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امللخص:
ىدف البحث الحالي إلى التعرف عمى أثرر التااعرل برين نمرد الردعم اولكترونري الحري
– المرئرريو ودري ررة عرررت المحتررو

كمررى -جزئرريو رري بيئررات الررتعمم ا تراتررية عمررى تنميررة

ميارات انتاج عناصر التعمم الرقمية لد دالب شعبة تكنولوجيا التعميم ،وأجريت تجربرة البحرث
عمررى مجموعررة مررن الدررالب بم ررت قواميررا 021و دالبررا و ودالبررة  ،قواميررا 021و دالررب
ودالبة ،وتم ت سيميم إلي أربع مجموعات تجريبية حسب التصميم التجريبي لمدراسة ،قروام كرل
مجموعرررة 01و دالرررب ودالبرررة  ،وقرررد تمرررت مراعررراة التسررراوا قررردر ا مكررران ررري تجرررانس كرررل
مجموعة.المجموعرة ا ولرى تردرس المحترو الم ردم بلسرموب عررت المحترو الكمرى مرع ت رديم
دعم إلكتروني حي والمجموعة الثانية تدرس المحتو الم ردم بلسرموب عررت المحترو جزئري
مررع ت ررديم دعررم إلكترونرري حرري  ،والمجموعررة الثالثررة ترردرس المحتررو الم رردم بلسررموب عرررت
المحتررو الكمررى مررع ت ررديم دعررم إلكترونرري مرئرري  ،والمجموعررة الرابعررة ترردرس المحتررو الم رردم
ابتبرار
ا
بلسموب عرت المحتو الكمرى مرع ت رديم دعرم إلكترونري مرئري وتترمنت أدوات البحرث
ي التحصيل المعر ي  ،وابتبار ل ياس الجانب ا دائي  ،وتم تدبيق ا دوات قبميرا وبعرديا عمرى
مجموعررات البحررث وباسررتبدام ا سرراليب ا حصررائية المناسرربة  ،وأسررارت نتررائب البحررث الحررالي
عما يمي:
 .0توجد روق دالة إحصائيا بين متوسدات درجات دالب المجموعرات التجريبيرة ري التدبيرق
البعدا وبتبرار التحصريل المعر ري ،ترجرع إلري الترلثير ا ساسري لرنمد دعرم التعمريم الحرى/
المرئيو.
 .2توجد روق دالة إحصائيا بين متوسدات درجات دالب المجموعرات التجريبيرة ري التدبيرق
البعرردا وبتبررار التحصرريل المعر رري  ،ترجررع إلرري التررلثير ا ساسرري لتنارريم عرررت المحتررو
كمى /جزئيو.
 .0توجد روق دالة إحصائيا بين متوسدات درجات دالب المجموعرات التجريبيرة ري التدبيرق
البعرردا وبتبرررار التحصررريل المعر ررري  ،ترجرررع إلررري ترررلثير التااعرررل برررين أنمررراد دعرررم التعمررريم
وأسموب عرت المحتو
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 .4توجد روق دالة إحصائيا بين متوسدات درجات دالب المجموعرات التجريبيرة ري التدبيرق
البعرردا لبداقررة مالحاررة الجانررب ا دائرري ،ترجررع إلرري التررلثير ا ساسرري لررنمد دعررم التعمرريم
الحى  /المرئيو.
 .5توجد روق دالة إحصائيا بين متوسدات درجات دالب المجموعرات التجريبيرة ري التدبيرق
البعررردا لبداقرررة مالحارررة الجانرررب ا دائررري  ،ترجرررع إلررري الترررلثير ا ساسررري لتناررريم عررررت
المحتو

كمى /جزئيو".

 .6توجد روق دالة إحصائيا بين متوسدات درجات دالب المجموعرات التجريبيرة ري التدبيرق
البعدا لبداقة مالحاة الجانرب ا دائري  ،ترجرع إلري ترلثير التااعرل برين أنمراد دعرم التعمريم
وأسموب عرت المحتو

الكممات الماتاحية :أنماد الدعم ا لكتروني - -أساليب عرت المحتو  -التحصيل
المعر ي -ميارات الجانب ا دائي
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The interaction of electronic support patterns (live/visual) and content
organization methods (total/partial) in virtual learning environments on the
achievement and development of skills for producing digital learning
elements among students of the Education Technology Division
Abstract:
The current research aimed to identify the impact of the interaction between the
electronic support style (live - visual) and the way of displaying content (total partial) in virtual learning environments on developing the skills of producing
digital learning elements among students of the Education Technology
Division. It consisted of (120) male and female students, and they were divided
into four experimental groups according to the experimental design of the
study, each group consisted of (30) male and female students. Equality was
taken into account as much as possible in the homogeneity of each group. The
first group studies the content presented in the style of displaying the total
content with the provision of live electronic support, the second group studies
the content presented in the form of the presentation of the partial content with
the provision of live electronic support, and the third group studies the content
presented in the style of displaying the total content with Providing visual
electronic support, and the fourth group studies the content presented in the
manner of presenting the total content with the provision of visual electronic
support. The research tools included a test in cognitive achievement, a test to
measure the performance aspect, and the tools were applied before and after
the research groups and using appropriate statistical methods The results of the
current search resulted in the following:
1. There are statistically significant differences between the mean scores of the
students of the experimental groups in the post application of the cognitive
achievement test, due to the main effect of the teaching support style
(live/visual).
2. There are statistically significant differences between the mean scores of the
students of the experimental groups in the post application of the cognitive
achievement test, due to the main effect of organizing the content
presentation (whole/partial).
3. There are statistically significant differences between the mean scores of the
students of the experimental groups in the post application of the cognitive
achievement test, due to the effect of the interaction between the patterns of
teaching support and the style of content presentation.
4. There are statistically significant differences between the mean scores of the
students of the experimental groups in the post application of the
performance aspect observation card, due to the main effect of the teaching
support style (live/visual).
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5. There are statistically significant differences between the mean scores of the
students of the experimental groups in the post-application of the
performance aspect note card, due to the main effect of organizing the
content presentation (whole/partial).
6. There are statistically significant differences between the mean scores of the
experimental groups students in the post application of the performance side
note card, due to the effect of the interaction between the educational
support styles and the content presentation
Key words: Electronic support pattern - Content organization methodscognitive achievement- Skills of producing digital learning
elements
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مكدمُ البشح:
تيرردف ت نيررات التعمرريم إلرري ر ررع مسررتويات تعمررم الدررالب وذلررك مررن بررالل ت ررديم الرردعم
التعميمرري المناسررب وحتياجرراتيم وبصائصرريم المعر يررة والناسررية واوجتماعيررة  ،وأنمرراد ال ردعم
ا لكترونرري ىرري أحررد الت نيررات التكنولوجيررة الترري اىررتم بيررا البرراحثون ررى مجررال تكنولوجيررا
التعميم ،نا ار ىميتيا ودورىا ى تحسين العممية التعميمية.
ويعررد الرردعم ا لكترونرري عنص ر ار ميمررا رري مكونررات المناومررة التعميميررة ،حيررث يعتمررد
ُ
نجاح ىذه المناومة عمى تو ير بيئة تعميمية تمبى متدمبات المتعممين ،وليرذا ر ن المرتعمم ري
حاجة إلى ىذا الدعم ليستديع إنجاز الميام المدموبة منو معتمدا عمرى ذاترو ومتجنبرا لألبدرا
التي قد ترتكب أثنا تعممو عبد الحميد2101،و.
وي رروم الرردعم ا لكترونرري بت ررديم المسرراعدة لممتعممررين لمتوسررع رري مجرراوت تعمميررم
لتشمل أكثر المجاوت المعر ية والميارية تع يدا ،وىو يلبرذ أشركال عديردة لمسراعدة المتعممرين
عمى تح يق مسرتويات عاليرة مرن الايرم واوسرتيعاب نتيجرة ت رديم ا دوات المسراعدة ليرم ،كمرا
يتيح الدعم تنوع وسائل ت ديم المعر ة بيدف اورت ا بعمميتي التعميم والتعمم مرن برالل متابعرة
ت دم المتعممين ومد

يميم واستيعابيم لمموتوعات الم دمة ليم Dabbag,2005و

ويشررير بمرريس 2119و إلرري أىميررة ناررم الرردعم دابررل المسسسررات التعميميررة ،يررو
ترررورة ممحررة وبباصررة رري بيئررات الررتعمم او تراترري ،ن ىررذا الررتعمم و يحرردث بشرركل مباشرررة
وجيا لوجو بل يحردث كمرو أو بعترو عرن بعرد ،رالمتعممون و يسرتديعون أن ياعمروا كرل شري
نا ار ن ىناك احتياجات لدييم ترتبد بتوجيو ودعم تعميميي وتكنولوجي.
وقد بردأت ايرور أنامرة الردعم ا لكترونري عمرى يرد جيررا جموريرات Gloria Jerry
ى أوابرر الثمانيرات بكتابرة الرذ نشرره تحرت عنروان " أنامرة الردعم ا لكترونري " حيرث صرنف
الدعم ا لكتروني ى بيئات الرتعمم او تراترية إلري ثالثرة أنامرة ىري :الردعم البرارجي  ،والرذ
يتمثل ى بروج المرتعمم مرن بيئرة الرتعمم المسرتبدمة رى عررت المحترو إلري مصردر برارجي
لمبحرررث عرررن أجوبرررة أو الحصرررول عمرررى مشرررورة ،والررردعم الررردابمي  :ويرررتم دابرررل بيئرررة العمرررل
المسرررتبدمة رررى الرررتعمم بشررركل مباشرررر  ،والررردعم العرتررري :والرررذ يتمثرررل رررى الحصرررول عمرررى
المساعدة من بالل رابد موجود بيئة العمل المستبدمة (Phillips,2013
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وقرررد أكرررد مصرررمموا التعمررريم عمرررى أىميرررة الررردعم ا لكترونررري مرررن برررالل بيئرررات الرررتعمم
او تراتررية لت ررديم المسرراعدة التعميميررة لممتعممررين لجعررل التعمرريم أكثررر سرريولة وكاررا ة  ،حيررث
يمدىم بالتمميحات وا رشادات التي تذكرىم بالميام التي ينب ي ال يام بيا  ،وبيذا يصربح الردعم
ا لكترونرري جررز ميررم و يناصررل عررن عناصررر بيئررة الررتعمم ا لكترونرري

Quintana,et al

2002و
وقررررد صررررنايا أيتررررا زيرررردان  ،الحمارررراوا ،عبدالحميررررد  2105و إلرررري نمررررد الرررردعم
ا لكتروني الاردا والذ يرتبد بتااعل المعمم والمرتعمم  ،والردعم ا لكترونري اوجتمراعي والرذ
يحدث نتيجة العالقات والتاراعالت اوجتماعيرة برين الدرالب بعتريم الربعت وبمشراركة المعمرم،
ىرررذا  ،وقرررد قسرررم عبدالحميرررد 2100و أنمررراد الررردعم ا لكترونررري إلررري أنمررراد دعرررم إلكترونررري
مترزامن حسررب زمررن ت ررديميا  ،ونمررد دعررم إلكترونرري غيررر مترزامن  ،وقررد صررنايا بمرريس أيتررا
2119و إلرري نرروعين ،ىمررا الرردعم التكنولرروجي الررذ يسرريل لممررتعمم رري وصررولو إلرري الناررام
واستبدامو ،والدعم التعميمي والذ يتم ت ديمو لممتعممين حول المحتو الم دم الكترونيا.
ويسكررد كررل مررن عبدالسررالم  2101 ،و والسررالمى  2118 ،و وصررو ي  2116 ،و
عمى اعمية الدعم ا لكتروني ري تحسرين عمميرة الرتعمم وب را اثرر الرتعمم  ،ومواجيرة الارروق
الاردية بين المتعممين  ،وتح يرق متعرة الرتعمم والمسراعدة ري اوعتمراد عمرى الرذات  ،ومحاولرة
الت ميل من الشعور با حباد  ،وتبتمف أنماد الدعم ا لكتروني ي بيئرات الرتعمم  ،حيرث يوجرد
الدعم الموجز وىى تمثرل الحرد ا نرى لمردعم الم ردم لممتعممرين  ،والردعم المتوسرد وىرذا يتوقرف
عمى حاجة المتعمم لمدعم  ،وىناك مستويات الدعم التاصيمية وتاير بشكل موسع وشرارح لكرل
ميمة تعميمية ي وم بيا المتعمم دابل بيئة التعمم او تراتية.
ونا ار ىمية استبدام أنماد الدعم ا لكترونري ري تحسرين وتدروير مسرتويات الرتعمم،
د نشد باحثون ي دراسرتو ،ومنيرا :دراسرة  ، (2007) Aryal&zollmaوالتري ىرد ت إلري
معر ررة اعميررة أيررا مررن الرردعم الاررردا /ا ق ررانو مررع اسررتبدام التمميح/المعمومة المباشرررةو وقررد
توصمت نتائب الدراسة إلي اعمية النمد أقرانو مع استبدام التمميحو.
وبالرغم من ىذه الدراسات والبحوث ،ن نتائجيا لم تجرزم بشركل نيرائي والتري تناولرت
تصرررميم أنمررراد الررردعم ا لكترونررري المباشرررر – المرئررريو أا ا نمررراد أكثرررر ترررلثي ار ررري تنميرررة
المسررتويات المعر يررة والمياريررة لررد المتعممررين بررل أكرردت بعررت الدراسررات مثررل دراسررة " رانررك
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ومراثيو" Frank & Matthew,2007و أن نمرد الردعم ا لكترونري المباشرر أو الحري ح رق
نتررائب أ تررل ،بينمررا أايرررت دراسررة " رران وجرريمس " Frank& James,2005و أن نمررد
الدعم ا لكتروني المرئي أ تل.
كمررا ىررد ت دراسررة السررالمى 2119و إلرري معر ررة اثررر تااعررل نمدررى س ر اوت الررتعمم
المرن /الثابتو وقد توصمت الدراسة إلي عدم وجود ابتالف بين النمدين الثابت  /المرنو.
أما دراسة عزمي والمرادنى 2101و والتري سرعت إلرى التعررف عمرى أثرر التااعرل برين
اشكال مبتماة من الدعم نمد العرت صاحة م ابرل صراحتين  /الصرورة ثابترة م ابرل متحركرة
 /المنام شارح  /مساعدة مدبوعة ومسراعدة مسرموعةو رد توصرمت الدراسرة إلرى عردم وجرود
روق ردية ذات دولة إحصائية بين المجموعات ي مت يرات البحث.
كمررا تناولررت دراسررة تسررى وربرررون

) Tsai,et al (2013التعرررف عمررى ابررتالف

توقيررت الرردعم قبررل  /اوثنررا و ا لعرراب وقررد توصررمت نتررائب الدراسررة إلرري أ تررمية ت ررديم الرردعم
أثنا النشاد.
ودراسرررة الشررري

2104و والتررري ىرررد ت إلررري معر رررة اثرررر التااعرررل برررين ت رررديم الررردعم

الاررورا  /المسجررل و وا سررموب المعر رري اونررد اع  /والترررواو رري بيئررات الررتعمم ا لكترونرري ،
وكان من نتائجيا وجود تلثير أساسي لتوقيت ت ديم الدعم عمى التحصيل وب ا اثر التعمم.
كما تناولت دراسة بدر 2104و معر ة التااعل بين أنماد الردعم معمرم  /إلكترونري /
معمررم والكترونرريو وا سررموب المعر رري مسررت ل  /معتمرردو وقررد توصررمت النتررائب إلررى وجررود تررلثير
لصالح نمد الدعم ا لكتروني وا سموب المعر ي معتمد.
مما سبق اتتح من جية أىمية الدعم ا لكتروني بلنمادو المبتماة وتررورة تصرميم
تمك ا نماد بما يتناسب مع بصائص المتعممين ومن جية أبر تناقت نتائب الدراسرات التري
استيد ت اعمية أنماد الدعم  ،لذا  ،سعى البحث الحرالي لمعر رة أا أنمراد الردعم ا لكترونري
الحي /المرئيو أ تل ي تنمية ميارات انتاج عناصر التعمم الرقمية.
ويرتكررررز الررررتعمم دابررررل بيئررررات الررررتعمم او تراتررررية عمررررى كرررررة اتاحررررة عناصررررر الررررتعمم
ا لكترونية وتسييل الوصول لكل متعمم إلى ىذه العناصر سوا أكانرت يرديو – نرص – رسروم
– صور العاب تعميميرة – أنشردة تااعميرة ،وبيرذا تتميرز عناصرر الرتعمم الرقميرة والتري تجعميرا
متاررردة عررن العناصررر الت ميديررة المسررتبدمة رري الررتعمم باعتبارىررا مصررممة لتكررون تحررت سرريدرة
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المتعممرررين وتوجيرررو انتبررراىيم مرررع ترررو ير إمكانيرررة وجرررود عنصرررر التشرررويق والتااعرررل عمرررر
2105،و.
ويسكررد سيسرريميا وربرررون عمررى أىميررة عناصررر الررتعمم الرقميررة رري تصررميم الببرررات
التعميميررة ،ل رردرتيا عمررى ت ررديم بب ررات وممارسررات مايرردة نتيجررة إعررادة اسررتبداميا رري مواقررف
تعميمية متعددة ي بيئات التعمم او تراتية Sicilia, et al,2005و.
كمرا أكررد أيتررا " أبررانوب وربرررون" عمررى أىميررة عناصررر الررتعمم الرقميررة لت ررديميا رسيررة
لمعمرل التعراوني المشرترك ،ودري ررة منيجيرة لترمان جرودة المحتررو التعميمري ،واوعتمراد عمررى
التعمم عبر بيئات الرتعمم او تراترية التري أصربحت ت ردم أ ترل مصرادر الرتعمم بسريولة وبتكمارة
منباترررة نتيجرررة إعرررادة توايرررف تمرررك العناصرررر ررري مواقرررف تعميميرررة متعرررددة

