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خمل الدااسة
هدؼ البحث إلى معرفة أثػر أحجػاـ بػث المحتػو التعميمػ المغػ ر بودكاسػت صغػ ير
3دقائؽ ،متوسط  6دقائؽ ،كبير  9دقائؽ) ف بيئة التعمـ النقاؿ عمى تنمية الجػانبيف المعرفػ
واألدائ ػ المػػرتبطيف بمهػػارات التغػػميـ اإلبػػداع لمرسػػـ المعمومػػات ونشػػر لػػد ط ػ ب الفرقػػة
الثانيػػة قسػػـ تكنولوجيػػا التعمػػيـ ،كميػػة التربيػػة النوعيػػة – جامعػػة الزقػػازيؽ ،وقػػد تكونػػت عينػػة
طالبا وطالبة ،وتـ تقسيمهـ بحيث يمثػؿ كػؿ ص )30طالػب مجموعػة تجريبيػة،
البحث مف صً )90
كما روعى عند اختيار عينة البحث أف تكوف ممف لديهـ هواتؼ نقالة متغػمة بشػبكة اإلنترنػت
وكذلؾ لديهـ رغبة ف التعمـ مف خ لها لتنمية مهػاراتهـ لمتغػميـ اإلبػداع لمرسػـ المعمومػات
ولديهـ القدرة عمى الػتعمـ مػف خػ ؿ شػبكة البػث الرقمػ

بودكاسػت  ،كمػا تػـ اسػتخداـ المػنه

شبه التجريب  ،واالعتماد عمى نموذج التغميـ التعميم لبيئػات الػتعمـ النقػاؿ  ،8002وتمثمػت
أدوات البحػػث ف ػ إعػػداد اختبػػار تحغػػيم لقيػػاس الجانػػب المعرف ػ المػػرتبط بمهػػارات التغػػميـ
اإلبػػداع لمرسػػـ المعمومػػات ونشػػر  ،بطاقػػة م حظػػة لقيػػاس الجانػػب األدائ ػ المػػرتبط بمهػػارات
التغػػػميـ اإلبػػػداع لمرسػػػـ المعمومػػػات ونشػػػر  ،وبطاقػػػة تقيػػػيـ المنػػػت النهػػػائ صلمتغػػػميمات
اإلبداعية لمرسـ المعمومات المغممة مف قبؿ الط ب عينة البحث) ،وقد أسفرت نتػائ البحػث
إحغػائيا بػيف متوسػطات درجػات المجموعػات
عف مجموعة مف النتائ أهمها :وجود فػرؽ داؿ
ً
التجريبيػػة الػػث ث لغػػالم المجموعػػة التجريبيػػة األولػػى فػ الجانػػب المعرفػ المػػرتبط بمهػػارات
إحغػائيا بػيف متوسػطات درجػات
التغميـ اإلبداع لمرسػـ المعمومػات  ،وكػذلؾ وجػود فػرؽ داؿ
ً
المجموعات التجريبية الث ث لغالم المجموعة التجريبيػة الثانيػة فػ الجانػب األدائػ المػرتبط
بمهارات التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات  ،وكذلؾ ف بطاقة تقييـ المنت .
وقػػد أوغ ػى البحػػث بوػػرورة االهتمػػاـ بػػنمط البػػث الرقم ػ

بودكاسػػت ف ػ بيئػػة الػػتعمـ

النقالػػة لتنميػػة التغػػميـ اإلبػػداع لمرسػػـ المعمومػػات ونشػػر  ،لػػدف ط ػ ب الفرقػػة الثانيػػة قسػػـ
تكنولوجيا التعميـ – كمية التربية النوعية.

الكممات المفتاحية :بودكاست  ،المحتو التعميم المغ ر ،بيئات التعمـ النقػاؿ ،التغػميـ
اإلبداع  ،الرسـ المعمومات .
The different sizes of broadcast educational content "Podcast" in
the mobile learning environment and its effect on developing
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creative design skills for Infographic disseminating it to
students of educational technology

Abstract:
The aim of the research is to find out the effect of different sizes of
broadcast educational content of the mini-podcast (small 3 minutes, average 6
minutes, large 9 minutes) in the mobile learning environment on the
development of knowledge and performance aspects related to the creative
design skills of information graphic and its dissemination among students of
the second year of the Department of Education Technology, The Faculty of
Specific Education - Zagazig University, and the research sample consisted of
(90) students, and they were divided so that each (30) students represent an
experimental group. Also, when choosing the research sample, it was taken
into account that they have mobile phones connected to the Internet and also
have a desire to learn Through them to develop their skills for thieves Creative
Meem for Infographics and they have the ability to learn through the digital
broadcast network "Podcast", as a semi-experimental approach was used, and
relying on the educational design model for mobile learning environments
2018, and research tools consisted of preparing an achievement test to measure
the cognitive aspect related to the creative design skills of Infographics And
publish it, a note card to measure the performance aspect related to the creative
design skills of infographics and publishing, and the final product evaluation
card (for creative designs of infographics designed by students for the research
sample), and the results of the research resulted in a group of products The
most important results: the presence of a statistically significant difference
between the mean scores of the three experimental groups in favor of the first
experimental group in the cognitive aspect related to the creative design skills
of infographics, as well as the presence of a statistical difference between the
mean scores of the three experimental groups in favor of the second
experimental group in the performance related to the creative design skills of
drawing My information, as well as in the product evaluation card.
The research recommended the necessity of paying attention to the digital
podcast pattern in the mobile learning environment to develop the creative
design and dissemination of infographics. The second year students have the
Department of Education Technology - Faculty of Specific Education.
Key words:"podcast", mini educational content, mobile learning
environments, creative design, infographics.
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مكدمة
إف التطور السريع ف تكنولوجيا المعمومػات واالتغػاالت أد إلػى ظهػور أنمػاط تعميميػة
وبيئات إلكترونية جديدة تعتمد عمى تكنولوجيا المعمومات واالتغػاالت وتوظيفهػا لغػالم النظػاـ
التعميم  ،ومف أهـ غورها ظهور التعمـ المغ ر النقاؿ ،فهو تعمـ يحػدث فػ وقػت قغػير مػف
قائمػا عمػى أداء ذف محتػو دقيػؽ
مركػز
ًا
تعميميػا
نهجػا
ً
الزمف صأقؿ مف  00دقائؽ) ،ويستخدـ ً
ً
وغن يعتمد عمى الفيديوهات مع النغوص والغوت ).*(Zufic, 2015
فمبدأ التعمـ المغ ر هو تفتيت المحتو الوػخـ وتقسػيـ المعمومػات المعقػدة إلػى العديػد
مػػػف القطػػػع والػػػدروس الغػػػ يرة وذلػػػؾ لمحاولػػػة تسػػػهيمها عمػػػى الطػػػ ب ،فيركػػػز عمػػػى األجػػػزاء
المهمة ،ويعطى أمثمة جيدة لمممارسة ،فيمكف الطالػب مػف تنفيػذ مػا تعممػه خػ ؿ وقػت قغػير،
ويسهؿ تقدمػه خطػوة بخطػوة حتػى يػتعمـ كػؿ شػ ء ،فػالمحتو المغػ ر يرتقػى بقػدرات الطالػب
حتى يستطيع التعامؿ مع المعمومات المعقدة اآلخر المرتبطة بالمحتو ألنه أغبم مػدركاً لمػا

يتعممه .ص.)Bekmurza, & et, al. ,2012

ومف أهـ خغائغه السهولة وقغر زمف التعمـ وتوفير محتويات وأنشػطة غػ يرة تسػاعد
ف تمبية احتياجات الط ب وسد الفجوات المعرفية ليس ذلػؾ فقػط ولكػف يسػاعد فػ اسػتق لية
ذاتيا ).(Jomah& et al, 2016, 104
الطالب وتعزيز تعممه ً
ويؤكػد (2017) Hasanأف الػتعمـ المغػ ر قػائـ عمػى دروس مغػ رة تقػدـ عبػر الويػب
ف ػ أشػػكاؿ متعػػددة صمكتوبػػة أو رسػػومية أو غػػوتية أو مقػػاطع فيػػديو) باإلوػػافة إلػػى الق ػراءة
واالسػػتماع وعػػرض محتويػػات جديػػدة ،وتوغػػؿ إلػػى وجػػود تقػػدـ ممحػػوظ فػ مسػػتو االحتفػػاظ
بالمعارؼ والمهارات ف هذا المجاؿ وأوغى بتوظيؼ التعمـ المغ ر القائـ عمػى الهػاتؼ النقػاؿ
ػر لقدرتػػه عمػػى تحسػػيف احتفػػاظ الطػ ب بمفػػاهيـ تكنولوجيػػا المعمومػػات والمهػػارات المرتبطػػة
نظػ ًا
بها ،كما أكدت العديد مف الدراسات عمى فاعمية وأهميػة الػتعمـ المغػ ر عبػر الويػب فػ تنميػة

المهػػارات كدراسػػة إب ػ ارهيـ يوسػػؼ ص )8006التػػى هػػدفت إلػػى معرفػػة أثػػر التفاعػػؿ بػػيف حجػػـ

*احبعج الباحثت نظام حىثيق ( )APA Ver. 6الخاص بجوعيت علن النفس األهزيكيت اإلصذار السادس

