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ملخص:
هدف هذا البحث �إىل ا�ستق�صاء فاعلية ت�صميمني من ت�صميمات مواقع الويب
التعليمية ،وهما :الت�صميم الأفقي والت�صميم العمودي ،يف اكت�ساب مهارات برنامج فرونت
بيج ومهارات التعلم الذاتي والتفكري الب�رصي لدى الطلبة املعلمني.
اتبع الباحثان املنهج التجريبي ،وتكونت عينة البحث من جمموعتني جتريبيتني قوام
كل واحدة منهما ( )40طالباً وطالبة امل�سجلني مل�ساق ا�سرتاتيجيات التدريب املحو�سبة
خالل الف�صل الثاين من العام اجلامعي 2011 /2010م يف جامعة الأق�صى بغزة يف
فل�سطني ،و�أعد الباحثان ثالث �أدوات بحثية ،هي :بطاقة مالحظة لقيا�س مهارات برنامج
فرونت بيج ،وبطاقة مالحظة لقيا�س مهارات التعلم الذاتي ،واختبار التفكري الب�رصي.
وك�شفت نتائج البحث عن فاعلية الت�صميم الأفقي والت�صميم العمودي يف اكت�ساب
تلك املهارات والتفكري الب�رصي ،وعدم وجود فرق دال �إح�صائياً بني الت�صميمني الأفقي
والعمودي يف اكت�ساب مهارات برنامج فرونت بيج ،وتنمية التفكري الب�رصي� ،إ�ضافة �إىل
تفوق الت�صميم العمودي على الت�صميم الأفقي يف تنمية مهارات التعلم الذاتي.
الكلمات املفتاحية :موقع الويب التعليمي ،الت�صميم الأفقي ،الت�صميم العمودي،
مهارات فرونت بيج ،التعلم الذاتي ،والتفكري الب�رصي.
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Abstract:
This research aimed at investigating the effectiveness of horizontal and
vertical educational web sites designs on acquiring front page skills, selflearning skills, and visual thinking for student teachers of Al- Aqsa University
in Palestine. The two researchers adopted the experimental approach. The
research sample consisted of two experimental groups, each included 40
male and female students. The two researchers used an observation check
list for measuring F. P skills, another for measuring self- learning skills and
visual thinking test. The results indicated the effectiveness of the two designs
on acquiring the skills besides the absence of a statistically significant
difference between the two designs in acquiring front page skills and visual
thinking. However, the vertical design was more effective in developing the
self- learning skills among the samples.
Keywords: Educational Web Site, Horizontal Design, Vertical Design,
Front Page Skills, Self- Learning, Visual Thinking.
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مقدمة:
�إن من التحديات الكبرية التي تواجه الدول العربية ومن بينها دولة فل�سطني ،التقدم
التكنولوجي الهائل يف جمايل االت�صاالت واملعلوماتية ،وق�صور الإمكانات :املادية،
والفنية ،والأكادميية؛ وملواكبة تلك التطورات وملواجهة ذلك ،فهي بحاجة �إىل تطوير
املناهج الدرا�سية من حيث� :أهدافها ،وحمتوياتها ،وا�سرتاتيجياتها ،و�أ�ساليب تقوميها،
ب�شكل منظومي.
وميثل �إدخال تكنولوجيا التعليم واملعلومات يف املناهج الدرا�سية املختلفة �أحد
حماور التجديد الرتبوي للأمم ،حيث �أ�صبحت هذه التكنولوجيا ركناً �أ�سا�سياً يف التعليم،
مما ي�ستوجب ا�ستخدام برامج تعليمية قائمة على الويب يف املراحل التعليمية كافة ،وعدم
االقت�صار على مرحلة واحدة؛ وذلك نظراً للأهمية الكبرية واملزايا كثرية التي تتمتع بها
برامج التعليم القائمة على الويب.
ويعد التعليم القائم على الويب  Web- based Instructionمن �أهم هذه التكنولوجيات
و�أكرثها �شيوعاً ،ويق�صد به ا�ستخدام مواقع الويب التعليمية و�آليات االت�صال احلديثة من
حا�سب و�شبكاته ،وو�سائطه املتعددة من �صوت و�صورة ،ور�سومات ،و�آليات بحث ،ومكتبات
�إلكرتونية ،كذلك بوابات الإنرتنت �سواء �أكان ذلك عن بعد �أم يف القاعة الدرا�سية ،وا�ستخدام
التقنية بجميع �أنواعها يف �إي�صال املعلومة للمتعلم ب�أعلى جودة.
ومن الأمور املفيدة التفاعل املبا�رش للطلبة داخل احلجرة الدرا�سية ،و�سهولة الو�صول
�إىل املعلومات ذات العالقة باملقررات الدرا�سية واملطروحة على الويب ،حيث ي�ستطيعون
زيادة مهارات ا�ستخدامهم للحا�سوب و�شبكة االنرتنت يف وقتٍ واحد (. )Helmi,2001, 53
لذلك �سارعت معظم الدول �إىل اال�ستفادة من �إمكانات التعليم والتعلم القائمني على
الويب يف �إن�شاء العديد من مواقع الويب التعليمية ،مل�ساعدة طلبتها على زيادة حت�صيلهم
الدرا�سي ب�أنف�سهم .ومن امل�رشوعات والتجارب العاملية للتعلم القائم على الويب :التجربة
الفل�سطينية ،ولعل من �أ�شهرها جتربة جامعة القد�س املفتوحة ،والتجربة ال�سعودية ولعل
�أ�شهرها جتربة جامعة امللك �سعود ،والتجربة امل�رصية ومن �أ�شهرها جتربة جامعة القاهرة،
والتجربة الأمريكية ،والتجربة الربيطانية ،والتجربة اليابانية ،والتجربة الكندية ،والتجربة
املاليزية ،التي �أكدت جميعها على �أهمية التعليم والتعلم القائمني على الويب ،و�رضورة
اال�ستفادة منه جنباً �إىل جنب مع التعليم التقليدي.
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فلقد �أو�صى م�ؤمتر التعليم الإلكرتوين واقت�صاديات املعرفة ب�رضورة التحول نحو
اال�سرتاتيجيات البنائية يف التعلم ،وتوفري البيئات التعليمية التي ت�سمح للطلبة بناء
معارفهم الذاتية على نحو ت�شاركي ،وتنمية مهارة التعلم الذاتي واالعتماد على النف�س يف
احل�صول على املعلومات من م�صادرها املختلفة ،و�إجراء املزيد من الأبحاث يف جمال
الويب والتعليم الإلكرتوين (جامعة القد�س املفتوحة. )2011 ،
ومل يعد الأمر قا�رصاً على البحث عن فاعلية مواقع الويب والتعليم الإلكرتوين
وا�ستخدامها يف العملية التعليمية وتنمية جوانب التعلم املختلفة لدى الطلبة ،بل تعدى
الأمر ذلك �إىل املزاوجة بني التعليم الإلكرتوين والتعليم التقليدي ،واملزج احلقيقي بينهما
مبا ي�ساعد على حتقيق الأهداف املرغوبة ،ويرفع من كفاءة النظام التعليمي مبختلف
عنا�رصه ،ومن ال�رضوري البحث يف فاعلية متغريات جديدة ك�أ�شكال الت�صميمات ملوقع
الويب التعليمي و�أبعادها الثنائية والثالثية ومكوناتها الداخلية كاملنتديات التعليمية
وحلقات النقا�ش والويكي.
فلقد �أ�شارت درا�سة هانكوك و�آخرون (� )Hancock & Others, 2009إىل احلاجة
املا�سة لدى كثري من املعلمني �إىل املعرفة واملهارات املنا�سبة لت�صميم املحتوى التعليمي
عرب الإنرتنت وتدعيمه بالو�سائط املتعددة.
وقد �أجريت درا�سات علمية للك�شف عن فاعلية التعلم القائم على الويب ،مثل :درا�سة
�شارب ( ، )Sharp, 2000ودرا�سة بايني ( ، )Paine, 2003و�أ�شارت درا�سة واجن وبي�سلي
(� )Wang & Beasley, 2002إىل �رضورة وجود املعلم عند التعلم بالويب ،و�أو�ضحت درا�سة
هومل و�آخرين (� )Holm & Others, 2003أن التعليم املعتمد على الويب يكون �أكرث نفعاً
عند ا�ستخدامه مع التعليم التقليدي ،مع الرتكيز على بع�ض الأدوات املهمة مثل :املحادثة
اجلامعية ،واالختبارات ،وحمتويات امل�ساق الدرا�سي ،وتو�صلت درا�سة ت�شاين و�آخرين
(� )Chien, 2004إىل �أن �أغلبية الطلبة ي�شعرون باالرتياح عند االت�صال باملحا�رض �أو الزمالء
من خالل ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين �أو جمموعات النقا�ش .و�أكدت درا�سة �شورترج و�سابو
( )Shortridge & Sabo, 2005على �أن ت�صميم م�ساقات تكنولوجية قائمة على الإنرتنت
ي�ساعد يف تنمية قدرات التفكري ،وي�ؤدي �إىل الفهم العميق لدى الطلبة عن املجتمع وق�ضاياه.
وك�شفت درا�سة هوى ( )2007عن فاعلية برنامج مقرتح متعدد الو�سائط باحلا�سب يف تنمية
مهارات الت�صميم والن�رش على االنرتنت لدى طالب ق�سم �إعداد معلم احلا�سب الآيل املتعلقة
بت�صميم و�إنتاج �صفحات الويب .و�أ�سفرت درا�سة النجار ( )2008عن �أثر ا�سرتاتيجية التعلم
التوليفي يف تنمية مهارات ت�صميم مواقع الويب التعليمية لدى طالب التكنولوجيا بجامعة
الأق�صى واجتاهاتهم نحوه .و�صممت درا�سة البيطار ( )2008منوذجاً مقرتحاً ال�سرتاتيجية
167

فاعلية التصميمني األفقي والعمودي ملوقع الويب التعليمي في اكتساب
مهارات فرونت بيج والتعلم الذاتي والتفكير البصري لدى الطلبة املعلمني

د .يحيى أبو جحجوح
أ .سليمان أحمد حرب

التعلم الإلكرتوين املمزوج والذي ميكن تطبيقه من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية
يف جامعة �أ�سيوط ،والتعرف �إىل املهارات الالزمة لتوظيف التعلم الإلكرتوين املمزوج لدى
�أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية .وتو�صلت درا�سة عزمي (� )2010إىل �أثر ا�ستخدام
برنامج مقرتح وفقاً لأ�سلوب التعلم الذاتي يف تنمية مهارات برنامج فال�ش وت�صميم
الر�سوم املتحركة الكمبيوترية و�إنتاجها .و�أثبتت درا�سة �أبو جحجوح وح�سونة ()2011
فاعلية التعليم الإلكرتوين املوجه بالفيديو يف تنمية التفكري العلمي واالجتاهات نحوه لدى
طلبة اجلامعة.
ومن املتغريات التي ت�ؤثر يف فاعلية التعليم القائم على الويب ت�صميم مواقع الويب،
فقد �أثبتت الأبحاث العلمية (خمي�س 2000 ،والطاهر 2006 ،وحرب� )2008 ،أن الت�صميم
اجليد ي�سهل التعلم ،والت�صفح ،ويزيد التح�صيل ،وينمي املهارات ،واالجتاهات لدى
ب�شكل جيد بحيث
املتعلمني؛ وذلك �إذا �أُح�سن ت�صميمها و�إنتاجها وتوظيفها ،و�إذا مل ت�صمم
ٍ
تراعي املعايري الرتبوية والتكنولوجية ،فلن تقدم �شيئاً كثرياً �إىل عملية التعلم ،وقد تقلل من
جودته ،وت�ؤدي �إىل �آثار �سلبية لدى املتعلمني ،بل قد يكون التعليم التقليدي �أ�رسع و�أكرث
فاعلية واقت�صاداً من الو�سائط التفاعلية رديئة الت�صميم.
و�أثبتت نتائج الأبحاث يف جمال علم النف�س �أن �شبكية العني ت�سجل املجال املرئي يف
بعدين :من الي�سار لليمني ومن �أعلى لأ�سفل وفقاً للغة امل�ستخدمة (دافيدوف)181 ،1992 ،
 .هذا بالن�سبة للغة الإجنليزية ،ولكن بالن�سبة للغة العربية فمن اليمني �إىل الي�سار ومن �أعلى
�إىل �أ�سفل.
ومبا �أنه من املمكن ا�ستخدام �أكرث من عن�رصين من عنا�رص الو�سائط املتعددة يف
الإطار نف�سه ،ف�إن ترتيب هذه العنا�رص على �صفحة الويب قد يكون له ت�صميمات ع ّدة وفقاً
لنوعية العنا�رص امل�ستخدمة؛ ف�إذا ُح ِّددت العنا�رص امل�ستخدمة :ن�ص مكتوب� ،صورة ثابتة،
مقطع فيديو؛ ف�إن هناك متوالية من الت�صميمات ،لعل �أ�شهرها الت�صميم الأفقي والت�صميم
العمودي.

الشعور مبشكلة البحث:
جاءت فكرة ت�صميم موقع ويب تعليمي الكت�ساب مهارات برنامج فرونت بيج ،وتنمية
القدرة على التعلم الذاتي والتفكري الب�رصي ،لدى الطلبة /املعلمني نتيجة ا�ستمرار التو�صيات
للم�ؤمترات العلمية والدرا�سات والأبحاث ال�سابقة �إجراء املزيد من الأبحاث يف جمال التعلم
الإلكرتوين و�رضورة تناول متغريات جديدة� ،إ�ضافة �إىل �أهمية مهارات برنامج فرونت بيج
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للطالب املعلم التي تعد �أ�سا�س ت�صميم مواقع الويب التعليمية ،و�سهولة تعلمها ،وعدم كفاية
وقت املحا�رضة للتدريبات ،وتوفري تطبيقات للطلبة بالتقنيات احلديثة خارج املحا�رضة.
�إ�ضافة �إىل �رضورة تنمية مهارات التعلم الذاتي للطلبة /املعلمني ،التي تنعك�س على �أداء
ب�شكل وثيق بالتفكري الب�رصي.
املتعلمني فيما بعد ،وارتباط التعلم الإلكرتوين
ٍ
فقلد ك�شفت الدرا�سة اال�ستطالعية التي �أجراها الباحثان على عينة من طلبة كلية
الرتبية يف جامعة الأق�صى عن احلاجة املا�سة لأولئك الطلبة لتدريبهم على مهارات ت�صميم
مواقع الويب التعليمية وبنائها من خالل برنامج فرونت بيج الذي ينا�سب قدراتهم ،و�أبرزت
�أن هناك �ضعفاً وا�ضحاً يف مهارات التعلم الذاتي لديهم ،وق�صور يف بع�ض مهارات التفكري
الب�رصي ال �سيما حتليل ال�شكل الب�رصي �إىل عنا�رصه وا�ستنتاج العالقات بني مكونات
الأ�شكال املتعددة وحتديد جوانب الق�صور فيها.

