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د. �أحمد نوبي، د. عبد�حلليم �سامل ت�سميم �لتعلم �لإلكرتوين با�سرت�تيجية �لتعلم

ت�سميم �لتعلم �لإلكرتوين با�سرت�تيجية �لتعلم �ملبني على
م�سكلة وفاعليته على حت�سيل طلبة كلية �لطب

و�جتاههم نحو طريقة �لتعلم

�مللخ�س

على  املبني  التعلم  با�سرتاتيجية  الإلكرتوين  التعلم  ت�سميم  فاعلية  قيا�ص  اإىل  البحث  هدف 

ال�سنة  الت�سريح، لطالب  التعلم يف مقرر علم  الطلبة نحو طريقة  التح�سيل واجتاه  م�سكلة على 

الثالثة بكلية الطب جامعة اخلليج العربي، ومت تطبيق املنهج التجريبي بت�سميم �سبه التجريبي 

122 طالبًا وطالبة يف مقرر علم الت�سريح )وحدة  لإجراء هذا البحث. تكونت عينة البحث من 

اجلهاز اله�سمي والبويل يف الإن�سان(، حيث تكونت املجموعة التجريبية من )69( طالبًا وطالبة 

املبني  التعلم  با�سرتاتيجية  امل�سمم  الإلكرتوين  املحتوى  املقرر عن طريق ت�سميم  والتي در�ست 

التح�سيل  ال�سابطة فكانت )53( طالبًا وطالبة. ومت تطبيق اختبار  اأما املجموعة  على م�سكلة، 

الأكادميي، ومقيا�ص اجتاه الطلبة نحو طريقة التعلم للتحقق من فرو�ص البحث، واأظهرت النتائج 

اإح�سائيًا  دال  اأثر  له  م�سكلة  على  املبني  التعلم  با�سرتاتيجية  الإلكرتوين  املحتوى  ت�سميم  اأن 

املجموعة  ل�سالح  التعلم  طريقة  نحو  الطلبة  واجتاه  الأكادميي  التح�سيل  من  كل  على  واإيجابي 

التجريبية.

الكلمات املفتاحية: التعلم الإلكرتوين، التعلم املبني على م�سكلة، التح�سيل، الجتاه نحو طريقة التعلم.

* تاريخ ت�سلم البحث: 2014/3/26م                                                                                                                   * تاريخ قبوله للن�سر:  2014/9/9م
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Design of e-Learning Using Problem-Based Learning Strategy: 
its Effectiveness on Medical Students’ Achievement

and Attitude towards the Learning Method

Abstract

The study aimed at revealing the effectiveness of the design of e-learning using 
problem-based learning strategy on medical students’ achievement and attitude 
towards the learning method in the course of anatomy, for the third year students 
at the College of Medicine and Medical Sciences, Arabian Gulf University. The 
experimental method used to conduct this research was quasi-experimental. The 
sample consisted of 122 students who studied Anatomy )Digestive and urinary 
systems unit(, where the students of the experimental group )69(, have studied 
anatomy using electronic content using problem-based learning strategy in virtual 
learning environment. The control group was 53 students who studied anatomy using 
face to face method.  A test for academic achievement and students' attitudes toward 
learning method questionnaire was used to verify the hypotheses. The results showed 
that the use of e-learning designed by problem-based learning strategy has a positive 
effect on the academic achievement of students and their attitude toward this learning 
method in favor of the experimental group.

Keywords: e-learning, problem based learning, achievement, attitude, learning 
method, College of Medicine and Medical Sciences.
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Associate Professor of Instructional 
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د. �أحمد نوبي، د. عبد�حلليم �سامل ت�سميم �لتعلم �لإلكرتوين با�سرت�تيجية �لتعلم

�ملقدمة:
طرق  تطوير  اإىل  التعليم  تكنولوجيا  منظومة  �سمن  والإنرتنت  احلا�سوب  ا�ستخدام  اأدى 

التعليم ملا لهما من دور كبري وفعال يف تقدمي تعلم اإلكرتوين تفاعلي متعدد الو�سائط حيث ميكن 

تقدمي املقررات واملناهج الدرا�سية للمتعلم دون قيود للوقت اأو املكان، وت�ساعد يف التغلب على 

الفروق الفردية للطالب، واأ�سبح ا�ستخدام احلا�سوب والإنرتنت يف التعليم ب�سكل منظم واآمن 

عن طريق بيئة التعلم الفرتا�سية Virtual Learning Environment فهي نظام اإلكرتوين 

مُيّكن كٍل من املُعلم واملُتعلم من التوا�سل وتبادل املعلومات وت�سمح للمتعلمني بالت�سال والتعاون 

فيما بينهم ويت�سارك ويتفاعل فيها املعلمون واملتعلمون باأنواع التفاعالت املختلفة املتزامنة منها 

والالمتزامنة على الإنرتنت. وبيئة التعلم الفرتا�سية توفر ما يحتاج اإليه الطلبة يف درا�ستهم 

من اأدوات متكنهم من ممار�سة ما كانوا يقومون به يف بيئتهم الدرا�سية الواقعية، والتي تتمثل 

يف متحف الت�سريح، عن طريق ت�سميم حمتوى اإلكرتوين قائم على ا�سرتاتيجية التعلم املبني 

اإك�ساب الطالب القدرة  والهدف منها هو   Problem-Based Learning PBL على م�سكلة 

على حل ومعاجلة امل�سكالت الطبية، ويتم ذلك عن طريق اعتماد الطالب على نف�سه وجمهوده 

حيث  الطب،  لطالب  الأ�سا�سية  املقررات  من  الت�سريح  مقرر  ويعد   .)2002 )زيتون،  الذاتي 

يدر�ص فيه الطالب مكونات ج�سم الإن�سان، وعالقة كل جزء بالآخر، واأي�سًا معرفة مكانه يف 

اجل�سم، ويتم جتزئة ج�سم الإن�سان اإىل عدة اأجزاء، ولكل �سنة درا�سية جزئية خا�سة بها تدر�ص 

للطلبة، حيث تعتمد طريقة التدري�ص يف هذا املقرر على العرو�ص التي يقدمها الأ�ساتذة داخل 

الت�سريح احلقيقي امللحق بالكلية، حيث يحتوي هذا املتحف على العديد من النماذج  متحف 

واملج�سمات اخلا�سة باأجزاء اجل�سم، منها عينات حقيقية متت معاجلتها كيميائيًا لي�ساهدها 

الطلبة، ومنها جم�سمات بال�ستيكية ي�سمح للطالب بلم�سها وتفح�سها بطريقة فردية.

ت�سميم �لتعلم �لإلكرتوين با�سرت�تيجية �لتعلم �ملبني على
م�سكلة وفاعليته على حت�سيل طلبة كلية �لطب

و�جتاههم نحو طريقة �لتعلم
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ق�سم الت�سريح- كلية الطب والعلوم الطبية

جامعة اخلليج العربي
ق�سم التعليم والتدريب عن بعد

كلية الدرا�سات العليا -جامعة اخلليج العربي



20
16

س  
�

ار
مــ

 1
د   

عد
 ال

 17
د  

جل
مل

ا

17

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

العملية  مركز  هو  املتعلم  يكون  تفاعلي،  ب�سكل  ت�سمم  للتعلم  طريقة  هو  �لإلكرتوين:  �لتعلم 

ب�سكل جيد، ومي�سرة لأي  اإلكرتونية م�سممه م�سبقا  تعليمية  بيئة  التعليمية، وتكون على �سكل 

والتقنيات  الإنرتنت  وم�سادر  خ�سائ�ص  با�ستعمال  وذلك  وقت،  اأي  ويف  مكان،  اأي  ويف  فرد، 

التعريف يالحظ  2005(، ومن هذا  التعليمي )خان،  الت�سميم  املتطابقة مع مبادئ  الرقمية 

اإلكرتونية  اإمنا هو عبارة عن اختيار و�سيلة  التعلم الإلكرتوين لي�ص جمرد عملية ع�سوائية  اأن 

الهدف من عملية  وبالتايل حتقيق  التفاعل،  لتحقيق عن�سر  التعليمية،  املادة  لعر�ص  منا�سبة 

تعليمية  تفاعالت  اأنه عبارة عن  الإلكرتوين على  التعلم  ال�سالح )2005(  وقد عرف  التعلم. 

متزامنة اأو لمتزامنة بوا�سطة تقنيات الإنرتنت وتطبيقاتها يف ال�سبكة العنكبوتية.

خ�سائ�س �لتعلم �لإلكرتوين: اأ�سار كال من عامر )2007(؛ احللفاوي )2006(؛ اإىل اأن التعلم 

الإلكرتوين له العديد من اخل�سائ�ص منها:

1. �لتفاعل (Interaction): يوفر التعلم الإلكرتوين بيئة تفاعلية بني الطالب وزمالئه واملعلم 

وبني الطالب وبني املعلم واملحتوى من خالل اأدوات الت�سال املتزامنة والالمتزامنة.

2. �لتمركز حول �ملتعلم (Learner-Centered):  ُيبنى التعلم الإلكرتوين على التعلم الذاتي، 

وهو يعتمد على التعلم باملمار�سة )Learning by doing(، ويعمل هذا النوع من التعلم على 

اكت�ساب الطلبة مهارات التعلم الذاتي والتي ت�ساعدهم على التعلم باأنف�سهم.

ومتكينهم  الطالب  بني  الفردية  الفروق  ملراعاة  املجال  الإلكرتوين  التعلم  يتيح  �ملرونة:   .3

الذاتية  قدراتهم  ح�سب  التعلم  يف  والتقدم  لهم،  منا�سبة  بيئات  يف  التعلم  عمليات  اإمتام  من 

ومهاراتهم وم�ستوياتهم العلمية ووفقًا للزمن املنا�سب. 