 ،American Psychological Associationبحيث يذكز (اسن العائلت ،سنت النشز ،الصفحت أو الصفحاث)،
بالنسبت لألسواء العزبيت يذكز االسن األكثز شهزة للوؤلف بذايت باإلسن األول كوا ورد بالوزاجع.
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محتػػو الػػتعمـ المغػ ر ومسػػتو السػػعة العقميػػة فػ تنميػػة تحغػػيؿ مفػػاهيـ تكنولوجيػػا التعمػػيـ
وأكدت فاعمية التعمـ المغ ر ،كما اهتمت دراسػة  )2013 )Guoبػالتعرؼ عمػى الوقػت األمثػؿ
الذ يقويه الطػ ب فػ مشػاهدة الفيػديو عمػى شػبكة اإلنترنػت وشػممت أزمنػة مقػاطع الفيػديو
بالػػػػدقائؽ مػػػػف ص )3 :0دقػػػػائؽ ،ص ،)6 :3ص ،)9 :6ص ،)08 :9ص )01 :08دقيقػػػػة ،وتوغػػػػمت
نتائجها إلى أف الط ب أكثر مشاركة واهتماـ وتفاعؿ مػع لقطػات الفيػديو القغػيرة ،كمػا جػذب
ػػدا مػػػف قبػػػؿ
نظػػػاـ الػػػتعمـ النقػػػاؿ  Mobile Learningفػػػ السػػػنوات األخيػػػرة
اهتمامػػػا متزايػ ً
ً
نظر لما يتمتع به هػذا النظػاـ مػف
التربوييف والباحثيف والنظـ التعميمية ف مختمؼ دوؿ العالـً ،ا
مميزات فاستخداـ النقػاؿ مػولوؼ بالنسػبة لمطػ ب ،وال يحتػاج إلػى تػدريب مػف أجػؿ االسػتخداـ،
هذا باإلوػافة إلػى مػا يتيحػه مػف حريػة زمانيػة ومكانيػة بالنسػبة لطػ ب وتػوفير قػدر كبيػر مػف
طبيعيػػػا لمسػػػايرة المسػػػتجدات التكنولوجيػػػة
ػػور
التفاعػػػؿ فػػػ العمميػػػة التعميميػػػة ،كمػػػا يعػػػد تطػ ًا
ً
وتوظيفهػا فػ تربيػة الطػ ب ومسػاعدتهـ لمتعامػؿ مػع المواقػؼ والمشػك ت والقػدرة عمػى اتخػػاذ
الق اررات السميمة ،كما ارتبط التعمـ النقاؿ بالتعمـ المغ ر حيث أكدت العديد مػف الدراسػات عمػى
يوميػػا ،فهػػو الطريقػػة التػػى
كػػوف الػػتعمـ المغ ػ ر مػػف أكثػػر الممارسػػات التػػى يقػػوـ بهػػا الط ػ ب ً
يسػػػتخدمونها فػػػ مجػػػاؿ المعمومػػػات واالتغػػػاالت ،فتوظػػػؼ عنػػػد قػػػراءة وكتابػػػة رسػػػائؿ البريػػػد
اإللكترون والرسائؿ المرسمة عبر التطبيقات النقالة ،وكذلؾ عند استخداـ جوجؿ والبػث الرقمػى
".(Bruck, 2006) "Podcast
واعتمػػػاد الػػػتعمـ المغػػػ ر النقػػػاؿ عمػػػى الشػػػبكات ال سػػػمكية وتطوراتهػػػا السػػػريعة يػػػوفر
التفاعؿ التاـ بيف الطالب والمعمـ ف أف وقػت ومكػاف  ،جعػؿ العديػد مػف القػائميف عمػى الػتعمـ
يسعوف وراء تطوير أدوات إلدارة التعمـ ،والمسابقات بيف الط ب مف خ ؿ البث الرقمػ  ،حيػث
تسػاعد تقنيػة البػث الرقمػ عمػى توزيػع ونشػر البػرام الغػوتية والفيػديو مػف خػ ؿ تقنيػات
تمقائيػا عمػى أجهػزة الحاسػػوب أو
 )RSS) Really Simple Syndicationليػتـ تحميمهػا
ً
األيبػاد أو الهواتػؼ النقالػة ) .(Ngambi & Lombe, 2012ولػـ تعػد مقتغػرة عمػى فكػرة
البث الغوت صأودكاست )Audcast /فحسػب بػؿ امتػدت فكػرة البػث حتػى تشػتمؿ عمػى جميػع
ممفػػػات الوسػػػائط المتعػػػددة كبػػػث ممفػػػات الغػػػوت ،والفيػػػديو ،والغػػػور ،حيػػػث تمتػػػاز بالسػػػرعة
والسهولة ف تنزيؿ ممفات الوسائط المتعددة بما ف ذلؾ ممفات الغوت والفيديو وكذلؾ يسػهؿ
تش يمه عبر الهواتؼ النقالة ).(Dale, 2006
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وقػػػػد أوغػػػػت دراسػػػػة  Cochraneص )2006بوػػػػرورة اسػػػػتخداـ تقنيػػػػة البػػػػث الرقمػػػػ
 Podcastمػػػف خػػػػ ؿ المواقػػػػع الغػػػػوتية ،وكػػػذلؾ أوغػػػػت دراسػػػػة  Chiuص)2006بوػػػػرورة
االهتمػػاـ ببػػث المحاوػرات التعميميػة مػػف قبػػؿ المعممػػيف فػ شػػكؿ حمقػػات بػػث رقمػ مػػف خػ ؿ
المواقػػػػع التعميميػػػػة ،وهػػػػدفت دراسػػػػة منػػػػاؿ ال امػػػػدف ص )8002إلػػػػى الكشػػػػؼ عػػػػف فاعميػػػػة
البودكاسػػت لتنميػػة مهػػارة التحػػدث بالم ػػة اإلنجميزيػػة ،وأكػػدت دراسػػة محمػػد إبػراهيـ ص)8003
عمى ورورة اسػتخداـ تقنيػة البػث الرقمػ فػ تعمػـ الم ػات وكػذلؾ فاعميتهػا فػ تنميػة مهػارات
الق ػراءة واالسػػتماع ،وأوغػػت دراسػػة أسػػماء حجػػاز ص )8002لمسػػع بوػػرورة توظيػػؼ البػػث
الرقم عبر المواقػع التعميميػة ،وكػذلؾ قيػاس فاعميػة اسػتخدامه فػ التعمػيـ والػتعمـ ،حيػث تعػد
تقنية البث المرئ صفودكاست )Vodcast /هو أحدث تطور لتقنية البث الرقم حيث يسػتخدـ
ف ػ بػػث ممفػػات الفيػػديو فه ػ طريقػػة جديػػدة مػػف أجػػؿ الوغػػوؿ إلػػى محتػػو بسػػرعة ويسػػهؿ
تقديميه مغ ًار مف خ ؿ الهواتؼ النقالة ).(Russo,2008
ويتفػؽ كػؿ مػف محمػد خمػيس ص)8002؛ ) "Chiu, & Louklano (2006عمػى أف
البث الغوت كاف هو األساس ف بدايػة البػث الرقمػ  ،ولكػف ظهػرت تقنيػة البػث المرئػ فهػ
تعمؿ عمى تقوية الغمة المباشرة بيف المعمـ والط ب ،كما يعتمد البث المرئ يعتمد هػو اآلخػر
عمى خدمػة  RSSوالتػى تسػتخدـ كقنػاة تعميميػة غيػر خطيػة تمكػف الطػ ب مػف اإلشػت ارؾ فيهػا
ومتابعة الجديد مف خ لها صإبراهيـ الفار.)8008 ،
وأكػدت نتػائ دراسػة (2011, 40; 2012, 193) "Richard, et a"lالتػى تناولػت
تطبيؽ البث المرئػ فػ مرحمػة الػتعمـ الجػامع  ،وزاد اسػتخدامه مػف كفػاءة العمميػة التعميميػة،
وساهـ فػ تحسػيف مسػتو أداء الطػ ب ،وتتفػؽ نتػائ دراسػة Gkatzidou & Pearson
) (2007مع ما سبؽ ذكر فقد أكدت عمػى أف الطػ ب يرغبػوف فػ اسػتخداـ البػث المرئػ فػ
المراجعة لتقوية ما تعممو بالفغؿ ،كما يسػاعدهـ فػ التركيػز عمػى مػا فػاتهـ مػف الػتعمـ أثنػاء
المحاورة ،وبالتال يعد مكم ً لها.

لػػيس ذلػػؾ فحسػػب بػػؿ أكػػدت نتػػائ دراسػػة " "Wendyص(2006أف البػرام القائمػػة عمػػى

البػػث الغػػوت " "Audiocastingتعػػد الخيػػار األمثػػؿ لتقػػديـ المسمس ػ ت التعميمي ػة ،وأوغػػت
بالسػػع وراء تجسػػيد األفكػػار مػػف خػ ؿ توظيػػؼ البػػث الغػػوت والبػػث الشػػبك  ،وهػػدفت دراسػػة
" "Rowell & et al.ص )2006إلػى نشػر البػث الغػوت عبػر شػبكات اإلنترنػت ،واعتبػرت
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تقنيػػة البػػث الغػػوت مػػف التقنيػػات الحديثػػة ذات خغػػائص فريػػدة يمكػػف اسػػتخدامها فػ الػػتعمـ
الهادؼ ،كما وغفت كيفية إنشاء وتوزيع ممفػات البػث الغػوت  ،وتوغػمت إلػى أف تقنيػة البػث
الغػػوت تعتبػػر تقنيػػة غيػػر مكمفػػة بػػالرغـ مػػف سػػرعتها ف ػ توغػػيؿ المعمومػػات لمط ػ ب ،حيػػث
هػػػدفت دراسػػػة

" Neilص )2010إلػػػى معرفػػػة أثػػػر الجمػػػع بػػػيف البػػػث الرقمػػػ ""PodCast

والتقييمػػػات النقالػػػة ،وأكػػػدت عمػػػى أف طػػػ ب المجموعػػػة التجريبيػػػة الػػػذيف اسػػػتمعوا إلػػػى البػػػث
الغوت لممحاورات جميعها ،واستكمموا كافة التقييمات النقالة أفوؿ بكثير ف مسػتو أدائهػـ
مف المجموعات األخر  ،وتوغمت نتائ الدراسة إلى أف توفير المواد الداعمػة مثػؿ البودكاسػت
مػػف خ ػ ؿ التقييمػػات النقالػػة لػػه تػػوثير إيجػػاب عمػػى أداء الط ػ ب ،كمػػا أوغػػت دراسػػة غػػالم
شػػاكر ،الطيػػب هػػاروف ص )8003بوػػرورة التشػػجيع عمػػى اسػػتخداـ تقنيػػة البودكاسػػت التعميميػػة
مف قبؿ الطػ ب والتوكيػد عمػى اسػتخدامها وربطهػا بالع مػات التحغػيمية والواجبػات المدرسػية.
وأكدت دراسة نبيػؿ حسػف ص )8001عمػى فاعميػة اسػتخداـ الػتعمـ المعكػوس القػائـ عمػى البػث
المرئػ فػ تنميػػة الجانػػب المعرفػ  ،واألداء المهػػارف لمهػػارات تغػػميـ االختبػػارات اإللكترونيػػة،
وسعت د ارسة هبة غالم ص )8002إلى الكشؼ عف فاعميػة اسػتخداـ البودكاسػت الغػوت فػ
تنمية كفاءة االستماع بالم ة األلمانيػة لػد الطػ ب المعممػيف بقسػـ الم ػة األلمانيػة ،وتوغػمت
دراسػػػػة نػػػػرميف بػػػػولس ص )8002إلػػػػى أف تػػػػوثير البودكاسػػػػت فػػػػ تنميػػػػة كفػػػػاءة الوسػػػػائط
التكنولوجية كبيرة جداً ،كما أكد أحمد بدر ص )018 ،8008عمػى مرونػة الػتعمـ النقػاؿ وقدرتػه

عمى تحقيؽ التفاعؿ مع الط ب ،فهو ُيمكف الط ب مف السير ف التعمـ حسب قدراتػه وسػرعة
تعممه ،ويدعـ التعمـ الذات لديهـ ،كما تػـ االهتمػاـ بتوظيػؼ خػدمات الػتعماـ النقػاؿ فػ العمميػة
التعميمية ،مػف أجػؿ إتاحػة الفػرص المتنوعػة لوغػوؿ الخػدمات التعميميػة المختمفػة الطػ ب فػ
أ مكػػاف ب ػػض النظػػر عػػف الوقػػت ،عوانجػػازهـ لتعمػػيمهـ فػػى أ مكػػاف وفػػى أ وقػػت .صنػػاجى

الظاظا)19-16 ،8003،

وهذا ما أكدته العديد مف المؤتمرات بوهمية الػتعمـ النقػاؿ وفاعميتػه فػ العمميػة التعميميػة
مثػػؿ المػػؤتمر الثػػان لمتعمػػيـ النقػػاؿص ،)8002ومػػؤتمر الػػتعمـ بػػالمحموؿ نحػػو ت ييػػر إيجػػاب
ص )8002كما أجريت العديد مف الدراسات مف أجؿ التحقؽ مف فاعميػة الػتعمـ النقػاؿ فػ تنميػة
العديد مف الجوانب المعرفيػة والمهاريػة المختمفػة كدراسػة ""Lan& Tsaiص )2011لمتوكػد مػف
فاعميػػة المفكػػرة المتنقمػػة عمػػى أنشػػطة الطػ ب ومػػد روػػاهـ عػػف الػػتعمـ مػػف خ لهػػا ،ودراسػػة
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موفؽ الحسناوف ومنػى غػالم ص )8003التػى هػدفت إلػى معرفػة أثػر توظيػؼ تقنيػة البموتػوث
ف الهواتؼ النقالة ف تحغيؿ الطمبة واستقبالهـ لممعمومات ،ودراسة أسامة هنداوف عوابػراهيـ