مشكلة البحث:
تتحدد م�شكلة البحث يف ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

ما فاعلية كل من الت�صميم الأفقي والت�صميم العمودي ملوقع الويب
التعليمي يف اكت�ساب الطلبة املعلمني بجامعة الأق�صى مهارات برنامج
فرونت بيج ( )FrontPageوالتعلم الذاتي والتفكري الب�رصي؟
الذي يتفرع �إىل الأ�سئلة الآتية:
● ●ما �صورة موقع الويب التعليمي بالت�صميمني الأفقي والعمودي يف �ضوء املعايري
الرتبوية والتكنولوجية؟
● ●ما فاعلية الت�صميمني الأفقي والعمودي ملوقع الويب التعليمي يف اكت�ساب مهارات
برنامج فرونت بيج لدى الطلبة /املعلمني؟
● ●ما فاعلية الت�صميمني الأفقي والعمودي ملوقع الويب التعليمي يف تنمية مهارات
التعلم الذاتي لدى الطلبة /املعلمني؟
● ●ما فاعلية الت�صميمني الأفقي والعمودي ملوقع الويب التعليمي يف تنمية التفكري
الب�رصي لدى الطلبة /املعلمني؟
● ●ما الفرق بني متو�سطي درجات الطلبة /املعلمني يف مهارات برنامج فرونت بيج
يعزى ملتغري ت�صميم موقع الويب التعليمي (الأفقي /العمودي) ؟
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● ●ما الفرق بني متو�سطي درجات الطلبة /املعلمني يف مهارات التعلم الذاتي يعزى
ملتغري ت�صميم موقع الويب التعليمي (الأفقي /العمودي) ؟
● ●ما الفرق بني متو�سطي درجات الطلبة /املعلمني يف التفكري الب�رصي يعزى ملتغري
ت�صميم موقع الويب التعليمي (الأفقي /العمودي) ؟

فروض البحث:
�صاغ الباحثان فرو�ض البحث على النحو الآتي:
♦ ♦تزيد فاعلية موقع الويب التعليمي بالت�صميمني الأفقي والعمودي يف متو�سطي
درجات مهارات برنامج فرونت بيج عن  0.8من حجم الت�أثري.
♦ ♦تزيد فاعلية موقع الويب التعليمي بالت�صميمني الأفقي والعمودي يف متو�سطي
درجات مهارات التعلم الذاتي عن  0.8من حجم الت�أثري.
♦ ♦تزيد فاعلية موقع الويب التعليمي بالت�صميمني الأفقي والعمودي يف متو�سطي
درجات التفكري الب�رصي عن  0.8من حجم الت�أثري.
♦ ♦ال يوجد فرق دال �إح�صائياً عند م�ستوى ) (α ≤ 0.05بني متو�سطي درجات
الطلبة /املعلمني يف مهارات برنامج فرونت بيج ،يعزى ملتغري ت�صميم موقع الويب
التعليمي (الأفقي /العمودي) .
♦ ♦ال يوجد فرق دال �إح�صائياً عند م�ستوى ) (α ≤ 0.05بني متو�سطي درجات
الطلبة /املعلمني يف مهارات التعلم الذاتي ،يعزى ملتغري ت�صميم موقع الويب التعليمي
(الأفقي /العمودي) .
♦ ♦ال يوجد فرق دال �إح�صائياً عند م�ستوى ) (α ≤ 0.05بني متو�سطي درجات
الطلبة /املعلمني يف التفكري الب�رصي ،يعزى ملتغري ت�صميم موقع الويب التعليمي (الأفقي/
العمودي) .

أهداف البحث:
يهدف هذا البحث �إىل ا�ستق�صاء فاعلية الت�صميمني الأفقي والعمودي ملوقع الويب
التعليمي يف اكت�ساب مهارات برنامج فرونت بيج ،وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكري
الب�رصي لدى الطلبة /املعلمني ،والك�شف عن الفروق الدالة �إح�صائياً بني الت�صميمني الأفقي
والعمودي يف تنمية مهارات برنامج فرونت بيج ومهارات التعلم الذاتي والتفكري الب�رصي
لدى الطلبة /املعلمني.
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أهمية البحث:
تتمثل �أهمية هذا البحث فيما ي�أتي:
1 .1يقدم بالدرجة الأوىل بع�ض الت�صميمات ملواقع الويب التعليمية التي قد تفيد يف

ت�صميم مواقع الويب التعليمية ذات جودة يف التعليم اجلامعي.
2 .2قد ي�سهم هذا البحث يف توجيه القائمني على املناهج وتطويرها يف اجلامعات
الفل�سطينية يف م�ساقات التعليم اجلامعي �إىل ا�سرتاتيجية التعليم القائم على الويب.
3 .3يوفر �أدوات بحثية منا�سبة للباحثني يف جمال الت�صميم التعليمي ،تفيد يف جمع
بيانات من عينات خمتلفة.
4 .4قد يفتح هذا البحث الطريق �أمام الباحثني ملزيد من البحوث والدرا�سات يف جمال
التعلم الإلكرتوين ومواقع الويب التعليمية وتطويرها ،والربط بني مهارات التعلم و�أنواع
التفكري.

حدود البحث:
�أجري البحث احلايل �ضمن احلدود الآتية:
1 .1احلد الزماين� :أجري البحث خالل الف�صل الثاين من العام اجلامعي /2010

2011م.

2 .2احلد املكاين� :أجري البحث يف كلية الرتبية بجامعة الأق�صى يف غزة بفل�سطني.
3 .3احلد النوعي :ت�صميم وبناء موقع ويب تعليمي بالت�صميمني الأفقي والعمودي،
يحتويان حمتوى تعليمياً واحداً لتعليم مهارات برنامج فرونت بيج ،كما يقت�رص على قيا�س
اجلانب املهاري لربنامج فرونت بيج ،وقيا�س بع�ض مهارات التعلم الذاتي لدى الطلبة
املعلمني ،ويقت�رص على قيا�س �ستة مهارات للتفكري الب�رصي.

مصطلحات البحث:
◄◄الفاعلية  :Effectivenessمقدار الت�أثري الذي يحدث نتيجة لتطبيق موقع الويب
التعليمي بت�صميميه الأفقي والعمودي يف تنمية مهارات برنامج فرونت بيج والتعلم الذاتي
والتفكري الب�رصي لدى الطلبة املعلمني امل�سجلني مل�ساق ا�سرتاتيجيات التدريب املحو�سبة،
ويعرب عنها �إح�صائياً مبقدار حجم الت�أثري.
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◄◄الت�صميم الأفقي  :Horizontal Designتنظيم لعنا�رص �صفحة الويب من حيث
مكان الن�صو�ص املكتوبة وال�صور الثابتة ومقاطع الفيديو وقوائم موقع الويب التعليمي
الرئي�سة ح�سب املعايري ذات ال�صلة ،لت�سهيل عملية التعلم من خاللها ،حيث يتواجد الن�ص
املكتوب يف اجلهة اليمنى من ال�صفحة ،ويتواجد مقطع الفيديو يف اجلهة الي�رسى من �صفحة
الويب التعليمية ،وتتواجد ال�صور الثابتة بني الن�صو�ص ومقطع الفيديو يف و�سط �صفحة
الويب التعليمية ،كما هو مو�ضح يف �شكل (: )1
شكل ()1
التصميم األفقي

�شعار املوقع
القائمة الرئي�سة للموقع التعليمي
الن�صو�ص

ال�صور الثابتة

ال�سابق

مقطع الفيديو
التايل

◄◄الت�صميم العمودي  :Vertical Designتنظيم لعنا�رص �صفحة الويب من حيث
مكان الن�صو�ص املكتوبة وال�صور الثابتة ومقاطع الفيديو وقوائم موقع الويب التعليمي
الرئي�سة ح�سب املعايري ذات ال�صلة ،لت�سهيل عملية التعلم من خاللها ،حيث يتواجد الن�ص
املكتوب يف اجلهة اليمنى من ال�صفحة ،ويتواجد مقطع الفيديو �أعلى ي�سار �صفحة الويب
التعليمية ،وتتواجد ال�صور الثابتة �أ�سفل ي�سار �صفحة الويب التعليمية ،كما هو مو�ضح يف
�شكل (: )2
شكل ()2
التصميم العمودي

�شعار املوقع
مقطع الفيديو
الن�ص املكتوب
القائمة الرئي�سة للموقع التعليمي

ال�صور الثابتة
ال�سابق
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◄◄مهارات برنامج فرونت بيج :Front Page Skills
جمموعة اخلطوات العملية التي ي�ؤديها الطالب /املعلم يف ت�صميم موقع الويب من
حيث :التعرف �إىل بيئة برنامج فرونت بيج� ،إن�شاء موقع ويب� ،إن�شاء اجلداول والتعامل
معها ،التعامل مع الن�صو�ص وال�صور وتن�سيقها داخل �صفحة الويب� ،إن�شاء االرتباطات
الت�شعبية� ،إ�ضافة بع�ض امل�ؤثرات الفنية �إىل �صفحة الويب ،ن�رش موقع الويب ،ويعرب عنها
بالدرجة التي يح�صل عليها عن طريق بطاقة املالحظة التي �صممها الباحثان يف البحث
احلايل.

◄◄التعلم الذاتي :Self Learning
قدرة الطالب /املعلم على اكت�ساب املعارف واملهارات وتكوين االجتاهات الإيجابية
باالعتماد على قدراته الذاتية ،وت�شمل مهارات :التخطيط ،والتنظيم ،واال�ستخدام والتفاعل،
والتوجيه والإر�شاد ،والتقومي والعالج الذاتي ،ويعرب عنها بالدرجة التي يح�صل عليها من
خالل بطاقة مالحظة خا�صة بها.

◄◄التفكري الب�رصي :Visual Thinking
قدرة الطالب /املعلم على التعرف �إىل ما يالحظه من �أ�شكال ب�رصية ،وو�ضع عناوين
منا�سبة لها ،وحتليل ال�شكل الب�رصي �إىل عنا�رصه ،وا�ستنتاج العالقات بني مكونات ال�شكل
الواحد �أو الأ�شكال املتعددة ،وو�صف الأ�شكال وم�ضامينها ،وحتديد جوانب الق�صور فيها،
ويعرب عنه بالدرجة التي يح�صل عليها من خالل الإجابة عن �أ�سئلة االختبار املعد يف هذا
البحث.

اإلطار النظري للبحث:
يف �ضوء التعريفات ملفهوم �صفحات الويب التعليمية (�إ�سماعيل ،2000 ،ومر�سي،
 ،2004وحرب )2008 ،؛ ف�إنه ميكن تعريف �صفحة الويب التعليمية ب�أنها وثيقة ن�سيج
�إلكرتونية مدعمة بجميع الأدوات مثل :الن�ص املن�س ق ( ، )Formatted Textوال�صور (�Im
 ، )agessوالأ�صوات ( ، )Soundsومقاطع الفيديو ( )Videoواالرتباطات الت�شعبية (�Hyper
 ، )linksون�رشها عرب الويب وتدعيمها باملواقع امل�ساندة لها كافة ،حيث ي�ستطيع الطالب
التعلم بو�ساطتها وفق قدراته وا�ستعداداته اخلا�صة ،بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة.
وجتمع �صفحات الويب التعليمية بني خ�صائ�ص الو�سائط الفائقة من حيث :التكامل،
واالندماج بني العنا�رص ،والتفاعلية ،والتنوع ،وخ�صائ�ص الويب من الفردية والكونية
والإبحار والت�صفح للبحث عن املعلومات ب�أ�سلوب مت�شعب( ،م�صطفى( ، )200 ،2006 ،عبد
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اهلل )158 ،2008 ،وميكن تلخي�ص هذه اخل�صائ�ص فيما ي�أتي:
♦ ♦التكامل  :Integrationيق�صد بها تكامل عنا�رص �صفحة الويب لتحقيق الأهداف
املن�شودة.

♦ ♦التفاعلية  :Interactivityتعني �إتاحة حتكم امل�ستخدم يف �أ�سلوب العر�ض ،وذلك
ح�سب قدرته ورغبته يف التعلم ،وهناك �أربعة �أنواع من تفاعل املتعلم :تفاعله مع املحتوى
التعليمي ،وتفاعله مع املعلم ب�شكل متزامن �أو غري متزامن ،وتفاعله مع �أقرانه ب�شكل متزامن
�أو غري متزامن ،وتفاعله مع نف�سه بتهيئته للتعلم من �صفحة الويب.
♦ ♦االندماج � :Mergingأي دمج عنا�رص �صفحة الويب التعليمية يف ت�سل�سل معني غري
خطي وفقاً للنظريات املعرفية ،التي ت�ستند �إىل �إمكانية جعل التعلم ذي معنى.
♦ ♦الفردية  :Individualityتعني متركز العملية التعليمية حول املتعلم ،وح�سب
قدراته اخلا�صة.
♦ ♦توظيف الو�سائط الفائقة  :Hypermediaتتكون �صفحات الويب من عنا�رص
الو�سائط الفائقة كالن�ص املكتوب ،وال�صوت امل�سموع ،وال�صور الثابتة واملتحركة ،ومقاطع
الفيديو ،والروابط الفائقة.
♦ ♦التنوع � :Varietyأي ال تقت�رص �صفحات الويب التعليمية على عن�رص واحد ،و�إمنا
تتنوع لت�شمل �أكرث من عن�رص :الن�صو�ص املكتوبة ،وال�صور ،والأ�صوات ،ومقاطع الفيديو.
♦

♦الإتاحة  :Accessibilityمبجرد ن�رشها تكون متاحة لأي �إن�سان ،يف �أي زمان.

