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 راسة:ستخلص الدُِّم 

المحتوى في تنمية ميارات  إلدارةم إلكتروني إلى التعرف عمى فاعمية نظا الدراسة تىدف     
، الثانوية المرحمةلدى معممات  التعميميةفي المواقف  الرحالت المعرفيةتصميم استراتيجية 

الرحالت محتوى لميارات تصميم استراتيجية إعداد وتصميم تم ، الدراسةىدف أولتحقيق 
، وتم الدراسةأدوات عداد ا  ، و لممعممة ، وبناء دليلإلدارة المحتوىلكتروني إعمى نظام  المعرفية

 .التأكد من صدقيا وثباتيا
عمى عينة من معممات  الدراسة تبقوط   ،التجريبيعمى المنيج  ةالحالي الدراسة تاعتمدو     

( معممو؛ ولمتحقق من صحة فروض 12الثانوية، بمنطقة الرياض، بمغ عددىن ) المرحمة
، واالنحرافات المعيارية المتوسطات ؛التاليو صائيةاإلحاألساليب فقد تم استخدام ، الدراسة
 .( η2وقيمة مربع إيتا ) paired samples-T-Test المرتبطةلممجموعات   "ت"واختبار 
 :نتائج الدراسة إلى توقد توصم

فاعمية البرنامج التعميمي القائم عمى نظام إدارة المحتوى اإللكتروني في تنمية الجانب  .2
رات تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية لمعممات المرحمة الثانوية المعرفي المرتبط بميا

بين متوسطي درجات معممات  2...وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى حيث اتضح 
المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي المرتبط بالجانب 

 .لصالح التطبيق البعدي ؛فيةالرحالت المعر المعرفي لميارات استراتيجية 
فاعمية البرنامج التعميمي القائم عمى نظام إدارة المحتوى اإللكتروني في تنمية الجانب  .2

الميارى المرتبط بميارات تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية لمعممات المرحمة الثانوية 
معممات  بين متوسطي درجات 2...وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى حيث اتضح 

المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة تقييم المنتج المرتبط بميارات 
                 .لصالح التطبيق البعدي ؛الرحالت المعرفيةاستراتيجية 
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Abstract: 
    This current research aimed at exploring the effectiveness of content 

management e-system in developing secondary school female teachers' skills 

of designing cognitive excursions strategy in instructional situations. In order 

to achieve the objective of this research, the researcher designed and prepared 

content for the skills of designing cognitive excursions strategy using content 

management e-system, together with preparing a teacher guide and research 

instruments which were made valid and reliable. 

  The research adopted the quasi-experimental design. It was applied to a 

sample of 24 secondary school female teachers, Riyadh region. To test the 

research hypotheses, relevant statistical methods, standard deviation, T-test for 

paired samples, and eta-squared values (η2(. 

The research came up with the following findings: 

 There is a statistically significant difference, at 0.01 level, between the mean 

scores of the experimental group in the pre-post-test – achievement test based 

on the cognitive aspect of cognitive excursions strategy skills in favour of the 

post-test. 

  There is a statistically significant difference, at 0.01 level, between the mean 

scores of the experimental group in the pre-post-test – product rating card 

related to cognitive excursions strategy skills in favour of the post-test. 

The study results indicated: 

 The Effectiveness of e-content management system based educational 

programme in developing secondary school female teachers' cognitive aspect 

related to designing excursions strategy skills. There are statistically significant 

differences, at 0.01 level, between the mean scores of the experimental group 

in the pre-post achievement test concerning the cognitive aspect of cognitive 

excursions strategy in favor of the posttest. 

 The Effectiveness of e-content management system based educational 

programme in developing secondary school female teachers' skill aspect related 

to designing excursions strategy skills. There are statistically significant 

differences, at 0.01 level, between the mean scores of the experimental group 

in product rating checklist concerning the skill of cognitive excursions strategy 

in favor of the posttest. 
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 : مكدمة 

تعد التربية والتعميم وسيمة األمم لمواكبة الحاضر وبناء المستقبل، ويسعى      
التربويون في ظل التطورات التكنولوجية واالنفجار المعرفي؛ إلى تطوير العممية التعميمية بكل 
مكوناتيا تطويرًا يتواكب مع عصر التقنية ومجتمع المعرفة، واصبح من الضروري البحث عن 

 Webاتيجيات تتناسب مع ىذه التطورات، ومن ىذه االستراتيجيات؛ الرحالت المعرفية )استر 
Quest التي تعكس فكرة التدريس المعاصر الذي يعتمد عمى دمج التكنولوجيا في التعميم ،)

والتعمم بما يحقق الترابط والوظيفية بينيم من خالل استثارة اىتمام المتعمم بأسموب مشوق 
شباع   حاجاتو وتنشيط دافعيتو ورغبتو في االستزادة من المعرفة.وجذاب، وا 

فيي من االستراتيجيات التي أثبتت العديد من الدراسات والبحوث تأثيرىا وفعاليتيا     
 & Vidoniفي تنمية ميارات متعددة كميارات التفكير الناقد وميارات التفكير العميا )

Maddux, 2002تواصل بين المتعممين وفي بناء المعرفة (، وميارات التعمم التعاوني وال
(، وتدعم التعمم الفعال وبقاء أثرة وتنمي ميارات التفكير عالي الرتبة 1.21المطموبة )سمارة ،

(Ikpeze &Boyd, 2007 كما أنيا تساعد في زيادة التحصيل المباشر والمؤجل كمغات ،)
Simia &  Hamel, 2005 ). ) 

أن استراتيجية الرحالت المعرفية تعتمد عمى  (؛Geyer 2009فأكدت دراسة )    
البحث عن المعمومات باستخدام محركات البحث والذي يعتبر نشاطًا من أىم األنشطة التي 
يقوم بيا المتعممون، كما أن الرحالت المعرفية "تعتبر نموذج يجمع بين التخطيط التربوي 

ترنت بخاصة، وتعتمد الرحالت المحكم واالستعمال العقالني لمحواسيب بعامة وشبكة اإلن
المعرفية عمى االستقصاء والتساؤل والبحث واالكتشاف بيدف تنمية القدرات الذىنية المختمفة 
لدى المتعممين وتعتمد جزئيًا أو كميًا عمى المصادر اإللكترونية الموجودة عمى الويب والمنتقاة 

والكتب واألقراص المدمجة أو مسبقًا مع إمكانية دمج مجموعة أخرى من المصادر كالمجالت 
 ( Halat, 2008a,110أي مصادر أخرى لممعرفة". )

( إلى أن ميام الويب تعد بيئة لمتَّعمم الذي March,2004وأشارت دراسة )    
يستخدم ارتباطات مناسبو عمى شبكو اإلنترنت لتحفيز المتعممين عمى البحث الموجو 

خاصة بالتفكير وميارات ما وراء المعرفة؛ كما يرى والمشاركة في المعرفة وتنميو العمميات ال
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(أن ميام الويب ت عد أداة تعممية  2011) ،Yang atal  (zheng,at al,2008)كل من 
يقوم فييا المتعممون بالمشاركة في أداء ميمة مصممة مسبقًا، واستخدام موارد إنترنت محددة 

ايير محددة بوضوح من أجل من قبل لجمع وتمخيص وتركيب وتقييم المعمومات ضمن مع
، Laborda 2009 ، MacGregor&Lou 2005إنجاز الميمة، وأكدت دراسات كل من )

 Tran 2006  أن ميام الويب تعد من االستراتيجيات الفعَّالة لدمج التكنولوجيا في التعميم؛)
ولتحقيق التكامل بين التخصصات حيث ساعدت عمى زيادة فيم المتعممين واستيعابيم 

فاىيم، الرتباطيا باحتياجاتيم المينية، وشجعت العمل الجماعي والتعمم االستكشافي، لمم
( إلى أن ميام الويب ساىمت في دعم فرص وصول Vangurie,etal،2004وتشير دراسة )

المتعممين إلى المعمومات لممارسة أنشطة التعمم التي تمبي احتياجاتيم مما ساعد عمى تعزيز 
 االحتفاظ بالمعمومات.

ويتضح من الخصائص السابقة الستراتيجية الرحالت المعرفية أنيا تعتمد عمى      
التفاعل بين المتعممين وبيئات التعمم اإللكترونية، ولكن المسئول عن التخطيط، والتنفيذ، 
والتقويم ليذه االستراتيجية يعتمد عمى المعمم ومدى درايتو الكافية بالمعمومات والمعارف 

تطمبة لتوظيفيا واستخداميا في العممية التعميمية؛ بما يساعد في االستفادة منيا والميارات الم
في تحقيق األىداف التعميمية بكفاءة وفاعمية مع االستثمار األمثل لمموارد واإلمكانيات؛ لذا 
فإن البحث الحالي يسعى لتحديد المعارف والميارات واألدوار؛ الستراتيجية الرحالت المعرفية 

ة لتوظيفيا من جانب المعممين والمعممات، وخاصة أنيا تعتمد في إنشاءىا وتطويرىا المتطمب
عمى ظروف تحفيزية ودراسة تعتمد عمى تكنولوجيا المعمومات الحديثة المناسبة لممتعممين، 

 فيي تتطمب تحديد أدوار كل من المعمم والمتعمم، لذا تأتى ضرورة البحث الحالي.
والمعممات عمى االستراتيجيات المستحدثة كالرحالت المعرفية كما يعد تدريب المعممين  

ضرورة حتمية لمواكبة عصر المعموماتية، لمسايرة ىذا التطورات لرفع مستوى أداء المنظومة 
التعميمية وزيادة فاعميتيا وكفاءتيا؛ مما ينعكس كمًا ونوعًا عمى مخرجاتيا لبناء مجتمع 

د أوصت عدد من الدراسات والبحوث العربية عمى ، وق( 215: 3..1معرفي )عبدالوىاب ، 
ضرورة تدريب المعممين وتزويدىم بالمعارف والميارات والميام واألدوار الكافية لتوظيف 

(، 4..1واستخدام استراتيجية الرحالت المعرفية في العممية التعميمية مثل دراسة) جاداهلل، 
ومع تطور تكنولوجيا المعمومات  (..1.2(، ودراسة )المير، 7..1ودراسة ) العمراني، 
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واالستخدام المتزايد لبيئات التعمم اإللكتروني، أصبحت نظم إدارة المحتوى اإللكتروني من 
األساليب الحديثة في مجال التعميم والتدريب، وعديد من الدراسات والبحوث أثبتت فاعميتيا 

يات الحاسب اآللي واإلنترنت وكفاءتيا، حيث توفر بيئة تعمم تفاعمية تشاركية تعتمد عمى تقن
وتسيل الوصول إلى مصادر التعمم في أي وقت ومن أي مكان، ومنيا دراسة السعدي 

 ( 1.21(،  ودراسة )دحالن  1.22(، ودراسة )مدني و العباسي   .1.2)
من األنظمة المشيورة  Moodleيعد نظام إدارة المحتوى اإللكتروني الموديل و      

التعمم اإللكتروني؛ حيث تزود المعممين ومصممي المساقات بمزايا  والمستخدمة بنجاح في
دارة مساقاتيم عمى اإلنترنت ) (، وقد أعطى Wen,etal .2007متعددة إلنشاء وا 

(Grafs,List;2005 تقييما لمجموعو تتكون من تسعة من أنظمة التعمم اإللكتروني )
عمق بوظائف النظام العامة أفضل النتائج فيما يت   Moodleمفتوحة المصدر.حيث حقق 

؛ 6..1، عبدالمجيد  5..1وفيما يتعمق باألداء التكيفي لقد أشار كل من: )بسيوني
(،  إلى خصائص، ومميزات نظام موودل التي يمكن االستفادة  6..1الخميفة،  واخرون، 

حة منيا بشكل جيد في التعميم والتعمم وخاصة لممعممين والمعممات أثناء الخدمة وفييا إتا
، حيث يوجد    (Asynchronous)(وغير التزامنيةSynchronousألدوات التعمم التزامنية)

(يناقش فيو المعمم الموضوعات ذات الصمة بالعممية التعميمية، ويوجد  (Forunمنتدى
منصات إلنشاء عدة صفحات تعرض المحتوى أو جزء منو، ويمكن في نياية كل صفحة 

ية أو سابقة أو أخرى ويعطى فرصة جيدة بإرسال التكميفات إضافة سؤال أو رابط لصفحة تال
 word ،powerوالميام وتحميميا عمى الموقع بصيغ مختمفة من أجل تقديميا لممعمم )

point كما يوفر متابعة المستخدم من بداية دخولو لمنظام حتى خروجو مع توفر تقرير لكل ،)
ة، اختبارات، استبيانات(،ويتيح النظام )ميام، أنشطيتضمن أدوات مختمفة لمتقويممستخدم، 

تسجيل المستخدمين أو تسجيل أنفسيم آليًا دون الرجوع لمسئول النظام، والتصحيح وتسجيل 
الدرجات تمقائيًا حسب معايير  يحددىا مسئول النظام الختبارات االختيار من متعدد أو الصح 

يام والمستوى التعميمي أو والخطأ، ويستطيع مسئول النظام عمل مجموعات نقاش حسب الم
يقوم النظام بتكوينيا، وتتوافر غرف دردشة ومنتديات لمحوار التعميمي، باإلضافة لدعم النظام 

 Sharable Content Object(العالمية وىي اختصار لـ ) SCORMلمعايير  )
Reference Model،)  و( توصمت نتائج دراسة كل منPrimoz&Tomaz, 2007 ،)
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في  Moodle( إلى فاعميو نظام إدارة التعمم 5..1، عقل 6..1عبدالمجيد ودراسة كل من )
تقديم المقررات والبرامج اإللكترونية عبر شبكو اإلنترنت؛ ويتضح مما سبق أن نظام إدارة 

يدعم مبادئ نظريات التعمم منيا: نظرية تعمم القنوات المتعددة  Moodleالمحتوى 
Multiple-Channel Learningعة الوسائل المتعددة اإللكترونية ، نظرية س

Multimedia Capability of Technology ونظرية الشبكة الداللية ،Semantic-
Network Theory،(؛ لذا فإن الدراسة 1..1، ونظرية الوسائل المتعددة كما يرى )طوقان

 قد يسيم  في تنميو الجوانبMoodle الحالية ترى أن نظام إدارة المحتوى اإللكتروني 
 المعرفية والميارية الستراتيجية الرحالت المعرفية لدى معممات المرحمة الثانوية.

 : مشكلة الدراسة 
(، 7..1(، ودراسة)العمراني، 4..1أشارت بعض الدراسات منيا دراسة )جاداهلل،       

(؛ إلى افتقار المعممين أثناء الخدمة لممعارف والميارات المتطمبة .1.2ودراسة) المير، 
تخدام استراتيجية الرحالت المعرفية، وقد يكون ىذا راجع إلى عدم تناوليا في برامج ومواد الس

مرحمة اإلعداد لممعممين والمعممات قبل الخدمة أو أثناء الخدمة، وقد يكون راجع إلى أنيا من 
االستراتيجيات المستحدثة، حيث أنيا وظفت في مجال البحوث والدراسات حسب ما تم 

المقدمة، وىذا يدعو إلى إعادة النظر في األوضاع الحالية لممعممين والمعممات  استعراضو في
لى أيِّ مدًى تسيم برامج التعميم والتدريب  لتحديد أدائيم لميارات ومعارف الرحالت المعرفية، وا 

 في استبصارىم بالتطورات التربوية والتكنولوجية وخاصة استراتيجية الرحالت المعرفية .
(معممًة من معممات المرحمة  .1راء دراسة استطالعية عمى عينو عشوائية بمغت)تم إجو      

الثانوية، تناولت مجموعة تساؤالت تعمقت باستخدام الرحالت المعرفية في المواقف التعميمية؛و 
% (من المعممات ليس لديين خمفية، أو دراية عن المعارف 71أشارت النتائج إلى أن )

خدام الرحالت المعرفية وكيفية التعامل معيا في المواقف التعميمية، وأن والميارات الالزمة الست
يعرفونيا كمسمى فقط دون دراية بآليات تنفيذىا في المواقف التعميمية، كما  % (5نسبة) 

من المعممات يرغبن في تعمم المعارف و  % (61أشارت نتائج الدراسة االستطالعية إلى أن) 
المعرفية والتعرف عمى كيفية توظيفيا في عمميتي التعميم والتعمم،  الميارات الخاصة  بالرحالت

كما أتضح عدم توفر برامج تدريبية لممعممات أثناء الخدمة عمى استراتيجية الرحالت المعرفية 
. 
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من ضرورة تنمية المعارف والميارات المرتبطة باستخدام  البحثلذا نبعت مشكمة و      
التعميمية لدى المعممات من خالل نظام إدارة المحتوى  الرحالت المعرفية في المواقف

 . Moodleاإللكتروني 
ما فاعميو نظام إلكتروني إلدارة المحتوى في : في السؤال الرئيس التالي البحثتتحدد مشكمة 

تنمية ميارات تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية في المواقف التعميمية لدى معممات 
 المرحمة الثانوية ؟ 

 يتفرع من السؤال الرئيس األسئمة التالية:و 
ما المعارف والميارات الالزمة لتصميم استراتيجية الرحالت المعرفية في المواقف التعميمية  .2

 لمعممات المرحمة الثانوية ؟
ما البرنامج التعميمي القائم عمى نظام إدارة المحتوى اإللكتروني لتنميو معارف وميارات  .1

 حالت المعرفية في المواقف التعميمية لمعممات المرحمة الثانوية؟تصميم استراتيجية  الر 
ما فاعمية البرنامج التعميمي القائم عمى نظام إدارة المحتوى اإللكتروني في تنمية الجانب  .1

 المعرفي المرتبط بميارات تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية لمعممات المرحمة الثانوية؟
ي القائم عمى نظام إدارة المحتوى اإللكتروني في تنمية ميارات ما فاعمية البرنامج التعميم .2

 تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية لمعممات المرحمة الثانوية؟  
  البخحأهداف: 

 إلى تحقيق األىداف التالية:سعى البحث 
تحديد المعارف والميارات الالزمة لتصميم استراتيجية الرحالت المعرفية في المواقف  .2

 ية لمعممات المرحمة الثانوية .التعميم
وضع تصور لمبرنامج التعميمي القائم عمى نظام إلكتروني إلدارة المحتوى؛ لتنمية  .1

الجوانب المعرفية والميارية لتصميم استراتيجية الرحالت المعرفية في المواقف التعميمية 
 لمعممات المرحمة الثانوية.

