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 :مقدمةأواًل: 
التكنولوجية التى و  التغيرات العلميةفرضته ، نماط التعلمأمن  جديدا   نمطا   لكترونىإلاالتعلم يعد 

ونمو المعرفة  ،المتالحق والتغير، المعلوماتطوفان ل في ظ، وهذا يومنا حتىالعالم يشهدها 
 الطرق  تعد لمو ،اآلن نعيشهاالمعلومات التى  ثورةعن  ينتجالذى و، بمعدالت سريعة

 تعليميا   وأسلوبا   اتجاها   اإللكترونى التعليم لذا أصبح. مسايرتهقادرة على  التقليدية األساليبو 
 تساعد التي البشرية والمصادر ،التعليمي المحتوى  مع والترابط التكنولوجي التكامل على يعمل
 بسرعة الطالب سلوكيات تغيير على وقادرة غنية تعلم تكنولوجيةرات خب وٕاتاحة تقديم على
 العناصر كافة بها تتوافر للطالب مناسبة تعليمية بيئة توفير أجل من وذلك، وسهولة بدقةو 

 .1(2009 ،سماعيلإ) .التعليمية العملية نجاح إلى تؤدي التي
والوسائل  الطرق  وأفضلركائز التعليم ة إحدى لكترونيأصبحت المقررات اإلكما 

مفتوح طوال ساعات اليوم، حيث  لكتروني، فالمقرر اإلالتعلم عملية المستخدمة لتحسين
يستطيع الطالب الدخول إليه في أي وقت ومن أي مكان وبتكاليف اقل، كما يمكن للطالب أن 

 .يتواصل مع المعلم ومع غيره من الطالب
وتعتبر بيئات التعلم االلكتروني هي المرجع الرئيسي للحصول على كافة المعلومات والخبرات 

 التعلم استخدام بيئاتضرورة ب 2(2009، عقلدراسة )التي يحتاجها الطالب، أوصت 
 في كلذكو لمختلفةابتصميم عناصر التعلم لمتعلقة ااألدائية  راتلمهااتنمية  في اإللكترونية

، 3(2010 ،دراسة )الحولىكما أوصت  .معا بشكل لتعليميةاتصميم البرامج تنمية مهارات 
 االهتمام ضرورةب 5، (, et, Al., 2009Wackerly)6(Orey, 2010)، 4(2009رضوان، 
تدريب المعلمين على تصميم البرامج التعليمية واالهتمام ة، و اإللكتروني المقررات ونشر بإنتاج

مستواهم واالرتقاء بهم مما ينعكس على الطالب باعتباره محور العملية بالنمو المهني لهم ورفع 
 التعليمية.



    

3 

 

      

 األخيرة تطورا   العقود شهدته اإللكترونية بشكل عام النظم مجال في ا  وتقني ا  علمي
 ذكية لنظم التدريجي التوصل في لتسارع الخطى خاص، مما مهد يجعل بشكل والمعالجات
 .محدد مجال ضمن وذلك مناسب بشكل اإلنساني التصرف محاكاة يمكنها

 المعلمين بحاجة مستمرة أن، 7 ،(Orey, 2010)8(Nor,W. 2013)أكدت دراسة كال  من 
باستخدام  يات إضافية جديدة يمكن أن تحد من زمن وتكاليف التطويرإستراتيجإلى برمجيات و 

ة تحسين التعلم الموجو تصميم لتطبيق نهج مبسط وفعال لالبد من و  النماذج األولية السريعة.
، وضرورة عقد دورات تدريبية ينوجود ضعف كفايات التعليم االلكترونى لدى المعلما ، و ذاتي

 باستمرار للتغلب عليها ومسايرة الجديد فى مجال تقنيات التعليم.

دراسة ، و 10(2015 محمد،) ، ودراسة9(2016)الحنايا، ، دراسة  من وقد أكدت كال  
على أهمية استخدام المقررات اإللكترونية في عمليتي  12(2011، والبيشي )11(2012)الغول،

 التعليم والتعلم وضرورة تدريب أعضاء هيئة التدريس على إنتاجها واستخدامها. 
 Agile Modelيعتبر نموذج العمليات التكرارية البسيطة أو كما يسمى بالنموذج "السريع" 

نسخة مبسطة ولكن ذات قوة وفعالية كبيرة وتتناسب تماما  مع المشاريع الصغيرة، وخصوصا  
في األعمال الفردية، أو فريق العمل صغير الحجم، كما أنها تستخدم في حالة عدم وجود 
المهارات المتخصصة مثل البرمجة والبرمجيات أو إنتاج الفيديو التي تتطلب إشتراك اآلخرين، 

ك هنا"ذلك مع نظرية فوجان للحدود الدنيا للوسائط المتعددة والتي تنص على أن وتتفق في 
حدود دنيا مقبولة يمكن أن ترضي مستخدمي برنامج الوسائط المتعددة، حتى ولو لم تكن هذه 
الحدود هي األعلى من حيث التقنية المستخدمة أو المال المدفوع، أو الوقت المستغرق، أو 

 .13(2011ي، الجهد المبذول" )عزم
 للمقررات التعليمي التصميم معالجاتبناء برنامج مقترح قائم على  إلىلذا يسعى الباحث 

 وتصميم المقررات إنتاج في التدريس هيئة أعضاءة من أجل تنمية مهارات لكترونيإلا
 في التدريس هيئة عضاءأل المهنية حاجة مستمرة للتنمية على وجود تأسيسا   وذلك ة؛لكترونياإل

ور والتغيير المستمر ـــتلبية للتطاإللكترونية،  التعلم مصادر إنتاج مهاراتواالت، ـمختلف المج
 بكفاءة والتعليمية األكاديمية وأدوارهم بمسئولياتهم،للقيام  ارات الالزمةمهارف، والمعفي ال
 .وفاعلية
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 :مشكلة البحث
ومطوري  التعليم مصمميد اعدأ قله  ة يتمثل فىلكترونيالمقررات اإل إنتاجهناك صعوبات فى 

هيئة التدريس بجامعة ام القرى بالتصميم التعليمي  أعضاءلمام كثير من إ، وعدم المحتوى 
ة المنتجة، وطول الفترة لكترونيو عمليا ، مما ينعكس على كم وجودة المقررات اإلأ نظريا  

 . ةلكترونيإلت اراالمقر  إنتاجالالزمة لعملية 
 :التالية العبارة الدراسة في مشكلة صياغة بمكن

التصميم التعليمي  معالجاتتوجد حاجة إلى تصميم برنامج تدريب إلتتروني قائم على  "
إنتاج المقررات تصميم و مهارات لتنمية  بجامعة ام القرى  التدريس هیئة أعضاء لدى

 "اللتترونية. 

