تصميم التدريب عن بعد وفق نموذج أحداث
التعلم لجانييه وأثره في تنمية مهارات
تصميم الدروس اإللكترونية والرضا نحو
التدريب لدى إختصاصيي تكنولوجيا
التعليم بمملكة البحرين
هدى فضل اهلل كلداري ،1حمدي أحمد عبدالعزيز،2
2
العجب محمد العجب
1معهد البحرين للتدريب ،مدينة عيسى  -مملكة البحرين
2جامعة الخليج العربي ،المنامة  -البحرين
hudakaladary@hotmail.com, yasmallah@hotmail.com, alagabm@agu.edu.bh
Received: 13 Sept. 2014,
Revised: 20 Nov. 2014, Accepted: 7 Dec. 2014,
Published online: 1 Jan. 2015

59

International Journal of Pedagogical Innovations
ISSN 2210-1543
)Int. J. Ped. Inn. 3, No. 1, (Jan. 2015

تصميم التدريب عن بعد وفق نموذج أحداث التعلم
لجانييه وأثره في تنمية مهارات تصميم الدروس
اإللكترونية والرضا نحو التدريب لدى اختصاصيي
تكنولوجيا التعليم بمملكة البحرين
2

هدى ف�ضل اهلل كلداري ،1حمدي �أحمد عبدالعزيز ،2العجب حممد العجب
1معهد البحرين للتدريب ،مدينة عي�سى  -مملكة البحرين
2جامعة اخلليج العربي ،املنامة  -البحرين

امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل فح�ص �أثر ا�ستخدام منوذج �أحداث التعلم جلانييه يف تنمية مهارات ت�صميم الدرو�س
الإلكرتونية والر�ضا نحو التدريب الإلكرتوين لدى اخت�صا�صيي تكنولوجيا التعليم مبملكة البحرين .وقد �سعت
الدرا�سة �إىل التحقق من �صحة الفرو�ض التالية )1 :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )0.05بني متو�سط درجات املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة الأوىل يف مقيا�س تقدير الأداء املهاري
يف ت�صميم الدرو�س الإلكرتونية ل�صالح املجموعة التجريبية؛  )2توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )0.05بني متو�سط درجات املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة الأوىل واملجموعة ال�ضابطة
الثانية يف بطاقة تقييم املنتج النهائي ل�صالح املجموعة التجريبية؛  )3توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى داللة ( )0.05بني متو�سطات املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة الأوىل يف مقيا�س الر�ضا عن
التدريب ل�صالح املجموعة التجريبية .اتبع املنهج التجريبي للتحقق من �صحة فرو�ض الدرا�سة ،وتكونت عينة
الدرا�سة من  45اخت�صا�صي واخت�صا�صية تكنولوجيا التعليم ،مت توزيعهم ع�شوائي ًا �إىل ثالث جمموعات،
جمموعة جتريبية ،وجمموعتني �ضابطتني .ا�ستخدمت ثالث �أدوات جلمع البيانات هي :مقيا�س تقدير الأداء
املهاري ،بطاقة تقييم منتج نهائي ،ومقيا�س الر�ضا عن التدريب الإلكرتوين .قدمت نتائج هذه الدرا�سة �شواهد
على �صحة جميع الفرو�ض� ،إذ وجدت فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط املجموعات ل�صالح املجموعة
التجريبية .وقد �أو�صت الدرا�سة بتدريب اخت�صا�صيي تكنولوجيا التعليم على ت�صميم درو�س �إلكرتونية وفق ًا
للأحداث التعليمية ،بالإ�ضافة �إىل تطبيق الربنامج التدريبي املقرتح على املعلمني واملعلمات بوزارة الرتبية
والتعليم ،لتطوير مهاراتهم يف ت�صميم الدرو�س الإلكرتونية.

الكلمات

املفتاحية :ت�صميم الدرو�س الإلكرتونية ،منوذج �أحداث التعلم جلانبيه ،الر�ضا نحو التدريب الإلكرتوين،
�إخت�صا�صي تكنولوجيا التعليم.
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Abstract
This paper aims at examining the effect of using Gagne’s model of Instructional events on
developing the skills of designing e-lessons and satisfaction towards e-training among educational
technology specialists in the Kingdom of Bahrain. The study tests the following hypotheses: 1) There
are significant differences at level (0.05) between the average scores of the experimental group and
the control groups on performance assessment skills in designing electronic lessons in favor of the
experimental group; 2) There are statistically significant differences at level (0.05) between the average
scores of the experimental group and the control groups in the final product of e-lessons in favor of the
experimental group; 3) There are statistically significant differences at level (0.05) between the mean
of the experimental group and the control group on level of satisfaction toward e-training in favor
of the experimental group. The study followed the experimental method to validate the hypotheses.
The study sample consisted of 45 instructional technology specialists, they were randomly assigned
to three groups, one experimental group, and two control groups. We used three tools to collect data:
e-lesson design skills scale, score card of final product, and a scale of e-training satisfaction. The results
of this study ended up with acceptance of all research hypotheses. There were statistically significant
differences between the groups in favor of the experimental group. The study recommended the training
of educational technology specialists to design lessons according to Gange’s learning and instruction
events model. In addition, the study recommended the application of the proposed training program to
train teachers at the Ministry of Education to develop their skills in designing electronic lessons.

Keywords:

E-lesson design, Gange’s instructional events model, e-training satisfaction, Instructional
technology specialists.
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لجانييه وأثره في تنمية مهارات تصميم الدروس
اإللكترونية والرضا نحو التدريب لدى اختصاصيي
تكنولوجيا التعليم بمملكة البحرين
2

هدى ف�ضل اهلل كلداري ،1حمدي �أحمد عبدالعزيز ،2العجب حممد العجب
1معهد البحرين للتدريب ،مدينة عي�سى  -مملكة البحرين
2جامعة اخلليج العربي ،املنامة  -البحرين