م عمى نظام إلكتروني إلدارة المحتوى عمى التعرف عمى فاعمية البرنامج التعميمي؛ القائ .1
تنمية الجوانب المعرفية والميارية؛ لتصميم استراتيجية الرحالت المعرفية لمعممات 

 المرحمة الثانوية .
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  البخحأهنية: 

 في: البحثتكمن أىمية 
أنيا تسعى لتوجيو نظر المعممات بالمرحمة الثانوية إلى أىمية استراتيجية الرحالت  .2

 في العممية التعميمية. المعرفية
تحاول رفع مستوى معارف وميارات توظيف استراتيجية الرحالت المعرفية لممعممات في  .1

المواقف التعميمية، من خالل البرنامج التعميمي القائم عمى نظام إدارة المحتوى 
 اإللكتروني.  

الحاضر  تشكل الدراسة الحالية استجابة موضوعية لما ينادي بو التربويون في الوقت .1
من مسايرة االتجاىات الحديثة في عممية التدريس، وتجريب أساليب ونماذج تعميمية؛ قد 

 تؤدي إلى التفاعمية وتحقيق نتائج إيجابية في العممية التعميمية.
توجيو اىتمام مسئولي التربية والتعميم بضرورة توظيف نظم إدارة المحتوى اإللكتروني  .2

 ء الخدمة .في برامج تطوير المعممين أثنا
توفير برنامج تعميمي يتضمن الجوانب المعرفية والميارية لتصميم استراتيجية الرحالت  .3

 المعرفية في المواقف التعميمية يصمح استخدامو في تدريب المعممين أثناء الخدمة
 :البخح حدود 

 : عمى البحثاقتصرت حدود 
 ة الرياض.مركز التدريب التربوي )محافظو الخرج( بمدين: مكانية حدود .2
-ىـ2214 الدراسي تم تطبيق تجربة الدراسة في الفصل الثاني العام: زمانية حدود .1

 ه ـ2215
الرحالت  استراتيجية تصميم لميارات واألدائية المعرفية حدود موضوعية: الجوانب .1

 . Moodle  اإللكتروني المحتوى إدارة نظام خالل من المعرفية
  البخحميوج: 

اسة الحالية، واألىداف التي تسعى لتحقيقيا، تستخدم الدراسة المنيج نظرًا لطبيعة الدر      
التجريبي؛ لمكشف عن فاعمية البرنامج التعميمي القائم عمى نظام إدارة المحتوى اإللكتروني؛ 
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باعتباره متغير مستقل، عمى تنمية معارف وميارات الرحالت المعرفية لدى معممات المرحمة 
التالي فالدراسة ستتبع التصميم التجريبي ذي المجموعة الواحدة الثانوية كمتغير تابع؛ وب

بتطبيق أدوات الدراسة قبميًا ثم التعرض لمبرنامج التعميمي القائم عمى نظام إدارة المحتوى 
اإللكتروني، ثم تطبيق أدوات الدراسة بعديًا، والتعرف عمى مدى إتقان المعممات لمعارف 

ت المعرفية أو ما يعرف بتصميم المجموعة الواحدة القبمي/ وميارات تصميم استراتيجية الرحال
 .(On Group Design, With Pre / Post – Test Design)البعدي 

  البخحفزوض: 

 ، والتحقق من صحتيا يمكن  صياغة الفروض التالية:البحثلإلجابة عمى أسئمة 
المعممات  بين متوسطي درجات (≤، 3.عند مستوى داللة )إحصائيا دالة  قفر يوجد .2

المعرفي لمويب  والبعدي في اختبار تحصيل الجانبفي االختبار القبمي  )عينة الدراسة(
 .التطبيق البعدي لصالح ، وذلك كويست

المعممات ين متوسطي درجات ب( ≤، 3.) داللة مستوى عند إحصائيا دالةق وفر  يوجد .1
ميارات  صميم استراتيجيةوالبعدي لميارات تالقبمي  بطاقة تقييم منتجفي  )عينة الدراسة(

 .لبطاقة تقييم المنتج  البعدي التطبيقلصالح  ، وذلكالرحالت المعرفية

  البخحأدوات : 

 اختبار معرفي موضوعي لقياس الجوانب المعرفية لتصميم استراتيجية الرحالت المعرفية . .2
 . تقييم منتج لميارات تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية بطاقة .1
 ح:مصطلخات البخ 

نظام إدارة محتوى التعمم: ىو برنامج، أوحزمو برامج إلنشاء المحتوى التعميمي اإللكتروني  .2
عادة استخدامو )بسيوني،   (..17: 5..1وتخزينو واستخدامو وا 

 وتتبنى الدراسة الحالية ىذا التعريف نظرًا ألنو يتفق مع طبيعتيا.    
القدرة عمى أداء عمل يتكون عادة  ( بأنيا:2..1: كما يعرفيا ) زيتون ،Skillالميارة  .1

 من مجموعة من األداءات األصغر وىي األداءات البسيطة الفرعية، ويستخمص 
 :بأنيا ( Dodge,1995, 10-13: يعرفيا )Web Questاستراتيجية الرحالت المعرفية  .1

 طريقة تعتمد عمى دمج شبكة الويب في العممية التعميمية.
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مدخل قائم عمى : بأنيا (zheng,Perez&Williamson,2008,295ويعرفيا )   
 االستقصاء في شبكة اإلنترنت.

بأنيا نشاط تعميمي يقوم عمى توظيف االنترنت بمصادره  (1.22ويعرفيا قطيط )     
المختمفة الشكل يساعد المتعمم عمى البحث والتقصي والتفكير من أجل مساعدتو عمى اكتساب 

 ونشط والميارة في جو ممتع ومشوق المعرفة 
وتعرف الدراسة الحالية الرحالت المعرفية إجرائيًا بأنيا:استراتيجية تدريس تعتمد عمى     

النشاط المنظم والمتبع فيو مجموعة إجراءات لمقيام برحمة عبر الويب لممتعممين لمحصول 
عمى المعارف والمعمومات بتوجييات من المعمم لتنمية قدراتيم البحثية والوصول إلى بناء 

 ارات متعددة كالتذكر، والفيم، والتحميل، والتركيب والتطبيق.مي
 اإلطار اليظزى

 اإللكرتوىي: : ىظه إدارة احملتوىاألولاحملور 

 مفووو ىظاو إدارة احملتوى اإللكرتوىي:أواًل: 

: 3..1تعددت تعريفات نظام إدارة المحتوى اإللكتروني؛ حيث عرفة الموسى والمبارك )     
ة عن حزمة برامج متكاممة تشكل نظاما إلدارة المحتوى المعرفي المطموب ( أنو: عبار 151

 تعممة أو التدريب عمية.
(بأنو: نظام متكامل إلدارة العممية التعميمية عبر .26: 1.21وعرفتو إسماعيل)    

دارة االختبارات  اإلنترنت؛ وتشمل إتاحة المقررات وأدوات االتصال المتزامن وغير المتزامن وا 
 سجيل في المقررات ومتابعة تعمم الطالب . والت

( بأنو: نظام إلكتروني يوفر إمكانية التعمم والتدريس  Baranows,2007) وبينما عرف
المستمر ويساعد األفراد عمى تطوير معارفيم ومياراتيم بسيولة؛ ويمكن من خاللو ممارسة 

 مختمف األنشطة التعميمية .
ن نظام إدارة المحتوى اإللكتروني يعني نظام متكامل من خالل ما سبق فإنو يتبين أو     

تاحة التعمم والتدرب اإللكتروني ومتابعة المتعممين وتقديم األنشطة  إلدارة العممية التعميمية وا 
 والتغذية الراجعة .



 ......................ام إلكتروني إلدارة المحتوى في تنمية مهارات تصميم استراتيجية الرَّحالت المعرفيَّة " فاعلية نظ

- 211 - 

 

 وظائف ىظه إدارة حمتوى إلكرتوىي : ثاىيًا: 

من خالل نظم  Learning Electronic Environment تقوم بيئة التعمم اإللكتروني    
دارتو، وتطوير مواده؛  إدارة  المحتوى االلكتروني بإتاحة ثالثة وظائف ىي : تقديم التعمم، وا 
وبناء عمى اختالف تمك الوظائف وتكامميا في نفس الوقت فقد اختمفت الدراسات في تسمية 

بناء  Course Delivery Systems(CDSتمك النظم، حيث سميت نظم تقديم المقرر ) 
 Course Management Systemsعمى الوظيفة األولى، وسيمت نظم إدارة المقرر 

(CMS)  (بناء عمى الوظيفة الثانية ، وسميت أدوات تطوير المقررCDT )Course 
Developing Tools   بناء عمى الوظيفة الثالثة،  والمسميات الثالثة السابقة تقع جميعًا

 ( . 72: 3..1اإللكترونية )جودت،  ضمن مسمى أشمل ىو بيئة التعمم
 , A Tutor , Top Class , Blackboardتعد نظم إدارة المحتوى الخمس: و       

Moodle , WebCT   ، من أشير نظم إدارة المحتوى التعميمي اإللكتروني  ) عزمي
1..6  :131   .) 

ت اإللكترونية من نقل تتميز نظم إدارة المحتوى اإللكتروني بأنيا تمكن مصممي المقرراو     
أو العكس؛ ألن  Moodleإلى آخر مثل  WebCTالمحتوى من نظام إدارة مقررات معين مثل 

مصممي المقررات الدراسية وفقا ليذه النظم يمتزمون بالمعايير العالمية لمتعمم اإللكتروني 
 (  .1:  6..1العالمية ) عبدالمجيد،  SCORMوالتي من أبرزىا معايير سكورم 

 بعًا : األسس اليظزية للتعله يف ىظاو إدارة احملتوى اإللكرتوىي  را 

يوجد العديد من نظريات التعمم التي دعمت نظام إدارة المحتوى اإللكتروني، والتي        
اختمفت في تفسيرىا لعممية التعمم، ويرجع ذلك إلى طبيعة عممية التعمم المعقدة، والمتشعبة؛ 

ة نظر واحدة إدراك عممية التعمم ككل، وتقديم إطارًا عامًا مما جعل من الصعب عمى وجي
شامًل، ومتكامًل ليا، وتصنف أىم نظريات التعمم، والتعميم في النظريات التالية : السموكية، 
والمعرفية، والبنائية، واالتصالية، وفيما يمي عرض عن كل نظرية من ىذه النظريات األربع، 

ي اعتمد عمييا في نظام إدارة المحتوى اإللكتروني، وكذلك لمتعرف عمى األسس والمبادئ الت
التطبيقات والممارسات التعميمية التي يمكن أن تتم في ضوء ىذه النظريات داخل نظام إدارة 

 المحتوى اإللكتروني . 
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 اليظزية األوىل: اليظزية املعزفية  

نيا، نظرية الترميز الثنائي تتعدد مداخل تصميم التعمم في ضوء النظريات المعرفية، وم      
Dual code Theory  نظرية المنظمات المتقدمة ،Advanced organizers   ،

، وغيرىا من النظريات؛ فيي تركز عمى العمميات  Gestalt theoryنظرية الجشطالت 
العقمية التي تحدث أثناء التعمم، والتي تيدف إلى كيفية استقبال المعرفة من المدخالت 

مثل اإلحساس، واإلدراك، والتذكر، واالستدعاء، والتفكير، وغيرىا   Sensory inputالحسية 
من العمميات األخرى التي تشير إلى المراحل التي يمر بيا األداء العقمي، أو تشير إلى 

 ( . 21: .1.2المستويات العقمية ليذا األداء ) أبو خطوة،
(، وخميس )  22:  .1.2طوة)وأبو خ ( 52:  7..1) القرارعةلقد حدد كل من     

( أن النظرية المعرفية ترتكز عمى مجموعة من التوجيات ، والمبادئ المعرفية 27: 1.21
  -التي ينبغي مراعاتيا عند تصميم التعمم وىي :

استخدام استراتيجيات تركيز االنتباه، وتسييل االستقبال، مثل أخبار المتعمم بأسبابو  -
برازىا لتركيز االنتباه دراستو ليذا الموضوع كي ينبت و إليو ، تمييز المعمومة الميمة، وا 

 عمييا، التوافق بين مستوى صعوبة المادة المقدمة، وبين المستوى المعرفي لممتعمم . 
استخدام استراتيجيات وأساليب ربط المعمومات الجديدة بالقديمة، مثل المنظمات  -

 المتقدمة، األسئمة القبمية . 
 دية في أساليب التعمم المعرفية .مراعاة الفروق الفر  -
 عرض المعمومات بصيغ، وأشكال مختمفة .  -
 استثارة دافعية المتعممين لمتعمم .  -
 استخدام الميارات فوق المعرفية .  -
 تطبيق التعمم في مواقف مختمفة من الحياة الحقيقة .   -

مم داخل نظام لقد استندت الدراسة الحالية عمى ىذه األسس والمبادي عند تصميم التع    
 إدارة المحتوى االلكتروني .

 اليظزية الجاىية: اليظزية البيائية  
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ركزت النظرية البنائية عمى بناء المعرفة الجديدة في ضوء الخبرات، والمعارف السابقة       
التي كانت لدى المتعمم، مع األخذ بعين االعتبار البيئة التي حدثت فييا عممية التعميم والتعمم، 

( في دراستيم؛ عمى أن النظرية 4: 4..1ىذا السياق أكد كل من عفانة وأبو مموح) وفي
البنائية ىي: عممية تفاعل نشط بين ثالث عناصر في الموقف التعميمي، الخبرات السابقة، 
والمواقف التعميمية المقدمة لممتعمم، والمناخ البيئي الذي حدث فيو عممية التعمم؛ وذلك من 

تراكيب معرفية جديدة، تميزت بالشمولية، والعمومية مقارنة بالمعرفة  أجل بناء وتطوير
 السابقة، واستخدمت ىذه التراكيب المعرفية الجديدة في معالجة مواقف بيئية جديدة . 

: 4..1(، الترتوري والقضاة  )117،  :4..1وفي ىذا السياق يؤكد كل من جابر )     
مى مجموعة من األسس  واالفتراضات، والتوجييات (؛ عمى أن النظرية البنائية تقوم ع132

  -التي ينبغي مراعاتيا عند تصميم نظام إدارة المحتوى اإللكتروني، وىي :
 تجمع البنائية بين كونيا نظرية في المعرفة، ومنيجًا في التفكير، وطريقة في التدريس . -
 النظر لعممية التعمم  كونيا عممية مستمرة، وغير محدودة . -
 . Social، أو اجتماعية Individualن تكون البنائية فردية يمكن أ -
أن جميع أنواع المعرفة الجديدة تم بناؤىا انطالقًا من المعرفة السابقة لممتعمم ، فيي  -

 شرط أساسي لبناء التعمم ذي المعنى. 
 تحكم المتعممين في عممية تعمميم  .  -

عند تصميم التعمم داخل نظام  لقد استندت الدراسة الحالية عمى ىذه األسس والمبادئ
 .إدارة المحتوى االلكتروني

 اليظزية الجالجة: اليظزية االتصالية  

قشت ىذه النظرية التعمم بوصفو مجموعة من المعارف الشخصية التي تم إنشاؤىا نا        
بيدف التفاعل، والتواصل عبر الويب؛ والتي سعت لمتغمب عمى القيود المفروضة عمى نظريات 

تعمم السموكية والمعرفية والبنائية، عن طريق تجميع العناصر البارزة في األطر الثالثة: ال
التعميمية، واالجتماعية، والتكنولوجية، بيدف استحداث نظريات جديدة، وديناميكية لبناء 

 ( . 2: 7..1نظرية التعمم في العصر الرقمي )العمودي ، 
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:  1.23(، ومحمد ) 3: 1.22(، الغامدي )  14:  .1.2ويشير كل من أبو خطوة )      
(؛ أن أىم المبادئ التي تقوم عمييا النظرية االتصالية والتي ينبغي مراعاتيا عند  ..1

 ، واستندت إلييا الدراسة الحالية ، وىي :  اإللكتروني المحتوى إدارة نظام تصميم التعمم في
المختمفة التي تعمل عمى تكوين يعتمد التعمم والمعرفة عمى تنوع اآلراء ووجيات النظر  -

 كل متكامل 
يتضمن التعمم عممية تكوين شبكة تعمل عمى الربط بين مجموعة من نقاط االلتقاء  -

Nodes  . أو مصادر المعمومات 
يمكن أن يحدث جزء من التعمم خارج المتعمم في بعض األدوات، والتطبيقات غير البشرية  -

مع، أو شبكة (؛ وذلك عمى العكس من ) مثل حاسوب، أو قاعدة بيانات، أو مجت
 االفتراض بأن عممية التعمم تحدث بالكامل داخل المتعمم .

