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ن ب املحتوالتفاعل تقديم قة مسبقا/ال(ىطر املعد
ً

التغذية ) ونمط
ماعية/الفردية(الراجعة نخراط )ا ع وأثره اضية ف الفصو   لداخل

إنتاجالتعلم املتعددةوجودة طالالوسائط   باتلدى
ة شر داب و العلوم  ورلية

الرحمن عبد محمد أحمد أحمد  شيماء
اقسم لية التعليم، كفرتكنولوجيا جامعة النوعية، بية مصرالشيخ ل ،.    

لك يد   Dr.sh.abdelrhman”gmail.com: يوال
ص   :امل

املحتـــو تقـــديم قــــة طر ن بـــ التفاعـــل اســــة د ـــ إ البحـــث ىـــدف ــــ(ر مـــسبق/ال ونمــــط) اًاملعـــد
الراجعــــة ماعيــــة/الفرديــــة(التغذيــــة الوســـــائط) ا إنتــــاج وجــــودة الــــتعلم ــــ نخــــراط ـــــ ع وأثــــره

ليــــة طالبـــات مـــن البحـــث عينـــة ونـــت وت ة، ــــشر داب و العلـــوم ليـــة طالبـــات لـــدى وراملتعـــددة
ــ اســوب ا مقــر ســن يد ــي الال الــسعودية يــة العر باململكــة ة شــر بمحافظــة داب و رالعلــوم رو

ـا ا الد العـام مـن ي الثــا ـ ا الد للفـصل رلتعلـيم ن2019/2020ر عـدد بلـغ وقــد طالبــة،) 48(،
ا م ل قوام مجموعات ع أ إ املستقلة) 12(رقسمن البحث ات متغ وفق كـشفت .طالبة وقـد

املحتـــو تقـــديم قـــة طر لـــصا إحـــصائيا دال أثـــر وجـــود عـــن البحـــث ىنتـــائج
ً

مـــسبقا( نـــا) ًاملعـــد ًمقا
ر

قة املحتوبطر دو) ال(ىتقديم املتعـددة الوسـائط إنتـاج وجـودة الـتعلم ـ لإلنخراط سبة نبال
الراجعــة التغذيــة لــنمط ماعيــة/الفرديــة(النظــر وجــود)ا عــدم عــن البحــث نتــائج كــشفت نمــا ب ،

الراجعـــــة التغذيـــــة لـــــنمط إحـــــصائيا دال أثـــــر
ً

ماعيـــــة/الفرديـــــة( الـــــتعلم) ا ـــــ لإلنخـــــراط ـــــسبة بال
إنتـــاج املحتـــووجـــودة تقـــديم قـــة لطر النظـــر دو املتعـــددة ىالوســـائط ـــ(ن مـــسبقا/ال كمـــا)ًاملعـــد ،

املحتـو تقـديم قـة طر ن بـ للتفاعـل احـصائيا دال أثـر وجـود ـ إ البحـث نتائج ت ىأشا
َ

ـ(ر املعـد/ال
الراجعـــة) ًمـــسبقا التغذيـــة نمــــط ن ـــ ماعيـــة/الفرديــــة(و وجــــودة) ا الـــتعلم ـــ لإلنخــــراط ـــسبة بال

الوســـــائ املحتـــــوإنتـــــاج تقــــــديم قـــــة طر ن بـــــ التفاعـــــل لــــــصا املتعـــــددة مـــــسبقا(ىط ونمــــــط) ًاملعـــــد
الراجعة ماعية(التغذية   ).ا

لمـــات اضـــية:املفتاحيـــةال ف املحتــــو،لالفــــصو تقـــديم قــــة ـــ( ىطر مـــسبقا/ال نمــــط،)ًاملعــــد
الراجعةالت ماعية/الفردية( غذية التعلم،)ا   .نخراط
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The Interaction between the Method of Presenting Content (Live / 
Prepared in Advance) and the Type of Feedback (Individual / 

Group) in the Virtual Classes and Its Effect on the Engagement in 
Learning and the Quality of Multimedia Production among 
Students at the Faculty of Arts and Sciences in Sharurah. 

 
Shimaa Ahmed Ahmed Abdelrhman 
Educational Technology Department, Faculty of Specific 
Education, Kafr El Sheikh University 
E-mail: Dr.sh.abdelrhman”gmail.com 
 
ABSTRACT:     
This research aimed to investigate the interaction between the method of 
presenting the content (live / prepared in advance) and the type of feedback 
(individual / group) and its effect on the engagement in learning and the 
quality of multimedia production among students at the Faculty of Science 
and Arts in Sharurah. The research sample consisted of many students from 
the Faculty of Science and Arts in Sharurah Governorate in the Kingdom 
Saudi Arabia who were studying computer course in education during the 
second semester of the academic year 2019/2020 (totaling 48 students). The 
participants were divided into four groups of 12 students according to the 
independent research variables. The results of the research revealed that there 
was a statistically significant effect in favor of the method of presenting the 
content (pre-prepared) compared to the method of presenting the content 
(live) with regard to the engagement in learning and the quality of 
multimedia production regardless of the type of feedback (individual / 
group). The results of the research revealed that there is no statistically 
significant effect of the type of feedback (individual / group) with regard to 
the engagement in learning and the quality of multimedia production 
regardless of the method of presenting content (live / prepared in advance) 
and the results of the research also indicated that there a statistically 
significant effect of the interaction between the method of presenting content 
(live / prepared in advance) and the type of feedback (individual / group) in 
relation to the engagement in learning and the quality of multimedia 
production in favor of the interaction between the method of presenting 
content (prepared in advance) and the type of feedback (group). 
Keywords: the virtual classes, the method of presenting content 
(live/prepared in advance), the type of feedback (individual / group), the 
engagement in learning. 

  
  



ونمط  )ًالمعد مسبقا/الحى(طریقة تقدیم المحتوىالتفاعل بین 
داخل الفصول االفتراضیة  )الجماعیة/الفردیة(التغذیة الراجعة

  ....وأثره على االنخراط في التعلم
  شیماء أحمد أحمد محمد عبد الرحمن/ د

 

 
 

 
 

422 

  :مقدمة
للمعلومــات ــ أسا كمـــصدر نــت ن شــبكة عــاظم ضــوء ئـــات،ــ ب مــن العديــد ــرت ظ

والفـصو اضـية، ف والـرحالت اضية، ف واملكتبات اضية، ف املتاحف ا ف لالتعلم
عـــالم ـــ ة ـــ خ ونـــة ـــ حـــدثت ـــ ال التكنولوجيـــة ات التطـــو ـــم أ مـــن عـــد ـــ ال اضـــية، رف

خـــاللن مـــن ـــ ا ف الـــواق العـــالم مـــع يتفاعـــل أن ـــا ف ب املتـــد أو املـــتعلم ـــستطيع و رنــت
للفرد التفاعلية ئة الب يئة و قيقي ا الواقع تمثيل ع ة القد ا ل تخيلية ئة   .رب

م ـــسا حيــث الرقميــة، الفجــوة مــن التقليــل آليــات ضــمن مــن ــ ا ف التعلــيم ــ عت و
جديــــدة ســــبل اقتحــــام التوجيــــھــــ وإعطــــاء الطاقــــات ر وتطــــو واملجتمــــع، للفــــرد أفــــضل ملــــستقبل

املعرفــة الك اســ ومــن املــستقبل، ــشراف اس مــن ن خــر غبــات تنفيــذ ــ ســراع و رواملــشاركة،
فئــــــــات ن بــــــــ املعاصــــــــرة التكنولوجيــــــــا اســــــــتخدام ولة ســــــــ مــــــــع خاصــــــــة ــــــــا إنتاج ــــــــ املــــــــشاركة ــــــــ إ

ة ث،.(كث الوا عبد سمية و نصر ن   )2017،48رنرم
خـــــالل مـــــن واملــــتعلم املعلـــــم ن بــــ التفاعليـــــة اضـــــية ف ئــــات الب ـــــ ع التعلــــيم يـــــدعم كمــــا
والتطبيقـــــــات امج ـــــــ ال تـــــــصميم متطلبـــــــات مـــــــن ـــــــ عت ـــــــ ال وأدواتـــــــھ للتفاعـــــــل املختلفـــــــة ال شـــــــ

املحتــــو:مثـــل مــــع املــــتعلم تفاعـــل مالئــــھ، مــــع املــــتعلم تفاعــــل املعلـــم، مــــع املــــتعلم ىتفاعــــل إينــــاس.(ز
  )2017،3دة،جو

أغلـــــب فيـــــھ ــــتم و واملتعلمـــــو املعلــــم فيـــــھ يتواجـــــد الــــذي التقليـــــدي الفــــصل عـــــن نوخالفــــا
مــن الواقــع ـاة ملحا محاولــة عــد اضـية ف الفــصو فــإن التقليديـة، والــتعلم التعلــيم سـات لمما ر
ــ التق التقـدم ـق طر عــن خاللـھ مـن الطــالب علـيم يـتم نــت، ن شـبكة ـ ع ــ تخي ـان م خـالل

الواقـع،و مـن ب ـ يق ل ــ ـش ع ن املتعلمـ حـصو انيـة إم ـ اضـية ف الفـصو فكـرة لوتتمثــل ل
أو امعــــة ا ـــ إ اب الــــذ ـــ إ اجـــة ا دو نــــت ن ـــ ع قائمــــة فـــصو خـــالل مــــن وذلـــك نالـــتعلم ل
ــــشطة و ــــام وامل س الــــدر وضــــع مــــن املعلــــم تمكــــن تقنيــــة عــــن ة عبــــا ــــ ف ســــة، املد أو ليــــة وال ر ر

مــــع واملــــشاركةوالتواصـــل الواجبــــات وحــــل س الــــدر يل ــــ مــــن ن املتعلمــــ تمكــــن كمــــا والطــــالب،
تفاعليا عليما توفر بذلك و اشم،.(واملناقشة   )2019،80حنان

اضــية لبالفــصو وسـميت ـا ف ي أل  الفـصل إن حيـث مـن التقليديـة لالفـصو تحـا
ا و ف ل ني ش و ًلوجھ ا ي وج ن وتفاع آ ن،وامل املعلم ب لدى تعلم و  الـتحكم املعلـم نو

امـل ة كيفيـة ـ ال لـسة رإدا ن وإعطـاء ا لآلخـر ه، والبـث واملـشاركة بالتحـدث الـصالحيات ـ  وغ
اضية لوللفصو ا املسميات من العديد ف ونية، لالفصو م الذكيـة، لك  لالفـصو لالفـصو

مؤتمر ع املتاحة لالفصو التخيلية، ب الشبكة، مكرم،إيما.(الو  ) 2016،479ن
ـــ ــا وأثر التعليميـــة العمليــة ــ اضـــية ف الفــصو فاعليـــة اســات الد مــن العديـــد أكــدت لوقــد ر

اســــة د نــــاك ف ات، ــــ املتغ مــــن هللارالعديــــد عطــــا ــــسي،)2009(ياســــر ا عــــادل،)2012(فــــايزة
عمـار)2012(سـرايا حنـان ميـد)Ni, 2013(ــي،)2012(، ا عبــد غـادة ا)2015(، نــصار، لـشيماء

ن اضية)2018(ووآخر ف بالفصو ست د ال املجموعات تفو ع أكدت ال ل،  .رق
اضــــــية  ف الفـــــصو خـــــالل مـــــن ن ــــــا ا مقر لتقـــــديم امعـــــات ا آالف ـــــت اتج لوقـــــد ر

نـة مر ـ أك ـو لت ـا ر تطو ـ ـدة جا ـس و ونـا، و جائحة من العالم بھ يمر ما ظل ووذلك نر
ال ـة مواج مــنـ اسـية د محاضـرات لعقــد مخصـصة نظـم ـ ع عتمــد حيـث ـا، حول مــن ات ـ رتغ

ـــ التعلي املحتـــو لعـــرض نـــت ن ـــ ع مباشـــر ل ـــش الطـــالب مـــع اللقـــاء ـــيح وت نـــت، ن ىخـــالل
غــــرف باســـتخدام ـــا عل جابــــة و الطـــالب أســـئلة تلقــــي خـــالل مـــن والتواصــــل ة والـــصو ربالـــصوت

بـــــــالن التواصـــــــل ـــــــيح ت ـــــــ ال دشـــــــة الـــــــبعض،رالد م عـــــــض و الطـــــــالب ن ـــــــ و وطالبـــــــھ املعلـــــــم ن بـــــــ ص
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الـصوت ومـؤتمرات الفيـديو ومـؤتمرات امج ـ ال ـ ،) (Parker & Marten, 2010, 769 .واملـشاركة
ض العــــــر باســــــتخدام للمعلــــــم ــــــسمح كمــــــا صــــــوتيا، ســــــئلة طــــــرح أثنــــــاء بالتفاعــــــل ــــــسمح وكمــــــا ً

البيـ اللوحـة ـ ع والكتابـة الـشرح أثناء ونية انيـةلك إم س للمـد يـة ان ا الغـرف وتـوفر رضاء،
م بي فيما والتفاعل اء لتبادل ي التعاو للتعلم مجموعات إ الطالب  ,Rouse, 2015(.رتقسيم

1(  
ة وتجـدر ـ رشـا ة أن إ اسـية لالفـصو رإدا اضـية رالد ات تتطلـب ال ف ـا  عاليـة تقنيـة رم

املعلـم ممـا باملرا عبـاء مـن عفـي يح جعـةالثقيلـة صـد والتـ جات رو ـيح والتنظـيم رالـد  لـھ و
امھ التفرغ ن املباشرة التعليمية مل تقـاء داء وتحس التقنيـات والتعامـل بمـستواه رو ديثـة مـع  ا

ساب د الك ف من مز ات راملعا ا ات روامل ،(.وا الراز عبد   )2010،110قالسعيد
وامل ـــــصائص ا مـــــن العديـــــد ـــــا ل اضـــــية ف تنظــــــيملوالفـــــصو بطـــــر املرتبطـــــة ات ـــــ قتغ

ـم ف ـ ع ن املتعلمـ ـساعد املحتـو تـصميم إن حيـث والفحـص، اسـة الد ستوجب ما ا ىمحتوا ر
س الــرئ املــدخل ــو ف اجــة، ا وقــت ا واســتخدام معلومــات مــن فيــھ جــاء مــا يعاب واســ ىاملحتــو

ـــــا تنظيم ولـــــوال حياتـــــھ، ـــــ ا واســـــتخدام املـــــتعلم ذاكـــــرة مـــــن املعلومـــــات جاع ـــــالســـــ العقـــــل ـــــ
عليــــھ الختلطــــت ســـابقة معلومــــات مــــن ذاكرتـــھ ــــ يوجـــد بمــــا ــــا ط و عـــات وتتا وأنمــــاط روحـــدات
جيــــــد ل ــــــش املحتـــــو تــــــصميم حقــــــق و املناســـــب، الوقــــــت ــــــ ا اســـــتخدام عــــــن ــــــز و ىاملعلومـــــة
مـــن بحالـــة ا شـــعو الطـــالب عطـــي و التعلـــيم، جـــودة ـــ ن وتحـــس ـــد ل ا وتـــوف للوقـــت ا ًراختـــصا ً ًر

و يفقـدالرضا قـد الـذي الـتعلم مـسار تحديـد ـ ا ـ كب ا تـأث يـؤثر املحتـو تنظـيم أن كما ًتياح، ً ى ر
ئا مــس تنظيمــھ ألن بــل ســليم ــ غ محتــواه الن س لــ فعاليتــھ، صــعباًاملــن التعلــيم إيمــان.(ًيجعــل

 ) 2015،250،حل
ا ئــــات بب املحتـــــو تقــــديم طـــــر اختلفــــت فقـــــد اضــــية، ف الفـــــصو جانــــب ــــ ىوإ ق لـــــتعلمل

ـــا وغ ات، والفيـــديو التعليميـــة، والرســومات الفائقـــة، النـــصوص مــن تنوعـــت ـــ ال ونيــة لك
ولة وســ املــتعلم، كفــاءة فــع و التعليميــة ــداف تحقيــق ــ إ للوصــو وذلــك خــر الطــر رمـن ل ى ق
املـــــصادر تنـــــوع وأيــــضا املعلومـــــة، وتوصـــــيل الوقــــت اختـــــصار ـــــ املعلــــم ومـــــساعدة الـــــتعلم، ًعمليــــة

املختلفةال ،.(تعليمية أحمد   )2019،4مصطفى
لـــــھ تقـــــدم بـــــل وحـــــده، املـــــتعلم ك ـــــ ي ال ـــــي و لك الـــــتعلم ئـــــات ب ـــــ أنـــــھ الباحثـــــة ىوتـــــر
املناسـب، الوقـت ـ و املناسـبة، املـساعدة وكـذلك نمـاط و ات املـستو متعـددة الراجعـة التغذية

امل ن بـ والتفاعــل تــصال و للتواصـل عديــدة فرصـا تــوفر نحيـث املتعلمــ ن ــ و ن، واملعلمـ ن تعلمــ
م   .أنفس

ـــ مـــة امل مـــو ومـــن الــتعلم، مراحـــل جميـــع ـــ أساســيا عنـــصرا الراجعـــة التغذيـــة عــد رو ً ً

ــــ ع م ع ــــ و ــــم علم يجــــة بن ن املتعلمــــ إعــــالم ــــ ع عمــــل ــــ ف التعليميــــة، املواقــــف تــــصميم
تحق مـن ـم أيــن ـم ل وتحـدد م، بأخطــا م عـرف و فيـھ، إليــھ،سـتمرار ـسعو الـذي ــدف ال نيـق

مـع ناسـب ي بمـستو وتقـدم بنـاءة، ـو ت أن يجـب غـراض، ـذه الراجعة التغذية تحقق ي ىول ن
ونتـــــــــائج التقيـــــــــيم بمعــــــــاي مباشـــــــــرا اتـــــــــصاال وتتــــــــصل املناســـــــــب الوقـــــــــت ــــــــ و املـــــــــتعلم ًاحتياجــــــــات ً

حماد،.(التعلم  ) 2018،173حنان
التغذيـة أن الباحثـة ن مـن الراجعـة ىوتـر ـم بـ ـا الـتعلم، مجـال ـ املـؤثرة العوامـل أ  أل

ت ا أثب ن ع رقد إدخال املتعلم تمك مة التعديالت من ا، ال استجاباتھ ع زالال  بحيـث ريـصد
سـتجابات تـصبح ابـا الراجعــة التغذيـة بفـضل تلـك اق ـ ـة سـتجابات مـن ًأك  املــراد راملعيا



ونمط  )ًالمعد مسبقا/الحى(طریقة تقدیم المحتوىالتفاعل بین 
داخل الفصول االفتراضیة  )الجماعیة/الفردیة(التغذیة الراجعة
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ـــا أ كمـــا ـــا، والــــضبط تــــوفرتحقيق عمليــــاتالرقابـــة، عقـــب و ترافـــق ــــ ال والتعـــديل والـــتحكم،
ــ ــا توظيف مــن ميــة ــذه ثــق وتن والــتعلم، فــضل، التفاعــل نحــو ره وتطــو الــسلوك عــديل

ـشاف اك ـ ع مـساعدتھ خـالل مـن املتعلم دافعية ة ثا اس م امل ا دو إ رإضافة سـتجابات ر
اطئة ا ستجابات حذف و ا، ب في يحة   .ال

ــــــو الراجعـــــة التغذيـــــة أثـــــر عــــــن للكـــــشف والبحـــــوث اســـــات الد مــــــن العديـــــد ـــــت أجر رقـــــد
ن آخــر و ســميث أجــر حيــث املختلفــة، ات ــ واملتغ عــن) (Smits, et al, 2008 ي للكــشف اســة رد

الراجعة التغذية محتو اختالف الـشامل(يفاعلية ، تقديمـھ)التفـصي وتوقيـت مرجـأ(، ي، ) رفـو
ا ـ ع القـائم التعلم ئة ـبب ي لو إيجـا تـأث وجـود النتـائج ـرت وأظ ، ـ املعر التحـصيل ـادة زـ

الراجعـــــة ـــــة/ التفـــــصيلية(للتغذيـــــة مــــــن) رالفو ـــــ أك الطـــــالب، لـــــدي ـــــ املعر التحـــــصيل ـــــادة زـــــ
الراجعة الطالب) املرجأة/ الشاملة(التغذية لدي املعر التحصيل ادة  .ز

امل ومحمـــد ، جـــاد يـــل ن اســـة د نتـــائج ـــرت ـــيروأظ للتفاعـــل) 2009(ردا ي إيجـــا أثـــر وجـــود
ـادة ـ ـ املعر سـلوب و ـب، الو صـفحات ضـمن ة البـصر الراجعـة التغذيـة تقديم توقيت ن زب
اســــة د نتـــائج ـــرت أظ كمـــا التعليميـــة، ـــب الو مواقـــع ـــ ع الـــتعلم نحـــو تجـــاه وتنميـــة رالتحـــصيل

كالند وسـ مخر (Adams & Strickland, 2012)  دمـس، تكنولوجيـاقتفـو مجـال ـ الـتعلم جـات
تفصيلية أو ة، فو سواء اجعة غذية تلقوا الذين الطالب لدي رالتعليم  ر

ـل ونو ، دو اسـة د نتـائج نوأكـدت تباطيـة) (Dunn & Newell, 2012 ر ا عالقـة وجـود ـ رع
اســـــتخدام عنـــــد الراجعــــة، التغذيـــــة تقـــــديم وتوقيــــت املـــــتعلم اســـــتجابة تــــأخر ن بـــــ إحـــــصائيا دالــــة

الراجعةنموذج التغذية ال أش تنوع إ ترجع يفي، التص   .التعلم
الـدو مـن بـالرغم أنـھ الباحثة تر السابق العرض خالل رومن ـمى التغذيـةامل تلعبـھ الـذي

ا ومــــــستوا ـــــا أنواع ن بـــــ ــــــ التمي ـــــ ع ن البـــــاحثي وحــــــرص والـــــتعلم التعلـــــيم ــــــ عملي ـــــ الراجعـــــة
ســواء التعليميـة املواقـف ــ ا تـضمي ة ــوروضـر ب تـضا نــاك أن إال ونيـة، لك أو رالتقليديـة

التعلـــيم مواقـــف ـــ مثـــل الراجعـــة التغذيـــة بمـــستو يتعلـــق فيمـــا اســـات الد ـــذه عـــض ىنتـــائج ر
  . والتعلم

البحث لة   :مش
ـ إ اسـات الد مـن الكث كـأداةرش ـا أنماط افـة ب اضـية ف الفـصو توظيـف ة لضـر ور

مجتمعــا وإتاحــة لتنظــيم ــافعالــة وم الــتعلم عمليــة ــ ــا م ســتفادة و اضــية ف ســة املما  رت
شــي نــادر اســة شــعيب،)2010(رد اســتخدام) 2016(إيمــان ــ التوســع ة ضــر ــ إ أوصــت ــ ورال

نظــــام ن تقنـــ خـــالل مـــن ــــصية ال م ف ظـــر ـــ ترا ـــا باعتبا س التــــد ـــ اضـــية ف والفـــصو ر ر ل
الفــصو ئـات ب بتــصميم تمـام و نــواتجللـذلك، لتحقيـق ادفــة ـة و تر ملعــاي وفقـا اضـية ف

و متنوعـــــة، شـــــبلعلـــــم عـــــرض) 2012(عـــــصام أســـــاليب ر وتطـــــو تـــــصميم ة لـــــضر توصـــــلت ـــــ ورال
ن املتعلمــ وخــصائص ناســب ي بمــا ــب الو ــ ع القــائم الــتعلم ئــات ب ــ التفاعــل ــة بواج ىاملحتــو

وكذلك التعليمية، ام وامل واملحتو التعلم وخـصائصىوأساليب ناسـب ت محـددة معاي ضوء
ــي املراد محمــد ن، املتاحــة) 2013(املتعلمـ الــتعلم عناصــر بتــصميم تمــام ة ضــر تناولــت ــ ورال

ادفـــة ـــة و تر فنيـــة ملعـــاي وفقـــا املحتـــو تقـــديم أنمـــاط اســـتخدام توظيـــف ـــا ف يـــتم ـــب الو ـــ ىع
ا وكفـــــاءة نجــــاز دافعيـــــة مثـــــل متنوعـــــة علـــــم نـــــواتج ي،لتحقيــــق الـــــذا التنظـــــيم ات ـــــا وم رلـــــتعلم،

ــــ ع جـــــاء الــــتعلم، نــــواتج مـــــن ــــا وغ البـــــصر ــــ التفك ات ــــا روم بالتوســـــع) 2017(ير أوصــــت ـــــ ال
مــــن ـــد تز حيـــث ونيـــة، لك الــــتعلم ئـــات ب ـــ للطـــالب الراجعـــة التغذيــــة تقـــديم ـــ ـــ أك ل ـــش

وتقـدم م، لـذا م وتقدير م ودافعي ن املتعلم لدى التعلم ـفاعلية ع ـستحوذ ـ ال التلميحـات
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مـل ا ة ـ أم الـتعلم، ـام م إلنجـاز م وتقـود التعلم عملية م ساعد و ن املتعلم باه ) 2017(ان
الـــتعلم ئـــة ب ـــ الراجعـــة التغذيـــة وجعـــل اســـية الد ات املقـــر ر تطـــو ة بـــضر أيـــضا أوصـــت ـــ روال رر و

ً

تنفيذ من الطالب تمكن ال سية الرئ داف أحد ي و املختلفةلك التعلم شطة   .أ

ميـــد ا عبـــد محمـــد ـــش بتـــصميم) 2013(كمـــا ـــتم ـــ ال اســـات للد حاجـــة ـــ أننـــا ـــ رإ
مـسار تحديد كب تأث من لھ ملا ي و لك التعلم ئات ب وتقديمھ املحتو عرض ات ىمتغ

ا ـــ املحتـــو عـــرض أســـاليب ـــ إ اســـات والد البحـــوث عـــض ت أشـــا وقـــد ىالـــتعلم، ر القـــائمر لـــتعلم
س خمـــ عطيـــة محمــد اســـة د ـــا م عــام ل ـــش ـــب الو ــ الـــشي)2003(رع نــادر إيمـــان)2010(، ،

ـ لــم)2015(حل ولكـن الرقميــة ائنـات ال ــ ـ التعلي املحتــو لتنظـيم عديــدة أسـاليب لوجــود ى،
اضية ف الفصو داخل العم املحتو تقديم قة طر ناو لي ى   .ل

خال من الباحثة الحظت ركـزتوقد ـا أ الراجعـة بالتغذية املرتبطة السابقة اسات الد رل
والــشرح التفــصيل قــدر أو ــا املعلومــات مقــدار أو املقــدم الراجعــة التغذيــة محتــو مــستو ــ ىع ى
املــتعلم إفــادة ــ إ وصـوال اجعــة غذيــة وجــود عـدم ن بــ جت تــد ــا أ كمـا للــتعلم، واملــدعم املقـدم

ً
ر ر

شــــر تقــــديم مـــــع يحة الــــ يحة،باإلجابــــة الـــــ لإلجابــــة وتفــــصيل توضـــــيح مــــع خطــــأه ب لـــــس ح
وأسـلوب للمـتعلم ـ العق ـد ا مثـل ابطـة امل ات ـ املتغ لـبعض عرضت اسات الد عض ركذلك
التغذيـــة خـــالل مـــن املقدمـــة املعلومـــات مقـــدار ـــ ـــادة الز أن أســـاس ـــ ع الـــتعلم ـــداف وأ علمـــھ

ا وم ات املتغ بتلك مباشر ل ش ترتبط   :الراجعة
عفيفي محمد اسة ـش) 2015(رد در عمـر ـة، الفو الراجعـة التغذية تفو ت أثب وال و ر ق

ديـــاب) 2016( ن أمـــ ية، التفـــس الراجعـــة التغذيـــة تفـــو ـــت أثب ـــ تفـــو) 2016(قوال ـــت أثب ـــ قال
يحية الت الراجعة   .التغذية

أثــــر نــــاو ي لــــم ــــا م أيــــا فــــإن الــــسابقة اســــات للد بــــالنظر أنــــھ الباحثــــة لوتــــر ى
ً

تقــــديمر قــــة طر
ــــ(ىاملحتــــو مــــسبقا/ ال الراجعــــة)ًاملعــــد التغذيــــة نمــــط وكــــذلك ماعيــــة/ الفرديــــة(، داخــــل )ا

اسـة د ـ إ حاجة ناك فإن التا و املختلفة النواتج ع ما بي والتفاعل ، اضية ف رالفصو ل
املختلفة التعلم نواتج ع ثر   .ذلك

الب ميــــــة أ تتــــــ الــــــسابق العــــــرض خــــــالل تقــــــديمومــــــن قــــــة طر ن بــــــ التفاعــــــل أثــــــر ــــــ حــــــث
ـــــ(ىاملحتـــــو مـــــسبقا/ ال الراجعـــــة) ًاملعـــــد التغذيــــــة ماعيـــــة/ الفرديـــــة(ونمـــــط الفــــــصو) ا لداخـــــل

العلــوم ليــة طالبــات لــدى املتعــددة الوســائط إنتــاج وجــودة الــتعلم ــ نخــراط ــ ع اضــية ف
ة شر داب   .ورو

تح تم عندما ا ا البحث لة مش رت ظ دوقد بـو الـبالك ع املة ات املقر س تد ل رو ر ر
التعلـيم ـ اسـوب ا ملقـر ـ العم انـب ا س تد أثناء الباحثة ومالحظة ونا و ائحة يجة رن رر

ة املطلو قة بالطر باملقر اصة ا املتعددة الوسائط إنتاج ع الطالبات ة قد رعدم   .ر
، الطالبــات ــ ع اســتطالعية اســة بد الباحثــة قامــت مفتوحــةرلــذلك مقابلــة خــالل مــن وذلــك

م عــدد بلــغ ة ــشر داب و العلــوم ليــة ب ــامس ا املــستو طالبــات مــن عينــة ورمــع ،) 20(ى طالبــة
املتعـددة الوسـائط إنتـاج ـ ع ن قـد عـدم أسـباب عن ن سؤال تم ـاص(رحيث ا ـ العم انـب ا

التعليم اسوب ا ة) ربمقر املطلو قة   .بالطر
ال جميــع أجمعــت التعلـــيموقــد ــ اســوب ا ملقــر ــ العم انــب ا أن ـــ ع بالعينــة رطالبــات

املتعـــــددة( الوســـــائط مباشـــــر) إنتـــــاج ـــــ عم وتطبيـــــق بـــــصر شـــــرح ـــــ إ حتـــــاج و ومتـــــداخل يصـــــعب



ونمط  )ًالمعد مسبقا/الحى(طریقة تقدیم المحتوىالتفاعل بین 
داخل الفصول االفتراضیة  )الجماعیة/الفردیة(التغذیة الراجعة

  ....وأثره على االنخراط في التعلم
  شیماء أحمد أحمد محمد عبد الرحمن/ د
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ــــ ع لزامــــا ــــان وعليــــھ د، بــــو الــــبالك اضـــية ف الفــــصو ــــ ع س التــــد ــــل تحو عــــد ًخـــصوصا رً ل ر
املــ تلـــك ـــ ع للتغلــب بـــديل حــل إيجـــاد نالباحثــة معـــرف عـــدم ــ ع الطالبـــات اتفقــت كمـــا لة، ش

العم انب با املتعددة(املسبقة الوسائط التعليم) إنتاج اسوب ا بمقر اص    .را
لقيــاس يتطــر ولــم املتعــددة الوســائط إنتــاج جــودة قيــاس ــ ع ــا ا البحــث اقتــصر قوقــد

وظـ ونـا و جائحـة ف لظـر نظرا ة ا امل وتنمية ار امل انب را و
ً

ر ـي إ الطالبـات حـضو عطيـل ف رر و
يـــــة العر باململكـــــة الـــــشأن ـــــذا ـــــ ة الـــــصاد وميـــــة ا لألوامـــــر نظـــــرا امعـــــة با اســـــة الد رمقـــــرات ر

ً

انيـــــــة إم لعـــــــدم نظــــــرا الطالبـــــــات لـــــــدى ــــــار امل انـــــــب ا قيـــــــاس ــــــا مع يتعـــــــذر ـــــــ وال ، الــــــسعودية
ً

ي
ة ا امل تطبيق أثناء ن   .رمالحظ

ـــ ــا ا البحـــث لة مـــش تتمثــل ســـبق قـــة" ممــا طر ن بـــ التفاعــل أثـــر اســـة د ــ إ اجـــة را
املحتو مسبقا/ ال(ىتقديم الراجعة) ًاملعد التغذية ماعيـة/ الفرديـة(ونمط الفـصو) ا لداخـل

