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  المســــتخلص:

ـــــ ـــــة أنمـــــاط لل دعم التعلیمـــــي باســـــتخدام هـــــدف البحـــــث الحـــــالي إلـــــى تصـــــمیم ثالث
تفاعلیــة) فــي بیئــة الــتعلم القــائم علــى الحالــة،  -مفصــلة  –اإلنفوجرافیــك  (مــوجزة 

ودراســة تأثیرهــا فــي تنمیــة مهــارات حــل المشــكالت لــدى الطــالب معلمــي الحاســب 
اآللــي، فالبحــث یشــتمل علــى ثــالث مجموعــات تجریبیــة: المجموعــة األولــى تلقــت 

یــك المــوجز، المجموعــة الثانیــة تلقــت الــدعم باســتخدام الــدعم باســتخدام اإلنفــو جراف
اإلنفوجرافیــــك التفصــــیلي، المجموعــــة الثالثــــة تلقــــت الــــدعم باســــتخدام اإلنفوجرافیــــك 
ا بــین متوســطات رتــب  التفــاعلي، وأظهــرت النتــائج عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائیً

ت درجــات طــالب المجموعــات التجریبیــة فــي االختبــار التحصــیلي المــرتبط بمهــارا
عنــد الدراسـة بالنظــام التعلیمـي المقتــرح یرجـع لألثــر األساسـي لنــوع  حـل المشـكالت

جــد فـــرق ؛ فقــد الــدعم القــائم علــى  اإلنفوجرافیــك (المــوجز، التفصــیلي، التفــاعلي) وُ
ـــین متوســـــطات درجـــــات طـــــالب المجموعـــــات التجریبیـــــة فـــــي بطاقـــــة المالحظـــــة  بــ

ام التعلیمـــي المقتـــرح یرجـــع عنـــد الدراســـة بالنظـــ حـــل المشـــكالتالمرتبطــة بمهـــارات 
ـــــك (المـــــوجز، التفصـــــیلي،  ـــــى اإلنفوجرافی ـــــدعم القـــــائم عل ـــــوع ال ـــــر األساســـــي لن لألث

جـد فـرق دال بـین متوسـطات درجـات لصالح نمط الدعم التفاعلي، كما وُ  التفاعلي)
طـــالب المجموعـــات التجریبیـــة فـــي اختبـــار حـــل المشـــكالت عنـــد الدراســـة بالنظـــام 

ثــــر األساســــي لنــــوع الــــدعم القــــائم علــــى اإلنفوجرافیــــك التعلیمــــي المقتــــرح یرجــــع لأل
  لصالح نمط الدعم التفاعلي.(الموجز، التفصیلي، التفاعلي) 
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  :المقدمة
تعد القدرة على حل المشكالت بمثابة حالـة تضـع المـتعلم فـي  موقـف محیـر یجهـل 
اإلجابــة عنــه ویرغــب فــي معرفــة اإلجابــة الصــحیحة، وبالتــالي یبــدأ فــي تطبیــق مــا 

مــــــن مبــــــادئ علمیــــــة ومفــــــاهیم مترابطــــــة تســــــهم فــــــي حــــــل هــــــذه المشــــــكلة،  تعلمــــــه
) إلــى أن حــل المشــكالت یعتمــد علــى تطبیــق المعــارف ٢٠١١وتشــیر(یمینة فــالح، 

واألســـالیب واالســـتراتیجیات التـــي تعلمهـــا الطالـــب مـــن قبـــل، وتنظـــیم هـــذه المعـــارف 
ویؤكـــد وتلــك األســـالیب بشـــكل یســاعد فـــي تطبیقهـــا علـــى موقــف المشـــكلة الجدیـــدة، 

) أن طریقـــة حـــل المشـــكالت تـــتلخص فـــي أنَّ ٢٠٠١صـــبحي حمـــدان ابـــو جاللـــة (
الطالـــب یفكـــر ویعمـــل اإلجـــراءات الالزمـــة ویجمـــع المعلومـــات ویحللهـــا ویفســـرها ثـــم 
یضـــع المقترحـــات المناســـبة وبهـــذا یحســـن مـــن المشـــكالت الواقعـــة أمامـــه بأســـلوب 

  اته وقدراته العقلیة.التفكیر العلمي، مما قد یحدث التنمیة الالزمة لمهار 
إلـــــى أن طبیعـــــة حـــــل  (Louden& Wallace,1994)وقــــد أشـــــار لـــــودن ووالـــــس 

المشــكالت تحتــاج إلــى مواجهــة المـــتعلم بمشــكلة أو مهمــة حقیقیــة؛ تتحــدى أفكـــاره، 
) أنَّ (Lee et. al. 2009 وتشجعه على إنتاج تفسـیرات متعـددة، ویؤكـد لـي وآخـرون

ســاعد الطــالب علــى تحلیــل مكوناتهــا، ودراســة التعـرف علــى نمــاذج حقیقیــة واقعیــة ی
 خصائصـها، وتكــوین تعلـم ذي معنــى یمكــن توظیفـه فــي حـل مشــكالت مســتقبلیة،

تیلمركمــا أكــد  أن الخصــائص التربویـــة لحــل المشـــكالت   ) (Stemler,1997س
تتطلــب االعتمــاد فــي تعلمهــا علــى نمــاذج حقیقیــة، واالهتمــام بتحلیــل هــذه النمــاذج؛ 

 ها وتحلیلها وتقویمها، ویؤكد ذلـك  دراسـة ریتزوبـت ودانیـالزللتعرف على خصائص
Ritzhaupt & Daniels (2010)  إلـى أن مهـارات حـل المشـكالت التـي ینبغــي

توافرها لدى معلمي الحاسب اآللي وتنمیتها من خالل بـرامج إعـداده، یمكـن تنمیتهـا 
  .اقعیةمن خالل الدراسة المتعمقة التحلیلیة لنماذج حقیقیة كالحاالت الو 

إحــدى طــرق  (case-based learning) ویعـد أســلوب الــتعلم القـائم علــى الحالــة
 ةالتعلم القائمـة علـى حـل المشـكالت التـي تتـیح للمـتعلم الخبـرة الواقعیـة االستكشـافی



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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(Bolz, 2002) فهــــو أســــلوب یعتمــــد علــــى تقــــدیم حــــاالت أو مشــــكالت حقیقیــــة ،
یتــدرج الــتعلم، ویتمیــز أســلوب الــتعلم للطــالب لدراســتها وتحلیلهــا ومناقشــتها، وبــذلك 

القـــائم علـــى الحالـــة باعتمـــاده علـــى بنـــاء الـــتعلم لـــدى الطالـــب مـــن خـــالل توظیـــف 
مجموعــة مــن مهــارات التفكیــر العلیــا كالتحلیــل والتركیــب والتقــویم، وذلــك مــن خــالل 
ــــد األســــئلة، والمناقشــــات، والتغذیــــة  ــــة مثــــل: تولی توظیــــف عــــدة اســــتراتیجیات تعلیمی

الدعم التعلیمي، ویتم من خاللها جمع المعلومات عـن الحالـة، ودراسـتها، الراجعة، و 
  .(Lee, et. al., 2009) وتحلیلها

طار توصلت الدراسات إلى التأثیر الفعال للـتعلم القـائم علـى الحالـة فـي وفى هذا اإل
تحقیق بعض نواتج الـتعلم فـي مقـررات دراسـیة متنوعـة، كمـا أوصـت هـذه الدراسـات 

واألنشطة التعلیمیة التي تعتمـد علـى الـتعلم القـائم علـى الحالـة: منهـا  بوضع البرامج
ودراســة  ، Adrie, Timothy & Peggy (2017)دراسـة أدري وتیمــوثي وبیجـي 

)، ودراســـة حنـــان محمـــد ٢٠١٧نیفـــین منصـــور محمـــد الســـید، أنهـــار علـــي اإلمـــام (
ــــد عــــایش الهباهبــــة(٢٠١٢الشــــاعر( یكــــي د)، ودراســــة فــــان ٢٠١١)، ودراســــة تغری

  Van, et. al(2006)وآخرون
ا  ویحظـــى أســـلوب الـــتعلم القـــائم علـــى الحالـــة بـــدعم مـــن نظریـــة الـــتعلم البنـــائي، نظـــرً
العتمـــاده علـــى بنـــاء المعرفـــة مـــن خـــالل التحلیـــل للحـــاالت المســـتخدمة، وفـــى هـــذا 

) علـى أن الفكـر البنـائي یـري أن ٢٤٦، ٢٠١١الصدد یؤكد محمـد عطیـة خمـیس (
مواقــــف ومشــــكالت وأنشــــطة حقیقیــــة ومتنوعــــة وذات  تصــــمیم المحتــــوى فــــي شــــكل

معنـــــى، تســـــهل عملیـــــة معالجـــــة المعلومـــــات وتفســـــیرها وبنائهـــــا، وتكـــــوین المعـــــاني 
الشخصـــیة وتطبیقهـــا فـــي مواقـــف أخـــري مختلفـــة، كمـــا تدعمـــه النظریـــة االجتماعیـــة 

ا العتماده على التفاعل بین الطـالب التخـاذ قـرارات وجمـع معلومـات.   ,Bolz)نظرً
2002; Lee et.al., 2009) 

ویعــد التصــمیم التعلیمــي للــتعلم اإللكترونــي القــائم علــى الحالــة، واألنشــطة المقدمــة 
للطالب، وأنماط الدعم التعلیمي المقدم له، ومسـتوى تفاعـل الطالـب فـي الـتعلم، مـن 
المجاالت األساسیة التي تحتاج للبحـث فـي مجـال تكنولوجیـا التعلـیم، كمـا أن شـیوع 
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، وتطبیقــات الـتعلم اإللكترونــي، وشــبكات التواصـل االجتمــاعي، مــن اسـتخدام الویــب
شــأنه أن یســهم فــي إثــراء أســلوب الــتعلم القــائم علــى الحالــة، ودعمــه بآلیــات وأدوات 

كما تُعدُّ تنمیة مهـارات حـل المشـكالت مـن أكثـر مجـاالت تكنولوجیـا التعلـیم ، جدیدة
ا إلمكاناتهــا، وخصائصـها، وارتباطهــا بــاقتراح  المناسـبة الســتخدام هــذا األسـلوب نظــرً

  .(Lee et.al, 2009) حلول تشكل مادة ثریة ألسلوب التعلم القائم على الحالة
) علــــى ضــــرورة االهتمــــام ٢٠١٢وفــــى هــــذا الســــیاق تؤكــــد حنــــان محمــــد الشــــاعر (

بتصمیم أسلوب الـتعلم القـائم علـى الحالـة بصـورة إلكترونیـة، واختیـار أكثـر الوسـائط 
ا فــي تقدیمــه، مــع دراســة متغیــرات تصــمیم هــذه البیئــات ومقارنــة التكنولوجیــة نجاًحــ

أن أسـلوب الـتعلم القـائم  Lee, et.al (2009) ویؤكـد لـي وآخـرینأنماطهـا المختلفـة، 
مســتوى  بدراســةعلــى الحالــة مــازال یحتــاج إلــى المزیــد مــن البحــوث خاصــة المتعلقــة 

ــــة، والــــدعم ا إللكترونــــي المقــــدم التفــــاعالت، ولعــــب األدوار، والمشــــروعات الجماعی
لدراســــة الحالــــة، واســـــتخدام مهــــارات التفكیـــــر العلیــــا مثــــل: التحلیـــــل، والنقــــد، وحـــــل 

إلــى إجــراء مثــل الحــاالت  Daley (2002) المشــكالت،  فقــد دعــت دراســة دالــي
ــــــدعم اإللكترونــــــي  ــــــة أنمــــــاط ال ــــــا، وفعالی ــــــة والحــــــاالت المعروضــــــة إلكترونیً المكتوب

  .الطالب في مراحل التعلیم المتقدمةالمستخدم في هذا األسلوب خاصة مع 
ا وضــرورة عنــد تصــمیم  ــا أساســیً وهنــا یبــرز دور الــدعم اإللكترونــي الــذي یعــد مكونً
أنظمــة الــتعلم القــائم علــى الحالــة، وذلــك لمــا یقدمــه مــن مســاعدة للمتعلمــین لتحقیــق 
أعلــى مســتوى مــن فهــم المحتــوى وتطبیقــه فــي حــل المشــكالت التــي تــواجههم، وفــى 

) أنـــه البـــد مـــن االهتمـــام ٢٠٠٨، زینـــب حســـن حامـــد الســـالميتـــرى ( هـــذا الصـــدد
بتصـــمیم وتفعیـــل أســـالیب متعـــددة لـــدعم المحتـــوى التعلیمـــي تســـاعد المـــتعلم؛ حتـــى 
ا علـى حـل المشـكالت التــي تواجهـه؛ حیـث یعـد دعـم المحتـوى التعلیمــي  یصـبح قـادرً

ــــة لمســــاعدة المتعلمــــین لتوســــیع نطــــاق ومجــــاالت تعلمهــــم؛ لتتســــ ع ألكبــــر أداة فعال
المعرفیــــة تعقیــــًدا، كمــــا أنــــه یتخــــذ أشــــكاًال عدیــــدة واســــتراتیجیات مختلفــــة  المجــــاالت 
ـــه مثـــل تقـــدیم  تســـاعد المـــتعلم لتحقیـــق أعلـــى مســـتوى مـــن الفهـــم للمحتـــوى المقـــدم ل
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٢٤٧  

اإلرشــادات، واألدوات المســاعدة، كمــا یتمثــل أیًضــا فــي تنــوع وســائل تقــدیم المعرفــة 
بهــدف االرتقــاء بعملیــة الــتعلم مــن خــالل المهــام ومفــردات التــدریب واألســئلة، وذلــك 

ومراقبـة تقـدم المـتعلم ومــدى اسـتیعابه للمحتـوى المقـدم ممــا یسـهم فـي تنمیـة مهــارات 
 & Dabbagh. (حـــــل المشـــــكالت لـــــدى المتعلمـــــین وتحقیـــــق أهـــــداف الـــــتعلم

Kitsantas,2005(  
ر إلـى عملیـة ویرجع األساس النظري للدعم التعلیمي إلـى النظریـة البنائیـة التـي تنظـ

الـــتعلم كنشــــاط بنـــائي موجــــه نحــــو حـــل مشــــكلة معینــــة أو انجـــاز مهــــام تعلیمیــــة أو 
اكتســـاب خبـــرات جدیـــدة فـــي مجـــال معـــین، بحیـــث ال یمكـــن للمـــتعلم الوصـــول إلـــى 
الهدف وبلوغ الغایة من خالل االعتماد على خلفیته المعرفیة وتوجیهه الـذاتي فقـط، 

یـــه مـــن المعلـــم واالقـــران األكثـــر خبـــرة فـــي بـــل یحتـــاج إلـــى الـــدعم والمســـاعدة والتوج
، ویعــدُّ الــدعم اإللكترونــي آلیــة فعالــة  (Hmelo-Silver& chinn, 2007)ذلــك

لمســــاعدة المتعلمــــین لتوســــیع نطــــاق ومجــــاالت تعلمهــــم؛ لتتســــع ألكبــــر المجــــاالت 
المعرفیـة تعقیــًدا، كمــا أنــه یتخــذ أشـكاًال عدیــدة واســتراتیجیات مختلفــة تســاعد المــتعلم 

ق أعلي مستوي من الفهم للمحتوي المقدم له مثـل تقـدیم اإلرشـادات، واألدوات لتحقی
والمســاعدات؛ كمــا یتمثــل أیًضــا فــي تنــوع وســائل تقــدیم المعلومــات واألســئلة بهــدف 
االرتقــاء بعملیــة الــتعلم مــن خــالل هــذه المهــام ومراقبــة تقــدم المــتعلم ومــدي اســتیعابه 

فكیــر االبتكــاري لــدي المتعلمــین وتحقیــق للمحتــوي المقــدم؛ ممــا یســهم فــي تنمیــة الت
  .(Dabbagh,N., Kitsanta,A., 2005,513)أهداف التعلم 

) أن الـدعم أسـاس وضـرورة فـي ٢٠٠٩وفي هذا اإلطار أكد محمد عطیـة خمـیس (
ــا لوجـــه حیـــث یكــون المـــتعلم بمفـــرده  ً بیئــات الـــتعلم اإللكترونــي؛ ألنـــه ال یحـــدث وجه

حســـــــن البـــــــاتع ي أو تعلیمـــــــي، وأشـــــــار ویحتـــــــاج إلـــــــى مســـــــاعدة وتوجیـــــــه تكنولـــــــوج
) إلــــى أن الــــدعم مــــن العناصــــر المهمــــة فــــي تصــــمیم بیئــــات التعلــــیم ٢٠١٥(محمــــد

اإللكترونـي؛ ألنهــا تــزود المتعلمــین بالمســاعدة التــي تعیــنهم علــى الســیر فــي العملیــة 
إلـى أن  Huang, H. & Chen, N. (2012) التعلیمیـة، كمـا أشـار "هـونج وشـاو"

مي اإللكتروني تعد آلیة فعالة لدعم الـتعلم فـي الوقـت المناسـب، دعم المحتوي التعلی
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ـــــدعم  ـــــك مـــــن خـــــالل اســـــتخدام أدوات ومجموعـــــات ال ـــــز أداء المتعلمـــــین، وذل وتعزی
المتنوعـة التـي تعمــل علـى تلبیــة احتیاجـات المتعلمــین، وكـذلك تفــاعلهم مـع أقــرانهم، 

لومــات والقــدرة وأن الــدعم الفعــال هــو الــذي یســاعد علــى فهــم وتحلیــل وتطبیــق المع
  على توظیفها، وذلك من خالل تصمیم أدوات الدعم وتوظیفها بطریقة مثلى.

أنــه یجــب تــوفیر مــداخل جدیــدة وأنمــاط مختلفــة للــدعم  Ozlem(2013) أوزلــم ویــري
التعلیمـــي فـــي البیئـــات اإللكترونیـــة بحیـــث تـــوفر للطـــالب إمكانیـــة الوصـــول الســـریع 

لحصــول علــى مــواد الــتعلم المختلفــة، كمــا للمعلومــات وتیســیر المحتــوى التعلیمــي وا
ــا ٢٠٠٩(الغریــب زاهــر إســماعیلیشــیر  ) إلــى ضــرورة أن یقــدم الــدعم التعلیمــي وفقً

الحتیاجات المتعلمین ومیولهم ورغباتهم وقدراتهم الشخصیة التي تختلف مـن مـتعلم 
) إلــــى أن تطــــور تكنولوجیـــــا ٢٠١٦(زینــــب حســــن حامـــــد الســــالميآلخــــر، وتشــــیر 
علومــات وانتشـــار بیئــات الــتعلم اإللكترونـــي بأشــكالها المختلفـــة أدى االتصــاالت والم

إلــى ظهــور أنمــاط وأســالیب جدیــدة لتقــدیم الــدعم التعلیمــي، فلــم یعــد یقتصــر تقدیمــه 
نمــــا ظهـــرت أدوات وتكنولوجیــــا جدیــــدة قـــادرة علــــى تقــــدیم مســــاعدة  علـــى المعلــــم، وإ

ل معهـــا، كمـــا أكـــدت تعلیمیـــة طـــول الوقـــت یســـتطیع المـــتعلم الوصـــول الیهـــا والتفاعـــ
علـــى ضـــرورة االهتمـــام بتصـــمیم الـــدعم التعلیمـــي علـــى أســـاس حاجـــات المتعلمـــین 
وخصائصــهم التعلیمیــة والشخصــیة بــدًال مــن التركیــز علــى الــدعم المقــدم مــن وجهــة 

  نظر المصممین التعلیمیین.
ومن هذا المنطلق اهتمـت العدیـد مـن الدراسـات بدراسـة أدوات وتكنولوجیـا االتصـال 

زینــــــــب حســـــــن حامــــــــد خدمة فـــــــي تقــــــــدیم الـــــــدعم التعلیمــــــــي مثـــــــل: دراســـــــة المســـــــت
) التــي تناولــت اســتخدام تكنولوجیــا الواقــع المعــزز فــي تقــدیم الــدعم ٢٠١٦(الســالمي

) التــي ٢٠١٥(عصــام شــوقى شــبلالتعلیمــي فــي بیئــات الــتعلم اإللكترونــي، ودراســة 
نبیـل السـید اسـة استخدمت أدوات التدوین االجتماعي في تقدیم الدعم التعلیمـي، ودر 

) التــي قارنــت بــین أدوات ٢٠١١(عبــد العزیــز طلبــة عبــد الحمیــد ) و٢٠١٤(حســن
ـــزامن وغیـــــر المتـــــزامن وعالقتهـــــا بأســـــالیب الـــــتعلم فـــــي بیئـــــات الـــــتعلم  التفاعـــــل المتــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٢٤٩  

اإللكترونــي، وقــد أوصــت نتــائج تلــك الدراســات بضــرورة اســتخدام تكنولوجیــا جدیــدة 
ماشـــى مـــع متطلبـــات هـــذا الجیـــل التعلیمیـــة، فـــي تصـــمیم وتقـــدیم الـــدعم التعلیمـــي تت

وبالتـــالي جـــاءت الحاجـــة إلـــى تطـــویر نمـــاذج تربویـــة دقیقـــة تســـعى إلـــى االســـتغالل 
الجید لتقنیات الحاسـبات والمعلومـات مثـل: تقنیـة اإلنفوجرافیـك، والوسـائط المتعـددة، 

  .ومهارات التصمیم التعلیمي، وتوظیفها بطریقة مثلى في عملیتي التعلیم والتعلم
ـــتعلم الحدیثـــة، ویقصـــد بـــه تحویـــل البیانـــات  ویعـــد اإلنفوجرافیـــك مـــن تكنولوجیـــات ال
والمعلومـــات والمفـــاهیم المعقـــدة إلـــى شـــكل مرئـــي لتجمیـــع وعـــرض المعلومـــات فـــي 
صورة جذابـة للمـتعلم، وهـذه التكنولوجیـا تتمیـز بعـرض المعلومـات المعقـدة والصـعبة 

ویــرى "ســمیكلس" ، )٢٠١٦، (محمـد شــوقي شــلتوتبطریقـة سلســة وســهلة وواضــحة 
)Smiciklas, 2012,18  أن الهدف األساسي الذى دعا إلى اسـتخدام اإلنفوجرافیـك (

هو محاولة تقدیم كمیة كبیرة من المعلومات فـي مسـاحة صـغیرة جـًدا دون أن یتـرك 
ا من الحقائق المهمة، فالغرض من تمثیل المعلومـات هـو المسـاعدة علـى التفكیـر  أیً

  سرع وأبسط.والفهم بصورة أ
ا ألن اإلنفوجرافیك  تكنولوجیا حدیثه فقد اهتمت الدراسات بالبحث عـن كیفیـة  ونظرً
تصمیمها وتوظیفها في عملیات التعلیم والـتعلم؛ للتأكـد مـن فاعلیتهـا فـي المجـاالت 

إلــى  Lester)(2006وفــى هــذا اإلطــار توصــلت دراســة لیســترالتعلیمیـة المختلفــة، 
 Beegel & Handلتحصــیل، ودراســة بــیج وهانــدفاعلیــة اإلنفوجرافیــك  فــي ا

التـــي توصـــلت نتائجهـــا إلـــى فاعلیـــة الصـــور والرمـــوز البصـــریة المقدمـــة  (2014)
باستخدام اإلنفوجرافیك  والتي كان لها تـأثیر أقـوى مـن النصـوص التقلیدیـة، دراسـة 

التـي توصـلت نتائجهـا إلـى أن الصـور   Noh,M.et.al (2015) نـوح وآخـرون
امیم الجیدة واأللـوان الجذابـة التـي یتمیـز بهـا اإلنفوجرافیـك  بإمكانهـا والرموز والتص

محمــد ســالم  تشــجیع المتعلمــین علــى فهــم أفضــل للمعلومــات المقدمــة لــه، و دراســة
) التـــي توصـــلت نتائجهـــا إلـــى فاعلیـــة اإلنفوجرافیـــك  فـــي ٢٠١٦حســـین درویـــش (

) التـي توصــلت ٢٠١٦التحصـیل واألداء المهـارى، ودراســة عاصـم محمـد إبــراهیم (
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نتائجهـــا إلـــى فاعلیـــة اســـتخدام اإلنفوجرافیـــك فـــي اكتســـاب المفـــاهیم العلمیـــة وتنمیـــة 
مهـارات التفكیــر البصـرى واالســتمتاع بـتعلم العلــوم، ودراسـة صــالح محمـد أبــو زیــد 

) التي توصلت نتائجها إلـى أن اسـتخدام اإلنفوجرافیـك  فعـال فـي التـدریس ٢٠١٦(
  فكیر البصرى لدى الطالب.وتنمیة التحصیل ومهارات الت

وكــذلك أوصــى المــؤتمر العلمــي الرابــع عشــر للجمعیــة المصــریة لتكنولوجیــا التعلــیم 
) بضـــــرورة االعتمــــــاد علــــــى ٢٠١٤بالتعـــــاون مــــــع كلیـــــة التربیــــــة جامعـــــة األزهــــــر (

مســتجدات العصــر وتطوراتــه، ویعــد مــن أهــم تلــك المســتجدات تقنیــة اإلنفوجرافیــك؛ 
ا ألنهـا تعمـل علـى اسـتثارة دافعیـة الـتعلم بـین الطـالب وبعضـهم الـبعض،  وذلـك نظـرً

ا لخصائصه ومیولـه، بغـض النظـر عـن اختیـارات زمالئـه  حیث یتعلم كل طالب وفقً
  وطریقة تعاملهم مع البیئة.

) ٢٠١٥كمــا أشــار المــؤتمر الــدولي الرابــع للــتعلم اإللكترونــي والتعلــیم عــن بعــد (
كافـــــة المســـــتحدثات  الـــــذي عقـــــد فـــــي الریـــــاض بضـــــرورة العمـــــل علـــــى توظیـــــف

التكنولوجیــة التــي یشــهدها العصــر الحــالي، حیــث أوصــت بعــض الدراســات التــي 
ُعرضــت بــالمؤتمر علــى ضــرورة توظیـــف اســتراتیجیات الــتعلم اإللكترونــي بشـــكل 
خـــاص، وتفعیـــل دور الـــتعلم والتـــدریب اإللكترونـــي بشـــكل عـــام، وأوصـــى الـــبعض 

اة دعـــم ومســـاعدة مهمـــة فـــى اآلخـــر بضـــرورة االعتمـــاد علـــى اإلنفوجرافیـــك  كـــأد
ا لكثرة ممیزاتها.   المراحل التعلیمیة المختلفة؛ نظرً

ا  وعلــى الــرغم مــن نتــائج الدراســات الســابقة وتوصــیات المــؤتمرات المشــار إلیهــا ســابقً
والتــي أكــدت علــى أهمیــة توظیــف بعــض المســتجدات مثــل اإلنفوجرافیــك  فــي تقــدیم 

توجـد نـدرة فـي تلـك الدراسـات، ، إال أنـه يالتعلیمي في بیئات الـتعلم اإللكترونـالدعم 
التـي اسـتخدمت اإلنفوجرافیـك  الـذي ینتجـه  Gebre, E. (2017)منهـا دراسـة جبـر 

الطـــالب كســـقاالت تعلـــم فـــي بیئـــة تعلـــم إلكترونـــي لـــدعم الـــتعلم التشـــاركي، ودراســـة 
التـي قـدمت اإلنفوجرافیـك    Radesky, Christakis.(2016) رادسـكى وكریسـتاك
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٢٥١  

دعم والمســـاعدة فـــي الـــتعلم القـــائم علـــى اللعـــب لمرحلـــة الطفولـــة وذلــــك كنمـــوذج للـــ
  للحفاظ على انتباه الطفل من بدایة اللعبة إلى نهایتها.

فاعلیـة الـتعلم القـائم علـى الحالـة فـي تنمیـة المهـارات المختلفـة، مما سبق نسـتخلص 
ة إال أنـه توجــد حاجــه إلـى دراســة متغیــرات تصــمیمة، كمـا أوصــت الدراســات بضــرور 

االهتمام بتصمیم الـدعم التعلیمـي فـي الـتعلم القـائم علـى الحالـة واسـتخدام تكنولوجیـا 
جدیـدة فـي تقدیمـه، ویتضـح أیًضــا التـأثیر اإلیجـابي السـتخدام اإلنفوجرافیـك، إال أنــه 
توجــد نــدرة فــي الدراســات التــي اســتخدمت اإلنفوجرافیــك  عنــد تقــدیم الــدعم التعلیمــي 

جـــراءات واضـــحة عـــن فـــي بیئـــة الـــتعلم اإللكترونـــي ، كمـــا أنهـــا لـــم تضـــع خطـــوات وإ
كیفیة استخدامه، ولم تقدم النمط أو الشكل األنسب لتقدیمـه، ولهـذه األسـباب یهـدف 
البحـــث الحـــالي إلـــى تصـــمیم الـــدعم التعلیمـــي باســـتخدام اإلنفوجرافیـــك عبـــر أســـلوب 

  التعلم القائم على الحالة.
ــــى تصــــمیم ثــــالث أنمــــاط مــــن الــــدعم  لألســــباب الســــابقة یســــعى البحــــث الحــــالي إل

التعلیمــي باســتخدام اإلنفوجرافیــك فــي بیئــة الــتعلم القــائم علــى الحالــة والتعــرف علــى 
حل المشكالت لـدى الطـالب معلمـي الحاسـب اآللـي، وذلـك تنمیة مهارات أثرها في 

مــن أجــل تحدیــد الــنمط األفضــل لتقــدیم الــدعم فــي هــذه البیئــات. حیــث یــتم تصــمیم 
الثالثة باستخدام اإلنفوجرافیك، وهـي: الـنمط المـوجز، والـنمط  أنماط الدعم التعلیمي

ـــنمط التفـــاعلي، بالنســـبة للـــنمط األول الـــدعم التعلیمـــي المـــوجز وهـــو  التفصـــیلي، وال
عبارة عن مجموعة من التوجیهات واالرشادات العامة والتـي تقـدم للمـتعلم باسـتخدام 

رســومات تعلیمیـــة  اإلنفوجرافیــك وتعتمــد علـــى نصــوص توضــیحیة وصـــور ثابتــة أو
ـــا نمـــط الـــدعم  ویـــتم صـــیاغتها بشـــكل یوضـــح الخطـــوات الرئیســـة لحـــل المشـــكلة، أمَّ
ــاني وهــــو الــــدعم التعلیمــــي التفصــــیلي وهــــو عبــــاره عــــن توضــــیح تفصــــیلي ألداء  الثــ
المهــارة باســتخدام اإلنفوجرافیــك وتعتمــد علــى الرســوم المتحركــة التوضــیحیة والــنص 

علـــى أن یكتشـــف المعلومــــات التـــي یقــــدمها الحركـــي النشـــط لجــــذب انتبـــاه الطالــــب 
الدعم. والنمط األخیر هو النمط التفاعلي باستخدام اإلنفوجرافیـك  وهـو یعتمـد علـى 
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تفاعــل الطالــب ویقــوم بتزویــد المتعلمــین بمزیــد مــن الــتحكم فــي المهــام التــي یختارهــا 
  بناًء على خصائص كل متعلم الفردیة.