مقدمة:
يف عام � 1962أظهر روبرت جانييه (1916-
� ،)Gagne, 1962( ،)2002أن للتعلم م�ستويات
خمتلفة .وهذا االختالف يبدو يف املهارات
احلركية  ،واملعلومات ال�شفهية  ،واملهارات الفكرية،
واال�سرتاتيجيات املعرفية  ،واملواقف �أو االجتاهات
وفقا لت�صنيف بلوم .وكان �أ�شهر م�ؤلفاته يف عام
 ،)Gagne, 1965( ،1965بعنوان �شروط التعلم.
وهذا الكتاب ُخ�ضع للتعديالت اال�ضافية ثالث
مرات .كما �أنه ا�شتهر �أي�ضا بكتاباته حول مباديء
التدري�س للمعلمني ،الهرم التعليمي ،بناء الذاكرة
واملخرجات التعليمية ( ،.)Clendaniel, 2003وقد
مدد كتابه �شروط التعلم ونظرية التعليم  ،وتو�سع
تفكريه لي�شمل ت�سعة �أحداث تعليمية التي تعر�ض
بالتف�صيل ال�شروط الالزمة للتعلم �أن يحدث.
هذه الأحداث ال تزال هامة و�أ�سا�سية يف ا لت�صميم
التعليمي واختيار الو�سائط التعليمية املنا�سبة.
ت�ضم نظرية �شروط التعلم جلانيية ثالثة
مكونات �أ�سا�سية وهي :ت�صنيف املخرجات
التعليمية� ،شروط التعلم اخلا�صة ،والأحداث
التعليمية الت�سعة.
ويعد هذا النموذج من النماذج التي ميكن �أن
ت�ستخدم يف التعليم والتعلم عن بعد؛ لأنه �شمل
�أبعاد العملية التعليمية ،كما �أكدت بع�ض الدرا�سات
�أن من �ش�أنه �أي�ض ًا �أن يويف للمتعلم جناح ًا للعملية
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التعليمية ،حتى و�إن كان التعلم ذاتي ًا وطبق يف
غياب املعلم كما هو احلال يف التعليم عن بعد
(العليان.)2009 ،
وال�سبب يف اختيار هذا النموذج للتدريب على
مهارات ت�صميم الدرو�س الإلكرتونية هو �أنه عند
ت�صميم �أي برنامج �إلكرتوين يجب الو�ضع بعني
االعتبار ب�أن نقوم بالتخطيط له م�سبق ًا ،و�أن يكون
ذلك مبني ًا على �أ�س�س علمية ،و�أن ال يتم ت�صميمه
ب�شكل ع�شوائي .لذلك البد من �أن يكون هناك نظرية
�أو منوذج نقوم باتباعه عند الت�صميم .ب�شرط �أن
يتنا�سب مع �أهداف املحتوى ونوع املتعلمني .ومنوذج
�أحداث التعلم جلانييه يعد الأن�سب لتقدمي املحتوى
االلكرتوين وتعليمه والت�أكيد على احتفاظ املتعلم
به .وخا�صة فيما يعتمد على اال�سرتجاع والتذكر
والقدرة على ربط املعلومت ونقل �أثر التعلم �إىل
الواقع.
ت�ؤكد كليندانيل ( ،)Clendaniel, 2003ب�أن
�أحداث التعلم جلانييه ت�ساعد املعلم يف جتزئة
در�سه �إىل ت�سعة م�ستويات حمددة ،وبالتايل �إزالة
الزوائد غري ال�ضرورية التي قد ت�شتت الطالب،
كما �أن املعلم الذي يتبع ت�سل�سل الأحداث التعليمية
الت�سعة يكت�شف نقاط ًا مهمة عادة ما يغفلها املعلم
الذي ال يتبع هذه الأحداث التعليمية.
ُيعترب حتديث الأنظمة التعليمية يف �ضوء التقدم
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التكنولوجي يف دول العامل �أمر ًا مهم ًا و�ضروري ًا،
واعتماد تقنية املعلومات واحلا�سوب يف التعليم
هو املدخل لتحقيق ذلك .ومملكة البحرين لي�ست
مبن�أى عن هذا التطور ،فقد نالت ن�صيب ًا وافر ًا من
التطور والتقدم يف �شتى جماالت احلياة ،وخا�صة
يف املجال التعليمي.
ولقد �شهدت وزارة الرتبية والتعليم مبملكة
البحرين عرب ال�سنوات املا�ضية حركة تطويرية
وجتديدية تربوية وا�سعة� ،شملت خمتلف البنى
الرتبوية الأ�سا�سية .ويعد م�شروع جاللة امللك حمد
ملدار�س امل�ستقبل نقلة نوعية يف جمال التعليم،
لأنه يحقق انتقا ًال نوعي ًا من النظم التعليمية التي
اعتمدنا عليها �سنني طويلة �إىل التعليم امل�ستقبلي
القائم على توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صال.
وحتقيق ًا لأهداف وزارة الرتبية والتعليم
الرامية �إىل خلق التوازن اال�سرتاتيجي بني الفكر
الرتبوي والعمل املهني؛ فقد عملت الوزارة على
طرح العديد من الربامج الت�أهيلية والتدريبية التي
ت�ستلزم تدريب جميع املعلمني واالخت�صا�صيني على
التقنيات احلديثة ،ويبلغ عدد املعلمني امل�ستهدف
تدريبهم ت�سعة �آالف ( )9000معلم ًا ومعلمة
اعتماد ًا على عدد حمدود من املدربني ،والذي ميثل
حتدي ًا كبري ًا لتحقيق الهدف املن�شود .
وبنا ًء على ذلك ميكن التوجه نحو التدريب
الإلكرتوين ك�أ�سلوب تكنولوجي جديد ملواجهة
التحدي؛ لأنه ميثل �شك ًال متطور ًا من التدريب
التقليدي ،وكذلك ،يعد نافذة متجددة لتقدمي
برامج و�أن�شطة التنمية املهنية ذات الكفاءة
العالية ،مع حتقيق التفاعل بني املدرب واملتدرب
�إىل جانب تطوير حمتوى التدريب با�ستمرار.
وتفيد نتائج العديد من الدرا�سات والبحوث
�إىل �أن التدريب الإلكرتوين ُيعزز التنمية املهنية
وال�شخ�صية للم�ستفيدين مثل درا�سة كرول و�آخرون
( )Krull, et al, 2010ودرا�سة علي (علي)2009 ،
التي �أكدت نتائجها فعالية ا�ستخدام الربامج
التدريبية يف تنمية املهارات العملية واالجتاهات،
http://journals.uob.edu.bh
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وكانت من �ضمن تو�صياتها اعتماد بناء برامج
التدريب وفق النظريات املعرفية من خالل جتميع
وتوزيع وتكامل املثريات التي يتفاعل معها املتدرب.
وب�شكل عام ف�إن عملية التدريب يجب �أال تتم
ب�صورة ع�شوائية ،فت�صميم الربامج التدريبية
بعناية وفق ًا ملعايري الت�صميم تكون �أكرث فعالية
(حميد .)2001 ،ولقد �أ�شار كرول (Krull, et
� )al, 2010إىل �أن نوعية املهارات التي يكت�سبها
املتعلمون /املتدربون تعتمد �أ�سا�س ًا على �إدراكهم
للأحداث التعليمية ذات ال�صلة وعلى فهمهم لهذه
الأحداث� .إن ا�ستخدام منوذج مثل منوذج الأحداث
التعليمية جلانييه يف وحدة تعليمية ك�إطار توجيهي
يف الت�صميم التعليمي ي�ساعد من �ش�أنه يف تطوير
مهارات املالحظة والتحليل.
ويف �ضوء ذلك ف�إن ا�ستخدام منوذج جانييه
يف �إك�ساب املهارات للمتدربني هو ما ت�سعى
الدرا�سة احلالية للتحقق من فاعليته من خالل
�إعداد برنامج للتدريب الإلكرتوين الخت�صا�صيي
تكنولوجيا التعليم مبدار�س البحرين.
�أما مربرات تدريب اخت�صا�صيي تكنولوجيا
التعليم على مهارات ت�صميم الدرو�س الإلكرتونية
فهي كالتايل:
 .1وجود ق�صور لدى اخت�صا�صيي تكنولوجيا
التعليم من من�سوبي وزارة الرتبية يف تطبيق
مهارات ت�صميم الدرو�س الإلكرتونية.
 .2ندرة برامج التدريب على ت�صميم الدرو�س
الإلكرتونية.
 .3احلاجة املا�سة لت�صميم الدرو�س الإلكرتونية
وفق ًا ملعايري مقننة.
 .4تطور دور اخت�صا�صي تكنولوجيا التعليم يف
منظومة التعلم الإلكرتوين من دور امل�شرف
على هذه التكنولوجيا �إىل دور املنتج لها.
 .5توفري الوقت واجلهد املرتبطني ببناء وتقدمي
وت�صحيح الدرو�س الإلكرتونية.
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ولعل من �أهم املربرات التي تدعو �إىل توظيف
التدريب الإلكرتوين عرب الإنرتنت الخت�صا�صيي
تكنولوجيا التعليم هو وجود ن�سبة كبرية من
االخت�صا�صيني من حمافظات ومدن خمتلفة،
بالإ�ضافة �إىل �ضيق �أوقاتهم و�أعبائهم املدر�سية
باملدر�سة؛ حيث �إن التدريب الإلكرتوين عرب
الإنرتنت �سوف يتيح لهم التحرر الكامل من
العقبات التي يفر�ضها النظام التقليدي من حيث
احل�ضور واالن�صراف ،كما �أن املتدرب يقوم باتخاذ
قرارات تعلمه بنف�سه.
م�شكلة الدرا�سة وت�سا�ؤالتها:
�إن املُتت ِبع لواقع الدرو�س الإلكرتونية التي
يعدها اخت�صا�صيو تكنولوجيا التعليم مبدار�س
امل�ستقبل مبملكة البحرين ،يجدها درو�سا �إلكرتونية
دون امل�ستوى املطلوب� ،أغلبها غري �صالح للن�شر
والتوظيف ،وهذا ما مل�سته الدرا�سة من خالل
طبيعة العمل يف م�شروع جاللة امللك حمد ملدار�س
امل�ستقبل.
ومن التحديات التي تواجهها وزارة الرتبية
والتعليم يف تدريب وت�أهيل االخت�صا�صيني واملعلمني
هو قلة املدربني املتخ�ص�صني �إىل جانب عدم توافر
الوقت واجلهد واملال الكايف لتدريب املعلمني �أثناء
الدوام.ويف درا�سة ا�ستطالعية �سابقة حول معوقات
ا�ستخدام التجهيزات املتوافرة للتعلم الإلكرتوين
مبدار�س امل�ستقبل ،تبني �أن اخت�صا�صيي تكنولوجيا
التعليم ميتلكون مهارات �ضعيفة يف ت�صميم
الدرو�س الإلكرتونية (كلداري.)2009 ،
�إنّ التنمية املهنية الخت�صا�صيي تكنولوجيا
التعليم يف جمال التعليم الإلكرتوين ُتعد من
�أ�سا�سيات حت�سني التعليم الإلكرتوين املدر�سي؛
ملا لها من �أهمية بالغة يف تطوير الأداء التعليمي
باملدر�سة ،وتطوير تعلم جميع الطالب املهارات
الالزمة لتحقيق جمتمع التعلم الإلكرتوين،
والتنمية املهنية هي املفتاح الأ�سا�سي لإك�ساب
املهارات املهنية والأكادميية� ،سواء عن طريق
الأن�شطة املبا�شرة يف برامج التدريب الر�سمية� ،أو
http://journals.uob.edu.bh

