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امللخص:
ىدؼ البحث الحالي إلى تطوير مستوييف لمتغذية الراجعة (الموجزة /التفصيمية) ببيئة
التعمـ المصغر عبر الويب النقاؿ ،وتحديد ًأيا مف ىذيف المستوييف أفضؿ عمى المتغيرات
التابعة " التحصيؿ المعرفى ،واألداء الميارى ،وتقييـ المنتج لميارات برمجة مواقع االنترنت
التعميمية " لدى الطالب معممى الحاسب اآللي .واشتمؿ البحث عمى معالجتيف تجريبيتيف:
المعالجة األولى تقدـ وحدات التعمـ المصغر المصحوبة بالتغذية الراجعة الموجزة ،والمعالجة
الثانية تقدـ وحدات التعمـ المصغر المصحوبة بالتغذية الراجعة التفصيمية ،وأظيرت النتائج
وجود فرؽ داؿ بيف متوسطى درجات المجموعتيف التجريبيتيف لصالح التغذية الراجعة
التفصيمية في كؿ مف التحصيؿ المعرفى ،واألداء الميارى ،وتقييـ المنتج لميارات برمجة
المواقع التعميمية لدى الطالب معممى الحاسب اآللي.

املكدمة:
يعػػد التقػػدـ العممػػى واالنفجػػار المعرفػػي مػػف أىػػـ مػػا يميػػز العصػػر الحػػالي ممػػا يعنػػي أف
امػػا عمػػى المعممػػيف أف
التحصػػيؿ المعرف ػي لقضػػية مػػا أصػػبح أكبػػر مػػف قػػدرة المػػتعمـ ،وأصػػبح لز ً
يطوروا مف أنشطتيـ واسػتراتيجياتيـ التعميميػة لمواكبػة ىػذا التطػور بمػا يناسػب قػدرات المػتعمـ
واستعداداتو.
جديدا يعتمد عمى تجزئة
تعميميا
مدخال
كما يعد التعمـ المصغر Micro-learning
ً
ً
ً
مفيوما أو ميارة واحدة في
جدا ومتعددة ،تقدـ
المحتوى التعميمي إلى وحدات تعميمية صغيرة ً
ً
وقت زمنى قصير ،حيث يكفؿ تقديـ محتوى تعميمي دقيؽ وغنى يخطوا فيو الطالب خطوات

متسمسمة تمكنو مف التعامؿ مع كافة المفاىيـ والميارات المرتبطة بالمحتوى
التعميمي( . )Bekmurza, A. & et, Al. , 2012وارتبطت فكرة التعمـ المصغر بالويب
النقاؿ لقدرتو عمى جذب عدد كبير مف المستخدميف لمرونتو ،واتاحة المعمومات فى أي وقت
جدا يناسب احتياجات الطالب في
وأي مكاف ،باإلضافة إلى تقديـ المعمومة في حجـ مصغر ً
العصر الحالى ،ويسيؿ عمييـ الحصوؿ عمى المحتوى التعميمي في صورة لقيمات صغيرة
 إتبعت الباحثة في توثيق المراجع قواعد جمعية علم النفس األمريكية (اإلصدار السادس) (المؤلف ،السنة ،الصفحة).

American Psychological Association (APA) format (6th Edition).
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بشكؿ يخفؼ مف العبء المعرفى الواقع عمييـ ،ويزيد قدراتيـ عمى االحتفاظ بالمعمومات
مستقبميا (رجاء عمى عبد العميـ.)877> ،
واستخداميا
ً
ويعتمد التعمـ المصغر عمى تقسيـ المعمومات المعقدة والمحتوى الضخـ إلى عديد مف
القطع والدروس الصغيرة لمحاولة تس ييميا عمى الطالب قدر اإلمكاف ،وىو يركز عمى األجزاء
الميمة ،ثـ يعطى أنشطة جيدة لمممارسة ،فيستطيع المتعمـ تنفيذ ما تعممو خالؿ وقت قصير،
وعندما يتعمـ المتعمـ المحتوى بشكؿ كاؼ مف خالؿ المحتوى المصغر يستطيع التعامؿ مع
المعمومات المعقدة اآلخرى المرتبطة بالمحتوى ألنو أصبح مدركاً لما يتعممو ( & Bekmurza
.)et, Al. , 2012

وفى ىذا الصدد يذكر كاميميمى سوفيانوبوؿ ( Kamilali& Sofianopoulou,
 )2015أف التعمـ المصغر حقؽ فاعمية في مجاالت عديدة لما يقدمو مف مزايا كانتشارىا
وسيولة استخداميا وامكانية استخداـ اإل نترنت مف خالليا ،مما يجعؿ التعمـ جزًءا مف حياة
المتعمـ اليومية ،وبالتالى تحسيف نتائجو ،باإلضافة إلى تجزئة المادة العممية وتقديميا فى
شكؿ سيؿ الوصوؿ إليو فى أى مكاف ،مما يسمح لمطالب بإتماـ تعممو الرسمي في الوقت
الذى يناسبو ،ويرى كاظـ ( )Kadhem, 2017أف تقسيـ المادة العممية إلى أجزاء متناىية
الصغر وتقديميا بشكؿ متكرر لمطالب يقمؿ مف الحمؿ المعرفي الواقع عمى ذاكرتو ،ويساعد
عمى االحتفاظ بالمعرفو وسيولة استخداميا فيما بعد ،ويرى نيكو ايكونوميد

&(Nikou

) Economides, 2018أف التعمـ المصغر يقدـ المادة العممية بشكؿ مختصر ويوجو
الطالب إلى األنشطة التعميمية التى تؤدي إلى تحسيف ميارات التفكير العميا واإلبداع وحؿ
المشكالت.
ويرجع االىتماـ بالتعمـ المصغر إلى ما يمتمكو مف خصائص كما أشار إلييا بولر،
وجوما وآخروف  (Boller ,2015),ونيكوز) ،(Nikos ,2016وجمعة وآخروف (Jomah
) & et al ,2016, 104مف أىمي ا :سيولة الوصوؿ ،وقصر زمف التعمـ ،وتوفير محتويات
صغيرة ،وأنشطة صغيرة ،وتمبية احتياجات الطالب المتنوعة ،وسد الفجوات المعرفية بشكؿ
سريع.
وقد أثبتت البحوث والدراسات فاعمية بيئات التعمـ المصغر منيا ،دراسة كاظـ
( ،)Kadhem, 2017ودراسة نيكو ايكونوميد )،(Nikou& Economides, 2018
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ودراسة رمضاف حشمت محمد (= ،)877ودراسة رجاء عمى عبد العميـ (> .)877لذا سعت
المؤسسات التربوية والتعميمية إلى تقديـ األنشطة التعميمية معتمدة عمى التعمـ المصغر ،وىنا
ظيرت الحاجة لضرورة االىتماـ بتصميـ ىذه البيئات التعميمية وفقا لنظريات التعميـ والتعمـ
بما يحقؽ أعمى إفادة ممكنة منيا في تحقيؽ نواتج التعمـ.
وتوصمت دراسة ميجور وكالندروف ) (Major& Calandrino ,2018إلى أف بيئة
التعمـ المصغر ليا مكونات ثالثو ىى )7 :المحتوى المصغر  Micro-contentوىو عبارة
جدا مف المعمومات الرقمية مناسبة لمعرض مف خالؿ تطبيقات الويب النقاؿ،
عف وحدة صغيرة ً
ورسائؿ البريد االلكترونى )8.أنشطة تفاعمية قد تكوف في صورة اختبار قصير  Quizمكوف
مف سؤاؿ واحد أواثنيف ،أو أنشطة مكتوبة أو لوحات لمنقاش أو ميمة أو واجب يتطمب رد
فعؿ معيف أو كتابة تعميقات )9 .التغذية الراجعة وىي مكوف أساسي مف مكونات التعمـ
المصغر لتقديـ ردود فعؿ فورية لممتعمـ تعمؿ كسقاالت لعممية التعمـ ،وتسيـ في تقديـ تقويـ
وتقنيف ألنشطة التعمـ لتحقيؽ أىدافو ونتائجو.
وبالرغـ مف اىتماـ عديد مف الدراسات بدراسة فاعمية بيئات التعمـ المصغر إال أنو توجد
ندرة في الدراسات التي اىتمت بمتغيرات تصميميا كما ىو الحاؿ في دراسة رجاء عمى عبد
العميـ(> )877والتي ىدفت إلى دراسة التفاعؿ بيف أنماط مساعدات التعمـ ومستويات
تقديميا ببيئات التعمـ المصغر ،وبالتالي توجد حاجة إلى دراسة متغيرات التعمـ المصغر بيدؼ
تحسينيا ،وبالرغـ أف التغذيو الراجعة مف مكونات بيئة التعمـ المصغر ،إال أنو ال توجد بحوث
ودراسات سابقة تناولت تصميميا في ىذه البيئات ،ولذلؾ توجد حاجة إلى مزيد مف األبحاث
والدراسات التى تتبنى دراستيا ،وىذا ما ييدؼ إليو البحث الحالي.
وتمثؿ التغذية الراجعة عممية التقويـ المبدئية ألداء الطالب ،فتزوده بمعمومات عف
طبيعة تعممو ،وبالتالي تساعد في تعديؿ أداءه ،وتصحيح مسار تعممو ،وتطويره إلى األفضؿ
مف خالؿ اكتشاؼ االستجابات الصحيحة فيثبتيا ،والغاء االستجابات الخاطئة ،وبالتالي رفع
مستوى األداء في الميمات التعميمية( .مناؿ عبد العاؿ مبارز)7:? ،877: ،
وأكدت نتائج عدة دراسات إلي ضرورة اإلىتماـ بالتغذية الراجعة في التعميـ بسبب
قدرتيا عمي زيادة دافعية الطالب وتوجيو نشاطيـ لتحسيف التعمـ والوصوؿ بالمتعمـ لمستوي
اإل تقاف فيو) ،(McCalla, et.al, 2000كما أكدت إقباؿ عطار (< )877عمى إىتماـ
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القائميف عمى التعميـ بالتغذية الراجعة لما ليا مف أثر كبير في تحسيف كفاءة العممية
التعميمية ،وترجع أىمية التغذية الرجعة في حاجة الطالب لمعرفة نتائج عمميـ لمعرفة جوانب
الضعؼ وتقويميا  ،ومف ثـ فإف الحاجة لتقويـ اآلخريف لو أىمية كبيرة وبذلؾ تساعد التغذية
الراجعة بجميع أنواعيا الطالب عمي معرفة جوانب القوة والقصور عندىـ .كما يشير "ىايوارد"
 )2010( Haywardإلى أىمية التغذية الراجعة إذا وظفت بالشكؿ والوقت المناسب؛ فتعمؿ
عمي بناء الثقة التي تربط بيف األ طراؼ المشتركة في مواقؼ التعميـ وتعزيز العالقات
اإلنسانية والتفاعؿ اإليجابي.
وتتنوع أنماط التغذية ال ارجعة مف حيث مستوى أو كمية المعمومات التي يمكف تقديميا
لممتعمـ عند استخداـ التعمـ المصغر(يحيى محمد نبياف877> ،؛ Kaspar& Rübeling,
 ،)2011فيناؾ المستوى الموجز ،التي يمكف مف خاللو تعزيز أداء الطالب ،مف خالؿ
إعالمو بنتيجة تعممو ،سواء كانت صحيحة أـ خاطئة ،ويمكف تفسير ذلؾ في ضوء نظرية
التعزيز والتي أشارت إلي أنو ما مف عالقة تنشأ أو تتكوف بيف موقؼ واستجابة ،فإنيا تزداد
قوة إذا صاحبيا حالة رضا وارتياح ،وتنقص قوتيا إذا صاحبيا عدـ رضا ،وتركز عمى العالقة
بيف السموؾ اإلنساني ونتائجو مف منطمؽ أنو يمكف تفسيره مف خالؿ النتائج اإليجابية أو
السمبية ) ، (Wahler, 2004, 120والمستوى الثانى ىو التغذية الراجعة التفصيمية وعند
كما أكبر مف المعمومات ،وتعمؿ عمى تثبيت
استخداميا فى التعمـ المصغر تعمؿ عمى إعطاء ً
المعانى واالرتباطات المرغوبة وتصحيح األخطاء ،مما يزيد ثقة المتعمـ ،وتدفعو إلى تركيز
جيوده وانتباىو عمى المياـ التعميمية التي تحتاج إلى تعديؿ ،ويمكف تفسير ذلؾ في ضوء
نظرية الحمؿ المعرفى التى تقوـ عمى أساس أف الذاكرة الشغالة (قصيرة األمد) ذات إمكانات
محددة في كـ المعمومات وعدد العناصر التي تستقبميا ،والعمميات التي تجرييا ،وفي ضوء
ذل ؾ يصبح التعمـ عممية تغير في بنية شبكة المعمومات بالذاكرة الشغالة؛ لتسييؿ التعبيرات
التي تحدث فييا( .محمد عطية خميس.)7=-7< ،8779 ،
وقد أجريت عديد مف البحوث حوؿ فاعمية ىذاف المستوياف مف التغذية الراجعة عمى
نواتج التعمـ ،حيث اختمفت النتائج بشأف كمية محتوى التغذية الراجعة فمنيـ مف يرى أنو كمما
زادت كمية المعمومات في التغذية الراجعة كمما كاف ذلؾ أفضؿ في نتائج التعمـ مثؿ ربيع عبد
العظيـ رمود( )8779والتي توصمت إلى فاعمية التغذية الراجعة التفصيمية في زيادة التحصيؿ
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وتنمية التفكير البصري ،ودراسة تيري ،دوليتؿ )(Terry, K. P., & Doolittle, 2008
والتي أكدت عمى أف التغذية الراجعة التفصيمية تزيد مف إتاحة الفرص لمطالب لمتعرؼ عمى
مدى ما حققو مف تعمـ.
في حيف توصمت بحوث أخرى إلى فاعمية تقديـ أي مستوى مف مستويات التغذية
الراجعة الموجزة أو التفصيمية بغض النظر عف نوعيا مثؿ دراسة ىبة عثماف العزب(،)8779
ودراسة نيكوؿ ،وماؾ فارلف ) ،(Nicol& Macfarlane, 2006والتي دلت نتائجيا عمى
تفوؽ مخرجات التعمـ في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ لدى الطالب الذيف تمقوا كال المستوييف مف
التغذية الراجعة الموجزة الفورية ،أو المؤجمو التفصيمية.
يالحظ مما سبؽ اختالؼ نتائج الدراسات التي تناولت التغذية الراجعة الموجزة
والتفصيمية وأف لكؿ مستوى مف مستوياتيا النظريات التي تدعمو ،ومف ثـ فإف ىناؾ حاجة
إلى دراسة التغذية الراجعة الموجزة والتفصيمية الرتباطيا الوثيؽ بطبيعة التعمـ المصغر ،حيث
يقوـ المعمـ بتصحيح األخطاء الشائعة لطالبو ،ويستطيع التأكيد عمى فيـ المفاىيـ والمعارؼ
الجديدة المتضمنة لممحتوى التعميمى ،وتأديتيـ لألنشطة بصورة صحيحة وبالتالي تدعيـ
االستجابة الصحيحة لدييـ ،وتعديؿ الفيـ الخاطئ وتصحيح االستجابات الخطأ ،وبالتالي
فبدوف التغذية الراجعة يفقد التعمـ المصغر فاعميتو.
وقد أصبحت تنمية ميارات برمجة مواقع اإلنترنت التعميمية مػف الموضػوعات اليامػة فػي
تكنولوجيا التعميـ ،والتػي تحتػاج إلػى اختيػار االسػتراتجيات التعميميػة المناسػبة لضػماف التوصػؿ
إلى مخرجات التعمـ المستيدفة(حناف محمد الشاعر ،)7= ،877> ،وتعد ميػارة برمجػة مواقػع
اإلنترنت التعميمية مف الميارات المعقدة التي تندرج تحتيا عدة ميارات فرعية مترابطػة بعالقػات
بينية اليمكف إغفاليا ،وال يعتبر اكتساب تمؾ الميارات عمميػة بسػيطة بػؿ عمميػة معقػدة تحتػاج
إلى مزيد مف البحث في سػبؿ واسػتراتيجيات اكتسػابيا (حنػاف إسػماعيؿ محمػد،);7 ،8777 ،
وفػػى ىػػذا الصػػدد توجػػد عػػدة دراسػػات توصػي باالىتمػػاـ بالبحػػث العممػػى فػػي جوانػػب تعمػػـ ميػػارة
برمجػػة مواقػػع اإلنترنػػت التعميميػػة والكشػػؼ عػػف أسػػاليب تعمميػػا ،منيػػا دراسػػة "فػػادي جمػػػاؿ
حس ػنيف" ( ،)8777ودراسػػة "أحمػػد حمػػاد" ( ،)8777ودراسػػة "عبػػدالعزيز طمبػػة عبػػد الحميػػد"
( ،)8777ودراسػػة "محمػػد حامػػد"( ،)8777ودراسػػة " حسػػف النجػػار"(> ،)877ودراسػػة "ف ػؤاد
إسػػماعيؿ عيػػاد" (> ،)877ممػػا دعػػا الباحثػػة إلػػى فكػػرة ىػػذا البحػػث لمكشػػؼ عػػف أثػػر مسػػتوى
- =: -
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التغذيػػة الراجعػػة المػػوجزة والتفصػػيمية فػػي بيئػػات الػػتعمـ االلكترونػي المصػػغر عبػػر الويػػب النقػػاؿ
عمى تنمية ميارات برمجة مواقع اإلنترنت التعميمية

مظكلة البشح:
 يعتبػػر الػػتعمـ المصػػغر مػػف االتجاىػػات الحديثػػة والتػػي تحتػػاج إلػػى دراسػػة كيفيػػة تص ػميمووتقديمو في بيئات التعمـ اإل لكترونى بما يحقؽ نتائج التعمـ المرجوة ،وتعد التغذيػة الراجعػة
مف المكونات اليامة ليذا النػوع مػف الػتعمـ والتػي تحتػاج إلػى مزيػد مػف الدراسػة ،وىػذا مػا
أكػػده أندرسػػوف ) (Anderson, 2011, 26مػػف أف التغذيػػة الراجعػػة مػػف المكونػػات
األساسػػية فػػي العمميػػة التعميميػػة ،حيػػث أنيػػا تسػػاعد فػػي الحصػػوؿ عمػػى مخرجػػات تعمػػـ
إيجابية ،أل نيا تقدـ لمطالب معمومات محددة توضػح ليػـ كيفيػة تحسػيف أدائيػـ وتشػجعيـ
عمى اإل نخراط في الػتعمـ بشػكؿ أعمػؽ ،وىػذا مػا يحػدث فػي الػتعمـ المصػغر الػذى يػتـ فيػو
إعػػداد المحتػػوى التعميم ػي فػػي صػػورة مقػػاطع فيػػديو ،أو ممفػػات صػػوتية ،أو نصػػوص ،أو
غيرىا مف الوسػائط المتعػددة والتػي تقػدـ فػي صػورة متناىيػة الصػغر بحيػث تقػدـ أقػؿ قػدر
ممكف مف المعمومات المصحوبة بسؤاؿ أو نشاط يمكف مػف خاللػو تقيػيـ مسػتوى الطػالب،
وتقػديـ التغذيػػة الراجعػػة المناسػػبة لتحقيػػؽ مسػػتويات أفضػػؿ مػػف الفيػػـ والتحصػػيؿ العممػي،
ونظر لعػدـ وجػود دراسػات تناولػت التغذيػة الراجعػة فػي الػتعمـ المصػغر لػذا ظيػرت الحاجػة
ًا
إلى الدراسة الحالية.
 صنفت بعػض الدراسػات مسػتوي التغذيػة الراجعػة مػف حيػث مسػتوى كػـ المعمومػات المقػدـبيػػا إلػػى تغذيػػة راجعػػة مػػوجزة وتفصػػيمية مثػػؿ ربيػػع عبػػد العظػػيـ رمػػود( ،)8779ودراسػػة
تيػػري ،دوليتػػؿ ) ، (Terry, K. P., & Doolittle, 2008ودراسػػة ىبػػة عثمػػاف
العػػزب( ،)8779ودراسػػة نيكػػوؿ ،ومػػاؾ فػػارلف )،(Nicol& Macfarlane, 2006
وتوصػػػمت نتػػػائج ىػػػذه الدراسػػػات إلػػػى أف حصػػػوؿ الطالػػػب عمػػػى التغذيػػػة الراجعػػػة المػػػوجزة
والتفصػيمية يعػػزز فرصػة الػػتعمـ ،ويحقػؽ أىػػداؼ الػػتعمـ بدرجػة كبيػػرة ،إال أنيػا اختمفػػت فػػي
وخصوصػػا فػػي بيئػػات الػػتعمـ التػػي تسػػتخدـ الػػتعمـ المصػػغر
تحديػػد أفضػػؿ ىػػذه المسػػتويات
ً
ظػر
عمى الرغـ مف أنيا مف المتغيرات التصػميمية التػي قػد تػؤثر فػي نجػاح ىػذه البيئػات ،ن ًا
ألف الػػتعمـ المصػػغر يعتمػػد عمػػى تقػػديـ كػػـ متنػػاىى الصػػغر مػػف المعمومػػات ،وبالتػػالي مػػف

الضرورى تحديد كـ التغذية الراجعة الذى يجب تقديميا في بيئػات الػتعمـ التػي تعتمػد عمػى
- =; -
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الػػػػتعمـ المصػػػػغر ،كمػػػػا يوجػػػػد لكػػػػؿ مسػػػػتوى مػػػػف مسػػػػتويات التغذيػػػػة الراجعػػػػة (المػػػػوجزة
والتفصيمية) مػا يؤيػده مػف نظريػات تربويػة ،لػذا تسػعى الدراسػة الحاليػة إلػى تطػوير بعػض
نماذج التغذية الراجعػة (المػوجزة والتفصػيمية) لتحديػد أى مػف ىػذيف المسػتوييف أفضػؿ فػي
وحدات التعمـ المصغر
 بػػالرغـ مػػف أىميػػة تػػدريب الطػػالب بقسػػـ تكنولوجيػػا التعمػػيـ عمػػى ميػػارات برمجػػة مواقػػعمطمب ػا
اإلنترنػػت التعميميػػة – السػػابؽ اإلشػػارة إلييػػا – وحيػػث أف ىػػذه الميػػارات أصػػبحت
ً

أساسػ ًػيا وضػػرورة ممح ػة لمطػػالب إال أف تمػػؾ الميػػارات تحتػػوي عمػػى عديػػد م ػف الميػػارات
الفرعية والتي تحتاج إلى وقت طويؿ باإلضافة إلى كثير مف األنشطة والتدريبات التقانيا.
 الحظت الباحثة أف معظـ الطالب بقسػـ تكنولوجيػا التعمػيـ لػدييـ قصػور واضػح فػي الػتمكفمف تمػؾ الميػارة تػـ مالحظتػو مػف خػالؿ العمػؿ فػي كميػة التربيػة النوعيػة جامعػة الزقػازيؽ
والمشاركة في تدريس مقرر مػادة البرمجػة الشػيئية والييكميػة لطػالب الفرقػة الرابعػة بقسػـ
تكنولوجيػػا التعمػػيـ شػػعبة الحاسػػب اآللػػي ،وأشػػارت إليػػو عديػػد مػػف الدراسػػات والتػػي سػػبؽ
اإلشارة الييا.
 لذلؾ تػـ إجػراء دراسػة استكشػافية مػع طػالب الفرقػة الرابعػة بقسػـ تكنولوجيػا التعمػيـ شػعبةالحاسب اآللي ،والذى سبؽ ليـ دراسة المقرر لموصوؿ إلى أسباب ضعؼ مسػتوياتيـ فػي
تطبيػؽ ميػارات برمجػة مواقػع اإلنترنػت ،مػف خػالؿ مقػابالت شخصػية معيػـ ،وتػـ سػؤاليـ
عف أرائيـ في المشكالت التى يعانوف منيا فى دراسة برمجة مواقع االنترنت التعميمية.
وأسفرت نتائج الدراسة االستكشافية عف:
ػر لوجػػود عديػػد مػػف الميػػارات
 يحتػػاج الطػػالب إلػػى مزيػػد مػػف الوقػػت والممارسػػو العمميػػة نظػ ًاالفرعية والمتداخمة.

