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 ال$�ابية �� تنمية فاعلية اختالف توقيت الدعم �� التعلم القائم ع�� تطبيقات ا��وسبة

&ر ات انتاج ا�2تو الرق01 لدى طالب ,لية ال+*بية جامعة ' زم5ا   ىر

   محمود أحمد عبد الكرCمسن،  حجمال الدين دمحم، 1حسام الدين مصطفى دمحم جابر

  .ز&ر بالقا&رةوتكنولوجيا التعليم، ,لية ال+*بية، جامعة ' قسم املكتبات واملعلومات  

  hossameddin_mostafagaber@yahoo.com   : للباحث الرئQسالO*يد Nلك+*وMي1

Mahmoudabdelkarim.8@azhar.edu.eg&   

  :املستخلص

الف توقيــت الــدعم بب"ئــة  علــم قائمــة  البحــث ا��ــا�� إ�ــ� التعــرف ع�ــ� فاعليــة اخــت�ــدف

ات انتـاج ا�0تـو الرق/ـ. لـدى طـالب *ليـة ال()بيـة  ىع�� تطبيقات ا��وسبة ال�8ابية 7ـ� تنميـة م4ـا ر

�ر، ولتحقيق �ذا ال4دف استخدم الباحث املنEF شبھ التجرA@.، وت=ونـت عينـة البحـث  M زجامعة

طالبـــا بالفرقـــة الراVعـــة ب=ليـــة ال()بيـــة جامعـــ) 150(مـــن 
ً

 �YـــامZـــر للعـــام ا�� M م، تـــم 2021-2020زة

Aب، وتمثلـت أدوات )  Vعـد- أثنـاء –قبـل (تقسيم4م إ�� ثالثـة مجموعـات حـسب توقيـت الـدعم  رالتـد

اســــة 7ـــــ� ات إنتـــــاج : رالد ـــار املـــــرتبط بم4ـــــا راختبـــــار التحـــــصيل املعر7ـــــ�، وiطاقــــة مالحظـــــة Mداء امل4ــ ى

ات التعليمية بl)نامج ال=و را�0تو الرق/. للمقر ر وجود  :س الب، وتم التوصل إ�� عدة نتائج أ�م4اى

ســت بالــدعم  جــات طــالب اZ0موعــات التجرrAيــة الqــ. د رفــر ذو داللــة إحــصائية بــtن متوســطات د ر ق

Aب 7ــ� التطبيـــق البعـــدي الختبـــار ) قبـــل وأثنــاء وwعـــد(باملعلومــات 7ـــ� ب"ئـــة ا��وســبة الـــ�8ابية  رالتـــد

ات التعليميـــــة، التحــــصيل املعر7ـــــ� وiطاقــــة مالحظـــــة Mداء العم�ــــ� ات إنتـــــاج املقــــر ر املرتبطـــــة بم4ــــا ر

Aب، وأوصـــت  Aب ثـــم الــدعم Vعـــد التــد Aب يليـــھ الــدعم قبـــل التــد رلــصا�z توقيـــت الــدعم أثنـــاء التــد ر ر

اســة باالســتفادة مــن ب"ئــات الــتعلم |لك()ونيــة القائمــة ع�ــ� تطبيقــات ا��وســبة الــ�8ابية 7ــ�  رالد

ىمل4ار إلنتاج ا�0تو الرق/.تقديم توقيت الدعم ا0{تلفة لتنمية Mداء ا   .ي

ات، ا��وســـــبة الـــــ�8ابية،توقيـــــت الـــــدعم، الـــــدعم |لك()و�ـــــي: الWلمـــــات املفتاحيـــــة ، ر تنميـــــة امل4ـــــا

  .ىا�0تو الرق/.
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ABSTRACT 

This study sought to explore the effectiveness of differentiating the 
time of support based on cloud computing educational application in 
developing digital content production skills among Faculty of 
Education students at Al-Azhar University. To meet this end, the study 
utilized the quasi-experimental design. Participants of the study were 
150 fourth year instructional technology majors at the Faculty of 
Education students at Al-Azhar University for the academic year 
2020-2021 AD, they were divided into three groups according to the 
timing of support (before, during and after) training. The study also 
utilized a test of cognitive achievement, an observation sheet for the 
participants’ performance related to digital content production skills of 
instructional courses in Course Lab software. The results also revealed 
that there were statistically significant differences between the mean 
scores of experimental group students who studied with information 
support in the cloud computing environment (before, during and after) 
training regardless of the course of study in the posttest of the 
cognitive achievement test and the performance observation sheet 
related to the skills of producing educational courses in favor of the 
support time during training followed by support before training and 
support after training. In addition, the study recommended the need for 
making use of e-learning environments based on cloud computing 
applications to provide support patterns for the development of skill 
performance related to digital content production skills. 

Keywords: Electronic Support, Support Time, Cloud Computing, 
Skills Development, Digital Content. 
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  :مقدمة
ًيمــــر عاملنــــا املعاصــــر بمجموعــــة مــــن الــــصعوiات |قتــــصادية والتنموAــــة، نظــــرا للتغtــــ)ات 

ات املعرفيـــة  راملتالحقــة ع�ـــ� *افـــة Mصـــعدة سياســـية واجتماعيـــة واقتـــصادية، باإلضـــافة إ�ـــ� التطـــو
املتالحقـــة 7ـــ� جميـــع اZ0ـــاالت؛ وعليـــھ فقـــد  عـــددت الـــصعوiات الqـــ. تواجـــھ املؤســـسات التعليميـــة، 

��ــا، وتحقيــق أ�ــداف4ا بــاختالف جوان��ــا، مــع  عــدد Mدوار الqــ. ي�ب�ــ� أن وال رqــ. تتمثــل 7ــ� كيفيــة إدا
  .تؤد��ا بال�سبة للمجتمع

ات السر�عة �7 مجال تكنولوجيا املعلومات و|تصاالت وظ4و العديد مـن  رونظرا للتطو ر ً

ن اســتخدام التكنولوجيــا الlــ)امج والتطبيقــات والqــ. أثــرت بوضــوح ع�ــ� العمليــة التعليميــة؛ حيــث إ
ـــــي مـــــــن  ـــــد ف��ــــــا، ونظــــــرا ل=ـــــــو الــــــتعلم |لك()و�ـ ــــار والتجديــ ح |بت=ــ ــــق ر ـــــا، و�عمــ ـــــد مــــــن فاعلي��ــ نيزAـ ً و
ة م��ــــة  ـــس4م 7ــــ� ســـرعة ا��ــــصو ع�ــــ�  لاملـــستحدثات التكنولوجيــــة فقـــد أصــــبح اســـتخدامھ ضــــر ور

ه 7ـ� شـ�q املعلومات بدقة وكفاءة عالية؛ حيث يوفر الوقت وا�4Zد واملال، وعليـھ فقـد وسـع  ران�ـشا
ً، وأصبح لزاما توظيف )1( )188، 2020دمحم خليفة، . (اZ0االت ل"شبع *افة مناشط ا��ياة املعاصرة

ة مـستمرة للـتمكن مـن |سـتفادة م��ـا 7ـ� ضـوء مـا تحملـھ  ربرامجھ املرتبطة باإلن()نت وتحـدي��ا بـصو
Aــــب أو Vعيــــد املــــدى، ىمـــن خــــصائص  ــــس4م 7ــــ� تحقيــــق أ�ــــداف العمليــــة التعليميــــة ع�ــــ� املــــستو قر

iـــوع Mوســاط التعليميــة وغtـــ) التعليميــة تتولــد لديـــھ  �ا 7ــ�  رواملــتفحص لــدو التقنيــة ومـــدى ان�ــشا ر ر
ة |�تمام ¤�ا Vغية توظيف4ا بالش=ل املرتقب م��ا ع�� مستو *ل من املعلم واملتعلم ىقناعة بضر   .ور

 توظيف4ـا 7ـ� العمليـة و عد ا��وسبة الـ�8ابية مـن املـستحدثات التكنولوجيـة الqـ. يمكـن  
التعليميــة، حيــث يمكــن وصــف4ا بأ¨�ــا مــستقبل التعلــيم §لك()و�ــي، ملــا يمكــن أن تــوفره مــن ممtــ¦ات 
ترتبط بانخفاض ت=اليف ب"ئات الـتعلم وام=انيـة إتاحـة التطبيقـات والlـ)امج املتعلقـة ¤�ـا مـن خـالل 

ه  زخدمات متعددة عl) الوAب يمكـن للمـستخدم الوصـو ال��ـا عlـ) ج4ـا ، مـع ل لال{ـ¬». أو ا�0مـو
ـــــ) املواقـــــــع  ــــ)امج التطبيقيـــــــة عlــ ــ ̄خـــــــرAن، واســـــــتخدام Vعـــــــض الlـ ـــــات مـــــــع  ـــــة مـــــــشاركة املعلومــ إم=انيــ

ن§لك()ونية دو ا��اجة إ�� أن ت=و تلك الl)امج محملة ع�� ا�4Zاز ا�{اص باملستخدم   ,Miller)(ن
2008, 5.  

ك وتبــادل   ̄خــرAن، ركمــا ت�ــيح تطبيقــات ا��وســبة الــ�8ابية الفرصــة ل�ــشا ى ا�0تــو مــع 
ات مـستخدمي تلــك الlـ)امج، كمــا أ¨�ــا ت�ـيح فرصــا متنوعـة للتنميــة الذاتيــة  ًممـا ¹ــس4م 7ـ� تطــوAر قــد ر
ســائط متنوعــة يمكــن  ات، وذلـك ملــا تــوفره مــن مظلـة تحتــو ع�ــ� ملفـات و ات والقــد ووتطـوAر امل4ــا ي ر ر

ة فردية أو  شاركية دو قيود تتعلق بإعداد مسبق لب" ناستخدام4ا بصو ئـة العمـل لتـوافر وسـائط ر
Aب املتنوعة   (Nov & ye, 2008, 1-11)    . رالتد

ول��وسبة ال�8ابية العديد من الفوائد الq. تجعل من �Mمية بم=ان |عتماد عل��ـا 7ـ� 
rAيـــة وتتمثـــل تلـــك الفوائـــد 7ـــ� الوصـــو إ�ـــ� التطبيقـــات مـــن *ـــل م=ـــان، دعـــم عمليــــات  لالlـــ)امج التد ر

، |نفتــاح ) 24(7ــ� أغلــب Mحيــان، اتاحــة التعلــيم، مجانيــة الlــ)امج  ىســاعة للب�يــة التحتيــة وا�0تــو
̄منـة،  rAية عن طرAق استخدام التكنولوجيا  رع�� ب"ئة العمل والبحث املتقدم، حماية الب"ئة التد

ات الوظيفيـة، |سـتخدام ال(¦امÁـ. للمـصادر  رAـادة القـد  & Mircea؛2011محمـود عبـد الكـرAم، (ز
Andreescu, 2011 .(  

                                                
 American) اإلصEدار الEسادس(على نظام التوثيق وفقا لدليل الجمعية األمريكيEة لعEم الEنفس الباحث  اعتمد )1(

Psycological Association (APA-6)   
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ــــاملواد  ـــــة غنيــــــة بــ ــــبة الــــــ�8ابية لبنــــــاء مواقــــــف  عليميـ ـــــات ا��وســ وAــــــتم اســــــتخدام تطبيقـ
التعليمية املتعددة ومصممة بحيث تتماÉ»� مع حاجات املعلم واملتعلم، و�7 ضوء املدخل الوظيفي 
ـــق  �ــــا 7ــــ� تــــصميم الlـــــ)امج التعليميــــة وتطــــوAر ا�0تــــو الرق/ــــ. بمــــا يحقــ ىلتكنولوجيــــا التعلــــيم، ودو ر

ل=املــــة م��ــــا 7ــــ� *ـــل اZ0ــــاالت، و|�تمــــام بإعــــداد وتأ�يـــل طــــالب تكنولوجيــــا التعلــــيم ¹عÁــــ� §فـــادة ا
ه  ر|�تمـام بتـصميم بـرامج إعـداده، والqـ. تركـز ع�ــ� إعـداد متخـصص 7ـ� تكنولوجيـا التعلـيم باعتبــا
ات التعليميــــة  رمــــصمما للتعلــــيم ¹ــــس4م 7ــــ� تحــــسtن عمليــــة الــــتعلم، بجانــــب معرفتــــھ بتــــصميم املقــــر

أسماء عبد الصمد ( والتقنيات ا0{تلفة إلنتاج4ا وتوظيف4ا �7 مختلف املواقف التعليمية الرقمية،
  ).2020وكرAمة أحمد، 

اسـية  ات الد ر و شتمل برامج إعداد أخصاÊي تكنولوجيا التعليم ع�� مجموعة من املقر ر
مة ل4ا للقيـام بم4امـھ الوظيفيـة Vعـد  تخرجـھ، مـن بي��ـا زالنظرAة والتطبيقية املرتبطة بالكفايات الال

ســـھ طـــالب الفرقـــة الراVعـــة Vـــشعبة تكنولوجيـــا  7ـــ� التعلـــيم بـــرامج جـــا�زة الـــذي يد رمقـــر الكمبيـــوتر  ر
ات برامج إنتاج ا�0تو الرق/. باعتبار  ىالتعليم والذي ي�ناو �7 جانبھ التطبيقي مجموعة من م4ا رل

  .يأخصاÊي تكنولوجيا التعليم مصمما ومنتجا للمحتو |لك()و�ي

ـــاج ا�0تـــــــو و7ــــــ� �ــــــذ ات انتـــ ـــــا ـــــات إ�ــــــ� ضــــــعف م4ـ اسـ ـــــن الد ت العديــــــد مـ ـــــار أشــــــا ىا §طـ ر ر ر
ة تنمي��ـا لـدى الطـالء وتفعيل4ـا داخـل ب"ئـات الـتعلم وذلـك  ور|لك()و�ي لـدى الطـالب املعلمـtن وضـر
Aن ع�ــ� إنجــاح وتطــوAر  ات واملــستحدثات التكنولوجيــة وحqــ� ي=ونــوا قــاد رمــن أجــل مواكبــة التطــو ر

اســةالعمليــة التعليميــة 7ــ�   ,Kool؛ 2010شــي/�، نــادر (:رظــل |نفجــار املعر7ــ� |لك()و�ــي، وم��ــا د
2006.(  

روlAــــ)ز دو الــــدعم التعلي/ــــ. 7ــــ� مجــــال تــــصميم بــــرامج وتطبيقــــات تكنولوجيــــة *ا��وســــبة 
ب |ف()اضـــية وا�0تـــو التعلي/ـــ. بمعـــز عـــن  لالـــ�8ابية، حيـــث تحكـــم وتفاعـــل املـــتعلم مـــع التجـــا ى ر

َ

ــــان،  شـــــاد واملـــــساعدة التعليميـــــة ع�ـــــ� الـــــدعم املعلـــــم 7ـــــ� أغلـــــب Mحيـ رممـــــا يلقـــــي عـــــبء التوجيـــــھ و§
ة ع�� الذيوع و|ن�ـشار، حيـث  ر|لك()و�ي، لكنھ �7 واقع Mمر مفيد ع�� ا�Zانب |قتصادي والقد
ه 7ـــ�  ـــس4يل عمليــــة  tiن، و�نـــا يlــــ)ز دو الـــدعم الـــصرAح ل4ــــم ودو ر عـــدد جم4ـــو املتعلمــــtن أو املتـــد ر ر ر

Aب، ة إجرائية و�Îيحةرالتعلم أو التد   .ر ل=ي يحقق أ�دافھ وAتغلب ع�� صعوiاتھ بصو

كمــــا ¹عــــد الــــدعم التعلي/ــــ. مــــن أ�ــــم وســـــائل املتاVعــــة وتطــــوAر ¯داء، ملــــا ل4ــــا مــــن أ�ميـــــة 
Aب، وتك�ـسب أ�مي��ـا مــن  7ـ� رعمليـات الرقابـة والـضبط الqـ. ترافـق و عقـب عمليـات التفاعـل والتـد

ن. قـد ت=ــو مقـصودة أو عفوAــة، و عمـل ع�ــ� إصـالح4ا إ�ــ� توظيف4ـا 7ــ�  عـديل الــسلوكيات ا�{طـأ الqــ
شـــاد املـــتعلم فيمـــا  ة املطلوiـــة الـــسليمة، �ـــذا باإلضـــافة إ�ـــ� الـــدو الـــذي تلعبـــھ 7ـــ� توجيـــھ وإ رالـــصو ر ر

داء ات الq. يقوم بآدا�Ïا ¤�دف تنمي��ا والوصو ¤�ا إ�� مستو |ح()افيـة 7ـ�̄  ىيتعلق بامل4ا ل �ـا�ي . (ر
  ).3، 2015الشيخ، 

Aب ع�ــ� امل4مــة التعليميــة 7ــ� وAختلــ رف توقيــت الــدعم التعلي/ــ. فمنــھ مــا يقــدم قبــل التــد
شــادات Vــش=ل مجمــل وك�ــ� لتÔــÓ الطــالب وت"ــسر علــ��م الــتعلم فيمــا Vعــد، مثــل  ة  عليمــات وإ رصــو ر

إ�ـÕ، ....... تقديم التعليمات وخطوات العمل أو عـرض أمثلـة محلولـة أو تقـديم وتأكيـد ع�ـ� نظرAـات
ـــق حيــــث يتعـــــرف الطــــ ـــل لتحقيــ ـــة بطبيعــــة الـــــتعلم،  ــــساعد�م 7ـــــ� التوصـ الب ع�ـــــ� معلومــــات مرتبطــ

ـــ�، وخاصــــة عنــــدما يقــــدم مــــا يماثــــل أو يق(ــــ)ب مــــن امل4مــــات  ــاء الــــتعلم الفع�ـ �Mــــداف التعليميــــة أثنــ
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اســـات متعـــددة م��ــا ت إليــھ د رالتعليميــة املطلـــوب تنفيـــذ�ا، و�ــذا مـــا أشـــا  ,Renkl, Atkinson): ر
Maier, & Staley, 2002; Pol et al., 2008a).  