با�ستخدام �أ�ساليب التعلم الذاتي (علي.)2009 ،
و�أمام حتقيق النمو املهني الخت�صا�صيي
تكنولوجيا التعليم مبدار�س امل�ستقبل ،ي�صبح من
ال�ضروري تنظيم برامج و�أن�شطة التنمية املهنية
با�ستمرار ،وهنا قد ت�صبح مراكز التدريب عاجزة
عن تلبية جميع احتياجات اخت�صا�صيي تكنولوجيا
التعليم يف برامج التدريب امل�ستمرة وذات الكفاءة
العالية.
وكما �أ�شار خليل ( خليل� )2009 ،إىل �أن
وزارة الرتبية والتعليم تعاين من نق�ص يف عدد
املدربني امل�ؤهلني يف برامج التقنيات احلديثة� ،إىل
جانب عدم كفاية الأماكن املخ�ص�صة للتدريب
واملتخ�ص�صني فيه ،وعدم توافر املال الالزم
لعقد الدورات التدريبية� ،إىل جانب تعار�ض وقت
تنفيذها مع وقت الدورات الأخرى ،و�صعوبة
خروج املوظفني من الدوام الر�سمي ،وقلة الوقت
املخ�ص�ص للتدريب.
لذا ي�صبح التدريب الإلكرتوين فر�صة كبرية
لتقدمي برامج تدريب متنوعة ومتجددة با�ستمرار
وبتكاليف اقت�صادية �أقل ،دون الت�ضحية بجودة برامج
التدريب ،خ�صو�ص ًا �أن التدريب مل يعد �أمر ًا اختياري ًا
الخت�صا�صي تكنولوجيا التعليم ،بل �أمر ًا �أ�سا�سي ًا لكل
من ي�سعى �إىل احلفاظ على تطوره املهني .وميثل
التدريب الإلكرتوين نافذة متجددة لتقدمي برامج
و�أن�شطة التنمية املهنية ذات الكفاءة العالية ،مع
حتقيق التفاعل بني املدرب واملتدرب� ،إىل جانب
تطوير حمتوى التدريب با�ستمرار (علي.)2009 ،
وت�شري العديد من الدرا�سات ال�سابقة �إىل �أن
الدرو�س التي ت�صمم بعناية وفقا ملعايري الت�صميم
تكون �أكرث فعالية (حميد( ،)2001 ،بركات،
 ،)2007وانطالقا من تو�صيات الدرا�سات ال�سابقة
و�سعي ًا ال�ستغالل التطور التكنولوجي يف التدريب؛
ف�إن هذا البحث ي�سعى �إىل تنمية مهارات ت�صميم
الدرو�س الإلكرتونية لدى اخت�صا�صيي تكنولوجيا
التعليم ،با�ستخدام منوذج �أحداث التعلم جلانييه.
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وعليه ميكن �صياغة م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال
الرئي�س التايل:
ما �أثر ا�ستخدام منوذج �أحداث التعلم
جلانييه يف تنمية مهارات ت�صميم الدرو�س
الإلكرتونية والر�ضا عن التدريب الإلكرتوين
لدى اخت�صا�صيي تكنولوجيا التعليم مبملكة
البحرين؟
ويتفرع من هذا ال�س�ؤال الأ�سئلة التالية:
 .1ما �أثر ا�ستخدام منوذج �أحداث التعلم جلانييه
يف تنمية مهارات ت�صميم الدرو�س الإلكرتونية
لدى اخت�صا�صيي تكنولوجيا التعليم مبملكة
البحرين؟
 .2ما �أثر ا�ستخدام منوذج �أحداث التعلم جلانييه
يف تقييم املنتج النهائي من الدرو�س الإلكرتونية
امل�صممة من قبل اخت�صا�صيي تكنولوجيا
التعليم مبملكة البحرين؟
 .3ما �أثر ا�ستخدام منوذج �أحداث التعلم جلانييه
على درجة ر�ضا اخت�صا�صيي تكنولوجيا التعليم
عن التدريب الإلكرتوين؟
فرو�ض الدرا�سة:
ي�سعى الباحثون يف هذه الدرا�سة �إىل التحقق
من الفر�ض الرئي�س التايل:
ي�ؤدي ا�ستخدام منوذج �أحداث التعلم جلانييه
�إىل تنمية مهارات ت�صميم الدرو�س الإلكرتونية
والر�ضا عن التدريب الإلكرتوين لدى اخت�صا�صيي
تكنولوجيا التعليم مبملكة البحرين.
ويتفرع عن هذا الفر�ض الفرو�ض التالية :
 .1توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )0.05بني متو�سط درجات املجموعة
التجريبية واملجموعة ال�ضابطة الأوىل يف
مقيا�س تقدير الأداء املهاري يف ت�صميم
الدرو�س الإلكرتونية ل�صالح املجموعة
التجريبية.
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 .2توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )0.05بني متو�سط درجات املجموعة
التجريبية واملجموعة ال�ضابطة الأوىل
واملجموعة ال�ضابطة الثانية يف بطاقة تقييم
املنتج النهائي ل�صالح املجموعة التجريبية.
 .3توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )0.05بني متو�سطات املجموعة
التجريبية واملجموعة ال�ضابطة الأوىل يف
مقيا�س الر�ضا عن التدريب ل�صالح املجموعة
التجريبية.
نتائج الدرا�سة:
بينت النتائج الإح�صائية �صحة الفر�ض الأول
لوجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط
درجات املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة
الأوىل يف مقيا�س تقدير الأداء املهاري يف ت�صميم
الدرو�س الإلكرتونية ل�صالح املجموعة التجريبية.
ا�شتمل مقيا�س تقدير الأداء املهاري املرفق
(مرفق  ،)1الذي يحتوي على خم�س مهارات
�أ�سا�سية -يتفرع منها جمموعة من املهارات
الفرعية -فاملهارة الأوىل وهي حتليل املحتوى
التعليمي تت�ضمن �سبع مهارات فرعية وهي :تنظيم
املحتوى التعليمي ب�شكل مت�سل�سل ،حتديد العناوين
الرئي�سة للمحتوى ،حتديد العناوين الفرعية
للمحتوى ،حتديد امل�صطلحات اجلديدة يف الدر�س،
حتديد املهارات املطلوب تعلمها يف كل جزء من
�أجزاء الدر�س ،حتديد طرق تقدمي املحتوى ،اقرتاح
مواد تعليمية �إ�ضافية لإثراء املحتوى.
كان متو�سط �أداء املجموعة التجريبية يف هذه
املهارة يفوق متو�سط �أداء املجموعة ال�ضابطة
الأوىل كثري ًا� ،إذ يبدو �أن برنامج التدريب
الإلكرتوين -الذي يت�ضمن �أمثلة عديدة و�أن�شطة
�إلكرتونية �إ�ضاف ًة �إىل �أ�سئلة التقييم الذاتي� -ساهم
يف تدريب املجموعة التجريبية ب�شكل ف ّعال نتج عنه
�أداء مرتفع يف هذه املهارة ،ومع �أن املجموعة
ال�ضابطة الأوىل تلقت نف�س الأمثلة والأن�شطة
و�أ�سئلة التقييم الذاتي -ولكن ب�شكل �شفوي �أثناء
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اللقاء املبا�شر� -إال �أن حرية التدريب الإلكرتوين
الذي يتيح للمتدربني الرجوع �إىل الأمثلة مرار ًاوتكرار ًا -قد �ساهم بالت�أكيد يف تعزيز هذه النتيجة.
واملهارة الثانية من مهارات مقيا�س الأداء
املهاري هي مهارة �صياغة الأهداف الأدائية،
وفيها يتم كتابة �أهداف حمددة وفق ًا لت�صنيف
بلوم للأهداف املعرفية �أو ت�صنيف جانييه .ومع
�أن �أداء املجموعة التجريبية يف هذه املهارة يفوق
�أي�ض ًا �أداء املجموعة ال�ضابطة الأوىل؛ �إال �أنه من
املالحظ �أن �أداء تلك الأخرية كان جيد ًا جد ًا� ،إذ
اقرتب متو�سطها من متو�سط املجموعة التجريبية،
وهذا يدل على �أن اكت�ساب املجموعتني لهذه املهارة
مرتفع .ولعل ذلك ُيعزى �أي�ض ًا �إىل خربة الأفراد
ال�سابقة يف �صياغة الأهداف الأدائية� ،إذ �أن جميع
�أفراد العينة كانوا ممن يعملون يف مدار�س وزارة
الرتبية والتعليم ،وال غرابة من �إتقانهم ل�صياغة
الأهداف التعليمية كونهم يعملون يف حقل التعليم.
�أما املهارة الثالثة فهي اختيار و�صياغة
الأن�شطة والتغذية الراجعة ،وهي تت�ضمن على
كتابة �أن�شطة مرتبطة بالأهداف التعليمية ،تقدمي
�إر�شادات ت�ساعد املتعلم يف �أداء الأن�شطة ،وتقدمي
التغذية الراجعة بعد كل ن�شاط .ومن املُالحظ
تفوق املجموعة التجريبية على املجموعة ال�ضابطة
الأوىل يف هذه املهارة .وقد يكون ال�سبب يف ذلك
هو �أن التدريب الإلكرتوين مرن� ،إذ ي�ستطيع
املتدرب الرجوع �إىل الأمثلة مرار ًا وتكرار ًا ،كما �أن
جميع الأن�شطة املُ�ستخدمة يف الربنامج التدريبي
واملدعمة بالتغذية الراجعة متوافرة لأفراد
املجموعة التجريبية يف كل وقت عرب هذا التدريب
الإلكرتوين ،وهذا بال�شك يعزز مهارة الأفراد يف
�صياغة الأن�شطة والتغذية الراجعة.
ت�صميم �سيناريو الدر�س التعليمي هي املهارة
الرابعة من مهارات ت�صميم الدرو�س الإلكرتونية،
وهي تت�ضمن خم�س مهارات فرعية وهي :ت�صميم
خمطط الدر�س ب�شكل ب�سيط ومنظم ،تقدمي
معلومات مف�صلة عن مكونات ال�شا�شة ،تنظيم
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حمتويات ال�شا�شة مبا يتنا�سب مع حركة العني،
توحيد خلفية ال�صفحات ،وا�ستخدام �صور وو�سائط
ذات عالقة باملحتوى .كان �أداء املجموعة التجريبة
يفوق �أدء املجموعة ال�ضابطة الأوىل يف هذه املهارة
�أي�ض ًا ،ولعل ذلك يرجع �إىل املتابعة الإلكرتونية
التي كان يتلقاها �أفراد املجموعة التجريبية� ،إذ
تلقت الباحثة العديد من الر�سائل الإلكرتونية
عرب الربيد الإلكرتوين ،و�أغلب تلك اال�ستف�سارات
كانت تدور حول هذه املهارة ،فالبع�ض كان يف�ضل
ت�صميم ال�سيناريو على ورق ،والبع�ض الآخر كان
يف�ضل ا�ستخدام برامج الت�صميم االحرتافية
كالفوتو�شوب ،ومنهم من كان يرى �أن الأمثلة
املتوافرة يف الربنامج التدريبي دقيقة ومليئة
بالتفا�صيل التي يرون �أنها غري �ضرورية ،يف
حني �أن كثري منهم يعتقد �أن تلك الأمثلة وا�ضحة
مبافيه الكفاية .لذلك فقد حر�صت الدرا�سة على
تو�ضيح هذه املهارة جلميع املتدربني يف املجموعة
التجريبية ،عرب املتابعة امل�ستمرة لأدائهم وتقدمي
التوجيه للمتعرث منهم� .أما املجموعة ال�ضابطة
الأوىل فقد اقت�صرت جميع ت�سا�ؤالتهم �أثناء
ح�ص�ص اللقاء املبا�شر ،كما اكتفوا مبا مت تقدميه
من �أمثلة ،دون �أن يتعمقوا يف التفا�صيل كما فعل
�أفراد املجموعة التجريبية .ولعل ذلك يعود �إىل
طريقة التدريب املتبعة مع كل جمموعة .فالتدريب
الإلكرتوين مرن ،يتيح لكل متدرب �أن يتدرب وفق ًا
حلاجته و�سرعته ،واملتدرب ي�ستطيع �أن يرجع �إىل
الأمثلة املتوافرة يف الربنامج التدريبي �أكرث من
مرة ،ويالحظ جميع التفا�صيل بدقة ،وقد تدور يف
ذهنه بع�ض الت�سا�ؤالت� .أما يف التدرب التقليدي
ف�إن ما يتم عر�ضه �أمام املتدربني يتم مناق�شته
مناق�شة جماعية ويتم تقدمي التوجيه والإر�شاد
للجميع ب�شكل عام.
�إن مهارة ت�صميم �أدوات التفاعل و�إنتاج
الو�سائط املتعددة وتطوير �أدوات التقومي هي
املهارات اخلام�سة وال�ساد�سة وال�سابعة من
مهارات ت�صميم الدرو�س الإلكرتونية ،وهي تعترب
من املهارات التطبيقية والتي حتتاج �إىل برامج
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يف الت�صميم (جرافيك�س) ،ولقد و ّفرت الباحثة
جميع برامج اجلرافيك�س ال�ضرورية على �أقرا�ص
مرنه ،ووزعتها على �أفراد املجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة الأوىل ،كما �أن برنامج
التدريب الإلكرتوين احتوى على �شرح لطريقة
ت�صميم �أدوات التفاعل والو�سائط املتعددة و�أ�سئلة
التقومي ،وذلك عرب ت�سجيل خطوات ا�ستخدام
كل برنامج بالفيديو ،واملحاكاة بالفال�ش املدعم
بال�صوت ،يف حني تلقت املجموعة ال�ضابطة الأوىل
نف�س التدريب على تلك الربامج ولكن ب�شكل
تقليدي �أثناء اللقاءات املبا�شرة .ولكن يبدو �أن
توفري خطوات الت�صميم ب�شكل فيديو ُم�سجل يف
الربنامج الإلكرتوين يحقق تدريب ًا �أف�ضل من
جمرد تقدمية ب�شكل تقليدي ،وهذا ما ُيعلل الأداء
املتقدم للمجموعة التجريبية يف هذه املهارات.
تنفيذ اال�سرتاتيجية التعليمية هي تقدمي الدر�س
الإلكرتوين باتباع ا�سرتاتيجية التعلم املعمم وفق ًا
لأحداث التعلم ،وت�شمل :جذب �إنتباه املتعلم� ،إخباره
بالأهداف التعليمية ،تذكريه باخلربات ال�سابقة،
تقدمي املثري �أو املحفز ،تقدمي التوجيه والإر�شاد،
املمار�سة واملران ،تقدمي التغذية الراجعة ،تقييم
الأداء ،ونقل �أثر التعلم وتعزيزه .ومن املُالحظ
�أن �أداء املجموعة التجريبية يف هذه املهارة يفوق
�أداء املجموعة ال�ضابطة الأوىل كثري ًا؛ وهذا يعود
�إىل ت�صميم برنامج التدريب الإلكرتوين ،فقد
�صممه الباحثون وفق ًا لهذه اال�سرتاتيجية يف جميع
املهارات التدريبية الت�سع ،مما قدم �صورة وا�ضحة
ومثال فعلي �أمام �أفراد املجموعة التجريبية.
ومع �أن الدرا�سة قدمت الربنامج التدريبي ب�شكل
تقليدي للمجموعة ال�ضابطة االوىل ،مع االهتمام
بتطبيق اال�سرتاتيجية التعليمية يف جميع املهارات
متام ًا كاملجموعة التجريبية� ،إال �أن تكرار تدريب
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املجموعة التجريبية على برنامج تدريبي م�صمم
وفقا لهذه الإ�سرتارتيجية و ّفر �إطار ًا منظم ًا
ومنوذج ًا ذا جودة وكفاءة ،يحتذي به �أفراد
املجموعة التجريبية.
وقبل التحقق من �صحةالفر�ض الأول ولتحديد
االختبار االح�صائي املنا�سب؛ مت التحقق من
�إعتدالية توزيع درجات املجموعتان-على مقيا�س
تقدير الأداء املهاري يف ت�صميم الدرو�س
الإلكرتونية  -با�ستخدام اختبار �شابريو–ويليك
( )Shapiro – Wilkواجلدول ( )1يو�ضح نتائج هذا
التحليل.
جدول ()1
نتائج اختبار �شابريو– ويليك ( )Shapiro – Wilkللك�شف
عن اعتدالية التوزيع بني درجات املجموعتني على مقيا�س الأداء
املهاري يف ت�صميم الدرو�س االلكرتونية
املجموعة