♦ ♦الكونية  :Globalityميكن التعلم من خالل �صفحة الويب يف �أي مكان يف الكون
يتاح به االت�صال بالويب.
♦ ♦امل�شاركة  :Engagementي�شارك يف بيئات الويب التعليمية �أطراف العملية
التعليمية كافة مبا يرثي املوقف التعليمي.
♦ ♦الإبحار  :Navigationي�ستطيع املتعلم التحرك داخل �صفحة الويب التعليمية
وخارجها من خالل الروابط الفائقة بطريقة ت�ؤهله الكت�ساب �أكرب قدر من املعرفة والتفكري
والبحث.
♦ ♦املرونة � :Flexibilityصفحات الويب التعليمية قابلة للتعديل واحلذف ،والإ�ضافة
ب�شكل دينامي.
والتجديد ،من �أجل تلبية االحتياجات التعليمية املختلفة،
ٍ
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وتتكون �صفحات الويب التعليمية (الفار 37 -22 ،2000 ،و  Glem, 2002وزيتون،
 243 ،2002و  )Sadik, 2004من العنا�رص الآتية:
 الن�صو�ص املكتوبة (.Written Word (Texts



الأ�صوات .Sounds



ال�صور الثابتة .Still Pictures



ال�صور املتحركة .Motion Pictures



مقاطع الفيديو .Video



الر�سوم اخلطية .Graphics



الر�سوم املتحركة .Animations



الروابط الفائقة .Hyper Links



قواعد البيانات .Data Base



�أدوات التفاعل واالت�صال .Interactive & Communication Tools



�أدوات عر�ض املقررات .Course tools

وميكن �أن حتتوى �صفحة الويب هذه العنا�رص جميعها �أو بع�ضها ،على �أال يقل عدد
العنا�رص امل�ستخدمة يف �أي �صفحة ويب عن ثالثة و�سائط (. )Vaughan, 1996, 179

و�صنفت اجلرف (� )2001صفحات الويب التعليمية وفقاً للربنامج امل�ستخدم �إىل
ثالثة �أنواع:
�1 .1صفحات ويب تعتمد على برامج الت�صميم ،وفيها يقوم املعلم بعملية الت�صميم
بالكامل مثل :برنامج .Front Page

� 2 .2صفحات ويب جاهزة للمقررات الدرا�سية مثل :موق ع  Web- CTوموقع
 boardوهى قوالب مف�صلة للمقررات الدرا�سية ،ويتمثل دور املعلم يف و�ضع املادة التعليمية
فيها.

�Black

3 .3

�صفحات ويب �شبة جاهزة ميكن ا�ستخدامها جماناً يف ت�صميم املقررات ،مثل Ya� :

 hoo Geocitiesوموقع  ،Google Pagesوحتتوى هذه ال�صفحات على �إمكانات �أقل بكثري
من ال�صفحات اجلاهزة للمقررات الدرا�سية.
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و�صنف بلده (� )2011صفحات الويب التعليمية تبعاً للتفاعل �إىل نوعني:
�1 .1صفحات الويب ال�ساكنة :يكتفي املتعلم بقراءتها فقط لغياب �أداوت التفاعل مع

حمتواها.

�2 .2صفحات الويب التفاعلية :ي�ضم الت�صميم الأدوات اخلا�صة بالتفاعل مع حمتواها،
مثل� :إتاحة الو�صول �إىل روابط يف �صفحات �آخرى� ،أو البحث يف قواعد البيانات واملعلومات
ذات عالقة باملو�ضوع �أو الإجابة عن الأ�سئلة �أو �إبداء الآراء يف مو�ضوع ما.

بينما �صنف املو�سى ( )2005واملبارك (� )2005صفحات الويب التعليمية �إىل
ثالثة �أنواع هي:
1 .1ال�صفحات ذات املحتوى الثابت :وهي ت�شكل اجليل الأول من �صفحات الويب

حيث تعتمد على ثبات حمتواها ،وم�صممة بلغة  ،HTMLويتم االنتقال بني تلك ال�صفحات
وخارجها با�ستخدام روابط الن�ص الفائق.
2 .2ال�صفحات ذات املحتوى املتغري :وت�شكل اجليل الثاين من �صفحات الويب ،حيث
تعتمد على تغري حمتواها ،وت�ستخدم يف ذلك بع�ض الربجميات مثل :برجميات � Javaأو
.Active x
3 .3ال�صفحات ذات التطبيقات الربجمية :وهي �صفحات ترتبط بخدمات متعددة
تتيح للم�ستخدم �أن يت�صفح وظائفها با�ستخدام �أزرار متخ�ص�صة ،وعند طلب اخلدمة ف�إن
ال�صفحات تعالج الطلب من خالل �أوامر تعرف با�سم  ،Scriptsوحتتاج هذه ال�صفحات �إىل
ا�ستخدام لغات خا�صة مثل.Visual Basic، ASP، PHP، Java Script :
ومن ال�رضوري توافر املبادئ ال�ستة الآتية للت�صميم اجليد ل�صفحات الويب التعليمية:
وتدرج حمتويات ال�صفحة من ال�سهل
ب�ساطة الت�صميم ،وتغذية راجعة فورية ،وفردية التعلمّ ،
�إىل ال�صعب ،وربط �أن�شطة التعلم باملواقف احلياتية ،وتنوع الأن�شطة يف املحتوى ،وت�صميم
املوقع ب�أ�سلوب غري خطي ،بحيث يتيح للمتعلم حرية االنتقال داخل املوقع (& Harbeck
. )Shermen, 2000, 40
وميكن �أن يكون الت�صميم الب�سيط ل�صفحة الويب التعليمية �أكرث فاعلية من الت�صميمات
املعقدة ،والتي قد ت�سبب الإرباك �أو الت�شوي�ش ب�سبب التعار�ض يف عنا�رصها كثرية ،وقد
�أدرك العاملون يف جمال ت�صميم �صفحات الويب التعليمية �أن �شكل ت�صميمها ي�ؤثر يف
�سهولة فهم امل�ستخدمني للمعلومات التي تقدم من خاللها.
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ويراعى يف الت�صميم اجليد ل�صفحة الويب (الفرجاين )86 ،1997 ،ما ي�أتي:
♦ ♦حتديد م�ساحة لو�ضع �أدوات التعامل للم�ستخدم� ،أو �أزرار التفاعل مع املوقع.
♦ ♦و�ضع عنوان رئي�س يف قمة كل عر�ض لو�صف املحتويات �أو الغر�ض من العر�ض،
ويرتك على الأقل خط فارغ واحد بينه وبني ج�سم العر�ض.
♦ ♦تن�سيق العنا�رص امل�ستخدمة باتزان يف �أ�شكال منطقية وم�ألوفة مع مراعاة اجتاه
كاف من امل�ساحات الفارغة لكي ت�ساعد على و�ضوح العنا�رص.
قراءة اللغة ،وترك قدر ٍ
♦ ♦جتنب الهوام�ش قدر الإمكان ،و�إذا كانت �رضورية تكتب �أ�سفل ي�سار ال�صفحة (للغة
الأجنبية)  ،و�أ�سفل ميني ال�صفحة (للغة العربية)  ،وتكتب بخط �صغري مقروء ،ولون �أقل
�سطوعاً ،مما يجعلها تبدو �أقل �أهمية عن بقية مكونات ال�صفحة.
♦ ♦تنظيم حمتويات �صفحة الويب التعليمية وفقاً حلركة العني ،وبخا�صة املواد
الن�صية ،مثالً من اليمني للي�سار� ،أو من �أعلى �إىل �أ�سفل ،كما يراعى قدر الإمكان �أن تكون
املعلومات ملخ�صة يف نقاط ت�سهل على املتعلم معرفتها.
ويالحظ �أن ت�صميم �صفحات الويب التعليمية يعتمد على ت�صميم تعليمي لبيئة تعلم
عرب الويب ،ولي�س ت�صميم �صفحة على الويب ،بحيث ُيراعى كل ما يخ�ص العملية التعليمية
من خالل �صفحة الويب ،مثل :حتديد الأهداف بدقة ،وحتليل خ�صائ�ص الفئة امل�ستهدفة،
واملحتوى التعليمي ،واختيار الأن�شطة ،و�صياغة �أ�ساليب التقومي.

التعلم الذاتي :Self Learning
التعلم الذاتي هو« :الأ�سلوب الذي يعتمد على ن�شاط املتعلم حيث مير من خالله ببع�ض
املواقف التعليمية ويكت�سب املهارات واملعارف مبا يتوافق مع �رسعته وقدراته اخلا�صة»
(عبد الفتاح . )7 ،2000 ،كما يعرفه م�صطفى ( )209 ،2004ب�أنه يعلم الفرد نف�سه من خالل
ويعرف النجدي ومعبد (،2004
ا�ستخدام م�صادر التعلم املتنوعة املطبوعة وغري املطبوعةِّ .
 )74مهارات التعلم الذاتي ب�أنها «العمليات التي تعتمد على الأداء العقلي للمتعلم معتمداً
على �رسعته الذاتية يف جمع املحتوى املراد درا�سته وت�صنيفه وفهمه بعمق وتقومي مدى
منوه وتقدمه يف كل جزء» .بينما تعرفها عبد الوهاب ( )135 ،2005ب�أنها «ال�سلوكيات
املهمات والأن�شطة الفردية �أو اجلماعية بهدف املالحظة �أو
التي ي�ؤديها التلميذ �أثناء �إجراء
َّ
جمع البيانات �أو اال�ستنتاج �أو حل امل�شكالت �أو اتخاذ القرار �أو تنظيم املعلومات وتف�سريها
با�ستخدام الأرقام والتوا�صل العلمي مع الزمالء وت�صنيف البيانات من �أجل فهم م�شكالت
معينة وتف�سريها وحلها».
177

فاعلية التصميمني األفقي والعمودي ملوقع الويب التعليمي في اكتساب
مهارات فرونت بيج والتعلم الذاتي والتفكير البصري لدى الطلبة املعلمني

د .يحيى أبو جحجوح
أ .سليمان أحمد حرب

مما �سبق يت�ضح �أن التعلم الذاتي نظام متكامل يف التعليم والتعلم فر�ضته حركة
الع�رص ومطالب املجتمع يف ظل ثورة املعلومات .ويبد�أ التعلم الذاتي داخل نظام تعليمي
ميتد طيلة حياة الإن�سان مع م�ؤ�س�سات تربوية مثل :املدار�س ،واجلامعات ،واملعاهد ،ومراكز
الأبحاث .ويتم التعلم الذاتي يف البيئة املدر�سية واجلامعية بتهيئة املوقف التعليمي
ال�ستثارة الطالب �إىل التعلم باالعتماد على نف�سه متفاعالً مع م�صادر التعلم املختلفة من
كتب ودوريات وبرامج �إذاعية وف�ضائيات وبرجميات تعليمية ومواقع ويب وحلقات نقا�ش
ومنتديات ومدونات تعليمية.
والتعلم الفعال مرتبط بالتغري يف ال�سلوك ،وال يحدث �أي تغري �إيجابي يف ال�سلوك �إال
مب�شاركة الطالب مع املعلم من خالل احلوار واملناق�شة وطرح الأ�سئلة من جانب املعلم،
ومن جانب الطالب من خالل الربامج الإلكرتونية ،والتي �أُع ِّدت لهذا الغر�ض.

ويلخ�ص (حممود 27 ،2003 ،واجلندي� )21 ،2003 ،أهمية تعلم مهارات التعلم
الذاتي يف �أنها:
♦ ♦تك�سب املتعلم القدرة على �أداء الأعمال املكلف بها يف ي�رس و�سهولة.
♦ ♦ترفع م�ستوى �أداء املتعلم يف �إجناز ما يطلب منه.
♦ ♦تنمي لدى املتعلم ميالً �إىل العلم والتعلم� ،إ�ضافة �إىل اجتاهات �إيجابية.
♦ ♦جتعل املتعلم قادراً على م�سايرة التطورات العلمية والتكنولوجية والأحداث
اجلارية.
♦ ♦مواكبة االنفجار املعريف.
♦ ♦التدرب على حل امل�شكالت ،وحتفيز القدرة على االبتكار.
♦ ♦تعويد املتعلم االعتماد على ذاته و�إثارة دافعيته للتعلم.

ويخت�ص الطلبة ذوو التعلم الذاتي املنظم بالعديد من اخل�صائ�ص منها
(Zimmerman, 2002, 5؛ و�أحمد� 2010 ،أ: )96 ،
♦
♦
♦
♦
♦

♦التعبري اللفظي والكتابي عن االحتياجات والرغبات والأفكار.
♦تركيز االنتباه يف الأن�شطة املراد تنفيذها.
♦القدرة على حتديد الأهداف و�صياغتها بو�ضوح.
♦اختيار اال�سرتاتيجيات الفعالة والتقنيات املنا�سبة لتحقيق تلك الأهداف.
♦مراقبة الإجنازات بدقة بحثاً عن م�ؤ�رشات تدل على التقدم الأكادميي.
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♦ ♦�إعادة تنظيم ال�سياقات املادية واالجتماعية اخلا�صة بهم مبا يتوافق مع الأهداف
املرغوبة.
♦ ♦�إدارة الوقت ذاتياً.
♦ ♦ربط النتائج ب�أ�سبابها احلقيقية.
♦ ♦تعديل �أ�ساليب التعلم با�ستمرار من خالل اال�ستفادة من التغذية الراجعة.
♦ ♦التغلب على العوائق التي تقف يف �سبيل حتقيق �أهداف التعلم.

