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 المستخمص
/  فيػديو تفػاعمي) ىدؼ البحث إلى الكشؼ عف التفاعؿ بيف نمػط تقػديـ المحتػوى التفػاعمي

 عمػػػى قائمػػػة إلكترونيػػػة تعمػػػـ ببيئػػػة( منخفضػػػة/  مرتفعػػػة) والسػػػعة العقميػػػة( ؾ تفػػػاعميإنفوجرافيػػػ
، التعمػػػػيـ تكنولوجيػػػػا لطػػػػالب الشػػػػيئية البرمجػػػػة ميػػػػارات تنميػػػػة فػػػػيالمقمػػػػوب  الػػػػتعمـ اسػػػػتراتيجية

نتاج إعداد تـولتحقيؽ ىذا اليدؼ  ، وفؽ مجموعة مف المعايير مصغرة تعميمية وحدات ثالث وا 
نمػػط تػػـ اسػػتخداـ  ؛المنيجيػػة المتغيػػراتوضػػبط  ،العمميػػة الخطػػواتإلجػػرا  ، و التصػػميميو لمبيئػػة

" طالًبػػا مػػف طػػالب 120"، وتكونػػت عينػػة البحػػث مػػف "2X2"التصػػميـ العػػاممي ثنػػائي ا تجػػاه 
إلى أربع مجموعات تجريبية قواـ كؿ مجموعة  تقسيميـ بطريقة عشوائيةتـ تكنولوجيا التعميـ، و 

القيػػػاس فػػػي اختبػػػار تحصػػػيمي، وبطاقػػػة مالحظػػػة، ومقيػػػاس لمعسػػػة طالًبػػػا، وتمثمػػػت أدوات  30
حزمػة البػراما اإلحصػائية العقمية، وتـ تطبيؽ أسػاليب المعالجػة اإلحصػائية المناسػبة باسػتخداـ 

، وجػػا ت أىػػـ نتػػائا البحػػث مؤكػػدة عمػػى الترتيػػب الحػػالي "SPSS.V 24"لمعمػػوـ ا جتماعيػػة 
بالفيػػديو والسػػعة العقميػػة مرتفعػػة والمجموعػػة الثانيػػة المجموعػػة الولػػى تقػػديـ المحتػػوى التفػػاعمي 

تقديـ المحتوى التفاعمي با نفوجرافيؾ والسعة العقميػة مرتفعػة والمجموعػة الثالثػة تقػديـ المحتػوى 
التفػػػػػاعمي بالفيػػػػػديو والسػػػػػعة العقميػػػػػة منخفضػػػػػة والمجموعػػػػػة الرابعػػػػػة تقػػػػػديـ المحتػػػػػوى التفػػػػػاعمي 

 البحػػػث أسػػػئمة عػػػف جابػػػةاإل خػػػالؿ مػػػف ىػػػذا وظيػػػر ،با نفوجرافيػػػؾ والسػػػعة العقميػػػة منخفضػػػة
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، وأوصػػػى البحػػػث بضػػػرورة تػػػدريب الطػػػالب عمػػػى ا سػػػتزادة مػػػف فروضػػػو صػػػحة مػػػف والتحقػػػؽ
توظيػػؼ ميػػارات البرمجػػة الشػػيئية لتمبيػػة احتياجػػات ومتطمبػػات سػػوؽ العمػػؿ، ويتحقػػؽ ذلػػؾ مػػف 

 جامعية.   خالؿ الربط بيف المناىا الدراسية في المراحؿ المختمفة والمقررات ال
ا نفوجرافيؾ التفاعمي، السػعة  الفيديو التفاعمي، : )المحتوى التفاعمي،الكممات المفتاحية

العقميػػػػة، بيئػػػػات الػػػػتعمـ اإللكترونيػػػػة، اسػػػػتراتيجية الػػػػتعمـ المقمػػػػوب، البرمجػػػػة الشػػػػيئية، الوظػػػػائؼ 
 المستقبمية لطالب تكنولوجيا التعميـ(.

Abstract 

The aim of the research is to discover the interaction between the 

pattern of providing interactive content (interactive video / interactive 

infographic) and mental capacity (high / low) with an electronic 

learning environment based on the inverted learning strategy in 

developing object-oriented programming skills for educational 

technology students. To achieve this goal, three modules were 

developed Educational, in accordance with a set of design standards for 

the environment, to conduct scientific steps, and to set methodological 

variables; The two-way global design pattern "2X2" was used, and the 

research sample consisted of "120" education technology students, and 

they were randomly divided into four experimental groups, each group 

containing 30 students. The measuring tools consisted of an 

achievement test, a note card, and a scale for the lens. Mental health, 

and appropriate statistical treatment methods were applied using the 

SPSS.V 24 statistical programs package, and the most important 

research results confirmed the current arrangement, the first group 

providing interactive video content and mental capacity is high and the 

second group providing interactive content with infographic and mental 

capacity is high and the third group providing Interactive video content 

and low mental capacity, and the fourth group to provide interactive 

content with infographic and low mental capacity, and this appeared in 

the results of research hypotheses, and the research recommended that 

students should be trained to benefit from employing object-oriented 

programming skills to meet the needs and requirements of the labor 
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market, and this is achieved by linking the curricula in Various levels 

and university courses. 

Key words: interactive content, interactive video, interactive 

infographic, mental capacity, e-learning environments, inverted 

learning strategy, object-oriented programming, and future functions of 

education technology students. 

 

 مقدمة
ا ا كبيػػػرً ، ويشػػػيد تطػػػورً فػػػي مجػػػا ت عػػػدة يعػػػيش العػػػالـ اليػػػوـ ثػػػورة عمميػػػة حديثػػػة وشػػػاممة

أدى ذلػػؾ إلػػى تػػدفؽ معرفػػي ومعمومػػاتي  ؛ا فػػي مجػػاؿ تكنولوجيػػا المعمومػػات وا تصػػا توسػػريعً 
غير مسبوؽ في شتى مياديف الحياة، المر الذي استوجب ا عتماد عمػى الوسػائؿ التكنولوجيػة 

السػػاليب اإللكترونيػػة  سػػتيعاب ىػػذه المعػػارؼ والمعمومػػات وتوظيفيػػا وا سػػتفادة مػػف الحديثػػة و 
، وتمػؾ السػاليب فػي ظػؿ دوره الوسػائطمخرجاتيا، ولـ يقؼ المجػاؿ التعميمػي بمعػزؿ عػف ىػذه 

 الكبير والمؤثر في جميع أوجو النشاط اإلنساني.

العصػػر الحػػالي فيػػو يخػػدـ  يشػػيدىاويعػػد اإلنترنػػت مػػف أىػػـ اإلنجػػازات التكنولوجيػػة التػػي 
المجػػػػاؿ  فػػػػياإلنسػػػانية بقػػػػوة انتشػػػػاره وكفػػػػا ة تقديمػػػػو لممعمومػػػػات، كمػػػػا تػػػػزداد وتتعػػػػاظـ أىميتػػػػو 

التربوي، لقدرتو عمى توفير بيئة تعمـ ثرية خاصة بعد أف أثبت فعاليتو في المؤسسات التعميمية 
  والفكػػار والتفاعػػؿ مػػع باسػػتخدامو فػػي الشػػرح واإليضػػاح، كمػػا يعتبػػر وسػػيمة لنقػػؿ وتبػػادؿ ا را

الػذي ىػو  التعمػيـ عمػى تأثيرىا ينعكس والتى، العالـ الخارجي وساحًة لألنشطة التعميمية اليادفة
ذا كػػػاف المعمػػػـ يمثػػػؿ أحػػػد أركػػػاف العمميػػػة التعميميػػػة؛  .طريػػػؽ التقػػػدـ والرقػػػي لي مجتمػػػع  فػػػ فوا 

يػدعو المؤسسػات التربويػػة ، وىػػذا التعمػيـ فػى الحػػادث التطػور تواكػب اف ينبغػػى إعػداده عمميػات
المنوطة ب عداد المعمميف إلى إعادة النظر في براما إعداد المعمـ، والمداخؿ التربوية التي يقوـ 

ضػافة الجديػد إلييػػا والعمػؿ عمػى تحسػيف وتطػػوير القػائـ منيػا. )محمػد عماشػػة،  عمييػا إعػداده وا 
)*( (5 ص ،9009

  

                                                 
 American Psychological  ابتوثيد  عىددظ م دحع ةمعيددا عىد  ابديكي ااإلصدايددا ادسد ا  اب ددح  فدد   حناعتمد  اباحث د )*(

Association (APA 6
th

 Edition).إلع ذكص ااس  ااول وابعحئىا بألسمحء ابعصبيا ، 
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الالزمػػة لمسػػاعدة  والدواتاإلمكانيػػات تأكيػػد التربػػوييف عمػػى تػػوفير كافػػة  جػػا مػػف ىانػػا 
توظيػؼ المسػتحدثات التكنولوجيػة الحديثػة فػي ، وفػي مقدمػة تمػؾ المسػاعدات الطالب المعممػيف

فػي تعمػيـ وتػدريب ىػذه الفئػة مػف المتعممػيف إلكتسػاب الميػػارات  التعمػيـ وفػي مقػدمتيا الكمبيػوتر
التحميػػػؿ والتصػػػميـ ؛ ومػػػف أمثمتيػػػا: التػػػي تمكػػػنيـ مػػػف إدارة وتنفيػػػذ الميػػػاـ الحاسػػػوبية الضػػػرورية

الشػػػػػروط ، والتعامػػػػؿ مػػػػع والبػػػػػراما والتطبيقػػػػات المختمفػػػػة، البرمجػػػػة الشػػػػػيئية، ميػػػػارات والتنفيػػػػذ
 ( 767، ص 9005. )أحمد عبيدات، ويوسؼ عيبدات، والقررات

؛ حيػث وأسػاليبيا البرمجػة تعمػيـ نحػو ا تجػاه ينبغػى أنػو سػبؽ ما ضو  فى افالباحث يري
ور المترجـ بيف اإلنساف وا لة فيي التي تعيد صياغة تعميمات اإلنساف في صورة إنيا تمعب د

يمكػػف لةلػػة أف تتعامػػؿ معيػػا، وتحػػوؿ نػػاتا ىػػذه ا لػػة إلػػى الشػػكؿ الػػذي يسػػتطيع اإلنسػػاف أف 
فقػػػد أصػػػبب الكمبيػػػوتر المحػػػرؾ الساسػػػي فػػػي ا قتصػػػاد العػػػالمي الحػػػالي،  ،بسػػػيولةيسػػػتوعبو 

كمػػا تولػػدت  (74، ص 2015)أكػػـر مصػػطفى،  تػػدار مػػف خاللػػو،وأصػػبحت الحيػػاة مػػف حولنػػا 
التي خمقت فرص عمؿ جديدة وأصػبحت تجػارة ليػا  عنو صناعة جديدة تسمى بصناعة البراما

تأثيرىا في ا قتصاد العالمي والدولة التػي تمتمػؾ تمػؾ الصػناعة وتتفػوؽ فييػا تمتمػؾ قػوة حقيقيػة 
 في عالـ اليوـ. 

دوت بيسػؾ  الفيجػواؿ لغة أف( 52 ،2017) حافظ رامي إليو أشار ما مع افالباحث يتفؽ
فػي . نت مف لغات البرمجة الحديثة القوية والسيمة فيي لغػة برمجػة لممبتػدئيف واليػواة والطػالب

التعمػػيـ اإللكترونػػي وفػػر فػػي الفتػػرة الخيػػرة تطػػورات ىائمػػة فػػي  الطػػرح السػػابؽ يتضػػب أفضػػو  
مػؽ بػالتعميـ اإللكترونػي عبػر الويػب، حيػث انتقػؿ دور مجاؿ تكنولوجيا التعمػيـ، خاصػة فيمػا يتع

مػف خػالؿ مواقػع  أقرانػوالمتعمـ مف متمقي لممعػارؼ إلػى ناشػل لممعرفػة، ومػف ثػـ مشػاركتيا مػع 
وبيئات الػتعمـ اإللكترونيػة التفاعميػة وا جتماعيػة التػي تركػز عمػى المػتعمـ بالمقػاـ الوؿ، وتيػتـ 

تعمموف مع المحتوى والمصادر والمواد التعميمية اإللكترونية بأنشطة التعمـ التي يتفاعؿ فييا الم
الفصػػوؿ، والمعامػػؿ ا فتراضػػية، والفيػػديو المتػػدفؽ،  :وتشػػمؿ بعًضػػا؛ومػػع المعمػػـ ومػػع بعضػػيـ 

. )محمػػػػد خمػػػػيس، ، وغيرىػػػػا مػػػػف الوسػػػػائط الرقميػػػػةومجموعػػػػات المناقشػػػػة، والبريػػػػد اإللكترونػػػػي
  (3 ص ،2011
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يػػػا الػػػتعمـ القػػػائـ عمػػػى الويػػػب مػػػف خػػػالؿ بيئػػػات الػػػتعمـ ورغػػػـ تمػػػؾ المميػػػزات التػػػي يتيح
اإللكترونيػػػػة، وفاعميتيػػػػا فػػػػي العمميػػػػة التعميميػػػػة، إ  أف ىنػػػػاؾ بعػػػػض المشػػػػكالت التػػػػي تواجػػػػو 

لكؿ  الطريقةالمتعمميف خالؿ التعمـ مف تمؾ البيئات؛ مف بينيا تقديـ المعمومات والروابط بنفس 
 المعرفيػػػة، حاجػػػاتيـ الشخصػػػية، سػػػيماتيـ فػػػى ؼا خػػػتال ا عتبػػػار فػػػى ا خػػػذ دوفالمتعممػػػيف 

 ى اسػػتراتيجيات حديثػػة تشػػمؿ، ولػػذلؾ يحتػػاج المتعممػػيف إلػػالسػػابقة ومعػػرفتيـ تعمػػيميـ، أسػػاليب
 تجػاه الصػحيب نحػو تحقيػؽ في ا رشادإلتوجييات مستمرة؛ لالتعميمات، و المساعدة، و الدعـ، و ال

صػػدار ا سػػػتجابات الصػػحيحة والمتكاممػػػة مػػ ، 2018ف البدايػػػة. )مػػريـ المتحمػػػي، الىػػداؼ، وا 
82) 

ضػػعؼ  لعػػالج وجػػدت التػػى الحديثػػة الحمػػوؿ أحػػد المقمػػوب الصػػؼ اسػػتراتيجية وًتعػػد ىػػذا
التعمـ التقميدي وتنمية مستوى ميارات التفكير عند الطالب، فالتعمـ المقموب استراتيجية تدريس 

ة، بحيػػث يمكػػف لممعمػػـ قضػػا  التقنيػػة لالسػػتفادة مػػف الػػتعمـ فػػي العمميػػة التعميميػػ توظيػػؼتشػػمؿ 
مزيػػػد مػػػف الوقػػػت فػػػي التفاعػػػؿ والتحػػػاور والمناقشػػػة مػػػع الطػػػالب فػػػي الفصػػػؿ بػػػدً  مػػػف إلقػػػػا  
المحاضرات، حيث يقوـ الطالب بمشاىدة عروض فيديو قصيرة لممحاضرات في المنزؿ ويبقى 

 ص ،2015الوقػػت الكبػػر لمناقشػػة المحتػػوى فػػي الفصػػؿ تحػػت إشػػراؼ المعمػػـ. )حنػػاف الػػزيف، 
173) 

 وفػػػػي ضػػػػو  ذلػػػػؾ ارتبطػػػػت اسػػػػتراتيجية الػػػػتعمـ المقمػػػػوب بشػػػػكؿ أساسػػػػي بتقنيػػػػة الفيػػػػديو
، حيػػػػػث إف الػػػػػدروس التعميميػػػػػة المسػػػػػجمة بالصػػػػػوت والصػػػػػورة أعطػػػػػت بػػػػػدياًل مثالًيػػػػػا التفػػػػػاعمي

لممحاضػػػػرة التقميديػػػػة، فيػػػػي تقػػػػوـ ب يصػػػػاؿ المحتػػػػوى الدراسػػػػي لمطمبػػػػة تماًمػػػػا كمػػػػا فػػػػي الفصػػػػؿ 
بشكؿ يفػوؽ الوسػائؿ الخػرى كػالعروض التقديميػة؛ ممػا جعػؿ معظػـ  ، -وجيا لوجو -التقميدي

مف طبقوا ىذه ا ستراتيجية يتجيوف  ختيار الفيػديو التعميمػي كوسػيمة إليصػاؿ المحتػوى؛ لكػي 
 (Marco, 2010, p. 46)يضمنوا فيـ الطالب الكافي لممحتوى الدراسي. 

 عمػى تؤكػد العناصر لعرض يريؿم نظرية مبادئ أف افالباحث يري تقدـ؛ ما عمى تأسيًسا
تنظػػػيـ عػػػرض المحتػػػوى يتطمػػػب تحديػػػد نمػػػط تقديمػػػو، ومسػػػتوى الدا  المتوقػػػع مػػػف المػػػتعمـ  فأ

إظيػػاره بعػػد عمميػػة الػػتعمـ )تػػذكر، تطبيػػؽ، اكتشػػاؼ(، وترتػػب عمػػى ذلػػؾ تحويػػؿ المحتػػوى مػػف 
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بيانػات  الشكؿ النمطي لعرضو إلى شػكؿ ديناميكيػة يعتمػد عمػى اجتمػاعيي المعمومػات، وقواعػد
تفيػػػرس مػػػا يػػػتـ تجميعػػػو مػػػف بيانػػػات والتوليػػػؼ بينيػػػا، وبػػػيف مفرداتيػػػا، ومػػػف ثػػػـ إمكانيػػػة توزيػػػع 

 المعمومات  ستخداميا في أكثر مف سياؽ، لضماف عنصر الجاذبية والمتعة والتشويؽ.

إلػػػى أف الػػػتعمـ عمميػػػة تحػػػدث داخػػػؿ الفػػػرد، تشػػػير نظريػػػة معالجػػػة المعمومػػػات البصػػػرية و 
ات العقميػػة التػػى يجرييػػا لمعالجػػة المعمومػػات، ولػػذا يوجػػد تشػػابو بػػيف ذاكػػرة وتركػػز عمػػى العمميػػ

، حيػػػػث يػػػػتـ نقػػػػؿ المعمومػػػػات مػػػػف أجيػػػػزة المعمومػػػػاتالكمبيػػػػوتر والػػػػذاكرة البشػػػػرية فػػػػي معالجػػػػة 
التسػػػػجيؿ الحسػػػػية إلػػػػى الػػػػذاكرة العاممػػػػة، ثػػػػـ بنػػػػا  وصػػػػالت بػػػػيف المعمومػػػػات الموجػػػػودة داخػػػػؿ 

رميز والتخزيف وا سترجاع، ويتـ التعمـ مف خالؿ المدخالت، ، ثـ تعالا مف خالؿ التالذاكرتيف
والتػػػي تتمثػػػؿ فػػػي المثيػػػرات البيئيػػػة الجديػػػدة )معمومػػػات( ويػػػتـ إدراكيػػػا مػػػف خػػػالؿ الحػػػواس ثػػػـ 
معالجتيػػا، وبػػذلؾ يػػتـ عمػػؿ شػػبكة مػػف التمثػػيالت ودمػػا المثيػػرات البيئيػػة الجديػػدة فػػي بيئػػة تعمػػـ 

يػػػدة، ثػػػـ يػػػتـ إصػػػدار اسػػػتجابات جديػػػدة. )محمػػػد خمػػػيس، الفػػػرد السػػػابقة لبنػػػا  بنيػػػة معرفيػػػة جد
 (Dehn, 2008, p. 29)(؛ 40 ص ب،2003

مػػػػف أحػػػػدث تكنولوجيػػػػات الػػػػتعمـ القائمػػػػة عمػػػػى  Infogaphics ا نفوجرافيػػػػؾ وًيعػػػػد ىػػػػذا
الويػػب، ويقصػػد بػػو تحويػػؿ البيانػػات والمعمومػػات والمفػػاىيـ المعقػػدة إلػػى صػػور ورسػػومات يمكػػف 

وتشػػويؽ، وىػػذه التكنولوجيػػا تميػػز بعػػرض المعمومػػات بطريقػػة سػػيمو  فيميػػا واسػػتيعابيا بوضػػوح
وسمسػػػػػة وبشػػػػػكؿ واضػػػػػب، ورغػػػػػـ حداثػػػػػة ا نفوجرافيػػػػػؾ كتكنولوجيػػػػػا حديثػػػػػة فػػػػػي مجػػػػػاؿ التعمػػػػػيـ 
اإللكترونػػي؛ إ  أنػػػو قػػد اجريػػػت عػػدة بحػػػوث ودراسػػات حولػػػو، حيػػث أىتمػػػت بطبيعتػػو وشػػػروط 

 Lankow, J, Ritchie, J & Crooks, Rالتصميـ الجيد لو؛ مثؿ:  نكو وريتشي وكروكز 

 & Kibar, Pinar؛ وبيناركيبػار وبوكيػت أكوينمػو  Farrell, S (2014)؛ وفاريػؿ (2012)

Akkoyunlu Buket (2014) ؛ والتػػػي ىػػػدفت إلػػػػى معرفػػػة أفضػػػؿ التصػػػاميـ التعميميػػػػة
ى أف كػؿ لالنفوجرافيؾ الثابت والموظؼ تربوًيا كأداة لمتعميـ اإللكتروني، وتوصػمت الدراسػات إلػ

مكػػػوف مػػػف المكونػػػات التاليػػػة؛ وىػػػي: )المكونػػػات المرئيػػػة "العنػػػاويف والنصػػػوص" قػػػد نالػػػت أقػػػؿ 
وتنظػػػػيـ المعمومػػػػات، والتػػػػي  –واللػػػػواف  –درجػػػػات مػػػػف الناحيػػػػة التصػػػػميمية مقابػػػػؿ  الخطػػػػوط 
 حصمت عمى الدرجات العمى لدى عينة البحث.  
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لعمميػة والدراسػات السػابقة؛ مثػؿ: تأسيًسا عمى ما تقدـ أشارت بعض الدبيات والبحػوث ا
(Bates, 2002؛ أحمػد 9072؛ نبيػؿ عزمػي، 9079؛ أحمػد متػولي، 9009؛ رانيػا كسػاب،  ؛

(، إلى أنماط تقديـ المحتوى اإللكتروني تتمثؿ في مجموعة مف النماط؛ مف 9075العشماوي، 
 Textالنصػوص والصػور الثابتػة ، Audioالنصػوص المسػموعو ، Textأىميػا: النصػوص 

and still images ، النصػوص المسػموعو والصػور الثابتػةAudio and still images ،
وا نفوجرافيػؾ  ،Audio and Animated imagesالنصػوص المسػموعة والصػور المتحركػة 

infographic،  لـ يعد اليدؼ مف التعميـ ىو إكساب الطالب قدًرا معيًنػا مػف المعمومػات حيث
نما أصبب اليدؼ مف  التعميـ ىو تدريب الطالػب عمػى كيفيػة الحصػوؿ عمػى المعمومػات فقط؛ وا 

مػػف مصػػادرىا المختمفػػة، لػػذا وجػػب تطػػوير الطػػرؽ التقميديػػة فػػي عمميتػػي التعمػػيـ والػػتعمـ وعػػدـ 
ا قتصػػػار عمػػػى حػػػديث المعمػػػـ والمغػػػة المفظيػػػة المكتوبػػػة فػػػي توصػػػيؿ المعمومػػػات لمطػػػالب، بػػػؿ 

در الػتعمـ المختمفػة؛ ومنيػا: الكمبيػوتر واإلنترنػت ا ىتماـ بتدريبيـ عمػى ميػارات اسػتخداـ مصػا
 .والوسائط المتعددة التفاعمية

اإللكترونػػي؛ ومػػف  داخػػؿ المحتػػوى التفػػاعميوىنػػاؾ معػػايير عػػدة مرتبطػػة بتقػػديـ الفيػػديو 
 :(589 ص ،9077أىميا ما يمي )ىاشـ الشرنوبي، 

 دؼ منو.استخداـ لقطات الفيديو وثيقة الصمة ومرتبطة بمحتوى المقرر والي -

إعػػػادة العػػػرض( مػػػف قبػػػؿ  –إيقػػػاؼ  –إمكانيػػػة الػػػتحكـ فػػػي عػػػرض لقطػػػة الفيػػػديو )تشػػػغيؿ  -
 المتعمـ.

 تجنب استخداـ أكثر مف لقطة فيديو في الصفحة الواحدة. -

 مراعاة التزامف بيف الصوت ولقطة الفيديو. -

ب اإلقػػالؿ مػػف اسػػتخداـ لقطػػات الفيػػديو؛ لنيػػا تسػػبب بػػط  فػػي تحميػػؿ المقػػرر إ  إذا تطمػػ -
 تصميـ المحتوى استخداـ أكثر مف لقطة فيديو لخدمة المحتوى.

( عف لقطػات الفيػديو العاديػة لف Flash Videoيفضؿ استخداـ لقطات فيديو مف النوع ) -
 حجميا صغير نسبًيا وتحمؿ بشكؿ أسرع عند استعراضيا عمى شبكة اإلنترنت.
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إ  إذا تطمػػب تصػػميـ  يفضػػؿ أف تكػػوف مػػدة لقطػػة الفيػػديو قصػػيرة   تتعػػدى نصػػؼ دقيقػػة -
المحتػػوى اسػػتخداـ لقطػػات فيػػديو طويمػػة الوقػػت فػػيمكف تقسػػيميا إلػػى لقطػػات فيػػديو قصػػيرة 

 الوقت وربطيا في تناسؽ وتوازف مع بعضيا البعض.

 يفضؿ استخداـ صور متحركة واضحة وبسيطة قدر اإلمكاف. -

ويمكػػػف  فػػػاعميالمحتػػػوى الت تقػػػديـتقنيػػػة اإلنفوجرافيػػػؾ واحػػػدة مػػػف أىػػػـ أشػػػكاؿ ىػػػذا وتاعػػػد 
؛ حيػث يمكػف تقػديـ معمومػات شػاممة مػف خػالؿ الرسػـو متعػددةلخدمػة أغػراض تعميميػة  توظيفو

البيانيػػػػة إلظيػػػػار العالقػػػػة بػػػػيف المفػػػػاىيـ المختمفػػػػة، نقػػػػؿ الحػػػػداث والعمميػػػػات، عػػػػرض محتػػػػوى 
لػدى  ولقد  قت تقنية اإلنفوجرافيؾ مؤخًرا قبػوً  كبيػًراالمقرر، وتمخيص الموضوعات المستفادة، 

 عديػػد مػػف المصػػمميف والمتعممػػيف؛ لمػػا ليػػا مػػف أىميػػة كبيػػرة فػػي القػػدرة عمػػى توصػػيؿ الرسػػائؿ
) ,Meeusah and Tangkijviwat) بأسموب مثير لالىتماـ وبشكؿ أكثر جاذبيػة. التعميمية

2013, p. 21 
النظريػة البنائيػة  -تأسيًسا عمى ذلؾ قػدمت عديػد مػف النظريػات؛ منيػا: نظريػة الجشػتالت

 -نظريػػػة تجميػػػع المثيػػػرات   -نظريػػػة الػػػتعمـ ذى معنػػػي لوزوبػػػؿ  -الثنػػػائى  الترميػػػزظريػػػة ن -
نظريػة معالجػة المعمومػات البصػرية،  -النظريػة المعرفيػة لبرونػر -نظرية المخططات المعرفيػة 

 .وتصميميا عدًدا مف المبادئ التي يمكف ا رتكاز عمييا عند بنا  المثيرات البصرية

لبنائيػػػة فػػػي السػػػاس النظػػػري الػػػذي تابنػػػي عميػػػو اسػػػتراتيجية الفصػػػوؿ وتتػػػداخؿ النظريػػػة ا
المعكوسة في التعميـ والتعمـ، حيث تقوـ عمى أساس أف المعرفة ىي التعمـ، وأف المعرفة ليست 
موضوعية، أي ليست حقائؽ موجودة فػي العػالـ الخػارجي، بشػكؿ منفصػؿ عػف الفػرد إنمػا يقػـو 

كمػػػا أف الػػػتعمـ عمميػػػة نشػػػطة، لػػػذلؾ تؤكػػػد النظريػػػات  ،كيالفػػػرد ببنائيػػػا بشػػػكؿ فػػػردي، أو تشػػػار 
البنائية عمى أف المتعمـ يبني تعممػو بنفسػو، و  يسػتقبمو مػف الخػارج، سػواً  تػـ ىػذا البنػا  داخػؿ 
عقػػؿ الفػػرد، حسػػب النظريػػة البنائيػػة المعرفيػػة، أو مػػف خػػالؿ مواقػػؼ اجتماعيػػة، حسػػب النظريػػة 

 (930 ص ،9009البنائية ا جتماعية. )محمد خميس، 

تػولى نظريػات الػتعمـ المعرفػى ومع زيػادة ا ىتمػاـ بالميػارات اإلنسػانية مف ىذا المنطمؽ 
كتسػػػابو لممعرفػػػة بحػػػد ذاتيػػػا؛  الطػػػالبأىميػػػة لكيفيػػػة معالجػػػة  السػػػعة العقميػػػة  وتاعػػػدلممعمومػػػات وا 
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مػػات، المكػػوف الرابػػع مػػف مكونػػات الػػذاكرة والتػػى تمعػػب دوًرا أساسػػًيا فػػى تجييػػز ومعالجػػة المعمو 
ولكف عندما يتـ تحميؿ السعة العقمية بكمية كبيػر مػف المعمومػات والمفػاىيـ العمميػة التػي تفػوؽ 
طاقتيا العاممة بحيث تقؿ كفا تيا فيؤدي ذلؾ إلى إخفاؽ في الدا  وبالتالي تؤثر عمى مستوى 
ة التحصػيؿ، حيػث أف اخػتالؼ مسػػتويات السػعة العقميػة لممتػدربيف يػػؤدي إلػى وجػود فػروؽ فرديػػ

 (Kersting, 2005, p. 13)في تحصيميـ. 

فيػػػو معالجػػػة المعمومػػػات  يػػػتـأف السػػػعة العقميػػػة تمثػػػؿ حيػػػًزا مػػػف المػػػ   ممػػػا سػػػبؽ يتضػػػب
وتخزينيا، حيث يتـ فيو التفاعؿ بيف المعمومات المستقبمة والمسترجعة مف الذاكرة طويمة المدى 

امؿ ميػـ ومػؤثر فػي التحصػيؿ التي ترجمت إلى مفاىيـ ومعمومات ذات معنى وبالتالي ف نيا ع
وتتأثر بعوامؿ عدة؛ منيػا: )ا جيػاد، والدافعيػة، والسػموب المعرفػي(. )محمػد المرادنػي، نجػال  

 (805 ص ،2011مختار، 

فػي بنيػة شػبكة المعمومػات بػذاكرة  تغيػروتمخص نظرية الحمؿ المعرفي بأف التػدريب ىػو 
اممػػػة محػػػدودة السػػػعة والػػػزمف؛ لتسػػػييؿ المػػػدى الطويػػػؿ، وعميػػػو تيػػػتـ بػػػالتخفيؼ عػػػف الػػػذاكرة الع

التغيػػرات التػػي تحػػػدث فػػي شػػػبكة المعمومػػات بػػػذاكرة المػػدى الطويػػػؿ والتػػي تامكػػػف المتػػدرب مػػػف 
 ،2011تخػػزيف المعمومػػات الػػواردة مػػف الػػذاكرة العاممػػة عمػػى شػػكؿ مخططػػات )محمػػد خمػػيس، 

تصػػػػػنيؼ ( لتقػػػػػوـ بػػػػػوظيفتيف؛ وىمػػػػػا: )التنظػػػػػيـ، التخػػػػػزيف(، لتسػػػػػاعد المتػػػػػدرب فػػػػػي 201 ص
المعمومات بطريقة تسمب لو باسترجاعيا واستخداميا فيما بعد. )حناف محمود، زينب السالمي، 

 (355 - 354 ص ص ،2014

 والدراسػػػات العمميػػػة البحػػػوث مػػػف عػػػدد إليػػػو تطرقػػػت مػػػا بمراجعػػػة أنػػػو افالباحثػػػ ويػػػرى ىػػػذا
؛ 2015؛ عمػػػرو درويػػػش، إيمػػػاف الػػػدخني، 2015)أكػػػـر مصػػػطفى،  دراسػػػات :مثػػػؿ ؛السػػػابقة

والتػػي تناولػػت أنمػػاط  (2008؛ محمػػود عبػػدالكريـ، ىاشػػـ الشػػرنوبي، 2011ىاشػػـ الشػػرنوبي، 
/  مرتفعػػػػة) والسػػػػعة العقميػػػػة( تفػػػػاعمي /انفوجرافيػػػػؾتفاعمي تقػػػػديـ المحتػػػػوى اإللكترونػػػػي )فيػػػػديو

 ؛ يتضب ما يمي:التعمـ المقموب( في استراتيجية منخفضة
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  أىتمػت بدراسػةوالتػي  - افعمى حد عمـ الباحثػ -ندرة البحوث والدراسات العربية والجنبية 
 عمػػى قائمػػة إلكترونيػػة تعمػػـ ببيئػػة العقميػػة والسػػعة التفػػاعمي المحتػػوى تقػػديـ نمػػط بػػيف التفاعػػؿ

 . التعميـ تكنولوجيا لطالب الشيئية البرمجة ميارات تنمية في وأثره المقموب التعمـ استراتيجية
 المقموب التعمـجنبية السابقة عمى أثر استراتيجية معظـ البحوث العممية والدراسات ال تأكيد 

، وتنميػة المتعممػيففي مراحؿ التعميـ المختمفػة لمػا ليػا مػف تػأثير عمػى زيػادة التحصػيؿ لػدى 
 التفكير البصري الصحيب. ميارات العديد مف الميارات العممية، إضافًة إلى

  الػػػتعمـ المقمػػػوبسػػتراتيجية ا تطرقػػػت إلػػػىأغمػػب البحػػػوث والدراسػػات العربيػػػة والجنبيػػػة التػػي 
مف حيػث  تطرؽ إلييابما يتماشى مع خصائص الميارات التي تقـو بتدريسيا، ولـ  وأىتمت

 معايير التصميـ واإلنتاج وخاصًة مع تمؾ الفئة المستيدفة مف ىذا البحث.
  لتوليػػػد أى بحػػػث أو دراسػػػة أثػػػر تمػػػؾ المتغيػػػرات عمػػػى تنميػػػة العمميػػػات العقميػػػة  يسػػػتعرضلػػػـ

نتػػػاج المعرفػػػة وتعمػػػـ المػػػواد الجديػػػدة الفكػػػار البرمجػػػة الشػػػيئية لطػػػالب ميػػػارات وخاصػػػًة  وا 
 .تكنولوجيا التعميـ

 تصػميـ نحػو السػعى إلػى الحػالى مػابحثي خالؿ افالباحث شرع فقد سبؽ؛ ما عمى تأسيًسا
 تشػجع عمػى زيػادة المنافسػة فػياستراتيجية التعمـ المقموب  عمى قائمة الكترونية تعمـ بيئة وبنا 

إنجاز المياـ وتنفيذ النشطة وا سػتمرار فػي تحقيػؽ الىػداؼ، ومػف ىػذا المنطمػؽ كانػت ىنػاؾ 
ضػػرورة لمبحػػث فػػي متغيػػرات التصػػميـ التعميمػػي الحديثػػة والتػػي يمكػػف الخػػذ بيػػا وتوظيفيػػا فػػي 

؛ وبعػػد اإلشػػارة إلػػى إمكانػػات ومميػػزات وعناصػػر البيئػػة المػػراد تصػػميميا لتحقيػػؽ الػػتعمـ الفع ػػاؿ
ة اإللكترونيػػة القائمػػة عمػػى اسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوب حرًصػػا عمػػى تمبيػػة احتياجػػات الفئػػة البيئػػ

المسػػتيدفة مػػف البحػػث الحػػالي وسػػعًيا لتنميػػة الميػػارات العمميػػة، ومػػف العػػرض السػػابؽ وتأسيًسػػا 
نبع اإلحساس بمشكمة البحث مف خالؿ عدة مصادر أساسية، يمكػف توضػيحيا فيمػا عمى ذلؾ 

 يمي:
 مالحظػػػػة خػػػػالؿ مػػػػف وذلػػػػؾ البرمجػػػػة الشػػػػيئية؛ لميػػػػارات الطػػػػالب أدا  فػػػػى ؼضػػػػع وجػػػػود -1

 لمقرر البراما الجاىزة. العممية لمجوانب الطالب لدا  افالباحث
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 البرمجػة لغػات توظيؼ وكيفية الشيئية، البرمجة ميارات الطالب امتالؾ في صعوبة وجود -2
 المقػػػابالت مػػػف لعػػػدد افاحثػػػالب جػػػرا إ بعػػػد النتػػػائا تمػػػؾ جػػػا ت ،التعميميػػػة العمميػػػة لخدمػػػة

 خبػػرة قمػػة إلػػى ضػػافةإ لميػػارات البرمجػػة الشػػيئية، طالػػب 25 لعػػدد المقننػػة غيػػر الشخصػػية
قمة خبػرة وميػارات %(، و 90لغات البرمجة بنسبة ) استخداـ فى مياراتيـ وضعؼ الطالب

ة ندرة عمؿ ورش تدريبيػ، و وتكنولوجيا المعمومات وا تصا تالطالب  ستخداـ الكمبيوتر 
إلػى اقتصػار الػورش التدريبيػة عمػى  الطػالب٪ مف 99، حيث أشار الطالبلتنمية ميارات 

 كتابػػػة الكػػػوادبشػػػكؿ عػػػاـ، وعػػػدـ تركيزىػػػا عمػػػى  بمغػػػات البرمجػػػةبعػػػض المفػػػاىيـ الخاصػػػة 
عػػدـ تػػوافر أنشػػطة تدريبيػػة لتفعيػػؿ دور اإلنترنػػت كوسػػيط ، و وتوظيفيػػا فػػي العمميػػة التعميميػػة

 معموماتي.
عينػة مػف طػالب تكنولوجيػا التعمػيـ، وعػددىـ  عمػى أجريػت التػى ا ستكشػافية سةالدرا نتائا -3

 أسفرت عف:  والتي( طالًبا؛ وذلؾ لموقوؼ عمى المشكمة وتحديدىا؛ 22)
 ( عنػد مسػتوى 2,98( إلػى )2,7جميع العناصر با سػتبانة سػجمت وزف نسػبي مرتفػع مػف )

لطالب شعبة تكنولوجيا  برمجة الشيئيةالاتفاؽ )موافؽ(، مما يشير إلى أىمية تنمية ميارات 
 .(2ممحؽ ) التعميـ

؛ 2019أمػػؿ الخػػولي، دراسػػة كػػؿ: مػػف: ) :منيػػا ؛البحػػوث مػػف عػػدد نتػػائا إليػػو أشػػارت مػػا -4
البرمجػػة فػػي ميػػارات بػػي ف ( وجػػود ضػػعؼ 2005، الحفنػػاويحمػػد أ؛ 2025، أحمػػد رمضػػاف

ت والدبيػػات أف توصػػي لطػػالب شػػعبة تكنولوجيػػا التعمػػيـ، ممػػا دعػػى بعػػض الدراسػػا الشػػيئية
 بضرورة تدريب الطالب عمى تمؾ الميارات وأىمية توظيفيا في العممية التعميمية.