الحـالي لقـدرة اإلنفوجرافیــك علـى تقــدیمها،  واختیـرت أنمـاط الــدعم الثالثـة فـي البحــث
باإلضــافة إلــى اخــتالف نتــائج األبحـــاث التــي اســتهدفت فاعلیــة االتجاهــات الثالثـــة 
ـــــل: دراســـــة نعیمـــــة محمـــــد  ـــــد الـــــدعم المـــــوجز مث ـــــنهم، فمنهـــــا اتجـــــاه یؤی ـــــت بی وقارن

) التــي أوصــت بضــرورة مراعــاة البســاطة عنــد تصــمیم أنمــاط الــدعم ٢٠١٣رشــوان(
ـــا لمعـــاییر تربویـــة هادفـــة والبعـــد عـــن ال تعقیـــد، باإلضـــافة إلـــى ضـــرورة توظیفهـــا وفقً

) التــي قارنــت ٢٠١١( عبــد الحمیــدلتحقیـق نــواتج الــتعلم، ودراســة عبــد العزیــز طلبــة 
بـین الـدعم المـوجز المتـزامن والـدعم التفصـیلي غیـر المتـزامن وتوصـلت إلـى فاعلیــة 

ــــدعم المــــوجز المتــــزامن فــــي تنمیــــة التحصــــیل ومهــــا ــــاج مســــتوى ال نت رات تصــــمیم وإ
ــــة المعرفیــــة   Cognitive"مصــــادر الــــتعلم، وأیــــدت هــــذا التوجــــه النظریــــة البنائی

Constructivism Theory"  حیث أشار برونر إلـى ضـرورة تنشـیط المـتعلم ودفعـه
إلـــــــى التفكیـــــــر مـــــــن خـــــــالل البحـــــــث عـــــــن الحقـــــــائق واستكشـــــــافها (محمـــــــد عطیـــــــة 

  الموجز. ص) وهذا ما یوفره استخدام الدعم٢٤٢، ٢٠١١خمیس،
 -متوسـط -یشـیر إلـى التـأثیر المتسـاوي ألنمـاط الـدعم (مـوجز االتجـاه الثـانيبینما 

) حیــث هــدفت إلــى ٢٠٠٨تفصــیلي) كمــا فــي دراســة (طــارق عبــد الحلــیم وآخــرون، 
ــــدعم اإللكترونــــي (مــــوجز ــــأثیر أنمــــاط ال تفصــــیلي) فــــي تنمیــــة  -متوســــط -قیــــاس ت
ددة، وأسـفرت نتـائج الدراسـة عــن أن كفایـات تصـمیم التفاعلیـة ببـرامج الوسـائط المتعـ

ــــأثیر متســــاوي، ودراســــة  ــــثالث كــــان لهــــا ت ــــدعم ال  شــــیماء یوســــف صــــوفىأنمــــاط ال
) التي أشارت إلى ضرورة توظیف أنماط الدعم الثالثـة بحیـث یكـون الـدعم ٢٠٠٦(

المـــوجز أساًســـا فـــي البرنـــامج، والـــدعم المتوســـط فـــي بدایـــة الوحـــدات، وتؤكـــد علـــى 
التفصـیلي للمتعلمــین وأن یناسـب خصائصــه، ودراسـة حمیــد ضـرورة اسـتمرار الــدعم 

) والتي توصـلت إلـى فاعلیـة الـدعم التفصـیلي فـي تنمیـة كفـاءة ٢٠١٥محمود حمید(
 Social"الـتعلم والتفكیـر االبتكـاري، وتؤیـد هـذا التوجـه النظریـة البنائیـة االجتماعیـة
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٢٥٣  

Constructivism Theory" ضـــرورة  التـــي تشـــیر أحـــد توجهاتهـــا األساســـیة إلـــى
  .توفیر بیئة تعلم حقیقیة ومعقدة وغنیة بالمصادر وهذا ما یوفره الدعم التفصیلي

ـــا  وهـــو الـــدعم التفـــاعلي والـــذي لـــم تتعـــرض لـــه الدراســـات بشـــكل  االتجـــاه الثالـــثأمَّ
مباشــر ولكــن أوصــت الدراســات بوجــود المرونــة الكافیــة فــي تقــدیم الــدعم التعلیمــي، 

نمـا یقـدم بمـا یـتالءم مـع احتیاجـات المـتعلم فال تقُدم بـالكم نفسـه لجمیـع الم تعلمـین وإ
والتــي توصــى بعــدم إتاحــة الــدعم بشــكل مباشــر أمــام  Yao(2010)مثــل دراســة یــاو 

المتعلم دون الحاجة إلیه، كما یجب أن تتسم مستویات الـدعم بالمرونـة بحیـث تتـیح 
م للمـــتعلم االختیـــار مـــن عـــدة مســـتویات، وحظـــي هـــذا التوجـــه نحـــو اســـتخدام الـــدع

 "Motivation Theory"التفـاعلي بتأییــد عدیــد مـن النظریــات منهــا نظریــة الدافعیـة
حیــث توجــد عــدة عوامــل تعمــل علــى اســتثارة الدافعیــة مــن أهمهــا كمــا أشــار محمــد 

) اســتثارة االنتبــاه والفضــول للــتعلم، وهــذه العوامــل ٢١٦، ص٢٠١١عطیــة خمــیس (
یقـة تتحـدى تفكیـر المـتعلم، تتطلب عـرض المحتـوى التعلیمـي وأنشـطته، ودعمـه بطر 

ــــتعلم، وهــــذا مــــا یــــوفره اســــتخدام الــــدعم التفــــاعلي مــــن خــــالل استكشــــاف  وتدفعــــه لل
  روابطه.

اكتشـــــاف فاعلیـــــة  -الســـــابق ذكرهـــــا -بـــــالرغم مـــــن اســـــتهداف البحـــــوث والدراســـــات 
ـــــنهم إال أنهـــــا اختلفـــــت فـــــي نتائجهـــــا، ولكـــــل مـــــن  ـــــة والمقارنـــــة بی االتجاهـــــات الثالث

ریــات تؤیــده؛ لـذا ظهــرت الحاجــة إلــى دراسـة ثالثــة أنمــاط مــن االتجاهـات الثالثــة نظ
الــدعم التعلیمــي باســتخدام اإلنفوجرافیــك فــي بیئــة الــتعلم القــائم علــى الحالــة والتعــرف 

  على أثرها في تنمیة مهارات حل المشكالت لدى الطالب معلمي الحاسب اآللي.
  مشكلة البحث:

ان وجــود تــدني فــي مســـتوى ظهــرت مشــكلة البحــث الحــالي عنــدما الحظـــت الباحثتــ
المشكالت لدى طـالب الفرقـة الرابعـة شـعبة معلـم الحاسـب اآللـي بقسـم مهارات حل 

تكنولوجیـــا التعلـــیم لـــبعض المقـــررات مثـــل مقـــرر صـــیانة الحاســـب اآللـــي، البرمجـــة، 
ریاضــــیات الحاســـــب، وذلــــك مـــــن خـــــالل تــــدني درجـــــات الطــــالب فـــــي االختبـــــارات 
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ظریة، حیث تطلب الجانـب التطبیقـي فـي التـدریس التطبیقیة عنها في االختبارات الن
إلـــى توظیـــف مـــا تعلمـــه الطـــالب فـــي المحاضـــرة النظریـــة؛ لحـــل مـــا تـــواجههم مـــن 
مشـكالت فعلیــة فــي الجانــب التطبیقــي، وعلــى الــرغم مــن اســتیعاب الطــالب لمفــاهیم 

أمــامهم مــع القــائم بأعمــال تــدریس  المقــرر، واســتیعابهم لحــل المشــكالت التــي تحــل
تعلموه مـن مفـاهیم عنـد  لتطبیقي، إال أنهم یواجهون صعوبة عند تطبیق ماالجانب ا

مــع وجــود تغییــر فــي  مواجهــة مشــكالت جدیــدة أو المشــكالت نفســها الســابق حلهــا
طریقـــة تقـــدیمها، وطبیعـــة هـــذه المقـــررات تحتـــاج إلـــى مهـــارات معرفیـــة علیـــا مثـــل: 

ف هــذه المفــاهیم، واســتیعاب للمفــاهیم وتوظیــ التحلیــل والتركیــب ولیســت فقــط فهــم
وتحتاج أیًضا إلى حلول ابتكاریة، فال تتوقف عنـد حلـول معینـة، ولكـن كـل شـخص 

للمفــاهیم، وقــد اختــارت الباحثتــان مقــرر صــیانة  یقــدم طریقــة للحــل حســب توظیفــه
ا لطبیعتــه التــي تیســر صــیاغة مشــكالت  الحاســب اآللــي إلجــراء تجربــة البحــث نظــرً

طــــالب حیــــث تعــــد صــــیانة الحاســــب اآللــــي مــــن واقعیــــة مرتبطــــة بالحیــــاة الیومیــــة لل
ا ألن طبیعـــة هـــذا المقــــرر  االحتیاجـــات األساســـیة لمعلمـــي الحاســـب اآللـــي،  ونظـــرً
عــادة توظیــف مــا تعلمــوه مــن حقــائق  تحتــاج مــن الطــالب التفكیــر وربــط العالقــات وإ
ومفــاهیم ومبــادئ مــن أجــل الوصــول إلــى حلــول للمشــكلة التــي عــادة تتطلــب جهــًدا 

ــا، فقـــد ر  أت الباحثتــان ضـــرورة البحـــث فیمــا أتاحتـــه التكنولوجیــا لتنمیـــة مهـــارات ذهنیً
  حل مشكالت صیانة الحاسب اآللي لدى الطالب.

وللتأكد من وجود هـذا التـدني والوقـوف علـى أسـبابه قامـت الباحثتـان بتطبیـق دراسـة 
) علــى عینــة عشــوائیة مــن طــالب الفرقــة الرابعــة، شــعبة معلــم ٢اســتطالعیة ملحــق(

لــي قســم تكنولوجیــا التعلــیم بكلیــة التربیــة النوعیــة جامعــة الزقــازیق كــان الحاســب اآل
ــا وطالبــة، وذلــك بتطبیــق اســتبانة تقــیس مــن خاللهــا مــدى قــدرة ٣٠عــددهم ( ) طالبً

الطالب على حل بعض المشكالت الموجودة فـي المقـرر قبـل تدریسـها فـي الجانـب 
ـ % مـن ٨٨ف علـى أن نسـبة التطبیقي، وبعد تحلیل نتـاج الدراسـة االسـتطالعیة تُوقِّ

الطالب أرجعوا سبب تدني قدرتهم على حـل المشـكالت إلـى طریقـة عـرض محتـوى 
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٢٥٥  

موضــوعات المقـــرر التـــي ترتفــع فیهـــا درجـــة التجریـــد؛ ممــا یفقـــدها اإلثـــارة والتشـــویق 
% ٩٤ویعیق تخیلهم لمشـكالت مماثلـة وطـرق الحـل المتاحـة، وكـذلك أوضـح نسـبة 

عم والتوجیــه المســتمر أثنــاء حــل المشــكالت كمــا أنهــم فــي حاجــة إلــى مزیــد مــن الــد
أنهـــم بحاجـــة إلـــى مزیـــد مـــن الحـــاالت الواقعیـــة التـــي تســـاعد فـــي توظیـــف المعـــارف 
ـــــة التـــــي ُدرســـــت بـــــالمقرر، والتعـــــرف علـــــى الحـــــاالت المختلفـــــة  والمهـــــارات المختلف

  لتطبیقها، وهو شيء من الصعب تحقیقه باستخدام الطرق التقلیدیة في التدریس.
إنَّ تـــوفیر حــــاالت واقعیـــة باإلضــــافة إلـــى تقــــدیم الـــدعم والتوجیــــه واإلرشــــاد وعلیـــه فــــ

المناسب قد یسهم في حل هذه المشكلة، وبیئـة الـتعلم اإللكترونـي القـائم علـى الحالـة 
قــد تكــون هــي البیئــة المالئمــة لحــل هــذه المشــكالت، حیــث تتــیح هــذه البیئــة حــاالت 

لطــالب كوســیلة لالتصــال والدراســة ومشــكالت واقعیــة وتعتمــد علــى المناقشــات بــین ا
ــا فــي تحســین نــواتج الــتعلم المختلفــة خاصــة إذا  والتحلیــل للحــاالت؛ ممــا یــؤثِّر إیجابیً

وهـذا مـا أكـدت  ،زودت هذه البیئات بنوع الدعم المناسـب لطبیعـة المحتـوى والطـالب
دراســــة ادرى  أثبتــــت فاعلیــــة الــــتعلم القــــائم علــــى الحالــــة مثــــل علیــــه الدراســــات التــــي

نیفـین منصـور ، ودراسـة   Adrie, Timothy & Peggy (2017)مـوثى وبیجـى وتی
)، ٢٠١٢)، دراســة حنــان محمــد الشــاعر(٢٠١٧محمــد الســید، أنهــار علــي اإلمــام (

دى )، ودراســة فــان ٢٠١١دراســة تغریــد عــایش الهباهبــة( ، Van, et.al(2005)جون
اإللكترونــي مثــل والدراســات التــي اكــدت علــى ضــرورة تقــدیم الــدعم فــي بیئــات الــتعلم 

 &Yang). (2007) ، ودراسـة "یـانج ووانـج "٢٠٠٩شـاهیناز محمـود أحمـد(دراسـة 
Wang  "2007، دراســة "باســیریني) ( Passerini, K  دراســة ســامي ســعفان ،

) ، دراســة محمــد حســـن  ٢٠١١( عبــد الحمیـــد )، دراســة عبــد العزیـــز طلبــة٢٠١٣(
  )٢٠١٣(نوبيالشر  إبراهیم سعید هاشم) ، دراسة  ٢٠١٣خالف ( 

وفى هذا اإلطار یعد تحقیـق أكبـر إفـادة ممكنـة مـن بیئـات الـتعلم القـائم علـى الحالـة 
مـــن أهـــم أهـــداف التصـــمیم التعلیمـــي لـــذا فیجـــب االهتمـــام بتصـــمیم الـــدعم التعلیمـــي 
وتوظیـــف تكنولوجیـــا جدیـــدة فـــي تقدیمـــه حیـــث أن الهـــدف األساســـي للبـــاحثین فــــي 
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) هــو البحــث فــي الطــرق ٢٠١٥طیــة خمــیس(تكنولوجیــا التعلــیم كمــا یشــیر محمــد ع
واالرشــادات التــي تــؤدى إلــى زیــادة فاعلیـــة بیئــات الــتعلم، مــع تركیــز ابتكــار أنمـــاط 

  وأدوات جدیدة تزید التفاعل والعملیات اإلدراكیة في بیئات التعلم اإللكتروني.
وعلــى ضــوء مــا ســبق تتمثــل مشــكلة البحــث الحــالي فــي: الحاجــة إلــى تحدیــد أنســب 

ـــــوع مـــــن أ ـــــي ن (المـــــوجز، التفصـــــیلي، التفـــــاعلي) باســـــتخدام نـــــواع الـــــدعم اإللكترون
، وذلـك فیمـا یتعلـق بمـدى اإلنفوجرافیك في بیئة التعلم اإللكتروني القائم علـى الحالـة

  تأثیره في تنمیة مهارات حل المشكالت لدى الطالب معلمي الحاسب اآللي.
  أسئلة البحث:

ث مــن خــالل اإلجابــة علــى الســؤال وفــى ضــوء مــا تقــدم یمكــن معالجــة مشــكلة البحــ
  الرئیس التالي:

ــوع الـــــــدعم اإللكترونـــــــي (المـــــــوجز، التفصـــــــیلي، التفـــــــاعلي) باســـــــتخدام  مـــــــا أثـــــــر نـــــ
علـى تنمیـة مهـارات حـل اإلنفوجرافیك في بیئة الـتعلم اإللكترونـي القـائم علـى الحالـة 

  ؟المشكالت لدى الطالب معلمي الحاسب اآللي
  ألسئلة التالیة:ویتفرع من هذا السؤال الرئیس ا

 ما معاییر تصمیم بیئة التعلم اإللكتروني القائم على الحالة؟ - ١
لتنمیــــة مهـــارات حــــل مـــا التصـــمیم التعلیمــــي لبیئـــة الـــتعلم القــــائم علـــى الحالـــة  - ٢

 ؟المشكالت لدى الطالب معلمي الحاسب اآللي
مــــا أثــــر نــــوع الــــدعم اإللكترونــــي (المــــوجز، التفصــــیلي، التفــــاعلي) باســــتخدام  - ٣

 افیك في كل من:اإلنفوجر 
  االختبــــار التحصــــیلي المــــرتبط بمهــــارات حــــل المشــــكالت للطــــالب

 معلمي الحاسب اآللي.
  بطاقـــــة المالحظـــــة المرتبطـــــة بمهـــــارات حـــــل المشـــــكالت للطـــــالب

  معلمي الحاسب اآللي.
 .اختبار حل المشكالت للطالب معلمي الحاسب اآللي 
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  أهداف البحث:
  یهدف البحث الحالي إلى:

مهــارات حــل المشــكالت لم القــائم علــى الحالــة وتطویرهــا لتنمیــة تصــمیم بیئــة الــتع .١
 لدى الطالب معلمي الحاسب اآللي.

تحدیـد نــوع الــدعم اإللكترونــي األنسـب (المــوجز، التفصــیلي، التفــاعلي) باســتخدام  .٢
مهارات حل المشكالت لدى الطـالب معلمـي الحاسـب اإلنفوجرافیك لتنمیة 

 اآللي.
  أهمیة البحث:
  الحالي فیما یلي:قد یفید البحث 

قد تسهم نتائج هذا البحث في توظیـف اإلنفوجرافیـك فـي تصـمیم أنمـاط الـدعم  -
 اإللكتروني واالستفادة منها في تنمیة مهارات حل المشكالت.

قد تفید نتائج هذا البحث في تزویـد أعضـاء هیئـة التـدریس ومعـاونیهم بأفضـل  -
ك (المــوجز، التفصــیلي، نمــط لتقــدیم الــدعم اإللكترونــي باســتخدام اإلنفوجرافیــ

 التفاعلي) لتنمیة مهارات حل المشكالت.
قــد تفیــد نتــائج هــذا البحــث فــي تزویــد مصــممي ومطــوري بیئــات الــتعلم القــائم  -

ــــة عنــــد تصــــمیم هــــذه  ــــادئ واألســــس العلمی ــــة بمجموعــــة مــــن المب علــــى الحال
ـــــة مهـــــارات حـــــل  ـــــدعم المناســـــب لتنمی ـــــوع ال ـــــق بن ـــــك فیمـــــا یتعل ـــــات، وذل البیئ

 المشكالت.
  ود البحث:حد

 الحدود التالیة:اقتصر البحث الحالي على 
  الحدود الموضوعیة: .١
  یقتصـر المحتـوى العلمــي علـى مجموعــة مـن دروس صــیانة الحاسـب اآللــي

ا لطبیعة المقرر التي یمكن صیاغتها فـي صـورة مشـكالت ممـا یسـاعد  نظرً
  على قیاس المتغیر التابع للبحث الحالي وهو مهارات حل المشكالت.
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طـالب الفرقـة الرابعـة شـعبة معلـم الحاسـب اآللـي البشریة: عینة من  الحدود .٢
  بقسم تكنولوجیا التعلیم بكلیة التربیة النوعیة جامعة الزقازیق.

  المكانیة: كلیة التربیة النوعیة بالزقازیق. الحدود .٣
الزمانیــة: تــم تطبیــق تجربــة البحــث فــي الفصــل الدراســي الثــاني مــن  الحــدود .٤

 م.٢٠١٧/ ٢٠١٦العام الدراسي 
  أدوات القیاس:

  :األدوات التالیة الحالي البحث استخدم
ــــــاس الجانــــــب المعرفــــــي المــــــرتبط بمهــــــارات حــــــل  -١ اختبــــــار تحصــــــیلي لقی

 المشكالت.
بطاقــــة مالحظــــة أداء لقیــــاس الجانــــب األدائــــي المــــرتبط بمهــــارات حـــــل  -٢

 المشكالت.
 اختبار حل مشكالت. -٣

  منهج البحث والتصمیم التجریبي له:
  الي إلى فئة البحوث التي تستخدم:ینتمي البحث الح

لوصـــف وتحلیــل البحــوث والدراســات الســـابقة  :المــنهج الوصــفي التحلیلــي - ١
لمصـــطلحاتها،  واألدبیــات المتصـــلة باإلطـــار النظـــري والتحدیـــد اإلجرائـــي

 وبناء مواد المعالجة التجریبیة.
: لدراسـة أثـر المتغیـر المسـتقل (أنمـاط الـدعم الثالثـة) فـي المنهج التجریبي - ٢

 المتغیر التابع (تنمیة مهارات حل المشكالت).
 متغیرات البحث:

 المتغیر المستقل:  - أ
یشـــتمل هـــذا البحـــث علــــى متغیـــر مســـتقل نــــوع الـــدعم التعلیمـــي باســــتخدام 

  اإلنفوجرافیك ولها ثالثة أنواع:
 .الدعم الموجز 
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٢٥٩  

 .الدعم التفصیلي 
 .الدعم التفاعلي 

 المتغیرات التابعة:  -  ب
 هــــــارات حــــــل المشــــــكالت مقاًســــــا الجانــــــب المعرفــــــي المــــــرتبط بم

 باستخدام اختبار تحصیلي.
  الجانــــــب األدائــــــي المـــــــرتبط بمهــــــارات حـــــــل المشــــــكالت مقاًســـــــا

 باستخدام بطاقة مالحظة األداء.
 .مهارات حل مشكالت مقاًسا باستخدام اختبار حل المشكالت 

  التصمیم التجریبي للبحث:
وضـــع البحـــث الحـــالي اســـتُخدم التصـــمیم التجریبـــي علـــى ضـــوء المتغیـــر المســـتقل م

) ١وأنماطــه، اســتخدم فــي هــذا البحــث ثــالث مجموعــات تجریبیــة ویوضــح جــدول (
  التصمیم التجریبي للبحث الحالي.

  ) التصمیم التجریبي للبحث١جدول (
تطبیــــــق أدوات القیــــــاس   المجموعة

ا   قبلیً
ا  نوع المعالجة   تطبیق أدوات القیاس بعدیً

المجموعـــــــــــة التجریبیـــــــــــة 
  االولى

  حصیلياختبار ت -
  بطاقة المالحظة -
  اختبار حل مشكالت -

 الدعم الموجز.
  

  اختبار تحصیلي -
  بطاقة المالحظة -
المجموعـــــــــــة التجریبیـــــــــــة   اختبار حل مشكالت -

  الثانیة
  الدعم التفصیلي.

المجموعـــــــــــة التجریبیـــــــــــة 
  الثالثة

  الدعم التفاعلي.

  فروض البحث:
  الیة:یسعى البحث الحالي إلى التحقق من الفروض الت

ا عنـــد مســــتوى ( .١ ) بــــین متوســــطات رتــــب ٠،٠٥ال یوجـــد فــــروق دالــــة إحصــــائیً
درجــــات طــــالب المجموعــــات التجریبیــــة فــــي االختبــــار التحصــــیلي المــــرتبط 

عنــد الدراســة بالنظـام التعلیمــي المقتــرح یرجــع لألثــر  حــل المشــكالتبمهـارات 
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ــــــك (المــــــوجز، التفصــــــیلي،  ــــــدعم القــــــائم علــــــى اإلنفوجرافی ــــي لنــــــوع ال األساســ
 التفاعلي)

) بــــین متوســــطات رتــــب ٠،٠٥ال یوجـــد فــــروق دالــــة إحصــــائیًا عنـــد مســــتوى ( .٢
درجـــــات طـــــالب المجموعـــــات التجریبیـــــة فـــــي بطاقـــــة المالحظـــــة المرتبطـــــة 

عنــد الدراســة بالنظـام التعلیمــي المقتــرح یرجــع لألثــر  حــل المشــكالتبمهـارات 
ــــــك (المــــــوجز، التفصــــــیلي ــــــدعم القــــــائم علــــــى اإلنفوجرافی ، األساســــــي لنــــــوع ال

 التفاعلي)
) بــــین متوســــطات رتــــب ٠،٠٥ال یوجـــد فــــروق دالــــة إحصــــائیًا عنـــد مســــتوى ( .٣

درجــــات طــــالب المجموعــــات التجریبیــــة فــــي اختبــــار حــــل المشــــكالت عنــــد 
الدراســة بالنظـــام التعلیمـــي المقتــرح یرجـــع لألثـــر األساســي لنـــوع الـــدعم القـــائم 

 على اإلنفوجرافیك (الموجز، التفصیلي، التفاعلي)
  :خطوات البحث

إجراء دراسة مسحیة لألدبیـات المرتبطـة بموضـوع البحـث (الـتعلم القـائم علـى  .١
ـــة  أثـــر الـــدعم  -اإلنفوجرافیـــك وأنماطـــه  -الـــدعم التعلیمـــي وأنماطـــه  -الحال

 التعلیمي في تنمیة مهارة حل المشكالت).
إعـداد قائمـة باألهـداف العامـة، واإلجرائیـة لتنمیـة الجوانـب المعرفیـة واألدائیـة  .٢

كلیـــة التربیـــة النوعیـــة بقســـم تكنولوجیـــا التعلـــیم جامعـــة ة لـــدى طـــالب المطلوبــ
جراء التعدیالت.الزقازیق  ، وعرضها على مجموعة من المتخصصین وإ

 إعداد اختبار التحصیل المعرفي وتحكیمه ووضعه في صورته النهائیة. .٣
 إعداد بطاقة مالحظة اداء المهارة وتحكیمها ووضعها في صورتها النهائیة. .٤
 اختبار حل المشكالت وتحكیمه ووضعه في صورته النهائیة.إعداد  .٥
موضــوع البحــث بنظــام الــتعلم القــائم علــى الحالــة تصــمیم الســیناریو الخــاص  .٦

ــــا للتصــــمیم التجریبــــي للبحــــث، ثــــم عرضــــها علــــى مجموعــــة مــــن  الحــــالي وفقً



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٢٦١  

جـــراء التعــــدیالت  المحكمـــین والمتخصصـــین فـــي مجـــال تكنولوجیـــا التعلـــیم وإ
 المطلوبة.

ــــاج  .٧ ــــى مجموعــــة مــــن المحكمــــین إنت مــــواد المعالجــــة التجریبیــــة وعرضــــها عل
جراء التعدیالت المطلوبة.  والمتخصصین في مجال تكنولوجیا التعلیم وإ

بهــدف االسـتطالعیة لمــواد المعالجـة التجریبیـة وأدوات القیـاس إجـراء التجربـة  .٨
عنـــد إجـــراء التجربـــة قیـــاس صـــدق وثبـــات تلـــك األدوات ومعرفـــة الصـــعوبات 

 ة للبحث.األساسی
 اختیار عینة البحث األساسیة. .٩

تطبیــق االختبــار التحصــیلي، وبطاقــه المالحظــة، واختبــار حــل المشـــكالت  .١٠
ــا بهــدف التأكــد مــن عــدم إلمــام المجموعــات التجریبیــة بالجوانــب المعرفیــة  قبلیً
واألدائیـــــة للمحتـــــوى التعلیمـــــي، وكـــــذلك الســـــتخدامه فـــــي التأكـــــد مـــــن تكـــــافؤ 

ــــة للبحــــث  ــــدرجات فــــي التحصــــیل المجموعــــات الثالث وحســــاب متوســــطات ال
 واألداء المهارى.

عــرض مــواد المعالجــة التجریبیــة علــى أفــراد العینــة وفــق التصــمیم التجریبــي  .١١
 للبحث.

تطبیــق االختبــار التحصــیلي، وبطاقــه المالحظــة، واختبــار حــل المشـــكالت  .١٢
ا على نفس أفراد العینة.  بعدیً

ب المعرفـي، وبطاقـة حساب متوسـطات الـدرجات فـي اختبـار تحصـیل الجانـ .١٣
 المالحظة، واختبار حل المشكالت.

ـــة البیانــــــات المستســــــقاة مــــــن التطبیقــــــین القبلــــــي والبعــــــدي بــــــالطرق  .١٤ معالجـــ
اإلحصــائیة، وعــرض النتــائج وتفســیرها ومناقشــتها فــي ضــوء اإلطــار النظــري 

 ونتائج البحوث المرتبطة وفروض الدراسة.
ــــم تقــــدیم مجموعــــة مــــن التوصــــیات والمقترحــــات فــــي ضــــوء ا .١٥ لنتــــائج التــــي ت

 التوصل الیها.
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  مصطلحات البحث:
  التعلم اإللكتروني القائم على الحالة:

ــا بأنــه: حــاالت حقیقیــة ُجمعــت  مــن خبــراء فــي مجــال صــیانة الحاســب یعــرف إجرائیً
وتعـرض فـي بیئـة تعلـم إلكترونـي، وتتسـم بأنهـا اآللي لبعض المشـكالت واألعطـال، 

َد المــــتعلم  وثیقـــة الصـــلة بـــالمحتوى التعلیمـــي لمقــــرر ـــزوّ ُ صـــیانة الحاســـب اآللـــي، وی
بالمعلومـات الداعمـة لتحلیـل هـذه الحــاالت باسـتخدام اإلنفوجرافیـك، وتُصـمم بغــرض 
ـــــى فهـــــم أســـــالیب حـــــل المشـــــكالت، وتحســـــین أداء الطـــــالب  مســـــاعدة الطـــــالب عل
ومساعدتهم في تطبیق المعارف والمهارات في مواقـف جدیـدة مختلفـة عـن المواقـف 

  ها.التي اكتسبت فی
  أنماط الدعم التعلیمي:

ــــا بأنهــــا: تقــــدیم المســــاعدة للمتعلمــــین باســــتخدام أنمــــاط مختلفــــة مثــــل:  تعــــرف إجرائیً
النصــوص التوضــیحیة، والصــور الثابتــة، ولقطــات الفیــدیو، والتــي تقــدمها فــي بیئـــة 
الــتعلم عبــر الویــب لحــل المشــكالت التــي تواجــه الطالــب معلــم الحاســب اآللــي أثنــاء 

ا یحقـق لـه أهـداف الـتعلم دراسة الحالة ا لمرتبطة بصـیانة الحاسـب اآللـي؛ لیتخـذ قـرارً
  المطلوبة.

