب املدرسية؛ ألهنم البد أن حيفظوها ويعيدوا إنتاجها ىف
االمتحانات ،وهذا ال يعد تعليماً ،بل حتفيظاً سطحياً حلقائق هتم خخرين وال تعن شيئاً بالنسبة للمتعلم؛
لذا جيب أن يتضمن التعليم تدريب الطالب على االخنراط يف التعلم النشط الفعال ،وجيب أن يتضمن
التعليم :مهارات التفكري الناقد ،وأساليب التفكري العلمية ،ومهارات حل املشكالت بطريقة غري تقليدية
تتسم باإلبداع فيها ،وأال يركز التعليم على نقل املعرفة كما حيدث اليوم.
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وتشري دراسة ) (Rooney, Hearn & Ninan, 2005على ضرورة أن تقوم كليات
الرتبية بتطويع التقدم التكنولوجي ،مبا يفيد الواقع الرتبوي ،وذلك بتدريب املتعلمني على كيفية االستفادة
من هذا التقدم ىف عملها الرتبوي ،كل وفق التخصص الدقيق له ،على اعتبار أن االقتصاد املعريف يركز على
اإلنتاج ،وإدارة املعرفة أو االقتصاد الذي أساسه معرفة ،مبعن استخدام املعرفة إلنتاج منافع اقتصادية،
فاملعرفة والتعليم أساس أى عمل منتج.
مما سبق حتددت مشكلة البحث احلايل يف ضعف مهارات تصميم وإنتاج وحدات التعلم الرقمية
لدى طالب كلية الرتبية ،ومن مث تسعى الدراسة لعالج هذا الضعف من خالل توظيف اسرتاتيجية التعلم
القائم على املشروعات اإللكرتونية (اجلماعية والفردية) عرب منصة "."Acadox

 .3هدف الدراسة:

هدفت الدراسة احلالية إىل تنمية مهارات تصميم وحدات التعلم الرقمية وإنتاجها يف مقرر
"احلاسوب يف التعليم" لدى طالب "البكالوريوس" بكلية الرتبية يف جامعة امللك خالد ،وذلك من خالل
استخدام اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية (اجلماعية ،والفردية) عرب منصة "."Acadox

 .4أسئلة الدراسة:

حاولت الدراسة احلالية اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1 .4ما صورة تصميم مقرر "احلاسوب يف التعليم" وفق اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية (اجلماعية
والفردية) لتنمية مهارات تصميم وإنتاج وحدات التعلم الرقمية لدى طالب كلية الرتبية؟
 .2 .4ما فاعلية اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية يف تنمية مهارات تصميم وإنتاج وحدات التعلم الرقمية
لدى طالب كلية الرتبية؟
 .5أهمية الدراسة:
تتضح أمهية الدراسة احلالية يف اآليت:
 .1 .5تقدمي اسرتاتيجية جديدة قائمة على استخدام املشروعات اإللكرتونية عرب منصات التعلم
اإللكرتونية ،ميكن أن تفيد املعلمني القائمني على تدريس املقررات التكنولوجية بكلية الرتبية على تدريب
طالهبم على تنمية مهارات تصميم وإنتاج وحدات التعلم الرقمية.
 .2 .5توجيه نظر القائمني على جمال التعليم ،بضرورة تدريب الطالب قبل التخرج على مهارات تصميم
وإنتاج وحدات التعلم الرقمية من أجل مساعدة الطالب املتعلمني على تطوير قدراهتم املهارية قبل التخرج.
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 .3 .5توجيه نظر القائمني بربنامج إعداد املعلم بكليات الرتبية بضرورة االهتمام بتوظيف اسرتاتيجيات
التعلم اإللكرتوين واليت من أبرزها :اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية يف جمال التعليم.
 .4 .5توجيه نظر القائمني مبجال التعليم إىل ضرورة تدريب طالب اجلامعة على إنتاج املعرفة وليس
استهالكها من خالل تدريبهم أثناء الدراسة على مهارات :االبداع واالبتكار ،والتفكري النقدي ،وتطبيق
التكنولوجيا يف شىت جماالت احلياة.
 .6فرضيات الدراسة:

حاولت الدراسة احلالية التحقق من صحة الفرضية التالية:
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) ( = 0.05بني متوسطي درجات اجملموعة
التجريبية األوىل (اليت استخدمت اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية اجلماعية) واجملموعة التجريبية الثانية
(اليت استخدمت اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية الفردية) ،واجملموعة الثالثة (اليت استخدمت
االسرتاتيجية املعتادة) يف التطبيق البعدي لبطاقة املالحظة اخلاصة مبهارات تصميم وإنتاج وحدات التعلم
الرقمية.

 .7محددات الدراسة:
اقتصرت الدراسة احلالية على احملددات اآلتية:
 .1 .7مقرر "احلاسوب يف التعليم" اخلاص بطالب البكالوريوس بكلية الرتبية جبامعة امللك خالد الفصل
الدراسي الثاين 2019م.
 .2 .7وحدات التعلم الرقمية اآلتية:
 .1 .2 .7تصميم نصوص رقمية.
 .2 .2 .7تصميم رسومات رقمية.
 .3 .2 .7تصميم صور رقمية.
 .4 .2 .7تصميم ملفات صوتية.
 .5 .2 .7تصميم ملفات فيديو.
 .6 .2 .7تصميم .Quizzes
 .3 .7أبعاد بطاقة تقييم املنتج اخلاص مبهارات تصميم وإنتاج وحدات التعلم الرقمية تتمثل يف:
 .1 .3 .7البعد األول :الطالقة التكنولوجية.
 .2 .3 .7البعد الثاين :املرونة التكنولوجية.
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 .3 .3 .7البعد الثالث :األصالة التكنولوجية.
 .4 .3 .7البعد الرابع :احليوية التكنولوجية.
 .8مصطلحات الدراسة:

مت حتديد مصطلحات الدراسة بصورة إجرائية على النحو اآليت:
 .1 .8املشروعات اإللكرتونية (:)Electronic projects
هي شكل من أشكال التعلم النشط ،يقوم من خالهلا طالب كلية الرتبية جبامعة امللك خالد
بتصميم مشروعات إلكرتونية بصورة فردية أو مجاعية وإنتاجها عرب منصة " "Acadoxيف مقرر
"احلاسوب يف التعليم" حتت إرشاد املعلم وتوجيهه.
 .2 .8وحدة التعلم الرقمية (:)Learning Objects
هي أصغر جزء رقمي من حمتوى مقرر "احلاسوب يف التعليم" واملصمم لغرض تعليمي واحد ىف فرتة
زمنية صغرية ،وهي قابلة إلعادة االستخدام ىف مواقف تعليمية خمتلفة وقد يكون ىف صورة :أهداف تعليمية
أو أنشطة أو نص أو صوت أو حركات أو فيديو أو صور ثابتة ومتحركة أو اختبار وقد تندمج الوحدات
معاً لتكون الدرس التعليمي ،ويقاس التعلم بالدرجة الىت حيصل عليها الطالب املعلم بكلية الرتبية على
بطاقة املالحظة املعدة لذلك.
 .9اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 .1 .9التعلم القائم على املشروعات اإللكرتونية:
نتج عن التطور السريع يف يف جمال اإلنرتنت وجود مؤسسات تعليمية مرتابطة سلكياً وال سلكياً
ميكن من خالهلا االتصال والتواصل بني املهتمني بالعملية التعليمية والوصول السريع إىل املقررات
اإللكرتونية .وقد أصبح التعلم اإللكرتوين أحد األّناط احلديثة للتعليم ملا يقدمه من مزايا متعددة تتخطى
حدود الزمان واملكان ،وقد أتاح الفرصة للتعلم مدى احلياة من دون االرتباط مبكان أو زمان معني؛ لذا
كان التحول إىل إنتاج مقررات إلكرتونية بكم هائل نظراً للتطور املتسارع يف عملية إنتاج املقررات
اإللكرتونية اليت تشمل كماً هائالً من الوحدات التعليمية متمثلة يف :النصوص ،وحماضرات البوربوينت،
الرسومات التوضيحية ،والرسومات املتحركة ،وملفات الصوت ،والفيديو ،واملعامل االفرتاضية ،واالختبارات
اإللكرتونية وغريها (طلبة ،أبو السعود.)2007 ،
وتعد اسرتاتيجية التعلم اإللكرتوين القائم على املشروعات ""e-learning based project
أحد اسرتاتيجيات التعلم اإللكرتوين ،وهي تستخدم يف تدريب الطالب وإعدادهم؛ حيث يتم من خالهلا
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توظيف أدوات التفاعل اإللكرتوين استخدامها عرب الويب من أجل حتقيق التعاون واملشاركة يف تنفيذ هذه
املشروعات ،واالستفادة من املصادر اإللكرتونية املتاحة عرب الويب يف احلصول على املعلومات ،وتبادهلا
إلكرتونياً بني الطالب ،وتساعد هذه االسرتاتيجية يف تنمية مهارات متنوعة لدى املتعلمني منها :مهارات
التعلم الذايت ،ومهارات العمل التعاوين ،ومهارات التعلم واالتصال ،ومهارات التفكري (طلبه،)2010 ،
 .1 .1 .9تقسم املشاريع اإللكرتونية حسب عدد املشاركني فيها إىل نوعني؛ مها (األمحد ،يوسف،
:)2005
ٍ
بشكل فردي؛ أي يقوم كل
 .1 .1 .1 .9مشروعات إلكرتونية فردية :يكون العمل يف هذا املشروع
طالب بإعداد مشروع إلكرتوين مبفرده خمتلفاً عن املشاريع اإللكرتونية األخرى ،أو يكون املشروع اإللكرتوين
نفسه ولكن كل طالب يعمل مبفرده مثل :قيام كل طالب بتصميم بناء هندسي أو إعداد برنامج إلكرتوين
على احلاسب اآليل وغريها من املشاريع اإللكرتونية األخرى.
 .2 .1 .1 .9مشروعات إلكرتونية مجاعية :وهي اليت ال ميكن العمل من خالهلا بشكل إنفرادي مثل:
تصميم نظام تشغيل أو تصميم قاعدة بيانات ألحد البنوك ،ألن ذلك يتطلب مشاركة جمموعة من
الطالب يف اإلعداد والتنفيذ ،من جهة ومن جهة أخري قد ال يستطيع املعلم متابعة كل مشروع على حدة
لعامل الوقت وطبيعة املشاريع مما يقوده إىل االعتماد على املشاريع اإللكرتونية اجلماعية.
 .2 .1 .9وتقوم فلسفة التعلم القائم على املشروعات اإللكرتونية على العديد من النظريات الرتبوية
والتعليمية منها( :سليمان2013 ،؛ بلقاسم2012 ،؛ الفار:)2012 ،
 .1 .2 .1 .9النظرية البنائية :تقوم هذه النظرية على فكرة أن الطالب يبن معرفته من خالل التجارب
اخلاصة به ،ويتعلم بشكل أفضل عندما يشارك يف أنشطة تعليمية بدالً من تلقى املعلومة بطريقة سلبية،
والتعلم القائم على املشروعات هو إحدى الطرائق الىت متكن الطالب من بناء معرفته الشخصية من خالل
املمارسة الذاتية ،ومعاجلة مشاكالت حقيقية ،ويعد من أهم أساسيات النظرية البنائية.
 .1 .2 .1 .9نظرية جاردنر للذكاءات املتعددة :كل طالب لديه أنوع خمتلفة من الذكاءات مثل :الذكاء
اللغوي ،والذكاء املنطقي الرياضي ،والذكاء االجتماعي ،وغريها من أنواع الذكاءات ،وميكن تعزيز هذه
الذكاء ات املختلفة من خالل التعليم املناسب والتجربة ،ويؤيد "جاردنر" التعلم القائم على املشروعات
كمنهج ميكن للطالب من معاجلة املشكالت والتحديات الىت تنمي لديه ذكاءات متعددة.
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 .3 .2 .1 .9التعلم التعاوين :توفر بيئة التعلم القائم على املشروعات اإللكرتونية بيئة تنمى لدى
الطالب مهارات التعلم وحل املشكالت من خالل تعاون الطالب بعضهم مع بعض إلكرتونياً إلكمال
املشروع.
 .4 .2 .1 .9النظرية االتصالية :يؤكد رائد املدرسة االتصالية "سيمنز" ( )Siemensأن عملية التعلم
تتم بطرق ووسائل خمتلفة ،منها :التقنيات احلديثة مثل :احلواسيب ،والربجميات اليت تعتمد على الوسائط
املتعددة ،ومواقع اإلنرتنت ،والربيد اإللكرتوين ،والبحث عن شبكة اإلنرتنت ،وقراءة املدونات "،"Blogs
والويكى " ،"Wikiوالدردشة ىف الشبكات االجتماعية االفرتاضية ،فاملقررات أو املدرسة أو اجلامعة
ليست املصدر الوحيد للتعلم .وتتشابه النظرية االتصالية مع النظرية البنائية ىف التأكيد على التعلم
اجلماعي ،وإتاحة الفرصة للمتعلمني للتواصل والتفاعل فيما بينهم يف أثناء التعلم ،وتؤكد هذه النظرية على
دور التكنولوجيا التشاركية ىف إجناز املشروعات اإللكرتونية واكتساب املعارف ،واملهارات.
 .3 .1 .9ويلخص كل من "كاتز وشارد" (Katz & Chard, 2014؛ حايك )2017 ،السمات
األساسية للتعلم القائم على املشاريع ىف اآليت:
 .1 .3 .1 .9األصالة :يتميز التعلم القائم على املشروعات اإللكرتونية باألصالة؛ حيث جيد املتعلمون
لديهم مهمات أو حتديات ذات عالقة بالواقع احلقيقي ،فاملشروعات اإللكرتونية توفر للمتعلمني فرصاً
لتفسري معن ألنفسهم ،وربط ما يطلب منهم من مهمات تعليمية يف املؤسسة التعليمية حبياهتم والعامل
الواقعي الذي يعيشون فيه.