يوسػؼ ص )8006التػػى كشػفت عػػف فاعميػة اخػػت ؼ مغػدر الػػدعـ اإللكترونػ فػ بيئػة الػػتعمـ
الجواؿ عمى تنمية الذكاء لد الط ب.
وتعتبػػر الرسػػوـ التعميميػػة بكػػؿ أنواعهػػا مػػف الوسػػائط التعميميػػة الجيػػدة وتمتػػاز بكونهػػا
تخاطػػب ح ػواس المػػتعمـ ف ػ جػػو مػػف اإلثػػارة والتشػػويؽ فتسػػاعد عمػػى إدراؾ الحقػػائؽ وفهمهػػا

بعيػدا
واستيعابها ،فه محتو عمم يقدـ المعرفة بشكؿ جذاب وتسمسؿ يثير الشوؽ لممتابعة ً

عػػف الجهػػد ،أ  :إنهػػا تػػوفر الوقػػت والجهػػد عمػػى المعمػػـ والمػػتعمـ فػ مف واحػػد صأمػػؿ سػػويداف،
مناؿ مبارز.)8002 ،
وأثبتػػت بعػػض الدراسػػات التػػى تناولػػت دور الرسػػوـ التعميميػػة ف ػ العمميػػة التعميمي ػة مثػػؿ
دراسػػػة إيمػػػاف مكػػػرـ ص ،)8006ودراسػػػة ريهػػػاـ رفعػػػت ص ،)8002ودراسػػػة محمػػػد شػػػمتوت
ص ،)8000ودراسػػة إنج ػ توفيػػؽ ص ،)8000ودراسػػة مػػروة أحمػػد ص ،)8000ودراسػػة لميػػاء
جػػاد ص ،)8003ودرسػػة هبػػة عبػػدالحؽ ص )8003أف اسػػتخداـ تقنيػػة الرسػػوـ المتحركػػة ف ػ
معػػا ف ػ
التػػدريس تعمػػؿ عمػػى جػػذب الط ػ ب ،فمػػف خ لهػػا يمكػػف أف تشػػترؾ أكثػػر مػػف حاسػػة ً
عمميػػة الػػتعمـ ،كمػػا أف اسػػتخداـ الرسػػوـ التعميميػػة أدف إلػػى زيػػادة قػػدرة الطػ ب عمػػى االحتفػػاظ

بالمعمومات أكثر وتزيد مف إيجابية تفاعؿ الت ميذ مع المادة العممية لهـ عوازالة الشػعور بالممػؿ
كما تساعدهـ عمى تركيز اال نتبا .
ولما كانت لمرسوـ التعميميػة هػذ المميػزات فػ الػتعمـ فقػد انبثػؽ منهػا مػا يعػرؼ بالرسػـ
المعمومػات ص )Infographicوهػو اختغػار لػػ ص ،)Information Graphicهػو عبػارة عػف
تغػػميـ بغػػرف يػػتـ خ لػػه مػػزج الغػػور مػػع البيانػػات بهػػدؼ مسػػاعدة األف ػراد والمنظم ػات ف ػ
توغيؿ رسائؿ موجزة إلى جمهورها ).(Oleg. et al, 2012
وهنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػف المسػػػػميات لتقنيػػػػة الرسػػػػـ المعمومػػػػات  ،منهػػػػا التمثيػػػػؿ البغػػػػرف
) ،(Visualizationالتمثيػؿ البغػػرف لمبيانػات ) ،(Data Visualizationوالتمثيػػؿ البغػػرف
لممعمومػػػػات صVisualization
المعمومػػػػػات )Design

 )Informationوتختغػػػػر إلػػػػى )Vis

 ،(Informationوهندسػػػػػػة المعمومػػػػػػات ص

.)Architecture
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وال يمكننػػا تجاهػػؿ دور االتغػػاؿ المرئ ػ ف ػ تغػػميـ البيانػػات والمعمومػػات ،فيقػػوـ العقػػؿ
بػػردراؾ المعمومػػات البغػػرية ونقمهػػا ف ػ وقػػت قغػػير باسػػتمرار ،وأكثػػر فاعميػػة مػػف المعمومػػات
المكتوبػػػة والشػػػفوية ،لػػػذا يعػػػد الرسػػػـ المعمومػػػاتى أحػػػد أهػػػـ األسػػػاليب المسػػػتخدمة فػػػ تقػػػديـ
المعمومات بشكؿ مرئ جذاب .ص.)Dur, 2014
فود انتشػار شػبكات التواغػؿ االجتماعيػة إلػى دعػـ اسػتخداـ الرسػـ المعمومػات لكونهػا
واحدة مف أكثر األشكاؿ الفعالة ف نشػر المحتوىػات وتوغػيؿ المعمومػات فػ عغػر التطبيقػات
الرقمية ،صحسيف عبدالباسط)8001 ،
لػػػيس ذلػػػؾ فحسػػػب بػػػؿ أكػػػدت نتػػػائ دراسػػػات عديػػػدة توغػػػمت إلػػػى أف طريقػػػة عػػػرض
المعمومات البغرية وأسموب تنظيميها ُيعد مف العوامؿ المػؤثرة فػ اكتسػاب الطػ ب المعمومػات
ويسػػهؿ مػػف قدرتػػه عمػػى اسػػتراجاعها بدايػػة مػػف دراسػػة رجػػب الميهػ ص ،)0999ودراسػػة خالػػد
زغموؿ ص ،)8000ودراسة وائػؿ عنػان ص ،)8008ودراسػة أشػرؼ عبػدالعزيز ص ،)8002دراسػة
دينا إسماعيؿ ص ،)8002ويتفػؽ مػع ذلػؾ أف مػا يتػرواح بػيف  %20 :90مػف المعمومػات التػى
يتمقاهػػػا الػػػدماغ تػػػوت عػػػف طريػػػؽ العػػػيف ،بػػػالرغـ مػػػف أف الحػػػواس السػػػمعية والحركيػػػة معقػػػدة
ومتكاممػػة مػػع المعالجػػة البغػػرية فػػرف الشػػكؿ البغػػرف هػػو السػػائد لػػذا عمينػػا تنميػػة مهػػارات
التغػػميـ اإلبػػداعى لمرسػػـ المعمومػػات لػػد الطػػ ب ،وكػػذلؾ نسػػاعدهـ عمػػى اسػػتعماؿ قػػواهـ
البغرية حتػى يتمكنػوا مػف تغػميـ رسػوـ معموماتيػة يتػوافر بهػا خغػائص اإلبػداع التغػميم ،
وأثبتت العديد مف الدراسات التوثير الفعاؿ لمرسـ المعمومات فػ نػوات الػتعمـ المختمفػة كدراسػة
 Brittanya, Kos & Elizabethص ،)2014ودراسػة سػهاـ الجريػو ص ،)8002ودراسػة
عمػػرو درويػػش ،أمػػان الػػدخنىص ،)8001ودراسػػة محمػػد درويػػش ص ،)8006ودراسػػة عاغػػـ
عمػػػر ص .)8006ممػػػا دعػػػا إلػػػى إعػػػداد طالػػػب قػػػادر عمػػػى إنتػػػاج تغػػػميمات إبداعيػػػة لمرسػػػـ
المعمومػػات  ،وقػػد ذكػػر  Moyerص )2006أف اسػػتخداـ بيئػػات الػػتعمـ النقػػاؿ يسػػاعد عمػػى تسػػمـ
المحتو بوكثر مف شكؿ.
جيدا أف التغميـ اإلبداع هو األساس إلنتاج رسوـ معموماتية ،ومػف ثػـ
وعمينا أف نع
ً
سعت الباحثة إلػى تنميػة مهػارات التغػميـ اإلبػداع لمرسػوـ المعموماتيػة لػد الطػ ب والتوكيػد
عمى جعؿ فكرة التغميـ اإلبداع ه أساس العمؿ ،وكذلؾ الجودة كوحد أهـ مميػزات التغػميـ
ػبيا المرتبطػػة بظهػػور الرسػػـ
اإلبػػداع لمرسػػـ المعمومػػات  ،كمػػا أنػػه مػػف المجػػاالت الحديثػػة نسػ ً
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المعمومػػات  ،كمػػا أف التغػػميـ اإلبػػداع لمرسػػوـ المعموماتيػػة مػػا هػػو إال تسمسػػؿ لمجموعػػة مػػف
الخط ػوات المنهجيػػة المرتبطػػة التػػى يسػػعى مػػف خ لهػػا الطالػػب تنفيػػذ رسػػـ معمومػػاتى لتبسػػيط
وتوغػػيؿ فكػػرة محػػددة لمجمهػػور ،حيػػث يبػػدأ بػػالفكرة والتخطػػيط المنطق ػ لهػػا والتنفيػػذ المتػػروف
ويغؿ ف النهاية إلى تغميـ رسوـ معموماتية متنوعة وخاطفة ليس ذلؾ فحسب بؿ لهػا طػابع
استمتاع  ،حيث هدفت الباحثة إلى إرشػاد وتشػجيع الطػ ب عمػى االستكشػاؼ والسػعى إليجػاد
حمػػوؿ لمشػػاكؿ التغػػاميـ ،حيػػث إف التغػػميـ اإلبػػداع يعتبػػر غايػػة فػ األهميػػة البػػد أف يؤخػػذ
بعيف االعتبار حتى نتمكف مف إخراج أفوؿ تغميـ مف إنتاج الط ب.
وال يمكننػػا إنتػػاج تغػػميمات إبداعيػػة لمرسػػوـ المعموماتيػػة بػػدوف توظيػػؼ جيػػد لموسػػائؿ
واألدوات التكنولوجية التى تمكف الطالػب مػف تنفيػذ التغػميـ المقتػرح عواوػافة لمسػته اإلبداعيػة
لمرسوـ المعموماتية ،وتسهيؿ التعديؿ عميها ،وكذلؾ مشاركتها والتعديؿ عميها بسهولة.

وهذا ما أكدته دراسة فؤاد خغاونة ص ،)8001حيث ذهبػت إلػى أف التركيػز عمػى أهميػة
التوغػػؿ إلػػى الممخػػص اإلبػػداع قبػػؿ القيػػاـ بػػوف عمميػػة تغػػميمية حيػػث يعتبػػر بمثابػػة التقريػػر
الػػذف يقػػدـ المسػػار المناسػػب لممغػػمـ لطػػرح وتقيػػيـ األفكػػار اإلبداعي ػة وتطبيقهػػا ،كمػػا أوغػػت
دراسة سمماف الحجرف ص )8002بالسعى إلى تطوير منػاه الفنػوف وطػرؽ تدريسػها وخاغػة
ف مجاؿ التغميـ الجرافيك  ،وسعت دراسة Salmanص )2006لمعرفة فعالية طػرؽ التػدريس
المسػػػتخدمة فػػػ عمػػػـ أغػػػوؿ التػػػدريس لمتغػػػميـ الجرافيكػػػ فػػػ كػػػؿ أنظمػػػة الػػػتعمـ التمػػػاثم
والرقم .
ونظ ارً ألهمية الرسـ المعمومات كتقنية تعميمية فقد أجريت بعػض الدراسػات التػ تناولتػه

بمت يػػرات مختمفػػػة منهػػا مػػػا يتعمػػػؽ بػػالخرائط الذهنيػػػة اإللكترونيػػػة والثقافػػة البغػػػرية والتمثيػػػؿ
البغػػرف مثػػؿ دراسػػة أسػػامة هنػػداوف ص )8003والت ػ هػػدفت إل ػى معرفػػة التػػوثير النػػات عػػف