: التعمػػيـ وتحػػديات القػػرف الواحػػد والمعنػػوف بػػػ مػػا جػػا  مػػف توصػػيات لممػػؤتمر الػػدولي الرابػػع -5
( بتعزيػز التػدريب النشػط وتحسػيف اسػتخداـ المسػتحدثات 2018والعشريف "تعميـ الجامعي" )

ا سػػػػػتراتيجية لمتعمػػػػػيـ بمصػػػػػر  الخطػػػػػةأكػػػػػدت تكنولوجيػػػػػة فػػػػػي العمميػػػػػة التعميميػػػػػة؛ حيػػػػػث ال
( عمػػػػي تػػػػوفير فػػػػرص متكافئػػػػة لتعمػػػػيـ الطػػػػالب وتزويػػػػدىـ 2022/2022 –2007/2008)

مػػدادىـ بالمزيػػد مػػف المسػػتحدثات التػػي تتوافػػؽ مػػع  ببػػراما عمػػى درجػػة عاليػػة مػػف الجػػودة وا 
 لبحث.طبيعة وخصائص تمؾ الفئة المستيدفة مف ا
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 تقػػػديـ نمػػػط بػػػيف التفاعػػػؿولػػػذلؾ جػػػا ت مشػػػكمة البحػػػث الحػػػالي فػػػي الكشػػػؼ عػػػف أثػػػر 
 المقمػػوب الػػتعمـ اسػػتراتيجية عمػػى قائمػػة إلكترونيػػة تعمػػـ ببيئػػة العقميػػة والسػػعة التفػػاعمي المحتػػوى

 .التعميـ تكنولوجيا لطالب الشيئية البرمجة ميارات تنمية في وأثره
 مشكمة البحث

بو المؤتمرات وأكدتػو عديػد مػف البحػوث العمميػة والدراسػات السػابقة بناً  عمى ما أوصت 
( إلػػى 9,7وزف نسػػبي مرتفػػع مػػف )سػػجمت  والتػػي -التػػى تػػـ القيػػاـ بيػػا -والدراسػػة ا ستكشػػافية 

طػػػالب  أدا كشػػػفت عػػػف وجػػػود ضػػػعؼ فػػػى مسػػػتوى و  ،( عنػػػد مسػػػتوى اتفػػػاؽ )موافػػػؽ(9,98)
 ؛بالبرمجػػة الشػػيئيةلممفػػاىيـ والميػػارات المرتبطػػة بمػػدى اسػػتيعابيـ فيمػػا يتعمػػؽ  تكنولوجيػػا التعمػػيـ

 – التعامػػؿ مػػع برنػػاما فيجػػواؿ بيسػػؾ دوت نػػت – ميػػارات التحميػػؿ والتصػػميـ والتنفيػػذ"ومنيػػا: 
، ويظيػػر ىػػذا القصػػور جمًيػػا فػػى إفتقػػار ىػػؤ   الطػػالب لمميػػارات "التفريػػع – الشػػروط والقػػرارات

إلجرائيػػة والتػػي تسػػاعد فػػي تسػػييؿ عمميتػػي طبيعػػة كػػؿ ميػػارة وخطواتيػػا االالزمػػة لمتعػػرؼ عمػػى 
 .وبما يتناسب مع خصائصيـ واحتياجاتيـ التعميمية التعميـ والتعمـ

 ولذا ف ف البحث الحالي حاوؿ اإلجابة عف السؤاؿ ا تي:
مػػػػا أثػػػػر التفاعػػػػؿ بػػػػيف نمػػػػط تقػػػػديـ المحتػػػػوى التفػػػػاعمي )فيػػػػديو/ انفوجرافيػػػػؾ( ببيئػػػػة تعمػػػػـ 

ية التعمـ المقموب عمى تنمية ميارات البرمجة الشيئية لدى طالب الكترونية قائمة عمى استراتيج
 تكنولوجيا التعميـ؟

 :ا تيةويتفرع منو السئمة 
( ببيئة تعمـ تفاعمي / انفوجرافيؾتفاعمي اختالؼ نمط تقديـ المحتوى التفاعمي )فيديو أثرما  .1

ي المػػرتبط بميػػارات الكترونيػػة قائمػػة عمػػى اسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوب عمػػى التحصػػيؿ المعرفػػ
البرمجػػة الشػػيئية لػػدى طػػالب تكنولوجيػػا التعمػػيـ بصػػرؼ النظػػر عػػف السػػعة العقميػػة )مرتفعػػة/ 

 منخفضة(؟
( ببيئة تعمـ تفاعمي / انفوجرافيؾتفاعمي اختالؼ نمط تقديـ المحتوى التفاعمي )فيديو أثرما  .2

ي لميػػػارات البرمجػػػة الكترونيػػػة قائمػػػة عمػػػى اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ المقمػػػوب عمػػػى الدا  الميػػػار 
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الشػػػػػيئية لػػػػػدى طػػػػػالب تكنولوجيػػػػػا التعمػػػػػيـ بصػػػػػرؼ النظػػػػػر عػػػػػف السػػػػػعة العقميػػػػػة )مرتفعػػػػػة/ 
 منخفضة(؟

اخػػػػتالؼ السػػػػعة العقميػػػػة )مرتفعػػػػة/ منخفضػػػػة( عمػػػػى التحصػػػػيؿ المعرفػػػػي المػػػػرتبط  أثػػػػرمػػػػا  .3
بميػػػارات البرمجػػػة الشػػػيئية لػػػدى طػػػالب تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ بصػػػرؼ النظػػػر عػػػف نمػػػط تقػػػديـ 

 (؟تفاعمي / انفوجرافيؾتفاعمي لتفاعمي )فيديوالمحتوى ا
اخػػتالؼ السػػعة العقميػػة )مرتفعػػة/ منخفضػػة( عمػػى الدا  الميػػاري لميػػارات البرمجػػة  أثػػرمػػا  .4

الشػػػيئية لػػػدى طػػػالب تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ بصػػػرؼ النظػػػر عػػػف نمػػػط تقػػػديـ المحتػػػوى التفػػػاعمي 
 (؟تفاعمي / انفوجرافيؾتفاعمي )فيديو

( ببيئػة تفػاعمي / انفوجرافيػؾتفػاعمي تقديـ المحتوى التفاعمي )فيػديو ما أثر التفاعؿ بيف نمط .5
تعمػػـ الكترونيػػة قائمػػة عمػػى اسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوب والسػػعة العقميػػة )مرتفعػػة/ منخفضػػة( 
عمػػى التحصػػيؿ المعرفػػي المػػرتبط بميػػارات ميػػارات البرمجػػة الشػػيئية لػػدى طػػالب تكنولوجيػػا 

 التعميـ؟
( ببيئػة تفػاعمي / انفوجرافيػؾتفػاعمي تقديـ المحتوى التفاعمي )فيػديو ما أثر التفاعؿ بيف نمط .6

تعمػػـ الكترونيػػة قائمػػة عمػػى اسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوب والسػػعة العقميػػة )مرتفعػػة/ منخفضػػة( 
 عمى الدا  المياري لميارات البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميـ؟ 

 البحث فروض
 جابة عن أسئمة البحث:تم صياغة الفروض التالية لإل

( بػػيف متوسػػطي درجػػات المجموعػػة 0.05توجػػد فػػروؽ ذات د لػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ) .1
التجريببػػة التػػي درسػػت ببيئػػة تعمػػـ الكترونيػػة قائمػػة عمػػى اسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوب بتقػػديـ 

مي المحتوى التفاعمي فيديو وطالب المجموعة التجريبيػة التػي درسػت بتقػديـ المحتػوى التفػاع
انفوجرافيؾ عمى التحصيؿ المعرفي المرتبط بميارات البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيػا 

 .لصالب المجموعة التجريبية التي درست بالفيديو التعميـ بصرؼ النظر عف السعة العقمية
( بػػيف متوسػػطي درجػػات المجموعػػة 0.05توجػػد فػػروؽ ذات د لػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ) .2

ببيئػػة تعمػػـ الكترونيػػة قائمػػة عمػػى اسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوب بتقػػديـ  التجريببػػة التػػي درسػػت
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المحتوى التفاعمي فيديو وطالب المجموعة التجريبيػة التػي درسػت بتقػديـ المحتػوى التفػاعمي 
انفوجرافيػػػؾ عمػػػى الدا  الميػػػاري لميػػػارات البرمجػػػة الشػػػيئية لػػػدى طػػػالب تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ 

 .لصالب المجموعة التجريبية التي درست بالفيديو بصرؼ النظر عف السعة العقمية
( بػيف متوسػطي درجػات الطػالب ذوي 0.05توجد فروؽ ذات د لة إحصائية عند مسػتوى ) .3

السػػعة العقميػػة المرتفعػػة، والطػػالب ذوي السػػعة العقميػػة المنخفضػػة عمػػى التحصػػيؿ المعرفػػي 
بصػػرؼ النظػػر عػػف تقػػديـ المػػرتبط بميػػارات البرمجػػة الشػػيئية لػػدى طػػالب تكنولوجيػػا التعمػػيـ 

 .لصالب الطالب ذوي السعات العقمية المرتفعة المحتوى التفاعمي
( بػيف متوسػطي درجػات الطػالب ذوي 0.05توجد فروؽ ذات د لة إحصائية عند مسػتوى ) .4

السػػػػػعة العقميػػػػػة المرتفعػػػػػة، والطػػػػػالب ذوي السػػػػػعة العقميػػػػػة المنخفضػػػػػة عمػػػػػى الدا  العممػػػػػي 
طػالب تكنولوجيػػا التعمػػيـ بصػرؼ النظػػر عػف تقػػديـ المحتػػوى  لميػارات البرمجػػة الشػيئية لػػدى

 طالب ذوي السعة العقمية المرتفعة.الالتفاعمي لصالب 
( بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات طػػػالب 0.05توجػػػد فػػػروؽ ذات د لػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى ) .5

المجموعػػػػػات التجريبيػػػػػة الربػػػػػع ترجػػػػػع إلػػػػػى أثػػػػػر التفاعػػػػػؿ بػػػػػيف تقػػػػػديـ المحتػػػػػوى التفػػػػػاعمي 
جرافيؾ( والسعة العقميػة )المرتفعػة/ المنخفضػة( عمػى التحصػيؿ المعرفػي المػرتبط )فيديو/انفو 

 . لصالب المجموعة التجريبية الولى بميارات البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميـ
( بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات طػػػالب 0.05توجػػػد فػػػروؽ ذات د لػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى ) .6

إلػػػػػى أثػػػػػر التفاعػػػػػؿ بػػػػػيف تقػػػػػديـ المحتػػػػػوى التفػػػػػاعمي  المجموعػػػػػات التجريبيػػػػػة الربػػػػػع ترجػػػػػع
)فيػػػديو/انفوجرافيؾ( والسػػػعة العقميػػػة )المرتفعػػػة/ المنخفضػػػة( عمػػػى الدا  الميػػػاري لميػػػارات 

 .لصالب المجموعة التجريبية الولى البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميـ

 البحث أىداف
 البحث الحالي إلى: ىدف

 طالب تكنولوجيا التعميـ. ىالشيئية الالـز تنميتيا لد تحديد ميارات البرمجة 
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 ( تفػاعمي / انفوجرافيػؾتفػاعمي أثر اختالؼ نمط تقديـ المحتوى التفػاعمي )فيػديو الكشؼ عف
ببيئة تعمـ الكترونية قائمة عمى استراتيجية التعمـ المقمػوب عمػى التحصػيؿ المعرفػي المػرتبط 

 السعة العقمية )مرتفعة/ منخفضة(.بميارات البرمجة الشيئية بصرؼ النظر عف 
 ( تفػاعمي / انفوجرافيػؾتفػاعمي أثر اختالؼ نمط تقديـ المحتوى التفػاعمي )فيػديو الكشؼ عف

ببيئػػة تعمػػـ الكترونيػػة قائمػػة عمػػى اسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوب عمػػى ميػػارات البرمجػػة الشػػيئية 
 بصرؼ النظر عف السعة العقمية )مرتفعة/ منخفضة(.

 اخػػػػتالؼ السػػػػعة العقميػػػة )مرتفعػػػػة/ منخفضػػػػة( عمػػػػى التحصػػػػيؿ المعرفػػػػي أثػػػػر  الكشػػػؼ عػػػػف
 المرتبط بميارات البرمجة الشيئية بصرؼ النظر عف تقديـ المحتوى التفاعمي.

 أثر اخػتالؼ السػعة العقميػة )مرتفعػة/ منخفضػة( عمػى ميػارات البرمجػة الشػيئية  الكشؼ عف
 بصرؼ النظر عف تقديـ المحتوى التفاعمي.

 ( تفػاعمي / انفوجرافيػؾتفػاعمي التفاعػؿ بػيف تقػديـ المحتػوى التفػاعمي )فيػديو أثػر الكشؼ عف
ببيئػػػػة تعمػػػػـ الكترونيػػػػة قائمػػػػة عمػػػػى اسػػػػتراتيجية الػػػػتعمـ المقمػػػػوب والسػػػػعة العقميػػػػة )مرتفعػػػػة/ 

 منخفضة( عمى التحصيؿ المعرفي المرتبط بميارات البرمجة الشيئية.
 انفوجرافيػػػؾتفػػػاعمي لتفػػػاعمي )فيػػػديوأثػػػر التفاعػػػؿ بػػػيف نمػػػط تقػػػديـ المحتػػػوى ا الكشػػػؼ عػػػف / 

( ببيئة تعمـ الكترونية قائمة عمى استراتيجية التعمـ المقموب والسعة العقميػة )مرتفعػة/ تفاعمي
 منخفضة( عمى ميارات البرمجة الشيئية.

 البحث أىمية
 قد ترجع أىمية البحث الحالي إلي ما يمي:

 أوً : بالنسبة لطالب تكنولوجيا التعميـ:
  وبػػػيف مػػػا ىػػػو قػػػائـ بالفعػػػؿ فػػػي المؤسسػػػات  الطػػػالبعمػػػى الفجػػػوه بػػػيف مػػػا يدرسػػػو  القضػػػا

 التعميمية لتمبية احتياجات سوؽ العمؿ. 
  عمى بنا  المعرفة بأنفسيـ بدً  مف تمقى المعمومات، مما يسػاعد عمػى بقػا   الطالبتشجيع

ت التربويػػة التػػي مسػػايرة ا تجاىػػا، و أثػػر الػػتعمـ، والتأكيػػد عمػػى دورىػػـ فػػى العمميػػة التعميميػػة
 باحث لممعرفة ونشط فعاؿ وليس متمقي لممعمومة. الطالبتؤكد عمى أىمية جعؿ 
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  محاسب ا لي.لعند تعمميـ الطالب تساعد فى التغمب عمى بعض الصعوبات التي تواجو 

 ثانيًا: بالنسبة لممعمـ:
  تراتيجية الػتعمـ قائمة عمى اس لمطالبتقديـ نموذج لبيئة تعميمية تقـو عمى التحفيز المستمر

، ويمكف أف يستفاد منو فى مواقع أخرى مماثمة تعمؿ عمػى تنميػة التحصػيؿ والدا  المقموب
تقديـ بيئة حديثة تفيد المعمـ فى تدريس مػادة الكمبيػوتر ، و العممي وميارات التفكير المختمفة

 وتكنولوجيا المعمومات وا تصا ت بصفة عامة وميارات الكمبيوتر بصفة خاصة.

 الثًا: بالنسبة لممقرر الدراسي: ث
  بمػػا يواكػػب التطػػورات الحادثػػة  البػػراما الجػػاىزةاسػػتخداـ اسػػتراتيجيات حديثػػة فػػي تعمػػيـ مػػادة

التغمػػػب عمػػػى المشػػػكالت التػػػى تواجػػػو منتجػػػي البػػػراما التعميميػػػة فػػػى ، و وحاجػػػة سػػػوؽ العمػػػؿ
ارات الساسػػػية بالميػػ الطػػالبتزويػػد المسػػػئوليف عػػف إعػػداد ، و إلػػى وسػػائط تعميميػػةتحويميػػا 
 . لدييـالتى ينبغي أف تتوفر و  لمكمبيوتر

 رابعًا: بالنسبة لممؤسسات التعميمية:
 يأتي البحث مواكًبا  ستخداـ المستحدثات التكنولوجية الحديثة في المؤسسات التربوية. 
  الػػتعمـ اإللكترونيػػة تسػػاعد الييئػػات والمؤسسػػات التعميميػػة لالسػػتفادة مػػف التػػدريب عمػػى بيئػػة

، والعمػػؿ عمػػى توظيفيػػا فػػي العمميػػة التعميميػػة كأحػػد ائمػػة عمػػى اسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوبالق
 .بيئات التعمـ النشطة

 خامسًا: بالنسبة لمباحثيف:
  يفيػػد البحػػث الحػػالي البػػاحثيف فػػي مجػػاؿ تكنولوجيػػا التعمػػيـ والتقنيػػات التربويػػة فػػي إلقػػا  مزيػػد

، والكشػػؼ ة عمػػى اسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوبالػػتعمـ اإللكترونػػي القائمػػمػػف الضػػو  عمػػى بيئػػة 
 عف مدى كفا تيا وفعاليتيا في العممية التعميمية.

  أنظػػار البػػاحثيف لإلىتمػػاـ بالبحػػث فػػي المجػػا ت  توجيػػوقػػد تسػػفر إجػػرا ات ىػػذا البحػػث عػػف
 التعميمية المختمفة.
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 سادسًا: بالنسبة لصناع القرار :
 ة فػػي العمميػػة التعميميػػة لػػيس اسػػتيالًكا بػػػأي اإلنفػػاؽ عمػػى توظيػػؼ المسػػتحدثات التكنولوجيػػ

مقيػػػػػاس مػػػػػف المقػػػػػاييس؛ لف التعمػػػػػيـ عمميػػػػػة اسػػػػػتثمار، وأف عائػػػػػد اإلنفػػػػػاؽ عمػػػػػى توظيػػػػػؼ 
المستحدثات التكنولوجية في التعميـ، أكبر مف عوائد اإلنفاؽ عمى بعض القطاعات الخرى 

 غير التعميـ.

 المػدما بمجموعػة مػف  الػتعمـ ئػاتقد تسيـ نتائا ىذا البحث في تزويد مصممي ومطوري بي
 فيػديو) التفػاعمي المحتػوى تقػديـ المبادئ والسس العممية الخاصػة وذلػؾ فيمػا يتعمػؽ بانمػاط

 البرمجػة لميػارات وا دائػي المعرفػى الجػانبيف وأثرىا فى تنمية ،(تفاعمي انفوجرافيؾ/ تفاعمي
 التعميـ تكنولوجيا طالب لدى الشيئية

  البحث حدود
 :البرمجة الشيئية الالزمة لطػالب التحصيؿ المعرفي، والدا  العممي لميارات  حدود محتوى

 .تكنولوجيا التعميـ، مقياس السعة العقمية
 ( 120وعػػػددىـ ) طػػػالب الفرقػػػة الرابعػػػة شػػػعبة تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ: عينػػػة مػػػف بشدددرية حددددود

 .  ( طالب30، قواـ كؿ مجموعة )، تـ توزيعيـ عمى أربع مجموعات تجريبيةطالًبا
 :ـ / 2017لمعػاـ الجػامعي  الفصػؿ الدراسػي الثػاني تـ التطبيؽ العممي في حدود موضوعية

 .البراما الجاىزةمقرر  في ـ2018
 :(.2003نموذج محمد خميس ) حدود منيجية 

 

 أدوات البحث
 اعتمد البحث عمى مجموعة من األدوات البحثية؛ وتمثمت في:

 :أدوات جمع البيانات والمعمومات 
 غير المقننة. المقابمة 
 .الدراسة ا ستكشافية 
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 :أدوات القياس 
  مػػػػرتبط بالجوانػػػػب المعرفيػػػػة لميػػػػارات البرمجػػػػة الشػػػػيئية )مػػػػف إعػػػػداد اختبػػػػار تحصػػػػيمي

 (افالباحث
  (.اف)مف إعداد الباحث البرمجة الشيئيةبطاقة مالحظة الدا  العممي لميارات 
  عداد إسعمقياس السعة العقمية  .اد البنا وحمدي البنالجاف باسكاليونى، ترجمة وا 

  :أدوات مادة المعالجة التجريبية؛ وتمثمت في 
 بيئة التعمـ اإللكتروني القائمة عمى استراتيجية التعمـ المقموب . 

 متغيرات البحث
 :اآلتيةيتضمن البحث الحالي المتغيرات 

 :يشػػػػتمؿ البحػػػػث عمػػػػى متغيػػػػريف مسػػػػتقميف أحػػػػداىما تجريبػػػػي والخػػػػر  المتغيددددرات المسددددتقمة
 يفي وىما:تصن

 المتغير المستقل التجريبي وىو تقديم المحتوى التفاعمي ولو نمطان: .1
 .تقديـ المحتوى التفاعمي فيديو 
 .تقديـ المحتوى التفاعمي انفوجرافيؾ 

 المتغير المستقل التصنيفي وىو السعة العقمية ولو نمطان: .2
 .السعة المرتفعة 
 .السعة المنخفضة 
 :مى متغيريف تابعيف ىما:يشتمؿ البحث ع المتغيرات التابعة 
 التحصيؿ المعرفي لميارات البرمجة الشيئية. .1
 الدا  العممي لميارات البرمجة الشيئية. .2

 عينة البحث
 مددن طددالب تكنولوجيددا التعمدديم  تددم طالًبددا( 120مددن )عينددة البحددث الحددالي  تتكوندد

 تقسيميم إلى أربعة مجموعات عمى النحو التالى:و  اختيارىم بطريقة عشوائية 
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 والسعة العقمية مرتفعة. تفاعمي تقديـ المحتوى التفاعمي فيديو 1ما 
 والسعة العقمية مرتفعة. تفاعمي تقديـ المحتوى التفاعمي انفوجرافيؾ 2ما 
 والسعة العقمية منخفضة. تفاعمي تقديـ المحتوى التفاعمي فيديو 3ما 
 ضة.والسعة العقمية منخف تفاعمي تقديـ المحتوى التفاعمي انفوجرافيؾ 4ما 

 التصميـ التجريبي لمبحث
، فيو يشتمؿ عمى عامميف مستقميف: العامؿ الوؿ ىو تقديـ اا تفاعميً يعد ىذا البحث بحثً 
( ببيئػػػػة تعمػػػػـ الكترونيػػػػة قائمػػػػة عمػػػػى تفػػػػاعمي / انفوجرافيػػػػؾتفػػػػاعمي المحتػػػػوى التفػػػػاعمي )فيػػػػديو

منخفضػػة(، لػػذا )مرتفعػػة/ مسػػتوياف  ااسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوب، والثػػاني ىػػو السػػعة العقميػػة وليػػ
 2*2)التصػػػػميـ التجريبػػػػي المعػػػػروؼ باسػػػػـ التصػػػػميـ العػػػػاممى  افسػػػػوؼ يسػػػػتخدـ الباحثػػػػ
Factorial Design) التالى: الجدوؿ، ويتضب في 

 التصميم التجريبى لمبحث (1جدول )
 تقدٌم المحتوى التفاعلً        

 

 السعة العقلٌة

 

 تفاعلً فٌدٌو

 

 تفاعلً انفوجرافٌك

 (2إلجموعا ) (1إلجموعا ) اابمصتكع

 (4إلجموعا ) (3إلجموعا ) ابميخكضا

 منيج  البحث
في ىػذا البحػث مػنيا البحػث التكنولػوجي وىػو مػنيا البحػث التطػويري  افاستخدـ الباحث

(Developmental Research)  المسػتخدـ فػي تطػوير المنظومػات التعميميػة(Systems 
Development)  يـ التعميمي الذي يتضمف المنيا الوصفي في خطوات نموذج التصم ممثاًل

فػػي مرحمػػة الدراسػػة والتحميػػؿ ومرحمػػة التصػػميـ مػػف النمػػوذج، والمػػنيا التجريبػػي فػػي قيػػاس أثػػر 
المتغيػػر المسػػتقؿ تقػػديـ المحتػػوى التفػػاعمي ببيئػػة تعمػػـ الكترونيػػة قائمػػة عمػػى اسػػتراتيجية الػػتعمـ 

( والمتغيػػرات منخفضػػة/ مرتفعػػةالعقميػػة )( والسػػعة تفػػاعمي / انفوجرافيػػؾتفػػاعمي المقمػػوب )فيػػديو
 التحصيؿ والدا  لميارات البرمجة الشيئية".التابعة "
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 إجراءات البحث 
 في إعداد البحث اإلجراءات اآلتية اناتبع الباحث

 تتضمف الخطوات المنظومية لمتصميـ والتطوير التعميمي. والتياتباع مجموعة مف اإلجرا ات 

 ر النظري، وتضمنت دراسة وتحميؿ ما يمي:أوً : المسب الشامؿ لإلطا
  ا طالع عمى الكتب والمراجع والدراسات العممية السابقة العربية والجنبيػة المرتبطػة بمجػاؿ

ا نفوجرافيػؾ التفػاعمي،  الفيديو التفػاعمي، المحتوى التفاعمي،البحث ومحاوره، وتتمثؿ في: )
تيجية الػػػػتعمـ المقمػػػوب، البرمجػػػة الشػػػػيئية، السػػػعة العقميػػػة، بيئػػػات الػػػػتعمـ اإللكترونيػػػة، اسػػػترا

(، وا عتمػاد عمػى نتػائا ىػذا المسػب فػي بنػػا  الوظػائؼ المسػتقبمية لطػالب تكنولوجيػا التعمػيـ
 اإلطار النظري لمبحث الحالي.

 ثانًيا: الدراسة التجريبية لمبحث الحالي:
 الئمة ليـ.لتحديد ا حتياجات التدريبية الم طالب تكنولوجيا التعميـتحميؿ خصائص  (7
، وعرضػػػػػيا عمػػػػى مجموعػػػػة مػػػػف المحكمػػػػيف إلقػػػػػرار البرمجػػػػة الشػػػػيئيةبنػػػػا  قائمػػػػة ميػػػػارات  (9

 صالحيتيا، وتعديميا في ضو  آرائيـ.
الػػػتعمـ اإللكترونػػػي ترجمػػػة وتحميػػػؿ خطػػػوات العمػػػؿ، ودراسػػػة النمػػػاذج النظريػػػة لتصػػػميـ بيئػػػة  (3

 .القائمة عمى استراتيجية التعمـ المقموب
لتعميمية لمبيئة، وتحميميا إلى أىداؼ نيائية ممكنة، في ضو  خريطة تحديد قائمة الىداؼ ا (2

.  تحميؿ المياـ التعميمية ومستويات بمـو
تصػػميـ أدوات القيػػاس، وتتمثػػؿ فػػي: )ا ختبػػار التحصػػيمي، بطاقػػة مالحظػػة الدا  العممػػي  (5

 (، وعػػػرضيا عمػػى المحكمػػيف، وتعػػديميا فػػي ضػػو مقيػػاس السػػعة العقميػػةلمميػػارات العمميػػة، 
 بغرض ضبطيا. طالب تكنولوجيا التعميـمقترحاتيـ، وتطبيقيا عمى عينة استطالعية مف 

 .تحديد استراتيجيات وأساليب التعمـ، واختيار الوسائط المتعددة، وتحديد مواصفاتيا (6
 إعداد لوحات المسار، وتحديد كيفية السير في ا ستراتجية. (7
عمػػى الويػػب، مػػع عػػرض  لمبيئػػةتوقػػع إعػػداد السػػيناريو الخػػاص بالبيئػػة، ويصػػؼ الشػػكؿ الم (8

جرا  التعديالت الالزمة.  السيناريو عمى مجموعة مف الخبرا  والمتخصصيف، وا 
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نتػػػػاج البيئػػػػة باسػػػػتخداـ أداة تػػػػأليؼ البػػػػراما  (9 إنتػػػػاج الوسػػػػائط المتعػػػػددة الرقميػػػػة، وتصػػػػميـ وا 
 عمػػػػى الويػػػػب، ووفقًػػػػا لممتغيػػػػر المسػػػػتقؿ، فػػػػي ضػػػػو  أىػػػػداؼ الرقميػػػػة، ورفعيػػػػااإللكترونيػػػػة 

 البحث، وعرضو عمى المحكميف، وتعديؿ البيئة في ضو  آرا  المحكميف.
 اختيار عينة عشوائية مف المجتمع الصمي. (70
 إجرا  التجربة ا ستطالعية بيدؼ ضبط أدوات البحث الحالي. (77

 تطبيؽ أدوات البحث عمى عينة البحث تطبيًقا قبمًيا.  (79

 دراسة العينة لمحتوى البيئة مف خالؿ شبكة الويب. (73
 طبيؽ أدوات البحث تطبيًقا بعدًيا عمى عينة البحث.ت (72
وذلػػؾ باسػػتخداـ برنػػاما  T-testإجػػرا  المعالجػػات اإلحصػػائية لمنتػػائا، باسػػتخداـ اختبػػار  (75

 . SPSS)اإلحصا  ا جتماعي )

 عرض النتائا فى ضو  الطر الفمسفية واإلطار النظرى والدراسات السابقة. (76
 ذج التصميـ واإلطار النظري والدراسات السابقة.تفسير النتائا في ضو  النظريات ونمو  (77

عػرض توصػيات البحػث الحػالي، واقتػراح البحػػوث والدراسػات المسػتقبمية فػي ضػو  النتػػائا  (78
 التي تـ التوصؿ إلييا.

 مصطمحات البحث
فى ضو  اطالع الباحثاف عمى التعريفات التى وردت فى عديد مف الدبيات التربوية 

 غيرات البحث تـ تحديد مصطمحات البحث إجرائًيا عمى النحو ا تى: والنفسية ذات العالقة بمت

 بيئة التعمـ اإللكتروني

وياعرفيا البحث الحالي )إجرائًيا(: بأنيا مجموعة مف ا جرا ات والخطوات الخاصة 
بطرائؽ وأساليب التعميـ اإللكتروني باستخداـ خطة منظمة يتـ توظيفيا ببراما ومواقع اإلنترنت 

ية بحيث تتضمف مف مجموعة مف النشطة واإلجرا ات والمياـ التعميمية المحددة التعميم
 والمرتبة في تسمسؿ مناسب لتحقيؽ أىداؼ تعميمية معينة".

 ا ستراتيجية  
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وياعرفيا البحث الحالي )إجرائًيا(: بأنيا مجموعة اإلجرا ات والخطوات المنيجية التي 
ى وأنشطة ومياـ التدريب بحيث يتـ تفعيميا مف تبنى في ضو  اليدؼ مف التعمـ وفؽ محتو 

خالؿ خطة إيجابية لطالب تكنولوجيا التعميـ؛ لتحقيؽ أىداؼ التدريب في فترة زمنية محددة، 
 وىي تنمية ميارات إنتاج المحتوى اإللكتروني وميارات التفكير البصري.

 التعمـ المقموب
مشاىدة  خالؿية تفاعمية تتـ مف : بأنو بيئة تعميموياعرفو البحث الحالي )إجرائًيا(

الطالب دروس تعميمية مف خالؿ الفيديو التفاعمي أو ا نفوجرافيؾ التفاعمي في منزليـ قبؿ 
وقت الحصة الدراسية، بينما يستثمر المعمـ وقت الحصة في النشطة التفاعمية لتوجيو 

 الطالب وتطبيؽ ما تعمموه في المنزؿ.

 المحتوى اإللكتروني
بحث الحالي )إجرائًيا(: بأنو مجموعة مف المقررات التعميمية، تاعد واتصمـ وياعرفو ال

بطريقة سميمة ومقننة وفؽ مجموعة مف المعايير لجودة المقررات اإللكترونية لتدريب طالب 
تكنولوجيا التعميـ وترتبط بقدرتيـ عمى إثرا  المادة العممية لمقرر دراسي معيف وذلؾ عف طريؽ 

رئي ومسموع يتيب التفاعؿ ووضعيا في صورة شاشات مصم مة تعرض إعدادىا في شكؿ م
في شكؿ إليكتروني مف خالؿ الكمبيوتر أو شبكة الويب، وما يرتبط مف ميارات توظيؼ ىذا 

 المحتوى.

 تقديـ المحتوى التفاعمي
بأنو "الطرائؽ والساليب المستخدمة لتقديـ عناصر : وياعرفو البحث الحالي )إجرائًيا(

اإللكتروني التفاعمي بأشكاؿ وأساليب متنوعة لتيسير التعامؿ مع المحتوى التعميمي  المحتوى
المعروض مف خالؿ الصور الثابتة ولقطات الفيديو والنصوص المكتوبة والمغة المنطوقة، 
بيدؼ إتاحة فرًصا أكثر لممتعمميف لفيـ محتوى المادة التعميمية المقدمة مف خالؿ تنوع أشكاؿ 

 ض داخؿ بيئة التعمـ اإللكتروني القائمة عمى التعمـ المقموب".العر  وأساليب
 السعة العقمية
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جز  محدود مف الذاكرة يتـ فيو معالجة كؿ مف وياعرفيا البحث الحالي )إجرائًيا(: بأنيا 
المعمومات المستقبمة، والمسترجعة فى وقت واحد بمقدار وكـ المعمومات والمفاىيـ العممية التي 

ترتيبيا في ذاكرتو والتعامؿ معيا في وقت واحد أثنا  مواجيتو لمجموعة مف يستطيع الفرد 
 .المفاىيـ العممية وميارات ميارات الكمبيوتر لطالب تكنولوجيا التعميـ

 الكمبيوتر
وياعرفو البحث الحالي )إجرائًيا(: بأنو مجموعة مف المعارؼ والميارات وا تجاىات 

 بيا طالب تكنولوجيا التعميـ.والقيـ والميوؿ التي ينبغي أف يكتس

 ميارات البرمجة
مجموعة مف الدا ات والممارسات العممية وياعرفيا البحث الحالي )إجرائًيا(: بأنيا 

( Visual Basic .NETمقدمة في البرمجة باستخداـ برناما إلحدى ميارات الكمبيوتر )
دؼ تحقيؽ الىداؼ بيدؼ تنمية ميارات طالب تكنولوجيا التعميـ في تمؾ الميارات بي

  التعميمية المطموبة.

 البرمجة
عممية كتابة تعميمات وأوامر لجياز الحاسوب  بأنياوياعرفيا البحث الحالي )إجرائًيا(: 

عالمو بكيفية التعامؿ مع البيانات وفؽ قواعد محددة بالمغة التي  أو أي جياز آخر، لتوجييو وا 
تميزىا عف الخرى، وتجعميا مناسبة بدرجات اختارىا المبرما، وكؿ لغة ليا خصائصيا التي 

 متفاوتة لكؿ نوع مف أنواع البراما. 

