

ميٞخ اىزشثٞخ
اىَديخ اىزشث٘ٝخ
** *

منط النصح يف املقررات اإللکرتونیة املقدهة عرب نظام إدارة
التعلن بالک بىرد وأثره يف تنوية التحصيل واألداء املهاري
لدي الطالب اجلاهعيني
إعداد

د /عبد الرحمن أحمد سالم سالم حمٌد
أستاذ تكنولوجيا التعميـ المساعد
كمية التربية النوعية – جامعة بورسعيد

G HO:UDE/01801.05 :IO . 81111
المجلة التربوية ـ العدد الرابع والسبعون ـ يونيو 0202م
-1425:SSSS(O:IOOr :1532-05.1 NSSIO:IOOr
:2120

منط النصح يف املقررات اإللکرتونیة املقدمة عرب نظام إدارة التعلم بالک بورد ............................................

مستخلص البحث باللغة العربٌة:
استيدؼ البحث الحالي تنمية التحصيؿ واألداء المياري لدى الطالب في جامعة
القصيـ ،مف خالؿ تطوير أنماط مقترحة آللية النصح واإلرشاد في المقررات اإللكترونية
المقدمة عبر نظاـ إدارة التعمـ  .draobkcalBوتكونت عينة البحث مف ( )01طالباً مف

طالب كمية التربية المستوى األوؿ شعبة رقـ ( )3229وشعبة رقـ ( )3224في الفصؿ

الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي (0441-0493ىػ) الموافؽ لمعاـ الدراسي (2100 - 2102
ـ) ،بالمقرر الدراسي مقدمة في الحاسب اآللي ،كود " 010عاؿ" ،بالمقر الرئيسي بالمميدا -
جامعة القصيـ.
وقد تـ توزيع الطالب عينة البحث في أربع مجموعات تجريبية بواقع ( )21طالباً لكؿ

مجموعة تجريبية وفؽ التصميـ التجريبي لمبحث.

الستقصاء أىداؼ البحث ،قاـ الباحث بإعداد مجموعة مف األدوات وىي:
● استطالع رأي :وييدؼ االستطالع إلى التعرؼ إلى رأي الطالب نحو أنماط النصح
واإلرشاد ،وتطبيقو قبمياً ،وذلؾ لمساعدة الباحث لموصوؿ إلى التصميـ المناسب

ل نموذج النصح واإلرشاد ،والذي يشتمؿ عمى األنماط التي يتوقعيا الطمبة وتمبي
احتياجاتيـ ،وتطبيقو بعديا لمساعدة الباحث عمى حصر اتجاىات الطالب نحو أنماط
النصح واإلرشاد وىؿ تغير رأييـ أـ استقر.
● اختبار تحصيمي مف إعداد الباحث ييدؼ إلى قياس الجانب المعرفي لمميارات
المستيدفة لمطالب عينة البحث.
● بطاقة مالحظة األداء المياري مف إعداد الباحث ييدؼ إلى قياس الجانب العممي
لمميارات المستيدفة لمطالب عينة البحث.
وقد تـ إنتاج أداة المعالجة التجريبية الرئيسية وما تشتممو مف عناصر ومكونات
تمثؿ المتغيرات المستقمة التي يراد التعرؼ عمى أثرىا في ىذا البحث باتباع منيجيف مف
مناىج البحث ىما المنيج الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي وفؽ نموذج "عبدالمطيؼ بف
صفي الجزار" لمتصميـ التعميمي ( ،)2119مف خالؿ االعتماد عمى أداة التجربة في جمع
البيانات التي تستيدؼ اختبار الفروض ،وذلؾ عند تطبيؽ المقرر لمكشؼ عف أثر اختالؼ
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أشكاؿ النصح واإلرشاد المقترحة في المحتوى التعميمي المقدـ ببيئة التعمـ اإللكتروني في
جامعة القصيـ.

وقد أسفرت نتائج البحث عن اآلتً:
 80يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطي رتب درجات
المجموعتيف التجريبيتيف في االختبار التحصيمي لمميارات المستيدفة ،يرجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (الصوتي  -النصي) لصالح نمط النصح
واإلرشاد الصوتي.
 81يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطي رتب درجات
المجموعتيف التجريبيتيف في االختبار التحصيمي لمميارات المستيدفة ،يرجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (المصور  -النصي) لصالح نمط النصح
واإلرشاد المصور.
 82يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطي رتب درجات
المجموعتيف التجريبيتيف في االختبا ر التحصيمي لمميارات المستيدفة ،يرجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (الفيديو  -النصي) لصالح نمط النصح
واإلرشاد بالفيديو.
 83ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطات رتب درجات
المجموعات التجريبية في االختبار التحصيمي لمميارات المستيدفة ،ترجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (الصوتي  -المصور  -الفيديو).
 84يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطي رتب درجات
المجموعتيف التجريبيتيف في بطاقة مالحظة األداء لمميارات المستيدفة ،يرجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (الصوتي  -النصي) لصالح نمط النصح
واإلرشاد الصوتي.
 85يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطي رتب درجات
المجموعتيف التجريبيتيف في بطاقة مالحظة األداء لمميارات المستيدفة ،يرجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (المصور  -النصي) لصالح نمط النصح
واإلرشاد المصور.
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 81يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطي رتب درجات
المجموعتيف التجريبيتيف في بطاقة مالحظة األداء لمميارات المستيدفة ،يرجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (الفيديو  -النصي) لصالح نمط النصح
واإلرشاد بالفيديو.
 8.ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطات رتب درجات
المجموعات التجريبية في بطاقة مالحظة األداء لمميارات المستيدفة ،ترجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (الصوتي  -المصور  -الفيديو).

صى الباحث بما ٌلً:
وفً ضوء النتائج ٌوُ َ

● استخداـ نمط النصح واإلرشاد بالفيديو أي المدمج فيو الصوت مع الصورة والحركة
الحية لشخصية المعمـ أو مستشار التعمـ اإللكتروني الناصح لممتعمـ ،في بيئة
محتوى التعمـ اإللكتروني.
● أف تكوف شخصية مستشار التعمـ اإللكتروني الناصح لممتعمـ  -سواء تـ تقديميا
بشكؿ فيديو أو مصور  -موحدة في عموـ المقرر أو المقررات التي تطرح في
المؤسسة التعميمية.
● التدرج في إستخداـ الوسائط واستخداميا وفؽ كفاءة النظاـ بحيث تكوف االولوية
الستخداـ نمط الفيديو يميو النمط الصوتي أو المصور عمى حد سواء ،وفي حالة
ضعؼ إمكانيات النظاـ أو منصة التعمـ اإللكتروني وعدـ استطاعتيا تحمؿ الوسائط
المتعددة عالية الجودة يمكف لممطور عندىا استخداـ النمط النصي كمستشار تعمـ
إلكتروني ناصح لممتعمـ.

الكممات الرئيسية :النصح ،اإلرشاد ،مستشار التعمـ اإللكتروني الناصح لممتعمـ،
المقررات اإللکترونية ،نظاـ إدارة التعمـ
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Research abstract - in English:

The current research aimed at developing students' achievement and
skill performance in the Qaseem University, by developing proposed
styles of advice, guidance and reinforcement mechanism in the ecourses offered through the Blackboard LMS.
The research sample consisted of (80) students from the (College of
Education), the first level, Division No. 9223 and Division No. 9224, in the
first semester of the academic year 1439-1440 AH corresponding to the
academic year 2017-2018, with the course offered in the computer, code
"CS101" At the Qaseem University.
The students of the research sample were distributed in four experimental
groups by (20) students for each experimental group according to the
experimental design of the research.
To investigate the research objectives, the researcher prepared a set of
tools, namely:
 An opinion poll: The survey aims to identify the students ’attitudes
towards counseling and guidance styles, and to apply it beforehand, to
help the researcher to reach the appropriate design for the advice,
guidance and reinforcement model, which includes the styles that
students expect and meet their needs, and to apply it dimension to help
the researcher to limit students’ attitudes towards Styles of advice and
guidance, whether they changed direction or settled.
 Achievement Test: Prepared by the researcher, which aims to measure
the cognitive aspect of the targeted skills for students in the research
sample
 Skill Performance Card: Prepared by the researcher aims to measure
the practical side of the targeted skills for students in the research
sample.
The main experimental treatment tool and its components and components
that represent the independent variables whose effect is intended to be
identified in this research have been produced by following two research
approaches: the descriptive analytical approach and the semi-experimental
approach according to the “Abdullatif bin Safi Al-Jazzar” model of educational
design (2003), which includes This approach applies the descriptive research
approach, as well as the semi-experimental research approach when applying
the course to reveal the effect of the difference of the proposed forms of advice
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and guidance in the educational content provided in the environment of elearning and distance education.
Odr( N(esSIe er e(T
 There are statistically significant differences at the level (0.05) between
the mean scores of the experimental groups in the achievement test and
the card showing the skill performance of the targeted skills, due to the
basic effect of the style used for advice and guidance (text phoneme(Sound)) in favor of the basic effect of the Sound style.
 There are statistically significant differences at the level (0.05) between
the mean scores of the experimental groups in the achievement test and
the card for observing the skill performance of the targeted skills, due
to the basic effect of the style used for advice and guidance (text Image) in favor of the primary effect of the Image style.
 There are statistically significant differences at the level (0.05) between
the mean scores of the experimental groups in the achievement test and
the card showing the skill performance of the targeted skills, due to the
basic effect of the style used for advice and guidance (text - video) in
favor of the primary effect of the video style
 There are no statistically significant differences at the level (0.05)
between the mean scores of the experimental groups in the achievement
test and the card showing the skill performance of the targeted skills,
due to the basic effect of the style used for advice and guidance (Image
- audio - video)
The researcher recommends the following:
 using the video advice and guidance style, that is, the sound is
combined with the image and the live movement of the teacher’s
personality or the e-learning adviser advising the learner in the elearning content environment.
 the personal e-learning adviser who is advised to the learner - whether
presented in the form of video or photocopy - be unified throughout the
course or courses offered in the educational institution.
 a gradual use in using the media and using it according to the efficiency
of the system so that the priority to use the video style is followed by
the audio sound or image style alike, and in the case of weak system
capabilities or the e-learning platform and its inability to bear highquality multimedia, the developer can then use the text mode As a
counselor e-learning adviser to the learner.
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مقدمة البحث:
تُعد أنماط النصح واإلرشاد والتعزيز والتغذية الراجعة بصفة عامة وأنماط النصح
واإلرشاد بصفة خاصة مف أىـ مكونات المقررات اإللكترونية ،كما أنيا البديؿ لممعمـ في بيئة
المقرر المطور ،وىي مستشار التعمـ الناصح لممتعمـ أثناء تعممو في المقررات اإللكترونية،
وال يوجد مقرر إلكتروني متميز إال وييتـ بأنماط النصح واإلرشاد ألنيا تنصح وترشد المتعمـ
في بيئة المقرر اإللكتروني كما أنيا تعزز ك ؿ استجاباتو في بيئة المقرر ،وتعتبر أنماط
النصح واإلرشاد مف أىـ العناصر التي يجب مراعاتيا .وتناولت العديد الدراسات والبحوث
مواضيع مرتبطة بموضوع البحث الحالي.

حيث أتفؽ الباحث مع ُك ٌّؿ مف عبير مرسي وزينب السالمي ومحمد عطية وعبد
المطيؼ الجزار ( 0 )2104عمى أىمية تأثير إستخداـ نمط المساعدة البشرية والمساعدة
الذكية في إرشاد المتعمـ ببيئة التعمـ اإللكتروني القائـ عمى الويب ،بينما ىدفت حناف الشاعر
( )2104إلى دراسة التوجيو اإللكترونى لدى أخصائي تكنولوجيا التعميـ ،وعالقة ىذا التأثير
بنوع الموجو اإللكترونى وانعكاسو عمى محتوى التوجيو.

ويتفؽ الباحث مع ُك ٌّؿ مف دعاء جاد ( )2100وحسف الباتع ( )2100وعبير بيومي
( )2102عمى أىمية تصميـ أنماط التوجيو النصي ،في حيف يتفؽ الباحث مع دعاء جاد
وعبير بيومي بشكؿ خاص في أىمية نمط التوجيو المسموع ،ومف جية أخرى أتفؽ مع حسف
الباتع عمى أىمية أساليب المساعدة والتوجيو المصورة وبإستخداـ الفيديو في بيئة التعمـ
اإللكتروني.
ويرى الباحث أنو مف الميـ توحيد أسموب ومستويات النصح واإلرشاد وما يشممو
النصح واإلرشاد مف تعميمات ومساعدة وتعزيز ،والمقدـ في بيئة المقررات اإللكترونية ،ويتفؽ
ىنا الباحث مع محمد شعباف ( )2102إلى أنو مف الياـ تحديد ودراسة المستويات المناسبة
لتعزيز المتعمـ وأساليب تقديـ تمؾ المستويات وتوظيفيا في البيئات اإللكترونية.

ويتفؽ الباحث أيضاً مع ُك ٌّؿ مف حناف زكي ( )2111ومحمد نعيـ ( )2119زينب خميفة
( )2102عمى أىمية توقيت تقديـ التوجييات مف إرشادات أو تغذية راجعة في بيئة التعمـ
1

التزم الباحث بنظام توثيق  APAفي ضوء التعديالت الواردة في  APA elytu AuA.5والتي أقرتيا

الجمعية األمريكية لعمم النفس.
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اإللكتروني ،في حيف يتفؽ الباحث مع زينب خميفة بشكؿ خاص في أىمية تأثير توقيت تقديـ
التوجيو أو موضعو في بيئة المقرر اإللكتروني.
ويرى الباحث مف خالؿ مراجعة البحوث والدراسات السابقة

2

أنو يوجد ندرة في

الدراسات العربية في مجا ؿ تنمية التحصيؿ وأداء الميارات باستخداـ أنماط النصح واإلرشاد
بصفة عامة ،وتوظيفيا في بيئة المقررات اإللكترونية المقدمة عبر نظاـ إدارة التعمـ
 draobkcalBبصفة خاصة ،كما أف بعض الدراسات التي تناولت موضوع أنماط المساعدة
والنصح واإلرشاد تناوؿ محاور أخري بخالؼ بيئة المقررات اإللكترونية المقدمة عبر نظاـ
إدارة التعمـ.
والباحث مف خالؿ بحثو الحالي يحاوؿ أف يساعد في دراسة أنماط النصح واإلرشاد
بشكؿ يساعد عمى اتخاذ القرار حوؿ اختيار النمط المناسب عند إنتاج المقررات اإللكترونية
المقدمة عبر نظـ إدارة التعمـ بصفة عامة ،ونظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني draobkcalB
بصفة خاصة.
واعتمد البحث الحالي في تفسير نتائجو عمى عدداً مف النظريات وأساليب تطبيقيا

عند استخداـ النصح واإلرشاد في نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني :النظرية المعرفية والنظرية

السموكية والنظرية البنائية ،والنظريات المرتبطة بالمخ البشري والذاكرة وبخاصة نظريات
التخيؿ العقمي واالنتباه وبالتحديد نظرية الترميز المزدوج (الثنائي) التي تنمي لنظريات التخيؿ
العقمي ونظريات المصفاة أو المرشح  rerlilوالتي تنمي لنظريات االنتباه األحادية القناة.
حيث تركز النظرية المعرفية عمى العمميات المعرفية الداخمية ،مثؿ الفيـ واالستقباؿ وكذلؾ
تجييز المعمومات ،وتيتـ أيضاً بالعمميات العقمية المعرفية ،واالستراتيجيات المعرفية .حيث
تيتـ النظرية المعرفية بمصادر المعرفة واستراتيجيات التعمـ ،وتعتبر أنماط النصح واإلرشاد

ووجود نموذج نصح المتعمـ وارشادىـ وتعزيز استجاباتيـ في بيئة المقررات اإللكترونية بنظاـ
إدارة التعمـ اإللكتروني ،جزًءا ال يتج أز مف ىذه االستراتيجيات ،حسب رأي العديد مف
المتخصصيف .وحيث إف النظريات المعرفية ترى أف حدوث المعرفة في بيئة المقرر اإللكتروني
يمر عبر استراتيجية متتابعة وىي كما يمي :االنتباه والتفسير واعادة صياغة المقرر
 2تم إجراء الحصر لمدراسات السابقة عمى بوابة المكتبة الرقمية السعودية
ssLLtts..tu.s/udstp.latuo/Lp..p/.ude.lts//tspttg
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اإللكتروني ،وبناء المعرفة الجديدة الخاصة بالمتعمـ واالحتفاظ بالمعمومات التعميمية واسترجاع
معمومات المقرر اإللكتروني .وتقوـ النظرية المعرفية عمى عدة مفاىيـ تفسر عممية التعمـ
المرتبط ببيئة التعمـ اإللكتروني ومف ىذه المفاىيـ :الموقؼ الكمي ،والمعنى ،والمعرفة
( .)2100 adeBa
فيما حددت النظرية السموكية التي مف أىـ مرتكزاتيا ىى :التمركز حوؿ السموؾ مف
خالؿ االعتماد عمى القياس التجريبي ،وعدـ االىتماـ بما ىو تجريدي غير قابؿ لممالحظة
والقياس .وىناؾ مفاىيـ ىامة في النظرية السموكية يمكف تطبيقيا في إنتاج المقررات
اإللكترونية وبخاصة عند اإلعتماد عمى أنماط النصح واإلرشاد لممتعمـ وىي :المثيرات
واالستجابات والسموؾ والتعزيز والعقاب ( .)2112 adeBa
بينما حددت النظرية البنائية أف ىناؾ بعض المفاىيـ والمبادئ المرتبطة بنظرية
التعمـ البنائية في بيئة المقرر اإللكتروني وىي :التكيؼ ،واإلستيعاب ،والتالؤـ ،والتنظيـ،
والخطأ شرط التعمـ ،والتجربة ( .)2100 adeBa
كما ترتبط أنماط النصح واإلرشاد المقدمة بنتائج بحوث المخ وتطبيؽ نتائج تمؾ
البحوث ،وتمؾ النظريات ميمة في تصميـ األنماط المقترحة ،حيث أف البحوث التي تجرى
عمى المخ أرشدت لبناء مقررات إلكترونية أكثر فاعمية.
وعند التطرؽ لبحوث المخ ،يجب االشارة إلى نظرية الترميز المزدوج أو الثنائي
( )0320،oaedecوالتي تنمي لنظريات التخيؿ العقمي ،وتفترض تمؾ النظرية أف إدراؾ
المعمومات المرئية يتـ بشكؿ مختمؼ عف إدراؾ المعمومات المفظية بواسطة قنوات إدراؾ
مختمفة ومنفصمة ،فالمتعمـ يفيـ موضوع تعممو بشكؿ أسرع إف كانت الصور وما يصاحبيا
مف تعميؽ لفظي يكمؿ كؿ منيما اآلخر ويتناوؿ كؿ منيما نفس الموضوع كما ىو موجود في
وسائط الفيديو.
كما يمكف لمباحث أف يفسر نتائج بحثو في ضوء نتائج نظريات االنتباه األحادية
القناة وتشمؿ تمؾ النظريات نظرية المصفاة االنتقائية لػ برودبنت ()0300،dlcaBkirl
ونظرية االنتقاء المبكر لػ تريسماف ( )0321،nlisearونظرية االنتقاء المتأخر لػ نورماف
( ، )0320،nclearحيث تتفؽ نظرية المصفاة االنتقائية ونظرية االنتقاء المتأخر عمى
أىمية وجود المصفاة االنتقائية لتسمح بمرور المعمومات المفيدة فقط وذلؾ لمحدودية النظاـ
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اإلدراكي لممتعمـ في استيعاب كـ كبير مف المثيرات بالمقررات اإللكترونية .وتتفؽ نظرية
االنتقاء المبكر مع نظرية المصفاة االنتقائية في أف موضع المصفاة يجب أف في المراحؿ
األولى مف معالجة المعمومات .وعميو سيتبنى الباحث ىنا نظرية المصفاة االنتقائية لػ
برودبنت في تفسير االنتباه لممثيرات المقدمة لممتعمـ في شكؿ نص أو صورة أو صوت أو
فيديو.
والباحث ىنا يطبؽ النظريات المعرفية والسموكية والبنائية ونظريات المخ وما يرتبط
باالنتباه والذاكرة منيا عند التعامؿ مع أنماط النصح واإلرشاد لممقررات اإللكترونية في بيئة
التعمـ اإللكتروني.
وقد وضع البحث الحالي لبياف أثر االختالؼ بيف أنماط مقترحة لمنصح واإلرشاد عمى
تنمية التحصيؿ واألداء المياري ،لدى الطالب في مقرر مقدمة في الحاسب اآللي وبالتحديد
في عدة وحدات ،مرتبطة بموضوع تطبيقات التكنولوجيا في مجاؿ التعميـ.
وتظير العالقة بيف المتغيرات المستقمة والمتغيرات التابعة في بحثنا ىذا مف خالؿ
التصميـ التجريبي لمبحث إال أنو يمكننا القوؿ ىنا أف المتغيرات المستقمة في بحثنا ىذا ذو
بعد واحد وىي؛ أنماط مقترحة لمنصح واإلرشاد في بيئة المقررات بنظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني
ويتـ إجراء المعالجات عمى المجموعات التجريبية وبياف أثر المتغيرات المستقمة عمى
المتغيرات التابعة الخاصة تنمية التحصيؿ واألداء المياري لمطالب في مقرر مقدمة في
الحاسب اآللي وبالتحديد موضوع تطبيقات التكنولوجيا في مجاؿ التعميـ ،الذي تـ طرحو
لمطالب باستخداـ وحدتيف تعميميتيف فقط ىما :وحدة أىمية وتطبيقات التكنولوجيا في مجاؿ
التعميـ ،ووحدة استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي.
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مشكلة البحث:
مبررات ومصادر مشكلة البحث:
ظيرت مشكمة البحث الحالي وتبمورت لدى الباحث مف خالؿ النقاط اآلتية:

أوال  -من خالل عمل الباحث مدٌراً لوحدة تطوٌر المقررات بعمادة التعلم اإللكترونً
والتعلٌم عن بعد
أستشعر الباحث وجود حاجة لدراسة تأثير اختالؼ نمط النصح واإلرشاد ،حيث اقترح
الباحث في بداية عممو في تطوير المقررات اإللكترونية في جامعة القصيـ مواضع محددة في
المقرر اإللكتروني لمنصح واإلرشاد في المقررات اإللكترونية ،وكذلؾ نمط محدد وىو النمط
النصي .إال أف ىذا اإلقتراح كاف الستكماؿ مشروع تطوير المقررات بشكؿ معياري أي احتواء
المقرر عمى عنصر النصح واإلرشاد ،بدوف دراسة لكؿ األنماط المتاحة لمنصح واإلرشاد
الختيار أنسبيا .مما دعا الباحث لعمؿ مسح لمدراسات السابقة ألنماط النصح واإلرشاد في
المقررات اإللكترونية المقدمة في بيئة نظاـ إدارة التعمـ.

ثانٌا ً  -البحث فً األدبٌات والنظرٌات التربوٌة

مف المعروؼ أف النظريات المعتبرة والتي يفسر الباحثوف نتائج بحوث التعمـ
اإللكتروني في ضوئيا قديمة نسبيا ،وظيرت قبؿ اكتماؿ أشكاؿ التعمـ اإللكتروني الحالية ،كما
أنو في تفسير نتائج البحوث وجد الباحث أنو ليست ىناؾ نظرية واحدة يمكف مف خالليا
تفسير أسباب استخداـ نمط محدد مف أنماط النصح واإلرشاد ،إال أف الباحث وجد أف كؿ
النظريات الحد يثة والمرتبطة بالتعمـ اإللكتروني تيتـ باستخداـ أنماط النصح واإلرشاد بصفة
عامة .فالنظريات السموكية تتعامؿ مع السموؾ الظاىري وتعزيزه وىذا ىاـ جدا ،أما النظرية
المعرفية فتيتـ بالعمميات العقمية التي تحدث داخؿ عقؿ المتعمـ وينتج عنيا سموكو في
المقرر ،وتقوـ النظرية البنائية عمى أف المتعمـ يبني معموماتو داخميا متأث ار ببيئة المقرر
اإللكتروني المشابو لمبيئة الحقيقية في الفصؿ أو المعمؿ حيث يقدـ المعمـ النصح واإلرشاد
لممتعمـ ،ويمكف االستفادة مف جوانب القوة في كؿ نظرية لمتوصؿ إلى تصميـ جيد الستراتيجية
النصح واإلرشاد في برامج المحاكاة التعميمية.
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وتفسير النتائج في ضوء ىذه النظريات التربوية بشكؿ ييسر استخداميا فيما بعد في
البحوث والدراسات األخرى المرتبطة بالتعمـ اإللكتروني.

ثالثا ً  -مراجعة الدراسات والبحوث السابقة

استنادا إلى نتائج بعض البحوث والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث الحالي
ً
والتي تـ سردىا مف خالؿ المقدمة السابقة ،وجد الباحث أف معظـ البحوث والدراسات العربية
واألجنبية في مجاؿ تنمية التحصيؿ واألداء المياري باستخداـ أنماط النصح واإلرشاد ،كما أف
البحوث والدراسات العربية واألجنبية التي اىتمت بأنماط النصح واإلرشاد اىتمت بدراسة أثر
أحد األنماط في تنمية التحصيؿ أو األداء المياري بدوف دراسة التأثيرات الفارقة بيف كؿ نمط
وآخر ،واتضح لمباحث أف ىناؾ قصو ارً في دراسة التأثيرات الفارقة بيف أنماط النصح واإلرشاد.

رابعا ً  -الدراسة االستطالعٌة التً قام بها الباحث

ىدفت الدراسة االستطالعية إلى رصد حجـ وطبيعة مشكمة البحث ،وقد تـ إجراء ىذه
الدراسة بكمية التربية في جامعة القصيـ بالمممكة العربية السعودية ،عمى طالب المستوى
االوؿ لمقرر مقدمة في الحاسب اآللي.
مف خالؿ استطالع رأي الطالب عينة البحث حوؿ األنماط المقترحة لمنصح واإلرشاد،
وجد الباحث عدـ اىتماـ الطالب وعدـ فيميـ ليا ،وىذا دفع الباحث بعد شرحو تمؾ األنماط
إلى إعداد استطالع رأي باستخداـ نظاـ إدارة التعمـ مكوناً مف سؤاؿ واحد وىو "أي مف أنماط
النصح واإلرشاد في المحتوى التعميمي تفضؿ؟" وكاف السؤاؿ موجو لعدد ( )21طالباً مف

مجتمع البحث الحالي وكانت اإلجابات المعروضة عمى الطالب ليختاروا منيا ،كما يمي:
● النمط المكتوب نصا
● النمط المكتوب نصا مدعماً بصور تعبر عف الحالة االنفعالية
● النمط المكتوب نصا مدعماً بالصوت

● النمط المكتوب نصا مدعماً بممفات فيديو تعبر عف الحالة االنفعالية
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تركزت معظـ إجابات الطالب كما يمي في المخطط التالي:

شنو (ّ :0زبئح اعزطالع اىشأ ٛاىز ٛأخشآ اىجبزث

التعلٌق العام على استطالع الرأي:
مف خالؿ تحميؿ إجابات الطالب عف سؤاؿ استطالع الرأي ،يتضح أف نسبة كبيرة مف
الطالب يفضموف نمط النصح واإلرشاد المصور ،حيث رأى ما نسبتو  % 92مف طالب العينة
االستطالعية يفضموف أف يكوف نمط النصح واإلرشاد مصحوبا بصور مرئية موضحة.
وظير أف نسبة  % 91مف طالب العينة يفضموف أف يكوف نمط النصح واإلرشاد مصحوبا
بمشاىدة الفيديو المرئي.
في حيف أف ما نسبتو  % 29مف طالب العينة يفضموف أف يكوف نمط النصح
واإلرشاد مكتوباً بشكؿ نصي مقروء.

أما ما نسبتو  % 00مف طالب العينة فيفضموف أف يكوف نمط النصح واإلرشاد

مصحوبا بصوت مسموع.
ويحاوؿ البحث الحالي استقصاء ىذه االنماط عممياً لممساعدة عمى اتخاذ القرار حوؿ

اختيار النمط المناسب عند إنتاج المقررات اإللكترونية المقدمة عبر نظـ إدارة التعمـ فيما بعد،
وىؿ تتفؽ نتائج البحث مع نتائج االستطالع الحالي أـ ال تتفؽ.
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صٌاغة مشكلة البحث:
تظير مشكمة البحث الحالي في تحديد عالقة أنماط النصح واإلرشاد بالتحصيؿ
الدراسي واألداء المياري في مقرر مقدمة في الحاسب اآللي والمقدـ عبر نظاـ إدارة التعمـ
اإللكتروني بالک بورد  draobkcalBلدى طالب كمية التربية بجامعة القصيـ.