Eap,et

al,2008و.
وعناصررر الررتعمم الرقميررة ىرري عناصررر مسررت مة بررذاتيا يررتم وتررعيا دابررل بيئررات الررتعمم
او تراتررية كمسررتودعات ليررا  ،وأيتررا عرررت أسرراليب الرردعم لمسرراعدة المتعممررين رري ال يررام
بعممياتيم المعر ية ،وليذا تعتبر جز من عممية التعمم Leppisaari, & Vainio,2007و
وقد أكدت الكثير مرن الدراسرات عمرى أىميرة انتراج عناصرر الرتعمم الرقميرة ري مبتمرف
الم ررررات الدراسررية نتيجررة امكانياتيررا المتعررددة لمررا ليررا مررن قرردرة عمررى ت ررديم حمررول متعررددة
ومبتكرة لصعوبات تدنى المستويات المعر ية والميارية لد الدالب  ،إذ تم تصرميميا وانتاجيرا
واستبداميا بشكل جيرد  ،وىرذا مرا أكردت عميرو دراسرة عمرر2105 ،و والتري توصرمت نتائجيرا
إلي اعمية عرت محتو العناصر التعميمية الرقمية ري مسرتودع قرائم عمرى الويرب ري تنميرة
التحصيل والتاكير اوبتكرارا لرد الدمبرة  ،ودراسرة كحيرل 2104،و التري أكردت نتائجيرا عمرى
عالية استبدام عناصر التعمم الرقميرة ري تنميرة الجانرب التكنولروجي لرد الدرالب واتجاىراتيم
نحررو الت نيررة  ،بينمررا سررعت دراسررة سررعيد 2102،و إلرري التعرررف عمررى عاليررة اسررتراتيجية إدارة
ا نشرردة ا لكترونيررة رري تنميررة ميررارات انترراج عناصررر الررتعمم الرقميررة لررد دررالب الجامعررة
،وأكدت أيتا دراسة توم tom,2009و عمى أىمية تصميم وانتاج عناصرر الرتعمم الرقميرة لمرا
ليا مرن أىميرة كبيررة ري تدروير المنراىب التعميميرة  ،وكرذا قردرتيا ري ر رع مسرتو المتعممرين
المعر ية والميارية وليذا يجب التدريب عمى انتاجيا وتصميميا .
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وتكمن أىمية عناصر التعمم الرقميرة رى دررق تناريم المحترو  ،حيرث يسراعد تصرميم
المحتو وعرتو بشكل جيد لممتعممين ي يم واستيعاب المعمومرات المتترمنة برو ،كمرا يرو ر
الوقت والجيد واورت ا بجودة العممية التعميمية وشعور المعممين والمتعممين بحالرة مرن الرترا
واورتياح Diamond,2000و .
ويعرف عرت المحتو وتنايمو بلنو العممية التي يتم ييا تجميع المحترو التعميمري
و ررق نمررد معررين مررع تحديررد العالقررات البارجيررة الترري تربدررو مررع موترروعات أبررر  ،وكررذا بيرران
العالقات الدابمية التي تربدو مع اجزائو لتح يق النواتب التعميمية بلقل تكماة واقل جيرد ،وبيرذا
يشررير عرررت المحتررو إلررى وتررعو رري شرركل متسمسررل تتررابعي لعناصررره بيرردف تسررييل تعمررم
الدالب لتمك العناصر بلقصى درجة من الجودة والااعمية عمر 2105،و.
ويشررير عبدالحميررد 2100و أننررا رري حاجررة ماسررة إلرري إج ر ار دراسررات تيررتم بتنارريم
عرررت المحتررو وعرتررو رري بيئررات الررتعمم او تراتررية مررع ت ررديم الرردعم المناسررب لمررا ليررا مررن
أىميررة رري تحديررد مسررار الررتعمم  ،وقررد أىتمررت الكثيررر مررن الدراسررات بلسرراليب عرررت المحتررو
دابرررررل بيئرررررات الرررررتعمم او تراترررررية  ،منيرررررا دراسرررررة الشررررريمي 2101و  ،ودراسرررررة ىارمررررران
) ، Harman,(2013ودراسررررة بمرررريس 2110و لوجررررود أنمرررراد عديرررردة لعرررررت المحتررررو
التعميمري لعناصررر الررتعمم الرقميرة رري بيئررات الرتعمم يمكررن أن نبتررار أحردىم ليكررون أسرراس بنيررة
عناصر التعمم الرقمية  ،إو أنيا جميعرا تردور حرول درري تين رئيسرتين ىمرا :التترابع مرن الجرز
لمكررل  :و يررو ،تررنام عناصررر المحتررو مررن الجررز إلرري الكررل ومررن السرريل إلرري الصررعب وتعتمررد
عممية التناريم عمرى الناريرة اليرميرة لجانيرو ويرتم ت يرد المرتعمم بدراسرة الجرز أوو ثرم اونت رال
لمجز التالي  ،والتتابع من الكل لمجز  :و يو يرتم تناريم عناصرر المحترو مرن الكرل إلري الجرز
ومن البسيد إلري المع رد  ،ويسرتند ىرذه التناريم عمرى الناريرة التوسرعية لريجمروث و يرو يعدرى
لممتعمم الحرية ي ا بحار ي المحتو عبدالحميد 2100 ،و.
كما تناولت عديرد مرن الدراسرات والناريرات دري رة عررت المحترو

كمى/جزئريو لكرن

النتررائب لررم تشررير إلرري اتارراق تررام حررول أا مررن النمدررين أ تررل حيررث لكررل نمررد ر ار وناريررات
تدعمررو  ،حيررث حاررى نمررد عرررت المحتررو الجزئرري تجزئررة المحتررو إلرري وحرردات مناصررمة
م سررمو إلرري عناصررر رعيررةو تلييررد بعررت الناريررات منيررا ناريررة معالجررة المعمومررات وناريررة
المررردبل السرررموكي والناريرررة اوجتماعيرررة  ،كمرررا حارررى نمرررد عررررت المحترررو كمرررى عررررت
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المحتررو بشرركل تاصرريمي شرراملو بتلييررد ناريررة الجشرردالت والترري رات ان الررتعمم يتكررون مررن
ا دراكات البصرية لممحتو التعميمي ي صورة متكاممة بميس 2100،و.
وىذا مرا اتترح لمباحرث مرن برالل استعراترو لكثيرر مرن الدراسرات السراب ة والتري أشرارت الرى
ابتالف وجود أا نمد أ تل ،حيث أكردت بعرت الدراسرات عمرى اعميرة نمرد عررت المحترو
الكمررى ومررن ىررذه الدراسررات دراسررة ص ر ر 2101و

والترري تناولررت قيرراس تررلثير العالقررة بررين

نمدررى عرررت الرسررومات المتحركررة جزئي/كمررىو رري برمجيررات الكمبيرروتر عمررى تنميررة الجانررب
التحصيمي وب ا اثر التعمم وقد توصمت نتائب الدراسة إلي اعمية نمد العرت الكمى
كمرا أكردت بعررت الدراسرات اعميررة نمرد عرررت المحترو

جزئرريو ومرن ىررذه الدراسرات دراسررة
كمرى/

يوسف 2104و  ،والتي تناولت التعرف عمرى أثرر التااعرل برين أنمراد عررت المحترو

جزئرري و رري بيئررات الررتعمم ا لكترونرري رري تنميررة ميررارات إدارة قواعررد البيانررات  ،وقررد توصررمت
نتائب الدراسة إلي اعمية نمد العرت الجزئي ي تنمية التحصيل وتحسين كاا ة التعمم.
رري حررين أشررارت بعررت الدراسررات إلرري عرردم وجررود ررروق بررين نمررد عرررت المحتررو
الكمررى  /الجزئرريو ومررن ىررذه الدراسررات دراسررة زغمررول 2111و والترري ىررد ت إلرري قيرراس اثررر
ابتالف نمدى العرت كمى /جزئيو حيث لم تشرير النترائب إلري عردم ابرتالف ري النترائب برين
النمدين.
مما سبق يتترح أنرو يمكرن لممرتعمم أن يرتعمم بلشركال متعرددة لمردعم ري بيئرات الرتعمم
او تراتررية ،حيررث و يتوقررف أىميررة الميررام التعميميررة مررع أسررموب الرردعم الم رردم ررد بررل عمررى
دري ة عرت المحتو وتنايمو لممرتعمم ،وليرذا سرعي البحرث الحرالي إلرى التعررف عمرى تااعرل
أنمرراد مبتماررة مررن الرردعم ا لكترونرري و ررا لدبيعررة عرررت المحتررو لتنميررة اسررتبدام عناصررر
التعمم الرقمية لد دالب شعبة تكنولوجيا التعميم.

مظكلُ البشح
تعددت أشركال الردعم ا لكترونري واتبرذت أشركال وأنمراد متعرددة ليرذا ينصرح بلىميرة
التركيز عمى كياية ت ديميا بشكل ىادف معموم ،حيرث إن أنمراد الردعم و يجرب أن ت ردم بشركل
عشوائي ،ولكن ينب ري ت رديميا بشري مرن الدقرة والوتروح ،مرن حيرث مسرتو ونروع الردعم بمرا
يتررمن وصررول الرردعم المناسررب إلررى المتعممررين رري الوقررت المحرردد بمررا يح ررق اليرردف المنشررود
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منو بمريس2119،و ،كمرا تعرددت أيترا أسراليب عررت المحترو ولرم يرتم معر رو أا أسرموب
أ تل من اآلبر كما اتتح من الدراسات التي تم تناوليا ساب ا.
و ى تو ما سبق جا اوحساس لد الباحث بمشكمة البحث من بالل اآلتي:
أوو :ما أوصت بو بعت الدراسات بترورة اوىتمام بلنماد الردعم دابرل بيئرات الرتعمم
او تراتررية مثررل دراسررة برردر 2104،ودراسررة الصررعيدا  2104،دميررو  2100،بمرريس
2119،و.
ثانيررا :مالحاررة الباحررث أثنررا ت ررديم المحات ررات بشرركل أون ويررن عبررر بيئررات الررتعمم
او تراترررية دمرررب المتعممرررين بشررركل دائرررم لمررردعم والتوجيرررو باصرررة عنرررد دراسرررة الجرررز العممررري
والمتعمق بميارات انتاج عناصر التعمم الرقمية.
ثالثرا :مالحاررة الباحررث وجررود ررروق رديررة بررين المتعممررين رري نوعيررة وأسررموب الرردعم
المدموب منيم من يحتاجو بشكل حي مباشر ومنيم من يريد ى شكل مرئي محدد مسب ا.
رابعررا :مالحاررة الباحررث مررن بررالل تدريسررو الجررز العممرري والمتعمررق بميررارات انترراج
عناصرر الررتعمم الرقميرة لدررالب شرعبة تكنولوجيررا التعمرريم ،وجرود صررعوبات لرد المتعممررين اثنررا
تنايذىم الميرام وا نشردة المدموبرة لمتصرميم ،وذلرك مرن برالل اوستاسرارات ودمرب المسراعدة
والدعم ي استكمال ا نشدة ،نا ار لصعوبة التدبيق والتنايذ.
بامسررا  :مررن بررالل ت يرريم تعمررم الدررالب ومشررروعاتيم بشرلن تصررميم وانترراج عناصررر
التعمم الرقمية لوحا عدم تنايرذىا بالشركل المدمروب ،وىرذا يشرير إلري انيرم بحاجرة إلري أسرموب
يساعدىم ويوجيم الى تنايذ وانتاج عناصر تعمم رقمية ذات جودة عالية.
سادسا :استعرات الدراسات التي أشارت إلي وجرود صرعوبات ري تعمرم تصرميم وانتراج
عناصررر الررتعمم الرقميررة مثررل دراسررة ال امرردا  2109،كحيررل  2104،سررعيد 2102،
عبدالحميرد 2100،و نار ار وسررتبدام درررق ت ميديررو ري تدريسرريا ممررا أد الررى تررعف الجانررب
المعر ي والميار لد الدالب ي اكتساب تمك الميارات.
سرررابعا :توصررريات كثيرررر مرررن الدراسرررات منيرررا دراسرررة حجرررازا  2109،جررررجس
 2107،يوسرررف  2104،عبدالحميرررد  2100،زغمرررول  2101،و والتررري أكررردت بلىميرررة
أساليب عرت المحتو والتعرف عمى انماديا وبصائصيا .
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ثامنا :ي تو ما ادمع عميو الباحث من دراسات سراب ة حيرث و يوجرد اتاراق ري -
حررد عمررم الباحررث -حررول أا مررن أن رواع الرردعم ا لكترونرري أ تررل وكررذا نوعيررة وأسررموب عرررت
المحتو .
رري تررو مررا سرربق و رري  -حرردود عمررم الباحررث – و توجررد دراسررة تناولررت دراسررة اثررر
التااعل بين نمدى الدعم الحى /المرئيو مع دري ة عرت المحتو

كمى /جزئي و ري بيئرات

الررتعمم او تراتررية عمررى التحصرريل وتنميررة ميررارات تصررميم عناصررر الررتعمم الرقميررة لررد دررالب
شعبة تكنولوجيا التعميم.

أسٔلُ البشح
يمكن تحديد أسئمة البحث ي التساسل الرئيسي التالي:
ما أثر تااعل نمدى الدعم الحى /المرئيو مع دري ة عرت المحتو

كمرى /جزئري و

ي بيئات التعمم او تراتية عمى التحصيل وتنمية ميرارات تصرميم عناصرر الرتعمم الرقميرة لرد
دالب شعبة تكنولوجيا التعميم؟
ويتارع من ىذا التساسل التساسوت الارعية التالية:
 .0مررا أثررر اسررتبدام نمررد الرردعم اولكترونرري الحرري – المرئرريو رري بيئررات الررتعمم ا تراتررية
عمى التحصيل المعر ي لد دالب شعبة تكنولوجيا التعميم؟
 .2ما أثر استبدام عرت ت ديم المحترو

كمرى – جزئريو ري بيئرات الرتعمم ا تراترية عمرى

التحصيل لد دالب شعبة تكنولوجيا التعميم؟
 .0مررا أثررر التااعررل بررين نمررد الرردعم اولكترونرري الحرري – المرئرريو ودري ررة عرررت المحتررو
كمررى -جزئرريو رري بيئررات الررتعمم ا تراتررية عمررى التحصرريل لررد دررالب شررعبة تكنولوجيررا
التعميم؟
 .4ما أثر استبدام نمد الدعم اولكتروني الحي – المرئيو ي تنمية ميرارات انتراج عناصرر
التعمم الرقمية لد دالب شعبة تكنولوجيا التعميم؟
 .5ما أثر استبدام عرت ت ديم المحتو

كمى – جزئيو ري بيئرات الرتعمم ا تراترية تنميرة

ميارات انتاج عناصر التعمم الرقمية لد دالب شعبة تكنولوجيا التعميم؟
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 .6مررا أثررر التااعررل بررين نمررد الرردعم اولكترونرري الحرري – المرئرريو ودري ررة عرررت المحتررو
كمررى -جزئرريو رري بيئررات الررتعمم ا تراتررية عمررى تنميررة ميررارات انترراج عناصررر الررتعمم
الرقمية لد دالب شعبة تكنولوجيا التعميم؟

أهداف البشح:

ىدف البحث الحالي إلى:

 .0الكشف تلثير أنماد الدعم اولكتروني الحي ،المرئريو عمرى التحصريل وتنميرة ميرارات
انتاج عناصر التعمم الرقمية لد دالب شعبة تكنولوجيا التعميم
 .2التعرررف عم رى تررلثير أسررموب عرررت المحتررو

كمررى /جزئرريو عمررى التحصرريل وتنميررة

ميارات انتاج عناصر التعمم الرقمية لد دالب شعبة تكنولوجيا التعميم
 .0التعرررف أثررر التااعررل بررين أنمرراد الرردعم اولكترونرري وأسررموب الررتعمم رري بيئررات الررتعمم
ا تراتررية عمررى التحصرريل وتنميررة ميررارات انترراج عناصررر الررتعمم الرقميررة لررد دررالب
شعبة تكنولوجيا التعميم

أهنًُ البشح:
تتمثل اىمية البحث ي:
 .0ارشاد المتعممين نحو نمد الدعم ا لكتروني الذا يتناسب مع أسموب تعمميم بما
يساعدىم عمى تنمية تحصيميم ومياراتيم ي انتاج عناصر التعمم الرقمية.
 .2ارشاد وتوجيو مصممي التعميم إلي أ تل أنماد الدعم اولكتروني ي بيئات التعمم
او تراتية والتي تتناسب مع أساليب التعمم المتنوعة.
 .0تزويد المعممين بدرق تصميم وأدوات ت ديم الدعم اولكتروني ي بيئات التعمم
او تراتية.
 .4توجيو اىتمام مصممي التعمم اولكتروني نحو ترورة تو ير أنماد مبتماة من الدعم
اولكتروني ي بيئة التعمم ا تراتية لمواجية الاروق بين الدالب المتعممين.
 .5ت ديم تصور بلنماد وأساليب الدعم اولكتروني المناسبة

رشاد المتعممين نحو

تح يق ا ىداف التعميمية المدموبة و ا لمدري ة المثمى لعرت المحتو .
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أدوات البشح:
قام الباحث بتصميم ا دوات التالية:
 اوبتبار التحصيمي المعر ي لميارات انتاج عناصر التعمم الرقمية.
 بداقة المالحاة لمجوانب ا دائية لميارات انتاج عناصر التعمم الرقمية.

سدود البشح
أقتصر البحث عمى الحدود التالية:
•

الجز العممي لم رر المعمرل وانتراج الوسرائد التعميميرة لدرالب شرعبة تكنولوجيرا التعمريم
والذا يتمثل ي استبدام برنامب  Articulate Storyline 2نتراج عناصرر الرتعمم
الرقمية.

•

أنماد الدعم التالية  :الحى /المرئيو.

•

أساليب عرت المحتو  :كمى – جزئي.

•

المت يرات التابعة  :الجانب التحصيمي  ،الجانب الميار و

•

كمية التربية – جامعة سوىاج.

مصطلشات البشح
الدعه اإللكرتوىٌ
ويعر رو الباحرث اجرائيرا بانررو " مجموعرة التوجييرات واورشررادات الم دمرة لدرالب عينررة
البحث دابل بيئرة الرتعمم او تراترية لتنميرة الجانرب التحصريمي والميرار

نتراج عناصرر الرتعمم

الرقمية لتنايذ الميام المدموبة بسيولة ويسر".

الدعه اإللكرتوىٌ احلِ:
ويعر ررو الباحررث اجرائيررا بانررو" حصررول المررتعمم عمررى المسرراعدة الاوريررة لتنايررذ بدروات
تنايذ ميارات عناصر التعمم الرقمية ي الوقرت الاعمري لدراسرة الم ررر وبشركل كمرى وجزئري مرن
بالل غر ة الاصول او تراتية".

الدعه اإللكرتوىٌ املسٌٓ
ويعر و الباحث اجرائيا بانرو" حصرول المرتعمم عمرى المسراعدة المدموبرة نجراز الميرام
التعميمية من بالل م ادع يديو يرتم اعرداداىا وتحميميرا عبرر بيئرة الرتعمم او تراترية لتوتريح
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كيايررة تنايررذ الميررارات المدموبررة مررن المررتعمم تنايررذىا لم رردرة عمررى ات رران ميررارات انترراج عناصررر
التعمم الرقمية".

بًٔات التعله االفرتاضًُ
ويعر يا الباحث اجرائيا بانيا " منصة تعميمية الكترونية يستبدميا الباحرث ري تردريب
درررالب عينرررة البحرررث وتحتررروا عمرررى مجموعرررة مرررن العناصرررر التااعميرررة متمثمرررة ررري الاصرررول
او تراتية والمنتديات وغرف الدردشة واوبتبارات ا لكترونية ونوا ذ التواصل ودليرل اوسرتبدام
مررن اجررل التواصررل مررع المتعممررين وترردريبيم عمررى انترراج عناصررر الررتعمم الرقميررة بلسرريل دري ررة
واقل تكماة.

