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وطتخمص البشح:
ىدؼ البحث نحو الكشؼ عف أثر تصميـ بيئة تعمـ نقاؿ وفؽ نموذج التصميـ
التحفيزي ( )ARSCفي تنمية التحصيؿ الدراسي والرضا التعميمي والدافعية لإلنجاز لدى
طالب الدبموـ الميني ذوي أسموب التعمـ ( السطحي – العميؽ) تخصص تكنولوجيا التعميـ،
وتكونت عينة البحث مف مجموعتاف تجريبيتاف؛ المجموعة التجريبية األولى تكونت مف ()59
مف الطالب ذوى أسموب التعمـ السطحي ،والمجموعة التجريبية الثانية تكونت مف ( )59مف
الطالب ذوي أسموب التعمـ العميؽ ،وأسفرت النتائج عف :وجود فرؽ داؿ إحصائياً عند

مستوى داللة ( )0.05بيف متوسطي درجات مجموعتي البحث ككؿ في التطبيؽ القبمي و
البعدي لالختبار التحصيمي ،ومقياس الرضا التعميمي والدافعية لإلنجاز لصالح التطبيؽ
البعدي.
كما أسفرت النتائج عف عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.09بيف

متوسطي رتب أفراد المجموعة التجريبية األولى ،وأفراد المجموعة التجريبية الثانية في
التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي ومقياس الرضا التعميمي ،ووجود فرؽ داؿ إحصائياً عند

مستوى داللة ( )0.09بيف متوسطي رتب أفراد المجموعة التجريبية األولى ذوي أسموب
التعمـ السطحي ،وأفراد المجموعة التجريبية الثانية ذوي أسموب التعمـ العميؽ في التطبيؽ
البعدي لمقياس الدافعية لإلنجاز ،كما توجد عالقة ارتباطية موجبة بيف التحصيؿ المعرفي
المرتبط بمقرر مستحدثات تكنولوجيا التعميـ والرضا التعميمي والدافعية لإلنجاز لدى مجموعتي
البحث.
الكممات المفتاحية :التعمـ النقاؿ ،نموذج التصميـ التحفيزي لجوف كيمر( ،)ARSCطالب
الدراسات العميا ،الدبموـ الميني ،أسموب التعمـ السطحي والعميؽ ،التحصيؿ ،الرضا التعميمي،
الدافعية لإلنجاز.
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Designing a Mobile Learning Environment According to the
Motivational Design Model (ARSC) and its Effect in Developing
Achievement, Instructional Satisfaction, and Motivation for
Accomplishment among Surface and Deep Professional Diploma
Learners
Abstract
The research aimed at identifying the effect of a mobile learning
environment according to (ARSC) in developing achievement,
instructional satisfaction, and motivation for accomplishment among
technology of education surface and deep professional diploma learners.
The research sample consisted of 2 experimental groups. The first
group consisted of 15 surface learning students. The second group
consisted of 15 deep learning students. The research results proved that
there was a statistically significant difference at (0.01) between the mean
scores of the two research groups as a whole in the pre-and post-testing of
the achievement test, instructional satisfaction, and motivation for
achievement scales favoring the post-testing.
Also, the research results proved that there was no statistically
significant difference at (0.05) between the mean ranks of the members of
the first experimental group and the members of the second experimental
group in the post-testing of the achievement test, and the instructional
satisfaction scale. There was also a statistically significant difference at
(0.05) between the mean ranks of the members of the first experimental
group having a surface learning style, and the members of the second
experimental group having a deep learning style in the post-testing of the
motivation for accomplishment scale. Also, there was a positive relation
between the cognitive achievement related to technology of education
innovations course, instructional satisfaction, and motivation for
accomplishment among the two research groups.
Key Words: Mobile Learning- John Keller Motivational Design
Model (ARSC) - Professional Diploma Post Graduate Students – Surface
Learning style
Deep Learning Style -Instructional SatisfactionMotivation for Accomplishment
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وكدوة:
يشيد عالـ تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات بالعقد الثاني مف القرف الحادي
والعشريف تطو ارً كبي ارً وسرعة ىائمة في االتصاؿ والتواصؿ ،مع قدرة ىائمة في نقؿ المعمومات

بمختمؼ أشكاليا بيف أفراد المجتمع ،ومع التزايد المستمر لممعرفة وتطور وسائؿ التكنولوجيا

الحديثة ساعد ذلؾ بدرجة كبيرة عمى نمو وتطور التعميـ ال لكتروني  E-learningوالذي فتح
بدوره مجاالت عدي دة وتسييالت كثيرة نحو التعمـ بأشكاؿ مختمفة ،مما ساىـ في تنوع أساليب
التعمـ ووسائمو.
ويعد التعمـ المتنقؿ  Mobile Learningأحد االتجاىات الحديثة في مجاؿ التعميـ
ُ
اللكتروني؛ فيو يركز عمى التعمـ باستخداـ األجيزة المتحركة الالسمكية الصغيرة والمحمولة
يدوياً مثؿ :اليواتؼ النقالة والذكية ،ومساعدات البيانات الشخصية  ،PDASوالحاسبات
الشخصية الصغيرة  Tablet؛ لتقديـ المحتوى التعميمي بأشكالو المختمفة مثؿ :النصوص و
الرسوـ والصور والفيديو وغيرىا ،مف أجؿ تحقيؽ المرونة والتفاعؿ مع ىذا المحتوى في أي
وقت ومف أي مكاف دوف الحاجة لالنتقاؿ إلى المؤسسة التعميمية ( محمد جابر خمؼ اهلل،
أحمد فرحات عويس7:9 ،605; ،؛ حماده محمد مسعود ،أيمف محمد عبد اليادي،605:،
 .);9لذا يرى العديد مف التربوييف (حمود عمى العبدلي605<،؛ حسف بف محمد
الشمراني605<،؛ أحمد فييـ بدر عبد المنعـ605;،؛ شاىيناز محمود أحمد6057 ،؛ عبد
الناصر محمد )6058،أف ىناؾ اتجاه قوى لتوظيؼ التعمـ النقاؿ في عمميتي التعميـ والتعمـ،
ويرجع ذلؾ إلى أف الكثير مف المتعمميف لدييـ بالفعؿ أجيزة تعمـ نقالة ،كما ال يحتاج
استخدامو إلى بنية تحتية مكمفة ،كما يساعد التعمـ مف خاللو عمى التشارؾ والتفاعؿ؛ حيث
يمكف مف خاللو تفاعؿ الطالب مع المحتوى التعميمي ،والتفاعؿ مع بعضيـ البعض ومع
المعمـ ،مما يسيـ في زيادة فاعمية ىذه البيئة التعميمية لموصوؿ إلى مخرجات تعميمية عالية
الجودة .وفى ىذا الطار اتجيت دراسة داشتى والداشتي )Dashti & Aldashti ( 2015
نحو تعرؼ اتجاىات طالب الجامعة نحو التعمـ النقاؿ ،وتكونت عينة الدراسة مف( )700طالب
وطالب ة بالتعميـ الجامعي بكوريا الجنوبية ،ومف أىـ النتائج التي أظيرتيا الدراسة أف اتجاىات
طالب الجامعات نحو استخداـ التعمـ النقاؿ إيجابية .وُيشير حسف الباتع محمد (،6059
 )5;9إلى أف استخداـ تطبيقات األجيزة النقالة الذكية والموحية في العممية التعميميةُ ،يحسف
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التواصؿ والتفاعؿ بيف أفراد العممية التعميمية ،ويزيد مف فرص التعمـ لألشخاص الذيف لـ
يتمكنوا مف حضور المحاضرات ،كما يسيـ في تشجيع التعمـ النشط ،وزيادة الدافعية واال لتزاـ
الشخصي وتحمؿ المسئولية ،وتعزيز عممية التغذية الراجعة لممتعمـ ،وسرعة وسيولة الحصوؿ
عمى المحتوى التعميمي.
ولقد اتجيت العديد مف الدراسات والبحوث ( عبد الناصر محمد6058،؛ ناصر حممي
عمي يوسؼ6058،؛ حمود عمى العبدلي605< ،؛ حسف بف محمد الشمراني605<،؛ نوره
محمد السعودي6059،؛أحمد فييـ بدر عبد المنعـ605;،؛ شاىيناز محمود أحمد،
6057؛ )Mcconatha, et al.,2008; Shih,2007نحو التحقؽ مف مدى فاعمية التعمـ
النقاؿ في عمميتي التعميـ والتعمـ والتدريب ،وأظيرت النتائج فاعميتو في تنمية نواتج التعمـ
المختمفة ،كما إنو يزيد مف فاعمية الطالب ويجذب انتباىيـ نحو التعمـ؛ نظ ارً ألنو يقدـ بيئة

تعميمية مميئة بالنشاط والتشويؽ.

ويعد االىتماـ بتصميـ بيئات التعمـ اللكتروني بصفة عامة مف أولويات مجاؿ
ُ
يعد مف المقبوؿ تصميـ المحتوى اللكتروني بشكؿ يعكس نفس صورتو
تكنولوجيا التعميـ؛ فمـ ُ

التقميدية في الكتب الدراسية أو أدلة التدريب المطبوعة التي تعتمد عمى النصوص المكتوبة

وبعض الصور والرسومات الخطية ،أو االعتماد عمى المحاضر ومياراتو في تقديـ العروض
التقديمية ،لذا وجب االىتماـ بتصميـ بيئات التعمـ اللكتروني؛ لتحسيف نواتج التعمـ المختمفة.
وفى ىذا الطار أوصت العديد مف الدراسات والبحوث ( حممى مصطفى أبو موتة6055 ،؛
جماؿ مصطفى عبد الرحمف ،حسناء عبد العاطي6056،؛ محمد عبد القادر العمري6058،؛
وليد سالـ الحمفاوي ،مروة زكى محمد جابر خمؼ اهلل ،أحمد فرحات عويس605;،؛ أحمد
فييـ بدر (Wang, et al.,2012 ;605;،بضرورة البحث في مجاؿ تصميـ بيئة التعمـ
النقاؿ حتى تحقؽ الفائدة المرجوة منو.
وفى ذات السياؽ اتفؽ كؿ مف ( أكرـ فتحى مصطفى6059،؛ ممدوح عبد الحميد،
 Ellsworth,2013; Wahyudi, et al.,2017 ;605:عمى أف التصميـ التعميمي
لممقررات التعميمية المقدمة في بيئات التعمـ اللكتروني عف ُبعد لـ ُيعد كافياً لتحقيؽ نواتج
تعمـ يرضى عنيا الطالب ،بؿ البد مف مراعاة حافزيو التعمـ عند المتعمميف .وفى ىذا الطار
اتجيت دراسة كؿ مف كيـ وفريؾ ) Kim & Frick (2011نحو البحث في العوامؿ التي
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تُثير وتحفز الطالب في التعمـ اللكتروني عف بعد ،واستقصاء مستوى الدافعية والمثابرة
لدييـ ،وكيؼ يتغير ىذا المستوى خالؿ المقررات الدراسية ،وتوصمت الدراسة إلى وجود بعض
العوامؿ األساسية التي تؤثر في مستوى تحفيز واستمرار المتعمـ في التعمـ بفاعمية وىى:
االىتماـ ،والثقة ،والرضا التعميمي ،وتوفير ىذه العوامؿ في بيئة التعمـ تمكف المتعمـ مف
تحقيؽ أىداؼ التعمـ بنجاح ،كما أكدت الدراسة عمى أف رغبة الطالب في التعمـ تزداد عند
شعورىـ بالرضا التعميمي.
وتوجد العديد مف نماذج التصميـ التحفيزي ،ولعؿ نموذج التصميـ التحفيزي
) )ARCSلجوف كيمر مف النماذج التي تناولتيا العديد مف الدراسات واألدبيات؛ وذلؾ لكونو
النموذج األكثر مرونة في تصمـ الجوانب التحفيزية لبيئات التعمـ اللكترونية؛ حيث يقدـ
حموؿ متنوعة لخمؽ ورفع دافعية المتعمميف نحو تعمميـ تتناسب مع مختمؼ المواقؼ
التعميمية .وقد قاـ بتصميـ ىذا النموذج "جوف كيمر"  John Kellerوذلؾ بيدؼ تصميـ
مواقؼ تحفيزية في بيئات التعمـ اللكترونية؛ لتحفيز ودعـ دوافع المتعمميف لمتعمـ ،ويتكوف
النموذج مف أربع مكونات ىي :االنتباه ،الصمة ،الثقة ،الرضا ،وتمثؿ ىذه المكونات مجموعة
مف المعايير الالزمة لتحفيز المتعمـ بشكؿ كامؿ؛ فاالنتباه (  )Attentionيقوـ عمى جذب
المعمـ أو المصمـ النتباه الطالب لممادة الدراسية المتعممة ،واالستمرارية في ذلؾ ،والصمة
( )Relevanceت كوف مف خالؿ تشكيؿ قناعات لدى الطالب بقيمة المادة الدراسية المتعممة،
والفائدة التي يجنييا مف ورائيا ،والثقة( )Confidenceتتعمؽ بمدى توقع الطالب لنجاحة
يدرسيا ،وايمانو بأف نجاحو في متناوؿ يديو ،والرضا( )Satisfactionيتعمؽ
في المادة التي ّ
بالرغبة في االستمرار بالتعمـ ،ومدى رضا الطالب عف نتيجة تعممو ).( Keller, 2010
ويشير كؿ مف ( عبد الاله إبراىيـ الفقي6056،؛ أكرـ فتحى مصطفى6059،؛
ممدوح عبد الحميد  605:،؛ رامي إسكندر6058،؛ )Reynolds, et al.,2017إلى أف
نموذج التصميـ التحفيزي مف النماذج الذي ينظر إلييا كمدخؿ لحؿ مشكالت التعمـ؛ حيث
جمع بداخمو إيجابيات النظريات السموكية والمعرفية والبنائية االجتماعية ،وجعؿ العمؿ تشاركياً

بيف المعمـ والمتعمـ ،كما إنو يساىـ في جعؿ عممية التعمـ أكثر متعو وتحفي ازً .كما أظيرت
نتائج العديد مف الدراسات (نادر سعيد شيمي6050،؛عبد الاله إبراىيـ الفقي6056 ،
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& Colakoglu & Akdemir,2008; Ghbari,2016; Hamzah,2015; Aşıksoy
) Wahyudi, et al., 2017; Özdamlı,2016; Kurt & Keçik, 2017فاعمية
استخداـ نموذج التصميـ التحفيزي) ) ARCSفي تصميـ بيئات التعمـ اللكتروني لتحقيؽ
نواتج التعمـ المختمفة.
وتعتبر األساليب المعرفية أحد السمات المميزة لممتعمميف ،والتي ترتبط بمتغيرات
تصميـ برامج التعمـ ال لكتروني؛ حيث يعكس أسموب التعمـ الطريقة التي يستخدميا المتعمـ
في اكتساب المعمومات واسترجاعيا مف خالؿ تفاعمو مع الموقؼ التعميمي؛ لحداث التوافؽ
بيف خصائص المتعمـ وبيف خصائص الموقؼ التعميمي ،حيث يتفاوت المتعمموف في أساليب
تعمميـ عند التفاعؿ مع المادة التعميمية المقدمة ليـ ،ويرتبط ذلؾ بالفروؽ الفردية بينيـ،
ويؤثر في نواتج تعمميـ ،كما تيتـ أساليب التعمـ بالفروؽ الفردية بيف المتعمميف في كؿ ما
يتعمؽ باستقباؿ المعرفة ،و ترتيبيا ،و تنظيميا ،و تجييزىا ،و تسجيميا ،و ترميزىا ،و
دمجيا ،واالحتفاظ بيا في المخزوف المعرفي واستدعاؤىا عند الحاجة ،و لذلؾ ُيعد معرفة
أسموب التعمـ مف العوامؿ الميمة و الرئيسة التي تؤثر في مخرجات العممية التعميمية؛ فكمما
أمكف تحديد أسموب التعمـ أدى ذلؾ إلى زيادة فعالية التعمـBuboltz, et al., 2001,144-
).)148
ومف أبرز أساليب التعمـ أسموبي التعمـ السطحي والعميؽ؛ حيث يرى كؿ مف ريانار
و ريدينج ) Ryaner & Riding)1997,67أف أسموب التعمـ العميؽ يركز عمى االىتماـ
بموضوع الميمة ،كما يتميز الطالب الذيف يتبنوف ىذا األسموب بالدافعية الداخمية ،كما أنيـ
ينظروف إلى تمؾ الميمة عمى أنيا شيقة ،وأف عمييـ أف يساىموا فييا ،وأف االستراتيجية
التي يستخدميا ىؤالء الطالب تتمثؿ في معالجة المعمومات بمستويات عالية مف العمومية
مثؿ :األفكار األساسية واآلراء والمبادئ والقواعد ،بما يؤدي إلى زيادة الفيـ واالبتعاد عف
التفاصيؿ غير المرغوب فييا .ويذكر بيجز ) Biggs (2004إنو عمى العكس مف ذلؾ فإف
أسموب التعمـ السطحي يعتمد عمى الدافعية الخارجية والخوؼ مف الفشؿ ،وأف ىذا األسموب
يميز الطالب الذيف ينظروف إلى التعمـ المدرسي عمى أنو طريؽ توصؿ إلى غاية نيائية،
مثؿ :الحصوؿ عمى وظيفة ،وارضاء الوالديف ،أو حتى مجرد البعد عف المشكالت ،وىـ بذلؾ
يستخدموف االستراتيجية التي تتناسب مع ذلؾ بيدؼ استرضاء اآلخريف ،وليس إرضاء
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الذات ،ومف ىنا يتـ بذؿ جيد بسيط ،وأف التعمـ الحرفي الذي يعتمد عمى الحفظ لممحتوى
الذي يتـ تعممو -بدوف فيـ -ىو أحد أشير الطرؽ لمقياـ بذلؾ.
وترى لبنى جديد ( )=: ،6050أف مف ضمف العناصر الميمة في بنية أسموب
التعمـ دافعية الفرد وحافزتيو؛ فالطالب يميؿ إلى األسموب العميؽ في معالجة المعمومات عندما
يكوف لديو اىتماـ داخمي بموضوع التعمـ والذى يتوافؽ مع مشاعر سارة واستمتاع بخبرات
التعمـ وثقة بما لدييـ مف معمومات ،عمى خالؼ ميؿ الطالب إلى األسموب السطحي الذي
إرضاء ،فالطالب لديو أشكاؿ مختمفة مف الدافعية الخارجية التي قد تعزز بالخوؼ
يكوف أقؿ
ً
مف الفشؿ مع ما يرافقيا مف مشاعر سمبية وغير سارة ،وبالتالي فإنو مف الممكف تحسيف
مستوى تجييز المعمومات لمطالب مف المستوى السطحي إلى المستوى العميؽ باستخداـ
استراتيجيات محفزة لدى الطالب .ويشير عماد عبد حمزة العتابي ( )9<< ،6058إلى أف
التعم ـ باألسموب السطحي وعدـ السعي لتنمية تفضيؿ أسموب التعمـ العميؽ إلى مستوى
يتناسب وحاجات المرحمة التي يواجييا الطالب ،سينتج عنيما انخفاض ممحوظ في مستوى
تحصيؿ الطالب دراسياً بصورة خاصة ،وانخفاضاً في كفاءة أدائو في الحياة بصورة عامة،

األمر الذي يوجب عمى الباحثيف السعي ليجاد التدخالت والبرامج العممية والتربوية التي تنمى

لدى الطالب أسموب التعمـ العميؽ.
وكما تؤثر بيئة التعمـ في تحصيؿ الطالب ،فإنيا تؤثر أيضاً في دافعيتيـ ،فيرى عبد

المطيؼ محمد خميفة( )6:6 ،6000أف الدافعية لإلنجاز تؤثر بشكؿ حيوي في أداء الفرد
بشكؿ عاـ ،وفي تحصيمو الدراسي بشكؿ خاص؛ حيث تقوـ الدافعية بدور ميـ فضالً عف دور

العوامؿ المعرفية واالجتماعية األخرى؛ فالدافعية طاقة كامنة البد مف وجودىا لحدوث التعمـ بؿ
لتطويره وتنميتو عند الطالب ،وحينما تنطمؽ ىذه الطاقة فإنيا تؤدي إلى رفع مستوى األداء
وتحسينو والى اكتساب معارؼ جديدة ومعقدة والى استخداـ استراتيجيات تعممية متطورة والى
تبني طرؽ فعالة في معالجة المعمومات التي يحصؿ عمييا الطالب أثناء العممية التربوية.

وفي ذات السياؽ تُشير كؿ مف مناؿ عبد العاؿ مبارز ،إيماف عمى متولي ( )6050إلى أف
أىمية الدافعية مف الناحية التعميمية تبدو في كونيا وسيمة يمكف استخداميا في إنجاز أىداؼ
تعميمية معينة عمى نحو فعاؿ باعتبارىا أحد محددات التحصيؿ والنجاز؛ لذا يجب تنميتيا مف
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خالؿ تييئة الظروؼ المناسبة والمساعدة ،وال يتأتى ذلؾ إال مف خالؿ بيئة مناسبة يتـ فييا
توظيؼ المستحدثات التكنولوجية المتوفرة.
كما يمثؿ الرضا التعميمي أحد الموضوعات الميمة التي تسعى إلى تحقيقيا
المؤسسات التربوية في ظؿ المستحدثات التكنولوجية؛ حيث يمثؿ الرضا عف التعمـ أحد
المخرجات الوجدانية اليامة لعممية التعمـ؛ فيو يتناوؿ مشاعر الطالب تجاه مادة تعمميـ،
وأسموب التعمـ المستخدـ ،وانطباعاتيـ حوؿ المعمـ ،ويقوـ الرضا عف التعمـ بدور ىاـ في
زيادة دافعية الطالب نحو التعمـ وتحقيؽ البرامج التعميمية ألىدافيا بفاعمية ( محمد سيد
أحمد .);0-:= ،605< ،وفى ذات الطار أشارت دراسة مارتيروسياف و آخروف
( Martirosyan, et al (2014إلى أف رضا المتعمـ ىو أحد العوامؿ الميمة التي يجب
مراعاتيا لتحسيف التعمـ ،كما أف رضا المتعمـ يؤثر عمى التحصيؿ واالنجاز.

وشكمة البشح:

نبعت مشكمة البحث مف خالؿ المحاور التالية:

أوالً :املالسظة الشخصية لمباسجة والدزاضة االضتكشافية:
 )5الحظت الباحثة أثناء تدريسيا لمقرر مستحدثات تكنولوجيا التعميـ لطالب الدبموـ الميني
شعور الطالب بالممؿ وتدني المثابرة في إكماؿ المحاضرة ،وضعؼ اىتماميـ بالقياـ بمياـ
المقرر وأنشطتو المختمفة ،وكثرة الغياب واختالؽ األعذار لعدـ االلتزاـ بالحضور في قاعة
المحاضرات؛ وذلؾ نظ ارً لظروؼ ارتباط بعض الطالب بأعماؿ في الفترة الصباحية أو
ارتباطيـ بمسئوليات أخرى.

 )6قامت الباحثة باالطالع عمى نتائج الطالب في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي
; ،605< -605والذي اتضح مف خاللو تدني مستوى تحصيؿ الطمبة في المقرر،
ولمتأكد مما سبؽ قامت الباحثة بإجراء مقابمة مقننة مع عدد( )7مف أعضاء ىيئة
التدريس بكمية التربية مف الذيف قاموا بتدريس المقرر األعواـ السابقة؛ حيث أشاروا إلى
أف مقرر مستحدثات تكنولوجيا التعميـ مف أكثر المقررات الدراسية التي تتصؼ موضوعاتيا
بالتعدد والتشعب ،والتشابو ،ىذا بالضافة إلى عدـ وجود جانب عممي لممقرر مما يزيد مف
صعوبتو.
 )7قامت الباحثة بدراسة استكشافية عمى ( )59مف طمبة الدبموـ الميني ،وأسفرت نتائج
الدراسة عف:
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 اتفؽ (<= )%مف الطالب عمى رغبتيـ في دراسة المقررات الدراسية عبر المستحدثاتالتكنولوجية التي تتيح ليـ الدارسة في أي وقت ومف أي مكاف ،دوف الحاجة إلى
الحضور إلى قاعة المحاضرات نتيجة الرتباط الغالبية العظمى منيـ بوظائؼ في الفترة
الصباحية.
 أبدى (;=  )%مف الطالب رغبتيـ في دراسة محتوى المقرر الدراسي ،واجراء التفاعؿبينيـ وبيف المعمـ وبيف زمالئيـ مف خالؿ استخداـ تطبيقات اليواتؼ النقالة مثؿ:

-

الواتس آب  ، Whatsappوالفيسبوؾ.
أكد ( )%500مف الطالب إمتالكيـ ألجيزة محمولة سواء كانت ىواتؼ نقالة ،أو لوحية

أو كمبيوتر محموؿ.

 أشار (<= )%مف الطالب إلى رغبتيـ في استخداـ عضو ىيئة التدريس أساليبواستراتيجيات تعميمية تراعى الفروؽ الفردية بينيـ ،وتحفزىـ عمى الدراسة والتعمـ،
والقضاء عمى الممؿ والرتابة مف استخداـ الطرؽ التقميدية التي ال تتماشي مع طبيعة
المقرر؛ حيث أف طالب الدبموـ الميني يأتوف مف تخصصات عممية مختمفة.

ثاٌياً :سادة الواقع التعميىي يف وسسمة الدزاضات العميا الضتخداً التعمي الٍكاه:
 )5أشارت العديد مف الدراسات (ياسر شعباف عبد العزيز6058،؛ جماؿ مصطفى عبد
الرحمف ،حسناء عبد العاطي6056،؛ وليد سالـ الحمفاوى ،مروة زكى توفيؽ6059،؛
عماد عبد حمزة العتابي6058 ،؛ شحتو عبد المولى عبد الحافظ605; ،؛ نافذ نايؼ
رشيد )605:،إلى أف تدريس المقررات في المرحمة الجامعية ومرحمة الدراسات العميا ما

زاؿ يتبع الطريقة التقميدية القائمة عمى التمقيف مف ق ِبؿ األستاذ الجامعي ،مما يؤدى إلى

الفتور والممؿ ،وىناؾ حاجة ماسة إلى توفير بيئات تعميمية تفاعمية مناسبة لجذب انتباه
المتعمميف ،وتنمية دافعيتيـ لمواصمة التعمـ ،وتحسيف كفاءتيـ في توظيؼ ما تعمموه في
كثير مف
حياتيـ العممية .ويذكر شحتو عبد المولى عبد الحافظ (; )555 ،605أف ًا
البا أف الصعوبة التي يواجيونيا في التعمـ،
طالب المرحمة الجامعية ال يدركوف غ ً
والحباط الذي يعانوف منو ليس سببو المادة التعميمية نفسيا ،بؿ قد يكوف سببو التنافر
وعدـ االنسجاـ بيف استراتيجيات وأساليب تعمميـ ،أو تجاىؿ عممية التعمـ والعوامؿ
المتعمقة بيا؛ مثؿ :استراتيجيات التعمـ وأساليب التعمـ ،وأنيـ يستخدموف طرقًا تقميدية
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في التعمـ قد ال تناسب التطورات المعاصرة والتطمعات التربوية المتقدمة؛ لذا ينبغي إيجاد

)6

بعيدا عف الطرؽ التقميدية ،مع االتجاه
طرؽ تعمـ فعالة تحسف مستوى األداء األكاديمي ً
نحو تنمية أسموب التعمـ العميؽ لدى الطالب
يشير كؿ مف شحتو عبد المولى(; )508 ،605و خٍ Khalil (2015( ً١إلى أف
ضعؼ إنجاز طالب الجامعة الجدد لممياـ األكاديمية يرجع إلى أف ىؤالء الطالب ليس
فبدال مف استخداميـ االستراتيجيات التي
فعاؿ الستراتيجيات التعمـ،
لدييـ استخداـ َّ
ً
تساعد عمى التقاف والتحميؿ والتركيب واالستدالؿ ،فإنيـ يستخدموف استراتيجيات الحفظ
واالستظيار والتذكر التي كانوا يستخدمونيا في المرحمة الثانوية .ويرى كؿ مف دف
وجريجز) Dunn & Griggs (2003,159أف التدريس لمطالب الجامعييف باستخداـ

)7

أساليب التعمـ الفعالة يمكف أف ُيضيؼ الحماس لمكونات المقرر ،وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ
أساليب متنوعة ،تتناوؿ مراحؿ النظرية والتطبيؽ والبحث.
ُيعد التعمـ النقاؿ الحؿ األمثؿ لكثير مف المشكالت التعميمية في مرحمة الدراسات العميا؛
حيث توصمت نتائج العديد مف البحوث والدراسات ( حمادة محمد مسعود إبراىيـ ،أيمف
محمد عبد اليادى605:،؛ ضمياء سالـ داود الراوي605:،؛ حممى مصطفى أبو موتة،
6055؛ حمود عمى العبدلي605<،؛ إيماف أحمد عبد اهلل .)605:،إلى فاعمية استخداـ
التعمـ النقاؿ في تنمية العديد مف نواتج التعمـ المستيدفة لدى المتعمميف ،بالضافة إلى
قدرتو عمى توفير المرونة في التعمـ؛ حيث يسمع لممتعمميف بالتعمـ في أي وقت ومف أي
مكاف وفقاً لظروفيـ وقدراتيـ ،كما يتيح سيولة وسرعة في التواصؿ والتفاعؿ بيف المعمـ
والطالب والمتعمميف مع بعضيـ البعض ،ىذا بالضافة إلى توافر أجيزة اليواتؼ النقالو

بمختمؼ أنواعيا لدى المتعمميف.

ثالجاً :أِىية دزاضة أضاليب التعمي  Learning Stylesوعالقتّا ببيئة التعمي:
 )5تشير أساليب التعمـ  Learning Stylesإلى كيفية تفضيؿ األفراد لمتعمـ ،والطرؽ
الشخصية التي يتبعيا المتعمـ عند التعامؿ مع المعمومات ،كما تعكس أساليب التعمـ
جانبيف عند الفرد ،أحدىما طبيعي يتعمؽ بالجانب المتأصؿ لديو والمتمثؿ في النزعات تجاه
أساليب تعمـ معينة ،واآلخر تربوي يتصؿ بالخبرات المكتسبة وعوامؿ النضج والنمو ،بحيث
تؤثر خبرات التعمـ في أسموبو التعميمي ،ويمكف تعديؿ أساليب التعمـ مف خال ؿ تدريب
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المتعمـ عمى أساليب تعميمية جديدة ) .)Ellis,1989,256ولقد اتجيت دراسة
مينوتي ) Minotti, (2005نحو التعرؼ عمى تأثير أساليب التعمـ عمى التحصيؿ واالتجاه
نحو المادة الدراسية لدى عينة مف طالب المرحمة العدادية بمدينة نيويورؾ ،وأظيرت
النتائج أف أسموب التعمـ مف العوامؿ المؤثرة عمى مستوى التحصيؿ واالتجاه ،وأوصت
الدراسة بضرورة استخداـ أساليب التعمـ المفضمة في تصميـ وبناء البرامج التعميمية .بينما
ىدفت دراسة محمد أحمد عبد المطيؼ ( )6057التعرؼ عمى أساليب التعمـ السطحي
والعميؽ وعالقتيما بالتحصيؿ األ كاديمي ودافعية االتقاف ،وتوصمت الدراسة إلى وجود
ارتباط موجب وداؿ إحصائيا بيف درجة التحصيؿ ودافعية االتقاف لممجموعات ذات التعمـ
العميؽ .بينما أوصت دراسة شحتو عبد المولى عبد الحافظ (; )605بضرورة قياـ
المسؤليف عف عممية التعمـ بالجامعة بعقد ورش عمؿ ودورات مينية ألعضاء ىيئة
التدريس تشجعيـ عمى توظيؼ االستراتيجيات التدريسية التي تتوافؽ وتفضيالت الطالب
وأساليب تعمميـ مف أجؿ تحسيف معدالتيـ.
 )6كما تؤثر المناىج الدراسية التي يتـ حشوىا وتحميميا بالمعمومات والمواضيع الزائدة عمى
أساليب التعمـ؛ حيث ُيشير كمبر و بمونج ) Kember & Pleung (2003إلى أف طبيعة

الميمة تؤثر -وفقاً لدراؾ الطالب -عمى اختيار أسموب التعمـ ،فقد أظيرت نتائج دراستيما
أف بعض الطالب مف الجنسيف يمكف أف يستخدموا األسموب السطحي لمتعمـ في ميمة
معينة ،واألسموب العميؽ في ميمة أخرى ،ويعتمد ذلؾ عمى إدراؾ الطالب لطبيعة الميمة
والتدري س ،وبنية التعمـ ،ودرجة اىتمامو الشخصي بالميمة ،وىو ما يتضح لدى طالب
مدارس وجامعات المحيط اليادي الذيف يتبنوف األسموب السطحي في تعمـ المواد التعميمية
المقررة ،رغـ قوليـ أف ىذا األسموب غير مفضؿ لدييـ ،إال أنيـ يضطروف لتباعيا نتيجة
اعتماد المقررات عمى الحفظ وأساليب التمقيف المتبعة مف مدرسييـ.ويؤكد مايمر Miller
) (2001,118عمى أف دافعية الطالب وأدائيـ يتحسناف عندما يتـ تكييؼ التدريس وفقاً
لتفضيالت وأساليب تعمـ الطالب ،وتوصي الدراسة بضرورة فيـ التربويوف لتنوع طالبيـ،

وتقديـ المعمومات بعدة طرؽ مف أجؿ استيعاب تفضيالت جميع المتعمميف .أِب دساعخ
ٔغ Nagwa (2016) ٜٛفقد ىدفت إلى تحديد العالقة بيف أساليب التعمـ وطرائؽ
التدريس في ضوء بعض المتغيرات ،وتكونت العينة مف ( );:طالبة مف طالبات الدراسات
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العميا المسجالت لدرجة الماجستير في التمريض مف جامعة طنطا ،وأظيرت النتائج وجود
ارتباط داؿ إحصائياً بيف أسموب التعمـ العميؽ وتحصيؿ الطالب وطرائؽ التدريس الحديثة

المتبعة .بينما اتجيت دراسة ىيرماف وآخروف ) Herrmann, et al.(2017نحو قياس
إدراكات الطمبة نحو بيئة التعمـ وأساليب التعمـ لدى عينة مكونة مف (;; )87مف طالب
مرحمة البكالوريوس والماجستير مف كميات االقتصاد والعموـ النسانية في جامعة آىورس
في الدنمارؾ ،وأظيرت النتائج وجود ارتباط إيجابي بيف أسموب التعمـ العميؽ واالىتماـ

باستخد اـ أساليب التدريس الجيدة ،والدعـ المستمر ألعضاء ىيئة التدريس لمطالب .أما
دراسة ىوؿ وآخروف ) Hall,et al.(2004فقد اتجيت نحو بحث إمكانية تغير بيئة التعمـ
لزيادة أسموب التعمـ العميؽ لدى طمبة المحاسبة في جامعة ممبورف ،وتكونت العينة مف
(< )59طالباً جامعياً ضمف السنة األولى ،وأشارت النتائج إلى أف استخداـ أنشطة التعمـ
الجماعى في بيئات التعمـ تحسف جودة مخرجات تعمـ الطالب .كما ىدفت دراسة رحمف

وآخروف ( Rahman, et al.(2012إلى الكشؼ عف العالقة بيف أساليب التعمـ والبيئة
التعميمية عند طمبة تخصصات اليندسة ،وتكونت عينة الدراسة مف (; )96طالباً مف طمبة
اليندسة في المعيد التقني بماليزيا ،وطبؽ عمييـ مقياس خبرات المساؽ ( )CEQوالذي

يقيس األبعاد (التعميـ الجيد ،وضوح األىداؼ والمعايير ،التقييـ المناسب ،عبئ العمؿ،
مصادر التعمـ ،مجتمعات التعمـ) ،وأظيرت النتائج أف ُبعد التعميـ الجيد الخاص بالبيئة
التعميمية كاف لو األثر الكبير في زيادة أسموب التعمـ العميؽ عند الطمبة ،يميو ُبعد
استخداـ التقييـ المناسب ثـ مصادر التعمـ ثـ وضوح األىداؼ ومعايير التقييـ ،كما أظيرت

النتائج أف ُبعد العبء الدراسي كاف لو األثر الكبير في زيادة أسموب التعمـ السطحي يميو
التقييـ غير المناسب في بيئة التعمـ .بينما ىدفت دراسة وانغ و آخروف Wang, et
) al.(2013إلى التعرؼ عمى أثر بناء محتوى المقررات الدراسية في ضوء النظرية
البنائية ونموذج بيجز عمى أسموبي التعمـ السطحى والعميؽ لدى الطمبة في إحدى
مقاطعات الصيف ،وأسفرت النتائج عف تفو ؽ مجموعة الطالب الذيف تعرضوا لممق اررات
الدراسية المصممة في ضوء النظرية البنائية ونموذج بيجز في أسموب التعمـ العميؽ.
ٚأوصى عماد عبد حمزة العتابي( )6058بضرورة تغيير طرؽ وأساليب التدريس لتنمية
أسموب التعمـ العميؽ لدى الطمبة.
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في ضوء ما سبؽ يتضح أف أساليب التعمـ ليست قدرات ثابتة لدى المتعمـ ،وانما
تمثؿ الطريقة التي يفضميا المتعمـ في معالجة المعمومات عند دراستو لممواد الدراسية
المختمفة ،وىذه الطريقة تتسـ بالثبات النسبي ،بحيث تعبر عف استجابة المتعمـ التي
يستخدميا دائماً في المواقؼ التعميمية المختمفة ،وىذه الطرؽ يمكف تحسينيا مف خالؿ
التصميـ الجيد لبيئات التعمـ التي يمكف استخداميا في تقديـ المواد الدراسية لممتعمميف.

زابعاً:التصىيي التعميىي لبيئات التعمي الٍكاه:
ُيعد التصميـ التعميمي مف أولويات مجاؿ تكنولوجيا التعميـ ،حيث يؤكد محمد
عطية خميس ( )6=0 ،6059عمى أف تكنولوجيا التعميـ تيتـ بتصميـ التعميـ

المناسب لممتعمميف المختمفيف في أساليب التعمـ ،وذلؾ عف طريؽ تطبيؽ نماذج
تصميـ تعميمي تقوـ عمى النظرية البنائية ،التي تركز عمى نشاط المتعمميف في بناء

التعمـ؛ ألنيا تراعي خصائص المتعمميف المختمفيف وحاجاتيـ ،وضرورة تنويع المحتوى

واألنشطة التعميمية ،والمواد والوسائط ،والمداخؿ والستراتيجيات التعميمية التعميمية؛
فال يصح أف يتعرض كؿ المتعمميف لنفس أشكاؿ المحتوى ،ونفس األنشطة التعميمية،

دوف مراعاة لتفضيالتيـ التعميمية؛ بالضافة إلى تعدد مسارات التعمـ ،وتقديـ التعميمات
والتوجييات والمساعدة.

وفى ضوء ما سبؽ اتجيت العديد مف الدراسات ( جماؿ مصطفى عبد الرحمف،

حسناء عبد العاطي؛ 6056؛ محمود أحمد عبدالكريـ أحمد6057،؛ ياسر شعباف عبد

العزيز6058،؛ وليد سالـ الحمفاوى ،مروة زكى توفيؽ6059،؛ حسف الباتع محمد عبد
العاطي6059،؛ حمادة محمد مسعود ،أيمف محمد عبد اليادى605:،؛ محمد جابر

خمؼ اهلل ،أحمد فرحات عويس605;،؛ حمادة محمد مسعود إبراىيـ ،أيمف محمد عبد

اليادى605:،؛ أحمد فييـ بدر عبد المنعـ )605; ،نحو التوصية بضرورة البحث

في مجاؿ تصميـ بيئات التعمـ النقاؿ لتحقيؽ الفاعمية في العممية التعميمية وتحقيؽ

نواتج التعمـ المختمفة.