العلــوم ليــة طالبــات لــدى املتعــددة الوســائط إنتــاج وجــودة الــتعلم ــ نخــراط ــ ع اضــية ف
امل لتوف محاولة وذلك ة، شر داب الطالباتورو من قاعدة ألك املالئمة ة   .عا

التــا س الــرئ الــسؤال عــن جابــة ــ إ الباحثــة ــس البحــث لة مــش ــل مــا: وللتوصــل
املحتــو تقــديم قــة طر ن بــ التفاعــل ــ(ىأثــر مــسبقا/ ال الراجعــة) ًاملعــد التغذيــة / الفرديـــة(ونمــط

ماعيـة الـت) ا ـ نخــراط ـ ع اضـية ف الفــصو املتعــددةلداخـل الوسـائط إنتـاج وجــودة علم
ة؟ شر داب و العلوم لية طالبات   ورلدى

فرعية أسئلة س الرئ السؤال ذا من تفرع   : و
املحتــــــو .1 تقــــــديم قــــــة طر أثــــــر ــــــ(ىمـــــا مــــــسبقا/ ال ــــــ) ًاملعـــــد ع اضــــــية ف الفــــــصو لداخــــــل

ة؟ شر داب و العلوم لية طالبات لدى التعلم   ورنخراط
أثـــــر .2 الراجعــــــةمـــــا التغذيـــــة ماعيــــــة/ الفرديـــــة(نمــــــط ــــــ) ا ع اضـــــية ف الفــــــصو لداخـــــل

ة؟ شر داب و العلوم لية طالبات لدى التعلم   ورنخراط
املحتـــو .3 تقــديم قــة طر ن بـــ التفاعــل أثــر ــ(ىمــا مـــسبقا/ ال الراجعـــة) ًاملعــد التغذيــة ونمــط

ماعيـــة/ الفرديـــة( ن) ا ـــ ع اضـــية ف الفـــصو طالبـــاتلداخـــل لـــدى الـــتعلم ـــ خـــراط
ة؟ شر داب و العلوم   ورلية

املحتــو .4 تقـديم قــة طر أثــر ــ(ىمـا مــسبقا/ ال جــودة) ًاملعـد ــ ع اضــية ف الفـصو لداخــل
ة؟ شر داب و العلوم لية طالبات لدى املتعددة الوسائط   ورإنتاج

الراجعـة .5 التغذيـة نمط أثر ماعيـة/ الفرديـة(ما الفـصو) ا جـودةلداخـل ـ ع اضـية ف
ة؟ شر داب و العلوم لية طالبات لدى املتعددة الوسائط   ورإنتاج

املحتـــو .6 تقــديم قــة طر ن بـــ التفاعــل أثــر ــ(ىمــا مـــسبقا/ ال الراجعـــة) ًاملعــد التغذيــة ونمــط
ماعية/ الفردية( لـدى) ا املتعـددة الوسـائط إنتاج جودة ع اضية ف الفصو لداخل

العلو لية ة؟طالبات شر داب و   ورم

داف  :البحث أ
ماي تحقيق إ البحث  :دف

املحتو .1 لتقديم قة طر سب أ مسبقا/ ال(ىتحديد وذلـك) ًاملعد اضية ف الفصو لداخل
ليـة طالبـات لـدى املتعـددة الوسـائط إنتـاج وجـودة الـتعلم ـ نخراط ع ا تأث اسة ربد

ة شر داب و   .ورالعلوم
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سب .2 أ الراجعةتحديد للتغذية ماعية/ الفردية(نمط وذلك) ا اضية ف الفصو لداخل
ليـة طالبـات لـدى املتعـددة الوسـائط إنتـاج وجـودة الـتعلم ـ نخراط ع ا تأث اسة ربد

ة شر داب و   .ورالعلوم
املحتـو .3 تقـديم قة طر ن ب التفاعل صو سب أ ىتحديد ـ(ر مـسبقا/ ال التغذيـة) ًاملعـد ونمـط

ماعيــة/ الفرديــة(راجعــةال وجــودة) ا الــتعلم ــ نخــراط ــ ع اضــية ف الفــصو لداخــل
ة شر داب و العلوم لية طالبات لدى املتعددة الوسائط  .ورإنتاج

البحث   :فرضيات
البحث فرضيات ص   :تت

مـــــــستو .1 عنــــــــد إحـــــــصائيا دال فـــــــر يوجـــــــد ىال ق
ً

ــــــــ) 0.05( الطالبـــــــات جـــــــات د متوســــــــطي ن ربـــــــ
املحتــــونخــــراط تقــــديم قــــة لطر ــــ سا للتــــأث يرجــــع الــــتعلم ــــ(ىــــ مــــسبقا/ ال ) ًاملعــــد

اضية ف الفصو  .لداخل
مـــــــستو .2 عنــــــــد إحـــــــصائيا دال فـــــــر يوجـــــــد ىال ق

ً
ــــــــ) 0.05( الطالبـــــــات جـــــــات د متوســــــــطي ن ربـــــــ

الراجعــــة التغذيــــة لــــنمط ــــ سا للتــــأث يرجــــع الــــتعلم ــــ ماعيــــة/ الفرديــــة(نخــــراط ) ا
الفص اضيةداخل ف  .لو

مــستو .3 عنــد إحــصائية داللــة ذات ق فــر توجــد ىال الطالبــات) 0.05(و جــات د متوســطات ن ربــ
املحتـــو تقـــديم قـــة طر ن بـــ للتفاعـــل ـــ سا للتـــأث يرجـــع الـــتعلم ـــ نخـــراط ـــ(ىـــ / ال

مسبقا الراجعة) ًاملعد التغذية ماعية/ الفردية(ونمط اضية) ا ف الفصو  .لداخل
يوجــد .4 مــستوال عنــد إحـــصائيا دال ىفــر ق

ً
جـــودة) 0.05( ــ الطالبـــات جــات د متوســطي ن ربـــ

املحتـو تقـديم قـة لطر ـ سا للتـأث يرجع املتعددة الوسائط ـ(ىإنتاج مـسبقا/ ال ) ًاملعـد
اضية ف الفصو  .لداخل

مــستو .5 عنــد إحـــصائيا دال فــر يوجــد ىال ق
ً

جـــودة) 0.05( ــ الطالبـــات جــات د متوســطي ن ربـــ
الراجعـةإنتا التغذيـة نمـط ـ سا للتـأث يرجـع املتعددة الوسائط ماعيـة/ الفرديـة(ج ) ا

اضية ف الفصو  .لداخل
مــستو .6 عنــد إحــصائية داللــة ذات ق فــر توجــد ىال الطالبــات) 0.05(و جــات د متوســطات ن ربــ

تقــــــديم قــــــة طر ن بــــــ للتفاعــــــل ــــــ سا للتــــــأث يرجــــــع املتعــــــددة الوســــــائط إنتــــــاج جــــــودة ــــــ
ــ(ىحتــوامل مــسبقا/ ال الراجعــة) ًاملعــد التغذيــة ماعيــة/ الفرديــة(ونمــط الفــصو) ا لداخــل

اضية  .ف

البحث   :حدود
داب اقتـصر .1 و العلــوم ليــة ب ــامس ا املــستو طالبــات مــن مجموعــة ــ ع ــا ا ىالبحــث

الـ التعلـيم ـ اسـوب ا مقـر سـن د ي الال السعودية ية العر باململكة ة شر رمحافظة رو ذير
ـام ا للعــام د بـو بـالك اضــية ف الفـصو ـ ع امــل ل ـش س ريـد ل وقــد2019/2020ر ،

ن عدد ا) 48(بلغ م ل قوام مجموعات ع أ إ قسمن ،   . طالبة) 12(رطالبة
املحتو .2 تقديم قة مسبقا/ ال(ىطر اضية) ًاملعد ف الفصو  .لداخل
الراجعة .3 التغذية ماعية/ الفردية(نمط اضيةدا) ا ف الفصو  .لخل
الى .4 وتو برنامج باستخدام املتعددة الوسائط  .إنتاج

  



ونمط  )ًالمعد مسبقا/الحى(طریقة تقدیم المحتوىالتفاعل بین 
داخل الفصول االفتراضیة  )الجماعیة/الفردیة(التغذیة الراجعة
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البحث مية   :أ
ي فيما البحث ذا م    -:س

تقـــديم .1 طـــر ـــ إ التعلـــيم مجـــال ـــ اضـــية ف الفـــصو تـــصميم ـــ ع ن القـــائم أنظـــار قتوجيـــھ ل
الــتع فاعليــة ــادة ــ م ـــس قــد ممــا اضــية، ق الفــصو داخــل زاملحتــو ل اســـتخدامى عنــد لم

اضية ف  .لالفصو
طالبــات .2 تواجــھ ــ ال ات الــصعو تــذليل ــ اضــية ف الفــصو انــات إم مــن ســتفادة ــز لعز

ـــــــــن اك إد ـــــــــس وت اضـــــــــية ف الفـــــــــصو مـــــــــن الـــــــــتعلم عنـــــــــد ة ـــــــــشر داب و العلـــــــــوم رليــــــــة لر و
ا خالل من املقدمة  .للموضوعات

التغذي .3 أنماط إ ن املعلم أنظار ـتوجيھ م ـس بمـا اضـية، ف الفـصو داخل الراجعة لة
م بي الفردية ق الفر لة مش ع  .والتغلب

ـــ .4 اســـوب ا مقـــر ـــ املتعـــددة الوســـائط إنتـــاج وجـــودة الـــتعلم ـــ نخـــراط مـــستو رفـــع ى ر
باململكـــــةالتعلــــيم ، ة شــــر بمحافظـــــة داب و العلــــوم ليـــــة ب ــــامس ا املـــــستو طالبــــات ورلـــــدى ى

السعو ية   .ديةالعر

البحث   :من
ـ ع ـ أك أو ـ تجر ـ متغ أثـر ـ تبحث ال ية التجر البحوث فئة إ البحث ذا ت ي

لتحقيــق املناســب املــن ــو فــة املعر بإجراءاتــھ ــ التجر املــن فــإن وعليــھ ، ــ أك أو ع تــا ــ ومتغ
املحتــو تقـديم قـة طر ن بـ التفاعــل أثـر اسـة بد وذلــك البحـث، ـذا ـداف ىأ ـ(ر مــسبقا/ ال ) ًاملعـد

الراجعة التغذية ماعية/ الفردية(ونمط الـتعلم) ا نخراط ع اضية ف الفصو لداخل
ة شر داب و العلوم لية طالبات لدى املتعددة الوسائط إنتاج   .وروجودة

للبحث التجر   :التصميم
البحث): 1(لجدو ات ملتغ التجر   التصميم

الراجعة التغذية   نمط
التجر   التصميم

ماعية  الفردية   ا

  ال

  )1(مجموعة

ال املحتو تقديم قة ىطر
فردية اجعة غذية نمط   رمع

  )2(مجموعة

ال املحتو تقديم قة ىطر
جماعية اجعة غذية نمط قة  رمع طر

تقديم
  ىاملحتو

مسبقا   ًاملعد

  )3(مجموعة

معد املحتو تقديم قة ىطر
غ نمط مع اجعةًمسبقا رذية
  فردية

  )4(مجموعة

معد املحتو تقديم قة ىطر
اجعة غذية نمط مع رمسبقا

ً

  جماعية

البحث ات   :مصط
اضية ف  Virtual Classrooms لالفصو

ــ تــوعرف حــسن نا ــا) 2005،160(ز ــ" بأ ع تقــع عــد عــن تفاعليــة علــم و علــيم ئــة ب
شـبكة ـا(موقع غ أو نـت ن وتحـ)شـيكة حيـث، مـن املعتـاد يقـي الف الـصف ئـة الب ـذه ي ا

دف ـــس صـــفية تفـــاعالت مـــن فيـــھ يحـــدث ومـــا والـــتعلم التعلـــيم اتيجيات واســـ وعناصـــر وظائفـــھ



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الثالث(، الجزء )188: (العدد
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ن مع ا د محتو علم و رعليم س(ى د اسـية، د وحـدة ، ـ ا د رمقر ر ر ئـة)ر الب ـذه ـ وتوظيـف ،
ا تنوع ع ي و لك التعلم   .أدوات

ا الباحثــة عــرف ــاو بأ إجرائيــا اضــية ف ًلفــصو لقــاء"ل ــا خالل مــن يــتم ونيــة إلك ئــة ب
ـــان امل يختلـــف ولكـــن الزمـــان فيـــھ يتوحـــد نـــت ن خـــالل مـــن وطالبـــھ املعلـــم فيـــھ يتفاعـــل مباشــر

س الـدر مـسبقا(ولـشرح ل مـ أو مباشـر ل ـش الـشرح ـان وتطبيــق)ًسـواء طالبـھ ن بـ ـا وتبادل ،
ــــوار وا املتنوعــــة دــــشطة بــــو الــــبالك تطبيــــق خــــالل مــــن الطــــالب ن بــــ امن ــــ امل ــــ وغ امن ــــ رامل

الفـصو ـ ـانوا لـو كمـا التفاعليـة الكتابية واملحادثات والنصوص والفيديو الصوت لباستخدام
لوجھ ا وج   "ًالتقليدية

املحتو تقديم قة    : ىطر
ـ ع سـامي التعليميـة) 2010،295(عرفـھ املـادة لعـرض متنوعــة طـر الطــالبقبأنـھ ـ ع

ذلـك تطلـب و وقـت، أى ـ املحتـو ـ ع ـصو ا م ل يح و م ا وقد م انا إم مع ناسب ي ىبما ل ر
نت ن ع املحتو وضع ليمكنھ املعلم لدى محددة ات ىقد   .ر

ال -1 املحتو تقديم قة التعليميـة: ىطر املـادة تقـديم قـة طر أنـھ إجرائيـا الباحثـة ًعرفھ

املعلــــم قبــــل امل(مــــن الفــــصل) باشــــرالــــشرح خــــالل مــــن امنــــة م قــــة بطر الطالبــــات ــــ ع
ا د(ف بو  ).رالبالك

مسبقا -2 املعد املحتو تقديم قة ًطر ل(ى تقديم): امل قة طر أنھ إجرائيا الباحثة ًعرفھ

الطالبــات ــ ع ا عرضــ املعلــم وقيــام مــسبقا املعلــم قبــل مــن لة املــ التعليميــة ًاملــادة

خالل من امنة م قة ابطر ف د(الفصل بو  ).رالبالك
الراجعة   : التغذية

ن وآخـر ليبولـد ـا املـتعلم) "Leibold, et al., 2015(وعرف أداء عـن مقدمـة معلومـات ـا بأ
لمـــات ل شـــ ـــ ســـواء ـــي و إلك ل ـــش تقـــدم مـــا غ أو قـــران أو املعلـــم مثـــل وكيـــل قبـــل مـــن

م مــــــؤتمرات عقــــــد أو فيــــــديو أو ي صــــــو ملــــــف أو ــــــة أداءمكتو ن تحــــــس ــــــدف ــــــب الو ــــــ ع باشــــــرة
  "املتعلم

ن وآخـر ي ـا ـا عرف ـا) Hattie, el al., 2007(وو والتقــدم"بأ أدائـھ تـائج ب املـتعلم ـد وتز
ة املرغو التعلم نتائج تحقيق ع ملساعدتھ ه أحر   "زالذي

اضية -1 ف الفصو داخل الفردية الراجعة  لالتغذية
ــــا بأ إجرائيـــا الباحثـــة ـــا املــــستو"ًعرف التعلـــيم ـــ اســـوب ا مقــــر ـــ الطالبـــات ـــد ىتز ر و

حدى ع طالبة ل ل فردية ة بصو ن أدا تائج ب ة شر داب و العلوم لية امس را   "رو
اضية -2 ف الفصو داخل ماعية ا الراجعة  لالتغذية

ــا بأ إجرائيـا الباحثــة ـا املــست"ًعرف التعلــيم ـ اســوب ا مقـر ــ الطالبــات ـد رتز ىوو
جميعا للطالبات مجمعة ة بصو ن أدا تائج ب ة شر داب و العلوم لية امس ًا ر   "رو

التعلم    Engagement in Learning: نخراط
مضان وائل ـشطة بأنھ) 2018(رعرفھ أ ـ ـشطة ال باملـشاركة الـتعلم ـ الطالب ماك أ

علميــة و امل عليميــة ــ ــد ا ــذل و واثرائيــة، لتحقيــقواجتماعيــة ليفــات والت ــشطة و مــات
   .ذلك
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بأنـھ إجرائيـا الباحثـة اضـية ًعرفـھ ف الفـصو خـالل مـن الـتعلم ـ الطالبـات مـاك لإ
علميـــة و عليميـــة ـــشطة أ ـــ ـــشطة ال مـــات باملـــشاركة امل ـــ ـــد ا ـــذل و وإثرائيـــة، واجتماعيـــة

ذلك لتحقيق ليفات والت شطة   .و
ا والد النظر رطار البحثي ات بمتغ املتعلقة السابقة والبحوث   سات

و لاملحو اضية: ر ف   لالفصو
ـــــــــا، وأدوا ــــــــا، ونا وم ، ــــــــا مي وأ اضـــــــــية، ف الفــــــــصو ــــــــف عر املحـــــــــو ــــــــذا نــــــــاو لي رل
والتعامــــل ا تـــصميم وكيفيـــة اضـــية ف الفـــصو ات ـــ متغ تحديــــد ـــ م ـــس مـــا ـــو و ـــا، ا لومم

ا   .مع
أجر طـــار ـــذا ــــــ ع اضـــية ف الفـــصو أثـــر تناولـــت ـــ ال اســـات الد مـــن العديـــد لـــت ر

الفــــصو باســـتخدام س التـــد أثــــر معرفـــة ـــ إ ــــدفت ـــ ال اســـة د ــــا م عـــة التا ات ـــ املتغ لعـــض ر ر
ـــــم والف التـــــذكر ات ملـــــستو ــــ املعر التحـــــصيل ـــــ ع امليــــة والت والتعاونيـــــة التفاعليـــــة اضــــية ف

ــامس ا الــصف لتالميــذ العينــةوالتطبيــق شــملت وقــد ي، س) 72(بتــدا مــدا ثــالث مــن رتلميــذا
ً

الفــــــصل لــــــصا ق فــــــر وجــــــود ــــــ إ النتــــــائج توصــــــلت وقــــــد الطــــــائف، بمدينــــــة مختلفــــــة وإبتدائيــــــة
املعر التحصيل التفاع ا ف والفصل ي التعاو ا   .ف

اضية ف الفصو ف   :لعر
التطــــــــو أحـــــــــدث مـــــــــن اضــــــــية ف الفـــــــــصو رعــــــــد ل ُ

التعلـــــــــيم مجـــــــــال ــــــــ التكنولوجيـــــــــة ات
مـــن ا ــس تك ــ وال اضـــية ف ــسمة ــا ع تمتـــاز ــا أ إال التقليديــة الفـــصو ي وتحــا ــي، و للك ُ

العلميــة املـادة بتقـديم ـسمح ممـا املتعـددة، والوســائط ديثـة ا تـصال تقنيـات توظيـف خـالل
امل ن بـــــــ تفاعليــــــة صـــــــيغة وذات ـــــــدود، ا وعـــــــابرة مـــــــشوقة اخـــــــتالفقبطــــــر ـــــــ ع ن واملتعلمـــــــ علـــــــم

العلمية م ا ي،(مستو را الز لـسة)2013،133ع ا ة إدا ـ تـام تحكـم املعلم لدى و و ر، ن
العديـــد اضــية ف وللفــصو ه، ــ وغ والبــث التحـــدث أو باملــشاركة ن لآلخــر الــصالحيات لوإعطــاء

ــــــا م املــــــسميات امل: مــــــن الفــــــصو التخيليــــــة، الفـــــــصو الذكيــــــة، لالفــــــصو ل الـــــــشبكة،ل ــــــ ع تاحــــــة
ونية لك شعيب،(لالفصو   .)2016،480إيمان

س خمــــ عطيــــة محمــــد ــــا عرف توظــــف) "2003،344(و عــــد مــــن تفــــاع علــــم ئــــة ب ــــا بأ
املحاضــرات دة مــشا مــن املتباعــدين ن املتعلمـ وتمكــن ديثــة، ا تــصاالت و التعلــيم تكنولوجيـا

وا املتعددة، الوسائل ض وعر ونية، مواقـعولك املوجودين ن املتعلم مع والتفاعل ملناقشة،
واحــد ســقف تحــت موجــودين م وكــأ الكمبيــوتر ــ واملــشاركة ة والــصو بالــصوت خــر رالعمــل ى

م معلم إشراف تحت اص ا م علم لبناء واحد عمل ق كفر معا ًعملو   ".ن
تــو حــسن ــا عرف نو ــا) 2005،160(ز تفاعليــة" بأ علــم و علــيم ئــة ــب ع تقــع عــد عــن

شبكة ا(موقع غ أو نت ن حيـث)شبكة مـن املعتـاد يقـي الف الـصف ئـة الب ذه ي وتحا ،
دف ــس صــفيھ تفــاعالت مــن فيــھ يحــدث ومــا والــتعلم التعلــيم اتيجيات واســ وعناصــره وظائفــھ

ن معـ ــ ا د محتـو علـم و رعلـيم س(ى د اسـية، د وحـدة ، ــ ا د رمقـر ر ر ا)ر ـذه ـ وتوظــف ئــة، لب
ا تنوع ع ي و لك التعلم   .أدوات

مبـــار منــــال ـــا عرف ـــا) 2012،139(زكمـــا مــــن" بأ تمكـــن ونيــــة إلك ب وتـــد علـــيم ئــــة رب
ة والـــصو الــصوت باســتخدام محــددة أوقـــات ــ تفاعليــا با تــد وتقـــدم امن، ــ م ل ــش رالتواصــل ً ً ر

بأســــاليب التفاعليــــة الكتابيــــة واملحادثــــات والنــــصوص بوالفيــــديو التــــد ــــ يحــــدث ملــــا ھ ــــشا رم
  .التقليدي
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ـــا بأ الباحثــــة ـــا عرف املعلــــمو فيــــھ يتفاعـــل مباشــــر لقــــاء ـــا خالل مــــن يـــتم ونيــــة إلك ئــــة ب
س الــدر لــشرح ــان امل يختلــف ولكــن الزمــان فيــھ يتوحــد نــت ن خــالل مــن ــان(ووطالبــھ ســواء

مــسبقا ل مــ أو مباشــر ل ــش وتط)ًالــشرح طالبــھ ن بــ ــا وتبادل ــوار، وا املتنوعــة ــشطة بيــق
والفيـــديو الــصوت باســـتخدام د بــو الـــبالك تطبيــق خـــالل مــن الطـــالب ن بــ امن ـــ امل ــ وغ امن ــ رامل

لوجھ ا وج التقليدية الفصو انوا لو كما التفاعلية الكتابية واملحادثات ًوالنصوص   "ل
اضية ف الفصو مية   :لأ

ــ إ أدت ــ ال العوامــل ــ أك مــن ّلعــل ــوّ الــتعلم ئــات ب ــ ــ كب نحــو ــ ع التقنيــة توظيــف
ّ

ا قـــد ـــيح ت ـــا أ كمـــا محـــددة، ســـياقات ـــ والتواصـــل والتفاعـــل نـــة املر مـــن ـــ أك ا قـــد ـــيح ت ـــا ًو رً ور
التعليميــة للعمليــة الداعمــة الوســائل مــن للتفاعـــل. ًمتنوعــا التقنيــة ــا يح ت ــ ال املــساحة أن ــ ّغ

ات ــــ املتغ مختلــــف ن بــــ ي ــــّالـــدينامي ع ا وقــــد التقنيــــة ـــذه بمــــستو ومقيــــدة محــــدودة رتبقـــى ى ّ

م واســــــتعدادا م ميــــــول اخـــــتالف ــــــ ع ن واملعلمـــــ الطــــــالب لــــــدى ة ـــــ املتغ لالحتياجــــــات ّســـــتجابة

التعلم ع م وقد نية الذ
ّ

،(.ر حمر   )2019،317يأحمد
ونظرا
ً

مية  اضـية لالفصو أل امعـات معظـم بـدأت فقـد ف ـ ا العر ـ العمـل يبـالوطن ع
ـل ا تحو ل ـش ات ـ املعتـاد راملقـر ات إ ونيـة رمقـر ـضة قاعـدة تخـدم إلك ن مـن عر لتنميـة املتعلمـ

  .املختلفة التعلم نواتج
مــــــصطفى فاطمــــــة كــــــز) 2009،225(وتؤكــــــد ي حيــــــث اضــــــية ف الفــــــصو ميــــــة أ ــــــ لع

يــو حيــث املــتعلم، حــو اضــية ف الفــصو خــالل مــن نــت ن ــ ع لالــتعلم ــامل امل مــن العديــد فر
ــــار ابت ــــق طر عــــن م ف معــــا نــــاء ب ــــم ل ــــسمح و الطــــالب، حاجــــات تالئــــم ــــ ال ــــة بو ال ــــشطة رو
اصـــة ا الـــتعلم وأنمـــاط أســـاليب تناســـب ـــ ال ف واملعـــا املعلومـــات ـــر وتحر وتكييـــف رواســـتخدام

ال مثـــــل املختلفــــة ـــــشطة ـــــ املــــة ال املـــــشاركة مبـــــدأ للمــــتعلم يتحقـــــق ـــــذلك و عـــــنــــم، بحـــــث
ماعية ا املناقشات واملشاركة الرد سال، ا، وتوف   .راملعلومات

للمعلـــــم الفاعــــل الـــــدو ــــ يل ال ــــسية التد العمليـــــة ــــ اضـــــية ف الفــــصو رواســــتخدام ر ل
ن للمتعلم وموجھ ومقيم ع متا ليصبح ه دو غي ع ساعده ولكن   .رالكفء،

مـن ـل ؤكـد ـزار و ا اللطيـف ـسا)33 ،2002(وعبـد وفان ش ت ـو  ,Curtis, Vanessa(ر،و
ــــــــادي،و)2003 ال عزمــــــــي)2005،42(محمــــــــد جــــــــاد يــــــــل ون نظــــــــام)2006،33(، ــــــــ املعلــــــــم أن ،

ــو ي أن يجـب اضــية ف نالفـصو ــسق–تكنولـو–مــصمم–باحـث: (ل ــسر–مرشـد–م م
الــتعلم الـتعلم–لعمليـة لعمليــة الطــالب–موجـھ ألعمـال ل–مقــيم ــمـدير ع املباشـرة لــسات

  ).الشبكة
اضية ف الفصو  :لمكونات

سيد دا و ي) 2015،168(ذكرت فيما اضية ف الفصو ونات   :لم

التعلي -1 املحتو ة صو: ىواج فيديو، أسئلة، بيضاء، ة سبو تقديمية، ض عر رشرائح ر  .و
املــتعلم -2 ــة ــشط: واج ال ن(طــار املــشارك املحاضــرة-أســماء امللفــات-يــيمالتق-تــدفق ،)تبــادل

يـة ا الـشاشة دشـة، الد رصـندو ن(ق املتحـدث صـو ـا ف ــب)رعـرض تبو دوات، صـندو ق،
العرض شاشة العرض،  .شاشة

املعلم -3 ة املحاضـرة،: واج تـدفق شاشـة ـشط، ال طـار دشـة، الد صـناديق وفـتح لغلـق ار رأز ر
العرض شاشة العرض، شاشة ب تبو  .عالمات



ونمط  )ًالمعد مسبقا/الحى(طریقة تقدیم المحتوىالتفاعل بین 
داخل الفصول االفتراضیة  )الجماعیة/الفردیة(التغذیة الراجعة

  ....وأثره على االنخراط في التعلم
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ة -4 دا ــة خ: رواج ــ املـــادةو جدولــھ، عرضــھ، وقــت الفــصل، اســم ـــ ليــتحكم بــاملعلم اصــة
ا وغ ات ختبا أوقات  .رالعلمية،

س -5 الـدر أو املحاضـرات يل ـ ـة شــرحھ،: وواج تـم مـا عـرض إعـادة ـ ن املتعلمــ تفيـد ـ و
واملقر املستو نفس ا ل عليمية لفئات شرح ان إذا املعلم ا م ستفيد رأو  .ى

البيانات -6 العلمية:قاعدة واملادة ن واملتعلم   .للمعلم
اضية ف الفصو   :لأدوات

اضـية تـصنف ف ـسة الوسـائل كإحـدى لالفـصو ـي الـتعلم أنظمـة ـ الرئ و  لك
ت حيـث التفـاع تـصاالت املعلومـات تكنولوجيـا ـ متخصـصة عامليـة مؤسـسات عـدة رطـو  و
اسـية لفـصو اضـية رد ـا تتـوافر تفاعليـة اف ـ ساسـية واتد ف ـا ال  املعلـم مـن ـل يحتاج

ـد ىأخـر أدوات تتـضمن كمـا ,واملـتعلم ـد ,املعلـم ردو وفعاليـة تنـوع مـن تز أيـضا وتز
ً

 ردو مـساحة مـن 
ئـة ـ املـتعلم ـس ,الـتعلم ب ن أقرانـھ مـع لتعاونـھ و ـ بالفـصل املـشارك ا  سـعيد نـادر( ف

،(،)4، 2010،الشي ا ال هللا عبد  ) .2017،162إشراقة
تــــــو حــــــسن مـــــن كــــــال تنــــــاو نوقـــــد الــــــدين)2006،157(زل ــــــن ومحمـــــد ،)2007،336(ز،

س خمـــــ عطيـــــة ي)2009،394(ومحمـــــد القحطـــــا ســـــعيد ـــــسام واب نـــــصرو،)2010،43(، ن نـــــرم
أحمــــد عثمــــان)2017،51(وســــمية ومنتــــصر ــــ)2018،552(، املــــستخدمة ساســــية دوات ،

وق اضية، ف يلالفصو فيما الباحثة ا أوجز   :د

الـــشبكة .1 ـــ ع املباشـــر ي: رالتحـــاو فـــو ل ـــش و املباشـــر التواصـــل انيـــة إم دوات ـــذه ـــيح رت
الـــــذ العـــــصف ن وتمـــــا امعيـــــة ا املناقـــــشات خـــــالل ومـــــن الـــــشبكة ـــــ ع ن املتعلمـــــ ن ربـــــ

ن مستخدم ا بادلو ي ال املشكالت حل شطة  .وأ
املرئيـــــات .2 مـــــع املباشـــــر ـــــقتت: الـــــصوت طر عـــــن ن املتعلمـــــ مـــــع التحـــــدث ـــــ ع ة القـــــد ـــــ رمثـــــل

ــا ف ز ــ وت املرئيــات مــع قيقــي ا الوقــت ــ املباشــر الــصوت اســتخدام يمكــن ــا وف الــشبكة
والسرعة ات والن الصوت جات د غي مية  .رأ

كة .3 املش امج: التطبيقات ـ ال أحـد ـ ع ن خـر مـع املـشاركة مـن ن املتعلمـ ن تمك يتم ا وف
املفتوحـــةالت ـــداو ا مثـــل نـــامج Spreadsheet لطبيقيـــة ب املـــصممة ض العـــر أحـــد  وأو

PowerPoint ونية لك ة السبو استخدام  .رأو
ونيــــــة .4 لك ة تمامــــــا: رالــــــسبو ــــــشبھ ــــــ وال كة املــــــش التطبيقــــــات ــــــ ــــــسية الرئ داة ــــــ و

ً

الكتابـــــة انيـــــة إم ن املتعلمـــــ عطـــــي ـــــ وال فـــــة املعر البيـــــضاء ات والـــــسبو املالحظـــــاتر وإبـــــداء
يد بال ا سال إ أو ا نقل أو ا ا محتو حفظ انية إم إ باإلضافة ذا ا عل واللصق روالرسم

املعلم إ ي و  .لك
الــــرأي .5 واســــتطالع ة القــــص ات أي: رختبـــا اســــتطالع أو قــــص اختبــــار إجــــراء انيــــة إم ــــا روف

دافھ أ تحقيق ومدى لسة ا نجاح بھ س  .يق
نتالتصفح .6 ن ـ: ع ا ف الفـصل خـالل مـن العنكبوتيـة الـشبكة تـصفح يمكن وفيھ

العنوان بكتابة لھ URLوذلك املخصص ان امل  .املطلوب
يـــة .7 ان ا مجموعـــات: الغــرف ــ إ الـــصفية الغرفــة ـــ ن املتعلمــ تقـــسيم للمعلــم يمكـــن ــا وف

ية ي(جان التعاو التعلم والتفا) مجموعات اء مرلتبادل بي فيما  .عل
وامللفات .8 املكتب سطح ن: مشاركة املتعلمـ مـع املكتـب سـطح مـشاركة مـن املعلم تمكن ا وف

ا طباع أو ا وحفظ امللفات تبادل انية إم ثم  .ومن
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الطـالب .9 عـة ومتا ة يل : Management and Tracking of Students رإدا سـ ـ ع يمكـن
لمـات و ن، املـستخدم أسماء استخدام ـاملثال إ ن ل املـ الطـالب وصـو لـضمان لالـسر،

