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الدعم تقديم مصدر ن ب التفاعل مجموعة) قران/ املعلم(أثر م و

ك شا ة/املتوسطة(رال ونية) الكب لك التعلم ئة  Blackب
boardلك ات ختبا إنتاج وجودة ا نحو تجاه لدىرتنمية ونية

ة شر داب و العلوم لية   ورطالبات

قحوف السيد أحمد   سم

التعليمقسم بية ،تكنولوجيا ال كفرالشيخ،النوعيةلية مصرجامعة ،.  

ييدال و   Kahouf.kahouf@gmail.com:  لك
 

  

:املستخلص  
الدعم تقديم مصدر ن ب التفاعل أثر اسة د إ البحث مجمو) قـران/ املعلـم(ردف ـم عـةو

ك شا ة/ املتوسـطة(رال ـ ونيـة) الكب لك الـتعلم ئـة ب ـا Black board ـ نحو تجـاه تنميـة ـ
يـة العر باململكـة ة ـشر داب و العلـوم ليـة طالبات لدى ونية لك ات ختبا إنتاج روجودة ور

العـــام مـــن ي الثـــا ـــ ا الد للفـــصل س التـــد مـــشكالت مقـــر ســـن يد ـــي الال رالـــسعودية ر ـــرر ا رالد
ن2019/2020 عــــدد بلــــغ وقــــد ـــــا) 48(، م ــــل قــــوام مجموعــــات ــــع أ ـــــ إ قــــسمن ) 12(رطالبــــة،

املـــستقلة البحـــث ات ـــ متغ وفـــق احـــصائيا  .طالبــة دال أثـــر وجـــود عـــن البحـــث نتـــائج كــشفت وقـــد
ً

الـدعم تقـديم مـصدر الـدعم) املعلـم(لـصا تقـديم بمـصدر نـة مقا
ً

نحـو) قـران(ر لالتجـاه ـسبة بال
ئــة ونيــةب لك ــم Black board الــتعلم النظــر دو ونيــة لك ات ختبــا إنتــاج نوجــودة ر

ك ـشا ال ة/املتوسـطة(رمجموعة ـ احـصائيا)الكب دال أثـر وجـود عـن البحـث نتـائج كـشفت وأيـضا ،
ً

ك ــشا ال مجموعـــة ــم ك) املتوســطة(رلــصا ـــشا ال مجموعــة ــم ب نـــة رمقا ر
ً

ة( ــ ـــسبة) الكب بال
نحــــــــو ونيــــــــةلالتجــــــــاه لك الــــــــتعلم ئــــــــة تقــــــــديم Black board ب ملــــــــصدر النظــــــــر ندو

مجموعــــــة)قــــــران/املعلــــــم(الـــــدعم ــــــم احــــــصائيا دال فــــــر وجــــــود النتــــــائج ــــــت تث لــــــم نمــــــا ب ،ً ق
ك ــشا ة/املتوســـطة(رال ـــ تقـــديم) الكب ملـــصدر النظـــر دو ونيـــة لك ات ختبـــا إنتـــاج جـــودة ـــ نع ر

نتــــا)قــــران/املعلـــم(الـــدعم ت وأشـــا نر، بــــ للتفاعـــل احــــصائيا دال أثـــر وجــــود عـــدم ــــ إ البحـــث ًئج

الــــدعم تقــــديم ك) قــــران/ املعلــــم(مــــصدر ــــشا ال مجموعــــة ــــم ة/ املتوســــطة(رو ــــ ــــ) الكب ع
ونيـة لك الـتعلم ئة ب نحو دالBlack board تجاه أثـر وجـود ـ إ البحـث نتـائج ت أشـا نمـا ب ر،

ا تقـــــــديم مـــــــصدر ن بـــــــ للتفاعـــــــل احـــــــصائيا
َ

ك) قـــــــران/ املعلـــــــم(لـــــــدعم ـــــــشا ال مجموعـــــــة ـــــــم رو
ة/ املتوسـطة( ـ ونيـة) الكب لك الـتعلم ئـة ب ات Black board ـ ختبـا إنتـاج ـودة ـسبة ربال

الـــــــــــــــدعم تقــــــــــــــديم مـــــــــــــــصدر ن بـــــــــــــــ التفاعــــــــــــــل لـــــــــــــــصا ونيــــــــــــــة مجموعـــــــــــــــة) املعلــــــــــــــم(لك ـــــــــــــــم و
ك شا   .)املتوسطة(رال

املفتاحيــــة لمــــات الــــتعلم: ال ئــــة ونيــــةب الــــدعممــــصدر،لك ــــم،)قــــران/ املعلــــم(تقــــديم و
ك شا ال ة/ املتوسطة(رمجموعة   ).الكب
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The Impact of the Interaction between the Support 
Source (Teacher / Peers) and the participating group 

Size (medium / large) in E-learning Environment, Black 
Board, in Developing the Attitude towards it and the 

Quality of Creating E-tests for Students at the Faculty of 
Science and Arts in Sharurah 

Samir Ahmad Essayed Kuhoof 
Education Technology Department, Faculty of Education, Kafr El-Sheikh 
University, Egypt 
E-mail: Kahouf.kahouf@gmail.com 
 

ABSTRACT: 
The research aimed to identify the effect of the interaction between the 
support source (teacher / peer) and the participating group size 
(medium/large) in E-learning environment, black board, in developing 
the attitude towards it and the quality of production of E-tests for 
students at the faculty of Science and Arts in Sharurah, Saudi Arabia. 
The students were studying a Teaching problems course in the second 
semester of the academic year 2019/2020. The participants were (48), 
divided into four groups of (12), according to the independent research 
variables. The results revealed a statistically significant difference in 
favor of the supporting source (the teacher) compared to the one of the 
(peer) in relation to the attitude towards E-learning environment, black 
board, and the quality of E-test production regardless the size of the 
participating group (medium / large). The results also revealed a 
statistically significant difference in favor of the participating group 
size (medium) compared to the (large) one in relation to the attitude 
towards E-learning environment, black board, regardless the support 
source (teacher / peer). Meanwhile, the results did not show a 
statistically significant difference to the participating group size 
(Medium / Large) on the quality of the production of E-tests regardless 
the support source (teacher / peer). The results indicated that there is 
no statistically significant difference of the interaction between the 
support source(teacher / peer) and the size of the participating group 
(medium / large) on the attitude towards the E-learning environment, 
Black Board. The results also revealed a statistically significant 
difference of the interaction between the support source (Teacher / 
peers) and the size of the partcipating group (medium / large) in E-
learning environment, black board, regarding the quality of E-test 
production in favor of the interaction between the support source of 
(the teacher) and the size of the participating group (medium). 
Keywords: E-learning environment - source of support (teacher/peer) - 
size of participating group (medium / large). 
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  :مقدمة

ايــد ت اســة، الد قاعــات ــ وإ مــن الطــالب وانتقــال حركــة مــن تحــد ــ ال القيــود ظــل رــ

وأدوا أساليب من ستجد ما ل و التقنية توظيف إ اجة والـتعلما التعليم عملي س لت ،ت

ـ الفاعلـة،خاصة ا اتيجيا واسـ ونيـة لك سـاليب و التطبيقـات وفاعليـة ـدو ىباإلضـافة

املختلفة ات ا وامل ات ا  .رتنمية

الـــــــــتعلم ة إدا نظـــــــــم ـــــــــو ظ ـــــــــ إ ـــــــــب للو ايـــــــــد وامل ـــــــــ الكب ســـــــــتخدام أدى وقـــــــــد رـــــــــذا ر

تلـــــــك ـــــــ ع والتوجيـــــــھ الـــــــدعم تقـــــــديم ـــــــ ـــــــات توج ـــــــو ظ ـــــــ إ ا اســـــــتخدام وتـــــــداو ونيـــــــة رلك ل

ونيــــة لك والــــنظم م،التطبيقـــات منظومــــة ونيــــة لك الــــتعلم بيـــة عــــد لتقــــديمحيــــث املــــة ت

عد عن والتعلم التعليم عمليات ة الفقي،(روإدا  .)2017،127ممدوح

ونيـة لك الـتعلم ئـات ب عناصـر ـم أ مـن ـي و لك الـتعلم ة إدا أنظمـة عت ـ،رو ف

ــي و إلك ل ــش والـتعلم التعلــيم ة إدا عــن املـسئولة دوات و امج ــ ال مــن مجموعـة ــ ع رتحتـو ي

ن شبكة م،(نتع امل  . )2017،409أحمد

ـ ي ـا زكر ؤكـد ـ) 2011،81(و ع سـاعد ونيـة لك الـتعلم ئـات ب اسـتخدام أن ـ ع

الفرديــة ق الفــر مراعــاة ــ ع ركــزت ســات بمما الفـردي التعلــيم فكــرة بــدأت حيــث التعلــيم ـد وتفر ر

لفيــ ا ــل مــن ن ســ الدا ميــع افئــة مت ــة و تر فــرص وتــوف الطــالب ن عــنربــ النظــر غــض ات

م علم ف ظر أو م ا ذ أو م ا وقد  .ر

اســات الد مــن العديــد أكــدت ــب،(روقــد لب محمــد ــاض،(،)2007دعــاء ي فــو رمحمــد ز

2010(،)، ـــــ حب ــــ خ قاســـــم،(،)2012يداليــــا عطيــــة اســـــماعيل،(،)2013مــــت طلعــــت أيــــة

ئـــات) 2014 الب ــم أ مــن ــشاركية ال ونيـــة لك الــتعلم ئــات ب أن ــ فرصـــةع للطــالب تــوفر ــ ال

يقتـــصر فــال ات، ـــ ا تبــادل انيــة إم عـــن فــضال م، بيـــ فيمــا املعلومــات مـــصادر ومــشاركة الــتعلم
ً

الطالــــب اكـــساب ـــ إ ذلـــك يتعـــدى بـــل فحــــسب، ا ومـــشارك للطـــالب املعرفـــة اكـــساب ـــ ع ـــا ردو

وجديدة مبتكرة بطر املعرفة بناء ع ة قالقد   .ر

ئـــ ب اســـتخدام أن الباحـــث ـــر ضـــوءىو ـــ ـــة م ة ضـــر أصـــبح ونيـــة لك الـــتعلم ورات

ـــ عت حيـــث ونـــا، و جائحـــة مــن العـــالم بـــھ يمـــر ملـــا نظــرا ســـة للمد اب الـــذ عـــن الطـــالب رإنقطــاع
ً

ر

عـــة متا م علـــ ل ـــس أدوات مـــن للطـــالب تقدمـــھ بمـــا التقليديـــة، ا بـــصو ســـة للمد فـــاعال ربـــديال ر
ً ً

أعم من م م يطلب وما م واجبا وإنجاز م س  .الودر

الـتعلم ة إدا نظـام ـ عت بقـوة Black board رو ـرت ظ ـ ال ونيـة لك الـتعلم ئـات ب مـن

تفاعليـــــة علـــــم ئـــــة ب تـــــوف ـــــ ـــــا فاعلي ـــــت وأثب التعلـــــيم مجـــــال ة،ـــــ إدا ن للمعلمـــــ ـــــيح ت رحيـــــث

الطــالب ــم،حــسابات مع العالقــات ــز عز و جيــد ل ــش ــم مع والتفاعــل تــصال مــن،و م وتمكــ

ومالحظـــــاتمـــــشارك ـــــات توج وتلقـــــي ات ختبـــــا وأداء ليفـــــات والت الواجبـــــات وتقـــــديم املحتـــــو رة ى

الراجعة التغذية وتلقي قران و  .(Zhang, et al, 2017) املعلم
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ؤكـد الـتعلم (El-ghamry,2016,49) و ة إدا نظـام الـتعلم Black board رأن ئـات ب مـن

والت الــــدعم فاعلـــة ة بــــصو تقــــدم ــــ ال ونيـــة قبــــلرلك مــــن ــــان ســــواء للطـــالب ــــ التعلي وجيــــھ

ولة س الدعم ذا يح ت تقنية ات مم من بھ يتم ملا قران قبل من أو   .املعلم

ــي و لك الــتعلم ئــة ب أن الباحــث ــر باململكــة Black board ىو مــة امل ئــات الب مــن

ولة ـس ـا مع التعامـل ن واملعلمـ للطـالب يمكـن وال السعودية ية ـالعر ع قـبال م لتعـود نظـرا
ً ً

ــي و لك الــتعلم عمـادات مت ســا فقــد التقليديـة، الــتعلم ئـة ب مــع جنــب ـ إ جنبــا ا اسـتخدام
ً

ــــــ ع والطــــــالب س التــــــد يئــــــة أعــــــضاء ب تــــــد ــــــ الــــــسعودية يــــــة العر باململكــــــة امعــــــات ا رــــــ ر

املاضية السنوات مدار ع ئة الب ذه  .استخدام

الــــتعلم ئــــات ب ــــشطروتتمحـــو ال الــــتعلم فكــــرة حـــو وتقــــوم املــــتعلم حــــو ونيـــة للك ل

ـات واتجا ـات لنظر وفقـا العمليـات ـذه خـالل مـن املعرفـة ة وإدا قـران مـع جتما والتعلم
ً

ر

ن املـــشارك ن بـــ والتفـــاعالت وأســـاليبھ الـــتعلم ســـياق ـــ وتر ا بـــدو أدوات،رتفـــسر مالئمـــة ومـــدى

ونوا الـــتعلم ـــداف أل وعملياتـــھ والـــتعلمالـــتعلم للتعلـــيم وتحليليـــا شـــامال ا تفـــس تقـــدم كمـــا تجـــھ،
ً ً

البنائيـة ة النظر ي شار ال التعلم بمجموعات والتفاعل ك شا وال شطة سة مما ع رالقائم ر

الــــــــتعلم ئــــــــات ب ــــــــ التفاعــــــــل دو ميــــــــة أ ــــــــ ع يؤكــــــــد ممــــــــا ــــــــشاط، وال تــــــــصالية و رجتماعيــــــــة

م ــدفع و الطــالب يحفــز والــذي ونيـة والتعلــيملك ــشاط وال م بيــ فيمــا الفاعــل التواصــل نحــو

املتعــــددة الــــتعلم ــــشطة أ ــــ واملــــشاركة نخــــراط و ــــ،املــــستمر ال ات يــــا وا دوات خــــالل رمــــن

التعلم داف أ يحقق مما ئات الب ذه ا ي،(توفر ذ  .)2017،309إيمان

ن وآخـــر الدســـو محمـــد ـــش التـــصميم) 2018،48(وو عنـــصر أن ـــ ئـــاتإ ب ـــ لو

والتوجيـھ الدعم و ونية لك ضـع،التعلم و لتـصميم ونيـة لك الـتعلم ئـات ب تحتـاج وحيـث

الـتعلم عمليــة مـن يتجــزأ ال كجـزء بنــاء،الـدعم ـ للمــتعلم ة ضـر واملــساندة والتوجيـھ ورفالــدعم

بذاتھ  .املعرفة

ا ــــ ع ا قــــاد يــــصبح ــــ ح التوجيــــھ ــــ إ دائمــــا املــــتعلم حتــــاج و
ً
ــــر وإ ذاتيــــا بمفــــرده لــــتعلم

ً

التوجيــــھ ــــذا دو ــــا إنجا مــــن يــــتمكن ال قــــد ــــ ال علمــــھ مــــات م بــــأداء نالقيــــام يعھ،ز ــــ ــــ وإ

مـــــة امل تتحقـــــق ـــــ ح بخطـــــوة خطـــــوة الــــتعلم ـــــداف أ إنجـــــاز وخطـــــوات علمـــــھ بخطـــــوات ه وتــــذك

حماســا ـــ وأك أفــضل قــة بطر
ً

ونيـــة، لك الــتعلم ة إدا ونظـــم ئــات ب ــ إن عـــض،رحيـــث يوجــد

لعـدم يجـة ن ـم علم ئـات ب ـ جـزاء أو ـام امل عـض شاف اك و الين قد الذين ن ناملتعلم

ـا القيـام يمكـن ـ ال طـوات ا ببعض م معرف أو م اي واملـساعدة،رد التوجيـھ نقـص جانـب ـ إ

ف املعا استكشاف إ م وتوج م ترشد الفقي،(رال  .)2017،128ممدوح

يــــض سكمــــا خمــــ عطيــــة محمــــد الـــــتعلم ) 17 ،2003(يف ط شــــر ــــم أ مــــن الــــدعم وأن

ـداف تحقيق نحو يح ال تجاه التعليم لتوجيھ مستمر توجيھ إ املتعلم يحتاج حيث
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واملحــاوالت خطــاء ـ الوقــت ضــياع دو البدايـة مــن املــة واملت يحة الـ ســتجابات نواصـدار

املن،الفاشلة الدعم يقدم إعطـاءو مع فقط إليھ اجة ا وعند املناسب الوقت للمتعلم اسب

املحــــــاوالت بـــــبعض للقيــــــام ن للمتعلمــــــ ـــــة ر ا مــــــن عمليــــــات،مـــــساحة يــــــصاحب الـــــدعم أن كمــــــا

خطــاء مــن ســتجابة خلــو لــضمان البدايــة ــ الــدعم كــم ــزداد و والتطبيــق ســة واملما ب رالتــد ر

الت ايــة ــ ينعــدم ــ ح الــدعم يقــل يــتمكنثــم ــي ل يحة الــ ســتجابة اصــدار ــ ح طبيقــات

ار بت و لإلنتاج ة ر ا من مساحة عطى و نفسھ ع عتماد من   . املتعلم

فـودو أ تفـق ـو (Azevedo, et al,2004, 345) زو والتوجيـھ الـدعم أن مـن سـبق مـا مـع

بحيـ املــتعلم مـستو تحديـد عـد املعلــم ا يقـدم موقتـة علـيم اتيجية الــتعلمىاسـ ـ ع ـساعده ث

مساعدة  . ندو

الشاعر حنان ش سو ) 158 ،2014(و جا والتوجيـھ (Janson,2018) نو الـدعم أن إ

ميلھ و املتعلم ن و لھ ض املعر واملحتو املتعلم ن ب التفاعل خالل من يتحقق والفعال يد زا و ى

معھ ك خ،راملشا املرشد بدو يقوم الذي واملعلم املتعلم ن التعلمرو عمليات ـ،الل أع وتتحقـق

ـ ـ التعلي املوقـف صمم و يخطط الذي املعلم قبل من يد ا التخطيط عند التفاعل جات رد

خـــــالل مــــن م ا واستفــــسا م اســــئل ــــ ع والــــرد الـــــتعلم ــــ ن املــــشارك ن املتعلمــــ خــــصائص رضــــوء

املناسب التوجيھ أسلوب  . تقديم

داخــل والتوجيــھ الــدعم أن الباحــث ــر ــيىو و لك الــتعلم ئــة ــم Black board ب م

منقوصـا، س التـد يجعـل ئـة الب ـذه الـدعم ـذا تخطـيط عـدم إن حيـث الـتعلم، عملية إلتمام
ً

ر

ـام امل إنجـاز جانـب ـ إ بنجـاح، م ـام م إنجـاز ـ ع ة مقـد وعدم وتردد ة ح الطالب يجعل ركما

املطلوب الوقت من أك  .وقت

ودعـــم توجيـــھ ــ عت أنمـــاطو ـــع تنو ضــوء ـــ فعـــاال عليميــا مـــدخال ـــي و لك التعلــيم
ً ً

ن للمتعلمـــ املختلفـــة حتياجـــات ضـــوء ـــ تقديمـــھ وأوقـــات الـــدعم يحتـــاج. ـــذا املـــتعلم أن كمـــا

مـــن يمثلـــھ وملـــا الـــتعلم ـــام م اســـتكمال ـــ لـــھ ـــسبة بال ميتـــھ أل نظـــرا والتوجيـــھ الـــدعم ـــ إ دائمـــا
ً

ــــــا امل ألداء بالغــــــة ميــــــة عليميــــــةأ ئــــــة ب ظــــــل ــــــ يلھ ــــــس و الــــــتعلم ــــــداف أ وتحقيــــــق التعليميــــــة م

للتعلم والتعاو التفاعل املتعلم من ستلزم ونية خليفة،(نالك ب  .)2016،73ز

ي ــا و لــو أكــد املـــشكالت (Luo, & Bakki, 2019)  وقــد حــل ــ الــدعم ميــة أ ــ ع

ئات ب خالل من قدم ما إذا ي ا ال املنتج جودة ن املختلفةوتحس ونية لك  .التعلم

تا نجو وسـ باسـو ـش تقـديم (Basu & Sengupta, 2015, 298-299) و يمكـن أنـھ ـ إ

اجـة ا وقت السابقة املعلومات جاع اس بھ قصد و يا تفس إما ن للمتعلم والتوجيھ الدعم

ــسبة املك املعرفــة تنظــيم ــ ع للعمــل ـا إعــداد،إل قــة طر يقـدم ــ تجر مــاأو ــة تجر نتــائج وشــرح

ـا ل رات ـ امل بتقـديم الـصلة ذات البيانـات ع للعثو باألسئلة التوجيھ تتضمن تـأم،ربحيث أو
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ــ ع املــتعلم يع ـ ل متعــددة تمثــيالت أو اضـية إف عوامــل باســتخدام البيانـات ــة معا يتـضمن

ي الذا والتنظيم  . التفك

الـــــدين صـــــالح ن أمـــــ ؤكـــــد محمـــــد،و عـــــن) 2018،665(أحـــــالم املـــــسئو ـــــو املعلـــــم لأن

املحتـــــو وتقـــــديم بـــــالتخطيط يقـــــوم أنـــــھ حيــــث ونيـــــة لك الـــــتعلم ئـــــة ب ـــــ ن املتعلمـــــ ىمــــساعدة

املعرفـة،التعلي يل ـس خـالل مـن ن املتعلمـ ن بـ جيـدة اجتماعية عالقات خلق ع عمل كما

ن للمتعلم والدعم التوجيھ وتقديم ن خر مع ا  .ومشارك

ــــ نو وآخــــر عبدالــــسميع مــــصطفى املعلـــــم) 2014،207(وش وتوجيــــھ دعــــم ميــــة أ ــــ إ

قران وتوجيھ بدعم نة باملقا موضـوعات،رللطالب ـ أوسـع ـم وف أك اية د ذو املعلم أن رحيث

م أقرا من للطالب املقدمة س معلومات،والدر من م ل املعلم يقدمھ فيما الطالب ثقة   .وكذلك

ـ أم ت أشـا ـروقـد اد ال وأشـرف فـؤاد ئـة) 2016،37(ة ب ـ الطـالب إشـراك ة وربـضر

ـ املعلـم وقـت تـوف ـ ذلـك م ـس حيث م مالء وتوجيھ التعلم عمليات ونية لك زالتعلم

م علم س وت الطالب  . توجيھ

ق ر نــــــاء و مالــــــك خالــــــد ــــــر زو الثقــــــة) 5 ،2019(ى ن املتعلمــــــ يمــــــنح قــــــران توجيــــــھ أن

ــوفبــالنف ا حــواجز الــة وإ حــرج،زس أو تــردد دو م أنفــس ــسألوا أن م يمكــ جانــب،نحيــث ــ إ

الطــالب اتجــاه ــادة و للــتعلم ن املتعلمــ دافعيــة مــن ــد يز أنــھ كمــا الطــالب، ن بــ التعــاو ح ر زبـث نو

م تحصيل ادة و اسية الد املواد نحو ي زإيجا  .ر

نفــــ ــــ ع قــــران ودعــــم املعلــــم دعــــم أن الباحــــث ــــر ــــسبةىو بال ميــــة مــــن القــــدر س

وأن والدعم الثقة مصدر و املعلم أن والثقة القناعة عنده حيان أغلب فالطالب للطالب،

عـــض عكــس ــ ع ـــسر، و ولة ــس ــام امل إنجـــاز ــ إ الوصــو ـــ إ ســيؤدي املعلــم مـــن الــدعم لتلقــي

ة بــصو ـام امل إنجــاز مـن م يمكــ قـران دعــم أن ن يـر الــذين رالطـالب ــم،و ل املعلــم دعـم مــن ـ أك

املعلم مع التواصل من وف وا ل ا من م يحر قران دعم  .رألن

ـ أو مـن ـل ن يبـ ن (Oleg, 2009) كمـا وآخـر ـوه مـن (Koh, et al, 2010, 185) وو أنـھ

ن ــــو وت ــــم تحديــــد ــــو ــــي و لك ي ــــشار ال الــــتعلم عــــن عتبــــار ــــ تؤخــــذ ــــ ال مــــو ــــم رأ

الــــتع وتفاعــــلمجموعــــات امــــل ت تحقيــــق ــــ مــــؤثر دو مــــا ل اللــــذان العــــامالن مــــا و ي، ــــشار ال رلم

ــــزار ا اللطيــــف عبــــد ــــش الــــصدد ــــذا ــــ و ــــم) 2000،725(املجموعــــات، نــــاك س لــــ أنــــھ

ا ـ متغ عـد املجموعـات ـم ف الطـالب، ملجموعة املناسب م ا تحدد قة طر توجد وال محدد

ضـــوء ـــ ،: ًتــصميميا النـــ التفاعـــلالــسن، جـــة د س، ــ ا ليفـــات، الت طبيعـــة املــتعلم، رنوعيـــة

ـــ ع عــالوة املــستخدمة، التعليميــة والوســائط املـــواد نــوع انيــة، امل ف الظــر ــة، املطلو وواملــشاركة

املادية لفة الت الثقافية، وانب  .ا
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الفتـاح عبـد آمـال ـش ف ـي، و لك ي ـشار ال التعلم املجموعات م متغ ز و

ي) 2009،107( ـــــــــشار ال التعلـــــــــيم ـــــــــ املجموعـــــــــات ـــــــــم ـــــــــ متغ لتحديـــــــــد ن اتجـــــــــا نـــــــــاك أن

و تجــاه ـي، و املوقــف: للك ــ ي أن شــأنھ مـن التعليميــة املجموعــات ــم ـادة أن ييــر زى

تجــاه نمــا ب الطــالب، ن بــ التفــاعالت بــذلك وتــزداد الطــالب، نــوع ب املتنوعــة ات بــا ــ التعلي

ي تقـل: الثا ـم ا ة ـ الكب املجموعـة نمـا ب الطالب، مشاركة من د يز املجموعة م صغر ىير

مجـرد ن خـر ـصبح و ن اثنـ أو واحـد فـرد العمـل ع سيطر وقد الوقت، ر بمر املشاركة وفرص

ن  .مالحظ

ــ ك ـشا ال مجموعـات داخـل ــم ا ـ متغ اسـات الد عـض تناولــت الـسياق ـذا ـ رو ر

مخت علــم ئـات أكــدب مــا ـو و ــ التعلي املوقـف لطبيعــة املناسـب ــم ا ــ ع الوقـوف ــدف لفـة

مــــــسعد مــــــضان اســــــة د مــــــن كــــــال رعليــــــھ الــــــشاعر)2009(ر حنــــــان اســــــة د بــــــاو)2012(ر، اســــــة د ل، ر

ــم  (Paul&Giguere,2014)وجيجـر أ مــن ونيـة لك ئــات الب ــ ك ـشا ال مجموعــات ــم رأن

الت حــــــدوث ألن ئـــــــات، الب ــــــذه ل ات ــــــ ـــــــاملتغ الطــــــالب ن بـــــــ ــــــار ف و اء ن بــــــ واملـــــــشاركة رفاعــــــل

الطــــالب أفـــراد عــــدد ـــ ع يتوقــــف الـــتعلم ـــام م ــــ م وانـــدماج ــــى و لك التعلـــيم اتيجيات اســـ

باملجموعة ن  . املشارك

يوســــف وليــــد ـــر مجموعــــات ) 277 ،2013( ىو ــــ ن املــــشارك الطــــالب عـــدد اخــــتالف أن

الـــنمط ــ ع فقــط يــؤثر ال أدوارالــتعلم ـــ والطالــب املعلــم مــن ـــل يــضع وأنمــا للمــتعلم ــ سا

املقر للمشاركة الطالب عودة معدل ع وتؤثر تماما   .رمختلفة

ــــ ع عتمــــد أن يمكــــن ــــشاركية ال املجموعــــة ــــم إن الــــصدد ــــذا ــــ الباحــــث ــــر ىو

ــ الكب فــاملجتمع ، املقــر ــ لو املــ الطــالب ــم و للطــالب، صــ املجتمــع رــم معــھن يــصعب

ة، صـــغ مجموعـــات ـــ إ تقـــسيمھ يمكـــن الـــصغ املجتمـــع نمـــا ب ة، صـــغ مجموعـــات ـــ إ تقـــسيمھ

والبحث اسة للد مر إخضاع من البد ذلك لتأكيد  .رولكن

البحث لة  :مش
ـــي و لك الــدعم مـــصدر أثــر اســـة د ة بــضر والبحـــوث اســات الد مـــن العديــد ــ رتو ر ور

ــم و ونيــة لك الــتعلم ئـات ــبب ألك تحقيقــا املختلفــة الـتعلم نــواتج ــ ع ك ــشا ال مجموعـات
ً

ر

التعليمية ئات الب ذه من   استفادة

يوسـف يم وإبـرا نـداو أسامة من ل اسات د أوصت يفقد ن،)2016(ر شـا سـعاد

ن عــــــض) 2019(ووآخــــــر و ــــــي و لك الــــــدعم مــــــصدر ن بــــــ التفاعــــــل أثــــــر عــــــن الكــــــشف بمحاولــــــة

املتع خــر ات ــ ئــات،لقــةىاملتغ الب تلــك ــ ــا فاعلي ملعرفــة ــي و لك الــدعم وتقــديم بتــصميم

ـد مز مـع ـا وتفاعل ي و لك الدعم مصادر حو البحوث من د املز وإجراء املختلفة، لالتعليمية

املستقلة ات املتغ  . من
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ــــــت أثب حيــــــث اســــــة بالد الــــــدعم تقــــــديم مــــــصادر اســــــات الد مــــــن العديــــــد تناولــــــت روقــــــد ر

أي اسات يرد فو س)2014(زمن فا نجالء ـ)2016(ر، املط محمـد دعـم)2019(ي، مـصدر تفـو ق،

ــ،املعلـم فت أكــرم اسـات د ــت أثب نمــا صـا)2016(رب مرفــت ودعــاء)2016(، ســالمة مــصطفى ،