ويعد نموذج التصميـ التحفيزى) (ARCSمف أشير النماذج التحفيزية التي ثبتت
ُ
فاعميتو؛ فقد أظيرت نتائج عديد مف الدراسات (نادر سعيد الشيمي6050 ،؛ أكرـ
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فتحي مصطفى6059 ،؛ عبد الاله إبراىيـ الفقي6056،؛ ممدوح عبد الحميد

إبراىيـ605:،؛Akdemir,2008

&

Colakoglu

؛

2016؛Hamzah,2015؛ Aşıksoy & Özdamlı,2016؛ Wahyudi, et
al.,2017؛ (Kurt & Keçik, 2017فاعميتو عند استخدامو في تصميـ بيئات

التعمـ اللكتروني بمختمؼ أنماطيا( المدمج ،المقموب ،اللكتروني ،األلعاب التحفيزية،

الفيديو ،)...كما أوصت الدراسات بضرورة استخداـ النموذج لتحقيؽ الفاعمية لبيئات

التعمـ اللكتروني وتحقيؽ نواتج التعمـ المختمفة.

خامساًُ :يعد الرضا عف التعمـ أحد المعايير التي تستخدـ في تحديد مدى نجاح بيئة
التعمـ في تحقيؽ األىداؼ التعميمية .حيث ُيشير محمد عطية خميس ()65; ،6055

إلى أف الفرد ُيقبؿ عمى التعمـ إذا وثؽ في إنو يقدـ تعميماً حقيقياً ومناسباً ومفيداً ونافعاً
وذلؾ مف خالؿ فيمة لطبيعتو ومقاصده فيشعر بالراحة والرضا ويثؽ فيو .كما أكدت

دراسة شاىيف ( Sahin ( 2007أف بيئات التعمـ ال تكوف فعالة دوف النظر في حاجات
الطالب ورضاىـ عف الدراسة في ىذه البيئة ،وأف الحصوؿ عمى رأي الطالب حوؿ

التعمـ في بيئة إلكترونية عممية حاسمة بالنسبة لنجاح تصميـ ىذه البيئة وتطويرىا،
وينبغي أف تصمـ بيئات التعمـ ال لكترونية بعناية لتحقيؽ أقصى قدر مف رضا

المتعمميف مع ىذه البيئات .لذا فقد اتجيت بعض الدراسات ( محمد سيد أحمد،

<605؛ ممدوح عبد الحميد إبراىيـ605: ،؛ متولي صابر خالؼ605=،؛ ليمى
الجيني ،تغريد عبد الفتاح الرحيمي605: ،؛ شيخة ميدي عمى6050،؛ نجالء محمد

فارس 6059،؛ إيماف زكى موسى605:،؛ ;;Hermans et al., 2009
;Kiriakidis, 2007; Wu et al.,2010؛ Ke & Kwak,2013; Kuo,Y.,et
) al.,2013; Lo,2010; Alsadoon,2018نحو التوصية بأىمية فحص وتحميؿ
مستوى الرضا التعميمي لدى الطالب نحو الخدمات التعميمية المقدمة ليـ بشكؿ

إلكترونى؛ وذلؾ لمتعرؼ عمى إيجابيات وسمبيات الخدمة المقدمة ،ومحاولة البحث

والتطوير لتحسيف مستوى الخدمة المقدمة لتحقيؽ قد ارً مف الرضا لدى الطالب،

وتحقيؽ جودة العممية التعميمية.
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سادساً :تُعد الدافعية لإلنجاز أحد الجوانب الميمة في توجيو سموؾ الفرد وتنشيطو،
كما إنيا مكوف ىاـ في سعي الفرد تجاه تحقيؽ ذاتو وبموغ أىدافو مف خالؿ ما ينجزه
مف أعماؿ ومياـ دراسية مختمفة؛ لذا اتجيت بعض الدراسات (فريحاف أحمد

شاىر6057،؛ نادر سعيد شيمي6050 ،؛ إيماف عمى محمد ،مناؿ عبد العاؿ مبارز،
6050؛  )Ghbari ,2016نحو التوصية بضرورة تنميتيا لدى المتعمميف،

وفى ضوء ما سبؽ رأت الباحثة إنو يمكف التصدي لمشكمة تدريس مقرر مستحدثات

تكنولوجيا التعميـ مف خالؿ تصميـ بيئة تعمـ نقاؿ وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي لتنمية

التحصيؿ والرضا التعميمي والدافعية لالنجاز لدى طالب الدبموـ المينى ذوى أسموب

التعمـ (السطحي-العميؽ) ؛ حيث إنو ال يوجد دراسة في حد عمـ الباحثة استخدمت
نموذج التصميـ التحفيزي ) )ARCSفي تصميـ بيئة التعمـ النقاؿ ،حيث تـ استخداـ
النموذج في تصميـ بيئات التعمـ اللكتروني األخرى (المدمج-المقموب-األلعاب

التحفيزية ،)...مما دعى الباحثة إلى الرغبة في استخدامو لمعالجة المشكالت التي
تواجو تدريس مقرر مستحدثات تكنولوجيا التعميـ والسابؽ عرضيا.

مف ىذا المنطمؽ أمكف تحديد مشكمة البحث الحالي في وجود حاجة إلى تصميـ

بيئة تعمـ نقاؿ وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي( ،)ARSCوالتعرؼ عمى أثرىا في
تدريس مقرر مستحدثات تكنولوجيا التعميـ؛ لتنمية التحصيؿ والرضا التعميمي

والدافعية لإلنجاز لدى طالب الدبموـ الميني ذوي أسموب التعمـ السطحي والعميؽ.

أضئمة البشح:
سعى البحث الحالي إلى الجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:
كيؼ يمكف تصميـ بيئة تعمـ نقاؿ وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي( ،)ARSCوتحديد أثرىا
في تنمية التحصيؿ والرضا التعميمي والدافعية لإلنجاز لدى طالب الدبموـ الميني ذوي
أسموب التعمـ السطحي والعميؽ.
وتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
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 )5ما معايير تصميـ بيئة التعمـ النقاؿ وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي( )ARSCلتنمية
التحصيؿ والرضا التعميمي والدافعية لإلنجاز لدى طالب الدبموـ الميني ذوي أسموب التعمـ
السطحي والعميؽ.
 )6ما التصميـ التعميمي لبيئة التعمـ النقاؿ وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي( )ARSCلتنمية
التحصيؿ والرضا التعميمي والدافعية لإلنجاز لدى طالب الدبموـ الميني ذوي أسموب التعمـ
السطحي والعميؽ.
 )7ما أثر تصميـ بيئة التعمـ النقاؿ وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي( )ARSCعمى التحصيؿ
لدى طالب المجموعتيف التجريبيتيف ككؿ بغض النظر عف أسموب التعمـ.
 )8ما أثر تصميـ بيئة التعمـ النقاؿ وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي( )ARSCعمى الرضا
التعميمي لدى طالب المجموعتيف التجريبيتيف ككؿ بغض النظر عف أسموب التعمـ.
 )9ما أثر تصميـ بيئة التعمـ النقاؿ وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي( )ARSCعمى الدافعية
لإلنجاز لدى طالب المجموعتيف التجريبيتيف ككؿ بغض النظر عف أسموب التعمـ.
 ):ما أثر تصميـ بيئة التعمـ النقاؿ وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي( )ARSCعمى التحصيؿ

لدى طالب الدبموـ الميني ذوي أسموب التعمـ السطحي والعميؽ.

;) ما أثر تصميـ بيئة التعمـ النقاؿ وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي( )ARSCعمى الرضا
التعميمي لدى طالب الدبموـ الميني ذوي أسموب التعمـ السطحي والعميؽ.
<) ما أثر تصميـ بيئة التعمـ النقاؿ وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي( )ARSCعمى الدافعية
لإلنجاز لدى طالب الدبموـ الميني ذوي أسموب التعمـ السطحي والعميؽ.
=) ما العالقة االرتباطية بيف التحصيؿ المعرفي المرتبط بمقرر مستحدثات تكنولوجيا التعميـ
والرضا التعميمي والدافعية لإلنجاز لدى طالب الدبموـ الميني ذوي أسموب التعمـ السطحي
والعميؽ.

أِداف البشح :ىدؼ البحث إلى:
 )5تحديد معايير تصميـ بيئة التعمـ النقاؿ وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي( )ARSCلتنمية
التحصيؿ والرضا التعميمي والدافعية لإلنجاز لدى طالب الدبموـ الميني ذوي أسموب
التعمـ السطحي والعميؽ.
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 )6تحديد التصميـ التعميمي لبيئة التعمـ النقاؿ وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي()ARSC
لتنمية التحصيؿ والرضا التعميمي والدافعية لإلنجاز لدى طالب الدبموـ الميني ذوي
أسموب التعمـ السطحي والعميؽ.
 )7معرفة أثر تصميـ بيئة التعمـ النقاؿ وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي( )ARSCعمى
التحصيؿ لدى طالب المجموعتيف التجريبيتيف ككؿ بغض النظر عف أسموب التعمـ.
 )8معرفة أثر تصميـ بيئة التعمـ النقاؿ وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي( )ARSCعمى
الرضا التعميمي لدى طالب المجموعتيف التجريبيتيف ككؿ بغض النظر عف أسموب التعمـ.
 )9معرفة أثر تصميـ بيئة التعمـ النقاؿ وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي( )ARSCعمى
الدافعية لإلنجاز لدى طالب المجموعتيف التجريبيتيف ككؿ بغض النظر عف أسموب
التعمـ.
 ):معرفة أثر تصميـ بيئة التعمـ النقاؿ وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي( )ARSCعمى
التحصيؿ لدى طالب الدبموـ الميني ذوي أسموب التعمـ السطحي والعميؽ.
;) معرفة أثر تصميـ بيئة التعمـ النقاؿ وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي( )ARSCعمى
الرضا التعميمي لدى طالب الدبموـ الميني ذوي أسموب التعمـ السطحي والعميؽ.
<) معرفة أثر تصميـ بيئة التعمـ النقاؿ وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي( )ARSCعمى
الدافعية لإلنجاز لدى طالب الدبموـ الميني ذوي أسموب التعمـ السطحي والعميؽ.
=) معرفة نوع العالقة االرتباطية بيف التحصيؿ المعرفي المرتبط بمقرر مستحدثات تكنولوجيا
التعميـ والرضا التعميمي والدافعية لإلنجاز لدى طالب الدبموـ الميني ذوي أسموب التعمـ
السطحي والعميؽ.

أِىية البشح :تكمف أىمية البحث في النقاط التالية:
 .5تقديـ قائمة بمعايير تصميـ وتطوير بيئة التعمـ النقاؿ وفؽ نموذج التصميـ
التحفيزي( ،)ARSCيمكف أف يستفيد منيا مصممي ومطوري بيئات التعمـ اللكتروني
بالتعميـ الجامعي.
 .6توجيو المسؤولوف في التعميـ الجامعي إلى ضرورة توظيؼ تطبيقات التعمـ النقاؿ( منصة
 ، Schoologyوالواتس آب  ) Whatsappفي تدريس المقررات ال لكترونية وتقديـ
الدعـ والتواصؿ مع المتعمميف.
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 .7تقديـ أداة موضوعية لمميتميف بتقديـ المقررات الدراسية عف بعد ،يمكف مف خالليا
تحديد مدى رضا الطالب عف بيئة التعمـ النقاؿ.
 .8قد تفيد نتائج البحث الحالي في توجيو أنظار أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة إلى
ضرورة تصميـ بيئات التعمـ التفاعمية التي تؤدى إلى أسموب التعمـ العميؽ لدى الطالب.
 .9قد تسيـ نتائج البحث في تزويد مصممي ومطوري بيئات التعمـ ال لكتروني بالجامعة
بنموذج لتصميـ بيئة التعمـ النقاؿ وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي.

سدود البشح :اقتصر البحث عمى:
 الحدود الموضوعية :مقرر مستحدثات تكنولوجيا التعميـ
 الحدود البشرية :طالب الدبموـ الميني-برنامج الدراسات العميا -تخصص تكنولوجيا
التعميـ.
 الحدود الزمانية :الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي <.605=-605
 الحدود المكانية :كمية التربية جامعة أسيوط.

وتغريات البشح:
 المتغير المستقؿ :بيئة تعمـ نقاؿ مصممة وفقاً لنموذج التصميـ التحفيزي(.)ARSC
 المتغير التصنيفي :أسموب التعمـ ( السطحي – العميؽ)

 المتغيرات التابعة :التحصيؿ الدراسي والرضا التعميمي ،والدافعية لإلنجاز.

وٍّر البشح:
التالية:

نظ ارً ألف البحث ُيعد مف البحوث التطويرية؛ لذلؾ تـ استخداـ المناىج الثالثة

 المنيج الوصفي التحميمي :وذلؾ عند إعداد الطار النظري لمبحث ،تحديد قائمةمعايير تصميـ بيئة التعمـ النقاؿ وفؽ لنموذج التصميـ التحفيزي( ،)ARSCإعداد
أدوات القياس.
منيج تطوير المنظومات التعميمية :وذلؾ في تطوير بيئة التعمـ النقاؿ وفؽ نموذجالتصميـ التحفيزي(.)ARSC
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 المنيج شبو التجريبي :لمكشؼ عف أثر تصميـ بيئة تعمـ نقاؿ وفؽ نموذج التصميـالتحفيزي( )ARSCلتنمية التحصيؿ والرضا التعميمي والدافعية لإلنجاز لدى طالب
الدبموـ الميني ذوي أسموب التعمـ السطحي والعميؽ.
اٌزظّ ُ١اٌزغش٠جٌٍ ٟجؾش :رُ اعزخذاَ ِغّٛػز ٓ١رغش٠ج١زٛ٠ ٓ١ػؾّٙب شىً( )1اٌزبٌ.ٟاٌزطج١ك اٌجؼذٞ
اٌّؼبٌغخ اٌزغش٠ج١خ
اٌزطج١ك اٌمجٍٟ
اٌؼٕ١خ
 -1االخزجبس اٌزؾظ.ٍٟ١
رظّ ُ١ث١ئخ رؼٍُ
االخزجبس اٌزؾظ.ٍٟ١
اٌّغّٛػخ
ِ -2م١بط اٌذافؼ١خ
ٔمبي ٚفك ّٔٛرط
ِم١بط اٌشػب
اٌزغش٠ج١خ
ٌإلٔغبص.
اٌزظُّ١
اٌزؼٍّٟ١
األٌٝٚ
ِ -3م١بط اٌشػب
اٌزؾف١ض)ARSC(ٞ
ِم١بط اٌذافؼ١خ
(أعٍٛة
اٌزؼٍّٟ١
ٌإلٔغبص.
اٌزؼٍُ
اٌغطؾ)ٟ
 -1االخزجبس اٌزؾظ.ٍٟ١
-1االخزجبس اٌزؾظ.ٍٟ١
اٌّغّٛػخ
ِ -2م١بط اٌذافؼ١خ
اٌزغش٠ج١خ
ِ -2م١بط اٌشػب
ٌإلٔغبص.
اٌضبٔ١خ
اٌزؼٍ.ّٟ١
ِ -3م١بط اٌشػب
(أعٍٛة
اٌزؼٍّٟ١
اٌزؼٍُ
ِ-3م١بط اٌذافؼ١خ
اٌؼّ١ك)
ٌإلٔغبص.
شىً ( )1اٌزظّ ُ١اٌزغش٠جٌٍ ٟجؾش

وادة املعاجلة التذسيبية لمبشح:
تمثمت مادة المعالجة التجريبية في تصميـ بيئة تعمـ نقاؿ باستخداـ منصتي ، Schoology
والواتس آب  Whatsappوفؽ نموذج التصميـ التحفيزي(.)ARSC

 فسوض البشح:

سعى البحث إلى التحقؽ مف صحة الفروض التالية:

 .5يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.05بيف متوسطي درجات مجموعتي
البحث ككؿ في التطبيؽ القبمي و البعدي لالختبار التحصيمي لصالح التطبيؽ البعدي.

 .6يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.05بيف متوسطي درجات مجموعتي
البحث ككؿ في التطبيؽ القبمي و البعدي لمقياس الرضا التعميمي لصالح التطبيؽ البعدي.

 .7يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.05بيف متوسطي درجات مجموعتي
البحث ككؿ في التطبيؽ القبمي و البعدي لمقياس الدافعية لإلنجاز لصالح التطبيؽ البعدي

 .8ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.09بيف متوسطي رتب أفراد المجموعة
التجريبية األولى ذوي أسموب التعمـ السطحي ،وأفراد المجموعة التجريبية الثانية ذوي
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أسموب التعمـ العميؽ في التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي لمجانب المعرفي لمقرر
مستحدثات تكنولوجيا التعمـ.
 .9ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.09بيف متوسطي رتب أفراد المجموعة
التجريبية األولى ذوي أسموب التعمـ السطحي ،وأفراد المجموعة التجريبية الثانية ذوي

أسموب التعمـ العميؽ في التطبيؽ البعدي لمقياس الرضا التعميمي.
 .:ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.09بيف متوسطي رتب أفراد المجموعة
التجريبية األولى ذوي أسموب التعمـ السطحي ،وأفراد المجموعة التجريبية الثانية ذوي

أسموب التعمـ العميؽ في التطبيؽ البعدي لمقياس الدافعية لإلنجاز.
; .توجد عالقة ارتباطية موجبة بيف التحصيؿ المعرفي المرتبط بمقرر مستحدثات تكنولوجيا
التعميـ والرضا التعميمي والدافعية لإلنجاز لدى مجموعتي البحث.
 أدوات الكياع :تمثمت أدوات القياس في:
 )5اختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي لمقرر مستحدثات تكنولوجيا التعمـ (مف إعداد
الباحثة).
 )6مقياس بيجز ) Biggs (2004لقياس أسموب التعمـ ( السطحي -العميؽ).
 )7مقياس الرضا التعميمي.
 )8مقياس الدافعية لإلنجاز

وصطمشات البشح:

(مف إعداد الباحثة).
(مف إعداد الباحثة).

تـ االقتصار عمى المصطمحات الجرائية لمبحث:

 بيئة التعمـ النقاؿ:ىي بيئة تعمـ قائمة عمى استخداـ األجيزة الالسمكية والمحمولة يدوياً
مثؿ :اليواتؼ والمساعدات الرقمية واليواتؼ الذكية والحاسبات الشخصية الصغيرة؛ لتوصيؿ

المحتوى التعميمي واألنشطة التعميمية لمقرر مستحدثات تكنولوجيا التعميـ لطالب الدبموـ
الميني باستخداـ منصتي التعمـ  ،Schoologyوالواتس آب Whatsappفي أي وقت
ومف أي مكاف؛ بغرض تنمية التحصيؿ والرضا التعميمي والدافعية لإلنجاز لدييـ.

 نموذج كيمر لمتصميـ التحفيزي( :)ARSCىو أحد نماذج التصميـ التعميمي الُمعد
الستخدامو في بيئات التعمـ اللكتروني والتعمـ عف بعد ،والذي يعني بتعزيز دافعية

المتعمميف مف خالؿ تقديـ مجموعة مف الطرائؽ التحفيزية التي تتوافؽ مع خصائص
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المتعمميف واحتياجاتيـ ،ويشتمؿ عمى أربعة مكونات أساسية ىي :االنتباه ،والصمة ،والثقة،
والرضا ،متضمنة مكونات فرعية أخرى.

 التحصيؿ المعرفي :مقدار ما اكتسبو الطالب مف معارؼ مرتبطة بمقرر مستحدثات
تكنولوجيا التعميـ ،ويقاس بمقدار ما يحصؿ عميو الطالب مف درجات في اختبار التحصيؿ
المعرفي المعد ليذا الغرض.

 الرضا التعميمي :حالة داخمية لدي الطالب تظير في تقبمو واستجابتو وتفاعمو نحو
االستخداـ التعميمي لبيئة التعمـ النقاؿ ،وتقاس بمجموع الدرجات التي يحصؿ عمييا الطالب
المعد ليذا الغرض.
مف خالؿ فقرات المقياس ُ
 دافعية النجاز :استعداد ورغبة طالب الدبموـ الميني في أداء المياـ الدراسية المتعمقة
بمقرر مستحدثات تكنولوجيا التعميـ ،والتغمب عمى العقبات والصعوبات التي تواجييـ أثناء
دراستيا بكفاءة وبأقؿ قدر مف الجيد وبأفضؿ مستوى مف جودة األداء لرفع مستوى
التحصيؿ الدراسي وتحقيؽ النجاح والتفوؽ ويظير ذلؾ مف خالؿ مستوى الطموح
األكاديمي ،حب االستطالع ،الثقة بالنفس ،المثابرة ،الرغبة في األداء األفضؿ ،وتقاس
المعد ليذا الغرض.
بمجموع الدرجات التي يحصؿ عمييا الطالب مف خالؿ فقرات المقياس ُ

 أسموبي التعمـ السطحي والعميؽ:

تتبنى الباحثة تعريؼ بيجز وآخروف ) Biggs, et al. (2001نظ ارً لتبنييا مقياسو ،حيث

يعرؼ بيجز ( Biggs, et al.(2001,107أسموب التعمـ العميؽ عمى أف أصحاب ىذا
األسموب يتميزوف بأف ليـ اىتمامات جادة نحو المادة الدراسية ،مع الفيـ الحقيقي لما تعمموه
والقدرة عمى التمخيص والتفسير والتحميؿ ،ويقوموف بربط الخبرات السابقة المرتبطة
بموضوعات الدراسة بالخبرة الحالية .أما أسموب التعمـ السطحي فيعرفو بيجز Biggs,et al.
) (2001,134عمى أنو انجاز متطمبات المحتوى الدراسي مف خالؿ التمقيف والحفظ والتذكر.
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اإلطاز الٍظسي والدزاضات الطابكة
تحقيقاً ألىداؼ البحث يتناوؿ الطار النظري المحاور اآلتية :المحور األوؿ :التعمـ النقاؿ،

المحور الثاني :نموذج التصميـ التحفيزي ،المحور الثالث :األساليب المعرفية ،المحور الرابع:
الرضا التعميمي ،المحور الخامس الدافعية لإلنجاز ،المحور السادس :المبادئ النظرية
الداعمة لمتعمـ النقاؿ والدافعية لإلنجاز.

احملوز األوه التعمي الٍكاه:
 وفّوً التعمي الٍكاه:
ُيعرؼ محمد عطيو خميس ( )58= ،6055التعمـ النقاؿ بأنو "عممية توصيؿ المحتوى
اللكتروني ،ودعـ المتعمـ ،وادارة التعمـ والتفاعالت التعميمية عف بعد ،في أي وقت ومكاف،
باستخداـ أجيزة رقمية محمولة ،وتكنولوجيا االتصاؿ الالسمكي .كما ُيعرفو أحمد سالـ
( )600:بأنو استخداـ األجيزة المحمولة باليد مثؿ :األجيزة الرقمية الشخصية ،واليواتؼ
النقالة ،والحاسبات المحمولة ،والحاسبات الشخصية الصغيرة في التدريس والتعمـ .أما
جونيس وآخروف ) Jones, et al.(2006فيرى أف التعمـ النقاؿ نمط مف أنماط التعمـ
واكتساب المعارؼ والخبرات قائـ عمى استخداـ األجيزة المتنقمة ،يحدث في أي مكاف وأى
وقت ،ويتميز بالحرية واالستقاللية والتفاعمية في إطار منظومى متكامؿ ينتج عنو التعمـ
وتعديؿ السموؾ.
في ضوء التعريفات السابقة يتضح أف التعمـ النقاؿ شكؿ مف أشكاؿ التعمـ اللكتروني عف
ُبعد ،يتـ فيو استخداـ األجيزة الالسمكية والمحمولة يدوياً مثؿ :اليواتؼ والمساعدات الرقمية
واليواتؼ الذكية والحاسبات الشخصية الصغيرة؛ لتقديـ المواد التعميمية المختمفة لممتعمميف
في أي وقت ومف أي مكاف ،مع توفير قدر كبير مف التواصؿ والتفاعؿ بيف أطراؼ العممية
التعميمية.

 فاعمية توظيف التعمي الٍكاه يف العىمية التعميىية:
يقدـ التعمـ النقاؿ بيئة تعميمية جديدة تتصؼ بالمرونة والتفاعمية ،والسرعة في تقديـ
المحتوى التعميمي ،مما يؤدي إلى زيادة دوافع المتعمميف نحو التعمـ ،وتحسيف التواصؿ معيـ
عبر ما يستخدمونو مف تطبيقات تكنولوجية ،قد تنعكس عمى تحسيف استيعابيـ لممعارؼ التي
يدرسونيا ،وتكويف اتجاىات إيجابية نحو البيئة التعميمية والمقررات الدراسية التي يدرسونيا.
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ولقد اتجيت العديد مف الدراسات والبحوث نحو التحقؽ مف مدى فاعمية التعمـ النقاؿ في
عمميتي التعميـ والتعمـ والتدريب ،ومنيا دراسة :عبد الناصر محمد ( )6058التي توصمت
نتائجيا إلى فاعمية النمذجة الذاتية القائمة عمى التعمـ النقاؿ في تنمية ميارات الحاسوب لدى
تالميذ المرحمة العدادية .وتوصمت نتائج دراسة أحمد فييـ بدر عبد المنعـ (; )605إلى
فاعمية بيئة التعمـ النقاؿ في تنمية الدافعية لالنجاز والتحصيؿ المعرفي لدى تالميذ المدرسة
العدادية .بينما كشفت نتائج دراسة كؿ مف حمادة محمد مسعود إبراىيـ ،أيمف محمد عبد
اليادى( )605:عف أثر استخداـ الدعـ اللكتروني في التعمـ النقاؿ عمى تنمية ميارات
البحث في مصادر المعمومات اللكترونية لدى طالب الدراسات العميا بكمية التربية .أما دراسة
شاىيناز محمود أحمد ( )6057فقد أسفرت عف فاعمية تنوع خدمات توصيؿ المحتوى
اللكتروني في بيئة التعمـ المتنقؿ عمى اكتساب طالبات الدراسات العميا بكمية التربية لبعض
مفاىيـ تكنولوجيا التعميـ واتجاىاتيف نحو التعمـ المتنقؿ .بينما ىدفت دراسة ميتناسا وآخروف
) Mcconatha, et al.(2008نحو التعرؼ عمى بعض األساليب الممكنة والتحديات
الستخداـ التعمـ النقاؿ في الفصوؿ الدراسية الجامعية ،وأظيرت النتائج مستوى أعمى مف
المعرفة لمموضوعات التي تـ تدريسيا بالتعمـ النقاؿ لدى الطالب عف غيرىـ الذيف لـ
يستخدموه .بينما أظيرت دراسة ىيونج ( Huang, et al.(2008أف أنظمة التعمـ الجواؿ
سيمت التعمـ المتزامف مف خالؿ تمكيف الطالب لموصوؿ إلى الدروس بشكؿ مالئـ وفعاؿ مف
خالؿ مجموعة متنوعة وواسعة مف األدوات ،وذلؾ باستخداـ األجيزة المتنقمة عبر تقنية
االتصاالت الالسمكية .وىدفت دراسة شيو ) Shih (2007نحو تعميـ المغة الصينية كمغة
ثانية مف خالؿ التقنيات الالسمكية ،وطبقت الدراسة عمى مجموعتيف تجريبيتيف إحداىما تدرس
باستخداـ التعمـ المتنقؿ باليواتؼ الذكية ،واألخرى تدرس باستخداـ التعمـ عبر الشبكات
بالحواسب الشخصية ،ولقد توصمت النتائج إلى فاعمية التكنولوجيا المتنقمة في تعميـ المغة
الثانية .بينما أظيرت نتائج دراسة ىاونج و تشانج ) wang & Chang (2011أثر التقييـ
التكويني القائـ عمى توظيؼ بيئة التعمـ النقاؿ عمى تحسيف تحصيؿ الطالب واتجاىاتيـ نحو
التعمـ عمى عينة مف تالميذ الصؼ الخامس مف إحدى المدارس االبتدائية في مدينة تايناف
بجنوب تايواف؛ حيث وفر بيئة تعمـ أكثر مرونة شجعت الطالب عمى حؿ مشاكميـ بأنفسيـ،
مما حسف مف إنجازىـ في التعمـ .أما دراسة القحطاني و محمد
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) Mohammad (2015فقد استيدفت التعرؼ عمى تأثير تطبيقات اليواتؼ النقالو عمى
أداء الطالب ورضاىـ ،وذلؾ مف خالؿ استخداـ تطبيؽ“ ”Say Quranلتدريس < 55طالب
مف طالب كمية عموـ الحاسب ونظـ المعمومات في جامعة الماـ محمد بف سعود السالمية
في مقرر القرآف الكريـ ،وأسفرت النتائج عف فاعمية التطبيؽ في تنمية األداء االكاديمي
والرضا التعميمي عف التطبيؽ.
مف خالؿ العرض السابؽ يتضح مدى أىمية التعمـ النقاؿ وفاعميتو في عمميتي التعميـ
والتعمـ والتدريب ،وذلؾ نظ ارً لما يتمتع بو مف مميزات؛ فاليواتؼ النقالة مألوفة لدى
المتعمميف ،وال تتطمب التدريب التكنولوجي ،ىذا بالضافة إلى إتاحتيا قدر عاؿ مف الحرية

الزمانية والمكانية لممتعمـ في عممية التعمـ ،مع سرعة وسيولة التواصؿ والتفاعؿ مع
اآلخريف ،كما أظيرت نتائج الدراسات السابؽ عرضيا عف فاعمية التعمـ النقاؿ في المرحمة
الجامعية وما قبميا ومرحمة الدراسات العميا ،وأيضا فاعميتو في تنمية التحصيؿ والميارات
واالتجاىات والرضا التعميمي والدافعية لإلنجاز.

 اخلدوات التعميىية اليت يكدوّا التعمي الٍكاهٍِ :اك بعض اخلدوات احلموة
تقدـ التكنولوجيا المتنقمة العديد مف الخدمات التي يمكف االعتماد عمييا وتوظيفيا في
توصيؿ المحتوى اللكتروني ،وفيما يمي عرض ليذه الخدمات( :شاىيناز محمود أحمد،
;<0-;;=،6057؛ Han & Shin,2016,81; Ismail, et al.,2010,14; Shih,
.)2007; Alden ,2013,112-113).

 )5خدمة الرسائؿ القصيرة ) :Short Messages Service (SMSالرسالة النصية
القصيرة ىي رسالة مكتوبة عف طريؽ لوحة أزرار الياتؼ المحموؿ و ترسؿ عبر شبكاتو،
تسمح لمستخدميو بتبادؿ رسائؿ نصية قصيرة فيما بينيـ ،بحيث ال تتجاوز حروؼ
الرسالة الواحدة  5:0حرفاً ،وتعتبر خدمة الرسائؿ النصية القصيرة اقتصادية ،ووسيمة
سيمة لالتصاؿ بشخص آخر عمى ىاتفو المحموؿ في أي مكاف ،كما أف ىذه الرسائؿ

النصية تصؿ حتى ولو كاف الياتؼ مشغوالً ،أو مغمقاً.

 )6خدمة رسائؿ الوسائط  :MMSىي اختصار لػ

Multimedia Message

Serviceوىي عبارة عف خدمة إرساؿ واستقباؿ الرسائؿ المصورة أو الممفات الصوتية أو
ممفات الفيديو و كذلؾ الرسائؿ النصية بمحتوى أكبر مما ىو عميو في الرسائؿ القصيرة
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 ،SMSو ىي امتداد أو تطور لتقنية الرسائؿ بوجو عاـ ،و ما يميزىا عف الرسائؿ
القصيرة العادية أنيا تتيح لممتعمـ إمكانية إرساؿ محتوى يصؿ حجمو إلى  500كيمو بايت
في الرسالة الواحدة ،بينما ال يتعدى حجـ الرسالة القصيرة  580بايت فقط ،كما يمكف
إرساؿ رسائؿ الوسائط المتعددة مف ىاتؼ آلخر ،وأيضا مف الياتؼ إلى البريد اللكتروني
والعكس.

 )7خدمة الواب  :(WAP) Wireless Application Protocolالواب((WAP
وىو عبارة عف بيئة استخداـ خاصة بأجيزة االتصاؿ الالسمكية ،تـ تصميميا بمواصفات
معيارية مف أجؿ توحيد أسموب عمؿ وطريقة وصوؿ األجيزة الالسمكية إلى النترنت،
مف خالؿ ربط أىـ شبكتيف في العالـ شبكة الياتؼ الجواؿ وشبكة النترنت؛ فالواب ىو
برنامج يحوؿ صفحات النترنت المصممة لمكمبيوتر ليجعميا صغيرة بشكؿ يناسب
شاشات اليواتؼ المحمولة أو األجيزة اللكترونية المحمولة األخرى ،فيستفيد المستخدـ
لمياتؼ مف خاصية التجواؿ ،ومما يقدمو النترنت مف خدمات ومعمومات ،األمر الذي
يسيؿ عممية نقؿ وتبادؿ البيانات واالستفادة مف بقية خدماتيا المختمفة مثؿ :البريد
اللكتروني والشبكة العنكبوتية ومجموعات األخبار وخدمات المعمومات المختمفة ،فيو
ضروري لمدخوؿ إلى النترنت عف طريؽ األجيزة النقالة؛ ألنو يناسب الشبكات
الالسمكية.

 )8خدمات الحزمة العامة لمراديو  GPRS :GPRSىي اختصار لمكممات General
 ،Packet Radio Serviceوترجمتيا بالعربية خدمات الحزمة العامة لمراديو ،وىي
تقنية تتيح إرساؿ واستقباؿ البيانات عبر شبكات اليواتؼ الجوالة ( ،)GSMبسرعة
تصؿ إلى  559كيموبت/ثانية ،واف تقنية الػ  GPRSعبارة عف وسيط يساعد المتعمـ
في الدخوؿ إلى عالـ النترنت واسترجاع وتخزيف وارساؿ واستقباؿ الممفات والبيانات
دوف الحاجة في كؿ مرة لالتصاؿ بالنترنت.

 )9خدمة الػ  :Bluetoothتقنية البموتوث الالسمكية ىي نظاـ اتصاالت قصير المدى،
صمـ لكي يحؿ محؿ الكابالت لوصؿ األجيزة اللكترونية القريبة المحمولة أو المثبتة،
ويمكف مف خالليا نقؿ البيانات واألصوات والوسائط المتعددة.
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 ):تطبيقات المنصات التعميمية والتواصؿ االجتماعي :ىناؾ العديد مف المنصات
التعميمية المتاحة والتي يمكف الدخوؿ إلييا مف خالؿ الياتؼ النقاؿ ومنيا
 ، Schoology ،Edmodo،Blackboardبالضافة إلى تطبيقات التواصؿ
االجتماعي ومنيا voxer /viper/ Tango /skyps /whatsapp :وغيرىا
الكثير ،والتي ليا خاصية التواصؿ عبر الشات وتبادؿ الصور والفيديو وتبادؿ روابط
البحار.
في ضوء العرض السابؽ لمخدمات التعميمية التي يمكف توظيفيا في بيئة التعمـ النقاؿ،
فقد اقتصرت الباحثة عمى استخداـ المنصة التعميمية  Schoologyفي تقديـ المحتوى
التعميمي لمقرر مستحدثات تكنولوجيا التعميـ وادارة العممية التعميمية مف خالليا ،واستخداـ
منصة الواتس آب  Whatsappفي تقديـ الدعـ والتشجيع والتواصؿ بيف الباحثة والطالب
وبيف الطالب بعضيـ البعض .وفيما يمي سيتـ تناوؿ منصة إسكولوجي Schoology
والواتس آب  Whatsappبمزيد مف التفصيؿ.