 تعد القدرة عمى التعمم أىم من محتوى التعمم . -
، والحفاظ  Connectionsلتيسير عممية التعمم المستمر توجد حاجة لبناء اتصاالت  -

 عمييا 
في حد ذاتيا عممية تعمم فاختيار  Decision – Makingتعد القدرة عمى صنع القرار  -

ما يجب تعممو يتحدد في ضوء متطمبات الواقع المتغيرة ، فما يعد إجابة صحيحة في 
الوقت الراىن ربما يكون خاطئًا غدًا؛ نظرًا لمتعديالت التي تطرأ عمى طبيعة المعمومات 

 التي تؤثر عمى القرار الذي يتخذه المتعمم.
الية عمى ىذه األسس والمبادئ عند تصميم التعمم داخل نظام لقد استندت الدراسة الحو     
 .المحتوى االلكترونية إدار 

 web Questاحملور الجاىي: الزحالت املعزفية: 

  web Questالزحالت املعزفيةمفووو : أواًل

يعرفيا بعض الباحثين عمى أنيا نشاط قائم عمى االستقصاء يتيح لمطالب استخدام     
 ,Dodge ).ت القائمة عمى شبكة اإلنترنت لجعل التعمم حقيقي وذا معني المصادر واألدوا

1995, 13-Lamb,2004.40)  
بأنيا  (zheng,Perez&Williamson,2008,295)ويؤكدعمى ىذا المعنى تعريف       

مدخل قائم عمى االستقصاء في شبكة اإلنترنت، والذي أحتل اىتمامًا كبيرًا من المربين في 
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طاق واسع مع المناىج الدراسية والتعميم العالي،ىذا من جانب، ومن جانب آخر تكاممو عمى ن
فيي طريقة سيمة ومنطقية لإلبحار المعرفي عمى شبكة اإلنترنت لتعميق فيم الطالب وتوسيع 

  (.Schweizer & Kossow,2007.29تفكيرىم حول الموضوعات التي يمكن بحثيا،)
: مدخل تدريس جيد متمركز حول المتعمم قائٌم يا( بأنHalat ,2008a, 109-112ويصفيا )

 عمى النظرية البنائية والتفكير اإلبداعي والناقد وبيئات التعمم التعاوني.
وفي ىذا اإلطار فيي نموذج تدريس يستخدمو المعمم عمى نطاق واسع لتتكامل       

  (Wang & Hannifin, 2008,59-73)التكنولوجيا في التدريس، والتعمم
وباإلضافة إلى ذلك؛ فيي طريقة تدريس تسمح لمطالب بالتفكير بشكل ناقد حول      

 & Ikpeze) الموضوع قيد البحث، ويستخدم العديد من الميارات ليطور ويدافع عن رأيو 
Boyd,2007.644-654) 

عمى أنيا طريقة لمتدريس، والتعمم قائمة  تعرف الرحالت المعرفية في الدراسة الحالية :و      
ى الكمبيوتر تحقق صفة الترابط، والوظيفية بين استخدام التكنولوجيا في التعميم والتعمم، عم

وتعكس فكرة حوسبة بيئات التعمم والتدريس المعاصر إلتاحة الفرصة أمام المتعمم لالستزادة 
من المعرفة والبحث والتساؤل بطريقة مخطط ليا، ومتسمسمة من خالل أنشطة ذات معني 

 ناء معرفي خاص بو.تساعده عمى ب
 :: عياصز الزحالت املعزفيةثاىيًا

بتقديم دراسة اشتممت عمى مجموعة من األسس العامة  ) 2001عام)  Dodgeقام 
( أن وضع ليا خمسة أقسام كما (2002لبناء الرحالت المعرفية الفعَّالة، ثم ما لبث في العام 

 ( وىي: Halat ,2008(و )March ,2004ذكرىا )
بدأ بتقديم السياق العام والصورة المجممة لمميمة التي سيقوم بيا المتعمم، : تالمقدمة

ابتداًء من تحديد فكرة البحث، وأسموب البحث، والتقييم المطموب، وطريقة تقديم البحث 
)أوراق، قرص مدمج، وغيره ...(، وتتضمن سؤااًل محوريًا رئيسيًا، اليدف الرئيسي منو إثارة 

 اىتمامو لمموضوع.دافعية المتعمم وجذب 
: يتم فييا وصف النتائج النيائية لمنشاط بدقة ووضوح، ويمكن أن تتضمن الميام

المشكمة التي يجب أن ت حل أو الغموض الذي سيكشف عنو، والمبادئ التي سيدافع عنيا، 
صات التي سيقوم واإلنتاج الذي سي صمم، وصياغة اآلراء الشخصية، والمالحظات والممخ
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وفي ىذا القسم يذكر المعمم كل األدوات التي سيستخدميا المتعمم في ، بتياالمتعمم بكتا
 النشاط.

: ىنا يتم ذكر الخطوات المتسمسمة لألنشطة بالتفصيل، وكيفية التقدم بيا، العمميات
وأي انقطاع بين الخطوات سيؤدي إلى نتائج غير جيدة؛ كما يعتبر ىذا القسم دلياًل لممعممين 

فون خطة سير الدرس، وكيف يمكن أن يستفيدوا منو ويطبقوه في اآلخرين؛ فمنو يعر 
حصصيم الدراسية، كما يتم فيو تحديد المواقع عمى اإلنترنت ليقوم الطمبة بالوصول إلييا، 
وتعتبر ىذه المصادر خمفية ثقافية لمموضوع؛ باإلضافة إلى المصادر المنتمية األخرى، وتقوم 

ا المعمم بالبحث في المصادر التي وفرىا ليم، ومن كل مجموعة من المجموعات التي شكمي
الممكن أيضًا أن توفر بعض اإلرشادات في كيفية تنظيم المعمومات التي سيتم جمعيا مثل 

 الخرائط المفاىيمية، جداول لمممخصات، عروض تقديمية أو أية طرق أخرى.
م لكامل المجموعة : وىنا يتم وصف كيف سيتم تقويم أداء المتعممين، وىل التقويالتقييم

أم تقويمًا فرديًا؛ لذا يتوجب عمى المعمم أن ينبو المتعممين لذلك، بأن يطمعوا عمى جدول 
التقويم، حتى يتسنى ليم التعرف عمى ما ىو المتوقع منيم، وما ىي األشياء التي سيقومون 

ادل المعمومات بتقييميا؛ كالتعاون بين المتعممين في العمل، واستخدام المصادر والمراجع، وتب
 بين المجموعات، وميارات التواصل بين المتعممين.

: وىي عبارة عن ممخص لمفكرة المحورية لمرحالت المعرفية التي يتم البحث الخاتمة
حوليا، وتمخيص ما سيتم إنجازه في ىذا النشاط أو الدرس، ويمكن تضمين بعض األسئمة أو 

ت المتعممين في التوسع في الموضوع، وفي ىذا النشاطات والروابط المنتمية التي تحقق رغبا
الجزء كذلك يتم تذكير المتعممين بالميارات التي سيكتسبونيا عند نياية الرحمة، وتحفيزىم 

 عمى االستفادة من النتائج التي تم التوصل إلييا.
: في ىذا القسم يتم توفير معمومات إضافية لممعممين اآلخرين الذين صفحة المعمم

نفس الرحمة المعرفية في صفوفيم، وىو رابط يقود إلى صفحة منفصمة يستطيع  سيستخدمون
المعمم أن يذكر فييا وصفًا مفصاًل لمرا حل اإلنجاز؛ وىي تعوض عن الخطة الدراسية بالنسبة 
إلى حصة دمج التكنولوجيا في التعميم، وتكون موجية لكادر المعممين فقط لتكون دليميم في 

تضمن ىذا القسم: المقدمة، واألىداف، والخمفية الثقافية لمموضوع، التطبيق، ويمكن أن ي
 والوسائل والمواد المستخدمة، والمصادر والمراجع، والتقويم، واالستنتاجات.
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 ثالجًا: أىواع الزحالت املعزفية:

 إلى أن الرحالت المعرفية تتقسم إلى قسمين ىما: Lamb ,2004.38)  يذكر )
 Short-term Web Quest ة المدى: الرحالت المعرفية قصير 
 حصص 1مدتيا: من حصة إلى 

 ىدفيا: الوصول إلى مصادر المعمومات واكتسابيا وفيميا واسترجاعيا. -
 متطمباتيا: عمميات ذىنية بسيطة ؛كالتعرف عمى مصادر المعمومات واسترجاعيا.  -
 يمة المدى.استخداميا: مع المبتدئين، وكمرحمة أولية لمتحضير لمرحالت المعرفية طو  -
 تقويميا: يقدم المتعمم مصادر الرحمة في شكل بسيط مثل الئحة بعناوين الموقع. -
 Long-term Web Quest الرحالت المعرفية طويمة المدى:  .2
 مدتيا: من أسبوع إلى شير كامل.  -
 ىدفيا: اإلجابة عمى أسئمة محورية لميمة العمل وتطبيق المعرفة. -
 ة كالتحميل والتركيب والتقويم.متطمباتيا: عمميات ذىنية متقدم  -
 استخداميا: طالب قادرين عمى التحكم في أدوات حاسوبية متقدمة.  -
تقويميا: يقدم المتعمم حصاد الرحمة في شكل عروض شفوية، أو شكل مكتوب لمعرض   -

 عمى الشبكة.
 رابعًا: معايري تصنيه الزحالت املعزفية.

ة جيدة؛ ىناك مجموعة من المعايير التي حتى تحقق الرحالت المعرفية أىدافيا بصور     
: .1.2و)عبدالحميد، (،235: 4..1يجب مراعاتيا عند تصميميا عددىا كل من)الشاعر ،

 (في النقاط اآلتية:21
أن تصمم االستراتيجية في شكل ميام متعددة التساؤالت، ومشكالت حقيقية واقعية    -

دراسي وليست نشاًطا ال صفًيا مرتبطة باىتمامات الطمبة وتمثل جزًءا من المقرر ال
 منفصاًل عنو.

أن تيدف االستراتيجية إلى تجميع معمومات وبيانات بغرض تحويميا إلى أفكار توظف    -
 لحل المشكالت والتساؤالت وتنفيذ الميام التي تطرحيا.
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أن تصمم ميام االستراتيجية في صورة تساؤالت تحث المتعممين )المستكشفين( عمى    -
 وين رأي أو اتخاذ قرار أو تمخيص معمومات إلنتاج فكر جديد.التفكير؛ لتك

أن يتم اختيار مصادر المعمومات والمواقع اإللكترونية من قبل المعمم بدقة وعناية؛    -
بحيث تكون مرتبطة بطبيعة ميام االستراتيجية، وتتسم بالسيولة في التصفح، وال تضيع 

 وقت وجيد الطالب.
شكل ميمات وتساؤالت تنفذ من خالل توزيع الطمبة إلى أن تصمم االستراتيجية في   -

مجموعات؛ بحيث توزع المسؤوليات ويراعى تحديد وتنظيم أدوار طمبة ىذه المجموعات 
 أثناء كل ميمة.

تعتمد نجاح الرحالت المعرفية عمى المشاركة، والمناقشة، والتفاعل بين طمبة كل  و    
ىنا نضمن أن المعرفة التي توصل إلييا المتعمم مجموعة لتنفيذ الميمة التي كمفت بيا، و 

)الرحالة(تنتج من خالل المشاركة والنقاش والتفاعل مع باقي األفراد اآلخرين، وليس بمعزل 
 عنيم مع االعتراف بذاتية المتعمم وجعمو واعيًا بدوره ومسؤوليتو الفردية والجماعية.

اتيجية الرحالت المعرفية يالحظ أنيا تتفق وبالنظر إلى ىذه المعايير التي تتسم بيا استر      
مع المبادئ واألسس التي يقوم عمييا المدخل البنائي في التصميم التعميمي 

Constructivism Approach  ألن من خصائص ىذا المدخل، أنو يتمركز حول المتعمم؛
نفسو، ورفضو الذي ىو محور العممية التعميمية التعّممية، ويؤكد عمى بناء المتعمم لممعرفة ب

لمتمقي السمبي ليذه المعرفة، والتأكيد عمى المشاركة الفعاّلة لممتعمم في عممية التعمم وربط 
خبراتو السابقة بمعارفو الجديدة، والتأكيد عمى العمل الجماعي مع االعتراف بذاتية المتعمم، 

 .والتأكيد عمى مسؤوليتو الفردية، وأن تكون ميام التعمم واقعية وذات معنى 
 خامسًا: أدوار املعله يف الزحالت املعزفية:

       : وىي (Lipscomb,2003:152 ) توجد عدة أدوار لممعمم في الرحالت المعرفية  -
 يختار موضوع الرحالت المعرفية بحكمة. -
 طالب في القدرة عمى كيفية البحث.يقيس كفاءة ال -
 يحدد المعرفة السابقة ومحتوى فيم المتعمم. -
 وافر أجيزة الكمبيوتر.يتأكد من مدي ت -
 يضع خطة احتياطية لمعمل.  -
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 يحقق أقصي قدر من الوقت في العمل عمى الكمبيوتر. -
 يحدد أدوار الطالب.  -
 يستمر في العمل حتى بعد انتياء وقت العمل عمى الكمبيوتر.  -
 يقدم تقييم واضح لمطالب. -
 يكون متفاعل لمعمل في الرحالت المعرفية.  -

 ت املعزفية اجليدة:سادسًا: مواصفات الزحال

تعتبر استراتيجية الرحالت المعرفية من االستراتيجيات الجيدة التي يمكن أن يستخدميا    
 ( 7..1كما ذكرىا كٌل من )جودة، المعمم في التدريس؛ وخاصة اذا توفرت المواصفات التالية 

 ( : 1.22)الفار،  و
 إذا شكمت دلياًل لمطمبة حول المادة الدراسية. -
 ر فييا العمل الجماعي والتعاوني بمرونة.إذا توف -
 إذا تعددت المصادر اإللكترونية إلثراء الدرس بشكل إيجابي. -
إذا ت ّمكن الطمبة من العمل باستقاللية حيث ت حول دور المعمم من ناقل لممعرفة إلى  -

 ميسر ومذلل لمعممية التعميمية التعممية.
 بة.إذا تكاممت عناصرىا وصممت بشكل جيد مثير لمطم -
 إذا فتحت روابطيا بشكل جيد، وتمكن االنتقال فيما بينيا بسيولة. -
 إذا كانت المقدمة مثيرة، ومحفزة لمطمبة، وتقدم معمومات أساسية موضحة لمموضوع. -
 إذا كانت الميام قابمة لمتنفيذ؛ في ضوء وقت محدد وممتعة لمطمبة. -
الطمبة في تنظيم  إذا تضمنت العمميات فييا مجموعة من التوجييات التي تساعد -

 خطواتيم وتنفيذ الميمات المطموبة منيم.
 إذا تضمنت إرشادات حول كيفية تنظيم المعمومات المكتسبة. -
إذا ارتبطت المصادر اإللكترونية الموضوعة فييا بالميمات التي يسعى الطمبة إلنجازىا  -

 بصورة دقيقة.
 إذا تناسب التقييم بالناتج المراد تحقيقو. -
 تمة الطمبة بما تعمموه، وشجعتيم عمى توسيع خبراتيم لتشمل حقواًل أخرى.إذا ذكرت الخا -

 سابعًا: أىداف ومميزات الرحالت المعرفية في الميدان التربوي:
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 . Abbit , J(، و14: 1..1(، و)طيبي  ،Dodge, 1995, 10-13حدد كل من  )
&Ophus , J .(2008)  التربوي عمى  ( أىداف ومميزات الرحالت المعرفية في الميدان

 النحو التالي:
ال والمستكشف. -  تعد نمطًا تربويًا بنائيًا تتمحور حول نموذج المتعمم الرحَّ
تشجع العمل الجماعي، وتبادل اآلراء واألفكار بين الطمبة مع التأكيد عمى فردية التعمم  -

 أيضا
 تعزيز لوسيمة التعامل مع مصادر المعمومات بكفاءة وجودة عالية. -
الطالب التفكيرية وبناءه كباحث وتمكنو من تقييم نفسو، لكون تتاح  تطوير قدرات -

 الفرص لو في استكشاف المعمومة بنفسو وليس فقط تزويده بيا.
 استغالل التقنيات الحديثة بما فييا شبكة اإلنترنت ألىداف تعميمية. -
تتيح الفرص لمطمبة البحث في مواضيع محددة بشكل عميق ومدروس وبحدود مختارة  -

 قبل المعمم من
تكسب الطمبة ميارة البحث عمى شبكة اإلنترنت بشكل فاعل ومنتج، وىذا يتجاوز مجرد  -

 كونيم متصفحين لمواقع اإلنترنت.
 زيادة الخبرة التعميمية وتوظيف اإلنترنت في التعميم. -

من خالل ىذا المحور فقد تمت االستفادة منة في الدراسة الحالية في  تم تحديد و         
 ،Moodleفي نظام إدارة المحتوى اإللكتروني  البحثارات الالزمة لتدريب أفراد عينة المي

ستناد إلى ىذا المحور لمعرفة استراتيجية الرحالت المعرفية من حيث مفيوميا، وتم اإل
وعناصرىا، وأنواعيا، ومعايير تصميم الرحالت المعرفية، وأدوار المعمم في استراتيجية الرحالت 

مواصفات استراتيجية الرحالت المعرفية الجيدة، وأىدافيا ومميزاتيا؛ مما ساعد في المعرفية، و 
بناء قائمة ميارات تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية المطموب تنميتيا لدى أفراد عينة 

 . البحث
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 اإلجزاءات امليوجية للبخح
 أواًل : ميوج الدراسة ومتػرياتوا:

، من خالل اتباع إجراءات التصميم التعميمي )نموذج اتبعت الدراسة المنيج التجريبي
، وتضمن المنيج الوصفي في مرحمة التحميل ADDIE Modelالتصميم التعميمي العام( 