أسئلة البحث:

أوالً أسئلة التحصٌل:
● ما أثر النمط النصي وفؽ النموذج المقترح لمنصح واإلرشاد لممحتوى التعميمي
اإللكتروني عمى التحصيؿ لمطالب؟
● ما أثر النمط الصوتي المعزز لمنص وفؽ النموذج المقترح لمنصح واإلرشاد لممحتوى
التعميمي اإللكتروني عمى التحصيؿ؟
● ما أثر نمط الصور الثابتة المعززة لمنص وفؽ النموذج المقترح لمنصح واإلرشاد
لممحتوى التعميمي اإللكتروني عمى التحصيؿ لمطالب؟
● ما أثر نمط الفيديو وفؽ النموذج المقترح لمنصح واإلرشاد لممحتوى التعميمي
اإللكتروني عمى التحصيؿ لمطالب؟

ثانٌا ً أسئلة األداء المهاري:

 80ما أثر النمط النصي وفؽ النموذج المقترح لمنصح واإلرشاد لممحتوى التعميمي
اإللكتروني عمى األداء المياري لمطالب؟
 81ما أثر النمط الصوتي المعزز لمنص وفؽ النموذج المقترح لمنصح واإلرشاد لممحتوى
التعميمي اإللكتروني عمى األداء المياري لمطالب؟
 82ما أثر نمط الصور الثابتة المعززة لمنص وفؽ النموذج المقترح لمنصح واإلرشاد
لممحتوى التعميمي اإللكتروني عمى األداء المياري لمطالب؟
 83ما أثر نمط الفيديو وفؽ النموذج المقترح لمنصح واإلرشاد لممحتوى التعميمي
اإللكتروني عمى األداء المياري لمطالب؟
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أهداف البحث:
ييدؼ البحث الحالي إلى:
 80التعرؼ إلى أنماط النصح واإلرشاد المستخدمة عند تقديـ المحتوى في بيئة التعمـ
اإللكتروني ،والتوصؿ إلى النمط األمثؿ مف تمؾ األنماط.
 81استقصاء أثر توظيؼ أنماط النصح واإلرشاد لمتغمب عمى صعوبات التحصيؿ واألداء
المياري لدى الطالب.

أهمٌة البحث:
يمكف أف يسيـ ىذا البحث ونتائجو في اآلتي- :
 80إمداد الباحثيف ومطوري المحتوى باستراتيجية لمنصح واإلرشاد ،بما تممكو مف
عناصر جاىزة مف خالؿ مكتبة وسائط لمنصح واإلرشاد يمكف استخداميا في
مقرراتيـ وبحوثيـ المستقبمية.
 81حؿ مشكالت التحصيؿ واأل داء المياري مف خالؿ استخداـ محتوى التعمـ اإللكتروني
كبديؿ لمكتاب الدراسي لما يممكو المحتوى اإللكتروني مف عناصر داعمة متعددة
الوسائط مثؿ النصح واإلرشاد وىو ماال يتوافر بالكتاب المدرسي.
 82توظيؼ أنماط النصح واإلرشاد لتحسيف شكؿ المحتوى التعميمي وجعمو أكثر قربا
وألفة مف الطالب.

منهج البحث:
استخدـ الباحث منيج البحث التجريبي وىو المنيج الذي يعتمد عمى أداة التجربة في جمع
البيانات التي تستيدؼ اختبار الفروض لممقرر باستخداـ استراتيجية النصح واإلرشاد
المقترحة وكذلؾ نموذج عبد المطيؼ الجزار ( )2109إلنتاج المقرر اإللكتروني ،حيث طور
عبدالمطيؼ الجزار نموذج لمتصميـ التعميمي يتفؽ مع متطمبات تطوير المقررات اإللكترونية
في بيئة التعمـ اإللكتروني والتعميـ عف بعد ،ويتضمف ىذا المنيج تطبيؽ منيج البحث
الوصفي ،وكذلؾ منيج البحث التجريبي عند تطبيؽ المقرر لمكشؼ عف أثر أنماط تقديـ
المحتوى وأساليب التحكـ في المحتوى.

عٌنة البحث:
يقتصر تطبيؽ ىذا البحث عمى طالب كمية التربية المستوى األوؿ شعبة رقـ
( )3229وشعبة رقـ ( ،)3224في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي (0441-0493ىػ)
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ورمزه ( )930بالمقر الرئيسي بالمميدا  -جامعة القصيـ .وذلؾ لحاجتيـ لدراسة المعمومات
التي تناوليا ىذا البحث الرتباطيا الوثيؽ بالمقرر الدراسي مما يؤثر في إيجابياتيـ عند
الدراسة ،مما يتيح لمباحث دراسة متغيراتو الخاصة بأنماط النصح واإلرشاد أثناء التجربة،
وكذلؾ تحصيميـ وأداؤىـ المياري.

حدود البحث:
حدود خاصة إلستراتٌجٌة للنصح واإلرشاد المقترحة:
● نمط النصح واإلرشاد باستخداـ النص
● نمط النصح واإلرشاد باستخداـ الصور والرسوـ
● نمط النصح واإلرشاد باستخداـ الصوت
● نمط النصح واإلرشاد باستخداـ الفيديو

حدود خاصة بالمحتوى التعلٌمً:
سيقتصر المقرر المقدـ لمطمبة عمى مواضيع أىمية التكنولوجيا وتطبيقاتيا في مجاؿ
التعميـ ،واستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي في التعميـ وىذه المواضيع ضمف مقرر الحاسب
اآللي بجامعة القصيـ.

فروض البحث:
أوال الفروض الخاصة بالتحصٌل:
● ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطات رتب درجات
المجموعات التجريبية في االختبار التحصيمي لمميارات المستيدفة ،ترجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (النصي).
● ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطات رتب درجات
المجموعات التجريبية في االختبار التحصيمي لمميارات المستيدفة ،ترجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (الصوتي).
● ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطات رتب درجات
المجموعات التجريبية في االختبار التحصيمي لمميارات المستيدفة ،ترجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإل رشاد (المصور).
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● ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطات رتب درجات
المجموعات التجريبية في االختبار التحصيمي لمميارات المستيدفة ،ترجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (الفيديو).

ثانٌا ً الفروض الخاصة باألداء المهاري:

● ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطات رتب درجات
المجموعات التجريبية في بطاقة مالحظة األداء لمميارات المستيدفة ،ترجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (النصي).
● ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطات رتب درجات
الم جموعات التجريبية في بطاقة مالحظة األداء لمميارات المستيدفة ،ترجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (الصوتي).
● ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطات رتب درجات
المجموعات التجريبية في بطاقة مالحظة األداء لمميارات المستيدفة ،ترجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (المصور).
● ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطات رتب درجات
المجموعات التجريبية في بطاقة مالحظة األداء لمميارات المستيدفة ،ترجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (الفيديو).

أدوات البحث:
أعد الباحث بإعداد مجموعة مف األدوات ،حيث يتطمب تحقيؽ أىداؼ البحث استخداـ
األدوات التالية:
● اختبار تحصيمي :مف إعداد الباحث ييدؼ إلى قياس الجانب المعرفي لمميارات
المستيدفة لمطالب عينة البحث وتـ إعداده إلكترونيا.
● بطاقة مالحظة األداء المياري :مف إعداد الباحث وتيدؼ إلى قياس الجانب العممي
لمميارات المستيدفة لمطالب عينة البحث.
● استطالع رأي مدخمي :وييدؼ إلى التعرؼ عمى رأي الطالب حوؿ أنماط النصح
واإلرشاد ،وتطبيقو قبمياً لمساعدة الباحث إلنتاج نموذج لمنصح واإلرشاد يشتمؿ عمى

األنماط التي يتوقعيا الطمبة تمبي احتياجاتيـ وتطمعاتيـ ،وتطبيقو بعديا لمساعدة
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الباحث عمى حصر أراء الطالب نحو أنماط النصح واإلرشاد وىؿ تغير رأييـ أـ
استقر.

التصمٌم التجرٌبً:
ويعرض الجدوؿ التالي العالقة بيف المتغيرات المستقمة والتابعة في البحث الحالي
لكؿ المعالجات التجريبية.
خذٗه (:0
اىَزغٞشاد اىَغزقيخ ٗاىزبثؼخ ٍٗدَ٘ػبد اىجسث
أَّبط اىْصر ٗاإلسشبد
ٍص٘س
ص٘د ٍؼضص ىيْص
ّص فقظ

فٞذ٘ٝ

اىزسصٞو
األداء اىَٖبسٛ

اىَدَ٘ػخ األٗىٚ

اىَدَ٘ػخ اىثبّٞخ

اىَدَ٘ػخ اىثبىثخ اىَدَ٘ػخ اىشاثؼخ

المعالجات التجرٌبٌة بالتصمٌم التجرٌبً للبحث:
● المعالجة التجريبية األولى :وفييا يتـ تقديـ المحتوى لمطالب معز ازً بنمط النصح
واإلرشاد النصي

● المعالجة التجريبية الثانية :وفييا يتـ تقديـ المحتوى لمطالب معز ازً بنمط النصح
واإلرشاد الصوتي

● المعالجة التجريبية الثالثة :وفييا يتـ تقديـ المحتوى لمطالب معز ازً بنمط النصح
واإلرشاد المصور

● المعالجة التجريبية الرابعة :وفييا يتـ تقديـ المحتوى لمطالب معز ازً بنمط النصح
واإلرشاد بمشاىدة الفيديو
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متغٌرات البحث:
المتغٌر المستقل :ىو نمط النصح واإلرشاد ،وينقسـ إلى أربعة نماذج مقترحة:
 80نمط النصح واإلرشاد باستخداـ النص المقروء
 81نمط النصح واإلرشاد باستخداـ الصور والرسوـ المرئية
 82نمط النصح واإلرشاد باستخداـ الصوت المسموع
 83نمط النصح واإلرشاد باستخداـ الفيديو

المتغٌرات التابعة:
 80التحصيؿ
 81األداء المياري

مصطلحات البحث:
النصح "مستشار المقرر اإللكترونً الناصح للمتعلم":
يعرؼ النصح إجرائياً عمى أنو آلية اإلرشاد والتوجيو والمساعدة والتعزيز والمتابعة

بمحتوى المقررات اإللكترونية في نظاـ إدارة التعمـ ،ويطمؽ الباحث عمى ىذه اآللية "مستشار
المقرر اإللكتروني الناصح لممتعمـ".

المقررات اإللكترونٌة:
ويعرؼ الباحث المقررات اإللكترونية إجرائياً بأنيا مقررات محددة الزمف وتحتوي عمى

أنماط لمنصح تعمؿ عمى توجيو المتعمـ وارشاده في بيئة إلكترونية ،وعادة ما تكوف فترة تمؾ
المقررات تتراوح بيف عدة أسابيع إلى عدة فصوؿ دراسية حسب البرنامج الدراسي .وتكوف
المقررات اإللكترونية في جامعة القصيـ إما مقررات إثرائية تطرح عمى المتعمميف إلثراء
المحتوى أو مقرر تعمـ إلكتروني ويتـ تقديـ المحتوى مف خالليا لممتعمـ ،واحياناً كثيرة تطرح

المقررات اإللكترونية بشكؿ مدمج .ويتـ تقديـ ىذه المقررات عبر نظـ إدارة التعمـ بشكؿ
مخصص لمجموعة محددة مف الطالب عبر المقرر المتاح زمنيا لفترة محددة وفؽ الالئحة ،أو
حتى بشكؿ مفتوح ومتاحاً حتى االنتياء منو.
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نظام إدارة التعلم :draobkcalB
ويتاح لممستخدميف عبر صفحات
ويعرفو الباحث إجرائياً بأنو نظاـ مطور برمجياً ُ
الويب ،ويستخدـ لطرح وادارة المقررات اإللكترونية ،مثؿ نظاـ  draobkcalBالمستخدـ في
الجامعات السعودية ،ونظاـ  eccBriالمستخدـ في الجامعات المصرية وسمطنة عماف.

التحصٌل:
ويعرفو الباحث إجرائياً بأنو :النتائج النيائية المحصمة مف التعميـ والتعمـ ،وتحقيؽ

األىداؼ التعميمية لممقرر اإللكتروني أو الدرس التعميمي في بيئة نظاـ إدارة التعمـ
اإللكتروني.

األداء المهاري:
ويعرؼ الباحث األداء المياري إجرائياً بأنو قدرة المتعمـ  -وقتما يريد  -عمى األداء

والتعمـ الجيد في ميارات مقرر مقدمة في الحاسب اآللي وبالتحديد موضوع تطبيقات
التكنولوجيا في مجاؿ التعميـ ،واألداء المياري ىنا ىو نشاط صادر مف المتعمـ نفسو ويتـ
تطويره مف خالؿ الممارسة ،ويتـ تعزيز أداء المتعمـ في بيئة المقررات اإللكترونية وفؽ أنماط
النصح واإلرشاد المقترحة والمقدمة لممتعمـ.

اإلطار النظري للبحث:
نمط النصح واإلرشاد يعمؿ عمى توجيو المتعمـ وارشاده في بيئة محتوى المقرر
اإللكتروني ،وكؿ مف النصح واإلرشاد يمكف أف يأتي بأشكاؿ متعددة ،ويقترح الباحث ىنا أربعة
أنماط رئيسية لكؿ منيما ،وىي:
 80نمط النصح واإلرشاد النصي وفيو تكوف التعميمات والمساعدة وشاشات التعزيز
إلجابات األسئمة واألنشطة وفي النتيجة النيائية لالختبار بشكؿ نصي مكتوب
يستطيع المتعمـ أف يقرأه.
 81نمط النصح واإلرشاد الصوتي وفيو تكوف التعميمات والمساعدة وشاشات التعزيز
إلجابات األسئمة واألنشطة وفي النتيجة النيائية لالختبار بشكؿ نصي مكتوب
ومنطوؽ بواسطة مستشار المقرر اإللكتروني الناصح لممتعمـ.
 82نمط النصح واإلرشاد المصور وفيو تكوف التعميمات والمساعدة وشاشات التعزيز
إلجابات األسئمة واألنشطة وفي النتيجة النيائية لالختبار بشكؿ نصي مكتوب وأف
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يرى صورة تعبر عف انطباع وحالة مستشار المقرر اإللكتروني الناصح لممتعمـ
لتفاعالت المتعمـ.
 83نمط النصح واإلرشاد بمشاىدة الفيديو وفيو تكوف التعميمات والمساعدة وشاشات
التعزيز إلجابات األ سئمة واألنشطة وفي النتيجة النيائية لالختبار بشكؿ نصي مكتوب
يستطيع المتعمـ أف يقرأه وأف يشاىد بواسطة مستشار المقرر اإللكتروني الناصح
لممتعمـ شرحاً تفاعمياً لتمؾ الحالة أي أف مستشار المقرر يق أر ما ىو مكتوب ،كما
يظير عميو انفعاالت تعبر عف الحالة الحالية حسب موضع التعمـ.

النصح واإلرشاد فً التعلم اإللكترونً:
يمكف أف يكوف النصح واإلرشاد مف خالؿ التعزيز أداة قوية في بيئة التعميـ
اإللكتروني .ومع ذلؾ ،فيو سيؼ ذو حديف .ففي حيف أف التعزيز اإليجابي يمكف أف يجعؿ
المتعمميف عمى المسار الصحيح ،فإف التعزيز السمبي يمكف أف يثنييـ عف المسار الصحيح.
كيفية استخداـ التعزيز اإليجابي في بيئة التعمـ اإللكتروني
التعزيز ىو الفعؿ الداؿ عمى تعزيز سموؾ معيف بحيث يكوف ىذا السموؾ أكثر عرضة
حافز محدداً ،مثؿ المكافأة أو التقدير أو الثناء عمى سبيؿ
لمتكرار .حيث يتضمف ىذا عادةً ًا
المثاؿ .وعند ما تستخدـ تمؾ المحفزات بشكؿ صحيح ،تصبح لدييا القدرة عمى التحفيز
اإليجابي ،واشراؾ المتعمميف في التعمـ ،بحيث يتـ تمكيف المتعمميف ِمف أف يتعمموا ويحصموا
عمى أقصى استفادة مف العممية التعميمية في بيئة التعمـ اإللكتروني.
التعزيز اإليجابي يقوي السموكيات المرغوبة مف خالؿ تقديـ حافز لممتعمـ ،مثؿ
المكافأة أو الثناء .ىذا يجعؿ مف المرجح أف يكرر المتعمـ ىذا السموؾ في المستقبؿ .عمى
سبيؿ المثاؿ ،إذا كاف المتعمموف يكمموف بنجاح دراسة مقرر ما وأداء الميارات ومحاكاتيا
عبر نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني ،فإف المديح مثؿ عبارة "أحسنت" عمى سبيؿ المثاؿ ،يعزز
سموؾ المتعمميف ويشجعيـ عمى تكرار ىذا السموؾ في العالـ الحقيقي بعد انتياء التعمـ في
بيئة التعمـ اإللكتروني ،كما يتيح ىذا المديح أيضا تقوية تكرار ىذا السموؾ في االختبارات
النيائية والحصوؿ عمى درجات عالية عندما يقدـ ىذا التعزيز داخؿ الوحدات الفرعية
لممحتوى.
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التعزٌز اإلٌجابً مقابل التعزٌز السلبً
أيضا حاف ازً إيجابياً ،لكف ىذه المرة تتـ إزالة ىذا التحفيز
يتضمف التعزيز السمبي ً
اإليجابي في كؿ مرة يتـ فييا التعبير عف سموؾ غير مرغوب فيو .عمى سبيؿ المثاؿ ،في كؿ
مرة يجيب فييا المتعمموف بشكؿ غير صحيح عف سؤاؿ صح وخطأ ،أو سؤاؿ متعدد الخيارات
عبر نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني ،ال يتـ إضافة نقاط إضافية إلى مجموع نقاط المتعمميف،
حيث ال يتـ مكافأتيـ بإضافة النقاط المخصصة لكؿ سؤاؿ وتُعد النقاط اإلضافية ىنا نوعاً مف
التعزيز اإليجابي .كما أف عدـ إلقاء كممات المديح عمى المتعمـ مثؿ عبارة "أحسنت" عمى
سبيؿ المثاؿ واستبداليا بعبارة "اإلجابة خاطئة حاوؿ مف جديد" ُيعد تعزيز سمبي لممتعمـ.
وتُعد عممية اإل زالة لممحفزات المرغوبة بمثابة ردود فعؿ مف نظاـ إدارة التعمـ نتيجة

استجابات المتعمميف ،مما يجعؿ المتعمميف ي فيموف أف سموكيـ خاطئ أو أنو لـ يكف يتوقع

منيـ ىذا السموؾ في بيئة نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني .لذلؾ ،فإف الذيف يرغبوف في تحسيف
درجاتيـ يعرفوف أف عمييـ أف يدرسوا بجدية أكبر وأف يولوا األسئمة مزيد مف االىتماـ مف
أجؿ اإلجابة عنيا بشكؿ صحيح حتى يتـ منحيـ جميع النقاط التي يحتاجوف إلييا الجتياز
االختبارات.
ال نبغي ىنا الخمط بيف التعزيز السمبي والعقاب .عمى الرغـ مف أف كمييما يحاوؿ
إخماد سموؾ غير مرغوب فيو ببيئة التعمـ اإللكتروني ،فإف األوؿ "التعزيز السمبي" يتعمؽ
بإزالة الحافز اإليجابي فقط ،أما الثاني "العقاب" فمو وجود سمبي في بيئة التعمـ اإللكتروني
وحتى في الفصوؿ التقميدية ومعظـ األساتذة والمؤسسات التعميمية ال يستخدمونو حيث يعتمد
عمى الخصـ مف درجات المتعمـ والتي سبؽ وحصؿ عمييا نتيجة اإلجابات الصحيحة ،وليس
االكتفاء بعدـ اإلضافة فقط.
ويمكف ىنا -لحؿ ىذا -أف تكوف النقاط السمبية أو ما يطمؽ عميو التحفيز السمبي،
مثاال لمعقاب المقبوؿ بو لممتعمـ في بيئة التعمـ اإللكتروني ،حيث إف االستجابات غير
ً

المرغوب فييا مف المتعمميف ستؤدي إلى خفض مجموع درجات االختبار .لذلؾ ،في الحالة

األولى مف التعزيز السمبي ،ستبقى درجات الدارسيف كما ىي ،نظ ارً إلى عدـ وجود محفزات

إيجابية أو ما يطمؽ عميو نقاط إضافية ،عمى الرغـ مف أنو في حالة العقوبة الثانية ،سيتـ
طرح النقاط مف مجموع نقاط المتعمـ حتى تمؾ النقاط التي حصؿ عمييا بجيده وتعبو ،مما
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يجعؿ المتعمميف يعانوف مف العواقب السمبية لسموكيـ غير المرغوب فيو مف خالؿ رؤية
مجموع نقاط االمتحانات تتساقط وتتناقص.
يطرح كريستوفر باباس ( leslcs il oassasa

 )2100عدداً مف النصائح التي

يمكف اتباعيا الستخداـ التعزيز اإليجابي في بيئة التعميـ اإللكتروني:
● تقديـ المدح والثناء بشكؿ مخصص.
● تقديـ ردود فعؿ إيجابية بناءة.
● مكافأة السموؾ اإليجابي عمى الفور.

● تصميـ أنشطة التعميـ اإللكتروني بحيث تركز عمى التقدـ والتحسيف.
● ال تقدـ المكافآت بشكؿ منتظـ.
● تعرؼ عمى أفضؿ المتعمميف مف خالؿ دمج المتصدريف أو أنظمة المكافآت األخرى
بنظاـ إدارة التعمـ
ويمكف لمباحث أف يوضح كيفية إستخداـ تمؾ النصائح لتشجيع وتثبيت سموكيات المتعمـ
اإليجابية ببيئة التعمـ اإللكتروني:

● تقدٌم المدح والثناء بشكل مخصص.
يتـ تقديـ المدح بشكؿ مخصص لممتعمميف الذيف يظيروف سموكيات تعميمية إيجابية،
وتجنب تقديـ ىذا المديح لجميع المتعمميف .ومف األكثر فاعمية مدح كؿ متعمـ عمى حدة
وتخصيص المديح حسب حالة كؿ متعمـ .ويتـ تقديـ المدح بشكؿ محدد قدر اإلمكاف حيث يتـ
السماح لممتعمميف بمعرفة ما إف كانوا عمى الطريؽ الصحيحة أـ ال ،وذلؾ حتى يعرؼ
المتعمموف سموكيات التعمـ التي أكسبتيـ الثناء والمديح.

● تقدٌم ردود فعل إٌجابٌة بناءة.
بدالً مف السماح لممتعمميف بمعرفة ما فعموه بشكؿ غير صحيح في كؿ جزئية ،يتـ تقديـ
التشجيع واإللياـ والتحفيز .فإذا كاف المتعمـ يتعثر باستمرار فيمكف أف يتـ تقديـ مالحظات

إيجابية بناءة لو .فإذا تمكف المتعمموف مف رؤية أف نظاـ إدارة التعمـ أو المعمـ في البيئة
فعميا عمى حؿ المشكمة ،فمف األرجح أف يصححوا
التعميمي عمى استعداد لمنحيـ ومساعدتيـ ً
سموكياتيـ أو يكرروا السموؾ المطموب.
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● مكافؤة السلوك اإلٌجابً على الفور.
يجب ىنا تعزيز السموؾ فور حدوثو .وال يتـ االنتظار حتى نياية دورة التعميـ والتعمـ
اإللكتروني لمكافأة السموؾ المرغوب فيو ،حيث إف عدـ تعزيز السموؾ فور حدوثو يمنع
إمكانية المتعمـ مف ربط السموؾ بالتعزيز ببساطة .حيث إف تأخير التعزيز لف يجعؿ أدمغة
المتعمميف تفسر العالقة بيف الفعؿ والمكافأة ،مما يعني أنو لف يكوف ىناؾ أي تأثير إيجابي
عمى اإلطالؽ.

● تصمٌم أنشطة التعلٌم اإللكترونً بحٌث تركز على التقدم والتحسٌن.
يجب أف يكوف المتعمموف عمى دراية بحقيقة أنيـ غير مطالبيف بالكماؿ ،وذلؾ حتى يبذلوا
قصارى جيدىـ خالؿ دورة التعميـ والتعمـ اإللكتروني .وذلؾ مف أىـ األسباب حوؿ ضرورة
التركيز عمى التحسينات والتقدـ الذي أحرزه المتعمميف أثناء تقديـ التعزيز اإليجابي ليـ .ومف
المطموب السماح لممتعمميف أف يعرفوا إلى أي مدى وصموا إليو منذ بداية دورة التعميـ
اإللكتروني ،أو مدحيـ لتصحيح سموؾ معيف وتحديد كيفية تحسينيـ .ويمكف أيضاً تشجيع

المتعمميف عمى تحديد األىداؼ أثناء القياـ بذلؾ مف خالؿ تقديـ مالحظات حوؿ كيفية تعزيز

السموؾ في المستقبؿ.

● ال تقدم المكافآت بشكل منتظم.
فيما يتعمؽ بالمكافآت والحوافز لممتعمـ فمف األفضؿ ظيور المكافآت لممتعمميف بشكؿ
مفاجئ ،بدالً مف تقديميا كثي ارً ويصبح ظيورىا أم ارً متوقعاً وال يشعروف بالحماس معو .عمى

سبيؿ المثاؿ ،بدالً مف منح المتعمميف م كافأة عند إكماؿ وحدة ،ال تقدـ ليـ مكافأة إال إذا
أكمموا سيناريو التحدي بنجاح أو حصموا عمى درجة عالية في اختبار ما ،في نظاـ إدارة

التعمـ اإللكتروني .حيث إف عنصر المفاجأة ىذا لف يحفزىـ فحسب ،بؿ سيجعميـ يكافؤوف
بشكؿ أكثر جدوى وقوة ليـ.
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● تعرف على أفضل المتعلمٌن من خالل دمج المتصدرٌن أو أنظمة المكافآت
األخرى بنظام إدارة التعلم
عالقة الطالب في البيئة التعميمية تنافسية بطبيعتيا .حتى أولئؾ المنتسبيف إلى نظاـ
إدارة التعمـ اإللكتروني ،يفكروف أنيـ في بيئة تنافسية لمغاية ،ويحفزىـ حقيقة أنيـ متفوقوف
في موضوع معيف .فال يقتصر األمر عمى مكافأة المتعمميف عندما يظيروف سموكيات مالئمة،
أيضا التقدير الذي يبحثوف عنو .ومفتاح ذلؾ ىو أنو ال ينبغي لممتعمميف أداء
ولكنيـ يتمقوف ً
السموؾ لمجرد كسب مكافأة ممموسة أو تجنب عواقب سمبية .حيث إنو يجب أف تكوف
المكافأة مجرد مصدر ثانوي لمحافز.
ويرى الباحث أف في كثير مف الحاالت قد يكوف مف الصعب معرفة الفرؽ بيف التعزيز
السمبي واإليجابي .ومع ذلؾ ،فالباحث مف خالؿ ىذا البحث اتبع النصائح المطروحة سابقاً
ومنح المتعمميف الثناء والدعـ الذي يحتاجوف إليو أثناء تعمميـ دوف تركيز تجربة التعمـ

اإللكتروني عمى عوامؿ تحفيز خارجية .حيث أف تحفيز المتعمميف ليصبحوا مشاركيف نشطيف
أثناء تصفح المحتوى وعناصر المقرر االخرى ال يقؿ أىمية عف تعزيز سموكيات التعمـ
المرغوبة بشكؿ إيجابي.

● نمط النصح واإلرشاد فً التعلم اإللكترونً ومجال تطبٌقه:
النصح واإلرشاد مف أىـ مكونات المحتوى التعميمي في بيئة نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني
 SeLكما في البيئة التقميدية لمفصؿ ،حيث يكوف المعمـ أو النظاـ التعميمي ناصحاً ومرشداً

وموجياً لممتعمـ وبشكؿ مستمر يراعى احتياجاتو في وقت التعمـ.