 أوالً :وٍصة التعمي اإللكرتوٌية :Schoology
لقد اتفؽ كؿ مف ( Priyatno, 2017,60; Apriliani, et al.,2019,89,
 )Biswas, 2013,12عمى تعريؼ منصة التعمـ اللكترونية  Schoologyبأنيا منصة
تعميمية متنقمة ( ) Schoology M-Learning Platformتمزج بيف إمكانيات أنظمة
إدارة التعمـ اللكترونية مف حيث إدارة ومتابعة سجالت الطالب واالختبارات والتقييمات وتقديـ
المحتوى التعميمي ،وبيف مزايا الشبكات االجتماعية والجيؿ الثاني لمويب مف حيث المشاركة
والتواصؿ والتفاعؿ بيف كؿ مف الطالب والمعمـ وأقرانو والمحتوى وواجية المستخدـ وتقديـ
الدعـ لمطالب دوف التقيد بحدود زمانية أو مكانية مع إمكانية استخداـ عديد مف التطبيقات
بيا مثؿ:

Google drive, Twitter, Facebook, YouTube, Blogs, Kan

academy

 خصائص وٍصة التعمي اإللكرتوٌية :Schoology
تتميز منصة التعمـ اللكترونية  Schoologyبالعديد مف الخصائص التي تميزىا عف
غيرىا مف المنصات التي يمكف توظيفيا في التعمـ النقاؿ ،وأمكف تمخيص ىذه الخصائص في
النقاط التالية( :شيماء ربيع جميؿ7:-70 ،605=،؛Sarrab, et al.,2016,105-
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108؛

;Priyatno, A.,2017,62-65 Apriliani, et al.,2019, 90-93

Biswas, 2013,15).
 .5سيولة االستخداـ :يسيؿ عمى كؿ مف المعمـ والمتعمـ الدخوؿ عمى المنصة مف خالؿ
التسجيؿ بيا عبر موقعيا ،مع سيولة إنشاء المقررات الدراسية دوف الحاجة إلى معرفة أي
لغات لمبرمجة؛ حيث تسمح المنصة بسيولة انشاء المقررات الدراسية ،وادراج مختمؼ أنواع
الوسائط المتعددة والفائقة بيا ،وال يمكف الدخوؿ إلى دراسة المقرر إال بعد دعوة المعمـ
لطالبو واعطائو  access codeالخاص بالمقرر.
 .6التفاعمية :تتيح منصة التعمـ اللكترونية  Schoologyبيئة تعمـ تفاعمية؛ حيث تسمح
بتفاعؿ المعمـ مع طالبو مف جية ،وتفاعؿ الطالب مع بعضيـ البعض مف جية أخرى،
وذلؾ مف خالؿ أدوات التفاعؿ التي توفرىا المنصة مثؿ :لوحات المناقشة ،والتدويف
المصغر ،والرسائؿ الشخصية.
 .7متابعة أولياء األمور :تتيح المنصة متابعة ولي األمر لمطالب؛ حيث يتـ إنشاء حساب
ألولياء األمور لالطالع عمى المحتوى التعميمي والمياـ والواجبات واالختبارات ،ومتابعة
الطالب ومعرفة مدى تقدمو الدراسي.
 .8السعة التخزينية العالية :تتيح المنصة حفظ البيانات والمعمومات بسعة تخزينية غير
محدودة سواء عمى المنصة نفسيا أو عمى المصادر المتنوعة المرتبطة بيا مثؿ:
.Drop Box, One Drive, Google Drive
 .9الشخصية :تتيح المنصة صفحة شخصية لكؿ معمـ خاصة بو ،تمكنو مف إضافة بياناتو
الشخصية ،وىوايتو وأف يضيؼ عمييا منشورات خاصة بو وكذلؾ إضافة صداقات عمى
المنصة والتعامؿ مع أفراد مف داخؿ وخارج بيئة التعمـ.
 .:تعدد األدوات :توفر المنصة العديد مف األدوات التي تسمع بتقديـ المحتوى التعميمي،
وادارتو ،وتسييؿ سبؿ االتصاؿ والتواصؿ التعميمي ،ومتابعة تقدـ الطالب وتقييميـ ،ومنيا:
 المقررات الدراسية  :Coursesتسمح ىذه األداة لممعمـ بإضافة المحتوى التعميميلممقرر ،مف مختمؼ أنواع الممفات ،بالضافة إلى ممفات الوسائط المتعددة مف صور،
وفيديو ،وب ارمج ،الدخوؿ إلى دراسة المقرر إال بعد دعوة المعمـ لطالبو واعطائو
 access codeالخاص بالمقرر.
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 المجموعات  :Groupsيستطيع المعمـ تقسيـ طالبو إلى مجموعات ،والدخوؿ إلى جميعالمجموعات واعطائيـ المحتوى الدراسي ،وكذلؾ تقسيـ الطالب داخؿ المجموعات كؿ
حسب الميمة الموكمة لو.
 االختبارات  :Testsيستطيع المعمـ مف خالؿ ىذه األداة إنشاء االختبارات ،مع تنوعاألسئمة المقدمة مثؿ :الصواب والخطأ ،االختيار مف متعدد ،الترتيب ،الفراغات ،التوصيؿ.
 التكميفات والواجبات  :Assignmentتتيح ىذه األداة إنشاء مجمد لتسمـ الواجبات مفخاللو ،ويتيح استقباؿ مختمؼ أنواع الممفات مف الطالب ،كما يمكف لممعمـ إضافة
مصادر لمتعمـ داخؿ التكميؼ؛ مثؿ ممفات عمى شكؿ صور أو ممؼ  pdfأو ممفات
فالش؛ حيث ترسؿ الشعارات لكؿ طالب المجموعة ويستطيع الطالب تحميميا عمى
الجياز ثـ إعادة رفعيا بعد الحؿ عمى المنصة ،كما تتيح المنصة لممعمـ إمكانية تفعيؿ
خدمة المناقشة أثناء أداء الطالب ويمكف لممعمـ تحديد عدد الطالب الذيف يظير ليـ
النشاط.
 المناقشة  :Discussionيمكف لممعمـ إضافة مناقشو لطالبو حوؿ موضوع معيف معإمكانية التحكـ في خصائصيا مف حيث؛ وقت ظيورىا ،والفئة التي تظير ليـ ،وأي
مجموعة ،كما يمكف إرفاؽ مختمؼ أنواع الممفات والوسائط مع المناقشة.
 دفتر الدرجات  :Grade bookيستطيع المعمـ إضافة كؿ أسماء الطالب ،واضافة أسـالمياـ والتكميفات واالختبارات ،وعندما يقوـ الطالب بحؿ أي منيا سوؼ يتـ إضافتيا
تمقائيا في دفتر الدرجات.
ً
 الرسائؿ  : Messagesيستطيع الطالب التفاعؿ والتواصؿ مع المعمـ مف خالؿ إرساؿالرسائؿ الخاصة ،دوف اطالع اآلخريف عمييا.
 الشعارات  :Notificationsتتيح ىذه األداة استعراض كؿ جديد عمى المنصة مف أخباروصور ومحتوى ومشاركات الطالب.
 شارات التحفيز  : Badgesيستطيع المعمـ أف يقدـ لمطالب عالمات مميزة لتحفيزه داخؿالمنصة مثؿ( :عالمة الطالب المتميز ،عالمة الحضور المنتظـ ،وغيرىا مف العالمات)،
ويستطيع المعمـ إضافة أيقونات مف جيازه أو مف المصادر المتنوعة الموجودة بالمنصة.
 المدونة  :Blogتتيح المدونة قياـ كؿ مف المعمـ والمتعمميف بالكتابة بيا ،ويستطيع- 7007 -
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المعمـ التحكـ والسماح لمف يستطيع الدخوؿ عمى المدونة والمشاركة بيا مف الطالب.
 استطالع الرأي  :Pollيمكف إضافة تصويت لمطالب حوؿ موضوع معيف مف خالؿ ىذهاألداة ويمكف نشره عمى شبكتي  Facebook, Twitterالمرتبطيف بحساب المعمـ
والطالب عمى المنصة.
 الحدث  : Eventيقوـ المعمـ بإضافة موعد بدء وانتياء الميمة المطموب مف الطالبالقياـ بيا ثـ يقوـ المعمـ بإرساليا إلي الطالب كنوع مف التذكير ليـ.
 التقويـ  :Calendarيستطيع المعمـ مف خالليا عمؿ خطة دراسية سواء كانت يومية أوأسبوعية أو شيرية يطمع عمييا الطالب لتذكير الطالب بموعد االختبارات والمياـ
والمشروعات الخاصة بيـ.
 التحميالت  :Analyticsتتيح المنصة إنشاء مخططات تحميمية ألعماؿ الطالب تبيفتقدمو داخؿ المنصة.
 األعضاء  :Membersيمكف لممعمـ أف يري عدد األعضاء المشتركيف في الموادأيضا تغيير كممة مرور الطالب.
الدراسية ويمكنو حذؼ أو إضافة مف يريد ويمكنو ً
 المصادر  :Recoursesيوجد عديد مف األدوات والمصادر بالمنصة ،مثؿVimeo, :Drop box, Google drive, YouTube, Khan Academy, Ever note,
.)Microsoft One Drive

 وصايا وٍصة التعمي اإللكرتوٌية :Schoology
لقد توصمت نتائج العديد مف الدراسات إلى فاعمية استخداـ منصة  Schoologyفي
تقديـ العديد مف المقررات الدراسية ،وتنمية العديد مف نواتج التعمـ ومنيا دراسة:
برياتنو( Priyatno (2017التي أظيرت نتائجيا فاعمية استخداـ منصة Schoology
كمنصة تعميمية عبر التعمـ النقاؿ لتعزيز التعمـ الذاتي في تدريس المغة النجميزية لدى ()65
طالباً مف طالب الصؼ(  )EAPفي جامعة إندونيسية ،وأوصت الدراسة بضرورة توظيؼ

منصة التعمـ  Schoologyفي مختمؼ بيئات التعمـ .ودراسة سيكات ) Sicat (2015التي

اتجيت نحو تحديد فعالية منصة التعمـ  Schoologyكنظاـ إدارة تعمـ إلكتروني لتعزيز كفاءة
طالب الكمية في الكتابة التجارية ،وتكونت العينة مف ( )579طالباً في مقرر ميارات االتصاؿ

بجامعة سنترو إسكوالر بالفمبيف Centro Escolar University, Makati City,
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) )Philippinesوقسموا إلى مجموعة تجريبية ،وضابطة تدرس بالطريقة التقميدية ،وأسفرت
النتائج عف تفوؽ المجموعة التجريبية التي تدرس باستخداـ منصة  .Schoologyبينما
ىدفت دراسة يدودو ) Widodo (2018إلى استخداـ منصة التعمـ  Schoologyفي تقديـ
اختبارات مادة الفيزياء في جامعة والية ماالنج ماالنج بإندونيسيا؛ لمحد مف قمؽ المتعمميف
نحو االختبارات عبر االنترنت ،وتوصمت النتائج إلى فاعمية المنصة في تقديـ االختبارات،
والحد مف القمؽ؛ حيث يمكف إنشاء مختمؼ األنواع مف األسئمة بالمنصة ،مع إمكانية كتابة
السؤاؿ بالنص والصورة وكتابة المعادالت الفيزيائية .بينما اتجيت دراسة فيولير ( Fuller
وجيا لوجو ،التعميـ المختمط ،التعميـ بمنصة
 (2016نحو تقييـ ثالث نماذج لمتعميـ (التعميـ ً
 )Schoologyوأظير التقييـ أف منصة  Schoologyذات فاعمية عند استخداميا في التعمـ
المدمج والمعكوس ،وكذلؾ وفرت فرص كبيرة لممشاركة والتواصؿ والتفاعؿ مف قبؿ الطالب
وفريؽ القيادة والموظفيف .وىدفت دراسة ساونا ( Suana et al. (2017نحو تصميـ وتنفيذ
بيئة التعمـ المدمج باستخداـ منصة التعمـ  Schoologyلتدريس بعض الوحدات الدراسية مف
مقرر الفيزياء األساسية ،وأظيرت النتائج فاعمية منصة  Schoologyفي تعزيز فيـ الطالب
لممفاىيـ وميارات حؿ المشكالت ،أوصت الدارسة بضرورة استخداـ المنصة في دعـ التعمـ؛
حيث إنيا بيئة تعمـ سيمة االستخداـ ،توفر بيئة جيدة لممعمـ لدارة العممية التعميمية ،وتوفر
العديد مف أدوات التواصؿ والتفاعؿ .بينما اتجيت دراسة داود و اخروف ( Daud, et
 al.(2017نحو تحري مدى قبوؿ طالب الدبموـ تخصص الطفولة المبكرة في كمية ما ار
لمتكنولوجيا  )KPTM( MARA Poly-Tech Collegeالعتماد  Schoologyكمنصة
لمتعمـ والتعميـ ،وتـ إعداد مجموعة مف االستبيانات المصممة عمى أساس نموذج قبوؿ
التكنولوجيا ( ، )TAMوتـ تقديميـ إلى ( )=0مف الطالب ،وأظيرت النتائج وجود استجابة
إيجابية في استخداـ  Schoologyكمنصة تعميمية ،وذلؾ بسبب مرونتيا وبساطتيا وسيولة
استخداميا ،وتعدد وظائفيا.
في ضوء ما سبؽ عرضو تستخمص الباحثة أف منصة التعمـ  Schoologyبيئة تعمـ
إلكترونية ذات فاعمية وذلؾ لعدة أسباب ،وىذا ما دعي الباحثة إلى استخداميا كتطبيؽ لبيئة
التعمـ النقاؿ ،ومف ىذه األسباب ما يمي:
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 إمكانية توفير المنصة عمى أنظمةKindle ،Apple Pad IPhone،Android : ،Fireوأجيزة الكمبيوتر الشخصية ،والمحمولة مما يساعد في استخداميا كتطبيؽ
في بيئة التعمـ النقاؿ.
 ىي نظاـ إدارة تعمـ مجاني يسمح لممعمميف بإنشاء مقررات إلكترونية بسيولة ،معإمكانية مشاركة المحتوى بيف المتعمميف.
 تتضمف العديد مف األدوات التي تسمح بتقديـ المادة التعميمية بفاعمية ،وادارتيابسيولة.
 ال تحتاج مف المعمـ أو الطالب إلى ميارات تكنولوجية عالية مف أجؿ استخداميا. يمكف استيراد المحتوى إلى المنصة مف البرامج المتاحة عمى المنصة مثؿDrop :.Box, Ever note, Khan Academy, Google Drive
 ثاٌياً :تطبيل الواتظ آب Whatsapp

 وفّوً تطبيل الواتظ آب :Whatsapp
ُيعد الواتس آب  Whatsappأحد تطبيقات اليواتؼ الذكية التي احتمت المرتبة األولى
لمتواصؿ بيف أفراد المجتمع ،كما ُيعد خدمة مجانية توفر فواتير الياتؼ .ويعرؼ بأنو "تطبيؽ
تراسؿ فوري ،متعدد المنصات لميواتؼ الذكية ،يتيح إرساؿ الرسائؿ النصية لممستخدميف،

وارساؿ الصور والرسائؿ الصوتية وممفات الفيديو ،وىو موقع ويب اجتماعي تفاعمي ،يتـ
مف خاللو االتصاؿ وتبادؿ اآلراء بيف مستخدميو ،يسيؿ مشاركة المصادر واألفكار والصور
والفيديو والتقارير ونماذج العمؿ وانشاء مجموعات العمؿ؛ مما يجعميا منصة لدارة أنشطة
التعمـ اللكتروني النقاؿ").(Barhoumi,2015,221

 وصايا تطبيل الواتظ آب :Whatsapp
في سياؽ عممية التعمـ يساىـ تطبيؽ الواتس آب  Whatsappفي استضافة محتوى
التعمـ ويسمح لممتعمميف بتوضيح المعمومات ،وخمؽ بيئات عمؿ تعاونية ،وتسييؿ المحادثة
الفورية ،وتوفير أشكاؿ التفاعؿ المتعددة بيف كؿ مف المعمـ والمتعمـ ،وبيف المتعمميف أنفسيـ
بشكؿ فوري ،ويتميز تطبيؽ الواتس آب بعدة ميزات لالستخدامات التعميمية ،أمكف تمخيصيا
في

التالي(:

محمد

كماؿ

عبد

الرحمف،

<-6<=،605

6=0؛

لمياء

صالح

اليواري6059،659،؛Alsadoon,2018,226؛ Barhoumi,2015,225؛ & (Bansal
Joshi ,2014
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 إمكانية وصوؿ المتعمميف لممحتوى التعميمي في أي وقت ومف أي مكاف بسيولة ويسر.
 توفير بيئة تعميمية مريحة؛ مما يزيد مف دافعية المتعمـ وتحفيزه عمى التعمـ واتقانو.
 التنوع في تقديـ المحتوى التعميمي مف خالؿ الممفات النصية ،والممفات الصوتية ،والفيديو،
والروابط اللكترونية النشطة.
 تسمح لممتعمميف بإنشاء المواد التعميمية ونشرىا ومشاركتيا بسيولة ويسر.
 تكويف المجموعات بحد أقصى  500مشاركاً في المجموعة ،مع إمكانية إضافة أو حذؼ
المشاركيف مف قبؿ مسؤوؿ المجموعة.

 تجميع عدد كبير مف المتعمميف في مجموعة واحدة لمدردشة والنقاش والتعاوف بشكؿ
مجاني.
 تقديـ التغذية الراجعة الفورية لممتعمميف.
ولمتأكد مف جدوى استخداـ تطبيؽ الواتس آب  Whatsappفي العممية التعميمية،
اتجيت بعض الدراسات نحو التأكد مف فاعميتو ومنيا دراسة :ث١ٕ٘ٛه ٚآخشBouhnik ْٚ
) (2014التي أُجريت عمى ( )56مف المعمميف الذيف يستخدموف الواتس آب في التواصؿ مع
طالبيـ ،وأشارت الدراسة إلى المزايا التقنية لمواتس آب والتي تمثمت في :سيولة التشغيؿ،
وانخفاض التكمفة ،والفورية ،كما أشار المشاركوف إلى المزايا التعميمية ليذا التطبيؽ مثؿ:
خمؽ بيئة تعممية ممتعة ،سيولة الحصوؿ عمى المواد التعميمية ،سرعة التواصؿ مع المعمـ
والزمالء ،استمرار التعمـ حتى بعد انتياء اليوـ الدراسي .أما دراسة محمد كماؿ عبد الرحمف (
 ) 6059فقد كاف مف بيف نتائجيا وجود فرؽ ذو داللة إحصائية لصالح طالب المجموعة
التجريبية الذيف تفاعموا مع محتوى التعمـ عبر منصة الواتس آب  WhatsAppمقارنة
بمنصة البالؾ بورد  ،وأوصت الدراسة بضرورة توظيؼ بيئة التعمـ النقاؿ مف خالؿ تطبيؽ
الواتس آب؛ لكونو يوفر أدوات فعالة تساىـ في إيصاؿ مصادر التعمـ إلى المتعمميف بشكؿ
شخصي ،بالضافة إلى إتاحة الفرص لمتفاعؿ في شكؿ تعاوني .بينما كشفت نتائج دراسة
حسف بف محمد الشمراني (< )605عف أف الطالب يفضموف القراءة الموسعة عبر الجواؿ
أكثر مف الكتاب المقرر ،ويفضموف القراءة عمى الجواؿ؛ ألنو يتيح ليـ الفرصة لمقراءة في أي
مكاف أو زماف ،وأف لتطبيؽ الواتس آب أث ارً في التحفيز والدافعية ،وبناء الثقة والتفاعؿ،

والتواصؿ المغوي .أما دراسة عمر عبد الجبار محمد (; )605فقد أوصت بالتفعيؿ اليجابي
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لتطبيؽ الواتس آب في العممية التعميمية في المرحمة الجامعية ،وذلؾ لما لو مف مزايا تمثمت
في :سيولة استخدامة مقارنة بالتطبيقات األخرى ،و سرعة نقؿ مختمؼ أنواع المعمومات
والبيانات مف خاللو .وأظيرت نتائج دراسة مسفرة بنت دخيؿ اهلل الخثعمي( )605:أف الواتس
استخداما ،وأوصت
آة  Whatsappأكثر تطبيقات التواصؿ االجتماعي في الياتؼ الذكي
ً
الدراسة بضرورة توظيؼ الواتس آب بصفة خاصة في العممية التعميمية .بينما قامت دراسة كؿ
مف بانساؿ وجوشي ) Bansal & Joshi (2014باستخداـ تطبيؽ الواتس آب مع طالب
مرحمة البكالوريوس في التواصؿ بيف المعمميف وطالبيـ ،وتـ استطالع آراء الطالب في ىذه
التجربة ،وأشارت النتائج إلى أف الطالب وجدوا في استخداميـ لمواتس آب Whatsapp
إنيا تجربة مثيرة لالىتماـ ومفيدة مف الناحية التعميمية ،بالضافة إلى ازدياد التفاعؿ بيف
الطالب وأقرانيـ ومعممييـ بشكؿ كبير .بينما ىدفت دراسة بيري ) Bere (2012نحو مقارنة
التعمـ المنتشر عبر رسائؿ الواتس آب  Whatsappالفورية ،ونظـ إدارة التعمـ المتوافرة
والمدع ومة عبر تطبيقات اليواتؼ الذكية واآليباد وتطبيقات االنترنت لدى طالب السنة الثالثة
بكمية التكنولوجيا فى جامعة ) )Bloemfonteinفي جنوب أفريقيا ،وأشارت النتائج إلى أف
أغمب الطمبة يفضموف التعمـ واسع االنتشار الذي يقدـ مف خالؿ تطبيؽ الواتس آب ،وأرجع
الطالب ذلؾ إل ى التكمفة المنخفضة الستخداـ تطبيؽ الواتس آب في التواصؿ ،بالضافة إلى
إمكانيات الواتس آب في تنبيو الطالب إلى وجود أي مواد جديدة ،وبذلؾ تبقييـ عمى إطالع
بكؿ ما ىو جديد ،بالضافة إلى سيولة ويسر التواصؿ بيف الطالب ومعممييـ في أى وقت
ومف أى مكاف خارج قاعات الدراسة.
في ضوء العرض السابؽ ،ونظ ارً لتعدد مزايا تطبيؽ الواتس آب  Whatsappفقد

تـ استخداـ ىذا التطبيؽ داخؿ البيئة التعميمية نظ ارً لتوافره عمى جميع األجيزة النقالة الخاصة

بالطالب أفراد العينة ،بالضافة إلى أف ىذا التطبيؽ يتيح السيطرة عمى التفاعالت االجتماعية
بيف الطالب أفراد العينة ،ىذا بالضافة إلى إمكانية عرض ومشاركة مختمؼ أنواع الممفات
الخاصة بالمحتوى التعميمي مف خاللو ،لمطالب ،وتحفيزىـ واعادة توجيييـ لتنفيذ الممارسات

التعميمية ،وتقديـ الدعـ والمساعدة عند الحاجة.

 احملوز الجاٌي :منوذز التصىيي التشفيصي (.)ARSC
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لقد ظيرت العديد مف نماذج التصميـ التعميمي ،وأيا كانت ىذه النماذج ودرجة شموليتيا،
فكميا تتناوؿ النشاطات والميارات التعميمية التي يجب عمى المعمـ ممارستيا ،وذلؾ مف أجؿ
تحسيف مستوى أدائو ،ومستوى طمبتو ،وتحقيؽ األىداؼ التعميمية المنشودة في الفترة الزمنية
المحددة ،ومع ذلؾ نجد أف ىناؾ نقص ممحوظ في ىذه النماذج يتمثؿ في إىماؿ الدافعية.
ويعد نموذج التصميـ التحفيزي لجوف كيمر ) )Keller, 2010مف النماذج النادرة التي ركزت
ُ
عمى تعزيز الدافعية لدى المتعمميف؛ فيو نموذج ُمطور عف نموذج كيمر الخطى ،ويشمؿ

النموذج أربعة مكونات أساسية ىي االنتباه ،والصمة ،والثقة ،والرضا ،كما ىو موضح بالشكؿ
(.)6

شىً (ّٛٔ )2رط وٍ١ش ٌٍزظّ ُ١اٌزؾف١ض.)ARSC( ٞ

وفيما يمى توضيح ليذه المكونات بالتفصيؿ (نادر سعيد شيمي75:-757 ،6050 ،؛
ممدوح عبد الحميد إبراىيـ;;6-;:= ،605: ،؛ رامى إسكندر6058،؛ Malik,
2014,197-198
 )5االنتباه  :Attentionويتضمف ست استراتيجيات الستثارة انتباه المتعمميف وىي:
 تحفيز الدراؾ :ويتـ مف خالؿ تصميـ مواد تعمـ تفاعمية تجعؿ المتعمـ ايجابياً مع المقرر.
 تحفيز التساؤالت :القياـ بطرح أسئمة أو مشكالت لممتعمميف يعمموف عمى حميا.

 التنوع :مف خالؿ التنوع في أساليب تقديـ المحتوى التعميمي ،مف خالؿ استخداـ
النصوص ،والفيديو ،والصور والرسوـ الثابتة والمتحركة ،وغير ذلؾ.
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 الطرفة أو الدعابة :التوظيؼ السميـ لبعض الطرائؼ في عرض بعض المعمومات،
بالضافة إلى استخداميا في تقديـ التغذية الراجعة لألسئمة ،مع االقتصاد في استخداميا
حتى ال يأتي التأثير بشكؿ عكسي.
 التنافر أو الصراع :ويتـ مف خالؿ تقديـ معمومات تتعارض مع خبرات المتعمـ في
ا لماضي لحداث صراع في عقمو يؤدى إلى االنتباه والتركيز فيما يقدـ لو.
 األمثمة المحددة :تقديـ العديد مف األمثمة اليادفة ذات الصمة بالمحتوى التعميمي ،مع
توظيؼ المثيرات السمعية والبصرية ،والقصص الرقمية.
 )6الصمة  :Relevanceكمما كاف موضوع التعمـ وثيؽ الصمة باحتياجات المتعمميف ،كمما
زادت دافعية الطالب ،وتوجد ست طرؽ لزيادة صمة الموضوع بالمتعمـ ىي:
 الخبرة :وتقوـ عمى إبالغ المتعمـ بأف التعمـ الجديد سينمي خبراتو الحالية؛ وىذا يمكف أف
يكوف مف خالؿ مقدمة المقرر االلكتروني ،أو تمييد يقدـ في بداية كؿ وحدة تعميمية؛
بمعنى بناء التعمـ الجديد عمى الخبرات السابقة.
 القيمة الحالية :ابالغ المتعمـ ماذا سيصبح قاد ارً عميو بعد دراستو لموضوع التعمـ
مباشرة ،ويكوف ذلؾ مف خالؿ أىداؼ المقرر االلكتروني.

 القيمة المستقبمية :ابالغ المتعمـ ماذا سيصبح قاد ارً عميو بعد دراستو لموضوع التعمـ في
المستقبؿ ،وكيؼ ينمى المقرر االلكتروني مياراتو الحالية الستخداميا في حياتو العممية

مستقبالً.

 مطابقة االحتياجات :ضرورة تمبية موضوعات التعمـ الحتياجات المتعمـ الفعمية ،واضافة
مصادر تعمـ اثرائية تمبي تمؾ االحتياجات.
 النمذجة :توفير نماذج حيو أو رسوـ متحركة لكيفية أداء الميارات المطموب تنميتيا،
ومشاركة المتعمـ في مساعدة زمالئو في تنمية مياراتيـ عندما يتمكف مف أداءىا.
 االختيار :السماح لممتعمـ باستخداـ أساليب مختمفة أثناء عممية التعمـ ،واختيار األسموب
المناسب في تنظيـ ىذا التعمـ مع سيولة وسرعة عممية إبحاره.
 )7الثقة  :Confidenceيحتاج الطالب دائماً إلى الشعور بأف ما يدرسو سيحقؽ أىدافو؛

حتى يشعر بالثقة التي تحفزه وتزيد مف دافعيتو نحو التعمـ ،وتتضمف ست نقاط لتحقيؽ

ثقة المتعمـ ىي:
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 فرص النجاح :النجاح في أحد المواقؼ التعميمية يساعد في بناء الثقة في المحاوالت
الالحقة ،فيجب منح الطالب فرصة لتحقيؽ النجاح عبر ّعدة تجارب متنوعة.
 متطمبات التعمـ :إعطاء الطالب أسس التعمـ ومعايير التقييـ بشكؿ مسبؽ؛ لبناء توقعات
إيجابية لتحقيؽ النجاح.
 السماح لمنجاح :توفير تعميمات واضحة وموجزة لممتعمـ ،مع وجود فرص لمتواصؿ
السريع بيف المعمـ والمتعمـ لحؿ أي مشكمة وتذليؿ العقبات.
 المنافسة :تشير المنافسة إلى األحاسيس اليجابية لمفرد حوؿ إنجازاتو وانجازات
اآلخريف ،وامتالؾ الطالب لمروح الرياضية؛ مما يولد روح التحدي والصرار.
 التغذية الراجعة :تقديـ التغذية الراجعة في الوقت المناسب لممتعمـ؛ مف أجؿ دعـ
االستجابات الصحيحة وتعديؿ االستجابات الخاطئة.
 المسؤولية الشخصية :يجب اف يشعر المتعمـ بدرجة مف السيطرة عمى عممية تعممو
وتقيمو ،وأف يعمـ بأف نجاحو ىو نتيجة مباشرة لمقدار جيده المبذوؿ في تعممو.
 )8الرضا  : Satisfactionيجب عمى الطمبة امتالؾ نوع مف الرضا أو المكافأة مف التجربة
التعميمية التعممية ،ويمكف الحصوؿ عمى ىذا الرضا مف الحساس بالنجاز ،ومف خالؿ
المدح والثناء ،أو مف مجرد المتعة ،وىناؾ خمس استراتيجيات رئيسة لتعزيز الرضا،
وىى:
 التعزيز الداخمي :ويتمثؿ بتشجيع المتعة الداخمية لمتجربة العممية ومساندتيا.
 التعزيز الخارجي :ويتمثؿ بمنح تعزيز إيجابي وتغذية راجعة تحفيزية ،وىذا المجاؿ ال
يتحقؽ إال باستخداـ المعززات المادية أو المعنوية.
 النصاؼ :يتضمف االنصاؼ المحافظة عمى تماسؾ المعايير مع جميع المتعمميف؛ بمعنى
أف يتمقى كؿ متعمـ التميز الذي يدؿ عمى نجاحو ،كما يأتي االنصاؼ مف خالؿ شعور
الطمبة بأف حجـ العمؿ المطموب مالئـ لطبيعة المقرر.
 الشعور بالنجاز :ينبغي توافر عناصر تعمـ تقدـ المحتوى التعميمي لممتعمـ بشكؿ
يساعده عمى تحقيؽ اليدؼ ،مع القدرة عمى االنتياء مف دراستيا بسرعة وبقميؿ مف
الجيد ،حينئذ يشعر المتعمـ بالنجاز والرضا.
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 استخداـ المعرفة المكتسبة :أف تعكس التكميفات المقدمة المحتوى التعميمي الذي يدرسو
المتعمـ ،ويفضؿ أف تكوف متنوعة بيف الفردية والتشاركية ،وأف تكوف قابمة لمتنفيذ.
وحوؿ جدوى استخداـ نموذج التصميـ التحفيزي ( )ARSCعند تصميـ بيئات التعمـ،
فقد اتجيت بعض الدراسات نحو البحث في جدوى استخدامو ،ومنيا دراسة :كوالكوغمو
وأكديمير ) Colakoglu & Akdemir (2008التي ىدفت التعرؼ عمى فاعمية نموذج
التصميـ التحفيزي في بيئة التعمـ الخميط ،وتكونت عينة الدراسة مف مجموعتيف أحدىما
تجريبية مكونة مف ( )69طالباً جامعياً ممف يدرسوف في قسـ المغة التركية مقر ارً دراسياً في

التكنولوجيا مصمماً باستخداـ التعمـ الخميط وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي(، )ARSC

والمجموعة الضابطة مكونة مف ( )69طالب يدرس نفس المقرر بطريقة التدريس التقميدية،
وأظيرت نتائج الدراسة أ ف تصميـ الدروس في التعمـ الخميط وفؽ نموذج كيمر لمتصميـ
التحفيزي أدت إلى زيادة دافعية التعمـ لدى الطمبة وساىمت في تعمـ الطمبة بشكؿ أفضؿ .كما

اتجيت دراسة ىيبري ) Ghbari (2016نحو التعرؼ عمى أثر نموذج كيمر لمتصميـ
التحفيزي في دافعية النجاز ،والنجاز األكاديمي عمى ( )557طالباً وطالبة قسموا إلى

مجموعتيف ،إحداىما تجريبية تكونت مف ( )90طالب وطالبة ،درست باستخداـ نموذج كيمر،

ومجموعة ضابطة مكونة مف ( ):7درسوا بالطريقة التقميدية وحدة المغناطيسية في العموـ،
وتوصمت النتائج إلى تفوؽ المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ نموذج كيمر التحفيزي
عمى المجموعة الضابطة .أما دراسة حمزة وآخروف ) Hamzah (2015فقد اتجيت نحو
استخداـ نموذج التمعيب المصاحب لنموذج كيمر ( )ARSC+Gويقصد ب( )Gمصطمح
() Gamification؛ أي التمعيب ،وقد ىدفت الدراسة نحو التعرؼ عمى أثر التمعيب في
دافعية الطمبة عند استخداميـ لتطبيقات التعمـ اللكتروني المصممة وفؽ نموذج
( ،)ARSC+Gوطبقت الدراسة عمى ( )68طالباً يدرسوف في ماليزيا ،وتـ توزيعيـ عشوائياً

عمى المجموعتيف الضابطة والتجريبية ،وتوصمت النتائج إلى أف دافعية طمبة المجموعة
التجريبية كانت أكبر عند استخداميـ لتطبيقات التعمـ اللكتروني بالمقارنة مع طمبة
المجموعة الضابطة .بينما ىدفت دراسة أسيكوي وأوزداممي ( Aşıksoy & Özdamlı
 (2016إلى التحقؽ مف أثر تدريس بعض الموضوعات في مقرر الفيزياء بطريقة الفصؿ
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المعكوس المصمـ وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي عمى تحصيؿ الطمبة ودافعيتيـ لمتعمـ
وتقديرىـ الذاتي الفيزيائي ،وتكونت العينة مف ( )::طالباً في تركيا ،قسموا إلى مجموعتيف

تجريبية وضابطة ،وأظيرت النتائج أثر الفصؿ المعكوس المبنى وفؽ نموذج التصميـ
التحفيزي عمى التحصيؿ ،والدافعية لمتعمـ ،وتقدير الذات .واتجيت دراسة كورت وكيسيؾ
) Kurt & Keçik (2017نحو البحث في تأثير نموذج التصميـ التحفيزي لتعميـ المغة
النجميزية لدى طالب الصؼ العدادي لممرحمة الجامعية ،وتوصمت الدراسة إلى األثر الفعاؿ
لمنموذج في تنمية الفيـ العميؽ والدافعية لمتعمـ لدى الطالب .ودراسة اىيودي و اخروف
) Wahyudi, et al.(2017التي أسفرت نتائجيا عف فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمى
الفيديو التعميمي مصمـ وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي ) (ARCSفي تحسيف الحافز
التعميمي لدى طالب المدرسة الثانوية المينية .كما أظيرت نتائج دراسة عبد الاله إبراىيـ
الفقي ( )6056عف أثر إدارة المواقؼ التعميمية اللكترونية المصممة تحفيزياً عمى التحصيؿ

ودعـ االتجاه نحو مقرر الذكاء االصطناعي والنظـ الخبيرة لدى طالب تكنولوجيا التعميـ .بينما

أظيرت نتائج دراسة نادر سعيد شيمي ( )6050أثر التصميـ التحفيزي لبعض أنماط العناصر
التعميمية اللكترونية عمى التحصيؿ وتنمية الدافعية لمتعمـ لدى الطالب منخفضي دافعية
النجاز .بينما أوصى كؿ مف أكرـ فتحى مصطفى( )6059و ممدوح عبد الحميد
إبراىيـ( )605:بضرورة االستفادة مف نموذج التصميـ التحفيزي في تصميـ المقررات
اللكترونية؛ حيث يؤدى إلى تحفيز المتعمميف وتنمية دافعيتيـ وتشجيعيـ عمى التعمـ الفعاؿ
والمستمر.
في ضوء ما سبؽ يتضح اآلتي:
 استخداـ نموذج التصميـ التحفيزي ) )ARCSفي تصميـ العديد مف بيئات التعمـ؛
مثؿ بيئة التعمـ اللكتروني ،والمدمج ،والتعمـ المعكوس ،واأللعاب التعميمية
اللكترونية التحفيزية.
 ثبت فاعمية استخداـ النموذج في تنمية النجاز األكاديمي ،والدافعية لمتعمـ ،وتنمية
الميارات ،وتشجيع المتعمميف عمى التعمـ الفعاؿ.
 عدـ وجود دراسة –في حد عمـ الباحثة -تناولت استخداـ النموذج في تصميـ بيئة
التعمـ النقاؿ مع الطالب ذوى أسموب التعمـ السطحي والعميؽ.
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مما دعي الباحثة إ لى التفكير في استخداـ نموذج التصميـ التحفيزي عند تصميـ بيئة
التعمـ النقاؿ لتدريس مقرر مستحدثات تكنولوجيا التعميـ لدى طالب الدبموـ الميني ،ذوي
أسموب التعمـ السطحي والعميؽ؛ وذلؾ لمتغمب عمى ما يواجو تدريس المقرر مف
مشكالت.

احملوز الجالح :األضاليب املعسفية:
تعددت األطر والتصورات النظرية التي اىتمت بتناوؿ األساليب المعرفية ودورىا في
تفسير كثير مف مظاىر السموؾ النساني في مجاالتو المختمفة ،ورغـ ىذا التعدد إال أنو ىناؾ
شبو اتفاؽ بيف الباحثيف والميتميف عمى أف األساليب المعرفية تعتبر بمثابة تكوينات نفسية
عبر الشخصية ال تتحد بجانب واحد مف جوانبيا ،بؿ ىي متضمنة في كثير مف العمميات
النفسية ،كما أنيا تساىـ بقدر كبير في الفروؽ الفردية بيف األفراد بالنسبة لكثير مف
ال
المتغي ارت المعرفية الدراكية والوجدانية ،وتعبر األساليب المعرفية عف الطريقة األكثر تفضي ً

لدى الفرد في تنظيـ ما يمارسو مف نشاط معرفي في أبعاده المختمفة ،ىذا بالضافة إلى أنيا
تيتـ بشكؿ ىذا النشاط الممارس دوف المحتوى ،كما أنيا تيتـ بالطريقة التي يتناوؿ بيا الفرد

المشكالت التي يتعرض ليا في العالـ المحيط بو (أنور الشرقاوي675 ،6007 ،؛ (Jones
& Wright,2012,18
ويعرؼ أنور الشرقاوي( )678 ،6007األسموب المعرفي بأنو "الفروؽ بيف األفراد في
كيفية ممارسة العمميات المعرفية المختمفة مثؿ :االدراؾ ،وحؿ المشكالت ،والتعمـ ،وادارؾ
العالقات بيف العناصر أو المتغيرات التي يتعرض ليا الفرد في الموقؼ السموكي .كما يرى
حمدي الفرماوي ( )8 ،5==8األسموب المعرفي بأنيا الطرؽ أو السبؿ أو االستراتيجيات
المميزة لمفرد في استقباؿ المعرفة ،والتعامؿ معيا ،واصدارىا ،ومف ثـ االستجابة عمى نحو ما،
وبالتالي فيي طريقة المتعمـ في التذكر والتفكير ،بمعنى أشمؿ ىي أسموب المتعمـ الذي يرتبط
بتجييزه أو تناولو لممعمومات.
و يذكر سترنبرج ) Sternberg (2005, 375أف أسموب التعمـ ليس قدرة ،ولكف طريقة
مفضمة لدي المتعمـ في التفكير توضح كيفية استخداـ قدراتو ،ولذا تشير إلي مجموعة
الخصائص المعرفية واالنفعالية والنفسية التي ترتبط بالكشؼ عف الكيفية التي يستقبؿ الفرد
بيا المعمومات ويتفاعؿ مع بيئة تعممو.
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في ضوء التعريفات السابقة يتضح أف أساليب التعمـ المعرفية تشير إلى طريقة الفرد
الخاصة في استقباؿ المعمومات وكيفية معالجتيا ،وأف ىناؾ العديد مف األساليب المعرفية،
وسيقتصر البحث ىنا عمى أسموبي التعمـ السطحي والعميؽ ،بما يتفؽ مع الغرض مف
الدراسة.

 أضاليب التعمي يف ضوء ٌظسية :Biggs
تناوؿ العديد مف المنظريف أسموبي التعمـ السطحي والعميؽ مثؿ مارتف وساجمو Maeton
) & (Solijo,1976وانتوسؿ ) Entwistle (1983وشمؾ) Schmeak (1988و
بيجز) )Biggs,1978-1999ولكؿ منيـ نظرية في تفسير أسموبي التعمـ السطحي
والعميؽ وأيضاً أدوات قياس مختمفة ،ويتبنى البحث الحالي نظرية بيجز  Biggesالتي فسرت

أساليب التعمـ عمى إنيا عمميات الدراسة أو عمميات التعمـ (طرؽ تعمـ الطالب).

ٌظسية بيذص ألضاليب التعمي :Biggs's theory
فسرت نظرية بيجز  Biggsأساليب التعمـ عمى أنيا طرؽ تعمـ الطالب ،وتوصمت لثالثة
أساليب ىي :أسموب التعمـ السطحى ،العميؽ ،التحصيمي ،ولكؿ منيـ مكونيف متفاعميف ىما
االستراتيجية والتي تعكس كيؼ يقترب الطالب مف تحقيؽ ميمة خاصة بعممية التعمـ،
والدافعية التي تعكس لماذا يريد الطالب تحقيؽ ىذه الميمة ،وبتفاعؿ كال المكونيف ُيحدد

أسموب التعمـ لدى الطالب (عماد خالد محمد55 ،605< ،؛ حسيف ربيع حمادي ،ميا ىادي
حسيف٠ٚ )90: ،6059 ،ظٙش شىً(  )3اٌزبٌ٘ ٟز ٓ٠اٌّى.ٓ١ٔٛ
األعٍٛة اٌؼّ١ك
األعٍٛة اٌغطؾٝ
اٌّىْٛ
ا٘زّبَ ؽم١م ٟع٘ٛشٞ
خبسع ،ٟخٛف ِٓ
اٌذافغ
ثؼٍّ١خ اٌزؼٍُ ،دافغ داخٍٟ
اٌفشً
اال٘زّبَ ثبٌّؼٕٝ
االعزشار١غ١خ أ٘ذاف ِؾذدح ،رؼٍُ
سٚرٟٕ١
شىً ()3أعبٌ١ت اٌزؼٍُ ػٕذ ث١غض

األعٍٛة اٌزؾظٍٟ١
اٌزؾظً١
اعزخذاَ فؼبي ٌٍٛلذ
ٚاٌّىبْ

وفيما يمي توضيح خصائص أساليب التعمـ عند بيجز ( Biggsشحتو عبد المولى عبد
الحافظ50;-50: ،605; ،؛ عماد خالد محمد56-55 ،605< ،؛ صالح غانـ غانـ،
<57 ،605؛ حسيف ربيع حمادي ،ميا ىادي حسيف90;-90: ،6059 ،؛ نافذ نايؼ
رشيد8<7 ،605:،؛)Knotts & Shreveport,2013,3-4
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 .5األسموب السطحي :يقوـ ىذا األسموب عمى أساس الدافعية الخارجية ،والخوؼ مف الفشؿ
أماـ اآل خريف ،والطمبة في ىذا األسموب يعتمدوف عمى الحفظ واالستذكار لممحتوى
الدراسي ،وىدفيـ مف التعمـ ىو تحقيؽ غايات محددة؛ مثؿ الحصوؿ عمى وظيفة أو
التخرج مف الجامعة ،أو إرضاء الوالديف وليس البعد عف المشكالت أو إرضاء الذات ،أو
تكويف الذات ،وبذلؾ فيـ يركزوف عمى العالمات أو الشارات أكثر مف المعنى ،ويحيدوف
عف اليدؼ األساسي لعممية التعمـ مف خالؿ بذؿ جيد متدف ،واالكتفاء بالقميؿ مف الوقت
لتحقيؽ الميمة.
 .6األسموب العميؽ :يقوـ ىذا األسموب عمى الدافعية الداخمية واالىتماـ الحقيقي والجوىري
لمادة التعمـ ،فيسعى الطالب إلى فيميا واستيعابيا واكتشاؼ المعنى لما يتعممو ،كما يسعى
لمعرفة القصد واليدؼ مف الدراسة ،ويكوف لديو القدرة عمى التفسير والتمخيص والتحميؿ،
كما يكوف لديو القدرة عمى الربط بيف األفكار النظرية والخبرات العممية ويربط المعرفة
السابقة بالجديدة وينظـ ذلؾ كمو في إطار محكـ.
وعمى الرغـ مف ىذا التصنيؼ إال أف الفرد ربما يستخدـ كال األسموبيف (السطحي،
العميؽ) في أوقات مختمفة رغـ أنو يفضؿ أحدىما عف األخر ( نافذ نايؼ رشيد،605:،
.)8<7
 .7األسموب التحصيمي :ويتضمف االستراتيجية التي تجعؿ الطالب يحصموف عمى أعمى
الدرجات لتحقيؽ الذات مف خالؿ الدرجات المرتفعة ،حيث يكوف تركيز الطالب منصباً عمى

تحقيؽ أعمى الدرجات ال عمى ميمة الدراسة؛ فيـ ينظموف وقتيـ وجيدىـ والمكاف الذي

يذاكروف فيو ،ولدييـ ميارات دراسية جيدة.
وأطمؽ  Biggsعمى ىذه النظرية اسـ  3P Modelألنيا تتضمف ثالث مراحؿ ىي:
مدخالت  ، Presageعمميات  ،Processمخرجات  ،Productوفي ىذا النموذج 3P
 Modelتوجد عوامؿ متعمقة بالطالب  ، Student Factorsوعوامؿ متعمقة بالسياؽ
التدريسي  Teaching Contextومخرجات التعمـ ،Learning Outcomesوتتضمف
العوامؿ المتعمقة بالطم بة (الخبرة السابقة ،القدرة ،أساليب التعمـ المفضمة) ،والعوامؿ المتعمقة
بالسياؽ التدريسي (المواد الدراسية ،طرائؽ التدريس والتقييـ ،المناخ والجراءات التربوية)،
وتتفاعؿ ىذه المواد فيما بينيا لتحدد استراتيجية الطالب وأسموبو في التعمـ ومف ثـ تحدد
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المخرجات ،أي أف كؿ عامؿ يؤثر تأثي ارً كبي ارً في العامؿ األخر ،وبالتالي تكوف أساليب التعمـ

متوائمة مع السياؽ والمقررات الدراسية (عماد عبد حمزة العتابي)56 ،6058 ،

وقد تبنت الباحثة نظرية  Biggsالتي فسرت أساليب التعمـ وعالجت المعمومات في ضوء
أنيا عمميات الدراسة أو عمميات التعمـ (طرؽ تعمـ الطمبة) ،وذلؾ لألسباب التالية:
 .5نظرية  Biggsمشتقة مف نظرية معالجة المعمومات Information Processing
 ،Theoryوىي نظرية ميمة جداً في الوقت الحاضر.

