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 :امللخص 

ببيئة ( التفصيلية/ الموجزة)ية الراجعة تطوير مستويين للتغذ إلىهدف البحث الحالي 
المتغيرات على من هذين المستويين أفضل  أًياالتعلم المصغر عبر الويب النقال، وتحديد 

مواقع االنترنت  برمجةمهارات وتقييم المنتج لتحصيل المعرفى، واألداء المهارى، ال" التابعة 
: البحث على معالجتين تجريبيتينواشتمل . اآلليالطالب معلمى الحاسب لدى  " التعليمية

، والمعالجة الموجزةالمعالجة األولى تقدم وحدات التعلم المصغر المصحوبة بالتغذية الراجعة 
الثانية تقدم وحدات التعلم المصغر المصحوبة بالتغذية الراجعة التفصيلية، وأظهرت النتائج 

الح التغذية الراجعة بين متوسطى درجات المجموعتين التجريبيتين لص الوجود فرق د
 برمجةمهارات التفصيلية في كل من التحصيل المعرفى، واألداء المهارى، وتقييم المنتج ل

 .اآلليالطالب معلمى الحاسب لدى  التعليمية مواقعال
 : دقدمةامل

يعنددي أن  مددن أهددم مددا يميددز العصددر الحددالي ممددا المعرفددي النفجددارايعددد التقدددم العلمددى و 
مددن قدددرة المددتعلم، وأصددبح لزاًمددا علددى المعلمددين أن صددبح أكبددر أة مددا التحصدديل المعرفددي لقضددي

 المدتعلم يطوروا من أنشطتهم واسدتراتيجياتهم التعليميدة لمواكبدة هدذا التطدور بمدا يناسدب قددرات
 .هواستعدادات
مدخاًل تعليمًيا جديًدا يعتمد على تجزئة  Micro-learningيعد التعلم المصغر كما 

في  ةواحدأو مهارة  مفهوًماتقدم ، ومتعددة صغيرة جًداتعليمية وحدات  لىإ المحتوى التعليمي
خطوات  طالبال يخطوا فيهدقيق وغنى  يمحتوى تعليم حيث يكفل تقديم ،وقت زمنى قصير

من التعامل مع كافة المفاهيم والمهارات المرتبطة بالمحتوى  هتمكنمتسلسلة 
الويب ب ة التعلم المصغرفكر  ارتبطتو  . (Bekmurza, A. & et, Al. , 2012)يالتعليم
تاحة المعلوماتهتمرونلجذب عدد كبير من المستخدمين لقدرته على النقال  وقت  يفى أ ، وا 

 يف طالبحجم مصغر جًدا يناسب احتياجات ال يلى تقديم المعلومة فإضافة اإلمكان، ب يوأ
 ةلقيمات صغير صورة  يف يالعصر الحالى، ويسهل عليهم الحصول على المحتوى التعليم

                                                 

  (المؤلف، السنة، الصفحة( )اإلصدار السادس)إتبعت الباحثة في توثيق المراجع قواعد جمعية علم النفس األمريكية. 
American Psychological Association (APA) format (6

th
 Edition).                               
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بالمعلومات بشكل يخفف من العبء المعرفى الواقع عليهم، ويزيد قدراتهم على االحتفاظ 
 .(8772، رجاء على عبد العليم) واستخدامها مستقبلًيا

على تقسيم المعلومات المعقدة والمحتوى الضخم إلى عديد من  التعلم المصغرويعتمد 
على الطالب قدر اإلمكان، وهو يركز على األجزاء القطع والدروس الصغيرة لمحاولة تسهيلها 

جيدة للممارسة، فيستطيع المتعلم تنفيذ ما تعلمه خالل وقت قصير،  أنشطةالمهمة، ثم يعطى 
وعندما يتعلم المتعلم المحتوى بشكل كاف من خالل المحتوى المصغر يستطيع التعامل مع 

 & Bekmurza)صبح مدركاً لما يتعلمه المعلومات المعقدة اآلخرى المرتبطة بالمحتوى ألنه أ
et, Al. , 2012.) 

 ,Kamilali& Sofianopoulou) سوفيانوبول وفى هذا الصدد يذكر كاميليلى 
نتشارها كالما يقدمه من مزايا  عديدة مجاالت يأن التعلم المصغر حقق فاعلية ف (2015

من حياة  اعل التعلم جزءً نترنت من خاللها، مما يجاإل مكانية استخدام ا  وسهولة استخدامها و 
مية وتقديمها فى لى تجزئة المادة العلإضافة ، وبالتالى تحسين نتائجه، باإلةميالمتعلم اليو 

الوقت  يف يتعلمه الرسم بإتمام طالبليه فى أى مكان، مما يسمح للإشكل سهل الوصول 
اء متناهية لى أجز إأن تقسيم المادة العلمية  (Kadhem, 2017)كاظم  يرىو الذى يناسبه، 

د الواقع على ذاكرته، ويساع ييقلل من الحمل المعرف طالبالصغر وتقديمها بشكل متكرر لل
 &Nikou) ايكونوميد نيكو ستخدامها فيما بعد، ويرىاعلى االحتفاظ بالمعرفه وسهولة 

Economides, 2018)   أن التعلم المصغر يقدم المادة العلمية بشكل مختصر ويوجه
بداع وحل تحسين مهارات التفكير العليا واإللى إ ينشطة التعليمية التى تؤدلى األ إ طالبال

 .المشكالت
ويرجع االهتمام بالتعلم المصغر إلى ما يمتلكه من خصائص كما أشار إليها بولر، 

 Jomah)، وجمعة وآخرون(Nikos ,2016)زونيكو  ,(Boller ,2015)وجوما وآخرون 
& et al ,2016, 104) لة الوصول، وقصر زمن التعلم، وتوفير محتويات سهو : من أهمها

المتنوعة، وسد الفجوات المعرفية بشكل  طالبصغيرة، وأنشطة صغيرة، وتلبية احتياجات ال
 .سريع

وقد أثبتت البحوث والدراسات فاعلية بيئات التعلم المصغر منها، دراسة كاظم 
(Kadhem, 2017) ايكونوميد نيكو، ودراسة (Nikou& Economides, 2018)  ،
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 لذا سعت (. 8772)، ودراسة رجاء على عبد العليم (8770) محمد ودراسة رمضان حشمت
وهنا التعلم المصغر، معتمدة على األنشطة التعليمية  إلى تقديم المؤسسات التربوية والتعليمية

لم ظهرت الحاجة لضرورة االهتمام بتصميم هذه البيئات التعليمية وفقا لنظريات التعليم والتع
 .بما يحقق أعلى إفادة ممكنة منها في تحقيق نواتج التعلم

لى أن بيئة إ (Major& Calandrino ,2018) وكالندرون ميجور وتوصلت دراسة
عبارة  وهو Micro-contentالمحتوى المصغر ( 7: لها مكونات ثالثه هى التعلم المصغر

خالل تطبيقات الويب النقال،  عن وحدة صغيرة جًدا من المعلومات الرقمية مناسبة للعرض من
 مكون  Quizصورة اختبار قصير يتفاعلية قد تكون ف ةأنشط( 8.االلكترونىورسائل البريد 

من سؤال واحد أواثنين، أو أنشطة مكتوبة أو لوحات للنقاش أو مهمة أو واجب يتطلب رد 
ت التعلم ساسي من مكوناأالتغذية الراجعة وهي مكون ( 3. فعل معين أو كتابة تعليقات

، وتسهم في تقديم تقويم المصغر لتقديم ردود فعل فورية للمتعلم تعمل كسقاالت لعملية التعلم
  .ة التعلم لتحقيق أهدافه ونتائجهوتقنين ألنشط

 أنه توجد إال بدراسة فاعلية بيئات التعلم المصغر من الدراسات عديد وبالرغم من اهتمام
رجاء على عبد  ال في دراسةكما هو الح هاات تصميممتغير ندرة في الدراسات التي اهتمت ب

لى دراسة التفاعل بين أنماط مساعدات التعلم ومستويات والتي هدفت إ( 8772)العليم
يرات التعلم المصغر بهدف لى دراسة متغإ ، وبالتالي توجد حاجةتقديمها ببيئات التعلم المصغر

 أنه ال توجد بحوث الإئة التعلم المصغر، من مكونات بي الراجعةوبالرغم أن التغذيه تحسينها، 
بحاث ى مزيد من األإلهذه البيئات، ولذلك توجد حاجة  يتناولت تصميمها ف ةودراسات سابق

 .الحالييه البحث إلتها، وهذا ما يهدف والدراسات التى تتبنى دراس
عن  تزوده بمعلوماتف، عملية التقويم المبدئية ألداء الطالب الراجعةتمثل التغذية و 

ى األفضل ه، وتصحيح مسار تعلمه، وتطويره إلطبيعة تعلمه، وبالتالي تساعد في تعديل أداء
لغاء االستجابات الخاطئة، وبالتالي رفع صحيحة فيثبتها، وا  اكتشاف االستجابات المن خالل 

 (721، 8772منال عبد العال مبارز، ). مستوى األداء في المهمات التعليمية
دراسات إلي ضرورة اإلهتمام بالتغذية الراجعة في التعليم بسبب  عدةأكدت نتائج و   

م لمستوي قدرتها علي زيادة دافعية الطالب وتوجيه نشاطهم لتحسين التعلم والوصول بالمتعل
 على إهتمام( 8772)أكدت إقبال عطار كما ، (McCalla, et.al, 2000)فيهتقان اإل 
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تحسين كفاءة العملية  فيلها من أثر كبير  بالتغذية الراجعة لماين على التعليم مالقائ
لمعرفة جوانب  ملمعرفة نتائج عملهطالب التعليمية، وترجع أهمية التغذية الرجعة في حاجة ال

، ومن ثم فإن الحاجة لتقويم اآلخرين له أهمية كبيرة وبذلك تساعد التغذية الضعف وتقويمها
 "هايوارد"يشير كما . قوة والقصور عندهمعلي معرفة جوانب ال طالبالراجعة بجميع أنواعها ال

Hayward (2010 ) إلى أهمية التغذية الراجعة إذا وظفت بالشكل والوقت المناسب؛ فتعمل
قات طراف المشتركة في مواقف التعليم وتعزيز العالعلي بناء الثقة التي تربط بين األ

 .اإليجابياإلنسانية والتفاعل 
 التي يمكن تقديمهاحيث مستوى أو كمية المعلومات  نم الراجعةوتتنوع أنماط التغذية 

 ,Kaspar& Rübeling؛ 8772نبهان،  محمد يحيى)عند استخدام التعلم المصغر للمتعلم
، من خالل طالبتعزيز أداء ال من خالله يمكن التي، الموجزفهناك المستوى  ،(2011

ذلك في ضوء نظرية  ويمكن تفسير ،عالمه بنتيجة تعلمه، سواء كانت صحيحة أم خاطئةإ
والتي أشارت إلي أنه ما من عالقة تنشأ أو تتكون بين موقف واستجابة، فإنها تزداد  التعزيز

قوة إذا صاحبها حالة رضا وارتياح، وتنقص قوتها إذا صاحبها عدم رضا، وتركز على العالقة 
يجابية أو بين السلوك اإلنساني ونتائجه من منطلق أنه يمكن تفسيره من خالل النتائج اإل

عند و  تفصيليةالالتغذية الراجعة  والمستوى الثانى هو ،   (Wahler, 2004, 120)السلبية
على تثبيت  ا أكبر من المعلومات، وتعملعلى إعطاء كمً  تعمل استخدامها فى التعلم المصغر

ز لى تركي، مما يزيد ثقة المتعلم، وتدفعه إالمعانى واالرتباطات المرغوبة وتصحيح األخطاء
لى تعديل، ويمكن تفسير ذلك في ضوء لى المهام التعليمية التي تحتاج إجهوده وانتباهه ع

ذات إمكانات ( قصيرة األمد)على أساس أن الذاكرة الشغالة الحمل المعرفى التى تقوم  نظرية
محددة في كم المعلومات وعدد العناصر التي تستقبلها، والعمليات التي تجريها، وفي ضوء 

التعلم عملية تغير في بنية شبكة المعلومات بالذاكرة الشغالة؛ لتسهيل التعبيرات  ذلك يصبح
 .(70-72، 8773، محمد عطية خميس. )التي تحدث فيها

من التغذية الراجعة على  المستويانأجريت عديد من البحوث حول فاعلية هذان قد و  
الراجعة فمنهم من يرى أنه كلما النتائج بشأن كمية محتوى التغذية  ت، حيث اختلفنواتج التعلم

ائج التعلم مثل ربيع عبد زادت كمية المعلومات في التغذية الراجعة كلما كان ذلك أفضل في نت
لى فاعلية التغذية الراجعة التفصيلية في زيادة التحصيل تي توصلت إوال( 8773)العظيم رمود
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 (Terry, K. P., & Doolittle, 2008) ودراسة تيري، دوليتل ،البصريوتنمية التفكير 
والتي أكدت على أن التغذية الراجعة التفصيلية تزيد من إتاحة الفرص للطالب للتعرف على 

  .مدى ما حققه من تعلم
لى فاعلية تقديم أي مستوى من مستويات التغذية إأخرى  بحوثفي حين توصلت 

، (8773)ثمان العزبأو التفصيلية بغض النظر عن نوعها مثل دراسة هبة ع الموجزةالراجعة 
، والتي دلت نتائجها على (Nicol& Macfarlane, 2006) نيكول، وماك فارلنودراسة 

تفوق مخرجات التعلم في مجال تكنولوجيا التعليم لدى الطالب الذين تلقوا كال المستويين من 
    . الفورية، أو المؤجله التفصيلية الموجزة الراجعةالتغذية 

 الموجزة الراجعةنتائج الدراسات التي تناولت التغذية  اختالف مما سبق يالحظ
ومن ثم فإن هناك حاجة والتفصيلية وأن لكل مستوى من مستوياتها النظريات التي تدعمه، 

إلى دراسة التغذية الراجعة الموجزة والتفصيلية الرتباطها الوثيق بطبيعة التعلم المصغر، حيث 
طالبه، ويستطيع التأكيد على فهم المفاهيم والمعارف عة ليقوم المعلم بتصحيح األخطاء الشائ

الجديدة المتضمنة للمحتوى التعليمى، وتأديتهم لألنشطة بصورة صحيحة وبالتالي تدعيم 
االستجابة الصحيحة لديهم، وتعديل الفهم الخاطئ وتصحيح االستجابات الخطأ، وبالتالي 

  .فبدون التغذية الراجعة يفقد التعلم المصغر فاعليته
مدن الموضدوعات الهامدة فدي  التعليمية اإلنترنتمواقع  برمجة تنمية مهارات توقد أصبح
لتعليميدة المناسدبة لضدمان التوصدل السدتراتجيات االدى اختيدار والتدي تحتداج إ تكنولوجيا التعليم،

مواقدع  برمجدةوتعد مهدارة ، (70، 8772الشاعر،  محمد حنان)لى مخرجات التعلم المستهدفةإ
مترابطدة بعالقدات  مهارات فرعيةعدة من المهارات المعقدة التي تندرج تحتها  لتعليميةا اإلنترنت
تحتداج  عمليدة بسديطة بدل عمليدة معقددة تلك المهاراتاكتساب  وال يعتبر، غفالهامكن إبينية الي

، (17، 8777حندان إسدماعيل محمدد، ) ى مزيد من البحث في سدبل واسدتراتيجيات اكتسدابهاإل
العلمددى فددي جوانددب تعلددم مهددارة  باالهتمددام بالبحددث يدراسددات توصددعدددة توجددد وفددى هددذا الصدددد 
 جمدددال فددادي"دراسددة والكشددف عددن أسدداليب تعلمهددا، منهددا  التعليميددة اإلنترنددتبرمجددة مواقددع 

" عبددد الحميددد طلبددة عبدددالعزيز"، ودراسددة (8777" )حمددادأحمددد "، ودراسددة (8777" )يننحسدد
فددؤاد "، ودراسددة (8772")النجددارحسددن  "راسددة ، ود(8777")حامدددمحمددد "، ودراسددة (8777)

مسددتوى لددى فكددرة هددذا البحددث للكشددف عددن أثددر إ ، ممددا دعددا الباحثددة(8772" )عيددادإسددماعيل 
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عبددر الويددب النقددال  المصددغر يااللكتروندد الددتعلم بيئدداتالمددوجزة والتفصدديلية فددي  الراجعددةالتغذيددة 
 التعليمية اإلنترنتعلى تنمية مهارات برمجة مواقع 

 :لبحثمشكلة ا

ميمه لددى دراسددة كيفيددة تصددوالتددي تحتدداج إ االتجاهددات الحديثددة يعتبددر الددتعلم المصددغر مددن -
 الراجعدة، وتعد التغذيدة نى بما يحقق نتائج التعلم المرجوةلكترو وتقديمه في بيئات التعلم اإل 

لدى مزيدد مدن الدراسدة، وهدذا مدا ذا الندوع مدن الدتعلم والتدي تحتداج إمن المكونات الهامة له
مددن المكونددات  الراجعددةمددن أن التغذيددة  (Anderson, 2011, 26)ندرسددون أكددده أ

حصددول علددى مخرجددات تعلددم نهددا تسدداعد فددي الحيددث أاألساسددية فددي العمليددة التعليميددة، 
فيدة تحسدين أدائهدم وتشدجعهم نها تقدم للطالب معلومات محددة توضدح لهدم كيإيجابية، أل 
ث فدي الدتعلم المصدغر الدذى يدتم فيده نخراط في الدتعلم بشدكل أعمدق، وهدذا مدا يحددعلى اإل 

فددي صددورة مقدداطع فيددديو، أو ملفددات صددوتية، أو نصددوص، أو  يإعددداد المحتددوى التعليمدد
غيرها من الوسدائط المتعدددة والتدي تقددم فدي صدورة متناهيدة الصدغر بحيدث تقددم أقدل قددر 

يمكن مدن خاللده تقيديم مسدتوى الطدالب، ممكن من المعلومات المصحوبة بسؤال أو نشاط 
، يفضددل مددن الفهددم والتحصدديل العلمددسددبة لتحقيددق مسددتويات أالمنا الراجعددةم التغذيددة يوتقدد

لدذا ظهدرت الحاجدة  فدي الدتعلم المصدغر ود دراسدات تناولدت التغذيدة الراجعدةونظرًا لعددم وجد
 .لى الدراسة الحاليةإ
كدم المعلومدات المقددم مسدتوى  مدن حيدث الراجعدةصنفت بعدض الدراسدات مسدتوي التغذيدة  -

، ودراسددة (8773)مثددل ربيددع عبددد العظدديم رمددودوتفصدديلية  إلددى تغذيددة راجعددة مددوجزةبهددا 
ودراسددة هبددة عثمددان ،  (Terry, K. P., & Doolittle, 2008)  تيددري، دوليتددل

 ،(Nicol& Macfarlane, 2006) نيكددول، ومدداك فددارلن، ودراسددة (8773)العددزب
 المدددوجزة الراجعدددةيدددة علدددى التغذ توصدددلت نتدددائج هدددذه الدراسدددات إلدددى أن حصدددول الطالدددبو 

والتفصديلية يعددزز فرصدة الددتعلم، ويحقدق أهددداف الددتعلم بدرجدة كبيددرة، إال أنهدا اختلفددت فددي 
تحديددد أفضددل هددذه المسددتويات وخصوًصددا فددي بيئددات الددتعلم التددي تسددتخدم الددتعلم المصددغر 

ثر فدي نجداح هدذه البيئدات، نظدرًا التدي قدد تدؤ  يةعلى الرغم من أنها من المتغيرات التصدميم
يم كددم متندداهى الصددغر مددن المعلومددات، وبالتددالي مددن ن الددتعلم المصددغر يعتمددد علددى تقدددأل 

في بيئدات الدتعلم التدي تعتمدد علدى  االذى يجب تقديمه الراجعةالضرورى تحديد كم التغذية 
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المددددوجزة ) الراجعددددةمسددددتويات التغذيددددة  ، كمددددا يوجددددد لكددددل مسددددتوى مددددنالددددتعلم المصددددغر
تطدوير بعدض  إلدى تربويدة، لدذا تسدعى الدراسدة الحاليدة مدن نظريدات مدا يؤيدده (والتفصيلية

أفضدل فدي  هدذين المسدتويينى مدن ألتحديدد ( المدوجزة والتفصديلية)نماذج التغذية الراجعدة 
       وحدات التعلم المصغر  

مواقددع  برمجددةهميددة تدددريب الطددالب بقسددم تكنولوجيددا التعلدديم علددى مهددارات بددالرغم مددن أ -
ا صددبحت مطلًبددوحيددث أن هددذه المهددارات أ –شددارة إليهددا ابق اإلالسدد – التعليميددة اإلنترنددت

ن المهددارات مدد عديدددعلددى  تلددك المهددارات تحتددوي نإال أ طددالبة للا وضددرورة ملحددساسدديً أ
 .كثير من األنشطة والتدريبات التقانها إلىوقت طويل باإلضافة  إلىالفرعية والتي تحتاج 

الدتمكن  يا التعلديم لدديهم قصدور واضدح فدمعظم الطالب بقسدم تكنولوجيدالحظت الباحثة أن  - 
النوعيدة جامعدة الزقدازيق كليدة التربيدة  يمدن خدالل العمدل فدتدم مالحظتده  من تلدك المهدارة

بقسدم الفرقدة الرابعدة لطدالب  البرمجدة الشديئية والهيكليدةتدريس مقرر مدادة  يف شاركةالمو 
والتددي سددبق راسددات ليدده عديددد مددن الد، وأشددارت إاآللدديشددعبة الحاسددب تكنولوجيددا التعلدديم 

 .اإلشارة اليها
مدع طدالب الفرقدة الرابعدة بقسدم تكنولوجيدا التعلديم شدعبة  إجدراء دراسدة استكشدافية تدملذلك  -