 اإلطار النظري لمبحث
شػأنو فػي  البرمجػةعمػـ ، و عػة مػف الساسػيات التػي يقػـو عمييػالكؿ عمـ مف العمػوـ مجمو 

 تنميػة يسػتيدؼ امقػررً  مقػرر البػراما الجػاىزة عػدولػذلؾ يا  ،ذلؾ شأف باقي العمػـو والتخصصػات
 تعميميػا فػي العنايػة يتطمػب مػا وىػو الوجدانيػة،و  والدائيػة المعرفيػة بمكوناتيػا الطػالب تاار ميػ

عف طريؽ استخداـ لغات البرمجة مف أكثػر  الكمبيوترتوجيو الوامر إلى أجيزة  وياعد، وتعمميا
 عػدًدا   ليػـ وتبنيمساحة كبيرة مف اإلبداع  لمطالبالشيا  المفيدة لقصى درجة والتي تتيب 
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لغػػة البرمجػػة فيجػػواؿ فػػي المسػػتقبؿ، و  يحصػػى مػػف فػػرص العمػػؿ والمسػػارات الوظيفيػػة المختمفػػة
بيقاتيػػا عمػػى تعتمػػد المغػػة فػػي تطػػوير تطو  ،واجيػػة رسػػوميةو ىػػي لغػػة ذات تصػػميـ مرئػػي  بيسػػؾ

اعتمادىػػا عمػػى الديناميكيػػة  :مػػف حيػػث ؛عديػػد مػػف لغػػات البرمجػػة الحديثػػةفيػػي تشػػبو  ،الكائنػػات
ا جػػرا  اعتمػػادً إي اقتػػراف أو أتعنػػي فػػي ىػػذه المغػػة القػػدرة عمػػى اسػػتدعا   اميكيػػةالدينو والحػػداث 
 .عمى الحدث

 ميارات البرمجة الالزمة لطالب تكنولوجيا التعميمالمحور األول: 
طريؽ إليصاؿ الفكار مػف اإلنسػاف الػذي يػتكمـ ويفكػر  لكونيا ةالبرمجعمـ كمف أىمية ت

ى إلى جياز الكمبيوتر الذي يستعمؿ لغة عديمػة الييكػؿ بمغة غنية في الييكؿ مبيمة في المعن
في صورة خطوات مرتبة ترتيًبػا ىي طريقة لحؿ المسائؿ تيدؼ إلى تقديـ الحؿ و  دقيقة المعنى،

، ولغات البرمجة ىي لغات تكتب بالحروؼ إلى حؿ المسألة يمكف الوصوؿإذا تتبعناه  منطقًيا،
ف لغػػة لخػرى، ولكػؿ لغػة مػف لغػات البرمجػة برنػػاما اإلنجميزيػة، ولكػف بقواعػد مختمفػة تتغيػر مػ
يقػػـو بتحويميػػا إلػػى لغػػة ا لػػة لكػػي يفيميػػا  Compilerخػػاص بيػػا يسػػمى المتػػرجـ أو المفسػػر 

وتتبع البرمجة قواعد محددة بالمغة التي اختارىا المبػرما، وكػؿ لغػة ليػا خصائصػيا  الكمبيوتر،
راما، كمػا أف فاوتة لكػؿ نػوع مػف أنػواع البػالتي تميزىا عف الخرى وتجعميا مناسبة بدرجات مت

خصػػائص مشػػتركة وحػػدود مشػػتركة بحكػػـ أف كػػؿ ىػػذه المغػػات مجعولػػة  المغػػات البرمجػػة أيًضػػ
 (53 ، ص9002)عمرو القشيري،  .لمتعامؿ مع الكمبيوتر

 أوًًل: نشأة وتطور عمم البرمجة
 اإلنسػاف بػو يتميػز شػي  أىػـ وأف عالمنػا الحاضػر، فػي ا تصػاؿ أشػكاؿ أرقى ىي المغة

 اإلنسػاف حاجػة أدت وقػد بػو، يحػيط مػع مػا ا تصػاؿ عمػى قدرتػو ىػو الحيػة الكائنػات بػاقي عف
 وجػػود مػػف بػػد   كػػاف الحاسػػبات ظيػػور مػػعوكػػذلؾ  المغػػة، نشػػو  إلػػى جنسػػو بنػػي مػػع لالتصػػاؿ
البرمجػة، كمػا أف  لغػات فنشػأت بػذلؾ الحاسػب إلػى اإلنسػاف مف المعمومات لنقؿ اتصاؿ وسيمة
 System برمجيات النظـ أقساـ أىـتعد مف   Programming Languagesلبرمجة ا لغات

Software  الكمبيوتر، ومف التجارب التي تدعـ ذلؾ؛ منيا:لجياز 
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 حمػػة ا بتدائيػػة منػػذ عػػاـ مػػف المر  شػػرعت سػػتونيا بتػػدريس البرمجػػة :مثددل التجددارب الدوليددة؛
الو يػػات المتحػػدة مػػف خػػالؿ  أف وجػػدحػػذت حػػذوىا بريطانيػػا العػػاـ الماضػػي، كمػػا و  ،9009

أسسػػت منظمػة سػاعة برمجػػة ومايكروسػوفت( دعمػت و  القػي البػراما والحاسػبات )جوجػػؿعم
سػػاعة " لػػدعـ تعمػػـ البرمجػػة فػػي سػػف مبكػػرة، حيػػث تػػنظـ سػػنويا حػػدث Code.org  العالميػػة
الترويا لو شخصيات ليا تػأثير فػي ويقوـ باإلعالف عنو و  ،حا  العالـفي مختمؼ أن" برمجة

العالـ الغربي، وىذا دليؿ عمى أىميػة ودعػـ الحكومػات لػتعمـ البرمجػة فػي مراحػؿ مبكػرة مػف 
 (04 ، ص9005)شوقي محمد،  .التعميـ

 :وزارة التربيػة والتعمػيـ فػي مصػر بػاإلعالف عػف مشػروع بو قامت  ما التجارب المحمية؛ مثل
عػػػػداد الطػػػػالب اا كبيػػػػرً ًمػػػػلمبػػػػرما الصػػػػغير، وأعطػػػػت لػػػػو اىتماا ، وذلػػػػؾ بيػػػػدؼ اكتشػػػػاؼ وا 

سػػػنة ليكونػػػوا نػػػواة لمبػػػرمجيف محتػػػرفيف فػػػي  03: 00الموىػػػوبيف فػػػي المرحمػػػة العمريػػػة مػػػف 
وتػػـ توقيػػع بروتوكػػوؿ تعػػاوف مػػع شػػركة  9005المسػػتقبؿ، وقػػد بػػدأ ىػػذا المشػػروع فػػي عػػاـ 

لبرمجػػػة عمػػػى ثػػػالث مايكروسػػػوفت العالميػػػة لتػػػدريب الفئػػػة المسػػػتيدفة عمػػػى مفػػػاىيـ وأدوات ا
مسػػتويات متدرجػػػة، وكانػػػت مػػػف نتػػػائا ىػػػذا التعػػػاوف تػػػدعيـ الطػػػالب بأفكػػػار برمجيػػػة جديػػػدة 
إلنتػػػاج المشػػػروعات التعميميػػػة المبتكػػػرة، وكػػػذلؾ ظيػػػور جيػػػؿ مػػػف الطػػػالب أكثػػػر قػػػدرة عمػػػى 

ظيػػػار أىميتيػػػابرمجػػػة الكمبيػػػوتر وتصػػػميـ المشػػػرورعات، ونشػػػر  ، إ  أف لغػػػات البرمجػػػة وا 
عوبات التػػي اعترضػػت ىػػؤ   الطػػالب أثنػػا  تعمميػػـ ليػػذه المغػػات بػػالطرؽ ىنػػاؾ بعػػض الصػػ

حػؿ ىػذه الصػعوبات، ممػا تتطمػب إلقػا  الضػو  عمييػا وحػؿ ىػػذه  ليػـالتقميديػة التػي   تتػيب 
 (05 ، ص9005)شوقي محمد،  .المشكالت الخاصة بتعميـ البرمجة

 ثانًيا: أىمية توظيف البرمجة في التعميم
عمػػػرو ؛ 2008أحمػػػد السػػػيد، ) ديػػػد مػػػف البحػػػوث والدراسػػػات مثػػػؿمػػػف خػػػالؿ الرجػػػوع لمع

يمكف  (2015؛ أحمد رمضاف، 2013، مصطفى غنيـ؛ 2012ياسر بدر، ؛ 2009 ي،القشير 
 تحديد أىمية البرمجة في التعميـ؛ فيما يمي:

  بنػا  بػػراما الكمبيػوتر تسػػاعد الطالػب عمػػى الفيػـ العميػػؽ لممفػاىيـ والعالقػػات المختمفػة، كمػػا
أىػػداؼ تػػدريس البرمجػػة تنميػػة ميػػارات حػػؿ المشػػكالت ومعالجػػة الفكػػار والمفػػاىيـ أف مػػف 

http://code.org/
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كمػػػا تاعػػػد مػػػف المتطمبػػػات الميمػػػة لدراسػػػة مقػػػررات تعميميػػػة أخػػػرى؛ مثػػػؿ: قواعػػػد ، الساسػػػية
 البيانات.

  فعاليػة البرمجػة كاسػتراتيجية لتعمػػيـ الرياضػيات فػي تنميػة التفكيػػر الرياضػي لطػالب المرحمػػة
أىـ متطمبات تصميـ وبرمجة المواقع التعميمية عمى شبكة اإلنترنػت اسػتخداـ الثانوية، ومف 

 . ASP – PHP – ASP.netلغة برمجة؛ مثؿ: 

  طريقة فعالة في بنا  المفاىيـ العممية عالية المستوى، وتساعد عمػى تػدريب المتعممػيف عمػى
اتي، والنظػػػرة ميػػػارات التفكيػػػر العممػػػي وحػػػؿ المشػػػكالت، وتزيػػػد مػػػف القػػػدرة عمػػػى الػػػتعمـ الػػػذ

 الشاممة أثنا  حؿ المشكالت التعميمية.
 التقويـ( لػدى المػتعمـ، وذلػؾ مػف خػالؿ  -المراقبة -تنمي ميارات ما ورا  المعرفة )التخطيط

اتباع خطوات كتابة البرناما، فضاًل عمى أنيا تساعد المتعمـ عمى توظيؼ المسويات العميا 
 مية التعمـ.التقويـ( في عم -التركيب -لمتفكير)التحميؿ

 شػروط اكتسػابيا؛ بحيػث يفيػـ المػتعمـ مػا ينبغػي  ياعد فيـ المػتعمـ لمميػارة المقصػودة مػف أىػـ
أف يقـو بو، ويمكف تحقيؽ ذلػؾ مػف خػالؿ توجيػو انتبػاه المػتعمـ لممكونػات الساسػية لمميػارة 

عطائيـ أمثمة لكيفية ممارسة تمؾ الميارة عمى نحو متقف.  وا 

 وات أو استجابات فرعية، فينبغي ممارسة المتعمـ لكؿ خطوة مف تتكوف الميارة مف عدة خط
خطوات الميارة عمى حدة وبترتيبيا ضمف الخطوات الكمية لدا  الميارة، وتتطمب الممارسة 
ما يمي: )أف تكوف فترات المارسة قصيرة، أف تتوزع فتػرات الممارسػة بػدً  مػف تجميعيػا، أف 

يػػا، إذا كانػػت السػػرعة والدقػة مطمػػوبتيف فػػي الميػػارة تكػوف الممارسػػة فػػي الصػػورة المرغػوب في
 فيجب التركيز عمى السرعة أوً .

  تتيب التغذية الراجعة لممتعمـ أف يقيـ أدائو في ضو  مقارنتػو بمحػؾ أدا  معػيف، مػع ضػرورة
 أف يتابع المعمـ المتعمميف ويزودىـ بالتغذية في الوقت المناسب.

 ثالثًا: مراحل تعمم البرمجة 
 ص ،2012الثػة مراحػؿ لػتعمـ ميػارات البرمجػة حػددىا كػؿ مػف )محمػد النجػار، ىناؾ ث

 ( وىي: 117: 116، ص ص 2015؛ أحمد رمضاف، 78، ص 2013؛ سعودي حسف، 75
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  المرحمدددة المعرفيددددةKnowledge Stage:  ويػػػتـ فييػػػا إمػػػػداد المتػػػدرب بمجموعػػػة مػػػػف
مػػب عمػػى المتػػدرب فػػي ىػػذه المعمومػػات والمعػػارؼ التػػي تمثػػؿ الجانػػب المعرفػػي لمميػػارة، ويغ

 المرحمة العمميات اإلدراكية، كالمالحظة وا نتباه.
 مرحمة التثبيدت Installation Stage:  وىػي مرحمػة إتقػاف الميػارات البرمجيػة المسػتيدفة

والػػتمكف مػػػف أدا  الميػػػارة بالطريقػػػة الصػػػحيحة، واختػػػزاؿ ا سػػػتجابات الخاطئػػػة حتػػػى يصػػػؿ 
 ارة بما تتضمنو مف ميارات فرعية.المتدرب إلى مستوى اإلتقاف لممي

  مرحمة التحكم الذاتيControl Stage-Self:  وىي مرحمة التمكف التػاـ لممتػدرب لمميػارة
مػػػػف حيػػػػث الدقػػػػة والسػػػػرعة عنػػػػد أدائيػػػػا، ويحػػػػدث ذلػػػػؾ نتيجػػػػة تكػػػػرار الممارسػػػػة لمميػػػػارات 

 المستيدفة.

لحػالي أف يراعػي  كتساب ميارات البرمجة سيحاوؿ البحث اوفي ضو  المراحؿ السابقة 
ىػػذه المراحػػؿ عنػػد تقػػديـ الميػػارات البرمجيػػة )موضػػع البحػػث( لطػػالب تكنولوجيػػا التعمػػيـ؛ وذلػػؾ 
عػػف طريػػؽ تقػػديـ الجانػػب المعرفػػي الخػػاص بالميػػارة المسػػتيدفة، ثػػـ إتبػػاع ذلػػؾ بمجموعػػة مػػف 

يبات عمػػى المثمػػة والتػػدريبات لكيفيػػة تنفيػػذ الميػػارة، ثػػـ تكميػػؼ المعمػػـ بعػػدد مػػف النشػػطة والتػػدر 
 الميارة لموصوؿ بالمعمـ لمرحمة التثبيت ثـ مرحمة التحكـ الذاتي. 

 رابًعا: مستويات لغات البرمجة 
بناً  عمى المراحػؿ التػي مػرت بيػا لغػات البرمجػة يمكػف تقسػيميا إلػى مسػتوييف أساسػييف 

 وىما:
: وىػػي مػػف أوائػػؿ Low Level Languagesلغػػات البرمجػػة ذات المسػػتوى المػػنخفض ( 0)

-550 ص ص ،9000)محمػػود أبػػو الػػدىب،  :ىمػػا ؛البرمجػػة، وليػػا نػػوعيف أساسػػييف لغػػات
550): 
 لغة اآللة Machine Language:  وىي المغة الوحيدة التي يفيميػا الحاسػب؛ والسػبب فػي

(، فجميػػع تعميمػػات البرنػػاما فػػي ىػػذه المغػػة 0.0ذلػػؾ أنيػػا مكونػػة مػػف رمػػزيف اثنػػيف ىمػػا: )
 -95 ص ص ،9003)نػايؼ عمػي،  مف خصائصػيا مػا يمػيوالواحد، و  الصفرمكونة مف 

عمميػػة كتابػػة البػػراما باسػػتخداـ ، و عمػػى اإلنسػػاف مػػف حيػػث التعامػػؿ معيػػا ا(:.صػػعبة جػػدً 92
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صػػػػعوبة تتبػػػػع الخطػػػػا  ، و لغػػػػة ا لػػػػة يتطمػػػػب وقتػػػػًا أطػػػػوؿ وجيػػػػدًا أكبػػػػر مػػػػف المسػػػػتخدميف
ع حاسػوب معػيف؛ حيػث تعتمد عمى نػو ، و   تحتاج إلى مترجـ، واحتمالية التعرض ليا كبيرة

 تختمؼ مف حاسوب إلى آخر.

 المغدة الرمزيدة أو لغدة التجميدع Symbolic Language:  وىػي لغػة قريبػة مػف لغػة ا لػػة
الرموز الخاصة، والتي يمثؿ كؿ رمز منيا تعميمة أو أمر لو  بعضما، إذ أنيا تستخدـ  انوعً 

ة ممػػا يجعػػؿ المبػػرما أكثػػر غػػرض بالبرنػػاما، وىػػذه الرمػػوز مكتوبػػة بحػػروؼ المغػػة اإلنجميزيػػ
فيمًا وأسيؿ قرا ة ليا مف لغة ا لػة، والبرمجػة بيػذه المغػة تعتبػر صػعبة بالنسػبة لمسػتخدمي 

لمحتويػات الحاسػب الداخميػة،  اا دقيقً يا تتطمب فيمً الحاسب والمبرمجيف المبتدئيف، وذلؾ لن
تابػة بػراما سػريعة، ولذا ف ف تعمميا يقتصر عمى المبػرمجيف المحتػرفيف الػذيف يرغبػوف فػي ك

سػريعة التنفيػذ عمػى الجيػاز ، و أسػيؿ عمػى المبػرما مػف لغػة ا لػة: ومف خصائصيا ما يمػي
حجػػـ البرنػػاما المكتػػوب ، و ولكنيػػا ليسػػت أسػػرع مػػف لغػػة ا لػػة، حيػػث يسػػتخدميا المبرمجػػوف

 الحاسوب. تعتمد عمى نوع، و عرضو لألخطا  بسبب كبر حجـ البرناما، بيذه المغة كبير
قريبػػة مػػف لغػػات  (: وىػػي لغػػاتHigh Level Languageغػػات العاليػػة المسػػتوى )الم( 2)

اإلنسػػاف، و بػػد أف يػػتـ تحويػػؿ برامجيػػا بعػػد كتابتيػػا إلػػى لغػػة ا لػػة حتػػى يتسػػنى لمحاسػػب ا لػػي 
(، ولكػػؿ لغػػة مػػف Compilerفيميػػا، وتػػتـ عمميػػة التحويػػؿ بواسػػطة متػػرجـ خػػاص بالحاسػػب )

 ،9004النابمسػي، )دجانػة  ص المغػات عاليػة المسػتوىىذه المغات متػرجـ خػاص، ومػف خصػائ
سػػيولة تتبػػع الخطػػا  ، و امػػؿ معيػػا مػػف حيػػث الػػتعمـ والكتابػػة: سػػيولة التع(02 -05 ص ص

، البػػػراما بجمػػػؿ قميمػػػة وبسػػػيطةتػػػوفير الوقػػػت والجيػػػد عمػػػى المبػػػرما فػػػي كتابػػػة ، و وتصػػػحيحيا
ا عمػػى نػػوع عػػدـ اعتمادىػػ، و لػػةاسػػوب مقارنػػة بمغػػة التجميػػع وا بطيئػػة التنفيػػذ عمػػى جيػػاز الحو 

 .الكمبيوترتحتاج إلى مترجمات أو مفسرات ليفيميا ، كما المستخدـ الكمبيوترجياز 
  لغددة الفيجددوال بيسددكVisual Basic:  مػػف لغػػة  إصػػدارأنتجػػت شػػركة مايكروسػػوفت أوؿ

وا سػػػـ يعتبػػػر اختصػػػارًا لكممػػػة لغػػػة البرمجػػػة العامػػػة  Basicـ، سػػػمي 1970البيسػػػؾ عػػػاـ 
 Beginner's All- Purpose Symbolic Instructionة لممبتػػدئيف )التسمسػػمي
Code وتوالػت اإلصػدارات فظيػر اإلصػدارات ،)GW-BASIC, QuickBasic and 

QBasic وكميػػـ يعممػػوف فػػي بيئػػة ،Dos ومػػع انتشػػار بيئػػة وينػػدوز ظيػػرت فيجػػواؿ بيسػػؾ ،
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ف البرمجػة وأضيفت وظائؼ أخرى جعمػت مػ QBASICالتي احتوت عمى كثير مف أوامر 
وىنػػاؾ ا  ؼ مػػف المواقػػع التعميميػػة لمفيجػػواؿ بيسػػؾ ومنيػػا  ،بفيجػػواؿ بيسػػؾ يسػػيرة وسػػيمة

Visual Basic Tutorials ،(.9 ص ،2006. )ياسر مطيع وآخروف 

نمدددط تقدددديم المحتدددوى التفددداعمي )فيدددديو تفددداعمي / انفوجرافيدددك : الثدددانيالمحدددور 
 تفاعمي(

بأنػو  ؛ي بيئػات ونمػاذج وبػراما الػتعمـ اإلليكترونػيفػ التفػاعميالمحتػوى نمػط تقػديـ يتميػز 
اإلثػػػارة والجاذبيػػػة  نتبػػػاه الفئػػػة المسػػػتيدفة مػػػف الػػػتعمـ،  التشػػػويؽ يكػػوف عمػػػى درجػػػة مرتفعػػػة مػػػف

وقػػد يرجػػػع ذلػػػؾ فػػي السػػػاس إلػػػى الفاعميػػة والتػػػأثير والقػػػوة لممثيػػػرات  ،والدارسػػيف ليػػػذا المحتػػػوى
تقػػػديـ ىػػػذا المحتػػػوى، ويػػػتـ عػػػرض و تخدـ فػػػي التػػػي تسػػػوالسػػػمع بصػػػرية و  السػػػمعية والبصػػػرية 

تصػػنؼ ىػػذه المثيػػرات عػػدة تصػػنيفات تبًعػػا لممػػدخؿ المسػػتخدـ فػػي تصػػنيفيا، فقػػد تصػػنؼ مػػف 
حيث الثبات والحركة، وقد تصنؼ مف ناحية توافر الصوت أو عدمو، وكػذلؾ مػف ناحيػة طػوؿ 

يثػػػة، وقػػػد أو قصػػػر زمػػػف العػػػرض ليػػػا، وكػػػذلؾ تصػػػنؼ مػػػف ناحيػػػة مػػػا إذا كانػػػت قديمػػػة أو حد
تصػػػػنؼ مػػػػف حيػػػػث إتاحتيػػػػا عبػػػػر شػػػػبكة اإلنترنػػػػت أـ  ، إلػػػػى عمػػػػى غيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف الػػػػرؤى 

 والتصنيفات لوسائط عرض المحتوى. 

 اإلليكتروني التعمم بيئات في الرقمي المحتوى تقديم أوًًل: خصائص
بمجػػػاؿ تقػػػديـ المحتػػػوى وفقًػػػا لألدبيػػػات والبحػػػوث العمميػػػة والدراسػػػات السػػػابقة والمرتبطػػػة 

 ,.Caramihai, M. & Severin, I، ) (Salajna, F. D., 2008)؛ ومنيػا: مػيالرق

2009( ،)Hayes, K. M., 2010) ، ف نػو يمكػف تقػديـ عػدد مػف خصػائص تقػديـ المحتػػوى
 :الرقمي في بيئات التعمـ اإللكتروني فيما يمي

 :لحديثػػة تحفػػز المتعممػػيف عمػػى التعامػػؿ مػػع ىػػذه الوسػػائط اإلليكترونيػػة ا ىػػي سػػمة التفاعميددة
فيي تجذب ا نتباه وتساعد المػتعمـ عمػى التركيػز وا كتسػاب لممعمومػات والتػذكر بعػد ذلػؾ، 

التػي تحفػز المطػوريف ليػذه الوسػائط اإلليكترونيػة عمػى البحػث  ىػيكما أف ىذه السمة ذاتيػا 
وتييئػػة المنػػاخ اإلليكترونػػي المناسػػب ليػػا ممػػا يعػػزز لػػدييـ فكػػرة  ،عػػف المزيػػد مػػف التفاعميػػة

 وير الدائـ ليذه الوسائط. التط
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 :يصػعب عمػى أي مػتعمـ أف يحػيط بكػؿيتضػاعؼ الثػرا  والشػموؿ إلػى حػد  الثراء والشمول 
مػا تحتويػو شػبكة اإلنترنػت فػي أي مجػاؿ مػف المجػا ت ل محتويات الوسائط التعميمية؛ نظػًرا

مػػػػػف خػػػػػالؿ الصػػػػػوت والفيػػػػػديو  مػػػػػف ىػػػػػذه الوسػػػػػائط اإلليكترونيػػػػػة، والتػػػػػي تقػػػػػدـ المعمومػػػػػات
 النصوص والصور وغيرىا. و 
 :فػي وسػائط التقػديـ لممحتػوى الرقمػي فػي  والتطػوير يمكف التغيير والتبديؿ واإلحػالؿ التطور

يف لمتفاعالت المتاحة بيف المتعمميف والمحتػوى، وبػيف المعممػ اوفقً  ،بيئات العميـ اإلليكتروني
 لؾ. ذوالمحتوى اإلليكتروني كما اقتضي المر  أيًضا،

 ئط تقػديـ في بعض بيئات التعميـ اإلليكتروني يتـ عرض العديػد مػف وسػا آلنية(:التزامنية )ا
ومػػف بينيػػا عػػرض  ،داخػػؿ البيئػػات والمواقػػع اإلليكترونيػػة التزامنيػػة االمحتػػوى الرقمػػي تزامنًيػػ

عبػػر بيئػػات التعمػػيـ اإلليكترونػػي  أثنػػا  تقػػديـ الػػدرس التزامنػػيأو الطػػالب صػػورة المحاضػػر 
 .ميـ ا فتراضي، وكذلؾ مف خالؿ بيئات التعمـ النقاؿالتزامني، وبيئات التع

 :تعنى التواسع فى تقديـ ونشر المحتوى الرقمي وتداولو فى عدة دوؿ عمػى مسػتوى  العالمية
 .العالـ

 :تشير إلى تخزيف ومعالجة ونشر المحتوى ا لكتروني بطريقة رقمية الرقمية. 
 :أو الحذؼ لممعمومات واجزا  المعمومػات  وتعنى امكانية التحكـ با ضافة والتغيير المرونة

 مف قبؿ المتعمـ تمبية لطموحاتو واحتياجاتو.

 :بػػداع أشػػكاؿ وتػػأثيرات وقػػدرات  اإلبداعيددة حيػػث تتصػػؼ ىػػذه الوسػػائط بػػالقرة عمػػى تكػػويف وا 
ىائمػػػة فػػػي تقػػػديـ المحتػػػوى المعرفػػػي والميػػػاري، بمػػػا يعمػػػؿ عمػػػى بنػػػا  بيئػػػات تعميميػػػة تتميػػػز 

 ا نتباه والتفكير لدى المتعمميف.بالتأثير اليائؿ عمى 
 :وىي مف الخصائص الواضحة والمميزة لتمؾ الوسائط عند اعتبار تقديميا مف  اإلليكترونية

خالؿ الوسائؿ اإلليكترونيػة الحديثػة التػي تعتمػد عمػى الرقمنػة وعمػى اإلليكترونيػة فػي عمميػا 
 نوعة.مثؿ الكمبيوتر والوسائؿ اإلليكترونية المتطورة بأجياليا المت

 حيػث تسػاعد ىػذه الوسػائط المػتعمـ  :المعرفدي عدن المدتعمم الحمل العقمي خفض أو تقميص
دوف الفيػػػػـ عمػػػػى الفيػػػػـ وعػػػػدـ الحفػػػػظ، وبالتػػػػالي   يرىػػػػؽ المػػػػتعمـ عقمػػػػو وذاكرتػػػػو بػػػػالحفظ 

 .لممعمومات المجردة
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 :ونػػػي مػػػا تكػػػوف المعمومػػػات والوسػػػائط المتاحػػػة فػػػي مواقػػػع التعمػػػيـ اإلليكتر  اغالًبػػػ المصدددداقية
مػػف المصػػداقية والدقػػة لممعمومػػات، وتقتػػرب بدرجػػة عمػػى درجػػة عاليػػة والتػػي تكػػوف  الرسػػمية،

نتػػاج العديػػد مػػف ىػػذه الوسػػائط لالحقيقيػػة والواقعيػػةكبيػػرة مػػف  توظيفيػػا ، حيػػث يػػتـ تصػػميـ وا 
وتخضػػػع لممعػػػايير الخاصػػػة بالتصػػػميـ واإلنتػػػاج  ،لغػػػراض التعميميػػػة والتربويػػػةمباشػػػرة فػػػي 
 التربوي ليا.

 اإلليكتروني التعمم ببيئات التفاعمي المحتوى لتقديم انيا: الفيديو كوسيطث
أكػػدت عديػػد مػػف البحػػوث العمميػػة والدراسػػات السػػابقة؛ منيػػا: دراسػػة أمػػيف عبػػد المقصػػود 

التعميميػػػة  الوسػػػائط( عمػػػى أف الفيػػػديو التفػػػاعمي ياعػػػد مػػػف 2011(، وىاشػػػـ الشػػػرنوبي )2011)
ف تحويػػؿ الفيػػديو إلػػوقػػت اليامػػة لتوصػػيؿ المعمومػػة فػػي أقػػؿ  فيػػديو رقمػػي ليػػو  ىوبأقػػؿ جيػػد، وا 

أمػػر بسػػيط وقميػػؿ التكمفػػة، وتحريػػر الفيػػديو التفػػاعمي الػػذي يشػػمؿ إضػػافة التعميقػػات الصػػوتية، 
والميارات والرسومات، ونسخو وتوزيعو، يمكػف أف يػتـ الػتحكـ فيػو عػف طريػؽ أجيػزة الكمبيػوتر 

فيديو  ىلكمبيوتر الساسية، حيث إف تحويؿ الفيديو إلالمتوسطة، والبراما المناسبة، وميارات ا
رقمي يجعؿ لقطات الفيديو أكثر سرعة في الوصوؿ إلييا ويسيؿ استخداميا أثنا  محاضػرة أو 
في المعمؿ، ويمكف تحميؿ الفيػديو بسػرعة مػف عمػي شػبكة اإلنترنيػت، فا سػتخداـ المبػدع ليػذه 

 مساعدة في التعمـ.التكنولوجيا يمكف أف يعطي تأثيًرا قوًيا لم

( إلػػى أنػػو 32 - 30 ص ص ،2011وتأسيًسػػا عمػػى مػػا تقػػدـ يشػػير ىاشػػـ الشػػرنوبي )
عنػػد توظيػػؼ الفيػػديو الرقمػػي فػػي التعمػػيـ مػػف خػػالؿ مواقػػع  ينبغػػي مراعػػاة مجموعػػة مػػف المػػور

 التعميـ اإلليكتروني، والتي مف بينيا ما يمي: 
 عػالـ اإلليكترونػي، التعميـ مواقع في منةمتزا تكوف التي الفيديو لقطات مف اإلكثار ينبغي  أو وا 

 لو. وجاذبية إثارة وأكثر المتعمـ اىتماـ عمى ااستحواذً  أكثر تكوف لنو ؛بذلؾ المعمـ تعريؼ
 المػػػتعمـ بػػػيف بالتفاعػػػؿ الخاصػػػة والخيػػػارات والفػػػرص المتغيػػػرات مػػػف قػػػدر أكبػػػر إتاحػػػة يفضػػػؿ 

 المعروضػة الفيػديو لقطػات تشػتمؿ أف نبغػييو  ،ليكترونػياإل التعمػيـ مواقػع فػي الفيػديو ولقطات

 خػػالؿ مػػف تحقيقيػا المػػراد التعميميػة بالىػػداؼ المرتبطػػة والتمميحػات المبػػادئ عمػى الويػػب عبػر

 المقطة. ىذه
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 ومواقػع الويػب خػالؿ مف تقدـ والتي الفيديو لمقطات المناسبة التعميمية ا ستراتيجيات استخداـ 

 الخػرى اإلليكترونيػة الوسائؿ خالؿ مف لممتعمـ تقدـ التي الفيديو فمقطات اإلليكتروني، التعميـ

 ,Aase) .اإلنترنػت خػالؿ مػف تقػدـ التػي المقطػات عػف التعميمػي تصػميميا طريقػة في تختمؼ

S., 2008) 
 التػػي المػػور مػػف اإلنترنػػت خػػالؿ مػػف الفيػػديو لقطػػات فػػي والصػػورة الصػػوت بػػيف التػػزامف ياعػػد 

 إلػػى تػػؤدي لنيػػا ؛المقطػػة لمحتػػوى شػػارحة النصػػوص تكػػوف عنػػدما اوخصوًصػػ مراعاتيػػا ينبغػػي

 ذىػف فػي الرقميػة الفيديو لقطات خالؿ مف المعروض لممحتوى الترميز مف عالية درجة تحقيؽ

 المتعمـ.
 اإلليكترونػػي التعمػػيـ مواقػػع فػػي عرضػػيا مػػف ا نتيػػا  بعػػد الفيػػديو لمقطػػات خالصػػة تقػػديـ يجػػب 

 مػألوؼ ىػو كمػا دقيقػة، عشػرة خمسػة عػف زيػدي أو عرضػيا زمػف يطوؿ التي الفالـ في خاصة

 المختمفة. الفيديو لموسوعات العممية والمنتجات النظرية، الدبيات خالؿ مف
 إتاحة فينبغي الويب، عبر التعميمية المواقع في الفيديو لقطات مع التعامؿ في قيود وضع عدـ 

 وكػػذلؾ المتنوعػػة، يوالفيػد تشػػغيؿ بػػراما خػالؿ مػػف تشػغيميا يمكػػف بحيػػث المقطػات فػػي المرونػة

 المحمولػة الػذاكرة مثػؿ الحديثة اإلليكترونية التخزيف وسائؿ عبر وتخزينيا المقطات ىذه تحميؿ

 ,Jolly,. & Philip) .الحديثػة الوسػائؿ مػف غيرىػػا أو الميػزر أقػراص أو النقػاؿ اليػاتؼ أو

2006, pp. 25-35،)  

د المتغيرات المرتبطة بعرض وفي ضو  ما تقدـ يمكف القوؿ إف ىناؾ تنوع واسع في عد
وتقديـ لقطات الفيديو مف خػالؿ الوسػائؿ الرقميػة واإلليكترونيػة الحديثػة، والتػي مػف بينيػا مواقػع 
الويب، ويرجع ىذا التنوع إلى التفاعؿ بيف اإلمكانات والقػدرات والخصػائص المرتبطػة بكػؿ مػف 

لػػى الخصػػائص المرتبطػػة التكنولوجيػػات والجيػػزة المسػػتخدمة فػػي تقػػديـ الوسػػائط مػػف جيػػة،  وا 
ا عمػػػػى القػػػػائميف عمػػػػى بحػػػػوث بالوسػػػػائط والمثيػػػػرات ذاتيػػػػا مػػػػف جيػػػػة أخػػػػرى، ولػػػػذلؾ فػػػػ ف لزاًمػػػػ

وتخصصػػػات تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ بصػػػفة خاصػػػة، والتربيػػػة بصػػػفة عامػػػة، البحػػػث وا ستكشػػػاؼ 
 والتوصؿ إلى المزيد مػف المتغيػرات التػي قػد تزيػد مػف فاعميػة توظيػؼ واسػتخداـ لقطػات الفيػديو
الرقميػػػة، وكافػػػة الوسػػػائط والمثيػػػرات التعميميػػػة إلثػػػرا  بيئػػػات التعمػػػيـ والػػػتعمـ، ومراعػػػاة السػػػس 
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الخاصة بعمـ النفس التعميمي، والمرتبطة بالتعامؿ مع أوعيػة ومصػادر المعمومػات اإلليكترونيػة 
 والرقمية الحديثة. 

شػػتمالو عمػػى الحركػػة ولف الفيػػديو يعػػد مػػف أقػػوى الوسػػائط التعميميػػة تػػأثيًرا فػػي المػػتعمـ  
والحيويػػػة، و شػػػتمالو عمػػػػى الصػػػوت أيًضػػػػا، وىػػػذاف العنصػػػراف يعػػػػداف مػػػف بػػػػيف أىػػػـ عناصػػػػر 
المثيرات والوسائط التعميمية التفاعمية، كما أف الموقع التعميمػي القػائـ عمػى المشػروعات يشػتمؿ 
 عمى بعض الصور والرسومات والنصوص، ممػا يجعػؿ الموقػع فػي وصػفو العػاـ بمثابػة عػرض

وجػدير بالػذكر أنيػا  Multimedia Technology مػف عػروض تكنولوجيػا الوسػائط المتعػددة
تعتمػػد عمػػى عػػدد مػػف الركػػائز الفمسػػفية والنظريػػات التعميميػػة، والتػػي مػػف بينيػػا النظريػػة المعرفيػػة 

( التي تشير إلى قوة وتأثير الوسائط المتعدددة  والتدي مدن CTML)لموسائط المتعددة التعميمية 
لفيديو الرقمي عبر الويب  وتأثيرىا في تنشيط حواس المتعلم  ومساعدتو على التعلم من بينيا ا

 خالل ىذه المثيرات الرقمية التفاعلية.