م�ستوى الداللة
�إح�صائي االختبار درجة احلرية
املُ�شاهد

التجريبية

0.94

15

0.36

ال�ضابطة الأوىل

0.89

15

0.08

ويت�ضح من نتائج اجلدول ال�سابق �أن م�ستوى
الداللة امل�شاهد لدى املجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة الأوىل كان �أكرب من م�ستوى
الداللة املحدد م�سبق ًا ( ،)0.05وبالتايل ميكن
القول �أن توزيع درجات �أفراد املجموعتني يقرتب
من التوزيع الطبيعي.
ولكي يتم فح�ص ت�ساوي متو�سط جمموعتني
م�ستقلتني خمتلفتني يف التباين وحيث �أنهما حققتا
�شرط التوزيع الإعتدايل ؛قد ا�ستخدم اختبار ت
للعينات امل�ستقلة (،)Independent Sample t- test
كما هو وا�ضح يف اجلدول التايل:
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جدول ()2
نتائج اختبار ت للفروق بني متو�سط املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة الأوىل يف مقيا�س الأداء املهاري
املهارة

املجموعة التجريبية

املجموعة ال�ضابطة الأوىل

قيمة ت

درجة احلرية

م�ستوى الداللة
املُ�شاهد

28

0.000
0.001

م

ع

م

ع

 -1حتليل املحتوى التعليمي

10.87

3.07

4.33

1.95

6.92

� -2صياغة الأهداف الأدائية

2.00

0.00

1.33

0.72

3.57

28

 -3اختيار و�صياغة الأن�شطة والتغذية
الراجعة

3.67

1.05

1.87

1.19

4.41

28

0.000

 -4ت�صميم خمطط (�سيناريو) الدر�س
التعليمي

7.53

1.19

4.07

1.33

7.52

28

0.000

 -5ت�صميم �أدوات التفاعل

2.67

1.35

1.13

1.41

3.05

28

0.000

 -6ت�صميم و�إنتاج الو�سائط املتعددة

6.87

1.95

3.33

0.82

6.45

28

0.000

 -7تطوير �أدوات التقومي

4.00

1.36

1.40

0.51

6.93

28

0.000

 -8تنفيذ اال�سرتاتيجية التعليمية

14.13

3.52

6.07

1.94

7.76

28

0.000

 -9جتميع ومراجعة الدر�س االلكرتوين 3.40

0.51

2.47

0.52

4.99

28

0.000

55.13

10.26

26.0

6.22

9.40

28

0.000

الدرجة الكلية

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن متو�سط املجموعة
التجريبية يف الدرجة الكلية ملقيا�س الأداء املهاري
يف ت�صميم الدرو�س الإلكرتونية يبلغ 55.13
بانحراف معياري  ،10.26وهو يفوق متو�سط
املجموعة ال�ضابطة الأوىل بدرجة كبرية �إذ بلغ
متو�سطها  26.00بانحراف معياري  ،6.22وكانت
القيم املح�سوبة الختبار ت ت�ساوي  9.40بدرجات
حرية  ،28ومن املالحظ �أن م�ستوى الداللة
امل�شاهد يبلغ  0.000وهو �أقل من م�ستوى الداللة
املحدد م�سبق ًا  .0.05ومن ذلك ن�ستنتج �صحة
الفر�ضية التي تن�ص على �أن هناك فروق ًا ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05بني
متو�سط درجات املجموعة التجريبية واملجموعة
ال�ضابطة الأوىل يف مقيا�س تقدير الأداء املهاري
ل�صالح املجموعة التجريبية.
http://journals.uob.edu.bh

وحل�ساب قوة العالقة بني الأداء املهاري يف
ت�صميم الدرو�س الإلكرتونية وطريقة التدريب،
مت ح�ساب مربع �إيتا� ،إذ تبني �أن قيمة مربع �إيتا
يبلغ � ،0.76أي �أن طريقة التدريب ت�ؤثر يف الأداء
املهاري يف ت�صميم الدرو�س الإلكرتونية بن�سبة
 ،%76وهي يف الواقع ن�سبة جيدة لعلها ت�ساعد
يف تعميم النتائج على جمتمعات م�شابهة بنف�س
الظروف م�ستقب ًال.
وبنا ًء على جممل عمليات التحليل ال�سابقة،
ويف حدود املعاجلة التجريبية والإح�صائية ،وما
مت �ضبطه من متغريات؛ ف�إنه توجد �شواهد على �أن
ا�ستخدام منوذج �أحداث التعلم جلانييه يرفع من
الأداء املهاري الخت�صا�صيي تكنولوجيا التعليم يف
ت�صميم الدرو�س الإلكرتونية.