فدي  ضعف مسدتوياتهملى أسباب للوصول إ ، والذى سبق لهم دراسة المقرراآلليالحاسب 
سددؤالهم وتدم  معهدم،مدن خدالل مقدابالت شخصدية ، اإلنترندتمهدارات برمجدة مواقدع  تطبيدق

 .مواقع االنترنت التعليمية برمجةفى دراسة المشكالت التى يعانون منها  يعن أرائهم ف
 :وأسفرت نتائج الدراسة االستكشافية عن 

وجددود عديددد مددن المهددارات لددى مزيددد مددن الوقددت والممارسدده العمليددة نظددرًا ليحتدداج الطددالب إ -
 .الفرعية والمتداخلة

لمعرفددة أخطددائهم  الراجعددةة والتدددريبات والتغذيددة لددى المزيددد مددن األنشددطيحتدداج الطددالب إ -
 .وتصحيحها بشكل مستمر

 .، وال يتم مراعاتها أثناء التدريستوجد فروق فردية فيما بين الطالب -
ي إمكانيدددة تقسددديم مدددن خصدددائص للدددتعلم المصدددغر فددد إليددده الدراسدددات السدددابقةشدددارت مدددا أ -

عطد جدزاء الهامدة،والتركيدز علدى األ أجدزاء صدغيرة ومركدزه،لدى المحتوى المعقدد إ اء أمثلدة وا 
ومراعاة الفروق الفردية مدن خدالل وتقديم التغذية الراجعة الفورية  جيدة للممارسة الفعلية،



 ..............................أثر مستوى التغذية الراجعة الموجزة والتفصيلية في بيئة التعلم المصغر عبر الويب النقال

- 00 - 

وأنشددطة الددتعلم المصددغر عبددر  يللتعامددل مددع بيئددة الددتعلم االلكتروندد طددالبلل تاحددة الفرصددةإ
   الويب النقال
ضدل مسدتوى مدن مسدتويات أفالتعدرف علدى : مشكلة البحدث الرئيسدة فدي تحددتومن ثم 

 النقددال فددي بيئددات الددتعلم المصددغر القائمددة علددى الويددب (التفصدديلية/ المددوجزة)التغذيددة الراجعددة 
 " اآللىالطالب معلمى الحاسب مواقع االنترنت التعليمية لدى  برمجةوأثرها على 

 : أسئلة البحث

 : تحدد السؤال الرئيس للبحث في
في بيئدات الدتعلم المصدغر القائمدة ( التفصيلية -وجزة الم) مستوى التغذية الراجعةما أثر 
الطدالب معلمدى الحاسدب مواقدع التعليميدة لددى ال برمجدةعلدى تنميدة مهدارات  النقدال على الويب

 :؟ ويتفرع منه األسئلة التاليةاآللى
فدي ( التفصديلية -الموجزة)لتغذية الراجعة توظيف مستوى ال المالئم ما التصميم التعليمى  .7

 ؟تعلم المصغربيئات ال
علدى كدل  في بيئات الدتعلم المصدغر( التفصيلية -الموجزة)مستوى التغذية الراجعة  ما أثر  .8

 :من
  لدى طالب الفرقة الرابعة تكنولوجيا التعليم التحصيل المعرفى. 
   لدى طالب الفرقة الرابعة تكنولوجيا التعليماألداء المهارى. 
   منتجالبطاقة تقييم. 

 : أهداف البحث

المدوجزة )مسدتوى التغذيدة الراجعدة ف الرئيس للبحث الحالي يتمثل في  الكشدف عدن الهد
علدى تنميدة مهدارات برمجدة  النقدال في بيئات التعلم المصغر القائمدة علدى الويدب( التفصيلية -
ويتضمن الهدف الدرئيس األهدداف الفرعيدة  مواقع التعليمية لدى الطالب معلمى الحاسب اآللىال

 :التالية 
،  المددددوجزة) مسددددتوي للتغذيددددة الراجعددددةل المناسددددب لوظيددددف التصددددميم التعليمددددىتحديددددد  .7

 .في بيئات التعلم المصغر (التفصيليه
فددي بيئددات الددتعلم  (، التفصدديليه المددوجزة) مسددتوى التغذيددة الراجعددة  أثددرالكشددف عددن  .8

  .طالب الفرقة الرابعة تكنولوجيا التعليمعلى التحصيل المعرفى لدى  المصغر
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فددي بيئددات الددتعلم  (، التفصدديليه المددوجزة) مسددتوى التغذيددة الراجعددة  ثددرأ الكشددف عددن  .3
   .طالب الفرقة الرابعة تكنولوجيا التعليمعلى األداء المهارى لدى  المصغر

 :أهمية البحث

 :يسهم ابحث الحالي في  يمكن ان 
مسدددتوى مدددن إلدددى أفضدددل  الددتعلم المصدددغربيئدددات توجيدده نظدددر القدددائمين علدددى تصدددميم  .7

 .ا وكفاءتها، مما قد يسهم في زيادة فاعليتهية الراجعةتغذمستويات ال
مساعدة الطالب على تحسدين تعلمهدم مدن خدالل تقدديم مسدتويات مختلفدة مدن التغذيدة  .8

 .الراجعة بما يناسب الفروق الفردية بينهم
راء البحدددث العلمدددى الخددداص بدددالتعلم المددددمج وذلدددك لتقدددديم حلدددول علميدددة متطدددورة إثددد .3

 .وع من التعلم والتغلب على المشكالت التي قد تحد من نجاحهلالستفادة من هذا الن
 :حدود البحث

 :الحدود التاليةاقتصر البحث الحالي على 
 : الحد الموضوعي .7
 للتغذية الراجعة مستويين: 

  التغذية الراجعة الموجزة. 
 التغذية الراجعة التفصيلية. 

  ة قسددم تكنولوجيددا التعلدديم الفرقددة الرابعددلطددالب  مواقددع اإلنترنددت التعليميددة برمجددةمقددرر
الحتدواء المقدرر علدى جواندب معرفيدة، وأدائيدة لمهدارات نظدرًا ؛ اآلليتخصص الحاسب 

 .التعليميةمواقع اإلنترنت  برمجة
كليددة التربيددة قسددم تكنولوجيددا التعلدديم بالفرقددة الرابعددة طددالب عينددة مددن : البشددري الحددد .8

رغبدة فدي القددرة والديهم ن لمم، اآلليالحاسب معلم تخصص النوعية جامعة الزقازيق 
 .باستخدام الويب النقالالتعلم المصغر، بيئاتالتعلم من خالل 

 .كلية التربية النوعية بالزقازيققسم تكنولوجيا التعليم ب: المكاني الحد .3
 .م8772/ 8770 الجامعيمن العام  ثانيالفصل الدراسي ال: يالزمان الحد .2

 :منهج البحث
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 :تحدد منهج البحث الحالي في
( التفصيلية –الموجزة )مستويات التغذية الراجعة  لدراسة :منهج البحث الوصفي .7

 .ببيئات التعلم المصغر القائم على الويب النقال
 .لدراسة العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة شبه التجريبيمنهج ال .8

 :متغريات البحث

 :اشتمل البحث الحالى على المتغيرات التالية 
 :المتغير المستقل واًل دأ

  هما، ي بيئات التعلم المصغرمستويين للتغذية الراجعة ف: 
  .التغذية الراجعة الموجزة .7
 .التغذية الراجعة التفصيلية .8
 :ثالث متغيرات تابعة هىاشتمل البحث على : المتغيرات التابعة ثانيًا د
 تنمية الجانب المعرفي  .7
 مهارات المعدل أداء تنمية  .8
 تجتقييم المن .3

 :التصميم التجرييب للبحث

تصميم ) في ضوء نمطي المتغير المستقل للبحث تم استخدام التصميم التجريبي
 :على النحو التالى (المجموعتين التجريبيتين ذو االختبار القبلي والبعدي

 التصميم التجريبي للبحث (1)جدول 

 القياس البعدى المعالجة القياس القبلي المجموعة

المجموعة 

 (1)جريبيةالت
 اختبار تحصيلى

تقديم تغذية راجعة 

 موجزة
 اختبار تحصيلى

 بطاقة مالحظة

 بطاقة تقييم منتج
المجموعة 

 (2)التجريبية

تقديم تغذية راجعة 

 مفصلة
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 :جمتمع البحث وعينته

الفرقة الرابعة قسم تكنولوجيا التعليم تخصص الحاسدب  طلبةيتمثل فى  :مجتمع البحثأواًل د 
 لية التربية النوعية جامعة الزقازيقاآللي بك

( 27)عدددهم  الفرقة الرابعدة طلبةتكونت عينة البحث من مجموعة من  :عينة البحثثانيًا د 
 .إلى مجموعتين تجرييبنثم تم تقسيمهم  .عشوئيةطالبًا وطالبة تم اختيارهم بطريقة 

 :فروض البحث 

 :سعى البحث الحالي للتحقق من صحة الفروض التالية 
 درجات متوسطيبين ( 7،71)يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى  ال .7

لبعدي لالختبار في التطبيق ا (المفصلة/ الموجزة)تين التجريبي تينالمجموع
 .التعليمية اإلنترنتالمرتبط بمهارات برمجة مواقع  التحصيلي المعرفي

 درجات متوسطيبين ( 7،71)يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى  ال .8
لبطاقة في التطبيق البعدي  (المفصلة/ الموجزة)تين التجريبي تينوعالمجم

 .التعليمية اإلنترنتالمالحظة المرتبطة بمهارات برمجة مواقع 
 درجات متوسطيبين ( 7،71)يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ال .3

لبطاقة تقييم في التطبيق البعدي  (المفصلة/ الموجزة)تين التجريبي تينالمجموع
 .التعليمية اإلنترنتج المرتبط بمهارات برمجة مواقع المنت

 :إجراءات البحث

 .اإلطالع على الدراسات والبحوث العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع البحث .7
الواجددب توافرهددا لدددى  التعليميددة اإلنترنددتبرمجددة مواقددع إعددداد القائمددة الخاصددة بمهددارات  .8

جامعدة الزقدازيق، ثدم  –م كلية التربيدة النوعيدة بقسم تكنولوجيا التعلي الفرقة الرابعة طلبة
عرضدددها علدددى مجموعدددة مدددن المحكمدددين والمتخصصدددين، وتعدددديلها فدددي ضدددوء آرائهدددم 

 .وتوجيهاتهم
مددددن المعالجددددة  االنتهدددداءتحديددددد األهددددداف العامددددة واإلجرائيددددة المطلددددوب تحقيقهددددا بعددددد  .3

فدي ضدوء  التجريبية، ثم عرضها على مجموعة مدن المحكمدين والمتخصصدين، وتعدديلها
 .آرائهم وتوجهاتهم
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مسدتويين التغذيدة الراجعدة التفصديلية والمدوجزة فدي بيئدة المعالجدة التجريبيدة وفدق  إنتاج .2
وعرضدها علدى محكمدي أدوات البحدث مدن  بيئات التعلم المصغر القائم على الويب النقال

جددددراء التعددددديل فددددى ضددددوء آراء السددددادة  المتخصصددددين فددددي المجددددال إلبددددداء آرائهددددم، وا 
 .مينالمحك

 :بناء أدوات الدراسة وتمثلت فى اآلتى .1
مواقدع  برمجدةاالختبار التحصيلي اإللكتروني لقياس الجانب المعرفي المرتبط بمهدارات  -

، وعرضدده فددى صددورته األوليددة علددى محكمددي أدوات البحددث مددن اإلنترنددت التعليميددة
جددراء التعددديل فددى ضددوء آراء السددادة  المتخصصددين فددي المجددال إلبددداء آرائهددم، وا 

 .المحكمين
، برمجدددة مواقدددع اإلنترندددتالمدددرتبط بمهدددارات  يبطاقدددة مالحظدددة لقيددداس الجاندددب األدائددد -

 يوعرضددها فددى صددورتها األوليددة علددى محكمددى أدوات البحددث مددن المتخصصددين فدد
جراء التعديل ف  .ضوء آراء السادة المحكمين يالمجال إلبداء آرائهم، وا 

، (عيندة البحدث طلبدةمصممة مدن قبدل الال مواقع اإلنترنت) يبطاقة تقييم المنتج النهائ -
 يأدوات البحددث مددن المتخصصددين فدد يوعرضددها فددى صددورتها األوليددة علددى محكمدد

جراء التعديل ف  .ضوء آراء السادة المحكمين يالمجال إلبداء آرائهم، وا 
اختيار أعضاء العينة االسدتطالعية، غيدر عيندة البحدث األساسدية لتقندين أدوات البحدث،  .2

 .الت التى يمكن التعرض لها أثناء التطبيقوالتعرف على المشك
بقسدم  الفرقة الرابعدة شدعبة معلدم الحاسدب اآللدى طلبةاختيار عينة البحث األساسية من  .0

مجمددوعتين جامعددة الزقددازيق، وتقسدديمهم إلددى  –تكنولوجيددا التعلدديم كليددة التربيددة النوعيددة 
 .تجريبيتين

ة قبلًيا بهددف التأكدد مدن تكدافؤ ظاختبار تحصيل الجانب المعرفي، وبطاقة المالحتطبيق  .2
 .لبحث، في الجانبين المعرفي واألدائيتي امجموع

 .العينة وفق التصميم التجريبي طلبةعرض بيئة المعالجة التجريبية على ال .1
على نفدس ( ظة، بطاقة تقييم المنتجحاالختبار، بطاقة المال)تطبيق أدوات البحث بعديًا   .77

 .الجة التجريبية عليهمأفراد العينة، بعد عرض مواد المع
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للتوصدل إلدى  يوالبعد يالمعالجة اإلحصائية للبيانات المستقاة من التطبيقين القبلإجراء  .77
 .البحثالنظرى ونتائج البحوث المرتبطة، وفروض  طارضوء اإل يالنتائج وتفسيرها ف

، والمقترحدددات بدددالبحوث تقدددديم التوصددديات فدددى ضدددوء النتدددائج التدددى تدددم التوصدددل إليهدددا .78
 .بليةالمستق

 :مصطلحات البحث

( مدوجزة أو مفصدلة)ا بأنده كميدة المعلومدات تعرفه الباحثة إجرائيً  :التغذية الراجعةمستوى 
بيئددة الددتعلم المصددغر القائمددة علددى الويددب النقددال، والتددي تددرتبط فددي التددي يحصددل عليهددا الطالددب 

الباحثدة، وتؤكدد  بمدى استجابة المتعلم على المهمات واألنشطة التعليمية المكلف بهدا مدن قبدل
توجهه نحو تصحيح االستجابات الخاطئدة وعالجهدا لتحقيدق أهدداف و له االستجابات الصحيحة 

 (.التعليمية اإلنترنتمواقع  برمجة)التعلم المرجوة 
التدى  المفصدلة تعرفهدا الباحثدة إجرائًيدا بأنهدا عبدارة عدن المعلومدات :التغذية الراجعة المفصلة

لتحسدين  ، وذلدكالمحتوى المصدغر بهددف تصدحيح اإلجابدة الخاطئدةبعد حل أسئلة  طلبةلتقدم ل
 .مواقع اإلنترنت التعليمية ببرمجةمخرجات تعلمهم المرتبطة 
التددى  المددوجزة تعرفهددا الباحثددة إجرائًيددا بأنهددا عبددارة عددن المعلومددات :التغذيددة الراجعددة المددوجزة

م أبتدده صددحيحة اكانددت اج إذابعددد حددل أسددئلة المحتددوى المصددغر بهدددف تحديددد مددا  طلبددةلل تقدددم
 .مواقع التعليميةال مخرجات تعلمهم المرتبطة ببرمجةلتحسين  خطأ، وذلك

فدي وتكدون مدن المعلومدات الرقميدة،  صغير تعرفه الباحثه اجرائًيا بأنه محتوى :التعلم المصغر
مصدحوبة بسدؤال  ومركدزةمحدددة و معلومدة واحددة  يقددمأو صدور، و  صورة نص أو مقطع فيدديو

 .تقديمها على تطبيقات الهواتف النقالة فى ، وتعتمدمصغرأو نشاط 
 ،فددي الددتعلم اسددتخدام تطبيقددات الهواتددف النقالددة تعرفددة الباحثددة اجرائًيددا بأندده :النقددال الويددب

دارة التفاعالت التعليمية  المحتوى المصغر، ونقل  .في أي وقت ومكانو بعد،  منوا 
بأنها عبارة عدن صدفحات مبرمجدة بأحدد : ئًياتعرفها الباحثة اجرا: مواقع التعليميةالبرمجة 

، وتقدوم بعدرض البياندات فدي صدورة نصدوص، صدور، Html وهدي لغات برمجة مواقع االنترندت
 .فيديوهات، رسوم ونصوص متحركة، وروابط تشعبيه، وتكون لها هدف تعليمى محدد
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 اإلطار النظري للبحث

 التغذية الراجعةمستوى من مستويات تحديد أفضل  لىإ الحالى لبحثايهدف 
في تنمية  وأثرها التعلم المصغر القائم على الويب النقال في بيئات( التفصيلية -الموجزة )

المفاهيمي  طار، لذا تناول اإلاآلليمعلمى الحاسب  طلبةلدى ال مواقع التعليميةبرمجة ال
  :التالية محاورالللبحث األدبيات التربوية المتعلقة بمتغيراته وتمثلت فى 

 قالالقائم على الويب الن تعلم المصغرال 
 التغذية الراجعة. 
 مواقع التعليميةبرمجة ال. 
  تحديد مراحل وخطوات التصميم التعليمى لمستويات التغذيدة

 .في بيئة التعلم المصغر الراجعة
وبذلك سوف يسهم االطار النظرى فدي اإلجابدة عدن السدؤال األول للبحدث والمدرتبط بتحديدد   

 .في بيئات التعلم المصغر( التفصيلية -الموجزة)لتغذية الراجعة التعليمى لنموذج التصميم 
 :عرب الويب الندقال Micro-Learning التعلم املصغر: االولاحملور 

ا على هذا الزخم المعلوماتى الهائل، وكان لزامً  لىإتضاعف المعرفة اإلنسانية  أدى
ضرورية، اللتغطية جميع المعلومات  يكثير من المحتوى التعليممؤسسات التعليم أن تقدم 

والنتيجة هى اتساع المقررات بشكل يصعب على قدرة الطالب االحتفاظ بها واستخدامها 
نشطة لتقديم المزيد من المعلومات واأل  يلم يعد كاف زمن المحاضراتأن  مستقبلًيا، كما

يب جديدة لتقديم التربويين إلى البحث عن أسالبدى أ، مما لتطبيق هذه المعلومات ةالمختلف
التواكب مع تلك المعطيات بما يتماشى  بالحل لمحاولة التعلم المصغر هنا يأتي، و المحتوى

   .في هذا العصر طلبةالمع طبيعة 

 :تعريف التعلم املصغر

يعد التعلم المصغر أحد أنواع التعلم االلكترونى ويعنى التعلم من خالل وحدات 
رفية محددة، مما يجعله يتناسب مع االتجاه الذى ينادى صغيرة تركز على مهارة أو كفاءة مع

 ,Kadhem)يشير كاظم و  ، (Friedler,2018)باستمرارية التعلم والتعلم مدى الحياة
عن دروس مصغرة، تقدم عبر الويب النقال فى أشكال مكتوبة أو  ةعبار إلى أنه   (2017
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االستماع وعرض محتويات رسومية أو صوتية، أو مقاطع فيديو باإلضافة إلى القراءة و 
عداد األسئلة والمشاريع الصغيرة كما ، جديدة، ويتم التعلم أيًضا عن طريق حل المشكالت وا 

من المحتوى  جرعات صغيرة بأنه( Jomah & et. al, 2016)وآخرون  جمعه هيعرف
التعليمى ومواد التدريب التي يمكن فهمها في وقت قصير، ويقدم جنًبا إلى جنب مع التعلم 

ومتكرر لتساعد فى اكتساب  اإللكتروني التقليدي، ولكن في شرائح أصغر تقدم بشكل يومى
 &Kamilali) كاملى سوفيانوبول يضيفو  .، وتنمية المهارات والقدراتةالمعرف

Sofianopoulou, 2015) عبارة عن نظرية جديدة فى التعلم تعتمد على وجود نظام  أنه
لى محتوى مصغر وأنشطة تعليمية مصغرة  يمكن إ ةافضإلى كامل يقدم للمتعلمين باتعليم

على مدونة أو مشاركة على  الً التواصل االجتماعى فى صورة مقامشاركتها عبر شبكات 
Facebook  أوTwitter،  للتعلم مدى الحياة بشكل يتناسب مع  أسلوبويرى أنه

متناهية نشطة ومحتويات أخصائص واحتياجات المتعلمين فى الوقت الحالى من خالل 
لى أن هناك حاجة لتطوير البحوث وتطبيق استراتيجيات جديدة مبتكرة على إالصغر، ويشير 

ودراسة التصميم التعليمى ألنشطة التعلم القائمة . التعلم المصغر ودراسة كفاءتها في التعليم
  .على المحتوى المصغر

يتم دمجه فى  تعلم قائم على محتويات معرفية صغيرة ومحددة ويعد التعلم المصغر
لى جانب التعلم التقليدى، وال يعتبر بدياًل إالحياة اليومية بشكل متسلسل، ويقدم 

ليس ذلك فحسب بل أصبح التعلم ،  (Krumholz; Glesing & Maczka, 2010)عنه
لى جنب ويسير جنًبا االمصغر من أكثر الممارسات اليومية شيوًعا في المجتمع المعلوماتي، 

، وقد يكون عبارة عن مقطع فيديو أو تف النقالة واستخداماتها الواسعةمع انتشار الهوا
 ,Bruck)المدونات والويكى عبر رسائل صغيرة  صوًتا أو صورة أو رسًما بيانًيا، أو