التعلم ئة ب داخل للمواد م استخدام تحليل أو ن املتعلم تقييم وتحليل ،  .راملقر
الطـــالب .10 ال : Support For Students دعــم أشـــ خـــالل مــن الـــدعم تقـــديم يــتم

وأســـئلة ، املقـــر عـــن معلومـــات مثـــل داعمـــة مـــواد وتـــوف والطـــالب، ن املعلمـــ ن بـــ رالتواصـــل
ادا عل مجاب  FAQs. عمة

الطالــب .11 انيــة : Student Tools أدوات وإم طالــب، ــل ل ــب و صــفحات ــ متمثلــة
ونية لك مات والتقو اليوميات وعرض اسية، الد ات املقر رتحميل  .ر

ــر .12 واملظ ل للــش التخــصيص وقابليــة  Consistent and Customizable ــساق
Look and Feel :  ف الــتعلم ئـة ب ولةتقـدم ــس ـ تتم قياسـية مـستخدم ـة واج  اضـية

ــــــــة ر حــــــــسب ــــــــة الواج تــــــــصميم ــــــــ غي مكــــــــن و الطــــــــالب، قبــــــــل مــــــــن ســــــــتخدام و ــــــــم ؤالف
 .املستخدم

ا .13 وتــداول امللفــات ن : File Transfer نقــل بــ مباشــر ل ــش امللفــات نقــل يــتم حيــث
و امللفـــــــات تبـــــــادل و ن، املتعلمـــــــ مـــــــع املكتـــــــب ســـــــطح ومـــــــشاركة واملـــــــتعلم، أواملعلـــــــم ـــــــا حفظ

وحـــذف ولـــصق، ـــ مـــن التفاعـــل ال أشـــ مـــن ل شـــ بـــأي امللفـــات مـــع والتعامـــل ـــا، طباع
سمية  .وإعادة

خـــالل  .14 مـــن مــتعلم ـــل خــصوصية يـــضمن بمـــا واملــتعلم، املعلـــم ن بــ املباشـــر التواصــل
اصة ا الرسائل خاصية  Private Message باستخدام

باستخد .15 ا عل ت والتصو ة املكتو سئلة خاصيةتوجيھ  Poll Users ام
السماح  .16 انية خاصية/ إم باستخدام الفصل دخو من متعلم أي  Ban Users لمنع
خاصية .17 باستخدام املعلم عرضھ ملا عة املتا أوامر  Follow Meتوجيھ
انية .18 ة /صوت( املحاضرات يل إم  Lecture Recording. )رصو

ف الفــــصو أدوات بالبحــــث اســــات الد عــــض تناولــــت لوقــــد شر اجــــ أكــــد حيــــث راضــــية
ن ف ــــا ــــ) Rajesh & Parveen, 2011(رو ــــ ا ف الفــــصل أدوات اســــتخدام فاعليــــة ــــ ع

ض وعـــــــــر البيــــــــضاء، ة والــــــــسبو دشــــــــة، الد مثــــــــل الفــــــــصل ة وإدا املحاضــــــــرة يل ــــــــس ل س والتــــــــد ر ر ر ر
التطبيقات ومشاركة الفيديو، وفالشات ت، و   .رالباو

جل وا مار اسة د ت روأشا ر ب )Marie & Orgill, 2009(ير والتـد التعلـيم أدوات ميـة أ رإ
دو امن ـــ امل الـــتعلم أدوات اســـتخدام ـــ ع ن املتـــد يع ـــ ـــ امنيـــة ال اضـــية ف نبالفـــصو رل

ن، املتــــد ن بــــ عاونيــــة ــــشطة أ تحقيــــق ــــ البيـــضاء اللوحــــة واســــتخدام ذلــــك، ــــ ع قيــــود روضـــع
والـد املتعـددة الوسـائط مـن قدر بأك ستعانة ـو املحادثـة لغـرف الفعـال والتوظيـف ـا، بي مج

وتقـــديم لـــسة ا مـــن طـــوال مـــستمر ل ـــش ن املتـــد ـــ ع ســـئلة وطـــرح فرديـــة، ـــشطة أ زإجـــراء ر
ـ ال ات ـا وامل املعلومـات حـو ن املتـد أي واسـتطالع ومباشـر، مـنظم ل ـش ـم ل اجعـة رغذية ر ر لر

ة ملواج الدعم وتقد ية، التد لسة با ا عرض سيطةريتم ال الفنية   .املشكالت

اضية ف الفصو ات  :لمم
ــا م أ ومــن املزايــا، مــن العديــد تحقــق ــ إ امنــة امل اضــية ف الفــصو اســتخدام ليــؤدي
والطالــــب، املعلــــم ن بـــ التفاعــــل وســــائل مـــن منوعــــة باقـــة جــــود و املــــستمر، التعلـــيم مبــــدأ وتحقـــق
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اجـة ا عـدم ـا وم اقتـصادية مزايا إ الطلبـةباإلضافة ن بـ مباشـر ل ـش جتمـاع و التنقـل ـ إ
حـدة ـ ع مـتعلم ـل يناسـب بمـا اسـة الد أوقات تحديد انية وإم م، الـدين،(رومعلم ـن زمحمـد

2007،172.(  
س خم عطية محمد من ل ميد)2003،251(واتفق ا عبد ومحمد ،)2005،100(،

خـــــــاطر وســــــعيدة مبـــــــار ا،)2012،139(زومنــــــال داكـــــــر)2011،118(لــــــسلوموعثمـــــــان حـــــــسن و ،
ع)2018،7( التالية ، املزايا تحقق اضية ف بالفصو ب والتد التعليم أدوات لأن  :ر

امنيــة إطــار: ال ــ ا عــض مــع عمــل ــ ال امنــة امل دوات مــن العديــد اضــية ف الفــصو لتــوفر
والتعلـــــــــ تــــــــــصال و للتفاعـــــــــل املختلفــــــــــة العمليـــــــــات لتحقيــــــــــق امـــــــــل، بالفــــــــــصومت ب والتــــــــــد ليم ر

اضية  .ف
ألدوات: تـــــــصال املختلفـــــــة ال شـــــــ خـــــــالل مـــــــن ات املقـــــــر بأســـــــاتذة باالتـــــــصال ب املتـــــــد ريقـــــــوم ر

 .تصال
املنظومــــة: التفاعليــــة وعناصــــر ب املتــــد ن بــــ التفاعليــــة مــــن ا ــــ كب ا قــــد ــــ ا ف الفــــصل ريــــوفر ر

ً ً

ية  .رالتد
الفـــــــردي: الفرديـــــــة ب بالتـــــــد ب املتـــــــد ريقـــــــوم ـــــــذهر ـــــــشتمل و يـــــــة، التد للموضـــــــوعات راملـــــــستقل

ب الو ع املعلومات ملصادر أخر بمواقع ا ط تر ابط ر ع ىاملوضوعات  .و
س: تاحـــــة وقـــــوام بحـــــث ـــــات ومحر بيانـــــات وقواعـــــد قميـــــة مكتبـــــات ـــــ ا ف الفـــــصل ـــــيح ري

وصـول ضمان مع املستمرة ا وتحديثا ية التد املصادر إ باإلضافة لرمختلفة، ـش ب للمتـد را
ع  .سر

دوات: املناقـــــشة ـــــق طر عـــــن ن املـــــد مـــــع واملناقـــــشة املحادثـــــة ـــــ مالئـــــھ مـــــع ب املتـــــد ك رـــــش ز ر
امنة  .امل
ز نفـسھ: التعز م تقـو ب للمتـد ـيح ي ممـا ب، التـد أثنـاء التـد بـاملحتو ـز التعز خاصـية ريـوفر ر ر ى

 .ًذاتيا
الراجعــــــة خــــــالل: التغذيــــــة مــــــن اصــــــية ا ــــــذه عــــــةتتــــــوافر املتا مــــــع التــــــد بــــــاملحتو ــــــز رالتعز ى

ب املد جانب من ي الفو م روالتقو   .ر

واملتعلم للمعلم سبة بال اضية ف الفصو ات  :لمم
ســيد ــدا و تناولــت ــسبة) 2015،166(وقــد بال اضــية ف الفــصو ات ــ كمــاللمــتعلملمم

  :ي

امل -1 تنميـــــة ـــــ ع الطـــــالب ـــــساعد اضـــــية ف الفـــــصو ـــــ وســـــعلالعمـــــل و تـــــصالية ات رـــــا
التعليمية العملية التكنولوجيا الستخدامات الطالب م ف عمق  .و

الفع -2 الواقع إ ا علمو ال ات ا نقل الطالب ع ل  .س
ئـــات -3 ب ــ ـــشط يــصبح أن يمكــن وكيـــف لوجــھ، ـــا وج يتعــاملوا كيــف أيـــضا الطــالب ًيــتعلم

نية م أك يصبح وأن اضية ف التكنولوجيةالتعلم املستحدثات سة  .رمما
ــــا -4 أل م علـــيم أو م تــــد ـــ اضـــية ف الفــــصو اســـتخدام عنـــد تيــــاح باال الطـــالب رـــشعر لر

الطالب ات وقد انيات إم  .رترا
واملـــــشاركة -5 ي التعـــــاو والعمـــــل جتماعيـــــة ات ـــــا امل الطـــــالب لـــــدى ـــــ ا ف الفـــــصل ـــــ رين

 .يجابية
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ؤكـد ش و ـ ن ر اضـية لالفـصو أن (Rich, et al., 2009, 12) ووآخـر  الطالـب تجعـل ف
ا مـشار
ً

العمليـة ـ  ـساعد ,التعليميـة صـنع ـ عـدد غطيـة ـ و  والـسرعة ,قيـود ندو الطـالب مـن كب
سـتجابة التعامـل ـ العاليـة اسـة و الد انيـة ـان أي ـ روإم  بحـدود التقيـد ندو العـالم مـن م

ـة جغرافيـة ر املـة وا وتـوفر واملـادة الوقـت يـاراخت ـ ال دمـة التعليميـة، ا ـ كـم ـذه  مـن كب
ـ البحـث ومراكـز وموسـوعات مكتبـات مـن املعرفيـة سـس ـ عديـدة رمحـاو وتفـتح الـشبكة ع

ـساعد النقـاش منتـديات ـصو ـ و ـ لا ـا املرتـدة املعلومـات ع ـ كمـصدر وتحل ائـل أسا  و
يفاء   .املعلومات الس

الفصو ات مم سبةلومن بال اضية يللمعلمف   :ما

املعلم -1 شاشة خالل من املتعلم شاشة دة مشا انية  .إم
ن -2 واملتعلم املتعلم ن ب ما الشاشة تبادل انية  .إم
ا -3 إغالق أو ا بإيقاف املتعلم شاشة التحكم انية  .إم
واملاوس -4 املفاتيح لوحة التحكم انية  .إم
لآل -5 املم املتعلم شاشة نقل انية نإم  .خر
واحد -6 آن زة ج إغالق انية  .إم
عليمية -7 أفالم أو مدمجة أقراص ع مجة امل اسية الد ات املقر جميع منھ رستفادة  .ر
خاللھ -8 من ا س وتد عليمية برمجية تصميم ع املعلم ة رقد  .ر
ن -9 املتعلم ب لتد معمل ل ش ع الفصل تج  .ريمكن

إتمـــاز ـــ و ـــ) Itmazy, 2010, 110(يو ع ن املعلمـــ ـــساعد اضـــية ف الفـــصو لأن
ـــساعده و عليميـــة، حـــدات و س در ـــ إ وتجميعـــھ املحتـــو تنظـــيم ـــق طر عـــن ات، املقـــر ر وتطـــو و ىر
ـــر وتمر جات الــد ضـــع و والواجبــات نـــات التعي فــع يل ــس ـــق طر عــن ات املقـــر ة إدا ــ ع رأيــضا ر ور ر

ـــ ع م بيـــ املناقـــشات وإجـــراء ن املـــشارك ن بـــ ـــةالرســـائل دا يـــة تي الر ـــام امل ل ـــس و نـــت، رن و
ــــسقة م وســـيلة للطـــالب وتـــوفر النتـــائج، عـــن بـــالغ و ـــشطة، بـــع وت ات، ختبـــا يل ـــ رمثـــل

م مال ومع ن املعلم مع والتفاعل ام وامل املواد ع صو ل حة زومر   .ل
ــا ــ ت ــ ال واملزايــا املنــافع عــرف اســات الد مــن العديــد حاولــت يوقــد الفــصور لتقنيــات

ـــشر املن حلميــة مـــن ــل اســات د نتـــائج واتفقــت والــتعلم، التعلـــيم ــ عملي اضــية يف ،)2015(ر
محمــود ـدا شــاكر)2015(و صــا ي)2015(، را الــش ناصـر ــد)2012(، مجا فــايزة ،)2015(،

نـواتج) ( Vivian, 2010فيفيـان ـ ع اضـية ف الفـصو تـأث معرفـة دفت اسـ ـ عـضلال علـم
ـ ال املختلفـة ات ـ املتغ ـ ع اضـية ف الفـصو فاعليـة ا نتائج رت فأظ املختلفة، لاملوضوعات

ا قياس   .تم
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ي  الثا تقديمھ: راملحو وطر ي و لك قاملحتو   ى
مـا ـو و وأسـاليبھ، ، املحتـو تنظـيم ومزايـا ـي، و لك املحتـو ـف عر املحـو ذا ناو ىي ى رل

الطر تحديــد ــ م البحــثــس موضــوع اضــية ف الفــصو داخــل املحتــو لتقــديم املناســبة لقــة ى
ا   .ا

ي و لك   :ىاملحتو
مـــع التفاعـــل عمليـــة ـــ ـــم وتحكم ن املتعلمـــ ـــشاط ـــ ع ـــب الو ـــ ع القـــائم الـــتعلم عتمـــد
ــــــــوف وا ـــــــل ا تـــــــدعم ــــــــ ال بيـــــــة لل التقليديـــــــة الـــــــنظم عكــــــــس التفاعـــــــل ـــــــات اج و واملحتـــــــو ى

ـــ عتماديـــة املـــتعلمو جعـــل و املحتـــو وســـعة جـــودة يـــدعم أنـــھ ـــ إ باإلضـــافة التعلـــيم، ىعمليـــة
وخطــوه العقليـة وسـعتھ تـھ وقد حاجاتـھ حـسب الــتعلم مـادة ـ والتعمـق ستكـشاف ـ ع ا رقـاد ًر

ي الوسـائل (Yavuz, E., 2008) الذا تكنولوجيـا ـ ع ـب الو ـ ع القـائم التعلم ئات ب ية ب وتقوم ،
ــ ــ ال املختلفــةالفائقــة ــا بأنواع التعليميــة والرســائل املحتــو تقــديم ــ بتوســع عــصام.(ىستخدم

شبل   )2012،74،شو

ن وآخر ديك املحتـو) Dick,et al, 2005(ووأشار عرض نمط أن ـىإ أساسـياعت ًعنـصرا ً

وتتحـــد ــا، نجاح مقومـــات وأحــد التعليميـــة ــام امل آلداء ـــي و لك الــتعلم منظومـــة ــ ا دورًوضــر
ات ـ املث كثافـة ـ والـتحكم ـ املعر للتمثيـل وسيلة ا أ املحتو عرض لنمط التعليمية ىدوار
جاع الســ ومفتاحــا املعلومــات، عــرض ــ واملنطقيــة بالوضــوح ــسم ت علــم ئــة ب وتقــديم ًاملرئيــة،

اســتخدام ــ ع ن املتعلمــ يع ــ و حياتــھ، ــ ا واســتخدام املــتعلم ذاكــرة مــن ــةاملعلومـات املعا
املطلــوب ء الـ نحـو والتوجيـھ بـاه ن جـذب ـ ـساعد و الـتعلم، عمليـة أثنـاء املناسـبة اكيـة رد

سرعة وتحديده   .علمھ

ي و لك املحتو ف   :ىعر

ـــ نظ أفنـــان ات) 2000،87(عـــرف ـــ خ ا تتـــضم ـــ ال ف واملعـــا املعلومـــات بأنـــھ راملحتـــو ى
ـ أ تحقيق إ دف و املن شاطات فو واملعـا املعلومـات ـذه و ـشودة، م ـة و وتر عليميـة رداف

ة، بــصر ســمعية أو ســمعية مــادة خــالل مــن مــو أو ة مــصو أو ــة مكتو ة صــو ــ للطالــب زتقــدم ر رر
ــــــ ـــــــسية ئ أنـــــــواع لثالثــــــة يـــــــصنف رواملحتــــــو ــــــ: ى املعر ي املعلومـــــــا قـــــــائق،: ىاملحتـــــــو ا ـــــــشمل و

ـــــات، والنظر ن، والقـــــوان والتعميمـــــات، يم، ـــــارواملفـــــا امل ىواملحتـــــو العقليـــــة،: ى ات ـــــا امل ـــــشمل رو
ي الوجــــــــدا واملحتـــــــو ركيـــــــة، ا ات ــــــــا وامل جتماعيـــــــة، ات ـــــــا ىوامل ر أو: ر والتقــــــــدير امليـــــــو ـــــــشمل لو

والقيم ات، تجا و ،   .قالتذو
ر والتطـــو ب للتــد كيـــة مر معيـــة ا عــرف  & American Society for Trainingرو

Development 2009بأنـھىاملحتـو ـي و ـ: "لك ال ـة بو ال أو التعليميـة ات املقـر مـن نـوع رأي
نـــــت ن ـــــ ع أو ي حاســـــو برنـــــامج باســـــتخدام ـــــا نقل بأنـــــھ". يـــــتم عـــــرف واملـــــواد: و ـــــشطة جميـــــع

الكمبيوتر از ج ع ا وتقديم ا إنتاج عتمد ال   . التعليمية

تج ــ بــع ت ـ ال قــة الطر تلــك بأنــھ املحتــو تنظــيم عـرف ــىو التعلي املحتــو أجــزاء ىميــع
نحــو ــ ع أخــر موضــوعات مــع طــھ تر ــ ال الداخليــة العالقــات يــان و ن معــ ــسق وفــق ــا ىوتركي

املحتــــو تنظــــيم ــــ ع ــــذلك و لفــــة وت ــــد وج وقــــت بأقــــل التعليميــــة ــــداف تحقيــــق ــــ إ ىيــــؤدي
الطلبــ علـــم يل ــس غيــة ملفرداتـــھ تتــا تنظــيم أو سلـــس ــب ترت ــ ضــعھ املفـــرداتوو بتلــك ة

الفاعلية من جة د حل. (ربأق س،(،)250، 2015، إيمان خم عطية   )2003،160محمد
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املحتو تنظيم   :ىمزايا

عـــرض قـــة وطر ، اضـــية ف الفـــصو خـــالل مـــن املقـــدم ـــ التعلي املحتـــو تنظـــيم لعـــد ى
املوضــــوع أحــــد مــــن ــــشطة، وأ ــــام م مــــن ــــا بط يــــر ومــــا ــــسية، الرئ ه ــــا وأف يمــــھ امــــةرمفا ال ات

مــن فبــالرغم ــا، وإنتاج ، الفــصو ــذه تــصميم أســاليب ــسب أ ــ ع للوقــوف بالبحــث، ـديرة لوا
عنــھ ــتج ي ممــا التنظــيم، ــ إ يفتقــد ــا محتوا أن إال التعلــيم، ــ الفــصو ــذه اســتخدام لفاعليــة
مــــن عرضـــھ مـــا ه ـــ لك يجـــة ن ـــا؛ أجزا ـــ ع تجولــــھ أثنـــاء والـــضياع ت ـــش بال عـــادة املـــتعلم رشـــعو
ــشطة أ مــن املــتعلم بــھ لــف ي ومــا يم، مفــا مــن يقدمــھ مــا لتغطــي ــشعبة؛ م تباطــات وا روصــالت،

ام   .وم

ذاكـــرة ـــ املعلومـــات ثبـــات التـــا و التعلـــيم، جـــودة فـــع ـــ املحتـــو تنظـــيم مزايـــا روتكمـــن ى
حياتيا ا استخدام اتھ ا م وتنمية ًاملتعلم، عرفة،.(ر الدين   )2002،309صالح

اختيـــــــار توقــــــف ونـــــــھو حيـــــــث مــــــن املحتـــــــو طبيعــــــة ـــــــ ع للمحتــــــو املناســـــــب ىالتنظــــــيم ى
متوســط، أم ، ـ كب املحتـو ـم حيـث مــن أيـضا حقـائق، أم إجـراءات، أم مبـادئ، أم يم، ىمفـا ً

استكـــشاف، أم تطبيـــق، أم تـــذكر، أم لفظـــي تحقيقـــھ املـــراد ـــدف ال نـــوع ـــ إ بإلضـــافة ، صـــغ أم
وقد واســـتعداده، املـــتعلم ـــاء ذ مـــستو أن اتــــھ،ىكمـــا واتجا جتماعيـــة، وخلفيتـــھ وعمـــره، راتـــھ،

ي تـــــأ ا ـــــ وأخ املناســـــب، التنظـــــيم اختيـــــار ـــــ املـــــؤثرة العوامـــــل مـــــن ـــــا ل ـــــذه دافعيتـــــھ، ًومـــــستو ى
لتـؤثر ـا تواج ـ ال واملعوقـات ات والـصعو ـا، اني إم حيـث مـن التعليميـة ئـة للب املادية ط والشر

املناسب ع التتا حل. (اختيار   )272، 2015، عإيمان

املحتو تنظيم   :ىأساليب

تمــــــام با حظيــــــت ــــــ ال امــــــة ال املوضــــــوعات مــــــن ــــــ التعلي املحتــــــو تنظــــــيم عمليــــــة ىعــــــد
، الطـــــــر ن بـــــــ ـــــــ كب وتبـــــــاين تنـــــــوع نـــــــاك ف التعلـــــــيم، تكنولوجيـــــــا مجـــــــال ـــــــ اســـــــات والد قالبحــــــوث ر

التعلي املحتـو عـات تتا ب، وترت تنظيم، تناولت ال ات والنظر املعلومـاتىوالنماذج، لتقـديم ـ
للطالب املختلفة ا ال  .بأش

اختيـــار توقــف و مناســـبة، عــات تتا ــ ـــ التعلي املحتــو لتنظــيم عديـــدة أســاليب نــاك ىو
ـــــــا م أ عوامــــــل عــــــدة ــــــ ع للمحتـــــــو املناســــــب ع التتــــــا أو جـــــــة: ىالتنظــــــيم د التعليميــــــة، رــــــداف

ال أسلوب ن، املتعلم خصائص ، املحتو والتعقيد ة التعليىالصعو املوقف طبيعة   .تعلم،
ي ما التنظيمات ذه م أ ن،: (ومن أم  )2009أحمد

املنطقـــــي -أ مثـــــل: التنظـــــيم مبـــــادئ عـــــدة ضـــــوء ـــــ املـــــن محتـــــو يـــــنظم ســـــلوب ـــــذا ل : ىوفقـــــا
ل الـس ومـن للمركـب، ـسيط ال ومـن للمجـرد، املحـس ومن ، و املج إ املعلوم من لنتقال

الصعب  .ا... إ
الــــــسيكولو -ب ميــــــو: التنظــــــيم مــــــع ناســــــب ي بمــــــا املــــــن محتــــــو يــــــنظم ســــــلوب ــــــذا لــــــ ى

م استفاد ومدى م، واستعدادا م، ا وقد م، وحاجا ن، س رالدا  .ر
ـ -ت الرأ توضــيح: التنظـيم مكـن و الـزمن، امتـداد ــ ع املـن محتـو يـنظم ســلوب ـذا ىـ

التـــا املثـــال خـــالل مـــن م: ذلـــك نـــاك ـــان ـــإذا ب في ن ســـ للدا ـــسبة بال مـــا م ن معـــ ـــوم رف ً

مــن مـرة ــل ـ بــھ عـو الــذي املـستو ة تجــاو مـع ، املــن ـ وتأكيــده مـرة، مــن ـ أك ىتناولـھ ز
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ات مـــستو مـــع ـــوم املف نفـــس تكـــرار ـــ ع ـــذا و الـــزمن، امتـــداد ـــ ع والعمـــق ـــساع، حيـــث
والعمق التوسع من ء وذلك ة، املعا مع  .أع

ــ: فقـيالتنظـيم -ث بمع جنـب، ــ إ جنبـا املــن محتـو ونــات م ـب ي ب ســلوب ـذا ــتم ًو ى
ن مع ا د صف س يد ال ات املقر ن ب وتماسك يرابط ناك و ي رأن ر ر   .ن

ي كما املحتو تقديم طر ا ا البحث ناو ىو   :قل

ال-1 املحتو تقديم قة   ىطر
امل تقــديم يــتم أن ــ ع قــة الطر ــذه الفــصوعتمــد داخــل ــ و مباشــر ل ــش لحتــو ى

املعلــــم قــــدم و الوقــــت نفــــس ــــ متواجــــدين والطــــالب املعلــــم ــــو ي بحيــــث املباشــــرة، اضــــية نف
شـرح ا عـد ـستكمل ثـم جزئيـة، ل شرح عد م ساؤال بطرح للطالب سمح و بنفسھ ىاملحتو

تركيـ ـ إ ثـم ة صـغ أجـزاء ل ش املحتو تقديم فيتم جزاء، ـلىبا ال ـو لت جـزاء ـذه نب
ـــــــداف باســـــــتخدام اســـــــية الد املـــــــادة تفاصـــــــيل ــــــ إ ـــــــ التنظي ســـــــلوب ـــــــذا املـــــــتعلم تقــــــل رو

اسية الد للمادة زئية ا ة للصو مال إ دو سية رالتد رر   .ن
مــــادة ــــل أن ــــ ع ترتكــــز ــــ ال يــــھ جان ــــة نظر ــــ ع ــــ ال املحتــــو تقــــديم قــــة طر ند ــــس ىو

ــ موضــوع ــل أو اديميــة ــساعدأ بحيــث رميــة، يــة ب لــھ موضــوع مــن جــزء ــل أو املــادة، ــذه
ـــا ونا وم ـــا أجزا ـــ إ التعليميـــة مـــة امل تجزئـــة ـــق طر عـــن وذلـــك املرجـــوة، ـــداف تحقيـــق ـــ ع
أســفل مــن رميــة ال بـع و ــل ال ــ إ جــزاء مـن يبــدأ سلــسل ــ التعلـيم يــتم ذلــك عــد ـسيطة، ال

علــــيم أن وجــــد حيــــث ، ــــ أع ــــ ــــإ ك جــــزاء علــــيم ل ــــس و ــــساعد ــــرم ال قاعــــدة ــــ جــــزاء
ليـــة ال مـــة امل علـــيم مـــن ـــاء ن ـــ إ نـــصل ـــ ح قمتـــھ ـــ إ نـــا اتج لمـــا يـــھ،.( ًعقيـــدا جان ـــرت ور

2000،268( 
ا نــذكر خــصائص عــدة ــ ال املحتــو تقــديم قــة طر ــ تتم فإنــھ الباحثــة، تــر ملــا فقــا ىو ى و

ي   :فيما

 تر ذاكرة املتعلمإيجاد لدى سلسلية شبكية تركيبة ذات  .ابطية
 ائية ال مة امل لتعلم الفرعية ام امل عن بالبحث  .تمام
 رمية إجرائية قة بطر مة امل أداء تخطيط كيفية  .وصف
 ديد ا التعلم داف وأ السابق التعلم أوجھ ن ب للعالقات ة وا ة ر ن للمتعلم  .ؤتوفر
 حتفا من ن املتعلم عـادةتمكن املتعلم يميل حيث أفضل قة بطر املتعلمة بالعالقات ظ

ا خالل من علم ال ألساليب وفقا ه ا وأف اتھ خ وتنظيم ب ترت ًإ
 .ر

 داء من جة املتد ات املستو خالل من التعلم عميم ع   .رساعد

مسبقا-2 املعد املحتو تقديم قة ل(ىطر   )امل
امل تقــديم ــ ع قـة الطر ــذه مــسبقاعتمـد يلھ ــ خـالل مــن ولكــن مباشـر ل ــش ىحتـو

املعلـــم ـــو ي بحيـــث املباشــرة، اضـــية ف الفـــصو داخــل الطـــالب ـــ ع وعرضــھ املعلـــم قبـــل نمــن ل
بطــرح للطــالب ــسمح و ل املــ املحتــو املعلــم ــم ل قــدم و الوقــت نفــس ــ متواجــدين ىوالطــالب

ف ـــامال، ل املـــ الـــشرح عـــرض مـــن ـــاء ن عـــد م ـــساؤال
ً

ــــ ـــ ك ل ـــش املحتـــو تقـــديم ىيـــتم
القاعدة صوصيات وا القمة العموميات فيھ و ت متدرج رمي ل ش أي   .نالبداية،
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مـــــسبقا املعـــــد املحتــــو تقـــــديم قـــــة طر ند ــــس ًو ل(ى التوســـــعية) املـــــ ـــــة النظر مبـــــادئ ــــ ع
، ــــ املك املــــستو ــــ ع ــــ التعلي املحتــــو عــــات تتا نظــــيم ب تمــــت ا ــــ ال جلــــوث ىلر املــــستوى ــــو ىو

ليـة نظـرة املوضـوع ـ إ تنظـر ـ وال إجـراء، أو مبـدأ أو وم مف من أك عليم و تنظيم ناو ي لالذي
العناصــر، ــذه ن بــ تباطــات إيجــاد ثــم موضــوع ــل ل ونــة امل العناصــر تفــصيل عمليــة تبــدأ رثــم

مـن يحــدث التعلـيم أن تــر ـ وال ــشطالت ا يم مفــا ـ ع ندة مــس ي تـأ بــذلك ـ سىو ولــ ــل ال
زء عمران،. (ا   )2009خالد

ــــار ف لتحديــــد العليــــا، العقليــــة العمليــــات ســــة بمما القيــــام ن املتعلمــــ مــــن ذلــــك تطلــــب رو
ممـــا بـــبعض، ا عـــض جـــراءات و واملبـــادئ يم املفـــا ـــط وكـــذلك ، للمحتـــو والفرعيـــة ـــسية رالرئ ى

ات لديـــھ ــو تت ثــم ومـــن دائــم ــشاط حالـــة ــ املــتعلم جعـــل ــ ع ايجابيـــةنــساعد ودوافــع ــات جا
التعلم عملية   .للتقدم

مــــسبقا املعـــد املحتــــو تقـــديم قــــة طر ـــ ًوتتم ل(ى ــــا) املـــ أوجز خـــصائص خديجــــة(عــــدة
، لفاو ي) 2011،204يا   :فيما

 املع ذي التعلم  .تحقيق
 نتائجھ من والتأكد التعلم  .ضبط
 أطو ملدة التعلم أثر بقاء م  .لس
 نت تحقيق ع فعالةساعد عليمية  .اجات
 ديدة ا ار ف م ف كب ل ش م  .سا
 املعرفية ية الب املعر طار من د يز مما املتعمق م الف ل س ات بخ املتعلم د  .وتز
 ـــــ م ـــــس الـــــشاملة اتمـــــة ا أن عـــــن فـــــضال ـــــذا دقيقـــــة، ات ـــــ بخ املـــــتعلم ـــــص امل د يــــز

ً
و

املتــــضمن املوضــــوعات ن بــــ العالقــــة خــــرتوضــــيح واملوضــــوعات ، ــــ التعلي املحتــــو ــــ ىة ى
امل الت مبدأ يحقق مما العالقة   ذات

الـــــرحيم عبــــــد ـــــس ت اســــــ د اتفقـــــت ــــــدان)2012(روقـــــد ومحمـــــد تفــــــو) 2017(ز، ـــــ قع
ونـــر ل ـــ املعر النمـــو ـــة نظر مــن ـــل مـــع تتفـــق ـــ وال ـــل، لل ـــزء ا مـــن مـــا. العــرض مـــع ختلـــف و

للع شطالت ا ة نظر إليھ ت ذيرأشا للتعلم ابل أو ة نظر ذلك أيدت وقد للمحتو الك زرض ى
املـــــادة أجــــزاء ن بــــ ط الــــر ــــشمل للمــــتعلم ات تــــصو تقــــديم يجــــب أنــــھ ــــ إ ت أشــــا حيــــث ، ــــ راملع ر

التعليمية املادة ألجزاء تفصي عرض ثم التعلم بداية   .التعليمية
الــــــــرحمن عبــــــــد محمــــــــد اســــــــات د نتــــــــائج ت أشــــــــا نمــــــــا رب صــــــــقر)2009(ر ومحمــــــــد ،)2010(،

يوا ـــ(Syuart, 2011)ترســ حل إيمـــان قـــة)2015(ـــ، الطر مـــن أفــضل ليـــة ال قـــة الطر أن ــ إ ،
ـــذا و ـــل، بال جـــزء ــل وعالقـــة املـــادة أجــزاء ن بـــ العالقـــات اك إد ــ ع ـــساعد حيـــث جيــة رالتتد ر