ن)2017(عبداملجيـــــد وآخـــــر يوســـــف وليـــــد ق)2017(و، ر نـــــاء و مالـــــك خالـــــد اســـــة د ز، ،)2019(ر

ـــــ حل مـــــصدر) 2019(إيمــــان املختلفـــــةقتفـــــو عـــــة التا ات ـــــ للمتغ ـــــسبة بال قــــران نمـــــا،دعـــــم ب

يوســف يم وإبــرا نــداو أســامة اســات د ــت يأثب ن)2016(ر وآخــر ن شــا ســعاد قتفــو) 2019(و،

املتعدد الدعم  .مصدر

مـــصدر ــسب أ ــ ع تتفــق لــم الــسابقة اســات الد أن الباحــث يــر ســبق مــا خــالل رومــن ى

ال ئة ب داخل والتوجيھ الدعم مـصدرلتقديم أن ـ إ ا عـض نتـائج توصـلت فقـد ونية لك تعلم

الـــــدعم تقـــــديم مــــصدر أن ـــــ إ خــــر الـــــبعض نتــــائج توصـــــلت نمــــا ب أفـــــضل املعلــــم الـــــدعم تقــــديم

ات ـــ متغ ـــ ع ـــ املتغ ـــذا تـــأث اســـة بد ـــا ا البحـــث قيـــام عـــز مـــا ـــو و فـــضل، ـــو رقـــران ز

عة التا  .البحث

ا د أيضا أوصت آخر جانب الـسميعرع عبـد محمـد نـادي فـايز)2015(سـة اسـة ود ر،

فخــر وأحمــد يالظفــر ن)2016(ي وآخــر الــدين جمــال محمــد نــاء اســة ود و، ة) 2017(ر ضــر ــ ورإ

نتــائج الخــتالف نظــرا ك، ــشا ال مجموعـات ــم اســة بالد نــاو ت ـ ال البحــوث مــن ــد املز إجـراء
ً

ر ر ل

ــــ محــــددة يجــــة لن ا توصــــل وعــــدم الــــشأن ــــذا ــــ اســــات ــــمرالد وا ك ــــشا ال مجموعــــات رشأن

ا ل  .مثل

حيــــث اســــة بالد ك ــــشا ال مجموعــــة ــــم أيــــضا اســــات الد مــــن العديــــد تناولــــت ركمــــا ر ر
ً

شـو مــن ــل اســات د ـت ن (Shaw, 2013) رأثب وآخـر ن تــ ـ(Teen, et al,2016) وو و وأوغلــو ، 

(Akcaoglu,& Lee, 2016)فخـر محمـود أحمـد فخـر)2014(ي، أحمـد و الظفـر فـايز ي، ،)2016(ي

املنعم عبد أحمد و خليفة ب ة) 2016(ز الـصغ املجموعـات ـم تفـو اسة بالد ت أثب قوال ر

املجموعــــات ببــــا نــــة مثــــل،رمقا املتوســــطة املجموعــــات لتفــــو أخــــر اســــات د توصــــلت ن حــــ قــــ ى ر

عبـدالعز اسـة الـشيخ،)2009(طلبـةزرد محمـد ي ن)2013(ـا وآخـر ا الي ســ  Skalicka, et) و،

al,2015)،الفقـــــي محمـــــد)2016(ممـــــدوح نــــــاء نجمـــــال، آخـــــر ــــــ)2017(والــــــدينو حل إيمـــــان ،

محمــد،)2018( نــادي اســة د ــا وم ة ــ الكب املجموعــات لتفــو أخــر اســات د توصــلت ن حــ رــ قر ى

الـسميع ن)2015(عبـد وآخــر يك جوسـ اســة د ـت أثب نمــا ب و، وجــود (Justice,et al,2015) ر عـدم

امل ام أ ن ب ق املختلفةوفر  . جموعات

الـدعملذلك ملـصادر ـة معيا شـادات وإ مواصـفات تحديـد ـ إ ماسـة حاجة ناك رفإن ر

ة نظر ا مجموع ل ش وال ونية لك التعلم ئات ب ك شا ال مجموعة م و روالتوجيھ

ا إلنتاج املة  .مت
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ونظـــرا
ً

اســــ د ميــــة أ مــــن والبحــــوث، اســـات الد مــــن العديــــد إليــــھ ت أشــــا رملــــا ر اتر ــــ متغ ة

البحــوث توالــت فقــد املختلفــة، الــتعلم نــواتج ــ ع ــا أثر اســة ود ونيــة لك الــتعلم ئــات ب رإنتــاج

مـــــن فـــــادة تحقيـــــق ـــــ إ ـــــدف ات ـــــ متغ عـــــدة يـــــة التجر ـــــات باملعا تناولـــــت ـــــ ال اســـــات روالد

الـــتعلم ـــكتنميـــةعمليـــات الرق الـــتعلم عناصـــر إنتـــاج ات ـــا م و الناقـــد ـــ التفك ات ـــا رم اتر ـــا روم

الـــتعلم وكفـــاءة ــي القرا ـــم الف ات ــا وم تجـــاه و ــ املعر والتحـــصيل التعليميــة مجيـــات ال رإنتــاج

ا وم يم املفا وتنمية ات ا امل   : روتنمية

اســــة نرد وآخــــر عبدالــــسميع عطيــــة)2014(ومــــصطفى ودعــــاء حمــــزة ــــاب إ ،)2015(،

الفقي السيد)2016(ممدوح عاصم حل)2018(، إيمان الغامدي)2018(، يفاء و ، (2019). 

نــاء الــدعمو تقــديم مــصدر مــستو ــ ع ســواء الــسابقة اســات الد نتــائج اخــتالف ــ ىع ر

الــــــــدعم تقــــــــديم مــــــــصدر ن بــــــــ التفاعــــــــل أثــــــــر اســــــــة د ميــــــــة أ ز ــــــــ ت ك، ــــــــشا ال مجموعــــــــة ــــــــم رأو ر

ك) قران/املعلم( شا ال مجموعة م ة/املتوسطة(رو ـ ون) الكب لك الـتعلم ئـة ب  Black يـةـ

board تجا تنمية ونيةهع لك ات ختبا إنتاج وجودة ا  .رنحو

ملقــــروقــــد ــــسھ تد خــــالل ومــــن الباحــــث الحــــظ عنــــدما ــــا ا البحــــث لة مــــش ــــرت رظ ر

بجامعـــة ة ـــشر داب و العلـــوم ليـــة لطالبـــات الـــسادس املـــستو لطالبـــات س التـــد رمــشكالت ور ى

و اإلك الـــتعلم ئـــة ب خــــالل مـــن الــــتعلم،Black board نيــــةنجـــران ـــ إ ات املقــــر ـــل لتحو رنظـــرا
ً

نظرا امل ال ي و لك
ً

ف عـدمولظـر التقليـدي، اسـة الد مقـر ـ إ اب الـذ وعـدم ونـا و رجائحـة ر

ة بـصو ـي و إلك إختبـار ـ إ لـھ وتحو ن مق تحصي اختبار بتصميم ن قيام ع الطالبات ة رقد ر

ا م التقــــو مقــــر ن اســــ لد نظــــرا رســـليمة ر
ً

ــــشاء إ لكيفيــــة ن تــــذكر وعــــدم ي الثــــا باملــــستو بــــو ىل ي

و يحة، ة بصو ن مق سليمةوراختبار ة بصو ي و إلك اختبار بإنتاج ن قيام عيق  .رما

وذلـكلذلك ، املقـر ـذا ـ الت املـ الطالبـات ـ ع اسـتطالعية اسـة بد الباحـث رقـام ر

ن عـدد بلـغ ن مـ عينـة مع مفتوحة مقابلة خالل ـطال) 15(من ا ف الفـصل ـ ع وذلـك بـة،

ونيــة لك الــتعلم ئــة قــائق،Black board بب با ن إملــام عــدم أســباب عــن ن ســؤال تــم حيــث

ن املق ختبار وإنتاج بتصميم اصة ا يم  .واملفا

بتــــصميموقـــد املتعلقـــة قــــائق وا يم املفـــا أن ـــ ع بالعينــــة الطالبـــات جميــــع أجمعـــت

مقــ تحــصي اختبــار لــموإنتــاج ــن وأ ، بــو ال م التقــو مقــر ــ ي الثــا املــستو ــ ا ســ د قــد ين رى ر

قـــائق ا ــذه ن لتـــذك قــة طر وجــود مـــن البــد وأنـــھ يم، واملفــا قــائق ا تلـــك متــذكرات عــدن

بـــصو يم تلــــكرةواملفـــا ـــ ع للتغلـــب بـــديل حــــل إيجـــاد الباحـــث ـــ ع لزامـــا ــــان وعليـــھ بـــأخر أو
ً

ى

لة الطالب،املش اتفقت نكما مقـ تحـصي اختبـار ـل تحو بكيفيـة مـسبقا ن معـرف عدم ع ات
ً

ي و إلك اختبار   .إ

ــممـا ـا ا البحــث لة مــش تتمثـل مــصدر" ســبق ن بــ التفاعـل أثــر اســة د ـ إ اجــة را

الــــدعم ك) قــــران/املعلــــم(تقــــديم ــــشا ال مجموعــــة ــــم ة/املتوســــطة(رو ــــ الــــتعلم) الكب ئــــة ب ــــ
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ونيـة ونيـة Black board لك لك ات ختبـا إنتـاج وجـودة ـا نحو تجـاه تنميـة ـ وذلـك،رع

محاولـ تحقــقةـ ـ وال مثــل ك ـشا ال مجموعـة ــم و املناسـب الــدعم تقـديم ملـصدر رللتوصــل

ونيــة لك الــتعلم ئــة ب انــات إم مــن وجــودة Black board سـتفادة ــا نحو تجــاه تنميــة ــ

ات ختبا ونارإنتاج و جائحة ف لظر امل ال ي و لك للتعليم التحو ظل ونية رلك و  .ل

يتطــروقـد ولـم ونيـة لك ات ختبـا إنتـاج جـودة قيــاس ـ ع ـا ا البحـث قاقتـصر ر

حـــــضو عطيــــل ف وظـــــر ونــــا و جائحـــــة ف لظــــر نظـــــرا ة ــــا امل وتنميـــــة ــــار امل انـــــب ا رلقيــــاس و ر و
ً

ر ي

با اســة الد مقـرات ـ إ باململكــةرالطالبـات الـشأن ـذا ــ ة الـصاد وميـة ا لألوامــر نظـرا رامعـة
ً

الــسعو يــة انيــة،ديةالعر إم لعــدم نظــرا الطالبــات لــدى ــار امل انــب ا قيــاس ــا مع يتعــذر ــ وال
ً

ي

ة ا امل تطبيق أثناء ن  . رمالحظ

سوللتوصـــــل الـــــرئ الـــــسؤال عـــــن جابـــــة ـــــ إ الباحـــــث ـــــس البحـــــث لة مـــــش ـــــل

أثــر: التــا الــدعممــا تقــديم مــصدر ن بــ ك) قــران/ املعلــم(التفاعــل ــشا ال مجموعــة ــم رو

ة/املتوســـطة( ـــ ونيـــة) الكب لك الـــتعلم ئـــة ب ـــا Black board ـــ نحو تجـــاه تنميـــة ـــ ع

ات ختبا إنتاج ونيةروجودة ة؟لك شر داب و العلوم لية طالبات  ورلدى

تفرع أسو الرئ السؤال ذا فرعيةمن   :ئلة

الـدعم .1 تقـديم مـصدر أثـر ونيـة) قـران/ املعلـم(مـا لك الـتعلم ئـة ب ـ Black board ـ ع

ة؟ شر داب و العلوم لية طالبات لدى ا نحو تجاه  ورتنمية

ك .2 شا ال مجموعة م أثر ة/املتوسطة(رما ونية) الكب لك التعلم ئة  Black board ب

تنمية ة؟ع شر داب و العلوم لية طالبات لدى ا نحو  ورتجاه

الـــــدعم .3 تقـــــديم مـــــصدر ن بـــــ التفاعـــــل أثـــــر ك) قـــــران/ املعلـــــم(مـــــا ـــــشا ال مجموعـــــة ـــــم رو

ة/املتوسطة( ونية) الكب لك التعلم ئة لـدى Black board ب ـا نحو تجـاه تنميـة ـ ع

ة؟ شر داب و العلوم لية  ورطالبات

مـص .4 أثـر الـدعممـا تقـديم ونيـة) قـران/ املعلـم(در لك الـتعلم ئـة ب ـ Black board ـ ع

ة؟ شر داب و العلوم لية طالبات لدى ونية لك ات ختبا إنتاج رجودة  ور

ك .5 شا ال مجموعة م أثر ة/املتوسطة(رما ونية) الكب لك التعلم ئة  Black board ب

ختبا إنتاج جودة ة؟ع شر داب و العلوم لية طالبات لدى ونية لك رات  ور

الـــــدعم .6 تقـــــديم مـــــصدر ن بـــــ التفاعـــــل أثـــــر ك) قـــــران/ املعلـــــم(مـــــا ـــــشا ال مجموعـــــة ـــــم رو

ة/املتوسـطة( ــ ونيــة) الكب لك الـتعلم ئــة ب ات Black board ـ ختبــا إنتــاج جـودة ــ رع

داب و العلوم لية طالبات لدى ونية ة؟لك  ورشر

  



وحجم مجموعة ) األقران/ المعلم ( الدعم أثر التفاعل بین مصدر تقدیم
 سمیر أحمد السید قحوف/ د  ....في بیئة التعلم اإللكترونیة ) الكبیرة /المتوسطة(التشارك 
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داف  :البحثأ
مايدف تحقيق إ  :البحث

الــدعم .1 لتقــديم مــصدر ــسب أ ونيــة) قــران/ املعلــم(تحديــد لك الــتعلم ئــة ب  Black ــ

board ليــة طالبــات لــدى ونيــة لك ات ختبــا إنتــاج وجــودة ــا نحو تجــاه تنميــة ــ رع

س التد مشكالت بمقر ة شر داب و رالعلوم رر  .و

ك .2 ـــشا ال ملجموعـــة ـــم ـــسب أ ة/املتوســـطة(رتحديـــد ـــ ونيـــة) الكب لك الـــتعلم ئـــة ب  ـــ

Black board طالبـات لـدى ونيـة لك ات ختبـا إنتـاج وجـودة ـا نحو تجـاه تنميـة ـ رع

س التد مشكالت بمقر ة شر داب و العلوم رلية رر  .و

الــدعم .3 تقــديم مــصدر ن بــ التفاعــل صــو ــسب أ مجموعـــة) قــران/ علــمامل(رتحديــد ــم و

ك ـشا ة/املتوســطة(رال ـ ونيـة) الكب لك الــتعلم ئـة ب تجــاه Black board ــ تنميــة ـ ع

ة ــــشر داب و العلــــوم ليــــة طالبــــات لــــدى ونيــــة لك ات ختبــــا إنتــــاج وجــــودة ــــا رنحو ور

ال مشكالت سربمقر  .رتد

 :البحثفرضيات
ص البحثتت  :فرضيات

يوجــد .1 مـــستوال عنـــد إحــصائيا دال ىفـــر ق
ً

تنميـــة) 0.05( ـــ الطالبــات جـــات د متوســـطي ن ربــ

ونيـــة لك الــتعلم ئــة ب نحــو تقـــديم Black board تجــاه ملــصدر ــ سا للتــأث يرجـــع

ي) قران/ املعلم(الدعم و لك التعلم ئة  . Black board ب

مـــستو .2 عنـــد إحــصائيا دال فـــر يوجــد ىال ق
ً

تنميـــة) 0.05( ـــ الطالبــات جـــات د متوســـطي ن ربــ

ونيـة لك الـتعلم ئــة ب نحـو مجموعــة Black board تجـاه ـم ــ سا للتـأث يرجـع

ك شا ة/املتوسطة(رال ونية) الكب لك التعلم ئة  .Black board ب

مــستو .3 عنــد إحــصائية داللــة ذات ق فــر توجــد ىال الطالبــات) 0.05(و جــات د متوســطات ن ربــ

ونيـة لك الـتعلم ئـة ب نحـو تجـاه تنميـة للتفاعـل Black board ـ ـ سا للتـأث يرجـع

الدعم تقديم مصدر ن ك) قران/ املعلم(ب شا ال مجموعة م ة/املتوسطة(رو ـ ـ) الكب

ونية لك التعلم ئة  . Black board ب

مــستو .4 عنـــد إحــصائيا دال فـــر يوجــد ىال ق
ً

متوســ) 0.05( ن جـــودةبـــ ـــ الطالبــات جـــات د رطي

الــدعم تقــديم ملــصدر ــ سا للتــأث يرجــع ونيــة لك ات ختبــا ) قــران/ املعلــم(رإنتــاج

ونية لك التعلم ئة  . Black board ب

مــستو .5 عنـــد إحــصائيا دال فـــر يوجــد ىال ق
ً

جـــودة) 0.05( ـــ الطالبــات جـــات د متوســطي ن ربـــ

ونيـــــــــــــ لك ات ختبـــــــــــــا كرإنتـــــــــــــاج ـــــــــــــشا ال مجموعـــــــــــــة ـــــــــــــم ـــــــــــــ سا للتـــــــــــــأث يرجـــــــــــــع رة

ة/املتوسطة( ونية) الكب لك التعلم ئة  .Black board ب
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مــستو .6 عنــد إحــصائية داللــة ذات ق فــر توجــد ىال الطالبــات) 0.05(و جــات د متوســطات ن ربــ

تقــــديم مـــصدر ن بـــ للتفاعــــل ـــ سا للتـــأث يرجــــع ونيـــة لك ات ختبـــا إنتــــاج جـــودة رـــ

ك) قـــــران/ املعلـــــم(الــــدعم ـــــشا ال مجموعـــــة ــــم ة/املتوســـــطة(رو ــــ الـــــتعلم) الكب ئـــــة ب ـــــ

ونية  . Black board لك

 :البحثحدود
بمقــــــر .1 الت املــــــ الـــــسادس املــــــستو طالبــــــات مـــــن مجموعــــــة ــــــ ع ـــــا ا البحــــــث راقتـــــصر ى

ـــــــــــام ا للعـــــــــــام نجـــــــــــران جامعـــــــــــة ة ـــــــــــشر داب و العلـــــــــــوم ليـــــــــــة ب س التـــــــــــد رمــــــــــشكالت  ور

ن2019/2020 عـدد بلـغ وقـد ونـا و ائحـة نظـرا امـل ل ـش ونيـا إلك س يـد والـذي رم،
ً ً

ر

قــو) 48( مجموعــات ــع أ ــ إ قــسمن ــاامرطالبـة، م ن،طالبــة) 12(ــل املجمــوعت تقــسيم تــم

ــــــا م ــــــل قــــــوام أصــــــغر مجموعــــــات ــــــ إ والثانيــــــة ـــــ البحــــــث) 6(و ات ــــــ ملتغ وفقــــــا طالبــــــات
ً

 .املستقلة

علــم .2 ئــة خــاللب مــن ونيــة الــدعم Black board إلك مــصدر ــ ع ) قــران/املعلــم(قائمــة

شاركية ة/متوسطة(ومجموعات  .)كب

ي .3 و إلك اختبار إ لھ وتحو الطالبات تخصص ن مق تحصي اختبار وإنتاج  .تصميم

مية  :البحثأ
م يس فيما البحث  :ذا

ئــات .1 ب تــصميم ـ ع ن القــائم أنظــار خـاللتوجيـھ مــن ونيــة إلك قائمــة Black board علـم

الدعم مصدر ـشاركية) قران/املعلم(ع ة/متوسـطة(ومجموعة ـ ـ)كب م ـس قـد ممـا ،

ئات الب ذه التعلم فاعلية ادة   .ز

خــالل .2 مــن ونيــة لك الــتعلم ئــة ب انــات إم مــن ســتفادة ــز تــذليل Black board عز ــ

تواجـــھ ـــ ال ات ئـــةالـــصعو الب ـــذه اســـتخدام عنـــد ة ـــشر داب و العلـــوم ليـــة ورطالبـــات

التعلم حدوث ا دو وتقدير ا ل ن اك إد س وت رالتعليمية  .ر

ونيــة .3 لك الــتعلم ئــات بب ــا توظيف وكيفيــة املختلفــة الــدعم ملــصادر ن املعلمــ أنظــار توجيــھ

املختلفة ك شا ال مجموعات م ب ا تباط إ رعند  .ر

مـــستو .4 ىفــع الـــتعلمر ئــة ب تجـــاه ي يجـــا ات Black board تجــاه ختبـــا إنتـــاج روجــودة

نجران جامعة ة شر داب و العلوم لية طالبات لدي ونية  .ورلك

 :البحثمن
ــ ت ــي أك أو ــ تجر ــ متغ أثــر ــ تبحــث ــ ال يــة التجر البحــوث فئــة ــ إ البحــث ــذا

املــــ فـــــإن وعليـــــھ ، ـــــ أك أو ع تـــــا ـــــ متغ ــــ املناســـــبع املـــــن ـــــو فـــــة املعر بإجراءاتـــــھ ـــــ التجر ون
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الــــدعم تقــــديم مــــصدر ن بــــ التفاعــــل أثــــر اســــة بد وذلــــك البحــــث، ــــذا ــــداف أ / املعلــــم(رلتحقيــــق

كـمو) قران ـشا ال ة/املتوسـطة(رمجموعـة ـ ونيـة) الكب لك الـتعلم ئـة ب  Black board ـ

إنتــــــاج وجـــــودة ــــــا نحو تجـــــاه تنميــــــة ـــــ العلــــــومع ليــــــة طالبـــــات لــــــدى ونيـــــة لك ات رختبــــــا

ة شر داب  .ورو

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

ات  :البحثمصط
ونيةمصدر لك التعلم ئة بب املعلم  Black board دعم

بأنــــھعرفــــھ إجرائيـــــا الباحــــث
ً

ا:  املـــــساعدة أو توجالــــدعم ــــ املعلــــم ـــــ ع عتمــــد ــــ ھیـــــل

ونيــةناملتعلمــ لك الــتعلم ئــة بب ونيــة لك ات ختبــا وإنتــاج تــصميم ــام م  Black رإلنجــاز

board . 

ونيةمصدر لك التعلم ئة بب قران  Black board دعم

بأنـــــھعرفـــــھ إجرائيـــــا الباحـــــث
ً

طرناملتعلمـــــمیعلــــــــــافتمیـــــ ةیـــــعمل:  مقـــــعـــــن أقـــــرا

العلمناملتعلم باملـادة ومعرفـة ة ـ خ ـ ونيـةةیـك لك ات ختبـا وإنتـاج تـصميم ـام م رإلنجـاز

ونية لك التعلم ئة  . Black board بب

كم شا ال  رمجموعة

ا اعرف بأ إجرائيا الباحث
ً

ي:  و لك التعلم مجموعات ات املشار الطالبات عدد

ون لك الـــــتعلم ئـــــة ات Black board يـــــةبب ختبـــــا وإنتـــــاج بتـــــصميم اصـــــة ا ـــــشطتھ روأ

ونية  .لك

املتوسطةمجموعة ك شا   رال

ــا ــاعرف بأ إجرائيـــا الباحـــث
ً

مــن:  ونـــة امل ك ـــشا ال ئـــة) 6(رمجموعـــة بب داخـــل طالبـــات

ونية لك  . Black board التعلم

  

الدعم  مصدر
التجر  التصميم

 أقران معلم

 متوسطة

)1(مجموعة  

املجموعة مع دعم كمصدر املعلم

 املتوسطة

)2(مجموعة  

معق دعم كمصدر ران

املتوسطة  املجموعة
م

مجموعة

ك شا رال  
ة  كب

)3(مجموعة  

املجموعة مع دعم كمصدر املعلم

ة  الكب

)4(مجموعة  

مع دعم كمصدر قران

ة الكب  املجموعة



 

 جامعة األزھر
بالقاھرةكلیة التربیة   

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة دیسمبر، )الرابع(، الجزء )188: (العدد
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ةمجموعة الكب ك شا   رال

ــا ـــاعرف بأ إجرائيـــا الباحـــث
ً

مـــن:  ونـــة امل ك ـــشا ال ئـــة) 12(رمجموعـــة بب داخـــل طالبـــة

ونية لك  .Black board التعلم

البحثطار ات بمتغ الصلة ذات السابقة والبحوث اسات والد رالنظر  . ي

ونية: لوراملحو لك التعلم ئة  ب
نــاو ـــلي ومم ا تــصميم ومبـــاديء ونيـــة لك الــتعلم ئـــة ب ـــوم مف املحــو ئـــةرـــذا ب ات

ونية لك  .التعلم

وم ونيةمف لك التعلم ئة  :ب

ـا وليـوعرف ت (Chou& Liu, 2005, 66)  شـو املقـرا تقـديم يـتم تكنولوجيـة ئـة ب ـا ربأ

للطالب ا خالل من التفاعلية ونية  .لك

ا عرف نو وآخر شوان أحمد ووالء ب) 2016،636(ر الو ع ونية إلك علم ئة ب ا بأ

مـن وذلـك الـتعلم ـداف أ وتحقيـق التعليميـة ـام امل إنجـاز ـ ك ـشا لل الطـالب أمـام الفرصـة يح رت

تمكـــن ـــ ال ـــشاركية ال ال شـــ و الطـــر مـــن العديـــد باســـتخدام ف واملعـــا ات ـــ ا تبـــادل قخـــالل ر

م إل لة املو ام امل من اء ن يتم ح معا العمل من  .ًالطالب

ن بــــ املــــضيو هللا عبــــد حامــــدأحمــــد املقــــصود عبــــد وأحمــــد ئــــات) 2011،13(ان، ب أن

اتـــــھ مث ـــــل ب ـــــ التعلي املقـــــر عـــــرض ـــــ ع فقـــــط ـــــا دو يقتـــــصر ال اليـــــة ا ونيـــــة لك رالـــــتعلم ر

والغنيـــة خـــر املعلومـــات مـــصادر مـــن ـــ لكث وعـــاء عـــد ولكـــن اللفظيـــة، ـــ وغ اللفظيـــة ة ىالبـــصر

ات ـــــــ املث مـــــــن خـــــــرالـــــــبصعديـــــــد التفاعليـــــــة ىـــــــة امجر ــــــــ وال ؛ ـــــــ والتعلي ، شـــــــار يالفيـــــــديو

افـــة ب والرســـوم الـــصو وعـــرض الـــبعض؛ م عــض الطـــالب ن بـــ التطبيقـــات ومـــشاركة رالتعليميــة؛

ــــذه ــــل تلعــــب حيــــث ثرائيــــة، املواقــــع واســــتعرض الــــشبكة، ــــ ع والبحــــث ا، ال وأشــــ ــــا أنواع

املحتـــــو ترجمـــــة ـــــ ا ـــــ كب ا دو وحقـــــائىراملـــــصادر معلومـــــات مـــــن عـــــناللفظـــــي املعلـــــم ـــــز قـــــد ق

التقليدية قة بالطر ا  .تفس

ــــا عرف الطـــــالبو أمــــام الفرصـــــة ــــيح ت ـــــب الو ــــ ع ونيــــة إلك علـــــم ئــــة ب ـــــا بأ الباحــــث

املعلــــم يقدمـــھ الــــذي الـــدعم خـــالل مــــن وذلـــك الـــتعلم ــــداف أ وتحقيـــق ـــام امل إنجــــاز ـــ ك ـــشا رلل

مــــن العديــــد باســــتخدام ف واملعــــا ات ــــ ا وتبــــادل قــــران، ــــرو ال ــــشاركية ال ال شــــ و قالطــــر

إن من الطالب مجازتمكن إل لة املو ام  .امل

ـــر غرافيـــةىو ا ـــدود ا تتجـــاو ـــ ال ئـــة الب ـــ ونيـــة لك الـــتعلم ئـــة ب أن زالباحـــث

الــــتعلم ئـــة ب ــــو ئـــة الب ـــذه ل مثــــال ـــ وخ ــــا، م ســـتفادة و التعليميـــة دمــــة ا لتقـــديم والزمنيـــة
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ونيــة مـــنBlack Board لك البـــد ونيــة لك الـــتعلم ئــة لب فعـــال توظيــف يتحقـــق ــي وأنـــھ ،

عد ن ادتأم م املتطلبات   :من

العديـــد- بـــھ تتجـــاو قـــومي ـــدف ه واعتبــا ـــي و لك التعلـــيم لنظـــام التعليميـــة املؤســـسات ــ زتب ر

التقليدي التعلم ات صعو  .من

للتعلم- ساسية ية الب شاء وإ ل تمو ات ج يتحديد و  .لك

ي- و لك التعليم متطلبات مع لتتفق واملواد التعليمية امج وال املنا النظر  .إعادة

ي- لكتـو والـتعلم التعلـيم ونظـم عامـة بـصفة التكنولوجيھ املستحدثات نحو ات تجا عديل

خاصة  .بصفة

املتعلم- التحق ع التقليدية النظم ا تضع ال القيوم ل يرفع و لك التعليم امج ب  .ن

ر ئـةىو ب ة ـ كب ة ـ ف ومنذ ت تب قد السعودية ية العر باململكة امعات ا إن الباحث

ونيـة لك املنـا Black Board الـتعلم أن إال التقليـدي، الـتعلم تواجـھ ـ ال ات الـصعو زلتجـاو

متطل مع لتتفق والتحديث ر التطو إ حاجة الت ما امج يزوال و لك التعليم  بات

نو وآخـر ـ كر مـن كـال ويـر ي (Kreijns, et al, 2002)  ى ـشار ال ـي و لك الـتعلم أن

بالفرصــــة الطــــالب د تـــز علــــم ئـــة ب ــــ ت ـــ وال التفاعليــــة، التعليميـــة املواقــــف أســـاس ــــ ع ويقـــوم

و م تفـاعال خـالل املعرفـة، نـاء و إيجـاد ـ والتفـاوض واملجادلـة، الـزمالءللمناقشة مـع م مـشارك

اء،وا وأنماطــھـ وأنواعــھ التفاعــل بكيفيــة ن املتعلمــ لــدى افيــة ات ــ خ تتــوافر أن يجــب لــذلك