اك4ـم أ¨�ـم ع�ـ� وÜـ�  روAب�Á ذلك التصو ع�� أن ��يئة الطالب وiناء معرف��م القبلية، وإد ر
ب=ل ما يرتبط بتعلم4م التا��، وذلك ما ي"سر بالفعل عمليات التعلم، كما أنھ ¹عطي للطالب عقلية 

ة ع�ـ� املعرفــة والـتعلم، خاصــة مــا يماثـل و�Aــشابھ مـع مــا تــم تقد ًيمـھ قبليــا، ذلـك مــا يــرتبط رأكÝـ) قــد

وiل �7 نظرAة املنظمات املتقدمة    .(Liu, 2006, 48)زوAفسر �7 ضوء ما قدمھ أو

اســة *ـــل مـــن  ٍب"نمــا  ـــشt) نتـــائج د إ�ـــ� ) Mayer, 2008, 123؛ 220، 2014دمحم ا�lZــ) ،(ر
ة، وAرجــع ذلــك إ�ــ� الــدو ســة امل4ــا Aب ومما رأ�ميــة تقــديم الــدعم التعلي/ــ. أثنــاء عمليــة التــد ر ر  الــذي ر

تباطــھ بخطــوات التنفيــذ  Aب والتعلــيم ينطلــق مــن أ�ميــة ا ريمكــن أن يؤديــھ الــدعم 7ــ� عمليــات التــد ر
مما يقلل ا�4Zد وا��مل املعر�7 والعق�� ع�� املتعلم، كما أنھ ¹عمل ع�� توجيھ طاقات املتعلم نحو 

فـــع مـــستو ¯ ىالـــتعلم، و ـــس4م 7ـــ� تثrيـــت املعلومـــات وترســـيخ4ا وiالتـــا��  ـــساعد ع�ـــ�  ات ر رداء للم4ـــا
  .ا0{تلفة

اسـة *ـل مـن   & Pol, Harskamp, Suhre؛ 24، 2008ىسـلو سـلطان، (روتؤكـد نتـائج د
Goedhart, 2009, 35 ( عـد أداء امل4مـة التعليميـة ¹عـد غايـة 7ــ�V ه املتباينــة رإن تقـديم الـدعم بـصو

نـة أداءه بـا لنموذج، ذلــك مـا نجــده ر�Mميـة، كتقـديم نمــوذج مثـا�� ألداء امل4مـة مــا يـدفع املــتعلم ملقا
ًكثtـ)ا 7ــ� §جابــات النموذجيــة Vعــد قيــام الطــالب بحـل املــشكالت، وAؤكــد ذلــك |تجــاه ع�ــ� ممtــ¦ات 

الدعم البعدي �7 التغذية الراجعة والتعزAز ودفع املتعلم لالعتماد ع�� الذات و Zيع استقالليتھ 
ات التقيـيم الـذا ي وحـل املـشكالت Vـش=ل أسـرع حيـث ¹ عتمـد الطـالب 7ـ� تنفيـذ م4مــ��م روتنميـة م4ـا

شادات رع�� أنفس4م دو توج��ات أو إ   . ن

ـــة التعليميـــــة (pol, 2009,25)لو�ــــشt) بـــــو     بـــــأن تقـــــديم الـــــدعم التعلي/ـــــ. يـــــرتبط بامل4مــ
 حيــــث Vygotskyاملطلـــوب أداؤ�ـــا، فإمـــا أن يقـــدم أثنـــاء أداء امل4مــــة، وذلـــك مـــا يدعمـــھ فيجو ـــس=ى 

ىء الـتعلم ل=ــي ي�تقـل مـن املـستو الفع�ـ� لتعلمـھ إ�ـ� املــستو تقـديم الـدعم واملـساعدة للطالـب أثنـا ى
ناملطلوب، أو من مرحلة إ�� مرحلة أخر �7 نفس امل4مة، وأما أن ي=و الدعم ــــــزا ألداء   ى ـــــــــ ــــــــ ً  عزAـــ

اجعـة عــن أدائـھ فيقـدم الــدعم Vعـد أداء امل4مــة وذلـك مـا  ــشt) إليـھ معظــم  راملـتعلم و�عطيـھ  غذيــة 
  .النظرAات ال()بوAة

ض Vعـــض و7ــ� ظــل  عــ ردد |تجا�ــات واملــداخل النظرAــة لتقــديم الــدعم |لك()و�ــي و عــا
اســات الــسابقة املؤAــدة ل=ــل اتجــاه، يــذكر مــا أشــار إليــھ مــاير  أن  (Mayer 2008, 123)رنتــائج الد

اســة  رالعديـد مـن املبـادئ و|تجا�ـات ا�{اصـة بتقــديم الـدعم التعلي/ـ. وتوقيتـھ ال تـزال موضـع الد
اسة ا��الية محاولة التعرف ع�� فاعلية اختالف توقيت الـدعم 7ـ� الـتعلم العلمية؛ لذا ��دف  رالد

ات إنتـــاج )  Vعـــد– أثنـــاء -قبـــل (القـــائم ع�ـــ� تطبيقـــات ا��وســـبة الـــ�8ابية  Aب 7ـــ� تنميـــة م4ـــا رالتـــد ر
  .ىا�0تو الرق/. لدى طالب تكنولوجيا التعليم ب=لية ال()بية

اسة   :رمشWلة الد

تعلــيم مــن ضــعف واíــz متمــثال 7ــ� صــعوiة تمكــ��م مــن ¹عـا�ي طــالب شــعبة تكنولوجيــا ال
ً

ة الوظيفيـــة املرتقبـــة مـــ��م بمـــا يخـــدم  ات التعليميـــة بالـــصو ات إنتـــاج ا�0تـــو الرق/ـــ. للمقـــر رم4ـــا ر ى ر
Aب عل��ـا مـن خـالل ب"ئـة الـتعلم القائمـة  ة التـد اسـات بـضر رالتخصص الدقيق، وأوصـت Vعـد الد ر ور
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ب بــtن ع�ــ� تطبيقــات ا��وســبة الــ�8ابية مــع تقــديم الــد جــود تــضا رعم |لك()و�ــي املناســب ¤�ــا، و و
اسات والبحوث ال()بوAة �7 توقيت تقديم الدعم بب"ئات التعلم الك()ونية؛ وقد ظ4ر ذلك جليا  ًالد ر

  :من خالل ما ي��

أوال 
ً

اسات والبحوث السابقة وتوصيات املؤتمرات-   :ر نتائج الد

 & Fatih؛ 2013إيناس الشيq.، : (�ي�7 مجال توظيف ا��وسبة ال�8ابية �7 التعلم |لك()و .1
Kert, 2011( ،اســات ع�ــ� أن تطبيقــات ا��وســبة الـــ�8ابية ر؛ حيــث أجمعــت نتـــائج �ــذه الد

توفر العديد من أدوات التواصل واملشار*ات |جتماعية، كما أن �ذه التطبيقات ت�ناسب مع 
 .خصائص املتعلمtن ا0{تلفة وتل@. احتياجا��م التعليمية

ات .2 س الرقميـــة لــــدى متخصــــ¬». تكنولوجيــــا رتنميـــة م4ــــا ات أو الــــدر و انتــــاج ا�0تـــو أو املقــــر ر ى
اســة  rAيــة وم��ــا ود رالتعلــيم والطــالب مــن خــالل اســتخدام الlــ)امج التد أحمــد عبــد الو�ــاب، (ر

ات إنتــاج املــواد التعليميــة ) 2011 A@. متعــدد الوســائط 7ــ� تنميــة م4ــا رواســتخدمت برنــامج تــد ر
اســة باســتخدام ا��اســوب لــدى متخصــ¬». ) 2015باســم ا�Zنــدي، (ر تكنولوجيــا التعلــيم، ود

ـــة (أنمــــاط تــــصميم الكتــــاب |لك()و�ــــي  ابط الفائقـ ات انتــــاج )  الوســــائط املتعــــددة–والــــر رم4ــــا
  . و�شره لدى طالب تكنولوجيا التعليم(LCDS)ىا�0تو §لك()و�ي لl)نامج 

ـــات بـــــtن اســــتخدام أســــاليب متنوعــــة قائمـــــة ع�ــــ� تطبيقــــا .3 اسـ iطــــت Vعــــض الد رو ت ا��وســـــبة ر
ات انتــــــــاج ا�0تــــــــو  ـــا ــــة م4ـــــ ـــة لتنميــــ ـــــة ا0{تلفـــــ ـــل التعليميـــ ـــــدى املتعلمــــــــtن باملراحـــــ ىالــــــــ�8ابية لـــ ر

اسة *ل من  سعد هللا، ليث؛ 2011سلطان الديحا�ي، : (ر|لك()و�ي لد��م و�ذا ما أو�íتھ د
 ).2012عبد ا��ق، عبد هللا و

تقنيــات "Vعنــوان ) 2013(علــيم أوóــ»� املــؤتمر الــدو�� الثــا�ي ل�Zمعيــة العمانيــة لتكنولوجيــا الت .4
ة اسـتخدام تطبيقـات "لا��وسبة ال�8ابية وتطبيقات ا�0مـو لتحقيـق متعـة الـتعلم ور، بـضر

ات التعليميـة  ات إنتـاج املقـر را��وسبة ال�8ابية �7 العملية التعليميـة للطـالب 7ـ� تنميـة م4ـا ر
  .لك()و�يالرقمية، مما يضفي عل��ا متعة التعلم وAزAد من اندماج4م �7 التعلم |

ثانيا 
ً

اسة eستطالعية–   :ر نتائج الد

ات التعليميــة الرقميــة  رتـم تطبيــق Vعــض بنــود بطاقــة مالحظـة Mداء امل4ــار إلنتــاج املقــر ي
�ـر  M عة شـعبة تكنولوجيـا التعلـيم ب=ليـة ال()بيـة بالقـا�رة جامعـةVزع�� عينة من طالب الفرقة الرا

 �YامZن من خالل4ا ض2016العام ا�tدو التا��م، وتبZت نتائجھ با��í داء كماM لعف:  

  )1(لجدو 

ات التعليمية الرقمية لعينة من طالب ,لية ال+*بية ر مستو 'داء امل5ار إلنتاج املقر ي   ى

ات التعليمية الرقمية رمستو 'داء امل5ار إلنتاج املقر ي العدد الك��   ى
جيد جدا  للطالب

ً
  لم يؤد  ضعيف  متوسط  جيد  

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
40  

ــــــــ ــ ــ  ـ ـــ ـــ ــ   52.5  21  32.5  13  10.0  4  5.0  2  ـ
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لوiـالنظر إ�ـ� بيانــات ا�Zـدو الـسابق يتــzõ مـدى الــضعف الـذي  عانيـھ عينــة مـن طــالب 
�ـــر؛ لـــذا يحـــاو البحـــث ا��ـــا��  M عـــة شـــعبة تكنولوجيـــا التعلـــيم ب=ليـــة ال()بيــة جامعـــةVلالفرقــة الرا ز

ل استخدام ب"ئة حوسبة �öابية بثالث انماط، Mو م��ا يقـدم التغلب ع�� �ذه املش=لة من خالل
Aب، أمـا الثالـث م��ـا يقـدم الـدعم  Aب، والثـا�ي يقـدم الـدعم أثنـاء التـد رالدعم باملعلومات قبـل التـد ر

اسة �7 ال�ساؤ الرئ"س التا�� ة مش=لة الد Aب، وعليھ يمكن بلو لباملعلومات Vعد التد ر ما فاعلية : رر
ات اخــتالف توقيــت الـــدعم ر �ــ� الــتعلم القـــائم ع�ــ� تطبيقـــات ا��وســبة الــ$�ابية �ـــ� تنميــة م5ـــا

&ر؟ ىإنتاج ا�2تو الرق01   زلدى طالب ,لية ال+*بية جامعة '

  :وCتفرع من &ذا السؤال الرئQس 'سئلة الفرعية التالية

الـــتعلم القـــائم ع�ـــ� تطبيقــــات )  Vعـــد– أثنـــاء –قبــــل (مـــا فاعليـــة اخـــتالف توقيـــت الـــدعم  .1
ات إنتـاج ا�0تـو الرق/ـ. ا��وسبة  ىال�8ابية ع�� تنمية التحصيل املعر�7 املرتبط بم4ا ر

�ر M زلدى طالب *لية ال()بية جامعة. 
الــــتعلم القــــائم ع�ــــ� تطبيقــــات ) Vعــــد– أثنــــاء –قبــــل (مـــا فاعليــــة اخــــتالف توقيــــت الــــدعم  .2

ات إنتــاج ا�0تــو الرق/ــ. لــدى  ىا��وســبة الــ�8ابية ع�ــ� تنميــة Mداء العم�ــ� مل4ــا طــالب ر
�ر M ز*لية ال()بية جامعة. 

اسة ض الد رفر   :و

ىال يوجـــد فـــر ذو داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستو .1 جـــات طـــالب ) 0.05(≤ ق ربـــtن متوســـطات د
سـت بالـدعم باملعلومـات 7ـ� ب"ئـة ا��وسـبة الـ�8ابية  قبـل (راZ0موعات التجرrAية الqـ. د

Aب ســت مــن خــالل الــدعم باملعلومــات 7ــ� ب"ئــة ا��وســبة ا) رالتــد أثنــاء (لــ�8ابية روالqــ. د
Aب ست بالدعم باملعلومات �7 ب"ئة ا��وسـبة الـ�8ابية ) رالتد Aب(روالq. د 7ـ� ) رVعـد التـد

ات التعليمية ات إنتاج املقر رالتطبيق البعدي الختبار التحصيل املعر�7 املرتبط بم4ا  .ر
ىال يوجـــد فـــر ذو داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستو .2 جـــات طـــالب ) 0.05(≤ ق ربـــtن متوســـطات د

ــــة ا��وســــــبة اZ0موعـــــات  ســــــت مــــــن خـــــالل الــــــدعم باملعلومــــــات 7ــــــ� ب"ئــ ـــ. د ــــة الqـــ رالتجرrAيــ
Aب(الــ�8ابية  ســـت مــن خــالل الـــدعم باملعلومــات 7ـــ� ب"ئــة ا��وســـبة ) رقبــل التـــد روالqــ. د
Aب(الــ�8ابية  ســت مــن خــالل الــدعم باملعلومــات 7ــ� ب"ئــة ا��وســبة ) رأثنــاء التــد روالqــ. د
Aب(الــــ�8ابية  ـــق البعــــدي لب) رVعــــد التــــد ىطاقــــة مالحظــــة Mداء امل4ــــار إلنتـــــاج 7ــــ� التطبيــ

ات التعليمية  .راملقر

  : أ&داف البحث
�ــدف البحــث ا��ــا�� إ�ــ� التعــرف ع�ــ� فاعليــة اخــتالف توقيــت الــدعم بب"ئــة  علــم قائمــة 
ات انتـاج ا�0تـو الرق/ـ. لـدى طـالب  ىع�� التطبيقات التعليميـة ل��وسـبة الـ�8ابية 7ـ� تنميـة م4ـا ر

�ر M ز*لية ال()بية جامعة.   
  : منyz البحث

والـذي يبحـث أثـر متغtـ) مـستقل أو أكÝــ) اعتمـد البحـث ا��ـا�� ع�ـ� املـنEF شـبھ التجرA@ــ. 
اســــة فاعليـــة اخــــتالف  ع�ـــ� متغtـــ) تــــاVع أو أكÝـــ)، و7ـــ� ضــــوء طبيعـــة �ـــذا البحــــث تـــم اســـتخدامھ رلد

 –  أثنـــاء–قبـــل (توقيــت الـــدعم بب"ئـــة  علـــم قائمــة ع�ـــ� التطبيقـــات التعليميـــة ل��وســبة الـــ�8ابية 
�ر) Vعد M ات انتاج ا�0تو الرق/. لدى طالب *لية ال()بية جامعة Aب �7 تنمية م4ا زالتد ر   .ىر
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  :أ&مية البحث

س بال}ــسبة للطــالب �ـــ� .1 ات التعليميــة الرقميـــة بl)نــامج ال=ـــو ات إنتـــاج املقــر ر تنميــة م4ــا ر ر
 .الب

�ــــ� 7ـــ� توجيـــھ أنظـــار مـــصم/. املنـــاEø إبال}ـــسبة 2{ططـــي ومـــصم01 املنـــا|y التعليميـــة  .2
الــتعلم القــائم ع�ــ� تطبيقــات ا��وســبة )  Vعــد– أثنــاء -قبــل (معرفــة مــدى كفــاءة الــدعم 

س  ات التعليمية الرقمية بl)نامج ال=و ات إنتاج املقر رال�8ابية ال�8ابية �7 تنمية م4ا ر ر
 .الب

شــاد البــاحثtن لعمــل بال}ــسبة للبــاحث�ن،  .3 اســة ا��اليــة 7ــ� إ رقــد  ــس4م أدوات ونتــائج الد ر
 .أبحاث مماثلة