أي أف المعمـ في بيئة نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني أو نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني الجيد

نفسو يتميز بكونو نصوحاً ومرشداً لممتعمـ ،والسمة المميزة لنظاـ إدارة التعمـ الجيد أف تنصح

المتعمـ بطريقة مستمرة ،كما المعمـ في الفصؿ الدراسي التقميدي تماما ،الناصح ىنا ىو

مستشار التعمـ اإللكتروني ودائما ىو الذي يكوف دوره المرشد والموجو لممتعمـ ،وىذا المرشد
ينبغي أف يعي إيجابيات المتعمـ وعثراتو وأف يكوف متابعاً ليا بشكؿ مستمر ومبرمجاً في بيئة
نظاـ إدارة التعمـ لمظيور وقت حاجة المتعمـ أو عند طمبو.

وىناؾ أمثمة ألنماط مستشار التعمـ اإللكتروني الناصح لممتعمـ ،والتي يمكف التعبير عنيا
مف خالؿ العالقة بيف الفئة العمرية وتوقيت ظيور النصح لممتعمـ والوسيط الذي تظير مف
خاللو ىذه النصائح واإلرشادات ،كما يظير مف الشكؿ التالي:
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شنو ( :1أسمبُ إخزٞبس َّظ اىْصر ٗاإلسشبد اىَْبعت

مف الشكؿ السابؽ يتضح لنا أوجو العالقة بيف األركاف الثالثة التي اقترحيا الباحث
ويضعيا في اعتباره عند تقديـ النصح واإلرشاد في المحتوى التعميمي بالمقررات اإللكترونية
عمى نظاـ إدارة التعمـ ،وىي الفئة العمرية المقدـ ليا النصح أو التعزيز وتوقيت تقديمو
وكيفية تقديمو أي مف خالؿ أي وسيط.
ويمكف تصنيؼ العناصر الفرعية لتمؾ األركاف الثالثة كما يمي:

● الفئة العمرٌة للمتعلمٌن
○ أطفاؿ
○ شباب
○ كبار

● توقٌت تقدٌم النصح واإلرشاد:
○ فوري :المساعدة الفورية تقدـ بشكؿ مستمر لممتعمـ ،وقد يسبب ذلؾ إزعاجاً
لبعض المتعمميف الّذيف يحتاجوف المضي قدماً في التعمـ معتمديف عمى

االكتشاؼ الحر وبدوف أي مساعدة ،فمثؿ ىذا النمط ينصح المتعمـ بما يجب

عميو أف يفعمو بإستمرار ،ويقترح لو أيضاً البدائؿ المتعددة لالختيار منيا.
يكوف النصح واإلرشاد مستم ارً في كؿ مراحؿ المقرر بنفس الكثافة وال يقؿ في

أي مرحمة عف األخرى ميما كانت صعوبة ىذه المرحمة أو سيولتيا.
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○ متدرج ،االختفاء التدريجي لممساعدة ينبغي أف يكوف النصح في البداية فورياً
وبشكؿ متكرر ،إال أنو يختفي تدريجيا كمما تـ التقدـ في عممية التعمـ بنظاـ

إدارة التعمـ اإللكتروني ( .)4ss. ،2112 arBarr KerBrina

○ متناسب ،بدوف مبالغة حيث يزودنا بمعمومات مفيدة ،وىو تطوير لمنمط الفوري
إال أنو يصمـ في بيئة التعمـ اإللكتروني بحيث يتـ إظيار النصح واإلرشاد عند
الحاجة فقط وليس بشكؿ مستمر (.)2112 ، arBarr KerBrin

○ عشوائي ،أي المتكرر ولكف ال يمكف التنبؤ بو ،ويعتبر حاف ازً قوياً جداً حيث
يظير لممتعمـ بشكؿ غير متوقع يسبب لو السعادة والرضا .حيث يكوف تقديـ
النصح واإلرشاد ىنا بشكؿ عشوائي غير منظـ وال يمكف توقعو مف جية

المتعمـ ،ونظاـ تقديـ النصح واإلرشاد العشوائي ىنا ُيقدـ بناء عمى نموذج
مخطط لو ومحدد بالمحتوى التعميمي في نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني ويظير
وقت الحاجة مف وجية نظر النظاـ.

○ عند طمب المتعمـ :يكوف النصح واإلرشاد ىنا حسب الحاجة ،أي يطمبو المتعمـ
عندما يحتاجو فقط وليس في أي وقت .فعندما يصعب عمى المتعمـ أمر مف

األمور يقوـ باستدعاء مستشار التعمـ اإللكتروني الناصح لممتعمـ بنفسو.
● الوسٌط
○ النص المكتوب.

○ الصوت المسموع :يستطيع المتعمـ تشغيؿ ىذا النوع مف النصح واالستماع لو
في الوقت الذي يجده مناسباً كما يستطيع إيقافو .وفي الصوت المسموع عديد
مف الفوائد ،منيا:

■ الحصوؿ عمى النصح واإلرشاد بدوف الحاجة لمقراءة أو المشاىدة ،فيمكف

لممتعمـ السمع وكأنو يرى ،إلعطاء العيف فرصة لمراحة وتشغيؿ حاسة السمع

لتنشيطيا في بيئة التعمـ اإللكتروني.
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■ تعفى المتعمـ مف الخروج مف بيئة نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني كمما احتاج
لمساعدة حيث يمكف تشغيميا طواؿ الوقت في بيئة نظاـ إدارة التعمـ

اإللكتروني.

■ أكثر ألفة لممتعمـ ألنيا تكوف كالمعمـ أو الناصح الذي يصاحب المتعمـ طواؿ
فترة تعممو عبر نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني فال يشعر بالممؿ أو الوحدة.

● الصور
■ الصور الرمزية المعبرة.

■ النصح واإلرشاد مف خالؿ ارتباط الصور بالصفات اإلنسانية ونظرية التعمـ

االجتماعي والنظريات المرتبطة بالمخ البشري والذاكرة وبخاصة نظريات التخيؿ

العقمي واالنتباه.

● الرسوم المتحركة
■ الرسوـ الرمزية المعبرة.

■ النصح واإلرشاد مف خالؿ ارتباط الرسوـ المتحركة بالصفات اإلنسانية.
● الفٌدٌو
■ الفيديو الرمزي المعبر.

■ النصح واإلرشاد مف خالؿ ارتباط الفيديو بالصفات اإلنسانية.

في حالة الصور والرسوـ المتحركة والفيديو يظير لنا موضوع التشجيع مف خالؿ

االرتباط بالصفات اإلنسانية ويرتبط ذلؾ بالنظريات االجتماعية ،ف ُك ٌّؿ مف المعمـ والمتعمـ

كائنات حية اجتماعية ،ويكوف المتعمميف أكثر اندفاعاً عندما يكوف التعمـ بيئة عمؿ

إجتماعية مثؿ الفصؿ أي يظير بيا شخصيات أخرى حتى واف كانت افتراضية،
مستشار التعمـ اإللكتروني الناصح لممتعمـ يجب أف يظير في شكؿ شخص يعرفو

ويفضمو المتعمـ حتى يقبؿ منو النصح واإلرشاد ،وال يكوف شكالُ مكروىاً بالنسبة لو.

( ( )4 .ss ،2112 arBarr KerBrinaجوف دكت ،2111 ،ص .)20-20

ومف خالؿ الشكؿ ( )2يمكف لمباحث تحديث البدائؿ المتاحة لمستشار التعمـ اإللكتروني

الناصح لممتعمـ "آللية النصح واإلرشاد" بمرجعية الفئة العمرية كما يمي:
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● أطفاؿ :التوقيت المالئـ لتقديـ النصح واإلرشاد ليذه الفئة ىو الفوري مع تقديمو
بشكؿ مصور فقط في المستويات األخيرة مف المرحمة االبتدائية والمرحمة

االعدادية ،ويمكف ىنا استخداـ الصور المتحركة أيضاً .كما يمكف تقديمو بشكؿ
فيديو يحتوي بداخمو الصوت المسموع ،بحيث ال يحتاج األطفاؿ لمقراءة في الفئات

العمرية األولى مثؿ مراحؿ رياض األطفاؿ والمستويات األولى مف المرحمة

االبتدائية.

● شباب :التوقيت المالئـ لتقديـ النصح واإلرشاد ليذه الفئة ىو الفوري مع تقديمو
بشكؿ مصور أو استخداـ النص المقروء أو النص المسموع.

● كبار :التوقيت المالئـ لتقديـ النصح واإلرشاد ليذه الفئة ىو الفوري مع تقديمو
بشكؿ نصي مقروء.

ومما سبؽ فيناؾ أمثمة مف مستشار التعمـ اإللكتروني الناصح لممتعمـ التي يقترحيا

الباحث لدراستيا ،حيث ينقسـ نمط النصح واإلرشاد في ىذا البحث ،إلى أربعة نماذج

مقترحة:

 84نمط النصح واإلرشاد باستخداـ النص المقروء.

 85نمط النصح واإلرشاد باستخداـ الصور والرسوـ المرئية.
 81نمط النصح واإلرشاد باستخداـ الصوت المسموع.
 8.نمط النصح واإلرشاد باستخداـ الفيديو.
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● نموذج التصمٌم التعلٌمً المستخدم فً البحث:
وييتـ البحث الحالي ببناء ثالث معالجات تجريبية مما تطمب مراجعة نماذج
التصميـ التعميمي ،التي اىتمت بتطوير بيئات التعمـ اإللكترونية كنموذج محمد عطية

(محمد عطية ( 2119أ) ،ص ( )491-402محمد عطية ( 2119ب) ،ص -30
 )014ونموذج نبيؿ عزمي (نبيؿ عزمي ،2110 ،ص  )40-02ونموذج عبد المطيؼ

الجزار إلنتاج المقرر اإللكتروني (عبد المطيؼ الجزار )2109 ،ونموذج محمد الدسوقي

(محمد الدسوقي ،2102 ،ص  )001-020ولوحظ أنو عمى الرغـ مف اتفاؽ معظـ
نماذج التصميـ التعميمي المنتجة تتفؽ معا في إطارىا العاـ لممراحؿ األساسية وتختمؼ

التفاصيؿ الداخمية لكؿ مرحمة وحسب طبيعة المنتج.

وفي ضوء دراسة النماذج السابقة ،تبنى البحث الحالي نموذجاً محدداً ،فقد وجد الباحث
أف نموذج عبد المطيؼ الجزار يتالءـ مع المراحؿ المختمفة إلنتاج أدوات المعالجة

التجريبية المتمثمة في أنماط مقترحة لمنصح واإلرشاد.
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شنو (:2
َّ٘رج ػجذ اىيطٞف اىدضاسإلّزبج اىَقشس اإلىنزشّٗ( ٜػجذ اىيطٞف اىدضاس:1102 ،
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اإلجراءات المنهجٌة للبحث:
وتتضمف اإلجراءات المنيجية لمبحث العناصر التالية:
 80تصميـ المعالجات التجريبية وانتاجيا.
 81بناء أدوات البحث والقياس واجازتيا.
 82إجراء التجربة االستطالعية (التجريب األولي)
 83إجراء تجربة البحث
 84المعالجة اإلحصائية واستخراج نتائج البحث وتفسيرىا

أوالً :تصمٌم المعالجات التجرٌبٌة وإنتاجها:

ويتـ ذلؾ باستخداـ نموذج عبد المطيؼ الجزار إلنتاج المقرر اإللكتروني ،ويتكوف مف
المراحؿ التالية:
 .0التحميؿ
 .2التصميـ
 .9اإلنشاء واإلنتاج
 .4التقويـ
 .0االستخداـ

مرحلة التحلٌل:
● إنشاء معايير تطوير النظـ التعميمية في بيئة التعميـ اإللكتروني :تـ اعتماد قائمة
معايير كواليتي ماترز ( srareln eallils )2102التصميـ التعميمي في بيئة
التعمـ اإللكتروني لممقررات اإللكترونية لطالب التعميـ العالي ،ولكؿ معيار المؤشرات
الدالة عمى تحققو ،والمعايير التي اعتمد عمييا الباحث في إنتاج المقرر اإللكتروني
ىي:
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 .1نظرة عامة على المقرر
 0.0تعميمات توضح كيفية البدء ومكاف العثور عمى مكونات المقرر المختمفة.
 0.2تقديـ الغرض وىيكؿ المقرر لممتعمميف.
 0.9ذكر توقعات آداب التعامؿ في بيئة التعمـ اإللكتروني التي تسمى أحيانا بأداب التصرؼ
أو السموكيات إلجراء مناقشات عمى اإلنترنت ،وارساؿ البريد اإللكتروني ،وغيرىا مف
أشكاؿ االتصاؿ بشكؿ واضح.
 0.4السياسات الخاصة بالمقرر و /أو المؤسسية التي مف المتوقع أف يمتثؿ المتعمـ ليا
بشكؿ واضح ،ويتـ عرضيا بشكؿ واضح أو وضع رابط يتـ مف خاللو عرض السياسات.
 0.0ذكر الحد األدنى مف متطمبات التكنولوجيا بوضوح وتعميمات االستخداـ المقدمة.
 0.2معرفة الشروط االساسية و /أو أي متطمبات يجب توافرىا بشكؿ واضح.
 0.2توضيح الحد األدنى مف الميارات التقنية المتوقع مف المتعمـ.
 0.0التعريؼ بالمدرب وعرض سيرتو بشكؿ مناسب واتاحتيا عمى اإلنترنت.
 0.3توجيو المتعمميف إلى تقديـ أنفسيـ ألقرانيـ.

 .2أهداف التعلم (الكفاءات)
 2.0أىداؼ التعمـ أو الكفاءات لممقرر /البرنامج ،تصؼ نتائج قابمة لمقياس.
 2.2أىداؼ التعمـ لموحدة  /الموديوؿ أو الكفاءات تصؼ نتائج قابمة لمقياس وبما يتفؽ مع
أىداؼ المقرر.
 2.9تدرج جميع أىداؼ التعمـ أو الكفاءات بشكؿ واضح ومكتوبة مف وجية نظر المتعمـ.
 2.4ذكر العالقة بيف أىداؼ التعمـ أو الكفاءات وأنشطة التعمـ بوضوح.
 2.0تناسب األىداؼ التعميمية أو الكفاءات مستوى المقرر.

 .3التقٌٌم والقٌاس
 9.0التقييمات تقيس األىداؼ التعميمية أو الكفاءات المذكورة.
 9.2ذكر سياسة وضع الدرجات بالمقرر بشكؿ واضح.
 9.9توفير معايير محددة وصفية لتقييـ عمؿ المتعمميف ،ويجري ربطيا بسياسة وضع
الدرجات لممقرر.
 9.4تكوف أدوات التقييـ المختارة متسمسمة ،متنوعة ،ومناسبة لعمؿ المتعمـ الذي يجري
تقييمو.
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 9.0يقدـ المقرر لممتعمميف فرصا متعددة لتتبع التقدـ المحرز تعمميـ.

 .4المواد التعلٌمٌة
 4.0مساىمة المواد التعميمية في تحقيؽ أىداؼ  /الكفاءات المقرر ووحدة التعمـ /
الموديوؿ.

 4.2وضع شرح واضح ل ُك ٌّؿ مف :الغرض مف المواد التعميمية ،وكيفية استخداـ تمؾ المواد في
أنشطة التعمـ.
 4.9جميع المواد التعميمية المستخدمة في المقرر يتـ اإلشارة إلييا بشكؿ مناسب.
 4.4أف تكوف المواد التعميمية المتاحة حديثة ومعاصرة وقيد االستخداـ.
 4.0استخداـ مجموعة متنوعة مف المواد التعميمية في المقرر.
 4.2التمييز بيف المواد المطموب دراستيا والمواد االختيارية بشكؿ واضح.

 .5أنشطة المقرر وتفاعل المتعلم
 0.0أف تشجع أنشطة التعمـ عمى تحقيؽ أىداؼ التعمـ أو الكفاءات المحددة.
 0.2أف توفر أنشطة التعمـ فرص التفاعؿ التي تدعـ التعمـ النشط.
 0.9أف يخطط بشكؿ واضح المدرب  /المعمـ لوقت وزمف استجابات الطالب في الفصوؿ
الدراسية وردود الفعؿ عمى الواجبات.
 0.4أف يظير بشكؿ واضح متطمبات التفاعؿ لممتعمـ.

 .6تقنٌات المقرر
 2.0أف توظؼ األدوات المستخدمة في سياؽ دعـ األىداؼ التعميمية والكفاءات.
 2.2أف تعزز أدوات المقرر مشاركة المتعمـ والتعمـ النشط.
 2.9أف يسيؿ الحصوؿ عمى المتطمبات التكنولوجية لدراسة المقرر.
 2.4أف تكوف التقنيات المستخدمة حديثة وقيد االستخداـ.
 2.0أف يتـ توفير روابط لسياسات الخصوصية المتبعة لجميع األدوات الخارجية المطموبة في
المقرر.
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 .7دعم المتعلم
 2.0أف يظير في تعميمات المقرر وبوضوح الدعـ الفني المقدـ لممتعمـ ويظير كيفية
الحصوؿ عمى ىذا الدعـ أو رابط الوصوؿ لذلؾ الدعـ الفني.
 2.2أف يظير في تعميمات المقرر وبوضوح سياسات المؤسسة وخدماتيا أو رابط الوصوؿ
لتمؾ السياسات والخدمات.
 2.9أف يظير في تعميمات المقرر وبوضوح شرح لكيفية الحصوؿ عمى خدمات الدعـ
األكاديمي لممؤسسة والموارد التي تساعد المتعمميف عمى النجاح ،وكيؼ يمكف لممتعمميف
الحصوؿ عمييا ،أو رابط الوصوؿ لتمؾ الخدمات.
 2.4أف يظير في تعميمات المقرر وبوضوح شرح لكيفية تقديـ الخدمات لطالب المؤسسة
والم وارد التي تساعد المتعمميف عمى النجاح ،وكيؼ يمكف لممتعمميف الحصوؿ عمييا.

 .8إمكانٌة الوصول وسهولة االستخدام
 0.0سيولة التنقؿ عند استخداـ المقرر.
 0.2أف يتـ تقديـ معمومات حوؿ إمكانية الوصوؿ إلى كؿ التقنيات المطموبة في المقرر.
 0.9يقدـ المقرر وسائؿ بديمة لمحص وؿ عمى المواد التعميمية في أشكاؿ تمبي احتياجات
المتعمميف المتنوعة.
 0.4أف يكوف تصميـ المقرر سيؿ القراءة.
 0.0أف تكوف الوسائط المتعددة بالمقرر سيمة االستخداـ.
● تحميؿ خصائص المتعمميف المستيدفيف ،والتعمـ المسبؽ أو المتطمب ،والميارات
المعموماتية ،المعرفية ،والفعالة.
○ أوال :خصائص المتعمميف :في بداية عممية التصميـ تـ تحديد الخصائص األساسية
لممتعمميف مثؿ المرحمة العمرية ،وعدد المتعمميف ،ونوعيـ ،والصؼ الدراسي ،والمادة
التي سيتـ تدريسيا .والمتعمميف ىنا مف فئة الشباب ونوعيـ مف الذكور وجميعيـ مف
طالب المستوى األوؿ ق سـ التربية البدنية بجامعة القصيـ ،ويدرسوف مقرر مقدمة في
الحاسب.
○ ثانياً :التعمـ السابؽ :تـ تحديد المعرفة القبمية لممتعمميف باستخداـ أداة قياس قبمي.
حيث لـ يدرس ىؤالء المتعمموف أي مقرر حاسب آلي خالؿ مرحمة دراستيـ الجامعة،

ويعتبر ىذا المقرر مدخالً ليـ.
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○ ثالثاً :التعمـ المسبؽ أو المتطمب :تـ تحديد متطمبات التعميـ سواء كانت معرفية أو مادية

حسب مايراه الباحث .وىنا اكتفي الباحث بشرح مقدمة موحدة حوؿ الحاسب اآللي

واعتبرىا الباحث متطمباً سابقاً اجبارياً لكؿ المتعمميف ،واشتممت تمؾ المقدمة عمى

ميارات:

■ تشغيؿ جياز الكمبيوتر
■ التعامؿ مع تطبيقات الكمبيوتر
● محرر النصوص ()dclB
● برنامج العروض التقديمية ()ociilocerl
■ االتصاؿ باإلنترنت
■ التعامؿ مع أحد التطبيقات عبر اإلنترنت
○ رابعاً :الميارات المعموماتية :تحديد الميارات التي ينطوي عمييا التعمـ الجديد .حيث
يشتمؿ مقرر "مقدمة في الحاسب اآللي" مف الميارات وبالتحديد موضوع "تطبيقات
التكنولوجيا في مجاؿ التعميـ" الذي تـ طرحو لمطالب باستخداـ وحدتيف تعميميتيف فقط
كما يمي:

أهمٌة التكنولوجٌا فً مجال التعلٌم وتطبٌقاتها
● أىمية التكنولوجيا في مجاؿ التعميـ
● السبورة الذكية
● المدونات
● اليوتيوب
● الحوسبة السحابية
● التعمـ/الصؼ المقموب
● اآليباد في التعميـ
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استخدام مواقع التواصل االجتماعً
● الخطوات األساسية لبناء شبكة تعممؾ الشخصي
● أفضؿ أدوات التواصؿ االجتماعي التعميمي
● توظيؼ تويتر في بناء شبكة التعمـ الشخصية oSn
● كيؼ نستفيد مف تويتر في مجاؿ التعميـ
● الخصائص التّعميمية لمواقع التواصؿ االجتماعى
● تحديد االحتياجات التعميمية لبيئة التعمـ اإللكتروني مف خالؿ االحتياجات المعيارية،
وتحميؿ المحتوى ،أو تقييـ االحتياجات .وتـ في ىذه الخطوة اآلتي:
○ تحديد االحتياجات التعميمية الفعمية لممتعمميف في ضوء كفايات التصميـ
التكنولوجي لمدروس مف خالؿ تحميؿ واقع احتياجات المتعمميف في العصر الرقمي
وكذلؾ بمراجعة األدبيات السابقة واستطالع الرأي الذي أعده الباحث وطبقو.
● تحميؿ الموارد الرقمية المتاحة ،ونظاـ إدارة التعمـ  ،SeLونظاـ إدارة المحتوى
التعميمي  ،S eLوكائنات التعمـ المتاحة  ،SLوالعقبات والقيود :وفييا يتـ تحديد
المنصات التعميمية التي سوؼ تقدـ عبرىا المادة التعميمية وكذلؾ إعداد قائمة
بالموارد التقنية وتطبيقات الويب التي سوؼ يتـ اعتمادىا لتقديـ المحتوى ،وكذلؾ
المتطمبات الالزمة لتفعيؿ تمؾ المنصات والمعوقات التي تحوؿ دوف االستفادة منيا.
○ يتـ في ىذه الخطوة تحديد أنظمة إدارة التعمـ وادارة المحتوى التعميمي والنظاـ
المستخدـ في العممية التعميمية .وقد تـ اختيار نظاـ إدارة التعمـ kraobkcalB
مف الباحث وىو النظاـ المتاح لمطالب في جامعة القصيـ ويطرح عميو المقررات
كميا ويمكف تصنيفو بالعديد مف التصنيفات حيث يمكف اعتباره:
○ نظاـ إدارة محتوى . crlsi earaeieirl Lnslie - eL
○ نظاـ إدارة التعميـ .Sialrere earaeieirl Lnslie-SeL
○ نظاـ

إدارة

التعميمي

المحتوى

.earaeieirl Lnslie
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كما يتميز نظاـ  kraobkcalBبسيولة في التخصيص ،وتغيير التصميـ ،ومف أىـ
مميزات النظاـ وعناصر النظاـ ما يمي:
○ إدراج المحتوى :والباحث ىنا استخدـ نمط محتوى سكورـ لعرض المحتوى عمى
المتعمميف.
○ اإلعالنات :استخدـ الباحث اإلعالنات عبر خدمة اإلعالنات المتوفرة في نظاـ إدارة
التعمـ  kraobkcalBلعرض وارساؿ التنبييات واإلعالنات ألنشطة البحث الحالي
وذلؾ حتى يستطيع المتعمموف فعؿ ما يطمب منيـ.

شنو ( :3صفسخ اإلػالّبد "أخجبس اىَقشس" ف ٜاىجسث اىسبىٜ

○ الواجبات :في البحث الحالي طُمب مف المتعمميف أف يقوموا بأداء ميمة أو واجب منزلي
ورفعو عبر النظاـ ليتـ تصحيحو بشكؿ يدوي مف الباحث ،وتـ تقييد ظيور وتسميـ

الواجبات بوقت معيف.
○ االختبارات :تـ تصميـ اختبا ارً تحصيمياً مف خالؿ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني بالؾ بورد
كف ىذا النظاـ المعمـ مف طرح جميع أنواع االختبارات وأسئمتيا
بجامعة القصيـ ،حيث َم َ
بكؿ سيولة ومنيا االختبارات القبمية والبعدية عمى مستوى البحث.

○ البريد اإللكتروني :حصؿ كؿ متعمـ عمى بريد إلكتروني في النظاـ ،ويستطيع الجميع
إدارة البريد عبر النظاـ بكؿ سيولة وارساؿ بريد إلكتروني لمباحث "المعمـ" في أى وقت
عند الحاجة.
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○ استطالعات الرأي :يتـ استخداـ االستطالع في نظاـ إدارة التعمـ ،حيث احتاج إلى معرفة
رأي المتعمميف عينة البحث حوؿ موضوع "نمط النصح في المقررات اإللکترونية المقدمة
عبر نظاـ إدارة التعمـ بالک بورد" ،وتـ عرض نتائجو في مشكمة البحث الحالي.
○ التقويـ الدراسي :توفر ىذه الخاصية إمكانية إدراج جميع األنشطة التعميمية حسب
تواريخ إقامتيا ،والباحث ىنا أضاؼ إلييا صفحة خاصة يعرض فييا التقويـ في شكؿ
جدوؿ ليسيؿ عرضو عمى المتعمميف.
مف المزايا التي يتمتع بيا نظاـ إدارة التعمـ  kraobkcalBوكانت مف أسباب
استخدامو في البحث الحالي ايضاً :

○ التكمفة المنعدمة نسبيا مقارنة بأنظمة التعميـ اإللكتروني األخرى حيث توفره
جامعة القصيـ لجميع طالبيا واساتذتيا بالمجاف وبشكؿ رسمي ،باالضافة إلى
إمكانية تطوير المنصة بما يناسب احتياجاتؾ ،حيث يمتمؾ النظاـ العديد مف
األدوات القابمة لمتطوير والتعديؿ واإلضافة في أي وقت ،ويدعـ النظاـ المعيار
العالمي لتصميـ المقررات اإللكترونية محتوى سكورـ ،باإلضافة إلى أنو يدعـ
العديد مف المغات كما أنو معرب بالكامؿ ،ومتاح عمى اليواتؼ وأجيزة التابمت،
ويوجد عدة تطبيقات تتيحيا شركة  kraobkcalBلالستخداـ مف أجيزة الجواؿ
ويتمتع بنظاـ حماية وأماف مثالي بيف األنظمة االخرى.

أبرز العقبات والقٌود:
يتـ في ىذه الخطوة تحديد العقبات والقيود والصعوبات في مرحمة التحميؿ.
○ ومف أبرز العقبات والقيود عند استخداـ نظاـ التعمـ اإللكتروني ( ) kraobkcalBىو
أنو مغمؽ المصدر وال يتـ ترقيتو باستمرار اال بتسديد رسوـ واشتراكات لمشركة المنتجة،
وتتكفؿ جامعة القصيـ بذلؾ عند الحاجة ،ويتكامؿ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني
 kraobkcalBمع العديد مف األدوات والبرامج األخرى ،لكف رغـ ذلؾ فميس ىذا دائما
دائما
باألمر السيؿ ،فمعظـ ىذه األدوات مدفوعة وليست مجانية .فميس مف السيؿ ً

الحصوؿ عمى دعـ بشأف أسئمة او مشاكؿ محددة تواجيؾ ،خاصة إذا كنت تعمؿ عمى

النظاـ وحدؾ.
○ ومف المشاكؿ الرئيسية ليذا النظاـ أيضا ىي أنو يتطمب المزيد مف الوقت والجيد
لمتخصيص والتنفيذ ،وكثي ار ما يواجو الباحث مشكالت عند رفع مقررات ذات حجـ كبير
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أو عند تعميـ المقررات عمى أعداد كبيرة جدا مف الطالب ،وخاصة في مقررات المتطمب
الجامعي.
○ باالضافة إلى صعوبة الترقية لإلص دارات الجديدة ،والمقصود بذلؾ أنو ال تتـ عممية
الترقية كما يجب دائماً بسبب الحاجة إلى صرؼ المزيد مف األمواؿ.