)Int. J. Ped. Inn. 3, No. 1, (Jan. 2015

وعلى الرغم من تباين �إجراءات هذه الدرا�سة
مع �إجراءات الدرا�سات ال�سابقة؛ �إال �أنها اتفقت
مع نتائجها ،كدرا�سة كرول ()Krull, et al, 2010
التي تو�صلت �إىل �أنه ميكن ا�ستخدام منوذج
جانييه ك�إطار عام يف الت�صميم� ،إذ ي�ساعد يف
تطوير املهارات ،ومع ذلك فقد وجد العديد من
نقاط ال�ضعف فيها كعدم تطابق توزيع املجموعات
ال�ضابطة والتجريبية ،والفر�صة الأعلى للتدريب
للمجموعة التجريبية بالإ�ضافة �إىل عدم الرتابط
بني املوا�ضيع والدرو�س التي مت حتليلها من قبل
املجموعات ،ولكن تتفق النتيجة النهائية التي
تو�صلت �إليها الدرا�سة مع درا�سة ال�سبيل (ال�سبيل،
 )2005التي ت�ؤكد اكت�ساب التالميذ مفاهيم
ومهارات املالحظة والت�صنيف عرب ت�ضمني منوذج
جانييه كا�سرتاتيجية لتعلم املفاهيم العملية
ومهارات املالحظة والت�صنيف واالت�صال .وكذلك
درا�سة العليان (العليان )2009 ،التي ا�ستخدمت
املحاكاة القائمة على موجهات نظرية جانييه
و�أ�سفرت نتائجها على وجود فروق داله �إح�صائي ًا
يف اختبار التح�صيل ،وكذلك اتفقت مع درا�سة
�شحاته (�شحاته )2008 ،التي تو�صل فيها �إىل
�أن ا�ستخدام منوذج جانييه يف تدري�س مفاهيم
تكنولوجيا الأجهزة الدقيقة ي�ساعد يف ارتفاع
درجات التح�صيل.
مناق�شة النتائج املتعلقة بالفر�ض الثاين:
بينت النتائج الإح�صائية �صحة الفر�ض الثاين
لوجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط
درجات املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة
الأوىل واملجموعة ال�ضابطة الثانية يف بطاقة تقييم
املنتج النهائي يف ت�صميم الدرو�س الإلكرتونية
ل�صالح املجموعة التجريبية.
ا�شتملت بطاقة تقيم املنتج (مرفق  )2على
ت�سع مهارات �أ�سا�سية -يتفرع منها جمموعة من
املهارات الفرعية ،وهي يف الواقع نف�س املهارات
املتوافرة يف مقيا�س تقييم الأداء املهاري ،ولكن
يكمن االختالف يف حذف مهارة �أ�سا�سية واحدة
http://journals.uob.edu.bh
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وهي مهارة ت�صميم �سيناريو الدر�س التعليمي،
بالإ�ضافة �إىل حذف بع�ض املهارات الفرعية.
لذا؛ وحتى ال يتم تكرار ما مت مناق�شته فيما
�سبق؛ ف�إنه ميكن تعليل تفوق املجموعة التجريبية
على املجموعة ال�ضابطة الأوىل �إىل النقاط التالية:
•االعتماد على ا�سرتاتيجية التعلم املعمم وفق ًا
لأحداث التعلم جلانييه يف ت�صميم برنامج
التدريب ،فاملجموعة التجريبية تلقت تدريبا
�إلكرتوني ًا يعتمد على برنامج �إلكرتوين م�صمم
وفق ًا لهذه النظرية ،مما �شكل منوذج ًا حقيقي ًا
يف تطبيق اال�سرتاتيجية �أمام �أفراد املجموعة
التجريبية .يف حني تلقت املجموعة ال�ضابطة
الأوىل التدريب على مهارات ت�صميم الدرو�س
الإلكرتونية وفق ًا لأحداث التعلم �أي�ضا ولكن
ب�شكل تقليدي.
•الت�صميم املُمتع والف ّعال لربنامج التدريب
الإلكرتوين ،وتوفري العديد من الأن�شطة
التفاعلية املدعومة بالتغذية الراجعة؛ �ساعد
املجموعة التجريبية على اكت�ساب مهارات
ت�صميم الدرو�س الإلكرتونية ب�شكل �أف�ضل.
•حرية التدريب الإلكرتوين �أتاح لأفراد املجموعة
التجريبية الرجوع �إىل الأمثلة املتوافرة يف
الربنامج مرار ًا وتكرار ًا ،مما عزز من �إتقانهم
ملهارات ت�صميم الدرو�س الإلكرتونية.
•مرونة التدريب الإلكرتوين؛ �إذ ا�ستطاع �أفراد
املجموعة التجريبية التدرب على املهارات يف
�أي وقت ومن �أي مكان.
•التوا�صل ب�شكل �إلكرتوين مع �أفراد
املجموعة التجريبية ،من �أجل االطمئنان
على ح�سن �سري التدريب الإلكرتوين،
وال ّرد على اال�ستف�سارات املتعلقة بذلك.
يف حني �أنه مت التوا�صل مع املجموعة
ال�ضابطة الأوىل يف ح�ص�ص التدريب التقليدي
فقط ،لأن �أفراد املجموعة ال�ضابطة الأوىل
حر�صوا على ت�صميم منتجاتهم النهائية يف
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ح�ص�ص اللقاء املبا�شر ،فتلقوا الإر�شاد املبا�شر
من الباحثة ،بعك�س املجموعة التجريبية
التي حر�ص �أفرادها على ت�صميم منتجاتهم
النهائية ب�شكل ذاتي دون االلتقاء املبا�شر
بالباحثة.
•تقدمي التغذية الراجعة ب�شكل �إلكرتوين �إىل
�أفراد املجموعة التجريبية عن جميع التكليفات
الت�سعة التي ت�أتي بعد كل مهارة من مهارات
ت�صميم الدرو�س الإلكرتونية ،يف حني تلقت
املجموعة ال�ضابطة الأوىل التغذية الراجعة
�أي�ضا ولكن ب�شكل ارجتايل �أثناء اللقاءات
املبا�شرة .لذا يبدو �أن �إر�سال التغذية الراجعة
مكتوب ُا ب�شكل �إلكرتوين يحقق نتائج ًا �أف�ضل من
جمرد الت�صريح به ب�شكل لفظي.
•عر�ض مهارات ت�صميم الدرو�س الإلكرتونية يف
برنامج التدريب الإلكرتوين على �شكل خطوات
�أو مراحل يف منوذج �أحداث التعلم جلانييه،
�أدى �إىل بناء ارتباط معريف بني الأحداث
التعليمية والتدرب ثم التطبيق على كل مهارة.
•املران والتدريب على املهارة لعدد ال نهائي
من املرات ،وهي من خ�صائ�ص التدريب
الإلكرتوين� ،إ�ضافة �إىل عر�ض الأمثلة وال�سماح
مبحاكاتها والتفاعل مع الأن�شطة ثم تطبيق
املهارات عرب التكليفات النهائية.
�أما فيما يتعلق باملجموعة ال�ضابطة الثانية،
فقد �أظهرت النتائج �أن ك ًال من املجموعة
التجريبية واملجموعة ال�ضابطة الأوىل قدموا
منتجات نهائية يف ت�صميم الدرو�س الإلكرتونية
ب�شكل �أف�ضل من املجموعة ال�ضابطة الثانية ،وال
غرابة من هذه النتيجة ،ففي حني تلقت املجموعة
التجريبية تدريبا �إلكرتونيا  -على مهارات ت�صميم
الدرو�س الإلكرتونية وفق ًا لأحداث التعلم -وتلقت
املجموعة ال�ضابطة الأوىل تدريب ًا تقليدي ًا على
تلك املهارات �أي�ضا ،مل تتلقَ املجموعة ال�ضابطة
الثانية �أي نوع من �أنواع التدريب ،فكانت منتجاتهم
النهائية جمرد درو�س �إلكرتونية اعتادوا على
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ت�صميمها وفق ًا ملا ميتلكون من خربات ومهارات
�سابقة يف ت�صميم الدرو�س الإلكرتونية ،وهذا ما
يك�شف امل�ستوى احلقيقي لأفراد جمتمع الدرا�سة
وي�ؤكد �أنهم بحاجة �إىل تدريب �أكرث من �أجل
اكت�ساب مهارات ت�صميم الدرو�س الإلكرتونية.
وكما �أكدت درا�سة توفيق (توفيق )2003 ،ب�أن
من �أ�سباب ف ّعالية �أي برنامج تدريبي هو تعري�ض
املتدربني خلربات ومهارات واقعية ،وبالتايل ف�إن
عدم تعر�ض املجموعة التجريبية الثانية لأي نوع
من �أنواع التدريب مقارن ًة باملجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة الأوىل �أكدت النتائج
التي تو�صلت �إليها يا�سني (يا�سني )2010 ،يف
درا�سته حول �أثر التدريب الت�شاركي على مهارات
اخت�صا�صيات م�صادر التعلم .وهذه النتيجة يف
الواقع تدفعنا �إىل رفع التو�صيات �إىل اجلهات
املعنية وامل�س�ؤولة يف وزارة الرتبية والتعليم
لالهتمام بتدريب اخت�صا�صيي تكنولوجيا التعليم
على مهارات ت�صميم الدرو�س الإلكرتونية وفق ًا
لأحداث التعلم.
وقبل التحقق من �صحة الفر�ض الثاين
ولتحديد االختبار الإح�صائي املنا�سب؛ مت التحقق
من اعتدالية توزيع درجات املجموعات  -يف بطاقة
تقييم املنتج  -با�ستخدام اختبار �شابريو– ويليك
( )Shapiro – Wilkواجلدول ( )3يو�ضح نتائج هذا
التحليل.
جدول ()3
نتائج اختبار �شابريو– ويليك ( )Shapiro – Wilkللك�شف
عن اعتدالية التوزيع بني درجات املجموعات على بطاقة تقييم
املنتج النهائي يف ت�صميم الدرو�س الإلكرتونية
املجموعة

�إح�صائي االختبار

درجات م�ستوى الداللة
امل�شاهد
احلرية

التجريبية

0.909

15

0.129

ال�ضابطة الأوىل

0.945

15

0.444

ال�ضابطة الثانية

0.896

15

0.084

يت�ضح من نتائج اجلدول ال�سابق �أن م�ستوى
الداللة امل�شاهد لدى املجموعات الثالث كان
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�أكرب من م�ستوى الداللة املحدد م�سبق ًا (،)0.05
وبالتايل ميكن القول �أن توزيع درجات �أفراد
املجموعات الثالثة يقرتب من التوزيع الطبيعي.
ومت مالحظة �أن حجم عينات املجموعات
الثالث مت�سا ٍو كما هو مو�ضح يف اجلدول (،)4

وبذلك حتقق �شرط جتان�س التباين وهو ت�ساوي
قيم التباين للمجموعات امل�ستقلة ،وهي املجموعة
التجريبية ،املجموعة ال�ضابطة االوىل ،واملجموعة
ال�ضابطة الثانية .واعتماد ًا على هذه النتيجة �سيتم
ا�ستخدام اختبار حتليل التباين الأحادي للتحقق
من �صحة الفر�ضية.

جدول ()4
الو�صف الإح�صائي لدرجات املجموعات امل�ستقلة على بطاقة تقييم املنتج النهائي يف ت�صميم الدرو�س الإلكرتونية
املجموعة

حجم العينة

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

التجريبية

15

53.73

5.55

ال�ضابطة االوىل

15

32.53

7.82

ال�ضابطة الثانية

15

19.53

5.64

يعر�ض جدول ( )4الو�صف الإح�صائي
للمجموعات امل�ستقلة� ،إذ �أن متو�سط درجات
املجموعة التجريبية يف بطاقة تقييم املنتج النهائي
بلغ  53.73بانحراف معياري  ، 5.55وهو يفوق
متو�سط املجموعتني ال�ضابطتني ب�شكل كبري.
وباالطالع على نتائج حتليل التباين الأحادي يف
اجلدول ( ،)5جند �أن قيمة ف مرتفعة وبلغت
 ،0.838ونالحظ �أن م�ستوى الداللة املُ�شاهد

 ،0.00وهو �أقل من امل�ستوى املحدد م�سبقا
( ،)0.05مما ي�شري �إىل �أن الفروق احلا�صلة
يف املتو�سطات والتي �أظهرها اجلدول ( )4ذات
داللة �إح�صائية ،وبالتايل رف�ض الفر�ض ال�صفري،
وللتحقق من موقع هذه الفروق بني املجموعات
بال�ضبط ولتقييم الداللة العملية مت ا�ستخدام
اختبار �شيفيه  ،Scheffeكما يف اجلدول (.)6

جدول ()5
نتائج حتليل التباين الأحادي للك�شف عن الفروق بني متو�سط املجموعات الثالث يف بطاقة تقييم املنتج النهائي
ح�صر التباين

