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 التعليميةتنمية مهارات تصميم مواقع الويب  في توليفيالالتعلم  ستراتيجيةاأثر 

 جيا بجامعة األقصى واتجاههم نحوهلدى طالب التكنولو
 د. حسن عبد هللا النجار

 لوجيا التعليم المساعداستاذ تكنو

 غزة -جامعة األقصى 

 :المقدمة
مما أدى إلىى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  في مجال هائال   ا  شهدت السنوات األخيرة تطور     

تعليميىة تبتعىد عىن التقليديىة،  ستراتيجياتواظهور مستحدثات جديدة في تكنولوجيا التعليم والتعلم، 

مىىع نهايىىة " "e-Learning اإللكترونىىيالىىتعلم  بىىدأ حيىى  ظريىىات تربويىىة حدي ىىة وتقىىوع علىىى ن

المتطىورة فىي  اأشكال التكنولوجيىعلى إدخال  ن خاللهتم التركيز مو ،التسعينيات من القرن الماضي

 Virtual Classroomsفصىىول افتراضىىية  إلىىىالعمىىا التدريسىىي، وتحويىىا الفصىىول التقليديىىة 

جوانىب القصىور فىي بعى  قىد ظهىرت ، فومع مرور الوقى   الدولية أو ،استخداع الشبكات المحليةب

، المباشىر اإلنسىانيإلىى التفاعىا  وافتقىادهالعالية، تكلفته  :التعلم االلكتروني، منها على سبيا الم ال

 ،(2007 ،الغامىىد خديجىىة وعىىدع مسىىاعدته علىىى التىىدرب علىىى الحىىوار والمناقشىىة وتبىىادل ا را   

 اإللكترونىيكتطىور طبيعىي للىتعلم  Blended Learning التىوليفيفقىد ظهىر الىتعلم نتيجىة لىكل  و

 ،فصىولوالتعلم التقليىد  داخىا الغىرل ال كترونياإلل، حي  يجمع بين التعلم (2005 ،سالمةحسن  

قائمىىة علىىى المحاضىىرات  عليىىةاوبىىين الجانىىب النظىىر  والجانىىب العملىىي مىىن خىىالل بي ىىة تعليميىىة تف

 ة.اإللكترونيدروس الوعلى  ،عمليةوالمواقف ال

مىن ضىروريات ضىبل الجىودة والنوعيىة، والتحقىق مىن معياريىة  التىوليفيوتنطلق فلسفة التعلم      

تكنولوجيىا المعلومىات فىىي تصىميم مواقىىف تعليميىة جديىىدة،  توظيىىفقىىوع علىى تعمليىة التعليميىة، وال

-Peer-to فىرد ـلى والتعلم فىرد  Active Learningتزيد من استخداع استراتيجيات التعلم النشل 

Peer واستراتيجيات التعلم المتمركز حول المتعلم ، Groen & Li, 2005). 

الىتعلم  سىتراتيجياتامىن  اعلىى غيرهى التىوليفيالىتعلم  اسىتراتيجيات تربويينويفضا ك ير من ال     

م ىىا:  ا، ومميىىزات جىىكب  الك يىىر السىىتخدمهامتعىىددة منهىى وأشىىكال نىىوا نظىىرا  لوجىىود أ ،األخىىرى

 ,Warrier) اإللكترونيبين التعليم التقليد  والتعلم  مزجت اإضافة إلى كونهوالتفاعلية،  المرونة،

وفره لهىم يىفىي المرحلىة الجامعيىة، لمىا  طلبىةاستحسانا  كبيىرا  مىن ال التوليفهكا  القىوقد  ،(2006

 زيىىد مىىن فىىرا االتصىىاليمىىا أنىىه ك ،(Irons, et al., 2002) الىىتعلممىىن مرونىىة وتفاعىىا فىىي 

سىتراتيجيات ااسىتخداع  أنإلىى وقىد أشىار الىبع  ،  (Schweizer, et al., 2003) الجتمىاعيا

 ,.Dean, et al)الدراسىي  مسىا لبازاد مىن معىرفتهم تىو ،بىةأدا  الطلحسىن مىن ت التىوليفيالتعلم 

حقىق تحسىينات ملحوظىة فىي  التىوليفيأن اسىتخداع الىتعلم  (Boyle, 2005)بويىا ووجىد  ،(2001

تقىىىديم عىىىدد مىىىن أدوات الىىىربل  أن دراسىىىةكمىىىا أثبتىىى   ،الطلبىىىةواالسىىىتيعاب عنىىىد  الحفىىىا والتىىىككر

 بشىكا لبةالط أدا  زيادةالفصول التقليدية ساعد في  إلىافة باإلض عبر الويب (Links) اإللكتروني

 & O’Toole)أوتىول وأبسىالوع  ويؤكىد ذلى  دراسىة ،(Rossett, et al., 2003) دال إحصىائيا  

Absalom, 2003) ،حضىىروا المحاضىىرات وقىىر وا عنا ىىر الىىكين الطلبىىة  حيىى  أشىىارت إلىىى أن

ضىىا فىىي االختبىىار مىىن أول ىى  الىىكين حضىىروا هىىم أف( كىىان أدا تىىوليفيتعلىىم ر الويىىب  عبىى المحتىىوى

عبىىد العىىاطي حسىىن كمىىا كشىىف  دراسىىة   المحاضىىرات التقليديىىة لوحىىدها، أو اسىىتخدموا الويىىب فقىىل

 مهىارات تصىميم تنميىة في اإللكترونيالتعلم على  توليفيال التعلمتفو  عن ( 2007السيد  السيد و

، ريسىىون  (2007  الشىىمر  مىىدمح كىىا مىىن دراسىىة وتو ىىل   التعليميىىة الويىىب مواقىىع وإنتىىاج
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 التىوليفيالىتعلم سىتراتيجية اتفو  الطلبة الكين درسوا بإلى  (Reasons, et al., 2005) وآخرون

رضىا المىن نىو  إلىى وجىود  (Futch, 2005)أشار فىوت  و   االعتياد يملبالتعدرسوا  الكينعلى 

يىؤد  إلىى المشىاركة الفاعلىة،  يفيالتولالتعلم وأن , القائمة على التوليف اتمساقلدى الطلبة نحو ال

لىىدى  إيجابيىىة تاتجاهىىاوجىىود بعىى  الدراسىىات إلىىى  توأشىىار  وإلىىى تطىىوير مهىىارات تعلىىم جيىىدة

محمىىد  ،(Yushau, 2006) التىىوليفيالىىتعلم  سىىتراتيجيةاالتىىي درسىى  ب اتمسىىاقنحىىو ال الدارسىىين

ات المتىدربين اتجاهىأن إلىى  (Gamble, 2005)جامبىا   دراسة كشف  في حين (2007  الشمر 

 .التوليفينحو التعلم  سلبيةكان  من موظفي إحدى شركات األدوية 

 فىي التىدري ، ةديىدج سىتراتيجيةاك التىوليفيوقد بادرت ك ير من الجامعات إلى اسىتخداع الىتعلم      

المتطلبات الحدي ىة فىي مجتمىع  سايرلت ،سية وأهدافهااالدر اتمساقالاكب ذل  إعادة النظر في وقد و

تكنولوجيىا الوالمهارات التىي تىؤهلهم السىتخداع  هتماع بتزويد الطلبة بالمعلومات، وتم االعلوماتالم

فمىا زال التركيىز علىى ، وعلىى  ىعيد الجامعىات الفلسىطينية  فىي مجىاالت الحيىاة المختلفىة المتقدمة

ومات، أمىا بالوسائا التقليدية في تقديم المعل -غالبا  - ويستعينللمعلومات،  أساسيكمصدر  مدرسال

ال يتعىىدى  األمىىر، إذ لىىدى العديىىد مىىن المدرسىىين زال محىىدودا  يىىفىىال  الحدي ىىة سىىتراتيجياتاالاع اسىىتخد

مىىن أجىىا  التىىوليفي الىىتعلم أو اإللكترونىىيالىىتعلم  نيسىىتخدموالىىكين درسىىين فرديىىة لىىبع  الم جهىىودا  

ب أثنىىا  التىىي تواجىىه الطىىالمعوقىىات مىىن ناحيىىة أخىىرى هنىىا  بعىى  ال الحصىىول علىىى درجىىة علميىىة،

 لعلمىي،ابع  الموضوعات ذات الطابع العملي، ممىا يىنعك  سىلبا  علىى مسىتوى تحصىيلهم تعلمهم 

 اإللكترونىيم على الىتعلمقترحة للتعلم التوليفي قائمة  ستراتيجيةاتصميم  رورةضلكل  يرى الباح  

قىىع الويىىب تصىىميم موا هىىاراتمالطىىالب  إكسىىاب فىىي االسىىتراتيجيةوالتعلىىيم التقليىىد  واسىىتخداع تلىى  

  .  ومن هنا نبع  مشكلة البح  الحاليالتعليمية

 :البح مشكلة 
قسىىىم  فىىىيجيىىىا التعلىىىيم تخصىىىك تكنولو اتمسىىىاقوضىىىع تىىىم تحديىىىد مشىىىكلة البحىىى  مىىىن خىىىالل      

بجامعة األقصى في قائمة، وتوزيعها علىى عىدد مىن طىالب المسىتوى  والعلوع التطبيقية التكنولوجيا

أثنىا   مسىا من وجهة نظرهم في ضو  المشكالت المتعلقة بكا  اتاقمسالالرابع، واستفتوا ترتيب 

تىىىم وضىىىع  كمىىىاتكنولوجيىىىا المعلومىىىات وشىىىبكات الحاسىىىب،  مسىىىا دراسىىتهم لهىىىا، فكانىىى  النتيجىىىة 

ة تلى  الموضىوعات، ب حىول  ىعوبالفرعية في قائمة أخىرى، واسىتفتا  الطىال مسا ال موضوعات

ضو  تصىميم  ىفحات الويىب التعليميىة هىو األبىرز، فكان موومدى مواجهة مشكالت أثنا  تعلمها، 

فىي السىنة  تصىميم  ىفحات الويىب التعليميىةب المتعلقىةكما تم الرجو  إلى بعى  منتوجىات الطىالب 

مسىتوى الطىالب فىي تصىميم  حاجىة لرفىعالوتحليلهىا، تىم التدكىد مىن  ة بعضىهامالحظى ، وبعدالسابقة

 سىتراتيجيةالتطىوير توجد حاجة لبح  كالتالي: "تم  ياغة مشكلة اوعليه ، مواقع الويب التعليمية

مهىىارات تصىىميم والتعلىىيم التقليىىد  لتنميىىة  اإللكترونىىيم لىىتعلم التىىوليفي القىىائم علىىى الىىتعلمقترحىىة ل

 قسم التكنولوجيا والعلوع التطبيقية بجامعة األقصى". بلدى طالمواقع الويب التعليمية 

  :البح أس لة 
طىىالب قسىىم التكنولوجيىىا بجامعىىة تعلمهىىا ل الزعالتعليميىىة الىىمىىا مهىىارات تصىىميم مواقىىع الويىىب  .1

 األقصى؟

  المقترحة في هكا البح ؟ التوليفيالتعلم  ستراتيجيةاما  .2
مواقىىع الويىىب تصىىميم ب متعلىىقعلىىى التحصىىيا المعرفىىي ال التىىوليفيالىىتعلم  سىىتراتيجيةامىىا أثىىر  .3

 قسم التكنولوجيا بجامعة األقصى؟ البالتعليمية لدى ط
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مهىارات طالب قسم التكنولوجيا بجامعة األقصى  إكسابعلى  التوليفيالتعلم  راتيجيةستاما أثر  .4

  ؟التعليمية تصميم مواقع الويب

 ؟التوليفيالتعلم  نحوقسم التكنولوجيا بجامعة األقصى  ما اتجاهات طالب .5

 فىي تصىميم مواقىع الويىب التعليميىةطالب قسم التكنولوجيىا بجامعىة األقصىى  ها يصا مستوى .6

 ( في كا من:%90مستوى اإلتقان  إلى 

 تصميم مواقع الويب التعليمية.التحصيا المعرفي المتعلق ب 

 .مهارات تصميم مواقع الويب التعليمية 

  التوليفياالتجاه نحو التعلم. 

 الثىة فىي الجوانىب ال 0.6≤ فعاليىة بنسىبة مىا  جوجيىان  التىوليفيالتعلم  ستراتيجيةاحقق تها  .7

( لىدى التوليفينحو التعلم  ، واالتجاهتصميم مواقع الويب التعليمية ات التحصيا المعرفي، ومهار

 ؟الطالب

 :البح فرضيات 

فىي  الطالب درجات( بين متوسل  α0.05توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   .1

 ىالتطبيىق القبلىي والبعىد  علىى اختبىار التحصىىيا المعرفىي لتصىميم مواقىع الويىب التعليميىة تعىىز

 .  التوليفيالتعلم  ستراتيجيةاح لصال

فىي  الطىالب درجىات ( بين متوسلα0.05توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   .2

لصىالح  تعزىمهارات تصميم مواقع الويب التعليمية  مالحظة التطبيق القبلي والبعد  على بطاقة

 .التوليفيالتعلم  ستراتيجيةا

فىي الطىالب  درجىات( بين متوسل α0.05مستوى داللة   توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند .3

 تعىىزىمواقىىع الويىىب التعليميىىة  لمتعلىىق بتصىىميمالتطبيىىق القبلىىي والبعىىد  علىىى مقيىىاس االتجىىاه ا

 .التوليفيالتعلم  ستراتيجيةا لصالح

 الطىىالببىىين مسىىتوى إتقىىان  (α0.05 توجىىد فىىرو  ذات داللىىة إحصىىائية عنىىد مسىىتوى داللىىة  .4

( علىى كىا مىن: التحصىيا %90وبىين مسىتوى اإلتقىان   واقع الويب التعليميىةتصميم ملمهارات 

 .التوليفي، واالتجاه نحو التعلم التعليمية الويب مواقعتصميم المعرفي، ومهارات 

فىىي الجوانىىب ال الثىىة  0.6≤ فعاليىىة بنسىىبة مىىا  جوجيىىان  التىىوليفيالىىتعلم  سىىتراتيجيةاحقىىق ت .5

 .( لدى الطالبالتوليفينحو التعلم  ، واالتجاهالتعليمية بويال مواقعتصميم  المعرفي، ومهارات 

 :البح أهدال 
 .لدى طالب قسم التكنولوجيا بجامعة األقصى مواقع الويب التعليمية تصميم تحديد مهارات .1

هم تنميىىة مهىىارات ، وفىىيالطىىالبفىىي تحصىىيا  التىىوليفيالىىتعلم  سىىتراتيجيةا فعاليىىةالوقىىول علىىى  .2

 ب التعليمية.تصميم مواقع الويب المتعلقة

 .التوليفينحو التعلم  الوقول على اتجاهات الطالب .3

 :البح  أهمية

 علىى المسىتوى الجىامعي، األمىر الىك  يسىاهم  التىوليفيالتعلم  ستراتيجيةاالحالي  البح اول تني

 التدري  المستخدمة في الجامعات بشكا عاع. ستراتيجياتافي  تطوير 

  سىتراتيجيةا لتبنىي فىي الجامعىة لمشىرفةااإلدارة  نظىارأ النتىائ  المتوقعىة مىن البحى ، وجهتقد 

 الجامعية المختلفة.ات مساقالفي تدري   التوليفيم التعل
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 البح بالمباشرة  الصلة ذات السابقة الدراساتالبحوث و ندرة في البح  أهمية تظهر. 