باأ�سلوب تعلمه الذي  �أ�ساليب خمتلفة للتعلم: متكن الطالب من تعلم املادة العلمية  4. توفر 

يتنا�سب مع قدراته من خالل توظيف التكنولوجيا املنا�سبة.

5. �سهولة �لو�سول: �سهولة و�سول الطالب اإىل املعلم واملواد التعليمية يف اأي وقت من خالل 

اأدوات الت�سال التي يوفرها هذا التعلم.

الطالب  قدرات  تنمية  على  الإلكرتوين  التعلم  يعمل  �مل�ستمر:  �لتعلم  دو�فع  وتعزيز  دعم   .6

ودافعيته الذاتية  للمبادرة والبحث عن املعرفة.

ال�سكل  اإىل  املطبوع  التقليدي  ال�سكل  املحتوى من  يتم حتويل  الإلكرتوين  التعلم  ولت�سميم 

يتم  حيث  الإلكرتونية  املقررات  ت�سميم  مراحل  اأهم  من  الأن�سطة  وتعد  التفاعلي  الإلكرتوين 

 Interactive التفاعلي  ال�سكل  اإىل   Textbook الن�سي  ال�سكل  من  التعلمي  املحتوى  حتويل 

 Lockwood,( مما ي�ساعد على اإيجابية املتعلم ون�ساطه عند التعلم اإلكرتونيًا Workbook
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د. �أحمد نوبي، د. عبد�حلليم �سامل ت�سميم �لتعلم �لإلكرتوين با�سرت�تيجية �لتعلم

والتفاعل  البحث  على  الطالب  وت�سجع  ت�ساعد  الأن�سطة  خالل  من  التعلم  اأن  كما   ،)1992

اإذا  فاعلية  اأكرث  تكون  فاإنها  املادة  نوع  كان  فمهما  ن�ساطًا،  تعلمه  ويكون  التعلم  عملية  اأثناء 

اإيجابيًا ل جمرد  ن�سطًا  املعلومات فالطالب يكون متعلمًا  للح�سول على  الطالب بعمل ما  قام 

 Reeves, Herrington,( )Rowntree,1994(، وي�سري ريفيز وهريينجتون واأولفر  م�ستقبل 

Oliver, 2002 &( اإىل اأن الأن�سطة تلعب دورًا جوهريًا يف حتديد نواجت التعلم، فهي حتدد 

 )Rowntree, 1990( كيفية اندماج الطالب مع املحتوى التعليمي لبناء املعرفة. ويرى رونرتي

اأن الأن�سطة هي حجر الزاوية يف عملية التعلم الإلكرتوين ملا لها من فوائد عديدة للطالب، من 

اأهمها احلفاظ على اإ�سراك الطالب يف عملية التعلم، وبدونها يكون الهدف هو حفظ املعلومات 

فقط، وهي و�سيلة مل�ساعدة الطالب على فهم حقائق ومعلومات الدر�ص ب�سورة اأعمق، وتوفري 

 Stephenson,( �ستيفن�سون  وي�سيف  ذاتية.  ب�سورة  تعلموها  التي  املفاهيم  ملمار�سة  الفر�ص 

2002( اأن الأن�سطة توفر فر�سًا يقوم من خاللها الطالب ببناء ج�سر م�سرتك بني ما يعرفونه 

الأن�سطة  توفر  اإذ  الإلكرتونية،  املحا�سرة  يف  روؤيته  اأو  �سماعه  اأو  بقراءته  قاموا  وما  بالفعل 

الفر�سة لهم للتفكري والتاأمل يف الطرق التي ينحاز فيها فهمهم الفردي، والطرق التي يختلفون 

فيها عن باقي الطالب. اأما لوكوود )Lockwood, 1998( فريى اأن ت�سمني الأن�سطة يف التعلم 

الإلكرتوين متكن الطالب من التفكري باأنف�سهم حينما يواجه الطالب �سوؤاًل اأو م�سكلة فاإنهم 

اأو ا�ستدللت ت�ساعدهم على تعلم ما  اأو ا�ستنتاجات  اأو حلول  يتمكنوا من اخلروج بتف�سريات 

تتحدى  معار�سة  واآراء  اأفكارًا  ليواجهوا  للطالب  فر�سة  الأن�سطة  هذه  توفر  كما  مطلوب.  هو 

معتقداتهم واجتاهاتهم عندما يكون غر�ص الأن�سطة املناق�سة بني الطالب، وذلك من خالل 

ال�سرتاك يف نقا�ص. وي�سيف لوكوود اأنه من خالل الأن�سطة يراقب الطالب تقدمهم، ويقي�سون 

ت�ساعد  فالأن�سطة  ذلك  على  عالوة  تعليمهم،  م�سامني  على  ذلك  ينعك�ص  وبالتايل  فهمهم، 

:)Rowntree, 1994( الطالب على الآتي

طريق القيام بالأ�سياء باأنف�سهم. عن  باملمار�سة  التعلم 

اأداء الأن�سطة.  خالل  من  الدر�ص  اأهداف  حتقيق 

والتذكر. احلفظ  حدود  تخطي 

وخرباتهم باملو�سوع. اأفكارهم  ربط 

بالعملية التعليمية. يرتبط  ما  وكل  اأفكارهم  يف  والتاأمل  التفكر 

تطبيق تعلمهم على حياتهم العملية اأو ال�سخ�سية لنقل اأثر التعلم وتطبيقه على ما تعلموه يف 

حياتهم العملية.
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لديهم.  وال�سعف  القوة  نواحي  على  التعرف 

مع عنا�سر العملية التعليمية واملتمثلة يف املحتوى واملعلم والطالب. التفاعل  حتقيق 

تنمية مهارات التعلم الذاتي عن طريق البحث والتحقيق والتاأليف والتقييم  والتحليل  واإجراء 

املقابالت.

ومن جانبه يرى واتكنز )Watkins, 2005( اأن هذه الأن�سطة التي يتم اإجراوؤها من خالل 

�سبكة الإنرتنت تت�سابه بقدر كبري مع الأن�سطة امل�ستخدمة يف التعليم التقليدي، وهي ت�ستخدم 

لتحقيق اأهداف متنوعة مثل تعريف الطالب ببع�سهم، امل�ساركة يف اخلربات وال�ستفادة من 

خالل  من  بناءة  عالقات  تطوير  على  الطالب  ت�سجيع  اأو  امل�ساركة،  وزيادة  اجلماعي  التعلم 

�سبكة الإنرتنت. وي�سيف واتكنز اأن اأن�سطة التعلم الإلكرتوين يجب اأن توظف اأدوات التوا�سل 

املتوفرة على �سبكة الإنرتنت، مثل غرف املحادثة واأداة املناق�سة اأو الربيد الإلكرتوين لت�سهيل 

يف  متوفرة  متزامنة  وغري  متزامنة  اأخرى  ات�سال  اأداة  اأي  اأو  الأن�سطة  يف  الطالب  م�ساركة 

تفاعل  يف  مهمًا  دورًا  الأن�سطة  تلعب  ذلك  عن  ف�ساًل  الإنرتنت.  اأو  الفرتا�سية  التعلم  بيئات 

يكون  وتعاونية  اجتماعية  باأن�سطة  تزويدهم  خالل  من  وذلك  الآخرين؛  اأقرانهم  مع  الطالب 

الغر�ص منها م�ساركة اخلربات وتفاعل الطالب مع بع�سهم، وذلك من خالل ت�سميم اأن�سطة 

الهدف منها تاأمني التوا�سل وامل�ساركة ومناق�سة املعلومات واخلربات وتبادل الأعمال واإجراء 

مناق�سات لتبادل الآراء ومعرفة اآراء الآخرين. كل ذلك يتم من خالل توظيف اأدوات الت�سال 

املتوفرة لديهم، والهدف من ذلك هو جعل الطالب م�ساركًا اإيجابيًا ون�سطًا اأثناء عملية التعلم، 

والإح�سا�ص بروح اجلماعة ومن ثم زيادة دافعيته للتعلم )رباح، 2004(، وتوفري بيئة تفاعلية 

تقلل من الإح�سا�ص بالعزلة التي يعي�سها الطالب وتعوي�ص النق�ص يف عدم وجود عالقة مبا�سرة 

بني املعلم والطالب وهو ما يدعم فكرة ت�سميم املحتوى الإلكرتوين با�سرتاتيجية تربوية مثل 

التعلم املبني على م�سكلة.

�لتعلم �ملبني على م�سكلة: اإن التعلم امل�ستند اإىل م�سكلة ين�سجم متامًا مع حركة النتقال 

نحو معايري تعليمية اأعلى وحت�سيل اأكرب فهذا الأ�سلوب يف التعلم يطلب من الطالب اأن يظهروا 

اأ�ساليب  باأن  املعلمني  وخربات  الأبحاث  اأظهرت  لقد  املعلومات،  ترديد  جمرد  ل  للمادة  فهمًا 

التعلم الن�سط مثل التعلم املبني على م�سكلة ميكنها اأن حتفز الطالب الذين ي�سعرون بامللل، واأن 

ترفع من م�ستوى فهمهم وحت�سيلهم )Sahin & Yörek, 2009(. وتتبع كلية الطب يف جامعة 

الطب  لطالب  تقدم  حيث  م�سكلة  على  املبني  التعلم  طريقة  البحرين  مبملكة  العربي  اخلليج 

امل�سكالت التعليمية املرتبطة بتخ�س�سه، وعلى الطالب اأن يتفاعل معها ويحلها ليح�سل على 
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املعلومات املطلوبة يف كل جزئية من جزئيات املحتوى الذي يدر�سه وخا�سة يف بع�ص املقررات 

التي تركز على تعلم املفاهيم مثل مقرر الت�سريح، حيث يكون الطالب مطالبًا مبعرفة ا�سم كل 

جزء من اأجزاء اجل�سم وعالقته بالأجزاء املجاورة له كما اأن الطالب مطالبًا بتحديد ومعرفة 

مكان اأجزاء اجل�سم املختلفة ولذلك فهو من املقررات املهمة والأ�سا�سية لطالب كلية الطب.