2006). 
 :ومن العرض السابق، يمكن استخالص النقاط التالية

الدددتعلم  ى جندددب مدددع بيئددداتالددد هدددو ندددوع مدددن أندددواع الدددتعلم االلكتروندددى يقددددم جنبددداً  -7
 .و التقليديةأ االلكترونية

، أو الدتعلم عندد الطلدب، حيدث يمكدن تقديمده فدي أي وقدت يتناسب مدع الدتعلم المدرن -8
 .وأى مكان
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 .يقدم هدًفا واحًدا ويركز عليه بشدة -3
رسدائل صدغيرة  يقدم على شدكل مقطدع فيدديو أو صدوتًا أو صدورة أو رسدًما بيانًيدا، أو -2

 .المدونات والويكىعبر 
وحدات تعليمية مصغرة جًدا تقدم " تعرفه الباحثة إجرائًيا بأنه لى ماسبق تأسيًسا عو 

للمتعلم بشكل متتابع فى صورة رسائل نصية أو مقطع فيديو، أو لعبة مصغرة، أو تدوينه، 
تقييم في  مع ضرورة وجود طلبةأو مقطع صوتى، ويدعم أهداف التعلم الفردية واحتياجات ال

 "من النظام ةوتغذية راجع لبةطاستجابة من الصورة سؤال، و 

 :مميزات التعلم املصغر

التعلم المصغر شكل من أشكال التعلم الذي يمكن اعتباره مفيًدا بشكل خاص في 
 ,Friedler)فريدلريري و  سياق التعلم مدى الحياة بسبب قدرته على دعم التعلم بمرونة،

 ويضيف جمعه ومية،يتميز بسهولة إعداده ودمجه فى حياة المتعلم الي هأن  (2018
فيذه في فترات زمنية أن التعلم المصغر يتم تن (Jomah, O, & et. Al, 2016) وآخرون

تتطلب مجهوًدا ضئياًل من جلسات التعلم ، ةمحدودو  يشمل موضوعات بسيطة قصيرة، وأنه
غير رسمية،  قد تكون رسمية أو ممتعة وجذاب ةأو التشاركى، ويتم ممارسته بطريقالفردى 
تحدثت الدراسات و  .سيلة لحل المشكالت التي يواجهها المعلمين بشكل مستمروهو و 

 ,Kamilali & Sofianopoulou, 2013; Kadhem, 2017; Friedler) دبياتواأل
  :ومن تلك المزايالتعلم المصغر فوائد متعددة لمزايا و عن  (2018
بشددكل  لددى الددتعلم واسددتيعاب المعلومددةإ حيددث يسددعى: سددريع للمعلومدداتالبددث ال .7

 ة، حيددث يمكددن تجددزءة الدددرس بأكملددهسددريع، وبسددهولة كبيددرة، وبمزيددد مددن الفاعليدد
 لى وحدات صغيرة، وتقديم المعلومة بشدكل مبسدط، وفدى جلسدات تعليميدة قصديرة،إ

 .لى مجهود كبيرمما يجعل استيعابها اليحتاج إ
 ات العقلية والنظريداتحيث يتفق ذلك مع القدر : الوصول للمعلومة بشكل مباشر .8

لى عدم تحميدل العقدل أكثدر مدن الدالزم، كونده يتجندب طدرح الكثيدر مدن التي تدعو إ
 .المعلومات في وقت واحد
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يسددمح حيدث : الددتعلم متدوفرة عندد الحاجددة إليهدا المعلومدات الخاصدة بمسدتوى .3
ى وقت، قد يكون أثنداء التنقدل وفدى أوقدات االنتظدار، للمتعلم أن يتلقى تعلمه في أ
مليددة يأخددذ كثيددر مددن الوقددت فددي ع ة النقالددة، بحيددث الخاصددة مددع انتشددار األجهددز 

 .تستغل بشكل جيد حتى في األوقات التي عادة ال التعلم، ويصل لهدفة التعليمي
حيددث يعتبددر حددل مثددالى ألولئددك الددذين لدديس لددديهم الوقددت : احتددرام وقددت المددتعلم .2

 .الكافى لاللتحاق بمساق تعليمى طويل
بمدا يسداهم فدي تعدديل ونمدو  الدتعلمقدب عمليدة التي تع الراجعةتحقيق مبدأ التغذية  .1

 .التعليمىالسلوك 
العالمدات  :ُيبِعد الملل لدي المدتعلم مدن خدالل اسدتخدام عناصدر تفاعليدة مثدل .2

  والنقاط، واأللعاب والمسابقات، والرسوم البيانية للعرض السريع والفهم األسهل
تسمح  ة المدىالذاكرة قصير حيث أن : من االحتفاظ بالمعلومات طلبةيمكن ال .0

التعلم المصغر يمكن أن و وحدات معرفية في الوقت الواحد،  1-2بنقل حوالي 
يعمل على توسيعها عن طريق تقطيع المحتوى وتحويله إلى أجزاء يسهل 

بما يسمح بتطوير أنماطًا مختلفة من  .اندماجها في الذاكرة طويلة المدى
 .الترابطات يسهل تكرارها

البصرية والسمعية، )موعة متنوعة من أساليب التعلم يقدم التعليم المصغر مج .2
 والذى تنوع الخبرات الحسيةلى إمما يؤدى ( إلخ... عن طريق اللمس/ والحركية 

 .له تأثير كبير في تطور الدماغ ومن ثم في السلوك والتعلم
أن الددتعلم  (Buchem & Hamelmann, 2010)هامليمددان  بانشدديم أوضددحكمددا 

علم المكبدر فدي عددة أوجده تجعلده يتوافدق مدع مبددأ الدتعلم مددى الحيداة، المصغر يختلف عن الت
ومددع التطددورات الحادثددة، وأنمدداط االتصددال التددي يمكددن تكييفهددا لدددعم االحتياجددات الفرديددة، ألندده 

وحددات صددغيرة  اللتتمثدل فددي الدتعلم مدن خدديدوفر طريقدة جديدددة لتصدميم وتنظديم الددتعلم، والتدي 
ة فددي إنشدداء وتوليددد المحتددوى واسددتخدامه القددائم علددى التفاعددل يسدداهم فيهددا المددتعلم بالمشددارك

 .االجتماعي
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دراسدات أكددت علدى فاعليدة الدتعلم المصدغر وأثدره  فدى تنميدة عددة  وفى هذا الصدد توجد
التددى هدددفت إلددى معرفددة أثددر الددتعلم المصددغر علددى ( 8772) المهددارات، كدراسددة إبددراهيم يوسددف

تعلدديم لمفدداهيم تكنولوجيددا التعلدديم، كمددا هدددفت الدراسددة تنميددة تحصدديل طلبددة شددعبة تكنولوجيددا ال
، وكددذلك معرفددة أثددر مسددتوى (صددغير، متوسددط، كبيددر)لمعرفددة أثددر حجددم محتددوى الددتعلم المصددغر

، ومعرفددة أثددر التفاعددل بددين حجددم محتددوى الددتعلم ومسددتوى (مددنخفض، ومرتفددع)السددعة العقليددة 
كوفاتشدددى وآخدددرون  غر، ودراسدددةالسدددعة العقليدددة، وأكددددت الدراسدددة علدددى فاعليدددة الدددتعلم المصددد

(Kovachev, et, al, 2011)  التى أشدارت إلدى ضدرورة توظيدف الدتعلم المصدغر فدى مجدال
الددتعلم اإللكترونددى والمجدداالت ذات الصددلة بالتدددريب المهددارى علددى البددرامج داخددل المؤسسددات 

 كددداظم ةالتعليميدددة وتدددوفير المدددوارد التعليميدددة الالزمدددة لتطبيدددق الدددتعلم المصدددغر، وكدددذلك دراسددد
(Kadhem,2017)  والتدددى هددددفت إلدددى توظيدددف الدددتعلم المصدددغر لتحسدددين احتفددداظ الطدددالب

لمفاهيم تكنولوجيا المعلومات والمهارات المرتبطة بها، وأظهرت النتدائج وجدود تقددم ملحدوظ فدى 
 .مستوى االحتفاظ بالمعارف والمهارات فى هذا المجال

، فادزيددل، قددال حيددث هدددف دراسددة لدديم كمددا ارتددبط الددتعلم المصددغر بشددكل كبيددر بالويددب الن
مددى فاعليدة تطبيدق الرسدائل  يتعدرف علدال (Lim, Fadzil,& Mansor, 2011) ومنصور
لتعزيدز الدتعلم اإللكتروندي المدزيج لطددالب جامعدة ماليزيدا المفتوحدة مدن خددالل ( sms)القصديرة 

ااًل أوموضدوًعا ورسدائل تقددم سدؤ ، رسائل تقدم محتوى تعليمدي: نماذج من الرسائل القصيرة( 1)
يعلق عليه الطالب في المنتددى أو عبدر الفيسدبوك، ورسدائل تقددم للطالدب تلميحدات عدن كيفيدة 

ورسددائل تقدددم تحفيددزًا أو تشددجيعًا للطالددب ، ورسددائل تقدددم تددذكيرًا بموعددد واجددب أو ، الدراسددة 
نهدا بدين مقررًا تراوح عدد الرسائل المرسلة في كدل مقدرر م( 73)وذلك في ، محاضرة أو اختبار

، طبق استبان لتقييم آراء الطدالب حدول هدذا التطبيدق، رسالة خالل الفصل الدراسي( 87-38)
وأشارت النتائج إلى تقدير الطالب للرسائل القصيرة التي تلقوها، وشدعورهم بأنهدا سداعدتهم فدي 
التركيددز علددى دراسددتهم ،كمددا زودتهددم بمعلومددات مهمددة عددن مقددرراتهم، واتفددق الطددالب علددى أن 

وأبدددوا رغبددة فددي تعميمهددا علددى ، رسددائل أتاحددت لهددم فرصددة الدراسددة فددي أي وقددت وأي مكددانال
 .جميع المقررات
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 :التعلم املصغر حمتوى طرق عرض

قدددمت الدراسددات طددرق متعددددة يعددرض مددن خاللهددا محتددوى الددتعلم المصددغر، وتعتمددد 
رجدداء ) لدىإهدذه الطدرق علدى ندوع الوسدائط التدي تعرضدها، ويمكدن تقسديمه علدى هدذا األسداس 

 ,Edge, et. Al؛ Jomah, 2016؛ Kadhem, 2017؛ 8772علدى عبددد العلديم، 
2012:) 
وهدذا الندوع هدو أكثدر األندواع اسدتخداًما، حيدث : تعلم مصغر باسدتخدام مقداطع الفيدديو .7

 .يتم إنتاج مقاطع فيديو قصيرة ومحددة الهدف لعرض المحتوى التعليمى
موضوعات بشكل بسديط وقصدير مدن خدالل  وذلك بكتابة: تعلم مصغر باستخدام النص .8

 .منصة أو موقع أو من خالل شبكات التواصل االجتماعى
فيمكن أن يكون المحتوى عبارة عدن تسدجيل (: البودكاست) التسجيل الصوتى المصغر .3

تضددددمن معلومددددات قصدددديرة وسددددهلة الددددتعلم، وتتميددددز هددددذه التقنيددددة بسددددهولة صددددوتى ي
 .نتاجهاإلى قلة تكلفة استخدامها في أي وقت وأى مكان، عالوة ع

فقددد يعتمددد الددتعلم المصددغر علددى وضددع صددورة مددع تعليددق بسدديط : الصددور والرسددومات .2
 .عليها، أو رسومات بيانية، أو انفوجرافيك

حيث يمكن االستفادة من تقنيات األلعداب االلكترونيدة : ألعاب تعليمية الكترونية قصيرة .1
 وتظهدربسديطة وخطواتهدا قصديرة، تكون لعبدة  في التعلم أو اكتساب المعرفة، على أن

فاعلية المشاركة في اللعب في بيئات التعلم المصدغر حتدى ولدو لدم يكدن هنداك فدائزون 
النهددا سددوف تسددمح للمشدداركين مددن التواصددل مباشددرة مددع المحتددوى التعليمددى أو فيمددا 

 .بينهم
فقددد يكدون الددتعلم المصدغر عبدارة عددن طدرح سددؤال واالجابدة عليددة : االختبدارات القصديرة .2

، وتعطددى االختبددارات القصدديرة للمعلددم الفرصددة الرسددال بشددكل مختصددر ودقيددق ومركددز
التغذيدة الراجعدة لتحسدين فهدم المهدارات والمدواد التعليميدة فدي بيئدة الدتعلم الكليدة، كمدا 
تسددمح للمددتعلم أن يددتعلم وفًقددا لسددرعته الخاصددة ليددتقن تعلمدده بالكامددل قبددل أن ينتقددل 

 .للخطوة التالية



 ..............................أثر مستوى التغذية الراجعة الموجزة والتفصيلية في بيئة التعلم المصغر عبر الويب النقال

- 21 - 

طريقدة فعالدة جدًدا فدي التعلديم،  وهديعبارة عن تقليدد البيئدة الحقيقيدة،  وهي: المحاكاة .0
النهددا تمكددن المددتعلم مددن بندداء مهددارات نوعيددة أو فهددم مشددكلة مددا، كمددا أنهددا تعطددى 

 .المتعلمين الفرصة لممارسة المهارات في بيئة افتراضية تشبه الحياة الحقيقية
ى وقدت أفدي  لهدا زيدارة المدوندةلمتعلمدون مدن خال حيث يستطيع ا: المدونات التعليمية .2

وتتميددز المدددونات بإمكانيددة تقددديم محتددوى غنددى وجمددع المعلومددات التددي يحتاجونهددا، 
 .بالوسائط المتعددة الجذابة والفعالة في التعليم

، حيدث أن تقدديم ويمكن أن تجمع بيئة التعلم المصغر أكثر من نوع من أنواع الوسدائط السدابقة
 .ة البصرية والسمعية تجعل فاعلية التعلم أكبرالمعلومات بالطرق التفاعلي

 :كما يمكن تقسيم محتوى التعلم المصغر بناء على طبيعة المحتوى كالتالى
لدى وحددات وأجدزاء صدغيرة، فتصدبح هدذه إويقصد به تقسيم محتوى كبير نسبًيا : محتوى متصل

هدذه الوحددات أو  لى موضدوع واحدد متكامدل، بحيدث أن مجمدوعإاألجزاء كأنها متصلة النتمائها 
أثر تتدموضدوًعا مسدتقاًل التدؤثر وال األجزاء يعطينا المقرر كاماًل، ويشترط هنا أن تقدم كل وحدة 

 .هذه الوحدات فال يتأثر تعلمه بذلك أحدذا تخطى المتعلم إبباقى الوحدات، ف
ا فدي وحددة واحددة فقدط غيدر مرتبطدة بمدا قبلهدا ومد بحيث يقدم المحتوى كاماًل : ى منفصلمحتو 

 .بانتهاء هذه الوحدة تنتهيبعدها، فمعلومات ذلك المحتوى 
وقدد اعتمددد البحددث الحددالي علددى تقددديم وحددات الددتعلم المصددغر بطددرق عددرض متعددددة للمحتددوى 
منها لقطات الفيديو، والمقاطع الصوتية، والنصدوص البسديطة والصدور والرسدومات المصدحوبة 

بطريقدة تتابعيدة عبدر الهداتف النقدال حتدى تكدون  طلبدةرسدالها لل، والتدي يدتم إبدالتعليق المكتدوب
 .متوفرة مع الطالب في أي وقت وأى مكان

 :استخدامات التعلم املصغر

بعدض  (Jomah, 2016)جمعة وآخدرون ، و (Kadhem,2017)كاظم  قدم كل من
 :يمكن تصنيفها كالتالى، و اإللكترونى لتعلم المصغر في بيئات التعلماستخدامات إ
بدين الدتعلم التقليددي  والذى يجمدع: Blended learningترونى المدمج لكدعم التعلم اإل  -

الدددتعلم  يسدددتخدم ، وفدددى هدددذه الحالدددةلكتروندددى ويندددادى بددده كثيدددر مدددن التربدددويينوالدددتعلم اإل 
المحاضددرة االلكترونيددة ويليهددا تمددارس األنشددطة الصددفية فددي حالددة الصددف  لتقددديمالمصددغر 

قدم المحاضرة فدي شدكلها التقليددي ثدم تقددم المعكوس كنمط من أنماط التعلم المدمج، أو ت
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أنشددطة الددتعلم فددي صددورة الكترونيددة باسددتخدام الددتعلم المصددغر فددي نمدداذج الددتعلم المدددمج 
 .الدوار

ويتم فيها استخدام التعلم المصغر في ثدالث صدور : E-learningدعم التعلم االلكترونى  -
 :هي
يدزهم عليده، ويسدتخدم أيًضدا عالم المتعلمين بأهداف التددريب، وتحفإل: قبل التدريب .7

 .في تقييم خبرات المتدربين قبل التدريب لمقارنة ما قبل التدريب وبعده
ات لتغييدر السدلوك المسدتهدف وذلدك مدن خدالل تقدديم معدارف ومهدار : أثناء التدريب .8

 .نترنتجديدة كجزء من التدريب عبر اإل 
تجديدد المعلومدات في تعزيز ما تم تعلمده مدن خدالل دورات تنشديطية ل: بعد التدريب .3

وزيدادة كميتهددا، ومسدداعدة المتعلمددين علددى االحتفدداظ بكددم أكبددر مددن المعلومددات مددن 
 . إلى المتعلمين بطريقة متتابعةخالل تكرار ارسالها 

لكتروندى وذلدك عدن يم الدتعلم المصدغر لددعم الدتعلم اإل وقد اعتمد البحث الحدالي علدى تقدد
األنشددطة لتقددديم المحتددوى التعليمدى مددع  متتدابعوالتددي تقددم بشددكل  خدالل رسددائل الهداتف النقددال

 .   التدريبية التي تثري عملية التعلم وتحقق نواتجه
 :مربرات استخدام التعلم املصغر 

 Ivins, 2008, 27-35 ( )Zhang, Zhang, Jia, and: )يشير كل من  
Zhang, 2016 ()إلى بعض المبررات، ومنها(822 -801، 8771خان،  الهادى بدر: 

اجة الملحة للحصول على المعرفة واكتسابها في ظل تزاحم االرتباطات واالنشغال الح .7
 .بالمهام الوظيفية واألعباء الشخصية واألسرية

، الحوسبة السحابية، األجهزة النقالة، 3الويب : ظهور بعض المستحدثات، مثل .8
 .البيانات الضخمة، والتي ساهمت في إيجاد بيئة مناسبة للتعلم المصغر

 .جة الماسة الستمرارية التعلم، والتعلم مدى الحياةالحا .3
االهتمام بأنواع التعلم التي تحقق متطلبات مجتمع المعرفة مثل التعلم القائم على  .2

 .العمل، التعلم مدى الحياة، التعلم الشخصى
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من متسارع في متطلباته ز على أننا نعيش في  (Kasenberg, 2018) كاسنبرج ويؤكد
الضرورى إيجاد طريقة للحصول على المعرفة بشكل سريع عند  فأصبح منوحاجاته، 

 .اليها الشباع الفضول المعرفى الحاجة
وقد ظهرت الحاجة الى استخدام التعلم المصغر في البحث الحالي لوجود عديد من 
المهارات المتداخلة والمترابطة والتي تحتاج الى مزيد من التدريب والممارسة العملية 

تم استخدامه للتغلب على عدم وجود الوقت الكافى لتقديم كافة المهارات  الكتسابها، كما
 .طلبةوالتأكد من فهمها واستيعابها الكامل من ال

 :حدود التعلم املصغر

لددى لجيدددة والتددي يمكددن توظيفهددا جنًبددا إن الددتعلم المصددغر هددو أحددد الحلددول المبتكددرة واإ
 يلغدى ن الدتعلم المصدغر المتنوعة، وعليه فدإى وتطبيقاته اللتعلم االلكترونجنب مع باقى طرق ا

أو يحد من الطرق األخرى، بل يأتي كأحد البدائل التي يمكن االستفادة منهدا خاصدة فدي بعدض 
وانشغاله وعدم تفرغة لاللتحداق بمسداق تعليمدى طويدل،  طالب المواقف التي يراعى فيها وقت ال

علدم فدي المحاضدرة لتقدديم مزيدد مدن كما يأتي كحل في حالة عددم وجدود الوقدت الكدافى لددى الم
( Friedler,2018) فريددلير ، كمدا يشدير(Edge, et al, 2012)المعرفدة والتطبيقدات العمليدة

ن الددتعلم المصددغر غيددر مفيددد عندددما نحتدداج الددى اكتسدداب مهددارة أو موقددف تعليمددى معقددد، إلددى أ
م مهارات تعليميدة تحتداج مثل التدريب على العمليات الطبية، أو تشغيل األجهزة المعقدة، أو تعل

 سددددوفيانوبول كدددداميليلى وفددددى هددددذا الصدددددد يشدددديرالددددى وقددددت طويددددل وتفاصدددديل دقيقددددة جددددًدا، 
(Kamilali& Sofianopoulou, 2015 )كافدة المواقدف يصدلح ل لدى أن الدتعلم المصدغر الإ

 لددىالمتعددددة إال أندده مددازال هندداك حاجددة إ بددرغم مزايدداه وفوائددده طلبددةفئددات الالتعليميددة، أو لكددل 
 .أنماط تعليمية متعددةدراسة فاعليته مع المراحل العمرية المختلفة، و 

لددى التحقددق مددن فاعليددة الددتعلم المصددغر فددي تنميددة مهددارات برمجددة لددذا تسددعى الدراسددة الحاليددة إ
الفرعيدة المتداخلدة، والتدي المواقع التعليميدة باعتبارهدا مهدارة تحتدوى علدى العديدد مدن المهدارات 

 .يدة ومبتكرة لتعلمهالى أساليب جدتحتاج إ
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 :األسس النظرية التى يستند عليها التعلم املصغر