أسلىب عسض احملتىّ الكلِ
ويعر ررو الباحررث اجرائيررا بلنررو " ترتيررب وتنارريم محتررو ميررارات انترراج عناصررر الررتعمم
الرقميررة دابررل بيئررة الررتعمم او تراتررية مررن الكررل إلرري الجررز  ،ومررن البسرريد إلرري المع ررد  ،ومررن
العام إلي الباص مع إتاحة حرية ا بحار لممتعمم "

أسلىب عسض احملتىّ اجلزٌٓ
ويعر ررو الباحررث اجرائيررا بانررو " ترتيررب وتنارريم محتررو ميررارات انترراج عناصررر الررتعمم
الرقمية دابل بيئة التعمم او تراتية ي شكل أج از ص يرة ثرم تركرب ىرذه ا جر از لتكروين الكرل
 ،ومررن السرريل إلرري الصررعب  ،ومررن البرراص إلرري العررام مررع ت يررد المررتعمم بدراسررة كررل جررز ثررم
اونت ال لمجز التالي"

االطاز اليظسٍ للبشح:
أسرراليب الرردعم رري بيئررات الررتعمم او تراتررية وعالقتيررا بتنارريم محتررو عناصررر الررتعمم
الرقمية
ييدف الباحث من بالل تناول ا دار النارا إلي ما يمي :تحديد ماىية دعم المحترو
وأساليب دعم المحتو

ي بيئات التعمم او تراتية ،ومعايير تصميم أساليب دعم المحترو

ري

بيئرات الرتعمم او تراتري ،وكررذا أسراليب الردعم وعالقتيرا بتنارريم محترو عناصرر الرتعمم الرقميررة
ي بيئرات الرتعمم او تراترية  ،وميرارات تناريم عناصرر الرتعمم الرقميرة با ترا ة إلري التعررف
عمرري نتررائب الدراسررات السرراب ة الترري تناولررت أنمرراد دعررم التعمرريم بيرردف اوسررتاادة منيررا رري
إج ار ات البحث و ي تاسير نتائجو ،و يما يمى عرت لعناصر اودار النارا:
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ماهًُ دعه احملتىّ يف بًٔات التعله االفرتاضًُ:
تعرررددت ماىيرررو دعرررم المحترررو

ررري بيئرررات الرررتعمم او تراترررية يعر يرررا عبدالحميرررد

2100و بانيررا " توجيررو وارشرراد المتعممررين رري بيئررة الررتعمم او تراتررية وامرردادىم بالمسرراعدة
الالزمرررة لتح يرررق ا ىرررداف التعميميرررة  ،كمرررا يوترررحيا أيترررا ريرررزر ) Roiser,(2002بانرررو "
توجييات وارشادات ت دم لممتعمم لممسراعدة عمرى تناريم يمرو لمموتروعات المع ردة ري بيئرات
الررتعمم ا لكترونرري  ،كمررا يعر يررا أيتررا يررونس 2108و بانيررا نرروع مررن المسرراعدة الترري ت رردم
لممتعمم عندما يكون ي حاجة إلييرا وىرذه المسراعدة مسرتمدة مرن موتروعات الرتعمم ومرتبدرة
بيا" ،كما يعر و جاد 2110و بلنو " ت ديم المساعدة لممتعممين واعدائيم التوجييرات السرممية
بابتيار ا تل من مصادر تعمميم  ،وبالتالي اتاحة حريرة اوبتيرار ري تحديرد ابتيراراتيم مرن
تمرك المصرادر" ،ويعر يرا الاررار وشراىين 2110و بانرو " برنرامب رعررى يسراعد المتعممرين رري
تعمم مااىيم غامتة أو ميارات مع دة وسرتكمال تعمميرم لتمرك الميرام التعميميرة ،ويعر رو أيترا
بدر 2104و بانو " إستراتيجية تعميم تيدف إلي ارشاد المتعممرين عنردما ترواجييم مشركمة ري
تعمررم المحتررو  ،وذلررك عررن دريررق ت ررديم "معمومررات /أسررئمة.....،ال توتررح ليررم الحمررول لتمررك
المشررركمة "،كمرررا يعر رررو حميرررد 2105و بانرررو " توجيرررو المرررتعمم ررري بيئرررات الرررتعمم ا لكترونيرررة
وارشاده نحو المسار الصحيح لتح يق ا ىداف التعميمية"
ويتتررح مررن التعرياررات السرراب ة أن ىنرراك اتارراق حررول مايرروم دعررم المحتررو

رري بيئررات الررتعمم

او تراتررية "برران الرردعم يسررعى لتوجيررو وارشرراد المتعممررين لتح يررق ا ىررداف التعميميررة المرجررو
تح ييا".

أسالًب دعه احملتىّ يف بًٔات التعله االفرتاضًُ
أشررار بمرريس 2119و إلرري أن أشرركال وأسرراليب الرردعم رري بيئررة الررتعمم ا تراتررية
متنوعرررة ومتعرررددة  ،ينررراك أسررراليب الررردعم المتعم رررة بدراسرررة المحترررو أو ال يرررام بالتررردريبات
وا نشررردة أو المشررراركة ررري المناقشرررات ،وىنررراك أسررراليب دعرررم مبتصررررة ومررروجزة أو موسرررعة
تاصيمية شارحة
وليذا تعدد أنماد وأساليب الدعم ا لكتروني د صرنايا سرتيان وسرت لي Stephen
) & Stanley (2001إلي اسموبين ىما :الدعم المعموماتي وىو الدعم الرذ ي ردم لممتعممرين
لررتعمم المحتررو الم رراد تعممررو  ،الرردعم ا جرائرري وىررو ودليررل اسررتبدام البرمجيررات التعميميررة أو
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بيئات التعمم ا لكترونية .يونس 2108،و .كما صنايا أيتا أوزدينك ) Ozdinc(2010إلري
نوعين ىما :الدعم ا لكتروني اوجتماعي والذ يرتكز عمى التااعالت والمشراركات اوجتماعيرة
بين الدالب وبمشاركة المعمم  ،والدعم ا لكتروني الاردا ويحدث نتيجة العالقرة ا يجابيرة برين
المتعمم والمعمم  ،كما قسميا السالمى وبميس 2119و بنا عمرى دري رة ايورىرا لممتعممرين
إلي نوعين ىمرا  :الردعم المررن وىرو دعرم يتميرز بالمرونرة بحيرث يسرتديع المرتعمم الرتحكم ري
ايرروره أو اباائررو عمررى حسررب احتياجررو ،والرردعم الثابررت وىررو دعررم موجررود بشرركل ثابررت س روا
احتراج ليرا المرتعمم أو لرم يحتراج ،بينمرا صرنايا جموريرا

 Gloria,1995يرونس 2108،و

إلي مجموعة من ا ساليب و ا لمتكامل مع بيئة التعمم كما يوتحيا الشكل التالي:

داخلى

خارجى

عرضى

شكم (َ )6ىضح أسبنُت انرػى وفمب نهتكبيم يغ ثُئخ انتؼهى

ويتتمن الشكل السابق ا نماد التالية :الدعم الدابمي وىو دعم ي ردم بصرورة مباشررة
مع واجية عمل المستبدم وكجز أساسي يو  ،الدعم البرارجي وىرو دعرم برارجي برارج بيئرة
عمل المستبدم الذ يتم استبدامو  ،حيث ي روم المرتعمم بالبحرث عرن المسراعدة المدموبرة ري
بيئة تعمم بارجية عبر الويب ثم العودة مرة أبر وستكمال الميام المدموبرة دابرل بيئرة العمرل
ا لكترونية  ،والدعم العرتي وىو دعم يلبذ أي ونرة ثابترة دابرل بيئرة الرتعمم او تراترية بحيرث
يمكررن لممتعممررين الن ررر عمررى تمررك ا ي ونررة لمحصررول عمررى المسرراعدة المدموبررة  .كمررا أترراف
توماس ) Thomas, (2006اسموبين ابرين ىما  :الدعم الذكي وىو نوع مرن الردعم مررتبد
بت نيرة الررذكا الصرناعي والترري مررن بالليرا يررتم توقررع احتيراج المررتعمم ثررم ت رديم المسرراعدة اليررو
وىذه الت نيرة مرتبدرة بالجيرل البرامس ،الردعم البردييي وىرو دعرم ثابرت مرالزم وموجرود بالبيئرة
ا لكترونيررة ولكررن يبتمررف عررن الرردعم الثابررت رري أنررو دعررم ي رردم لممررتعمم بشرركل اسررتبياقي دون
دمبو مثل ميزة التصحيح التم ائي ي برنامب  ، wordكما صرنايا عبدالحميرد 2100و عمرى
حسب الزمن من ت ديميا إلي أسموبين ىما  :الدعم ا لكتروني المتزامن وىو الردعم الرذ ي ردم
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ري نارس وقرت الرتعمم  ،والردعم ا لكترونري غيرر المترزامن وىرو دىرم ي ردم

لممتعمم ي أا وقت دون اورتبراد بتواجرد المعمرم والمرتعمم ري نارس الوقرت حيرث يتررك المرتعمم
المساعدة المدموبة ي أا وقرت ثرم ي روم المعمرم برالرد عمرى تمرك المسراعدة ري أا وقرت .كمرا
صنف زىور وابرون 2100و درق ت ديم المساعدة ي بيئات الرتعمم او تراترية و را لمشركل
التالي :
الدعم فى بيئات
التعلم االفتراضية
حيه

النصى فورية

الرسومات
المتحركة

صوتية

مرئية

شكم (َ )6ىضح أًَبط تمرَى انرػى فٍ ثُئبد انتؼهى االفتصاضُخ

الدعم الاورا وت دم ي شكل مساعدات نصية ورية لممتعممرين ك رشرادات لمرا ينب ري
ان ي وم بو المتعمم وتعممو بلبدائو واقتراح بعت البدائل لحميا ،الدعم الحى وىرى المسراعدات
المباشرة والمتزامنة من المعمم إلي المتعممين لتعمريم المتعممرين الميرام المدموبرة لتنايرذ الميرام
الم رراد تعمميررا بشرركل صررحيح ،دعررم الرسررومات المتحركررة ويسررتبدم رري دعررم كائنررات الررتعمم
الرقمية حيث يشرعر المرتعمم انرو امرام بيئرة تعمرم اقررب إلري الواقرع  ،دعرم المسراعدات الصروتية
وىى مساعدات موجودة ي شكل مماات صوتية دابرل بيئرة الرتعمم او تراترية يمكرن لممتعممرين
تش مييا أو اي ا يا ري أا وقرت  ،دعرم المسراعدات المرئيرة وىرى ت رديم المسراعدات ري شركل
م ادع يديو لمحاكاة البدوات المدموب تنايذىا دا الميام المدموبة من المتعممين.
وقد صرنايا الردريب 2117و إلري قسرمين ىمرا  :الردعم الردائم وىرو مسراعدة مسرتمرة
ي دم ي شكل تدبالت ورية ي أثنا عممية التعمم  ،دعم مرتبد برالت ويم التكرويني وىرو دعرم
ي رردم بعررد اونتيررا مررن تنايررذ الميررام الترري دمبررت مررن المتعممررين وي رردم أثنررا تنايررذ الت يرريم
النيائي ،وقد صنايا الشي

2104و إلي نمدين ىمرا  :الردعم الارورا وىرو الردعم الرذ ي ردم

بشكل متزامن مع عمميرات الرتعمم  ،والردعم المرجرل وىرو دعرم ي ردم ري أا وقرت بردون ارتبادرو
بوقت محدد.
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معايري تصنًه أسالًب دعه احملتىّ يف بًٔات التعله االفرتاضًُ
تعتبر صياغة المعايير بشكل جيد يساعد عمى تح يق ا ىداف التعميميرة ،وليرذا يجرب
أن تتناسرب صرياغة المعرايير مرع بصرائص المتعممرين  ،وتتميرز بالمرونرة  ،وسريولة الوصررول
الييا.
وليررذا يررر جمررو ير وىرراردكير ) Glover & Hardaker ,(2017أن أىررم معررايير
الدعم ا لكتروني ىو توا راىا بواجية البرامب التعميمية  ،وكرذا شاشرات البدايرة بمنصرات الرتعمم
ا لكترونرري  ،بحيررث تكررون تحررت سرريدرة المتعممررين رري أا وقررت يحتاجوىررا ،حيررث أن صررياغة
معايير سراليب الردعم يرسد إلري تعررف المتعممرين عمرى المشركالت التري ترواجييم مرع ت رديم
حمول وبدائل لحل تمك المشكالت
وىنرراك كثيررر مررن الدراسررات اىتمررت بمعررايير تصررميم أسرراليب دعررم المحتررو

رري بيئررات

التعمم ا لكتروني ومن ىذه الدراسات Mc loughin,2002 Beal,2005 Ting,2010
 ، McLoughlin, & Marshall, 2000 Oliver &McLoughlinشرعبان 2100،و
وتمثمت ىذه المعايير ي :
 أن ي دم الدعم و ا لحاجة المتعمم اليو.
 أن تتسم مستويات ت ديم الدعم بالمرونة.
 ينب ي أن يكون الدعم و ا ىداف التعمم وعدم الحياد عنيا.
 أن تكون أساليب الدعم الم دمة تحت تحكم وسيدرة المتعممين.
 ت ديم أنماد متدرجة من الدعم.
 مساىمة أساليب الدعم المصممة ي بنا معارف المتعممين.
 مساعدة أساليب الدعم المصممة ي ارشاد المتعممين نحو التنايم الذاتي.
 مساىمة الدعم الم دم من الت ميل من إحساسا المتعممين با جياد.
 أن يثير الدعم الم دم دا عية المتعمم واىتماماتو.

أسالًب الدعه وعالقتها بتيظًه حمتىّ عياصس التعله السقنًُ يف بًٔات التعله االفرتاضًُ
تعتمررد بيئررات الررتعمم او تراتررية عمررى اسررتراتيجيات الررتعمم الاررردا  ،وليررذا رران تنارريم
محتو عررت عناصرر الرتعمم الرقميرة يحتراج إلري أسراليب مرن الردعم لمسراعدة المتعممرين ري
الررتحكم رري عمميررة تعمميررم بمررا يناسررب مررع بصائصرريم وسررماتيم المعر يررة  ،بمررا يمكررنيم مررن
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زيررادة مسررتو تعمميررم وحررل الع بررات الترري ت رواجييم أثنررا الررتعمم  ،حيررث يمكررن اوسررتاادة مررن
غرررف المحادثررة وت نيررات الاصررول او تراتررية  ،وصرراحات المنتررديات  ،وعرررت م ررادع يررديو
توتح بشكل إجرائي بدوات تنايذ الميام التعميمية وغيرىا من أدوات التااعرل  .عمرر2105،و
 ،وتحتاج عناصر التعمم الرقمية ذات التنايم الكمرى دابرل بيئرات الرتعمم اولكترونيرة إلري تردعيم
ومساعدة ،حيث يسرتيدف العررت الكمرى لممحترو تنايمرو بشركل تاصريمي ممرا يعدرى لممرتعمم
الحرية ي ا بحار ى المحتو بشكل مررن دون الت يرد بدراسرة محرددة لألجر از  ،وليرذا أكردت
الكثيررر مررن الدراسررات عمررى أىميررة ت ررديم أسرراليب الرردعم رري عرررت وتنارريم المحتررو الكمررى
لعناصر التعمم الرقمية  ،ومن ىرذه الدراسرات  :دراسرة  Stuart, 2011مصرداى 2101،
عبدالعزيز 2114،و حيث أكدت تمك الدراسات عمى أىميرة تناريم وعررت المحترو

ري متردرج

ىرمررى تكررون يررو العموميررات رري قمررة اليرررم والبصوصرريات رري قاعرردة اليرررم  ،بحيررث تكررون
متاحة لممتعمم بشكل كامل وستعراتيا والتجول ييا  ،ويتدمب التنايم الكمى لمحترو عناصرر
التعمم الرقمية من الدالب ال يام بممارسرة العمميرات الع ميرة العميرا  ،لم ردرة عمرى تحديرد ا كرار
الرئيسة والارعية لممحتو  ،ول د أوتح محمد 2100و بمزايا ت ديم أساليب الدعم ري تناريم
عرررت محتررو عناصررر الررتعمم الرقميررة رري بيئررات الررتعمم او تراتررية وتتمثررل رري :ترربد عمميررة
التعمم والتلكرد مرن نتائجرو المرجروة  ،جعرل عمميرة الرتعمم اب رى أثرر لرد المتعممرين  ،المسراعدة
ي تح يق نتاجات تعمم عالرة  ،كمرا يرسد إلري تزويرد المتعممرين بببررات تسريل الايرم العميرق
 ،مما يزيد من اودار المعر ي ي البنية المعر ية لد المتعممين .
و ى تو مرا سربق سروف يرتم تناريم محترو عناصرر الرتعمم الرقميرة بشركل كمرى مرن
حيث السير ي المحترو مرن اعمرى إلرى أسرال ومرن العرام إلرى البراص ،بحيرث يرتمكن المرتعمم
من حرية ا بحار والتجول ري جميرع عناصرر الرتعمم بحريرة ومرونرة كاممرة دون الت يرد بدراسرة
عنصر قبل اآلبر ،مع ت ديم الدعم المدموب ي شكل تواصل حري مرع المتعممرين أثنرا الرتعمم،
وكذا عرت م ادع يديو لشرح جميع عناصر التعمم الرقمية بشكل مرئي.
كما يستيدف أيتا التنايم الجزئي لعناصر التعمم الرقمية ي بيئرات الرتعمم او تراترية
إلي تجزئة الميام إلي أج از ص يرة  ،بحيث يتم التعمم ي تسمسل يبدا من الجز لموصرول إلري
الكل بحيث و يعدى المتعمم حرية ا بحار ي اونت ال لمجز التالي او بعرد تعمرم الجرز ا ول ،
ويسرراعد ىررذا النرروع مررن التنارريم إلرري تعمرريم الميررام ا كثررر تع يرردا جانيررو 2111 ،و  ،ويسكررد
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ريتشارد Richard,2001عمى اعمية عرت عناصر التعمم الرقميرة بلسرموب التناريم الجزئري
لمسرراعدة المتعممررين رري السرريدرة والررتحكم عمررى التتررابع ووجررود ذاكرررة مترابدررة ذات تركيبررات
شرربكية متسمسررمة ،كمررا اشررارت دراسررة كامررل  ،وأمررين 2101و إلرري بصررائص التنارريم الجزئرري
لعرت محتو عناصر التعمم الرقميرة ري بيئرات الرتعمم ا لكترونري إلري  :تحديرد الميرام بشركل
إجرائرري متسمسررل  ،مسرراعدة المتعممررين باوحتارراا بالعالقررات والترابدررات المتعممررة  ،الررربد بررين
الميررام المتعممررة السرراب ة والميررام الجديرردة  ،المسرراعدة رري البحرث عررن الميررام الارعيررة لمررتعمم
والميام النيائية.
و ى تو ما سبق سوف يتم تنايم محترو عناصرر الرتعمم الرقميرة بشركل جزئري مرن
حيررث السررير رري المحتررو مررن اسررال إلررى أعمررى ومررن البرراص إلررى العررام ،حيررث و يررتم ت ررديم
الميرررارات الرررى أجررر از صررر يرة يرررتم دراسرررتيا ثرررم اونت رررال لمميرررارات التاليرررة  ،مرررع ت رررديم الررردعم
المدمروب رري شركل تواصررل حرري مرع المتعممررين أثنررا الرتعمم ،وكررذا عرررت م رادع يررديو لشرررح
جميع عناصر التعمم الرقمية بشكل مرئي.
ميارات تصميم عناصر التعمم الرقمية ي بيئات التعمم او تراتية
ي تو ادالع الباحث عمى البحوث والمرجعيات ا دبية والتري تناولرت ميرارات تصرميم وانتراج
عناصر التعمم الرقمية ومنيا دراسرة ال امردا  2109 ،عمرر  2105 ،كحيرل 2104 ،
بميرررل  2102 ،ىنرررداوا  ، 2102 ،عبدالمجيرررد  2119،عبدالباسرررد 2116 ،و  ،وذلرررك
بيرردف إعررداد قائمررة بميررارات انترراج عناصررر الررتعمم الرقميررة الررالزم تنميتيررا لررد دررالب شررعبة
تكنولوجيا التعميم  ،وذلك و ا لمراحل النموذج العام ADDIEو كما بالشكل التالي:
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حيررث تررم اوسررتعانة بنمرروذج التصررميم العررام رري تحديررد ميررارات انترراج عناصررر الررتعمم
الرقمية والتري تترمنت بمرس مراحرل ري تحديردىا وىرى أوو :التحميرل ويشرتمل عمرى التحديرد
الدقيق لعناصر التعمم الرقمية  ،ثم تحديد ا ىداف العامة  ،وتحميرل المحترو وتحميرل الحاجرات
المعر يرررة واودائيرررة  ،وكرررذا تحديرررد بصرررائص المتعممرررين المعر يرررة واودائيرررة والوجدانيرررة ثانيرررا:
تصميم عناصر التعمم الرقميرة ويشرمل تحديرد ا ىرداف المعر يرة المرراد تح ي يرا  ،وصرياغتيا
بشكل إجرائي ،وكذا انشا مبدد وىيكل لعناصر التعمم الرقمية  ،مرع تحيرد العنراوين والعناصرر
الارعيررة لكررل عنصررر  ،والمحتررو الررذ يتتررمنو كررل عنصررر  ،ودري ررة تنارريم عرررت المحتررو
كمى  /جزئي و وا نشدة المناسبة لكل عنصر  ،وأسراليب الت رويم و ثالثرا  :التدروير ا نتراجو
ويشمل استبدام البرامب المناسبة نتاج الصورة ا ولية لعناصر التعمم الرقمية  ،رابعرا :التنايرذ
ويتمثل ري عررت المحترو عمرى مجموعرة مرن الدرالب بشركل اسرتدالعي  ،بامسرا  :الت رويم
بنررا عمررى المرحمررة السرراب ة لتنايررذ وعرررت ميرررارات انترراج عناصررر الررتعمم الرقميررة يررتم ابرررذ
المالحاات والتعديالت قبل صياغة النسبة النيائية لمميارات
كما أكد كل من عمر  2105،عبدالحميد 2100،و باتااق معرايير تصرميم عناصرر
الرررتعمم الرقميرررة مرررع المعرررايير العالميرررة المتعم رررة بتدررروير وتصرررميم محترررو الرررتعمم الرقميرررة ،
والمتعم ة بنموذج المشاركة ي محتو عناصر التعمم الرقمية  ،حيث يرتم تجزئرة المحترو إلرى
عناصررر تعمررم صر يرة  ،ولكررل عنصررر ىرردف محرردد  ،حيررث يتكررون كررل عنصررر مررن ثالثررة أج ر از
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تعميميررة مترابدررة مررع بعررت لتح يررق اليرردف التعميمرري الررذ تررم تحديررده وتمثمررت تمررك ا ج ر از
العرت  ،التدبيق  ،اوبتبار و وقد حدد دبمن كور بمسة عشرة معيار لوصف عناصرر الرتعمم
الرقميررة وىررى العن روان  ،المسلررف  ،الموترروع  ،الوصررف  ،الناشررر  ،المشررارك رري التحريررر ،
التاري  ،النصية  ،النوع  ،الم ة  ،المصدر  ،المااية  ،الرابدة  ،الح وقو.