 يحتػػاج الطػػالب إلػػى المزيػػد مػػف األنشػػطة والتػػدريبات والتغذيػػة الراجعػػة لمعرفػػة أخطػػائيـوتصحيحيا بشكؿ مستمر.
 توجد فروؽ فردية فيما بيف الطالب ،وال يتـ مراعاتيا أثناء التدريس. مػػػا أشػػػارت إليػػػو الدراسػػػات السػػػابقة مػػػف خصػػػائص لمػػػتعمـ المصػػػغر فػػػي إمكانيػػػة تقسػػػيـالمحتوى المعقػد إلػى أجػزاء صػغيرة ومركػزه ،والتركيػز عمػى األجػزاء اليامػة ،واعطػاء أمثمػة
جيدة لمممارسة الفعمية ،وتقديـ التغذية الراجعة الفورية ومراعاة الفروؽ الفردية مػف خػالؿ
- =< -
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إتاحػػة الفرصػػة لمطػػالب لمتعامػػؿ مػػع بيئػػة الػػتعمـ االلكترونػي وأنشػػطة الػػتعمـ المصػػغر عبػػر
الويب النقاؿ
ومف ثـ تحددت مشكمة البحػث الرئيسػة فػي :التعػرؼ عمػى أفضػؿ مسػتوى مػف مسػتويات
التغذيػػة الراجعػػة (المػػوجزة /التفصػػيمية) فػػي بيئػػات الػػتعمـ المصػػغر القائمػػة عمػػى الويػػب النقػػاؿ
وأثرىا عمى برمجة مواقع االنترنت التعميمية لدى الطالب معممى الحاسب اآللى"

أسئلة البشح:
تحدد السؤاؿ الرئيس لمبحث في:
ما أثر مستوى التغذية الراجعة (الموجزة  -التفصيمية) في بيئػات الػتعمـ المصػغر القائمػة
عمى الويب النقػاؿ عمػى تنميػة ميػارات برمجػة المواقػع التعميميػة لػدى الطػالب معممػى الحاسػب
اآللى؟ ويتفرع منو األسئمة التالية:
.7

ما التصميـ التعميمى المالئـ لتوظيؼ مستوى التغذية الراجعة (الموجزة -التفصػيمية) فػي
بيئات التعمـ المصغر؟

.8

ما أثر مستوى التغذية الراجعة (الموجزة -التفصيمية) في بيئات الػتعمـ المصػغر عمػى كػؿ
مف:
 التحصيؿ المعرفى لدى طالب الفرقة الرابعة تكنولوجيا التعميـ.
 األداء الميارى لدى طالب الفرقة الرابعة تكنولوجيا التعميـ.
 بطاقة تقييـ المنتج.

أهداف البشح:
اليدؼ الرئيس لمبحث الحالي يتمثؿ في الكشػؼ عػف مسػتوى التغذيػة الراجعػة (المػوجزة
 التفصيمية) في بيئات التعمـ المصغر القائمػة عمػى الويػب النقػاؿ عمػى تنميػة ميػارات برمجػةالمواقع التعميمية لدى الطالب معممى الحاسب اآللى ويتضمف اليدؼ الػرئيس األىػداؼ الفرعيػة
التالية :
 .7تحديػػػػد التصػػػػميـ التعميمػػػػى المناسػػػػب لوظيػػػػؼ لمسػػػػتوي لمتغذيػػػػة الراجعػػػػة (المػػػػوجزة ،
التفصيميو) في بيئات التعمـ المصغر.
 .8الكشػػؼ عػػف أثػػر مسػػتوى التغذيػػة الراجعػػة ( المػػوجزة  ،التفصػػيميو) فػػي بيئػػات الػػتعمـ
المصغر عمى التحصيؿ المعرفى لدى طالب الفرقة الرابعة تكنولوجيا التعميـ.
- == -
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 .9الكش ػؼ عػػف أثػػر مسػػتوى التغذيػػة الراجعػػة ( المػػوجزة  ،التفصػػيميو) فػػي بيئػػات الػػتعمـ
المصغر عمى األداء الميارى لدى طالب الفرقة الرابعة تكنولوجيا التعميـ.

أهنية البشح:
يمكف اف يسيـ ابحث الحالي في :
 .7توجيػػو نظػػػر القػػػائميف عمػػػى تصػػػميـ بيئػػػات الػػتعمـ المصػػػغر إلػػػى أفضػػػؿ مسػػػتوى مػػػف
مستويات التغذية الراجعة ،مما قد يسيـ في زيادة فاعميتيا وكفاءتيا.
 .8مساعدة الطالب عمى تحسػيف تعمميػـ مػف خػالؿ تقػديـ مسػتويات مختمفػة مػف التغذيػة
الراجعة بما يناسب الفروؽ الفردية بينيـ.
 .9إثػػػراء البحػػػث العممػػػى الخػػػاص بػػػالتعمـ المػػػدمج وذلػػػؾ لتقػػػديـ حمػػػوؿ عمميػػػة متطػػػورة
لالستفادة مف ىذا النوع مف التعمـ والتغمب عمى المشكالت التي قد تحد مف نجاحو.

سدود البشح:
اقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية:
 .7الحد الموضوعي:
 مستوييف لمتغذية الراجعة:
 التغذية الراجعة الموجزة.
 التغذية الراجعة التفصيمية.
 مقػػرر برمجػػة مواقػػع اإلنترنػػت التعميميػػة لطػػالب الفرقػػة الرابعػػة قسػػـ تكنولوجيػػا التعمػػيـ
نظػر الحتػواء المقػرر عمػى جوانػب معرفيػة ،وأدائيػة لميػارات
تخصص الحاسب اآللي؛ ًا
برمجة مواقع اإلنترنت التعميمية.
 .8الحػػد البشػػري :عينػػة مػػف طػػالب الفرقػػة الرابعػػة بقسػػـ تكنولوجيػػا التعمػػيـ كميػػة التربيػػة
النوعية جامعة الزقازيؽ تخصص معمـ الحاسب اآللي ،ممف لدييـ القػدرة والرغبػة فػي
التعمـ مف خالؿ بيئات التعمـ المصغر،باستخداـ الويب النقاؿ.
 .9الحد المكاني :قسـ تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية النوعية بالزقازيؽ.
 .:الحد الزماني :الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي =877> /877ـ.

- => -
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ميور البشح:
تحدد منيج البحث الحالي في:
 .7منيج البحث الوصفي :لدراسة مستويات التغذية الراجعة (الموجزة – التفصيمية)
ببيئات التعمـ المصغر القائـ عمى الويب النقاؿ.
 .8المنيج شبو التجريبي لدراسة العالقة بيف المتغيرات المستقمة والمتغيرات التابعة.

متغريات البشح:
اشتمؿ البحث الحالى عمى المتغيرات التالية:
أوالً ػ المتغير المستقؿ:


مستوييف لمتغذية الراجعة في بيئات التعمـ المصغر ،ىما:

 .7التغذية الراجعة الموجزة.
 .8التغذية الراجعة التفصيمية.
ثانياً ػ المتغيرات التابعة :اشتمؿ البحث عمى ثالث متغيرات تابعة ىى:
 .7تنمية الجانب المعرفي

 .8تنمية معدؿ أداء الميارات
 .9تقييـ المنتج

التصنيه التذزييب للبشح:
في ضوء نمطي المتغير المستقؿ لمبحث تـ استخداـ التصميـ التجريبي (تصميـ
المجموعتيف التجريبيتيف ذو االختبار القبمي والبعدي) عمى النحو التالى:
انًدًىػخ
انًدًىػخ
انتدشَجُخ()1
انًدًىػخ
انتدشَجُخ()2

خذول ( )1انتصًُى انتدشَجٍ نهجحث
انًؼبندخ
انمُبس انمجهٍ
تمذَى تغزَخ ساخؼخ
يىخزح
اختجبس تحصُهً
تمذَى تغزَخ ساخؼخ
يفصهخ

- =? -

انمُبس انجؼذي
اختجبس تحصُهً
ثطبلخ يالحظخ
ثطبلخ تمُُى يُتح
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جمتنع البشح وعييتى:
أوالً ػ مجتمع البحث :يتمثؿ فى طمبة الفرقة الرابعة قسـ تكنولوجيا التعميـ تخصص الحاسػب
اآللي بكمية التربية النوعية جامعة الزقازيؽ

ثانياً ػ عينة البحث :تكونت عينة البحث مف مجموعة مف طمبة الفرقة الرابعػة عػددىـ ():7
طالباً وطالبة تـ اختيارىـ بطريقة عشوئية .ثـ تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف تجرييبف.

فزوض البشح:
سعى البحث الحالي لمتحقؽ مف صحة الفروض التالية:
 .7ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى (; )7,7بيف متوسطي درجات

المجموعتيف التجريبيتيف (الموجزة /المفصمة) في التطبيؽ البعدي لالختبار
التحصيمي المعرفي المرتبط بميارات برمجة مواقع اإلنترنت التعميمية.

 .8ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى (; )7,7بيف متوسطي درجات

المجموعتيف التجريبيتيف (الموجزة /المفصمة) في التطبيؽ البعدي لبطاقة
المالحظة المرتبطة بميارات برمجة مواقع اإلنترنت التعميمية.

 .9اليوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى (; )7,7بيف متوسطي درجات
المجموعتيف التجريبيتيف (الموجزة /المفصمة) في التطبيؽ البعدي لبطاقة تقييـ
المنتج المرتبط بميارات برمجة مواقع اإلنترنت التعميمية.

إدزاءات البشح:
.7

اإلطالع عمى الدراسات والبحوث العربية واألجنبية ذات الصمة بموضوع البحث.

.8

إعػػداد القائمػػة الخاصػػة بميػػارات برمجػػة مواقػػع اإلنترنػػت التعميميػػة الواجػػب توافرىػػا لػػدى
طمبة الفرقة الرابعة بقسـ تكنولوجيا التعميـ كمية التربيػة النوعيػة – جامعػة الزقػازيؽ ،ثػـ
عرضػػػيا عمػػػى مجموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف والمتخصصػػػيف ،وتعػػػديميا فػػػي ضػػػوء آرائيػػػـ
وتوجيياتيـ.

.9

تحديػػػػد األىػػػػداؼ العامػػػػة واإلجرائيػػػػة المطمػػػػوب تحقيقيػػػػا بعػػػػد االنتيػػػػاء مػػػػف المعالجػػػػة
التجريبية ،ثـ عرضيا عمى مجموعة مػف المحكمػيف والمتخصصػيف ،وتعػديميا فػي ضػوء
آرائيـ وتوجياتيـ.
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.:

إنتاج بيئػة المعالجػة التجريبيػة وفػؽ مسػتوييف التغذيػة الراجعػة التفصػيمية والمػوجزة فػي
بيئات التعمـ المصغر القائـ عمى الويب النقاؿ وعرضػيا عمػى محكمػي أدوات البحػث مػف
المتخصصػػػػيف فػػػػي المجػػػػاؿ إلبػػػػداء آرائيػػػػـ ،واجػػػػراء التعػػػػديؿ فػػػػى ضػػػػوء آراء السػػػػادة
المحكميف.

;.

بناء أدوات الدراسة وتمثمت فى اآلتى:
 االختبار التحصيمي اإللكتروني لقياس الجانب المعرفي المرتبط بميػارات برمجػة مواقػعاإلنترنػػت التعميميػػة ،وعرضػػو فػػى صػػورتو األوليػػة عمػػى محكمػػي أدوات البحػػث مػػف
المتخصصػػيف فػػي المجػػاؿ إلبػػداء آرائيػػـ ،واج ػراء التعػػديؿ فػػى ضػػوء آراء السػػادة
المحكميف.
 بطاقػػػة مالحظػػػة لقيػػػاس الجانػػػب األدائػػػي المػػػرتبط بميػػػارات برمجػػػة مواقػػػع اإلنترنػػػت،وعرضػػيا فػػى صػػورتيا األوليػػة عمػػى محكمػػى أدوات البحػػث مػػف المتخصصػػيف ف ػي
المجاؿ إلبداء آرائيـ ،واجراء التعديؿ في ضوء آراء السادة المحكميف.
 بطاقة تقييـ المنتج النيائي (مواقع اإلنترنت المصممة مػف قبػؿ الطمبػة عينػة البحػث)،وعرضػػيا فػػى صػػورتيا األوليػػة عمػػى محكم ػي أدوات البحػػث مػػف المتخصصػػيف ف ػي
المجاؿ إلبداء آرائيـ ،واجراء التعديؿ في ضوء آراء السادة المحكميف.

<.

اختيار أعضاء العينة االسػتطالعية ،غيػر عينػة البحػث األساسػية لتقنػيف أدوات البحػث،
والتعرؼ عمى المشكالت التى يمكف التعرض ليا أثناء التطبيؽ.

=.

اختيار عينة البحث األساسية مف طمبة الفرقة الرابعػة شػعبة معمػـ الحاسػب اآللػى بقسػـ
تكنولوجيػػا التعمػػيـ كميػػة التربيػػة النوعيػػة – جامعػػة الزقػػازيؽ ،وتقسػػيميـ إلػػى مجمػػوعتيف
تجريبيتيف.

>.

قبميا بيػدؼ التأكػد مػف تكػافؤ
تطبيؽ اختبار تحصيؿ الجانب المعرفي ،وبطاقة المالحظة ً
مجموعتي البحث ،في الجانبيف المعرفي واألدائي.

?.

عرض بيئة المعالجة التجريبية عمى الطمبة العينة وفؽ التصميـ التجريبي.

 .77تطبيؽ أدوات البحث بعدياً (االختبار ،بطاقة المالحظة ،بطاقة تقييـ المنتج) عمى نفػس
أفراد العينة ،بعد عرض مواد المعالجة التجريبية عمييـ.
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 .77إجراء المعالجة اإلحصائية لمبيانات المستقاة مف التطبيقيف القبمي والبعدي لمتوصػؿ إلػى
النتائج وتفسيرىا في ضوء اإلطار النظرى ونتائج البحوث المرتبطة ،وفروض البحث.
 .78تقػػػديـ التوصػػػيات فػػػى ضػػػوء النتػػػائج التػػػى تػػػـ التوصػػػؿ إلييػػػا ،والمقترحػػػات بػػػالبحوث
المستقبمية.

مصطلشات البشح:
ائيا بأنػو كميػة المعمومػات (مػوجزة أو مفصػمة)
مستوى التغذية الراجعة :تعرفو الباحثة إجر ً
التػػي يحصػػؿ عمييػػا الطالػػب فػػي بيئػػة الػػتعمـ المصػػغر القائمػػة عمػػى الويػػب النقػػاؿ ،والتػػي تػػرتبط
بمدى استجابة المتعمـ عمى الميمات واألنشطة التعميمية المكمؼ بيػا مػف قبػؿ الباحثػة ،وتؤكػد
لو االستجابات الصحيحة وتوجيو نحو تصحيح االستجابات الخاطئػة وعالجيػا لتحقيػؽ أىػداؼ
التعمـ المرجوة (برمجة مواقع اإلنترنت التعميمية).

ائيػا بأنيػا عبػارة عػف المعمومػات المفصػمة التػى
التغذية الراجعة المفصمة :تعرفيػا الباحثػة إجر ً
تقدـ لمطمبة بعد حؿ أسئمة المحتوى المصػغر بيػدؼ تصػحيح اإلجابػة الخاطئػة ،وذلػؾ لتحسػيف
مخرجات تعمميـ المرتبطة ببرمجة مواقع اإلنترنت التعميمية.

ائيػػا بأنيػػا عبػػارة عػػف المعمومػػات المػػوجزة التػػى
التغذيػػة الراجعػػة المػػوجزة :تعرفيػػا الباحثػػة إجر ً
تقػػدـ لمطمبػػة بعػػد حػػؿ أسػػئمة المحتػػوى المصػػغر بيػػدؼ تحديػػد مػا إذا كانػػت اجابتػػو صػػحيحة أـ
خطأ ،وذلؾ لتحسيف مخرجات تعمميـ المرتبطة ببرمجة المواقع التعميمية.

ائيا بأنو محتوى صغير مػف المعمومػات الرقميػة ،وتكػوف فػي
التعمـ المصغر :تعرفو الباحثو اجر ً
صورة نص أو مقطع فيػديو أو صػور ،ويقػدـ معمومػة واحػدة ومحػددة ومركػزة مصػحوبة بسػؤاؿ
أو نشاط مصغر ،وتعتمد فى تقديميا عمى تطبيقات اليواتؼ النقالة.

ائيػػا بأنػػو اسػػتخداـ تطبيقػػات اليواتػػؼ النقالػػة فػػي الػػتعمـ،
الويػػب النقػػاؿ :تعرفػػة الباحثػػة اجر ً
ونقؿ المحتوى المصغر ،وادارة التفاعالت التعميمية مف بعد ،وفي أي وقت ومكاف.
ائيا :بأنيا عبارة عػف صػفحات مبرمجػة بأحػد
برمجة المواقع التعميمية :تعرفيا الباحثة اجر ً
لغات برمجة مواقع االنترنػت وىػي  ،Htmlوتقػوـ بعػرض البيانػات فػي صػورة نصػوص ،صػور،
فيديوىات ،رسوـ ونصوص متحركة ،وروابط تشعبيو ،وتكوف ليا ىدؼ تعميمى محدد.
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اإلطار اليظزي للبشح
ييدؼ البحث الحالى إلى تحديد أفضؿ مستوى مف مستويات التغذية الراجعة
(الموجزة  -التفصيمية) في بيئات التعمـ المصغر القائـ عمى الويب النقاؿ وأثرىا في تنمية
برمجة المواقع التعميمية لدى الطمبة معممى الحاسب اآللي ،لذا تناوؿ اإلطار المفاىيمي
لمبحث األدبيات التربوية المتعمقة بمتغيراتو وتمثمت فى المحاور التالية:
 التعمـ المصغر القائـ عمى الويب النقاؿ
 التغذية الراجعة.
 برمجة المواقع التعميمية.
 تحديد مراحؿ وخطوات التصميـ التعميمى لمستويات التغذيػة
الراجعة في بيئة التعمـ المصغر.
وبذلؾ سوؼ يسيـ االطار النظرى فػي اإلجابػة عػف السػؤاؿ األوؿ لمبحػث والمػرتبط بتحديػد
نموذج التصميـ التعميمى لمتغذية الراجعة (الموجزة -التفصيمية) فٍ ثُئبد انتؼهى انًصغش.

احملور االول :التعله املصغز  Micro-Learningعرب الويب اليكال:
اما عمى
أدى تضاعؼ المعرفة اإلنسانية إلى ىذا الزخـ المعموماتى اليائؿ ،وكاف لز ً
مؤسسات التعميـ أف تقدـ كثير مف المحتوى التعميمي لتغطية جميع المعمومات الضرورية،
والنتيجة ىى اتساع المقررات بشكؿ يصعب عمى قدرة الطالب االحتفاظ بيا واستخداميا
مستقبميا ،كما أف زمف المحاضرات لـ يعد كافي لتقديـ المزيد مف المعمومات واأل نشطة
ً
المختمفة لتطبيؽ ىذه المعمومات ،مما أدى بالتربوييف إلى البحث عف أساليب جديدة لتقديـ
المحتوى ،وىنا يأتي التعمـ المصغر بالحؿ لمحاولة التواكب مع تمؾ المعطيات بما يتماشى
مع طبيعة الطمبة في ىذا العصر.

تعزيف التعله املصغز:
يعد التعمـ المصغر أحد أنواع التعمـ االلكترونى ويعنى التعمـ مف خالؿ وحدات
صغيرة تركز عمى ميارة أو كف اءة معرفية محددة ،مما يجعمو يتناسب مع االتجاه الذى ينادى
باستمرارية التعمـ والتعمـ مدى الحياة ) ،(Friedler,2018ويشير كاظـ

(Kadhem,

) 2017إلى أنو عبارة عف دروس مصغرة ،تقدـ عبر الويب النقاؿ فى أشكاؿ مكتوبة أو
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رسومية أو صوتية ،أو مقاطع فيديو باإلضافة إلى القراءة واالستماع وعرض محتويات
أيضا عف طريؽ حؿ المشكالت واعداد األسئمة والمشاريع الصغيرة ،كما
جديدة ،ويتـ التعمـ ً
يعرفو جمعو وآخروف ( )Jomah & et. al, 2016بأنو جرعات صغيرة مف المحتوى
جنبا إلى جنب مع التعمـ
التعميمى ومواد التدريب التي يمكف فيميا في وقت قصير ،ويقدـ ً
اإللكتروني التقميدي ،ولكف في شرائح أصغر تقدـ بشكؿ يومى ومتكرر لتساعد فى اكتساب
المعرفة ،وتنمية الميارات والقدرات .ويضيؼ كاممى سوفيانوبوؿ ( &Kamilali
 )Sofianopoulou, 2015أنو عبارة عف نظرية جديدة فى التعمـ تعتمد عمى وجود نظاـ
تعميمى كامؿ يقدـ لممتعمميف باإلضافة إلى محتوى مصغر وأنشطة تعميمية مصغرة يمكف
مشاركتيا عبر شبكات التواصؿ االجتماعى فى صورة مقاالً عمى مدونة أو مشاركة عمى

 Facebookأو  ،Twitterويرى أنو أسموب لمتعمـ مدى الحياة بشكؿ يتناسب مع
خصائص واحتياجات المتعمميف فى الوقت الحالى مف خالؿ أنشطة ومحتويات متناىية
الصغر ،ويشير إ لى أف ىناؾ حاجة لتطوير البحوث وتطبيؽ استراتيجيات جديدة مبتكرة عمى
التعمـ المصغر ودراسة كفاءتيا في التعميـ .ودراسة التصميـ التعميمى ألنشطة التعمـ القائمة
عمى المحتوى المصغر.
ويعد التعمـ المصغر تعمـ قائـ عمى محتويات معرفية صغيرة ومحددة يتـ دمجو فى
بديال
الحياة اليومية بشكؿ متسمسؿ ،ويقدـ إلى جانب التعمـ التقميدى ،وال يعتبر
ً

عنو ) ،(Krumholz; Glesing & Maczka, 2010ليس ذلؾ فحسب بؿ أصبح التعمـ
جنبا الى جنب
المصغر مف أكثر الممارسات اليومية
شيوعا في المجتمع المعموماتي ،ويسير ً
ً
مع انتشار اليواتؼ النقالة واستخداماتيا الواسعة ،وقد يكوف عبارة عف مقطع فيديو أو
بيانيا ،أو رسائؿ صغيرة عبر المدونات والويكى
رسما
صوتًا أو صورة أو
ً
ً
).2006

(Bruck,

ومف العرض السابؽ ،يمكف استخالص النقاط التالية:
 -7ىػػػو نػػػوع مػػػف أنػػػواع الػػػتعمـ االلكترونػػػى يقػػػدـ جنبػػػاً الػػػى جنػػػب مػػػع بيئػػػات الػػػتعمـ
االلكترونية أو التقميدية.