يستند التعلم المصغر على مبادئ نظرية معالجة المعلومات وهو مفهوم التكنيز وعالقته 
بسعة ذاكرة األمد القصير والتكنيز هو عملية تصميم المحتوى في صورة وحدات صغيرة ذات 

مكانز ( 1 -1)دت السعة إذ يمكنها االحتفاظ فقط بعدد من معنى، وذاكرة األمد القصير محد
كما يمكن ربط فكرة التعلم المصغر  (.872، 8771خميس،  عطية محمد. )معلومات

وثيًقا بالتعلم من  بالنظرية البنائية والتي تنظر للتعلم على أنه عملية نشطة، ترتبط ارتباًطا
تفاعل المتعلم ويجعل العملية التعليمية نترنت، لما توفره من أدوات تحقق خالل شبكة اإل 

 (8778نضال عبد الغفور، ) نشطة
إضافة إلى النظرية االتصالية التى توضح المهارات المطلوبة للتعلم في العصر الرقمي 
وكيفية حدوثه في البيئات اإللكترونية، كما تأخذ في اإلعتبار استخدام تكنولوجيا الشبكات 

تاحة الفرصة ل لمتعلمين للتواصل والتفاعل فيما بينهم، وتؤمن بأهمية التعلم اإلجتماعية وا 
 .(Siemens, 2005). الذي يدعم استمرارية التعلم مدى الحياة يرسمالالذاتي غير 

 مبادئ تصميم التعلم املصغر عرب الويب الندقال

؛ Nicol& Macfarlane, 2006؛ 8772على عبد العليم، رجاء )قام كل من 
Ivins, 2008) التعلم المصغر والتي يمكن تلخيصها  بعض المبادئ التي يقوم عليهاوضع ب

 :يليفيما 
بشكل كبير، كما يجب أن تكون أهداًفا بسيطة وغير  أن تحدد األهداف وتكون مركزة .7

 .معقدة
وتحقيق األهداف باستخدام مادة علمية صغيرة  يركز المحتوى على نقل المعرفةأن  .8

ولتحقيق ذلك يمكن أال يركز على  ،ع وغير معقدوبسيطة بحيث تحقق الهدف بشكل سري
 الفعال إلنتاجاالمقدمات، والتعليقات، والخاتمة، حيث يعتبر ذلك غير ضروري وضد 

 .للتعلم المصغر
على األجهزة الحاسوبية واللوحية، والهواتف الذكية، ويمكن الوصول  التواجد المستمر .3

 .م ما أريد ومتى أريدوذلك على مبدأ أتعلللمحتوى المعرفي في أي وقت، 
 .وقت قصير بحيث يركز على الفكرة في أقل وقتأن يقدم في  .2
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، حتى لو كانت جزء من برنامج ن كل وحدة مستقلة عن بعضهاأحيث ستقاللية اإل .1
ذلك فإن التعلم المصغر لديه القدرة على عرض وحدة نمطية دون لتدريبي أوسع، و 

 . ات السابقة ألجل التعلمالحاجة إلى الذهاب إلى الوحدات أو اإلصدار 
هل تحديث هذه الوحدات كون التعلم المصغر قائم على وحدات مصغرة فإنه يس :التحديث .2

 .عند الحاجة
تحقق لتقييم مستوى  Quizالحصول على التغذية الراجعة وذلك من خالل اختبار قصير .0

يعبر عن تقان المهارة يجب أن تقدم فيديو قصير مثال المحتوى التعليمى، ففي حالة إ
 .مدى التقدم ليكون برهان للمتعلم على تقدمه

وسوف يراعى البحث الحالي األسس النظرية والمبادئ السابق ذكرها عند تصميم 
 . اآلليمعلمى الحاسب  طلبةللوحدات التعلم المصغر عبر الويب النقال 

 :التغذية الراجعة :الثانىاحملور 

التغذيدددة مميدددزات ، التغذيدددة الراجعدددةأهدددداف  ،التغذيدددة الراجعدددةتعريدددف يتندداول هدددذا المحدددور 
التغذيددة )الراجعددة، مسددتويات التغذيددة الراجعددة مددع التركيددز علددى المسددتويين األساسدديين للبحددث 

وذلددك علددى النحددو  وعالقتهمددا بددالتعلم المصددغر، ،(الراجعددة المددوجزة، التغذيددة الراجعددة التفصدديلية
 :التالي

 : غذية الراجعةمفهوم الت: أواًل
فالتعلم عبارة عن عملية تراكمية  ،طلبةعملية التعلم الهادف إلى تطوير ال تسعى    

ويتأثر التعلم بعديد من العوامل التي يمكن أن  المستقبل،للخبرات وهي األساس للتطور في 
العكس يمكن أن تقلل من فاعليته إذا لم يتم  وعلى استغاللها،تزيد من فاعليته إذا أحسن 
 .استغاللها بصورة صحيحة

المعلومات التي يتلقاها المتعلم بعد إستجابته "بأنها ( 8771)عرفها أسامة هنداوي
للمهام التعليمية المطلوبة من خالل بيئة التعلم اإللكتروني عبر الشبكات، بحيث تساعده هذه 

صائبًا، أم ناقصًا، أم خطأ مما يساعد علي  في معرفة نتائج أدائه، سواء كان المعلومات
أداء المهام م وتوجيه المتعلمين، وزيادة ثقته بنتائجه بما يدفعه لتركيز جهوده في تيسير التعل

جميع "بأنها ( 8778)ويعرفها كاًل من محمد العياصرة وثرياء الشبيبي، "التعليمية الالحقة
لطالبه حول إستجاباتهم بشكل منظم ومستمر، بهدف تعزيز  المعلمالمعلومات التي يقدمها 
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وفقًا  ةوغير متزامن ةأن تتم بطريقة متزامن علىرورة تعديل الخاطئ الصحيح منها، وض
دول وفرانسيس "ويعرفها ، "لمعايير أداء محددة؛ وذلك من أجل زيادة فاعلية التعلم لدي الطلبة

اإلستراتيجية التي : "بأنها (Doyle., Francis, & Tannenbaum, 2013)" وتانبيم
خالل موقف تعليمي محدد، هذه المعلومات  للطالبة تعني بتقديم معلومات ومثيرات إضافي

والمثيرات قد تكون أهدافًا تعليمية مستقبلية، حيث يتم تقديم هذه المعلومات قبل، أو بعد، أو 
، 8771،خميس  عطية محمد)كما يعرفها ، "أثناء الموقف المحدد مع التأكيد علي تقديمها

وتوضح له مدي صحة  ،في ضوء استجابتهمعلومات يقدمها المعلم للمتعلم " بأنها ( 882
 ، "خطئها ولماذا هي صحيحة أو خاطئةاالستجابة أو 

أن  (Werts, Hoffman & Darcy, 2011) وهوفمددان، ودارسددىورتددس "ويددري 
اسددتراتيجية التغذيددة الراجعددة بمختلددف مسددتوياتها حددازت علددي إهتمددام البحددث العلمددي فددي الفتددرة 

 .والمعارف والسلوكيات والقيم واإلتجاهات الحالية لتعليم عديد من المهارات
ضدرورية فدي العمليدة هدا علدى كون ويتضح من األفكار التدي تناولدت مفهدوم التغذيدة الراجعدة

فهددي تعددد وسدديلة إلرشدداد وتوجيدده  بصددفة عامددة وفددى الددتعلم المصددغر بصددفة خاصددة التعليميددة
عالمدد عددادة توجيهدده وا  يددث الصددحة والخطددأ، بنتددائج إسددتجابته مددن حه الطالددب أثندداء تعلمدده وا 

فيصددحح الطالددب خطددأه لتحقيددق األهددداف المطلوبددة، كمددا أنهددا عنصددر تحفيددزي يزيددد مددن جهددد 
إلددى تعدددد أنمدداط وأشددكال التغذيددة  ادعدد الطالددب وسددرعته واإلسددتمرار فددي الددتعلم واإلنتدداج، وهددذا

 .الرجعة
 أهمية التغذية الراجعة: ًاثاني

ألنها ضرورية في عمليات الضبط ، التعلم للتغذية الراجعة أهمية كبيرة في عملية     
وخصوصا ، ، كما تعتبر التغذية الراجعة أهم ثمار عمليات التقويمهوالتحكم والتعديل التي تعقب

، التقويم البنائي حيث يتم من خاللها تزويد المتعلم بمعلومات تفصيلية عن طبيعة تعلمه
من مباديء النظريات االرتباطية  والدور الذي تلعبه التغذية الراجعة في التعليم ينطلق

والسلوكية التي تؤكد علي حقيقة أن الفرد يقوم بتغيير سلوكه السابق حيث تعمل علي توجيه 
كما أنها تسهم في تثبيت المعلومات وبالتالي فهي تساعد علي ، طاقات المتعلم نحو التعلم 

 .رفع مستوي األداء في المهمات التعليمية التالية
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أن التغذية الراجعة تمثل حدثًا ( 12، 8778" )الجزار الصفى داللطيفعب"يري      
كي يتمكن من إجراء التعديل والتنظيم المناسب ، خارجًيا يهدف إلي تزويد المتعلم بنتائج أدائه

ولذلك فهي تمثل حلقة الوصل بين األحداث الخارجية والعمليات الداخلية حتي ، لتحقيق أهدافه
أن ( 78، أ8773" )عطية خميس محمد"ويري . ومحقق ألهدافهينتج أداء معدل صحيح 

التغذية الراجعة تزيد من عمليات التفاعل والحوار المتواصل والتأثير المتبادل بين المتعلم 
من خالل البحث والكشف عن استجابات توافقية أو تجنب استجابات ، والمحتوي التعليمي

،  8773، ربيع عبدالعظيم)تعلم النشط، ويشيري التحكم في المما يساعد المتعلم عل، خاطئة
 :إلي أن التغذية الراجعة تلعب دوًرا مهًما في عملية التعلم وذلك من خالل( 28
 تره في حالة عدم معرفته بنتائج تعلمهو مما يقلل من قلقه وت، إعالم المتعلم بنتيجة تعلمه. 
 جهوتفسير أسباب الخطأ وعال ،معرفة المتعلم بأن استجابته خاطئة. 
  تعزيز عملية التعلم وتشجيع المتعلم علي االستمرار في تعلمه وخصوصا عندما يعلم بأن

 .استجابته صحيحة
  ين هو من األهداف السلوكية التي حققها والتي لم يحققها بعدأإعالم المتعلم. 
 تقوية عملية التعلم وتدعيمها من خالل تزويد المتعلم بمعلومات إضافية ومراجع مختلفة. 
 والتي يمكن بناء عليها تصحيح ، داد المتعلم بمعلومات عن صحة أو خطأ استجابته إم

 .وانتقاء االستجابات الصحيحة، الخطأ
منها أنها تزيد من ثقة  في بيئة التعلم المصغر وتري الباحثة أن للتغذية الراجعة أهمية

وتعتبر ضمانا لنجاح  ،ب بصحة نتائج تعلمه كما أنها تجعل العملية التعليمية أكثر عمقاالالط
بتكييف سلوكهما بما يتوافق مع كل منهما  الطالبالعملية التعليمية ألنها تسمح للمعلم و 

 .فيصبح التفاعل بينهما أكثر إيجابية
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 : أهداف التغذية الراجعة: اثالًث

 :إلي(  Gouli et al ,2007" )جولي وأخرون"تهدف التغذية الراجعة كما تري 
والحكدم  عملده، علدىومداهم قدادرين  ألدائهدم،تحديد توقعداتهم  ىعل طلبةمساعدة ال .7

برمجدة مواقدع علي مدي تقدمهم في العملية التعليمية ومعرفة ماتعلموه بالفعل فدي 
 .اإلنترنت

 الخطدأ، للمفداهيمليصدبحوا مددركين  الخطأ،معتقداتهم  علىللتعرف  طلبةمساعدة ال .8
عددادة تنظدديم االواسددتكمال معددرفتهم غيددر  لمعرفددة لددديهم ممددا يددؤهلهم إلددى وافيددة وا 

 .تصميم مواقع ويب تعليمية تتميز باإلبداع في التصميم
ألنهددا تقددوم بدددور المرشددد  للددتعلم،نحددو تحصدديل األهددداف الضددرورية  طلبددةدعددم ال .3

وتقوم بعمليات التحفيدز والتشدجيع ممدا يمكدنهم مدن تصدميم مواقدع  طلبةوالموجه لل
 .في التصميم ويب تعليمية تتوافر فيها صفات اإلبداع

فدددي مهددداراتهم العامدددة واتجاهدددداتهم  طلبدددةالفدددروق الفرديدددة بدددين ال علدددىالتعدددرف  .2
 .وتفصيالتهم في تجهيز المعلومات وتطبيقها في مواقف جديدة

مدن خدالل  طلبدةللتغذيدة الراجعدة أهدداف أساسدية تتركدز فدي مسداعدة ال وتؤكد الباحثدة أن  
األهدداف ومعدايير األداء  علىمن خالل التعرف توضيح األداء المطلوب الوصول إليه ويتم ذلك 

إعطدائهم الفرصدة لسدد  تعلمده،حدول  طلبدةتوفير معلومات ذات جدودة عاليدة لل المتوقع،واألداء 
برمجدة مواقدع أثنداء  طلبدةوتحليدل طبيعدة أخطداء ال المطلدوب،الفجوة بين األداء الحدالي واألداء 

 .اإلنترنت
 :الراجعة التغذية أمناط: رابًعا

د صورا وأشكال التغذية الراجعة وتتراوح بين السهل الذي يتمثل في األلفاظ الموجزة، تتعد
داللة، ومنها ما يكون تفصيليا يزود المتعلم بمعلومات جديدة أو يصوب  أو إيماءات ذات

التغذية الراجعة إلى ثالثة ( 27، 7111" )فتح الباب عبد الحليم"معلومة خاطئة لديه ويصنف 
أو ( مسموعة، مكتوبة)اب وخطأ، وخطأ فقط، وصواب فقط، وقد تكون لفظية صو : أنماط، هي
 (.موسيقى، صور، رسم)غير لفظية 
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، (Morgan& Toledo, 2006, 333- 335)من مورجان، وتوليدو  كل قدمكما 
 وتغذية(. فورية، مرجأة)تغذية راجعة : تصنيًفا أخر للتغذية الراجعة إلى ثالثة أنماط، هي

يقيم  المتعلم)بواسطة المتعلم، وتغذية راجعة داخلية ( ة، تصحيحية، اكتشافيمؤكدة)راجعة 
 (.خرآلتقييم ا)أو خارجية ( ذاته

التغذية الراجعة إلى ( 132، 7112)يصنف كل من فؤاد أبو حطب، وآمال صادق و 
 كل من مورى قدموكذلك ، رجع تفصيلي، و رجع موجز: نمطين حسب مستوي تقديمها، هما

Mory, 2004)  (  النج، وكريستنو (Lang , J. & Kersting, 2007)  تصنيف
، تصحيحيةاإلعالمية، ال لتغذية الراجعة إلى أربعة أنماط حسب مستوي تقديمها، وهيل
 تعزيزية، التفسيريةال

وترى الباحثة أنه بالرغم من تعدد أنماط التغذية الراجعة إال أن يمكن تحديد بعض 
 : هيو ، التعلم المصغرند استخدامها في العناصر التي يجب مراعاتها، ع

 .تحديد هدف التعلم بشكل محدد ودقيق ومركز -
 هتحديد الحالة الراهنة للمتعلم ومدى دقة اجابت -
 .بشكل فورى الراجعةتقديم التغذية  -
عدم المبالغة في كم المعلومات التي تقدم في التغذية الراجعة بحيث تتناسب مع  -

 .التعلم المصغر كم المعلومات المقدمة في وحدة
هما تغذية حسب المستوي ويتناول البحث الحالي نمطين للتغذية الراجعة، مقسمة 

 :ويمكن توضيح ذلك فيما يلي( تفصيلية، موجزة)راجعة 
التي يحصل ( موجزة أو مفصلة)يعرف مستوى التغذية الراجعة بأنه كمية المعلومات 

بيئة التعلم المصغر، والتي ترتبط بمدى عليها المتعلم من خالل االستجابات التي توفرها 
استجابة المتعلم على المهمات واألنشطة التعليمية المكلف بها المتعلم في وحدة التعلم 

 ,Elder)طئةالمصغر، وتؤكد له االستجابات الصحيحة وتوجهه نحو تصحيح االستجابات الخا

& Brooks, 2008)  
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  :الراجعة التفصيلية التغذية (1
الراجعة المفصلة الى أي معلومات إضافية تتجاوز التأكد من اإلجابة، وقد تشير التغذية 

يتفق ، و  (Elder, & Brooks, 2008)يطلق عليها أيًضا التغذية الشارحة، أو المعلوماتية
 ,.smits et al؛ وسميث وآخرون (01، 7112)كل من فؤاد أبو حطب، وآمال صادق 

 & Hendry, Bromberger)ج وبرمبرجر وارمسترون؛ وهندري ((189 ,2008
Armstrong ,2011, 7) تتمثل في المعلومات التي  التفصيلية على أن التغذية الراجعة

تقدم للمتعلم إثر وقوعه في الخطأ، بقصد مساعدته في تصحيح أدائه، وتصويب استجابته، 
ال سيما عن طريق إطالع المتعلم على نموذج السلوك البديل برمته وبكل تفاصيله وجزئياته، و 

. تقديم تفسيرات وتعليالت وبراهين حول هذا اإلجراء أو ذاك أو هذه العملية أو الخطوة أو تلك
أنه ال شك أن التغذية الراجعة التفصيلية وفق هذه النظرة تقوم بوظيفة  ةري الباحثتولذا 

مناسبا أساسا  المتعلمعالجية لالستجابات الخطأ، وتؤلف في حال انتظامها وتكاملها مع خبرة 
 .لتجنب الوقوع في الخطأ أو معاودة الوقوع فيه

جابة الصحيحة د المتعلمين بالمعارف الخاصة باإلبحيث تزو تقدم التغذية التفصيلية و 
قيق إضافية وتأكيدية للمتعلم عن أدائه من أجل تح معلوماتوالخاطئة، بحيث تعتمد على 

 (Elder, & Brooks, 2008) محددةهداف تعليمية أ
الى تقديم كم من المعلومات  التغذية الراجعة التفصيليةلبحث الحالي تهدف وفى ا

التفصيلية في صورة أدلة وبراهين كاملة توضح الخطأ، وقد تزيد تفاصيل التغدية الراجعة عن 
 .الكم المقدم في وحدة التعلم المصغر نفسها

  :الراجعة املوجزة التغذية (0

 كانتذا إو التأكيدية فهى التي تخبر المتعلمين ما يطلق عليها التغذية الراجعة الموجزة أ
 & ,Elder)صواب أو خطأجابتهم صحيحة أو خاطئة باستخدام كلمات بسيطة مثل إ

Brooks, 2008) ،   ؛ وهاتى، (01، 7112)كما يتفق كل من فؤاد أبو حطب، وآمال صادق
 ,.Smits et al)وسميث وآخرون ؛ (Hattie, J. & Timperley, 2007, 87) تمبرلى

2008, pp. 183- 193) على أن التغذية الراجعة الموجزة تقدم معلومات بسيطة ،
ومحددة تتضمن تقويما إجماليا للسلوك أو األداء، أي أن المتعلم يعرف نتائج أداءه لكن دون 
أن توفر له األدلة والبراهين الضرورية التي أدت إلى إطالق هذا الحكم أو ذاك، ولكن التعلم 
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، وخطوات متتابعةره عملية بناء وتكوين وفق قواعد ومبادئ وخطط محكمة، في جوه
أن  ةري الباحثتو . تنتظم فيما بينها وفق منطق محدد لتؤلف السلوك أو األداء اتومعلوم

إعالم المتعلم بأن استجابته صحيحة أو خطأ غير كاف لتيسير التعلم وضمان تقدمه نظرا 
 .إلى الجواب الصحيح أو الخطأ لتنوع األسباب التي يمكن أن تؤدي

يجب أن تعتمد التغذية الراجعة الموجزة على تقديم معلومات تأكيدية  اإلطاروفى هذا 
 ,Elder) للمتعلم عن أدائه سواء كان صحيًحا أم خاطًئا من أجل تحقيق األهداف المنشودة

& Brooks, 2008). 
حيح اإلجابة الخاطئة بحيث وفى البحث الحالي تهدف التغذية الراجعة الوجزة الى تص

ى شرح أو براهين عليها بما يتناسب مع كم المعلومات أتحدد اإلجابة الصحيحة بدون تقديم 
 .الصغيرة المقدمة في وحدة التعلم المصغر

 : التغذية الراجعة عليها اليت تدقوم النظرية املبادئاألسس و: ًاخامس

كي تتسم بالفاعلية والنجاح البد من يؤكد العديد من التربويون أن التغذية الراجعة ل
فؤاد أبو حطب، آمال )توافر مجموعة من المبادئ التي تقوم عليها وهي كما ذكرها كال من 

 (؛8771، نبيل جاد عزمي، محمد مختار المرادني؛ Brookhart  ،2008؛ 7112، صادق
 :كاآلتي
المددتعلم بنتددائج  وهددذا المبدددأ يهددتم بضددرورة اإلسددتمرار فددي تزويددد: مبدددأ اإلسددتمرارية .7

 .أدائه، حتي يحسن من مستوي أدائه بشكل مستمر
وهذا المبدأ يشترط علي جميع القائمين بتوفير التغذيدة الراجعدة : مبدأ الفهم المشترك .8

وتحليلهددا وتفسدديرها بشددكل واضددح ومشددترك بيددنهم؛ بحيددث يكددون لددديهم القدددرة علددي 
 .وضع الحلول العالجية واإلرشادية للسلوك

يشير هذا المبدأ إلدي أن التغذيدة الراجعدة ليسدت هددفًا فدي حدد ذاتهدا بدل : ةمبدأ الغاي .3
هددي ورائهدددا غرضدددًا يتمثددل فدددي إسدددتخدام المعلومدددات الناتجددة عدددن التغذيدددة الراجعدددة 

، واسددتخدامها كشددكل مددن أشددكال المتعلمددين، وتطددوير عمليددة الددتعلم لتحسددين أداء
  .المعرفة وليس كعملية آلية
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؛ 8771؛ محمد عطية خميس،8772العال مبارز، منال عبد )ويضيف كل من 
Taipale, 2012 )السلوكية التي يعتمد عليها تصميم التغذية  النظرية بعض مبادئ

 -:، منهاالراجعة
 من المهمات  يسية، وتحليلها الى سلسلة متتابعةتحديد مهمة التعلم الرئ

 .الرئيسية والفرعية
 طلبةخبار الا  لوب تعلمه، و صياغة األهداف السلوكية، وتحديد السلوك المط 

 .بها
  تقسيم تتابع عرض المحتوى، وتقسيم كل تتابع إلى خطوات صغيرة وصياغتها

بشكل متدرج من البسيط إلى المعقد، ومن الملموس إلى المجرد لمساعدة 
 .المتعلم على الفهم

  تقديم األنشطة والتدريبات الموجهه والمصحوبة بالشرح المناسب والتعليمات
ومات والمهارات المطلوبة مع ات واإلجراءات االزمة الكتساب المعلوالتوجيه

عطاء الوقت الكافى لذلك لحفظ التعلم  اتاحه الفرصة للتدريب والممارسة وا 
 .وبقاء أثره

 اختبار المتعلمين للتأكد من تحقق األهداف، ومعرفة مستوى تحصيلهم. 
  وتوجيههم نحو تحسين تزويد المتعلمين بالتغذية الراجعة المناسبة لمساعدتهم

 .األداء وتقليل األخطاء
 تقويم المتعلمين في ضوء محكات محددة. 