 :أسئلة البحث
 التالي:وقد تحددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس 

  لتعليمي فى تنمية التصميم ا معالجاتقائم على مقترح  تدريبي برنامجما فاعلية
 ؟ بجامعة ام القرى  هيئة التدريس أعضاءة لدى لكترونيالمقررات اإل إنتاجمهارات 

 األسئلة الفرعية التالية:الرئيسي  السؤال هذا من ويتفرع
 هيئة التدريس أعضاءلدى الواجب توافرها ة ياإللكترون المقررات ميتصمما مهارات  .1

 م القرى؟ ابجامعة 
هيئة  أعضاءلدى ة لكترونيالمقررات اإل إنتاجمهارات  ةيلتنم مقترحال بييتدر ال برنامجال ما .2

 ؟م القرى االتدريس بجامعة 
 إنتاجمن مهارات بجامعة أم القري هيئة التدريس  أعضاءات التدريبية الالزمة حتياجما اإل .3

 ة؟لكترونيالمقررات اإل

 :فروض البحث
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 إحصائيا   دالة فروق  وجود .1 أفراد متوسطات درجات ( بين0.01) داللة مستوى  عند
 اتجاه المهاري في األداء لبطاقة والبعدي القبلي نياسيالق ( فياستاذ) ةيبيالتجر  المجموعة
 البعدي. القياس

 أفراد متوسطات درجات ( بين0.01) داللة مستوى  عند ا  يإحصائ دالة فروق  وجود .2
المهاري  األداء لبطاقة والبعدي القبلي نياسيالق ( فيمشارك استاذ) ةيبيالتجر  المجموعة

 البعدي. اسيالق اتجاه في
 أفراد متوسطات درجات ( بين0.01) داللة مستوى  عند إحصائيا   دالة فروق  وجود .3

 المهاري  األداء لبطاقة والبعدي لقبليا نياسيالق ( فيمساعد استاذ) ةيبيالتجر  المجموعة
 البعدي. اسيالق اتجاه في
 أفراد متوسطات درجات ( بين0.01) داللة مستوى  عند ا  يإحصائ دالة فروق  وجود .4

 المهاري في األداء لبطاقة والبعدي القبلي نياسيالق ( فيمحاضر) ةيبيالتجر  المجموعة
 البعدي. اسيالق اتجاه

 أفراد متوسطات درجات ( بين0.01) داللة مستوى  عند ايإحصائ دالة فروق  وجود .5
 اتجاه المهاري في األداء لبطاقة والبعدي القبلي نياسيالق في (دیمع) ةيبيالتجر  المجموعة

 البعدي. اسيالق
 أفراد درجات متوسطات ( بين0.05) داللة مستوى  عند ا  يإحصائ دالة فروق  وجود .6

 اسياتجاه الق في بييالتدر  للبرنامج والبعدي القبلي نياسيالق في التجريبية المجموعة
 البعدي.

 أفراد درجات متوسطات ( بين0.05) داللة مستوى  عند ايإحصائ دالة فروق  وجود .7
 البعدي. التحصيل المعرفي لصالح في والبعدي القبلي االختبار في ةيبيالتجر  المجموعة

 منواالدائي  المعرفي الجانب تحصيل في (0.6) من أكبر فعالية التدريبي لبرنامجل .8
 .ةلكترونيمهارات تصميم المقررات اإل

  :أهداف البحث
 :إلى ييهدف البحث الحال

 .م القرى االجامعة جامعة  في التدريس هيئة أعضاء تكوين واقع عن الكشف .1
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الويب الواجب اإللكترونية عبر التصميم التعليمي للمقررات  مهارات اشتقاق قائمة ب .2
 .م القرى بجامعة اهيئة التدريس  عضاءأللدى توافرها 

ة الواجب توافرها لدى لكترونيبرنامج مقترح الذى ينمى مهارات تصميم المقررات اإلبناء  .3
 .هيئة التدريس بجامعة أم القري  أعضاء

التصميم التعليمي فى  معالجاتية المقترحة القائمة على ستراتيجالتعرف على صورة اإل .4
  .بجامعة أم القري هيئة التدريس  أعضاءة لدى لكترونيالمقررات اإل إنتاجتنمية مهارات 

 مهارات من بجامعة أم القري  هيئة التدريس عضاءألالالزمة  لتدريبيةا اتحتياجإلاتحديد .5
  .ةلكترونيالمقررات اإل إنتاج

 هيئة التدريس لتنمية عضاءالتعرف على المكونات الرئيسة لبرنامج تدريبي مقترح أل .6
 ة.لكترونيإلوتصميم المقررات ا إنتاج مهارات

 في التدريبية اتهمإحتياج ضوء في التدريس هيئة عضاءأل تدريبي برنامج وبناء اقتراح .7
 .التعليميالتصميم  معالجاتة قائم على لكترونيإلوتصميم المقررات ا إنتاجمجال 

 للمقررات التعليميالتصميم  معالجاتالبرنامج المقترح القائم على قياس مدى فاعلية  .8
ة لدى لكترونيالمقررات اإل إنتاجفى تنمية الجانب المعرفى لبعض مهارات ة لكترونيإلا

 هيئة التدريس. أعضاء
  :أهمية البحث

 :تتمن أهمية البحث في
  إنتاجميم و هيئة التدريس على اكتساب مهارات تص أعضاء تدريبلتصميم برنامج 

 .ةلكترونيالمقررات اإل
 يسفر عنها البرنامج التدريبى الذى يؤمل أن يفيد أصحاب القررات والقائمين  النتائج التى

 على تطوير البرامج التعليمية بمؤسسات إعداد المعلمين فى تطوير إعداد المعلمين.
  تشجيع الباحثين إلجراء أبحاث جديدة تتناول جوانب ومهارات أخرى فى هذا الموضوع