  مقياس االتجاه(. –المالحظة  بطاقة - االختبار  البح أدوات من قد يستفد الباح ون 

  ونتائجا . إطارا   البح  افيد الباح ين في إجرا  دراسات تتكاما مع هكيقد 

 :البح حدود 
 بالحدود التالية: البح  التزع

  ع.9200-8200في الفصا الدراسي األول من العاع الجامعي  البح  أُجر 

 ام مىن خىالل برنى التعليميىة الويىب في تصميم المواقىع الطالبعلى تنمية مهارات  البح  اقتصر 

 .Front Page  الفرون  بي 

 طىالب قسىم التكنولوجيىا والعلىوع التطبيقيىة فىي جامعىة األقصىى المسىجلين  علىى البحى  اقتصىر

  .تكنولوجيا المعلومات وشبكات الحاسب مسا ل

 :البح  منه 
مىىىنه  أسىىىلوب المنظومىىىات طريقىىىة البحىىىوث التطويريىىىة القائمىىىة علىىىى اسىىىتخداع سىىىتخدع الباحىىى  ا

Systems' Approach فىىىي مرحلىىىة التحليىىىا والدراسىىىة،  المىىىنه  الو ىىىفي، وذلىىى  باسىىىتخداع

 أثىىرلمعرفىىة  الىىتعلم التىىوليفي، والمىىنه  التجريبىىي سىىتراتيجيةاقتىىراو وتطىىوير تطىىور  الال والمىىنه 

فىىىي تنميىىىة مهىىىارات تصىىىميم مواقىىىع الويىىىب التعليميىىىة لىىىدى طىىىالب قسىىىم  المقترحىىىة االسىىىتراتيجية

 .جانب المعرفي والمهار  واالتجاهالتكنولوجيا بجامعة األقصى في ال

 :البح مصطلحات 

  التعلىيم التقليىد  وجهىا  و الىتعلم اإللكترونىيجمع ما بين أشىكال ت تعلم استراتيجية: توليفيالالتعلم

أحىىد الوسىىائل  الىىتعلم اإللكترونىىيفىىي  يكىىون الىىتعلم مىىن خىىالل مواقىىع الويىىب التعليميىىةحيىى  ، لوجىىه

 مىن دور تقليىد  للمىدرس قاعىاتما يحدث في إطىار ال، في حين لبوالطا التعليمية المساعدة للمعلم

 .التعليم التقليد هو 

 طالىىب قسىىم التكنولوجيىىا الخطىىوات واألفعىىال التىىي يتبعهىىا  مجموعىىة: تىىوليفيالىىتعلم ال سىىتراتيجيةا

خىىالل تصىىفح الموقىىع التعليمىىي القىىائم علىىى مىىن ، تصىىميم مواقىىع الويىىب التعليميىىةالكتسىىاب مهىىارات 

واإلجابىة علىى التمىارين واالختبىارات القبليىة والبعديىة, وممارسىة لم المحتوى المعرفىي، لتع الويب,

حقىق ات المعلىم, والتقىويم الختىامي, بمىا يالمختلفىة, ومتابعىة إرشىاد والتىدريباتالمتنوعة،  األنشطة

 .األهدال المحددة

 التعليميىة الويىب عمواقىالمهارات الخا ة بتصميم  قائمة تصميم مواقع الويب التعليمية: مهارات   

هىي: مىدخا  أبعىادخمسىة على ( مهارة، موزعة 48والمتضمنة   ،Front Page من خالل برنام 

موقىىع باسىىتخداع لإنشىىا  وتصىىميم الصىىفحة الرئيسىىة ل، ات( مهىىارFront Page  10برنىىام   إلىىى

 والتعامىا Front Pageمكونات  فحات الويب في برنىام  ( مهارة، Front Page  18برنام  

( 4نشىىر الموقىىع  و( مهىىارات، 10( مهىىارات، االرتباطىىات التشىىعبية فىىي  ىىفحات الويىىب  6معهىىا  

 مهارات. 

  تخصك التكنولوجيا بجامعة األقصى: برنام  أكاديمي ضمن برام  جامعىة األقصىى، يعىد الطلبىة

تىوز  ( سىاعة أكاديميىة، وت130في تخصك التكنولوجيا والعلوع التطبيقية، بعد أن يجتاز المىتعلم  

 والتخصك.  كليةوال الجامعةبين متطلبات  اتهمساق
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  :اإلطار النظر 
 على النحو التالي: ،التعليمية الويبمواقع ، والتوليفيالتعلم يتناول اإلطار النظر       

  (الستراتيجياتا ،التعريف ، المبررات   :لتعلم التوليفيا: أوال  

 :Blended Learning توليفيالالتعلم  .1
عتمىد ي ة في مجىال تكنولوجيىا التعلىيم، وحد أهم المصطلحات الحديأ توليفيالمصطلح التعلم  يعد     

 Jang et  وآخىروننق اعىرل جىقىد و  اإللكترونىيالىتعلم مىع م التقليىد  يالتعلىيجمىع  توليفعلى 

al., 2006) بدنه شكا جديد من مداخا التىدريب والتعلىيم يىدم  بىين مميىزات الىتعلم  التعلم التوليفي

 ,Cameron  ويىرى كىاميرون  e-learning اإللكترونىيوالىتعلم  face to faceوجهىا  لوجىه 

2005, P.34 م القىائم علىى اسىتخداع مىن التعلىيم التقليىد  والىتعل توليفىا  يشىما  التىوليفي( أن الىتعلم

ختلفة النشاطات الم توليفحي  يتم من خاللها  ،له  فة البينية مشيرا  بدنالعالمية,  اإلنترن شبكة 

  .والتعلم الفرد  on line المباشر اإللكترونيبما في ذل  التعلم الصفي والتعلم 

 ، من خاللتقديم المعلومات فيتبع تُ  واستراتيجة ،جديدنمل  التوليفيأن التعلم  مما سبقيتضح      

 مىىن خىىاللو، لحصىىول علىىى المعرفىىة بدشىىكالها المختلفىىةفىىي امرونىىة كافيىىة تىىيح للمىىتعلم ت ،توليفىىة

م العىاد  وجهىا  لوجىه، ي، فالتعلم الكاتي، والتعلم المختلفةيبين اتجاهات واستراتيجيات التعل التوليف

 يعتمد على التطبيق المناسىب لتكنولوجيىا التعلىيم ، أ بحوا مزيجا  من نو  جديد،اإللكترونيالتعلم و

  .محددةلتحقيق أهدال  في مواقف مصممه جيدا ،

 :يفيتولالمبررات تطبيق التعلم  .2
 ،(Warrier, 2006) منهىا لعىدة أسىباب تطبيىق الىتعلم التىوليفيإلى  مدرسينالعديد من ال يلجد     

(Bonk & Graham, 2004)  : 

لىتعلم بطىر  مختلفىة, فيىوازن بىين من خالل تقديم العديد من الفىرا ل يوفر المرونة للمتعلمين -أ

 يلمسىونها االجتماعي واإلنسىاني الىك  التوا  ادون أن يفقدو ،لديهم التزامات أسرية أو غيرها ام

 في الفصول التقليدية.

 .التقليديةكما في معظم أنوا  التعليم  ،طريقة التلقينال يهتم باعلية، ويركز على التف -ب

 وأقا تكلفة ممكنة. ،يمكن من الو ول إلى أكبر عدد من المتعلمين في أقصر وق  -ج

وأفضىا  ،أفضا من التعليم التقليد  اإللكتروني التعلميعد الدم  المناسب بين التعليم التقليد  و -د

 عن ا خر. إذا كان كا منهما منفصال   ،اإللكترونيم لتعلمن ا

 استراتيجيات التعلم التوليفي: .3
اسىتخدامها فىي  والمعلمون علىى تل  التي اعتاد الطلبةعن  استراتيجيات التعلم التوليفيتختلف      

علىى الىتعلم الىتعلم التىوليفي  سىتراتيجيةافىي  االعتماد األكبىر قاعات الدراسة التقليدية، حي  يكونال

 بشكا أكبر. يتحما المتعلم مس ولية تعلمهالكاتي، كما 

 توفيىىق مرعىىي, ومحمىىد  التاليىىة مىىن المكونىىات الرئيسىىة كىىون اسىىتراتيجيات الىىتعلم التىىوليفيتتو     

 :(171, 1998ر ،  دي  وكي(، و189, ب-2003، محمد خمي  ، و(255-252, 2004الحيلة، 

 عىىالع: وتتضىىمن اسىىت ارة دافعيىىة المتعلمىىين واسىىتعدادهم للىىتعلم، وإنشىىاطات مىىا قبىىا العىىر  -أ

 لديهم. التعلم القبلي توافرالمتعلمين ما يتوقع منهم أدائه بعد انتها  التعلم، والتدكد من 

، و ىىياغة يىةالتعليم التعليمىي، وتحديىد حجىم المىادة تقىديم الىتعلم الجديىد: ويشىما علىى التتىىابع -ب

 وتقديم األم لة بوسائل متعددة.  ،تناسب المهاع التعليمية ستراتيجيةاوفق المحتوى، وعرضه 
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، الموزعىىة نتقاليىىةالتطبيقىىات االو ،تىىدريباتالو ،نشىىطةاأل وتىىتم مىىن خىىالل مشىىاركة المتعلمىىين: -ج

 ز والرجع الفعال.تعزيالجيهات واإلرشادات المساعدة، ولتووا

اختبار السلو  القبلي، والقبلي، والضمني، والبعد ، وإجرا ات العالج : من خالل قياس األدا  -د

 .واإلثرا 

مىن خىالل تكليىف الطىالب بواجبىات ومهىاع منزليىة  ممارسة التعلم وتطبيقه في مواقىف جديىدة: -ه

 ، وأبقى أثرا . لممارسة التعلم وتطبيقه، مما يجعله وظيفيا  

 التعلم التوليفي: ستراتيجياتاخصائك  .4
 :(220, 2004 ،مجد  إبراهيم بالخصائك التالية التعلم التوليفي  ستراتيجياتا تتصف     

وتىىوفير الحىىوافز التىىي تجعىىا انتفىىا  سىىلبية التلقىىين, والمىىتعلم علىىى الىىنف ، وفاعليتىىه، اعتمىىاد  -أ

 مس ولية تعلمه تعلما  ذاتيا . تحما يالمتعلم 

الئقىة مناسىبة، ورسىم اسىتراتيجيات دورا  جديدا ، يتم ا في تصميم بي ة تعليميىة  المعلم يمارس -ب

المشىخك ضو  معطيات تكنولوجية تربوية حدي ة، إضىافة إلىى كونىه  فيإلحداث التعلم المرغوب، 

 لتعلم الطلبة.، والمنظم والمرشد والمستشار ،والمساعد ميسرالو

ي فى -, فىال يعنىي ذلى معىينموضىو  م بتوجيه المتعلم نحو ما يجىب فعلىه نحىو عندما يقوع المعل -ج

حا ذل  الموضو , وإال انقلب الموقىف السرد التفصيلي لخطوات  -التعلم التوليفي ستراتيجياتاا ظ

  .تعلم توليفي إلى أسلوب تعليم تقليد  ستراتيجيةامن 

، باسىىتراتيجيات الىىتعلم المعرفيىىة، م ىىا معالجىىة المعلومىىات، الىىتعلم التىىوليفي سىىتراتيجياتاهىىتم ت -د

استراتيجيات التعلم فو  المعرفية، م ا التفكيىر تهتم ، كما العقاوتكاملها، وتنظيمها، وترميزها في 

 لتنظيم الكاتي، والتقويم الكاتي.افي التعلم، وتوجيه الفهم، و

التىىي  االسىىتراتيجيةالمىىتعلم أك ىىر وعيىىا  ب بحيىى  يكىىونالىىتعلم التىىوليفي,  سىىتراتيجياتامرونىىة  -ه

التىي  سىتراتيجياتتتوقف طريقة دمى  اال مي، وبالتالييستخدمها, وباختيار ما يناسب الموقف التعلي

 .في التعلم يستخدمها المتعلم على األسلوب الك  يتبعه

 التعلم التوليفي: تستراتيجياتصنيفات ا .5
حسىب الهىدل مىن تختلىف فىي تصىنيفاتها ، ستراتيجيات التعلم التىوليفي ور متعددة من ا وجدت     

ومحمىد خمىي   (,143, 2006نجىوى شىاهين    وقد اتفقظر العلما , وجهات نلتبعا  استخدامها، و

 (91, 2000  توفيق مرعي ومحمد الحيلةو (,112-108, 2002  ومحمد مرسي (97، ب-2003 

 :كالتاليعلى تصنيف استراتيجيات التعلم التوليفي حسب محور عملية التعلم 

األنشىطة  يكون المعلم هو مركىز الىتعلم، ومنىه تصىدر كافىةو تتمركز حول المعلم: تاستراتيجيا -أ

وحتى قياس األدا , أمىاع  ،من است ارة الدافعية ا  التعليمية, بد  االستراتيجيةواإلجرا ات التي تكون 

متبعىىا  أسىىلوب القيىىاس أو االسىىتنباط مىىن العىىاع إلىىى الخىىاا، وقىىد  مجموعىىات كبيىىرة مىىن المتعلمىىين,

 بع  عرو  الوسائل السمعية والبصرية الجماعية. إلقا  المعلم يتخلا 

يكون المتعلم ايجابيا  نشىطا ، متبعىا  أسىلوب االسىتقرا  مىن و تتمركز حول المتعلم: تراتيجياستا -ب

أو  ةأنشىطتنفيىك يقىوع المىتعلم بو ،م الفىرد فىي الىتعلهكه االسىتراتيجية تستخدع و ،الخاا إلى العاع

رتىه قد وحسىب نفسه وبشىكا مسىتقا، ىعل ، أو دراسة برنام  تعليمي كاما، معتمدا  ةتكليفات محدد

, التي قد تعتر  المتعلمىينصعوبات لل التيسير, وفي التوجيه دور المعلم منويك ،وسرعته الخا ة

  .وخطة كيلرالحقائب التعليمية، ، واإللكترونيالتعلم  راتيجيةاستومن أم لتها، 

تجمىع بىين عىر  المعلىم واكتشىال المتعلمىين، و تتمركز حىول المعلىم والمىتعلم: تاستراتيجيا -ج

ركىىز جهىىودهم حىىول موضىىو  أو مشىىكلة تتوعىىة  ىىغيرة نسىىبيا  مىىن المتعلمىىين، مجم مىىعسىىتخدع تو
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، وتىىىوفر هىىىكه وع المعلىىىم بىىىدور الخبيىىىر أو الموجىىىهويقىىى ،عرضىىىهابعىىىد  ،يشىىىتركون فىىىي مناقشىىىتها

, مىن خىالل طىرو لوالتفاعا الديناميكي بين جميع األطىرا ،االستراتيجيات العما الجماعي التعاوني

 .لتحقيق األهدال وعر  التجارب والمشروعات ومناقشتها ز التعلم,تعزياألس لة, و

التعلىيم  قياعتعلم التوليفي تقوع على أساس يتضح من العر  السابق, أن بع  استراتيجيات ال     

لكترونىي, حيى  يمتىد ليشىما عمليىات نها ما يعطي األولوية للىتعلم اإلوم ،اإلجرا ات بكاماالتقليد  

ومنهىا مىا يكىون هجينىا  بىين ، (Marsh, 2001, P.2) ي عبىر الويىباالتصىال والتفاعىا االلكترونى

، اإللكترونىىيالتعلىىيم الىىك  يقىىوده المىىدرس، والىىتعلم التعلىىيم التقليىىد  والىىتعلم اإللكترونىىي، فتشىىما 

والتعلم القائم على  فحات الويب، ووسائا تعليمية مرتبطة بطبيعىة الموضىو  التعليمىي، وأنشىطة 

  وهىكا مىن شىدنه أن (Alvarez, 2005, P.2-3  الموضو  التعليمىي إضافية تدعم تحقيق أهدال

ة، لمؤسسىىا متطلبىىات بمىىا يناسىىب واسىىتريجياته، بىىرام  الىىتعلمفىىي اختيىىار وتطىىوير  مرونىىةيىىوفر ال

  وإمكاناتها المتوافرة.