وي�ؤدي املعلم دورا ً مهما و�أ�سا�سياً يف تعميق عملية التعلم الذاتي من خالل:
♦ ♦عدم االعتماد على التلقني كطريقة للتعليم ،وعليه ف�إن هناك �رضورة تربوية
ال�ستخدام الربامج الإلكرتونية التي جتعل من الطالب م�شاركاً يف عملية التعليم والتعلم.
♦ ♦توفري الكتب واملراجع املربجمة �إلكرتونياً التي ت�ساعد الطالب على التعلم الذاتي.
♦ ♦حتفيز الطالب وتعزيز �أ�ساليب التعلم الذاتي لديه ،والإفادة من خربات الآخرين.
♦ ♦تكليف الطالب مبهمات تعلم فردية مثل� :إعداد التقارير ،و�إنتاج الأبحاث ،والإبحار
يف الويب.
♦ ♦تنمية مهارات القراءة الإلكرتونية والتعلم الذاتي من خالل ا�ستخدام م�صادر التعلم
الإلكرتونية.
♦ ♦تنويع الأن�شطة الرتبوية وممار�ستها ،وحث الطلبة على جمع املعلومات املرتبطة
بتلك الأن�شطة من م�صادر متعددة غري الكتاب املدر�سي ،مثل الكتب الإلكرتونية.
♦ ♦تهيئة بيئة تعليمية منا�سبة للتعلم الذاتي.
♦ ♦تدريب الطلبة على �أ�ساليب التفكري واملباد�أة حلل امل�شكالت بطريقة منظمة.
♦ ♦التعرف �إىل حقول وا�سعة من املعرفة؛ بحيث متكنه من توجيه املوقف التعليمي.

التفكري البصري :Visual Thinking
يرتبط التفكري الب�رصي بالن�صف الأمين للمخ ،حيث �إنه امل�سئول عن الإدراك الكلي،
والقدرة على الرتكيب والتعلم الب�رصي ،ويربط بني �أ�شكال االت�صال الب�رصية واللفظية يف
الأفكار (خليل. )73 ،2008 ،
وتت�سم طبيعة العقل الب�رشي بالتوازن ما بني حا�سة ال�سمع والب�رص ،وبقية احلوا�س
و�إدراك احلركات ،ولكن ما يحدث يف �أر�ض الواقع هو �سيطرة احلوا�س الب�رصية ،حيث
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ي�ستطيع املخ �إدراك� 36000صورة يف الدقيقة؛ ولذلك فمن ال�رضوري العمل على زيادة
االهتمام بالقدرة الب�رصية لدى الإن�سان وتوظيفها يف التعلم (. )Hyerle, 2000, 46
ويحتاج التفكري الب�رصي �إىل بذل جمهود عقلي كبري من الإن�سان ،و�إدراك الكل،
وحتليل عنا�رصه ،وربطها مع بع�ضها بع�ضاً ،لإدراك حمتوياته وم�ضمونه ومدلوالته ،وربط
الأ�شكال الب�رصية املت�شابهة ،و�إجراء مقارنات بني الأ�شكال الب�رصية املختلفة ،ولذلك فهو
ي�ساعد على زيادة القدرة العقلية لدى املتعلمني ،وفهم املثريات الب�رصية للمادة العلمية،
وانتقال �أثر التعلم ،وتوليد الأفكار ،وفاعلية التعلم ،وتقريب الت�صورات الذهنية ،وزيادة
الدافعية نحو التعلم ،وامل�ساهمة يف زيادة ال�سعة العقلية.
وت�ساعد مهارات التفكري الب�رصي يف تنمية لغة املتعلم ،وجذب اهتمامه وزيادة
دافعيته ،وتنظيم �أفكاره وتدربه على التعبري عن ر�أيه ،وتنمية التخيل والعمليات العقلية
العليا ،واكت�ساب اللغة الب�رصية التي تزيد من قدرته على االت�صال والتفاعل مع الآخرين،
وعمل �صور ذهنية وتنظيمها يف العقل (عبد امللك. )167 ،2010 ،
وتعد مهارات التفكري الب�رصي من املهارات املهمة وال�رضورية للنجاح يف جماالت
عديدة ،بل �إن بع�ضهم يرى �أن الدرجات يف االختبارات التي تقي�سها تعد م�ؤ�رش ًا للنجاح يف
بع�ض التخ�ص�صات الأكادميية كالهند�سة والريا�ضيات والعلوم (زهران و�أحمد. )73 ،2010 ،
ويتكون التفكري الب�رصي من مهارات خم�س ،هي :التعرف �إىل ال�شكل وو�صفه ،وحتليل
ال�شكل الب�رصي ،وربط العالقات يف ال�شكل الب�رصي ،و�إدراك الغمو�ض يف ال�شكل الب�رصي
وتف�سريه ،وا�ستخال�ص املفاهيم من ال�شكل الب�رصي (ع�سقول ومهدي . )15 ،2006 ،ولكن
بالت�أمل يف م�ضمون التفكري الب�رصي وعنا�رصه؛ يتبني �أنه يتكون من �ست مهارات هي:
التعرف �إىل ال�شكل ،وو�ضع عنوان لل�شكل ،وحتليل عنا�رص ال�شكل ،وا�ستنتاج العالقات بني
�أجزاء ال�شكل ،وو�صف ال�شكل ،وحتديد جوانب الق�صور يف ال�شكل.
ومن الأ�ساليب التي تنمي مهارات التفكري الب�رصي لدى املتعلمني القراءة الناقدة،
ور�سم املخططات والت�صميمات ،و�إعداد ال�سيناريوهات ،والإبحار عرب مواقع الويب التعليمية
والثقافية واالجتماعية وغريها ،وقراءة ال�صور التعليمية ،وحتليل مقاطع الفيديو ،والربط
بني الن�صو�ص والأ�صوات.

أهمية التفكري البصري:
ي�شكل التفكري الب�رصي مبهاراته �أهمية كبرية للإن�سان ب�شكل عام وللمتعلم
وللطالب املعلم على ح ٍد �سواء:
1 .1امل�ساعدة على فهم العامل والبيئة املحيطة.
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2 .2بناء �صورة كلية للمعرفة ،و�إيجاد العالقات بني عنا�رص املعرفة العلمية.
3 .3امل�ساهمة يف ت�صور ترابط الأفكار والنمو الطبيعي للمفهوم العلمي.
4 .4ت�سهيل عملية االت�صال والتوا�صل مع الآخرين.
�5 .5إبراز العالقات البينية املكانية.
6 .6عر�ض العالقات املحتملة �ضمن املو�ضوعات العلمية وبينها.
7 .7ت�سهيل تف�سري الظواهر العلمية.
ب�شكل جماعي ف�إنه ي�ساعد املتعلمني
�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن التفكري الب�رصي عندما يقدم
ٍ
على التعلم
ب�شكل �أف�ضل ،ويقدم العديد من الفوائد�( :صادق)100 ،2008 ،
ٍ
1 .1يح�سن نوعية التفاعل بني الطلبة ونوعيته.
ب�شكل �أف�ضل.
2 .2ميكن فريق العمل من االلتزام والإنتاج
ٍ
3 .3يدعم طرق جديدة لتبادل الأفكار.
4 .4ي�ساعد يف اكت�ساب الفهم العميق ووجهات نظر جديدة.
5 .5يعمل على �إ�رساع التعلم خالل القيام باملهمات التعليمية.
وتتنا�سب �صفحات الويب التعليمية والتعلم الإلكرتوين مع التفكري الب�رصي ،كونها
تت�ألف ب�شكل �أ�سا�سي من الأ�شكال الب�رصية املتمثلة يف الن�صو�ص املكتوبة التي حتتاج
�إىل قراءة ،وال�صور الثابتة وال�صور املتحركة التي حتتاج �إىل قراءة كذلك ،ومقاطع الفيديو
التي تتطلب املتابعة والت�أمل يف حمتوياتها� ،إ�ضافة �إىل الر�سوم اخلطية والر�سوم املتحركة
التي تعتمد على حركة العني ويقظتها والإدراك العقلي مل�ضمونها و�إدراك �أبعادها واالنتباه
�إىل �ألوانها ومراقبة حركاتها ،والقراءة الواعية لها وتفح�ص عنا�رصها واكت�شاف العالقات
بينها.

إجراءات البحث:
أوالً -منهج البحث:
اتبع الباحثان املنهج التجريبي بت�صميم املجموعتني التجريبيتني مع القيا�س القبلي
والبعدي للك�شف عن فاعلية موقع الويب التعليمي يف تنمية مهارات فرونت بيج (Front
 )Pageوالتعلم الذاتي والتفكري الب�رصي.
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وال�شكل الآتي يو�ضح الت�صميم التجريبي للبحث:
G1: O1 O2 O3 X O1 O2 O3
G2: O1 O2 O3 X O1 O2 O3

حيث  :G1تعني املجموعة التجريبية الأوىل
 :G2تعني املجموعة التجريبية الثانية
 :Xتعني املعاجلة وهي ت�صميم موقع الويب التعليمي
 :O1بطاقة مالحظة مهارات برنامج فرونت بيج قبل املعاجلة  O1بعد املعاجلة.
 :O2بطاقة مالحظة مهارات التعلم الذاتي قبل املعاجلة  O2بعد املعاجلة.
 :O3اختبار التفكري الب�رصي قبل املعاجلة  O3بعد املعاجلة.
شكل ()3
يوضح التصميم التجريبي للبحث

ثانياً -جمتمع البحث:
تكون جمتمع البحث من جميع الطلبة امل�سجلني مل�ساق ا�سرتاتيجيات التدريب
املحو�سبة بجامعة الأق�صى يف غزة للف�صل الثاين من العام اجلامعي 2011 /2010م،
املوزعني على (� )20شعبة ،والبالغ عددهم ( )400طالباً وطالبة.
ثالثاً -عينة البحث:
اختريت عينة ع�شوائية عنقودية مكونة من �أربع �شعب من جمتمع البحث ،وقد بلغ
عددها ( )80طالباً وطالبة ،وتوزعت على النحو الآتي:
● ●العينة التجريبية الأوىل )40( :طالباً وطالبة للتعلم با�ستخدام الت�صميم الأفقي
ملوقع الويب التعليمي.
● ●العينة التجريبية الثانية )40( :طالباً وطالبة للتعلم با�ستخدام الت�صميم العمودي
ملوقع الويب التعليمي.
رابعاً -أدوات البحث:

�أعد الباحثان الأدوات الآتية:
 .أبطاقة مالحظة مهارات برنامج فرونت بيج ،وقد مر �إعدادها باخلطوات الآتية:
1 .1حتديد �أهداف البطاقة:
تهدف البطاقة �إىل قيا�س �أداء الطلبة /املعلمني يف مهارات برنامج فرونت بيج.
182

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد األول  -ع ( - )1نيسان 2013

�2 .2صياغة عنا�رص البطاقة:
اعتمد الباحثان يف �صياغة عنا�رص البطاقة على مهارات برنامج فرونت بيج الرئي�سة،
وعددها �سبع مهارات ،واملهارات الفرعية وعددها ثمان وثمانون مهارة فرعية.
3 .3تعليمات البطاقة:
�صيغت التعليمات املنا�سبة للقيام باملالحظة ،مثل :بيانات خا�صة بالطالب املعلم
املراد مالحظته ،و�إر�شادات للمالحظ تو�ضح التقديرات الكمية على النحو التايل)3 ،2 ،1( :
 ،بدرجة منخف�ضة ،وبدرجة متو�سطة ،وبدرجة مرتفعة على الرتتيب.
�4 .4صدق البطاقة وثباتها:
ت�أكد الباحثان من �صدق البطاقة عن طريق عر�ضها على جمموعة من املحكمني
يف املناهج وطرق التدري�س والرتبية التكنولوجية وتكنولوجيا التعليم ،للت�أكد من �سالمة
ال�صياغة لفقرات البطاقة ،و�أجرى الباحثان التعديالت املطلوبة �إىل �أن و�صلت البطاقة يف
ثمان وثمانني عبارة ،ملحق ( . )1وا�ستخدم الباحثان طريقة اتفاق
ال�صورة النهائية �إىل ٍ
املالحظني يف ح�ساب ثبات البطاقة ،عن طريق مالحظة ع�رشة طلبة من جمتمع البحث من
خالل تطبيق معادلة كوبر ،فكان معامل االتفاق م�ساويا (. )0.74
ن�سبة االتفاق =

عدد املهارات التي مت االتفاق عليها
عدد املهارات التي مت االتفاق عليها  +عدد املهارات التي مت االختالف ب�ش�أنها

× %100

واجلدول ( )1يو�ضح موا�صفات بطاقة مالحظة �أداء مهارات برنامج فرونت بيج.
الجدول ()1
مواصفات بطاقة مالحظة أداء مهارات برنامج فرونت بيج

م

�أرقام العبارات املجموع الن�سبة املئوية

جماالت الأداء
التعرف �إىل بيئة برنامج فرونت بيج.
�إن�شاء موقع ويب.
�إن�شاء اجلداول والتعامل معها.
التعامل مع الن�صو�ص وال�صور وتن�سيقها.
�إن�شاء االرتباطات الت�شعبية.
�إ�ضافة بع�ض امل�ؤثرات �إىل �صفحة الويب.
ن�رش موقع الويب.
املجموع
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5 -1
18 -6
30 -19
54 -31
69 -55
83 -70
88 -84