لتحقيق  م�سكلة  على  املبني  التعلم  يف  املعلم  ي�سعى  م�سكلة:  على  �ملبني  �لتعلم  �أهد�ف 

جمموعة من الأهداف التعليمية املرتبطة ارتباطًا مبا�سرًا باملنهج وتعمل بطريقة مبا�سرة على 

 Barrows( متكني الطالب من غايات املنهج العامة. وقد حدد هذه الأهداف باروز وكيل�سون

يقوم  م�سكلة، حيث  القائم على  للتعلم  ال�ستة  الأبعاد  Keelson ,1993 &( يف حديثهم عن 

الطالب مبا يلي:

با�ستخدام  وذلك  الواقعية،  احلياة  م�سكالت  حلل  منظم  ب�سكل  الأ�سلوب  وتطوير  تنمية   .1

مهارات متطورة مثل التفكري الناقد و�سنع القرار وحل امل�سكالت.

2.  اكت�ساب معارف متكاملة ووا�سعة، ميكن تذكرها وتطبيقها باأ�سلوب مرن يف عدة مواقف 

تعليمية جديدة.

اإمكانية  التعليمية، مع  الذاتي، واكت�ساف وحتديد احلاجات  التعلم  تطوير وتنمية مهارات   .3

بالطالب  اخلا�ص  التعلم  اأ�سلوب  وتعديل  وتقومي  وا�ستخدامها،  املنا�سبة  امل�سادر  حتديد 

لزيادة الكفاءة والفاعلية والتاأثري.

الآخرين  العمل اجلماعي مع  تنمية الجتاهات واملهارات واملواقف الالزمة لالنخراط يف   .4

للقيام مبهمة حمددة اأو حل م�سكلة ما.

اإك�ساب الطالب مهارات البحث الذاتي يف فهم وبحث امل�سكلة والجتهاد لكت�ساب املعرفة   .5

واملهارات الالزمة لإيجاد قرار فعال.

وحتديد  وال�سعف  القوة  جوانب  ملعرفة  الذاتي،  التقومي  وعنا�سر  التاأمل  عادات  تنمية   .6

الأهداف الواقعية.

على  املبني  التعلم  اأهداف  اأن   )Barrows & Tamblyn, 1980( وتامليان  باروز  ويرى 

التغيري؛  اإحداث  يف  وال�سرتاك  التهيئة  يف  الطالب  اإجناز  حت�سني  يف  بدورها  ت�سهم  م�سكلة 

والقدرة على تطبيق حل امل�سكالت يف املواقف امل�ستقبلية؛ واإظهار التفكري الإبداعي والتفكري 

الناقد لدى الطالب؛ وامل�ساعدة يف خلق ت�سور ونظرة �ساملة اإىل املواقف وامل�ساكل؛ واحرتام 

نقاط  ومعرفة  ناجح؛  ب�سكل  اجلماعي  العمل  يف  املجموعات  وتعاون  املختلفة؛  النظر  وجهات 

وزيادة  الفعالة،  الت�سال  مهارات  وتفعيل  املوجه؛  الذاتي  التعلم  وت�سجيع  وال�سعف؛  القوة 



20
16

س  
�

ار
مــ

 1
د   

عد
 ال

 17
د  

جل
مل

ا

21

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

مهارات املعرفة؛ وال�ستفادة من امل�سادر املختلفة ذات عالقة وتاأمني احلافز املتزايد للم�سكلة؛ 

والتدريب على العمل اجلماعي والأدوار القيادية وتطوير املهارات �سخ�سية.

 )Torp & Sage, 1998( و�سيج  تورب  خل�ص  م�سكلة:  على  �ملبني  �لتعلم  خ�سائ�س 

اخل�سائ�ص الأ�سا�سية للتعلم املبني على م�سكلة حيث و�سفها بثالث خ�سائ�ص هي:

1. ا�سرتاك الطالب ب�سفتهم معنيني مبواقف امل�سكلة.

2. تنظيم عملية التعلم بطريقة ت�ساعد الطالب اأن يتعلموا بطرق ذات عالقة وطيدة بامل�سكلة.

وتوجيه  التفكري،  على  الطالب  حتفيز  خاللها  من  املعلمون  ي�ستطيع  تعليمية  بيئة  3. جتهيز 

ا�ستف�ساراتهم للو�سول اإىل م�ستويات اأعمق يف الفهم لديهم. 

 Barrows &( وتامبليان  باروز  و�سف  لقد  م�سكلة:  على  �ملبني  �لتعلم  عمل  طبيعة 

Tamblyn, 1980( الأ�سلوب اجلديد للتعلم املبني على م�سكلة على اأنه التعلم الناجت عن العمل 

لفهم وحل امل�سكلة فلخ�سا العملية على النحو التايل:

لهذه  اأو درا�سة  ا�ستعداد  اأي  التعليمي قبل حدوث  ال�سياق  بداية  امل�سكلة يف  الطالب  يقابل   .1

امل�سكلة.

2. تقدمي امل�سكلة للطالب بنف�ص حدوثها يف الواقع.

على  قدراتهم  ويقيمون  يتحدون  جتعلهم  بطريقة  امل�سكلة  حل  على  بالعمل  الطالب  يقوم   .3

التفكري ويطبقون املعرفة باأ�سلوب يتنا�سب مع م�ستواهم التعليمي موظفني يف ذلك الطريقة 

العلمية.

امل�سكلة وا�ستخدامها كدليل  التعلم ال�سرورية حلل  4. يقوم الطالب بتحديد نواحي ومكونات 

للدرا�سة الفردية.

فاعلية  لتقييم  امل�سكلة  على  الدرا�سة  خالل  من  املكت�سبة  واملعرفة  املهارات  تطبيق  اإعادة   .5

التعلم وتعزيزه.

6. يتم تلخي�ص ودمج التعلم الناجت عن العمل على حل امل�سكلة ومن الدرا�سة الفردية الذاتية مع 

مهارات ومعرفة الطالب احلالية.

ومن الدرا�سات التي اأجريت يف جمال التعلم الإلكرتوين املرتبط بالتعلم املبني على م�سكلة 

التوا�سل الإلكرتوين  اأدوات  اإمكانية ا�ستخدام  اإىل معرفة  التي هدفت  درا�سة جعفر )2010( 

للتعلم املبني على م�سكلة )Problem Based Learning( من وجهة نظر طالب كلية الطب 

 )Resource Persons( بجامعة اخلليج العربي والقائمني على التدري�ص من خمت�سي امل�سادر

والأ�ساتذة )Tutors(. وقد اتبع البحث اأ�سلوب الدمج بني املنهجني الكمي والكيفي، واأُجري على 
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العربي - مملكة  الطب بجامعة اخلليج  بكلية  الثالثة  بال�سنة  122 طالبًا وطالبة  عينة قوامها 

البحرين، كما �سملت العينة 24 من خمت�سي امل�سادر بالإ�سافة اإىل ع�سرة من الأ�ساتذة. وقد 

اأ�سلوب  وبا�ستخدام  الطالب،  عينة  على  طبقت  ا�ستبانة  با�ستخدام  الدرا�سة  بيانات  جمع  مت 

)Focus Group( مع كل من خمت�سي امل�سادر وعينة جزئية من الطالب،  جماعة الرتكيز 

وبا�ستخدام اأ�سلوب املقابالت ال�سخ�سية )Interviews( مع الأ�ساتذة. وكان من اأهم النتائج 

بيئة  يف  التوا�سل  اأدوات  ا�ستخدام  �سعوبات  من  اأن  والكيفي  الكمي  التحليل  عنها  اأ�سفر  التي 

التعلم الفرتا�سية �سيق وقت الطالب مقرتنًا ب�سعف اهتمام القائمني على التدري�ص با�ستخدام 

البيئة وعدم م�ساندتهم للطالب يف هذا ال�ستخدام. وعلى الرغم من هذه ال�سعوبات فقد تبني 

الطالب  بني  التوا�سل  يف  البيئة  توظيف  فوائد  على  والأ�ساتذة  الطالب  بني  اتفاقًا  هناك  اأن 

على  التدري�ص  على  القائمون  ركز  وقد  التدري�ص.  على  القائمني  وبني  وبينهم  البع�ص  بع�سهم 

البيئة  جلعل  حاجة  هناك  اأن  اإل  البيئة  ل�ستخدام  الالزمة  املهارات  تنق�سهم  ل  الطالب  اأن 

بنف�ص م�ستوى البيئات اخلارجية التي يلجاأ لها الطلبة يف تعلمهم، كما ركزوا على اأن من املهم 

اإ�سراكهم واإدارة الكلية يف ت�سميم البيئة منذ البداية ويف توجيه الطالب نحو ا�ستخدام البيئة، 

على اأن يكون ذلك مع بدء التحاق الطالب بالدرا�سة ولي�ص بعد البدء يف ممار�سة التعلم املبني 

اأي�سا اإىل وجود حاجة لتدريب القائمني على التدري�ص على  اأ�سارت النتائج  على م�سكلة. وقد 

ا�ستخدام بيئة التعلم الفرتا�سية.