 الدعم باستخدام اإلنفوجرافیك:
ا بأنه "عملیة المساعدة والتوجیه التي تقـدم للمـتعلم أثنـاء دراسـته للحالـة  یعرف إجرائیً
عنــــد تحدیــــد الفــــروض وحــــل المشــــكالت التــــي ال یســــتطیع حلهــــا بنفســــه، ولتمكــــین 

مــن تحقیــق أهدافــه، وذلــك مــن خــالل توظیــف اإلنفوجرافیــك (مثــل: لقطــات  المــتعلم
الفیــدیو، الصــور الثابتــة والمتحركــة، الرســوم التعلیمیــة....)، ممــا یســاعد علــى إزالــة 

  الغموض في المشكالت التعلیمیة التي یواجهها أثناء دراسة الحالة".
  الدعم الموجز باستخدام اإلنفوجرافیك:



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٢٦٣  

: "حصــول الطالــب علــى التوجیــه والمســاعدة لدراســة الحالــة فــي یعــرف إجرائیــًا بأنــه
مقرر صیانة الحاسب بشكل مـوجز ومختصـر باسـتخدام اإلنفوجرافیـك عبـر شـبكات 

  الویب، ویمثل الحد األدنى من الدعم الذي یجب تقدیمه للطالب إلنجاز المهام".
  الدعم التفصیلي باستخدام اإلنفوجرافیك:

الطالـــب علــى التوجیـــه والمســـاعدة لدراســـة الحالـــة فـــي یعــرف إجرائیـــا بأنـــه "حصـــول 
مقرر صـیانة الحاسـب بشـكل تفصـیلي باسـتخدام اإلنفوجرافیـك عبـر شـبكات الویـب، 

  ویمثل الحد األقصى من الدعم الذي یمكن تقدیمه للطالب إلنجاز المهام".
  الدعم التفاعلي باستخدام اإلنفوجرافیك:

لتوجیـــه والمســـاعدة لدراســـة الحالـــة فـــي یعــرف إجرائیـــا بأنـــه "حصـــول الطالـــب علــى ا
مقرر صیانة الحاسب بشـكل تفـاعلي باسـتخدام اإلنفوجرافیـك التفـاعلي عبـر شـبكات 
الویــب، ویمثــل الحـــد الــذي یتناســـب مــع احتیاجــات المـــتعلم مــن الـــدعم الــذي یمكـــن 

  تقدیمه للطالب إلنجاز المهام".
  مهارات حل مشكالت:

ا بأنها: السلوك المعرف ي للمتعلم الذي ینظم فیه مفاهیم وقواعـد سـبق لـه تعرف إجرائیً
تعلمهــا، بطریقــة تســاعد علــى تطبیقهــا فــي دراســة المشــكالت الجدیــدة التــي یواجههــا، 
وما یتضمنه هذا السلوك من اجراءات للربط بین خبراته السابقة وبـین مـا یواجـه مـن 

ى المعلومـات وصـوًال إلـ مشـكلة حالیـة، فیجمـع المعلومـات، ویفهـم الحقـائق والقواعـد،
  التي تساعده في الحل".
  اإلطار النظري للبحث:

  ینقسم اإلطار النظري للبحث الحالي إلى المحاور األساسیة التالیة:
 .التعلم اإللكتروني القائم على الحالة  
  الــــدعم التعلیمــــي (المــــوجز، التفصــــیلي، التفــــاعلي) باســــتخدام اإلنفوجرافیــــك

  .ئم على الحالةبیئة التعلم اإللكتروني القاوعالقته 
 .مهارات حل المشكالت وعالقتها بالتعلم القائم على الحالة  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

٢٦٤٢٦٤DDOOII : 1100..1122881166//00005544559933                                                                       

  للتعلم اإللكتروني القائم على الحالة.التصمیم التعلیمي  
  أوًال: التعلم اإللكتروني القائم على الحالة

یعدُّ التعلم القائم علـى الحالـة إحـدى اسـتراتیجیات الـتعلم النشـط التـي تمكـن الطـالب 
بعــض المبــادئ والمفــاهیم المرتبطــة بموضــوع الــتعلم بطــرق ذاتیــة، مــن اســتخالص 

أحد األسالیب القائمة علـى حـل المشـكالت، والتـي  أنه  Bolz )٢٠٠٢ویذكر بولز(
كمـــا ، تســتند إلــى النظریــة البنائیـــة التــي تــدعم الـــتعلم مــن خــالل بنـــاء المعرفــة ذاتیــا

فیــه الــتعلم مــن خــالل یتمیــز بأنــه تعلــم نشــط قــائم علــى التحــري واالكتشــاف، یحــدث 
المناقشـــات والعمـــل فـــي مجموعـــات صـــغیرة تعاونیـــة، یطبـــق فیهـــا الطـــالب المعرفـــة 
المســبقة لحــل المشــكالت، باالســتعانة بالــدعم والتوجیــه المناســب مــن المعلــم، ویعــد 
التعلم القائم على المشـكالت هـو األسـاس النظـري المـدعم للـتعلم القـائم علـى الحالـة 

ــا مـن خــالل مواجهــة موقــف مشــكل تعرضــه حیـث تفتــرض بنــاء الــتعل م والمعرفــة ذاتیً
 .(Welter, et.al, 2011) الحالة

  :مفهوم التعلم القائم على الحالة
، بأنـــه "نمـــوذج تحلیلـــي یطـــرح أســـئلة متعلقـــة Williams(2017, 577یعرفــه ویلیـــام (

بموقــف مــن الحیــاة الحقیقیــة، ویســتخدم فیهــا بحــث أو ســؤال لتحفیــز ودعــم مهــارات 
د المــتعلم بالمعلومــات الداعمــة مثــل: أحــداث أو واتج اهــات اكتســاب المعرفــة، ویــزوَّ

مقـــاالت أو إشـــارات ونتـــائج، ویســـمح للطـــالب بتطـــویر مـــدخٍل قـــائٍم علـــى التشـــارك، 
ویتضـمن وضــع الفــروض، ودعـم وتكامــل األنشــطة التعلیمیـة"، كمــا یعرفــه ابیكرمــب 

)Abercrombie(2011, 15 م بابتكـــار حـــاالت غیـــر بأنـــه "مـــدخل یقـــوم فیـــه المعلـــ
ـــــة، أو عـــــرض حـــــاالت واقعیـــــة بوصـــــفها أداة تعلیمیـــــة؛ الستكشـــــاف ودراســـــة  واقعی
المحتــوى، والمفــاهیم التعلیمیــة المجــردة، وتُحســن اتخــاذ القــرارات"، ویعرفــه جیاكــالون 

Giacalone (2016, 2)  بأنـــه "اســـتراتیجیة تعلیمیـــة نشـــطة یطبـــق فیهـــا الطـــالب
ة علــى ســـیناریوهات تعلیمیــة مــن الحیــاة الواقعیــة تكـــون معــرفتهم ومهــاراتهم التحلیلیــ

عرفــــه نیــــوتن و  ُ وثیقــــة الصــــلة بــــالمحتوى التعلیمــــي الــــذي یدرســــه المــــتعلم"، كــــذلك ی



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٢٦٥  

ـــة إلـــى  Kulak& Newton (2015)كـــوالك قـــدم فیهـــا الحال ُ بأنـــه "وســـیلة تـــدریس، ی
 الطــالب بوصــفها حكایــة روائیــة، تحتــوي علــى أخطــاء تحتــاج إلــى التعــدیل، أو بهــا
جوانــب غامضــة، وتحتــوي علــى تفاصــیل كافیــة لتســهیل التحلیــل والتفســیر النشـــط، 
د الطالب بالمعلومـات الداعمـة والمسـاعدة مـن خـالل البحـث ونتـائج التجـارب،  ُزوَّ وی
أو مـــن خـــالل مقـــاطع الفیـــدیو والعـــروض التعلیمیـــة، التـــي تعمـــل كســـقاالت تعلیمیـــة 

ئم علــــى الحالــــة مــــع المحاضــــرات لتســــهیل بنــــاء المعرفــــة، ویمكــــن دمــــج الــــتعلم القــــا
التقلیدیة، أو مـع غیرهـا مـن طـرق التـدریس األخـرى التـي تسـاعد فـي تحلیـل الحالـة، 
ویهــدف هــذا الــتعلم إلــى ربــط المفــاهیم عــن طریــق تقــدیم الحالــة التــي تعــالج قضــایا 
ا، ویـــرى نبیـــل جـــاد عزمـــي  تعلیمیـــة، أو جوانـــب ضـــعف فـــي المعرفـــة محـــددة مســـبقً

عـن دراسـة خبـرات أولیـة یقـدمها المشـاركون أو حـاالت حقیقیـة ) أنه "عبـارة ٢٠٠٨(
یعرضـها المعلـم، أو حـاالت فرضــیة یـتم مـن خاللهـا تحدیــد مجـاالت محـددة لــبعض 
المشــــكالت، ویـــــتم تصــــمیمها بغـــــرض مســــاعدة الطـــــالب علــــى فهـــــم أســــالیب حـــــل 
 المشـكالت، واتخـاذ القـرار، وتحلیـل البیانــات عـن طریـق: المراجـع، الكتـب الدراســیة،

 Brooke  مقــــابالت مــــع الخبــــراء، تحلیــــل وجهــــات النظــــر"، كمــــا یعرفــــه بــــروك
اســتراتیجیة تعلــم نشــط لجــذب الطــالب ودعــم مســتویات التفكیــر   بأنــه (2006,142)

العلیــا، وتنمیــة مهــارات حــل المشــكالت، حیــث أنــه طریقــة تعلیمیــة تتحــدى الطالــب 
ت مـن أجـل فحـص لكي یتعلم بنشاط عن طریق عمله بصورة تشاركیة في مجموعـا

وتحلیـــل الحـــاالت والوصـــول للشـــكل األمثـــل لهـــذه الحالـــة، والحـــاالت هـــي أوصـــاف 
فعلیــة واقعیــة لمواقــف أو أشــیاء أو أحــداث فــي المجــال الــذي تســتخدم فیــه الحالــة، 
وفـي كثیــر مـن األحیــان تكـون الحــاالت هــي تركیبـات تُبنــى لتمثیـل مبــدأ أو حالــة أو 

تقرائیة یـتعلم الطــالب عـن طریقهــا مـن خــالل موقـف، وطریقـة الحالــة هـي عملیــة اسـ
  عملهم التشاركي في مجموعات.

ـــا، ویقـــوم  ویعتمــد الـــتعلم القـــائم علــى الحالـــة علـــى عــرض حالـــة تمثـــل نموذًجــا حقیقیً
الطالـــب أو مجموعـــة الطـــالب بدراســـتها بعمـــق وبتحلیلهـــا عـــن طریـــق المناقشـــات، 
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علیهـــا، واتخـــاذ القـــرار  وجمـــع المعلومـــات عنهـــا، وتأمـــل التفاصـــیل ودراســـتها للحكـــم
بشــأنها، وقـــد تتعــدد الحـــاالت وال یكتفــي بعـــرض حالــة واحـــدة علــى الطالـــب حســـبما 

وقد تقدم الحالـة فـي صـورة قصـة،  ،Hege, et al (2007) یقتضي الهدف من التعلم
أو موضـــوع، أو منـــتج فـــي شـــكل نهـــائي، ثـــم یوجـــه الطـــالب إلـــى الفهـــم واالطـــالع 

ــــك أســــالیب والمناقشــــة والتفاعــــل فیمــــا بیــــنه م، ومــــع المعطیــــات مســــتخدمین فــــي ذل
 .تعلیمیة، مثل المناقشات، والمناظرات، وغیرها من أوجه التفاعل الدینامیكي

ویعتمــد الــتعلم القــائم علــى الحالــة علــى التفاعــل بــین الطــالب، ویــتم تقــدیم الحــاالت 
للطــالب بحیــث ال تتضــح فیهــا التفاصــیل، بحیــث یقــوم الطــالب بجمــع المعلومــات، 

ـــتعلم وال توصـــل إلـــى التفاصـــیل التـــي تســـاعدهم فـــي تحلیـــل الحالـــة وفهمهـــا، وبنـــاء ال
ـا، وبـذلك فـإن الـتعلم القـائم علـى الحالـة یسـتدعي مـن الطـالب اسـتخدام مهــارات  ذاتیً
متنوعــــة مــــن أهمهــــا مهــــارات التفكیــــر الناقــــد، والتفكیــــر التحلیلــــي، ومهــــارات اتخــــاذ 

فــــي مجموعــــات یتطلــــب تــــوافر  القــــرار، ومهــــارات حــــل المشــــكالت، كمــــا أن العمــــل
  .(Foran, 2001) مهارات مثل مهارات العمل التعاوني، واالتصال

وجـود اتفـاق عـام حـول مفهـوم الـتعلم القـائم علـى  السـابقة التعریفات تحلیل ضوء في
  الحالة یتمثل في كونها:

حـــاالت حقیقیــــة أو حــــاالت فرضــــیة یعرضــــها المعلــــم لتقــــدیم مشــــكالت  -
 واقعیة.

في تحلیل الحالـة علـى جمـع المعلومـات والمناقشـات مـع یعتمد الطالب  -
 زمالئه والدعم التعلیمي الذي تقدمه البیئة.

یساعد الطالب على فهم أسالیب حل المشكالت واتخـاذ القـرار وتحلیـل  -
 البیانات.

یعتمد على مهارات متنوعة من أهمهـا مهـارات التفكیـر الناقـد، والتفكیـر  -
  ، ومهارات حل المشكالت.التحلیلي، ومهارات اتخاذ القرار

  أهداف التعلم القائم على الحالة:



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٢٦٧  

یهــدف الــتعلم القــائم علــى الحالــة إلــى تحقیــق مجموعــة مــن األهــداف منهــا مــا أشــار 
ـــــران( ـــــد جب ـــــه یعقـــــوب نشـــــوان، ووحی )، ٢٠٠٣)، وجـــــودت أحمـــــد ســـــعادة(٢٠٠٨إلی

  وهي: Clark& Altman) ٢٠٠٣وكالرك والتمان(
  ودراســة المعلومــات واستكشــاف األســباب تنمیــة قــدرات الطــالب علــى قــراءة

والعوامـــل المتعلقـــة بمشـــكلة مـــا، وتحدیـــد عـــدد مـــن التســـاؤالت التـــي تســـعى 
  اإلجابة عنها إلى تفسیر الحالة أو حل المشكلة.

  صــدار األحكــام، وتقــویم تنمیــة كفایــات الطــالب علــى التحلیــل والتصــنیف وإ
  االقتراحات المبنیة على األحداث والبیانات.

 ـــة حلهـــا إكســـاب ال طـــالب مهـــارات حـــل المشـــكالت التـــي تـــواجههم، ومحاول
  بطرق مبتكرة، ومرتبطة باختبار الحالة وتقویمها وتعلمها.

  ،ـــــــر ـــــــل: مهـــــــارات التفكی تنمیـــــــة قـــــــدرات الطـــــــالب ومهـــــــاراتهم المختلفـــــــة مث
 واالتصال، والتحاور، والمناقشة، والبحث، والتقصي.

نجــاح الــتعلم القــائم علــى أن مــن أســباب  Weil, et al., (2011ویضـیف ویــل، (
ا؛ لتطـــویر المهـــارات المرغوبـــة لـــدى  الحالــة مـــا یـــوفره مـــن تعلـــیم وتعلـــم أكثـــر ابتكـــارً
المـــتعلم، وتنمیـــة مهـــارات أبعـــد مـــن التحصـــیل، بـــل یمتـــد إلـــى تنمیـــة مجموعـــة مـــن 
المهــارات العامــة، مثــل: مهــارات االتصــال والتواصــل المتبادلــة بــین المتعلمــین مــن 

لحــوارات، فهــو تعلــم یؤكــد علــى أهمیــة التفــاعالت االجتماعیــة خــالل المناقشــات وا
بــین المتعلمــین، وكــذلك یعمــل علــى تنمیــة المهــارات الفكریــة كــالتفكیر االســتداللي 
التحلیلي، والقدرة على الحكم وتنظیم المعلومات المناسبة، وتصـنیفها للتعـرف علـى 

قارنــة، ثـم التحلیــل، الحالـة، ودراسـتها مــن خـالل اتبــاع خطـوات تبــدأ بالوصـف، والم
ـــة، ووضـــع الحلـــول المقترحـــة، والوصـــول للحـــل أو مجموعـــة  وتحدیـــد أخطـــاء الحال
ـــل لهـــا، كـــذلك یعمـــل  ا تعـــدیل الحالـــة فـــي ضـــوء الحلـــول التـــي تُوصِّ الحلـــول، وأخیـــرً
ــتعلم القـــائم علـــى الحالـــة علـــى تنمیـــة مهـــارات التفكیـــر التحلیلـــي، ومهـــارات حـــل  الـ

  المشكالت.



  حامدحامد  منارمنار  ..دد                            شعبانشعبان  إیمانإیمان  ..دد          اإلنفوجرافیكاإلنفوجرافیك  باستخدامباستخدام  التعلیميالتعلیمي  الدعمالدعم  أنماطأنماط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

٢٦٨٢٦٨DDOOII : 1100..1122881166//00005544559933                                                                       

  للتعلم القائم على الحالة:الممیزات التعلیمیة 
یتمتـــع الـــتعلم القـــائم علـــى الحالـــة بالعدیـــد مـــن الممیـــزات التعلیمیـــة ذكرهـــا كـــل مـــن 

(Bolz, 2002; Kjærulff, 2008; Wasserman, 1994; Herried, 1997)  یمكـن
 إجمالها فیما یلي:

یتـــیح للمـــتعلم الخبـــرة الواقعیـــة االستكشـــافیة حیـــث أنـــه یقـــدم للطالـــب نمـــاذج  - ١
دراك التفاصــیل وربطهــا  حقیقیـة تماثــل مـا یجــده فــي الواقـع ویقــوم بتحلیلهـا وإ

بالمعرفــة المســبقة لــدى المــتعلم وجمــع المعلومــات الالزمــة التخــاذ القــرارات 
 وصیاغة النتائج والحلول.

التفاعــل مــع نمــاذج حقیقیــة بــدًال مــن الــتعلم التقلیــدي الــذي یقــدم المعلومــات  - ٢
ا للطالـــب وحتـــى ینـــت ج هـــذه النمـــاذج بنفســـه دون تعرضـــه والتفاصـــیل مســـبقً

 .لمعطیات الواقع الحقیقي
یجمع بین التعلم القائم علـى التحـدیات، والـتعلم القـائم علـى الحلـول، والـتعلم  - ٣

القــائم علــى المشــكالت، كمــا یــرتبط بــالتفكیر االبتكــاري ومهــارات االختــراع؛ 
راسـته وذلك ألن الطالب یمـر بهـذه األنـواع مـن الـتعلم فـي تحلیلـه للحالـة ود

 لها، وصیاغة الحلول، واتخاذ القرارات المرتبطة بها.
ــــى تطبیــــق  - ٤ ــــة مســــتوى المعرفــــة النظریــــة إل ــــى الحال ــــتعلم القــــائم عل یتعــــدى ال

المعرفة، فإنه ال یتناسب مع مستویات التعلم األولیة مثـل: الحفـظ والتـذكر، 
بـــل یتناســـب مـــع المســـتویات المتقدمـــة مـــن الـــتعلم والتفكیـــر مثـــل: التحلیـــل، 

لتركیـــب، والتقـــویم، ویعتمـــد علـــى تطبیـــق المعرفـــة المســـبقة ونقلهـــا لتحلیـــل وا
 .الحالة وفهمها

ـــــــا أصـــــــیًال الستكشـــــــافه والـــــــتعلم مـــــــن خـــــــالل هـــــــذا  - ٥ یعطـــــــي الطـــــــالب موقفً
االستكشاف، فتطبق مجموعات الطالب مجموعـة مـن المعـارف والمهـارات 

نــدما للوصـول إلــى الحلــول للموقــف المشــكل الـذي تمثلــه الحالــة، كمــا أنــه ع
یشارك الطالب في التحلیل والمناقشات للحلول البدیلة، فإن ذلـك مـن شـأنه 
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٢٦٩  

رفـــــع مســـــتوى الفهـــــم، خاصـــــة أن اتخـــــاذهم القـــــرار یتطلـــــب مـــــنهم التحلیـــــل 
 .والتجمیع للمعلومات من أكثر من مجال ومصدر

) أن Brooke, 2006, p. 142; Abercrombie, 2011ویضـیف بـروك، وبركرومـب (
القــائم علــى الحالــة ســهم فــي إحــداث التكامــل بــین الــتعلم والحیــاة،  الــتعلم اإللكترونــي

وذلـــك مـــن خـــالل فحـــص حـــاالت حقیقیـــة، حیـــث یســـاعد الطـــالب فـــي الـــربط بـــین 
النظریـــة والتطبیـــق فـــي الحیـــاة الحقیقیـــة، ویســـد الفجـــوة مـــا بـــین النظریـــة والتطبیـــق؛ 

ــــتعلم فــــالتفكیر المنفصــــل عــــن العمــــل والتطبیــــق یوصــــف بأنــــه عقبــــة كبیــــرة أمــــام  ال
) أن ٢٠١٣( وجیـــه المرســـى أبـــو لـــبنالمســـتمر، ویـــرى علـــى عبـــد الســـمیع قـــورة، و 

الـتعلم القـائم علـى الحالـة یزیـد مــن قـدرة الطالـب علـى تطبیـق المعلومـات، وتوظیفهــا 
فـــي مواقــــف حیاتیــــة جدیــــدة خــــارج الجامعــــة، وحــــل المشــــكالت التــــي تــــواجههم فــــي 

لــدى الطــالب وتعــدیل الفهــم الخطـــأ حیــاتهم، باإلضــافة إلــى تعــدیل البنیــة المعرفیـــة 
ثارة الدافعیة للتعلم لدى الطالب واالستمتاع بالعمل.   لدیهم، وإ

وفــى هــذا االطــار تناولــت بعــض الدراســات التــأثیر اإلیجــابي الســتخدام الــتعلم القــائم 
ـــتعلم المختلفـــة مـــن خـــالل تقـــدیم مقـــررات دراســـیة  ـــة فـــي تحقیـــق نـــواتج ال علـــى الحال

التـي توصــلت إلــى أن  Evans, et al(2003)انز وآخــرون، متنوعـة فنجــد دراسـة إیفــ
الــــتعلم القــــائم علــــى الحالــــة كــــان أفضــــل المحاضــــرات التقلیدیــــة، ولكــــن لــــم تســــتطع 
ــــد إذا كانــــت هــــذه الطریقــــة فــــي التــــدریس یمكــــن أن تحســــن اكتســــاب  الدراســــة تحدی
مهـــارات حــــل المشـــكالت، أو تحســــن مـــن أداء الطــــالب، وتوصـــلت دراســــة جرافــــي 

، إلــى أن الغالبیــة العظمــى مــن الطــالب Garvey& Milbourn (2000)وملبــورن 
اســتمتعوا بـــالتعلم القــائم علـــى الحالـــة، وكــذلك أن مـــدركات الطــالب، وقـــدرتهم علـــي 
االســتدالل المنطقــي والتفســیرات، والتفكیــر المنطقــي قــد تحســنت، أمــا علــى مســتوى 

عربیـــة التـــي تناولـــت الدراســـات العربیـــة، فقـــد وجـــدت الباحثتـــان نـــدرة فـــي الدراســـات ال
الــتعلم القــائم علــى الحالــة بشــكل عــام، والــتعلم اإللكترونــي القــائم علــى الحالــة بشــكل 

)، حیــث بحثــت ٢٠١٢خــاص، ومــن هــذه الدراســات: دراســة حنــان محمــد الشــاعر (
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عــن األســـلوب األمثــل الســـتخدام المناقشـــات فــي أســـلوب الـــتعلم القــائم علـــى الحالـــة 
زامن وغیـــر المتـــزامن فـــي مقـــرر الوســـائط المتعـــددة، باســـتخدام أدوات االتصـــال المتـــ

ـــا فـــي  ا نوعیً وتوصـــلت النتـــائج إلـــى أن أســـلوب الـــتعلم القـــائم علـــى الحالـــة أثـــر تـــأثیرً
طــالب المجمــوعتین للمعرفــة النظریـــة والعملیــة فــي المقــرر، وعـــدم وجــود تنــوع فـــي 

ش تغریـــــد عـــــایالمعرفـــــة بتنـــــوع نمـــــط المناقشـــــة اإللكترونیـــــة المســـــتخدمة، ودراســـــة 
ـــتعلم المفـــرد، ودراســـة ٢٠١١(الهباهبـــة )، حیـــث هـــدفت إلـــى المقارنـــة بـــین طریقـــة ال

الحالة في تدریس وحدة مقترحة في التكنولوجیا الحیویة في تنمیـة التفكیـر اإلبـداعي 
كسـابهم مفـاهیم تلـك الوحـدة، وخلصـت الدراسـة إلـى تفــوق  لطلبـة المرحلـة الثانویـة، وإ

لبة مجموعـة دراسـة الحالـة فـي اختبـار التفكیـر مجموعة طریقة التعلم المفرد على ط
  اإلبداعي.

وبرصــد نتـــائج تلــك الدراســـات نجـــد أن معظمهــا اتفـــق حـــول جــدوى اســـتخدام الـــتعلم 
القـائم علــى الحالــة، ولــم تشـر أي منهــا إلــى نــوع الـدعم التعلیمــي المســتخدم فــي هــذه 

ارات حــل البیئــات؛ ممــا دفــع البحــث الحــالي إلــى تقصــي أثــر نمــط الــدعم لتنمیــة مهــ
 المشكالت لدى الطالب معلمي الحاسب اآللي.

  مراحل التعلم القائم على الحالة:
توصلت بعض الدراسات واألبحاث إلى مراحل التعلم القائم على الحالـة مثـل دراسـة 

، تشــوي، ودراسـة Nookhong & Wannapiroon (2015) نوخـونج ووانــابیرون
او، Lee, et. al (2009, 28) ولـي وآخـرون ، ونیفـین  Williams (2017, 578)مزویلی

والتي یمكـن ایجازهـا فـي خمسـة مكونـات  )،٢٠١٧منصور السید، أنهار على ربیع(
رئیســـة هـــي: عـــرض الحالـــة، تحلیــــل الحالـــة بواســـطة الطـــالب، العصـــف الــــذهني، 

  اقتراح الحلول والنتائج ومناقشتها بین أفراد المجموعة، تعدیل الحالة:
ـــة: فـــي هـــذ -أوالً  ـــة التعلیمیـــة المـــراد فحصـــها، عـــرض الحال ـــة تُعـــرض الحال ه المرحل

ودراســتها، وذلــك مــن خــالل بیئــة الــتعلم اإللكترونــي المعــدة خصیًصــا لهــذا الغــرض، 
ویصــــف الطـــــالب داخـــــل كـــــل مجموعـــــة الحالــــة معتمـــــدین علـــــى مهـــــارات التفكیـــــر 
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ـــة، ویـــتم ذلـــك بواســـطة نمـــوذج لتحدیـــد هـــذه  التحلیلـــي لتحدیـــد الســـمات العامـــة للحال
ت، یســتعین بــه الطــالب فــي مجموعــات الــتعلم، واســتكمال كافــة بنــوده، وذلــك الســما

باتفـــاق كـــل أفـــراد مجموعـــات الـــتعلم بالنقـــاش المتـــزامن، وغیـــر المتـــزامن، باســـتخدام 
ســل إلــى أســتاذ  أدوات االتصــال المتنوعــة الموجــودة ببیئــة الــتعلم اإللكترونــي، ثــم یرُ

 التعلم اإللكتروني. المقرر، وتلقى التغذیة الراجعة من خالل بیئة
ا تحلیل الحالة: وفیها یحلـل الطـالب كافـة مكونـات الحالـة، ویوضـحون عالقـة  -ثانیً

كـل مكــون بهـا ككــل، وببقیــة المكونـات، ووظیفــة كـل مكــون، ومــا الـذي یترتــب علــى 
حذف هذا المكون من الحالة المعروضـة، وفـي هـذه المرحلـة یمـارس الطالـب مهـارة 

العالقــة بــین الجــزء والكــل، وتســتخدم المجموعــة نمــوذج  تحلیلیــة، هــي مهــارة تحدیــد
 .تحلیل الحالة، الذي یمأل بنوده، ویرسله ألستاذ المقرر، ویتلقى التغذیة الراجعة

ــا العصــف الــذهني: وفــي هــذه المرحلــة تكتشــف وتحــدد كــل مجموعــة األخطــاء  -ثالًث
األخطــاء  والمشــكالت الموجــودة فــي الحالــة، وتحــدد المعلومــات المطلوبــة حــول هــذه

والمشـكالت، وتســتعین المجموعــات بنمــوذج تحلیــل الحالـة، الــذي یحتــوي علــى بنــود 
تستكملها المجموعات أثناء تحلیل الحالة، وفي هذه المرحلـة یسـتخدم الطالـب ثـالث 
مهــارات مــن مهــارات التفكیــر التحلیلــي، وترســل المجموعــة نمــوذج تحدیــد األخطــاء 

 اجعة.ألستاذ المقرر، وتتلقى التغذیة الر 
ـــا اقتـــراح الحلـــول والنتـــائج وتبادلهـــا بـــین أفـــراد المجموعـــة: فـــي هـــذه المرحلـــة  -رابعً

تتوصل المجموعة إلى الحلول النهائیة لألخطاء بناًء علـى المعلومـات السـابقة التـي 
ُجمعت من خالل المناقشات، وُكتبت في نموذج تحدیـد األخطـاء، وتسـتخدم نمـوذج 

ب بـــــدائل الحلـــــول المقترحـــــة لألخطـــــاء، وترســـــله الوصـــــول للحلـــــول النهائیـــــة، لترتیـــــ
  المجموعة ألستاذ المقرر لیرسل التغذیة الراجعة.

الوصــول للنتــائج النهائیــة: وهــي المرحلــة األخیــرة، حیــث تختــار المجموعــة  -خامًســا
الحل األنسب لألخطاء التي تم تحدیدها، وباالستعانة بنموذج تعـدیل الحالـة، تطبـق 
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ـــة، والوصـــول بهـــا للشـــكل الخـــالي مـــن هـــذه الحلـــول فـــي تعـــدیل كا فـــة أخطـــاء الحال
  .الوصول للحلول النهائیة األخطاء، ویستخدم الطالب مهارة

والبحث الحالي أفاد من المراحل السابقة في تحدید مجموعة من النمـاذج التـي تُقـدَّم 
للطالـب أثنـاء دراســته بأسـلوب الــتعلم القـائم علـى الحالــة والتـي تســاعده علـى تطبیــق 

ت الـــتعلم بطریقـــة منهجیـــة وتحـــت إشـــراف المعلـــم وتقییمـــه المســـتمر ویمكـــن خطـــوا
إیجاز هذه النمـاذج فـي خمسـة نمـاذج هـي: نمـوذج السـمات، نمـوذج تحلیـل الحالـة، 

  نموذج تحدید األخطاء، نموذج الحل، نموذج تعدیل الحالة.
ــا فیــك الــدعم التعلیمــي (المــوجز، التفصــیلي، التفــاعلي) باســتخدام اإلنفوجرا -ثانیً

  وعالقته بیئة التعلم اإللكتروني القائم على الحالة:
تحظى أنماط الدعم اإللكتروني وأسالیب المساعدة والتوجیـه بأهمیـة كبـرى فـي 
ــــد المتعلمــــین بالمســــاعدة المعلوماتیــــة  ــــى الحالــــة لتزوی ــــتعلم اإللكترونــــي القــــائم عل ال

ا واإلجرائیـــــة التـــــي تلـــــزمهم فـــــي تحلیـــــل الحالـــــة وفـــــرض الفـــــروض، إذ تـــــوفِّ  ر أســـــالیبً
  لمساعدة المتعلم على االستخدام الصحیح لهذه البیئات.

  مفهوم الدعم التعلیمي:
تعددت مفـاهیم الـدعم اإللكترونـي نتیجـة لتنـوع الخلفیـات المعرفیـة التـي تناولهـا 
ـــتعلم"،ً  " مســـاِعدات  ـــتعلم"، "ســـنَّادات ال البـــاحثون؛ حیـــث أطلـــق علیهـــا " ســـقاالت ال

داء"، "أسالیب الـدعم اإللكترونـي"، وهـو المسـمى الـذي یتبنـاه التعلم"، "أنماط دعم األ
البحــث الحــالي؛ إذ تعــد أســالیب الــدعم اإللكترونــي مــن أهــم متغیــرات تصــمیم بیئــات 
الــتعلم اإللكترونــي القــائم علــى الحالــة ومــن العناصــر المهمــة والضــروریة لبیئــة تعلــم 

  فعالة.
تلقاهــا المـــتعلم عنــد تنفیـــذه ویعــرف الــدعم اإللكترونـــي بأنــه المســـاعدات التــي ی

مهمـــة تعلیمیـــة محـــددة، بحیـــث تحـــدد هـــذه المســـاعدات مـــن أیـــن یبـــدأ المـــتعلم؟ ومـــا 
المقبـــول والمناســـب مـــن اســـتجابات وســـلوك؟ ومتـــي یجـــب أن تقـــدم؟ وكیـــف؟ وذلـــك 
ــــدفع المــــتعلم تجــــاه  دون أن تحــــدد لــــه التفاصــــیل الكاملــــة لشــــكل االســــتجابات بــــل ت
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ي إلـــى إنجـــاز مهـــام الـــتعلم المســـتهدفة ثـــم یتـــرك االســـتجابات الصـــحیحة التـــي تـــؤد
  (Whitehouse, 2007) .المتعلم لكي یبني تعلمه بنفسه

) بأنـــه اإلمكانـــات النصــــیة أو ٢٠٠٨حســـونة ( عمـــر علــــيویعرفـــه إســـماعیل 
المصـــورة أو المنطوقـــة أو حتـــى وســـیلة االتصـــال المباشـــرة أو غیـــر المباشـــرة الـــذي 

حل المشكالت التي تواجه المـتعلم أثنـاء تشـغیل یقدمه الموقع التعلیمي عبر الویب ل
ا یحقــق لــه التغیــر المنشــود فــي  البرنــامج أو التنقــل بــین محتــواه التعلیمــي؛ لیتخــذ قــرارً

  سلوكه.
) بأنــــــه ٢٥٩، ٢٠١٠(نبیـــــل جـــــاد عزمـــــي، محمـــــد مختـــــار المرادنـــــيویعرفـــــه 

 عملیـة أثنـاء للمـتعلم تقـدم التـي والتصـمیمات والتوجیهـات المســـــــاعداتمجموعـة 
 المطلوبـة األهـداف وتحقیـق الـتعلم مهام إنجاز له وتیسر كإرشادات لتساعده التعلم
  وفاعلیة. بكفاءة منه

مـــن خـــالل التعریفـــات الســـابقة نجـــد أن الـــدعم اإللكترونـــي یمثـــل العـــون الـــذي 
یتلقــاه المــتعلم، أو المســاعدة التــي تقــدم للمــتعلم خــالل عملیــة الــتعلم، وتعطیــه القــدرة 

هــذا الــتعلم أو القیــام بفعــل أو ســلوك أو حــل مشــكلة قــد ال یــتمكن مــن علــى إنجــاز 
  حلها دون هذه المساعدة.

ــــا بأنــــه" تقــــدیم المســــاعدة للمتعلمــــین  ویمكــــن تعریــــف الــــدعم اإللكترونــــي إجرائیً
باســــتخدام أنمــــاط مختلفــــة مثــــل النصــــوص التوضــــیحیة والصــــور الثابتــــة ولقطــــات 

ر الویــــب لحــــل المشـــكالت التــــي تواجــــه الفیـــدیو والتــــي تقــــدمها فـــي بیئــــة الــــتعلم عبـــ
الطالــب معلــم الحاســب اآللــي أثنــاء دراســة الحالــة المرتبطــة بصــیانة الحاســب اآللــي 

ا یحقق له أهداف التعلم المطلوبة.   لیتخذ قرارً
  أهمیة الدعم اإللكتروني

إلــى أن الــدعم مــن أهــم ) ١٣، ٢٠٠٩محمــد عطیــة خمــیس، زینــب حامــد الســالمي، یشــیر ( 
  لألسباب التالیة:شروط التعلم 
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  یحتــاج المتعلمــون إلــى دعــم مســتمر لتوجیــه تعلــیمهم فــي االتجــاه الصــحیح نحــو
صـــدار االســـتجابات الصـــحیحة والمتكاملـــة مـــن البدایـــة دون  تحقیـــق األهـــداف وإ

 ضیاع الوقت في المحاوالت واألخطاء الفاشلة.
 قــدم الــدعم المناســب فــي الوقــت المناســب وعنــد الحاجــة إلیــه فقــط، مــع إع ُ طــاء ی

 مساحة من الحریة للمتعلمین للقیام ببعض المحاوالت.
  تــزداد فائــدة الــدعم مــع المتعلمــین ذوي المســتویات األقــل فــي التحصــیل والقــدرات

 المنخفضة.
  ا الـــدعم یصـــاحب التطبیـــق والممارســـة؛ لتفـــادي حـــدوث األخطـــاء، ویقـــل تـــدریجیً

؛ لكـي یعتمـد حتى ینعدم في نهایة التطبیقات بعد الوصـول لإلجابـات الصـحیحة
 المتعلم على نفسه ویوفر له مساحة من الحریة لإلنتاج واالبتكار.

فوائـد الـدعم اإللكترونـي فـي بیئـات الـتعلم اإللكترونیـة  Beale,I.L(2005)وحدد "بیلي"
  كما یلي:

  یقلـل الــدعم المحــاوالت لحــل مشــكلة معینــة؛ حیــث یســتطیع المــتعلم إنجــاز مهمتــه
 دعم المتاح.المطلوبة من خالل استخدام ال

  یعـــد الـــتعلم القـــائم علـــى الـــدعم اإللكترونـــي مـــدخًال للـــتعلم الفـــردي؛ حیـــث یصـــمم
ا احتیاجات المتعلمین وخصائصهم وأسالیب تعلمهم.  الدعم مراعیً

  یتیح الدعم للمتعلم التدریب والممارسة ویقدم له النصـائح واإلرشـادات التـي تـذكره
 بالخطوات التي یجب أن یتخذها.