5
13
12
24
15
14
5

5.7 %
14.8 %
13.6%
27.3%
17 %
15.9%
5.7 %

88

%100
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.ببطاقة مالحظة مهارات التعلم الذاتي:
مر �إعداد بطاقة مالحظة مهارات التعلم الذاتي باخلطوات الآتية:
1 .1حتديد �أهداف البطاقة :تهدف البطاقة �إىل قيا�س �أداء الطلبة /املعلمني يف مهارات
التعلم الذاتي.
�2 .2صياغة عنا�رص البطاقة :اعتمد الباحثان يف �صياغة عنا�رص البطاقة على قائمة
مهارات التعلم الذاتي ،وا�ستعانا مبراجع عدة متخ�ص�صة( ،مرعي واحليلة 1998 ،وخمي�س،
 2003والنجدي ومعبد 2004 ،وحرب ، )2008 ،وقد ت�ضمنت البطاقة املجاالت الرئي�سة
ملهارات التعلم الذاتي �إ�ضافة �إىل املهارات الفرعية.
3 .3تعليمات البطاقة:
ُح ِّددت التعليمات املنا�سبة ال�ستخدام البطاقة ،والتقديرات ( ، )5 ،4 ،3 ،2 ,1حيث
ت�شري �إىل املمار�سة :بدرجة �ضعيفة جداً ،وبدرجة �ضعيفة ،وبدرجة متو�سطة ،وبدرجة كبرية،
وبدرجة كبرية جداً ،على الرتتيب.
�4 .4صدق البطاقة وثباتها:
مت الت�أكد من �صدق البطاقة بعر�ضها على حمكمني يف املناهج وطرق التدري�س
والرتبية التكنولوجية وتكنولوجيا التعليم وعلم النف�س ،للت�أكد من �سالمة عباراتها ،و�أجرى
أربع وع�رشين
الباحثان التعديالت املطلوبة حتى و�صلت البطاقة يف �صورتها النهائية �إىل � ٍ
عبارة ،ملحق (. )2وا�ستخدم الباحثان طريقة اتفاق املالحظني يف ح�ساب ثبات البطاقة
فكان معامل االتفاق م�ساويا (. )0.78
الجدول ()2
مواصفات بطاقة مالحظة مهارات التعلم الذاتي

م

الفقرات

جماالت املهارة

املجموع الن�سبة املئوية

 1التخطيط الذاتي للتعلم

5 -1

5

% 20.8

 2التنظيم الذاتي للتعلم

11 -6

6

% 25

 3التفاعل الذاتي مع املعلومات وامل�صادر 16 -12

5

% 20.8

 4التوجيه والإر�شاد والتحكم الذاتي

20 -17

4

% 16.7

 5التقومي والعالج الذاتي

24 -21

4

% 16.7

24

% 100

املجموع
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.جاختبار التفكري الب�رصي:
مر �إعداد اختبار التفكري الب�رصي باخلطوات الآتية:
1 .1حتديد �أهداف االختبار :يهدف �إىل قيا�س التفكري الب�رصي مبهاراته ال�ستة لدى
الطلبة /املعلمني.
�2 .2صياغة �أ�سئلة االختبار :اعتمد الباحثان يف �صياغة �أ�سئلة اختبار التفكري الب�رصي
على �أ�سئلة الأ�شكال ذات االختيار من متعدد كونها الأن�سب ملو�ضوع االختبار.
3 .3تعليمات االختبار:
مت حتديد التعليمات املنا�سبة ال�ستخدام اختبار التفكري الب�رصي ،بحيث تكون منا�سبة
للطالب املعلم.
�4 .4صدق االختبار وثباته:
مت الت�أكد من �صدق االختبار بعر�ضه على �سبعة حمكمني يف املناهج وطرق التدري�س
وعلم النف�س ،للت�أكد من �سالمة �أ�سئلته ،و�أجرى الباحثان التعديالت املطلوبة حتى و�صل
االختبار يف �صورته النهائية �إىل ثالثني �س�ؤاالً ،ملحق (. )3وبلغ ثباته بطريقة التجزئة
الن�صفية (. )0.92
الجدول ()3
مواصفات اختبار التفكير البصري

مهارات التفكري الب�رصي

�أرقام الأ�سئلة

املجموع الن�سبة املئوية

 -1التعرف �إىل ال�شكل

28 ،23 ،13 ،8 ،1

5

16.7

 -2و�ضع عنوان لل�شكل

26 ،22 ،18 ،7 ،2

5

16.7

 -3حتليل عنا�رص ال�شكل

29 ،21 ،17 ،9 ،3

5

16.7

 -4ا�ستنتاج العالقات يف ال�شكل

25 ،19 ،14 ،10 ،4

5

16.7

 -5و�صف الأ�شكال

27 ،20 ،15 ،11 ،5

5

16.7

 -6حتديد جوانب الق�صور يف ال�شكل 30 ،24 ،16 ،12 ،6

5

16.7

املجموع

30

%100

5 .5ح�ساب الزمن الالزم لالختبارُ :ح�سب الزمن املنا�سب للإجابة عن اختبار التفكري
الب�رصي بح�ساب متو�سط زمن �أول خم�سة طلبة معلمني انتهوا من الإجابة عنه ،و�آخر خم�سة
طلبة معلمني انتهوا من الإجابة عنه ،الذي بلغ خم�ساً وثالثني دقيقة.
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6 .6تقدير الدرجات وطريقة الت�صحيحُ :و�ضعت درجة واحدة لكل �س�ؤال من �أ�سئلة
االختبار ،وبالتايل كانت الدرجة الق�صوى لالختبار ( )30درجة ،يح�صل الطالب املعلم
عليها �إذا �أجاب عن جميع الأ�سئلة ب�شكل �صحيح ،كما �أع َّد مفتاح ت�صحيح االختبار ،وذلك
لت�سهيل عملية الت�صحيح.
خامساً -األسلوب اإلحصائي:
للإجابة عن �أ�سئلة البحث ،وللتحقق من �صحة فرو�ضه؛ عوجلت البيانات بالأ�ساليب
الإح�صائية الآتية:
اختبار «ت» ملجموعتني م�ستقلتني (بعدي×بعدي) ،واختبار «ت» ملجموعتني
معتمدتني (قبلي×بعدي) ،ومربع معامل �إيتا «.»η2

سادساً -خطوات البحث:
للإجابة عن �أ�سئلة البحث ،وللتحقق من �صحة فرو�ضه ،اتبع الباحثان اخلطوات
الآتية:
�1 .1صياغة الأهداف العامة ملوقع الويب التعليمي ،وا�شتقاق الأهداف ال�سلوكية منها.
2 .2ت�صميم �أدوات البحث :بطاقة مالحظة مهارات برنامج فرونت بيج ،وبطاقة

مالحظة مهارات التعلم الذاتي ،واختبار التفكري الب�رصي والت�أكد من �صدقها وثباتها.
3 .3تنظيم املحتوى لتعليم مهارات برنامج فرونت بيج ،وت�صميم �سيناريوهات
التفاعالت التعليمية ،و�إعدادها للإنتاج.
4 .4التقومي البنائي من خالل عر�ض موقع الويب التعليمي بت�صميميه على جمموعة
من املحكمني.
5 .5الإخراج النهائي ملوقع الويب التعليمي بالت�صميمني الأفقي والعمودي.
6 .6تطبيق �أدوات البحث قبلياً على املجموعتني التجريبيتني للت�أكد من التكاف�ؤ
بينهما.
7 .7تدري�س املحتوى التعليمي با�ستخدام موقع الويب التعليمي بالت�صميم الأفقي
للمجموعة التجريبية الأوىل ،وتدري�س املحتوى التعليمي نف�سه بالت�صميم العمودي
للمجموعة التجريبية الثانية.
8 .8تطبيق �أدوات البحث بعدياً على املجموعتني؛ جلمع البيانات منهما.
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9 .9حتليل البيانات �إح�صائياً وعر�ض النتائج وتف�سريها ومناق�شتها ،و�صياغة
التو�صيات واملقرتحات.
سابعاً -التطبيق القبلي ألدوات البحث:
طُ ِّبقت بطاقة مالحظة مهارات برنامج فرونت بيج ،وبطاقة مهارات التعلم الذاتي
واختبار التفكري الب�رصي على كل طالب /معلم يف املجموعتني للت�أكد من تكاف�ؤهما ،كما
يت�ضح يف جدول (. )4
الجدول ()4
نتائج اختبار «ت» بين متوسطي درجات المجموعتين قبلياً في متغيرات البحث

متغري البحث
مهارات فرونت بيج
مهارات التعلم الذاتي
التفكري الب�رصي

نوع الت�صميم

العدد متو�سط الدرجات االنحراف املعياري قيمة ت

الأفقي

40

145.3

36.1

العمودي

40

145.4

35.9

الأفقي

40

43.1

7.9

العمودي

40

42.9

10.4

الأفقي

40

15.87

3.25

العمودي

40

15.92

3.66

0.23
0.17
0.065

قيمة (ت) الجدولية عند درجات حرية ( )78تبلغ ( )1.99عند مستوى داللة ()0.05

ومبقارنة قيم «ت» املح�سوبة بقيمة «ت» اجلدولية تبني �أن قيم «ت» املح�سوبة بلغت
( )0.065 ،0.17 ،0.23وهي �أقل من قيمة «ت» اجلدولية عند م�ستوى داللة ( ، )0.05وبذلك
يت�ضح �أن املجموعتني متكافئتان يف مهارات فرونت بيج ويف مهارات التعلم الذاتي ،ويف
التفكري الب�رصي؛ لأن الفروق بني متو�سطات الدرجات غري دالة.

نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها:
◄◄�أوالً -الإجابة عن ال�س�ؤال الأول للبحث الذي ين�ص على :ما �صورة موقع
الويب التعليمي بالت�صميمني الأفقي والعمودي يف �ضوء املعايري الرتبوية
والتكنولوجية؟ ؛ �صمم الباحثان موقع الويب التعليمي القائم على الويب ،وبنوه ،باتباع

ما ي�أتي:

1 .1حتديد الأهداف العامة ملوقع الويب التعليمي:
 التعرف �إىل بيئة برنامج فرونت بيج.
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 �إن�شاء موقع ويب.
 �إن�شاء اجلداول والتعامل معها.
 التعامل مع الن�صو�ص وال�صور وتن�سيقها داخل �صفحة الويب.
 �إن�شاء االرتباطات الت�شعبية.
 �إ�ضافة بع�ض امل�ؤثرات �إىل �صفحة الويب.
 ن�رش موقع الويب.
2 .2حتديد الأهداف ال�سلوكية:
بعد حتديد الأهداف العامة ملوقع الويب التعليمي� ،صيغت الأهداف ال�سلوكية لكل
هدف عام.
3 .3تنظيم املحتوى ،وتتابع عر�ضه:
ُبني حمتوى موقع الويب التعليمي لتعليم ت�صميم مواقع الويب با�ستخدام برنامج
فرونت بيج ،على �أ�سا�س وا�ضح ،وهو وجود �ضعف يف مهارات ت�صميم مواقع الويب والتي
ك�شفت عنها الدرا�سة اال�ستطالعية ،حيث �أعد الباحثان وحدات تعليمية مرتابطة حتتوي
على حما�رضات و�أن�شطة ،الكت�ساب الطالب /املعلم مهارات ت�صميم مواقع الويب با�ستخدام
برنامج فرونت بيج ،وقد راعى الباحثان يف اختيار املحتوى الدقة العلمية واللغوية
والرتبوية ،و�أهميتها للطلبة املعلمني ،و�أي�ضا وجود �أن�شطة عملية تنمي مهارات التعلم
الذاتي �إ�ضافة �إىل املعرفة ،ومراعاة مهارات التفكري الب�رصي.
ويتكون موقع الويب التعليمي من �سبعة موديالت تعليمية ،بحيث يغطي كل موديول
هدفاً عاماً واحداً من الأهداف ال�سبعة التي متت �صياغتها.
4 .4ت�صميم ا�سرتاتيجيات التفاعالت التعليمية:
�شملت هذه اخلطوة ت�صميم التفاعالت التعليمية؛ لتحديد دور كل من املحا�رض والطالب
بالن�سبة لأهداف حمتوى موقع الويب التعليمي ،ويتمثل دور املحا�رض اجلامعي بالأ�سا�س
يف التوجيه والإر�شاد من موقع الويب التعليمي واملنتدى ،وتوفري تعلم فردي وو�سائل
تفاعلية عن طريق تزويد موقع الويب التعليمي التفاعلي بن�صو�ص و�صور ومقاطع فيديو.
5 .5ت�صميم �إ�سرتاتيجية التعليم العامة ملوقع الويب التعليمي:
حر�ص الباحثان على ا�ستثارة الدافعية واال�ستعداد للتعلم ،وعر�ض الأمثلة واملعلومات
ح�سب الت�سل�سل التعليمي املحدد ،وت�شجيع م�شاركة الطلبة ،وتن�شيط ا�ستجاباتهم عن طريق
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تقدمي تدريبات انتقالية موزعة ،ثم تقدمي التعزيز والتغذية الراجعة املنا�سبة ،وقيا�س الأداء
�أوالً ب�أول ،ثم اتخاذ القرار ب�ش�أن تقدمي برنامج عالجي �أو �إثرائي ،وتطبيق التعلم يف مواقف
جديدة.
6 .6كتابة ال�سيناريوهات:
كتب الباحثان �سيناريوهات موقع الويب التعليمي ،بحيث تت�سم بالب�ساطة ،وال�صدق،
والتدرج يف العر�ض ،والرتقيم ،والربط بني كل �سيناريوهني ،والت�آلف بني العنا�رص اللفظية
املكتوبة ،والعنا�رص الب�رصية ،وحتديد الزمن الالزم للتعلم ،واال�شتمال على التعليمات
والتوجيهات اخلا�صة بعمليات التنفيذ والإنتاج ،وعلى بع�ض امل�ساحات اخلالية لكتابة
بع�ض املالحظات ال�رضورية للتنفيذ ،كما هو مو�ضح يف �شكل (: )4
شكل ()4
نموذج سيناريو موقع الويب التعليمي

رقم �صفحة
الويب

العنوان

و�صف حمتويات الن�ص ال�صور مقطع كروكي �أ�سلوب الربط
واالنتقال
املكتوب الثابتة الفيديو الإطار
ال�صفحة