وحياة  عام  ب�سكل  باملجتمع  الأفراد  حياة  يف  خا�سة  اأهميه  ذا  مفهومًا  الجتاه  يعد  �لجتاه: 

الفرد ب�سكل خا�ص، وميكن القول اأن اأغلب فعاليات املجتمع الجتماعية والقت�سادية والثقافية 

اأو  تعديله  اأو  بتغيريه  تقوم  قد  اأو  الأفراد،  لدى  الجتاه  تغيري  على  تعمل  والإعالم  وال�سيا�سية 

باأن   )2005( العريني  وذكرت  املختلفة.  احلياة  جمالت  يف  التقدم  حتقيق  اأجل  من  قيا�سه؛ 

الجتاه هو التعميم الذي ينتج من �سلوك الفرد يف احلالت املت�سابهة، لذلك هو يدل على نوع 

معني من ال�سلوك يف مواقف مت�سابهة، لذلك فاإن ملعرفة �سلوك �سخ�ص معني يف موقف معني 

يجب معرفة اجتاهاته نحو هذا املوقف وبذلك ميكن التنبوؤ بت�سرف هذا ال�سخ�ص. اإن اكت�ساب 

قد  التفاعل  هذا  واأن  به،  املحيطة  بيئته  وعنا�سر  الفرد  تفاعل  عمليات  حم�سلة  هي  الجتاه 

يك�سبه اأو يجعله ميت�ص هذا الجتاه النف�سي، وتتمحور مكونات الجتاه النف�سي يف ثالثة مكونات 

كما ذكرت يف )الكناين واآخرون، 1994( وهي:

مكون معريف: ويتمثل بكل ما لدى الفرد من معتقدات واإدراك واأفكار تتعلق مبو�سوع الجتاه، 

ويكون لدى الفرد احلجج والأعذار وراء وقوفه خلف اجتاه معني.
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مكون عاطفي: ويتكون من م�ساعر الفرد ورغبته نحو مو�سوع معني، ومن اإقباله عليه اأو نفوره 

منه، وحبه للمو�سوع اأو كراهيته له، وميكن اعتباره مكونًا انفعاليًا.

�سلوكي: ويت�سح من ا�ستجابات الفرد العملية نحو مو�سوع معني، وتعترب الجتاهات  مكون 

موجهات ل�سلوك الفرد فهي التي تدفعه اإىل �سلوك �سلبي عندما ميتلك اجتاهات �سلبيه والعك�ص 

�سحيح.

 )2007( وحممود  الأن�ساري  عليها  اتفق  كما  وهي  لالجتاه  اأنواع  عدة  توجد  �لجتاه:  �أنو�ع 

والكناين واآخرون )1994(:

1( �لجتاه �ملوجب و�لجتاه �ل�سالب: الجتاه املوجب هو تاأييد ال�سخ�ص لكل ما يتعلق مبو�سوع 

الجتاه، اأما الجتاه ال�سالب فهو الذي يدفع بال�سخ�ص للوقوف �سد مو�سوع الجتاه.

من  عدد  اأكرب  فيه  ي�سرتك  عام  مبو�سوع  يتعلق  الأول  �خلا�س:  و�لجتاه  �لعام  �لجتاه   )2

يف  كما  ولي�ص  نف�سه،  الجتاه  مبو�سوع  الجتاه  من  النوع  هذا  يتعلق  الثاين  بينما  الأفراد، 

الجتاه العام واخلا�ص فيتعلق يف عدد الأفراد ولي�ص مو�سوع الجتاه، فمثاًل الجتاه اجلمعي 

هو اجتاه يتعلق مبو�سوع معني وبيئة معينة دون غريها.

3( �لجتاه �جلمعي و�لجتاه �لفردي: اجتاه املجتمع اإزاء التعلم لأنه ي�سرتك فيه عدد كثري 

من ال�سكان، اأما الجتاه الفردي هو اجتاه الفرد نحو �سديقه اأو ت�ساوؤمه من زميل اآخر هذا 

يعترب اجتاهًا فرديًا.

بكل  �سبيله  يدافع يف  اأن  بالفرد  يدفع  الذي  القوي هو  الجتاه  و�ل�سعيف:  �لقوي  4( �لجتاه 

الفرد  من  ب�سيط  تعبري  على  تقت�سر  التي  هي  ال�سعيفة  الجتاهات  اأما  املمكنة،  الطرق 

وتاأثريها �سعيف على الفرد.

5( �لجتاه �لظاهر و�لجتاه �خلفي: الجتاهات الظاهرة هي التي ل يجد الفرد اأي حرج يف 

التعبري عنها اأمام اجلميع، اأما الجتاهات اخلفية فهي النوع من الجتاهات التي يحتفظ 

فيها الفرد يف نف�سه ول يبوح بها اأمام اجلميع.

والتي  الأفراد  توؤثر على اجتاه  التي  العوامل  العديد من  هناك  �لعو�مل �لتي توؤثر بالجتاه: 

وبلقي�ص يف  مع مرعي  الأن�ساري وحممود )2007(  واتفق  تغيريها،  ت�سبب يف  اأن  املمكن  من 

�سالمة )2007( اأن الثقافة واملدر�سة من العوامل التي تاأثر على الجتاهات، فالثقافة هي التي 

حتدد الجتاهات النف�سية التي يعي�سها الأفراد، وهي ناجت اخلربات واملواقف التي واجهت الفرد 

خالل جتاربه باحلياة والتي تت�سبب يف تغيري اجتاهاته من فرتة اإىل اأخرى، اأما املدر�سة فهي 

لها اأ�سلوبها يف تكوين اجتاه معني تتفق مع اجتاه املجتمع، والتي  تتكون من خالل قدوة املعلمني 
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ب�سيط  وللوراثة جزء  لتالميذهم.  قدوة  تكون  �سليمة  املعلمون اجتاهات  واكت�ساب  لتالميذهم 

يف تكوين الجتاه، من خالل الفروق الفردية بني الأفراد، وال�سمات اجل�سدية والذكاء، ويبقى 

اأن للوالدين  العامل املهم هو البيئة وتاأثريها من خالل تفاعل الفرد مع عنا�سرها، كما ذكر 

دورًا اأ�سا�سيًا يف عملية التن�سئة الجتماعية واإك�سابه الجتاهات الفردية والجتماعية من خالل 

التي  واملعلومات  والإعالم  والعقاب،  الثواب  كعامل  الجتاهات،  تكوين  على  تاأثري  لها  عوامل 

تو�سع بني اأيدي الأطفال يف فرتة التن�سئة الجتماعية)�سالمة، 2007(. 

�لعو�مل �لتي تغري �لجتاه: ذكر �سالمة )2007( بع�ص العوامل التي ت�سهل تغيري الجتاه ومنها: 

- �سعف الجتاه.

- وجود اجتاهات اأخرى مت�ساوية يف قوتها.

- عدم و�سوح اجتاه الفرد نحو مو�سوع الجتاه.

- وجود خربات مبا�سرة تاأثر على الجتاه.

- �سطحية وهام�سية الجتاه.

واتفق �سالمة )2007( والأن�ساري وحممود )2007( على بع�ص العوامل التي من �ساأنها 

جعل تغيري الجتاه �سعبًا وغري ممكن، وهي:

- قوة الجتاه.

- و�سوح الجتاه عند الفرد.

- اجلمود الفكري وت�سلب اأفكار بع�ص الأفراد.

- حماولة تغيري الجتاه عند الفرد ب�سكل خا�ص ولي�ص يف اجلماعة ككل.

ومن الدرا�سات التي تناولت التعلم الإلكرتوين وفاعليته على تغيري الجتاه درا�سة اآل �سماح 

يف  املعلومات  تقنية  طلبة  لدى  التح�سيل  بني  العالقة  عن  الك�سف  اإىل  هدفت  التي   )2009(

اجلامعة العربية املفتوحة وبني التفكري الناقد والجتاه نحو التعلم املبني على �سبكة الإنرتنت، 

وتكونت عينة الدرا�سة من )121( طالبًا وطالبًة ميثلون ق�سم تقنية املعلومات يف اجلامعة العربية 

املفتوحة مبملكة البحرين، مت اختيارهم بطريقة مق�سودة. واأ�سارت النتائج اإىل اأن هناك عالقة 

طردية �سعيفة بني التح�سيل والجتاه نحو التعلم املبني على �سبكة الإنرتنت لدى طالب ق�سم 

تقنية املعلومات يف اجلامعة العربية املفتوحة. كما اأن هذه العالقة طردية �سعيفة ولكنها دالة 

اإح�سائيًا بني التح�سيل وبني كل من ال�ستمتاع واحلر�ص على التعلم عرب �سبكة الإنرتنت لدى 

طالب ق�سم تقنية املعلومات يف اجلامعة العربية املفتوحة. العالقة بني اأهمية التعلم عرب �سبكة 

الإنرتنت وبني التح�سيل لدى طالب ق�سم تقنية املعلومات يف اجلامعة العربية املفتوحة مل تكن 
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التح�سيل لدى  الناقد جمتمعة وبني  التفكري  دالة. وتوجد عالقة طردية �سعيفة بني مهارات 

القوة ودالة  املفتوحة، وهي عالقة متو�سطة  العربية  املعلومات يف اجلامعة  تقنية  طالب ق�سم 

اإح�سائيًا، كما اأنها ذات دللة عملية. كما اأن ملهارتي معرفة امل�سلمات والفرتا�سات، والتف�سري 

اأثر اإيجابي يفوق اآثار مهارات التفكري الناقد الأخرى. ودرا�سة �سرييزو )Cerezo, 2000( التي 

هدفت اإىل معرفة فاعلية ا�سرتاتيجية التعلم املبني على امل�سكلة يف تنمية الجتاهات نحو العلوم 

والريا�سيات، ومت ا�ستخدام املقابالت املنظمة وامل�ساهدات غري الر�سمية، واأظهرت النتائج اأن 

ا�سرتاتيجية التعلم املبني على امل�سكلة اأ�سهمت يف حت�سني اجتاهات الطالبات الإناث نحو العلوم 

والريا�سيات.