فسوض البشح:
لإلجابة عن أسئمة تمت صياغة الاروت اآلتية:
 .0توجررد ررروق دالررة إحصررائيا بررين متوسرردات درجررات دررالب المجموعررات التجريبيررة رري
التدبيررق البعرردا وبتبررار التحصرريل المعر رري ،ترجررع إلرري التررلثير ا ساسرري لررنمد دعررم
التعميم الحى /المرئيو.
 .2توجررد ررروق دالررة إحصررائيا بررين متوسرردات درجررات دررالب المجموعررات التجريبيررة رري
التدبيق البعدا وبتبار التحصيل المعر ري  ،ترجرع إلري الترلثير ا ساسري لتناريم عررت
المحتو

كمى /جزئيو.

 .0توجررد ررروق دالررة إحصررائيا بررين متوسرردات درجررات دررالب المجموعررات التجريبيررة رري
التدبيق البعردا وبتبرار التحصريل المعر ري  ،ترجرع إلري ترلثير التااعرل برين أنمراد دعرم
التعميم وأسموب عرت المحتو .
 .4توجررد ررروق دالررة إحصررائيا بررين متوسرردات درجررات دررالب المجموعررات التجريبيررة رري
التدبيق البعدا لبداقة مالحاة الجانب ا دائي ،ترجرع إلري الترلثير ا ساسري لرنمد دعرم
التعميم الحى  /المرئيو.
 .5توجررد ررروق دالررة إحصررائيا بررين متوسرردات درجررات دررالب المجموعررات التجريبيررة رري
التدبيررق البعرردا لبداقررة مالحاررة الجانررب ا دائرري  ،ترجررع إلرري التررلثير ا ساسرري لتنارريم
عرت المحتو

كمى /جزئيو.

 .6توجررد ررروق دالررة إحصررائيا بررين متوسرردات درجررات دررالب المجموعررات التجريبيررة رري
التدبيق البعردا لبداقرة مالحارة الجانرب ا دائري  ،ترجرع إلري ترلثير التااعرل برين أنمراد
دعم التعميم وأسموب عرت المحتو .
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اإلدساْات امليهذًُ للبشح:
نا ار ن ىذا البحث من البحوث التجريبية ،د اتبع الباحث ا ج ار ات اوتية:
 منيب البحث.
 عينة البحث.
 تصميم المعالجات التجريبية وتدويرىا.
 أدوات البحث.
 إج ار ات تجربة البحث.
 المعالجة ا حصائية لمبيانات.
 نتائب البحث.

ميهر البشح:
اعتمد البحث الحالي عمى المنيجين التاليين:
المررنيب الوصرراي التحميمرري  :تررم اسررتبدم المررنيب الوصرراي التحميمرري عررداد وتصررميم
قائمة بميارات إنتاج عناصر التعمم الرقمية ،وتصميم قائمة بمعايير عناصرر الرتعمم الرقميرة ري
بيئات التعمم او تراتية:
المنيب التجريبري  :ترم اسرتبدم المرنيب التجريبري ب ررت دراسرة العالقرة السرببية برين
المت يرات المست مة والمت يرات التابعة ،عمى النحو التالي:
المت يرررات المسررت مة :وتتررمنت اسرراليب الررردعم :الحررى رري م ابررل المرئرريووأسررراليب
عرت المحتو  :كمي  /جزئيو.
المت يرررات التررابع :وتتررمن ميررارات انترراج عناصررر الررتعمم الرقميررة بجانبييررا المعر رري
وا دائي.
وعمرررى ترررو المت يررررات المسرررت مة لمبحرررث ترررم اسرررتبدام التصرررميم التجريبررري 2x2و
لمجموعات الدراسة كما يوتحو جدول 0و التالي:
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خرول ()1
انتصًُى انتدصَجٍ نهجحث
أسبنُت تُظُى انًحتىي
أسبنُت انرػى اإلنكتصوٍَ فٍ ثُئبد انتؼهى
كهً
انًدًىػخ األونً
انرػى اإلنكتصوٍَ انحً
انًدًىػخ انثبنثخ
انرػى اإلنكتصوٍَ انًصئٍ

خطئٍ
انًدًىػخ انثبَُخ
انًدًىػخ انصاثؼخ

عًيُ البشح:
تم ابتيار مجموعرة البحرث مرن درالب الردبموم المينيرة شرعبة تكنولوجيرا التعمريم ،كميرة
التربية ،جامعرة سروىاج لمعرام الجرامعي  ،2120/ 2121قواميرا 021و دالرب ودالبرة ،وترم
ت سريميم إلرري أربررع مجموعرات تجريبيررة حسررب التصرميم التجريبرري لمدراسررة ،قروام كررل مجموعررة
01و دالب ودالبة  ،وقد تمت مراعاة التساوا قدر ا مكان ي تجانس كل مجموعة.
تصميم المعالجات التجريبية وتدويرىا
قررام الباحررث بتصررميم أنمرراد الرردعم اولكترونرري الحرري /المرئرريو مررع أسرراليب تنارريم المحتررو
لميارات انتاج عناصر التعمم الرقمية و ا لمراحل وبدوات النموذج العام كما بالشكل التالي:
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التحليل

التصميم

االنتاج

التقويم
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• تحديد المشكلة وتقدير الحاجات
• تحليل خصائص المتعلمين
• تحليل المهام
• تحليل المصادر والقيود المتاحة
• تحديد االهداف االجرائية
• تصميم انماط الدعم
• تصميم المهارت وتحديد اسلوب تتابع
العرض
• تصميم استراتيجيات التعليم والتعلم
• تنظيم المهارات المحددة
• ادراج ادوات الدعم االلكترونى الحى
والمرئى
• تجهيز ايقونات العرض
• التحكيم
• التجربة االستطالعية

شكم (َ )4ىضح انتصًُى انتؼهًٍُ ألًَبط انرػى يغ أسبنُت تُظُى انًحتىي

و يما يمي إج ار ات استبدام النموذج ي تصميم أنمراد الردعم اولكترونري المسرتبدمة
ي البحث الحالي

أوالً :مسسلُ التشلًل :وتظتنل علِ اخلطىات التالًُ:
تحديرد المشركمة وت ردير الحاجرات :تحرددت المشركمة ري تردنى مسرتو درالب الردبموم
المينية شعبة تكنولوجيا التعمريم لمجرز العممري والمتترمن انتراج عناصرر الرتعمم الرقميرة بسربب
ال صررور رري أسرراليب ت ررديم الرردعم وا رشرراد والتوجيررو يرري و تتناسررب وبصررائص كررل الدررالب
نا ار وبتالف أساليب تنايم المحتو بما يتاق مرع دررق تعمرم الدرالب ،لرذا تكمرن الحمرول ري
تصررميم أنمرراد مبتماررة مررن الرردعم ا لكترونرري الحرري /المرئرريو ليتناسررب مررع أسرراليب تنارريم
المحتو بما يتناسب مع تعمم الدالب.
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حتلًل خصآص املتعلنني :
تمثمت الائة المستيد ة من عينة مكونرة مرن 021و دالرب ودالبرة بشرعبة تكنولوجيرا
التعمرريم بكميررة التربيررة  ،وقررد تمررت م ابمررة أ رراد العينررة لمناقشررتيم رري بعررت النرواحي المرتبدررة
بتدبيق البحث  ،وقد توصمت نتائب الم ابمة
إلرررى أن الدرررالب يجررردون اسرررتبدام الحاسرررب اآللررري بنسررربة %011و ويسرررتبدمون
منصات التعمم او تراتية ري التعمريم بنسربة %81و وجمريعيم يمتمكرون أجيرزة ذكيرة متصرمة
با نترنت  ،كما توصمت نتائب الم ابمة أيتا الى رغبة جميع الدرالب إلري دراسرة الجرز العممري
والمتعمق بميارات إنتاج عناصر التعمم الرقمية عبر منصات التعمم او تراتية .
تحميرررل الميرررام التعميميرررة :تمثمرررت الميمرررات التعميميرررة العامرررة ررري الجوانرررب المعر يرررة
وا دائيرررة لميرررارات انتررراج مصرررادر الرررتعمم الرقميرررة باسرررتبدام برنرررامب

 storylineوىررري

"السرريناريو التعميمرري ،التعامررل مررع  ،Slide maserإتررا ة محتررو

رري مشرراىد ،Scenes

اعداد اوبتبارات اولكترونية  ،قائمة ادراج  ،تزامن النص مع الصوت  ،إتا ة ." marker

حتلًل املصادز والكًىد املتاسُ :متجلت املىازد املتاسُ يف اآلتٌ:
أ – تصررميم ميررارات انترراج عناصررر الررتعمم الرقميررة رري شرركل موديررووت ور عيررا عبررر منصررة
. schoology
ب  -تم تصميم غرف الحوار المباشر عبر منصة  teamsالمعتمردة مرن قبرل الجامعرة لتمثرل
نمررد الرردعم الحررى مررن بررال ل بيئررة الررتعمم اولكترونرري ، schoologyوتصررميم يررديوىات
لشرح الميارات لتمثل نمد الدعم المرئي.

ثاىًا :مسسلُ التصنًه:
تيدف ىذه المرحمة إلى وتع الشرود والمواصاات الباصة بلنمراد الردعم اولكترونري
مع أساليب تنايم المحتو

ي بيئة التعمم او تراتية واشتممت عمى ا ج ار ات التالية:

تحديد ا ىداف ا جرائية وستبدام أنماد الدعم اولكترونري :نار ار ن اليردف العرام مرن البحرث
ىررو التعرررف عمررى اعميررة أنمرراد الرردعم اولكترونرري ،وأسرراليب تنارريم المحتررو  ،والتااعررل بيررنيم
عمررى التحصرريل واكتسرراب ميررارات انترراج عناصررر الررتعمم الرقميررة ،لررذا تمثمررت ا ىررداف ا جرائيررة
وستبدام أنماد الدعم اولكتروني يما يمي:
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أ  -التعرف عمرى اعميرة نمرد الردعم ا لكترونري الحري باسرتبدام غررف الاصرول او تراتريةو
عمى التحصيل واكتساب ميارات انتاج عناصر التعمم الرقمية.
ب  -التعرررف عمررى أثررر نمررد الرردعم اولكترونرري المرئرري باسررتبدام م ررادع الايررديو لشرررح كررل
ميارةو عمى التحصيل واكتساب ميارات انتاج عناصر التعمم الرقمية.
د  -التعرررف عمررى أثررر تنارريم المحتررو

كمررى /جزئررىو عمررى التحصرريل واكتسرراب ميررارات انترراج

عناصر التعمم الرقمية.
ىررر  -التعرررف عمررى أثررر التااعررل بررين نمررد الرردعم اولكترونرري واسررموب تنارريم المحتررو عمررى
التحصيل واكتساب ميارات انتاج عناصر التعمم الرقمية.
تصررميم أدوات أنمرراد الرردعم اولكترونرري المسررتبدمة رري البحررث الحررالي :اعتمررد الباحررث
رري ت ررديم أنمرراد الرردعم اولكترونرري عمررى اسررتبدام أدوات التااعررل الحررى والمرئرريو رري بيئررات
الررتعمم او تراتررية ،وقررد قررام الباحررث بتصررميم ميررارات انترراج عناصررر الررتعمم الرقميررة رري شرركل
مررديووت ص ر يرة حيررث يت روا ر بكررل موديررول أىدا ررو ا جرائيررة وانشرردتو ووسررائل ت ويمررو  ،وقررد
ر عيرا عمرى بيئرة  schoologyاو تراترية حيرث تمرت مراعراة تناريم المحترو و را سرموب
التنايم الكمى حيث تم عرت محتو الميارات بالكامرل  ،وكرذلك تناريم المحترو و را لمدري رة
الجزئية حيث تم عرت تسمسل الميارة وعرتيا و ا وجتياز الدالب لكل ميارة.
وقد استبدام الباحث بيئة  schoologyوذلك من بالل اآلتي:
أ  -تصرميم محترو الرتعمم و رق نمراد الردعم وكرذا أسراليب عررت المحترو وارسرال كرود كرل
نمد عبر جروب الواتس لكل مجموعة من المجموعات ا ربعة .
ب -ارسررال رابررد الرردبول عمررى بيئررة  schoologyعبررر جررروب الرواتس و يررديو يوتررح كيايررة
الدبول والتعامل مع البيئة.
ب  -يكتب الدالب الكود الممنوح لو من قبل الباحث ثم يتر د عمرى زر دبرول يرتم ن مرو إلرى
صاحة التعمم التري تسرمح لرو باسرتبدام نمرد معرين ومحردد مرن أنمراد الردعم المسرتبدمة
ي البحث ،وىكذا يتم توزيع الدالب عينة البحث عمرى مجموعرات عمرى مجموعرات أنمراد
الدعم المستبدمة.
ج  -تصررميم صرراحة الررتعمم الباصررة بعرررت ميررارات إنترراج عناصررر الررتعمم الرقميررة المحررددة
بالبحث الحالي وتحتو عمى " تعميمات باصة بدراسة الميارات  ،ا ىرداف التعميميرة لكرل
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ميارة ،شرح محتو الميارات ،نمد الدعم المستبدم بحسب كل مجموعرة "غر رة الاصرول
او تراتية ،أو نمد الدعم المرئي" ،اونشدة والميام المدموب تنايرذىا ،التواصرل بالباحرث
عبر جروبات الواتس إذا واجيت الدالب صعوبة ي الدبول عمى البيئة.
د -تصررميم اداة الرردعم الحررى غرررف الاصررول او تراترريةو أثنررا دراسررة الميررارات وأثنررا إجر ار
ا نشررردة وىررري عبرررارة عرررن حررروار رررور

ررري نارررس الوقرررت برررين الدرررالب والباحرررث ،وترررم

تصميميا عبر منصة Teams
ىر  -تصميم أداة الدعم المرئي

يديوىات و ويتتمن كل يديو توتيح تاصيمي لبدوات

اج ار كل ميارة بشكل مبسد وواتح مع بيان بعت التعميميات والتوجييات لتنايذ
الميارة بشكل واتح.
تصميم الميارات وتحديد أسموب تنايم المحتو  :تم اولتزام بعناصر المحتو المحدد
بالئحة توصيف الم ررات والتي يمتزم بيا الدالب ي م رر معمل وانتاج وسائل تعميمية
"الجز العممي"  ،وقد راعى الباحث ي تنايم عرت ىذا المحتو التتابع من الكل الى الجز
التنايم الكمى لممياراتو

ومن الجز الى الكل التنايم الجزئي لمميارات و .وقد تمثمت

العناصر الرئيسية لمميارات يما يمي:
المديول ا ول  :أساسيات التعامل مع برنامب انتاج عناصر التعمم الرقمية Storyline:ويتتمن الميارات الارعية التالية  :تعريف ماهية برنامج ،يحدد خصائص البرنامج،
يشغل برنامج  ،إنشاء سيناريو جديد ،يحدد عناصر واجهة البرنامج ،يعرض السيناريو،
يتعامل مع الشرائح ،يحدد االعدادات العامة لشرائح العرض ،يصمم تخصيص لشرائح
العرض يحفظ مخرجات البرنامج)
 المديول الثاني  :إتا ة المحتو لمشرائح  :ويتتمن الميارات الارعية التالية  :تحديدأنواع المحتوى  ،استخدام شريط الزمن  ، Timelineإعادة تسمية العناصر ،
يغلق/يؤمن عناصر التعلم الرقمية  ،يوسع الكائنات المجمعة  ،تغيير ترتيب الكائنات على