كما تعتمد تصميم التغذية الراجعة على مبادئ نظرية التعلم االجتماعى، والتي ترى أن 
السلوك البشرى يمكن أن يتعلمه الطالب بالتقليد أو المحاكاة أو النمذجة، وأن السلوك 

ه الطالب من البيئة، كما أن التغذية الراجعة تقوي التعلم وتزيد ثقة الصحيح والخطأ يتعلم
 ( 723، 8772منال عبد العال مبارز، )المتعلمين بأنفسهم 

وسوف يراعى البحث الحالي هذه المبادئ النظرية السابق ذكرها عند تصميم مستويات 
 .ويب النقالفي بيئة التعلم المصغر عبر ال( الموجزة والمفصلة)التغذية الراجعة 
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 املواقع التعليمية :الثالث احملور
 :التعليمية اإلنرتنتتعريف مواقع : أواًل

التعليمية وحدة  اإلنترنتالتعليمية حيث تعتبر صفحة  اإلنترنتتعددت تعريفات مواقع  
نظام تعليمى تكنولوجى تنتمى إلى جهة تعليمية أو أحد أعضائها األكاديميين، تقدم 

عليمية وخدمات دعم ومساعدة، ترتبط بمقررات دراسية معينة، لفئة موضوعات وأنشطة ت
، بهدف تسهيل التعلم ودعمه، وتتكون من نصوص متشعبة، وصور ورسوم طلبةمحددة من ال

 ثابتة ومتحركة، وأصوات، ومقاطع فيديو
مجموعة من الصفحات "أيضًا بأنها عبارة عن ( 727،8777)ويعرفها مجدى أبو العطا

يئة تعليمية، تخزن هذه المواقع على خادم الويب وهو كمبيوتر خاص يجعل المرتبطة به
صفحات الويب متاحة الستعراضها بواسطة مستخدمى الويب، ويمكن أن تحتوى كل صفحة 
ويب على نص وصور وأصوات وموسيقي وحتى الفيديو، وذلك لتقديم معلومات حول موضوع 

الصفحات التى تغطى كل منها موضوع  معين، هذا وتحتوى شبكة اإلنترنت على باليين
 ". معين

أن مواقع اإلنترنت بشكل عدام بأنهدا عبدارة عدن ( 2،8777)ويري شريف محمد سعيد  
والتدى تتضدمن ملدف يعمدل فدي  WWW مجموعدة مترابطدة مدن ملفدات شدبكة الويدب العالميدة "

يدع الصدفحات الق لجمالبداية يسمى الصفحة الرئيسية، ومدن الصدفحة الرئيسدية تسدتطيع االنطد
 ".داخل الموقع

 :مميزات مواقع اإلنرتنت التعليمية: ثانًيا

كمال )هناك عدة مميزات الستخدام مواقع اإلنترنت فى التعليم قد تم استخالصها من قبل 
اهلل عبد  عبد؛ 818أ، 8773 محمد عطية خميس، ؛828،8772عبد الحميد زيتون، 

 :فى اآلتى( 87،8771العزيز، 
نظرا إلمكانية استخدامها فى أى مكان وطوال  طلبةة عريضة من الأنها تخدم قاعد .7

 .الوقت
 .إمكانية التحديث والتعديل الفورى .8
 .طلبةتوفير عنصر الضمان لل .3
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 .تتيح إمكانية التعزيز الفورى للدارسين إلجراء نقاشًا مباشرًا عبر اإلنترنت .2
 .يد من دافعية المتعلمإجراء اختبارات فورية عبر الشبكة والتقييم الذاتى وهذا ما يز  .1
 .إتاحة الفرصة للبحث والتحرى عبر كم غير محدود من المعلومات على الشبكات .2
 :مكونات مواقع اإلنرتنت التعليمية: ثالثًا

ُوجد أن هناك اتفاق بين معظم الباحثين على مكونات مواقع اإلنترنت التعليمية من  
المرتبطة بإنتاج المواقع االلكترونية  خالل اإلطالع على بعض األدبيات والبحوث والمصادر

؛ محمد عبد 823،8772؛ كمال عبد الحميد زيتون،  83، 8771، منتصر عثمان صادق)
 (:83، 8771الحميد أحمد، 

وتشمل كل ما تحتويه صفحات الموقع من بيانات : Textsالنصوص المكتوبة  .7
 .مكتوبة، تعرض على المتعلم أثناء تفاعله مع الموقع

وهى صور ثابتة رقمية ألشياء حقيقية تكسب : Still picturesابتة الصور الث .8
محتوى الموقع التعليمى مزيد من الواقعية وتساعد على فهم المجردات وتوضح 

 .المفاهيم واألفكار
( المسموعة)تتنوع األصوات فى مواقع الويب بين اللغة المنطوقة  :soundsالصوت  .3

 .والموسيقى والمؤثرات الصوتية
وتظهر فى صورة لقطات متحركة يتم تسجيلها : Motion pictureالمتحركة الصور  .2

 .بطريقة رقمية األمر الذى يوفر متعة مشاهدة العرض الواقعى
وتستخدم فى توضيح المفاهيم والمبادئ والقواعد وهى :   Graphicsالرسوم الخطية .1

دام الخطوط والرموز تعبيرًا بصريًا لألشياء والكلمات واألرقام وتمثيال للواقعية باستخ
 .البصرية

عن إطارات متتابعة من الرسوم الخطية الثابتة المتسلسلة التى : الرسوم المتحركة .2
 .تعرض بسرعة تتابع معين بحيث تبدو متحركة عند عرضها

وُيقصد بها ارتباط مواقع أو مستندات الويب مع :  Hyperlinks الروابط الفائقة .0
تكون مدمجة فى كل موقع وتمكن  Linkesبعضها البعض من خالل روابط 

 .المستخدم من االنتقال من موقع إلى آخر
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وهى مجموعة من البيانات المرتبطة والمنظمة : Databasesقواعد البيانات  .2
الكترونيًا يتم حفظها فى ملف مركزى وتشمل أربعة عناصر هى الجداول وواجهة 

 .رمستخدم قاعدة البيانات الرسومية واالستعالم والتقاري
وتنقسم :  Interactive & Communication Toolsأدوات التفاعل واالتصال  .1

ومؤتمرات  chattingإلى أدوات التفاعل المتزامن وتشمل المحادثة والحوار الشخصي 
الفيديو والمؤتمرات متعددة األشخاص فى المجال الواحد وأدوات التفاعل غير المتزامن 

ات ولوحة النشرات أو األخبار وصفحة الويب تشمل البريد اإللكترونى ونقل الملف
 .الساكنة والصفحات التفاعلية وقوائم الخدمة

وتشتمل على جدول المقرر ومواقع : Course Toolsأدوات نظام عرض المقرر  .77
البحث واالنشطة والتدريبات والمهام التعليمية وصفحات االختبارات وصفحات نتائج 

 .علم وصفحات المقرر وأدوات خاصة بالمتعلمالمتعلمين فى االختبارات وملف المت
 طلبةلدى الويراعى البحث الحالي تنمية مهارات برمجة كل مكون من المكونات السابقة 

  .اآلليمعلمى الحاسب 
 مهارات برجمة املواقع التعليمية: رابًعا

برمجة المواقع التعليمية بأنها نشاط عقلى بنائى ( McWhorter, 2008)عرف ي
لكترونى أو برامج تعلم الكترونية، وتختلف المواقع عن بعضها لى منتج اإه التوصل يترتب علي

لى إباإلضافة  Htmlوتعتمد على لغة الترميز البعض من ناحية مكوناتها وطريقة عملها، 
 .PHP, ASP,Java: مثل لغات خرىاالديد من اللغات الع

 قامتو .  Htmlرنت باستخدام لغة يهدف البحث الحالي الى تنمية مهارات برمجة مواقع االنت
؛ McWhorter, 2008؛ 8777حنان إسماعيل محمد، )ومنها دراسة  العديد من الدراسات

Castor & Liu.,2006 )بتحديد هذه المهارات كما يلى: 
 مهارة إنشاء ملف للصفحة وحفظه .7
 مهارة إدراج وتنسيق النصوص .8
 مهارة إدراج وتنسيق الصور .3
 ائممهارة إدراج وتنسيق القو  .2
 مهارة إدراج وتنسيق الجدول .1
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 مهارة إدراج وتنسيق الروابط التشعبية .2

 :املصغرالتعلم  بيئةيف مراحل وخطوات التصميم التعليمى ملستويات التغذية الراجعة 

 بيئدةفدي لى تصدميم مسدتويات التغذيدة الراجعدة المدوجزة والمفصدلة يهدف البحث الحالي إ
ت مراجعدة مجموعدة مدن نمداذج التصدميم التعليمدى منهدا عبر الويب النقال، وتمد التعلم المصغر
، كمدا تدم مراجعدة (8771)، ونموذج محمدد عطيدة خمديس(Elgazzar, 2014)نموذج الجزار

، ونمداذج الدتعلم (8772)بعض نمداذج تصدميم الدتعلم النقدال مثدل نمدوذج محمدد عطيدة خمديس
، وقد قامت الباحثدة بتبندى نمدوذج محمدد (8771)المنتشر مثل نموذج محمد إبراهيم الدسوقى 

وذلددك ألندده يالئددم الددتعلم االلكترونددى عبددر الشددبكات والددتعلم الجددوال ( 8771)إبددراهيم الدسددوقى 
يتميددز بمرونددة و التدددريبى، كمددا أندده أأوالنقددال بمددا لدده مددن طبيعددة خاصددة فددي تقددديم المحتددوى 

لة بما يناسب الموقف التعليمدى ضافة لعناصر وخطوات كل مرحلة من مراحالتعديل والحذف واإل
جراء بعض التعديالت على الخطوات التي تبناها النمدوذج لكدى إبالمستخدم فيه، وقامت الباحثة 

يالئم طبيعة البحث الحالي،  وفى ضوء ذلك أصبحت خطوات تصميم البيئدة علدى النحدو التدالى 
 (:7)شكل
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 المعدل( 2015)نموذج محمد إبراهيم الدسوقى( 1)شكل 
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 :دقيب على اإلطار النظرىتع

بانتهاء اإلطار النظرى للبحث الحالي اسدتطاعت الباحثدة تحديدد مدا هيدة الدتعلم المصدغر، 
ومميزاته، وحدوده ومبررات استخدامه، واألسس والمبادئ النظرية التدي يقدوم عليهدا، باإلضدافة 

وأنواعهدددا، الدددى دراسدددة التغذيدددة الراجعدددة كعنصدددر هدددام فدددي بيئدددة الدددتعلم المصدددغر، ومفهومهدددا، 
وخصائصها، وكيفية توظيفها في التعلم المصغر، واألسس والمبادئ النظرية التي تقدوم عليهدا، 
كما تم توضيح مفهوم مواقع االنترنت التعليمية، ومهدارات برمجتهدا، كمدا سداهم االطدار النظدرى 

سددب فددي اإلجابددة عددن السددؤال األول للبحددث والمددرتبط بتحديددد نمددوذج التصددميم التعليمددى المنا
والددذى يمكددن اتباعدده فددي تصددميم مسددتويات التغذيددة الراجعددة فددي بيئددة الددتعلم المصددغر لتنميددة 

  .  اآللىمعلمى الحاسب  طلبةمهارات برمجة المواقع التعليمية لدى ال

 :ـ خطوات البحث وإجراءاته0

/ المدوجزة)الكشدف عدن مسدتويين للتغذيدة الراجعدة إلدى نظرًا ألن البحث الحدالي يهددف 
فدي بيئددات الدتعلم المصدغر القددائم علدى الويدب النقددال وأثدر ذلدك علددى تنميدة مهددارات ( يةالتفصديل
قسدم تكنولوجيدا ب اآللدىشدعبة معلدم الحاسدب  الفرقة الرابعدة طلبةمواقع التعليمية، لدى ال برمجة

التصدميم  :تيدةجامعة الزقازيق، فقد قامت الباحثدة بداإلجراءات اآل -التعليم بكلية التربية النوعية
جازتهددا، وتحديددد عينددة البحددث،  أدوات البحددث بندداء ،لتعليمددى لمعالجددات البحددثا والتصددميم وا 

وخطوات تطبيق تجربة البحدث، وأخيدرًا عدرض أسداليب المعالجدة اإلحصدائية التدى تدم ، التجريبى
معالجددة البيانددات للتوصددل لنتددائج البحددث، وتفسدديرها وسدديتم عددرض إجددراءات  ياسددتخدامها فدد
 :البحث فيما يلى

 تصميم التعليمى ملعاجلات البحثال: 

محمد الويب النقال وفقًا لنموذج  عبربيئة التعلم المصغر بتصميم وقد قامت الباحثة  
بعد عمل بعض التعديالت عليه بما يتالئم مع البحث الحالي، وفيما ( 8771)إبراهيم الدسوقى

 :يلى إجراءات استخدام النموذج
لى تحديد المتطلبات المدخلية الواجب مرحلة إهذه ال تهدف :مرحلة التدقييم املدخلى: أواًل

والبيئة التعليمية، وتعتمد بيئة التعلم في الدراسة الحالية على  طالبتوافرها لكل من المعلم وال
بما يناسب مبادئ  يبعض تطبيقات الويب النقال والتي تستخدم في تقديم المحتوى التعليم
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 Remindلتصميم المحتوى المصغر، وتطبيق  Quizlet تطبيقوتم توظيف التعلم المصغر، 
لتلقى التغذية  Massinger، وتطبيق طالبرسال وحدات التعلم المصغر بشكل تتابعى للإل 

 .بنمطيها من المعلم الراجعة
 :وتتضمن هذه المرحلة مجموعة الخطوات التالية :مرحلة التهيئة:ثانًيا

لديهم  طلبةالتأكد أن ال تم :تحليل خبرات المتعلمين بأجهزة التعلم النقال .7
ت استخدامها، ومهارات استخدام أجهزة ذكية، ولديهم الحد األدنى من مهارا

نترنت، وأوضحت النتائج أن جميع أفراد العينة يمتلكون هواتف نقالة تعمل اإل 
منهم يعتمدون عليها في الدخول % 12، وأن نسبة  Androidبنظام أندرويد

 يستخدمون تطبيقات الهواتف النقالةراد العينة نترنت، كما أن جميع أفإلى اإل 
 .Twitter، تويتر Whatsappتطبيق واتساب  : المختلفة مثل

وتشمل تلك : تحديد المتطلبات الواجب توافرها في بيئة التعلم المصغر .8
المهمة التأكد من كافة المتطلبات المرتبطة بالبيئة وهى تطبيقات الويب النقال 

مكانية تشغيلها على نظام تشغيل الهواتف المستخدمة في البحث ال حالي، وا 
 . Androidالنقالة أندرويد

الهواتف )حيث تم االعتماد على األجهزة : تحديد البنية التحتية التكنولوجية .3
، وتم تحميل كافة التطبيقات المطلوبة طلبةالشخصية المتوفرة لدى ال( النقالة

 .على أجهزتهم
 :مرحلة التحليل: ثالًثا

الهدف العام من البيئة هو قياس أثر  :األهداف العامة للمحتوى التعليمىتحديد  .7
الموجزة والمفصلة في بيئة التعلم المصغر عبر الويب النقال  الراجعةمستوى التغذية 

وقد قامت الباحثة بتحديد األهداف . على تنمية مهارات برمجة المواقع التعليمية
  .العامة المرتبطة بالمقرر

 :وقد تمثلت فيما يلي: جات المتعلمين وخصائصهم العامةتحديد احتيا .8
/ الموجزة)احتياجات البحث الحالي في تحديد نوع التغذية الراجعة  تحديد 8/7
ويراعى  طلبةفي بيئة التعلم المصغر، وذلك بما يناسب خصائص ال( التفصيلية
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للطالب صحة  الفروق الفردية بينهم، حيث يتم تقديم التغذية الراجعة الموجزة لتوضح
أو خطأ ما قام به من نشاط مع تصحيح اإلجابة الخاطئة، بينما تقدم التغذية الراجعة 

بالتفصيل،  المفصلة لتوضيح صحة أو خطأ النشاط مع تقيم براهين ومبررات الخطأ
في خبراتهم السابقة  طلبةلى وجود فروق فردية بين الوترجع أسباب المشكلة إ
جاباتهم لتنفيذ النشاط االلكترونى، وبالتالي تختلف است والمكتسبة من بيئة التعلم

لى تغذية راجعة تتالئم مع أخطائهم، كذلك طبيعة التعلم المصغر الذى يقوم ويحتاجوا إ
لتعليمى الذى يقوم المعلم بتقديم معلومات مركزة وموجزة للغاية، مصحوبة بالنشاط ا

ل بصورة صحيحة للطالب ويتم ليتعرف على المفاهيم والمعارف التي لم تص بتقييمه
لذا البد من الوقوف على أفضل نوع . تصحيحها عن طريق التغذية الراجعة المناسبة

للتغذية الراجعة التي يمكن تقديمها للطالب في بيئة التعلم المصغر ودراسة فاعليتها 
بحث وفاعلية تحقيق أهداف التعلم، وهذا ما يسعى الية ال اً النتقاء النوع األكثر تأثير 

 . الحالي
بقسم  اآللىقة الرابعة بشعبة معلم الحاسب الفر  طلبة المتعلمون هم 8/8

، وتم تحليل خصائصهم جامعة الزقازيق-بكلية التربية النوعية  -تكنولوجيا التعليم
من حيث واقع استخدامهم للهواتف النقالة وتطبيقاتها المختلفة، وقد تبين أنهم جميًعا 

ت الهواتف النقالة في أغراض البحث عن المعلومات، يجيدون استخدام تطبيقا
المواقع التعليمية  برمجة والمحادثة، ومشاركة المعلومات، أما سلوكهم المدخلى فى

يكاد يكون متساو فقد سبق لهم دراسة مقررات أخري في برمجة الحاسب ولم يسبق 
ديهم فكرة عن لهم دراسة برمجة مواقع الويب سواء داخل الكلية أو خارجها، وليس ل

 .  المعارف والمهارات المرتبطة بالمحتوى التعليمى للمقرر
 :تشتمل على ما يلي :التصميم ةمرحل: رابًعا

 :وتم في هذه الخطوة ما يلى :صياغة األهداف اإلجرائية .7
لعام للبيئة، وتم تقسيم تحديد األهداف اإلجرائية في ضوء الهدف اتم  7/7
، وتم تحليل األهداف الفرعية الخاصة بكل هدف أهداف رئيسية( 2)لى األهداف إ

عداد قائمة إة سلوكية قابلة للمالحظة والقياس، وتم رئيس وصياغتها في صور 
هدًفا قامت الباحثة بعرضها على مجموعة من المحكمين ( 22)األهداف مكونة من 
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، وذلك بهدف استطالع رأيهم في (7ملحق )المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم 
مدى تحقيق صياغة األهداف للسلوك التعليمى المطلوب، ومدى كفايتها لتحقيق 

 .األهداف العامة
وقد جاءت نتائج التحكيم على قائمة األهداف كالتالى، جميع األهداف 

، كذلك اتفق بعض %(17)بالقائمة جاءت نسبة صحة صياغتها وكفايتها أكثر من 
، وقامت الباحثة بعض األهداف جراء تعديالت عدة في صياغةالمحكمين على إ

هدًفا ( 22)بتعديلها، وبذلك أصبحت قائمة األهداف في صورتها النهائية تتكون من 
  .أهداف عامة( 2)تتفرع من 
لى األهداف المهارية إتم تصنيف األهداف حسب تصنيف بلوم، إضافة  7/8

 (8)ملحق
ه في وسوف يتم عرض عداد جدول مواصفات األهداف حسب بلومتم إ 7/3

 . االختبار التحصيلى عدادالجزء الخاص بإ
 :المصغر المحتوي التعليمي تصميم .8

في ضوء األهداف التعليمية السابق تحديدها وذلك  تم تحديد المحتوى 8/7
باالستعانة باألدبيات والدراسات العلمية التي تناولت برمجة تصميم المواقع التعليمية 

هداف، يار المحتوى أن يكون مرتبًطا باألاخت ليها، وقد روعى عندإالسابق اإلشارة 
كون المحتوى من ستة متعلمين، وصحيًحا من الناحية العلمية، وقد تلومناسًبا ل

 .دروس تعليمية، تم تقديمها في ستة موديوالت تعليمية
مصغر وأنشطة التعلم المصغر محتوى لى إموديول كل تم تقسيم  8/8
 طلبة، والذى نسعى من خالله التحقق من أن الهاالراجعة بمستويي والتغذية المصاحبة

 (3ملحق)تمكنوا من المهارات التي يحتوى عليها ذلك الموديول
خصصين في تم عرض المحتوى على مجموعة من المحكمين المت 8/3

وذلك بهدف استطالع رأيهم في مدى ارتباط المحتوى التعليمى  تكنولوجيا التعلم،
، والصحة العلمية للمحتوى، فافي تحقيق األهدباالهداف، ومن كفاية المحتوى 

مة األنشطة لتحقيق األهداف، وقد ، ومدى مالءطلبةمته لخصائص الووضوحه ومالء
جاءت نتائج التحكيم على جميع محاور المحتوى بالنسبة لجميع البنود السابقة أكثر 
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عادة ترتيب %(17)من  ، وقد أشار المحكمون ببعض التعديالت في الصياغة وا 
 .بعض الدروس، واختصار بعض العناصر لتناسب طبيعة البيئة

عداد ت التي اتفق عليها المحكمون تم إجراء التعديالبعد االنتهاء من إ 8/2
 :المحتوى التعليمى في صورته النهائية ومفرداته كما يلى

نشاء ملف لصفحات الموقع وحفظه .7  المفاهيم األساسية وا 
 إدراج وتنسيق النصوص .8
 ق الصورإدراج وتنسي .3
 إدراج وتنسيق القوائم .2
 إدراج وتنسيق الجدول .1
 إدراج وتنسيق الروابط التشعبية .2

 .لتقديمها عبر االجهزة النقالةالوسائط المتعددة المناسبة  تصميم .3
تم تحديد الوسائط المتعددة المناسبة النتاج وحدات التعلم المصغر،  3/7

لبحث الحالي والذى يهتم بالمعارف ونظًرا لطبيعه المحتوى التعليمى لبيئة التعلم في ا
فقد كان التركيز األكبر على  Htmlوالمهارات الخاصة بتعلم لغة برمجة المواقع

النصوص المكتوبة لتحقق أهداف التعلم، وراعت الباحثة الجوانب التصميمية الخاصة 
 :بكتابة النصوص وهى

 مالئىراعاة الجانب اللغوى والنحوى واإلم 
 سب تسهل قراءتهكتابة الخط ببنط منا. 
 استخدام أنواع خطوط مألوفة 
 مراعاة التباين اللونى بين الخط والخلفية المستخدمة. 