م بي ك شا وال التعاو س ت ع ساعد مما روأدواتھ،  .ن

ــش وسيمــسوو ر نشــلو الــتعلم  (Schlosser& Simoson, 2006, 161 )ز ئــات ب بــأن

ـــشطة أ ــ ع تحتـــو ونيــة التعليميـــةيلك ئـــات الب ــ يحـــدث مــا ى تحـــا ة بــصو تقـــدم رعليميــة

ـــــشتمل حيــــث مباشــــرة، ات ــــ خ داخــــل يتواجــــد بأنــــھ الــــشعو للمــــتعلم عطــــى بحيــــث رالواقعيــــة،

ـــــــ ع امــــــل ل ــــــش التعليميــــــة العمليــــــة ة وإدا ــــــ العل املحتــــــو تقــــــديم ــــــ ع ونيــــــة لك ئــــــة رالب ى

ت ال ات املم من العديد يوفر مما حـاجزالشبكة، تتخطـى ـ ف التقليديـة، التعليم ئة ب ا فتقد

والواقــــــع املتعـــــددة الوســـــائط ـــــ ع ـــــا الحتواء وذلـــــك ة طـــــو ا عوامـــــل وتتجنـــــب ـــــان وامل رالزمـــــان

التو وسـائل ـ إ باإلضـافة ا التعلـيماصـلف عمليـة يجعـل ممـا واملـتعلم للمعلـم ـا توفر ـ ال

ضــوابط وفــق للمــتعلم وإفــادة متعــة ــ أك والعمليــاتوالـتعلم املــدخالت بقيــاس ــ ع ــ ال ــودة ا

ـــــل تحو بـــــل ـــــب و صـــــفحة ـــــ إ املحتـــــو ـــــل تحو بـــــذلك ـــــ ع وال ـــــي، و لك للـــــتعلم ىواملخرجـــــات

ونيـــة، إلك تفاعليـــة ـــشطة أ ـــ إ موجـــھبحيـــثىاملحتـــو واملعلـــم ـــشط ي إيجـــا املـــتعلم دو ـــو ري ن

وني لك ئة الب عمل كما التعليمية، للعملية اتومصمم والـصعو ل املشا من كث حل ع ة

حـداث و ان الـس ادة و التعليم ع الطلب ة ك من التقليدية، التعليمية العملية تواجھ زال

للمـــــــتعلم ئـــــــة الب ـــــــذه ـــــــسمح و ـــــــبالتفاعـــــــل،الـــــــسياسية، ع ـــــــصو وا ـــــــشاف ك و لوالـــــــتحكم

املدمجـــة قـــراص تـــوف ـــق طر عـــن وذلـــك ونيـــا، إلك عـــد،املعلومـــات عـــن تـــصاالت و للطـــالب
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فقــط، املعلــم ــ ع الــتعلم مــصدر يقتــصر وال الــتعلم مــصادر تتعــدد ــذلك و ونيــة لك واملكتبــات

و ـــا، توظيف وكيفيــة الـــشبكة خــدمات ن تحـــس ذلــك تطلــب ــو انيـــاتتج بإم اســية الد رالقاعـــات

واملتعلم املعلم من ل ات ا م وتنمية ة،  .راملطلو

ن بــــ عو جــــاد يــــل مــــن) 4 ،2015( زمــــىن ــــى د ات املــــستو ــــ عمــــل ئــــات الب ــــذه أن

ــــ ــــا وتخز املعرفيــــة، ات ــــا وامل ونــــات امل ــــساب اك ــــ ع ن املتعلمــــ حــــث ــــ ع املعرفيــــة ــــة راملعا

ئـات ب ـ ع يجـب نمـا ب تاليـة، ومواقـف ـام م ـ ا واسـتخدام ا، جاع اس يمكف بحيث الذاكرة،

ل ونيـةالـتعلم املـستوك نمــاذجــ بنـاء ــ ن املتعلمـ تــدعم أن املعرفيـة ــة املعا مـن العليــا ات

ونـات م ـ املعقـدة ر للظـوا ـ عقـل و تقبـل ـ إ تـؤدى ات تفس ضع و ا، وتطبيق ومعرفية

بنا املحيطة العالم  .وأحداث

ونيةمبادئ لك التعلم ئات ب  :تصميم

نـــــوع تنـــــوعت مـــــع ناســـــب لت ونيـــــة لك الـــــتعلم ئـــــات التعليميـــــةب ـــــداف و ن املتعلمـــــ

ســـية الدا ت رواملقـــرا ا. ر تحـــدد ونيـــة، لك الـــتعلم ئـــات ب لتـــصميم أساســـية مبـــادئ نـــاك أن إال

للبحث انوفر  :ي (The Hanover Research Council,2009 ) جمعية

الوقـــت - غالبيـــة الطـــالب ـــشا:ـــشاط ـــ الطـــالب يقـــضيھ الـــذى ـــو جـــودة ـــ ك كرفالوقـــت

للطالب م الال الدعم تقديم املعلم وع ، زاملحتو  .ى

للتواجـــد - ــاد التواجـــد:ج ــ و ونيـــة، لك الــتعلم ئـــات ب ــ للتواجـــد ال أشــ ثالثـــة نــاك ف

جتما والتواجد ، املعر والتواجد ،  .التعلي

ا:التفاعليـــة - ومـــع الــنص، ومـــع نــت، ن شــبكة مـــع للتفاعــل الطـــالب يحتــاج ومـــعحيــث ملعلــم،

فر أو ة صغ مجموعات ذلك أكأن سواء البعض،  .قع

ـــش عزمـــى، ( و جـــاد يـــل الـــتعلم) 6 ،2015ن ئـــات ب بتـــصميم اصـــة ا التـــضمينات ـــ إ

الفعالـــــة ونيـــــة لوضــــــع. لك مـــــنظم؛ موضـــــوع أو مناســـــب ســـــياق ــــــ أوال تقـــــدم أن ـــــ ب ي حيـــــث
ً

املــــــساع إتاحــــــة ــــــ ب ي كمــــــا ضــــــمنھ، الــــــتعلم ــــــشطة تمكــــــنأ أخــــــر مــــــصادر وتقــــــديم والــــــدعم، ُدة ى

فيمـــا ختيـــار مـــن ن م؛املتعلمـــ ـــمبيـــ اك واد ـــم م ف الفـــرص. رإلثـــراء ا تقـــديم ـــ إ باإلضـــافة ـــذا

محــددة لة مــش أو ن معــ بموضــوع اصــة ا ة املــشو لطلــب ن الــتعلم. رللمتعلمــ ئــات ب فــإن ا ــ وأخ
ً

ب اصة ا دوات تقدم وأن البد الفعالة ونية املتاحةلك املعلومات مع  .التعامل

ات ونيةمم لك التعليم ئات  :ب

أجـل  مـن مجـة ال ـ متخـصص ـ إ تحتـاج ال ا بأ ونية لك التعليمية ئات الب تتم

مـستخدمي لـدى ولة ـس ـا تنمي يمكـن ـ ال الكفايـات من مجموعة تتطلب ا ولك ا، مع التعامل

لوحة توفر ا أ كما النظم، مـنذه ل ل متنوعة دعم وسائل وتوفر ة، دا عملية ل س رتحكم
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أقـــلواملـــديراملــتعلم و مباشـــرة قـــة بطر وتـــتم ا وتحـــدي ــا ر تطو ولة ـــس ـــ وتتم واملعلـــم، رواملطـــو

ممـا انياتـھ، وإم اتـھ لقد املالئـم الـتحكم مستو الختيار للمتعلم الفرصة يح وت د ج وأقل لفة رت ى

عم التقدم ع ولةساعده س علمھ  .لية

ــش الرشــيديو إنتــاج) 2016،213( حمــد ــ ع ــساعد ونيــة لك التعلــيم ئــات ب أن

مـــــــتعلم ـــــــل أن تـــــــضمن ســـــــوف قـــــــة الطر ـــــــذه و اجـــــــة، ا حـــــــسب التعليميـــــــة د املـــــــوا الك رواســـــــ

تبـــادل ـــ ع تحــث ـــصية ال الــتعلم ئـــات ب أن نجــد كمـــا لــھ، املخـــصص املحتــو ـــ ع ىسيحــصل

املحتو حتفاظىومشاركة من بدال
ً

.  

ـش نو وآخـر ــافظ ا عبـد الــتعلم) 2019،89( وإسـراء ئـات لب ات ـ املم مــن عديـد ـ إ

ا م ونية  :لك

مـــن:التفاعــل - ـــ أسا ــو م أنـــھ حيــث التعليميـــة، امج ــ ال ـــ التفاعــل تـــصميم يــتم أن نيجـــب

نت ن ع التعلم ونات  .م

امن- ــــ امنـــــة:ال امل التقنيـــــات الوقـــــت،وصـــــف نفـــــس ـــــ ن املـــــستخدم ط تـــــر ـــــ ال تلـــــك ـــــا أ ـــــ ع

البعض م عض مع ونية لك الرسائل لتبادل برنامج امن م ل ش  .و

والفائدة - ستخدام ولة ولة:س سـ أن ن حـ ـ التكنولوجيـا، ذه ل الوظيفي داء الفائدة

التكنولوجيا ذه استخدام را ما تصبح أن  .ًستخدام

للمجتمــع - باالنتمــاء التعلــيم:حــساس بــأن عتقــاد ــ ع ند ــس الــتعلم ئــات ب ر تطــو أن ىيــر

مجتمعــا، داخــل يحــدث أن الطــالب. يجــب ــة تجر ــ ع للمجتمــع باالنتمــاء حــساس يركــز التــا و

ئات الب تلك البعض م عض مع م  .وعالق

ات دمم بو بالك ونية لك التعلم ئة  Black board رب

ـر دتظ بـو بـالك ونيـة لك الـتعلم ئـة ب ات ـ ان Black board رمم سـو ا ـ تو زكمـا

ن)2008،183(عطية وآخر افظ ا عبد إسراء ي) 2019،89( و،  :فيما

ان• م وأي وقت أي ا الستخدام للطالب ا وتوف التعليمية واملواد الوسائط  .بناء

مة• الال العملية ابط الر زتوف والواجبـاتو فيـھ، ن املـشارك عـن ومعلومـات ، املقـر محتـو رلبنـاء ى

ــشاء إ ــ املــستخدمة مجــة ال لغــات ملعرفــة اجــة ا دو ذلــك ــل ــام، وامل ــشطة و ســية ناملد ر

ب الو  .صفحات

د• والـو ـت، و والباو الفيـديو، ملفـات إضـافة ولة ورسـ كـسيل،ر الــتعلم،و مـصادر مـن ـا وغ

 .املختلفة

نتوف• واملعلم الطالب ن ب واملحادثة واملناقشة وار وا التواصل تدعم ال تصال  .أدوات

باسـتخدام• خـر م مـ ـل علـم وأن التعلـيم عمليـة ـ دو ـم ل ـو ي أن ع الطالب رمساعدة ن

اضية ف الفصو خالل ومن املناقشة،  .للوحة
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للمع• ـــسبة بال واملناقـــشات املحادثـــات ة إدا ولة ل،لـــمرســـ الـــس مـــن تجعـــل ـــ ال دوات جـــود وو

التقيــــيم وأســــئلة ات اختبــــا ــــذا،ربنــــاء ــــ املتاحــــة التقيــــيم وخــــصائص ســــمات خــــالل مــــن وذلــــك

 .النظام

ة• الفو الراجعة بالتغذية الطالب د وتز الطالب، إجابات عن حصائية ر التقا ربناء و  .ر

الــتعلمومــن ئــة ب إن الباحــث يــر الــسابق العــرض ونيــةىخــالل  Black board لك

مــن بــھ تتمتــع ملــا نظــرا ونــا و جائحــة ظــل ــ التعلــيم تواجــھ ــ ال املــشكالت حــل ــ م ــس سـوف
ً

ر

املختلفــة الـتعلم نــواتج ـ ع تــؤثر أن يمكـن ـ ال ات ــ املتغ مـن ــ الكث ضـبط ة ضــر مـع انيـات، ورإم

وال الدعم كتوجيھ،مثل شا ال مجموعة م  .رو

يراملحو  والتوجيھالدعم: الثا
نـــــــاو والتوجيـــــــھ،لي الـــــــدعم أســـــــاليب ميـــــــة وأ والتوجيـــــــھ الـــــــدعم ـــــــوم مف املحـــــــو رـــــــذا

ـــــــي و لك والتوجيـــــــھ الـــــــدعم ومـــــــصادر منـــــــھ ـــــــدف وال والتوجيـــــــھ، الـــــــدعم أســـــــاليب وخـــــــصائص

لھ املفسرة ات  .والنظر

وم التوجيھمف و  الدعم

فراغش من تحدث ال التعلم عملية أن إ ة بو ال ات املعرفـةالنظر بنـاء يـتم ولكن

املعلــم ن ــ و نــھ ب التفاعــل خــالل مــن املــتعلم ن،لــدى املتعلمــ مــن ه ــ غ ن ــ و نــھ ــ،و إ باإلضــافة

بـــــھ تحــــيط ـــــ ال ئـــــة والب يتعلمـــــھ الــــذي واملحتـــــو دوات و املـــــواد مـــــع ـــــذا،ىتفاعلــــھ خـــــالل ومـــــن

الـسلتفاعـلا أيـضا ـا عل يطلـق ـ ال واملـساعدة التوجيـھ فكـرة الــدعائمـشأت أو التعليميـة قاالت

 . التعليمية

ــوقـد التعلي والتوجيـھ الـدعم مــصط مـسميات ومــساعدات،تنوعـت سـقاالت ـا فم

يقـــــدم،الــــتعلم الـــــذي والتوجيــــھ الـــــدعم عـــــن ــــ للتعب ـــــستخدم ـــــوم كمف والتوجيــــھ الـــــدعم أن إال

لـ ـسبق لـم ـ ال املعقـدة ـام امل علـم يل ـس ـدف علمـھ أثناء ـللمتعلم ألع للوصـو ـا إنجا لھ ز

ودة ا من جة يمشرد ف  .(2014،97) أحمد

ش وو املعلـم (Shapiro,2008) شاب خـالل مـن ـشر ال الدعم بأنھ الدعم وم مف يإ

امج ــــــ ال خـــــالل مــــــن التكنولــــــو الـــــدعم حــــــو،أو البحــــــوث مــــــن ـــــ كث فــــــإن املــــــصدر يكـــــن مــــــا لوم

أ ـ إ ــا نتائج خلـصت الــدعم اتيجيات مــستواسـ نيـل ن للمتعلمــ يـوفر املــؤثر ـ التعلي الــدعم ىن

عال  . تحصيل

ــــ و سو خمــــ عطيــــة تحقيــــق) 2009،1(محمــــد نحــــو املــــتعلم توجيــــھ أنــــھ ــــ الــــدعم

ة املطلو التعليمية لھ،داف املساعدة تقديم خالل تـدعم،من ـ ال التعلم سقاالت نصب أو

ـــــداف تلـــــك نحـــــو يح الـــــ تجـــــاه ـــــ ه العمليـــــة،ســـــ ـــــ أســـــاس ـــــو م ـــــو التوجيـــــھ ـــــذا نو
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للمــتع حــق ــو و طــأ،لمالتعليميــة وا باملحاولــة قــھ طر يتحثــث وحــده املــتعلم ك ــ ن أن يــ فــال

ة املطلو داف عن تعد في ومساندة توجيھ  . ندو

عـرف الــشاعرو ذو) 153 ،2014(حنـان ص ــ خـالل مــن الـدعم تقـديم بأنــھ التوجيـھ

ــــــ إ ومعرفــــــة ة ـــــ ومعرفـــــةخ ة ــــــ خ أقــــــل ص نيـــــا،ـــــ م تنميتــــــھ غــــــرض
ً

التوجيــــــھ، عــــــرف نمــــــا ب

ـ علي ـدف مؤسـ إطـار داخـل مقصودة سمية ة بصو ا س تأس يتم عالقة بأنھ ي و رلك ر

إل وسيط باستخدام تد يرأو و ـك إ ة ـا وم ة ـ خ ـ أك طـرف مـن معينة نة م ة ا رلنقل

أقــل اص ـ أ مجموعــة أو ص ةـ ـ يمكــن،خب ال ـ ال املواقــف ـ ــي و لك التوجيـھ ــص و

ب واملتـــد املوجــــھ ن بـــ اللقـــاء ة لـــصعو نظــــرا التقليـــدي التوجيـــھ اســـتخدام ـــا رف
ً

التعلــــيم، ـــ كمـــا

واملت املعلم ن ب ي و  . علملك

ـــش نو وآخـــر يوســــف ملــــساعدة) 2017،239(ووليــــد فعالــــة آليــــة ـــو التوجيــــھ أن ــــ إ

عقيـدااملتعلمـ املعرفيـة املجـاالت ــ ألك ـسع لت ـم علم ومجـاالت نطـاق لتوسـيع يتخــذ،ن أنـھ كمـا

للمحتـو ـم الف مـن مـستو ـ أع لتحقيـق املـتعلم ـساعد مختلفة اتيجيات واس عديدة اال ىأش ى ً

مثــ لـھ ومفــرداتلاملقـدم املعرفـة تقـديم وســائل ـ والتنـوع املــساعدة دوات و شـادات رتقـديم

الــتعلمالتــد عمليــة تقــاء ــدف رب والتقليــل،ر القيمــة املعرفيــة املــصادر ــ إ ن املتعلمــ وتوجيــھ

الفاشلة ب التجا الوقت در وعدم باإلحباط الشعو فرص رمن  .ر

مية والتوجيھأ الدعم   : أساليب

عطيــــــةــــــش ودعــــــاء حمــــــزة ــــــاب خليفــــــة،)2015،1173(إ ــــــب ــــــ،)89 ،2016( زو إ

مية والتوجيھأ املساعدة ي،أساليب فيما الباحث ا أوجز  : وقد

ن• املتعلم لدى والقيادة املسئولية وتحمل القرار اتخاذ ات ا م ساب  . راك

ونية• لك التعلم ئة ب املحتو مع التعامل كيفية املتعلم اك ىإد  . ر

وناتھ• وم املحتو مع للتعامل م الال شاد ىتوف ز  . ر

املــ• ـمـساعدة التعلي املحتــو اســة لد مناسـبة منيــة خطــة وضـع ــ ع ىتعلم ر النــ،ز خــالل مــن

املشكالت حل وتنظيم التخطيط ع بمساعدتھ شاد ترتكـب،رو ـ ال خطـاء تقلل بذلك و

التعلم  . أثناء

واملتعلم• س املد من ل من ة املطلو ليات واملسؤ دوار رتوضيح  . و

ال• خالل الوقت التعليتنظيم املحتو مع  . ىتعامل

التعلم• ئة ب ا ال أش بجميع التعليمية د واملوا املتعلم ن ب التفاعل  . رتوف

املعلم• ن و م ي و عض مع م عض ن املتعلم ن ب ات ا  . تبادل

مـن• عاليـة جة د ع م والذين التعلم موضوع ات ا قلي للطالب عليمية فرص رتوف

مالقل علم بداية   . ق
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إنجـاز• ـستطع لـم إذا املـتعلم لـھ يتعـرض أن املمكـن مـن الـذي والفـشل باإلحباط الشعو رتقليل

ة املطلو مة  .امل

علمھ• وأساليب تماماتھ وا حاجاتھ مراعاة مع املتعلم ودافعية تمام ا ة  .رإثا

مفا• إضافة مع ديدة ا م بمعلوما السابقة ن املتعلم ف معا رط جديدةر   .يم

والتوجيھخصائص الدعم   : أساليب

خليفةش ب ص) 89 ،2016( ز تت والتوجيھ الدعم أساليب خصائص أن  :إ

علمھ:الوضوح• املتعلم ستمر ح مناسبة عليمات تقدم  . حيث

دفة:املالئمة• املس الفئة صائص و العل للمحتو مالئمة معلومات تقدم  . ىحيث

لـــــة:يجـــــاز• الطو والتعليمــــــات شــــــادات قــــــراءة املـــــتعلم ــــــ ع يــــــصعب أثــــــر،رحيــــــث يقــــــل كمــــــا

العـــرض ـــق طر عـــن أو تفاعليـــا املقدمـــة بالتعليمـــات نـــة مقا ة املقـــر للتعليمـــات ـــسبة بال ب التـــد
ً

ر ؤر

 . التوضي

ا:املصاحبة• ل مصاحبة معينة مة بم اصة ا التعليمات تقدم  . حيث

القراءة• ولة ستقالليةس ا:و قراء ل س مختصرة ات عبا التعليمات ر تظ  . رحيث

املحتو• ات محتو بجميع ات والتوج شادات تباط ىا ر  . التعليمي ر

الـسالميكما ـب س،زتـضيف خمـ عطيـھ ـاو) 13 ،2009( محمـد و آن  & Jo An) وجـو

Cao ,2014, 554) عطيــة ودعـــاء حمــزة ـــاب إ ـــم،)1158-2015،1157(و امل ،2017(أحمـــد

مــــن) .409 عـــدد تتمتــــع أن يجـــب الفاعليــــة مـــن عاليـــة جــــة د ـــ ع ــــات التوج ـــو ت ــــي ل إنـــھ ـــ رإ ن

فيم الباحث ا يوجز صائص   :ياا

نفسھ• ع معتمدا بمفرده التعليمية مة امل أداء من املتعلم يتمكن ح والدعم  . املسانده

املساع• وانخفاض التد التعلمرختفاء ع تھ قد ادة بز جيا تد للمتعلم املقدمة ردة  . ر

ـــا• تحقيق املطلـــوب ـــداف و ـــا ونا وم مـــة امل بمعرفـــة املـــتعلم ـــم ف ملـــستو املـــستمر ىالتقـــدير

التعلم عملية التقدم أثناء املتعلم ات بقد املستمرة  . رواملعرفة

ـــ• ع ملـــساعدتھ للمـــتعلم يقـــدم حيـــث مؤقـــت ـــي و لك ـــالـــدعم س لـــ معقـــدة ـــام بم القيـــام

املرغوب التمكن ملستو املتعلم يصل عندما ا ال إ تم و يحة قة بطر ا انجا ىاستطاعتھ ز  .ز

م• وخصائص ن املتعلم ومستو التعليمية مات امل لطبيعة مناسب و ي ىأن  . ن

إنجــا• ــستطيع وال ليــا املــتعلم ــا عل عتمــد ال ــي ل فقــط ــا إل اجــة ا عنــد تقــدم مــةأن م أي ز

ـــا إل الرجـــوع عـــد إال ذلـــك ـــ،عـــد إ اجـــة ا دو أدائـــھ أثنـــاء مـــستمر ل ـــش أيـــضا كـــھ تر ال ـــي نو
ً

 . ذلك
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املـتعلم• ك ـ فت ـا اي قـرب تختفي ح جيا تد وتقل بات التد أو ومركزة كثيفة و ت أن
ً

ر ر ل ن

اية ال نفسھ ع   . عتمد

والتوجيھأنواع  :الدعم

يـــــل (اشـــــار ـــــي،جـــــادن املراد ـــــ) 2010،267،محمـــــد ال التعلـــــيم دعامـــــات مـــــن أنـــــواع ـــــ إ

 : تتمثل

ـةدعامـات امج:Process Scaffolds املعا ــ ال خـالل قــھ طر معرفـة ـ ع املــتعلم ـساعد ــ ،ال

انـــــت ســــواء نــــامج ال ــــ الــــتحكم قــــة طر وكـــــذلك ا ــــسلك أن يجــــب ــــ ال ات واملــــسا عــــات روالتتا

إ أو ــة ــةرإجبا ــ،رختيا غ أم خطــي نتقــال ــان ســواء املحتــو داخــل آلخــر موقــع مــن نتقــال ىو

نامجيخط ال داخل بالتجوال اصة ا ات التوج التفرع نقطة لنفس أخر مرة العودة  .ىثم

اســـتخدام :Function Scaffolds الوظيفيــةالــدعامات كيفيــة ــم ف ــ ع املـــتعلم ــساعد ــ ال

م وامر و نامج حةال الشا مثلة خالل  . رن

خـــالل :Content Scaffolds ىاملحتــودعامــات مــن إجاباتــھ تحديــد ـــ ع املــتعلم ــساعد ــ ال

 . التلميحات

املعرفــةدعامــات اء و ــ :Metacognitive Scaffolds رمــا و ــ ع ــو لي املــتعلم ــساعد ــ نال

مھ وف وتقييمھ نامج لل تھ إدا خالل من  . ربتعلمھ

حنـــــاكمـــــا الـــــشاعرـــــش التوجيـــــھ) 157 ،2014(ن ـــــا م التوجيـــــھ مـــــن أخـــــر أنـــــواع ـــــ ىإ

الفـــردي،الفــردي ي الـــذا نفـــسھ: التوجيـــھ املوجـــھ باختيـــار املــتعلم فيـــھ ـــ،يقـــوم م ا : التوجيـــھ

الوقـت نفـس ن املتد من مجموعة بتوجيھ واحد موجھ فيھ قوم القـص،رو املحـدد التوجيـھ

ــ:  أ خـدم دافاو
ً

محــددمحــددة ــدف ــ ع ه القتــصا نظـرا ــسرعة نتائجــھ ــر وتظ قــص مـن رــ ز
ً

،

قران  . وتوجيھ

دف ونيةال لك التعلم ئة ب والتوجيھ الدعم  : من

ـيمـش ف ونيــة) 2014،98( أحمــد لك الــتعلم ئـة ب ــ التوجيـھ مــن ـدف ال أن ــ إ

ع العمل  : يتحدد

داف• ن ب الفاقد املنجزةتقليل والنتائج ا تحقيق  . املطلوب

ن• املتعلم لدى التعلي خفاق معدالت  . خفض

التعلم• اديمية أ ات صعو م لد الذين ن املتعلم مشكالت  . حل

للتعلم• ن املتعلم دافعية ادة مة  . زاملسا

التعلم• بموضوع املرتبطة املعلومات من متنوع كم إ  . لالوصو

املت• ر نتحر املتعلم ن ب الفردية ق الفر ومراعاة ية املن القيود من  .وعلم

إليھ• الوصو املطلوب واملستو ا ا التعلم مستو ن ب الفار لتقليص ى ى   . ق



 

 جامعة األزھر
بالقاھرةكلیة التربیة   

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة دیسمبر، )الرابع(، الجزء )188: (العدد

 

 

313 

يمصادر و لك والتوجيھ  : الدعم

الــــدينــــش صــــالح ن محمــــد،أمــــ ــــ) 666-2018،665(أحــــالم ال التوجيــــھ مــــصادر أن

خــال مــن تقــدم أن معرفــةيمكــن ــ ك قــران، اء، ــ وا املعلــم، ــ ونيــة لك الــتعلم ئــة ب ل

ة   .وخ

الـــــــتعلمومـــــــن ئـــــــة ب ـــــــ والتوجيـــــــھ الـــــــدعم مـــــــصدر أن يتـــــــ الـــــــسابق العـــــــرض خـــــــالل

ص يت ونية  : لك

أوال
ً

املعلم:  وتوجيھ   : دعم

تجيقـــــوم أجــــــل مــــــن والــــــدعم التوجيــــــھ تقـــــديم أســــــاس ــــــ ع املعلــــــم وتوجيــــــھ ميــــــعدعــــــم

ودعـــم م يع ـــ ـــ ع والعمـــل م تـــواج ـــ ال ات الـــصعو تـــذليل ـــ والـــتحكم الطـــالب تمامـــات ا

م ا وأف م  . رإجاباب

عـرف ــامو امل إنجـاز ـ املعلـم ــ ع عتمـد ـ ال املـساعدة أو الـدعم أنــھ ـ ع املعلـم دعـم

فعالقیلتحقناملتعلمھیوتوج ل ش ة املطلو   .(Archibald, 2009) داف

الــتعلمكمـا مـسئولية تقـع حيـث ـا مركز فيـھ ـتحكم و املعلـم يـديره مـضبوط توجيـھ أنـھ
ً

ـــــم علم مـــــسار يح تـــــ ـــــدف ن املتعلمـــــ يوجـــــھ ـــــو ف عاتقـــــھ ـــــ ع امـــــل م،بال مـــــ ـــــستقبل كمـــــا

ا ع جيب و م ا الفقي،(راستفسا  .)2017،128ممدوح

عرفـھ بأنـھو إجرائيــا الباحــث عرفــھ بأنــھ الباحــث
ً

أ:  ــالــدعم ع عتمــد ــ ال املــساعدة و

توج ـــ اتناملتعلمـــھیـــاملعلـــم ختبـــا وإنتـــاج تـــصميم البحـــث ـــذا ـــ ـــ ـــ وال م ـــام م رإلنجـــاز

ونية لك التعلم ئة بب ونية  . Black board  لك

ـــش عـــامرو ميـــد وعبدا يوســـف يم ينقـــسم) 851 ،2011(إبـــرا املعلـــم توجيـــھ أن ـــ إ

ــــــ أنمــــــاط ثــــــالث ــــــ جميــــــع،إ قائــــــدا ه باعتبــــــا املعلــــــم يــــــضع وفيــــــھ الــــــسلطو التوجيــــــھ أســــــلوب
ً

ر ي

والتعليمــــات ـــات والنظـــام،التوج نــــضباط ـــؤمن ن،و املتعلمــــ ــــا عل ـــس ــــ ال طـــة ا ــــضع ،و

امل يفرض التا الفرعيةامو املجموعات و و ا ع و نو ـا،ز قوم و ات نجا بع ت و يراقب ،زكما

ا التوجيـــــھ نوأســـــلوب املتعلمـــــ مـــــع املعلـــــم ينـــــدمج وفيـــــھ ســــــو،لـــــديمقراطي ـــــست ل ـــــات ىفالتوج

ا مناقـــــش يـــــتم احـــــات وال،اق ـــــام امل بتقـــــديم املعلـــــم يكتفـــــي وفيـــــھ الفوضـــــو التوجيـــــھ يوأســـــلوب

يفعلــــــــــو فيمــــــــــا ا أحــــــــــرا ن املتعلمــــــــــ ك ــــــــــ و مــــــــــستو أي عنــــــــــد نيتــــــــــدخل ى
ً
ســــــــــئلة،ر عــــــــــن جيــــــــــب و

أن كمـــــا غامـــــضة، قـــــة بطر ات ستفـــــسا الوقــــــترو تختـــــصر املعلـــــم قبـــــل مـــــن ــــــة املوج ـــــشطة