الشريط  ،ينفذ مشروع بسيط على عناصر التعلم الرقمية).
 المديول الثالث  :تزامن النص مع الصوت  :ويتتمن الميارات الارعية التالية  :ادراجشخصيات  ، characterادراج اشكال تلقائية  ،إضافة نصوص لألشكال التلقائية ،
إضافة حركة للنصوص .تسجيل الصوت  ،تزامن الصوت مع النص).
 المديول الرابع  :التعامل مع كائنات الميديا  :ويتتمن الميارات الارعية التالية  :إضافةكائنات الفيديو  ،إضافة كائنات الفالش  ،إضافة كائنات الصوت  ،إضافة كائنات الويب).
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 المديول البامس  :إتا ة الحاوت والتعامل مع المش الت والدب ات  :ويتتمن المياراتالارعية التالية  :معرفة على أنواع الحاالت  ،ادراج الحاالت  ، Add statesتحرير
ظهور الحاالت  ،تحديد الحالة األولية للكائن  ،حذف الحاالت  ،إضافة المشغالت
 ، Triggersنسخ ولصق المشغالت  ،إضافة الطبقات  ، Layersإعادة تسمية الطبقات
 ،تغيير خصائص الطبقات  ،تغيير المراحل االنتقالية للطبقات .إعادة ترتيب الطبقات) .
 المديول السادس :التعامل مع اورتبادات التشعبية واو زار والن اد السابنة  :ويتتمنالميارات الارعية التالية  :إتا ة اورتبادات التشعبية  ،تنسيق اورتبادات التشعبية ،
التعامل مع او زار  ،إتا ة او زار  ،إتا ة النصوص لال زار  ،تاعيل او زار ،تنسيق او زار ،
التحكم ي نمد او زار ،ادراج الن اد السابنة  ،ت يير مكان الن اد السابنة  ،اايار/إباا
مسشر الماوس عند تحريكو وق الن اد السابنةو.
 المديول السابع  :إتا ة العالمات  : Markersويتتمن الميارات الارعية التالية :معر ةماىية العالمات  ،إتا ة العالمات  ،تحرير النصوص  ،ت يير حجم التسمية وموتوعيا ،
ت يير أي ونة العالمات  ،إتا ة الصوت لمعالمات  ،إتا ة الايديو والصور لمعالمات ،
ت يير حركة العالمات  ،إتا ة ح ول ادبال البيانات ،إعادة تسمية ح ول ادبال البياناتو
 المديول الثامن  :بنا اوبتبارات ا لكترونية  :ويتتمن الميارات الارعية التالية  :التعرفعمى أنواع ا سئمة بالبرنامب  ،انشا وتحرير ا سئمة  ،تبد وتنسيق ا سئمة  ،تبد
الت ذية الراجعة  ،تحويل محتو ثابت الى ابتبارات تااعمية  ،عرت وتبصيص الت ذية
الراجعة ونتائب اوبتباراتو.
 المديول التاسع  :التعامل مع المش ل  : Playerويتتمن الميارات الارعية التالية  :تحمش ل  ، Plyerابتيار بصائص المش ل  ،التحكم ي بيارات المش ل  ،ترتيب التبويب
لممش ل  ،تحرير التبويب  ،ال ا التبويب  ،التحكم ي بيارات المش لو.
المديول العاشر  :المعاينة والنشر  :ويتتمن الميارات الارعية التالية  :معاينة انتاجعناصر التعمم الرقمية  ،نشر المشروع النيائي لعناصر التعمم الرقميةو.
تصررميم اسررتراتيجيات التعمرريم والررتعمم :نار ار ن الميررارات يررتم عرترريا مررن بررالل بيئررة
التعمم او تراتية ن استراتيجية التعميم والتعمم ىي أسموب الرتعمم الرذاتي بحيرث يكرون الدرالب
نشردين رري التااعررل وانجرراز الميررام واوسررتاادة مررن أنمرراد الرردعم المتاحررة ليررم .وقررد اسررتبدم
الباحررث أسررموب المررديووت التعميميررة باعتبارىررا أحررد أسرراليب الررتعمم الذاتيررة  ،حيررث تررم تصررميم
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عشرررة مررديووت تمثمررت بالبحررث وىررى " أساسرريات التعامررل مررع برنررامب انترراج عناصررر الررتعمم
الرقميررة  ، Storylineإتررا ة المحتررو لمش ررائح  ،ت رزامن الررنص مررع الصرروت  ،التعامررل مررع
كائنررات الميررديا  ،إتررا ة الحرراوت والتعامررل مررع المشر الت والدب ررات  ،التعامررل مررع اورتبادررات
التشرررررعبية واو زار والن ررررراد السرررررابنة  ،إترررررا ة العالمرررررات  : ، Markersبنرررررا اوبتبرررررارات
ا لكترونية  ،التعامل مع المشر ل  ، Playerالمعاينرة والنشرر" وقرد اشرتممت كرل مرديول عمرى:
عن روان المررديول ،م دمررة  ،اوىررداف  ،المحتررو  ،اوبتبررار ال بمرري لمميررارة ،أنشرردة وتدبي ررات
تتدمب اوستعانة بلنماد الدعم اولكتروني المتاحة لتح يق ا ىداف التعميمية المحرددة" ،أسرئمة
ت ويم ذاتي وأبي ار اوبتبار البعدا لكل ميارة.

ثالجا :مسسلُ االىتاز :تهدف هره املسسلُ إىل إىتاز مىضىعات (مهازات) مكسز اىتااز معنال ووساآل
تعلًنًُ احملددَ يف البشح احلالٌ يف صىزَ إلكرتوىًُ تعتند علِ أمناط الدعه (احلِ ،املسٓاٌ) وذلا
كنا يلٌ:
 تم ابتيار الميارات المحددة بالبحث الحالي والمتتمنة ي م رر معل ووسائل انتراج "الجرزالعممرري " والمتتررمن ب نترراج عناصررر الررتعمم الرقميررة والررذا قررام الباحررث بتصررميمو وانتاجررو
وتدريسو الكترونيا ي صورة ميارات عبر منصة .Schoology
 تررم إدراج أدوات الررردعم اولكترونررري الحررري والمرئررري عمرررى الموتررروعات الميررراراتو التررري ترررمابتيارىرا والررتحكم ييرا مررن بررالل نارام إدارة الم رررر Schoologyبحيرث يررتم تاعيررل أداة
التااعل المناسبة لت ديم نمد الدعم المحدد لكل مجموعة.
 تجييررز أي ونررة باصررة بالتعامررل مررع اوبتبررار التحصرريمي ال بمرري وأبررر باصررة بالتعامررل مررعاوبتبار البعدا با ترا ة إلرى إدراج أزرار لمتااعرل والحصرول عمرى التعميمرات والتعامرل مرع
الشاشات والبروج من شاشة عرت الموتوعات.

زابعا :مسسلُ التكىيه :مت يف هره املسسلُ حتكًه مىاد البشح ،ثه جتسبته علاِ عًياُ اساتطالعًُ ماً
الطالب كنا يتضح يف اآلتٌ:
التحكيم :تم عرت مواد البحث عمى مجموعرة مرن المتبصصرين ري مجرال تكنولوجيرا
التعميم بدا اآل ار والمالحاات ،وقد اسارت نتائب التحكيم ي اآلتي:
 وتع دليل مستبدم مرئي بالصاحة الرئيسة لمبيئة اولكترونية.
 تصميم أنشدة اثرائية لبعت الميارات.
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 تبد درجة الصوت لبعت م ادع الايديو.
وقد تمت اج ار المالحاات والتعديالت التي ابداىا السادة المحكمين.
التجربررة اوسررتدالعية :تررم تجريررب مرراد البحررث عمررى عينررة مررن دررالب شررعبة تكنولوجيررا التعمرريم
بكميررررررة التربيررررررة ،قواميررررررا 05و دالررررررب وذلررررررك بالاصررررررل الدراسرررررري ا ول لمعررررررام الدراسرررررري
2120/2121م ،وقررد كرران اليرردف مررن التجربررة اوسررتدالعية كيايررة التعامررل مررع بيئررة الررتعمم
و رررا لنمدرررى الررردعم ،وكرررذلك تحديرررد زمرررن التدبيرررق  ،والتعررررف عمرررى ا بدرررا المحتممرررة عنرررد
التدبيق  ،وذلك لمعالجتيا قبل تنايذ التجربة ا ساسرية  ،ومرن برالل التجربرة اوسرتدالعية ترم
تدوين المالحاات التالية:
 سيولة التعامل مع بيئة التعمم او تراتية.
 وتوح التعميميات واورشادات.
 تحديد الزمن المناسب لمتدبيق.

أدوات البشح:

أوو :تصميم اوبتبار التحصريمي المعر ري :مرر تصرميم اوبتبرار التحصريمي المعر ري برالبدوات

اآلتية:

 تحديررد ىرردف اوبتبررار :ىرردف اوبتبررار ل يرراس الجوانررب المعر يررة لميررارات إنترراج عناصررر
التعمم الرقمية بم ررر معمرل انتراج وسرائل تعميميرة لدرالب الردبموم المينيرة شرعبة تكنولوجيرا
التعميم.
 صررياغة ماررردات اوبتبررار :تررم صررياغة ماررردات اوبتبررار رري صررورة أسررئمة موترروعية مررن
نوعى اوبتبار من متعدد ،والصواب والبدلو
 تحديد عدد ماردات اوبتبار :بمغ عردد مارردات 51و مارردة منيرا 01و مارردة مرن نوعيرة
اوبتيار من متعدد 21و ماردة من نوعية الصواب والبدل ،وقد روعري ري توزيرع مارردات
اوبتبار ت ديتيا لجميع ميارات انتاج مصادر التعمم الرقميرة المحرددة بالبحرث الحرالي ،وقرد
تم ت دير كل ماردة بدرجة واحدة د ،وبالتالي تكرون الدرجرة الكميرة لالبتبرار 51و درجرة،
ويتم حساب الدرجة الكمية لكل دالب من بالل قاعدة بيانات ناام إدارة الم رر.
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:تررم تحديررد الرروزن النسرربي لكررل ميررارة بنررا عمررى عرردد

الماردات الموجودة بكرل ميرارة لميرارات انتراج مصرادر الرتعمم الرقميرة ومسرتويات ا ىرداف
المعر ية المراد تح ي يا ،والجدول 2و يوتح مواصاات اوبتبار التحصيمي المعر ي.

و
6
6
3
4
5
6
6
6
6
66

خرول (.)2
يىاصفبد االختجبش انتحصُهٍ انًؼصفٍ نهًهبشاد انًحرذح ثًمصش يؼًم اَتبج وسبئم تؼهًُُخ
تىضَغ انًفصذاد وفك يستىَبد
انىضٌ
يدًىع
األهراف
انًهبشاد
انُسجٍ
انًفصذاد
تطجُك
فهى
تسكص
أسبسُبد انتؼبيم يغ ثصَبيح
6
6
6
6
اَتبج ػُبصص انتؼهى
12%
انصلًُخ Storyline
12%
6
6
6
6
إضبفخ انًحتىي نهشصائح
12%
6
6
6
6
تطايٍ انُص يغ انصىد
10%
5
6
6
6
انتؼبيم يغ كبئُبد انًُرَب
إضبفخ انحبالد وانتؼبيم يغ
5
6
6
6
10%
انًشغالد وانطجمبد
انتؼبيم يغ االشتجبطبد انتشؼجُخ
5
3
6
6
10%
واالضاش وانُمبط انسبخُخ
8%
4
6
6
6
إضبفخ انؼاليبد Markers
10%
5
3
6
6
ثُبء االختجبشاد اإلنكتصوَُخ
8%
4
6
6
6
انتؼبيم يغ انًشغم Player
انًؼبَُخ وانُشص
4
6
6
6
8%
%666
56
66
64
64
يدًىع انًفصذاد
%666
100%
%44
%28 %28
انىضٌ انُسجٍ

ويالحررا مررن الجرردول 2و ارتارراع نسرربو ماررردات اوبتبررار لمسررتو التدبيررق وذلررك نا ر ار
لدبيعة الميارات المحددة والتي تتدمب توايف المعمومات ي انتاج مصادر التعمم الرقمية.
 إنتاج اوبتبار بشكل إلكترونري :ل رد ترم تجييرز وتصرميم اوبتبرار بشركل إلكترونري ور عرو
عبرررر بيئرررة الرررتعمم او تراترررية  Schoologyليتعامرررل معرررو جميرررع درررالب المجموعرررات
التجريبية ،ثم من بالل قواعد بيانات البيئة وبيانات دبول كل دالب يتم تصرنيف النترائب
لكل الدالب و ا لمجموعاتيم والتعامل معيا إحصائيا.
 تحديرررد صررردق اوبتبرررار :ترررم عررررت اوبتبرررار ررري صرررورتو المبدئيرررة عمرررى 01و مرررن
المتبصصين ي مجال تكنولوجيرا التعمريم بيردف معر رة ررائيرم ري مارردات اوبتبرار مرن
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حيررث المال مررة الم ويررة والعمميررة ومناسرربة ومررد مناسرربة مارداتررو لممس رتويات المعر يررة
المحددة ،وقد تمت إج ار التعديالت التي تمت اقتراحيا .
 إج ار التجربة اوستدالعية لالبتبار :ترم تدبيرق اوبتبرار ري صرورتو الورقيرة عمرى عردد
01و مرن دررالب شرعبة تكنولوجيررا التعمريم ممررن درسروا ناررس الم ررر لمعررام السرابق وذلررك
بيدف حساب ما يمي:
أ  -ثبات اوبتبار :ااسرتبدم الباحرث البرنرامب اوحصرائي  SPSS23وباسرتبدام معادلرة الارا
كرونبرراخ رري معالجررة نتررائب التدبيررق عمررى العينررة اوسررتدالعية حيررث بمررغ معامررل الثبررات
لمحرراور اوبتبررار كمررا يررلتي مسررتوا التررذكر 1777و ،مسررتوا الايررم 1779و ،مسررتوا
التدبيق 1780و ،الدرجة الكمية 1779و وىذه ال يم تعتبر جيدة حيث يمكن الوثروق بيرا
عند التدبيق ا النيائي لالبتبار .
ب -حساب زمن أدا اوبتبار :ترم حسراب متوسرد زمرن الربيعري ا عمرى أول بمرس درالبو
قررد انيررو اوبتبررار والربيعرري ا دنررى أبررر بمررس دررالبو قررد انيررو اوبتبررار  ،وقررد تررم
حساب المتوسد كان ي حدود 01و دقي ة.
ج -حسراب معرامالت السريولة والصرعوبة :تراوحرت معرامالت السريولة برين 1774 ،1726و
ويعد ذلك مسشر جيد عمى مناسبة قيم معامالت السيولة والصعوبة

راد عينة البحث.

د -حساب معامل التمييز :تراوحت معامالت التمييرز برين 175 ،14و وىرو يعتبرر مسشر ار عمرى
ان ماردات اوبتبار ذات قدرة تميزية جيدة .
 الصرررورة النيائيرررة لالبتبرررار :بنرررا عمرررى نترررائب التجربرررة اوسرررتدالعية وصررردق وثبرررات
اوبتبرررار أصررربح اوبتبرررار ررري صرررورتو النيائيرررة جررراى از لمتدبيرررق عمرررى عينرررة البحرررث
الحالي.

ثاىًاً :إعداد بطاقُ مالسظُ أداْ مهازات اىتاز عياصس التعله السقنًُ:
تم بنا بداقة المالحاة و ا لما يمي:
 تحديد اليدف من البداقة :ىد ت بداقة المالحاة قيراس قردرة درالب عينرة البحرث عمرى
أدا الميررارات المتعم ررة ب نترراج عناصررر الررتعمم الرقميررة المحررددة بالبحررث الحررالي لررد
دالب شعبة تكنولوجيا التعميم.
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تحديد الميارات التي تتتمنيا البداقة :وذلك من عمى النحو اآلتي:
أ – تحميررل محتررو م رررر معمررل وانترراج الوسررائل التعميميررة الجررز العممرري لدررالب الرردبموم
المينية شعبة تكنولوجيا التعميم بكمية التربية.
ب  -اودالع عمى بعت المراجع التي تناولت انتاج عناصر التعمم الرقمية.
ت  -ببرات الباحث ي مجال تكنولوجيا التعميم.

وقد اقتصرت بداقة ت ييم اودا عمى الميارات التالية:

 أساسيات التعامل مع برنرامب انتراج عناصرر الرتعمم الرقميرة  Storylineويتبعيرا عردد
01و ميارة رعية
 إتا ة المحتو لمشرائح ويتبعيا عدد 7و ميارة رعية
 تزامن النص مع الصوت ويتبعيا عدد 6و ميارة رعية
 التعامل مع كائنات الميديا ويتبعيا عدد 4و ميارة رعية
 إتا ة الحاوت والتعامل مع المش الت والدب ات ويتبعيا عدد 04و ميارة رعية
 التعامررل مررع اورتبادررات التشررعبية واو زار والن رراد السررابنة ويتبعيررا عرردد 00و ميررارة
رعية
 إتا ة العالمات  Markersويتبعيا عدد 01و ميارة رعية
 بنا اوبتبارات ا لكترونية ويتبعيا عدد 6و ميارة رعية
 التعامل مع المش ل  Playerويتبعيا عدد 7و ميارة رعية
 المعاينة والنشر ويتبعيا عدد 2و ميارة رعية
وتتررمن بداقررة مالحاررة ا دا عمررى 77و ميررارة ،اشررتممت عمررى أربررع مسررتويات لت يرريم
ميارات انتاج عناصر التعمم الرقمية وىي جيد ،م بول ،ترعيف ،و يوجردو والت يريم الكمري ليرا
0 ،2 ،0 ،4و وبالتالي تكون الدرجة الكمية لمبداقة 308 =77×4
 تحديررررد صرررردق بداقررررة المالحاررررة :تررررم عرررررت بداقررررة مالحاررررة ا دا عمررررى بعررررص
المتبصصررين مجررال تكنولوجيررا التعمرريم لمتعرررف عمررى ارتبرراد ماررردات البداقررة بلىررداف
ومحتو ميارات انتاج عناصر التعمم الرقمية  ،وكرذا صرحة ووتروح المحترو العممري
لمميارات .
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 حساب ثبات بداقة المالحاة :تمت تدبيرق بداقرة مالحارة اودا عمرى عينرة الدراسرة
اوسررتدالعية وباسررتبدام البرنررامب ا حصررائي  SPSS23وقررد تمررت حسرراب معامررل
اوتسرراق الرردابمي ألاررا كرنبرراخ حيررث بمررغ معامررل الثبررات 1.87و وىرري قيمررة مناسرربة
غرات البحث الحالي.
 الصررورة النيائيررة لبداقررة المالحاررة :بعررد حسرراب ثبررات وصرردق بداقررة مالحاررة اودا
واجررر ار التعرررديالت قرررد أصررربحت البداقرررة بصرررورتيا النيائيرررة صرررالحة لمتدبيرررق عمرررى
مجموعات البحث الحالي.