ن املتعلم لدى يح ال م الف ادة و التحصيل ادة زساعد   .ز
أنمـــا أخــــر اســـات د تناولــــت ىكمـــا عرضــــھر تــــم الـــذي خــــالف املحتـــو عــــرض مـــن أخــــر ىط ى

ميــد ا عبــد ة ـسر اســة د ــا م نــذكر برنــامج) 2011(رمـسبقا عــرض أســلوب أن ــ إ توصـلت ــ ال
تنميـــــة ـــــ طيـــــة ا قـــــة بالطر عرضـــــھ أســـــلوب مـــــن أفـــــضل رميـــــة ال قـــــة بالطر ـــــي و إلك ـــــاة محا

شو وعصام ، ار امل داء و املعر أ) 2012(يالتحصيل ـ قوال فـر وجـود عـن ـا نتائج وسـفرت
ـــــة واج ـــــ ثقـــــة املن النوافــــذ ـــــ ع القـــــائم املحتـــــو عــــرض أســـــلوب لـــــصا إحـــــصائية داللــــة ىذات
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ود مـــــضان وائـــــل أســـــلوب) 2012(اســـــماعيلينـــــارالتفاعـــــل، اســـــتخدام ة ضـــــر ـــــ إ توصـــــلت ـــــ ووال
املعرفية ب الو جوالت محتو عرض الرأ   .ىالتنظيم

يتـــ ، عرضــــھ ســـبق مـــا ضـــوء ـــ املحتــــوو تقـــديم طـــر ر تطـــو ميــــة أ مـــدى ىللباحثـــة ق
املحتو تقديم ق طر استخدم أثر باختبار وذلك املباشرة، اضية ف الفصو ىداخل ـ(ل –ال

مــسبقا بالغــا) ًاملعـد ا تــأث تــؤثر قـد ــ وال اضــية، ف الفـصو تــصميم ات ــ متغ إحـدى ــا لباعتبا ر
أثنــــاء ذاتــــھ تنظــــيم ــــ ع املــــتعلم ة قــــد ــــ ـــــرع ع ندة املــــس اضــــية ف ئــــات الب ــــذه ــــ ع الــــتعلم

فـــــھ، معا تنميـــــة ـــــ ع بالغـــــا ا تـــــأث تـــــؤثر ـــــ وال للمعلومـــــات، تـــــھ معا قـــــة طر ثـــــم ومـــــن رالـــــشبكة،
ً ً

ديدة ا واملعلومات يم، للمفا سابھ   .واك

الثالث الراجعة: راملحو   التغذية
و ا، ـــداف وأ ـــا، ف عر و الراجعـــة التغذيـــة املحـــو ـــذ نـــاو ري ـــا،ل ومباد ـــا، ظائف و ـــا، مي وأ

ــــا، عل ند ــــس ــــ ال الــــتعلم ــــات ونظر ات، ــــا امل وأداء ــــا وعالق ــــا، ف املــــؤثرة والعوامــــل ـــا، روأنماط
ي و لك التعلم ئات ب ع للطالب ا توصيل   . قوطر

الراجعة   :التغذية
مجموعـة فتقـدم الـتعلم، سـياقات جميـع ـ أساسيا عنصرا الراجعة التغذية متنوعـةًعد

عـــن فــضال م، كفــاءا ـــادة و ــم م ف ر وتطــو الطــالب، ات إنجـــا تقيــيم ذلــك ـــ بمــا غــراض مــن
ً

ز ز
دا ســــمية عليقـــات الراجعـــة التغذيــــة تقـــدم حيـــث م، بأنفـــس م ثقــــ ن وتحـــس ـــم، دوافع ًـــادة ر ر ز

والواجبــــا املقــــاالت، مثــــل ــــشطتھ وأ الــــتعلم ــــام مل ــــو الت التقيــــيم أثنــــاء الطلبــــة أعمــــال ــــ ت،ع
التعليمية ع عفيفي،(.رواملشا   )2015،84محمد

حيــــث العناصــــر، مجمـــل ن بــــ ـــان بم ميــــة للمـــتعلم املقدمــــة الراجعـــة التغذيــــة وتحتـــل
مــــن ــــ بكث تمــــدنا بحيــــث العلميــــة واملراجــــع دبيــــات و والبحــــوث اســــات الد مــــن ــــ كث ــــا تمــــت را

الســـتخ واملؤشـــرات ـــات املوج مـــن ـــ الكث عطينـــا ـــ ال فيمــــاالنتـــائج وذلـــك الراجعـــة، التغذيـــة دام
التغذيـــة عكــس ــ وع ، واملحتــو والتوقيـــت والتكيــف ل والــش واملــستو والنـــوع املــصدر بـــ ىيتعلــق ى
ولة س تتكيف أن الصعب من ونية لك الراجعة التغذية فإن املعلم، من سانية الراجعة

ــــ البحــــوث ــــشط ت أن ر الــــضر فمــــن ــــذا ل ن، املتعلمــــ يالحتياجــــات نــــواو لبيــــان تجــــاه ذلــــك
مــــــــــــن مـــــــــــستو ـــــــــــ ألع ــــــــــــا والوصـــــــــــو ونيـــــــــــة لك الراجعـــــــــــة التغذيــــــــــــة ـــــــــــ والـــــــــــضعف ىالقـــــــــــوة ل

  )Valdez, 2012, 781.(الفاعلية
يـؤدي الراجعـة التغذيـة مـستو ادة الز أن من عليھ ا نظر ف متعا و ما عكس ىوع ً ر

أ أساس ع ذلك فسر و ھ، وتقو التعلم تدعيم إ ة محتـووربالضر لوا يتجـا ما ن املتعلم ىن ر
مـــستو دائمـــا يكرســـوا ال ـــم أ أو يحة، الـــ جابـــة تقـــديم عـــد التفـــصيلية الراجعـــة ىالتغذيـــة ً

عـــض نـــاك أن كمـــا اكيـــة، إد قـــة بطر الراجعـــة التغذيـــة ـــة ومعا الســـتخدام ر الـــضر ـــد را ي و
الت ظــل ــ يحة الــ جابــة ــ إ الوصــو ــ ع ن قــاد ــ غ ن لاملتعلمــ التفــصيلية،ر الراجعــة غذيــة

قيمــة ــ ـشكيك ال ــ إ يــؤدي ممـا خطــاء، يح لتــ املجديـة ــ غ الراجعــة للتغذيـة مثــال ـو نفت
الراجعة  )Valdez, 2012, 770. (التغذية

الراجعة التغذية ف   :عر
الفـرد، سـلوك عـديل ـ تحدثـھ الـذي الفاعـل ثـر حو الراجعة التغذية فات عر لتدو ر

التغ أدائــــــھفتعــــــرف دقــــــة حــــــو املــــــتعلم ا يقــــــدم ــــــ ال املعلومــــــات عــــــن ة عبــــــا ــــــا بأ الراجعــــــة لذيــــــة ر
مـــــع منــــھ، ــــة املطلو التعليميــــة مــــات للم أدائــــھ ة ـــــ مــــدى معرفــــة مــــن يمكنــــھ بمــــا واســــتجاباتھ
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عـــديل ـــ ع عمـــل و أفـــضل، نتـــائج لتحقيـــق ا شـــرح وإعـــادة عة الـــشا خطـــاء يح وتـــ مراجعـــة
مستقبال سلوكھ

ً
املوم.(   )2009،76،محمد

ــ ليم ـا يحة) Lemley, 2005(فتعرف ــ اســتجابتھ انــت إذا مــا املــتعلم إخبــار ــا أ ــ ع
التغذية و وت خطأ، أو يحة ستجابة انت ملاذا لھ شرح معلومات إ بإلضافة خطأ، نأم
ـــــ ال طــــأ ا ات املــــدر أو خطــــاء يح لتـــــ أســــاس للمــــتعلم تــــوفر عنـــــدما فعاليــــة ــــ أك الراجعــــة

علمھ أثناء املتعلم ا س   .يك
نـــداو أســـامة ـــضيف يو ـــا) 2009(و يتلقا ـــ ال املعلومـــات ـــ إ ـــش الراجعـــة التغذيـــة أن

ـــــــ ع ـــــــي و لك الـــــــتعلم ئـــــــة ب خـــــــالل مـــــــن ـــــــة املطلو التعليميـــــــة ـــــــام للم اســـــــتجابتھ عـــــــد املـــــــتعلم
صــ ــان ســواء أداءه نتــائج معرفــة ــ املعلومــات ــذه ــساعده بحيــث ات، أمالــشب ناقــصا أم ًائبا ً

ـــ ك ل يدفعـــھ بمـــا تائجـــھ ب ثقتـــھ ـــادة و املـــتعلم، وتوجيـــھ الـــتعلم ـــس ت ـــ ع ـــساعد ممـــا زخطـــأ،
الالحقة التعليمية ام امل أداء وده   .ج

س خمـــــ عطيـــــة محمـــــد عـــــرف الـــــتعلم) 2015،224(كمــــا ئـــــات ب ـــــ الراجعـــــة التغذيـــــة
ــي و للمــت: لك املعلـــم ا يقـــدم معلومــات ـــا ةبأ ـــ مـــدي لــھ ـــ وتو اســـتجابتھ، ضــوء ـــ علم

خاطئة أو يحة وملاذا ا، خط أو   . ستجابة
فرديـة اجعـة غذيـة ـ إ تنقـسم البحـث ـذا ـ الراجعـة التغذيـة أن إ الباحثة ش رو
اجعـــة غذيـــة و حــدى، ـــ ع طالبـــة ــل ل فرديـــة ة بـــصو ــن أدا تـــائج ب الطالبـــات ــد تز ـــا ف ريــتم ر و

يتم جميعاجماعية للطالبات مجمعة ة بصو ن أدا تائج ب الطالبات د تز ا ًف ر   "و
الراجعة التغذية داف   :أ

ن وآخر جو إ) Gouli, et al., 2007(وش دف الفعالة الراجعة التغذية إن   : إ

طـأ، -1 ا م يم بمفـا ن مـدرك ليـصبحوا طـأ، ا م معتقـدا ع للتعرف ن املتعلم مساعدة
معر املعرفةواستكمال ذه وتنظيم بناء وإعادة الوافية، غ م  .ف

ــــم -2 ومــــا بالفعـــل، علمــــوه مـــا ومعرفــــة ــــم، ألدا م توقعـــا تحديــــد ـــ ع ن املتعلمــــ مـــساعدة
م علم م تقدم مدى ع ال كم وا عملھ، ع ن  .رقاد

تقـو -3 الراجعــة التغذيـة فــإن للـتعلم، ساســية ـداف تحقيــق نحـو ن املتعلمــ بــدودعـم رم
مثـل يع ـ وال ـ التحف عمليـات ـ إ بإلضـافة ن، للمتعلم وموجھ والتقـدير: مرشد ام ـ ح

الفرديـــــة ـــــصائص ا عكــــس أن يجـــــب الراجعــــة التغذيـــــة فــــإن ذلـــــك ــــ ع وعـــــالوة ي، الــــذا
مثــــل ــــ: للمــــتعلم تج ــــ م وتفــــصيال م، ــــا واتجا العامــــة، م ا ــــا م ــــ الفرديــــة ق رالفــــر و

وتطبيق جديدةاملعلومات مواقف  .ا

الراجعة التغذية مية   :أ
زار ا اللطيف عبد إ) 2002،56(يير دف جيا، خا حدثا تمثل الراجعة التغذية رأن

دافــھ، أ لتحقيــق املناســب والتنظــيم التعــديل إجــراء مــن يــتمكن ــي أدائــھ، تــائج ب املــتعلم ــد وتز
د عـــن جيــة ا ا حـــداث ن بـــ ط الـــر حلقـــة تمثـــل أداءرولــذلك ـــتج ي ـــ ح داخليـــة، وعمليـــات اء

دافــــــھ أل ومحققــــــا يحا ــــــ ًمعــــــدال س. ً خمــــــ عطيــــــة محمــــــد ــــــ و التغذيــــــة) 2003،12ب(و أن
، ــ التعلي واملحتـو املـتعلم ن ببـ املتبـادل والتـأث املتواصــل، ـوار وا التفاعـل، مـن ـد تز ىالراجعـة



ونمط  )ًالمعد مسبقا/الحى(طریقة تقدیم المحتوىالتفاعل بین 
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اســـتجاب تجنـــب أو توافقيـــة، اســــتجابات عـــن والكـــشف البحـــث خـــالل ممــــامـــن يحة، ـــ ـــ غ ات
شط ال التعلم التحكم ع   .ساعده

د نوجـا و يـونج مـن ـل تفـق ن)Young & Norgard, 2006(رو وآخـر ن ودينـ  ,Dennen(و،
et al, 2007 (التغذيــة تقــديم يجــة ن الطــالب علــم ــ ع يجابيــة آثــار الراجعــة للتغذيــة أن ــ ع

ـــــش ال التفاعـــــل مـــــن عـــــز ـــــ ال ـــــة، الفو زالراجعـــــة نر بـــــ التفاعـــــل ـــــذا و والطالـــــب، املعلـــــم ن بـــــ ط
الطــــالب بــــدعم ــــسمح الراجعــــة التغذيــــة ــــق طر عــــن املناســــب الوقــــت ــــ املقــــر وأســــتاذ رالطالــــب

م علم ع ي إيجا ل ش ؤثر و ات، ا وامل ف املعا ساب رالك   ر
ى برسلوفس ش ،(، (Brusilovsky, 2001, 261 ) و املجيـد عبد دعاء ، سالمة مصطفى

خالل) 2017،56 من وذلك التعلم، عملية ما م ا دو تلعب الراجعة التغذية أن  :ًرإ

علمھ .1 يجة ن معرفة عدم حالة توتره من يقلل مما علمھ، يجة بن املتعلم  .إعالم
اســـتجابتھ .2 بـــأن علـــم عنـــدما خاصـــة و ســـتمرار ـــ ع املـــتعلم ع ـــ و الـــتعلم عمليـــة زعـــز

 .يحة
ا .3 بأن املتعلم وعالجھمعرفة طأ ا أسباب وتفس خطأ،  .ستجابتھ
ن .4 بـــــ ذاكرتـــــھ ـــــ حـــــدثت ـــــ ال طـــــأ ا تباطـــــات تـــــضعف قـــــد املـــــتعلم اســـــتجابة يح رتـــــ

ا محل يحة تباطات ا وإحالل طأ، ا ستجابة و  .رسئلة
عد .5 ا يحقق لم وال ا، حقق ال السلوكية داف من ان م و أين املتعلم  .إعالم
عمليــــة .6 ــــة ومراجــــعتقو إضــــافية بمعلومــــات املــــتعلم ــــد تز خــــالل مــــن ا، وتــــدعيم والــــتعلم،

 .مختلفة

فقــط علمــھ يجــة بن املــتعلم إعــالم ــ ع تقتــصر ال الراجعــة التغذيــة أن يتــ تقــدم ممــا
طـأ، ا ومـدى جوابـھ ـ ة الـ مـدى للمـتعلم ـ يو أن يجـب بـل طـأ، ا أو ة ال حيث من

أو يحا جوابھ ان حد أي يحا،ًوإ و دقيقا جوابھ ان مستو أي إ آخر بمع ًخطأ، ً ى
أيـن ثـم ـا، ف ـ يتع يـزال مـا ـا م وأيـا ـا، تحقيق ن ال السلوكية داف من أيا علمھ ًوأن ً

فيھ املرغوب ي ا ال الك دف ال تحقيق من موقعھ ش،.(ان در وعمر  )2016،196و
الراجعة التغذية   :وظائف

للتغ يينظـــر الـــسلو املنظـــو فمـــن الفلـــسفية، املـــداخل مـــن مختلـــف ل ـــش الراجعـــة رذيـــة
وقــــــال داء، ودعـــــم ـــــز عز و وتوحيـــــد يح تـــــ ـــــ الراجعـــــة للتغذيـــــة ساســـــية الوظيفـــــة انـــــت
تخـــص ـــ ال املعلومـــات بأخـــذ ن للمتعلمـــ ـــسمح الراجعـــة التغذيـــة أن املعرفيـــة ـــة النظر اب ـــ أ

حتفـــــا مكـــــن و املباشـــــرة ـــــانســـــتجابة أخـــــر ناحيـــــة ومـــــن املعلومـــــات، ـــــذه املـــــدى ـــــل طو ىظ
ــ املــتعلم ــساعد ــة فكر أدوات تقــدم الراجعــة التغذيــة أن عتقــدو البنائيــة ــة النظر اب ــ نأ
ــــ الفع لـــألداء نـــة مقا أيـــضا الراجعــــة التغذيـــة ـــو ت أن مكـــن و مــــالء، مـــع الـــداخ واقعـــھ ربنـــاء نز

املعلو تــرتبط أن مكــن و داء معــدل والدقــةمقابــل ة بالــ الراجعــة التغذيــة ــ املوجــودة مــات
الــتعلم ـ ترك أو النقديــة نــات واملقا س الـدر سلــسل ــار وابت ـ والتحف شــاد و رواملواعيـد محمــد.(ور

، قدر ونجالء ي   )2011،794ياملراد
الراجعــــــة للتغذيــــــة أن القــــــو يمكـــــن الراجعــــــة التغذيــــــة وظيفــــــة عتبـــــار ــــــ خــــــذ لوعنـــــد

ال مـن ـمجموعـة أساسـية وظـائف ـع أ ـ ـا إجمال يمكـن مـة امل ومحمـد:( روظـائف ـ مر توفيـق
يلة، عدالن،(،)2002ا محمود،(،)2008أمل   ).2009حسن
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 ــة خبا انــت: رالوظيفـة إذا ومــا اسـتجابتھ نتــائج عـن بمعلومــات املــتعلم ـد تز ــ ووتتمثـل
ا ستجابات ي أن يمكنھ التا و خاطئة، أم  .اطئةيحة

 يــة التوج لــھ: الوظيفـة ن فتبــ يحة، الــ باالســتجابة املــتعلم اســتجابة نــة مقا ــ روتتمثــل
نحـــــو ـــــھ توج ـــــق طر عـــــن ا فتحـــــذف اطئـــــة ا ســـــتجابة و ـــــا، ب فت يحة الـــــ ســـــتجابة

يحة ال  .ستجابة
 ـــة ز التعز ـــ: الوظيفـــة تكرا احتمـــال مـــن ـــد وتز يحة الـــ ســـتجابات دعـــم ـــ ا،روتتمثـــل

املطلــوب أداء ــ املــتعلم يــن فعنــدما الــتعلم، ـ وتقدمــھ بنفــسھ املــتعلم ثقــة ــد تز حيـث
ا ي تث التا و استجابتھ ز عز ع عمل  .منھ

 الدافعية املوقـف: الوظيفة جعـل خـالل مـن بـاه وان يقظـة حالة املتعلم جعل وتتمثل
تــائ ب املــتعلم فإخبــار تمامــھ، ال ا ــ مث ــ استكــشافًالتعلي نحــو دافعيتــھ مــن ــد يز علمــھ ج

ا وتالف اطئة ا ستجابات يح وت ا، وانتقا يحة ال  .ستجابات

التعليميــة، مــات وامل الوظـائف مــن العديــد الراجعـة للتغذيــة أن يتــ سـبق مــا ضــوء ـ
م تقـــو خـــالل مـــن منـــتظم ل ـــش اســـتجاباتھ حـــو باملعلومـــات ـــده تز ـــ ع املـــتعلم ـــساعد ـــ لف و
اسـتجابتھ ـز عز ـ ع عمـل كمـا ، التحـصي املـستو ادة و التعلم، نحو دافعيتھ ادة و ىداء، ز ز

ـــ إ شـــاده وإ املـــتعلم بتوجيـــھ تقـــوم كمـــا يح، الـــ الـــسلوك يـــت وتث خطـــاء ب تـــصو خـــالل رمـــن
والضعف القوة خليل،.(نقاط اد و الشيخ ي   )2012،109زا

ي مــو نـاقش ن) 2004(روقـد ـات وج عـة لعمليــةرأ الراجعـة التغذيـة دعــم كيفيـة حـو لظــر
تتمثل أوال: التعلم

ً
و:  سـتجابة معـدل ـادة لز كحـافز الراجعـة التغذيـة اعتبـار ـا،/ يمكن دق أو

تلقائيــا،: ًثانيــا الــسابقة بــاملؤثرات ســتجابات ط يــر الــذي املعــز بمثابــة الراجعــة التغذيــة زاعتبــار
ثالثــــا

ً
الراجعـــــة:  التغذيــــة ااعتبـــــار ـــــ أخ ـــــا، غي أو الــــسابقة ســـــتجابة ة ــــ مـــــن للتحقــــق : ًأداة

الـــــداخ املخطـــــط بنـــــاء ـــــ ع الطـــــالب ملـــــساعدة ســـــقاالت بمثابـــــة الراجعـــــة التغذيـــــة تـــــوف اعتبـــــار
م اصة ا التعلم عمليات   .وتحليل

الراجعة التغذية استخدام   :مبادئ
ق            فـــار حـــسن مـــن ـــل ن يم)2009،62(وبـــ إبـــرا أحمـــد الراجعـــة) 2017،28(، للتغذيـــة أن

ي فيما الباحثة ا تذكر ا داف أ تحقق ي ل ا تتوافر أن يجب   :مبادئ

املـــتعلم، -1 مـــن ســـتجابة إصـــدار عـــد تقـــدم أن يجـــب املختلفـــة، ـــا بأنواع الراجعـــة التغذيـــة
بــاملتعلم يــؤدي قــد ســتجابة إصــدار قبــل يح الــ داء عــن املعلومــات تقــديم إن حيــث

عم تجــــــــاو ــــــــ بــــــــوزإ ال ــــــــ التج الــــــــتعلم(يليــــــــة ســــــــتجابة) عمليــــــــة ــــــــذه إلصــــــــدار مــــــــة زالال
ـــا نقل أو ســـتجابة ـــاة محا ـــ إ املـــتعلم ـــأ و ، علـــم أي يحـــدث لـــن ـــالطبع و يحة، الـــ

علم  .ندو
طلبـــھ -2 حـــسب للمـــتعلم تقـــدم ن حـــ فعاليـــة ـــ أك الراجعـــة التغذيـــة ـــو املـــتعلم(نت ـــ) تحكـــم

املعلو ــــذه عــــرض ن فحــــ ــــتقديمــــھ، تي ر ل ــــش عليــــھ نــــامج(ومــــات ال خــــالل فــــإن)مــــن ،
يطلـب ـ ال وقـات و الوقـت، عـض ـ ـا م جزء إال ستخدم لن بل ا، ل بھ ين لن املتعلم

التعليم والفاعلية ثر أك الراجعة للتغذية ا ف و ي ال املعلومات املتعلم ا  .نف



ونمط  )ًالمعد مسبقا/الحى(طریقة تقدیم المحتوىالتفاعل بین 
داخل الفصول االفتراضیة  )الجماعیة/الفردیة(التغذیة الراجعة
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ـي -3 د د ا الراجعة التغذية تقدم أن بالبد تـصو ـ ع املـتعلم ن عـ ـ ال املعلومـات مـن
التعليم الراجعة التغذية ذه و ي ح  .نأخطائھ

مقـــدار -4 ـــ وخاصـــة املباشـــرة، الراجعـــة التغذيـــة مـــن فاعليـــة ـــ أك املرجـــأة الراجعـــة التغذيـــة
تأجيل ة ف خالل اطئة ا ستجابة ي املتعلم أن إ يرجع ذا و بالتعليم، حتفاظ

نـــوالت ن بـــ للتـــداخل ـــ أك فرصـــة ء ـــ ي املباشـــرة الراجعـــة التغذيـــة نمـــا ب الراجعـــة، غذيـــة
ا تقــــــــدم ــــــــ ال يحة الــــــــ ســـــــتجابات و املــــــــتعلم، عــــــــن تـــــــصدر ــــــــ ال طــــــــأ ا ســـــــتجابات

الراجعة التغذية  .معلومات
ـ -5 إ ترجـع ـ ال خطـاء أن حيـث الراجعـة، التغذيـة فعاليـة ـادة اما ا دو م الف زيلعب ً ًر

مالئمـــا الـــتعلم مـــادة محتـــو ـــو ي أن ة ضـــر ـــ ع ـــذا و ، تتكـــر أن تميـــل ـــوم الف ًنقـــص ى ن ور ر
ـــــذه انـــــت ســـــواء وفعاليـــــة فائـــــدة، الراجعـــــة التغذيـــــة ملعلومـــــات ـــــو ت وعندئـــــذ نللطالــــب،

مفصلة أو سيطة  .املعلومات

الـ ـ ع ولكـن الراجعـة، التغذية سة ملما يدة ا املبادئ ن الباحث من كث تناو روقد رغمل
ـــــــــــسبة بال للغايــــــــــة املفيــــــــــدة الراجعــــــــــة التغذيـــــــــــة نــــــــــوع حــــــــــو عــــــــــام اتفـــــــــــاق يوجــــــــــد ال ذلــــــــــك، لمــــــــــن

داء، ،)Nelson & Schunn, 2009, 375(للمـتعلم ن تحــس ــ إ تـؤدي اجعــة غذيـة ــل س رفلـ
ومــع معينـة، ف ظــر ظـل ــ الـتعلم ــ ع قـو ي إيجــا تـأث ــا ل ـو ي أن يمكــن الراجعـة وفالتغذيـة ي ن

ـــ ي أن يمكــــن أخـــرذلـــك، عليميــــة ف لظـــر تبعــــا ســـل ــــ ح أو غائـــب ــــا أثر ىو ــــ. ون ـــم امل س ولــــ
أيـضا، ولكن ال، أم التعلم تحسن الراجعة التغذية انت إذا ما ن تب أن الراجعة التغذية بحوث

التعلم الراجعة التغذية تحسن   )Gielen, et al.,2010, 305. (كيف

الراجعة التغذية   :أنماط
الراجع التغذية و تناولـتنول فقـد الـتعلم، سـياقات جميـع أساسيا عنصرا أصبحت ة

ــا املرتبطــة املختلفـة نمــاط دبيــات و اسـات الد مــن محمــد(،)Narciss, et al.,2014(رالعديـد
عفيفــي، ،(،)2015،104كمــال ـــ ع ،(،) 2017،268رجــاء حــسن ـــ)2018،234حنــان وع ،

التعل عملية ع ا تأث باين ي يذا كما ا واختالف نماط ذه باين ب   :م

 دفة املس الفئة حسب الراجعة التغذية ماعية: (نمط ا مقابل    )الفردية

 ـــــ فتع ماعيـــــة ا أمـــــا حـــــده، ـــــ ع مـــــتعلم ـــــل ـــــا د يـــــز ـــــ ال املعلومـــــات بالفرديـــــة ويقـــــصد
و خطــاء معرفــة ـدف واحــد، آن ــ م جمــيع املتعلمـو ــا د يــز ــ ال ناملعلومـات او عــديل

م جميع ن للمتعلم أم للمتعلم  .سواء

 املعلومات كم حسب الراجعة التغذية  .)موجزة-تفصيلية)/ (الكيفية-الكمية: (نمط

 د تز ال الكيفية أما بأدائھ، تتعلق املعلومات من بكمية املتعلم إمداد بالكمية ويقصد
يحة غ أو يحة استجابتھ بأن شعره بمعلومات  .املتعلم

 ل الش حسب الراجعة التغذية اللفظية: (نمط وغ  )اللفظية

 ــذه ــو وت للمــتعلم، تقــدم ــة مكتو معلومــات ل شــ ــ ــو ت ــة املكتو الراجعــة نفالتغذيــة ن
ـــــ ــــو فت املـــــسموعة، الراجعــــة التغذيـــــة أمــــا جـــــات؛ د أو عليقــــات عـــــن ة عبــــا ناملعلومــــات ر ر

املع مـــن مباشـــرة املـــتعلم ا ــــسمع صـــوتية عليقـــات ة ــــرصـــو الكمبيـــوتر خـــالل مـــن أو لــــم،
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ـسية ا الراجعـة التغذيـة نما ب ونية؛ لك ئة الب املقدمة الراجعة التغذية ـ/ حال غ
مــــــؤثرات أو موســــــيقى أو متحركــــــة أم ثابتــــــة صــــــو أو ســــــومات ة صــــــو ــــــ ــــــو فت رلفظيـــــة، رر ن

ونية لك امج ال املستخدمة الوسائط من ا غ أو  .صوتية

 التغذية املصدرنمط حسب جية-الداخلية: (الراجعة ا  )را

 أمـــا نفـــسھ، مـــن املـــتعلم ـــا عل يحـــصل ـــ ال املعلومـــات الداخليـــة الراجعـــة بالتغذيـــة يقـــصد
ا املتعلم د و ب ه غ أو املعلم يقوم ال ف جية ا  .را

 ا تقديم توقيت حسب الراجعة التغذية ة: (نمط  )املرجأة/ املؤجلة-املرحلية-رالفو

 فـوفا للمـتعلم تقـدم أي مباشـرة، الـسلوك عقب ال ا بأ ش ة الفو الراجعة رلتغذية ر
التغذيــــــة نمــــــا ب ــــــا؛ ل أداءه مــــــن ائــــــھ ان وفــــــو ــــــا، يؤد ــــــ ال التعليميــــــة مــــــة للم راســــــتجابتھ
ا؛ يؤد ال مة امل مراحل من مرحلة ل من اء ن عد للمتعلم تقدم املرحلية، الراجعة

التغذية داءأما اكتمال من منية ة ف ر مر عد تقدم ال ف املؤجلة زالراجعة   .و

 الوظيفي الدو حيث من الراجعة يحية-عالمية(رالتغذية ية-الت   )التفس
 نمــــا ب ال، أو ــــ إجابتــــھ انــــت بــــإن املــــتعلم ــــ تخ ــــ ال ــــ و عالميــــة الراجعــــة فالتغذيــــة

تــ ــ ال ــ يحية التــ الراجعــة التغذيــةالتغذيــة أمــا إجابتــھ، عــن بمعلومــات املــتعلم د وز
طأ ا أسباب وتفس شرح إ باإلضافة يحية الت شمل ف ية التفس   .الراجعة

يتعلــــق فيمـــا التــــا و التفـــصيل، جــــة ود ل الـــش ــــ الراجعـــة التغذيــــة تختلـــف ــــذا ـــ روع
املــتعلم قبــل مـن ــا معا مــن البـد ــ ال ا. باملعلومـات التغذيــة يتوقــفوأثـر ال الــتعلم ـ ع لراجعــة

التغذيــة معلومــات مــع املــتعلم عامـل كيفيــة ــ ع أيــضا ولكــن املقدمـة، املعلومــات نــوع ــ ع فقـط
الراجعـة. الراجعة التغذيـة فعاليـة تحـدد ـ ال ـسية الرئ العوامـل مـن ن اثن ن ب الباحثو م نوقد

مــــــا و ــــــا، اســــــتق: وكفاء قــــــة وطر الراجعــــــة، التغذيــــــة محتــــــو التغذيــــــةىتــــــصميم أن ــــــ بمع ا، بال
والشك الدال ا عد باختالف تختلف   )Hattie & Timperley, 2007, 102.(الراجعة

الراجعة التغذية املؤثرة   :العوامل
النافع صا ام س ي) 2017،191(تحدد اآل العوامل   :ذه

 الثقـة ومع: مـصدر ة، ـ ا مـصدر ـشمل و الراجعـة، التغذيـة مـصدر ـ إ متطلبــاتـش رفـة
داء ع بدقة كم ا ع ة والقد الراجعة،  .رالتغذية

 الراجعــة التغذيــة املحـــدد،: جــودة الوقــت ــ ع ثابتــة ـــو ت ــودة ا عاليــة الراجعــة نالتغذيـــة
بــــاختالف تختلــــف ــــ ال ــــودة ا املنخفــــضة الراجعـــة التغذيــــة مــــن ــــ أك فائــــدة ذات ـــو نوت

ا التغذية مصدر للمعلم املزاجية الة  .لراجعةا

 الراجعــــــة التغذيـــــة تقــــــديم قـــــة تقديمــــــھ: طر عنــــــد ن املتعلمـــــ لــــــشعو مراعــــــاة ـــــ ك راملعلــــــم
املنتظــر مــن الراجعــة يقــدم) املــتعلم(للتغذيــة مــا مــع وتفــاعال تقــبال ــ أك متعلمــا يجــد حيــث

ً ً ً

اجعة غذية  .رمن



ونمط  )ًالمعد مسبقا/الحى(طریقة تقدیم المحتوىالتفاعل بین 
داخل الفصول االفتراضیة  )الجماعیة/الفردیة(التغذیة الراجعة