 :(Information-Processing Theoryبينما نظريػة معالجػة وتجييػز المعمومػات )
ؿ الويػب، و  شػؾ تنظر إلى كوف الفيديو وسيمة ومادة تعميمية إليكترونية ورقميػة تقػدـ مػف خػال

أف ىػػذه المثيػػرات تتطمػػب مػػف العقػػؿ عػػادة عنػػد اسػػتقباليا القيػػاـ بالعديػػد مػػف الميػػاـ والعمميػػات 
العقمية لمعالجػة وتجييػز المعمومػات التػي تشػتمؿ عمييػا لقطػة الفيػديو المتحركػة، ويػتـ ذلػؾ مػف 

الفيػػػػديو،  خػػػػالؿ المعالجػػػػة والترميػػػػز لتمػػػػؾ المثيػػػػرات السػػػػمعية والبصػػػػرية المعروضػػػػة فػػػػي لقطػػػػة
  .وتخزيف تمؾ المعمومات جميعًا في الذاكرة؛  ستدعائيا بعد ذلؾ عند الضرورة

 اإلليكتروني التعمم ببيئات التفاعمي المحتوى لتقديم ثالثًا: اًلنفوجرافيك كوسيط
لالنفوجرافيؾ إمكانات وخصائص تميزه عف غيػره مػف المكونػات المرئيػة، كمػا وردت فػي 

 ; (Krauss J 2012, p. 11ة والدراسػػات السػػابقة؛ مثػػؿ: دراسػػة عديػػد مػػف البحػػوث العمميػػ
Mohiuddin, F. & Chhutani, F. 2013 ; Toth, C. 2013):؛ ومنيا 

 وسػرعتيا المعقػد الفكػار توصيؿ فعالية مف يزيد وسالستيا والفكار المعمومات عرض سيولة 

 فيػي ذاتيػا، بحػد معينػة لغػة عمػى اعتمادىا عدـ بسبب ووضحيا؛ كفا تيا زيادةو  بساطة، بكؿ
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 عػػػف النظػػػر بغػػػض كافػػػة العيػػػوف فتفيميػػػا والعواطػػػؼ، لمعقػػػوؿ وجذابػػػة مشػػػوقة اتصػػػاؿ طريقػػػة

 لغتيـ.
 تبػديؿ طريػؽ عػف المعمومػات مع وتفاعميـ المتعمميف استجابة تعزيز عمى ا نفوجرافيؾ يساعد 

 متعػددة بصػرية أشػكاؿ عمػى شػموليتوو  والبيانػات، المعمومػات لعػرض وتغييرىا التقميدية الطرؽ

 توصػػػػيؿ عمػػػػى يعمػػػػؿ متكامػػػػؿ؛ بصػػػػري نظػػػػاـ إلػػػػى لموصػػػػوؿ والمعمومػػػػات؛ البيانػػػػات لعػػػػرض

 عالمية. بكفا ة المعمومة
 وشػػبكات اإلنترنػػت شػػبكة عمػػى والمعمومػػات البيانػػات لعػػرض جديػػدة سػػباًل  ا نفوجرافيػػؾ يػػوفر 

 المختمفة. اإللكترونية ا تصاؿ ومنظومات ا جتماعية، التواصؿ
 بطريقػػػة واإللكترونيػػػة التقميديػػػة والصػػػحؼ المجػػػا ت فػػػي والمعمومػػػات البيانػػػات  ةقػػػرا سػػػيولة 

 ممتعة.
 رقميػػػة وتصػػػورات مثيػػػرات إلػػػى والمعمومػػػات(، )البيانػػػات الػػػنص تحػػػوؿ التفػػػاعمي ا نفوجرافيػػػؾ 

   وأفضؿ. أسرع بطريقة وفيمو محتواه واستيعاب أكثر، جاذبية ذات مشوقة، وقصصية

 عػػف ا نفوجرافيػػؾ تميػػز التػػي والمالمػػب الخصػػائص مػػف موعػػةمج توجػػد المنطمػػؽ ىػػذا ومػػف

 ،2015) درويػػش عمػػرو يراىػػا كمػػا الرقمػػي اإللكترونػػي المحتػػوى وعػػرض تقػػديـ وسػػائط مػػف غيػػره
 يمي: فيما (282 ص
 عمػػى تعتمػػد والتػػي اإللكترونػػي الػػتعمـ أدوات أىػػـ مػػف ا نفوجرافيػػؾ يعتبػػر البصددري: اًلتصددال 

 البشػػػر أف عمػػػى تؤكػػػد والتػػػي البصػػػري ا تصػػػاؿ نظريػػػات مػػػع يتوافػػػؽ حيػػػث اإلبصػػػار، حاسػػػة

 العػيف أف حيػث لػدييـ، أخػرى حاسة أي مف أكثر % 70 بنسبة اإلبصار حاسة عمى يعتمدوف

 صػورة فػي المعمومػات صػياغة أف حيػث الثانيػة، مػف 1/10 مػف أقػؿ فػي الصور التقاط يمكنيا

 البشري. العقؿ داخؿ والترميز لمفيـ أسيؿ يجعميا بصرية
 وسػػائؿ عبػػر لممشػػاركة قابميتػػو ىػػو ا نفوجرافيػػؾ بػػو يخػػتص مػػا أىػػـ مػػف لممشدداركة: قابميددةال 

 ا نفوجرافيػػؾ فمػػثال الويػػب، عبػػر المنتشػػرة اإللكترونػػي الػػتعمـ وشػػبكات ا جتمػػاعي، التواصػػؿ

 و مشػاركة، 261.000 حصػد قد "?WHAT ARE THE ODDS" بعنواف الشيير المريكي
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 وبالتػػػالي تػػػويتر، عبػػػر مػػػرة 7904 المشػػػاركات وعػػػدد ،بػػػوؾ الفػػػيس عبػػػر إعجػػػاب 27.000

 ذاتو. ا نفوجرافيؾ بموضوع والميتميف المتعمميف مف اكبر لعدد ومشاركتو وصولو إمكانية
 فػػي والمعػػارؼ والحقػػائؽ والمفػػاىيـ المعمومػػات ترميػػز عمػػى قدرتػػو وىػػي واًلختصددار: الترميددز 

 والمتحركػة، الثابتػة والرسػومات السػيـو  والشػكاؿ، الصػور بػيف مػا تتنوع والتي مصورة، رموز

 وقت المتعمـ يقضي أف مف فبدً   التعمـ؛ وقت اختصار عمى وقدرتو فاعميتو إلى باإلضافة ىذا

 فػي واستعراضػيا مػا بموضػوع الخاصػة والمعارؼ لممعمومات التعرض أو ميارة تعمـ في أطوؿ

 وقػػػت فػػػي المعمومػػات مػػػؾت نفػػس تعمػػػـ اسػػػتطاعتو ا نفوجرافيػػؾ بواسػػػطة فػػيمكف سػػػاعات، عػػدة

 ,Dai, Siting) ا نفوجرافيؾ. تصاميـ بأغمب الموجود الرأسي التنقؿ شريط خالؿ مف قصير

2014) 
 التػي اإلضػافية اإلنترنػت وعنػاويف الػروابط إضػافة لممصػمـ يمكػف طريقػو عف اإلثرائية: قدراتو 

 أيًضػػا يمكنػػو أو فيػػؾا نفوجرا موضػػوع حػػوؿ ومعارفػػو ثقافتػػو إلثػػرا  إلييػػا المػػتعمـ رجػػوع يمكػػف

 بالموضوع. الصمة ذات والبحاث والدراسات والممخصات الكتب بعض عناويف إضافة
 والخطػػػػوط والسػػػيـ والرسػػػوـ والصػػػػور المػػػوف اسػػػتخداـ بػػػػيف يتنػػػوع حيػػػث الجددددذاب: التصدددميم 

 كعامػؿ ىػاـ بػدور تقػوـ جميعيػا والتػي التنقػؿ، أزرار إلػى بإلضػافة والتبايف، المرئية والتكوينات

 مختمفػة وثقافػات أعمػار مخاطبػة عمػى قدرتػو فػي تسػيـ والتػي ا نفوجرافيؾ، لمستخدمي ابجذ

 البشر. مف
 السعة العقمية: الثالثالمحور 

تاعػػد السػػعة العقميػػة مػػف العوامػػؿ والمتغيػػرات التػػي ليػػا تػػأثير عمػػى عمميػػات التعمـ/التػػدريب 
إلػى  يػؤديالعقميػة لمطػالب وعمى كافة المستويات العمرية؛ حيػث أف اخػتالؼ مسػتويات السػعة 

وجػػود فػػروؽ فرديػػة فػػي تحصػػيميـ لصػػالب ذوي السػػعات العقميػػة المرتفعػػة، ويرجػػع تميػػزىـ إلػػى 
والتػي تزيػد مػف تحصػيميـ  Kersting (p. 13 ,2005)بعػض المػور التػي ذكرىػا كريسػتنا 

 وترفع معدؿ أدائيـ؛ ومنيا:
 جدية في أدا  مياـ التدريب.زيادة الدافعية المستمرة التي تمكنيـ مف ا ستمرار وال 
 عمى التعامؿ مع المعمومات لحؿ المشكالت. زيادة مساحة التفكير وبالتالي زيادة قدرتيـ 
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 .القدرة عمى الفيـ وا ستيعاب وأكثر توسًعا في فاعميتيـ العقمية واىتماماتيـ المعرفية 
 .القدرة عمى بذؿ مجيود معرفي مرتفع 
 نيـ مف ا نتقاؿ مف أدا  جيد لدا  أفضؿالتركيز في مياـ التدريب مما يمك 

ولذا فقد تطرقت عديد مف البحوث العممية والدراسات السابقة؛ منيػا دراسػة حسػف حسػف، 
وىاشػػػـ الشػػػرنوبي  الكػػػريـ(، محمػػػود عبػػػد 2011(، سػػػيد يػػػونس )2016أمػػػيف عبػػػد المقصػػػود )

 الكشػػػؼ عػػػف إلػػػى دراسػػػة متغيػػػر السػػػعة العقميػػػة ومحاولػػػة(، 2005(، أسػػػامة ىنػػػداوي )2008)
أثرىػػػا فػػػي زيػػػادة التحصػػػيؿ المعرفػػػي ورفػػػع معػػػد ت الدا  العممػػػي لمميػػػارات، وأثبتػػػت جميعيػػػا 
فاعمية السعة العقمية في التحصيؿ واكتسػاب الميػارات كمػا جػا ت كػؿ النتػائا لصػالب الطػالب 

 ذوي السعات العقمية المرتفعة.

؛ 2011 ،نػي، نجػال  مختػارمحمػد المراد) كػؿ مػف اتفاًقا مع دراسات افىذا ويرى الباحث
عالقة بيف السػعة العقميػة باعتبارىػا المكػوف  ( وجود2008محمود عبدالكريـ، ىاشـ الشرنوبي، 

، وىػو مػا سػيتـ والدا  العممػيالتحصػيؿ،  منيػا: ؛والعديػد مػف المتغيػرات الخػرى لمػذاكرة النشط
 توضيحو فيما يمي:

 عديػد مػف الدراسػات إلػى وجػود تشير  :مميواألداء الع العالقة بين السعة العقمية والتحصيل
 ،العقميػػػةمرتفعػػػي السػػػعة  المتعممػػػيفعالقػػػة إرتباطيػػػة بػػػيف السػػػعة العقميػػػة والتحصػػػيؿ لصػػػالب 

 ص ،1990إسػػػػعاد البنػػػػا وحمػػػػدي البنػػػػا، ؛ 2008محمػػػػود عبػػػػدالكريـ، ىاشػػػػـ الشػػػػرنوبي، )
السػعات  ذوي المتعممػيف( وجود تمػؾ العالقػة إلػى تميػز Kersting, 2005(، ويرجع )140

العقمية المرتفعة بالعديػد مػف المميػزات التػي تجعػؿ عمميػة التحصػيؿ مرتفعػة عػف أولئػؾ ذوي 
 السعات العقمية المنخفضة، ومف تمؾ المميزات ما يمي:

 قدرة عمى التركيػز فػي ميػاـ الػتعمـ بشػكؿ أكبػر ، و عرفي أكبرلدييـ القدرة عمى بذؿ مجيود م
 ي المواقؼ التعميمية المختمفة.مما يزيد مف جودة أدائيـ ودافعيتيـ ف

 .إحتفاظيـ لممعمومات في الذاكرة يكوف بشكؿ نشط 
 .تزداد قدراتيـ عمى التفكير وبالتالي قدرتيـ عمى حؿ المشكالت التي تقدـ إلييـ 
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  تػػػػزداد لػػػػدييـ القػػػػدرة عمػػػػى الفيػػػػـ واإلسػػػػتيعاب ممػػػػا يزيػػػػد مػػػػف فػػػػاعميتيـ العقميػػػػة واىتمامػػػػاتيـ
 المعرفية.

 استراتيجية التعمم المقموب: الرابعالمحور 
تػػػأتي اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ المقمػػػوب لتغيػػػر النظػػػرة الراسػػػخة فػػػي أذىػػػاف الػػػبعض والمتمثمػػػة 

مكانية اسػتبداليا  تربويػة متنوعػة تتماشػى  بممارسػاتبضرورة الثبات عمى نمط تدريسي واحد، وا 
حػد أبػرز الجيػزة مع المستحدثات التكنولوجية المتالحقة في العصػر الحػالي، ويعػد الكمبيػوتر أ

التكنولوجية الفعالة في التعميـ سواً  كاف داخؿ أو خارج غرفة الفصػؿ، ويأخػذ دوًرا محورًيػا مػف 
خػػالؿ مشػػاىدة الفيػػديوىات التعميميػػة، والنقاشػػات والتفاعػػؿ الػػذي يحػػدث بعػػدىا سػػوا  كػػاف عمػػى 

حديثػػػػة فػػػػي اإلنترنػػػػت أو داخػػػػؿ غرفػػػػة الفصػػػػؿ، باإلضػػػػافة لتوظيػػػػؼ التطبيقػػػػات التكنولوجيػػػػة ال
مسػػػػاعدة الطػػػػالب عمػػػػى اسػػػػتغالؿ وقػػػػتيـ فػػػػي المنػػػػزؿ لمػػػػتعمـ والتفاعػػػػؿ مػػػػع المحتػػػػوى التعميمػػػػي 
واستغالؿ وقت الفصؿ في ممارسة النشطة وحؿ الواجبات المنزلية، والتفاعؿ مع المعمـ وجيًػا 

، ص ص  9072لوجو، وحؿ المشكالت التػي   يمكػف لمطالػب حميػا بمفػرده. )حنػاف الشػاعر 
735- 779) 

 ) & Bergmannالمقمػوب، أىميػا الػتعمـالمبػررات لمتحػوؿ إلػى  مػف مجموعػةوتوجػد 
) Sams, 2012  ،( 171 -169 ص ص ،2015الشرماف، عاطؼ:) 
  تغيب بعض المعمميف أو الطالب المتعمميف لظػروؼ خارجػة عػف إرادتيػـ، ممػا يتسػبب معػو

 .عدـ متابعة التعميـ فى الوقت الحقيقي لحصة التعمـ بالمدرسة
  تاحة المحتوى التعميمي طواؿ الوقػت، بمػا يضػمف معػو ما يدعمو التعمـ المقموب مف تقديـ وا 

تحقيػػؽ الفائػػػدة المرجػػوة.، ودعػػػـ ممفػػات الفيػػػديو التعميميػػة تقػػػديـ المحتػػوى التعميميػػػى لممػػػتعمـ 
 .واستفادتو وفؽ قدراتو واستعداداتو

 المدرسػػة  تسػػتطيع   ربمػػا ماديػػة، تكمفػػة إلػػى تحتػػاج التطبيقيػػة كػػالمواد الدراسػػية المػػواد بعػػض
 .المعمؿ في مواد مف المادة اليو تحتاج ما كؿ توفير



مية )مرتفعة / منخفضة( ببيئة تعمـ التفاعؿ بيف نمط تقديـ المحتوى التفاعمي )فيديو تفاعمي / انفوجرافيؾ تفاعمي( والسعة العق
 إلكترونية قائمة عمى استراتيجية التعمـ المقموب وأثره عمى تنمية ميارات البرمجة الشيئية لطالب تكنولوجيا التعميـ

 511 عشر التاسعالعدد  –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

 الطػالب،  ومناقشػة النشطة طرح عمى المعمـ قدرة وعدـ الوقت وضيؽ الدراسية المادة طوؿ
وقػت  يوجػد   وبالتػالي بو ا لتزاـ ينبغي المدرسة في والمعمـ الطالب مف لكؿ محدد فالوقت
 .الوقت محدودية بسبب وا نشطة التطبيقات واجرا  والحوار لممناقشة كافي

 اسمبً  زمالئيـ عممى الفصؿ في المعمـ مع متفاعميف الغير الطمبة يؤثر قد الفصمية، اإلدارة تغير 
 المعمـ المنعكسة، سيةراالد الفصوؿ في أمما ،بالمشاغبة التسبب او بالممؿ احساسيـ خالؿ مف

 الفصػمية، المشػاكؿ عمػى كبػرأ بشػكؿ السػيطرة ويسػتطيع ليػـ عدمسػا بػؿ لمطػالب، ممقف يعدـ ل

 سػيةراالد الفصػوؿ إدارة قضػايا اختفػت وقػد الطػالب، توجيػو إلعػادة المعمػـ مجيػود اتجػوؾ وبذل

 .بساطة بكؿ

 خػالؿ يسػألوف ممػا اكثيػرً  ا بػا  إف المػور، أوليػا  إلػى بيػا نتحػدث التػي الطريقػة تغييػر 
 وعػدـ وتفاعػؿ، يده ورفع بيدو ، طفمي يجمس ىؿ الفصؿ، في أبنائيـ تصرؼ عف ا جتماعات

 سػيةرا الػد الفصػوؿ فػي ولكػف لممػتعمـ، ميمػة تراالميمػا وىػذه ا خػريف؟ بالالطػ إزعػاج

 ممػا ،ؾكذل يكف لـ إذا طالب؟ كؿ تعمـ ىؿ : ا ف والسؤاؿ السئمة، ليذه إجابات   المنعكسة،

 .عمقا السئمة أكثر ىي ىذه تعمـ؟ عمى لمساعدتيـ بو القياـ يمكننا

 عمػى المعمػـ بػدروس الخػاص الفيػديو ممفػات انتشػار خػالؿ مػف شػفافية، كثػرأ صػفؾ تجعػؿ 
 .المعمـ يقدمو الذي التعميـ نوعية ومعرفة مشاىدتيا الطالب مف العديد يستطيع اإلنترنت،

ديد يري الباحثاف مف جممة ما سبؽ أف أستراتيجية التعمـ المقوب تنطوى عمى العديد والع
مف الخصائص والمزايا التى تحسف مف مستويات الرجع وفػى تجويػد نػواتا الػتعمـ المرسػومة أو 

 المستيدفة.

 ,Bergmann & Samsوسػامس" ) بيرجمػاففػى ذات السػياؽ، يتفػؽ الباحثػاف مػع  "

 (  حوؿ أبرز السمات التى ينفرد بيا التعمـ المقموب كاستراتيجية والتى منيا: 2012

  الطػػػػالب لممالحظػػػػات أثنػػػػا  مشػػػػاىدتيـ لمفيػػػػديوىات التعميميػػػػة المسػػػػتخدمة. كتابػػػػة، وتػػػػدويف
وبمقػػدور المعممػػيف بعػػد ذلػػؾ فحػػص، وتقػػويـ فيػػـ الطػػالب لمحتػػوى الفيػػديوىات المسػػتخدمة 

إلػى تدشػػيف مواقػػع لممػدونات اإللكترونيػػة عمػػى شػبكة اإلنترنػػت بيػػدؼ  -مػػثاًل  -عبػر المجػػو 
وتقديـ إسياماتيـ ومشاركاتيـ فضاًل عف التفاعؿ مع إتاحة الفرصة أماميـ لنشر تعميقاتيـ، 
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اسػػػتخداـ ا ختبػػػارات الدراسػػػية  -أيًضػػػا -أقػػػرانيـ ا خػػػريف، وكبػػػديؿ لػػػذلؾ، يمكػػػف لممعممػػػيف
القصػػػػيرة المعػػػػدة سػػػػمًفا، أو بػػػػد  الحصػػػػص الدراسػػػػية بمناقشػػػػات تشػػػػرؾ الطػػػػالب فػػػػي طػػػػرح 

ديوىات المعروضة عمى طالبيػـ التساؤ ت المشوقة أو المثيرة لالىتماـ التي تدور حوؿ الفي
 بغرض التقويـ.

  ا عتمػػاد عمػػى لقطػػات، وأفػػالـ الفيػػديو فػػي تقػػديـ التػػدريس لمطػػالب بطريقػػة العػػرض المباشػػر
مع إمكانية تصميـ الفيديوىات التعميمية المستخدمة بواسطة المعمميف أنفسيـ، أو ا ستعانة 

  خروف.بتمؾ التي يصمميا المعمموف أو المصمموف التعميميوف ا
 ( دقيقػػػػة مػػػػع الخػػػػذ بعػػػػيف 25-20تػػػػراوح مػػػػدة الفيػػػػديوىات التعميميػػػػة المسػػػػتخدمة مػػػػا بػػػػيف )

ا عتبػػار المبػػدأ القائػػؿ بػػأف الفيػػديوىات القصػػيرة، والمصػػممة جيػػًدا غالًبػػا مػػا تسػػاعد الطػػالب 
 في التعمـ عمى نحو أفضؿ.

  يػرتبط الفيػديو بشػػرح يختمػؼ الفيػديو فػى بيئػة الفصػؿ المقمػوب عػػف الفيػديو العػادى فالبػد أف
الػػدرس ويحقػػؽ أىدافػػو ويكػػوف دور المعمػػـ أساسػػي فػػي الفيػػديو المقػػدـ إمػػا أف يقػػـو بتسػػجيؿ 
الفيديو بنفسو أو الحصوؿ عمى الفيػديوىات الجػاىزة وعمػؿ مونتػاج عمييػا بتعػديميا لتتناسػب 
مػع محتػػوى موضػػوع الػػدرس، وتختمػؼ طػػرؽ عػػرض الفيػػديو فػي بيئػػة الفصػػؿ المقمػػوب وىػػي 

كػوف طػرؽ فرديػة أو جماعيػػة أو مختمطػة ويػتـ تقػديـ الفيػػديو لممتعممػيف إمػا عػف طريػػؽ إمػا ت
قػػرص مػػدما أو مػػف خػػالؿ مجموعػػة خػػدمات الويػػب التشػػاركية والمواقػػع المخصصػػة لتقػػديـ 

، أو باسػػػتخداـ البيئػػػات اإللكترونيػػػة Google drive, Drop boxىػػػذه الخدمػػػة مثػػػؿ 
ذلػؾ لػدما أدوات التشػارؾ والحػوار بػيف و  Blackboard, Moodleالمخصصة لذلؾ مثؿ 

 الطالب وبعضيـ بعًضا أو بيف الطالب والمعمـ. 

 Social constructivism النظريػػة البنائيػػة ا جتماعيػػة ىويمكػػف ا سػػتناد عمػػىػذا 

Theory   ، تتبني مبدأ أف التعمـ عممية اجتماعية وليست مجرد عممية فردية، وأنو تعمـ فعاؿ و
اجتماعي مع مجموعة مف ا خريف، وتكوف المدخالت فييا حسية جديدة  ودائـ في سياؽ نشاط

)نصوص، صور ، موسيقي، قصص( ذات الصمة بالمعرفة المسبقة، ويتـ الوصػوؿ  أو متكررة
 & ,Woollard).الػي المعنػػي والفيػػـ مػػف خػػالؿ التفػػاعالت ا جتماعيػػة وتفػػاعميـ مػػع البيئػػة

Pritchard, 2010)  
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ريػػة البنائيػػة ا جتماعيػػة مػػف خػػالؿ التفاعػػؿ والتعػػاوف بػػيف القػػراف لنظ احػػدث الػػتعمـ وفقًػػي
والخبػرا ، ويحػدث الػتعمـ ذي المعنػػى عنػدما يكػوف ىنػاؾ ميػػاـ أصػيمة متصػمة بالعػالـ الحقيقػػي، 
وفييا يتحمؿ الطػالب مسػئولية تعمميػـ عنػد تنفيػذ الميػاـ، ويػتـ التعامػؿ مػع المشػكمة مػف خػالؿ 

المعػاني والحمػوؿ  بنػا تراؾ القراف بوجيات النظر المختمفة، ويتـ تناوليا مف زوايا متعددة، واش
عمميػة الػتعمـ كنشػاط بنػائي  إلػى، وينظػر (Bay; Birsen & Bayram, 2012) المشػتركة

اجتمػاعي موجػو نحػػو إنجػاز ميػاـ تعميميػػة أو إكتسػاب خبػػرات جديػدة فػي مجػػاؿ دراسػي معػػيف، 
إلعتماد فقط عمػي خمفيتػو المعرفيػة وتوجييػو بحيث   يمكف لمطالب مف الوصوؿ الي اليدؼ با

 ;Hmelo-Silver)الذاتي، ولكف يحتاج الي دعـ ومساعدة وتوجيو مف قبؿ المعمـ أو القراف.

Duncan & Chinn, 2007) 
مػف أىػـ النظريػات الداعمػة  والتػي تاعػد "Activity Theory"نظريػة النشػاط كمػا تسػتند 

ميػػاـ اجتماعيػػة، والػػػذى يقػػوـ عمػػى سػػبعة عناصػػػر ومػػا يتضػػمنو مػػػف أنشػػطة و  المقمػػوبلمػػتعمـ 
رئيسػػػة ىػػػى تحديػػػد الموضػػػوع، ثػػػـ اليػػػدؼ مػػػف النشػػػاط التشػػػاركى، ثػػػـ الدوات المسػػػتخدمة فػػػى 
عميمة التشارؾ، ثـ المجتمع الذى يحدث فى التشارؾ، ثـ تحديد القواعد التى تحدد كيفية إجرا  

فػى المجموعػة التشػاركية فػى انجػاز النشاط التشاركى، ثـ تقسيـ المياـ وتحديد دور كػؿ عضػو 
 ,Baker, 2010)العمؿ وأخيًرا ناتا عممية التشارؾ الذى يظير فى صػورة منتجػات تعميميػة. 

21)  
 Discovery Theory Learning"نظرية الػتعمـ با كتشػاؼ إضافًة إلى ماسبؽ ف ف 

by" ة ميػػاـ وأنشػػطة إلػػى أف الػػتعمـ يحػػدث عنػػدما نقػػدـ المػػادة التعميميػػة فػػي صػػور  أيًضػػا تشػػير
ومشكالت حقيقية لممػتعمـ فػي شػكؿ غيػر مكتمػؿ ونحػثيـ ونشػوقيـ ونػدفعيـ لمبحػث وا كتشػاؼ 
كماليػا وتوظيفيػا؛ لػذلؾ يػرتبط التػدريب بػ دراؾ  دراؾ العالقات بيف ىذه المعمومات لتنظيميػا وا  وا 

يفات التفاصػػيؿ، فػػالفرد الػػذي يتعػػرض لمعمومػػات كثيػػرة ومواقػػؼ يكػػوف أقػػدر عمػػى تكػػويف التصػػن
دراؾ العالقػات  التي تنظـ تمؾ المعمومػات، ويرجػع ىػذا إلػى تػدريب المػتعمـ وممارسػتو لمتفكيػر وا 

 ( 234 -232 ص ص ،2006)حمدى ياسيف،  .بعًضابيف الحداث وربطيا ببعضيا 
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 : بيئات التعمم اإللكترونيالخامسالمحور 
دوات تفاعػػؿ عمػػى تقنيػػات، وأميكيػػة متكاممػػة تقػػـو لكترونيػػة بيئػػة ديناعػػد بيئػػات الػػتعمـ اإلتا 

سػػػموب متعػػػددة، التػػػي تغيػػػر طػػػرؽ التػػػدريس وأومفػػػاىيـ ا تصػػػاؿ الحديثػػػة والوسػػػائط التعميميػػػة ال
طريقػػػة تجميػػػػع المعمومػػػػات وتحميميػػػػا  ف والحفػػػػظ وا عتمػػػاد عمػػػػى الػػػػذاكرة إلػػػػىالػػػتعمـ مػػػػف التمقػػػػي
الخصػائص فػي البيئػة يد مف ، و بد مف توفر عد، والتوظيؼ لتمؾ المعموماتوا بداع وا بتكار
، وقػػد ذكػػرت عديػػد مػػف الدبيػػات المتعممػػيفالموقػػؼ التعميمػػي وتمبػػي احتياجػػات لتناسػػب طبيعػػة 

مجموعػػة مػػف  (2011(؛ محمػػد خمػػيس )2014نبيػػؿ عزمػي ) دراسػػة والدراسػات السػػابقة؛ مثػػؿ:
 يمكف توضيحيا فيما يمي:  ةالخصائص لبيئات التعمـ اإللكتروني

 نجػػػ ازه باسػػػتخداـ عناصػػػر بسػػػيطة إلدارة عمميػػػة الػػػتعمـ، والتػػػي تتػػػيب متابعػػػة نشػػػاط المػػػتعمـ وا 
تػػػػوفير المػػػػواد ، و المنػػػػاىا الالزمػػػػةأو لممعممػػػػيف إمكانيػػػػة تحديػػػػد وتنظػػػػيـ الػػػػدورات التدريبيػػػػة 

 والنشطة المطموبة خالؿ عممية التعمـ بيدؼ توجيو ومتابعة مستوى تقدـ المتعمـ.
  والدافعيػػة وا تجػػاه نحػػو الػػتعمـ  والميػػاراتنشػػاط الطػػالب وزيػػادة التحصػػيؿ الدراسػػي متابعػػة

 . خالؿ عممية التعمـوانماط التفكير المختمفة، والتفاعؿ والتعاوف 
  كػؿ التحكـ في الوصوؿ لعناصر المناىا التػي تػـ تخطيطيػا والتػي يمكػف تسػجيميا وتقييميػا

فة، يسمب لممتعمـ بأف ينتقؿ ويتجوؿ بيف صفحات ومواقع الويب المختمعنصر عمى حده، و 
 مما يسيـ في إثرا  المعمومات وتعميؽ الفيـ واإلدراؾ لديو، ويساعده عمى التعمـ.

 (دعـ التعميـ المباشرon-line(وغير المباشر )off-line مشتماًل )  في ذلؾ إمكانية الػدخوؿ
عمػػػى مصػػػادر الػػػتعمـ المختمفػػػة، والتقيػػػيـ واإلرشػػػاد، ومصػػػادر الػػػتعمـ ىػػػذه مقدمػػػة مػػػف ق ب ػػػؿ 

، وغالًبػػا مػػا تكػػوف وخدمػػة أىػػداؼ عمميػػة الػػتعمـ ،ة  سػػتخداـ المتعممػػيفمتخصصػػيف ومتػػوفر 
دعـ التشارؾ والتفاعؿ بيف الطالب، والتنوع في عرض العديد مف الوسائط ذاتية التطوير، و 

التػػػي تخاطػػػػب العديػػػػد مػػػػف الحػػػواس السػػػػمعية والبصػػػػرية، مػػػػع إتاحػػػة الفرصػػػػة لمطػػػػالب فػػػػي 
 الوصوؿ إلى المعمومات بسيولة ويسر.

 ر الجيد الػالـز لمبحػث عػف المعمومػات مػف خػالؿ تعػاوف المسػتخدميف الػذى يعمػؿ عمػى توفي
 تقميؿ الوقت والجيد المبذوؿ لمحصوؿ عمى المعمومات المتاحة.
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 .تحقيؽ التعاوف بيف الطالب، وىذا يؤدى إلى تقميؿ الوقت والجيد الالـز إلنجاز الميمة 
  ة والمعمػػـ، والمػػواد التعميميػػة ومصػػادر ا تجػػاه بػػيف المػػتعمـ مػػف جيػػ متعػػددتسػػييؿ ا تصػػاؿ

التػػي تبنػػي شػػعور بيويػػة المجموعػػة وتجسػػد اىتمامػػات مشػػتركة اف الػػتعمـ، ومجموعػػات القػػر 
فػػػي مجػػػا ت مرتبطػػػة  طريقػػػة اتصػػػاؿ بمتخصصػػػيف التعػػػاوني، وأيًضػػػاتػػػدعـ عمميػػػة الػػػتعمـ 

 .بموضوع التعمـ
 تربويػة المرجػوة مػف لقطػات الفيػديو سيـ في زيادة معدؿ اإلفادة وتحقيؽ النتائا التعميميػة والي

مسػػػػػاير لالتجاىػػػػػات الحديثػػػػػة والتطػػػػػوير التعميمػػػػػي المػػػػػرتبط ، و ة فػػػػػي مواقػػػػػع الويػػػػػبالتفاعميػػػػػ
بتكنولوجيا التعميـ والمعمومات مف جانب، والمرتبط أيًضا بػالتطورات التربويػة والتعميميػة مػف 

 جانب آخر.

ا، تؤكػد فػى مجمميػا قػدرة الشػبكة تستخدـ شبكة الويب فى التعمػيـ لتقػدـ عديػد مػف المزايػو 
القػائـ عمػى الويػب نظاًمػا اإللكترونػى عمى ابتكار بيئات تعميمية غير تقميدية، مما يجعؿ التعمـ 

متكاماًل، لو مف الخصائص ما يميزه عف غير مف أشػكاؿ الػتعمـ، ويمكػف عػرض مجموعػة مػف 
 ؛ فيما يمي:افتمؾ الخصائص كما يراىا الباحث

 تغير دور المعمـ مف الممقف والمصػدر الوحيػد لممعمومػات،  ر التعميمية:إعادة صياغة األدوا
إلى دور الموجو والمرشد والمشرؼ والمخطط والمصمـ لمعممية التعميمية، وكذلؾ المتعمـ فمـ 
يعد مجرد متمٍؽ سمبى لممعمومات واستعماؿ عقمو كمخزف لممعمومػات، بػؿ أصػبب ىػو مركػز 

 المسئوؿ عف عممية تعممو وبنا  المحتوى والبحث عنو. العممية التعميمية ومحورىا، وىو
 أتاحػت الوسػائؿ التكنولوجيػػة الحديثػة طػرؽ لمػػتعمـ وا تصػاؿ دوف التقيػػد  :اًلتصدال واإلتاحددة

بػػػالحواجز الزمنيػػػة والمكانيػػػة، وبػػػذلؾ أصػػػبب الػػػتعمـ اإللكترونػػػى القػػػائـ عمػػػى الويػػػب فرصػػػة 
المعمومػػة أينمػػا كػػاف موقعيػػا، وبػػذلؾ يػػتـ  لتخطػػي الحػػواجز الزمنيػػة والمكانيػػة، والوصػػوؿ إلػػى

وبالتالي توفير فرص تعميمية لمف يرغب فى ا ستمرار في تعممو دوف ا نقطاع عف عممو، 
 القائم عمى الويب:  اإللكترونىيوفر التعمم 

 مػػف أدوات التقيػػيـ الفػػورى، والتػػي تػػوفر طػػرؽ  :سدديولة وتعدددد أدوات تقيدديم تطددور المددتعمم
ؼ المعمومػػػات بصػػػورة سػػػريعة لتقيػػػيـ مػػػدى تقػػػدـ المتعممػػػيف وتحقػػػيقيـ متنوعػػػة لبنػػػا  وتصػػػني
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 لىداؼ الدرس.
 وأشػػكاؿ متنوعػػة مػػف التغذيػػة الراجعػػة، وأسػػاليب  :تددوفير التغذيددة الراجعددة والدددعم المناسددب

الػػدعـ، التػػي تسػػاعد المػػتعمـ عمػػى التقػػدـ فػػي تعممػػو بتفػػوؽ، وكػػذلؾ يػػوفر الحػػوافز، ويشػػجع 
 منظومة التعميمية.عمى التواصؿ بيف عناصر ال

 عػداد جيػؿ مػف المعممػيف والمتعممػيف قػادريف  :تنمية العديدد مدن الميدارات يسػاعد فػى بنػا  وا 
عمى التعامؿ مع المستحدثات التكنولوجيػة بفاعميػة وكفػا ة، ويمتمكػوف ميػارات العصػر التػى 

 .تؤىميـ لنشر الثقافة التكنولوجية في المجتمع، وا ستفادة منيا بأقصى درجة ممكنة
 تتنوع مصادر المعمومات المتجددة باستمرار؛ مثؿ: الكتػب  :بالبيئة وفرة مصادر المعمومات

 ""Databases، وقواعػػػػػػػد البيانػػػػػػػات "Periodicals" ، والػػػػػػػدوريات""e-Book اإللكترونيػػػػػػػة
 .  "Educational Sites"، المواقع التعميمية"Encyclopedias"الموسوعات 

 يسػػػاعد فػػػي نشػػػر ثقافػػػة الػػػتعمـ الػػػذاتي والمسػػػتمر فػػػي  ر:الدددتعمم والتددددريب الدددذاتي والمسدددتم
المجتمػػع، والتػػي تمكػػف مػػف تحسػػيف وتنميػػة قػػدرات المعممػػيف والمتعممػػيف بأقػػؿ تكمفػػة وجيػػد، 
ويمكػػنيـ مػػف ا سػػتمرار فػػي تعمميػػـ، ويمكػػنيـ متابعػػة التطػػورات والتجديػػدات المسػػتمرة مػػف 

 حوليـ.
 إجراءات البحث

 المحتػػوى تقػػديـ نمػػط بػػيف التفاعػػؿ أثػػرلػػى الكشػػؼ عػػف نظػػًرا لف البحػػث الحػػالي ييػػدؼ إ
 تعمػـ ببيئػة( منخفضػة/  مرتفعػة) العقميػة والسػعة( تفػاعمي انفوجرافيػؾ/  تفاعمي فيديو) التفاعمي
 لطػالب الشيئية البرمجة ميارات تنمية في وأثره المقموب التعمـ استراتيجية عمى قائمة إلكترونية
 اإلجرا ات عمى النحو التالي:  ؛ لذلؾ فقد سارتالتعميـ تكنولوجيا

 تحديد ميارات البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميم -1
 مبرمجػةلقائمػة بالميػارات الالزمػة  لبنػا وفيما يمػي اسػتعراض اإلجػرا ات التػي اسػتخدمت 

  :التعميـ تكنولوجيا لطالب الشيئية
الرئيسػة والفرعيػة الخاصػة تيدؼ القائمة إلى حصر الميػارات  تحديد اليدف من القائمة: -أ
 .التعميـ تكنولوجيا لطالب الشيئية البرمجةب
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 الشػػيئية البرمجػػةبلتحديػػد الميػػارات الرئيسػػة والفرعيػة الخاصػػة وتحديددد محتددوى القائمددة:  -ب
 بما يمي: افالتي تـ تضمينيا في القائمة، قاـ الباحث التعميـ تكنولوجيا لطالب
 والدراسات السابقة العربية والجنبيػة المرتبطػة بمجػاؿ  ا طالع عمى الكتب والمراجع العممية

ا نفوجرافيؾ التفػاعمي،  الفيديو التفاعمي، المحتوى التفاعمي،البحث ومحاوره، وتمثمت في: )
السػػػعة العقميػػػة، بيئػػػات الػػػػتعمـ اإللكترونيػػػة، اسػػػتراتيجية الػػػػتعمـ المقمػػػوب، البرمجػػػة الشػػػػيئية، 

عمػػػى المراجػػػع العربيػػػة  ا طػػػالع(، كمػػػا تػػػـ ا التعمػػػيـالوظػػػائؼ المسػػػتقبمية لطػػػالب تكنولوجيػػػ
والجنبيػػة المقػػرو ة والمسػػموعة عبػػر اإلنترنػػت والتػػي تناولػػت شػػرح نظػػري، وتػػدريب عممػػي 

وتػػـ اإلعتمػػاد عمػػى نتػػائا ىػػذا المسػػب فػػي بنػػا  اإلطػػار النظػػري لمبحػػث  العمميػػة،مميػػارات ل
 الحالي.