 .6فسرت نظرية بيجز  Biggsأساليب التعمـ عمى أنيا طرؽ تعمـ الطالب ،وتوصمت لثالثة
أساليب ىي :أسموب التعمـ السطحى ،العميؽ ،التحصيمي ،ولكؿ منيـ مكونيف متفاعميف
ىما االستراتيجية والتي تعكس كيؼ يقترب الطالب مف تحقيؽ ميمة خاصة بعممية
التعمـ ،والدافعية التي تعكس لماذا يريد الطالب تحقيؽ ىذه الميمة ،وبتفاعؿ كال
المكونيف ُيحدد أسموب التعمـ لدى الطالب.
 .7تناوؿ نظرية بيجز  Biggsالعديد مف الباحثيف (عماد خالد محمد605< ،؛ صالح غانـ
غانـ605< ،؛ حسيف ربيع حمادي ،ميا ىادي حسيف6059 ،؛ محمود مجدي عبد
العزيز605= ،؛ إيماف زكي موسي 605: ،؛ رجاء عمي عبد العميـ )605; ،وأكدوا
عمى أىميتيا.
 .8يتمثؿ اليدؼ مف تطوير البيئات التعميمية في تسييؿ عممية التغيير في القدرات والمعارؼ
لدى المتعمميف ،بالضافة إلى تمبية احتياجاتيـ واىتماماتيـ وميوليـ واشباع رغباتيـ،
ووضع حموؿ مبتكرة وفعالة لممشاكؿ التي تقابؿ تعمميـ؛ لذا تتناسب نظرية بيجز Biggs
مع اليدؼ العاـ مف البحث الحالي وىو تصميـ بيئة تعمـ نقاؿ في ضوء نموذج التصميـ
التحفيزي والتعرؼ عمى أثر البيئة عمى التحصيؿ والرضا التعميمي والدافعية لإلنجاز لدى
طالب الدبموـ الميني ذوي أسموب التعمـ السطحي والعميؽ؛ مف أجؿ تمكيف المصمـ
التعميمي مف معرفة كال األسموبيف في التعمـ حتى ُيمكنو تقديـ ما يشبع المتعمـ لكالً مف
األسموبيف ،ويساعده عمى فيـ المحتوى التعميمي وتحقيؽ نواتج التعمـ المختمفة.
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 أِىية دزاضة أضموب التعمي الططشي والعىيل:
إف الفكرة الرئيسة ألساليب التعمـ تقوـ عمى أف لكؿ فرد أسموب أو طريقة طبيعية مفضمة
في استقباؿ المعمومات ومعالجتيا وتنظيميا وعرضيا ،وانو كمما قدمت إليو المعمومات بطريقة
متسقة مع الطريقة المفضمة أدى ذلؾ إلى نجاح الفرد في استيعاب المعمومات وااللماـ بيا.
وبالتالي فإ ف معرفة وقياس أساليب التعمـ المفضمة لدى الطالب عمى درجة عالية مف
األىمية؛ فعمى ضوئيا يمكف تصميـ مواقؼ تربوية وتعميمية مناسبة تساعد عمى تفريد التعميـ
واثارة الدافعية وزيادة معدالت اكتساب مادة التعمـ) .) Minotti, 2005,70وفى ذات
السياؽ اتجيت بعض الدراسات نحو دراسة العالقة بيف بيئات التعمـ وأسموبي التعمـ السطحي
والعميؽ ،وأثر ذلؾ عمى نواتج التعمـ المختمفة ،ولقد تباينت نتائج الدراسات ومنيا دراسة:
محمود مجدي عبد العزيز(= )605التي كاف مف بيف نتائجيا عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائياً
بيف متوسطى درجات طالب مجموعة أسموب التعمـ العميؽ ،ومجموعة أسموب التعمـ السطحي

في اختبار الفيـ القرائي في مادة المغة النجميزية لدى طالب الصؼ الثاني العدادي .كما
أشارت نتائج دراسة مصطفى عبد الرحمف طو (  )6058إلى تفوؽ طالب المجموعة
التجريبية ذوى أسموب التعمـ ( السطحي  /العميؽ ) الذيف درسوا باستخداـ سقاالت التعمـ،
حيث أدت الممارسة الموجية إلى حدوث تعمـ ذو معنى ،و تحولت المفاىيـ المجردة إلى
مفاىيـ ممموسة و ليا معنى ،و في مرحمة الممارسة المستقمة تـ استقطاب جيد المتعمميف
نحو موضوعات التعمـ ،مما أدى إلى الفيـ العميؽ ،و زيادة التحصيؿ الدراسي لطالب
المجموعة التدريبية ذوى أسموب التعمـ ( السطحي  /العميؽ ) .وعمى الجانب اآلخر أشارت
إحدى نتائج دراسة إيماف زكى موسى ( )605:إلى وجود فرؽ بيف متوسطي درجات طالب
المجموعتيف التجريبيتيف في التحصيؿ الدراسي يرجع لمتأثير األساسي الختالؼ أسموب التعمـ
( السطحي – العميؽ) لصالح المجموعات التي درست بأسموب التعمـ العميؽ .كما أسفرت
نتائج دراسة ربيع عبد العظيـ رمود ( )6059عف تفوؽ المجموعة التجريبية ذات األسموب
العميؽ عمى المجموعة التجريبية ذات األسموب السطحي في التحصيؿ الدراسي ،وتنمية
الميارات ،والتعمـ المنظـ ذاتياً .وفى ذات الطار أسفرت نتائج دراسة رجاء عمى عبد العميـ

(; ) 605عف تفوؽ المجموعات التجريبية ذات أسموب التعمـ العميؽ عمى المجموعات ذات
األسموب السطحي في التحصيؿ وكفاءة التعمـ بداللة الزمف .كما اتجيت دراسة ماكميف
- 705< -

تصميم بيئة تعلم نقال وفق نموذج التصميم التحفيزي ( )ARSCوأثرها في تنمية التحصيل والرضا التعليمي .........

وآخروف ) McLean, et al.(2016نحو مقارنة نتائج التعمـ الخاصة بتفضيالت المتعمميف
ألسموب التعمـ السطحي والعميؽ ،في مقرر العموـ الطبية األساسية مف خالؿ بيئة تعمـ
مقموب ،وذلؾ مف خالؿ تقديـ المحاضرات لمطالب مف خالؿ مقاطع الفيديو عبر بيئة
إلكترونية ،مع التركيز في قاعة الدراسة عمى تطبيؽ المعرفة واستراتيجيات التعمـ النشط
المتمثمة في أنشطة تعميمية متنوعة ،وتوصمت النتائج إلى تفوؽ طالب ذوى التعمـ العميؽ
والتعاوني عمى الطالب ذوى التعمـ السطحي والفردي.
في ضوء ما سبؽ يتضح ضرورة مراعاة أساليب التعمـ المفضمة لدى الطالب ،حيث
تعكس أساليب التعمـ جانبيف عند الفرد ،أحدىما طبيعي يتعمؽ بالجانب المتأصؿ لدية والمتمثؿ
في النزعات تجاه أساليب تعمـ معينة ،واألخر تربوي يتصؿ بالخبرات المكتسبة وعوامؿ النضج
والنمو؛ بحيث تؤثر خبرات التعمـ في أسموبو التعميمي ،ويمكف تعديؿ أساليب التعمـ وتوسيعيا
مف خالؿ تدريب المتعمـ عمى أساليب تعميمية جديدة.

احملوز السابع :السضا التعميىي:
 وفّوً السضا التعميىي:
تُشير كممة الرضا  Satisfactionإلى القناعة التي يصؿ إلييا الفرد عندما يتـ إنجاز
ويعرؼ بأنو رد الفعؿ العاطفي لدى الفرد نحو شيء ما & (Shin
رغبة أو حاجة ،أو تطمعُ ،

) .Kang,2015,110وعرفو كؿ مف أوليري و كوينالف O'Leary & Quinlan Jr

) (2007,135عمى إنو االستجابة العاطفية لدى المتعمـ والتي تنتج عف وجود منتج حقيقي،
يؤدي ما ىو مطموب منو مف خدمات بجودة عالية ،وىو استجابة متبادلة بيف المعمـ والمتعمـ
تتكوف نتيجة االستمتاع بخبرات التعمـ الناجحة .بينما عرفو محمد سيد أحمد ( <)8= ،605
بأنو مجموعة مف المشاعر والتوجيات اليجابية لدى المتعمـ نحو المقرر المقدـ لو مف حيث
طريقة التدريس ومحتوى التعمـ ،وأداء أستاذ المقرر .وتعرفو لو ) Lo (2010بأنو تصورات
الطالب الذاتية عف مدى فاعمية بيئة التعمـ في دعـ نجاحو األكاديمي .بينما يعرؼ كؿ مف
شيف وكانغ ) Shin & Kang (2015رضا المتعمـ عف بيئة التعمـ النقاؿ بأنيا الحالة
التي تصطحب إنجاز أو تحقيؽ المتعمـ ألىداؼ التعمـ.
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 أِىية قياع السضا التعميىي:
ُيعد قياس رضا المتعمـ عف بيئة التعمـ مف األمور الميمة بسبب االىتماـ بجودة التعميـ
والبرامج التعميمية وفيـ احتياجات المتعمميف .ويشير محمد سيد أحمد ( <);0-:= ،605
إلى أف الرضا عف التعمـ أحد المخرجات الوجدانية اليامة لعممية التعمـ؛ فيو يتناوؿ مشاعر
الطالب تجاه مادة تعمميـ ،وأسموب التعمـ المستخدـ ،وانطباعاتيـ حوؿ المعمـ ،ويقوـ الرضا
عف التعمـ بدور ىاـ في زيادة دافعية الطالب نحو التعمـ وتحقيؽ البرامج التعميمية ألىدافيا
بفاعمية .وفي ذات السياؽ تشير نجالء محمد فارس ( )6<5 ،6059إلى أىمية معرفة
الرضا التعميمي لمطالب في إنو ُيعد مؤش ارً لمحكـ عمى جودة العممية التعميمية ،كما ُيعد عامالً
ىاماً مف عوامؿ شعور المتعمـ باألماف واالستقرار والثقة ،والتنبؤ بإنتاجية الطالب وكفاءتو قبؿ
وبعد التخرج ،بالضافة إلى أف تحسف الشعور بالرضا يؤدى إلى ارتفاع مستوى الدافعية
واالنجاز لدى الطالب وتقبميـ لذواتيـ ومف ثـ يساعدىـ عمى تحقيؽ أىدافيـ وطموحاتيـ،
وتجنب روح السمبية والحباط.

 العواون املؤثسة يف حتكيل السضا التعميىي:
تتنوع وتتعدد العوامؿ التي يمكف أف تؤثر عمى مستوى الرضا التعميمي لدى المتعمميف؛
فيذكر كؿ مف روش وليمستر ) Roach & Lemasters (2006أنو يمكف تحقيؽ رضا
المتعمـ عف بيئة التعمـ عبر الويب إذا كانت التفاعالت بيف المعمـ والمتعمـ ،وبيف المتعمـ
وأقرانو جيدة ،وكذلؾ إذا كاف زمف استجابة المعمـ لممتعمـ قصيرة ،واتصفت بيئة التعمـ بجودة
التصميـ .ويشير محمد كماؿ عبد الرحمف (  )<< ،6059إلى أف ىناؾ عالقة قوية بيف
دعـ المتعمميف في بيئات التعمـ ال لكتروني بتقديـ تغذية راجعة فعالة وبيف رضاىـ عف بيئة
التعمـ ،وأف رضا المتعمميف يمعب دو ارً ميما في حيوية التعمـ في البيئة ال لكترونية .أما
دراسة ألسادوف ) Alsadoon (2018فقد ىدفت إلى استكشاؼ العوامؿ التي تؤثر عمى

رضا المتعمميف في بيئة التعمـ النقاؿ ،وتوصمت إلى أف الحضور االجتماعي مف أكثر
المؤشرات التي أدت إلى تحسف رضا المتعمميف عف التعمـ النقاؿ .وفي ذات السياؽ أجري
كؿ مف شيف وكانغ

( Shin & Kang (2015دراسة ىدفت نحو تفحص أثر استخداـ

نظاـ إدارة التعمـ المتنقؿ عمى تحقيؽ التحصيؿ الدراسي والرضا عف التعمـ لدى طالب
الجامعة ،وتوصمت الدراسة إلى أف قبوؿ طالب الجامعة ال لكترونية لتكنولوجيا الياتؼ النقاؿ
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كأداة تعمـ جديد أثرت بشكؿ مباشر وغير مباشر عمى التحصيؿ الدراسي لمطالب وعف
رضاىـ عف التعمـ .كما أشارت دراسة كؿ مف )Alqahtani & Mohammad (2015
إلى أف الفائدة المدركة مف المحتوى المقدـ ،وتصميـ المحتوى ،وسيولة استخداـ بيئة
التعمـ مف العوامؿ التي ساىمت بشكؿ كبير في تحسيف الرضا التعميمي نحو بيئة التعمـ
النقاؿ لدى الطالب.كما ىدفت دراسة ىرمانس وآخروف) Hermans, et al. (2009إلى
التعرؼ عمى العوامؿ المساىمة في رضا الطالب عف دراسة المقررات المقدمة عبر االنترنت،
وتمثمت تمؾ العوامؿ في :الرضا عف المعمـ ،الرضا عف سيولة االستخداـ التكنولوجي،
الرضا عف المقرر ،وكشفت نتائج الدراسة عف أف سيولة االستخداـ ،وتطوير بيئة تفاعمية
يمعب فييا أستاذ المقرر دو ارً كبي ارً تؤثر بشكؿ كبير عمى رضا المتعمـ ،وأف التفاعؿ
االجتماعي بيف المتعمـ وأستاذ المقرر ىو المفتاح الميـ لمحفاظ عمى رضا المتعمميف لمتعمـ

في ىذه البيئة .كما اتجيت دراسة شاىيف ( Sahin (2007إلى تحديد العوامؿ األكثر تأثي ارً
عمى رضا المتعمميف عف التعمـ في بيئة التعمـ اللكتروني عف بعد ،وتمثمت العوامؿ في:

دعـ المعمـ ،التفاعؿ والتعاوف بيف الطالب ،التعمـ النشط ،التوجو الذاتي ،وأظيرت نتائج
الدراسة أف دعـ المعمـ بتقديمو لمتغذية الراجعة كاف ذا تأثير كبير عمى رضا المتعمـ وارتياحو
لمتعمـ في بيئة التعمـ ،كما أكدت الدراسة أف بيئات التعمـ ال تكوف فعالة دوف النظر في
حاجات الطالب ورضاىـ عف الدراسة في ىذه البيئة ،وأف الحصوؿ عمى رأي الطالب حوؿ
التعمـ في بيئة إ لكترونية عممية حاسمة بالنسبة لنجاح تصميـ ىذه البيئة وتطويرىا ،وينبغي
أف تصمـ بيئات التعمـ ال لكترونية بعناية لتحقيؽ أقصى قدر مف رضا المتعمميف مع ىذه
البيئات .واتجيت دراسة سينغ ) Singh (2005نحو التعرؼ عمى العوامؿ التي تؤثر عمى
تحقيؽ رضا المتعمميف في بيئة التعمـ التعاونى عبر االنترنت ،وتوصمت إلى وجود خمسة
عوامؿ ىي :تفاعؿ األ قراف ،دعـ المعمميف ،سيولة استخداـ بيئة التعمـ ،التكميفات
والواجبات ،المعرفة المكتسبة.
في ضوء ما سبؽ يتضح أف ىناؾ العديد مف العوامؿ التي يمكف أف تساىـ في
تحسيف رضا المتعمميف عف بيئات التعمـ اللكتروني بصفة عامة والنقاؿ عمى وجو
الخصوص ،ولقد استفادت الباحثة مف تمؾ الدراسات في التعرؼ عمى تمؾ العوامؿ ،ثـ
تضمينيا في بيئة التعمـ النقاؿ الخاصة بالبحث الحالي بما يتفؽ ونموذج التصميـ التحفيزي،
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والتي تتمثؿ في تنويع أساليب عرض المحتوى التعميمي ،تقديـ الدعـ والتعزيز والتغذية
الراجعة لممتعمميف ،توفير سبؿ التفاعؿ والتواصؿ مع المعمـ والمتعمميف ،ومع المتعمميف مع
بعضيـ البعض ،إتاحة فرص لمناقشة المحتوى التعميمي ،االىتماـ بتصميـ واجية التفاعؿ،
وتوفير سيولة استخداـ بيئة التعمـ ،التنوع في األنشطة والمياـ والتكميفات ،توفير فرص
لتحكـ المتعمـ ،عرض الفائدة المتوقعة مف دراسة المحتوى التعميمي وغيرىا الكثير.

 قياع السضا التعميىي:
اتجيت بعض الدراسات والبحوث نحو االىتماـ بقياس الرضا التعميمي لدى المتعمميف عف
بيئات التعمـ ال لكتروني بصفة عامة والتعمـ النقاؿ بصفة خاصة ،ولقد اختمفت ىذه الدراسات
في تحديد األبعاد التي يمكف قياسيا لمتعرؼ عمى مستوى الرضا التعميمي لدى متعممييا؛ ومف
ىذه الدراسات دراسة :إيماف زكى موسى( )605:التي حددت أبعاد الرضا التعميمي في:
التفاعؿ والتشارؾ ،طريقة التعمـ ،المعمـ ،إدارة المحتوى والتعمـ ،الكفاءة التقنية .بينما حدد
محمد كماؿ عبد الرحمف ( )6059خمسة أبعاد لقياس الرضا التعميمي والتي تمثمت في:
سيولة استخداـ النظاـ ،وظائؼ النظاـ ،التفاعالت (دعـ المعمـ والقرناء) ،درجة الرضا عف
التفاعالت والتعاوف في التعمـ بيف الطالب أنفسيـ ،وبيف الطالب وأعضاء ىيئة التدريس،
تزامف تقديـ التغذية الراجعة ،الرضا العاـ عف مناخ التعمـ .كما حددت نجالء محمد فارس
( )6059خمسة أبعاد لقياس الرضا التعميمي ،تمثمت في :الرضا عف المحتوى التعميمي،
الرضا عف األساليب التشاركية ،الرضا عف التطبيقات أو األدوات التشاركية ،الرضا عف
التفاعؿ مع الزمالء ،الرضا عف الدور الذي قدمو المعمـ .بينما حددت دراسة كؿ مف
القحطاني و محمد ) Alqahtani & Mohammad (2015أربعة أبعاد لقياس رضا
الطالب عف التعمـ في بيئة الياتؼ النقاؿ ،والتي تمثمت في :الفائدة المدركة ،سيولة استخداـ
التطبيؽ ،جودة المحتوى ،واجية تصميـ تطبيؽ الياتؼ المحموؿ .وحدد كؿ مف كي و كواؾ
) Ke & Kwak (2013خمسة عناصر لمرضا التعميمي في بيئات التعمـ اللكتروني عف بعد
تمثمت في  :المتعمـ ،التعمـ النشط ،أصالة التعمـ ،االستقالؿ الذاتي لممتعمـ ،الكفاءة التقنية
لنظـ إدارة التعمـ .أما دراسة كو و اخروف )Kuo, et al.(2013

فقد حدد أبعاد الرضا

التعميمي في :التفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ ،وبيف المتعمـ والمحتوى ،وبيف المتعمـ وأقرانو.
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مف خالؿ العرض السابؽ استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في تحديد أبعاد

مقياس الرضا التعميمي الخاص بالبحث الحالي.

المحور الخامس :الدافعية لإلنجاز:
 وفّوً الدافعية لإلجناش
تمثؿ دافعية النجاز أحد الجوانب الميمة في نظاـ الدوافع النسانية والتي اىتـ بدراستيا
الباحثوف في مجاؿ التربية وعمـ النفس؛ فيي تمثؿ متغي ارً دينامياً في الشخصية يوجو سموؾ

الفرد ويساعده عمى فيـ وتفسير سموكو وسموؾ المحيطيف بو .ويعرؼ فتحي مصطفي الزيات

( ) 899 ،6008الدافع لالنجاز بأنو "دافع مركب يتمثؿ في حرص الفرد عمى إنجاز المياـ
التي يراىا اآلخروف صعبة والتغمب عمى العقبات والتفوؽ عمى الذات ومنافسة اآلخريف
نسبيا في الشخصية ُيحدد مدي سعي الفرد
والتفوؽ عمييـ ،وذلؾ مف خالؿ استعداد ثابت
ً
ومثابرتو في سبيؿ تحقيؽ أو بموغ نجاح يترتب عميو نوع مف الشباع في ضوء مستوي محدد
مف االمتياز ،فيتجو السموؾ مباشرة نحو االحتفاظ بمستويات معينة مف االمتياز والتفوؽ".
وعرفيا عبد المطيؼ خميفة ( )=: ، 6000بأنيا "استعداد الفرد لتحمؿ المسئولية والسعي
ّ
نحو التفوؽ لتحقيؽ أىداؼ معينة ،والمثابرة لمتغمب عمى العقبات والمشكالت التي قد تواجيو،
والشعور بأىمية الزمف والتخطيط لممستقبؿ".
مف التعريفات السابقة يتض ح أف الدافعية لإلنجاز ىى السعي إلى الوصوؿ إلى مستوى
عالي مف التفوؽ واالمتياز ،وانجاز األعماؿ الصعبة والتغمب عمى العقبات التي تحوؿ دوف
تحقيؽ األىداؼ المقصودة بكفاءة واقتدار عمى نحو جيد وسريع وبأقؿ قدر ممكف مف الجيد
لتحقيؽ أفضؿ مستوى مف األداء والجودة؛ وذلؾ مف خالؿ تحمؿ المسئولية والمثابرة  ،والثقة
بالنفس ،وحب االستطالع والطموح والشعور بأىمية الزمف والتخطيط لممستقبؿ.

 أِىية تٍىية الدافعية لإلجناش:
تُعد الدافعية لإلنجاز أحد الجوانب الميمة في توجيو سموؾ الفرد وتنشيطو ،كما إنيا
مكوف ىاـ في سعي الفرد تجاه تحقيؽ ذاتو وبموغ أىدافو مف خالؿ ما ينجزه مف أعماؿ ومياـ
دراسية مختمفة ،كما إنيا مظير مف مظاىر الصحة النفسية لمفرد ،وتتمثؿ أىمية تنميتيا في
النقاط التاليةFan & Zhang, 2009; Ricoo et al., 2010, 310; Khalil, :
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; 2015;Hancock,2004؛ رحاب أميف مصطفى العزب6;-6: ،6057 ،؛ شفيؽ
عالونو.)609-608 ،6008،
 .5الدافعيػػة لإلنجػػاز ليسػػت مػػف الشػػروط الضػػرورية لبػػدأ الػػتعمـ فحسػػب ،بػػؿ إنيػػا ضػػرورية
لالحتفػػاظ باىتمػػاـ المػػتعمـ وزيػػادة جيػػده ،بحيػػث تػػؤدى إلػػى تركيػػز االنتبػػاه وتػػأخير الشػػعور
بالتعب فيزيد النتاج.
 .6الدافعية لإلنجاز العالية تزيد مف قدرة المتعمميف عمى ضبط أنفسيـ في العمؿ الػدؤوب لحػؿ
المشكمة؛ حيث تمكنيـ مف وضع خطط محكمة لمسير عمييا ومتابعتيا لموصوؿ إلى الحؿ.
 .7تجعػػؿ الدافعيػػة لإلنجػػاز المػػتعمـ أكثػػر انػػدماجاً فػػي عمميػػة الػػتعمـ ،وتزيػػد مػػف إقبالػػو عمػػى
الدراسة واشباع حاجات النمو لديػو ،كمػا تزيػد مػف مثابرتػو فػي مواقػؼ الػتعمـ بحيػث تجعمػو
يبذؿ المزيد مف الجيد فػي اسػتذكار المػواد الدراسػية ،وتمكنػو مػف إصػدار أحكػاـ موضػوعية
عمى مقدرتو عمػى النجػاز ،كػؿ ذلػؾ يػؤدى إلػى ارتفػاع أدائػو فػي الميػاـ األكاديميػة ،ويقمػؿ
مػػف قمقػػو فػػي المواقػػؼ االختباريػػة ومػػف ثػػـ يرتفػػع تحصػػيمو الدراسػػي ،وتػػزداد البراعػػة فػػي
األداء.
 .8توجو الدافعية لإلنجاز سموؾ المتعمـ ،كما تدفعو لمحصوؿ عمى أعمى التقديرات في
المواقؼ التعميمية المختمفة ،وتؤدي إلى تجويد أعماؿ المتعمميف ،وتزيد مف إحساس
المتعمـ بمسئوليتو نحو إنجاز األعماؿ في الوقت المحدد لو ،كما توجو نحو التطمع
لممستقبؿ والتخطيط الجيد لو.
 .9تقؼ دافعية النجػاز العاليػة وراء عمػؽ عمميػات التفكيػر والمعالجػة المعرفيػة؛ فػالمتعمموف
يبذلوف كؿ طػاقتيـ لمتفكيػر والنجػاز ،ألنيػـ يعتبػروف أف المشػكمة تحػدياً شخصػياً ليػـ وأف
حميا يوصميـ إلى حالة مف التوازف المعرفي ويمبى حاجات داخمية لدييـ.

 .:تمثؿ الدافعية لإلنجاز الوسيمة األساسية لثارة اىتماـ المتعمـ ودفعو نحو ممارسة أوجو
النشاط التي يتطمبيا الموقؼ التعميمي؛ وذلؾ مف أجؿ اكتساب المعارؼ واالتجاىات
والميارات المطموبة.
يتضح مما سبؽ أف لتنمية دافعية المتعمميف لإلنجاز وظيفة ميمة أثناء تعمـ موادىـ
الدراسية؛ حيث تعمؿ عمى استثارتيـ لممارسة األنشطة المختمفة لتحقيؽ التعمـ ،كما تعمؿ
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عمى تعبئة طاقتيـ ،واستثارة جيدىـ والحفاظ عمى ىذه الطاقة لحيف االنتياء مف األنشطة
وحدوث التعمـ.

 طسم اضتجازة وتٍىية الدافعية لإلجناش:
تُعد الدافعية لإلنجاز أحد أىـ الدوافع لدى النساف التي يجب دراستيا واالىتماـ بيا؛
فيي مف الدوافع الرئيسة التي تضمف تحقيؽ التطور والتنمية البشرية في جميع المجاالت،
لذلؾ ُيعد تنمية الدافعية لإلنجاز شرط أساسي لضماف تحقيؽ التعمـ واستمراريتو لدى
المتعمميف ،ويجب عمى المعمميف وضعيا في االعتبار؛ ألنيا تُعد بوابة الدخوؿ لمبيئة التعميمية
والتفاعؿ مع جميع مكوناتيا؛ لتحقيؽ النجاح المنشود وبموغ معايير االمتياز ،وىناؾ العديد
مف الطرؽ واألساليب الستثارة وتنمية الدافعية لإلنجاز لدى المتعمميف والتي يمكف أف يقوـ
بيا المعمـ ،ومنيا(:عثماف السواعي ،محمد قاسـ 6:= ،6009،؛ Petri & Govern,
)2004
 .5وضوح الغرض مف المادة المتعممة أماـ المتعمميف ،وتوضيح أىميتيا والفوائد المتوقعة
مف دراستيا ،تؤدى إلى استثارة دوافع المتعمميف نحو دراستيا.
 .6صياغة الموضوعات الدراسية في صورة مشكالت تثير الرغبة في تحقيقيا والوصوؿ إلى
حؿ ليا ويؤدي تحقيقيا أو حميا إلى إشباع دوافع المتعمـ.
 .7استخداـ الجدة  Noveltyواألحجية  Mysteryواأللغاز  Puzzlementsوالثارة
 Excitermentبالضافة إلى توظيؼ الصور واأللواف والصوت والحركة؛ لجذب االنتباه.
 .8توفير مناخ تعميمي مشبع باالحتراـ والتقدير والتعاوف ،واتاحة الفرصة لممتعمميف لمعمؿ
في مجموعات صغيرة ،والتنوع في األنشطة التعميمية التي تستثير اىتماـ المتعمميف وحب
استطالعيـ لتعمـ الجديد ،وتوظيؼ االختبارات التي تساعد عمى الشعور بالنجاز ،وتوفير
التغذية الراجعة الفورية ،واستخداـ عبارات الثناء والتشجيع.
 .9تقديـ الدعـ والمكافآت المعنوية والمادية سواء بصورة فردية أو جماعية تثير المتعمميف
نحو العمؿ وتحمؿ المسئولية مما يؤدى إلى تنمية دافع االنجاز لدييـ.
 .:تنوع المثيرات التعميمية؛ فكمما كانت بيئة التعمـ مميئة بالمثيرات كانت أكثر إثارة لمدافعية.
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 خصائص األفساد وستفعي الدافعية لإلجناش:
تتنوع مستويات الدافعية لإلنجاز؛ حيث تشير األدبيات (رحاب أميف مصطفى العزب،
Sungur & Senler,2010, 310-311; Fan & Zhang ,2009, ،6: ،6057
)300; Ellsworth, 2013,745؛ إلى فئتيف أساسيتيف لألشخاص ذوي دافع النجاز
ىما ذوي دافع النجاز المرتفع ،وذوي دافع النجاز المنخفض ،ويتميز األشخاص ذوى دافعية
النجاز المرتفع بارتفاع المثابرة والطموح وشدة االنيماؾ في أداء المياـ حتى إتماميا عمى
ا لوجو األكمؿ ،كما لدييـ رغبة لتحمؿ المسئولية الشخصية عما يقوموف بو مف أعماؿ،
ويثقوف في قدراتيـ عمى تحقيقيا ،ويتمكنوف مف التغمب عمى العقبات ،ويعتمدوف عمى
التخطيط لألعماؿ بعناية ،وينسبوف الفشؿ لمجيد غير الكافي ،ولدييـ القدرة عمى المنافسة
مع الذات ومع اآلخريف ،ويميموف إلى الوصوؿ إلى حموؿ لممواقؼ التي تتطمب حؿ المشكمة،
مع االستمرار في العمؿ واالجتياد فيو حتى في حالة عدـ وجود ضغط خارجي أو مراقبة،
ولدييـ رغبة قوية لمنجاح والكفاح مف أجؿ التميز ،كما ييتموف باالمتياز مف أجؿ االمتياز
ذاتو ،وليس مف أجؿ ما يترتب عميو مف فوائد ،كما أنيـ في سعييـ لالمتياز يسعوف إلى
التقاف والتميز واألداء األفضؿ والنجاز الفريد والمتميز والبحث عف التقدير ،كما يدركوف
أىمية الوقت ويشعروف بقصر الوقت أثناء إنجازىـ لممياـ ،وىذا يؤدي إلى شعورىـ بأنو ليس
لدييـ وقت كاؼ لنجاز ما يريدوف ،و يروف األخطاء عمى أنيا ذات فائدة وضرورية لمتعمـ
األمثؿ.

احملوز الطادع :املبادئ الٍظسية الداعىة لمتعمي الٍكاه والدافعية لإلجناش:
(أ) الٍظسيات الداعىة لمتعمي الٍكاه:
دعمت بعض النظريات التعميمية بيئة التعمـ النقاؿ و توظيفو في عمميات التعميـ والتدريب
ومنيا :
 )5نظرية النشاط  : Activity Theoryتركز ىذه النظرية عمى التعمـ الجماعي والتعاوني،
ويحدث البناء المعرفي لمفرد مف خالؿ تواصؿ األفراد مع بعضيـ البعض في بيئة تساعدىـ
عمى طرح تساؤالتيـ ،وعكس وجيات نظرىـ ،وتفسير آرائيـ ،وأف نتائج التعمـ الجماعي و
التعاوني ال يقتصر فقط عمى الجانب المعرفي ،وانما أيضا عمى السموؾ االجتماعي و
دافعية المتعمميف لمتعمـ .ولقد وفرت تكنولوجيا االتصاالت السمكية والالسمكية بيئة جيدة
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تسيـ في تحقيؽ التواصؿ االجتماعي بيف أفراد المجموعة ،ربما ال يكوف ىذا التواصؿ
وجياً لوجو ،وانما عبر الشاشات؛ ولكنو يوفر بيئة جيدة ثنائية االتجاه تسمح ألفراد

المجموعة بالتواصؿ معاً بطريقة فعالو باستخداـ أجيزة الكمبيوتر النقالة Mobile
.)Zurita & Nussbaum, 2007,219-220) CSCL
 )2النظرية االتصالية  :Connectivism Theoryتناقش النظرية االتصالية التعمـ بوصفو
شبكة مف المعارؼ الشخصية التي تنشأ بيدؼ مشاركة المتعمميف في بناء التعمـ ،وتدعيـ

التواصؿ والتفاعؿ عبر شبكة الويب ،وعادة ما يكوف المشاركوف في التعمـ في مجموعات
صغيرة ذات ىياكؿ موجية ومحددة؛ حيت تسمح الشبكة لممتعمـ بالتوسع ذاتيا بال حدود
في البناء المعرفي لمموضوعات التي تنظـ لتسمح بالمشاركة الفردية والجماعية مف خالؿ:
الندوات والمنتديات والتدريبات الجماعية ،والمقاالت ،واألبحاث ،والمشروعات ،والمواقع
الشخصية ،وىنا يكوف دور المتعمـ والمعمـ متبادالً في بعض سياقات التعمـ ( Hung,

 .)2014ويذكر سيمنز( Siemens (2005مؤسس النظرية االتصالية أف مفيوـ الشبكة
في النظرية االتصالية يتألؼ مف عدة نقاط التقاء واتصاالت بيف ىذه النقاط ،أما نقاط

االلتقاء فقد تكوف بيف أفراد مثؿ :المتعمميف اآلخريف أو خبراء في مجاالت معرفية معينة
أو معمميف ،أو نقاط التقاء غير بشرية مثؿ :مصادر المعمومات المتمثمة في الكتب
الدراسية ،وقواعد البيانات ،ومواقع الويب ،ومواقع الخدمات التفاعمية مثؿ :محررات الويكي
أو برامج الدردشة ،واالتصاالت بيف نقاط االلتقاء قد تتمثؿ في عدة أشكاؿ مف التفاعؿ
بيف مجموعة مف المتعمميف ،أو إضافة الطالب لبعض التعميقات في مدونة ،أو قراءة
الطالب لممحتوي األساسي لمقرر درسي معيف.
 )3النظرية المعرفية  Cognitivismوالنظرية البنائية  : Constructivismتيتـ النظرية
المعرفية بدراسة العمميات العقمية التي ينتج عنيا السموؾ ،وترى أنو مف السيؿ تذكر
المعمومات عندما تكوف منظمة أو في السياؽ ،ومف السيؿ استدعاؤىا إذا كاف ليا معنى
وتـ ربطيا بالمعمومات السابقة ،وحفظيا في مخططات الذاكرة المعرفية ،بينما تسعى
النظرية البنائية إلى دراسة أساليب بناء المتعمـ ورؤيتو الشخصية لمعالـ مف حولو
باالستناد إلى خبراتو السابقة وأنشطتو المتعددة ،حيث تؤكد البنائية عمى أىمية األنشطة
وتقديـ المياـ الحقيقية لممتعمميف ،وتوفير األدوات الالزمة لمساعدتيـ عمى اكتشاؼ
أخطائيـ وتصحيحيا ،والسماح ليـ بالبحث وايجاد الحموؿ لممشكالت التعميمية ،لذلؾ فعند
- 706; -

تصميم بيئة تعلم نقال وفق نموذج التصميم التحفيزي ( )ARSCوأثرها في تنمية التحصيل والرضا التعليمي .........

تصميـ بيئات التعمـ اللكتروني يجب استخداـ أدوات لتحفيز المتعمميف وجذب اىتماميـ
(.)Allen, 2007, 41-43
 )4النظرية البنائية االجتماعية  :social constructivism Theoryتتبني مبدأ أف التعمـ
عممية اجتماعية وليست مجرد عممية فردية ،وأنو تعمـ فعاؿ ودائـ في سياؽ نشاط
اجتماعي مع مجموعة مف اآلخريف ،وتكوف المدخالت فييا حسية جديدة أو متكررة
(نصوص ،صور  ،موسيقي ،قصص) ذات الصمة بالمعرفة المسبقة ،ويتـ الوصوؿ إلي
المعني والفيـ مف خالؿ التفاعالت االجتماعية وتفاعؿ المتعمميف مع البيئة ،ويحدث التعمـ
وفقاً ل منظرية البنائية االجتماعية مف خالؿ التفاعؿ والتعاوف بيف األقراف والخبراء ،ويحدث
التعمـ ذي المعنى عندما يكوف ىناؾ مياـ أصيمة متصمة بالعالـ الحقيقي ،وفييا يتحمؿ

الطالب مسئولية تعمميـ عند تنفيذ المياـ ،ويتـ التعامؿ مع المشكمة مف خالؿ تناوليا مف
زوايا متعددة ،واشتراؾ األقراف بوجيات النظر المختمفة ،ويتـ خمؽ المعاني والحموؿ
المشتركة ،وينظر إلي عممية التعمـ كنشاط بنائي اجتماعي موجو نحو إنجاز مياـ تعميمية
أو اكتساب خبرات جديدة في مجاؿ دراسي معيف ،بحيث ال يمكف لمطالب مف الوصوؿ إلي
اليدؼ باالعتماد فقط عمي خمفيتو المعرفية وتوجييو الذاتي ،ولكف يحتاج إلي دعـ
ومساعدة وتوجيو مف قبؿ المعمـ أو األقراف(.) Bay et al.,2012

في ضوء العرض السابؽ لنظريات التعمـ تـ االستفادة مف مبادئيا عند تصميـ

بيئة التعمـ النقاؿ كاآلتي:

 التنوع في عرض المحتوى التعميمي مف خالؿ استخداـ مختمؼ أنواع الوسائط المتعددة مف
نصوص ،وصوت ،وصور ثابتة ومتحركة ،وفيديو ،وممفات .PowerPoint ،pdf
 تنظيـ بعض عناصر المحتوى التعميمي في شكؿ خرائط ذىنية إلكترونية ،وكتب إلكترونية
وقصص إلكترونية ،وانفوجرافيؾ.
 صياغة المحتوى التعميمي عمى ىيئة مجموعة مف التساؤالت والمشكالت ،وتجنب تقديـ
المحتوى بشكؿ مباشر؛ وذلؾ الستغالؿ فضوؿ الطالب كمحفز نحو تعمميـ.
 التنوع في أنماط (فردية_ تشاركية) تقديـ األنشطة والمياـ التعميمية ،وتقديـ المياـ
التعميمية ذات الصمة الوثيقة بالمحتوى التعميمي ،والتي تمبى احتياجاتيـ.
 إتاحة فرص لممتعمميف لمتحكـ في عرض المحتوى التعميمي ،وتنوع عرض األمثمة.
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 التنوع في استخداـ أدوات لتحفيز المتعمميف عمى التعمـ وجذب انتباىيـ.
 توفير فرص لمتواصؿ والتفاعؿ االجتماعي بيف المعمـ والمتعمميف وبيف المتعمميف بعضيـ
البعض مف خالؿ أدوات التواصؿ التزامني وغير التزامني.
 تقديـ التغذية الراجعة الفورية ،ودعـ المتعمميف ،ومساعدتيـ عمى حؿ ما يواجييـ مف
مشكالت.