 -8يتناسب مػع الػتعمـ المػرف ،أو الػتعمـ عنػد الطمػب ،حيػث يمكػف تقديمػو فػي أي وقػت
وأى مكاف.
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احدا ويركز عميو بشدة.
 -9يقدـ ىدفًا و ً
بيانيػا ،أو رسػائؿ صػغيرة
رسػما ً
 -:يقدـ عمى شػكؿ مقطػع فيػديو أو صػوتًا أو صػورة أو ً
عبر المدونات والويكى.
جدا تقدـ
ائيا بأنو " وحدات تعميمية مصغرة ً
يسا عمى ماسبؽ تعرفو الباحثة إجر ً
وتأس ً
لممتعمـ بشكؿ متتابع فى صورة رسائؿ نصية أو مقطع فيديو ،أو لعبة مصغرة ،أو تدوينو،
أو مقطع صوتى ،ويدعـ أىداؼ التعمـ الفردية واحتياجات الطمبة مع ضرورة وجود تقييـ في
صورة سؤاؿ ،واستجابة مف الطمبة وتغذية راجعة مف النظاـ"

مميزات التعله املصغز:
مفيدا بشكؿ خاص في
التعمـ المصغر شكؿ مف أشكاؿ التعمـ الذي يمكف اعتباره
ً
سياؽ التعمـ مدى الحياة بسبب قدرتو عمى دعـ التعمـ بمرونة ،ويري فريدلر (Friedler,
) 2018أنو يتميز بسيولة إعداده ودمجو فى حياة المتعمـ اليومية ،ويضيؼ جمعو
وآخروف ) (Jomah, O, & et. Al, 2016أف التعمـ المصغر يتـ تنفيذه في فترات زمنية
ضئيال مف جمسات التعمـ
مجيودا
قصيرة ،وأنو يشمؿ موضوعات بسيطة ومحدودة ،تتطمب
ً
ً
الفردى أو التشاركى ،ويتـ ممارستو بطريقة ممتعة وجذاب قد تكوف رسمية أو غير رسمية،
وىو وسيمة لحؿ المشكالت التي يواجييا المعمميف بشكؿ مستمر .وتحدثت الدراسات
واألدبيات ( Kamilali & Sofianopoulou, 2013; Kadhem, 2017; Friedler,
 )2018عف مزايا وفوائد متعددة لمتعمـ المصغر ومف تمؾ المزايا:

 .7البث السريع لممعمومات :حيث يسعى إلى التعمـ واستيعاب المعمومة بشكؿ سريع،
وبسيولة كبيرة ،وبمزيد مف الفاعمية ،حيث يمكف تجزءة الدرس بأكممو إلى وحدات
صغيرة ،وتقديـ المعمومة بشكؿ مبسط ،وفى جمسات تعميمية قصيرة ،مما يجعؿ استيعابيا
اليحتاج إلى مجيود كبير.

 .8الوصوؿ لممعمومة بشكؿ مباشر :حيث يتفؽ ذلؾ مع القدرات العقمية والنظريات التي
تدعو إ لى عدـ تحميؿ العقؿ أكثر مف الالزـ ،كونو يتجنب طرح الكثير مف المعمومات في
وقت واحد.
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 .9المعمومات الخاصة بمستوى التعمـ متوفرة عند الحاجة إلييا :حيث يسمح لممتعمـ
أف يتمقى تعممو في أ ى وقت ،قد يكوف أثناء التنقؿ وفى أوقات االنتظار ،خاصة مع
انتشار األجيزة النقالة ،بحيث ال يأخذ كثير مف الوقت في عممية التعمـ ،ويصؿ ليدفة
التعميمي حتى في األوقات التي عادة ال تستغؿ بشكؿ جيد.

 .:احتراـ وقت المتعمـ :حيث يعتبر حؿ مثالى ألولئؾ الذيف ليس لدييـ الوقت الكافى
لاللتحاؽ بمساؽ تعميمى طويؿ.
; .تحقيؽ مبدأ التغذية الراجعة التي تعقب عممية التعمـ بما يساىـ في تعديؿ ونمو السموؾ
التعميمى.

< .ي ِ
بعد الممؿ لدي المتعمـ مف خالؿ استخداـ عناصر تفاعمية مثؿ :العالمات والنقاط،
ُ
واأللعاب والمسابقات ،والرسوـ البيانية لمعرض السريع والفيـ األسيؿ

= .يمكف الطمبة مف االحتفاظ بالمعمومات :حيث أف الذاكرة قصيرة المدى تسمح بنقؿ
حوالي  ;-:وحدات معرفية في الوقت الواحد ،والتعمـ المصغر يمكف أف يعمؿ عمى
توسيعيا عف طريؽ تقطيع المحتوى وتحويمو إلى أجزاء يسيؿ اندماجيا في الذاكرة
طويمة المدى .بما يسمح بتطوير أنماطاً مختمفة مف الترابطات يسيؿ تكرارىا.

> .يقدـ التعميـ المصغر مجموعة متنوعة مف أساليب التعمـ (البصرية والسمعية ،والحركية /
عف طريؽ الممس ...إلخ) مما يؤدى إلى تنوع الخبرات الحسية والذى لو تأثير كبير في
تطور الدماغ ومف ثـ في السموؾ والتعمـ.
كمػػا أوضػػح بانشػػيـ ىامميمػػاف ) (Buchem & Hamelmann, 2010أف الػػتعمـ
المصغر يختمؼ عف التعمـ المكبػر فػي عػدة أوجػو تجعمػو يتوافػؽ مػع مبػدأ الػتعمـ مػدى الحيػاة،
ومػػع التطػػورات الحادثػػة ،وأنمػػاط االتصػػاؿ التػػي يمكػػف تكييفيػػا لػػدعـ االحتياجػػات الفرديػػة ،ألنػػو
يػوفر طريقػة جديػػدة لتصػميـ وتنظػيـ الػػتعمـ ،والتػي تتمثػؿ فػػي الػتعمـ مػف خػالؿ وحػدات صػػغيرة
يسػػاىـ فييػػا المػػتعمـ بالمشػػاركة فػػي إنشػػاء وتوليػػد المحتػػوى واسػػتخدامو القػػائـ عمػػى التفاعػػؿ
االجتماعي.
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وفى ىذا الصدد توجد عػدة دراسػات أكػدت عمػى فاعميػة الػتعمـ المصػغر وأثػره فػى تنميػة
الميػػارات ،كدراسػػة إبػراىيـ يوسػػؼ (< )877التػػى ىػػدفت إلػػى معرفػػة أثػػر الػػتعمـ المصػػغر عمػػى
تنميػػة تحصػػيؿ طمبػػة شػػعبة تكنولوجيػػا التعمػػيـ لمفػػاىيـ تكنولوجيػػا التعمػػيـ ،كمػػا ىػػدفت الدراسػػة
لمعرفػػة أثػػر حجػػـ محتػػوى الػػتعمـ المصغر(صػػغير ،متوسػػط ،كبيػػر) ،وكػػذلؾ معرفػػة أثػػر مسػػتوى
السػػعة العقميػػة (مػػنخفض ،ومرتفػػع) ،ومعرفػػة أثػػر التفاعػػؿ بػػيف حجػػـ محتػػوى الػػتعمـ ومسػػتوى
السػػػعة العقميػػػة ،وأكػػػدت الدراسػػػة عمػػػى فاعميػػػة الػػػتعمـ المصػػػغر ،ودراسػػػة كوفاتشػػػى وآخػػػروف
) (Kovachev, et, al, 2011التى أشػارت إلػى ضػرورة توظيػؼ الػتعمـ المصػغر فػى مجػاؿ
الػػتعمـ اإللكترونػػى والمجػػاالت ذات الصػػمة بالتػػدريب الميػػارى عمػػى الب ػرامج داخػػؿ المؤسسػػات
التعميميػػػة وتػػػوفير المػػػوارد التعميميػػػة الالزمػػػة لتطبيػػػؽ الػػػتعمـ المصػػػغر ،وكػػػذلؾ دراسػػػة كػػػاظـ
) (Kadhem,2017والتػػػى ىػػػدفت إلػػػى توظيػػػؼ الػػػتعمـ المصػػػغر لتحسػػػيف احتفػػػاظ الطػػػالب
لمفاىيـ تكنولوجيا المعمومات والميارات المرتبطة بيا ،وأظيرت النتػائج وجػود تقػدـ ممحػوظ فػى
مستوى االحتفاظ بالمعارؼ والميارات فى ىذا المجاؿ.
كمػػا ارتػػبط الػػتعمـ المصػػغر بشػػكؿ كبيػػر بالويػػب النقػػاؿ حيػػث ىػػدؼ دراسػػة لػػيـ  ،فادزيػػؿ،
ومنصور ) (Lim, Fadzil,& Mansor, 2011التعػرؼ عمػي مػدى فاعميػة تطبيػؽ الرسػائؿ
القصػيرة ( )smsلتعزيػز الػتعمـ اإللكترونػي المػزيج لطػػالب جامعػة ماليزيػا المفتوحػة مػف خػػالؿ
أوموضػوعا
(;) نماذج مف الرسائؿ القصيرة :رسائؿ تقدـ محتوى تعميمػي ،ورسػائؿ تقػدـ سػؤاالً
ً
يعمؽ عميو الطالب في المنتػدى أو عبػر الفيسػبوؾ ،ورسػائؿ تقػدـ لمطالػب تمميحػات عػف كيفيػة

الدراسػػة  ،ورسػػائؿ تقػػدـ تحفيػػ ازً أو تشػػجيعاً لمطالػػب  ،ورسػػائؿ تقػػدـ تػػذكي ارً بموعػػد واجػػب أو
محاضرة أو اختبار ،وذلؾ في ( )79مقر ارً تراوح عدد الرسائؿ المرسمة في كػؿ مقػرر منيػا بػيف

( )98-87رسالة خالؿ الفصؿ الدراسي ،طبؽ استباف لتقييـ آراء الطػالب حػوؿ ىػذا التطبيػؽ،
وأشارت النتائج إلى تقدير الطالب لمرسائؿ القصيرة التي تمقوىا ،وشػعورىـ بأنيػا سػاعدتيـ فػي
التركيػػز عمػػى دراسػػتيـ ،كمػػا زودتيػػـ بمعمومػػات ميمػػة عػػف مقػػرراتيـ ،واتفػػؽ الطػػالب عمػػى أف
الرسػػائؿ أتاحػػت ليػػـ فرصػػة الدراسػػة فػػي أي وقػػت وأي مكػػاف ،وأبػػدوا رغبػػة فػػي تعميميػػا عمػػى
جميع المقررات.
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طزم عزض حمتوى التعله املصغز:
قػػدمت الدراسػػات طػػرؽ متعػػددة يعػػرض مػػف خالليػػا محتػػوى الػػتعمـ المصػػغر ،وتعتمػػد
ىػذه الطػرؽ عمػى نػوع الوسػائط التػي تعرضػيا ،ويمكػف تقسػيمو عمػى ىػذا األسػاس إلػى (رجػػاء
عمػى عبػػد العمػيـ877> ،؛ Kadhem, 2017؛ Jomah, 2016؛ Edge, et. Al,
:)2012
اسػتخداما ،حيػث
 .7تعمـ مصغر باسػتخداـ مقػاطع الفيػديو :وىػذا النػوع ىػو أكثػر األنػواع
ً
يتـ إنتاج مقاطع فيديو قصيرة ومحددة اليدؼ لعرض المحتوى التعميمى.
 .8تعمـ مصغر باستخداـ النص :وذلؾ بكتابة موضوعات بشكؿ بسػيط وقصػير مػف خػالؿ
منصة أو موقع أو مف خالؿ شبكات التواصؿ االجتماعى.
 .9التسجيؿ الصوتى المصغر( البودكاست) :فيمكف أف يكوف المحتوى عبارة عػف تسػجيؿ
صػػػػوتى يتضػػػػمف معمومػػػػات قصػػػػيرة وسػػػػيمة الػػػػتعمـ ،وتتميػػػػز ىػػػػذه التقنيػػػػة بسػػػػيولة
استخداميا في أي وقت وأى مكاف ،عالوة عمى قمة تكمفة إنتاجيا.
 .:الصػػور والرسػػومات :فقػػد يعتمػػد الػػتعمـ المصػػغر عمػػى وضػػع صػػورة مػػع تعميػػؽ بسػػيط
عمييا ،أو رسومات بيانية ،أو انفوجرافيؾ.
; .ألعاب تعميمية الكترونية قصيرة :حيث يمكف االستفادة مف تقنيات األلعػاب االلكترونيػة
في التعمـ أو اكتساب المعرفة ،عمى أف تكوف لعبػة بسػيطة وخطواتيػا قصػيرة ،وتظيػر
فاعمية المشاركة في المعب في بيئات التعمـ المصػغر حتػى ولػو لػـ يكػف ىنػاؾ فػائزوف
النيػػا سػػوؼ تسػػمح لممشػػاركيف مػػف التواصػػؿ مباشػػرة مػػع المحتػػوى التعميمػػى أو فيمػػا
بينيـ.
< .االختبػارات القصػيرة :فقػػد يكػوف الػػتعمـ المصػغر عبػارة عػػف طػرح سػؤاؿ واالجابػة عميػػة
بشػػكؿ مختصػػر ودقيػػؽ ومركػػز ،وتعطػػى االختبػػارات القصػػيرة لممعمػػـ الفرصػػة الرسػػاؿ
التغذيػة الراجعػة لتحسػيف فيػـ الميػارات والمػواد التعميميػة فػي بيئػة الػتعمـ الكميػة ،كمػا
تسػػمح لممػػتعمـ أف يػػتعمـ وفقًػػا لسػػرعتو الخاصػػة ليػػتقف تعممػػو بالكامػػؿ قبػػؿ أف ينتقػػؿ

لمخطوة التالية.
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جػدا فػي التعمػيـ،
= .المحاكاة :وىي عبارة عف تقميػد البيئػة الحقيقيػة ،وىػي طريقػة فعالػة ً
النيػػا تمكػػف المػػتعمـ مػػف بنػػاء ميػػارات نوعيػػة أو فيػػـ مشػػكمة مػػا ،كمػػا أنيػػا تعطػػى
المتعمميف الفرصة لممارسة الميارات في بيئة افتراضية تشبو الحياة الحقيقية.
> .المدونات التعميمية :حيث يستطيع المتعممػوف مػف خالليػا زيػارة المدونػة فػي أى وقػت
وجمػػع المعمومػػات التػػي يحتاجونيػػا ،وتتميػػز المػػدونات بإمكانيػػة تقػػديـ محتػػوى غنػػى
بالوسائط المتعددة الجذابة والفعالة في التعميـ.
ويمكف أف تجمع بيئة التعمـ المصغر أكثر مف نوع مف أنواع الوسػائط السػابقة ،حيػث أف تقػديـ
المعمومات بالطرؽ التفاعمية البصرية والسمعية تجعؿ فاعمية التعمـ أكبر.
كما يمكف تقسيـ محتوى التعمـ المصغر بناء عمى طبيعة المحتوى كالتالى:
نسبيا إلػى وحػدات وأجػزاء صػغيرة ،فتصػبح ىػذه
محتوى متصؿ :ويقصد بو تقسيـ محتوى كبير
ً
األجزاء كأنيا متصمة النتمائيا إلى موضػوع واحػد متكامػؿ ،بحيػث أف مجمػوع ىػذه الوحػدات أو
مسػتقال التػؤثر وال تتػأثر
موضػوعا
كامال ،ويشترط ىنا أف تقدـ كؿ وحدة
ً
األجزاء يعطينا المقرر ً
ً
بباقى الوحدات ،فإذا تخطى المتعمـ أحد ىذه الوحدات فال يتأثر تعممو بذلؾ.
كامال فػي وحػدة واحػدة فقػط غيػر مرتبطػة بمػا قبميػا ومػا
محتوى منفصؿ :بحيث يقدـ المحتوى ً
بعدىا ،فمعمومات ذلؾ المحتوى تنتيي بانتياء ىذه الوحدة.

وقػد اعتمػػد البحػػث الحػػالي عمػػى تقػػديـ وحػدات الػػتعمـ المصػػغر بطػػرؽ عػػرض متعػػددة لممحتػػوى
منيا لقطات الفيديو ،والمقاطع الصوتية ،والنصػوص البسػيطة والصػور والرسػومات المصػحوبة
بػالتعميؽ المكتػوب ،والتػي يػتـ إرسػاليا لمطمبػة بطريقػة تتابعيػة عبػر اليػاتؼ النقػاؿ حتػى تكػوف
متوفرة مع الطالب في أي وقت وأى مكاف.

استخدامات التعله املصغز:
قدـ كؿ مف كاظـ ) ،(Kadhem,2017وجمعة وآخػروف ) (Jomah, 2016بعػض
إستخدامات التعمـ المصغر في بيئات التعمـ اإللكترونى ،ويمكف تصنيفيا كالتالى:
 دعـ التعمـ اإل لكترونى المدمج  :Blended learningوالذى يجمػع بػيف الػتعمـ التقميػديوالػػػتعمـ اإل لكترونػػػى وينػػػادى بػػػو كثيػػػر مػػػف التربػػػوييف ،وفػػػى ىػػػذه الحالػػػة يسػػػتخدـ الػػػتعمـ
المصػػغر لتقػػديـ المحاضػػرة االلكترونيػػة ويمييػػا تمػػارس األنشػػطة الصػػفية فػػي حالػػة الصػػؼ
المعكوس كنمط مف أنماط التعمـ المدمج ،أو تقدـ المحاضرة فػي شػكميا التقميػدي ثػـ تقػدـ
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أنشػػطة الػػتعمـ فػػي صػػورة الكترونيػػة باسػػتخداـ الػػتعمـ المصػػغر فػػي نمػػاذج الػػتعمـ المػػدمج
الدوار.
 دعـ التعمـ االلكترونى  :E-learningويتـ فييا استخداـ التعمـ المصغر في ثػالث صػورىي:
أيضػا
 .7قبؿ التدريب :إلعالـ المتعمميف بأىداؼ التػدريب ،وتحفيػزىـ عميػو ،ويسػتخدـ ً
في تقييـ خبرات المتدربيف قبؿ التدريب لمقارنة ما قبؿ التدريب وبعده.

 .8أثناء التدريب :لتغييػر السػموؾ المسػتيدؼ وذلػؾ مػف خػالؿ تقػديـ معػارؼ وميػارات
جديدة كجزء مف التدريب عبر اإل نترنت.
 .9بعد التدريب :في تعزيز ما تـ تعممػو مػف خػالؿ دورات تنشػيطية لتجديػد المعمومػات
وزيػادة كميتيػػا ،ومسػػاعدة المتعممػػيف عمػػى االحتفػػاظ بكػػـ أكبػػر مػػف المعمومػػات مػػف
خالؿ تكرار ارساليا إلى المتعمميف بطريقة متتابعة.
وقد اعتمد البحث الحػالي عمػى تقػديـ الػتعمـ المصػغر لػدعـ الػتعمـ اإل لكترونػى وذلػؾ عػف
خػالؿ رسػػائؿ اليػاتؼ النقػػاؿ والتػػي تقػدـ بشػػكؿ متتػابع لتقػػديـ المحتػػوى التعميمػى مػػع األنشػػطة
التدريبية التي تثري عممية التعمـ وتحقؽ نواتجو.

مربرات استخداو التعله املصغز:
يشير كؿ مفZhang, Zhang, Jia, and ( )Ivins, 2008, 27-35( :
 ()Zhang, 2016بدر اليادى خاف)8>: -8=; ،877? ،إلى بعض المبررات ،ومنيا:
 .7الحاجة الممحة لمحصوؿ عمى المعرفة واكتسابيا في ظؿ تزاحـ االرتباطات واالنشغاؿ
بالمياـ الوظيفية واألعباء الشخصية واألسرية.
 .8ظيور بعض المستحدثات ،مثؿ :الويب  ،9الحوسبة السحابية ،األجيزة النقالة،
البيانات الضخمة ،والتي ساىمت في إيجاد بيئة مناسبة لمتعمـ المصغر.
 .9الحاجة الماسة الستمرارية التعمـ ،والتعمـ مدى الحياة.
 .:االىتماـ بأنواع التعمـ التي تحقؽ متطمبات مجتمع المعرفة مثؿ التعمـ القائـ عمى
العمؿ ،التعمـ مدى الحياة ،التعمـ الشخصى.

- ?7 -

أثر مستوى التغذية الراجعة الموجزة والتفصيلية في بيئة التعلم المصغر عبر الويب النقال..............................

ويؤكد كاسنبرج ) (Kasenberg, 2018عمى أننا نعيش في زمف متسارع في متطمباتو
وحاجاتو ،فأصبح مف الضرورى إيجاد طريقة لمحصوؿ عمى المعرفة بشكؿ سريع عند
الحاجة الييا الشباع الفضوؿ المعرفى.
وقد ظيرت الحاجة الى استخداـ التعمـ المصغر في البحث الحالي لوجود عديد مف
الميارات المتداخمة والمترابطة والتي تحتاج الى مزيد مف التدريب والممارسة العممية
الكتسابي ا ،كما تـ استخدامو لمتغمب عمى عدـ وجود الوقت الكافى لتقديـ كافة الميارات
والتأكد مف فيميا واستيعابيا الكامؿ مف الطمبة.

سدود التعله املصغز:
جنبػػا إلػػى
إف الػػتعمـ المصػػغر ىػػو أحػػد الحمػػوؿ المبتكػػرة والجيػػدة والتػػي يمكػػف توظيفيػػا ً
جنب مع باقى طرؽ التعمـ االلكترونى وتطبيقاتو المتنوعة ،وعميو فػإف الػتعمـ المصػغر ال يمغػى
أو يحد مف الطرؽ األخرى ،بؿ يأتي كأحد البدائؿ التي يمكف االستفادة منيػا خاصػة فػي بعػض
المواقؼ التي يراعى فييا وقت الطالب وانشغالو وعدـ تفرغة لاللتحػاؽ بمسػاؽ تعميمػى طويػؿ،
كما يأتي كحؿ في حالة عػدـ وجػود الوقػت الكػافى لػدى المعمػـ فػي المحاضػرة لتقػديـ مزيػد مػف
المعرفػة والتطبيقػات العمميػة( ،)Edge, et al, 2012كمػا يشػير فريػدلير ()Friedler,2018
إلػػى أف الػػتعمـ المصػػغر غيػػر مفيػػد عنػػدما نحتػػاج الػػى اكتسػػاب ميػػارة أو موقػػؼ تعميمػػى معقػػد،
مثؿ التدريب عمى العمميات الطبية ،أو تشغيؿ األجيزة المعقدة ،أو تعمـ ميارات تعميميػة تحتػاج
ػػػدا ،وفػػػػى ىػػػػذا الصػػػػدد يشػػػػير كػػػػاميميمى سػػػػوفيانوبوؿ
الػػػػى وقػػػػت طويػػػػؿ وتفاصػػػػيؿ دقيقػػػػة جػ ً
( )Kamilali& Sofianopoulou, 2015إلػى أف الػتعمـ المصػغر ال يصػمح لكافػة المواقػؼ
التعميميػػة ،أو لكػػؿ فئػػات الطمبػػة بػػرغـ مزايػػاه وفوائػػده المتعػػددة إال أنػػو مػػازاؿ ىنػػاؾ حاجػػة إلػػى
دراسة فاعميتو مع المراحؿ العمرية المختمفة ،وأنماط تعميمية متعددة.
لػػذا تسػػعى الدراسػػة الحاليػػة إلػػى التحقػػؽ مػػف فاعميػػة الػػتعمـ المصػػغر فػػي تنميػػة ميػػارات برمجػػة
المواقع التعميميػة باعتبارىػا ميػارة تحتػوى عمػى العديػد مػف الميػارات الفرعيػة المتداخمػة ،والتػي
تحتاج إلى أساليب جديدة ومبتكرة لتعمميا.
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األسص اليظزية التى يشتيد عليوا التعله املصغز:
يستند التعمـ المصغر عمى مبادئ نظرية معالجة المعمومات وىو مفيوـ التكنيز وعالقتو
بسعة ذاكرة األمد القصير والتكنيز ىو عممية تصميـ المحتوى في صورة وحدات صغيرة ذات
معنى ،وذاكرة األمد القصير محددت السعة إذ يمكنيا االحتفاظ فقط بعدد مف (; )? -مكانز
معمومات( .محمد عطية خميس .)87< ،877; ،كما يمكف ربط فكرة التعمـ المصغر
بالنظرية البنائية والتي تنظر لمتعمـ عمى أنو عممية نشطة ،ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتعمـ مف

خالؿ شبكة اإل نترنت ،لما توفره مف أدوات تحقؽ تفاعؿ المتعمـ ويجعؿ العممية التعميمية

نشطة (نضاؿ عبد الغفور)8778 ،
إضافة إلى النظرية االتصالية التى توضح الميارات المطموبة لمتعمـ في العصر الرقمي
وكيفية حدوثو في البيئات اإللكترونية ،كما تأخذ في اإلعتبار استخداـ تكنولوجيا الشبكات
اإلجتماعية واتاحة الفرصة لممتعمميف لمتواصؿ والتفاعؿ فيما بينيـ ،وتؤمف بأىمية التعمـ
الذاتي غير الرسمي الذي يدعـ استمرارية التعمـ مدى الحياة.(Siemens, 2005) .