الـتعلم بموضـوع املتعلقـة املعلومات إ الوصو د تـم،لوا بمـا املـتعلم تقيـد أن ـا عي ولكـن

ـ ع ليعتمـد فرصـة لـھ عطـي وال اتتحديـده ـا م ـساب اك وعـدم املعلومـات ـ إ الوصـو ـ رذاتـھ ل

بموضو يتعلق أك معلومات كم دة ومشا التعلملالوصو  . ع
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الــــذيوقـــد الــــديمقراطي والتوجيــــھ الــــدعم نمــــط ــــ ع ــــا ا بحثــــھ ــــ الباحــــث اعتمــــد

تــــــم حيـــــث ـــــي، و لك ختبــــــار وإنتـــــاج بتـــــصميم اصــــــة ا احـــــات ق مـــــن مجموعــــــة ـــــ تمثـــــل

دعـــم أو املعلـــم، دعــم قبـــل مــن وذلـــك اســة الد موضـــع الــدعم مـــصدر وفــق ن قت بطـــر ا رمناقــش ي

 .قران

ن ـــديإيمـــوتبـــ م املـــتعلم) 2017،19(ان يجعـــل املعلـــم ـــ ع املعتمـــد التوجيـــھ نمـــط أن

يفقـــد التـــا و فعــال ـــ وغ وســل متلقـــي يجعلــھ مـــم ة ــ كب ة بـــصو املعلــم ـــ ع عتمــاد ـــ إ ريميــل

بنفسھ علمھ املتمثلة يجابية  . مشاركتھ

ن سوتبــ فــا املعلــ) 357 ،2016(رنجــالء قبــل مــن املقــدم التوجيــھ الأن أشــ أحــد ــو م

ــ املعلـم مـع باملـشاركة ن للمتعلمـ ــسمح ـ ال ـ الرق الـتعلم ئـة ب خــالل مـن تـتم ـ ال املناقـشات

النقـاش،النقاشات بتوجيـھ يقـوم كما الطالب ع ستطرح ال سئلة مسبقا املعلم عد حيث
ً

سر امل،ستفـسارعمليةو جوانـب ـل ل املعلـم ة إلدا ذلـك ـل يخـضع ـلركمـا تقيـيم مـع وضـوع

النتائج م أ استخالص إ إضافة معينة معاي ضوء ح مطر وأي  .ر

التوجيھمايجب تقديم عند بھ القيام املعلم   : ع

عطيــةــش ودعـــاء حمـــزة ـــاب عنـــد) 2015،1158(إ املعلـــم بـــھ يقــوم أن يجـــب مـــا ـــ إ

وثمرة للمعلم سبة بال متعة عد والذي والدعم التوجيھ للتلميذتقديم سبة ذلـك،بال ص ت و

ي  :فيما

فعلھ• املتعلم ستطيع بما  . البداية

سرعة• للنجاح الوصو ع املتعلم  . لمساعدة

أقرانھ• مثل و ي أن املتعلم  . نمساعدة

للتوقف• املالئم الوقت  . معرفة

شطة• قيادة م م يطلب عندما ن مستقل ونوا ي أن ن املتعلم  . مساعدة

املعلماحت• مساعدة يحتاجو وأين م ن ر يظ الذين طالبھ من تلميحات إ املعلم نياج  .و

ثانيا
ً

قران:  وتوجيھ   : دعم

ـــر مـــنيظ ن املتعلمـــ الطـــالب ن بـــ ك ـــشا وال التفاعـــل خـــالل مـــن قـــران وتوجيـــھ ردعـــم

أقـــ وتفـــس شــرح خـــالل مــن املـــشكالت وحــل ات ـــا امل وتنميــة الغامـــضة ــار ف توضـــيح مرأجــل را

التعلي للمحتو املعرفية ة املعا العميقة واملشاركة املعلومة وتنظيم خطاء يح  .ىوت

رتبط إلنجـازو مجموعـات ـ الطـالب فيـھ عمل الذي ي شار ال بالتعلم قران توجيھ

ك مش مختلفة،دف ة وخ أداء لديھ م م ل عن،و مسئو الوقت نفس م م ل أن لكما

نــــاءع و الـــتعلم عـــن واملــــسئولية املعرفـــة ومـــشاركة املعلومــــات عـــن البحـــث ــــ خـــر وتوجيـــھ لـــيم

 .(Temdee,2016) املعرفة



 

 جامعة األزھر
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ونيــــةو لك ئـــــة الب ــــ للـــــدعم مـــــا م ا مــــصد ون ـــــ عت املـــــساعدة،رقــــران إن حيـــــث

الـزمال ن بـ التعـاو ـ تم ـ ال ـصائص ا مـن مجموعـة لوجـود مـة م قـران مـن ــاناملقدمـة وأول ء

ــــــ تتمثــــــل الــــــزمالء ن بــــــ إيجابيــــــة عالقــــــة بوجــــــود املوقــــــف ــــــسم ي حيــــــث الوجدانيــــــة، ــــــصائص ا

و باه، ن و ـشعرالصداقة،اليقظة، و عـضاء ن بـ للـذات ي إيجـا تقـدير يوجـد كمـا م، بيـ والود

كمـ ن خـر مـن ـوف وا نطواء و ل، ا ينخفض حيث مالئھ مع والتعاو باأللفة، زاملتعلم ان

املقـدم الـدعم ـ تم أن يمكـن ـ ال أيـضا ـصائص ا ومـن م، بيـ متبادلـة ثقـة الـزمالء لدى توجد

ـــــصائ ا قـــــران، الـــــزمالءصمــــن ن بـــــ مناقـــــشات بوجـــــود ـــــ يتم نــــا الـــــدعم فموقـــــف املعرفيـــــة،

ــود ج تقييــد مــن يقلــل املوقــف أن كمــا الــزمالء، ن بــ ــا عل يتفــق وضــعف قــوة نقــاط ــ إ للتوصــل

ن متبــادلفــراد ي إيجــا اعتمــاد يوجــد حيــث عــضا، م عــض إعاقــة وعــدم ط، املــش ــدف ال حــو

الــــــــز ن بــــــــ الفعالــــــــة املــــــــشاركة ــــــــ ـــــــــدافمالءمتمــــــــثال تحقيــــــــق ــــــــ عــــــــضا م عــــــــض ومــــــــساعدة

ة نداو.(املطلو يوسف،يأسامة يم  .)2016،91 ،إبرا

ؤكـد ـاو و و ان ربـا توجيـھ ( Baran & Correia , 2009) ر أن ـ ـوارع ا عـز زقـران

س التــد أثنــاء املعلــم ــ ع امللقــى العــبء وتقليـل الــتعلم ــ الطــالب انخــراط ــ ع ع ــ و ـادف رال

ونية لك التعلم ئة  .ب

ـر عملىو ــو قـران وتوجيــھ دعـم أن طرناملتعلمـمیعلـــافتمیــ ةیـالباحــث قــعــن

املتعلمـــ م النأقــرا باملــادة ومعرفـــة ة ـــ خ ــ وإنتـــاجةیـــعلمك تـــصميم ــ ـــ وال م، ـــام م إلنجــاز

ونية لك التعلم ئة بب ونية لك ات ا Black board رختبا ا  .البحث

ــ قو ر نـــاء و مالــك خالـــد يـــر الـــصدد زـــذا يفات)  7-6 ،2019(ى تـــص عـــدة نـــاك أن

ــــا م قــــران الثابــــت: لــــتعلم مقابــــل املــــشا،التبــــاد عــــدد حــــسب ــــا نوم مجموعــــة–اثنــــان(رك

ة متوسطة–صغ باملجموعـة) مجموعة لزمالئھ سبة بال ن القر عمر حسب نفـس( أو ـ أفقـي

ع–العمر  . )أعمررأ

ات قرانمم   : دعم

قــش ر نــاء و مالــك فيمــا) 16 ،2019(زخالــد ص تــت ــ ال قــران دعــم ات ــ مم ــ إ

 :ي

أقــرا• بــأن الطــالب ك الــبعضريــد م عــض لتعلــيم الوقــت مــن ــد املز م لــد ة،م قـــد ــ أك ــم روأ

م ألقرا الن تقديم ن،ع املعلم دو البعض م عض مع وديھ أك م  . نوأ

اســة• الد ملوضــوعات ــم الف ــادة و املحتــو معرفــة ن لتحــس فعــال تــدخل ــو قــران س رتــد زر ،ى

و ـم ا آ عـن ــ للتعب للطـالب الفرصـة عطـي تـرددرو دو أسـئلة الطالــب،نطــرح عـن ـرج ا يــل ف

خطأ إجابة ميلھ أجاب  . زإذا
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العالقــات• ــر عز و جتماعيـة ات ــا امل ن وتحـس الــذات تقــدير تفـاع ا ــ ع قـران علــيم رـساعد ر

قران ن التعلم،ب ن شط ن املشارك الطالب  . وتجعل

أ• مـــــع م نظـــــر ــــات وج ملـــــشاركة الطـــــالب ميـــــل مـــــعزعــــز ا مـــــشارك ـــــستطيعو ال الــــذين م نقـــــرا

م  . معلم

ة• ــــ الكب الطــــالب مجموعــــات مــــع التواصــــل ــــ املعلــــم عــــن العــــبء مثمــــرة،تخفيــــف ئــــة ب وتــــوف

التعلم ن  . لتحس

ات والتوجيھالنظر للدعم  :املفسرة

عطيـةاتفـق ودعـاء حمـزة ـاب إ مـن خليفــة) 2015،169(ـل ـب ) 92-91 ،2016( زو

نجـــالء سو ن) 356 ،2016(رفــــا وآخــــر يوســــف ليـــد وو املفــــسرة) 2017،253(و ــــات النظر أن ـــ ع

ي فيما ص تت  : للتوجيھ

ـة يالنظر ــس لفيجو جتماعيـة يرتبطــان:البنائيــة ــ املعر والنمـو الــتعلم أن ــ إ أسـست ــ وال

جتماعيــة التفــاعالت مــع امــل مت ل الــتعلم،ـش ــ ا دو تــؤدي ــا إ حيــث
ً
املتعلمــوفي،ر ــسب نك

الــــبعض م عــــض مــــن م ن،معــــرف مــــرت ــــر تظ ــــ املعر النمــــو ــــ وظيفــــة ــــل أن ــــ،كمــــا ع ــــ و

ومعرفــةىاملــستو ة ــ خ ــ أك وآخــر ص ــ ن بــ التفاعــل حيــث املــستو،جتمــا ــ ع ىوالثانيــة

الداخلية العمليات مستو ع التعلم يحدث حيث  . ىالفردي

ــة لبياجيــالنظر تــضمن:ھاملعرفيــة ومــستمرة ــشطة بنائيــة عمليــة الــتعلم أن ــ ع أكــدت ــ وال

ا ـــــشكيل و املعرفيــــة ــــل يا ال بنــــاء اعــــادة ة حيـــــث،راســــتمرا واملــــتعلم املعلــــم ن بــــ التفاعــــل يجــــة ن

ـصية ات بتفـس لكن ن خر ات بخ اك حت خالل من ديدة ا يم واملفا ار ف و ،نتت

التفذال فرص تتاح أن املعرفيةيجب تھ أبن عديل و املتعلم لنمو ي املعا وتبادل  . اعل

ة خفـض:تقاننظر ـ ـساعد والتوجيـھ شـادات تقـديم أن ـ ع ـة النظر ذه تؤكد رحيث

الــتعلم ملوضــوع اعــداده ــادة ــ ع ذلــك عمــل بحيــث املــتعلم ذاكــرة ــ ع ــ املعر ــادة،زالعــبء زو

ــ أ ــ اكھ واشــ امــھ م ــ غماســھ للمعلومــاتإ تــھ معا إعــادة لــھ يكفــل ل ــش يــة التد رشطتھ

ديــ املعرفيــةدةا تــھ بن ــ ــا ودمج ــا ممــا،وتنظيم لــھ ــسبة بال ــ مع ذو املحتــو جعــل ثــم ىومــن

وأفضل أسرع ل ش التعلم حدوث إ  . يؤدي

ـــــة لـــــسكينظر املجتمعيـــــة والتوجيـــــھ:التنميـــــة والتفاعـــــل املناقـــــشات أن ـــــة النظر تؤكـــــد حيـــــث

الفـــصل داخـــل للتفاعـــل حقيقيـــة فرصـــة ـــم ل تتــوافر ال قـــد ن املتعلمـــ مـــن مجتمـــع إليجـــاد ة ورضــر

خــــالل مـــن ن خـــر مـــع التفاعـــل فرصـــة ــــي و لك والـــدعم التوجيـــھ ـــم ل ـــيح ي حيـــث ، ـــ ا رالد

مات املسا اتتقديم والدعمواملشار التوجيھ أثناء املناقشات قيقية  .ا

ـــة ـــ: تـــصاليةالنظر واملعرفــــةال املعلومـــات ك ـــشا و ات ـــ ا بنـــاء ـــ ي ـــشار ال الـــتعلم رتـــدعم

ــذه مبــاديء تؤكــد حيــث قــران، أو املعلــم شــاد وإ توجيــھ تحــت وذلــك ن املتعلمــ لــدى رالــسابقة

أن ع ة  :النظر
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ــا• عل طلــق و التقــاء نقــاط تمثــل ــ ال املعلومــات مــصادر ن بــ ط تــر شــبكة ن ــو ت عمليــة الــتعلم

ي حيث يعقد، و لك التواصل أدوات خالل من التعلم  .تم

ة• بـصو ف املعـا مـن ديـد وا ـد املز معرفـة أن أي الـتعلم، محتـو مـن ـم أ الـتعلم ع ة رالقد ر ىر

الفرد لدى املوجودة الساكنة ف املعا من م أ و ت رادفة  .ن

املستمر• التعلم س لت ا عل فاظ وا ابط ر بناء ة وضر  .رو

ــم• ف ــ ع ة القــد ألنرعـد للــتعلم ــة محو ة ــا م بمثابــة يم واملفــا ــار ف و املجـال ن بــ ابط رالــر رو

شبكة ع التقاء كنقطة ك شا  .راملتعلم

التعلم• شطة أل س ئ دف داثة با سم ت دقيقة معرفة ع املتعلم رحصو  .ل

ونية: الثالثراملحو لك التعلم ئة بب ك شا ال  رمجموعات
نــــــاو الي ــــــوم مف املحــــــو ــــــمرــــــذا و ي، ــــــشار ال الــــــتعلم خــــــصائص ي، ــــــشار ال لــــــتعلم

ي و لك ي شار ال للتعلم الداعمة ات والنظر ك، شا ال  .رمجموعات

وم يمف شار ال  التعلم

ـدعـرف ــ( Boyd, 2007 )  بو ع قـائم والـتعلم للتعلـيم مـدخل بأنـھ ي ـشار ال الـتعلم

معــا ا أعــضاؤ ك ــش ــي، ذا توجيــھ ذات ة صــغ عمــل مجموعــات
ً

محــددة، ــام م إنجــاز أجــل مــن

ي واملعــا املعرفــة، نــاء و ، ــ التفك عمليــات ــ معـا الطلبــة اك واشــ انــدماج املــدخل ــذا تـضمن و
ً

خال من ةلاملختلفة وا ا واملجادالت   .راملناقشات

دوكمــا ــو و ي ســ با نعرفــھ ر للــتعلم (Barsky & Pordon, 2006) ر اتيجية اســ بأنــھ

املــتعلم حــو خــالللمتمركــزة مــن وذلــك املعرفــة، لبنــاء كأســاس جتمــا التفاعــل ــ ع عتمــد و

ب الو ا توفر ال املتنوعة التواصل أدوات  .توظيف

عــرف دسوو نــشا ر عــن  ( Richardson, 2006 ) ر ة عبــا ــا بأ ك ــشا ال رمجموعــات ر

ن يــــؤثر ة، ـــ كب أو ة صــــغ مجموعـــات ــــ معــــا الطلبـــة ــــا ف عمـــل عليميــــة اتيجية واســـ
ً

ن تــــأثر وو

الوقــت ــ مــا عمــل إلنجــاز محــددة ــداف أ لتحقيــق جتمــا التفاعــل إطــار ــ الــبعض م ببعــض

إ وسائط خالل من ونيةنفسھ، ملك ل غرا ا املوقع عن النظر   .غض

عرفھ ةو كب أو متوسطة أو ة صغ مجموعة معا الطالب عمل قة طر بأنھ الباحث
ً

ــام امل إنجــاز ــ و ــشار مــانو ا العمــل خــالل مــن ــام امل إنجــاز يــتم حيــث كة املــش التعليميــة

واملعرفية جتماعية التفاعالت خالل ومن ك  . املش

صفة مـنو الطـالب يمكـن ألنـھ الـتعلم أنمـاط ـم أ مـن مجموعـات التعلم عد عامة

مثـــ م لـــد مـــا ا العمـــل ات ـــا م ر تطـــو مـــن م مكـــ و الـــبعض، م عـــض مـــع اترالتفاعـــل ـــا م رل

العلميــــة ع باملـــشا والقيـــام ـــام امل وتنفيـــذ البحثيــــة املـــشكالت ـــل والوصـــو والتعـــاو راملناقـــشة ل ن
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باإلضـــــــاف يتحـــــــدوةاملختلفـــــــة، ـــــــم يجعل ممـــــــا كة مـــــــش ـــــــداف أ تحقيـــــــق مـــــــسئولية ـــــــم تحمل ـــــــ نإ

ب للتـــد أو ـــار ف ـــ للمـــشاركة انـــت أ ســـواء عديـــدة ألغـــراض املجموعـــات ل ـــش وت ، ابطـــو رو ن

املتبادلع للدعم أو ات، ا ،(رم و جا  .)2008،28زديفيد

عزمـىوقـد جـاد يـل ن كـال انـج)2008(أتفـق و املجموعــات ( Wang, 2010)  و، أن ـ ع

م ومعلمــــ ــــم مال مــــع التفاعـــل للطــــالب ــــيح ت ــــشطة، عليميـــة ئــــة ب ــــ ونيــــة لك ـــشاركية زال

ــ ــوار وا الــرأي إبــداء خــالل مــن ســية الدا ــزرواملــواد عز ــ ع ــساعد كمــا متعــددة، موضــوعات

أعـضاء ن بـ منتجـة عالقـات خـالل مـن ات ـا امل تنميـة ـ ع ـساعد و الطالب حو املتمركز رالتعلم ل

املختمفـــــــة ســـــــية الدا ت املقــــــرا س تـــــــد يتــــــضمن أن ـــــــم امل مــــــن أنـــــــھ كمــــــا ـــــــشاركية، ال راملجموعــــــة ر ر

ي الطـــالب عــض ألن نـــت ن ـــ ع ونيــة إلك ات ومـــشار ـــمناقــشات التعب ـــستطعو وال نلــو ن

ولكـــ م أقـــرا أمـــام ـــم ا آ تـــصالنرعـــن وأيـــضا نـــت ن ـــ ع م مـــشارك خـــالل مـــن ذلـــك م يمكـــ

عمق م ومشارك م ا أ وأبداء التفك ع م ع تزامنية ت غ ئات ب خالل من بي  .رفيما

وليمــــسوكمــــا نز ــــشا د نيؤكــــد فعالDesharnais & Limson, 2007) ) ر ــــ يــــةع

التعـاو ـ ع قائمـة فعالـة، عليمية ئة ب إيجاد نت ن ع ك شا ال مجموعات اتيجيات ناس ر

ات ــــــــا م م تكـــــــس وأيـــــــضا املرجـــــــوة التعليميـــــــة ـــــــداف تحقيـــــــق ـــــــ الطلبـــــــة ـــــــساعد ك ـــــــشا روال ر

مجموعـ أن ـ ع وأكدت باإلضـافةاتالتواصل، ات ـا امل إتقـان ـ م ـساعد ـب الو ـ ع ك ـشا رال ر

ت الناقدإ التفك ات ا م  .رنمية

اتھكمـــــــــــا ـــــــــــ فعـــــــــــت ـــــــــــشو رـــــــــــش املناقـــــــــــشات) 2017،434( ى اتيجية اســـــــــــ أن ـــــــــــ إ

ـار أف ـشاف واك ـا، وتبادل ا، وتحليل املعلومات، الستعراض ن للمتعلم الفرص عطى ونية لك

ـــــ مــــن العديــــد تحقيــــق ـــــ ــــساعد ــــا أ كمــــا ن، خــــر يقدمـــــھ مــــا ــــ ع والبنــــاء دافوجديــــدة،

ـــ كث ـــس ـــ ال ـــة بو ـــمـــنال ن للمتعلمـــ ك ـــشا ي فعنـــدما ـــا، لتحقيق التعلميميـــة راملؤســـسات

م، والتقــو كيــب وال التحليــل العليــا املعرفيــة ات املــستو ــ إ يــصل أن يمكــن الــتعلم فــإن ــار ف

عالقـا ـ ي مـا ـو و الـبعض، م لبعض صية ال م وتجا م ا خ يصفو ن املتعلم أن ركما تن

ات تنمية ساعد ماجتماعية ا التعلمجا نحو  .يجابية

وشــرانوقــد ــا (Cochrane, 2010)  أشــار عل تقــوم ــ ال ســس مــن مجموعــة ــ إ

ـــــــسية التد املـــــــداخل اختيـــــــار حـــــــسن ــــــ واملتمثلـــــــة ـــــــشاركية، ال ونيـــــــة لك الـــــــتعلم اتيجية راســــــ

لك الـــــتعلم ئــــة ب وجـــــودة ـــــة، بو ال ــــات ـــــوالنظر ع عتمـــــاد ـــــ إ باإلضــــافة ـــــشاركية، ال ونيـــــة

الرقميـة يـالتقنيـة ـشار ال ـ التعلي املحتـو ـشر و ن الــتعلم. ىتخـز اتيجية اسـ بنـا فـإن وعليـھ،

ذات ـــــات النظر وتوصـــــيات مبـــــادئ مـــــن العديـــــد ضـــــوء ـــــ تـــــتم أن يمكـــــن ـــــشاركية ال ونيـــــة لك

تـــص ـــة والنظر جتمـــا النمـــو ـــة كنظر عـــضالعالقـــة، نـــاك بـــأن القـــو يمكـــن وعليـــھ لالية،

ــ ال ساســية ـــالبــدالعناصــر و ــشاركية، ال ونيــة لك الــتعلم اتيجية اســ داخـــل تتــوافر وأن

م، الحتياجــــــا وفقـــــا ا بتعـــــديل للطلبــــــة ـــــسمح الـــــذي بالقـــــدر نــــــة واملر املختلفـــــة، ـــــذب ا وعناصـــــر
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ـ املشاركة من م يمك الذي اف ال الوقت إ مـساحاتباإلضافة ذلـك ـ ع ـد وأ املعرفـة، زبنـاء

ن ب للتواصل افرادمختلفة ـ وأخ املعلومات، عن وللبحث والنقاش وار ول الذات عن للتعب
ً

ن املتعلم أداء قياس ع تقوم م للتقو متعددة  .(Kenny & Wirth, 2009)أساليب

يخصائص شار ال ي و لك  :التعلم

الفقيش ي) 45 ،2016( ممدوح ـشار ال ـي و لك الـتعلم أن غمتـازیإ مـنهـعـن

ف ا د نو صائص ا ببعض ي و لك التعلم  :ی مایرأنماط

افؤا - املشاركجةینحدثی : Parity لت مة ـشطةنمسا ـ م ا ومـشار م بأعمـال الـتعلم ـ

شارك الفرعیجمنووة،یال اماتقدمونھیبماقأعضاء إس ممـامن املـساواة قـدم ؤدىیـع

ب افؤ الت من جة د حدوث الفرنرإ او املجموعة  .قأعضاء

ك - ــشا كتــضمنی : Sharing رال ــشا ــا،: (رال إنجا أو ــا حل املزمــع لة املــش أو ــدف ال ك زــشا ر

التكنولوج والوســـــائط واملـــــصادر د املـــــوا ك ـــــشا ـــــا، وتبادل املعرفـــــة ك رـــــشا ر كةیـــــر ـــــشا راملختلفـــــة،

و ة املـسئولرالقـد ك ـشا ـسبة، املك ات ـا رامل تقــوةیر جـراء مـن املـسائلة ك ـشا ات، القـرا رالتخــاذ  مر

دافنواتج تحقق ومدى م  .)علم

ونتفاعـلی : Interaction التفاعـل - لك الـتعلم أدوات خـالل مـن معـا الطـالب
ً

ـشاركةیـ ة،یال

والتواصلاتیعملنلتحسؤدىیمما  .تصال

تو : Distributed Leadership (DL)  زعـةاملوادةیـالق - ـ جمادةیـالقعـزبمع ـ أعـضاءعیـع

ساوقفر بال العمل  .يومجموعة

ي : Communication ةیتـــصال - ـــشار ال ندـــفـــالتعلم توظس ـــ وتطبفیـــإ قـــاتیوســـائط

ـــةیــتكنولوج عملحیت بـــاتیـــدعـــم ممـــاناملتعلمـــنالتواصــل ــم، علم ـــحیـــیأثنـــاء ا اتتبـــادل

شارك ال شطة و ام امل  .ةیٕوانجاز

امـــل - كی : Integration الت تقـــدرـــشا ـــ املجموعـــة واتخـــاذمیطـــالب ـــشطة و ىاملحتـــو

اء، ـ واختالف ات ا اختالف وجود مع ات، رالقرا العملؤدىیـر إثـراء ـ مـعةیـمیالتعلةیـإ

والتوجامیق ط الر بدو ممااملستمرموالتقوھیراملعلم املؤدىی، الت من حالة إ  .ةیمعھ

كم شا ال  :رمجموعة

مــــــــسعدــــــــش الـــــــــتعلم) 2009(يبـــــــــدو اتيجية باســــــــ ك ـــــــــشا ال مجموعــــــــات ـــــــــم رأن

ن بــ واملــشاركة التفاعــل حــدوث ألن ذلــك اتيجية، ســ تلــك تــصميم ات ــ متغ ــم أ مــن ي ــشار ال

ا ن املتعلم أفراد عدد ع يتوقف الطالب ار وأف اء التعلمرآ مجموعات ن  .ملشارك

عــرف مجموعـــاتو ـــ ن املــشارك الطـــالب عــدد بأنـــھ ك ــشا ال مجموعـــة ــم رالباحـــث

ونية لك التعلم ئة بب ي و لك ام Black board التعلم امل بإنجاز اصة ا شطتھ  .وأ



وحجم مجموعة ) األقران/ المعلم ( الدعم أثر التفاعل بین مصدر تقدیم
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ن العــــاطي،وتبـــ عبــــد ــــ) 2009(إيمــــان ع فقــــط يــــؤثر ال املجموعــــات ـــم اخــــتالف أن

تمامـــــا،الـــــن مختلفـــــة أدوار ـــــ والطالـــــب املعلـــــم مـــــن ـــــل يـــــضع أيـــــضا ولكنـــــھ للـــــتعلم ـــــ سا مط
ً ً

إ ا م طبقا ك شا ال مجموعات وتنقسم
ً

 :ر

من• ة الكب  .فردا25إ12املجموعات

من• املتوسطة  .أفراد10إ5املجموعات

من• ة الصغ  .أفراد4إ3املجموعات

قـدم وليونـاو مـر كر اء (De Cremer & Leonardelli, 2003) ديردي مـن رمجموعـة

التفـاعالت وكيفيـة كم ع املجموعة م يؤثر حيث ة، بو ال ا ودالال املجموعات م لحو

ـــا ف تـــنخفض ـــم ا ة ـــ الكب املجموعـــات أن ــ إ ـــش كمـــا ـــا، وتنظيم املجموعـــة عمـــل وأســلوب

ا العمــل ات بقــمــامــستو ن ــشعر ــم وضــعفوأل الفرديــة، واملــسئولية ف، التعــا مــن أقــل ردر

ة الـضر التعاونيـة جتماعيـة ات ـا امل تحقيـق وعـدم للمجموعـة، جتماعية عة واملتا رالرعاية ور

ـصية، ال الذاتيـة ة املـص تتغلـب كما وكفاءة، بفاعلية املجموعة أعضاء من عضو ل لدمج

ا العمــل ــ ع يــؤثر ،ممــا ــمــا ع عتمــد مثــلالــذي ن للمتعلمــ النفــسية حتياجــات مــن ــ كث

ــــــشقاق ــــــ إ ــــــا أفراد يميـــــل ــــــ ال ة ــــــ الكب املجموعـــــات تفقــــــده مــــــا ذلـــــك نتمــــــاء، ــــــ إ اجـــــة ا

ثمانيــة تتعــدى ــ ال املجموعــات ــ ع ــرت ظ ات التــأث تلــك أن ــ إ ــش كمــا والتنــاحر، والتنــافس

اتجــاه نمــا ب ن، يمتعلمــ ــيجــا الكب املتعاونــةللمجموعــات املجموعــة ــم اد لمــا أنــھ يــر زة ى

ــم داد ا لمــا و للطــالب، تفــاعالت وتــزداد املتنوعــة، ات ــا وامل ات ــ وا ات، القــد مــدى زيــزداد ر ر

ـ إ والوصـو التفاعل الطالب ل ل الفرصة إلتاحة باملسئولية املعلم ع تلقي فإن لاملجموعة

اك اش و ضة املعر القضية حو واتفاق امل امل املجموعة أفراد  .ل

اتوقـد ـ املتغ عـض ـ ع ك ـشا ال مجموعـات ـم أثـر بتقـ اسـات د عـدة تمـت را ر

ة الــصغ املجموعــات بفاعليــة اســات الد مــن العديـد أوصــت فقــد التعلــيم، تكنولوجيــا مجــال ،رـ

ــزار ا اللطيــف عبـد اســة د أوصــت تــصمي) 2000(رحيـث ــ املـشاركة مجموعــات أفــراد عـدد مأن

املتعـــــد الوســـــائط س در أحمــــــددةووإنتـــــاج اســـــة د ت أشـــــا نمـــــا ب طـــــالب، ثالثـــــة يتجـــــاو أال ريجـــــب ر ز

عــــــــصر وأحمـــــــــد مــــــــل ـــــــــب) 2007(ا الو أدوات باســـــــــتخدام التفاعــــــــل مجموعـــــــــات ــــــــم أن ـــــــــ إ