م�سكلة �لبحث: 
وتعليمية  تربوية  با�سرتاتيجيات  الإلكرتوين  التعلم  لت�سميم  واأ�ساليب  طرق  حول  البحث 

لزيادة فاعلية وكفاءة هذه النوعية من الربامج لذلك ميكن القول اأن ت�سميم وحدة اإلكرتونية 

يف �سوء ا�سرتاتيجية التعلم املبني على امل�سكلة يف مقرر علم الت�سريح قد يعطي الفر�سة لتح�سني 

م�ستوى حت�سيل الطلبة، كما اأنه قد يكون لديهم اجتاه اإيجابي نحو طريقة التعلم، كما قد يعالج 

اأي �سليبات لطريقة التعلم املتبعة وت�ساعد على حل م�سكلة �سيق الوقت عند تدريب الطلبة على 

اجلوانب التعليمية امل�ستهدفة من املقرر.

�أ�سئلة �لبحث:
1( ما فاعلية ت�سميم املحتوى الإلكرتوين با�سرتاتيجية التعلم املبني على امل�سكلة على حت�سيل 

يف مقرر علم الت�سريح، لدى طالب الطب يف جامعة اخلليج العربي؟

2( ما اجتاهات الطلبة نحو طريقة التعلم يف مقرر علم الت�سريح بكلية الطب يف جامعة اخلليج 

العربي؟

فرو�س �لبحث:
1( يوجد فرق دال اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة )0.05( بني متو�سطي درجات الطلبة يف اختبار 

التح�سيل لكل من املجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة ل�سالح املجموعة التجريبية. 

يف  الطلبة  درجات  متو�سطي  بني   )0.05( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دال  فرق  يوجد   )2

مقيا�ص الجتاه نحو طريقة التعلم لكل من املجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة ل�سالح 

املجموعة التجريبية.
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اأهمية �لبحث:

 قد تفيد نتائج البحث احلايل يف:

1- توجيه اأنظار القائمني على ت�سميم واإنتاج الربامج الإلكرتونية التعليمية اإىل �سرورة مراعاة 

ت�سميم املحتوى الإلكرتوين ملقرر علم الت�سريح با�سرتاتيجية التعلم املبني على امل�سكلة يف 

بجامعة اخلليج  الطب  لدى طالب  التعلم  نحو طريقة  الإيجابي  والجتاه  التح�سيل  تنمية 

العربي. 

2- تقدمي نتائج ت�ساعد القائمني على ت�سميم واإنتاج الربامج الإلكرتونية التعليمية على اختيار 

الطب  لطالب  الإلكرتونية  التعليمية  الربامج  ت�سميم  عند  املنا�سبتني  والنظرية  الطريقة 

بجامعة اخلليج العربي.

3- تقدمي منوذج للربامج الإلكرتونية التعليمية ميكن اأن يحتذى به لإعداد برامج اأخرى مماثلة 

تعمل على تنمية التح�سيل وبع�ص مهارات العملية التعليمية يف التخ�س�سات الأخرى بكلية 

الطب بجامعة اخلليج العربي.

�أهد�ف �لبحث:
با�سرتاتيجية  الإلكرتوين  الك�سف عن فاعلية ت�سميم املحتوى  اإىل  البحث احلايل   يهدف 

التعلم املبني على امل�سكلة على:

اأ – التح�سيل لدى طلبة الطب يف مقرر علم الت�سريح. 

ب- اجتاه الطلبة نحو طريقة التعلم لطالب ال�سنة الثالثة بكلية الطب يف مقرر علم الت�سريح.

�مل�سطلحات: 
التعليم  عملية  يف  والت�سال  املعلومات  �سبكات  تكنولوجيا  ا�ستخدام  هو  �لإلكرتوين:  �لتعلم 

.)Driscoll, 2002; Naidu, 2006( والتعلم

�لتعلم �مل�ستند �إىل م�سكلة: يعرفه �سافري )Savery, 2006( على اأنه طريقة تعلم يكون املتعلم 

حمورها وت�سع امل�سكلة اأول اأمام الطالب ثم جتعل التعلم يتم �سمن �سياق تلك امل�سكلة للو�سول 

مهاراتهم  بذلك  وتنمي  احلل  على  الطالب  ت�ساعد  التي  واملهارات  واملعارف،  املعلومات،  اإىل 

العقلية العليا.

�لتح�سيل يف مقرر �لت�سريح: ي�سري عالم )2006( اإىل التح�سيل على اأنه املح�سلة النهائية 

باملنهج  املرتبطة  واملهارات  املعارف  من  املتعلم  اكت�سبه  ما  مبقدار  تقا�ص  حيث  التعلم  لعملية 
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الوحدة اخلا�سة  تعلموه يف  ملا  الطلبة  ا�ستيعاب  باأنه مدى  البحث  واإجرائيًا يف هذا  الدرا�سي. 

عليها  التي يح�سل  بالدرجة  الت�سريح، معربًا عنه  ملقرر علم  الثالثة  الدرا�سية  ال�سنة  بطالب 

الطالب يف الختبار التح�سيلي الذي يعده اأ�ساتذة املادة.

�لجتاه: هو ما ي�سعر به الفرد وما يحمله من اآراء وميول ورغبات نحو اأفراد اأو ق�سايا اأو اأ�سياء 

حم�سو�سة)الظفريي، 2004(. واإجرائيًا: فالجتاه يف هذا البحث هو مقدار ما �سيح�سل عليه 

الطالب من درجات يف مقيا�ص الجتاه نحو طريقة التعلم.

حدود �لبحث:
 تقت�سر حدود البحث احلايل على ما يلي:

طالب وطالبات ال�سنة الثالثة بكلية الطب جامعة اخلليج العربي، وهم من كافة دول جمل�ص   )1

التعاون اخلليجي. 

اثنتي  من  تتكون  والتي  الت�سريح،  بعلم  املتعلقة  اخلام�سة  الدرا�سية  الوحدة  على  التطبيق   )2

ع�سرة م�سكلة تعليمية، تتعلق باجلهاز اله�سمي والبويل لالإن�سان.

منهج �لبحث:
مت اتباع املنهج التجريبي بت�سميم �سبه جتريبي Quasi-Experimental Design اإذ اأنه 

قد ل يكون من املتاح اأن يتم توزيع اأفراد العينة على املجموعة ال�سابطة والتجريبية ع�سوائيًا. 

من  �سابطة  والأخرى  جتريبية  اإحداهما  عينتني  اختيار  مت  البحث  هذا  فرو�ص  من  وللتحقق 

طالب ال�سنة الثالثة بكلية الطب يف جامعة اخلليج العربي، ومتثل املجموعة التجريبية الطلبة 

الذين تعر�سوا للمحتوى التعليمي الإلكرتوين امل�سمم با�سرتاتيجية التعلم املبني على م�سكلة، 

ال�سابطة  املجموعة  اأما  التعلم،  نحو طريقة  الطلبة  وبعدي لجتاه  قبلي  مقيا�ص  عليهم  وطبق 

فهي تلك التي مل تتعر�ص للمعاجلة التجريبية. وبعد النتهاء من هذا املقرر مت تطبيق اختبار 

حت�سيلي على كلتا املجموعتني التجريبية وال�سابطة.

جمتمع وعينة �لبحث:
اخلليج  جامعة  يف  الطب  كلية  يف  الثالثة  ال�سنة  وطالبات  طلبة  هو  الفعلي  البحث  جمتمع 

العربي للعام الدرا�سي 2009/2008 والبالغ عددهم 122 طالبًا وطالبة. ومت تق�سيمهم ع�سوائيًا 

وتراوح  ال�سابطة  للمجموعة  وطالبة  طالبًا  و53  التجريبية  للمجموعة  وطالبة  طالبًا   69 اإىل 
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اأعمار اأفراد العينة ما بني 19 و 23 �سنة. ومت ت�سميم البحث بحيث تتعر�ص املجموعة التجريبية 

اىل برنامج تعليمي اإلكرتوين قائم على ا�سرتاتيجية التعلم املبني على امل�سكلة يف مقرر الت�سريح 

واملجموعة ال�سابطة در�ست بالطريقة التقليدية.

�أدو�ت �لبحث:
1( اختبار لقيا�ص التح�سيل الدرا�سي يف علم الت�سريح لطالب الطب لل�سنة الثالثة يف جامعة 

اخلليج العربي، وهو معد من قبل نخبة من اأ�ساتذة املقرر، ومت تطبيق هذا الختبار بعد النتهاء 

من تطبيق الربنامج التعليمي على طالب املجموعتني التجريبية وال�سابطة. مت م�سبقًا التاأكد 

بكلية  الت�سريح  علم  يف  املتخ�س�سني  الأ�ساتذة  من  جمموعة  اأعده  حيث  الختبار:  �سدق  من 

الطب، ثم عر�سه على العديد من املتخ�س�سني فى جمال اإعداد الختبارات املو�سوعية، وكذلك 

املتخ�س�سني يف املادة العلمية لالختبار، واأو�سى املحكمون ب�سرورة ترتيب اأ�سئلة الختيار من 

متعدد ب�سكل منظم ومنطقي، واإعادة �سياغة بع�ص الأ�سئلة، اأن تكون الختيارات اأكرث من اأربعة 

خالل  من  الختبار:  ثبات  ح�ساب  مت  كما  التخمني.  ن�سبة  لتقليل  �سوؤال  كل  لإجابة  اختيارات 

معامل األفا )Alpha( وكان الثبات ي�ساوي )0.50(.  