إدساْات جتسبُ البشح:

تمت إجراءات تجربة البحث كما يمي:

أ  -التدبيررق ال بمرري دوات البحررث :تررم تدبيررق كررل مررن اوبتبررار التحصرريمي المعر رري وبداقررة
مالحاة ا دا عمى مجموعات البحث بيدف التلكد من تكا س المجموعات  ،وذلك قبل التدبيرق
الاعمرري لم رواد البحررث حيررث تررم توجيررو مجموعررات البحررث لإلجابررة عمررى اوبتبررار التحصرريمي
المعر رري بشرركل الكترونررى مررن بررالل بيئررة الررتعمم او تراتررية  ،وبداقررة مالحاررة ا دا بمعمررل
التعمم ا لكتروني بالكمية  ،وترم رصرد نترائب التدبيرق ومعالجتيرا إحصرائيا وجردول 0و يوترح
نتائب التحميل ا حصائي لدرجات التدبيق ال بمي دوات البحث.
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خرول (3):
َتبئح انتطجُك انمجهٍ نكم يٍ االختجبش اإلحصبئٍ وثطبلخ تمُُى انًهبشاد يدًىػبد انجحث لجهُب
يتىسط
ذشخبد
يدًىع
يصرش
انرالنخ
لًُخ F
يدًىع
انًتغُص
انحصَخ
انًصثؼبد
انتجبٍَ
انًصثؼبد
ثٍُ
66.66
6
66.36
انًدًىػبد
اختجبش
( 6.666غُص
6.466
ذاخم
انتحصُم
ذانخ)
6.44
666
566.44
انًؼصفٍ انًدًىػبد
666
580.8
انًدًىع
ثٍُ
8.44
6
16.88
انًدًىػبد
ثطبلخ
( 0.622غُص
6.656
ذاخم
يالحظخ
ذانخ)
4.33
666
333
انًدًىػبد
األذاء
666
349.88
انًدًىع

ررري ترررو نترررائب جررردول 0و يتترررح عررردم وجرررود رررروق ذات دولرررة إحصرررائية برررين
متوسردي درجرات درالب مجموعرات البحرث ري الدرجرة الكميرة لمتدبيرق ال بمري لكرل مرن ابتبرار
التحصرريل المعر رري التحصرريمي وبداقررة مالحاررة الجانررب ا دائرري نترراج ميررارات عناصررر الررتعمم
الرقمية ،مما يدل ىذا عمى تكا س مجموعات البحث قبل البد

ي تنايذ تجربة البحث.

تنايذ تجربة البحث :تم تنايذ تجربة البحث ا ساسية و ا لمبدوات ا تية:

 التمييد لتجربة البحث ا ساسية ،حيث تم ع د جمسرة تمييديرة عبرر منصرة  Teamsلجميرع
دررالب مجموعررات البحررث  ،وذلررك بيرردف تعررر ييم باليرردف مررن البحررث ودبيعتررو ومررا ىررو
مدمرررروب مررررنيم وترررردريبيم عمررررى كيايررررة اسررررتبدام بيئررررة الررررتعمم او تراتررررية ،Schoology
وتزويدىم باكواد الدبول عمى البيئة و ا لمجموعتيم.
تعريف كل مجموعة بلن ليرا نمرد دعرم الكترونري محردد يرتم اسرتبدامو واوسرتعانة برو
أثنا دراسة الميارات.
اسررت رق تنايررذ تجربررة البحررث ا ساسررية اسررت رق تدبيررق تجربررة الدراسررة لمرردة سرربعة
9و أسابيع كما ىو موتح بجدول 4و.
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األسجىع األول
األسمممممممممممممممجىع
انثبٍَ
األسمممممممممممممممجىع
انثبنمممممث حتمممممً
األسمممممممممممممممجىع
انتبسغ

عدد سبتمبر-ج0208 )18( -0م

خرول ()4
تىضَغ فتصح تطجُك تدصثخ انرشاسخ
 تمممى انهممممبء ثؼُُمممخ انجحمممث وتؼمممصَفهى ثطجُؼمممخ تدصثمممخ انجحمممث وتمممىتىضَؼهى ػهً انًدًىػبد األشثؼخ ولر شوػٍ فٍ انتىضَمغ انتدمبَ
فٍ انتىضَغ.
 تمممى ػممممر نممممبء يمممغ أفمممصاذ طمممالة يدًىػمممبد انجحمممث األشثؼمممخ كمممميدًىػخ ثشكم يُفصذ نتؼصَفهى ثكُفُخ ذشاسمخ انًهمبشاد ثبسمتدراو
ثُئممخ انممتؼهى االفتصاضممُخ وتحرَممر انتكهُفممبد انًطهىثممخ يممُهى تُفُممسهب
وكُفُخ تمًُُهب وتىضَغ اكىاذ انرخىل ػهً ثُئخ Schoology
 انجرء فٍ ذشاسخ انًىضىػبد وتهمٍ استفسبشاد انطمالة واسمتالوانتممممبشَص وانؼمممصو انتمرًَُمممخ ويُبلشمممتهى فُهمممب وتجمممبذل اِشاء
واألفكبش انتٍ تىصم إنُهب انطالة وزنك يٍ خالل انجصَر اإلنكتصوٍَ
نهجبحث.

ز -التطبًل البعدٍ ألدوات البشح:
بعررد اونتيررا مررن دراسررة الميررارات تررم تاعيررل أي ونررة اوبتبررار التحصرريمي البعرردا رري
ا سبوع ا بير ،وتدبيق بداقة ا دا بمعمل التعمم ا لكتروني بالكمية ،وقد تمرت رصرد درجرات
الدرررالب ببرنرررامب اوكسرررل لمعالجتيرررا احصرررائيا باسرررتبدام برنرررامب  SPSS23و رررا لألسررراليب
ا حصررائية الوصرراية المتوسررد ،اونح رراف المعيرراراو ،وتحميررل التبرراين )(ANOVA

ثنررائي

اوتجاه وبتبار صحة روت البحث.

اليتآر وتفشريها
ىردف البحرث إلري ر ررع الجانرب التحصريمي والميرار

رري ميرارات انتراج مصرادر الررتعمم

الرقمية لد دالب شعبة تكنولوجيا التعميم لدالب الدبموم العام مرن برالل قيراس التااعرل برين
نمد الردعم اولكترونري الحرى -المرئريو وأسراليب تناريم المحترو

كمرى -جزئريو ري ،و يمرا

يلتي عرتا تاصيميا لمنتائب المرتبدة بالتحصيل المعر ي وبداقة الجانب ا دائي.
وقد استبدم الباحث ابتبار تحميرل التبراين الثنرائي  Two_Way_ANOVAلحسراب
الاروق بين مستويات المت ير المست ل ا ول وىو نمد الردعم اولكترونري ،ومسرتويات المت يرر
المست ل الثراني وىرو مسرتويات تناريم المحترو وذلرك بدولرة تلثيرىمرا عمري التحصريل المعر ري
وميارات الجانب ا دائي ،با ترا ة إلري ترلثير التااعرل برين مسرتويات المت يرر المسرت ل ا ول،
ومسررتويات المت يررر المسررت ل الثرراني بدولررة تلثيرىمررا عمرري التحصرريل المعر رري وميررارات الجانررب
ا دائي.
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الشؤال األول :ما أثس استخداو منط الدعه االلكرتوىٌ (احلٌ – املسٌٓ) يف بًٔات التعله األفرتاضًُ
علِ التشصًل املعسيف لدّ طالب طعبُ تكيىلىدًا التعلًه؟
ولإلدابُ علِ الشؤال األول مت اختباز صشُ الفسض التالٌ :
الارت ا ول :توجد روق دالة إحصائيا بين متوسدات درجات دالب المجموعات
التجريبية ي التدبيق البعدا وبتبار التحصيل المعر ي ،ترجع إلي التلثير ا ساسي لنمد
دعم التعميم

الحى /المرئيو ،ويوتح جدول

5و تحميل التباين الثنائي

 Two_Way_ANOVAلنمدى الدعم ا لكتروني وتلثيرىم عمى التحصيل المعر ي
خرول ()5
تحهُم انتجبٍَ انثُبئٍ نًُطً انرػى االنكتصوٍَ وتأثُصهًب ػهٍ انتحصُم انًؼصفٍ
ذشخخ
يدًىػبد
يصرش
انرالنخ
لًُخ ف
يتىسط انًصثؼبد
انحصَخ
انًصثؼبد
انتجبٍَ

حدى
األثص

.000

.971

ًَط
انرػى

2218.80

6

2218.80

اندطأ

66.800

666

.576

كهٍ

217646.00

666

3853.00

يتتح من الجدول 5و أن مستو الدولة 1.11و وىى قيمة أقرل مرن 1.15و ممرا
يدل عمى وجرود دولرة إحصرائية برين نمدرى الردعم ا لكترونري الحرى والمرئريو ،وىرذا يسكرد أن
ىنرراك تررلثير أساسررري لررنمد الرردعم عمرررى التحصرريل الدراسرري ،ولمعر رررة موتررع اتجرراه الارررروق
ولصرالح أا المجموعرات اسرتبدام الباحرث الم ارنرات المتعرددة ،ويوترح جردول 6و الم ارنرات
المتعرررددة برررين المجموعرررات التجريبيرررة يمرررا يتعمرررق بلسررراليب الررردعم ا لكترونررري عمرررى جانرررب
التحصيمي المعر ي.
خرول ()6
انًمبشَبد انًتؼرذح ثٍُ انًدًىػبد انتدصَجُخ فًُب َتؼهك ثأسبنُت انرػى ػهً خبَت انتحصُهٍ
انًؼصفٍ.
انرالنخ
انًتىسط لًُخ ف
يتىسط
ذشخخ
يدًىع
أسبنُت انرػى
انًصثؼبد
انحصَخ
انًصثؼبد
اإلنكتصوٍَ
0.00
704
46
465.6
6
465.6
انرػى انحٍ
38
646
646
انرػى انًصئٍ

باسررت ار نتررائب جرردول 6و يتتررح أن مسررتو الدولررة 1.11و وىررى قيمررة اقررل مررن
1.15و مما يردل عمرى وجرود رروق ذات دولرة إحصرائية برين متوسردات درجرات الدرالب ري
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اوبتبار التحصريمي المعر ري لصرالح مجموعرات الردعم ا لكترونري الحرى بمتوسرد 46و وىرذا
يجعمنررا ن بررل الارررت ا ول والررذ يررنص عمررى " توجررد ررروق دالررة إحصررائيا بررين متوسرردات
درجات دالب المجموعات التجريبية ي التدبيق البعدا وبتبار التحصيل المعر ري ،ترجرع إلري
التلثير ا ساسي لنمد دعم التعميم الحى /المرئيو".

الشؤال الجاىٌ :ما أثس استخداو عسض تكديه احملتىّ (كلِ – دزٌٓ) يف بًٔات التعله األفرتاضًُ
علِ التشصًل لدّ طالب طعبُ تكيىلىدًا التعلًه؟
ولإلدابُ علٌ الشؤال الجاىٌ مت اختباز صشُ الفسض التالٌ:
الارت الثاني :توجد رروق دالرة إحصرائيا برين متوسردات درجرات درالب المجموعرات
التجريبيررة رري التدبيررق البعرردا وبتبررار التحصرريل المعر رري  ،ترجررع إلرري التررلثير ا ساسرري
لتناررريم عررررت المحترررو

كمرررى /جزئررريو .ويوترررح جررردول 7و تحميرررل التبررراين الثنرررائي

 Two_Way_ANOVAساليب عرت المحتو وتلثيرىم عمى التحصيل المعر ي
خرول ()6
تحهُم انتجبٍَ انثُبئٍ ألسبنُت تُظُى انًحتىي وتأثُصهًب ػهٍ انتحصُم انًؼصفٍ
ذشخخ
يدًىػبد
انرالنخ
لًُخ ف
يتىسط انًصثؼبد
يصرش انتجبٍَ
انحصَخ
انًصثؼبد

حدى
األثص

.000

.905

أسهىة تُظُى
انًحتىي

634.80

6

.634.80

اندطأ

66.800

666

.576

كهٍ

217646.00

666

1102.34

يتتح من الجدول 7و أن مستو الدولة 1.11و وىى قيمة أقرل مرن 1.15و ممرا
يردل عمرى وجرود دولررة إحصرائية برين أسررموب تناريم المحترو

الكمررى  /الجزئري و ،وىرذا يسكررد

أن ىناك تلثير أساسي سموب تنايم المحتو عمى التحصيل الدراسي ،ولمعر ة موترع اتجراه
الاررروق بررين اوسررموبين اسررتبدام الباحررث الم ارنررات المتعررددة ،ويوتررح جرردول 8و الم ارنررات
المتعددة بين المجموعات التجريبية يما يتعمق بلساليب تنايم المحتو عمى جانرب التحصريمي
المعر ي .
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خرول ()6
انًمبشَبد انًتؼرذح ثٍُ انًدًىػبد انتدصَجُخ فًُب َتؼهك ثأسبنُت تُظُى انًحتىي ػهً خبَت
انتحصُهٍ انًؼصفٍ .
يتىسط
ذشخخ
يدًىع
أسبنُت تُظُى
انًتىسط لًُخ ف انرالنخ
انًصثؼبد
انحصَخ
انًصثؼبد
انًحتىي
44
6666.6
6666.6
كهً
0.00 6664
6
40
666.66
666.66
خطئٍ

باسررت ار نتررائب جرردول 8و يتتررح أن مسررتو الدولررة 1.11و وىررى قيمررة أقررل مررن
1.15و مما يردل عمرى وجرود رروق ذات دولرة إحصرائية برين متوسردات درجرات الدرالب ري
اوبتبررار التحصرريمي المعر رري لصررالح مجموعررات تنارريم المحتررو الكمررى بمتوسررد 44و وىررذا
يجعمنررا ن بررل الارررت الثرراني والررذ يررنص عمررى " توجررد ررروق دالررة إحصررائيا بررين متوسرردات
درجررات دررالب المجموعررات التجريبيررة رري التدبيررق البعرردا وبتبررار التحصرريل المعر رري  ،ترجررع
إلي التلثير ا ساسي لتنايم عرت المحتو

كمى /جزئيو.

الشؤال الجالح :ما أثس التفاعل بني منط الدعه االلكرتوىٌ (احلٌ – املسٌٓ) وطسيكُ عسض احملتىّ
(كلِ  -دزٌٓ) يف بًٔات التعله األفرتاضًُ علِ التشصًل لدّ طالب طعبُ تكيىلىدًا التعلًه؟
ولإلدابُ علٌ الشؤال الجالح مت اختباز صشُ الفسض التالٌ:
الارت الثالث :توجد رروق دالرة إحصرائيا برين متوسردات درجرات درالب المجموعرات
التجريبيررة رري التدبيررق البعرردا وبتبررار التحصرريل المعر رري  ،ترجررع إلرري تررلثير التااعررل بررين
ررلثير
أنمررراد دعرررم التعمررريم وأسرررموب عررررت المحترررو  ، ".ولمعر رررة موترررع التااعرررل ا كثرررر تر ا
اسرررتبدام الباحرررث

الم ارنرررات المتعرررددة ،ويوترررح جررردول 9و الم ارنرررات المتعرررددة برررين

المجموعررات التجريبيررة يمررا يتعمررق بالتااعررل بررين أسرراليب الرردعم وأسرراليب تنارريم المحتررو
عمى جانب التحصيمي المعر ي .
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خرول ()6
انًمبشَبد انًتؼرذح ثٍُ انًدًىػبد انتدصَجُخ فًُب َتؼهك ثبنتفبػم ثٍُ أسبنُت انرػى وأسبنُت تُظُى
انًحتىي ػهً خبَت انتحصُهٍ انًؼصفٍ .
يصرش انتجبٍَ

يدًىػمممممممممممممممممممممبد ذشخمممممممممممممخ
انحصَخ
انًصثؼبد

يتىسط انًصثؼبد

لًُخ ف

6

.10.800

18.754

اندطأ

66.800

666

.576

كهٍ

217646.00

666

ًَمممممممط انمممممممرػى ×
أسممممممهىة تُظممممممُى 10.800
انًحتىي

يتتح من الجدول 9و أن مستو الدولة 1.11و وىى قيمة أقرل مرن 1.15و ممرا
يرردل عمررى وجررود دولررة إحصررائية لمتااعررل بررين أسررموب الرردعم ا لكترونرري الحررى /المرئرري و و
أسررموب تنارريم المحتررو

الكمررى  /الجزئرري و  ،ولمعر ررة موتررع اتجرراه الاررروق بررين ا سررموبين

اسرررتبدام الباحثالم ارنرررات المتعرررددة ويوترررح خمممرول ( )66انًمبشَمممبد انًتؼمممرذح ثمممٍُ انًدًىػمممبد
انتدصَجُممخ فًُممب َتؼهممك ثأسممهىة انممرػى اإلنكتصوَممٍ وأسممبنُت تُظممُى انًحتممىي ػهممً خبَممت انتحصممُهٍ
انًؼصفٍ .
انفصوق ثٍُ
اندطب
اسبنُت تُظُى
اسبنُت تُظُى
أسبنُت
انرالنخ
يتىسطٍ
انًؼُبشٌ
انًحتىي ()B
انًحتىي ()A
انرػى
()A&B
انتُظُى انكهً
انتُظُى اندطئٍ
0.000
0.196
*5.200
انًتىسط
انًتىسط ()44
انرػى
( )49.20
انحً
انتُظُى انكهً
انتُظُى اندطئٍ
0.000
0.196
*-5.200
انًتىسط ()46
انًتىسط ()44
اندطئٍ
انتُظُى
انتُظُى انكهً
0.000
0.196
*4.000
انًتىسط ()36
انًتىسط ()46
انرػى
انًصئٍ
انكهً
انتُظُى
ندطئٍ
ا
انتُظُى
0.000
0.196
*-4.000
انًتىسط ()46
انًتىسط ()36
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شكم (َ )5ىضح أًَبط انتفبػم ثٍُ أسبنُت انرػى وتُظُى ػص
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انًحتىي فٍ اندبَت انتحصُهٍ

يتتح من جدول 9و وشكل 5و أن قيمة متوسردي درجرات الدرالب الرذين اسرتبدموا
نمررد الرردعم ا لكترونرري الحررىو مررع أسررموب تنارريم المحتررو

كمررىو بم ررت 49و  ،ومتوسررد

درجررات الدررالب الررذين اسررتبدموا نمررد الرردعم ا لكترونرري الحررىو مررع أسررموب تنارريم المحتررو
جزئريو بم رت 44و بارارق  ، 4.200بينمرا بم رت متوسرد درجرات الدرالب الرذين اسرتبدموا
نمررد الرردعم ا لكترونرري مرئرري و مررع أسررموب التنارريم الكمررى بم ررت 06و  ،ومتوسررد درجررات
الدالب الذين استبدموا نمد الدعم ا لكتروني مرئيو مع أسموب التنايم الجزئري بم رت 41و
باررارق  4ممررا يرردل ارتارراع متوسررد درجررات الدررالب الررذين درس روا بلسررموب الرردعم ا لكترونرري
الحى مع أسموب تنايم المحتو كمى يمييا متوسد درجات الدالب الذين درسوا بلسموب الردعم
ا لكتروني الحى مع أسموب تنايم المحتو جزئي  ،يمييا متوسد درجات الدالب الذين درسروا
بلسررموب الرردعم ا لكترونرري المرئرري مررع أسررموب تنارريم المحتررو كمررى  ،يمييررا متوسررد درجررات
الدالب الذين درسوا بلسموب الدعم ا لكتروني المرئي مع أسموب التنايم جزئي  ،وىرذا يجعمنرا
ن بررل الارررت الثالررث والررذ يررنص عمررى " توجررد ررروق دالررة إحصررائيا بررين متوسرردات درجررات
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دالب المجموعات التجريبية ي التدبيق البعدا وبتبار التحصريل المعر ري  ،ترجرع إلري ترلثير
التااعل بين أنماد دعم التعميم وأسموب عرت المحتو ".