  لتدريس في مجالي المناىا وطرؽ التدريس ىيئة ا أعضا  ستعانة بآرا  السادة الخبرا  مف
 .وعمـ النفس وتكنولوجيا التعميـ

وبعد الحصوؿ عمى الميارات تـ تقسيميا إلى ميارات أساسية، ويتبػع كػؿ ميػارة أساسػية 
، ميػػػارات رئيسػػػة( 3الميػػػارات الرئيسػػػة ) تمجموعػػػة مػػػف الميػػػارات الفرعيػػػة المتعمقػػػة بيػػػا، وبمغػػػ

 .إجرائية ( ميارة73) الميارات اإلجرائية ت، وبمغفرعية يارة( م15) الميارات الفرعية توبمغ
تػـ عػرض القائمػة فػي صػورتيا الوليػة عمػى مجموعػة مػف التحقق مدن صددق القائمدة:  -ج

الخبػػػرا  والمتخصصػػػيف فػػػى مجػػػاؿ عمػػػـ الػػػنفس والمنػػػاىا وطػػػرؽ التػػػدريس وتكنولوجيػػػا التعمػػػيـ، 
 وطمب منيـ إبدا  الرأي في:

 بغى أف تشتمؿ عمية مف جوانب.شمولية القائمة لما ين 
 .سالمة الصياغة المغوية، والدقة العممية لكؿ ميارة 
  بيئػػة الػػتعمـ اإللكترونػػي القائمػػة عمػػى اسػػتراتيجية دقػػة تسػػمية الميػػارات وتعبيرىػػا عػػف محتػػوى

البرمجػة الشػيئية لطػالب تكنولوجيػا تحديد درجة أىمية كػؿ ميػارة منيػا فػى التعمـ المقموب، و 
 .التعميـ

 أية مالحظات أو مقترحات.إبدا   
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وتػػـ إجػػرا  التعػػديالت التػػى رأى السػػادة المحكمػػوف ضػػرورة تعػػديميا، حيػػث أعيػػد صػػياغة 
، واعػػادة ترتيػػب بعػػض الميػػارات لضػػماف الترتيػػب المنطقػػي لعػػرض الميػػاراتبعػػض الميػػارات، 

 .بنا  عمى آرا  السادة المحكميف التعديؿوبعد 
القائمة عف طريؽ استخداـ معادلة معامػؿ ا تفػاؽ  تـ حساب ثباتحساب ثبات القائمة:  -د

 (.62 - 10 ص ص ،1984)محمد المفتى، 
 عدد مرات ا تفاؽ

 100×  –––––––––––––––––––––––––––––نسبة ا تفاؽ = 
 عدد مرات ا تفاؽ + عدد مرات عدـ ا تفاؽ

 ؿحيػػث تػػـ حسػػاب معامػػؿ ا تفػػاؽ بػػيف مجموعػػة مػػف السػػادة المحكمػػيف وقػػد خػػرج معامػػ
 0,96ا تفاؽ = 

 تػػـ التوصػػؿ إلػػى الصػػورة النيائيػػة لقائمػػة الميػػارات :الصددورة النيائيددة لقائمددة الميددارات -ه
، فرعيػػػة ( ميػػػارة15) الميػػػارات الفرعيػػة ت، وبمغػػميػػػارات رئيسػػػة( 3الميػػػارات الرئيسػػة ) توبمغػػ
 .إجرائية ( ميارة73) الميارات اإلجرائية توبمغ

 بحث وتطويرىا:تصميم المعالجة التجريبية لم -2
نمػػػػوذج " محمػػػػد  افلتصػػػػميـ المعالجػػػػات التجريبيػػػػة وفػػػػؽ لمتغيػػػػرات البحػػػػث تبنػػػػى الباحثػػػػ

" لمتصػػميـ والتطػػوير التعميمػػي نظػػًرا لشػػمولية النمػػوذج غالبيػػة الخطػػوات  2003خمػػيس )ب(، 
 بيئة التعمـ اإللكتروني القائمة عمى استراتيجيةوالمراحؿ التي يمكف ا عتماد عمييا عند تصميـ 

، ويتضػمف التعمـ المقموب بنمطي تقػديـ المحتػوى الرقمػي )فيػديو تفػاعمي / انفوجرافيػؾ تفػاعمي(
النمػػوذج خمػػس مراحػػؿ رئيسػػة ىػػي: التحميػػؿ، التصػػميـ، التطػػوير، التقػػويـ، النشػػر وا سػػتخداـ 

 :التالي والمتابعة، وسوؼ يتـ عرض ىذه المراحؿ عمى النحو
 ه المرحمة عمى الخطوات اآلتية:وقد اشتممت ىذمرحمة التحميل:  -أوًًل 

تعد ىذه المرحمة العممية الموجية لعمميػات التصػميـ والبنػا  والتقػويـ المرتبطػة بػالنموذج، 
والتحميؿ ىو نقطة البدايػة فػي عمميػات التصػميـ والتطػوير التعميمػي وييػدؼ إلػى إعػداد خريطػة 

 :ا تيةت وتشتمؿ ىذه المرحمة عمى الخطواتفصيمية عف الموضوع بشكؿ كامي، 
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 * تحميؿ المشكمة، وتقدير الحاجات.
 .التعميمية* تحميؿ الميمات 
 دخمى.وسموكيـ الما  الطالب* تحميؿ خصائص 

 * تحميؿ الموارد والقيود في البيئة.
 ا ستكشافيةتبيف مف خالؿ الدراسات والبحوث والدراسة  تحميل المشكمة وتقدير الحاجات: -7

ميػػارات البرمجػػة الشػػيئية لػػدى اجػػة ضػػرورية إلػػى تنميػػة أنػػو توجػػد ح افالباحثػػ أجراىػػاالتػػى 
 بػػيف التفاعػؿ أثػػرمعرفػة ، ومػػف ثػـ فػػ ف البحػث الحػػالي ييػدؼ إلػػى طػالب تكنولوجيػػا التعمػيـ

 مرتفعػة) العقميػة والسػعة( تفػاعمي انفوجرافيػؾ/  تفاعمي فيديو) التفاعمي المحتوى تقديـ نمط
 تنميػػة فػػي وأثػػره المقمػػوب الػػتعمـ راتيجيةاسػػت عمػػى قائمػػة إلكترونيػػة تعمػػـ ببيئػػة( منخفضػػة/ 

 . التعميـ تكنولوجيا لطالب الشيئية البرمجة ميارات
التػػػي  التعميميػػػةارتكػػػز البحػػػث الحػػػالي عمػػػى بعػػػض الميمػػػات  :التعميميدددةتحميدددل الميمدددات  -9

تيدؼ ىذه الخطوة إلى تحميؿ الىداؼ العامػة إلػى ، حيث طالب تكنولوجيا التعميـيحتاجيا 
 :ا تيةبالخطوات  التعميميةيسية والفرعية، وتمر عممية تحميؿ الميمات مكوناتيا الرئ

النيائيػة،  التعميميػةفي ىػذه الخطػوة يػتـ تحديػد الميمػات  النيائية: التعميميةتحديد الميمات  -
 وىي مخرجات خطوة تحميؿ المشكمة وتقدير الحاجات؛ وىي كالتالي:

 .تحميل وتصميم المشكالت البرمجيةميارات  -أ
 .التعامل مع برنامج فيجوال بيزك دوت نت -ب
 .الشروط والقررات -ج

المػدخؿ اليرمػي مػف أعمػى  افاسػتخدـ الباحثػ الميمات إلى ميمات رئيسة وممكندة:تفصيل  -
إلػػػى أسػػػفؿ؛ حيػػػث يبػػػدأ مػػػف أعمػػػى بالمفػػػاىيـ العامػػػة، ويتػػػدرج لسػػػفؿ نحػػػو الميمػػػات الفرعيػػػة 

، فيمػػا طػػالب تكنولوجيػػا التعمػػيـغػػوب فيػػو مػػف ق ب ػػؿ الممكنػػة، والتػػي تشػػكؿ الدا  النيػػائي المر 
وفيمددا يمددي البرمجػػة الشػػيئية لطػػالب تكنولوجيػػا التعمػػيـ، يػػرتبط بالميػػارات المعرفيػػة الخاصػػة 

 الصورة النيائية ليذه الميمات:
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 عدد مف ويتفرع منو  : تحميل وتصميم المشكالت البرمجيةاألول: ميارات  الموديول
 :وىي ؛الميمات الفرعية

 .يارة التعرؼ عمى المشكالت البرمجية وتحميموم -1
 .ميارات البرناما المراد تصميمة لحؿ المشكمة البرمجية -2
 .ميارة كتابة ورسـ خريطة التدفؽ لحؿ المشكمة -3
 عدد مف ويتفرع منو  : التعامل مع برنامج فيجوال بيزك دوت نت: ميارات الثاني الموديول

 :وىي ؛الميمات الفرعية
 .Visual Basic.netالفيجواؿ بيزؾ ا ميارة فتب برنام -4
 .بطريقة صحيحة Code Viewerفتب وكتابة الكود البرمجي ميارة  -5
 .ا لتزاـ بقواعد التسمية عند كتابة الكود البرمجيميارة  -6
 .Constباستخداـ المر  Constantsميارة اإلعالف عف الثوابت  -7
 .تاري ( -رقـ -قيمة لثابت )نص ميارة إسناد -8
 .Dimف عف متغير باستخداـ المر ميارة اإلعال -9

 .تاري ( -رقـ -قيمة لثابت )نص ميارة إسناد -10
 ميارة كتابة التعبيرات المنطقية والحسابية والعالقية بشكؿ صحيب. -11
 وىي ؛الميمات الفرعيةعدد مف ويتفرع منو  : الشروط والقررات: ميارات الثالث الموديول: 

 .If ….Then Statement  ميارة توظيؼ جممة -12
 .If ….Then…. Else  Statement  يارة توظيؼ جممةم -13
 .If…..Else If  Statement ميارة توظيؼ جممة -14
 (.Or-And) ميارة استخداـ الشروط المركبة -15

طػػػالب الفرقػػػة الرابعػػػة شػػػعبة تكنولوجيػػػا  عينػػػة البحػػػث الحػػػالي مػػػف :الطدددالبتحميدددل خصدددائص  -3
لمناقشػػتيـ فػػي بعػػض الموضػػوعات التػػي ليػػا عالقػػة  الطػػالب، حيػػث تمػػت مقابمػػة ىػػؤ   التعمػػيـ

الذيف يمتمكػوف قػدرات  الطالببتطبيؽ البحث الحالي، وقد أشارت نتائا ىذه المقابالت إلى أف 
ػػ دخمي ليػػـ تبػػيف عػػدـ خاصػػة تسػػاعدىـ عمػػى تطبيػػؽ الميػػاـ المنوطػػة بيػػـ، وبتحميػػؿ السػػموؾ الما

يػػػور رغبػػػتيـ الكبيػػػرة فػػػي تنفيػػػذ الميػػػاـ ، ىػػػذا فضػػػاًل عػػػف ظالبرمجػػػة الشػػػيئيةإمػػػتالكيـ لميػػػارات 
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ببيئة تعمـ إلكترونية قائمة عمى استراتيجية التعمـ المقموب وفػؽ نمطػي تقػديـ المحتػوى  التعميمية
 .التفاعمي )فيديو / انفوجرافيؾ(

 ثالث وحدات تعميميػة ب عداد وتصميـ اف: قاـ الباحثالتعميميةتحميل الموارد والقيود في البيئة  -2
عمػى  اورفعيػاستراتيجية التعمـ المقمػوب  القائمة عمى البيئة المقترحةلحالي ضمف محؿ البحث ا

لػذلؾ لػـ تكػف   (1بمعمؿ الكمية )معمػؿ كمبيػوتر أوقات فراغ  افالباحث وفرشبكة الويب، كذلؾ 
 ىناؾ قيود ذات تأثير واضب عمى إجرا  تجربة البحث.

 :اآلتيةالخطوات  وقد اشتممت ىذه المرحمة عمىمرحمة التصميم:  -ثانًيا
تبًعػػػػا لنمػػػػوذج "أبجػػػػد  التعميميػػػػة الىػػػػداؼ افالباحثػػػػ صػػػػاغ األىددددداف السددددموكية: صددددياغة -1

ABCDحيػػػث " (A)  ،المػػػتعمـ(B)  ،السػػػموؾ المطمػػػوب(C)  ،الشػػػروط أو الظػػػروؼ(D) 
، المقترحػة لموحدات التعميميػة الثالثػة التعميمية، حيث تـ تحديد الىداؼ الدرجة أو المعيار

غة مراعاتيػا فػي صػيا ينبغػيوعي في صياغة الىداؼ الشػروط والمبػادئ التػي وىذا وقد ر 
، ( ىػػػػدؼ35مكونػػػػة مػػػػف ) إعػػػػداد قائمػػػػة بالىػػػػداؼ فػػػػي صػػػػورتيا المبدئيػػػػة وتػػػػـ، الىػػػػداؼ
عمى مجموعة مػف المحكمػيف المتخصصػيف فػي مجػالي المنػاىا وطػرؽ التػدريس  وعرضيا

دى تحقيػؽ صػياغة اليػداؼ لمسػموؾ وتكنولوجيا التعميـ، وذلؾ بيدؼ اسػتطالع رأييػـ فػي مػ
 .التعميمية المطموب تحقيقياالتعميمي المطموب، ومدى كفايتيا لتحقيؽ الىداؼ 

نسػػبة صػػحة  لتشػػير إلػى نسػػبة صػػياغتيا وقػد جػػا ت نتػػائا التحكػػيـ عمػى قائمػػو الىػػداؼ
بعػػػػض %(، كػػػػذلؾ اتفػػػػؽ بعػػػػض المحكمػػػػيف عمػػػػى إجػػػػرا  96صػػػػياغتيا وكفايتيػػػػا أكثػػػػر مػػػػف )

بتعػديميا وبػذلؾ  اف؛ حيػث قػاـ الباحثػالتعميميػة ألىػداؼل الفعاؿ المكونػةصياغة  تعديالت فيال
 ( ثالثػػة أىػػداؼ رئيسػػة، و3عػػدد ) تتكػػوف مػػف ؛أصػػبحت قائمػػة الىػػداؼ فػػي صػػورتيا النيائيػػة

 .سموكي ( ىدؼ35)
بيئػػػػة الػػػػتعمـ تػػػػـ تحديػػػػد محتػػػػوى تصددددميم اسددددتراتيجية تنظدددديم المحتددددوى وتتددددابع عرضددددو:  -2

السػػابؽ  التعميميػػةفػػي ضػػو  الىػػداؼ  مػػة عمػػى اسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوباإللكترونيػػة القائ
الدراسػػػات العمميػػػة التػػػي تناولػػػت الميػػػاـ البحػػػوث و وذلػػػؾ با سػػػتعانة بالدبيػػػات و  ،تحديػػػدىا
عنػد اختيػار المحتػوى أف يكػوف مرتبًطػا  ى الباحثاف، وقد روعإليياشارة السابؽ اإل التعميمية
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ودقيقًػػا مػػف  ، وصػػحيًحا مػػف الناحيػػة العمميػػةطػػالب المسػػتيدفيفالبالىػػداؼ، ومناسػػًبا لفئػػة 
لتطبيػػؽ وكافًيػػا إلعطػػا  فكػػرة واضػػحة ودقيقػػة عػػف المػػادة مقيػػاس وا، وقػػاباًل لالناحيػػة المغويػػة

السػػموب المنطقػى فػػى ترتيػب محػػاور كػػؿ ميمػة حسػػب طبيعػػة  افالعمميػة، وقػػد أتبػع الباحثػػ
 أجزائيا.  

عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف المتخصصػيف فػي  ولمتأكد مػف صػدؽ المحتػوى تػـ عرضػو
 الثالثة مػع أىػداؼ كػؿ الموديو تالمناىا وطرؽ التدريس وتكنولوجيا التعميـ، حيث تـ عرض 

التعميمػػػػي وذلػػػػؾ بيػػػػدؼ اسػػػػتطالع رأييػػػػـ فػػػػي مػػػػدى ارتبػػػػاط المحتػػػػوى  تعميميػػػػة،ميمػػػػة تحػػػػدي و 
، والصػػحة التعميميػػة ؼكفايػػة المحتػػوى لتحقيػػؽ الىػػدامػػدى ، ومػػف المطمػػوب تحقيقيػػا بالىػػداؼ

بطريقػة  ، ومدى مالئمة ترتيب أجزا هالطالبالعممية لممحتوى، ووضوحو ومالئمتو لخصائص 
%( مػػػف المحكمػػػيف فيمػػػا 85، وقػػػد تقػػػرر اختيػػػار المحتػػػوى الػػذي يجمػػػع عميػػػو )عمميػػة ومنطقيػػػة
جميػػع  السػػابقة يعػػد صػػحيًحا ومقبػػوً ، وقػػد جػػا ت نتػػائا التحكػػيـ عمػػى التعميميػػةيتعمػػؽ بالميػػاـ 

%(، وقػد أشػار المحكمػيف بػبعض 90محاور المحتػوى بالنسػبة لجميػع البنػود السػابقة أكثػر مػف)
عادة ترتيب بعض المحاور داخؿ المياـ   اف، وقػد قػاـ الباحثػالتعميميةالتعديالت في الصياغة وا 

 .قابمة لمتطبيؽ فى صورتيا النيائية المستويات التعميميةب جرا  ىذه التعديالت حيث أصبحت 
؛ فػػ ف ميػػارات البرمجػػة الشػػيئيةنظػػًرا لطبيعػػة  تحديددد طرائددق واسددتراتيجيات التعمدديم والددتعمم: -3

البرمجػػة الشػػيئية لتنميػػة ميػػارات  اسػػتراتيجية الػتعمـ المقمػػوب ةوالقائمػػ الػػتعمـ اإللكترونػػي بيئػة
فػي  ىػي الطريقػة النسػب اكتشػاؼ الجػزا  المخفيػة، وتعػد طريقػة لطالب تكنولوجيا التعميـ

، حيػػث المػػتعمـ؛ حيػػث تسػػتخدـ غالًبػػا فػػي الػػتعمـ الممركػػز حػػوؿ اتيجية الػػتعمـ المقمػػوباسػػتر 
نشػػػػًطا فػػػػي عمميػػػػة الػػػػتعمـ، فيػػػػو الػػػػذي يقػػػػارف ويحمػػػػؿ، ويكتشػػػػؼ العالقػػػػات أو  هيكػػػػوف دور 

 الخصائص، أما دور المعمـ فيقتصر عمى تقديـ المساعدة والتوجيو.

اسػتراتيجية الػتعمـ المقمػوب لي عمػى وفيما يخػص اسػتراتيجيات التعمػيـ أعتمػد البحػث الحػا
بالػػػدخوؿ عمػػػى  لمطػػػالبوالسػػػماح  التعميميػػػةالميػػػاـ الموديػػػو ت التعميميػػػة، و مػػػف خػػػالؿ عػػػرض 

بيئػػة قػػوـ عمييػػا تعمػػى عػػرض الفكػػرة التػػي  اف، واقتصػػر دور الباحثػػالويػػب لممارسػػة ميػػاـ الػػتعمـ
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قبػؿ الػدخوؿ عمػى  ولوجيا التعميـلطالب تكن استراتيجية التعمـ المقموب ةالقائم التعمـ اإللكتروني
 شبكة الويب.

عمػػى ضػػو  طبيعػػة البحػػث الحػػالي  :التعميميددةتصددميم سدديناريو اسددتراتيجيات التفدداعالت  -4
وحػػػدات تعميميػػػة ، تػػػـ تصػػػميـ ثػػػالث لمػػػتعمـوالمعالجػػػات المرتبطػػػة با سػػػتراتيجية المقترحػػػة 

قًػػا لمتصػػميـ التجريبػػى وف التعميميػػة،تاحتيػػا مػػف خػػالؿ شػػبكة الويػػب لتنفيػػذ الميػػاـ او  مصػػغرة
 التعميمػػي،تفػاعاًل مػػع النشػطة والمحتػػوى  لمطػػالبلمبحػث، وبػػذلؾ يكػوف التفاعػػؿ الساسػى 

 .المقموب حيث اتيب لكؿ مجموعة الدخوؿ عمى المياـ وتنفيذىا باستراتيجية التعمـ
 التعميميػةفي ضو  تصميـ سيناريو استراتيجيات التفػاعالت  وأساليبو: التعممتصميم نمط   -5

 أىػػتـ، حيػػث التعميميػػةالػػالـز  كتسػػاب الىػػداؼ  الػػتعمـالسػػابؽ ذكرىػػا، فقػػد تػػـ تحديػػد نمػػط 
بيئػػػػة الػػػػتعمـ اإللكترونػػػػي القائمػػػػة عمػػػػى ؛ حيػػػػث إف ميػػػػارات البرمجػػػػة الشػػػػيئيةفػػػػي  افالباحثػػػػ

مػع  الطالػبالخاصة بيذا البحث بيئة تعمـ تفاعمي، يتفاعؿ فييػا  استراتيجية التعمـ المقموب
 .ممارسة التعمـومع المعمـ، وىذه التفاعالت تعتمد عمى نمط  لطالباالمحتوى ومع 

خطة عامة ومنظمة، تتكوف مػف مجموعػة مػف النشػطة : العامة التعممتصميم استراتيجية  -6
المحػددة والمرتبػة فػي تسمسػؿ مناسػب؛ لتحقيػؽ أىػداؼ تعميميػة معينػة  التعميميةواإلجرا ات 

البحػػػث تقػػػـو عمػػػى اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ  فػػػي فتػػػرة زمنيػػػة محػػػددة، ونظػػػًرا لف طبيعػػػة
يسػاعد عمػى  تعميمػيوتحقيػؽ الىػداؼ التعميميػة فػي سػياؽ  التعميميػةلتنفيذ الميػاـ المقموب 

 .المقترحة التعميميةالتكيؼ مع البيئة 
إفتقػار طػالب تكنولوجيػا ينطمؽ البحث الحالي مف مشػكمة  المتعددة: التعمماختيار مصادر  -7

 كتابػػة أوامرىػػا،صػػعوبة فػػى أثنػػا   الطػػالبوالتػػي يجػػد ،  البرمجػػة الشػػيئية التعمػػيـ لميػػارات
نمػػط تقػػديـ المحتػػوى التفػػاعمي )فيػػديو/ انفوجرافيػػؾ( ببيئػػة تعمػػـ إلكترونيػػة ختيػػار الػػذلؾ تػػـ 

بحيػػث المختمفػػة  الػػتعمـتحتػػوى عمػػى مصػػادر قائمػػة عمػػى اسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوب التػػي 
 .تنافسيةبصورة  ميميةالتع تنفيذ المياـ لمطالب تتيب

بعػد تحديػد المصػادر والوسػائط المتعػددة الالزمػة  وصف مصادر التعمم ووسائمو المتعددة: -8
 وصػػؼٍ تقػػديـ  وتػػـ، إلنتػػاج بيئػػة الػػتعمـ اإللكترونػػي القائمػػة عمػػى اسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوب

، ميوا نفوجرافيػػػػػػؾ التفػػػػػػاع، الفيػػػػػػديو التفػػػػػػاعميتفصػػػػػػيمي: ليػػػػػػذه الوسػػػػػػائط، ويشػػػػػػتمؿ عمػػػػػػى 
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، والتي تـ تحديدىا في ضو  المعػايير المحػددة، حيػث تػـ والمؤثرات الموسيقية، والنصوص
 .لتصميـ نمط التنافس بيف المجموعات لتحقيؽ ىدؼ التعمـعرض اإلمكانيات المتعددة 

 :اآلتيةالمرحمة عمى الخطوات  اشتممت ىذهمرحمة التطوير:  :ثالثًا
بالتخطيط إلنتاج المحتوى  افابة السيناريو قاـ الباحثبعد ا نتيا  مف كتالتخطيط لإلنتاج:  -7

الخاصة ب نتاج وتحرير عناصر بيئة بيئة التعمـ اإللكتروني وذلؾ بتجييز البراما  التعميمي،
كتابػػة النصػػوص وتحريرىػػا وكػػذلؾ معاجػػة  القائمػػة عمػػى اسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوب؛ ومنيػػا:

وتنقية الممفات الصػوتية  خطية با نفوجرافيؾ،والرسومات ال الصور وتجييز لقطات الفيديو،
 .لبيئة التعمـ التنافسيةمف الضوضا ، وذلؾ لتجييزىا 

 
 
 التطوير )اإلنتاج الفعمي(: -2
 :في كتابة النصوص " افاستخدـ الباحث كتابة النصوصMicrosoft Word 2010." 
 :بالنصػوص تـ تجييز بعض الصور مف خالؿ تػدعيميا  إنتاج الصور والرسومات الثابتة

وقػػػد قػػػاـ الباحثػػاف بتصػػػميـ بعػػػض الرسػػػومات  paintالمكتوبػػة مػػػف خػػػالؿ اسػػتخداـ برنػػػاما 
نتاجيا لبعض محتويات المياـ التعميمية باستخداـ برناما   . Microsoft Word 2010وا 

  ؛ حتػى   التفػاعميفي ممفػات المحتػوى  مقاطع واضحة استخداـتـ  :ممفات الفيديواختيار
فى أثنا  التعمـ، وحتى تتاح الفرصػة ليػـ  سػتخداـ  الطالبتشتيت انتباه يؤدى زيادتيا إلى 

جاباتيا لضماف الجودة التعميمية.  اللواف كتمميحات بصرية لمتعمـ وكتابة السئمة وا 
 تصػػميـ الرسػػومات التخطيطيػػة باسػػتخداـ مجموعػػة مػػف البػػراما تػػـ  :تصددميم اًلنفوجرافيددك

( وا ستعانة بػبعض الشػكاؿ الجػاىزة فػي int.NETPaالتعميمية؛ مثؿ: )فوتوشوب، كانفا، 
 .تقديـ المحتوى التفاعمي

المحتػػػوى  وبنػػػا  بعػػػد ا نتيػػػا  مػػػف إعػػػدادعمميدددات التقدددويم البندددائي لممحتدددوى التعميمدددي:  -3
عمػػى مجموعػػة مػػف تػػـ ضػػبطو والتحقػػؽ مػػف صػػالحيتو لمتطبيػػؽ، وذلػػؾ بعرضػػو  التعميمػػي،

يس وتكنولوجيػا التعمػيـ، حػوؿ مػدى جػودة المحكميف المتخصصيف في المنػاىا وطػرؽ التػدر 
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نتاج المياـ  ، وقد أبدى بعض السادة المحكميف بػبعض المالحظػات التػي التعميميةتصميـ وا 
 . التعميميةوضعت في ا عتبار عند إعداد الصورة النيائية لممياـ 

جػرا  التعػدالتشطيب واإلخدراج النيدائي:  -2 يالت بعػد ا نتيػا  مػف عمميػات التقػويـ البنػائي، وا 
الطالب عبر شػبكة فى صورتيا وتجييزىا لمعرض عمى  التعميميةالالزمة، يتـ إعداد المياـ 

 .اإلنترنت

 ت، تمػػالتعميميػػة لمموديػػو تبعػػد ا نتيػػا  مػػف عمميػػة اإلنتػػاج  مرحمددة التقددويم النيددائي: رابًعددا:
، ومػف البالطػتقػويـ وأساليب عممية التقويـ مف حيث تصميـ البيئة، وصياغة السئمة، وطرؽ 

 ثـ التعديؿ، قبؿ البد  في عمميات اإلخراج النيائي ليا.

جػرا   مرحمة النشر واًلستخدام والمتابعة: خامًسا: بعد ا نتيا  مف عمميػات التقػويـ البنػائي، وا 
 التعديالت الالزمة، تـ إعداد النسخة النيائية وتجييزىا لمعرض؛ كما يمي:

 .تصميـ التحديات بطريقة مشوقة وجذابة 
 .التنوع في طرؽ عرض وتقديـ النشطة التعميمية 
 بصورة عممية إعداد المقدمة والنياية وتركيبيما. 
  عػػداد اإلطػػارات التوجيييػػة ، لمطػػالبإضػػافة بعػػض الكػػادرات الرابطػػة والشػػارحة لمعػػروض، وا 

 .عند الحاجو إليو والتي تقدـ لو المساعدة والتوجيو والتعزيز والرجع المناسب
 يبات والرتػػػوش النيائيػػػة؛ مثػػػؿ: اللػػػواف والخمفيػػػات المناسػػػبة لمعػػػرض إضػػػافة بعػػػض التشػػػط

ضافة الكممات والصور والتنوع في وسائؿ وعناصر التحفيز؛ مػف جماليػات فػي التصػميـ،  وا 
مكانية عرض الخطوط بأكثر مف لوف إلراحة العيف  . وا 

  التعميميةتحزيـ النسخة النيائية مف المياـ. 
  عبر شبكة الويب. جية التعمـ المقموبالتعامؿ مع استراتيوأخيًرا 

 بناء أدوات البحث -3
 ( إعداد اًلختبار التحصيمي لمجانب المعرفي المرتبط بميارات البرمجة الشيئية 3-1)

 فى إعداد ا ختبار التحصيمي: ا تيةتـ إتباع اإلجرا ات 
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ب طػػػالييػػػدؼ ىػػػذا ا ختبػػػار إلػػػى قيػػػاس تحصػػػيؿ : ( تحديدددد اليددددف مدددن اًلختبدددار3-1-1)
 تكنولوجيا التعميـ لميارات البرمجة الشيئية.

مػػف العوامػػؿ الميمػػة لنجػػاح تطبيػػؽ ا ختبػػار عمػػى  ىػػي ( وضددع تعميمددات اًلختبددار:3-1-2)
أفػػػػراد العينػػػػة، فػػػػ ذا كانػػػػت واضػػػػحة ودقيقػػػػة ف نيػػػػا تػػػػؤدى إلػػػػى فيػػػػـ صػػػػحيب ليػػػػدؼ 
ف كانػػػت غامضػػػػة ف نيػػػػا تػػػػؤدى إلػػػػى  ا ختبػػػار، وكيفيػػػػة اإلجابػػػػة عمػػػػى مفرداتػػػػو، وا 

وبالتالي صعوبة في اإلجابػة عػف بنػود ا ختبػار،  ،عوبة في فيـ ىدؼ ا ختبارص
، واضػػحة وسػػػيمة، وروعػػي أف تكػػوف الطػػالبوقػػد وجيػػت تعميمػػات ا ختبػػار إلػػى 

، كيفية اإلجابة عف ا ختبار مف خالليا يا، وبالتاليفيمالطالب وبالتالي يستطيع 
والمياـ التعميمية بالموديو ت إضافًة إلى مجموعة مف الشروط الخاصة بالتحديات 

التعميميػة يتػاح مػف خالليػا معرفػة الوقػػت المتػاح لتنفيػذ كػؿ ميمػة وعػدد المحػػاو ت 
 .المتاحة لكؿ ميمة

( 15تكػوف ا ختبػار أسػئمة الصػواب والخطػأ وعػددىا ) ( صياغة مفردات اًلختبار:3-1-3) 
ـ مراعػػاة الشػػروط ( مفػػردة، وتػػ25مفػػردة، أمػػا أسػػئمة ا ختيػػار مػػف متعػػدد وعػػددىا )

بيئػػػة الػػػتعمـ الالزمػػػة ليػػػا حتػػػى يكػػػوف ا ختبػػػار بصػػػورة جيػػػدة، وفػػػى ضػػػو  محتػػػوى 
تمػػػػػت صػػػػػياغة مفػػػػػردات  اإللكترونػػػػػي القائمػػػػػة عمػػػػػى اسػػػػػتراتيجية الػػػػػتعمـ المقمػػػػػوب

 ا ختبار.
عمى قياس ما وضع لقياسو، وقد تـ  تويقصد بصدؽ ا ختبار قدر  ( صدق اًلختبار:3-1-4)

 :كما يمي ؛فى البحث الحالي تقدير صدؽ ا ختبار
: حيث تػـ عػرض ا ختبػار عمػى مجموعػة مػف الخبػرا  والمتخصصػيف فػي صدق المحكمين -

التربيػة وعمػػـ الػػنفس وتكنولوجيػػا التعمػػيـ، وطامػػب مػػنيـ إبػػدا  الػػرأي فػػي مػػدى مناسػػبة مفػػردات 
ا ختبػػػار لألىػػػداؼ الػػػذي وضػػػع مػػػف أجميػػػا، ومػػػدى سػػػالمة مفرداتػػػو مػػػف الناحيػػػة العمميػػػة، 

ناسػػبتو لخصػػائص عينػػة البحػػث، مػػع حػػذؼ أو إضػػافة أو تعػػديؿ مفػػردات ا ختبػػار، وبعػػد م
ا لمتطبيػػػػػػؽ عمػػػػػػى العينػػػػػػة تعػػػػػػديؿ مالحظػػػػػػات السػػػػػػادة المحكمػػػػػػيف أصػػػػػػبب ا ختبػػػػػػار جػػػػػػاىزً 

 ا ستطالعية.
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وقػػد تراوحػػت معػػامالت  حسدداب معددامالت السدديولة والصددعوبة والتمييددز لمفددردات اًلختبددار: -
( 0.37 -0.63بينمػػػا تراوحػػػت معػػػامالت الصػػػعوبة بػػػيف ) (0.63 –0.37بػػػيف )السػػػيولة 

، بينمػػا تراوحػػت معػػامالت التمييػػز لمفػػردات وىػػي تعتبػػر معػػامالت سػػيولة وصػػعوبة مقبولػػة
 .وىي تعتبر معامالت تمييز مقبولة( 0.73 -0.33بيف )ا ختبار 

مػػي تػػـ حسػػاب معػػامالت ا رتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ مفػػردة والبعػػد التػػي تنت اًلتسدداق الددداخمي: -
إليو، وتبيف ارتفاع قيـ معامالت ا رتباط، حيث جا ت المفردات بقيـ معامالت ارتباط دالة 

 (.0.01(، )0.05عند مستوى )
: تػػػـ حسػػػاب الثبػػػات بطريقػػػة التجزئػػػة النصػػػفية؛ حيػػػث جػػػا ت قيمػػػة ثبدددات درجدددات اًلختبدددار -

عمػػى  (، ممػػا يشػػير إلػػى ثبػػات درجػػات ا ختبػػار إذا طابػػؽ0.965معامػػؿ ثبػػات سػػبيرماف )
 نفس العينة في نفس الظروؼ.

وعػددىا  ؛أسػئمة الصػواب والخطػأ مػف تكػوف ا ختبػار :الصدورة النيائيدة لالختبدار( 3-1-5) 
( مفػػردة، وتػػـ مراعػػاة الشػػروط الالزمػػة 25وعػػددىا ) ؛أسػػئمة ا ختيػػار مػػف متعػػددو ( مفػػردة، 15)

لكترونػي القائمػة عمػى بيئػة الػتعمـ اإلليا حتى يكوف ا ختبار بصورة جيػدة، وفػى ضػو  محتػوى 
 .التحصيمي لميارات البرمجة الشيئية تمت صياغة مفردات ا ختبار استراتيجية التعمـ المقموب

 ( بطاقة المالحظة األداء العممي لميارات البرمجة الشيئية2) 
طػػالب تكنولوجيػػا التعمػػيـ تتطمػػب طبيعػػة ىػػذا البحػػث إعػػداد بطاقػػة مالحظػػة لقيػػاس أدا  

 :ا تية، وقد تـ بنا  وضبط بطاقة المالحظة ب تباع الخطوات الشيئيةلميارات البرمجة 
تيػدؼ بطاقػة المالحظػة إلػى قيػاس أدا   تحديد اليدف من بناء بطاقة المالحظدة: (3-2-1)

المحتػػوى التفػػاعمي بعػػد دراسػػة  طػػالب تكنولوجيػػا التعمػػيـ لميػػارات البرمجػػة الشػػيئية
 . اتيجية التعمـ المقموبببيئة التعمـ اإللكتروني القائمة عمى استر 

تػػـ تحديػػد الدا ات مػػف خػػالؿ ا عتمػػاد : تحديددد األداءات التددى تتضددمنيا البطاقددة (3-2-2)
البرمجػػة الشػػيئية الالزمػػة لطػػالب تكنولوجيػػا عمػػى الصػػورة النيائيػػة لقائمػػة ميػػارات 

 الرئيسػةواشتممت البطاقة عمى مجموعة مف الميارات ، سالًفا التى تـ ذكرىا التعميـ
، وقػػد روعػػي فػػي صػػياغة البرمجػػة الشػػيئيةالمرتبطػػة بميػػارات واإلجرائيػػة  الفرعيػػةو 
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غيػػػر مركبػػػة أي ، محػػػددة بصػػػورة إجرائيػػػة أف تكػػػوف: واإلجرائيػػػة الميػػػارات الفرعيػػػة
ا موصفة توصيفً ، غير منفية أي   تحتوى عمى أداة نفي، تصؼ ميارة واحدة فقط

 ا.ا منطقيً مرتبة ترتيبً ، ا لمميارة الرئيسةدقيقً 
وضػػػػعت تعميمػػػػات البطاقػػػػة؛ بحيػػػػث تكػػػػوف واضػػػػحة : تعميمددددات بطاقددددة المالحظددددة (3-2-3)

، وتضػػمنت أف يقػػـو بقػػرا ة البطاقػػة لممالحظػػيفومحػػددة وشػػاممة وسػػيمة ا سػػتخداـ 
عطػا   الطالبا قبؿ القياـ بعممية المالحظة، وتوجيو جيدً  لمميارة ليقوـ بتنفيػذىا، وا 
 – أخطػػأ وصػػوب الخطػػأ بنفسػػو – بمفػػرده أدى) ثالثػػة مسػػتوياتدرجػػة فػػي ضػػو  ال

 عنػد مسػتوى الدا ( درجػات فػي 3) الطالػب؛ حيػث يأخػذ (أدى بمساعدة المالحػظ
فػػػػػي حالػػػػػة  واحػػػػػدة ( درجػػػػػة7، )الدا  الثػػػػػاني عنػػػػػد مسػػػػػتوى تػػػػػاف( درج9، )الوؿ

 .   ( درجة979لتصبب مجموع درجات البطاقة ) المستوى الثالث،
ضػبط بطاقػة المالحظػة عػف طريػؽ التأكػد مػف صػدقيا تػـ : ضبط بطاقة المالحظة (3-2-4)

 ويتضب ذلؾ مف خالؿ ا تي:  ؛وثباتيا
 :تـ تقػدير صػدؽ البطاقػة عػف طريػؽ الصػدؽ الظػاىري، ويقصػد بػو  صدق بطاقة المالحظة

مػػػف حيػػػث نػػػوع المفػػػردات وكيفيػػػة صػػػياغتيا ووضػػػوحيا وتعميمػػػات  ،المظيػػػر العػػػاـ لمبطاقػػػة
 (180 ص ،2991يب، )رمزية الغر . البطاقة ومدى دقتيا

  ولتحقيؽ ذلؾ تـ عرض البطاقة عمى مجموعػة مػف السػادة المحكمػيف بيػدؼ التأكػد مػف دقػة
مكانيػػػة مالحظػػػة  اإلجرائيػػػةالتعميمػػػات، وسػػػالمة الصػػػياغة  لمفػػػردات البطاقػػػة ووضػػػوحيا، وا 

بػػػػدا  أي تعػػػػديالت يرونيػػػػاالميػػػػارات التػػػػى تتضػػػػ وقػػػػد اقتصػػػػرت تعػػػػديالت السػػػػادة ، منيا، وا 
ى إعػػادة صػػياغة بعػػض العبػػارات ولػػـ يػػتـ حػػذؼ أو إضػػافة أي ميػػارات مػػف المحكمػػيف عمػػ

البطاقػػة، وأجمػػع السػػادة المحكمػػوف عمػػى أف بطاقػػة المالحظػػة تشػػتمؿ عمػػى جميػػع الجوانػػب 
 المراد مالحظتيا وقياسيا.

 :تػػػػـ حسػػػػاب ثبػػػػات بطاقػػػػة المالحظػػػػة بأسػػػػموب تعػػػػدد تػػػػـ حسػػػػاب  ثبددددات بطاقددددة المالحظددددة
كنولوجيػػػا التعمػػػيـ، ثػػػـ حسػػػاب معامػػػؿ ا تفػػػاؽ بػػػيف تقػػػديرىـ المالحظػػػيف عمػػػى أدا  طػػػالب ت

لألدا  العممي لمطالب، وتمت ا ستعانة بػاثنيف مػف الػزمال ، وبعػد عػرض بطاقػة المالحظػة 
بمالحظػػة أدا   وذلػػؾعمػػييـ ومناقشػػتيـ محتواىػػا وتعميمػػات اسػػتخداميا، تػػـ تطبيػػؽ البطاقػػة، 
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مؿ ا تفػاؽ لكػؿ طالػب، ويوضػب الجػدوؿ ثالثة مف طالب تكنولوجيا التعميـ، ثـ حساب معا
 التالي معامؿ ا تفاؽ بيف المالحظيف عمى أدا  طالب تكنولوجيا التعميـ الثالثة.

 معامل اًلتفاق بين المالحظين عمى أداء طالب تكنولوجيا التعميم( 2جدول )

معامل اًلتفاق في حالة الطالب 
 األول

معامل اًلتفاق في حالة الطالب 
 الثاني

امل اًلتفاق في حالة الطالب مع
 الثالث

92% 96% 94% 
باسػتقرا  النسػػب السػابقة بالجػػدوؿ السػػابؽ يتضػب أف متوسػػط معامػؿ اتفػػاؽ المالحظػػيف 

%( وىذا يعنى أف بطاقة المالحظة عمى درجة عالية مف 94الثالثة يساوى ) الطالبفي حالة 
 الثبات، وأنيا صالحة كأداة لمقياس.