2( مقيا�ص الجتاه نحو طريقة التعلم: مت تطوير ا�ستبيان لقيا�ص اجتاهات الطلبة نحو طريقة 

التعلم، بحيث يتنا�سب مع مادة علم الت�سريح ويتالءم مع بيئة اخلليج العربي. ويتكون من )23( 

مفردة، ويتم ا�ستجابة الطلبة للمقيا�ص عن طريق اختيار اإجابة من خم�ص ا�ستجابات منح�سرة 

 )12( )Likert( �سلم  من حيث القرب اأو البعد بني ”اأوافق ب�سدة“ اأو ”ل اأوافق ب�سدة“ ح�سب 

مفردة اإيجابية تبداأ عند 1 ”ل اأوافق ب�سدة“ وتنتهي اإىل  5 ” اأوافق ب�سدة“. و)11( عبارة 

�سلبية عك�ست قيمتها، فكانت تبداأ عند 1“ اأوافق ب�سدة“ وتنتهي اإىل  5 ”ل اأوافق ب�سدة“. 

�سدق حمتوى �ملقيا�س:
 مت عر�ص مقيا�ص الجتاه نحو طريقة التعلم، على جمموعة من املخت�سني واملحكمني لإبداء 

الراأي وامل�سورة حول: مدى و�سوح عبارات املقيا�ص، والتاأكد من �سالحية املقيا�ص لقيا�ص اجتاه 

الطلبة نحو طريقة التعلم، ومدى مالئمة العبارات لطالب كلية الطب يف جامعة اخلليج العربي 

الكائنة يف مملكة البحرين وحتديدًا لعلم الت�سريح. ومتت التعديالت وفقا لآراء املتخ�س�سني 

ثم اعتماد املقيا�ص ب�سورته النهائية. 
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ثبات �ملقيا�س:

)Alpha( وكان  األفا  الطلبة من خالل معامل  بعد تطبيقه على  املقيا�ص  مت ح�ساب ثبات   

الثبات ي�ساوي )0.80(.

�إجر�ء�ت �لبحث:
�لت�سميم �لتعليمي للوحدة �لدر��سية:

الوحدة  وت�سميم  اإعداد  يف  التعليمي  للت�سميم   )ADDIE( منوذج  مراحل  تطبيق  مت 

و�سهولة  بب�ساطته  يتميز  حيث  البحث.  بهذا  اخلا�سة  الت�سريح  لعلم  الإلكرتونية  الدرا�سية 

تطبيقه، واأنه يت�سمن جميع املكونات التي حتتوي عليها باقي مناذج الت�سميم التعليمي ويتكون 

Design - التطوير  Analysis- الت�سميم  هذا النموذج من خم�سة مراحل وهي: )التحليل 

Development - التطبيق Implementation- التقومي Evaluation(. كل مرحلة من هذه 

املراحل حتتوي على جمموعة من اخلطوات التي يجب اأخذها بعني العتبار وتطبيقها ب�سورة 

اتبعت يف عملية  التي  يتم عر�ص اخلطوات  �سوف  يلي  وفيما  الت�سميم.  اأثناء عملية  متكاملة 

الت�سميم لهذا البحث وفقا ملراحل هذا النموذج:

1- �لتحليل (Analysis): مت يف هذه �ملرحلة تطبيق عدة �إجر�ء�ت هي:

اأ�ستاذ املادة م�سبقًا، وذلك ملعرفة نوع  مت حتديد الهدف العام للوحدة الدرا�سية من قبل 

العينة  يف  املتعلمني  خ�سائ�ص  حتديد  مت  كما  الأهداف.  مع  تتنا�سب  التي  الو�سيلة  وحمتوى 

درجاتهم  وذلك من خالل  لهم  العلمي  وامل�ستوى  والت�سجيل،  القبول  وحدة  كالعمر من خالل 

تتنا�سب  التي  بالطريقة  اللكرتوين  املقرر  لت�سميم  وذلك  لهم؛  ال�سابقة  الختبارات  يف 

مت  تعليمية  مب�سكلة  ارتباطها  على  بناًء  العلمية  املادة  حتديد  واحتياجاتهم.  خ�سائ�سهم  مع 

الت�سريح  متحف  م�ساندة  يف  الوحدة  هذه  ت�ساعد  اأن  على  املتخ�س�سني،  قبل  من  حتديدها 

الواقعي وجعله اأكرث مرونة للطالب. مت ا�ستخدام بيئة التعلم الفرتا�سية، مع ا�ستخدام التعلم 

الإلكرتوين كاأ�سلوب للتعلم.

 :(Design) 2- �لت�سميم

التعليمي. ومن خالل  للت�سميم    )ADDIE( الثانية يف منوذج  املرحلة  الت�سميم هي  مرحلة 

التحليل الذي مت يف املرحلة الأوىل حيث مت حتديد الحتياجات، �سارت مرحلة الت�سميم وفقًا 

للخطوات الآتية:

الطلبة،  دافعية  من  لتزيد  عنها  عامة  وفكرة  الوحدة  درا�سة  اأهمية  تو�سح  مقدمة  �سياغة  اأ. 

ومتت �سياغتها يف فقرة واحدة �سملت كل اأجزاء الوحدة.
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The Gastrointestinal and Renal System
Table of Contents

1. Introduction
2. General Objectives 
3. Liver and gall bladder

Introduction
Digestive system:
Food is composed of simple )water and salts( as well as 
complex molecules )carbohydrates, proteins, vitamins and 
fat(. The digestive system is tailor-made to absorb water 
and mineral salts and to break down complex metabolic 
processes, waste products )same of which are toxic( 
are produced that need to be broken down )degraded 
or detoxified) and eliminated by the liver and kidneys 
respectively. The process of digestion remains under the 
control of the autonomic nervous system )enteric plexuses 
and neurotransmitters( and hormones )some synthesized 
within the gut and others from endocrine glands. 

ب. �سياغة الأهداف التعليمية: 

متت �سياغة الأهداف يف �سورة �سلوكية لكل وحدة من الوحدتني ومن اأمثلتها ما يلي: 
The Gastrointestinal and Renal System
General Objectives 
The general objective of the gastrointestinal system
1- Structure of pharynx and esophagus. 
2- Portal circulation. 
3- Organization of peritoneum.
4- Structure of liver and gall bladder.
5- Structure of stomach and duodenum.
6- Structure of small intestine and pancreas.
7- Development of primitive gut-derived structures.
8- Structure and function of large intestine.
9- Normal microscopic features of gastrointestinal system.

  ج. مت حتديد امل�سكالت التي مت طرحها على الطلبة لتكون مطابقة لالأهداف التي و�سعت من 

قبل ومن اأمثلتها ما يلي: 
The Gastrointestinal and Renal System
Problem 1
Problem 1: A patient with yellow eyes.
Objectives:
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1. Subdivisions of the abdominal regions.
2. Gross anatomy of Liver.

1. Liver structure, lobes and peritoneal relationships.
2. Histology of liver and gall bladder.
3. Embryology of liver and gall bladder.

على  بناًء  ت�سميمه  مت  الذى  اللكرتوين  التعلم  وهي  التعليمية:  ال�سرتاتيجية  حتديد  د. 

وزعت  م�سكالت  هيئة  على  املحتوى  �سياغة  مت  حيث  امل�سكلة  على  املبني  التعلم  ا�سرتاتيجية 

على الطلبة اإلكرتونيًا، ومت بناء البيئة الإلكرتونية التفاعلية كي ي�ستطيع الطلبة التدريب على 

النماذج الإلكرتونية التفاعلية املوجودة.

هـ. اإعداد دليل ا�ستخدام بيئة التعلم الإلكرتوين: مت ت�سميم دليل لكيفية ا�ستخدام بيئة التعلم 

الإبحار  كيفية  ووظائفها،  بالأيقونات  التعريف  البيئة،  اإىل  الدخول  كيفية  ت�سمن  اللكرتوين 

عرب �سا�سات املحتوى الإلكرتوين، كيفية توزيع الدرجات، وموعد الختبارات ونوعية التكليفات 

والواجبات.

البيئة بحيث ميكن للطالب الإبحار بني مكوناتها  التعلم الإلكرتونية: �سممت  و. ت�سميم بيئة 

ب�سهولة وي�سروذلك كما يلي:

1. تبداأ البيئة ب�سفحة رئي�سة بها العنوان الرئي�ص للوحدة التعليمية.

 – 2. حتتوي ال�سفحة الرئي�سة على قائمة جانبية بها مكونات املقرر مثل )دليل ال�ستخدام 

املحتوى الإلكرتوين – اأدوات الت�سال والتفاعل – الواجبات والختبارات(.

3. التعبري عن كل مكون فرعي داخل البيئة مبفتاح عليه ا�سمه لي�سهل على الطالب ا�ستخدامه.

املحتوى  �سا�سات  بني  الإبحار  الطالب  ي�ستطيع  بحيث  وتنظيمه  الإلكرتوين  املحتوى  اإعداد   .4

ب�سهولة.