 علـــى التخطـــیط وتنظـــیم حـــل المشـــكالت، وبـــذلك تُقلـــل مـــن كمیـــة  یســـاعد الـــدعم
 األخطاء التي تُرتكب أثناء التعلم.

وتتعــدد ممیـــزات الــدعم اإللكترونـــي، ومـــن ثــم أصـــبح مــن أساســـیات تصـــمیم 
 ;Way& Rowe,2008) وتطویر بیئات التعلم اإللكترونیة وذلك من خالل ما یلـي 

Sam,2006; Grady,2006):  
 دي المتعلم.تطویر المعرفة ل 
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 .تطویر مهارات مسئولیة القیادة في العملیة التعلیمیة للمتعلم 
 .تحقیق مستوي الكفایة في المهارات التعلیمیة المستهدفة 
 .استمراریة التعلم مما یوفره الدعم من تقلیل الشعور بالفشل 
 .حل المشكالت التقنیة بأسرع وقت، وبأسهل الطرق 
 مكن المتعلم من وضع خطة زمنیة ُ ا لقدراته. ی  مناسبة لدراسة المحتوي وفقً
  ثـــارة انتبـــاههم واهتمـــامهم وتزویـــدهم بالتغذیـــة الراجعـــة ــادة دافعیـــة المتعلمـــین وإ زیـ

 الفوریة.
 .توظیف استراتیجیات دعم تبسط المهام المعقدة 
  تنمیـــة قـــدرات المتعلمـــین علـــى الـــربط بـــین الخبـــرات المتعلمـــة والخبـــرات الســـابقة

 إلحداث تكامل بینهما.
  رشادات واضـحة تمكـنهم مـن معرفـة مـا یجـب القیـام تزوید المتعلمین بتوجیهات وإ

  به حتى یحققوا المهام المستهدفة.
ممـــا ســـبق تتضـــح أهمیـــة الـــدعم اإللكترونـــي فـــي زیـــادة دافعیـــة المتعلمـــین 
للـــتعلم، وخفـــض معـــدالت اإلخفـــاق التعلیمـــي لـــدي المتعلمـــین، فالـــدعم بـــذلك یمثـــل 

عملیة توجیهیة ضابطة من خـالل تقدیمـه للمسـاعدات فـي عملیة وقائیة، كما یمثل 
الوقت المناسب، كمـا یمثـل عملیـة عالجیـة مـن خـالل مراعاتـه للفـروق الفردیـة بـین 

  المتعلمین وتقدیم الدعم المناسب لكل متعلم وفقًا لمستوي تعلیمه.
  خصائص الدعم اإللكتروني

ات الــتعلم اإللكترونیــة تتحـدد الخصــائص التــي یتصـف بهــا الــدعم اإللكترونــي فـي بیئــ
  تتمثل فیما یأتي:) ,Azevedo & Seibert (2008,345كما حددها 

  تقــدیم مســاعدة مؤقتــة للمــتعلم ألداء مهــاٍم یصــعب علیــه إنجازهــا بمفــرده، ویزیلهــا
بنفسه عندما یصل لمستوي التمكن المطلـوب والـذي یشـعر معـه بعـدم الحاجـة 

 إلیها.
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 ل فیـــه المـــتعلم مـــع معلمـــه أو مـــع أقرانـــه یقـــدم الـــدعم فـــي ســـیاق اجتمـــاعي یتفاعـــ
 األكثر خبرة بطبیعة التعلم.

  یحقــق نوًعــا مــن التــوازن بــین اعتمادیــة المــتعلم واســتقاللیته تجــاه تعلمــه بحیــث ال
یعتمـد بشـكل مسـتمر علــي وجـود الـدعم ولكـن یبنــي معرفتـه بنفسـه بعـد تجــاوز 

 الصعوبة.
 لم تحقیـق مسـتوي عـالي مـن یوفر الدعم الوقت والجهد المبـذول مـع ضـمان للمـتع

 التعلم.
  مراعـــاة الفـــروق الفردیـــة بـــین المتعلمـــین، مـــن خـــالل تحریـــر المـــتعلم مـــن القیـــود

 المنهجیة.

  إلي أهم خصائص الدعم اإللكتروني: Duffy(2011)كما أشار "دوفي" 

ــــى  التفاعلیــــة واالجتماعیــــة: اتفــــاق الطــــالب علــــى اهتمامــــات موحــــدة تحفــــزهم عل
ا ومع الم حتوي المتبادل بینهم بالتحاور والنقاش، ممـا یعمـل علـى تبـادل التفاعل معً
  الخبرات والمعلومات.

ــاء المعرفــة:  نتیجــة التفــاعالت والمشــاركات والمناقشــات بــین الطــالب، وعــرض بن
كل طالب لنتائج تعلمه مما یؤدي إلى تكـوین المحتـوي بإشـراف وتوجیـه مـن المعلـم 

  بما یضمن مصداقیته وصحته.
عتماد المتبادل والتشاركیة في العملیـة التعلیمیـة بـین الطـالب وتحمـل اال المشاركة:

مســئولیات تعلمهــم مــع بعضــهم الــبعض؛ وذلــك مــن خــالل تبــادل المــوارد التعلیمیــة 
  بین الطالب.

یــوفر الــدعم االتصــال الــدائم بــین مجموعــات الطــالب بعضــهم الــبعض  التواصــل:
ــــدعم مــــن متابعــــة عبــــر االجهــــزة  وبــــین معلمهــــم، مــــن خــــالل مــــا یــــوفره أســــالیب ال

  المحمولة أو الهواتف الذكیة، وتخطي حدود الزمان والمكان.
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تقــدیم الـدعم فــي التوقیـت المناســب یقلـل الفجــوات التعامـل مــع كافــة أنمـاط الــتعلم: 
  والخالف بین الطالب، ویحفز علي التعاون والمشاركة بینهم.
ي تسـاعد المـتعلم فـي مما سبق یتضح أن الدعم یمثل جسور اإلمدادات النشطة الت

االنتقال من مستوي إلى المستوي الذي یلیه فـي سـیاق اجتمـاعي یكـون فیـه المـتعلم 
ا وفعـــاًال بحیـــث تـــدعم بنـــاء المعرفـــة لدیـــه، كمـــا یســـاعد المـــتعلم علـــى تخطـــي  نشــًـط

نجاز المهام المطلوبة منه.   الفجوة بین ما یعرفه وما یسعي إلى معرفته وإ
  معاییر الدعم اإللكتروني

اك العدیــد مــن المعــاییر الواجــب توافرهــا عنــد تصــمیم الــدعم اإللكترونــي هنــ
فـــــي بیئـــــات الـــــتعلم اإللكترونـــــي بوجـــــه عـــــام، وبیئـــــات الـــــتعلم المنتشـــــر علـــــى وجـــــه 

 ,Pol ,2009، "بـول"  (Beale ,2005, 180)الخصـوص، ویشـیر كـل مـن "بیـالي" 
  ) إلي مجموعة هذه المعاییر فیما یلي:(44
: مــــن خــــالل تقــــدیم نمــــوذج متكامــــل للســــلوك التعلیمــــي Modelingالنمذجــــة  -أوًال 

  المراد الوصول إلیه وتعلمه.
ا : ان الهدف الرئیسي من تقـدیم الـدعم للمـتعلم هـو الـتمكن supportالمساندة  -ثانیً

 من أداء المهمة التعلیمیة بمفرده دون االعتماد على غیره.
ــــا ــــا إلمكانــــات : التــــدرج فــــي تقــــدیم اFadingالتــــدرج واالختفــــاء  -ثالًث لمســــاعدة وفقً

  المتعلم الفردیة، وقدرته على التعلم.
ــــا : الــــدعم یجـــــب أن یكـــــون ظــــاهرًا فـــــي واجهـــــة Visibilityالرؤیـــــة والوضـــــوح -رابعً

  التفاعل؛ حتى یستطیع المتعلم إدراكه بسهوله ورؤیته بوضوح.
تنـــوع أشـــكال الـــدعم المقدمـــة للمـــتعلم لكـــي  Representation:العـــرض  -خامًســـا
ا؛ حتـى یـتمكن مـن إنجـاز المهـام تناسب  ا أم رسـومً مسـتواه سـواء كـان نًصـا أم صـوتً

  التعلیمیة بكفاءة وفاعلیة.
: التقویم والتقدیر المسـتمر لمسـتوي وأداء المـتعلم، Diagnosisالتشخیص  -سادًسا

 وتقدیم الدعم المناسب لقدراته أثناء التقدم في عملیة التعلم.
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ا ي تكیـف الـدعم مـع مسـتوي المـتعلم؛ حیـث یمكـن : بمعنAdaptedالتكیفیة  -سابعً
  إزالتها عند عدم الحاجة لها وبدون أن تعیق عملیة تعلمه.

) یجــب تــوافر مجموعــة ١٠٩، ٢٠٠٧وفــي هــذا الصــدد یــري محمدعطیــة خمــیس (
  من المؤشرات عند تصمیم أسالیب المساعدة والتوجیه ومنها ما یلي:

 باریــــة)، تتضــــمن تعلیمــــات أن یشــــتمل البرنــــامج علــــى مســــاعدات أساســــیة (إج
 التشغیل واالستخدام.

  أن یشــتمل البرنــامج علــى مســاعدات تلقائیــة تتضــمن جمــًال إرشــادیة وعبــارات
 تذكریه، تظهر عند تعثر المتعلم.

  أن یشـــتمل البرنـــامج علـــى مســـاعدات اختیاریـــة (تحـــت الطلـــب) تقـــدم للمـــتعلم
 عندما یطلبها.

 تسـاعد المــتعلم فــي البحــث  أن تشـتمل مســاعدات علــى بعـض التلمیحــات التــي
 عن المعلومات.

 .أن تشتمل على الصور والرسوم الخطیة البسیطة 
 .أن تقدم هذه المساعدات للمتعلمین في الوقت المناسب، وعند الحاجة إلیها 
 .أن توضع في مكان ثابت وموحد في كل الشاشات والصفحات  

) ١٣، ٢٠٠٩كمــا أشـــارت زینــب حامـــد الســالمي ومحمـــد عطیــة خمـــیس (
  إلى مجموعة من المعاییر المرتبطة بالدعم اإللكتروني، وهي كما یلي:

  وضـــوح الـــدعم: ضـــرورة أن یظهـــر الـــدعم والمحتـــوي المـــرتبط بـــه بشـــكل واضـــح
 وظاهر على الشاشة حتى یدركه المتعلم.

  ســـهولة االســـتخدام: یجـــب أن یـــتمكن المـــتعلم مـــن اســـتخدام الـــدعم بســـهولة
 وكفاءة وفاعلیة.

 أن یشـــعر المـــتعلم بأهمیـــة الـــدعم المقـــدم لـــه لتحقیـــق أهدافـــه  أهمیــة الـــدعم: یجـــب
 التعلیمیة.
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٢٧٩  

  ،ـــــدعم بأشـــــكال متنوعـــــة ـــتویات الـــــدعم وأســـــلوب تقدیمـــــه: یجـــــب تقـــــدیم ال مســ
 وبمستویات متعددة تتناسب مع األهداف التعلیمیة وخصائص المتعلمین.

ممــا ســـبق یتضـــح أنـــه لضـــمان نجـــاح تصــمیم الـــدعم اإللكترونـــي فـــي بیئـــات الـــتعلم 
إللكترونیـــة بصـــفة عامـــة، وبیئـــة الـــتعلم القـــائم علـــى الحالـــة علـــي وجـــه الخصـــوص ا

قدم الدعم طـوال البرنـامج، وأال یكـون متاًحـا بشـكل مباشـر أمـام  ُ یتطلب ضرورة أال ی
ــــم، وأن تتســــم  ــــه المــــتعلم بشــــكل دائ ــــه حتــــى ال یعتمــــد علی المــــتعلم دون الحاجــــة إلی

  االختیار لما یناسب قدراته.مستویات الدعم بالمرونة التي تسمح للمتعلم ب
  أنواع الدعم التعلیمي:

حـدد كـل تتعدد أشكال وأنماط الدعم اإللكتروني في بیئات التعلم اإللكترونیة؛ حیـث 
)؛ ٢٠٠٩محمـد عطیـة خمـیس،؛( (Alessi & Trollip ,2001) مـن " ألیسـي وترولیـب"

ـا للغـر  ض منهـا همـا نمطین من الدعم اإللكتروني فـي بیئـات الـتعلم عبـر الویـب طبقً
 )٨٦، ٢٠٠٦الدعم اإلجرائي، الدعم المعلومـاتي، وقسـمت شـیماء یوسـف صـوفي (

دعم األداء المعلوماتي إلي ثالثة مستویات، وهي: دعم موجز، دعـم متوسـط، دعـم 
 )٢٠٠٦أمـل السـید الطـاهر،)، (١٩٣، ٢٠٠٣محمد عطیـة خمـیس،(تفصیلي، وقام كل من 

ــا  لشــكل الــدعم المقــدم إلــى دعــم علــي شــكل بتصــنیف أنمــاط الــدعم اإللكترونــي طبقً
نصــوص، دعــم علــي شــكل الصــور الثابتــة، ودعــم علــي شــكل فیــدیو، كمــا صــنف 

ـــا لـــزمن تقـــدیم الـــدعم ٦٧، ٢٠١١عبـــد العزیـــز طلبـــة عبـــد الحمیـــد( ) دعـــم األداء تبعً
ــــدعم اإللكترونــــي المتــــزامن، نمــــط الــــدعم  ــــة أنمــــاط هــــي: نمــــط ال ــــى ثالث للمــــتعلم إل

، ٢٠٠٩من، كـــذلك حـــدد أســـامة ســـعید هنـــداوى وآخـــرون (اإللكترونـــي غیـــر المتـــزا
) أسالیب الدعم إلى: دعم سمعي، دعم مرئي، دعم شخصي، دعـم بالوحـدات ١٢٥

) ٢٠١١التعلیمیــة الصــغیرة، دعــم الكمبیــوتر، كمــا صــنَّف حمــدي إســماعیل شــعبان(
أنمــاط دعــم الــتعلم إلــى أربعــة أنمــاط هــي نمــط الــدعم نــص بأســلوب تقــدیم مســتمر، 

ص بأسلوب تقـدیم عنـد الحاجـة، نمـط الـدعم صـوت بأسـلوب تقـدیم مسـتمر، الدعم ن
  نمط الدعم صوت بأسلوب تقدیم عند الحاجة.
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یتضح مما سبق تنوع أنماط الـدعم التعلیمـي فـي البیئـات التعلیمیـة المختلفـة، أفـادت 
منها الباحثتان فـي البحـث الحـالي؛ لتقـدیم أنمـاط تتناسـب مـع اسـتخدام اإلنفوجرافیـك  

تقــدیمها وفیمــا یلــى اســتعراض لمفهــوم اإلنفوجرافیــك  وكیفیــة توظیفــه فــي تقــدیم فــي 
  الدعم.

  اإلنفوجرافیك  في التعلیم:
ا للمعرفـــــة  ـــرت الحاجـــــة إلـــــى ضـــــرورة اســـــتخدام األســـــالیب البصـــــریة نظـــــرً لقـــــد ظهــ
المتزایدة، وتزاحم المعلومات والحاجة الملحة إلى تنظیمها، والتحـدیث المسـتمر فـي 

یم والــــتعلم، ونجــــد أن التصــــمیم المعلوماتي(اإلنفوجرافیــــك ) یعــــد أداة أســــالیب التعلــــ
ا.  ,Pulak &  Tomaszewska) لتمثیـل المعلومـات والبیانـات والمعرفـة بصـریً

2011, 337-338)  
كما یعد اإلنفوجرافیك  أحد األسـالیب الحدیثـة فـي عـرض المعلومـات فهـو یسـتخدم 

التــالي فهــو یصــیب بــؤرة االهتمـــام الكلمــات والعناصــر البصــریة فــي كـــل واحـــد، وب
  .(Krauss,2012)حیث تتالقى األنظمة اللغویة وغیر اللغویة 

  مفهومه:
بأنــه اختصــار للمعلومــات المصــورة تُخلــط فیــه البیانــات  Smiciklas) 2012یعرفــه (

بالتصمیم، لمساعدة األفراد والمؤسسات علـى التواصـل بوضـوح بـذوي الصـلة بهـم،  
أن اإلنفوجرافیـك  هـو: أیـة مـزیج    Andrei & Bernard (4 ,2013)ویرى كُل من 

مـــن المعلومـــات والصـــور یســــتخدم لعـــرض حـــدث مـــا مــــن خـــالل تمثیـــل البیانــــات 
ا، ویعرفــه كــُل مــن  بأنــه: تمثیــل بصــري  Dalton & Design (2014, 2)بصــریً

ُصــــمم بحیــــث یســــمح للقــــارئ باســــتیعاب وفهــــم المعلومــــات  للبیانــــات والمعلومــــات ی
) بأنــه: ٢٠١٥كل واضـح وسـریع، ویعرفـه حسـین محمـد عبـد الباسـط (والمعرفـة بشـ

تمثــــیالت بصــــریة لتقــــدیم البیانــــات أو المعلومــــات أو المعرفــــة ویهــــدف إلــــى تقــــدیم 
ــــى تحســــین  المعلومــــات المعقــــدة بطریقــــة ســــریعة وبشــــكل واضــــح ولدیــــه القــــدرة عل

فــرد، اإلدراك مــن خــالل توظیــف الرســومات، وذلــك لتعزیــز قــدرة الجهــاز البصــري لل



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٢٨١  

ـــــتعلم  ـــــك  المعلومـــــات مـــــع التصـــــمیم الجرافیكـــــى لتمكـــــین ال كمـــــا یمـــــزج اإلنفوجرافی
البصري، وتساعد عملیة االتصال هذه في تقدیم المعلومـات المعقـدة بطریقـة أسـرع 

  وأسهل في الفهم.
ونجـــد أن الهـــدف األساســـي الـــذي دعـــا إلـــى اســـتخدام اإلنفوجرافیـــك  هـــو محاولـــة 

علومـات فـي مسـاحة صـغیرة جـًدا دون أن یتـرك أیـة التعبیر عن كمیة كبیرة مـن الم
حقیقــة مهمــة، فــالغرض مــن تمثیــل المعلومــات هــو المســاعدة علــى التفكیــر والفهــم 
والتصـمیم الجیـد لهـا یكشــف االتجاهـات ویحـدد العالقــات ویعـزز فهمهـا واســتیعابها 

  ).smiciklas, 2012,18(بصورة أسرع وأبسط 
  نفوجرافیك في البحث الحإلى:أنماط الدعم التعلیمي باستخدام اال 

 :الدعم التعلیمي الموجز باستخدام اإلنفوجرافیك  
وهـو الحـد األدنــى مـن الــدعم الـذى یجــب تـوافره لمســاعدة الطالـب فــي تحلیـل الحالــة 
المعروضـــة علیـــه وتتبـــع المشـــكلة وفـــرض الحلـــول المقترحـــة للحـــل ویقـــدم باســـتخدام 

  رسوم. إنفوجرافیك في شكل نصوص مكتوبه وصور ثابته أو
 :الدعم التعلیمي التفصیلي باستخدام اإلنفوجرافیك  

وهــو تقــدیم دعــم تــدریبي متمثــل فــي تعزیــز أداء المــتعلم لكــل خطــوة صــحیحة نحــو 
الحـل وبشــكل مفصـل بحیــث توضـح للطالــب خطـوات تتبــع المشـكلة بشــكل مفصــل، 
وتقتـــرح معـــه الحلـــول المناســـبة ویقـــدم باســـتخدام اإلنفوجرافیـــك فـــي صـــورة العـــروض 

لبصــــریة المتحركــــة علــــى شــــكل فیــــدیو أو رســــوم متحركــــة، حیــــث تحتــــاج تفاصــــیل ا
عرض المهارة كاملة وبالتفصـیل إلـى الرسـوم المتحركـة أو الفیـدیو لزیـادة العمـق فـي 

  المعلومات المقدمة وجذب االنتباه واإلثارة والتشویق
 :الدعم التعلیمي التفاعلي باستخدام اإلنفوجرافیك  

ـــــك التفـــــاعلي فـــــي صـــــورة تجمـــــع بـــــین المـــــوجز یعتمـــــد علـــــى اســـــتخدام اإل نفوجرافی
والمفصــل بحیـــث یقــدم الـــدعم بشـــكل مــوجز مـــع إمكانیـــة اختیــار ظهـــور التفاصـــیل 
حســــب طلــــب المــــتعلم، حیــــث یعطــــى للطالــــب بعــــض الــــتحكم فــــي كیفیــــة عــــرض 



  حامدحامد  منارمنار  ..دد                            شعبانشعبان  إیمانإیمان  ..دد          اإلنفوجرافیكاإلنفوجرافیك  باستخدامباستخدام  التعلیميالتعلیمي  الدعمالدعم  أنماطأنماط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

٢٨٢٢٨٢DDOOII : 1100..1122881166//00005544559933                                                                       

) (Codeوتسلســـل المعلومـــات مـــن خــــالل بعـــض أدوات الـــتحكم بإضـــافة برمجــــة 
اإلنفوجرافیك، ویتطلب تصـمیم هـذا النـوع برمجـة  معینة توضع لیتحكم المشاهد في

بعض األجزاء التي سوف یكـون بهـا الـتحكم المطلـوب، فتفاعـل الطالـب مـع الـدعم 
ا یقتصـر علـى الرؤیـة والقـراءة  باستخدام اإلنفوجرافیـك  سـواء كـان مـوجًزا أم تفصـیلیً
ــــا فــــي الــــدعم  التفــــاعلي فــــإن الطالــــب یســــتطیع أن یتفاعــــل مــــع محتــــوى  فقــــط، أمَّ
اإلنفوجرافیك  نفسه، وهذا التفاعل یتمثل في  البحث واختیـار المعلومـات التـي یـود 

أن اإلنفوجرافیــك   Hassan (2016, 3- (4الــدخول لمشــاهدتها، وهنــا یــذكر حســان 
التفـاعلي یعتمــد علـى إضــافة عناصــر تفاعلیـة مثــل شـرائط منزلقــة أو أزرار تشــغیل 

مكِّن ا ُ لطـالب مـن: تشـغیل، أو تحریـك لألمـام، أو أي أشكال تحكم متقدمة، حیث ی
أو توقــــف، أو تكــــرار، أو یكشــــف معلومــــة محــــددة، أو بیانــــات، أو یتحركــــون مــــن 
ــــا  ــــا لمــــا یفضــــلونه؛ لكــــي یحصـــلوا علــــى خبــــرة معلوماتیــــة أكثــــر ترابًط العـــرض طبقً

ا.   وتوافقً
وأهــــم مــــا یمیــــز اإلنفوجرافیــــك  التفــــاعلي أنــــه یتضــــمن المعلومــــات بشــــكل یتفاعــــل 

ا، وأن المســـتخدم یحـــدد طرقـــه الخاصـــة للوصـــول للمعلومـــات التــــي الطـــالب معهـــ
ـــه، وبالتـــالي فهـــو یحكـــم عملیـــة حصـــوله علـــى المعلومـــات ویكتشـــف  یریـــدها بداخل
ـــــدفع  ـــــدًال مـــــن أن تُ ـــــیم أنفســـــهم ب ـــــث یبـــــدأ المتعلمـــــون بتعل المعلومـــــات بنفســـــه، حی

مـــع المعلومــات المقدمــة لهــم مــرة واحــدة، وهــذه الطریقــة تغیــر مــن تفاعــل الطالــب 
ــــاج، وهــــذا التفاعــــل یســــمح  ــــاء اإلنت البیانــــات ومــــن طریقــــة تصــــمیم المعلومــــات أثن
للطالــــــب بتشــــــكیل خبراتــــــه الخاصـــــــة، ولكــــــن علــــــى الـــــــرغم مــــــن هــــــذه الممیـــــــزات 
لإلنفوجرافیــك التفــاعلي فإنــه أكثــر أنمــاط اإلنفوجرافیــك  تعقیــًدا فــي عملیــة اإلنتــاج 

Dur, 2014).(  
  الحالة: الدعم التعلیمي في التعلم القائم على

یعد الدعم التعلیمي بأشكاله من أهم أدوات تحقیق التعلم القائم علـى الحالـة، حیـث 
یسـاعدهم علــى أداء مهـامهم والوصــول إلــى مسـتویات أعلــى مــن الـتعلم، حیــث أنــه 



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٢٨٣  

یــزود المــتعلم بــالخطوات التــي یجــب أن یتخــذها لتخطــیط وتنظــیم حــل المشــكالت 
مكــن أن یقــع فیهــا المــتعلم أثنــاء الــتعلم، فهــي بــذلك تقلــل مــن كمیــة األخطــاء التــي ی

أن الــتعلم  (Lee, 2009)كمـا تعمــل علـى تــوفیر وقتـه، وفــى هـذا الجانــب یـرى لــى 
ــائم علــــى الحالــــة یعتمــــد علــــى توظیــــف عــــدة اســــتراتیجیات مثــــل: المناقشــــات،  القــ
والتغذیــة الراجعــة والــدعم التعلیمــي، ویعــدُّ الــدعم التعلیمــي مــن أهــم هـــذه األدوات؛ 

  اعد المتعلم على إنهاء المشكلة بشكل صحیح.ألنه یس
أهمیـة الـدعم التعلیمـي فـي أسـلوب الـتعلم القـائم علـى الحالـة وغیـره  ترجع الباحثتانو 

مـن أسـالیب الــتعلم القـائم علـى المشــكالت، مـن أن الطـالب یحتــاجون فـي مثـل هــذا 
ط النــوع مــن الــتعلم إلــى طــرح األســئلة واالستفســار عــن جوانــب المحتــوى، والتخطــی

ـــتعلم، والقیـــام بالمهـــام وجمـــع المعلومـــات واقتـــراح الحلـــول والمشـــاركة فـــي النتـــائج  لل
نـه یعطــي الطـالب الفرصــة للتحلیـل واقتــراح الحلـول وتقــویم الحلــول إوعرضـها، لــذا ف

المقترحـــة وحـــل المشـــكالت أو اتخـــاذ القـــرارات، ویتوقـــف نجـــاح الـــتعلم القـــائم علـــى 
  طها بخطوات التعلم ونواتجه.الحالة على نجاح الدعم التعلیمي، ورب

ا   مهارات حل المشكالت وعالقتها بالتعلم القائم على الحالة: -ثالًث
یقــوم الــتعلم اإللكترونــي القــائم علــى الحالــة علــى دراســة، وفحــص، وتحلیــل الحالــة، 
وهـــو مـــا یســـتدعي اســـتخدام المـــتعلم لمهـــارات حـــل المشـــكالت لدیـــه، حیـــث أكـــدت 

قـــة بـــین الـــتعلم اإللكترونـــي القـــائم علـــى الحالـــة، العدیـــد مـــن الدراســـات علـــى العال
)، وعلى ذلك یتناول هذا المحـور خمسـة Brooke, 2016وأسلوب حل المشكالت (

، ســـمات ســـلوك حـــل المشـــكلةعناصـــر، هـــي: مفهـــوم حـــل المشـــكالت، خصـــائص 
الفــرد الــذي یمتلــك مهــارات حــل المشــكالت، مهــارات حــل المشــكالت، العالقــة بــین 

القــائم علــى الحالــة ومهـارات حــل المشــكالت، وفیمــا یلــي عــرض الـتعلم اإللكترونــي 
  لهذه العناصر:
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  مفهوم أسلوب حل المشكالت:
نمــط مــن التفكیــر المركــب یجمــع بــین أنمــاط  یعــرف أســلوب حــل المشــكالت بأنــه

التفكیر التقـاربي، واالسـتداللي، والناقـد، وتختلـف نسـبة هـذه األنمـاط المكونــة لنشـاط 
طبیعـة الموقــف المشــكل والمعلومـات الماثلــة فیــه، ویعتمــد  حـل المشــكالت بــاختالف

 هذا النشاط على عملیات عقلیة معرفیة معقدة في تفاعلهـا مـع البنیـة المعرفیـة للفـرد
  )٢٩٣: ٢٠٠١(نوال محمد عنانى، 

) إلــى أن المشــكلة ٢٠١٣ویشــیر علــى عبــد الســمیع قــوره، وجیــه المرســى أبــو لــبن (
م أمــام موقــف، یجهلــون اإلجابــة عنــه، أو غیــر هــي حالــة یشــعر فیهــا الطــالب بــأنه

واثقــین مـــن اإلجابــة الصـــحیحة عنــه ویشـــعرون بالرغبــة فـــي الوقــوف علـــى اإلجابـــة 
  الصحیحة.

ومعنــى ذلــك أن مهــارة حــل المشــكالت تقــع بــین إدراك تــام لمعلومــات ســابقة، وعــدم 
معـــروض أمامـــه یمكـــن أن یســـتخدم فیـــه مـــا لدیـــه مـــن  إدراك تـــام لموقـــف جدیـــد

ومعلوماتــه الســابقة، لیختــار منهــا مــا یطبقــه  ت ومهــارات، وأن یــنظم خبراتــهمعلومــا
  .في موقف المشكلة الجدیدة التي یواجهها

  -خصائص مهارات حل المشكالت: 
تعـرض  إن عدًدا مـن الخصـائص ینظـر إلیهـا عنـد الحكـم علـى جـودة المشـكلة التـي

 لمـتعلم فـي موقـفعلى الطالب منها، أن المشكلة الجیدة هي التي تضع الطالـب ا
ا ال  ایتحدى مهاراته، ویتطلب تفكیرً ا، وأن یكون مستوى صعوبتها مناسـبً  حًال سریعً

للطالــب، وذات ألفــاظ مألوفــة بالنســبة لــه، وأنهــا تتضــمن معلومــات أو بیانــات زائــدة 
الحاجـــة أو أقـــل مـــن المطلـــوب، كمـــا أن العملیـــات التـــي تتضـــمنها یجـــب أن  عـــن

الب، وأن تثیــر المشــكلة دافعیــة الطالــب، وأال تفقــد المعرفــي للطــ تناســب المســتوى
نفســه أو تحبطـه بــأن تكــون لغـًزا، وأن تكــون ذات معنــى للطالــب  الطالـب الثقــة فــي

ومعلوماتـــه ومهاراتـــه، وأن تتضـــمن أشـــیاء حقیقیـــة یألفهـــا  بحیـــث تنمـــي مفاهیمـــه
  .(Eggen & Kauchat,1996) الطالب المتعلم
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٢٨٥  

 :المشكالت سمات الفرد الذي یمتلك مهارات حل
)، ٢٧، ٢٠٠٧)، أیمـــن عـــامر (١٠٧، ٢٠١٣عبـــد العزیـــز البعلـــي ( یشـــیر إبـــراهیم

ا على ما یلي  :إلى أن الفرد الذي یمتلك مهارات حل المشكالت یكون قادرً
 تجزئة الموقف إلى مواقف فرعیة، والتعرف على تفاصیله. 
 ون تجمیع أكبر قدر ممكن من البیانات والمعلومـات عـن المشـكلة، وذلـك د

 .تكوین نظرة شمولیة
 التخمین والتنبؤ والتوقع لحل المشكلة. 
 التخطیط الدقیق للحل قبل اتخاذ قرارات. 
 المساهمة في تحلیل المشكلة حتى یمكن الوصول الستنتاجات. 
  عـــــزل األخطـــــاء والمشـــــكالت األساســـــیة عـــــن بقیـــــة األخطـــــاء والمشـــــكالت

 .الفرعیة المحیطة بها
 تربط بین عناصر المشكلة إدراك العالقات الدقیقة التي. 
 استخدام جمیع الحواس الممكنة في إدراك وفهم المشكلة. 
 تحلیل المشكلة في السیاق المحیط بها. 