مبادئ تصنيه التعله املصغز عرب الويب اليكال
قاـ كؿ مف (رجاء عمى عبد العميـ877> ،؛ Nicol& Macfarlane, 2006؛
 )Ivins, 2008بوضع بعض المبادئ التي يقوـ عمييا التعمـ المصغر والتي يمكف تمخيصيا
فيما يمي:
 .7أف تحدد األىداؼ وتكوف مركزة بشكؿ كبير ،كما يجب أف تكوف أىدافًا بسيطة وغير
معقدة.

 .8أف يركز المحتوى عمى نقؿ المعرفة وتحقيؽ األىداؼ باستخداـ مادة عممية صغيرة
وبسيطة بحيث تحقؽ اليدؼ بشكؿ سريع وغير معقد ،ولتحقيؽ ذلؾ يمكف أال يركز عمى
المقدمات ،والتعميقات ،والخاتمة ،حيث يعتبر ذلؾ غير ضروري وضد اإلنتاج الفعاؿ
لمتعمـ المصغر.
 .9التواجد المستمر عمى األجيزة الحاسوبية والموحية ،واليواتؼ الذكية ،ويمكف الوصوؿ
لممحتوى المعرفي في أي وقت ،وذلؾ عمى مبدأ أتعمـ ما أريد ومتى أريد.
 .:أف يقدـ في وقت قصير بحيث يركز عمى الفكرة في أقؿ وقت.
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; .اإلستقاللية حيث أف كؿ وحدة مستقمة عف بعضيا ،حتى لو كانت جزء مف برنامج
تدريبي أوسع ،ولذلؾ فإف التعمـ المصغر لديو القدرة عمى عرض وحدة نمطية دوف
الحاجة إلى الذىاب إلى الوحدات أو اإلصدارات السابقة ألجؿ التعمـ.
< .التحديث :كوف التعمـ المصغر قائـ عمى وحدات مصغرة فإنو يسيؿ تحديث ىذه الوحدات
عند الحاجة.
= .الحصوؿ عمى التغذية الراجعة وذلؾ مف خالؿ اختبار قصير Quizلتقييـ مستوى تحقؽ
المحتوى التعميمى ،ففي حالة إتقاف الميارة يجب أف تقدـ فيديو قصير مثال يعبر عف
مدى التقدـ ليكوف برىاف لممتعمـ عمى تقدمو.
وسوؼ يراعى البحث الحالي األسس النظرية والمبادئ السابؽ ذكرىا عند تصميـ
وحدات التعمـ المصغر عبر الويب النقاؿ لمطمبة معممى الحاسب اآللي.

احملور الجاىى :التغذية الزادعة:
يتنػػاوؿ ىػػػذا المحػػػور تعريػػػؼ التغذيػػػة الراجعػػػة ،أىػػػداؼ التغذيػػػة الراجعػػػة ،مميػػػزات التغذيػػػة
الراجعػػة ،مسػػتويات التغذيػػة الراجعػػة مػػع التركيػػز عمػػى المسػػتوييف األساسػػييف لمبحػػث (التغذيػػة
الراجعػػة المػػوجزة ،التغذيػػة الراجعػػة التفصػػيمية) ،وعالقتيمػػا بػػالتعمـ المصػػغر ،وذلػػؾ عمػػى النحػػو
التالي:

أوالً :مفووو التغذية الزادعة:
تسعى عممية التعمـ اليادؼ إلى تطوير الطمبة ،فالتعمـ عبارة عف عممية تراكمية
لمخبرات وىي األساس لمتطور في المستقبؿ ،ويتأثر التعمـ بعديد مف العوامؿ التي يمكف أف
تزيد مف فاعميتو إذا أحسف استغالليا ،وعمى العكس يمكف أف تقمؿ مف فاعميتو إذا لـ يتـ
استغالليا بصورة صحيحة.
عرفيا أسامة ىنداوي(? )877بأنيا "المعمومات التي يتمقاىا المتعمـ بعد إستجابتو
لممياـ التعميمية المطموبة مف خالؿ بيئة التعمـ اإللكتروني عبر الشبكات ،بحيث تساعده ىذه
المعمومات في معرفة نتائج أدائو ،سواء كاف صائباً ،أـ ناقصاً ،أـ خطأ مما يساعد عمي

تيسير التعمـ وتوجيو المتعمميف ،وزيادة ثقتو بنتائجو بما يدفعو لتركيز جيوده في أداء المياـ
التعميمية الالحقة" ،ويعرفيا كالً مف محمد العياصرة وثرياء الشبيبي( )8778بأنيا "جميع

المعمومات التي يقدميا المعمـ لطالبو حوؿ إستجاباتيـ بشكؿ منظـ ومستمر ،بيدؼ تعزيز
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الصحيح منيا ،وضرورة تعديؿ الخاطئ عمى أف تتـ بطريقة متزامنة وغير متزامنة وفقاً
لمعايير أداء محددة؛ وذلؾ مف أجؿ زيادة فاعمية التعمـ لدي الطمبة" ،ويعرفيا "دوؿ وفرانسيس

وتانبيـ" ) (Doyle., Francis, & Tannenbaum, 2013بأنيا" :اإلستراتيجية التي
تعني بتقديـ معمومات ومثيرات إضافية لمطالب خالؿ موقؼ تعميمي محدد ،ىذه المعمومات
والمثيرات قد تكوف أىدافاً تعميمية مستقبمية ،حيث يتـ تقديـ ىذه المعمومات قبؿ ،أو بعد ،أو
أثناء الموقؼ المحدد مع التأكيد عمي تقديميا" ،كما يعرفيا (محمد عطية خميس ،877;،

 )88:بأنيا " معمومات يقدميا المعمـ لممتعمـ في ضوء استجابتو ،وتوضح لو مدي صحة
االستجابة أو خطئيا ولماذا ىي صحيحة أو خاطئة"،
ويػػري "ورتػػس وىوفمػػاف ،ودارسػػى ) (Werts, Hoffman & Darcy, 2011أف
اسػػتراتيجية التغذيػػة الراجعػػة بمختمػػؼ مسػػتوياتيا حػػازت عمػػي إىتمػػاـ البحػػث العممػػي فػػي الفتػػرة
الحالية لتعميـ عديد مف الميارات والمعارؼ والسموكيات والقيـ واإلتجاىات.
ويتضح مف األفكار التػي تناولػت مفيػوـ التغذيػة الراجعػة عمػى كونيػا ضػرورية فػي العمميػة
التعميميػػة بصػػفة عامػػة وفػػى الػػتعمـ المصػػغر بصػػفة خاصػػة فيػػي تعػػد وسػػيمة إلرشػػاد وتوجيػػو
الطالػػب أثنػػاء تعممػػو واعػػادة توجييػػو واعالمػػو بنتػػائج إسػػتجابتو مػػف حيػػث الصػػحة والخطػػأ،
فيصػػحح الطالػػب خطػػأه لتحقيػػؽ األىػػداؼ المطموبػػة ،كمػػا أنيػػا عنصػػر تحفيػػزي يزيػػد مػػف جيػػد
الطالػػب وسػػرعتو واإلسػػتمرار فػػي الػػتعمـ واإلنتػػاج ،وىػػذا دع ػا إلػػى تعػػدد أنمػػاط وأشػػكاؿ التغذيػػة
الرجعة.

ثاىياً :أهنية التغذية الزادعة
لمتغذية الراجعة أىمية كبيرة في عممية التعمـ ،ألنيا ضرورية في عمميات الضبط
والتحكـ والتعديؿ التي تعقبو  ،كما تعتبر التغذية الراجعة أىـ ثمار عمميات التقويـ ،وخصوصا
التقويـ البنائي حيث يتـ مف خالليا تزويد المتعمـ بمعمومات تفصيمية عف طبيعة تعممو،
والدور الذي تمعبو التغذية الراجعة في التعميـ ينطمؽ مف مباديء النظريات االرتباطية
والسموكية التي تؤكد عمي حقيقة أف الفرد يقوـ بتغيير سموكو السابؽ حيث تعمؿ عمي توجيو
طاقات المتعمـ نحو التعمـ  ،كما أنيا تسيـ في تثبيت المعمومات وبالتالي فيي تساعد عمي
رفع مستوي األداء في الميمات التعميمية التالية.

- ?: -

أثر مستوى التغذية الراجعة الموجزة والتفصيلية في بيئة التعلم المصغر عبر الويب النقال..............................

يري "عبدالمطيؼ الصفى الجزار" ( );< ،8778أف التغذية الراجعة تمثؿ حدثًا

خارجيا ييدؼ إلي تزويد المتعمـ بنتائج أدائو ،كي يتمكف مف إجراء التعديؿ والتنظيـ المناسب
ً
لتحقيؽ أىدافو ،ولذلؾ فيي تمثؿ حمقة الوصؿ بيف األحداث الخارجية والعمميات الداخمية حتي
ينتج أداء معدؿ صحيح ومحقؽ ألىدافو .ويري "محمد عطية خميس" (8779أ )78 ،أف
التغذية الراجعة تزيد مف عمميات التفاعؿ والحوار المتواصؿ والتأثير المتبادؿ بيف المتعمـ
والمحتوي التعميمي ،مف خالؿ البحث والكشؼ عف استجابات توافقية أو تجنب استجابات
خاطئة ،مما يساعد المتعمـ عمي التحكـ في التعمـ النشط ،ويشير(ربيع عبدالعظيـ، 8779 ،
ميما في عممية التعمـ وذلؾ مف خالؿ:
 )>8إلي أف التغذية الراجعة تمعب ًا
دور ً
 إعالـ المتعمـ بنتيجة تعممو ،مما يقمؿ مف قمقو وتوتره في حالة عدـ معرفتو بنتائج تعممو.
 معرفة المتعمـ بأف استجابتو خاطئة ،وتفسير أسباب الخطأ وعالجو.
 تعزيز عممية التعمـ وتشجيع المتعمـ عمي االستمرار في تعممو وخصوصا عندما يعمـ بأف
استجابتو صحيحة.
 إعالـ المتعمـ أ يف ىو مف األىداؼ السموكية التي حققيا والتي لـ يحققيا بعد.
 تقوية عممية التعمـ وتدعيميا مف خالؿ تزويد المتعمـ بمعمومات إضافية ومراجع مختمفة.
 إمداد المتعمـ بمعمومات عف صحة أو خطأ استجابتو  ،والتي يمكف بناء عمييا تصحيح
الخطأ ،وانتقاء االستجابات الصحيحة.
وتري الباحثة أف لمتغذية الراجعة أىمية في بيئة التعمـ المصغر منيا أنيا تزيد مف ثقة
الطالب بصحة نتائج تعممو كما أنيا تجعؿ العممية التعميمية أكثر عمقا ،وتعتبر ضمانا لنجاح
العممية التعميمية ألنيا تسمح لممعمـ والطالب بتكييؼ سموكيما بما يتوافؽ مع كؿ منيما
فيصبح التفاعؿ بينيما أكثر إيجابية.
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ثالجًا :أهداف التغذية الزادعة:
تيدؼ التغذية الراجعة كما تري "جولي وأخروف" (  )Gouli et al ,2007إلي:
 .7مساعدة الطمبة عمى تحديد توقعػاتيـ ألدائيػـ ،ومػاىـ قػادريف عمػى عممػو ،والحكػـ
عمي مدي تقدميـ في العممية التعميمية ومعرفة ماتعمموه بالفعؿ فػي برمجػة مواقػع
اإلنترنت.
 .8مساعدة الطمبة لمتعرؼ عمى معتقداتيـ الخطأ ،ليصػبحوا مػدركيف لممفػاىيـ الخطػأ،
واسػػتكماؿ معػػرفتيـ غيػػر الوافيػػة واعػػادة تنظػػيـ المعرفػػة لػػدييـ ممػػا يػػؤىميـ إلػػى
تصميـ مواقع ويب تعميمية تتميز باإلبداع في التصميـ.
 .9دعػػـ الطمبػػة نحػػو تحصػػيؿ األىػػداؼ الضػػرورية لمػػتعمـ ،ألنيػػا تقػػوـ بػػدور المرشػػد
والموجو لمطمبة وتقوـ بعمميات التحفيػز والتشػجيع ممػا يمكػنيـ مػف تصػميـ مواقػع
ويب تعميمية تتوافر فييا صفات اإلبداع في التصميـ.
 .:التعػػػرؼ عمػػػى الفػػػروؽ الفرديػػػة بػػػيف الطمبػػػة فػػػي ميػػػاراتيـ العامػػػة واتجاىػػػػاتيـ
وتفصيالتيـ في تجييز المعمومات وتطبيقيا في مواقؼ جديدة.
وتؤكد الباحثػة أف لمتغذيػة الراجعػة أىػداؼ أساسػية تتركػز فػي مسػاعدة الطمبػة مػف خػالؿ
توضيح األداء المطموب الوصوؿ إليو ويتـ ذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى األىػداؼ ومعػايير األداء
واألداء المتوقع ،توفير معمومات ذات جػودة عاليػة لمطمبػة حػوؿ تعممػو ،إعطػائيـ الفرصػة لسػد
الفجوة بيف األداء الحػالي واألداء المطمػوب ،وتحميػؿ طبيعػة أخطػاء الطمبػة أثنػاء برمجػة مواقػع
اإلنترنت.

رابعًا :أمناط التغذية الزادعة:
تتعدد صو ار وأشكاؿ التغذية الراجعة وتتراوح بيف السيؿ الذي يتمثؿ في األلفاظ الموجزة،
أو إيماءات ذات داللة ،ومنيا ما يكوف تفصيميا يزود المتعمـ بمعمومات جديدة أو يصوب
معمومة خاطئة لديو ويصنؼ "فتح الباب عبد الحميـ" (;?? )<7 ،7التغذية الراجعة إلى ثالثة
أنماط ،ىي :صواب وخطأ ،وخطأ فقط ،وصواب فقط ،وقد تكوف لفظية (مسموعة ،مكتوبة) أو
غير لفظية (موسيقى ،صور ،رسـ).
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كما قدـ كؿ مف مورجاف ،وتوليدو (،)Morgan& Toledo, 2006, 333- 335
تصنيفًا أخر لمتغذية الراجعة إلى ثالثة أنماط ،ىي :تغذية راجعة (فورية ،مرجأة) .وتغذية

راجعة (مؤكدة ،تصحيحية ،اكتشافية) بواسطة المتعمـ ،وتغذية راجعة داخمية (المتعمـ يقيـ
ذاتو) أو خارجية (تقييـ اآلخر).
ويصنؼ كؿ مف فؤاد أبو حطب ،وآماؿ صادؽ (<?? );9: ،7التغذية الراجعة إلى
نمطيف حسب مستوي تقديميا ،ىما :رجع موجز ،ورجع تفصيمي ،وكذلؾ قدـ كؿ مف مورى
) ( Mory, 2004والنج ،وكريستف ) (Lang , J. & Kersting, 2007تصنيؼ

لمتغذية الراجعة إلى أربعة أنماط حسب مستوي تقديميا ،وىي اإلعالمية ،التصحيحية،
التفسيرية ،التعزيزية
وترى الباحثة أنو بالرغـ مف تعدد أنماط التغذية الراجعة إال أف يمكف تحديد بعض
العناصر التي يجب مراعاتيا ،عند استخداميا في التعمـ المصغر ،وىي:
-

تحديد ىدؼ التعمـ بشكؿ محدد ودقيؽ ومركز.

-

تحديد الحالة الراىنة لممتعمـ ومدى دقة اجابتو

-

تقديـ التغذية الراجعة بشكؿ فورى.

-

عدـ المبالغة في كـ المعمومات التي تقدـ في التغذية الراجعة بحيث تتناسب مع
كـ المعمومات المقدمة في وحدة التعمـ المصغر.

ويتناوؿ البحث الحالي نمطيف لمتغذية الراجعة ،مقسمة حسب المستوي ىما تغذية
راجعة (تفصيمية ،موجزة) ويمكف توضيح ذلؾ فيما يمي:
يعرؼ مستوى التغذية الراجعة بأنو كمية المعمومات (موجزة أو مفصمة) التي يحصؿ
عمييا المتعمـ مف خالؿ االستجابات التي توفرىا بيئة التعمـ المصغر ،والتي ترتبط بمدى
استجابة المتعمـ عمى الميمات واألنشطة التعميمية المكمؼ بيا المتعمـ في وحدة التعمـ
المصغر ،وتؤكد لو االستجابات الصحيحة وتوجيو نحو تصحيح االستجابات الخاطئة (Elder,
)& Brooks, 2008
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 )1التغذية الزادعة التفصيلية:
تشير ال تغذية الراجعة المفصمة الى أي معمومات إضافية تتجاوز التأكد مف اإلجابة ،وقد
أيضا التغذية الشارحة ،أو المعموماتية ) ،(Elder, & Brooks, 2008ويتفؽ
يطمؽ عمييا ً
كؿ مف فؤاد أبو حطب ،وآماؿ صادؽ (<??)=; ،7؛ وسميث وآخروف smits et al.,

))2008, 189؛ وىندري وبرمبرجر وارمسترونج

& (Hendry, Bromberger

) Armstrong ,2011, 7عمى أف التغذية الراجعة التفصيمية تتمثؿ في المعمومات التي
تقدـ لممتعمـ إثر وقوعو في الخطأ ،بقصد مساعدتو في تصحيح أدائو ،وتصويب استجابتو،
عف طريؽ إطالع المتعمـ عمى نموذج السموؾ البديؿ برمتو وبكؿ تفاصيمو وجزئياتو ،وال سيما
تقديـ تفسيرات وتعميالت وبراىيف حوؿ ىذا اإلجراء أو ذاؾ أو ىذه العممية أو الخطوة أو تمؾ.
ولذا تري الباحثة أنو ال شؾ أف التغذية الراجعة التفصيمية وفؽ ىذه النظرة تقوـ بوظيفة
عالجية لالستجابات الخطأ ،وتؤلؼ في حاؿ انتظاميا وتكامميا مع خبرة المتعمـ أساسا مناسبا
لتجنب الوقوع في الخطأ أو معاودة الوقوع فيو.
وتقدـ التغذية التفصيمية بحيث تزود المتعمميف بالمعارؼ الخاصة باإلجابة الصحيحة
والخاطئة ،بحيث تعتمد عمى معمومات إضافية وتأكيدية لممتعمـ عف أدائو مف أجؿ تحقيؽ
أىداؼ تعميمية محددة)(Elder, & Brooks, 2008
وفى البحث الحالي تيدؼ التغذية الراجعة التفصيمية الى تقديـ كـ مف المعمومات
التفصيمية في صورة أدلة وبراىيف كاممة توضح الخطأ ،وقد تزيد تفاصيؿ التغدية الراجعة عف
الكـ المقدـ في وحدة التعمـ المصغر نفسيا.

 )2التغذية الزادعة املودزة:
يطمؽ عمييا التغذية الراجعة الموجزة أو التأكيدية فيى التي تخبر المتعمميف ما إذا كانت
إجابتيـ صحيحة أو خاطئة باستخداـ كممات بسيطة مثؿ صواب أو خطأ & (Elder,
) ،Brooks, 2008كما يتفؽ كؿ مف فؤاد أبو حطب ،وآماؿ صادؽ (<??)=; ،7؛ وىاتى،
تمبرلى )(Hattie, J. & Timperley, 2007, 87؛ وسميث وآخروف ( Smits et al.,
 ،)2008, pp. 183- 193عمى أف التغذية الراجعة الموجزة تقدـ معمومات بسيطة
ومحددة تتضمف تقويما إجماليا لمسموؾ أو األداء ،أي أف المتعمـ يعرؼ نتائج أداءه لكف دوف
أف توفر لو األدلة والبراىيف الضرورية التي أدت إلى إطالؽ ىذا الحكـ أو ذاؾ ،ولكف التعمـ
- ?> -
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في جوىره عممية بناء وتكويف وفؽ قواعد ومبادئ وخطط محكمة ،وخطوات متتابعة،
ومعمومات تنتظـ فيما بينيا وفؽ منطؽ محدد لتؤلؼ السموؾ أو األداء .وتري الباحثة أف
إعالـ المتعمـ بأف استجابتو صحيحة أو خطأ غير كاؼ لتيسير التعمـ وضماف تقدمو نظ ار
لتنوع األسباب التي يمكف أف تؤدي إلى الجواب الصحيح أو الخطأ.
وفى ىذا اإلطار يجب أف تعتمد التغذية الراجعة الموجزة عمى تقديـ معمومات تأكيدية
خاطئا مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المنشودة (Elder,
صحيحا أـ
لممتعمـ عف أدائو سواء كاف
ً
ً
).& Brooks, 2008
وفى البحث الحالي تيدؼ التغذية الراجعة الوجزة الى تصحيح اإلجابة الخاطئة بحيث
تحدد اإلجابة الصحيحة بدوف تقديـ أ ى شرح أو براىيف عمييا بما يتناسب مع كـ المعمومات
الصغيرة المقدمة في وحدة التعمـ المصغر.