 الهام.
  توظيف المستحدثات التقنية فى لالتجاهات العالمية الحديثة المهتمة بيمثل البحث استجابة

 توصيات المؤتمرات والندوات ذات الصلة.لالعملية التعليمية مما يمثل استجابة حقيقية 
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التصميم التعليمي والبرامج  معالجاتالتدريس على توظيف    هيئة  أعضاءمساعدة
 ة بما يخدم العلملية التعليمية.لكترونيالجاهزة في إنتاج المقررات اإل

 منهج البحث
 اعتمد البحث الحالي على المنهجین التالیین:

 استخدم الباحث المنهج الوصفي في تحليل الدراسات والبحوث السابقة المنهج الوصفي :
 باستخدام واألدوات البرنامج بناء في التصميم ومرحلةات إلحتياجفي المجال وإعداد قائمة ا

المقررات اإللكترونية، وإعداد  إنتاجوتحديد قائمة مهارات ، التعليمي التصميم ذجانمأحد 
  اإلطار النظري للبحث.

 استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي في تطبيق البرنامج المقترح شبه التجريبي:  المنهج
، على أعضاء هيئة التدريس وقياس أثرها على التصميم التعليمي معالجاتالقائم على 

 التقويم. مرحلة في البرنامج قياس تنمية مهارات إنتاج وتصميم المقررات اإللكترونية عند
 :حدود البحث
 ث في إطار تحقيق أهدافه على :بحيلتزم ال

  مهارات تصميم وانتاج  من )األدائي( تنمية الجانب المعرفي والجانب المهاري
 التصميم التعليمي. معالجاتالمقررات االلكترونية القائم على 

  العربية  بالمملكة –هيئة التدريس بجامعة ام القرى  أعضاءلى عتقتصر عينه البحث
 السعودية.

  دارة التعلمإبنظام  تضمنةالم وبناء المحتوى  التصميم التعليمى معالجاتاستخدامD2L 
 .المقرربناء وأداة معالج التصميم التعليمي، أداة وهى 

 متغیرات البحث: 
 البحث الحالي على المتغیرات التالية:اعتمد 
 .المقترح البرنامج في يتمثل :المستقل المتغیر .1
 .ةلكترونياإل المقررات وإنتاج تصميم مهارات تنمية في يتمثل :التابع المتغیر .2
 .قبليا   منتج تقييم بطاقة ودرجات القبلي، المعرفي االختبار درجات :الضابط المتغیر .3
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 مصطلحات البحث:
 الشيء فعل" بأنها الفعالية 14(1120 )الجندي، تعّرف: Effectivenessالفعالية  -1

 تم إذا الفعالية عديم يكون  ما عادة كفاءته كان والجهد مهما الصحيح النحو على الصحيح
 ."لها مخطط غير بنتائج أو غير المناسبة األوقات في المناسبة غير المهام في بذله

بأنه العملية التي يتم فيها   15(2013)عوض، ومخلوف، يعرفه  :التدريب اللتتروني -2
ووسائطه  تهيئة بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات المعتمدة على تقنية الحاســب اآللي وشبكاته

تمكن المتــدرب من بلوغ أهداف العملية التدريبية من خالل تفاعله مع  والتي المتعددة،
 مصادرها.

 حاسوبي تطبيق عن عبارةهي  16(2016)محمد،  تعّرف: التصميم التعليمىمعالجات  -3
 عادة وتستخدم، معرفة قاعدة على معتمد للحياة، الحقيقية االتلمجا في القرارات لصنع
" في البرمجيات wizardمثال  المعالج " ...البيولوجيا، ، القانون  التعليم، الطب، حقول في

اإللكترونية( وحزم الرسوم البيانية  الجداول) المنتشرة الصفائح حزم مثلالشائعة 
Spreadsheet and Graphic Packages التعليم والطب وغيره من المجاالت ،

 األخرى.

تسهل تصميم وانتاج  D2Lأدوات ملحقة بنظام إدارة التعلم  :ويعرفها الباحث بأنها
من )أداة معالج التصميم التعليمي، أدوات بناء المقرر(،  تكون المقررات اإللكتروني، ت

حيث تتيح أداة معالج التصميم التعليمي إجراء عمليات التصميم التعليمي للمقرر، حيث 
( وهو IDWترشد عضو هيئة التدريس فى كل مرحلة من المراحل وتم اختيار اسم له )

، كما تتيح أداة Instructional Design Wizardباللغة االنجليزية  اختصار للمصطلح
( بناء المحتوى CBوالذي اختير لها اسم مختصر ) Course Builderبناء المقرر 

 التعليمي للمقرر.
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مجموعة متكاملة من المكونات بأنه:  17(2016)علي،  هتعرف  :اللتترونية المقررات -4
غالبا  ما يتم  المعتمدة على وسائط ذات أشكال مختلفة، تراعي أنماط تعلم المتعلمين والتي

 تجاهلها في األشكال التقليدية للتعليم.
بأنها: مجموعة التغيرات المطلوب  18(2012: يعرفها )العجمي،االحتياجات التدريبية -5

إحداثها في الفرد والمتعلقة بمعارفه، ومهاراته، وخبراته، وسلوكه، واتجاهاته لجعله الئقا  
  وظيفته الحالية بكفاءة عالية. لشغل وظيفة أعلى، أو ألداء اختصاصات وواجبات

 السابقة والدراسات النظري  الطار :ثانًيا
 :المقررات اللتترونية -

في الجامعات التي تتبنى أحد أشكال هذا  لكترونية جوهر التعليم اإللكترونيتمثل المقررات اإل
بأنه: مجموعة متكاملة من المكونات المقرر اإللكتروني ( 2016)علي، ، عرفالتعليم

المعتمدة على وسائط ذات أشكال مختلفة، تراعي أنماط تعلم المتعلمين والتي غالبا  ما يتم 
 الشرقاوي  جمالمحمد الصعيدي، و  ، كما عرفهها في األشكال التقليدية للتعليمتجاهل
 في يتوفر أو اإلنترنت، شبكة على ينشر تفاعلي إلكتروني تعليمي مقرر "بأنه 19(2015)

 التي التعليمية واألنشطة والمواد وسائط ال من مجموعة بواسطة ويصمم مدمجة، أسطوانات
 .الحاسوب على تعتمد