اخػػت ؼ أسػػموب ونمػػط عػػرض الخ ػرائط الذهنيػػة اإللكترونيػػة ،ف ػ بيئػػة الػػتعمـ االفتراوػػية عم ػى
التحغيؿ المعرف والتمثيؿ البغرف ،وأسفرت نتائجهػا عػف عػدـ وجػود فػرؽ داؿ إحغػائيا نػات
عف توثير التفاعؿ بيف أسموب ونمط العرض لمخرائط الذهنية اإللكترونية بالمحتو المقػدـ عبػر
بيئػػة تعمػػـ افتراوػػية وذلػػؾ عمػػى التحغػػيؿ المعرفػ والتمثيػػؿ البغػػرف لممعمومػػات المفظيػػة لػػد
ط ػ ب شػػعبة تكنولوجيػػا التعمػػيـ ،ودراسػػة سػػهاـ الجريػػو

ص )8002الت ػ هػػدفت إل ػى قيػػاس

فاعمية برنام تدريب مقترح ف تنمية مهارات تغػميـ الخػرائط الذهنيػة اإللكترونيػة مػف خػ ؿ
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تقنيػػػة الرسػػػـ المعمومػػػات ومهػػػارات الثقافػػػة البغػػػرية لػػػد المعممػػػات قبػػػؿ الخدمػػػة ،وتوغػػػمت
الدراسة إلى فاعمية البرنام المقترح ف تنمية مهارات تغميـ الخرائط الذهنية مف خػ ؿ تقنيػة
الرسػػػـ المعمومػػػات  ،ووظفتػػػه دراسػػػة " "Daiص ،)2014فػػػ مجػػػاؿ الع قػػػات العامػػػة والتواغػػػؿ
وتقػػديـ المعمومػػات وأثبتػػت فاعميتػػه ف ػ هػػذا المجػػاؿ ،ودراسػػات أخػػر اهتمػػت بتقػػديـ المحتػػو
التعميم ػ مػػف خ ػ ؿ تقنيػػة الرسػػـ المعمومػػات  ،ومنهػػا دراسػػة ماريػػاف منغػػور ص )8001الت ػ
هدفت إلى الكشػؼ عػف أثػر اسػتخداـ تقنيػة الرسػـ المعمومػات القػائـ عمػى نمػوذج أبعػاد الػتعمـ
لمارزانو عمى تنمية بعػض مفػاهيـ الحوسػبة السػحابية وعػادات العقػؿ المنػت لػد طػ ب كميػة
التربيػػة ،وتوغػػمت إلػى فاعميػػة تقنيػػة الرسػػـ المعمومػػات فػ تنميػػة مفػػاهيـ الحوسػػبة السػػحابية
وعػادات العقػؿ ،ودراسػػة عمػرو درويػش وأمػػان الػدخن ص )8001التػ هػػدفت إلػى معرفػة أثػػر
نمػػط تقػػديـ الرسػػـ المعمومػػات صالثابػػت  -المتحػػرؾ) ف ػ تنميػػة مهػػارات التفكيػػر البغػػرف لػػد
أطفاؿ التوحد واتجاهاتهـ نحوها ،وتوغمت إلػى فاعميػة الرسػـ المعمومػات الثابػت عػف المتحػرؾ
ف تنمية مهػارات التفكيػر البغػرف ،ودراسػة ""Niebaum ,et, al,ص )2015التػ هػدفت إلػى
قيػاس فاعميػػة الرسػـ المعمومػػات فػ تبسػػيط المعمومػػات ،وأثبتػت أهميػػة الرسػـ المعمومػػات فػ
تبسيط المعمومات المعقدة وجذب المستهمكيف.
ومػف خػ ؿ اسػتعراض الدراسػػات السػػابقة تبػيف أهميػػة الرسػػـ المعمومػات كتقنيػة تعميميػػة
يمكف تقديـ المعمومات مف خ لها ولكف ال توجد سو دراسة وليد يوسػؼ ومخػروف ص)8002
التػػػى اهتمػػػت بعػػػرض معػػػايير تغػػػميـ عوانتػػػاج اإلنفوجرافيػػػؾ التعميمػػػ  ،ودراسػػػة بهػػػاء شػػػتا
ص )8002التى اهتمت بتنمية مهارات تغميـ عوانتاج اإلنفوجرافيؾ لد طػ ب تكنولوجيػا التعمػيـ
ػػريا باسػػػتخداـ الغػػػور والرسػػػوـ والم ػػػة
حتػػػى يمكػػػنهـ تقػػػديـ المحتػػػو التعميمػػػ وعروػػػه بغػ ً
البغرية.

اإلحساس بالمشكمة :تـ اإلحساس بالمشكمة مف خ ؿ العديد مف المغادر:
 الخبرة الشخغية :الحظت الباحثة أثناء قيامهػا بتػدريس مقػرر الرسػومات التعميميػة ص )8بقسػـ
تكنولوجيا التعميـ لط ب الفرقة الثانيػة – كميػة التربيػة النوعيػة جامعػة الزقػازيؽ ،وجػود قغػور
ف ػ مهػػارات تغػػميـ الرسػػوـ التعميمي ػة عامػػة والتغػػميـ اإلبػػداع لمرسػػـ المعمومػػات ونشػػرها
بالرغـ مف دراسػتهـ لمقػرر الرسػوـ التعميميػة ص )0بالفرقػة األولػ  ،وكػذلؾ األخػذ بمبػدأ التطػوير
عوادخاؿ التقنيات التكنولوجية إل المقررات بما يواكػب العغػر الػذف نعػيش فيػه ،وهػذا مػا أشػار
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إليػػه عبػػد المطيػػؼ حيػػدر ص )01 ،8002إذ ذهػػب إلػػى أف المعمػػـ ال يمكػػف بنػػاؤ ف ػ مجتمػػع
المعرفة بدوف مواكبة التطورات الحديثة .
 إج ػراء مقػػاب ت شخغػػية غيػػر مقننػػة مػػع أعوػػاء هيئػػة التػػدريس ال ػذيف قػػاموا بتػػدريس مقػػرر
الرسوـ التعميميػة بقسػـ تكنولوجيػا التعمػيـ بكميػة التربيػة النوعيػة جامعػة الزقػازيؽ فػ السػنوات
السػػابقة ،وأكػػدوا عم ػ حاجػػة المقػػرر لمتطػػوير عوادخػػاؿ تقنيػػات حديثػػة لتنميػػة مهػػارات الط ػ ب
وكذلؾ التوكيد عمى االهتماـ بتوافر اإلبداع ف التغميمات المغممة مف قبؿ الط ب.

 الدراسػة االسػتط عية :فقػد قامػت الباحثػة دراسػة اسػتط عية عمػى بعػض طػ ب الفرقػة الثانيػػة
تكنولوجيػػا التعمػيـ وسػؤالهـ عػػف تقنيػػة البػػث الرقمػػى ،وكػػذلؾ مػػد قػػدرتهـ عمػػى الػػتعمـ النقػػاؿ،
معرفتهـ لمرسوـ المعموماتية وأهميتها بالنسبة لهـ ومد ارتباطها بمقرر الرسػومات التعميميػة
ص )8صممحػػؽ  ،)8كمػػا تػػـ إج ػراء مقػػاب ت شخغػػية غيػػر مقننػػة مػػع نفػػس الط ػ ب وأكػػدوا مػػف
خ لها عمى أهمية إدخاؿ مثؿ هذ التقنيات الحديثة صالرسوـ المعموماتيػة) داخػؿ مقػرر الرسػوـ
التعميمية وأبدوا رغبتهـ ف تعمـ تمؾ التقنية حتى يكوف هناؾ تكامؿ بيف مػا تعممػو مػف مبػادئ
نظرية وتطبيؽ عمم لهذ المبادئ.
 توغػيات نػدوة جامعػة القػدس المفتوحػة ص ،)8003حػوؿ سػبؿ توظيػؼ الرسػـ المعمومػات فػ
العمميػػة التعميمي ػة أبرزهػػا وػػرورة تػػدريب الط ػ ب عم ػى تغػػميـ الرسػػـ المعمومػػات  ،وأهميػػة
الرسـ المعمومات ف توويم المغطمحات العممية.
األخػػذ بمػػا أوغػػت بػػه البحػػوث والدراسػػات السػػابقة مثػػؿ دراسػػة سػػهاـ الجريػػوف ص،8002
 )22بوػػرورة تػػدريب الطػ ب المعممػػيف قبػػؿ الخدمػػة عمػى مهػػارات تغػػميـ الرسػػـ المعمومػػات ،
وكػػذلؾ دراسػػة درويػػش والػػدخن ص )8001الت ػ أوغػػت بوػػرورة االسػػتفادة مػػف تقنيػػة الرسػػـ
المعمومػػػات فػػػ عػػػرض عواثػػػراء بيئػػػة الػػػتعمـ مػػػف خ لػػػه ،كمػػػا هػػػدفت دراسػػػة منػػػاؿ ال امػػػدف
ص ،)8002ودراسػػة أحمػػد الغػػاعدف ص )8002لقيػػاس فاعميػػة البودكاسػػت التعميمػ وتوغػػمت
إلػػػى فاعميتػػػه بالنسػػػبة لممت يػػػرات المختمفػػػة ،وكػػػذلؾ دراسػػػة محمػػػد عماشػػػة؛ وعمػػػى الشػػػايع
ص )8008إلى استخدامه ف إدارة بيئة التعمـ اإللكترونيػة ،وأوغػت هػذ الدراسػة بوػرورة بػث
الوسائط لتطوير عوانتاج برام التعمـ اإللكترون والتعمـ عػف بعػد بمختمػؼ أنواعهػا ،وغيرهػا مػف

الدراسات التػى سػبؽ اإلشػارة إليهػا ،ولكػف ال توجػد دراسػت تهػتـ بمت يػرات تغػميـ البودكاسػت،
وكػػذلؾ حجػػـ المحتػػو المغ ػ ر دراسػػة إب ػراهيـ يوسػػؼ ص )8006التػػى أكػػدت عمػػى فاعميػػة
- 960 -

أثر أحجام بث المحتوى التعليمي المصغر "بودكاست" في بيئة التعلم النقال ........................................

الحجـ الغ ير لمفيديو ف ولكف توغػمت دراسػة  Guoص )2013وتوغػمت إلػى فاعميػة لقطػات
الفيػديو متوسػط الػزمف ،كمػا أكػدت نتػائ دراسػة  Buchem, & Hamelmannص)2010
عمى أف الوقت المسػتثمر فػ الػتعمـ يتػراوح مػا بػيف ص )01 :00دقيقػة ،لػذا سػعت الباحثػة إلػى
دراسة أثر حجـ الزمف المسػت رؽ فػ عػرض المحتػو التعميمػ المغػ ر بودكاسػت فػ بيئػة
التعمـ النقاؿ.