كما  امل�سكلة  على  املبني  التعلم  با�سرتاتيجية  الإلكرتوين  التعلم  ت�سميم  مراحل  ز. مت حتديد 

اأ�سار كل من ديلي�سيل )2001(، عبداحلميد )1999( اإىل ذلك يف اأربع  خطوات رئي�سة وهي:

�أول : �لإعد�د لإجر�ء �لتعلم �ملبني على �مل�سكلة

اإىل البحث والتق�سي حول  1. اختيار وحتديد م�سكلة مرتبطة باملقرر حيث مت توجيه الطلبة 

جمموعة من امل�سكالت التي �سوف يتعلمون من خاللها جوانب مقرر علم الت�سريح حيث مت 

حتديد 12 م�سكلة.

2. �سياغة امل�سكلة، حيث متت �سياغة امل�سكالت من خالل اأ�ساتذة املقرر ومن خالل الأهداف 

التعليمية للمقرر.
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حتديد الأهداف واملخرجات املرجوة من الطلبة بعد النتهاء من درا�سة املقرر.   .3

اختيار م�سادر مالئمة ت�ساعد الطلبة على جمع املعلومات وهي امل�سادر التعليمية الرقمية   .4

التي مت ت�سميمها وحتميلها على بيئة التعلم الفرتا�سية.

اإعداد خطة ل�سري عمل الطلبة.   .5

ثانيا: توجيه �ملتعلمني للتعلم �ملبني على م�سكلة

بيئة  امل�سكالت من خالل  امل�سكل: حيث قدمت  املوقف  نحو  الطلبة  وتوجيه  امل�سكلة  تقدمي   .1

التعلم الفرتا�سية املرتبطة باملوقع اللكرتوين جلامعة اخلليج العربي.

مبا�سر بني  لقاء  للطلبة: وذلك من خالل  التعليمية  والأهداف  املخرجات  وتعريف  2. حتديد 

الطلبة واأ�ساتذة املقرر لتعريف الطلبة مبا يجب عليهم القيام به عند درا�سة املقرر، كما مت 

توزيع دليل تعريفي باملقرر.

ثالثا: تنفيذ �لتعلم �ملبني على م�سكلة

1. حتديد خطة العمل وتنظيم الطلبة للتعلم.

2. تنظيم الطلبة ب�سورة جمموعات حيث ق�سم الطلبة اإىل جمموعات كل جمموعة ل تتعدى 

ع�سرة طلبة.

3. توزيع الأدوار حيث يقوم كل طالب بدور حمدد حلل امل�سكلة املعرو�سة له اإلكرتونيًا.

4. تعيني عمل الطلبة وم�ساعدتهم على البحث امل�ستقل والبحث اجلماعي.

5. التو�سل اإىل النتائج وعر�سها اأمام الأ�ساتذة.

ر�بعا: تقومي �لتعلم �ملبني على �مل�سكلة 

وفيها يتم حتليل عملية حل امل�سكلة وتقوميها من خالل تلخي�ص ما تعلمه الطلبة وحتديد ما 

حتقق من الأهداف وتقومي اإجناز الطالب واملعلم. وي�سرتط يف تقومي التعلم املبني على م�سكلة 

اأن:

التعليمية وكذلك  ُتّقوم الأهداف املو�سوعة ويتم ذلك من خالل مناق�سة الطلبة يف املادة   .1

اإجاباتهم على الختبارات الق�سرية التي تقدم اإليهم.

يت�سف باملو�سوعية )ال�سدق والثبات(، ا�ستخدام اأدوات متت مراجعتها م�سبقًا.  .2

ُتّقوم نواجت عمل الطلبة واإجنازاتهم، ومت ذلك من خالل العرو�ص التقدميية التي قدمها   .3

الطلبة واملهام والواجبات التي يقدمونها كل اأ�سبوع.

التي قدمها املعلم خالل  اإجنازات املعلم، ومت ذلك من خالل العرو�ص والإر�سادات  ُتّقوم   .4

اجلل�سات التعليمية للمتعلمني.



20
16

س  
�

ار
مــ

 1
د   

عد
 ال

 17
د  

جل
مل

ا

33

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

(Development) 3- �لتطوير

 مت ت�سوير النماذج التي يدر�سها الطلبة يف متحف الت�سريح من جميع اجلوانب، وحتديد 

العامة  املقرر والأهداف  اإىل تو�سيف  بالإ�سافة  املقرر،  اأ�ستاذ  الأ�سئلة لهذه اجلزئية من قبل 

والأهداف اجلزئية لكل م�سكلة على حدة، ودليل الدرا�سة لطالب ال�سنة الثالثة بكلية الطب. 

املتخ�س�سني  على  عر�سها  ثم   ،)Adobe Photoshop-CS2( بربنامج  ال�سور  معاجلة  ثم 

ثم ت�سنيفها ح�سب  التي طبقت عليها، ومن  املعاجلة  واملوافقة على  تقنيًا  للتاأكد من جودتها 

اخلا�سة  التعليمية  املواد  وتطوير  اإعداد  مت  كما  الطلبة.  على  تعر�ص  �سوف  التي  امل�سكالت 

بالوحدة الدرا�سية الإلكرتونية للمجموعة التجريبية وتتمثل يف كل من: دليل ا�ستخدام الربنامج 

وروابط ذات �سلة مفيدة،  بتغذية راجعة، كتب  تفاعلية مزودة  اإلكرتونية  اأن�سطة  الإلكرتوين، 

يتنا�سب  وا�سح  ب�سكل  الأيقونات  �سممت  وقد  الإلكرتونية.  الوحدة  يف  امل�ستخدمة  الأيقونات 

مع املحتوى املقدم، مت ت�سميم ال�سور والر�سوم الإلكرتونية داخل املحتوى با�ستخدام برنامج 

الناحية  الراأي من  لإبداء  املقرر  اأ�ستاذ  بوا�سطة  )Macromedia Flash-CS2(، ومراجعته 

الأوىل  امل�سكلة  ت�سميم  وجدت. مت  اإن  الأخطاء  اأو  املالحظات  اإىل  والإ�سارة  والعلمية،  الفنية 

اإلكرتونيًا با�ستخدام برنامج )Wimba(، ومن ثم عر�سه يف البيئة الإلكرتونية للمقرر.

(Implementation) 4- �لتنفيذ

مت جتريب الوحدة الإلكرتونية بعر�سها على جمموعة من اخلرباء واملخت�سني يف كل من  اأ. 

املجال العلمي والرتبوي والفني وذلك لتقييم العمل من جوانب خمتلفة.

هذه  وت�سمنت  الدرا�سية،  بالوحدة  البدء  قبل  للطالب  متهيدية  حما�سرة  تخ�سي�ص  مت  ب. 
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كيفية  �سرح  اإىل  بالإ�سافة  الإلكرتونية  التعلم  وبيئة  الإلكرتونية  للوحدة  تهيئة  املحا�سرة 

الدخول اإىل هذه الربجمية، وعر�ص منوذج املقرر الإلكرتوين التفاعلي.

توزيع ا�سم امل�ستخدم وكلمة املرور اخلا�سة بطالب املجموعة التجريبية. ج. 

توزيع دليل ا�ستخدام البيئة الإلكرتونية على طالب املجموعة التجريبية عن طريق اإر�سالها  د. 

بالربيد الإلكرتوين اخلا�ص بهم. 

تطبيق الوحدة الدرا�سية الإلكرتونية على املجموعة التجريبية يف 21 من دي�سمرب وا�ستمر  هـ. 

ملدة 12 اأ�سبوعًا. وذلك مع مراعاة رفع كل م�سكلة على حدة يف الأ�سبوع املخ�س�ص لبحث 

الطلبة قبل البدء با�ستعرا�سها يف متحف الت�سريح.

و. املراجعة امل�ستمرة اليومية على كل من الوحدة الإلكرتونية من خالل الربيد الإلكرتوين لدعم 

ا�ستف�سارات الطلبة.

5- �لتقومي (Evaluation): مت تفعيل املو�سوعات اأ�سبوعيًا ب�سكل متتابع للطالب يف الوحدة 

املراجعة  متت  كما  واللغوية.  والعلمية  الفنية  باملراجعة  القيام  بعد  ذلك  ويكون  الإلكرتونية 

امل�ستمرة اليومية على الوحدة الإلكرتونية يف البيئة الإلكرتونية للمقرر. ثم تطبيق اأدوات البحث 

بعديًا على عينة البحث من طالب املجموعة التجريبية. 

نتائج �لبحث:
�لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لأول:

ما فاعلية ت�سميم املحتوى الإلكرتوين با�سرتاتيجية التعلم املبني على م�سكلة على حت�سيل 

يف مقرر علم الت�سريح، لدى طالب الطب يف جامعة اخلليج العربي؟ ويرتبط به الفر�ص الأول 

الذي ين�ص على يوجد فرق دال اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة )0.05( بني متو�سطي درجات 

الطلبة يف اختبار التح�سيل لكل من املجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة ل�سالح املجموعة 

النهائي، املخ�س�ص  البحث يتمثل يف درجة الختبار  التح�سيل يف هذا  اإن  التجريبية. وحيث 

لعلم الت�سريح، الذي طبق بعد النتهاء من املعاجلة التجريبية على املجموعتني التجريبية التي 

امل�ستقلة  للعينات  ت  اختبار  اإجراء  ومت  لها.  تتعر�ص  مل  التي  وال�سابطة  للمعاجلة،  تعر�ست 

وال�سابطة يف  التجريبية  املجموعة  بني  الفروق  لفح�ص   )Independent-Samples t-test(

متو�سطي درجة اختبار التح�سيل النهائي. مت فح�ص الفرق بني املجموعة التجريبية وال�سابطة 

يف التح�سيل عن طريق ا�ستخدام اختبار )ت( للعينات امل�ستقلة. وقد مت اإجراء هذا التحليل 

لدرجات اختبار التح�سيل النهائي. ويبني اجلدول )1( نتائج هذا التحليل. ولقد تبني من هذا 

الختبار اأن الفرق بينهما كان داًل عند م�ستوى  )0.001(  وبناء على قيم املتو�سط يف اجلدول 
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اأداء  اأف�سل من  كان  التح�سيلي  الختبار  التجريبية يف  املجموعة  اأداء  اأن  القول  التايل ميكن 

املجموعة ال�سابطة. 