 كفايات إعداد المقرر اللتتروني : -
 20(2013)الجيوشي،(، و2016)أنور،  كما ذكرها ،وتتضمن عدد من الكفايات الرئيسية

 كالتالي :
 :تحديــد األهــداف  المتمثلــة فــيوتتضــمن مجموعــة مــن الكفايــات الفرعيــة  كفايــات التيطــيط

، الشــبكة تحديــد مــدى مالئمــة المقــرر لطرحــه علــى، و العامــة للمقــرر المــراد إعــداده إلكترونيــا  
تحديد ، و واالجتماعية تحديد المستفيدين من المقرر وخبراتهم السابقة وخصائصهم النفسيةو 

تحديــد فريــق عمــل إنجــاز ، و لالزمــة إلعــداد المقــرر إلكترونيــا  المتطلبــات الماديــة والبشــرية ا
تحديـــد جـــدول زمنـــي إلنجـــاز المهـــام ، و ا  وتحديـــد مهـــام كـــل عضـــو بـــالفريقالمقــرر إلكترونيـــ

 الموكلة لكل عضو بفريق العمل.
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كفايـــــــــــــــات التصـــــــــــــــميم   من الكفايات الفرعية المتمثلة فـيوتتضمن مجموعة  :والتطوير
ريس الالزمة لتحقيـق يات التدتحديد استراتيج، و تحديد األهداف التعليمية للمقرر اإللكتروني

الوســـائل المتعـــددة التـــي ستضـــمن فـــي المقـــرر ، و تحديـــد أنشـــطة الـــتعلم ، و أهـــداف المقـــرر
 أساليب التغدية الراجعة.، و أساليب التفاعل اإللكتروني ، و اإللكتروني

 اســتخدام وتطبيــق  مــن الكفايــات الفرعيــة المتمثلــة فــيوتتضــمن مجموعــة  :كفايــات التقــويم
يــد نقــاط القــوة والضــعف لــدى تحد، و مــن خــالل الشــبكة إللكترونــي فــة للتقــويم اأســاليب مختل
وضــع معــايير علميــة يــتم فــي ضــوئها ، و اد بــرامج إثرائيــة وعالجيــة للطــالبإعــد، و الطــالب

 تقويم الطالب. 
 نماذج التصميم التعليمي: -
إستمرارية اهتمام أهميتها البالغة وذلك ألنها تضمن وبشكل كبير  التعليمي التصميملنماذج 

المتعلم وإثارة دافعيته لمواصلة التعليم وعلى العكس من ذلك تماما فإن التصميم غير الجيد قد 
يتسبب في تسرب عدد كبير من المتعلمين وبالتالي يؤثر على مخرجات تعلم المتعلم 

 .(2014)ميخائيل، 
 SAM التصميم التعليمي السريع نموذج

العمليات التترارية ويسمي بنموذج  ،21(2014Allen,)ألين على يد أنشىء هذا النموذج 
تشبه ، متكررة من ثالث عملياتتتكون ألداء لمنهجية على وضع  ةتفلسفاعتمدت و  البسيطة

تخدم التكرار، ودورات عمل قصيرة المعاصرة التي تس إلى حد كبير نماذج تطوير البرمجيات
تكرار الحالي المنهجية ، القيود الظرفيةفضل منتج ممكن بغض النظر عن أللحصول على 

في فترة محددة  نتهاء تماما  حيث تقسم العمل الى قطع أصغر يتم اإل "،أسلوب سريعتعتبر "
مكونات يضا  أاالولية السريعة فقط، بل ينتج  النماذج النموذج ال ُينتج ، هذامن الزمن
ذات  ها، ولكننسخة بسيطة جدا  األصدار األول يعتبر  .لالستخدامقابلة  تعليمية وعناصر

عمال الفردية، أو فرق العمل في األ خصوصا   فعالية كبيرة تتناسب مع المشاريع الصغيرة
صغير الحجم، كما أنها تستخدم في حالة عدم وجود المهارات المتخصصة مثل البرمجة 

 راك اآلخرين.توالبرمجيات أو إنتاج الفيديو التي تتطلب إش
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 العمليات التكرارية البسيطة( نموذج 9شكل )

 والتطــوير تصــميمال مــنتكراريــة  دورة كــل بعــد يمو التقــ مــع والنهايــة البدايــةتشــمل  :التتــرار األول
 تـم التي المعلوماتمراجعة ، و البديلة والحلول فعاليةالو  مالءمةال لتحديد األولي التقييم يتمحيث 
 سـرد لمجـرد تصـميمبال االحتفـا  يـتمهذه المرحلـة  في دقتها من للتأكد األولي التقييم في جمعها
 االحتفـا  يـتم، و تقـدممـا تـم تحقيقـه مـن  لقيـاس طـرق  واقتـراح التعليميـة، الحلـول ورسم األهداف

  التحسين.بغرض  العمليتم تنقيح  الالحقة والتكرار، الممثل محتوى  إلعداد تطويربال
هم  من، و واألهداف اتالحاجتحديد بغرض إجراء تقييم سريع )تحليل( بتبدأ  :التقیيم .1

اشكال المساعدة المقدمة هي وما  ،أدائها؟ فيإلى تغيير  ون وما يحتاج ؟المتعلمين
 ،؟دبرنامج الجديدى نجاح الكيف سنعرف مو  ،؟المتاحةنماط التقديم هي أ ماو  ،لمين؟لمتعل
المتاحة والبشرية ما هي الموارد و  ،ما هي الميزانية والجدول الزمني إلنجاز المشروع؟و 

 من هو صانع القرار الرئيسي والذي سيوافق إنجازها؟ و  ،وغير ذلك؟
قائمة وأهداف تعديل يتكون من للبشكل سريع قابل مادة إعداد تصميم التبدأ ب: التصميم .2

تقييم أداء ، عن طريق تحديد طرق قائمة األهداف السلوكية لكل منهاومنظمة، و  واضحة
رسم عدد قليل من تصاميم ألنماط التقديم، العملي والمناسب  وسائل االعالمو  المتعلم

العينة التي تظهر لتناسب الوضع ويكون من المعقول توقع لتحقيق األهداف كن بصري 
 بقدر اإلمكان. 