 .2 .3 .1 .9االبتكار :تتسم املشروعات اإللكرتونية باالبتكار واحلداثة؛ حيث تساعد املتعلمني يف
تنمية أفكار جديدة وتطبيقها وتوصيلها لآلخرين ،واالنفتاح على وجهات النظر اجلديدة واملتنوعة.
 .3 .3 .1 .9التكنولوجية :تتسم املشروعات اإللكرتونية بتنوع استخدام املتعلمني لألدوات التكنولوجية
احلديثة واستخدامها االستخدام األمثل مثل :املدونات ،واملنتديات ،والويكي ،والتدوين الصويت ،وتطبيقات
جوجل التشاركية وغريها من تقنيات الويب احلديثة.
 .4 .3 .1 .9التعمق يف معاجلة املعلومات :تساعد املشروعات اإللكرتونية املتعلمني يف حتديد أي
اجلوانب تستحق مواصلة البحث والتعمق فيها ،فاملتعلمون يقومون مبعاجلة املعلومات من خالل أنشطة
التساؤل وحماولة البحث عن اإلجابات ،يتبعها حتليل املعلومات وجتميعها وتقييمها .وهذه األنشطة مجيعها
تعزز بناء املعرفة اخلاصة بكل متعلم وتساعده يف املشاركة اإللكرتونية مع اآلخرين.
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 .5 .3 .1 .9تعددية التخصص واجملال :حيتاج املتعلمون يف التعلم القائم على املشروعات اإللكرتونية إىل
معرفة متتد إىل أكثر من جمال ،كما إن إشراك املتعلمني يف حل مشكلة أصيلة يقدم هلم فرصاً للتطبيق
واملمارسة واكتساب مهارات التفكري املختلفة.
 .6 .3 .1 .9التعاون والتقييم املستمر :تساعد األنشطة اإللكرتونية يف التعلم القائم على املشروعات يف
حتق يق التعاونية بني املعلم واملتعلمني واالهنماك يف احلوار اإللكرتوين حول املشاريع سواء أكان ذلك بصورة
فردية أو مجاعية ،كما يقوم املعلم بتوفري تغذية راجعة مستمرة للمتعلمني عرب مجيع مراحل عملية التعلم،
كما يتوفر كذلك تقييم األقران املنهمكني يف املشروع ألهنم األقدر على توفري تغذية راجعة.
 .4 .1 .9مير التعلم القائم على املشروعات اإللكرتونية وفق املراحل اآلتية (سليمان:)2013 ،
 .1 .4 .1 .9اختيار املشروع :تعد هذه املرحلة أهم خطوات املشروع ،إذ يتوقف عليها مدى جناح
املشروع أو فشله ،وتبدأ هذه املرحلة بطرح املعلم موضوعاً ليكون مدار نقاش بني الطالب ،حول مشكلة
أو صعوبة تواجه املتعلمني ،أو مشكلة من حياة الطالب املدرسية أو البيئية أو غري ذلك مما يقع يف جمال
اهتمام املتعلمني.
 .2 .4 .1 .9ختطيط املشروع :يقوم الطالب بعد اختيار املشروع حتت إشراف املعلم بوضع خمطط
لتنفيذه؛ حبيث يراعى اآليت:
 .1 .2 .4 .1 .9حتديد األهداف اخلاصة للمشروع.
 .2 .2 .4 .1 .9حتديد نوع املشروع فردى أم مجاعي.
 .3 .2 .4 .1 .9حتديد الطرائق واألساليب املتعبة لتنفيذ املشروع.
 .4 .2 .4 .1 .9حتديد مراحل تنفيذ املشروع.
 .3 .4 .1 .9تنفيذ املشروع :يقوم كل طالب أو الطالب يف هذه املرحلة بتنفيذ اجلزء املتفق عليه يف
خطة املشروع ،وىف هذه املرحلة تظهر اجلهود اليت يبذهلا الطالب أو الطالب يف القيام بتحقيق أهداف
املشروع من خالل تدريبهم على طريقة اكتساب املعلومات ،واملهارات ،والعادات الالزمة لتحقيق أهداف
املشروع.
 .4 .4 .1 .9تقومي املشروع :يف هذه املرحلة يقوم املعلم والطالب بإجراء تقومي شامل للمشروع حبيث
يشاهد كل طالب نتائج جهده سواء أكان ذلك بصورة فردية أم مجاعية وحيكم عليه هو أوالً مث املعلم
واألقران.
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ومن بني الدراسات اليت اهتمت بتوظيف اسرتاتيجية التعلم القائم على املشروعات دراسة (املولد،
 ) 2015اليت خلصت إىل فاعلية التعلم القائم على املشروعات عرب الويب يف تنمية التحصيل ومهارات
التنظيم الذايت يف مادة الفيزياء لدى طالبات املرحلة الثانوية ،كذلك خلصت دراسة (عقل والنحال،
 )2017إىل فاعلية توظيف اسرتاتيجية املشاريع اإللكرتونية يف تنمية مهارات تصميم مواقع الويب
التعليمية لدى طالبات جامعة األقصى.
 .2 .9وحدات التعلم الرقمية:
ىف ظل التقدم املستمر ىف تكنولوجيا التعلم اإللكرتوين وىف إعداد احملتويات اإللكرتونية ،فإن تصميم
املقررات اإللكرتونية " "e-Lessonsمن قبل املعلم تطور تطوراً هائالً؛ حيث بات يعتمد وبدرجة كبرية
على مدخل جديد وهو الوحدات التعليمية أو الوحدات التعليمية " ،"Learning objectsوهي
مصادر تعلم رقمية تنشر على شبكة اإلنرتنت وميكن إعادة استخدامها ،حبيث يستطع كل معلم استخدام
الكائن التعليمي طبقاً ملتطلبات املوقف التعليمي ،فهو يثري البيئة التعليمية ،ويساعد ىف حتقيق أهداف
املوقف التعليمي (سامل.)2009 ،
 .1 .2 .9تتضمن العناصر الرئيسة لتصميم املقررات إلكرتونياً األقسام التالية (احمليا:)2006 ،
 .1 .1 .2 .9احملتوى (:)Content
هو احملتوى التعليمي الذي يقدم على هيئة نص ،ورسم ،وصورة ،وفيديو ،وحركة ،وتسمى
"( "Assetsاملوجودات) اليت يتم استدعاؤها من مكتبات إلكرتونية ختضع لنظام إدارة التعلم ""LMS
لتكوين الصفحات اإللكرتونية للوحدات التعليمية ،واليت يؤلف جمموعها املنهج الدراسي.
وحتقق وحدات التعلم الرقمية القيمة احلقيقية من التعلم وترفع مستوى التعليم؛ حيث يتيح
استخدام وحدات التعلم الرقمية يف العملية التعليمية للمتعلمني الفرصة للتعامل مع كم كبري من البيانات،
وجتهيزها ومعاجلتها واستخدامها يف جوانب متعددة مرتبطة مبوضوع الدراسة ،ومن مث حتقق القيمة احلقيقية
للتعليم يف تقدمي أفراد أكثر مهارة للمجتمع ،كما تفتح وحدات التعلم فرص تعليمية أكثر للمتعلمني ،عن
طريق املمارسة والتطبيق العملي للمفاهيم النظرية (املالح.)2017 ،
ويوجد فرق بني الوحدات التعليمية " "Learning Objectوبني الوحدات املعلوماتية
" ، "Information Objectحيث إن العنصر أو الوحدة التعليمية تشمل العنصر أو الوحدة
املعلوماتية ،إضافة إىل األهداف الرتبوية واملخرجات املتوقعة وعناصر أخري يراها الفرد القائم بعملية
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التصميم أهنا ضرورية ،بينما حتتوي الوحدة املعلوماتية على كم من املعلومات اجملردة ،ولذلك ميكن اعتبار
العنصر أو الوحدة التعليمية أعم وأمشل من العنصر أو الوحدة املعلوماتية (محاد.)1 ،2008 ،
ويرى "متبوسون وينكورا" ) (Thompson& Yonekura, 2005أن النصوص،
واألصوات ،والرسوم املتحركة ،والشرائح تعد األصول الرقمية  Digital Assetsلبناء الوحدات
التعليمية ،وهذه الوحدات متثل املنطقة الوسيطة بني تكوين املديول ومن مث املقرر الدراسي ،وبني املوجودات
الرقمية كما يوضح شكل رقم (.)1
Courses