مشكلة البشح
مشكمة البحث الحال تتمثؿ ف عدـ القدرة عمى م حقة المسػتحدثات والتقنيػات الحديثػة
بغػػفة مسػػتمرة وخاغػػة داخػػؿ أقسػػاـ تكنولوجيػػا التعمػيـ بكميػػات التربيػػة والتربيػػة النوعيػػة ،لػػذلؾ
يجػػب مواكبػػة هػػذ التطػػورات وأف تسػػارع إلعػػداد ط بهػػا بطريقػػة أفوػػؿ ليتناسػػب مػػع متطمبػػات
سػػػوؽ العمػػػؿ ،وذلػػػؾ مػػػف خػػػ ؿ إدخػػػاؿ التقنيػػػات الحديثػػػة وتوػػػمينها فػػػ المقػػػررات الدراسػػػية
بالقسـ ،حيػث يتمتػع مقػرر الرسػوـ التعميميػة بوهميػة كبيػرة بمػا يقدمػه لمطػ ب ،فالطالػب يػتعمـ
مف خ له تعريفات الرسوـ التعميمية وأنواعها وقواعد تغميمها ،كمػا يفيػد هػذا المقػرر الطػ ب
عنػػد تغػػػميـ البػػرام والغػػػور والمواقػػع التعميميػػػة مػػف خػػػ ؿ دراسػػة قواعػػػد ومبػػادئ معالجػػػة
الرسوـ ،مف تتابع وتسمسؿ المعمومات ف الغػورة ،التناسػؽ بػيف لػوف الشػكؿ ولػوف األروػية،
وحدة الغورة ،وحتى تكتمؿ المعمومات النظرية بالتطبيؽ كاف البد مف إدخػاؿ التقنيػات الحديثػة
مثػػؿ تقنيػػة الرسػػوـ المعموماتيػػة التػػ تػػرتبط ارتباطػػاً وثيقػػاً بػػالمقرر ،فالطالػػب يػػتعمـ المبػػادئ

النظريػػػػة لمرسػػػػـ التعميمػػػػ بغػػػػفة عامػػػػة ويطبػػػػؽ مهػػػػارات تنفيػػػػذ التغػػػػميـ اإلبػػػػداع لمرسػػػػـ
المعمومػػات ونشػػر خاغػػة ،مػػف هنػػػا تػػوت الحاجػػة إلػػى دراسػػػة أثػػر اخػػت ؼ حجػػـ المحتػػػو
التعميم المغ ر بودكاست ص قغير – متوسط – غ ير ،حيث يتـ تقديـ هػدؼ تعميمػ واحػد
بالبودكاست) ف بيئة تعمـ نقاؿ نقدـ مف خ لهػا مقػرر الرسػوـ التعميميػة وذلػؾ لتنميػة مهػارات
التغػػميـ اإلبػػداعى لمرسػػوـ المعموماتيػػة ،والبحػػث ف ػ أثػػر بعػػض المت ي ػرات ذات الغػػمة بزيػػادة
فاعمية تمؾ البيئة.
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أسئلة البشح
لحؿ مشكمة البحث طرحت الباحثة السؤاؿ الرئيس التال :
ما أثر أحجاـ بث المحتوف التعميم المغ ر بودكاست ف بئية التعمـ النقاؿ عمى
تنمية مهارات التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات ونشر لدف ط ب تكنولوجيا التعميـ؟
 .0مػػا مهػػارات التغػػميـ اإلبػػداع لمرسػػـ المعمومػػات الواجػػب توافرهػػا لػػد طػػ ب تكنولوجيػػا
التعميـ؟
 .8مػػا المعػػايير التػػى يجػػب توافرهػػا عنػػد تغػػميـ بيئ ػة الػػتعمـ النقػػاؿ القػػائـ عمػػى بػػث المحتػػو
التعميم المغ ر بودكاست ؟
 .3مػػا غػػورة بيئػػة الػػتعمـ النقػػاؿ مػػع مراعػػاة اخػػت ؼ أحجػػاـ بػػث المحتػػو التعميم ػ المغ ػ ر
بودكاست عند تطويرها؟
 .2مػػا أثػػر أحجػػاـ بػػث المحتػػو التعميمػػ المغ ػ ر بودكاسػػت صغ ػ ير 3دقػػائؽ ،متوسػػط 6
دقائؽ ،كبير  9دقائؽ) ف بيئة التعمـ النقاؿ عمى تنمية الجانب المعرفػ لمهػارات التغػميـ
اإلبداعى لمرسـ المعمومات ونشرها لد ط ب تكنولوجيا التعميـ؟
 .1مػػا أثػػر أحجػػاـ بػػث المحتػػو التعميمػػ المغ ػ ر بودكاسػػت صغ ػ ير 3دقػػائؽ ،متوسػػط 6
دقائؽ ،كبير  9دقائؽ) ف بيئة التعمـ النقاؿ عمػى تنميػة الجانػب األدائػ لمهػارات التغػميـ
اإلبداعى لمرسـ المعمومات ونشرها لد ط ب تكنولوجيا التعميـ؟
 .6مػػا أثػػر أحجػػاـ بػػث المحتػػو التعميمػػ المغ ػ ر بودكاسػػت صغ ػ ير 3دقػػائؽ ،متوسػػط 6
دقػػػائؽ ،كبيػػػر  9دقػػػائؽ) فػػػ بيئػػػة الػػػتعمـ النقػػػاؿ عمػػػى جػػػودة التغػػػميـ اإلبػػػداعى لمرسػػػـ
المعمومات لد ط ب تكنولوجيا التعميـ؟

أهداف البشح
هدؼ البحث الحالى إلى:
 .0التوغؿ إلى قائمة المعايير التى يجب توافرهػا عنػد تغػميـ بيئػة الػتعمـ النقػاؿ القائمػة عمػى
بث المحتو التعميم المغ ر بودكاست .
 .8تقديـ تغور كام ً بث المحتو التعميم المغ ر بودكاست ف بيئة التعمـ النقاؿ.

 .3الكشؼ عف أثر أحجاـ بػث المحتػو التعميمػ المغػ ر بودكاسػت فػ بيئػة الػتعمـ النقػاؿ
عمى تنمية مهارات التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات لد ط ب تكنولوجيا التعميـ.
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 .2الكشؼ عػف أثػر أحجػاـ بػث المحتػو التعميمػ المغػ ر بودكاسػت فػ بيئػة الػتعمـ النقػاؿ
عمى جودة التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات لد ط ب تكنولوجيا التعميـ.

أهمية البشح
قد يفيد البحث الحالى فيما يم :
 .0يفيد ف تنمية مهارات التغميـ اإلبػداع لمرسػـ المعمومػات ونشػرها لػد طػ ب تكنولوجيػا
التعميـ – كمية التربية النوعية جامعة الزقازيؽ.
 .8يفيد أعواء هيئة التػدريس مػف خػ ؿ اسػتخداـ بػث المحتػو التعميمػ المغػ ر بوكاسػت
ف بيئة التعمـ النقاؿ الت هدؼ البحث إلى تطويرها.
 .3يفيػػد الط ػ ب ف ػ تسػػهيؿ عمميت ػ التعم ػيـ والػػتعمـ وذلػػؾ مػػف خ ػ ؿ توظيػػؼ البػػث الرقم ػ
لممحتػػػو التعميمػػػ المغػػػ ر بودكاسػػػت حتػػػى يسػػػهؿ عمػػػى الطػػػ ب اكتسػػػاب المعػػػارؼ
والمهارات المختمفة.
 .2يفيػػد المغػػمميف التكنولػػوجييف عنػػد تغػػميـ بيئػػات الػػتعمـ النقػػاؿ القائمػػة عمػػى البػػث الرقمػ
لممحتو التعميم المغ ر.
 .1تدعيـ الدراسات والبحوث المستقبمية بمجموعة مف المت يػرات قػد تسػاعد فػ االسػتفادة مػف
البث الرقم المحتو التعميم المغ ر بودكاست  ،وذلؾ ف ووء ما يتوغػؿ إليػه البحػث
الحال مف نتائ .

سدود البشح
اقتغر البحث الحال عمى الحدود التالية:
 .0ط ػ ب الفرقػػة الثانيػػة شػػعبة تكنولوجيػػا التعمػػيـ بكميػػة التربيػػة النوعيػػة – جامعػػة الزقػػازيؽ
لمعاـ الدراسى 8009 -8002ـ.
 .8مهػػارات التغػػميـ اإلبػػداع لمرسػػـ المعمومػػات ببرنػػام  Pik To Chartوػػمف مقػػرر
الرسوـ التعميميةص)8

مهور البشح
فقد تـ استخداـ المنه الوغف التحميم  :ف مرحمت الدراسػة والتحميػؿ والتغػميـ مػف
نمػػوذج الػػتعمـ النقػػاؿ ،لتغػػميـ بيئػػة الػػتعمـ النقػػاؿ محمػػد خمػػيس ص ،)826 ،8002ومػػنه
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البحث شبه التجريب  :عند قياس أثر المت ير المستقؿ أحجاـ بػث المحتػو التعميمػ المغػ ر
بودكاست

عمى المت يرات التابعة مهارات التغميـ اإلبداع لمرسوـ المعمومات ونشرها .

متغريات البشح
اشتمؿ البحث الحالى عمى المت يرات التالية:
المت ير المستقؿ :أحجاـ بث المحتو التعميم المغ ر بودكاست صغ ير -متوسػط – كبيػر)
ف بيئة التعمـ النقاؿ.
المت يرات التابعة:
 التحغيؿ المعرف المرتبط بمهارات مهارات التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات . مهارات التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات بمقرر الرسوـ التعميمية ص. )8 جودة التغميـ اإلبداع لمرسوـ المعمومات المنت مف الط ب عينة البحث.التغميـ التجريب  :استخدـ البحػث التغػميـ التجريبػ المعػروؼ بتغػميـ التجريبػى ذو الػث ث
مجموعات ،حيث تـ تحديد عينة البحث ،ومف خ ؿ مرور عينػة البحػث بالدراسػة االسػتط عية
لتحديد رغبتهـ ف الدراسة مف خ ؿ بث المحتو التعميم المغ ر بودكاسػت  ،وذلػؾ لتقسػيـ
عينة البحث إلى ث ث مجموعات تجريبيبة  ،يميها تطبيؽ االختبار التحغػيم لمجانػب المعرفػ
قبميػا  ،ثػـ تطبيػؽ بطاقػة م حظػة األداء لمجانػب
لمهارات التغميـ اإلبداع لمرسػـ المعمومػات
ً
األدائػػػ لمهػػػارات التغػػػميـ اإلبػػػداع لمرسػػػـ المعمومػػػات قبميػػػا ،ثػػػـ تطبيػػػؽ المت يػػػر المسػػػتقؿ
صالمعالجػػة التجريبيػػة)  ،وبعػػد ذلػػؾ أدوات البحػػث صاالختبػػار التحغػػيم – بطاقػػة الم حظػػة –
بعديا عمى مجموعات البحث الث ث ،ويووم شكؿ ص )0التغػميـ التجريبػ
بطاقة تقييـ لمنت ) ً
لمبحث.
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شكم()1
انزصًٛى انزغشٚجٗ نهجحش
انزطجٛمبد انجؼذٚخ
انًؼبنغخ انزغشٚجٛخ
انزطجٛك انمجهٗ
انًغًٕػخ
 .1االخزجبس انزحصٛهٙ
انجؼذ٘ نمٛبط انغبَت
انًؼشف ٙنًٓبساد انزصًٛى
اإلثذاػ ٙنهشعى
 .1االخزجبس انزحصٛهٙ
انًؼهٕيبر.ٙ
انمجه ٙنمٛبط انغبَت
 .2ثطبلخ يالحظخ األداء
انًؼشف ٙنًٓبساد
نمٛبط انغبَت األدائٙ
ثش انًحزٕٖ انزؼهًٙٛ
انزصًٛى اإلثذاػٙ
د1
نًٓبساد انزصًٛى
انًصغش"ثٕدكبعذ"
نهشعى انًؼهٕيبر.ٙ
(رغشٚجٛخ
اإلثذاػ ٙنهشعى
ثحغى صغٛش (3
 .2ثطبلخ يالحظخ األداء
أٔنٗ)
انًؼهٕيبر.ٙ
دلبئك)
نمٛبط انغبَت األدائٙ
 .3ثطبلخ رمٛٛى انًُزظ
نًٓبساد انزصًٛى
نهزأكذ يٍ عٕدح انشعى
اإلثذاػ ٙنهشعى
انًؼهٕيبر ٙانًصًًخ
انًؼهٕيبر.ٙ
ٔرٕفش اإلثذاع ف ٙرنك
انزصًٛى لجم َشش انشعى
انًؼهٕيبر.ٙ
 .1االخزجبس انزحصٛهٙ
انجؼذ٘ نمٛبط انغبَت
انًؼشف ٙنًٓبساد انزصًٛى
اإلثذاػ ٙنهشعى
 .1االخزجبس انزحصٛهٙ
انًؼهٕيبر.ٙ
انمجه ٙنمٛبط انغبَت
 .2ثطبلخ يالحظخ األداء
انًؼشف ٙنًٓبساد
نمٛبط انغبَت األدائٙ
ثش انًحزٕٖ انزؼهًٙٛ
انزصًٛى اإلثذاػٙ
د2
نًٓبساد انزصًٛى
انًصغش"ثٕدكبعذ"
نهشعى انًؼهٕيبر.ٙ
(رغشٚجٛخ
اإلثذاػ ٙنهشعى
ثحغى يزٕعظ (6
 .2ثطبلخ يالحظخ األداء
صبَٛخ)
انًؼهٕيبر.ٙ
دلبئك) "
نمٛبط انغبَت األدائٙ
 .3ثطبلخ رمٛٛى انًُزظ
نًٓبساد انزصًٛى
نهزأكذ يٍ عٕدح انشعى
اإلثذاػ ٙنهشعى
انًؼهٕيبر ٙانًصًًخ
انًؼهٕيبر.ٙ
ٔرٕفش اإلثذاع ف ٙرنك
انزصًٛى لجم َشش انشعى
انًؼهٕيبر.ٙ
 .1االخزجبس انزحصٛهٙ
 .1االخزجبس انزحصٛهٙ
انجؼذ٘ نمٛبط انغبَت
انمجه ٙنمٛبط انغبَت
ثش انًحزٕٖ انزؼهًٙٛ
د3
انًؼشف ٙنًٓبساد انزصًٛى
انًؼشف ٙنًٓبساد
انًصغش"ثٕدكبعذ"
(رغشٚجٛخ
اإلثذاػ ٙنهشعى
انزصًٛى اإلثذاػٙ
ثحغى كجٛش ( 9دلبئك)
صبنضخ)
انًؼهٕيبر.ٙ
نهشعى انًؼهٕيبر.ٙ
 .2ثطبلخ يالحظخ األداء
 .2ثطبلخ يالحظخ األداء
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انًغًٕػخ