ن بـ اوح ـ ي أن يجـب ـ) 5 -3( جتماعية اسـة ود ـي  (Lee, 2004) رطـالب، ل أنـھ ـ إ ت أشـا ـ روال

التواصــل فيجـــبيتحقــق التعليميــة، املــواد وإنتــاج تــصميم عنــد املجموعـــات أفــراد ن بــ والتفاعــل

عن املجموعة أفراد عدد د يز تـومى) 5-4(أال ن بـ كمـا القليـل ( Tomei, 2006 ) طـالب، العـدد أن

أفــــــراد ن بــــــ التواصــــــل عمليــــــة ــــــ عقبــــــة عــــــد املجموعــــــات ــــــم ــــــادة وأن أفــــــضل املتوســــــط زأو

التو ــــــــذا ــــــــد ؤ و جتاملجموعــــــــة التلميحــــــــات خفــــــــض ــــــــة نظر الــــــــوماعيــــــــةجــــــــھ انخفــــــــاض أي

بــاو إليـھ أشــار مـا ـو و ى، الــسلو التنظـيم ـ ع ة القــد وعـدم الفـرد لــدى باملـسئولية حـساس لو ر

ـب ( Paul&Giguere,2014 )وجيجر الو ـ ع التفاعـل مـن عـا مستو ع صو ا ة صعو ىمن ل
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مــــــن ــــــ أك الطــــــالب عــــــدد تجــــــاو ك30زإذا يوســــــفك،مــــــش ليــــــد و أكــــــد تفــــــو) 2013(ومــــــا ــــــ قع

ن بــ اوح ــ ت ــ وال املتوســطة ن) 10-8(املجموعــة بــ اوح ــ ت ــ ال ة الــصغ واملجموعــة ) 5-3(طــالب،

التعلم علمية ة الكب باملجموعة نة مقا  .رطالب

ات يالنظر و لك ي شار ال للتعلم  :الداعمة

الدعمـــت املجموعـــات اســــتخدام ـــات النظر مـــن التعليميــــةعديـــد ونيـــة لك ـــشاركية

ا م املختلفة التعليمية باملواقف ا   :وتوظيف

ــشاط• ال ـة واملناقــشات:نظر عامــة بــصفة ــي و لك للــتعلم الداعمـة ــات النظر ــم أ مــن ــ و

ك ــشا ال لنجــاح عناصــر ســبعة ــة النظر ــذه وتحــدد خاصــة بــصفة ونيــة لك املجموعــات ن ربــ

املجموعـــــــ داخـــــــل ـــــــنوالتعـــــــاو و دوات(ات ثـــــــم املناقـــــــشة، ثـــــــم ـــــــدف، ال ثـــــــم املوضـــــــوع، تحديـــــــد

امل ثــم أجــراءجتمــعاملــستخدمة، ــا خالل مــن تــتم ــ ال القواعــد تحديــد ثــم املناقــشة، فيــھ تــتم ــ ال

ك شا ال عملية ناتج ا وأخ باملجموعة، عضو ل ل دوار تحديد ثم ، والتعاو ك شا ال رعملية ًر  .)ن

ــ• املعر الــتعلم ــة مو: نظر إتقــا مــن ــد يز العمــل مجموعــة ن بــ والتعــاو التفاعــل أن تــر ــ نال ى

ه إنجا املطلوب  .زللعمل

جتماعيــة• البنائيــة ــة اجتمــا: النظر ســياق ــ ــشطة ئــة ب ــ يحــدث الــتعلم أن تــر ــ ىوال

التعليميـة ئـة الب مـع م وتفـاعل م ـشاط خـالل مـن ـم م ف نـو ي شيطو طالب أن ع عتمد نو ن

م املعرفةزومع لبناء تقليدية غ عليمية ئة ب خالل من م  .ال

ــوار• ا ـة تــم: نظر الـذى الــتعلم مناقـشة ثــم املوضـوع، مناقــشة ثـم عامــة، بمناقـشة تبــدأ حيـث

العمل مجموعات ن ب للتعاو واملناقشة وار ا خالل من يتم ما و و إليھ  .نالتوصل

النظرعقيب طار  يع
اء النظربان ونيـةيطار لك الـتعلم ئـة ب ـوم مف تحديـد الباحـث استطاع للبحث،

منــــھ ــــدف وال والتوجيــــھ الــــدعم ــــوم ومف ونيـــة، لك الــــتعلم ئــــة ب ات ــــ ومم ا تــــصميم ومبـــاديء

ـــم و ي ـــشار ال الـــتعلم ـــوم ومف لـــھ، املفـــسرة ـــات والنظر ـــي و لك والتوجيـــھ الـــدعم ومـــصادر

ــــش ال ك،مجموعـــات الداعمــــرا ــــات الباحــــثوالنظر توصــــل حيــــث ــــي، و لك ي ــــشار ال للــــتعلم ة

وكـذلك قـران، ودعـم املعلـم دعـم ما ن مصد أحد خالل من الدعم لتقديم املناسب ل رللش

ئــــة ب ـــ وذلــــك ة، ـــ الكب أو املتوســــطة ســـواء ك ــــشا ال مجموعـــة ــــم املناســـب للعــــدد رالتوصـــل

ونية لك   .Black board التعلم
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وإخطوات  :جراءاتھالبحث

أوال
ً

للبحث:  ية التجر ات  املعا
نموذجتب ا ا س"البحث خم عطية ، " 2003محمد التعلي ر والتطو للتصميم

ـ ـسة ئ مراحـل خمـس النمـوذج يتـضمن سـتخدام،: رحيـث و ر، والتطـو والتـصميم، التحليـل،

ي كما النموذج ذا مراحل ا ا البحث اتبع  :وقد

التحليل: واملرحلة   Analysis مرحلة

املرحلةتم ذه ي ما  :تحديد

أوال
ً

اجات:  ا وتقدير لة املش  :تحليل

قــران• و املعلــم قبــل مــن والــدعم بالتوجيـھ املرتبطــة الــسابقة اســات والد دبيــات مراجعــة رتـم

ونية لك التعلم ئة ب ك شا ال مجموعة م  .Black board رو

ع• طــــالع كــــذلكتــــم ن، مقــــ تحــــصي اختبــــار ــــشاء وإ تــــصميم كيفيــــة نــــاو ت ــــ ال دبيــــات لــــ

كيفيــة نــاو ي والــذي للطــالب املقــدم املحتــو ــشاء إ ــا خالل مــن يمكــن ــ ال امج ــ ال ــ ع لطــالع ى

ونية لك ات ختبا وإنتاج  .رتصميم

ونظـــرا
ً

ومالء ولة ســـ امج ـــ ال ـــ أك انتقـــاء مـــن البـــد ـــان امج ـــ ال حـــصرلتنـــوع مكـــن و للطـــالب، مـــة

ـا وتأث للطـالب والـدعم التوجيـھ تقـديم ـا خالل مـن يمكـن ـ ال الطـر أفـضل ـ لة املش قتحليل

ك ــــشا ال مجموعــــة ــــم ب ــــا عالق إطــــار ــــ بــــاملحتو املرتبطــــة ات ــــ املتغ رــــ مقابــــل(ى املتوســــطة

ةالك ـــ ونيـــة) ب لك الـــتعلم ئـــة ب نحـــو الطـــالب اتجـــاه تـــأثر إنتـــاج Black board ومـــدى وجـــودة

ونية لك ات  .رختبا

للـــــدعم• مــــــصدر ـــــسب أ تحديـــــد ـــــ لة املـــــش ملجموعــــــة) قـــــران/املعلـــــم(تتحـــــدد ـــــم ـــــسب وأ

ك شا ة/ املتوسطة(رال ونية) الكب لك التعلم ئة بب ما  .Black boar وتفاعل

ثانيا
ً

التعليمية:  مات امل  :تحليل

التع• مــات امل ــا ا البحــث لطالبـــاتلتنــاو س التــد مــشكالت مقــر املقــر ا حــدد ـــ ال رليميــة ر ر

تـــــصميم بكيفيـــــة اصـــــة وا نجـــــران، جامعـــــة ة ـــــشر داب و العلـــــوم ليـــــة ب الـــــسادس وراملـــــستو ى

ي و إلك اختبار إ لھ وتحو ن، مق تحصي اختبار  .وإنتاج

يو ما إ املحتو تحليل تم ماسبق  :ىإطار

التحصي -1 ختبار  تصميم

ختبارتح• من الغرض  .ديد

ا• ــــــس يق ــــــ ال الــــــتعلم نـــــواتج عكــــــس ســــــلوكية ات عبـــــا التعليميــــــة ــــــداف رصـــــياغة

 .ختبار

عناصره• إ املحتو يم-حقائق(ىتحليل ن-مبادئ-مفا ات-قوان  .)نظر
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اسية• الد املادة ملوضوعات س ال ن الو رتحديد  .ز

املعرفيـــــة• الـــــسلوكية ـــــداف لأل ـــــس ال ن الـــــو املختلفـــــةزتحديـــــد ا ا -تـــــذكر( بمـــــستو

م م-تركيب-تحليل-تطبيق-ف  .)تقو

داف• ات مستو من مستو ل ل موضوع ل سئلة عدد  .ىتحديد

ختبار• أسئلة عدد  .تحديد

لالختبار• لية ال جة الد  .رتحديد

ي -2 و لك ختبار  إنتاج

نامج• ال ة واج صفحة ار  .إظ

متعددة• أنواع شاء املوضوعيةإ سئلة  .من

لسؤال• فيديو أو ة صو فاق رإ  .ر

لسؤال• ستجابة  .تحديد

ختبار• ات خيا  .رإضافة

التصميم• نمط ختبار  .حفظ

ختبار•  .إخراج

ثالثا
ً

ن:  املتعلم خصائص  :تحليل

مـــشكالت• بمقـــر الت املـــ الـــسادس املـــستو طالبـــات مـــن البحـــث عينـــة اختيـــار رتـــم ى

س  .رالتد

ونيةل• لك ات ختبا وإنتاج تصميم بكيفية سابق علم ن ل  .رس

ن• ب ن أعما اوح  .عام20-18رت

ونيــة• لك الــتعلم ئــة ب مــع والتعامــل اســب ا اســب ا اســتخدام  Black يجــدن

board. 

عا ا
ً

ئة: ر الب والقيود د املوا  :رتحليل

ونيـ• لك الـتعلم ئـة ب ـ إ بالـدخو الباحـث شـعبة Black board ةلقـام ـ إ لوالـدخو

مجموعـــات) 260( ـــع أ ـــ إ الطالبـــات تقـــسيم وتـــم س التـــد مـــشكالت مقـــر طالبـــات ـــا ل راملـــ ر ر

ن مجمـوعت ـ إ والثانيـة ـ و يـة التجر املجموعـة تقـسيم تـم ثـم البحث، ات ملتغ وفقا ية تجر
ً

طب أيـــضا
ً

قـــا
ً

ا فـــصل ـــشاء إ تـــم كمـــا املـــستقلة، البحـــث ات ـــ املحتـــوملتغ لتقـــديم ـــ تزام ـــ ا ىف

ـــــب تبو ـــــ ـــــ التعليم املحتــــو فـــــع تـــــم كمــــا املباشـــــر، ـــــن ل والــــدعم التوجيـــــھ وتقـــــديم ىللطالبــــات ر

للمجموعــات طبقــا مناقــشات لوحــة ــشاء إ تــم كمــا وقــت، أي ــ عليــھ الطالبــات إلطــالع املحتــو
ً

ى
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ل وذلك ية يـةتتمكنالتجر التجر املجموعـات لتقـسيم طبقـا ن بيـ فيمـا املـشاركة من الطالبات
ً

ــــن فع ولة ســــ مــــن الطالبــــات مــــن التأكــــد تــــم كمــــا ــــن، ل املباشــــر ــــ غ والــــدعم التوجيــــھ روتقــــديم

مشكالت أو قيود دو ئة الب ذه خالل من ا لفات امل   .نلألعمال

التصميم: الثانيةاملرحلة  Design مرحلة

أوال
ً

السلوكيةإعدا:  داف قائمة  :د

بتــــصميمتــــم اصــــة وا س التــــد مــــشكالت بمقــــر التعليميــــة ــــداف باأل قائمــــة رإعــــداد ر

املتعلمــات ـا إل تــصل أن يجـب ـ وال ــي، و إلك اختبـار ــ إ لـھ وتحو ن مقـ تحــصي اختبـار وإنتـاج

التال ــــسية الرئ ــــداف ــــ ع القائمــــة ــــذه تكــــزت ا وقــــد ، للمقــــر ن اســــ د ايــــة رب عــــدرر ــــ وال يــــة

املعا أنةتطبيق ة قاد الطالبة و ت أن يجب ية رالتجر  :ن

التحصي-1 ختبار  تصمم

ختبار• من الغرض  .تحدد

ا• ـــــــس يق ـــــــ ال الـــــــتعلم نــــــواتج عكـــــــس ســـــــلوكية ات عبــــــا التعليميـــــــة ـــــــداف رتــــــصيغ

 .ختبار

عناصره• إ املحتو يم-حقائق(ىتحلل ن-مبادئ-مفا ات-قوان  .)نظر

اسية• الد املادة ملوضوعات س ال ن الو رتحدد  .ز

املختلفـة• ا ا بمـستو املعرفيـة الـسلوكية ـداف لأل س ال ن الو ـم-تـذكر( زتحدد -ف

م-تركيب-تحليل-تطبيق  .)تقو

داف• ات مستو من مستو ل ل موضوع ل سئلة عدد  .ىتحدد

ختبار• أسئلة عدد  .تحدد

ال• جة الد لالختباررتحدد  .لية

ي-2 و لك ختبار تج  ت

نامج• ال ة واج صفحة ر  تظ

املوضوعية• سئلة من متعددة أنواع ء  ت

لسؤال• فيديو أو ة صو  رترفق

لسؤال• ستجابة  تحدد

ختبار• ات خيا  رتضيف

التصميم• نمط ختبار  تحفظ

ختبار•  تخرج

واملباديءوقد ط الشر مراعاة ـوتم ع ا عرضـ تـم وقـد التعليمية، داف صياغة

وقــــسم ة ــــشر داب و العلــــوم ليــــة ب طفــــال ــــاض و بيــــة ال بقــــسم ن املحكمــــ مــــن ورمجموعــــة ر
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ائيـة ال ا صـو ـ ا عـديل تـم وقـد كفرالـشيخ، جامعـة النوعيـة بيـة ال ليـة ب التعليم رتكنولوجيا

املال احظاتضوء قدمو  .ال

ثانيا
ً

عرضھتنظيم:  ع وتتا املحتو تنظيم اتيجية  ىاس

واملــــصادرتــــم املوضــــوع عــــرض يــــتم حيــــث يــــة، تد جلــــسات ل شــــ ــــ املحتــــو رتنظــــيم ى

ـــــ ع ب بالتـــــد الطالبـــــات قيـــــام مـــــع د، بـــــو بـــــالبالك ـــــ ا ف الفـــــصل خـــــالل مـــــن بـــــھ اصـــــة را ر

بــا فــتح ــ إ إضــافة ــصية، ال ن حاســبا مــن ونيــة لك ات ختبــا وإنتــاج النقــاشرتــصميم ب

تــــم وقــــد للبحــــث، ــــ التجر التــــصميم فــــق و الــــدعم مــــصدر البحــــث ــــ متغ وفــــق الــــدعم ووتقــــديم

محتـــو تـــصميم تـــم وقـــد يـــة، التد لـــسات ا محتـــو تنفيـــذ ـــ املنطقـــي ع التتـــا ـــ ع ىعتمـــاد رى

وضبطھ ختبار تصميم و لسة ا شمل ل لسات ختبـار،ا كتابة كيفية الثانية لسة وا

الوســــيطو ــــ ع ــــي و لك ل للــــش لــــھ ـــــيتحو و ضـــــبط،لك كيفيــــة نــــاو ت الثالثــــة لــــسة لوا

وإخراجھ ي و لك ختبار ات  .رخيا

ثالثا
ً

والتعلم:  التعليم اتيجيات واس طرائق  :تحديد

والــــسماحاعتمـــد س الــــدر عــــرض خـــالل مــــن العــــرض اتيجية اســــ ـــ ع ــــا ا والبحــــث

ب إ بالدخو ونيةلللطالبات لك التعلم التعلـيمBlack board ئة اتيجية اسـ اختيار تم كما ،

ـي، ذا توجيـھ ذات ة صـغ عمـل مجموعـات ـ ع قـائم والتعلم للتعليم مدخل عت ال ي شار ال

ا أعــــضاؤ ك معــــاــــش
ً

اك واشــــ انــــدماج املــــدخل ــــذا تــــضمن و محــــددة، ــــام م إنجــــاز أجــــل مــــن

التف عمليـــــــات ـــــــ معـــــــا الطـــــــالب
ً

املناقـــــــشات خـــــــالل مـــــــن املختلفـــــــة ي واملعـــــــا املعرفـــــــة، نـــــــاء و ، ـــــــ ك

الســتعراض ن للمتعلمــ الفــرص ونيــة لك املناقــشات اتيجية اســ عطــى و ــة، وا ا رواملجــادالت

وتباد ا، وتحليل ا،املعلومات، نل خـر يقدمـھ مـا ـ ع والبنـاء جديـدة، ار أف شاف ـا. وواك أ كمـا

مــــن العديــــد تحقيــــق ــــ التعلميميــــةــــساعد املؤســــسات مــــن ــــ كث ــــس ــــ ال ــــة بو ال ــــداف

ـــــا ات. لتحقيق املـــــستو ـــــ إ يـــــصل أن يمكـــــن الـــــتعلم فـــــإن ـــــار ف ـــــ ن للمتعلمـــــ ك ـــــشا ي رفعنـــــدما

وال التحليــــــل العليــــــا مكيــــــباملعرفيــــــة م. والتقـــــــو وتجـــــــا م ا ــــــ خ يــــــصفو ن املتعلمــــــ أن ركمــــــا ن

ـــــ ي مـــــا ــــو و الـــــبعض، م لبعـــــض ــــصية مال ـــــا اتجا تنميـــــة ــــ ـــــساعد اجتماعيـــــة عالقــــات

ــة نظر ملبــاديء نادا اســ املعرفيــة الــتعلم اتيجيات اســ اســتخدام تــم وقــد الــتعلم، نحــو يجابيــة
ً

وتف ا وتنظيم ا امل وت املعلومات ة امعا اصيل   .وترم

عا ا
ً

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

ا• فــــصل ــــشاء إ ــــنتــــم ل والــــدعم التوجيــــھ وتقــــديم للطالبــــات املحتــــو لتقــــديم ــــ تزام ــــ ا ىف

وقــت، أي ــ عليــھ الطالبــات إلطــالع املحتــو ــب تبو ــ ــ التعليم املحتــو فــع تــم كمــا ىاملباشــر، ى ر

مــــــن الطالبــــــات لتــــــتمكن وذلـــــك يــــــة التجر للمجموعــــــات طبقــــــا مناقـــــشات لوحــــــة ــــــشاء إ تــــــم كمـــــا
ً
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لتقــ طبقــا ن بيــ فيمــا املــشاركة
ً

املباشـــر ــ غ والــدعم التوجيــھ وتقــديم يــة التجر املجموعـــات سيم

ئـة الب ـذه خـالل مـن ـا لفـات امل لألعمال ن فع ولة س من الطالبات من التأكد تم كما ن، رل

مشكالت أو قيود  .ندو

ن• املقـ التحـصي ختبـار ـل تحو كيفيـة ـشرح الـذي املحتـو و نا لـس ولية ة الصو بناء ىتم ر ر

والفنيةإ ة بو ال املعاي مراعاة مع ا وإجا ي، و إلك  .زاختبار

خامسا
ً

وأساليبھ:  التعليم نمط  .تصميم

ــــ• التعلـــيم ونمـــط املـــستقل، الفـــردي الـــنمط مــــن ـــل ـــ ع التعليميـــة ـــداف اكـــساب اعتمـــد

ة صغ  .مجموعات

سادسا
ً

العامة:  التعليم اتيجية اس  :تصميم

الط• دافعيــــة ة ثا اســـ يديــــةرتـــم تم كمنظمـــات الــــتعلم موضـــوع ــــداف أ عـــرض ـــق طر عــــن البـــات

السابقة التعلم بموضوعات ا ط مع  .رمتقدمة،

ونية• لك التعلم ئة ب خالل من ديد ا التعلم  .Black board تقديم

تقـديم• خـالل مـن املناسـبة والرجـع ـز التعز أساليب تقديم ق طر عن الطالبات مشاركة يع

ا دايا ال البحثعض ة تجر وا شار الذين للطالب التقدير ادات وش سيطة  .ل

ئـة• ب نحـو الطالبـات اتجـاه مقيـاس املتمثلة دوات خالل من عة التا البحث ات متغ قياس

ونيــة لك ر Black board الـتعلم مــر عــد عـديا ونيــة لك ات ختبــا جـودة تقيــيم طاقــة وو
ً

ر

 .أسابيع) 3(

عا سا
ً

املتعددةاخت:  سائلھ و التعلم مصادر  :ويار

ونيـةتم لك التعلم ئة بب التعليم بأدوات املتعلقة البدائل ـ Black board تحديد ال

الرســــالة ونوعيـــة ة ــــ ا وطبيعـــة مـــة امل طبيعــــة ضـــوء ــــ ـــا اختيا تـــم وقــــد ا، اســـتخدام ريـــص

التع أدوات تمثلـــــت فقــــد ذلــــك ــــ ع نـــــاء و الــــتعلم، ونمــــط ـــــيحالتعليميــــة ت تزامنيــــة أدوات ــــ لــــيم

ب يـــة،الـــصوتالتفاعـــل التد العمليـــة ـــ وتحكـــم ة إدا ـــيح ت ـــ ال دوات ـــ إ إضـــافة ة، روالـــصو ر ر

يل ـ ـ إ الرجـوع خـالل مـن التفاعـل ـيح ت ـ وال امنيـة ال ـ غ ب والتـد التعليم أدوات روكذلك

املوجود امللفات وتحميل النقاش، ومنتديات ية التد لسات املحتورا ب بو ب  .ىة

ثامنا
ً

املتعددة:  سائلھ و التعلم مصادر  :ووصف

ئـــةعــد بب امنـــة امل ـــ وغ امنـــة امل ب التـــد التعلـــيم أدوات ـــ املتمثلـــة املـــصادر رتحديـــد

ونيــة لك يتــضمن Black board الـتعلم ــ علي فيـديو خــالل مــن ـ التعلي املحتــو إنتــاج ىتـم

ا ختبــا وإنتــاج تــصميم معــربرخطـوات برنــامج خــالل مــن ونيــة لك يلــة(ت يقــوم) 1ا والــذي

طـــأ وا الـــصواب أســـئلة مثـــل املوضـــوعية ســـئلة مـــن عديـــد تتمتـــع ونيـــة إلك ات اختبـــا ربإنتـــاج

برنامج خالل من نتاج خطوات يل ب وذلك أكمل، وأسئلة متعدد من ختيار  .Snagit 9 و
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تاسعا
ً

ع:  صو ا شأن القرار محليالاتخاذ ا وإنتاج املصادر
ً

: 

ونيـة• لك التعلم ئة ب استخدام ـل Black board تم ل نجـران جامعـة يحـة ت والـذي

اســــــم والطالبـــــات والطـــــالب س التـــــد يئـــــة ألعـــــضاء امعـــــة ا تمـــــنح حيـــــث والطالبـــــات، رالطـــــالب

تخــــ وخـــدمات، ات ـــ مم مــــن بـــھ يتمتـــع ملـــا النظــــام ـــذا اختيـــار تـــم وقــــد ســـر، لمـــة و دممـــستخدم

ح املـــــستقلة البحـــــث ات ــــ وعمـــــليـــــثمتغ مجموعـــــات ـــــ إ الطالبـــــات تقـــــسيم النظــــام ـــــذا ل يمكـــــن

مــن والتوجيــھ الــدعم وتقــديم الھ وأشــ ه صــو افــة ب ــ التعلي املحتــو فــع و املناقــشات رلوحــات ىر

ونية إلك ة بصو ا وتقييم ليفات والت الواجبات فع و قران، و املعلم رخالل  .ر

التعليميمرحل: الثالثةاملرحلة ر التطو  Instructional Development ة

أوال
ً

و:  نا الس  :رإعداد

ة-أ املصو اللوحة  Story Board رإعداد

يئــــــة• ــــــ ع ــــــ التعلي و نا للــــــس ي مبــــــد تــــــصو وضــــــع تــــــم ــــــ التعلي للمحتــــــو روفقــــــا ر ى
ً

عناصــــــر ــــــب ترت تــــــم حيــــــث املــــــستقلة، البحــــــث ات ــــــ متغ وفــــــق حــــــداث مــــــن مجموعــــــة

ـــــ وا ل ـــــش ضىاملحتـــــو للعـــــر املـــــصاحب والتعليـــــق املحتـــــو ـــــذا ل مـــــوجز صـــــف وو ىو

بــــــصر عناصــــــر ــــــ إ ــــــا ل وتحو ــــــة املكتو املــــــادة ــــــة ومعا ة، ــــــارة،البــــــصر ف وتحديــــــد

املستقلة البحث ات متغ وفق شاط ل ول عنصر ل ل سية،  .الرئ

التنفيذي-ب و نا الس  Final Script ربناء

وفــــقتــــم للمحتــــو التنفيـــــذي و نا الــــس ىبنــــاء مالمـــــحر ــــم أ وتتــــ التـــــصميم، ط وشــــر

ي فيما التنفيذي و نا  :رالس

اتھ• محتو صف و وعنوانھ إطار ل قم وتحديد  .ر

بية• ال لية ب التعليم تكنولوجيا بقسم الزمالء من مجموعة ع و نا الس عرض رتم

موضـــــوع لعناصـــــر و نا الـــــس شـــــمولية حيـــــث مـــــن تـــــھ إلجا كفرالـــــشيخ جامعـــــة رالنوعيـــــة ز

و للتطبيقالتعلم، و نا الس قابلية  .رمدى

عـض• وجـود مـع و، نا للـس يدة ا واملواصفات ط الشر توافر ع املحكمو راتفق و ن

نتاج لعملية معدا التنفيذي و نا الس وأصبح ا بتعديل الباحث قام ال التعديالت
ً

 .ر

ثانيا
ً

لإلنتاج:   :التخطيط

النوفقا ع لإلنتاج التخطيط تم التصميم التالنموذج  :حو

يل• ــ خــالل مــن ونيــة لك ات ختبــا وإنتــاج لتــصميم ــ التعلي املحتــو رإعــداد ى

برنامج باستخدام الشاشة  .Snagit9 لقطات
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ــــــ• التعلي املحتــــــو بإعــــــداد قــــــام حيــــــث نفــــــسھ الباحــــــث شــــــملت ة ــــــشر ال ىاملتطلبــــــات

الدعم ومصد شطتھ ك) املعلم(وأ شا ال مجموعات  .روتقسيم

ال• تحديـــد نتـــاجتــم عمليـــة لبـــدء املــصادر ـــ تج ـــ ــا م ســـتفادة يمكـــن ــ ال امج ـــ

 :و

برنـامج Alhela 1.0 برنـامج يـة، العر باللغـة املوضـوعية ونيـة لك ات ختبـا  رإلنتـاج

Snaget9 ونيــة لك الـتعلم ئــة ب ، للمحتــو فيــديو لقطــات يل ــ ،Black board ىل

 .Google chrome ومتصفح

ثالثا
ً

ر:   :التطو

التــصميم• ملعــاي فقــا و التنفيــذي و نا للــس وفقــا يــة التجر ــة املعا مــادة إنتــاج تــم
ً ً

و ر

يد   .ا

ــة• املعا عــرض تــم للبحــث املــستقلة ات ــ املتغ وفــق نتــاج عمليــات مــن ــاء ن عــد

لھ م الال ي البنا م التقو إلجراء ن املحكم ع ي املبد ا ل ش ية  .زالتجر

عا ا
ً

ي: ر البنا م  :التقو

التاليةيتضمن العمليات ي البنا م  :التقو

تكنولوجيـــــا   بقـــــسم الـــــزمالء مـــــن مجموعـــــة ـــــ ع يـــــة التجر ـــــة املعا مـــــواد عـــــرض تـــــم

القيـاس بمجـال ن املتخصـص الـزمالء مـن وعدد الشيخ كفر جامعة النوعية بية ال لية ب التعليم

جامعة ة شر داب و العلوم لية ب م يووالتقو مما للتأكد   :نجران

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

ات .5 باملعا املقدمة املعلومات كثافة مناسبة  .مدى

والفن .6 ة بو ال املعاي التصميمتوافر  .ية

ــــات   املعا كفـــاءة حــــو ن املحكمـــ اتفــــاق ـــسبة جــــاءت ــــ%) 92(لوقـــد ع تفــــاق مـــع

ـــا م التعـــديالت عـــض إجـــراء ة ـــشرح: وضــر ـــ ال الفيـــديو لقطـــات ـــ ي الـــصو التعليـــق ة ـــ ن ـــ غي

ئـــــة بب اضـــــية ف الفـــــصو ـــــ ع ـــــث ت ـــــ ال املحاضـــــرات يل ـــــ وضـــــوحا، ـــــ أك ـــــو لت لاملحتــــو ن ى
ً

ونيةالتعل لك وقت Black board م أي ا ل الرجوع للطالب يمكن  .ح

ـــــــةوقــــــد املعا مــــــواد وأصـــــــبحت ــــــا عل تفـــــــاق تــــــم ـــــــ ال التعــــــديالت افـــــــة إجــــــراء تـــــــم

ي ا ال لإلخراج زة جا ية   .التجر
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خامسا
ً

ات:  للمعا ي ا ال  :خراج

خـــــــ• مــــــــن املــــــــستقلة البحـــــــث ات ــــــــ متغ وفــــــــق ـــــــات املعا إخــــــــراج الــــــــتعلمتـــــــم ئــــــــة ب الل

ونية املوضـوعات .Black board لك ومحتـو الـسلوكية ـداف ـ ع اشـتملت ىوقـد

النقاش ومنتدى اضية ف بالفصو للمصدر وفقا الدعم لوموضوعات
ً

. 