جمموع مربعات التباين

درجات احلرية

متو�سط مربعات التباين

بني املجموعات

8940.40

2

4470.20

داخل املجموعات

1732.40

42

41.24

املجموع ال ُكلي

10672.80

44

قيمة ف

م�ستوى الداللة املُ�شاهد
0.00

108.38

جدول ()6
نتائج اختبار �شيفيه للمقارنة البعدية
املجموعة

املجموعة املقارنة

الفرق بني املتو�سطني

م�ستوى الداللة امل�شاهد

التجريبية

ال�ضابطة الأوىل

21.20

0.00

التجريبية

ال�ضابطة الثانية

34.20

0.00

ال�ضابطة الأوىل

ال�ضابطة الثانية

13.00

0.00
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الفرق بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة الثانية
هو امل�س�ؤول عن داللة قيمة االح�صائي ف ،مبعنى
تفوق املجموعة التجريبية يف درجات بطاقة تقييم
املنتج النهائي ،ويليها املجموعة ال�ضابطة الأوىل،
وجاءت املجموعة ال�ضابطة الثانية يف املركز
الأخري.
وللك�شف عن الفروق بني املجموعات الثالث
يف جميع املهارات التي مت قيا�سها يف بطاقة تقييم
املنتج النهائي مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي
كما يف اجلدول التايل:

لإجراء املقارنة البعدية ولتقييم الداللة العملية
لقيمة ف؛ مت ا�ستخدام �إحدى �أ�ساليب املقارنة
املتعددة البعدية ،وهي طريقة �شيفيه Schefee
لأنها الطريقة الأكرث حتفظ ًا من الطرق الأخرى،
وفيها يقل اخلط�أ من النوع الأول للمقارنة الواحدة
عن باقي طرق املقارنات املتعددة ،مما يزيد من
قوة االختبار (النبهان .)2012 ،وقد �أظهرت نتائج
فح�ص املقارنات البعدية با�ستخدام طريقة �شيفيه
كما يف اجلدول (� )6أن الفرق جوهري بني املجموعة
التجريبية واملجموعة ال�ضابطة الثانية فقط� ،أي �أن

اجلدول ()7
نتائج حتليل التباين الأحادي للك�شف عن الفروق
بني متو�سط املجموعات الثالث يف جميع مهارات بطاقة تقييم املنتج النهائي
املهارة

املجموعة ال�ضابطة املجموعة ال�ضابطة
املجموعة التجريبية
الثانية
الأوىل
م

ع

م

ع

م

ع

م�ستوى الداللة
قيمة ف
املُ�شاهد

 -1حتليل املحتوى التعليمي

9

0.93

5.33

2.06

2.4

0.51

91.93

0.00

� -2صياغة الأهداف الأدائية

2

0.00

2

0

1.33

0.72

12.73

0.00

 -3اختيار و�صياغة الأن�شطة والتغذية الراجعة

5.60

0.63

3.40

1.18

2.13

1.68

29.85

0.00

 -4ت�صميم �أدوات التفاعل

3.73

0.70

1.73

1.49

0.20

0.56

46.79

0.00

 -5ت�صميم و�إنتاج الو�سائط املتعددة

7.73

1.87

5.67

2.35

3.60

2.26

13.60

0.00

 -6تطوير �أدوات التقومي

4.80

1.32

2.13

1.51

1.27

0.96

30.93

0.00

 -7تنفيذ اال�سرتاتيجية التعليمية

17.13

1.41

9

2.17

5.80

2.01

43.26

0.00

 -8جتميع ومراجعة الدر�س الإلكرتوين

3.73

0.46

3.27

0.59

2.80

0.41

13.36

0.00
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن متو�سط درجات
املجموعة التجريبية يفوق متو�سط درجات
املجموعة ال�ضابطة الأوىل وكذلك املجموعة
ال�ضابطة الثانية وذلك يف جميع مهارات ت�صميم
الدرو�س الإلكرتونية يف بطاقة تقييم املنتج
النهائي ،ولكن من املالحظ ت�ساوي متو�سطات
املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة الأوىل
يف املهارة الثانية وهي �صياغة الأهداف الأدائية.
و�أ�شارت نتائج اختبار ف �أن جميع الفروق يف
املتو�سطات ذات داللة �إح�صائية ،حيث كان م�ستوى
الداللة امل�شاهد جلميع املهارات  0.00وهو يقل
عن م�ستوى الداللة املحدد م�سبق ًا  ،0.05ومن
ذلك ن�ستنتج �صحة الفر�ضية التي تن�ص على �أن
هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )0.05بني متو�سط درجات املجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة الأوىل واملجموعة ال�ضابطة
الثانية يف بطاقة تقييم املنتج النهائي ل�صالح
املجموعة التجريبية.
وبنا ًء على جممل عمليات التحليل ال�سابقة،
ويف حدود املعاجلة التجريبية والإح�صائية ،وما
مت �ضبطه من متغريات؛ ف�إنه توجد �شواهد على �أن
ا�ستخدام منوذج �أحداث التعلم جلانييه يرفع من
م�ستوى املنتجات النهائية “الدرو�س الإلكرتونية”
املُ�صممة من قبل اخت�صا�صيي تكنولوجيا التعليم.
وبنا ًء على هذه املناق�شة وما تو�صلت �إليه
الدرا�سة من �صحة الفر�ضية ف�إن نتيجة هذه
الدرا�سة ت�ؤيد ما تو�صل �إليه عبد املجيد (عبد
املجيد )2008 ،يف درا�سته التي كان يقرتح
فيها ا�ستخدام الربجميات احلرة الإلكرتونية
مفتوحة امل�صدر يف تنمية مهارات ت�صميم و�إنتاج
الدرو�س الإلكرتونية� ،إذ �أثبتت فعالية الربجميات
الإلكرتونية مفتوحة امل�صدر يف �إك�ساب معلمي
الريا�ضيات مهارات ت�صميم و�إنتاج الدرو�س
الإلكرتونية ،وكذلك الباتع (الباتع� )2007 ،إذ
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تو�صل �إىل �أن التعليم الإلكرتوين عرب الإنرتنت
ينمي مهارات املعلمني يف ت�صميم و�إنتاج مواقع
الويب التعليمية.
مناق�شة النتائج املتعلقة بالفر�ض الثالث:
بينت النتائج الإح�صائية �صحة الفر�ض الثالث
لوجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط
درجات املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة
الأوىل يف مقيا�س الر�ضا عن التدريب ل�صالح
املجموعة التجريبية.
ا�شتمل مقيا�س الر�ضا عن التدريب (مرفق )3
على �أربعة �أبعاد �أ�سا�سية -يتفرع منها جمموعة من
البنود الفرعية -فال ُبعد الأول وهو طريقة التدريب
ت�ضمن اثني ع�ش َر بند ًا فرعي ًا ،وال ُبعد الثاين:
حمتوى املادة التدريبية ،ت�ضمن ت�سعة بنود فرعية،
وال ُبعد الثالث :املدرب ،وت�ضمن �سبعة بنود فرعية،
�أما ال ُبعد الأخري فهو التقييم ،وت�ضمن ثمانية بنود
فرعية.
وقد بينت الكثري من الدرا�سات وجود ارتباط
�إيجابي بني التدريب الإلكرتوين وال�شعور بالر�ضا،
مثل درا�سة اخل�ضر (اخل�ضر� ، )2008 ،إذ تو�صل
�إىل �أن ا�ستخدام الأن�شطة التفاعلية املُدعمة
بالو�سائط املتعددة يف التعليم ي�ؤثر ب�شكل �إيجابي
على التح�صيل الأكادميي والر�ضا يف مقرر
جامعي ،وكذلك درا�سة ناقف (،)Naqvi, 2006
الذي تو�صل �إىل ر�ضا الطالب عن التعليم عرب بيئة
التعلم االفرتا�ضية الويب �سيتي يف مقرر مدخل �إىل
احلا�سب الآيل يف الأعمال التجارية ،واتفقت �أي�ض ًا
مع درا�سة اليامي (اليامي.)2010 ،
وقبل التحقق من �صحة هذا الفر�ض ولتحديد
االختبار الإح�صائي املنا�سب؛ مت التحقق من
اعتدالية توزيع درجات املجموعتني -على مقيا�س
الر�ضا عن التدريب  -با�ستخدام اختبار �شابريو –
ويليك ( )Shapiro – Wilkواجلدول ( )8يو�ضح
نتائج هذا التحليل.
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يت�ضح من نتائج اجلدول ال�سابق �أن م�ستوى
الداللة امل�شاهد لدى املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة الأوىل كان �أكرب من م�ستوى الداللة
املحدد م�سبق ًا ( ،)0.05وبالتايل ميكن القول �أن
توزيع درجات �أفراد املجموعة التجريبية وال�ضابطة
الأوىل يقرتب من التوزيع الطبيعي .واعتماد ًا على
هذه النتيجة وللتحقق من �صحة الفر�ضية �سيتم
ا�ستخدام اختبار ت للعينات امل�ستقلة (Independent
 )Sample t-testكما هو وا�ضح يف اجلدول التايل:

جدول ()8
نتائج اختبار �شابريو– ويليك ( )Shapiro – Wilkللك�شف
عن اعتدالية التوزيع بني درجات املجموعتني على مقيا�س
الر�ضا عن التدريب
املجموعة

�إح�صائي
االختبار

درجات
احلرية

م�ستوى الداللة
امل�شاهد

التجريبية

0.938

15

0.352

ال�ضابطة الأوىل

0.924

15

0.222

جدول ()9
نتائج اختبار ت للفروق بني متو�سط املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة الأوىل يف مقيا�س الر�ضا عن التدريب
املجموعة التجريبية
ال ُبعد

املجموعة ال�ضابطة الأوىل

م

ع

م

ع

قيمة ت

درجة احلرية

م�ستوى الداللة املُ�شاهد

 -1طريقة التدريب

50.13

5.38

34.47

4.56

8.59

28

0.000

 -2املحتوى التدريبي

39.40

4.12

26.47

5.18

7.57

28

0.000

-3املُدرب

32.13

2.59

26.60

3.98

4.52

28

0.000

 -4التقييم

34.47

2.88

26.40

3.25

7.20

28

0.000

الدرجة الكلية

13.13 156.13

113.93

7.75

10.72

28

0.000

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن متو�سط املجموعة
التجريبية يف الدرجة الكلية ملقيا�س الر�ضا عن
التدريب يبلغ  156.13بانحراف معياري ،13.13
وهو يفوق متو�سط املجموعة ال�ضابطة الأوىل
�إذ بلغ متو�سطها  113.93بانحراف معياري
 ، 7.75وكانت القيم املح�سوبة الختبار ت ت�ساوي
 10.72بدرجات حرية  ، 28ومن املالحظ �أن
م�ستوى الداللة امل�شاهد يبلغ  0.000وهو �أقل من
م�ستوى الداللة املحدد م�سبق ًا  .0.05ومن ذلك
ن�ستنتج �صحة الفر�ضية التي تن�ص على �أن هناك
فروق ًا ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )0.05بني متو�سط درجات املجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة الأوىل يف مقيا�س الر�ضا عن
التدريب للمجموعة التجريبية.
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وللتو�صل �إىل الداللة العملية ،مت ح�ساب قوة
العالقة بني طريقة التدريب على ت�صميم الدرو�س
الإلكرتونية والر�ضا ،عرب ح�ساب مربع �إيتا� .إذ
تبني �أن قيمة مربع �إيتا يبلغ � ،0.80أي �أن طريقة
التدريب ت�ؤثر يف �شعور املتدربني بالر�ضا بن�سبة
 ، %80وهي يف الواقع ن�سبة جيدة جد ًا لعلها ت�ساعد
يف تعميم النتائج على جمتمعات م�شابهة بنف�س
الظروف م�ستقب ًال.
وبنا ًء على جممل عمليات التحليل ال�سابقة،
ويف حدود املعاجلة التجريبية والإح�صائية ،وما
مت �ضبطه من متغريات؛ ف�إنه توجد �شواهد على �أن
ا�ستخدام منوذج �أحداث التعلم جلانييه يرفع من
�شعور اخت�صا�صيي تكنولوجيا التعليم بالر�ضا عن
التدريب على مهارات ت�صميم الدرو�س الإلكرتونية.