 التعلم التوليفي: راتيجياتاست معايير اختيار .6
نجىوى  تالىتعلم التىوليفي، وقىد ذكىر راتيجيةاسىت مجموعة من المعايير التي تحكىم اختيىار وجدت     

مىىن  ا  (, بعضىى105, 2002  (, ومحمىىد مرسىىي102, 2003  محمىىد علىىى، و(148, 2006  شىىاهين

جميىىع المواقىىف واالحتمىىاالت المتوقعىىة فىىي الموقىىف ل االسىىتراتيجيةشىىمول  منهىىا:هىىكه المعىىايير 

تهىىىىا للترتيىىىىب المنطقىىىىي ألهىىىىدال التعليميىىىىة، ومراعاها لطبيعىىىىة المهىىىىاع وات, ومناسىىىىبالتعليمىىىىي

ن ت يىر ، وأينعلمىالمتخصىائك ل أن تكون مناسىبةوالسيكولوجي في عر  المحتوى، والمرونة، و

 .، وأن تحقق األهدال التعليميةتنمي لديهم اتجاهات سليمة، وينالمتعلماهتماع 

 لبح  الحالي:االتعلم التوليفي المقترحة في  ستراتيجيةا .7
تناسىب خصىائك الطىالب، وطبيعىة المهىاع تعليميىة  راتيجيةاسىت حاول الباحى  تصىميم وتطىوير     

(, تنمية مهارات تصميم مواقع الويىب التعليميىة البح  الحالي صلح لطبيعة وت ،واألهدال التعليمية

ت االسىتفادة مىن مميىزات وإمكانيىا تمى لىكل   ،جوانب مهاريىةووالك  يحتو  على جوانب معرفية 

علىى  ةالىتعلم التىوليفي القائمى راتيجيةاسىتفكانى   ،ات التعليم التقليد إمكانيمن و ،اإللكترونيم التعل

، مرحلىة التصىميمفىي  وسيدتي الحىدي  عنهىا الحقىا   ،التعلم اإللكترونيالتعليم التقليد  وجها  لوجه و

 .التعلم التوليفي راتيجيةاستتصميم الموقع التعليمي القائم على الويب في ضو   عند تناول

 (اإللكتروني مسا ، الالتعريف ، األنوا  ، المكونات  :التعليمية الويبمواقع ثانيا : 

  :مواقع الويب التعليمية .1
المرتبطىىة مىىع بعضىىها  مىىن مجموعىىة مىىن الصىىفحات أو الملفىىات الويىىب التعليميىىةكىىون مواقىىع تت     

خىرى، وعنىد التصىفح فىي أ  إلىى أقىا المسىتخدع مىن  ىفحة تن (links) مىن خىالل روابىل الىبع 

 وتحىو  عىادة، (Home Page) االفتتاحيىةى الصىفحة دعتى فإن ذل  يبدأ من  فحة معينة، ،موقع

 بمحتويىىات الموقىىع، وفهرسىىا  لىىه، جىىدوال  قىىد تشىىما واسىىم الموقىىع، وعبىىارات الترحيىىب، والصىىور، 

وبىكل  تم ىا هىكه  ،تؤد  إلى  فحات المحتىوى (HyperLinks) التداخا فائقة إضافة إلى روابل  

، أمىىىا بىىىاقي (147 ،2006 ،مصىىىطفىأكىىىرع   لعمىىىا األساسىىىية بالنسىىىبة للموقىىىعالصىىىفحة واجهىىىة ا

ىىم هىكه المعلومىىات  (Content Pages) فتم ىىا  ىفحات المحتىىوى  الصىفحات المعلومىىات  وتُقسَّ

 .كرت في الصفحة االفتتاحيةذ سب المواضيع التيح (الموجودة في موقع ما

بدنهىا وحىدات تعليميىة ذات طىابع تعليمية مواقع الويب ال( 19 ،2004مرسي  محمد وقد عرل      

، وهىىي اإلنترنىى مىىن خىىالل شىىبكة  ،لف ىىة معينىىة ،تهىىدل إلىىى تحسىىين وتسىىهيا عمليىىة الىىتعلم ،خىىاا
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( 77 ،2003  السىىرطاو عىادل وسىعادة  جىودة عرفهىاوي  مصىممة لتحقيىق أهىدال تعليميىة محىددة

يمكىىن  تشىىكيا مقىىرا  ل ،تىىرتبل مىىع بعضىىها الىىبع  ،اإلنترنىى بدنهىىا مجموعىىة مىىن  ىىفحات شىىبكة 

وحىدات تعليميىة مىن الصىفحات  :التعليميىة بدنهىا اإلنترنى مواقع  الباح ويعرل  .للمتعلمين زيارته

 ،(Hypermedia) خافائقىىة التىىدا  تتكىىون مىىن عنا ىىر الوسىىائل اإلنترنىى الرقميىىة علىىى شىىبكة 

 ل محددة.لتحقيق أهداالمتعلمين وتحتو  على أنشطة وخدمات ومواد تعليمية لف ة محددة من 

  :التعليمية الويبأنوا  مواقع  .2
 ،2005 ،عبىد الحميىدمحمىد التعليمية إلى عدد مىن األنىوا  كالتىالي   الويبف مواقع تصنيمكن      

 (:2001 ،الجرلريما   ،(189 ،2005 ،المبار أحمد الموسى, وعبد هللا   (,55-56

ابتىىة المحتىىوى, ويكتفىىي وتعتمىىد علىىى  ىىفحات ث  ذات المحتىىوى ال ابىى (: السىىاكنة المواقىىع -أ

 ،غير النشل اتمساقالقرا ة محتوى تفاعا مع محتواها, م ا لعدع توافر أدوات ال ،المتعلم بقرا تها

 .HTMELوغالبا  ما تكون مصممة بلغة   و فحات من الكتب أو المراجع أو المقاالت

جيىات م ىا بعى  البرملىكل  وتعتمىد علىى  ىفحات متغيىرة، وتسىتخدع  مواقع الويب التفاعلية: -ب

خا ىة بالتفاعىا فىي وجىود أدوات  ،السىاكنة المواقىععىن وتختلىف  Active أو  JAVAبرمجيات 

 ،فىي مواقىىع أخىىرى, أو البحى  فىىي قواعىىد البيانىىات مىع محتواهىىا م ىىا: إتاحىة الو ىىول إلىىى الىىروابل

 والمعلومات ذات العالقة بالموضو . 

 للمىتعلمتتىيح  ،رتبل بخىدمات متعىددةمواقىع التىي تىالوهي  التطبيقات البرمجية: ذاتالمواقع  -ج

خصصة, وعند طلب الخدمىة فىإن الموقىع يعىال  باستخداع أزرار م ،أن يتصفح وظائف تل  الخدمات

, وتحتاج هكه المواقىع إلىى اسىتخداع لغىات خا ىة م ىا Scriptمن خالل برمجيات تعرل باسم  ذل 

MS Visual Basic  ولغةASP   ولغةJava Script  . 

 :مليىىة التصىىميم بالكامىىا م ىىابع المىىدرسوفيهىىا يقىىوع  علىىى بىىرام  التصىىميم: تعتمىىد مواقىىع -د

 ،ومواقىع للمناقشىة ،بحى  فىي الىنكلاك متعىددة مكانىاتإ يىوفرالىك    MS Front Pageبرنىام 

احتوائىه علىى  إلىى باإلضافة، activeX، وأجهزة تحكم Javaأو  GGIونماذج للعرو  من نو  

  .موقعللوأخرى مكملة  ،وعنا ر رسومية ،انووأنظمة أل(، Themesمواقع إنشا   

الدراسىىية، ويتم ىىا دور  اتمسىىاقللوهىىي قوالىىب مفصىىلة  الدراسىىية: اتمسىىاقللمواقىىع جىىاهزة  -ه

عبىىر شىىبكة  اتمسىىاقالالمىىادة التعليميىىة فيهىىا، ومىىن أم لتهىىا مواقىىع نظىىم تقىىديم  تحميىىافىىي  المىىدرس

 . (Moodle)، والمودل(Web CT) الويب سيتي :م ا اإلنترن 

  Yahoo Geocitiesم ىا  اتمسىاقالفىي تصىميم  يمكن استخدامها مجانا   مواقع شبة جاهزة: -و

 الدراسية. اتمساقلل وتحتو  على مكونات أقا بك ير من المواقع الجاهزة  Tripodوموقع 

 :التعليمية اإلنترن مكونات مواقع  .3
زيتىون كمىال و ،(Sadik, 2004) و ىاد  ،(56-45 ،2005عبىد الحميىد  محمىد حدد كىا مىن      

 التعليمية في العنا ر التالية:  الويب( مكونات مواقع  ,Ricci 2002  وراي ، (243 ،2002 

 : وتشما كا ما تحتويىه  ىفحات الموقىع مىن بيانىات(Written Word)المكتوبة  النصوا -أ

 عبىر الشىبكة وضىوعاتالمتقىديم ال يقتصىر  ،المتعلم أثنىا  تفاعلىه مىع الموقىعتعر  على  ،مكتوبة

 من خالل بي ة تفاعلية متكاملة. تقديمهايجب  إلى  فحات مكتوبة, با هاعلى تحويل

 ،(المسىىموعةبىىين اللغىىة المنطوقىىة   الويىىب: وتتنىىو  األ ىىوات فىىي مواقىىع (Sound) الصىىوت -ب

 والموسيقى، والمؤثرات الصوتية.

 تىوىتكسىب مح ،: وهىي  ىور ثابتىة رقميىة ألشىيا  حقيقيىة(Still Pictures) ال ابتةالصور  -ج

  .وتوضيح المفاهيم واألفكار ،الموقع التعليمي المزيد من الواقعية، وتساعد على فهم المجردات
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 يىىتم تسىىجيلها: وتظهىىر فىي  ىىورة لقطىىات متحركىة  (Motion Picture)المتحركىىةالصىور  -د

 .متعة مشاهدة العر  الواقعي األمر الك  يوفررقمية،  بطريقة

 هىىيي توضىىيح المفىىاهيم والمبىىادو والقواعىىد، و: وتسىىتخدع فىى(Graphics) الخطيىىةالرسىىوع  -ه

 للواقعية باستخداع الخطوط والرموز البصرية.  تعبيرا  بصريا  لألشيا  والكلمات واألرقاع، وتم يال  

التىي  ،سلسىلةتمىن الرسىوع الخطيىة ال ابتىة الم إطىارات متتابعىة عبىارة عىنالرسوع المتحركة:  -و

 . عند عرضها بحي  تبدو متحركة ،معين تعر  بسرعة تتابع

عضىها مىع ب الويىب: ويقصد بها ارتبىاط مواقىع أو مسىتندات  (HyperLinks)الروابل الفائقة -ز

 تمكىن المسىتخدع مىن االنتقىال مىنو ،تكون مدمجة في كىا موقىع (Links) البع  من خالل روابل

 أخر.إلى موقع 

، ا  لكترونيىإ: وهىي مجموعىة مىن البيانىات المرتبطىة والمنظمىة (Data Base) البيانىات قواعد -و

الجىداول، وواجهىة مسىتخدع قاعىدة  :هىي علىى أربعىة عنا ىر وتشىما ،يتم حفظها في ملف مركز 

 البيانات الرسومية، واالستعالع، والتقرير.

 تنقسم إلى:و   (Interactive & Communication Tools)التفاعا واالتصالأدوات  -ط

  أدوات الىىىىىتعلم المتىىىىىزامن(Synchronous) و الحىىىىىوار الشخصىىىىىي المحادثىىىىىة أ: وتشىىىىىما

(Chatting) ,متعددة األشخاا في والمؤتمرات  ،مؤتمرات الفيديوم ا: ات بدنواعها المؤتمرو

 .المجال الواحد

  أدوات التفاعا غير المتزامن(Asynchronous) :نقا الملفىات, و, اإللكترونيالبريد  تشماو

 .قوائم الخدمةوفاعلية, صفحات التالو فحات الويب الساكنة, ولوحة النشرات أو األخبار, و

مواقىىع و, مسىىا جىىدول ال وتشىىما علىىى :(Course tools) اتمسىىاقالأدوات نظىىاع عىىر   - 

 فحات نتىائ  المتعلمىين و فحات االختبارات, ووالمهاع التعليمية,  والتدريبات، األنشطةوالبح , 

 .أدوات خا ة بالمتعلمو, مسا و فحات الملف المتعلم, وفي االختبارات, 

 :الويبالمعتمد على  اإللكتروني مسا لامكونات  .4
علىىىى مجموعىىىة مىىىن المكونىىىات ذات العالقىىىة بالوسىىىائل المتعىىىددة  اإللكترونىىىي مسىىىا اليرتكىىىز      

مصطفى أكرع  أورد, وقد مكن المتعلم من التوا ا مع المدرسالتفاعلية، إضافة إلى األدوات التي ت

 ،(363 -359 ،2004سىىىالم  أحمىىىد و, (54 -53 ،2004المبىىىار   أحمىىىد و(, 179 -176 ،2006 

ة : الصىىىىفحة الرئيسىىىىكالتىىىىاليهىىىىكه المكونىىىىات  ا  مىىىىنبعضىىىى, (205-202 ،2001 الجىىىىرل ريمىىىىا و

 Courseمسىا ال, أدوات Control Panel، لوحىة الىتحكم  Course Homepageمسىا لل

Tools ولوحىىة اإلعالنىىات, وغرفىىة الحىىوار المىىدرس، والتقىىويم الدراسىىي، و ىىفحة ،Chatting ,

, والمصىىادر التعليميىىة, Course Document  مسىىا ال, ومحتىىوى مسىىا الومىىات خا ىىة بومعل

-E اإللكترونىىي, ومركىىز البريىىد Grade Book, وأدوات التقىىويم, وسىىجا الىىدرجات والتىىدريبات

mail Center و ندو  الواجبات ,Homework Drop Box والملفات المشتركة, و ىفحة ,

 اإللكترونىىي, والىىدليا اإلرشىىاد  Homepage المىىدرسوالمىىككرات, والصىىفحة الشخصىىية للطالىىب 

Technical Support. 

 التىداخا فائقىةعلىى مجموعىة متنوعىة مىن الوسىائل  التعليميىة تحتىو  الويىبمواقىع يالحا أن      

(Hypermedia)، الىتعلم موضو تعلم، وجكب انتباه المتعلم نحو ؤد  إلى تحسين مستويات الت ،

التفاعا المتنوعة للمتعلم مع الموقع، والىك  يعىد مىن أك ىر األسىاليب قىوة كما يوفر الموقع خيارات 

 يىوفر أيضىا  جميىع خصىائك الوسىائل(، والتفاعىا المتىزامن وغيىر المتىزامنفي تو ىيا الرسىالة  

 .  الويبباإلضافة إلى خصائك ومميزات الخدمات التعليمية عبر  التداخا، فائقة
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 :البح إجرا ات 

  :البح عينة  أوال :
المسىجلين التكنولوجيىا والعلىوع التطبيقيىة، الب قسىم ( طالبىا  مىن طى25من   البح تكون  عينة      

، 2008/2009 معياجىحاسب في الفصىا األول مىن العىاع التكنولوجيا المعلومات وشبكات ال مسا ل

 وقد تم اختيارهم بالطريقة القصدية. 