أما القٌود من ناحٌة استخدام برامج الدروس التفاعلٌة فواجهنا ماٌلً:

○ تـ استخداـ برنامج  elleorrali Llclnreriوىو برنامج كمبيوتر لتصميـ الدروس
التفاعمية بو مزايا ميمة لممعمـ ،مثؿ تقديـ العروض في الدروس التفاعمية وتسجيؿ
مقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية ،وكذلؾ إنتاج االختبارات ،وىو سيؿ االستخداـ مف
حيث إدراج الوسائط المتعددة والتفاعمية ،كما أنو يتيح نشر المحتوى وتشغيمو بأنماط
متعددة ،وىو برنامج داعـ لمغة العربية أكثر مف البرامج األخرى التي تؤدي ىذه الوظيفة،
ويتيح موقع الشركة نسخة يمكف استخداميا لمدة ( )21يوماً مجاناً ثـ تحتاج القتنائو
مقابؿ مبمغ شيري أو سنوي ،والباحث ىنا يمتمؾ نسخة مف ىذا البرنامج وىي النسخة

 ،9 elleorrali Llclnreriوقاـ باستخداميا بنفسو في إنتاج محتوى ىذا البحث.

شنو (ٗ :4اخٖخ ثشّبٍح (2 DNISysStI( OI NcSSS
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ويوضح الشكؿ السابؽ واجية برنامج  9 elleorrali Llclnreriومفتوح فييا
إحدى شاشات النصح لممتعمـ في الوحدة األولى لممجموعة الرابعة في عينة البحث
الحالي

مرحلة التصمٌم:
● تصميـ مكونات بيئة التعمـ اإللكتروني:
○ صياغة األىداؼ السموكية التعميمية  OLفي شكؿ

( edبناء عمى االحتياجات)،

وتحميؿ األىداؼ التعميمية وفقا لتسمسميا اليرمي التعميمي.
وقد اتفؽ الباحث مع كؿ مف محي الديف توؽ ،ويوسؼ قطامي ،وعبد الرحمف عدس
( )2100عمى صياغة أىداؼ ونواتج تستوفي المجاالت أو األبعاد السموكية الثالثة ،حيث
قُسمت األىداؼ المعرفية لكؿ مستوى مف المستويات الستة التي يتكوف منيا تصنيؼ بموـ
لألىداؼ ،حيث تضمف ىذا التقسيـ ثالثة مستويات ىي االرتباطية ،المفيومية ،اإلبداعية.

والباحث ىنا التزـ بالمستوى األوؿ والثاني مف ىذا التقسيـ حيث غطت أىدافو المستويات
االرتباطية والمفيومية ،بمعنى أف األىداؼ غطت حتى المستوى الرابع مف المستويات الستة
التي يتكوف منيا مجاؿ بموـ المعرفي .حيث إف المستوى الخامس الذي ييتـ بتركيب المعرفة
والمستوى السادس الذي ييتـ بتقويـ المعرفة ،ىي مستويات إبداعية ذاتية لمميا ارت العقمية،
واىتـ البحث الحالي بالمستوى االرتباطي المحسوس وكذلؾ الميارات العقمية الدنيا عند
صياغة األىداؼ ،أي تحميؿ المعرفة إلى عناصر ،وكذلؾ تحميؿ العالقات ،وأيضاً تحميؿ
المواقؼ والبيئة والمبادئ ،حيث يعتبر كؿ ذلؾ مف الميارات العقمية.

○ تـ تحديد عناصر المحتوى لألىداؼ السموكية وتجميعيا في دروس أو وحدات
تعميمية ،كما يمي:
مف المتوقع في نياية الوحدة األولى أف يكوف المتعمـ قاد ارً عمى أف -:

■ يمخص دور تكنولوجيا المعرفة لمواجية ىذه الضغوط والتحديات
■ يحدد أىمية التكنولوجيا في مجاؿ التعميـ
■ يشرح دور التكنولوجيا في التربية
■ يعدد مزايا تكنولوجيا التعميـ

■ يشرح دور تكنولوجيا التعميـ في مواجية المشكالت التربوية المعاصرة
■ يشرح دور تكنولوجيا التعميـ في معالجة مشكالت التعميـ
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■ يذكر أىمية تكنولوجيا التعميـ في العممية التعميمية
■ يذكر أسباب تحديات تكنولوجيا التعميـ
■ يشرح تطبيقات السبورة الذكية في التعميـ
■ يشرح تطبيقات المدونات في التعميـ
■ يشرح تطبيقات اليوتيوب في التعميـ
■ يشرح تطبيقات الحوسبة السحابية في التعميـ
■ يشرح تطبيقات الصؼ المقموب في التعميـ
■ يشرح تطبيقات اآليباد في التعميـ
مف المتوقع في نياية الوحدة الثانية أف يكوف المتعمـ قاد ارً عمى أف -:

■ يذكر الخطوات األساسية لبناء شبكة تعممؾ الشخصي
■ يحدد أفضؿ أدوات التواصؿ االجتماعي التعميمي
■ يشرح توظيؼ تويتر في بناء شبكة التعمـ الشخصية
■ يوظؼ تويتر في مجاؿ التعميـ

■ يذكر الخصائص التّعميمية لمواقع التواصؿ االجتماعي
○ تصميـ التقييـ واالختبارات :حيث تـ تصميـ االختبارات المرجعية ،واالختبارات القبمية
لممقرر ،والنيائية لموحدات والمقرر ،باستخداـ نظاـ إدارة التعمـ بالؾ بورد ،واستخداـ
األسئمة الموضوعية ليتـ تصحيحيا آليا وظيور النتيجة مباشرة لممتعمميف سواء عمى
مستوى الوحدة أو اختبارات المقرر الشاممة وفؽ نموذج التصحيح المعد بواسطة
الباحث.
○ تصميـ خبرات التعمـ :والخبرات التعميمية ىي المصادر واألنشطة التى أعدىا الباحث
في وحدات المحتوى ،وتشمؿ أيضاً أنشطة التعمـ الذاتي والتفاعالت وما يتضمنو

المقرر في البحث الحالي مف تفاعالت مع المحتوى أو المقرر اإللكتروني عمى نظاـ

إدارة التعمـ بالؾ بورد .ويشمؿ تصميـ خبرات التعمـ كذلؾ إمكانية الدمج ،وروابط
الويب المطروحة عمى المتعمميف مف خالؿ المقرر اإللكتروني ،ودور المعمـ ويقصد بو
دور الباحث أثناء التطبيؽ ،ويتـ ذلؾ لكؿ ىدؼ سموكي مف األىداؼ السابقة أو لعدة
أىداؼ معاً.
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○ اختيار عناصر بديمة ومتعددة مف الوسائط المتعددة لخبرات التعمـ في الموارد
واألنشطة ،واختيار تمؾ الوسائط المتعدد بشكؿ نيائي حيث تـ اختيار أربعة أنماط مف
الوسائط لتقديـ أنماط النصح وىي التي تـ استخداميا بصفة عامة في الوسائط
المتعددة في الموارد واألنشطة وىي:
■ النص المقروء
■ الصور والرسوـ المرئية
■ الصوت المسموع
■ استخداـ الفيديو

شنو ( :5إلزذ ٙاىشبشبد ٍزؼذدح اى٘عبئظ فٗ ٜضغ اىزصٌَٞ

○ تصميـ الرسالة والسيناريوىات والموحات القصصية المصورة  LlclnkcalBsلموسائط
المتعددة والمصادر واألنشطة المختارة سابقاً.

○ تصميـ تقنيات التصفح والتنقؿ (اإلبحار) ،والتحكـ التعميمي ،وواجية المتعمـ.
○ التصميـ مف أجؿ التعميـ والتعمـ ،وتصميـ المتغيرات ،ونظريات التعمـ ،والتعاوف
والتشارؾ ،وىياكؿ المحتوى ،أحداث  ، ckill raerRأو وفؽ أي تصميـ آخر مبتكر.
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اقترح روبرت جانيو ckill raerR

سمسمة مف األحداث التي تشارؾ النيج السموكي

لمتعمـ ،مع التركيز عمى نتائج أو سموكيات التعميـ أو التدريب (raerRa dleeesa )0332
 .daeilوقد تـ استخداـ أحداث جانيو التسعة بالتزامف مع تصنيؼ بموـ المنقح لتصميـ
تعميمات جذابة وذات مغزى في البحث الحالي .حيث تـ تبني الخطوات التسع التالية مف
وكانت كما يمي:

 .1جذب انتباه المتعلمٌن
تأكد مف أف المتعمميف مستعدوف لمتعمـ والمشاركة في األنشطة مف خالؿ تقديـ التحفيز
لكسب انتباىيـ .وتشمؿ طرؽ جذب انتباه المتعمميف:
❏ تحفيز المتعمميف بالمستحدثات
❏ طرح األسئمة المثيرة لمتفكير عمى المتعمميف
❏ الطمب مف المتعمميف طرح المواضيع واألسئمة ليتـ اإلجابة عنيا مف قبؿ المتعمميف
اآلخريف "األقراف"
استخدـ الباحث الطريقة األولى في جذب انتباه المتعمميف وذلؾ باستخداـ المحتوى
وعناصر الوسائط المتعددة الحديثة ومنيا البعد الثالث.

 .2إبالغ المتعلمٌن باألهداف
تـ إبالغ المتعمميف باألىداؼ أو نتائج التعمـ في بداية تعمميـ بالمحتوى ،حيث ظيرت
شرائح األىداؼ في البدايات وقبؿ التعمـ مع التعميميات والمساعدة مباشرة ،وذلؾ لمساعدتيـ
عمى فيـ ما يفعموف وما يتعمموف في المقرر محؿ البحث الحالي .حيث تـ طرح األىداؼ عمى
المتعمميف قبؿ أف تبدأ التعميمات .تتضمف طرؽ صياغة األىداؼ أو تحديد نتائج التعمـ ما
يمي:
❏ وصؼ األداء المطموب
❏ وصؼ معايير األداء القياسي
❏ يحدد لممتعمـ معايير األداء القياسي
وىو ما التزـ بو الباحث وتـ عرضو في الصفحات السابقة.

 .3حث المتعلمٌن الستدعاء التعلم والخبرات السابق
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حيث تـ مساعدة المتعمميف عمى فيـ المعمومات الجديدة مف خالؿ ربطيا بالخبرة السابقة
ليـ .وىو ما يتفؽ مع نموذج أنماط التعمـ  een4لػ بيرنيس مكارثي ( eo all nب  .ت)
 ،تشمؿ طرؽ تحفيز التذكير لمخبرات السابقة ما يمي:
❏ طرح أسئمة حوؿ التجارب السابقة لممتعمميف
❏ سؤاؿ المتعمميف عف فيميـ لممفاىيـ السابقة
وىو ما قاـ بو الباحث خالؿ طرحو لألنشطة القبمية في المحتوى اإللكتروني المقدـ.

 .4تقدٌم المحتوى
تـ تنظيـ مضموف المحتوى وعرضو بطريقة ىادفة .تشمؿ طرؽ تقديـ ومحتوى الدرس:
❏ عرض المصطمحات
❏ تقديـ أمثمة ونماذج مف الخبرة أو األنشطة
❏ تقديـ أنماط متعددة مف نفس المحتوى ،مثؿ الفيديو ،النص ،والصوت ،والصور
واالنفوجرافيؾ ،العمؿ الجماعي إف وجد ،وغيرىا مف األنماط
❏ استخدـ مجموعة متنوعة مف الوسائط لمعالجة عناصر التعمـ المختمفة
وتركز المراحؿ األربعة األولى مف أحداث جانيو  raerRمساعدة المتعمميف بشكؿ
منطقي ،مف حيث الربط بيف المعمومات الجديدة وما كانوا يعرفونو بالفعؿ أو خبرتيـ السابقة.

 .5تقدٌم النصح والتوجٌه للمتعلمٌن
تقديـ التوجيو لممتعمميف أثناء تعمميـ يتمحور حوؿ االستراتيجيات المستخدمة
لمساعدتيـ في تعمـ المحتوى ومراجعة الموارد المتاحة .وتشمؿ طرؽ تقديـ النصح والتوجيو
التعميمي ما يمي:
❏ توفير الدعـ التعميمي حسب الحاجة  -كما السقاالت (العظة ،تمميحات ،المطالبات)
التي يمكف إزالتيا بعد أف يتعمـ الطالب الميمة أو المحتوى ،والباحث ىنا أظير
النصح مف خالؿ التعميمات والمساعدة والتغذية الراجعة في مواضع محددة سمفاً

بالسيناريو الذي أعده الباحث.
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❏ استراتيجيات التعمـ المتنوعة لمساعدة الطالب عمى معرفة ما ال يجب فعمو
❏ تقديـ دراسات الحالة لمتطبيؽ في العالـ الحقيقي ،والقياسات الخاصة ببناء المعرفة،
والصور المرئية لجعؿ ما يراه المتعمـ ذا صمة بو واالستعارات لدعـ التعمـ.
وىذه الخطوة باختصار تتمحور حوؿ توفير النصح أو الدعـ التعميمي حسب الحاجة -
كالسقاالت (اإلشارات ،والتمميحات ،والمطالبات ،والتعميمات ،والمساعدة) والتي يمكف إزالتيا
بعد أف يتعمـ الطالب الميمة أو المحتوى .والباحث ىنا أقترح أداة "مستشار التعمـ اإللكتروني
الناصح لممتعمـ" في ىذا البحث ،وقسـ نمط النصح واإلرشاد في أربعة أنماط مقترحة:
❏ نمط النصح واإلرشاد باستخداـ النص المقروء
❏ نمط النصح واإلرشاد باستخداـ الصور والرسوـ المرئية
❏ نمط النصح واإلرشاد باستخداـ الصوت المسموع
❏ نمط النصح واإلرشاد باستخداـ الفيديو

 .6األداء االستهاللً (الممارسة)
تنشيط معالجة المتعمميف لمساعدتيـ عمى استيعاب الميارات والمعرفة الجديدة وتأكيد
الفيـ الصحيح ليذه المفاىيـ .وتشمؿ طرؽ تنشيط معالجة المتعمـ:
❏ استنباط أنشطة المتعمميف  -طرح أسئمة لمتعمـ العميؽ  ،rialrere-Biisويتـ
باإلشارة إلى ما يعرفو المتعمميف بالفعؿ أو ندع المتعمميف يتعاونوف مع أقرانيـ
❏ استذكار استراتيجيات االستدعاء  -الطمب مف المتعمميف أف يق أروا أو يعيدوا النظر أو
يكرروا المعمومات التي تعمموىا
❏ تسييؿ عروض المتعمميف  -الطمب مف المتعمميف وضع تفاصيؿ أو شرحيا وتقديـ
المزيد مف التعقيد إلجاباتيـ
❏ مساعدة المتعمميف عمى دمج المعرفة الجديدة  -توفير المحتوى بطريقة غنية
بالسياؽ (إستخدـ أمثمة مف العالـ الحقيقي)
حيث تـ طرح أسئمة لمتعمـ العميؽ ،مع اإلشارة إلى ما يعرفو المتعمويف بالفعؿ.
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 .7تقدٌم التغذٌة الراجعة
تـ تقديـ مالحظات فورية عف أداء الطالب لتقييـ وتسييؿ التعمـ .وتشمؿ أنواع
المالحظات ما يمي:
❏ ردود الفعؿ التأكيدية ،وفييا تـ تبميغ المتعمميف أنيـ فعموا ما كاف مف المفترض
القياـ بو
❏ ردود الفعؿ التصحيحية والعالجية ،حيث تـ تبميغ المتعمميف دقة أدائيـ أو االستجابة
❏ ردود الفعؿ العالجية  -يوجو المتعمميف نحواالتجاه الصحيح لمعثور عمى اإلجابة
الصحيحة ولكف ال يوفر اإلجابة الصحيحة
❏ مالحظات مفيدة  -توفر معمومات (جديدة ،مختمفة ،إضافات ،اقتراحات) لممتعمميف
وتؤكد أنؾ كنت تستمع بنشاط  -تتيح ىذه المعمومات المشاركة بيف شخصيف
❏ مالحظات تحميمية  -يزود المتعمميف باالقتراحات والتوصيات والمعمومات الالزمة ليـ
لتصحيح أدائيـ وتـ مساعدة المتعمميف عمى دمج المعرفة الجديدة مف خالؿ تقديـ
أمثمة واقعية.

شنو ( :1شبشبد اىزؼضٝض اإلٝدبث" ٜاإلعزسغبُ" ف ٜخجشاد اىزؼيٌ  -سدٗد اىفؼو اىزأمٞذٝخ

 .8تقٌٌم األداء
مف أجؿ تقييـ فعالية األحداث التعميمية ،يجب اختبار ما إذا كانت نتائج التعمـ المتوقعة قد
تحققت ،وتشمؿ طرؽ اختبار التعمـ ما يمي:
❏ إجراء االختبار القبمي لمتأكد مف مدى التمكف مف المتطمبات المسبقة
❏ استخدـ االختبار القبمي لمعرفة نقطة النياية أو مياراتيا
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❏ إجراء اختباربعدي لمتحقؽ مف إتقاف المحتوى أو الميارات
❏ ت ضميف األسئمة مف خالؿ أسئمة األنشطة القبمية والوسطية والختامية واالختبارات
نياية الوحدات واالختبارات القبمية والبعدية
❏ تضميف العروض الموضوعية أو المرجعية التي تقيس مدى تعمـ الطالب موضوعاً ما
❏ تحديد األداء المرجعي المعياري الذي يقارف بيف المتعمميف بعضيـ مع البعض

وقد قاـ الباحث بتضميف األسئمة مف خالؿ أسئمة األنشطة القبمية والوسطية والختامية
واالختبارات نياية الوحدات واالختبارات القبمية والبعدية

 .9تعزٌز االستبقاء واالنتقال إلى الوظٌفة
لمساعدة المتعمميف عمى تطوير الخبرة ،يجب عمييـ استيعاب المعرفة الجديدة .وتشمؿ
طرؽ مساعدة المتعمميف عمى استيعاب المعرفة الجديدة ما يمي:
❏ إعادة صياغة المحتوى
❏ استخداـ االستعارات
❏ توليد أمثمة
❏ إنشاء خرائط المفاىيـ أو الخطوط العريضة
❏ إنشاء مساعدات العمؿ ،والمراجع ،والقوالب ،أو المعالجات

شنو ( :.إزذ ٙخجشاد اىزؼيٌ  -اىْشبط اى٘عطٚ
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○ اختيار وتصميـ أدوات االتصاؿ المتزامف وغير المتزامف داخؿ بيئة التعمـ اإللكتروني
وخارجيا .حيث تـ في البحث الحالي استخداـ المناقشات التي تعد طريقة رائعة لتشجيع
المتعمميف عمى التفكير البناء في أعماؿ المقرر الدراسي والتفاعؿ مع أفكار اآلخريف.
ويمكف إنشاء مناقشات حوؿ دروس المقررات الدراسية الفردية أو حوؿ المقررات الدراسي
بصفة عامة.
○ تصميـ نظاـ تسجيؿ المتعمميف ،وادارتيـ ،والمجموعات ،ونظاـ دعـ المتعمميف .حيث تـ
تحديد ىؤالء المتعمميف في الشعب المختارة مف خالؿ عمادة القبوؿ والتسجيؿ بالجامعة،
وتـ اضافة ىؤالء الطالب يدويا عمى نظاـ إدارة التعمـ والحاقيـ بالمقررات .وتـ إدارة
حسابات المتعمميف بواسطة الباحث باعتباره أستاذ المقرر ،حيث تـ تقسيـ المتعمميف في
مجموعات حسب التصميـ التجريبي لمبحث ،والمجموعات .ويتـ تقديـ الدعـ لممتعمميف
مف خالؿ المنتديات النقاشية التي تـ تصميميا في الخطوة السابقة مف النموذج ،أما في
حالة المشكالت المعقدة كعدـ القدرة عمى دخوؿ نظاـ إدارة التعمـ أو عدـ وجود المقرر
لحساب المتعمـ يتـ تقديـ الدعـ الفني عبر نظاـ الدعـ الفني لمتعمـ اإللكتروني بجامعة
القصيـ كياكو

شنو ( :2شبشخ ّظبً اىذػٌ اىفْ ٜىيزؼيٌ اإلىنزشّٗ ٜثدبٍؼخ اىقص ٌٞمٞبم٘
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● تصمٌم معلومات ومكونات وشكل بٌئات التعلم اإللكترونً:
تصميـ شكؿ المكونات ،والتصفح واإلبحار ،واإلرشاد والمساعدة ،والمصطمحات،
وتحديد شكؿ تصميـ بيئة التعمـ اإللكتروني مف حيث كونو مفتوح الدخوؿ أو مغمقاً

"مقيداً" .وتـ في ىذه الخطوة تصميـ شاشات المحتوى ،وتحديد موضع أزرار اإلبحار
الخطي لتكوف في جية اليميف لمعودة لمخمؼ واليسار لممتابعة .كما تـ تحديد مواضع
التعميمات والمساعدة ،ومواضع األنشطة واالختبارات والتغذية الراجعة فييا .كما تـ
تحديد مواضع النص والصور والفيديو في المحتوى ،وأزرار اإلبحار السفمية والعموية
ومواضع العناويف والخطوط ونوعيا.

شنو ( :01إزذ ٙاىشبشبد ٍ٘ضر ػيٖٞب ٍ٘اضغ أصساس اإلثسبس ٍٗنّ٘بد اىشبشخ

○ تصميـ المعمومات األساسية :العناويف ،والبانر ،والشعار ،وغيرىا .وكما
يظير مف الشكؿ التالي تصميـ بسيط لمشاشة الرئيسية لممحتوى:

شنو ( :00رصَ ٌٞاىشبشخ اىشئٞغٞخ ىيَسز٘ٗ ٙاىشؼبس ٗأصساس اىذخ٘ه ٗػْ٘اُ اى٘زذح
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○ تصميـ نموذج النصح واإلرشاد المقترح :ويكوف التوقيت المالئـ لتقديـ
النصح واإلرشاد ليذه الفئة عينة البحث الحالي ىو الفوري مع تقديمو بشكؿ
مصور فقط أو استخداـ النص المقروء أو النص المسموع ،كما أف ىذه
الفئة تكوف محبة لشكؿ الفيديو إف قدـ إلييـ في شكؿ الرسوـ الثالثية
األبعاد.

مرحمة اإلنشاء واإلنتاج:

● إنتاج مكونات بيئة التعمـ اإللكتروني :وتشتمؿ تمؾ العممية عمى ثالث خطوات ،ىي:

○ الوصوؿ إلى  /الحصوؿ عمى :المتاح مف الوسائط ،والمصادر ،واألنشطة،
وكائنات التعمـ.

○ تعديؿ أو إنتاج الوسائط المتعددة ،والمصادر ،واألنشطة وغيرىا مف المكونات.
○ رقمنة وتخزيف عناصر الوسائط المتعددة.

في البحث الحالي قاـ الباحث بإنتاج الوسائط ،والمصادر ،واألنشطة ،وكائنات

التعمـ ولـ يتـ الحصوؿ عمييا مف مصدر خارجي .وفيما يمي وصؼ ألىـ الوسائط التي

تـ إنتاجيا في البحث الحالي:
الصوت المسموع:
استخدـ الباحث استديو خاصاً وصوت مذيع بالمغة العربية الفصحى لتسجيؿ
المقاطع الصوتية التي صمميا الباحث بشكؿ احترافي ،وكانت كما يمي:

● مقطع صوتي لشاشة التعميمات :أىال بؾ في شاشة التعميمات الخاصة

بدءا مف الشاشة الرئيسية
بالمحتوى ،يمكنؾ متابعة مسار شاشات المحتوى ً
وشاشة التعميمات التي يظير فييا المسار داخؿ المحتوى ،واالنتقاؿ لشاشة

المساعدة ويمي ذلؾ شاشة خريطة المفاىيـ لموحدة .يمي ذلؾ عرض األىداؼ
ثـ قائمة محتويات الوحدة ومنيا يمكف التشعب لمموضوعات أو متابعة العرض

بشكؿ تتابعي لممقدمة ثـ النشاط القبمي فالمحتوى الذي يتخممو بعض األنشطة
الوسطية وفي النياية يتـ التفاعؿ مع النشاط الختامي ثـ نستعرض الخالصة

وقبؿ الخروج مف الوحدة يتـ اإلجابة عف االختبار.
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● مقطع صوتي لشاشة المساعدة :أىال بؾ في شاشة المساعدة الخاصة

بالمحتوى وفي ىذه الشاشة ُيعرض كؿ وظائؼ أزرار التحكـ ،فتجد باألعمى
عنواف البرنامج وعنواف الوحدة ،كما تجد بالجزء األيمف العموي أزرار تحكـ
لالنتقاؿ إلى الشاشة أو الصفحة الرئيسية ،وعرض مصطمحات الوحدة،
ومراجع الوحدة ،وعرض المساعدة ،ومكتبة الوسائط ،وزر إغالؽ الوحدة ،أما

الجزء األيسر العموي رقـ الشاشة الحالية والموضع الحالي بالنسبة إلجمالي
الشاشات الموجودة ،بالمنتصؼ فتجد المحتوى مف نص وصورة وفيديو
وعناصر تفاعمية ،وعمى األجناب توجد أزرار التصفح لألماـ والخمؼ ،وباألسفؿ
توجد أزرار التنقؿ إلى العناصر األساسية بالوحدة وىي شاشات التعميمات

والمساعدة (وىي الشاشة الحالية) وخريطة المفاىيـ واألىداؼ وقائمة
المحتوى والمقدمة وبداية المحتوى والخالصة مف الوحدة واالختبار .كما يوجد

مفتاحاف أحدىما يغمؽ األزرار التفاعمية واألخر لتشغيميا

● مقطع صوتي "تعميمات االختبار" :تستطيع البدء اآلف في حؿ أسئمة اختبار
الوحدة ،وتتنوع أسئمة االختبار فمنيا أسئمة الصواب والخطأ ،وأسئمة اختيار
مف متعدد ،عدد األسئمة بكؿ وحدة يتراوح بيف ( )0إلى ( )01أسئمة حسب

حجـ المحتوى بالوحدة ،االختبار محدد بمستوى ( )01بالمئة لمنجاح وكحد

أدنى إلتقاف الوحدة ،يمكف إعادة االختبار م ار ارً وتك ار ارً ومراجعة اإلجابات ،في
حالة عدـ اجتياز االختبار نياية الوحدة يرجى مراجعة الوحدة مف جديد حتى

اتقانيا.

● مقطع صوتي بعد اإلجابة عف السؤاؿ بشكؿ صحيح أي الضغط عمى زر
المنتصؼ "إرساؿ اإلجابة" كنوع مف التعزيز المسموع :اإلجابة صحيحة

● مقطع صوتي بعد اإلجابة عف السؤاؿ بشكؿ خطأ أي الضغط عمى زر

المنتصؼ "إرساؿ اإلجابة" كنوع مف التعزيز المسموع :اإلجابة خطأ ،حاوؿ مف

جديد
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● مقطع صوتي في شاشة النتيجة حالة النجاح في االختبار :تيانينا ،لقد
نجحت.

● مقطع صوتي في شاشة النتيجة حالة الفشؿ في االختبار :لـ تنجح في
االختبار حاوؿ مرة أخرى

وتـ تسجيؿ سبعة مقاطع صوتية أساسية ،وتـ توظيفيا أيضا في نمط الفيديو

حيث كاف نفس الصوت ىو العنصر المصاحب لمحركة التي تـ إنتاجيا.
لممتعمـ:

الرسوـ الثالثية األبعاد لمشخصية "الصور الثابتة والفيديو المتحرؾ" المصاحبة

استخدـ الباحث استديو خاصاً إلنتاج الصور والفيديو الثالثي األبعاد والتي

صمميا الباحث بشكؿ احترافي ،وكانت كما يمي:
المواضع المصورة الثابتة:
● موضع الشخصية وانفعاليا يعبر عف اإلجابة الخاطئة

● موضع الشخصية وانفعاليا يعبر عف اإلجابة الصحيحة

● موضع حر لمشخصية  :0انتظار لممتدرب البدء في االنتقاؿ لمموضوع التالي

● موضع حر لمشخصية  :2موضع ترحيب
مواضع الحركة:
● موضع الشخصية وانفعاليا يعبر عف اإلجابة الخاطئة

● موضع الشخصية وانفعاليا يعبر عف اإلجابة الصحيحة

● موضع حر لمشخصية  :0انتظار لممتدرب البدء في االنتقاؿ لمموضوع التالي
● موضع حر لمشخصية  :2موضع ترحيب
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شنو (٘ٝ :01ضر اىشخصٞخ اىَص٘سح اىز ٜرٌ رصََٖٞب ٗإّزبخٖب ىالعزخذاً ف ٜاىجسث اىسبىٜ

الخرائط الذهنٌة وخرائط المفاهٌم:
استخدـ الباحث برنامج  Leesri eerBإلنتاج الخرائط الذىنية والمفاىيمية
في بحثو الحالي ،وتـ استخداميا في المحتوى أثناء عرض المحتوى التعميمي.