اسة اسة ا��الية ع�� ا��دود التالية :رحدود الد   :رتقتصر نتائج الد

�ـــر، تـــم اختيـــار عينـــة تتمثـــل 7ـــ� : �ـــشرCة .1 M عـــة ب=ليـــة ال()بيـــة جامعـــةVزطـــالب الفرقـــة الرا
  .طالب تم تقسيم4ا لثالث مجموعات م�ساوAة) 150(عشوائية م��م عدد�ا 

لقــائم ع�ــ� تطبيقــات ا��وســبة الــتعلم ا)  Vعــد– أثنــاء -قبــل (توقيــت الــدعم : موضــوعية .2
س الب لـدى طـالب  ات التعليميـة الرقميـة بl)نـامج ال=ـو ات إنتـاج املقـر رال�8ابية، وم4ـا ر ر

�ر M زتكنولوجيا التعليم ب=لية ال()بية جامعة. 
اM .«ùو للعام ا�Zام�Y :زمانية .3 ل الفصل الد  .م2021-2020ر

ة إجرائي: مصط��ات البحث اسة ا��الية بصو رو عرف4ا الد   :ة فيما ي��ر

شــادات :Electronic Supportالــدعم eلك+*وMــي  -  ر مجموعــة التوج��ــات واملــساعدات و§
|ســتجابات املرتبطــة بمراحــل )  Vعــد– أثنــاء -قبــل (الqــ. تقــدم بب"ئــة ا��وســبة الــ�8ابية 

وخطـــوات تنفيـــذ وتـــصميم تطبيقـــات ا��وســـبة الـــ�8ابية لـــدى طـــالب تكنولوجيـــا التعلـــيم 
 .ب=لية ال()بية

د وا�{دمات وMنظمة :��Cloud Computingوسبة ال$�ابية ا -  ر توفt) مجموعة من املوا
نا��اســوiية املت=املــة مــن خــالل شــبكة |ن()نــت دو ا��اجــة إ�ــ� التقيــد باملــصادر ا�0ليــة 
 Õ8ن البيانـــــات وال�ـــــAد مـــــساحة لتخـــــز ب وتتـــــضمن تلـــــك املـــــوا ــــ� املتـــــد ر¤�ـــــدف الت"ـــــسt) ع�ـ ر

ــــة ا ــــا  ــــــشمل معا�Zــ ـــــات وجدولــــــة للم4ــــــام وفــــــق تطبيقــــــات ا��وســــــبة |حتيــــــاطي كمــ لl)مجيـ
 .ال�8ابية

ىا�0تــــو التعلي/ــــ. القــــائم ع�ـــ� الت=امــــل بــــtن املــــادة : Digital Contentىا�2تـــو الرق1ــــ0  - 
ـــة لتــــصميم وإنتـــــاج و�ـــــشر ا�0تــــو الرق/ـــــ. ع�ـــــ� |ن()نـــــت  ىالتعليميــــة والتكنولوجيـــــا الرقميــ

ـــاج وال�ـــــشر وتطبيقـــــھ عlـــــ) ـــبة الـــــ�8ابية باســــتخدام إحـــــدى بـــــرامج |نتــ  تطبيقـــــات ا��وســ
وتقوAمھ الك()ونيا �7 أي وقت وم=ان

ً
.  
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  : يNطار النظر

ئ"ــسة تتمثــل 7ــ� ب"ئــة ا��وســبة  ري�نــاو §طــار النظــر متغtــ)ات البحــث 7ــ� ثالثــة محــاو  ر ي ل
ىالــــ�8ابية وتطبيقا��ــــا التعليميــــة، توقيــــت الــــدعم |لك()و�ــــي 7ــــ� ب"ئــــة ا��وســــبة، وإنتــــاج ا�0تــــو 

  :جز�ا فيما ي��الرق/.، ونو

لا�2و 'و   بQئة ا��وسبة ال$�ابية وتطبيقا��ا التعليمية: ر

   :مف5وم ا��وسبة ال$�ابية

وضـــعت العديــــد مـــن التعرAفــــات لتحديــــد ما�يـــة ا��وســــبة الــــ�8ابية، و7ـــ� �ــــذا |تجــــاه     
ا  ونة، بأ¨�ا أحد Mساليب التكنولوجية الq. تتصف بالسرعة واملر) Kundra, 2011, 5(رعرف4ا *وند

نيــتم ف��ــا تقــديم ا�{ــدمات الكمبيوترAــة للمتعلمــtن عlــ) §ن()نــت، دو ا��اجــة إ�ــ� امــتالك املعرفــة، 
  .ا�{l)ة، أو ح�q التحكم بالب�Á التحتية الq. تدعم �ذه ا�{دمات

د وامل=ونـات التكنولوجيـة مـن ) Jang, 2014, 77(وعرف4ـا جـانج  ربأنـھ اسـتخدام *افـة املـوا
نـة والـس4ولة والـسرعة أج4زة وiرامج وتقديم4ا و للمـستفيدين عlـ) öـ�ابة |ن()نـت |لك()ونيـة باملر

  .من خالل الكمبيوتر أو Mج4زة النقالة لتلبية *افة |حتياجات

ن  ، وآخــر ك ال��ــاو وكمــا عرف4ــا كـــال مــن نـــا ي بأ¨�ـــا تكنولوجيــا  عتمـــد ع�ــ� نقـــل ) 8، 2018(ز
ـــزAن با��اســــــوب إ�ـــــ� الــــــ�8ابة | ـــا املعا�Zـــــة ومــــــساحة التخــ لك()ونيـــــة أي تحوAــــــل بـــــرامج تكنولوجيـــ

  .املعلومات إ�� منتجات وخدمات من خالل مجموعة من الl)امج تل@. احتياجات املستخدمtن

أحــد Mســاليب التكنولوجيــة الqــ.  وتتفــق التعرAفــات الــسابقة 7ــ� أن ا��وســبة الــ�8ابية
Aة ومساحة التخزZعتمد ع�� نقل املعا�  .qنة، وال ن ا�{اصة بالكمبيوتر إ�� وتتصف بالسرعة واملر

.qة مجموعة من ا�{دمات والتطبيقات ال لت�يح للمتعلمtن الوصو إل��ا  رما ¹س/� بال�8ابة �7 صو
  .�7 أي وقت وأي م=ان

  :'سس النظرCة ال�0 تدعم التعلم �� بQئة ا��وسبة ال$�ابية

 ب"ئة ا��وسبة  عد النظرAة املعرفية |جتماعية �þ أقرب النظرAات الq. تدعم التعلم �7
ت حـو مــنEF فكـر اجتمـا�Ü ¹عـا�E ت=ــوAن املعلومـات وAـدمج بـtن التقنيــة  يالـ�8ابية؛ حيـث تمحـو ل ر
فـــھ مـــن خـــالل تفاعلـــھ مـــع املعلومـــات ومـــع  روالتكنولوجيـــا، ف�ـــ. تنظـــر للمـــتعلم بأنـــھ �ـــشط يبÁـــ� معا

Aاستخدام النظر ¦tمن الواقع، وتم Õ8� ن صو أوAن ول"س من خالل ت=وĀخر ة املعرفيـة رخl)ات 
 ,Hirumi)؛ 39، 2003دمحم خمـــ"س، (|جتماعيـــة 7ـــ� التعلـــيم، مـــن خـــالل |دبيـــات ال()بوAـــة وم��ـــا 

  : يمكن ت�{يص4ا �7 النقاط ¯تية145 ,2002

ريحقـق الــتعلم البنـاÊي ا�Zــودة لقبــام املـتعلم بــدو املك�ــشف واZ0ـرب والباحــث واملنــاقش  -
 .واملتفاعل

ة تفكt) املتعلم وتنمية م - اتھ وتنمية ا��دث §بدا�Ü لديھ من خالل التعاو رإثا نيولھ وقد ر
ك  .روال�شا

ا��م  - ة ع�ـــ� حــــل املـــشكالت أثنـــاء تنميـــة م4ــــا رتنميـــة �{ـــصية املـــتعلم لت=ــــو مبتكـــرة قـــاد ر ن
 .ا0{تلفة
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ــــــة  - ــــــو�م والتكنولوجيــ ـــتعداد�م وميـــــــول4م ومراحــــــــل نمـ ـــtن واســــ ــــاة مـــــــستوAات املتعلمـــــ مراعـــ
 .املناسبة ل4م

رميــة و�Mــشطة والتقنيــات 7ــ� نماذج4ــا واســتخدام4ا لــدعم التطــو تــوفt) الوســائط التعلي -
 . املعلوما ي ل4م

ـــق  - ـــن إعـــــداد نمـــــاذج أســـــئلة ع�ـــــ� مـــــستوAات عليـــــا مـــــن التفكtـــــ) �{لــ ـــالتقوAم مــ |�تمـــــام بــ
 .ال{صية املبتكرة

�س والب"ئة الصفية Vش=ل منظومة بدءا من املعلـم وحqـ�  - ًاملساعدة �7 تطوAر طر التد ر ق
ة   .ر§دا

  :ت ا��وسبة ال$�ابيةمكونا

قـــسمت |دبيــــات ال()بوAــــة م=ونــــات ا��وســــبة الـــ�8ابية حــــسب ا�{ــــدمات الqــــ. تقــــدم4ا 
ن، (للمـــستخدمtن وم��ــــا  ، وآخــــر ك ال��ــــاو ونــــا ي الب�يــــة التحتيــــة، والتطبيقــــات ومنــــصات إ�ـــ� ) 2018ز

�ا فيما ي��   :زالعمل والl)امج بوصف4م خدمات للمستخدم �7 أي وقت وم=ان وAمكن إيجا

 IaaS: Infrastructure as a service ية التحتية بوصف5ا خدمةالب} .1
ا  و ــش=ل Mســاس مــن ا��وســبة الــ�8ابية بمــا تــوفره مــن مــساحات التخــزAن الqــ. ت�يح4ــ
للمـــستخدم ¹ـــستطيع مـــن خالل4ـــا تخـــزAن امللفـــات والlـــ)امج والتطبيقـــات ا�{اصـــة بـــھ 7ـــ� حـــدود تلـــك 

ن ع�� الوAب املساحة، ومن الب�ية التحتية ع�� ال�8ابة خدما  Amazon Web Servicesوت |ماز
(AWS).  

  SaaS: Software as a service الO*امج والتطبيقات كخدمة .2
ـــة مــــــن بــــــرامج ال�ــــــشغيل مثــــــل اليــــــونكس  ، واللينــــــوكس Unixو ــــــشمل استــــــضافة مجموعـــ

Linux ــــ)امجlض التقديميـــة، وال و، والlـــ)امج التطبيقيـــة مثــــل بـــرامج معا�Zــــة ال=لمـــات، وiـــرامج العــــر
، والفيــــديو، والــــصوت، ومــــن خــــدما��ا املــــ ـــات، باإلضــــافة إ�ــــ� بــــرامج معا�Zــــة الــــصو رضادة للفt)وسـ

  ).Google Docs(جوجل دوكس 

  PaaS: Platform as a service منصات العمل كخدمة .3
ــــاج ملفــــــات  ــــصات للعمــــــل وم��ــــــا كمنــــــصة الســــــتخدام التطبيقــــــات 7ــــــ� إنتــ و ــــــستخدم كمنــ

ـــاج ملفــــــــات  ــــيمكن إنتــــــ ـــديل4ا، فــــ ـــــــاجWordو عـــــ ـــــــة،  وإنتــ ات |ليك()ونيــ ــــا ـــــــة و|ختبــــ ض تقديميــ ر عــــــــر و
رواســتخدام بــرامج معا�Zــة الــصو والفيــديو 7ــ� تــصميم صــو ثابتــة ولقطــات فيــديو و عــديل4ا، ومــن  ر

  )Google app engine; Microsoft Azure(خدما��ا 

  .أ&مية تطبيقات ا��وسبة ال$�ابية �� العملية التعليمية

Aب طــالب تتعـدد أ�ميــة تطبيقــات ا��وسـبة الــ�8ابي رة 7ــ� العمليــة التعليميـة وكــذلك تــد
تكنولوجيا التعليم ع�� استخدام �7 انتاج و�شر ا�0توAات |لك()ونية وتنقـسم أ�مي��ـا إ�ـ� أ�ميـة 
ـــا العديــــد مــــن  ت إل��ـ ب مــــن الطــــالب وثالثــــة للمؤســــسة التعليميــــة كمــــا أشــــا ب وثانيــــة للمتــــد رللمــــد ر ر

 ,Bora & Ahmed, 2013؛ 2011 محمـود عبـد الكـرAم ،2013دمحم شـلتوت، (|دبيات ال()بوAة وم��ـا 
  :ع�� النحو التا��) 13
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ة ا�0تـــو |لك()و�ـــي Vغـــض النظـــر عـــن امل=ـــان والزمـــان  - ب مـــن خـــالل إدا ىبال�ـــسبة للمـــد ر ر
Vـسرعة عاليــة مـع إم=انيــة التحميـل والتخــزAن والبحـث 7ــ� املكتبـات واملــشاركة، باإلضــافة 

 .لإ�شاء فصو اف()اضية ¤�ا
ــــل بال�ـــــسبة لل - ــــار العمــ ــــع الـــــزمالء 7ــــــ� إطـ ــــشاركتھ مــ ـــو ومـ ـــو للمحتـــ ـــtن الوصــ ب تمكـــ ىمتـــــد ل ر

ــــافة إ�ــــــ�  ــــرعة لالتعــــــاو�ي وا��ـــــــصو ع�ـــــــ�  عزAــــــز مناســـــــب، باإلضـــ ــــتخدام وســـ ــــ4ولة |ســـ ســـ
 .لالوصو إ�� معلومات ا0{زنة عل��ا

ربال�ـــسبة للمؤســــسات التعليميـــة 7ــــ� معا�Zــــة املـــشكالت التكنولوجيــــة ¤�ـــا وتطــــو النظــــام  -
«. من خالل التوسيع والتطوAر لقواعد البيانات بأكl) املساحات بأقل املعلوما ي املؤس

 .الت=اليف املمكنة

اسة ا��الية إ�� |ستفادة من تطبيقات ا��وسبة �7 دعم العملية التعليمية  رو س�Y الد
ات طالب تكنولوجيا التعليم �7 انتاج ا�0تو الرق/. من خالل اختالف ىلتنمية م4ا توقيت الـدعم  ر

  . و�ي �7 ب"ئ��ا|لك()

   توقيت الدعم eلك+*وMي �� بQئة ا��وسبة ال$�ابية: را�2و الثاMي

  :ما&ية الدعم Nلك+*وMي

 عـــددت املـــسميات للمـــساعدات الqـــ. تقـــدم للطـــالب قبـــل أو اثنـــاء أو Vعـــد عمليـــة الـــتعلم 
ســـقاالت  أو Orintation أو التوجيـــھ Aids أو املـــساعدة Supporting Systemsفم��ــا نظـــم الـــدعم 

، و*ل4ا أوجھ متعددة ل�».ء واحد يركز ع�� توجيھ املتعلم نحو تحقيق أ�ـداف Scaffoldingالتعلم 
��يح   عليميـــة مطلوiـــة مـــن خـــالل تقـــديم املـــساعدة أو الـــسقاالت الqـــ. تـــدعم ســـt)ه 7ـــ� |تجـــاه الـــ

  ).1، 2009ز�Aب السالمي ودمحم خم"س، (

 ,Yayan)دعم التعلي/ـــ. فيعرف4ــا يايــان لــذا تناول4ــا الــبعض وج4ـــة الوظيفيــة ال()بوAــة للــ
 بأنــھ الـــدعم واملــساعدة املؤقتـــة الqــ. يحتـــاج ل4ــا املـــتعلم أثنــاء عمليـــة بنــاء املعرفـــة والqــ. يـــتم (2007

ا ع�ـــ� دعـــم نفـــسھ، وAـــضيف شـــابt)و  ال��ــا عنـــدما تتقـــدم عمليـــة البنـــاء، وAـــصبح قـــاد رإ  ,Shapiro)ز
¤�ـــدف اســتكمال م4ـــام الـــتعلم وiنــاء وتـــدعيم مـــا ن بأنــھ العـــو واملــساعدة الqـــ. تقـــدم للمــتعلم (2008

  . ¹عرفھ بالفعل للتوصل إ�� ماال ¹عرفھ

 بأنـھ (Pol, 2009)لوم��ا من تناولھ كب"ئة لتقديم الدعم وآليات تقديمھ؛ حيث عرفـھ بـو 
7ـــــ� ��ظـــــة  ـــ. يـــــتم  ـــــسلم4ا  ي للمعلومـــــات والqــ رنظـــــام  علي/ـــــ. يقـــــدم أدوات  ـــــستخدم للـــــدخو الفـــــو ل

  .ملتعلمtن|حتياج إل��ا من ا

والبعض Mخر من التعرAفات ركزت ع�� متغt)ات محددة �7 تصميمة كنوعـھ أو مـستواه 
ة فيعرفھ با�ل   بأنـھ الـدعم واملـساعدة الqـ. يحـصل عل��ـا املـتعلم مـن خـالل (Pahl, 2002)رأو مصد

   .التفاعل مع ا�{l)اء أو املعلمtن والزمالء

  :ي'ساس النظر للدعم التعليe 01لك+*وMي

ـــادئ م��ـــــا النظرAـــــة البنائيـــــة  ـــــ اســـــة ا��اليـــــة إ�ـــــ� مجموعـــــة مـــــن النظرAـــــات واملبــ رس�ند الد
Constructivism Theory ــة؛ حيــث ¹عتمــدAحيــث ¹عــد الــدعم التعلي/ــ. أحــد تطبيقــات �ــذه النظر ُ
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 ,Yu)( ع�ــ� قيــام املــتعلم بrنــاء  علمــھ مــن خــالل بنــاء معرفــة جديــدة ع�ــ� أســاس معرفتــھ الــسابقة 
2011, 485.  