  أهداف مهارات حل المشكالت
 :أن سلوك حل المشكالت یهدف إلى تحقیق ما یأتي (Evers et al, 2007)یرى 
 تعوید الطالب كیفیة التفكیر بصورة صحیحة مناسبة. 
 ــــــارات الطــــــــالب بشــــــــأن التعامــــــــل مــــــــع البیانــــــــات والمعلومــــــــات تنمیــــــــ ة مهــ

 .واستخدامها، وتفسیرها، بصورة صحیحة ودقیقة ومنطقیة
  تنمیـــة القـــدرة علـــى إصـــدار أحكـــام موضـــوعیة فـــي المواقـــف الحیاتیـــة طبقـــًا

 .للمعلومات والمعطیات المتوفرة عن هذه المواقف
  بات أو العقبـــات تحســین القـــدرة علــى التخطـــیط لســبل التغلـــب علــى الصـــعو

 .التي تعترضهم عبر ما یوجهونه من مواقف مختلفة



  حامدحامد  منارمنار  ..دد                            شعبانشعبان  إیمانإیمان  ..دد          اإلنفوجرافیكاإلنفوجرافیك  باستخدامباستخدام  التعلیميالتعلیمي  الدعمالدعم  أنماطأنماط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

٢٨٦٢٨٦DDOOII : 1100..1122881166//00005544559933                                                                       

  إكســـاب الطـــالب عـــادات اللجـــوء إلـــى التفكیـــر المنطقـــي بشـــكل ســـلیم عنـــد
مـــواجهتهم للمواقـــف واألزمـــات، وعـــدم تركهـــا للصـــدفة، أو معالجتهـــا علـــى 

 نحو عشوائي
 خطوات حل المشكالت:

 :آلتي) في ا٤٧٠ – ٤٦٩: ٢٠٠٣حددها جودت أحمد سعادة (
 تحلیل المعلومات التي ُجمعت من أجل تحدید مشكلة ما. 
 االستفسار عن المعلومات المعطاة لبیان مدى صدقها أو تحیزها. 
 تحدید ما إذا كانت المعلومات اإلضافیة ضروریة أم ال. 
  تحدیـــد معلومـــات أخـــرى جدیـــدة ومفیـــدة لحـــل المشـــكلة وحـــذف غیـــر المهـــم

 .منها
 ة لحل المشكلةطرح استراتیجیات وطرق مختلف. 
 اختیار االستراتیجیة المناسبة لحل المشكلة المطروحة للنقاش. 
 العمل على حل المشكلة في ضوء االستراتیجیة التي اختیرت. 
 العمل على تقییم النتائج التي تُوصل إلیها لحل المشكالت. 
  ا ـــة الرجـــوع إلـــى الخطـــوة األولـــى مـــن جدیـــد إذا كـــان األمـــر ضـــروریً محاول

 .ا أو لواحدة جدیدة غیرهاللمشكلة ذاته
 تطبیق خطوات حل المشكلة بدقة عالیة. 
  الحكم على ما ُأنجز، وما الذي یجب فعله بشكل جدید فـي المـرات القادمـة

نجز ُ  .مما لم ی
 :مهارات حل المشكالت في (Williams& Carey, 2003) كما حدد

 تحدید المشكلة. 
 البحث عن المعلومات وتحدید الهدف. 
 الممكنة من خالل جلسة للعصف الذهني اقتراح الحلول. 
 تقییم األفكار واختیار الحل األفضل. 



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٢٨٧  

 تحدید المشكالت المحتملة ووضع خطة للتغلب علیها. 
 المراجعة والتقییم. 

  :استراتیجیات حل المشكالت
 Algorithmic Strategies الخوارزمیة ستراتیجیاتاال

یقـت نظامیـة إجـراءات أو طـرق وهـي الصـحیح  الحـل ضـمنت صـحیح بشـكل إن ُط
ُطبق التي للمشكلة  فهي طویل ولذلك وقت الخوارزمیات علیها وتستغرق الخوارزم ی
ـا مـا  المشـكلة حـل أنشـطة مـع اسـتخدامها یسـتحیل وبالتـالي فعالـة غیـر تكـون غالبً

ا" المعقـدة، ویشـیر  مـایر" إال أن الخوارزمیـات تضـمن حلـول دقیقـه للمشـكالت؛ نظـرً
ـاتطبی إال لیسـت ألنهـا  أن حیـث جدیـد، موقـف علـى السـابقة القواعـد لمجموعـة قً

 من الحمل توفر فإنها وبالتالي فرعى كروتین تُخزَّن أن یمكن هذه القواعد مجموعة
  .الذاكرة على

 الخوارزمیات أمثلة التحدید، ومن جیدة للمشكالت كبیرة بدرجة مفیدة والخوارزمیات
 كـل الفـرد وفیه یجرب Exhaustive Searchالشامل  البحث علیها یطلق طریقة
ا الممكنة الحلول  یسـتخدم اسـتراتیجیات ال عـادة محدد|، إال أن الفرد نظام مستخدمً
 اسـتخدام اسـتراتیجیات یفضـل منهـا بـدًال  المحـدودة) ولكنـه (غیـر الشـامل البحـث
  االستكشافي. البحث

  Heuristic Strategies االستكشافیة االستراتیجیات
ـا تـؤدى بالمخـاطرة؛ تتسـم منهجیـة حدسـیة غیـر أو اسـتراتیجیات طـرق وهـي  فأحیانً
ـا فعـال حـل إلـى  الحـل تحقیـق تضـمن ال أنهـا أي حـل إلـى تـؤدى ال أخـرى وأحیانً

 تقریبیـة" أو حسـابات" أنهـا علـى وصـفها یمكـن كمـا الصـحیح لكـل المشـكالت،
 ألنهـا علیهـا الفـرد ویعتمـد، المشـكلة حیـز خـالل البحـث اختصـارات عقلیـة توجـه"

ا  عنـدما إلیـه یصـل الـذي مـن بكثیـر أقـل وبجهـد أسـرع بشـكل الحـل مـا تـوفر كثیـرً
  .الخوارزمیات یستخدم
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ســـتخدم مـــن خاللهـــا عـــدة بـــدائل اســـتراتیجیة المحاولـــة والخطـــأ ُ : هـــي اســـتراتیجیة ی
للوصــول إلــى الحــل الصــحیح، ومــن خــالل محــاوالت الحــل یتجنــب المــتعلم تــدریجیا 

ســلبیات هــذه االســتراتیجیة أن هنــاك بعــض  المحــاوالت الخاطئــة فیقــل عــددها، ومــن
ا طویًال مـن حیـاة اإلنسـان فـي محـاوالت  المشكالت المعقدة التي یمكن أن تأخذ وقتً

  التوصل إلى الحل الصحیح للمشكلة.
وتقــوم علــى تحلیــل المشــكلة فــي صــورتها  الغایــات –تحلیــل الوســائل  اســتراتیجیة

م الوسـائل وتوظیفهـا للوصـول إلـى المقدمة واالهداف المرجـوة، وتعتمـد علـى اسـتخدا
الغایـات والحكـم علــى مـدى مالءمــة كـل مـن الوســائل المتاحـة والغایــات التـي یتعــین 
الوصــول إلیهــا أو تحقیقهــا بمعنــى اختــزال الفــروق بــین مــا هــو كــائن ومــا یجــب أن 

  یكون " الحل"
وتقــوم علــى أســـاس تمكــن القـــائم  العمـــل بــالجمع بـــین األمــام والخلـــف اســتراتیجیة

لحل بالتحرك من المعطیات إلى الهدف أي مـن البدایـة إلـى النهایـة للوصـول إلـى با
ــا نحــو المعطیــات لبنــاء االســتنتاجات للحــل،  ً النتیجــة، أو التحــرك مــن الهــدف متجه

  وتعتمد هذه االستراتیجیة على الخطوات التالیة:
  إعـادة بنـاء معطیات المشـكلة* 

  * بناء تمثیالت ریاضیة نوعیة
  ة الحل* بناء خط

وتعتمد على تقدیم نماذج لمشكالت وحلولهـا وتعـد  استراتیجیة دراسة أمثلة محلولة
  استراتیجیة فعالة في حل المشكالت.

وهــذه اســتراتیجیة فعالــة جــًدا تعتمــد علــى  اســتراتیجیة العمــل علــى تبســیط المشــكلة
حــل مشــكالت مشــابهه أبســط مــن المشــكلة األصــلیة ثــم تطبــق الحــل علــى المشــكلة 

  لیة.األص



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
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تعتمد على حل المشـكلة المماثلـة، ثـم تسـتخدم نفـس استراتیجیة حل مشكلة مماثلة 
الطریقـــة لحـــل المشـــكلة الحالیـــة، وهـــذه الطریقــــة فـــي جوهرهـــا هـــي أن تجعـــل غیــــر 

  المألوف مألوفًا.
ویــتم فیهــا تقسـیم المشــكلة إلــى أجــزاء قابلــة اســتراتیجیة تقســیم المشــكلة إلــى أجــزاء 

كلمـــا ازدادت معرفــة المـــتعلم عـــن المجــال الـــذي صـــدرت عنـــه للتنــاول والمعالجـــة، و 
المشـــكلة، ســـهل ذلـــك أن یعـــرف المـــتعلم كیـــف یقســـم المشـــكلة إلـــى أجـــزاء منطقیـــة 

  ٠یسهل تناولها 
، غیـر أن نقطـة استراتیجیة البدء من الخلـف  وتسـتخدم حـین یكـون الهـدف واضـحًا

  ٠ )١٠٠: ١٩٩٩، جابر عبد الحمید جابر(البدء لیس كذلك 
  خطوات حل المشكلة:

یجــاد حــل لقـد بــذلت عــدة محـاوالت لبیــان المراحــل والخطـوات التــي یمــر بهـا الفــرد إل
  للمشكلة وتتلخص فیما یأتي:

  الشعور بالمشكلة. – ١
  تحدید المشكلة. – ٢
  جمع المعلومات والبیانات. – ٣
  فرض الفروض. – ٤
  اختبار صحة الفروض. – ٥
  اختیار أفضل الحلول. – ٦
التعمــیم علــى مواقــف مشــابهة، وهــذه القــدرة علــى تطبیــق الحلــول علــى مواقــف  – ٧

  )١٩٩٩(جابر عبد الحمید جابرللفهم.  أخرى هي المحك الحقیقي
  ني القائم على الحالة:مهارات حل المشكالت وعالقتها بالتعلم اإللكترو 

یعتمـــد الـــتعلم القـــائم علـــى الحالـــة علـــى اســـتخدام المـــتعلم مهـــارات حـــل المشـــكالت، 
حیــث تحتــاج دراســة الحالــة لهــذه المهــارات الكتشــاف مــا بهــا مــن أخطــاء وتحــدیات 
عقلیـة، ومحاولـة الوصــول لحلـول لهــا، وتعـدیلها فـي ضــوء هـذه الحلــول، بـل وتــرتبط 
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ــــا بخطــــوات الــــتعلم اإللكترونــــي القــــائم علــــى خطــــوات حــــل المشــــكالت ارتبا ــــا وثیقً ًط
الحالــــة، فــــالتعلم اإللكترونــــي القــــائم علــــى الحالــــة یبنــــى علــــى عــــرض الحالــــة علــــى 
المتعلمـــین لتحدیـــد الصـــفات العامـــة لهـــا، وتحلیـــل أجزائهـــا، ثـــم تحدیـــد العالقـــة بینهـــا 

ي وبــین أجزائهــا، وذلــك فــي ضــوء معــاییر محــددة، ثــم تــأتي مرحلــة العصــف الــذهن
بتحدیــد الســبب والنتیجــة المترتبــة علیهــا، وتصــنیف المعلومــات، ثــم اقتــراح الحلــول، 
ــــة فــــي ضــــوء ذلــــك،  وترتیــــب أولویاتهــــا، والوصــــول للحلــــول األنســــب وتعــــدیل الحال
ویالحظ مـدى التشـابه بـین خطـوات الـتعلم القـائم علـى الحالـة وحـل المشـكالت التـي 

ت، اقتــــراح الحلــــول، وتقـــــدیم تبنــــى علــــى تحدیــــد المشــــكلة، والبحـــــث عــــن المعلومــــا
األفكــار. وفــى هــذا اإلطــار یؤكــد علــى عبــد الســمیع قــوره، وجیــه المرســى ابــو لـــبن 

القـائم علـى الحالـة كأحـد اسـتراتیجیات حـل المشـكالت یسـتهدف ) أن التعلم ٢٠١٣(
أساًسا تنمیة مهارات حل المشكالت وما یصاحب ذلك من تعلم محتـوى دراسـي فـي 

  أثناء ممارسة خطوات حل المشكالت.
ا    التصمیم التعلیمي للتعلم اإللكتروني القائم على الحالة:  -رابعً

ـــة یعـــدُّ التصـــمیم التعلیمـــي الجیـــد للـــتعلم هـــ ـــتعلم القـــائم علـــى الحال و أســـاس نجـــاح ال
ــا تعلیمیــة عریضــة للطالــب  بحیــث یصــاغ  الموقــف التعلیمــي بحیــث یعطــي خطوًط
ویحثـــه علــــى جمــــع التفاصــــیل، مــــع أهمیــــة تــــوفیر الــــدعم المناســــب للطالــــب خــــالل 
التعامــــل مــــع الحالــــة، كمــــا یركــــز التصــــمیم التعلیمــــي لهــــذا النــــوع مــــن الــــتعلم علــــى 

الفعـال الـذي یعطـي الطالـب الفـرص لتخطـیط ومتابعـة الـتعلم تضمین أنشـطة الـتعلم 
وتــــرك الفرصــــة كاملــــة للطالــــب؛ كــــي یعلــــق علــــى المحتــــوى واألســــالیب المتضــــمنة 
باألنشطة ویواجه التحدي الذي تفرضه الحالـة أثنـاء دراسـتها وتحلیلهـا للوصـول إلـى 

ُركز على التحلیـل الفعـال للحالـة بـأن یصـمم الـتعلم بحیـث ی قـوم الطالـب الحل، كما ی
بتحلیـــــل وتجمیـــــع المفـــــاهیم المتعلمـــــة وتوظیـــــف المعرفـــــة المكتســـــبة لدراســـــة الحالـــــة 
والوصول إلى الحلول وهناك عدة معاییر توصلت الیها الدراسات مثـل دراسـة حنـان 
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٢٩١  

والتــي تكتــب  ، (Lee, et. al., 2009) ) ودراســة لــي وآخــرین٢٠١٢الشــاعر(
  نهاالحالة وتصاغ في ضوئها بحیث تحقق الهدف م

 .االفتتاحیة وجذب المتعلم للحالة من خالل القصة أو السرد *
 .بناء سلسلة من األحداث المتتابعة *
  .تنظیم وجهات النظر وعرضها بما یخدم الموقف *
صدار أحكام *   .جذب الطالب للحالة عن طریق األسئلة التي تتطلب تقویم وإ
 .البالعصف الذهني والتحلیل المبدئي للحالة من قبل الط *
  .استخدام عبارات واقعیة وختمها بعبارة تظهر المشكلة *
  .التطبیقات والحلول المقترحة *

أهــم مــا یراعــى فــي تصــمیم مواقــف  (Wasserman, 1994) ویضــیف وســیمان
 التعلم القائم على الحالة:

ا باألهداف العامة للمقرر *  .أن یكون المحتوى مرتبًط
ث تركـز علـى موضـوع یسـترعي االنتبـاه، أن تصاغ الحالة في صورة مشوقة بحیـ *

 .ویدفع الطالب للتعلم والبحث
 .أن تحتوى الحالة على معلومات أصلیة مثل الحقائق أو التقاریر أو نماذج *
 .أن توضح المشكلة دون الحل *
 .أن تناسب الطالب في الصیاغة ومستوى الصعوبة *

وتــوحي بالصــراع  أن تكــون قصــیرة مبهمــة تســتدعي التفكیــر وجمــع المعلومــات *
 .الذي یتطلب اقتراح حلول

أن تـرتبط بواقـع أصـلي یسـاعد علـى نقـل أثـر الـتعلم فـي مواقـف حقیقیـة یمـر بهـا  *
  .الطالب فیما بعد

  االجراءات المنهجیة للبحث
ـــد معـــاییر تصـــمیم بیئـــة الـــتعلم القـــائم علـــى الحالـــة بأنمـــاط الـــدعم  -أوًال  تحدی

  باستخدام اإلنفوجرافیك:علي) (الموجز، التفصیلي، التفااإللكتروني 



  حامدحامد  منارمنار  ..دد                            شعبانشعبان  إیمانإیمان  ..دد          اإلنفوجرافیكاإلنفوجرافیك  باستخدامباستخدام  التعلیميالتعلیمي  الدعمالدعم  أنماطأنماط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

٢٩٢٢٩٢DDOOII : 1100..1122881166//00005544559933                                                                       

اســـتخدم البحـــث الحـــالي المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي عنـــد اشـــتقاق قائمـــة المعـــاییر، 
وذلــك مـــن البحــوث والدراســـات الســـابقة والمراجــع المتخصصـــة فــي معـــاییر تصـــمیم 
بیئات التعلم القائم على الحالة بصفة عامة والـدعم التعلیمـي بصـفة خاصـة، وأیًضـا 

دراســة تغریــد ، و )٢٠١٢دراســة حنــان الشــاعر (نفوجرافیــك ومنهــا معــاییر تصــمیم اإل
وفـى ضـوء المصـادر السـابقة تـم التوصـل لصـورة مبدئیـة لقائمـة )، ٢٠١١الهباهبة (

  المعاییر التصمیمیة
 التحقق من صدق المعاییر:

بعد إعداد القائمة في صورتها المبدئیـة أصـبحت قابلـة للتحكـیم علیهـا، وذلـك 
النهائیـــة، وللتأكـــد مــن صـــدقها اســـتطلع  رأى المحكمـــین مـــن للتوصــل إلـــى الصـــورة 

األســـاتذة فـــي مجـــال تكنولوجیـــا التعلـــیم، وذلـــك بهـــدف اســـتطالع رأیهـــم؛ للتأكـــد مـــن 
صحة الصیاغة اللغویة، والدقة العلمیة لكل معیار ومؤشـراته، وتحدیـد درجـة أهمیـة 

ا علـى أهمیـة المعـاییر التـي اقترحـت، وقـد  هذه المعاییر ومؤشراتها، وقد اتفقوا جمیعً
ُجمعــت  التعــدیالت المطلوبــة، والتــي تمثلـــت فــي تعــدیل صــیاغة بعــض العبـــارات، 

  وحذف المؤشرات المكررة.
  التوصل إلى الصورة النهائیة:

بعـــد االنتهـــاء مـــن التعـــدیالت المطلوبـــة تُوصـــل  إلـــى قائمـــة المعـــاییر فـــي صـــورتها 
حیـث یتكـون كـل معیـار مـن ) معـاییر، ٨)، والتي اشـتملت علـى (٣النهائیة، ملحق(

  مجموعه من المؤشرات الدالة علیه، والمعاییر هي:
  المعیــــار األول: أن تشــــتمل بیئــــة الــــتعلم القــــائم علــــى الحالــــة علــــى أهــــداف

محـــددة وواضـــحة ومناســـبة لخصـــائص الطـــالب والمهمـــات التعلیمیـــة، وقـــد 
  ) مؤشرات.٦اشتمل على (

  وطریقـــة تنظیمـــه مناســـبته المعیــار الثـــاني: أن یراعـــى فـــي اختیـــار المحتـــوى
لألهـــداف وطبیعـــة المهمـــات التعلیمیـــة، واســـتراتیجیات الـــتعلم، وخصـــائص 

ا.١٤الطالب وأسلوب تفكیرهم، وقد اشتمل على (   ) مؤشرً
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٢٩٣  

  المعیـــار الثالـــث: أن تشـــتمل بیئـــة الـــتعلم القـــائم علـــى الحالـــة علـــى أنشــــطة
األهـداف تعلیمیة متعددة ومتنوعـة وقائمـة علـى حـاالت واقعیـة تتناسـب مـع 

  ) مؤشرات.٨التعلیمیة، وقد اشتمل على (
  المعیـــار الرابـــع: أن تصـــمم البیئـــة فـــي ضـــوء خصـــائص الـــتعلم القـــائم علـــى

.٦الحالة، وخصائص المتعلمین، وقد اشتمل على (   ) مؤشرًا
  المعیــار الخــامس: أن تقــدم بیئــة الــتعلم القــائم علــى الحالــة وســائل لالتصــال

  ) مؤشرات.٤طالب، وقد اشتمل على (المتزامن وغیر المتزامن بین ال
  المعیــار الســادس: أن یصــمم لبیئــة الــتعلم القــائم علــى الحالــة أنمــاط للـــدعم

التعلیمــي باســتخدام اإلنفوجرافیــك ، بحیــث یتســم الــدعم بســهولة االســتخدام 
والوضـوح ویقــدم بشـكل وطریقــة مناسـبة لألهــداف والمهمـات التعلیمیــة، وقــد 

  ) مؤشرات.١٠اشتمل على (
 عیار السابع: أن تقدم البیئة تغذیة راجعة فوریة مناسـبة لمسـتوي الطـالب الم

  ) مؤشرات.٤واحتیاجاتهم التعلیمیة، وقد اشتمل على (
  ــــى أســــالیب تقــــویم متنوعــــة وشــــاملة ــــة عل ــــامن: أن تشــــتمل البیئ ــــار الث المعی

تتناسب مع األهداف التعلیمیـة ومهـارات حـل المشـكالت، وقـد اشـتمل علـى 
 ) مؤشرات.٨(

ــاثا لتنمیــة مهــارات حــل التصــمیم التعلیمــي لبیئــة الــتعلم القــائم علــى الحالــة  -نیً
  المشكالت لدى الطالب معلمي الحاسب اآللي

ـــا للمعالجـــات التجریبیـــة  ـــة بأنمـــاط الـــدعم وفقً ـــتعلم القـــائم علـــى الحال لتصـــمیم بیئـــة ال
ــــد اللطیــــف  ــــان نمــــوذج عب للمتغیــــر المســــتقل موضــــع البحــــث الحــــالي تبنــــت الباحثت

ا لتخصـیص ٢٠١٣ار(الجز  ) للتصمیم والتطویر التعلیمـي للمقـررات اإللكترونیـة نظـرً
النموذج لمرحلة ضمن مراحله ألسـالیب الـدعم، وقـد أدخلـت بعـض التعـدیالت علـى 
النمــوذج لیناســب طبیعـــة البحــث الحـــالي مــن حیــث كونـــه بحــث علمـــي یســعى إلـــى 
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یناسـب أهـداف الـتعلم. تصمیم بعض مواقف التعلم القائم على الحالة وتطویرها بمـا 
  وسوف تُعرض هذه المراحل على النحو التالي:

 مرحلة التحلیل -١
  :تحدید خصائص المتعلمین المستهدفین ١/١

ـــــراتهم الســـــابقة  ـــــث المســـــتوى التعلیمـــــي، وخب لـــــت خصـــــائص المتعلمـــــین مـــــن حی ُحلِّ
 المرتبطة باستخدام بیئات التعلم اإللكتروني وهي كالتالي:

  التجربــة هــم طــالب الفرقــة الرابعــة شــعبة معلــم المتعلمــون موضــوع تطبیــق
الحاســب اآللــي بكلیــة التربیــة النوعیــة جامعــة الزقــازیق فــي الفصــل الدراســي 

 .٢٠١٧/ ٢٠١٦الثاني العام الجامعي 
  ا ســـلوكهم المـــدخلي الخــــاص بصـــیانة الحاســــب اآللـــي یكــــاد یكـــون متســــاویً

ر سـابق حیث أنهـم لـم یتعرضـوا لدراسـة صـیانة الحاسـب اآللـي فـي أي مقـر 
 .قبل دراسة المقرر موضع التجریب بالبحث

  معظمهــم لــم یلتحــق ببرنــامج تــدریبي إلكترونــي خــاص بــالمقرر الــذي ُدرس
 من قبل.

  تـــوفر مهـــارات اســـتخدام الكمبیـــوتر واإلنترنـــت عنـــد جمیـــع الطـــالب، كـــذلك
یتوافر لدى جمیع الطالب أجهزة كمبیـوتر بـالمنزل متصـلة بشـبكة اإلنترنـت 

 .فائق السرعة
  تحدید الحاجات التعلیمیة: ١/٢

ُحــددت الحاجــات التعلیمیـــة الرئیســة، والتـــي اشــتقت مــن قائمـــة المعــارف والمهـــارات 
الخاصـــة بصـــیانة الحاســـب اآللـــي، وذلـــك مـــن خـــالل االطـــالع علـــى بعـــض الكتـــب 
والمراجــــع التــــي تناولــــت المحتــــوى الخــــاص بصــــیانة الحاســــب اآللــــي، حیــــث تمــــت 

س مقــــرر صــــیانة الحاســــب اآللــــي لطــــالب الفرقــــة االســـتعانة بهــــذه المصــــادر لتــــدری
  الرابعة شعبة معلم الحاسب اآللي.
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٢٩٥  

ولتحلیـل الحاجــات التعلیمیــة إلــى مكوناتهــا الفرعیــة اســتخدم أســلوب التحلیــل الهرمــي 
مــن أعلــى إلــى أســفل لتجزئــة كــل مهــارة تعلیمیــة رئیســة إلــى مهــارات فرعیــة، وبــذلك 

لمهـــارات الخاصـــة بصـــیانة الحاســـب تُوصـــل لخریطـــة التحلیـــل الهرمـــي للمعـــارف وا
  ) التالي:١اآللي والتي یمكن توضیحها في الشكل (

  
  ) خریطة تحلیل المهمات التعلیمیة١شكل(

  
ـــة المتاحـــة، ونظـــام إدارة الـــتعلم  ١/٣ ـــل المـــوارد الرقمی ونظـــام إدارة  LMSتحلی

  ، والمحددات والمعوقات:LCMSالمحتوى 
صــیانة الحاســب اآللــي للطــالب عینــة ُصــممت الــدروس واألنشــطة المرتبطــة بمقــرر 

، باإلضــافة إلــى عــدد مــن أدوات Google classroomالبحــث مــن خــالل بیئــة 
تفاعل المتعلم مـع النظـام، واسـتخدمت شـبكات التواصـل االجتمـاعي؛ لـتمكن المعلـم 
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مــن التواصــل مــع الطــالب، ولــم یكــن لــدى الطــالب مشــكلة فــي االتصــال بالشــبكة 
تـــوافر لـــدى جمیـــع الطـــالب أجهـــزة كمبیـــوتر بـــالمنزل والتفاعـــل مـــن خاللهـــا حیـــث ی

متصــلة بشــبكة اإلنترنــت فــائق الســرعة؛ لــذلك لــم تكــن هنــاك معوقــات خاصــة ببیئــة 
  .التعلم ذات تأثیر واضح على إجراء تجربة البحث

  مرحلة التصمیم: -٢
  :األهداف التعلیمیةصیاغة  ٢/١

لــدى طــالب الفرقـــة  تنمیــة مهــارات صــیانة الحاســب اآللــيُحــدِّد الهــدف العــام وهــو 
وقــد تفــرع مــن هــذا الهــدف  الرابعــة شــعبة معلــم الحاســب اآللــي بكلیــة التربیــة النوعیــة

  العام األهداف التالیة:
 .التعرف على المفاهیم األساسیة الخاصة بصیانة الحاسب  
  تنمیة مهارات صیانة الـلـوحة األمmother board.  
 .تنمیة مهارات صیــانــة المعالــــج  
 هارات صیانة الذاكــرة تنمیة مRam.  
  اكتساب مهارات صیانة الكروتCards  الشبكة).-الصوت -(الشاشة  
 .تنمیة مهارات استخدام أدوات تشخیص أعطال الحاسب  
 تنمیة مهارات صیانة برمجیات الحاسب  

ُحــددت األهــداف التعلیمیــة لبرنــامج التصـــمیم التعلیمــي فــي ضــوء األهــداف العامـــة 
روعـــي فـــي صـــیاغة األهـــداف الشـــروط والمبـــادئ التـــي مـــن  الســـابق تحدیـــدها، وقـــد

الواجب مراعاتها فـي صـیاغة األهـداف التعلیمیـة، وقـد أعـدت  قائمـة باألهـداف فـي 
) أهـداف عامـة وتـم عرضـها ٧) هدفًا تتفرع مـن (٤٢صورتها المبدئیة، تتكون من (

 علـى مجموعـة مـن المحكمـین المتخصصــین فـي مجـال تكنولوجیـا التعلـیم والحاســب
)، وذلــك بهــدف اســتطالع رأیهــم فــي مــدى تحقیــق صــیاغة األهــداف ١اآللـي ملحــق(

 .للسلوك التعلیمي المطلوب، ومدى كفایتها لتحقیق األهداف العامة
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٢٩٧  

وقــد جــاءت نتــائج التحكــیم علــى قائمــة األهــداف كالتــالي؛ جمیــع األهــداف بالقائمــة 
بعــــض %)، كــــذلك اتفــــق ٨٠جــــاءت نســــبة صــــحة صــــیاغتها وكفایتهــــا أكثــــر مــــن (

المحكمــین علــى إجــراء تعــدیالت عــدة فــي صــیاغة بعــض األهــداف، كــذلك إضــافة 
ضافة األهداف التـي اتفـق علیهـا المحكمـون، وبـذلك  بعض األهداف، وتم تعدیلها وإ

) هـــدفا تتفــرع مـــن ٤٤أصــبحت قائمــة األهـــداف فــي صـــورتها النهائیــة تتكـــون مــن (
  .)٥أهداف عامة ملحق( )٧(
 :قرر وتنظیمهتحدید عناصر محتوى الم ٢/٢

ُحدد محتوى البیئة في ضوء األهـداف التعلیمیـة السـابق تحدیـدها، وذلـك باالسـتعانة 
ــــة التــــي تناولــــت موضــــوعات صــــیانة الحاســــب اآللــــي  باألدبیــــات والدراســــات العلمی
الالزمـــة للطـــالب معلمـــي الحاســـب اآللـــي بكلیـــة التربیـــة النوعیـــة، وقـــد روعـــي عنـــد 

ـــا  ا للمتعلمـــین، وصـــحیًحا مـــن اختیـــار المحتـــوى أن یكـــون مرتبًط باألهـــداف، ومناســـبً
ــا إلعطــاء فكــرة واضــحة ودقیقــة عــن المـــادة  الناحیــة العلمیــة، وقــابًال للتطبیــق وكافیً

 .العلمیة، وقد تكون المحتوى في صوته المبدئیة من ستة دروس تعلیمیة
وللتأكد من صدق المحتوى ُعرض على مجموعة من المحكمـین المتخصصـین فـي 

ـــیم والحاســـب اآللـــي ملحـــق(تكنولوجیـــا ا ـــیهم الـــدروس فـــي ١لتعل )، حیـــث ُعـــرض عل
صـــورة مـــع أهـــداف كـــل درس وأنشـــطته وطریقـــة تقیـــیم األنشـــطة، والمـــواد اإلثرائیـــة 
الخاصـــة بتـــدعیم تنفیـــذ األنشـــطة، وذلـــك بهـــدف اســـتطالع رأیهـــم فـــي مـــدى ارتبـــاط 

حة المحتـــوى التعلیمـــي باألهـــداف، ومـــن كفایـــة المحتـــوى لتحقیـــق األهـــداف، والصـــ
العلمیــــة للمحتـــــوى، ووضـــــوحه ومالءمتـــــه لخصــــائص المتعلمـــــین، ومـــــدى مالءمـــــة 
األنشــطة؛ لتحقیــق الهــدف منهــا، ومــدى مالءمــة االختبــار التكــویني كأحــد عناصــر 

%) ٨٠ ≥تقیـیم األداء مــع األنشـطة وقــد تقــرر اختیـار المحتــوى الـذي یجمــع علیــه (
ومقبـــوًال، وقـــد جـــاءت  مـــن المحكمـــین فیمـــا یتعلـــق بالعناصـــر الســـابقة یعـــد صـــحیًحا

نتائج التحكـیم علـى جمیـع محـاور المحتـوى بالنسـبة لجمیـع البنـود السـابقة أكثـر مـن 
عــــادة ترتیــــب ٨٠( %)، وقـــد أشــــار المحكمــــون بــــبعض التعــــدیالت فــــي الصــــیاغة وإ
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بعض الوحـدات داخـل الـدروس واختصـار بعـض العناصـر لتناسـب طبیعـة الطـالب 
 في هذه المرحلة.

  واالختبارات:تصمیم التقییم  ٢/٣
بعــدي) للجوانــب المعرفیــة المرتبطــة بمهــارات -ُصــمم االختبــار التحصــیلي (قبلــي 

حـل المشـكالت، صیانة الحاسب اآللي، والتأكـد مـن صـدقه وثباتـه، وكـذلك اختبـار 
  والتأكد من صدقه وثباته.