جدول )1( 
نتيجة �ختبار ت للفروق بني �ملجموعة �لتجريبية و�ل�سابطة يف �ختبار �لتح�سيل

عدد العينة املجموعة
االنحراف املتو�شط )م()ن(

املعياري )ع(
درجة 
)ت(

درجة 
الداللةاحلرية

6962.82316.7222.6561200.001املجموعة التجريبية

5354.74216.570املجموعة ال�سابطة

�لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لثاين:

ما اجتاهات الطلبة نحو طريقة التعلم يف مقرر علم الت�سريح بكلية الطب يف جامعة اخلليج 

العربي؟ ويرتبط به الفر�ص الثاين يوجد فرق دال اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة )0.05( بني 

التجريبية  املجموعة  لكل من  التعلم  نحو طريقة  الجتاه  الطلبة يف مقيا�ص  متو�سطي درجات 

واملجموعة ال�سابطة ل�سالح املجموعة التجريبية. يبني اجلدول )2( قيم املتو�سط والنحراف 

املجموعة  لدى  التعلم  طريقة  نحو  وبعديًا  قبليًا  الجتاه  مقيا�ص  تطبيق  لدرجات  املعياري 

التجريبية، وكما هو مو�سح بهذا اجلدول فاإن متو�سط املجموعة التجريبية يف التطبيق البعدي 

يزيد على متو�سط املجموعة التجريبية يف التطبيق القبلي لالجتاه بفارق كبري، وبالتايل توجد 

على  �سواهد  وجود  يف�سر  مما  الجتاه  ملقيا�ص  البعدي  التطبيق  ل�سالح  اإح�سائيًا  دالة  فروق 

فاعلية املعاجلة التجريبية وتاأثريها الإيجابي على متغري الجتاه. 

جدول )2(
نتائج �ختبار ت للفروق بني متو�سطي درجات �لتطبيق �لقبلي و�لبعدي ملقيا�س

�لجتاه  نحو طريقة �لتعلم للمجموعة �لتجريبية

عدد العينة املجموعة التجريبية
االنحراف املتو�شط )م()ن(

درجة درجة )ت(املعياري )ع(
الداللةاحلرية

6998.4617.3582.731680.001القيا�ص القبلي

69125.4616.225القيا�ص البعدي

مناق�سة �لنتائج:
دلت النتائج على وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات الطلبة يف القيا�ص 

البعدي لختبار التح�سيل لكل من املجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة ل�سالح املجموعة 

التجريبية ويعزو الباحثان هذه النتيجة اإىل اأن ت�سميم التعلم الإلكرتوين با�سرتاتيجية التعلم 

املبني على م�سكلة قد اأدى اإىل وجود تاأثري اإيجابي وحت�سني التح�سيل الدرا�سي للطلبة، كما اأن 
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التعلم لدى الطالب  التعلم الفرتا�سية ح�سن عملية  بيئة  الإلكرتوين من خالل  التعلم  تقدمي 

حيث ا�ستطاع الطالب الو�سول ب�سهولة اإىل م�سادر املعلومات لهذه الكائنات عن طريق بيئة 

التعلم الفرتا�سية املت�سلة ب�سبكة الإنرتنت فا�ستطاع الطالب الو�سول اإليها من اأي مكان ويف 

اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  مواطني  من  الطالب  من  كثريًا  اإن  حيث  بالدهم  يف  موقع  اأي 

كما اأن تقدمي املحتوى الإلكرتوين من خاللها ب�سكل تفاعلي على هيئة �سفحات ن�سية اأو على 

�سكل و�سائط متعددة تفاعلية )�سوت، ن�سو�ص، فيديو( اأو عر�ص متحرك لأ�سياء ب�سرية..اإلخ، 

وبالتايل كان للتعلم اللكرتوين امل�سمم با�سرتاتيجية التعلم املبني على م�سكلة الأثر الإيجابي 

التعليمي بها  الفردية بني الطالب وعر�ست املحتوى  الفروق  اإنها قابلت  التح�سيل حيث  على 

اأن ي�ستوعبوا ما  الدرا�سية  ا�ستطاع جميع الطالب مبختلف ميولهم  باأكرث من و�سيلة وبالتايل 

 Torp &( جاءت به من مفاهيم وم�سطلحات والتمييز بينها ب�سهولة. وقد خل�ص تورب و�سيج

Sage,1998( اخل�سائ�ص الأ�سا�سية للتعلم املبني على م�سكلة حيث و�سفها بثالث خ�سائ�ص 

ت�ساعد  بطريقة  املنهج  تنظيم  هي:  امل�سكلة  مبواقف  معنيني  ب�سفتهم  الطالب  ا�سرتاك  هي: 

الطالب اأن يتعلموا بطرق ذات عالقة وطيدة بامل�سكلة، وخلق بيئة تعليمية ي�ستطيع فيها املعلمون 

الفهم  يف  اأعمق  م�ستويات  بذلك  م�سهلني  ا�ستف�ساراتهم  وتوجيه  التفكري،  على  الطالب  حمل 

لديهم. اإن اأ�ساليب التعلم الن�سط مثل التعلم املبني على م�سكلة ميكنها اأن حتفز الطالب للدرا�سة 

وترفع من م�ستوى فهمهم وحت�سيلهم، وهذا ما اأتاحته لهم الكائنات التعليمية الإلكرتونية حيث 

عملت على زيادة ا�ستقاللية تعلم الطالب وقللت اعتمادهم على الكتب حيث اقت�سر دور الكتب 

على اأنها اأحد م�سادر املعلومات. عمل التعلم الإلكرتوين على حت�سني اأثر التعلم وذلك بالتغلب 

على �سلبيات التعلم التقليدي واإيجاد بدائل تعليمية اإلكرتونية تلبي احتياجات املتعلمني يف اأي 

وقت ومن اأي مكان وبالتايل اأ�سبح لدى جميع الطالب فر�سًا تعليمية مت�ساوية لتح�سني نتائجهم 

الدرا�سية، وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة جعفر )2010(.

كذلك اأ�سارت النتائج اإىل اأنه توجد فروق دالة اإح�سائيًا ل�سالح التطبيق البعدي ملقيا�ص 

الجتاه مما قد يعزو اإىل اأن الجتاه يكت�سبه الإن�سان من خالل احتكاكه مع مثريات خارجية 

ذلك  يكون  اأن  ميكن  كما  بالجتاه.  تعرف  وهي  الأ�سياء،  نحو  خمتلفة  انطباعات  يكون  حيث 

الجتاه اإيجابيًا اأو �سلبيًا، فبعد تعر�ص طالب املجموعة التجريبية اإىل ت�سميم مقرر الت�سريح 

اإلكرتونيًا، والذي يوؤدي بدوره اإىل ا�ستخدامهم لأدوات التعلم الإلكرتوين من و�سائط وو�سائل 

التعلم  التفاعل مع املحتوى الإلكرتوين امل�سمم با�سرتاتيجية  ات�سال وبيئة افرتا�سية وكذلك 

الطلبة  اكت�ساب  اإىل  وبالتايل  التعلم،  عملية  فاعلية  زيادة  اإىل  ذلك  اأدى  م�سكلة  على  املبني 
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اجتاهات اإيجابية نحو طريقة التعلم. وذلك ما يف�سر نتائج فح�ص الفرق بني اجتاه الطلبة نحو 

طريقة التعلم قبل وبعد التجربة للمجموعة التجريبية. كما اأظهرت النتائج وجود فروق ل�سالح 

توظيف  اإىل  ذلك  فيعود  التعلم  نحو طريقة  الطلبة  مقيا�ص اجتاهات  التجريبية يف  املجموعة 

على  قد عمل  التعليمية  العملية  م�ساعد يف  كعامل  الت�سريح  علم  درا�سة  الإلكرتوين يف  التعلم 

زيادة اجتاهات الطلبة الإيجابية نحو طريقة التعلم ملا له من دور فعال يف اإثراء وحت�سني العملية 

التعليمية. مما �سبق ميكن القول اأنه يوجد اأثر وفاعلية للتعلم الإلكرتوين على اإك�ساب الطلبة 

اجتاهًا اإيجابيًا نحو طريقة التعلم، وتتفق هذه النتيجية مع درا�سة كل من اآل �سماح )2009( 

.)Cerezo, 2000( ودرا�سة �سرييزو

�لتو�سيات:
1. حتفيز وت�سجيع اأع�ساء هيئة التدري�ص والطلبة يف جامعة اخلليج العربي، على ا�ستخدام بيئات 

التعلم الفرتا�سية، وذلك لال�ستفادة من ميزاتها والإمكانات التي توفرها مل�ستخدميها.

حول  تدريبية  بدورات  العربي  اخلليج  جامعة  يف  والطلبة  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  تزويد   .2

ا�ستخدام بيئات التعلم الفرتا�سية ب�سكل فعال.

3. ا�ستخدام الف�سول الفرتا�سية لوحدات خمتلفة يف مقرر الت�سريح بكلية الطب يف جامعة 

اخلليج العربي.

4. ال�ستفادة من اإمكانات التعلم الإلكرتوين التفاعلية، لكي توجه املتعلم وتر�سده وتتفاعل معه، 

لتحقيق الأهداف التعليمية املرجوة.

5. ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين �سمن مقرر علم الت�سريح.
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