 لفيجو ـــس=ي Social development theoryترتكـــز ع�ـــ� نظرAـــة الـــتعلم |جتمــا�Ü كمــا 
Vygotsky نtن، وأن تفاعـل املتعلمــĀخـر  والqـ.  ـشt) إ�ـ� أن الــتعلم يحـدث مـن خـالل املــشاركة مـع 

ة يــؤثر 7ــ� طرAقــة تفكtــ)�م، وتفــسt)�م للمواقــف ا0{تلفــة  ̄خــرAن MكÝــ) معرفــة أو قــد حــسن (رمـع 
 ، نAتو   ).2003ز

7ـ� ضـوء النظرAـة  (Siemens, 2005) كمـا اعتمـد ع�ـ� |تجـاه |تـصا�� ومـا اق()حـھ سـم�¦
والqـ. تـضع اسـس ومبـادئ تـوفt) ب"ئـة شـبكية للـتعلم  ـسمح للمتعلمــtن  Connectivism |تـصالية

ات توقيـت متعـددة ومالئمـة  Aة واملؤجلـة وتمكـن مـن تقـديم الـدعم املناسـب بخيـا رباالتصاالت الفو ر
  .� تلك الب"ئةللتعلم 7

   :توقيت تقديم الدعم التعلي01 أنماط

ـــن  ـــبكة |ن()نـــــت، ملـــــا ل4ـــــا مــ ــ) شــ تتعـــــدد توقيتـــــات تقـــــديم الـــــدعم التعلي/ـــــ. |لك()و�ـــــي عlـــ
اسة  ت إل��ا د را�ع=اسات ودالالت ع�� املوقف التعلي/. كما أشا  ,Stockwell؛�2014ا�ي الشيخ، (ر

  :فيما ي��) 2011

وAــتم مـــن خـــالل تقــديم مجموعـــة مــن ال=ائنـــات الرقميـــة  :الــدعم قبـــل املوقــف التعلي1ـــ0 .1
ــــساعدة املـــــتعلم )  مرئيـــــة– صـــــوتية –نـــــصية ( ــــد ملوضـــــوعات الـــــتعلم ملـ ـــة تم4يـ ـــ. تـــــأ ي بمثابــ والqــ

  .وتحفزه نحو الف4م ال=امل للمعلومات املقدمة عl) ب"ئة التعليم |لك()ونية

ف M :الـــــــدعم أثنـــــــاء املوقـــــــف التعلي1ـــــــ0 .2 ــــتعلم مـــــــع املعـــــــا ــــــستخدمھ املـــ ساســـــــية بب"ئـــــــة رو�ـ
لالتقليديــة Vــش=ل تبــاد�� ي"ــسر للمــتعلم ا��ــصو ع�ــ� نمــاذج واíــ�ة للمــادة العلميــة  التعلــيم

حة، و�و ما ¹عÁ. إم=انية أن ي=و الدعم �7 �ذه ا��الة بمثابة منظم معلوما ي مقار  ناملشر ن و
  .مع الشرح العادي �7 ب"ئة التعلم |لك()ونية

ــــد املوقــــــف التعلي1ـــــــ0 .3 ـــــة للمـــــــتعلم للتفكtـــــــ) وAظ4ـــــــر  :الــــــدعم �عـــ ــــاء فرصـ ــــن خـــــــالل إعطـــ مــ
واستكشاف Mف=ار ذات العالقـة وحـل املـشكالت الناتجـة عـن عـدم اسـ�يعاب املـتعلم لـبعض 
ا�0توAات الq. يتم تقديم4ا عl) ب"ئة التعلـيم التقليديـة، وAـصبح بمثابـة موجـھ ومرشـد ومقـوم 

  .للتنفيذ ما تم الوصو إليھ بب"ئة التعلم |لك()ونية

اســة ا��اليــة الـدعم خــالل ثــالث مجموعـات متباينــة 7ــ� توقيـت تقديمــھ بب"ئــة وتقـدم ا رلد
ه املتنوعة  فأحد�م يقـدم الـدعم ل4ـا قبـل امل4ـام ) ي بصر- صو ي -ن¬». (را��وسبة ال�8ابية بصو

شـــاد والتوجيـــھ والثـــا�ي أثنـــاء امل4ـــام التعليميـــة كنـــوع مـــن تنظـــيم املعلومـــات  رالتعليميـــة كنـــوع مـــن |
ـــان مــــدى فاعليــــة والثالــــث Vعــــد  ـــل املــــتعلم لبيـ ـــا وتأكيــــد�ا 7ــــ� عقـ امل4ــــام التعليميــــة كنــــوع مــــن تقوAم4ـ

  .اختالف توقيت تقديمھ �7 ب"ئة ا��وسبة ال�8ابية
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  ىانتاج ا�2تو الرق01: را�2و الثالث

  :ىما&ية ا�2تو الرق01

ى¹عــد ا�0تــو الرق/ــ. بأVعــاده ا0{تلفــة مــن بنــاء مفــا�ي/.، وأ�ــداف و سلــسل �ـــشاطات، 
رتفـــاعالت، وأســـلوب عـــرض ع�ـــ� الـــشبكة العنكبوتيـــة، ودو املـــتعلم، وأســـاليب التعلـــيم، والتقـــوAم و

رجو�ر نظام التعلم §لك()و�ي، ف4و ل"س مجرد وضع مقر تقليدي ع�� الشبكة العنكبوتية، وإنما 
  .�و مزAج من املصادر التفاعلية ودعم Mداء و�شاطات  علم مب�ية ع�� الدقة وا�Zودة

ربأنــھ مقــر يــتم تــصميمھ مــن خــالل ) Lynch, 2004, 53( |تجــاه عرفــھ ال�ــش و7ــ� �ــذا
ت=امل تقنيات تكنولوجية متعددة تقدم ¤�ـا املـادة التعليميـة املطبوعـة ع�ـ� شاشـات الكمبيـوتر، أو 
مـــن خــــالل شـــب=ات §ن()نــــت ممــــا يجعـــل الــــصفحات التعليميـــة أكÝــــ) جاذبيــــة للمتعلمـــtن مــــن حيــــث 

Ïن أجزاtـ) شــبكة سـ4ولة التنقـل بــlيانــات دائمـة التحــديث عiـا وتــوافر عناصـر الوســائط املتعـددة و�
  .|ن()نت

ـــــزار  ــــف ا�Zــــ ـــــــد اللطيــــ ـــــھ عبــ ــ ـــــاح ) 18، 2010(وعرفـ ــــ. تتــــ ــات |لك()ونيــــــــة الqـــــ ــــھ املعلومـــــــ بأنــــ
ــــــي  ـــــو |لك()و�ــ ــــــصط�z ا�0تـــ ـــــtن، و�ــــــــستخدم مــ ــــع أو ت�ــــــــشر لغــــــــرض معـــ ــــتخدام عنــــــــدما تجمــــ ىلالســــ

ونية أو ع�� شب=ات |تصال واملوضوعة لالستخدام وتقـرأ للمعلومات ا�0ملة ع�� Mوعية §لك()
ة آلية   .ربصو

ىوiناءا ع�� ذلك فا�0تو الرق/. محتـو  علي/ـ. قـائم ع�ـ� الت=امـل بـtن املـادة التعليميـة  ى
ً

ىوالتكنولوجيا الرقمية لتصميم وإنتاج و�شر ا�0تو الرق/. ع�ـ� |ن()نـت باسـتخدام إحـدى بـرامج 
ھ عl) تطبيقات ا��وسبة ال�8ابية وتقوAمھ الك()ونيا �7 أي وقت وم=ان|نتاج وال�شر وتطبيق

ً
.  

  :ىعناصر ا�2تو الرق01 التعلي01

ــا بـــtن عناصــــر  علـــم نــــصية  ، Text Objectsىتتعـــدد أشــــ=ال وعناصـــر ا�0تــــو الرق/ـــ. مــ
Aھ  ، وعناصــر  علــم Sound Objects، وعناصــر  علــم صــوتية Image Objectsروعناصــر  علــم صــو

، وعناصـر  علــم Video Clip Objects، وعناصـر  علـم مقـاطع فيـديو Animation Objectsحركيـھ 
عبــد ( وعناصــر  علــم تجمــع بــtن أكÝــ) مــن نــوع مــن Mشــ=ال الــسابقة Movie Objectsأفــالم فيــديو 

  ).2011العزAز عبد ا��ميد، 

م يت=ـــو ا�0تـــو الرق/ــ. التعلي/ـــ. مـــن جزAئـــات أساســـية ل"ـــست  ىوiحــسب معـــايt) ســـ=و ن ر
ت إل��ـا بي��ـ �ـع كمـا أشــا �عـات فاصــلة بـل متداخلــة وقابلـة لل�ــشعب والتو را تو ز زمنــال مبـار وســامح (ز

  :وتتمثل فيما ي��) 212، 2010إسماعيل، 

 وتتمثــل 7ــ� *ــل مــا تحتوAــھ الــشاشة مــن بيانــات مكتوiــة وþــ� :Textsالنــصوص املكتو�ــة  −
ــــدم كفقـــــرات  ــــي، حيــــــث تقـ ى عـــــد عنـــــصرا �امـــــا مــــــن عناصـــــر ا�0تـــــو §لك()و�ـ

ً
وعنــــــاوAن، 
ـــادات وتوج��ـــــات للمـــــستخدم، وقـــــد  ـــــستخدم  شــ ــــداف ا�0تـــــو أو إعطـــــاء إ روتوضـــــيح أ�ـ ى

  .رلشرح م=ونات الرسوم والصو
 وþــ�  عبtـ)ات ت=و�Aيـة بــا�{طوط وMشـ=ال  ـستخدم 7ــ� :Graphicsالرسـومات ا�{طيـة  −

توضيح وشرح املفا�يم واملبـادئ والقواعـد وتrـسيط املعلومـات الـصعبة بحيـث ¹ـستوع��ا 
  .الب أثناء التعلمالط
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 وتتمثــل 7ـ� Mحاديـث الــصوتية بـأي لغـة أو موســيقى أو :ال�ـ$�يالت واملـؤثرات الـصوتية −
نl)ات صوتية كمؤثرات خاصة، وتنقسم إ�� ثالثـة أنـواع þـ� املوسـيقى، والـنص املـسموع، 

 .واملؤثرات الصوتية
زلرمـــــو  وþــــ� وســـــيلة لتنظــــيم Mف=ـــــار  ــــستخدم ف��ـــــا ا�{طــــوط وا:ا�{ــــرائط التوضـــــيحية −

روال=لمات والصو وفـق قواعـد Vـسيطة لتحوAـل املعلومـات إ�ـ� شـ=ل بيـا�ي مـنظم تتطـابق 
  .طرAقة عملھ مع الطرAقة الq. يؤدى ¤�ا الذ�ن عملھ

اســة ا��اليـة سـواء *انـت نـصية أو ســمعية  روت�نـوع العناصـر وMدوات الداعمـة لب"ئـة الد
ات الqـــ. تحتـــاج إ�ــــ� للـــدعم والت) رصـــو ثابتـــة ومتحركــــة وفيـــديو(أو بـــصرAة مـــن  روضـــيح لــــبعض امل4ـــا

ــــ)ات  ــــــة الــــــــتعلم لتواكــــــــب املتغtـــــ ـــاء عمليـــ ـــــــا أثنـــــ ـــــة ¤�ـ تrــــــــسيط ومحا*ــــــــاة ل�{طــــــــوات §جرائيـــــــــة ا�{اصـــ
التكنولوجية ا��ديثة �7 ظل الكفايـات الqـ. حـدد��ا ال4يئـات العامليـة مـن تخطـيط وتـصميم وإنتـاج 

ة   .روتقوAم وإدا

  : ىانتاج ا�2تو الرق01 التعلي01

ج ا�0تو الرق/. التعلي/. مطلبا �اما لتحقيق ا�Zودة الشاملة �7 التعليم ع�ـ� ¹عد إنتا  
ً ً

ى
وجــھ العمــوم و|لك()و�ــي ع�ــ� وجــھ ا�{ــصوص؛ وAتــضمن بنــاء الــصفحات الرئ"ــسة، وإنتــاج عنــصر 
iــــط النظــــام بخــــدمات  iط4ــــا بالــــصفحات الرئ"ـــسة، و رواج4ـــة التفاعــــل الرســــومية، وكتابـــة بــــرامج و ر

ـــ ا مباشــــرا أم محر*ــــات البحــــث أم منتــــديات املناقــــشة، وإنتــــاج ا�0تــــو الــــشبكة ســــواء أ*انــــت حـ ىوا
ً ً

ر
ات |لك()ونية و�شر ا�0تو ع�� الشبكة، وAمكن التعرف ع�� ذلك من  ىالتجرA@.، وتجt4¦ |ختبا ر

  ).359-363، 2008رAما ا�Zرف، (ىخالل امل=ونات الرئ"سة للمحتو الرق/. عl) الوAب 

  :0ىبرامج إنتاج ا�2تو الرق1

   Eøــــا ــــــات املنــــ ــــوAم محتوAــ ــــــاج وتقــــ ــــــستخدمة 7ــــــــ� تــــــــصميم وإنتــ تتعــــــــدد الlــــــــ)امج وMدوات املــ
ات التعليميـــة |لك()ونيـــة وكـــذلك مـــن خـــالل الـــتعلم النقـــال، و7ـــ� �ـــذا |تجـــاه اســـتخدمت  رواملقـــر
ات تــــصميم  اســـات ال()بوAـــة العديــــد مـــن الlــــ)امج لتـــصميم وإنتـــاج ا�0تــــو الرق/ـــ. لتنميــــة م4ـــا رالد ىر

اسة وإنتاج ا0 ه املتعددة وم��ا د ر�تو الرق/. بصو ر ؛ 2014ر؛ منـدو فـتح هللا، 2011سـيد يـو�س، (ى
  :فيما ي��) 2015باسم ا�Zندي، 

ض :Adobe Captivateأدو�ــــي ,اب�يفــــا�ي  -  و ¹ــــستخدم *ــــأداة إل�ــــشاء عناصــــر ا�0ا*ــــاة وعــــر
ات و|سـ�بانات، وAـتم اخـ Aو وكـذلك |ختبـا Aب املبÁـ. ع�ـ� الـس"نا رالl)امج والتد ر ىراج ا�0تـو ر

 كما يمكنھ انتـاج محتوAـات |لك()ونيـة خاصـة بـالتعلم النقـال SCORMالتعلي/. وفقا ملعيار 
iو�Aـــــت  HTML5و�عتمــــد ع�ــــ� لغــــة الl)مجيــــات  ـــة مــــن بو ـــھ مـــــن اســــتt)اد شــــرائح  عليميـ روAمكنـ

  .والعمل عل��ا وتطوAر�ا

Cـــــا  -  ـــة إلنتـــــاج ا�0تـــــو الرق/ـــــ. 7ـــــ�:Camtasiaز,امتا ة فيـــــديو�ات ى أحـــــد الlـــــ)امج الداعمــ ر صـــــو
ض ض الl)مجيـات؛ حيـث يمكنــھ و عليميـة كعـر rAيـة، وعــر و تقديميـة وكــذلك انتـاج املـواد التد ر

iو�Aت   وAتم PowerPointرالتقاط *ل ما ¹عرض ع�� شاشة الكمبيوتر، وAت=امل مع برنامج بو
ـــ ا تحرAــــر الفيــــديو امللــــتقط بالl)نــــامج وإضــــافة املــــؤثرات الــــصوتية والبــــصرAة ا0{تلفــــة إليــــھ بمـ

 .ىيتوافق مع احتياجات ا�0تو وطبيعة املتعلم
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 أداة مجانيـة LCDS (Learning Content Development System):ىنظام تطوCر �عليم ا�2تو - 
ســـــوفت  ـــشاء Microsoftومــــن شـــــركة مايكر ســــوفت التعلي/ـــــ. مـــــن إ�ــ ـــع مـــــا ميكر و تمكــــن مجتمــ

سات  عليمية تفاعلية مباشرة عالية ا�Zودة و�شر�ا   .ر*و

س الب  -  ىأداة مجانيـــة ســـ4لة |ســـتخدام  ـــستخدم لبنـــاء وإنتـــاج ا�0تـــو : Course Labركـــو
ات التعليمية |لك()ونية، وAتوفق ع�� Mنظمة |خر بقوتھ وس4ولة  ىالرق/. للمناEø واملقر ر
اســتخدامھ وتوافقـــھ مــع متطلبـــات الب"ئــة العرiيـــة، حيـــث يــتم اســـتخدامھ إل�ــشاء ب"ئـــة  علـــيم 

ة الـــتعلم أو |قــــراص تفاعليـــة عاليـــة ا�Zــــودة يم ركـــن �ــــشر�ا ع�ـــ� |ن()نــــت أو ع�ـــ� أنظمــــة إدا
 .املدمجة

  �Yات طــالب تكنولوجيــا التعلــيم مــن خــالل اســتخدام  و ــس اســة ا��اليــة لتنميــة م4ــا رالد ر
س الب ألسباب متعددة م��ا *ونھ أحد انظمة تأليف ا�0تو الرق/. اZ0انية واملمكنة  ىبرنامج ال=و ر

ىMنظمـــة |خـــر بقوتـــھ وســـ4ولة اســـتخدامھ، وإ�ـــشاءه ب"ئـــة  علـــيم تفاعليـــة التعرAـــب، وتوافق4ـــا مـــع 
ســـومية  رعاليـــة ا�Zـــودة يمكـــن �ـــشر�ا ع�ـــ� |ن()نـــت، يحتـــو ع�ـــ� العديـــد مـــن *ائنـــات و�{ـــصيات  ي
يمكن تحرAك4ـا، وإم=انيـة إضـافة *ائنـات متعـددة الوسـائط مثـل الفـالش، ا�Zافـا، والفيـديو بجميـع 

ض ال iو�Aت، واحتوائھ ع�� أداة التقاط الشاشة، وAمكن ا�شاء محا*اة وأش=الھ، توافقھ مع عر ربو
قوiطر متنوعة، وAتوافق مع أج4زة الكمبيوتر وال4واتف النقالة من خالل جميع أنظمة ال�ـشغيل، 

  .و�عمل مع جميع مستعرضات ال�شغيل ع�� |ن()نت

  : اجراءات البحث ونتائجھ
  ):التطبيقات التعليمية ل��وسبة ال$�ابيةمة ع�� بQئة قائ(إعداد مادة املعا��ة التجرªCية 

Aب  عl) §ن()نت، إال أ¨�ـا ت�ـشابھ إ�ـ� حـد ربالرغم كÝ)ة نماذج تصميم برامج التعليم والتد
�ــا العــام، فــال ي=ــاد يخلــو نمــوذج مــن �ــذه النمــاذج مــع اخــتالف املــسميات مــن املراحــل  ركبtـ) 7ــ� إطا

التقوAم، والتطوAر، غt) أن تلك النماذج تختلـف 7ـ� امل4ـام التحليل، والتصميم، و§نتاج، و: التالية
ا�{اصة ب=ل مرحلة، وذلك وفقا لل4دف الذي ¹س�Y النموذج لتحقيقھ

ً
.  