  تصمیم خبرات وأنشطة التعلم: ٢/٤
میـــة التـــي یؤدیهـــا المـــتعلم تتمثـــل األنشـــطة التعلیمیـــة فـــي جمیـــع الممارســـات التعلی

بهــــدف بنــــاء خبراتــــه واكتســــاب المهــــارات المطلوبــــة، وقــــد راعــــت الباحثتــــان تنــــوع 
األنشطة التعلیمیة المطلوبة من الطالب في بیئة التعلم، مثـل عـرض النصـوص، 
ومشاهدة الصـور، لعـرض محتـوى الـتعلم، وحـل التطبیقـات واالختبـارات، وتنوعـت 

ـــة فـــي قـــراءة صـــفحات المحتـــوى، وحـــل الخبـــرات مـــا بـــین الخبـــرات المجـــ ردة ممثل
ــات واالختبـــــارات، وكـــــذلك الخبـــــرات البدیلـــــة والتـــــي تمثلـــــت فـــــي مشـــــاهدة  التطبیقـــ
الفیـدیوهات و الصــور، والخبــرات المباشــرة والتــي تمثلــت فــي قیــام الطــالب بدراســة 

  الحاالت الواقعیة المعروضة علیهم.
دة لبیئة الـتعلم القـائم علـى اختیار أسالیب التعلم وعناصر الوسائط المتعد ٢/٥

  الحالة:
اعتمدت الباحثتان أثناء تطبیقهـا للمودیـوالت لبیئـة الـتعلم اإللكترونـي علـى أسـلوب 
التعلم الفردي، بینما اعتمدت أنشطة التعلم القـائم علـى الحالـة علـى أسـلوب الـتعلم 

ا لطبیعة التعلم القائم على الحالة حیث یعتمد على خلـق بیئـ ة تعلـم التشاركي؛ نظرً
ـــة واتخـــاذ القـــرارات  یســـتطیع فیهـــا الطـــالب االنـــدماج فـــي المناقشـــات لتحلیـــل الحال

  المتعلقة بها
تصمیم األحداث التعلیمیة وعناصر بیئة التعلم القائم علـى الحالـة بأنمـاط  ٢/٦

  الدعم باستخدام اإلنفوجرافیك:



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٢٩٩  

قامـــت الباحثتـــان فــــي هـــذه الخطـــوة بتوظیــــف مصـــادر الـــتعلم مــــن مـــواد ووســــائط 
  تعلیمیة، لتصمیم األحداث التعلیمیة وعناصر عملیة التعلم كاالتي:

  وتم ذلك من خالل: االستحواذ على انتباه الطالب:
عمــل جلســات تمهیدیــة للطــالب إللقــاء الضــوء علــى أهمیــة موضــوع دراســة  -

صیانة أجهزة الحاسـب اآللـي، باعتبـار أن هـذه المهـارات مـن أهـم الكفایـات 
  تخصصهم األكادیمي والمهني. التي یحتاجونها في مجال

توضــیح أســلوب الــتعلم القــائم علــى الحالــة للطــالب والتــي تبعــد عــن المعتــاد  -
ـربط المعرفـة النظریـة والعملیـة التـي یدرسـها الطالـب فـي المودیـوالت  حیـث تُ

 بالمشكالت والحاالت الحقیقیة التي تواجه الطالب في حیاته الیومیة.
ب أثناء دراسة كل مودیـول كـان لـه دور تقدیم بعض األنشطة الفردیة للطال -

 كبیر في استحواذ انتباه الطالب طوال وقت التعلم
  التعریف باألهداف التعلیمیة:

ـــة أن تكـــون األهـــداف التعلیمیـــة  ـــتعلم القـــائم علـــى الحال روعـــي عنـــد تصـــمیم بیئـــة ال
ـــا ومصـــاغة بشـــكل ســـلیم، كـــذلك تُوجـــه تعلیمـــات بیئـــة الـــتعلم الطـــالب  واضـــحة تمامً

  هذه األهداف التعلیمیة.لقراءة 
  عرض المثیرات:

اعتمد البحث الحالي على استخدام الحالة من خـالل تقـدیم مشـكالت واقعیـة تحتـاج 
من الطالب التفاعل مع محتوى التعلم ومواقفـه التطبیقیـة، والتفاعـل مـع الـزمالء مـن 

  خالل المناقشات، لیتمكن من الوصول إلى حل هذه المشكالت.
وذلـك مــن خـالل تقــدیم األنشـطة الفردیــة واالختبــارات  طــالب:تنشـیط اســتجابات ال

القبلیـــة والبعدیــــة للتأكـــد مــــن اســــتیعاب الطـــالب للجانــــب المعرفـــي والمهــــارى قبــــل 
  دراسة الحالة.
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  توجیه الدعم والمساعدة:
فـــرت صـــفحة للتعلیمـــات فـــي قائمـــة اإلبحـــار الرئیســـة  - فـــي البحـــث الحـــالي وُ

یئــــة الــــتعلم القـــــائم علــــى الحالـــــة لتوجــــه الطــــالب إلـــــى كیفیــــة الســــیر فـــــي ب
وخطــوات الــتعلم بشــكل واضــح، كــم تتضــمن تعلیمــات لكیفیــة طلــب أنمــاط 

 الدعم بما یتناسب مع األنشطة المقدمة للطالب.
تـــوافر الـــدعم (المـــوجز أو التفصـــیلي أو التفـــاعلي) باســـتخدام اإلنفوجرافیـــك  -

راء لمســـاعدة الطالــــب علــــى بنــــاء المعرفــــة وتنظــــیم المعلومــــات وعــــرض اآل
 لتحلیل الحالة ودراستها.

  التغذیة الراجعة:
فیمــا یتعلــق بالتغذیــة الراجعــة التــي یتلقاهــا الطــالب بعــد انجــاز أنشــطة الــتعلم القــائم 
علـــى الحالـــة فإنهـــا تـــتم بشـــكل فـــورى لكـــي یتعـــرف علـــى نقـــاط القـــوة والضـــعف فـــي 
إجاباتـــه، وتؤكـــد الصـــحیح منهـــا وتعـــدل مـــا یحتـــاج لتعـــدیل، لیراعـــي كـــل ذلـــك فـــي 

  أنشطة التعلم الجدیدة.
  قیاس األداء والتشخیص والعالج:

اختبــار قبلــي یجیــب علیــه الطالــب قبــل دراســة كــل مودیــول، باإلضــافة إلــى تصــمیم 
أنشطة التعلم الفردي بعد كل مودیـول والـذى یجیـب عنـه الطالـب، وتقـدم لـه التغذیـة 

مــدى تقدمــه  الراجعــة المناســبة؛ لیقــارن إجاباتــه باإلجابــة الصــحیحة، ویتعــرف علــى
ـــتعلم، وبعـــد االنتهـــاء مـــن دراســـة المودیـــول یجیـــب عـــن االختبـــار التحصـــیلي  فـــي ال
البعــدي لهــذا المودیــول، ویكــون الطالــب قــد حقــق األهــداف التعلیمیــة لهــذا المودیــول 

%) أو أكثــر مــن الدرجــة الكلیــة لالختبــار، وبعــد االنتهــاء مــن ٩٠إذا حصــل علــى (
ا  -االحتمــاالت -یوضــح فیــه أعــراض (االعــراض دراســة الحالــة یقــدم الطالــب تقریــرً

الحلــــول) ثــــم یجیــــب عــــن اختبــــار حــــل المشــــكالت لتقیــــیم قــــدرة الطالــــب علــــى حــــل 
  المشكالت المختلفة المرتبطة بأهداف التعلم.
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ـــتعلم القـــائم علـــى الحالـــة (وصـــف  ٢/٦ تصـــمیم الـــتعلم باســـتخدام أســـلوب ال
  الحالة):

اســــب اآللــــي التــــي یمــــر بهــــا الحالــــة المســــتخدمة هــــي نمــــاذج لــــبعض أعطــــال الح
المستخدم في حیاته الیومیة، وعرضت الحـاالت فـي صـورة موقـف بـین المسـتخدم 
ُوضـــح فیـــه مـــا تعـــرض لـــه الحاســـب  والخبیـــر فـــي مجـــال صـــیانة الحاســـب اآللـــي ی
اآللـــي قبـــل حـــدوث المشـــكلة، وتُعـــرض بعـــض الخطـــوات المبدئیـــة التـــي قـــام بهـــا 

تقــدم هــذه الخطــوات بشــكل غیــر  الخبیــر؛ لكــي یتوصــل إلــى ســبب المشــكلة ولكــن
مكتمل بحیـث لـم یكشـف عـن أسـباب المشـكلة وطریقـة إصـالحه، ویـدرس الطالـب 
الحالة ویحللها لتحدید األعراض ووضع احتماالت عن المشكلة ثم محاولـة وضـع 

  الحلول وتطبیقها.
ــدعم  ٢/٧ ــتعلم القــائم علــى الحالــة بأنمــاط ال تصــمیم أســالیب اإلبحــار لبیئــة ال

  إلنفوجرافیك :باستخدام ا
ُصـــممت أســـالیب اإلبحـــار المناســـبة لتفاعـــل الطـــالب مـــع بیئـــة الـــتعلم اإللكترونـــي 
القـائم علـى الحالـة بأنمـاط الـدعم باســتخدام اإلنفوجرافیـك، وقـد أخـذ اإلبحـار داخــل 

  بیئة التعلم الشكل التالي:
تسجیل الـدخول إلـى البیئـة حیـث یقـوم الطالـب بتسـجیل اسـم الـدخول وكلمـة  -

  في المكان المخصص.المرور 
اســـتخدام قائمـــة اإلبحـــار الرئیســـیة وتوجـــد فـــي شـــریط أفقـــي أعلـــى صـــفحات  -

  الموقع، تضم العناصر األساسیة لبیئة التعلم.
اســـتخدام قائمـــة اإلبحـــار الخاصـــة بـــالمودیوالت التعلیمیـــة وتوجـــد فـــي قائمـــة  -

 رأسیة على یمین صفحات المودیول وبصورة دائمة أمام الطالب.
ط داخـل صـفحة كـل مودیـول وتحتـوي هـذه الـروابط علـى مـواد استخدام رواب -

 التعلم واألنشطة الفردیة أسئلة االختبار التحصیلي للمودیول.
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رابــــط االنتقــــال إلــــى المجموعــــة  -
المغلقــــة علــــى موقــــع التواصــــل 

 Facebookاالجتمـــــــــــــــــــــــــاعي 
لمناقشـــة الحالـــة وتقـــدیم الـــدعم 
التعلیمـــــــــــــــــــــــــــي باســــــــــــــــــــــــــــتخدام 

 اإلنفوجرافیك.
ــــــــــــم (  )٢ویوضــــــــــــح شــــــــــــكل رق

خریطة االبحار في بیئة الـتعلم 
القـــــــائم علـــــــى الحالـــــــة بأنمـــــــاط 
  الدعم باستخدام اإلنفوجرافیك:

  
ـــتعلم  ٢/٨ تصـــمیم ســـیناریو بیئـــة ال

ـــدعم  ـــة بأنمـــاط ال ـــى الحال ـــائم عل الق
  باستخدام اإلنفوجرافیك:

 
 
 

للمودیول البعدىبار اأجب على االخت  

ھل 
٩٠حققت
؟%  

 نعم

 وضع فروض وحلولھا

ھ  راد المجموع ین أف ة ب ات جماعی مناقش
ا  ھا وتحلیلھ ة وفحص ة الحال لدراس
 وتقویمھا

الدعم المناسب تقدیم نمط   

 أجب على اختبار حل المشكالت

 ال
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یعـد السـیناریو خریطـة إجرائیـة تشـتمل علــى خطـوات تنفیذیـة إلنتـاج مصـدر تعلیمــي 

 نعم ال

 ال

 ال

 نعم

 ابدأ

 اقرأ مقدمة/ مبررات دراسة المودیول

لیمیة للمودیولتعرف على األھداف التع  

 أجب على االختبار القبلى للمودیول

ھل 
٩٠حققت

 %؟

 أدرس محتوى المودیول

للمودیول األنشطة (الفردیة)  

 نشاط التعلم القائم على الحالة

ھل 
حققت

؟%٩٠  

 انتقل إلى المودیول التإلى

ھل المودیول 
 ھو األخیر؟

 تقدم لالختبار النھائى

 إنھاء

 نعم

 بأنماط الدعم باستخدام االنفوجرافیكاالبحار في بیئة التعلم القائم على الحالة:  
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ن، ویتضــــمن كــــل الشــــروط والمواصــــفات والتفاصــــیل الخاصــــة بهــــذا المصــــدر معــــی
وعناصــره المســموعة والمرئیــة، وتصــف الشــكل النهــائي لــه علــى ورق، ویمــر إعــداد 

  :السیناریو باإلجراءات التالیة
  كتابة السیناریو: اعتمد علـى شـكل السـیناریو متعـدد األعمـدة، عنـد كتابـة سـیناریو

بیئـة، نظـرا لسـهولة ودقـة التطـویر التكنولـوجي، وتـوافر السیر في الـدروس داخـل ال
أدوات -وصــف محتــوى الشاشــة-العنــوان-التفاصــیل المطلوبــة وهــي (رقــم الشاشــة

 كروكي اإلطار)-االبحار
  تقـــویم وتعـــدیل الســـیناریو: عـــرض الســـیناریو علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــین فـــي

ذت فـي االعتبـار تكنولوجیا التعلیم، حیث أبـدوا بعـض المالحظـات التـي أخـ مجال
  .عند إعداد الصورة النهایة للسیناریو

تصــمیم اســتراتیجیة تنفیــذ الــتعلم ببیئــة الــتعلم القــائم علــى الحالــة بأنمــاط  ٢/٩
  الدعم باستخدام اإلنفوجرافیك:

ت اســتراتیجیة تنفیــذ أنمــاط الــدعم باســتخدام اإلنفوجرافیــك ببیئــة الــتعلم  - ُصــمِّمَ
الــــتعلم اإللكترونــــي بصــــورة كاملــــة  القـــائم علــــى الحالــــة، حیــــث تــــم توظیـــف

كبدیل للتعلیم التقلیدي، ویتم هذا خـارج حـدود الصـف الدراسـي، فیـتم الـتعلم 
 من أي مكان وأي زمان من قبل المتعلم.

حیـــث أن الـــتعلم القـــائم علـــى الحالـــة یحتـــاج إلـــى تـــوفیر بیئـــة للتواصـــل بـــین  -
الـــــدعم  الطـــــالب إلجـــــراء المناقشـــــات أثنـــــاء دراســـــة الحالـــــة وتـــــوفیر أنمـــــاط

المناسـبة لمســاعدة الطالــب فــي دراســة الحالــة فقــد تــم عمــل مجموعــه مغلقــة 
مـــن أجـــل تشـــجیع  Facebookللمقـــرر علـــى موقـــع التواصـــل االجتمـــاعي 

 التواصل والتفاعل بین الطالب والمعلم.
اختیر أسلوبین للتعلم وهي الـتعلم الفـردي عنـد الـتعلم مـن خـالل المودیـوالت  -

وأســلوب الــتعلم الجمــاعي أثنــاء التفاعــل اإللكترونــي التعلیمیــة اإللكترونیــة، 
 .Facebookداخل المجموعة المغلقة على موقع التواصل االجتماعي 



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٣٠٥  

) مكونــات بیئــة الــتعلم فــي البحــث الحــالي مــن مصــادر ٢ویوضــح الجــدول(
  تعلم ووسائط تعلیمیة، وأنماط التعلم وأسالیبه.

  ) مكونات بیئة التعلم٢جدول (
الهدف 
  التعلیمي

ادر التعلم مص
وعناصر الوسائط 

  المتعددة

  دور المعلم  دور الطالب
  (الباحثتان)

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــتثارة 
الدافعیـــــــــــــــــــــــــــــــة 

  واالنتباه

مشــــــــــــــاهدة بیئــــــــــــــة الــــــــــــــتعلم   بیئة التعلم اإللكتروني
اإللكترونـي مـن خـالل قــراءة 

  مقدمة المودیول

متابعة عینـة البحـث للتأكـد 
أنهم یسیروا في البیئة وفـق 
التعلیمــــات وترشـــــدهم إلـــــى 

  لسیر الصحیحخط ا
ـــــــــــــــــــــــــــــف  التعری

  باألهداف
مشــــــــــــــاهدة بیئــــــــــــــة الــــــــــــــتعلم   بیئة التعلم اإللكتروني

اإللكترونـــي الجــــزء الخــــاص 
باألهداف التعلیمیة لعناصر 

  المودیول

ـــــــــاء  متابعـــــــــة الطـــــــــالب أثن
  دراسة المودیول

دراسة المحتوى 
  التعلیمي

ــــــــــــــــوالت الــــــــــــــــتعلم  مودی
ـــــــــــــي لتقـــــــــــــدیم  اإللكترون

  المحتوى التعلیمي

وم بدراســة الطالـب بمفــرده یقـ
ـــــــــول والتفاعـــــــــل مـــــــــع  المودی

  المحتوى التعلیمي

ـــــــــاء  متابعـــــــــة الطـــــــــالب أثن
  دراسة المودیول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  طل
  االستجابة

بیئــة الــتعلم اإللكترونــي 
ومــــــــــا تتضــــــــــمنه مــــــــــن 

  أنشطة تعلم

یقوم الطالب بالتدریب علـى 
مهــــــارات صــــــیانة الحاســــــب 
اآللي فـي كـل أنشـطة الـتعلم 

  المرتبطة بالمودیوالت

ـــــــــاء  متابعـــــــــة الطـــــــــالب أثن
التـــــــدریب علـــــــى مهــــــــارات 
صیانة الحاسـب اآللـي فـي 

  أنشطة التعلم
ثالث مجموعات مغلقة   دراسة الحالة

للمقـــــــرر علــــــــى موقــــــــع 
التواصــــــل االجتمــــــاعي 

Facebook   ـــــــــــــام للقی
  بدراسة الحالة

ــــــــاش المســــــــتمر بشــــــــكل  النق
جماعي مـع الـزمالء لتحلیـل 

  الحالة وصیاغة الفروض

تنظـــــیم المناقشـــــات وتقـــــدیم 
باســـتخدام الـــدعم التعلیمـــي 

  اإلنفوجرافیك عند الطلب

عــــــــــرض شاشــــــــــة التغذیـــــــــــة   بیئة التعلم اإللكتروني  التغذیة الراجعة
ـــــــــــي تعـــــــــــرض  الراجعـــــــــــة الت
اإلجابــة الصــحیحة ألنشـــطة 

  التعلم القائم على الحالة

ـــــــــدعم التعلیمـــــــــي  تقـــــــــدیم ال
ــــــــــك  باســــــــــتخدام اإلنفوجرافی
لتوضــــــــــــــــــــــیح اإلجابــــــــــــــــــــــة 

  الصحیحة



  حامدحامد  منارمنار  ..دد                            شعبانشعبان  إیمانإیمان  ..دد          اإلنفوجرافیكاإلنفوجرافیك  باستخدامباستخدام  التعلیميالتعلیمي  الدعمالدعم  أنماطأنماط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

٣٠٦٣٠٦DDOOII : 1100..1122881166//00005544559933                                                                       

إلنفوجرافیـك ببیئـة الـتعلم القـائم علـى تصمیم أسـالیب الـدعم باسـتخدام ا ٢/١٠
  الحالة:

یقـــدم الـــدعم لطـــالب المجموعـــات التجریبیـــة فـــي حالـــة طلـــب الـــدارس أو المجموعـــة 
ا من (المعلـم) مـن خـالل طـرح سـؤال، كـذلك مـن خـالل تقـدیم  ا مباشرً التشاركیة دعمً

بهـــا  التغذیـــة الراجعـــة المالئمـــة ألحـــد أنشـــطة الـــتعلم القـــائم علـــى الحالـــة، التـــي یقـــوم
الطـالب والتــي تتمثــل فـي المناقشــات والتكلیفــات، ویقــدم الـدعم لمجموعــة الــتعلم مــن 
خـــالل مجموعـــه مغلقـــه ُأنِشـــئت علـــى شـــبكة التواصـــل االجتمـــاعي (فیســـبوك) تـــدار 
علیهــا مناقشــات المجموعــة تحــت إشــراف وتوجیــه المعلــم وتقــدیم الــدعم عنــد الطلــب 

ا لكــون نــوع الــدعم یمثــل المتغیـــر التجر  یبــي المســتقل موضــع البحــث الحـــالي، ونظــرً
صـــممت الباحثتـــان األنـــواع الثالثـــة للـــدعم التـــي تمثـــل معالجـــات المتغیـــر المســـتقل 

 :موضع البحث كما یلي
 :التصمیم التعلیمي للدعم الموجز باستخدام اإلنفوجرافیك 

یهـــدف اســــتخدام نمــــط الـــدعم المــــوجز إلــــى تنمیـــة مهــــارات حــــل مشــــكالت 
صـــل إلـــى حـــل فرضـــیات دراســـة الحالـــة، تقـــوم صـــیانة الحاســـب اآللـــي والتو 

هذه النوعیة مـن الـدعم علـى توجیـه الطالـب لفهـم الفكـرة العامـة لعملیـة حـل 
المشــــكلة دون الــــدخول فــــي تفاصــــیل المحتــــوى موضــــع المســــاعدة، بحیــــث 

  .تدفع المتعلم الستكشاف ما یجب أن یفعل
  الـدعم علـى الدعم التفصیلي باستخدام اإلنفوجرافیك: تقوم هـذه النوعیـة مـن

ـــة العملیـــة ونمـــاذج األداء التـــي  تقـــدیم التعلیمـــات المباشـــرة المفصـــلة واألمثل
ترتبط بحل المشكلة التي تواجه الطالـب أو تنفیـذ النشـاط المسـتهدف بشـكل 

 .مفصل باستخدام فیدیو یوضح تفاصیل أداء المهارة
 لـى الـدعم التفـاعلي باسـتخدام اإلنفوجرافیـك: تقـوم هـذه النوعیـة مـن الـدعم ع

إعطــاء المــتعلم بعــض الــتحكم فــي كیفیــة عــرض وتسلســل المعلومــات مــن 
خــــالل وجــــود أزرار تــــم برمجتهــــا لكــــى یــــتحكم الطالــــب فــــي اإلنفوجرافیــــك 



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٣٠٧  

ـــــي یرغـــــب فـــــي عـــــرض  ـــــار المعلومـــــات الت ـــــالي فهـــــو یخت المعـــــروض وبالت
 تفاصیلها.

  مرحلة اإلنتاج: -٣
ــــل علــــى المــــواد والوســــائط التعلیمیــــة التــــي حــــددت واختیــــر  - ت فــــي مرحلــــة تُحصِّ

ــــا لخطـــوات نمــــوذج عبـــد اللطیــــف الجـــزار  الخاصــــة  ٢٠١٣التصـــمیم، وذلـــك طبقً
  بمرحلة اإلنتاج، وفیما یلى توضیح لكیفیة اتباع هذه الخطوات:

ثــم أنشــئ  Google Class Roomأنشــئ حســاب معلــم علــى موقــع شــبكة  -
  فصل دراسي بعنوان صیانة الحاسب اآللي وتم تحدید كود الفصل الدراسي.

أرســـلت دعـــوات المشـــاركة لجمیـــع طـــالب المجموعـــات التجریبیـــة الـــثالث علـــى  -
  البرید اإللكتروني الخاص بكل طالب، والموافقة على انضمامهم للفصل.

ا لالستراتیجیة التعلیمیة للمقرر. - فعت الدروس واألنشطة وفقً   رُ
 Facebookُأنِشــئت ثــالث مجموعــات مغلقــة علــى موقــع التواصــل االجتمــاعي  -
ناقشـــات الخاصــــة بـــالتعلم القــــائم علــــى الحالـــة وتقــــدیم أنمـــاط الــــدعم باســــتخدام للم

  اإلنفوجرافیك
في كتابة جمیـع النصـوص الخاصـة  Microsoft Word 2010 استخدم برنامج -

  بالمقدمة، األهداف، عناصر المحتوى، الشرح، األنشطة التعلیمیة
خــالل محركــات بحــث  تُحصــل علــى الصــور الثابتــة التــي تحتــاج إلیهــا البیئــة مــن -

الصـــــور علـــــى شـــــبكة اإلنترنـــــت، وُعولجــــــت معظـــــم هـــــذه الصـــــور بحیـــــث تراعــــــى 
المواصــفات الفنیــة والتربویــة مــن حیــث تعــدیل اللــون، أو تصــغیر الحجــم، أو كتابــة 

  .Adobe Photoshop CS5البیانات علیها باستخدام برنامج 
تلفـــة مـــن تُحصـــل علـــى فیـــدیوهات توضـــح مهـــارات صـــیانة الحاســـب اآللـــي المخ -

علـــى شـــبكة اإلنترنــــت وقطعـــت إلـــى لقطــــات بمـــا یتناســـب مــــع األهـــداف التعلیمیــــة 
  SnagIt v11باستخدام برنامج 
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إلنتـــاج أنـــواع اإلنفوجرافیـــك الـــثالث ُحـــددت البـــرامج والمواقـــع المناســـبة لتصـــمیم  -
جمیـــع مكونـــات اإلنفوجرافیـــك مـــن نصـــوص، صـــور، فیـــدیوهات مثـــل برنـــامج أدوب 

تریتور، وأدوب Adobe Photoshop فوتوشـوب أدوبـى   Adobe Illustratorالیس
  .Flash، الفالش  Adobe after effectأفتر إفكتس 

  االستخدام والتقویم-٤
ســـیتم عرضـــه بالتفصـــیل فـــي الجـــزء الخـــاص بتنفیـــذ التجربـــة األساســـیة للبحـــث 

 ونتائج البحث
ا   :إعداد أدوات البحث -ثالًث

  تمثلت أدوات البحث الحالي في:
بعــــدي) للجوانــــب المعرفیــــة المرتبطــــة -ختبــــار التحصــــیلي (قبلــــي بنــــاء اال .١

 بتنمیة مهارات حل المشكالت، والتأكد من صدقه وثباته.
 بناء بطاقة مالحظة أداء لقیاس الجوانب األدائیة لمهارات حل المشكالت. .٢
 بناء اختبار حل المشكالت، والتأكد من صدقه وثباته. .٣

  وتم ذلك على النحو التالي:
  التحصیلي للجوانب المعرفیة المرتبطة بمهارات حل المشكالت: االختبار  . أ

ني تصمیم االختبار التحصیلي القبلي ـ البعدي ملحق( ُ  ) كما یلي:٦ب
تحدیـد أهـداف االختبـار التحصـیلي: هــدف االختبـار التحصـیلي إلـى قیــاس  .١

مســتوى تحصـــیل طـــالب الفرقـــة الرابعـــة شـــعبة معلـــم الحاســـب اآللـــي بقســـم 
یم بكلیــــة التربیـــة النوعیــــة جامعــــة الزقـــازیق لمقــــرر صــــیانة تكنولوجیـــا التعلــــ

ا وقیاس الفرق بین التطبیقین. ا وبعدیً  الحاسب اآللي وذلك بتطبیقه قبلیً
تصــمیم جـــدول المواصــفات: ُأعـــدَّ جــدول المواصـــفات فــي ضـــوء األهـــداف  .٢

وذلك لتحدید عدد المفـردات االختباریـة التـي تقـیس كـل التعلیمیة للمحتوى، 
هــــــداف المعرفیــــــة للمحــــــاور الخمــــــس األساســــــیة الموجــــــودة األهـــــدف مــــــن 

 )٣بالمحتوى التعلیمي. جدول(



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٣٠٩  

 مواصفات االختبار:  )٣جدول (

  المحتوى
  المستویات المعرفیة

  المجموع
بة  النس
  المئویة

  علیا  تطبیق  فھم  تذكر
  ٢٣,٤  ١١  -  ٥  ٢  ٤  المودیول االول
  ١٧  ٨  ١  -  ٤  ٣  المودیول الثاني

  ١٧  ٨  ٢  ٤  ١  ١  الثالث المودیول
  ٢١,٣  ١٠  ٢  -  ٤  ٤  المودیول الرابع

  ٢١,٣  ١٠  ١  ٤  ٣  ٢  المودیول الخامس
  %١٠٠  ٤٧  ٦  ١٣  ١٤  ١٤  المجمــــــــوع

  %١٠٠  %١٠٠  ١٢,٧  ٢٧,٧  ٢٩,٨  ٢٩,٨  النسبة المئویة

تصـــمیم مفـــردات االختبــــار: ُحـــدِّد نـــوع مفــــردات االختبـــار وتضـــمنت نمــــط  .٣
فـــــردات بحیــــث تغطـــــى جمیـــــع أســــئلة االختیـــــار مــــن متعـــــدد، وصــــیغت الم

ـــا لجـــدول  الجوانـــب المعرفیـــة المرتبطـــة بمقـــرر صـــیانة الحاســـب اآللـــي ووفقً
  ) مفردة.٤٧المواصفات، وبلغت عدد مفردات االختبار التحصیلي (

صــدق االختبــار: حیــث ُعــرض االختبـار علــى مجموعــة مــن الخبــراء  تحدیـد .٤
لتأكــد مــن والمتخصصــین فــي مجــال تكنولوجیــا التعلــیم والحاســب اآللــي؛ ل

مـــدي مالءمـــة ، مـــدي مالءمـــة المفـــردات لألهـــداف التـــي وضـــعت لقیاســـها
مــدي ارتبــاط ، المفــردات لمســتویات األهــداف المحــددة بجــدول المواصــفات

 ســــالمةالمفـــردة، مــــدى البـــدائل فــــي مفـــردات االختیــــار مــــن متعـــدد بــــرأس 
ووضـوح تعلیمـات االختبـار،  سـالمةالمفـردات مـن الناحیـة العلمیـة، ومـدى 

ضــوء مــا اتفــق علیــه المحكمــون ُعــدِّل االختبــار لیصــبح فــي صــورته  وفــي
  ) مفردة اختباریة.٤٧النهائیة مشتمًال على (

بِّق االختبار علـى عینـة مـن طـالب الفرقـة الرابعـة  .٥ تحدید ثبات االختبار: ُط
) یــوم ١٥شـعبة معلــم الحاســب اآللـي ثــم ُأعیــد تطبیقــه بفاصـل زمنــي قــدره (

) ١٥عینة الدراسة االستطالعیة البـالغ عـددها ( بین التطبیقین، وذلك على
طالــب وطالبــة مــن مجتمــع البحــث وخــارج العینــة األساســیة، حیــث ُحســب 
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معامـــل االرتبـــاط بـــین التطبیقـــین األول والثـــاني باســـتخدام معامـــل االرتبـــاط 
 ).٤البسیط لـ " بیرسون "، وهو ما یتضح فى الجدول (

تطبیقین األول والثاني لالختبار حساب معامل االرتباط بین ال:  )٤جدول (
التحصیلي المرتبط بمهارات حل المشكالت لدى طالب العینة االستطالعیة قید 

  ١٥الدراسة، ن = 

معامــــــــــــــــــــــــل   الداللة
 االرتباط

 التطبیق األول التطبیق الثاني
  المتغیر

 ١م ١ع ٢م ٢ع
دال عنـــــــــــــــــــــــــــــــد 

االختبــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ١٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ١٢,٧٣٣ ٥,٥٩٩ *٠,٩٩٧ )٠,٠٥(
 ليالتحصی

ا عنــــد مســــتوى ٤یتضــــح مــــن جــــدول ( ) أنــــه توجــــد عالقــــة ارتباطیــــة دالــــة إحصــــائیً
) بـــــین التطبیقـــــین األول والثـــــاني للدرجـــــة الكلیـــــة لالختبـــــار التحصـــــیلي قیـــــد ٠,٠٥(

  الدراسة، مما یدل على تمتع هذا االختبار بدرجة عالیة من الثبات.
ختبـــار، وجـــد أن معامــل الصـــعوبة: ُحســـب معامـــل الســـهولة والصـــعوبة لمفـــردات اال .٦

ا علـى ٠،٨: ٠،٢معامل السهولة لمفردات االختبار یتراوح من ( )، وهذا یعـد مؤشـرً
مناســـبة قـــیم معـــامالت الســـهولة والصـــعوبة ألســـئلة االختبـــار لمســـتوى أفـــراد عینـــة 

 البحث، وأعید ترتیب أسئلة االختبار بناء على درجة صعوبتها.
لمفـردات االختبـار وجـد أنهـا تتـراوح  معامل التمییز للمفردات: ُحسب معامـل التمییـز .٧

ا علــى أن مفــردات االختبــار ذات قــدرة تمییزیــة ٠،٥: ٠،٤بــین ( )، وهــو یعــد مؤشــرً
 مناسبة.

زمـــن االختبـــار: ُحســـب الـــزمن الـــالزم لإلجابـــة علـــى مفـــردات االختبـــار، حیـــث بلـــغ  .٨
  ) دقیقة.٢٥متوسط الزمن على االختبار حوالي (

ـ تقدیر.٩ درت درجـة واحـدة لكـل إجابـة صـحیحة علـى كـل الدرجـة وطریقـة التصـحیح: قُ
 مفردة من مفردات االختبار.