فكرة التصميم ب: إعداد النماذج باستخدام أي أدوات يمكن أن توفر سرعة الشعور التطوير .3
من  إعداد النقاط بدال  و ، بعض الرسومات معبر عنالمحتوى التحديد ، و التطبيقأثناء 
من الرسوم التوضيحية والصور  الفيديو محلية الصنع بدال   استخدام لقطات ،الفقرات
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المعلمين أو  هاستخدميقد التي  المصادرتجميع و  ،التجارية الفيديو مقاطع ، و حترافيةاال
  .المتعلمين لتنفيذ األنشطة

 الثانيالتترار 
 :كالتالي لتقييم، من اعملية التكرارية ال تبدأ
واألهداف؟  ات،معرفة الحاجي في نجاح التكرار األولمدى تحديد يهدف إلى : التقیيم. 1 

تخاذ إويمكن مشاركة بعض المتعلمين لمساعدتك على  المعلومات اإلضافية والتحليل. وجمع
البديلة لمعالجة نفس أو أكثر من التصاميم عمل تصميمين يحتاج الفريق لقد و ، قرارال

 المضمون لعقد المقارنة.
أكدت  ما إذافي حالة  ،رسم بدائل جديدة أو صقل األفكار السابقةيستخدم ل: التصميم. 2

حتياجات أو تجاهل توضيح االلر، اتكر بحاجة الى إعادة الالتقييم أن الدورة السابقة نتائج 
 اآلتي: التقدم وعمل نجاح و بما يؤدي إلى الاألفكار األولية 

ينبغي أن يكون أكثر تمثيال  للمنتج النهائي، ويتضمن إعداد مجموعة  ذجو : النمالتطوير. 3
من مصادر التعلم باستخدام يقريبي يشابهة شكل المواد النهائية، وتسليم االختبارات بعد التأكد 

الختبار ، يجب إعداد بعض قطاعات التفاعلية لكترونيمن تجريبها، ففي حالة التعليم اإل
 .تصاميم واجهة المستخدم ونهج تعليمي

 التترار الثالث 
م التعامل معها بشكل تالتكرار الثالث يشبه التكرار الثاني، وفيه يتم التأكد من أن القضايا 

التكرار اإلضافي عادة ما تكون  صحيح، مع التركيز على التطوير بشكل أكثر من التصميم.
لنظر في ل تغذية الراجعةاالستخدام، والحصول على الطور في  أفضل بكثير لوضع المنتج

 جديدة من التحسينات.مرحلة 
 : وإجراءاته منهج البحثثالثًا: 
 :البحث عینة -1
 ام القرى  ةاء هيئة التدريس بجامعأعضلي على مجموعة متطوعة من الحا البحث مجتمع شمل

)عينه عشوائية  تدريس( عضو هيئة 60)، وقد اشتملت العينة على جامعةالبمختلف كليات 
 .بسيطة(
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 التصميم التجريبي: -2
"  والذي يعتمد one group pre-test , post-testتم استخدم تصميم المجموعة الواحدة " 

 على مقارنة نتائج االختبار القبلي ألفراد المجموعة بنتائج االختبار البعدي للمجموعة نفسها. 
  :البحث أدوات -3
 المعرفيـة الجوانب جميع تغطى بحيث االختبار مفردات صياغة تم  :التحصيلي الختبارا .أ

 و االختبـار صـدق مـن التحقـق تـم وقـد لمهـارات تصـميم وإنتـاج المقـررات اإللكترونيـة، 
 الثبـات معامـل قيمـة وبلغـت كرونبـا((  ألفـا( لالختبـار باسـتخدام الثبـات معامـل بحسـاب

 نـوع مـن مفـردة ( 45)مـن مكونـة لالختبـار النهائيـة الصـورة أصـبحت ( وقـد0.915)
 .درجة( 45)متعدد  من االختيار

 بطاقـة فـي بالـدرجات الكمـي التقـدير الباحـث اسـتخدم : المهـاري  األداء مالحظـة بطاقـة .ب
وقـد تضـمنت   مهـارة، كـل فـي المتـدربين مسـتويات علـى يمكـن التعـرف حتـى المالحظـة

 فـي المهـارة أداء مسـتويات وتحديـد البطاقة مهـارات رئيسـية تنـدرج تحتهـا مهـارات فرعيـة ،
 2 = يؤدي المهارة بالمستوى المطلوب مباشرة :المالحظة كالتالي لبطاقة األولية الصورة
 = ال يـؤدي المهـارة درجـة،  1 = يؤدي المهـارة بعـد تـردد أو بعـد عـدة محـاوالتدرجة، 
المحكمـين  مـن مجموعـة علـى عرضـها طريـق عـن البطاقـة صـدق تقـدير وتـم صـفر،

 وهـي (،0,89قيمة ثباتهـا ) بلغت وقد بطريقة البطاقة ثبات حساب تم كما المتخصصين،
 .مقبولة قيمة

 :تطوير برنامج تجربة البحث -4
وقـد ، (ADDIE Modelواتبـع الباحـث فـي الدراسـة الحاليـة النمـوذج العـام للتصـميم التعليمـي )

 قام الباحث بتصميم وفق مراحل النموذج المختلفة على النحو التالي في: 
 فـي مجـال السـابقة والدراسـات األداب التربـوي تـم مراجعـة وتحليـل  مرحلة الدراسة والتحليـل: .أ

 يسعى التي اإللكترونية المقرراتوانتاج   تصميم مهاراتقائمة ب تحديدو التعلم اإللكتروني، 
 ، وتحديـد خصائصـهم وسـلوكهمألعضاء هيئة التـدريس بجامعـة ام القـرى  الباحث إلكسابها
 عرض القائمـة  علـى مجموعـة مـن الخبـراء والمختصـين فـي مجـال تكنولوجيـاالمدخلي. ثم 

 .للمهاراتالتعليم لضبطها وتحديد األهمية النسبية لها والوصول إلى القائمة النهائية 
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 تضمنت مرحلة التصميم: .ب صــياغة األهــداف التعليميــة ســلوكيا، وتحليلهــا، المرحلــة هــذه
 وتنظــيم تتابعــه. وإعــداد أدوات القيــاس محكيــة وترتيــب تتابعهــا. وتحديــد عناصــر المحتــوى،

لتلـك العينـة. اختيـار  المهـاراتهـذه مـن المرجع، وتحديـد االسـتراتيجية الكليـة المناسـبة لكـل 
 وواجهة التفاعل للبرنامج.عناصر الوسائط المتعددة.  أنسب

لتـأليف إعداد وإنتاج السيناريو للبرنامج بإحـدى نظـم ا المرحلة هذه مرحلة اإلنتاج: تضمنت .ج
 وإعداد األجهزة لالستخدام.