  ....وأثره على االنخراط في التعلم
  شیماء أحمد أحمد محمد عبد الرحمن/ د
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 املفـــــضلة الراجعـــــة ي: التغذيـــــة ـــــس والـــــسلبية يجابيـــــة الراجعـــــة التغذيـــــة لًتحـــــدث ـــــش ا
املوجبـــــة الراجعـــــة التغذيـــــة تلقـــــي ـــــ إ املفـــــضلة الراجعـــــة التغذيـــــة ـــــوم مف ـــــش و مـــــستقل،

مثل ة متكر ة ربصو ن: ر املعلم من املدح أو  .التقديرات

 املفضلة غ الراجعة املعلم: التغذية من النقد عب مثل السلبية التغذية إ  .ش
 تاحـــــة ا: مـــــصدر ـــــ ع املـــــتعلم حـــــصو ولة ســـــ أثنــــــاءلمـــــدى املعلـــــم مـــــن الراجعـــــة لتغذيـــــة

املعلــــم ن بـــ تحـــدث ــــ ال التواصـــل كميـــة ــــ إ ـــش كمـــا يوميــــا، املختلفـــة الـــصفية ًاملواقـــف

 .واملتعلم

 الراجعــة التغذيــة عــن البحــث يع أو: ــ مــساعدة ئــة الب فيــھ ــو ت الــذي املــدى ــ إ نــش
ــ الــذي املــدى ــو و الراجعــة، التغذيــة عــن البحــث ــ مــساعدة ــ أوغ املتعلمــو فيــھ نع

ــة الراج التغذيــة عــن م ســؤال عنــد بالراحــة ن ــشعر جــة د أي ــ وإ ــا، ع م لبحــ ــافئوا وي ر
  .لألداء

ات ا امل بأداء الراجعة التغذية   :رعالقة
ش در عمر وش ومفيدة،) 195، 2016(و مع ذات الراجعة التغذية انت لما أنھ إ

وترشــد داء، ة إدا مركــز ــ ــو رت الفعــالن الــسلوك عــز و يــد، ا للــتعلم دافعيتــھ ــو وت زالفــرد ن
تحديـــد ــ إ تمتـــد بــل فقـــط، داء بمراجعــة ـــ ت ت ال ــ و الفعـــال، ــ غ الـــسلوك توقــف أو لديــھ،

ر والتطـــو داء ن لتحـــس حـــات مق وتقــدم ر، تطـــو أو لتنميـــة تحتـــاج ـــ ال فقـــد. ــداف كـــذلك
ل ــش يتعــاملو الـذين فــراد أن ــانلـوحظ م علمــوا ـم ألدا املقدمــة الراجعــة التغذيـة مــع جـاد

لالســـتخدام ـــم م عامــل لـــألداء ية املحاســـ ــ عت حيـــث ــم، أدا مـــن وحـــسنوا م ســلوك مـــن وا ــ وغ
الراجعة للتغذية   .الفعال

ال أن الباحثة اتىوتر ا امل علم الراجعة ةرتغذية قـد عـن يصية معلومات رتقدم
ــ أ كمــا وأدائــھ، ـــالفــرد إ تحتــاج ــ ال داء وننــائج الفـــرد ســلوكيات عــن افيــة تفاصــيل عطـــي ا

اك إد وإن للفــرد، الداخليــة الدافعيــة عــز ــا أ كمــا داء، ــذا ر تطــو ــ ــساعده ــي ل رعــديل، ز
طبيعــــــة لألفـــــراد، ـــــصية ال ـــــصائص ا مـــــن ـــــل ـــــ ع عتمـــــد لـــــھ م واســـــتجابا للرجـــــع فـــــراد

التغذي ا تحمل ال الراجعةالرسالة التغذية معلومات مصدر وخصائص الراجعة،   .ة

ي و لك التعلم ئات ب ع للطالب الراجعة التغذية توصيل   :قطر
ســــياق ــــ الطــــالب لتقيــــيم الراجعــــة التغذيــــة لتوصــــيل البديلــــة الطــــر مــــن العديــــد قتوجــــد

عـــــد عـــــن والتعلـــــيم ـــــي و لك الـــــتعلم ئــــات ـــــستخد. ب أصـــــبحت ونيـــــة لك لو للفـــــا ـــــش م
الفوائــــد مــــن عــــددا تــــدمج ــــا أل ســــاتذة قبــــل مــــن ايــــد التغذيــــة. ًم ــــسليم ــــشمل الفوائــــد ــــذه

دلــــــة وتوليـــــد بفعاليـــــة، املالحظـــــات اســـــتقبال ــــــ ع الطـــــالب ومـــــساعدة ع، ســـــر ل ـــــش الراجعـــــة
فيمـــــا ا نـــــذكر ونيـــــة، الك أســـــاليب عـــــدة خــــالل مـــــن وذلـــــك الراجعـــــة، التغذيـــــة لنوعيـــــة املناســــبة

  )Krause, et al., 2009, 160(:ي
الطالب - أعمال ع ونية لك ح  والشر
ي - و لك يد ال ع واملالحظات التعليقات سال  رإ
التعلم - ة إدا أنظمة التعليمية واملنتديات املناقشة  LMS رلوحات
ال - ة إدا أنظمة ونية لك ات ختبا ع ستجابة اثناء تلقائيا تقدم رأو    LMS تعلمر
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اســـة د ــا وم ية التفــس الراجعــة التغذيــة ميــة أ ــ ع اســات الد مــن عديــد اتفقــت روقــد ر
مـــــــــود العظـــــــــيم عبـــــــــد ريــــــــع ـــــــــش)2013(ر در محمـــــــــد وعمـــــــــر و، ـــــــــ)2016(و ع جـــــــــاء و ،)2017(ر،

ن وآخر   ) Hashemifardnia, et al, 2019(واشميفردنيا
ذ عكــــس ــــت أثب ــــ ال اســــات الد عــــض ــــا مع اختلفــــت نمــــا ديــــابرب ن أمــــ اســــة د ــــا م رلــــك

يحية) 2016( التـ الراجعـة التغذيـة تفـو ـت أثب ـ الـصياغة(قوال ــ) إعـادة املعر التحـصيل ـ
إسماعيل ب و ، العم داء یحیة) 2019(زو الت الراجعة التغذیة فاعلیة ت أثب   وال

اســــة د ــــا وم الراجعــــة التغذيــــة مــــن أخــــر أنمــــاط اســــات الد عــــض تناولــــت ركمـــا محمــــدىر
عفيفـــــي التغذيـــــة) 2015(كمــــال تلقـــــت ـــــ ال املجموعــــة لـــــصا ق فـــــر وجـــــود عــــن كـــــشفت ـــــ ووال

الفقـــى وممـــدوح ي املـــال مـــسفر ـــة، الفو التغذيـــة) 2019(رالراجعـــة نمـــط تفـــو ـــ إ ت أشـــا ـــ قوال ر
التفاعلية التعلم ئة ب ع املؤجلة   .الراجعة

والنظ والبحـــــوث اســـــات الد عــــــرض مـــــن ســـــبق مــــــا ـــــ ع ـــــسا روتأس ألنمــــــاطً املدعمـــــة ــــــات ر
التغذيـــة نـــاو ت لـــم الـــسابقة اســـات الد أن ـــا إطالع حـــدود ـــ و الباحثـــة تـــر الراجعـــة، لالتغذيـــة رى

ا ا البحث ناولھ ي ما ذا و الباحثة إطالع حدود ماعية وا الفردية   .الراجعة
التعلم ات ونظر الراجعة   :التغذية

وا ســـــس مـــــن بالعديـــــد الراجعـــــة التغذيـــــة ـــــاتتــــرتبط نظر مـــــن ثقـــــة املن ـــــة النظر ملبـــــادئ
فمـــن املعرفيـــة، ـــة والنظر تباطيـــة ـــة النظر ن بـــ متوســـطا وصـــفا تمثـــل حيـــث املختلفـــة، رالـــتعلم

َ ً

ات ــــ املث ن بـــ ليـــة تباطــــات باال ـــتم ـــا فإ تباطيــــة ـــة النظر رناحيـــة ســــتجابات) املـــدخالت(ر و
ت)املخرجــات( ا بواســط ــ ال العمليــة ــ عت ــ و ــة، النظر ناحيــة ومــن ســتجابات، بــضبط قــوم

دفـھ السلوك ا ف يحقق ال بالوسائل ا تباط ا ئة الب ن و ت عتبار تأخذ ا فإ راملعرفية
ــ ف التـا و ، املـر الــضبط نظـام الراجعــة-نبواسـطة التغذيـة ــا-أي أ بـل للــتعلم، ـة نظر ـست ل

للتعلم سرة امل العوامل عفيفي.( من  ) 2015،88،محمد
جديــدا قــا طر فتحــت البنائيــة الــتعلم فلــسفة بــأن البنائيــة ــة النظر اب ــ أ أى ن حــ رــ
س ولــــ بنفــــسھ، فــــھ معا ــــ يب املــــتعلم أن ض ــــ يف ي البنــــا فــــالتعلم الراجعــــة، التغذيــــة ــــ رللبحــــث
تـــوفر البنائيـــة ـــة النظر ســـياق ـــ الراجعـــة التغذيـــة وأن عنـــھ، جـــة ا ا للمعلومـــات متلقـــى رمجـــرد
فــاملتعلم بنفـسھ، فــھ معا بنـاء ــ ع املـتعلم ملـساعدة مــساعد كعامـل عمــل ـ ال ـة الفكر ردوات
واملناقــشات املحادثــات إجــراء عنــد جتمــا التفــاوض خــالل مــن املعقــدة لھ مــشا بحــل ســيقوم
بـــــأن عنـــــو بـــــذلك ـــــم و داخليـــــا، املنظمـــــة املعرفيـــــة نـــــات املقا خـــــالل مـــــن وكـــــذلك قـــــران، ن نبـــــ ً ر

للمتعلممعلو الداخ م الف ا يحدد الراجعة التغذية   )Mory, 2004, 770.(مات
النظر طار ع   :يعقيب

املختلفــة ات ــ املتغ تحديـد الباحثــة اســتطاعت النظـر لإلطــار الــسابق العـرض خــالل يمـن
م أسـ مـا ـو و والـتعلم، التعليم عملي اضية ف الفصو داخل اضية ف الفصو لداخل ل

اضــــيةــــ ف الفــــصو داخــــل الراجعــــة التغذيــــة أنمــــاط وكــــذلك املحتــــو تقــــديم طــــر لتحديــــد ى ق
البحث ة تجر تصميم أثناء ما مراع التا و البحث،   . موضوع
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وإجراءاتھ البحث   :خطوات
أوال
ً

للبحث:  ية التجر ات   املعا
نمـــوذج             ـــا ا البحـــث ـــ س"تب خمـــ عطيـــة التع " 2003محمـــد ر والتطـــو ،للتـــصميم ـــ لي

ـ ـسة ئ مراحـل خمـس النمـوذج يتـضمن سـتخدام،: رحيـث و ر، والتطـو والتـصميم، التحليـل،
ي كما النموذج ذا مراحل ا ا البحث اتبع   :وقد

و التحليل: املرحلة    Analysisمرحلة
املرحلة            ذه ي ما تحديد   :تم

أوال
ً

اجات:  ا وتقدير لة املش   :تحليل

 داخــــــل املحتــــــو تقــــــديم بطــــــر املرتبطــــــة الــــــسابقة اســــــات والد دبيــــــات مراجعــــــة ىتــــــم ق ر
للطالبات املقدمة الراجعة والتغذية اضية، ف اضيةلالفصو ف الفصو   .لداخل

 املتعـــــددة الوســــائط إنتــــاج ـــــا خالل مــــن للطالبــــات يمكـــــن ــــ ال امج ــــ ال ـــــ ع طــــالع تــــم
اسة الد  .رموضوع

 ام ـــــ ال لتنـــــوع ونظـــــرا
ً

إنتــــــاج ـــــ فاعليـــــة امج ــــــ ال ـــــ أك النتقـــــاء ا فحــــــص مـــــن البـــــد ــــــان ج
داخـــل املحتـــو تقــديم طـــر أفــضل إيجـــاد ـــ لة املــش تحليـــل حــصر مكـــن و ، ىاملحتــو ق ى
أثنــــاء للطالبــــات املقدمــــة الراجعــــة التغذيــــة ن ــــ و ــــا بي والتفاعــــل اضــــية ف لالفــــصو

املتعـددة الوسـائط ا(إنتـاج بمقـر ـاص ا ـ العم انــب التعلـيمرا ـ ومــدى) اســوب
املتعددة الوسائط إنتاج وجودة التعلم نخراط   . تأثر

 الراجعــــــة التغذيــــــة مــــــع ــــــا وتفاعل املحتــــــو عــــــرض قــــــة طر تحديــــــد ــــــ لة املــــــش ىتتحــــــدد
التعلـيم ـ اسـوب ا بمقـر اصـة ا املتعـددة الوسـائط إنتـاج أثنـاء للطالبات راملقدمة

اضية ف الفصو  .لداخل

ثانيا
ً

التعليمية:  مات امل   :تحليل

 مقـــر ـــ املتمثــل ـــ ا الد املقـــر ا حــدد ـــ ال التعليميـــة مــات امل ـــا ا البحـــث رتنــاو رر ل
التعلـــــيم ـــــ اســـــوب ـــــ(ا العم انـــــب العلـــــوم)ا ليـــــة ب ـــــامس ا املـــــستو لطالبـــــات ى،

ـــــ إ واملقــــسمة املتعــــددة، الوســـــائط بإنتــــاج اصــــة ا نجـــــران، جامعــــة ة ــــشر داب ورو
د دافعدة و سية، الرئ املوضوعات س د ل يتضمن س رر  .و

سية ئ ات ا م إ املحتو تحليل تم ماسبق إطار رو ر   :ى
نامج .1 ال ة واج ع   .التعرف
ا .2 خصائص غي و جديدة صفحة اج   .رإد
صفحة .3 ائن اج   .رإد
وامر .4 ار أز اج رإد  .ر
اختبار .5   .تصميم
وإخراجھ .6 ع املشر   .وبناء
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ثالثا
ً

خصائص:  نتحليل   :املتعلم

 ة ـــــشر داب و العلــــوم ليـــــة ب ــــامس ا املــــستو طالبـــــات مــــن البحــــث عينـــــة اختيــــار ورتــــم ى
نجران  .جامعة

 املتعددة الوسائط إنتاج ات ا بم سابق علم ن لد س  .رل
 ن ب ما ن أعما اوح  .عام19 -17رت
 اضية ف الفصو مع والتعامل اسب ا استخدام ليجدن ُ. 

عا ا
ً

ئةتحل: ر الب والقيود د املوا   :ريل

 اســوب ا بمقــر الت املــ الطالبــات وقــسمت د بــو الــبالك ــ إ بالــدخو الباحثــة رقامــت ر ل
املستقلة البحث ات ملتغ طبقا ية تجر مجموعات ع أ إ امس ا املستو ًالتعليم

ر  .ى

 م أحــد د بــو الــبالك خــالل مــن ن اضــي إف ن فــصل ــشاء بإ ذلــك عــد الباحثــة يــتمرقامــت ا
املعـد املحتو خالل من فيھ املحتو تقديم يتم خر و حية، ة بصو فيھ املحتو ىتقديم ى رى

ل(ًمسبقا  ).امل

 عـد وذلـك للطالبـات، ماعيـة ا الراجعـة التغذيـة تقـديم دف مناقشات لوحة شاء إ تم
متعددة وسائط أعمال من الطالبات قدمتھ ما دة  .مشا

 ول ـــس اضـــية ف الفـــصو ـــ للطالبــــاتلتتم ـــسمح ـــ ال دوات وتـــوف ـــا، مع التعامـــل ة
ولة س ل ب ن أعمال  برفع

الثانية التصميم: املرحلة   Designمرحلة
أوال
ً

السلوكية: داف قائمة   :إعداد

م اسـ د ايـة ب الطالبـات ا إل يصل أن يجب ال التعليمية داف باأل قائمة إعداد رتم
التعلـــــيم ـــــ اســـــوب ا ـــــا(رملقـــــر العم املتعـــــددة: انـــــب الوســـــائط ـــــذه) إنتـــــاج تكـــــزت ا وقـــــد ر،

التا سية الرئ داف ع   :القائمة
نامج .1 ال ة واج ع   .تتعرف
ا .2 خصائص غي و جديدة صفحة   .تدرج
صفحة .3 ائن   .تدرج
وامر .4 ار أز  .رتدرج
اختبار .5   .تصمم
وتخرجھ .6 ع املشر   .وتب

وت قائمة داف صياغة تمت مجـالوقد ـ ن املحكمـ مـن مجموعة ع ا عرض م
ما ضوء ائية ال ا صو ا عديل تم ثم التعليم، تكنولوجيا ومجال س التد وطر راملنا ر ق

ا قدمو ال   .املالحظات
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ثانيا
ً

عرضھ:  ع وتتا املحتو تنظيم اتيجية اس   ىتنظيم

امل عـــــرض يـــــتم حيـــــث يـــــة، تد جلـــــسات ل شـــــ ـــــ املحتـــــو تنظـــــيم رتـــــم واملـــــصادرى وضـــــوع
إنتـاج ـ ع ب بالتـد الطالبـات قيـام مـع د، بـو بالبالك ا ف الفصل خالل من بھ اصة را ر
التغذيـــة وتقـــديم النقـــاش بـــاب فـــتح ـــ إ إضـــافة ـــصية، ال ن حاســـبا مـــن املتعـــددة الوســـائط
تــم وقــد للبحــث، ــ التجر التــصميم فــق و الراجعــة التغذيــة نمــط البحــث ــ متغ وفــق والراجعــة

محتـــو تـــصميم تــم وقـــد يــة، التد لـــسات ا محتــو تنفيـــذ ــ املنطقـــي ع التتــا ـــ ع ىعتمــاد رى
ــــ غي و جديــــدة صــــفحة اج وإد نــــامج ال ــــة واج ــــ ع التعــــرف ــــ و لــــسة ا ــــشمل ل لــــسات را

الثالثـة لـسة وا ، العمـل منطقـة ـ متنوعـة ائنـات اج إد كيفيـة الثانيـة لـسة وا ا، رخصائص
كيفيــــ نــــاو املتعــــددة،لت الوســــائط برمجيــــة صــــفحات ن بــــ للتنقــــل ــــا رمج و وامــــر ار أز اج إد رة ر

كيفيـة حـو امـسة وا املتعـددة، الوسـائط برمجيـة داخـل اختبار تصميم كيفية حو عة لوالرا ل
وإخراجھ ع املشر   .وبناء

ثالثا
ً

والتعلم:  التعليم اتيجيات واس طرائق   : تحديد

التعلـــــيم اتيجية اســـــ اختيـــــار طبيعـــــةتـــــم مـــــع ـــــ كب ل ـــــش ـــــا طبيع ناســـــب ت ـــــ ال الفـــــردي
ق الفــر ـ إ ســتجابة ـ يتمثــل حيـث اضـية، ف الفــصو اسـتخدام عنــد التعليميـة واملواقـف ل
أمـــــا الــــسابقة، اتـــــھ وخ تماماتــــھ وا الطالـــــب اســــتعداد ــــ ع بنـــــاء وذلــــك ن املتعلمـــــ ن بــــ الفرديــــة

اس خـالل مـن اسـتخدامھ تـم قفد شاف باالك الفـصوالتعلم داخـل للمحتـو الطـالب لتكـشاف ى
التعلــيم ــ اســوب ا ملقــر ــ العم انــب ا تنــاو الــذي اضــية رف املتعــددة(ل الوســائط ،)إنتــاج

املعرفيــــة الــــتعلم اتيجيات اســــ اســــتخدام تــــم وقــــد الــــتعلم، ــــ ــــشط دو للطــــالب ــــو ي رحيــــث ن
و ا وتنظيم ا امل وت املعلومات ة معا ة نظر ملباديء نادا اًاس وترم ا   . تفصيل

عا ا
ً

ية: ر التجر ة املعا ملواد و و نا الس   :رتصميم

 عــــرض مـــا خالل مــــن يـــتم د بــــو الـــبالك داخـــل ن اضــــي إف ن فـــصلي ــــشاء بإ الباحثـــة رقامـــت
ــ(ىاملحتــو مــسبقا/ ال التعلــيم) ًاملعــد ــ اســوب ا ملقــر ــ العم انــب ا نــاوالن إنتــاج(ري

املتعـــــــــددة كمـــــــــا)الوســـــــــائط املعـــــــــد، للمحتـــــــــو و نا للـــــــــس وليـــــــــة ة الـــــــــصو نـــــــــاء ب ىقامـــــــــت ر ر
ل(ًمسبقا املعـاي) امل مراعـاة مـع ـا، وإجا اسـة، الد موضـع املـستقل البحـث ملتغ زوفقا ر

ً

والفنية ة بو  .ال

خامسا
ً

وأساليبھ:  التعليم نمط   :تحديد

 بــــة التجر ـــة املعا مــــواد عــــرض ـــ املــــستقل الفــــردي التعلـــيم نمــــط اتبــــاع مــــنتـــم للبحــــث
املحمولة اسبات ا أو اللوحية زة ج أو وال ا  .خالل

سادسا
ً

العامة:  التعليم اتيجية اس   :تصميم

كمنظمـــــات .1 الـــــتعلم موضـــــوع ـــــداف أ عـــــرض ـــــق طر عـــــن الطالبـــــات دافعيـــــة ة ثا اســـــ رتـــــم
السابقة التعلم بموضوعات ا ط مع متقدمة، يدية   .رتم

الفصو .2 خالل من ديد ا التعلم اضيةلتقديم   .ف
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خـالل .3 مـن املناسـبة والرجـع ز التعز أساليب تقديم ق طر عن الطالبات مشاركة يع
ـــــة تجر ـــــ وا شـــــار الـــــذين للطـــــالب التقـــــدير ادات وشـــــ ـــــسيطة ال ـــــدايا ال عـــــض تقـــــديم

 .البحث
وكـــذلك .4 الـــتعلم ـــ نخـــراط مقيـــاس ــ املتمثلـــة عـــديا عـــة التا البحـــث ات ـــ متغ قيــاس

ً

امل تقييم املتعددة(نتجبطاقة الوسائط ر) إنتاج مر  .أسابيع) 3(وعد

عا سا
ً

املتعددة:  سائلھ و التعلم مصادر   :واختيار

د بـو الـبالك اضـية ف بالفـصو ب والتـد التعلـيم بـأدوات املتعلقـة البدائل تحديد رتم ل ر
ونوعيــة ة ــ ا وطبيعــة مــة امل طبيعــة ضــوء ــ ــا إنتقا تــم وقــد ا، اســتخدام يــص ــ اتال ــ مث

ب والتــد التعلــيم أدوات بــدائل تمثلــت فقــد ذلــك ضــوء ــ وع الــتعلم، ونمــط التعليميــة رالرســالة
ا ف ة: بالفصل والـصو بالـصوت التفاعـل ـيح ت تزامنية تفاعليـة(رأدوات ة سـبو ) رفيـديو،

الت أدوات وكــــــذلك يــــــة التد العمليــــــة ــــــ والــــــتحكم ة دا ــــــيح ت ــــــ ال دوات ــــــ إ رإضــــــافة علــــــيمر
النقاش منتديات خالل من التفاعل يح ت وال امنية ال غ ب   .روالتد

ثامنا
ً

املتعددة:  سائلھ و التعلم مصادر  :ووصف
بالفــصل امنـة امل ـ وغ امنـة امل ب والتـد التعلـيم أدوات ـ املتمثلـة املـصادر تحديـد رعـد

يل ــ ب الباحثـــة قامــت ، ــ ا ــ ف التعلي املتعــددةخطــوات(ىاملحتـــو الوســائط ـــ) إنتـــاج
الــشاشة ــ ع املــاوس حركــة يل ــ بــرامج أحــد باســتخدام املتتاليــة س الــدر مــن سلــسلة ل وشــ

)Snagit 9(  

محليا: ًتاسعا ا وإنتاج املصادر ع صو ا شأن القرار اتخاذ
ً

  :ل

ــــي و لك الــــتعلم ئــــة ب خــــالل مــــن واملتــــاح اضــــية ف الفــــصو نظــــام اســــتخدام لتــــم
امعــــةالـــبال ا تمـــنح حيــــث نجـــران جامعــــة موقـــع خــــالل مـــن النظــــام ـــذا إلتاحــــة وذلـــك د بــــو رك

النظـــــام ـــــذا اختيـــــار تـــــم وقـــــد ســـــر، لمـــــة و مـــــستخدم اســـــم والطالبـــــات س التـــــد يئـــــة رألعـــــضاء
نــاءا و املـستقلة، البحـث ات ـ متغ تخــدم وخـدمات ات ـ مم مـن بــھ يتمتـع ملـا اضـية ف ًللفـصو ل

إنتــاج تــم فقــد ذلــك ــ لــشرحع الباحثــة بواســطة لة املــ س الــدر ــ املتمثلــة الوســائط وعــض
باإلضـــافة الــشاشة، لقطــات يل ـــ بــرامج باســتخدام وذلــك املتعـــددة الوســائط إنتــاج خطــوات

تزامنية غ أو تزامنية قة بطر ذلك ان سواء ماعية وا الفردية الراجعة التغذية تقديم   .إ

الثالثة ر: املرحلة التطو   Instructional Developmentالتعليميمرحلة
أوال
ً

و:  نا الس   :رإعداد
ة-أ املصو اللوحة   Story Boardرإعداد

مـن مجموعـة يئـة ـ ع ـ التعلي و نا للـس ي مبـد تـصو وضـع تـم التعلي للمحتو روفقا ر ى
ً

ات ــــ وا املحتـــو وعناصـــر ات ـــا امل ــــب ترت تـــم حيـــث املـــستقلة، البحــــث ات ـــ متغ وفـــق ىحـــداث ر
ض للعــر املـصاحب والتعليـق ، التـد للمحتـو مــوجز صـف و وسـليم، ـ وا ل ـش والتعليميـة رو ى
ـــل ل ـــسية الرئ ـــار ف وتحديـــد ة، بـــصر عناصـــر ـــ إ ـــا ل وتحو ـــة املكتو املـــادة ـــة ومعا ة، البـــصر

تد شاط ل ول   .رعنصر



ونمط  )ًالمعد مسبقا/الحى(طریقة تقدیم المحتوىالتفاعل بین 
داخل الفصول االفتراضیة  )الجماعیة/الفردیة(التغذیة الراجعة

  ....وأثره على االنخراط في التعلم
  شیماء أحمد أحمد محمد عبد الرحمن/ د
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التنفيذي-ب و نا الس   Final Scriptربناء
ل التنفيذي و نا الس بناء ورتم نا الـس مالمـح ـم أ وتتـ التـصميم، ط شـر وفـق رلمحتو و ى

ي فيما   :التنفيذي

اتھ .1 محتو صف و وعنوانھ إطار ل قم وتحديد  .ر
بيــــة .2 ال ليــــة ب التعلـــيم تكنولوجيــــا بقـــسم الــــزمالء مــــن مجموعـــة ــــ ع و نا الـــس عــــرض رتـــم

موضــوع لعناصـر و نا الــس شــمولية حيـث مــن تــھ إلجا كفرالـشيخ جامعــة رالنوعيـة الــتعلم،ز
للتطبيق و نا الس قابلية  .رومدى

عـــــض .3 وجــــود مــــع و، نا للــــس يــــدة ا واملواصــــفات ط الــــشر تــــوافر ــــ ع املحكمــــو راتفــــق و ن
نتاج لعملية معدا التنفيذي و نا الس وأصبح ا بتعديل الباحثة قامت ال التعديالت

ً
 .ر

ثانيا
ً

لإلنتاج:    :التخطيط
لإلن التخطيط تم التصميم لنموذج التاوفقا النحو ع  :تاج

يل .1 ـــ خـــالل مـــن التعلـــيم ـــ اســـوب ا ملقـــر ـــ العم انـــب ل ـــ التعلي املحتـــو رإعـــداد ى
برنــــامج باســــتخدام الــــشاشة شــــملت" Snagit 9"لقطــــات فقــــد ة ــــشر ال املتطلبــــات أمــــا ،

التغذيــــــة وأنمــــــاط ــــــشطتھ، وأ ــــــ التعلي املحتــــــو وإعــــــداد باختيــــــار قامــــــت حيــــــث ىالباحثـــــة،
و املـــستقلةالراجعـــة البحـــث ات ـــ متغ وفـــق اضـــية ف الفـــصو داخـــل النقـــاش لمنتـــديات

التعليمية داف مع ناسب ي  . بما
ـــ .2 و نتــاج عمليـــة لبــدء املـــصادر ــ تج ــ ـــا م ســتفادة يمكـــن ــ ال امج ـــ ال تحديــد : تــم

برنــامجAutoplayبرنــامج املتعــددة، الوســائط فيــ" Snagit 9"إلنتــاج لقطــات يل ــ ديول
اضية ف الفصو ، لللمحتو نتBlack boardى ن ومتصفح ،Google Chrome 

ثالثا
ً

ر:    :التطو
يد .1 ا التصميم ملعاي وفقا التنفيذي و نا للس وفقا ية التجر ات املعا إنتاج تم

ً ً
 .ر

ــــــة .2 املعا عـــــرض تـــــم للبحـــــث املـــــستقل ات ـــــ املتغ وفــــــق نتـــــاج عمليـــــات مـــــن ـــــاء ن عـــــد
لھالتجر م الال ي البنا م التقو إلجراء ن املحكم ع ي املبد لھ ش   .زية

عا ًا ي: ر البنا م   :التقو
التالية العمليات ي البنا م التقو   :يتضمن

ليــة ب التعلــيم تكنولوجيــا بقــسم الــزمالء مــن مجموعــة ــ ع يــة التجر ــة املعا مــواد عــرض تــم
مـن وعـدد الشيخ كفر جامعة النوعية بية ليـةال ب التعلـيم تقنيـات بمجـال ن املتخصـص الـزمالء

ي مما للتأكد نجران جامعة ة شر داب و   : والعلوم

داف .1 لتحقيق ا   .مناسب
للمحتو .2 املنطقي والتنظيم سلسل ال   .ىمناسبة
ية .3 التجر ة املعا بمواد العناصر   .جودة
ية .4 التجر ة املعا مواد أجزاء ن ب امل والت ابط   .ال
اتمد .5 باملعا املقدمة املعلومات كثافة مناسبة   .ى
التصميم .6 والفنية ة بو ال املعاي   .توافر
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ــــات املعا كفـــــاءة حـــــو ن املحكمـــــ اتفــــاق ـــــسبة جـــــاءت ـــــ%) 93(لوقــــد ع تفـــــاق مـــــع
ـــا م التعـــديالت عـــض إجـــراء ة ـــ: وضـــر غي و ـــات، باملعا واملتحركـــة الثابتـــة الـــصو عـــض ـــ رغي

عض ام يةأ التجر ة املعا بمواد   .العناصر
يــة التجر ـة املعا مـواد وأصـبحت ــا عل تفـاق تـم ـ ال التعــديالت افـة إجـراء تـم وقـد

ي ا ال لإلخراج زة   .جا
ات: ًخامسا للمعا ي ا ال   :خراج

الفـصو .1 خـالل مـن املـستقلة البحث ات متغ وفق ية التد ات املعا إخراج لتم ر
اضـــــــــية د(ف بــــــــــو ومحتــــــــــو)رالــــــــــبالك الــــــــــسلوكية، ــــــــــداف ــــــــــ ع اشــــــــــتملت وقــــــــــد ى،

ذلــك ــ وغ ، املحتــو تقــديم وأســاليب الراجعــة، التغذيــة وأنمــاط املقدمــة، ىاملوضــوعات
الطالبات م ال املعلومات  .من

م .2 اتفــــاق ــــسبة بلغــــت الــــذين ن املحكمــــ ــــ ع يــــة التجر ــــة املعا مــــواد عــــرض تـــم
املنـــــــــ%) 95( لـــــــــصالحية ــــــــسبة للعـــــــــرضبال ـــــــــة. تج املعا مـــــــــواد أصـــــــــبحت فقـــــــــد وعليـــــــــھ

طالبـات مـن عينـة ـ ع اسـتطالعية ـة تجر خـالل من ي امليدا م للتقو زة جا ية التجر
ة، شـر بمحافظـة داب و العلـوم ليـة التعلـيم ـ اسـوب ا مقـر ـامس ا وراملـستو ر ى

السعودية ية العر   .باململكة

ثانيا
ً

البحث:  أدوات   :بناء
نخر التعلممقياس   .اط

ي النحو ع انت مراحل، عدة ع املقياس بناء  :تم

 املقيــــاس مـــن ــــدف ال ــــ: تحديـــد الطـــالب انخــــراط جـــة د ــــ ع التعـــرف املقيــــاس دف راســـ
ا وأدوا اضية ف الفصو ع م علم يجة ن  .لالتعلم