انزطجٛك انمجهٗ
نمٛبط انغبَت األدائٙ
نًٓبساد انزصًٛى
اإلثذاػ ٙنهشعى
انًؼهٕيبر.ٙ

انًؼبنغخ انزغشٚجٛخ

انزطجٛمبد انجؼذٚخ
نمٛبط انغبَت األدائٙ
نًٓبساد انزصًٛى
اإلثذاػ ٙنهشعى
انًؼهٕيبر.ٙ
 .3ثطبلخ رمٛٛى انًُزظ
نهزأكذ يٍ عٕدح انشعى
انًؼهٕيبر ٙانًصًًخ
ٔرٕفش اإلثذاع ف ٙرنك
انزصًٛى لجم َشش انشعى
انًؼهٕيبر.ٙ

فروض البشح
سعى البحث الحال لمتحقؽ مف غحة الفروض التالية:
إحغػػػػائيا عنػػػػد مسػػػػتو ≤ص )0,01بػػػػيف متوسػػػػطات درجػػػػات طػػػػ ب
 .1يوجػػػػد فػػػػرؽ داؿ
ً
المجموعػػات التجريبيػػة الػػث ث فػػ الجانػػب المعرف ػ لمهػػارات التغػػميـ اإلبػػداع لمرسػػـ
المعمومات .
ػػائيا عنػػػد مسػػػتو ≤ص )0,01بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات المجموعػػػات
 .2يوجػػػد فػػػرؽ داؿ إحغػ ً
التجريبية الث ث ف الجانب األدائ لمهارات التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات .
إحغػػػائيا عنػػػػد مسػػػتو ≤ص )0,01بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات طػػػػ ب
 .3يوجػػػد فػػػروؽ دالػػػة
ً
المجموعات التجريبية الػث ث فػ التطبيػؽ البعػدف لبطاقػة تقيػيـ المنػت النهػائ لمهػارات
التغميـ اإلبداع لمرسومات المعموماتية ونشرها.

عيهة البشح
طالبػػا
تمثمػػت عينػػة البحػػث ف ػ ط ػ ب الفرقػػة الثانيػػة تخغػػص تكنولوجيػػا التعمػػيـ وعػػددهـ صً )92

وطالبة لمعاـ الدراسى 8009 -8002ـ ،تـ اسػتبعاد ص )2طػ ب وذلػؾ لعػدـ تػوافر أجهػزة محمػوؿ ذكيػة
وكذلؾ مف لديهـ أجهزة محموؿ ليس لديهـ شبكة إنترنت بها خارج المنزؿ.

املعاجلة التذريبية
المعالجة التجريبية لمبحث الحالى ه  :تغميـ بيئة تعمػـ نقػاؿ لبػث المحتػو التعميمػ المغػ ر
بودكاسػػت مختمػػؼ الحجػػـ يت ػراوح مػػا بػػيف ص )9 :3دقػػائؽ بحيػػث يعػػال البودكاسػػت هػػدفًا واحػ ًػدا،
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ومعرفة أثرهما عمى تنمية مهارات التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات ونشر لػد طػ ب تكنولوجيػا
التعميـ الفرقة الثانية بكمية التربية النوعية – جامعة الزقازيؽ.

أدوات البشح
تمثمت أدوات البحث الحال ف األدوات التالية:
 .1اختبػػار تحغػػيم لقيػػاس الجوانػػب المعرفيػػة لمهػػارات التغػػميـ اإلبػػداع لمرسػػـ المعمومػػات
صمف إعداد الباحثة).
 .2بطاقة م حظة لقياس الجوانب األدائية لمهارات التغػميـ اإلبػداع لمرسػـ المعمومػات صمػف
إعداد الباحثة).
 .3بطاقة تقييـ المنت اإلبداع لمتوكد مف تغميـ رسوـ معموماتية تتسـ باإلبػداع .صمػف إعػداد
الباحثة).

خطوات البشح
لتحقيؽ أهداؼ البحث الحال  ،سار البحث وفقًا لمخطوات التالية:

 .0إعداد اإلطار النظر لمبحث وتومف مراجعػة األدبيػات والدراسػات السػابقة المرتبطػة بمت يػرات
ومجػػاالت البحػػث وه ػ  :المحتػػو التعميم ػ المغ ػ ر  ،Microlearnig Contentبيئػػات
Learning

الػػػػتعمـ النقػػػػاؿ Environment

 ،Mobileالبػػػػث الرقمػػػػ

بودكاسػػػػت

) ،(podcastالتغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات ص.)infographics
 .8تطوير بيئة التعمـ النقاؿ لبث المحتو التعميمػ المغػ ر بودكاسػت وذلػؾ باسػتخداـ نمػوذج
تغميـ التعمـ النقاؿ محمد خميس ص .)826 ،8002تـ وبط مراحؿ التغػميـ مػع النمػوذج
الذف سوؼ تـ اختيار  :صمرحمة المسم القبم لمواقع ،مرحمة تحميؿ السياقات ،مرحمػة تغػميـ
التعمـ النقاؿ ،مرحمة التطوير ،مرحمة التنفيذ ،مرحمة التقويـ)
 .3إجػػػػراء تجربػػػػة البحػػػػث ،وقػػػػد توػػػػمنت :صاختيػػػػار عينػػػػة البحػػػػث ،التطبيػػػػؽ القبمػػػػ ل ختبػػػػار
التحغػػػيم  ،التطبيػػػؽ القبمػػػ لبطاقػػػة الم حظػػػة ،تعمػػػـ مهػػػارات التغػػػميـ اإلبػػػداع لمرسػػػـ
المعمومات بشقيها المعرف واألدائ ف بيئػة الػتعمـ النقػاؿ القائمػة عمػى اخػت ؼ أحجػاـ بػث
المحتػػو التعميمػػػ المغػػػ ر بودكاسػػت  ،التطبيػػػؽ البعػػػدف ألدوات البحػػث ،تغػػػحيم ورغػػػد
الدرجات إلجراء المعالجة اإلحغائية.
 .2عرض نتائ البحث ومناقشتها وتفسيرها.
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 .1تقديـ التوغيات الخاغة بالبحث ف ووء النتائ السابقة.
 .6تقديـ البحوث المقترحة.

مصطلشات البشح
ائيػػا بونػػه عبػػارة
احملتــو التعليمـ املصــغر  :Microlearning contentيمكننػػا تعريفػػه إجر ً
عف مجموعة المعارؼ والمهارات المرتبطة بالتغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومػات تُقػدـ لمطػ ب عينػة
البحث عمى هيئػة قطػع غػ يرة باسػتخداـ الوسػائط الرقميػة صالنغػوص ،الغػور ،الغػوت ،الفيػديو)

مف خ ؿ تقنيات الهواتؼ النقالة التى تدعـ نمط البث الرقمػ  ،وتعتمػد عمػى التفاعػؿ بػيف الطػ ب
والوسائط الرقمية محددة الطوؿ والوقت.
ائيػػا بونػػه الػػزمف المسػػت رؽ فػ تقػػديـ هػػدؼ واحػػد ومقػػدار
سذــا احملتــو التعليمـ  :يعػػرؼ إجر ً
المعمومات المرتبطة به ،تقدـ لمطالب ف وحدة واحدة ،وتتمثؿ فػ  ،حجػـ محتػو تعميمػ بودكاسػت
تعميميػػا مػػف أهػػداؼ المقػػرر الخػػاص
غ ػ ير :مػػدة زمنيػػة تتػػرواح مػػا بػػيفص )3 :0دقػػائؽ تقػػدـ هػػدفًا
ً
بالتغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات  ،وحجـ محتو تعميمػ بودكاسػت متوسػط :مػدة زمنيػة تتػرواح
تعميميػػا مػػف أهػػداؼ المقػػرر الخػػاص بالتغػػميـ اإلبػػداع لمرسػػـ
مػػا بػػيفص )6 :3دقػػائؽ تقػػدـ هػػدفًا
ً
المعمومػات بتوسػػع أكثػر ممػػا سػبؽ ،وحجػػـ محتػو تعميمػ بودكاسػت كبيػػر :مػدة زمنيػػة تتػرواح مػػا
تعميميػػػا مػػػف أهػػػداؼ المقػػػرر الخػػػاص بالتغػػػميـ اإلبػػػداع لمرسػػػـ
بػػػيفص )9 :6دقػػػائؽ تقػػػدـ هػػػدفًا
ً
المعمومات  ،ويعال مجموعة الع قات بيف أجزاء المقرر بالتفغيؿ.

بودكاس ـ

 :podcastهػػو نمػػط لبػػث المحتػػو العمم ػ المغ ػ ر يعتمػػد عمػػى الجمػػع بػػيف

الممفػػات الغػػوتية وتكػػوف بغػػي ة  ،MP3الممفػػات المرئيػػة وتكػػوف بغػػي ة  MP4صالفيػػديو الرقميػػة،
الرسوـ المتحركة ،الرسوـ التفاعمية) يسػتمع إليهػا ويشػاهدها الطػ ب عينػة البحػث لتنمػى مهػارات
التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات مف خ لػه ،ويعتبػر ذلػؾ الػنمط مػف أنمػاط البػث الرقمػ وتتميػز
بػػالعرض المغ ػ ر حتػػى يمكػػف مشػػاهدتها مػػف خ ػ ؿ تطبيقػػات الهواتػػؼ النقالػػة ف ػ الوقػػت والمكػػاف
المناسب ،بدوف عبء ف تحميمها.
بيئـة الــتعلا الهكــا  : Mobile Learning Environmentوتػػـ تعريفهػػا إجرائيػاً بونهػػا

وسيمة لتقديـ التعمـ مف بعد عف طريؽ أجهزة الهواتؼ النقالة وبرامجها وتطبيقاتها لتحقيػؽ التواغػؿ
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والتفاعػػؿ عبػػر هػػذ البيئػػة مػػف خ ػ ؿ المشػػاركات التػػى يؤديهػػا المعمػػـ والط ػ ب عينػػة البحػػث وذلػػؾ
لتنمية مهارات التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات .

التصــميا اإلبــداع الرســا املعلومــا

 :Infographicsيعػػرؼ إجرائيػػاً بون ػه أسػػموب لعػػرض

المعمومػػات المعقػػدة والدقيقػػة بغ ػورة سمسػػة واوػػحة التفاغػػيؿ تمكػػف الط ػ ب عينػػة البحػػث مػػف أف
يسػػتعمموا الخيػػػاؿ لتوظيػػؼ الرسػػػوـ الخطيػػة والتغػػػويرية بهػػدؼ إشػػػباع الحاجػػات وتقػػػديـ األهػػػداؼ
التعميمية بوساليب فنية غير مولوفة تعمؿ عمى جذب انتبا المشاهد لمرسـ المعمومات .

اإلطاا الهظري للبشح
لمػػا كػػاف البحػػث الحػػال يهػػدؼ إلػػى الكشػػؼ عػػف أثػػر أحجػػاـ بػػث المحتػػو التعميمػػ
المغػػػ ر بودكاسػػػت فػػػ بيئػػػة الػػػتعمـ النقػػػاؿ ،وقيػػػاس أثرهمػػػا عمػػػى تنميػػػة مهػػػارات التغػػػميـ
اإلبػػداع لمرسػػـ المعمومػػات  ،لػػد طػ ب الفرقػػة الثانيػػة قسػػـ تكنولوجيػػا التعمػػيـ ،بكميػػة التربيػػة
النوعية -جامعة الزقػايؽ ،فػرف اإلطػار النظػرف يتنػاوؿ أحجػاـ بػث المحتػو التعميمػ المغػ ر،
وذلػػؾ ف ػ بيئػػات الػػتعمـ النقػػاؿ ،وكػػذلؾ عػػرض التفاغػػيؿ الخاغػػة بمهػػارات التغػػميـ اإلبػػداع
لمرسـ المعمومات .
حيػػث تعػػد أدوات الويػػب  8,0مػػف التقنيػػات الحديثػػة الت ػ تػػدعـ المواقػػع المتاحػػة عمػػى
شػػبكة اإلنترنػػت لتػػدعيـ عمميػػة التعمػػيـ والػػتعمـ وذلػػؾ عػػف طريػػؽ مجموعػػة مػػف التطبيقػػات التػػى
تقػػػػدمها مثػػػػؿ المػػػػدونات ) ،(Blogsالػػػػويك ) (Wikisخ غػػػػات المواقػػػػع ) (RSSومواقػػػػع
التواغػػؿ االجتمػػاع ) ،(Facebookوالبػػث الرقمػ ) ،(Podcastلقػػد أغػػبم التطػػور التقنػػى
رئيسػا لنقػؿ وتبػادؿ المعرفػة وانتشػارها ،كمػا
وسػببا
هاما
ًا
وما غاحبه مف أدوات ووسائؿ
ً
ً
عنغر ً
أف شبكات التواغؿ االجتماع قد سػاهمت بشػكؿ كبيػر فػ نقػؿ وتبػادؿ المعرفػة وسػاهمت فػ
توػػخمها وانتشػػارها ،ممػػا أد ت ػزاحـ معرف ػ لمعقػػؿ البشػػرف ،لػػذا تػػـ التفكيػػر ف ػ إيجػػاد حمػػوؿ
منطقية تخفػؼ مػف وطػوة هػذا االزدحػاـ المعرفػ  ،وتيسػر الحغػوؿ عمػى المعرفػه فػ أ وقػت
ومكػػاف دوف تعقيػػدات ،وهنػػا يػػوت الػػتعمـ المغ ػ ر ) (Micro – learningليناسػػب طبيعػػة
الط ب ف هذا العغر.
ويعتبر البث الرقم مف أكثر الخدمات الت تمكننا مف تبادؿ المعرفة بيف كافػة الطػ ب،
حيث يمكننا توظيفه ف تكويف مجموعات تعمـ تشاركيةػ /تعاونية ،أو تعمـ فػردف بػدوف الحاجػة
إلى المعمـ.
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البػػػث الرقمػػػ " "Podcastعبػػػارة عػػػف ممفػػػات غػػػوتية ومرئيػػػة موجػػػودة عمػػػى شػػػبكة
اإلنترنػػػت ،تتميػػػز هػػػذ التقنيػػػة بخاغػػػية البػػػث ويمكػػػف تحميمهػػػا وتوزيعهػػػا ،وتعتبػػػر غػػػفحاتها
زمنيا حسب المواويع المطروحة صهند الخميفة.)2 ،8006 ،
ديناميكية تت ير ً
إلكترونيا عف
إف تقنية البث تمكف المعمميف مف نشر المحتويات التعميمية لمط ب
ً
طريؽ تسجيؿ المحاورات وبثها وتدريبهـ عميها ،وذلؾ بتحميؿ مقاطع غوتية أو مرئية ،مما
مكاف

جوا مف التفاعمية والمشاركة التعاونية الهادفة فو ً عف إمكانية المتابعة ف أ
يخمؽ ً
نظر لسهولة عروها عمى الهواتؼ النقالة ،ويشير David,
والقدرة عمى التعميؽ والرد ًا

ص )2007إلى أف بداية هذ التقنية ف مدرسة هارفارد لعموـ الحاسوب ،حيث بدأ البث بغيغ
الغوت والفيديو ،كما هدؼ أوؿ كورس إلى تزويد الط ب بالمعمومات المرتبطة بالتكنولوجيا

الحديثة ،كما تعتمد فكرة البث الرقم

" "Podcastعمى التقاط حدث غوت

أو أغنية أو

خطاب أو مزي مف األغوات ثـ يتـ نشر عمى موقع ويب أو مدونة "ف بنية بيانات تسمى
 ،RSSالت

يمكف االشترؾ فيها مف خ ؿ قارئ األخبار المتخغغة مثؿ  iPodderأو

 ،iPodderXيمكف لممستخدميف االشتراؾ ف

غفحة ويب تحتوف عمى ممفات الغوت

RSSالموجودة عمى غف حات الويب المعينة ويتـ تحميؿ هذ الممفات مباشرة إلى برنام
إدارة الغوت عمى أجهزة الكمبيوتر الشخغية مثؿ Media Windows Player ، iTunes
أو  MusicMatchعندما يقوـ المستخدـ بمزمنة جهاز الغوت المحمولة مع الكمبيوتر
تمقائيا إلى هذا الجهاز ل ستماع إليها ف الوقت والموقع األكثر
الشخغ يتـ نقؿ البودكاست
ً
م ءمة لممستخدـ.(Peter, 2005) .
كما أثبت البث الرقم

فاعميته ف العممية التعميمية ،بسبب إمكانية استخدامه م ار ارً
الط ب ويستطيعوف إعادة تش يؿ

وتكر ًارا لمراجعة المحاورات مما يمكف المعمومات لد
ممفات الب ودكاست أكثر مف مرة الستظهار أدؽ التفاغيؿ ف المحاورات ،والت قد ال يمتفتوا
إليها عند تش يمها ف المرة األولى أو الثان  ،ومف فوائد ممفات البودكاست أنها تحرر الط ب
مف قيد تدويف الم حظات الت قد تغيب بعوا منهـ بتشتيت الذهف ووياع التركيز.
كما أف التعمـ المغ ر أسموب لتقديـ المحتو التعمم

بطريقة مغ رة غير رسمية،

قائمة عمى محتويات محددة سابقًا تتميز بالقغر ،ويتـ دمجه ف الحياة اليومية هادفًا إلى
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استكماؿ وحدات التعمـ كما ال يمكننا اعتبار بدي ً لمتعمـ التقميدف (Krumholz; Glesing
)& Macka, 2010

ولكف أكد Nikosص )2016عمى أف التعمـ المغ ر نوع مف أنواع التعمـ الوجيز الذف
يمتد مف ث ث إلى ست دقائؽ ،ويتاح لمطالب ف أف وقت مف خ ؿ الهواتؼ النقالة ،ويركز
عمى مخرجات تعمـ محددة ،كما أنه يختمؼ مع ما سبؽ ف القدرة عمى استخدامه كجزء مف
التعمـ الرسم  ،إوافة إلى إمكانية التعمـ مف خ له دوف الحاجة إلى تغفم المحتو
التعميم

كام ً ،حيث أثرت تكنولوجيا الهاتؼ المحموؿ واإلنترنت عمى توقع الط ب لكيفية

الوغوؿ إلى المعمومات واستخدامها ،كما يعرفه "Ahmad & Al-Khanjari",ص)2016
بونه :الطريقة الت

توفر المحتو مف خ ؿ مكونات تعمـ وخطوات غ يرة  ،ويتفؽ معه

"Friedlerص )2018عمى أف التعمـ المغ ر هو التعمـ مف خ ؿ توظيؼ وحدات غ يرة تركز
عمى مهارة أو كفاءة معرفية محددة ،مما يجعمه يتناسب مع االتجا الذف ينادف باستمرارية
التعمـ ،والتعمـ مد

الحياة ،وف

هذا السياؽ يويؼ

""Kasenbergص )2018كما أنه

أيوا ف
وسيمة لتعميـ المحتو لمط ب وتقديمه ف بحجـ غ ير ومحدد لم اية ،يشار إليها ً
التدريب عمى أنها تعمـ بحجـ لدغة  .ويعد أكثر مف مجرد أجزاء غ يرة مف المحتو القابؿ
لمهوـ ،أل نه ينطوف عمى منهجية لتقديـ الحاجة إلى معرفة المعمومات لزيادة االحتفاظ عمى
المد

الطويؿ ،ويتحكـ الط ب فيما يتعمموف ومتى يتعممونه ،ولديهـ إمكانية الوغوؿ إلى

كبير ف تقديـ المحتوىات عمى
اعتمادا ًا
المعرفة األساسية عند الحاجة ،ويعتمد التعمـ المغ ر
ً
مثير وجذاباً وتشمؿ :مقاطع الفيديو الرقمية،
مجموعة متنوعة مف األدوات التى تجعؿ التعمـ ًا
والتفاعمية ،والرسوـ المعموماتية ،وممفات الب دف إؼ  PDFالتفاعمية ،والرسوـ المتحركة،

والنغوص الحركية ،ومقاطع الغوت ،ورسائؿ البريد اإللكترونية ،وتطبيقات المحموؿ ،كما
يعتمد اختيار األد وات الت تستخدـ عمى عدة اعتبارات مثؿ :المرحمة الت تستخدـ فيها ،ونوع
التعمـ المقدـ ،وأنماط التعمـ المفومة لمط ب(CommLab India, 2016, 17) .
وعرض  "Lewis, & et alص )2015العديد مف األمثمة لتوويم مفهوـ التعمـ
المغ ر ،فقد يمكف توظيؼ التعمـ المغ ر ف المؤسسات التعميمية بوقؿ وقت ،وكذلؾ يسهؿ
الوغوؿ إلى المحتو المعروض مف خ له ،بسبب غ ر حجـ المحتو يمكننا مف االحتفاظ
القو عواثارة اإلبداع لد

الط ب ،هذا ما دفع الباحثة إلى الربط بيف تعمـ المحتو المغ ر
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والتغميـ اإلبداع