شنو ( :02شبشخ خشٝطخ اىَفبٕ ٌٞفٍ ٜسز٘ ٙاىجسث اىسبىٜ

إنتاج أزرار التحكم واإلبحار والخلفٌات والبانرات:
استخدـ الباحث برنامج L

 2eBcki Orrrsllalclإلنتاج أزرار التحكـ واإلبحار

والخمفيات والبانرات في بحثو الحالي ،وتـ استخداميا في المحتوى أثناء عرض
المحتوى التعميمي.
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شنو ( :03شبشخ ثشّبٍح  5DT r( ISSseINtI N dOإلّزبج أصساس اىزسنٌ فٍ ٜسز٘ ٙاىجسث
اىسبىٜ

● إنتاج المعمومات :وتحتوي مكونات المقرر اإللكتروني عمى عدداً مف المكونات التى
اقترحيا الباحث وىى :الصفحة الرئيسية ،إبػدأ ىػنػا ،دلػيػؿ المقػرر ،أخبار المقرر،

دروس المقرر ،الػمػنػاقػشػات.

○ الصفحة الرئيسية :وتشتمؿ عمى إضافة وحدة نمطية ،وتعتبر الوحدات النمطية
عبارة عف عناصر تتضمف محتوى ،أو ارتباطات ،أو أدوات يمكف إضافتيا

لتخصيص صفحة .يمكف أف يقوـ المستخدموف باالستعراض إلى وحدة نمطية

بواسطة الفئة أو البحث في عناويف وأوصاؼ الوحدات النمطية بواسطة كممة

رئيسية.

○ صفحة إبػدأ ىػنػا :وتشتمؿ عمى عدة عناصر ،منيا :رسالة الترحيب بالمتعمـ ،اسـ
ورمز المقرر ،ونبذة عامة عف المقرر وتوصيفو.

○ دلػيػؿ المقػرر :وتشتمؿ عمى عدة عناصر ،منيا :المخطط الزمني لمتعمـ ،ومراجع
المقرر ،ومعمومات عف المدرس.

○ أخبار المقرر :وىي عبارة عف االعالنات التي يكتبيا الباحث لممتعمميف أثناء
التجربة لحثيـ عمى عمؿ معيف.
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○ دروس المقرر :وتشتمؿ خريطة التعمـ عمى العناصر الرئيسة والخطوات التي يجب
إتباعيا إلكماؿ ىذا الدرس ،مثؿ :محتوى سكورـ ،ومشاىدة الفيديوىات التعميمية،

وحؿ االختبارات ،وتسميـ الواجبات غيرىا.

○ الػمػنػاقػشػات :تعد المناقشات طريقة رائعة لتشجيع الطالب عمى التفكير البناء في
أعماؿ المقرر الدراسي والتفاعؿ مع جميع أفكار اآلخريف .ويمكف لممعمـ إنشاء

مناقشات حوؿ دروس المقررات الدراسية بصفة عامة.

شنو (ٗ :04اخٖخ ثٞئخ اىزؼيٌ اإلىنزشٍّٗٗ ٜنّ٘برٖب

● إنتاج النموذج األولً لبٌئة التعلم اإللكترونً:
○ رفع أو ربط مكونات بيئة التعمـ اإللكتروني بروابطيا الخارجية.

○ إعداد الدروس والوحدات التعميمية ،وأدوات االتصاؿ ،وتسجيؿ المتعمميف
وتقسيميـ في مجموعات.

○ االنتياء مف النموذج األولي مف بيئة التعمـ اإللكتروني وتجييزه لمتقييمات
التكوينية واالختبارات القبمية والبعدية وبطاقة مالحظة األداء المياري كما

سيتضح في الصفحات التالية.
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مرحلة التقوٌم:
● إجراء التقييمات التكوينية عمى بيئة التعمـ اإللكتروني مف خالؿ مجموعات صغيرة أو
بشكؿ فردي ،والحكـ بالموافقة عمييا في ضوء المعايير واالستخداـ في البحوث
التطويرية .والباحث ىنا اعتمد عمى إجراء تجربة استطالعية لمجموعة مف عينة
البحث كما يظير في الخطوات التالية في خطوة إجراء التجربة االستطالعية (التجريب
األولي).
● إجراء تقييـ نيائي إلنياء أعماؿ التطوير التعميمي.
وىنا استكمؿ الباحث مرحمة بناء أدوات البحث والقياس واجازتيا الستكماؿ عممية التقويـ
مف خالؿ إجراء التجربة االستطالعية (التجريب األولي).

ثانٌاً :بناء أدوات البحث والقٌاس وإجازتها
 )1االختبار التحصٌلً:

صمـ الباحث اختبا ارً تحصيمياً مف خالؿ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني بالكبورد بجامعة

القصيـ عبر الرابط  ، llss://res.lr.iBr.saواتبع الباحث في إعداده الخطوات اآلتية:

تحدٌد هدف االختبار:
ىدؼ االختبار التحصيمي المصمـ إلى قياس الجانب المعرفي لممقرر المقترح لطالب
المستوى األوؿ لمقرر مقدمة في الحاسب اآللي ورمزه (L

 ،)010شعبة رقـ ()3229

وشعبة رقـ ( ،)3224بكمية التربية جامعة القصيـ بالمقر الرئيسي المميدا.

صٌاغة مفردات االختبار:
تـ صياغة أسئمة االختبار وعددىا ( )40سؤاالً بشكؿ موضوعي باستخداـ نمطيف مف

األسئمة وىي أسئمة االختيار مف متعدد وأسئمة الصواب والخطأ.

تقدٌر درجات التصحٌح ألسئلة االختبار:
تـ تقدير درجة اإلجابة الصحيحة لكؿ سؤاؿ في االختبار بدرجة واحدة فقط ولعدد
( )40سؤاالً ،وال ُيعطى أي درجات في حالة اإلجابة الخاطئة أو ترؾ السؤاؿ فارغاً ،وبالتالي
يكوف إجمالي درجات االختبار ( )40درجة.
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تحدٌد زمن االختبار:
تـ إعطاء الفرصة لطالب التجربة االستطالعية باإلجابة عنو بشكؿ مفتوح بدوف
تحديد وقت ليـ ،تحديد الزمف المناسب لإلجابة عنو ،وقد تـ تحديد ( )21دقيقة لالختبار في
تجربة البحث بعد مالحظة متوسطات أزمنة طالب التجربة االستطالعية لمبحث.

تحكٌم االختبار:
ولمتأكد مف أف االختبار التحصيمي يخدـ ىدؼ البحث استخدـ الباحث طريقة صدؽ
المحتوى (صدؽ المحكميف) ،وتـ عرض االختبار عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف في
مجاؿ تكنولوجيا التعميـ بجامعة القصيـ في المممكة العربية السعودية ،وجامعة بورسعيد في
جميورية مصر العربية ،وبمغ عدد ىؤالء المحكميف ( )01محكميف.
وبعد جمع مالحظات المحكميف واجراء التعديالت المطموبة عمى االختبار التحصيمي
والتي كاف أغمبيا يتمثؿ في الصياغات المغوية لألسئمة وتحديد زمف االختبار وتوفير تعميمات
لممتعمميف في صفحة تسبؽ األسئمة وأتفؽ أغمب المحكميف عمى تسميتيا إرشادات االختبار.

صدق االختبار:
وتـ التأكد مف صدؽ االختبار بعد تطبيقو عمى عينة البحث االستطالعية .وقد حسب
الباحث صدؽ االتساؽ الداخمي ،مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيرسوف لكؿ سؤاؿ مف
أسئمة االختبار.
وقد اتضح أف جميع معامالت بيرسوف بيف األسئمة والدرجة الكمية دالة إحصائيا عند
مستوى ( )1.10حيث كاف الحد األدنى لمعامالت االرتباط ( )1.990فيما كاف الحد األعمى
( )1.201وعميو فإف جميع األسئمة متسقة مع الدرجة الكمية لالختبار وكانت دالة عند
مستوى داللة ( )1.10مما يثبت صدؽ االتساؽ الداخمي الكبير ألسئمة االختبار التحصيمي.

ثبات االختبار:
قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار عمى عينة البحث االستطالعية لمتعرؼ عمى مستوى
الطالب عينة البحث وحساب الثبات والصدؽ ومعامالت السيولة والصعوبة والتمييز .وبمغ
عدد أفراد ىذه المجموعة ( )21طالباً ،واستخدـ الباحث لقياس الثبات قيمة معامؿ ألفا
كرونباخ.
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خذٗه (:1
قَٞخ ٍؼبٍو أىفب مشّٗجبش ىإلخزجبس اىزسصٞيٜ
ٍؼبٍو آىفب مشّٗجبش ػذد األعئيخ
34
18232

باستقراء النتائج في جدوؿ ( )2يالحظ أف معامؿ ثبات ألفا كرونباخ بمغ ()1.349
وىي قيمة ممتازة لمحكـ عمى ثبات االختبار حيث إف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ المقبولة لمحكـ
عمى ثبات االختبارىي  ،%21وىذه النتيجة تعني أف االختبار يخمو مف االخطاء.

حساب معامل السهولة والصعوبة لالختبار:
تـ تحميؿ فقرات االختبار بعد مراجعة الباحث درجات االختبار القبمي وحساب معامؿ
السيولة بالمعادلة اآلتية:
معامؿ السيولة لمسؤاؿ = س ÷ ف × 011
حيث (س) :عدد الطالب الذيف أجاب كؿ منيـ عف السؤاؿ إجابة صحيحة ،و(ف):
مجموع الطالب.
تراوحت النسبة في درجة سيولة أسئمة االختبار بيف  % 99.20و ،% 22.0فقد
وقعت كؿ األسئمة في المنطقة المناسبة في معامؿ السيولة ،حيث أف القيمة المناسبة في
معامؿ السيولة لكؿ سؤاؿ يجب أف تتراوح بيف  21إلى .% 01
وتمكف الباحث أيضاً مف حساب معامؿ الصعوبة بعد حساب معامؿ السيولة بالمعادلة اآلتية:
معامؿ صعوبة السؤاؿ =  - 011معامؿ السيولة

تراوحت النسبة في درجة صعوبة أسئمة االختبار بيف  % 22.0و ،% 22.20فقد
وقعت كؿ األسئمة في المنطقة المناسبة في معامؿ الصعوبة.
والحظ الباحث وقوع كؿ الفقرات في المنطقة المناسبة مف حيث معامالت السيولة والصعوبة
لألسئمة ،وعميو ال يحتاج الباحث لحذؼ أي سؤاؿ مف األسئمة ،حيث تقع جميع األسئمة في
المنطقة المناسبة.

حساب معامل التمٌٌز لالختبار:
تـ حساب معامؿ التمييز ىنا بالمعادلة اآلتية:
معامؿ التمييز = (عدد الطالب لمفئة العميا الذيف أجابوا عمى السؤاؿ إجابة صحيحة  -عدد
الطالب لمفئة الدنيا الذيف أجابوا عمى السؤاؿ إجابة صحيحة ) مقسوـ عمى عدد أفراد إحدى
المجموعتيف.
- 0432 -

منط النصح يف املقررات اإللکرتونیة املقدمة عرب نظام إدارة التعلم بالک بورد ............................................

وتراوحت النسبة لمعظـ أسئمة االختبار ككؿ ما بيف  % 91إلى  ،% 22.0وىي قيـ
ذات معامؿ تمييز جيد جداً ،حيث أف االختبار المقبوؿ تتراوح قيمة معامؿ التمييز فيو بيف

 %91و ،% 01وأعمى مف  % 01يكوف ذا معامؿ تمييز جيد جداً ،وىو موجود في ىذا

االختبار.

وال يحتوي االختبار عمى أي أسئمة ذات معامؿ تمييز منخفض أي األسئمة الخاطئة
أو أقؿ مف  % 21وعندىا يكوف السؤاؿ ذا معامؿ تمييز ضعيؼ جدا والتي عندىا يجب
حذفيا.

إعداد مفتاح تصحٌح االختبارات:
تـ تصحيح إجابات االختبار بشكؿ إلكتروني ،حيث إنو عند تصميـ االختبارات
وانتاجيا عمى نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني يتـ وضع السؤاؿ ووضع الحؿ والدرجة التي
يستحقيا الطالب عف ىذا السؤاؿ ،والتغذية الراجعة حالة اإلجابة الصحيحة واإلجابة الخاطئة.

 )2بطاقة مالحظة األداء المهاري:
الهدف من بطاقة مالحظة األداء المهاري:
ىدفت بطاقة مالحظة األداء المياري إلى قياس الجانب العممي لمميارات المستيدفة
لمطالب عينة البحث ،وقد أعد الباحث قائمة بالميارات المطموبة التي تغطي مواضيع المقرر.

بناء بطاقة مالحظة األداء المهاري:
أُعدت بطاقة مالحظة األداء المياري باستخداـ طريقة مقياس ليكرت ،billSe
بطريقة التقييـ الكمي بالدرجات حتى يمكف التعرؼ عمى مستوى أداء الطالب في كؿ بند
بطريقة موضوعية.
ىناؾ بعض المعايير التي اتبعيا عند إعداد بطاقة مالحظة األداء المياري بطريقة ليكرت
وىي :
● العبارات مصاغة بصيغة الحاضر.
● العبارات تصؼ السموؾ المتوقع مف المتعمـ عند األداء.
● العبارات تحتوي عمى ميارة واحدة بسيطة غير مركبة وغير متناقضة.
● استخداـ اختبارات إحصائية عند تحميؿ عبارات بطاقة مالحظة األداء المياري وذلؾ
عف طريؽ قيمة معامؿ ألفا كرونباخ عند حساب الثبات ومعامؿ ارتباط بيرسوف عند
حساب الصدؽ.
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وتكونت مفردات بطاقة مالحظة األداء المياري مف ( )01مفردة مقسمة في سبعة
تصنيفات عامة وتتكوف بطاقة مالحظة األداء المياري مف المحاور التالية:
○ استخداـ إمكانيات وتطبيقات الويب
■ تشغيؿ مستعرض اإلنترنت
■ الوصوؿ إلى مواقع الويب
■ تسجيؿ الدخوؿ عمى البريد ()reaer
■ إرساؿ بريد إلكتروني
■ إنشاء صفحات تواصؿ اجتماعي
■ استخداـ المحادثة عبر اإلنترنت (واتس  -ماسنجر)
■ تسجيؿ الدخوؿ عمى موقع الفيديو (يوتيوب)
■ البحث عف معمومات عبر محركات البحث
■ البحث عف الفيديو عبر المواقع المتخصصة
■ تحميؿ الممفات مف اإلنترنت
○ المنتديات والمدونات في التعميـ
■ عمؿ المدونات عمى بموجر
■ تشغيؿ المدونات في نظاـ إدارة التعمـ
■ استخداـ المدونات في نظاـ إدارة التعمـ
■ الرد عمى المنتديات النقاشية
■ كتابة موضوع جديد في المنتديات
○

اليوتيوب في التعميـ
■ إنشاء قناة عمى اليوتيوب
■ إنشاء قوائـ التشغيؿ oranresls
■ رفع ممفات الفيديو عمى اليوتيوب
■ مشاركة الفيديوىات عمى مواقع التواصؿ االجتماعي
■ حذؼ الفيديوىات غير المرغوب فييا مف القناة

○

الحوسبة السحابية في التعميـ
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■ استخداـ جوجؿ درايؼ في مشاركة الممفات
■ استخداـ  rcceri cosلتحرير الوثائؽ
■ استخداـ  rcceri crlaolلحفظ نسخة مف أرقاـ الياتؼ الذكي
■ استخداـ جوجؿ فوتو لحفظ الصور الممتقطة مف الياتؼ الذكي
■ حفظ نسخة احتياطية مف محادثات واتس أب عمى جوجؿ درايؼ
○ اليواتؼ الذكية واآليباد في التعميـ
■ استخداـ اليواتؼ الذكية واألجيزة الموحية في التعميـ والتعمـ
■ الوصوؿ السريع إلى ممفاتؾ ومشاركتيا مع اآلخريف
■ حفظ الوثائؽ عمى شكؿ  o rأو L
■ التواصؿ مع شبكتؾ التعميمية الشخصية oSn
■ توظيؼ اآليباد كقارئ لموسائط السمعية
■ التقاط الصور
■ تصميـ ممصقات ورسوـ تعميمية
■ توصيؿ الجياز الموحي وجياز عرض البيانات "الداتاشو"
○ استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي
■ االنضماـ
■ المتابعة
■ النشر
■ الرسائؿ
■ حظر المحتوى الحساس
○ استخداـ نظاـ إدارة التعمـ draobdcalB
■ الدخوؿ لمنظاـ
■ طمب الدعـ الفني والمساعدة
■ تعديؿ اإلعدادات
■ التنقؿ بيف عناصر واجية النظاـ
■ االطالع عمى اإلعالنات
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■ مراسمة األستاذ والزمالء
■ تصفح المحتوى
■ تسميـ الواجبات
■ المشاركة في منتديات النقاش
■ المشاركة في الفصوؿ االفتراضية
■ حؿ االختبارات
■ التعرؼ عمى الدرجات
وتغطي البنود مجمؿ المواضيع التي يرغب الباحث بمعرفة مستوى أداء الطالب فييا
بالتقدير الخماسي ( ،)0 ،4 ،9 ،2 ،0وكانت الدرجة الكمية لبطاقة مالحظة األداء المياري
( )201درجة.

قٌاس االستجابات فً بطاقة مالحظة األداء المهاري:
تستخدـ البطاقة التقدير الخماسي لتحديد مستوى الطالب في األداء المياري والتي
تتفاوت كما يمي:
● ضعيؼ

0

● مقبوؿ

2

● جيد

9

● جيد جدا

4

● ممتاز

0

تكونت بطاقة مالحظة األداء المياري مف ( )01عبارة وبالتالي تكوف إجمالي درجات
بطاقة مالحظة األداء المياري بشكؿ كمي ( )201درجة .ولمتحقؽ مف أداء المتعمـ وتسجيؿ
تقديره في بطاقة مالحظة األداء المياري ،أجرى الباحث تسجيؿ في بطاقة مالحظة األداء
المياري لالستجابات التي أظيرىا المتعمميف .وأدى المتعمميف االختبار التطبيقي مف خالؿ
الجواؿ في القاعة الدراسية وفي وجود الباحث لكؿ متعمـ بشكؿ فردي.

صدق بطاقة مالحظة األداء المهاري:
لمتحقؽ مف صدؽ محتوى بطاقة مالحظة األداء المياري ،استخدـ الباحث طريقة
صدؽ المحتوى (صدؽ المحكميف) ،وتـ عرض بطاقة مالحظة األداء المياري عمى مجموعة
مف الخبراء والمتخصصيف في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ بجامعة القصيـ في المممكة العربية
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السع ودية ،وجامعة بورسعيد في جميورية مصر العربية ،وبمغ عدد ىؤالء المحكميف ()01
محكميف.
وبعد جمع مالحظات المحكميف واجراء التعديالت المطموبة والتي كاف أغمبيا يتمثؿ
في الصياغات المغوية لمعبارات الخاصة بالميارات في بطاقة المالحظة وتحديد زمف لقياس كؿ
ميارة مف الميارات وتوفير تعميمات لممستخدـ سواء كاف مفحوص أو فاحص ،تظير تمؾ
التعميمات في البطاقة لتكوف كؿ أمور التطبيؽ واضحة لجميع المشاركيف .واتضح أف % 24
مف العبارات ال تحتاج إلى تعديؿ ،أما باقي العبارات كانت تحتاج إلى تعديالت واعادة صياغة
وتدقيؽ لغوي أو إعادة ترتيب حتى ال يحدث لبس في تفسيرىا كما جاء في مالحظات السادة
المحكميف ،وأجرى الباحث تغيير صيغتيا كما يمي:

0
1
2
3
4

م٘د
0
080
081
082
083
084

ً

5

085

1
.
2
01

081
08.
082
0801
1
180
181
182
183
184
2
280
281
282
283
284
3

00
01
02
03
04
05
01
0.
02
11

خذٗه (:2
قبئَخ اىَٖبساد ثؼذ ضجطٖب
اىَٖبسح ثؼذ اىضجظ إُ ٗخذ
اعزخذاً إٍنبّٞبد ٗرطجٞقبد اى٘ٝت
رشغٞو ٍغزؼشض اإلّزشّذ
اى٘ص٘ه إى ٚػْبٍٗ٘ ِٝاقغ اى٘ٝت اىَخزيفخ
رغدٞو اىذخ٘ه ػي ٚاىجشٝذ (:EitSS
مزبثخ ثشٝذ إىنزشّٗ ٜخذٝذ ٗإسعبىٔ
االشزشاك فٍ٘ ٜاقغ اىز٘اصو االخزَبػ ٜمبىفٞظ ث٘ك ٗر٘ٝزش
اعزخذاً ثشاٍح اىَسبدثخ ػجش اإلّزشّذ ثبعزخذاً اىٖبرف اىَسَ٘ه ٍثو ثشّبٍح
ٗارظ ٗاىفٞظ ث٘ك ٍبعْدش ٗإَ٘ٝ
اعزخذاً ٍ٘اقغ اىفٞذٍ ٘ٝثو اى٘ٞر٘ٞة ٗاىفَ٘ٞ
اىجسث ػِ ٍؼيٍ٘بد ػجش ٍسشمبد اىجسث
اىجسث ػِ ٍقبطغ اىفٞذ ٘ٝػجش ٍ٘اقغ اىفٞذٍ ٘ٝثو اى٘ٞر٘ٞة ٗاىفَ٘ٞ
رسَٞو اىَيفبد ٍِ اإلّزشّذ
اىَْزذٝبد ٗاىَذّٗبد ف ٜاىزؼيٌٞ
إّشبء اىَذّٗبد ػي ٚاىَ٘اقغ اىَزخصصخ ٍثو ثي٘خش
اعزخذاً أداح اىَذّٗبد فّ ٜظبً إداسح اىزؼيٌ
اى٘ص٘ه إى ٚاىَْزذٝبد اىْقبشٞخ
طشذ ٍ٘ض٘ع خذٝذ ف ٜاىَْزذٝبد اىْقبشٞخ
اىشد ػي ٚاىَ٘اضٞغ اىَطشٗزخ ف ٜاىَْزذٝبد اىْقبشٞخ
اى٘ٞر٘ٞة ف ٜاىزؼيٌٞ
إّشبء قْبح ػي ٚاى٘ٞر٘ٞة ثبعزخذاً ثشٝذ إىنزشّٗEitSS ٜ
سفغ ٍيفبد اىفٞذ ٘ٝػي ٚاى٘ٞر٘ٞة
إّشبء ق٘ائٌ اىزشغٞو  StcSSeIeىيفٞذٕ٘ٝبد ػي ٚاى٘ٞر٘ٞة
ٍشبسمخ اىفٞذٕ٘ٝبد اىَْش٘سح ف e sdsr( ٜػيٍ٘ ٚاقغ اىز٘اصو االخزَبػٜ
ززف اىفٞذٕ٘ٝبد غٞش اىَشغ٘ة فٖٞب ٍِ اىقْبح
اىس٘عجخ اىغسبثٞخ ف ٜاىزؼيٌٞ
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ً
10
11
12
13

م٘د
380
381
382
383

14

384

15

4
480

11

481

1.
12
21
20
21
22

482
483
484
485
481
48.
5
580
581
582
583
584
1
180
181
182
183
184
185
181
18.
182
01 81
00 81
01 81

23
24
25
21
2.
22
31
30
31
32
33
34
35
31
3.
32
41

اىَٖبسح ثؼذ اىضجظ إُ ٗخذ
اعزخذاً زغبة خ٘خو دساٝف ف ٜزفع اىَيفبد ٍٗشبسمزٖب
إّشبء اى٘ثبئق ثبعزخذاً  E DS( yeىزسشٝش اى٘ثبئق ٍجبششح
اعزخذاً  E DS( d SItyIىسفع ّغخخ ٍِ أسقبً اىٖبرف اىَسَ٘ه
اعزخذاً  E DS( r Iىسفع اىص٘س اىَيزقطخ ٍِ اىٖبرف اىزمٜ
زفع ّغخخ اززٞبطٞخ ٍِ ٍيفبد اىٖبرف اىَسَ٘ه ٍٗسبدثبد ٗارظ أة ػيٚ
خ٘خو دساٝف
اىٖ٘ارف ٗاألخٖضح اىي٘زٞخ ف ٜاىزؼيٌٞ
اعزخذاً اىٖ٘ارف ٗاألخٖضح اىي٘زٞخ ف ٜرسَٞو رطجٞقبد اىزؼيٗ ٌٞاىزؼيٌ
اى٘ص٘ه اىغشٝغ إى ٚاىَيفبد ٍٗشبسمزٖب ٍغ اٟخش ِٝثبعزخذاً اىٖ٘ارف
ٗاألخٖضح اىي٘زٞخ
أٗ  :dثبعزخذاً اىٖ٘ارف ٗاألخٖضح اىي٘زٞخ
زفع اى٘ثبئق ػي ٚشنو P
إّشبء شجنخ اىزؼيٌ اىشخصٞخ Lr
ر٘ظٞف اٟٝجبد مقبسئ ىي٘عبئظ اىغَؼٞخ
اىزقبط اىص٘س ثبعزخذاً اىٖ٘ارف ٗاألخٖضح اىي٘زٞخ
رصٍَ ٌٞيصقبد ٗسعً٘ رؼيَٞٞخ
ر٘صٞو اىدٖبص اىي٘زٗ ٜخٖبص ػشض اىجٞبّبد "اىذارب ش٘"
اعزخذاً ٍ٘اقغ اىز٘اصو االخزَبػٜ
االشزشاك فٍ٘ ٜاقغ اىز٘اصو االخزَبػٞخ
ٍزبثؼخ اىصفسبد ٗاىسغبثبد فٍ٘ ٜاقغ اىز٘اصو االخزَبػٞخ
ّشش اىَ٘اضٞغ فٍ٘ ٜاقغ اىز٘اصو االخزَبػٞخ
اعزقجبه ٗإسعبه اىشعبئو فٍ٘ ٜاقغ اىز٘اصو االخزَبػٞخ
زظش اىَسز٘ ٙاىسغبط ٗغٞش اىَْبعت ىيؼشض
اعزخذاً ّظبً إداسح اىزؼيٌ kStyBk tNT
اىذخ٘ه إىّ ٚظبً إداسح اىزؼيٌ اإلىنزشّٜٗ
طيت اىذػٌ اىفْٗ ٜاىَغبػذح زبىخ ٗخ٘د ٍشنيخ أٗ اعزفغبس
رؼذٝو اإلػذاداد اىخبصخ مبىيغخ ٗاىَظٖش
اىزْقو ث ِٞػْبصش ٗاخٖخ ّظبً إداسح اىزؼيٌ اإلىنزشّٜٗ
االطالع ػي ٚاإلػالّبد فّ ٜظبً إداسح اىزؼيٌ اإلىنزشّٜٗ
ٍشاعيخ األعزبر ٗاىضٍالء فّ ٜظبً إداسح اىزؼيٌ اإلىنزشّٜٗ
رصفر اىَسز٘ ٙاىزؼي َٜٞفّ ٜظبً إداسح اىزؼيٌ اإلىنزشّٜٗ
رغي ٌٞاى٘اخجبد ىألعبرزح فّ ٜظبً إداسح اىزؼيٌ اإلىنزشّٜٗ
اىَشبسمخ فٍْ ٜزذٝبد اىْقبػ فّ ٜظبً إداسح اىزؼيٌ اإلىنزشّٜٗ
اىَشبسمخ ف ٜاىفص٘ه االفزشاضٞخ ٗاىزفبػو ٍؼٖب
زو االخزجبساد اىز ٜرطشذ فّ ٜظبً إداسح اىزؼيٌ اإلىنزشّٜٗ
اىزؼشف ػي ٚاىذسخبد اىزٝ ٜزٌ رسصٞيٖب فّ ٜظبً إداسح اىزؼيٌ اإلىنزشّٜٗ

عرض الباحث بطاقة مالحظة األداء المياري عمى ( )01محكميف في التخصص مف المممكة
العربية السعودية ومصر ،واتفؽ جميع المحكميف عمى أف العبارات مناسبة في شكميا الجديد
وقرروا أف بطاقة مالحظة األداء المياري أصبحت مناسبة ،وكانت أراؤىـ كما يمي:
● المياـ المطموبة أصبحت واضحة
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● صياغة العبارات أصبحت أكثر دقة
● ترتيب المحاور والعبارات أصبح منطقياً

● ترتبط عبارات الميارات الموجودة بالبطاقة بقائمة األىداؼ لممحتوى والتي تـ عرضيا
أيضا عمى السادة المحكميف

ثبات بطاقة مالحظة األداء المهاري:
استخدـ الباحث طريقة حساب معامؿ االتفاؽ بيف المالحظيف ،وكاف عددىـ مالحظيف
اثنيف ،وكانوا ممف شاركوا في تحكيـ صدؽ محتوى بطاقة المالحظة .وقاـ الباحث بتدريبيـ
عمى استخداـ بطاقة مالحظة األداء المياري ،حيث تـ مالحظة أداء طالب واحد مف طالب
العينة االستطالعية أثناء فترة تطبيؽ التجربة االستطالعية لمبحث باستخداـ بطاقة مالحظة
األداء المياري ،وأخذ الباحث في االعتبار أف يكوف المالحظاف كالُ منيما مستقالً عف اآلخر

أثناء عممية مالحظة األداء المياري لممتعمميف.