 تضمنت:  وقد :للبحث تجربة تنفيذمرحلة  .د
اإللكتروني وتجهيزه لتطبيق البرنامج  التدريبللبرنامج نظام إدارة التعلم قام الباحث بإعداد  .1

 األدوات التالية:واستخدام وإجراء تجربة، 
  معالج التصميم التعليميInstruction Design Wizard 
  أدوات بناء محتوى المقرر التعليميCourse Builder 

صــــبح أن أالمســــتخدم بجامعــــة ام القــــرى، وبعــــد  D2Lدارة الــــتعلم إداتــــين ملحقتــــين بنظــــام واأل
 البحـث، عينـة علـى المتقـرح البرنـامج وتطبيـق بتجريب الباحث البرنامج جاهزا  لالستخدام، قام

 .المقترح البرنامج فاعلية من للتأكد وذلك أعضاء هيئة التدريس بجامعة ام القرى،
ـا الدراسـية الوحـدات جميـع بتصـميم الباحـث قـام .2 التصـميم التعليمـي، ومبـاد   لنمـوذج وفق 

ومعايير وأسس التصميم لبرامج التعلم اإللكترونية والمقررات التفاعلية اإللكترونـي لتصـميم 
 .فرديإلكتروني باستراتيجية التعلم الدريب برنامج ت

 مـن هـاءتنإلا وبعـد ، المالحظـة وبطاقـة التحصـيلي لالختبـار القبلـي بـالتطبيق القيـام تـم .3
 .بعديا   األدوات تلك تطبيق إعادة تم دراسة البرنامج

البرنــامج والتأكــد مــن ســالمته، وعمــل التعــديالت  تجريــبضــبط و  مرحلــة التقــويم: تضــمنت .ه
البرنــــامج علــــى الالزمــــة، ليصــــبح البرنــــامج صــــالحا  للتجريــــب النهــــائي، حيــــث تــــم عــــرض 

عينــة صــغيرة للتأكــد وعمــل المراجعــات  والتجريــب علــى، مجموعــة مــن الخبــراء والمحكمــين
 الالزمة له في ضوء التغذية الراجعة.
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 تجربة تنفیذ إجراءات -5 تضمنت:  وقد :للبحث
لتطبيـــق وإجـــراء لاإللكترونـــي وتجهيـــزه  التـــدريبلبرنـــامج نظـــام إدارة الـــتعلم قـــام الباحـــث بإعـــداد  .أ

 الصالحيات توفيرو موقع محدد لكل متدرب على نظام إدارة التعلم تجربة، تم توفير وتجهيز ال
 الالزمة لعملية اإلنتاج.        
التصميم التعليمي، ومبـاد  ومعـايير  لنموذج وفق ا الدراسية الوحدات جميع بتصميم الباحث قام .ب

 .برنامج تعلم إلكتروني وني لتصميموأسس التصميم لبرامج التعلم اإللكترونية اإللكتر 
 مـن هـاءتاالن وبعـد ، المالحظـة وبطاقـة التحصـيلي لالختبـار القبلـي بـالتطبيق القيـام تـم .ج

 .بعديا   األدوات تلك تطبيق إعادة تم دراسة البرنامج
 ومناقشتها: البحث نتائج :رابًعا

اإلحصائية ( وأساليب one sample t-Test) عة واحدةلمجمو  " اختبار "ت استخدم الباحث
 إلكتروني". تدريبلتطبيق برنامج التدريبي "برنامج  الوصفي ) المتوسط واالنحراف المعياري(

 اختبار صحة الفرض األول:
 ( 1)  جدول

 والبعدي القياسين القبلي في أستاذ بدرجة التجريبية أفراد المجموعة درجات بين الفروق  داللة

 المهاري  األداء مالحظة لبطاقة

 المتوسط العدد التطبيق
االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة 
Z 

مستوى 
 الداللة

 6 2.0 3.6 59 3 قبلي
1.96 

 
 15 5.0 8.5 321 3 بعدى
 متوسطات بين( 0.01) داللة مستوى  عند إحصائيا   دالة فروق  وجود السابق الجدول من يتضح
 المهاري  األداء لبطاقة والبعدي القبلي القياسين فياستاذ(  ) التجريبية المجموعة أفراد درجات
يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في بطاقة األداء المهاري لصالح  مماالمقترح، 

 التطبيق البعدي. 
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 اختبار صحة الفرض الثاني:
 ( 2)  جدول

 القياسين القبلي في أستاذ مشارك بدرجة التجريبية أفراد المجموعة درجات بين الفروق  داللة

 المهاري  األداء مالحظة لبطاقة والبعدي

 المتوسط العدد التطبيق
االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة 
Z 

مستوى 
 الداللة

 45 5 12.47 58.77 9 قبلي
3.5 

 
 126 14 6.02 323 9 بعدى
 متوسطات بين( 0.01) داللة مستوى  عند إحصائيا   دالة فروق  وجود السابق الجدول من يتضح
 األداء لبطاقة والبعدي القبلي القياسين فياستاذ مشارك(  ) التجريبية المجموعة أفراد درجات

يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في بطاقة األداء المهاري  مماالمقترح،  المهاري 
 لصالح التطبيق البعدي. 