)Int. J. Ped. Inn. 3, No. 1, (Jan. 2015

لقد تفاعل �أفراد املجموعة التجريبية مع
التدريب الإلكرتوين ،وهذا ما مل�سته الدرا�سة خالل
التوا�صل معهم عرب الر�سائل الإلكرتونية والهاتف،
كما وجد احلما�س واملتعة ال�شديدة التي عبرّ عنها
افراد املجموعة بالر�ضا ،وبالتايل ال غرابة من
نتائج هذا الفر�ض .واجلدير بالذكر �أن جميع �أفراد
العينة من اخت�صا�صيي واخت�صا�صيات تكنولوجيا
التعليم �سبق و�أن تعر�ضوا للتعلم الإلكرتوين عرب
بيئة التعلم االفرتا�ضية  Web cityوذلك خالل
درا�ستهم اجلامعية يف تخ�ص�ص تكنولوجيا التعليم
بجامعة البحرين ،ولعل انطباعهم ال�سابق -يف
التعلم عرب بيئة تعلم افرتا�ضية� -ساعد يف �سرعة
ا�ستجابتهم لفكرة التدريب الإلكرتوين ،وكما
�أك ّدت احلمد (احلمد )2010 ،ب�أن قبول املتعلم
ملا �سيتعلمه ي�ساهم كثري ًا يف �إح�سا�سه بالر�ضا نحو
ذلك.
ومن جهة �أخرى ف�إن العمل يف بيئة مدر�سية قد
يعوق اخت�صا�صي تكنولوجيا التعليم من اخلروج من
املدر�سة حل�ضور ور�ش تدريبية ،ولعل يف التدريب
الإلكرتوين بع�ض احللول اجلادة للتحديات الكثرية
التي يواجهها اخت�صا�صي تكنولوجيا التعليم
كعدم القدرة على اخلروج من املدر�سة حل�ضور
الور�ش التدريبية ،عدم القدرة على ترك ال�صف
الإلكرتوين� ،ضرورة متابعة التجهيزات املتوافرة
للتعليم الإلكرتوين عند �أع�ضاء الهيئة الإدارية
والتعليمية ،وغريها من املعوقات التي جند �أن
اخليار الأن�سب ملعاجلتها هو االن�ضمام �إىل برامج
التدريب الإلكرتوين مبا يتنا�سب و�أوقات و�أماكن
عملهم دون احلاجة �إىل اخلروج من العمل
الر�سمي يف الفرتة ال�صباحية �أو ح�ضور الدورات
التدريبية يف الفرتة امل�سائية ،وهذا ما �أكدت عليه
درا�سة كلداري (كلداري.)2009 ،
ولعل ما �ساهم يف ر�ضا �أفراد العينة على التدريب
الإلكرتوين كذلك هو الت�صميم التفاعلي اجلذاب
واملرن للربنامج التدريبي� ،إذ وكما مت التطرق �إىل
ذلك م�سبق ًا ب�أن الت�صميم اجليد للربنامج ي�ضمن
http://journals.uob.edu.bh
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متابعة املتدربني و�شعورهم باملتعة� .إىل جانب ذلك
فقد مت ت�صميم الربنامج التدريبي وفق ًا لأحداث
التعلم الت�سعة ،فكانت مهارات الت�صميم موجزة
وحمددة ومليئة بالأمثلة والأن�شطة التفاعلية،
بالإ�ضافة �إىل التكليفات النهائية الق�صرية ،ومن
هنا جند �أن ق�صر الفرتة الزمنية الالزمة للتدريب
على كل مهارة من مهارات الت�صميم كان له دور
بارز يف �شعور املتدربني بالر�ضا ،ومع �أن الباحثة
مل تتطرق �إىل عامل الزمن يف درا�ستها هذه �إال
�أنها تعتقد ب�أن التدريب املرن يتحقق ب�صورة
بارزة عندما يتعر�ض املتدرب �إىل مهارات تدريبية
حمددة وق�صرية ،ويرى الباحثون �أنه من املنا�سب
م�ستقب ًال �أن يتم تكرار جتربة هذه الدرا�سة مع
الأخذ بعني االعتبار متغري الزمن.
خامتة الدرا�سة:
�سعت هذه الدرا�سة لتق�صي �أثر ا�ستخدام
منوذج �أحداث التعلم جلانييه يف تنمية مهارات
ت�صميم الدرو�س الإلكرتونية والر�ضا عن التدريب
الإلكرتوين لدى اخت�صا�صيي تكنولوجيا التعليم
مبملكة البحرين.
مت ا�ستخدام ثالث �أدوات جلمع بيانات
الدرا�سة ت�ضمنت :مقيا�س تقدير الأداء املهاري،
وبطاقة تقييم املنتج النهائي ،ومقيا�س الر�ضا عن
التدريب� .إذ مت تطبيق مقيا�س تقدير الأداء املهاري
وبطاقة تقييم املنتج النهائي ومقيا�س الر�ضا عن
التدريب للمجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة
الأوىل ،يف حني مت تطبيق بطاقة تقييم املنتج
النهائي للمجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة
الأوىل واملجموعة ال�ضابطة الثانية.
وقد �أظهرت نتائج هذه الدرا�سة حتقق �صحة
جميع الفرو�ض ،الأول والثاين والثالث .وكان حجم
الفرق يف جميع فرو�ض الدرا�سة دا ًال �إح�صائي ًا،
ومن املرجح �أن تعود هذه الفروق �إىل املعاجلة
التجريبية ولي�س �إىل املتغريات الدخيلة .ومن ثم
ف�إن من املمكن تعميم هذه الفروق �إىل جمتمع
الدرا�سة ،و�إىل جمتمعات �أخرى ُم�شا ِبهة.
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وتطبيقاتها الرتبوية ،ط ،1القاهرة :مكتبة
النه�ضة امل�صرية.
http://journals.uob.edu.bh

احلمد ،خالد يو�سف ( .)2010اجتاهات طلبة
اجلامعة الها�شمية نحو توظيف التعلم
الإلكرتوين يف التعليم اجلامعي ،املجلة
الرتبوية ،مج ،22ع ،88الكويت.
عبد املجيد ،طارق عبد ال�سالم عبد احلليم؛ عليوي،
�صالح �أمني حممد؛ خمي�س ،حممد عطية.
( .)2008حتديد معايري ت�صميم امل�ساعدة
التعليمية املوجزة واملتو�سطة والتف�صيلية
بربامج الو�سائط املتعددة ،تكنولوجيا التعليم،
بحوث ومقاالت .م�صر.
النبهان ،مو�سى (� ،)2005أ�سا�سيات الإح�صاء يف
الرتبية والعلوم الإن�سانية واالجتماعية ،دار
حنني ،عمان ،الأردن.
اليامي� ،شيخة مهدي (� .)2010أثر التعلم
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العلوم .جملة البحوث النف�سية والرتبوية -كلية
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التدريب الإلكرتوين عرب �شبكة االنرتنت يف
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بدقة
حتليل املحتوى التعليمي

 حتديد املهارات املطلوب تعلمها يف مل يحدد �أية مهارة مطلوبة يفالدر�س
كل جزء من �أجزاء الدر�س.
 حتديد طرق تقدمي املحتوى :ب�شكلن�ص مقروء� ،صور ور�سوم ثابتة،
ر�سوم متحركة� ،صوت ،فيديو..
 اقرتاح مواد تعليمية �إ�ضافيةلإثراء املحتوى.

�صياغة الأهداف الأدائية

حدد بع�ض املهارات حدد جميع املهارات
املطلوبة بدقة
املطلوبة

مل يحدد �أي طريقة تقدمي لأي حدد طرق تقدمي بع�ض حدد طرق تقدمي
جميع �أجزاء الدر�س
�أجزاء الدر�س
جزء من �أجزاء الدر�س

مل يقرتح �أية مادة �إثرائية

اقرتح بع�ض املواد
الإثرائية

اقرتح الكثري من
املواد الإثرائية

 كتابة �أهداف حمددة للمهاراتكتب جميع �أهداف
ً مل يكتب �أي هدف من �أهداف كتب بع�ض �أهداف الدر�س
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متكن من كتابة بع�ض متكن من كتابة جميع
الأجزاء املحددة من الأجزاء املحددة
كن�ص مقروء
املحتوى

�صمم جميع ال�صور
 ت�صميم ال�صور والر�سوم املطلوبة مل ي�صمم �أية �صورة �أو ر�سمه �صمم بع�ض ال�صوروالر�سوم املحددة
والر�سوم املحددة
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يف املحتوى.
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طور بع�ض الأن�شطة طور جميع الأن�شطة
 تطوير الأن�شطة والتغذية الراجعة مل يطور �أي ن�شاط و�أية تغذيةوالتغذية الراجعة لتكون والتغذية الراجعة
راجعة لتكون ب�شكل تفاعلي
لتقدم ب�شكل تفاعلي
لتكون ب�شكل تفاعلي
ب�شكل تفاعلي
 تطوير �أ�ساليب التقومي البنائي.تطوير �أدوات التقومي