Modules

Learning Objects

Digital Assets

شكل 1
الوحدات التعليمية واملقرر الدراسي
 .2 .1 .2 .9نظام إدارة التعلم اإللكرتوين (:)LMS
هو برنامج معتمد على الويب " "Webيوفر اإلدارة واملتابعة للمتعلم من حيث دخوله وخروجه،
كما يوجد  (Learning Content management System) LCMSوهو نظام إدارة
التعلم ،حيث ميكن الفرد من التحكم مبحتوى املقرر وتعديله ،كما يوجد ذلك ىف نظامي “Moodle,
”.Blackboard
 .3 .1 .2 .9األدوات (:)Tools
تتمثل ىف أجزاء مادية " "Hardwareوأخرى برجمية " "Softwareوتتضمن عناصر مهمة
أبرزها جهاز احلاسب اآليل وإمكانات تشغيل الوسائط املتعددة بكفاءة عالية ،وكذلك تصفح اإلنرتنت
بصورة جيدة.
يركز التعلم اإللكرتوين على تقدمي حمتوى تعليمي رقمي متعدد الوسائط مثل :النصوص املكتوبة
" "Textsأو منطوقة " ،"Spoken wordsومؤثرات صوتية ،رسومات خطية " "Graphicsبكافة
أنواعها من رسوم بيانية ولوحات ختطيطية ورسوم توضيحية وغريها ،رسوم متحركة "،"Animations
والصور املتحركة " ،"Motion Picturesوالصور الثابتة " ،"Still Picturesولقطات الفيديو
""Video clipsوغريها من الوسائط ويتم تصميم احملتوى التعليمي على شكل وحدات تعلم صغرية أو
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مقاطع " "Chunksمن املعارف واملهارات ممكنة التعلم ىف زمن يرتاوح عادة بني دقيقتني إىل مخس عشرة
دقيقة.
وميثل كل مقطع منها فكرة قائمة بذاهتا ويطلق على كل مقطع منها الوحدة أو املقطع
التعليمي" "Learning Objectوتشكل هذه الوحدات أو املقاطع معاً حمتوى الدرس اإللكرتوين "e-
 "lessonsالواحد ،كما تكون حمتوى الدرس معاً حمتوى املقرر اإللكرتوين .e-Course
ويشري كل من "مارزل ،بروده ،ريوذ ،وسريفري" (Marzal, Prado, Ruiz & cerver,
) 2004إىل أن تصميم وحدات التعلم من قبل املعلمني أو القائمني بعملية تصميم التعليم ،جيب أن
يكون وفق متطلبات املنهاج الدراسي؛ حيث متثل املدخالت الرئيسة لبنيان عملية التعلم ،من أجل جعل
هذه الوحدات ذات معن لدى املتعلم ،كما ميكن إعادة استخدامها ىف بيئات تعلم أخري ،كذلك جيب
اجلمع بني الوحدات من أجل إعطاء قيمة داللية ذات معن لعملية التعلم ،ألن هذه الوحدات متثل بنيات
عملية التعلم شكل رقم (.)2

LA

IA

ID

Lo

شكل 2
الوحدات التعليمية كمدخل لبنيان عملية التعلم
)تصميم التعليم( ), ID = Instructional Designالوحدات التعليمية( LO = Learning Objects
)بناء التعلم( ), A = Learning Architectureبناء التعليم( IA = Instructional Architecture

 .10تصميم الوحدات التعليمية:
يتطلب التصميم اجليد للوحدات التعليمية مكونات رئيسة هي:
 .1 .10املقدمة :تكون ىف شكل صفحة مصممة بلغة النص الفائق ،حيدد فيها اجملموعة الضرورية ملا وراء
البيانات ،واملؤلف ،وكيفية استخدام وحدات التعلم .وتقسم املقدمة إىل إطارين:
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 .1 .1 .10األول :ويتضمن ملخصاً ملاوراء البيانات ويرتبط باحملتوى األصلي لوحدة التعلم ،وبالضغط
عليه يتم عرض وحدة التعلم ىف هذا اإلطار.
 .2 .1 .10الثاين :يستخدم لإلحبار خالل وحدة التعلم ،وحيتوى على اختيارات كثرية مثل :إعادة
تشغيل وحدة التعلم ،ورؤية أكثر للمعلومات املرتبطة بوحدة التعلم.
 .2 .10ما وراء البيانات لوحدة التعلم :تكتب ما وراء البيانات لوحدة التعلم بلغة التعليم املمتد
") ،"Extended Markup Language(XMLوهي بيانات عن البيانات " Data about
 "dataمبعن أن يتوفر ىف الوحدة التعليمية بيانات مثل :عنوان املنتج ،واهلدف ،والناشر ،والوصف،
وحقوق امللكية ،واجلودة اإلنتاجية ،واملرونة وغريها من البيانات الىت متكن املهتمني من تبادل املعرفة واخلربة
بينهم.
 .3 .10الدعم :يقدم الدعم تعليمات للمستخدم لالستعمال املناسب هلا ،ويوضع الدعم ىف جملد فرعي
يسمى ملفات الدعم داخل اجمللد األعلى لوحدة التعلم.
 .4 .10مصادر وحدة التعلم :هي جتميع لألشياء الرقمية الىت تغطي املقرر التعليمي ،وتوضع ىف جملد
فرعي يسمى املصادر داخل اجمللد العلوي لوحدة التعلم.
وتوصي دراسة "ويلى" ) (Wiley, 2000بضرورة االهتمام بالتصميم اجليد للوحدات
التعليمية ،بدالً من الرتكيز على تعدد العناصر املكونة هلذه الوحدات ،لذا تؤكد هذه الدراسة على ضرورة
التكامل بني نظريات التصميم التعليمي والتكنولوجيا احلديثة عند بناء الوحدات التعليمية ،أي ألبد من
بناء الوحدات التعليمية وفق أسس فلسفية واضحة.
 .11منهج الدراسة وإجراءاتها:
 .1 .11منهج الدراسة :استخدمت الدراسة املنهج شبة التجرييب القائم على تصميم اجملموعتني:
التجريبية ،والضابطة مع التطبيق القبلي والبعدي ملقاييس األداء.
 .2 .11إجراءات الدراسة :لتعرف مدى فعالية اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية عرب منصة
" "Acadoxلتنمية مهارات تصميم وحدات التعلم الرقمية وإنتاجها يف مقرر "احلاسوب يف التعليم"
لدى طالب "البكالوريوس" بكلية الرتبية جامعة امللك خالد مت إجراء ما يلي:
 .1 .2 .11اختيار عينة الدراسة :مت اختيار عينة الدراسة من طالب "البكالوريوس" بكلية الرتبية جامعة
امللك خالد بطريقة عشوائية ،متثلت يف ثالث جمموعات :األوىل جتريبية ،واألخرى جتريبية ثانية ،حيث مت
تدريب اجملموعة التجريبية األوىل باستخدام اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية بصورة مجاعية من خالل
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منصة " "Acadoxالتشاركية ،أما اجملموعة التجريبية الثانية فقد مت تدريبها باستخدام اسرتاتيجية
املشروعات اإللكرتونية بصورة فردية من خالل منصة " "Acadoxأيضاً ،واجملموعة الثالثة هي اجملموعة
اليت استخدمت االسرتاتيجية املعتادة يف إجناز املشروعات اإللكرتونية اخلاصة مبقرر "احلاسوب يف التعليم"؛
وللتأكد من تكافؤ اجملموعات ،مت تطبيق أدوات الدراسة تطبيقاً قبلياً وكانت النتائج كما يف اجلدول رقم
(.)1
جدول1
نتائج حتليل التباين ذو االجتاه الواحد ىف بطاقة املالحظة ىف التطبيق القبلي
األداة