خامشاً :األسص واملبادئ اليظزية اليت تكوو عليوا التغذية الزادعة:
يؤكد العديد مف التربويوف أف التغذية الراجعة لكي تتسـ بالفاعمية والنجاح البد مف
توافر مجموعة مف المبادئ التي تقوـ عمييا وىي كما ذكرىا كال مف (فؤاد أبو حطب ،آماؿ
صادؽ7??< ،؛ 2008 ، Brookhart؛ نبيؿ جاد عزمي ،محمد مختار المرادني877? ،؛)
كاآلتي:
 .7مبػػدأ اإلسػػتمرارية :وىػػذا المبػػدأ ييػػتـ بضػػرورة اإلسػػتمرار فػػي تزويػػد المػػتعمـ بنتػػائج
أدائو ،حتي يحسف مف مستوي أدائو بشكؿ مستمر.
 .8مبدأ الفيـ المشترؾ :وىذا المبدأ يشترط عمي جميع القائميف بتوفير التغذيػة الراجعػة
وتحميميػػا وتفسػػيرىا بشػػكؿ واضػػح ومشػػترؾ بيػػنيـ؛ بحيػػث يكػػوف لػػدييـ القػػدرة عمػػي
وضع الحموؿ العالجية واإلرشادية لمسموؾ.
 .9مبدأ الغاية :يشير ىذا المبدأ إلػي أف التغذيػة الراجعػة ليسػت ىػدفاً فػي حػد ذاتيػا بػؿ
ىػػي ورائيػػػا غرضػػػاً يتمثػػؿ فػػػي إسػػػتخداـ المعمومػػػات الناتجػػة عػػػف التغذيػػػة الراجعػػػة

لتحسػػيف أداء المتعممػػيف ،وتطػػوير عمميػػة الػػتعمـ ،واسػػتخداميا كشػػكؿ مػػف أشػػكاؿ
المعرفة وليس كعممية آلية.
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ويضيؼ كؿ مف (مناؿ عبد العاؿ مبارز877: ،؛ محمد عطية خميس877;،؛
 )Taipale, 2012بعض مبادئ النظرية السموكية التي يعتمد عمييا تصميـ التغذية
الراجعة ،منيا-:
 تحديد ميمة التعمـ الرئيسية ،وتحميميا الى سمسمة متتابعة مف الميمات
الرئيسية والفرعية.
 صياغة األىداؼ السموكية ،وتحديد السموؾ المطموب تعممو ،واخبار الطمبة
بيا.
 تقسيـ تتابع عرض المحتوى ،وتقسيـ كؿ تتابع إلى خطوات صغيرة وصياغتيا
بشكؿ متدرج مف البسيط إلى المعقد ،ومف الممموس إلى المجرد لمساعدة
المتعمـ عمى الفيـ.
 تقديـ األنشطة والتدريبات الموجيو والمصحوبة بالشرح المناسب والتعميمات
والتوجييات واإلجراءات االزمة الكتساب المعمومات والميارات المطموبة مع
اتاحو الفرصة لمتدريب والممارسة واعطاء الوقت الكافى لذلؾ لحفظ التعمـ
وبقاء أثره.
 اختبار المتعمميف لمتأكد مف تحقؽ األىداؼ ،ومعرفة مستوى تحصيميـ.
 تزويد المتعمميف بالتغذية الراجعة المناسبة لمساعدتيـ وتوجيييـ نحو تحسيف
األداء وتقميؿ األخطاء.
 تقويـ المتعمميف في ضوء محكات محددة.
كما تعتمد تصميـ التغذية الراجعة عمى مبادئ نظرية التعمـ االجتماعى ،والتي ترى أف
السموؾ البشرى يمكف أف يتعممو الطالب بالتقميد أو المحاكاة أو النمذجة ،وأف السموؾ
الصحيح والخطأ يتعممو الطالب مف البيئة ،كما أف التغذية الراجعة تقوي التعمـ وتزيد ثقة
المتعمميف بأنفسيـ (مناؿ عبد العاؿ مبارز)7<9 ،877: ،
وسوؼ يراعى البحث الحالي ىذه المبادئ النظرية السابؽ ذكرىا عند تصميـ مستويات
التغذية الراجعة (الموجزة والمفصمة) في بيئة التعمـ المصغر عبر الويب النقاؿ.
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احملور الجالح :املواقع التعلينية
أوالً :تعزيف مواقع اإلىرتىت التعلينية:
تعددت تعريفات مواقع اإلنترنت التعميمية حيث تعتبر صفحة اإلنترنت التعميمية وحدة
نظاـ تعميمى تكنولوجى تنتمى إلى جية تعميمية أو أحد أعضائيا األكاديمييف ،تقدـ
موضوعات وأ نشطة تعميمية وخدمات دعـ ومساعدة ،ترتبط بمقررات دراسية معينة ،لفئة
محددة مف الطمبة ،بيدؼ تسييؿ التعمـ ودعمو ،وتتكوف مف نصوص متشعبة ،وصور ورسوـ
ثابتة ومتحركة ،وأصوات ،ومقاطع فيديو
ويعرفيا مجدى أبو العطا( )7<7،8777أيضاً بأنيا عبارة عف "مجموعة مف الصفحات

المرت بطة بييئة تعميمية ،تخزف ىذه المواقع عمى خادـ الويب وىو كمبيوتر خاص يجعؿ

صفحات الويب متاحة الستعراضيا بواسطة مستخدمى الويب ،ويمكف أف تحتوى كؿ صفحة
ويب عمى نص وصور وأصوات وموسيقي وحتى الفيديو ،وذلؾ لتقديـ معمومات حوؿ موضوع
معيف ،ىذا وتحتوى شبكة اإلنترنت عمى بالييف الصفحات التى تغطى كؿ منيا موضوع
معيف".
ويري شريؼ محمد سعيد ( )<،8777أف مواقع اإلنترنت بشكؿ عػاـ بأنيػا عبػارة عػف
"مجموعػة مترابطػة مػف ممفػات شػبكة الويػب العالميػة  WWWوالتػى تتضػمف ممػؼ يعمػؿ فػي
البداية يسمى الصفحة الرئيسية ،ومػف الصػفحة الرئيسػية تسػتطيع االنطػال ؽ لجميػع الصػفحات
داخؿ الموقع".

ثاىيًا :مميزات مواقع اإلىرتىت التعلينية:
ىناؾ عدة مميزات الستخداـ مواقع اإلنترنت فى التعميـ قد تـ استخالصيا مف قبؿ (كماؿ
عبد الحميد زيتوف8<8،877: ،؛ محمد عطية خميس8779 ،أ8;8 ،؛ عبد اهلل عبد
العزيز )87،877; ،فى اآلتى:
 .7أنيا تخدـ قاعدة عريضة مف الطمبة نظ ار إلمكانية استخداميا فى أى مكاف وطواؿ
الوقت.
 .8إمكانية التحديث والتعديؿ الفورى.
 .9توفير عنصر الضماف لمطمبة.
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 .:تتيح إمكانية التعزيز الفورى لمدارسيف إلجراء نقاشاً مباش ارً عبر اإلنترنت.

; .إجراء اختبارات فورية عبر الشبكة والتقييـ الذاتى وىذا ما يزيد مف دافعية المتعمـ.
< .إتاحة الفرصة لمبحث والتحرى عبر كـ غير محدود مف المعمومات عمى الشبكات.

ثالجاً :مكوىات مواقع اإلىرتىت التعلينية:
ُوجد أف ىناؾ اتفاؽ بيف معظـ الباحثيف عمى مكونات مواقع اإلنترنت التعميمية مف
خالؿ اإلطالع عمى بعض األدبيات والبحوث والمصادر المرتبطة بإنتاج المواقع االلكترونية
(منتصر عثماف صادؽ 89 ،877; ،؛ كماؿ عبد الحميد زيتوف8:9،877: ،؛ محمد عبد
الحميد أحمد:)89 ،877; ،
 .7النصوص المكتوبة  : Textsوتشمؿ كؿ ما تحتويو صفحات الموقع مف بيانات
مكتوبة ،تعرض عمى المتعمـ أثناء تفاعمو مع الموقع.
 .8الصور الثابتة  :Still picturesوىى صور ثابتة رقمية ألشياء حقيقية تكسب
محتوى الموقع التعميمى مزيد مف الواقعية وتساعد عمى فيـ المجردات وتوضح
المفاىيـ واألفكار.
 .9الصوت  :soundsتتنوع األصوات فى مواقع الويب بيف المغة المنطوقة (المسموعة)
والموسيقى والمؤثرات الصوتية.
 .:الصور المتحركة  :Motion pictureوتظير فى صورة لقطات متحركة يتـ تسجيميا
بطريقة رقمية األمر الذى يوفر متعة مشاىدة العرض الواقعى.
; .الرسوـ الخطية  : Graphicsوتستخدـ فى توضيح المفاىيـ والمبادئ والقواعد وىى
تعبي ارً بصرياً لألشياء والكممات واألرقاـ وتمثيال لمواقعية باستخداـ الخطوط والرموز

البصرية.

< .الرسوـ المتحركة :عف إطارات متتابعة مف الرسوـ الخطية الثابتة المتسمسمة التى
تعرض بسرعة تتابع معيف بحيث تبدو متحركة عند عرضيا.
ويقصد بيا ارتباط مواقع أو مستندات الويب مع
= .الروابط الفائقة ُ : Hyperlinks
بعضيا البعض مف خالؿ روابط  Linkesتكوف مدمجة فى كؿ موقع وتمكف
المستخدـ مف االنتقاؿ مف موقع إلى آخر.
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> .قواعد البيانات  :Databasesوىى مجموعة مف البيانات المرتبطة والمنظمة
الكترونياً يتـ حفظيا فى ممؼ مركزى وتشمؿ أربعة عناصر ىى الجداوؿ وواجية
مستخدـ قاعدة البيانات الرسومية واالستعالـ والتقارير.

? .أدوات التفاعؿ واالتصاؿ  : Interactive & Communication Toolsوتنقسـ
إلى أدوات التفاعؿ المتزامف وتشمؿ المحادثة والحوار الشخصي  chattingومؤتمرات
الفيديو والمؤتمرات متعددة األشخاص فى المجاؿ الواحد وأدوات التفاعؿ غير المتزامف
تشمؿ البريد اإللكترونى ونقؿ الممفات ولوحة النشرات أو األخبار وصفحة الويب
الساكنة والصفحات التفاعمية وقوائـ الخدمة.
 .77أدوات نظاـ عرض المقرر  :Course Toolsوتشتمؿ عمى جدوؿ المقرر ومواقع
البحث واالنشطة والتدريبات والمياـ التعميمية وصفحات االختبارات وصفحات نتائج
المتعمميف فى االختبارات وممؼ المتعمـ وصفحات المقرر وأدوات خاصة بالمتعمـ.
ويراعى البحث الحالي تنمية ميارات برمجة كؿ مكوف مف المكونات السابقة لدى الطمبة
معممى الحاسب اآللي.

رابعًا :موارات بزجمة املواقع التعلينية
يعرؼ ( )McWhorter, 2008برمجة المواقع التعميمية بأنيا نشاط عقمى بنائى
يترتب عميو التوصؿ إلى منتج الكترونى أو برامج تعمـ الكترونية ،وتختمؼ المواقع عف بعضيا
البعض مف ناحية مكوناتيا وطريقة عمميا ،وتعتمد عمى لغة الترميز  Htmlباإلضافة إلى
العديد مف المغات االخرى مثؿ لغات.PHP, ASP,Java :
ييدؼ البحث الحالي الى تنمية ميارات برمجة مواقع االنترنت باستخداـ لغة  .Htmlوقامت
العديد مف الدراسات ومنيا دراسة (حناف إسماعيؿ محمد8777 ،؛ McWhorter, 2008؛
 )Castor & Liu.,2006بتحديد ىذه الميارات كما يمى:
 .7ميارة إنشاء ممؼ لمصفحة وحفظو
 .8ميارة إدراج وتنسيؽ النصوص
 .9ميارة إدراج وتنسيؽ الصور
 .:ميارة إدراج وتنسيؽ القوائـ
; .ميارة إدراج وتنسيؽ الجدوؿ
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< .ميارة إدراج وتنسيؽ الروابط التشعبية

مزاسل وخطوات التصنيه التعلينى ملشتويات التغذية الزادعة يف بيئة التعله املصغز:
ييدؼ البحث الحالي إلى تصػميـ مسػتويات التغذيػة الراجعػة المػوجزة والمفصػمة فػي بيئػة
التعمـ المصغر عبر الويب النقاؿ ،وتمػت مراجعػة مجموعػة مػف نمػاذج التصػميـ التعميمػى منيػا
نموذج الجزار) ،(Elgazzar, 2014ونموذج محمػد عطيػة خمػيس(? ،)877كمػا تػـ مراجعػة
بعض نمػاذج تصػميـ الػتعمـ النقػاؿ مثػؿ نمػوذج محمػد عطيػة خمػيس(> ،)877ونمػاذج الػتعمـ
المنتشر مثؿ نموذج محمد إبراىيـ الدسوقى (; ،)877وقد قامت الباحثػة بتبنػى نمػوذج محمػد
إب ػراىيـ الدسػػوقى (; )877وذلػػؾ ألنػػو يالئػػـ الػػتعمـ االلكترونػػى عبػػر الشػػبكات والػػتعمـ الج ػواؿ
أوالنقػػاؿ بمػػا لػػو مػػف طبيعػػة خاصػػة فػػي تقػػديـ المحتػػوى أو التػػدريبى ،كمػػا أنػػو يتميػػز بمرونػػة
التعديؿ والحذؼ واإلضافة لعناصر وخطوات كؿ مرحمة مف مراحمة بما يناسب الموقؼ التعميمػى
المستخدـ فيو ،وقامت الباحثة بإجراء بعض التعديالت عمى الخطوات التي تبناىا النمػوذج لكػى
يالئـ طبيعة البحث الحالي ،وفى ضوء ذلؾ أصبحت خطوات تصميـ البيئػة عمػى النحػو التػالى
شكؿ(:)7
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شكم (ًَ )1ىرج يحًذ إثشاهُى انذسىلً( )2015انًؼذل

- 77; -

أثر مستوى التغذية الراجعة الموجزة والتفصيلية في بيئة التعلم المصغر عبر الويب النقال..............................

تعكيب على اإلطار اليظزى:
بانتياء اإلطار النظرى لمبحث الحالي اسػتطاعت الباحثػة تحديػد مػا ىيػة الػتعمـ المصػغر،
ومميزاتو ،وحدوده ومبررات استخدامو ،واألسس والمبادئ النظرية التػي يقػوـ عمييػا ،باإلضػافة
الػػػى دراسػػػة التغذيػػػة الراجعػػػة كعنصػػػر ىػػػاـ فػػػي بيئػػػة الػػػتعمـ المصػػػغر ،ومفيوميػػػا ،وأنواعيػػػا،
وخصائصيا ،وكيفية توظيفيا في التعمـ المصغر ،واألسس والمبادئ النظرية التي تقػوـ عمييػا،
كما تـ توضيح مفيوـ مواقع االنترنت التعميمية ،وميػارات برمجتيػا ،كمػا سػاىـ االطػار النظػرى
فػػي اإلجابػػة عػػف الس ػؤاؿ األوؿ لمبحػػث والمػػرتبط بتحديػػد نمػػوذج التصػػميـ التعميمػػى المناسػػب
والػػذى يمكػػف اتباعػػو فػػي تصػػميـ مسػػتويات التغذيػػة الراجعػػة فػػي بيئػػة الػػتعمـ المصػػغر لتنميػػة
ميارات برمجة المواقع التعميمية لدى الطمبة معممى الحاسب اآللى.

2ـ خطوات البشح وإدزاءاتى:
نظر ألف البحث الحػالي ييػدؼ إلػى الكشػؼ عػف مسػتوييف لمتغذيػة الراجعػة (المػوجزة/
ًا
التفصػيمية) فػي بيئػػات الػتعمـ المصػغر القػػائـ عمػى الويػب النقػػاؿ وأثػر ذلػؾ عمػػى تنميػة ميػػارات
برمجة المواقع التعميمية ،لدى طمبة الفرقة الرابعػة شػعبة معمػـ الحاسػب اآللػى بقسػـ تكنولوجيػا
التعميـ بكمية التربية النوعية -جامعة الزقازيؽ ،فقد قامت الباحثػة بػاإلجراءات اآلتيػة :التصػميـ
التعميمػػػى لمعالجػػػات البحػػػث ،بنػػػاء أدوات البحػػػث واجازتيػػػا ،وتحديػػػد عينػػػة البحػػػث ،والتصػػػميـ

أخيػر عػرض أسػاليب المعالجػة اإلحصػائية التػى تػـ
التجريبى ،وخطوات تطبيؽ تجربة البحػث ،و ًا
اسػػتخداميا ف ػي معالجػػة البيانػػات لمتوصػػؿ لنتػػائج البحػػث ،وتفسػػيرىا وسػػيتـ عػػرض إجػػراءات
البحث فيما يمى:

 التصنيه التعلينى ملعاجلات البشح:
وقد قامت الباحثة بتصميـ بيئة التعمـ المصغر عبر الويب النقاؿ وفقاً لنموذج محمد

إبراىيـ الدسوقى(; ) 877بعد عمؿ بعض التعديالت عميو بما يتالئـ مع البحث الحالي ،وفيما
يمى إجراءات استخداـ النموذج:
أوالً :مزسلة التكييه املدخلى :تيدؼ ىذه المرحمة إلى تحديد المتطمبات المدخمية الواجب
توافرىا لكؿ مف المعمـ والطالب والبيئة التعميمية ،وتعتمد بيئة التعمـ في الدراسة الحالية عمى
بعض تطبيقات الويب النقاؿ والتي تستخدـ في تقديـ المحتوى التعميمي بما يناسب مبادئ
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التعمـ المصغر ،وتـ توظيؼ تطبيؽ  Quizletلتصميـ المحتوى المصغر ،وتطبيؽ Remind
إل رساؿ وحدات التعمـ المصغر بشكؿ تتابعى لمطالب ،وتطبيؽ  Massingerلتمقى التغذية
الراجعة بنمطييا مف المعمـ.
ثاىيًا:مزسلة التويئة :وتتضمف ىذه المرحمة مجموعة الخطوات التالية:

 .7تحميؿ خبرات المتعمميف بأجيزة التعمـ النقاؿ :تـ التأكد أف الطمبة لدييـ
أجيزة ذكية ،ولدييـ الحد األدنى مف ميا ارت استخداميا ،وميارات استخداـ
اإل نترنت ،وأوضحت النتائج أف جميع أفراد العينة يمتمكوف ىواتؼ نقالة تعمؿ
بنظاـ أندرويد  ،Androidوأف نسبة >? %منيـ يعتمدوف عمييا في الدخوؿ
إلى اإل نترنت ،كما أف جميع أفراد العينة يستخدموف تطبيقات اليواتؼ النقالة
المختمفة مثؿ :تطبيؽ واتساب  ،Whatsappتويتر .Twitter

 .8تحديد المتطمبات الواجب توافرىا في بيئة التعمـ المصغر :وتشمؿ تمؾ
الميمة التأكد مف كافة المتطمبات المرتبطة بالبيئة وىى تطبيقات الويب النقاؿ
المستخدمة في البحث الحالي ،وامكانية تشغيميا عمى نظاـ تشغيؿ اليواتؼ
النقالة أندرويد .Android

 .9تحديد البنية التحتية التكنولوجية :حيث تـ االعتماد عمى األجيزة (اليواتؼ
النقالة) الشخصية المتوفرة لدى الطمبة ،وتـ تحميؿ كافة التطبيقات المطموبة
عمى أجيزتيـ.

ثالجًا :مزسلة التشليل:
 .7تحديد األىداؼ العامة لممحتوى التعميمى :اليدؼ العاـ مف البيئة ىو قياس أثر
مستوى التغذية الراجعة الموجزة والمفصمة في بيئة التعمـ المصغر عبر الويب النقاؿ
عمى تنمية ميارات برمجة المواقع التعميمية .وقد قامت الباحثة بتحديد األىداؼ
العامة المرتبطة بالمقرر.

 .8تحديد احتيا جات المتعمميف وخصائصيـ العامة :وقد تمثمت فيما يمي:
 7/8تحديد احتياجات البحث الحالي في تحديد نوع التغذية الراجعة (الموجزة/
التفصيمية) في بيئة التعمـ المصغر ،وذلؾ بما يناسب خصائص الطمبة ويراعى
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الفروؽ الفردية بينيـ ،حيث يتـ تقديـ التغذية الراجعة الموجزة لتوضح لمطالب صحة
أو خطأ ما قاـ بو مف نشاط مع تصحيح اإلجابة الخاطئة ،بينما تقدـ التغذية الراجعة
المفصمة لتوضيح صحة أو خطأ النشاط مع تقيـ براىيف ومبررات الخطأ بالتفصيؿ،
وترجع أسباب المشكمة إلى وجود فروؽ فردية بيف الطمبة في خبراتيـ السابقة
والمكتسبة مف بيئة التعمـ االلكترونى ،وبالتالي تختمؼ استجاباتيـ لتنفيذ النشاط
ويحتاجوا إ لى تغذية راجعة تتالئـ مع أخطائيـ ،كذلؾ طبيعة التعمـ المصغر الذى يقوـ
بتقديـ معمومات مركزة وموجزة لمغاية ،مصحوبة بالنشاط التعميمى الذى يقوـ المعمـ
بتقييمو ليتعرؼ عمى المفاىيـ والمعارؼ التي لـ تصؿ بصورة صحيحة لمطالب ويتـ
تصحيحيا عف طريؽ التغذية الراجعة المناسبة .لذا البد مف الوقوؼ عمى أفضؿ نوع
لمتغذية الراجعة التي يمكف تقديميا لمطالب في بيئة التعمـ المصغر ودراسة فاعميتيا
تأثيرً وفاعمية تحقيؽ أىداؼ التعمـ ،وىذا ما يسعى الية البحث
ا
النتقاء النوع األكثر

الحالي.

 8/8المتعمموف ىـ طمبة الفرقة الرابعة بشعبة معمـ الحاسب اآللى بقسـ
تكنولوجيا التعميـ -بكمية التربية النوعية -جامعة الزقازيؽ ،وتـ تحميؿ خصائصيـ
جميعا
مف حيث واقع استخداميـ لميواتؼ النقالة وتطبيقاتيا المختمفة ،وقد تبيف أنيـ
ً

يجيدوف استخداـ تطبيقات اليواتؼ النقالة في أغراض البحث عف المعمومات،
والمحادثة ،ومشاركة المعمومات ،أما سموكيـ المدخمى فى برمجة المواقع التعميمية
يكاد يكوف متساو فقد سبؽ ليـ دراسة مقررات أخري في برمجة الحاسب ولـ يسبؽ
ليـ دراسة برمجة مواقع الويب سواء داخؿ الكمية أو خارجيا ،وليس لدييـ فكرة عف
المعارؼ والميارات المرتبطة بالمحتوى التعميمى لممقرر.

رابعًا :مزسلة التصنيه :تظتنل على ما يلي:
 .7صياغة األىداؼ اإلجرائية :وتـ في ىذه الخطوة ما يمى:
 7/7تـ تحديد األىداؼ اإلجرائية في ضوء اليدؼ العاـ لمبيئة ،وتـ تقسيـ
األىداؼ إلى (<) أىداؼ رئيسية ،وتـ تحميؿ األىداؼ الفرعية الخاصة بكؿ ىدؼ
رئيس وصياغتيا في صورة سموكية قابمة لممالحظة والقياس ،وتـ إعداد قائمة
األىداؼ مكونة مف (< ):ىدفًا قامت الباحثة بعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف
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المتخصصيف في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ (ممحؽ  ،)7وذلؾ بيدؼ استطالع رأييـ في
مدى تحقيؽ صياغة األىداؼ لمسموؾ التعميمى المطموب ،ومدى كفايتيا لتحقيؽ
األىداؼ العامة.
وقد جاءت نتائج التحكيـ عمى قائمة األىداؼ كالتالى ،جميع األىداؼ
بالقائمة جاءت نسبة صحة صياغتيا وكفايتيا أكثر مف ( ،)%?7كذلؾ اتفؽ بعض
المحكميف عمى إجراء تعديالت عدة في صياغة بعض األىداؼ ،وقامت الباحثة
بتعديميا ،وبذلؾ أصبحت قائمة األىداؼ في صورتيا النيائية تتكوف مف ( )::ىدفًا

تتفرع مف (<) أىداؼ عامة.