لبطاقػػػة تػػػـ التوصػػػؿ إلػػػى الصػػػورة النيائيػػػة  :ائيدددة لبطاقدددة المالحظدددةالصدددورة الني (3-2-5)
 ت، وبمغػػػفرعيػػػة ( ميػػػارة15) الميػػػارات الفرعيػػػة ت، وبمغػػػميػػػارات رئيسػػػة( 3)وبمػػػ  ، المالحظػػػة

 .إجرائية ( ميارة73) الميارات اإلجرائية

 .1990( مقياس السعة العقمية لبسكاليونى وترجمو كؿ مف إسعاد البنا، وحمدي البنا، 3)
تقاس السعة العقمية با ختبار المسمى "اختبار الشكاؿ المتقاطعة لبسكاليونى"، والذي 

، وييدؼ ىذا ا ختبار إلى قياس 1990أعده وترجمو كؿ مف إسعاد البنا، وحمدي البنا، 
السعة العقمية، حيث تـ تصميمو عمى أساس نظرية  "بسكاليونى" فى العوامؿ البنائية، والتى 

سعة عقمية ترتبط بالعمر الزمني لو، والذي يتوقؼ بدوره عمى عاممي  طالبؿ تفترض أف لك
 النضا والخبرة.

اخػتالؼ خصػائص  ياعػد ( مبررات استخدام اختبدار السدعة العقميدة فدي البحدث الحدالي:3-1)
ىو السبب الرئيس في استخداـ مقياس السعة العقمية، كمػا أف  طالب تكنولوجيا التعميـ وطبيعة

ثػػالث وحػػدات كبيػػرة حيػػث قسػػمت إلػػى  تاعػػد"، البرمجػػة الشػػيئيةالتدريبيػػة "ميػػارات  حجػػـ المػػادة
 ت، وبمغػػػفرعيػػػة ( ميػػػارة15) الميػػػارات الفرعيػػػة ت، وبمغػػػميػػػارات رئيسػػػة( 3) توبمغػػػ، تعميميػػػة

، وبنػاً  عمػى ذلػؾ كػاف  بػد مػف محاولػة اسػتيعاب كافػة إجرائية ( ميارة73) الميارات اإلجرائية
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بمػػا و ، الػػتعمـ اإللكترونػػي القائمػػة عمػػى اسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوبي بيئػػة أفػػراد عينػػة البحػػث فػػ
 يناسب خصائصيـ ووفًقا لسعتيـ العقمية والتي تتأثر بزمف ومدة التدريب.  

كمػػػا أف اختبػػػار بسػػػكاليوني تحديػػػًدا يعػػػد أشػػػير وأفضػػػؿ ا ختبػػػارات المناسػػػبة لمتعامػػػؿ مػػػع 
لحػػالي، فا ختبػػارات المشػػابية ليػػذا ا ختبػػار طبيعػػة وخصػػائص العينػػة المسػػتيدفة مػػف البحػػث ا

عبػػارة عػػف أسػػئمة شخصػػية لممفحػػوص ممػػا قػػد يخػػرج مػػف اإلجابػػة عمييػػا أو يشػػؾ فػػي محتواىػػا، 
 .لتنوع خصائص الطالبوأيًضا ىو ا ختبار الوحيد المخصص 

( فقػػرة، 36يتكػػوف ا ختبػػار مػػف ) :( وصددف اختبددار السددعة العقميددة فددي البحددث الحددالي3-2)
فقػػرات عبػػارة عػػف مجموعػػة مػػف الشػػكاؿ اليندسػػية، إحػػداىا توجػػد عمػػى اليمػػيف، وتتكػػوف وىػػذه ال

مف عدد مف الشكاؿ المنفصمة، وتسمى مجموعة العرض، والخرى توجد عمى اليسار وتتكوف 
مف نفس الشكاؿ ولكنيا متداخمة، وتسمى المجموعة ا ختبارية، وعمى ىذا تكوف ىناؾ منطقة 

لشكاؿ، ويطمب مف المفحوص أف يحدد المنطقة المشتركة أو المتداخمة مشتركة متداخمة بيف ا
 ثمانيػػػةبواسػػػطة القمػػػـ، وفقػػػرات ىػػػذا ا ختبػػػار تتضػػػمف أشػػػكاً  ىندسػػػية تبػػػدأ مػػػف شػػػكميف حتػػػى 

أشػػػكاؿ، ويقػػػيس ىػػػذا ا ختبػػػار أقصػػػى عػػػدد مػػػف وحػػػدات المعمومػػػات التػػػى يسػػػتطيع المتػػػدرب 
 .  ؤاؿمعالجتيا فى ذاكرتو أثنا  اإلجابة عف الس

وينبغػػي مالحظػػة أنػػو يمكػػف أف تختمػػؼ الشػػكاؿ فػػي المجموعػػة اليسػػرى فػػي الوضػػع أو 
الحجـ عف تمؾ الموجودة في المجموعة اليمنػى، إ  أف ىػذه الشػكاؿ  بػد أف تتفػؽ فػي الشػكؿ 
ونسب البعاد في كؿ مػف المجمػوعتيف، كػذلؾ يمكػف أف يوجػد بينػو وبػيف الشػكاؿ الخػرى أي 

ركة، وتعتمػػػد صػػػعوبة البنػػػد عمػػػى عػػػدد الشػػػكاؿ الموجػػػودة فػػػي المجموعػػػة مسػػػاحة تقػػػاطع مشػػػت
ا ختباريػػػة لػػػػو، ويعطػػػى لكػػػػؿ مفحػػػوص ممزمػػػػة اختبػػػػار الشػػػكاؿ المتقاطعػػػػة وقمػػػـ أحمػػػػر، مػػػػع 
مالحظػػػة أف تكػػػوف صػػػفحات ممزمػػػة ا ختبػػػار سػػػميكة بشػػػكؿ كػػػاؼ يمنػػػع ظيػػػور الشػػػكاؿ مػػػف 

شػػفاؼ إلػػى حػػد مػػا فيعطػػى لممفحػػوص  الصػػفحة التاليػػة، وفػػي حالػػة إذا كػػاف الػػورؽ المسػػتخدـ
قطعػػة ورؽ بيضػػا  سػػميكة يضػػعيا تحػػت الصػػفحة التػػي يعمػػؿ بيػػا، وبنػػاً  عمػػى اسػػتخداـ ىػػذا 

ذوي سػػعة  طػػالبإلػػى مجمػػوعتيف كالتػػالي: ) طػػالب تكنولوجيػػا التعمػػيـ افا ختبػػار قسػػـ الباحثػػ
 ذوي سعة عقمية منخفضة(.  وطالب –عقمية مرتفعة 
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يعتبػػر ىػػذا ا ختبػػار مػػف  :سددعة العقميددة فددي البحددث الحددالي( حسدداب زمددن اختبددار ال3-3)
ا ختبػػارات غيػػر الموقوتػػة )غيػػر محػػدد بػػزمف( إ  أف معظػػـ الدراسػػات التػػى اسػػتخدمتو أشػػارت 

( دقيقػػة، ولمتأكػػد مػػف 25( : )35إلػػى أف المتعممػػيف ينيػػوف ىػػذا ا ختبػػار فػػى زمػػف يتػػراوح بػػيف )
العممية، والدراسات السابقة التى اسػتخدمتو، وقػاـ صدؽ ا ختبار تـ الرجوع لمعديد مف البحوث 

(، ودراسػػػػة )عػػػػادؿ سػػػػرايا، 7990بحسػػػػاب صػػػػدقو، مثػػػػؿ دراسػػػػة. )إسػػػػعاد البنػػػػا، وحمػػػػدى البنػػػػا،
7995.) 

لمتأكػد مػف ثبػات المقيػاس تػـ  :( حساب ثبات اختبار السدعة العقميدة فدي البحدث الحدالي3-4)
، وبمػ  معامػؿ ثبػات "Split-Half"صػفية إعادة حساب الثبات لو باستخداـ طريقػة التجػزئ الن

، وبعػػد إجػػرا  معامػػؿ تصػػحيب سػػبيرماف لنصػػفي المقيػػاس بمػػ  معامػػؿ الثبػػات 0.945المقيػػاس 
 ، وىو معامؿ ثبات مقبوؿ إحصائًيا مما يدؿ عمى الثقة في نتائا المقياس.  0.972

 تكافؤ عينة البحث
 نحرافػػػات المعياريػػػة تػػػـ حسػػػاب المتوسػػػطات واعينػػػة البحػػػث  تكػػػافؤلمتعػػػرؼ عمػػػى مػػػدى 

لمتعرؼ عمى وجود فروؽ بيف مجموعات البحث الحالي باستخداـ تحميؿ التبايف أحادي ا تجاه 
 قيمة )ؼ( لد لة الفروؽ بيف تمؾ المجموعات. بحساب

 في اًلختبار التحصيمي: التكافؤاختبار -أ
ت البرمجػػة باختبػػار التحصػيؿ المعرفػػي المػرتبط بميػػارا فيمػا يمػػي عػرض النتػػائا الخاصػة

الشػػػػيئية لػػػػدى طػػػػالب تكنولوجيػػػػا التعمػػػػيـ فػػػػي القيػػػػاس القبمػػػػي، ولمتحقػػػػؽ مػػػػف ذلػػػػؾ تػػػػـ حسػػػػاب 
 المتوسطات وا نحرافات المعيارية لمتعرؼ عمى وجود فروؽ بيف مجموعات البحث الحالي:

بميارات المتوسطات واًلنحرافات المعيارية عن النتائج الخاصة باختبار التحصيل المعرفي المرتبط  (3جدول )
 البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميم

 الخطأ المعٌاري االنحراف المعٌاري المتوسط العدد مجموعات البحث
 0.160 0.874 4.17 30 )فيديو + مرتفعة(  :المجموعة األولى

 0.176 0.961 4.20 30 )فيديو + منخفضة(  المجموعة الثانية:

 0.154 0.845 4.10 30 + مرتفعة()انفوجرافيك  المجموعة الثالثة:



مية )مرتفعة / منخفضة( ببيئة تعمـ التفاعؿ بيف نمط تقديـ المحتوى التفاعمي )فيديو تفاعمي / انفوجرافيؾ تفاعمي( والسعة العق
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ولمتأكػد مػف  مجموعػات البحػث بيانات الجدوؿ السابؽ الفروؽ بيف متوسطاتيتضب مف 
)ؼ( لد لػػة الفػػروؽ  ( تػػـ حسػػاب قيمػػة0005ا عنػػد مسػػتوى )أف تمػػؾ الفػػروؽ غيػػر دالػػة إحصػػائيً 

 بيف تمؾ المجموعات فيما يمي.
نتائج تحميل التباين لتوضيح الفروق بين عينة البحث في النتائج الخاصة باختبار التحصيل المعرفي  (4جدول )

 المرتبط بميارات البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميم

درجات  مجموع المربعات مصدر التباٌن
 الحرٌة

 ربعاتمتوسط الم
 الداللة اإلحصائٌة قٌمة )ف( )التباٌن(

 0.056 3 0.167 بيف المجموعات

0.071 

0.975 

 0.786 116 91.133 داخؿ المجموعات

 غيص  ابا  119 91.300 المجموع

ا عنػػػد مسػػػتوى بػػػالنظر إلػػػى قيمػػػة )ؼ( بالجػػػدوؿ السػػػابؽ وجػػػد أنيػػػا غيػػػر دالػػػة إحصػػػائيً 
(، كمػا 2015مف قيمة )ؼ( الجدوليػة والتػي قيمتيػا )( وىي أقؿ 0.071(؛ حيث بمغت )0005)

وىػذا يعنػى وجػود تجػانس بينيمػا   (0,05( أكبػر مػف قيمػة الد لػة )00975أف مستوى الد لػة )
التحصػػػػيؿ المعرفػػػػي التحصػػػػيؿ المعرفػػػػي المػػػرتبط بميػػػػارات البرمجػػػػة الشػػػػيئية لػػػػدى طػػػػالب فػػػي 

 .تكنولوجيا التعميـ

 األداء العممي: في بطاقة مالحظة التكافؤاختبار  -ب
المػػػػرتبط بميػػػػارات  العممػػػػيببطاقػػػػة مالحظػػػػة الدا   فيمػػػػا يمػػػػي عػػػػرض النتػػػػائا الخاصػػػػة

البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميـ فػي القيػاس القبمػي، ولمتحقػؽ مػف ذلػؾ تػـ حسػاب 
 المتوسطات وا نحرافات المعيارية لمتعرؼ عمى وجود فروؽ بيف مجموعات البحث الحالي:

 

المجموعة الرابعة: )انفوجرافيك + 
 0.157 0.860 4.13 30 منخفضة(

 0.080 0.876 4.15 120 المجموع
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بميارات المتوسطات واًلنحرافات المعيارية عن النتائج الخاصة ببطاقة مالحظة األداء العممي المرتبط (5) جدول
 البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميم

ولمتأكػد مػف  مجموعػات البحػث ف متوسطاتبيانات الجدوؿ السابؽ الفروؽ بييتضب مف 
)ؼ( لد لػػة الفػػروؽ  قيمػػة( تػػـ حسػػاب 0005ا عنػػد مسػػتوى )أف تمػػؾ الفػػروؽ غيػػر دالػػة إحصػػائيً 

 بيف تمؾ المجموعات فيما يمي.
نتائج تحميل التباين لتوضيح الفروق بين عينة البحث في النتائج الخاصة ببطاقة مالحظة األداء العممي  (6جدول )

 ميارات البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميمالمرتبط ب

درجات  مجموع المربعات مصدر التباٌن
 الحرٌة

 متوسط المربعات
 )التباٌن(

قٌمة 
 الداللة اإلحصائٌة )ف(

 1.267 3 3.800 بيف المجموعات

0.409 

0.747 

 3.101 116 359.667 داخؿ المجموعات

 غيص  ابا  119 363.467 المجموع

ا عنػػػد مسػػػتوى نظر إلػػػى قيمػػػة )ؼ( بالجػػػدوؿ السػػػابؽ وجػػػد أنيػػػا غيػػػر دالػػػة إحصػػػائيً بػػػال
(، كمػا 2015( وىي أقؿ مف قيمة )ؼ( الجدوليػة والتػي قيمتيػا )0.409(؛ حيث بمغت )0005)

( وعميػػػػػو   توجػػػػػد فػػػػػروؽ دالػػػػػة 0,05( أكبػػػػػر مػػػػػف قيمػػػػػة الد لػػػػػة )00797أف مسػػػػػتوى الد لػػػػػة )
بطاقػة مالحظػة الدا  العممػي عنى وجػود تجػانس بينيمػا فػي وىذا ي  ا بيف عينة البحثإحصائيً 

 .المرتبط بميارات بالبرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميـ

 الخطأ المعٌاري االنحراف المعٌاري المتوسط العدد مجموعات البحث
 0.352 1.929 75.93 30 )فيديو + مرتفعة(  :المجموعة األولى

 0.330 1.807 75.90 30 )فيديو + منخفضة(  المجموعة الثانية:

)انفوجرافيك +  المجموعة الثالثة:
 منخفضة(

30 76.20 1.710 0.312 

 0.288 1.579 75.70 30 المجموعة الرابعة: )انفوجرافيك + مرتفعة(

 0.160 1.748 75.93 120 المجموع
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 نتائج البحث
عددرض النتددائج المرتبطددة بددأثر اخددتالف نمددط تقددديم المحتددوى التفدداعمي والسددعة العقميددة  -1

يددارات البرمجددة الشدديئية لدددى لممتعممددين فددي تنميددة تحصدديل الجوانددب المعرفيددة المرتبطددة بم
 طالب تكنولوجيا التعميم.

  من أسئمة البحث ونصيم: األول والثانيترتبط نتائج ىذا المحور باإلجابة عمى السؤال 
ما أثر اختالؼ نمط تقديـ المحتوى التفاعمي )فيديو/ انفوجرافيؾ( ببيئة تعمـ الكترونية قائمة  -

ظػػر عػػف السػػعة العقميػػة لممػػتعمـ عمػػى التحصػػيؿ عمػػى اسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوب بصػػرؼ الن
 .لدى طالب تكنولوجيا التعميـ ميارات البرمجة الشيئيةالمعرفي المرتبط ب

ما أثر اختالؼ السعة العقمية لممتعمميف )مرتفعة/ منخفضة( بصرؼ النظر عػف نمػط تقػديـ  -
لػػدى طػػالب  بميػػارات البرمجػػة الشػػيئيةالمحتػػوى التفػػاعمي عمػػى التحصػػيؿ المعرفػػي المػػرتبط 

 .تكنولوجيا التعميـ
 يرتبط بياذين السؤالين الفرض األول والثاني من فروض البحث  ونصيما:

( بػػيف متوسػػطي درجػػات المجموعػػة 0.05توجػػد فػػروؽ ذات د لػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ) (1
التجريببػػة التػػي درسػػت ببيئػػة تعمػػـ الكترونيػػة قائمػػة عمػػى اسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوب بتقػػديـ 

التفاعمي فيديو وطالب المجموعة التجريبيػة التػي درسػت بتقػديـ المحتػوى التفػاعمي المحتوى 
انفوجرافيؾ عمى التحصيؿ المعرفي المرتبط بميارات البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيػا 

 .لصالب المجموعة التجريبية التي درست بالفيديو التعميـ بصرؼ النظر عف السعة العقمية
( بػػيف متوسػػطي درجػػات المجموعػػة 0.05إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ) توجػػد فػػروؽ ذات د لػػة (2

التجريببػػة التػػي درسػػت ببيئػػة تعمػػـ الكترونيػػة قائمػػة عمػػى اسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوب بتقػػديـ 
المحتوى التفاعمي فيديو وطالب المجموعة التجريبيػة التػي درسػت بتقػديـ المحتػوى التفػاعمي 

البرمجػػػة الشػػػيئية لػػػدى طػػػالب تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ انفوجرافيػػػؾ عمػػػى الدا  الميػػػاري لميػػػارات 
 .لصالب المجموعة التجريبية التي درست بالفيديو بصرؼ النظر عف السعة العقمية

 وسوف يتم عرض ىذه النتائج وفًقا لمفروض:
 نتائج الفرض األول والثاني:
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 ختبػػار صػػحة الفػػرض الوؿ والثػػاني سػػالؼ الػػذكر؛ تػػـ حسػػاب قيمػػة )ؼ( لمفػػروؽ بػػيف 
وسػػػطي درجػػػات تالميػػػذ مجموعػػػات البحػػػث الربعػػػة فػػػي القيػػػاس البعػػػدي  ختبػػػار التحصػػػيؿ مت

المعرفػػي المػػرتبط بميػػارات البرمجػػة الشػػيئية لػػدى طػػالب تكنولوجيػػا التعمػػيـ، وفيمػػا يمػػي ممخػػص 
 لنتائا ا ختبار بتحميؿ التبايف ثنائي ا تجاه:

التحصيل المعرفي المرتبط  مى اختبارالمتوسطات واًلنحراف المعياري لمتغيرات البحث ع (7جدول )
 بميارات البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميم في القياس البعدي

نمط تقدٌم المحتوى 
 االنحراف المعٌاري المتوسط العدد السعة العقلٌة التفاعلً

 فيديو
 0.900 38.47 30 مرتفعة

 1.015 32.93 30 منخفضة

 2.948 35.70 60  مجموع

 وجرافيكانف
 0.973 27.47 30 مرتفعة

 0.759 23.10 30 منخفضة

 2.366 25.28 60 اًلجمالي 

 5.624 32.97 60  مرتفعة

 5.037 28.02 60  منخفضة

 5.868 30.49 120 اًلجمالي 

( والخػػػػاص بحسػػػػاب المتوسػػػػطات وا نحػػػػراؼ المعيػػػػاري 7يتضػػػػب مػػػػف خػػػػالؿ الجػػػػدوؿ )
المعرفػػي فػػي القيػػاس البعػػدي أف المعالجػػة التجريبيػػة لمتغيػػرات البحػػث عمػػى اختبػػار التحصػػيؿ 

التػػي اشػػتممت عمػػػى نمػػط تقػػػديـ المحتػػوى التفػػػاعمي )فيػػديو( مػػػع السػػعة العقميػػػة )المرتفعػػة( مػػػف 
ىي أعمى المعالجات التجريبية لمبحث مف حيث المتوسط الحسابي، حيػث بمغػت قيمػة  الطالب

التجريبية لنمط تقديـ المحتوى التفاعمي  (، بينما كانت المعالجة38.47المتوسط الحسابي ليا )
)انفوجرافيػػؾ( مػػع السػػعة العقميػػة )المنخفضػػة( ىػػي أقػػؿ المعالجػػات التجريبيػػة لمبحػػث مػػف حيػػث 

وعنػػد اعتبػػار ترتيػػب (، 23.10المتوسػػط الحسػػابي؛ حيػػث بمغػػت قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي ليػػا )
تـ ترتيبيػا كمػا يمػي: نمػط تقػديـ ا لمتوسطيا الحسابي العمى، يػالمعالجات التجريبية لمبحث وفقً 

المحتػػوى التفػػاعمي )فيػػديو( مػػع سػػعة عقميػػة )مرتفعػػة( ثػػـ نمػػط تقػػديـ المحتػػوى التفػػاعمي )فيػػديو( 



مية )مرتفعة / منخفضة( ببيئة تعمـ التفاعؿ بيف نمط تقديـ المحتوى التفاعمي )فيديو تفاعمي / انفوجرافيؾ تفاعمي( والسعة العق
 إلكترونية قائمة عمى استراتيجية التعمـ المقموب وأثره عمى تنمية ميارات البرمجة الشيئية لطالب تكنولوجيا التعميـ

 151 عشر التاسعالعدد  –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

مػػع سػػعة عقميػػة )منخفضػػة( يمػػييـ نمػػط تقػػديـ المحتػػوى التفػػاعمي )انفوجرافيػػؾ( مػػع سػػعة عقميػػة 
سعة عقمية )منخفضة(، ولمتأكػد ا نمط تقديـ المحتوى التفاعمي )انفوجرافيؾ( مع خيرً أ)مرتفعة( و 

مػػف وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائًيا يتطمػػب المػػر متابعػػة إجػػرا  التحمػػيالت اإلحصػػائية باسػػتخداـ 
 أسموب تحميؿ التبايف ثنائي ا تجاه كما يمي:

تحميل التباين ثنائي اًلتجاه لمتغيرات البحث عمى اختبار التحصيل المعرفي المرتبط بميارات  (8جدول )
 في القياس البعديلشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميم البرمجة ا

مجموع  مصدر التباٌن
 مستوى الداللة قٌمة ف متوسط المربعات درجات الحرٌة المربعات

 000. 3872.863 3255.208 1 3255.208 نمط تقديم المحتوى التفاعمي

 000. 874.551 735.075 1 735.075 السعة العقمية

سعة ال xتقديم المحتوى 
 العقمية

10.208 1 10.208 12.145 .001 

   841. 116 97.500 الخطأ المعياري

    120 115667.000 المجموع الكمي

( أف قيمػػة )ؼ( المحسػػوبة وذلػػؾ بالنسػػبة لممتغيػػر الوؿ لمبحػػث 8يتضػػب مػػف الجػػدوؿ )
ىػػي ( و 3872.863وىػو نمػط تقػديـ المحتػوى التفػاعمي وأثػره عمػى التحصػيؿ المعرفػي تسػاوي )

(، مما يشير إلى أفضمية نمط تقػديـ المحتػوى α≤0.05( عند مستوى )0.000دالة احصائيًا )
التفاعمي )فيديو( عمى نمط تقديـ المحتوى التفاعمي )انفوجرافيؾ(؛ حيػث أف المتوسػط الحسػابي 

( أكبػػػر مػػػف المتوسػػػط الحسػػػابي لػػػنمط تقػػػديـ 35.70لػػػنمط تقػػػديـ المحتػػػوى التفػػػاعمي الفيػػػديو )
 (.25.28لتفاعمي ا نفوجرافيؾ )المحتوى ا

يوضػػب الرسػػـ البيػػاني التػػالي حجػػـ الفػػروؽ بػػيف المتوسػػطيف ومقػػدار التغيػػر الػػذي حػػدث و 
فػػي القيػػاس البعػػدي  ختبػػار بعػػد تطبيػػؽ نمطػػي تقػػديـ المحتػػوى التفػػاعمي )فيػػديو/ انفوجرافيػػؾ( 

 لتعميـ.التحصيؿ المعرفي المرتبط بميارات البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا ا
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( الفرق بين نمطي تقديم المحتوى التفاعمي )فيديو/ انفوجرافيك( عمى اختبار التحصيل المعرفي 1كل )
 المرتبط بميارات البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميم

 ≥ا عنػػػد مسػػػتوى حصػػػائيً إوجػػػود فػػػرؽ داؿ وبالتػػالي تػػػـ قبػػػوؿ الفػػػرض الػػػذي يػػػنص عمػػػى )
الػػذيف يدرسػػوف بػػنمط تقػػديـ المحتػػوى  التعمػػيـدرجػػات طػػالب تكنولوجيػػا  ( بػػيف متوسػػطي0,05)

التفػػػاعمي الفيػػػديو، والػػػذيف يدرسػػػػوف بػػػنمط تقػػػديـ المحتػػػوى التفػػػػاعمي ا نفوجرافيػػػؾ فػػػي القيػػػػاس 
البعػػػػدي، عمػػػػى اختبػػػػار التحصػػػػيؿ المعرفػػػػي المػػػػرتبط بميػػػػارات البرمجػػػػة الشػػػػيئية لػػػػدى طػػػػالب 

، تػػأثير الساسػػي لػػنمط تقػػديـ المحتػػوى التفػػاعمي الفيػػديوتكنولوجيػػا التعمػػيـ، ويرجػػع ذلػػؾ إلػػى ال
 (.بصرؼ النظر عف السعة العقمية لممتعمـ

ا مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ السػػابؽ أف قيمػػة )ؼ( المحسػػوبة بالنسػػبة لممتغيػػر كمػػا يتضػػب أيًضػػ
( وىػي دالػة 874.551الثاني لمبحث وىو السعة العقمية وأثره عمى التحصيؿ المعرفي تسػاوي )

السػعة العقميػة )المرتفعػة(  أفضػمية(، ممػا يشػير إلػى α≤0.05( عنػد مسػتوى )0.00ا )حصائيً إ
عمػػػػػى السػػػػػعة العقميػػػػػة )المنخفضػػػػػة(؛ حيػػػػػث أف المتوسػػػػػط الحسػػػػػابي لمسػػػػػعة العقميػػػػػة المرتفعػػػػػة 

 (.28.02( أكبر مف المتوسط الحسابي لمسعة العقمية )المنخفضة( )32.97)

متوسػػطيف ومقػػدار التغيػػر الػػذي حػػدث يوضػػب الرسػػـ البيػػاني التػػالي حجػػـ الفػػروؽ بػػيف الو 
التحصيؿ المعرفي المرتبط بميارات البرمجػة الشػيئية لػدى طػالب تكنولوجيػا اختبار بعد تطبيؽ 

 تبعًا لمسعة العقمية )مرتفعة/ منخفضة(. في القياس البعديالتعميـ 
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فضة( عمى اختبار التحصيل ( الفرق بين نوعي السعة العقمية )مرتفعة/ منخ2شكل )

 المعرفي المرتبط بميارات البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميم

 ≥ا عنػػػد مسػػػتوى حصػػػائيً إ داؿوجػػػود فػػػرؽ وبالتػػالي تػػػـ قبػػػوؿ الفػػػرض الػػػذي يػػػنص عمػػػى )
( بػػيف متوسػػطي درجػػػات طػػالب تكنولوجيػػػا التعمػػيـ ذات السػػػعة العقميػػة المرتفعػػػة، وذات 0,05)

المنخفضة في القياس البعدي، عمى اختبار التحصػيؿ المعرفػي المػرتبط بميػارات السعة العقمية 
البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميـ، ويرجع ذلؾ إلػى التػأثير الساسػي لمسػعة العقميػة 

 (.المرتفعة

عرض النتائج المرتبطة أثر التفاعل بين نمدط تقدديم المحتدوى التفداعمي والسدعة العقميدة  -2
ممين في تنمية تحصيل الجواندب المعرفيدة المرتبطدة بميدارات البرمجدة الشديئية لددى لممتع

 طالب تكنولوجيا التعميم.

مػا أثػر  البحػث ونصػو: أسػئمةمػف  الثالػثالسػؤاؿ  عػفترتبط نتػائا ىػذا المحػور باإلجابػة 
ائمػة عمػى التفاعؿ بيف نمط تقديـ المحتوى التفاعمي )فيديو/ انفوجرافيؾ( ببيئػة تعمػـ الكترونيػة ق

اسػػػػتراتيجية الػػػػتعمـ المقمػػػػوب والسػػػػعة العقميػػػػة لممتعممػػػػيف )مرتفعػػػػة/ منخفضػػػػة( عمػػػػى التحصػػػػيؿ 
 لدى طالب تكنولوجيا التعميـ. ميارات البرمجة الشيئيةالمعرفي المرتبط ب

 يرتبط بيذا السؤال الفرض الثالث ونصو:
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الطػالب ذوي ( بػيف متوسػطي درجػات 0.05توجد فروؽ ذات د لة إحصائية عند مسػتوى ) (3
السػػعة العقميػػة المرتفعػػة، والطػػالب ذوي السػػعة العقميػػة المنخفضػػة عمػػى التحصػػيؿ المعرفػػي 
المػػرتبط بميػػارات البرمجػػة الشػػيئية لػػدى طػػالب تكنولوجيػػا التعمػػيـ بصػػرؼ النظػػر عػػف تقػػديـ 

 .لصالب الطالب ذوي السعات العقمية المرتفعة المحتوى التفاعمي

 نتائج الفرض الثالث:
مػػػف قيمػػػة )ؼ( المحسػػػوبة بالنسػػػبة لثػػػر التفاعػػػؿ بػػػيف متغيػػػر نمػػػط تقػػػديـ  يتضػػػب ذلػػػؾ

المحتػػوى التفػػاعمي، ومتغيػػر السػػعة العقميػػة وأثػػر ذلػػؾ التفاعػػؿ عمػػى التحصػػيؿ المعرفػػي تسػػاوي 
 (.0.05ا عند مستوى )( وىي دالة إحصائيً 12.145)

والسعة العقمية في  ا لوجود أثر داؿ بالنسبة لممتغيريف نمط تقديـ المحتوى التفاعمي،ونظرً 
المجموعػات التجريبيػة الربعػة لمبحػث، وكػذلؾ  لطػالبالبحث عمى التحصػيؿ المعرفػي بالنسػبة 

أثر داؿ لمتفاعؿ بيف متغيػري البحػث فػي تأثيرىمػا عمػى التحصػيؿ المعرفػي لتالميػذ عينػة  وجود
لتفػاعمي، البحث، ولتحديد أفضؿ المجموعات مف حيػث تػأثير المتغيػريف )نمػط تقػديـ المحتػوى ا

السػػعة العقميػػة(، وكػػذلؾ أثػػر التفاعػػؿ بينيمػػا بالنسػػبة  ختبػػار التحصػػيؿ المعرفػػي لفػػراد عينػػػة 
البحػػػث، فػػػ ف ىػػػذا يسػػػتمـز إجػػػرا  اختبػػػار لتوجيػػػو الفػػػروؽ بػػػيف المجموعػػػات التجريبيػػػة الربعػػػة 

 لمبحث.

لتوجيػػػو الفػػػروؽ بػػػيف المجموعػػػات، وقػػػد وقػػػػع  Scheffe شػػػيفيووقػػػد تػػػـ إجػػػرا  اختبػػػار  
ختيار عمى ىذا ا ختبار بالتحديد؛ نظرًا لف المجموعات التجريبية الربعة لمبحث متساوية، ا 

وقػػد تطمػػب ىػػذا أوً  حسػػاب المتوسػػطات وا نحرافػػات المعياريػػة لممجموعػػات التجريبيػػة الربعػػة 
 Scheffe يوالتحصيؿ المعرفي فػي القيػاس البعػدي، ثػـ إجػرا  اختبػار شػيف عمى اختبارلمبحث 
 ذلؾ كما يمي: بعد 
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المرتبط بميارات  لممقارنات البعدية ًلختبار التحصيل المعرفي Scheffe شيفيونتائج اختبار  (9جدول )
 البرمجة الشيئية

 باستقرا  بيانات الجدوؿ السابؽ يتضب أنو:
  ً( 5.533(؛ حيػػػث سػػػجؿ متوسػػػط الفػػػرؽ )0.05ا عنػػػد مسػػػتوى )يوجػػػد فػػػرؽ داؿ إحصػػػائي*

)فيديو + منخفضة(، والمجموعة  وذلؾ بيف المجموعة التجريبية الثانية التي درست بأسموب
بيػػػػة الولػػػػى التػػػػي درسػػػػت بأسػػػػموب )فيػػػػديو + مرتفعػػػػة( وذلػػػػؾ فػػػػي اختبػػػػار التحصػػػػيؿ التجري

المعرفػػػػػي لمبحػػػػػث، وىػػػػػذا الفػػػػػرؽ لصػػػػػالب المجموعػػػػػة التجريبيػػػػػة الولػػػػػى؛ حيػػػػػث إف متوسػػػػػط 
(، بينمػا متوسػط المجموعػة التجريبيػة الثانيػة قػد 38.47المجموعة التجريبية الولى قد بم  )

 (.32.93بم  )
  ً( *11.000(؛ حيػػث سػػجؿ متوسػػط الفػػرؽ )0.05ا عنػػد مسػػتوى )يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائي

)انفوجرافيػػػػؾ + مرتفعػػػػة(،  وذلػػػػؾ بػػػػيف المجموعػػػػة التجريبيػػػػة الثالثػػػػة التػػػػي درسػػػػت بأسػػػػموب
والمجموعػػػة التجريبيػػػة الولػػػى التػػػي درسػػػت بأسػػػموب )فيػػػديو + مرتفعػػػة( وذلػػػؾ فػػػي اختبػػػار 

ريبيػػػػة الولػػػػى؛ حيػػػػث إف التحصػػػػيؿ المعرفػػػػي لمبحػػػػث، وىػػػػذا الفػػػػرؽ لصػػػػالب المجموعػػػػة التج
(، بينمػػا متوسػػط المجموعػػة التجريبيػػة 38.47متوسػػط المجموعػػة التجريبيػػة الولػػى قػػد بمػػ  )

 (.27.47الثالثة قد بم  )
  ً( 15.367(؛ حيػػث سػػجؿ متوسػػط الفػػرؽ )0.05ا عنػػد مسػػتوى )يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائي*

يػػػػؾ + مرتفعػػػػة(، )انفوجراف وذلػػػػؾ بػػػػيف المجموعػػػػة التجريبيػػػػة الرابعػػػػة التػػػػي درسػػػػت بأسػػػػموب
والمجموعػػػة التجريبيػػػة الولػػػى التػػػي درسػػػت بأسػػػموب )فيػػػديو + مرتفعػػػة( وذلػػػؾ فػػػي اختبػػػار 

 المتوسط ةمجموعات الدراس
 قٌمة )ق( للمقارنة الطرفٌة بٌن المجموعات

المجموعة 
 األولى

المجموعة 
 الثانٌة

المجموعة 
 الثالثة

المجموعة 
 ةالرابع

    دددددددددددددددددددد 38.47 )فيديو + مرتفعة(  :المجموعة األولى
   دددددددددددددددددددد *5.533 32.93 )فيديو + منخفضة(  المجموعة الثانية:

  دددددددددددددددددددد *5.467 *11.000 27.47 )انفوجرافيك + مرتفعة( المجموعة الثالثة:
+ )انفوجرافيك  المجموعة الرابعة:

 دددددددددددددددددددد *4.367 *9.833 *15.367 23.10 منخفضة(
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التحصػػػػيؿ المعرفػػػػي لمبحػػػػث، وىػػػػذا الفػػػػرؽ لصػػػػالب المجموعػػػػة التجريبيػػػػة الولػػػػى؛ حيػػػػث إف 
(، بينمػػا متوسػػط المجموعػػة التجريبيػػة 38.47متوسػػط المجموعػػة التجريبيػػة الولػػى قػػد بمػػ  )

 (.23.10  )الرابعة قد بم
  ً( 5.467(؛ حيػػػث سػػػجؿ متوسػػػط الفػػػرؽ )0.05ا عنػػػد مسػػػتوى )يوجػػػد فػػػرؽ داؿ إحصػػػائي*

)انفوجرافيػػػػؾ + مرتفعػػػػة(،  وذلػػػػؾ بػػػػيف المجموعػػػػة التجريبيػػػػة الثالثػػػػة التػػػػي درسػػػػت بأسػػػػموب
والمجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة التػػي درسػػت بأسػػموب )فيػػديو + منخفضػػة( وذلػػؾ فػػي اختبػػار 

وىذا الفرؽ لصالب المجموعة التجريبية الثانية؛ حيث إف متوسط التحصيؿ المعرفي لمبحث، 
(، بينمػا متوسػط المجموعػة التجريبيػة الثالثػة قػد 32.93المجموعة التجريبية الثانيػة قػد بمػ  )

 (.27.47بم  )
  ً( 9.833(؛ حيػػػث سػػػجؿ متوسػػػط الفػػػرؽ )0.05ا عنػػػد مسػػػتوى )يوجػػػد فػػػرؽ داؿ إحصػػػائي*

)انفوجرافيػػػػؾ + مرتفعػػػػة(،  ابعػػػػة التػػػػي درسػػػػت بأسػػػػموبوذلػػػػؾ بػػػػيف المجموعػػػػة التجريبيػػػػة الر 
والمجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة التػػي درسػػت بأسػػموب )فيػػديو + منخفضػػة( وذلػػؾ فػػي اختبػػار 
التحصيؿ المعرفي لمبحث، وىذا الفرؽ لصالب المجموعة التجريبية الثانية؛ حيث إف متوسط 

ط المجموعػة التجريبيػة الرابعػة قػد (، بينمػا متوسػ32.93المجموعة التجريبية الثانية قد بمػ  )
 (.23.10بم  )

  ً( 4.367(؛ حيػػػث سػػػجؿ متوسػػػط الفػػػرؽ )0.05ا عنػػػد مسػػػتوى )يوجػػػد فػػػرؽ داؿ إحصػػػائي*
)انفوجرافيػػػػؾ + مرتفعػػػػة(،  وذلػػػػؾ بػػػػيف المجموعػػػػة التجريبيػػػػة الرابعػػػػة التػػػػي درسػػػػت بأسػػػػموب

وذلػؾ فػي اختبػار  والمجموعة التجريبية الثالثػة التػي درسػت بأسػموب )انفوجرافيػؾ + مرتفعػة(
التحصيؿ المعرفي لمبحث، وىذا الفرؽ لصالب المجموعة التجريبية الثالثة؛ حيث إف متوسط 

(، بينمػا متوسػط المجموعػة التجريبيػة الثالثػة قػد 23.10المجموعة التجريبية الرابعة قد بمػ  )
 (.27.47بم  )
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ربعة في التطبيػؽ ويوضب الشكؿ البياني التالي الفروؽ بيف مجموعات عينة البحث ا 
البعػػدي  ختبػػار التحصػػيؿ المعرفػػي المػػرتبط بميػػارات البرمجػػة الشػػيئية لػػدى طػػالب تكنولوجيػػا 

 التعميـ:
 

( الفروق بين مجموعات البحث األربعة عمى اختبار التحصيل المعرفي المرتبط بميارات البرمجة 3شكل )
 الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميم

وجود فرؽ ـ قبوؿ الفرض الثالث سالؼ الذكر والذي نص عمى "وفي ضو  ىذه النتائا ت
المجموعػػػات التجريبيػػػة  طػػػالب( بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات 0,05) ≥ا عنػػػد مسػػػتوى حصػػػائيً إداؿ 

الربعػػة الػػذيف يدرسػػوف بػػنمط تقػػديـ المحتػػوى التفػػاعمي )فيػػديو/ انفوجرافيػػؾ(؛ مػػع السػػعة العقميػػة 
ى اختبػػار التحصػػيؿ المعرفػػي المػػرتبط بميػػارات )المرتفعة/المنخفضػػة( فػػي القيػػاس البعػػدي، عمػػ

البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميـ، ويرجػع ذلػؾ إلػى التػأثير الساسػي لثػر التفاعػؿ 
 ".بيف نمط تقديـ المحتوى التفاعمي ونوع السعة العقمية المتبع
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ة العقميدة فدي عرض النتائج المرتبطة بأثر اختالف نمط تقديم المحتوى التفداعمي والسدع -3
 تنمية ميارات البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميم.