مصدر التباين

جمموع املربعات

بطاقة
تقييم
املنتج

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

3.161
100.470
103.632

درجة

متوسط

قيمة (ف)

مستوى

احلرية

املربعات

احملسوبة

الداللة

2
73
75

1.581
1.376

1.148

0.323

يوضح جدول ( )1أن قيمة (ف) احملسوبة )1.148( ،وذلك يف بطاقة املالحظة اخلاصة بتقييم
املنتج التعليمي ،غري دالة ،وذلك عند مستوى داللة ( )0.05وداللة الطرفني ،ودرجة حرية ( )2للتباين
األكرب ،ودرجة حرية ( )73للتباين األصغر ،وهو ما يوضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
اجملموعات الثالثة :التجريبية األوىل ،واجملموعة التجريبية الثانية ،واجملموعة الضابطة ىف التطبيق القبلي لبطاقة
املالحظة اخلاصة بتقييم املنتج التعليمي ،وهذا يوضح تكافؤ اجملموعات الثالث يف مهارات تصميم وإنتاج
وحدات التعلم الرقمية وذلك ملقرر "احلاسوب يف التعليم" لدى طالب البكالوريوس بكلية الرتبية جامعة
امللك خالد.
 .2 .2 .11إعداد مواد الدراسة:
 .1 .2 .2 .11تصميم بيئة التعلم القائمة على اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية :مت االطالع على
بعض الدراسات السابقة مثل :دراسة (بركات2013 ،؛ النحال2016 ،؛ املولد)2015 ،؛ ومت إتباع
النموذج العام للتصميم " "ADDIEكما يلي:
 .1 .1 .2 .2 .11املرحلة األوىل :التحليل (:)Analysis
متت ىف هذه املرحلة اإلجراءات اآلتية:
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 .1 .1 .1 .2 .2 .11حتديد األهداف العامة لبيئة التعلم القائمة على اسرتاتيجية املشروعات
اإللكرتونية :حيث يتمثل اهلدف العام لبيئة التعلم القائمة على اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية عرب
منصة ( )Acadoxيف تنمية مهارات تصميم وحدات التعلم الرقمية لدى طالب "البكالوريوس" بكلية
الرتبية جامعة امللك خالد.
 .2 .1 .1 .2 .2 .11حتديد خصائص املتعلمني :طالب البكالوريوس املستوى السابع بكلية الرتبية
جامعة امللك خالد يدرسون مقرر "احلاسوب يف التعليم –  311هنج "2-ىف الفصل الدراسي الثاين للعام
اجلامعي (2019م) وينتمون إىل بيئة واحدة ذات ظروف اقتصادية ،واجتماعية متقاربة ،كما أن مهارهتم
يف استخدام احلاسب اآليل وشبكات اإلنرتنت تكاد تكون متقاربة؛ حيث إهنم ميتلكون املهارات األساسية
الستخدام احلاسب اآليل وشبكات اإلنرتنت .وقد بلغ عدد طالب اجملموعة التجريبية األوىل ( )27طالبًا،
وعدد طالب اجملموعة التجريبية الثانية ( )30طالباً ،وعدد طالب اجملموعة الضابطة ( )26طالباً من
طالب البكالوريوس بكلية الرتبية جامعة امللك خالد.
 .3 .1 .1 .2 .2 .11إمكانيات البيئة التعليمية :مت استخدام معمل احلاسب اآليل اخلاص بكلية
الرتبية ،وكذلك معمل التعلم اإللكرتوين اخلاص بعمادة التعلم اإللكرتوين واملتوفر فيه عدد كاف من أجهزة
احلاسب اآليل املتصلة بشبكة اإلنرتنت.
 .4 .1 .1 .2 .2 .11املادة التعليمية :مت حتديد احملتوى التعليمي ملقرر "احلاسوب يف التعليم -
311هنج "2-اجلزء العلمي لطالب البكالوريوس بكلية الرتبية جامعة امللك خالد.
 .2 .1 .2 .2 .11املرحلة الثانية :مرحلة التصميم (:)Design
تتضمن مرحلة التصميم حتديد األهداف اإلجرائية لبيئة التعلم القائمة على اسرتاتيجية املشروعات
اإللكرتونية عرب منصة ( )Acadoxووضع تصور شامل للمحتوى ،واسرتاتيجية التعلم ،واألنشطة
املختلفة املناسبة له ،وأساليب التقومي؛ وهي على النحو اآليت:
 .1 .2 .1 .2 .2 .11األهداف اإلجرائية للبيئة التعلم القائمة على املشروعات اإللكرتونية:
مت حتديد أهداف سلوكية لكل درس من دروس اجلزء العلمي ملقرر "احلاسوب يف التعليم" ،وهذه
الدروس هي:
 .1 .1 .2 .1 .2 .2 .11الدرس األول :تصميم نصوص رقمية.
 .2 .1 .2 .1 .2 .2 .11الدرس الثاين :تصميم رسوم رقمية.
.3 .1 .2 .1 .2 .2 .11الدرس الثالث :تصميم صور رقمية.
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 .4 .1 .2 .1 .2 .2 .11الدرس الرابع :تصميم ملفات صوتية.
 .5 .1 .2 .1 .2 .2 .11الدرس اخلامس :تصميم ملفات صوتية.
 .6 .1 .2 .1 .2 .2 .11الدرس اخلامس :تصميم (.)Quizzes
 .2 .2 .1 .2 .2 .11حمتوى بيئة التعلم اإللكرتونية التشاركية:
اشتمل حمتوى بيئة التعلم القائمة على اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية على وحدات التعلم
الرقمية اآلتية:
 .1 .2 .2 .1 .2 .2 .11تصميم نصوص رقمية.
 .2 .2 .2 .1 .2 .2 .11تصميم رسومات رقمية.
 .3 .2 .2 .1 .2 .2 .11تصميم صور رقمية.
 .4 .2 .2 .1 .2 .2 .11تصميم ملفات صوتية.
 .5 .2 .2 .1 .2 .2 .11تصميم ملفات فيديو.
 .6 .2 .2 .1 .2 .2 .11تصميم .Quizzes
 .3 .2 .1 .2 .2 .11اسرتاتيجية التعلم واألنشطة املتبعة ىف بيئة التعلم اإللكرتونية التشاركية:
 .1 .3 .2 .1 .2 .2 .11اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية الفردية :ىف ضوء األهداف اإلجرائية،
وحمتوى بيئة التعلم ،سارت اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية الفردية عرب منصة ( )Acadoxوفق خريطة
التدفق التالية:
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شكل 3
خريطة التدفق السرتاتيجية املشاريع اإللكرتونية الفردية
 .2 .3 .2 .1 .2 .2 .11اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية اجلماعية :ىف ضوء األهداف اإلجرائية،
وحمتوى بيئة التعلم ،سارت اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية اجلماعية عرب منصة ( )Acadoxوفق
خريطة التدفق التالية:

شكل 4
95

استخدام استراتيجية المشروعات اإللكترونية  ...............................................أ.د .عبد المجيد ود .العمري