الشؤال السابع :ما أثس استخداو منط الدعه االلكرتوىٌ (احلٌ – املسٌٓ) يف تينًُ مهازات اىتاز
عياصس التعله السقنًُ لدّ طالب طعبُ تكيىلىدًا التعلًه؟
ولإلدابُ علِ الشؤال السابع مت اختباز صشُ الفسض التالٌ:
الارت الرابرع :توجرد رروق دالرة إحصرائيا برين متوسردات درجرات درالب المجموعرات
التجريبيررة رري التدبيررق البعرردا لبداقررة مالحاررة الجانررب ا دائرري ،ترجررع إلرري التررلثير ا ساسرري
لرررررنمد دعرررررم التعمررررريم الحرررررى  /المرئررررريو .ويوترررررح جررررردول 01و تحميرررررل التبررررراين الثنرررررائي
 Two_Way_ANOVAلنمدى الدعم ا لكتروني وتلثيرىم عمى تنمية الجانب ا دائي.
خرول ()66
تحهُم انتجبٍَ انثُبئٍ نًُطً انرػى االنكتصوٍَ وتأثُصهًب ػهٍ تًُُخ اندبَت األذائٍ
حدى
يتىسط
ذشخخ
يدًىػبد
يصرش
انرالنخ
لًُخ ف
األثص
انًصثؼبد
انحصَخ
انًصثؼبد
انتجبٍَ
ًَط
انرػى

880139.41

6

اندطأ

14004.63

666

كهٍ

26536727.00

666

7290.17 880139.41

.000

.984

120.73

يتتررح مررن الجرردول 01و أن مسررتو الدولررة 1.11و وىررى قيمررة أقررل مررن 1.15و
مما يدل عمى وجود دولة إحصائية بين نمدى الدعم ا لكترونري الحرى والمرئريو ،وىرذا يسكرد
أن ىناك تلثير أساسي لنمد الدعم عمى تنمية الجانب ا دائري ،ولمعر رة موترع اتجراه الارروق
ولصالح أا المجموعات استبدام الباحث الم ارنات المتعرددة ،ويوترح جردول 00و الم ارنرات
المتعددة بين المجموعات التجريبية يما يتعمق بلساليب الدعم ا لكتروني عمرى تنميرة الجانرب
ا دائي .
خرول ()66
انًمبشَبد انًتؼرذح ثٍُ انًدًىػبد انتدصَجُخ فًُب َتؼهك ثأسبنُت انرػى ػهً تًُُخ اندبَت األذائٍ
أسمممبنُت انمممرػى يدًممممممممممممممممممىع ذشخمممممممممممممخ يتىسمممممممممممممممممممممممط انًتىسط لًُخ ف انرالنخ
انًصثؼبد
انحصَخ
انًصثؼبد
اإلنكتصوٍَ
0.00
1486 544.97
179416.02
6 179416.02
انرػى انحً
373.68
145632.27
145632.27
انرػى انًصئٍ
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باسرت ار نترائب جردول 00و يتترح أن مسرتو الدولرة 1.11و وىرى قيمرة أقرل مرن
1.15و مما يردل عمرى وجرود رروق ذات دولرة إحصرائية برين متوسردات درجرات الدرالب ري
ابتبار الجانب ا دائي لصالح مجموعرات الردعم ا لكترونري الحرى بمتوسرد 544.97و وىرذا
يجعمنررا ن بررل الارررت ا ول والررذ يررنص عمررى " توجررد ررروق دالررة إحصررائيا بررين متوسرردات
درجررات دررالب المجموعررات التجريبيررة رري التدبيررق البعرردا لبداقررة مالحاررة الجانررب ا دائرري،
ترجع إلي التلثير ا ساسي لنمد دعم التعميم الحى  /المرئيو".
الشؤال اخلامص :ما أثس استخداو عسض تكديه احملتىّ (كلِ – دزٌٓ) يف بًٔات التعله األفرتاضًُ تينًُ
مهازات اىتاز عياصس التعله السقنًُ لدّ طالب طعبُ تكيىلىدًا التعلًه؟
ولإلدابُ علٌ الشؤال الجاىٌ مت اختباز صشُ الفسض التالٌ:
الارت البامس :توجد روق دالة إحصائيا بين متوسدات درجات درالب المجموعرات
التجريبيرة رري التدبيررق البعرردا لبداقررة مالحاررة الجانررب ا دائرري  ،ترجررع إلرري التررلثير ا ساسرري
لتناررريم عررررت المحترررو

كمرررى /جزئررريو .ويوترررح جررردول 02و تحميرررل التبررراين الثنرررائي

 Two_Way_ANOVAساليب تنايم المحتو وتلثيرىم عمى تنمية الجانب ا دائي
خرول ()66
تحهُم انتجبٍَ انثُبئٍ  Two_Way_ANOVAألسبنُت تُظُى انًحتىي وتأثُصهى ػهً تًُُخ
اندبَت األذائٍ
حدمممممى
يصممممممممممرش يدًىػمممممممممممممممبد ذشخممممممممممممممخ
انرالنخ
لًُخ ف
يتىسط انًصثؼبد
األثص
انحصَخ
انًصثؼبد
انتجبٍَ
أسممممممممهىة
تُظممممممممممممُى 324168.08
انًحتىي

6

اندطأ

14004.63

666

كهٍ

26536727

666

324168.08

2685.08

.000

..956

يتتررح مررن الجرردول 02و أن مسررتو الدولررة 1.11و وىررى قيمررة أقررل مررن 1.15و
ممررا يرردل عمررى وجررود دولررة إحصررائية بررين أسررموب تنارريم المحتررو

الكمررى  /الجزئرري و ،وىررذا

يسكررد أن ىنرراك تررلثير أساسرري سررموب تنارريم المحتررو عمررى تنميررة الجانررب ا دائرري ،ولمعر ررة
موتررع اتجرراه الاررروق بررين ا سررموبين اسررتبدام الباحررث الم ارنررات المتعررددة ،ويوتررح جرردول
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00و الم ارنات المتعددة بين المجموعات التجريبية يما يتعمق بلساليب تناريم المحترو عمرى
تنمية الجانب ا دائي .
خرول ()63
انًمبشَبد انًتؼرذح ثٍُ انًدًىػبد انتدصَجُخ فًُب َتؼهك ثأسبنُت تُظُى انًحتىي ػهً تًُُخ اندبَت
األذائٍ
أسبنُت تُظمُى يدًمممممممممممممممممىع ذشخممممممممممممخ يتىسممممممممممممممممممممممط
انرالنخ
انًتىسط لًُخ ف
انًصثؼبد
انحصَخ
انًصثؼبد
انًحتىي
511.300
468343.35
468343.35
كهً
0.00 3879.27
6
407.35
412676.27
412676.27
خطئٍ

باسررت ار نتررائب جرردول 00و يتتررح أن مسررتو الدولررة 1.11و وىررى قيمررة أقررل مررن
1.15و مما يردل عمرى وجرود رروق ذات دولرة إحصرائية برين متوسردات درجرات الدرالب ري
بداقة مالحاة الجانب ا دائي لصالح مجموعات تنايم المحتو الكمى بمتوسرد 500.011و
وىرررذا يجعمنرررا ن برررل الاررررت البرررامس والرررذ يرررنص عمرررى " توجرررد رررروق دالرررة إحصرررائيا برررين
متوسرردات درجررات دررالب المجموعررات التجريبيررة رري التدبيررق البعرردا لبداقررة مالحاررة الجانررب
ا دائي  ،ترجع إلي التلثير ا ساسي لتنايم عرت المحتو

كمى /جزئيو".

الشؤال الشادض :ما أثس التفاعل بني منط الدعه االلكرتوىٌ (احلٌ – املسٌٓ) وطسيكُ عسض احملتىّ (كلِ  -دزٌٓ)
يف بًٔات التعله األفرتاضًُ علِ التشصًل لدّ طالب طعبُ تكيىلىدًا التعلًه؟
ولإلدابُ علٌ الشؤال الشادض مت اختباز صشُ الفسض التالٌ:

الارت السادس :توجد روق دالرة إحصرائيا برين متوسردات درجرات درالب المجموعرات
التجريبية ي التدبيق البعدا لبداقة مالحارة الجانرب ا دائري  ،ترجرع إلري ترلثير التااعرل برين
أنماد دعم التعميم وأسموب عررت المحترو ، ".ولمعر رة موترع التااعرل ا كثرر ترلثير اسرتبدام
الباحرررث

الم ارنرررات المتعرررددة ،ويوترررح جررردول 04و الم ارنرررات المتعرررددة برررين المجموعرررات

التجريبية يما يتعمق بالتااعل بين أساليب الدعم وأساليب تنايم المحتو عمى تنميرة الجانرب
اودائى .
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خرول ()64
انًمبشَبد انًتؼرذح ثٍُ انًدًىػبد انتدصَجُخ فًُب َتؼهك ثبنتفبػم ثٍُ أسبنُت انرػى وأسبنُت تُظُى
انًحتىي ػهً تًُُخ اندبَت األذائٍ .
ذشخخ
يدًىػبد
حدى األثص
انرالنخ
يتىسط انًصثؼبد
يصرش انتجبٍَ
انحصَخ
انًصثؼبد
ًَط انرػى ×
أسهىة تُظُى
انًحتىي

880.21

6

اندطأ

14004.63

666

كهٍ

26536727

666

880.21

.003

…56

يتتررح مررن الجرردول 04و أن مسررتو الدولررة 1.10و وىررى قيمررة أقررل مررن 1.15و
مما يدل عمى وجود دولة إحصائية لمتااعل بين أسموب الردعم ا لكترونري الحرى /المرئري و و
أسررموب تنارريم المحتررو

الكمررى  /الجزئرري و  ،ولمعر ررة موتررع اتجرراه الاررروق بررين اوسررموبين

استبدام الباحث الم ارنرات المتعرددة ،ويوترح جردول 05و وشركل و الم ارنرات المتعرددة برين
المجموعررات التجريبيررة يم را يتعمررق بلسررموب الرردعم ا لكترونرري وأسرراليب تنارريم المحتررو عمررى
تنمية الجانب ا دائي .
خرول()65
انًمبشَبد انًتؼرذح ثٍُ انًدًىػبد انتدصَجُخ فًُب َتؼهك ثأسهىة انرػى اإلنكتصوٍَ وأسبنُت تُظُى
انًحتىي ػهً تًُُخ اندبَت األذائٍ
انفصوق ثٍُ
انحطب
اسبنُت تُظُى
اسبنُت تُظُى
اسبنُت
انرالنخ
يتىسطٍ
انًؼُبشٌ
انًحتىي ()B
انًحتىي ()A
انرػى
()A&B
انتُظُى اندطئٍ
انتُظُى انكهً
0.000
2.84
*165.87
انًتىسط
انًتىسط
()495.70
( )594.23
انرػى
انحً
انتُظُى انكهً
انتُظُى اندطئٍ
0.000
2.84
*-165.87
انًتىسط
انًتىسط
( )594.23
()495.70
انتُظُى اندطئٍ
انتُظُى انكهً
0.000
2.84
176.70
انًتىسط
انًتىسط
()319.00
()428.37
انرػى
انًصئً
انتُظُى انكهً
انتُظُى اندطئٍ
0.000
2.84
*-176.70
انًتىسط ()46
انًتىسط
()428.37
()319.00
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شكم (َ )6ىضح أًَبط انتفبػم ثٍُ أسبنُت انرػى وتُظُى ػص

عدد سبتمبر-ج0208 )18( -0م

انًحتىي فٍ اندبَت األذائٍ

يتتح من جدول 05و وشكل 6و أن قيمة متوسدا درجات الدرالب الرذين اسرتبدموا
نمررد الرردعم ا لكترونرري الحررىو مررع أسررموب تنارريم المحتررو

كمررىو بم ررت 594.23وو ،

ومتوسد درجات الدرالب الرذين اسرتبدموا نمرد الردعم ا لكترونري الحرىو مرع أسرموب تناريم
المحتو

جزئيو بم رت 495.70و بارارق * ، 165.87بينمرا بم رت متوسرد درجرات الدرالب

الذين استبدموا نمد الدعم ا لكتروني مرئري و مرع أسرموب التناريم الكمرى بم رت 428.37و
 ،ومتوسررد درجرررات الدررالب الرررذين اسررتبدموا نمرررد الرردعم ا لكترونررري مرئرريو مرررع أسرررموب
التنايم الجزئري بم رت 319.00و بارارق  176.70ممرا يردل ارتاراع متوسرد درجرات الدرالب
الذين درسوا بلسموب الدعم ا لكتروني الحى مرع أسرموب تناريم المحترو كمرى يمييرا متوسرد
درجررات الدررالب الررذين درس روا بلسررموب الرردعم ا لكترونرري الحررى مررع أسررموب تنارريم المحتررو
جزئرري  ،يمييررا متوسررد درجررات الدررالب الررذين درسروا بلسررموب الرردعم ا لكترونرري المرئرري مررع
أسررموب تنارريم المحتررو كمررى  ،يمييررا متوسررد درجررات الدررالب الررذين درس روا بلسررموب الرردعم
ا لكتروني المرئي مع أسموب التنايم جزئي  ،وىذا يجعمنا ن برل الاررت الثالرث والرذ يرنص
عمرى " توجررد ررروق دالرة إحصررائيا بررين متوسردات درجررات دررالب المجموعرات التجريبيررة رري
التدبيق البعدا لبداقة مالحاة الجانرب ا دائري  ،ترجرع إلري ترلثير التااعرل برين أنمراد دعرم
التعميم وأسموب عرت المحتو "
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يمكن تاسير نتائب ابتبار صحة روت البحث كما يمي:

أوالً :اليتآر اخلاصُ بتأثري أمناط الدعه االلكرتوىٌ علِ كال ماً التشصاًل املعاسيف ومهاازات اىتااز
عياصس التعله السقنًُ
أوتحت النتائب الساب ة التي ترم التوصرل الييرا إلرى "وجرود رروق دالرة إحصرائيا برين
متوسدات درجات دالب مجموعات الردعم اولكترونري الحرى ،المرئريو عمرى كرل مرن التحصريل
المعر ري وميرارات انتراج عناصرر الررتعمم الرقميرة ممرا يعرز ذلرك إلررى وجرود ابرتالف برين أنمرراد
الدعم ا لكتروني المستبدمة ي البحث الحالي عمى كل من التحصيل المعر ي وميرارات إنتراج
عناصرررر الرررتعمم الرقميرررة" .أيترررا أشرررارت النترررائب التررري ترررم التوصرررل الييرررا إلرررى تاررروق درررالب
المجموعات التجريبيرة التري اسرتبدمت نمرد الردعم اولكترونري الحرى باسرتبدام غررف الاصرول
او تراتررية م ارنررة بالمجموعررات التجريبيررة الترري اسررتبدمت نمررد الرردعم ا لكترونرري المرئرري.
ويمكررن تاسررير ىررذه النتيجررة بررلن نمررد الرردعم اولكترونرري الحررى سرراعد الدررالب بالحصررول عمررى
الشررروحات والتوجييررات والمسرراعدات والرردعم المدمرروب بشرركل ررور  ،دون أدنررى تلجيررل وو ررا
وحتياجاتيم الاعمية ،كما أن المساعدات والتوجييات الم دمة من بالل أنماد الردعم الحرى ري
غررررف الاصرررول او تراترررية تترررمن بدررروات شررررح الميرررارات بشررركل مرررسجز ومركرررز ومبتصررررة
با تا ة إلى أن التواجد الاعمي لدالب المجموعة ي ناس الوقت عبرر بيئرة الرتعمم او تراترية
 Teamsساعد ذلك عمى تبادل ا كار و حل المشكالت التي قد ترواجييم بشركل رور  ،حيرث
الدالب يستكممون الحديث ويتابعونو جميعا ي وقت واحد مما يزيد مرن قردراتيم عمرى المتابعرة
والتركيز  ،أيتا استداع الدالب ي نمد الدعم الحي من متابعة كثرر مرن موتروع ري نارس
الوقت .وتميزت غررف الاصرول او تراترية عبرر منصرة  Teamsكلحرد نارم الردعم اولكترونري
الحي بباصية حاا نص الحوار لمت مرب عمرى التشرتت الرذا قرد يحردث لمدرالب أثنرا المناقشرة
أو رردانيم لتتررابع عرررت شررروحات الميررارات .كمررا أن ا وقررات المحررددة لمتواصررل الحررى مررن
برررالل غررررف الاصرررول او تراترررية كانرررت محرررددة مسرررب ا ومعمرررن عنيرررا مرررن قبرررل الباحرررث ،وأن
ا نشدة وشروحات الميارات ي غرف الاصول او تراتية .وتتاق ىذه النتيجة مع العديرد مرن
الدراسرررات ومنيرررا دراسرررة بررردر 204،عمرررر  2100،الدرررران 2119 ،جرررابر2117 ،و
بيررراDafine, 2003 (Williams, 2004 2115 ،

Giguere, 2003

.

وتبتمرررف ىرررذه النتيجرررة مرررع دراسرررات أبرررر منيرررا :دراسرررة عبرررد الحمررريم 2101 ،السرررالمي
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 2118،رررج 2115 ،و والترري أشررارت إلررى تسرراوا تررلثير أنمرراد الرردعم بصرراة عامررة بصرررف
النار عن نوع النمد المستبدم ،وأيرا كانرت أنمراد الردعم المسرتبدمة ر ن تلثيرىرا متسراو عمرى
التحصيل الدراسي والجوانب المياريةو

ثاىًا :اليتآر اخلاصُ بتاأثري أسالىب عاسض احملتاى ّ علاِ كال ماً التشصاًل املعاسيف ومهاازات اىتااز
عياصس التعله السقنًُ
أوتحت النتائب الساب ة التي ترم التوصرل الييرا إلرى "وجرود رروق دالرة إحصرائيا برين
متوسرردات درجررات دررالب مجموعررات أسررموب عرررت المحتررو

كمررى /جزئرري و عمررى كررل مررن

التحصيل المعر ي وميارات انتاج عناصر التعمم الرقمية مما يعز ذلك إلرى وجرود ابرتالف برين
أسررراليب عررررت المحترررو المسرررتبدمة ررري البحرررث الحرررالي عمرررى كرررل مرررن التحصررريل المعر ررري
وميارات إنتاج عناصر التعمم الرقمية" .أيتا أشرارت النترائب التري ترم التوصرل الييرا إلرى تاروق
دررررالب المجموعررررات التجريبيررررة الترررري اسررررتبدمت أسررررموب عرررررت المحتررررو الكمررررى م ارنررررة
بالمجموعات التجريبية التي استبدمت أسموب التنايم الجزئي .ويمكن تاسير ىذه النتيجة برلن
أسموب عرت المحتو الكمى ي بيئرات الرتعمم او تراترية سراعد الدرالب ري السريدرة الكاممرة
عمى اودراك الكمى لمميرارات الرئيسرة ومرا يررتبد بيرا مرن ميرارات رعيرة ادراك الكرل قبرل ادراك
الجرز وحيررث تررم اكتسرراب الموترروعات والميررارات مرن كرتيررا العامررة ثررم التسمسررل رري اكتسرراب
الميارات الارعية  ،بما أد الرى سريولة احتاراا الدرالب بالمعمومرات والسررعة ري اسرترجاعيا
وتذكرىا وسيولة تنايذ الميارات  ،بما ساعد ي تحسين عممية التعمم  ،وو ا لناريرة ريجمروث
التوسررعية والترري تشررير الررى تتررابع عرررت المحتررو بشرركل كمررى تجعررل الدررالب ايجررابين نتيجررة
ترتيب المحتو بشكل يبادب جميع حواسة والتي سراعدتيم ري التاكيرر واسرترجاع المعمومرات
بمررا يح ررق عنصررر التااعميررة والررتعمم الررذاتي والترري تيرردف اليررو بيئررات الررتعمم او تراتررية  ،وقررد
اتا ررت ىررذه النتيجررة مررع دراسررة كررل مررن عمررر 2105 ،

 Stuart,2011الحمارراوا

 2101،صر ر  2101،عمرران  2119 ،عبرردالعزيز  2114 ،و  ،وتبتمرف ىررذه النتيجررة
مع دراسة حجازا  2109،و والتي اكردت عمرى اعميرة تناريم ع عررت المحترو الجزئري ري
تحسين عممية التعمم.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 665 -

تفاعل أنماط الدعم اإللكتروني ...