مددن أسددئمة البحددث  الرابددع والخددامستددرتبط نتددائج ىددذا المحددور باإلجابددة عمددى السددؤال 
  ونصو:

ما أثر اختالؼ نمط تقديـ المحتوى التفاعمي )فيديو/ انفوجرافيؾ( ببيئة تعمـ الكترونية قائمة  -
عمـ المقمػػػوب بصػػػرؼ النظػػػر عػػػف السػػػعة العقميػػػة لممػػػتعمـ عمػػػى الدا  عمػػػى اسػػػتراتيجية الػػػت

 لدى طالب تكنولوجيا التعميـ. ميارات البرمجة الشيئيةالعممي ل
ما أثر اختالؼ السعة العقمية لممتعمميف )مرتفعة/ منخفضة( بصرؼ النظر عػف نمػط تقػديـ  -

لػػػدى طػػػالب تكنولوجيػػػا  المحتػػػوى التفػػػاعمي عمػػػى الدا  العممػػػي لميػػػارات البرمجػػػة الشػػػيئية
 التعميـ.

 يرتبط بيذا السؤال الفرض الرابع والخامس من فروض البحث  ونصيما:
( بػيف متوسػطي درجػات الطػالب ذوي 0.05توجد فروؽ ذات د لة إحصائية عند مسػتوى ) (4

السػػػػػعة العقميػػػػػة المرتفعػػػػػة، والطػػػػػالب ذوي السػػػػػعة العقميػػػػػة المنخفضػػػػػة عمػػػػػى الدا  العممػػػػػي 
الشػيئية لػػدى طػالب تكنولوجيػػا التعمػػيـ بصػرؼ النظػػر عػف تقػػديـ المحتػػوى لميػارات البرمجػػة 
 طالب ذوي السعة العقمية المرتفعة.الالتفاعمي لصالب 

( بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات طػػػالب 0.05توجػػػد فػػػروؽ ذات د لػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى ) (5
المجموعػػػػػات التجريبيػػػػػة الربػػػػػع ترجػػػػػع إلػػػػػى أثػػػػػر التفاعػػػػػؿ بػػػػػيف تقػػػػػديـ المحتػػػػػوى التفػػػػػاعمي 
)فيديو/انفوجرافيؾ( والسعة العقميػة )المرتفعػة/ المنخفضػة( عمػى التحصػيؿ المعرفػي المػرتبط 

 . لصالب المجموعة التجريبية الولى بميارات البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميـ

 وسوف يتم عرض ىذه النتائج وفًقا لمفروض:
 نتائج الفرض الرابع والخامس: 

رابػػع والخػػامس سػػالؼ الػػذكر؛ تػػـ حسػػاب قيمػػة )ؼ( لمفػػروؽ  ختبػػار صػػحة الفػػرض ال
بػػيف متوسػػطي درجػػات تالميػػذ مجموعػػات البحػػث الربعػػة فػػي القيػػاس البعػػدي لبطاقػػة مالحظػػة 
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ميػػارات البرمجػػػة الشػػيئية لػػػدى طػػالب تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ، وفيمػػا يمػػػي ممخػػص لنتػػػائا ا ختبػػػار 
 بتحميؿ التبايف ثنائي ا تجاه:

مالحظة ميارات البرمجة الشيئية  ت واًلنحراف المعياري لمتغيرات البحث عمى بطاقةالمتوسطا (10جدول )
 لدى طالب تكنولوجيا التعميم في القياس البعدي

نمط تقدٌم المحتوى 
 االنحراف المعٌاري المتوسط العدد السعة العقلٌة التفاعلً

 فيديو
 1.929 209.27 30 مرتفعة

 1.448 175.80 30 منخفضة

 16.959 192.53 60  مجموع

 انفوجرافيك
 1.332 144.87 30 مرتفعة

 1.406 117.23 30 منخفضة

 13.999 131.05 60 اًلجمالي 

 32.513 177.07 60  مرتفعة

 29.564 146.52 60  منخفضة

 34.536 161.79 120 اًلجمالي 

( والخػػػاص بحسػػػاب المتوسػػػطات وا نحػػػراؼ المعيػػػاري 10يتضػػػب مػػػف خػػػالؿ الجػػػدوؿ )
تغيرات البحث عمى بطاقة المالحظة في القياس البعدي أف المعالجة التجريبية التي اشػتممت لم

ىػي أعمػى  الطالبعمى نمط تقديـ المحتوى التفاعمي )فيديو( مع السعة العقمية )المرتفعة( مف 
المعالجات التجريبية لمبحث مف حيث المتوسط الحسابي، حيػث بمغػت قيمػة المتوسػط الحسػابي 

(، بينما كانت المعالجة التجريبية لنمط تقديـ المحتوى التفاعمي )انفوجرافيؾ( مع 209.27ليا )
السعة العقمية )المنخفضة( ىي أقؿ المعالجات التجريبيػة لمبحػث مػف حيػث المتوسػط الحسػابي؛ 

وعند اعتبار ترتيػب المعالجػات التجريبيػة (، 117.23حيث بمغت قيمة المتوسط الحسابي ليا )
لمتوسػػطيا الحسػػابي العمػػى، يػػتـ ترتيبيػػا كمػػا يمػػي: نمػػط تقػػديـ المحتػػوى التفػػاعمي لمبحػػث وفقػػًا 

)فيػػديو( مػػع سػػعة عقميػػة )مرتفعػػة( ثػػـ نمػػط تقػػديـ المحتػػوى التفػػاعمي )فيػػديو( مػػع سػػعة عقميػػة 
ا خيػػرً أ)منخفضػػة( يمػػييـ نمػػط تقػػديـ المحتػػوى التفػػاعمي )انفوجرافيػػؾ( مػػع سػػعة عقميػػة )مرتفعػػة( و 
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التفاعمي )انفوجرافيؾ( مع سعة عقمية )منخفضة(، ولمتأكد مف وجود فػروؽ  نمط تقديـ المحتوى
دالة إحصائًيا يتطمب المر متابعة إجرا  التحميالت اإلحصائية باستخداـ أسموب تحميؿ التبايف 

 ثنائي ا تجاه كما يمي:
لبرمجة الشيئية اتحميل التباين ثنائي اًلتجاه لمتغيرات البحث عمى بطاقة مالحظة ميارات  (11جدول )

 في القياس البعديلدى طالب تكنولوجيا التعميم 

مجموع  مصدر التباٌن
 مستوى الداللة قٌمة ف متوسط المربعات درجات الحرٌة المربعات

نمط تقديم المحتوى 
 التفاعمي

113406.008 1 113406.008 47405.755 
.000 

 000. 11704.118 27999.075 1 27999.075 السعة العقمية

السعة  xتقديم المحتوى 
 العقمية

255.208 1 255.208 106.682 
.000 

   2.392 116 277.500 الخطأ المعياري

    120 3283123.000 المجموع الكمي

( أف قيمػػػة )ؼ( المحسػػػوبة وذلػػػؾ بالنسػػػبة لممتغيػػػر المنخفضػػػة 11يتضػػػب مػػػف الجػػػدوؿ )
الدا  العممػػػػػػػي تسػػػػػػػاوي  الوؿ لمبحػػػػػػػث وىػػػػػػػو نمػػػػػػػط تقػػػػػػػديـ المحتػػػػػػػوى التفػػػػػػػاعمي وأثػػػػػػػره عمػػػػػػػى

(، ممػػػا يشػػػير إلػػػى α≤0.05( عنػػػد مسػػػتوى )0.000( وىػػػي دالػػػة احصػػػائيًا )47405.755)
أفضمية نمط تقديـ المحتوى التفاعمي )فيديو( عمى نمط تقديـ المحتػوى التفػاعمي )انفوجرافيػؾ(؛ 

( أكبػػػػر مػػػػف 192.53حيػػػػث أف المتوسػػػػط الحسػػػػابي لػػػػنمط تقػػػػديـ المحتػػػػوى التفػػػػاعمي الفيػػػػديو )
 (. 131.05لمتوسط الحسابي لنمط تقديـ المحتوى التفاعمي ا نفوجرافيؾ )ا

يوضػػب الرسػػـ البيػػاني التػػالي حجػػـ الفػػروؽ بػػيف المتوسػػطيف ومقػػدار التغيػػر الػػذي حػػدث و 
البعػػػدي لبطاقػػػة  القيػػػاسفػػػي بعػػػد تطبيػػػؽ نمطػػػي تقػػػديـ المحتػػػوى التفػػػاعمي )فيػػػديو/ انفوجرافيػػػؾ( 

 .ارات البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميـمالحظة الدا  العممي المرتبط بمي
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بطاقة ( الفرق بين نمطي تقديم المحتوى التفاعمي )فيديو/ انفوجرافيك( عمى 4شكل )

 مالحظة األداء العممي المرتبط بميارات البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميم

ا حصائيً إوجود فرؽ داؿ الرابع سالؼ الذكر، الذي ينص عمى ) وبالتالي تـ قبوؿ الفرض
( بػػيف متوسػػطي درجػػات طػػالب تكنولوجيػػا التعمػػيـ الػػذيف يدرسػػوف بػػنمط 0,05) ≥عنػػد مسػػتوى 

تقديـ المحتوى التفاعمي الفيديو، والذيف يدرسوف بنمط تقديـ المحتوى التفاعمي ا نفوجرافيؾ في 
لدا  العممػػػي المػػرتبط بميػػػارات البرمجػػة الشػػػيئية لػػػدى القيػػاس البعػػػدي، عمػػى بطاقػػػة مالحظػػة ا

طػػػالب تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ، ويرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػى التػػػأثير الساسػػػي لػػػنمط تقػػػديـ المحتػػػوى التفػػػاعمي 
 (.الفيديو

ا مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ السػػابؽ أف قيمػػة )ؼ( المحسػػوبة بالنسػػبة لممتغيػػر كمػػا يتضػػب أيًضػػ
( وىػي 11704.118التحصػيؿ المعرفػي تسػاوي )الثاني لمبحث وىو السػعة العقميػة وأثػره عمػى 

(، ممػػػػا يشػػػػير إلػػػػى أفضػػػػمية السػػػػعة العقميػػػػة α≤0.05( عنػػػػد مسػػػػتوى )0.00دالػػػػة احصػػػػائيًا )
)المرتفعػػػػة( عمػػػػى السػػػػعة العقميػػػػة )المنخفضػػػػة(؛ حيػػػػث أف المتوسػػػػط الحسػػػػابي لمسػػػػعة العقميػػػػة 

 .(146.52( )( أكبر مف المتوسط الحسابي لمسعة العقمية )المنخفضة177.07المرتفعة )

ومقػػدار التغيػػر الػػذي حػػدث  المتوسػػطيفيوضػػب الرسػػـ البيػػاني التػػالي حجػػـ الفػػروؽ بػػيف و 
بطاقػػػػة مالحظػػػػة الدا  العممػػػػي المػػػػرتبط بميػػػػارات البرمجػػػػة الشػػػػيئية لػػػػدى طػػػػالب بعػػػػد تطبيػػػػؽ 
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 تبعًا لمسعة العقمية )مرتفعة/ منخفضة(. تكنولوجيا التعميـ في القياس البعدي

 
( الفرق بين نوعي السعة العقمية )مرتفعة/ منخفضة( عمى بطاقة مالحظة 5شكل )

 األداء العممي المرتبط بميارات البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميم

وجػػػود فػػػرؽ داؿ وبالتػػػالي تػػػـ قبػػػوؿ الفػػػرض الخػػػامس سػػػالؼ الػػػذكر، والػػػذي يػػػنص عمػػػى )
طػػالب تكنولوجيػػا التعمػػيـ ذات السػػعة  درجػػاتمتوسػػطي  ( بػػيف0,05) ≥ا عنػػد مسػػتوى حصػػائيً إ

العقميػػػة المرتفعػػػة، وذات السػػػعة العقميػػػة المنخفضػػػة فػػػي القيػػػاس البعػػػدي، عمػػػى بطاقػػػة مالحظػػػة 
الدا  العممي المرتبط بميارات البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميـ، ويرجع ذلػؾ إلػى 

 (.التأثير الساسي لمسعة العقمية المرتفعة
عرض النتائج المرتبطة أثر التفاعل بين نمدط تقدديم المحتدوى التفداعمي والسدعة العقميدة  -4

 لممتعممين في تنمية ميارات البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميم.

أثػر  مػا مف أسػئمة البحػث ونصػو: السادسالسؤاؿ  عفترتبط نتائا ىذا المحور باإلجابة 
توى التفاعمي )فيديو/ انفوجرافيؾ( ببيئػة تعمػـ الكترونيػة قائمػة عمػى التفاعؿ بيف نمط تقديـ المح

اسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوب والسػػعة العقميػػة لممتعممػػيف )مرتفعػػة/ منخفضػػة( عمػػى الدا  العممػػي 
 .ميارات البرمجة الشيئيةل
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 يرتبط بيذا السؤال الفرض السادس  ونصو:
( بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات طػػػالب 0.05توجػػػد فػػػروؽ ذات د لػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى ) (6

المجموعػػػػػات التجريبيػػػػػة الربػػػػػع ترجػػػػػع إلػػػػػى أثػػػػػر التفاعػػػػػؿ بػػػػػيف تقػػػػػديـ المحتػػػػػوى التفػػػػػاعمي 
)فيػػػديو/انفوجرافيؾ( والسػػػعة العقميػػػة )المرتفعػػػة/ المنخفضػػػة( عمػػػى الدا  الميػػػاري لميػػػارات 

 .لىلصالب المجموعة التجريبية الو  البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميـ

 نتائج الفرض السادس: 
يتضب ذلؾ مف قيمة )ؼ( المحسوبة بالنسبة لثر التفاعػؿ بػيف المتغيػر المنخفضػة وىػو 

الدا  العممػػي نمػػط تقػػديـ المحتػػوى التفػػاعمي، ومتغيػػر السػػعة العقميػػة وأثػػر ذلػػؾ التفاعػػؿ عمػػى 
( وىي دالة 106.682تساوي )المرتبط بميارات البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميـ 

 (.0.05عند مستوى )

ا لوجود أثر داؿ بالنسبة لممتغيريف نمط تقديـ المحتوى التفاعمي، والسعة العقمية في ونظرٍ 
المجموعات التجريبية الربعة لمبحػث، وكػذلؾ ىنػاؾ  لطالببالنسبة الدا  العممي البحث عمى 

ظػػػػة الدا  العممػػػػي المػػػػرتبط بطاقػػػػة مالحأثػػػػر داؿ لمتفاعػػػػؿ بػػػػيف المتغيػػػػريف فػػػػي تأثيرىمػػػػا عمػػػػى 
، ولتحديػد أفضػؿ المجموعػات مػف حيػث بميارات البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعمػيـ

تػػأثير المتغيػػريف )نمػػػط تقػػديـ المحتػػوى التفػػػاعمي، السػػعة العقميػػة(، وكػػػذلؾ أثػػر التفاعػػؿ بينيمػػػا 
ر لتوجيػػػو الفػػػروؽ بػػػيف بالنسػػػبة لبطاقػػػة المالحظػػػة لعينػػػة البحػػػث، فػػػ ف ىػػػذا يسػػػتمـز إجػػػرا  اختبػػػا

 المجموعات التجريبية الربعة لمبحث.

لتوجيو الفروؽ بيف المجموعات، وقد وقػع ا ختيػار  Scheffe وقد تـ إجرا  اختبار شيفا
عمػػى ىػػػذا ا ختبػػػار بالتحديػػد؛ نظػػػرًا لف المجموعػػػات التجريبيػػػة الربعػػة لمبحػػػث متسػػػاوية، وقػػػد 

فات المعيارية لممجموعات التجريبية الربعػة لمبحػث تطمب ىذا أوً  حساب المتوسطات وا نحرا
 بعد ذلؾ كما يمي:  Scheffeالمالحظة في القياس البعدي، ثـ إجرا  اختبار شيفا  عمى بطاقة
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 لمبحث لممقارنات البعدية لبطاقة المالحظة Scheffeنتائج اختبار شيفا  (21جدول )

 باستقرا  بيانات الجدوؿ السابؽ يتضب أنو:
  ً( 33,467(؛ حيػػث سػػجؿ متوسػػط الفػػرؽ )0.05ا عنػػد مسػػتوى )يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائي*

)فيديو + منخفضة(، والمجموعة  وذلؾ بيف المجموعة التجريبية الثانية التي درست بأسموب
التجريبيػػػػة الولػػػػى التػػػػي درسػػػػت بأسػػػػموب )فيػػػػديو + مرتفعػػػػة( وذلػػػػؾ فػػػػي اختبػػػػار التحصػػػػيؿ 
المعرفػػػػػي لمبحػػػػػث، وىػػػػػذا الفػػػػػرؽ لصػػػػػالب المجموعػػػػػة التجريبيػػػػػة الولػػػػػى؛ حيػػػػػث إف متوسػػػػػط 

(، بينما متوسط المجموعة التجريبية الثانية قد 209.27ولى قد بم  )المجموعة التجريبية ال
 (.175.80بم  )

  ً( *64,400(؛ حيػػث سػػجؿ متوسػػط الفػػرؽ )0.05ا عنػػد مسػػتوى )يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائي
)انفوجرافيػػػػؾ + مرتفعػػػػة(،  وذلػػػػؾ بػػػػيف المجموعػػػػة التجريبيػػػػة الثالثػػػػة التػػػػي درسػػػػت بأسػػػػموب

رسػػػت بأسػػػموب )فيػػػديو + مرتفعػػػة( وذلػػػؾ فػػػي اختبػػػار والمجموعػػػة التجريبيػػػة الولػػػى التػػػي د
التحصػػػػيؿ المعرفػػػػي لمبحػػػػث، وىػػػػذا الفػػػػرؽ لصػػػػالب المجموعػػػػة التجريبيػػػػة الولػػػػى؛ حيػػػػث إف 

(، بينمػا متوسػط المجموعػة التجريبيػة 209.27متوسط المجموعة التجريبية الولى قػد بمػ  )
 (.144.87الثالثة قد بم  )

  ً( 92,033(؛ حيػػث سػػجؿ متوسػػط الفػػرؽ )0.05ا عنػػد مسػػتوى )يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائي*
)انفوجرافيػػػػؾ + مرتفعػػػػة(،  وذلػػػػؾ بػػػػيف المجموعػػػػة التجريبيػػػػة الرابعػػػػة التػػػػي درسػػػػت بأسػػػػموب

والمجموعػػػة التجريبيػػػة الولػػػى التػػػي درسػػػت بأسػػػموب )فيػػػديو + مرتفعػػػة( وذلػػػؾ فػػػي اختبػػػار 
يػػػػث إف التحصػػػػيؿ المعرفػػػػي لمبحػػػػث، وىػػػػذا الفػػػػرؽ لصػػػػالب المجموعػػػػة التجريبيػػػػة الولػػػػى؛ ح

 ٌة بٌن المجموعاتقٌمة )ق( للمقارنة الطرف المتوسط مجموعات الدراسٌة
 المجموعة الرابعة المجموعة الثالثة المجموعة الثانية المجموعة األولى

    دددددددددددددددددددد 209.27 )فيديو + مرتفعة(  :المجموعة األولى
   دددددددددددددددددددد *33.467 175.80 )فيديو + منخفضة(  المجموعة الثانية:

  دددددددددددددددددددد *30.933 *64.400 144.87 فيك + مرتفعة()انفوجرا المجموعة الثالثة:
 دددددددددددددددددددد *27.633 *58.567 *92.033 117.23 المجموعة الرابعة: )انفوجرافيك + منخفضة(
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(، بينمػا متوسػط المجموعػة التجريبيػة 209.27متوسط المجموعة التجريبية الولى قػد بمػ  )
 (.117.23الرابعة قد بم  )

  ً( 30,933(؛ حيػػث سػػجؿ متوسػػط الفػػرؽ )0.05ا عنػػد مسػػتوى )يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائي*
 )انفوجرافيػػػػؾ + مرتفعػػػػة(، وذلػػػػؾ بػػػػيف المجموعػػػػة التجريبيػػػػة الثالثػػػػة التػػػػي درسػػػػت بأسػػػػموب

والمجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة التػػي درسػػت بأسػػموب )فيػػديو + منخفضػػة( وذلػػؾ فػػي اختبػػار 
التحصيؿ المعرفي لمبحث، وىذا الفرؽ لصالب المجموعة التجريبية الثانية؛ حيث إف متوسط 

(، بينما متوسط المجموعة التجريبية الثالثة قػد 175.80المجموعة التجريبية الثانية قد بم  )
 (.144.87بم  )

  ً( 58,567(؛ حيػػث سػػجؿ متوسػػط الفػػرؽ )0.05ا عنػػد مسػػتوى )يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائي*
)انفوجرافيػػػػؾ + مرتفعػػػػة(،  وذلػػػػؾ بػػػػيف المجموعػػػػة التجريبيػػػػة الرابعػػػػة التػػػػي درسػػػػت بأسػػػػموب

والمجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة التػػي درسػػت بأسػػموب )فيػػديو + منخفضػػة( وذلػػؾ فػػي اختبػػار 
فرؽ لصالب المجموعة التجريبية الثانية؛ حيث إف متوسط التحصيؿ المعرفي لمبحث، وىذا ال
(، بينما متوسط المجموعة التجريبية الرابعة قد 175.80المجموعة التجريبية الثانية قد بم  )

 (.117.23بم  )
 ( 27,633(؛ حيػػث سػػجؿ متوسػػط الفػػرؽ )0.05يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى )*

)انفوجرافيػػػػؾ + مرتفعػػػػة(،  التػػػػي درسػػػػت بأسػػػػموب وذلػػػػؾ بػػػػيف المجموعػػػػة التجريبيػػػػة الرابعػػػػة
والمجموعة التجريبية الثالثػة التػي درسػت بأسػموب )انفوجرافيػؾ + مرتفعػة( وذلػؾ فػي اختبػار 
التحصيؿ المعرفي لمبحث، وىذا الفرؽ لصالب المجموعة التجريبية الثالثة؛ حيث إف متوسط 

وسط المجموعة التجريبية الثالثة قد (، بينما مت117.23المجموعة التجريبية الرابعة قد بم  )
 (.144.87بم  )

ويوضب الشكؿ البياني التػالي الفػروؽ بػيف مجموعػات عينػة البحػث ا ربعػة فػي التطبيػؽ 
 البعدي لبطاقة مالحظة ميارات البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميـ:
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يارات البرمجة الشيئية لدى طالب ( الفروق بين مجموعات البحث األربعة عمى بطاقة مالحظة م6شكل )
 تكنولوجيا التعميم

وجػود وفي ضو  ىذه النتائا يتـ قبوؿ الفرض السادس سػالؼ الػذكر والػذي يػنص عمػى "
المجموعات التجريبية  تالميذ( بيف متوسطات درجات 0,05) ≥ا عند مستوى حصائيً إفرؽ داؿ 

يو/ انفوجرافيػػؾ(؛ مػػع السػػعة العقميػػة الربعػػة الػػذيف يدرسػػوف بػػنمط تقػػديـ المحتػػوى التفػػاعمي )فيػػد
)المرتفعة/المنخفضة( في القياس البعدي، عمى بطاقة مالحظة الدا  العممي المرتبط بميػارات 
البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميـ، ويرجػع ذلػؾ إلػى التػأثير الساسػي لثػر التفاعػؿ 

 ".المتبعبيف نمط تقديـ المحتوى التفاعمي ونوع السعة العقمية 
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 تفسير النتائج ومناقشتيا: -ثانياً 
مناقشة وتفسير النتائج المرتبطة بأثر اختالف نمط تقديم المحتوى التفاعمي والسدعة العقميدة لممتعممدين  -1

 في تنمية تحصيل الجوانب المعرفية المرتبطة بميارات البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميم.
اخددتالف نمددط تقددديم المحتددوى التفدداعمي فددي تنميددة تحصدديل الجوانددب  فيمددا يتعمددق بددأثر -أ

 المعرفية المرتبطة بميارات البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميم:
( 0,05) ≥ا عنػػد مسػػتوى حصػػائيً إوجػػود فػػرؽ داؿ ( 7تشػػير النتػػائا المبينػػة فػػي الجػػدوؿ )

بػػنمط تقػػديـ المحتػػوى التفػػاعمي  بػػيف متوسػػطي درجػػات طػػالب تكنولوجيػػا التعمػػيـ الػػذيف يدرسػػوف
الفيديو، والػذيف يدرسػوف بػنمط تقػديـ المحتػوى التفػاعمي ا نفوجرافيػؾ فػي القيػاس البعػدي، عمػى 
اختبػػار التحصػػيؿ المعرفػػي المػػرتبط بميػػارات البرمجػػة الشػػيئية لػػدى طػػالب تكنولوجيػػا التعمػػيـ، 

، وىػػػذه النتيجػػػة تعػػػد الفيػػػديوويرجػػع ذلػػػؾ إلػػػى التػػػأثير الساسػػػي لػػػنمط تقػػػديـ المحتػػػوى التفػػػاعمي 
ا يوضب أفضمية نمط تقديـ المحتوى التفاعمي )فيديو( عمى نمػط تقػديـ المحتػوى التفػاعمي مؤشرً 

)انفوجرافيػػؾ( فػػػي تنميػػػة بالتحصػػيؿ المعرفػػػي المرتبطػػػة بميػػػارات البرمجػػة الشػػػيئية لػػػدى طػػػالب 
 تكنولوجيا التعميـ.

 :تيةاآلويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء اًلعتبارات 
  التفاعػؿ بػيف المشػاركيف ىميػة أمراعاة بيئة التعمـ ا لكترونية إلػى تحقيػؽ البعػد ا جتمػاعي و

عمػػػى أىميػػػة التفاعػػػؿ  ، وىػػػذا مػػػا اكػػػدت عميػػػو نظريػػػة بانػػػدورا لمػػػتعمـ ا جتمػػػاعيفػػػى الػػػتعمـ
ا جتمػاعي والمعػػايير ا جتماعيػة والظػػروؼ ا جتماعيػة فػػي حػدوث التػػدريب، حيػث يراعػػى 

ا نتبػػاه إلػػى الشػػبكة باسػػتخداـ عديػػد مػػف الدوات التػػي تتػػوافر لديػػو وتحقػػؽ لػػو  أف يػػتـ جػػذب
  "Wall"الفع اؿ، وأيًضا الترميز مف خالؿ اللفاظ والصور التػي تظيػر عمػى الحػائط  التعمـ

، ويتمقى مػف خالليػا الرسػائؿ ويتفاعػؿ مػع أصػدقائو، والقػدرة عمػى الطالبالذي يكتب عمييا 
عمػى أدا  سػموؾ، حيػث  الطالػبف أدوات لمتشارؾ والتعاوف بينيـ، وقػدرة اإلنتاج بما توفرة م

، وتػػـ مراعػػاة النظريػػة البنائيػػة تعممػػويتػػوفر لػػو الحريػػة الكاممػػة والتفاعػػؿ مػػع أقرانػػو وفقًػػا لػػنمط 
 ا جتماعية في التصميـ.
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  سػػاعد وبدرجػػة كبيػػرة فػػي ارتفػػاع معػػد ت التحصػػيؿ  الطػػالبتصػػميـ البيئػػة وفقًػػا لخصػػائص
ـ نظػًرا إلسػتعابيـ لغالبيػة المعمومػات المتضػمنة بػالمحتوى، ومػا وفرتػو البيئػة مػف أدوات لديي

وعرضو بشكؿ بصري، إضافًة إلى  التعميميالمحتوى  شرح عمى وتطبيقات متنوعة ساعدت
المعمومػات بيػنيـ، سػاعد عمػى زيػادة  ومشػاركة وتبػادؿ المصػادر ،مختمفػةتطبيقػات لتوفيرىػا 

 .تبط بميارات البرمجة الشيئيةالمر  التحصيؿ المعرفي
  عمػػى  الػتعمـ اإللكترونػي القائمػػة عمػى اسػتراتيجية الػتعمـ المقمػوب سػاعدالتصػميـ الجيػد لبيئػة

سيولة استخداميا والتجوؿ فييا، وبالتالي سيولة الوصوؿ إلى المعمومة التػي يريػدونيا، كمػا 
سػػػاعد عمػػػى تبػػػادؿ  ابعًضػػػبعضػػػيـ  الطػػػالبأف تبػػػادؿ المناقشػػػات والحػػػوارات والرسػػػائؿ بػػػيف 

الخبػػػػرات بيػػػػنيـ، وزيػػػػادة خمفيػػػػاتيـ المعرفيػػػػة، وىػػػػذا سػػػػاعدىـ عمػػػػى ارتفػػػػاع درجػػػػات اختبػػػػار 
 .المرتبط بميارات البرمجة الشيئية التحصيؿ المعرفي

اسػتندت  مع ما توصمت إليػو الدراسػات والبحػوث السػابقة التػي وتتفؽ ىذه النتيجة إجماً  
تػػػػػوى التفػػػػػاعمي )فيػػػػػديو(، ومػػػػػف بػػػػػيف ىػػػػػذه الدراسػػػػػات: تقػػػػػديـ المح عمػػػػػى تبنػػػػػي واسػػػػػتخداـ نمػػػػػط

(Salajna, F. D., 2008) ( ،Caramihai, M. & Severin, I., 2009( ،)Hayes, 

K. M., 2010)،  أفضػػمية نمػػط تقػػديـ المحتػػوى حيػػث اشػػارت معظػػـ ىػػذه الدراسػػات أفضػػمية
 ة التحصػيؿ المعرفػيفػي تنميػ التفاعمي )فيديو( عمى نمط تقديـ المحتوى التفاعمي )انفوجرافيؾ(

 طالب تكنولوجيا التعميـ. ىلد المرتبط بميارات البرمجة الشيئية

 ,Krauss J, 2012, 11) ، Mohiuddinوتختمػؼ نتػائا الدراسػة الحاليػة مػع دراسػة 

F. & Chhutani, F, 2013) ، Toth, C, 2013)) أفضػمية أشارت نتائجيا أفضمية ، والتي
في تنمية  فوجرافيؾ( عمى نمط تقديـ المحتوى التفاعمي )فيديو(نمط تقديـ المحتوى التفاعمي )ان

 التحصيؿ المعرفي لدي طالب تكنولوجيا التعميـ.

 

فيمددا يتعمددق بددأثر اخددتالف السددعة العقميددة لممتعممددين )مرتفعددة/ منخفضددة( بصددرف  -ب
النظددر عددن نمددط تقددديم المحتددوى التفدداعمي عمددى  التحصدديل المعرفددي المددرتبط بميددارات 

 الشيئية:البرمجة 
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( 0,05) ≥ا عنػػد مسػػتوى حصػػائيً إوجػػود فػػرؽ داؿ  (8تشػػير النتػػائا المبينػػة فػػي الجػػدوؿ )
بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات طػػػالب تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ ذات السػػػعة العقميػػػة المرتفعػػػة، وذات السػػػعة 
العقميػػػة المنخفضػػػػة فػػػػي القيػػػػاس البعػػػػدي، عمػػػى اختبػػػػار التحصػػػػيؿ المعرفػػػػي المػػػػرتبط بميػػػػارات 

ة لدى طالب تكنولوجيا التعميـ، ويرجع ذلؾ إلػى التػأثير الساسػي لمسػعة العقميػة البرمجة الشيئي
، وىػػػذه النتيجػػػة تعػػػد مؤشػػػرًا يوضػػػب أفضػػػمية الطػػػالب ذات السػػػعة  المنخفضػػػة عمػػػى المرتفعػػػة

الطالب ذات السعة العقمية المرتفعػة فػي تنميػة بالتحصػيؿ المعرفػي المرتبطػة بميػارات البرمجػة 
 ولوجيا التعميـ.الشيئية لدى طالب تكن

 :اآلتيةويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء اًلعتبارات 
  الفيػػديو مػػع السػػعة العقميػػة قػػدمت نظريػػة الحمػػؿ المعرفػػي دعًمػػا متميػػًزا لمتوجػػو نحػػو اسػػتخداـ

حيػػػػث أشػػػػارت ىػػػػذه النظريػػػػة إلػػػػي مػػػػا يسػػػػمي بالحمػػػػؿ العرضػػػػي التػػػػي ينػػػػتا عػػػػف  المرتفعػػػػة،
لػػتعمـ، والحمػؿ العرضػي يعػوؽ عمميػة الػتعمـ، حيػػث السػاليب التػي تػتـ بيػا ممارسػة عمميػة ا

مػف بػذؿ  الطالػبباعتباره نوع مف أنواع الحمؿ العرضي لما تتطمبػو مػف  لالنفوجرافيؾينظر 
صػعوبة الوصػوؿ فػي  ىمػع تأكيػد النظريػة كػذلؾ عمػ بالفيػديومزيد مف الجيػد العقمػي مقارًنػة 

 حالة ىذا الحمؿ العرضي لتحقيؽ الىداؼ المطموبة.
 ر السعة العقمية المكوف الرابع مػف مكونػات الػذاكرة والتػى تمعػب دوًرا أساسػًيا فػى تجييػز تعتب

ومعالجػػة المعمومػػات، ولكػػف عنػػدما يػػتـ تحميػػؿ السػػعة العقميػػة بكميػػة كبيػػر مػػف المعمومػػات 
والمفاىيـ العممية التي تفوؽ طاقتيا العاممػة بحيػث تقػؿ كفا تيػا فيػؤدي ذلػؾ إلػى إخفػاؽ فػي 

لي تػػؤثر عمػػى مسػػتوى التحصػػيؿ، وىػػذا مػػا تشػػير إليػػو النظريػػات التاليػػة نظريػػة الدا  وبالتػػا
 انتقا  المعمومات ونظرية معالجة المعمومات ونظرية الحمؿ المعرفي.

  وتتفؽ ىذه النتيجة إجماً  مع ما توصمت إليو الدراسػات والبحػوث السػابقة التػي تناولػت أثػر
نخفضػػة( عمػػى التحصػػيؿ المعرفػػي، ومػػف بػػيف اخػػتالؼ السػػعة العقميػػة لممتعممػػيف )مرتفعػػة/ م

ونبيػػػؿ شػػػاكر، محمػػػد عبػػػد  ؛2016 ،حسػػػف حسػػػف، أمػػػيف عبػػػد المقصػػػودىػػػذه الدراسػػػات: )
؛ (Greg, et al, (2015)وجػػريا وآخػػروف ) ؛2011 ،عمػػى العرجػػي ؛2012 ،الكػػريـ
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المنخفضػة فػي  حيث أشارت معظـ ىذه الدراسات أفضمية ذات السػعة العقميػة المرتفعػة عمػى
 طالب تكنولوجيا التعميـ. ىة التحصيؿ المعرفي لدتنمي

 ( :خمػيس مبػارؾ ؛2017 ،أحمػد شػعبافوتختمؼ نتائا الدراسة الحاليػة مػع دراسػة كػؿ مػف، 
 Arunوآروف  كشػػػػػػماف ) ؛2012 ،، نيػػػػػػؾ رحيمػػػػػػىالسػػػػػػودوعبػػػػػػد الخػػػػػػالؽ  ؛2013

Lakshmanan, 2010ا بػػػيف أشػػػارت نتائجيػػػا عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيً  (؛ والتػػػي
 ذات السعة المنخفضة وذات السعة المرتفعة عمى التحصيؿ المعرفي. الطالبدرجات 

مناقشة وتفسير النتائج المرتبطة أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى التفاعمي والسعة  -2
العقمية لممتعممين في تنميدة تحصديل الجواندب المعرفيدة المرتبطدة بميدارات البرمجدة الشديئية 

 يا التعميم.لدى طالب تكنولوج
( 0,05) ≥ا عنػػد مسػػتوى حصػػائيً إوجػػود فػػرؽ داؿ  (9تشػػير النتػػائا المبينػػة فػػي الجػػدوؿ )

المجموعػػػػات التجريبيػػػػة الربعػػػػة الػػػػذيف يدرسػػػػوف بػػػػنمط تقػػػػديـ  طػػػػالببػػػػيف متوسػػػػطات درجػػػػات 
المحتػػوى التفػػاعمي )فيػػديو/ انفوجرافيػػؾ(؛ مػػع السػػعة العقميػػة )المرتفعة/المنخفضػػة( فػػي القيػػاس 

عمػػػػى اختبػػػػار التحصػػػػيؿ المعرفػػػػي المػػػػرتبط بميػػػػارات البرمجػػػػة الشػػػػيئية لػػػػدى طػػػػالب البعػػػػدي، 
تكنولوجيػػا التعمػػيـ، ويرجػػع ذلػػؾ إلػػى التػػأثير الساسػػي لثػػر التفاعػػؿ بػػيف نمػػط تقػػديـ المحتػػوى 

ا يوضػب التفاعػػؿ بػػيف نمػػط تقػػديـ ، وىػػذه النتيجػػة تعػػد مؤشػػرً التفػاعمي ونػػوع السػػعة العقميػػة المتبػع
)فيػػػديو/ انفوجرافيػػػؾ( ببيئػػػة تعمػػػـ الكترونيػػػة قائمػػػة عمػػػى اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ المحتػػػوى التفػػػاعمي 

 المقموب، والسعة العقمية )مرتفعة / منخفضة( لدى طالب تكنولوجيا التعميـ.