خريطة التدفق السرتاتيجية املشاريع اإللكرتونية اجلماعية
 .3 .3 .2 .1 .2 .2 .11مرت إجراءات اسرتاتيجية التعلم باملشروعات اإللكرتونية وفق اآليت:
 .1 .3 .3 .2 .1 .2 .2 .11قبل التنفيذ:
 .1 .1 .3 .3 .2 .1 .2 .2 .11حتديد األهداف اخلاصة بكل مشروع.
 .2 .1 .3 .3 .2 .1 .2 .2 .11حتديد األنشطة املطلوبة من كل طالب أو جمموعة من الطالب.
 .3 .1 .3 .3 .2 .1 .2 .2 .11بناء املوقع اإللكرتوين ( ،)kku.acadox.comوقيام املعلم
بوضع احملتوى اإللكرتوين اخلاص بشرح كل مشروع.
 .4 .1 .3 .3 .2 .1 .2 .2 .11حتديد طرائق تفاعل الطالب مع احملتوى.
 .5 .1 .3 .3 .2 .1 .2 .2 .11حتديد طرائق التواصل مع املعلم ومع الطالب بعضهم مع بعض.
 .2 .3 .3 .2 .1 .2 .2 .11التنفيذ:
 .1 .2 .3 .3 .2 .1 .2 .2 .11بدأت التجربة خالل الفصل الدراسي الثاين 2019م.
 .2 .2 .3 .3 .2 .1 .2 .2 .11قام الباحثان يف البداية بتعريف الطالب بكيفية إجناز الوحدات
الرقمية اخلاصة هبم واملوجودة على املوقع (.)kku.acadox.com
 .3 .2 .3 .3 .2 .1 .2 .2 .11حدد الباحثان مدة كل وحدة رقمية (أسبوع).
 .4 .2 .3 .3 .2 .1 .2 .2 .11وضح الباحثان كيفية التواصل مع املعلم إلكرتوين من خالل الربيد
أو من خالل منتديات املناقشة يف املنصة.
 .5 .2 .3 .3 .2 .1 .2 .2 .11حدد الباحثان مع الطالب كيفية إرسال الوحدة الرقمية بعد االنتهاء
منها.
 .3 .3 .3 .2 .1 .2 .2 .11بعد التنفيذ:
 .1 .3 .3 .3 .2 .1 .2 .2 .11فحص الباحثان كل وحدة رقمية من الوحدات الرقمية املرسلة من
الطالب عرب بريد املعلم.
 .2 .3 .3 .3 .2 .1 .2 .2 .11قام الباحثان بتقييم كل وحدة رقمية من الوحدات اخلمسة من
خالل بطاقة التقومي املعدة لذلك.
 .3 .3 .3 .3 .2 .1 .2 .2 .11يف هناية تصميم الوحدات الرقمية وإنتاجها أظهر الباحثان درجات
كل طالب يف كل وحدة رقمية من الوحدات الرقمية اخلمسة.
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 .4 .2 .1 .2 .2 .11أساليب التقومي:
تنوعت أساليب التقومي لتشمل التقومي القبلي ىف بداية كل درس للوقوف على التعلم السابق،
والتقومي البنائي يف أثناء كل درس لتوجيه تعلم الطالب وتقدمي التغذية الراجعة ،والتقومي النهائي وهو الذي
يتم بعد االنتهاء من دراسة احملتوى املتوافر ىف البيئة اإللكرتونية القائمة على اسرتاتيجية املشروعات
اإللكرتونية ،للوقوف على مهارات تصميم وحدات التعلم الرقمية وإنتاجها يف تعلم مقرر "احلاسوب يف
التعليم" لدى طالب البكالوريوس بكلية الرتبية جامعة امللك خالد.
 .3 .1 .2 .2 .11املرحلة الثالثة :مرحلة التطوير (:)Development
استخدم الباحثان ىف هذه املرحلة بعض برامج احلاسب اآليل من أجل تصميم وحدات تعلم رقمية
وإنتاجها يف مقرر "احلاسوب يف التعليم" ومن أبرز هذه الربامج التايل:
 .1 .3 .1 .2 .2 .11برنامج (.)Course Lab
 .2 .3 .1 .2 .2 .11منصة (.)Acadox
 .3 .3 .1 .2 .2 .11موقع (.)Appmakr
 .4 .3 .1 .2 .2 .11برنامج ( ،)IrfanView 4.30وهو برنامج خاص بتصميم الصور
واالحتفاظ جبودهتا دون تغري.
 .5 .3 .1 .2 .2 .11برنامج الرسومات (.)Photoshop
.6 .3 .1 .2 .2 .11موقع ( )netboardلتصميم املواقع اإللكرتونية.
.4 .1 .2 .2 .11املرحلة الرابعة :مرحلة التطبيق (:)Implementation
مت يف هذه املرحلة نشر احملتوى اإللكرتوين اخلاصة ببيئة التعلم اإللكرتونية القائمة على اسرتاتيجية
املشروعات اإللكرتونية من خالل منصة " "Acadoxحتت عنون:
) ،(http://kku.acadox.comوذلك من أجل دراسة احملتوى اخلاص مبقرر "احلاسوب يف
التعليم" ،وكذلك مت شرح كيفية الدخول على املوقع والدروس التعليمية املتضمنة به واملهمات املطلوب
القيام هبا.
 .5 .1 .2 .2 .11املرحلة اخلامسة :مرحلة التقومي (:)Evaluation
مت يف هذه املرحلة عرض حمتوى بيئة التعلم اإللكرتونية القائمة على اسرتاتيجية املشروعات
اإللكرتونية عرب منصة " "Acadoxعلى جمموعة من املتخصصني ،وكذلك مت تطبيق أداة القياس املتمثلة
يف :بطاقة املالحظة ،وذلك بعد دراسة احملتوى التعليمية من قبل طلبة جمموعيت البحث.
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 .3 .2 .11إعداد أداة الدراسة:
 .1 .3 .2 .11إعداد بطاقة املالحظة:
مت إعداد هذه البطاقة وفقاً للخطوات اآلتية:
 .1 .1 .3 .2 .11اهلدف من البطاقة :هدفت البطاقة إىل قياس األداء السلوكي لطالب "البكالوريوس"
بكلية الرتبية جامعة امللك خالد يف مهارات تصميم وحدات التعلم الرقمية وإنتاجها.
 .2 .1 .3 .2 .11أبعاد البطاقة :بعد االطالع على البحوث والدراسات اليت اهتمت هبذا اجلانب مت
حتديد األبعاد الرئيسة للبطاقة اليت بلغ عددها ( )4أبعاد رئيسة ،كل بعد يتضمن مهارات فرعية وهذه
األبعاد هي:
جدول 2
أبعاد بطاقة املالحظة
م

البعد

عدد العبارات

1
2

مهارات خاصة بالطالقة التكنولوجية
مهارات خاصة باملرونة التكنولوجية.