من ىذا النموذج، والمنيج التجريبي في مرحمة التطبيق، وقد اشتممت الدراسة عمى متغير 
ميارات تصميم استراتيجية : بعومتغير تا Moodleنظام إدارة المحتوى اإللكتروني  : مستقل

 الرحالت المعرفية.
 ثاىيًا: عييى الدراسة : 

ىـ بطريقة 2214/2215تم اختيار عينة الدراسة؛ من معممات المرحمة الثانوية لعام       
( معممة، 13عشوائية، وروعي إجادتيم لميارات استخدام الكمبيوتر واألنترنت، وبمغ عددىن )

دم استكماليا دراسة البرنامج حتى نيايتو؛ بسبب عدم انتظاميا استبعدت معممة واحدة لع
 معممة. 12وبالتالي تكونت عينة الدراسة من 

 :Moodl  ثالجًا: إعداد قائنة معايري تصنيه احملتوى الكائه على ىظاو إدارة احملتوى
ير استندت الدراسة الحالية إلى مجموعة من المبادئ والمعايير الخاصة بتصميم وتطو      

بيئة التعمم اإللكتروني، وتمت االستفادة من الدراسات السابقة واالدبيات التربوية إلعداد 
وفيما يمي  Moodle  معايير تصميم المحتوى القائم عمى نظام إدارة المحتوى االلكتروني

 عرض لإلجراءات التي تم إتباعيا الستخالص المعايير .
 : Moodleىظاو إدارة احملتوى اإللكرتوىي إعداد معايري تصنيه احملتوى الكائه على 

لمقيام بذلك في الدراسة الحالية فقد تم إعداد استبانة حول معايير تصميم بيئة التعمم      
( معيار؛ ولكل معيار مؤشراتو التي ..2، وقد تكونت المعايير من ) Moodleاإللكتروني 

(؛ 2يا التعميم ممحق )تحققو، ،وتم عرضيا عمى محكمين متخصصين في مجال تكنولوج
بيدف إبداء الرأي والتحقق من صحة عبارات المعايير ومؤشراتيا، أو اإلضافة والحذف منيا، 
وقد اقترح بعض المحكمين بعض التعديالت الميمة عمى إلغاء بعض المؤشرات، وتم االتفاق 

 بين الجميع عمى المعايير الرئيسية .
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 ليوائية :تعديل املعايري والتوصل إىل صيػتوا ا

بناًء عمى ما أسفرت عنة نتائج تحكيم االستبيان الخاص بالمعايير، وبعد إجراء 
( ..2التعديالت التي تمت من قبل المحكمين؛ ظيرت المعايير في شكميا النيائي مكونًة من )

 .معيار لكل معيار مؤشراتو
 رابعًا: إعداد قائنة موارات تصنيه اسرتاتيجية الزحالت املعزفية : 

م إعداد قائمة الميارات الخاصة باستراتيجية الرحالت المعرفية لمعممات المرحمة ت
 الثانوية وفق المراحل اآلتية:

 ـ اليدف من بناء قائمة الميارات :2
اليدف من بناء قائمة الميارات، ىو تحديد بعض الميارات الالزمة لتعميم تصميم استراتيجية 

 المواقف التعميمية. الرحالت المعرفية من أجل توظيفيا في
 اشتقاق قائمة الميارات : ـ تحديد مصادر1

(، و)عبدالحميد 6..1تم اشتقاق قائمة الميارات من الدراسات السابقة )إسماعيل ،وبيومي ،
 ( 1.21(، و) صبري ،و الجيني ،7..1

 ـ إعداد الصورة المبدئية لقائمة الميارات :1
التوصل إلى وضع صورة مبدئية لقائمة ميارات  من خالل مصادر اشتقاق قائمة الميارات؛ تم

 ( ميارات رئيسية.4( ميارة فرعية، و)11الرحالت المعرفية والتي تكونت من )
ـ عرض الصورة المبدئية لقائمة الميارات عمى المحكمين وذلك إلبداء الرأي حول ما 2

 يمي:
 الصياغة المغوية لمميارات. -
 رات.التعديل باإلضافة، أو الحذف لمميا -
 مدى مناسبة الميارات لموضوع التعمم و عينة الدراسة. -

جراء التعديالت التي اقترحيا المحكمون؛       بعد ذلك تم جمع قوائم الميارات من المحكمين، وا 
سواًء كانت في تعديل بعض الصياغات المفظية، أو حذف بعض الميارات نظرًا لتكرارىا، أو 

 يارات واتفقوا جميعًا عمى أن القائمة مناسبة لعينة الدراسة.إعادة الصياغة المغوية لبعض الم
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 ـ إعداد الصورة النيائية لقائمة الميارات :3

بعد إجراء التعديالت الالزمة وفقًا آلراء المحكمين تم إعداد قائمة الميارات في 
 ( .2( ميارة فرعية ممحق)11( ميارات رئيسية،و)4صورتيا النيائية واشتممت عمى )

 : Moodleسًا: تصنيه وتطويز احملتوى على ىظاو إدارة احملتوى اإللكرتوىي خام

(، وىو أسموب نظامي 2شكل ) ADDIEتم استخدام  النموذج العام لتصميم التعميم      
لعممية تصميم التعميم؛ يزود المصمم بإطار إجرائي يضمن أن تكون المنتجات التعميمية ذات 

 داف. فاعمية وكفاءة في تحقيق األى
 من خمس مراحل رئيسية يستمد ADDIE Modelيتكون النموذج العام لتصميم التعميم 

 النموذج اسمو منيا، وىي كاآلتي:
        Analysisالتحليل  .1
   Designالتصميم  .2
 Developmentالتطوير  .3
     Implementationالتنفيذ  .4
      Evaluationالتقويم  .5

 ADDIE Modelصميم التعميم ( النموذج  العام لت2شكل)
وفيما يمي تفاصيل اإلجراءات المتبعة حسب النموذج في تصميم وتطوير المحتوى 

 . Moodleالقائم عمى نظام إدارة المحتوى 
 املزحلة األوىل : مزحلة التخليل : 

التحميل : وىو نقطة البداية في عمميات التصميم والتطوير التعميمي وخاصة لبيئة التعمم 
تروني وييدف إلى إعداد خريطة أو رؤية كاممة عن الموضوع ككل تضمنت مرحمة اإللك

 التحميل العمميات التالية : 
 ـ حتليل املشكالت وتكديز احلاجات :1

تم تحديد المشكمة في الفصل األول من ىذه الدراسة، وكيفية ظيورىا من خالل ما 
ء الخدمة لممعارف، والميارات المتطمبة أشارت لو  الدراسات السابقة من  افتقار المعممات أثنا

الستخدام استراتيجية الرحالت المعرفية؛ وقد يكون ىذا راجع إلى عدم تناوليا في برامج ومواد 

E 

I 

D 

A 

D 
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مرحمة اإلعداد لممعممين، والمعممات قبل او أثناء الخدمة ؛ وقد يكون راجع إلى أنيا من 
عية التي تمت عمى عينو عشوائية من االستراتيجيات المستحدثة، ومن خالل الدراسة االستطال

معممات المرحمة الثانوية، تناولت مجموعة تساؤالت تعمقت باستخدام ميارات الرحالت المعرفية 
في المواقف التعميمية، أشارت النتائج إلى أن نسبًة كبيرة من المعممات ليس لديين خمفية 

حالت المعرفية وكيفية التعامل عممية عن المعارف والميارات الالزمة الستخدام ميارات الر 
معو، وأن معظم المعممات يرغبن في تعمم ميارات تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية 
والتعرف عمى كيفية توظيفو في عمميتي التعميم والتعمم، ومن ىنا فقد كان من الضروري تنمية 

الحالية من خالل نظام ميارات تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية لدى افراد عينة الدراسة 
إلكتروني إلدارة المحتوى اإللكتروني؛ وبذلك تحددت مشكمة الدراسة، وظيرت الحاجة لتطوير 

 نظام إلكتروني لتنمية ىذه الميارات .
 ـ حتديد األهداف العامة للنختوى التعليني:2

المتضمنة    Moodleتم تحديد اليدف من تطوير نظام إدارة المحتوى اإللكتروني 
محتوى التعميمي )تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية (، وىي تنمية  ميارات تصميم لم

استراتيجية الرحالت المعرفية لدى معممات المرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية، 
وكذلك  إكسابين المعارف الخاصة بالمحتوى التعميمي؛ كما تشتمل األىداف العامة عمى 

ف اإلجرائية حيث تقاس األىداف المعرفية منيا من خالل االختبار مجموعة من األىدا
التحصيمي، بينما تقاس األىداف المرتبطة بميارات تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية من 

 خالل بطاقة تقييم منتج .
 ـ حتديد خصائص املتعلنات العامة:3

ي؛ البد من أن يكون لكي يتحقق االستخدام الفعال لنظام إدارة المحتوى اإللكترون
المصمم التعميمي عمى دراية بخصائص المتعممين العامة، حيث يساعده ذلك عمى تصميم 
مواقف تعميمية ناجحة وخاصة عند تحديد األىداف التعميمية واختيار األنشطة التعميمية 

 واالستراتيجيات التدريبية ومصادر التعمم المناسبة لخصائصيم.
العامة تتمخص في أن جميعين قادرات عمى التحكم حيث إن خصائص المتعممات 

بأنفسين في التعمم، ولديين القابمية لتطوير مياراتين وتعمم ما ىو جديد في مجال تقنيات 
التعميم، ولديين القدرة عمى استخدام الحاسب واإلنترنت، والبريد اإللكتروني؛ ولين معرفة 
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س وخريجات كمية التربية من تخصصات بطريقة تحميل الممفات ومن حممة درجة البكالوريو 
مختمفة، وليس لديين معرفة سابقة بموضوع التعمم وميارات توظيف الرحالت المعرفية في 

 العممية التعميمية .
 ـ حتديد احملتوى التعليني ليظاو إدارة احملتوى : 4

من خالل تحديد المشكالت، وتقدير الحاجات وتحديد األىداف وتحميل خصائص افراد 
نة الدراسة الحالية وقائمة ميارات تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية؛ تم تحديد عي

 موضوعات المحتوى األكثر مناسبة لكل من العوامل السابقة  ممثمة في الموضوعات التالية : 
 فوائدىا (  –أىدافيا  –استراتيجية الرحالت المعرفية ويتضمن ) مفيوميا  -
ت المعرفية ويتضمن ) إجراءات تصميم استراتيجية الرحالت تصميم استراتيجية الرحال -

المعرفية، دور المعممة في استراتيجية الرحالت المعرفية، النظريات التي تعتمد عمييا، 
العناصر المكونة الستراتيجية الرحالت المعرفية، األمور التي يجب مراعاتيا عند تصميم 

ات التي تواجييا عند تطبيق صفحات الرحالت المعرفية، التعرف عمى الصعوب
 االستراتيجية وكيفو التغمب عمييا (

ويتضمن )الميارات الالزمة  Googleتطوير استراتيجية الرحالت المعرفية باستخدام  -
، والتعرف عمى بعض الميارات Googleلتطوير استراتيجية الرحالت المعرفية باستخدام 

 الالزمة لمتدريس(. 
دارة موقع اس -  تراتيجية الرحالت المعرفية ويتضمن ) إدارة موقع استراتيجية تطوير وا 

الرحالت المعرفية من خالل إضافة  كائن تعمم، والتعرف عمى كيفية إدارة الموقع وكيفيو 
 إنشاء ويب كويست آخر،  وكيفيو حذف الرحالت المعرفية ( . 

 ـ حتديد اإلمكاىيات املادية والبشزية :5

العناصر البشرية، وغير البشرية المتطمبة لتوفير بيئة في ىذه المرحمة تم تحديد 
 التعمم اإللكترونية ممثمة في نظام إدارة المحتوى اإللكتروني .

 مكانية : قاعة مجيزة بشبكة اتصال باألنترنت ومييئة لمتعمم. -
 تقنية شخصية : امتالك جميع أفراد العينة  ألجيزة حاسب شخصية وأجيزة ذكية . -
 موقع عبر شبكة اإلنترنت لتالفي أخطاء بطئ التحميل.تعميمية :  -
 بشرية : اختيار المتعممات )عينة الدراسة( بسبب إجادتيم الستخدام الكمبيوتر. -
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 زمانية : تم التعمم  بنظام إدارة المحتوى اإللكتروني مع إتاحة وقت التعمم  . -
 املزحلة الجاىية :مزحلة التصنيه : 

ضع الشروط والمواصفات الخاصة بمصادر التعمم وعممياتو ىدفت ىذه المرحمة إلى و 
شممت صياغة األىداف اإلجرائية، وتصميم المحتوى التعميمي، والوسائط المتعددة المناسبة 
لممحتوى وبيئة التعمم، واألنشطة، وميام التعمم، واستراتيجيات التعميم والتعمم، وتصميم 

أدوات التقييم والتقويم كما  ة الدراسة، وتصميمواجيات التفاعل، والتفاعالت بين أفراد عين
 :يمي

 ـ صياغة األهداف اإلجزائية :1
تم صياغة األىداف اإلجرائية عمى ضوء األىداف العامة التي تم تحديدىا، وبمغت 

(؛ في عبارات سموكية تصف السموك الواجب أن تظيره المتدربة بعد 1( ىدفًا  ممحق )45)
،ولقد  Moodle التعميمي عبر نظام إدارة المحتوى اإللكتروني االنتياء من تعمم المحتوي 

روعي في صياغة األىداف والشروط المبادئ التي ينبغي مراعاتيا في صياغة األىداف 
(، وتم تعديل 2التعميمية، و تم عرض صورة األىداف اإلجرائية عمى السادة المحكمين ممحق)

ىداف اإلجرائية تتالءم جميعيا مع األىداف األىداف وفق آرائيم واتفقت آراؤىم عمى أن األ
العامة، وأن ىناك بعض األىداف المركبة يجب أن تجزأ إلى ىدفين أو أكثر لتجعل اليدف 
 يناسب سموكًا واحدًا فقط؛ مع تعديل بعض الصياغات المغوية، و تم التعديل وفقا ليذه اآلراء.

 اإللكرتوىي :ـ تصنيه احملتوى التعليني على ىظاو إدارة احملتوى 2

يقصد بو تحديد عناصر المحتوى التعميمي، ووصفو في تسمسل مناسب وفق ترتيب 
األىداف العامة؛ لتحقيق األىداف التعميمة خالل فترة زمنية محددة، ولمقيام بذلك تم إتباع 

 الخطوات التالية:
تعميمة ـ تحديد الموضوعات الرئيسية لممحتوى التعميمي وقدتم ذلك في ضوء األىداف ال2

العامة التي تم تحكيميا من قبل المحكمين والوصول إلى صيغتيا النيائية، وعددىا أربع 
موضوعات ىي: استراتيجية الرحالت المعرفية، وتصميم استراتيجية الرحالت المعرفية، وتطوير 

دارة موقع استراتيجية الرحالت Googleاستراتيجية الرحالت المعرفية باستخدام  ، و تطوير وا 
 لمعرفية .ا
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ـ تحديد المدخل التعميمي المناسب وقد تم استخدام المدخل البنائي المتمركز حول أفراد  1
عينة الدراسة ؛ والذي يساعدىن عمى بناء التعمم بأنفسين من خالل ممارسة األنشطة 
 المختمفة باستخدام أدوات التفاعل المختمفة المقدمة من خالل نظام إدارة المحتوى اإللكتروني،
ومدخل الوصول الحر الذي يتيح ألفراد عينة الدراسة الحرية الكاممة في التجول عبر 

 .Hyper mediaالمعمومات، والمبني عمى أساس الوسائط الفائقة 
ـ تقسيم المحتوى التعميمي إلى وحدات رئيسية وقدتم تقسيم موضوعات المحتوى إلى أربع  1

مجموعة من األىداف التعميمية، واالختبار وحدات أو موديوالت، وكل موديول يحتوى عمى 
القبمي، والمحتوى التعميمي، واألنشطة التعميمية الخاصة بميارات تصميم استراتيجية الرحالت 

 (. 3المعرفية، و االختبار البعدي ، ممحق )
تمت صياغة المحتوى، وذلك بعد عرض المحتوى عمى المحكمين  : .صياغة المحتوى2 

لمحتوى باألىداف، وتسمسل األفكار، والترتيب المنطقي، ومدى مناسبتو لمتحقق من ارتباط ا
لممعممات واتفق المحكمين عمى سالمة المحتوى المغوي وارتباطو باألىداف وقد تضمن 

 المحتوى الموديوالت التعميمية التالية:
تعميمية، بعنوان "استراتيجية الرحالت المعرفية" وتضمن  األىمية، األىداف ال الموديول األول

واالختبار القبمي، وعناصر المحتوى التي تشمل مفيوم استراتيجية الرحالت المعرفية 
 ،وأىدافيا، وفوائدىا، واألنشطة ، واالختبار البعدي  .

بعنوان " تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية "وتضمن  األىمية، واألىداف  الموديول الثاني 
اصر محتوى الموديول التي تشمل كيفية تصميم استراتيجية التعميمية، واالختبار القبمي، وعن

الرحالت المعرفية، ودور المعممة في استراتيجية الرحالت المعرفية، والنظريات التي تعتمد 
عمييا، والعناصر المكونة الستراتيجية الرحالت المعرفية، واألمور التي يجب مراعاتيا عند 

ف عمى الصعوبات التي تواجييا عند تطبيق تصميم صفحات الرحالت المعرفية، والتعر 
 االستراتيجية،  وكيفو التغمب عمييا، واألنشطة، واالختبار البعدي .