 املقيــــــاس محــــــاو ــــــ: رتحديــــــد نخــــــراط س مقــــــاي مــــــن عــــــددا مراجعــــــة ــــــ ع ًبنــــــاء الــــــتعلمً
)Fredricks, Blumenfeld, Friedel, & Paris, 2005، Manwaring et al., 2017; Williams, 

بحيــــث) 2014 املقيــــاس عــــاد أ تحديــــد تــــم اء، ــــ ا عــــض مــــع املقــــابالت مــــن عــــدد واجــــراء
عاد،) 3(تتضمن نفعا: أ والبعد ي، السلو والبعد ، املعر  .البعد

  املقيـــــاس ا: بنـــــاء عـــــادقامـــــت أ مـــــن عـــــد ـــــل ب اصـــــة ا املقيـــــاس ات عبـــــا بـــــصياغة رلباحثـــــة
مــــــن املقيـــــاس ــــــو ت وقـــــد الــــــتعلم، ـــــ نخــــــراط عــــــاد) 30(نمقيـــــاس أ ثالثـــــة س تقــــــ ة رعبـــــا

التــا النحـــو ــ ع وذلـــك التعلــيم، ـــ و: لالنخــراط ـــستخدم: لالبعـــد و ي، الـــسلو انــب ا
ا ـــ ع الـــتعلم عمليــــة ـــ الطالبـــات مــــاك ا مـــدى مــــنلتقـــدير ـــو ت و اضـــية، ف نلفــــصو ل

ي) 10( الثـــــا البعــــد املبذولـــــة: فقــــرات، الطالبــــة ـــــود ج لتقــــدير ــــستخدم و ، ـــــ املعر انــــب ا
من و ت و والتعلم، يعاب الثالـث) 10(نلالس البعـد ـستخدم: فقرات، و ، نفعـا انـب ا

من و ت و تھ، ي و التعلم نحو ات ا د و ات تجا و املشاعر نلتقدير  .فقرات) 10(ر
 للمقيـاس يح التــ جـات د ليكــرت: رتقـدير قـة طر أسـاس ــ ع املقيـاس جـات د ــع تو رتـم ز

تمامــا( موافــق ــ غ موافــق، ــ غ مــا، حــد ــ إ موافــق موافــق، تمامــا، ًموافــق ــ) 5(مــن) ً ) 1(إ
ومــــن يجابيـــــة، ات ـــــ) 1(رللعبــــا للمقيـــــاس) 5(إ ليــــة ال جـــــة الد وتبلــــغ الـــــسلبية، ات رللعبــــا ر

ج) 150(  .ةرد



ونمط  )ًالمعد مسبقا/الحى(طریقة تقدیم المحتوىالتفاعل بین 
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 املقيــاس عــديل: صــدق ــ إ ا أشــار وقــد ن، املحكمــ مــن مجموعــة ــ ع املقيــاس عــرض وتــم
ن املحكمـ ن بـ تفـاق ـسبة انـت ـم أ استطالع و الصياغات، صـدق% 88.5رعض ـ ع

املقياس  . ذا

  املقيــاس ف: ثبــات لظــر ة مــشا ف ظــر ــ القيــاس، إعــادة قــة طر خــالل مــن حــسابھ وتــم و
عـــــد و نلالتطبيـــــق عـــــدد بلـــــغ الطالبـــــات مـــــن عينـــــة ـــــ ع ن، ثـــــم) 10(أســـــبوع طالبـــــات

بلــغ الــذي تبــاط معامــل ــو0.91رحــساب املقيــاس ــذا ثبــات فــأن التــا ــذه%91و و ،
كب حد إ ثابت املقياس أن ع يجة  .الن

  املقياس املقياس: زمن عن جابة لزمن ي سا ا املتوسط  .دقيقة) 15(بلغ
 ائ ال ة للمقيـــاسرالـــصو للمقيـــاس: يـــة ائيـــة ال ة الـــصو ـــ) 30(رتـــضمنت ع عـــة مو ة زعبـــا ر

للمقيـــاس ـــ العظ جـــة الد لغـــت و عـــاد، أ الـــصغر)150(رثالثـــة جـــة والد ى، جـــة) 30(ر روالد
يادية  ).90 (ا

املتعددة-2 الوسائط إنتاج جودة لقياس املنتج تقييم   .بطاقة

ـــ إ بـــالرجوع وذلـــك املنــتج لتقيـــيم بطاقـــة إعـــداد بطـــاللتــم اصـــة ا املنـــتج تقيـــيم بطاقــة
عـن للكـشف وذلـك ، املقـر وطبيعـة ناسـب ي بمـا ـا عل عـديالت عمـل عـد ن، وآخر اب رحسن و
إعــداد تــم وقــد ، ــا ا البحــث عينــة الطالبــات خــالل مــن املتعــددة الوســائط إنتــاج جــودة مــدى

التالية طوات ل وفقا البطاقة   :ًذه
 البطاقــــة مــــن ــــدف ال إنتـــــاج: تحديــــد جــــودة مــــدى قيــــاس ــــ إ املنــــتج تقيــــيم بطاقــــة ــــدف

ا ا البحث عينة الطالبات خالل من املتعددة  .الوسائط
 املنـــتج تقيــيم لبطاقـــة املبدئيــة ة الـــصو ـــداف:رصــياغة أل تبعــا البطاقـــة بنــود صـــياغة ًتــم

اصـة ا املنـتج تقيـيم بطاقة تضمنت وقد التعلم، ملوضوعات ا تحديد تم ال التعليمية
واملحـو ، ة بو ال العناصر و املحو يتمثل ن، محو ع املتعددة الوسائط ربإنتاج ر لر

الفنية العناصر ي  .الثا

 للبطاقــة يح التــ جــات د ليكــرت: رتقــدير قــة طر أســاس ــ ع البطاقــة جــات د ــع تو رتــم ز
قليلة( متوسطة، ة، للبطاقة)1(إ) 3(من) كب لية ال جة الد وتبلغ جة) 120(ر،  .رد

 املنـــتج تقيـــيم لبطاقــــة ائيـــة ال ة للبطاقــــة: رالـــصو ائيـــة ال ة الــــصو ـــ ع ـــصو ا رتطلــــب ل
ي ما  :إجراء

املنـــتج .1 تقيـــيم بطاقـــة إلبـــداء: صـــدق وذلـــك ن، املحكمـــ مـــن مجموعـــة ـــ ع البطاقـــة عـــرض تـــم
التعليميــــة، ــــداف لأل ــــا مالئم ومــــدى البطاقــــة، لبنــــود ــــة واللغو العلميــــة الدقــــة حــــو لالــــرأى

ــو ع ن املحكمــ وافــق وقــد حــات، مق أو مالحظــات أى وإبــداء املنطقــي، ا سلــسل مــن التأكــد
ة املطلو التعديالت جميع عمل وتم السابقة، وانب ل البطاقة  .لشمو

املنـتج .2 تقيـيم بطاقـة ـا: ثبات تطبيق أعيـد إذا النتـائج نفـس عطـي أن ـ التقيـيم بطاقـة ثبـات
نفـــس ـــ للطالبـــات املنـــتج نفـــس ـــ ـــوع التقيـــيم بطاقـــة ثبـــات قيـــاس مـــن ـــدف وال ف والظـــر

نفـــس ـــ ع آلخـــر وقـــت مـــن املنـــتج جـــودة مـــن ـــ غ قـــد ـــ ال خطـــاء مـــن ـــا خلو مـــدى معرفـــة
التقييم   .بطاقة
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تبـــاط معامـــل بحـــساب وذلـــك التقيـــيم، بطاقـــة إعـــادة قـــة طر الباحثـــة اســـتخدمت روقـــد
ا ــ املقيــاس ن علــ طبــق ــي الال الطالبــات جــات د ن عنــدربــ الطالبــات نفــس جــات ود ــ و رملــرة

من ستطالعية العينة ونت ت وقد الثانية، املرة ن عل املقياس   .طالبات) 10(تطبيق
ن، أســبوع عـد أخــر مـرة ن علـ البطاقــة نفـس تطبيـق أعيــد ثـم التقيـيم بطاقــة تطبيـق ىتـم

بلـــغ وقـــد تبـــاط، معامـــل حـــساب ا0.89رثـــم ـــذه ثبـــات فـــإن التـــا ـــوو ـــذه%89لبطاقـــة و ،
كب حد إ ثابتة البطاقة أن ع يجة   .الن

للبحث ستطالعية ة التجر   :إجراء
 ــــــ ع للبحــــــث ســــــتطالعية ــــــة التجر ــــــت املــــــستومجموعــــــةأجر طالبــــــات مــــــن ىعــــــشوائية

باململكــــة ة، شـــر بمحافظـــة داب و العلــــوم ليـــة التعلـــيم ــــ اســـوب ا بمقـــر ـــامس ورا ر
السعودي ية العينةالعر الطالبات عدد لغ و   .طالبات) 10(ة،

 جانـــــب ـــــ إ عـــــة، املتا ولة وســـــ بالوضـــــوح ـــــسم ي ل املـــــ املحتـــــو أن الطالبـــــات ت ـــــ ىأو
ـ إ باإلضـافة املـستخدمة، لـوان ومناسبة املصاحب والصوت ة املكتو النصوص وضوح

ا وأدوا اضية ف الفصو استخدام ولة  .لس

للبح ساسية ة   :ثالتجر

اختيــار  - أ ليــة مــن مجموعــة تـم التعلــيم ــ اســوب ا ملقــر ــامس ا املــستو رطالبـات ى
ـ ا الد للعـام الـسعودية، يـة العر باململكـة ة، شـر بمحافظـة داب و رالعلوم  2019ور

ن2020- عـــــــدد بلـــــــغ ي، الثـــــــا ـــــــ ا الد الفـــــــصل قـــــــة) 48(رم بطر ن وتقـــــــسيم طالبـــــــة،
ب ية تجر مجموعات عة أ إ مجموعةرعشوائية   طالبة،) 12(ل

التا  - ب النحو ع للبحث ساسية ة التجر تنفيذ   :تم
 قبليا التعلم نخراط مقياس ختبار املتمثلة البحث أداة  .ًطبقت
 للمجموعــــــــات الطالبــــــــات ــــــــ ع البحــــــــث ألداة ــــــــ القب التطبيــــــــق مــــــــن ــــــــاء ن عــــــــد

محتـو اسـة د املجموعات بدأت عة، ية ىالتجر ر موضـعر ـات ،البحـثاملعا
املستقلة البحث ات متغ  .ضوء

 ـ التجر التـصميم وفق بة التجر ات املعا ملواد املحتو اسة د من اء ن ىعد ر
طاقــــة و الــــتعلم ــــ نخــــراط مقيــــاس ــــ املتمثلــــة البحــــث ــــي أدا طبقــــت للبحــــث،

ُ

املجم ــ ع املتعــددة، الوســائط إنتــاج جــودة لقيــاس املنــتج يــةتقيــيم التجر وعــات
الفـــــــصو باســــــتخدام الطالبــــــات س تــــــد مــــــن أســـــــابيع ثالثــــــة عــــــد وذلــــــك لعــــــة ر ر

عـــة التا ات بـــاملتغ تتعلـــق بيانـــات ـــ ع ـــصو ا ـــدف د، بـــو الـــبالك اضــية لف ر
 .للبحث

  
  
  
  



ونمط  )ًالمعد مسبقا/الحى(طریقة تقدیم المحتوىالتفاعل بین 
داخل الفصول االفتراضیة  )الجماعیة/الفردیة(التغذیة الراجعة
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البحث  :نتائج

 برنـــامج الباحثــــة اســـتخدمت البحــــث ض فـــر ــــات " SPSS " والختبـــار املعا إلجـــراء
ت حيث املجموعـات،حصائية، ـافؤ ت عـن للكـشف تجاه أحادي التباين أسلوب استخدام م

، ــــ القب الــــتعلم ــــ نخــــراط جــــات د ــــ املجموعــــات ن بــــ ق الفــــر داللــــة بحــــساب روذلـــك وذلــــكو
وقــــــد ، ــــــ القب الــــــتعلم ــــــ نخــــــراط جات بــــــد يتعلــــــق فيمــــــا املجموعــــــات ن بــــــ ق الفــــــر ربحــــــساب و

أحا التباين تحليل أسلوب ذلك تجاهاستخدم   .دي
يــة التجر للمجموعــات تجـاه أحــادي التبــاين تحليـل أســلوب نتــائج ـ يو التــا ـدو لوا

القب التعلم نخراط جات لد رع   .ر
القب): 2(لجدو التعلم نخراط جات د املجموعات ن ب ق الفر رداللة   و

 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. الداللة 

Between 
Groups 

دالة 590. 646. 36.321 3 108.962  غ

Within Groups 2475.517 44 56.262    

Total 2584.479 47     

 جـــــدو مـــــن جـــــات) 2(ليتـــــ د ـــــ ـــــع يـــــة التجر املجموعـــــات ن بـــــ ق فـــــر التوجـــــد رأنـــــھ ر و
تقيمــة بلــغ حيــث الــتعلم، ــ التحــصي)ف (نخــراط ختبــار ــ)  0.646( ــ غ ــ دالــةو

مستو  ).0.05( ىعند
 إجـــراء ــ البـــدء قبــل ــع يـــة التجر املجموعــات ــافؤ ت ـــ إ ــش النتــائج فـــإن ســبق روممــا

املـــــستقلة ات ـــــ املتغ ـــــ خـــــتالف ـــــ إ ترجـــــع ـــــة التجر عـــــد ـــــر تظ ق فـــــر أي وأن ـــــة، والتجر
 .للبحث

أوال
ً

ا:  ومناقش النتائج   :عرض
ن بـ التفاعـل أثــر قيـاس ـ إ البحـث املحتــوـدف تقـديم قـة ـ(ىطر مـسبقا/ ال ونمــط) ًاملعـد

الراجعة ماعية/ الفردية(التغذية وجـودة) ا التعلم نخراط ع اضية ف الفصو لداخل
ة شر داب و العلوم لية طالبات لدى املتعددة الوسائط   .ورإنتاج

تقي طاقة و التعلم باالنخراط املرتبطة للنتائج عرض ي املنتجوفيما   .يم
التعلم-1 باالنخراط املرتبطة البحث ساؤالت ع  :جابة

الباحثــــــة اســـــتخدمت الــــــتعلم ـــــ بـــــاالنخراط املرتبطــــــة البحثيـــــة ض الفــــــر ة ـــــ ووالختبـــــار
قـة طر و املـستقل ـ املتغ ات مـستو ن بـ ق الفر ساب تجاه ي ثنا التباين تحليل لأسلوب و

املحتـــــــــو ــــــــ(ىتقــــــــديم مـــــــــ/ال التغذيـــــــــة)ًسبقااملعـــــــــد نمـــــــــط ي الثــــــــا املـــــــــستقل ـــــــــ املتغ ات ومــــــــستو ،
ماعية/الفردية(الراجعة ـ) ا نخـراط ـ ع مـا تأث بداللـة وذلـك اضية، ف الفصو لداخل

ــــــ املتغ ات ومــــــستو و املــــــستقل ــــــ املتغ ات مــــــستو ن بــــــ التفاعــــــل تــــــأث ــــــ إ باإلضــــــافة لالــــــتعلم،
مـــا تأث بداللـــة ي الثـــا تحليـــلاملـــستقل نتـــائج التـــا ـــدو ا ـــ و و الـــتعلم، ـــ نخـــراط ـــ لع

التعلم باالنخراط يتعلق فيما ي الثنا   .التباين
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املحتــــــو): 3(لجــــــدو تقــــــديم قــــــة طر ي الثنــــــا التبــــــاين ــــــ(ىتحليــــــل ل/ال التغذيـــــــة)  املــــــ ونمــــــط
ماعية/الفردية(الراجعة التعلم) ا باالنخراط يتعلق فيما ما بي   .والتفاعل

Source 
Type III Sum 
of Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. الداللة 

 دالة 017. 6.207 638.021 1 638.021 ىاملحتو

 405. 705. 72.521 1 72.521 الراجعة_التغذية
غ

 دالة

* ىاملحتو
 الراجعة_التغذية

 دالة 006. 8.517 875.521 1 875.521

Error 4522.917 44 102.794    

Total 846955.000 48     

Corrected 
Total  

6108.979 47     

و ــساؤ لال املحتــو:ل تقــديم قــة طر ن بــ التفاعــل أثــر ــ(ىمــا مــسبقا/ ال الفــصو) ًاملعــد لداخــل
ة؟ شر داب و العلوم لية طالبات لدى التعلم نخراط ع اضية   ورف

الفر ة اختبار تم السابق ساؤ ال عن التالولالجابة   :ض
و مــستو:لالفــرض عنــد إحــصائيا دال فــر يوجــد ىال ق

ً
الطالبــات) 0.05( جــات د متوســطي ن ربــ

املحتــو تقـديم قــة لطر ــ سا للتـأث يرجــع الــتعلم ـ نخــراط ــ(ىـ مــسبقا/ ال داخــل) ًاملعـد
اضية ف  .لالفصو

ن بـــ إحـــصائيا دال فـــر وجـــود يتـــ الـــسابق ـــدو ا ـــ إ ـــالنظر و
ً

ق املحتـــول تقـــديم قـــة ىطر
ــ( مــسبقا/ال بلغـــت) ًاملعـــد ف قيمــة أن يتـــ حيــث اضـــية، ف الفــصو ـــ) 6.207(لداخـــل و

مـستو عنـد دالـة جــات)0.05(ىقيمـة د متوسـطي ن بـ إحـصائيا دال فـر وجـود ــ إ ـش وذلـك ر، ً ق
املحتــو تقــديم قــة طر اخــتالف ــ إ يرجــع الــتعلم ــ نخــراط ــ ــ(ىالطالبــات مــسبقاامل/ال ) ًعــد

اضــــــية ف الفــــــصو الراجعــــــة لداخــــــل التغذيــــــة عــــــن النظــــــر ماعيــــــة/الفرديــــــة(بــــــصرف داخــــــل) ا
اضية ف  .لالفصو

التعلم): 4(لجدو نخراط الطالبات جات د   رمتوسطات
95% Confidence Interval 

 Mean  Std. Error ىاملحتو
Lower Bound Upper Bound 

 128.708 2.070 124.537 132.879 

مسبقا  140.171 131.829 2.070 136.000  ًاملعد



ونمط  )ًالمعد مسبقا/الحى(طریقة تقدیم المحتوىالتفاعل بین 
داخل الفصول االفتراضیة  )الجماعیة/الفردیة(التغذیة الراجعة
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الطالبــات جــات د متوســط أن وجــد حيــث الفــر اتجــاه تحديــد تــم الــسابق ــدو ــالنظر رو ق ل
املحتــو تقـــديم قــة طر ن تلقـــ ــي الال الـــتعلم ــ نخـــراط ـــ(ىــ بلـــغ ،)128.708(بلغــت) ال نمـــا ب

ط ن تلق ي الال الطالبات جات د املحتورمتوسط تقديم قة مسبقا(ىر   ). 136.000) (ًاملعد
جـــــــات د متوســــــطي ن بـــــــ إحــــــصائيا دال فــــــر وجـــــــود الباحثــــــة وجــــــدت ماســـــــبق ــــــ إ ــــــالنظر رو ً ق

ـ اسـوب ا بمقـر ة ـشر داب و العلـوم ليـة طالبـات لـدى الـتعلم ـ نخراط رالطالبات رو
املحتــو تقـديم قــة لطر عرضــن ـي الال الطالبــات لــصا مـسبقا(ىالتعلـيم الفــصو) ًاملعــد لداخــل

اضية الراجعة ف التغذية عن النظر ماعية/الفردية(بصرف اضية) ا ف الفصو   .لداخل
التا ليصبح و الفرض فض تم سبق ما ع لبناء ر ً:  

مــستو عنــد إحــصائيا دال فــر ىيوجـد ق
ً

نخــراط) 0.05( ــ الطالبــات جــات د متوســطي ن ربـ
ل يرجــــع الــــتعلم املحتــــوــــ تقــــديم قــــة لطر ــــ سا ــــ(ىلتــــأث مــــسبقا/ال الفــــصو) ًاملعــــد لداخــــل

املحتو تقديم قة طر لصا اضية، مسبقا(ىف   ).ًاملعد
ي الثــا ــساؤ الراجعــة:لال التغذيــة نمــط أثــر ماعيــة/ الفرديــة(مــا اضــية) ا ف الفــصو لداخــل

و العلوم لية طالبات لدى التعلم نخراط ة؟ع شر   ورداب
التا الفرض ة اختبار تم السابق ساؤ ال عن   :لولالجابة

ي الثــا مــستو:الفــرض عنــد إحــصائيا دال فــر يوجــد ىال ق
ً

الطالبــات) 0.05( جــات د متوســطي ن ربــ
الراجعــة التغذيــة نمــط ــ سا للتــأث يرجــع الــتعلم ــ نخــراط ماعيــة/ الفرديــة(ــ داخــل) ا

اضية ف  .لالفصو
نمـــــطو ي مـــــستو ن بـــــ إحـــــصائيا دال فـــــر وجـــــود عـــــدم يتـــــ الـــــسابق ـــــدو ا ـــــ إ ًـــــالنظر ق ل

البحــث موضــع الراجعــة ماعيــة( التغذيــة ا مقابــل حيـــث) الفرديــة اضــية، ف الفــصو لداخــل
بلغت ف قيمة أن مـستو ) 0.705( يت عنـد دالـة ـ غ قيمة عـدم)0.05(ىو ـ إ ـش وذلـك ،

إحـــــصائيا دال فـــــر ًوجـــــود ـــــق إ يرجـــــع الـــــتعلم ـــــ نخـــــراط ـــــ الطالبـــــات جـــــات د متوســـــطي ن ربـــــ
الراجعــة التغذيــة نمــط ماعيــة(اخــتالف ا مقابــل بــصرف) الفرديــة اضــية، ف الفــصو لداخــل
املحتو تقديم قة طر عن مسبقا/ال(ىالنظر اضية) ًاملعد ف الفصو   .لداخل

ا ليصبح ي الثا الفرض قبو تم سبق ما ع لبناء   :لتاً
مـــــــستو عنــــــــد إحـــــــصائيا دال فـــــــر يوجـــــــد ىال ق

ً
ــــــــ) 0.05( الطالبـــــــات جـــــــات د متوســــــــطي ن ربـــــــ

الراجعـــة التغذيــــة نمـــط ـــ سا للتــــأث يرجـــع الــــتعلم ـــ ماعيـــة/ الفرديــــة(نخـــراط داخــــل) ا
اضية ف   .لالفصو

الثالـث ساؤ املحتـو:لال تقـديم قـة طر ن بـ التفاعـل أثـر ـ(ىمـا مـسبقا/ ال التغذيـة) ًاملعـد ونمـط
ماعيـة/ الفرديــة(الراجعـة طالبــات) ا لــدى الـتعلم ــ نخـراط ــ ع اضــية ف الفـصو لداخــل

ة؟ شر داب و العلوم   ورلية
التا الفرض ة اختبار تم السابق ساؤ ال عن   :لولالجابة

الثالث مـستو:الفرض عند إحصائية داللة ذات ق فر توجد ىال د) 0.05(و متوسـطات ن جـاتربـ
املحتـو تقديم قة طر ن ب للتفاعل سا للتأث يرجع التعلم نخراط ـ(ىالطالبات / ال

مسبقا الراجعة) ًاملعد التغذية ماعية/ الفردية(ونمط اضية) ا ف الفصو  .لداخل
قـــة طر ن بـــ التفاعـــل ن بـــ إحـــصائيا دالـــة ق فـــر وجـــود يتـــ الـــسابق ـــدو ا ـــ إ ـــالنظر و

ً
و ل

مسبقا/ ال(ىاملحتوتقديم الراجعة) ًاملعد التغذية ماعيـة/ الفرديـة(ونمط الفـصو) ا لداخـل
بلغت ف قيمة أن يت حيث اضية، مـستو)8.517(ف عنـد دالة قيمة و وذلـك)0.05(ى، ،

الـــتعلم ـــ نخـــراط ـــ الطالبـــات جـــات د متوســـطات ن بـــ احـــصائيا دالـــة ق فـــر وجـــود ـــ إ رـــش
ً

و
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ل طالبــات ـــلــدى سا للتــأث يرجــع التعلــيم، ــ اســوب ا بمقــر ة ــشر داب و العلــوم ريــة رو
املحتــــو تقـــــديم قــــة طر ن بـــــ ـــــ(ىللتفاعــــل مـــــسبقا/ ال الراجعــــة) ًاملعــــد التغذيـــــة / الفرديـــــة(ونمــــط

ماعية اضية) ا ف الفصو   .لداخل
  ) 5(لجدو

  aTukey HSD 

Subset for alpha = 0.05 

 N 1 2 املجموعات

2.00  12 125.6667  

3.00 12 130.5000 130.5000 

1.00 12 131.7500 131.7500 

4.00 12  141.5000 

Sig.   .464 .051 

اختبــار تطبيـق نتـائج يمثــل والـذي الــسابق ـدو ل ـالنظر ي(لو اتجــاه) Tukeyتـو تحديـد تــم
ــــ الال الــــتعلم ــــ نخــــراط ــــ الطالبــــات جــــات د متوســــط أن وجــــد حيــــث رالفــــر قــــةق طر ن تلقــــ ي

املحتــــو ــــ(ىتقــــديم الراجعــــة) ال التغذيــــة متوســــط ،)131.750(بلغــــت) الفرديــــة(مــــع بلغــــت نمــــا ب
املحتـــو تقـــديم قـــة طر ن تلقـــ ـــي الال الطالبـــات جـــات ىد ـــ(ر الراجعـــة) ال التغذيـــة ماعيـــة(مـــع ) ا

املحتو)125.667( تقديم قة طر ن تلق ي الال الطالبات جات د متوسط لغت و ى، ) ًمسبقااملعد(ر
الراجعــة التغذيــة ن)130.500) (الفرديــة(مــع تلقــ ــي الال الطالبــات جــات د متوســط بلغــت نمــا ب ر،
املحتو تقديم قة مسبقا(ىطر الراجعة) ًاملعد التغذية ماعية(مع   ). 141.500) (ا

جــــــات د متوســـــطات ن بــــــ إحـــــصائيا دال فـــــر وجــــــود الباحثـــــة وجـــــدت ماســــــبق ـــــ إ ـــــالنظر رو ً ق
نخر ـالطالبات اسـوب ا بمقـر ة ـشر داب و العلـوم ليـة طالبـات لـدى الـتعلم ـ راط رو

املحتــو تقــديم قــة لطر عرضــن ــي الال الطالبــات لــصا مــسبقا(ىالتعلــيم التغذيــة) ًاملعــد ونمــط
ماعية(الراجعة اضية) ا ف الفصو   .لداخل

التا ليصبح الثالث الفرض فض تم سبق ما ع   :ربناء
فــر مــستووتوجـد عنـد إحــصائية داللـة ذات ــ) 0.05(ىق الطالبــات جـات د متوســطات ن ربـ

املحتـــــو تقـــــديم قــــة طر ن بـــــ للتفاعـــــل ـــــ سا للتــــأث يرجـــــع الـــــتعلم ـــــ ـــــ(ىنخــــراط املعـــــد/ ال
الراجعــــــة) ًمــــــسبقا التغذيــــــة ماعيــــــة/ الفرديـــــــة(ونمــــــط لـــــــصا) ا اضــــــية، ف الفــــــصو لداخــــــل

امل تقديم قة طر ن ب مسبقا(ىحتوالتفاعل الراجعة) ًاملعد التغذية ماعية(ونمط   ).ا
  
  
  
  



ونمط  )ًالمعد مسبقا/الحى(طریقة تقدیم المحتوىالتفاعل بین 
داخل الفصول االفتراضیة  )الجماعیة/الفردیة(التغذیة الراجعة

  ....وأثره على االنخراط في التعلم
  شیماء أحمد أحمد محمد عبد الرحمن/ د
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املتعددة-2 الوسائط إنتاج بجودة املرتبطة البحث ساؤالت ع  :جابة
اســـتخدمت املتعـــددة الوســـائط إنتـــاج بجـــودة املرتبطـــة البحثيـــة ض الفـــر ة ـــ ووالختبـــار

مــــستو ن بـــ ق الفــــر ــــساب تجــــاه ي ثنـــا التبــــاين تحليــــل أســــلوب املــــستقلوالباحثـــة ــــ املتغ ات
املحتــــــو تقـــــديم قـــــة طر ىو ـــــ(ل مـــــسبقا/ال نمــــــط)ًاملعــــــد ي الثـــــا املــــــستقل ـــــ املتغ ات ومــــــستو ،

الراجعــــة ماعيــــة/الفرديــــة(التغذيـــة ــــ) ا ع مــــا تأث بداللــــة وذلــــك اضــــية، ف الفــــصو لداخــــل
املت ات مــستو ن بــ التفاعــل تــأث ــ إ باإلضــافة املتعــددة الوســائط إنتــاج وجــودة املــستقل ــ لغ

ــ و و املتعــددة، الوســائط إنتــاج جــودة ــ ع مــا تأث بداللــة ي الثــا املــستقل ــ املتغ ات ومــستو
املتعددة الوسائط إنتاج بجودة يتعلق فيما ي الثنا التباين تحليل نتائج التا دو  .لا

املحتــــــو): 6(لجــــــدو تقــــــديم قــــــة طر ي الثنــــــا التبــــــاين ــــــ(ىتحليــــــل ل/ال التغذيـــــــةو)  املــــــ نمــــــط
ماعية/الفردية(الراجعة املتعددة) ا الوسائط إنتاج بجودة يتعلق فيما ما بي   .والتفاعل

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. الداللة 

ىاملحتو  دالة 000. 16.491 3605.333 1 3605.333 

الراجعة_التغذية  752.083 1 752.083 3.440 .070 
غ

 دالة

* ىاملحتو
الراجعة_التغذية  

 دالة 012. 6.844 1496.333 1 1496.333

Error 9619.500 44 218.625    

Total 414054.000 48     

Corrected 
Total 

15473.250 47     

ـع الرا ـساؤ املحتــو:لال تقـديم قـة طر ن بــ التفاعـل أثـر ـ(ىمــا مــسبقا/ ال الفــصو) ًاملعـد لداخـل
ع اضية ة؟ف شر داب و العلوم لية طالبات لدى املتعددة الوسائط إنتاج   ورجودة

التا الفرض ة اختبار تم السابق ساؤ ال عن   :لولالجابة
ــع الرا مـستو:الفـرض عنــد إحـصائيا دال فــر يوجـد ىال ق

ً
الطالبــات) 0.05( جــات د متوسـطي ن ربــ

ل ـــ سا للتـــأث يرجـــع املتعــــددة الوســـائط إنتـــاج جـــودة املحتـــوـــ تقـــديم قــــة ـــ(ىطر املعــــد/ ال
اضية) ًمسبقا ف الفصو  .لداخل

املحتـــو تقـــديم قـــة طر ن بـــ إحـــصائيا دال فـــر وجـــود يتـــ الـــسابق ـــدو ا ـــ إ ـــالنظر ىو ق ل
ً

ـ( مـسبقا/ال بلغــت) ًاملعــد ف قيمـة أن يتــ حيـث اضــية، ف الفـصو ــ) 16.491(لداخــل و
مـستو عنـد دالـة ـ)0.05(ىقيمـة وذلـك جــات، د متوسـطي ن بـ إحـصائيا دال فـر وجـود ــ إ رش ً ق

املحتــو تقــديم قــة طر اخــتالف ــ إ يرجــع الــتعلم ــ نخــراط ــ ــ(ىالطالبــات مــسبقا/ال ) ًاملعــد
اضــــــية ف الفــــــصو الراجعــــــة لداخــــــل التغذيــــــة عــــــن النظــــــر ماعيــــــة/الفرديــــــة(بــــــصرف داخــــــل) ا

اضية ف  .لالفصو



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الثالث(، الجزء )188: (العدد

 

 
 

 
 

461 

الطا): 7(لجدو جات د املتعددةرمتوسطات الوسائط إنتاج جودة   لبات
 Confidence Interval %95 ىاملحتو

 
Mean Std. Error 

Lower Bound Upper Bound 

 82.458 3.018 76.376 88.541 

مسبقا  105.874 93.709 3.018 99.792 ًاملعد

الط جـات د متوســط أن وجـد حيــث الفـر اتجـاه تحديــد تـم الــسابق ـدو ل ـالنظر رو ق البــاتل
املحتــو تقــديم قــة طر ن تلقــ ــي الال املتعــددة الوســائط إنتــاج جــودة ــ(ىــ  ،)82.458(بلغــت) ال

املحتـــــــو تقـــــــديم قـــــــة طر ن تلقـــــــ ـــــــي الال الطالبـــــــات جـــــــات د متوســـــــط بلـــــــغ نمـــــــا ىب مـــــــسبقا(ر ) ًاملعـــــــد
)99.792 .(  