 :اآلتيةويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء اًلعتبارات 
  :لكترونػي القائمػة الػتعمـ اإل : حيث وفرت بيئػة1990نظرية التعمـ المرس  لػ جوف برانسفور

فرًصػػا لمػػتعمـ با كتشػػاؼ؛ وذلػػؾ عػػف طريػػؽ  نمػػط الفيػػديو عمػػى اسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوب
، وذلػػؾ عػػف طريػػؽ التفػػاعمياتاحػػة فػػرص متعػػددة لالكتشػػاؼ المعمومػػات المتعمقػػة بػػالمحتوى 

محػػرؾ البحػػث الػػداخمي الخػػاص بالبيئػػة، وتتفػػؽ ىػػذه النتػػائا مػػع مبػػادئ تمػػؾ النظريػػة، والتػػي 
عمى تػوفير أدوات تتػيب لمطػالب فرًصػا لالكتشػاؼ والتقصػي والبحػث عػف المعمومػات،  تؤكد

القبميػػة  والمعرفػػةويرجػػع السػػبب فػػي ذلػػؾ لحػػرص البيئػػة عمػػى الػػربط بػػيف المتطمبػػات القبميػػة 



مية )مرتفعة / منخفضة( ببيئة تعمـ التفاعؿ بيف نمط تقديـ المحتوى التفاعمي )فيديو تفاعمي / انفوجرافيؾ تفاعمي( والسعة العق
 إلكترونية قائمة عمى استراتيجية التعمـ المقموب وأثره عمى تنمية ميارات البرمجة الشيئية لطالب تكنولوجيا التعميـ

 111 عشر التاسعالعدد  –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

والمتطمبات والمعرفة الحالية بشكؿ مػرف، ويتفػؽ ذلػؾ مػع مبػدأ نظريػة الػتعمـ المرسػ ، حيػث 
قبميػػػة شػػػرط أساسػػػي لبنػػػا  عمميػػػة الػػػتعمـ، حيػػػث يعػػػد التفاعػػػؿ بػػػيف يؤكػػػد عمػػػى أف المعرفػػػة ال

المتطمبػػات والمعػػارؼ القبميػػة والمعػػارؼ الحاليػػة الجديػػده مػػف أىػػـ مكونػػات عمميػػة الػػتعمـ ذي 
 .المعني

  المعمومػػػات التػػػى  وحػػػداتالسػػػعة العقميػػػة باعتبارىػػػا طاقػػػة عقميػػػة توضػػػب أقصػػػى عػػػدد مػػػف
ا  حؿ سؤاؿ أو موقؼ مشكؿ؛ وبالتػالي فػ ف زيػادة يستطيع المتدرب معالجتيا فى ذاكرتو أثن

مسػػتوى السػػعة العقميػػة يػػؤدى إلػػى ازديػػاد قدرتػػو عمػػى تجييػػز المعمومػػات، وا حتفػػاظ بيػػا فػػى 
عػف سػؤاؿ مػا، كمػا أف  اإلجابػةذاكرتو طويمة المدى، وتظير عمى شكؿ استجابة تتمثؿ فى 
 تحصيؿ المتدرب يزداد بازدياد مستوى السعة العقمية لديو.

 ( أسػػامة ىنػػداوي 2017وىػػذه النتيجػػة تتفػػؽ مػػع عديػػد مػػف الدراسػػات منيػػا: أحمػػد شػػعباف ،)
والتي أكدت جميعيا عمى ارتفػاع درجػات المتعممػيف ذوي السػعة العقميػة المرتفعػة (، 2005)

 في التحصيؿ المعرفي نتيجة التعزيز المستمر لالستجابات.
 اولػػت نمػػط تقػػديـ المحتػػوى التفػػاعمي   توجػػد دراسػػات أو بحػػوث تن افوفػػي حػػدود عمػػـ الباحثػػ

)فيػػديو/ انفوجرافيػػؾ( ببيئػػة تعمػػـ الكترونيػػة قائمػػة عمػػى اسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوب، والسػػعة 
 العقمية )مرتفعة / منخفضة( لدى طالب تكنولوجيا التعميـ. 

مناقشة وتفسدير النتدائج المرتبطدة بدأثر اخدتالف نمدط تقدديم المحتدوى التفداعمي والسدعة  -3
 لعقمية لممتعممين في تنمية ميارات البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميم.ا

فيما يتعمق بأثر اختالف نمط تقديم المحتوى التفاعمي في ميارات البرمجة الشديئية لددى  -أ
 طالب تكنولوجيا التعميم:

( 0,05) ≥ا عنػد مسػتوى حصػائيً إوجود فػرؽ داؿ  (70تشير النتائا المبينة في الجدوؿ )
بػػيف متوسػػطي درجػػات طػػالب تكنولوجيػػا التعمػػيـ الػػذيف يدرسػػوف بػػنمط تقػػديـ المحتػػوى التفػػاعمي 
الفيديو، والػذيف يدرسػوف بػنمط تقػديـ المحتػوى التفػاعمي ا نفوجرافيػؾ فػي القيػاس البعػدي، عمػى 
ط ميارات البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميـ، ويرجع ذلػؾ إلػى التػأثير الساسػي لػنم

ا يوضػب أفضػمية نمػط تقػديـ المحتػوى ، وىػذه النتيجػة تعػد مؤشػرً تقديـ المحتػوى التفػاعمي الفيػديو
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التفاعمي )فيديو( عمى نمط تقديـ المحتػوى التفػاعمي )انفوجرافيػؾ( فػي ميػارات البرمجػة الشػيئية 
 لدى طالب تكنولوجيا التعميـ.

 :اآلتيةويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء اًلعتبارات 
 النظريػػة ا تصػػالية عمػػى أف المعمومػػات عمػػى شػػبكة الويػػب المترابطػػة فػػي حالػػة تغيػػر  يػػدتأك

دائػػـ نتيجػػة لطبيعػػة العصػػر وتطوراتػػو، فالمعرفػػة تتػػدفؽ باسػػتمرار وتتجػػدد كػػؿ لحظػػة، وفيػػـ 
طبيعػػة الطالػػب المتغيػػره باسػػتمرار بتغيػػر المعرفػػة وتػػدفقيا، فا تصػػالية فػػي مفيوميػػا تعتمػػد 

وصػالت والشػبكات التػي يسػتطيع الطالػب التفاعػؿ معيػا، وبػذلؾ تصػبب عمى توافر العقػد وال
النظريػػػة ا تصػػػالية انعكػػػاس واضػػػب لطبيعػػػة التغيػػػر والتطػػػور الرقمػػػي المتسػػػارع لتكنولوجيػػػا 

، وبػذلؾ تؤكػػد بشػكؿ واضػب عمػػى أثػر الميػاـ والنشػػطة الشػبكاتالتواصػؿ ا جتمػاعي عبػػر 
لتحديػػػػد فػػػػي البيئػػػػات التػػػػي تػػػػدعـ التحفيػػػػز التعميميػػػػة فػػػػي استكشػػػػاؼ المعرفػػػػة واسػػػػتيعابيا با

 والتشويؽ.
  فػػي زيػػادة الدافعيػػة  الػػتعمـ اإللكترونػػي القائمػػة عمػػى اسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوبسػػاىمت بيئػػة

نجػػاز الميػاـ والسػػير قػػدًما  الطػػالبلػدى  عينػة البحػػث لمعمػػؿ فػي خطػػوات ومراحػؿ تصػػميـ وا 
العمػػػؿ بشػػػكؿ تنافسػػػي بيػػػنيـ وبػػػيف إلنجازىػػػا، وىػػػذا بػػػدوره سػػػاعد عمػػػى تنميػػػة قػػػدراتيـ عمػػػى 
ممػػا  نمػػط تقػػديـ المحتػػوى بالفيػػديوزمال ىػػـ فػػي المجموعػػة، ويرجػػع ىػػذا التػػأثير أيًضػػا إلػػى 

عمى التفاعػؿ والمناقشػة وحريػة التعبيػر عػف آرائيػـ وأفكػاىـ، حيػث إف الميػاـ  الطالبساعد 
   المجموعة.تتكامؿ مع باقي المياـ التي يكمؼ بيا باقي أعضا الطالبالتي يكمؼ بيا 

  وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة إجمػػاً  مػػع مػػا توصػػمت إليػػو الدراسػػات والبحػػوث السػػابقة التػػي تناولػػت
 ,.Fan, Qىػػذه الدراسػػات: ) بػػيفاسػػتخداـ نمػػط تقػػديـ المحتػػوى التفػػاعمي )فيػػديو(، ومػػف 

2008( ،)Visser, R. D.,2009 ،) أفضػمية حيػث اشػارت معظػـ ىػذه الدراسػات أفضػمية
فػػي  التفػاعمي )فيػػديو( عمػى نمػط تقػػديـ المحتػوى التفػػاعمي )انفوجرافيػؾ( نمػط تقػديـ المحتػػوى

 ميارات البرمجة الشيئية لدي طالب تكنولوجيا التعميـ.
  مػػع دراسػػة ) الحاليػةوتختمػؼ نتػػائا الدراسػػةKrum, Randy, 2013 ،Dai, Siting, 

انفوجرافيػؾ( أفضػمية نمػط تقػديـ المحتػوى التفػاعمي )أشارت نتائجيػا أفضػمية  والتي ،(2014
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فػػػػي ميػػػػارات البرمجػػػػة الشػػػػيئية لػػػػدي طػػػػالب  عمػػػػى نمػػػػط تقػػػػديـ المحتػػػػوى التفػػػػاعمي )فيػػػػديو(
 تكنولوجيا التعميـ.

فيما يتعمق بدأثر اخدتالف السدعة العقميدة لممتعممدين )مرتفعدة/ منخفضدة( بصدرف النظدر  -ب
 عن نمط تقديم المحتوى التفاعمي عمى  بطاقة مالحظة ميارات البرمجة الشيئية:

( 0,05) ≥ا عنػد مسػتوى حصػائيً إوجػود فػرؽ داؿ  (77شير النتائا المبينة في الجدوؿ )ت
بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات طػػػالب تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ ذات السػػػعة العقميػػػة المرتفعػػػة، وذات السػػػعة 
العقميػػة المنخفضػػة فػػي القيػػاس البعػػدي، عمػػى بطاقػػة مالحظػػة الدا  العممػػي المػػرتبط بميػػارات 

طالب تكنولوجيا التعميـ، ويرجع ذلؾ إلػى التػأثير الساسػي لمسػعة العقميػة  البرمجة الشيئية لدى
، وىػػذه النتيجػػة تعػػد مؤشػػرًا يوضػػب أفضػػمية الطػػالب ذات السػػعة العقميػػة المرتفعػػة عمػػى المرتفعػػة

الطػػػالب ذات السػػػعة المنخفضػػػة فػػػي تنميػػػة ميػػػارات البرمجػػػة الشػػػيئية لػػػدى طػػػالب تكنولوجيػػػا 
 التعميـ.

 :اآلتيةلنتيجة في ضوء اًلعتبارات ويمكن تفسير ىذه ا
 لمبحػث واستكشػاؼ المعرفػة  لمطػالبفرصػة أكبػر  إتاحػةعناصر تصميـ البيئػة عمػى  اعتماد

دوف وجػػود حػػواجز تعمػػؿ عمػػى الحػػد مػػف تفكيػػرىـ فػػي مجموعػػة محػػددة مػػف المػػوارد، وتعتمػػد 
 الطػالب الموارد عمى بعض ميارات التفكيػر التكنولػوجي والمنطقػي فػي تناوليػا، وىػذا سػاعد

رسـ خرائط التػدفؽ وكتابػة الكػواد  عمى زيادة سعتيـ العقمية مما أدى إلى استيعاب خطوات
 وغيرىا بشكؿ سميـ وفعاؿ. البرمجية

  فكػػرة جديػػدة مػػف نوعيػػا تعتمػػد عمػػى التحفيػػز المسػػتمر والتصػػميـ الجمػػالي وتوظيػػؼ عناصػػر
نجػػػاز الميػػػاـ، وتنفيػػػذ بشػػػكؿ جيػػػد سػػػاعد عمػػػى ا نجػػػذاب وا نخػػػراط فػػػي إ البيئػػػة المقترحػػػة

التنظيـ المنطقي لعرض الميارات مف البسػيط إلػى المعقػد سػاعد ، كما أف النشطة التعميمية
 في تصنيؼ المعمومات بطريقة تسمب باسترجاعيا واستخداميا فيما بعد.

  وتتفؽ ىذه النتيجة إجماً  مع ما توصمت إليو الدراسػات والبحػوث السػابقة التػي تناولػت أثػر
، ومػف ميػارات البرمجػة الشػيئيةالسعة العقميػة لممتعممػيف )مرتفعػة/ منخفضػة( عمػى اختالؼ 

حيػث أشػارت ؛ (2005)(، أسػامة ىنػداوي 2017)أحمد شعباف ؛ دراسة: بيف ىذه الدراسات
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المنخفضػػػة فػػػي ميػػػارات  معظػػػـ ىػػػذه الدراسػػػات أفضػػػمية ذات السػػػعة العقميػػػة المرتفعػػػة عمػػػى
 ا التعميـ.البرمجة الشيئية لدي طالب تكنولوجي

مناقشة وتفسير النتائج المرتبطة أثر التفاعل بين نمط تقديم المحتوى التفاعمي والسعة  -4
 العقمية لمطالب في تنمية ميارات البرمجة الشيئية لدى طالب تكنولوجيا التعميم.

( 0,05) ≥ا عنػد مسػتوى حصػائيً إوجػود فػرؽ داؿ ( 79تشير النتائا المبينة في الجدوؿ )
ات درجػػػػات تالميػػػػذ المجموعػػػػات التجريبيػػػػة الربعػػػػة الػػػػذيف يدرسػػػػوف بػػػػنمط تقػػػػديـ بػػػػيف متوسػػػػط

المحتػػوى التفػػاعمي )فيػػديو/ انفوجرافيػػؾ(؛ مػػع السػػعة العقميػػة )المرتفعة/المنخفضػػة( فػػي القيػػاس 
البعػػػدي، عمػػػى بطاقػػػة مالحظػػػة الدا  العممػػػي المػػػرتبط بميػػػارات البرمجػػػة الشػػػيئية لػػػدى طػػػالب 

ع ذلػػؾ إلػػى التػػأثير الساسػػي لثػػر التفاعػػؿ بػػيف نمػػط تقػػديـ المحتػػوى تكنولوجيػػا التعمػػيـ، ويرجػػ
، وىػػذه النتيجػػة تعػػد مؤشػػرًا يوضػب التفاعػػؿ بػػيف نمػػط تقػػديـ التفػاعمي ونػػوع السػػعة العقميػػة المتبػع

المحتػػػوى التفػػػاعمي )فيػػػديو/ انفوجرافيػػػؾ( ببيئػػػة تعمػػػـ الكترونيػػػة قائمػػػة عمػػػى اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ 
 ة )مرتفعة / منخفضة( لدى طالب تكنولوجيا التعميـ.المقموب، والسعة العقمي

 :اآلتيةويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء اًلعتبارات 
  تحويػػؿ المحتػػوى مػػف الشػػكؿ النمطػػي لعرضػػو إلػػى شػػكؿ ديناميكيػػة يعتمػػد عمػػى اجتمػػاعيي

 سػػػتخداميا فػػػي أكثػػػر مػػػف سػػػياؽ، لضػػػماف عنصػػػر  يػػػاومػػػف ثػػػـ إمكانيػػػة توزيع، المعمومػػػات
متعػػػػة والتشػػػػويؽ، ووفقًػػػػا لػػػنمط تعمػػػػـ كػػػػؿ طالػػػػب وبشػػػكؿ يشػػػػجع عمػػػػى التشػػػػارؾ الجاذبيػػػة وال

والتنافس بيف المتعمميف داخؿ كؿ مجموعة، مما ساعد عمى زيادة معدؿ التحصيؿ المعرفي 
 لممعمومات.

  بالبيئػة إلػى زيػادة  الػتعمـأدى ا ىتماـ باستخداـ المعمومات السمعية، والبصػرية أثنػا  عمميػة
ذوى السػػعة العقميػػة المرتفعػػة؛  الطػػالبمعمومػػات فػػى الػػذاكرة المؤقتػػة لػػدى تنشػػيط، وتنظػػيـ ال

ممػػػا قمػػػؿ مػػػف الحمػػػؿ الزائػػػد لممعمومػػػات فػػػى الػػػذاكرة العاممػػػة لػػػدييـ، وبالتػػػالي اسػػػتطاعوا أف 
يحصػػموا عمػػى درجػػات مرتفعػػة، ويتفػػؽ ذلػػؾ مػػع مػػا أشػػار إليػػو )حمػػدي البنػػا، إسػػعاد البنػػا، 

المعمومػػػػات، ويػػػػتـ تنسػػػػيقيا،  المػػػػتعمـتقبؿ ( مػػػػف أنػػػػو عنػػػػدما يسػػػػ26-17 ص ص ،1990
وتنظيميػػا ف نػػو يصػػبب قػػادًرا عمػػى تجميػػع محتػػوى ىػػذه المعمومػػات ذات المسػػتوى العػػالي فػػى 
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أقؿ عدد مف الوحدات، ومف ثـ يرتفع أداؤه، ويتوقؼ ذلؾ عمى نوع المعالجة المستخدمة فى 
 تقديـ ىذه المعمومات.

 نمط تقػديـ المحتػوى التفػاعمي بػ أىتمػتو بحػوث   توجػد دراسػات أ افوفي حدود عمـ الباحثػ
)فيػػديو/ انفوجرافيػػؾ( ببيئػػة تعمػػـ الكترونيػػة قائمػػة عمػػى اسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوب، والسػػعة 

 العقمية )مرتفعة / منخفضة( لدى طالب تكنولوجيا التعميـ. 

ي في ضو  نتائا البحث ومناقشػتيا وتفسػيرىا تػـ وضػع بعػض التوصػيات التػتوصيات البحث: 
، ومػف ىػذه بيئة التعمـ اإللكتروني القائمة عمى استراتيجية التعمـ المقموبقد تساعد في توظيؼ 

 التوصيات ما يمي:
ضرورة توفير مقررات في تصميـ براما التعمـ اإللكتروني ضمف المقررات الدراسية لطػالب  -

 صر ومستجداتو.كمية التربية بما يتوافؽ مع التطورات العممية والتكنولوجية ومتطمبات الع
فػػي العمميػػة التعميميػػة،  توظيػػؼ المنصػػات اإللكترونيػػةعمػػى كيفيػػة  الطػػالب المعممػػيفتػػدريب  -

 ودمجيا ضمف طرؽ التدريس الحديثة  ستخداميا في تدريس المواد الدراسية المختمفة.
في التدريب عمى لغات البرمجة والتأليؼ وبراما التصميـ كأدوات مساعدة  الطالبمساعدة  -

 تاج براما التعميـ اإللكتروني؛ لتحسيف نواتا العممية التعميمية.في إن
لممبتكػػػريف  الػػػتعمـ اإللكترونػػػي القائمػػة عمػػػى اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ المقمػػػوبدراسػػة تحميميػػػة لبيئػػػة  -

والمبػػػدعيف مػػػف متخصصػػػي تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ والمعمومػػػات بيػػػدؼ البحػػػث عػػػف المزيػػػد مػػػف 
 متغيراتيا. الفكار التربوية المفيدة والتعمؽ في

فػػي ضػػو  النتػػائا والتوصػػيات وا سػػتنتاجات التػػي تػػـ التوصػػؿ المقترحددات ببحددوث مسددتقبمية: 
 إلييا يقترح البحث الحالي إجرا  الدراسات والبحوث العممية المستقبمية التالية: 

وبعػػػض مسػػػتويات السػػػعة العقميػػػة لتنميػػػة بعػػػض الميػػػارات  بيئػػػات الػػػتعمـ اإللكترونػػػيدراسػػػة  -
 ميذ المرحمة ا بتدائية ودافعيتيـ نحوىا.المغوية لتال

دراسػػػػة أثػػػػر اخػػػػتالؼ توزيػػػػع الدوار داخػػػػؿ المجموعػػػػات التشػػػػاركية والتنافسػػػػية عمػػػػى تنميػػػػة  -
 ميارات حؿ المشكالت والتواصؿ اإللكتروني لذوي الفئات الخاصة.
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شرية دراسة أثر التفاعؿ بيف أساليب البحث عبر الويب وبيف المساعدة الذكية والمساعدة الب -
 عمى تنمية ميارات التوثيؽ العممي في البحوث والدراسات التربوية لمباحثيف بكميات التربية.  
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 أوًلً: المراجع العربية:

(. فاعميدة اخدتالف نمدط عدرض المحتدوى فدي 2015أحمد إبراىيم عبدد الخدالق العشدماوي. )
خداميا لددى طدالب المدونات اإللكترونية في تنمية ميارات بناء قواعد البيانات واست

المرحمدددة الثانويدددة األزىريدددة. رسدددالة ماجسدددتير غيدددر منشدددورة. كميدددة التربيدددة بندددين 
 بالقاىرة. جامعة األزىر.

(. فاعميددة اخددتالف طريقددة تنظدديم المحتددوى فددى موقددع 2015أحمددد حبيددب بددالل رمضددان. )
دية. تعميمي مقترح فى تنمية ميارات البرمجة لدى معممى الكمبيوتر بالمرحمة اإلعدا

 رسالة ماجستير. كمية التربية. جامعة األزىر.
(. دور التكنولوجيدددا المسددداعدة 2005؛ يوسدددف أحمدددد عيدددادات. )عبيدددداتأحمدددد سدددميمان 

)الحاسددوب( فددي تدددريس طمبددة ذوي اًلحتياجددات الخاصددة. المددؤتمر العممددي السددنوي 
صدة فدي الثالث عشر "التربية وآفداق جديددة فدي تعمديم ورعايدة ذوي اًلحتياجدات الخا

 الوطن العربي". كمية التربية. جامعة حموان.
(. فاعميددة برنددامج تدددريبي متعدددد الوسددائط فددي 2005أحمددد محمددد محمددد السدديد الحفندداوى.)

تنميددة الميددارات الالزمددة لمبرمجددة لدددى معممددي الحاسددب بالمرحمددة الثانويددة. رسددالة 
 دكتوراه غير منشورة. معيد الدراسات التربوية  جامعة القاىرة.

(. فاعمية برنامج مقترح قائم عمى الوسدائط الفائقدة فدي 2005أسامة سعيد عمي ىدنداوي. )
تنميددة ميددارات طددالب شددعبة تكنولوجيددا التعمدديم وتفكيددرىم اًلبتكددارى فددي التطبيقددات 

 التعميمية باإلنترنت. رسالة دكتوراه غير منشورة. كمية التربية. جامعة األزىر. 
(. العالقددة بددين السددعة العقميددة وأنمدداط الددتعمم والتفكيددر 1990) إسددعاد البنددا وحمدددي البنددا.

والتحصيل الدراسي لدي طالب كمية التربية. مجمدة كميدة التربيدة  جامعدة المنصدورة. 
14( .1   )136-140. 

 

(. تطددوير نمددوذج لمتصددميم التحفيددزي لممقددرر المقمددوب وأثددره 2015. )مصددطفىأكددرم فتحددي 

 قائمة المراجع 
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يدددز المعمومدددات وتقبدددل مسدددتحدثات التكنولوجيدددا عمدددى ندددواتج الدددتعمم ومسدددتوى تجي
المسددداندة لدددذوي اًلحتياجدددات الخاصدددة"  المدددؤتمر الددددولي الرابدددع لمدددتعمم اًللكتروندددي 

 .48-1والتعميم عن بعد  المممكة العربية السعودية  الرياض  
(. تصددميم بيئددة تعمددم قائمددة عمددى اسددتراتيجية الفصددل 2019أمددل أحمددد حسددين الخددولي. )

رىا عمى تحسين نواتج تعمم مادة الحاسب لدى تالميذ المرحمة اًلعداديدة المقموب وأث
ودافعيددتيم نحوىدددا. رسدددالة ماجسددتير غيدددر منشدددورة. معدددددديد البحددددددوث والدراسدددددددات 

 العربيددة. جامعة الدول العربية.
(. فاعمية برنامج تدريبي تفاعمي عبر اًلنترنت في 2012. )عبدالمقصودأمين دياب صادق 

ميددة ميددارات إنتدداج بددرامج الفيددديو التعميميددة لدددى طددالب شددعبة تكنولوجيددا التعمدديم تن
بكميددة التربيددة جامعددة األزىددر. رسددالة دكتددوراه غيددر منشددورة. كميددة التربيددة. جامعددة 

 األزىر.
 

(. أثدر التفاعدل بدين 2016حسن فاروق محمود حسن. أمين دياب صادق عبدد المقصدود. )
فى برامج التدريب من بعدد فدى تنميدة التحصديل واألداء أسموب التدريب ونمط التعمم 

الميددارى والتفكيددر اًلبددداعى وجددودة الطباعددة عمددى المنسددوجات لدددى طددالب شددعبة 
التربيدددددة الفنيدددددة بكميدددددات التربيدددددة. مجمدددددة دراسدددددات عربيدددددة فدددددي التربيدددددة وعمدددددم 

 . 56( .2  )2 - 55(. ASEPالنفس)
(. القددداىرة: مكتبدددة 2التعمددديم. )ط  – (. سددديكولوجية الدددتعم م2006حمددددى محمدددد ياسدددين. )

 جامعو عين شمس.
( أثددر اسددتخدام اسددتراتيجية الددتعمم المقمددوب فددي التحصدديل 2015) .الددزين أسددعدحنددان بنددت 

األكدداديمي لطالبددات كميددة التربيددة بجامعددة األميددرة نددورة بنددت عبددد الددرحمن. المجمددة 
 .186-171(  1)4الدولية التربوية المتخصصة  

 

(. أثر اسدتخدام النشداط اإللكتروندي ونوعدو المصداحب لعدرض 2014لشاعر. )حنان محمد ا
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الفيديو في نموذج الفصل المقموب عمى اكتسداب المعرفدة وتطبيقيدا وتفاعدل الطالدب 
 .172-135أثناء التعمم. دراسات عربية في التربية وعمم النفس.  

قة بين نمطي واجيدة (. العال2014حنان محمد ربيع محمود  زينب حسن حامد السالمي. )
المركب( بالتعميم اإللكتروني ومستوى اًلنتباه وأثرىما  -التفاعل المجازية )المتكامل 

عمددى الحمددل المعرفددي والقابميددة لالسددتخدام لدددى تالميددذ المرحمددة اًلبتدائيددة. مجمددة 
تكنولوجيددا التعمدديم. سمسددمة دراسددات وبحددوث محكمددة. الجمعيددة المصددرية لتكنولوجيددا 

 .413 -321(. 2) 24التعميم. 
 (. البرمجة المرئية فيجوال بيسك. عمان: دار وائل لمنشر.2006دجانة قدري النابمسي. )

 الويدب تطبيقات عمى قائمة نقال تعمم بيئة تصميم. )٦١٠٢ (حافظ. جاد الرحمن عبد رامي
 غيدر ماجسدتير رسدالة العدالي. التعمديم معاىدد طدالب لددى ميدارات البرمجدة لتنميدة

 جامعة المنصورة. التربية. كمية منشورة.
(. أثدر اخدتالف أسداليب عدرض المحتدوى اإللكتروندي عمدى األداء 2009رانيا أحمد كساب. )

المياري لدى طالب تكنولوجيا التعمديم. رسدالة ماجسدتير غيدر منشدورة. كميدة التربيدة 
 النوعية. جامعة المنوفية.

تعميمي قائم عمى استراتيجيات مدا (. فاعمية موقع 2013سعودي صالح عبد العميم حسن. )
وراء المعرفدددة لتنميدددة ميدددارات البرمجدددة لددددى طدددالب كميدددة التربيدددة النوعيدددة. رسدددالة 

 دكتوراه غير منشورة. معيد الدراسات التربوية. جامعة القاىرة.
(. فاعميددة اسدتخدام الخدرائط الذىنيدة التفاعميدة فددي 2011سديد شدعبان عبدد العمديم يدونس. )

التعميميددة لتنميددة ميددارات تصددميم المحتددوى اإللكترونددي لدددى طددالب  مواقددع اًلنترنددت
 شعبة تكنولوجيا التعميم. رسالة دكتوراه غير منشورة. كمية التربية. جامعة األزىر.

 

(. فعاليدة التددريس الخصوصدي بدالكمبيوتر فدي تنميدة ميدارات 2007شوقي محمد محمدد. )
النوعيددة. رسددالة دكتددوراه غيددر حددل المشددكالت البرمجيددة لدددى طددالب كميددة التربيددة 

 .منشورة. معيد الدراسات التربوية. جامعة القاىرة
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 عمدان: دار .والفصدل المقمددوب المدددمج (. الددتعمم2015) .عداطف عبدد الحميدد الشدرمان
 والطباعة. لمنشر والتوزيع المسيرة

 عميمالت عمميتي في المقموب الفصل استراتيجية (. توظيف2015سعد متولي. ) الدين عالء
 لتربويدات المصدرية لمجمعيدة عشدر الخدامس العممدي السدنوي المدؤتمر .والدتعمم

 والعشرين الحادي ميارات القرن وتنمية الرياضيات وتعمم تعميم :بعنوان الرياضيات
 .107-90مصر.  –

(. فعالية تعدد اسدتخدام أسداليب البرمجدة عمدى تنميدة بعدض 2009عمرو محمد القشيري. )
عد البيانات لدى طالب كميات التربية النوعية. رسالة دكتوراه غيدر ميارات إنشاء قوا

 .منشورة. كمية التربية النوعية. جامعة المنيا
(. نمطدا 2015محمد أحمد درويش  إيمان أحمدد محمدد محمدد عيدد الددخني. ) محمدعمرو 

تقددديم اًلنفوجرافيددك )الثابددت / والمتحددرك( عبددر الويددب وأثرىمددا فددي تنميددة ميددارات 
فكيددر البصددري لدددى أطفددال التوحددد واتجاىدداتيم نحوىددا. مجمددة تكنولوجيددا التعمدديم الت

(  25) 2سمسددمة دراسددات وبحددوث محكمددة. الجمعيددة المصددرية لتكنولوجيددا التعمدديم. 
265 – 364. 

(. أثدر اسدتخدام اسدتراتيجية مقترحدة قائمدة عمدى 2012محمدد السديد النجدار. ) السيدمحمد 
رات البرمجدة وميدارات مدا وراء المعرفدة لددى معممدي في تنميدة ميدا 2.0تقنية ويب 

مددادة الكمبيددوتر بالحمقددة اإلعداديددة. رسددالة دكتددوراه غيددر منشددورة. معيددد الدراسددات 
 التربوية. جامعة القاىرة.

(. تطددددوير أداء معممددددي الحاسددددب لتصددددميم التعمدددديم 2009راغددددب عماشددددة. ) عبدددددهمحمددددد 
جمدة تكنولوجيدا التعمديم. سمسدمة   بحدث منشدور. م2,0اإللكتروني في عصر الويب 

 (.1  )19دراسات وبحوث محكمة  
 

(. تصدددميم برندددامج تددددريبي قدددائم عمدددى التكامدددل بدددين 2014محمدددد عبدددده راغدددب عماشدددة. )
تكنولوجيا تقنية بث الوسائط البودكاسدتينج وشدبكات الخددمات اًلجتماعيدة وفاعميتدو 
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ويددب لدددى معممددي التعمدديم فددي تنميددة بعددض ميددارات اسددتخدام التطبيقددات التعميميددة لم
العام واتجاىاتيم نحوىدا. الجمعيدة العربيدة لتكنولوجيدا التربيدة  كميدة التربيدة النوعيدة 

 بدمياط  جامعة المنصورة.
(. مصػػػادر الػػػتعمـ اإللكترونػػػي. الجػػػز  الوؿ: الفػػػراد والوسػػػائط. 2015محمػػػد عطيػػػة خمػػػيس )

 القاىرة، دار السحاب
.القػػػاىرة: دار السػػػحاب لمنشػػػر 2جيػػػا التعمػػػيـ والػػػتعمـ . ط(. تكنولو 2009محمػػػد عطيػػػة خمػػػيس)

 والتوزيع.
 . القاىرة: دار الكممة.عمميات تكنولوجيا التعميـأ(.  -2003محمد عطية خميس. )
 ب(. منتوجات تكنولوجيات التعميـ. القاىرة: دار الكممة. -2003محمد عطية خميس. )
تاريخية لتكنولوجيا التعمديم اإللكتروندي. (. األصول النظرية وال2011محمد عطية خميس. )

 القاىرة: دار السحاب.
( النظرية والبحث التربدوي فدي تكنولوجيدا التعمديم. القداىرة  دار 2018محمد عطيو خميس )

 والتوزيع. لمنشرالسحاب 
(. أثػػر التفاعػػؿ بػػيف نمػػط تقػػديـ التغذيػػة 2011محمػػد مختػػار المرادنػػي، نجػػال  قػػدري مختػػار. )

خػػؿ الفصػػوؿ ا فتراضػػية ومسػػتوى السػػعة العقميػػة فػػي تنميػػة ميػػارات التنظػػيـ الراجعػػة دا
مجمػة كميػة التربيػة. جامعػة الزىػر. الذاتي وكفا ة التعمـ لدى دارسي تكنولوجيا التعميـ. 

6 .(146 .)775 –876 . 
(. فاعميػػة برنػػاما تػػدريبي كمبيػػوتري متعػػدد الوسػػائط فػػي اكتسػػاب 2011محمػػود أبػػو الػػدىب. )

لطػالب تكنولوجيػا التعمػيـ بكميػة التربيػة  Visual Basic .Net البرمجػة بمغػة ميػارات
 .421-359(. 146. )مجمة كمية التربية. جامعة الزىر. مصر .جامعة الزىر

 
(. أثػر التفاعػؿ بػيف مصػادر 2008محمود أحمد عبػد الكػريـ، ىاشػـ سػعيد إبػراىيـ الشػرنوبي. )

ية في التحصيؿ وميارات التعمـ الذاتي لدى طػالب المعمومات اإلليكترونية والسعة العقم
مجمػػة كميػػة التربيػػة. جامعػػة الزىػػر. جامعػػة الزىػػر.  –تكنولوجيػػا التعمػػيـ بكميػػة التربيػػة 
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137( .2 .) 
(. أثػػػر نمػػػط سػػػقا ت الػػػتعمـ المرنػػػة فػػػي المقػػػررات 2018مػػػريـ عبػػػد الحميػػػد أحمػػػد المتحمػػػي. )

المجمػة الدوليػة لمعمػـو . بات المرحمة الثانويػةاإللكترونية عمى التفكير الرياضي لدى طال
 . 143 – 71. 11التربوية والنفسية. المؤسسة العربية لمبحث العممي والتنمية البشرية. 

 . الرياض: مكتبة الرشد. البرمجة بمغة بيسؾ المرئية(. 2005) .نايؼ عمي طمي
. ترجمة 1. جولوجيا التعميـالدليؿ الشامؿ لمبحث والتطوير فى تكن(. 2015). نبيؿ جاد عزمى

 نبيؿ جاد عزمي. القاىرة: مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع.
(. القػػػاىرة: دار الفكػػػر 2. )ط تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ اإللكترونػػػيأ(.  -2014نبيػػػؿ جػػػاد عزمػػػي. )

 العربي.
 . القاىرة: دار الفكر العربي.بيئات التعمـ التفاعميةب(.  -2014نبيؿ جاد عزمي. )

(. فاعمية تنوع وسائط تقديـ المحتػوى الرقمػي لوحػدة فػي 2011يد إبراىيـ الشرنوبي. )ىاشـ سع
تكنولوجيات التعمـ اإلليكتروني النقاؿ ونوع المينة في التحصيؿ و القابمية لمتعمـ المستمر 

مجمػة كميػة لدى المتخصصيف في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ واتجاىاتيـ نحو الػتعمـ النقػاؿ، 
 .  622 - 503(، 1ج) 146التربية. 

. data structuresوىياكػؿ البيانػات  visual basic. net(. لغػة 2009ىاني عبد النبي. )
 القاىرة: دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع. 

التفاعػػػػؿ بػػػػيف بعػػػػض أسػػػػاليب التػػػػدريس والسػػػػعو العقميػػػػة (. 1991ىنػػػػا  عبػػػػده عمػػػػى عبػػػػاس. )
. ي مػادة العمػـو لػدى تالميػذ الثػاني ا عػدادىوالساليب المعرفيػة وأثػره عمػى التحصػيؿ فػ

 رسالة ماجستير غير منشورة. كمية التربية. جامعة المنصورة.
برنػػػاما تػػدريبي مقتػػػرح قػػائـ عمػػػى اإلنترنػػت لتنميػػػة (. 2012ياسػػر احمػػػد عبػػد المعطػػػي بػػدر. )

ميارات البرمجة لدى معمميف الحمقة الثانيػة مػف التعمػيـ الساسػي فػي ضػو  احتياجػاتيـ 
 . رسالة ماجستير غير منشورة. معيد الدراسات التربوية. جامعة القاىرة.التدريبية

. visual basicميارات البرمجة بمغػة فيجػواؿ بيسػؾ (. 2006ياسر صادؽ مطيع وآخروف. )
 الرياض: دار أجناديف لمنشر والتوزيع. 

   األجنبية: المراجعثانيًا: 
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