(ب) الٍظسيات املفطسة لمدافعية لإلجناش:
تعددت النظريات المفسرة لمدافعية لإلنجاز ،ومف أىـ تمؾ النظريات ما يمي:
 نظرية ماكميالند  : Maclellandتتمحور ىذه النظرية حوؿ تفسير الدافعية في ضوءالتأثير اليجابي أو السمبي لإلنجاز عمى الفرد ،فإذا كاف العائد إيجابياً ارتفعت الدافعية واذا

كاف سمبياً انخفضت الدافعية ،وأف ىناؾ بعض األفراد الذيف يرغبوف إذا ما قاموا بعمؿ ما
أف ينجزوه عمى أكمؿ وجو ،ويعنى ذلؾ أف إتماـ العمؿ بصورة جيدة يعتبر ىو الدافع بحد

ذاتو(عبد المطيؼ محمد ،ومعتز سيد عبد اهلل ;==.)50:-509 ،5
 نظرية ىنرى موارى  :Hunary Murryيرى أف الدافعية لإلنجاز ىى الرغبة فى األداءالجيد وتحقيؽ النجاح ،وأف الشخص الذى يكافح لإلنجاز عادة ما يعمؿ بإستقاللية معتمداً
عمى نفسو ويقوـ بأداء أعمالو بسرعة ،وأف الحاجة العالية لإلنجاز تمكف الشخص مف

التغمب عمى العقبات الصعبة ليس فقط لمحصوؿ عمى أىدافو ،بؿ لمتفوؽ أيضاً فى النجاح
عمى األخريف ،واىتـ موارى بتوضيح أف مستوى الطموح أحد مؤشرات شدة الحاجة

لإلنجاز؛ حيث يتوقؼ مدى إشباع الحاجة لإلنجاز عمى مدى نجاح الفرد فى تحقيؽ ما
يضعو لنفسو مف رغبات وأىداؼ ذات مستويات معينة.
 نظرية أتكنسوف  :Atkinsonتقوـ ىذه النظرية عمى افتراض حاجة الفرد إلى النجازوالخوؼ مف الفشؿ ،وأكد عمى أف ميؿ األفراد لتحقيؽ النجاح أو النجاز يتوقؼ عمى
تفاعؿ ثالثة عوامؿ ىي :دافع تحقيؽ النجاح مقابؿ تجنب الفشؿ ،ومستوى إدراؾ الفرد
لتحقيؽ النجاح تبعاً لصعوبة أو سيولة الميمة ،والقيمة النسبية لمميمة مقارنة بالميمات

األخرى ،حيث يتوقؼ باعث الفرد لمقياـ بميمة عمى مدى أىميتيا ،ويرى أتكنسوف أف
السموؾ يتحدد بواسطة حاجتيف تتسماف بالمنافسة ىما :الدافع لنجاز النجاح ،والدافع

لتجنب الفشؿ (عبد المطيؼ محمد ،ومعتز سيد عبد اهلل ;==.)555-50= ،5
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 نظرية وضع اليدؼ :مف أشير روادىا "إدويف لوؾ"  ،Edwin Leckeوتفترض ىذهالنظرية أف وجود أىداؼ لمعمؿ أمر ميـ ألنيا تمثؿ طموحات األداء؛ لذلؾ فيي تنشط
وتوجو السموؾ عند األفراد لتحقيؽ ىذه الطموحات وتحديد مسارات السموؾ لنياية معينة،
وأف األىداؼ وطموحات األداء ما ىي إال محصمة لقيـ ومعتقدات الفرد مف ناحية ورغباتو
وعواطفو مف ناحية أخرى ،ويزداد التأثير الدافعي لألىداؼ عندما تكوف األىداؼ محددة،
ومقبولة وفي مستوى قدرات األفراد (عبد المطيؼ محمد ،ومعتز سيد عبد اهلل.)5==; ،
 نظرية التوقع :أسس ىذه النظرية "فيكتور فروـ "  ،Vector Vroomحيث يرى أفدافعية الفرد ألداء عمؿ معيف ىي محصمة لثالثة عناصر ىي :توقع الفرد أف مجيوده
سيؤدي إلى أداء معيف ،وتوقع الفرد بأف ىذا األداء ىو الوسيمة لمحصوؿ عمى عوائد
معينة ،وتوقع الفرد أف العائد الذي سيحصؿ عميو ذو منفعة وجاذبية لو.
يالحظ مما سبؽ أنو لكي تزداد دافعية الفرد لإلنجاز يجب أف تكوف ىناؾ أىداؼ تعميمية
واضحة وقابمة لمقياس ،وأف يكوف المتعمـ عمى وعي بثمرة تعممو ،وأف تتضمف األىداؼ نوعاً
مف التحدي والصعوبة ،كما يجب أف يحصؿ المتعمـ عمى تعزيز وتغذية راجعة فورية ألدائو،

ومدى تقدمو نحو تحقيؽ األىداؼ المطموبة.

إدساءات البشح:
لتحقيؽ أىداؼ البحث والتحقؽ مف صحة فروضو ،تـ إتباع الجراءات التالية:
أوالً :تحديػػػػػػد قائمػػػػػػة معػػػػػػايير تصػػػػػػميـ بيئػػػػػػة الػػػػػػتعمـ النقػػػػػػاؿ وفػػػػػػؽ نمػػػػػػوذج التصػػػػػػميـ
التحفيزي( )ARSCمف خالؿ القياـ بالجراءات التالية:

 .5تحديد اليدؼ مف القائمة :اليدؼ ىو تحديد المعايير الالزمة لتصميـ بيئة الػتعمـ النقػاؿ
وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي(.)ARSC
 .6اشتقت قائمة المعايير ومؤشراتيا مف خػالؿ االطػالع عمػى األدبيػات والبحػوث والدراسػات
العربيػػة واألجنبيػػة ذات الصػػمة ببيئػػة الػػتعمـ النقػػاؿ ونمػػوذج التصػػميـ التحفيػػزي والسػػابؽ
عرضيا في الطار النظري ،وتـ استخالص المعايير المناسبة لتحقيؽ أىداؼ البحث.
مؤشػرً؛
ا
معيػارً ،و()569
ا
 .7إعداد قائمة المعايير بصػورتيا المبدئيػة والتػي تضػمنت ()57
وسػػعياً لمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ قائمػػة المعػػايير تػػـ عرضػػيا عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف
المتخصصيف فػي مجػاؿ تكنولوجيػا التعمػيـ؛ لبػداء آرائيػـ فػي مػدى وضػوح صػياغة كػؿ
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معيار وصحتو العممية ،وكفايػة المعػايير ومؤشػراتيا ،ومػدى ارتبػاط المؤشػرات بالمعػايير
المنتمية إلييا ،إضافة أو حذؼ أو تعديؿ معايير ومؤشرات وفقاً لما يرونو مناسباً.

 .8أجريػػت التعػػديالت التػػي أوصػػى بيػػا المحكمػػوف ،والتػػي تمثمػػت فػػي تعػػديؿ صػػياغة بعػػض
المعايير ومؤشراتيا ،وحذؼ أو إضافة بعض المؤشرات ،وبذلؾ أصػبحت القائمػة صػادقة
وصالحة لالستخداـ ،وتكونت في صورتيا النيائية مف ( )57معيا ارً و ( )560مؤش ارً.

ثانياً :تصميـ بيئة التعمـ النقاؿ وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي(:)ARSC

لمحصوؿ عمى بيئة تعمـ نقاؿ عمى مستوى عاؿ مف الكفاءة في التصميـ والنتاج ،البد مف
بناء محكـ ليذه البيئة ،وتحقيقاً ألىداؼ البحث الحالي قامت الباحثة بتبني النموذج العاـ
" "ADDIEلتصميـ مادة المعالجة التجريبية ،مع دمج الجراءات التحفيزية األربعة

(االنتباه-الصمة-الثقة-الرضا) الرئيسة لمنموذج وما يتبعيا مف إجراءات فرعية ،وفيما يمي
عرض تفصيمي لذلؾ.
المرحمة األولى :مرحمة التحميؿ :وقد اشتممت ىذه المرحمة عمى الخطوات التالية:
 )5تحميؿ خصائص الفئة المستيدفة وسموكيـ المدخمي:
مجموعة البحث ىـ طالب الدراسات العميا بالدبموـ الميني ،تخصص تكنولوجيا التعميـ ،ذو
تخصصات عممية مختمفة ،يممكوف أجيزة ىواتؼ ولوحيو ذكية متصمة بالنترنت ،لدييـ
ميارات استخداـ االنترنت ،ويجيدوف ميارات التصفح والدخوؿ عمى المواقع مف خالؿ
أجيزتيـ النقالة ،بالضافة إلى إمكانية المحادثة الفورية ،ورفع ممفات الصور والفيديو
والصوت عبر المواقع وتطبيؽ الواتس آب .Whatsapp
 )6تحديػػد االحتياجػػات :تػػـ التعػػرؼ عمػػى احتياجػػات طػػالب الػػدبموـ المينػػي تخصػػص تكنولوجيػػا
التعميـ كما ورد ذكره في مشكمة البحث ،والتي أمكػف تحديػدىا فػي وجػود حاجػة إلػى تصػميـ
بيئػػػة تعمػػػـ نقػػػاؿ وفػػػؽ نمػػػوذج التصػػػميـ التحفيػػػزي( ،)ARSCلتػػػدريس مقػػػرر مسػػػتحدثات
تكنولوجيا التعميـ مف أجؿ التغمب عمى المشكالت التي تقابؿ تدريس المقرر ،والتعػرؼ عمػى
أثر تمؾ البيئػة فػي تنميػة التحصػيؿ والرضػا التعميمػي والدافعيػة لإلنجػاز لػدى طػالب الػدبموـ
الميني ذوي أسموب التعمـ السطحي والعميؽ.
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 )7تحديػػد األىػػداؼ العامػػة لبيئػػة الػػتعمـ النقػػاؿ :اليػػدؼ العػػاـ لبيئػػة الػػتعمـ ىػػو تنميػػة معػػارؼ
وميػػػارات طػػػالب الػػػدبموـ المينػػػي -تخصػػػص تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ -فػػػي مقػػػرر مسػػػتحدثات
تكنولوجيا التعميـ.
 )8تحميؿ المياـ التعميمية :تتمثؿ الميمات التعميمية التػي يجػب عمػى الطػالب إنجازىػا لتحقيػؽ
أىداؼ التعمـ في :البحث عف المعمومات عبػر االنترنػت عػف مسػتحدثات تكنولوجيػا التعمػيـ،
وكتابة تقارير عف تمؾ المستحدثات وكيفية توظيفيا في خدمة العممية التعميميػة ،المشػاركة
فػي منتػديات النقػاش فػي المنصػة  ، Schoologyوالتواصػؿ والتفاعػؿ عػف طريػؽ تطبيػؽ
الػواتس آب ،Whatsappإعػػداد بعػػض المسػػتحدثات مثػػؿ :قصػػة الكترونيػػة-خ ػرائط ذىنيػػة
الكترونية-انفوجرافيؾ تعميمي.
 )9تحديػػد المػػوارد والقيػػود فػػي بيئػػة الػػتعمـ :بالنسػػبة لممػػوارد المتاحػػة فقػػد تػػـ تصػػميـ مقػػرر
إلكترونػػي عبػػر منصػػة  ،Schoologyوىػػي منصػػة مجانيػػة تعمػػؿ عبػػر بيئػػة الػػتعمـ النقػػاؿ
بأجيزتو الذكية ،كما تتػوافر لػدى عينػة البحػث أجيػزة حاسػب آلػي شخصػية ،وأجيػزة ذكيػة،
وىواتؼ نقالػة متصػمة بالنترنػت؛ ىػذا بالضػافة إلػى تػوافر ميػارات اسػتخداـ االنترنػت لػدى
عينة البحث ،ومف ثـ فإنو لـ توجد معوقات لتنفيذ تجربة البحث.
المرحمة الثانية :مرحمة التصميـ :أجرى في ىذه المرحمة ما يمي:
 )5تحديد األىداؼ التعميمية لبيئة التعمـ النقاؿ ومحتواىا :مف خالؿ توصيؼ مقرر مستحدثات
تكنولوجيا التعميـ ُحددت أىدافو العامة ،واألىداؼ التعميمية ،وكذلؾ ُحدد المحتوى المناسب
لكؿ ىدؼ تعميمي ،وقد عرضت القائمة عمى مجموعة مف المحكميف في تكنولوجيا التعميـ؛
لبداء آرائيـ في مدى وضوح صياغة األىداؼ التعميمية ومناسبتيا لخصائص المتعمميف،
ومدى كفاية ال محتوى وارتباطو باألىداؼ التعميمية ،وقد اتفؽ المحكموف عمى مناسبة
األىداؼ التعميمية والمحتوى ،وأوصوا بإضافة المزيد مف األمثمة والتطبيقات لموضوعات
المحتوى؛ وبإجراء التعديالت المقترحة أصبحت قائمة األىداؼ والمحتوى مناسبيف لتحقيؽ
األىداؼ العامة لممقرر.
 )6تنظيـ محت وى المقرر :قسـ المحتوى إلى عدد مف الموضوعات بمغت ثمانية موضوعات تـ
ترتيبيا وفقاً لمترتيب المنطقي لعرض المحتوى ،وىذه الموضوعات ىي:

الموضوع األوؿ :مقدمة في مستحدثات تكنولوجيا التعميـ.
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الموضوع الثاني :المقررات اللكترونية ونظـ إدارتيا.
الموضوع الثالث :أدوات الويب .6
الموضوع الرابع :التعمـ النقاؿ.
الموضوع الخامس :الحوسبة السحابية وتطبيقاتيا التعميمية.
الموضوع السادس :االختبا ارت والكتب اللكترونية.
الموضوع السابع :القصص اللكترونية.
الموضوع الثامف :االنفوجرافيؾ والخرائط الذىنية اللكترونية.
 )7تحديد الوسائط التعميمية :استخداـ بعض عناصر التعمـ التي تعرض المحتوى التعميمي
مثؿ :بعض العروض التعميمية وممفات  ، pdfوالكتب اللكترونية ،وخرائط ذىنية إلكترونية
وانفوجرافيؾ وقصص إلكترونية ،وممفات الصوت ،و الفيديو والصور الثابتة والمتحركة،
والتي يمكف لمطالب االطالع عمييا وتحميميا في أي وقت ومف أي مكاف.
 )8تحديد األنشطة التعميمية :تنوعت األنشطة التعميمية التي يقوـ بيا الطالب والتي تمثمت
في البحث عف المعمومات وتمخيصيا وكتابة التقارير المرتبطة بموضوعات التعمـ،
المشاركة في جمسات النقاش وعمميات التفاعؿ االجتماعي ،انتاج بعض المستحدثات
التكنولوجية( خرائط ذىنية إلكترونية-انفوجرافيؾ-قصص إلكترونية) ،الجابة عف األسئمة
المرتبطة بالمحتوى التعميمي.
 )9تحديد استراتيجيات تقديـ المحتوى :استخداـ توليفة متعددة ومتكاممة مف االستراتيجيات
التعميمية المحفزة ومنيا استراتيجية:المناقشة-العصؼ الذىني-التعمـ القائـ عمى
المشروعات-التعمـ التشاركي-التعمـ الفردي.
 ):تصميـ أنماط التعميـ والتعمـ :لتحقيؽ األىداؼ التعميمية تـ استخداـ أنماط التعميـ والتعمـ
التالية:
 نمط التعمـ الفردي :الذي تمثؿ في قياـ الطالب بتعمـ المحتوى التعميمي ،وأداء بعض
األنشطة والمياـ بطريقة فردية عبر منصة التعمـ .Schoology
 نمط التعمـ في مجموعات صغيرة :حيث تـ تقسيـ الطالب إلى مجموعات صغيرة مكونة
مف ( )8-7طالب لكؿ مجموعة وفقاً ألسموب التعمـ (السطحي-العميؽ) عبر منصة التعمـ
 Schoologyألداء بعض األنشطة والتكميفات مثؿ :تشارؾ كؿ مجموعة لمقياـ بأداء
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بعض التكميفات مثؿ :وضع تصور الستخداـ بعض تطبيقات الحوسبة السحابية في
التعميـ ،القياـ بإنتاج قصة إلكترونية ،خرائط ذىنية إلكترونية ،انفوجرافيؾ.
 نمط التعمـ في مجموعات كبيرة :إنشاء مجموعتاف عمى تطبيؽ الواتس آب Whatsapp
(مجموعة لمطالب ذوي أسموب التعمـ السطحي ،ومجموعة لمطالب ذوي أسموب التعمـ
العميؽ) تـ مف خالليا إدراج بعض عناصر التعمـ الخاصة بالمحتوى التعميمي ،وتقديـ
الدعـ والمساعدة والتغذية الراجعة والثناء والمدح لمطالب مف خاللو.
;) تصميـ أنماط التفاعالت التعميمية :تحديد أنماط مختمفة مف التفاعالت التعميمية؛ حيث
يبدأ بتفاعؿ الباحثة مع الطالب عبر تطبيؽ الواتس آب Whatsapp؛ مف أجؿ االتفاؽ
عمى أحداث التعمـ وآلياتو ،وتوجيو الطالب فرادى بالقياـ بسمسمة مف المناقشات المرتبطة
بموضوعات التعمـ عبر منصة  ،Schoologyكما يتفاعؿ الطالب مع الباحثة ومع بعضيـ
البعض في مجموعات صغيرة وكبيرة عبر تطبيؽ الواتس آب Whatsapp

ومنصة

 Schoologyلجراء بعض الحوارات ،والمناقشات ودعـ بعضيـ لبعض.
<) تصميـ الجراءات التحفيزية لبيئة التعمـ النقاؿ في ضوء المكونات األربع لنموذج التصميـ
التحفيزي ) ،)ARCSوالتي يوضحيا شكؿ (.)8
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 )1االٔزجبٖ :Attention

شىً ( )4اإلعشاءاد اٌزؾف١ض٠خ ٌج١ئخ اٌزؼٍُ إٌمبي ٚفك ّٔٛرط اٌزظّ ُ١اٌزؾف١ض،)ARCS) ٞ
اإلعشاءاد اٌزؾف١ض٠خ ٌج١ئخ اٌزؼٍُ إٌمبي
ِىٔٛبد
ّٔٛرط
 رؾف١ض االدسان :رظّٚ ُ١اعٙخ رفبػً ػجش ِٕظخ  schoologyرزّ١ض ثبٌجغبؽخ
ٚاٌٛػٛػٚ ،ئصبسح ٚعزة أزجبٖ اٌطالة ِٓ خالي اعزخذاَ ثؼغ اٌظٛس اٌضبثزخ
ٚاٌّزؾشوخ راد اٌظٍخ ثبٌّٛػٛع.
 رؾف١ض اٌزغبؤالد :اٌم١بَ ثطشػ ِغّٛػخ ِٓ األعئٍخ اٌخبطخ ثىً ِٛػٛع دساع،ٟ
ثبإلػبفخ ئٌ ٝئصبسح ثؼغ اٌّشىالد اٌّشرجطخ ثبٌّٛػٛػبد اٌذساع١خٚ ،ؽش اٌطالة
ػٍ ٝاٌم١بَ ثؼٍّ١خ ػظف رٌٍٕ٘ٛ ٟطٛي ئٌ ٝئعبثخ ٌٙزٖ األعئٍخ ،أ ٚاٌم١بَ ثاعشاء
ػٍّ١بد ثؾش ػجش االٔزشٔذ ٌٍزٛطً ئٌ ٝئعبثخ األعئٍخ اٌّطشٚؽخ أ ٚؽً اٌّشىالد
اٌّطشٚؽخ.
>  ِٓٚأِضٍخ األعئٍخ اٌّطشٚؽخ:
 ً٘ .1اعزخذاَ ِغزؾذصبد رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍّ٠ ُ١ىٓ أْ ٠ؾً ِشىٍخ وضبفخ اٌطالة فٟ
اٌفظٛي؟ ٚو١ف ٠زُ رٌه؟
ِ .2ب اٌفشق ث ٓ١االٔفٛعشاف١ه ٚاٌخشائؾ اٌزٕ٘١خ اإلٌىزش١ٔٚخ؟
ٌّ .3برا ُ٠ؼبة ػٍ ٝاالخزجبساد اإلٌىزش١ٔٚخ ػذَ لذسرٙب ػٍ ٝل١بط اٌّٙبساد ٚاٌمذساد
اٌؼٍ١ب ٌذ ٜاٌّزؼٍّٓ١؟
٠ ً٘ .4ؾً اعزخذاَ اٌزؼٍُ إٌمبي ِشىالد رؼٍُ اٌطالة ر ٞٚاالؽز١بعبد اٌخبطخ؟ لُ
ثٛػغ رظٛس ٌى١ف١خ اعزخذاِٗ ِغ ٘زٖ اٌفئخ؟
 ِٓٚأِضٍخ اٌّشىالد اٌّطشٚؽخ:
ٕ٘ .1بن طؼٛثخ ف ٟاٌؾظٛي ػٍ ٝإٌغخ االطٍ١خ ٌجؼغ اٌجشاِظ؟ ِب ٘ ٛاٌّغزؾذس
اٌزىٌٕٛٛع ٟاٌزّ٠ ٞىٓ أْ ٠ؾً ٘زٖ اٌّشىٍخ؟
 .2ئرا سغجذ ف ٟرخضِ ٓ٠غّٛػخ وج١شح ِٓ اٌٍّفبدِ ،غ ئِىبٔ١خ ؽفظٙب ٚاٌٛطٛي
ئٌٙ١ب ِٓ أِ ٞىبْ د ْٚاٌزم١ذ ف ٟفزؾٙب ِٓ ػٍ ٝعٙبصن اٌشخظ ،ٟفٛ٠ ًٙعذ
ِغزؾذس رىٌٕٛٛعّ٠ ٟىٓ أْ ٠ؾً ٘زٖ اٌّشىٍخ؟
 اٌزٕٛع :اٌزٕٛع ف ٟرمذ ُ٠اٌّؾز ٜٛاٌزؼٍ ِٓ ،ّٟ١خالي اعزخذاٍَِ :فبد اٌظٛد،
إٌظٛص ،اٌف١ذ ، ٛ٠اٌظٛس ٚاٌشع َٛاٌضبثزخ ٚاٌّزؾشوخٚ ،اٌخشائؾ اٌزٕ٘١خ اإلٌىزش١ٔٚخ
ٚاالٔفٛعشاف١ه ٚغ١ش رٌه.
 اٌطشفخ أ ٚاٌذػبثخ :اٌزٛظ١ف اٌغٌٍ ُ١جؼغ اٌطشائف؛ وبعزخذاَ ثؼغ اٌظٛس اٌضبثزخ
 ٚاٌّزؾشوخ راد اٌطبثغ اٌطش٠ف ٌزٛػ١ؼ ثؼغ ػٕبطش اٌّٛػٛع اٌذساعٟ؛ وبعزخذاَ
طٛس فىب٘١خ رٛػؼ اٌّمبسٔخ ث ٓ١اٌىزبة اإلٌىزشٚ ٟٔٚاٌىزبة اٌٛسلٚ ،ٟاالخزجبساد
اإلٌىزش١ٔٚخ ٚاالخزجبساد اٌٛسل١خ.
 اعزخذاَ ثؼغ اٌظٛس ٚاٌشع َٛراد اٌطبثغ اٌفىب٘ ٟف ٟعزة أزجبٖ اٌطالة ٌٍّٛػٛع
اٌذساع.ٟ
 اعزخذاَ رٍه اٌظٛس ٚاٌشع َٛف ٟرمذ ُ٠اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ألعئٍخ اٌزم ُ٠ٛاٌجٕبئِ ،ٟغ
االلزظبد ف ٟاعزخذاِٙب ؽز ٝال ٠أر ٟاٌزأص١ش ثشىً ػىغ.ٟ
 اٌزٕبفش أ ٚاٌظشاع٠ٚ :زُ ِٓ خالي رمذِ ُ٠ؼٍِٛبد رزؼبسع ِغ خجشاد اٌّزؼٍُ فٟاٌّبػٟ؛ إلؽذاس طشاع ف ٟػمٍٗ ٠إد ٜئٌ ٝاالٔزجبٖ ٚاٌزشو١ض فّ١ب ٠مذَ ٌِٗ ،ضً ؽشػ
ِغّٛػخ ِٓ األعئٍخ ػٍ ٝاٌطالة.
 ٌّبرا ال رم١ظ االخزجبساد اإلٌىزش١ٔٚخ اٌّٙبساد اٌؼٍ١ب ٌذ ٜاٌّزؼٍّٓ١؟ ً٘ ّ٠ىٓ ؽجبػخ اٌىزت اإلٌىزش١ٔٚخ ،وّب ٠ؾذس ف ٟاٌىزت اٌٛسل١خ؟- 7079 -
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 )2اٌظٍخ ٚ :Relevanceرزؼّٓ عذ ؽشق ٌض٠بدح طٍخ اٌّٛػٛع ثبٌّزؼٍُ:

 ً٘ ٠زبػ ئِىبٔ١خ ٚػغ ثؼغ اٌزٍّ١ؾبد ِضًٚ :ػغ خؾ رؾذ إٌض ،أ ٚئػبفخِالؽظبد ،أٚ ٚػغ رّ١١ض ٌٌ ٝٔٛجؼغ اٌفمشاد اٌّٛعٛدح ثبٌىزبة اإلٌىزشٟٔٚ؟.
 ً٘ ّ٠ىٓ ئػبفخ ٍِفبد طٛد أ ٚف١ذ ٛ٠ئٌ ٝاالخزجبساد اإلٌىزش١ٔٚخ؟ األِضٍخ اٌّؾذدح :رمذ ُ٠اٌؼذ٠ذ ِٓ األِضٍخ اٌٙبدفخ راد اٌظٍخ ثبٌّؾز ٜٛاٌزؼٍِ ،ّٟ١غ
رٛظ١ف اٌّض١شاد اٌغّؼ١خ ٚاٌجظش٠خٚ ،اٌمظض اٌشلّ١خ ف ٟرمذ٘ ُ٠زٖ األِضٍخ.
 ِضً :رمذّٔ ُ٠برط ٚالؼ١خ ٌٍىزت اإلٌىزش١ٔٚخٚ ،االخزجبس اإلٌىزشٚ ،ٟٔٚاٌمظضاإلٌىزش١ٔٚخٚ ،االٔفٛعشاف١هٚ ،اٌخشائؾ اٌزٕ٘١خ اإلٌىزش١ٔٚخ.
 اٌخجشح :اٌم١بَ ثاثالؽ اٌّزؼٍُ ف ٟثذا٠خ اٌّمشس اٌذساع ٟثأّ٘١خ دساعخ ِمشس ِغزؾذصبد
رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍٚ ،ُ١فبئذرٗ ثبٌٕغجخ ٌٍّؼٍُ ٚاٌّزؼٍُ ٚاٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ ،ثبإلػبفخ ئٌٝ
ٚعٛد ِمذِخ ف ٟثذا٠خ وً ِٛػٛع رٛػؼ أّ٘١خ اٌّغزؾذس اٌزىٌٕٛٛع ٟاٌخبص
ثبٌٛؽذحِٚ ،ب ٘ ٟاٌفبئذح اٌّزٛلؼخ ِٓ دساعخ ٘زا اٌّٛػٛع ف ٟاٌّغزمجً.
 اٌمّ١خ اٌؾبٌ١خ :ئثالؽ اٌّزؼٍُ ِبرا ع١ظجؼ لبدساً ػٍ ٗ١ثؼذ دساعزٗ ٌّٛػٛع اٌزؼٍُ
ِجبششح٠ٚ ،ى ْٛرٌه ِٓ خالي أ٘ذاف ِمشس ِغزؾذصبد رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍ.ُ١
 اٌمّ١خ اٌّغزمجٍ١خ :ئثالؽ اٌّزؼٍُ ِبرا ع١ظجؼ لبدساً ػٍ ٗ١ثؼذ دساعزٗ ٌّٛػٛع اٌزؼٍُ
ف ٟاٌّغزمجًٚ ،و١ف  ّٕٝ٠اٌّمشس اإلٌىزشِٙ ٟٔٚبسارٗ اٌؾبٌ١خ العزخذاِٙب ف ٟؽ١برٗ
اٌؼٍّ١خ ِغزمجالً ِضً:
 ئثالؽ اٌّزؼٍُ ثأّ٘١خ رذس٠جخ ػٍ ٝو١ف١خ ئٔشبء خشائؾ رٕ٘١خ ئٌىزش١ٔٚخٚ ،أفٛعشاف١هرؼٍ ِٓ ّٟ١أعً رٍخ١ض وُ ٘بئً ِٓ اٌّؼٍِٛبد ثطش٠مخ ِٕظّخ.
–ئثالؽ اٌّزؼٍُ ثأّ٘١خ رذس٠جخ ػٍ ٝئٔشبء لظض ئٌىزش١ٔٚخ رغبػذ ف ٟرمذ ُ٠اٌّؼٍِٛبد فٟ
ِخزٍف اٌّٛػٛػبد ثبعزخذاَ اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح ثّب ٠ضش ٞػٍّ١خ اٌزؼٍُ.
أّ٘١خ اعزخذاَ رطج١مبد اٌؾٛعجخ اٌغؾبث١خ ف ٟرمذِ ُ٠غبؽبد رخض١ٕ٠خ وج١شحِ ،غ ئِىبٔ١خاٌشعٛع ئٌ ٝاٌٍّفبد اٌّؾفٛظخ ف ٟأٚ ٞلذ  ِٓٚأِ ٞىبْٚ ،عٌٛٙخ اٌؾظٛي ػٍ ٝاٌجشاِظ
ٚاعزخذاِٙب ثظٛسح ِغبٔ١خ.
ِ طبثمخ االؽز١بعبد ِٓ :خالي دػُ ث١ئخ اٌزؼٍُ إٌمبي ثبٌؼذ٠ذ ِٓ ِظبدس اٌزؼٍُ اإلصشائ١خ
راد اٌظٍخ اٌٛص١مخ ثّٛػٛػبد اٌزؼٍُ.
 إٌّزعخ :رٛف١ش ٌمطبد ف١ذٌٍ ٛ٠ؼذ٠ذ ِٓ ِٛػٛػبد اٌزؼٍُ؛ ٌزؼش٠ف اٌّزؼٍُ ثبٌّغزؾذس
اٌزىٌٕٛٛعٚ ،ٟرّٕ١خ ِٙبسارٗ.
 االخز١بس :رّضً ف ٟاٌم١بَ ثزمذ ُ٠اٌّٛػٛع اٌزؼٍ ّٟ١اٌٛاؽذ ثأوضش ِٓ أعٍٛة (عّؼ-ٟ
ثظش-ٞعّغ ثظش )ٞثّب ٠شاػ ٟاٌفشٚق اٌفشد٠خ ث ٓ١اٌّزؼٍّٚ ،ٓ١رٌه ِٓ خالي ػشع
اٌّؾز ٜٛاٌزؼٌٍٍّٛ ّٟ١ػٛع اٌٛاؽذ ِٓ خالي ٍِفبد طٛدٚ ،ف١ذٚ ٛ٠خشائؾ رٕ٘١خ
ئٌىزش١ٔٚخ ٚأفٛعشاف١ه ٚلظض ئٌىزش١ٔٚخٚ ،وزت ئٌىزش١ٔٚخ.
رمذ ُ٠ثذائً ٌٍّزؼٍّ ٓ١اٌّزؼضش ٓ٠ثٕب ًء ػٍ ٝاٌزمّ١١بد اٌجؼذ٠خ. فشص إٌغبػ :إٌغبػ ف ٟأؽذ اٌّٛالف اٌزؼٍ١ّ١خ ٠غبػذ ف ٟثٕبء اٌضمخ ف ٟاٌّؾبٚالد
اٌضمخ
اٌالؽمخٌ ،زا رُ ِٕؼ اٌطبٌت ػذح ِؾبٚالد ٌٍم١بَ ثبإلعبثخ ػٍ ٝأعئٍخ اٌزم ُ٠ٛاٌزى،ٟٕ٠ٛ
Confid
ٚأ٠ؼب ً رمِ ُ١١ب ٠م َٛثٗ ِٓ ِٙبَ ٚرىٍ١فبد ٚأٔشطخ ِٚزبثؼزٗ ثبعزّشاسٚ ،ئػطبءٖ
:ence
فشص أخشٚ ٞرشغ١ؼٗ ؽز ٝاٌٛطٛي ئٌِ ٝغز ٜٛاالرمبْ.
رزؼّٓ
عذ ٔمبؽ ِ زطٍجبد اٌزؼٍُ:
ٌزؾم١ك
 رؼش٠ف اٌطالة ثّزطٍجبد اٌزؼٍُ اٌمجٍ١خ ٚاٌجؼذ٠خ ِٚؼب١٠ش اٌزمذ٠ش ٚاألداء ثشىً ِغجك؛صمخ
ٌجٕبء رٛلؼبد ئ٠غبث١خ ٌزؾم١ك إٌغبػ.
اٌّزؼٍُ
رمذِ ُ٠غبػذاد ِجبششح ٚغ١ش ِجبششح ٌغّ١غ اٌّزؼٍّ ٓ١ف ٟعّ١غ أٚلبد اٌزؼٍُ.٘:ٟ
 إٌّبفغخ :رٛف١ش فشص ٌٍّٕبفغخ ث ٓ١اٌطالة ثؼؼ ُٙاٌجؼغ ٚرٌه ِٓ خالي ؽشػ ثؼغ
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اٌّشىالد أ ٚاألعئٍخ ٚئػطبء عبئضح ٌٍطبٌتِ-ضً وزبثخ ئعّٗ فٌٛ ٟؽخ اٌّزّ١ضٓ٠
ثبٌّٕظخ ،أ ٚئػطبئٗ شبسح اٌؾٛافض -اٌز ٜؽمك أفؼً ِغز ٜٛف ٟاإلعبثخ ػٓ األعئٍخ
أ ٚاٌزٛطً ٌؾً اٌّشىٍخ؛ ِّب ٌٛ٠ذ سٚػ اٌزؾذٚ ٞاإلطشاس.
اٌغّبػ ٌٍٕغبػ :رٛف١ش رؼٍّ١بد ٚاػؾخ ِٛٚعضح ٌٍّزؼٍُِ ،غ ٚعٛد فشص ٌٍزٛاطً
اٌغش٠غ (ػجش رطج١ك اٌٛارظ آة )WhatsAppsث ٓ١اٌّؼٍُ ٚاٌّزؼٍُ ٌؾً أِ ٞشىٍخ
ٚرزٌ ً١اٌؼمجبد.
اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ :رمذ ُ٠اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ اٌفٛس٠خ ٚاٌّإعٍخ ِٓ خالي ِٕظخ
ٚ ،schoologyرطج١ك اٌٛارظ آة WhatsApps؛ ِٓ أعً دػُ االعزغبثبد
اٌظؾ١ؾخ ٚرؼذ ً٠االعزغبثبد اٌخبؽئخ.
اٌّغإ١ٌٚخ اٌشخظ١خِٕ :ؼ اٌطالة ؽش٠خ وبٍِخ العزؼشاع أ ٞعضء ِٓ اٌّؾزٜٛ
اٌزؼٍٚ ّٟ١األٔشطخ ٚاٌزذس٠جبد ٚلزّب ٠شبءٚ ْٚرٌه ِٓ خالي عؼً اٌّؾز ٜٛاٌزؼٍّٟ١
ِزبػ ثّٕظخ ٚ ، schoologyئػالَ اٌطالة ثأْ ٔغبؽٔ ٛ٘ ُٙز١غخ ِجبششح ٌّمذاس
اٌغٙذ اٌّجزٚي ف ٟاٌزؼٍُ ،ثّب ٠ؾض ُٙػٍ ٝثزي اٌّض٠ذ ِٓ اٌغٙذ ٌزؾم١ك إٌغبؽبد.
اٌزؼض٠ض اٌذ اخٍ :ٟئظٙبس فٛائذ اعزخذاَ رطج١مبد اٌّبدح اٌزؼٍ١ّ١خ اٌّمذِخ ثبٌّمشس،
ػشع ثؼغ ّٔبرط ِٓ اٌىزت اإلٌىزش١ٔٚخ ٚ ،االخزجبساد اإلٌىزش١ٔٚخٚ ،اٌمظض
اإلٌىزش١ٔٚخٚ ،اٌخشائؾ اٌزٕ٘١خ اإلٌىزش١ٔٚخ ٚاالٔفٛعشاف١هٌ ،زٛػ١خ اٌطالة ٚؽضُٙ
ثأّ٘١خ رٛظ١ف ٘زٖ اٌّغزؾذصبد فِ ٟخزٍف اٌّغبالد.
اٌزؼض٠ض اٌخبسع :ٟرٛفش رؼض٠ض ٌٕغبػ اٌّزؼٍُ ف ٟاٌٛلذ إٌّبعتٚ ،ثبٌشىً إٌّبعت ِٓ
خالي ثؼغ اٌظٛس ٚاٌؼجبساد اٌزؾف١ض٠خ ٚاٌزشغ١ؼ١خ (ِضً :عٙذ ِّ١ض ،ػًّ سائغ،
ِشبسوخ ِزّ١ضح) ثبإلػبفخ ئٌ ٝرمبس٠ش رفظ١ٍ١خ ػٓ اإلعبثبد ٚاألٔشطخ ثؼذ األداء.
اإلٔظبف :اٌم١بَ ثٛػغ ِؼب١٠ش ِؾذدح ٚٚاػؾخ ٠زُ ف ٟػٛئٙب رم ُ١١عّ١غ اٌّزؼٍّٓ١
ف ٟاٌّٙبَ ٚاألٔشطخ ِغ ػذَ اٌزؾ١ضِ ،غ رىٍ١ف اٌطالة ثأٔشطخ ِٙٚبَ ٚص١مخ اٌظٍخ
ثّٛػٛػبد اٌّمشس ،وّب رزظف ٘زٖ اٌّٙبَ ٚرٍه األٔشطخ ثّغز ِٓ ٜٛاٌظؼٛثخ ثؾ١ش
رزؾذ ٜلذسارٚ ،ُٙرذفؼ ُٙئٌ ٝاٌجؾش ٚاٌزؾشٚ ٞإٌّبفغخ ِٓ أعً اٌزفٛق.
اٌشؼٛس ثبإلٔغبص :رٛف١ش ػٕبطش رؼٍُ ( أفٛعشاف١ه -وزت ئٌىزش١ٔٚخ -خشائؾ رٕ٘١خ
ئٌىزش١ٔٚخ ).....رمذَ اٌّؾز ٜٛاٌزؼٌٍٍّ ّٟ١زؼٍُ ثشىً ٠غبػذٖ ػٍ ٝرؾم١ك اٌٙذفِ ،غ
اٌمذسح ػٍ ٝاالٔزٙبء ِٓ دساعزٙب ثغشػخ ٚثمٍ ِٓ ً١اٌغٙذ ،ؽٕ١ئز ٠شؼش اٌّزؼٍُ
ثبإلٔغبص ٚاٌشػبِ ،غ اٌزشغ١غ ٚاٌضٕبء ػٍ ٝاٌطالة اٌزٕ٠ ٓ٠ز ِٓ ْٛٙأداء اٌّٙبَ
ٚاٌزىٍ١فبد لجً اٌّٛػذ اٌّؾذد ،أ ٚاٌزٕ٠ ٓ٠ز ِٓ ْٛٙاٌّٙبَ ٚاٌزىٍ١فبد ثطش٠مخ ئثذاػ١خ.
اعزخذاَ اٌّؼشفخ اٌّىزغجخ :رىٍ١ف اٌطالة ثأداء ثؼغ اٌّٙبَ راد اٌظٍخ اٌٛص١مخ
ثبٌّؾز ٜٛاٌزؼٍ ّٟ١اٌّمذَِ ،ضً :رىٍ١ف ُٙثؼًّ خشائؾ رٕ٘١خ ئٌىزش١ٔٚخٚ ،لظض
ئٌىزش١ٔٚخٚ ،أفٛعشاف١ه خبص ثّغزؾذصبد رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍ ،ُ١أِ ٚزؼٍمخ ثبٌّمشساد
اٌذساع١خ اٌز٠ ٟم ِْٛٛثزذس٠غٙب ،أ ٚثّغبالد اٌؼًّ اٌزٕ٠ ٟزّ ْٛئٌٙ١ب.