اشتممت الوحدة األولى والثانية عمى الجانب المعرفي لتنمية ميارات تصميم استراتيجية 
 الرحالت المعرفية لدى المتعممات.

وتضمن   Google"الرحالت المعرفية باستخدام  "تطوير استراتيجية: بعنوان  ثلثالالموديول ا
األىمية، واألىداف التعميمية، وعناصر محتوى الموديول التي تشمل الميارات الالزمة لتطوير 



 ......................ام إلكتروني إلدارة المحتوى في تنمية مهارات تصميم استراتيجية الرَّحالت المعرفيَّة " فاعلية نظ

- 227 - 

، والتعرف عمى بعض الميارات الالزمة Googleاستراتيجية الرحالت المعرفية باستخدام 
 لمتدريس، واألنشطة  . 

دارة موقع استراتيجية الرحالت المعرفية" وتضمن  األىمية، بعنوان  "تطو  الموديول الرابع  ير وا 
واألىداف التعميمية، وعناصر محتوى الموديول التي تشمل إدارة موقع استراتيجية الرحالت 
المعرفية من خالل إضافة  كائن تعمم، والتعرف عمى كيفية إدارة الموقع، وكيفيو إنشاء ويب 

 المعرفية، واألنشطة  . كويست آخر، و كيفيو حذف الرحالت
اشتممت الوحدة الثالثة والرابعة عمى الجانب الميارى الذي يعتمد أساسًا عمى تدريب و  

 المعممات لتنمية ميارات تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية . 
وقد روعي في تنظيم الجانب المعرفي االنتقال من الحقائق المعمومة إلى حقائق  أخرى 

يات التعميم البسيطة إلى األكثر تعقيدًا ،ومن مستويات التعمم المحسوسة جديدة، ومن مستو 
 إلى المستويات األكثر تجريدًا 

 ـ تصنيه الوسائط املتعددة:3

بالنسبة لتصميم الوسائط المتعددة لبيئة التعمم اإللكتروني القائمة عمى نظام إدارة     
الوسائط المتعددة بناًء عمى األىداف ؛ فقد تم اختيار وتحديد Moodleالمحتوى اإللكتروني 

التعميمية والمحتوى التعميمي لكل موديول، وتضمن النصوص مكتوبة، والرسومات والصور 
الثابتة، والصور والرسومات المتحركة، والمثيرات الصوتية؛ ولضمان جودة تصميم تمك 

م والمعايير التي الوسائط والمثيرات روعي عند اختيارىا وتصميميا المبادئ العامة لمتصمي
 ينبغي أن تتناسب مع بيئة التعمم اإللكتروني

 ـ تصنيه األىشطة ومواو  التعله:4
تم تصميم أنشطة وميام التعمم التي يجب عمى افراد العينة إنجازىا ضمن بيئة التعمم      

حيث تعد تمك األنشطة Moodle اإللكتروني القائم عمى نظام إدارة المحتوى اإللكتروني 
ر من عناصر كل موديول تعميمي، كما روعي أن توظف تمك األنشطة من خالل عنص

وذلك لالستفادة من Moodle المحتوى التعميمي المقدم عبر نظام إدارة المحتوى اإللكتروني
إمكانيات بيئة التعمم في تنفيذ تمك األنشطة؛ حيث تم اختيار أنشطة متنوعة خاصة بميارات 

 المعرفية.تصميم استراتيجية الرحالت 
 ومن تمك األنشطة ما يمي : 
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 ـ زيارة المواقع المرتبطة بميارات تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية.
 ـ مشاىدة مقاطع فيديو عن استراتيجية الرحالت المعرفية وتمخيص المعمومات بيا .

 ـ تصميم استراتيجية لمرحالت المعرفية خاصة بكل متعممة .
 قع الرحالت المعرفية الخاص بكل معممةـ إضافة أدوات وتطوير مو 

 Moodleوتم تنفيذ تمك األنشطة من خالل أدوات التفاعل لنظام إدارة المحتوى اإللكتروني  
 حيث يتطمب من المتدربة لمقيام بتنفيذ الميام واألنشطة القيام بالخطوات اآلتية :

 باسم مستخدم وكممة مرور Moodleتدخل المتعممة إلى  نظام إدارة المحتوى اإللكتروني  
 خاصة بو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( صفحت انذخىل باسى انًستخذو وكهًت انًرور ننظاو إدارة انًحتىي اإلنكتروني2شكم)   

شكل  Moodleتدرس المتعممة الموديوالت الموجودة في نظام إدارة المحتوى اإللكتروني  -
 (.2( و) 1)
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 او إدارة انًحتىي اإلنكتروني( انًىديم األول وانثاني في نظ3شكم )

 
 

                 
 
 
 
 
 
 

 ( انًىديىل انثانث وانرابغ في نظاو إدارة انًحتىي اإلنكتروني4شكم )

تقوم المتعممة بإعادة كتابة األنشطة، والميام المرتبطة بميارات تصميم الرحالت المعرفية  -
دة في البيئة التعميمية )كمنتدى الموجودة في كل موديول ونقميا إلى أدوات التفاعل الموجو 

 (.3األنشطة والنقاشات(؛ ثم تتم اإلجابة بشكل فردى من قبل المتعممات شكل )
 
 

                  
 
 
 
 
 

              ( أدواث انتفاػم  في نظاو إدارة انًحتىي اإلنكتروني 5شكم )                           

 نشاط من خالل أدوات التفاعل السابقة تعطى المعممة الرجع المناسب لكل  -
 .تصنيه اسرتاتيجيات التعليه والتعله:5

 أوال: تصميم استراتيجيات التعميم :
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تم اختيار  استراتيجية تجمع بين العرض واالكتشاف؛ حيث تجمع بين عرض المحتوى المقرر 
تم تصميميا من خالل المتدربة عبر بيئة التعمم اإللكتروني؛ والتي تشمل عمى موديوالت 

مسبقًا، واالكتشاف كم يتم من خالل اكتشاف المتدربات لممحتوى الخاص بأنشطة التعمم التي 
تعطييا المدربة بواسطة األدوات المتوفرة في بيئة التعمم اإللكتروني؛ بحيث تقوم المتدربات 

رة في بالبحث، والتعميق ومشاركة المعمومات، واألنشطة والمعارف من خالل األدوات المتوف
بيئة التعمم اإللكتروني؛ ثم تقوم المدربة بإجراء الرجع الالزم لتنفيذ األنشطة والتدريبات من 

 أجل المساعدة في تكوين المعارف وتنمية الميارات .
 ثانيا: تصميم استراتيجيات التعمم:

ات ىي عمميات، أو ميارات عقمية معقدة تساعد المتدربات عمى إدراك المعمومات،والمثير     
البيئية، ومعالجتيا واكتسابيا، وتنظيميا، وتخزينيا، واستبقائيا، واسترجاعيا؛ وقد تم اختيار 

التي تجعل المتدربة ىي المسؤولة عن تعمميا ويكون  Self learning)طريقة التعمم الذاتي )
( ويكمن دور المدربة في عممية التوجيو واإلرشاد Self passذلك وفق خطوىا  الذاتي )

لممتدربات؛ تعمم  Moodleيم التغذية الراجعة المناسبة، وقد أتاح النظام اإللكتروني  وتقد
المحتوى التعميمي عبر الموديوالت، وقد قامت المتدربات بتنفيذ أنشطة التعمم من خالل 

)المناقشات، التحميل، إضافة  Moodleاألدوات المتوفرة في نظام إدارة المحتوى اإللكتروني 
 (.4التعميقات، األنشطة(  وقدتم ذلك بشكل فردي ، شكل )(، URLرابط )

 
 
 
 

                        شكل 
 
 
 
 

 ( أنشطت انتؼهى في نظاو إدارة انًحتىي اإلنكتروني6) 



 ......................ام إلكتروني إلدارة المحتوى في تنمية مهارات تصميم استراتيجية الرَّحالت المعرفيَّة " فاعلية نظ

- 231 - 

 

 .تصنيه واجوات التفاعل والتفاعالت بني املتعلنات:6

 أواًل: تصميم واجيات التفاعل :
ئة التعمم اإللكتروني القائمة عمى نظام يقصد بتصميم واجيات التفاعل شاشات بي

والصفحات التي تتضمنيا النظام، وكذلك الوسائط  Moodleإدارة المحتوى اإللكتروني  
التعميمية المستخدمة في تقديم المحتوى التعميمي من نصوص وصور ولقطات فيديو، وقد تم 

واجيات التفاعل في بيئة  إعطاء المتدربات الحرية في التجول داخل بيئة التعمم، وقد اشتممت
 عمى التالي: Moodleالتعمم اإللكتروني 

 : وىى الصفحة التي تظير لممتدربات بمجرد أن تكتب عنوان Moodleصفحة الدخول لنظام 
Moodle-- الخاص بتعمم ميارات تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية

(arwa_e_learning.net وتكونت الصفحة األولى من ثالثة أجز ،):اء 
 الصفحة األولى: 
 يمين الشاشة : احتوت عمى رسالة ترحيبية، رؤية ورسالة الموقع، وأيضًا يوجد بيا تقويم. -
يسار الشاشة : احتوت عمى محرك بحث خاص بالمنتديات، وقائمة بالمستخدمين  -

 الموجودين عمى الموقع، وأيضًا كتمة تغذية األخبار.
فكرة البرنامج والفئة المستيدفة، وتصنيف المقررات وسط الشاشة : يوجدفي وسط الشاشة  -

الدراسية، حيث ال يمكن الدخول إلييا والتفاعل مع المحتوى إال بالدخول باسم المستخدم 
 ( 5وكممة المرور المعطاة من قبل المدربة. شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 

 Moodle( واجهه انتفاػم األساسيت ننظاو  إدارة انًحتىي اإلنكتروني  7شكم )
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يتم الدخول إلى الموقع والمشاركة فيو؛ بعد أن تقوم المتدربة بكتابة اسم مستخدم، وكممة و 
 (.6المرور الخاصة بيا التي تم إعطائو من خالل الباحثة لكل متعممة شكل )

 
 Moodleنظاو إدارة انًحتىي اإلنكتروني   ( صفحت انذخىل نًىلغ8شكم)

 الصفحة الثانية:
ألخبار، والمتطمبات األولية، ومعمومات عن المقرر،  يتم في ىذه الصفحة عرض ا

( مواضيع أساسية 6ووسائل االتصال، والمحتوى التعميمي، وقد قسمت الصفحة إلى ) 
 واحتوى كل موضوع عمى ما يمي :

الموضوع  األول : منتدى األخبار، وتضمن إعالن أخبار تخص المتعممات المتدربات  -
 بالبرنامج . 

المتطمبات األولية، وتضمن ) البرامج والشروط التي البد لممتعممات من الموضوع الثاني :  -
 تحقيقيا لالنضمام إلى البرنامج (  . 

 –وصف المقرر  –الموضع الثالث : معمومات عن المقرر، وتضمن ) األىداف العامة  -
 مثال لموقع صمم باستخدام استراتيجية الرحالت المعرفية ( .  –طريقة تقييم المقرر 

 –قاموس المصطمحات  –موضوع الرابع : وسائل االتصال، وتضمن ) منتدى األنشطة ال  -
 آراء ومالحظات المتدربات عمى البرنامج ( .  –النقاشات 

فوائدىا (،  –أىدافيا  –الموضوع الخامس : استراتيجية الرحالت المعرفية ) مفيوميا  -
االختبار  –األنشطة  –وى المحت –االختبار القبمي   –األىداف  –ويتضمن ) األىمية 

 البعدي (  
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 –األىداف  –الموضوع السادس : تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية، وتضمن ) األىمية  -
 االختبار البعدي (  –األنشطة  –المحتوى  –االختبار القبمي 

، وتضمن   Googleالموضوع السابع : تطوير استراتيجية الرحالت المعرفية باستخدام  -
 األنشطة ( .  –المحتوى  –األىداف  – )األىمية

دارة موقع استراتيجية الرحالت المعرفية، وتضمن ) األىمية  -  –الموضوع الثامن : تطوير وا 
 ( . 7األنشطة ( شكل )  –المحتوى  –األىداف 

 
 (انصفحت انثانيت9شكم)

 ثاىيا تصنيه التفاعالت التعلينية واالجتناعية : 

التفاعالت التعميمية واالجتماعية، وتحديد شكل البيئة التعميمية؛  ويقصد بو تحديد أدوار      
بيئة عروض أم بيئة تعمم تفاعمي ونوعية ىذه التفاعالت، وفى ىذه الدراسة فإن دور المدربة 
ينحصر في تحقيق األىداف المرجو تحقيقيا؛ وذلك بأن تقوم بالتوجيو واإلرشاد لممتدربات إلى 

عداد الم تدربات لمتدرب عبر اإلنترنت من خالل قيامين بمجموعة متنوعة مصادر التعمم، وا 
 من األنشطة أثناء التعمم وتقديم المرجع المناسب عند قيام المتدربات باألنشطة المختمفة .

أما دور المتدربات فيتحدد في قيامين باألنشطة المختمفة عبر نظام إدارة المحتوى       
Moodle عميمية المرتبطة بميارات تصميم استراتيجية الرحالت مثل زيارة بعض المواقع الت

المعرفية، ومشاىدة مقاطع فيديو عن استراتيجية الرحالت المعرفية، وتمخيص المعمومات، 
أيضًا عن طريق تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية، إضافة أدوات وتطوير موقع الرحالت 

 .والت المعرفية، وغيرىا من األنشطة الموجودة في المودي
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وبالنسبة لمبيئة التعميمية الخاصة بيذه الدراسة؛ فيي بيئة تعمم تفاعمي، وليس بيئة     
عروض، وقد تم االىتمام بتحقيق مجموعة من التفاعالت في بيئة التعمم اإللكتروني، وىذه 

 التفاعالت ىي:
مى نمط : يعتمد ذلك عMoodleتفاعل المتدربات / األنشطة والمحتوى المقدم عبر نظام -

التعميم الفردي؛ من خالل تجول المتدربة بين محتوى المقرر، واإلجابة عن أسئمة التقويم، 
ثراء المتدربات لممحتوى من  واستخدام محركات البحث، وحل ميام التعمم واألنشطة، وا 

 خالل وضع روابط لممواقع المصممة من خالل الرحالت المعرفية .
تدربات : يعتمد ذلك عمى نمط التعمم التشاركي تفاعل المتدربات /المحتوى / الم-

(Collaborative Learning) من خالل تفاعل المتدربات مع األنشطة والمحتوى المقدم
ومن خالل تبادل الخبرات واألفكار بين المتعممات فيما بينيم   Moodleعبر بيئة التعميم 

 واالستفادة من تجارب بعضين البعض.
ربات : ويتم ذلك من خالل تعميق المدربة عمى حل األنشطة وتقديم تفاعل المدربة / المتد -

الرجع المناسب لذلك، وكذلك اتصال المتدربات بالمدربة من أجل طمب استفسار، أو سؤال، 
 أو توجيو المتدربات من خالل أدوات التواصل الموجودة في بيئة التعمم اإللكتروني.

ربة باألخذ بآراء المتدربات واالنتباه إلى تفاعل المدربة/ المحتوى :حيث تقوم المد -
مشاركاتين وتعميقاتين عمى المحتوى التعميمي وما يتضمنو من أنشطة مما يساعد في 

 االرتقاء بالمحتوى .
 ـ تصنيه أدوات التكييه:7

الخاصة  Moodleتم تصميم أدوات التقييم الخاصة بنظام إدارة المحتوى اإللكتروني     
يم استراتيجية الرحالت المعرفية لدى المتدربات، وىي عبارة عن )االختبار بتنمية ميارات تصم

التحصيمي؛ الذي ييدف لقياس مدي تحصيل المتدربات لممعارف الخاصة بميارات الويب  
كويست، وبطاقة تقييم منتج التي تيدف إلى قياس الجانب المياري ألداء ميارات تصميم 

عممات المرحمة الثانوية( )وسيأتي عرضو تفصياًل في استراتيجية الرحالت المعرفية لدى م
 إعداد أدوات الدراسة (.
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 املزحلة الجالجة : مزحلة التطويز ) اإلىتاج(
يتم في ىذه المرحمة إنتاج الوسائط المتعددة  الخاصة بنظام إدارة المحتوى اإللكتروني       

Moodleت التفاعل والتفاعالت إلدارة ، إنتاج المحتوى واألنشطة التعميمية، إنتاج واجيا
 ، إنتاج أدوات التقييم والتقويم. Moodleالمحتوى اإللكتروني  

 :Moodleإىتاج الوسائط املتعددة اخلاصة بيظاو  .1

تعتمد الوسائط المتعددة في بيئة التعمم اإللكتروني عمى النصوص المكتوبة، والصورة      
التقديمية وأدوات التفاعل في بيئة التعمم  والرسومات الثابتة، ومقاطع الفيديو، والعروض

 اإللكتروني .
 إىتاج احملتوي واألىشطة التعلينية : .2

تم إنتاج المحتوى التعميمي عمى ىيئة موديوالت تعميمية عددىا أربع موديوالت      
(، وفى نياية كل موديول يوجد مجموعة من األنشطة المرتبطة بميارات تصميم 3ممحق)

الت المعرفية؛ تقوم المتدربات بحل ىذه األنشطة من خالل أدوات التفاعل استراتيجية الرح
 . Moodleالموجودة في نظام

 إىتاج واجوات التفاعل والتفاعالت البييية : .3

يجب ان يتم إنتاج واجيات التفاعل في ضوء معايير تصميم واجيات التفاعل        
مي لمشاشات وما تتضمنو من (، وتعتبر وصف تفصي236:  1.23وعناصرىا )المطيري،  

النصوص والصور ولقطات الفيديو والعروض التقديمية، كما تعد واجيات التفاعل بأنيا مفتاح 
العمل وخريطة التنفيذ التي تتيح لمفكرة المطروحة في البرنامج أن تنفذ في شكل مرئي 

مترابطة ومسموع ينقل األىداف المنشودة لممتدربات في شكل صفحات تعميمية متكاممة و 
( يبين نماذج تصميم واجيات التفاعل في بيئة التعمم اإللكتروني القائمة عمى نظام 5،ممحق)

 .Moodleإدارة المحتوى اإللكتروني  
 إىتاج أدوات التكييه  : .4

تم استخدام اداتين في الدراسة الحالية وىما: االختبار التحصيمي، وىدف لقياس مدي تحصيل 
بميارات الرحالت المعرفية، وبطاقة تقييم منتج التي ىدفت  إلى  المتدربات لممعارف الخاصة
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قياس الجانب المياري ألداء ميارات تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية لدى معممات 
 المرحمة الثانوية .