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٣١١  

ــة لمهــارات صــیانة الحاســب   . ب ــاس الجوانــب األدائی بطاقــة مالحظــة األداء لقی
 اآللي:

  تم اتباع اإلجراءات التالیة فى إعداد بطاقة المالحظة:
  تحدید الهدف من بطاقة المالحظة: .١

یانة الحاسـب اآللـي لـدى طـالب تهدف إلى قیاس الجانب األدائـي لمهـارات صـ
كلیـــة التربیـــة  –الفرقـــة الرابعـــة شـــعبة معلـــم الحاســـب اآللـــي بقســـم تكنولوجیـــا التعلـــیم 

  النوعیة، جامعة الزقازیق.
  بناء بطاقة المالحظة: .٢

ــــة، والمحتــــوى  ــــى ضــــوء قائمــــة تحلیــــل المهــــارات وقائمــــة األهــــداف التعلیمی عل
عــداد بطاقــة مالحظــة أداء الطــالب العلمــي للمقــرر اإللكترونــي، قامــت الباحثتــان بإ

) ١٩لمهـــارات صـــیانة الحاســــب اآللـــي، وقــــد تكونـــت بطاقــــة مالحظـــة األداء مــــن (
) مهـــــارة فرعیــــــة تشــــــتمل الجوانـــــب األدائیــــــة المختلفــــــة ١٠١مهـــــارة رئیســــــة وعــــــدد (

. ا منطقیًا  للمهارات، وقد روعي أن یكون ترتب المهارات ترتیبً
  :وتم ذلك من خاللضبط بطاقة المالحظة:  .٣

 :حساب صدق بطاقة المالحظة 
بعـــد االنتهـــاء مـــن تصـــمیم بطاقـــة مالحظـــة األداء وبنائهـــا فـــي صـــورتها المبدئیـــة، 
ُعرضت على مجموعة مـن المحكمـین والخبـراء المتخصصـین فـي مجـال تكنولوجیـا 
التعلــیم، لإلفــادة مــن آرائهــم فــي مــدى ســالمة الصــیاغة اإلجرائیــة لمفــردات البطاقــة 

حظــــة الخطــــوات التــــي تتضــــمنها، مــــدى مناســــبة أســــلوب ووضــــوحها، إمكانیــــة مال
تصمیم البطاقة؛ لتحقیق أهدافها، تسلسل خطوات أداء المهام فـي االتجـاه الصـحیح 

 نحو اكتساب المهارات.
وقــد بلـــغ متوســـط نســـبة اتفـــاق الســادة المحكمـــین علـــى صـــالحیة بطاقـــة المالحظـــة 

ا، وترتیــب بعـــض %)، كمــا اتفقـــوا أیًضــا علـــى إعــادة صـــیاغة بعــض بنودهـــ٩١،٤(
  المهارات الفرعیة داخلها.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

٣١٢٣١٢DDOOII : 1100..1122881166//00005544559933                                                                       

 :حساب ثبات بطاقة المالحظة  
ُحســـب ثبـــات بطاقـــة المالحظـــة أســـلوب تعـــدد المالحظـــین علـــى أداء الطالـــب 

وتــم تــدریبهم  ،الواحــد، حیــث اســتعانت الباحثتــان بأحــد الــزمالء فــى ذات التخصــص
هــــداف التــــي علــــى اســــتخدام بطاقــــة المالحظــــة، وتعــــریفهم بمحتواهــــا وارتباطهــــا باأل

كـــل مـــنهم مســـتقل عـــن اآلخـــر، وبحیـــث  –تقیســـها، وقـــد قامـــت الباحثتـــان والزمیـــل 
ـــا  بمالحظـــة أداء ثالثـــة طـــالب مـــن الـــذین تعرضـــوا للمقـــرر  –یبـــدؤون وینتهـــون معً

اإللكترونــي خــالل التجریــب المیــداني لــه، ثــم ُحســبت نســبة اتفــاق المالحظــین علــى 
" (محمـد أمـین المفتـي، Cooperكـوبر أداء كل طالب على حدة باستخدام معادلة "

٦٢-٦٠، ١٩٨٤.(  
وقـــــد بلـــــغ متوســـــط نســــــبة اتفـــــاق المالحظـــــین فــــــي حـــــاالت الطـــــالب الثالثــــــة 

%)، ممــا یعنــى أنهــا علــى درجــة عالیــة مــن الثبــات، وأنهــا صــالحة كــأداة ٩٣،٦٨(
  للقیاس.

د   αمن ثبات بطاقة المالحظـة بواسـطة قیـاس معامـل االتسـاق الـداخلي كما تُؤكِّ
) وذلــــك لبطاقــــة SPSSكرونبــــاخ وذلــــك باســـتخدام حزمــــة البــــرامج االحصـــائیة ( ألفـــا

وذلــك  ٠،٧٠=  αالمالحظـة، وتبـین ارتفــاع معامـل الثبــات لبطاقـة المالحظــة، حیـث 
  یدل على دقة هذه البطاقة فى القیاس واتساقها.

  اختبار حل المشكالت:  . ج
ني اختبار حل المشكالت ملحق( ُ   ) كما یلي:٧ب

االختبار: هـدف اختبـار المواقـف إلـى قیـاس مسـتوى مهـارات تحدید الهدف من  .١
.  حل المشكالت لدى الطالب عینة البحث، وذلك بتطبیقه قبلیًا وبعدیًا

نــوع مفــردات االختبــار وصــیاغتها: تمــت صــیاغة مفــردات االختبــار فــي  تحدیــد .٢
ــا لجــدول المواصــفات  ) وبمــا یتناســب مــع طبیعــة ٣جــدول(صــورة مشــكالت وفقً

 ) مشكلة رئیسة.٣٦، واشتمل االختبار على (البحث وأهدافه



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
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٣١٣  

وضـــع نظــــام تقـــدیر الــــدرجات: اســـتخدم أســــلوب التقـــدیر الكمــــي الختبـــار حــــل  .٣
المشكالت في ضوء ثالث مستویات لحـل المشـكلة (حـل المشـكلة بمفـرده، حـل 
ـــم) حیـــث وزعـــت  ـــم یحـــل المشـــكلة رغـــم تلمـــیح المعل ـــم، ل المشـــكلة بتلمـــیح المعل

 :الدرجات بكل مستوى كما یلي
 .المستوى األول (حل المشكلة بمفردة): یحصل الطالب على درجتین  
  ـــم): یحصـــل الطالـــب علـــى درجـــة المســـتوى الثـــاني (حـــل المشـــكلة بتلمـــیح المعل

  واحدة.
  المســتوى الثالـــث (لـــم یحـــل المشـــكلة رغـــم تلمـــیح المعلـــم: یحصـــل الطالـــب علـــى

 صفر.
بـار المواقـف صیاغة تعلیمات اختبار حل المشكالت: تـم صـیاغة تعلیمـات اخت .٤

فــــى مقدمــــة االختبــــار وروعــــي أن تكــــون واضــــحة ودقیقــــة ومختصــــرة ومباشــــرة 
 ومبسطة حتى ال تؤثر على استجابة الطالب أو تغیر من نتائج االختبار.

صـــدق االختبـــار: حیـــث ُعـــرض االختبـــار علـــى مجموعـــة مـــن الخبـــراء  تحدیـــد .٥
مــدي مــن  والمتخصصــین فــي مجــال تكنولوجیــا التعلــیم والحاســب اآللــي؛ للتأكــد

مـــدي مالءمـــة المفـــردات ، مالءمـــة المفـــردات لألهـــداف التـــي وضـــعت لقیاســـها
المفــردات مــن  ســالمة، مــدى لمســتویات األهــداف المحــددة بجــدول المواصــفات

ووضوح تعلیمات االختبـار، وفـي ضـوء مـا اتفـق  سالمةالناحیة العلمیة، ومدى 
مشـــتمًال علــــى  علیـــه المحكمــــین ُعـــدِّل االختبــــار لیصـــبح فــــي صـــورته النهائیــــة

 ) مشكلة٣٤(
تحدیـــد ثبـــات االختبـــار: ُأوِجـــد ثبـــات اختبـــار حـــل المشـــكالت باســـتخدام طریقـــة  .٦

) یـوم بـین التطبیقـین، ١٥تطبیق االختبار ثم ُأعیـد تطبیقـه بفاصـل زمنـى قـدره (
) طالـب وطالبـة مـن ١٥وذلك على عینـة الدراسـة االسـتطالعیة البـالغ عـددها (

ساســـیة، حیـــث ُحســـب معامـــل االرتبـــاط بـــین مجتمـــع البحـــث وخـــارج العینـــة األ
التطبیقـین األول والثــاني باسـتخدام معامــل االرتبـاط البســیط لــ " بیرســون "، وقــد 
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ا عند مستوى ) بین التطبیقـین األول والثـاني ٠,٠٥( وجدت عالقة دالة إحصائیً
فــــي المشــــكالت التـــــي یتضــــمنها اختبــــار حـــــل المشــــكالت وأن قــــیم معـــــامالت 

ـــــین (االرتبـــــاط تراوحـــــت  ـــــع هـــــذا ٠,٩٢٠، ٠,٦٣٥مـــــا ب ـــــدل علـــــى تمت ) ممـــــا ی
 االختبار بدرجة عالیة من الثبات.

  عینة البحث وتجانس المجموعات:
ـــم الحاســـب  ٦٠تكونـــت عینـــة البحـــث مـــن  طالـــب وطالبـــة بالفرقـــة الرابعـــة قســـم معل

 ٢٠١٦/٢٠١٧اآللــــي كلیــــة التربیــــة النوعیــــة جامعــــة الزقــــازیق مــــن العــــام الجــــامعي
وائیة وتـــوزیعهم علـــى ثــالث مجموعـــات، تحتــوي كـــل مجموعـــة اختیــروا بطریقـــة عشــ

ـــا وطالبــــة، وقـــد تُؤكـــد مــــن تجـــانس المجموعـــات قبــــل إجـــراء تجربــــة  ٢٠علـــى  طالبً
  البحث الرئیسیة كما یلي:

بعـــد االنتهـــاء مـــن التطبیـــق القبلـــي ألدوات القیـــاس، قامـــت الباحثتـــان بتحلیـــل نتـــائج 
اختبـــار حـــل المشـــكالت قبـــل إجـــراء التطبیــق القبلـــي لالختبـــار، وبطاقـــة المالحظـــة و 

التجربة األساسیة للبحث، وذلك للتأكد من مـدى تجـانس المجموعـات عینـة البحـث، 
وقـــد اســـتخدمت الباحثتـــان فـــي ذلــــك األســـلوب اإلحصـــائي المعـــروف باســـم تحلیــــل 

،  One-Way Analysis of Variance (ANOVA)التبـاین أحـادي االتجـاه 
النحرافــات المعیاریــة (ع) لــدرجات مجموعــات وفیمــا یلــى عــرض للمتوســطات (م) وا

الدراسة األربع في التطبیـق القبلـي الختبـار التحصـیل المعرفـي، وبطاقـة المالحظـة، 
یلیــه ملخــص لنتــائج تحلیــل التبــاین أحــادي االتجــاه للكشــف عــن التكــافؤ (التجــانس) 
ــــار التحصــــیل المعرفــــي، وبطاقــــة  بــــین المجموعــــات فــــي القیــــاس القبلــــي علــــى اختب

  حظة:المال
المتوسطات (م) واالنحرافات المعیاریة (ع) لدرجات مجموعات :  )٥جدول (

الدراسة الثالث في القیاس القبلى الختبار التحصیل المعرفي وبطاقة المالحظة 
  واختبار حل المشكالت

    المجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموعات    



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٣١٥  

  الثالثة  الثانیة  االولى  

  ع  م  ع  م  ع  م  غیر التابعالمت

  ٠,٧٦  ٩,٢  ٠,٧٨  ٩,٣  ٠,٧٦  ٩,٢  التحصیل المعرفي

  ١,٨٧  ٨٦,٧  ١,٨٤  ٨٦,٦  ١,٨٨  ٨٦,٨  األداء العملى

  ١,٥٩  ٧,٨  ١,٦٣  ٧,٤  ١,٦٦  ٧,٣٥  حل المشكالت
) یتضـــــح عـــــدم وجـــــود تبـــــاین فـــــي قـــــیم ٥باســـــتقراء النتـــــائج فـــــي جـــــدول (

اســـتكملتا متابعـــة المتوســـطات الخاصـــة بكـــل مجموعـــة، إال أن الباحثتـــان 
إجـــراء التحلــــیالت اإلحصــــائیة باســــتخدام أســــلوب تحلیــــل التبــــاین أحــــادي 
ا مـن عدمـه،  االتجاه؛ للتأكد بصورة قاطعة من وجـود فـروق دالـة إحصـائیً

  ) توضح ذلك:٨) و(٧) و(٦والجداول (
ملخص نتائج تحلیل التباین أحادي االتجاه للكشف عن التكافؤ : )٦جدول (

  مجموعات في القیاس القبلي على اختبار التحصیل المعرفي(التجانس) بین ال
مصــــــــــــــــــــــــــدر 

  التباین
مجمــــــــــــــــــــــــــــوع 

  المربعات
درجــــــــــــــــــــــــــات 

  الحریة
متوســــــــــــــــــــــــــــط 

  المربعات
النســـــــــــــــــــــــــــــــــبة 

  الفائیة(ف)
مســــــــــــــــــــــــــتوى 
الداللــــــة عنــــــد 

)٠,٠٥(  
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین 

  المجموعات
١,٠٠٠  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠  ٢  ٠,٠٠٠  

داخــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  المجموعات

٠,٥٨٩  ٥٧  ٣٣,٦٠٠      

        ٥٩  ٥٩  المجموع
) یتضــــح أن قیمــــة (ف) المحســــوبة والتــــى تســــاوى ٦نتــــائج فــــي جــــدول (باســــتقراء ال

)، األمــر الــذى یشــیر إلــى ٠,٠٥) وهــي غیــر دالــة إحصــائیًا عنــد مســتوى (٠,٠٠٠(
ا بـــــین مجموعـــــات الدراســـــة، ممـــــا یعنـــــي تكـــــافؤ  فـــــروق دالـــــة إحصـــــائیً عـــــدم وجـــــود 
ـــدخلي فـــي جانــب التحصـــیل المعرفـــي، وأن أیـــة فـــروق  المجموعــات فـــي الســـلوك المُ
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ظهـــر بعـــد إجـــراء المعالجـــة التجریبیـــة تكـــون راجعـــة إلـــى تـــأثیر المتغیـــر المســـتقل، ت
  ولیس إلى اختالفات موجودة بالفعل بین المجموعات قبل إجراء التجربة.

ملخص نتائج تحلیـل التبـاین أحـادي االتجـاه للكشـف عـن التكـافؤ :   )٧جدول (
  لي لمهاراتلألداء العم(التجانس) بین المجموعات في القیاس القبلي 

مصـــــــــــــــــــــــــــــــــدر 
  التباین

مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
  المربعات

درجـــــــــــــــــــــــــــــــــات 
  الحریة

متوســـــــــــــــــــــــــــــــــــط 
  المربعات

النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة 
  الفائیة(ف)

مســـــــــــــــــــــــــــــــــتوى 
الداللـــــــة عنـــــــد 

)٠,٠٥(  
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین 

  المجموعات
٠,٩٤٤  ٠,٠٥٨  ٠,٢٠٠  ٢  ٠,٤٠٠  

داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  المجموعات

٣,٤٧٧  ٥٧  ١٩٨,٢      

        ٥٩  ١٩٨,٦  المجموع

ســوبة، والتــي تســـاوى ) یتضــح أن قیمــة (ف) المح٧باســتقراء النتــائج فــي جــدول (
ا عنـد مسـتوى (٠,٠٥٨( )، األمـر الـذى یشـیر إلـى عـدم ٠,٠٥) غیر دالة إحصائیً

ا بـین مجموعـات الدراسـة، ممـا یعنـي تكـافؤ المجموعـات  وجود فروق دالة إحصـائیً
ــــدخلى فــــي جانــــب المهــــارات، وأن أیــــة فــــروق تظهــــر بعــــد إجــــراء  فــــي الســــلوك المُ

أثیر المتغیـر المسـتقل، ولـیس إلـى اختالفـات المعالجة التجریبیة تكون راجعة إلى ت
  موجودة بالفعل بین المجموعات قبل إجراء التجربة.

ملخــص نتــائج تحلیــل التبــاین أحــادي االتجــاه للكشــف عــن التكــافؤ : )٨جــدول (
  لمهارات حل المشكالت(التجانس) بین المجموعات في القیاس القبلي 

مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع   مصدر التباین
  المربعات

توســـــــــــــــــــــــــــــــــــــط م  درجات الحریة
  المربعات

النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة 
  الفائیة(ف)

مستوى الداللة 
  عند (

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین 
  المجموعات

٠,٥٦١  ٠,٥٨٥  ١,٥١  ٢  ٣,٠٣٣  

داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  المجموعات

٢,٥٩  ٥٧  ١٤٧,٩      
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٣١٧  

        ٥٩  ١٥٠,٩٣٣  المجموع

) یتضــح أن قیمــة (ف) المحســوبة، والتــي تســـاوى ٨باســتقراء النتــائج فــي جــدول (
)، األمـر الـذى یشـیر إلـى عـدم ٠,٠٥) غیر دالة إحصائیًا عنـد مسـتوى (٠,٥٨٥(

ا بـین مجموعـات الدراسـة، ممـا یعنـي تكـافؤ المجموعـات  وجود فروق دالة إحصـائیً
ــدخلى فــي جانــب مهــارات حــل المشــكالت، وأن أیــة فــروق تظهــر  فــي الســلوك المُ
بعد إجراء المعالجة التجریبیة تكون راجعة إلى تأثیر المتغیر المسـتقل، ولـیس إلـى 

  الفعل بین المجموعات قبل إجراء التجربة.اختالفات موجودة ب
  تنفیذ التجربة األساسیة:

قامــــت الباحثتــــان بــــإجراء مقابلـــــة مــــع الطــــالب عینـــــة البحــــث، وتضــــمنت المقابلـــــة 
 الخطوات التالیة:

تعریـــف الطــــالب بالهـــدف العــــام مـــن البیئــــة مـــع أهمیــــة موضـــوع الدراســــة  -
مـــي الحاســـب صـــیانة الحاســـب اآللـــي بعـــدها مـــن الكفایـــات األساســـیة لمعل

ــــي والتــــي تســــاعدهم فــــي حــــل المشــــكالت التــــي تــــوجههم فــــي حیــــاتهم  اآلل
 العملیة.

 ُعرِّف الطالب بعنوان بیئة التعلم اإللكتروني وكلمة مرور لدخول البیئة. -
ُعرِّف الطالب بخطوات سیر التعلم في بیئة التعلم اإللكتروني القـائم علـى  -

 بحار في البیئة.الحالة كما ُحدِّد في الجزء الخاص بطریقة اإل
أنشــــــئت ثــــــالث مجموعــــــات مغلقــــــة علــــــى موقــــــع التواصــــــل االجتمــــــاعي  -

Facebook  ـــا لـــنمط الـــدعم الخـــاص ضـــافة مجموعـــات البحـــث الیـــه وفقً وإ
 بهم.

 Facebookالتواصـل االجتمـاعي ُكلِّف الطالب بالـدخول علـى مجموعـة  -
ة بعـد االنتهـاء مـن دراسـة كـل مودیـول مـن المودیـوالت التعلیمیـالخاصة بـه 

لالطـالع علـى نشـاط واالنتهاء من تسلیم األنشطة الفردیة للمودیول، وذلـك 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

٣١٨٣١٨DDOOII : 1100..1122881166//00005544559933                                                                       

التعلم القائم على الحالة وبدأ النقاش فیما بینهم للوصول إلـى تحلیـل الحالـة 
 وتتبع المشكالت وفرض الفروض للحل.

حملــت الباحثتــان الملــف الخــاص بنمــاذج تحلیــل الحالــة علــى بیئــة الــتعلم  -
بهــا الطــالب فــي عملیــة التحلیــل ویرســلها إلــى المعلــم اإللكترونــي لیســتعین 

 (الباحثتان) بعد إتمام كل مرحلة من مراحل التعلم القائم على الحالة.
قــدمت الباحثتــان الــدعم حســب معالجــات المتغیــر المســتقل موضــع البحــث  -

 الحالي.
 -قام كـل طالـب بتسـلیم نمـاذج تحلیـل الحالـة وهـي (نمـوذج وصـف مبـدئي -

نمـــوذج الحلـــول) ویقـــوم الطالـــب  -نمـــوذج االحتمـــاالت  -نمـــوذج التحلیـــل
 بتسلیمها من خالل البرید اإللكتروني المتاح على بیئة التعلم اإللكتروني.

ا:   تطبیق أدوات البحث بعدیً
ـــــار التحصـــــیلي ـــــاس (االختب بقـــــت أدوات القی ـــــار حـــــل  -بطاقـــــة المالحظـــــة -ُط اختب

ا على طالب المجموعات التجریبیة الث   الثة.المشكالت) بعدیً
  المعالجة اإلحصائیة:

 Statistical Package for the)حزمـة البــرامج اإلحصـائیة الباحثتـان  اسـتخدمت -
Social Science – SPSSv22):وذلك الختبار فروض البحث كالتالي ،  

الكتشـــاف وجــــود فــــروق بــــین  Anovaاســـتخدم اختبــــار التبــــاین األحــــادي  -
 دوات القیاس الثالث.مجموعات البحث الثالثة في التطبیق البعدي أل

 Multiple Comparisonsاســــتخدم اختبــــار المقارنــــات البعدیــــة  -
(scheffe)  لتحدیـــــد اتجـــــاه الفـــــروق بـــــین مجموعـــــات البحـــــث الثالثـــــة فـــــي

 التطبیق البعدي ألدوات القیاس الثالث.
  نتائج البحث

ا عنــد مســتوى الفــرض األول: یــنص الفــرض علــى أنــه " ال یوجــد فــرق دال إحصــائیً
ین متوســطات رتــب درجــات طــالب المجموعــات التجریبیــة فــي االختبــار ) بــ٠،٠٥(



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٣١٩  

عنـد الدراسـة بالنظـام التعلیمـي المقتـرح  حـل المشـكالتالتحصیلي المـرتبط بمهـارات 
یرجــع لألثــر األساســـي لنــوع الـــدعم القــائم علــى اإلنفوجرافیـــك (المــوجز، التفصـــیلي، 

  "التفاعلي)
ــــى الفــــرض  ــــة عل ــــائج المجموعــــلإلجاب ــــم تحلیــــل نت ــــثالث بالنســــبة للتحصــــیل ت ات ال

ــــــك بالنســــــبة للمتوســــــطات واالنحرافــــــات  ـــي لمهــــــارات حــــــل المشــــــكالت، وذل المعرفـــ
  ) یوضح نتائج هذا التحلیل.٩المعیاریة، وجدول (

) المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لدرجات مجموعات الدراسة ٩جدول (
  في القیاس البعدي الختبار التحصیل المعرفي الثالثة

  المجموعة الثالثة  المجموعة الثانیة  ة االولىالمجموع  
المتغیــــــــــــــر 

  التابع
االنحـــــراف   المتوسط

  المعیاري
االنحـــــراف   المتوسط

  المعیاري
االنحـــــراف   المتوسط

  المعیاري
االختبـــــــــــار 
  التحصیلي

١,٥٦  ٤٤,١٥  ١,٥٧  ٤٤,٥٥  ١,٧  ٤٤,٢٥  

ـــــغ (٩ویتضـــــح مـــــن جـــــدول( ) ٤٤,٢٥) أن متوســـــط درجـــــات المجموعـــــة األولـــــى بل
) ومتوســــط درجــــات المجموعــــة ٤٤,٥٥درجــــات المجموعــــة الثانیــــة بلــــغ (ومتوســــط 
) ویالحظ التقارب في المتوسـطات، وتـم اسـتخدام اختبـار التبـاین ٤٤,١٥الثالثة بلغ(
) الكتشـــاف وجـــود فـــروق ذات داللــة إحصـــائیة بـــین مجموعـــات (Anovaاألحــادي 

) نتــــــــــائج اختبــــــــــار التبــــــــــاین األحــــــــــادي ١٠البحــــــــــث الــــــــــثالث ویوضــــــــــح جــــــــــدول (
)Anova:والداللة اإلحصائیة(  

ملخص نتائج تحلیل التباین أحادي االتجاه لدرجات  :  )١٠جدول (
  في القیاس البعدي الختبار التحصیل المعرفي المجموعات الثالث

مجمـــــــــــــــــــــــــــوع  مصدر التباین
 المربعات

درجــــــات 
 الحریة

متوســــــــــــــــط 
 المربعات

النســــــــــــبة 
الفائیـــــــــــــة 

 (ف)

مسـتوى الداللـة 
 )٠,٠٥عند (

  ٠,٧٢٠  ٠,٣٣١ ٠,٨٦٧ ٢ ١,٧٣٣ بین المجموعات
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  ٢,٦١٨ ٥٧ ١٤٩,٢٥ داخل المجموعات
  ٥٩ ١٥٠,٩٨ المجموع

) أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة بــین مجموعــات البحــث ١٠نســتنتج مــن جــدول (
بقیمــــة  ٠,٣٣الـــثالث فـــي اختبـــار التحصـــیل المعرفــــي حیـــث جـــاءت قیمـــة (ف) 

ا، مما ٠,٧٢احتمالیة  یؤكد عـدم وجـود فـروق دالـة،  وهي قیمة غیر دالة إحصائیً
) وتــدل هـذه النتیجــة علـى وجــود حجــم ٠,١١وبحسـاب حجــم األثـر تعــادل قیمتـه (

أثـــر كبیـــر للمتغیـــر المســـتقل للبحـــث فیمـــا یتعلـــق بتـــأثیره فـــي التحصـــیل المعرفـــي 
  المرتبط بمهارات حل المشكالت.

ال یوجـــــد فـــــرق دال إحصـــــائیًا عنـــــد مســـــتوى وعلـــــى ذلـــــك یقبـــــل الفـــــرض أي أنـــــه 
) بین متوسطات رتب درجات طالب المجموعات التجریبیـة فـي االختبـار ٠،٠٥(

ــــد الدراســــة بالنظــــام التعلیمــــي  حــــل المشــــكالتالتحصــــیلي المــــرتبط بمهــــارات  عن
المقتـــرح یرجـــع لألثـــر األساســـي لنـــوع الـــدعم القـــائم علـــى اإلنفوجرافیـــك (المـــوجز، 

  التفصیلي، التفاعلي)
  الفرض الثاني:

ا عنــد مســتوى (ال یوالــذى یــنص علــى أنــه " ) بــین ٠،٠٥وجــد فــرق دال إحصــائیً
متوســـطات رتــــب درجــــات طــــالب المجموعـــات التجریبیــــة فــــي بطاقــــة المالحظــــة 

عنــد الدراســة بالنظــام التعلیمــي المقتــرح یرجــع  حــل المشــكالتالمرتبطــة بمهــارات 
ــــر األساســــي لنـــــوع الــــدعم القــــائم علـــــى اإلنفوجرافیــــك (المــــوجز، التفصـــــیلي،  لألث

  "التفاعلي)
ُحللـــت نتـــائج المجموعـــات الـــثالث بالنســـبة لبطاقـــة مالحظـــة جابـــة علـــى الفـــرض لإل

األداء لمهـارات حــل المشــكالت، وذلــك بالنســبة للمتوســطات واالنحرافــات المعیاریــة، 
  ) یوضح نتائج هذا التحلیل.١١وجدول (



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٣٢١  

) المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لدرجات مجموعات الدراسة ١١جدول (
  البعدي لبطاقة مالحظة األداء. الثالثةفي القیاس

  المجموعة الثالثة  المجموعة الثانیة  المجموعة االولى  
المتغیـــــــــــــــــــــــر 

  التابع
االنحــــــــــــراف   المتوسط

  المعیارى
االنحــــــــــــراف   المتوسط

  المعیارى
االنحــــــــــــراف   المتوسط

  المعیارى
بطاقـــــــــــــــــــــــــــــــة 

  المالحظة
٣,٨  ١٩٥,٦٥  ٤,٢٦١  ١٩٠,٥٥  ١,٧٥  ١٨٧,٨٥  

مــة المتوســطات للمجموعــة الثالثــة حیــث بلــغ ) ارتفــاع قی١١یتضــح مــن الجــدول(
) بینما بلغ متوسط المجموعـة الثانیـة ١٩٥,٦٥متوسط درجات المجموعة األولى(

  ).١٨٧,٨٥)، وجاء متوسط المجموعة األولى (١٩٠,٥٥(
الكتشـاف وجـود فـروق ذات داللـة  Anovaكما استُخِدم اختبـار التبـاین األحـادي 

) نتـــائج اختبـــار ١٢ویوضـــح جـــدول ( إحصـــائیة بـــین مجموعـــات البحـــث الـــثالث
  والداللة اإلحصائیة: Anovaالتباین األحادي 

والداللة  Anova) یوضح نتائج اختبار التباین األحادي ١٢جدول (
  اإلحصائیة للفروق بین المجموعات

درجـــــــــــــــات  مجموع المربعات مصدر التباین
 الحریة

متوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 
 المربعات

النسبة الفائیة 
 (ف)

مســــــــــتوى الداللــــــــــة 
 )٠,٠٥عند (

 ٣١٣,٨ ٢ ٦٢٧,٦ بین المجموعات
  ١١,٩٦ ٥٧ ٦٨٢,٠٥ داخل المجموعات  ٠,٠٠٠  ٢٦,٢٢٥

  ٥٩ ١٣٠٩,٦٥ المجموع

  
ــــین مجموعــــات ١٢یتضــــح مــــن جــــدول ( ــــة إحصــــائیة ب ) وجــــود فــــروق ذات دالل

بقیمــــة  ٢٦,٢٢البحـــث الـــثالث فــــي بطاقـــة المالحظــــة حیـــث جــــاءت قیمـــة (ف) 
ت وهــي قیمـة دالــة إ ٠,٠٠٠احتمالیـة  ا، ولتحدیــد اتجـاه تلــك الفـروق اختُبــرَ حصـائیً

ویوضــح جــدول  Multiple Comparisons (scheffe)المقارنــات البعدیــة 
  (scheffe)) نتائج اختبار المقارنات البعدیة ١٣(
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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  (scheffe)) یوضح نتائج اختبار المقارنات البعدیة ١٣جدول (
  لة االحصائیةالدال  القیمة االحتمالیة  الفرق في المتوسطات  المجموعات

  ٢,٧  تفاعلي موجز  مفصل
٧,٨  

٠,٥٥  
٠,٠٠٠  

  غیر دال
  دال

  ٢,٧  تفاعلي مفصل موجز
٥,١  

٠,٠٥٥  
٠,٠٠٠  

  غیر دال
  دال

  ٧,٨  مفصل تفاعلي موجز
٥,١  

٠,٠٠٠  
٠,٠٠٠  

  دال
  دال

ا فــــي نمــــط الــــدعم ١٣یتضــــح مــــن الجــــدول ( ) أن ســــبب الفــــروق الدالــــة إحصــــائیً
لفــرق بــین نمــط الــدعم التفــاعلي ونمــط الــدعم باســتخدام اإلنفوجرافیــك تعــود إلــى ا

ا، ٠,٠٠٠) بمســـتوى داللـــة (٧,٨المـــوجز، والـــذي بلـــغ ( ) وهـــو فـــرق دال إحصـــائیً
بینمـا جــاء الفــرق بـین نمــط الــدعم المفصـل مقابــل نمــط الـدعم المــوجز والــذي بلــغ 

ا، وجـاء الفـرق بــین ٠,٠٥٥) بمسـتوى داللـة (٢,٧( ) وهـو فـرق غیـر دال إحصـائیً
) بمســتوى ٥,١٠٠تفــاعلي مقابــل نمــط الــدعم المفصــل والــذي بلــغ (نمــط الــدعم ال

ـــة ( ا. وبحســـاب حجـــم األثـــر تعـــادل قیمتـــه ٠,٠٠٠دالل ) وهـــو فـــرق دال احصـــائیً
) وتـدل هــذه النتیجــة علـى وجــود حجــم أثــر كبیـر للمتغیــر المســتقل للبحــث ٠,٤٧(

  فیما یتعلق بتأثیره على األداء المهارى المرتبط بمهارات حل المشكالت.
ا عنـــد بنـــاًء علـــى مـــا ســـبق یـــتم رفـــض الفـــرض أي أنـــه و  یوجـــد فـــرق دال إحصـــائیً

) بین متوسطات رتب درجات طـالب المجموعـات التجریبیـة فـي ٠،٠٥مستوى (
عنـــــد الدراســــة بالنظـــــام  حـــــل المشــــكالتبطاقــــة المالحظــــة المرتبطـــــة بمهــــارات 

رافیـــك التعلیمـــي المقتـــرح یرجـــع لألثـــر األساســـي لنـــوع الـــدعم القـــائم علـــى اإلنفوج
  لصالح نمط الدعم التفاعلي. (الموجز، التفصیلي، التفاعلي)

  الفرض الثالث:



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٣٢٣  

ا عنــد مســتوى (والــذى یــنص علــى أنــه " ) بــین ٠،٠٥ال یوجــد فــرق دال إحصــائیً
متوسطات رتب درجات طالب المجموعات التجریبیة في اختبـار حـل المشـكالت 

ساســي لنــوع الــدعم القــائم عنــد الدراســة بالنظــام التعلیمــي المقتــرح یرجــع لألثــر األ
  على اإلنفوجرافیك (الموجز، التفصیلي، التفاعلي)"

ــــة علــــى الفــــرض  ُحللــــت نتــــائج المجموعــــات الــــثالث بالنســــبة الختبــــار حــــل لإلجاب
) ١٣المشـــــكالت، وذلـــــك بالنســـــبة للمتوســـــطات واالنحرافـــــات المعیاریـــــة، وجـــــدول (

  یوضح نتائج هذا التحلیل.
ات المعیاریة لدرجات مجموعات الدراسة ) المتوسطات واالنحراف١٣جدول (

 .الختبار حل المشكالتفي القیاس البعدي  الثالثة
  المجموعة الثالثة  المجموعة الثانیة  المجموعة االولى  

ـــــــــــــــــر  المتغی
  التابع

االنحــــــــراف   المتوسط
  المعیاري

االنحــــــــراف   المتوسط
  المعیاري

االنحــــــــراف   المتوسط
  المعیاري

اختبــار حــل 
  المشكالت

٣,٦٧  ٦٥,٣٥  ٤,٢٦  ٦١,٤٥  ٢,٤٣٨  ٦٠,٤٥  

) ارتفاع قیمة المتوسطات للمجموعة الثالثـة حیـث تعـادل ١٣یتضح من الجدول (
)، وجــــــاء متوســــــط ٦١,٤٥) بینمــــــا بلــــــغ متوســــــط المجموعــــــة الثانیــــــة (٦٥,٣٥(

ــــى ( ــــاین األحــــادي (٦٠,٤٥المجموعــــة األول ــــار التب  Anova))،واســــتخدمت اختب
ــــثالث الكتشــــاف وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة  ــــین مجموعــــات البحــــث ال ب

  والداللة اإلحصائیة: Anova) نتائج اختبار التباین األحادي ٨ویوضح جدول (
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والداللة  Anova) یوضح نتائج اختبار التباین األحادي ١٤جدول (
 اإلحصائیة للفروق بین المجموعات

درجــــــــــــات  مجموع المربعات مصدر التباین
 الحریة

متوســـــــــــــــــــــــــــــــــط 
 المربعات

النســــــــــــــــــــــــــــبة 
 (ف) الفائیة

مســـــــتوى الداللـــــــة 
 )٠,٠٥عند (

 ١٣٤,٠٦ ٢ ٢٦٨,١٣٣ بین المجموعات
  ٩,٣٠ ٥٧ ٥٣٠,٤٥ داخل المجموعات  ٠,٠٠٠  ١٤,٤

  ٥٩ ٧٩٨,٥٨ المجموع

ــــین مجموعــــات ١٤یتضــــح مــــن جــــدول ( ــــة إحصــــائیة ب ) وجــــود فــــروق ذات دالل
 ١٤,٤٠٦البحـــث الـــثالث فـــي اختبـــار حـــل المشـــكالت حیـــث جـــاءت قیمـــة (ف) 

ا، ولتحدیــد اتجـــاه تلـــك الفـــروق  ٠,٠٠٠مالیـــة بقیمــة احت وهـــي قیمــة دالـــة احصـــائیً
ویوضــح  Multiple Comparisons (scheffe)اختبــرت المقارنــات البعدیــة 

  (scheffe)) نتائج اختبار المقارنات البعدیة ١٥جدول (
  (scheffe)) یوضح نتائج اختبار المقارنات البعدیة ١٥جدول (

  الداللة االحصائیة  القیمة االحتمالیة  اتالفرق في المتوسط  المجموعات
  موجز      مفصل

  تفاعلي
١,٠٠  
٤,٩٠  

٠,٥٨  
٠,٠٠٠  

  غیر دال
  دال

  مفصل     موجز
  تفاعلي

١,٠٠  
٣,٩٠  

٠,٠٥٨  
٠,٠٠١  

  غیر دال
  دال

  تفاعلي       موجز
  مفصل

٤,٩٠  
٣,٩٠  

٠,٠٠٠  
٠,٠٠١  

  دال
  دال

ا ١٥یتضــــح مــــن الجــــدول ( فــــي نمــــط الــــدعم ) أن ســــبب الفــــروق الدالــــة إحصــــائیً
باســتخدام اإلنفوجرافیــك تعــود إلــى الفــرق بــین نمــط الــدعم التفــاعلي ونمــط الــدعم 

ا، ٠,٠٠٠) بمســتوى داللــة (٤,٩٠المــوجز والــذي بلــغ ( ) وهــو فــرق دال إحصــائیً
بینما جاء الفرق بـین نمـط الـدعم المفصـل مقابـل نمـط الـدعم المـوجز والـذي بلـغ 

ا، وجــاء الفــرق  ) وهــو فــرق٠,٠٥٨) بمســتوى داللــة (١,٠٠( غیــر دال إحصــائیً



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٣٢٥  

ــــذي بلــــغ ( ــــدعم المفصــــل وال ــــدعم التفــــاعلي مقابــــل نمــــط ال ــــین نمــــط ال ) ٣,٩٠ب
ا.٠,٠٠١بمستوى داللة (   ) وهو فرق دال إحصائیً

) وتدل هذه النتیجـة علـى وجـود حجـم ٠,٣٣٦وبحساب حجم األثر تعادل قیمته (
ــــأثیره فــــي  حــــل المشــــكالت أثــــر كبیــــر للمتغیــــر المســــتقل للبحــــث فیمــــا یتعلــــق بت

  المرتبط بمهارات حل المشكالت.
ِفـــض الفـــرض أي  ا عنـــد مســـتوى وبنـــاًء علـــى مـــا ســـبق رُ یوجـــد فـــرق دال إحصـــائیً

) بــین متوســطات رتــب درجــات طــالب المجموعــات التجریبیــة فــي اختبــار ٠،٠٥(
حل المشكالت عند الدراسة بالنظام التعلیمي المقتـرح یرجـع لألثـر األساسـي لنـوع 

لصـــالح نمــــط علـــى اإلنفوجرافیـــك (المـــوجز، التفصـــیلي، التفـــاعلي) الـــدعم القـــائم 
 الدعم التفاعلي.