 :البح منه  التجريبي المستخدع في ال ثانيا :

احىدة، مىع اسىتخداع القيىاس التصميم التجريبي القائم علىى مجموعىة تجريبيىة و الباح استخدع      

 . البح عينة  البعد  علىالقبلي 

الىىتعلم  راتيجيةاسىىت موقىىع التعليمىىي القىىائم علىىى الويىىب فىىي ضىىو لل النظىىامي تصىىميمال ثال ىىا :

 :التوليفي
صميم التعليمي، وقىد الحىا أن مراحىا تصىميم قاع الباح  بمراجعة العديد من أدبيات ونماذج الت     

أن نمىوذج محمىد  كمىا تصىا إلىىالنمىاذج,  ك ير منتتشابه مع بعضها في خطوات التعليم تتكون من 

مىىة  ي هىو النمىوذج األنسىب واألك ىر مال( للتصىميم والتطىوير التعليمى104-91ب، -2003  خمىي 

مىن حيى  أنىه يجمىع مزايىا العديىد  ،وليفيالىتعلم التى راتيجيةاسىتفىي ضىو   تصميم الموقع التعليميل

، وأخىىرى إلىىى أنىىه قىىائم علىىى أسىى  نظريىىةويتجنىىب عيوبهىىا، إضىىافة  ،اتهىىاالنمىىاذج األخىىرى وإمكان

أنىىه يناسىىب كىىا المسىىتويات، وكافىىة أنىىوا  الىىتعلم. ويمكىىن بيىىان كمىىا مىىن الواقىىع، مسىىتمدة تجريبيىىة 

وتطويرهىا،  الىتعلم التىوليفي راتيجيةستامراحا تصميم الموقع التعليمي القائم على الويب في ضو  

 على النحو التالي:

 التحليا: مرحلةالمرحلة األولى: 
 أوال : تحليا المشكلة وتقدير الحاجات

فىي قائمىة، وتوزيعهىا  بالقسىمجيا التعليم تكنولو اتمساقوضع  تم تحديد مشكلة البح  من خالل     

ات مىن وجهىة نظىرهم فىي ضىو  مسىاقالتيىب اسىتفتوا ترقىد على عدد من طالب المستوى الرابىع، و

تكنولوجيىىا المعلومىىات  مسىىا أثنىىا  دراسىىتهم لهىىا، فكانىى  النتيجىىة  مسىىا المشىىكالت المتعلقىىة بكىىا 

الفرعيىة فىي قائمىة أخىرى، واسىتفتا  الطىالب  مسىا الوشبكات الحاسب، وقد تم وضع موضوعات 

بىرز، كمىا تىم الرجىو  إلىى حول  عوبتها، فكىان موضىو  تصىميم  ىفحات الويىب التعليميىة هىو األ

 ، وبعىىدتصىىميم  ىىفحات الويىىب التعليميىىةب ، والمتعلقىىةالطىىالب فىىي السىىنة السىىابقةبعىى  منتوجىىات 

وتحليلهىىا، تىىم التدكىىد مىىن وجىىود فجىىوة بىىين الواقىىع الحقيقىىي لمسىىتوى الطىىالب فىىي  ة بعضىىهامالحظىى

 بعىدومهىاع تعليميىة. والواقىع الم ىالي الىك  تىم  ىياغته علىى شىكا  ،تصميم مواقع الويب التعليميىة

تحقيىىق الىىتعلم إلىىى المتعلقىىة بىىالتعلم التىىوليفي، والتىىي أشىىارت فىىي معظمهىىا  األبحىىاثالرجىىو  إلىىى 

أن يىىتم اسىىتخداع علىىى  اسىىتقر الىىرأ  ،أخىىك آرا  الىىزمال  فىىي القسىىم ، وبعىىدالتىىوليفي نتىىائ  ايجابيىىة

، لتنميىة مهىارات اإللكترونىي التعلم التوليفي بشكا مختلف عن التعليم التقليىد  والىتعلم راتيجيةاست

 الطالب في تصميم  فحات الويب التعليمية.

 ثانيا : تحليا المهاع التعليمية:  قائمة المهارات(:

 :تتعلق بتصميم مواقع الويب التعليمية، على النحو التالي ة( مهار48تم التو ا إلى       

 وضىع قائمىة مبدئيىة مكونىة مىنالصورة المبدئية لمهارات تصىميم مواقىع الويىب التعليميىة: تىم  .1

تكنولوجيىىىا  مسىىىا ( مهىىىارة لتصىىىميم مواقىىىع الويىىىب التعليميىىىة، وذلىىى  بعىىىد مراجعىىىة تو ىىىيف 58 
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الدراسىىات  مىىن أدوات ديىىعدالعلىىى الطىىالب، واالطىىال  علىىى  المقىىررالمعلومىىات وشىىبكات الحاسىىب 

(، وأكىرع 2007(، وحسىن عبىد العىاطي والسىيد السىيد  2008السابقة م ا: دراسة ياسر رضىوان  

 بع  الكتب التي تناولى  إنتىاج مواقىع الويىب التعليميىة، االستفادة من  (، كما تم2006 مصطفى 

 تم توزيع تل  المهارات على خمسة أبعاد. و ،الجيدة التعليمية اإلنترن بع  مواقع  واالطال  على

ى مجموعىة  د  قائمة مهارات تصميم مواقع الويب التعليمية: تم عىر  قائمىة المهىارات على .2

محكمىىين، وقىىد طُلىىب مىىنهم إبىىدا   (7 غ عىىددهم لىىلمختصىىين فىىي تكنولوجيىىا التعلىىيم بمىىن المحكمىىين ا

الرأ  في أهمية المهارات، ومدى وضىوحها مىن حيى  الصىياغة والتركيىب، ومىدى انتمىا  المهىارة 

بعىد األخىك للبعد، وإجىرا  التعىديا لمىا يرونىه مناسىبا  سىوا  أكىان بالحىكل أع باإلضىافة أع بالىدم   و

 تصىىميم( مهىىارات تخىىك 48مىىن   ةالنهائيىى فىىي  ىىورتهاتكونىى  القائمىىة ، ينبىىارا  السىىادة المحكمىى

 : كالتالي مواقع الويب التعليمية، موزعة على خمسة أبعاد

 :المهارات التالية ويتضمن ،Front Pageمدخا إلى برنام  لبعد األول: ا

 Front Page.يشغا برنام   (1 

   .أو يخفيها خا ة بالبرنام أشرطة األدوات ال يعر  (2 

 Front Page.  لـ بين أجزا  الشاشة الرئيسة يميز (3 

  .تصميم، تعليمات برمجية :يحدد وظائف بع  أزرار أشرطة األدوات الرئيسة م ا (4 

 على  فحة الويب. بسيل يكتب نك (5 

 .Front Pageيتنقا بين طر  عر   فحات الويب في برنام   (6 

 .Front Pageبرنام   يحدد لغة البرمجة المستخدمة في (7 

 .يحفا أول  فحة ويب  الملف( (8 

 .Internet Explorerيستعر   فحة الويب باستخداع برنام   (9 

 .Front Pageيغلق برنام  تصميم  فحات الويب  (10 

 ،Front Pageباسىتخداع برنىام   ويىبإنشىا  وتصىميم الصىفحة الرئيسىة لموقىع الال ىاني:   البعىد

 :المهارات التالية ويتضمن

 وقع ويب من  فحة واحدة.يصمم م (1 

 يحدد مكان المجلد لحفا الموقع. (2 

 يحدد نو  الموقع المراد إنشا ه. (3 

  Index.يدرج جدول في الصفحة الرئيسة  (4 

 يدرج  فول وأعمدة إلى الجدول. (5 

 ينسق حدود عر  وارتفا  الخاليا في الجدول. (6 

 يدم  أو يقسم خاليا الجدول. (7 

 يحكل أو يقك  فول أو أعمدة من الجدول. (8 

 .(حجم الخل، نوعه، لونه، نمطه، اتجاهه ...  تب نك وينسقه داخا الصفحةيك (9 

 يعين خلفية للصفحة. (10 

 ويب.اليغير شريل العنوان لصفحة  (11 

 يدرج  ور ثابتة ومتحركة في الصفحة. (12 

 يدرج  وت كخلفية للصفحة. (13 

 يغير حجم الصور على الصفحة. (14 

 يحفا الصورة المدرجة داخا مجلد الصور للموقع. (15 
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 ويب فارغة.يدرج  فحة  (16 

 يحكل  فحة ويب تم إدراجها. (17 

 يحفا  فحة الويب داخا مجلد الموقع االلكتروني. (18 

 ويتضىىمن ،والتعامىىا معهىىا Front Pageمكونىىات  ىىفحات الويىىب فىىي برنىىام  ال الىى :  البعىىد

 :المهارات التالية

 يدرج زر تبادلي في  فحة الويب. (1 

 يعدل حجم الزر التبادلي. (2 

 .دليةيستعر  أشكال األزرار التبا (3 

 يدرج شاشة اسمية متحركة في  فحة الويب. (4 

 ينسق النك المكتوب داخا الشاشة االسمية. (5 

 يدرج عداد دخول لموقع الويب. (6 

 :المهارات التالية ويتضمن ،االرتباطات التشعبيه في  فحات الويبالرابع:  البعد

 يحدد وظيفة االرتباطات التشعبية. (1 

 ت الويب.يعدد أنوا  االرتباطات التشعبية في  فحا (2 

 ينشئ ارتباط تشعبي على نك ينقا إلى  فحة جديدة. (3 

 ينشئ ارتباط تشعبي إلى  فحة أو ملف على جهاز لحاسوب. (4 

 ينشئ ارتباط تشعبي بين الصفحة الحالية وموقع بريد االلكتروني. (5 

 يحدد مكان فتح اإلطار الجديد لالرتباط التشعبي. (6 

 يضيف إشارة مرجعية داخا  فحة الويب. (7 

 اط تشعبي  في نف  الصفحة( إلى إشارة مرجعية.ينشئ ارتب (8 

 يزيا أو يعدل ارتباط تشعبي موجود. (9 

 ربل  فحات الموقع بعضها ببع  بالشكا المناسب. (10 

 :المهارات التالية ويتضمن ،نشر الموقعالخام :  البعد

 ينشر موقع الويب على جهاز الحاسوب المحلي. (1 

 بغزة. ينشر موقع الويب الشخصي على موقع جامعة األقصى (2 

 يعدل على محتويات الصفحة الشخصية. (3 

 إجرا  التحدي ات على بنية الموقع ونشرها. (4 

 ثال ا : تحليا خصائك المتعلمين وسلوكهم المدخلي:

يحىىيل يسىىتطيع أن بالقىىدرة علىىى التحصىىيا، والجامعيىىة لىىب الجىىامعي فىىي المرحلىىة ايتصىىف الط      

 بالصفات التالية: تهدفة  عينة البح (الف ة المسبمصادر المعرفة المتزايدة، ويمكن و ف 

   وظىروفهم متقىارب االجتمىاعي واالقتصىاد ومستواهم ( سنه، 20-19تتراوو أعمار ما بين ،

 البي ية متشابهة إلى حد كبير.    

  قسىىم التكنولوجيىىا  مىىن ( طالبىىا  25  المقترحىىة االسىىتراتيجيةعىىدد الطىىالب الىىكين طبقىى  علىىيهم

 قصى.والعلوع التطبيقية بجامعة األ

 حيى  لىم  ،عدع امتال  الطىالب خبىرة سىابقة فىي مجىال مهىارات تصىميم مواقىع الويىب التعليميىة

 يتعلق بهكا الجانب. مسا يسبق لهم دراسة أ  

  لىىىدى الطىىىالب القىىىدرة علىىىى  اكتسىىىاب مهىىىارات تصىىىميم مواقىىىع الويىىىب التعليميىىىة مىىىن خىىىالل

 المقترحة. راتيجيةستاال
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  وبع  تطبيقاته ،الحاسوب أساسيات اما معللتع ةالالزميمتل  الطالب القدرة.  

 رابعا : تحليا الموارد والقيود في البي ة التعليمية: 

يوجىىد فىىي قسىىم التكنولوجيىىا والعلىىوع التطبيقيىىة بجامعىىة األقصىىى، إمكانىىات وتجهيىىزات يمكىىن      

ات تكنولوجيىىا المعلومىىات وشىىبك مسىىا المقترحىىة، حيىى  تىىم طىىرو  االسىىتراتيجيةاسىىتخدامها لتنفيىىك 

 مسىىا الوسىىجا الطىىالب  ،ع9200-8200الحاسىىب فىىي الفصىىا الدراسىىي األول مىىن العىىاع الجىىامعي 

  عىمختبىر حاسىوب بموا ىفات عاليىة الجىودة، محمىا عليهىا بلىدى القسىم يتوافر وبشكا طبيعي، 

 :، م ىافىي المختبىرأجهىزة مسىاعدة  يوجىد، وPhotoshopالبرام  الداعمة لتصميم المواقىع م ىا 

سىىىكنر، وفىىىيلم سىىىكنر، وجهىىىاز عىىىار   أجهىىىزةو ،قميىىىة والسىىىماعات والميكروفىىىونالر تالكىىىاميرا

، مع إمكانية الو ول إلىى المصىادر المتىوافرة اإلنترن ومتصلة ب ،البيانات، وشبكة حاسوب داخلية

 .الشبكاتصين في مجال تخأحد المدرسين الم المقترحة االستراتيجيةتنفيك ب قاععلى الشبكة، كما 

 قرار النهائي: خامسا : اتخاذ ال

يتم ا الحا التعليمي المناسب إلكساب الطالب مهارات تصميم مواقىع الويىب التعليميىة فىي بنىا       

 لتنمية مهاراتهم في هكا الجانب. قائمة على التعلم التوليفي راتيجيةاستوتطوير 

 المرحلة ال انية: مرحلة التصميم
 فها:أوال : تصميم األهدال التعليمية وتحليلها وتصني

 التعليميىىة التىىي تىىم تحديىىدها فىىي المهىىارات(  المهىىاعتىىم  ىىياغة الهىىدل العىىاع للبحىى  مىىن قائمىىة      

تنميىة مهىارات تصىميم مواقىع الويىب التعليميىة لىدى " فىي: رئي لتحليا، وتم ىا الهىدل الىمرحلة ا

تهىا انىدرج تح ،عامىةطالب التكنولوجيا بجامعة األقصى" وقد تفر  من هىكا الهىدل خمسىة أهىدال 

 على خمسة موديوالت على النحو التالي:عامة وقد وزع  األهدال ال ،المهاع الفرعية

   الهدل العاع للموديول األول: يتعرل إلى برنامFront Page مهاع تعليمية( 10  وتفر  منه. 

 باسىتخداع برنىام   ويىبالصىفحة الرئيسىة لموقىع ال عاع للموديول ال ىاني: ينشىي ويصىممالهدل ال

Front Page،   مهمة تعليمية( 18وتفر  منه. 