بعد االنتياء من ىذه المرحمة؛ تم عرضيا عمى الخبراء والمختصين في مجاالت 
طرق التدريس (، وقد اقترح بعض المحكمين بعض التعديالت )تكنولوجيا التعميم والمناىج و 

 (.2( ، وممحق )7الميمة وتم إجراء كافة التعديالت التي أبداىا المحكمين ممحق )
 املزحلة الزابعة : مزحلة التيفيذ ) التطبيل( :

عمى عينة  Moodleتم تجريب بيئة التعمم اإللكتروني القائم عمى نظام إدارة المحتوى  
 عية وذلك بيدف التأكد من :استطال

 وضوح المادة العممية المتضمنة بموديوالت بيئة التعمم اإللكترونية لممتعممات. -
 مناسبة محتوي الموديوالت بالنسبة لممتعممات. -
مناسبة اإلخراج الفني لواجيات التفاعل من حيث لون الخمفيات، وحجم الخط ونوعو ولونو،  -

 لوسائط ووضوحو.ومناسبة موقع كل عنصر من عناصر ا
 مناسبة األنشطة المتضمنة بكل موديول ومدى كفايتيا. -
فاعمية أدوات التفاعل الخاصة ببيئة التعمم القائمة عمى نظام إدارة المحتوى اإللكتروني   -

Moodle 
 Moodleلقد تم إتاحة بيئة التعمم اإللكتروني القائمة عمى نظام إدارة المحتوى اإللكتروني   -

(، حيث تقوم كل متدربة بالدخول من خالل arwa-e-learning.net)من خالل الرابط 
إلى بيئة التعمم باستخدام اسم المستخدم وكممة المرور الخاصة بكل متدربة  Moodleنظام 

 .  Moodleوقدم لممتدربات دليل استخدام نظام
 املزحلة الزابعة: مزحلة التكويه 

التعمم اإللكتروني عمى تنمية ميارات تصميم يعتبر التقييم أداة ىامة لقياس أثر بيئة     
استراتيجية الرحالت المعرفية، ومدى تحقيق أىداف المقرر عمى أكمل وجو، فالتقييم عممية 
تشخيصية عالجية يقوم بيا الفرد أو الجماعة لمعرفة نواحي القوة والضعف في العممية 

 لمدراسة . التربوية ومحاولة عالجيا وقد تم استخدام األنواع المناسبة
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 التكييه التشخيصي: - أ

ىدف إلى الكشف عن مستوى المتدربات المعرفي والمياري؛ لتصميم استراتيجية الرحالت      
 المعرفية، ويتم ذلك  من خالل االختبار التحصيمي القبمي .

 التكييه التكويين:ب.

مم اإللكتروني ىدف إلى التحقق المستمر عن مدى تحقيق األىداف المنشودة لبيئة التع     
ومدى اكتساب المتدربات لممعارف  Moodleالقائمة عمى نظام إدارة المحتوى اإللكتروني  

والميارات لتصميم استراتيجية الرحالت المعرفية، كما ىدف إلى التعرف عمى نواحي الضعف 
لدى المتدربات ومحاولة عالجيا أواًل بأول، وتم ذلك عن طريق األنشطة المصاحبة 

 الت.لمموديو 
 التكييه اليوائي: -ج

وتم ىذا التقييم في نياية دراسة المحتوى الخاص بتصميم استراتيجية الرحالت المعرفية 
من خالل تطبيق أدوات الدراسة والمتمثمة في  Moodleالمصمم عمى نظام  إدارة المحتوى 

 االختبار التحصيمي، وبطاقة تقييم المنتج. 
 سادسًا: تصنيه أدوات الدراسة  

 عداد االختبار التخصيلي إ .1

تم استخدام اداتين في الدراسة الحالية ىما: االختبار التحصيمي وىدف إلى قياس       
تحصيل معممات المرحمة الثانوية لممعارف المرتبطة بميارات تصميم استراتيجية الرحالت 

يم المعرفية، وبطاقة تقييم المنتج وىدفت إلى: قياس الجانب األدائي لميارات تصم
استراتيجية الرحالت المعرفية وقد تم إتباع بعض الخطوات لموصول إلى ىذه الخطوة وىى 

: 
تحديد نوع وظيفة األدوات المطموبة : األدوات من النوع محكي المرجع والمحكَّات ىي:   -

األىداف؛ ووظيفة ىذه األدوات ىي بعدية أي يتم توزيعيا عمى المتعممين بعد حدوث 
 التعمم.

األداة أو األدوات المطموبة : األدوات المستخدمة كما سبق الذكر ىي االختبار  تحديد نوع -
التحصيمي لقياس الجوانب المعرفية المرتبطة بميارات تصميم استراتيجية الرحالت 
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المعرفية، وبطاقة تقييم المنتج وىدفت إلى قياس الجانب األدائي لبعض ميارات تصميم 
 استراتيجية الرحالت المعرفية.

تحديد محكَّات األداء : وىى األىداف التي تتمكن جميع المتدربات من جميع األىداف   -
 الخاصة المعرفية والميارية الخاصة باستراتيجية الرحالت المعرفية 

تحديد ظروف تطبيق األداء: وىى قاعة في مركز التدريب التابع لوزارة التعميم بمدينة  -
 تبار المعطى لين بعد قراءة التعميمات .الرياض بحيث تقوم المتدربات بأداء االخ

تحديد عدد األسئمة لكل ىدف ،في ضوء محكَّات  األداء وظروف التطبيق وقد حدد لكل  -
ىدف سؤال أو سؤالين يجب عمى المتدربات اإلجابة عمى األسئمة بعد انتيائين من دراسة 

 .Moodleالمحتوى والقيام بميمات وأنشطة التعمم عبر نظام إدارة المحتوى  
صياغة األسئمة صياغة واضحة ودقيقة عن طريق ترجمة األىداف إلى أسئمة وقد تم  -

استخالص األىداف المعرفية ووضع األسئمة الخاصة بكل ىدف، وكذلك تم استخالص 
األىداف الميارية  لمقيام بعمل بطاقة تقييم المنتج بما يتناسب مع طبيعة المتدربات وبيئة 

 التعمم في ىذه الدراسة.
إعداد جدول مواصفات االختبار التحصيمي وقد تم عمل ىذا الجدول لتحديد مدى ارتباط  -

االختبار باألىداف المراد قياسيا وذلك لمعرفة مدى تطابق السموك في كل ىدف بالسموك 
 .في البند االختباري الخاص بو 

خدام نوع تحديد نوع االختبار وصياغة مفرداتو وقد تم إعداد االختبار التحصيمي باست -
االختبارات الموضوعية وىو نمط االختيار من متعدد لمناسبتيا لممتدربات )عينة الدراسة(، 
وأن تكون عدد الخيارات في أسئمة االختبار من متعدد أربعة بدائل لتالفى اثر التخمين وتم 

 اختيار ىذا النوع من االختبارات الموضوعية لتميزىا 
عي في صورتو األولية وقد تم إعداد االختبار في إعداد االختبار التحصيمي الموضو  -

صورتو المبدئية بمراعاة توزيع مفردات االختبار بحيث تغطي جميع جوانب موضوع التعمم 
،وذلك عن طريق وضع سؤال أو سؤالين لكل ىدف سموكي وذلك لمتأكد من شمولية 

 ( مفردة .21االختبار لموضوع التعمم ككل، حيث وصل عدد مفردات االختبار إلى )
وضع تعميمات االختبار التحصيمي وقد روعي في تعميمات االختبار أن تكون واضحًة  -

 ومباشرًة؛ كما تمت اإلشارة إلى ضرورة اإلجابة عن كل األسئمة .
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إعداد نموذج لإلجابة ومفتاح  تصحيح االختبار التحصيمي وقد تم إعداد نموذج لإلجابة  -
 .وذج بحيث يتم تصحيح االختبار وفقا لمنم

حساب صدق االختبار التحصيمي وتقويم األداة بعرضيا عمى محكمين، وعينة من  -21
المتعممات المستيدفات حيث تم عرض االختبار عمى المحكمين لمتأكد من صدقو وكذلك 
عرض بطاقة التقييم عمييم ،وقد تم قياس صدق وثبات االختبار التحصيمي عن طريق 

يقيس االختبار ما وضع لقياسو، وتم ذلك بعرض  صدق المحكمين والذي يقصد بو أن
 .الصورة األولية لالختبار التحصيمي عمى المحكمين وذلك لحساب صدق االختبار 

لقد قام المحكمون بتوضيح آرائيم في استمارة الرأي المرفقة باالختبار، وتم إجراء و      
كمين، وتم تقدير الصدق التعديالت المقترحة عمى االختبار التحصيمي عمى ضوء أراء المح

الظاىري لالختبار وذلك بتحميل آراء المحكمين وتم إجراء التعديالت التي اقترحيا 
المحكمون بتعديل صياغة بعض األسئمة، وتعديل بعض الكممات، أما جميع المحكمين فقد 
اتفقوا عمى مناسبة األىداف اإلجرائية، ومناسبة أسئمة االختبار لكل ىدف، ووضوح 

( عبارة من نوع: 21ف ، ومناسبة وشمول االختبار، وكانت عدد مفردات االختبار )األىدا
االختيار من متعدد حيث تحسب درجة واحدة لكل استجابة صحيحة وصفر لكل استجابة 

 خاطئة.
 التجزبة االستطالعية لالختبار التخصيلي:-3

تبار من متعدد، ( سؤااًل من نوع االخ21تكون ىذا االختبار في صورتو األولية من ) 
وكانت األسئمة موزعة عمى موضوعات البرنامج وفقًا لألىداف التعميمية لكل موضوع، 
باإلضافة إلى تعميمات االختبار، وقد تم التأكد من صدق االختبار بعرضو عمى المحكمين 
الذين أوصوا بضرورة تعديل صياغة بعض المفردات والبدائل والستكمال ضبط االختبار،وقد تم 

 (α)بيقة عمى عينو استطالعية لحساب ثباتو، وذلك بتطبيق معادلة " ألفا كرونباخ " تط
Coronbach's Alpha باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية ،V.17 (spss ؛ حيث بمغت)

( ، ويعد ذلك مؤشرًا عمى أن االختبار عمى درجة مقبولة من 754.قيمة معامل الثبات )
 Spearman – Brownبالطريقة النصفية لسبيرمان وبروان الثبات، كما تم حساب التجزئة 

( وقد حذفت  .6 – .1( تم حساب معامالت السيولة والصعوبة بين ) 7536.وبمغت )
( وبيذا أصبح االختبار في صورتو النيائية .2-17-12-.1-11-22-21-3األسئمة )
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درجة، والزمن  (13( مفرده، وبيذا فقد بمغت النياية العظمى لدرجاتو )13يشمل عمى )
( دقيقًة تقريبًا؛ وبذلك أصبح االختبار بيذه الصورة صالحًا لمتطبيق 23المتاح لإلجابة عنو )

 عمى أفراد عينو الدراسة األساسية . 
بعد التأكد من صدق وثبات االختبار المكون من  الصورة النيائية لالختبار التحصيمي :.22
ولقياس مدى تحصيل المتدربات في الجانب  ( درجًة؛13( سؤااًل، ومجموع درجاتو )13)

المعرفي الخاص بتصميم استراتيجية الرحالت المعرفية، اصبح جاىزا لقياس الجوانب المعرفية 
  المرتبطة بميارات تصميم استراتيجية الرحالت 

 :بطاقة تقييم المنتج النيائي 
 معممات المرحمة الثانوية :تم إتباع الخطوات التالية في بناء بطاقة تقييم المنتج النيائي ل 

استيدفت البطاقة قياس الجانب األدائي المرتبطة  تحديد اليدف من بطاقة تقييم المنتج . .2
بميارات تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية لدى معممات المرحمة الثانوية من خالل موقع 

 الرحالت المعرفية الخاص بكل متدربة.
  قييم المنتج النيائي:صياغة الصورة المبدئية لبطاقات ت .1
  دد محتوى البطاقة عمى ضوء األىداف العامة لمبرنامج، وما تم التوصل إليو من قائمة ح 

تحديد ميارات تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية، وقد روعيت صياغتيا بشكل إجرائي 
ال بحيث تصف كل أداء من األدوات الفرعية لمميارة، كما روعي فييا الدقة والوضوح، وأ

 تشتمل الميارة الفرعية الواحدة عمى أكثر من أداء . 
  وقد استخدم أسموب التقدير الكمي بالدرجات في تقييم ىذا الجانب األدائي، حيث قدرت كل

ميمة تؤدييا المعممة / المتدربة وفقًا ألربعة مستويات لألداء، كما يمي ) األداء بدرجة كبيرة 
توسطة يقدر بدرجتين ، واألداء بدرجة قميمة يقدر بدرجة يقدر بثالثة درجات، األداء بدرجة م
ذا لم يؤد يقدر بصفر ( .   واحدة، وا 

  ضبط بطاقة تقييم المنتج النيائي لميارات تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية لمتأكد من
صالحيتيا لمتطبيق وتم ذلك من خالل )تحديد صدق بطاقات تقييم المنتج النيائي، حساب 

 ات تقييم المنتج النيائي( وفيما يمي توضيح لكل خطوة من الخطوات السابقة:ثبات بطاق
 بعد االنتياء من تصميم البطاقة في صورتيا األولية : حساب صدق بطاقات تقييم المنتج

لمتعرف عمى ، عرضت عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم 
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الصياغة المغوية، ومدى كفايتيا لتقييم أداء المعممات  آرائيم حول الدقة العممية، ووضوح
ضافة أو حذف  لميارات تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية، وسالمة نظام تقدير الدرجات وا 
ما يرونو مناسبًا لتحقيق أىداف الدراسة، وقد أوصى المحكمون بما يمي: إعادة صياغة بعض 

يذ ما أوصى بو المحكمون من آراء أصبحت بطاقة الميارات واستبدال بعض الميارات وبعد تنف
 .التقييم صادقة وصالحة لمتطبيق لحساب معامل ثباتيا 

  ( موقعًا مما 23تم حساب معامل ثبات البطاقة عمى ): كد من ثبات بطاقات تقييم المنتج التأ
معامل  أنتجتو المتدربات، وقد استخدمت بطاقة التقييم في تقييم منتجات المتدربات، ثم حساب

لحساب نسبة االتفاق بين المقومين وقد روعي  Cooperالثبات باستخدام معادلة "كوبر " 
أثناء التطبيق تخصيص بطاقة لكل متدربة عمى أن يكون كل مقوم مستقل عن اآلخر أثناء 

(، وىي قيمة يمكن الوثوق بيا في ثبات 765.عممية التقييم، وقد بمغ متوسط نسب االتفاق )
م الجانب األدائي لميارات تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية، ومن ثم صالحيتيا بطاقة تقيي

( ميارة 11( ميارات رئيسية و )4لمتطبيق، حيث اشتممت البطاقة في صورتيا النيائية عمى )
 فرعية .

 سابعًا: جتزبة الدراسة االستطالعية واألساسية :

 أواًل: جتزبة الدراسة االستطالعية :

 تطبيق التجربة االستطالعية بعدد من المراحل : مرت عممية
 االستعداد لمتطبيق :تم اإلعداد لتطبيق تجربة الدراسة من خالل : .2
الموافقات الالزمة :تم الحصول عمى موافقة المشرف ورئيس القسم ووكيل كمية التربية  -أ 

د تحضير مواد (، بع22جامعة القصيم عمى إجراء التطبيق لمدراسة ممحق )–لمدراسات العميا
 المعالجة التجريبية واالختبارات وبطاقة تقييم المنتج .

: تم التنسيق مع مركز التدريب التربوي بمنطقة الرياض إلخبارىم بموعد المقاء  التنسيق -ب 
 والتجربة ومكانيا. 