جـــــــات د متوســــــطي ن بـــــــ إحــــــصائيا دال فــــــر وجـــــــود الباحثــــــة وجــــــدت ماســـــــبق ــــــ إ ــــــالنظر رو ً ق
بمقـــرالطالبــ ة ــشر داب و العلــوم ليــة طالبــات لــدى املتعـــددة الوســائط إنتــاج جــودة ــ رات رو

املحتـــو تقـــديم قـــة لطر عرضـــن ـــي الال الطالبـــات لـــصا التعلـــيم ـــ اســـوب مـــسبقا(ىا ) ًاملعـــد
اضـــــية ف الفـــــصو الراجعـــــة لداخـــــل التغذيـــــة عـــــن النظـــــر ماعيـــــة/الفرديـــــة(بـــــصرف داخـــــل) ا

اضية ف   .لالفصو
التا ليصبح و الفرض فض تم سبق ما ع لبناء ر ً:  

مــــستو عنــــد إحــــصائيا دال فــــر ىيوجــــد ق
ً

جــــودة) 0.05( ــــ الطالبــــات جــــات د متوســــطي ن ربــــ
املحتـو تقديم قة لطر سا للتأث يرجع املتعددة الوسائط ـ(ىإنتاج مـسبقا/ال داخـل) ًاملعـد

املحتو تقديم قة طر لصا اضية، ف مسبقا(ىلالفصو   ).ًاملعد
ــــــــامس ا ــــــــساؤ الراجعــــــــة:لال التغذيــــــــة نمــــــــط أثــــــــر ماعيــــــــة/ الفرديــــــــة(مــــــــا الفــــــــصو) ا لداخــــــــل

ة؟ شر داب و العلوم لية طالبات لدى املتعددة الوسائط إنتاج جودة ع اضية   ورف
التا الفرض ة اختبار تم السابق ساؤ ال عن   :لولالجابة

ـــــــامس ا د:الفـــــــرض فــــــــر يوجـــــــد مــــــــستوقال عنـــــــد إحـــــــصائيا ىال
ً

جــــــــات) 0.05( د متوســـــــطي ن ربـــــــ
الراجعــــــة التغذيــــــة نمــــــط ــــــ سا للتــــــأث يرجــــــع املتعــــــددة الوســــــائط إنتــــــاج جــــــودة ــــــ الطالبــــــات

ماعية/ الفردية( اضية) ا ف الفصو  .لداخل
نمـــــط ي مـــــستو ن بـــــ إحـــــصائيا دال فـــــر وجـــــود عـــــدم يتـــــ الـــــسابق ـــــدو ا ـــــ إ ـــــالنظر ًو ق ل

الراجعـــ البحـــثالتغذيــة موضـــع ماعيـــة(ة ا مقابــل حيـــث) الفرديـــة اضـــية، ف الفـــصو لداخـــل
بلغـت ف قيمـة أن مـستو) 3.440( يتـ عنـد دالـة ـ غ قيمـة ـ عـدم)0.05(ىو ـ إ ـش وذلـك ،

املتعــــددة الوســــائط إنتــــاج جــــودة ــــ الطالبــــات جــــات د متوســــطي ن بــــ إحــــصائيا دال فــــر روجــــود ً ق
ال التغذية نمط اختالف إ ماعيـة(راجعةيرجع ا مقابـل اضـية،) الفرديـة ف الفـصو لداخـل

املحتو تقديم قة طر عن النظر مسبقا/ال(ىبصرف اضية) ًاملعد ف الفصو   .لداخل
التا ليصبح ي الثا الفرض قبو تم سبق ما ع لبناء ً:  

مــستو عنــد إحـــصائيا دال فــر يوجــد ىال ق
ً

جـــ) 0.05( ــ الطالبـــات جــات د متوســطي ن ودةربـــ
الراجعة التغذية نمط سا للتأث يرجع املتعددة الوسائط ماعية/ الفردية(إنتاج داخل) ا

اضية ف   .لالفصو
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الـــــسادس ـــــساؤ املحتـــــو:لال تقـــــديم قـــــة طر ن بـــــ التفاعـــــل أثـــــر ـــــ(ىمـــــا مـــــسبقا/ ال ونمـــــط) ًاملعـــــد
الراجعـــة ماعيـــة/ الفرديـــة(التغذيـــة جـــ) ا ـــ ع اضـــية ف الفـــصو الوســــائطلداخـــل إنتـــاج ودة

ة؟ شر داب و العلوم لية طالبات لدى   وراملتعددة
التا الفرض ة اختبار تم السابق ساؤ ال عن   :لولالجابة

الـــــسادس مـــــستو:الفـــــرض عنـــــد إحـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر توجـــــد ىال متوســـــطات) 0.05(و ن بـــــ
للتــأث يرجــع املتعــددة الوســائط إنتــاج جــودة ــ الطالبــات جــات قــةرد طر ن بــ للتفاعــل ــ سا

املحتو مسبقا/ ال(ىتقديم الراجعة) ًاملعد التغذية ماعيـة/ الفرديـة(ونمط الفـصو) ا لداخـل
اضية  .ف

قـــة طر ن بـــ التفاعـــل ن بـــ إحـــصائيا دالـــة ق فـــر وجـــود يتـــ الـــسابق ـــدو ا ـــ إ ـــالنظر و
ً

و ل
املحتو مسبقا/ ال(ىتقديم الراجعة) ًاملعد التغذية ماعيـة/ لفرديـةا(ونمط الفـصو) ا لداخـل

بلغت ف قيمة أن يت حيث اضية، مـستو)6.844(ف عنـد دالة قيمة و وذلـك)0.05(ى، ،
الوســائط إنتــاج جــودة ــ الطالبـات جــات د متوســطات ن بــ احــصائيا دالـة ق فــر وجــود ــ إ رـش

ً
و

ــ اســوب ا بمقــر ة ـــشر داب و العلــوم ليــة طالبــات لــدى راملتعــددة للتـــأثرو يرجــع التعلــيم،
املحتـــــو تقـــــديم قـــــة طر ن بـــــ للتفاعـــــل ـــــ ـــــ(ىسا مـــــسبقا/ ال الراجعـــــة) ًاملعـــــد التغذيـــــة ونمـــــط

ماعية/ الفردية( اضية) ا ف الفصو   .لداخل
  )8(لجدو

  aTukey HSD 

Subset for alpha = 0.05 

 N 1 2  املجموعات

2.00 12  80.8333  

1.00 12 84.0833  

3.00 12  90.2500  

4.00  12  109.3333 

Sig.  .412 1.000 

اختبـار تطبيـق نتائج يمثل والذي السابق دو ل النظر ي(لو الفـر)Tukeyتـو اتجـاه تحديـد قتـم
قـة طر ن تلقـ ـي الال املتعـددة الوسـائط إنتـاج جـودة ـ الطالبـات جـات د متوسط أن وجد رحيث

املحتـــــو ـــــ(ىتقـــــديم الراجعـــــة) ال التغذيـــــة متوســـــط ،)84.083(بلغـــــت) الفرديـــــة(مـــــع بلغـــــت نمـــــا ب
املحتـــو تقـــديم قـــة طر ن تلقـــ ـــي الال الطالبـــات جـــات ىد ـــ(ر الراجعـــة) ال التغذيـــة ماعيـــة(مـــع ) ا

املحتـو)80.833( تقـديم قـة طر ن تلقــ ـي الال الطالبـات جـات د متوسـط لغـت و ى، مــسبقا(ر ) ًاملعـد
الراجعـــة التغذيـــة بل)90.250) (الفرديـــة(مـــع نمـــا ب ن، تلقـــ ـــي الال الطالبـــات جـــات د متوســـط رغـــت
املحتو تقديم قة مسبقا(ىطر الراجعة) ًاملعد التغذية ماعية(مع   ). 109.333) (ا
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جــــــات د متوســـــطات ن بــــــ إحـــــصائيا دال فـــــر وجــــــود الباحثـــــة وجـــــدت ماســــــبق ـــــ إ ـــــالنظر رو ً ق
ــش داب و العلــوم ليــة طالبــات لــدى املتعـــددة الوســائط إنتــاج جــودة ــ بمقـــرالطالبــات ة رر رو

املحتـــو تقـــديم قـــة لطر عرضـــن ـــي الال الطالبـــات لـــصا التعلـــيم ـــ اســـوب مـــسبقا(ىا ) ًاملعـــد
الراجعة التغذية ماعية(ونمط اضية) ا ف الفصو   .لداخل

التا ليصبح الثالث الفرض فض تم سبق ما ع   :ربناء
مــستو عنـد إحــصائية داللـة ذات ق فــر ىتوجـد متوســطا) 0.05(و ن ــبـ الطالبــات جـات د رت

املحتـــــو تقـــــديم قــــة طر ن بـــــ للتفاعـــــل ـــــ سا للتــــأث يرجـــــع الـــــتعلم ـــــ ـــــ(ىنخــــراط املعـــــد/ ال
الراجعــــــة) ًمــــــسبقا التغذيــــــة ماعيــــــة/ الفرديـــــــة(ونمــــــط لـــــــصا) ا اضــــــية، ف الفــــــصو لداخــــــل

املحتو تقديم قة طر ن ب مسبقا(ىالتفاعل الراجعة) ًاملعد التغذية ماع(ونمط   ).يةا
البحث نتائج   :تفس

أوال
ً

املحتو:  تقديم قة مسبقا/ال(ىطر املعد
ً

اضية)  ف الفصو وأثرهلداخل
املتعددة الوسائط إنتاج وجودة التعلم   .نخراط

ترجـــع إحـــصائية داللـــة وجـــود حيـــث مـــن متوافقـــة ـــع والرا و الفـــرض يجـــة ن جـــاءت لفقـــد
نخ ع املحتو تقديم قة قـةىلطر طر لـصا املتعـددة، الوسـائط إنتـاج وجـودة الـتعلم ـ راط

املحتو مسبقا(ىتقديم ي)ًاملعد فيما ذلك تفس مكن و ،:  
املحتــــو - تقــــديم قــــة طر مــــسبقا(ىأن ــــسيابية) ًاملعــــد إ قــــة بطر املحتــــو سلــــسل ــــ ع ىعتمــــد

ا قيـام ـ إ باإلضـافة الـشرح، أثنـاء للمعلم الطالب مقاطعة عن ا ف تعد يلت ـ ب لطالبـات
مــــا ــــذا و ل، املــــ الــــشرح ــــاء ان عــــد املعلــــم ــــ ع ــــا لطرح اســــتعدادا بــــأو أو ًاملالحظــــات ل ل

املحتو تقديم قة طر  ).ال(ىتفتقره
ــــ - ع الطــــالب ـــساعد اضــــية ف الفـــصو داخــــل مـــسبقا املعــــد املحتـــو تقــــديم قـــة طر لأن ًى

ا تلـــــك انـــــت لـــــو خـــــصوصا س الـــــد فكـــــرة ـــــ ع املـــــة ال ًالـــــسيطرة اتر ـــــا م املقدمـــــة س رلـــــدر و
ــــزء(عمليــــة ا اك إد قبـــــل ــــل ال اك رإد باملعلومـــــات) ر الطــــالب إحتفـــــاظ ولة ســــ ــــ إ أدى ممـــــا

ا جاع واس ا تذكر  .وسرعة
مل - فقــا ًو ــو التعلي املحتــو عــات تتا نظــيم ب تمــت ا ــ ال جلــوث لر التوســعية ــة النظر ىبــادئ

و تنظــيم نــاو ي الــذي املـــستو ــو و ، ــ املك املــستو ــ لع ى أوى مبـــدأ أو ــوم مف مــن ــ أك علـــيم
ـــل ل ونـــة امل العناصـــر تفـــصيل عمليـــة تبـــدأ ثـــم ليـــة نظـــرة املوضـــوع ـــ إ تنظـــر ـــ وال إجـــراء،
يم مفــــا ــــ ع ندة مــــس ي تـــأ بــــذلك ــــ و العناصـــر، ــــذه ن بــــ تباطـــات إيجــــاد ثــــم رموضـــوع

ـزء ا س ولـ ـل ال مـن يحـدث التعلـيم أن تر وال شطالت فكـر.ىا ـ ب ت ـ علـموال أن ة
جزء جزء التعلم فكرة ب ي وال املة موحدة ة صو املقدم التعلي راملحتو عقل، ى الن

نظــــيم الت مــــن نوعـــا العناصــــر ــــذه ـــ ــــشف يك بـــل املتنــــافرة العناصــــر ـــ إ يميــــل ال ًـــسان

ـ العل املحتــوىى عناصـر ن بـ تـصال و ـشابھ وال ب ذي. رالتقـا للــتعلم ـل أو ـة نظر زوأيـدت
متــــدرجا رمـــي ل شـــ ـــ املحتــــو لتنظـــيم كنمـــوذج جائـــت حيــــث ـــشطالت، ا ـــة نظر ـــ ىملع

القاعدة صوصيات وا القمة العموميات ا ف و  .نت
ـــسبة - بال ـــأمـــا ع ســـلبيا يـــؤثر أن يمكـــن تـــد ل ـــش املحتـــو عـــرض ـــ ع القـــائم ًالتعلـــيم ر ى

الــذاكر ــ ع ــ املعر مــل ا مــن ــد مز عليــھ تــب ي حيــث يجعـــلالــتعلم ممــا املــدى، ة قــص ة
التذكر أصعب مـن. التعلم ـ التعلي التـصميم عنـد ـ املعر مـل ا ـة نظر تأكـده مـا ذا و
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املعرفيــة يــة الب بنــاء ــ ع الطالبــات ســاعد ممــا العاملــة، الــذاكرة ــ ع ــ املعر مــل ا تقليــل
و املعلومــــات ــــ ترم عمليــــة ل ســــ وذلــــك الــــذاكرة، ــــ ع عــــبء إضــــافة دو ديــــدة ــــا،نا تخز

أفضل ل ش اضية ف الفصو داخل الطالبة غماس إ إ   . لباإلضافة
العـــرض - أســـلوب فاعليـــة ـــ إ ت أشـــا ـــ ال اســـات الد مـــن ـــل مـــع يجـــة الن ـــذه اتفقـــت روقـــد ر

عمـــــــــــــــــران خالـــــــــــــــــد اســـــــــــــــــة د ـــــــــــــــــ محمـــــــــــــــــد)2009(رالك خديجـــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــد)2010(، اســـــــــــــــــة د ر،
ات)2010(مصطفى ستو اسة د ر، ايما)Stuart,2011(ر اسة د حلر،  ).2015(ن

املحتـــــو - تقـــــديم ميـــــة أ مـــــدى ـــــر يظ نـــــا مـــــسبقا(ىومـــــن اضـــــية) ًاملعـــــد ف الفـــــصو لداخـــــل
واملوضــوعات يم املفــا تبــاط ا كيفيــة ك يــد أن للمــتعلم يمكــن ــا خالل مــن والــذي راملباشــرة، ر
ـــام وامل ـــسية الرئ ــار ف و يم املفـــا عــرض تنظـــيم يــتم حيـــث املقدمــة، التعليميـــة ــشطة و

ـــشط تنظــــيمو ــــ ع املــــتعلم ذلـــك ــــساعد ممــــا يم، املفـــا ــــذه ــــو ظ ع تـــا ب ــــا ل عــــة التا رة
ــــ ع علمــــھ وإتمـــام ــــسر، و ولة ـــس للمعلومــــات ــــسابھ اك تـــدعيم ثــــم ومـــن بفاعليــــة، علمـــھ

كمل   .الوجھ
الراجعــــة: ًثانيـــا ماعيــــة/الفرديـــة(التغذيـــة ــا) ا ــ وأثر اضـــية ف الفــــصو لداخـــل

التعلم نخراط املتعددةع الوسائط إنتاج   .وجودة
إحـصائية داللـة وجـود عـدم حيـث مـن متوافقـة ـامس وا ي الثـا الفرض يجة ن جاءت فقد
مكــن و املتعـددة، الوسـائط إنتـاج وجـودة الـتعلم ـ نخـراط ـ ع الراجعـة التغذيـة لـنمط ترجـع

ي فيما ذلك   :تفس
الراجعـــة - التغذيـــة تـــأث مـــن ماع/الفرديـــة(بـــالرغم ـــ) يـــةا نخـــراط ـــ ع ـــ الوا ي يجـــا

البحـــــــث ات ـــــــ متغ ـــــــ ع مــــــا تأث ـــــــساو أن إال املتعـــــــددة الوســــــائط إنتـــــــاج وجـــــــودة ىالــــــتعلم
مثـل الـسابقة اسـات الد نتـائج مـع ـا إل التوصـل تـم ـ ال النتـائج وتتفـق عـة،  Hattie, et(رالتا

al., 2007(،) Bonnel & Boehm, 2011(،)Leibold & Schwarz, 2015(،)،مـل ا ة ـ أم
ـي،)2017 ال ي تر عثمان الدي، ا عزام التغذيـة)2018(حصة فعاليـة ـ ع أكـدت ـ وال

ـ ع ا قـد حيث من ونية لك الراجعة للتغذية التعليمية انيات م ت وأو رالراجعة
ا ن وتحس يم املفا خطاء ة ملعا الفرص وتوف م الف عميق و التعلم ز  .لتعلمعز

الراجعــة - التغذيــة وخــصائص طبيعــة ــ ماعيــة/الفرديــة(وتتم اضــية) ا ف الفــصو لداخــل
يـدة ا سـات املما معـاي مـع ـ تتما ـ ال التعليميـة انيـات م و صائص ا من ربمجموعة

ـــــا م الراجعـــــة الـــــتعلم: للتغذيـــــة مواصـــــلة نحـــــو دافعيتـــــھ ة وإثـــــا أدائـــــھ، نحـــــو املـــــتعلم رتوجيـــــھ
ز و نجـــاز تمامـــھو ا مـــستو مـــن نحـــو. ىـــد دافعيتـــھ مـــن ـــد يز علمـــھ تـــائج ب املـــتعلم فإخبـــار

خــــالل مــــن بــــاه، وان يقظــــة حالــــة ــــ يجعلــــھ ــــذا و ــــا، وتالف اطئــــة ا ســــتجابات ــــشاف اك
املــــتعلم، ــــز عز ــــ ع الراجعــــة التغذيــــة عمــــل كمــــا تمامــــھ، ال ا ــــ مث ــــ التعلي املوقــــف ًجعـــل

ال وتقدمھ بنفسھ ثقتھ د ـوتز ع عمـل منھ املطلوب أداء املتعلم ين فعندما تعلم،
واملعلومــات ات بــاملث ــ غ ل ـش تقــدم ــ إ باإلضــافة ـا، ي تث ــ ع التــا و اســتجابتھ، ـز عز
والطالبـات املعلـم ن بـ املباشـر ـ ال لالتـصال فرص توفر ا أ كما ونية، لك الرقمية

املعل ومشاعر س أحاس نقل خالل املعلممن تمام با الطالبات وشعو  .رم
الـتعلمو - ـات نظر مـن ثقـة املن ـة النظر واملبـادئ سـس من بالعديد الراجعة التغذية ترتبط

فمـــــن املعرفيـــــة، ــــة والنظر تباطيـــــة ـــــة النظر ن بــــ متوســـــطا وصـــــفا تمثــــل حيـــــث راملختلفــــة،
َ ً

امل ن بــــــــــ ليــــــــــة تباطــــــــــات باال ــــــــــتم ــــــــــا فإ تباطيــــــــــة ــــــــــة النظر رناحيــــــــــة اتر ــــــــــ ) املــــــــــدخالت(ث
ســــتجابات ســــتجابات،)املخرجــــات(و بــــضبط تقــــوم ا بواســــط ــــ ال العمليــــة ــــ عت ــــ و ،
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ـ ال بالوسـائل ـا تباط ا ـ ئـة الب ن ـو ت عتبـار ـ تأخـذ ـا فإ املعرفيـة ة النظر ناحية رومن
ف التا و ، املر الضبط نظام بواسطة دفھ السلوك ا ف التغذية-نيحقق -الراجعةأي

للتعلم سرة امل العوامل من ا أ بل للتعلم، ة نظر ست  . ل
جديــــدا - قـــا طر فتحــــت البنائيـــة الــــتعلم فلـــسفة بـــأن البنائيــــة ـــة النظر اب ــــ أ أى ن حـــ رـــ

س ولـ بنفـسھ، فـھ معا ـ يب املـتعلم أن ض ـ يف ي البنا فالتعلم الراجعة، التغذية رللبحث
ع جيــة ا ا للمعلومـــات متلقـــى البنائيـــةرمجــرد ـــة النظر ســـياق ــ الراجعـــة التغذيـــة وأن نـــھ،

بنفـسھ، فـھ معا بنـاء ـ ع املتعلم ملساعدة مساعد كعامل عمل ال ة الفكر دوات رتوفر
املحادثـات إجـراء عنـد جتمـا التفـاوض خـالل من املعقدة لھ مشا بحل سيقوم فاملتعلم

املقا خــالل مــن وكــذلك قــران، ن بــ بــذلكرواملناقـشات ــم و داخليــا، املنظمــة املعرفيــة ًنـات

للمتعلم الداخ م الف ا يحدد الراجعة التغذية معلومات بأن   .نعنو
ثالثـــا

ً
املحتـــو:  تقـــديم قــــة طر ن بـــ ـــ(ىالتفاعـــل مـــسبقا/ال املعــــد

ً
التغذيــــة)  ونمـــط

ماعيـة/الفرديــة(الراجعـة نخــراط) ا ــ ع مـا وأثر اضــية ف الفـصو لداخــل
املتعددةالتعلم الوسائط إنتاج   .وجودة

إحــــصائية داللــــة وجــــود حيــــث مــــن متوافقــــة والــــسادس الثالــــث الفــــرض يجــــة ن جــــاءت فقــــد
املحتــــــــــــــو تقــــــــــــــديم قــــــــــــــة طر ن بــــــــــــــ للتفاعــــــــــــــل ــــــــــــــ(ىترجــــــــــــــع مــــــــــــــسبقا/ال التغذيــــــــــــــة) ًاملعــــــــــــــد ونمــــــــــــــط

ماعيــة/الفرديــة(الراجعــة لــصا)  ا املتعــددة، الوســائط إنتــاج وجــودة الــتعلم ــ نخــراط ــ ع
املحتـــوا تقـــديم قـــة طر ن بـــ مـــسبقا(ىلتفاعـــل الراجعـــة) ًاملعـــد التغذيـــة ماعيـــة(ونمـــط مكـــن) ا و

ي فيما ذلك   :تفس
املحتــو - تقــديم قــة طر ان ـ اق ــ إ ذلــك الباحثــة مـسبقا(ىوترجـع ــ) ًاملعــد كفــاءة ــت أثب ــ وال

ا تفـو ـ إ أدى عامـة ة بـصو الراجعـة بالتغذيـة ـع والرا و الفـرض مـن قكـال رل
ً

ـ ال ملجموعـة
املحتــــــــــو تقـــــــــــديم قــــــــــة طر ن بـــــــــــ التفاعــــــــــل خـــــــــــالل مــــــــــن ســــــــــت ىد مــــــــــسبقا(ر والتغذيـــــــــــة) ًاملعـــــــــــد

ماعيــة(الراجعــة قــة)ا بطر املحتــو سلــسل ــ ع عتمــد مــسبقا املعــد املحتــو أن حيــث ى، ًى

قيــــــام ــــــ إ باإلضــــــافة الــــــشرح، أثنــــــاء للمعلــــــم الطالبــــــات مقاطعــــــة عــــــن ــــــا ف تعــــــد ت ــــــسيابية إ
املال يل ـــ ب الــــشرحالطالبـــات ـــاء ان عــــد املعلـــم ــــ ع ـــا لطرح اســــتعدادا بـــأو أو ًحظــــات ل ل

بھ ا ا اق عند ماعية ا الراجعة التغذية نمط تفو ار إظ ساعد مما ل،  .قامل
التغذيـة - تتلقـي انـت الطالبـة أن ـ تمثلـت ات ـ مم مـن ماعيـة ا الراجعة للتغذية أن كما

ايـــضا ولكـــن ـــا إجاب ـــ ع فقـــط س لـــ ـــاالراجعـــة ميال بإجابـــات اصـــة ا الراجعـــة زالتغذيـــة
النقــاش مجموعـات ــ جميعــا ن ا مــشار ــارًأثنـاء ف وعــرض املناقــشات عـة متا خــالل مــن

الطالبات ن ب للطالبةاملختلفة املعرفية ئة الب ي ةيمما قـد ـ أك الطالبـة ذلك جعل كما ر،
تو ــد ير ــ ال الرســائل وتفــس املعلــم ــات توج ــم ف ـ انــتع املعلــم ــات فتوج ــن، ل ا صــيل

مــــن وقلــــل املعلومــــات، توصــــيل عمليــــة مــــن ل ســــ ممــــا نفــــسھ ــــ التعلي ليــــف الت ــــ ع تقــــدم
ـــ ع ا ع ـــ و املقدمـــة، التعليميـــة الرســـالة تفـــس عنـــد ة ـــ وا بـــالغموض الطالبـــة رشـــعو

امل التعليميـــــــة ات ـــــــا امل مـــــــن الـــــــتمكن التـــــــا و فيـــــــھ، نخـــــــراط و بـــــــالتعلم ــــــــةرـــــــشغال طلو
تقان مستو إ ىوالوصو  .ل

ماعيــــة - ا ونيــــة لك الراجعــــة التغذيــــة تقــــديم ــــ املــــستخدمة التفاعــــل أســــاليب أن كمــــا
عت ــــ ــــا أل ا تــــأث ــــ أك ل ــــش ولكــــن اســــية الد للقاعــــات ــــ الفع الواقــــع ــــ ــــوار ا ًــــشبھ ر



ونمط  )ًالمعد مسبقا/الحى(طریقة تقدیم المحتوىالتفاعل بین 
داخل الفصول االفتراضیة  )الجماعیة/الفردیة(التغذیة الراجعة
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و اعة ـــ و بجـــرأة ات ستفـــسا وطلـــب والتعليـــق الـــرأي إبـــداء ـــ ع ـــرالطالبـــات ن مـــساعد
طلـــــب أو الــــرأي إبــــداء مــــن ـــــوف وا نطــــواء و ــــل ا مثــــل املـــــشكالت عــــض ــــ ع التغلــــب
أو ــم معلم مــع ســواء العالقــات مــن ــد املز ن ــو ت ــ مــشاركة ــ أك ــم جعل ــذا و ستفــسار،

كذلك اضية ف الفصو إنخراطا أك م جعل إ أدى مما ن ميال لمع
ً

 .ز
ا - ـة نظر مـع يتفق ذا القـرارو واتخـاذ املعلومـات ـم بف للطالبـات ـسمح ـ وال املعرفيـة نـة وملر

ـــــا ط خـــــالل مــــن ديـــــدة ا املعلومــــات ـــــة معا ــــا خالل مـــــن يــــتم كمـــــا املناســــب، الوقـــــت رــــ
وجــھ، أكمــل ـ ع ديــدة ا املـواد بــتعلم تــرتبط ومعلومـات حقــائق ل ـش ل الــسابقة ف رباملعـا

اســـتجابا ــــ غي ــــ ع الطالبـــات ــــساعد ــــةكمـــا ومواج ديــــدة ا ف الظـــر مــــع والتكيــــف ون
ــــام امل عــــة ومتا ات، ــــا امل يخــــص مــــا ســــيما وال املختلفــــة اديميــــة املجــــاالت ــــ ات رالــــصعو
حـــل ـــ ع ـــساعد ـــا أ كمـــا ـــسر، و ولة ـــس جوانبـــھ شـــ ـــ ـــ التعلي املحتـــو ـــ ىالـــصعبة

ابداعية بطر ن تواج ال  .قاملشكالت

البحث   :توصيات
ال خالل التاليةمن التوصيات استخالص يمكن ا إل البحث توصل ال  :نتائج

 إذا اضـية؛ ف الفـصو محتـو عـرض ـ مـسبقا املعد املحتو تقديم قة طر لاستخدام ى ًى

التعلم نخراط و دف املس التعلم ناتج  .ان

 اضـية؛ ف الفـصو محتـو عـرض ـ مـسبقا املعد املحتو تقديم قة طر لاستخدام ى إذاًى
التعلم ات ا م تنمية و دف املس التعلم ناتج  .ران

 البحـــوث دعمـــت مـــا إذا خاصـــة التطبيقـــي، املـــستو ـــ ع ـــا ا البحـــث نتـــائج مـــن ىفــادة
النتائج ذه  .املستقبلية

 الفـــــــصو بإعـــــــداد املـــــــرتبط التطبيقـــــــي املـــــــستو ـــــــ ع ـــــــا ا البحـــــــث نتـــــــائج مـــــــن لفـــــــادة ى
اضية  .ف

 م اســـــــة بد بالتغذيــــــــةرتمـــــــام ـــــــا وعالق اضـــــــية، ف الفـــــــصو محتـــــــو تنظـــــــيم ات ـــــــ لتغ ى
التعلم ات ا م وتنمية   .رالراجعة،

 اضية ف الفصو وأداء ل ش ر تطو املحتو تنظيم معاي توظيف مية لأ  .ى
 ر تطـــــو ـــــ ـــــا وتوظيف املتعـــــددة، الوســـــائط إنتـــــاج ات ـــــا م الطالبـــــات إكـــــساب ـــــ ع رالتأكيــــد

بامل التعليمية املختلفةاملواقف اسية الد ات رقر   .ر
حة املق   :البحوث

التالية البحوث اح اق يمكن ا ع أسفرت ال والنتائج البحث داف أ   :ضوء
 اضية ف الفصو داخل املحتو لتقديم أخر طر استخدام أثر لقياس ى ى  .ق
 نخــراط املنــتج، جــودة بخــالف ، أخــر علــم نــواتج ــ ع املــستقل البحــث ــ متغ أثــر ىقيــاس

نجاز معدل أو كفاءتھ، أو التعلم، كزمن  .التعلم،
 املمكـن من حيث اضية، ف للفصو التعلي املحتو اختالف مع مماثلة بحوث لإجراء ى

البحث نتائج ع بآخر أو ل ش أثر التعلم ملوضوع و ي  .نأن

 املرحلـة بخـالف مختلفـة، عليميـة مراحـل ـ ع املـستقل البحـث متغ آثر امعيـةقياس -ا
ا ا البحث ا عل طبق الطـالب،-ال عمـر الخـتالف نظـرا النتـائج اخـتالف املحتمـل ًفمـن

التعليمية باملرحلة املرتبطة م  .وخصائص
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املراجع   :قائمة
أوال

ً
ية:  العر  :املراجع

ي القحطا سعيد سام عـد). 2010(اب عـن التعليم برنامج اضية ف الفصو استخدام لواقع
ســـــالةمــــن جـــــدة، بمدينــــة ـــــز العز عبـــــد امللــــك بجامعـــــة س التــــد يئـــــة أعـــــضاء نظــــر ـــــة روج ر

القر أم جامعة ،   .ىماجست
ان مر أبو ن أم املحتو). 2009(وأحمد ينظيم وأساليب بو(ىمعاي ال اج   )يامل

https://ikhwanwayonline.wordpress.com/2009/07/13  
حمــــــر ســــــعيد والتطبيــــــق). 2019(يأحمــــــد ــــــة النظر ن بــــــ اضــــــية ف ــــــة: لالفــــــصو لتجر اســــــة رد

ســــة عراملد ــــسانية، اســــات والد لــــآلداب يــــة العر املجلــــة الــــسعودية، اضــــية -6،311رف
338. 