اســـة ا��اليـــة ع�ـــ�  *أحـــد نمـــاذج ) 2007(نمـــوذج حـــسن البـــا ع روقـــد وقـــع |ختيـــار 7ـــ� الد
Aب باإلن()نـــت؛ وذلـــك لبنـــاء املوقـــع املق(ـــ)ح ا�{ـــاص با اســـة ا��اليـــة 7ـــ� ضـــوء رتـــصميم بـــرامج التـــد رلد

ا�{طوات الq. اق()ح4ا �ذا النموذج، مع إجراء Vعض التعديالت الrسيطة الq. ت�ناسب مع طبيعة 
اســـة ا��اليـــة؛ وذلـــك بتعـــديل ا�{طـــوة Mو�ـــ� مـــن خطـــوات النمـــوذج؛ وذلـــك لتوضـــيح إجـــراءات  رالد

ات §جرائية ا�{اصة  Aب املناسبة للعينة، وامل4ا رتحديد احتياجات التد ¤�ا، وإضافة خطوة تنظيم ر
لتوضـيح آليـة ) مرحلـة التـصميم التعلي/ـ.(ىا�0تو التعلي/. �7 املرحلة الثانية من مراحل النمـوذج 

ـــة ا��وســــبة الــــ�8ابية، والتبــــديل بــــtن *ــــل مــــن مرحلــــة  ـــات 7ــــ� ب"ئـ اخــــتالف توقيــــت الــــدعم باملعلومـ
ائيــة  ــسبق مرحلــة التجرAـب ومرحلــة العــرض حيــث أن مرحلــة العــرض بمــا  ــشملھ مــن خطــوات إجر

فعـــــھ ع�ـــــ� شـــــبكة  رالتجرAــــب؛ وذلـــــك ألنـــــھ ال يمكــــن تجرAـــــب املوقـــــع املق(ــــ)ح بـــــدو مرحلـــــة العــــرض و ن
، ثـــم عـــرض النمــــوذج Vعـــد  عديلـــھ ع�ـــ� مجموعـــة مـــن ا�{lــــ)اء  ى§ن()نـــت، وwعـــض التعـــديالت Mخـــر

Aب عlـــ) املوقــــع |لك()و�ـــي لب"ئـــة الـــتعلم القائمـــة ع�ـــ� ت طبيقــــات رواملتخصـــصtن، ليـــتم تقـــديم التـــد
تھ ال��ائيـــــة، مــــن خـــــالل اللينــــك التـــــا�� اســـــة ا��اليــــة 7ـــــ� صــــو را��وســــبة الـــــ�8ابية وا�{اصــــة بالد : ر

)com.cl-cloud://https/(  
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  :بناء أدوات البحث

ات إنتاج ا�2تو الرق01 ىeختبار التحصي�� املرتبط بم5ا   :ر
قا ل�{طوات التاليةتم إعداد |ختبار، وضبطھ، وف

ً
: 

ــــام لالختبـــــار .1 ــــدف |ختبـــــار التحـــــصي�� إ�ـــــ� قيـــــاس ا�Zوانـــــب املعرفيـــــة :تحديـــــد ال5ـــــدف العـ  ��ـ
اســـة مـــن طـــالب تكنولوجيـــا التعلـــيم  ات إنتـــاج ا�0تـــو الرق/ـــ. لـــدى عينـــة الد راملرتبطـــة بم4ـــا ىر

 . ب=لية ال()بية
اســـات الqـــ.  بـــالرجوع ا�ــ� العديـــد مـــن Mدبيـــات وال:تحديــد نـــوع مفـــردات eختبـــار .2 رد

ات املوضوعية بصفة خاصة، تبtن أن  رتناولت أساليب التقوAم وأدواتھ بصفة عامة، و|ختبا
ات التحصيلية  ات الصواب وا�{طأ، و|ختيار من متعدد  عد من أ�سب أنواع |ختبا راختبا ر
نظـــرا ملالءم��ـــا لطبيعـــة البحـــث ا��ـــا�� وأ�دافـــھ، وخـــصائص الطـــالب، وطبيعـــة ب"ئـــات الـــتعلم 

ً

 .القائمة ع�� تطبيقات ا��وسبة ال�8ابية
ــــــئلة eختبـــــــار .3 ط إعــــــــداد :صـــــــياغة أســ ـــــئلة |ختبـــــــار شــــــــر ـــياغة أســـ ــــد صــــ ــــــ� عنــــ Üــ و ر و

ات التحصيلية، وت=و |ختبار من  ن|ختبا سؤ| من نوع الصواب وا�{طأ، ) 25(ر
ً

سؤ| ) 20(
ً

 .من نوع |ختيار من متعدد
�ـــ� تحديـــد ال4ـــدف مـــن |ختبــــار،  اشـــتملت  عليمـــات |ختبــــار ع:�عليمـــات eختبـــار .4

�ــع  ة |جابــة ع�ــ� جميــع |ســئلة، وتو ة قــراءة التعليمــات ا�{اصــة ب=ــل ســؤال، وضــر زوضــر و رو ر
ـــا ي�ـــــ� ـــات مــ Üـــــ� عنـــــد صـــــياغة التعليمــ جات، وقـــــد ر ـــد والــ ــــا،  :ر ـــياغة التعليمـــــات ودق��ـ وضـــــوح صــ

  .نومناسب��ا للطالب، وأن ت=و مباشرة وصرAحة، ومعl)ة عن ال4دف املطلوب
5. e تـــــم ضـــــبط ا�{ـــــصائص الـــــسي=وم()ية الختبـــــار ):ا�{ـــــصائص الـــــسيكوم+*ية(ختبـــــار ضــــبط 

ات انتاج ا�0تو الرق/.، ىالتحصيل املعر�7 املرتبط بم4ا وفقا لإلجراءات التالية ر
ً

: 
: يتم تحديد صدق |ختبار �7 البحث ا��ا�� من خـالل الـصدق الظـا�ر: صدق eختبار - 

tـــ� مجموعــــــة مــــــن ا�0كمــــــ ــــار ع�ـــ �س تــــــم عــــــرض |ختبــ ـــــد ـــر التـ رن 7ــــــ� مجــــــا�� املنــــــاEø وطـــ ق
ا�Ïـــم، وإبـــداء مالحظـــا��م حـــو صـــالحية |ختبـــار،  لوتكنولوجيـــا التعلـــيم، ¤�ـــدف معرفـــة آ ر
 .qو*انت أ�م مالحظا��م حذف خمس مفردات من |ختبار، من |ختيار من متعدد، وال

ة بصياغات مختلفة، أو الq. تو�� باإلجابة ال��يحة، و عـديل صـ ياغة راتzõ أ¨�ا مكر
ات، بما ي�ناسب مع طبيعة عينة  البحث، وطبيعـة �Mـداف املـراد تحقيق4ـا، رVعض العبا

: و غيtــ) Vعــض البــدائل لــبعض بنــود |ختيــار مـــن متعــدد، والqــ. قــد تــو�� باإلجابــة، مثـــل
7ـــ� أضـــيق ا��ـــدود، وþـــ� ،")أ، ب معـــا"، "جميــع مـــا ســـبق Îـــ�يح("  وعــدم اســـتخدام4ا إال 

  .نطقية، وiحيث ال ت=و �þ §جابة ال��يحةحالة صعوiة وجود بدائل من

تھ ال��ائيةوwعد اجراء التعديالت أصبح |ختبار  صادقا  ر�7 صو
ً

سؤ| صا��ا ) 40(يضم 
ً ً

وجا�زا للتطبيق ع�� العينة |ستطالعية
ً

.  

برمجــــة eختبـــــار إلك+*ونيــــا .6
ً

 تمـــــت عمليــــة الl)مجـــــة مــــن خـــــالل تطبيقــــات ا��وســـــبة :
��يح |ختبــــار الــــ�8ابية، Vعــــد إعــــداد مفتــــا ـــن Vــــش=ل إلك()و�ــــي؛ ح لتــــ وÜــــ� فيــــھ التأكــــد مـ رو

��يحة، وعمـــل قاعـــدة البيانـــات، واح�ـــساب  تفعيـــل جميـــع البـــدائل، والتأكـــد مـــن §جابـــة الـــ



التعلم القائم على تطبيقات الحوسبة فاعلية اختالف توقيت الدعم في 
  السحابية في تنمية مهارات انتاج المحتوى الرقمي
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جميع إجابات الطالب، وإظ4ار الن�يجة وال�سبة املئوAة Vش=ل مباشر Vعد |ن��اء من §جابة 
 .عن أسئلة |ختبار

جات .7 جـة واحـدة فقـط ل=ـل سـؤال مـن أسـئلة |ختيـار تـ: رنظام تقـدير الـد رم وضـع د
جات |ختبار �و  جة) 40(رمن متعدد وأسئلة الصواب وا�{طأ، وiالتا�� *ان مجموع د  . رد

تم اختيـار عينـة التجرiـة |سـتطالعية عـشوائية مـن طـالب  :التجر�ة eستطالعية لالختبار .8
�ر بالقا�رة، وقد بلغ عدد M طالبا، وذلك ¤�دف ¯ ي) 30(�ا ز*لية ال()بية جامعة

ً
: 

 وقد تراوحت معامالت :حساب معامالت الس5ولة والصعو�ة والتمي�° ملفردات eختبار �
وþــــ�  عتlــــ) ) 0.37-0.63(، ب"نمــــا تراوحــــت معـــامالت الــــصعوiة )0.63-0.37(الـــس4ولة بــــtن 

معـامالت سـ4ولة وصــعوiة مقبولـة، ب"نمـا تراوحــت معـامالت التميtـ¦ ملفــردات |ختبـار بــtن 
 .و�þ  عتl) معامالت تميt¦ مقبولة) 0.33-0.73(
جـة *ــل مفــردة والبعـد الqــ. ت�ت/ــ.  :�eـساق الــداخ�� � تبـاط بــtن د رتـم حــساب معــامالت | ر

تبـــاط،  تفـــاع قـــيم معـــامالت | رإليـــھ، وتبـــtن ا ، وþـــ� دالـــة )0.647-0.343(اوحـــت مـــا بـــtن ترر
ىإحـــــصائيا عنـــــد مـــــستو  ً

ـــن  )0,05، 0.01( جـــــة عاليـــــة مــ روiـــــذلك أصـــــبح |ختبـــــار يتمتـــــع بد
 .| ساق الداخ��

جـات eختبــار � تـم حـساب الثبــات بطرAقـة التجزئـة النــصفية؛ حيـث جـاءت قيمــة : رثبـات د
جــات |خ)0,975(معامــل ثبــات ســبt)مان  تبــار إذا طبــق ع�ــ� نفــس ر، ممــا ¹ــشt) إ�ــ� ثبــات د

ُ

ف  .والعينة والظر
ات انتاج ا�2تو الرق01 ىإعداد بطاقة مالحظة 'داء العم�� مل5ا   :ر

تم إعداد بطاقة مالحظة Mداء العم��، وضبط4ا، وفقا ل�{طوات التالية
ً

: 

 ��ــدف بطاقــة املالحظـــة إ�ــ� قيــاس معـــدل Mداء :تحديــد ال5ــدف مـــن إعــداد بطاقــة املالحظـــة .1
ات إنتـاج ا�0تــو الرق/ـ. لـدى طــالب تكنولوجيـا التعلـيم ب=ليــة ال()بيـة قبـل وwعــد العم�ـ� مل ى4ـا ر

س الب بب"ئــــة الـــــدعم 7ــــ� الـــــتعلم القائمــــة عـــــل  Aب ع�ـــــ� برنــــامج ال=ـــــو اســــة موديـــــوالت التــــد رد ر ر
 .تطبيقات ا��وسبة ال�8ابية للبحث ا��ا��

ات إنتــــاج اعتمــــد الباحــــث 7ــــ� بنــــاء بطاقــــة املالحظــــة: مـــصادر بنــــاء بطاقــــة املالحظــــة .2 ر ع�ــــ� م4ــــا
ات  س الب الqـــ. تــــم إعــــداد�ا مــــن قبـــل؛ حيــــث تــــم إعــــداد م4ــــا را�0تـــو الرق/ــــ. لl)نــــامج ال=ــــو ر ى
ات  ات الفرعية، ثم تحليل �ذه امل4ا ات الرئ"سة إ�� عدد من امل4ا رئ"سة، ثم تحليل �ذه امل4ا ر ر ر

�ــ ات §جرائيــة Vــش=ل يمكــن قياســھ ومالحظتــھ، وتــم تو زالفرعيــة إ�ــ� عــدد مــن امل4ــا ات ر رع امل4ــا
س الب : رع�ــ� مجموعــة مــن ا�0ــاو شــملت  ع�ــ� الكمبيــوتر، Course Labر ــشغيل برنــامج *ــو

س الب  روإ�ـــــشاء محتـــــو إلك()و�ـــــي بl)نـــــامج *ـــــو ات بl)نـــــامج Course Labى ر، وإعـــــداد |ختبـــــا
س الب  .رال=و

  عــد  عليمـــات بطاقــة املالحظــة بمثابـــة املرشــد للمالحظـــtن،:وضــع �عليمــات بطاقـــة املالحظــة .3
ُ

 
لذلك تـم وضـع  عليمـات 7ـ� بدايـة بطاقـة املالحظـة، واشـتملت التعليمـات ع�ـ� توجيـھ املالحـظ 
ــــل  ـــ. ل=ـ ات ومـــــستوAات |داء والتقـــــدير الك/ــ رلقـــــراءة محتوAـــــات البطاقـــــة والتعـــــرف ع�ـــــ� خيـــــا

و�Ü �7 صياغة �ذه التعليمات الrساطة والوضوح ح�q ¹س4ل استخدام4ا ، و رمستو  .ي
 تـم اعتمـاد أسـلوب التقـدير الرiـا�Ü لبطاقـة املالحظـة؛ فبعـد :راتوضع تقدير ك1ـ0 ألداء امل5ـا .4

wعـة خانـات أمـام *ـل  ئ"ـسية، تـم تخـصيص أ ة  رتحديد Mداءات الـسلوكية والفرعيـة ل=ـل م4ـا ر ر
ة  عl) عن توافر Mداء   :، كما ي��) ضعيف– متوسط - جيد –جيد جدا (رعبا
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ــــدير ك/ــــــ. : جيـــــد جــــــدا � ة بن) 4(بتقـ نجـــــاح، وiطرAقــــــة Îــــــ�يحة، ودو رإذا أدى الطالـــــب امل4ــــــا
 .مساعدة

ة واك�ــــشف ) 3(بتقــــدير ك/ــــ. : جيــــد � ـــا 7ــــ� أداء امل4ـ ة بنجــــاح أو أخطــــأ  رإذا أدى الطالــــب امل4ــــا ر
 .ا�{طأ بنفسھ و��Îھ بنفسھ

ة ولم يك�شف ا�{طأ بنفسھ، وتم ) 2(بتقدير ك/. : متوسط � رإذا أخطأ الطالب �7 أداء امل4ا
دو أن ¹عطيـھ توج��ـا شـفوAا " ذا Mداء خطـأ�ـ"اك�شافھ من املالحظ وقـال للطالـب فقـط 

ً ً ن
ة Vش=ل �Îيح ة، ثم قام الطالب بت��يح ا�{طأ بنفسھ وأدى امل4ا رلكيفية أداء امل4ا  .ر