عدد سبتمبر-ج0208 )18( -0م

ثالجاً :اليتآر اخلاصُ بتأثري التفاعل بني أمناط الدعه االلكرتوىاٌ وأساالًب تيظاًه احملتاىّ علاِ
التشصًل الدزاسٌ ومهازات اىتاز عياصس التعله السقنًُ:
توصررمت نتررائب البحررث الحررالي الررى وجررود ررروق ذات دولررة إحصررائية بررين متوسرردي
درجررات دررالب المجموعررات التجريبيررة رري التحصرريل المعر رري واكتسرراب ميررارات انترراج عناصررر
الررتعمم الرقميررة ترجررع إلررى التررلثير ا ساسرري لمتااعررل بررين أنمرراد الرردعم اولكترونرري المسررتبدمة
وأسموب تنايم المحتو المتبع لصرالح الدرالب الرذين درسروا بلسرموب الردعم الحرى مرع أسرموب
تنايم المحتو الكمى  ،ويمكن تاسير ىذه النتيجة ي أن الدالب الرذين درسروا بلسرموب تناريم
المحتررو الكمررى اتا ررت بصائصرريم مررع متدمبررات الرردعم اولكترونرري الحررى يررم يميمررون إلررى
التعمم بالتدرج من العام الرى البراص والحصرول عمرى الردعم المباشرر اثنرا تعمميرم  ،كمرا أن
لرردييم ال رردرة عمررى الررتحكم رري بيئررة الررتعمم  ،ويررو ر الرردعم اولكترونرري الحررى مررن بررالل غرررف
الاصول او تراتية ما يح ق ىرذه البصرائص لرد الدرالب .كمرا أشرارت النترائب إلرى أن ىنراك
روق ي متوسدات درجات مجموعتي الدرالب الرذ تعممروا باسرتبدام ا سرموب الكمرى والرذ
ترررو ر ليرررم نمرررد الررردعم اولكترونررري المرئررري ممرررا يعنررري اتاررراق بصرررائص ىرررسو الدرررالب مرررع
متدمبررات الرردعم اولكترونرري المرئرري يررم يميمررون إلررى الررتعمم بشرركل تنايمرري كمررى و رري الوقررت
الررذا يتاررق وقرردراتيم ورغبرراتيم وىررذا مررا تح ررو أنمرراد الرردعم اولكترونرري المرئرري عبررر م ررادع
الايديو المسجمة كنمد ثابت لمدعم

تىصًات البشح
ي تو نتائب البحث وتاسيرىا ان الباحث يوصي بما يمي:
 • تصميم وتاعيرل أسراليب متعرددة لمردعم ا لكترونري ري بيئرات الرتعمم او تراتري ليناسرب
مع بصائص ودبيعية أساليب تنايم المحتو الم دم لمدرالب بمرا يتواقرف مرع بصائصريم
وقدراتيم المعر ية.
 التصميم المنام ساليب التوجيو والدعم ي تو معايير محددة لمردعم ا لكترونري ال رائم
عمى منصات التعمم او تراتية.
 اث ر ار مجررال انترراج وتصررميم بيئررات الررتعمم او تراتررية بشرركل عررام وتتررابع تنارريم المحتررو
بشكل باص لتدوير مجاوت البحث ييم.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 666 -

تفاعل أنماط الدعم اإللكتروني ...

عدد سبتمبر-ج0208 )18( -0م

 اوستاادة من ت نيات تتابع ترنام المحترو بلنمادرو واسراليبو المبتمارة ري عررت البنيرات
المعر ية لمحتويات الم ررات لتحسين الكاا ة المعر ية والميارية والوجدانية لممتعممين.

حبىخ مكرتسُ :
 إج ار المزيرد مرن البحروث التري تيرتم برلثر أنمراد الردعم منصرات الرتعمم ا لكترونري لتنميرة
الجانب اوبتكارا لد الدالب
 تعرررف أثررر التااعررل بررين أسرراليب الرردعم ا لكترونرري وميررارات التاكيررر واسررتبدام الدررالب
لمنصات التعمم ا لكتروني.
 تعرررف أثررر التااعررل بررين أنمرراد الرردعم الثابررت  /المرررنو وا سرراليب المعر يررة رري تنميررة
ميارات تكنولوجيا التعميم ي التدريس.
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املسادع
أوالً :املسادع العسبًُ:
 .1إبررايي

لليري يل ر

 .)4112التفاعر بريأ مامرار عررم المحترلب ئري بيترات الرتتم اةلكترلايررة

القاتم ررة عم ررا كاتا ررات ال ررتتم لميلات اربح ررار بة ررا لا ررر عم ررا تامي ررة مةر رارات إيارة قلاع رري
البيااات لقابمية ا تخيا يذ البيتات ليب رالب المرحمة ال االية مجمرة تكالللجيرا التتمري
مصر .)1 42

 .4إبر ر ر ررايي عب ر ر رري اللكير ر ر ر الف ر ر ررار ل ر ر ررتاي محم ر ر رري ر ر رراييأ  .)4111المير ر ر ررة ارلكترلاي ر ر ررة .ع ر ر رريي
خاص :المؤتمر التممي ال امأ لمجمتية المصرية لتكالللجيا التتمري المير رة ارلكترلايرة
باة تراك مع كمية الباات جامتة عيأ مس.

 .3الحمفالي

خييجة محمي  . )4111تاظي محتلب ماةج التمل ئي ضلء املذج التاظري المل رع
لئتاليتر ئرري التحصرري لبقرراء ا رر الررتتم لرريب رالبررات المرحمرة المتل رررة بالمممكررة التربيررة
ال تليية مجمة التربية التممية .)1

 .2الحمفررالي خييجررة محمرري  .)4111تاظرري محتررلب مرراةج التمررل ئرري ضررلء امررلذج التتمرري المل ررع
لئتاليت ئي التحصي

لبقاء ا رر الرتتم لريب رالبرات المرحمرة المتل ررة بالمممكرة التربيرة

ال تليية مجمة التربية التممي

.)1

 .5ال رالما زيارب ح رأ  )4118ا رر التفاعر بريأ امرريأ مرأ رقاةت الرتتم لم رملب الرتتم عاري
تصررمي بر ررامج الكمبي ررلتر متت رريية الل رراتر عم ررا التحص رري لزم ررأ ال ررتتم لمة ررارات ال ررتتم
الذاتي ليب الرالبات المتممات  .ر الة يكتل ار

 .6ال يخ يااي محمي  . )4115ا ر اختال

كمية الباات جامتة عيأ مس.

تصمي تقيي الريع التريريبي ارلكترلاري ئري تجرارب

المحاك رراة ب ررالمختبرات اةئت ارض ررية عم ررا ااياء المة ررارب المتمم رري ل رريب ر ررالب الجامت ررة
المرؤتمر الريللي ال اربررع لمرتتم ارلكترلاري عرأ بترج ت تتمر مبتكرر  ....لم ررتقب لاعري ت ئرري
الفترة مأ  5-4مارس  4115الريام المممكة التربية ال تليية.
 .7الرراأ إيماأ عبي التاري  .)4119براامج مقترح با تخيا ميلات التفاع عبر بكة اراترات
لترري ير عمررا رررالب كميررة التربيررة ئرري إك ررابة مةررارات تصررمي تلااترراج البرمجيررات التتميميررة

لاتجاير رراتة احر ررل تمر ررك اايلات .ر ر ررالة يكتر ررل ار ،ي ر ررر ما ر ررلرة كمي ر ررة التربير ررة – جامتر ررة
الماصلرة.
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 )4119ئاعميرة امرر الريع ارلكترلاري الفرلري عبرر الماصرات التتميميرة

اةلكترلايرة ئرري تاميررة مةررارات ااتراج عااصررر الررتتم الرقميررة مجمرة كميررة التربيررة جامتررة

م يلر .)6 35
 .9المريااررا محمرري مختررار  .)4115ا ررر التفاع ر برريأ امررر تقرريي الرريع التتميمرري تالمبا ررر ل،يررر
المبا ر “ئي بيتات التتم ال خصرية لم رملب الرتتم ئري تاميرة التحصري لمةرارات التاظري
الذاتي ليب المتتمميأ الص

.)3 45

 .11بررير احمرري ئةرري  )4112ا ررر التفاعر برريأ مامررار يع ر الررتتم لاا ررملب المترئرري عمررا كر مررأ
التحصي لمةارات التفكير التممي ليب تالميذ المرحمة اةبتياتية مجمرة تكالللجيرا التتمري
مصر .)1 42
 .11جااي ر

 .)4111مصررل تكالللجيررا التتمرري

رلبرررت

ترجمررة محمرري بررأ ررميماأ لاخرررلأ

جامتة الممك تلي الا ر التممي لمرباعة.
 .14جرجس مارياأ ميالي  .)4117م ر امر عرم المحتلب الكما  /الجزتي القات عما تقاية اللاقع
المت رزز عمررا تاميررة التاظرري الررذاتي لكفرراءة الررتتم لرريب رررالب الص ر
لتكالللجيا التتمي

)31

الجمتيررة التربيررة

 .13حجرازي مميررة ررمير  .)4119تصرميماأ لتتررابع عررم المحتررلب )كمري  /جزترري بماصرة الررتتم
اةجتمراعي تإيمررليل" عبرر ااجةرزة الذكيرة لم ريمررا ئري تاميررة بترم مةررارات الا رر الرقمرري
ليب رالب تكالللجيا التتمي الص لاتجاياتة احليا الجمتية التربيرة لتكالللجيرا التتمري
.)5 49

 .12حج ر ررازي امير ر ررة ر ررمير  )4119تص ر ررميمات لتت ر ررابع المحت ر ررلب كم ر ررا /جزت ر رري ) بماص ر ررة ال ر ررتتم
اةجتماعية تايمليل ت عبر ااجةزة الذكية لا ريمرا ئري تاميرة بترم مةرارات الا رر الرقمري
ل رريب ر ررالب تكالللجي ررا التتم رري الصر ر لاتجاي رراتة احلي ررا الجمتي ررة المصر ررية لتكالللجي ررا
 .15خمير

التتمي

.)5 49

حارراأ ح ررأ  .)4114بارراء م ررتليعات لحرريات رقميررة ئرري ضررلء جررلية الررتتم ارلكترلارري
لتاميررة مةررارات تصررمي المحتررلب ارلكترلارري لرريب رررالب الي ار ررات التميررا بكميررة التربيررة
مجمة كمية التربية جامتة الماصلرة

 .16خميس محمي عري
.)2 19

.)78

 )4119اليع ارليكترلاي  E-Supportingمجمة تكالللجيرا التتمري
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 .)4113الاظريررة لالبحررث التربررلي ئرري تكالللجيررا التتمرري

 .18اليريج محمي  )4117الف

القررايرة يار

الي ار ي لم اليب اليع التربلي المكتبرة اةلكترلايرة مرتل عمرا

الرابر التالي www.guifkids.com
 .19رمووود بربيووع عبوودالعظيم  .)9102اخررتال

امررر الرريع ارلكترلارري ت خصرري اجتمرراعيت ببيتررة

الحياة ال ااية ال ية اابتاي لم تلب يائتية التتم تمرتفترة ماخفضرة لتاميرة مةرارات إاتراج
اةافلجرائيك التتميمي ليب رالب تقايات المجمة التربيرة بكميرة التربيرة جامترة رلياج
)1 61

 .41ز،مر ررل

خالر رري محمر ررلي  . )4114ا ر ررر التالقر ررات ئر رري ب ر ررامج الكمبير ررلتر متتر رريية الل ر ررات عمر ررا
التحصي ئي ماية الكمبيلتر ر الة يكتل ار

كمية التربية جامتة حملاأ.

 .41زيياأ م ر محمي ؛ الحمفالي لليي رال ؛ عبيالحميري لاتر رمضراأ  .)4115التفاعر بريأ
امررر الرريع ارلكترلارري المتاق ر لاا ررملب المترئرري ئرري تاميررة التحصرري لبقرراء ا ررر الررتتم
ليب رالب الي ار ات بحث مقي إلي المؤتمر الرابع .الريام .
 .44ررتباأ حمرريي إ ررماعي

 )4111ا ررر التفاعرر برريأ مامررار م رراعيات الررتتم لم رراليب تق ررييمةا

ياخ البيتة اةئتراضية ئي تامية مةارات صريااة مجةرزة الحا رب اآلري لريب ررالب رتبة
متم الحا ب اآلي مجمة تكاملجيا التتمي

.)2 41

 .43صقر محمي مصرفا  .)4111تي ير التالقة بيأ امرر عررم الر رلمات المتحركرة ئري برارامج
الكمبي ررلتر التتميم رري القاتم ررة عم ررا الر ررلمات المتحرك ررة لاا ررملب المترئ رري لمم ررتتم عم ررا
التحصي الي ار ي لبقاء ا ر التتم عما رالب تكالللجيا التتمي
 .42ص ررلئي

التربية جامتة حملاأ.
رريماء يل ر ر

 )4116ا ررر اخ ررتال

ر الة ماج تير كميرة

م ررتليات التلجير ر لم رراليب تقييمير ر ئ رري بر ررامج

الكمبيررلتر متترريية الل رراتر عمررا تاميررة الجلااررب المترئيررة لال ررملكية لرريب تالميررذ مرريارس
التربية الفكرية ر الة ماج تير كمية الباات جامتة عيأ مس.
 .45عبرري المجيرري احم رري ص رراي

 .)4119الم ررتليعات الرقميررة لملح رريات التتميميررة ئ رري بيتررة ال ررتتم

اةلكترلاا المؤتمر التمما اال

تالتتمي لتحييات الم تقب ت مصر.

 .46عبيالبا ررر ح رريأ محمرري  .)4116لحرريات الررتتم الرقميررة تكالللجيررا جييررية لمررتتم

القررايرة

عال الكتب.
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 .47عبيالحمي

عدد سبتمبر-ج0208 )18( -0م

رار عبي ال ال  .)4111م ر التفاع بيأ م تليات الم اعية الملجزة لالمتل رة

لالتفص رريمية) لب رريأ م رراليب ال ررتتم عم ررا تامي ررة كفاي ررات تص ررمي التفاعمي ررة ببر ررامج الل رراتر
المتتيية ليب مخصاتي تكالللجيا التتمي ر الة يكتل ار ،ير ما لرة كمية الباات جامترة
عيأ مس.

 .48عبيالحمي

رار عبيال ال .)4111 .م ر التفاع بيأ م رتليات الم راعية المرلجزة لالمتل ررة
لالتفصرريمية ) لبرريأ م رراليب الررتتم عمررا تاميررة كفايررات تصررمي التفاعميررة بب ررامج الل رراتر
المتتيية ليب مخصاتي تكالللجيا التتمي

ر الة يكتل ار

كمية الباات عيأ مس.

 .49عبيالحميي عبيالتزيز رمبة  .)4113التالقة بيأ امر باية اربحار لم ملب عرم المحترلب ئري
تصمي المقررات اةلكترلاية مجمة التتم ارلكترلاي .)11 4
 .31عبيالحميرري عبرريالتزيز رمبررة  .)4111م ررر التفاع ر برريأ مامررار الرريع ارلكترلارري المت رزامأ ل،يررر
المتزامأ ئري بيترة الرتتم القرات عمرا الليرب لم راليب الرتتم عمرا التحصري لتاميرة مةرارات

تص ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررمي تلاات ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراج مص ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراير ال ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررتتم
ليب رالب كمية التربية الجمتية المصرية لمماايج

 .31عبرريالتزيز ا ررر

.)168

 .)4112ئاعميررة مميرزات الكمبيررلتر المرتيررة ئرري بررامج الفيررييل التتميميررة عمررا

التحصي الفلري لالمرجا ر الة يكتل ار

كمية التربية جامتة حملاأ.

 .34عزم رري ابير ر ج رراي المرايا ررا محم رري مخت ررار  )4111ا ررر التفاعر ر ب رريأ مام ررار مختمف ررة م ررأ
يعامرات الرتتم البااتيرة ياخر الكتراب ارلكترلاري ئري التحصري لكفراءة الرتتم لريب ررالب
الي ار ات التميا بكمية التربية ي ار ات تربلية لاجتماعية .)3 16
 .33عمررر ايمرراأ حممررا  .)4115م رراليب عرررم محتررلب كاتاررات الررتتم الرقميررة الكمررا لالجزترري ئرري
م ر ررتليئ قر ررات عمر ررا اللير ررب لا رير ررا ئر رري تامير ررة التحصر رري لالتفكير ررر اةبتكر رراري الجمتير ررة
المصرية لتكالللجيا التتمي
 .32عم رراأ خالرري عبرريالمري

.)2 45

 )4119تاظرري محتررلب مرراية الجغرائيررا لئ ر اظريررة ريجمررلث التل ررتية

لا ررر عمررا التحصرري لتاميررة التفكيررر اة ررتيةلي لاةتجررا احررل المرراية لرريب رررالب الصر

اال ال االي الجمتية المصررية لممارايج لررر التريريس ي ار رات ئري المارايج لررر
التيريس 128
 .35ئ رررج بة رراء ال ررييأ خي ررري  .)4115م ررر تق رريي تتم رري متر رزامأ لة متر رزامأ م ررتاي إل ررا بيت ررة رربكة
اراتراررت عمررا تاميررة مةررارات المتتمررييأ لالم ررتقميأ عررأ المجررا اري اركرري للحررية تتميميررة
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لمقرررر ماظلمررة الحا ررب لرريب رررالب ررتبة إعررياي متم ر الحا ررب اآلرري بكميررات التربيررة

.ير ما لرة متةي الي ار ات التربلية جامتة القايرة، الالعية ر الة ماج تير

 مقيمررة ئرري تخرررير الب ررامج التتميميررة. )1996 ر رريي ئتحرري امرريأ زياررب محمرري

 كام ر.36

.المايا يار الةيب
كاتاررات الررتتم الرقميررة ئرري تاميررة المترئررة التكالللجيررة
كميرة التربيرة

 ئتاليررة تلظير.)1112 حرراز ئرؤاي

 ر الة يكتل ار.التا ر لاتجاياتة احل ماية التكالللجيا

 كحير.37

ليب رالب الص

.الجامتة ار المية بغزة

الماي ررا يار الة رريب لما ررر. التص ررمي التتميم رري لمل رراتر المتت رريية

(2001).  ابير ر ج رراي عزم رري.38
.لالتلزيع

 املذج مقترح لم تليئ اللحيات التتميمية عبر اةاترات ئي ضلء.)4114 تي محمي

 يايالب.39

متايير الجلية لا ر عما بتم جلاارب الرتتم لريب ررالب كميرة التربيرة ر رالة يكترل ار

.كمية التربية جامتة حملاأ
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