يم إبــرا فخــر محمــود التعليميــة). 2017(يأحمــد التحلــيالت ــ ع القائمــة الراجعــة التغذيــة نمــط
تالميـذ لـدى ي الـذا والتنظـيم ونيـة لك املواقع إنتاج ات ا م لتنمية ونية إلك علم ئة ربب

لقـــــة بيـــــة،ا ال لتكنولوجيـــــا يـــــة العر معيـــــة ا لتكنولوجيـــــابتدائيـــــة، يـــــة العر معيـــــة ا
بية ال تكنولوجيا ، بية حوث،–ال و اسات   .75-33،1عرد

نــــداو ســــعيد ئــــة). 2009(يأســــامة ب ــــ املــــستخدمة الراجعــــة التغذيــــة توقيــــت ن بــــ التفاعــــل أثــــر
املعر ســـلوب ونمـــط ات الـــشب ـــ ع ـــي و لك يالـــتعلم الفـــو التحـــصيل ـــ ع للمـــتعلم رـــ

بية ال لية مجلة ا،-واملرجأ، ب   ).78(19جامعة
ــا ال هللا عبــد املتوســطة). 2017(إشــراقة املرحلــة طالبــات مــع تراضــية الفــصو لاســتخدام

ع يل، والتأ اصة ا بية ال مجلة التعلم، ات صعو ن لد ي مج16الال ،4،152-194.  
ة در ـــــــ نظ ط). 2000(وزأفنــــــان عمليــــــا، ـــــــا وترجم س التــــــد ـــــــ ــــــة عمـــــــان8رالنظر دار)ردن(، ،

ع والتو شر لل زالشر  .ق
املقــصود عبــد ديــاب ن ونــوع). 2016(أمــ التعليميــة الرقميــة القــصة تقــديم نمــط ن بــ التفاعــل أثــر

لــدى نــت ن و ــ اســب ا اســتخدام ات ــا م تنميــة ــ ع يحية التــ الراجعــة رالتغذيــة
بيـــــةتالميـــــ ال تكنولوجيـــــا ، بيـــــة ال لتكنولوجيـــــا يـــــة العر معيـــــة ا بتدائيـــــة، املراحلـــــة –ذ

مج حوث، و اسات ع26رد ،3،101-177. 
الــراز عبـد الــسعيد ح برنـامج تـصميم). 2010(قالـسعيد ــ ــ قــائم مق  التعليميـة حتياجـات ع

الطـالب اسـب إلكـساب ا ـ ات ـ معل ـا اضـية لالفـصو أدوات إعـداد رم ات ف  رملقـر
اسـب شـبكة ا ـ نـت ع م تنميـة ـ وأثـره ن ـا ـى الـتعلم نحـو إتجا و ، لك ـ ا  ف

بيـة ال تكنولوجيـا ، بيـة ال لتكنولوجيـا يـة العر معيـة ع–ا حـوث، و اسـات ،20مـج ،3رد
97-195.  

ــوت ــواد ا عبـد فايــد، املحمــدي ســامية نــصار، محمــد ا). 2018(الـشيماء نمــطأثــر ن بــ لتفاعــل
مــــادة ــــ ــــ الزم ــــ التفك تنميــــة ــــ ع اضــــية ف الفــــصو وتكنولوجيــــا التعليميــــة لــــشطة

بيـة ال لية مجلة ة، الثانو املرحلة طالب لدى خ ع–رالتا الـشيخ، كفـر مـج1جامعـة ،18،
113-150.  



ونمط  )ًالمعد مسبقا/الحى(طریقة تقدیم المحتوىالتفاعل بین 
داخل الفصول االفتراضیة  )الجماعیة/الفردیة(التغذیة الراجعة

  ....وأثره على االنخراط في التعلم
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عدالن س يو التغذي). 2008(أمل وأنماط الفبلية ات ختبا استخدام كمـنظمرفاعلية الراجعة ة
جامعــة بيـة، ال ليـة ة، ـشو م ـ غ ماجـست ســالة التعليميـة، الكمبيـوتر بـرامج ـ يـدي رتم ر

  .حلوان
مــــل ا محمــــد ة ــــ ـــــط). 2017(أم ا ــــ ع ــــي و لك الــــتعلم ئــــة ب ــــ الراجعـــــة للتغذيــــة نمطــــان

لـــــــــد التعليميـــــــــة الرقميـــــــــة الرســـــــــومات ر تطـــــــــو ات ـــــــــا وم التحـــــــــصيل تنميـــــــــة ـــــــــ ع مـــــــــا ىروأثر
، بيــة ال لتكنولوجيــا يــة العر معيــة ا ــا، نحو ن ــا واتجا التعلــيم تكنولوجيــا أخــصائيات

بية ال مج–تكنولوجيا حوث، و اسات ع27رد ،1،3-81.  
ع حل ي - الك الرقمية التعلم ائنات ىمحتو عرض أساليب). 2015(إيمان ز  مستودع  ا
ـ ع ـب قـائم ـا الو ـ وأثر ـ حـصيلالت تنميـة ع ـار والتفك ـات يبت  نحـوه، الطـالب واتجا

بيـة ال تكنولوجيـا ، بيـة ال لتكنولوجيـا يـة العر معيـة ع–ا حـوث، و اسـات ،25ج ،م4رد
247-310.  

شـعيب مكـرم محمـد اضـية لالفـصو نمطـى اخـتالف أثـر). 2016(إيمـان امن ف ـ امن/امل ـ  الالم
ـ ات التحـصيل ع ـا م ونيـة التعليميـة ابلعـ إنتـاج روتنميـة ـاض طالبـات لـدى لك  ر

بية لل العليا اسات الد لية مجلة ع-رطفال، رة، القا مج1جامعة ،24،467-508.  
جـــودة أحمـــد اضـــية). 2017(إينـــاس ف الفـــصو نمطـــي إخـــتالف امنـــة(لأثـــر امنـــة–امل امل ـــ ) غ

ـا م عـض تنميـة ـ ع ونيـة لك الـتعلم بمرا املرحلـةاملدعومة طـالب لـدى مجـة ال رات
ا ب جامعة النوعية، بية ال لية ة، شو م غ ماجست سالة ة، رالثانو   . ر

يلة ا محمود محمد ، مر أحمد ط). 2002(توفيق التعليم، د دن2تفر الفكـر)عمان(ر، دار ،
ع والتو شر وال   .زللطباعة
الــــرحيم عبــــد مــــصطفى ــــس ن). 2012(ت بــــ التفاعـــــل عـــــادأثــــر ثالثيــــة الرســــومات عــــرض نمــــط

ات التـــصو ب وتـــصو التحـــصيل ـــ ع التعليميـــة الكمبيـــوتر بـــرامج ـــ ـــا ف الـــتحكم روأســـلوب
ــــ غ ماجــــست ســــالة ــــة، الثانو املرحلــــة لطــــالب حيــــاء مقــــر ــــ العلميــــة يم للمفــــا طـــأ را ر

حلوان جامعة بية، ال لية ة، شو   .رم
تو ن حس نحسن ي،التعلم). 2005(ز و التقيـيم"ك التطبيـق، القـضايا، وم، ـاض،"املف الر ،

بية لل الصوتية   .دار
كــيم ا عبــد داكــر اضـــيات). 2018(حــسن الر س تــد ــ اضــية ف الفــصو اســـتخدام ات ــا رم لر

بجامعــــة ية التحــــض الــــسنة ــــ ا اســــتخدام نحــــو م ــــا واتجا س التــــد يئــــة أعــــضاء رلــــدى
بية ال لية مجلة عجا-نجران، اسيوط، مج8معة ،34،1-45.  

محمود ق فار الكمبيـوتر). 2009(وحسن امج ـ ب ـا ف الـتحكم وأسـلوب الرجـع ات مـستو عـض أثـر
الطـالب لـدى نـت ألن التعليميـة التطبيقات مع التعامل ات ا م تنمية ع الوسائل رمنعددة

، بيـــة ال لتكنولوجيـــا يــة العر معيـــة ا مجلـــة بيـــة، ال ليـــة ب ن بيـــةاملعلمــ ال –تكنولوجيـــا
ع حوث، و اسات مج2رد ،19،53-104.  

ــي ال ــي تر عثمــان الــدي، ا عــزام نظــم). 2018(حــصة ــ الفعالــة الراجعــة التغذيــة تقــديم أثــر
املتخصـصة،ع الدوليــة ـة بو ال املجلـة الطلبــة، علـم نـواتج ــز عز ـ ع الـتعلم ة مــج7رإدا ،7،

115-129.  
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ــــــــشر املن ـــــــ ع يوســــــــف الفــــــــصو). "2015(يحليمـــــــة ــــــــ ع قـــــــائم ح ــــــــ مق تـــــــد برنــــــــامج لفاعليـــــــة ر
اضــــية العلـــــومVirtual Classroom  ف ملعلمـــــات الفعـــــال س التــــد ات ـــــا م تنميـــــة رـــــ ر

ـــــــي"الـــــــشرعية و لك للتعلـــــــيم ـــــــع الرا الـــــــدو املـــــــؤتمر عـــــــد ، عـــــــن  . والتعلـــــــيم
0=dl?pdf.0860ARDB/1n9imc0nq7133gb/s/com.dropbox.www://https  

اشــــم أســــعد الــــتعلم). 2019(حنـــان ــــة نظر ــــ ع التفاعليــــة اضــــية ف بالفــــصو س التــــد لأثــــر ر
ة نـــو ة ـــ م جامعـــة طالبــات لـــدى ي املعلومـــا مـــن ــوم مف ـــز عز و فاعليـــة ـــ ع رجتماعيــة

الذ الرحمن عبد ت عب ي، العر ليج ا سالة مجلة اديمية،  .99-153،79رات
خليل حسن الراجعـة). 2018(حنان التغذيـة تقـديم أنماط اختالف يحية–إعالميـة(أثر –تـ

ية لدى) تفس ونية لك شطة إنتاج ات ا م تنمية ع التكيفي التعلم ة إلدا رنظام ر
بيـــة، ال ليـــة يـــةطـــالب العر معيـــة بيـــةا ال تكنولوجيـــا ، بيـــة ال اســـات–لتكنولوجيـــا رد

حوث عو ،37،215-274.  
حماد ي فو يحية ( الراجعـة التغذيـة تقـديم ىمـستو أثـر). 2018(زحنان ية التـ  داخـل )والتفـس

علم ئة ونية ب طالب التحصيل تنمية  ابية إلك اسات لدى حـصاء، بمـادة العليا رالد
التعليم ر تطو ،ع-مركز شمس ن ع جامعة بية ال   .193-39،168لية

عمار محمد التعلـيم). 2012(حنان س بمـدا اضـية ف الفصو وتفعيل لتصميم ح مق رنموذج ل
ا ب جامعة النوعية، بية ال لية اه، دكتو سالة ودة، ا معاي ضوء رسا   .ر

عمــــــران اللطيـــــــف عبـــــــد غراف). 2009(خالــــــد ا مـــــــادة محتـــــــو جليـــــــوثىتنظـــــــيم ـــــــة نظر وفـــــــق ريــــــا
طــالب لــدى املــادة نحــو تجــاه و ســتدال ــ التفك وتنميــة التحــصيل ــ ع وأثــره التوســعية

ع س، التد وطر للمنا ة املصر معية ا ، الثانو و رالصف ق ي  .108-148،66ل
لفــــاو ا ــــ خ محمــــد التعلـــــيم). 2010(يخديجــــة نمــــوذج ضــــوء ــــ العلــــوم مــــن محتــــو ىتنظــــيم

باململكـــةاملوســـ املتوســـطة املرحلـــة طالبـــات لـــدى الـــتعلم أثـــر قـــاء و التحـــصيل ـــ وفعاليتـــھ ع
مج العلمية، بية ال مجلة السعودية، ية ع13العر ،1،201-217. 

مـــــود العظـــــيم عبـــــد ريـــــع الراجعـــــة). 2013(ر التغذيـــــة مـــــستو ن بـــــ مـــــوجزة(يالتفاعـــــل ) تفـــــصيلية،
وأثـــره ونيـــة لك ات بـــاملقر ا تقـــديم لـــدىروتوقيـــت البـــصر ـــ التفك وتنميـــة التحـــصيل ىـــ

بيـــة ال تكنولوجيـــا ، بيـــة ال لتكنولوجيـــا يـــة العر معيـــة ا بيـــة، ال ليـــة اســـات–طـــالب رد
ع حوث، مج4و ،23،71-113. 

أحمـــــــد العلــــــــيم عبـــــــد ـــــــ ع الراجعــــــــة). 2017(رجـــــــاء التغذيـــــــة تقـــــــديم مـــــــستو ن بــــــــ التفاعـــــــل ىأثـــــــر
يحية( ية- ت التعلم) تفس ـ) عميـق-سـط( وأسلوب ع ـصية ال الـتعلم ئـات ب ـ

يـــــــة العر معيــــــة ا التعلـــــــيم، تكنولوجيــــــا طـــــــالب لــــــدى الـــــــتعلم وكفــــــاءة ـــــــ ا الد رالتحــــــصيل
بية ال تكنولوجيا ، بية ال ع–لتكنولوجيا ، حوث و اسات   .306-21،253رد

يـھ جان ـرت ترجمـة). 2000(ور التعلـيم، تكنولوجيـا املـ: لأصـو سـليمان بـن ن،محمـد وآخـر وشيقح
ع واملطا العل شر ال سعود، امللك   .جامعة

خليــل ــ ع ــاد ــب). 2014(ز الو ــ ع ونيــة لك ات املقــر ــ الراجعــة التغذيــة ل شــ اخــتالف رأثــر
يــة العر معيــة ا ن، و ــ وامل ن املنــدفع الطــالب لــدى الــتعلم مــن و ــ ا الد التحــصيل ــ زع ر

ال تكنولوجيا ، بية ال حوث،–بيةلتكنولوجيا و اسات   .257-209رد
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إســـــــماعيل محمـــــــد ــــــب الراجعـــــــة). 2019(ز التغذيـــــــة ونمـــــــط م التقـــــــو أســـــــلوب ن بـــــــ التفاعـــــــل أثـــــــر
لـدى ـ امل القـرار وإتخـاذ البحثيـة الذات فاعلية تنمية الرقمية املنصات ع يحية الت

بية ال لية مجلة العليا، اسات الد ع-رطالب ر، ج181زجامعة ،3،605-685. 
ـ ع ميــد ا عبـد تحــصيل). 2010(سـامي ـ ع ــي و لك املحتـو عــرض أسـاليب اخـتالف ىأثــر

بيــــة ال ليــــة مجلــــة الــــسعودية، يــــة العر باململكــــة ــــة الثانو املرحلــــة ،-طــــالب ــــر زجامعــــة
  . 329-5،287،ج144ع

النافع صا ام د): 2017(س ونيـة لك الراجعـة التغذيـة نمـط اخـتالف قائمـةأثر برمجيـة اخـل
املرحلــة ــ ــات و املو للطالبــات ــ التعلي ــوت الر برمجــة ات ــا م إكــساب ــ ــاة املحا ــ وع ر

ع املتخصصة، الدولية ة بو ال املجلة بجدة، مج1املتوسطة ،6،188-203.  
صــــا شــــاكر أحمــــد ات). "2012(صــــا ـــــا م ــــ ع اضــــية ف للفــــصو نمــــوذج اســــتخدام رتــــأث ل

ض العــر ونيــةوتــصميم طفــال لك ــاض معلمــات لــدى بيــة"رالفعالــة ال ليــة مجلــة ،-
ع طنطا،   .188-48،133جامعة

عرفــة الــدين ديــدة): 2002(صــالح ا لفيــة و ــ ا الد ــي: راملــن العر ــسان تنميــة ــ إ مــدخل
رة القا دار رة، القا تقائھ،   .روا

عب محمد ، نداو سعيد أسامة ، اب حسن بن محمديطالل يوسف يم إبرا ، مر  دالرحمن
املعاصـرة.  (2012) التقنيـة ي و لك ط..التعليم التقنيـة، ة1ومعاصـرة املنـو املدينـة دار: ر،
  .156-94يمان،

سـرايا الـسيد وفعاليتــھ). 2012(عـادل اضـية ف الفـصو تكنولوجيـا ـ ع تــد برنـامج لتـصميم ر
التعل التـــصميم ات ــا م عـــض تنميـــة ـــرــ معل لـــدى ا اســتخدام نحـــو تجـــاه و ي البنــا ـــ ي

بية ال لية مجلة ن، الفائق ع-الطالب ة، املنصو مج3رجامعة ،78،279-338.  
ـــــزار ا الـــــصفي اللطيـــــف متعـــــدد). 2002(عبـــــد الكمبيـــــوتر بمـــــساعدة التعلـــــيم اســـــتخدام فعاليـــــة

نمـــوذج وفـــق العلميـــة يم املفـــا علـــم ات مـــستو عـــض ـــساب اك ـــ مالوســـائط لتقـــو يـــر ف
بية ال لية مجلة يم، ع-املفا ر،   .83-105،37زجامعة

الــسلوم يم إبــرا ــي). 2011(عثمــان و لك الــتعلم ة إدا نظــام مــع ــا امل وت اضــية ف رالفــصو ل
د بو ع(Blackboard ) ربالك السعودية، واملعلومات املكتبات جمعية ،11،111-127.  

شبل شو ـأث): 2012(عصام ع ـ املعر سـلوب و التفاعـل ـة واج ـ املحتو عرض أساليب ىر
معيـــــة ا ـــــة، الثانو املرحلــــة لطـــــالب ــــب الو ـــــ ع القــــائم الـــــتعلم ــــ ـــــات تجا و التحــــصيل

بية ال تكنولوجيا ، بية ال لتكنولوجيا ية ع–العر حوث، و اسات مج4رد ،22،73-124.  
ــــي را الز ـــــ حب ــــ ـــــا). 2013(ع م تــــوافر بيـــــةمـــــدى ال ليـــــة طــــالب لـــــدى ــــي و لك التعلـــــيم رات

ع واملعرفة، القراءة مجلة الطالب، نظر ة وج من القر أم   . 147 - 137،117ىبجامعة
ش در محمد وعمر يحية). 2016(و ت الراجعة التغذية قائمـة-ىمستو علم ئة ب ية تفس

امل تنميــــة ــــ وأثــــره ونيـــــة لك نيــــة الذ ــــرائط ا ــــ العلميـــــةع وامليــــو الكيميائيــــة يم لفـــــا
لتكنولوجيــــــا يــــــة العر معيــــــة ا ــــــة، الثانو باملرحلـــــة الكيميــــــاء علــــــم ات صــــــعو ذو يللطـــــالب

بية ال تكنولوجيا ، بية ع–ال حوث، و اسات مج2رد ،26،179-261.  
ز العز عبد ميد ا عبد ا). 2015(غادة وأثر لة وامل املباشرة اضية ف الفصو ـلأنماط ع

ـــــ املعلمــــات الطالبـــــات لــــدى الرقميـــــة ــــة جز ـــــشغيل ل ــــار امل داء و ـــــ املعر يالتحــــصيل
بيـة ال تكنولوجيـا ، بيـة ال لتكنولوجيـا يـة العر معية ا التعليم، وتكنولوجيا وسائل رمقر

ع– حوث، و اسات مج4رد ،25،125-181.  
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ق ر مــــصطفى م). 2009(زفاطمـــة ــــ ع اضـــية ف الفــــصو داءلأثــــر و الذاتيــــة الكفــــاءة عتقــــدات
بيـة ال ليـة مجلــة دمـة، ا قبـل العلــوم ـ ملعل ـ معيــة–رالتد ا شـمس، ن عـ جامعــة

واملعرفة،ع للقراءة ة   .257-90،212املصر
ــد مجا ــسي ا أحمــد ــا). "2012(فــايزة وأثر خ التــا س تــد ــ اضــية ف الفــصو راســتخدام ر ل

ــــ التفك وتنميــــة الطالبــــاتال التحــــصيل لــــدى ونيــــة لك التواصــــل ات ــــا م عــــض و رناقــــد
بية ال لية ب ع"املعلمات جتماعية، اسات للد ة بو ال معية ا مجلة   .160-45،110ر،

ي املـو أحمد يـة). 2009(محمد وتر الـصف معلـم طلبـة إكـساب ـ ي امليـدا ب التـد فعاليـة رمـدى
ال جامعــــــة ــــــ الراجعــــــة التغذيــــــة ات ــــــا م للبحــــــوثرالطفــــــل ن ــــــشر جامعــــــة مجلــــــة مــــــوك،

ع سانية، والعلوم داب سلسلة العلمية اسات مج1روالد ،31.  

ميــد ا عبــد ــدان تــد). 2017(زمحمــد ــ التعلي املحتــو عــرض نمــط ن بــ التفاعــل رأثــر ــ-ى ك
العلـ ـ لإلنجـاز والدافعيـة التحـصيل تنميـة ـ التفاع ي و لك للكتاب بحار ية وم،و

ع النفس، وعلم بية ال ية عر اسات  .315-83،213رد

ميد ا عبد رة). 2005(محمد القا ات، الشب ع ي و لك التعليم الكتب: فلسفة  .عالم
ميد ا عبد ط). 2013(محمد التعليم، تكنولوجيا العل رة3البحث القا الكتاب: ،   .عالم
الرحمن عبد العالقة). 2009(محمد التعليميـةتأث الكمبيـوتر برامج املحتو تنظيم نمط ن ىب

ليـــة ة، ـــشو م ـــ غ اه دكتـــو ســـالة أثـــره، قـــاء و الـــتعلم كفـــاءة ـــ للمـــتعلم ـــ املعر روالـــنمط ر ر
حلوان جامعة بية،   .ال

س خم عطية لمة). 2003أ(محمد ال دار مكتبة رة، القا التعليم، تكنولوجيا   .منتوجات
س خم عطية لمة). 2003ب(محمد ال دار مكتبة رة، القا التعليم، تكنولوجيا   .عمليات
س خمــ عطيــة ط). 2009(محمـد والــتعلم، التعلــيم للطباعــة5تكنولوجيــا ب الــ دار رة، القــا ،
ع والتو شر   .زوال

س خمـــ عطيـــة ـــي). 2015(محمـــد و لك الـــتعلم ط: مـــصادر ، و ـــزء ا والوســـائط، لفـــراد،
رة1 القا اب: ، ال عدار والتو شر وال   .زللطباعة

عفيفي كمال الراجعة). 2015(محمد التغذية تقديم توقيت ن ب التفاعل ة(أثر ) املؤجلـة-رالفو
الــتعلم وأســـلوب عــد عـــن ـــي و لك الــتعلم ئـــة ب ـــشط(ــ عـــض) التـــأم–ال تحقيـــق ــ

لت يـة العر معيـة ا املفتوحـة، يـة العر امعة ا طالب لدى التعلم ،نواتج بيـة ال كنولوجيـا
بية ال ع–تكنولوجيا حوث، و اسات مج2رد ،25،81-166.  
ــــادي ال محمــــد نــــت). 2005(محمــــد ن شــــبكة ــــ ع ــــي و لك متجــــددة،: التعلــــيم ــــة و تر آفــــاق

رة ة: القا املصر   .اللبنانية الدار
الدين ن محمود جدة). 2007(زمحمد ي، و لك التعليم خوار: كفايات عدار والتو شر لل زم   .ز

مختار قدر نجالء ي، املراد مختار الراجعـة): 2011(يمحمد التغذيـة تقديم نمط ن ب التفاعل أثر
و ي الـــذا التنظـــيم ات ـــا م تنميـــة ـــ العقليـــة الـــسعة مـــستو و اضـــية ف الفـــصو رداخـــل ى ل

بيــة ال ليــة مجلــة التعلــيم، تكنولوجيــا ــ دا لــدى الــتعلم ـــ-ركفــاءة عزجامعــة ،146ر،
 .876-6،775ج
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ــي املراد مختــار داخــل). 2013(محمــد التجــوال أدوات و املحتــو تقــديم أســاليب ن بــ التفاعــل ىأثــر
تالميــذ لــدى الــتعلم نحــو الدافعيــة و التحــصيل تنميــة ــ ــب الو ــ ع املتاحــة الــتعلم عناصــر

ع النفس، وعلم بية ال ية عر اسات د بتدائية، ج39راملرحلة ،4،13-86.  
صـــــقر مـــــصطفى بـــــرامج). 2010(محمــــد ـــــ املتحركـــــة الرســـــومات عـــــرض نمـــــط ن بـــــ العالقـــــة تـــــأث

ـــــــ ع للمـــــــتعلم ـــــــ املعر والـــــــنمط املتحركـــــــة الرســـــــومات ـــــــ ع القائمـــــــة التعليميـــــــة الكمبيـــــــوتر
ماجــست ســالة التعلــيم، تكنولوجيــا قــسم طــالب ــ ع الــتعلم أثــر قــاء و ــ ا الد رالتحــصيل ر

ال لية ة، شو م حلوانرغ جامعة   .بية،
الفقـي سالم ممدوح ي، املال عيضھ الراجعـة). 2019(مسفر التغذیـة تقـدیم نمـط ن بـ ( التفاعـل

ة ـ) املؤجلة/ رالفو املعر سلوب و ونیة لك التعلم ئة نـة( ب وأثـره) التـصلب/ واملر
ســـــال بیــــــة ال ـــــ معل لـــــدى ن والعــــــشر ـــــادي ا القـــــر ات ــــــا م تنمیـــــة ـــــ نع بمحافظــــــةر میة

بيــــــة ال لتكنولوجيــــــا يــــــة العر معيــــــة ا بيــــــةالطــــــائف، ال تكنولوجيــــــا حــــــوث–، و اســــــات رد
  .76-38،1،ع

هللا عبد أحمد ـي). 2019(مصطفي و لك املحتـو عـرض طـر ن بـ التفاعـل ىأثر املـر(ق / نالـنص
جــــزاء ــــب الــــتعلم) ترت ــــ/ التتــــا(وأســــلوب ــــ) الك والتفك التحــــصيل تنميــــة ــــــــ التحلي

النوعيــــة بيــــة ال ليــــة اه، دكتــــو ســــالة التعلــــيم، تكنولوجيــــا طــــالب رلــــدى جنــــوب–ر جامعــــة
 .الوادي

جعفـر املجيد عبد دعاء الدين، سراج سالمة الراجعـة). 2017(مصطفي التغذيـة مـصدر اخـتالف
طالباالقتـــــصا لــــدى ــــار امل داء تنميــــة ــــ ع واثـــــره ونيــــة لك جتماعيــــة ات الــــشب ديــــ

النوعيــة، بيــة ال مجـاالت ــ يـة عر بحــوث مجلــة ياكـة، ا وماكينــات أدوات مقـر ــ ـ رامل
  .101-7،35ع

خـــاطر الـــسالم عبـــد ســـعيدة ، مبـــار العـــال عبـــد امنيـــة). 2012(زمنـــال ال ب والتـــد التعلـــيم رأدوات
ـــــ وإنتـــــاج تــــصميم ات ـــــا م تنميــــة ـــــ ــــا وأثر اضـــــية، ف بالفــــصو امنيـــــة ال ــــ روغ شطةل

بجــدة ـز العز عبــد امللـك بجامعــة س التـد يئــة أعـضاء لــدى ـب الو ــ ع القائمـة رالتعليميـة
بيــــة ال تكنولوجيـــا ، بيــــة ال لتكنولوجيـــا يــــة العر معيـــة ا ــــا، نحو م ـــا اســــات–واتجا رد

ع حوث، مج4و ،22،125-175.  
الل عثمان اضـیة). 2018(منتصر ف الفـصو نمطي اختالف ـ( لأثر امن/ امنامل ـ ـ) الالم ع

ـــا، نحو تجـــاه و س التـــد یئــة أعـــضاء لـــدى ونیـــة لك ات ختبــا إنتـــاج ات ـــا م رتنمیــة ر ر
بيــة ال تكنولوجيــا ، بيــة ال لتكنولوجيــا يــة العر معيــة حـــوث–ا و اســات عرد ،36،529-

586.  
اضـية لالفـصو نمـط اخـتالف أثر). 2010(شي سعيد نادر ـ القائمـة ف سـة مجتمعـات ع  راملما

ـ وتنميـة ع ات عـض التحـصيل ـا ـي ىاملحتـو تـصميم رم و تجـاه لك ـا و  لـدى نحو
التصميم سقي ات بمراكز التعلي م املقر ونية، رإنتاج لتكنولوجيـا لك يـة العر معية ا

بية ال تكنولوجيا ، بية ع–ال حوث، و اسات   .48-20،3مج ،3رد
الــــش هللا عبـــــد يناصــــر طـــــر). "2012(را مقـــــر س تــــد ـــــ اضـــــية ف الفــــصو اســـــتخدام قأثـــــر رل ر

لطالب العلوم مسار س القر رتد أم بية"ىجامعة ال لية مجلة ع-، ـر، ،147زجامعـة
  .375-2،349ج
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عزمــي جــاد يـل عــن): 2006(ن ــي و لك التعلـيم نظــام ــ املـستقبلية ألدوار وفقــا املعلــم كفايـات
ً

ق و ، عملرعد عمان ة عد، عن التعليم مؤتمر إ  مقدمة
. /27059115/doc/com.scribd.www://https 

ـي املراد مختـار محمد عزمي، جاد يل الراجعـة). 2009(ن التغذيـة تقـديم توقيـت ن بـ التفاعـل أثـر
حلـة الـم لتالميـذ املعر سلوب و التعليمية ب الو صفحات ضمن ة ـرالبصر بتدائيـة

التعليميــة ـــب الو مواقــع مــن الــتعلم نحـــو تجــاه و ــ املعر التعلـــيم. التحــصيل .. تكنولوجيــا
التعلـــيم لتكنولوجيــا ة املـــصر معيــة ا ، رة القـــا ، محكمــة حـــوث و اســات د عرسلــسلة ،3،

  .205-19،161مج
ث الـــــــوا عبـــــــد ـــــــ ع ســـــــمية نـــــــصر، محمـــــــد ن الفـــــــصو). 2017(رنـــــــرم نظـــــــام اضـــــــيةلفاعليـــــــة ف

يـــــة العر معيـــــة ا نحـــــوه، تجـــــاه و نجـــــاز دافعيـــــة ـــــادة ـــــ ـــــوال ا التعلـــــيم زباســـــتخدام
بية ال تكنولوجيا ، بية ال ع–لتكنولوجيا ، حوث و اسات   .85-31،35رد

أحمــــد ــــ ع ســــمية نــــصر؛ محمــــد ن باســــتخدام). 2017(نــــرم اضــــية ف الفــــصو نظــــام لفاعليــــة
د ــــادة ـــــ ـــــوال ا لتكنولوجيـــــازالتعلــــيم يـــــة العر معيـــــة ا نحــــوه، تجـــــاه و نجـــــاز افعيـــــة

بية ال تكنولوجيا ، بية ع–ال حوث، و اسات  . 85 - 31،35رد
خليل ع اد الشيخ، محمد ي ونمـط). 2012(زا الراجعـة التغذية محتو نوع ن ب التفاعل ىأثر

ــــ ع ونيـــــة لك البنائيــــة ات باالختبـــــا جابــــة محـــــاوالت وإتقـــــانرعــــدد ــــ ا الد رالتحـــــصيل
بيــة ال تكنولوجيــا ، بيـة ال لتكنولوجيــا يــة العر معيــة ا ع–الـتعلم، حــوث، و اســات ،3رد

 .152-22،101مج
سـيد محمـود ـدا ـ رتـد برنـامج). 2015(و اضـية لالفـصو تكنولوجيـا ع  تنميـة ـ وأثـره ف

اسـتخدام ات ـا م  ام بجامعـة املعلمـة الطالبـة لـدى التعلـيم تكنولوجيـا مـستحدثات رعـض
بية ال لية مجلة ، أسيوط،مج-ىالقر ع31جامعة ،1،157-201.  

إســــماعيل أحمــــد دينــــا ميــــد، ا عبــــد مــــضان محتــــو). 2012(روائــــل عــــرض تنظــــيم أســــاليب ىأثــــر
الـــتعلم ات ـــا م تنميـــة ـــ فقـــي و ـــ الرا التوســـعية ـــة للنظر وفقـــا املعرفيـــة ـــب الو رجـــوالت

وال ذاتيا معيـةاملنظم ا ، ـ سا التعلـيم مـن ة الثانو املرحلة طالب لدى املعر تحصيل
بية ال تكنولوجيا ، بية ال لتكنولوجيا ية ع–العر حوث، و اسات مج1رد ،22،141-205. 

ميـــــد ا عبـــــد مـــــضان الفيـــــديو). 2018(روائـــــل مقـــــاطع ـــــشاف اك نمـــــط ن بـــــ ـــــ-موجـــــھ(التفاعـــــل غ
ومـــستو)موجـــھ املعـــز الواقـــع ئـــة ىبب التحـــصيلز ـــ ع مـــا وأثر الغمـــوض تحمـــل ـــ ع ة رالقـــد

بيـــة ال تكنولوجيـــا ، بيـــة ال لتكنولوجيـــا يـــة العر معيـــة ا الـــتعلم ـــ نخـــراط و ـــ –املعر
ع حوث، و اسات   .139-35،73رد

عطــــــاهللا محمــــــد الــــــثالث). 2009(ياســـــر بالــــــصو ونيــــــة لك الفــــــصو باســــــتخدام س التــــــد رأثــــــر ل ر
ي-تفاع ام-عاو اضـيات،ت الر مـادة ـ ي بتدا امس ا الصف تالميذ تحصيل ع

القر أم جامعة ، ماجست ىسالة   .ر
يوسـف ميد ا عبد ة نمـوذج). 2011(سر محتـو عـرض لتنظـيم رمـي ال و طـي ا سـلوب ىأثـر

الكمبيـوتر باسـتخدام التعليميـة ات ـ ا عض تصميم ات ا م تنمية ع ي و إلك اة رمحا
م ،لطفل بيـة ال لتكنولوجيـا يـة العر معية ا طفال، اض معلمات لدى سة املد قبل را ر

بية ال ع–تكنولوجيا حوث، و اسات مج1رد ،21،81-121. 
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