ة ولـم يك�ـشف ا�{طـأ بنفـسھ وتـم ) 1(بتقدير ك/. : ضعيف � رإذا أخطـأ الطالـب 7ـ� أداء امل4ـا
ظ وقـال للطالــب  وج��ــا شــفوAا لكيفيــة أداء وأعطـاه ت" �ــذا Mداء خطــأ"اك�ـشافھ مــن املالحــ

ً ً

ة Vش=ل �Îيح ة، ثم قام الطالب بت��يح ا�{طأ بنفسھ وأدى امل4ا رامل4ا  .ر
ة 'وليـــة لبطاقـــة املالحظـــة .5 ، )3(ر Vعـــد أن تــــم تحديـــد ال4ـــدف م��ـــا، وا�0ـــاو الرئ"ــــسة :رالـــصو

ات الفرعيــة  صــل العـدد الك�ــ� )16(روامل4ـا ة سـلوكية، وiنــاء عليــھ *ـان البــد ) 501(و، و ًم4ــا مــن ر
التأكــد مــن صــدق وثبــات البطاقــة حqــ� يمكــن التعــرف ع�ــ� مــدى صــالحي��ا لالســتخدام *ــأداة 

  .للقياس
 تم ضبط البطاقة وفقا ملا ي��: بطاقة املالحظةضبط .6

ً
:  

، :صدق بطاقة املالحظة -  ي اعتمد الباحث �7 تقدير صدق البطاقة ع�� الصدق الظا�ر
ا�Ïــم ف��ــا، حيــث تــم عرضــ4ا ع�ــ� مجموعــة مــن ا�0كمــtن، الســتطالع ن ا�0كمــو واق(ــ)حر آ

ات  ات، ولــم يــتم حـذف أو إضــافة أي م4ــا ر عـديل Vعــض الـصياغات اللغوAــة لــبعض امل4ـا ر
��ا ال��ائية، وأجمع ا�0كمو  ات �7 صو نمن البطاقة؛ أل¨�ا بن"ت ع�� أساس قائمة امل4ا ر ر

جــة أن بطاقــة املالحظــة  ــشتمل ع�ــ� جميــع ا�Zوانــب املــراد قياســ4ا ومالحظ��ــا، و*انــت ر د
ـــا ¹ـــــشt) إ�ـــــ� أن البطاقـــــة صـــــا��ة %)95(لاتفـــــاق ا�0كمـــــtن حـــــو صـــــالحية البطاقـــــة  ، ممــ

  .للتطبيق ع�� أفراد العينة
 تــــم حــــساب ثبــــات البطاقــــة بأســــلوب  عــــدد املالحظــــtن ع�ــــ� أداء :ثبــــات بطاقــــة املالحظــــة - 

يالطالـب الواحـد، ثـم حـساب معامـل |تفـاق بـtن تقـدير�م لـألداء امل4ـار للطـالب، وتمـت 
ات انتـاج ا�0تـو الرق/ـ. | ىستعانة باثنtن من الزمالء، وwعد عـرض بطاقـة مالحظـة م4ـا ر

علـ��م ومناقــش��م محتوا�ــا و عليمـات اســتخدام4ا، تــم تطبيـق البطاقــة، وذلــك بمالحظــة 
لأداء ثالثة من طالب *لية ال()بية، ثم حساب معامل |تفاق ل=ل معلم، وAوzí ا�Zدو 

  .الحظtن ع�� أداء الطالب الثالثةالتا�� معامل |تفاق بtن امل

  )2(لجدو 
 معامل eتفاق ب�ن املالحظ�ن ع�� أداء الطالب الثالثة

معامل eتفاق �� حالة الطالب 
 ل'و

  معامل eتفاق �� 

 حالة الطالب الثاMي

معامل eتفاق �� حالة الطالب 
 الثالث

96.40%  94.60%  92.80%  

الـسابق يتـzõ أن متوسـط معامـل اتفـاق املالحظـtن لباستقراء ال�سب السابقة با�Zدو 
ات انتـــاج ا�0تـــو %) 94,6(ى7ـــ� حالـــة الطـــالب الثالثـــة ¹ـــساو  ىو�ـــذا ¹عÁـــ� أن بطاقـــة مالحظـــة م4ـــا ر

جة عالية من الثبات، وأ¨�ا صا��ة *أداة للقياس   .رالرق/. ع�� د
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 :تWافؤ عينة البحث

طبيـــق اختبــار التحـــصيل املعر7ـــ�  وللتأكـــد مــن ت=ـــافؤ عينـــة البحــث، تـــم ت:eختبــار التحـــصي�� .1
ق بي��مــا 7ــ� املــدخل  ات انتــاج ا�0تــو الرق/ــ. لطــالب *ليــة ال()بيــة قبليــا، وحــساب الفــر ومل4ــا

ً ى ر
 :لالتجرA@. للبحث، و�و ما يوzí نتائجھ ا�Zدو التا��

  )3(لجدو 

ات إنتاج ا�2ت Cة الختبار التحصيل املعر�� املرتبط بم5ا راملتوسطات وeنحرافات املعيا  قبلياىو الرق01ر
ً

   

اسة  يا�{طأ املعيار يeنحراف املعيار املتوسط العدد  رمجموعات الد

Cب :تجرªCية أو·�   0.188  1.329  3.90  50 ردعم قبل التد

Cب: تجرªCية ثانية   0.163  1.150  4.06  50 ردعم أثناء التد

Cب: تجرªCية ثالثة   0.162  1.142  4.04  50 ردعم �عد التد

  N  150  4.00  1.204  0.098جما·�

ق بــtن متوســطاتيتــzõ مــن  وبيانــات ا�Zــدو الفــر اســة  ل وللتأكــد مــن أن رمجموعــات الد
ق غt) دالة إحصائيا عند مستو  ىتلك الفر ً

ق بtن تلك ) ف(، تم حساب قيمة )0.05(و ولداللة الفر
  :اZ0موعات فيما ي��

  )4(لجدو 

ق ب�ن عينة البحث باختبار ات إنتـاج ا�2تـو الرق1ـ0 ونتائج تحليل التباين لتوضيح الفر ى التحـصيل املعر�ـ� مل5ـا ر
قبليا
ً

  

  مجموع املر�عات  مصدر التباين
جات  رد
  ا��رCة

متوسط 
  املر�عات

  )التباين(

قيمة 
  )ف(

الداللة 
  Nحصائية

  0.380  2  760.  ب�ن ا�2موعات

  1.464  147  215.240 داخل ا�2موعات
0.772  

    149  216.000 ا�2موع

0.260  

صائياغ�* دالة إح
ً

  

ىبا�Zدو السابق وجد أ¨�ا غt) دالة إحصائيا عند مستو ) ف(بالنظر إ�� قيمة  ل
ً

؛ )0.05(
ى، كما أن مستو الداللة )2.65(ا�Zدولية والq. قيم��ا ) ف(و�þ أقل من قيمة ) 0.260(حيث بلغت 

ـــ� وجــــود تجــــا�س بي��مــــا 7ــــ� ، )0,05(أكlــــ) مــــن قيمــــة الداللــــة ) 0.772( ر7ــــ� التحــــصيل املعو�ــــذا ¹عÁـ
ات إنتاج ا�0تو الرق/. لدى طالب *لية ال()بية ىاملرتبط بم4ا   .ر

 وللتأكــد مــن ت=ــافؤ عينـــة البحــث، تــم تطبيــق بطاقــة مالحظــة Mداء العم�ـــ� :بطاقــة املالحظــة .2
ات إنتــاج ا�0تـو الرق/ــ. لـدى طــالب *ليـة ال()بيــة 7ـ� القيــاس القب�ـ�، وللتحقــق  ىاملـرتبط بم4ـا ر

ق بــــــtن مــــــن ذلــــــك تــــــم حــــــساب املتوســــــطات و ـــود فــــــر ــــ� وجـــ Aــــــة للتعــــــرف ع�ــ و|نحرافــــــات املعيا ر
اسة ا��الية   :رمجموعات الد
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  )5(لجدو 

ات إنتاج ا�2تو الرق01 قبليا  Cة لبطاقة مالحظة 'داء العم�� املرتبط بم5ا املتوسطات وeنحرافات املعيا
ً ى ر   ر

اسة  يا�{طأ املعيار يeنحراف املعيار املتوسط العدد  رمجموعات الد

Cب :ة أو·�تجرªCي   0.728  5.150  77.36  50 ردعم قبل التد

Cب: تجرªCية ثانية   0.520  3.678  78.06  50 ردعم أثناء التد

Cب: تجرªCية ثالثة   0.608  4.300  77.86  50 ردعم �عد التد

  N  150  77.76  4.397  0.359جما·�

ق بــtن متوســطاتيتــzõ مــن  وبيانــات ا�Zــدو الفــر اســة  ل  وللتأكــد مــن أنرمجموعــات الد
ق غt) دالة إحصائيا عند مستو  ىتلك الفر ً

ق بtن تلك ) ف(، تم حساب قيمة )0.05(و ولداللة الفر
  :اZ0موعات فيما ي��

  )6(لجدو 

ات إنتــاج ا�2تـــو  ق بــ�ن عينــة البحــث ببطاقــة مالحظـــة 'داء العم�ــ� مل5ــا ىنتــائج تحليــل التبــاين لتوضــيح الفـــر ر و
الرق01 قبليا
ً

  

  مصدر التباين
مجموع 
  املر�عات

جات  رد
  ا��رCة

متوسط املر�عات 
  )التباين(

قيمة 
  )ف(

الداللة 
  Nحصائية

  6.500  2  13.000  ب�ن ا�2موعات

  19.513  147  2868.360 داخل ا�2موعات
0.717  

    149  2881.360 ا�2موع

0.333  

غ�* دالة إحصائيا
ً

  

با�Zدو السابق وجد أ¨�ا غt) دالة إحصائيا عند م) ف(بالنظر إ�� قيمة 
ً ؛ )0.05(ىستو ل

ى، كما أن مستو الداللة )2.65(ا�Zدولية والq. قيم��ا ) ف(و�þ أقل من قيمة ) 0.333(حيث بلغت 
Mداء العم�ــ� املــرتبط و�ــذا ¹عÁــ� وجــود تجــا�س بي��مــا 7ــ� ، )0,05(أكlــ) مــن قيمــة الداللــة ) 0.717(

ات إنتاج ا�0تو الرق/. لدى طالب *لية ال()بية ىبم4ا   .ر

 :نتائج البحث
ل       تنــاو �ـــذا ا�Zـــزء نتـــائج التحليـــل §حـــصاÊي، ومناقـــشة النتـــائج وتفـــسt)�ا، وقـــد عـــرض البحـــث 

ضھ، واتzõ ذلك فيما ي��   :ونتائجھ وفق فر
أوال
ً

الــتعلم القـائم ع�ــ� )  �عـد– أثنــاء –قبـل (النتـائج املرتبطــة بفاعليـة اخــتالف توقيـت الــدعم : 
ات إنتـــاج ا�2تـــو تطبيقـــات ا��وســـبة الـــ$�ابية ع�ـــ� تنميـــة التحـــصيل ى املعر�ـــ� املـــرتبط بم5ـــا ر

&ر   .زالرق01 لدى طالب ,لية ال+*بية جامعة '

؛ تــم حـــساب قيمــة  جــات طـــالب ) ف(لالختبــار Îــ�ة الفـــرض Mو ق بــtن متوســـطي د رللفـــر و
ات إنتـاج ا�0تــو  اسـة 7ـ� القيـاس البعـدي الختبـار التحـصيل املعر7ـ� املـرتبط بم4ـا ىمجموعـات الد ر ر

  :*لية ال()بية، وفيما ي�� م�{ص لنتائج |ختبار بتحليل التباين أحادي |تجاهالرق/. لدى طالب 
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  )7(لجدو 
ات إنتـــاج ا�2تـــو الرق1ـــ0 Cـــة الختبـــار التحـــصيل املعر�ـــ� املـــرتبط بم5ـــا ىاملتوســـطات وeنحرافـــات املعيا ر  ر

�عديا
ً

   
اسة  يا�{طأ املعيار يeنحراف املعيار املتوسط العدد  رمجموعات الد

Cب :ة أو·�تجرªCي   0.805  5.689  29.00  50 ردعم قبل التد

Cب: تجرªCية ثانية   0.885  6.257  32.90  50 ردعم أثناء التد

Cب: تجرªCية ثالثة   0.768  5.429  25.42  50 ردعم �عد التد

  N  150  29.11  6.527  0.533جما·�

ق بـtن متوسـطاتيتzõ من  وبيانـات ا�Zـدو وجـود فـر اسـة  ل  وللتأكـد مـنرمجموعـات الد
ق دالـة إحـصائيا عنــد مـستو  ىأن تلـك الفـر

ً
ق بـtن تلــك ) ف(تـم حـساب قيمــة ) 0.05(و ولداللـة الفـر

  :اZ0موعات فيما ي��

  )8(لجدو 
ات إنتـاج ا�2تـو الرق1ـ0  ق ب�ن عينة البحث باختبار التحـصيل املعر�ـ� مل5ـا ىنتائج تحليل التباين لتوضيح الفر ر و

�عديا
ً

  

  مصدر التباين
مجموع 
  املر�عات

جات  رد
  ا��رCة

متوسط املر�عات 
  )التباين(

قيمة 
  )ف(

الداللة 
  Nحصائية

  699.807  2  1399.613  ب�ن ا�2موعات

داخل 
 ا�2موعات

4948.680  147  33.664  
0.000  

    149  6348.293 ا�2موع

20.788  

دالة إحصائيا
ً

  

ىبا�Zـــدو الـــسابق وجـــد أ¨�ـــا دالـــة إحـــصائيا عنـــد مـــستو ) ف(بـــالنظر إ�ـــ� قيمـــة  ل
ً

؛ )0.05(
ى، كمــــا أن مــــستو )2.65(ا�Zدوليــــة والqــــ. قيم��ــــا ) ف(وþــــ� أقــــل مــــن قيمــــة ) 20.788(حيــــث بلغــــت 

ق بـtن اZ0موعـات تـم إجـراء اختبـار ،)0,05(أقل من قيمة الداللة ) 0.000(الداللة  و ولتوجيـھ الفـر
  : ، كما ي��Scheffe شيفا

  )9(لجدو 
نات البعدية الختبScheffeنتائج اختبار شيفا    للبحث ار التحصيل املعر��ر للمقا

نة الطرفية ب�ن ا�2موعات) ق(قيمة    رللمقا
اسية   املتوسط  رمجموعات الد

  تجرªCية ثالثة  تجرªCية ثانية  تجرªCية أو·�

Cب :تجرªCية أو·� ــ  29.00 ردعم قبل التد ــ ـــــ ــ ــــــ       ـــ

Cب: تجرªCية ثانية ــــ  *3.900  32.90 ردعم أثناء التد ــ ــــــ ـــــ ــ     ـ

Cب: تجرªCية ثالثة ــــ  *7.480  *3.580  25.42 ردعم �عد التد ـــــ ــــ ــــ ــ   ـ

ق دالـة إحــصائية بــtن مجموعــات    وباسـتقراء بيانــات ا�Zــدو الـسابق يتــzõ وجــود فــر ل
Aب(مما ¹ـشt) إ�ـ� أفـضلية توقيـت الـدعم  الدعم الثالثة ع�� اختبار التحصيل املعر�7، ) رأثنـاء التـد

Aب(م ع�� توقيت الدع Aب(، ع�� توقيت الدعم )رقبل التد ؛ حيث أن املتوسط ا��ساwي )رVعد التد
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Aب  Aب ) 32.90(رلتوقيــت الــدعم أثنــاء التــد رأع�ــ� مــن املتوســط ا��ــساwي لتوقيــت الــدعم قبــل التــد
Aب )29.00(   ).25.42(ر، أع�� من املتوسط ا��ساwي لتوقيت الدعم Vعد التد

ا�� �Zــم الفــ ق بــtن املتوســطات ومقــدار التغtــ) الــذي حــدث وAوíــz الرســم البيــا�ي التــ ور
ات إنتـــاج ا�0تــــو الرق/ــــ. لـــدى طــــالب *ليــــة اختبـــار Vعـــد تطبيــــق  ىالتحــــصيل املعر7ــــ� املـــرتبط بم4ــــا ر

 تبعا لتوقيت الـدعم �7 القياس البعديال()بية 
ً

Aب( Aب/ رقبـل التـد Aب/ رأثنـاء التـد بب"ئـة ) رVعـد التـد
Aب القائمة ع�� ا��وسبة ال�8ابية   .رالتد

  
Cب(قالفــر بــ�ن توقيــت الــدعم ) 1(شـWل  Cب/ رقبــل التــد Cب/ رأثنــاء التــد ع�ــ� ) ر�عــد التــد

ات إنتاج ا�2تو الرق01 لدى طالب ,لية ال+*بية ىاختبار التحصيل املعر�� املرتبط بم5ا   ر

فــض الفــرض الــصفر ســالف الــذكر وقبــو الفــرض البــديل  لو7ــ� ضــوء �ــذه النتــائج تــم  ي ر
جـــات ) 0.05(≤ ىداللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستوقوجـــود فـــر ذو  "والـــذي يـــنص ع�ـــ� ربـــtن متوســـطات د

ســـت بالـــدعم باملعلومـــات 7ــــ� ب"ئـــة ا��وســـبة الـــ�8ابية  قبــــل (رطـــالب اZ0موعـــات التجرrAيـــة الqــــ. د
Aب ســت مــن خــالل الــدعم باملعلومــات 7ــ� ب"ئــة ا��وســبة الــ�8ابية ) رالتــد Aب(روالqــ. د ) رأثنــاء التـــد