4
4

3
4

مهارات خاصة باألصالة التكنولوجية.
مهارات خاصة باحليوية التكنولوجية

4
2

اجملموع

4

14

 .3 .1 .3 .2 .11عرض الصورة األولية للبطاقة على جمموعة من احملكمني :بعد االنتهاء من إعداد
البطاقة قام الباحثان بعرض البطاقة على جمموعة من املتخصصني يف جمال تكنولوجيا التعليم ،وىف جمال
املناهج وطرائق التدريس ،وىف جمال علم النفس .وجاءت خراؤهم توضح مناسبة بنود البطاقة لطالب عينة
الدراسة ،مع تعديل ىف الصياغة اللغوية لبعض الفقرات.
 .4 .1 .3 .2 .11التطبيق االستطالعي للبطاقة :بعد معرفة خراء السادة احملكمني مت تطبيق بطاقة
املالحظة على عينة استطالعية عددها ( )15من طالب البكالوريوس بكلية الرتبية جامعة امللك خالد
ملعرفة مدى صحة الصياغة اللغوية للمهارات يف البطاقة ،ومن ناحية التصميم ،وكذلك حلساب ثبات
البطاقة.
 .5 .1 .3 .2 .11حساب ثبات بطاقة املالحظة :بعد جتريب بطاقة املالحظة استطالعياً على ()15
طالب مت حساب ثبات بطاقة املالحظة اخلاصية بتقييم املنتج التعليمي من خالل إعادة التطبيق على
العينة نفسها بفاصل زمين أسبوعني تقريباً باستخدام معادلة (كوبر )Cooper؛ حيث مت مالحظة أداء
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الطالب للمهارات املتضمنة يف البطاقة من قبل الباحثني ،وقد بلغت نسبة االتفاق يف التطبيقني ()0.91
تقريباً وهي نسبة مناسبة لثبات البطاقة.
 .6 .1 .3 .2 .11الصورة النهائية للبطاقة :بعد تصميم البطاقة وعرضها على جمموعة من السادة
احملكمني وضبطها ضبطاً إحصائياً أصبحت البطاقة صاحلة للتطبيق النهائي (ملحق .)1
 .12نتائج الدراسة وتفسيرها:
بعد رصد درجات الطالب يف التطبيق البعدي يف ٍ
كل من :بطاقة املالحظة اخلاصة مبهارات
تصميم وحدات التعلم الرقمية وإنتاجها ،متت اإلجابة عن أسئلة الدراسة على النحو اآليت:
 .1 .12السؤال األول الذي نص على :ما صورة تصميم مقرر "احلاسوب يف التعليم" وفق اسرتاتيجية

املشروعات اإللكرتونية لتنمية مهارات تصميم وإنتاج وحدات التعلم الرقمية لدى طالب كلية الرتبية؟
ولإلجابة عن ها السؤال ،متت مراجعة األدبيات والدراسات اليت اهتمت باسرتاتيجية التعلم
باملشروعات بصفة عامة ،واملشروعات اإللكرتونية بصفة خاصة مثل :دراسة (املولد2015 ،؛ النحال،
2016؛ اهلرامشة.)2016 ،
وقد مت تصميم حمتوى مقرر "احلاسوب يف التعليم" وفق ّنوذج التصميم العام املتضمن اسرتاتيجية
املشروعات اإللكرتونية الفردية واجلماعية(قد سبق شرح مراحل هذا النموذج بالتفصيل) ،وقد مت إجازة
حمتوى هذه البيئة اإللكرتونية بعد عرضها على جمموعة من املتخصصني ىف تكنولوجيا التعليم ،واملناهج،
وعلم النفس ،وكذلك مت التجريب على عينة استطالعية من طالب "البكالوريوس" بكلية الرتبية جامعة
امللك خالد ،ومن مث أصبحت بيئة التعلم اإللكرتونية القائمة على اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية جاهزة
للتطبيق على عينة الدراسة األساسية ،وبذلك متت اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة.
 .2 .12السؤال الثاين الذي نص على :ما فاعلية اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية يف تنمية مهارات
تصميم وإنتاج وحدات التعلم الرقمية يف مقرر "احلاسوب يف التعليم" لدى طالب كلية الرتبية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال صيغ الفرض اآليت" :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى (
) = 0.05بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية األوىل (اليت استخدمت اسرتاتيجية املشروعات
اإللكرتونية اجلماعية) واجملموعة التجريبية الثانية (اليت استخدمت اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية
الفردية) ،واجملموعة الثالثة (اليت استخدمت االسرتاتيجية املعتادة) يف التطبيق البعدي لبطاقة املالحظة
اخلاصة مبهارات تصميم وحدات التعلم الرقمية وإنتاجها".
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والختبار صحة هذه الفرضية متت املعاجلة اإلحصائية باستخدام "حتليل التباين أحادي" االجتاه
وذلك ملقارنة درجات اجملموعات الثالث ىف بطاقة املالحظة اخلاصة مبهارات تصميم وحدات التعلم الرقمية
وإنتاجها ،ويوضح اجلدول رقم ( )3نتائج تطبيق حتليل التباين أحادي االجتاه.
جدول 3
نتائج حتليل التباين ذو االجتاه الواحد ىف التطبيق البعدي لبطاقة املالحظة
األداة

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجة
احلرية

متوسط
املربعات

قيمة (ف)
احملسوبة

مستوى
الداللة

بطاقة
املالحظة

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

96.702
160.228
256.930

2
68
70

48.351
2.356

*20.520

0.000

يوضح جدول ( )3أن قيمة (ف) احملسوبة ،)20.520( ،وذلك عند مستوى داللة ()0.05
وداللة الطرفني ،ودرجة حرية ( )2للتباين األكرب ،ودرجة حرية ( )68للتباين األصغر وهو ما يوضح وجود
فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني التجريبية األوىل ،واجملموعة التجريبية الثانية ،واجملموعة الضابطة
ىف التطبيق البعدي لبطاقة املالحظة اخلاصة مبهارات تصميم وحدات التعلم الرقمية.
وبذلك مت رفض الفرضية األوىل ،حيث إنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى = (
) 0.05بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية األوىل (اليت استخدمت اسرتاتيجية املشروعات
اإللكرتونية اجلماعية) واجملموعة التجريبية الثانية (اليت استخدمت اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية
الفردية) ،واجملموعة الثالثة (اليت استخدمت االسرتاتيجية املعتادة) يف التطبيق البعدي لبطاقة املالحظة
اخلاصة مبهارات تصميم وح دات التعلم الرقمية وإنتاجها ،ولتوضيح اجتاه هذا الفرق استخدم اختبار شيفيه
" ،"Scheffeكما هو موضح يف اجلدول رقم (.)4
جدول 4
نتائج اختبار شيفيه  Scheffeبني اجملموعات الثالثة
اجملموعة