قامت الباحثة بتطبيق أدوات :  يد اليدف من التجربة االستطالعيةاختيار العينة وتحد   -ج 
دراسة )االختبار التحصيمي( عمى عينة استطالعية من المعممات في الفصل الدراسي الثاني ال

( معممات اختيرت بطريقة عشوائية؛ وذلك بيدف 3ىـ وبمغ عددىم )2214/2215لعام 
التعرف عمى ما يمي : مدى وضوح موضوعات البرنامج وما تحتويو من ميارات ،ومناسبة 
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مكانية تنفيذ البرنامج كما ىو مخطط لو، والصعوبات التي يمكن اإلخراج الفني لمموديوالت، و  ا 
أن تنشأ أثناء التنفيذ، وكيفية التغمب عمييا؛ باإلضافة إلى تحديد الخطة الزمنية لدراسة 
البرنامج، واستكمال ضبط أدوات الدراسة كما قامت الباحثة بإعطاء المتعممات الرابط الخاص 

من أجل الوقوف عمى الصعوبات ومحاولة   Moodleي بنظام إدارة المحتوى اإللكترون
 تجنبيا، وقد أوضحت التجربة االستطالعية ما يمي :

فيما يتعمق بمدى وضوح موضوعات البرنامج وما تضمنو من ميارات أوضحت التجربة  -
االستطالعية، وضوح موضوعات البرنامج ومالءمتيا لممتعممات، ومناسبة األنشطة المتضمنة 

 ومدى كفايتيا، ومناسبة األىداف والمحتوى واألنشطة وأساليب التقويم . بكل موديول 
اختبار سيولة دخول وخروج المتدربات لمموقع واإلبحار داخمة بكل يسر وسيولة دون وجود  -

 أدنى معوقات.
اكتسبت الباحثة خبرة تطبيق التجربة والتدريب عمييا، بما يضمن إجراء التجربة األساسية  -

 لمبحث بكفاءة.
 التعرف عمى الصعوبات التي تواجو المتدربات أثناء التطبيق وكيفية تالفييا . -
 فيما يتعمق بتنفيذ البرنامج كما ىو مخطط لو أوضحت التجربة االستطالعية :  -
  ضرورة إثارة اىتمام المتدربات ، وزيادة دافعيتيم لمواصمة التدريب من خالل توظيف ما يخدم

 تخصصاتيم . 
 لمتعممات في )المجموعة األولى(الالتي تمكنوا من الميارات في وقت ضرورة أن تشترك ا

قصيرة في مساعدة زميالتين الالتي لم ينتيوا من تعمم الميارات بعد وبالتالي يحدث تبادل في 
 األدوار مما يزيد ذلك من حماس المعممات . 

  إال بعد أن تكون ضرورة عدم البدء في تطبيق بطاقة تقييم الجانب األدائي عمى كل متدربة؛
 المتدربات مستعدات لذلك، حيث تترك لين فرصة مراجعة خطوات كل ميارة لمتمكن منيا. 

  فيما يتعمق بالصعوبات أثناء تنفيذ البرنامج أوضحت التجربة االستطالعية ضرورة تواجد فني
 يب. متخصص في أجيزة الكمبيوتر والشبكات، لمواجية أية صعوبات فنية قد تطرأ أثناء التدر 

   فيما يتعمق بالزمن المخصص لدراسة البرنامج أوضحت التجربة االستطالعية أن متوسط زمن
 الجمسة الواحدة بمغ ثالث ساعات . 
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   فيما يتعمق باستكمال ضبط أدوات الدراسة، تم ضبط األدوات وفقًا لإلجراءات التي اتبعت في
 محور إعداد األدوات . 

 :  خحللبثاىيًا: التجزبة األساسية 
جازتو، وكذلك إعداد أدوات الدراسة  بعد االنتياء من إعداد البرنامج التدريبي وا 
وضبطيا، وتجريب البرنامج عمى عينة استطالعية، نفذت تجربة الدراسة األساسية عمى النحو 

 التالي: 
 اختيار عيية الدراسة:-أ

اض وبمغت تم اختيار عينة الدراسة من معممات المرحمة الثانوية بمنطقة الري
( معممة، من تخصصات مختمفة يبن الجدول التالي وصف التخصصات العممية 13العينة)

 لعينة الدراسة.
 (: وصف انتخصصاث انؼهًيت نؼينت انذراست1جذول )

 اننسبت انؼذد  انتخصصاث  اننسبت  انؼذد انتخصصاث 

 3333 8 رياضياث 25 6 حاسب اني 

التصاد 

 ينزني 

 1225 3 ػربي 2931 7

 24                              انًجًىع 

 إجزاء جتزبة الدراسة األساسية: موعدحتديد -ب

ىـ لمدة 4/2215/.2بدأت فترة تطبيق التجربة األساسية لمدراسة من يوم األحد الموافق  
 ىـ . 2214/2215ثالث أسابيع  وكان خالل الفصل الدراسي الثاني لعام 

 :االستعداد إلجزاء التجزبة-ج

 اإلعداد والتجييز إلجراء التجربة ، وتضمن ذلك: .2
القائمة   تعريف المتدربات) عينة الدراسة (بموضوع الدراسة و بيئة التعمم اإللكتروني -

 .Moodleعمى نظام إدارة المحتوى اإللكتروني  
تعريف المتدربات )عينو الدراسة( بماىية نظام إدارة المحتوى اإللكتروني، وأىدافيا  -

االستفادة من خدماتيا، وكيفية الدخول إلييا وقد منحت كل متدربة دليل ،وكيفية 
 (.4، ممحق )Moodleيوضح كيفية الدخول إلى نظام   Moodleاستخدام

 تسجيل بيانات المتعممات لمتواصل معين. -
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التأكد عمى ضرورة تنفيذ جميع األنشطة في نظام إدارة المحتوى اإللكتروني في الموعد  -
 المحدد.

 مواعيد )االختبار التحصيمي ( قبميًا . تحديد  -
( بمركز التدريب التابع لوزارة التعميم 1تجييز مكان إجراء تجربة الدراسة؛ وىي قاعة ) .1

بمنطقة الرياض، حيث التأكد من توفر الشروط المالئمة لمتطبيق فييا حيث يتوفر بيا  
ضافة إلى أن شبكة إنترنت تعمل بصورة جيدة بما تحقق أغراض الدراسة، ىذا باإل

 المتدربات قمن بإحضار أجيزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بين . 
تجييز مادة المعالجة التجريبية بعد إجراء التعديالت عمييا؛ وىى ممثمة في نظام إدارة  .1

بطاقة تقييم  –وتجييز أدوات القياس )اختبار تحصيمي Moodleالمحتوى اإللكتروني 
 الدراسة.المنتج( بحيث تناسب عدد عينة 

 تطبيق أدوات القياس قبميًا :-د
 تم التنبيو عمى االمتدربات بقراءة تعميمات االختبار التحصيمي. -
ىـ في 4/2215/.2تم التطبيق القبمي لالختبار التحصيمي لمدراسة يوم األربعاء الموافق  -

( 13ىـ عمى عينة الدراسة التي يتراوح عددىن )2214/2215الفصل الدراسي لعام 
( متعممة أكممن التجربة، وواحدة لم تكمل، وىدف االختبار إلى قياس 12منين ) متعممة

يم  استراتيجية الرحالت مدى معرفة المتدربات بالمعارف المرتبطة بميارات تصم
 .المعرفية

 تم رصد درجات المتعممات في االختبار القبمي بعد االنتياء من أداءه  . -
 هـ/ تطبيل مادة املعاجلة التجزيبية :

بعد انتياء المتدربات من إجراء االختبار القبمي والقيام بتسجيل الدرجات التي حصمن 
 عمييا  تم القيام باآلتي :

تم إرسال الدعوات لممتدربات )عينة الدراسة( عبر بريدىم اإللكتروني لمدخول إلى نظام  -
ل ( من خال arwa-e-learning.netعبر الرابط ) Moodleإدارة المحتوى اإللكتروني 

 اسم المستخدم وكممة المرور الخاصة بين .
أتيح لممتدربات دراسة الموديوالت التعميمية الموجودة عمى نظام إدارة المحتوى  -

 وفقًا لقدراتين وسرعتين في التعمم.   Moodleاإللكتروني 
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( قامت كل متدربة 3في نياية كل موديول تعميمي يوجد مجموعة من األنشطة، ممحق ) -
شطة من خالل أدوات التفاعل الخاصة بنظام إدارة المحتوى اإللكتروني بحل تمك األن

Moodle. 
قامت المتدربات بتنفيذ أنشطة التعمم بشكل تشاركي من خالل أدوات التفاعل  الخاصة  -

 . Moodleبنظام إدارة المحتوى اإللكتروني 
دارة قدمت الباحثة الرجع المناسب لكل نشاط من خالل منتدى األنشطة في نظام إ -

 المحتوى اإللكتروني.
ن كان التكميف صحيحًا تنتقل لتكميف  - قامت المتدربة بتصحيح التكميف إذا كان خطأ، وا 

 أخر.
تم تكميف كل متدرية بتصميم موقع خاص بيا قائٌم عمى استراتيجية الرحالت المعرفية؛  -

ي عمى أن توظف فيو ميارات تصميم الرحالت المعرفية، والتي سبق ليا دراستيا ف
 البرنامج التدريبي، تمييدًا لتطبيق بطاقة تقييم المنتج .

تواصل المدربات في حل األنشطة الخاصة بين لتنتظر االختبار البعدي، وبطاقة تقييم   -
 (.21المنتج ويوجد مجموعة لقطات من أعمال المتعممات المختمفة في المالحق محمق،)

 تطبيل أدوات الدراسة بعديًا: -و

( بعد االنتياء من التفاعل مع البحثبعديا عمى المتعممات ) عينة  البحثدوات تم تطبيق أ    
المحتوى واالنتياء من حل األنشطة المطموبة، وط بق عميين )االختبار التحصيمي(، في يوم 

ىـ؛ في حين ط بقت بطاقة تقييم منتج بداية من يوم الخميس 16/4/2215األربعاء الموافق 
دف الحصول عمى بيانات تتعمق بالمتغيرات التابعة لمدراسة، وذلك ىـ بي17/4/2215الموافق 

ىـ، وقد روعي عند تقدير الجانب األدائي 2214/2215في الفصل الدراسي الثاني من العام 
أن تنفذ كل متدربة ما ت كمف بو، كما روعي أن يخصص لكل متدربة بطاقة تقييم الجانب 

-arwa-eلرحالت المعرفية، من خالل الرابط )األدائي لبعض ميارات تصميم استراتيجية ا
learning.net( وتم أنياء التطبيق ممحق )وبعدىا تم رصد البيانات التي تم الحصول 21 )

عمييا من تطبيق أدوات الدراسة، وتم تبويبيا تمييدًا إلجراء المعالجة اإلحصائية المناسبة، 
 تيا . ومن ثم التحقق من صحة فروض الدراسة واإلجابة عن أسئم
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 :للبخحثاميًا: األساليب اإلحصائية 

بعد إتمام إجراءات التجربة األساسية لمدراسة، تم تفريغ درجات المتدربات في االختبار 
بعديًا( في جداول معده لذلك تمييدًا لمعالجتيا  -التحصيمي وبطاقة تقييم المنتج )قبمياً 

( في المعالجات SPSS) V.17ئية إحصائيًا واستخراج النتائج، واستخدمت الحزمة اإلحصا
 اإلحصائية وذلك باستخدام األساليب اإلحصائية التالية :

-Spearman معامل ثبات التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان وبراون -
Brown  لمتأكد من ثبات االختبار التحصيمي المرتبط بالجانب المعرفي لميارات

 استراتيجية الرحالت المعرفية.
وتم استخدامو في  Paired Samples T-Test"ت" لممجموعات المترابطة اختبار  -

الكشف عن داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين 
 القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي ولبطاقة تقييم المنتج.

"ت"  كمؤشر لحجم التأثير في حالة استخدام اختبار Eta Squared (2)مربع إيتا  -
لممجموعات المترابطة وتم استخدامو لمتعرف عمى حجم تأثير نظام إدارة المحتوى 

ميارات بالمقترح في تنمية الجوانب المعرفية والميارية المرتبطة  Moodleاإللكتروني 
 .تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية لدى معممات المرحمة الثانوية

 عزض ومياقشة اليتائج وتفسريها

ينص السؤال األول لمدراسة الحالية عمى "ما المعارف  لسؤال األول:نتائج ا
والميارات الالزمة لتصميم استراتيجية الرحالت المعرفية في المواقف التعميمية لمعممات 

 المرحمة الثانوية ؟"
من خالل  االطالع عمى األدبيات والدراسات التي توصمت  السؤال ىذا إلجابة عنتمت ا      
من خالليا تم إعداد قائمو لممعارف والميارات الالزمة لتصميم  ة من األىدافمجموع إلى

 .استراتيجية الرحالت المعرفية 
ينص السؤال الثاني لمدراسة الحالية عمى " ما البرنامج التعميمي القائم  نتائج السؤال الثاني:

تيجية  الرحالت عمى نظام إدارة المحتوى اإللكتروني لتنميو معارف وميارات تصميم استرا
 المعرفية في المواقف التعميمية لمعممات المرحمة الثانوية؟ "
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   ADDIEعداد البرنامج التدريبي وفق نموذجعن طريق إ السؤالىذا إلجابة عن وتمت ا
 ذكر ذلك في اإلجراءات  

ي عمى "ما فاعمية البرنامج التعميم الحالى لمبحثينص السؤال الثالث  نتائج السؤال الثالث: 
القائم عمى نظام إدارة المحتوى اإللكتروني في تنمية الجانب المعرفي المرتبط بميارات تصميم 

 استراتيجية الرحالت المعرفية لمعممات المرحمة الثانوية؟"
السؤال؛ تم التحقق من مدى صحة الفرض األول من فروض الدراسة ىذا لإلجابة عن       

( بين متوسطي درجات المعممات )عينة ≤، 3.اللة )"يوجد فرق دالة إحصائيا عند مستوى د
الدراسة( في االختبار القبمي والبعدي في اختبار تحصيل الجانب المعرفي لمويب كويست، وذلك 

 ".لصالح التطبيق البعدي
ولمتحقق من مدى صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لممجموعات المرتبطة في      

متوسطي درجات معممات المجموعة التجريبية في التطبيقين  الكشف عن داللة الفروق بين
القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي المرتبط بالجانب المعرفي لميارات استراتيجية الرحالت 

 المعرفية فكانت النتائج كما ىي موضحة بالجدول التالي:
يمين انمبهي وانبؼذي (: دالنت انفروق بين يتىسطي درجاث انًجًىػت انتجريبيت في انتطب2جذول )

 نالختبار انتحصيهي انًرتبط بانجانب انًؼرفي نًهاراث استراتيجيت انرحالث انًؼرفيت

 االنحراف انًؼياري انًتىسط انحسابي انتطبيك
ليًت 

 "ث"

درجاث 

 انحريت

يستىي 

 انذالنت

حجى 

 انتأثير

 53644 193875 انمبهي
83073 23 0301 03739 

 43912 323292 انبؼذي

( بين 2...يتضح من الجدول السابق أنو توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )     
متوسطي درجات معممات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لالختبار 
التحصيمي المرتبط بالجانب المعرفي لميارات استراتيجية الرحالت المعرفية لصالح التطبيق 

البرنامج في تنمية الجانب المعرفي المرتبط بميارات استراتيجية  البعدي، وكان حجم تأثير
 ( . 517..الرحالت المعرفية كبير وفقًا لقيمة حجم التأثير الناتج والتي بمغت)

مما سبق تتأكد فاعمية البرنامج التعميمي القائم عمى نظام إدارة المحتوى اإللكتروني و        
ميارات تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية لمعممات في تنمية الجانب المعرفي المرتبط ب

 المرحمة الثانوية.
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عمى "ما فاعمية البرنامج التعميمي  الحالى لمبحثينص السؤال الرابع  نتائج السؤال الرابع: 
القائم عمى نظام إدارة المحتوى اإللكتروني في تنمية ميارات تصميم استراتيجية الرحالت 

 حمة الثانوية؟"المعرفية لمعممات المر 
لإلجابة عن السؤال الرابع من أسئمة الدراسة؛ تم التحقق من مدى صحة الفرض الثاني     

( بين متوسطي ≤، 3.من فروض الدراسة " يوجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة )
درجات المعممات )عينة الدراسة( في بطاقة تقييم منتج القبمي والبعدي لميارات تصميم 

 تيجية ميارات الرحالت المعرفية، وذلك لصالح التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المنتج ".استرا
ولمتحقق من مدى صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لممجموعات المرتبطة في     

الكشف عن داللة الفروق بين متوسطي درجات معممات المجموعة التجريبية في التطبيقين 
تقييم المنتج المرتبط بميارات تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية،  القبمي والبعدي لبطاقة

 فكانت النتائج كما ىي موضحة بالجدول التالي:
(: دالنت انفروق بين يتىسطي درجاث انًجًىػت انتجريبيت في انتطبيمين انمبهي وانبؼذي 3جذول )

 يتنبطالت تمييى انًنتج انًرتبط بًهاراث استراتيجيت انرحالث انًؼرف

 انتطبيك
انًتىسط 

 انحسابي

االنحراف 

 انًؼياري
 ليًت ث

 درجاث 

 انحريت

 يستىي

 انذالنت 

حجى    

 انتأثير

 13511 43750 انمبهي
133762 23 0301 03892 

 253228 773542 انبؼذي

( بين 2...يتضح من الجدول السابق؛ أنو توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى)     
مات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة تقييم متوسطي درجات معم

المنتج المرتبط بميارات تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية لصالح التطبيق البعدي، مع 
 (.671..مالحظة أن حجم تأثير البرنامج كان كبيرًا جدًا وفقًا لقيمة حجم التأثير والتي بمغت )

ية البرنامج التعميمي القائم عمى نظام إدارة المحتوى اإللكتروني في مما سبق تتأكد فاعم   
تنمية الجانب الميارى المرتبط بميارات تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية لمعممات المرحمة 

 الثانوية.
 ثاىيا: مياقشة ىتائج الدراسة وتفسريها :  

لقائم عمى نظام إدارة المحتوى مناقشة النتائج المتعمقة بفاعمية البرنامج التعميمي ا.2
اإللكتروني في تنميو الجانب المعرفي المرتبط بميارات استراتيجية الرحالت المعرفية لمعممات 

 المرحمة الثانوية .
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( بين متوسطي 2...( أنو توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )2يتضح من جدول )
بمي والبعدي لالختبار التحصيمي المرتبط درجات معممات المجموعة التجريبية في التطبيقين الق

ويمكن تفسير ، بالجانب المعرفي لميارات استراتيجية الرحالت المعرفية لصالح التطبيق البعدي
 ذلك بما يمي :

اإلبحار والتحكم في المحتوى القائم عمى نظام إدارة المحتوى اإللكتروني ةحري .2
Moodle. 