وتـ حساب معامؿ االتفاؽ بتطبيؽ معادلة كوبر ccsil

مف خالؿ حساب متوسط

المعامالت بيف المالحظيف في تقويـ األداء المياري بإستخداـ بطاقة مالحظة األداء المياري.
وكانت قيمة معامؿ الثبات ىي ( )1.22وىي قيمة مقبولة وتعني أف بطاقة مالحظة االداء
المياري تخمو مف األخطاء .وتـ حساب معامؿ الثبات كما يمي:

وكانت القيمة تساوي = ( 1.22 = % 011 × ) ) 90 + 03( ÷ 90
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كما استخدـ الباحث ثبات التجانس الداخمي بطريقة قيمة معامؿ ألفا كرونباخ
lcrkao hs ers a

لحساب ثبات بطاقة مالحظة األداء المياري ،حيث قاـ الباحث

بتطبيؽ البطاقة عمى كامؿ أفراد مجموعة العينة االستطالعية مف المتعمميف بجامعة القصيـ،
وظيرت قيمة معامؿ ألفا كرونباخ كما يمي:

خذٗه (:3
إزصبئٞبد اىثجبد ثطبقخ ٍالزظخ األداء اىَٖبس ٛثطشٝقخ قَٞخ ٍؼبٍو أىفب مشّٗجبش
قَٞخ ٍؼبٍو أىفب مشّٗجبش ػذد اىَفشداد ىجطبقخ ٍالزظخ األداء اىَٖبسٛ
41
18504

باستقراء النتائج في جدوؿ ( )4يالحظ أف قيمة معامؿ ثبات ألفا كرونباخ في بطاقة
مالحظة األداء المياري  ،% 20.0وبالتالي فإننا نستطيع الحكـ عمى بطاقة مالحظة األداء
المياري أنيا ثابتة ،وىي قيمة مقبولة لمحكـ عمى ثبات بطاقة المالحظة حيث إف القيمة
المقبولة لقيمة معامؿ ألفا كرونباخ لمحكـ عمى ثبات البطاقة ىو  % 21وكمما زادت النسبة
كانت البطاقة أكثر ثباتاً ،والقيمة الحالية  % 20.0وىي قيمة مقبولة.

وبعد استكماؿ بناء أدوات البحث والقياس في شكميا األولي استكمؿ الباحث تطبيقو

لمنموذج الذى اتبعو واستكمؿ عممية التقويـ مف خالؿ استكماؿ إجراء التجربة االستطالعية
(التجريب األولي).

ثالثا ً :إجراء التجربة االستطالعٌة (التجرٌب األولً)
تـ إجراء التجربة االستطالعية عمى مجموعة مكونة مف ( )21طالباً مف طالب كمية

التربية المستوى األوؿ بجامعة القصيـ .حيث تـ اختيار ىؤالء الطالب بطريقة عشوائية،
بحيث تعكس ىذه المجموعة  -والتي تعبر عف عينة التجربة االستطالعية – نفس مجتمع
البحث الحالي .وكما ىو متبع قد تـ استبعاد كؿ مف لدييـ خبرة بموضوع التعمـ ،وقد طبقت
أدوات القياس ومواد المعالجة التجريبية عمى طالب العينة االستطالعية ،وذلؾ وفؽ اإلجراءات
اآلتية:
● أعد الباحث شرحا يوضح الفكرة في أوؿ لقاء جمعو بالطالب في معمؿ التدريب بعمادة
التعمـ اإللكتروني بجامعة القصيـ ،وظير أنو لدى العديد مف الطالب الخبرات في المحور
األوؿ استخداـ تطبيقات الويب والمحور السادس استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي
والمحور السابع المتعمؽ بنظاـ إدارة التعمـ.
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● درس كؿ طالب محتوى التعمـ وبعدىا تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي وبطاقة مالحظة
األداء الميارى الذي ييدؼ إلى قياس الجانب العممي لمميارات المستيدفة لمطالب عينة
البحث.
● تـ رصد نتائج اختبار التحصيؿ وبطاقة مالحظة األداء الميارى ،حيث أمكننا التأكد مف
معامالت السيولة والصعوبة والتمييز والتأكد مف صدؽ وثبات االختبار التحصيمي وبطاقة
مالحظة األداء المياري .كما أمكف مف خالؿ التجربة االستطالعية أف نحسب زمف
االختبار وكذلؾ درجات كؿ مف االختبار التحصيمي وبطاقة مالحظة األداء المياري بدقة،
شرح بشكؿ مفصؿ في مرحمة بناء أدوات البحث والقياس واجازتيا.
وىو ما ُ
وتـ متابعة ومراجعة كافة الخطوات السابقة عف طريؽ التغذية الراجعة والمراجعة
والتعديؿ ،والمعايير.

رابعاً :إجراء تجربة البحث
اختٌار عٌنة البحث من مجتمع البحث:
● تـ اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية مف مجتمع البحث ،وقد بمغ إجمالي عدد طالب
عينة البحث ( )01طالباً مف طالب جامعة القصيـ.

● تـ توزيع عينة البحث عمى المجموعات التجريبية بواقع ( )21طالباً لكؿ مجموعة
تجريبية مف المجموعات التجريبية األربعة وفؽ التصميـ التجريبي لمبحث.

● تـ التعامؿ مع الطالب مف المجموعة األولى باستخداـ نمط النصح واإلرشاد النصي.
● تـ التعامؿ مع الطالب مف المجموعة الثانية باستخداـ نمط النصح واإلرشاد الصوتي.
● تـ التعامؿ مع الطالب مف المجموعة الثالثة باستخداـ نمط النصح واإلرشاد المصور.
● تـ التعامؿ مع الطالب مف المجموعة الرابعة باستخداـ نمط النصح واإلرشاد بمشاىدة
الفيديو.
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التؤكد النهائً من جاهزٌة المقرر للتطبٌق:
● تـ إنشاء أربع مجموعات في المقررات اإللكترونية عبر نظاـ إدارة التعمـ
draobdcalB
● تـ مراجعة وحدات المقررات اإللكترونية والتأكد مف سالمة المحتوى وخمو المقرر
مف األخطاء المنطقية أو المغوية.
● تـ إنشاء أربع نماذج لنمط النصح واإلرشاد في بيئة التعمـ اإللكتروني والتأكد مف
جاىزيتيا ،وىي:
○ النمط المقروء (النصي)
○ النمط المرئي (المصور)
○ النمط المسموع (الصوتي)
○ نمط المشاىدة (الفيديو)

مرحلة االستخدام:
تـ التطبيؽ الفعمي لتجربة البحث وليس االستخداـ فيما بعد ،وتشتمؿ عمى الخطوات
والمراحؿ التالية:
● االستخداـ الميداني والتنفيذ الكامؿ لبيئة التعمـ اإللكتروني المنتجة.
● المراقبة المستمرة ،والدعـ ،والتقييـ لبيئة التعمـ اإللكتروني المنتجة.
إجراء المعالجات التجريبية حسب التصميـ التجريبي المقترح وتشتمؿ عمى الخطوات
التالية:

شنو(ٍ :05شازو اىزصَ ٌٞاىزدشٝج ٜىيجسث
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تطبٌق االختبار التحصٌلً وبطاقة مالحظة األداء المهارى قبلٌا ً ورصد درجاتهم:
● إجراء االختبار التحصيمي وبطاقة مالحظة األداء الميارى بشكؿ قبمي ،بيدؼ التأكد
مف مستوى الطالب وكذلؾ لمتعرؼ عمى خبراتيـ السابقة والبناء عمى تمؾ الخبرات
في المقرر محؿ البحث الحالي.
● ُيظير االختبار التحصيمي وبطاقة مالحظة األداء الميارى واستطالع الرأي القبمي
لمباحث مدى توافر متطمبات دراسة المقرر لدى الطالب ،وبذلؾ يمكف لمباحث أف يأخذ
في االعتبار مدى استعداد الطالب لمدراسة.
● تـ رصد درجات الطالب في االختبار التحصيمي وبطاقة مالحظة األداء الميارى القبمي
لمتأكد مف تجانس المجموعات.

تطبٌق المعالجات التجرٌبٌة بالتزامن:
● عقد الباحث لقاء بقاعة المحاضرات في قاعة كمية التربية بجامعة القصيـ لتوضيح
التجربة وطبيعتيا.
● تـ تطبيؽ المعالجات التجريبية بالتزامف في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي
(0441-0493ىػ) بمعدؿ ساعة واحدة أسبوعياً كحد أدني لدراسة المحتوى.

تطبٌق االختبار التحصٌلً وبطاقة مالحظة األداء المهارى بعدٌا ً ورصد درجاتهم:
● إجراء التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي وبطاقة مالحظة األداء الميارى عبر نظاـ
إدارة التعمـ اإللكتروني  ،draobkcalBوقد رصد درجات المتعمميف مف نظاـ إدارة
التعمـ لمتعامؿ معيا إحصائياً بإستخداـ االختبارات اإلحصائية المحددة.

خامساً :المعالجة اإلحصائٌة واستخراج نتائج البحث وتفسٌرها

وىناؾ خطوات أُجريت قبؿ اختيار األسموب اإلحصائي المستخدـ ،وىى:
● مراجعة بيانات نتيجة االختبار التحصيمي والتأكد مف عدـ وجود قيـ شاذة.
● مراجعة بيانات نتيجة بطاقة مالحظة األداء المياري والتأكد مف عدـ وجود قيـ شاذة.
● مراجعة بيانات نتيجة االختبار التحصيمي لمتغير البحث والتأكد أف توزيعيا طبيعي أو
أقرب إلى الطبيعي.
●

مراجعة بيانات نتيجة بطاقة مالحظة األداء المياري لمتغير البحث والتأكد أف
توزيعيا طبيعي أو أقرب إلى الطبيعي.

اختبار التوزٌع الطبٌعً للبٌانات :ytie cr NcloarseT
خذٗه (:4
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ٍيخص ٍؼبىدخ اىقٌٞ

اىزسصٞو
األداء اىَٖبسٛ

اىق ٌٞاىصسٞسخ
اىْغجخ
اىؼذد
%01181
.1
%01181
.1

اىسبىخ
اىق ٌٞاىَفق٘دح
اىْغجخ
اىؼذد
%181
1
%181
1

اىَدَ٘ع
اىْغجخ
اىؼذد
%01181
.1
%01181
.1

ٗٝظٖش ثبعزقشاء اىْزبئح ف ٜخذٗه ( :4ػذً ٗخ٘د قٍ ٌٞفق٘دح أٗ ضبئؼخٗ ،أُ ػذد اىَؼبىدبد صسٞر
إلخَبى ٜػذد اىؼْٞخٕٗ ،زا ٍب َْٖٝب ٍِ اىدذٗه اىغبثق8
خذٗه (:5
اخزجبس اىز٘صٝغ اىطجٞؼ ٜىيجٞبّبد
اىَزغٞش
اىزبثغ

اىزسصٞو

األداء
اىَٖبسٛ

أَّبط
اىْصر
ٗاإلسشبد
ّص فقظ
ّص
ٍذػٌ
ثبىص٘د
ّص
ٍذػٌ
ثبىص٘س
فٞذ٘ٝ
ّص فقظ
ّص
ٍذػٌ
ثبىص٘د
ّص
ٍذػٌ
ثبىص٘س
فٞذ٘ٝ

اخزجبس م٘ىَ٘خ٘سٗف  -عَٞشّ٘ف
دسخبد
اىذالىخ
OItISeISy
اىسشٝخ
18141
11
18021

اخزجبس شبثٞشٗ ٝٗ -يل
دسخبد
اىذالىخ
OItISeISy
اىسشٝخ
18130
11
18211

18111

18111

18241

11

185.2

11

18323

11

18111

18512

11

18111

18311
181.1

11
11

18111
18111

18432
18115

11
11

18111
18111

18211

11

18111

18110

11

18111

18323

11

18111

18512

11

18111

18341

11

18111

184.2

11

18111
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ويظير باستقراء النتائج في جدوؿ ( )2أف قيمة مستوى الداللة لالختبار التحصيمي
وبطاقة مالحظة األداء المياري أقؿ مف ( )1.10وبالتالي ىذا يعني أف التوزيع غير طبيعي
حالة االختبار التحصيمي وبطاقة مالحظة األداء المياري لمطالب .كما ظير أيضاُ أف البيانات

مف النوع الكمي وأف المتغير المستقؿ واحد وذو أربعة أبعاد ومقسـ عمى أربع مجموعات في

اتجاه واحد.

األعي٘ة اإلزصبئOٜ
نظ ارً ألف قيمة الداللة في اختبا ر التوزيع الطبيعي لمبيانات في التحصيؿ واألداء المياري

أقؿ مف ( ) 1.10فإف شرط االعتدالية غير متحقؽ ولذلؾ لـ نستطع إجراء اختبارات بارامترية
وتقرر استخداـ اختبارات ال بارامترية:
● اختبار كروسكاؿ – واالس " "darres nisl-Klrsbarعمى اعتبار أنو أكثر
األساليب اإلحصائي ة مناسبة لمعالجة البيانات في ضوء التصميـ التجريبي لمبحث
لمقارنة متوسطات عدة مجتمعات مستقمة ،كبديؿ الختبار تحميؿ التبايف .enLNe
وفي حالة كانت قيمة كاي سكوير في اختبار كروسكاؿ – واالس دالة إحصائية ،سيتـ
استخداـ طريقة:
● اختبار ماف – وتني " "earr d elrin nislالختبار الفرضيات حوؿ الفرؽ بيف
متوسطي مجتمعيف في حالة العينات المستقمة ،وىو االختبار البديؿ الختبار فرضية الفرؽ
بيف متوسطيف مجتمعيف مستقميف حالة الحصوؿ عمى نسبة فائية "  " rدالة إحصائية يتـ
استخداـ طريقة توكي ( )nrbin eil cBإلجراء المقارنات المتعددة بيف المجموعات
في حالة البيانات التي تتبع التوزيع الطبيعي ،ويطبؽ في حالة كانت قيمة كاي سكوير في
اختبار كروسكاؿ – واالس دالة ،وال يطبؽ إف كانت تمؾ النتائج غير دالة.
وتـ تطبيؽ اختبار كروسكاؿ – واالس ،واختبار ماف – وتني الستخراج نتيجة كؿ مف
تنمية التحصيؿ واألداء الميا ري لدى الطالب الجامعييف لحساب الفروؽ بيف المجموعات
حسب الفروض ،وذلؾ عمى اعتبار أف تمؾ االختبارات غير المعممية أكثر األساليب اإلحصائية
مناسبة لمعالجة البيانات عمى ضوء التصميـ التجريبي لمبحث وحجـ العينة.
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عرض النتائج اإلحصائٌة وتفسٌرها والتعلٌق علٌها:
المعالجات اإلحصائٌة:
فيما يمي جدوؿ لبعض اإلحصائيات الوصفية في البحث الحالي ويظير فيو عدد
أفراد العينة والمتغيرات التابعة في البحث الحالي وبعض القيـ اإلحصائية بخصوصيا.

اىزسصٞو
األداء
اىَٖبسٛ

خذٗه (:1
اإلزصبئٞبد اى٘صفٞخ ىيَزغٞشاد اىزبثؼخ
أقو
االّسشاف
اىَز٘عظ
اىؼذد
قَٞخ
اىَؼٞبسٛ
14
48045
30841
.1

أمجش
قَٞخ
34

041

114

.1

11.802

118221

باستقراء النتائج في جدوؿ ( )2تظير بعض اإلحصائيات الوصفية لممتغيرات التابعة
في البحث وىي عدد الحاالت والمتوسطات لممتغيرات التابعة (التحصيؿ واألداء المياري)
واالنحراؼ المعياري وأقؿ قيمة وأكبر قيمة.

النتائج المرتبطة بالتحصٌل:
في الجدوؿ التالي وىو اختبار كروسكاؿ – واالس يظير فيو متوسط الرتب وعدد
العينة في المجموعات األربعة ،ويتضح منو أعمى متوسط رتب وأقؿ متوسط رتب في
المجموعات التجريبية األربعة وذلؾ فيما يتعمؽ بالتحصيؿ.
خذٗه (:.
ٍز٘عظ اىشرت ىيزسصٞو ٗأػذاد اىطالة ف ٜاىَدَ٘ػبد
َّظ اىْصر ٗاإلسشبد اىؼذد ٍز٘عظ اىشرت
13842
11
ّص فقظ
328.2
11
ّص ٍذػٌ ثبىص٘د
32822
11
ّص ٍذػٌ ثبىص٘س
اىزسصٞو
32812
11
فٞذ٘ٝ
.1
اإلخَبىٜ

وباستقراء النتائج في جدوؿ التحميؿ اإلحصائي السابؽ ،يتضح أنو بمغت قيمة
المتوسط ( ) 24.09لممجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط النصح واإلرشاد النصي،
فيما بمغت قيمة المتوسط ( )49.09لممجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ النمط الصوتي
بينما بمغت قيمة المتوسط ( )49.39لممجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ النمط المصور،
في حيف بمغت قيمة المتوسط ( )43.29لممجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط النصح
واإلرشاد باستخداـ بالفيديو.
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ويتضح مف النتائج السابقة لقيـ متوسطات الرتب لممجموعات التجريبية أنيا تميؿ
لصالح طالب المجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط الفيديو.
والجدوؿ التالي نتائج اختبار كروسكاؿ – واالس لالختبار التحصيمي حيث نستنتج
منو وجود فروؽ أـ ال ،وييمنا قيمة الداللة.
خذٗه (:2
ّزبئح اخزجبس مشٗعنبه – ٗاالط ىيزسصٞو
اىزسصٞو
قَٞخ مب ٛعن٘ٝش 058344
2
دسخبد اىسشٝخ
18110
اىذالىخ

باستقراء النتائج في جدوؿ ( )3لنتائج اختبار كروسكاؿ – واالس ،تظير قيـ كاي
سكوير والداللة كانت قيمتيا ( )1.110ويالحظ أنيا أقؿ مف ( )1.10ولذلؾ يظير الحاجة
إلجراء المزيد مف المعالجات اإلحصائية بيف المجموعات األربعة عف طريؽ المقارنة الثنائية
بيف المجموعات باستخداـ اختبار "ماف  -وتني" الذي يطبؽ في حالة كانت قيمة كاي سكوير
في اختبار كروسكاؿ – واالس دالة أي أصغر مف ( .)1.10وبإجراء المزيد مف المعالجات
اإلحصائية بيف المجموعات األربعة عف طريؽ المقارنة الثنائية بيف المجموعات باستخداـ
اختبار "ماف  -وتني" ظيرت القيـ كما الجدوؿ التالي.

خذٗه (:01
ّزبئح اخزجبس ٍبُ – ٗرْٗ ٜفقب ً ىَْظ اىْصر ٗاإلسشبد ف ٜاالخزجبس اىزسصٞيٜ
(اىص٘ر( - ٜاىص٘ر- ٜ
(اىْص- ٜ
(اىْص- ٜ
(اىْص- ٜ
اىفٞذ:٘ٝ
اىَص٘س:
اىفٞذ:٘ٝ
اىَص٘س:
اىص٘ر:ٜ
055811
022811
001811
2.841
قَٞخ ٍبُ
118111
1
1
1
1
ٗٝزْٜ
215811
312811
1.1811
211811
21.84
قَٞخ
1
1
1
1
11
ٗٝينغُ٘
0800118121285151845218.53قَٞخ Z
ٍغز٘ٙ
18155
18214
18111
18101
18113
اىذالىخ
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011841
1
2.1841
1
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السإال والفرض األول  -التحصٌل:
ولإلجابة عمى السؤاؿ األوؿ والمرتبط بالتحصيؿ:
● ما أثر النمط النصي وفؽ النموذج المقترح لمنصح واإلرشاد لممحتوى التعميمي
اإللكتروني عمى التحصيؿ لمطالب؟
تـ استخداـ اختبار "ماف  -وتني" بيف المجموعات الختبار صحة الفرض األوؿ القائؿ بأنو:
● ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطات رتب درجات
المجموعات التجريبية في االختبار التحصيمي لمميارات المستيدفة ،ترجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (النصي).

المعالجة األولى باستخدام اختبار "مان  -وتنً" بٌن المجموعة األولى والثانٌة فً
التحصٌل:
في الجدوؿ التالي وىو اختبار ماف – وتني يظير متوسط الرتب وأعداد الطالب في
المجموعات ،ويتضح منو أعمى متوسط رتب وأقؿ متوسط رتب في طالب المجموعات ممف
يدرسوف باستخداـ نمط النصح واإلرشاد (النصي  -الصوتي).
خذٗه (:00
ٍز٘عظ اىشرت ٗأػذاد اىطالة ٗفقبً ىَْظ اىْصر ٗاإلسشبد (اىْص - ٜاىص٘ر:ٜ
َّظ اىْصر ٗاإلسشبد اىؼذد ٍز٘عظ اىشرت ٍدَ٘ع اىشرت
21.841
04832
11
اىْصٜ
400841
1484.
11
اىص٘رٜ
اىزسصٞو
31
اىَدَ٘ع

وباستقراء النتائج في جدوؿ ( )01لنتائج اختبار ماف – وتني لإلختبار التحصيمي
الذي يستنتج منو وجود فروؽ في التحصيؿ أـ ال ،تظير قيـ ماف ويتني وويمكسوف وقيمة Z
وقيمة مستوى الداللة التي كانت ( )1.114ولوحظ أنيا أقؿ مف ( )1.10أي يوجد فرؽ ذو
داللة إحصائية بيف نمطي النصح واإلرشاد (النصي  -الصوتي) ،ولمعرفة اتجاه الفرؽ بيف
نمطي النصح واإلرشاد تـ استقراء النتائج أيضاً في جدوؿ ( )00متوسط الرتب وأعداد الطالب
وفقاً لنمط النصح واإلرشاد (النصي  -الصوتي) ،اتضح أف قيمة متوسط رتب مجموعة
النصح واإلرشاد التي يدرس طالبيا باستخداـ النمط النصي ( )00.49وىي أقؿ قيمة بيف
المتوسطيف ،بينما كانت قيمة متوسط رتب مجموعة النصح واإلرشاد التي يدرس طالبيا
باستخداـ النمط الصوتي ( ،)20.00ويتضح مف تمؾ النتائج أنيا تميؿ لصالح المجموعة
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التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط النصح واإلرشاد الصوتي ،وعميو يظير أف ىناؾ فرقاً ذو

داللة إحصائية لصالح النمط الصوتي عند مقارنتو مع النمط النصي.

المعالجة الثانٌة باستخدام اختبار "مان  -وتنً" بٌن المجموعة األولى والثالثة فً
التحصٌل:
في الجدوؿ التالي وىو اختبار ماف – وتني يظير متوسط الرتب وأعداد الطالب في
المجموعات ،ويتضح منو أعمى متوسط رتب وأقؿ متوسط رتب في طالب المجموعات ممف
يدرسوف باستخداـ نمط النصح واإلرشاد (النصي  -المصور).
خذٗه (:01
ٍز٘عظ اىشرت ٗأػذاد اىطالة ٗفقبً ىَْظ اىْصر ٗاإلسشبد (اىْص - ٜاىَص٘س:
َّظ اىْصر ٗاإلسشبد اىؼذد ٍز٘عظ اىشرت ٍدَ٘ع اىشرت
211811
05811
11
اىْصٜ
411811
14811
11
اىَص٘س
اىزسصٞو
31
اىَدَ٘ع

وباستقراء النتائج مف جديد في جدوؿ ( )01لنتائج اختبار ماف – وتني لالختبار
التحصيمي الذي يستنتج منو وجود فروؽ في التحصيؿ أـ ال ،تظير قيـ ماف ويتني
وويمكسوف وقيمة  Zوقيمة مستوى الداللة التي كانت ( )1.101ولوحظ أنيا أقؿ مف
( ) 1.10أي يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف نمطي النصح واإلرشاد (النصي  -المصور)،
ولمعرفة اتجاه الفرؽ بيف نمطي النصح واإلرشاد تـ استقراء النتائج أيضاً في جدوؿ ()02

متوسط الرتب وأعداد الطالب وفقاً لنمط النصح واإلرشاد (النصي  -المصور) ،اتضح أف
قيمة متوسط رتب مجموعة النصح واإلرشاد التي يدرس طالبيا باستخداـ النمط النصي ()02

وىي أقؿ قيمة بيف المتوسطيف ،بينما كانت قيمة متوسط رتب مجموعة النصح واإلرشاد التي
يدرس طالبيا باستخداـ النمط المصور ( ،)20ويتضح مف تمؾ النتائج أنيا تميؿ لصالح
المجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط النصح واإلرشاد المصور ،وعميو يظير أف ىناؾ
فرقاً ذو داللة إحصائية لصالح النمط المصور عند مقارنتو مع النمط النصي.

المعالجة الثالثة باستخدام اختبار "مان  -وتنً" بٌن المجموعة األولى والرابعة فً
التحصٌل:
في الجدوؿ التالي وىو اختبار ماف – وتني يظير متوسط الرتب وأعداد الطالب في
المجموعات ،ويتضح منو أعمى متوسط رتب وأقؿ متوسط رتب في طالب المجموعات ممف
يدرسوف باستخداـ نمط النصح واإلرشاد (النصي  -الفيديو).
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خذٗه (:02
ٍز٘عظ اىشرت ٗأػذاد اىطالة ٗفقب ً ىَْظ اىْصر ٗاإلسشبد (اىْص - ٜاىفٞذ:٘ٝ
َّظ اىْصر ٗاإلسشبد اىؼذد ٍز٘عظ اىشرت ٍدَ٘ع اىشرت
1.1811
03801
11
اىْصٜ
42.811
15821
11
اىفٞذ٘ٝ
اىزسصٞو
31
اىَدَ٘ع

وباستقراء النتائج في جدوؿ ( )01لنتائج اختبار ماف – وتني لإلختبار التحصيمي
الذي يستنتج منو وجود فروؽ في التحصيؿ أـ ال ،تظير قيـ ماف ويتني وويمكسوف وقيمة Z
وقيمة مستوى الداللة التي كانت ( )1.111ولوحظ أنيا أقؿ مف ( )1.10أي يوجد فرؽ ذو
داللة إحصائية بيف نمطي النصح واإلرشاد (النصي  -الفيديو) ،ولمعرفة اتجاه الفرؽ بيف
نمطي النصح واإلرشاد تـ استقراء النتائج أيضاً في جدوؿ ( )09متوسط الرتب وأعداد الطالب
وفقاً لنمط النصح واإلرشاد (النصي  -الفيديو) ،اتضح أف قيمة متوسط رتب مجموعة النصح
واإلرشاد التي يدرس طالبيا باستخداـ النمط النصي ( )04.01وىي أقؿ قيمة بيف
المتوسطيف ،بينما كانت قيمة متوسط رتب مجموعة النصح واإلرشاد التي يدرس طالبيا
باستخداـ نمط الفيديو ( ،)22.31ويتضح مف تمؾ النتائج أنيا تميؿ لصالح المجموعة التي
يدرس طالبيا باستخداـ نمط النصح واإلرشاد الفيديو .وعميو يظير أف ىناؾ فرقاً لصالح نمط
الفيديو عند مقارنتو مع النمط النصي.