ســت بالــدعم باملعلومــات 7ــ� ب"ئــة  Aب(ا��وســبة الــ�8ابية روالqــ. د 7ــ� التطبيــق البعــدي ) رVعــد التــد
ات التعليميـة لـصا�z مجموعـة تلقـى الـدعم  ات إنتاج املقـر رالختبار التحصيل املعر�7 املرتبط بم4ا ر

Aب Aب ثم Vعد التد Aب يليھ قبل التد رأثناء التد ر  ".ر

ثانيا
ً

 التعلم القائم )�عد– أثناء –قبل (النتائج املرتبطة بفاعلية اختالف توقيت الدعم : 
ات إنتــــــاج ا�2تــــــو  ــــ� تنميــــــة 'داء العم�ــــــ� مل5ــــــا ىع�ــــــ� تطبيقــــــات ا��وســــــبة الــــــ$�ابية ع�ــ ر

&ر  .زالرق01 لدى طالب ,لية ال+*بية جامعة '

جــات طــالب ) ف(الختبــار Îــ�ة الفــرض الثــا�ي؛ تــم حــساب قيمــة  ق بــtن متوســطي د رللفــر و
اســــة 7ــــ� القيــــاس البعــــدي لبطاقــــة مالحظــــة Mد ات إنتــــاج رمجموعــــات الد راء العم�ــــ� املرتبطــــة بم4ــــا
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ىا�0تو الرق/. لدى طالب *ليـة ال()بيـة، وفيمـا ي�ـ� م�{ـص لنتـائج |ختبـار بتحليـل التبـاين أحـادي 
  :|تجاه

  )10(لجدو 

ات إنتاج ا�2تو الرق01 Cة لبطاقة مالحظة 'داء العم�� املرتبطة بم5ا ىاملتوسطات وeنحرافات املعيا ر  �عديار
ً

   

اسةمجموعات   يا�{طأ املعيار يeنحراف املعيار املتوسط العدد  رالد

Cب :تجرªCية أو·�   46.274  327.208  1344.70  50 ردعم قبل التد

Cب: تجرªCية ثانية   46.848  331.269  1559.64  50 ردعم أثناء التد

Cب: تجرªCية ثالثة   42.799  302.632  1152.52  50 ردعم �عد التد

  N  150  1352.29  359.522  29.355جما·�

ق بـtن متوسـطاتيتzõ من  وبيانـات ا�Zـدو وجـود فـر اسـة  ل وللتأكـد مـن رمجموعـات الد
ق دالـة إحـصائيا عنــد مـستو  ىأن تلـك الفـر

ً
ق بـtن تلــك ) ف(تـم حـساب قيمــة ) 0.05(و ولداللـة الفـر

  :اZ0موعات فيما ي��

  )11(لجدو 
ق بــ�ن عينــة البحــث ببطاقــة مال ات إنتــاج ا�2تـــو ونتــائج تحليــل التبــاين لتوضــيح الفـــر ىحظـــة 'داء العم�ــ� مل5ــا ر

الرق01 �عديا
ً

  

  مجموع املر�عات  مصدر التباين
جات  رد
  ا��رCة

متوسط املر�عات 
  )التباين(

قيمة 
  )ف(

الداللة 
  Nحصائية

  2073992.087  2  4147984.17  ب�ن ا�2موعات

داخل 
 ا�2موعات

15111120.50  147  102796.738  
0.000  

    149  19259104.67 ا�2موع

20.176  

دالة إحصائيا
ً

  

ىبا�Zـــدو الـــسابق وجـــد أ¨�ـــا دالـــة إحـــصائيا عنـــد مـــستو ) ف(بـــالنظر إ�ـــ� قيمـــة  ل
ً

؛ )0.05(
ى، كمــــا أن مــــستو )2.65(ا�Zدوليــــة والqــــ. قيم��ــــا ) ف(وþــــ� أقــــل مــــن قيمــــة ) 20.176(حيــــث بلغــــت 

ق بـtن اZ0م،)0,05(أقل من قيمة الداللة ) 0.000(الداللة  وعـات تـم إجـراء اختبـار و ولتوجيـھ الفـر
  :، كما ي��Scheffe شيفا

  )12(لجدو 
نات البعدية لبطاقة مالحظة 'داء العم�� للبحثScheffeنتائج اختبار شيفا    ر للمقا

نة الطرفية ب�ن ا�2موعات) ق(قيمة    رللمقا
اسية   املتوسط  رمجموعات الد

  تجرªCية ثالثة  تجرªCية ثانية  تجرªCية أو·�

Cب :تجرªCية أو·� ــــ  1344.70 ردعم قبل التد ـــــ ـــ ـــــ ــ       ـ

Cب: تجرªCية ثانية ــــ  *214.940  1559.64 ردعم أثناء التد ـــــ ـــ ـــــ ــ     ـ

Cب: تجرªCية ثالثة ــ  *407.120  *192.180  1152.52 ردعم �عد التد ـــــــ ـــــ ـــ ــ   ـ
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ق دالـة إحــصا   وباسـتقراء بيانــات ا�Zــدو الـسابق يتــzõ وجــود فــر ئية بــtن مجموعــات ل
ـــة Mداء العم�ــــ�، ـــة مالحظـ ـــة ع�ــــ� بطاقـ ـــاء (ممــــا ¹ــــشt) إ�ــــ� أفــــضلية توقيــــت الــــدعم  الــــدعم الثالثـ أثنــ

Aب Aب(ع�� توقيت الدعم ) رالتد Aب(، ع�� توقيت الدعم )رقبل التد ؛ حيث أن املتوسط )رVعد التد
Aب  لتوقيـــت الـــدعم أع�ـــ� مـــن املتوســـط ا��ـــساwي ) 1559.64(را��ـــساwي لتوقيـــت الـــدعم أثنـــاء التـــد

Aب  Aب )1344.70(رقبل التد   ).1152.52(ر، أع�� من املتوسط ا��ساwي لتوقيت الدعم Vعد التد

ق بــtن املتوســطات ومقــدار التغtــ) الــذي حــدث  ا�� �Zــم الفــر ووAوíــz الرســم البيــا�ي التــ
ات إنتـاج ا�0تـو الرق/ـ. لـدى طـالب *ليـة ال()ببطاقة مالحظة Mداء العم�ـ� ملVعد تطبيق  ى4ـا 7ـ� يـة ر

 تبعـا لتوقيــت الـدعم القيـاس البعــدي
ً

Aب( Aب/ رقبــل التـد Aب/ رأثنــاء التـد Aب ) رVعــد التـد ربب"ئــة التــد
  .القائمة ع�� ا��وسبة ال�8ابية

  

Cب(قالفـر بـ�ن نـو½� توقيـت الـدعم ) 2(شWل  Cب/ رقبـل التـد Cب/ رأثنـاء التـد ) ر�عـد التـد
ات إنتــاج ى ا�2تـــو الرق1ــ0 لــدى طـــالب رع�ــ� بطاقــة مالحظــة 'داء العم�ـــ� املــرتبط بم5ــا

  ,لية ال+*بية

فــض الفــرض الــصفر ســالف الــذكر وقبــو الفــرض البــديل  لو7ــ� ضــوء �ــذه النتــائج تــم  ي ر
ىوجـــود فـــر ذو داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستو "والـــذي يـــنص ع�ـــ� جـــات ) 0.05(≤ ق ربـــtن متوســـطات د

سـت مـن خـالل الـدعم باملعلومـات 7ـ� ب"ئـة ا�� وسـبة الـ�8ابية رطالب اZ0موعات التجرrAيـة الqـ. د
Aب( ـــبة الـــــ�8ابية ) رقبــــل التـــــد ـــالل الــــدعم باملعلومـــــات 7ـــــ� ب"ئــــة ا��وســ ســــت مـــــن خــ ـــاء (روالqـــــ. د أثنــ

Aب سـت مـن خـالل الـدعم باملعلومـات 7ـ� ب"ئـة ا��وسـبة الـ�8ابية ) رالتد Aب(روالq. د 7ـ� ) رVعـد التـد
ات التعليميــة لــصا رالتطبيــق البعــدي لبطاقــة مالحظــة Mداء امل4ــار إلنتــاج املقــر �z مجموعــة تلقــى ى

Aب Aب ثم Vعد التد Aب يليھ قبل التد رالدعم أثناء التد ر   ".ر
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ضھ   :وتفس�* ومناقشة النتائج ا�{اصة ب�ساؤالت البحث وفر

 – أثنـــاء –قبـــل (بفاعليـــة اخـــتالف توقيـــت الـــدعم  تفـــس�* ومناقـــشة النتـــائج املرتبطـــة .1
صيل املعر�� املرتبط التعلم القائم ع�� تطبيقات ا��وسبة ال$�ابية ع�� تنمية التح) �عد

&ر ات إنتاج ا�2تو الرق01 لدى طالب ,لية ال+*بية جامعة ' زبم5ا  .ىر

قــــم  ر ــــشt) النتــــائج املب"نــــة 7ــــ� ا�Zــــدو  ىوجــــود فــــر ذو داللــــة إحــــصائية عنــــد مــــستو) 9(ل ≤ ق
ست بالدعم باملعلومات �7 ب"ئـة ) 0.05( جات طالب اZ0موعات التجرrAية الq. د ربtن متوسطات د ر

Aب(لـــ�8ابية ا��وســبة ا ســـت مــن خـــالل الــدعم باملعلومـــات 7ــ� ب"ئـــة ا��وســـبة ) رقبــل التـــد روالqــ. د
Aب(الــــ�8ابية  ـــ� ب"ئــــة ا��وســـــبة الــــ�8ابية ) رأثنــــاء التـــــد ســـــت بالــــدعم باملعلومــــات 7ــ Vعـــــد (روالqــــ. د

Aب ات التعليمية، ) رالتد ات إنتاج املقر ر�7 التطبيق البعدي الختبار التحصيل املعر�7 املرتبط بم4ا ر
zبلصا�A Aب ثم الدعم Vعد التد Aب يليھ الدعم قبل التد ر توقيت الدعم أثناء التد ر   .ر

ــــذه الن�يجــــــة �ـــــ� ضـــــوء  ــــس�* &ـ ــــا قدمــــــھ فيجو ـــــس=ى وCمكـــــن تفـ ــــو مف4ــــــوم Vygotskyمـ ل حـ
السقاالت التعليمية، وفقا ملبادئ النظرAـة البنائيـة 

ً
Constructivism ومف4ـوم الـدعم الـذى يقـوم ،

ــــة ل ــــ� تلبيــــــة احتياجــــــات الفعليــ ـــــتعلم، ع�ــ وكــــــذلك النظرAــــــة |تــــــصالية ) Yu, 2011, 485(لمـ
Connectivism (Siemens, 2005) ب"ئة (tتم بناء *افة تصميمات توقيتات الدعم حيث تم توف ،

 عليميــة قائمــة ع�ــ� تطبيقــات ا��وســبة الــ�8ابية للــتعلم، كمــا تــم اتاحــة للمتعلمــtن طلــب الــدعم 
ات توقيت وفق لتوقيتھ أثناء تنفيذ م4مات التعلم، وتم  -  أثناء –قبل (ر تقديم الدعم املناسب بخيا

Aب بمــا ¹ــسد احتياجــات املــتعلم 7ــ� تلــك الب"ئــة، وتlــ)ز أفــضلية الــدعم باملعلومــات أثنــاء ) Vعــد رالتــد
Aب ع�ـــ�  ات إنتـــاج ا�0تــــو الرق/ـــ. لـــدى طـــالب *ليــــة رالتـــد ىتنميـــة التحـــصيل املعر7ــــ� املـــرتبط بم4ـــا ر

  : فيما ي��ال()بية

عم التعلي/ـ. 7ــ� ب"ئـة الـتعلم §لك()و�ــي القائمـة ع�ــ� تطبيقـات ا��وســبة مجـرد تقـديم الــد - 
رالـــ�8ابية بمـــا تحتوAـــھ مـــن أدوات متعـــددة للـــدعم مـــن صـــو ونـــصوص وفيـــديو ال يـــضمن 
تحقـــق أ�ـــداف وجـــوده تلقائيـــا، إنمـــا يمتـــد Mمـــر لتوقيـــت تقديمـــھ، فتوقيـــت تقديمـــھ أثنـــاء 

ً

Aب ¹عمل ع�� الوصو ملعايt) تضبط توظيف لالتد ھ وتقديمھ بالش=ل Mمثل والذي يضمن ر
ىتحقيق أ�داف التعلم من تحصيل املعلومـات املرتبطـة إنتـاج ا�0تـو الرق/ـ. لـدى طـالب 

 .*لية ال()بية

Aب ي�ناســب مــع مــدخل ســقاالت الــتعلم، إذ ال توجــد  -  رتقــديم الــدعم باملعلومــات أثنــاء التــد
فـــق ف(ـــ)ة انتظـــار للـــدعم، فيقـــدم الـــدعم بمجـــرد طلبـــھ، وiنـــاء ع�ـــ� و احتياجـــات الطـــالب، و

للمـــشكالت الqـــ. تـــواج44م أثنـــاء تنفيـــذ م4مـــات الـــتعلم، ممـــا يـــؤثر Vـــش=ل إيجـــاwي ع�ـــ� أداء 
ات املطلوiة ، و�و بذلك ساعد املتعلم ع�� القيام بامل4مات التعليمية املطلوiة منـھ،  رامل4ا

Aــادة  التحــصيل زوحـل املــشكالت الqـ. تواجــھ، وwــش=ل مباشـر أثنــاء الـتعلم الــذي ســا�م 7ـ� 
ات إنتاج ا�0تو الرق/. لدى طالب *لية ال()بية ىاملعر�7 مل4ا  .ر

ات انتــاج ا�0تــو الرق/ــ.  -  Aب ع�ــ� م4ــا اء التــد Aــة 7ــ� تلبيــة تقــديم الــدعم أثنــ ىعنــصر الفو ر ر ر
مــن الــتعلم، ذلــك مــا يفــسر وجــود توقيــت الــدعم أثنــاء  زممــا ســا�م Vــش=ل كبtــ) 7ــ� خفــض 

ىوقيتــات عنــد قيــاس التحــصيل املعر7ــ� إنتــاج ا�0تــو لالــتعلم 7ــ� املركــز Mو 7ــ� ترت"ــب الت
 .الرق/. لدى طالب *لية ال()بية
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ر¹عمـــل تقـــديم الـــدعم بأنماطـــھ املتعـــددة نـــص وفيـــديو وصـــو 7ـــ� ب"ئـــة ا��وســـبة الـــ�8ابية  - 
أثنــــاء الــــتعلم ع�ــــ� توجيــــھ طاقــــات املــــتعلم نحــــو الــــتعلم، وتثrيــــت املعلومــــات وترســــيخ4ا 7ــــ� 

فـــع مـــس ات املتنوعـــة 7ـــ� انتـــاج رالــذاكرة ممـــا ¹ـــساعد ع�ـــ�  رتو تحـــصيل الطـــالب آلداء امل4ـــا ى
 .ىا�0تو الرق/.