   الهدل العاع للموديول ال الى : يىدرج بعى  مكونىات  ىفحات الويىب فىي برنىامFront Page 

 .مهاع تعليمية( 6وتفر  منه   ،ويتعاما معها

 10وتفىر  منىه   ،الهدل العاع للموديول الرابع: ينشئ االرتباطات التشعبيه في  ىفحات الويىب )

 . مهاع تعليمية

 وتفىر  منىه  ،دل العاع للموديول الخام : ينشر موقىع الويىب ويجىر  التعىديا علىى  ىفحاتهاله

 .مهاع تعليمية( 4 

 تنظيم المحتوى وتتابع عرضه:  راتيجيةاستثانيا : تصميم 

نحىو  متجهىا   تم تنظيم عنا ر المحتوى التعليمي بطريقة التتابع الهرمي، من أعلىى إلىى األسىفا     

رحىة، وقىد اعتمىد المقت راتيجيةسىتاالوالتي تحقق األهدال المرجوة مىن  ،لممكنةا المهمات الفرعية

 .ةفي الخطوة السابق خمسة موديوالت تعليمية كما مرَّ على  عنا ر المحتوى نظيمالباح  في ت

  تحديىىد الوقىى  المطلىىوب للىىتعلم: تىىم تحديىىد الوقىى  الىىالزع لىىتعلم األهىىدال وعنا ىىر المحتىىوى

 التالي:  ك لكا موديولالتعليمي، 

   الموديول األول:  مدخا( إلى برنامFront Page  20.دقيقة ) 

  :الصىفحة الرئيسىة لموقىع الكترونىي باسىتخداع برنىام   ينشىي ويصىممالموديول ال ىانيFront 

Page  370.دقيقة ) 
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   الموديول ال ال : يدرج بع  مكونات  فحات الويب فىي برنىامFront Page ويتعامىا معهىا 

 ( دقيقة.90 

 دقيقة.100  رتباطات التشعبيه في  فحات الويبالموديول الرابع: ينشئ اال ) 

  دقيقة.60  الويب ويجر  التعديا على  فحاتهالموديول الخام : ينشر موقع ) 

 ثال ا : تصميم استراتيجيات التعليم / والتعلم:

والمهىاع  ،بتناسىب خصىائك الطىالتعليميىة  راتيجيةاستالتعليم: تم تصميم وتطوير  راتيجيةاست .1

أدائيىة  أخىرىجوانب معرفيىة ويتضمن لطبيعة الهدل العاع من البح ، والك  و والهدال التعليمية،

الىتعلم التىوليفي القىائم علىى التعلىيم التقليىد  وجهىا  لوجىه  علىى راتيجيةسىتاال ستندتمهارية، وقد ا

 ، وذل  على النحو التالي:التعلم اإللكترونيو

 لوجه:التعليم التقليد  وجها   -أ
  .تلقى الطالب معلومات عن طبيعة مهارات تصميم مواقع الويب التعليمية من خالل المدرس 
 .التطبيقات والتدريبات العملية المباشرة في معما الوسائل التعليمية التابع لقسم التكنولوجيا 
 .متابعة خطوات تصميم مواقع الويب التعليمية عبر موقع الويب التعليمي 
 حىىا المشىىكالت التىىي تىىواجههم أثنىىا  لطىىالب، وتقىىديم النصىىح واإلرشىىاد، وا متابعىىة ومراقبىىة

 دراستهم عبر موقع الويب.
  وبعىد  ،االسىتراتيجيةمتابعة الطىالب فىي االختبىارات العمليىة التىي سىيتقدمون لهىا أثنىا  تطبيىق

 تطبيقها.

 ألعمال الطالب في األوقات المحددة لكل .معلم استالع ال 

  االختبار التحصيلي، وبطاقة المالحظة، ومقياس االتجاه(.دوات القياس ألالتقدع   

 :خالل يكون له الدور األكبر منو( التعلم اإللكتروني  الموقع التعليمي القائم على الويب -ب

  للموديوالت الخمسة. اإللكترونيعر  المحتوى العلمي 

 رسالها للمعلم.اإلجابة على التمارين والتدريبات عقب كا درس من خالل التقييم الكاتي وإ 

 .اإلجابة على أس لة االختبارات القبلية والبعدية لكا موديول 

  اإللكتروني"وككل  تفاعلهم مع المدرس  ،التفاعا بين المتعلمين بعضهم البع". 

 يمها من خالل المدرس.متابعة األنشطة وتق 

 لتىي أتاحهىا الرد على االستفسارات والتسا الت مىن قبىا المىدرس، وذلى  عبىر أدوات التفاعىا ا

 الموقع التعليمي القائم على الويب. 

 للطالب ثرائية ذات الصلة بالمهارات والتي يتيحها الموقعالطال  على المواقع والقرا ات اإلا. 

اختار الباح  استراتيجية التعلم الهجينة التي تجمع بين استراتيجيات الىتعلم  التعلم: راتيجيةاست .2

التفكيىر   ، وفو  المعرفيىة(املها، وتنظيمها، وترميزها في العقامعالجة المعلومات، وتكالمعرفية  

ها لطبيعىىة المهىىاع توذلىى  لمناسىىب(, فىىي الىىتعلم، وتوجيىىه الفهىىم، والتنظىىيم الىىكاتي، والتقىىويم الىىكاتي

 التعليمية.

: تصميم سيناريو استراتيجيات التفاعالت التعليمية في   ً  المقترحة:     االستراتيجيةرابعا 

قىد شىمل  ، والىتعلم اإللكترونىين خالل تحديد مصادر الىتعلم، وأدوار التعلىيم التقليىد  وم وذل      

بتىة، رسىوع تخطيطيىة،  ىور نصوا مكتوبة،  ور ثا ،موقع الويب التعليمي :مصادر التعلم على

 .البواقع المفيدة التي يحتاجها الطمقاطع فيديو، مراجع إثرائية مختارة، بع  الم ،ورسومات

 موديىىوالت القىىف الىىتعلم التقليىىد : التوجيىىه واإلرشىىاد لكيفيىىة السىىير فىىي دراسىىة وتضىىمن  موا

تبىر، متابعىة المعلىم لتنفيىك علىى الطىالب داخىا المخ اإلشىرالعلىى الويىب، المتعلقة بتصميم مواقىع 
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مواقع ، استالع األعمال المطلوبة من الطلبة، التدريب العملي على تصميم المهاعلألنشطة و بالطال

 عليمية بالكاما.الويب الت

  قىىىرا ة محتىىىوى الموديىىىوالت،  ه،تصىىىفحوالموقىىىع فىىىتح : اإللكترونىىىيوشىىىمل  مواقىىىف الىىىتعلم

، ات الفيىديوالتفاعالت البصرية، اإلجابة على التمارين واالختبارات القبليىة والبعديىة، مشىاهدة ملفى

اإلثرائيىىة التفاعىىا عبىىر أدوات االتصىىال المتاحىىة للمحتىىوى عبىىر الويىىب، االطىىال  علىىى القىىرا ات 

 متابعة المدرس ألنشطة التعلم وتقييمها.ووالمواقع التعليمية المختارة،  ،ةاإللكتروني

  :خامسا : تحديد نمل التعليم وأساليبه

عينىة  ليطبىق علىى التعليم التقليىد ,و التعلم اإللكترونيتم تحديد نمل التعلم التوليفي القائم على      

  .اإلمكانات المتوفرة في القسمولطبيعة  هدال،ه للمهاع واأللمناسبتوذل   طالبا (، 25ح   الب

 التعليم العامة: راتيجيةاستسادسا : تصميم 

 التعلم التوليفي المقترحة من الخطوات التالية: راتيجيةاستتكون       

 بدسىلوب، ة كا موديىولمقدمة مناسبة تبرز أهمي عن طريقاست ارة الدافعية واالستعداد للتعلم:  .1

لبدايىة لىتعلم كا موديول في شاشة اطلوبة من للمهاع التعليمية المعرضا   الموقع كما تضمن مبسل،

تم التدكد من وجود الخبرة السابقة لدى الطالب في معرفتهم بدساسيات اسىتخداع ما ذل  الموديول، ك

بعىد تعلم الموديىول األول، ام  معالجىة النصىوا، قبىا البىد  بى، وبىراإلنترنى الحاسوب، واستخداع 

 ذل  أ بح الموديول األول متطلبا  للموديول ال اني وهككا...

الىىتعلم التىىوليفي، والمشىىتملة علىىى التعلىىيم  سىىتراتيجيةاالجديىىد: وتىىم  تقديمىىه مىىن خىىالل  الىىتعلم .2

(، حيى  يُىزود الىتعلم اإللكترونىي  التقليد  وجها  لوجىه، وعلىى الموقىع التعليمىي القىائم علىى الويىب

بالصىوت  ،الطالب بالمحتوى المعرفىي للمهىارة، يتبعىه بيىان خطىوات تنفيىكها عمليىا  بالصىور ال ابتىة

 والصورة، ويقوع الطالب بتنفيك التدريبات واألس لة المتعلقة بتل  المهارة. 

 ا ىة بكىا موديىول،التدريبات الخالمهاع واألنشطة والمتعلمين: من خالل تنفيك  مشاركة تشجيع .3

ومىن  ،لىتعلم  والدراسىةا خطىوات فىي والسىير الموديىول مىع التعامىا حول كيفية هومن خالل التوجي

 طالب.كا والرجع الك  يتلقاه  زيتعزخالل ال

قياس األدا  وتقديم األنشطة البعدية: مىن خىالل اشىتمال كىا موديىول علىى اختبىار بعىد ، يتقىدع  .4

هىي تين حتىىوهكىكا البعديىة، يتم تقديم النشاطات ا عليها إليه الطالب، وفي ضو  النتيجة التي يحص

  ات البعدية. دراسة الموديوالت، ويتقدع لالختبارمن 

 سابعا : اختيار مصادر التعلم المتعددة: 

تىىم تحديىىد المصىىادر المناسىىبة فىىي ضىىو  طبيعىىة المهىىارات، واألهىىدال التعليميىىة للموديىىوالت،      

صىرية ثابتىة، وسىىمعية ب ىور فىىي نصىوا مكتوبىة, و ونوعيىة الم يىرات المم لىة ،وطبيعىة الخبىرة

, والتعلىيم التقليىد   اإللكترونىيوفي ضو  نمل  التعلم التىوليفي القىائم عىا الىتعلم  ،بصرية متحركة

، ومواقع إثرائيىة، الحاسوب، والويب، ومقاطع فيديو وقد تم ل  بدائا المصادر المناسبة في مختبر

 في المصادر السابقة، وترتيبها حسب فعاليتها.  وتدريبات عملية، وقد تم إعادة النظر

 ثامنا : و ف مصادر التعلم ووسائطه المتعددة:

 عنا ىىر بصىىرية مكتوبىىة باسىىتخداع إلىىىتىىم معالجىىة المحتىىوى وتحويلىىه  المكتوبىىة: النصىىوا .1

وكىكل  كتابىة النصىوا التوضىيحية علىى الصىور والرسىومات باسىتخداع ، Front Page برنىام 

Photoshop ديد الشكا والكيفية التي يظهر بهىا الىنك علىى شاشىات الموقىع وفىق ترتيىب تم تحو

 واضح يحقق األهدال التعليمية لكا موديول.
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المسىىتخدمة  الصىىور والرسىىومات التوضىىيحية وإنتىىاج إعىىدادتىىم ر والرسىىوع التوضىىيحية: الصىىو .2

تخداع ومن ثم معالجة هكه الصور باسى ،للشاشة print screenضمن شاشات الموقع وهي: عما 

، وكتابة النك عليها بشكا واضح ودم  بعضها ببع ، مع مراعاة مناسبة Photoshopبرنام  

 حجم الصورة ودرجة دقتها.

الصىور المتحركىة  مقىىاطع الفيىديو ومقىاطع الفىىالد(: اسىتخدم  ملفىات الفىىالد  فيىديو  ىىوت  .3

 (Instant Demo، واسىتخدع لىكل  برنىام   ت العمليىةو ورة( لتوضيح خطىوات تنفيىك المهىارا

 (JetAdio)الصوت بواسطة برنام   إلنتاج تطبيقيةكما استخدم  برام    (Flashوبرنام   

 طريىق عىن إليىه الو ىول يتم ،داخا الموقع خاا منتدى إنشا  تم :)النقاد  ساحة المنتديات .4

تما ، وقىد اشىسالمىدر ومع زمالئه مع التعليمية بالمساعدة الطالب الرئيسة للموقع, ليزود الصفحة

 الموقع على أك ر من ساحة نقاد.                  

 تاسعا : اتخاذ القرار بشدن الحصول على المصادر وإنتاجها:

بع  المواقىع ، والصور الفوتوغرافية م ا تم الحصول على المصادر عن طريق اختيار بعضها     

فية, ونصىوا الموديىوالت الصور الفوتوغراك ،وإنتاج البع  األخر ،والصور المتحركة ،اإلثرائية

 .اإللكتروني الموقع على

 المرحلة ال ال ة: مرحلة تطوير الموقع التعليمي القائم على الويب
 أوال : إعداد السيناريوهات:

 :التالية : قاع الباح  بإتبا  اإلجرا اتStoryboard األحداث لوحة سيناريو -أ

  كا واضح وسليم.التعليمية بش والخبرات ،عنا ر المحتوىوالمهارات  ترتيب .1

 البصرية. للعرو  والتعليق المصاحب المحدد، الترتيب حسب للمحتوى وشاما موجز  ف .2

 ,ثابتىىة ومتحركىىة  نصىىوا, و ىىور معالجىىة المىىادة المكتوبىىة وتحويلهىىا إلىىى عنا ىىر بصىىرية .3

 ( للتعبير عن األفكار المجردة....الخمقاطع فيديوو

 البصرية على المصدر التعليمي. تحديد الشكا والكيفية التي تظهر بها العنا ر .4

 تحديد األفكار الرئيسة لكا عنصر, ولكا نشاط من األنشطة حسب الترتيب المحدد. .5

التىىي تىىم تحديىىدها فىىي الخطىىوة األخيىىرة مىىن مرحلىىة التصىىميم علىىى المصىىادر المناسىىبة توزيىىع  .6

 عنا ر المحتوى واألنشطة التعليمية.