=) تصميـ سيناريو بيئة التعمـ النقاؿ وفقاً لنموذج التصميـ التحفيزي :تصميـ سيناريو

بيئة التعمـ النقاؿ ،وعرضيا عمى مجموعة مف السادة المحكميف المتخصصيف في

تكنولوجيا التعميـ ،والقياـ بعمؿ التعديالت التي أوصى بو المحكموف ،وبذلؾ أصبح
السيناريو صالحاً لمتنفيذ.
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تصميـ أدوات القياس :قامت الباحثة بتصميـ ثالث أدوات خاصة بالبحث؛ تمثمت

في اختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي لمقرر مستحدثات تكنولوجيا التعميـ ،مقياس
الرضا التعميمي ،مقياس الدافعية لإلنجاز ،وسوؼ يتـ تناوليما بالتفصيؿ مف حيث
التصميـ والبناء وحساب الصدؽ والثبات لكؿ أداة في محور أدوات القياس واجازتيا.

المرحمة الثالثة :مرحمة التطوير (النتاج):

وتضمنت الجراءات التالية:

 .5إنتاج مجموعة متنوعة مف مصادر التعمـ الرقمية التي تمثمت في ممفات:
 ،pdf،powerpointصور ،إنفوجرافيؾ ،خرائط ذىنية إلكترونية ،كتب إلكترونية ،قصص
إلكترونية؛ صوت ،فيديو لعرض المحتوى التعميمي لممقرر ،واضافتيا مف خالؿ أداة
المحتوى ( )add folderبمنصة .Schoology
 .6استخداـ برنامج  Wondershare QuizCreator 4.5.0.13لنتاج االختبار
التحصيمي.
 .7إنشاء حساب عمى منصة  ،Schoologyثـ إنشاء مقرر بعنواف مستحدثات تكنولوجيا
التعميـ ،وعمؿ نسخة أخري مف نفس المقرر ،بحيث يكوف مقرر بعنواف مستحدثات
تكنولوجيا التعميـ ( ) 5خاص بالطالب أصحاب أسموب التعمـ السطحي ،والثاني بعنواف
مستحدثات تكنولوجيا التعميـ ( ،)6خاص بالطالب أصحاب أسموب التعمـ العميؽ ،وارساؿ
الكود(  )Access codeالخاص بكؿ مقرر إلى المجموعة الخاصة بو مف الطالب (أسموب
التعمـ السطحي -أسموب التعمـ العميؽ) عبر تطبيؽ الواتس آب ،ثـ قياـ الباحثة بقبوؿ
أفراد كؿ مجموعة في ضوء نتائج مقياس بيجز ) ،Biggs (2004وتكونت المنصة مف
عدة صفحات كالتالي:
 الصفحة الرئيسة :وىى الصفحة األساسية التي تظير مباشرة بمجرد كتابة عنواف الموقعفي شريط عنواف برنامج التصفح ،وادخاؿ الكود الخاص بالمقرر ،وتتضمف ىذه الصفحة
البيانات التالية :رسالة ترحيبية لمطالب ،األىداؼ العامة ،بعض الرشادات والتعميميات
الخاصة بكيفية السير في دراسة المحتوى التعميمي.
 أداة المحتوى :تـ إدراج المحتوى التعميمي الخاص بالمقرر ،وذلؾ في شكؿ عناصر تعمـرقمية ،وادراج الروابط الخاصة بالمحتوى ،بحيث يتضمف كؿ موضوع دراسي المحتوى
الخاص بو ،يوضحو شكؿ(.)9
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شكؿ ( )9المحتوى التعميمي بمنصة Schoology

 أداة المناقشات :إنشاء منتديات مناقشة باستخداـ أداة المناقشات ( add )discussionبالمنصة ، Schoologyفي كؿ موضوع مف موضوعات المحتوى
التعميمي لممقرر ،بيف الطالب والباحثة ،يوضحيا شكؿ(.):

شكؿ( ):منتديات المناقشة بمنصة التعمـ Schoology
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 استخدام أداة التكميفات واالختبارات إلنشاء االختبارات التكوينية والتكميفاتلمطبلب يوضحو شكل (.)7

شكؿ(;) أداة التكميفات واالختبارات بمنصة التعمـ Schoology

 تطبيؽ الواتس آب  :Whatsappإنشاء مجموعتاف عمى تطبيؽ الواتس آب ،مجموعةخاصة بالطالب ذوي أسموب التعمـ السطحي ،ومجموعة خاصة بذوي أصحاب التعمـ
العميؽ؛ لتقديـ بعض عناصر المحتوى التعميمي ،وتوفير الدعـ والتوجيو والرشاد
والمساعدات لمطالب ،ومناقشة الطالب مع بعضيـ البعض في كؿ مجموعة ،يوضحو
شكؿ(<).

شىً (ٛ٠ )8ػؼ رطج١ك الواتس آب  Whatsappوأؽذ رطج١مبد اٌزؼٍُ إٌمبي
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املسسمة السابعة :التٍفير:
أ .إتاحػػة بيئػػة الػػتعمـ النقػػاؿ :اشػػتممت ىػػذه المرحمػػة عمػػى تفعيػػؿ مقػػرر مسػػتحدثات تكنولوجيػػا
التعميـ ببيئة التعمـ النقػاؿ (تػـ عمػؿ نسػختاف مػف المقػرر) مػف خػالؿ رفػع ممفػات المحتػوى
التعميمػػي المختمفػػة عمػػى منصػػة الػػتعمـ  ،Schoologyوادراج الػػروابط والتأكػػد مػػف عمميػػا
بشكؿ صحيح ،وتكويف مجموعتي أسػموبي الػتعمـ( السػطحي-العميػؽ) عبػر تطبيػؽ الػواتس
آب  Whatsappوادخاؿ الطالب في كؿ مجموعة ،بالضافة إلى إرساؿ كود الػدخوؿ إلػى
منصػػة الػػػتعمـ  Schoologyإلػػػى المجموعتػػاف عبػػػر تطبيػػػؽ الػػػواتس آب ، Whatsapp
وتوضيح المياـ المطموبة ،بالضافة إلى تنفيػذ االسػتراتيجيات واألنشػطة التعميميػة التػي تػـ

تحديدىا مسبقاً في مرحمة التصميـ(.)1

ب.

تطبيؽ بيئة التعمـ :سيتـ الحديث عف ىذه المرحمة بشيء مف التفصيؿ ضمف خطػوات

تنفيذ التجربة االستطالعية واألساسية.

املسسمة اخلاوطة :التكويي:

تكونت مرحمة التقويـ مف جزءيف ىما:

 التقويـ البنائي :تـ داخؿ كؿ مرحمة مف المراحؿ السابقة ،كما تـ عرض بيئة الػتعمـ النقػاؿ
المصػػممة فػػي ضػػوء نمػػوذج التصػػميـ التحفيػػػزي عمػػى مجموعػػة مػػف المتخصصػػيف فػػػي
تكنولوجيا التعميـ ،وطمب منيـ تقويميا باستخداـ قائمة معايير تصميـ بيئة التعمـ النقػاؿ،
وقػػد أبػػدى المحكمػػوف بعػػض المالحظػػات ،وتػػـ القيػػاـ بػػإجراء التعػػديالت المطموبػػة ،وبػػذلؾ
أصبحت بيئة التعمـ النقاؿ المصممة وفػؽ نمػوذج التصػميـ التحفيػزي قابمػة لمتطبيػؽ عمػى
العينة االستطالعية.
 التقويـ النيائي :سيتـ عرضو في الجزء الخاص بتنفيذ التجربة االستطالعية واألساسية
لمبحث.

ثالجاً :بٍاء أدوات الكياع وإداشتّا:
(أ)  -إعداد اختبار تحصيؿ الجانب المعرفي :أُعد ىذا االختبار وفقاً لما يمي:

أعد ىذا االختبار بيدؼ قياس تحصيؿ مجموعتي البحث في مقرر مستحدثات تكنولوجيا

التعميـ؛ وذلؾ وفقاً لألىداؼ التعميمية لممقرر ،وذلؾ وفقاً لما يمي:

( ) 1أظش ٍِؾك ( )6طٛس ِٓ ث١ئخ اٌزؼٍُ إٌمبي اٌّظّّخ ٚفك ّٔٛرط اٌزظّ ُ١اٌزؾف١ض.ٞ
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 .5تحديد اليدؼ مف االختبار التحصيمي :ىدؼ االختبار إلى قياس الجانب المعرفي لمقرر
مستحدثات تكنولوجيا التعميـ.
 .6إعداد جدوؿ مواصفات االختبار التحصيمي ،وبناء مفرداتو :حددت األىداؼ التعميمية
المطموب قياسيا وفقاً لثالثة مستويات لألىداؼ المعرفية ىي :التذكر ،الفيـ ،والتطبيؽ،
وتـ صياغة مفردات االختبار في صورة أسئمة موضوعية؛ حيث بمغ عدد مفردات االختبار

في صورتو األولية ( ):8مفردة منيا )6<( :صواب وخطأ )68( ،اختيار مف متعدد،
( )56سؤاؿ النقاط الساخنة.
 .7صدؽ االختبار :تـ عرض الصورة األولية لإلختبار عمى مجموعة مف المحكميف
المتخصصيف في المناىج وطرؽ التدريس وتكنولوجيا التعميـ؛ وذلؾ لمتأكد مف صدؽ
محتوى االختبار ،وقياس مفرداتو لألىداؼ التعميمية المحددة لممقرر ،ومدى الدقة العممية
في صياغة مفرداتو ،وقد أوصى المحكموف بإجراء بعض التعديالت مف حيث حذؼ بعض
األسئمة ،واعادة صياغة البعض األخر ،وبعد إجراء التعديالت المطموبة أصبح االختبار
صادقاً ،وصالحاً لمتطبيؽ عمى العينة االستطالعية ،كما تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي
لالختبار بحساب معامؿ ارتباط درجة كؿ مفردة بالدرجة الكمية لالختبار ،وقد تجاوزت قيـ

معامالت االرتباط القيمة (; )0.:7وىي ما يعني االتساؽ الداخمي لمفردات االختبار
وأنيا جميعا تشترؾ في قياس التحصيؿ ،مما يعني صدؽ االختبار وصالحيتو لمتطبيؽ.
 .8حساب معامالت السيولة والتميز لمفردات االختبار ،وزمف تطبيقو :تـ تطبيؽ االختبار
عمى عينة استطالعية قواميا ( )60مف غير عينة البحث األساسية ،وتراوحت معامالت
السيولة لمفردات االختبار بيف (  )0.;9 ،0.6:وتراوحت معامالت التمييز بيف( <0.5
 ) 0.69 ،وىى قيـ مقبولة ،وتـ حساب متوسط زمف إجابة الطالب عف االختبار؛ وبمغ
زمف الجابة عف االختبار ( )89دقيقة .كما تـ حساب ثبات االختبار التحصيمي بطريقة
إعادة التطبيؽ عمى العينة االستطالعية ،بفاصؿ زمني أسبوعاف ،وتـ حساب معامؿ
االرتباط بيف درجات االختباريف في التطبيقيف ،وبمغ معامؿ الثبات ( )0.;76وىي قيمة
مرتفعة دالة إحصائياً ،مما يعني ثبات االختبار وصالحيتو لمتطبيؽ ،وبذلؾ أصبح االختبار

في صورتو النيائية يشتمؿ عمى ( ):0مفردة ،والنياية العظمى لو ( ):0درجة ،ويوضح

جدوؿ ( )6مواصفات االختبار التحصيمي.
- 7086 -

تصميم بيئة تعلم نقال وفق نموذج التصميم التحفيزي ( )ARSCوأثرها في تنمية التحصيل والرضا التعليمي .........
م

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

عذٚي (ِٛ )1اطفبد االخزجبس اٌزؾظٌّ ٍٟ١مشس ِغزؾذصبد رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍُ١
اٌٛصْ
ِغّٛع
ِغز٠ٛبد األ٘ذاف
ِٛػٛػبد اٌّمشس
اٌّؼشف١خ ٚػذد األعئٍخ ف ٟاٌّفشداد إٌغجٟ
وً ِغزٜٛ
رطج١ك
فُٙ
رزوش
%11
6
4
2
ِغزؾذصبد رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍُ١
%11
6
4
2
اٌّمشساد اإلٌىزش١ٔٚخ ٔٚظُ ئداسرٙب
%13.3
8
1
4
3
أدٚاد اٌ٠ٛت 2
%13.3
8
1
4
3
اٌزؼٍُ إٌمبي
%13.3
8
2
4
2
اٌؾٛعجخ اٌغؾبث١خ ٚرطج١مبرٙب
اٌزؼٍ١ّ١خ
%13.3
8
2
4
2
االخزجبساد ٚاٌىزت اإلٌىزش١ٔٚخ
%13.3
8
3
3
2
اٌمظض اإلٌىزش١ٔٚخ
%13.3
8
3
3
2
االٔفٛعشاف١ه  ٚاٌخشائؾ اٌزٕ٘١خ
اإلٌىزش١ٔٚخ
%111
61
12
31
18
ِغّٛع اٌّفشداد
%111 %21 %51 %31
اٌٛصْ إٌغجٟ

 .9الصورة النيائية لالختبار التحصيمي :بعد االنتياء مف الجراءات السابقة أصبح االختبار
صالحاً لمتطبيؽ عمى عينة البحث األساسية ،وتكوف في صورتو النيائية مف ):0( :سؤاؿ،
منيا )6<( :صواب وخطأ )60( ،اختيار مف متعدد )56( ،سؤاؿ النقاط الساخنة ،وزمف
تطبيؽ االختبار( )89درجة .ممحؽ (.)6

(ب)  -إعداد وكياع السضا التعميىي:
 .5تحديد ىدؼ المقياس :ىدؼ المقياس إلى الكشؼ عف مستوى الرضا التعميمي لدى طالب
الدبموـ الميني نحو استخداـ بيئة التعمـ النقاؿ المصممة وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي
لدراسة مقرر مستحدثات تكنولوجيا التعميـ.
 .6تحديد أبعاد المقياس وعباراتو :لتحديد أبعاد المقياس ومفرداتو تـ االطالع عمى األطر
النظرية الخاصة ببيئة التعمـ النقاؿ وتطبيقاتو ،ونموذج التصميـ التحفيزي ،والدراسات التي
تناولت الرضا التعميمي في بيئة التعمـ اللكتروني بصفة عامة والتعمـ النقاؿ بصفة خاصة
والسابؽ عرضيا في الطار النظري ،بالضافة إلى بعض الدراسات التي تضمنت مقايس
عف الرضا التعميمي (Singh, 2005; Kiriakidis, 2008; Shee & Wang,
)2008; Hermans, et al., 2009; Wu, et al., 2010; Chang, 2011
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 .7بناء المقياس في صورتو األولية :تضمف المقياس في صورتو األولية = 6عبارة موزعة
عمى أربعة أبعاد ىي كاالتي:
 البعد األوؿ :الرضا عف المحتوى التعميمي لممقرر.
 البعد الثاني :الرضا عف التطبيقات المستخدمة ( ) Whatsapp،Schoologyفي
بيئة التعمـ النقاؿ.
 البعد الثالث :الرضا عف التفاعؿ مع المعمـ والزمالء.
 البعد الرابع :الرضا عف بيئة التعمـ النقاؿ بشكؿ عاـ.
 .8نظاـ تقدير الدرجات :صمـ المقياس وفقاً لمقياس "ليكرت" الخماسي المتدرج؛ بحيث يتـ
قياس مستوى الرضا لمطالب عمى مقياس متدرج ،خماسي الدرجة؛ راضي جداً= 9
درجات ،راضي =  ،8ال أدري= ،7غير راضي= ،6غير راضي إطالقاً= .5

 .9صدؽ المقياس :تـ عرض مقياس الرضا التعميمي عمى مجموعة مف المحكميف
المتخصصيف في مجاؿ عمـ النفس ،وتكنولوجيا التعميـ والمناىج وطرؽ التدريس ،لتحديد
مناسبة محاور المقياس ودقة صياغة عباراتو ،وشموليتيا لممحاور الممثمة بيا ،وأجريت
التعديالت الالزمة في ضوء آراء المحكميف ،كما قامت الباحثة بتطبيؽ المقياس عمى
عينة استطالعية عددىا ( )60غير عينة البحث األساسية ،وتـ حساب االتساؽ
الداخمي؛ وذلؾ بحساب معامال ت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف مفردات المقياس
والدرجة الكمية لو ،وقد تراوحت قيـ معامالت االرتباط ما بيف( ; ،) 0.=08 ، 0.9:وتـ
حساب معامالت االرتباط بيف مجموع درجات كؿ محور ومجموع درجات المقياس ككؿ،
وامتدت معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ محور والدرجة الكمية لممقياس ما بيف (
 ) 0.=6: ، 0.<06وجميعيا معامالت ارتباط دالة إحصائيا عف مستوى داللة()0.05
مما يشير إلى االتساؽ الداخمي لممقياس.
 .:ثبات المقياس ،وزمف تطبيقو :تـ تطبيؽ مقياس الرضا التعميمي عمى عينة استطالعية
عددىا ( )60غير عينة البحث األساسية ،وتـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة ألفا
كرونباخ  ، Crounbachوجاء ثبات المقياس مساوياً(  )0.;<8وىي قيمة مناسبة
لمثبات تصمح كأساس لمتطبيؽ ،وتـ حساب الزمف المناسب لتطبيؽ المقياس وىو (<)5

دقيقة.
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; .الصورة النيائية لممقياس :في ضوء ما تقدـ مف خطوات ،أصبح المقياس في صورتو
النيائية

(*)

صالحاً لمتطبيؽ ،حيث تضمف ( )6:مفردة ،موزعة عمى أربعة أبعاد ،ومف ثـ

أصبحت النيائية العظمى لممقياس ىي ( )570درجة ،والدرجة الدنيا ( ،)6:ويوضح
جدوؿ( )6أبعاد المقياس وعدد عباراتو.
عذٚي ( )2ػذد اٌؼجبساد ف ٟوً ثُؼذ ِٓ أثؼبد ِم١بط اٌشػب اٌزؼٍّٟ١
رٛص٠غ ِفشداد
ػذد
االثؼبد
اٌّم١بط
اٌؼجبساد
21-17-13-9-5-1
6
اٌجؼذ األٚي :اٌشػب ػٓ اٌّؾز ٜٛاٌزؼٍّٟ١
ٌٍّمشس
22-1-14-11-6-2
6
اٌجؼذ اٌضبٔ:ٟاٌشػب ػٓ اٌزطج١مبد
( (Whatsappٚ Schoologyاٌّغزخذِخ فٟ
ث١ئخ اٌزؼٍُ إٌمبي
-19-15-11-7-3
8
اٌجؼذ اٌضبٌش :اٌشػب ػٓ اٌزفبػً ِغ اٌّؼٍُ
26-25-23
ٚاٌضِالء
24-21-16-12-8-4
6
اٌجؼذ اٌشاثغ:اٌشػب ػٓ ث١ئخ اٌزؼٍُ إٌمبي ثشىً
ػبَ
26
اٌّغّٛع

(ج)  -إعداد مقياس الدافعية لإلنجاز:

 اليدؼ مف المقياس :ىدؼ المقياس إلي قياس الدافعية لإلنجاز الدراسي لدى طالب
الدبموـ الميني تخصص تكنولوجيا التعميـ.


تحديد محاور مقياس الدافعية لإلنجاز:تـ تحديد محاور المقياس في ضوء االطالع عمى
األدبيات والدراسات السابقة المرتبطة بقياس الدافعية لإلنجاز والسابؽ عرضيا في الطار
النظري ،وحددت محاوره التي تمثمت في خمسة محاور ىي:
 )5مستوى الطموح األكاديمي :ويعنى الجيد المبذوؿ مف المتعمـ لمحصوؿ عمى أعمى
التقديرات الدراسية ،والرغبة في السعي الدائـ لتحسيف األداء ،وقبوؿ التحدي في
انجاز المياـ التعميمية الصعبة.
 )6حب االستطالع :ىو الفضوؿ والرغبة في التعرؼ عمى األشياء الجديدة والتعامؿ
معيا ،واالستفسار عف األشياء غير المعروفة والقياـ باألنشطة الجديدة.

(*) أنظر ملحق ( )3مقياس الرضا التعليمي نحو بيئة التعلم النقال وفق نموذج التصميم التحفيزي في صورته النهائية.
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 )7الثقة بالنفس :القدرة عمى االعتماد عمى النفس ،واتخاذ القرار ،والتفاعؿ بفاعمية
وعزيمة ،وتقبؿ النقد ومناقشة اآلخريف بموضوعية.
 )8المثابرة :القدرة عمى تحمؿ ومواصمة بذؿ الجيد في العمؿ رغـ ما يصادؼ المتعمـ مف
متاعب ومثبطات.
 )9الرغبة في األداء األفضؿ :رغبة المتعمـ ليس فقط في تحقيؽ النجاح وانما تحقيؽ
التفوؽ والمستوى المتميز في األداء عف اآلخريف.
 بناء المقياس :تـ صياغة عبارات المقياس الخاصة بكؿ محور ،وتكوف المقياس مف <7
عبارة موزعة عمى محاوره الخمس ،وتضمف كؿ محور مجموعة مف العبارات الموجبة
وأخرى سالبة ،ووزعت درجات المقياس عمى أساس طريقة ليكرت الخماسية (دائماً ،غالباً،

أحياناً ،ناد ارً ،أبداً) ويتـ إعطاء الدرجات مف ( )9إلى ( )5لمعبارات الموجبة ،ومف ( )5إلى

( )9لمعبارات السالبة.

 صدؽ المقياس :لمتحقؽ مف صدؽ المقياس تـ عرضو عمى مجموعة مف المتخصصيف
في مجاؿ عمـ النفس التربوي ،والمناىج وطرؽ التدريس وتكنولوجيا التعميـ ،وطمب منيـ
تحديد ما إذا كانت العبارات تنتمي إلى المحور الذي وردت فيو ،وتحديد درجة وضوح كؿ
عبارة ،ومدى مالءمتيا لممقياس ،وقد أوصى المحكموف بتعديؿ صياغة بعض العبارات
واالختصار فييا ،وحذؼ بعض العبارات نتيجة لتكرار معناىا ،أو لعدـ مالءمتيما لمحاور
المقياس .كما تـ حساب االتساؽ الداخمي لممقياس مف خالؿ القياـ بتطبيؽ المقياس عمى
عينة

استط العية غير عينة البحث األساسية ،وتـ حساب االتساؽ الداخمي؛ وذلؾ

بحساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف مفردات المقياس والدرجة الكمية لو،
وقد تراوحت قيـ معامالت االرتباط ما بيف (; ،)0.=5; ، 0.:6وتـ حساب معامالت
االرتباط بيف مجموع درجات كؿ محور ومجموع درجات المقياس ككؿ ،وامتدت معامالت
االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ محور والدرجة الكمية لممقياس ما بيف ( <<;، 0.
 ) 0.=79وجميعيا معامالت ارتباط دالة إحصائيا عف مستوى داللة ( )0.05مما يشير
إلى االتساؽ الداخمي لممقياس.
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 ثبات مقياس الدافعية لإلنجاز :تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة استطالعية عددىا ()60
غير عينة البحث األساسية ،وتـ حساب معامؿ الثبات بطريقة إعادة التطبيؽ عمى نفس
العينة االستطالعية بعد مرور أسبوعاف ،وبمغت قيمة معامؿ الثبات ( ،)0.<09وىى قيمة
مناسبة لمتطبيؽ.
 الصورة النيائية لمقياس الدافعية لإلنجاز :بعد التأكد مف صدؽ المقياس وثباتو ،أصبح
المقياس في صورتو النيائية يتكوف مف (< )7عبارة منيا ( )60عبارة إيجابية ،و(<)5
عبارة سمبية ،ومف ثـ أصبحت النيائية العظمى لممقياس ىي ( )5=0درجة ،والدرجة
الدنيا (< ،)7ويوضح الجدوؿ ( ) 7محاور المقياس وعبارات كؿ محور (ممحؽ)8
.1
.2
.3
.4
.5

عذٚي (ِ )3ؾبٚس ِم١بط اٌذافؼ١خ ٌإلٔغبصٚ ،رٛص٠غ ػجبساد وً ِؾٛس
ػذد اٌّفشداد رٛص٠غ ِفشداد اٌّم١بط
َ اٌّؾٛس
35-31-25-21-15-11-6-1
8
ِغز ٜٛاٌطّٛػ
36-31-26-21-16-12-7-2
8
ؽت االعزطالع
32-27-22-17-13-8-3
7
اٌضمخ ثبٌٕفظ
37-33-28-23-18-9-4
7
اٌّضبثشح
-34-29-24-19-14-11-5
8
اٌشغجخ ف ٟاألداء
38
االفؼً
38
اٌّغّٛع

(د)  -مقياس أسموب التعمـ :

قامت الباحثة باستخداـ مقياس أسموب التعمـ المطور مف ِقبؿ بيجز ) ،Biggs(2004ترجمة

كؿ مف حسيف ربيع حمادي ،ميا ىادي حسيف ( ،)6059وتكوف المقياس مف ( )66فقرة
موزعة عمى محوريف ىما أسموب التعمـ السطحي وتقيسو الفقرات مف ( )55-5وأسموب
التعمـ العميؽ وتقيسو الفقرات مف ( ،)66-56والمقياس موعد وفقاً لطريقة ليكرت ()Likert

في متصؿ خماسي ضمف خمس استجابات ىي :تنطبؽ دائماً-تنطبؽ غالباً-تنطبؽ إلى حد

ما-تنطبؽ أحياناً -ال تنطبؽ أبداً ،ممحؽ ()9

 صدؽ المقيا س :لمتحقؽ مف صدؽ المقياس قامت الباحثة بعرض المقياس عمى مجموعة مف
المحكميف تخصص عمـ النفس ،وطمب منيـ إبداء الرأي والمالحظات حوؿ مناسبة الفقرات
لممقياس ،ومدى انتمائيا لممجاؿ ،وأي مالحظات وتعديالت يرونيا ،كما تـ عرض المقياس
عمى ثالث مف أعضاء ىيئة التدريس تخصص المغة النجميزية والمغة العربية؛ لمتأكد مف
وبناء عمى ذلؾ لـ يتـ حذؼ أي فقرة مف فقرات المقياس،
صحة وسالمة الترجمة لممقياس،
ً
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كما تـ إعادة صياغة بعض العبارات .كما قامت الباحثة بتطبيؽ المقياس عمى عينة
استطالعية عددىا ( )60غير عينة البحث األساسية ،وتـ التعامؿ مع المقياس عمى إنو
مقياساف منفصالف ،وتـ حساب االتساؽ الداخمي؛ وذلؾ بحساب معامالت االرتباط ،وتراوحت
معامالت ارتباط فقرات مجاؿ التعمـ السطحي بيف درجة كؿ مفردة مف مفردات المقياس والدرجة
الكمية لو ،وقد تراوحت قيـ معامالت االرتباط ما بيف ( ،)0.;7;-0.:09وتراوحت قيـ
معامالت ارتباط فقرات مجاؿ التعمـ العميؽ بيف (;; )0.<05-0.9وجميعيا معامالت ارتباط
دالة إحصائياً عف مستوى داللة()0.05؛ حيث بمغت قيمة االتساؽ الداخمي ألسموب التعمـ

السطحي(;< )0.وأسموب التعمـ العميؽ ( )0.<96مما يشير إلى االتساؽ الداخمي لممقياس.

 ثبات المقياس :تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة استطالعية عددىا ( )60غير عينة البحث
األساسية ،وتـ حساب معامؿ الثبات بطريقة إعادة التطبيؽ عمى نفس العينة االستطالعية بعد
مرور خمسة عشر يوـ ،وبمغت قيمة معامؿ الثبات ألسموب التعمـ السطحي( )0.<88وأسموب
التعمـ العميؽ ( ،)0.<6:وتـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ
 ، Crounbachوبمغ معامؿ الثبات ألسموب التعمـ السطحي( ،)0.<57أما معامؿ الثبات
ألسموب التعمـ العميؽ فقد بمغ (< )0.<5وىي قيمة مناسبة لمثبات تصمح كأساس لمتطبيؽ.
 طريقة تصحيح المقياس :يتـ الجابة عمى المقياس مف خالؿ تدريج ليكرت ( )Likertفي
متصؿ خماسي مف الدرجات ( )9-5وعميو فإف أعمى درجة يحصؿ عمييا المستجيب في كؿ
مف مجالي التعمـ العميؽ والتعمـ السطحي ىي ( )99وأدنى درجة ىي (.)55
رابعاً:التجربة االستطالعية لمبحث :تـ إجراء التجربة االستطالعية عمى( )60مف الطالب
والطالبات مف غير عينة البحث األساسية ،في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الجامعي

<605= /605؛ وذلؾ لحساب قيمة الثبات ألدوات البحث ،والتعرؼ عمى اآلراء في بيئة
التعمـ النقاؿ بشكؿ عاـ ،ومدى وضوح ممفات الصوت والفيديو والصور بمنصة التعمـ
 ،schoologyوتـ تنفيذ التعديالت المقترحة ،وبذلؾ أصبحت بيئة التعمـ جاىزة لمتطبيؽ عمى
عينة البحث األساسية.
خاوطاً:إدساءات التذسبة األضاضية لمبشح :تمت إجراءات التجربة األساسية كما يمي:
(أ) -تحديد عينة البحث :تكونت عينة البحث األساسية مف (= )7طالب وطالبة مف طالب
الدبموـ ا لميني تخصص تكنولوجيا التعميـ ،الذيف يدرسوف مقرر مستحدثات تكنولوجيا
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التعميـ ،في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ < ،605= /605وتـ تحديد المجموعتاف
التجريبيتاف لمبحث؛ وذلؾ بتطبيؽ مقياس أسموب التعمـ (سطحى –عميؽ)

بيجز

) Biggs (2004عمي جميع الطالب المنتظميف في دراسة مقرر تكنولوجيا التعميـ ،وتـ
تصحيح المقياس وحساب درجة كؿ طالب عمي مقياسي أسموب التعمـ السطحي ،
وأسموب التعمـ العميؽ وتـ تصنيؼ العينة وفقا لإلجراءات التالية:
 يكوف الطالب ذي أسموب تعمـ سطحي إذا تجاوزت درجاتو عمي أسموب التعمـ السطحيقيمة الوسط الفرضي لممقياس وىي ( )77درجة ،وأف يقؿ درجاتو عمي مقياس التعمـ
العميؽ عف المتوسط الفرضي لممقياس وىو ( )77درجة.
 يكوف الطالب ذي أسموب تعمـ عميؽ إذا تجاوزت درجاتو عمي أسموب التعمـ العميؽقيمة الوسط الفرضي لممقياس وىي ( )77درجة ،وأف يقؿ درجاتو عمي مقياس التعمـ
السطحي عف المتوسط الفرضي لممقياس وىو( )77درجة.
 يستبعد مف العينة الطالب الذيف تتجاوز درجاتيـ عمي المقياسيف قيمة الوسطالفرضي( )77درجة عمي كؿ مف المقياسيف وكذلؾ يستبعد مف العينة الطالب الذيف تقؿ
درجاتيـ عمي كال مف المقياسيف عف الوسط الفرضي وىو ( )77درجة عمي كؿ مف
المقياسيف ،وبذلؾ تـ استبعاد عدد (=) مف الطالب وبذلؾ أصبحت العينة األساسية
( )70تـ تقسيميـ إلى ( )59ذوي أسموب التعمـ السطحي ،و( )59مف ذوي أسموب
التعمـ العميؽ.

(ب)  -إدساءات التذسبة األضاضية لمبشح:
 .5االجتماع بطالب الدبموـ الميني وجياً لوجو في بداية المحاضرات ،وابالغيـ بأنو سيتـ
تدريس مقرر مستحدثات تكنولوجيا التعميـ باستخداـ بيئة التعمـ النقاؿ ،والتأكد مف توافر

أجيزة اليواتؼ الذكية ،أو المساعدات الرقمية ،أو األجيزة المحمولة لدييـ ،مع إمكانية
الدخوؿ إلى االنترنت مف خالؿ تمؾ األجيزة.
 .6تدريب مجموعتي البحث عمى كيفية التسجيؿ بمنصة التعمـ  Schoologyوالدخوؿ إلى
المقرر ،وكيفية االطالع عمى مصادر التعمـ المتوافرة بالمقرر ،وكيفية استخداـ األدوات
المختمفة (أداة المناقشات-الواجبات-االختبارات-المحادثات )..وكيفية السير في دراسة
المقرر.
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 .7قياـ الباحثة بإنشاء مجموعتاف عمى تطبيؽ الواتس آب  ، Whatsappإحداىما لطالب
أسموب التعمـ السطحي ،واألخرى لطالب أسموب التعمـ العميؽ ،وتـ مف خالليا إرساؿ
الكود الخاص بالمقرر لكؿ مجموعة ،ثـ قياـ الباحثة بقبوؿ الطالب بمنصة التعمـ
 Schoologyبكؿ مجموعة ،وفقاً لنتائج مقياس بيجز). Biggs (2004

 .8حث الباحثة طالب المجموعتاف عمى ضرورة المشاركة في المناقشات ،والقياـ باألنشطة
المختمفة ،والمياـ ،والتكميفات في الوقت المحدد.
 .9تنفيذ التجربة األساسية الخاصة بالبحث في الفترة مف < 605= /7 /5إلى /: /8
 605:وتضمنت فترة التجريب جميع األياـ؛ حيث كاف التعمـ مستم ارً مف مكاف تواجد
الطالب ،دوف اشتراط التواجد بالكمية.

ضادضاً :التطبيل الكبمي لالختباز التشصيمي ووكياضي السضا التعميىي والدافعية
لإلجناش:
تـ التطبيؽ القبمي ألدوات البحث عمى مجموعتي البحث؛ لمتأكد مف تجانس المجموعتيف
قبؿ تنفيذ التجربة األساسية ،وتـ استخداـ تحميؿ التبايف أحادي االتجاه (ANOVA) One
 ،Way Analysis of Varianceوأسفرت النتائج عف عدـ وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية بيف مجموعتي البحث ،مما يشير إلى تجانس المجموعتاف في االختبار التحصيمي،
والرضا التعميمي والدافعية لإلنجاز لدي طالب الدبموـ الميني قبؿ إجراء التجربة األساسية،
وبالتالي يمكف اعتبار أف المجموعتيف متكافئتيف فيما بينيما قبؿ التجربة ويوضح ذلؾ جدوؿ
(.)8
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عذٚي ( )4دالٌخ اٌفشٚق ثِ ٓ١زٛعطبد اٌّغّٛػز ٓ١اٌزغش٠ج١زٓ١
ف ٟاٌزطج١ك اٌمجٍ ٟثبٌٕغجخ ٌألدٚاد اٌضالصخ
ِظذس اٌزجبٓ٠

األداح
االخزجبس
اٌزؾظٍٟ١

ِم١بط
اٌشػب
اٌزؼٍّٟ١
ِم١بط
اٌذافؼ١خ
ٌإلٔغبص

ثٓ١
اٌّغّٛػبد
داخً
اٌّغّٛػبد
اٌىٍٟ
ثٓ١
اٌّغّٛػبد
داخً
اٌّغّٛػبد
اٌىٍٟ
ثٓ١
اٌّغّٛػبد
داخً
اٌّغّٛػبد
اٌىٍٟ

دسعبد
اٌؾش٠خ

ِغّٛع
اٌّشثؼبد

ِزٛعطبد لّ١خ ف
اٌّشثؼبد

1.3

1

1.3

111

28

3.929

111.3

29

6.533

1

6.533

81.267

28

2.867

86.8

29

32.133

1

32.133

219.333

28

7.833

251.367

29

1.176

2.279

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ
غ١ش داٌخ
ئؽظبئ١بً

غ١ش داٌخ
ئؽظبئ١ب

غ١ش داٌخ
ئؽظبئ١ب
4.189

بالنظر إلى جدوؿ ( )8يتضح أف المجموعتاف التجريبيتاف (وفقاً ألسموب التعمـ)

متكافئتاف قبمياً في أدوات البحث وأف أي فروؽ قد تظير بينيما فيما بعد يمكف إرجاعيا إلي

المتغير المستقؿ.

ضابعاً :التطبيل البعدي ألدوات البشح:
تـ التطبيؽ البعدي ألدوات البحث وذلؾ في يوـ الثالثاء الموافؽ  605= /:/8عمى
مجموعتي البحث بع د االنتياء مف تطبيؽ التجربة األساسية لمبحث ،وتـ رصد درجات كؿ مف
االختبار التحصيمي ومقياسي الرضا التعميمي والدافعية لإلنجاز تمييداً لمتعامؿ معيـ إحصائياً.

ٌتائر البشح ووٍاقشتّا وتفطريِا
 )1اختباز صشة الفسض األوه:
الختبار صحة الفرض األوؿ الذي ينص عمى " يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى

داللة ( )0.05بيف متوسطي درجات مجموعتي البحث ككؿ في التطبيؽ القبمي والبعدي
لالختبار التحصيمي لصالح التطبيؽ البعدي .يوضح الجدوؿ التالي ىذه النتائج:
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عذٚي( )5اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٚ ٟاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٚ ٞلّ١خ "د" ٌّزٛعط ٟدسعبد ِغّٛػزٟ
اٌجؾش ف ٟاٌزطج١ك اٌمجٍٚ ٟاٌجؼذٌ ٞالخزجبس اٌزؾظٍٟ١
ػذد
اٌؼٕ١خ
31

اٌزطج١ك اٌمجٍٟ

اٌزطج١ك اٌجؼذٞ

اٌّزٛعؾ
اٌؾغبث ٟاالٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

اٌّزٛعؾ االٔؾشاف
اٌؾغبث ٟاٌّؼ١بسٞ

دسعخ
د
اٌّؾغٛثخ اٌؾش٠خ

29
7.71

1.95

57.17

1.21

129.23

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ

داٌخ ػٕذ
ِغزٞٛ
1.11

باستقراء النتائج في الجدوؿ السابؽ ( )9يتضح أنو يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف مستوى

تحصيؿ طالب مجموعتي البحث ككؿ في التطبيقيف القبمي والبعدي لصالح التطبيؽ البعدي؛
حيث بمغ متوسط درجات مجموعتي البحث في التطبيؽ القبمي ( );.;0ومتوسط درجات
مجموعتي البحث في التطبيؽ البعدي (; )9;.5وبمغت
قيمة "ت" المحسوبة ( ) 56=.67وىى قيمة دالة داؿ إحصائياً.