7 .7ت�صميم �شكل �صفحة موقع الويب التعليمي:
با�ستخدام برنامج  Front Pageالذي يتميز ب�سهولة ت�صميم مواقع الويب ،و�إمكاناته
العالية يف الت�صميم ،وج ّهز الباحثان ت�صميمني ملوقع الويب التعليمي اللذين يحتويان
املحتوى التعليمي نف�سه ،ولكن �شكل املوقع يختلف من ناحية تنظيم العنا�رص ،وروابط
التنقل بني جميع �صفحاته ،كما هو مو�ضح يف ال�شكلني ( )1و (. )2
�8 .8إنتاج العنا�رص التعليمية:
متت كتابة الن�صو�ص با�ستخدام برنامج ( ، )Microsoft wordو�إنتاج ال�صور الثابتة
با�ستخدام برنامج ( )Snaglt 7ومن االنرتنت ،و�إنتاج مقاطع الفيديو با�ستخدام برنامج
(. )Instant Demo
9 .9املونتاج والتنظيم داخل �صفحات موقع الويب التعليمي:
عن طريق ت�صميم اخللفية الرئي�سة للموقع با�ستخدام برنامج ( ، )Corel Drawو�إن�شاء
الروابط ،وت�صميم �أزرار التفاعل با�ستخدام برنامج (. )Photo Shop
1010التقومي البنائي ملوقع الويب التعليمي:
بعد االنتهاء من عمليات الإنتاج الأوىل ،عر�ض الباحثان الن�سخة الأولية على جمموعة
189

د .يحيى أبو جحجوح
أ .سليمان أحمد حرب

فاعلية التصميمني األفقي والعمودي ملوقع الويب التعليمي في اكتساب
مهارات فرونت بيج والتعلم الذاتي والتفكير البصري لدى الطلبة املعلمني

من اخلرباء واملتخ�ص�صني يف تكنولوجيا التعليم وت�صميم مواقع الويب ،ويف مناهج وطرق
تدري�س احلا�سوب ،وعلى عينة من الطلبة /املعلمني؛ للت�أكد من منا�سبة املوقع للأهداف
املرجوة منه ،وت�سل�سل العر�ض ب�صورة منطقية ،ومراعاة املعايري الرتبوية والتكنولوجية.
و�أجريت التعديالت الالزمة على موقع الويب التعليمي.
1111الإخراج النهائي ملوقع الويب التعليمي:
بعد االنتهاء من عمليات التقومي البنائي ،و�إجراء التعديالت الالزمة� ،أعد الباحثان
الن�سخة النهائية من موقع الويب التعليمي بت�صميميه وجتهيزها لتطبيقها على الطلبة/
املعلمني.

◄◄ثانياً -الإجابة عن ال�س�ؤال الثاين للبحث الذي ين�ص على :ما فاعلية الت�صميمني
الأفقي والعمودي ملوقع الويب التعليمي يف اكت�ساب مهارات برنامج فرونت
بيج لدى الطلبة املعلمني؟ طبق الباحثان اختبار «ت» لعينتني مرتبطتني للمجموعتني
التجريبيتني يف القيا�س القبلي والبعدي ،التي تت�ضح يف اجلدول (: )5
الجدول ()5
نتائج اختبار (ت) لفحص الفرق بين متوسطي درجات مهارات برنامج فرونت بيج
القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبيتين

الت�صميم التطبيق العدد متو�سط الدرجات االنحراف املعياري درجات احلرية قيمة ت م�ستوى الداللة
الأفقي
العمودي

القبلي
البعدي
القبلي
البعدي

40
40

145.3

36.1

230.3

23.8

145.4

35.9

234.6

20

39

12.3

0.01

39

13.6

0.01

يت�ضح من اجلدول (� )5أن قيمتي (ت) املح�سوبتان عند درجات حرية (� )39أكرب من
قيمة (ت) اجلدولية عند م�ستوى داللة ( ، )0.01وهذا ي�شري �إىل وجود فروق دالة �إح�صائياً عند
م�ستوى داللة ( )0.01يف متو�سطي درجات مهارات برنامج فرونت بيج ،ل�صالح التطبيق
البعدي للمجموعة التجريبية التي تعلمت بالت�صميم الأفقي ،وكذلك ل�صالح التطبيق البعدي
للمجموعة التجريبية التي تعلمت بالت�صميم العمودي.
وملعرفة فاعلية حجم ت�أثري موقع الويب التعليمي بالت�صميمني الأفقي والعمودي على
مهارات برنامج فرونت بيج ،وللتحقق من �صحة الفر�ض الأول الذي ين�ص على :تزيد فاعلية
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موقع الويب التعليمي بالت�صميمني الأفقي والعمودي يف متو�سطي درجات مهارات برنامج
فرونت بيج عن  0.8من حجم الت�أثري.ح�سب الباحثان حجم الت�أثري من خالل مربع �إيتا
« »η2كما يت�ضح يف اجلدول (. )6
الجدول ()6
قيمة «ت» و « »η2وحجم التأثير للمجموعتين التجريبيتين في مهارات برنامج فرونت بيج

املتغري امل�ستقل
الت�صميم الأفقي
الت�صميم العمودي

املتغري التابع
مهارات برنامج فرونت بيج

قيمة «ت»

د.ح

η2

قيمة

«»d

حجم الت�أثري

12.3

39

0.8

3.9

كبري

13.6

39

0.83

4.4

كبري

إذا كانت قيمة « )0.2( »dفإن حجم التأثير يكون صغيراً ،وإذا كانت ( )0.5فإنه يكون متوسطاً،
وإذا كانت ( )0.8فيكون كبيراً.

يت�ضح من اجلدول (� )6أن موقع الويب التعليمي بالت�صميمني الأفقي والعمودي
قد �أظهر فاعلية يف تنمية مهارات برنامج فرونت بيج ،وذلك ملا توافر فيه من التنظيم
اجليد لعنا�رص �صفحات املوقع التعليمي مبا ي�سهل التعلم والت�صفح ويثري الدافعية للتعلم
ويت�ضمن خطوات مرتبة وجمز�أة على �شكل مهمات مرتابطة لتعلم املهارة ،و�أتاح الفر�ص
للطلبة املعلمني للتعرف �إىل بيئة برنامج فرونت بيج ،و�إن�شاء موقع ويب ب�سيط ،و�إن�شاء
اجلداول يف املوقع وكيفية التعامل معها ،وكتابة الن�صو�ص وتن�سيق ال�صور التعليمية،
و�إن�شاء االرتباطات الت�شعبية ،و�إ�ضافة بع�ض امل�ؤثرات �إىل �صفحة الويب.
وميكن تف�سري هذه النتيجة على �أ�سا�س �أن  %80و %83من التباين الكلي للمتغري
التابع وهو مهارات برنامج فرونت بيج يرجع �إىل ت�أثري املتغري امل�ستقل وهو الت�صميم
الأفقي والت�صميم العمودي على التوايل.وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سات:
(خمي�س 2000 ،والطاهر ،2006 ،وحرب )2008 ،ومع النتيجة التي �أ�سفرت عنها درا�سة
(عزمي )2010 ،من فاعلية الربنامج املقرتح يف تنمية مهارات الت�صميم با�ستخدام برنامج
فال�ش.ومع النتيجة التي تو�صلت �إليها درا�سة (�سويدان )2010 ،من فاعلية وحدة تعليمية
�إلكرتونية يف تكنولوجيا التعليم يف تنمية مهارات ا�ستخدام جهاز عر�ض ال�شفافيات ،ومع
النتيجة التي تو�صلت �إليها درا�سة (بلده )2011 ،من فاعلية ا�ستخدام املوقع الإلكرتوين يف
�إك�ساب طالب كلية الرتبية النوعية بع�ض املهارات العملية.

◄◄ثالثاً -الإجابة عن ال�س�ؤال الثالث للبحث الذي ين�ص على :ما فاعلية الت�صميمني
الأفقي والعمودي ملوقع الويب التعليمي يف تنمية مهارات التعلم الذاتي؟
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فاعلية التصميمني األفقي والعمودي ملوقع الويب التعليمي في اكتساب
مهارات فرونت بيج والتعلم الذاتي والتفكير البصري لدى الطلبة املعلمني

طبق الباحثان اختبار «ت» لعينتني مرتبطتني للمجموعتني التجريبيتني يف القيا�س القبلي
والبعدي ،التي تت�ضح يف اجلدول (: )7
الجدول ()7
نتائج اختبار (ت) لفحص الفرق بين متوسطي درجات مهارات التعلم الذاتي
القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبيتين

الت�صميم

التطبيق
القبلي

الأفقي

البعدي

العمودي

القبلي
البعدي

العدد متو�سط الدرجات االنحراف املعياري درجات احلرية قيمة ت م�ستوى الداللة
40
40

43.1

7.9

103.4

1.7

42.9

10.4

106

4

39

48.08

0.01

39

38.1

0.01

يت�ضح من اجلدول (� )7أن قيمتي (ت) املح�سوبتني عند درجات حرية (� )39أكرب من
قيمة (ت) اجلدولية عند م�ستوى داللة ( ، )0.01وهذا ي�شري �إىل وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.01يف متو�سطي درجات مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة
املجموعة التجريبية الأوىل ،ل�صالح التطبيق البعدي ،وكذلك لدى طلبة املجموعة التجريبية
الثانية ،ول�صالح التطبيق البعدي.
وملعرفة فاعلية حجم ت�أثري موقع الويب التعليمي بالت�صميمني الأفقي والعمودي يف
مهارات التعلم الذاتي ،وللتحقق من �صحة الفر�ض الثاين الذي ين�ص على :تزيد فاعلية موقع
الويب التعليمي بالت�صميمني الأفقي والعمودي يف متو�سطي درجات مهارات التعلم الذاتي
عن  0.8من حجم الت�أثري؛ ح�سب الباحثان حجم الت�أثري من خالل مربع �إيتا «»η2
الجدول ()8
قيمة «ت» و « »η2وحجم التأثير للمجموعتين التجريبيتين في مهارات التعلم الذاتي

املتغري امل�ستقل
الت�صميم الأفقي
الت�صميم العمودي

املتغري التابع
مهارات التعلم الذاتي

قيمة «ت»

د.ح

η2

قيمة « »dحجم الت�أثري

48.08

39

0.98

15.4

كبري

38.1

39

0.97

12.2

كبري

يت�ضح من اجلدول (� )8أن موقع الويب التعليمي بالت�صميمني الأفقي والعمودي قد
�أظهر فاعلية يف تنمية مهارات التعلم الذاتي ،وذلك ملا توافر يف املوقع التعليمي من
الت�صميم والتنظيم اجليد لعنا�رص �صفحات املوقع التعليمي ،مبا ي�سهل التعلم والت�صفح
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ويزيد الدافعية نحو التعلم� ،إ�ضافة �إىل �رشح مهارات برنامج فرونت بيج ،وجتزئتها �إىل
مهمات تعليمية و�أن�شطة تطبيقية وتدريبية �ساعدت الطلبة على اكت�ساب مهارات الربنامج
ب�شكل ذاتي ،من حيث قدرة الطالب على و�ضع خطة زمنية لبدء عملية التعلم واالنتهاء
ٍ
منها ،وجدولة املهارات املراد تعلمها ،وحتديد املتطلبات ال�سابقة لتعلم املو�ضوع الدرا�سي،
وحتليل املو�ضوعات الدرا�سية �إىل عنا�رصها ،وتوظيف ما مت تعلمه يف املو�ضوعات
ال�سابقة ،والربط بني املعارف واملهارات املراد تعلمها ،وحتديد ال�صعوبات التي واجهته
يف �أثناء التعلم ،واقرتح �أ�ساليب عالج لل�صعوبات التي واجهته ،واحلكم على ما تعلمه مبدى
حتقيق الأهداف املحددة م�سبقاً.
وميكن تف�سري هذه النتيجة على �أ�سا�س �أن  %97 ،%98من التباين الكلي للمتغري التابع،
وهو مهارات التعلم الذاتي يرجع �إىل املتغري امل�ستقل ،وهو الت�صميم الأفقي والت�صميم
العمودي على التوايل.
وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة �شارب ( )Sharp, 2000ودرا�سة (خمي�س،
 ، )2000ودرا�سة (�أبو جحجوح ، )2005 ،ودرا�سة (الطاهر )2006 ،ودرا�سة (حرب)2008 ،
ودرا�سة (عزمي )2010 ،ودرا�سة (�أحمد 2010 ،ب) وتتفق مع درا�سة (عمران)2010 ،
التي تو�صلت �إىل فاعلية املقرر الإلكرتوين يف تنمية مهارات ت�صفح الإنرتنت والبحث عن
املعلومات واحلوار والدرد�شة لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة �سوهاج.

◄◄رابعاً -الإجابة عن ال�س�ؤال الرابع من للبحث الذي ين�ص على :ما فاعلية
الت�صميمني الأفقي والعمودي ملوقع الويب التعليمي يف تنمية القدرة
على التفكري الب�رصي؟ طبق الباحثان اختبار «ت» لعينتني مرتبطتني للمجموعتني
التجريبيتني يف القيا�س القبلي والبعدي ،التي تت�ضح يف اجلدول (: )9
الجدول ()9
نتائج اختبار (ت) لفحص الفرق بين متوسطي درجات التفكير البصري القبلي والبعدي
للمجموعة التجريبية األولى (التصميم األفقي) والتجريبية الثانية (التصميم العمودي)

الت�صميم
الأفقي
العمودي

التطبيق
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي

العدد متو�سط الدرجات االنحراف املعياري درجات احلرية قيمة ت م�ستوى الداللة
40
40

15.87

3.25

27.8

1.35

15.92

3.66

27.95

1.08
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يت�ضح من اجلدول (� )9أن قيمتي (ت) املح�سوبتني عند درجات حرية (� )39أكرب من
قيمة (ت) اجلدولية عند م�ستوى داللة ( ، )0.01وهذا ي�شري �إىل وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.01يف متو�سطي درجات التفكري الب�رصي لدى طلبة
املجموعة التجريبية الأوىل ،ل�صالح التطبيق البعدي ،وكذلك لدى طلبة املجموعة التجريبية
الثانية ،ول�صالح التطبيق البعدي.
وملعرفة فاعلية حجم ت�أثري موقع الويب التعليمي بالت�صميمني الأفقي والعمودي يف
التفكري الب�رصي ،وللتحقق من �صحة الفر�ض الثالث الذي ين�ص على :تزيد فاعلية موقع
الويب التعليمي بالت�صميمني الأفقي والعمودي يف متو�سطي درجات التفكري الب�رصي عن
 0.8من حجم الت�أثري؛ ح�سب الباحثان حجم الت�أثري من خالل مربع �إيتا «»η2
الجدول ()10
قيمة «ت» و « »η2وحجم التأثير للمجموعتين التجريبيتين في التفكير البصري

املتغري امل�ستقل
الت�صميم الأفقي
الت�صميم العمودي

املتغري التابع
التفكري الب�رصي

قيمة «ت»

د.ح

η2

قيمة

«»d

حجم الت�أثري

24.3

39

0.93

7.78

كبري

25.21

39

0.94

8.1

كبري

يت�ضح من اجلدول (� )10أن موقع الويب التعليمي بالت�صميمني الأفقي والعمودي قد
�أظهر فاعلية يف تنمية التفكري الب�رصي ،وذلك ملا توافر يف املوقع التعليمي من الت�صميم
والتنظيم اجليد لعنا�رص �صفحات املوقع التعليمي ،و�أتاح للطلبة �إمكانية التعرف �إىل
الأ�شكال الب�رصية التي وفرها يف �صفحاته التعليمية ،وتفح�صها والتدقيق فيها ،والت�أمل يف
عناوينها وحماولة حماكاتها ذهنياً ،وحتليل ال�صور والر�سومات والأ�شكال �إىل عنا�رصها،
وربطها بعالقات لت�سهيل تعلم حمتوياتها وتنظيمها يف البنيات العقلية.
وميكن تف�سري هذه النتيجة على �أ�سا�س �أن  %94 ،%93من التباين الكلي للمتغري التابع،
وهو التفكري الب�رصي يرجع �إىل املتغري امل�ستقل وهو الت�صميم الأفقي والت�صميم العمودي
على التوايل.
وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة �أحمد وعبد الكرمي ( )2001من تفوق
املدخل الب�رصي املكاين يف تنمية القدرة املكانية لدى تالميذ ال�صف الثاين الإعدادي
يف مادة العلوم ،ومع درا�سة عبد اهلل ( )2008التي ك�شفت عن فاعلية برنامج قائم على
تكنولوجيا التعليم الإلكرتوين يف تنمية مهارات التفكري التوليدي لدى طالب ال�صف الأول
الثانوي يف مادة الفيزياء ،ومع درا�سة عبد امللك ( ، )2010ودرا�سة يون�س ( )2010التي
194

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد األول  -ع ( - )1نيسان 2013

تو�صلت �إىل فاعلية الربنامج املقرتح يف تنمية م�ستويات التفكري الهند�سي ،ومع درا�سة
زهران و�أحمد ( )2010التي تو�صلت �إىل فاعلية ا�ستخدام الألعاب التعليمية الكمبيوترية يف
تنمية مهارات الت�صور الب�رصي املكاين لدى طالب املرحلة الإعدادية.

◄◄خام�ساً -الإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س من �أ�سئلة البحث الذي ين�ص على :ما الفرق
بني متو�سطي درجات الطلبة املعلمني يف مهارات برنامج فرونت بيج
يعزى ملتغري ت�صميم موقع الويب التعليمي (الأفقي /العمودي) ؟ وللتحقق من

�صحة الفر�ض الرابع الذي ين�ص على :ال يوجد فرق دال �إح�صائياً عند م�ستوى )(α ≤ 0.05
بني متو�سطي درجات الطلبة املعلمني يف مهارات برنامج فرونت بيج يعزى ملتغري ت�صميم
موقع الويب التعليمي (الأفقي /العمودي) ؛ ح�سب الباحثان قيمة «ت» لعينتني م�ستقلتني،
كما يت�ضح يف اجلدول (. )11
الجدول ()11
نتائج اختبار «ت» لفحص الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين
في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات برنامج فرونت بيج

الت�صميم العدد متو�سط الدرجات االنحراف املعياري درجات احلرية قيمة ت م�ستوى الداللة
الأفقي

40

230.3

23.8

العمودي

40

234.6

20

78

0.86

غري دالة

يت�ضح من اجلدول (� )11أن قيمة (ت) املح�سوبة �أ�صغر من قيمة (ت) اجلدولية عند
م�ستوى داللة ( ، )0.05وهذا ي�ؤكد فاعلية موقع الويب التعليمي يف تنمية مهارات فرونت
بيج بغ�ض النظر عن نوع الت�صميم ،و�أن مهارات فرونت بيج ذات طبيعة عملية ،ومهمات
�أدائية ميكن تعلمها بالت�صميم الأفقي ،وبالكيفية نف�سها بالت�صميم العمودي ،ومنا�سبة
خل�صائ�ص الطالب املعلم ،وذلك ملا يتمتع به موقع الويب التعليمي من موا�صفات جيدة،
والتزامه باملعايري الرتبوية والتكنولوجية ،وتنظيمه للن�صو�ص وال�صور ومقاطع الفيديو.

◄◄�ساد�ساً -الإجابة عن ال�س�ؤال ال�ساد�س من �أ�سئلة البحث الذي ين�ص على :ما الفرق
بني متو�سطي درجات الطلبة املعلمني يف مهارات التعلم الذاتي يعزى
ملتغري ت�صميم موقع الويب التعليمي (الأفقي /العمودي) ؟ وللتحقق من

�صحة الفر�ض اخلام�س للبحث الذي ين�ص على :ال يوجد فرق دال �إح�صائياً عند م�ستوى
) (α ≤ 0.05بني متو�سطي درجات الطلبة املعلمني يف مهارات التعلم الذاتي يعزى ملتغري
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ت�صميم موقع الويب التعليمي (الأفقي /العمودي) ؛ ح�سب الباحثان قيمة «ت» لعينتني
م�ستقلتني كما يت�ضح من اجلدول (. )12
الجدول ()12

نتائج اختبار «ت» لفحص الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين
في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات التعلم الذاتي

الت�صميم

العدد متو�سط الدرجات االنحراف املعياري درجات احلرية قيمة ت م�ستوى الداللة

الأفقي

40

103.4

1.7

العمودي

40

106

4

78

3.74

0.01

يت�ضح من اجلدول (� )12أن قيمة «ت» املح�سوبة �أكرب من قيمة «ت» اجلدولية عند
م�ستوى داللة ( ، )0.01وهذا ينفي �صحة الفر�ض اخلام�س ،وي�ؤكد وجود فرق يف متو�سطي
درجات مهارات التعلم الذاتي بني الت�صميمني الأفقي والعمودي ،ول�صالح الت�صميم
العمودي.
ويعزو الباحثان تفوق الت�صميم العمودي على الت�صميم الأفقي يف تنمية مهارات
التعلم الذاتي� ،إىل �أن و�ضع مقطع الفيديو �أعلى ي�سار الإطار يف الت�صميم العمودي يتنا�سب
مع الرتتيب املنطقي لقراءة حمتوى موقع الويب التعليمي ،حيث كان مقطع الفيديو �أول
عن�رص يجذب انتباه الطالب بعد قراءته للن�ص املكتوب ،ويع ّد �أعلى ي�سار الإطار هو املكان
الثاين الذي يقر�أه املتعلم ب�رصياً بعد مكان و�ضع الن�ص املكتوب (ميني الإطار)  ،وبالتايل
ت�صبح قراءته وا�ستيعاب حمتواه �أمراً �سهالً ،حيث تقر�أ الر�سائل الب�رصية يف اللغة العربية
من �أعلى ميني الإطار ،ثم تتجه ي�ساراً ثم تهبط لأ�سفل ح�سب �شكل (: )5

شكل ()5
اتجاه قراءة المحتوى التعليمي لموقع الويب التعليمي بالتصميم العمودي
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�أما وجود مقطع الفيديو يف الت�صميم الأفقي و�سط ي�سار الإطار ،الذي يتميز بقدرته
على جذب االنتباه (لأنه يخاطب �أكرث من حا�سة يف الوقت نف�سه)  ،جعل الطالب تلقائياً يغري
من طريقة قراءة املحتوى التعليمي ملوقع الويب التعليمي لت�صبح بهذا ال�شكل (: )6

شكل ()6
اتجاه قراءة المحتوى التعليمي لموقع الويب التعليمي بالتصميم األفقي

ومن ثم قلّل من تنمية مهارات التعلم الذاتي مقارنةً باملجموعة التجريبية التي در�ست
موقع الويب التعليمي بالت�صميم العمودي ول�صاحلها.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة (طاهر )2006 ،ودرا�سة (حرب ، )2008 ،حيث
�أكدتا على �أنه عند ت�صميم واجهة تفاعل حتتوي على ن�ص مكتوب و�صورة ثابتة ولقطة
فيديو ،يو�ضع الن�ص يف جهة اليمني ،ولقطة الفيديو �أعلى الي�سار وال�صورة الثابتة �أ�سفل
الي�سار.

◄◄�سابعاً -الإجابة عن ال�س�ؤال ال�سابع من �أ�سئلة البحث الذي ين�ص على :ما الفرق
بني متو�سطي درجات الطلبة املعلمني يف التفكري الب�رصي يعزى ملتغري
ت�صميم موقع الويب التعليمي (الأفقي /العمودي) ؟ وللتحقق من �صحة الفر�ض

ال�ساد�س الذي ين�ص على :ال يوجد فرق دال �إح�صائياً عند م�ستوى ) (α ≤ 0.05بني
متو�سطي درجات الطلبة املعلمني يف التفكري الب�رصي يعزى ملتغري ت�صميم موقع الويب
التعليمي (الأفقي /العمودي) ؛ ح�سب الباحثان قيمة «ت» لعينتني م�ستقلتني ،كما يت�ضح
من اجلدول (. )13
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الجدول ()13
نتائج اختبار «ت» لفحص الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين
في التطبيق البعدي الختبار التفكير البصري

الت�صميم

العدد متو�سط الدرجات االنحراف املعياري درجات احلرية قيمة ت

الأفقي

40

27.8

27.95

العمودي

40

27.95

1.08

78

1.2

م�ستوى الداللة
غري دالة

يت�ضح من اجلدول (� )13أن قيمة (ت) املح�سوبة �أ�صغر من قيمة (ت) اجلدولية عند
م�ستوى داللة ( ، )0.05وهذا يدعم �صحة الفر�ض ال�ساد�س ،وي�ؤكد فاعلية موقع الويب
التعليمي يف تنمية التفكري الب�رصي بغ�ض النظر عن نوع الت�صميم ،و�أن التفكري الب�رصي
ميكن تعلمه بالت�صميم الأفقي ،وبالكيفية نف�سها بالت�صميم العمودي ،ومنا�سباً خل�صائ�ص
الطالب املعلم ،وذلك ملا يتمتع به موقع الويب التعليمي من موا�صفات جيدة ،واحتوائه
على الأ�شكال املتنوعة التي تتطلب التمعن فيها وقراءتها قراءة علمية ،واقرتاح عناوين
منا�سبة لها وحتليلها �إىل عنا�رصها وا�ستنتاج العالقات فيما بينها� ،إ�ضافة �إىل مزاوجته
بني الن�صو�ص وال�صور ومقاطع الفيديو.

توصيات البحث:
بنا ًء على النتائج التي مت التو�صل �إليها؛ ف�إن الباحثني يو�صيان مبا ي�أتي:
1 .1بناء امل�ساقات التعليمية التي تطرح من خالل الويب يف �ضوء معايري تربوية

وتكنولوجية �سليمة ،بحيث تكون عامل جذب للطالب ،وتتيح له �أكرب قدر من التفاعل مع
امل�ساق ،ومع املعلم ،ومع �أقرانه.
2 .2تطوير خطط كليات الرتبية بحيث تت�ضمن م�ساقات درا�سية اختيارية ،تتناول
ت�صميم مواقع الويب التعليمية ،واالهتمام مبهارات التعلم الذاتي والتفكري الب�رصي.
3 .3بناء برامج تدريبية للمحا�رضين بحيث يتقنوا ت�صميم مواقع الويب التعليمية
للم�ساقات التي يدر�سونها.
4 .4عند ت�صميم واجهة تفاعل متعددة الو�سائط يف املواقع التعليمية عرب الويب حتتوي
على ن�ص مكتوب ،و�صورة ثابتة ومقطع فيديو ،يو�ضع الن�ص يف جهة اليمني ومقطع الفيديو
�أعلى الي�سار ،وال�صورة الثابتة �أ�سفل الي�سار؛ لتنمية اجلوانب املعرفية واملهارية والوجدانية
لدى الطلبة ويف الوقت نف�سه مهارات التعلم الذاتي ومهارات التفكري.
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�5 .5رضورة زيادة االهتمام بتنمية �أنواع التفكري لدى الطلبة املعلمني عامة ،والتفكري
الب�رصي خا�صة.