 :الثالث الفرض صحة اختبار
 (3) جدول                         

 القياسين القبلي في أستاذ مساعد بدرجة التجريبية أفراد المجموعة درجات بين الفروق  داللة

 المهاري  األداء مالحظة لبطاقة والبعدي

 المتوسط العدد التطبيق
االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة 
Z 

مستوى 
 الداللة

 300 12.5 11.84 50.41 24 قبلي
5.9 

 
 876 36.5 7.36 319 24 بعدى
 متوسطات بين( 0.01) داللة مستوى  عند إحصائيا   دالة فروق  وجود السابق الجدول من يتضح
 األداء لبطاقة والبعدي القبلي القياسين في)استاذ مساعد(  التجريبية المجموعة أفراد درجات
يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في بطاقة األداء المهاري  مماالمقترح،  المهاري 

 لصالح التطبيق البعدي. 
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 اختبار صحة الفرض الرابع:
 (4) جدول

 والبعدي القياسين القبلي في محاضر بدرجة التجريبية أفراد المجموعة درجات بين الفروق  داللة

 المهاري  األداء مالحظة لبطاقة

 المتوسط العدد التطبيق
االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة 
Z 

مستوى 
 الداللة

 78 6.5 11.4 46.6 12 قبلي
4.1 

 
 222 18.5 7.48 314 12 بعدى 0.01

 متوسطات بين( 0.01) داللة مستوى  عند إحصائيا   دالة فروق  وجود السابق الجدول من يتضح
 المهاري  األداء لبطاقة والبعدي القبلي القياسين في)محاضر(  التجريبية المجموعة أفراد درجات
يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في بطاقة األداء المهاري لصالح  مماالمقترح، 

 التطبيق البعدي. 
 اختبار صحة الفرض اليامس:

 (5جدول)
 والبعدي القياسين القبلي في معيد بدرجة التجريبية أفراد المجموعة درجات بين الفروق  داللة

 المهاري  األداء مالحظة لبطاقة

 المتوسط العدد التطبيق
االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة 
Z 

مستوى 
 الداللة

 78 6.5 13.4 54 12 قبلي
4.16 

  
 222 18.5 8.49 317 12 بعدى 0.01 

 متوسطات بين( 0.01) داللة مستوى  عند إحصائيا   دالة فروق  وجود السابق الجدول من يتضح
 المهاري  األداء لبطاقة والبعدي القبلي القياسين في)معيد(  التجريبية المجموعة أفراد درجات
يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في بطاقة األداء المهاري لصالح  مماالمقترح، 

 التطبيق البعدي. 
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اختبار صحة الفرض  السادس:

 
  (6جدول )

 االدائي الجانبوالبعدي  القبلي القياسين في التجريبية أفراد المجموعة درجات بين الفروق  داللة
 مهارات تصميم المقررات اإللكترونية من

 المتوسط التطبيق
االنحراف 
 المعياري 

الفرق بين 
 المتوسطين

درجة 
 الحرية

 قيمة ت
الداللة 
 المحسوبة

 12.35 52.2 قبلي
113.8 59 146.3 0.00 

 7.82 166 بعدى

 ( بين0.05 ) داللة مستوى  عنددالة إحصائيا  ( ت) قيمة أن السابق الجدول من يتضح
 في التدريبي للبرنامج البعدي القبلي القياسين في التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطات

 لدى توى األداء المهاري مس زيادة في فعال أثر ذو البرنامج أن أي ،البعدي اتجاه القياس
 المقررات. وانتاج تصميم مهارات في التدريس هيئة أعضاء

 :السابع الفرض صحة اختبار
  (7جدول )

 المعرفي الجانب والبعدي القبلي االختبار في التجريبية أفراد المجموعة درجات الفرق بين دالة
 مهارات تصميم المقررات اإللكترونية من

 المتوسط التطبيق
االنحراف 
 المعياري 

ن الفرق بي
نالمتوسطي  

درجة 
 الحرية

 قيمة ت
الداللة 
ةالمحسوب  

 6.01 21.33 قبلي
20.77 59 11.07 0.00 

 1.97 42.1 بعدى

 متوسطات بين (0.05) مستوى  عندإحصائيا   دالة( ت) قيمة أن السابق الجدول من يتضح

 في التحصيل المعرفي لصالح والبعدي القبلي االختبار في التجريبية أفراد المجموعة درجات

 هيئة أعضاء لدىالمعرفي  التحصيل مستوى  زيادة في فعال أثر ذو البرنامج أن أي" البعدي.

 مهارات تصميم المقررات.في  التدريس
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 :الثامن الفرض صحة اختبار

 (8جدول )
 لدى التعليمي التصميم لمهارات المهاري  األداء لتنميةمتوسط نسبة الفعالية " لماك جوجيان " 

 .أعضاء هيئة التدريس
 

 المتوسط البعدي المتوسط القبلي
الدرجة 
 النهائية

متوسط نسبة الفعالية 
 " لماك جوجيان "

 0.87 45 42.18 21.33 المعرفي
 2.26 171 318 52.2 األدائي

تنمية مهارت  من المعرفي الجانب لتحصيل الفعالية نسبة أن السابق الجدول من يتضح
 من األدائي الجانب لتحصيل الفعالية نسبةوأن ، (0.87) تساوى تصميم المقررات اإللكترونية 

 المحكية القيمة من أعلى ماوه (2.26) تساوى تنمية مهارت تصميم المقررات اإللكترونية 
في  التدريبي البرنامج فاعلية على فعالية يحقق حيث البرنامج فعالية على يدل مما ،(0.6)

 أعضاء لدىالمقررات اإللكترونية  التصميم مهاراتمن  األداءالجانب المعرفي والجانب  تنمية
 .هيئة التدريس

 وتفسیرها: النتائج مناقشة -
 في ضوء ما يلى:يمكن تفسير نتيجة هذه الفروض 

فــي التصــميم التعليمــي للمقــررات  معالجــاتالقــائم علــى لكترونــي اإل التــدريبطبيعــة برنــامج  .1
 في السهلة والبسيطة والفعالة النماذج من نموذج استخدامو  ،ضوء المعايير التربوية والفنية

" كان لها دور كبير فـي تحديـد ADDIE" نموذج وهو والتدريب التعليم برامج تصميم مجال
وترتيــب تتابعهــا فــي ضــوء تحليــل المهمــات التــي تــم تحليلهــا بشــكل دريبيــة اجــات التتيحاال

ائط وهـذا يتفـق مـع إجرائي، وبناء البرنامج في شـكل موديـوالت تعلـم إلكترونـي متعـددة الوسـ
ــــــور ) ــــــائج دراســــــة الســــــيد أحمــــــد أن ــــــات عثمــــــان ، 23(2013،صــــــديقو)،  22(2016نت وآي

والتـــــي أكـــــدت علـــــى فعاليـــــة  26(2013و)الحبـــــابي،  ،25(2012)الشـــــربيني، ، 24(2012)
لـدى  القائمة على تكنولوجيا الويب حيث يزيد من النمو المعرفي والمهـاري دريبية البرامج الت