وبناء عمى نتائج المعالجات اإلحصائية الثالثة ( )9 ،2 ،0لإلختبار اإلحصائي ماف
– وتني ،بيف نمط النصح واإلرشاد النصي وأنماط النصح واإلرشاد األخرى (صوتي  -مصور
 فيديو) ،فإنو تـ قبوؿ الفرض األوؿ والخاص بالتحصيؿ ،القائؿ بأنو "ال توجد فروؽ ذاتداللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطات رتب درجات المجموعات التجريبية في
االختبار التحصيمي لم ميارات المستيدفة ،ترجع لمتأثير األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح
واإلرشاد (النصي)"

السإال والفرض الثانً  -التحصٌل:
ولإلجابة عمى السؤاؿ الثاني والمرتبط بالتحصيؿ:

● ما أثر النمط الصوتي المعزز لمنص وفؽ النموذج المقترح لمنصح واإلرشاد
لممحتوى التعميمي اإللكتروني عمى التحصيؿ لمطالب؟
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تـ استخداـ اختبار "ماف  -وتني" بيف المجموعات الختبار صحة الفرض الثاني القائؿ

بأنو:

● ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطات رتب
درجات المجموعات التجريبية في االختبار التحصيمي لمميارات المستيدفة،

ترجع لمتأثير األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (الصوتي).
المعالجة الرابعة باستخدام اختبار "مان  -وتنً" بٌن المجموعة الثانٌة والثالثة فً
التحصٌل:
في الجدوؿ التالي وىو اختبار ماف – وتني يظير متوسط الرتب وأعداد الطالب
في المجموعات ،ويتضح منو أعمى متوسط رتب وأقؿ متوسط رتب في طالب

المجموعات ممف يدرسوف باستخداـ نمط النصح واإلرشاد (الصوتي  -المصور).
خذٗه (:03
ٍز٘عظ اىشرت ٗأػذاد اىطالة ٗفقب ً ىَْظ اىْصر ٗاإلسشبد (اىص٘ر - ٜاىَص٘س:
َّظ اىْصر ٗاإلسشبد اىؼذد ٍز٘عظ اىشرت ٍدَ٘ع اىشرت
312811
11834
11
اىص٘رٜ
300811
11844
11
اىَص٘س
اىزسصٞو
31
اىَدَ٘ع

وباستقراء النتائج في جدوؿ ( )01لنتائج اختبار ماف – وتني لالختبار التحصيمي
الذي يستنتج منو وجود فروؽ في التحصيؿ أـ ال ،تظير قيـ ماف ويتني وويمكسوف وقيمة Z
وقيمة مستوى الداللة التي كانت ( )1.320ولوحظ أنيا أكبر مف ( )1.10أي ال يوجد فرؽ
ذو داللة إحصائية بيف نمطي النصح واإلرشاد (الصوتي  -المصور) ،وباستقراء النتائج في
جدوؿ ( )04متوسط الرتب وأعداد الطالب وفقاً لنمط النصح واإلرشاد (الصوتي  -المصور)،
اتضح أف قيمة متوسط رتب مجموعة النصح واإلرشاد التي يدرس طالبيا باستخداـ النمط

الصوتي( )21.40وىي أق ؿ قيمة بيف المتوسطيف ،بينما كانت قيمة متوسط رتب مجموعة
النصح واإلرشاد التي يدرس طالبيا باستخداـ النمط المصور ( ،)21.00ويتضح مف تمؾ
النتائج أنيا تميؿ لصالح المجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط النصح واإلرشاد
المصور ،وعميو يظير أنو ليس ىناؾ فرقاً ذا داللة إحصائية لمنمط المصور عند مقارنتو مع
النمط الصوتي.
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المعالجة الخامسة باستخدام اختبار "مان  -وتنً" بٌن المجموعة الثانٌة والرابعة فً
التحصٌل:
في الجدوؿ التالي وىو اختبار ماف – وتني يظير متوسط الرتب وأعداد الطالب في
المجموعات ،ويتضح منو أعمى متوسط رتب وأقؿ متوسط رتب في طالب المجموعات ممف
يدرسوف باستخداـ نمط النصح واإلرشاد (الصوتي  -الفيديو).
خذٗه (:04
ٍز٘عظ اىشرت ٗأػذاد اىطالة ٗفقبً ىَْظ اىْصر ٗاإلسشبد (اىص٘ر - ٜاىفٞذ:٘ٝ
َّظ اىْصر ٗاإلسشبد اىؼذد ٍز٘عظ اىشرت ٍدَ٘ع اىشرت
215811
0.8.1
11
اىص٘رٜ
333811
11811
11
اىفٞذ٘ٝ
اىزسصٞو
31
اىَدَ٘ع

وباستقراء النتائج في جدوؿ ( )01لنتائج اختبار ماف – وتني لالختبار التحصيمي
الذي يستنتج منو وجود فروؽ في التحصيؿ أـ ال ،تظير قيـ ماف ويتني وويمكسوف وقيمة Z
وقيمة مستوى الداللة التي كانت ( )1.222ولوحظ أنيا أكبر مف ( )1.10أي ال يوجد فرؽ
ذو داللة إحصائية بيف نمطي النصح واإلرشاد (الصوتي  -الفيديو) ،وباستقراء النتائج في
جدوؿ ( )00متوسط الرتب وأعداد الطالب وفقاً لنمط النصح واإلرشاد (الصوتي  -الفيديو)،

اتضح أف قيمة متوسط رتب مجموعة النصح واإلرشاد التي يدرس طالبيا باستخداـ النمط

الصوتي ( )00.01وىي أقؿ قيمة بيف المتوسطيف ،بينما كانت قيمة متوسط رتب مجموعة
النصح واإلرشاد التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط الفيديو ( ،)22.21ويتضح مف تمؾ
النتائج أنيا تميؿ لصالح المجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط النصح واإلرشاد
الفيديو ،وعميو يظير أنو ليس ىناؾ فرقاً ذا داللة إحصائية لنمط الفيديو عند مقارنتو مع

النمط الصوتي.

وبالرجوع لنتائج المعالجة اإلحصائية األولى باستخداـ اختبار "ماف  -وتني" بيف
المجموعة األولى (النمط النصي) والثانية (النمط الصوتي) في التحصيؿ ،والتي اتضح مف
نتائجيا أنيا تميؿ لصالح المجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط النصح واإلرشاد
الصوتي ،وعميو يظير أف ىناؾ فرقاً ذو داللة إحصائية لصالح النمط الصوتي عند مقارنتو
مع النمط النصي.

- 0002 -

منط النصح يف املقررات اإللکرتونیة املقدمة عرب نظام إدارة التعلم بالک بورد ............................................

وبناء عمى نتائج المعالجات اإلحصائية الثالثة ( )0 ،4 ،0لإلختبار اإلحصائي ماف
– وتني ،بيف نمط النصح واإلرشاد الصوتي وأنماط النصح واإلرشاد األخرى (نصي  -مصور
 فيديو)  ،فإنو تـ رفض الفرض الثاني والخاص بالتحصيؿ ،القائؿ بأنو "ال توجد فروؽ ذاتداللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطات رتب درجات المجموعات التجريبية في
االختبار التحصيمي لمميارات المستيدفة ،ترجع لمتأثير األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح
واإلرشاد (الصوتي)"
واعادة صياغتو "يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطي
رتب درجات المجموعتيف التجريبيتيف في االختبار التحصيمي لمميارات المستيدفة ،يرجع
لمتأثير األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (الصوتي  -النصي) لصالح نمط النصح
واإلرشاد الصوتي"

السإال والفرض الثالث  -التحصٌل:
ولإلجابة عمى السؤاؿ الثالث والمرتبط بالتحصيؿ:
● ما أثر نمط الصور الثابتة المعززة لمنص وفؽ النموذج المقترح لمنصح واإلرشاد
لممحتوى التعميمي اإللكتروني عمى التحصيؿ لمطالب؟
تـ استخداـ اختبار "ماف  -وتني" بيف المجموعات الختبار صحة الفرض الثالث القائؿ بأنو:
● ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطات رتب درجات
المجموعات التجريبية في االختبار التحصيمي لمميارات المستيدفة ،ترجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (المصور).

المعالجة السادسة باستخدام اختبار "مان  -وتنً" بٌن المجموعة الثالثة والرابعة فً
التحصٌل:
في الجدوؿ التالي وىو اختبار ماف – وتني يظير متوسط الرتب وأعداد الطالب في
المجموعات ،ويتضح منو أعمى متوسط رتب وأقؿ متوسط رتب في طالب المجموعات ممف
يدرسوف باستخداـ نمط النصح واإلرشاد (المصور  -الفيديو).
خذٗه (:05
ٍز٘عظ اىشرت ٗأػذاد اىطالة ٗفقب ً ىَْظ اىْصر ٗاإلسشبد (اىَص٘س  -اىفٞذ:٘ٝ
َّظ اىْصر ٗاإلسشبد اىؼذد ٍز٘عظ اىشرت ٍدَ٘ع اىشرت
2.1841
0282.
11
اىَص٘س
321841
10852
11
اىفٞذ٘ٝ
اىزسصٞو
31
اىَدَ٘ع
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وباستقراء النتائج في جدوؿ ( )01لنتائج اختبار ماف – وتني لالختبار التحصيمي
الذي يستنتج منو وجود فروؽ في التحصيؿ أـ ال ،تظير قيـ ماف ويتني وويمكسوف وقيمة Z
وقيمة مستوى الداللة التي كانت ( )1.490ولوحظ أنيا أكبر مف ( )1.10أي ال يوجد فرؽ
ذو داللة إحصائية بيف نمطي النصح واإلرشاد (المصور  -الفيديو) ،وباستقراء النتائج في
جدوؿ ( )02متوسط الرتب وأعداد الطالب وفقاً لنمط النصح واإلرشاد (المصور  -الفيديو)،
اتضح أف قيمة متوسط رتب مجموعة النصح واإلرشاد التي يدرس طالبيا باستخداـ النمط

المصور ( )03.90وىي أقؿ قيمة بيف المتوسطيف ،بينما كانت قيمة متوسط رتب مجموعة
النصح واإلرشاد التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط الفيديو ( ،)20.29ويتضح مف تمؾ
النتائج أنيا تميؿ لصالح المجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط النصح واإلرشاد
الفيديو ،وعميو يظير أنو ليس ىناؾ فرقاً ذا دال لة إحصائية لنمط الفيديو عند مقارنتو مع
النمط المصور.

وبالرجوع لنتائج المعالجة اإلحصائية الثانية باستخداـ اختبار "ماف  -وتني" بيف
المجموعة األولى (النمط النصي) والثالثة (النمط المصور) في التحصيؿ ،والتي اتضح مف
نتائجيا أنيا تميؿ لصالح المجموعة التي يدرس طالب يا باستخداـ نمط النصح واإلرشاد
المصور ،وعميو يظير أف ىناؾ فرقاً داؿ إحصائياً لصالح النمط المصور عند مقارنتو مع

النمط النصي.

وبالرجوع لنتائج المعالجة اإلحصائية الرابعة باستخداـ اختبار "ماف  -وتني" بيف
المجموعة الثانية (النمط الصوتي) والثالثة (لنمط المصور) في التحصيؿ ،والتي اتضح مف
نتائجيا أنيا تميؿ لصالح المجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط النصح واإلرشاد
المصور ،وعميو يظير أنو ال يوجد فرؽ ذا داللة إحصائية بيف النمط المصور والنمط
الصوتي.
وبناء عمى نتائج المعالجات اإلحصائية الثالثة ( )2 ،4 ،2لإلختبار اإلحصائي ماف
– وتني ،بيف نمط النصح واإلرشاد المصور وأنماط النصح واإلرشاد األخرى (نصي  -صوتي
 فيديو) ،فإنو تـ رفض الفرض الثالث والخاص بالتحصيؿ ،القائؿ بأنو "ال توجد فروؽ ذاتداللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطات رتب درجات المجموعات التجريبية في
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االختبار الت حصيمي لمميارات المستيدفة ،ترجع لمتأثير األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح
واإلرشاد (المصور)"
واعادة صياغتو "يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطي
رتب درجات المجموعتيف التجريبيتيف في االختبار التحصيمي لمميارات المستيدفة ،يرجع
لمتأثير األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (المصور  -النصي) لصالح نمط النصح
واإلرشاد المصور"

السإال والفرض الرابع  -التحصٌل:
ولإلجابة عمى السؤاؿ الرابع والمرتبط بالتحصيؿ:
● ما أثر نمط الفيديو وفؽ النموذج المقترح لمنصح واإلرشاد لممحتوى التعميمي اإللكتروني
عمى التحصيؿ لمطالب؟
تـ استخداـ اختبار "ماف  -وتني" بيف المجموعات الختبار صحة الفرض الرابع القائؿ
بأنو:
● ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطات رتب درجات
المجموعات التجريبية في االختبار التحصيمي لمميارات المستيدفة ،ترجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (الفيديو).
بالرجوع لنتائج المعالجة اإلحصائية الثالثة باستخداـ اختبار "ماف  -وتني" بيف
المجموعة األولى (النمط النصي) والرابعة (نمط الفيديو) في التحصيؿ ،والتي اتضح مف
نتائجيا أنيا تميؿ لصالح المجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط النصح واإلرشاد
بالفيديو ،وعميو يظير أف ىناؾ فرقاً داؿ إحصائياً لصالح نمط الفيديو عند مقارنتو مع النمط

النصي.

وبالرجوع لنتائج المعالجة اإلحصائية الخامسة باستخداـ اختبار "ماف  -وتني" بيف
المجموعة الثانية (النمط الصوتي) والرابعة (نمط الفيديو) في التحصيؿ ،والتي اتضح مف
نتائجيا أنيا تميؿ لصالح المجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط النصح واإلرشاد
بالفيديو ،وعميو يظير أنو ال يوجد فرؽ ذا داللة إحصائية بيف نمط الفيديو والنمط الصوتي.
وبالرجوع لنتائج المعالجة اإلحصائية السادسة باستخداـ اختبار "ماف  -وتني" بيف المجموعة
الثالثة (النمط المصور) والرابعة (نمط الفيديو) في التحصيؿ ،والتي اتضح مف نتائجيا أنيا
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تميؿ لصالح المجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط النصح واإلرشاد بالفيديو ،وعميو
يظير أنو ال يوجد فرؽ ذا داللة إحصائية بيف نمط الفيديو والنمط المصور.
وبناء عمى نتائج المعالجات اإلحصائية الثالثة ( )2 ،0 ،9لإلختبار اإلحصائي ماف
– وتني ،بيف نمط النصح واإلرشاد بالفيديو وأنماط النصح واإلرشاد األخرى (نصي  -صوتي
 مصور)  ،فإنو تـ رفض الفرض الرابع والخاص بالتحصيؿ ،القائؿ بأنو "ال توجد فروؽ ذاتداللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطات رتب درجات المجموعات التجريبية في
االختبار التحصيمي لمميارات المستيدفة ،ترجع لمتأثير األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح
واإلرشاد (الفيديو)"
واعادة صياغتو "يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطي
رتب درجات المجموعتيف التجريبيتيف في االختبار التحصيمي لمميارات المستيدفة ،يرجع
لمتأثير األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (الفيديو  -النصي) لصالح نمط النصح
واإلرشاد بالفيديو"
ويالحظ مف استقراء النتائج في جدوؿ متوسط الرتب لمفرض الخاصة بالتحصيؿ أف
النتائج كانت تميؿ لصالح طالب المجموعات ممف يدرسوف باستخداـ كؿ األنماط الخاصة
بالصوت والصور والفيديو وحققت تمؾ األنماط نتائج ذات داللة إحصائية عند مقارنتيا والنمط
النصي ،في حيف لـ تكف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استخداـ النمط الصوتي أو
المصور أو الفيديو ،وكؿ مف ىذه األنماط حقؽ نتائج مقاربة مف األخر ،إال أف تمؾ النتائج
وعم ى الرغـ مف أنيا ظاىرية غير إحصائية ،إال أنو يجدر اإلشارة إلى أنيا كانت تميؿ لنمط
الفيديو يميو النمط المصور ويأتي بعده النمط الصوتي.

النتائج المرتبطة باألداء المهاري:
في الجدوؿ التالي وىو اختبار اختبار كروسكاؿ – واالس يظير فيو متوسط الرتب
وعدد العينة في المجموعات األربعة ،ويتضح منو أعمى متوسط رتب وأقؿ متوسط رتب في
المجموعات التجريبية األربعة وذلؾ فيما يتعمؽ باألداء المياري.
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خذٗه (:01
ٍز٘عظ اىشرت ىألداء اىَٖبسٗ ٛأػذاد اىطالة ف ٜاىَدَ٘ػبد
َّظ اىْصر ٗاإلسشبد اىؼذد ٍز٘عظ اىشرت
10841
11
ّص فقظ
34844
11
ّص ٍذػٌ ثبىص٘د
33821
11
ّص ٍذػٌ ثبىص٘س
األداء اىَٖبسٛ
41854
11
فٞذ٘ٝ
.1
اإلخَبىٜ

وباستقراء النتائج في جدوؿ التحميؿ اإلحصائي السابؽ ،يتضح أنو بمغت قيمة
المتوسط ( ) 20.01لممجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط النصح واإلرشاد النصي،
فيما بمغت قيمة المتوسط ( )40.00لممجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ النمط الصوتي
بينما بمغت قيمة المتوسط ( )44.91لممجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ النمط المصور،
في حيف بمغت قيمة المتوسط ( )01.20لممجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط النصح
واإلرشاد باستخداـ بالفيديو.
ويتضح مف النتائج السابقة لقيـ متوسطات الرتب لممجموعات التجريبية أنيا تميؿ
لصالح طالب المجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط الفيديو.
والجدوؿ التالي نتائج اختبار كروسكاؿ – واالس لألداء المياري حيث نستنتج منو
وجود فروؽ أـ ال ،وييمنا قيمة الداللة.
خذٗه (:0.
ّزبئح اخزجبس مشٗعنبه – ٗاالط ىألداء اىَٖبسٛ
األداء اىَٖبسٛ
118112
قَٞخ مب ٛعن٘ٝش
2
دسخبد اىسشٝخ
18111
اىذالىخ

وباستقراء النتائج في جدوؿ ( )00لنتائج اختبار كروسكاؿ – واالس ،تظير قيـ كاي
سكوير والداللة كانت قيمتيا ( )1.111ويالحظ أنيا أقؿ مف ( )1.10ولذلؾ يظير الحاجة
إلجراء المزيد مف المعالجات اإلحصائية بيف المجموعات األربعة عف طريؽ المقارنة الثنائية
بيف المجموعات باستخداـ اختبار "ماف  -وتني" الذي يطبؽ في حالة كانت قيمة كاي سكوير
في اختبار كروسكاؿ – واالس دالة أي أصغر مف ( .)1.10وبإجراء المزيد مف المعالجات
اإلحصائية بيف المجموعات األربعة عف طريؽ المقارنة الثنائية بيف المجموعات باستخداـ
اختبار "ماف  -وتني" ظيرت القيـ كما الجدوؿ (.)00
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خذٗه (:02
ّزبئح اخزجبس ٍبُ – ٗرْٗ ٜفقب ً ىَْظ اىْصر ٗاإلسشبد ف ٜثطبقخ ٍالزظخ األداء اىَٖبسٛ
(اىص٘ر( - ٜاىص٘ر( - ٜاىَص٘س -
(اىْص- ٜ
(اىْص- ٜ
(اىْص- ٜ
اىفٞذ:٘ٝ
اىفٞذ:٘ٝ
اىَص٘س:
اىفٞذ:٘ٝ
اىَص٘س:
اىص٘ر:ٜ
قَٞخ
ٍبُ
ٗٝزْٜ
قَٞخ
ٗٝينغ٘
ُ
قَٞخ Z
ٍغز٘ٙ
اىذالىخ

02.841
1

010841
1

011841
1

118111

011811
1

118111

2.0841
1

2.1841
1

1.1811
1

201811
1

1.1811
1

31.841
1

18115-

28522-

18.12-

28515-

1813.-

18231-

1832.

18111

18114

18111

18251

18231

السإال والفرض األول  -األداء المهاري:
ولإلجابة عمى السؤاؿ األوؿ والمرتبط باألداء المياري:
● ما أثر النمط النصي وفؽ النموذج المقترح لمنصح واإلرشاد لممحتوى التعميمي اإللكتروني
عمى األداء المياري لمطالب؟
تـ استخداـ اختبار "ماف  -وتني" بيف المجموعات الختبار صحة الفرض األوؿ القائؿ بأنو:
● ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطات رتب درجات
المجموعات التجريبية في بطاقة مالحظة األداء لمميارات المستيدفة ،ترجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (النصي).

المعالجة األولى باستخدام اختبار "مان  -وتنً" بٌن المجموعة األولى والثانٌة فً األداء
المهاري:
في الجدوؿ التالي وىو اختبار ماف – وتني يظير متوسط الرتب وأعداد الطالب في
المجموعات ،ويتضح منو أعمى متوسط رتب وأقؿ متوسط رتب في طالب المجموعات ممف
يدرسوف باستخداـ نمط النصح واإلرشاد (النصي  -الصوتي).
خذٗه (:11
ٍز٘عظ اىشرت ٗأػذاد اىطالة ٗفقبً ىَْظ اىْصر ٗاإلسشبد (اىْص - ٜاىص٘ر:ٜ
َّظ اىْصر ٗاإلسشبد اىؼذد ٍز٘عظ اىشرت ٍدَ٘ع اىشرت
1.1811
03801
11
اىْصٜ
42.811
15821
11
اىص٘رٜ
األداء اىَٖبسٛ
31
اىَدَ٘ع
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وباستقراء النتائج في جدوؿ ( )03لنتائج اختبار ماف – وتني لألداء المياري الذي
يستنتج منو وجود فروؽ في مستوى األداء المياري أـ ال ،تظير قيـ ماف ويتني وويمكسوف
وقيمة  Zوقيمة مستوى الداللة التي كانت ( )1.111ولوحظ أنيا أقؿ مف ( )1.10أي يوجد
فرؽ ذو داللة إحصائية بيف نمطي النصح واإلرشاد (النصي  -الصوتي) ،ولمعرفة اتجاه
الفرؽ بيف نمطي النصح واإلرشاد تـ استقراء النتائج أيضاً في جدوؿ ( )21متوسط الرتب
وأعداد الطالب وفقاً لنمط النصح واإلرشاد (النصي  -الصوتي) ،اتضح أف قيمة متوسط رتب
مجموعة النصح واإلرشاد التي يدرس طالبيا باستخداـ النمط النصي ( )04.01وىي أقؿ
قيمة بيف المتوسطيف ،بينما كانت قيمة متوسط رتب مجموعة النصح واإلرشاد التي يدرس
طالبيا باستخداـ النمط الصوتي ( ،)22.31ويتضح مف تمؾ النتائج أنيا تميؿ لصالح
المجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط النصح واإلرشاد الصوتي ،وعميو يظير أف ىناؾ
فرقاً ذو داللة إحصائية لصالح النمط الصوتي عند مقارنتو مع النمط النصي.

المعالجة الثانٌة باستخدام اختبار "مان  -وتنً" بٌن المجموعة األولى والثالثة فً األداء
المهاري:
في الجدوؿ التالي وىو اختبار ماف – وتني يظير متوسط الرتب وأعداد الطالب في
المجموعات ،ويتضح منو أعمى متوسط رتب وأقؿ متوسط رتب في طالب المجموعات ممف
يدرسوف باستخداـ نمط النصح واإلرشاد (النصي  -المصور).
خذٗه (:10
ٍز٘عظ اىشرت ٗأػذاد اىطالة ٗفقبً ىَْظ اىْصر ٗاإلسشبد (اىْص - ٜاىَص٘س:
َّظ اىْصر ٗاإلسشبد اىؼذد ٍز٘عظ اىشرت ٍدَ٘ع اىشرت
201811
04841
11
اىْصٜ
401811
14841
11
اىَص٘س
األداء اىَٖبسٛ
31
اىَدَ٘ع

وباستقراء النتائج مف جديد في جدوؿ ( )03لنتائج اختبار ماف – وتني لألداء
المياري الذي يستنتج منو وجود فروؽ في مستوى األداء المياري أـ ال ،تظير قيـ ماف
ويتني وويمكسوف وقيمة  Zوقيمة مستوى الداللة التي كانت ( )1.110ولوحظ أنيا أقؿ مف
( )1.10أي يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف نمطي النصح واإلرشاد (النصي  -المصور)،
ولمعرفة اتجاه الفرؽ بيف نمطي النصح واإلرشاد تـ استقراء النتائج أيضاً في جدوؿ ()20

متوسط الرتب وأعداد الطالب وفقاً لنمط النصح واإلرشاد (النصي  -المصور) ،اتضح أف
قيمة متوسط رتب مجموعة النصح واإلرشاد التي يدرس طالبيا باستخداـ النمط النصي
- 0024 -

منط النصح يف املقررات اإللکرتونیة املقدمة عرب نظام إدارة التعلم بالک بورد ............................................

( ) 00.01وىي أقؿ قيمة بيف المتوسطيف ،بينما كانت قيمة متوسط رتب مجموعة النصح
واإلرشاد التي يدرس طالبيا باستخداـ النمط المصور ( ،)20.01ويتضح مف تمؾ النتائج
أنيا تميؿ لصالح المجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط النصح واإلرشاد المصور،
وعميو يظير أف ىناؾ فرقاً ذو داللة إحصائية لصالح النمط المصور عند مقارنتو مع النمط

النصي.

المعالجة الثالثة باستخدام اختبار "مان  -وتنً" بٌن المجموعة األولى والرابعة فً األداء
المهاري:
في الجدوؿ التالي وىو اختبار ماف – وتني يظير متوسط الرتب وأعداد الطالب في
المجموعات ،ويتضح منو أعمى متوسط رتب وأقؿ متوسط رتب في طالب المجموعات ممف
يدرسوف باستخداـ نمط النصح واإلرشاد (النصي  -الفيديو).
خذٗه (:11
ٍز٘عظ اىشرت ٗأػذاد اىطالة ٗفقب ً ىَْظ اىْصر ٗاإلسشبد (اىْص - ٜاىفٞذ:٘ٝ
َّظ اىْصر ٗاإلسشبد اىؼذد ٍز٘عظ اىشرت ٍدَ٘ع اىشرت
14.811
01821
11
اىْصٜ
451811
1.801
11
اىفٞذ٘ٝ
األداء اىَٖبسٛ
31
اىَدَ٘ع

وباستقراء النتائج في جدوؿ ( )03لنتائج اختبار ماف – وتني لألداء المياري الذي
يستنتج منو وجود فروؽ في مستوى األداء المياري أـ ال ،تظير قيـ ماف ويتني وويمكسوف
وقيمة  Zوقيمة مستوى الداللة التي كانت ( )1.111ولوحظ أنيا أقؿ مف ( )1.10أي يوجد
فرؽ ذو داللة إحصائية بيف نمطي النصح واإلرشاد (النصي  -الفيديو) ،ولمعرفة اتجاه
الفرؽ بيف نمطي النصح واإلرشاد تـ استقراء النتائج أيضاً في جدوؿ ( )22متوسط الرتب
وأعداد الطالب وفقاً لنمط النصح واإلرشاد (النصي  -الفيديو) ،اتضح أف قيمة متوسط رتب
مجموعة النصح واإلرشاد التي يدرس طالبيا باستخداـ النمط النصي ( )02.31وىي أقؿ
قيمة بيف المتوسطيف ،بينما كانت قيمة متوسط رتب مجموعة النصح واإلرشاد التي يدرس
طالبيا باستخداـ نمط الفيديو ( ،)20.01ويتضح مف تمؾ النتائج أنيا تميؿ لصالح
المجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط النصح واإلرشاد الفيديو .وعميو يظير أف ىناؾ
فرقاً لصالح نمط الفيديو عند مقارنتو مع النمط النصي.

وبناء عمى نتائج المعالجات اإلحصائية الثالثة ( )9 ،2 ،0لألداء المياري ماف –

وتني ،بيف نمط النصح واإلرشاد النصي وأنماط النصح واإلرشاد األخرى (صوتي  -مصور -
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فيديو) ،فإنو تـ قبوؿ الفرض األوؿ والخاص بالتحصيؿ ،القائؿ بأنو "ال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطات رتب درجات المجموعات التجريبية في بطاقة
مالحظة األداء لمميارات المستيدفة ،ترجع لمتأثير األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد
(النصي)"

السإال والفرض الثانً  -األداء المهاري:
ولإلجابة عمى السؤاؿ الثاني والمرتبط باألداء المياري:
● ما أثر النمط الصوتي المعزز لمنص وفؽ النموذج المقترح لمنصح واإلرشاد لممحتوى
التعميمي اإللكتروني عمى األداء المياري لمطالب؟
تـ استخداـ اختبار "ماف  -وتني" بيف المجموعات الختبار صحة الفرض الثاني القائؿ بأنو:
● ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطات رتب درجات
المجموعات التجريبية في بطاقة مالحظة األداء لمميارات المستيدفة ،ترجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (الصوتي).