 وزيعها على عنا ر المحتوى.تحديد التدريبات واألنشطة الالزمة وكيفية ت .7

 تحديد عدد أس لة االختبار القبلي/ البعد  ونوعها. .8

 ، بحيى  المقترحىة سىتراتيجيةلال السىيناريو كتابىةاذج خا ة لنمب الستعانةا كتابة السيناريو: تم -ب

 محتويىات والمواضىيع الرئيسىة لىه، وو ىف ،الشاشة، وعنوان الموديىول شما النموذج على رقم

 الفيىديو، أسىلوب ال ابتىة، ومقىاطع والرسىوع المكتوب، والصور ت النك، والنكالشاشة، ومؤثرا

 وأزرار التحكم.  ،واالنتقال بين الصفحات،  الربل

موقىع الويىب التعليمىي فىي  لسىيناريو األولية الصورة عر  تم :وتعديلها السيناريوهات تقويم -ج

 ةالحيعلىى مىدى  ى حكىملل وذلى  ،بعى  الىزمال  فىي القسىم التعلم التوليفي على راتيجيةاستضو  

 الفقرات بع  ترتيب ، وفي ضو  مالحظاتهم تم  إجرا  بع  التعديالت م ا: إعادةالسيناريوهات

 المفتاحيىة الكلمىات الشاشىات، وتوضىيح أرقىاع بعى  ترتيىب الشاشىات، وإعىادة داخىا النصىية

 السيناريو. في Links وروابطها 

 ثانيا : التخطيل لإلنتاج:
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تصىىميم موقىىع تعليمىىي فىىي  فىىيالمنتىىوج التعليمىىي تم ىىا : وو ىىف مكوناتىىه مصىىدرتحديىىد نىىو  ال .1

 المصىدر التعليميىة, ويتكىون التعلم التوليفي لتنمية مهارات تصميم مواقىع الويىب راتيجيةاستضو  

من النصوا المكتوبة المتم لة في الموديوالت التعليمية وأهدافها، ومكوناتها، والصور البصرية، 

 .وبع  التدريبات العملية المباشرة، المناقشة ومنتديات، يديوومقاطع الف

 : شمل و ،والمادية متطلبات اإلنتاج البشرية .2

باختيىىار وإعىىداد المىىادة العلميىىة لموديىىوالت الموقىىع التعليمىىي وأنشىىطته  قىىاعالباحىى  نفسىىه: حيىى   -أ

ومقىاطع الموقىع, تعب ىة بيانىات كىا موديىول بىداخا ختبىارات القبليىة والبعديىة, ووتدريباته وككل  اال

 .إلى  فحات الموقع بجوار النصوا هاوإدخال ،والرسوع وتحرير الصور الفوتوغرافية ،الفيديو

 تصميم واجهات الموقع.و ،فني برمجة مواقع ويب: لربل قواعد البيانات بعضها البع  -ب

 راتيجيةاسىت طبيىقتكنولوجيا المعلومات وشبكات الحاسب: وذل  لإلشرال على ت مسا مدرس  -ج

 تعلم التوليفي المقترحة.ال

 ستراتجية المقترحة.طبيق االالالزمة للبد  بتتم التدكد من توافر المصادر المادية  -د

 لإلنتاج وتوزيع المهاع والمس وليات على فريق العما. ة تقديريةخطة زمني عوضكما شمل   -ه

، واختيىىار شىىمل  تجهيىىز الكتىىب والمراجىىع الالزمىىة إلعىىداد المىىادة العلميىىةو :التحضىىير لإلنتىىاج .3

وانتقا  الصور التعليمية التي سيتضمنها الموقع من المصىادر المحىددة، وتجهيىز معمىا الحاسىوب، 

وتجهيز قوالب جاهزة لعما منتىدى تعليمىي لمناقشىة العنا ىر التىي تتعلىق بمهىارات تصىميم مواقىع 

أنظمىىىة ، والكىىىاميرات الرقميىىىة، وز الماسىىىح الضىىىوئي، ومقىىىاطع الفيىىىديوالويىىىب التعليميىىىة، وتجهيىىى

 الصوت، والتنسيق بين أعضا  فريق العما. 

 ثال ا : التطوير اإلنتاج( الفعلي:  

للتنميىة مهىارات تصىميم المواقىع  اإلنتىاج الفعلىي للموقىع التعليمىي فىي العملية تم البىد  هكه في     

مة التعليمية، من خالل تصميم وبرمجة  فحات الموقع باستخداع العديد من لغات البرمجة المستخد

 الرئيسىىة وتصىىميم الخلفيىىة ،JAVASCRIPT ، CSS،PHP :فىىي برمجىىة مواقىىع الويىىب م ىىا

 المبىدئي التفاعىا، والتوليىف أزرار وتصىميم (Adobe Photoshop 7.1 Me) برنام  باستخداع

 برنىام  باسىتخداع ومكونىات الموقىع، العنا ر، بين والو الت الروابل، تركيبوالموقع،  لمكونات

  (Ms Front Page 2003وحجىز مسىاحة (Domain)  ،علىى الويىب لتحميىا الموقىع عليهىا

, وكتابىىىة نصىىىوا Microsoft word 2003)  وطباعىىىة النصىىىوا عىىىن طريىىىق برنىىىام 

فىي األمىاكن المناسىبة لهىا، وتحميىا مقىاطع الفيىديو،  ودمى  الصىور التعليميىةوتحميا  ،الموديوالت

 وكتابة النظرة الشاملة للموقع. 

 بنائي:رابعا : التقويم ال

تكنولوجيىا التعلىيم،  ن فىيصىيتمخالمىن  (4علىى  للموقىع التعليمىي تم عىر  النسىخة المبدئيىة      

والتىىدريبات،  األنشىىطة، ومىىدى مناسىىبة لمهىىاع المرجىىوةوذلىى  للتدكىىد مىىن مناسىىبة المىىادة العلميىىة ل

بعى    إجىراعنا ىر الموقىع، وقىد تىم  بين والتكاما الترابل ،وجودتها ،وعنا ر المحتوى الرقمي

 .  ينالتعديالت في ضو  أرا  السادة المحكم

 القائم على الويب: للموقع التعليميالنهائي  واإلخراج خامسا : التشطيب

تم إخراج الموقع بصورته النهائية، وقد شمل  الشاشة الرئيسة للموقع، عنوان الموقع، واسىم      

أهىىدال، وعنىىاوين ات االسىىتخداع، والشىىاملة، وتعليمىىالباحىى ، ورابىىل لينقىىا الطالىىب إلىىى النظىىرة 

تهيئ الطالىب للبىد  بدراسىة التي معلومات الالموديوالت التعليمية، وحلقات النقاد، وغير ذل  من 

 النهائية. الموديول األول، كما تم في هكه العملية نشر الموقع في  ورته
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 :البح أدوات رابعا : تصميم 
 :لويب التعليميةاالختبار التحصيلي المعرفي في تصميم مواقع ا .1

 : وفقا  للخطوات التالية االختبارعداد وتم إ     

جوانىب المعرفيىىة للر إلىى قيىاس مىىدى تمكىن الطىالب هىىدل االختبىا :الهىدل مىن االختبىار تحديىد -أ

 .المرتبطة بمهارات تصميم مواقع الويب التعليمية

وذلى  لمىا يتىوافر  على شكا أس لة موضىوعية،تم  ياغة بنود االختبار  :االختبار ياغة بنود  -ب

بصىد  وثبىات  اتصىافهو  االختبىار وتصىحيحه، في هكا النو  مىن مزايىا م ىا: الموضىوعية فىي بنىا

توزيىع اإلجابىات الصىحيحة وضوو الفقىرات وبعىدها عىن األلفىاظ الغامضىة أو المضىللة، وعاليين، و

ه األوليىة مىن وقىد تكىون االختبىار فىي  ىورت ( 140:  1998: جاما عبد الرحمنعا  عشوائيا   توزي

 .ار من متعدد( بندا  من نو  االختي55 

صىىين فىىي تكنولوجيىىا تخالمتىىم عىىر  االختبىىار علىىى مجموعىىة مىىن المحكمىىين  :االختبىىار ىىد   -ج

بنىود االختبىار مىن وذلى  إلبىدا  آرائهىم ومقترحىاتهم حىول محكمين(،  6 ، والقياس والتقويم التعليم

مالحظىىات بعضىىهم ونىىه مناسىىبا   وقىىد أبىىدى ، وإضىىافة وتعىىديا مىىا يرتهاو ىىح هاحيىى  مىىدى وضىىوح

  .سؤاال  ( 50التعديالت، حي  أ بح االختبار يتكون من   إجرا  ومقترحات، أفض  عن

 مسىا ( طالبىا  ممىن أنهىوا دراسىة 15تم تطبيق االختبار على عينة مكونة مىن   :االختبارثبات  -د

يقىة التجزئىة النصىفية، حيى  تكنولوجيا المعلومات وشبكات الحاسب، وتم حساب معاما ال بىات بطر

مجموعىة  ب( وتشىما الالمجموعىة  أ( وتشىما األسى لة الفرديىة، و مجمىوعتين: إلىى االختبىار قسم

األسىى لة الزوجيىىة، وبعىىد إدخىىال البيانىىات إلىىى الحاسىىوب، تبىىين أن معامىىا االرتبىىاط لالختبىىار بلىىغ 

(، وقىىد 83.0، وكىىان  (، وقىىد تىىم تصىىحيح معامىىا ال بىىات باسىىتخداع طريقىىة سىىبيرمان بىىراون0.71 

مرتفعىىة، ويمكىىن الوثىىو  بهىىا، ومىىن ثىىم االطم نىىان  لالختبىىار أن نسىىبة معامىىا ال بىىات الباحىى اعتبىىر 

 الستخدامه كدداة للقياس.

تقىىاس سىىهولة أ  بنىىد مىىن بنىىود االختبىىار  :لبنىىود االختبىىار والتمييىىز السىىهولةحسىىاب معامىىا  -ه

وفىق المعادلىة التاليىة: معامىا السىهولة   بحساب المتوسل الحسابي لإلجابات الصىحيحة أو الخطىد 

وبعىد (  167 ،2002 ،الصىرالقاسىم ،  (عدد الصىحيحة   عىدد الخطىد÷  عدد اإلجابات الصحيحة 

(، وهىي معىامالت 0.76 - 0.29تتىراوو بىين   هاأن توجد ود االختبار،حساب معامالت السهولة لبن

( 0.2نىود االختبىار، وكانى  ال تقىا عىن  حسىاب معامىا التمييىز لب كما تمتقع ضمن النطا  المقبول. 

 ( في بنود االختبار. 0.8وال تزيد عن  

( بندا  من نىو  االختيىار 50من  تكون االختبار في  ورته النهائية  :لالختبارلصورة النهائية ا -و

 من متعدد.

 تم تقدير مستويات الطالب فىي االختبىار، علىى أسىاس الطالب في االختبار: ألدا التقدير الكمي  -ز

درجة واحىدة لإلجابىة الصىحيحة، وال شىي  لإلجابىة الخطىد، وعليىه فىإن مجمىو  الىدرجات النهائيىة 

 ( درجة. 50لالختبار بلغ   

  :مهارات الطالب في تصميم مواقع الويب التعليمية مالحظة بطاقة .2

ً  ، ( بندا  45تم إعداد بطاقة مالحظة مكونة من         للخطوات التالية: تبعا 

مقياس  ىاد  وثابى  بطاقة المالحظة إلى استخدامها ك تهدل: ن بطاقة المالحظةالهدل م تحديد -أ

 تقويم مهارات الطالب في تصميم مواقع الويب التعليمية. لقدر اإلمكان 

تم االعتماد في  ياغة بنىود البطاقىة بشىكا أساسىي علىى قائمىة  :بطاقة المالحظة بنود ياغة  -ب

مراجعىىة الدراسىىات التىىي تناولىى   كمىىا تىىمحىىددة سىىلفا ، مهىىارات تصىىميم مواقىىع الويىىب التعليميىىة الم
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عبىد حسن (، و2008رضوان  ياسر مواقع الويب، م ا دراسة  مالحظة مهارات الطالب في تصميم

( بنىىىدا ، 40، وقىىىد شىىىمل  بنىىود البطاقىىىة بصىىىورتها األوليىىة علىىىى  (2007السىىيد  السىىىيد العىىاطي و

نىود أن تكىون إجرائيىة، وسىهلة المالحظىة، ، وقد ُروعىي عنىد  ىياغة البأبعادموزعين على خمسة 

 وأن يتضمن كا بند سلوكا  واحدا  فقل، إضافة إلى تسلسلها المنطقي.

مجموعىىة مىىن  تىىم عىىر  بطاقىىة المالحظىىة بصىىورتها المبدئيىىة علىىى :بطاقىىة المالحظىىة  ىىد  -ج

وذلى  والقيىاس والتقىويم،  ،المناه  وطرائق التدري و ،تكنولوجيا التعليمصين في تالمحكمين المخ

للتدكد من سالمة الصياغة اإلجرائيىة لبنىود البطاقىة، وإمكانيىة مالحظىة المهىارة،، وتسلسىا بنودهىا 

البطاقىة للهىدل الىك   ىمم  ألجلىه، وسىالمة التقىدير الكمىي  مال مىةووضوحها وترتيبها، ومىدى 

 نية المحكمىعديا فىي ضىو  آرا  السىادوقد تم الت  ألدا  الطالب، وإضافة أو تعديا ما يرونه مناسبا  

هىي: مىدخا إلىى  أبعىاد، مىوزعين علىى خمسىة ( بندا  45ح  البطاقة تتكون من  ومقترحاتهم، وأ ب

 Front Page( بنود، تصميم مواقع الويب التعليمي باستخداع برنىام  Front Page   7برنام  

عبيه ( بنىود، واالرتباطىات التشىFront Page  7( بندا ، ومكونات  فحات الويب فىي برنىام  21 

 ( بنود.3( بنود، ونشر الموقع  7في  فحات الويب  

مىن قبىا مالحظىي ن، علىى عينىة  معاما ثبات البطاقة، تم تطبيقها لحساب: ثبات بطاقة المالحظة -د

تكنولوجيىىا المعلومىىات وشىىبكات الحاسىىب، وتىىم  مسىىا ( طالبىىا  ممىىن أنهىىوا دراسىىة 15ن  مكونىىة مىى

 (: 288:  1996المفتي: محمد الوكيا ومي حلحساب ثبات المالحظين حسب معادلة كوبر  

 ثبات المالحظين     
 عدد مرات االتفا 

X 100 
 عدد مرات االتفا    عدد مرات عدع االتفا 

 وبتطبيق المعادلة السابقة تكون معامالت ال بات كما يلي: 

 ثبات المالحظين    
232 

X 100   86.0 
232   38  

 ( وهي نسبة عاليىة يمكىن مىن خاللهىا االطم نىان إلىى86.0وبة بلغ   يالحا أن نسبة ال بات المحس

 بطاقة المالحظة.

اسىىتخداع التقىدير الكمىىي لتقىدير مسىىتويات  :المالحظىة بطاقىىةالطىىالب علىى  ألدا التقىدير الكمىي  -ه

الطىىالب فىىي أدا  كىىا مهىىارة فىىي بطاقىىة المالحظىىة، وذلىى  بىىاقتراو ثالثىىة مسىىتويات لتقىىدير الىىدرجات 

(، فإذا قاع الطالب بىددا  المهىارة بصىورة مرتفعىة  تدديىة المهىارة بدقىة وسىرعة( 1،  2،  3  :وهي

( في الخانة الدالة على ذلى ، ويحصىا الطالىب علىى ثىالث درجىات، أمىا إذا يضع المالحا عالمة  

( فىي الخانىة دقة وسرعة كبيرة( فيضع المالحىا عالمىة  دون ب ه متوسطا   أدا  المهارةكان أدا 

على ذلى ، ويحصىا الطالىب علىى درجتىين، أمىا إذا كىان أدا ه منخفضىا   تدديىة المهىارة بشىكا الدالة 

( في الخانة الدالة على ذل ، ويحصا الطالب علىى درجىة واحىدة، وقىد غير دقيق( فيضع عالمة  

بمناسىىبتها لطبيعىىة المهىىارات المىىراد  الباحىى تىىم االعتمىىاد علىىى مسىىتويات التقىىدير السىىابقة العتقىىاد 

داع بعى  ظتها، ولموافقة المحكمين على التقديرات السابقة في خطوة ضىبل البطاقىة، والسىتخمالح

 (.2008رضوان  ياسر ، م ا دراسة الدراسات تقديرات مشابهة

  التوليفي:نحو التعلم  االتجاه مقياس .3

 للخطوات التالية:  تم إعداد مقياس االتجاه نحو التعلم التوليفي وفقا       

مقىايي  االتجىاه الخا ىة باتجاهىات  بعى تىم االطىال  علىى  :ية لمقياس االتجاهالصورة المبدئ -أ

 اإلنترنى وات، تكنولوجيىا المعلومى، واإللكترونىيبشىكا خىاا، والىتعلم  التوليفيالطالب نحو التعلم 
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وجامبىا  ،(2007الشىمر   حمد م، و(2008ان  رضوياسر ما استخدع في دراسة  م ابشكا عاع، 

(Gamble, 2005)، وت  وف(Futch, 2005) ،بعد (2007السيد  السيد عبد العاطي وحسن و ،

، والدقىة د روعي عند  ياغة البنود البساطة، وقبعدينتوزيعهم على ( بندا ، تم 36ذل  تم  ياغة  