تم تحميل مجموعة من الفيديوهات التعليمية من على شبكة االنترنت  3/8
والتي تقوم بشرح المحتوى وتم عمل بعض التعديالت عليها بما يناسب أهداف بيئة 

 Camtasia لى محتوى مصغر باستخدام برنامجإيديو حيث تم تقسيم كل ف، التعلم
Studio    2الى  3بحيث تقدم كل فيديو هدف واحد فقط في وقت يتراوح بين 

 .دقائق
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تم االستعانة ببعض الصور التي توضح تصميم شاشات مواقع الويب  3/3
 . بعد تنفيذ الكود البرمجى حتى يتمكن الطالب من تحديد نواتج التعلم المطلوبة

 :صميم األنشطة ومهام التعلم الخاصة بالتعلم المصغرت .2
لتصميم وحدات التعلم المصغر قامت الباحثة بدراسة عديد من التطبيقات 

نتاج وتقديم المحتوى إالمتاحة عبر الهاتف الجوال والتي يمكن استخدامها في 
 نتاج المحتوى المصغر، والتطبيق إل  Quizletالتطبيق  ختيارالمصغر، وقد ا

Remindلألسباب التالية. لتقديم المحتوى بشكل متتابع: 
وهو تطبيق سهل االستخدام ومتاح باللغة العربية : Quizletالتطبيق  .7

في اشكال متنوعة مثل  المصغر ويمكن من خالله تقديم المحتوى التعليمى
Flashcard والفيديو، والصور، والرسوم، والنصوص الثابته والمتحركة وقد ،

على وجود تنوع في طرق تقديم المحتوى المصغر ليناسب حرصت الباحثة 
احتياجات المتعلمين والفروق الفردية بينهم، كما يساعد التطبيق على تقديم 
المحتوى بصورة تفاعلية، ويسمح بتكرار عرض المحتوى بأشكالها المختلفه 

والشكل التالى يوضح استخدام تطبيق  .حتى يتمكن من فهمها واستيعابها
Quizlet (8)في عمل وحدات التعلم المصغر شكل 

 
 في عمل وحدات التعلم المصغر Quizletيوضح استخدام تطبيق ( 2)شكل

رسال المحتوى المصغر ويستخدم التطبيق كمنصة إل : Remindالتطبيق  .8
رسال رسالة واحدة كل إفي صورة رسائل وبشكل متتابع بحيث يتم  طلبةلى الإ
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الفرصة بارسال  طلبةكما يتيح التطبيق لل يوم من أيام تنفيذ تجربة البحث،
 . التعليقات واالستفسارات للمعلم، وتلقى التغذية الراجعة منه

 (:التغذية الراجعة)تصميم التفاعالت التعليمية  .1
قامت الباحثة بتحديد دور التغذية الراجعة وهو تحديد اإلجابة صح او خطأ 

اإلجابة الصحيحة في حالة مع تصحيح اإلجابة الخاطئة، وذلك من خالل تحديد 
والبراهين لإلجابة الصحيحة بالتفصيل في  لموجزة، أو تقديم التفسير واألدلةالتغذية ا

و المفصلة بشكل فورى تقديم التغذية الراجعة الموجزة أ حالة التغذية المفصلة، ويتم
في داخل نفس شاشة المحتوى المصغر أو في شاشة أخرى تابعة لها، باستثناء 

 Massingerرسالها الى المعلم عبر رسائل تطبيق إلى إنشطة التي تحتاج بعض األ 
لى مجموعتين تجريبيتين كل إ طلبةلذلك تم تقسيم الوتلقى التغذية الراجعة بنوعيها، 

مجموعة تتلقى نوًعا من التغذية الراجعة، وقد تم التوصل للشكل النهائي لكل نشاط 
والمفصلة وتنظيمها وفًقا لكل مهمة ونشاط الموجزة  الراجعةتعليمى وشكل التغذية 

 (2ملحق)
وفًقا للخطوات  ات التعليم والتعلم الخاصة بالتعلم المصغرتصميم استراتيجي .6

 :اآلتية
تبنى البحث الحالي أسلوب توظيف التعلم االلكترونى بصورة كاملة حيث تم  

 :ات التاليةاستخدام بيئة التعلم المصغر كبديل للتعليم التقليدي وفًقا لإلجراء
المجموعتين التجريبيتين لتعريفهم بطبيعة  طلبةتم عقد لقاء مسبق مع  2/7

المقرر من حيث األهداف، والخطة الموضوعه لدراسة المقرر وتدريبهم على استخدام 
 .Remindو Quizletتطبيقات 
تم تصميم فصل دراسى على بيئة فصول جوجل وذلك لتقديم  2/8

وامر البرمجية المستخدمة لمرتبطة بالمفاهيم النظرية واأل ا المحاضرات االلكترونية
وشرح تفاصيل كل جملة برمجية وعددها ستة محاضرات تقدم في صورة فيديو 

 .تعليمى
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لى المحاضرات االلكترونية وبعد االنتهاء منها يقوم الطالب بالدخول إ 2/3
لة يومًيا رسال رساإرسال وحدات التعلم المصغر بشكل متتابع بحيث يتم م إيت

عادة   .رسال الحل الى المعلمإمصحوبة بنشاط مصغر يحتاج اإلجابة عنه وا 
بداية من المحاضرة الرابعة وحتى المحاضرة السادسة يتم تكليف كل  2/2
وذلك في صورة أنشطة  Htmlبتصميم موقع تعليمى وبرمجته بلغة  طلبةطالب من ال

 . لى النهايةوقع من البداية إمراحل لبرمجة المتقدم في بيئة التعلم المصغر ك
تغذية رسال الالتواصل مع كل طالب بشكل منفصل إل يقوم المعلم ب 2/1

 :التجريبية المناسبة له كالتالى الراجعة له في ضوء المجموعة
يتم ارسال الجملة البرمجية : مجموعة التغذية الراجعة الموجزة -

بشكل مباشر  الصحيحة فقط ليقوم الطالب باستخدامها لبرمجة الموقع
 .بدون أي توضيح لطريقة استخدام الجملة البرمجية

يتم ارسال عرض تقديمى : مجموعة التغذية الراجعة المفصلة -
مفصل للجملة البرمجية الصحيحة مع شرح المهارات والمفاهيم 
المتضمنة بها والتي لم يدركها الطالب من المحاضرة النظرية أو من 

جابته الخاطئة التي أرسلها إمن خالل المحتوى المصغر وتم اكتشافها 
 .للمعلم

لكترونية ووحدات التعلم المصغر االنتهاء من دراسة المحاضرات اإل  بعد -
عن طريق االختبار التحصيلى بعدًيا لقياس الجوانب المعرفية، وبطاقة 

 ( الموقع التعليمي)مالحظة الجانب المهارى، وبطاقة تقييم المنتج 
 :غات البرمجةتحديد برامج اإلنتاج ول .0

 لتحرير النصوص وتنسيقها Microsoft word 2010برنامج  -
 النتاج العروض التقديمية Microsoft PowerPoint 2010برنامج  -
 لتحرير الفيديوهات التعليمية  Camtasia Studioبرنامج  -
 النتاج وحدات التعلم المصغر quizletتطبيق  -



 ..............................أثر مستوى التغذية الراجعة الموجزة والتفصيلية في بيئة التعلم المصغر عبر الويب النقال

- 772 - 

 :تصميم أدوات القياس .2
ر أنواع التغذية الراجعة المقدمة في بيئة التعلم تم تصميم أدوات قياس أث

الموقع )المصغر على التحصيل المعرفى واألداء المهارى وتقييم المنتج النهائي 
بطاقة -بطاقة مالحظة األداء-، واشتملت على اختبار التحصيل المعرفى(التعليمى

 .لقياستقييم المنتج، وسيتم شرحها بالتفصيل في الجزء الخاص باعداد أدوات ا
 :وتشمل الخطوات التالية .مرحلة اإلنتاج: خامًسا

 :انتاج الوسائط المتعددة الخاصة ببيئات التعلم المصغر-7
عن  Quizletنتاج وحدات التعلم المصغر باستخدام تطبيق إ تم في هذه المرحلة 7/7

ة ختيارها في مرحلا  ائط التعليمية التي تم تحديدها و الحصول علي المواد والوس طريق
التصميم، وذلك من خالل االقتناء من المتوفر، أو التعديل فيها، أو إنتاج جديد، 

 .عناصر الوسائط المتعددة وتخزينهاباإلضافة إلي إنتاج 
وكذلك ضبط جميع اإلجابات المرتبطة تم انتاج أنشطة التعلم والتغذية الراجعة،  7/8

 .باألنشطة المقدمة بمستوييها المفصل والموجز
 :المحتوى التعليمى واألنشطة التعليمية انتاج-8

 Googleجوجل كالس رومفصل دراسى على نتاج إتم في هذه المرحلة  8/7
classroom المجموعتين التجريبيتين  طلبةرسال دعوات المشاركة لجميع إ، ثم تم
   .الخاص بكل طالب والموافقة على انضمامهم للفصول Massengerعلى تطبيق 

المقرر وخطة العمل به ثم تم رفع المحاضرات التعليمية التي  تم رفع أهداف 8/8
دروس تعليمية تم تقديمها ( 2)تمثل الدروس األساسية على الفصل وهى عبارة عن 

 .في صورة فيديوهات تعليمية
 :مرحلة التدقويم: سادًسا

وفي هذه المرحلة تم ضبط بيئة التعلم المصغر القائمة على الويب النقال     
من سالمته، وذلك من خالل تطبيقه علي عينة استطالعية غير عينة البحث  والتأكد

بكلية  اآللىالرابعة معلمى الحاسب الفرقة  طلبةمن ( طلبةتمثلت في عشرة )األساسية 
حتى يوم ( 3/8/8772)بداية من يوم  جامعة الزقازيق، –التربية التربية النوعية 

عمل التعديالت الالزمة لكي تكون بيئة  وبعد االنتهاء من التطبيق تم (1/8/8772)
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التعلم المصغر القائمة على الويب النقال، صالح للتطبيق النهائي، هذا باإلضافة 
للمراجعة التعليمية والفنية والتكنولوجية وذلك بعد عرضه علي المتخصصين في 

 .تكنولوجيا التعليم إلبداء أرائهم
 :مرحلة التطبيق: سابًعا

ساسيتين للبحث ة على المجموعتين التجريبيتين األيجية التعليميتم تنفيذ االسترات
وتم تخصيص الفترة التالية ( 1/1/8772)وحتى ( 77/8/8772)خالل الفترة من 

تم عرض تطبيق تجربة البحث بالتفصيل في و ( مواقع الويب)المنتج النهائي  العداد
  .الجزء الخاص بتنفيذ التجربه األساسية للبحث

 قياس املتغريات التابعة إعداد أدوات    :           

تم تصميم وبناء اختبار تحصيلي موضوعي، وفقًا للخطوات  :االختبار التحصيلي (أ
 :اآلتية

برمجة  الجوانب المعرفية لمهاراتهدف االختبار إلي قياس  :تحديد الهدف من االختبار -
بقسم  اآللىلمى الحاسب مع طلبةالرابعة للالفرقة  طلبةعينة من المواقع التعليمية ل
وذلك بتطبيقه قبليًا ، كلية التربية النوعية، جامعة الزقازيق -تكنولوجيا التعليم

 .وبعديًا علي عينة البحث
عداد جدول إفي ضوء األهداف المحددة لكل موديول تم : عداد جدول المواصفاتإ -

يمية رأسًيا وأسئلة المواصفات ثنائى االتجاه حيث تمثل فيه موضوعات الموديوالت التعل
قياس األهداف المعرفية أفقًيا، وقد روعى في جدول المواصفات التوازن بين عدد األسئلة 

يوضح جدول المواصفات  (8)رقم  جدولمن حيث مستويات األهداف التي تقيسها، و 
 . الخاصة باالختبار التحصيلى
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المعرفي لمهارات  الجانب لقياس  مواصفات االختبار التحصيلي المعرفي (2) جدول 

 برمجة المواقع التعليمية

 المجموع مستويات األهداف المعرفية الموضوعات الرئيسية

 تحليل تطبيق فهم تذكر

 12-  2 2 8 .مفاهيم أساسية HTMLلغة الترميز  -1

 13-  4 3 6 ادراج وتنسيق النص  -2

 9 1 4-  4 . إدراج وتنسيق الصور  -3

 2-  2- -  .ائمإدراج وتنسيق القو  -4

 4-  4- -  إدراج وتنسيق الجدول  -5

 4-  1 1 2 إدراج وتنسيق الروابط التشعبية.6

 44 1 11 6 20 المجموع

االختيار من متعدد، )أسئلة االختبار من نوعين تم صياغة : صياغة مفردات االختبار -
فية للمهارات، وتم صياغة المفردات بحيث تغطي جميع الجوانب المعر ( الصواب والخطأ

بنمط ( 87)مفردة بنمط الصواب والخطأ، ( 83)مفردة، ( 22)وبلغت عدد مفرداته 
 . االختيار من متعدد

 طلبةصياغة تعليمات االختبار بصورة سهلة وواضحة لل تتم: تعليمات االختبار صياغة -
الهدف من االختبار، عدد مفردات )أن توضح  تهاعينة البحث، وقد روعي عند صياغ

الختبار، زمن االختبار، الدرجة الكلية لالختبار، أن توضح للطالب كيفية اإلجابة على ا
 .(أسئلة االختبار

اًل، وتم تقدير درجة اسؤ ( 22) يعل اشتمل االختبار: تقدير الدرجة وطريقة التصحيح -
 .واحدة لكل إجابة صحيحة علي كل سؤال من أسئلة االختبار

لى صدق إشارت نتائج التحكيم أجموعة من المحكمين و متم عرضه على : صدق االختبار -
االختبار وخلوه من األخطاء ومناسبته لألهداف التى وضعت له، ثم تم حساب معامل 

درجة صدق عالية مما يشير الى أن نتيجة االختبار  يوه 7،22الصدق لالختبار وكان 
بأي عوامل أخرى، بهذا  التحصيلي المقدم لقياس الجانب المعرفي ألفراد العينة ال تتأثر

 ا للتطبيق يصبح االختبار التحصيلي في الصورة النهائية صالحً 
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 (77) منمكونة تطبيقه على عينة استطالعية تم االختبار  لمعرفة زمن: زمن االختبار -
غير عينة  تكنولوجيا التعليم بقسم اآللىالحاسب  تخصص معلمالفرقة الرابعة  طلبةمن 

ثم القسمة على  طلبةبحساب مجموع األزمنة لجميع الاالختبار ثم حساب زمن البحث، 
( 11)متوسط زمن االختبار الذي تم اعتباره الزمن الفعلي لالختبار، هو  عددهم، ليكون

 . دقيقة
تم إيجاد ثبات اإلختبار التحصيلى بإستخدام طريقة تطبيق اإلختبار ثم : ثبات االختبار -

لك على عينة الدراسة وذ يوم بين التطبيقين،( 71)قدره ي إعادة تطبيقه بفاصل زمن
تم حساب معامل اإلرتباط بين التطبيقين األول والثانى بإستخدام معامل ، و اإلستطالعية

 (3)كما هو موضح بالجدول  ،"بيرسون " اإلرتباط البسيط لد 
 (3)جدول 

مرتبط حساب معامل اإلرتباط بين التطبيقين األول والثانى لإلختبار التحصيلى ال

 10= بمهارات برمجة المواقع التعليمية لدى طالب العينة اإلستطالعية قيد الدراسة، ن 

معامل  الداللة

 اإلرتباط

 التطبيق األول التطبيق الثانى
 المتغير

 1م 1ع 2م 2ع 

دال عند 

(0005) 00924* 0018 402 00823 4030 
اإلختبار 

 التحصيلى

( 7071)قة إرتباطية دالة إحصائًيا عند مستوىعال أنه توجد( 3)يتضح من جدول    
مما يدل على تمتع هذا بين التطبيقين األول والثانى للدرجة الكلية لإلختبار التحصيلى، 

أي مالحظات خاصة بالصياغة أو غموض  طلبةولم يبد ال، اإلختبار بدرجة عالية من الثبات
  .لتطبيق على عينة البحثبعض عبارات االختبار، وبالتالي أصبح االختبار صالًحا ل

 :عدادها يف ضوء اخلطوات التاليةإومت  :للجانب املهارى بطاقة املالحظة( ب 

مهارة في ال طلبةفي تقييم أداء ال تحدد الهدف من البطاقة :من البطاقة الهدفتحديد  - 
 .المرتبطة ببرمجة المواقع التعليمية

تم تحديد المهارات الفرعية التي ترتبط  لتحقيق الهدف من البطاقة: صياغة بنود البطاقة -
بالمهارات الرئيسية، وتم صياغة هذه المهارات في عبارات تصف األداء المتوقع من 

عبارة تتضمن المهارات الفرعية، وتم مراعاة أن تبدأ ( 31)الطالب، وقد بلغت العبارات 
س وتصف أداء كل عبارة من هذه العبارات بفعل سلوكى وتكون قابلة للمالحظة والقيا

 .واحًدا فقط
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التقدير الكمي بالدرجات حتى يمكن تقدير أداء الطالب بشكل  تم استخدام :تصميم البطاقة -
أدى  /أدي المهارة)موضوعي ودقيق، وتم توزيع الدرجات وفق مستويات األداء االتية 

التالي وتم توزيع درجات التقييم لمستويات األداء ك( لم يؤد المهارة/ بمساعدة المعلم
درجة واحدة إذا أدى الطالب المهارة بمساعدة ، األداء الكاملالطالب  ذا أدىإ درجتان
وصفر إذا لم يؤد المهارة، بحيث يتم وضع عالمة صح بجوار المستوى الذى يعبر ، المعلم

 .عن أداء الطالب عند تطبيق البطاقة
راء آاستطالع  تم استخدام صدق المحكمين والمتمثل في :صدق بطاقة المالحظة -

 :المتخصصين والخبراء في مجال تكنولوجيا التعليم، وذلك في
  مدى مناسبة بنود بطاقة المالحظة لقياس المهارات المرتبطة ببرمجة المواقع

 .التعليمية
 مدى صالحية نظام تقدير األداء ببطاقة المالحظة. 