 المتعلمين في العديد من المقررات اإللكترونية.
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القـائم فـردي الرئيس الذي تـدور حولـه عمليـة الـتعلم فـي الـتعلم ال ـــــــار المـــــــتعلم المحـــــــور  .2 اعتب
بــالا األثــر فــي المــتعلم وإثــارة نشــاطه ودافعيتــه، وتحقيــق ذاتــه. ممــا يجعــل  لــهالويــب،  علــى

فهـــذا النـــوع مـــن الـــتعلم يـــوفر  عمليـــة الـــتعلم ممتعـــة للمتعلمـــين وتزيـــد مـــن اهتمـــامهم بـــالتعلم.
األعمــال واألنشــطة والمهمــات التعليميــة ُمفــردة، ويجعــل المــتعلم ينــافس ذاتــه وينــافس غيــره، 

 المعرفــة، والقيــام بالعمــل المــنظم. إلــىتنتاج والبحــث والتوصــل ويســتمتع باالستكشــاف واالســ
أبـــو )و، 28(2013)الحبـــابي، و ،27(2012)الشــربيني، ويتفــق هـــذا مــع دراســـات كــل مـــن: 

حــــــول اعتبــــــار المــــــتعلم هــــــو محــــــور العمليــــــة  30(2010)الحــــــولي، ، و29(2013شــــــاوي ، 
 بــدل بــه الخاصــة المعرفــة المــتعلم يبنــيالتعليميــة، كمــا تــرى نظريــة المعرفــة االجتماعيــة أن 

 .المعلم من تلقيها من
 خامًسا:  توصيات البحث:

 في ضوء أهمية البحث، ومن خالل نتائج هذا البحث يوصى الباحث باآلتي:
 التدريس ئةيه أعضاء لتنمية قدرات أعده الباحث الذي المقترح التدريبي البرنامج توظيف .1

 .ونشر المقررات االلكترونية في تصميم
عقد  خالل من وتفعليها المقررات االلكترونية إنتاج على التدريس هيئة أعضاء حث .2

 .ةإلكتروني مقررات إلى التعليمية المقررات لتحويل السعي و العمل وورش الندوات
 على أحدث مستجدات الميدان التربوي. لتدريب االكاديميين إلكترونية تدريب شبكة انشاء .3
للتعرف  اإللكترونية المقررات والتصميم اإللكتروني التعلم تسمى مساقات استحداث .4

 بكفاءة. اإللكتروني التعلم مستحدثات مع والتعامل
في  اكفاء متخصصين اعداد بهدف الجامعات في اإللكتروني التعلم تخصص استحداث .5

 .اإللكترونية والمقررات اإللكتروني التعلم وإدارة وتطوير وإنتاج تصميم مجال
مية للوحدات التعليمية بغرض تسهيل عملية تخزين واسترجاع إنشاء مستودعات رق .6

 الوحدات التعليمية للمقررات الرقمية التي تخدم كافة التخصصات في الجامعات السعودية.
ضرورة توفير الدعم الفني المستمر من قبل عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد  .7

 .استفسارات أعضاء هيئة التدريسوتوفير التغذية الراجعة الفورية الستجابات و 
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 سادًسا: البحوث المقترحة: 
الدراسة  عنها أسفرت التي والنتائج النظري  واإلطار السابقة الدراسات ضوء في الباحث يقترح
 :التالية إجراء البحوث الحالية
هيئة  أعضاء مهارات لتنمية تدريبي مقترح قائم على التعلم التشاركي برنامج فاعلية .1

 .ة اعتمادا  على التصميم التعليمي السحابيلكترونيالمقررات اإل التصميم التدريس في
 ما التعليم بمرحلة المعلمين لدى المقررات االلكترونية وٕانتاج لتصميم برامج تدريبه تصميم .2

 الجامعي. قبل
تعليمي أدوات التصميم الإجراء بحوث ودراسات لتنمية االتجاهات االيجابية نحو توظيف  .3

 في العملية التعليمية. وبناء المقررات
هيئة التدريس مهارات استخدام  أعضاءفعالية التدريب الفردي والتعاوني في إكساب  .4

 .التصميم التعليمي السحابي
واقع االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي بما يتفق  .5

 مع االتجاهات المعاصرة.
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 عالمراجــــ
 :المراجع العربية :اوالً 
 – تطبيقها  – نشرها  – ها إنتاج – تصميمها  لكترونيةإلا المقررات ،إسماعيل رھزا الغريب 1
 .27ص، 2009، الكتب عالمالقاهرة،  ،هاتقويم 
تصميم بيئة تعليمية الكترونية لتنمية مهارات تصميم عناصر (: 2009عقل، مجدى سعيد ) 2

 التعلم، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية، غزة.
(: برنامج قائم على الكفايات لتنيمية مهارة تصميم 2010الحولى، خالد عبد هللا سليمان ) 3 

منشورة، الجامعة االسالمية،  رسالة ماجستير غير، البرامج التعليمية لدى معلمى التكنولوجيا
 غزة.

 ضوء في التدريس هيئة ألعضاء المهنية التنمية :(2009) أحمد حنان رضوان، 4 
 رؤ  " العربية التنمية وقضايا المعلوماتية مؤتمر ،"تقويمية دراسة"اإللكتروني  التعليم متطلبات

 .القاهرة ،2009مارس  24-22 من الفترة في ،"ياتإستراتيجو 
5 Orey, M., Jones, S. and Branch, R. (2010). Educational media and 
technology yearbook. 1st ed. New York: Springer. 
6 Wackerly, Jay Wm; Janowicz, Philip A; Ritchey, Joshua A; Causo, 
Mary M.; Elliott, Erin L.; Moore, JEFFREY S.(2009). Using the 
Cambridge Structural Database to Teach Molecular Geometry 
Concepts in Organic Chemistry. Journal of Chemical Education. 
7 Nor, W. (n.d.). Developing Rapid e-Learning Political Science 
Materials for Distance Education Learners. 
8 Orey, M., Jones, S. and Branch, R. (2010). Educational media and 
technology yearbook. 1st ed. New York: Springer. 
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(: برنامج إلكتروني للتنمية المهنية لمعلمات المرحلة الثانوية 2016الحنايا، أمل صالح ) 9
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