 على االتجاه.  كون داليمعنى واحد، وأن  بندشما اليالعلمية، وأن 

  : د  مقياس االتجاه -ب

  صىين فىي علىم تخممجموعىة مىن ال قيىاس بصىورته األوليىة علىىالم تم عر : الصد  الظاهر

، قيسىهيوتكنولوجيا التعليم، وذل  بهدل إبدا  الرأ  حىول مىدى انتمىا  كىا بنىد للبعىد الىك   ،النف 

الصياغة اللغوية، وإجرا  التعديالت المناسبة، وفي ضىو   :ومدى وضوو كا بند و حته من حي 

، بنىدا  ( 30تعديالت الالزمة على المقياس، وأ بح يتكىون مىن  ، تم أجرا  الونمما أشار إلية المحك

، واالتجىاه نحىو اسىتخداع بنىدا  ( 17  التىوليفيموزعين علىى بعىدين همىا: االتجىاه نحىو أهميىة الىتعلم 

 . بندا  ( 13كاستراتيجة تعليمية   التوليفيالتعلم 

   د  البنا (Construct Validity): االتجىاه مىن خىالل  تم التحقق من  د  البنا  لمقيىاس

الفعليىة، وتىم حسىاب  البحى ( طالبىا  مىن خىارج عينىة 19تطبيقه على عينة استطالعية مكونىة مىن  

    بعىدبين  (Pearson-r)لبيرسون  ، من خالل حساب معاما االرتباطالداخلي له التماس معامالت 

 (: 1  جدولا في والدرجة الكلية للمقياس، وكان  كم بعد، وككل  بين كا االتجاه

 ( 1  جدول

 لدرجة الكليةوا عدبُ االتجاه، وبين كا  عد   بُ بين  البنا معامالت  د  

 عدالبُ 
أهمية التعلم 

 التوليفي

التعلم التوليفي 

 كاستراتيجة

 الدرجة

 الكلية 

أهمية التعلم 

 التوليفي
- 0.79** 0.80** 

التعلم التوليفي 

 كاستراتيجة
0.79** - 0.72** 

 - **0.72 **0.80 الدرجة الكلية

 (.0.01* * دالة عند مستوى داللة                  

والدرجىة  بعدبين كا ، وبعد  االتجاهبين  مالت االرتباط المحسوبة( أن معا1  جدوليالحا من      

 يزيد ال قة بمقياس االتجاه. مما(  α 0.01الكلية، هي قيم دالة إحصائيا  عند مستوى  

 كالتالي: رونباخ ألفا، وكانحساب معاما كب مقياسقدير ثبات ت تم :االتجاهمقياس ثبات  -ج

 0.94 ال بات الكلي للمقياس: -

 0.88 األول: بعدال بات لل -

 0.83 ال اني: ال بات للبعد -

أن المعىامالت المحسىوبة أعىاله قىيم عاليىة، تجعىا المقيىاس  ىالحا  للتطبيىق علىى عينىة  الحاي     

 الفعلية.  البح 

ا  بنىد( 30 ىبح المقيىاس فىي  ىورته النهائيىة مكىون مىن  أ :االتجىاه لمقياسهائية الصورة الن -د

، وتىىىم اسىىىتخداع التىىىدرج ( عبىىىارات عكسىىىية، والبىىىاقي موجبىىىة10منهىىىا   (،مىىىوزعين علىىىى بعىىىدين 

( درجىات، 4( درجىات، وموافىق  5كرت(، بحي  أعطي  اإلجابة الموجبة موافق جىدا   الخماسي  لي

( درجىىة، والعكىى  فىىي حالىىة البنىىود 1( درجىىة، ومعىىار  جىىدا   2ر   ( درجىىات، ومعىىا3ومحايىىد  

 العكسية. 
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 :تنفيك التجربة خامسا :
مهىارات تصىميم لالجانىب المعرفىي تىم تطبيىق االختبىار المتعلىق ب :البح التطبيق القبلي ألدوات  .1

بيىق تحديىد مواقع الويب التعليمية، ومقياس االتجاه، وبطاقة المالحظة قبليا ، وكىان الهىدل مىن التط

فة ، إضىاالتىوليفيالتعلم  استراتيجية مستوى التحصيا المعرفي والمهار  للطالب قبا البد  بتطبيق

 التدري .  بد قبا  التوليفينحو التعلم  إلى التعرل على اتجاهات الطالب

بتىىدري  عينىىة المختصىىين فىىي القسىىم قىىاع أحىىد المدرسىىين  :التىىوليفيالىىتعلم  راتيجيةاسىىت تطبيىىق .2

الىىىتعلم  والمعتمىىىدة علىىىى ،الىىىتعلم التىىىوليفي راتيجيةاسىىىتبميم مواقىىىع الويىىىب التعليميىىىة البحىىى  تصىىى

بدأ التدري  فعليا  بتىاريخ وقد  ،التعلم التوليفي القائم على التعليم التقليد  وجها  لوجهو ،اإللكتروني

  .20/12/2008، وانتهى بتاريخ 9/11/2008

تصىىميم مواقىىع الويىىب  البحىى ن تىىدري  عينىىة بعىىد االنتهىىا  مىى :البحىى ألدوات  البعىىد التطبيىىق  .3

بعىديا   االختبىار التحصىيلي، بطاقىة  البحى ، تىم تطبيىق أدوات التىوليفيالىتعلم  راتيجيةاستبالتعليمية 

 المالحظة، ومقياس االتجاه(. 

 :ومناقشتها البح نتائ  

يميىىة مىىا مهىىارات تصىىميم مواقىىع الويىىب التعله "نصىىوالىىك   األول بالسىىؤال النتىىائ  المتعلقىىة

تصىميم مواقىع التو ا إلى مهىارات  تم ؟"طالب قسم التكنولوجيا بجامعة األقصىالمطلوب تعلمها ل

 قىررمتكنولوجيىا المعلومىات وشىبكات الحاسىب ال مسىا مراجعة تو يف من خالل  الويب التعليمية

عىدد مىن خىالل مراجعىة و ،تصىميم مواقىع الويىب التعليميىة ، والك  يحتوى موضوعاتعلى الطالب

االطىال  علىى كىكل  و مواقىع التعليميىة،ال تصىميمبع  الكتب التي تناولى  و، ن الدراسات السابقةم

 ، وزعى قائمىة أوليىة للمهىاراتالتو ىا ، وفي ضو  ذل  تم الجيدة التعليمية اإلنترن بع  مواقع 

 ،إجىرا  التعىديالت المقترحىةوبعىد ، على مجموعة من المحكمىين المختصىين فىي تكنولوجيىا التعلىيم

مواقىع الويىب التعليميىة، موزعىة  تصىميم( مهىارات تخىك 48تكون  القائمة بشكلها النهىائي مىن  

، إنشىا  وتصىميم الصىفحة ات( مهىارFront Page  10على خمسة أبعاد هي: مدخا إلىى برنىام  

( مهارة، مكونات  فحات الويب في برنام  Front Page  18الرئيسة للموقع باستخداع برنام  

Front Page   10( مهىىىارات، االرتباطىىىات التشىىىعبية فىىىي  ىىىفحات الويىىىب  6والتعامىىىا معهىىىا )

في مرحلة التحليىا وفىق النمىوذج   وقد تم تناول ذل  بالتفصيا ( مهارات4مهارات، ونشر الموقع  

 .خدع في البح تالمس

ي هىكا الىتعلم التىوليفي المقترحىة فى سىتراتيجيةا"ما ال اني والك  نصه  بالسؤال النتائ  المتعلقة

لكترونىىي والتعلىىيم علىىى الىىتعلم اإل ةقائمىىللىىتعلم التىىوليفي  سىىتراتيجيةا بىىاقتراوالباحىى   البحىى "؟ قىىاع

, بحيىى  بوذلى  فىي ضىىو  حاجىات الطىال ،تصىىميم مواقىع الويىب التعليميىىةمهىارات التقليىد  لتنميىة 

  الجانىبم لهىكا دراسىته أثنىا  بإلى تالفي المشكالت التي يعاني منها الطال االستراتيجيةتؤد  تل  

فىىىي ضىىىو  نمىىىوذج التصىىىميم والتطىىىوير التعليمىىىي لمحمىىىد خمىىىي   االسىىىتراتيجيةوقىىىد تىىىم تصىىىميم 

 في خطوة سابقة من البح .   ذل وقد تم تناول  (،104-91ب، 2003 

توجىد فىرو  " انب قى  عنىه ونصىها: التىي والفرضىية ل ال ا بالسؤال ةالنتائ  المتعلقمناقشة 

( بين متوسل  درجات الطالب فىي التطبيىق القبلىي α0.05ستوى داللة  ذات داللة إحصائية عند م

 سىتراتيجيةالصىالح  تعىزىوالبعد  على اختبار التحصيا المعرفي لتصىميم مواقىع الويىب التعليميىة 
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ت" لعينتىين مىرتبطتين، وكانى  " تىم اسىتخداع اختبىار يةوللتحقق من  حة الفرض .التوليفيالتعلم 

 النتائ  كالتالي:

 (2 جدول 

االختبار القبلي / البعد  وقيمة في الفرو  داللة الختبار  ت( اختبار نتائ 
2η وحجم التدثير 

 العدد االختبار
المتوسل 
 الحسابي

االنحرال 
 المعيار 

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 قيمة
2η 

حجم 
 التدثير

 3.48 15.72 25 القبلي
30.6 

عند  دالة

 0.01) 
 كبير 0.97

 1.30 42.8 25 البعد 

 *
2η 0.01  ،كبير.0.14( متوسل،  0.06( تدثير  غير ) 

( بىين متوسىل 0.01ذات داللة إحصائية عند مسىتوى داللىة   فرو  وجود (2يتضح من جدول       

وكىكل  حجىم التىدثير "كبيىر"  البعىد ، في االختبار البعىد  والقبلىي لصىالح االختبىار الطالبدرجات 

بلغ  قيمة مربع ايتىا حي 
2η  0.97 ) ممىا يىدل علىى أن هىكه الفىرو  فىي التحصىيا لىم تكىن وليىدة

 االسىىتراتيجة طبيعىىة وقىىد يعىىزى ذلىى  إلىىى  التىىوليفيالىىتعلم  اسىىتراتيجية بىىا كانىى  بتىىدثير ،الصىىدفة

الىىتعلم  بىىينمىىا  ، وتنوعىى الخطىىوات العلميىىة والنظاميىىة  ىىمم  وفىىق، حيىى  البحىى فىىي  ةالمسىتخدم

، وغيىىر عمليىىة المباشىىرةموالتىىدريبات ال ،الىىتعلم التقليىىد  مىىن خىىالل اإلرشىىاد والتوجيىىهو اإللكترونىىي

نىىواحي  تالفىىيوتقىىديم إجىىرا ات عالجيىىة ل ،المعلومىىة للمىىتعلم يصىىالاطىىر   و تنىى أن ، كمىىاالمباشىىرة

ساهم بىدور فاعىا قد  ، ورة، ورسوع ويحرك، ويةرات  وتم ي تضمن الموقع التعليميو، القصور

 في إثرا  المواقف التعليمية، ورفع مستوى تحصيا الطالب في الجانب المعرفي.

 (،2007الشىىمر   محمىىد  دراسىىة م ىىامىىع نتىىائ  بعىى  الدراسىىات  السىىابقة النتيجىىةواتفقىى        

وآخىىىرون ريسىىىون   ،(Boyle, 2005)(، وبويىىىا 2007السىىىيد  السىىىيد طي واعبىىىد العىىىحسىىىن و

(Reasons et al., 2005)   أوتىىول وأبسىىالوع(O’Toole & Absalom, 2003)    حيىى

 التىوليفيالىتعلم  اسىتراتيجيات في تحصيا الطلبة، وإلىى تفىو  التوليفيوجود أثر للتعلم  أشارت إلى

  .أك ر لمجموعة واحدة أعأكان ات التعليمية سوا  مساقالتقديم في 

توجىد فىرو  " :ونصىها انب قى  عنىه التىي والفرضىية الرابع بالسؤال ةمتعلقالنتائ  ال مناقشة

( بين متوسل درجىات الطىالب فىي التطبيىق القبلىي α0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

 سىىتراتيجيةالصىىالح  تعىىزىمهىىارات تصىىميم مواقىىع الويىىب التعليميىىة  مالحظىىة والبعىىد  علىىى بطاقىىة

مىىرتبطتين،  تىىم اسىىتخداع اختبىىار "ت" لعينتىىين يةمىىن  ىىحة الفرضىى وللتحقىىق ."الىىتعلم التىىوليفي

 ( يبين نتائ  التحليا:3والجدول  

 (3جدول  

 التطبيق القبلي البعد  في الفرو  داللة الختبار  ت( اختبار نتائ 

لبطاقة المالحظة وقيمة
2ηوحجم التدثير 

 العدد التطبيق البعد
المتوسل 

 الحسابي

نحرال اال

 المعيار 

 قيمة

 "ت" 

مستوى 

 الداللة

 قيمة
2η 

حجم 

 التدثير

مدخا إلى برنام  

Front Page 

 93. 7.96 25 القبلي
33.35 

دالة عند 

 0.01) 
 كبير 0.97

 1.41 18.80 25 البعد 
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إنشا  وتصميم 

الموقع باستخداع 

Front Page 

 1.65 24.84 25 القبلي
46.08 

لة عند دا

 0.01) 
 كبير 0.98

 2.73 57.80 25 البعد 

مكونات  فحات 

الويب في برنام  

Front Page 

 000. 7.00 25 القبلي
30.18 

دالة عند 

 0.01) 
 كبير 0.97

 2.02 19.20 25 البعد 

االرتباطات 

التشعبيه في 

  فحات الويب

 000. 7.00 25 القبلي
45.23 

دالة عند 

 0.01) 
 يركب 0.98

 1.34 19.16 25 البعد 

 نشر الموقع
 000. 3.00 25 القبلي

21.62 
دالة عند 

 0.01) 
 كبير 0.94

 1.16 8.05 25 البعد 

 الدرجة الكلية
 2.00 49.80 25 القبلي

63.31 
دالة عند 

 0.01) 
 كبير 0.99

 5.48 123.01 25 البعد 

*
2η  0.01  كبير.0.14( متوسل،  0.06غير،  ( تدثير ) 

 ( بىين متوسىل0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى داللىة   فرو  وجود (3جدول  يتضح من      

، لصىالح كا بعد من أبعاد بطاقة المالحظة والدرجة الكليةوالبعد  على  القبليفي التطبيق درجات ال

مربع ايتا كما يالحا أن قيمالتطبيق البعد ، 
2η   علىى الدرجىة الكليىة أع علىى كىا أكىان كبيرة سوا

فىي  ،التعلم التوليفي المقترحىة لهىا أثىر إيجىابي ستراتيجيةاأن  على ايدل الك  األمر، األبعاد من بعد

 االسىىتراتيجيةقيىىاع  يعىىود ذلىى  إلىىى وقىىد  رفىىع مسىىتوى الجانىىب المهىىار  لىىدى أفىىراد عينىىة البحىى 

البىىرام  التفاعليىىة مجموعىىة مىىن تمالها واشىى الىىكاتي فىىي ك يىىر مىىن األحيىىان،علىىى الىىتعلم  المقترحىىة

وقىد يعىزى ، ومبسىل ضحبشكا وا المهاراتفي توضيح التي ساعدت  الخيارات التعليميةو ،الجكابة

المقترحة مجموعة من الخيارات التعليمية التي تتيح للطلبة اسىتخداع  االستراتيجيةتضمين  ذل  إلى

حيى  دراسىة المهىارة والقىرا ة مىن  ،والسير بخطوات نظامية في تعلىم المهىاراتما يناسبهم منها، 

، ثىم العىر  العملىي مىن المىدرسو ،الفيىديومقىاطع مالحظىة تدديتهىا عىن طريىق مشىاهدة ، ثم عنها

 أو إيقافىىه حسىىب الرغبىىة،والتىىدريب عليهىىا، ثىىم التقىىويم وإعىىادة التىىدريب  ،التطبيىىق العملىىي للمهىىارة

 ا  علىى مسىتوى تقىويم المهىارةانعكى  إيجابى الموقع على تدريبات كافية، كا ذل اشتمال  إضافة إلى

  عند مالحظتها.