وبذلؾ يتـ قبوؿ الفرض األوؿ ،أي أنو يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى داللة

( )0.05بيف متوسطي درجات مجموعتي البحث ككؿ في التطبيؽ القبمي والبعدي لالختبار
التحصيمي لصالح التطبيؽ البعدي.
وبحساب قيمة مربع إيتا كمقياس لألىمية التربوية والداللة العممية اتضح أف قيمة مربع
ايتا يساوى (== )0.وىي قيمة مرتفعة تعكس األىمية التربوية والداللة العممية وتعني أف
(== ) %مف التبايف بيف درجات التطبيقيف ترجع إلي المعالجة التجريبية والتي تمثمت في
استخداـ بيئة التعمـ النقاؿ المصممة وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي.
وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج العديد مف الدراسات (ريياـ محمد أحمد الغوؿ ،أميف صالح
الديف أميف6057 ،؛ شاىيناز محمود أحمد6057،؛ عبد الناصر محمد6058،؛ أحمد فييـ
بدر عبدالمنعـ605;،؛ محمود أحمد عبدالكريـ أحمد6057،؛ محمد جابر خمؼ اهلل،أحمد
فرحات عويس605;،؛ حمادة محمد مسعود ،أيمف محمد عبد اليادى605:،؛ & Shin
;Kang,2015; Huang,et al.,2008; Hwang & Chang, 2011;Bere, 2012
 )Bansal & Joshi,2014; Barhoumi, 2015; Bouhnik, et al.,2014;).التي
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أظيرت نتائجيا فاعمية استخداـ بيئة التعمـ النقاؿ في تنمية التحصيؿ المعرفي لدى
المتعمميف.
كما تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج العديد مف الدراسات(أكرـ فتحى مصطفى6059،؛
ممدوح

عبد

الحميد

إبراىيـ605:،؛عبد

الاله

إبراىيـ

الفقي6056،؛سعيد

شيميColakoglu & Akdemi, 2008; Ghbari,2016; Hamzah,2015; 6050،
Aşıksoy & Özdamlı ,2016; Kurt & Keçik,2017; Wahyudi, et
); )al.,2017ا لتي أسفرت عف فاعمية كؿ مف نموذج التصميـ التحفيزي( )ARSCومنصة
التعمـ  Schoologyوالواتس آب  Whatsappفي تنمية التحصيؿ.
ويمكف تفسير نتيجة الفرض األوؿ مف البحث في ضوء التالي:
 .5استخداـ بيئة التعمـ النقاؿ في تقديـ المحتوى التعميمى (مف خالؿ منصتي التعمـ
 Schoologyوالواتس آب ) Whatsappفي تدريس مقرر مستحدثات تكنولوجيا التعميـ
ساىـ بشكؿ كبير في توفير وقت وجيد الطالب؛ حيث أتاح التعمـ في أي وقت ومف أي
مكاف مف خالؿ األجيزة المحمولة التي يمتمكيا الطالب ،كما وفر بيئة تعميمية تفاعمية مف
خالؿ إطالع جميع الطالب عمى مشاركات الطالب اآلخريف والتعميؽ عمييا وتبادؿ اآلراء ،ىذا
إلى جانب إنو أتاح الفرصة لجميع الطالب لممشاركة دوف خوؼ أو توتر؛ حيث تكوف
المشاركات دوف مواجية مباشرة وذلؾ ُيزيد مف مشاركات الطالب ،وىذا قد ظير جمياً في
عدد المشاركات لبعض الطالب التي كانت الباحثة في بعض األحياف ال تستطيع الرد عمييا
في نفس اليوـ لكثرتيا .وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات (شيماء ربيع جميؿ،
=605؛ حمد كماؿ عبد الرحمف6059 ،؛ ناصر حممي عمي يوسؼ،6058،
=(Widodo,2018; Priyatno,2017;Sicat,2015 ;Suana,et al.,2017; 605
 )Bouhnik,2014التي أظيرت نتائجيا فاعمية استخدـ منصة  Schoologyوالواتس
آب في تنمية التحصيؿ لدى المتعمميف.
 .6تصميـ بيئة التعمـ النقاؿ في ضوء نموذج التصميـ التحفيزي( )ARCSساىـ في تنمية
التحصيؿ لدى مجموعتى البحث؛ وذلؾ نظ ارً لتعدد وتنوع الجراءات التحفيزية التي يتضمنيا

النموذج .وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات ( عبد الاله إبراىيـ الفقي6056،؛
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نادر سعيد شيمي6050 ،؛

;Aşıksoy & Özdamlı,2016

;Hamzah,2015

;Colakoglu & Akdemir,2008; Ghbari, 2016; Kurt & Keçik,2017
 Wahyudi, et al.,2017التي أسفرت عف فاعمية نموذج التصميـ التحفيزي في تنمية
التحصيؿ.
 .7تقديـ المحتوى التعميمي في شكؿ عناصر تعمـ إلكترونية تضمنت أجزاء صغيرة مف المحتوى
التعميمى ،ساعد الطالب في التركيز عمى كؿ جزء عمى حدى مما ساىـ في زيادة تركيز
االنتباه ،وتخفيؼ الحمؿ المعرفى ،ىذا بالضافة إلى تعدد وتنوع تمؾ العناصر (كتب
إلكترونية ،وقصص إلكترونية ،وانفرجوافيؾ ،وخرائط ذىنية إلكترونية ،وممفات نصية وصوت
وفيديو) مما ساىـ بشكؿ كبير في مراعاة الفروؽ الفردية بيف مجموعتى البحث؛ مما أدى
إلى اتقاف الطالب لممحتوى التعميمي الذى أدى بدوره إلى ارتفاع التحصيؿ.
 .8ساىـ استخداـ المناقشات –بمنصة  Schoologyوتطبيؽ الواتس آب- Whatsapp
كإجراء تحفيزي -في قياـ الطالب مجموعتي البحث ( أسموب التعمـ السطحي /أسموب التعمـ
العميؽ) بالبحث بأنفسيـ عف الجابة عف األسئمة المطروحة في المناقشات ،وتمخيص تمؾ
المعمومات ،والتنافس في سرعة عرضيا بمنتدى المناقشات في إتقاف المحتوى التعميمي.
ويتفؽ ىذا االجراء التحفيزي مع النظرية االتصالية  Connectivism Theoryالتي ترى
التعمـ بوصفو شبكة مف المعارؼ الشخصية التي تنشأ بيدؼ مشاركة المتعمميف في بناء
التعمـ ،وتدعيـ التواصؿ والتفاعؿ عبر شبكة الويب ،وعادة ما يكوف المشاركوف في التعمـ
في مجموعات صغيرة ذات ىياكؿ موجية ومحددة؛ حيت تسمح الشبكة لممتعمـ بالتوسع ذاتيا
بال حدود في البناء المعرفي لمموضوعات التي تنظـ لتسمح بالمشاركة الفردية والجماعية
مف خالؿ :الندوات والمنتديات والتدريبات الجماعية ،والمقاالت ،واألبحاث ،والمشروعات،
والمواقع الشخصية( .)Hung, 2014كما تؤكد نجالء محمد فارس( )68=،6059عمى أف
أسموب المناقشات الجماعية تتيح خبرات أكثر متعة وايجابية يمكف مف خالليا تطوير
ميارات الطالب ،ورفع مستوى الثقة لدييـ ،وتوفير الفرص لتبادؿ األفكار ووجيات النظر،
وتعزيز المشاركة وتحسيف التعاوف ودعـ تعمـ المفاىيـ.
 .9ساىـ استخداـ التنافس -مف الجراءات التحفيزية -سواء بشكؿ فردى أو في شكؿ
مجموعات في

رفع مستوى التحصيؿ لدى طالب المجموعتيف .حيث يذكر ميياليسكو
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وآخروف ) Mihalescu et al. (2017,98-99أف التنافس يقوى رغبة المتعمميف في
دراسة موادىـ الدراسية ويساعدىـ بشكؿ إيجابي عمى تحفيزىـ مف أجؿ الوصوؿ إلى
األىداؼ التي يريدوف تحقيقيا ،كما يؤدى إلى زيادة مستوى األداء ،والتفوؽ والطموح
وتقريب الفجوة بيف القدرة واألداء ،كما أف نظاـ المكافأة في التعمـ التنافسي يحفز عمى
األداء واالنجاز .ويري بويانجو و فيركميسكو ( Boiangiu & Firculescu (2016, 49
أف المنافسة الجماعية تُعد مف الوسائؿ الناجحة الستثارة المتعمـ وجعمو يستخدـ طاقتو
الكامنة ،وبذؿ جيوده بكؿ جدية ونشاط عند اشتراكو في عممية التعمـ ،وكذلؾ زيادة تفاعمو
داخؿ المجموعة التعميمية مما يحقؽ قد ارً كبي ارً مف االنتماء لمجماعة والكفاح مف أجؿ فوزىا.

 .:التعزيز والتغذية الراجعة والدعـ والنصح والرشاد الذي قدمو المعمـ مف خالؿ بيئة التعمـ
النقاؿ (منصة Schoologyوالواتس آب )Whatsappأدى إلى ارتفاع مستوى التحصيؿ
لدى مجموعتي البحث .ويتفؽ ذلؾ مع دراسة أماني أحمد محمد( )605:التي أشارت إحدى
نتائجيا إلى تفوؽ مجموعة التعزيز اليجابي عمى مجموعة التعزيز السمبي في التحصيؿ
الدراسي .ودراسة كؿ مف محمد كماؿ عفيفي( )6059ولطيفة سميماف سعيد( )6056التي
أكدت نتائجيما عمى فاعمية التغذية الراجعة بصفة عامة في تحقيؽ ارتفاع التحصيؿ
الدراسي .ودراسة كؿ مف وليد سالـ الحمفاوى و مروة زكى توفيؽ ( )6059التي أظيرت
نتائجيا فاعمية الدعـ التكيفي النقاؿ وفقاً لسموبي التعمـ (السطحي والعميؽ ) في تنمية
التحصيؿ المعرفي لدى المتعمميف.

; .قدمت بيئة التعمـ النقاؿ فرص كبيرة لتوظيؼ المناقشات الجماعية واألساليب التشاركية
واألنشطة اللكترونية التعاونية في تقديـ المحتوى التعميمي والتكميفات والمياـ .ويتفؽ ذلؾ
مع دراسة كؿ مف (نجالء محمد فارس6059،؛ أمؿ إبراىيـ إبراىيـ605;،؛ شيخة ميدى
عمى6050،؛ زينب محمد العربي إسماعيؿ605:،؛ إيماف زكى موسى605: ،؛ ومتولي
صابر خالؼ605= ،؛ ليمى الجيني ،تغريد عبد الفتاح الرحيمي605:،؛ السيد عبد المولي
السيد6059،؛ وليد يوسؼ محمد )6057 ،التي أشارت نتائجيـ إلى تحقيؽ األساليب
التشاركية ،والمناقشات الجماعية ،واألنشطة اللكترونية التعاونية ارتفاع التحصيؿ الدراسي
لدى الطالب.
 )6اختبار صحة الفرض الثاني:
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الختبار صحة الفرض الثاني الذي ينص عمى " يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى

داللة ( )0.05بيف متوسطي درجات مجموعتي البحث ككؿ في التطبيؽ القبمي والبعدي
لمقياس الرضا التعميمي لصالح التطبيؽ البعدي .يوضح الجدوؿ التالي ىذه النتائج:
عذٚي( )6اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٚ ٟاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٚ ٞلّ١خ "د" ٌّزٛعط ٟدسعبد ِغّٛػز ٟاٌجؾش
ف ٟاٌزطج١ك اٌمجٍٚ ٟاٌجؼذٌّ ٞم١بط اٌشػب اٌزؼٍّٟ١
اٌزطج١ك اٌمجٍٟ

ػذد
اٌؼٕ١خ
اٌّزٛعؾ
31
اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

اٌزطج١ك اٌجؼذٞ
اٌّزٛعؾ
اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

128.17

1.26

د
اٌّؾغٛثخ

دسعخ
اٌؾش٠خ

29
9.2

1.73

299.832

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ

داٌخ ػٕذ
ِغزٞٛ
1.11

باستقراء النتائج في الجدوؿ السابؽ ( ):يتضح أنو يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف مستوى

أداء طالب مجموعتي البحث ككؿ في التطبيقيف القبمي والبعدي عمى مقياس الرضا التعميمي
لصالح التطبيؽ البعدي؛ حيث بمغ متوسط درجات مجموعتي البحث في التطبيؽ القبمي
( )=.6ومتوسط درجات مجموعتي البحث في التطبيؽ البعدي (; )56<.5وبمغت قيمة "ت"
المحسوبة ( ) 6==.<76وىى قيمة دالة إحصائياً.

وبذلؾ يتـ قبوؿ الفرض الثاني أي إنو يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى داللة

( )0.05بيف متوسطي درجات مجموعتي البحث ككؿ في التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس
الرضا التعميمي لصالح التطبيؽ البعدي.
وبحساب قيمة مربع إيتا كمقياس لألىمية التربوية والداللة العممية اتضح أف قيمة مربع
إيتا يساوى (== )0.وىي قيمة مرتفعة تعكس األىمية التربوية والداللة العممية وتعني أف
== %مف التبايف بيف درجات التطبيقيف ترجع إلي المعالجة التجريبية والتي تمثمت في
استخداـ بيئة التعمـ النقاؿ المصممة وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي.
 تصميـ بيئة التعمـ النقاؿ وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي( )ARCSالذى يتكوف مف أربعة
مكونات أساسية منيا المكوف الرابع واألخير وىو الرضا؛ حيث يتحقؽ الرضا التعميمي مف
خالؿ توافر خمسة عناصر فرعية (التعزيز الداخمي ،التعزيز الخارجي ،النصاؼ ،الشعور
بالنجاز ،استخداـ المعرفة المكتسبة) تمؾ العناصر التحفيزية تـ توفيرىا عند تصميـ بيئة
التعمـ النقاؿ ،والتي تمثمت في تقديـ دعـ ونصح وتوجيو وارشاد وتعزيز وتغذية راجعة
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لممتعمـ .ويتفؽ ذلؾ مع دراسة أماني أحمد محمد( )605:التي أشارت إحدى نتائجيا إلى
تفوؽ مجموعة التعزيز اليجابي عمى مجموعة التعزيز السمبي في تحقيؽ الرضا التعميمي.
ودراسة كؿ مف محمد كماؿ عفيفي( )6059ولطيفة سميماف سعيد( )6056التي أكدت
نتائجيما عمى ف اعمية التغذية الراجعة بصفة عامة في تحقيؽ الرضا التعميمي.
 أتاحت بيئة التعمـ النقاؿ مف خالؿ استخداـ منصتي التعمـ (،Schoology
 )Whatsappفرصاً كبيرة لمطالب لدراسة المحتوى التعميمي لممقرر في أي وقت ومف أي

مكاف يناسب الطالب ،بالضافة إلى سيولة استخداـ منصتى التعمـ دوف الحاجة إلى
تدريب ،مما أدى الى ارتفاع مستوى الرضا التعميمي مف مجموعتي البحث.
 تنوع وسائط تقديـ المحتوى التعميمي لممقرر مف كتب إلكترونية ،وقصص إلكترونية،
وانفرجوافيؾ ،وخرائط ذىنية إلكترونية ،وممفات نصية وصوت وفيديو مما ساىـ بشكؿ كبير
في مراعاة الفروؽ الفردية بيف مجموعتى البحث ،مما أدى إلى اتقاف الطالب لممحتوى
التعميمي الذى أدى بدوره إلى تحقؽ الرضا التعميمي.
 إعطاءالفرصة لكؿ طالب بأف يقيـ نفسو ذاتياً-مف الجراءات التحفيزية الموجودة بنموذج
التصميـ التحفيزي -ومعرفة أوجو القصور لديو مف خالؿ أسئمة التقويـ التكوينى التي
تضمنتيا المنصة  ،Schoologyساىـ بشكؿ كبير في اتقاف الطالب لممحتوى التعميمي
لممقرر ،األمر الذي أدى إلى تنمية التحصيؿ وشعور الطالب بالنجاز ،مما أدى إلى
تحقيؽ الرضا التعميمي.حيث أسفرت دراسة ) Hwang & Chang (2011عف فاعمية
استخداـ التقويـ التكوي نى في بيئة التعمـ النقاؿ في تحسيف اتجاىات الطالب نحو التعمـ.
 ما وفرتو بيئة التعمـ النقاؿ مف خالؿ استخداـ منصتي التعمـ (،Schoology
 ) Whatsappمف العديد مف األدوات التي يسرت سبؿ التواصؿ والتفاعؿ بيف المتعمـ
والمعمـ والمتعمميف مع بعضيـ البعض .ويتفؽ ذلؾ مع ما توصمت إليو دراسة كؿ مف
) (Lo, 2010; Shin & Kang,2015;Alsadoon,2018مف أف التفاعؿ
االجتماعي كاف مف أكثر العوامؿ التي أدت إلى تحسف رضا المتعمميف عف التعمـ النقاؿ.
 قدمت بيئة التعمـ النقاؿ فرص كبيرة لتوظيؼ المناقشات الجماعية واألساليب التشاركية
واألنشطة اللكترونية التعاونية في تقديـ المحتوى التعميمي والتكميفات والمياـ مما أدى
إ لى ارتفاع مستوى الرضا التعميمي لدى مجموعتي البحث؛ حيث يتفؽ ذلؾ مع دراسة كؿ
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مف نجالء محمد فارس( )6059ودراسة شيخة ميدى عمى ( )6050التي أشارت نتائجيـ
إلى تحقيؽ األساليب التشاركية الرضا التعميمي لدى الطالب .ودراسة زينب محمد العربي
إسماعيؿ ( ) 605:التي أظيرت نتائجيا فاعمية المناقشات بصفة عامة في تحقيؽ الرضا
التعميمي نحوىا .ودراسة وليد يوسؼ محمد ( )6057التي كاف مف بيف نتائجيا فاعمية
المناقشات اللكترونية التعميمية في تحقيؽ الرضا عف المناقشات .ودراسة كؿ مف إيماف
زكى موسى( )605:ومتولي صابر خالؼ(= )605التي أكدت نتائجيما عف فاعمية
األنشطة التعاونية في تحقيؽ الرضا التعميمي ،ودراسة كؿ مف ليمى الجيني ،تغريد عبد
الفتاح الرحيمي ( )605:التي أظيرت نتائجيا أثر األنشطة اللكترونية في تحقيؽ الرضا
التعميمي.
 قياـ الباحثة بالعالف عف المعايير التي سوؼ يتـ تقييـ الطالب عمى أساسيا في أدائيـ
لألنشطة أدى إلى شعور الطالب بالرضا فيما قدـ إلييـ مف تقييمات.

 )7اختبار صحة الفرض الثالث:

الختبار صحة الفرض الثالث الذي ينص عمى " يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى

داللة ( )0.05بيف متوسطي درجات مجموعتي البحث ككؿ في التطبيؽ القبمي والبعدي
لمقياس الدافعية لإلنجاز لصالح التطبيؽ البعدي .يوضح الجدوؿ التالي ىذه النتائج.
عذٚي(  )7اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٚ ٟاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٚ ٞلّ١خ "د" ٌّزٛعط ٟدسعبد ِغّٛػزٟ
اٌجؾش
ف ٟاٌزطج١ك اٌمجٍٚ ٟاٌجؼذٌّ ٞم١بط اٌذافؼ١خ ٌإلٔغبص
ػذد اٌؼٕ١خ
31

اٌزطج١ك اٌمجٍٟ
اٌّزٛعؾ االٔؾشاف
اٌؾغبث ٟاٌّؼ١بسٞ

اٌزطج١ك اٌجؼذٞ
اٌّزٛعؾ
اٌؾغبث ٟاالٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

د
اٌّؾغٛثخ

دسعخ ِغزٜٛ
اٌؾش٠خ اٌذالٌخ

272.94

داٌخ ػٕذ
ِغزٞٛ
1.11

29
15.23

2.94

186.41

1.92

باستقراء النتائج في الجدوؿ السابؽ (;) يتضح أنو يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف مستوى

أداء طالب مجموعتي البحث ككؿ في التطبيقيف القبمي والبعدي عمى مقياس الدافعية لإلنجاز
لصالح التطبيؽ البعدي؛ حيث بمغ متوسط درجات مجموعتي البحث في التطبيؽ القبمي
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( )59.67ومتوسط درجات مجموعتي البحث في التطبيؽ البعدي ( ) 5<:.80وبمغت قيمة
"ت" المحسوبة ( ) 6;6.=8وىى قيمة دالة داؿ إحصائياً.

وبذلؾ يتـ قبوؿ الفرض الثالث أي إنو يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى داللة

( )0.05بيف متوسطي درجات مجموعتي البحث ككؿ في التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس
الدافعية لإلنجاز لصالح التطبيؽ البعدي .وبحساب قيمة مربع إيتا كمقياس لألىمية التربوية
والداللة العممية اتضح أف قيمة مربع إيتا يساوى (== )0.وىي قيمة مرتفعة تعكس األىمية
التربوية والداللة العممية وتعني أف (== ) %مف التبايف بيف درجات التطبيقيف ترجع إلي
المعالجة التجريبية والتي تمثمت في استخداـ بيئة التعمـ النقاؿ المصممة وفؽ نموذج
التصميـ التحفيزي.

ويمكف تفسير نتيجة الفرض الثالث مف البحث في ضوء التالي:
 )5ساىـ تقديـ المحتوى التعميمي لممقرر باستخداـ بيئة التعمـ النقاؿ في توفير جو تعميمي
غير تقميدي ،جعؿ آفاؽ التعميـ مفتوحة وغير مقيدة بمكاف أو زماف ،مما وفر لمجموعتي
البحث جو مف التحفيز والتحدي واالثارة لـ تشيدىا قاعات التدريس مف قبؿ ،مما زاد مف
مستوى اتقانيـ لممحتوى المقدـ ،والذي أدى بدورة إلى ارتفاع مستوى الدافعية لإلنجاز.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات ( وليد سالـ محمد الحمفاوي ،مروة زكي
توفيؽ زكي6059،؛ أحمد فييـ بدر عبدالمنعـWang, et al.,2009; Wang, 605;،
) et al.,2009; Zurita & Nussbaum, 2007; Jones,et al.,2006التي أسفرت
عف فاعمية بيئة التعمـ النقاؿ في تنمية الدافعية لإلنجاز لدى المتعمميف.
 )6تصميـ بيئة التعمـ النقاؿ وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي( )ARCSالذى يتكوف مف أربعة
مكونات أساسية ىي :االنتباه ،الصمة ،الثقة ،الرضا ،واف اتباع الجراءات التحفيزية
الموجودة تحت كؿ مكوف مف المكونات األربع لمنموذج أدت إلى تنمية الدافعية لإلنجاز
لدى مجموعتي البحث (أسموب التعمـ السطحى-أسموب التعمـ العميؽ)؛ حيث أف اليدؼ
األساسي لمنموذج ( )ARCSىو تنمية الدافعية لمتعمـ بعد اتباع الجراءات التحفيزية،
وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج العديد مف الدراسات(عبد الاله إبراىيـ محمد الفقي6056،؛
سعيد شيميColakoglu & Akdemi, 2008; Ghbari,2016; 6050،
;Hamzah,2015; Aşıksoy & Özdamlı ,2016; Kurt & Keçik,2017
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 )Wahyudi, et al.,2017التي أسفرت عف فاعمية بيئات التعمـ اللكتروني المصممة
في ضوء نموذج التصميـ التحفيزي في تنمية الدافعية لإلنجاز لدى المتعمميف.
 )7ساعد تصميـ المحتوى التعميمي في شكؿ عناصر تعمـ إلكترونية وفؽ نموذج التصميـ
التحفيزي في زيادة دافعية النجاز لدى مجموعتي البحث؛ وذلؾ لسرعة االنتياء مف
دراسة محتوى عنصر التعمـ اللكتروني ،مما ساعد عمى شعور الطالب باالنجاز؛ حيث
تشير نتائج دراسة نادر سعيد شيمي ( )6050أف استخداـ العناصر التعممية ناجح ومفيد
وممتع ومناسب لممتعمميف ،كما أف ليا أثر كبير في استيعابيـ لممفاىيـ التي تضمنتيا؛
فالطالب يستشعر بسرعة إنجازه لتعمـ محتوى العنصر التعميمي الواحد ،مما يعطي لو حاف ازً

آخر لنجاز تعمـ عنصر تعميمي أخر ،وىكذا حتى يكتمؿ تعمـ الطالب ،ومف ثـ فإف سرعة
إنجاز التعمـ مع ضماف شموليتو تؤدى بالضرورة عمى رفع دافعية النجاز نحو التعمـ لدى
الطالب.
 )8تقسيـ الطالب إلى مجموعات تعاونية لمقياـ بإنجاز بعض المياـ التعميمية أدى بشكؿ

كبير إلى تنمية الدافعية لإلنجاز .ويتفؽ ىذا مع نظرية النشاط  Activity Theoryالتي
تؤكد عمى أف البناء المعرفي لمفرد يحدث مف خالؿ تواصؿ األفراد مع بعضيـ البعض في
بيئة تساعدىـ عمى طرح تساؤالتيـ ،وعكس وجيات نظرىـ ،وتفسير آرائيـ ،وأف نتائج
التعمـ الجماعي والتعاوني ال يقتصر فقط عمى الجانب المعرفي ،وانما أيضا عمى السموؾ
االجتماعي ودافعية المتعمميف لمتعمـ) (Zurita & Nussbaum, 2007,219-220كما
أشارت نتائج دراسة أحمد فييـ بدر (; )605إلى أف ممارسة المتعمـ لأل نشطة بشكؿ
فردى أو جماعي في بيئة التعمـ النقاؿ أدت إلى تنمية الدافعية لإلنجاز.
 )9استخداـ المناقشات الجماعية مف خالؿ منصة  Schoologyوتطبيؽ الواتس آب
Whatsappوفر بيئة تعمـ اجتماعية إلكترونية أتاحت قد ارً كبي ارً مف التواصؿ والمشاركة

في حوارات ونقاشات تزامنية وغير تزامنية بيف الطالب بعضيـ مع بعض مف جانب،

وبينيـ وبيف الباحثة مف جانب أخر ،مما كاف لو أثر كبير في تحفيز واثبات الذات لدى
الطالب ،بالضافة إلى االستفادة مف خبرات بعضيـ البعض في جو حر آمف ،كما وفرت
المناقشات سرعة الرد عمى استفسارات بعضيـ البعض ،والوصوؿ السريع إلى حؿ ما
يقابميـ مف معوقات في تعمـ المحتوى .تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة السيد عبد
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المولي السيد ( )6059التي كاف مف بيف نتائجيا فاعمية استخداـ المناقشات في تنمية
الدافعية لإلنجاز.
 ):وفر استخداـ منصة  Schoologyوتطبيؽ الواتس آب  Whatsappالسرعة والفورية
في تقديـ التشجيع والدعـ والمساعدة –مف الجراءات التحفيزية -لمطالب كؿ عمى حدة،
بالضافة إلى كسر حاجز الخجؿ؛ حيث قامت الباحثة بتقديـ المساعدات ،والدعـ
والتشجيع بشكؿ فردى لكؿ طالب وفقاً الحتياجاتو؛ مما زاد مف ثقة الطالب في أنفسيـ،
ومف ثـ زادت الدافعية لإلنجاز لدييـ ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو نتائج دراسة

كؿ مف وليد سالـ الحمفاوى ،مروة زكى توفيؽ ( )6059مف فاعمية الدعـ التكيفي النقاؿ
وفقاً لسموبي التعمـ (السطحي والعميؽ ) في تنمية الدافعية لالنجاز .ودراسة صفا محمد

محمد (; ) 605التي أسفرت نتائجيا عف أثر تقديـ التغذية الراجعة القائمة عمى
تكنولوجيا التعميـ النقاؿ في تنمية الدافعية لمتعمـ.
;) اعطاءالفرصة لكؿ طالب بأف يقيـ نفسو ذاتياً-مف الجراءات التحفيزية -ومعرفة أوجو
القصور لديو مف خالؿ أسئمة التقويـ التكوينى التي تضمنتيا المنصة  ،Schoologساىـ
بشكؿ كبير في اتقاف الطالب لممحتوى التعميمي لممقرر ،األمر الذي أدى إلى تنمية
التحصيؿ الذى أدى بدوره إ لى تنمية الدافعية لإلنجاز .وفى ىذا االطار أسفرت دراسة
( Hwang & Chang (2011عف فاعمية استخداـ التقويـ التكوينى في بيئة التعمـ
النقاؿ في تحسيف اتجاىات وانجازات التعمـ لدى الطالب.
<) توفير فرص لتحكـ المتعمـ في عرض المحتوى التعميمى المتاح بالمنصة Schoology؛
حيث ي مكنو تخطي بعض األجزاء ،أو إعادتيا أكثر مف مرة ومراجعتيا دوف خجؿ أو
خوؼ ،ػمما ساعد المتعمـ عمى استيعابيا بشكؿ كبير ،ونمى ثقة المتعمـ في نفسو ،األمر
الذي أدى إلى تنمية دافعيتو لإلنجاز .ويذكر جونس وآخروف ) Jones, et al.(2006أف
مف األسباب التي تزيد مف دافعية المتعمـ مف خالؿ استخداـ التعمـ النقاؿ ىو التحكـ الذي
ُيعطى لممتعمـ في حرية اختيار وقت ومكاف التعمـ ،بالضافة الى توفيره سبؿ التواصؿ
والتفاعؿ مع المعمـ وزمالء التعمـ.
=) استخداـ أداة حافز الشارات ( )Badgesبمنصة Schoologyعند استحساف الباحثة
ألداء الطالب لألنشطة المختمفة ،واستخداـ عبارات المدح والثناء والصور الثابتة
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والمتحركة في تعزيز ما يقوموف بو مف أداءات متميزة ،مما أدى إلى تشجيعيـ عمى
التقدـ في تعمـ المحتوى التعميمي ،األمر الذي أدى بدوره إلى تنمية الدافعية لإلنجاز لدى
مجموعتى البحث.
)50

مف االجراءات التحفيزية الخاصة بالنموذج والتي تـ اتباعيا ىو أف يتـ توضيح

مبررات وأىمية دراسة كؿ موضوع مف موضوعات المقرر لمطالب ،والفائدة المتوقعة مف
دراستو لو في المستقبؿ ،وىذا االجراء أدى إلى رفع مستوى الدافعية لدى مجموعتى
البحث ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تشير إليو نظرية القيمة المتوقعة الخاصة بتولماف
ولويف ( ) Tolman& Lewinإلى أف األشخاص يصبح لدييـ دافعية لمتعمـ إذا كاف
ىناؾ قيمة في المعرفة المقدمة إلييـ؛ أي أنيا تمبي حاجة شخصية تعنييـ ،بالضافة إلى
وجود توقعات إيجابية لمنجاح (.)Aşıksoy& Özdamlı, 2016وفى ذات السياؽ
أشارت رحاب أميف مصطفى( )69 ،6057إلى أف المتعمميف يكونوا أكثر دافعية واقباالً
عمى التعمـ عندما يروف أف ىناؾ عالقة وارتباط بيف ما يقوموف بتعممو وبيف حاجاتيـ

واىتماماتيـ.

 )8اختبار صحة الفرض الرابع
الختبار صحة الفرض الرابع الذي ينص عمى " ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى

داللة ( ) 0.09بيف متوسطي رتب أفراد المجموعة التجريبية األولى ذوي أسموب التعمـ
السطحي ،وأفراد المجموعة التجريبية الثانية ذوي أسموب التعمـ العميؽ في التطبيؽ البعدي
لالختبار التحصيمي لمجانب المعرفي لمقرر مستحدثات تكنولوجيا التعمـ .يوضح جدوؿ(<)
التالي ىذه النتائج:

جدوؿ(<) الفرؽ بيف متوسطي الرتب لدرجات المجموعتيف في التطبيؽ البعدي لالختبار
التحصيمي
األداح

اٌّغّٛػخ

اٌزؾظً١

األ ٌٟٚاألعٍٛة
اٌغطؾٟ
اٌضبٔ١خ األعٍٛة

اٌؼذد

ِزٛعؾ
اٌشرت

ِغّٛع
اٌشرت

15

14.13

212

15

16.87

253
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ِغز ٞٛاٌذالٌخ
لّ١خ ()z
االؽظبئ١خ
غ١ش داٌخ ئؽظبئ١ب
1.883
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اٌؼّ١ك

باستقراء النتائج في الجدوؿ (<) السابؽ يتضح إنو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف مستوى

تحصيؿ المجموعة التجريبية األولى ،والمجموعة التجريبية الثانية؛ حيث بمغ متوسط رتب
المجموعة التجريبية األولى( )58.57بينما بمغ متوسط رتب المجموعة التجريبية
الثانية(;< )5:.وبمغت قيمة " "Zالمحسوبة ( )0.<<7وىى قيمة غير دالة إحصائياً .كما
يتضح ارتفاع متوسط الرتب لممجموعة التجريبية الثانية (أسموب التعمـ العميؽ) عمى متوسط

رتب المجموعة التجريبية األولى (أسموب التعمـ السطحي) إال أف ىذا الفرؽ لـ يصؿ إلى
مستوى الداللة الحصائية ،وبذلؾ يتـ قبوؿ الفرض الرابع ،أي إنو "ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً

عند مستوى داللة ( )0.09بيف متوسطي رتب أفراد المجموعة التجريبية األولى ذوي أسموب
التعمـ السطحي ،وأفراد المجموعة التجريبية الثانية ذوي أسموب التعمـ العميؽ في التطبيؽ
البعدي لالختبار التحصيمي.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات (مصطفى عبد الرحمف طو6058 ،؛
محمود مجدي عبد العزيز605=،؛ ىالة العامودي ) 600= ،التي أظيرت نتائجيا عدـ وجود
فرؽ داؿ إحصائياً في درجات التحصيؿ الدراسي بيف طالب أسموب التعمـ السطحى والعميؽ.

بينما تختمؼ مع نتائج دراسة كؿ مف (ربيع عبد العظيـ رمود6059 ،؛ إيماف زكي موسى

محمد605:،؛ رجاء عمى عبد العميـ 605;،؛ ) McLean, et al.,2016التي أسفرت
نتائجيا عف تفوؽ طالب أسموب التعمـ العميؽ عمى طالب أسموب التعمـ السطحي في
التحصيؿ الدراسي.
وترجع الباحثة ىذه النتيجة لذات األسباب التي ذكرت في تفسير الفرض األوؿ؛ حيث أف
طالب المجموعتيف التجريبيتيف تعرضوا لنفس بيئة التعمـ وىى بيئة تعمـ نقاؿ مصممة وفؽ
مجموعة مف الجراءات التحفيزية التي تضمنيا نموذج التصميـ التحفيزي ( )ARCSالذى
أدى اتباع ىذه الجراءات إلى تنمية التحصيؿ الدراسي لدى مجموعتى البحث ( أسموب التعمـ
السطحى-أسموب التعمـ العميؽ) ؛ حيث أف ىذه الجراءات التحفيزية ساعدت الطالب في
تنمية التحصيؿ الدراسي عمى الرغـ مف اختالؼ أسموب تعمميـ .حيث ترى لبنى جديد
( )=: ،6050إ نو مف الممكف تحسيف مستوى تجييز المعمومات لمطالب مف المستوى
السطحي إلى المستوى العميؽ باستخداـ استراتيجيات محفزة لدى الطالب ،كما أظيرت نتائج
دراسة ىيرماف وآخروف ) Herrmann, et al.(2017وجود ارتباط إيجابي بيف أسموب
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التعمـ العميؽ واالىتماـ باستخداـ أساليب التدريس الجيدة ،والدعـ المستمر ألعضاء ىيئة
التدريس لمطالب .أما دراسة ىوؿ وآخروف) Hall,et al.(2004فقد أشارت نتائجيا إلى أف
استخداـ أنشطة التعمـ الجماعى في بيئات التعمـ تحسف جودة مخرجات تعمـ الطالب.

 )9اختبار صحة الفرض الخامس

الختبار صحة الفرض الخامس الذي ينص عمى " ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى

داللة ( ) 0.09بيف متوسطي رتب أفراد المجموعة التجريبية األولى ذوي أسموب التعمـ
السطحي ،وأفراد المجموعة التجريبية الثانية ذوي أسموب التعمـ العميؽ في التطبيؽ البعدي
لمقياس الرضا التعميمي .يوضح جدوؿ(=) التالي ىذه النتائج:
عذٚي( )9اٌفشق ثِ ٓ١زٛعط ٟاٌشرت ٌذسعبد اٌّغّٛػز ٓ١ف ٟاٌزطج١ك اٌجؼذٌّ ٞم١بط اٌشػب اٌزؼٍّٟ١
األداح

اٌّغّٛػخ

ِم١بط اٌشػب األ ٌٟٚاألعٍٛة
اٌغطؾٟ
اٌزؼٍّٟ١
اٌضبٔ١خ األعٍٛة اٌؼّ١ك

اٌؼذد

ِزٛعؾ
اٌشرت

ِغّٛع
اٌشرت

15

13.9

218.5

15

17.1

256.5

لّ١خ ()z

ِغز ٞٛاٌذالٌخ
االؽظبئ١خ
غ١ش داٌخ اؽظبئ١ب

1.136

باستقراء النتائج في الجدوؿ(=) السابؽ يتضح أنو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف مستوى

الرضا التعميمي لممجموعة التجريبية األولى ذوي أسموب التعمـ السطحي ،والمجموعة
التجريبية الثانية ذوي أسموب التعمـ العميؽ؛ حيث بمغ متوسط رتب المجموعة التجريبية
األولى (= )57.بينما بمغ متوسط رتب المجموعة التجريبية الثانية ( )5;.5وبمغت قيمة ""Z
المحسوبة ( )5.07:وىى قيمة غير دالة إحصائياً .كما يتضح ارتفاع متوسط الرتب
لممجموعة التجريبية الثانية (أسموب التعمـ العميؽ) عمى متوسط رتب المجموعة التجريبية

األولى (أسموب التعمـ السطحي) إال أف ىذا الفرؽ بيف المجموعتيف لـ يصؿ إلى مستوى
الداللة الحصائية ،وبذلؾ يتـ قبوؿ الفرض الخامس أي إنو "ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند

مستوى داللة ( )0.09بيف متوسطي رتب أفراد المجموعة التجريبية األولى ذوي أسموب
التعمـ السطحي ،وأفراد المجموعة التجريبية الثانية ذوي أسموب التعمـ العميؽ في التطبيؽ
البعدي لمقياس الرضا التعميمي.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج العديد مف الدراسات ( et al.,2008; Hwang & Chang,
) 2011; Dashti & Aldashti, 2015; Alqahtani & Mohammad,2015التي
أظيرت نتائجيا فاعمية بيئة التعمـ النقاؿ في تحقيؽ الرضا التعميمي.
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وترجع الباحثة ىذه النتيجة لذات األسباب التي ذكرت في تفسير الفرض الثاني؛ حيث أف
طالب المجموعتيف التجريبيتيف تعرضوا لنفس بيئة التعمـ وىى بيئة تعمـ نقاؿ مصممة وفؽ
مجموعة مف الجراءات التحفيزية التي تضمنيا نموذج التصميـ التحفيزي ( )ARCSالذي
يتكوف مف أربع مكونات أساسية وىى :االنتباه ،الصمة ،الثقة ،الرضا ،واف اتباع الجراءات
التحفيزية الموجودة تحت كؿ مكوف مف المكونات األربع لمنموذج أدت إلى تنمية الرضا
التعميمي لدى مجموعتي البحث( أسموب التعمـ السطحى-أسموب التعمـ العميؽ) .كما أشار
كؿ مف شيف وكانغ ) Shin & Kang (2015إلى أف التصميـ التعميمي الجيد لبيئات
التعمـ ال ييدؼ فقط لتحسيف الكفاءة والتأثير في عممية التعمـ بؿ يعمؿ أيضاً عمى زيادة رضا

الطالب عف التعمـ.

 ):اختبار صحة الفرض السادس
الختبار صحة الفرض السادس الذي ينص عمى " ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى

داللة ( ) 0.09بيف متوسطي رتب أفراد المجموعة التجريبية األولى ذوي أسموب التعمـ
السطحي ،وأفراد المجموعة التجريبية الثانية ذوي أسموب التعمـ العميؽ في التطبيؽ البعدي
لمقياس الدافعية لإلنجاز .يوضح جدوؿ ( )50التالي ىذه النتائج.
عذٚي( )11اٌفشق ثِ ٓ١زٛعط ٟاٌشرت ٌذسعبد اٌّغّٛػز ٓ١ف ٟاٌزطج١ك اٌجؼذٌّ ٞم١بط اٌذافؼ١خ
ٌإلٔغبص
األداح

اٌّغّٛػخ

ِم١بط األ ٌٟٚاألعٍٛة
اٌذافؼ١خ اٌغطؾٟ
ٌإلٔغبص اٌضبٔ١خ األعٍٛة
اٌؼّ١ك

اٌؼذد

ِزٛعؾ
اٌشرت

ِغّٛع
اٌشرت

15

11.67

175

15

19.33

291

لّ١خ ()z
2.436

ِغز ٞٛاٌذالٌخ ؽغُ
اٌزأص١ش
االؽظبئ١خ
داي ػٕذ ِغزٞٛ
1.15
1.51

باستقراء النتائج في الجدوؿ( )50السابؽ يتضح أنو يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف مستوى

تحصيؿ المجموعة التجريبية األولى ،والمجموعة التجريبية الثانية؛ حيث بمغ متوسط رتب
المجموعة التجريبية األولى (; )55.:بينما بمغ متوسط رتب المجموعة التجريبية
الثانية( )5=.77وبمغت قيمة " "Zالمحسوبة ( )6.87:وىى قيمة دالة إحصائياً .وبالتالي
فالفرؽ بيف المجموعتيف التجريبيتيف لصالح التعمـ العميؽ.