قاش( وغير تزامنيو )البريد اإللكتروني( في استخدام وسائل اتصال تزامنيو )منتدى الن .1
البرنامج التعميمي، أدى إلى مراعاة احتياج المتعممات، وتنوع أساليب التفاعل بين 

 المدرب والمتدربات، مما انعكس إيجابيًا عمى تحسين ظروف التعمم .
تاحتيا لممتدربات في أي .1  احتواء البرنامج عمى مصادر تعمم مثل العروض التعميمية وا 

 وقت، مما يسمح لين بمراجعة محتوى التعمم، واخذ الوقت الكافي لدراستو والتدرب عميو. 
أدى ذلك إلى زياده  Moodleسيولو استخدام أدوات نظام إدارة المحتوى اإللكتروني  .2

 دافعيو المتعممات وحماسين نحو محتوى البرنامج التعميمي .
وصول لممحتوى والمشاركة في سيولو تجزئو المحتوى داخل نظام مودل وسيولو ال .3

بداء الرأي بأي وقت .  النقاشات وا 
(، ودراسة 1.22تتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من: فرج)و 

Papastergiou,2006)   :والتي أكدت عمى فاعميو نظام إدارة 6...1(، ودراسة )عزمي )
ائج إيجابيو في في تنميو الجانب المعرفي وأنيا تعطي نت Moodleالمحتوى اإللكتروني 

الجانب المعرفي لممتعممين وأن نظام إدارة المحتوى اإللكتروني  لو دور في تحسن التعمم 
وتحصيل المتعممين بالجانب المعرفي لممحتوى المقدم، وتحسن الميارات ألنيا تتميز بمرونة 

 التعمم في أي مكان وأي وقت وسيولو الوصول لممحتوى والمشاركة في النقاشات . 
يًا : مناقشة النتائج المتعمقة بفاعمية البرنامج التعميمي القائم عمى نظام إدارة  المحتوى ثان

 اإللكتروني في تنمية ميارات استراتيجية الرحالت المعرفية لمعممات المرحمة الثانوية: 
( بين متوسطي 2...( أنو توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )1يتضح من جدول )    

ات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة تقييم المنتج درجات معمم
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ويمكن تفسير ذلك بما ، المرتبط بميارات استراتيجية الرحالت المعرفية لصالح التطبيق البعدي
 يأتي : 

أن طبيعة الميارات التي تضمنيا البرامج التعميمي أمكن عرضيا وتنفيذىا بشكل متزامن  .2
حيث يوجد شرح  Moodleمن خالل نظام  إدارة المحتوى اإللكتروني  مع المتدربات؛

بكيفية إداء الميارة، وترى المتدربات األداء وتسمع التوضيح لخطوات الميارة، ويمكن ليا 
 إعادة المشاىدة والتحكم في العروض؛ مما سيل عمى المتدربات اكتساب الميارات .

في التدريب، وتنفيذ المتدربات  Moodleاستخدام نظام إدارة المحتوى اإللكتروني  .1
 ألنشطو البرنامج، أتاح لين الممارسة العممية لمميارات، وىذا ساعد في تنمية الميارات 

تضمن البرنامج التعميمي شرح لكل مياره وتطبيقا لنموذج ليا، إضافة لتكميف كل  .1
ربات لمتغذية الراجعة المتدربات تنفيذ الميارات، ويتم تقييميا بواسطو المدربة، وتمقي المتد

 الفورية عمى أدائين مما يزيد من فرص إكساب الميارات التي تضمنيا البرنامج.
ينمي لدى المتعممات ثقافو الحوار اإللكتروني  Moodleنظام إدارة المحتوى اإللكتروني  .2

 كما يزيد من فاعمية المشاركة وتبادل الرأي والمعمومات المرتبطة بالمحتوى. 
(، ودراسة )الشرقاوي ،  kale (1..7 ذه النتيجة مع نتائج دراسة كل منى تتفقو       
( التي أكدت عمى أن التعمم اإللكتروني الفعَّال باستخدام 6..1(، ودراسة)أبو راشد ،  3..1

ينمي لدى المتعممين ثقافو الحوار اإللكتروني؛ كما  Moodleنظام إدارة المحتوى اإللكتروني 
اركة وتبادل الراي والمعمومات، وأن برمجيات الوسائط المتعددة القائمة يزيد من فاعميو المش

عمى الويب مفيدة لتعزيز المعرفة والفيم وميارة حل المشكالت، وتساعد عمى االحتفاظ 
 بالمعرفة المكتسبة .

وتتفق مبادئ النظرية السموكية والمعرفية والبنائية واالتصالية مع خصائص نظام إدارة        
، حيث  تمت مراعاة مبادي النظرية السموكية في الدراسة Moodleتوى اإللكتروني المح

الحالية في  تنظيم  عناصر المحتوى وصياغتو بطريقة متدرجة من السيل إلى الصعب، ومن 
البسيط إلى المعقد  داخل نظام  إدارة المحتوى اإللكتروني، وتم االىتمام  بخصائص 

وتم إعطاء المتعممات الفرصة الكافية لتدرب عمى ميارات  المتعممات وخبراتين السابقة،
تصميم استراتيجية الرحالت المعرفية، وممارستيا، وتكرارىا، وتم توفير أنشطة وتدريبات 
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مختمفة، وتم اختيار االستراتيجيات المناسبة لتغيير سموك المتعممات، واستخدام أساليب 
 ير لفظية .مختمفة في تقديم التغذية الراجعة لفظية، وغ

لقد تم األخذ بعين االعتبار مبادي النظرية المعرفية حيث أنو تم استخدام استراتيجيات و       
حيث تم  Moodleتركيز االنتباه  وتسييل االستقبال في نظام إدارة المحتوى اإللكتروني 

معرفية، إخبار المتدربات)عينة الدراسة( بأىمية تعمم ميارات تصميم استراتيجيات الرحالت ال
برازىا لتركيز االنتباه عمييا، وتم استخدام استراتيجيات  وتم تمييز المعمومات الميمة، وا 
وأساليب ربط المعمومات الجديدة بالقديمة، أيضًا تم مراعاة الفروق الفردية في أساليب التعمم 
م المعرفية، وعرض المحتوى بطرق مختمفة واستثارة دافعية المتعممات لمتعمم، واستخدا

 الميارات فوق المعرفية.  
أما بالنسبة لمنظرية البنائية فقد تم مراعاة أن تكون عممية التعمم في نظام إدارة       

متاحو بأي وقت وكانت عممية التعمم عممية مستمرة وأتيح   Moodleالمحتوى اإللكتروني 
لتأكيد التعمم االجتماعي لممتدربات التحكم في عممية تعممين والتواصل فيما بينين أثناء التعمم 

النشط  كما ان  المتدربة ىي التي  تبني تعمميا بناء عمى النشاط التفاعمي مع المحتوى 
الحرية  Moodleوالمتدربات بشكل ذو معنى ، وأتاح  نظام إدارة المحتوى اإللكتروني 

 كل جيد. والمرونة لممتدربات في اختيار أدوات التفاعل مما ساعدىن عمى تعمم الميارات بش
أما النظرية االتصالية فقد تم مراعاة مبادئيا حيث أنيا اىتمت بالتعمم االجتماعي،      

تاحة الفرصة لممتدربات لمتواصل، والتفاعل فيما بينين أثناء التدرب .  وا 
 ملخص اليتائج :

 توصمت البحث الحالية إلى النتائج التالية :
بين متوسطي درجات معممات المجموعة  (2...وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى) .2

التجريبية في التطبيقين القبمي، والبعدي لالختبار التحصيمي المرتبط بالجانب المعرفي 
 لميارات استراتيجية الرحالت المعرفية لصالح التطبيق البعدي

( بين متوسطي درجات معممات 2...وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ) .1
في التطبيقين القبمي، والبعدي لبطاقة تقييم المنتج المرتبط بميارات المجموعة التجريبية 

 استراتيجية الرحالت المعرفية لصالح التطبيق البعدي
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 توصيات البخح: 

 في ضوء ماتوصمت إليو البحث من نتائج، فقد تم التوصل إلى التوصيات التالية :
 ت المختمفة لدى المتعممات . استخدام استراتيجية الرحالت المعرفية في تنمية الميارا

تدريب المعممات عمى كيفية إعداد وتطبيق استراتيجية الرحالت المعرفية في العممية التعميمية، 
 ويدرج ضمن برامج إعداد المعممات وتأىيميم بكميات التربية .

أحد األىداف الرئيسية   Moodleتطوير المقررات الدراسية وجعل بيئة التعمم اإللكترونية 
 لتي تمكن المعممات من تنفيذ أنشطة التعميم المختمفة ومنيا الرحالت المعرفية.ا

ضرورة العمل عمى تطبيق المعايير العممية، والفنية، والتربوية؛ التي تم تحديدىا عند تصميم 
 استراتيجية الرحالت المعرفية .

ية الرحالت تحفيز المؤسسات التعميمية، والمعممات، وتشجيعين عمى استخدام استراتيج
 المعرفية
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 املزاجع

 أواًل: املزاجع العزبية:
أبريل(. مبادئ تصميم المقررات اإللكترونية المشتقة  8-6، 2212أبو خطوة ،السيد عبد المولى ) .1

المؤتمر المنعقد بمركز زين لمتعمم اإللكتروني، دور التعميم من نظريات التعمم وتطبيقاتيا التعميمية. 
 جامعة البحرين، البحرين. ز مجتمعات المعرفة،اإلليكتروني في تعزي

(. فاعمية برنامج مقترح متعدد الوسائط لتنمية ميارة تصميم صفحات 2228أبو راشد، دعاء محمد ) .2
، كمية التربية النوعية رسالة ماجستيرالويب التعميمية لدى طالب قسم إعداد معمم الحاسب اآللي. 

 العربية.بدمياط، جامعة المنصورة، جميورية مصر 
. االتجاىات الحديثة في تكنولوجيا المكتبات والمعمومات(. 2212إسماعيل ، نيال فؤاد ) .3

 اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية لمطبع والنشر.
 . القاىرة: دار الكتب العممية.التعمم اإللكتروني والتعميم الجوال(. 2227بسيوني، عبدالحميد ) .4
المعمم الجديد: دليل المعمم في اإلدارة (. 2226مد فرحان )الترتوري ،محمد عوض والقضاة ، مح .5

 . عمان: دار الحامد لمنشر والتوزيع.  الصفية الفعالة
 . القاىرة: عالم الكتب.حجرة الدراسة الفارقة والبنائية(. 2226جابر ،عبد الحميد جابر ) .6
حالت المعرفية وأثرىا (. تصميم دروس تعميمية تعممية باستخدام نماذج الر 2226جاد اهلل، أحمد ) .7

، رسالة ماجستير غير منشورةفي تحصيل طمبة الصف العاشر األساسي واتجاىاتيم نحو الكيمياء. 
 الجامعة األردنية، عمان.

. القاىرة: عالم نظم تقديم المقررات التعميمية عبر الشبكات(. 2225جودت ،صالح مصطفى ) .8
 الكتب.

ورشة تدريبية لتصميم ، مايو(. 2228بد الغني، سارة )الخميفة، ىند سميمان وعبدالقادر، ضحى وع .9
، . ممتقى التعميم اإللكتروني األولLAMSالتعميم باستخدام نظام إدارة النشاطات التعميمية المس 

 الرياض، المممكة العربية السعودية. 
 . القاىرة: دار الكممة.عمميات تكنولوجيا التعميم(. 2223خميس، محمد عطية ) .12
إلكساب طمبة التعميم  Moodle(. فاعمية برنامج معزز بنظام 2212ن مازن )دحالن، عثما .11

، كمية رسالة ماجستيراألساسي بجامعة األزىر ميارات التخطيط اليومي لمدروس واتجاىاتيم نحوه. 
 التربية، جامعة األزىر بغزة، فمسطين.

 . القاىرة: عالم الكتب.ائيةتصميم البرامج التعميمية بفكر البن(. 2228زيتون، كمال عبد الحميد  ) .12
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في تنمية بعض ميارات  Moodleم(. فاعمية استخدام نظام 2212السعدي،سمطان بن حمد ) .13
رسالة ماجستير غير التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي لدى طالب الصف السابع األساسي. 

 جامعة صحاري، عمان، األردن. منشورة،
تخدام استراتيجية الرحالت المعرفية )الرحالت المعرفية( (. أثر اس2213سمارة ،نسرين بسام فايز ) .14

رسالة في التحصيل المباشر والمؤجل لدى طالبات الصف الحادي عشر في مادة المغة اإلنجميزية. 
 جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن. ماجستير غير منشورة، كمية العموم التربوية،

ل ميام الويب في تنمية بعض نواتج التعميم لدى (. أثر استخدام مدخ2226الشاعر، حنان محمد ) .15
، الجمعية المصرية مجمة تكنولوجيا التعميمعينة من طالب الدراسات العميا بكميات التربية. 

  .192-157(، 1)16لتكنولوجيا التعميم، جامعة عين شمس، جميورية مصر العربية، 
إللكتروني باستخدام البرمجيات الحرة (. برنامج مقترح في التعمم ا2228عبد المجيد ،أحمد صادق ) .16

نتاج دروس الرياضيات اإللكترونية واالتجاه نحو  مفتوحة المصدر وأثره في تنمية ميارات تصميم وا 
، جامعة المنصورة، جميورية مجمة كمية التربية بالمنصورةالتعمم اإللكتروني لدى الطالب المعممين. 

 .333-282(، 2)66مصر العربية، 
(. فعالية استخدام بعض استراتيجيات التعمم النشط في تحصيل 2225،فاطمة محمد )عبد الوىاب  .17

العموم وتنمية بعض ميارات التعمم مدى الحياة والميول العممية لدى تالميذ الصف الخامس 
، جامعة عين شمس، جميورية مجمة التربية العممية، الجمعية المصرية لمتربية العمميةاالبتدائي. 

 .184-127(، 2) 8 مصر العربية،
(. الرحالت المعرفية عبر الويب احدى استراتيجيات التعمم عبر 2212(عبدالحميد ،عبدالعزيز طمبة  .18

، وحدة التعميم اإللكتروني، جامعة المنصورة، جميورية مصر مجمة التعميم اإللكترونيالويب. 
 .12، 5العربية، 

 . القاىرة: دار الفكر العربي.يتكنولوجيا التعميم اإللكترون(. 2228عزمي،نبيل جاد ) .19
(. وحده مقترحو إلكساب ميارات تصميم وتقويم البرمجيات التعميمية لدى 2229العمراني ، منى) .22

رسالة ماجستير غير الطالبات المعممات تخصص تكنولوجيا التعميم في الجامعة اإلسالمية بغزة. 
 ، الجامعة اإلسالمية بغزة، فمسطين.منشورة

(. البرمجيات االجتماعية في منظومة التعمم عمى الويب: 2229نت عبد اهلل )العمودي ،غادة ب .21
المؤتمر الدولي األول لمتعمم اإللكتروني والتعمم عن بعد: صناعة الشبكات االجتماعية نموذجا. 

 ، الرياض، المممكة العربية السعودية.التعمم لممستقبل
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صميم التعميمي لمتعميم اإلليكتروني في (. مبادئ الت2211الغامدي ،حنان عمي احمد آل كباس ) .22
المؤتمر الدولي الثاني لمتعمم اإللكتروني والتعميم عن بعد: تعمم فريد ضوء النظرية االتصالية. 

 ، المممكة العربية السعودية.لجيل جديد، الرياض
( في Web Quest(. مدى فاعمية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب )2211الفار، زياد ) .23

رسالة يس الجغرافيا عمى مستوى التفكير التأممي والتحصيل لدى تالميذ الصف الثامن األساسي. تدر 
 ، جامعة األزىر بغزة، فمسطين.ماجستير غير منشورة

دارتو عبر 2211فرج، سيير حمدي ) .24 (. فاعمية تطوير مقرر إلكتروني في تكنولوجيا التعميم وا 
لتنمية مفاىيم التعميم اإللكتروني لدى الطالب  Moodleاإلنترنت من خالل نظام المقررات الدراسية 

، جامعة مجمة العموم التربوية والنفسيةوالمعممين بكمية التربية وقياس اتجاىاتيم نحو المقرر. 
 . 282-255(، 3)13البحرين، البحرين، 

 . عمان: دار الشروق.تصميم التدريس رؤية تطبيقية(. 2229القرارعة، أحمد عودة ) .25
 . عمان: دار الثقافة لمنشر والتوزيع.حوسبة التدريس(. 2211سان)قطيط ،غ .26
نظم إدارة المقررات اإللكترونية مفتوحة (. 2229محمد ،محمد الباتع وعبدالعاطي،حسن الباتع ) .27

 . اإلسكندرية: نور لمطباعة والكمبيوتر.المصدر
الرحالت المعرفية في (. فاعمية الرحالت المعرفية عبر 2212المير ، أسماء عبد المنعم محمد ) .28

، جامعة طنطا، مجمة كمية التربيةتنمية التحصيل المعرفي لدى طالب كمية التربية النوعية بطنطا. 
 .426-385، 43جميورية مصر العربية، 

التعمم اإللكتروني: األسس (. 2225الموسى، عبداهلل عبد العزيز االمبارك، وأحمد عبد العزيز ) .29
 الرشد. . الرياض: مكتبةوالتطبيقات
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