، وهناك %12وبلغت نسبة اتفاق المحكمين على صالحية بطاقة المالحظة أكثر من 
تعديل صياغة بعض البنود بحيث : بعض التعديالت التي اتفق عليها أكثر من محكم وهى

لغاء عدًدا من العبا تم إجراء التعديالت رات المكررة التي تصف نفس األداء، و تكون واضحة، وا 
 .مفردة( 37)بطاقة بعد التعديلالمقترحة من قبل السادة المحكمين، وبلغ عدد بنود ال

سلوب اتفاق أباتباع  تم حساب ثبات بطاقة المالحظة :بطاقة المالحظة تاب ثبحسا -
، التجربة االستطالعية طلبةمن  طلبةها مع مالحظة أداء ثالث المالحظين حيث تم تطبيق

معامل اتفاق المالحظين في الحاالت الثالث، وبلغ متوسط نسبة االتفاق  وتم حساب
بيرة، مما جعلها صالحة للتطبيق على عينة وهذا يدل على ثباتها بنسبة ك% 11،3
 (1)وبذلك أصبحت بطاقة المالحظة في صورتها النهائية وصالحة للتطبيق ملحق .البحث

 :تدقييم املنتج بطاقة( ج

 (المنتج النهائى)موقع الويب تقييم  تهدف بطاقة تقييم المنتج :الهدف من البطاقة تحديد -
 . ببرمجة المواقع التعليميةللمعايير الخاصة  عينة البحث طلبةقياس مدي مراعاة الو 
اشتملت بطاقة تقييم المنتج على مجموعة من  :األداءات التي تضمنتها البطاقة تحديد -

األدبيات التربوية العربية واألجنبية والدراسات  يد تم تحديدها من خالل االطالع علالبنو 
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ًا علي بعض البطاقات التي أعدت في ، وأيضببرمجة المواقع التعليميةالسابقة التي اهتمت 
المواقع هذا المجال، حيث تمثل هذه البنود في مجملها المعايير التي يجب أن تتوافر في 

 (.المنتج النهائي)عينة البحث بإنتاجها  طلبةال قامالتي  التعليمية
تم تحديد مستويين لدرجة توافر معيار الحكم علي : وضع نظام تقدير الدرجات -

، وبلغت الدرجة النهائية للبطاقة 7= ، غير متوافر7= متوافر: وهي كاآلتي التصميم
 .ثم تم إعداد تعليمات البطاقة ،درجة( 80)
تم االعتماد علي صدق المحكمين، فبعد إعداد  :تقييم المنتج صدق بطاقة حساب -

الصورة األولية للبطاقة تم عرضهما علي مجموعة من المحكمين المتخصصين في 
لالستفادة من أرائهم في صياغة بنود البطاقة  اآللىوالحاسب  كنولوجيا التعليممجال ت

، وتم عمل التعديالت وصواًل ومدى مناسبة أسلوب تصميم البطاقة لتحقيق أهدافها
 (.2)، ملحق بند( 80)للصورة النهائية، حيث اشتملت بطاقة تقييم المنتج علي 

سلوب أتباع إب ثبات بطاقة تقييم المنتج تم حساب :تقييم المنتج بطاقة حساب ثبات -
يقوم ثالثة مالحظين كل منهم حيث  على أداء الطالب الواحد، اتفاق المالحظينإ

مستقل عن اآلخر بتقييم أداء الطالب من خالل البطاقة، لذلك قامت الباحثة 
استعانة بإثنين من المدرسين بالقسم، وقامت بتديبهم على إستخدام البطاقة، باإل
 .عرف على أي صعوبات تواجههم في إستخدامهاللت

ستطالعية، طلبة التجربة اإلبعد ذلك قامت الباحثه والزميالن بتقييم أداء خمسة من 
 تفاقوبلغ متوسط نسبة اإل  ،ثم حساب معامل إتفاق المقيمين على أداء كل طالب على حدة

وقد  بطاقة تقييم المنتجوتم حساب معامل ثبات وهذا يدل على ثباتها بنسبة كبيرة،  (7003)
مما جعلها نسبة تدل على ثبات البطاقة إلى حد كبير،  وهي( 7021)بلغ معامل ثباتها 

في صورتها النهائية  تقييم المنتجوبذلك أصبحت بطاقة . صالحة للتطبيق على عينة البحث
 وصالحة للتطبيق



 ..............................أثر مستوى التغذية الراجعة الموجزة والتفصيلية في بيئة التعلم المصغر عبر الويب النقال

- 787 - 

 التجربة االستطالعية للبحث: 

رقة الرابعة شعبة معلم الف طلبةة من تمت التجربة االستطالعية على مجموع
من  الزقازيق تتكونبكلية التربية النوعية، جامعة  بقسم تكنولوجيا التعليم اآللىالحاسب 

قد تواجه  التيوذلك بهدف التعرف على الصعوبات األساسية،  عينة البحث غير طلبة( 77)
وبطاقة  التحصيليبار ساسية للبحث، وتقدير مدى ثبات االختاأل التجربةثناء أ الباحثة

 .المالحظة وبطاقة تقييم المنتج
التحصيلي وبطاقه وقد كشفت التجربة االستطالعية عن ثبات كل من االختبار 

 .بحثدوات الأعداد إ فيكما تم عرضة  وبطاقة تقييم المنتج، المالحظة
 التجربة األساسية للبحث: 

 :اختيار عينة البحث -1

قسم  اآللىبشعبة معلم الحاسب  وطالبة اطالبً  27تكونت عينة البحث من 
من العام  تكنولوجيا التعليم الفرقة الرابعة كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق

، تجريبيتينتم اختيارهم بطريقة عشوائية وتوزيعهم على مجموعتين  8770/8772الجامعي
 .قبل إجراء تجربة البحث الرئيسية المجموعات تكافؤوقد تم التأكد من 

 : تطبيق أدوات البحث قبلًيا -0

المجموعتين التجريبيتين تكافؤ هدف التطبيق القبلي ألدوات البحث التحقق من 
 .بطاقة المالحظةو باالختبار التحصيلى،  فيما يتعلق
لبيان مدى تكافؤ  لالختبار التحصيلىتم تحليل نتائج التطبيق القبلي  -

ى أفراد العينة قبل التجربة، ولتحقيق ذلك المجموعتين التجريبيتين، والوقوف على مستو 
، "Independent – Samples T-Test"للعينات المستقلة ( ت)تم استخدام اختبار 

للمجموعة التي  لالختبار التحصيلى ةالقبلي الدرجات للكشف عن داللة الفرق بين متوسط
حصلت التى للمجموعة  ة، ومتوسط الدرجات القبليالتغذية الراجعة الموجزة حصلت على

، وقد تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري، التغذية الراجعة المفصلة على
( 2)ويوضح جدول  ،لدرجات أفراد المجموعتين التجريبيتين فى القياس القبلي" ت"وقيمة 

 :  التجريبيتين ، وتكافؤ المجموعتينلالختبار التحصيلىنتائج التطبيق القبلي 



 ..............................أثر مستوى التغذية الراجعة الموجزة والتفصيلية في بيئة التعلم المصغر عبر الويب النقال

- 787 - 

 لتطبيق القبلي لالختبار التحصيلى، وتكافؤ المجموعتين التجريبيتيننتائج ا (4)جدول 

المتغير 

 التابع
 المتوسط العدد المجموعة

االنحراف 

 المعياري

( ت)قيمة

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

مستوي 

 الداللة

التحصيل 

 المعرفي

المجموعة 

 األولى
20 

5،5 2038 

0065 38 
غير 

المجموعة  دالة

 الثانية
5،8 2014 

غير دالة إحصائًيا وهو ما يشير إلى أنه ال يوجد " ت"أن قيمة  (2)ويتضح من جدول 
لالختبار  فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين فى التطبيق القبلي

 .لمجموعتي البحث مما يؤكد وجود تكافؤ بين المجموعتين التحصيلى

عند ( فرص)التجريبيتين على الدرجة  نظرًا لحصول جميع طالب المجموعتين -
لذا ال توجد فروق قبلية في المهارات بين المجموعات وبالتالي  تطبيق بطاقة المالحظة

إلي تأثير المتغير  لبطاقة المالحظة ية فروق تظهر في التطبيق البعدىأيمكن إرجاع 
 .ختبارهإالمستقل المستهدف 

  :وعات التجريبيةتطبيق االسرتاتيجية التعليمية على اجملم-3

في الجوانب  المجموعتين تكافؤبعد االنتهاء من التطبيق القبلي ألدوات البحث والتأكد من 
 :تبًعا للخطوات التالية تم تنفيذ التجربة األساسية للبحث واألدائية المعرفية

  المجموعتين التجريبيتين لتوضيح أهداف المقرر وكيفية  طلبةتم عقد لقاء مع
 طبيقات الهاتف النقال الخاصة بالبحث الحالىالتعامل مع ت

  تحديد اسم مستخدم لكل طالب وتمثل في رقمه الجامعى، واضافته إلى بيئة جوجل
 :، وارسال كود دخول البيئة الى الطالب وهوGoogle classroomكالس روم
idrdab5  

 :ورابط الدخول الى البيئة هو
 https://classroom.google.com/u/0/c/MjI3ODQ4OTYwODNa 

  يبدأ كل طالب في دراستهالى دراسة الموديوالت التعليمية، و ( الباحثة)يوجه المعلم 
رسال وحدات التعلم إويتم ، للموديوالت بحيث يحتاج كل موديول إلى أسبوع واحد فقط

https://classroom.google.com/u/0/c/MjI3ODQ4OTYwODNa
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طول الفترة  لكل طالب على هاتفه النقال بشكل متتابع يولالمرتبطة بالمود المصغر
 .المحددة لدراسة الموديول

  في نهاية األسبوع يتم تطبيق االختبار البعدى للموديول والتهيئة لدراسة الموديول
 .التالى

  بداية من األسبوع الرابع يتم تكليف كل طالب بتصميم موقع تعليمى لتطبيق ما تم
 .تعلمه

 سبوع السادس يتم تطبيق أدوات البحث بعدًيافي نهاية األ. 
 :تطبيق أدوات البحث بعدًيا -4

بعد االنتهاء من تطبيق بيئة التعلم المصغر القائمة على الويب النقال قامت 
حظة، االختبار التحصيلي، بطاقة المال)الباحثة بتطبيق أدوات البحث والمتمثلة في 

ثم تم رصد درجات  تين التجريبيتين للبحث،ى المجموععل بعدياً ( بطاقة تقييم المنتج
 .في جميع أدوات القياس السابقة تمهيًدا للمعالجة اإلحصائية للبيانات طلبةال

 :املعاجلة اإلحصائية -5
، وتصحيح االختبار ورصد درجات بطاقة البحثبعد االنتهاء من إجراء التجربة  

تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات، لكل مجموعة على حدة،  المنتجالمالحظة، وبطاقة تقييم 
 Statistical Package for)وذلك باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

the Social Science – SPSSv22)وذلك الختبار فروض البحث ،. 
للمجموعات المستقلة فى المقارنة بين المجموعتين التجريبيتين فى التطبيق ": ت"اختبار -

 .المنتجلالختبار التحصيلى وبطاقة المالحظة وبطاقة تقييم البعدى 
 فى( الموجزة والمفصلة)التغذية الراجعة تم حساب حجم تأثير للفرق بين : حجم التأثير -

الفرقة الرابعة  طلبةلدى  تقييم المنتجاالختبار التحصيلى وبطاقة المالحظة وبطاقة 
 (.2)باستخدام مربع إيتا 

ثالثة مستويات لحجم Cohen(7122 )مة حدد كوهين وللحكم على هذه القي
 الذي، بحيث يعتبر حجم األثر قاعدة للحكم على قيمة حجم األثر هاألثر، توفر للباحث

على )تأثير قوي = 7،72تأثير متوسط، = 7،72تأثير ضعيف، = 7،77تصل قيمته 
 (8771ماهر خطاب، 
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 وتفسريها نتائج البحث: 

 :تبار التحصيلىالنتائج اخلاصة باالخ: أوًلا

بين ( 7،71)يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ال" :لى أنهإيشير الفرض األول 
في التطبيق البعدي لالختبار  (المفصلة/ الموجزة)تين التجريبي تينالمجموع درجات يمتوسط

، والختبار صحة هذا "المرتبط بمهارات برمجة مواقع اإلنترنت التعليمية التحصيلي المعرفي
للعينات المستقلة لمعرفة داللة الفرق بين متوسط  (T- test)" ت"ض تم تطبيق اختبار الفر 

درجات المجموعة التجريبية األولى، ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق 
 ."SPSS"البعدي لالختبار التحصيلي، وذلك باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية 

الفدرق بدين متوسدطي درجدات المجموعدة التجريبيدة األولدى، داللدة ( 1)ويوضح الجددول 
 :والمجموعة التجريبية الثانية في االختبار التحصيلي

 (5)جدول 

المجموعة  طلبةللعينات المستقلة، وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات " ت"اختبار 

النهاية )البعدي لالختبار التحصيلي المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق  طلبةالتجريبية األولى، و

 مع بيان حجم التأثير( 44= العظمى

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 

 المعيارى

( ت)قيمة

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

مستوي 

 الداللة
2 

حجم 

 التأثير

التجريبية 

 األولى
20 

 كبير 0،398 0،000 38 4،11 2،68 34،10

التجريبية 

 الثانية
31،1 1،91      

المجموعددة التجريبيددة  طلبددةارتفدداع متوسددط درجددات (  1) ويتضددح مددن نتددائج الجدددول 
عدن متوسدط درجدات ( 30،0)في االختبار التحصيلي والبالغ ( التغذية الراجعة المفصلة)الثانية 

" ت"، وأن قيمددددة (32،77)البدددالغ ( التغذيدددة الراجعدددة المددددوجزة)المجموعدددة التجريبيدددة االولددددى 
، وداللتهدا (32)عندد درجدات حريدة ( 2،00)ار التحصديل المعرفدي تسداوى المحسوبة فدي اختبد
تكدون " ت"، فإن قيمدة (7،71)، وحيث إن هذه الداللة أقل من (7،777)المحسوبة كمبيوتريا 

التغذيدددة الراجعدددة )دالدددة لصدددالح المتوسدددط األعلدددى أي لصدددالح المجموعدددة التجريبيدددة الثانيدددة 
وتدل هذه النتيجدة علدى وجدود حجدم أثدر ( 7،312)ثر ، كما يتضح أيضا أن حجم األ (المفصلة

مدا يددل  برمجدة المواقدع التعليميدةقوى للمتغير المستقل للبحث فيمدا يتعلدق بتدأثيره فدي مهدارات 
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ذو  ة فدي بيئدة الدتعلم المصدغرالمسدتخدمالتغذية الراجعدة على قوة تأثير المعالجة أي أن أنماط 
، االول الفدرض رفدض، وعلدى ذلدك يمكدن ع التعليميدةبرمجة المواقدمهارات تنمية تأثير فعال في 

 طلبدددةبدددين متوسدددطي درجدددات ( 7،71> )يوجدددد فدددروق دالدددة إحصدددائًيا عندددد مسدددتوى "أي أنددده 
 برمجدة المواقدع التعليميدةالمجموعات التجريبية في اختبار التحصيل المعرفي المدرتبط بمهدارات 

نمط لدديرجددع لألثددر األساسددي  قددالالمصددغر عبددر الويددب النعنددد الدراسددة باسددتخدام بيئددة الددتعلم 
 ."لصالح المجموعة التجريبية الثانية( مفصل/ موجز) التغذية الراجعة

 :ثانًيا النتائج اخلاصة ببطاقة املالحظة 

بددين ( 7،71)يوجددد فددرق دال إحصددائيًا عنددد مسددتوى ال: " لددى أنددهيشددير الفددرض الثددانى إ
لبطاقددة فددي التطبيددق البعدددي  (صددلةالمف/ المددوجزة)تين التجددريبي تينالمجمددوع درجددات يمتوسددط

نتددائج ( 2)، ويوضددح الجدددول ".المالحظددة المرتبطددة بمهددارات برمجددة مواقددع اإلنترنددت التعليميددة
للعينات المستقلة لمعرفة داللدة الفدرق بدين متوسدط درجدات المجموعدة  (T- test)" ت"اختبار 

 :المالحظةبطاقة التجريبية األولى، ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية في 
 (6)جدول 

المجموعة  طلبةللعينات المستقلة، وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات " ت"اختبار 

النهاية ) المالحظةالمجموعة التجريبية الثانية في التطبيقين البعدي بطاقة  طلبةالتجريبية األولى، و

 مع بيان حجم التأثير( 62= العظمى

االنحراف  وسطالمت العدد المجموعة

 المعيارى

( ت)قيمة

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

مستوي 

 الداللة
2  حجم

 التأثير

التجريبيةةةة 

 األولى
20 

 كبير 0،816 0،000 38 16،01 1،24 51،68

التجريبيةةةة 

 ثانيةال
58 1،21      

المجموعددة التجريبيددة  طلبددةارتفدداع متوسددط درجددات ( 2)ويتضددح مددن نتددائج الجدددول 
وسددط درجددات عددن مت( 12)والبددالغ  بطاقددة المالحظددةفددي ( يددة الراجعددة المفصددلةالتغذ)الثانيددة 

أن مسدتوى الداللدة و  ،(17،22)البدالغ ( التغذيدة الراجعدة المدوجزة)ولدى المجموعة التجريبيدة األ 
أي أنها غير دالة إحصدائًيا، وأن قيمدة ( 7،71)من مستوى الداللة  أقلوهى ( 7،777)تساوى

ممددا يؤكددد وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى ( 72،77)المحسددوبة تسدداوى ( ت)
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لصدددالح لصدددالح المتوسدددط األعلدددى أي  المجمدددوعتين التجدددريبيتين طلبدددةبدددين ( 7،71)الداللدددة
وتدددل هددذه النتيجددة ( 7،202)، كمددا يتضددح أيضددا أن حجددم األثددر المجموعددة التجريبيددة الثانيددة

يتعلددق بتددأثيره فددي األداء المهددارى علددى وجددود حجددم أثددر كبيددر للمتغيددر المسددتقل للبحددث فيمددا 
إحصدائًيا عندد  ق داليوجدد فدر" أي أنده . الفدرض رفض، على ذلك تم المالحظةالمرتبط ببطاقة 

 المالحظدةفدي بطاقدة  تينالتجدريبي تينالمجمدوع طلبدةبين متوسدطي درجدات ( 7،71> )مستوى
 لددنمطثددر األساسددي يرجددع لأل  المصددغر عبددر الويددب النقددالعنددد الدراسددة باسددتخدام بيئددة الددتعلم 

 . "لصالح المجموعة التجريبية الثانية (مفصلة/ موجزة) التغذية الراجعة
 النتائج اخلاصة ببطاقة تدقييم املنتج: ثالًثا

بددين ( 7،71)يوجددد فددرق دال إحصددائيًا عنددد مسددتوى ال: " يشددير الفددرض الثالددث الددى أندده
لبطاقددة ي التطبيددق البعدددي فدد (المفصددلة/ المددوجزة)تين التجددريبي تينالمجمددوع درجددات يمتوسددط

نتدائج ( 0)، ويوضدح الجددول " تقييم المنتج المرتبط بمهدارات برمجدة مواقدع اإلنترندت التعليميدة
للعينات المستقلة لمعرفة داللدة الفدرق بدين متوسدط درجدات المجموعدة  (T- test)" ت"اختبار 

 :المنتجقة تقييم التجريبية األولى، ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية في بطا
 (1)جدول 

 طلبةللعينات المستقلة، وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات " ت"اختبار 

بطاقة تقييم لالمجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي  طلبةالمجموعة التجريبية األولى، و

 مع بيان حجم التأثير( 21= النهاية العظمى) المنتج

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 

 المعيارى

( ت)قيمة

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

مستوي 

 الداللة
2 

حجم 

 التأثير

التجريبية 

  األولى

20 

 كبير 0،316 0،000 38 4،11 0،99 21،2

التجريبية 

 الثانية
25،89 4،81      

المجموعددة التجريبيددة  طلبددةارتفدداع متوسددط درجددات (  0)ويتضددح مددن نتددائج الجدددول 
عددن متوسددط ( 81،21)والبددالغ  بطاقددة تقيدديم المنددتجفددي ( التغذيددة الراجعددة المفصددلة) الثانيددة

" ت"، وأن قيمدة (87،8)البدالغ ( التغذيدة الراجعدة المدوجزة)درجات المجموعدة التجريبيدة االولدى 
، وداللتهدددا (32)عندددد درجدددات حريدددة ( 2،77)تسددداوى  بطاقدددة تقيددديم المندددتجالمحسدددوبة فدددي 

تكدون " ت"، فإن قيمدة (7،71)، وحيث إن هذه الداللة أقل من (7،777)المحسوبة كمبيوتريا 
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التغذيدددة الراجعدددة )دالدددة لصدددالح المتوسدددط األعلدددى أي لصدددالح المجموعدددة التجريبيدددة الثانيدددة 
وتدل هذه النتيجدة علدى وجدود حجدم أثدر ( 7،372)، كما يتضح أيضا أن حجم األثر (المفصلة

مدا يددل  برمجدة المواقدع التعليميدةأثيره فدي مهدارات قوى للمتغير المستقل للبحث فيمدا يتعلدق بتد
 لهدا ة فدي بيئدة الدتعلم المصدغرالمستخدمالتغذية الراجعة على قوة تأثير المعالجة أي أن أنماط 

، الثالدث الفدرض رفدض، وعلى ذلدك يمكدن برمجة المواقع التعليميةمهارات تنمية تأثير فعال في 
 طلبدددةبدددين متوسدددطي درجدددات  (7،71> )ى إحصدددائًيا عندددد مسدددتو  يوجدددد فدددرق دال"أي أنددده 
عندد  برمجة المواقع التعليميدةالمرتبط بمهارات  بطاقة تقييم المنتجفي  تينالتجريبي تينالمجموع

نمط التغذيدة لديرجدع لألثدر األساسدي  المصدغر عبدر الويدب النقدالالدراسة باستخدام بيئدة الدتعلم 
 ."انيةلصالح المجموعة التجريبية الث( مفصل/ موجز) الراجعة

 :تفسري النتائج اخلاصة بتأثري نوع التغذية الراجعة على اجلانب التحصيلى

الدذين درسدوا باسدتخدام  طلبدةى أن الإلدليهدا البحدث الحدالي إالتي توصدل  النتائجتشير 
باختبددار التحصدديل المعرفددى المددرتبط كددانوا أكثددر إيجابيددة فيمددا يتعلددق  التغذيددة الراجعددة المفصددلة