 8/7تـ تصنيؼ األىداؼ حسب تصنيؼ بموـ ،إضافة إلى األىداؼ الميارية
ممحؽ()8
 9/7تـ إعداد جدوؿ مواصفات األىداؼ حسب بموـ وسوؼ يتـ عرضو في
الجزء الخاص بإعداد االختبار التحصيمى.

 .8تصميـ المحتوي التعميمي المصغر:

 7/8تـ تحديد المحتوى في ضوء األىداؼ التعميمية السابؽ تحديدىا وذلؾ
باالستعانة باألدبيات والدراسات العممية التي تناولت برمجة تصميـ المواقع التعميمية
السابؽ اإلشارة إلييا ،وقد روعى عند اختيار المحتوى أف يكوف مرتبطًا باألىداؼ،
وصحيحا مف الناحية العممية ،وقد تكوف المحتوى مف ستة
ومناسبا لممتعمميف،
ً
ً
دروس تعميمية ،تـ تقديميا في ستة موديوالت تعميمية.
 8/8تـ تقسيـ كؿ موديوؿ إلى محتوى مصغر وأنشطة التعمـ المصغر
المصاحبة والتغذية الراجعة بمستويييا  ،والذى نسعى مف خاللو التحقؽ مف أف الطمبة
تمكنوا مف الميارات التي يحتوى عمييا ذلؾ الموديوؿ(ممحؽ)9
 9/8تـ عرض المحتوى عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في
تكنولوجيا التعمـ ،وذلؾ بيدؼ استطالع رأييـ في مدى ارتباط المحتوى التعميمى
باالىداؼ ،ومف كفاية المحتوى في تحقيؽ األىداؼ ،والصحة العممية لممحتوى،
ووضوحو ومالءمتو لخصائص الطمبة ،ومدى مالءمة األنشطة لتحقيؽ األىداؼ ،وقد
جاءت نتائج التحكيـ عمى جميع محاور المحتوى بالنسبة لجميع البنود السابقة أكثر
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مف ( ،)%?7وقد أشار المحكموف ببعض التعديالت في الصياغة واعادة ترتيب
بعض الدروس ،واختصار بعض العناصر لتناسب طبيعة البيئة.
 :/8بعد االنتياء مف إجراء التعديالت التي اتفؽ عمييا المحكموف تـ إعداد
المحتوى التعميمى في صورتو النيائية ومفرداتو كما يمى:
 .7المفاىيـ األساسية وانشاء ممؼ لصفحات الموقع وحفظو
 .8إدراج وتنسيؽ النصوص
 .9إدراج وتنسيؽ الصور
 .:إدراج وتنسيؽ القوائـ
; .إدراج وتنسيؽ الجدوؿ
< .إدراج وتنسيؽ الروابط التشعبية

 .9تصميـ الوسائط المتعددة المناسبة لتقديميا عبر االجيزة النقالة.
 7/9تـ تحديد الوسائط المتعددة المناسبة النتاج وحدات التعمـ المصغر،
ونظر لطبيعو المحتوى التعميمى لبيئة التعمـ في البحث الحالي والذى ييتـ بالمعارؼ
ًا
والميارات الخاصة بتعمـ لغة برمجة المواقع Htmlفقد كاف التركيز األكبر عمى
النصوص المكتوبة لتحقؽ أىداؼ التعمـ ،وراعت الباحثة الجوانب التصميمية الخاصة
بكتابة النصوص وىى:
 مراعاة الجانب المغوى والنحوى واإلمالئى
 كتابة الخط ببنط مناسب تسيؿ قراءتو.
 استخداـ أنواع خطوط مألوفة
 مراعاة التبايف المونى بيف الخط والخمفية المستخدمة.
 8/9تـ تحميؿ مجموعة مف الفيديوىات التعميمية مف عمى شبكة االنترنت
والتي تقوـ بشرح المحتوى وتـ عمؿ بعض التعديالت عمييا بما يناسب أىداؼ بيئة
التعمـ ،حيث تـ تقسيـ كؿ فيديو إلى محتوى مصغر باستخداـ برنامج Camtasia
 Studioبحيث تقدـ كؿ فيديو ىدؼ واحد فقط في وقت يتراوح بيف  9الى <
دقائؽ.
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 9/9تـ االستعانة ببعض الصور التي توضح تصميـ شاشات مواقع الويب
بعد تنفيذ الكود البرمجى حتى يتمكف الطالب مف تحديد نواتج التعمـ المطموبة.

 .:ت صميـ األنشطة ومياـ التعمـ الخاصة بالتعمـ المصغر:

لتصميـ وحدات التعمـ المصغر قامت الباحثة بدراسة عديد مف التطبيقات
المتاحة عبر الياتؼ الجواؿ والتي يمكف استخداميا في إنتاج وتقديـ المحتوى
المصغر ،وقد اختيار التطبيؽ  Quizletإل نتاج المحتوى المصغر ،والتطبيؽ
Remindلتقديـ المحتوى بشكؿ متتابع .لألسباب التالية:

 .7التطبيؽ  :Quizletوىو تطبيؽ سيؿ االستخداـ ومتاح بالمغة العربية
ويمكف مف خاللو تقديـ المحتوى التعميمى المصغر في اشكاؿ متنوعة مثؿ
 ،Flashcardوالفيديو ،والصور ،والرسوـ ،والنصوص الثابتو والمتحركة وقد
حرصت الباحثة عمى وجود تنوع في طرؽ تقديـ المحتوى المصغر ليناسب
احتياجات المتعمميف والفروؽ الفردية بينيـ ،كما يساعد التطبيؽ عمى تقديـ
المحتوى بصورة تفاعمية ،ويسمح بتكرار عرض المحتوى بأشكاليا المختمفو
حتى يتمكف مف فيميا واستيعابيا .والشكؿ التالى يوضح استخداـ تطبيؽ
 Quizletفي عمؿ وحدات التعمـ المصغر شكؿ()8

شكم(َ ) 2ىضح استخذاو تطجُك  Quizletفٍ ػًم وحذاد انتؼهى انًصغش

 .8التطبيؽ  :Remindويستخدـ التطبيؽ كمنصة إل رساؿ المحتوى المصغر
إلى الطمبة في صورة رسائؿ وبشكؿ متتابع بحيث يتـ إرساؿ رسالة واحدة كؿ
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يوـ مف أياـ تنفيذ تجربة البحث ،كما يتيح التطبيؽ لمطمبة الفرصة بارساؿ
التعميقات واالستفسارات لممعمـ ،وتمقى التغذية الراجعة منو.

; .تصميـ التفاعالت التعميمية (التغذية الراجعة):

قامت الباحثة بتحديد دور التغذية الراجعة وىو تحديد اإلجابة صح او خطأ
مع تصحيح اإلجابة الخاطئة ،وذلؾ مف خالؿ تحديد اإلجابة الصحيحة في حالة
التغذية الموجزة ،أو تقديـ التفسير واألدلة والبراىيف لإلجابة الصحيحة بالتفصيؿ في
حالة التغذية المفصمة ،ويتـ تقديـ التغذية الراجعة الموجزة أو المفصمة بشكؿ فورى
في داخؿ نفس شاشة المحتوى المصغر أو في شاشة أخرى تابعة ليا ،باستثناء
بعض األ نشطة التي تحتاج إلى إرساليا الى المعمـ عبر رسائؿ تطبيؽ Massinger
وتمقى التغذية الراجعة بنوعييا ،لذلؾ تـ تقسيـ الطمبة إلى مجموعتيف تجريبيتيف كؿ
نوعا مف التغذية الراجعة ،وقد تـ التوصؿ لمشكؿ النيائي لكؿ نشاط
مجموعة تتمقى ً
تعميمى وشكؿ التغذية الراجعة الموجزة والمفصمة وتنظيميا وفقًا لكؿ ميمة ونشاط

(ممحؽ):

 .7تصميـ استراتيجي ات التعميـ والتعمـ الخاصة بالتعمـ المصغر وفقًا لمخطوات
اآلتية:

تبنى البحث الحالي أسموب توظيؼ التعمـ االلكترونى بصورة كاممة حيث تـ
استخداـ بيئة التعمـ المصغر كبديؿ لمتعميـ التقميدي وفقًا لإلجراءات التالية:

< 7/تـ عقد لقاء مسبؽ مع طمبة المجموعتيف التجريبيتيف لتعريفيـ بطبيعة

المقرر مف حيث األىداؼ ،والخطة الموضوعو لدراسة المقرر وتدريبيـ عمى استخداـ
تطبيقات  Quizletو.Remind
< 8/تـ تصميـ فصؿ دراسى عمى بيئة فصوؿ جوجؿ وذلؾ لتقديـ
المحاضرات االلكترونية المرتبطة بالمفاىيـ النظرية واأل وامر البرمجية المستخدمة
وشرح تفاصيؿ كؿ جممة برمجية وعددىا ستة محاضرات تقدـ في صورة فيديو
تعميمى.
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< 9/يقوـ الطالب بالدخوؿ إلى المحاضرات االلكترونية وبعد االنتياء منيا
يوميا
يتـ إرساؿ وحدات التعمـ المصغر بشكؿ متتابع بحيث يتـ إرساؿ رسالة
ً
مصحوبة بنشاط مصغر يحتاج اإلجابة عنو واعادة إرساؿ الحؿ الى المعمـ.

< :/بداية مف المحاضرة الرابعة وحتى المحاضرة السادسة يتـ تكميؼ كؿ
طالب مف الطمبة بتصميـ موقع تعميمى وبرمجتو بمغة  Htmlوذلؾ في صورة أنشطة
تقدـ في بيئة التعمـ المصغر كمراحؿ لبرمجة الموقع مف البداية إلى النياية.
< ;/يقوـ المعمـ بالتواصؿ مع كؿ طالب بشكؿ منفصؿ إل رساؿ التغذية
الراجعة لو في ضوء المجموعة التجريبية المناسبة لو كالتالى:

 مجموعة التغذية الراجعة الموجزة :يتـ ارساؿ الجممة البرمجيةالصحيحة فقط ليقوـ الطالب باستخداميا لبرمجة الموقع بشكؿ مباشر
بدوف أي توضيح لطريقة استخداـ الجممة البرمجية.

 مجموعة التغذية الراجعة المفصمة :يتـ ارساؿ عرض تقديمىمفصؿ لمجممة البرمجية الصحيحة مع شرح الميارات والمفاىيـ
المتضمنة بيا والتي لـ يدركيا الطالب مف المحاضرة النظرية أو مف
المحتوى المصغر وتـ اكتشافيا مف خالؿ إجابتو الخاطئة التي أرسميا
لممعمـ.
 بعد االنتياء مف دراسة المحاضرات اإل لكترونية ووحدات التعمـ المصغربعديا لقياس الجوانب المعرفية ،وبطاقة
عف طريؽ االختبار التحصيمى ً
مالحظة الجانب الميارى ،وبطاقة تقييـ المنتج (الموقع التعميمي)

= .تحديد برامج اإلنتاج ولغات البرمجة:

 برنامج  Microsoft word 2010لتحرير النصوص وتنسيقيا برنامج  Microsoft PowerPoint 2010النتاج العروض التقديمية برنامج  Camtasia Studioلتحرير الفيديوىات التعميمية -تطبيؽ  quizletالنتاج وحدات التعمـ المصغر
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> .تصميـ أدوات القياس:

تـ تصميـ أدوات قياس أث ر أنواع التغذية الراجعة المقدمة في بيئة التعمـ
المصغر عمى التحصيؿ المعرفى واألداء الميارى وتقييـ المنتج النيائي (الموقع
التعميمى) ،واشتممت عمى اختبار التحصيؿ المعرفى-بطاقة مالحظة األداء-بطاقة
تقييـ المنتج ،وسيتـ شرحيا بالتفصيؿ في الجزء الخاص باعداد أدوات القياس.
خامشًا :مزسلة اإلىتاز .وتشمؿ الخطوات التالية:

 -7انتاج الوسائط المتعددة الخاصة ببيئات التعمـ المصغر:
 7/7تـ في ىذه المرحمة إ نتاج وحدات التعمـ المصغر باستخداـ تطبيؽ  Quizletعف
طريؽ الحصوؿ عمي المواد والوسائط التعميمية التي تـ تحديدىا واختيارىا في مرحمة
التصميـ ،وذلؾ مف خالؿ االقتناء مف المتوفر ،أو التعديؿ فييا ،أو إنتاج جديد،
باإلضافة إلي إنتاج عناصر الوسائط المتعددة وتخزينيا.
 8/7تـ انتاج أنشطة التعمـ والتغذية الراجعة ،وكذلؾ ضبط جميع اإلجابات المرتبطة
باألنشطة المقدمة بمستويييا المفصؿ والموجز.

-8انتاج المحتوى التعميمى واألنشطة التعميمية:
 7/8تـ في ىذه المرحمة إنتاج فصؿ دراسى عمى جوجؿ كالس روـ Google
 ،classroomثـ تـ إ رساؿ دعوات المشاركة لجميع طمبة المجموعتيف التجريبيتيف
عمى تطبيؽ  Massengerالخاص بكؿ طالب والموافقة عمى انضماميـ لمفصوؿ.
 8/8تـ رفع أىداؼ المقرر وخطة العمؿ بو ثـ تـ رفع المحاضرات التعميمية التي
تمثؿ الدروس األساسية عمى الفصؿ وىى عبارة عف (< ) دروس تعميمية تـ تقديميا
في صورة فيديوىات تعميمية.

سادسًا :مزسلة التكويه:
وفي ىذه المرحمة تـ ضبط بيئة التعمـ المصغر القائمة عمى الويب النقاؿ
والتأكد مف سالمتو ،وذلؾ مف خالؿ تطبيقو عمي عينة استطالعية غير عينة البحث
األساسية (تمثمت في عشرة طمبة) مف طمبة الفرقة الرابعة معممى الحاسب اآللى بكمية
التربية التربية النوعية – جامعة الزقازيؽ ،بداية مف يوـ (  )877> /8/9حتى يوـ
(? )877>/8 /وبعد االنتياء مف التطبيؽ تـ عمؿ التعديالت الالزمة لكي تكوف بيئة
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التعمـ المصغر القائمة عمى الويب النقاؿ ،صالح لمتطبيؽ النيائي ،ىذا باإلضافة
لممراجعة التعميمية والفنية والتكنولوجية وذلؾ بعد عرضو عمي المتخصصيف في
تكنولوجيا التعميـ إلبداء أرائيـ.

سابعًا :مزسلة التطبيل:
تـ تنفيذ االسترات يجية التعميمي ة عمى المجموعتيف التجريبيتيف األ ساسيتيف لمبحث
خالؿ الفترة مف (  )877>/8/77وحتى (? ) 877>/; /وتـ تخصيص الفترة التالية
العداد المنتج النيائي (مواقع الويب) وتـ عرض تطبيؽ تجربة البحث بالتفصيؿ في
الجزء الخاص بتنفيذ التجربو األساسية لمبحث.

 إعداد أدوات قياض املتغريات التابعة:

أ) االختبار التشصيلي:
اآلتية:

تـ تصميـ وبناء اختبار تحصيمي موضوعي ،وفقاً لمخطوات

 تحديد اليدؼ مف االختبار :ىدؼ االختبار إلي قياس الجوانب المعرفية لميارات برمجةالمواقع التعميمية ل عينة مف طمبة الفرقة الرابعة لمطمبة معممى الحاسب اآللى بقسـ
تكنولوجيا التعميـ  -كمية التربية النوعية ،جامعة الزقازيؽ ،وذلؾ بتطبيقو قبمياً

وبعدياً عمي عينة البحث.

 إعداد جدوؿ المواصفات :في ضوء األىداؼ المحددة لكؿ موديوؿ تـ إعداد جدوؿأسيا وأسئمة
المواصفات ثنائى االتجاه حيث تمثؿ فيو موضوعات الموديوالت التعميمية ر ً
أفقيا ،وقد روعى في جدوؿ المواصفات التوازف بيف عدد األسئمة
قياس األىداؼ المعرفية ً
مف حيث مستويات األىداؼ التي تقيسيا ،وجدوؿ رقـ ( )8يوضح جدوؿ المواصفات

الخاصة باالختبار التحصيمى.
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خذول ( )2يىاصفبد االختجبس انتحصُهٍ انًؼشفٍ نمُبس اندبَت انًؼشفٍ نًهبساد
ثشيدخ انًىالغ انتؼهًُُخ
انًىضىػبد انشئُسُخ

يستىَبد األهذاف انًؼشفُخ
تزكش فهى

انًدًىع

تطجُك

تحهُم

 -1نغخ انتشيُز  HTMLيفبهُى أسبسُخ.

8

2

2

-

12

 -2ادساج وتُسُك انُص

6

3

4

-

13

 -3إدساج وتُسُك انصىس .

4

-

4

1

9

 -4إدساج وتُسُك انمىائى.

-

-

2

-

2

 -5إدساج وتُسُك اندذول

-

-

4

-

4

.6إدساج وتُسُك انشواثط انتشؼجُخ

2

1

1

-

4

20

6

11

1

44

انًدًىع

 صياغة مفردات االختبار :تـ صياغة أسئمة االختبار مف نوعيف (االختيار مف متعدد،الصواب والخطأ) وتـ صياغة المفردات بحيث تغطي جميع الجوانب المعرفية لمميارات،
وبمغت عدد مفرداتو ( )::مفردة )89( ،مفردة بنمط الصواب والخطأ )87( ،بنمط
االختيار مف متعدد.

 صياغة تعميمات االختبار :تمت صياغة تعميمات االختبار بصورة سيمة وواضحة لمطمبةعينة البحث ،وقد روعي عند صياغتيا أف توضح (اليدؼ مف االختبار ،عدد مفردات
ا الختبار ،زمف االختبار ،الدرجة الكمية لالختبار ،أف توضح لمطالب كيفية اإلجابة عمى
أسئمة االختبار).

 تقدير الدرجة وطريقة التصحيح :اشتمؿ االختبار عمي ( )::سؤاالً ،وتـ تقدير درجةواحدة لكؿ إجابة صحيحة عمي كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار.

 صدؽ االختبار :تـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف وأشارت نتائج التحكيـ إلى صدؽاالختبار وخموه مف األخطاء ومناسبتو لألىداؼ التى وضعت لو ،ثـ تـ حساب معامؿ
الصدؽ لالختبار وكاف  7,>:وىي درجة صدؽ عالية مما يشير الى أف نتيجة االختبار
التحصيمي المقدـ لقياس الجانب المعرفي ألفراد العينة ال تتأثر بأي عوامؿ أخرى ،بيذا
صالحا لمتطبيؽ
يصبح االختبار التحصيمي في الصورة النيائية
ً
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 زمف االختبار :لمعرفة زمف االختبار تـ تطبيقو عمى عينة استطالعية مكونة مف ()77مف طمبة الفرقة الرابعة تخصص معمـ الحاسب اآللى بقسـ تكنولوجيا التعميـ غير عينة
البحث ،ثـ حساب زمف االختبار بحساب مجموع األزمنة لجميع الطمبة ثـ القسمة عمى
عددىـ ،ليكوف متوسط زمف االختبار الذي تـ اعتباره الزمف الفعمي لالختبار ،ىو (;;)
دقيقة.

 ثبات االختبار :تـ إيجاد ثبات اإلختبار التحصيمى بإستخداـ طريقة تطبيؽ اإلختبار ثـإعادة تطبيقو بفاصؿ زمني قدره (; )7يوـ بيف التطبيقيف ،وذلؾ عمى عينة الدراسة
اإلستطالعية ،وتـ حساب معامؿ اإلرتباط بيف التطبيقيف األوؿ والثانى بإستخداـ معامؿ
اإلرتباط البسيط لػ " بيرسوف " ،كما ىو موضح بالجدوؿ ()9
خذول ()3
حسبة يؼبيم اإلستجبط ثٍُ انتطجُمٍُ األول وانثبًَ نإلختجبس انتحصُهً انًشتجط
ثًهبساد ثشيدخ انًىالغ انتؼهًُُخ نذي طالة انؼُُخ اإلستطالػُخ لُذ انذساسخ10 = ٌ ،
انذالنخ
انتطجُك انثبًَ
انتطجُك األول
يؼبيم
انًتغُش
اإلستجبط
ع2
و2
ع1
و1
دال ػُذ
اإلختجبس
4.2
4.30
*0.924 0.18
0.823
()0.05
انتحصُهً

إحصائيا عند مستوى(;)7.7
يتضح مف جدوؿ ( )9أنو توجد عالقة إرتباطية دالة
ً
بيف التطبيقيف األوؿ والثانى لمدرجة الكمية لإلختبار التحصيمى ،مما يدؿ عمى تمتع ىذا
اإلختبار بدرجة عالية مف الثبات ،ولـ يبد الطمبة أي مالحظات خاصة بالصياغة أو غموض
صالحا لمتطبيؽ عمى عينة البحث.
بعض عبارات االختبار ،وبالتالي أصبح االختبار
ً

ب) بطاقة املالسظة للذاىب املوارى :ومت إعدادها يف ضوء اخلطوات التالية:

 تحديد اليدؼ مف البطاقة :تحدد اليدؼ مف البطاقة في تقييـ أداء الطمبة في الميارةالمرتبطة ببرمجة المواقع التعميمية.

 صياغة بنود البطاقة :لتحقيؽ اليدؼ مف البطاقة تـ تحديد الميارات الفرعية التي ترتبطبالميارات الرئيسية ،وتـ صياغة ىذه الميارات في عبارات تصؼ األداء المتوقع مف
الطالب ،وقد بمغت العبارات (; )9عبارة تتضمف الميارات الفرعية ،وتـ مراعاة أف تبدأ
كؿ عبارة مف ىذه العبارات بفعؿ سموكى وتكوف قابمة لممالحظة والقياس وتصؼ أداء
احدا فقط.
و ً
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 تصميـ البطاقة :تـ استخداـ التقدير الكمي بالدرجات حتى يمكف تقدير أداء الطالب بشكؿموضوعي ودقيؽ ،وتـ توزيع الدرجات وفؽ مستويات األداء االتية (أدي الميارة /أدى
بمساعدة المعمـ /لـ يؤد الميارة) وتـ توزيع درجات التقييـ لمستويات األداء كالتالي
درجتاف إذا أدى الطالب األداء الكامؿ ،درجة واحدة إذا أدى الطالب الميارة بمساعدة
المعمـ ،وصفر إذا لـ يؤد الميارة ،بحيث يتـ وضع عالمة صح بجوار المستوى الذى يعبر
عف أداء الطالب عند تطبيؽ البطاقة.