مل يطور �أ�ساليب التقومي

طور بع�ض �أ�ساليب
التقومي

طور جميع �أ�ساليب
التقومي بدقة

 تطوير املواد الإثرائية والقراءاتالإ�ضافية

طور جميع املواد
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لأحداث التعلم جلانييه ،وت�شمل:
-1جذب انتباه املتعلم

� -2إخباره بالأهداف التعليمية
 -3تذكريه باخلربات ال�سابقة
 -4تقدمي املثري �أو املحفز
تنفيذ اال�سرتاتيجية التعليمية
 -5تقدمي التوجيه والإر�شاد
 -6املمار�سة واملران
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جذب انتباه املتعلم
ً جذب انتباه املتعلم قليال
مل يجذب انتباه املتعلم مطلقا
ب�شكل ممتاز ويف
�أو يف بع�ض �أجزاء الدر�س
جميع �أجزاء الدر�س
�أخرب املتعلم ببع�ض �أخرب املتعلم بجميع
مل يخرب املتعلم ب�أي هدف
االهداف
االهداف
مت تذكري املتعلم
مت تذكري املتعلم
باخلربات ال�سابقة
مل يتم تذكري املتعلم ب�أية خربة
باخلربات ال�سابقة يف
يف جميع �أجزاء
�سابقة
بع�ض �أجزاء الدر�س
الدر�س
قدم مثري �أو حمفز لبع�ض قدم املثري �أو املحفز
مل يقدم �أي مثري �أو حمفز
�أجزاء الدر�س جلميع �أجزاء الدر�س
قدم التوجيه
قدم بع�ض التوجيه
مل يقدم �أي نوع من التوجيه
والإر�شاد لبع�ض �أجزاء والإر�شاد جلميع
والإر�شاد
�أجزاء الدر�س
الدر�س
قدم بع�ض املمار�سة
قدم املمار�سة واملران
مل يقدم �أي نوع من املمار�سة
واملران لبع�ض �أجزاء
جلميع �أجزاء الدر�س
واملران
الدر�س

 -7تقدمي التغذية الراجعة

مل يقدم �أي تغذية راجعة

قدم بع�ض التغذية قدم التغذية الراجعة
الراجعة لبع�ض االن�شطة جلميع االن�شطة

 -8تقييم الأداء

مل يقيم �أي �أداء للمتعلم

قيم بع�ض �أداء املتعلم يف قيم اداء املتعلم يف
بع�ض �أجزاء الدر�س جميع �أجزاء الدر�س

 -9نقل �أثر التعلم وتعزيزه

مل ينقل املتعلم �أثر التعلم ومل
يعززه

نقل املتعلم �أثر التعلم نقل املتعلم �أثر التعلم
وعززه يف بع�ض �أجزاء وعززه يف جميع
�أجزاء الدر�س
الدر�س
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جتميع ومراجعة الدر�س
الإلكرتوين

جمع كل عنا�صر
جمع بع�ض عنا�صر
 جتميع عنا�صر الدر�س الإلكرتوين مل يجمع كل عنا�صر الدر�سالدر�س با�ستخدام
وحمتوياته با�ستخدام �إحدى برامج با�ستخدام �إحدى برامج الدر�س با�ستخدام �إحدى
�إحدى برامج
برامج الت�صميم
الت�صميم
الت�صميم التي تتقنها.
الت�صميم
 مراجعة الدر�س االلكرتوين لتت�أكد توجد العديد من الأخطاء الفنية توجد بع�ض الأخطاء ال توجد �أخطاء فنيةبالدر�س
الفنية بالدر�س
يف الدر�س
من خلوه من الأخطاء الفنية.
مرفق  .2بطاقة تقييم منتج نهائي يف ت�صميم الدرو�س الإلكرتونية
املهارات الفرعية

املهارات الأ�سا�سية

تنظيم املحتوى التعليمي ب�شكلمت�سل�سل (املقدمة ،العر�ض،
اخلامتة).
 حتديد العناوين الرئي�سةللمحتوى.
 -1حتليل املحتوى التعليمي  -حتديد العناوين الفرعية للمحتوى
 حتديد امل�صطلحات اجلديدة يفالدر�س
 اقرتاح مواد تعليمية �إ�ضافيةلإثراء املحتوى
 كتابة �أهداف حمددة للمهاراتاملطلوب تعلمها ،وذلك وفق ًا لت�صنيف
� -2صياغة الأهداف الأدائية
بلوم للأهداف املعرفية� ،أو ت�صنيف
جانيه
كتابة �أن�شطة تعليمية مرتبطة
بالأهداف التعليمية
 -3اختيار و�صياغة الأن�شطة تقدمي �إر�شادات �أو تعليمات ت�ساعد
والتغذية الراجعة
املتعلم يف �أداء الأن�شطة
تقدمي تغذية راجعة منا�سبة جلميع
اال�ستجابات بعد كل ن�شاط
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0
قليلة

1
متو�سطة

2
كبرية
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 -4ت�صميم �أدوات التفاعل

ت�صميم �إيقونات تفاعلية ت�ؤدي �إىل
االنتقال �إىل ال�صفحات.
ت�صميم ارتباط ت�شعبي ي�ؤدي �إىل فتح
نافذة �أو �شا�شة جديدة.
ن�ص
كتابة املحتوى ليكون على �شكل ّ
مقروء.
ت�صميم ال�صور والر�سوم املطلوبة يف
املحتوى.

 -5ت�صميم و�إنتاج الو�سائط
املتعددة

تطوير جزء املحتوى الذي �سيقدم
على �شكل �صوت م�سموع.
تطوير جزء املحتوى الذي �سيقدم
على �شكل فيديو مرئي.
تطوير جزء املحتوى الذي �سيقدم
على �شكل ر�سوم متحركة.
تطوير الأن�شطة والتغذية الراجعة
لتقدم ب�شكل تفاعلي.

-6تطوير �أدوات التقومي

تطوير �أ�ساليب التقومي البنائي.
تطوير املواد الإثرائية والقراءات
الإ�ضافية.
تقدمي الدر�س الإلكرتوين باتباع
ا�سرتاتيجية التعلم املعمم وفقا
لأحداث التعلم جلانييه ،وت�شمل:
 -1جذب انتباه املتعلم
� -2إخباره بالأهداف التعليمية

 -7تنفيذ اال�سرتاتيجية
التعليمية

 -3تذكريه باخلربات ال�سابقة
 -4تقدمي املثري �أو املحفز
 -5تقدمي التوجيه والإر�شاد
 -6املمار�سة واملران
 -7تقدمي التغذية الراجعة
 -8تقييم الأداء
 -9نقل �أثر التعلم وتعزيزه
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جتميع عنا�صر الدر�س الإلكرتوين
 -8جتميع ومراجعة الدر�س
وحمتوياته با�ستخدام �إحدى برامج
الإلكرتوين
الت�صميم املعروفة.
مراجعة الدر�س الإلكرتوين للت�أكد
من خلوه من الأخطاء الفنية.
مرفق  .3بطاقة تقييم منتج نهائي يف ت�صميم الدرو�س الإلكرتوينة
الرقم

العبارة

�أوافق ب�شدة

�أوافق
'طريقة التدريب

1
2
3
4
5
6

طريقة التدريب �ساعدتني على فهم
الربنامج التدريبي
طريقة التدريب �أ�شعرتني بالراحة
والب�ساطة
طريقة التدريب �شجعتني على بذل املزيد
من اجلهد يف التدريب
طريقة التدريب �أ�شعرتني باجلدية يف
التدريب
يت�ضمن التدريب فر�ص عديدة لإتقان
املهارات
طريقة التدريب وافقت توقعاتي

طريقة التدريب �سهلت علي �إتقان املهارات
7
بجدارة
طريقة التدريب زادت من رغبتي
8
بالتدريب
9

ا�ستمتعت بطريقة التدريب

10

�ساعدتني طريقة التدريب على تنظيم
�أفكاري يف الت�صميم الإلكرتوين

11

�ساعدتني طريقة التدريب على تطوير
مهاراتي ال�سابقة يف الت�صميم

طريقة التدريب حققت �أهداف الربنامج
12
التدريبي ب�شكل جيد
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غري مت�أكد

ال �أوافق

ال �أوافق �إطالقا
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املحتوى التدريبي
ب�شكل عام كان حمتوى الربنامج التدريبي
13
ممتاز ًا
مو�ضوعات املحتوى التدريبي مرتبة ب�شكل
14
منطقي
15
16
17
18
19

طريقة عر�ض املحتوى منا�سبة
املحتوى التدريبي م�صمم ب�شكل م�شوق
وجذاب
الأن�شطة التدريبية والأمثلة املقدمة كانت
كافية ل�شرح املحتوى
التغذية الراجعة والتعليقات امل�صاحبة
وا�ضحة وت�ساهم يف التدريب ب�شكل جيد
طريقة تنظيم املحتوى وتقدميه للمتدرب
منا�سبة

20

مت �صياغة املحتوى بلغة �سهلة و�سليمة

21

املحتوى التدريبي منا�سب للوقت
املخ�ص�ص للتدريب
املدرب

22
23
24
25
26
27
28

قام املدرب بتزويدي بالتغذية الراجعة
املنا�سبة
وفق املدرب يف ا�ستخدام التقنيات
احلديثة يف التدريب
كان التفاعل بيني وبني املدرب كافي ًا
كانت و�سائل االت�صال بيني وبني املدرب
كافية
وجدت االت�صال باملدرب متي�سرا يف كل
وقت
ا�ستقبل املدرب جميع ا�ستف�ساراتي ب�صدر
رحب
ب�شكل عام تعامل املدرب معي ب�صورة
ممتازة
التقييم

29

م�ستوى التقييم منا�سب للمهارات
التدريبية التي اكت�سبتها
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�أ�سئلة التقييم غطت مو�ضوعات الربنامج
30
التدريبي ب�صورة وافية
�أ�سئلة التقييم غطت جميع �أهداف
31
الربنامج التدريبي
32

طريقة التقييم كانت م�شوقة وممتعة

ب�شكل عام التقييم يقي�س املهارات
33
التدريبية ب�شكل جيد
طريقة التقييم تراعي ظروف كل متدرب
34
والفروق الفردية بينهم
36

طريقة التقييم بعد كل مهارة منا�سبة

36

ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف التدريب
منا�سب

37

ا�ستمتعت بطريقة التقييم املرن

 38التقييم مريح وال ي�سبب الإحراج �أو القلق
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