م• اتفـاق ـسبة بلغـت الـذين ن املحكم ع ية التجر ة املعا مواد عرض %) 94(تم

للع ات املعا لصالحية سبة   .رضبال

ـةوعليھ تجر خـالل من ي امليدا م للتقو زة جا ية التجر ة املعا مواد أصبحت فقد

العلــــوم ليـــة ب الـــسادس باملـــستو س التـــد مـــشكالت مقــــر طالبـــات مـــن عينـــة ـــ ع ىاســـتطالعية ر ر

ة شر داب السعودية-ورو ية العر باململكة نجران،  .جامعة

ثانيا
ً

البحث:  أدوات  :بناء

أوال
ً

ونيةمقياس:  لك التعلم ئة ب نحو  :Black board تجاه

املقياس-1 من دف  :ال

ئـةدف ب نحـو س التـد مشكالت مقر الطالبات ات اتجا قياس إ املقياس رذا ر

ونية لك  Black board التعلم

املقياس-2 طبيعة  :تحديد

ــــمــــن ي ا قياســــ أن جتماعيــــة و النفــــسية ــــات تجا قيــــاس ــــ دوا ــــم نأ للبــــاحث سر

القائمـــــة ــــــة النظر اســـــات الد خطـــــأ أو ة ــــــ ـــــ ع الـــــضوء لقــــــي و بالـــــسلوك، بـــــؤ د،رالت يــــــز وكمـــــا

تجــاه ــشأة ــ تــؤثر ــ ال بالعوامــل م معــرف تــزداد ــذلك و مختلفــة، يــة تجر بميــادين ن البــاحث

املقــــا ــــ أك ــــو و ليكــــرت مقيــــاس الباحــــث اســــتخدم وقــــد ه، ــــ غ و وثبوتــــھ ه واســــتقرا نــــھ و سروت ي

ا شا وان استخداما
ً ً
اسـة،ر الد ـذه ـ الباحـث عليـھ اعتمد املزايـا،رلذا مـن العديـد لـھ إنـھ حيـث

ا  :م

املجموعات - ن ب التمي ع ة  .رالقد

تطبيقھ - ولة  .س

البيانات - ة ومعا يحھ ت ولة  .س

نــــاء الــــثالثو حتمــــاالت وضــــعت فقــــد ليكــــرت قــــة طر ــــ ــــ–محايــــد–موافــــق(ع غ

  )موافق

تقـــديروقـــد ملوافـــق،) 3(تـــم جـــات ملحايـــد،) 2(رد جـــة ـــسبة) 1(رد بال موافـــق ـــ لغ جـــة رد

الـسالبة ات العبـا ـ ســتجابات تقـدير تـم نمـا ب املوجبـة، ات رللعبـا موافــق،) 3(ر ـ لغ جـات ) 2(رد

ملحايد جة ملوافق) 1(رد جة  . رد



وحجم مجموعة ) األقران/ المعلم ( الدعم أثر التفاعل بین مصدر تقدیم
 سمیر أحمد السید قحوف/ د  ....في بیئة التعلم اإللكترونیة ) الكبیرة /المتوسطة(التشارك 

 

 

330 

نـــاء ـــذاًو ـــ ع املعلمـــات الطالبـــات جـــات د فـــإن ذلـــك ـــ نرع بـــ تراوحـــت -36املقيـــاس

جة108  .رد

املقياس-3 محاو  :رتحديد

تجاهقام ملقياس محاو ثالثة بتحديد  :رالباحث

و- لاملحو ونية: ر لك التعلم ئة ب مية والتعلم Black board أ  .التعليم

ي- الثــــــا وإنتــــــاج: راملحــــــو تــــــصميم ات ــــــا م علــــــم و علــــــيم ــــــ املعرفيــــــة الــــــرحالت ميــــــة رأ

ي و إلك اختبار إ ا ل وتحو التحصيلية ات  .رختبا

الثالث- ونيـة: راملحو لك الـتعلم ئـة ب باسـتخدام التعلـيم Black board سـتمتاع ـ

 .والتعلم

املقياس-4 ات عبا  :رصياغة

املقياستمت ات عبا ي) 36(رصياغة اآل ة  :رعبا

ونية: لوراملحو لك التعلم ئة ب مية والـتعلم Black board أ التعلـيم تمـتـ ،

ة16( صياغتھ  )رعبا

يراملحـو ونيـة: الثـا لك الـتعلم ئـة ب ميـة ات Black board أ ـا م علـم و علـيم رـ

ـي و إلك اختبــار ـ إ ـا ل وتحو التحــصيلية ات ختبـا وإنتـاج صــياغتھرتـصميم تمـت ،

ات10(   . )رعبا

ب: الثالـــثراملحـــو ونيـــةســـتمتاع لك الـــتعلم ئـــة ب ـــ Black board اســـتخدام

والتعلم صياغتھالتعليم تمت ات10( ،  . )رعبا

يمع ما   -: مراعاة

لة - وس ة ا و سيطة ات العبا و ت وأن ر  .ن

حقائق - تمثل ال ات العبا  .رتجنب

للطالبات - مألوفة لفاظ و ت حيث التخصصية، ات املصط عن  .نالبعد

مـــنتج - ــ أك ــ ع تحتــو ــ ال أو قــة طر مــن بــأك ا تفـــس يمكــن ــ ال ات العبــا ينــب ر

 .فكرة

ـؤالء - و املوجبـة، ـات تجا ذو مـن ـؤالء ن بـ ـ التمي صفة ا ل ال ات العبا يكتابة ر

ــــا و حيــــث مــــن معتدلــــة ة بــــصو ات العبــــا صــــيغت ــــذلك و الــــسالبة، ــــات تجا رذو رو

وسالبة أو  .موجبة

جم - ــــو ت سنأن تقـــــ أي املقيـــــاس، بموضــــوع مباشـــــرا تباطــــا ا مرتبطـــــة ات العبــــا يـــــع
ً

ر ر

ونية لك التعلم ئة ب نحو نحو  .Black board تجاه

سلبية - قة بطر خر والنصف إيجابية بطرقة با تقر ات العبا نصف صياغة
ً

  .ر
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املقياس-5 عليمات  .وضع

اتم غرض للمقياس مقدمة   :وضع

د - بال الطالبات ف املقياسعر من  .ف

املقياس - ع جابة بزمن املعلمات الطالبات ف  .عر

ن-6 املحكم ع املقياس  :عرض

بقــسمتــم س التــد يئــة أعــضاء مــن مجموعــة ــ ع وليــة تھ صــو ــ املقيــاس رعــرض ر

ه ـــشر داب و العلــوم ليــة ب طفــال ــاض و بيــة ورال ســـتطالع–ر أســفر وقــد نجــران، جامعــة

صي اتإعادة العبا عض   .راغة

املقياس-7 صدق  :قياس

قـــةاملقيــاس طر باتبــاع الباحـــث قــام وقــد لقياســـھ، وضــع مـــا س يقــ الــذي ـــو الــصادق

س التــد يئــة أعــضاء مــن مجموعــة ــ ع عرضــھ خــالل مــن وذلــك للمقيــاس، ر الظــا رالــصدق ي

ه ــشر داب و العلـــوم ليــة ب طفــال ــاض و بيــة ال وربقــسم الســ–ر نجــران ـــمجامعــة أ رتطالع

ي  :فيما

املقياس• عليمات وضوح  .مدى

املحتو• حيث من املقياس صدق  .ىمدى

عنھ• ع الذي للموضوع ات العبا مالئمة   .رمدى

ا• ضوح و ات العبا سالمة ومدى  .ر

واملوجبة• السالبة ات العبا  .رتحديد

اســـتطالع نو املحكمــــ ن بــــ تفـــاق ــــسبة انــــت ن، املحكمــــ اء ــــ%83.45رأ ع صــــدق،

املقياس  .ذا

املقياس-8 ثبات معامل  :حساب

فــرادثبـات نفـس ــ ع تطبيقـھ أعيــد إذا النتـائج نفــس املقيـاس عطــي أن ـو املقيــاس

خطــاء مــن املقيــاس خلــو مــدى معرفــة ــو املقيــاس ثبــات قيــاس مــن ــدف وال ف الظــر نفــس وــ

املقياس نفس ع آلخر وقت من الفرد أداء من غ قد  .ال

نوقــــد بــــ تبــــاط معامــــل بحــــساب وذلــــك املقيــــاس، إعــــادة قــــة طر الباحــــث راســــتخدم

تطبيـق عنـد الطالبـات نفـس جـات ود ـ و املـرة ـ املقيـاس ن علـ طبق ي الال الطالبات جات رد ر

من ستطالعية العينة ونت ت وقد الثانية، املرة ن عل  .طالبات) 10(املقياس
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أعيدتم ثم املقياس ثـمتطبيق ن، أسـبوع عـد أخـر مـرة م علـ املقيـاس نفس ىتطبيق

بلغ وقد تباط، معامل ـو0.89رحساب املقيـاس ـذا ثبـات فـإن التـا يجـة%89و الن ـذه و ،

كب حد إ ثابت املقياس أن  .ع

ثانيا
ً

ونية:  لك ات ختبا وإنتاج تصميم جودة لقياس املنتج تقييم  .ربطاقة

بتــــــم وإنتــــــاجإعــــــداد تــــــصميم جــــــودة مــــــدى عــــــن للكــــــشف وذلــــــك املنــــــتج لتقيــــــيم طاقــــــة

ونية لك ات التالية،رختبا طوات ل وفقا البطاقة ذه إعداد تم  :ًوقد

البطاقة• من دف ال تـصميم: تحديد جـودة مدى قياس إ املنتج تقييم بطاقة دف

ونية لك ات ختبا  .روإنتاج

ل• املبدئية ة الصو املنتجرصياغة تقييم ـداف: بطاقة أل تبعـا البطاقـة بنـود صياغة ًتم

ـا بنود بلغـت ـ وال التعلم، ملوضوعات ا تحديد تم ال تـم) 30(التعليمية وقـد بنـدا،
ً

وإنتــــــاج بتــــــصميم اصــــــة ا املنــــــتج تقيــــــيم ببطاقــــــة ــــــي الثال ليكــــــرت مقيــــــاس اســــــتخدام

ــــــو و ونيــــــة لك ات ــــــرختبــــــا وأك اســــــتخداما س املقــــــاي
ً

عليــــــھ اعتمــــــد لــــــذا ا، ــــــشا ان
ً
ر

اسة الد ذه  .رالباحث

تقــديروقــد ملوافـــق،) 3(تـــم جـــات ملحايـــد،) 2(رد جــة ـــسبة،) 1(رد بال موافـــق ــ لغ جـــة رد

ن ب تراوحت املقياس ذا ع املعلمات الطالبات جات د فإن ذلك ناءع جة90-30رو  .رد

املنتجقياس تقييم بطاقة  :صدق

قــقــام طر باتبــاع ــالباحــث ع عرضــھ خــالل مــن وذلــك للمقيــاس، ر الظــا الــصدق ية

داب و العلــــــوم ليــــــة ب طفــــــال ــــــاض و بيــــــة ال بقــــــسم س التــــــد يئــــــة أعــــــضاء مــــــن رمجموعـــــة ر

ه ي–ورشر فيما م أ الستطالع نجران  :رجامعة

املقياس• عليمات وضوح  .مدى

املحتو• حيث من املقياس صدق  .ىمدى

للموض• ات العبا مالئمة عنھرمدى ع الذي   .وع

ا• ضوح و ات العبا سالمة ومدى  .ر

اســتطالع نو املحكمـــ ن بــ تفـــاق ـــسبة انــت ن، املحكمـــ اء ـــذا%88رأ صـــدق ــ ع ،

 .املقياس

املنتجحساب تقييم بطاقة ثبات  :معامل

جــاتاســتخدم د ن بــ تبــاط معامــل بحــساب وذلــك املقيــاس، إعــادة قــة طر رالباحــث ر

طبق ي الال املقيـاسالطالبات تطبيـق عنـد الطالبات نفس جات ود و املرة املقياس ن رعل

من ستطالعية العينة ونت ت وقد الثانية، املرة ن  .طالبات) 10(عل
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ثـمتم ن، أسـبوع عـد أخـر مـرة م علـ املقيـاس نفس تطبيق أعيد ثم املقياس ىتطبيق

بلغ وقد تباط، معامل فـ0.93رحساب التـا ـوو املقيـاس ـذا ثبـات يجـة%93إن الن ـذه و ،

كب حد إ ثابت املقياس أن   .ع

للبحثإجراء ستطالعية ة  :التجر

مقــر• طالبــات مـن مــن عــشوائية مجموعـة ــ ع للبحــث سـتطالعية ــة التجر ـت رأجر

ة ــشر داب و العلــوم ليــة ب الــسادس باملــستو س التــد رمــشكالت ور نجــران،-ى جامعــة

املجموعةباملم الطالبات عدد لغ و السعودية، ية العر  .طالبات) 10(لكة

ونيـة• لك الـتعلم ئـة ب أن الطالبـات ت ـ ـسم Black board أو ت اسـة الد رموضـع

خـــــــــالل مـــــــــن مـــــــــا إل الوصــــــــو ولة ـــــــــس ـــــــــسم ت كمــــــــا ســـــــــتخدام، ولة وســـــــــ لبالوضــــــــوح

عرضـــھ ولة وســـ للمحتـــو الوصـــو ولة وســـ املختلفـــة، ىاملتـــصفحات ـــزةل أج خـــالل مـــن

ا ولة وس النقاش منتديات ضوح و ت، و وا اللوصووالكمبيوتر  .إل

ة للبحثالتجر  :ساسية

الـــــسادس- أ باملـــــستو س التـــــد مـــــشكالت مقـــــر طالبـــــات مـــــن مجموعـــــة اختيـــــار ىتـــــم ر ر

ة ــشر داب و العلــوم ليـة ة-ورب شــر بمحافظــة نجــران ــورجامعــة ا الد ـــ1441 -1440رللعــام

ي2020- 2019/  الثــــــا ــــــ ا الد الفــــــصل ن،رم عــــــدد قــــــة) 48(بلــــــغ بطر ن تقــــــسيم وتــــــم طالبــــــة

تجر مجموعات ع أ إ ايةرعشوائية م ل ية،طالبة) 12(قوام التجر املجموعة تقسيم وتم

ــــا م ـــــل قــــوام ن مجمـــــوعت ــــ إ أيـــــضا عــــشوائية قـــــة بطر ــــ و
ً

تقـــــسيم) 6( أيـــــضا وتــــم طالبـــــات،
ً

التجر ااملجموعة م ل قوام ن مجموعت إ أيضا عشوائية قة بطر الثانية ية
ً

 .طالبات) 6(

التا- ب النحو ع للبحث ساسية ة التجر تنفيذ  :تم

ونيـة• لك الـتعلم ئـة ب نحـو تجــاه مقيـاس ـ املتمثلـة البحـث أداة  Black طبقـت

board قبليا
ً

. 

البحــ• ألداة ــ القب التطبيــق مــن ــاء ن يــةعــد التجر للمجموعــات الطالبــات ــ ع ث

ضـــــوء ـــــ البحـــــث موضـــــع ـــــات للمعا املحتـــــو اســـــة د ـــــ املجموعـــــات بـــــدأت ىعـــــة، ر ر

املستقلة البحث ات  .متغ

ـــ• التجر التـــصميم وفـــق بـــة التجر ـــات املعا ملـــواد املحتـــو اســـة د مـــن ـــاء ن ىعــد ر

تجـاه مقيـاس ـ املتمثلـة البحث ي أدا طبقت للبحث،
ُ

ونيـة لك الـتعلم ئـة ب  نحـو

Black board ،ــي و لك ختبـار وإنتـاج تــصميم جـودة لقيـاس املنــتج تقيـيم طاقـة و

يـــــ التجر املجموعـــــات ـــــ الطالبـــــاتةع س تـــــد مـــــن أســـــابيع ثالثـــــة عـــــد وذلـــــك رعـــــة ر
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ونيــة لك الـتعلم ئـة ب تتعلــق Black board باسـتخدام بيانـات ـ ع ــصو ا لـدف

للبحثباملت عة التا ات   .غ

  :البحثنتائج

برنــامج• الباحــث اســتخدم البحــث ض فــر حــصائية، " SPSS " والختبــار ــات املعا إلجــراء

وذلـــك املجموعـــات، ـــافؤ ت عـــن للكـــشف تجـــاه أحـــادي التبـــاين أســـلوب اســـتخدام تـــم حيـــث

القب تجاه جات د املجموعات ن ب ق الفر داللة ربحساب  .و

ـــــدو للمجموعــــــاتاللوا تجــــــاه أحــــــادي التبـــــاين تحليــــــل أســــــلوب نتـــــائج ــــــ يو تــــــا

القب تجاه جات لد ع بة رالتجر  .ر

القب) 2 (لجدو تجاه جات د املجموعات ن ب ق الفر رداللة  و

جـــدو مـــن تجـــاه،) 2(ليتـــ جـــات د ـــ ـــع يـــة التجر املجموعـــات ن بـــ ق فـــر التوجـــد رأنـــھ ر و

ف تقيمة بلغ التحصي( حيث مستو)  0.524( ختبار عند دالة غ   ).0.05( ىو

ـــــ• إ ـــــش النتـــــائج فـــــإن ســـــبق إجـــــراءوممـــــا ـــــ البـــــدء قبـــــل ـــــع يـــــة التجر املجموعـــــات ـــــافؤ رت

للبحث املستقلة ات املتغ ختالف إ ترجع ة التجر عد ر تظ ق فر أي وأن ة،  .والتجر

ا: أوال ومناقش النتائج  :عرض
الـدعمدف تقديم مصدر ن ب التفاعل أثر قياس إ ـم) قـران/ املعلـم(البحث و

ك ـــشا ال ة/املتوســـطة (رمجموعــة ـــ ونيـــة) الكب لك الـــتعلم ئـــة ب تنميـــة Black board ـــ ـــ ع

ة شر داب و العلوم لية طالبات لدى ونية لك ات ختبا إنتاج وجودة ا نحو رتجاه  .ور

ونيـةوفيمـا لك الـتعلم ئـة ب نحـو باالتجـاه املرتبطـة للنتـائج عـرض ـ  Black board ي

ختبا إنتاج ونيةوجودة لك  .رات

الـــــــــتعلم-1 ئـــــــــة ب نحـــــــــو تجـــــــــاه نميـــــــــة ب املرتبطـــــــــة البحـــــــــث ـــــــــساؤالت ـــــــــ ع جابـــــــــة

ونية  :Black board لك

ونيةوالختبار لك التعلم ئة ب نحو باالتجاه املرتبطة البحثية ض الفر  Black وة

board  الفــر ــساب تجــاه ي ثنــا التبــاين تحليــل أســلوب الباحـث اتواســتخدم مــستو ن بــ ق

الـــــدعم تقــــــديم مـــــصدر و املـــــستقل ـــــ ــــــم) قـــــران/ املعلـــــم(لاملتغ ي الثـــــا املـــــستقل ــــــ واملتغ

  
 Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. الداللة 

Between 
Groups 

لةغیر دا 668. 524. 32.312 3 96.936  

Within 
Groups 

2712.981 44 61.659    

Total 2809.917 47     
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ــ ال كمجموعــة ة/املتوســطة (رشا ــ ونيــة) الكب لك الــتعلم ئــة ب بداللــة Black board ــ وذلــك

ونيـة لك الـتعلم ئـة ب نحـو تجـاه تنمية ع ما العلـوملـدى Black board تأث ليـة طالبـات

ة ــــشر داب ات،ورو ومــــستو و املــــستقل ــــ املتغ ات مــــستو ن بــــ التفاعــــل تــــأث ــــ إ لباإلضــــافة

ــاملت ونيــةغ لك الـــتعلم ئــة ب نحــو تجــاه تنميــة ــ ع مـــا تأث بداللــة وذلــك ي الثــا  املــستقل

Black board،الثنــا التبــاين تحليــل نتـــائج التــا ــدو ا ــ و تجـــاهلو نميــة ب يتعلــق فيمــا ي

ونية لك التعلم ئة ب  .Black board نحو

الدعم) 3 (لجدو تقديم مصدر ي الثنا التباين مجموعة) قران/ املعلم(تحليل م و

ك شا ة/املتوسطة(رال ونية) الكب لك التعلم ئة ب نحو تجاه تنمية يتعلق فيما ما بي  والتفاعل

Black board. 

  

ـــساؤ الـــدعم: لولال تقـــديم مـــصدر أثـــر ونيـــة) قـــران/ املعلـــم(مـــا لك الـــتعلم ئـــة ب  ـــ

Black board ة؟ شر داب و العلوم لية طالبات لدى ا نحو تجاه تنمية  ورع

التاولالجابة الفرض ة اختبار تم السابق ساؤ ال  :لعن

مستو: لوالفرض عند إحصائيا دال فر ىاليوجد
ً

الطالبـات) 0.05(ق جـات د متوسـطي ن ربـ

ونيــة لك الــتعلم ئــة ب نحــو تجــاه تنميــة ملــصدر Black board ــ ــ سا للتــأث يرجــع

الدعم ونية) قران/ املعلم(تقديم لك التعلم ئة  .Black board ب

النظر الو دو ا الـدعملإ تقـديم مـصدر ن بـ إحـصائيا دال فـر وجـود يتـ سابق
ً

ق

ونيـــة) قـــران/ املعلــم( لك الـــتعلم ئـــة ب بلغـــتBlack board ـــ ف قيمـــة أن يتـــ حيـــث ،

مــــستو) 7.693( عنــــد دالــــة قيمــــة ــــ ن)0.05(ىو بــــ إحــــصائيا دال فــــر وجــــود ــــ إ ــــش وذلــــك ،
ً

ق

الطالبـ جـات د ــاترمتوسـطي إ يرجـع تجـاه الـدعمـ تقـديم مـصدر ) قــران/ املعلـم(اخـتالف

ونية لك التعلم ئة كBlack board ب شا ال مجموعة م عن النظر بصرف  .ر،

Source Type III Sum 
of Squares 

df Mean SquareF Sig. الداللة 

 دالة 008. 7.693 379.688 1 379.688 الدعم
المجموعة_حجم  دالة 001. 13.829 682.521 1 682.521 

* الدعم 
المجموعة_حجم  

 غیر دالة 501. 460. 22.688 1 22.688

Error 2171.583 44 49.354    
Total 402749.000 48     

Corrected 
Total 

3256.479 47     



وحجم مجموعة ) األقران/ المعلم ( الدعم أثر التفاعل بین مصدر تقدیم
 سمیر أحمد السید قحوف/ د  ....في بیئة التعلم اإللكترونیة ) الكبیرة /المتوسطة(التشارك 

 

 

336 

الــتعلمولتحديـد ئـة ب نحـو تجـاه ـ الطالبـات جــات د متوسـط أن وجـد الفـر راتجـاه ق

ونيــة بلــغ Black board لك املعلــم دعــم ن تلقــ ــي جــات،)94.042(الال د متوســط بلــغ نمــا رب

بلغ قران دعم ن تلق ي الال التا)88.417(الطالبات دو ا من ر يظ ما و و  :ل،

  

 (4) لجدو

الطالباتمتوسط جات  رد

95% Confidence Interval الدعم Mean Std. Error 
Lower Bound Upper 

Bound 
 96.932 91.152 1.434 94.042 المعلم

 91.307 85.527 1.434 88.417 األقران
 

ــــالنظر جـــــاتو د متوســـــطي ن بـــــ إحــــصائيا دال فـــــر وجـــــود الباحـــــث وجــــد ماســـــبق ـــــ رإ
ً

ق

ونيـــة لك الـــتعلم ئـــة ب نحـــو تجـــاه ـــ العلـــوم Black board الطالبـــات ليـــة طالبـــات لـــدى

عرضــــــن ــــــي الال الطالبــــــات لــــــصا س التـــــد مــــــشكالت بمقــــــر نجــــــران جامعــــــة ة ـــــشر داب رو رر و

ت الـدعمملـصدر ونيـة) املعلـم(قـديم لك الـتعلم ئـة ب ـم Black board ـ عـن النظـر بـصرف

ك شا ال  .رمجموعة

التاًبناء ليصبح و الفرض فض تم سبق ما لع  :ر

مستو  عند إحصائيا دال فر ىيوجد ق
ً

تنميـة) 0.05( الطالبات جات د متوسطي ن رب

ونيــة لك الـتعلم ئــة ب نحــو الــدعم Black board تجـاه تقــديم ملــصدر ـ سا للتــأث يرجــع

ونية) قران/ املعلم( لك التعلم ئة الدعمBlack board ب تقديم مصدر لصا  .)املعلم(،

ـــــــساؤ يلال ك: الثـــــــا ـــــــشا ال مجموعــــــــة ـــــــم أثـــــــر ة/املتوســـــــطة(رمــــــــا ــــــــ الــــــــتعلم) الكب ئـــــــة ب ـــــــ

ونيـــة تجـــ Black board لك تنميـــة ـــ دابع و العلـــوم ليـــة طالبـــات لـــدى ـــا نحو اه

ة؟  ورشر

التاولالجابة الفرض ة اختبار تم السابق ساؤ ال  :لعن

يالفـــــــرض مـــــــستو: الثـــــــا عنـــــــد إحـــــــصائيا دال فـــــــر يوجـــــــد ىال
ً

جــــــــات) 0.05(ق د متوســـــــطي ن ربـــــــ

ونيـة لك الـتعلم ئـة ب نحـو تجـاه تنميـة ـ للتـأث Black board الطالبـات ـيرجـع سا

ك شا ال مجموعة ة/املتوسطة(رم ونية) الكب لك التعلم ئة  .Black board ب

ــــالنظر مجموعـــــةو ـــــم ن بــــ إحـــــصائيا دال فــــر وجـــــود يتــــ الـــــسابق ــــدو ا ـــــ إ
ً

ق ل

ك شا ة/املتوسطة(رال ونيـة) الكب لك الـتعلم ئـة فBlack board ب قيمـة أن يتـ حيـث ،

ــ) 13.829(بلغــت مــستوو عنــد دالــة إحــصائيا)0.05(ىقيمــة دال فــر وجــود ــ إ ــش وذلــك ،
ً

ق

الط جــــــــات د متوســـــــطي ن كالبـــــــاتربـــــــ ــــــــشا ال مجموعـــــــة ــــــــم اخـــــــتالف ــــــــ إ يرجـــــــع تجـــــــاه رــــــــ
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ة/املتوسـطة( ــ ونيــة) الكب لك الـتعلم ئــة ب تقــديمBlack board ـ مــصدر عـن النظــر بـصرف ،

 .الدعم

مولتحديــــد أن وجــــد الفـــــر كقاتجـــــاه ـــــشا ال مجموعـــــات ـــــ الطالبــــات جـــــات د رتوســـــط ر

بلغ ة)95.000(املتوسطة ـ الكب املجموعـات ـ الطالبـات جـات د متوسـط بلـغ نمـا ب ،)87.458(ر،

التا دو ا من ر يظ ما و  :لو

 (5) لجدو

الطالباتمتوسط جات  رد

95% Confidence Interval المجموعة_حجم  Mean Std. 
Error Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

 97.890 92.110 1.434 95.000 متوسطة
 90.348 84.568 1.434 87.458 كبیرة

 

ــــالنظر جـــــاتو د متوســـــطي ن بـــــ إحــــصائيا دال فـــــر وجـــــود الباحـــــث وجــــد ماســـــبق ـــــ رإ
ً

ق

ونيـــة لك الـــتعلم ئـــة ب نحـــو تجـــاه ـــ العلـــوم Black board الطالبـــات ليـــة طالبـــات لـــدى

نجـــــــرا جامعـــــــة ة ـــــــشر داب املجموعـــــــةورو ـــــــ الطالبـــــــات لـــــــصا س التـــــــد مـــــــشكالت بمقـــــــر رن ر

ل) املتوسطة( التعلم ئة ونيةب الدعم Black board ك تقديم مصدر عن النظر  .بصرف

التاًبناء ليصبح ي الثا الفرض فض تم سبق ما  :رع

مستويوجد عند إحصائيا دال ىفر ق
ً

تنميـة) 0.05( ـ الطالبـات جـات د متوسـطي ن رب

ونيـــة لك الـــتعلم ئـــة ب نحـــو مجموعـــة Black board تجـــاه ـــم ـــ سا للتـــأث يرجـــع

ك ــــشا ة/املتوســــطة(رال ــــ ونيــــة) الكب لك الــــتعلم ئــــة ب مجموعـــــةBlack board ــــ لــــصا ،

املتوسطة ك شا  .رال

ساؤ الـدعم: الثالـثلال تقـديم مـصدر ن بـ التفاعـل أثـر ـم) قـران/ املعلـم(مـا مجموعـةو

ك ــشا ة/املتوســطة(رال ــ ونيــة) الكب لك الــتعلم ئــة ب تجــاه Black board ــ تنميــة ــ ع

ة؟ شر داب و العلوم لية طالبات لدى ا  ورنحو

التاولالجابة الفرض ة اختبار تم السابق ساؤ ال  :لعن

مـــــستو: الثالـــــثالفـــــرض عنـــــد إحـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر توجـــــد ىال ن) 0.05(و متوســـــطاتبـــــ

ونيــة لك الـتعلم ئــة ب نحــو تجــاه تنميـة ــ الطالبــات جـات للتــأث Black board رد يرجــع

الـــــدعم تقـــــديم مــــصدر ن بـــــ للتفاعـــــل ــــ ك) قــــران/ املعلـــــم(سا ـــــشا ال مجموعـــــة ـــــم رو

ة/املتوسطة( ئة) الكب ونيةب لك  .Black board التعلم

ـالنظر يتــو الـسابق ـدو ا ـ نلإ بــ التفاعـل ن بـ إحـصائيا دالــة ق فـر وجـود عـدم
ً

و

الـــدعم تقـــديم ك) قـــران/ املعلـــم(مـــصدر ـــشا ال مجموعـــة ـــم ة/املتوســـطة(رو ـــ ئـــة) الكب ب ـــ
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ونيـة لك بلغـت،Black board الـتعلم ف قيمـة أن يتـ دالـة، )0.460(حيـث ـ غ قيمـة ـ و

مــــــــــستو وجــــــــــ، )0.05( ىعنــــــــــد عــــــــــدم ــــــــــ إ ــــــــــش عنــــــــــدوذلــــــــــك إحــــــــــصائية داللــــــــــة ذات ق فــــــــــر وود