وبذلؾ يتـ رفض الفرض الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ ،أي إنو " يوجد فرؽ داؿ إحصائياً

عند مستوى داللة ( )0.09بيف متوسطي رتب أفراد المجموعة التجريبية األولى ذوي أسموب
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التعمـ السطحي ،وأفراد المجموعة التجريبية الثانية ذوي أسموب التعمـ العميؽ في التطبيؽ
البعدي لمقياس الدافعية لإلنجاز لصالح أسموب التعمـ العميؽ .كما تـ حساب حجـ التأثير
وبمغت قيمتو ( )0.95وىو حجـ تأثير متوسط وىو ما يعني أف  %95مف التبايف في درجات
المجموعتيف يرجع إلي اختالؼ أسموب التعمـ (السطحي  -العميؽ).
ويمكف إرجاع ىذه النتيجة إلى أف بيئة التعمـ النقاؿ المصممة وفؽ نموذج التصميـ
التحفيزي راعت بشكؿ كبير خصائص الطالب ذوي أسموب التعمـ العميؽ .حيث يؤكد
مايمر) Miller (2001,118عمى أف دافعية الطالب وأدائيـ يتحسناف عندما يتـ تكييؼ
التدريس وفقاً لتفضيالت وأساليب تعمـ الطالب .كما اتفقت خصائص الطالب ذوي أصحاب
أسموب التعمـ العميؽ بشكؿ كبير مع أبعاد مقياس الدافعية لإلنجاز المستخدـ في البحث

الحالي الذي تمثمت أبعاده في :مستوى الطموح األكاديمي-حب االستطالع-الثقة بالنفس-
المثابرة-الرغبة في األداء األفضؿ .وفي ىذا الطار ُيشير عماد عبد حمزة العتابي (،6058
;< )9<<-9إنو مف ضمف العناصر الميمة في بنية أسموب التعمـ لدى الفرد ىو دافعية
الفرد وعاطفتو؛ حيث ينزع الطالب المتبنوف لألسموب العميؽ في التعمـ ليكونوا مدفوعيف
باىتماـ داخمي بموضوع التعمـ ،فيما ينزع الطمبة المتبنوف لألسموب السطحي ليكونوا
مدفوعيف بأشكاؿ مختمفة مف الدافعية الخارجية ،والتي تعزز بالخوؼ مف الفشؿ ،والحاجة
لشباع متطمبات التقييـ ،مع ما يرافقيا مف مشاعر سمبية ،وقمؽ في مواقؼ التقييـ .كما
يتصؼ األفراد مف ذوى أصحاب أسموب التعمـ العميؽ بأف لدييـ فضوؿ عممي ،ورغبة قوية
في البحث عف المعمومات واكتشافيا ،والقدرة عمى التعميـ والتجريد ودمج األجزاء المنفصمة
في كؿ متكامؿ ،واستخداـ المعمومات في تصنيفات واسعة وجديدة ،كما إنيـ يتصفوف بالعزـ
عمى التعمـ وفيـ المواد الدراسية والقياـ بالعمؿ األكاديمي بشكؿ جيد ،والتفاعؿ بقوة ونشاط
وبشكؿ ناقد مع المحتوى التعميمي ،والقدرة عمى الربط بيف الخبرات القديمة والجديدة ،التمييز
بيف الحجج واألدلة ،ربط األدلة باالستنتاجات ،ربط المحتوى التعميمي بخبرات الحياة الواقعية،
والنظرة التفاؤلية لمتعمـ التي تؤدي إلى الثقة بالنفس والقدرة عمى الفيـ والنجاح ،كما يتميزوف
بال رغبة في االندماج والتفاعؿ في العالقات االجتماعية بيف الناس ،ويرغبوف في تكويف
صداقات كثيرة ومتعددة مع أنواع مختمفة مف الناس .أما األفراد ذوى أسموب التعمـ السطحي
 :Surface Approachفيـ يعتمدوف في التعمـ عمى الحفظ عف ظير قمب ،التركيز عمى
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استرجاع المعمومات والحقائؽ ،تقبؿ األفكار والمعمومات بشكؿ سمبي ،الفشؿ في التمييز بيف
األدلة واألمثمة الجديدة والقديمة ،عدـ التفكير في أىداؼ التعمـ واستراتيجياتو ،النظر إلى
المنياج كمادة دراسية تدرس مف أجؿ االختبار فقط ،التركيز فقط عمى متطمبات ميمة التعمـ،
الدراسة مف أجؿ الحصوؿ ع مى الدرجات وعدـ إعطاء اىتماـ كاؼ بموضوعات التعمـ ،وعدـ
القدرة عمى رؤية المادة العممية واألفكار والمعمومات كبناء واطار متكامؿ ذي معنى (.وليد
سالـ الحمفاوى ،مروة زكى توفيؽ:5-:0 ،6059 ،؛ )Wang, et al,2013; 478

;) اختبار صحة الفرض السابع

الختبار صحة الفرض السابع الذي ينص عمى " توجد عالقة ارتباطية موجبة بيف التحصيؿ
المعرفي المرتبط بمقرر مستحدثات تكنولوجيا التعميـ والرضا التعميمي والدافعية لإلنجاز لدى
مجموعتي البحث".
الختبار صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بدراسة العالقة االرتباطية بيف متغيرات البحث
(التحصيؿ المعرفي ،الرضا التعميمي ،الدافعية لإلنجاز) ،وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط الخطي
(لبيرسوف=  ) rبيف متغيرات البحث لمتعرؼ عمي نوع ودرجة العالقة بيف المتغيريف ،وكذلؾ
بحساب معامؿ التحديد ( )r2لدراسة األىمية التربوية والداللة العممية لمعالقة التي يثبت
وجودىا وداللتيا االحصائية ،وذلؾ ما يوضحو الجدوؿ ( )55التالي:
عذٚي (ِ )11ؼبِالد االسرجبؽ (ٚ )rاٌزؾذ٠ذ (ٌٍ )r2ؼاللخ ثِ ٓ١زغ١شاد اٌجؾش.
ِؼب
ًِ
االس
رجبؽ
ٚاٌ
رؾذ
٠ذ

اٌجؼ
د

ِؼبًِ االسرجبؽ r
ِؼبًِ اٌزؾذ٠ذ r2

اٌزؾظً١
ٚاٌشػب اٌزؼٍّٟ١
**1.61
1.37

اٌزؾظٚ ً١اٌذافؼ١خ
ٌإلٔغبص
**1.71
1.51

اٌشػب اٌزؼٍّٟ١
ٚاٌذافؼ١خ ٌإلٔغبص
**1.65
1.42

** داٌخ ػٕذ ِغز1.11 ٞٛ

ويتضػػح مػػف الجػػدوؿ ( )55السػػابؽ وجػػود عالقػػة ارتباطيػػة طرديػػة موجبػػة بػػيف متغي ػرات
البحػػػث وأف العالقػػػة االرتباطيػػػة بينيمػػػا دالػػػة إحصػػػائيا عنػػػد مسػػػتوي ( ،) 0005ويتضػػػح مػػػف
الجػدوؿ األىميػػة التربويػػة المرتفعػػة لمنتيجػة التػػي ثبػػت وجودىػػا إحصػائياً وذلػػؾ بحسػػاب معامػػؿ
التحديد كمقياس لألىمية التربوية لمعالقة بيف المتغيرات.

وبذلؾ تـ قبوؿ الفرض السابع الذي يعني وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف التحصيؿ
المعرفي المرتبط بمقرر مستحدثات تكنولوجيا التعميـ والرضا التعميمي والدافعية لإلنجاز
لدى مجموعتي البحث.
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ويمكف تفسير ىذه النتيجة كالتالي:
 )5بالنظر إ لى الجدوؿ السابؽ يتضح وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف التحصيؿ الدراسي
والرضا التعميمي؛ حيث يمكف القوؿ أف استخداـ بيئة التعمـ النقاؿ المصممة وفؽ
مجموعة مف الجراءات التحفيزية التي تضمنيا نموذج التصميـ التحفيزي( )ARCSأدت
إلى شعور الطالب بالرضا التعميمي عف ما تـ تقديمو األمر الذي أدى بدورة إلى ارتفاع
معدؿ التحصيؿ الدراسي لدى مجموعتي البحث عمى الرغـ مف اختالؼ أسموب تعمميـ،
حيث أف بيئة التعمـ النقاؿ ساىمت بشكؿ كبير في شعور كؿ مف مجموعتي البحث
بالرضا التعميمي ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أشار إليو كؿ مف شيف وكانغ & Shin
) Kang (2015إلى أف التصميـ التعميمي الجيد لبيئات التعمـ ال ييدؼ فقط لتحسيف
الكفاءة والتأثير في عممية التعمـ ،بؿ يعمؿ أيضاً عمى زيادة رضا الطالب عف التعمـ.
 )6كما يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود عالقة إيجابية موجبة بيف التحصيؿ الدراسي
والدافعية لإلنجاز؛ فمستوى التحصيؿ الدراسي ُيعد انعكاساً وتعبي ارً عف مستوى دافعية
النجاز لدى الطالب ،ويعنى ذلؾ أف ارتفاع نشاط الدافع لإلنجاز ،يؤدى إلى تفوؽ
الطالب في تحصيمو الدراسي استناداً لمشعور المتزايد بالرضا التعميمي؛ حيث أدى تصميـ

بيئة التعمـ النقاؿ وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي إلى ارتفاع معدؿ الرضا لدى الطالب
مجموعتي البحث ،األمر الذي أدى بدورة إلى ارتفاع الدافعية لإلنجاز مما أدى إلى

ارتفاع مستوى التحصيؿ الدراسي .وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أظيرتو نتائج بعض
الدراسات ( Colakoglu & Akdemir, 2008; Ghbari,2016; Hamzah,
; 2015; Aşıksoy & Özdamlı,2016; Kurt & Keçik,2017؛ نادر سعيد
شيمي )6050،مف أثر نموذج التصميـ التحفيزى( )ARCSفي رفع مستوى التحصيؿ
الدراسي والدافعية لالنجاز لدى المتعمميف .كما تتفؽ مع ما أسفرت عنو دراسة فريحاف
أحمد شاىر ( ) 6057مف وجود عالقة بيف التحصيؿ الدراسي في بيئة التعمـ النقاؿ
والدافعية لإلنجاز لدى طالب المرحمة الثانوية .كما تتفؽ ىذه النتيجة مع ما ذكره
) Colakoglu& Akdemir (2008مف أف تحفيز الطالب نحو تعمميـ يمثؿ أحد
رك ائز التعمـ الفعاؿ؛ فالدافع يساىـ في توليد الطاقة الالزمة لمطالب لكماؿ تعمميـ بشكؿ
جيد .كما أشار كؿ مف عالء محمود جاد ،السعيد محمود السعيد ( )6056إلى إف الدافع
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لإلنجاز يمكف أف يفسر ارتفاع التحصيؿ الدراسي لدى األشخاص متوسطي أو األقؿ مف
المتوسط في الذكاء؛ حيث يمعب الدافع لإلنجاز دور المتغير الوسيط بيف قدرات الفرد
وتحصيمو ،فيذه العالقة ليست مباشرة ،وانما تتأثر بالدافع لإلنجاز الذي يعمؿ في كثير
مف األحياف عمى التعويض عف القدرة العقمية العامة ،وبخاصة فيما يتعمؽ بالتحصيؿ
الدراسي .وفى ذات الطار ُيشير مالؾ ( Malik (2014إلى وجود عالقة إيجابية بيف
الدافعية والتحصيؿ الدراسي ،حيث أكد أف درجات االختبارات التحصيمية تعكس بشكؿ
كبير دافعية المتعمميف نحو تعمميـ ،وأف الدافعية ليا األثر األكبر في زيادة تحصيؿ
المتعمميف.
 )7كما يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود عالقة موجبة بيف الرضا التعميمي والدافعية
لإلنجاز؛ حيث أف بيئة التعمـ النقاؿ المصممة وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي ساعدت
بشكؿ كبير في ارتفاع معدؿ الرضا التعميمي لدى الطالب ،مما أدى إلى ارتفاع معدؿ
الدافعية لإلنجاز لدى الطالب  ،األمر الذي أدى بدورة إلى ارتفاع معدؿ التحصيؿ الدراسي
لدى مجموعتي البحث .وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أسفرت عنو نتائج دراسة أنور فتحي
عبد الغفار( )6007مف وجود عالقة دالة إحصائياً بيف معدؿ التحصيؿ والرضا التعميمي

والدافعية لإلنجاز .كما تتفؽ مع ما أشارت إليو دراسة مارتيروسياف وآخروف

) Martirosyan et al.(2014مف أف رضا المتعمـ ىو أحد العوامؿ الميمة التي
يجب مراعاتيا لتحسيف التعمـ ،كما أف رضا المتعمـ يؤثر عمى التحصيؿ واالنجاز .وفى
ذات السياؽ يذكر محمد سيد أحمد (< );0-:= ،605أف الرضا عف التعمـ يقوـ بدور
ىاـ في زيادة دافعية الطالب نحو التعمـ وتحقيؽ البرامج التعميمية ألىدافيا بفاعمية .كما
توصمت دراسة كيـ وفريؾ ) Kim & Frick (2011إلى وجود بعض العوامؿ األساسية
التي تؤثر في مستوى تحفيز واستمرار المتعمـ في التعمـ بفاعمية وىى :االىتماـ ،والثقة،
والرضا التعميمي ،وتوفير ىذه العوامؿ في بيئة التعمـ تمكف المتعمـ مف تحقيؽ أىداؼ
التعمـ بنجاح ،كما أكدت الدراسة عمى أف رغبة الطالب في التعمـ تزداد عند شعورىـ
بالرضا التعميمي.
توصيات البشح :بناءاً عمى نتائج البحث الحالي يمكف التوصية باآلتي:
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 .5تزويد الجيات المسئولة عف التعميـ ال لكتروني بجامعة أسيوط بنتائج ىذا البحث؛
لالستفادة منيا في التخطيط المستقبمي فيما يخص إعداد المقررات الدراسية بمرحمتي
البكالوريوس والدراسات العميا وتقديميـ عبر بيئات التعمـ النقاؿ.
 .6توجيو أنظار أصحاب القرار والقائميف عمى العممية التعميمية بجامعة أسيوط بضرورة
تنمية ميارات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة عمى تصميـ بيئات التعمـ ال لكتروني
النقاؿ وفؽ نموذج التصميـ التحفيزي؛ لتوظيفيا في تقديـ مقرراتيـ الدراسية.
 .7االىتماـ بتدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى تقديـ مقرراتيـ الدراسية عبر المنصات
التعميمية بصفة عامة ومنصة  Schoologyبصفة خاصة نظ ارً ألىميتيا في حؿ العديد
مف المشاكؿ التي تواجو العممية التعميمية.

 .8توفير شبكات السمكية داخؿ الكميات لالستفادة مف تقنيات وتطبيقات التعمـ النقاؿ في
األنشطة الصفية والالصفية التي يمكف أف تتـ داخؿ الحرـ الجامعي.
 .9مراعاة خصائص الطالب المعرفية ،ودوافعيـ ،وقدراتيـ عمى التعمـ ،والبحث عف أفضؿ
األدوات التقنية وبيئات التعمـ اللكتروني التي تالئـ تمؾ الخصائص لمحصوؿ عمى عائد
تعميمي متميز.
 .:مراعاة مبدأ الرضا عف الخدمات التعميمية المقدمة لمطالب سواء أساليب تدريس ،أو
تقويـ أو تقنيات ،وبيئات تعميمية لما لو مف عالقة واضحة بالنجاز األكاديمي لمطالب.
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البشوخ املكرتسة:
استكماالً لما توصؿ إليو البحث مف نتائج يمكف اقتراح إجراء البحوث التالية:

 )5إجراء بحث لتحديد االحتياجات التدريبية الضرورية ألعضاء ىيئة التدريس الستخداـ
التعمـ النقاؿ في تدريس مقرراتيـ الدراسية.
 )6إجراء بحث عف فاعمية استخداـ التعمـ النقاؿ في تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى
توظيؼ نظـ إدارة التعميـ ال لكتروني ،أو المنصات التعميمية مفتوحة المصدر في العممية
التعميمية.
 )7بحث عف أثر توظيؼ تطبيقات التعمـ النقاؿ في التدريس لذوي االحتياجات الخاصة في
مرحمة التعميـ الجامعي ،عمى التحصيؿ المعرفي وتنمية بعض الميارات الحياتية لدييـ.
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قائىة املسادع العسبية
لبنى جديد .) 0202(.العبلقة بين أساليب التعمم كنمط من أنماط معالجة المعمومات وقمق االمتحان
وأثرىما عمى التحصيل الدراسي .مجمة جامعة دمشؽ ،ع.009- 39 ،02

أحمد فييم بدر عبد المنعم(.أكتوبر.)0207،أثر التفاعل بين نمط ممارسة األنشطة التعميمية في بيئة
التعميم اإللكتروني النقال وأسموب التعمم عمى تنمية الدافعية لبلنجاز والتحصيل المعرفي لدى

تبلميذ المدرسة اإلعدادية.تكنولوجيا التربية دراسات وبحوث ،ع.77-0 ،99

أكرم فتحى مصطفى .)0202(.تطوير نموذج لمتصميم التحفيزى لممقرر المقموب وأثره عمى نواتج

التعمم ومستوى تجييز المعمومات وتقبل مستحدثات التكنولوجيا المساندة لذوى االحتياجات

الخاصة.المؤتمر الدولي الرابع لمتعميم اإللكتروني والتعميم عن بعد ،الرياض.77-0 ،

أماني أحمد محمد(.أبريل .)0202 ،التعزيز اإليجابي-السمبي في بيئة تعمم قائمة عمى العوالم
االفتراضية لتنمية ميارات صيانة الحاسب اآللي وتحسين الرضا عن التعمم لدى طبلب

تكنولوجيا التعميم .مجمة تكنولوجيا التعميـ .مج  ،02ع.902-097 ،0

أنور فتحي عبد الغفار(.يناير .)0229 ،الرضا التعميمي وعبلقتو بالدافع لئلنجاز لدى الطالبات
المعممات الفائقات –العاديات .مجمة كمية التربية بالمنصورة ،جامعة المنصورة ،ع  ،20ج،0

.920-922

أنور محمد الشرقاوي.)0229(.عمـ النفس المعرفي المعاصر ،ط ،0القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية.

إيمان أحمد عبد اهلل(.أكتوبر.)0202 ،فاعمية التعميم النقال في تنمية بعض ميارات استخدام نظام
إدارة التعميم اإللكتروني ببلك بورد( )Blackboardلدى أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية

بالجيبيل جامعة الدمام .مجمة كمية التربية بأسيوط ،مج ،90ع.023-72 ،7

إيمان زكي موسى محمد (.أكتوبر.)0202 ،أثر التفاعل بين نمط ممارسة األنشطة وأسموب التعمم
في بيئة تعمم مقموب عمى تنمية التحصيل الدراسي وفاعمية الذات األكاديمية والرضا التعميمي

لدى طبلب تكنولوجيا التعميم .تكنولوجيا التربية  ،دراسات وبحوث ،ع .902-090، 03

إيمان عمى محمد ،منال عبد العال مبارز(.يوليو .)0202 ،أثر استخدام إستراتيجية الخرائط الذىنية
التقميدية واإللكترونية عمى تنمية دافعية اإلنجاز والتحصيل الدراسي في مادة مبادئ إدارة

األعمال لطبلب الصف األول الثانوي التجاري.تكنولوجيا التعميـ .مج  ،02ع.32-73 ،9

جمال مصطفى عبد الرحمن ،حسناء عبد العاطي .)0200(.أثر اختبلف أنماط اإلبحار لبرامج التعمم
النقال في تنمية ميارات تصميم وانتاج برامج الوسائط المتعددة اإللكترونية لدى طبلب

الدراسات العميا بكمية التربية .المؤتمر العممي الدولي األوؿ :رؤية استشرافية لمستقبؿ التعميـ
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في مصر والعالـ العربي في ضوء التغيرات المجتمعية المعاصرة ،كمية التربية ،جامعة

المنصورة.709 -902 ،

حسن الباتع محمد عبد العاطي(.يوليو .)0202 ،توظيف تطبيقات األجيزة النقالة الذكية والموحية في
التعمم االلكتروني .مجمة جيؿ العموـ النسانية واالجتماعية ،ع.073 – 027 ،3

حسن بن محمد الشمراني .)0202(.توجيات متعممي العربية لغة ثانية نحو برنامج القراءة الموسعة

عمى الجوال واألنشطة التفاعمية في نادى القراءة عمى تطبيق الواتس آب .مؤتو لمبحوث

والدراسات-سمسمة العموـ النسانية واالجتماعية ،مج  ،99ع 972-002 ،0

حسين ربيع حمادي ،ميا ىادي حسين .)0202(.أسموبي التعمم (السطحي-العميق) لـ(بيجز) لدى
طمبة جامعة بابل .كمية التربية لمعموـ النسانية ،جامعة بابل ،ع.203-227 ،07

حممى مصطفى أبو موتة(.ديسمبر.)0200 ،أثر التفاعل بين نمط تقديم التعميقات الشارحة لمرسومات
التوضيحية واألسموب المعرفي عبر بيئات التعميم الجوال عمى التحصيل وكفاءة التعمم لدى

التبلميذ الصم.دراسات في المناىج وطرؽ التدريس.ع.003-27 ،077

حمادة محمد مسعود إبراىيم ،أيمن محمد عبد اليادى(.أكتوبر.)0202 ،أثر استخدام الدعم
اإللكتروني في التعمم النقال عمى تنمية ميارات البحث في مصادر المعمومات اإللكترونية لدى
طبلب الدراسات العميا بكمية التربية .المجمة الدولية لمعموـ التربوية والنفسية ،ع.27-00 ،0

حمدي الفرماوي.)0337(.األساليب المعرفية بيف النظرية والتطبيؽ ،القاىرة :مكتبة األنجمو
المصرية.

حمود عمى العبدلي( .) 0202أثر التدريس باستخدام تطبيقات المحمول التفاعمية عمى اتجاىات طمبة

كمية التربية في جامعة الحديدة نحو تكنولوجيا التعميم وتطبيقاتيا .مجمة العموـ التربوية

والنفسية ،مج  ،03ع .200 – 220 ،0

رامي إسكندر .)0207(.نموذج التصميم التحفيزي ( )ARCSفي التعميم اإللكتروني .مجمة التعميم
االلمترونى ،وحدة التعميم االلكتروني ،جامعة المنصورة .متاح في:
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=33&page=news&task=show
&id=423
ربيع عبد العظيم رمود(.أبريل.)0202 ،أثر التفاعل بين نمطي ترتيب العناصر البصرية (التجاور،

التتابع) في الوسائط المتشعبة القائمة عمى الويب وأسموب التعمم في تنمية ميارات تصميم

الوسائط المتشعبة والتعمم المنظم ذاتياً .تكنولوجيا التعميـ ،سمسمة دراسات وبحوث ،مج ،02

ع.029- 027 ،0

رجاء عمى عبد العميم(.أبريل .)0207 ،أثر التفاعل بين مستوى تقديم التغذية الراجعة (تصحيحية-
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تفسيرية) وأسموب التعمم (سطحي -عميق) في بيئات التعمم الشخصية عمى التحصيل وكفاءة
التعمم لدى طبلب تكنولوجيا التعميم .تكنولوجيا التربية-دراسات وبحوث ،ع.922- 029 ،90

رحاب أمين مصطفى العزب(.ديسمبر .)0209 ،التواصل األكاديمي كما يدركو طبلب الجامعة مع

أعضاء ىيئة التدريس وعبلقتو بالذكاء االجتماعي والدافعية لئلنجاز .مجمة التربية جامعة

االزىر ،ع ،022ج.772-979 ،2

رييام محمد أحمد الغول ،أمين صبلح الدين أمين(.نوفمبر .)0209 ،أثر اختبلف أساليب تنظيم
محتوي برامج التعمم المتنقل عمى تنمية ميارات إنتاج البرامج اإللكترونية التفاعمية لدى أعضاء

ىيئة التدريس .مجمة دراسات فى المناىج وطرؽ التدريس،ع.009 – 22 ،022

زينب محمد العربي إسماعيل(.أبريل .)0202 ،أثر اختبلف نمط إدارة الجمسات في الحوسبة
السحابية لتنمية ميارات التعمم التشاركي لدى طبلب تكنولوجيا التعميم والرضا التعميمي نحوىا.

مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفس،ع .920 – 022 ،70

السيد عبد المولي السيد(.يناير.)0202 ،أثر اختبلف نوع التفاعل في المناقشات اإللكترونية في
تنمية التحصيل والدافعية لئلنجاز واالتجاه نحو نوع التفاعل لدى طبلب الدبموم المينية بكمية

التربية جامعة اإلسكندرية .مجمة تكنولوجيا التعميـ :سمسمة دراسات وبحوث ،القاىرة :الجمعية
المصرية لتكنولوجيا التعميم ،مج،02ع .027-03 ،0

شاىيناز محمود أحمد(.ديسمبر .)0209،فاعمية تنوع خدمات توصيل المحتوى اإللكتروني في بيئة
التعمم المتنقل عمى اكتساب طالبات الدراسات العميا بكمية التربية لبعض مفاىيم تكنولوجيا

التعميم واتجاىاتين نحو التعمم المتنقل .مجمة التربية ،جامعة األزىر ،ع ،022ج-722 ،9

.207

شحتو عبد المولى عبد الحافظ(.يونيو.)0207،االستراتيجيات الوجدانية في عمميات التعمم في ضوء
أسموبي التعمم (العميق /السطحي)لدى طبلب الجامعة .رسالة التربية وعمـ النفس ،جامعة

الممك سعود ،ع.099-029 ،27

شفيق عبلونة .)0227(.الدافعية محور عمـ النفس العاـ .عمان :دار الميسرة لمنشر والتوزيع.

شيخة ميدي عمى  .) 0202(.أثر التعمم التشاركي في بيئة التعمم االفتراضية عمى التحصيل الدراسي
ورضا الطبلب عن التعمم :دراسة تجريبية عمى مقرر تدريس وتقييم المتعممين عن بعد بجامعة

الخميج العربي ،رسالة ماجستير ،كمية الدراسات العميا ،جامعة الخميج العربي ،البحرين.

شيماء ربيع جميل .)0203(.توظيف منصة التعمم اإللكترونية ( )Schoologyفي تنمية ميارات
إنتاج وحدات التعمم الرقمية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم .رسالة ماجستير ،كمية التربية،

جامعة الفيوم.
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صالح غانم غانم .)0202(.التعويق الذاتي األكاديمي وعبلقتو بأسموبي التعمم السطحي والعميق لدى
الطمبة الجامعيين العرب .رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة اليرموك ،األردن.

صفا محمد محمد.)0207(.مقارنة أثر نمطي لتقديم التغذية الراجعة ( نصية -صوتية) القائمة عمى
تكنولوجيا التعميم النقال في بيئة تعمم إلكتروني عمى تنمية الدافعية لمتعمم وميارات التنظيم

الذاتي لدى الطبلب .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية البنات لآلداب والعموم والتربية

جامعة عين شمس.

ضمياء سالم داود الراوي( .أبريل .)0202 ،أثر استخدام بعض تقنيات الياتف النقال في تحصيل

مادة الكيمياء لدى طمبة كمية التربية لمعموم الصرفة "ابن الييثم" واستبقائيم لممعمومات .المؤتمر

الدولي الحادي عشر :التعمـ في عصر التكنولوجيا الرقمية ،طرابمس.22-29 ،

عبد البله إبراىيم الفقي (.أبريل.)0200،إدارة المواقف التعميمية اإللكترونية المصممة تحفيزياً وأثره
عمى التحصيل ودعم االتجاه نحو مقرر الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة لدى طبلب

تكنولوجيا التعميم.المؤتمر العممى الثالث عشر :تكنولوجيا التعميم االلكتروني-اتجاىات وقضايا

معاصرة ،الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميـ.002-027 ،

عبد المطيف محمد خميفة.)0222(.الدافعية لإلنجاز.القاىرة :دار غريب لمطباعة والنشر.

عبد المطيف محمد خميفة ،معتز سيد عبد اهلل .)0337(.الدوافع واالنفعاالت .الكويت :مكتبة المنار
اإلسبلمية.

عبد الناصر محمد(.مارس.)0207 ،فاعمية النمذجة الذاتية القائمة عمى التعمم النقال في تنمية
ميارات الحاسوب لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية.دراسات عربية في التربية وعمـ النفس ،ع

 ،77ج.032-072 ،9

عثمان نايف السواعي ،محمد جابر قاسم.)0222(.البيئة الصفية في التعميـ االبتدائي .دبي:دار
القمم.

عبلء محمود جاد ،السعيد محمود السعيد(.فبراير.)0200،أثر التعميم بالدعم عمى دافع اإلنجاز

االكاديمي في الرياضيات لدى طبلب الصف األول الثانوي .دراسات عربية في التربية وعمـ

النفس ،ع ،00ج090 -027 ،0

عماد خالد محمد .) 0202(.العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية وبيئة التعمم ألسموبي التعمم السطحي
والعميق لدى عينة من طمبة جامعة اليرموك .رسالة دكتوراه ،كمية التربية ،جامعة اليرموك،

األردن.

عماد عبد حمزة العتابي .)0207(.أساليب التعمم لدى طمبة الجامعة وفاعمية تدخل ارشادي معرفي
لتنمية تفضيل أسموب التعمم العميق.مجمة الكمية السالمية الجامعة ،الجامعة اإلسبلمية .مج
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 ،3ع .277 – 222 ،92
عمر عبد الجبار محمد .)0207(.التفاعل االجتماعي عبر الواتس آب :دراسة ميدانية مطبقة عمى
عينة من طمبة كمية اآلداب في جامعة الممك سعود بالرياض .مجمة اآلداب ،مج  ،03ع،0

.022-070

فتحي مصطفي الزيات .)0227(.سيكولوجية التعمـ بيف المنظور االرتباطي والمنظور المعرفي،
سمسمة عمم النفس المعرفي ،9القاىرة :دار النشر لمجامعات.

فريحان أحمد شاىر.)0209(.أثر التفاعل بين دعامات التعمم (الثابتة والمرنة) عبر األجيزة الذكية
واألسموب المعرفي (المستقل /والمعتمد عمى المجال االدراكي) عمى التحصيل ودافعية اإلنجاز

والتنظيم الذاتي لدى طبلب المرحمة الثانوية بالمممكة العربية السعودية.رسالة دكتو اره ،كمية

التربية ،جامعة اإلسكندرية.

لطيفة سميمان سعيد .)0200(.أثر نمطي التغذية الراجعة التصحيحية والتفسيرية في بيئة التعمم
اإللكتروني عمى التحصيل والرضا عن التعمم :دراسة حالة .رسالة ماجستير ،كمية الدراسات

العميا ،جامعة الخميج العربي ،البحرين.

لمياء صالح اليواري(.يوليو.)0202 ،مستوى استخدام طمبة جامعة مؤتة لشبكتي الواتساب والفيسبوك

وعبلقتو بكل من البناء القيمي وفعالية الذات األكاديمية .مجمة التربية ،ع ،027ج-027 ،0

.092

ليمى الجيني ،تغريد عبد الفتاح الرحيمي (.نوفمبر.)0202 ،أثر األنشطة اإللكترونية عبر نظام إدارة
التعمم ببلكبورد ( )Blackboardفي تنمية ميارات رواية القصة الرقمية والرضا عن التعمم

لدى طالبات جامعة طيبة.مجمة العموـ التربوية،جامعة الممك سعود ،مج،02ع-973 ،9

.722

متولي صابر خبلف(.مارس .)0203 ،فاعمية الرحبلت المعرفية عبر الويب (الفردية /التعاونية) في
تنمية الكفاءات التدريسية والرضا عن بيئة التعمم اإللكتروني لدى الطبلب المعممين بجامعة

السويس.مجمة كمية التربية ،جامعة أسيوط ،مج  ،92ع.70-97 ،9

محمد أحمد عبد المطيف(.إبريل.)0209،أساليب التعميم السطحى والعميق وعبلقتيما بالتحصيل
األكاديمي ودافعية االتقان .مجمة التربية ،جامعة األزىر ،ع ،029ج.030-072 ،0

محمد جابر خمف اهلل ،أحمد فرحات عويس(.أكتوبر.)0207،أثر التفاعل بين نوع الوسائط في بيئة
التعمم النقال ومستوى السعة العقمية عمى التحصيل وأداء ميارات استخدام تطبيقات الحوسبة

السحابية في التعميم لدى طبلب شعبة تكنولوجيا التعميم ،مجمة التربية ،جامعة

االزىر،ع،072ج.777-927 ،0
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محمد سيد أحمد(.يناير .)0202،فاعمية مقرر إلكتروني بنظام موودل قائم عمى التعمم المقموب في
طرق تدريس الرياضيات في تحقيق أىدافو والرضا عن تعممو لدى الطبلب المعممين بكمية

التربية .مجمة تربويات الرياضيات.مج  ،00ع.32-79 ،0

محمد عبد القادر العمري .)0207(.درجة استخدام تطبيقات التعمم النقال لدى طمبة الدراسات العميا
في جامعة اليرموك ومعوقات استخداميا .مجمة المنارة لمبحوث والدراسات .جامعة آل البيت،

مج ،02ع.920-070 ،0

محمد عطية خميس ( .)0202مصادر التعمـ اللكتروني :األفراد والوسائط .القاىرة :دار السحاب.

محمد عطيو خميس .) 0200(.األصوؿ النظرية والتاريخية لتكنولوجيا التعمـ اللكتروني.القاىرة:
دار السحاب

محمد كمال عبد الرحمن(.إبريل .)0202 ،أثر التفاعل بين توقيت تقديم التغذية الراجعة (الفورية-
المؤجمة) في بيئة التعمم اإللكتروني عن بعد وأسموب التعمم (النشط – التأممي) في تحقيق
بعض نواتج التعمم لدى طبلب الجامعة العربية المفتوحة .مجمة تكنولوجيا التعميـ،مج،02ع،0

.022-20

محمد كمال عبد الرحمن(.يناير .)0202 ،التفاعل بين نمطي تصميم االنفوجرافيك (الثابت،
المتحرك) ومنصتي التعمم اإللكتروني (الببلك بورد ،الواتس آب) وأثره في تنمية ميارات

تصميم التعمم البصري وادراك عناصره .مجمة التربية ،ج ،0ع.993 -022 ،077

محمود أحمد عبدالكريم أحمد(.نوفمبر.)0209،أثر العبلقة بين تتابع المثيرات و األسموب المعرفي
عمى التحصيل المعرفي في برامج التعميم النقال .دراسات عربية في التربية وعمـ النفس،ع

،79ج .007 – 32 ،0

محمود مجدي عبد العزيز .)0203(.أثر التفاعل بين نمطي دعامات التعمم (المرنة/الثابتة) وأسموبي
التعمم (العميق /السطحي) في بيئة تعمم إلكترونية عمى تنمية بعض ميارات الفيم القرائي في

المغة اإلنجميزية لدى طبلب الصف الثاني اإلعددي .رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة

اإلسكندرية.

مسفرة بنت دخيل اهلل الخثعمي )0202(.تطبيقات اليواتف الذكية من قبل طالبات كمية عموم الحاسب

والمعمومات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية :دراسة و صفية.المجمة األردنية لمعموـ

االجتماعية ،مج ،3ع.30-72 ،0

مصطفى عبد الرحمن طو السيد(.يونيو.)0207 ،أثر التفاعل القائم عمى الويب بين السقاالت
التعميمية وأسموبى التعمم السطحى والعميق في التحصيل واتخاذ قرار اختيار مصادر التعمم

لدى طبلب كمية التربية .مجمة كمية التربية ،جامعة بورسعيد ،ع .022- 003 ،02
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ممدوح عبد الحميد إبراىيم(.يوليو.)0202،تقييم بيئة تعمم إلكترونية في ضوء التصميم التحفيزي

وفاعميتيا في اتقان المحتوى والثقة بالنفس والرضا لدى طبلب تكنولوجيا التعميم.مجمة دراسات

تربوية واجتماعية،جامعة حموان ،مج ،00ع.202-773 ،9

نادر سعيد شيمي(.أبريل .)0202 ،أثر التصميم التحفيزي لبعض أنماط العناصر التعممية

اإللكترونية عمى التحصيل وتنمية الدافعية لدى الطبلب منخفضي دافعية اإلنجاز .تكنولوجيا

التعميـ ،مج  ،02ع.972-033 ،0

ناصر حممي عمي يوسف(.أكتوبر.)0207 ،فاعمية برنامج قائم عمى استخدام التعمم النقال لتنمية

بعض المفاىيم و الميارات الرياضية لدى طبلب كمية التربية مسار صعوبات التعمم.مجمة
تربويات الرياضيات،مج ،07ع.003 – 027 ،2

نافذ نايف رشيد(.مارس .)0202،استراتيجية التذكر وأسموب التعمم وعبلقتيما بالتحصيل الدراسي

لدى طمبة كميات جامعة الممك خالد فرع بيشة المممكة العربية السعودية.مجمة العموـ التربوية

والنفسية ،جامعة البحرين ،مج  ،07ع.722-729 ،0

نجبلء محمد فارس .)0202(.أثر التفاعل بين األساليب التشاركية (تكامل المعمومات المجزأة/
المناقشة الجماعية) القائمة عمى تطبيقات جوجل التربوية والمثابرة األكاديمية (منخفضة،

مرتفعة) عمى التحصيل والرضا التعميمي لطبلب الدراسات العميا .مجمة كمية التربية ،جامعة
اإلسكندرية ،مج  ،02ع .997 – 097 ،2

ىالة العامودى(.يوليو.)0223،الخرائط العقمية :فاعميتيا في تنمية التفكير الناقد واستيعاب المفاىيم
لدى طالبات المرحمة الثانوية ذوات األساليب المعرفية المختمفة( التعقيد /التبسيط المعرفي)

بالمممكة العربية السعودية .مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفس ،مج ،9ع .00

وليد سالم الحمفاوى ،مروة زكى توفيق(.فبراير.)0202 ،فاعمية نموذج لمدعم التكيفي النقال وفقاً
لؤلساليب المعرفية في تنمية التحصيل المعرفي والدافعية لبلنجاز والتفكير اإلبداعي لدى

طبلب الدراسات العميا التربوية بجامعة الممك عبد العزيز .دراسات عربية في التربية وعمـ

النفس ،ع.30-70 ،22

وليد يوسف محمد(.يوليو .)0209 ،اختبلف حجم المجموعة المشاركة في المناقشات اإللكترونية
التعميمية وتأثيرىا عمى تنمية التفكير الناقد والتحصيل المعرفي والرضا عن المناقشات لدى
الطبلب المعممين بكمية التربية .تكنولوجيا التعمـ ،مج  ،09ع .027-003 ،9

ياسر شعبان عبد العزيز(.يوليو .)0207 ،الدمج بين تكنولوجيا الحوسبة السحابية وتطبيقات جوجل
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......... ) وأثرها في تنمية التحصيل والرضا التعليميARSC( تصميم بيئة تعلم نقال وفق نموذج التصميم التحفيزي
التعميمية في بيئة التعمم النقال وأثره عمى اكتساب ميارات تصميم كائنات التعمم الرقمية

.022-29 ،9 ع،07  مج، تكنولوجيا التعمـ.وانتاجيا لدى طبلب الدبمومات المينية
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