مقرتحات البحث:
يف �ضوء النتائج التي مت التو�صل �إليها؛ ف�إن الباحثني يقرتحان �إجراء الأبحاث
الآتية:
�1 .1أثر �أنواع �أخرى من ت�صاميم �صفحات الويب يف دافعية الطلبة للإجناز والقدرة

على حل امل�شكالت والتفكري ال�سمعي.
�2 .2أثر التفاعل بني متغريات �صفحات الويب يف تنمية مهارات التفكري فوق املعريف
والقيم العلمية والبيئية.
�3 .3أثر التفاعل بني بع�ض متغريات �صفحات الويب نحو تعلم مهارات برامجPower :
 Point, SPSS, EXCEL, Flash, Photo Shopوتطبيقاتها يف التدري�س.
4 .4فاعلية التفاعل بني الت�صميمني ثنائي وثالثي الأبعاد ملوقع الويب التعليمي وال�سعة
العقلية للمتعلم يف اكت�ساب املهارات العملية واالجتاهات العلمية والتفكري الب�رصي.
5 .5فاعلية املنتديات التعليمية امل�ضبوطة واحلرة يف اكت�ساب مهارات ت�صميم
التدري�س.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
.1

.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

�1أبو جحجوح ،يحيى ( . )2005فاعلية الو�سائط املتعددة التفاعلية يف تنمية مهارة
التخطيط للبحث العلمي لدى طلبة جامعة الأق�صى بفل�سطني .امل�ؤمتر العلمي التا�سع
للجمعية امل�رصية للرتبية العلمية :معوقات الرتبية العلمية يف الوطن العربي.
الإ�سماعيلية.480 -451 ،2005 /8 /3 -7 /31 ،
�2أبو جحجوح ،يحيى وح�سونة� ،إ�سماعيل ( . )2011فاعلية التعليم الإلكرتوين املوجه
بالفيديو يف تنمية التفكري العلمي واالجتاهات نحوه لدى طلبة اجلامعة .املجلة
الفل�سطينية للرتبية املفتوحة عن بعد.186 -137 ،5 )3( ،
�3أحمد� ،أميمة (� 2010أ)  .فاعلية ا�سرتاتيجية التعلم القائم على حل امل�شكالت املنظم
ذاتياً يف تنمية التح�صيل وفهم طبيعة العلم والتنظيم الذاتي لتعلم العلوم لدى تالميذ
ال�صف الأول الإعدادي .جملة الرتبية العلمية -م�رص.130 -81 ،6 )13( ،
�4أحمد ،فاطمة ( 2010ب)  .فاعلية برنامج تدريبي قائم على التعلم الإلكرتوين املدمج يف
تنمية مهارات تدري�س الرتبية الأ�رسية واالجتاه نحو التعليم الإلكرتوين لدى الطالبات
املعلمات .جملة درا�سات يف املناهج وطرق التدري�س -م�رص.209 -159 ، )162( ،
�5أحمد ،نعيمة وعبد الكرمي� ،سحر (� . )2001أثر املنطق الريا�ضي والتدري�س باملدخل
الب�رصي املكاين يف �أمناط التعلم والتفكري وتنمية القدرة املكانية وحت�صيل تالميذ
ال�صف الثاين الإعدادي يف مادة العلوم .امل�ؤمتر العلمي اخلام�س للجمعية امل�رصية
للرتبية العلمية :الرتبية العلمية للمواطنة.577 -525 ،2001 /8 /1 -7 /29 ،
�6إ�سماعيل ،الغريب ( . )2000الإنرتنت خطوة خطوة .دار الوفاء ،املن�صورة ،م�رص.
7بلده ،ال�سيد ( . )2011فعالية ا�ستخدام موقع �إلكرتوين مقرتح يف �إك�ساب طالب كلية
الرتبية النوعية بع�ض املهارات العملية .جملة الرتبية العلمية -م�رص-197 ،1 )14( ،
.218
8البيطار ،حمدي ( . )2008منوذج مقرتح ال�سرتاتيجية التعلم الإلكرتوين املمزوج
واملهارات الالزمة لتوظيفه لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية جامعة �أ�سيوط
ومعوقات ا�ستخدامه يف التدري�س اجلامعي .جملة تكنولوجيا التعليم ،اجلمعية امل�رصية
لتكنولوجيا التعليم.123 -85 ،1 )18( ،
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9 .9جامعة القد�س املفتوحة ،التو�صيات .م�ؤمتر التعليم الإلكرتوين واقت�صاديات املعرفة،
منطقة غزة التعليمية2011 /7 /13 -12 ،م.
1010اجلرف ،رميا ( . )2001متطلبات االنتقال من التعليم التقليدي �إىل التعليم الإلكرتوين.
امل�ؤمتر العلمي الثالث ع�رش للجمعية امل�رصية للمناهج وطرق التدري�س :مناهج التعليم
والثورة املعرفية والتكنولوجية املعا�رصة .القاهرة 25 -24 ،يوليو -155 ،2001
.170
1111اجلندي� ،أمنية ( . )2003فاعلية برنامج مقرتح قائم على التعلم الذاتي لتنمية الوعي
بال�صحة الإجنابية و�أبعادها لدى الطالبة املعلمة بكلية البنات .امل�ؤمتر العلمي ال�سابع
للجمعية امل�رصية للرتبية العلمية :نحو تربية علمية �أف�ضل .الإ�سماعيلية/30 -27 ،
.51 -1 ،2003
1212حرب� ،سليمان (� . )2008أثر التفاعل بني بع�ض متغريات ت�صميم �صفحة الويب و�أ�ساليب
التعلم املعرفية يف التح�صيل وتنمية مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة جامعة الأق�صى
بغزة .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة يف تكنولوجيا التعليم واملعلومات ،الربنامج
امل�شرتك بني جامعة عني �شم�س وجامعة الأق�صى.
1313خليل ،نوال (� . )2008أثر ا�ستخدام خرائط التفكري يف تنمية التح�صيل والفهم العميق
ودافعية الإجناز لدى تالميذ ال�صف اخلام�س االبتدائي يف مادة العلوم .جملة الرتبية
العلمية -م�رص.118 -63 ،4 )11( ،
1414خمي�س ،حممد ( . )2000معايري ت�صميم نظم الو�سائل املتعددة /الفائقة التفاعلية
و�إنتاجها .امل�ؤمتر العلمي ال�سابع للجمعية امل�رصية لتكنولوجيا التعليم :منظومة
تكنولوجيا التعليم يف املدار�س واجلامعات :الواقع وامل�أمول .القاهرة� ،سل�سلة درا�سات
وبحوث.407 -374 ،3 )10( ،
1515خمي�س ،حممد ( . )2003منتوجات تكنولوجيا التعليم .مكتبة دار الكلمة ،القاهرة.
1616دافيدوف ،لندا ( . )1992مدخل علم النف�س .ترجمة �سيد الطواب و�آخرون ،الدار الدولية
للن�رش والتوزيع ،القاهرة.
1717زهران ،هناء و�أحمد ،حممود ( . )2010فاعلية ا�ستخدام الألعاب التعليمية الكمبيوترية
يف تنمية مهارات الت�صور الب�رصي املكاين للخرائط واالجتاه لدى طالب املرحلة
الإعدادية .جملة درا�سات يف املناهج وطرق التدري�س -م�رص.112 -57 ، )158( .
201

فاعلية التصميمني األفقي والعمودي ملوقع الويب التعليمي في اكتساب
مهارات فرونت بيج والتعلم الذاتي والتفكير البصري لدى الطلبة املعلمني

د .يحيى أبو جحجوح
أ .سليمان أحمد حرب

1818زيتون ،كمال ( . )2002تكنولوجيا التعليم يف ع�رص املعلومات واالت�صاالت .عامل
الكتب ،القاهرة.
�1919سويدان� ،أمل ( . )2010تطوير بع�ض مقررات الدبلوم العامة يف الرتبية من بعد .جملة
درا�سات يف املناهج وطرق التدري�س -م�رص.201 -159 ، )158( .
�2020صادق ،منري ( . )2008التفاعل بني خرائط التفكري والنمو العقلي يف حت�صيل العلوم
والتفكري االبتكاري واتخاذ القرار لتالميذ ال�صف الثالث الإعدادي .جملة الرتبية
العلمية -م�رص.140 -69 ،2 )11( ،
2121الطاهر� ،أمل ( . )2006العالقة بني التكوين املكاين لل�صور الثابتة واملتحركة يف برامج
الو�سائل املتعددة والتح�صيل الدرا�سي .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية
النوعية جامعة الزقازيق.
2222عبد الفتاح ،هدى ( . )2000فاعلية التعلم الذاتي ال�سمعي يف درا�سة وحدة يف الثقافة
البيولوجية على التح�صيل الدرا�سي لدى طالب �شعبة التعليم االبتدائي علوم بكليات
الرتبية .جملة الرتبية العلمية -م�رص.38 -1 ،3 )3( ،
2323عبد اهلل ،زبيدة ( . )2008فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا التعليم الإلكرتوين يف
�ضوء اجلودة ال�شاملة يف تنمية التح�صيل ومهارات التفكري التوليدي وتعديل �أمناط
التف�ضيل املعريف لدى طالب ال�صف الأول الثانوي يف مادة الفيزياء .جملة الرتبية
العلمية -م�رص.207 -145 ،4 )11( ،
2424عبد امللك ،لوري�س ( . )2010برنامج تعلم �إلكرتوين مدمج قائم على املدخل الب�رصي
واملكاين لتنمية التح�صيل يف العلوم ومهارات قراءة الب�رصيات وتقدير الذات لدى
تالميذ املرحلة الإعدادية املعاقني �سمعياً .جملة درا�سات يف املناهج وطرق التدري�س-
م�رص.209 -149 ، )159( .
2525عبد الوهاب ،فاطمة ( . )2005فاعلية ا�ستخدام بع�ض ا�سرتاتيجيات التعلم الن�شط يف
حت�صيل العلوم وتنمية بع�ض مهارات التعلم مدى احلياة وامليول العلمية لدى تالميذ
ال�صف اخلام�س االبتدائي .جملة الرتبية العلمية -م�رص.184 -127 ،2 )8( ،
2626عزمي ،نبيل (� . )2010أثر ا�ستخدام برنامج مقرتح وفقاً لأ�سلوب التعلم الذاتي يف
ت�صميم و�إنتاج الر�سوم املتحركة الكمبيوترية لبع�ض املفاهيم الفيزيائية .جملة
درا�سات يف املناهج وطرق التدري�س -م�رص.64 -15 ، )160( .
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2727ع�سقول ،حممد ومهدي ،ح�سن ( . )2006مهارات التفكري يف التكنولوجيا� :أمنوذج
مقرتح .وقائع امل�ؤمتر العلمي الأول لكلية الرتبية :التجربة الفل�سطينية يف �إعداد
املناهج .جامعة الأق�صى بغزة.40 -1 ،2006 /12 /20 -19 ،
2828عمران ،خالد ( . )2010فاعلية مقرر �إلكرتوين مقرتح يف طرق تدري�س الدرا�سات
االجتماعية على التح�صيل وتنمية مهارات التوا�صل الإلكرتوين واالجتاه نحو مهنة
التدري�س لدى طالب كلية الرتبية .جملة درا�سات يف املناهج وطرق التدري�س -م�رص.
(.261 -205 ، )158
2929الفار� ،إبراهيم (� . )2000إعداد و�إنتاج برجميات الو�سائط املتعددة التفاعلية .الدلتا
لتكنولوجيا احلا�سبات ،طنطا ،م�رص.
3030الفرجاين ،عبد العظيم ( . )1997الرتبية التكنولوجية وتكنولوجيا الرتبية .دار غريب
للطباعة والن�رش والتوزيع ،القاهرة.
3131املبارك� ،أحمد (� . )2005أثر التدري�س با�ستخدام الف�صول االفرتا�ضية عرب ال�شبكة
العاملية على حت�صيل طالب كلية الرتبية يف تقنيات التعليم واالت�صال بجامعة امللك
�سعود .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة امللك �سعود.
3232حممود� ،آمال ( . )2003فاعلية برنامج مقرتح قائم على التعلم الذاتي لتنمية فهم
وممار�سة معايري التدري�س احلقيقي لدى معلمات العلوم مبرحلة التعليم الأ�سا�سي
وعالقته بتنمية مهارات التفكري العليا لدى تالميذهن .جملة الرتبية العلمية -م�رص،
(.63 -1 ،4 )6
3333مر�سي ،حممد (� . )2004أثر ت�صميم مواقع �إنرتنت على تنمية مهارات �إنتاج الر�سوم
التعليمية با�ستخدام الكمبيوتر لدى طالب كلية الرتبية النوعية باملنيا .ر�سالة دكتوراه
غري من�شورة ،معهد البحوث الرتبوية ،جامعة القاهرة.
3434مرعي ،توفيق واحليلة ،حممد ( . )1998تفريد التعلم .دار الفكر العربي ،عمان.
3535م�صطفى� ،أكرم (� . )2006إنتاج مواقع الإنرتنت التعليمية ر�ؤية ومناذج تعليمية
معا�رصة يف التعلم عرب مواقع الإنرتنت .عامل الكتب ،القاهرة.
3636م�صطفى ،فهيم ( . )2004مهارات القراءة الإلكرتونية :ر�ؤية م�ستقبلية لتطوير �أ�ساليب
التفكري يف مراحل التعليم العام .دار الفكر العربي ،القاهرة.
3737املو�سى ،عبد اهلل ( . )2005ا�ستخدام خدمات االت�صال يف االنرتنت بفاعلية يف التعليم.
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3838النجار ،ح�سن (� . )2008أثر ا�سرتاتيجية التعلم التوليفي يف تنمية مهارات ت�صميم
مواقع الويب التعليمية لدى طالب التكنولوجيا بجامعة الأق�صى واجتاههم نحوه .جملة
تكنولوجيا التعليم ،اجلمعية امل�رصية لتكنولوجيا التعليم.174 -143 ،3 )18( ،
3939النجدي ،عادل ومعبد ،علي ( . )2004فاعلية ا�ستخدام احلوافظ التعليمية يف تدري�س
التاريخ على التح�صيل وتنمية بع�ض مهارات التعلم الذاتي واالجتاه نحو املادة لدى
تالميذ ال�صف الثالث الإعدادي .جملة اجلمعية الرتبوية امل�رصية للدرا�سات االجتماعية،
(.90 -61 ، )1
4040هوى ،دعاء ( .)2007فاعلية برنامج مقرتح متعدد الو�سائط لتنمية مهارة ت�صميم
�صفحات الويب التعليمية لدى طالب ق�سم �إعداد معلم احلا�سب الآيل لتالميذ املرحلة
الإعدادية ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية النوعية بدمياط ،ق�سم تكنولوجيا
التعليم ،جامعة املن�صورة.
4141يون�س� ،إبراهيم ( .)2010ت�صور مقرتح لربنامج يف مادة الر�سم الهند�سي لتنمية
م�ستويات التفكري الهند�سي واملهارات الأ�سا�سية لدى طالب ال�صف الأول الثانوي
ال�صناعي املعماري يف �ضوء هند�سة الفراكتال .جملة درا�سات يف املناهج وطرق
التدري�س ،م�رص.114 -67 ، )161( .
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