 صدؽ بطاقة المالحظة :تـ استخداـ صدؽ المحكميف والمتمثؿ في استطالع آراءالمتخصصيف والخبراء في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ ،وذلؾ في:
 مدى مناسبة بنود بطاقة المالحظة لقياس الميارات المرتبطة ببرمجة المواقع
التعميمية.
 مدى صالحية نظاـ تقدير األداء ببطاقة المالحظة.
وبمغت نسبة اتفاؽ المحكميف عمى صالحية بطاقة المالحظة أكثر مف <? ،%وىناؾ
بعض التعديالت التي اتفؽ عمييا أكثر مف محكـ وىى :تعديؿ صياغة بعض البنود بحيث
عددا مف العبارات المكررة التي تصؼ نفس األداء ،وتـ إجراء التعديالت
تكوف واضحة ،والغاء ً
المقترحة مف قبؿ السادة المحكميف ،وبمغ عدد بنود البطاقة بعد التعديؿ( )97مفردة.
 حساب ثبات بطاقة المالحظة :تـ حساب ثبات بطاقة المالحظة باتباع أسموب اتفاؽالمالحظيف حيث تـ تطبيقيا مع مالحظة أداء ثالث طمبة مف طمبة التجربة االستطالعية،
وتـ حساب معامؿ اتفاؽ المالحظيف في الحاالت الثالث ،وبمغ متوسط نسبة االتفاؽ
 %?;,9وىذا يدؿ عمى ثباتيا بنسبة كبيرة ،مما جعميا صالحة لمتطبيؽ عمى عينة
البحث .وبذلؾ أصبحت بطاقة المالحظة في صورتيا النيائية وصالحة لمتطبيؽ ممحؽ(;)

ز) بطاقة تكييه امليتر:
 تحديد اليدؼ مف البطاقة :تيدؼ بطاقة تقييـ المنتج تقييـ موقع الويب (المنتج النيائى)وقياس مدي مراعاة الطمبة عينة البحث لممعايير الخاصة ببرمجة المواقع التعميمية.

 تحديد األداءات التي تضمنتيا البطاقة :اشتممت بطاقة تقييـ المنتج عمى مجموعة مفالبنود تـ تحديدىا مف خالؿ االطالع عمي األدبيات التربوية العربية واألجنبية والدراسات
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السابقة التي اىتمت ببرمجة المواقع التعميمية ،وأيضاً عمي بعض البطاقات التي أعدت في
ىذا المجاؿ ،حيث تمثؿ ىذه البنود في مجمميا المعايير التي يجب أف تتوافر في المواقع

التعميمية التي قاـ الطمبة عينة البحث بإنتاجيا (المنتج النيائي).

 وضع نظاـ تقدير الدرجات :تـ تحديد مستوييف لدرجة توافر معيار الحكـ عميالتصميـ وىي كاآلتي :متوافر=  ،7غير متوافر=  ،7وبمغت الدرجة النيائية لمبطاقة
(= )8درجة ،ثـ تـ إعداد تعميمات البطاقة.

 حساب صدؽ بطاقة تقييـ المنتج :تـ االعتماد عمي صدؽ المحكميف ،فبعد إعدادالصورة األولية لمبطاقة تـ عرضيما عمي مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في
مجاؿ تكنولوجيا التعميـ والحاسب اآللى لالستفادة مف أرائيـ في صياغة بنود البطاقة
ومدى مناسبة أسموب تصميـ البطاقة لتحقيؽ أىدافيا ،وتـ عمؿ التعديالت وصوالً

لمصورة النيائية ،حيث اشتممت بطاقة تقييـ المنتج عمي (= )8بند ،ممحؽ (<).

 حساب ثبات بطاقة تقييـ المنتج :تـ حساب ثبات بطاقة تقييـ المنتج بإتباع أسموبإاتفاؽ المالحظيف عمى أداء الطالب الواحد ،حيث يقوـ ثالثة مالحظيف كؿ منيـ
مستقؿ عف اآلخر بتقييـ أداء الطالب مف خالؿ البطاقة ،لذلؾ قامت الباحثة
باإل استعانة بإثنيف مف المدرسيف بالقسـ ،وقامت بتديبيـ عمى إستخداـ البطاقة،
لمتعرؼ عمى أي صعوبات تواجييـ في إستخداميا.
بعد ذلؾ قامت الباحثو والزميالف بتقييـ أداء خمسة مف طمبة التجربة اإلستطالعية،
ثـ حساب معامؿ إتفاؽ المقيميف عمى أداء كؿ طالب عمى حدة ،وبمغ متوسط نسبة اإل تفاؽ
( )7.=9وىذا يدؿ عمى ثباتيا بنسبة كبيرة ،وتـ حساب معامؿ ثبات بطاقة تقييـ المنتج وقد
بمغ معامؿ ثباتيا (?> )7.وىي نسبة تدؿ عمى ثبات البطاقة إلى حد كبير ،مما جعميا
صالحة لمتطبيؽ عمى عينة البحث .وبذلؾ أصبحت بطاقة تقييـ المنتج في صورتيا النيائية
وصالحة لمتطبيؽ
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 التذزبة االستطالعية للبشح:
تمت التجربة االستطالعية عمى مجموعة مف طمبة الفرقة الرابعة شعبة معمـ
الحاسب اآللى بقسـ تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية النوعية ،جامعة الزقازيؽ تتكوف مف
( )77طمبة غير عينة البحث األساسية ،وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى الصعوبات التي قد تواجو
الباحثة أثناء التجربة األساسية لمبحث ،وتقدير مدى ثبات االختبار التحصيمي وبطاقة
المالحظة وبطاقة تقييـ المنتج.
وقد كشفت التجربة االستطالعية عف ثبات كؿ مف االختبار التحصيمي وبطاقو
المالحظة وبطاقة تقييـ المنتج ،كما تـ عرضة في إعداد أدوات البحث.

 التذزبة األساسية للبشح:

 - 1اختيار عيية البشح:
طالب ا وطالبة بشعبة معمـ الحاسب اآللى قسـ
تكونت عينة البحث مف :7
ً
تكنولوجيا التعميـ الفرقة الرابعة كمية التربية النوعية جامعة الزقازيؽ مف العاـ
الجامعي= 877>/877تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية وتوزيعيـ عمى مجموعتيف تجريبيتيف،
وقد تـ التأكد مف تكافؤ المجموعات قبؿ إجراء تجربة البحث الرئيسية.

 - 2تطبيل أدوات البشح قبليًا:
ىدؼ التطبيؽ القبمي ألدوات البحث التحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف التجريبيتيف
فيما يتعمؽ باالختبار التحصيمى ،وبطاقة المالحظة.
 تـ تحميؿ نتائج التطبيؽ القبمي لالختبار التحصيمى لبياف مدى تكافؤالمجموعتيف التجريبيتيف ،والوقوؼ عمى مستوى أفراد العينة قبؿ التجربة ،ولتحقيؽ ذلؾ
تـ استخداـ اختبار (ت) لمعينات المستقمة "،"Independent – Samples T-Test
لمكشؼ عف داللة الفرؽ بيف متوسط الدرجات القبمية لالختبار التحصيمى لممجموعة التي
حصمت عمى التغذية الراجعة الموجزة  ،ومتوسط الدرجات القبمية لممجموعة التى حصمت
عمى التغذية الراجعة المفصمة  ،وقد تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري،
وقيمة "ت" لدرجات أفراد المجموعتيف التجريبيتيف فى القياس القبمي ،ويوضح جدوؿ ( ):
نتائج التطبيؽ القبمي لالختبار التحصيمى  ،وتكافؤ المجموعتيف التجريبيتيف:
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خذول (َ )4تبئح انتطجُك انمجهٍ نالختجبس انتحصُهً ،وتكبفؤ انًدًىػتٍُ انتدشَجُتٍُ
انًتغُش
انتبثغ
انتحصُم
انًؼشفٍ

انًدًىػخ
انًدًىػخ
األونً
انًدًىػخ
انثبَُخ

انؼذد

انًتىسط

االَحشاف
انًؼُبسٌ

5,5

2.38

20

لًُخ(د)
انًحسىثخ

0.65
5,8

2.14

دسخبد
انحشَخ

38

يستىٌ
انذالنخ
غُش
دانخ

إحصائيا وىو ما يشير إلى أنو ال يوجد
ويتضح مف جدوؿ ( ):أف قيمة "ت" غير دالة
ً
إحصائيا بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبيتيف فى التطبيؽ القبمي لالختبار
فرؽ داؿ
ً
التحصيمى لمجموعتي البحث مما يؤكد وجود تكافؤ بيف المجموعتيف.
 -نظراً لحصوؿ جميع طالب المجموعتيف التجريبيتيف عمى الدرجة (صفر) عند

تطبيؽ بطاقة المالحظة لذا ال توجد فروؽ قبمية في الميارات بيف المجموعات وبالتالي
يمكف إرجاع أ ية فروؽ تظير في التطبيؽ البعدى لبطاقة المالحظة إلي تأثير المتغير
المستقؿ المستيدؼ إ ختباره.

- 3تطبيل االسرتاتيذية التعلينية على اجملنوعات التذزيبية:
بعد االنتياء مف التطبيؽ القبمي ألدوات البحث والتأكد مف تكافؤ المجموعتيف في الجوانب
تبع ا لمخط وات التالية:
المعرفية واألدائية تـ تنفيذ التجربة األساسية لمبحث ً
 تـ عقد لقاء مع طمبة المجموعتيف التجريبيتيف لتوضيح أىداؼ المقرر وكيفية
التعامؿ مع ت طبيقات الياتؼ النقاؿ الخاصة بالبحث الحالى
 تحديد اسـ مستخدـ لكؿ طالب وتمثؿ في رقمو الجامعى ،واضافتو إلى بيئة جوجؿ
كالس روـ  ، Google classroomوارساؿ كود دخوؿ البيئة الى الطالب وىو:
idrdab5
ورابط الدخوؿ الى البيئة ىو:
https://classroom.google.com/u/0/c/MjI3ODQ4OTYwODNa
 يوجو المعمـ (الباحثة) الى دراسة الموديوالت التعميمية ،ويبدأ كؿ طالب في دراستو
لمموديوالت بحيث يحتاج كؿ موديوؿ إلى أسبوع واحد فقط ،ويتـ إ رساؿ وحدات التعمـ
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المصغر المرتبطة بالموديوؿ لكؿ طالب عمى ىاتفو النقاؿ بشكؿ متتابع طوؿ الفترة
المحددة لدراسة الموديوؿ.
 في نياية األسبوع يتـ تطبيؽ االختبار البعدى لمموديوؿ والتييئة لدراسة الموديوؿ
التالى.
 بداية مف األسبوع الرابع يتـ تكميؼ كؿ طالب بتصميـ موقع تعميمى لتطبيؽ ما تـ
تعممو.
 في نياية األسبوع السادس يتـ تطبيؽ أد وات البحث بعديً ا.

 - 4تطبيل أدوات البشح بعديًا:

بعد االنتياء مف تطبيؽ بيئة التعمـ المصغر القائمة عمى الويب النقاؿ قامت
الباحثة بتطبيؽ أدوات البحث والمتمثمة في (االختبار التحصيمي ،بطاقة المالحظة،
بطاقة تقييـ المنتج) بعدياً عمى المجموع تيف التجريبيتيف لمبحث ،ثـ تـ رصد درجات

تمييد ا لممعالجة اإلحصائية لمبيانات.
الطمبة في جميع أد وات القياس السابقة
ً

 - 5املعاجلة اإلسصائية:
بعد االنتياء مف إجراء التجربة البحث ،وتصحيح االختبار ورصد درجات بطاقة
المالحظة ،وبطاقة تقييـ المنتج لكؿ مجموعة عمى حدة ،تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات،
وذلؾ باستخداـ حزمة البرامج اإلحصائية لمعموـ االجتماعية (Statistical Package for
) ،the Social Science – SPSSv22وذلؾ الختبار فروض البحث.
 اختبار"ت" :لممجموعات المستقمة فى المقارنة بيف المجموعتيف التجريبيتيف فى التطبيؽالبعدى لالختبار التحصيمى وبطاقة المالحظة وبطاقة تقييـ المنتج.
 حجـ التأثير :تـ حساب حجـ تأثير لمفرؽ بيف التغذية الراجعة (الموجزة والمفصمة) فىاالختبار التحصيمى وبطاقة المالحظة وبطاقة تقييـ المنتج لدى طمبة الفرقة الرابعة
باستخداـ مربع إيتا (.)2
ولمحكـ عمى ىذه القيمة حدد كوىيف  )7?>>(Cohenثالثة مستويات لحجـ
األثر ،توفر لمباحثو قاعدة لمحكـ عمى قيمة حجـ األثر ،بحيث يعتبر حجـ األثر الذي
تصؿ قيمتو  =7,77تأثير ضعيؼ =7,7< ،تأثير متوسط =7,7: ،تأثير قوي (عمى
ماىر خطاب)877? ،
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 ىتائر البشح وتفشريها:
أولًا :اليتائر اخلاصة باالختبار التشصيلى:
يشير الفرض األوؿ إلى أنو" :اليوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى (; )7,7بيف

متوسطي درجات المجموعتيف التجريبيتيف (الموجزة /المفصمة) في التطبيؽ البعدي لالختبار
التحصيمي المعرفي المرتبط بميارات برمجة مواقع اإلنترنت التعميمية" ،والختبار صحة ىذا
الفرض تـ تطبيؽ اختبار "ت" ) (T- testلمعينات المستقمة لمعرفة داللة الفرؽ بيف متوسط
درجات المجموعة التجريبية األولى ،ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية في التطبيؽ
البعدي لالختبار التحصيمي ،وذلؾ باستخداـ حزمة البرامج اإلحصائية "."SPSS
ويوضح الجػدوؿ (;) داللػة الفػرؽ بػيف متوسػطي درجػات المجموعػة التجريبيػة األولػى،
والمجموعة التجريبية الثانية في االختبار التحصيمي:
خذول ()5
اختجبس "د" نهؼُُبد انًستمهخ ،ودالنتهب اإلحصبئُخ نهفشق ثٍُ يتىسطٍ دسخبد طهجخ انًدًىػخ
انتدشَجُخ األونً ،وطهجخ انًدًىػخ انتدشَجُخ انثبَُخ فٍ انتطجُك انجؼذٌ نالختجبس انتحصُهٍ (انُهبَخ
انؼظًً=  )44يغ ثُبٌ حدى انتأثُش
انًدًىػخ
انتدشَجُخ
األونً
انتدشَجُخ
انثبَُخ

انؼذد

انًتىسط

االَحشاف
انًؼُبسي

لًُخ(د)
انًحسىثخ

دسخبد
انحشَخ

يستىٌ
انذالنخ

2

حدى
انتأثُش

34,10

2,68

4,11

38

0,000

0,398

كجُش

20
31,1

1,91

ويتضػػح مػػف نتػػائج الجػػدوؿ ( ; ) ارتفػػاع متوسػػط درجػػات طمبػػة المجموعػػة التجريبيػػة
الثانية (التغذية الراجعة المفصمة) في االختبار التحصيمي والبالغ (= )9=,عػف متوسػط درجػات
المجموعػػػة التجريبيػػػة االولػػػػى (التغذيػػػة الراجعػػػة المػػػػوجزة) البػػػالغ ( ،)9:,77وأف قيمػػػػة "ت"
المحسوبة فػي اختبػار التحصػيؿ المعرفػي تسػاوى (== ):,عنػد درجػات حريػة (> ،)9وداللتيػا
المحسوبة كمبيوتريا ( ،)7,777وحيث إف ىذه الداللة أقؿ مف (; ،)7,7فإف قيمػة "ت" تكػوف
دالػػػة لصػػػالح المتوسػػػط األعمػػػى أي لصػػػالح المجموعػػػة التجريبيػػػة الثانيػػػة (التغذيػػػة الراجعػػػة
المفصمة) ،كما يتضح أيضا أف حجـ األ ثر (>? )7,9وتدؿ ىذه النتيجػة عمػى وجػود حجػـ أثػر
قوى لممتغير المستقؿ لمبحث فيمػا يتعمػؽ بتػأثيره فػي ميػارات برمجػة المواقػع التعميميػة مػا يػدؿ
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عمى قوة تأثير المعالجة أي أف أنماط التغذية الراجعػة المسػتخدمة فػي بيئػة الػتعمـ المصػغر ذو
تأثير فعاؿ في تنمية ميارات برمجة المواقػع التعميميػة ،وعمػى ذلػؾ يمكػف رفػض الفػرض االوؿ،
ػػائيا عنػػػد مسػػػتوى (< ; )7,7بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات طمبػػػة
أي أنػػػو "يوجػػػد فػػػروؽ دالػػػة إحصػ ً
المجموعات التجريبية في اختبار التحصيؿ المعرفي المػرتبط بميػارات برمجػة المواقػع التعميميػة
عنػػد الدراسػػة باسػػتخداـ بيئػػة الػػتعمـ المصػػغر عبػػر الويػػب النقػػاؿ يرجػػع لألثػػر األساسػػي ل ػنمط
التغذية الراجعة (موجز /مفصؿ) لصالح المجموعة التجريبية الثانية".

ثاىيًا اليتائر اخلاصة ببطاقة املالسظة:
يشػػير الفػػرض الثػػانى إلػػى أنػػو " :اليوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى (; )7,7بػػيف

متوسػػطي درجػػات المجمػػوعتيف التجػػريبيتيف (المػػوجزة /المفصػػمة) فػػي التطبيػػؽ البعػػدي لبطاقػػة
المالحظػػة المرتبطػػة بميػػارات برمجػػة مواقػػع اإلنترنػػت التعميميػػة ،".ويوضػػح الجػػدوؿ (<) نتػػائج
اختبار "ت" ) (T- testلمعينات المستقمة لمعرفة داللػة الفػرؽ بػيف متوسػط درجػات المجموعػة
التجريبية األولى ،ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية في بطاقة المالحظة:
خذول ()6
اختجبس "د" نهؼُُبد انًستمهخ ،ودالنتهب اإلحصبئُخ نهفشق ثٍُ يتىسطٍ دسخبد طهجخ انًدًىػخ
انتدشَجُخ األونً ،وطهجخ انًدًىػخ انتدشَجُخ انثبَُخ فٍ انتطجُمٍُ انجؼذٌ ثطبلخ انًالحظخ (انُهبَخ
انؼظًً=  )62يغ ثُبٌ حدى انتأثُش
انًدًىػخ
انتدشَجُةةةخ
األونً
انتدشَجُةةةخ
انثبَُخ

انؼذد

انًتىسط االَحشاف لًُخ(د) دسخبد
انًؼُبسي انًحسىثخ انحشَخ
51,68

1,24

16,01

38

يستىٌ
انذالنخ

2

حدى
انتأثُش

0,000

0,816

كجُش

20
58

1,21

ويتضػػح مػػف نتػػائج الجػػدوؿ (<) ارتفػػاع متوسػػط درجػػات طمبػػة المجموعػػة التجريبيػػة
الثانيػػة (التغذيػػة الراجعػػة المفصػػمة) فػػي بطاقػػة المالحظػػة والبػػالغ (>;) عػػف متوسػػط درجػػات
المجموعة التجريبيػة األ ولػى (التغذيػة الراجعػة المػوجزة) البػالغ (>< ،);7,وأف مسػتوى الداللػة
إحصػائيا ،وأف قيمػة
تساوى( )7,777وىى أقؿ مف مستوى الداللة (; )7,7أي أنيا غير دالة
ً
(ت) المحسػػوبة تسػػاوى ( )7<,77ممػػا يؤكػػد وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى
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الداللػػػة(; )7,7بػػػيف طمبػػػة المجمػػػوعتيف التجػػػريبيتيف لصػػػالح المتوسػػػط األعمػػػى أي لصػػػالح
المجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة ،كمػػا يتضػػح أيضػػا أف حجػػـ األثػػر (<=> )7,وتػػدؿ ىػػذه النتيجػػة
عمػػى وجػػود حجػػـ أثػػر كبيػػر لممتغيػػر المسػػتقؿ لمبحػػث فيمػػا يتعمػػؽ بتػػأثيره فػػي األداء الميػػارى
إحصػائيا عنػد
المرتبط ببطاقة المالحظة ،عمى ذلؾ تـ رفض الفػرض .أي أنػو " يوجػد فػرؽ داؿ
ً
مستوى(< ; )7,7بيف متوسػطي درجػات طمبػة المجمػوعتيف التجػريبيتيف فػي بطاقػة المالحظػة
عنػػد الدراسػػة باسػػتخداـ بيئػػة الػػتعمـ المصػػغر عبػػر الويػػب النقػػاؿ يرجػػع لأل ثػػر األساسػػي لػػنمط
التغذية الراجعة (موجزة /مفصمة) لصالح المجموعة التجريبية الثانية" .

ثالجًا :اليتائر اخلاصة ببطاقة تكييه امليتر
يشػػير الفػػرض الثالػػث الػػى أنػػو " :اليوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى (; )7,7بػػيف

متوسػػطي درجػػات المجمػػوعتيف التجػػريبيتيف (المػػوجزة /المفصػػمة) ف ػي التطبيػػؽ البعػػدي لبطاقػػة
تقييـ المنتج المرتبط بميػارات برمجػة مواقػع اإلنترنػت التعميميػة " ،ويوضػح الجػدوؿ (=) نتػائج
اختبار "ت" ) (T- testلمعينات المستقمة لمعرفة داللػة الفػرؽ بػيف متوسػط درجػات المجموعػة
التجريبية األولى ،ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية في بطاقة تقييـ المنتج:
خذول ()1
اختجبس "د" نهؼُُبد انًستمهخ ،ودالنتهب اإلحصبئُخ نهفشق ثٍُ يتىسطٍ دسخبد طهجخ
انًدًىػخ انتدشَجُخ األونً ،وطهجخ انًدًىػخ انتدشَجُخ انثبَُخ فٍ انتطجُك انجؼذٌ نجطبلخ تمُُى
انًُتح (انُهبَخ انؼظًً=  )21يغ ثُبٌ حدى انتأثُش
انًدًىػخ

انؼذد

انتدشَجُخ
األونً
انتدشَجُخ
انثبَُخ

20

انًتىسط

االَحشاف
انًؼُبسي

لًُخ(د)
انًحسىثخ

دسخبد
انحشَخ

يستىٌ
انذالنخ

2

حدى
انتأثُش

21,2

0,99

4,11

38

0,000

0,316

كجُش

25,89

4,81

ويتضػػح مػػف نتػػائج الجػػدوؿ (= ) ارتفػػاع متوسػػط درجػػات طمبػػة المجموعػػة التجريبيػػة
الثانيػػة (التغذيػػة الراجعػػة المفصػػمة) فػػي بطاقػػة تقيػػيـ المنػػتج والبػػالغ (?> )8;,عػػف متوسػػط
درجات المجموعػة التجريبيػة االولػى (التغذيػة الراجعػة المػوجزة) البػالغ ( ،)87,8وأف قيمػة "ت"
المحسػػػوبة فػػػي بطاقػػػة تقيػػػيـ المنػػػتج تسػػػاوى ( ):,77عنػػػد درجػػػات حريػػػة (> ،)9وداللتيػػػا
المحسوبة كمبيوتريا ( ،)7,777وحيث إف ىذه الداللة أقؿ مف (; ،)7,7فإف قيمػة "ت" تكػوف
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دالػػػة لصػػػالح المتوسػػػط األعمػػػى أي لصػػػالح المجموعػػػة التجريبيػػػة الثانيػػػة (التغذيػػػة الراجعػػػة
المفصمة) ،كما يتضح أيضا أف حجـ األثر (< )7,97وتدؿ ىذه النتيجػة عمػى وجػود حجػـ أثػر
قوى لممتغير المستقؿ لمبحث فيمػا يتعمػؽ بتػأثيره فػي ميػارات برمجػة المواقػع التعميميػة مػا يػدؿ
عمى قوة تأثير المعالجة أي أف أنماط التغذية الراجعة المستخدمة فػي بيئػة الػتعمـ المصػغر ليػا
تأثير فعاؿ في تنمية ميارات برمجة المواقع التعميمية ،وعمى ذلػؾ يمكػف رفػض الفػرض الثالػث،
إحصػػػائيا عنػػػد مسػػػتوى (< ; )7,7بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات طمبػػػة
أي أنػػػو "يوجػػػد فػػػرؽ داؿ
ً
المجموعتيف التجريبيتيف في بطاقة تقييـ المنتج المرتبط بميارات برمجة المواقع التعميميػة عنػد
الدراسة باستخداـ بيئػة الػتعمـ المصػغر عبػر الويػب النقػاؿ يرجػع لألثػر األساسػي لػنمط التغذيػة
الراجعة (موجز /مفصؿ) لصالح المجموعة التجريبية الثانية".