ونيــة) 0.05(ىمـستو لك الـتعلم ئـة ب نحـو تجــاه تنميـة ـ الطالبـات جــات د متوسـطات ن  ربـ

Black board الـدعم تقـديم مـصدر ن بـ للتفاعـل ـ سا للتـأث ــم) قـران/ املعلـم(يرجـع و

ك شا ال ةالك/املتوسطة(رمجموعة لك) ب التعلم ئة  . Black board ونيةب

التابناء ليصبح الثالث الفرض قبو تم سبق ما  :لع

مــــــستوال عنــــــد إحــــــصائية داللــــــة ذات ق فــــــر ىتوجــــــد جــــــات) 0.05(و د متوســــــطات ن ربــــــ

ونيــة لك الــتعلم ئــة ب نحــو تجــاه تنميــة ــ ــ Black board الطالبــات سا للتــأث يرجــع

الــــــــــــــدعم تقـــــــــــــــديم مــــــــــــــصدر ن بــــــــــــــ ك) قـــــــــــــــران/ علــــــــــــــمامل(للتفاعــــــــــــــل ـــــــــــــــشا ال مجموعــــــــــــــة ــــــــــــــم رو

ة/املتوسطة( التعلم) الكب ئة ونيةب  .Black board لك

ونية-2 لك ات ختبا إنتاج بجودة املرتبطة البحث ساؤالت ع  :رجابة

ــــــــيوالختبــــــــار و لك ات ختبــــــــا إنتــــــــاج بجــــــــودة املرتبطــــــــة البحثيــــــــة ض الفــــــــر ة رــــــــ و

أســـلو الباحـــث ـــاســـتخدم املتغ ات مـــستو ن بـــ ق الفـــر ـــساب تجـــاه ي ثنـــا التبـــاين تحليـــل وب

الـــدعم تقـــديم مـــصدر و مجموعــــة) قــــران/ املعلـــم(لاملـــستقل ـــم ي الثـــا املـــستقل ـــ واملتغ

ك شا ةا/املتوسطة(رال ونيـة) لكب لك الـتعلم ئـة ـ Black board ب ع مـا تأث بداللـة وذلـك

ختب إنتاج ةجودة شر داب و العلوم لية طالبات لدى ي و لك ات را تـأث،ور ـ إ باإلضـافة

بداللــــة وذلــــك ي الثــــا املــــستقل ــــ املتغ ات ومــــستو و املــــستقل ــــ املتغ ات مــــستو ن بــــ لالتفاعــــل

ـــيمـــاتأث و لك ات ختبـــا إنتـــاج بجـــودة ـــ التبـــاين،رع تحليـــل نتـــائج التـــا ـــدو ا ـــ و لو

ونيةالثنا لك ات ختبا إنتاج بجودة يتعلق فيما  .ري

الدعم) 6 (لجدو تقديم مصدر ي الثنا التباين مجموعة) قران/ املعلم(تحليل م و

ك شا ة/املتوسطة(رال ونية) الكب لك ات ختبا إنتاج بجودة يتعلق فيما ما بي   .روالتفاعل

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. الداللة 

 دالة 019. 5.950 526.688 1 526.688 الدعم

المجموعة_حجم  غیر دالة 179. 1.864 165.021 1 165.021 

المجموعة_حجم* الدعم   دالة 013. 6.722 595.021 1 595.021 

Error 3894.750 44 88.517    

Total 272339.000 48     

Corrected Total 5181.479 47     



 

 جامعة األزھر
بالقاھرةكلیة التربیة   

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة دیسمبر، )الرابع(، الجزء )188: (العدد

 

 

339 

ــساؤ ـــعلال الـــدعم: الرا تقـــديم مـــصدر أثـــر ونيـــة) قــران/ املعلـــم(مـــا لك الـــتعلم ئـــة ب  ـــ

Black board داب و العلـــوم ليـــة طالبــات لـــدى ونيــة لك ات ختبـــا إنتـــاج جــودة ـــ رع

ة؟  ورشر

التاولالجابة الفرض ة اختبار تم السابق ساؤ ال  :لعن

ـــــــعالفـــــــرض ي: الرا مــــــــستوال عنـــــــد إحـــــــصائيا دال فــــــــر ىوجـــــــد
ً

جــــــــات) 0.05(ق د متوســـــــطي ن ربـــــــ

الــدعم تقــديم ملــصدر ــ سا للتــأث يرجــع ونيــة لك ات ختبــا إنتــاج جــودة ــ رالطالبــات

ونية) قران/ املعلم( لك التعلم ئة  Black board ب

النظر مـصدو ن بـ إحـصائيا دال فـر وجـود يتـ السابق دو ا إ
ً

ق الـدعمل تقـديم ر

ونيـــة) قـــران/ املعلــم( لك الـــتعلم ئـــة ب بلغـــتBlack board ـــ ف قيمـــة أن يتـــ حيـــث ،

مــــستو) 5.950( عنــــد دالــــة قيمــــة ــــ ن)0.05(ىو بــــ إحــــصائيا دال فــــر وجــــود ــــ إ ــــش وذلــــك ،
ً

ق

الطالبــــ جــــات د مــــصدراترمتوســــطي اخــــتالف ــــ إ يرجــــع ونيــــة لك ات ختبــــا إنتــــاج جــــودة رــــ

الــدعم ونيــة) قــران/ املعلــم(تقــديم لك الــتعلم ئــة ب عـــنBlack board ــ النظــر بــصرف ،

ك شا ال مجموعة  .رم

اتولتحديــد ختبــا إنتــاج جــودة ــ الطالبــات جــات د متوســط أن وجــد الفــر راتجــاه ر ق

بلــغ املعلـم دعــم ن تلقـ ــي الال ونيـة الطال)77.917(لك جـات د متوســط بلـغ نمــا ب ــير، الال بــات

بلغ قران دعم ن التا)71.292(تلق دو ا من ر يظ ما و و  :ل،

 (7) لجدو

الطالباتمتوسط جات  رد

95% Confidence Interval الدعم Mean Std. 
Error Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

 81.787 74.046 1.920 77.917 المعلم
 75.162 67.421 1.920 71.292 االقران

ــــالنظر جـــــاتو د متوســـــطي ن بـــــ إحــــصائيا دال فـــــر وجـــــود الباحـــــث وجــــد ماســـــبق ـــــ رإ
ً

ق

ة ــــشر داب و العلــــوم ليــــة طالبــــات لــــدى ونيــــة لك ات ختبــــا إنتــــاج جــــودة ــــ رالطالبــــات ور

الـــدعم تقــديم ملــصدر عرضــن ــي الال الطالبــات لــصا س التــد مــشكالت بمقــر نجــران رجامعــة ر

التعلم) املعلم( ئة وب ك Black board نيةلك شا ال مجموعة م عن النظر  .ربصرف

التاًبناء ليصبح ع الرا الفرض فض تم سبق ما  :رع

مستو  عند إحصائيا دال فر ىيوجد ق
ً

جودة) 0.05( الطالبات جات د متوسطي ن رب

الـدعم تقـديم ملصدر سا للتأث يرجع ونية لك ات ختبا ئـة) رانقـ/ املعلـم(رإنتاج ب ـ

ونية لك الدعمBlack board التعلم تقديم مصدر لصا  .)املعلم(،



وحجم مجموعة ) األقران/ المعلم ( الدعم أثر التفاعل بین مصدر تقدیم
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ـــــساؤ ـــــامسلال ك: ا ـــــشا ال مجموعـــــة ـــــم و أثـــــر ة/املتوســـــطة(رمـــــا ـــــ الـــــتعلم) الكب ئـــــة ب ـــــ

ونيـة العلـوم Black board لك ليـة طالبـات لـدى ونيـة لك ات ختبـا إنتـاج جـودة ـ رع

ة؟ شر داب  ورو

التاولالجابة الفرض ة اختبار تم السابق ساؤ ال  :لع

ـــــامسالفـــــرض مـــــستو: ا عنـــــد إحـــــصائيا دال فـــــر يوجـــــد ىال
ً

جـــــات) 0.05(ق د متوســـــطي ن ربـــــ

مجموعـــــة ـــــم ـــــ سا للتـــــأث يرجـــــع ونيـــــة لك ات ختبـــــا إنتـــــاج جـــــودة ـــــ رالطالبـــــات

ك شا ة/املتوسطة(رال لك) الكب التعلم ئة  .Black board ونيةب

ـــــالنظر متوســـــطيو ن بـــــ إحـــــصائيا دال فـــــر وجـــــود عـــــدم يتـــــ الـــــسابق ـــــدو ا ـــــ إ
ً

ق ل

مجموعــة ــم ــ سا للتــأث يرجــع ونيــة لك ات ختبــا إنتــاج جــودة ــ الطالبــات جــات رد ر

ك شا ة/املتوسطة(رال ونيـة) الكب لك الـتعلم ئـة فBlack board ب قيمـة أن يتـ حيـث ،

مـــستو ) 1.864(بلغـــت عنـــد دالـــة ـــ غ قيمـــة ـــ عنـــد،)0.05( ىو إحـــصائيا دال فـــر وجـــود عـــدم
ً

ق

يرجـــــع) 0.05(ىمــــستو ونيــــة لك ات ختبــــا إنتــــاج جــــودة ـــــ الطالبــــات جــــات د متوســــطي ن ربــــ ر

ك ـشا ال مجموعـة ـم ـ سا ة/املتوسـطة(رللتـأث ـ ونيـة) الكب لك الـتعلم ئـة ب  Black ـ

board،مصد عن النظر الدعمربصرف  .تقديم

التاًبناء ليصبح امس ا الفرض قبو تم سبق ما  :لع

مــــستوال عنــــد إحــــصائيا دال فــــر ىيوجــــد ق
ً

ــــ) 0.05( الطالبــــات جــــات د متوســــطي ن ربــــ

ك ـــــــــــشا ال مجموعـــــــــــة ـــــــــــم ـــــــــــ سا للتــــــــــأث يرجـــــــــــع ونيـــــــــــة لك ات ختبـــــــــــا إنتـــــــــــاج رجــــــــــودة ر

ة/املتوسطة( ئ) الكب ونيةب لك التعلم  .Black board ة

ــــــساؤ الــــــدعم: الــــــسادسلال تقــــــديم مــــــصدر ن بــــــ التفاعــــــل أثــــــر ــــــم) قــــــران/ املعلــــــم(مــــــا و

ك ـشا ال ة/املتوسـطة(رمجموعـة ـ ونيــة) الكب لك الـتعلم ئـة ب جــودة Black board ـ ـ ع

شر داب و العلوم لية طالبات لدى ونية لك ات ختبا وإنتاج  رة؟ر

التاولالجابة الفرض ة اختبار تم السابق ساؤ ال  :لعن

مـــستو: الـــسادسالفـــرض عنـــد إحـــصائية داللــــة ذات ق فـــر توجـــد ىال متوســــطات) 0.05(و ن بـــ

ن بــ للتفاعــل ــ سا للتــأث يرجــع ونيــة لك ات ختبــا إنتــاج جــودة ــ الطالبــات جــات رد ر

الدعم تقديم ـ) قران/ املعلم(مصدر كو ـشا ال مجموعـة ة/املتوسـطة(رم ـ ئـة) الكب ب ـ

و لك  .Black board نيةالتعلم

ـــــالنظر نو بـــــ التفاعـــــل ن بـــــ إحـــــصائيا دالـــــة ق فـــــر وجـــــود يتـــــ الـــــسابق ـــــدو ا ـــــ إ
ً

و ل

الـــدعم تقـــديم ك) قـــران/ املعلـــم(مـــصدر ـــشا ال مجموعـــة ـــم ة/املتوســـطة(رو ـــ ئـــة) الكب ب ـــ

ونيــة لك ليــة Black board الــتعلم طالبــات لــدى ونيــة لك ات ختبــا إنتــاج جــودة ــ رع

ش داب و ةالعلوم بلغت،ورر ف قيمة أن يت مستو،)6.722(حيث عند دالة قيمة ( ىو

جـــودة،( 0.05 ــ الطالبـــات جــات د متوســـطات ن بــ احـــصائيا دالــة ق فـــر وجــود ـــ إ ــش روذلــك
ً

و
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لـــــــدى ونيـــــــة لك ات ختبـــــــا مـــــــشكالترإنتـــــــاج بمقـــــــر ة ـــــــشر داب و العلـــــــوم ليـــــــة رطالبـــــــات رو

الــــدعم تقــــديم مــــصدر ن بــــ ــــ سا للتــــأث يرجــــع س مجموعــــة) قــــران/ املعلــــم(رالتــــد ــــم و

ك شا ة/املتوسطة(رال ونية) الكب لك التعلم ئة  .Black board ب

معادلةولتحديد تطبيق تم الفر ي) قاتجاه أن (Tukey تو وجـد جـاتحيـث د رمتوسـط

مجموعـــة خـــالل مـــن املعلـــم دعـــم ن تلقـــ ــي الال ونيـــة لك ات ختبـــا إنتـــاج جـــودة ـــ رالطالبــات

بلغ خـالل)79.583(متوسطة مـن املعلـم دعـم ن تلق ي الال الطالبات جات د متوسط بلغ نما ب ر،

بل ة كب دعم)76.250 (غمجموعة ن تلق ي الال الطالبات جات د متوسط بلغ نما ب منر، قران

بلـــــغ متوســــطة مجموعــــة دعـــــم)65.917(خــــالل ن تلقــــ ــــي الال الطالبـــــات جــــات د متوســــط لــــغ و ر،

بلغ ة كب مجموعة خالل من التا)76.667(قران دو ا من ر يظ ما و و  :ل،

 (8) لجدو

Tukey HSDa   

Subset for alpha = 0.05 المجموعات N 
1 2 

3.00 12 65.9167  
2.00 12  76.2500 
4.00 12  76.6667 
1.00 12  79.5833 
Sig.  1.000 .821 

ــالنظر جـــاتو د متوســـطات ن بـــ إحــصائيا دال ق فـــر وجـــود الباحـــث وجــد ماســـبق ـــ رإ
ً

و

ة ــــشر داب و العلــــوم ليــــة طالبــــات لــــدى ونيــــة لك ات ختبــــا إنتــــاج جــــودة ــــ رالطالبــــات ور

الط لــصا س التــد مــشكالت بمقــر نجــران رجامعــة الـــدعمر تقــديم ملــصدر عرضــن ــي الال البــات

ك) املعلم( شا مجموعة خالل ونية) متوسطة(رمن لك التعلم ئة   .Black board ب

التابناء ليصبح الثالث الفرض فض تم سبق ما  :رع

مــــــــستوتوجــــــــد عنــــــــد إحــــــــصائية داللــــــــة ذات ق ىفــــــــر جــــــــات) 0.05(و د متوســــــــطات ن ربــــــــ

خ إنتاج جودة تقـديمالطالبات مصدر ن ب للتفاعل سا للتأث يرجع ونية لك ات رتبا

ك) قـــــــران/ املعلــــــــم(الـــــــدعم ــــــــشا ال مجموعـــــــة ــــــــم ة/املتوســـــــطة(رو ــــــــ الــــــــتعلم) الكب ئــــــــة ب ـــــــ

ونية الـدعمBlack board لك تقديم مصدر ن ب التفاعل لصا ك) املعلـم(، ـشا ال رومجموعـة

  .املتوسطة
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البتفس  :حثنتائج

أوال
ً

الـدعم:  تقـديم ونيـة) قـران/ املعلـم(مـصدر لك الـتعلم ئـة ب  Black board ـ

ونيـــة لك الـــتعلم ئـــة ب نحـــو تجـــاه تنميـــة ـــ إنتــــاج Black board وأثـــره وجـــودة

ونية لك ات  .رختبا

ــسبة الــدعمبال تقـــديم ونيــة) قـــران/ املعلـــم(ملـــصدر لك الـــتعلم ئـــة ب  Black ــ

boardإحـــصائيا دال فـــر وجـــود حيـــث مـــن متوافقـــة ـــع والرا و الفـــرض يجـــة ن جـــاءت فقـــد ،
ً

ق ل

مـــــــستو الــــــــتعلم) 0.05(ىعنـــــــد ئـــــــة ب نحــــــــو تجـــــــاه تنميــــــــة ـــــــ الطالبـــــــات جــــــــات د متوســـــــطي ن ربــــــــ

ونيــة ملـــصدروجــودة Black board لك ــ سا للتـــأث يرجــع ونيـــة لك ات ختبــا رإنتـــاج

الـد ونيـة) قـران/ املعلـم(عمتقـديم لك الـتعلم ئـة ب تقـديمBlack board ـ مـصدر لـصا ،

ي)املعلم(الدعم فيما ا تفس يمكن ،: 

عـــــنيرجــــع ــــم ل منــــھ املقدمــــة املعلومــــات ــــ والثقـــــة ن املتعلمــــ عــــن املعلــــم ة ــــ ذلــــك

املــ ا يقــدم ــ ال أواملعلومــات الــبعض م لبعــض ا يقــدمو ــ ال حيــثاملعلومــات لتعلمــھ، ذاتــھ تعلم

مــن باالستفــسار املــتعلم يقــوم حيــث آخــر، وقــت أو الوقــت نفــس ــ املناســب الــدعم املعلــم عطـي

ا ـــــو فت دوســـــتجابةناملعلـــــم وســـــليمة عة ســـــر ة بـــــصو واملـــــتعلم املعلـــــم ن بـــــ ـــــ التعلي نالتفاعـــــل ر

ـــو ت ـــ ن املتعلمـــ ــساعد املعلـــم دعـــم ثـــم ومـــن الــبعض ا عـــض مـــع املعلومـــات تجـــاهتــداخل ن

ات ختبا وإنتاج بتصميم املتعلقة شطة جودة إنجاز إ والوصو التعلم ئة ب نحو ي ريجا ل

ونية  .لك

أنكمــا ـــ ع تؤكـــد حيــث لبياجيـــھ املعرفيــة ـــة النظر مـــع متوافقــة يجـــة الن ــذه جـــاءت

امل ـل يا ال بنــاء اعـادة ة اســتمرا تــضمن ومـستمرة ــشطة بنائيـة عمليــة ا،رالـتعلم ــشكيل و عرفيــة

ــاك حت خــالل مــن ديــدة ا يم واملفــا ــار ف ــو تت حيــث واملــتعلم املعلــم ن بــ التفاعــل يجــة نن

ات نبخ صيةخر ات بتفس  .لكن

قـــــدموتتفــــق حيــــث ونـــــر ل املعرفيــــة البنائيــــة ـــــة مباديءالنظر مــــع أيــــضا يجـــــة الن ــــذه
ً

العـــ عـــن تعـــد ي نـــا متوا ـــا وتوج دعمـــا املعلـــم
ً ً ً

تنظـــيمز للطـــالب ل ســـ ممـــا ـــشطة أداء ـــ شوائية

ــــشطة جـــودة إنجـــاز ـــ إ والوصــــو الـــتعلم ئـــة ب نحـــو ي يجــــا تجـــاه ن ـــو وت م لـــد ف لاملعـــا ر

ب ونيةتصميماملتعلقة لك ات ختبا  .روإنتاج

الـشاعروتتفق حنان من ل اسات د مع يجة الن س)2014(رذه فـا ونجـالء ،)2016(ر،

ال ي)2017(فقيممدوح ز إيمان املط)2017(، ومحمد لھ) 2019(ي، املعلم الدعم مصدر أن من

يجـة الن ـذه ضـت عا نمـا ب ، خـر الـدعم بمـصادر نـة مقا املختلفة التعلم نواتج ع دال رتأثر ىر

ـــل اســـات د ـــيممـــنرمـــع ف أحمـــد اســـة ـــ)2014(رد فت أكـــرم صـــا)2016(، مرفـــت ،)2016(،

ودعـــاء ســـالمة ن)2017(عبداملجيـــدمـــصطفى وآخـــر يوســـف وليـــد نـــاء)2017(و، و مالـــك خالـــد ،
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ق الـتعلم)2019(زر نواتج ع خر باملصادر نة مقا قران الدعم مصدر تفو ت أثب وال ى، رق

 .املختلفة

ثانيا
ً

ك:  شا ال مجموعة ة/ املتوسـطة(رم ـ ونيـة) الكب لك الـتعلم ئـة ب  Black ـ

board تن ـ ونيـةوأثـره لك الـتعلم ئـة ب نحـو تجـاه إنتـاج Black board ميـة وجـودة

ونية لك ات  .رختبا

إحـصائيةجاءت داللـة وجـود حيـث مـن متوافقـة ـ غ ـامس وا ي الثـا ن الفرض يجة ن

ك ــشا ال مجموعــة ــم ة/ املتوســطة(رلــصا ــ لتؤكــد)الكب ي الثــا الفــرض يجــة ن جــاءت فقــد ،

دال فــــر وجــــود ــــ مــــستوقع عنــــد ىإحــــصائيا
ً

تنميــــة) 0.05( ــــ الطالبــــات جــــات د متوســــطي ن ربــــ

الـــتعلم ئـــة ب نحـــو ونيـــةتجـــاه مجموعـــة Black board لك ـــم ـــ سا للتـــأث يرجـــع

ك ــــشا ة/املتوســــطة(رال ــــ ونيــــة) الكب لك الــــتعلم ئــــة ب مجموعـــــةBlack board ــــ لــــصا ،

ذه الباحث رجع و املتوسطة، ك شا يرال ملا يجة   :الن

التفاعــــــــلصــــــــغر ــــــــدوث أدى ة ــــــــ الكب باملجموعــــــــة نــــــــة مقا ــــــــس ال املجموعــــــــة رــــــــم

ــ ع املجموعــة ـ ليات واملــسؤ اصــة ا دوار ـع تو يجــة ن الطالبــات ـار وأف اء آ ن بــ وواملـشاركة ز ر

ت املوجـــب تجــاه ن ـــو ت ـــ ع باإليجــاب أثـــر ممـــا للمجموعــة باالنتمـــاء م واحـــساس جـــاهالطالبــات

الـتعلم ئـة ونيـةب مـنBlack board لك تتطلـب ـ ال ـم ا ة ـ كب باملجموعـة نـة باملقا وذلـك ر،

مــــن أقــــل بقــــدر املتعلمــــو ــــشعر حيــــث اتھ ومــــستو مــــا ا العمــــل ات ــــا بم ــــ أك إملامــــا نفــــراد ر ً

لــ ة الــضر التعاونيــة جتماعيــة ات ــا امل تحقيــق وعــدم الفرديــة، واملــسئولية ف، رالتعـا ر ــلور دمج

املج ــــ م ــــموعــــةمــــ ع يــــؤثر ممــــا ــــصية، ال الذاتيــــة ة املــــص تتغلــــب كمــــا وكفــــاءة، بفاعليــــة

ـــ إ اجـــة ا مثـــل ن للمتعلمـــ النفـــسية حتياجـــات مـــن ـــ كث ـــ ع عتمـــد الـــذي ، مـــا ا العمـــل

عبـدالعز اســة د اســة د نتــائج مـع يتفــق مــا ــو و رنتمـاء، يوســف )٢٠٠٩( طلبــةزر وليــد اســة ود ر،

املجمو)2013( أن من مـاعة، و و ة، والكب ة الصغ باملجموعات نة مقا دال تأث ا ل راملتوسطة

ــ ع التحميــل عـبء مــن ــد يز الـتعلم مــصادر عــدد أن ـ إ ــش ــ ال ـ املعر مــل ا ــة نظر ـده تؤ

عطـــــي ــــا أ نجــــد ــــة النظر تلـــــك تطبيــــق و ــــشطة، ال املــــتعلم ذاكـــــرة خفــــض ــــ ع عمــــل و الــــذاكرة

مــــأفــــضلي أقــــل عــــدد ملــــشاركة معرفيـــــانة عبئــــا تمثــــل ال ــــ ح ك ــــشا ال مجموعــــات ـــــ الطالبــــات
ً ً

ر

ـن دعم مـن سـتفادة و املجموعـة ن ميال عة متا دو يحو ن أنفس الطالبات ع زإضافيا ن ل
ً

الفتـــــاح عبـــــد آمـــــال أيـــــضا تؤكـــــده مـــــا ـــــو و ن، ـــــا ة) 2009،106(وتوج ـــــ كب املجموعـــــات أن مـــــن

مــــوا تتطلــــب ــــم املجمرا إلنتــــاج ــــ أك العمـــــلوعــــة،د ات ــــا بم ــــ أك إملامــــا فــــراد مــــن روتتطلــــب ً

ما   .ا



وحجم مجموعة ) األقران/ المعلم ( الدعم أثر التفاعل بین مصدر تقدیم
 سمیر أحمد السید قحوف/ د  ....في بیئة التعلم اإللكترونیة ) الكبیرة /المتوسطة(التشارك 
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نمــا إحــصائياب دال فــر وجــود عــدم ــ إ ت أشــا ــ وال ــامس ا الفــرض يجــة ن جــاءت
ً

ق ر

مستو يرجـع) 0.05(ىعند ونيـة لك ات ختبـا إنتـاج جـودة ـ الطالبـات جـات د متوسطي ن رب ر

ـم ـ سا كللتـأث ـشا ال ة/املتوسـطة(رمجموعـة ـ ونيـة) الكب لك الـتعلم ئـة ب  Black ـ

boardحيث ودةىساو، سبة بال ة الكب باملجموعة نة باملقا املتوسطة املجموعة م رتأث

الباحـث يرجعـھ ما و و ونية، لك ات ختبا للمجموعـة-رإنتاج ـ الوا التـأث مـن الـرغم ـ ع

ونيةاملتوسطة لك التعلم ئة ب نحو املجموعـة -Black board تجاه ـم تـأث ضـعف إ

ة ـ وا ة بـصو ات ـا وامل املحتـو لتقـديم يجة ن ونية لك ات ختبا إنتاج جودة ع ا رنفس ر ىر

ع التا املتغ ا نفس املجموعة م تأث ضعف إ أدى ما و و الطالبات ميع  .ومالئمة

ثالثـــــــا
ً

الـــــــدعمأ:  تقـــــــديم مـــــــصدر ن بـــــــ التفاعـــــــل مجموعـــــــة) قـــــــران/ املعلـــــــم(ثـــــــر ـــــــم و

ك ــشا ة/املتوســطة(رال ــ ونيـــة) الكب لك الــتعلم ئــة ب تنميـــة Black board ـــ ــ ع

ونية لك ات ختبا إنتاج وجودة ا نحو  .رتجاه

عنـــــدجـــــاءت إحـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر وجـــــود عـــــدم ـــــت لتث الثالـــــث الفـــــرض يجـــــة ون

ونيــة) 0.05(ىستومـ لك الـتعلم ئـة ب نحـو تجــاه تنميـة ـ الطالبـات جــات د متوسـطات ن  ربـ

Black board الـدعم تقـديم مـصدر ن بـ للتفاعـل ـ سا للتـأث ــم) قـران/ املعلـم(يرجـع و

ك ـشا ال ة/وسـطةاملت(رمجموعـة ـ ونيـة) الكب لك الـتعلم ئـة ب ضـتBlack board ـ عا نمـا ب ر،

عنــــــــد إحــــــــصائية داللــــــــة ذات ق فــــــــر توجــــــــد أنـــــــھ ــــــــت أثب حيــــــــث الــــــــسادس الفــــــــرض يجــــــــة ن ـــــــا ومع

يرجــــع) 0.05(ىمـــستو ونيـــة لك ات ختبـــا إنتـــاج جـــودة ــــ الطالبـــات جـــات د متوســـطات ن ربـــ ر

الــدعم تقــديم مــصدر ن بـــ للتفاعــل ــ سا ك) قــران/ املعلـــم(للتــأث ـــشا ال مجموعــة ــم رو

ة/املتوسطة( ونيـةـ) الكب لك الـتعلم ئـة تقـديمBlack board ب مـصدر ن بـ التفاعـل لـصا ،

املتوسطة) املعلم(الدعم ك شا ال  .رومجموعة

رجـــــــع يـــــــةو التجر املجموعـــــــات جميـــــــع عـــــــرض يجـــــــة ن أنـــــــھ ـــــــ إ ذلـــــــك ب ســـــــ الباحـــــــث

ونيـة لك الـتعلم ئـة ب خـالل مـن ـات يجـا Black board للمعا ه تـأث ـ ذلـك ـساو يىقـد

للظـــــــرف نظــــــرا ئــــــة الب ــــــذه الطالبــــــات ــــــاك احت أن حيـــــــث ئــــــة، الب ــــــذه نحــــــو لالتجــــــاه ــــــسبة بال
ً

و جائحــة يجــة ن ي نا نــھونــارســت ير وأصــبحن ــي و لك الــتعلم نحــو ن اتجــا مــن عــدل قــد

أو املقـــدم الـــدعم مـــصدر عـــن النظـــر بـــصرف ذلـــك قبـــل لـــھ ن نظـــر عـــن تختلـــف إيجابيـــھ ة ربـــصو

ــــش ال مجموعــــة اتقــــانـــم تتطلــــب ـــ ال ونيــــة لك ات ختبــــا إنتـــاج جــــودة عكــــس ـــ ع ك، را ر

ونيـــة لك ات ختبـــا وإنتـــاج تـــصميم ات ـــا رم تقـــديم،ر مـــصدر تفـــو ليؤكـــد التفاعـــل جـــاء قوقـــد

املتوســطة للمجموعـة املعلـم دعـم تقــديم أن حيـث املتوسـطة، للمجموعـة املعلــم قبـل مـن الـدعم

ل تقديمھ اتقان من املعلم ـساؤالتمكن ـ ع للـرد م الـال الـدعم وكفاية املناسب الوقت زلدعم

وني لك ات ختبا وإنتاج لتصميم وذلك    .ةرالطالبات
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 :البحثتوصيات
ي          بما الباحث يو البحث نتائج  :ضوء

الدعم- تقديم مصدر انيات إم من ستفادة ة و) قـران/ املعلـم(ورضر لك الـتعلم ئـة  نيـةبب

Black board املختلفة املوضوعات من د مز امعة ا طالب س   .رتد

الـــدعم- تقــديم مـــصدر باســـتخدام ونيـــة) قـــران/ املعلـــم(تمــام لك الـــتعلم ئــة  Black بب

boardاملختلفة التعلم عمليات ع أثره اسة ود  .ر،

مـستق- ــ متغ أي أثــر اســة د عنـد ك ــشا ال مجموعــة ــم ب رتمـام عمليــاتر ــ ع ه تــأث يــان و ل

املختلفة  .التعلم

ا- بي التفاعل وأثر ا أثر لبيان أخر عة تا ات متغ ع املستقلة البحث ات متغ أثر اسة ىد  .ر

مـصدر- مـع التعامـل عنـد املختلفـة املستقلة ات املتغ ن ب التفاعل بحوث تيار ع ك ال ة ورضر

الـــدعم ئـــة) قـــران/ املعلـــم(تقـــديم ونيـــةبب لك تقـــديم Black board الـــتعلم تتـــضمن ـــ ال

ـــ ع ن املتعلمـــ الســـتعدادات املالئمـــة ـــات للمعا للوصـــو ة ـــ مم خـــصائص ـــا ل عليميـــة ات ـــ لمث

ملطو استعدادا  .متصل

الــدعم- تقــديم مــصدر اســة ونيــة) قــران/ املعلــم(رد لك الــتعلم ئــة ــم Black board بب و

وتفا ك ــشا ال الـــتعلمرمجموعــة نــواتج ــ ـــا أثر يــان و املختلفــة املعرفيـــة الــتعلم أســاليب مـــع ــا عل

 .املختلفة

حةالبحوث  :املق
التالية            البحوث اح اق يمكن ا ع أسفرت ال والنتائج البحث داف أ  :ضوء

ونيـة• لك الـتعلم ئـة لب مختلفـة وأنمـاط تـصميمات ن بـ نـة للمقا بحـوث  Black board رإجـراء

ئةللوصو الب ذه لتقديم أنماط سب أ إ  .ل

تلــــك• نتـــائج تختلـــف مـــا فر مختلفـــة عليميـــة مراحــــل نـــاو ت البحـــث ـــذا ل مماثلـــة بحـــوث لإجـــراء

ة املقر املوضوعات نحو م ودافعي م وميول الطالب تمام ا جة لد طبقا رالبحوث ر
ً

. 