  عرض النتائج وتفسیرها:
  تفسیر عدم وجود فروق بین أنماط الدعم الثالث في االختبار التحصیلي:-١

) بـین ٠،٠٥ال یوجـد فـرق دال إحصـائیًا عنـد مسـتوى (قُبل الفرض االول أي أنه 
مجموعــات التجریبیــة فــي االختبــار التحصــیلي متوســطات رتــب درجــات طــالب ال

عنــد الدراســـة بالنظــام التعلیمـــي المقتــرح یرجـــع  حــل المشـــكالتالمــرتبط بمهـــارات 
ــــر األساســــي لنـــــوع الــــدعم القــــائم علـــــى اإلنفوجرافیــــك (المــــوجز، التفصـــــیلي،  لألث

  التفاعلي)
ي ترجع الباحثتان هذه النتیجة إلى حرصهما على تـوفیر قـدر كبیـر مـن الكفـاءة فـ

ــــة واألنشــــطة المتعلقــــة بهــــا لدرجــــة جعلــــت الطــــالب  تصــــمیم المودیــــوالت التعلیمی
یــدركون الجانــب المعرفــي للمهـــارة بشــكل جیــد بصــرف النظـــر عــن مســتوى قـــدیم 

تفـــاعلي)، وذلـــك مـــن خـــالل اتاحـــة الفرصـــة للطالـــب  -تفصـــیلي -(مـــوجزالـــدعم 
ذلك، كـذلك لتنفیذ بعض األنشـطة الفردیـة فـي الـدروس مـع إتاحـة الوقـت الكـافي لـ

تـــوفیر تقیـــیم ذاتـــي یتعـــرف الطالـــب مـــن خاللـــه علـــى مـــدى اســـتیعابه للـــدرس، ثـــم 
إتاحــة الفرصــة للطالــب للتفاعــل مــع زمالئــه مــن خــالل أنشــطة الــتعلم القــائم علــى 
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تاحـــة  ـــة والتـــي تـــم تنظیمهـــا بشـــكل مقـــنن وتنظـــیم النقاشـــات بـــین الطـــالب وإ الحال
عـــــل مــــع المعلـــــم والمحتـــــوى الــــدعم المســـــتمر، وبــــذلك تـــــوفرت فـــــرص كثیــــرة للتفا

ــا علـى فهــم الطــالب لموضـوع الــتعلم وتحصــیلهم  ا إیجابیً والـزمالء ممــا كــان لـه أثــرً
  المعرفي له.

یمكـــن تفســـیر ذلـــك فـــي ضـــوء مـــا قدمتـــه النظریـــات البنائیـــة حیـــث یبنـــي المـــتعلم و 
علمــه مســـتفیًدا بالمســاعدة والتوجیـــه والمســـاندة التــي تقـــدم للمــتعلم، والتـــي تعطیـــه  ت

علــى إنجــاز هــذا الــتعلم أو حـــلِّ مشــكلة قــد ال یــتمكن مــن حلهــا دون هـــذه القــدرة 
المســــاعدة، كمــــا أن تجزئــــة الــــدعم التعلیمــــي وربطــــه بــــالمحتوى التعلیمــــي بغــــض 
النظــر عــن تصــمیم تقدیمــه أســهم فــي دعــم التفاعــل بــین الطــالب فــي المناقشــات 

  من جانب، والتفاعل مع المحتوى التعلیمي من جانب آخر.
ـــیم وآخـــرون، النتـــائج مـــع نتـــائج دراســـة  واتفقـــت هـــذه )، ٢٠١٠(طـــارق عبـــد الحل

حیـث أشـارت نتـائج هـذه الدراسـات إلـى تسـاوى  )٢٠٠٦ودراسة شـیماء صـوفي، (
  مستویات الدعم الثالثة.

تفســیر وجــود فــروق بــین أنمــاط الــدعم الــثالث فــي بطاقــة المالحظــة واختبــار -٢
  حل المشكالت:

فـض الفـرض الثــاني أي أنـه  ا عنــد مسـتوى (یوجــد فـر رُ ) بــین ٠،٠٥ق دال إحصـائیً
متوســــطات رتــــب درجــــات طــــالب المجموعــــات التجریبیــــة فــــي بطاقــــة المالحظــــة 

عنـــد الدراســـة بالنظـــام التعلیمـــي المقتـــرح یرجـــع  حـــل المشـــكالتالمرتبطــة بمهـــارات 
ـــــك (المـــــوجز، التفصـــــیلي،  ـــــى اإلنفوجرافی ـــــدعم القـــــائم عل ـــــوع ال ـــــر األساســـــي لن لألث

  الدعم التفاعلي.لصالح نمط  التفاعلي)
فــض الفــرض الثالــث أي  ا عنــد مســتوى (كمــا رُ ) بــین ٠،٠٥یوجــد فــرق دال إحصــائیً

متوســطات رتــب درجــات طــالب المجموعــات التجریبیــة فــي اختبــار حــل المشــكالت 
عند الدراسة بالنظام التعلیمي المقترح یرجع لألثـر األساسـي لنـوع الـدعم القـائم علـى 

  لصالح نمط الدعم التفاعلي.ي، التفاعلي) اإلنفوجرافیك (الموجز، التفصیل
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فـي ضـوء النظریـة البنائیـة التـي تـرى أن الطـالب یتعلمـون عنـدما  یمكن تفسیر ذلك
یقدم لهم تلمیحـات ومعلومـات إرشـادیة ومسـاعدات تیسـر علـیهم أداء مهمـات الـتعلم 

لـى أفضل مما لو تركوا بمفردهم لیستكشفوا ویمارسـوا ویطبقـوا مـا تعلمـوه؛ ممـا أدى إ
الوصـــول إلـــى أداء مهـــاري عـــالي، كمـــا أن تقـــدیم الـــدعم التفـــاعلي أســـهم فـــي زیـــادة 
دافعیــة المــتعلم ودفعــه فــي االتجــاه الصــحیح ألداء المهــارة، باإلضــافة لــدعم المــتعلم 
خطــوة بخطــوة فـــي اتجــاه تنفیـــذ المهــارة؛ ممـــا ســاند المـــتعلم فــي أداء المهـــارات دون 

دراسة المـتعلم للمودیـول التعلیمـي وممارسـة خوف من خطأ في التنفیذ، وبالرغم من 
أنشــــطة الــــتعلم قبــــل نشــــاط الــــتعلم القــــائم علــــى الحالــــة إال أن المــــتعلم قــــد یتعــــرض 
للنســیان أو التشـــكك فــي خطـــوات تتبــع المشـــكلة وخطــوات حلهـــا، وذلــك مـــا أعطـــى 
األهمیة لدور الدعم اإللكتروني المقدم أثناء تحلیل الحالة الواقعیـة المعروضـة علیـه 
والـذى یعـالج تلـك المشـكالت التـي قـد یتعـرض لهـا المـتعلم، كمـا أن الـدعم التفـاعلي 
قــدم للمــتعلم الكــم الــذى یحتاجــه وفــى نفــس توقیــت الحاجــة إلیــه؛ ممــا ســاعد المــتعلم 
فــي تلبیــة احتیاجاتــه وحــل مشــكلته، خاصــة عنــدما یــرتبط الــدعم مــع خطــوات تتبــع 

ات النظریــة المعرفیــة إلــى تطبیــق المشــكلة وحلهــا، حیــث تحویــل الخطــوات واإلجــراء
عملـي تفـاعلي محـاٍك للواقــع، بعكـس نمطـي الـدعم المــوجز الـذى لـم یقـدم الخطــوات 
للمـــتعلم بشـــكل مفصـــل، ممـــا یعرضـــه للعـــودة مـــره أخـــرى للبحـــث فـــي المحتـــوى عـــن 
التفاصــیل، والــدعم التفصــیلي الــذى یقــدم الخطــوات كاملــة للمــتعلم یمكــن أن یســبب 

ا زائًدا یتحمله المتعلم دون الحاجة إلیه، أمـا الـدعم التفـاعلي اسـتفاد مـن  حمًال معرفیً
الجمــــع بــــین النمطــــین المــــوجز والتفصــــیلي حیــــث تعــــرض معلومــــات الــــدعم مــــوجزه 
وتحتـــوى علـــى أزرة تســـاعد المـــتعلم فـــي الوصـــول إلـــى المعلومـــات التفصـــیلیة عنـــد 

  الحاجة الیها.
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  التوصیات 
  یمكننا استخالص التوصیات التالیة:من خالل النتائج التي تم التوصل الیها 

  اإلفــادة مـــن نتـــائج البحـــث الحـــالي علـــى مســـتوي تطبیـــق الـــتعلم القـــائم علـــى
  الحالة في المقررات الدراسیة المناسبة له.

  استخدام الدعم التفـاعلي باسـتخدام اإلنفوجرافیـك فـي بیئـة الـتعلم القـائم علـى
ألدائــي للمهــارة وحــل الحالــة إذا كــان نــاتج الــتعلم المســتهدف هــو الجانــب ا

  المشكالت.
 .االهتمام بدراسة متغیرات تصمیم أخرى في بیئة التعلم القائم على الحالة  

  البحوث المقترحة:
 .تناول تأثیر متغیرات تصمیمیة أخرى في بیئة التعلم القائم على الحالة  
  تناول نفس المتغیرات المستقلة في البحث الحالي مع متغیـرات تابعـه أخـرى

  فكیر الناقد والتفكیر التحلیلي، أو االنخراط في التعلم.مثل الت
  ــتخدام الــــتعلم القــــائم علــــى الحالــــة فــــي تعلــــم مقــــررات أخــــرى فــــي مجــــال اســ

  تكنولوجیا التعلیم.
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  المـــــــــراجع
: المراجع العربیة:   أوًال

): فاعلیة استخدام نمـوذج مـارزانو ألبعـاد الـتعلم ٢٠٠٣إبراهیم عبد العزیز البعلي(
دریس العلوم في التحصیل وتنمیة بعض عملیـات العلـم لـدى تالمیـذ في ت

  ٩٤-٦٥)،٤(٦، مجلة التربیة العلمیةالصف الثاني اإلعدادي، 
تكنولوجیــا التعلــیم والمســتحدثات ): ٢٠٠٩أســامة ســعید علــى هنــداوى وآخــرون(

  القاهرة، عالم الكتب. التكنولوجیة،
ین بعـض متغیـرات أسـالیب أثـر التفاعـل بـ :)٢٠٠٨إسماعیل عمر علـي حسـونة (

المساعدة والتوجیـه فـي التعلـیم عبـر الویـب وأسـالیب الـتعلم المعرفیـة فـي 
التحصــیل وتنمیــة مهــارات حــل المشــكالت لــدى طلبــة جامعــة األقصــى 

  )، كلیة البنات، جامعة عین شمس.رسالة ماجستیر( ،بغزة
الثابتــــة ): العالقـــة بــــین التكــــوین المكـــاني للصــــور  ٢٠٠٦أمـــل الســــید الطــــاهر ( 

 رســـالةوالمتحركـــة فـــي بـــرامج الوســـائل المتعـــددة والتحصـــیل الدراســـي، (
  )، كلیة التربیة، جامعة حلوان.ماجستیر

، الــدار الحــل اإلبــداعي للمشــكالت بــین الــوعي واألســلوب): ٢٠٠٣أیمــن عــامر(
  العربیة للكتاب، القاهرة.

وجیـا الحیویـة ): أثر تدریس وحـدة مقترحـة فـي التكنول٢٠١١تغرید عایش الهباهبة(
بطریقتي التعلم المفرد ودراسة الحالـة فـي تنمیـة التفكیـر اإلبـداعي لطلبـة 

كسابهم مفاهیم تلك الوحدة،  ، دراسات العلوم التربویـةالمرحلة الثانویة وإ
  .٨٦٥-٨٥٢، ص ص٣، ع٣٨مج. 

ـــتعلم): ١٩٩٩(جـــابر عبـــد الحمیـــد جـــابر ، دار الفكـــر اســـتراتیجیات التـــدریس وال
  العربي، القاهرة.

، عمــــان(األردن)، دار تـــدریس مهـــارات التفكیـــر): ٢٠٠٣جـــودت أحمـــد ســـعادة(
  .التوزیعالشروق للنشر و 
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): أنمــاط دعــم األداء وقیــاس أثرهــا فــى ٢٠١٥حســن البــاتع محمــد عبــد العــاطى (
اكســــــاب أعضــــــاء هیئــــــة التــــــدریس بجامعــــــة الطــــــائف مهــــــارات التقــــــویم 
االلكترونــــــى باســــــتخدام منظومــــــة إدارة الــــــتعلم "بالكبــــــورد" واتجاهـــــــاتهم 

ــــةنحوهــــا،  ، جامعــــة االمــــام محمــــد بــــن ســــعود، مجلــــة العلــــوم التربوی
  .٣٥٠-٢٣١، ٤، عالسعودیة

، ینـــایر). المرتكـــزات األساســـیة لتفعیـــل ٢٠١٥حســـین محمـــد عبـــد الباســـط أحمـــد (
ع . مجلـة التعلـیم اإللكترونـي والـتعلم. التعلـیم اإلنفوجرافیك  فى عملتى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  ١٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح عل . مت
edu.eg/index.php?page=news&tahttp://emag.mans.

sk=show&id=233  
ــــتعلم ٢٠١١حمــــدى إســــماعیل شــــعبان( ). أثــــر التفاعــــل بــــین أنمــــاط مســــاعدات ال

وأســـالیب تقـــدیمها داخـــل البیئـــة االفتراضـــیة فـــي تنمیـــة مهـــارات صـــیانة 
أجهـــــزة الحاســــــب اإللـــــى لــــــدى طـــــالب شــــــعبة معلـــــم الحاســــــب اإللــــــى. 

، المجلــد الحـــادى وث محكمــةسلســلة دراســات وبحــتكنولوجیــا التعلــیم، 
  .٢٠١١، ٤عشر، ع

أثـــر التفاعـــل بـــین نمـــط الـــدعم االلكترونـــي بمهـــام ). ٢٠١٥حمیـــد محمـــود حمیـــد(
الویــب ومســـتویات تقدیمــه علـــى تنمیــة كفـــاءة الــتعلم والتفكیـــر االبتكـــاري 

ــة دراســات لــدى طــالب الدراســات العلیــا،  ، مــج تربویــة واجتماعیــةمجل
 .١، ع٢١

ــــان محمــــد محمــــد الشــــاعر، ( ــــة فــــي ٢٠١٢حن ). أثــــر نــــوع المناقشــــات اإللكترونی
أسلوب الـتعلم القـائم علـى الحالـة علـى تفاعـل الطـالب داخـل المجموعـة 

ـــتعلم لمقـــرر الوســـائط المتعـــددة تكنولوجیـــا  .وتحقیـــق بعـــض أهـــداف ال
 - 233،  ٣، ع٢٢مج م،الجمعیة المصریة لتكنولوجیا التعلیالتعلیم: 



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٣٣١  

 مســـــــــــــــــــــترجع مـــــــــــــــــــــن .276
https://search.mandumah.com/Record/699624  

). أثر التفاعل بـین نمطـین مـن سـقاالت الـتعلم ٢٠٠٨زینب حسن حامد السالمى(
وأســـلوب الـــتعلم عنـــد تصـــمیم بـــرامج الكمبیـــوتر متعـــددة الوســـائط علــــى 

ات المعلمـات. التحصیل وزمن التعلم ومهارات التعلم الـذاتي لـدى الطالبـ
  ، كلیة البنات، جامعة عین شمس.رسالة دكتوراه غیر منشورة

). معـــاییر تصـــمیم ٢٠٠٩زینـــب حســـن حامـــد الســـالمى، محمـــد عطیـــة خمـــیس (
وتطــویر بــرامج لكمبیــوتر متعــددة الوســائط القائمــة علــى ســقاالت الــتعلم 

ــــة والمرنــــة ــــانى عشــــر ،الثابت ــــیم المــــؤتمر العلمــــى الث ــــا التعل ، تكنولوجی
ترونــى بــین تحــدیات الحاضــر وآفــاق المســتقبل، الجمعیــة المصــریة اإللك

  لتكنولوجیا التعلیم.
). نمطـــا الـــدعم التعلیمـــي باســـتخدام الواقـــع ٢٠١٦زینـــب حســـن حامـــد الســـالمي. (

ــــة التحصــــیل وبعــــض  ــــة تعلــــم مــــدمج وأثرهــــا علــــى تنمی المعــــزز فــــي بیئ
لنوعیــة مهـارات البرمجـة واالنخـراط فــي الـتعلم لـدى طــالب كلیـة التربیـة ا

الجمعیـــة تكنولوجیـــا التعلـــیم:  .مرتفعـــي ومنخفضـــي الدافعیـــة لإلنجـــاز
مسـترجع  .114 - 3،  ١، ع٢٦م، مـجالمصـریة لتكنولوجیـا التعلـي

 https://search.mandumah.com/Record/942415من 
). نظــــم دعــــم األداء النقالــــة وأثرهــــا فــــى حــــل المشــــكالت ٢٠١٣ســــامي ســــعفان (

یــــة لالنجــــاز لــــدى طــــالب كلیــــة المجتمـــــع الفصــــول االفتراضــــیة والدافع
، ٤، ٣٣، دراســات عربیــة فــى التربیــة وعلــم الــنفسجامعــة القصــیم. 

١٦٦-١٣٧.  
ـــــتعلم ببـــــرامج  ٢٠٠٩شـــــاهیناز محمـــــود أحمـــــد (  ـــــف ســـــقاالت ال ). فاعلیـــــة توظی

الكمبیوتر التعلیمیة في تنمیة مهارات الكتابـة اإللكترونیـة لـدى الطالبـات 
المـــؤتمر العلمـــي الثـــاني عشـــر للجمعیـــة معلمـــات اللغـــة اإلنجلیزیـــة. 
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(تكنولوجیا التعلیم اإللكتروني بین تحـدیات  المصریة لتكنولوجیا التعلیم
  .٦٦ - ٣٧الحاضر وآفاق لمستقبل)، 

). أثــر اخــتالف مســتویات التوجیــه وأســالیب تقدیمــه ٢٠٠٦شــیماء یوســف صــوفى(
فیـــة فـــى بـــرامج الكمبیـــوتر متعـــددة الوســـائط علـــى تنمیـــة الجوانـــب المعر 

رســالة ماجســتیر غیــر  .والســلوكیة لــدى تالمیــذ مــدارس التربیــة الفكریــة
  ، كلیة البنات، جامعة عین شمس.منشورة

أسـالیب التـدریس العامـة المعاصـرة. الكویـت: ). ٢٠٠١(صبحي حمدان ابو جاللة
  مكتبة الفالح.

، ابریـــــل). اســــتخدام اإلنفوجرافیـــــك فــــى تـــــدریس ٢٠١٦صــــالح محمــــد أبـــــو زیــــد (
ومهـــارات التفكیـــر البصـــرى لـــدى طـــالب  الجغرافیـــا لتنمیـــة التحصـــیل

ــةمجلــة االمرحلــة الثانویــة.  ــة لجمعیــة التربوی  - للدراســات االجتماعی
  .١٩٨-١٣٨، ٧٩ع  مصر .

). تحدیــد معــاییر تصــمیم المســاعدة التعلیمیــة ٢٠٠٨طــارق عبــد الحلــیم وآخــرون (
المـــوجزة والمتوســـطة والتفصـــیلیة ببــــرامج الوســـائط المتعـــددة. تكنولوجیــــا 

  .١، ع١٨، مجسلسلة دراسات وبحوث محكمةالتعلیم. 
، یولیـــو). فاعلیـــة اســـتراتیجیة مقترحـــة قائمـــة علـــى ٢٠١٦عاصـــم محمـــد إبـــراهیم (

اإلنفوجرافیــــك  فــــى اكتســــاب المفــــاهیم العلمیــــة وتنمیــــة مهــــارات التفكیــــر 
البصرى واالستمتاع بتعلم العلوم لدى تالمیذ الصف الخـامس االبتـدائى 

 .٢٦٨-٢٠٧. ٤. ع ١٩. مج. مصرمجلة التربیة العلمیة. 
). أثـــــر التفاعــــــل بــــــین أنمــــــاط الــــــدعم ٢٠١١عبـــــد العزیــــــز طلبــــــة عبــــــد الحمیــــــد (

االلكترونــى المتــزامن وغیــر المتــزامن فــى بیئــة الــتعلم القــائم علــى الویــب 
وأســالیب الــتعلم علــى التحصــیل وتنمیــة مهــارات تصــمیم وانتــاج مصــادر 
الـــتعلم لـــدى طـــالب كلیـــة التربیـــة. سلســـلة دراســـات فـــى المنـــاهج وطـــرق 
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٣٣٣  

ــة المصــریة وطــرق التــدریس. القــاهرة:  ــدریسالجمعی -٥٢، ١٢٨، الت
٩٧.  

). دعم نمطى الـتعلم اإللكترونـي (الفـردى/ التشـاركي) ٢٠١٥عصام شوقى شبل (
بـــــأدوات التـــــدوین االجتمـــــاعي وأثـــــره علـــــى التحصـــــیل المعرفـــــى واألداء 

 مجلـةالمهارى والتنظیم الذاتى والرضا للطـالب المعلمـین بكلیـة التربیـة. 
  )٢( ٢٥: دراسات وبحوث، تكنولوجیا التعلیم

جیات الحدیثـة االسـتراتی). ٢٠١٣( ، وجیه المرسى ابـو لـبنلسمیع قورةعلى عبد ا
  رابطة التربویین العرب، القاهرة لتعلیم وتعلم اللغة،

). التعلـیم االلكترونـى مـن التطبیـق إلـى االحتـراف ٢٠٠٩الغریب زاهـر إسـماعیل (
  والجودة. القاهرة: عالم الكتب.

ـــنفس المعرفـــى) :  ٢٠٠١فتحـــى مصـــطفى الزیـــات (  ، مـــداخل ونمـــاذج  علـــم ال
- ٢٧٧النشــر للجامعــات ، ص ص  ، القــاهرة ، دار ٢ونظریــات ، جـــ

٣٣٥  (  
). أثـــر التفاعـــل بـــین طریقـــة تقـــدیم دعامـــات ٢٠١٣محمـــد حســـن رجـــب خـــالف (

ــــتعلم (مباشـــــرة وغیـــــر مباشـــــرة) وطریقـــــة تنفیـــــذ مهـــــام الویـــــب (فردیـــــة  الـ
وتعاونیــــــة) علــــــى التحصــــــیل وتنمیــــــة مهــــــارات تطــــــویر موقــــــع تعلیمــــــي 

امعـة اإلســكندریة إلكترونـي وجودتـه لـدى طـالب كلیـة التربیـة النوعیـة بج
  ). كلیة التربیة، جامعة اإلسكندریة.دكتوراه رسالة(

، مــایو). فاعلیــة اســتخدام تقنیــة اإلنفوجرافیــك ٢٠١٦محمــد ســالم حســین درویــش (
والتحصـیل المعرفـى لمسـابقة الوثـب الطویـل.  علـى تعلـم األداء المهـارى

. ٧٧. ع٢٠ج.مصـــر المجلـــة العلمیـــة للتربیـــة البدنیـــة والریاضـــیة
٣٤٢ -٣١٢.  

اإلنفوجرافیــــك  مــــن التخطــــیط إلــــى اإلنتــــاج. ) .٢٠١٦محمــــد شــــوقي شــــلتوت (
  : مكتبة الملك فهد الوطنیة. الریاض
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٣٣٤٣٣٤DDOOII : 1100..1122881166//00005544559933                                                                       

. القـاهرة: مكتبـة دار منتوجـات تكنولوجیـا التعلـیم). ٢٠٠٣محمد عطیة خمـیس (
  الحكمة.

الكمبیـــــوتر التعلیمـــــي وتكنولوجیـــــا الوســـــائط ). ٢٠٠٧محمـــــد عطیـــــة خمـــــیس (
  ة: دار السحاب.. القاهر المتعددة

األصــول النظریــة والتاریخیــة لتكنولوجیــا الــتعلم ). ٢٠١١محمــد عطیــة خمــیس (
 القاهرة، مكتبة دار السحاب للنشر والتوزیع.االلكترونى، 
). تكنولوجیـــا الواقـــع االفتراضـــى وتكنولوجیـــا الواقـــع ٢٠١٥(محمـــد عطیـــة خمـــیس 

ــا التالمعــزز وتكنولوجیــا الواقــع المخــتلط.  ــیممجلــة تكنولوجی ، سلســلة عل
  ).٢( ٢٥دراسات وبحوث محكمة، 

دعم). ٢٠٠٩محمد عطیـة خمـیس( . تكنولوجیـا   E-Supportingااللكترونى ال
  .٢-١)،٢(١٩التعلیم،

... لمسـتقبل المؤتمر الدولي الرابع للتعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد تعلم مبتكر
 ). الریاض.٢٠١٥واعد. (

بالتعـاون مـع  المصـریة لتكنولوجیـا التعلـیمالمؤتمر العلمي الرابع عشر للجمعیـة 
ـــــة جامعـــــة األزهـــــر ( ـــــدریب ). ٢٠١٤كلیـــــة التربی ـــــیم والت تكنولوجیـــــا التعل

. كلیــــة اإللكترونـــي عــــن بعــــد وطموحــــات التحـــدیث فــــي الــــوطن العربــــي
 البنات. جامعة عین شمس.

). أثر التفاعل بـین انمـاط الـدعم االلكترونـى (المتـزامن/ ٢٠١٤نبیل السید حسن (
المتــزامن) واألســلوب المعرفــى (تحمــل/ عــدم تحمــل الغمــوض) فــى غیــر 

تنمیــة مهــارات التعامــل مــع الفصــول االفتراضــیة لــدى طــالب الدراســات 
  )٣( ٢٤: دراسات وبحوث، مجلة تكنولوجیا التعلیمالعلیا. 

القــاهرة: دار الفكـــر  تكنولوجیـــا التعلــیم اإللكترونـــي،). ٢٠٠٨نبیــل جــاد عزمــى (
  العربي.
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٣٣٥  

). أثـــر التفاعـــل بـــین أنمـــاط  ٢٠١٠زمـــي، محمـــد مختـــار المرادنـــي (نبیـــل جـــاد ع
مختلفــــة مــــن دعامــــات الــــتعلم البنائیــــة داخــــل الكتــــاب اإللكترونــــي فــــي 
التحصــیل وكفـــاءة الـــتعلم لـــدى طــالب الدراســـات العلیـــا بكلیـــات التربیـــة. 

  . ٣٢١ - ٢٥١)، ٣(  ١٦، جامعة حلوان، مجلة كلیة التربیة
ثـر التفاعـل بـین دعامـات الـتعلم البنائیـة فـي بـرامج ). أ٢٠١٣نعیمة محمد رشوان(

الوســائط الفائقــة عبــر المواقــع اإللكترونیــة واألســلوب المعرفــى فــي تنمیــة 
مجلـة القـراءة بعض الجوانب التعلم لدى طـالب كلیـة التربیـة بـالعریش. 

 ٩٦-٦٩، ١٣٧ والمعرفة،
ة المعرفیـــة ) : أثـــر اخـــتالف التكـــوین العقلـــى والبنیـــ ٢٠٠١نـــوال محمـــد عنـــانى ( 

  ملخص رسالة دكتوراه ٠على األسالیب المعرفیة وحل المشكالت 
أثـــر اخـــتالف حجـــم  )٢٠١٧نیفـــین منصـــور محمـــد الســـید، أنهـــار علـــي اإلمـــام(

المجموعات فى التعلم اإللكترونـي القـائم علـى الحالـة فـى تنمیـة مهـارات 
التفكیـــــر التعلیلـــــى وجـــــودة انتـــــاج الحقائـــــب اإللكترونیـــــة لـــــدى طالبـــــات 

 .نولوجیـــا التعلـــیم وقبـــولهن واســـتجاباتهن نحـــو حجـــم المجموعـــاتتك
: رابطـــة التربـــویین العـــرب، دراســـات عربیـــة فـــي التربیـــة وعلـــم الـــنفس

 مســـــــــــــــــــــــــــــــترجع مـــــــــــــــــــــــــــــــن١٥٦، ٨٦ع
https://search.mandumah.com/Record/941511  

) فاعلیــة تنــوع وســائط تقــدیم المحتــوى ٢٠١١الشــرنوبي ( إبــراهیم ســعید هاشــم
تكنولوجیات التعلم االلكتروني النقـال ونـوع المهنـة فـي الرقمي لوحدة في 

التحصـــــیل والقابلیـــــة للـــــتعلم المســـــتمر لـــــدى المتخصصـــــین فـــــي مجـــــال 
ــة التربیــةتكنولوجیــا التعلــیم واتجاهــاتهم نحــو الــتعلم النقــال.  ــة كلی . مجل

  جامعة االزهر ١.ج ١٤٦ع
ــوم تــدریس أســالیب). ٢٠٠٨یعقــوب نشــوان، وحیــد جبــران( عربیــة : الشــركة الالعل

  المتحدة، القاهرة
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