المعالجة الرابعة باستخدام اختبار "مان  -وتنً" بٌن المجموعة الثانٌة والثالثة فً األداء
المهاري:
في الجدوؿ التالي وىو اختبار ماف – وتني يظير متوسط الرتب وأعداد الطالب في
المجموعات ،ويتضح منو أعمى متوسط رتب وأقؿ متوسط رتب في طالب المجموعات ممف
يدرسوف باستخداـ نمط النصح واإلرشاد (الصوتي  -المصور).
خذٗه (:12
ٍز٘عظ اىشرت ٗأػذاد اىطالة ٗفقبً ىَْظ اىْصر ٗاإلسشبد (اىص٘ر - ٜاىَص٘س:
َّظ اىْصر ٗاإلسشبد اىؼذد ٍز٘عظ اىشرت ٍدَ٘ع اىشرت
300841
1184.
11
اىص٘رٜ
31.841
11832
11
اىَص٘س
األداء اىَٖبسٛ
31
اىَدَ٘ع

وباستقراء النتائج في جدوؿ ( )03لنتائج اختبار ماف – وتني لألداء المياري الذي
يستنتج منو وجود فروؽ في مستوى األداء المياري أـ ال ،تظير قيـ ماف ويتني وويمكسوف
وقيمة  Zوقيمة مستوى الداللة التي كانت ( )1.322ولوحظ أنيا أكبر مف ( )1.10أي ال
يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف نمطي النصح واإلرشاد (الصوتي  -المصور) ،وباستقراء
النتائج في جدوؿ ( )29متوسط الرتب وأعداد الطالب وفقاً لنمط النصح واإلرشاد (الصوتي -
المصور) ،اتضح أف قيمة متوسط رتب مجموعة النصح واإلرشاد التي يدرس طالبيا
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باستخداـ النمط الصوتي( )21.00وىي أقؿ قيمة بيف المتوسطيف ،بينما كانت قيمة متوسط
رتب مجموعة النصح واإلرشاد التي يدرس طالبيا باستخداـ النمط المصور (،)21.49
ويتضح مف تمؾ النتائج أنيا تميؿ لصالح المجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط النصح
واإلرشاد المصور ،وعميو يظير أنو ليس ىناؾ فرقاً ذا داللة إحصائية لمنمط الصوتي عند
مقارنتو مع النمط المصور.

المعالجة الخامسة باستخدام اختبار "مان  -وتنً" بٌن المجموعة الثانٌة والرابعة فً
األداء المهاري:
في الجدوؿ التالي وىو اختبار ماف – وتني يظير متوسط الرتب وأعداد الطالب في
المجموعات ،ويتضح منو أعمى متوسط رتب وأقؿ متوسط رتب في طالب المجموعات ممف
يدرسوف باستخداـ نمط النصح واإلرشاد (الصوتي  -الفيديو).
خذٗه (:13
ٍز٘عظ اىشرت ٗأػذاد اىطالة ٗفقبً ىَْظ اىْصر ٗاإلسشبد (اىص٘ر - ٜاىفٞذ:٘ٝ
َّظ اىْصر ٗاإلسشبد اىؼذد ٍز٘عظ اىشرت ٍدَ٘ع اىشرت
2.0841
0281.
11
اىص٘رٜ
32.841
10822
11
اىفٞذ٘ٝ
األداء اىَٖبسٛ
31
اىَدَ٘ع

وباستقراء النتائج في جدوؿ ( )03لنتائج اختبار ماف – وتني لألداء المياري الذي
يستنتج منو وجود فروؽ في مستوى األداء المياري أـ ال ،تظير قيـ ماف ويتني وويمكسوف
وقيمة  Zوقيمة مستوى الداللة التي كانت ( )1.942ولوحظ أنيا أكبر مف ( )1.10أي ال
يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف نمطي النصح واإلرشاد (الصوتي  -الفيديو) ،وباستقراء
النتائج في جدوؿ ( )24متوسط الرتب وأعداد الطالب وفقاً لنمط النصح واإلرشاد (الصوتي -
الفيديو) ،اتضح أف قيمة متوسط رتب مجموعة النصح واإلرشاد التي يدرس طالبيا باستخداـ

النمط الصوتي ( ) 03.10وىي أقؿ قيمة بيف المتوسطيف ،بينما كانت قيمة متوسط رتب
مجموعة النصح واإلرشاد التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط الفيديو ( ،)20.39ويتضح مف
تمؾ النتائج أنيا تميؿ لصالح المجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط النصح واإلرشاد
الفيديو ،وعميو يظير أنو ليس ىناؾ فرقاً ذا داللة إحصائية لنمط الفيديو عند مقارنتو مع
النمط الصوتي.
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وبالرجوع لنتائج المعالجة اإلحصائية األولى باستخداـ اختبار "ماف  -وتني" بيف
المجموعة األولى (النمط النصي) والثانية (النمط الصوتي) في األداء المياري ،والتي اتضح
مف نتائجيا أنيا تميؿ لصالح المجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط النصح واإلرشاد
الصوتي ،وعميو يظير أف ىناؾ فرقاً ذو داللة إحصائية لصالح النمط الصوتي عند مقارنتو
مع النمط النصي.

وبناء عمى نتائج المعالجات اإلحصائية الثالثة ( )0 ،4 ،0لإلختبار اإلحصائي ماف
– وتن ي ،بيف نمط النصح واإلرشاد الصوتي وأنماط النصح واإلرشاد األخرى (نصي  -مصور
 فيديو) ،فإنو تـ رفض الفرض الثاني والخاص بالتحصيؿ ،القائؿ بأنو "ال توجد فروؽ ذاتداللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطات رتب درجات المجموعات التجريبية في
بطاقة مالحظة األداء لممي ارات المستيدفة ،ترجع لمتأثير األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح
واإلرشاد (الصوتي)"
واعادة صياغتو بأنو "يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف
متوسطي رتب درجات المجموعتيف التجريبيتيف في بطاقة مالحظة األداء لمميارات المستيدفة،
يرجع لمتأثير األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (الصوتي  -النصي) لصالح نمط
النصح واإلرشاد الصوتي"

السإال والفرض الثالث  -األداء المهاري:
ولإلجابة عمى السؤاؿ الثالث والمرتبط باألداء المياري:
● ما أثر نمط الصور الثابتة المعززة لمنص وفؽ النموذج المقترح لمنصح واإلرشاد لممحتوى
التعميمي اإل لكتروني عمى األداء المياري لمطالب؟
تـ استخداـ اختبار "ماف  -وتني" بيف المجموعات الختبار صحة الفرض الثالث القائؿ
بأنو:
● ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطات رتب درجات
المجموعات التجريبية في بطاقة مالحظة األداء لمميارات المستيدفة ،ترجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (المصور).
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المعالجة السادسة باستخدام اختبار "مان  -وتنً" بٌن المجموعة الثالثة والرابعة فً
األداء المهاري:
في الجدوؿ التالي وىو اختبار ماف – وتني يظير متوسط الرتب وأعداد الطالب في
المجموعات ،ويتضح منو أعمى متوسط رتب وأقؿ متوسط رتب في طالب المجموعات ممف
يدرسوف باستخداـ نمط النصح واإلرشاد (المصور  -الفيديو).
خذٗه (:14
ٍز٘عظ اىشرت ٗأػذاد اىطالة ٗفقب ً ىَْظ اىْصر ٗاإلسشبد (اىَص٘س  -اىفٞذ:٘ٝ
َّظ اىْصر ٗاإلسشبد اىؼذد ٍز٘عظ اىشرت ٍدَ٘ع اىشرت
2.1841
0282.
11
اىَص٘س
321841
10852
11
اىفٞذ٘ٝ
األداء اىَٖبسٛ
31
اىَدَ٘ع

وباستقراء النتائج في جدوؿ ( )03لنتائج اختبار ماف – وتني لألداء المياري الذي
يستنتج منو وجود فروؽ في مستوى األداء المياري أـ ال ،تظير قيـ ماف ويتني وويمكسوف
وقيمة  Zوقيمة مستوى الداللة التي كانت ( )1.490ولوحظ أنيا أكبر مف ( )1.10أي ال
يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف نمطي النصح واإلرشاد (المصور  -الفيديو) ،وباستقراء
النتائج في جدوؿ ( )20متوسط الرتب وأعداد الطالب وفقاً لنمط النصح واإلرشاد (المصور -
الفيديو) ،اتضح أف قيمة متوسط رتب مجموعة النصح واإلرشاد التي يدرس طالبيا باستخداـ

النمط المصور ( ) 03.90وىي أقؿ قيمة بيف المتوسطيف ،بينما كانت قيمة متوسط رتب
مجموعة النصح واإلرشاد التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط الفيديو ( ،)20.29ويتضح مف
تمؾ النتائج أنيا تميؿ لصالح المجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط النصح واإلرشاد
الفيديو ،وعميو يظير أنو ليس ىناؾ فرقاً ذا داللة إحصائية لنمط الفيديو عند مقارنتو مع

النمط المصور.

وبالرجوع لنتائج المعالجة اإلحصائية الثانية باستخداـ اختبار "ماف  -وتني" بيف
المجموعة األولى (النمط النصي) والثالثة (النمط المصور) في األداء المياري ،والتي اتضح
مف نتائجيا أنيا تميؿ لصالح المجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط النصح واإلرشاد
المصور ،وعميو يظير أف ىناؾ فرقاً داؿ إحصائياً لصالح النمط المصور عند مقارنتو مع

النمط النصي.
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وبالرجوع لنتائج المعالجة اإلحصائية الرابعة باستخداـ اختبار "ماف  -وتني" بيف
المجموعة الثانية (النمط الصوتي) والثالثة (لنمط المصور) في األداء المياري ،والتي اتضح
مف نتائجيا أنيا تميؿ لصالح المجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط النصح واإلرشاد
المصور ،وعميو يظير أنو ال يوجد فرؽ ذا داللة إحصائية بيف النمط الصوتي والنمط
المصور.
وبناء عمى نتائج المعالجات اإلحصائية الثالثة ( )2 ،4 ،2لإلختبار اإلحصائي ماف
– وتني ،بيف نمط النصح واإلرشاد المصور وأنماط النصح واإلرشاد األخرى (نصي  -صوتي
 فيديو) ،فإنو تـ رفض الفرض الثالث والخاص بالتحصيؿ ،القائؿ بأنو "ال توجد فروؽ ذاتداللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطات رتب درجات المجموعات التجريبية في
بطاقة مالحظة األداء لمميارات المستيدفة ،ترجع لمتأثير األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح
واإلرشاد (المصور)"
واعادة صياغتو أنو "يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف
متوسطي رتب درجات المجموعتيف التجريبيتيف في بطاقة مالحظة األداء لمميارات المستيدفة،
يرجع لمتأثير األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (المصور  -النصي) لصالح نمط
النصح واإلرشاد المصور"

السإال والفرض الرابع  -األداء المهاري:
ولإلجابة عمى السؤاؿ الرابع والمرتبط باألداء المياري:
● ما أثر ن مط الفيديو وفؽ النموذج المقترح لمنصح واإلرشاد لممحتوى التعميمي
اإللكتروني عمى األداء المياري لمطالب؟
تـ استخداـ اختبار "ماف  -وتني" بيف المجموعات الختبار صحة الفرض الرابع القائؿ بأنو:
● ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطات رتب درجات
المجموعات التجريبية في بطاقة مالحظة األداء لمميارات المستيدفة ،ترجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (الفيديو).
بالرجوع لنتائج المعالجة اإلحصائية الثالثة باستخداـ اختبار "ماف  -وتني" بيف
المجموعة األولى (النمط النصي) والرابعة (نمط الفيديو) في األداء المياري ،والتي اتضح مف
نتائجيا أنيا تميؿ لصالح المجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط النصح واإلرشاد
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بالفيديو ،وعميو يظير أف ىناؾ فرقاً داؿ إحصائياً لصالح نمط الفيديو عند مقارنتو مع النمط

النصي.

وبالرجوع لنتائج المعالجة اإلحصائية الخامسة باستخداـ اختبار "ماف  -وتني" بيف
المجموعة الثانية (النمط الصوتي) والرابعة (نمط الفيديو) في األداء المياري ،والتي اتضح مف
نتائجيا أنيا تميؿ لصالح المجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط النصح واإلرشاد
بالفيديو ،وعميو يظير أنو ال يوجد فرؽ ذا داللة إحصائية بيف نمط الفيديو والنمط الصوتي.
وبالرجوع لنتائج المعالجة اإلحصائية السادسة باستخداـ اختبار "ماف  -وتني" بيف
المجموعة الثالثة (النمط المصور) والرابعة (نمط الفيديو) في األداء المياري ،والتي اتضح
مف نتائجيا أنيا تميؿ لصالح المجموعة التي يدرس طالبيا باستخداـ نمط النصح واإلرشاد
بالفيديو ،وعميو يظير أنو ال يوجد فرؽ ذا داللة إحصائية بيف نمط الفيديو والنمط المصور.
وبناء عمى نتائج المعالجات اإلحصائية الثالثة ( )2 ،0 ،9لإلختبار اإلحصائي ماف –
وتني ،بيف نمط النصح واإلرشاد بالفيديو وأنماط النصح واإلرشاد األخرى (نصي  -صوتي -
مصور) ،فإنو تـ رفض الفرض الرابع والخاص باألداء المياري ،القائؿ بأنو "ال توجد فروؽ
ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطات رتب درجات المجموعات التجريبية
في بطاقة مالحظة األداء لمميارات المستيدفة ،ترجع لمتأثير األساسي لمنمط المستخدـ
لمنصح واإلرشاد (الفيديو)"
واعادة صياغتو "يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطي
رتب درجات المجموعتيف التجريبيتيف في بطاق ة مالحظة األداء لمميارات المستيدفة ،يرجع
لمتأثير األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (الفيديو  -النصي) لصالح نمط النصح
واإلرشاد بالفيديو"
ويالحظ مف استقراء النتائج في جدوؿ متوسط الرتب لمفرض الخاصة باألداء المياري
أف النتائج كانت تميؿ لصالح طالب المجموعات ممف يدرسوف باستخداـ كؿ األنماط الخاصة
بالصوت والصور والفيديو وحققت تمؾ األنماط نتائج ذات داللة إحصائية عند مقارنتيا والنمط
النصي ،في حيف لـ تكف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استخداـ النمط الصوتي أو
المصور أو الفيديو ،وكؿ مف ىذه األنماط حقؽ نتائج مقاربة مف األخر ،إال أف تمؾ النتائج
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وعمى الرغـ مف أنيا ظاىرية غير إحصائية ،إال أنو يجدر اإلشارة إلى أنيا كانت تميؿ لنمط
الفيديو يميو النمط الصوتي ويأتي بعده النمط المصور.

نتائج البحث:
يمكف لمباحث بعد إجراء المعالجات اإلحصائية السابقة أف يعرض نتائج البحث الحالي
كما يمي:

التحصٌل:
 80يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطي رتب درجات
المجموعتيف التجريبيتيف في االختبار التحصيمي لمميارات المستيدفة ،يرجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (الصوتي  -النصي) لصالح نمط النصح
واإلرشاد الصوتي.
 81يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطي رتب درجات
المجموعتيف التجريبيتيف في االختبار التحصيمي لمميارات المستيدفة ،يرجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (المصور  -النصي) لصالح نمط النصح
واإلرشاد المصور.
 82يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطي رتب درجات
المجموعتيف التجريبيتيف في االختبار التحصيمي لمميارات المستيدفة ،يرجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (الفيديو  -النصي) لصالح نمط النصح
واإلرشاد بالفيديو.
 83ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطات رتب درجات
المجموعات التجريبية في االختبار التحصيمي لمميارات المستيدفة ،ترجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (الصوتي  -المصور  -الفيديو).
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األداء المهاري:
 80يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطي رتب درجات
المجموعتيف التجريبيتيف في بطاقة مالحظة األداء لمميارات المستيدفة ،يرجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (الصوتي  -النصي) لصالح نمط النصح
واإلرشاد الصوتي.
 81يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطي رتب درجات
المج موعتيف التجريبيتيف في بطاقة مالحظة األداء لمميارات المستيدفة ،يرجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (المصور  -النصي) لصالح نمط النصح
واإلرشاد المصور.
 82يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطي رتب درجات
المجموعتيف التجريبيتيف في بطاقة مالحظة األداء لمميارات المستيدفة ،يرجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (الفيديو  -النصي) لصالح نمط النصح
واإلرشاد بالفيديو.
 83ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.10بيف متوسطات رتب درجات
المجموعات التجريبية في بطاقة مالحظة األداء لمميارات المستيدفة ،ترجع لمتأثير
األساسي لمنمط المستخدـ لمنصح واإلرشاد (الصوتي  -المصور  -الفيديو).

التعلٌق العام على نتائج البحث وتفسٌر النتائج:

اتفقت نتائج البحث الحالي مع نتائج ُك ٌّؿ مف "دعاء جاد" ( )2100و"عبير بيومي"

( )2102فيما يتعمؽ بنمط النصح واإلرشاد الصوتي ،في حيف اتفقت نتائج البحث الحالي مع
نتائج "حسف الباتع" ( )2100فيما يتعمؽ بنمط النصح واإلرشاد المصور وبالفيديو .حيث
أظيرت نتائج البحث الحالي أف األنماط الخاصة بالصوت والصور والفيديو حققت نتائج ذات
داللة إحصائية لصالحيا عند مقارنتيا والنمط النصي ،كما أظيرت النتائج أيضاً أنو ال توجد
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أنماط النصح واإلرشاد بالصوت والصور والفيديو.

كما يمكف تفسير تمؾ النتائج مف خالؿ ارتباطيا بمفاىيـ النظرية السموكية المثير
واالستجابة ،حيث تعتبر أنماط النصح بالبحث الحالي مثيرات لممتعمميف مثؿ أف يق أر أو يسمع
أو يرى أنماط النصح واإلرشاد ،ومحدد اإلثارة في النظرية السموكية ىو كؿ مضموف معرفي
يقدـ لممتعمـ في بيئة المقرر اإللكتروني والبد أف تتوفر فيو شروط ومحددات تجعمو يعمؿ عمى
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إثارة االىتماـ والميوؿ والحوافز ،واالستجابات مف المتعمـ لتمؾ المثيرات ىي رد فعؿ المتعمـ
عمى المثيرات ،أي أف السموؾ ىو االستجابات الناتجة عف المثيرات بيئة المقرر اإللكتروني،
وىذا السموؾ إما أف يتـ دعمو وتعزيزه فيتقوى أو ال يتـ تدعيمو ويضعؼ ويقؿ احتماؿ
حدوثو ،فتغير السموؾ ىنا ىو نتيجة استجابة لممثيرات التي ىي عبارة عف أنماط النصح
الموجودة بالمقرر اإللكتروني.
وترتبط تمؾ النتائج أيضاً بنظريات وبحوث المخ البشري التي تناولت الطبيعة

االجتماعية لممخ ،حيث أف المعرفة ذات بنية اجتماعية حيث أف العقؿ البشري يتغير خالؿ
الحياة البشرية واستجابة لالندماج مع اآلخريف بدرجة كبيرة ،ومف ىنا فاالعتماد عمى
المقررات اإللكترونية وأنماط اجتماعية لمنصح واإلرشاد مف خالؿ األشكاؿ المصورة لشخصيات
حية أو ثالثية األبعاد والصوت البشرى المسموع والفيديو المرئي المحاكي لعممية النصح
واإلرشاد ،كؿ تمؾ األنماط المستخدمة في البحث الحالي حقؽ نتائج إيجابية مف خالؿ ارتباط
تمؾ األنماط ببنية العقؿ االجتماعية واندماج المتعمـ معيا ،فكمما كاف النمط أكثر اجتماعية

كنمط الفيديو حقؽ ذلؾ نتائج أفضؿ كما البحث الحالي ،وتمؾ النتائج تتفؽ مع نتائج ُك ٌّؿ مف
عبير مرسي وزينب السالمي ومحمد عطية وعبدالمطيؼ الجزار ( )2104التي اىتمت تأثير
إستخداـ نمط المساعدة البشرية والمساعدة الذكية في إرشاد المتعمـ ببيئة التعمـ اإللكتروني
القائـ عمى الويب.
تـ تفسير نتائج البحث أيضاً في ضوء نتائج نظريات االنتباه األحادية القناة وتشمؿ

تمؾ النظريات نظرية المصفاة االنتقائية لبرودبنت ( )0300،dlcaBkirlحيث تبنى الباحث
ىنا نظرية المصفاة االنتقائية لػ برودبنت في تفسير االنتباه لممثيرات المقدمة لممتعمـ في
شكؿ نص أو صورة أو صوت أو فيديو.
كما يمكف تفسير النتائج المتعمقة بوجود فروؽ وارتفاع متوسط رتب درجات طالب
المجموعات التجريبية في التحصيؿ واألداء الم ياري ممف يستخدموف نمط النصح واإلرشاد
بالفيديو ،إلى نظرية الترميز المزدوج أو الثنائي لػ "أالف بايفيو" ( )0320،oaedecوالتي
تنمي لنظريات التخيؿ العقمي ،وافترضت ىذه النظرية أف إدراؾ المعمومات المرئية يتـ بشكؿ
مختمؼ عف إدراؾ المعمومات المفظية وبواسطة قنوات إد اركية مختمفة ،فالمتعمـ يفيـ موضوع
تعممو بشكؿ أسرع إف كانت الصور وما يصاحبيا مف تعميؽ لفظي يكمؿ كؿ منيما اآلخر
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ويتناوالف نفس الموضوع كما ىو مطبؽ بالبحث الحالي مف خالؿ نمط النصح واإلرشاد
بالفيديو.

التوصٌات:
في ضوء نتائج البحث اإلحصائية السابقة وتفسيراتيا ،يمكف لمباحث أف يستخمص التوصيات

التالية:

● استخداـ نمط النصح واإلرشاد بالفيديو أي المدمج فيو الصوت مع الصورة والحركة الحية
لشخصية المعمـ أو مستشار التعمـ اإللكتروني الناصح لممتعمـ ،في بيئة محتوى التعمـ

اإللكتروني.

● أف تكوف شخصية مستشار التعمـ اإللكتروني الناصح لممتعمـ  -سواء تـ تقديميا بشكؿ فيديو
أو مصور  -موحدة في عموـ المقرر أو المقررات التي تطرح في المؤسسة التعميمية.

● التدرج في إستخداـ الوسائط واستخداميا وفؽ كفاءة النظاـ بحيث تكوف االولوية الستخداـ نمط
الفيديو يميو النمط الصوتي أو المصور عمى حد سواء ،وفي حالة ضعؼ إمكانيات النظاـ أو
منصة التعمـ اإللكتروني وعدـ استطاعتيا تحمؿ الوسائط المتعددة عالية الجودة يمكف لممطور

عندىا استخداـ النمط النصي كمستشار تعمـ إلكتروني ناصح لممتعمـ.

البحوث المقترحة:
انطالقا مف البحث الحالي ونتائجو وتوصياتو ،يقترح الباحث ما يمي:
● إجراء بحوث حوؿ مصطمح مستشار التعمـ اإللكتروني الناصح لممتعمـ والذي اقترحو
الباحث في أنماط أخرى مف المحتوى التعميمي كالقصص التعميمية والكتب اإللكترونية
وغيرىا.
● إجراء بحوث حوؿ مصطمح مستشار التعمـ اإللكتروني الناصح لممتعمـ والذي اقترحو
الباحث عمى متغيرات تابعة مختمفة عف التي تبناىا الباحث مثؿ بقاء أثر التعمـ وانتقاؿ أثر
التعمـ والدافعية واالتجاه نحو التعمـ وغيرىا مف المتغيرات اليامة.
● إجراء بحوث مماثمة ليذا البحث عمى مجتمعات أخرى لـ يتناوليا البحث الحالي مثؿ
األطفاؿ والمراىقيف والشباب وذوي االحتياجات الخاصة بمختمؼ أنواعيـ ،وكذلؾ تدريب
المعمميف أثناء الخدمة وقياس مدى توظيفيا في التعميـ المستمر والتعمـ مدى الحياة.
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المراجع
المراجع العربٌة:
 80حسن الباتع عبدالعاطي ( .)2115أثر اختالف اسموبي المساعدة والتوجيو الموجزة التفصيمية في
إكساب أعضاء ىيئة تدريس جامعة الطائف ميارات التعمم اإللكتروني باستخدام منظومة البالكبورد
واتجاىاتيم نحوىا .في المؤتمر الدولي األول :التربية آفاق مستقبمية :جامعة الباحة  -كمية التربية
الباحة ،السعودية :كمية التربية ،جامعة الباحة ،مج .731 - 714 :)2115( 2مسترجع من

642473cllom://muhAsc.shntmshc.sps//uspAt/
 81حنان محمد الشاعر ( .)2114أثر نوع الموجو اإللكتروني عمى محتوى التوجيو وتنمية ميارات
التخطيط لممينة واالتجاه نحوىا لدى أخصائي تكنولوجيا التعميم.دراسات عربية في التربية وعمم

النفس:

رابطة

التربويين

العرب،

ع،47

ج ،4

147

-

.191

مسترجع

من

653876cllom://muhAsc.shntmshc.sps//uspAt/
 82دعاء عطية جاد .)2115( .فاعمية أنماط التوجية في تنمية ميارة الفيم القرائى بالمغة اإلنجميزية
ببرامج التعميم اإللكترونى لدى الطالب المندفعين والمتروين بالصف األول الثانوى بالمعاىد األزىرية،

رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية :جامعة حموان.

 83زينب حسن خميفة .)2116( .أثر التفاعل بين توقيت تقديم التوجيو واألسموب المعرفي في بيئة
التعمم المعكوس عمى تنمية ميارات إنتاج المقررات اإللكترونية لدى أعضاء الييئة التدريسية
المعاونة .دراسات عربية في التربية وعمم النفس :رابطة التربويين العرب ،ع.138 - 67 ،77
من

مسترجع

761256cllom://muhAsc.shntmshc.sps//uspAt/

 84عادل عبداهلل محمد ( .)2111أسس البحث العممي في ضوء التعديالت الواردة في .0eoe
الرياض :دار الزىراء لمنشر والتوزيع.

 85عبير حسن مرسي ،زينب حسن السالمي ،محمد عطية خميس ،وعبدالمطيف الصفي الجزار
( .)2114المساعدة البشرية في مقابل المساعدة الذكية ببيئة التعمم اإللكتروني :أيوجد أثر لتفاعميما
مع أسموب التفكير ( داخمى  /خارجى ) عمى تنمية الكفاءة الذاتية وميارات اتخاذ القرار في مواقف
البحث التربوى .مجمة البحث العممي في التربية :جامعة عين شمس  -كمية البنات لآلداب والعموم

والتربية

ع،

ج4

(:)2114

687

-

777942cllom://muhAsc.shntmshc.sps//uspAt/
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 81عبير محمد بيومى .)2117( .تصميم بيئة افتراضية قائمة عمى أنماط التوجيو اإللكتروني لتنمية
ميارات إنتاج مصادر التعمم لدى معممي االقتصاد المنزلي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية
التربية :جامعة المنصورة.
 8.محمد حممي رزق ( .)2119أثر بيئة تعمم مدمج قائمة عمى التعزيز الرمزي (الثابت  -المتغير)
لتنمية الميارات االجتماعية لدى التالميذ المعاقين عقمياً القابمين لمتعمم .رسالة دكتوراه غير منشورة،

كمية التربية النوعية :جامعة المنوفية.

 82محمد شعبان عبد القوي ( .)2116أثر اختالف مستويات التعزيز وأساليب تقديمو في القصة
اإللكترونية التفاعمية عمى تنمية الميارات االجتماعية وانتقال أثر التعمم لدى المعاقين عقمياً القابمين

لمتعمم .رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية :جامعة الفيوم.

 801محي الدين توق ،يوسف قطامي ،عبد الرحمن عدس )2118( .أبعاد األىداف السموكية الثالثة،
تاريخ آخر تحديث  6 :يوليو  ،2118تاريخ آخر زيارة :يوليو  .2118مسترجع من:
31/2174sps/AAlAstu/.5cllom://mml
 800نادية المطيري ،وىيفاء فيد .)2114( .معوقات ممارسة عضو ىيئة التدريس لإلرشاد اإللكتروني
في جامعة الممك سعود من وجية نظر الطالبات .مجمة رسالة التربية وعمم النفس ،)45( ،ص ص
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