مـستقل• ات ـ ومتغ املختلفـة الدعم مصادر ن ب التفاعل ناو ت بحوث أنمـاطلإجراء مثـل أخـر ىة

الــــــــتعلم ئــــــــة ب ــــــــ ن للمتعلمــــــــ املعرفيــــــــة ســــــــاليب و الــــــــدعم تقــــــــديم وتوقيــــــــت الراجعــــــــة التغذيــــــــة

ونية املختلفة Black board لك التعلم نواتج ع ا أثر يان   .و
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 : املراجعقائمة
ية : أوال العر  املراجع

محمـــــــد يوســـــــف يم ز،إبـــــــرا عبـــــــدالعز عـــــــامر ميـــــــد التفاعـــــــل) : 2011(عبدا نمـــــــط اخـــــــتالط أثـــــــر

ـــزف ا ـــشكيل ات ـــا م تنميـــة ـــ ع ونيـــة لك ـــشطة توجيـــھ وأســـلوب ـــي و رلك

الفنيـة بيـة ال طـالب لدى مالية ا ة،والقيم املنـصو النوعيـة–رجامعـة بيـة ال ،ليـة

الــسنو ـ العل ـيياملـؤتمر الثالـث-الـسادسالعر العــا-الــدو التعلـيم بــرامج ر تطـو

مج املعرفة، عصر متطلبات ضوء ي العر والوطن مصر  .875-844 ،2النو

حامــــد املقـــصود عبــــد محمـــد املــــضيان، هللا عبـــد ــــي). 2011(أحمـــد و لك الـــتعلم ئــــات ب معـــاي

بية ال مجلة سمعيا، ن ر-للمعاق ج146ع،زجامعة ،2،11-75. 

ــــم امل ليم عبــــدا ا) : 2017(أحمــــد ــــأثــــر ع ــــصية ال الــــتعلم ئــــة ب ــــ الــــدعم أنمــــاط خــــتالف

بيـــة ال ليــــة طـــالب لـــدى ـــي و لك الــــتعلم ة إدا نظـــم ات ـــا م رتنميـــة امللــــك-ر جامعـــة

بيــة ال لتكنولوجيــا يــة العر معيــة ا بيــة،فيــصل، ال حــوث–تكنولوجيــا و اســات ،رد

 .457-33،407ع

بـــدر م فـــ أنمـــا). 2014(أحمـــد ن بـــ التفاعـــل مـــنأثـــر ـــل ـــ ع ـــ املعر ســـلوب و التعلـــيم دعـــم ط

بتدائيــة املرحلــة تالميــذ لــدى ــ العل ــ التفك ات ــا وم التعلــيم،رالتحــصيل تكنولوجيــا

محكمــة..  حــوث و اســات د رة،رسلــسلة التعلـــيم،القــا لتكنولوجيــا ة املــصر معيــة ،ا

ع24مج ،1،89-139. 

يم إبــرا فخــر محمــود التغ). 2017(يأحمــد التعليميــةنمــط التحلــيالت ــ ع القائمــة الراجعــة ذيــة

لــدى ي الــذا والتنظــيم ونيــة لك املواقــع إنتــاج ات ــا م لتنميــة ونيــة إلك علــم ئــة ربب

ع بية، ال لتكنولوجيا ية العر معية ا بتدائية، لقة ا  .75-33،1تالميذ

محمـــــد يوســـــف يم إبـــــرا ، نـــــداو ـــــ ع ســـــعيد اخـــــ). 2016(يأســـــامة الـــــدعمفاعليـــــة مـــــصدر تالف

اء الـــذ ونمـــط ـــوال ا الـــتعلم ئـــة ب ـــ ـــى و ص(لك ـــ) جتمـــا-ىالـــ ع للمـــتعلم

رة القـــا جامعـــة التعلـــيم، تكنولوجيـــا شـــعبة لطـــالب واملرجـــا ى الفـــو ليـــة-رالتحـــصيل

مج ة، بو ال العلوم بية، لل العليا اسات ع24رالد ،1،69-155. 

ــ ع ق ر ــافظ، ا عبــد ن حــس الدســوزاســراء صــالح وفــاء ونيــة). 2019(محمــد، إلك ئــة ب أثــر

بلغــــة مجــــة ال ات ــــا م تنميــــة ــــ الــــتعلم مرتكــــزات ــــ ع طــــالب HTML رقائمــــة لــــدى

املنيا جامعة التعليم، ع-تكنولوجيا النوعية، بية ال   .117-21،82لية

ـ ع مـصطفى ـ فت مجتمعـا). 2016(أكـرم ـ ـ ال الـتعلم مـساعد اخــتالف ســةأثـر املما رت

الطـــــــالب لــــــدى ياتيــــــة ا ات ـــــــا امل عــــــض وتنميــــــة الــــــتعلم ـــــــ ســــــتغراق ــــــ ع رالنقالــــــة

سـالة لـيج، ا لـدو ـي العر بيـة ال مكتـب م، لـد املدركـة الذاتية والكفاءة ن راملكفوف ل

س ي، العر ليج ع38ا ،143، 69-90. 



 

 جامعة األزھر
بالقاھرةكلیة التربیة   

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة دیسمبر، )الرابع(، الجزء )188: (العدد
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الفتـــــاح عبـــــد جمعـــــة ات). 2009(آمـــــال ـــــا وامل ي التعـــــاو الكتـــــابرالتعلـــــيم دار ن، العـــــ جتماعيـــــة،

ام  .ا

ـ اد ال محمـد أشرف حسن، فؤاد أحمد ة قـران). 2016(أم م تقـو أسـلوب ن بـ التفاعـل أثـر

ـــ التفك ات ـــا م تنميـــة ـــ ع ونيـــة لك الـــتعلم ئـــات ب ضـــمن الراجعـــة التغذيـــة رونمـــط

مقــــــر ــــــ ــــــ اســــــب ا معلــــــم طــــــالب لــــــدى الــــــتعلم ــــــ نخــــــراط و برالناقــــــد رالتــــــد

النفس وعلم بية ال ية عر اسات د ي،  .89-73،23ع،رامليدا

الــــــدين صــــــالح ن الــــــسيد،أمـــــ محمــــــد الــــــدعم). 2018(أحـــــالم أنمـــــاط ن بــــــ التفاعــــــل ــــــشر"أثـــــر يال

ي املعرفيــة" والـذ ســاليب واملــستقل"و تنميــة" املعتمـد ــ ع ــي و لك الـتعلم ئــة ب ــ

ف املتــاحف تــصميم ات ــا مجلــةرم النوعيــة، بيــة ال ليــة طــالب لــدى ا ــشر و اضــية

بية رجامعة-ال ع- ز بية، ال ج179لية ،1،652-707. 

إســـماعيل طلعــت ـــ). 2014(أيــة ع التواصــلية ـــة النظر ضــوء ــ ي ـــشار ــي و إلك علـــم ئــة ب أثــر

التعلــــ تكنولوجيــــا طــــالب لــــدى ــــصية ال املعرفــــة ة إدا ات ــــا وم التحــــصيل رتنميــــة يم،ر

طنطا جامعة النوعية، بية ال لية ، ماجست  .رسالة

عمــــر ـــــ ع ــــ حل بــــ). 2018(إيمــــان ـــــنالعالقـــــة ع القــــائم الـــــتعلم ــــ ك ـــــشا ال مجموعــــة رـــــم

الف مقــاطع إنتــاج ات ــا وم د البالكبــو نظــام ــ ع عات راملــشر ر طالبــاتویدیــو لــدى ــ الرق

بةیـــــل بيـــــةة،یـــــال ال لتكنولوجيــــــا يـــــة العر معيــــــة بيـــــة،ا ال اســــــات–تكنولوجيــــــا رد

حوث  .543-36،493ع،و

عمـــر ــــ ع ــــ حل النقــــال). 2019(إيمـــان الــــتعلم ئـــة بب ــــي و لك الــــدعم تقـــديم مــــصدر اخــــتالف

بيـة، ال ليـة ب العليـا اسات الد طالبات لدى التق التنو ات ا م تنمية ع روفاعليتھ رر

بيــــة ال لتكنولوجيــــا يــــة العر معيــــة بيــــةتكنول،ا ال ع–وجيــــا حــــوث، و اســــات ،39رد

73-118. 

محمــــد ــــ مو ــــي ز منــــصة). 2017(إيمــــان ــــ م التقــــو ومــــصدر ك ــــشا ال نمــــط ن بــــ التفاعــــل رأثــــر

طـــــالب لــــدى ــــادي نجــــاز ودافعيــــة الـــــتعلم نــــواتج تنميــــة ــــ ع جتماعيــــة الــــتعلم

بيــــــــة ال لتكنولوجيــــــــا يــــــــة العر معيــــــــة ا التعلــــــــيم، بيــــــــةتكنو،تكنولوجيــــــــا ال –لوجيــــــــا

ع حوث، و اسات  .416-31،307رد

الطـران العـاطي عبد نـت). 2009( إيمان ن شـبكة ـ ع التفاعـل أدوات باسـتخدام ح ـ مق برنـامج

التعليمية مجيات ال وإنتاج تصميم ات ا م م إكسا بية ال لية طالب ع ه روتأث

ـــــ غ اه دكتـــــو ســـــالة دوات، تلـــــك نحـــــو م ـــــا رواتجا جامعـــــةر بيـــــة، ال ليـــــة ة، ـــــشو رم

ة  .راملنصو
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محمــد ــدي م داخـــل). 2017(إيمــان ــ املعر ســلوب و ــى و لك الــدعم نمــط ن بــ التفاعــل أثــر

لـــدى لإلنجــاز والدافعيــة ـــ التعلي ــوت الر برمجــة ات ـــا م تنميــة ــ ـــ ــاة محا ربرمجيــة

البحـوث مجلـة ـز، العز عبـد امللـك بجامعـة ـاص ا الدبلوم بيـةطالبات ال مجـاالت ـ

امل،النوعية ع-نياجامعة النوعية، بية ال  .87-11،1لية

و مـد خطـاب ي فـو رأيمن ـو). 2014(ز الت م التقو علـم) الـذات-قـران-املعلـم(رمـصد ئـة بب

الرســــــوم إنتــــــاج ــــــ ــــــار بت ــــــ والتفك الطــــــالب أداء ــــــ ع ه وتــــــأث تفاعليــــــة ونيــــــة يإلك

بــــــــالكمبيوت التعلــــــــيمالتعليميــــــــة تكنولوجيـــــــــا محكمـــــــــة.. ر، حــــــــوث و اســـــــــات د ،رسلــــــــسلة

رة امل،القا معية ةا مجصر التعليم، ع24لتكنولوجيا ،2،165-229. 

حمــزة محمــد ــاب محمــد،إ عطيــة ــم). 2015(دعــاء الف ة ــا م تنميــة ــ التوجيــة أنمــاط رفاعليــة

ا لــدى ــي و لك التعلــيم امج ــ ب يــة نجل باللغــة ــي نالقرا و ــ وامل ن املنــدفع لطــالب

ــة ر ــد باملعا الثــانو و زبالــصف ي واجتماعيــة،ل ــة و تر اســات حلـــوان،رد جامعــة

ال– ع21مج،بيةلية ،3، 1155-1206. 

مـــــسعد مــــضان ربــــدو ــــاج). 2009(ي وامل املقـــــر لتــــصميم الـــــنظم ـــــشر: عمـــــان. رمــــدخل لل الفكــــر دار

ع  .زوالتو

الرشــيدي عــايض جامعــة):2016(حمــد ــ ــصية ال ونيــة لك الــتعلم ئــات ب اســتخدام واقــع

بية ال لية بية، ال مجلة ع-حائل، ر، ج168زجامعة ،4،204-234 .  

الشاعر محمد الة). 2012(حنان ا ع القائم التعلم أسلوب ونية لك املناقشات نوع أثر

أ عـــض وتحقيـــق املجموعـــة داخـــل الطـــالب تفاعـــل ـــ الوســــائطع ملقـــر الـــتعلم رـــداف

التعلـــيم تكنولوجيـــا محكمـــة.. املتعـــددة، حـــوث و اســـات د رة،رسلـــسلة معيـــة،القـــا ا

ال لتكنولوجيا ة ع22تعليم،مجاملصر ،3،233-276. 

الـــشاعر محمـــد محمـــد تنميـــة). 2014(حنـــان و التوجيـــھ محتـــو ـــ ع ـــي و لك املوجـــھ نـــوع ىأثـــر

و نـة للم التخطيط ات ا التعلـيمرم تكنولوجيـا ي أخـصا لـدى ـا نحو اسـات،تجـاه رد

النفس وعلم بية ال ية ج47ع،عر ،4، 147-190.  

مالك مصطفى محمد،خالد ق ر ونيـة) . 2019(زناء إلك أقـران علـم ئـة ب ات متغ عض تأث

ن( القـــر املعلـــم ن-نمــط املتعلمـــ و) عـــدد املـــدونات إنتـــاج ات ـــا م تنميــة ـــرـــ نخـــراط

بيـــة ال ـــ العامـــة الـــدبلوم طـــالب لـــدى بيـــة،الـــتعلم ال لتكنولوجيـــا يـــة العر معيـــة ،ا

بية ال حوث-تكنولوجيا و اسات  .72-1 ،39ع،رد

حب خ لـدى). 2012(يداليا ي امليـدا ب التـد ر تطـو ـ ي ـشار ال ي و لك التعلم رتوظيف

ـــ اســـب ا معلـــم إعـــداد شـــعبة ،طـــالب ماجــــست ســـالة النوعيـــة، بيـــة ال ليـــات رب

ة املنصو جامعة النوعية، بية ال  .رلية

و جا مجموعات ). 2008( زديفيد ن. ترجمة. التعلم وآخر عفانة وعز عمان. و ة، املس  .دار
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مـــــود العظـــــيم عبـــــد ريـــــع الراجعـــــة). 2013(ر التغذيـــــة مـــــستو ن بـــــ مـــــوجزة(يالتفاعـــــل ) تفـــــصيلية،

ا تقـــديم البــــصروتوقيـــت ـــ التفك وتنميــــة التحـــصيل ـــ وأثــــره ونيـــة لك ات ىبــــاملقر ر

ع التعليم، لتكنولوجيا ة املصر معية ا بية، ال لية طالب مج4لدى ،23،71-113. 

أحمــــــد العلــــــيم عبــــــد ــــــ ع الراجعـــــــة). 2017(رجــــــاء التغذيــــــة تقــــــديم مــــــستو ن بــــــ التفاعــــــل ( ىأثـــــــر

يحية ية-تـ الــتعلم) تفـس ــصية) عميـق- سـط( وأسـلوب ال الـتعلم ئـات ب ــ

معيــــــة ا التعلـــــيم، تكنولوجيـــــا طــــــالب لـــــدى الـــــتعلم وكفــــــاءة ـــــ ا الد التحـــــصيل ـــــ رع

بية ال لتكنولوجيا ية بيةلوجياتكنو،العر ع–ال حوث، و اسات  .306-21،253رد

ـــــ ال عبـــــد أحمـــــد يمـــــز ســـــائط). 2005(ر و راتـــــھ وم محدداتـــــھ ـــــي و لك العـــــا داروالتعلـــــيم ھ،

ة سكند شر، وال الطباعة لدنيا  .رالوفاء

الل ي ا رة). 2011(زكر القا الكتاب، عالم عقليا، ن الفائق عليم ديثة ا  .ًالتكنولوجيا

الــــــسالمي حامــــــد حــــــسن ــــــب س،ز خمــــــ عطيــــــة بــــــرامج) : 2009(محمــــــد ر وتطــــــو تــــــصميم معــــــاي

ا ســـقاالت ـــ ع القائمــة الوســـائط متعـــددة واملرنـــةالكمبيــوتر الثابتـــة تكنولوجيـــا،لــتعلم

محكمـــة.. التعلـــيم حـــوث و اســـات د التعلـــيم،،رسلـــسلة لتكنولوجيـــا ة املـــصر معيـــة ا

الثــــــا الـــــسنو ـــــ العل تحــــــديات" عـــــشريياملـــــؤتمر ن بـــــ ـــــي و لك التعلــــــيم تكنولوجيـــــا

املستقبل وآفاق اضر  .ا

املــنعم عبــد ــيم ف أحمــد خليفــة، محمــد ــب اخــ). 2016(ز ــأثــر ك ــشا ال مجموعــات ــم رتالف

إنتــــــاج ات ــــــا م تنميــــــة ـــــ ع لالســــــتخدام القابليــــــة ومـــــستو ابية الــــــ وســــــبة ا ئـــــة رب ى

اسـات د العليـا، اسـات الد طـالب لـدى ذاتيـا املـنظم والـتعلم ونية لك نجاز رملفات ر
ً

ا وعلم بية ال ية  .114-75،61ع،لنفسعر

خليفة حسن محمد ب ا). 2016(ز ـأثر ـ املعر سـلوب و التوجيـھ تقـديم توقيـت ن بـ لتفاعـل

أعـــــضاء لـــــدى ونيـــــة لك ات املقــــر إنتـــــاج ات ـــــا م تنميـــــة ــــ ع ـــــوس املع الـــــتعلم ئــــة رب ر

املعاونة سية التد يئة النفس،رال وعلم بية ال ية عر اسات  .138-76 ،77ع،رد

عـــــامر مـــــضان منـــــال ن، شـــــا محمـــــد أحمـــــد محمـــــد،رســـــعاد يم اخـــــتالف). 2019(عـــــشوشإبـــــرا

وســـــــبة ا تطبيقـــــــات إســـــــتخدام ات ـــــــا م تنميـــــــة ـــــــ وأثـــــــره ـــــــي و لك الـــــــدعم رمـــــــصدر

بيــة ال ليــة مجلــة ابية، الــشيخ،الــ كفــر مـــج-جامعـــة بيــة، ال ع19ليــة ،1،179-

202. 

مـصطفى عطيـة ان ونيــة). 2008(زسـو لك ات املقـر بنـاء ـ اضـية ف الـتعلم ئـات ب رتوظيـف

بيــةبن ال ليــة بيــة، ال مجلــة ، ـــام ا التعلــيم ــ د بــو الــبالك ـــر-رظــام ،زجامعــة

ج138ع ،1،179-233. 
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شــــكر الـــسيد الـــسيد ومــــستواه). 2018(عاصـــم ـــي و لك الـــدعم عـــرض نمــــط ن بـــ التفاعـــل أثـــر

التعليميــــة مجيــــات ال إنتــــاج ات ــــا م تنميـــة ــــ ع ونيــــة لك البنائيــــة ــــشطة رداخـــل

التعلـــــيملطـــــال تكنولوجيـــــا شـــــعبة ة،ب ـــــشو م ـــــ غ اه دكتـــــو ســـــالة رر ر بيـــــة–ؤ ال -ليـــــة

ر  .زجامعة

ميــد ا عبــد طلبــة ز ــي). 2009(عبــدالعز و لك الــتعلم ــ ك ــشا ال مجموعــات ــم راخــتالف

ـ والتفك ـ التعلي التـصميم ات ـا م مـن ل ساب اك ع وأثره عات املشر ع رالقائم و

تجــــ و لــــدىالناقـــد التفاعليـــة ــــب الو تقيـــات باســــتخدام ونيـــة لك املــــشاركة نحـــو اه

بيـــة ال ليـــة ب التعلـــيم تكنولوجيـــا شـــعبة التعلـــيم. طــالب اســـات.. تكنولوجيـــا د رسلـــسلة

محكمة حوث رة،و التعليم،القا لتكنولوجيا ة املصر معية  ا

ــــزار ا الـــصف اللطيــــف امل). 2000(عبـــد الطالبــــات عـــدد ــــ غي الــــتعلمأثـــر مجموعـــات ــــ علمـــات

ر تطـو ـ ـا وتطبيق التعلـيم التـصميم أسـس ـساب اك ـ ع التعلم نمط وتأمل ي التعاو

التعلـــيم تكنولوجيـــا الوســـائط، متعـــددة س محكمـــة.. والـــدر حـــوث و اســـات د ،رسلـــسلة

رة ل،القا ة املصر معية مجتكنولوجياا ك10التعليم، ،4،169-713. 

أ ، الظفــر ـشر م ـبيفـايز غر محمــود ــ). 2016(حمـد ن املتعلمـ وأدوار املجموعــات ـم اخــتالف

تطبيقـــــــات باســـــــتخدام املـــــــشاركة ات ـــــــا م تنميـــــــة ـــــــ ع وأثـــــــره ـــــــي و لك الـــــــتعلم ئـــــــة رب

ـــت و ال جامعـــة ـــت، و ال بجامعـــة بيــة ال ليـــة طلبـــة لـــدى ابية الـــ وســبة مركـــز-ا

مج ، العل شر ع30ال ،118،71-108. 

ا يم إبــــرا جــــرجسمحمــــد ــــع ود مينــــا ــــي، ا ســــيد ياســــر ميــــد، عبدا ــــدان محمــــد ، زلدســــو

تنميـة): 2018( ـ ع وأثـره ـي و لك الـتعلم ئـات ب ـ تصمي كمتغ التكيفي الدعم

املنوفيـة جامعـة بيـة، ال ليـة مجلـة التعلـيم، تكنولوجيـا طـالب لـدى مجـة ال ات ا -رم

مج بية، ال  .80-33،46لية

عبدا التعليميـة). 2009(لرحمنمحمد الكمبيـوتر بـرامج ـ املحتـو تنظـيم نمـط ن بـ العالقة ىتأث

ة، ـــشو م ـــ غ اه دكتـــو ســـالة أثـــره، قـــاء و الـــتعلم كفـــاءة ـــ للمـــتعلم ـــ املعر روالـــنمط ر ر

حلوان جامعة بية، ال  .لية

س خم عطية التعليم). 2003(محمد تكنولوجيا رة،عمليات ك: القا ا دار  . مةمكتبة

س خمـ عطيـة ـي). 2009(محمـد و لك التعلـيم،الـدعم حــوث.. تكنولوجيـا و اسـات د رسلـسلة

 . 2ع،19مج،محكمة

س خمــ عطيــة ط). 2009(محمـد والــتعلم، التعلــيم للطباعــة5تكنولوجيــا ب الــ دار رة، القــا ،

ع والتو شر  .زوال
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وا اض ي فو رمحمد قـائ). 2010(ز تد برنامج ـرفعالية ع ي ـشار ال الـتعلم ـ ع ـب"م ـ" الو

ســالة س، التـد ـ ـي و لك التعلـيم لتكنولوجيـات ن املعلمـ توظيـف كفايـات رتنميـة ر

ة سكند جامعة بية، ال لية اه، ردكتو  .ر

ــــــ املط مرشــــــد الراجعــــــة). 2019(يمحمــــــد التغذيــــــة نمــــــط اخــــــتالف املعلــــــم(أثــــــر م م/ تقــــــو تقــــــو

املـــدونات) قـــران املرحلــــةـــ طـــالب لـــدى ـــ ا الد التحـــصيل تنميـــة ـــ ع ونيـــة رلك

الــدوادمي بمحافظــة املعلومـــات وتقنيــة اســب ا ملــن ــة ـــة،الثانو التبو العلــوم مجلــة

الق،والنفسية ع3مج،غزة-للبحوثومياملركز ،12،167-189. 

أحمــد محمـد صــا تنميــ). 2016(مرفـت ـ قــران علـيم اتيجية اســ ــةفاعليـة ا امل ات دا رة ر

تخـــــصص الـــــصناعية ـــــة الثانو ســـــة املد لطـــــالب نيـــــة امل بات التـــــد رـــــ ثـــــاث"ر ة " رنجـــــا

ع النوعية، بية ال مجاالت ية عر بحوث مجلة املادة، نحو م ا  .56-2،13واتجا

يم إبـــــــرا عبداملجيــــــــد دعـــــــاء عبدالباســـــــط، ســـــــالمة التغذيــــــــة): 2017(مـــــــصطفى مـــــــصدر اخـــــــتالف

ا ـــــ لـــــدىالراجعـــــة ـــــار امل داء تنميـــــة ـــــ ع واثـــــره ونيـــــة لك جتماعيـــــة ات يلـــــشب

ياكــــة ا وماكينــــات أدوات مقــــر ــــ ــــ امل قتــــصاد ــــ،رطــــالب يــــة عر بحــــوث مجلــــة

ع النوعية، بية ال  .101-7،35مجاالت

محمـد الـسميع عبد الـسيد،مصطفى أحمـد يم إبـرا دان،رانيـا سـو عبـدالفتاح عبـ،أمـل دهوليـد

ــة ونيــة). 2014(رأبو لك الــتعلم ئــات ب ــ ع القائمــة قــران م تقــو اتيجية اســ أثــر

ـة بو ال اسات الد د مع طالب لدى الناقد التفك ات ا م رتنمية يـة،ر العر معيـة ا

بيةيالتكنولوج بية،ال ال حوث،–تكنولوجيا و اسات  .233-205رد

الفقـــــي ســـــالم اتأثـــــر). 2016(ممــــدوح باســـــ ك ـــــشا ال مجموعـــــات ـــــم املناقـــــشاتةیجیراخـــــتالف

جتماعيــــــــة والكفــــــــاءة التحــــــــصيل ــــــــ ع املعرفيــــــــة الــــــــسيطرة قــــــــوة تبــــــــة و ونيــــــــة رلك

يــــــــة العر معيــــــــة ا الطــــــــائف، بجامعــــــــة ية التحــــــــض الــــــــسنة طــــــــالب لــــــــدى ونيـــــــة لك

بية ال بية،لتكنولوجيا ال حوث–تكنولوجيا و اسات  .103-29،29ع،رد

الفقــي محمــد ســالم ــ). 2017(ممــدوح امنــة امل ــ غ للمناقــشات املــصاحب التوجيــھ أســلوب أثــر

الطائف جامعة طالبات لدى املعر والدافع التحصيل ع ي و لك التعلم ئة ب

ة بو ال العلوم مجلة العقلية، السعة ات مستو بية،ضوء لل العليا اسات الد -رلية

رة القا ع25مج،جامعة ،4،126-195. 

عزمى جاد يل ى). 2008(ن العر الفكر دار رة، القا ى، و لك التعميم  .تكنولوجيا

ــي املراد مختـــار محمــد عزمــي، جــاد يــل دعامـــات) : 2010( ن مــن مختلفــة أنمــاط ن بـــ التفاعــل أثــر
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بية ال ليات ب العليا اسات واجتماعية،رالد ة و تر اسات  .3ع،16مج،رد
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ــــسي ا الـــسيد ناديـــة ــــي، العر محمـــد ـــب محمـــد، يوســــف وليـــد شـــوان، أحمـــد زوالء ). 2016(ر

الناقــــد ــــ التفك ـــ ع وأثــــره والفرديـــة ــــشاركية ال ـــي و لك الــــتعلم ـــ ئ ب ن بــــ التفاعـــل

ن املتفــــوق الطــــالب لــــدى الــــتعلم ــــ غمــــاس و لإلنجــــاز الناشــــطووالدافعيــــة اســــيا ند
ً

ر

حل جامعة ، مج-واننواملتأملو بية، ال ع22لية ،2،617-702. 

محمــــــد يوســــــف ونيـــــــة). 2013(وليــــــد لك املناقــــــشات ــــــ املــــــشاركة املجموعــــــة ــــــم اخــــــتالف

املناقـشات عـن والرضـا ـ املعر والتحصيل الناقد التفك تنمية ع ا وتأث التعليمية
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ليـــــة ب ن املعلـــــ الطـــــالب بيـــــةلـــــدى التعلـــــيم. ال حــــــوث.. تكنولوجيـــــا و اســـــات د رسلـــــسلة

رة،محكمة م،القا مجعيةا التعليم، لتكنولوجيا ة ع23املصر ،3. 

يم إبـــــرا محمــــد يوســــف ر،وليــــد طـــــا إســــماعيل يم إبــــرا ي،دعــــاء عــــو حــــسن ــــ أثـــــر). 2017(عب

تنميـــ ـــ ع جتماعيـــة ـــب الو ات شـــب ئـــة ب ـــ الـــدعم تقـــديم مـــصدر اتاخـــتالف ـــا م رة

معيـة ا ، ـ اسـب ا ـ ة الثانو املرحلة طالب لدى ب الو ع عات باملشر والتعلم

ب ال لتكنولوجيا ية بية،يةالعر ال ع–تكنولوجيا حوث، و اسات  .275-33،237رد
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