األوىل

الثانية

األويل
الثانية
الضابطة

0
*2.01
*2.79

0
0.77

* دالة عند مستوى 0.05
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يتضح من جدول ( )4أنه يوجد فرق بني درجات اجملموعة التجريبية األوىل ،ودرجات اجملموعة
التجريبية الثانية لصاحل اجملموعة التجريبية األوىل؛ حيث بلغ متوسطها ( )9.33وهو أعلى من متوسط
اجملموعة التجريبية الثانية اليت بلغ متوسطها ( ،)7.32كذلك يوضح جدول ( )4أنه يوجد فرق بني
درجات اجملموعة التجريبية األوىل ،ودرجات اجملموعة الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية األوىل؛ حيث بلغ
متوسط اجملموعة الضابطة ()6.55؛ وهو أقل من متوسط اجملموعة التجريبية األويل ،أي أن استخدام
اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية اجلماعية أفضل من استخدام اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية الفردية
واملعتادة.
ويرى الباحثان أن النتيجة السابقة ميكن أن ترجع إىل ما يلي:
 .1طبيعة اسرتاتيجية التعلم باملشروعات اإللكرتونية اجلماعية؛ حيث تتضمن هذه االسرتاتيجية بيئة تعلم
تشاركية تفاعلية بني الطالب بعضهم مع بعض ،ومن مث ساعدت هذه االسرتاتيجية يف جعل املتعلمني
نشطاء يف بيئة التعلم مكتسبني ملهارات تصميم وحدات التعلم الرقمية.
 .2توفر بيئة التعلم من خالل اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية عرب منصة " "Acadoxأدوات
للمناقشة واالستفسار حول أي جزء من املشروع املطلوب القيام به من خالل من خالل املنتدى اخلاص
بالنقاش أو من خالل إرسال رسائل للمعلم أو اطالع الطالب على مشروعات فيما بينهم والتشاور يف
الصعوبات الىت يواجهوهنا وطرائق التغلب عليها.
 .3تتميز منصة " "Acadoxبأدوات كثرية أتاحت للطالب تصفح احملتوى اإللكرتوين اخلاص بدروس
"مقرر احلاسوب يف التعليم" يف أي وقت وىف أي زمان ،وكذلك مراجعتها أكثر من مرة من دون التقيد
باملكان أو الزمان؛ مما ساعد الطالب على تنمية مهاراهتم يف جمال تصميم وحدات التعلم الرقمية.
 .4التعلم من خالل اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية اجلماعية أتاح للطالب أدواراً كثرية منها :تبادل
امللفات ،والتحميل ورفع امللفات املختلفة ،التعليق ومن مث مساعدهتم يف تنمية مهاراهتم ىف جمال تصميم
وحدات التعلم الرقمية.
 .5طريقة عرض الطالب وتعاملهم مع حمتوى بيئة التعلم اجلماعية زاد من دافعية الطالب للتعلم ومن مث
تكون لديهم ميول واجتاهات إجيابية حنو التعلم من خالل هذه البيئة التشاركية التعاونية املتوفرة لديهم يف
كل مكان وىف كل زمان.
 .6ارتباط اسرتاتيجية التعلم باملشروعات اإللكرتونية اجلماعية بواقع حياة املتعلمني ،زاد من دافعيتهم
للتعلم ومهارات تصميم وحدات التعلم الرقمية ،حتت إرشاد املعلم وتوجيهه.
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 .13الداللة العلمية والعملية لنتائج الدراسة:
من خالل جدول ( )5يوضح الباحثان األمهية العملية أو التطبيقية لنتائج الدراسة ،وذلك عن
طريق إجياد حجم التأثري للمتغري املستقل على املتغريات التابعة (*) (**).
جدول 5
األمهية العلمية والتطبيقية لنتائج الدراسة

( )

املتغري املستقل

املتغري التابع

جمموع املربعات /اجملموع الكلي

حجم التأثري

اسرتاتيجية التعلم
باملشروعات اإللكرتونية

تصميم وإنتاج وحدات
التعلم الرقمية

0.38

كبري

* /https://psychohawks.wordpress.com/2010/10/31/effect-size-for-analysis-of-variables-anova

(**) ( )0.01صغري )0.05( ،متوسط )0.13( ،كبري.

يتضح من جدول ( )5أن حجم تأثري استخدام اسرتاتيجية التعلم باملشروعات اإللكرتونية لتنمية
مهارات تصميم وحدات التعلم الرقمية وإنتاجها لدى طالب كلية الرتبية جامعة امللك خالد ()0.38
وهي نسبة كبرية ،والباقي يرجع لعوامل خخري متنوعة منها :اخللفية الدراسية ،وبيئة الطالب ،واألقران
وعوامل أخرى.
 .14مناقشة نتائج الدراسة:
هدفت الدراسة احلالية إىل تنمية مهارات "تصميم وحدات التعلم الرقمية وإنتاجها" يف مقرر
"احلاس وب يف التعليم" لدى طالب "البكالوريوس" بكلية الرتبية جامعة امللك خالد وذلك من خالل
استخدام اسرتاتيجية التعلم القائم على املشروعات اإللكرتونية.
بالنسبة لفعالية اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية يف تنمية مهارات تصميم وحدات التعلم الرقمية
يف مقرر "احلاسوب يف التعليم" لدى طالب كلية الرتبية؟
أظهرت النتائج أن قدرة طالب اجملموعة التجريبية األوىل ،والثانية اليت استخدمت اسرتاتيجية
املشروعات اإللكرتونية القائمة على منصة " "Acadoxأعلى وذات داللة إحصائية من قدرة طالب
اجملموعة الضابطة وذلك يف مهارات تصميم وحدات التعلم الرقمية يف مقرر "احلاسوب يف التعليم" .وهذا
يعن أن طالب اجملموعة التجريبية قد استفادوا من اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية أفضل من الطالب
الذين تدربوا بالطريقة املعتادة.
وقد يرجع ذلك إىل أن اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية هتتم مبشاركة الطالب يف إجناز
مشروعا ت إلكرتونية ترتبط باحتياجاهتم الفعلية ،كما أهنا ترتبط بواقعهم التعليمي ،كما أن استخدام هذه
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االسرتاتيجية وفق منصة " "Acadoxزاد من مهارات الطالب لتصميم وحدات التعلم الرقمية يف مقرر
"احلاسوب يف التعليم" بصورة منظمة ،مع توفر التغذية الراجعة املستمرة هلم ،ومن مث ساعدت بيئة التعلم
وفق اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية على تنمية مهارات تصميم وحدات التعلم الرقمية سواء أكان ذلك
بصورة فردية أم مجاعية ،وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة (شعبان2015 ،؛ Holotescu,
Olivia, & Andane, 2017؛ عقل ،والنحال ،وناظر.)2017 ،
 .15مقترحات الدراسة:

بناءً على نتائج الدراسة يقرتح الباحثان اآليت:
 .1 .15ضرورة تدريب املعلمني على كيفية استخدام التقنيات احلديثة يف عملييت التعليم والتعلم واليت من
أبرزها منصات التعلم اجملانية مثل منصة" " "Acadoxوغريها من منصات التعلم احلديثة.
 .2 .15ضرورة االهتمام بتدريب الطالب على مهارات تصميم وحدات التعلم الرقمية ذات الصلة
مبجاهلم التعليمي.
 .3 .15ضرورة تدريب املعلمني على استخدام اسرتاتيجيات التعليم اإللكرتوين اليت من أبرزها اسرتاتيجية
التعلم باملشاريع اإللكرتونية ،وذلك من أجل مساعدة طالهبم على إنتاج وحدات تعلم رقمية تعود بالنفع
هلم وجملتمعهم.
 .4 .15كما ميكن اقرتاح بعض الدراسات اآلتية:
 .1 .4 .15تصميم بيئة تعلم إلكرتونية قائمة على النظرية "االتصالية" لتنمية مهارات تصميم وحدات
التعلم الرقمية لدى طالب كلية الرتبية.
 .2 .4 .15فاعلية تصميم بيئة تعلم تشاركية قائمة على اسرتاتيجية املشروعات اإللكرتونية لتنمية
مهارات تصميم وإنتاج تطبيقات اهلواتف الذكية لدى طالب كلية الرتبية.
 .3 .4 .15برنامج مقرتح قائم على النظرية االتصالية وأثره على التحصيل املعريف وتنميه مهارات تصميم
وإنتاج وحدات التعلم الرقمية يف مقرر "تطبيقات متقدمة يف تقنيات التعليم" لدى طالب الدراسات العليا.
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