تفشري اليتائر اخلاصة بتأثري ىوع التغذية الزادعة على اجلاىب التشصيلى:
تشير النتائج التي توصػؿ إلييػا البحػث الحػالي إلػى أف الطمبػة الػذيف درسػوا باسػتخداـ
التغذيػػة الراجعػػة المفصػػمة كػػانوا أكثػػر إيجابيػػة فيمػػا يتعمػػؽ باختبػػار التحصػػيؿ المعرفػػى المػػرتبط
ببرمجة مواقع الويب وعمػى ذلػؾ يجػب مراعػاة ىػذه النتيجػة عنػد تصػميـ أنػواع التغذيػة الراجعػة
ببيئة التعمـ المصغر ،ويرجع ذلؾ لألسباب التالية:
 -تقػػديـ التغذيػػة الراجعػػة أوالً بػػأوؿ سػػاعد عمػػى تحسػػف أداء الطمبػػة المعرفػػى وحفػػز

عمميػػات التفكيػػر لػػدييـ ممػػا سػػاىـ فػػي اىتمػػاـ الطمبػػة بتػػذكر المعمومػػات وفيمي ػا والتفكيػػر فػػي
تطبيقيا بشكؿ صحيح وبالتالي زاد تفاعميـ ودافعيػتيـ لمػتعمـ .كمػا أف تنػوع الميمػات التعميميػة
والتػي تتطمػػب مسػتويات تفكيػػر عميػا جعػػؿ الطمبػػة فػي حاجػػة إلػى معمومػػات مفصػمة تسػػاعد فػػي
زيػػػادة قػػػدراتيـ العقميػػػة ليتمكنػػػوا مػػػف االسػػػتمرار والتفاعػػػؿ وتوضػػػح ليػػػـ أخطػػػائيـ والمفػػػاىيـ
الصحيحة المقابمة ليذه األخطاء حتى يتجنبوا الوقوع في الخطأ مرة أخرى.
 التأكيد عمى الطمبػة إذا كػانوا صػواب أـ خطػأ مػع تػوفير معمومػات مفصػمة لتصػحيحاإلجابػػة الخاطئػػة سػػاىـ فػػي تقػػدـ الطمبػػة نتيجػػة لم ػراقبتيـ الذاتيػػة لمػػدى تقػػدميـ فػػي الػػتعمـ،
والتنظيـ الذاتي لتعمميـ ،وتبيف مدى التعمـ السميـ لألجزاء المختمفة مف الميمة التعميمية.
 تكػػػرار تقػػػديـ وحػػػدات الػػػتعمـ المصػػػغر بشػػػكؿ يػػػومى لمطمبػػػة بعػػػد دراسػػػة المحاضػػػرةااللكترونية ساىـ في نشاط المتعمميف ورغبتيـ في التعمـ واكسابيـ القدرة عمػى تػولى مسػئولية
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تعمميػػـ ،وقػػد أدى ذلػػؾ الػػى زيػػاة الحاجػػة لتفاصػػيؿ أكثػػر لممعمومػػات المقدمػػة ليػػـ مػػف خػػالؿ
التغذية الراجعة لتثبيت المعمومات واستيعابيا.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسػة ربيػع عبػد العظػيـ رمػود( ،)8779ودراسػة تيػري،
ودوليتػؿ ) (Terry&Doolittle, 2008والتػي أكػدت عمػى فاعميػة التغذيػة الراجعػة التفصػيمية
وأنيػػا تزيػػد مػػف الفػػرص لمطالػػب لمتعػػرؼ عمػػى مػػدى مػػا أنجػػزه مػػف تعمػػـ ،وتوجػػو نحػػو معالجػػة
األخطاء بدقة.

تفشري اليتائر اخلاصة بتأثري ىوع التغذية الزادعة على اجلاىب املوارى:
تشػػير ىػػذه النتيجػػة التػػي توصػػؿ إلييػػا البحػػث الحػػالي إلػػى أف الطمبػػة الػػذيف درسػػوا
باسػػتخداـ التغذيػػة الراجعػػة المفصػػمة كػػانوا أكثػػر إيجابيػػة فيمػػا يتعمػػؽ ببطاقػػة مالحظػػة األداء
الميارى المرتبط ببرمجة مواقع الويب وعمى ذلػؾ يجػب مراعػاة ىػذه النتيجػة عنػد تصػميـ أنػواع
التغذية الراجعة ببيئة التعمـ المصغر .وترجع ىذه النتيجة إلى األسباب التالية:
 يحتػػاج الجانػػب الميػػارى إلػػى فيػػـ أعمػػؽ لكيفيػػة تطبيػػؽ الميػػارة وىػػذا مػػا قامػػت بػػوالتغذية الراجعة المفصمة عند وجود أخطاء لدى الطمبة حيث أنيا سػاعدت المػتعمـ عمػى معرفػة
سبب الخطأ وفيـ كيفية تطبيؽ الميارة بشكؿ صحيح.
 التغذية الراجعة المفصمة كانت مناسبة أكثر لخطػائص طمبػة ىػذه المرحمػة الدراسػيةحيث يعمػؿ التصػحيح المفصػؿ عمػى تػوجيييـ نحػو أداء أفضػؿ لمميػارة ،إضػافة الػى أنػو يبػيف
ليـ خطوات اتقاف الميارة ليثبتو.
 تكرار تقديـ وحدات التعمـ المصغر أدى الى رفع مستوى انتباه الطمبػة إلػى العناصػرالميمة لمميارة والمطموب تعمميا ،وزاد مف مستوى اىتمامو ودافعيتو لمػتعمـ ،فاسػتطاع الطالػب
تحديػػد م ػواطف الضػػعؼ والقصػػور لدي ػو ،وىنػػا سػػاعدت التغذيػػة الراجعػػة المفصػػمة عمػػى تثبيػػت
المعانى واالرتباطات المطموبػة وتصػحيح األخطػاء وتعػديؿ الفيػـ الخػاطئ لتحسػيف أداء الميػارة
مما زاد مف ثقة المتعمـ بتعممو.
وتتفػػػػؽ ىػػػػذه النتيجػػػػة مػػػػع نتػػػػائج دراسػػػػة لػػػػى )2013

 ،(lee,ودراسػػػػة حمػػػػداف

وآخروف ) (hamdan et, al, 2013والتػي أكػدت عمػى فاعميػة التغذيػة الراجعػة التصػحيحية
المفصمة عمى الجانب الميارى.
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تفشري اليتائر اخلاصة بتأثري ىوع التغذية الزادعة على تكييه امليتر:
تشػػير ىػػذه النتيجػػة التػػي توصػػؿ إلييػػا البحػػث الحػػالي إلػػى أف الطمبػػة الػػذيف درسػػوا
باستخداـ التغذية الراجعة المفصمة كانوا أكثر إيجابية فيما يتعمػؽ ببطاقػة تقيػيـ المنػتج المػرتبط
ببرمجة مواقع الويب وعمػى ذلػؾ يجػب مراعػاة ىػذه النتيجػة عنػد تصػميـ أنػواع التغذيػة الراجعػة
ببيئة التعمـ المصغر .وترجع ىذه النتيجة إلى األسباب التالية:
 أدت التغذيػػػة الراجعػػػة المفصػػػمة إلػػػى تفػػػوؽ الطمبػػػة فػػػي الجانػػػب الميػػػارى المػػػرتبطببرمجة الموقع التعميمى(المنتج النيائي) نظ ارً لتكػرار ممارسػة الميػارة مػف خػالؿ وحػدات الػتعمـ

المصػػغر وتصػػحيح األخطػػاء أوال بػػأوؿ ممػػا أدى إلػػى تثبيػػت الطريقػػة الصػػحيحة ألداء الميػػارة
والتمكف مف أدائيا بشكؿ صحيح في برمجة الموقع التعميمى.
 تقػػديـ التغذيػػػة الراجعػػػة المفصػػػمة كػػػاف نمػػوذج لػػػألداء الصػػػحيح لمميػػػارة التػػػي قػػػاـالمتعمـ بتقميدىا بشكؿ صحيح ،ويتفؽ ىػذا مػع مبػادئ نظريػة الػتعمـ االجتمػاعى والتػي تػرى أف
السموؾ البشرى يتعممو الطالب بالتقميد والمحاكاة أو النمذجة ،وأف معظػـ السػموكيات الصػحيحة
والخاطئة ىي سموكيات متعممو مف بيئة الفرد.
كمػػا أف التغذيػػة الراجعػػة المفصػػمة راعػػت الفػػروؽ الفرديػػة وخصػػائص المتعممػػيف وذلػػؾ
عػػف طريػػؽ تػػوفير مصػػادر متنوعػػة لمػػتعمـ تبػػدأ مػػف المحاضػػرة االلكترونيػػة ثػػـ وحػػدات الػػتعمـ
المصػػغر ثػػـ العػػروض التقديميػػة كتغذيػػة راجعػػة مفصػػمة فػػي حػػاؿ خطػػأ الطالػػب ،ممػػا أدى الػػى
تفػػوؽ الطالػػب فػي الجػػانبيف المعرفػػى والميػػارى وقدرتػػو عمػػى تطبيػػؽ تعممػػو فػػي برمجػػة الموقػػع
التعميمى (المنتج النيائي).
سػػاعد الػػتعمـ المصػػغر عبػػر الويػػب النقػػاؿ فػػي تطبيػػؽ مبػػادئ النظريػػة البنائيػػة ،حيػػث
يتمحور التعمـ المصغر حػوؿ المػتعمـ فيػو يػوفر لػو الػتعمـ بشػكؿ مركػز فػي وقػت أقػؿ وفػى أي
مكاف ،مما أتاح الفرصة لممارسػة الػتعمـ بمرونػة ،وشػجع عمػى التفاعػؿ مػع المحتػوى والتفكيػر
فيو بشكؿ مختمؼ ،كما ساعد عمػى تػوفير وقػت المعمػـ لمتابعػة الطمبػة وتقػديـ التغذيػة الراجعػة
بما يناسب احتياجات كؿ طالب ليصبح المعمـ ىو الموجو والميسر لعممية التعمـ.
وتتفػػؽ ىػػذه النتػػائج مػػع دراسػة كوتينػػو) (coutinho, 2006والتػػي أكػػدت عمػػى أف
التغذية الراجعة التفصيمية أدت الى تحسف أداء الطمبة في المياـ التعميميو المطموبو منيـ.
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التوصيات:
 .7اإلىتماـ باستخداـ التعمـ المصغر في التعميـ الجامعى ألنو يوفر بيئة مرنة تناسب
احتياجات طمبة ىذه المرحمة.
 .8ضرورة تقديـ أ نواع مختمفة لمتغذية الراجعة في بيئة التعمـ المصغر مع التركيز عمى
التغذية الراجعة التفصيمية لزيادة كفاءة التعمـ.
 .9تركيز أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة عمى استخداـ التغذية الراجعة التفصيمية ألنيا
تساعد الطمبة عمى تصحيح أخطائيـ.
 .:ضرورة مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطمبة باستخداـ مصادر متنوعة لمتعمـ ،وتكرار
تقديـ المعمومات.
; .أف تكوف مستوى التغذية الراجعة في بيئة التعمـ المصغر بشكؿ يناسب المرحمة
الدراسية وطبيعة المقرر الدراسى.

مكرتسات ببشوخ مشتكبلية:
في ضوء النتائج التى أسفر عنيا البحث يمكف اقتراح الدراسات والبحوث التالية:
 العالقة بيف مستويات التغذية الراجعة وأساليب التعمـ (السطحى والعميؽ) بالتعمـالمصغر وأثرىا عمى تنمية ميارات التفكبر العميا.
 أثر اختالؼ مستوى التغذية الراجعة بالتعمـ المصغر عبر الويب النقاؿ عمى المراحؿالدراسية المختمفة.
 أثر استخداـ التعمـ المصغر في بيئة التعمـ النقاؿ عمى مستوى عمؽ المعرفة لدىطمبة المرحمة الجامعية.
 أنماط األنشطة االلكترونية باستخداـ التعمـ المصغر في بيئة الفصؿ المعكوس وأثرىاعمى تنمية بعض نواتج التعمـ لدى طمبة المرحمة الجامعية.
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املزادع
أوالً :املزادع العزبية:
أحمد حماد ( )3122أثر اختالف نماذج التدريب اإللكتروني في تنمية ميارات تصميم المواقع التعميمية
لدى أخصائي تكنولوجيا التعميم بالمدارس الثانوية العامة واتجاىاتيم نحو التدريب

اإللكتروني ،تكنولوجيا التربية -دراسات وبحوث -مصر ،ص ص .576 - 552
إيمان جمال غنيم ( " .)3124فاعمية برنامج مقترح قائم عمى التعميم االلكترونى فى تنمية االبداع
واكتساب الميارات الخاصة بتصميم مواقع االنترنت التعميمية لدى طالب تكنولوجيا
التعميم" ( ،رسالة دكتوراه غير منشورة) ،كمية التربية ،جامعة الزقازيق.

إقبال عطار ( .)3117أثر التغذية الراجعة المكتوبة والشفوية عمي التحصيل في االقتصاد المنزلى لدى
طالبات الصف األول الثانوى بالمممكة العربية السعودية .مجمة كمية التربية
بالمنصورة ،مج ،2ع.31-42 ،73
بدر اليدى خان ( .)312:التعمم المصغر :مقتطفات سريعة ذات مغزى لحمول التدريب ،المجمة الدولية
لمبحوث في العموم التربوية ،المؤسسة الدولية آلفاق المستقبل ،مج  ،3ع ،3

.395-386
حنان إسماعيل محمد( .)3121أثر التفاعل بين استراتيجيتى برمجة الثنائيات االفتراضية المتزامنة وغير
المتزامنة مبين وجية الضبط في برامج التعميم االلكترونى عمى تنمية التحصيل
المعرفى والميارى في برمجة المواقع التعميمية .رسالة دكتوراه ،القاىرة ،كمية البنات،

جامعة عين شمس.

حنان محمد الشاعر ( .) 3119أثر برنامج تدريبى عن مدخل عالمية التصميم لممقررات االلكترونية عمى
معرفة مبادئو واستخدامو في تصميم وانتاج المقررات اإللكترونية لدى المصممين
التعميميين بمراكز التعميم اإللكترونى .دراسات في المناىج وطرق التدريس -مصر.

ع .77 -25 .242

حسن النجار( .)3119أثر إستراتيجية التعمم التوليفي في تنمية ميارات تصميم مواقع الويب التعميمية
لدى طالب التكنولوجيا بجامعة األقصى واتجاىيم نحوه ،تكنولوجيا التعميم -مصر،
مج .174 - 143ص ص 4 ،ع.29 ،

ربيع عبد العظيم رمود( )3124التفاعل بين مستوى التغذية الراجعة( تفصيمية ،موجزة) وتوقيت تقديميا
بالمقررات االلكترونية وأثره في التحصيل وتنمية التفكير البصرى لدى طالب كمية
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التربية مجمة تكنولوجيا التعميم ،سمسمة بحوث ودراسات محكمة-82 ،5 )34( ،

.226

رجاء عمي عبدالعميم أحمد ( .)3129أثر التفاعل بين أنماط مساعدات التعمم ومسؤوليات تقديميا ببيئات
التعمم المصغر عبر الويب الجوال في تنمية ميارات البرمجة والقابمية لإلستخدام
لدى طالب تكنولوجيا التعميم .تكنولوجيا التربية  -دراسات وبحوث  -مصر ،ع46
،

-

278.

201مسترجع

http://search.mandumah.com/Record/912387

من

رمضان حشمت محمد( .) 3128أثر التفاعل بين محددات تنظيم المحتوى ببيئة التعمم المصغر ومستوى
التنظيم الذاتي في تنمية الجانبين المعرفى واألدائى لميارات تصميم المواقع وقابمية
استخدام ىذه البيئة لدى طالب تكنولوجيا التعميم ،سمسمة دراسات وبحوث ،القاىرة،

الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم.

عبد المطيف الصفي الجزار( .)3113فعالية استخدام التعميم بمساعدة الكمبيوتر متعدد الوسائط في
اكتساب بعض مستويات تعمم المفاىيم العممية وفق نموذج فيرير لتقويم المفاىيم،
مجمة البحوث التربوية والنفسية  ،ع  ، 216جامعة األزىر

عبد اهلل عبد العزيز الموسى ( ".)3116استخدام الحاسب اآللى فى التعميم" ،ط .4الرياض :مكتبة تربية
الغد.
عبدالعزيز طمبة عبد الحميد(: )3122أثر التفاعل بين أنماط الدعم اإللكتروني المتزامن وغير المتزامن
في بيئة التعمم القائم عمى الويب وأساليب التعمم عمى التحصيل وتنمية ميارات
تصميم وانتاج مصادر التعمم لدى طالب كمية التربية ،دراسات في المناىج وطرق
التدريس -مصر ،ع ، 279ص ص :8 - 64

عبد اهلل محمد عثمان( .) 3116أثر التقويم الجمعي والتغذية الراجعة الفورية في تنمية الكفايات التدريسية
لدي الطالبات المعممات بكمية التربية جامعة تغر  ،مجمة بحوث ودراسات تربوية ،
جامعة تغر ،مج .238-:7 ،3

فادي جمال حسنين ( .) 3122فاعمية استخدام استرتيجية تقصي الويب في تنيمة ميارات تصميم صفات
الويب لدى طالب الويب لدى طالب الصف التاسع األساسى ،رسالى ماجستير
غير منشورة ،الجامعة اإلسالمة ،كمية التربية  .غزة.
فتح الباب عبد الحميم سيد ( .)2::6الكمبيوتر في التعميم .القاىرة :دار المعارف.
فؤاد أبو حطب ،آمال صادق ( .)2::7عمم النفس التربوي .ط  ،6القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية.
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فؤاد إسماعيل عياد (: )3119مستوى توافر ميارات تطوير مواقع الويب لدى طمبة برنامج الماجستير
في تخصص تكنولوجيا التعميم .تكنولوجيا التعميم -مصر ،مج ، 29ع ، 3ص ص

.144 – 119
كمال عبد الحميد زيتون ( ".)3115تكنولوجيا التعميم فى عصر المعمومات واالتصاالت" ،ط،3القاىرة،
عالم الكتب.
كمال عبدالحميد زيتون ( ".)3119تصميم البرامج التعميمية بفكر البنائية :تأصيل فكرى ..وبحث
إمبريقى" .القاىرة :عالم الكتب.

محمد حامد: 3121فاعمية برنامج قائم عمى تقنيات الجيل الثاني لمويب لتنمية ميارات إنتاج مواقع
االنترنت التعميمية لدى الطالب المعممين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
حموان -كمية التربية.

محمد إبراىيم الدسوقى( )3126تصميم وانتاج بيئات التعميم والتعمم اإللكترونى .مجمة التعميم االلكترونى:
كمية التربية ،جامعة المنصورة.
محمد سعد حامد ( " .) 3123فاعمية برنامج القائم عمى تقنيات الجيل الثانى لمويب فى تنمية ميارات
تصميم مواقع االنترنت التعميمية لدى الطالب المعممين " ( .رسالة ماجستير غير

منشورة) ،كمية التربية ،جامعة حموان.

محمد عبد الحميد أحمد (" .)3116منظومة التعميم عبر الشبكات".ط.2القاىرة :عالم الكتب.
محمد عطية خميس ( -3114أ) .عمميات تكنولوجيا التعميم .دار الكممة لمنشر والتوزيع .القاىرة.
محمد عطية خميس ( -3114ب) .منتوجات تكنولوجيا التعميم .دار الكممة لمنشر والتوزيع .القاىرة.
محمد عطيو خميس( .)3118الكمبيوتر التعميمى وتكنولوجيا الوسائط المتعددة .القاىره :مكتبو دار
السحاب لمنشر والتوزيع.

محمد عطية خميس ( .)3126مصادر التعمم اإللكترونى (الجزء األول :األفراد ،والوسائط) .دار السحاب
لمنشر والتوزيع .القاىرة.
محمد عطيو خميس( .)3129بيئات التعمم اإللكترونى الجزء األول .القاىره :مكتبو دار السحاب لمنشر
والتوزيع.

محمد العياصرة وثرياء الشبيبى( .)3123واقع إستخدام معممى التربية اإلسالمية في سمطنة عمان لمتغذية
الراجعة التصحيحية الفورية في المناقشات الصفية -مجمة العموم التربوية والنفسية.
مج  ،24ع.274-242 ،2
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منال عبد العال مبارز ( .)3125أنواع التغذية الراجعة التصحيحية ببيئة التعمم المدمج الدوار ،وأثرىا
عمى كفاءة التعمم والحاجة إلى المعرفة لدى طالب الدراسات العميا .مجمة

تكنولوجيا التعميم ،سمسمة بحوث ودراسات محكمة.321-258 ،5 )35(،
منتصر عثمان صادق ( " .)3116أثر استخدام موقع تعميمى عمى االنترنت لتنمية ميارات التصميم لدى
المتعمم فى مادة حزم البرامج الجاىزة بالمعاىد العميا" ( ،رسالة ماجستير غير
منشورة) ،معيد البحوث والدراسات التربوية ،جامعة القاىرة.

منير بعمبكي( .)3123قاموس المورد .عربي -إنجميزي؟ دار العمم لمماليين .بيروت.
ناجى شكرى الظاظا ( .)3124فرص االستفادة من خدمات التعمم بواسطة الياتف النقال فى التعميم
العالى الفمسطينى  ،الراصد الدولى ،مجمة و ازرة التعميم العالى ،العدد ،41السعودية.
نبيل جاد عزمي ،محمد مختار المرادني ( ،311:يوليو) .أثر التفاعل بين توقيت تقديم التغذية الراجعة

البصرية ضمن صفحات الويب التعميمية واألسموب المعرفي لتالميذ المرحمة

االبتدائية في التحصيل المعرفي واالتجاه نحو التعمم من مواقع الويب التعميمية.
مجمة تكنولوجيا التعميم ،سمسمة بحوث ودراسات محكمة.316 -272 ،4 )2:( ،
نضال عبد الغفور ( )3123األطر التربوية لتصميم التعمم اإللكترونى ،مجمة جامعة األقصى ،عمادة
البحث العممي ،جامعة األقصى ،القدس.97-74 ،)2( 27 ،

ىبة أحمد عواد ( ".)3124أثر التفاعل بين نظامى عرض الكتاب االلكترونى ودافعية اإلنجاز عمى تنمية
ميارات تصميم المواقع اإللكترونية " (.رسالة ماجستير غير منشورة) ،كمية التربية
النوعية ،جامعة بنيا.
ىبة عثمان العزب ( :)3124العالقة بين التغذية الراجعة (موجزة ،مفصمة )وأسموب التعمم بيئات التعمم
الشخصية عمى تنمية التحصيل المعرفي في األداء الميارى والتنظيم الذاتي لدى

طالب تكنولوجيا التعميم .رسالة دكتوراه .كمية البنات .جامعة عين شمس.
يحيى محمد نبيان( .)3119الفروق الفردية وصعوبات التعمم ،دار اليازوري العممية لمنشر و التوزيع:
عمان.
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