ـــات 7ـــــ� ب"ئـــــة ا��وســـــبة الـــــ�8ابية أثنــــــاء  -  يمكـــــن أن تنطلـــــق أ�ميـــــة تقـــــديم الـــــدعم باملعلومــ
ات ممـا يقلـل ا�4Zـد وا��مـل املعر7ـ� والعق�ـ� ع�ـ�  تباط4ـا بخطـوات تنفيـذ امل4ـا Aب با رالتـد ر ر

Aادة بقاء أثر تحصيل امل ات انتاج ا�0تو الرق/.زاملتعلم، و ىعرفة العلمية املرتبطة بم4ا   .ر

ات وحــسب املــشكالت  -  Aب ع�ــ� امل4ـا رتحكـم الطــالب 7ــ� طلـب الــدعم باملعلومــات أثنـاء التــد ر
ة ¹عمـــــل ع�ــــ� تنظــــيم البنـــــاء املعر7ــــ� وiالتــــا�� ســـــ4ولة  ـــ. تــــواج44م أثنــــاء  علم4ـــــا *ــــل م4ــــا رالqـ

ات   .ىانتاج ا�0تو الرق/.راستدعاء املعلومات مما ¹س4م �7 نمو تحصيل م4ا

وجــود ب"ئــة  عليميــة مت=املــة تجمــع بــtن الــتعلم |لك()و�ــي والتفاعــل §يجــاwي بــtن املــتعلم  - 
ضة وكذلك تقديم الدعم أثناء الـتعلم *ـل ذلـك سـاعد ع�ـ� تنظـيم  وواملادة التعليمية املعر

جـــات مرتفعـــة مـــن التحـــص يل راملعرفـــة العلميـــة 7ـــ� عقـــل املـــتعلم ممـــا ســـاعد ع�ـــ� تحقيـــق د
ات انتاج ا�0تو الرق/. ىاملعر�7 املرتبط بم4ا   .ر

اسات والبحوث السابقة الq. تناولت  روتتفق �ذه الن�يجة إجماال مع ما توصلت إليھ الد
ً

ـــة ع�ــــ� التحــــصيل املعر7ــــ�، ومــــن بــــtن �ــــذه  ـــات 7ــــ� ب"ئــــات الك()ونيـ اخــــتالف توقيــــت الــــدعم باملعلومـ
اســات اســة *ــل مــن: رالد ؛ عبــد العزAــز عبــد ا��ميــد، �2014ي الــشيخ، �ــا؛ 2014أمtــ)ة ا�Zمــل، : (رد

Aب ع�ـ� قبـل ),Yu, et al 2013; Ozan 2013؛ 2011 ر، والqـ. أكـدت ع�ـ� افـضلية الـدعم أثنـاء التـد
اســـــــة  ـــــة مــــــع د اســــــة ا��اليـ ــــائج الد Aب ع�ــــــ� التحــــــصيل، وتختلــــــف نتــ ـــــد ـــــد التـ Aب وwعـ ــــد رالتــ ر ر  2007(ر

(Baghaei, Mitrovic & Irwin,دعمت استخدام الدعم امل .qال  .«ùا رؤجل �7 تحسtن التحصيل الد
Aب نھ بالدعم أثناء أو قبل التد رإال أ¨�ا لم تقا   .ر

 أثنـاء –قبـل (بفاعلية اختالف توقيت الدعم  تفس�* ومناقشة النتائج املرتبطة .2
الـــتعلم القـــائم ع�ــــ� تطبيقـــات ا��وســـبة الــــ$�ابية ع�ـــ� تنميـــة 'داء العم�ــــ� )  �عـــد–

ات إنتاج ا�2تو الر ىاملرتبط بم5ا &رر  .زق01 لدى طالب ,لية ال+*بية جامعة '

قـــم  ر ـــشt) النتـــائج املب"نـــة 7ـــ� ا�Zـــدو  ىوجـــود فـــر ذو داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستو) 12(ل ≤ ق
ست بالدعم باملعلومات �7 ب"ئـة ) 0.05( جات طالب اZ0موعات التجرrAية الq. د ربtن متوسطات د ر

Aب(ا��وســبة الـــ�8ابية  ســـت مــن خـــالل الــد) رقبــل التـــد عم باملعلومـــات 7ــ� ب"ئـــة ا��وســـبة روالqــ. د
Aب(الــــ�8ابية  ـــ� ب"ئــــة ا��وســـــبة الــــ�8ابية ) رأثنــــاء التـــــد ســـــت بالــــدعم باملعلومــــات 7ــ Vعـــــد (روالqــــ. د

Aب ات ) رالتــــد ات إنتـــــاج املقـــــر ر7ـــــ� التطبيــــق البعـــــدي لبطاقــــة مالحظـــــة Mداء العم�ــــ� املـــــرتبط بم4ــــا ر
Aب يليـھ الـدعم قبـ Aبرالتعليمية، لصا�z توقيت الدعم أثنـاء التـد Aب ثـم الـدعم Vعـد التـد رل التـد ، ر

Aب  رو�ذه الن�يجة  عـد مؤشـرا يوíـz أفـضلية الطـالب الـذين يتلقـو الـدعم باملعلومـات أثنـاء التـد ن ً

Aب، والذين يتلقو الدعم باملعلومات Vعد  نع�� الطالب الذين يتلقو الدعم باملعلومات قبل التد رن
ات إ Aب �7 تنمية Mداء العم�� املرتبط بم4ا رالتد   .ىنتاج ا�0تو الرق/. لدى طالب *لية ال()بيةر

ــــذه الن�يجــــــة �ـــــ� ضـــــوء  ــــس�* &ـ ــــا قدمــــــھ فيجو ـــــس=ى وCمكـــــن تفـ ــــو مف4ــــــوم Vygotskyمـ ل حـ
السقاالت التعليمية، وفقا ملبادئ النظرAـة البنائيـة 

ً
Constructivism ومف4ـوم الـدعم الـذى يقـوم ،
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، تـم بنـاء *افـة Connectivismية ع�� تلبية احتياجات الفعليـة للمـتعلم، وكـذلك النظرAـة |تـصال
تـصميمات توقيتـات الـدعم حيـث تــم تـوفt) ب"ئـة  عليميـة قائمــة ع�ـ� تطبيقـات ا��وسـبة الــ�8ابية 
للتعلم، كما تم اتاحة للمتعلمtن طلب الـدعم وفـق لتوقيتـھ أثنـاء تنفيـذ م4مـات الـتعلم، وتـم تقـديم 

ات توقيـت  V  (Aعــد- أثنـاء –قبـل (رالـدعم املناسـب بخيـا ب بمـا ¹ـسد احتياجـات املـتعلم 7ـ� تلــك رالتـد
Aب ع�ــ�  ات رالب"ئــة، وتlــ)ز أفــضلية الــدعم باملعلومــات أثنــاء التــد رتنميــة Mداء العم�ــ� املــرتبط بم4ــا

  : فيما ي��ىإنتاج ا�0تو الرق/. لدى طالب *لية ال()بية

Aب ع�ـ�  -  رتفو تحصيل الطالب الذين يتلقـو الـدعم باملعلومـات أثنـاء التـد ن ات إنتـاق ج رم4ـا
�7 ب"ئة التعلم §لك()و�ي القائمة ع�ـ� تطبيقـات ا��وسـبة الـ�8ابية بمـا تحتوAـھ ىا�0تو 

ات  رمــن أدوات متعــددة للــدعم مــن صــو ونــصوص وفيــديو يــنعكس إيجابــا ع�ــ� م4ــا
ً

إنتــاج ر
 .ىا�0تو الرق/. لدى طالب *لية ال()بية

Aب بب"ئــــة  عليميــــة قائمــــة ع�ــــ�  -  تطبيقــــات ا��وســــبة رتقـــديم الــــدعم باملعلومــــات أثنــــاء التــــد
؛ حيـــث تقـــديم الـــدعم واملـــساعدة للطالـــب أثنـــاء الـــتعلم Vygotskyفيجو ـــس=ى  الـــ�8ابية

، أو من مرحلة إ�� مرحلة أخر  ىل=ي ي�تقل من املستو الفع�� لتعلمھ إ�� املستو املأمو ل ى ى
ات  ة إ�ـ� أخـر ممــا ¹ـس4م 7ـ� تنميـة م4ـا ر7ـ� نفـس امل4مـة، أو مـن م4ـا ىإنتـاج ا�0تـو الرق/ــ. ىر

 .دى طالب *لية ال()بيةل

Aب بب"ئــــة  عليميــــة قائمــــة ع�ــــ� تطبيقــــات ا��وســــبة  -  رتقـــديم الــــدعم باملعلومــــات أثنــــاء التــــد
الـــ�8ابية ي�ناســـب مـــع مـــدخل ســـقاالت الـــتعلم، إذ ال توجـــد ف(ـــ)ة انتظـــار للـــدعم، فيقـــدم 
فـق للمـشكالت الqـ. تـواج44م أثنـاء  والدعم بمجرد طلبـھ، وiنـاء ع�ـ� احتياجـات الطـالب، و

ات، وwــــش=ل تنفيـــ Aب ع�ــــ� امل4ـــا رذ م4مــــات الـــتعلم وحــــل املـــشكالت الqــــ. تواجـــھ أثنــــاء التـــد ر
ات  ىإنتـاج ا�0تـو الرق/ـ. لـدى طـالب *ليــة رمباشـر أثنـاء الـتعلم الـذي سـا�م 7ـ� تنميـة م4ـا

 .ال()بية

ات انتــاج  -  Aب ع�ــ� م4ــا Aــة 7ــ� تلبيــة احتياجــات الطــالب مــن تقــديم الــدعم أثنــاء التــد رالفو ر ر
ة التالية، ما يفسر ىا�0تو الرق/.  ة و|نتقال إ�� امل4ا من  علم امل4ا رمما سا�م �7 تقليل  ر ز

Aب ع�ـــ� قبـــل وwعـــد  رتفــو مجموعـــة الطـــالب الـــذين يتلقـــو الـــدعم باملعلومـــات أثنـــاء التـــد ن ق
ات  Aب ع�� م4ا رالتد  .ىإنتاج ا�0تو الرق/. لدى طالب *لية ال()بيةر

ـــھ املتعـــــددة نـــــص  -  نـــــة تقـــــديم الـــــدعم بأنماطــ روفيـــــديو وصـــــو 7ـــــ� ب"ئـــــة ا��وســـــبة و عمـــــل مر
��يح مــــسار الــــتعلم للطــــالب  ات 7ــــ� أي وقــــت ع�ــــ� تــــ Aب ع�ــــ� امل4ــــا رالــــ�8ابية أثنــــاء التــــد ر
وتصوAب Mخطاء الq. من املمكن الوقوع ف��ا، وتثrيت املعلومات ال��يحة وترسيخ4ا �7 

ات املتنوعـــة 7ـــ� ا فـــع مـــستو تحـــصيل الطـــالب آلداء امل4ـــا رالــذاكرة ممـــا ¹ـــساعد ع�ـــ�  نتـــاج ىر
 .ىا�0تو الرق/.

Aب 7ــــــ� ب"ئــــــة ا��وســــــبة الــــــ�8ابية  -  ــــديم الــــــدعم باملعلومــــــات أثنــــــاء التــــــد رتنطلــــــق أ�ميــــــة تقــ
ات ممـا يقلــل ا�4Zـد وا��مـل املعر7ــ� والعق�ـ� ع�ـ� املــتعلم،  تباط4ـا بخطـوات تنفيــذ امل4ـا ربا ر

ات انتاج ا�0تو الرق/. Aادة بقاء أثر  علم م4ا ىو ر   .ز

ات وحــسب املــشكالت تحكـم الطــالب 7ــ� طلـب الــدعم بامل -  Aب ع�ــ� امل4ـا رعلومــات أثنـاء التــد ر
ة ¹عمـــل ع�ــــ� تنظـــيم املعرفــــة 7ـــ� ذ�ــــن املـــتعلم وســــ4ولة  رالqـــ. تــــواج44م أثنـــاء  علــــم *ـــل م4ــــا

ىاستدعاء�ا Vعد ذلك، مما ¹س4م �7 نمو Mداء امل4ار إلنتاج ا�0تو الرق/.  .ي
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ات انتاج ا�0تو الرق/. املقدم وترابطھ و -  ىطبيعة محتو م4ا  سلـسلھ يتوافـق مـع تقـديم رى
ات لـــدى  ي أثنـــاء الـــتعلم و�ـــس4م 7ـــ� التحـــصيل املعر7ـــ� املـــرتبط بت=ـــوAن امل4ـــا رالـــدعم الفـــو ر
صول4م إ�� مستو  ات و ىالطالب مما ينعكس إيجابا ع�� مستو أدا�Ïم العم�� ل4ذه امل4ا وى ر

ً

  .اتقا¨�ا

اسات والبحوث السا روتتفق �ذه الن�يجة إجماال مع ما توصلت إليھ الد
ً

بقة الq. تناولت 
Aب ع�ـ� Mداء العم�ــ�، ومـن بــtن )  Vعــد– أثنـاء –قبــل (أثـر اخـتالف توقيــت الـدعم باملعلومـات  رالتـد

اســـات  2008؛ 2011؛ عبـــد العزAـــز طلبـــھ، 2016شـــيماء عبـــد الـــرحمن، وســـمt) قحـــوف، : (ر�ـــذه الد
Walker, Rummel, &Koedinger, 2013; Ozan (ـ. أظ4ـرت تفـو توقيـت الـدعم الفـqي أثنـاء قوال رو

نة بالدعم املؤجل �7 تنمية Mداء امل4ار Aب باملقا يالتد ر   .ر

  :توصيات البحث
  :النتائج الq. توصل إل��ا البحث ا��ا�� أمكن تقديم التوصيات التالية �7 ضوء

 :بال}سبة للقائم�ن ع�� العملية التعليمية .1

س الب �7 انتاج ا�0تو الرق/. للطالب باملد -  ىاستخدام برنامج ال=و س وا�Zامعاتر  .را

ات انتاج ا�0تو الرق/. -  Aب ع�� م4ا rAية للمعلمtن للتد ات تد ىإعداد دو ر ر ر  .ر

Aب املعلمtن ع�� توقيتات الدعم املناسبة للتعلم ا0{تلفة -  rAية لتد روضع برامج تد  .ر

Aب املعلمtن ع�� استخدام ب"ئات التعلم القائمة ع�� تطبيقات ا��وسبة ال�8ابية -   .رتد

Aب املعلمـــــtن  -  ات |لك()ونيـــــة رتـــــد س الب 7ـــــ� انتـــــاج |ختبـــــا ـــامج ال=ـــــو رع�ـــــ� اســـــتخدام برنــ ر
  .و�شر�ا

 :بال}سبة للمعلم�ن .2

س الب -  اسية ا0{تلفة باستخدلم برنامج ال=و رانتاج ا�0تو الرق/. للمواد الد ر  .ى

اسية، وإجراء�ا عl) الوAب -  ات |لك()ونية 0{تلف املواد الد رانتاج |ختبا  .ر

ــــ� تقـــــديم و�ـــــشر اســـــتخدام ب"ئـــــات الـــــتعلم  -  القائمـــــة ع�ـــــ� تطبيقـــــات ا��وســـــبة الـــــ�8ابية 7ـ
 .ىا�0تو الرق/.

|سـتفادة مـن ب"ئـات الــتعلم القائمـة ع�ـ� تطبيقـات ا��وســبة الـ�8ابية 7ـ� تقـديم توقيــت  - 
 .الدعم املتنوعة

متاVعة الطالب أثناء التعلم وأمداد�م بالدعم |لك()و�ي مما يزAد من تحصيل4م وأداء�م  - 
 .يامل4ار

 :سبة للطالببال} .3

اسة املواد ا0{تلفة -  ��Aم ع�� استخدام ب"ئات التعلم |لك()ونية �7 د رتد  .ر

��Aم ع�� كيفية §جابة ع�� |ختبار |لك()ونية بب"ئة ا��وسبة ال�8ابية -   .رتد
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ي|�تمــام ب�نميــة تحــصيل4م املعر7ــ� وأدا�Ïــم امل4ــار بب"ئــات الــتعلم القائمــة ع�ــ� ا��وســبة  - 
 .ال�8ابية

 :ة للباحث�نبال}سب .4

س الب �7 انتاج ا�0تو الرق/. -  ات ال=و ى|ستفادة من قائمة م4ا ر  .ر

ـــات أخـــــــر ع�ـــــــ� أنمـــــــاط  -  اســــ ى|ســـــــتفادة مـــــــن فيـــــــديو�ات الـــــــدعم |لك()و�ـــــــي 7ـــــــ� إجـــــــراء د ر
 .ومستوAات الدعم

اسات علمية أخر -  اسة من اختبار وiطاقة مالحظة �7 د ى|ستفادة من أدوات الد ر   .ر
ا�عا
ً

  مق+*حات البحث: ر
اسات ¯تية وم��ام   :رن خالل ما أظ4ره نتائج البحث ا��ا�� تم اق()اح Vعض البحوث والد

ــــ� التطبيقــــــات التعليميــــــة  -  ـــــتالف توقيــــــت الــــــدعم 7ــــــ� الــــــتعلم القــــــائم ع�ــ ــــة فاعليــــــة اخـ اســ رد
ات إنتاج ا�0تو الرق/. لدى طالب *لية ال()بية جامعة  ىل��وسبة ال�8ابية �7 تنمية م4ا ر

�ر Mز. 

اسة أثر الت -  فاعل بtن مستوAات الدعم واملسار التعلي/ـ. ب"ئـات الـتعلم ثالثيـة VMعـاد 7ـ� رد
�ر M ات إنتاج ا�0تو الرق/. لدى طالب *لية ال()بية جامعة زتنمية م4ا  .ىر

اسة أثر التفاعل بtن توقيت الدعم ومستوAات تقديمھ بب"ئة  علم قائمة ع�� تطبيقات  -  رد
ـــ� تنميـــــة التحـــــصيل امل ـــا جوجـــــل |ف()اضـــــية 7ــ ـــ� وMداء امل4ـــــار لـــــدى طـــــالب تكنولوجيــ يعر7ــ

 .التعليم

اســـة أثـــر التفاعـــل بـــtن التنـــوع بب"ئـــات الـــتعلم |ف()اضـــية وتوقيـــت تقـــديم الـــدعم ¤�ـــا 7ـــ�  -  رد
 .يتنمية التحصيل املعر�7 وMداء امل4ار لدى طالب تكنولوجيا التعليم

اسـة أثــر التفاعـل بــtن توقيتـات الــدعم ا0{تلفـة وMســلوب املعر7ـ� -   7ــ� ب"ئـات الــتعلم عــن رد
 .يVعد �7 تنمية التحصيل املعر�7 وMداء امل4ار لدى طالب تكنولوجيا التعليم

اســة أثــر التفاعــل بــtن توقيــت تقــديم الــدعم والتخــصص M*ــادي/. بب"ئــة الــتعلم ثالثيــة  -  رد
ات انتاج ال=ائنات ثالثية VMعاد لدى طالب تكنولوجيا التعليم   .رالبعد �7 تنمية م4ا
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 قائمة املراجع
أوال

ً
  املراجع العر�ية: 
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ة Aق)رماجستt) غt) م�شو   .ز، *لية ال()بية، جامعة الزقا

تطبيقــــات الــــذ*اء |صــــطنا�Ü ومــــستقبل ). 2020. (أســــماء الــــسيد عبــــد الــــصمد، كرAمــــة محمــــود أحمــــد
Aب وال�شر: القا�رة. تكنولوجيا التعليم   .راZ0موعة العرiية للتد

ي واملؤجــــل 7ــــ� ب"ئــــة  علــــم إلك()و�ــــي عlــــ) ). 2014. (أمtــــ)ة دمحم ا�Zمــــل رتوقيــــت الــــدعم |ســــ()اتي!� الفــــو
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