التىي أشىارت (، 2007  السىيد طي والسىيداعىبد العحسن اتفق  النتيجة السابقة مع دراسة قد و     

، (2008رضىوان  ياسىر    ودراسىةفي تنميىة مهىارات الطلبىة التوليفيإلى وجود أثر إيجابي للتعلم 

 اإلنترنى إنتىاج مواقىع تصميم وفي  أعضا  هي ة التدري مهارات  مستوى ارتفا  ىإل أشارت التي

  .الوسائل المتعددة استخداعنتيجة إلى  التعليمية

توجد فىرو  " ونصها: انب ق  عنه التي والفرضية خام ال بالسؤال ةالنتائ  المتعلق مناقشة

( بين متوسل درجىات الطىالب فىي التطبيىق القبلىي α0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

 سىىتراتيجيةالصىىالح  تعىزىوالبعىد  علىىى مقيىاس االتجىىاه المتعلىق بتصىىميم مواقىىع الويىب التعليميىىة 
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وكانى  ت" لعينتين مىرتبطتين، تم استخداع اختبار " يةوللتحقق من  حة الفرض ."التوليفيالتعلم 

 النتائ  كالتالي: 

 (4جدول  

  التطبيق القبلي في الفرو  داللة الختبار  ت( اختبار نتائ 

البعد  لمقياس االتجاه وقيمة 
2ηوحجم التدثير 

 العدد التطبيق البعد
المتوسل 

 الحسابي

االنحرال 

 المعيار 

 قيمة

 "ت" 

مستوى 

 الداللة

 قيمة
2η 

حجم 

 التدثير

أهمية التعلم 

 المزجي

 5.42 64.84 25 القبلي
2.16 

دالة عند 

 0.05) 
 كبير 0.15

 6.90 67.32 25 البعد 

التعلم 

 المزجي

 كاستراتيجة

 5.05 49.20 25 القبلي

6.05 
دالة عند 

 0.01) 
 كبير 0.59

 4.59 55.64 25 البعد 

 لدرجة الكليةا
 7.40 114.04 25 القبلي

5.25 
دالة عند 

 0.01) 
 كبير 0.52

  8.06 122.96 25 البعد 

 *
2η  0.01  ،كبير.0.14( متوسل،  0.06( تدثير  غير ) 

( وجىىود فىىرو  ذات داللىىة إحصىىائية بىىين التطبيىىق القبلىىي والبعىىد  عنىىد 4يالحىىا مىىن جىىدول       

الكليىة لصالح التطبيق البعد ، وعلىى البعىد ال ىاني والدرجىة  ( على البعد األول0.05مستوى داللة  

األمىر الىك  (، لصالح التطبيق البعد ، كما يالحا أن حجم التدثير "كبير" 0.01عند مستوى داللة  

  تعلىم راتجيةاسىتكاسىتخدامه و، التىوليفيأهميىة الىتعلم نحىو  لطىالبايجابيىة ل اتجاهىاتوجىود يشير 

جىىكب وفسىىية، متلكىىه مىىن مىىؤثرات نتبمىىا  التىىوليفيالىىتعلم  راتيجيةاسىىتأن  ذلىى  إلىىى الباحىى ويعىىزو 

المقترحىة أدت إلىى  االسىتراتيجيةكمىا أن  ،الطىالباتجاهىات أثرت ايجابيا  فىي  ، قداالنتباه والتشويق

ممىا أدى ب، المىر الىك  ترتىب عليىه رضىا الطى، األالمعرفىي والمهىار  رفع مستوى تحصيا الطالب

  مقياس.العلى أبعاد يجابية بدوره إلى وجود اتجاهات ا

(، Yushau, 2006(، ويوشىىا  2007الشىىمر   محمىىد  دراسىىة السىىابقة مىىعواتفقىى  النتيجىىة      

واختلفى  مىع  فىي التىدري    التىوليفيالىتعلم  نحو استخداع الطالبجود اتجاهات ايجابية لدى حول 

 . التوليفيالتي أظهرت اتجاهات سلبية نحو التعلم  ،(Gamble, 2005)جامبا  دراسة

توجد فىرو  " :ونصها انب ق  عنه التي والفرضية ادسسال بالسؤال ةالنتائ  المتعلق مناقشة

 تصىىميملمهىىارات ( بىىين مسىىتوى إتقىىان الطىىالب α0.05ذات داللىىة إحصىىائية عنىىد مسىىتوى داللىىة  

( علىى كىا مىن: التحصىيا المعرفىي، ومهىارات %90مواقع الويب التعليمية وبين مستوى اإلتقان  

والختبار  حة الفرضىية تىم حسىاب  ."التوليفيلم تصميم مواقع الويب التعليمية، واالتجاه نحو التع

اسىىتخداع   ثىىم الجانىىب المعرفىىي والمهىىار ، واالتجىىاه متوسىىل النسىىبة الم ويىىة لىىدرجات الطىىالب فىىي

للمقارنىة بىين متوسىل النسىىبة  (z)اختبىار الفرضىيات حىول النسىبة الم ويىة الواحىىدة، بحسىاب قيمىة 

(، ثىىم مقارنتهىىا بالقيمىىة 276-275 ،1988: ليلىىيالخخليىىا وعىىودة أحمىىد الم ويىىة والمقىىدار ال ابىى   

 وكان  النتائ  كالتالي:(، 0.05مستوى داللة  عند  (z)لـالحرجة 

 (5جدول  

 الجانب المعرفي أدا  الطالب فيلمقارنة مستوى  (z)نتائ  تحليا 
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 (25 ن  %90 ومستوى اإلتقان والمهار ، واالتجاه

 البيان         

 انبالج  
 الداللة Z مةقي النسبة متوسل

 (0.05غير دالة عند   0.5 0.87 الجانب المعرفي

 (0.05غير دالة عند   0.33 0.92 الجانب المهار 

 (0.05غير دالة عند   1.33 0.82 االتجاه

 (0.05غير دالة عند   0.50 0.87 الكلي

 (.0.05( عند مستوى داللة  1.96الحرجة     (z)* قيمة      

 لىىدرجات  عىىدع وجىىود فىىرو  ذات داللىىة إحصىىائية بىىين المتوسىىل النسىىبي (5 جىىدول يالحىىا مىىن      

ومسىتوى اإلتقىان  ،ومقيىاس االتجىاه مىن ناحيىة ،بطاقىة المالحظىةو في االختبار التحصىيلي, لطالبا

 وبكل  نقبا الفرضىية الصىفرية،  الجدولية قيمةالالمحسوبة أقا من  (z)(، حي  كان  قيمة 90% 

 وقىد .التىوليفيالىتعلم  ستراتيجيةاكان بفعا  ،اإلتقانمستوى الالطالب إلى و ول  يدل على أن اوهك

الىتعلم الىكاتي،  مىن خىالل المقترحة ساهم  في تحقيىق إتقىان الىتعلم، االستراتيجيةأن  إلىذل  يعود 

فىي نهايىة كىا والتدريبات  االختبارات البعدية، كما أن لمهارةوإعادة التدريب على ا وتعدد األنشطة،

  .ةالنهائي ةالبعدياالختبارات  ب نحواللفة لدى الطاأل توفرل، موديو

 مهىارات و ىول ( التىي أشىارت إلىى2008رضىوان  ياسىر وتتفىق النتيجىة السىابقة مىع دراسىة      

  .(%90 إلى مستوى  التعليمية اإلنترن إنتاج مواقع في  هي ة التدري  أعضا 

 حقىىق"ت :ونصىىها انب قىى  عنىىه التىىي ضىىيةوالفر سىىابعال بالسىىؤال النتىىائ  المتعلقىىة مناقشىىة

فىىي الجوانىىب ال الثىىة  المعرفىىي،  0.6≤ فعاليىىة بنسىىبة مىىا  جوجيىىان  التىىوليفيالىىتعلم  سىىتراتيجيةا

 الباحى قىاع  ."( لىدى الطىالبالتىوليفيومهارات تصميم مواقع ويب التعليمية، واالتجاه نحىو الىتعلم 

 التىوليفيالىتعلم اسىتراتيجية اسىتخداع  ليىةفعالقياس مسىتوى  باستخداع معاما الكسب لما  جوجيان

 .(6  ولجدوكان  النتائ  كما في  معرفي والمهار  واالتجاه،ال التحصيافي 

 ( 6 جدول 

  المعرفي، المهارة، االتجاه(قيمة نسبة الكسب لما  جوجيان للجوانب ال الثة 

 نسبة الكسب X  Y P X- Y  X- P األداة

 0.81 33.28 27.08 49 42.80 15.72 االختبار التحصيلي

 0.85 85.20 73.21 135 123.01 49.80 المالحظة بطاقة

 0.24 35.96 8.92 150 122.96 114.04 مقياس االتجاه

، التحصىىيا المعرفىىيعلىىى لمىىا  جوجيىىان المحسىىوبة نسىىبة الكسىىب أن  (6 جىىدول يالحىىا مىىن      

ليىة اعف  حققى التىوليفيالىتعلم  تيجيةاسىترا ا يعني أنوهك(، 0.6أعلى من القيمة   المالحظة وبطاقة

صىا اتجىاه الطىالب أمىا جانىب االتجىاه فلىم ي ،(0.6أكبر من    جانب المهارالو ،المعرفي الجانبفي 

انىىب لجافىىي تحقىىق نسىىبة مىىا  جوجيىىان  أن سىىبب الباحىى ويعتقىىد  (،0.6  نسىىبة مىىا  جوجيىىان إلىىى

ت متنوعة من  وت و ىور ولقطىات ما توافر لدى المتعلم من خيارا يرجع إلى ار والمه المعرفي

وتزويىد الطىالب بىالرجع فىي ، العملىيبىالتطبيق  للمهىارة إلىى اقتىران الجانىب النظىر  إضىافةفيديو، 
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طىول الفتىرة فقىد يعىود إلىى  االتجىاهعدع تحقيق نسىبة مىا  جوجيىان فىي جانىب  ، أماالوق  المناسب

التغيىر فىي االتجىاه ذو ، ألن التىوليفيعلم نحىو الىت الكبير التغير إلحداث الطالبالزمنية التي يحتاجها 

  لة بالسلوكيات االنفعالية والوجدانية.

 أكىىرعو، (2007السىىيد  السىىيد عبىىد العىىاطي وحسىىن دراسىىة  نتىىائ  مىىع السىىابقة وتتفىىق النتيجىىة     

بالفعاليىة فىي اتصىال البرنىام   تعلىم مزجىي، وسىائل متعىددة(  إلى تأشار التي، (2006مصطفي  

  البح . اتعين التعليمية لدى اإلنترن إنتاج مواقع المرتبطة بب المعرفية والمهارية الجوانتنمية 

 :ستنتاجات البح ا
 ا تية:من نتائ  البح  الحالي يمكن الو ول إلى االستنتاجات 

 التىي تحقىىق نجاحىىا  فىىي تنميىىة مهىىارات الىىتعلم التىىوليفي مىىن االسىىتراتيجيات الفعالىىة سىتراتيجيةا .1

 والمهار  واالتجاه. التحصيا المعرفي في الجانب ب التعليميةتصميم مواقع الوي

أهميىة الىتعلم نحىو لىد  الطىالب عما علىى تنميىة اتجاهىات ايجابيىة تالتعلم التوليفي  ستراتيجيةا .2

  .عليميةت ستراتيجيةااستخدامه كو ،التوليفي

، لمىا لهىا عليمىيالتعلى نماذج التصىميم والتطىوير استراتيجيات التعلم التوليفي  عتمادضرورة ا .3

 . من أثر في تحديد االحتياجات التعليمية، وتصميم االستراتيجيات، والتحقق من نتائجها

لعىىالج المشىىكالت  كمىىدخا الجىىامعيالمسىىتوى  تطبيقهىىا علىىىلىىتعلم التىىوليفي يمكىىن ا سىىتراتيجيةا .4

 التي تحول دون تمكن الطالب من المهارات المرجوة.

سىىىتراتيجيات الىىىتعلم اسىىىيما ال االسىىىتراتيجيات الحدي ىىىة،تىىىدريب الطىىىالب المعلمىىىين علىىىى تنفيىىىك  .5

 والتقليا من االعتماد على الطر  التقليدية لوحدها. التوليفي،

 التو يات والمقترحات
فىي تنميىة  التىوليفيالىتعلم اسىتراتيجية  فعاليىة أثبتى  والتىي الحاليىة، البحى  نتىائ  ضىو  فىي     

ما يو ىي  ، فإنقسم التكنولوجيا بجامعة األقصىالب مهارات تصميم مواقع الويب التعليمية لدى ط

 ما يلي:   الباح به 

 قسم التكنولوجيا في جامعة األقصى. اتمساق  بع تدري ل التوليفيالتعلم  ستراتيجيةا تبني .1

 وتطبيقهىا، مختلفىة وأسىاليب اسىتراتيجياتبىين  التوليفستراتيجيات أخرى قائمة على اتطوير  .2

وذل  لتدري  مهىارات تعليميىة  ،كاتي السرعة والتعلم التعاوني المباشرلابين التعلم  التوليفم ا 

 األخرى. اتمساقفي 

، وتىىوفير الىىدعم الىىالزع تراتيجياتهسىى، واالتىىوليفيز اتجاهىىات الطلبىىة االيجابيىىة نحىىو الىىتعلم يىىتعز .3

 . التوليفيالتعلم  ستراتيجيةا على التفاعلية القائمة لتطوير المواقف التعليمية

يفهم بكيفيىىة تصىىميم ورات التدريبيىىة ألعضىىا  هي ىىة التىىدري  بكليىىات التربيىىة لتعىىرإعىىداد الىىد .4

 والمستندة ألساليب التعلم الكاتي. التعلم اإللكترونيستراتيجيات التعلم القائمة على ا تطبيقو

 مىع يىتال ع بمىا الويىب عبىر التعليميىة اتمسىاقال بتصىميم التعليميىة المؤسسىات قيىاع ضىرورة .5

  التوليفي. لمالتع استراتجيات

ات مسىاقتصميم وتطوير المواقع التعليميىة لللمساعدة في إنشا  مراكز خا ة داخا الجامعات ل .6

 المختلفة, على أن يضم فريق العما متخصصين في تكنولوجيا التعليم, ومبرمجين مواقع الويب.

ظىىر مىىن وجهىىة ن التىىوليفيالىىتعلم  سىىتراتيجياتالاسىىتخداع المدرسىىين  مىىدى أجىىرا  دراسىىة حىىول .7

  المدرسين والطلبة.
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وتطبيىىىق  الىىىتعلم التىىىوليفي مهىىىاراتل مىىىدى امىىىتال  المدرسىىىين والطىىىالب حىىىول أجىىىرا  دراسىىىة .8
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