التغذيدة الراجعدة وعلدى ذلدك يجدب مراعداة هدذه النتيجدة عندد تصدميم أندواع  بببرمجة مواقع الوي
 :ببيئة التعلم المصغر، ويرجع ذلك لألسباب التالية

المعرفددى وحفددز  طلبددةبددأول سدداعد علددى تحسددن أداء ال تقددديم التغذيددة الراجعددة أوالً  -
ا والتفكيددر فددي بتددذكر المعلومددات وفهمهدد طلبددةعمليددات التفكيددر لددديهم ممددا سدداهم فددي اهتمددام ال

كمدا أن تندوع المهمدات التعليميدة . تطبيقها بشكل صحيح وبالتالي زاد تفاعلهم ودافعيدتهم للدتعلم
لدى معلومددات مفصدلة تسدداعد فددي إفدي حاجددة  طلبددةوالتدي تتطلددب مسدتويات تفكيددر عليدا جعددل ال

يم زيدددادة قددددراتهم العقليدددة ليتمكندددوا مدددن االسدددتمرار والتفاعدددل وتوضدددح لهدددم أخطدددائهم والمفددداه
 .الصحيحة المقابلة لهذه األخطاء حتى يتجنبوا الوقوع في الخطأ مرة أخرى

ع تدوفير معلومدات مفصدلة لتصدحيح ذا كدانوا صدواب أم خطدأ مدإ طلبدةالتأكيد على ال -
نتيجددة لمددراقبتهم الذاتيددة لمدددى تقدددمهم فددي الددتعلم،  طلبددةجابددة الخاطئددة سدداهم فددي تقدددم الاإل

 .ن مدى التعلم السليم لألجزاء المختلفة من المهمة التعليميةوالتنظيم الذاتي لتعلمهم، وتبي
بعدددد دراسدددة المحاضدددرة  طلبدددةتكدددرار تقدددديم وحددددات الدددتعلم المصدددغر بشدددكل يدددومى لل -

االلكترونية ساهم في نشاط المتعلمين ورغبتهم في التعلم واكسابهم القدرة علدى تدولى مسدئولية 
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ل أكثددر للمعلومددات المقدمددة لهددم مددن خددالل تعلمهددم، وقددد أدى ذلددك الددى زيدداة الحاجددة لتفاصددي
 .التغذية الراجعة لتثبيت المعلومات واستيعابها

، ودراسدة تيدري، (8773)نتائج دراسدة ربيدع عبدد العظديم رمدود وتتفق هذه النتيجة مع
والتدي أكددت علدى فاعليدة التغذيدة الراجعدة التفصديلية   (Terry&Doolittle, 2008)ودوليتدل

للطالددب للتعددرف علددى مدددى مددا أنجددزه مددن تعلددم، وتوجدده نحددو معالجددة وأنهددا تزيددد مددن الفددرص 
  .األخطاء بدقة

 :تفسري النتائج اخلاصة بتأثري نوع التغذية الراجعة على اجلانب املهارى

الددذين درسددوا  طلبددةلددى أن الإليهددا البحددث الحددالي إتشددير هددذه النتيجددة التددي توصددل 
ببطاقددة مالحظددة األداء إيجابيددة فيمددا يتعلددق كددانوا أكثددر  التغذيددة الراجعددة المفصددلةباسددتخدام 

وعلى ذلدك يجدب مراعداة هدذه النتيجدة عندد تصدميم أندواع  المهارى المرتبط ببرمجة مواقع الويب
 :لى األسباب التاليةإوترجع هذه النتيجة  .التغذية الراجعة ببيئة التعلم المصغر

وهددذا مددا قامددت بدده لددى فهددم أعمددق لكيفيددة تطبيددق المهددارة يحتدداج الجانددب المهددارى إ -
حيث أنها سداعدت المدتعلم علدى معرفدة  طلبةلدى ال ية الراجعة المفصلة عند وجود أخطاءالتغذ

 .سبب الخطأ وفهم كيفية تطبيق المهارة بشكل صحيح
هدذه المرحلدة الدراسدية  طلبدةالتغذية الراجعة المفصلة كانت مناسبة أكثر لخطدائص  -

نحدو أداء أفضدل للمهدارة، إضدافة الدى أنده يبدين  حيث يعمدل التصدحيح المفصدل علدى تدوجيههم
 .لهم خطوات اتقان المهارة ليثبته

لدى العناصدر إ طلبدةتكرار تقديم وحدات التعلم المصغر أدى الى رفع مستوى انتباه ال -
اسدتطاع الطالدب المهمة للمهارة والمطلوب تعلمها، وزاد من مستوى اهتمامه ودافعيته للدتعلم، ف

ه، وهنددا سدداعدت التغذيددة الراجعددة المفصددلة علددى تثبيددت والقصددور لديدد تحديددد مددواطن الضددعف
المعانى واالرتباطات المطلوبدة وتصدحيح األخطداء وتعدديل الفهدم الخداطئ لتحسدين أداء المهدارة 

 .مما زاد من ثقة المتعلم بتعلمه
حمدددددان ، ودراسددددة (lee, 2013)نتددددائج دراسددددة لددددى  وتتفددددق هددددذه النتيجددددة مددددع

التصدحيحية  الراجعدةوالتدي أكددت علدى فاعليدة التغذيدة   (hamdan et, al, 2013)وآخرون
 .المفصلة على الجانب المهارى
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 :تفسري النتائج اخلاصة بتأثري نوع التغذية الراجعة على تدقييم املنتج

الددذين درسددوا  طلبددةلددى أن الإليهددا البحددث الحددالي إتشددير هددذه النتيجددة التددي توصددل 
ببطاقدة تقيديم المندتج المدرتبط كانوا أكثر إيجابية فيما يتعلدق  ةالتغذية الراجعة المفصلباستخدام 

التغذيدة الراجعدة وعلدى ذلدك يجدب مراعداة هدذه النتيجدة عندد تصدميم أندواع  ببرمجة مواقع الويب
 :لى األسباب التاليةإوترجع هذه النتيجة  .ببيئة التعلم المصغر

ندددب المهدددارى المدددرتبط فدددي الجا طلبدددةلدددى تفدددوق الإأدت التغذيدددة الراجعدددة المفصدددلة  -
نظرًا لتكدرار ممارسدة المهدارة مدن خدالل وحددات الدتعلم ( المنتج النهائي)ببرمجة الموقع التعليمى

 داء المهددارة لددى تثبيددت الطريقددة الصددحيحة ألإالمصددغر وتصددحيح األخطدداء أوال بددأول ممددا أدى 
 .والتمكن من أدائها بشكل صحيح في برمجة الموقع التعليمى

ة الراجعدددة المفصدددلة كدددان نمددوذج لدددألداء الصدددحيح للمهدددارة التدددي قدددام تقددديم التغذيددد -
المتعلم بتقليدها بشكل صحيح، ويتفق هدذا مدع مبدادئ نظريدة الدتعلم االجتمداعى والتدي تدرى أن 
السلوك البشرى يتعلمه الطالب بالتقليد والمحاكاة أو النمذجة، وأن معظدم السدلوكيات الصدحيحة 

 .ن بيئة الفردوالخاطئة هي سلوكيات متعلمه م
كمددا أن التغذيددة الراجعددة المفصددلة راعددت الفددروق الفرديددة وخصددائص المتعلمددين وذلددك 
عددن طريددق تددوفير مصددادر متنوعددة للددتعلم تبدددأ مددن المحاضددرة االلكترونيددة ثددم وحدددات الددتعلم 
المصددغر ثددم العددروض التقديميددة كتغذيددة راجعددة مفصددلة فددي حددال خطددأ الطالددب، ممددا أدى الددى 

ي الجددانبين المعرفددى والمهددارى وقدرتدده علددى تطبيددق تعلمدده فددي برمجددة الموقددع تفددوق الطالددب فدد
 (.المنتج النهائي)التعليمى 

سدداعد الددتعلم المصددغر عبددر الويددب النقددال فددي تطبيددق مبددادئ النظريددة البنائيددة، حيددث 
يتمحور التعلم المصغر حدول المدتعلم فهدو يدوفر لده الدتعلم بشدكل مركدز فدي وقدت أقدل وفدى أي 

أتاح الفرصة لممارسدة الدتعلم بمروندة، وشدجع علدى التفاعدل مدع المحتدوى والتفكيدر  مكان، مما
وتقدديم التغذيدة الراجعدة  طلبدةفيه بشكل مختلف، كما ساعد علدى تدوفير وقدت المعلدم لمتابعدة ال

 . بما يناسب احتياجات كل طالب ليصبح المعلم هو الموجه والميسر لعملية التعلم
والتددي أكدددت علددى أن  (coutinho, 2006)ة كوتينددووتتفددق هددذه النتددائج مددع دراسدد

 .في المهام التعليميه المطلوبه منهم طلبةالتفصيلية أدت الى تحسن أداء ال الراجعةالتغذية 
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 :التوصيات

التعلم المصغر في التعليم الجامعى ألنه يوفر بيئة مرنة تناسب  هتمام باستخداماإل .7
 .هذه المرحلة طلبةاحتياجات 

نواع مختلفة للتغذية الراجعة في بيئة التعلم المصغر مع التركيز على ضرورة تقديم أ .8
 .التغذية الراجعة التفصيلية لزيادة كفاءة التعلم

تركيز أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على استخدام التغذية الراجعة التفصيلية ألنها  .3
 .على تصحيح أخطائهم طلبةتساعد ال

باستخدام مصادر متنوعة للتعلم، وتكرار  طلبةضرورة مراعاة الفروق الفردية بين ال .2
 . تقديم المعلومات

ن تكون مستوى التغذية الراجعة في بيئة التعلم المصغر بشكل يناسب المرحلة أ .1
 .الدراسية وطبيعة المقرر الدراسى

 :مدقرتحات ببحوث مستدقبلية

 :ليةيمكن اقتراح الدراسات والبحوث التا البحث لنتائج التى أسفر عنهاافي ضوء 
بالتعلم ( السطحى والعميق)العالقة بين مستويات التغذية الراجعة وأساليب التعلم  -

 .المصغر وأثرها على تنمية مهارات التفكبر العليا
أثر اختالف مستوى التغذية الراجعة بالتعلم المصغر عبر الويب النقال على المراحل  -

 . الدراسية المختلفة
في بيئة التعلم النقال على مستوى عمق المعرفة لدى  أثر استخدام التعلم المصغر -
 .المرحلة الجامعية طلبة

أنماط األنشطة االلكترونية باستخدام التعلم المصغر في بيئة الفصل المعكوس وأثرها  -
 . المرحلة الجامعية طلبةعلى تنمية بعض نواتج التعلم لدى 
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 املراجع

 :املراجع العربية: أواًل

أثر اختالف نماذج التدريب اإللكتروني في تنمية مهارات تصميم المواقع التعليمية  (1122)أحمد حماد 
لدى أخصائي تكنولوجيا التعليم بالمدارس الثانوية العامة واتجاهاتهم نحو التدريب 

 . 464 - 442مصر، ص ص  -دراسات وبحوث -اإللكتروني، تكنولوجيا التربية
امج مقترح قائم على التعليم االلكترونى فى تنمية االبداع فاعلية برن(. " 1122)إيمان جمال غنيم 

واكتساب المهارات الخاصة بتصميم مواقع االنترنت التعليمية لدى طالب تكنولوجيا 
 .، كلية التربية، جامعة الزقازيق(رسالة دكتوراه غير منشورة)، " التعليم

علي التحصيل في االقتصاد المنزلى لدى أثر التغذية الراجعة المكتوبة والشفوية (. 1116)إقبال عطار 
مجلة كلية التربية . طالبات الصف األول الثانوى بالمملكة العربية السعودية

 .11-22، 61، ع2بالمنصورة، مج
مقتطفات سريعة ذات مغزى لحلول التدريب، المجلة الدولية : التعلم المصغر(. 1122)بدر الهدى خان  

، 1ع ، 1ؤسسة الدولية آلفاق المستقبل، مج للبحوث في العلوم التربوية، الم
174-184. 

أثر التفاعل بين استراتيجيتى برمجة الثنائيات االفتراضية المتزامنة وغير (. 1121)حنان إسماعيل محمد
المتزامنة مبين وجهة الضبط في برامج التعليم االلكترونى على تنمية التحصيل 

رسالة دكتوراه، القاهرة، كلية البنات، . ميةالمعرفى والمهارى في برمجة المواقع التعلي
 .جامعة عين شمس

أثر برنامج تدريبى عن مدخل عالمية التصميم للمقررات االلكترونية على (. 1118)الشاعر  محمد حنان
نتاج المقررات اإللكترونية لدى المصممين  معرفة مبادئه واستخدامه في تصميم وا 

. مصر -دراسات في المناهج وطرق التدريس. ىالتعليميين بمراكز التعليم اإللكترون
 .66 -24. 222ع 

أثر إستراتيجية التعلم التوليفي في تنمية مهارات تصميم مواقع الويب التعليمية (. 1118)حسن النجار
مصر،  -لدى طالب التكنولوجيا بجامعة األقصى واتجاههم نحوه، تكنولوجيا التعليم

 .28ع،  2ص ص،  143 - 174.مج 
وتوقيت تقديمها ( موجزةتفصيلية، ) التفاعل بين مستوى التغذية الراجعة( 1122)بد العظيم رمودربيع ع

بالمقررات االلكترونية وأثره في التحصيل وتنمية التفكير البصرى لدى طالب كلية 
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 -72، 4( 12)مجلة تكنولوجيا التعليم، سلسلة بحوث ودراسات محكمة،  التربية
224. 

مها ببيئات أثر التفاعل بين أنماط مساعدات التعلم ومسؤوليات تقدي(. 1128)أحمد  رجاء علي عبدالعليم
التعلم المصغر عبر الويب الجوال في تنمية مهارات البرمجة والقابلية لإلستخدام 

 24مصر، ع -دراسات وبحوث  -تكنولوجيا التربية  .لدى طالب تكنولوجيا التعليم
 مسترجع من .278 - 201، 

http://search.mandumah.com/Record/912387 
أثر التفاعل بين محددات تنظيم المحتوى ببيئة التعلم المصغر ومستوى (. 1127)رمضان حشمت محمد

التنظيم الذاتي في تنمية الجانبين المعرفى واألدائى لمهارات تصميم المواقع وقابلية 
القاهرة،  استخدام هذه البيئة لدى طالب تكنولوجيا التعليم، سلسلة دراسات وبحوث،

 .الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم
فعالية استخدام التعليم بمساعدة الكمبيوتر متعدد الوسائط في (. 1111)اللطيف الصفي الجزار عبد

، اكتساب بعض مستويات تعلم المفاهيم العلمية وفق نموذج فيرير لتقويم المفاهيم
 ألزهرجامعة ا،  214ع ، مجلة البحوث التربوية والنفسية 

مكتبة تربية : الرياض. 2، ط"استخدام الحاسب اآللى فى التعليم(." 1114)عبد اهلل عبد العزيز الموسى 
 .الغد

أثر التفاعل بين أنماط الدعم اإللكتروني المتزامن وغير المتزامن : (1122)عبدالعزيز طلبة عبد الحميد
صيل وتنمية مهارات في بيئة التعلم القائم على الويب وأساليب التعلم على التح

نتاج مصادر التعلم لدى طالب كلية التربية، دراسات في المناهج وطرق  تصميم وا 
 27 - 42،ص ص  268مصر، ع  -التدريس

أثر التقويم الجمعي والتغذية الراجعة الفورية في تنمية الكفايات التدريسية (. 1114)اهلل محمد عثمان عبد
، مجلة بحوث ودراسات تربوية ، ة جامعة تغر لدي الطالبات المعلمات بكلية التربي

 .217-26، 1مج ، جامعة تغر
فاعلية استخدام استرتيجية تقصي الويب في تنيمة مهارات تصميم صفات (. 1122)فادي جمال حسنين 

الويب لدى طالب الويب لدى طالب الصف التاسع األساسى، رسالى ماجستير 
 .غزة. ربية غير منشورة، الجامعة اإلسالمة، كلية الت

 .دار المعارف: القاهرة. الكمبيوتر في التعليم(. 2224)فتح الباب عبد الحليم سيد 
 .مكتبة األنجلو المصرية: ، القاهرة4ط . علم النفس التربوي(. 2226)فؤاد أبو حطب، آمال صادق 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://search.mandumah.com/Record/912387
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الماجستير  مستوى توافر مهارات تطوير مواقع الويب لدى طلبة برنامج: (1118)فؤاد إسماعيل عياد  
،ص ص  1،ع  28مصر، مج  -تكنولوجيا التعليم. في تخصص تكنولوجيا التعليم

.144 – 119 
،القاهرة، 1، ط"تكنولوجيا التعليم فى عصر المعلومات واالتصاالت(." 1114)كمال عبد الحميد زيتون 

 .عالم الكتب
وبحث .. تأصيل فكرى: ئيةتصميم البرامج التعليمية بفكر البنا(." 1118)كمال عبدالحميد زيتون 

 .عالم الكتب: القاهرة". إمبريقى
فاعلية برنامج قائم على تقنيات الجيل الثاني للويب لتنمية مهارات إنتاج مواقع : 1121محمد حامد

االنترنت التعليمية لدى الطالب المعلمين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 
 .كلية التربية -حلوان

نتاج بيئات التعليم والتعلم اإللكترونى( 1124)ىالدسوق إبراهيم محمد : مجلة التعليم االلكترونى. تصميم وا 
 .المنصورةكلية التربية، جامعة 

فاعلية برنامج القائم على تقنيات الجيل الثانى للويب فى تنمية مهارات (. " 1121)محمد سعد حامد 
رسالة ماجستير غير )" . تصميم مواقع االنترنت التعليمية لدى الطالب المعلمين 

 .، كلية التربية، جامعة حلوان(منشورة
 .عالم الكتب: القاهرة.2ط".منظومة التعليم عبر الشبكات(. "1114)محمد عبد الحميد أحمد 

 .القاهرة. دار الكلمة للنشر والتوزيع. عمليات تكنولوجيا التعليم(. أ -1112)محمد عطية خميس 
 .القاهرة. دار الكلمة للنشر والتوزيع. ات تكنولوجيا التعليممنتوج(. ب -1112)محمد عطية خميس 
مكتبه دار  :القاهره .الكمبيوتر التعليمى وتكنولوجيا الوسائط المتعددة (.1117)محمد عطيه خميس

 .السحاب للنشر والتوزيع
لسحاب دار ا(. األفراد، والوسائط: الجزء األول)مصادر التعلم اإللكترونى (. 1124)محمد عطية خميس 

 .القاهرة. للنشر والتوزيع
مكتبه دار السحاب للنشر  :القاهره .بيئات التعلم اإللكترونى الجزء األول (.1128)محمد عطيه خميس

 .والتوزيع
واقع إستخدام معلمى التربية اإلسالمية في سلطنة عمان للتغذية (. 1121)محمد العياصرة وثرياء الشبيبى

. مجلة العلوم التربوية والنفسية -المناقشات الصفيةالراجعة التصحيحية الفورية في 
 .262-222، 2، ع22مج 
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أنواع التغذية الراجعة التصحيحية ببيئة التعلم المدمج الدوار، وأثرها (. 1124)منال عبد العال مبارز 
مجلة . على كفاءة التعلم والحاجة إلى المعرفة لدى طالب الدراسات العليا

 .121-247، 4( 14)ة بحوث ودراسات محكمة،تكنولوجيا التعليم، سلسل
أثر استخدام موقع تعليمى على االنترنت لتنمية مهارات التصميم لدى (. " 1114)منتصر عثمان صادق 

رسالة ماجستير غير )، " المتعلم فى مادة حزم البرامج الجاهزة بالمعاهد العليا
 .، معهد البحوث والدراسات التربوية، جامعة القاهرة(منشورة

 .بيروت. إنجليزي؟ دار العلم للماليين -عربي. قاموس المورد(.  1121)منير بعلبكي
فرص االستفادة من خدمات التعلم بواسطة الهاتف النقال فى التعليم (. 1122)ناجى شكرى الظاظا 

 .السعودية، 21العدد، مجلة وزارة التعليم العالى، الراصد الدولى، العالى الفلسطينى 
أثر التفاعل بين توقيت تقديم التغذية الراجعة (. ، يوليو1112)مي، محمد مختار المرادني نبيل جاد عز 

البصرية ضمن صفحات الويب التعليمية واألسلوب المعرفي لتالميذ المرحلة 
. نحو التعلم من مواقع الويب التعليمية  االبتدائية في التحصيل المعرفي واالتجاه

 .114 -262، 2( 22)بحوث ودراسات محكمة،  مجلة تكنولوجيا التعليم، سلسلة
األطر التربوية لتصميم التعلم اإللكترونى، مجلة جامعة األقصى، عمادة ( 1121)نضال عبد الغفور 

 .86-62، (2) 26البحث العلمي، جامعة األقصى، القدس، 
نجاز على تنمية أثر التفاعل بين نظامى عرض الكتاب االلكترونى ودافعية اإل(." 1122)هبة أحمد عواد 

، كلية التربية (رسالة ماجستير غير منشورة".) مهارات تصميم المواقع اإللكترونية 
 .النوعية، جامعة بنها

وأسلوب التعلم بيئات التعلم  (موجزة، مفصلة)العالقة بين التغذية الراجعة (: 1122)هبة عثمان العزب 
رى والتنظيم الذاتي لدى الشخصية على تنمية التحصيل المعرفي في األداء المها

 .جامعة عين شمس. كلية البنات. رسالة دكتوراه. طالب تكنولوجيا التعليم
: و التوزيع دار اليازوري العلمية للنشرالفروق الفردية وصعوبات التعلم، (. 1118)يحيى محمد نبهان

 .عمان

https://pmb.univ-saida.dz/busshopac/index.php?lvl=publisher_see&id=348
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