لمرسوـ المعموماتية ،إوافة إلى ما سبؽ فرف التعمـ المغ ر عبارة عف

جرعات الغ يرة مف المحتو التعميم يعبر عف الكمية المطموبة الت تناسب أسموب الحياة
ال نية والمتكدسة بالمعمومات ،ألنها تُمكف الط ب مف الوغوؿ إلى أجزاء غ يرة مف
المعمومات عمى الفور ،وف أف وقت ،ومف أف مكاف .فالتعمـ المغ ر الذف يهتـ بريغاؿ
معمومة معينة أو جزء مف الكؿ هو التعمـ األنسب والذف يحتاجه الط ب الذيف بات مف
الغعب السيطرة عمى تركيزهـ ف وجود العديد مف العوامؿ الت تشتت تركيزهـ ،لذا فالط ب
بحاجة لمعمومات غنية ومركزة ،وف

نفس الوقت قغيرة ومنظمة وذات م ز

لعممهـ

وممارساتهـ اليومية ،اعتماد التعمـ المغ ر عمى تقنية تدفؽ البيانات ،مف خ ؿ وسائط تقنية
تدفؽ البيانات ،يقمؿ العبء المعرف عمى الط ب هياـ حايؾ ص ،)8001كما يؤكد Ivins
ص )2008,27-35عمى أف الحاجة إلى المعرفة والسعى إلكتسابها ف ظؿ تزاحـ المعمومات
والمهاـ وكذلؾ الحاجة الماسة ليستمرار التعمـ مد

الحياة مف أهـ المبررات التى دفعت

لتوظيؼ التعمـ المغ ر.
وتفسير لما سبؽ فرف التعمـ المغ ر عبارة عف شكؿ مف أشكاؿ التعمـ القغير ،يعتبر
ًا
جنبا
ً
مفيدا بشكؿ خاص ف التعمـ مد الحياة ،وهو أحد الحموؿ الجيدة التى يمكف توظيفها ً

إلى جنب مع باق طرؽ التعمـ وكذلؾ يسهؿ دمجه ف األنشطة اليومية ،ويدعـ التعمـ الفردف

واحتياجات الط ب ،ألنه قائـ عمى قطع معرفية غ يرة تخدـ أهداؼ المحتو التعميم  ،بث
سريع لممحتو مف خ ؿ بودكاست  ،سهولة ال وغوؿ لممعمومة التى تخدـ الهدؼ مباشرة،
غ ر حجـ المحتو المقدـ حيث يتراوح ما بيف  9 -3دقائؽ ،كذلؾ يمكف تعريؼ المحتو
التعميم
المعمومات

المغ ر بونه مجموعة المعارؼ والمهارات المرتبطة بالتغميـ اإلبداع

لمرسـ

تقدـ لمط ب عينة البحث عمى هيئة قطع غ يرة باستخداـ الوسائط الرقمية

صالنغوص ،الغور ،الغوت ،الفيديو) مف خ ؿ تقنيات الهواتؼ النقالة ُيدعـ ذلؾ نمطا
البث الرقم  ،وتعتمد عمى التفاعؿ بيف الط ب والوسائط الرقمية محددة الطوؿ والوقت ،وهذا
ما يؤكد تعريؼ أودكاست  :Audcastهو نمط لبث المحتو العمم المغ ر يعتمد عمى
الممفات الغوتية فقط وتكوف بغي ة  MP3يستمع إليها الط ب عينة البحث لتنمى مهارات
التغميـ اإلبداع

لمرسـ المعمومات

مف خ له ،ويعتبر ذلؾ النمط مف أنماط البث الرقم

انتشار لغ ر الحجـ ،وخفة الوزف والقدرة عمى االستماع إليها ف
ًا
استخداما و
األكثر
ً
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مكاف ،فودكاست  :Vodcastهو نمط لبث المحتو العمم

المغ ر يعتمد عمى الممفات

المرئية وتكوف بغي ة  MP4صالفيديو الرقمية ،الرسوـ المتحركة ،الرسوـ التفاعمية)
يشاهدها الط ب عينة البحث لتنمى مهارات التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات مف خ له،
ويعتبر ذلؾ النمط مف أنماط البث الرقم وتتميز بالعرض المغ ر حتى يمكف مشاهدتها مف
خ ؿ تطبيقات الهواتؼ النقالة ف الوقت والمكاف المناسب ،بدوف عبء ف تحميمها ،ولهما
مجموعة مف الخغائص حددها محمد خميس ص )8002وه  :المرونة واإلتاحة :حيث يتيم
الطالب االستماع والمشاهدة لممحتو الدراس ف أ
المعارؼ والمهارات المرتبطة بالتغميـ اإلبداع

وقت وأف مكاف ،وهذا ساعد عمى بث

لمرسـ المعمومات

لمط ب ،وقدرتهـ عمى

اإلط ع عميها وقتما يشاءوف ،التواغؿ :فمف خ لهما يزيد التواغؿ بيف الطالب والمعمـ،
حيث كانت الباحثة عمى تواغؿ تاـ مع الط ب وتجيب عف االستفسارات بسرعة ،التحكـ:
وه

إمكانية عرض المحتو

التعميم

المغ ر عدة مرات لزيادة القدرة عمى االستيعاب

والفهـ ،الفردية :حيث يقدـ المحتو التعميم المغ ر لمط ب بشكؿ فردف ويستقبمه الطالب
مف خ ؿ هاتفه النقاؿ ،لذا يتقدـ ف المحتو بما يتناسب مع قدراته عوامكانياته الذاتية،
التنوع ف عرض المحتو  :فمف الطبيع أف يظهر المحتو التعميم المغ ر بوحجاـ
صغ يرة ،متوسطة ،كبيرة) حتى تتناسب مع قدرة المتعمـ عمى اإلستيعاب وتمكنه مف متابعة
كافة الفيديوهات بما يتناسب مع سرعة تعممه ،دعـ التعمـ :ويتـ الدعـ مف خ ؿ تقديـ
مجموعة مف األنشطة اإلثرائية التى تحفز الط ب عمى التقدـ ف المحتو التعميم المغ ر،
انخفاض التكاليؼ :ألف التقنية ال تحتاج إلى أدوات وأجهزة لمتغميـ ولكف كؿ ما هو مطموب
هاتؼ نقاؿ وبرام البث الرقم  ،كما تتعدد مميزاته الت

تجعمه وسيمة أساسية ف العممية

التعميمية ،وقد اتفؽ كؿ مف محمد خميس ،ص)8002؛

محمد عماشة وعم

الشايع

ص)8008؛ ""Beverlyص )2012عمى مجموعة مف الخغائص وه :
 .0تتاح هذ التقنية لمطػ ب فػ أف وقػت أف مكػاف ،ولػذلؾ هػ مرتبطػة بػالتعمـ النقػاؿ بغػفة
عامػػة ،وقػػد أكػػدت دراسػػة ""Rahimi,ص )2011أف كػػؿ طالػػب يػػتعمـ فرد ًيػػا وفقًػػا لمهاراتػػه
وقدراتػػػه وحسػػػب خطػػػو الػػػذات  ،ونجػػػاح هػػػذ التقنيػػػة يػػػرتبط بسػػػهولة عروػػػها مػػػف خػػػ ؿ
الهواتؼ النقالة.
 .8تتميز بالمرونة لسهولة االستماع والمشاهدة أكثر مف مرة.
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سػمبيا ،فهػ تجعػؿ
منتجا ومشارًكا لممعرفػة ولػيس مسػتقب ً
ً
 .3توفر الفرغة لمطالب بوف يكوف ً
الطالب أكثر تفاع ً مع المحتو التعميم المغ ر المرفوع ف بيئة التعمـ النقاؿ.
 .2تساعد ف تحفيز الط ب الذيف ال يحبوف القراءة.

 .1غير مكمفة ف التغميـ واإلنتاج ،وقػد أكػدت دراسػة أريػ الخػث ف ص )8000عمػى رخػص
الثمف وكذلؾ سهولة االستخداـ مف قبؿ الط ب.
 .6تنميػػػة الخبػػػرات لػػػد الطػػػ ب فػػػ الفغػػػوؿ الدراسػػػية لتزيػػػد مػػػف تحغػػػيؿ الطػػػ ب وتنميػػػة
مهاراتهـ.
عمينا أف نراع

األبعاد األساسية لمتعمـ المغ ر التى اتفؽ عميها كؿ مف ""Hug

) :(2005, 4); "Aitchanov, Nussipbekov & Zhaparov" (2012, 149الوقت:
درجة استه ؾ الوقت قميمة ،ف يحتاج الطالب غير جهد بسيط ف الحغوؿ عمى المحتو
التعميم بشكؿ مغ ر حتى ال يست رؽ وقتًا طوي ً ف التعمـ ،المحتو  :وحدات غ يرة أو
غ يرة جداً ،والموووعات ويقة ،حيث قامت الباحثة بتقسيـ المحتو إلى أهداؼ وكؿ هدؼ
بودكاست  ،المناه  :جزء مف إعداد

جدا بنمط البث الرقم
يقدـ مف خ ؿ محتو بسيط ً
المناه الدراسية ،وأجزاء مف وحدات وعناغر التعمـ الرسمى ،العممية :أنشطة منفغمة
ومغاحبة أو فعمية ،الوسائطية :وجهاً لوجه ،وسائؿ اإلع ـ المطبوعة ،وسائؿ إع ـ أحادية،
فهى تمؾ العناغر المستخدمة إل زالة أ

غموض يعترف المحتو

التعميم

المغ ر ،نوع

التعمـ :يتـ مف خ ؿ متكرر ،ناشط ،متومؿ ،واقع  ،سموك  ،بنائ  ،تغورف.
وهناؾ مبادئ لتغميـ المحتو

التعميم

المغ ر ،فقد أكدها كؿ مف

""Leene

) (2006); "Lindner" (2008); Buchem, & Hamelman (2010وهى خمسة
مبادئ الشكؿ :يجب تغميـ وحدات المحتوىات التعميم المغ رة بطريقة تمكف مف اإلدارؾ
الفورف  ،كتقديـ المعمومات المرتبة بالرسوـ المعموماتية عمى شاشات الهواتؼ النقالة ويمكف
فحص المحتو بسهولة ويسر دوف عناء مف الطالب ،التركيز :يجب أف تركز وحدة المحتو
التعميم

المغ ر عمى موووع محدد ،أو فكرة واحدة ،وأف تكوف واوحة ومعبرة وومميزة،

االستق لية :البد أف تكتف وحدة التعمـ المغ ر بذاتها ،وأف تكوف مفهومة لد الط ب دوف
حاجتهـ لمبحث عف معمومات خارجية إوافية ،ولتحقيؽ ذلؾ يراع

ف

التغميـ خبرات

عبئا عميهـ ،البناء /الهيكؿ :ينب
الط ب السابقة ،حتى ال يتـ تووع وحدات مغ رة تكوف ً
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أف تكوف وحدات التعمـ المغ ر منظمة بطريقة تشمؿ عمى األقؿ عمى البيانات المتعمقة
بالعنواف ،والموووع ،والمؤلؼ ،والتاريخ وغيرها ،القابمية ل ستخداـ /العنونة :ينب

تغميـ

وحدة المحتو المغ ر كمورد واحد ثابت عمى شبكة اإل نترنت مع إمكانية اإلشارة لروابط
أخر ذات غمة مف خ ؿ .URL
ولتغميـ البودكاست مجموعة مف المعايير األساسية لتغميـ البث الرقم

بغفة

عامة ،اتفؽ عميها كؿ مف محمد إبراهيـ ص)8003؛ محمد عماشة ص )8002تـ تغنيفها
ف :
 المعايير العممية والتربوية لمبودكاست:
 .0أف ي ط البودكاست كؿ أجزاء المحتو التعميم المغ ر.
 .8أف يخمو المحتو العمم مف األخطاء الم وية والبد أف يغاغ بطريقة عممية غحيحة.
 .3أف يتـ ووع هدؼ عاـ لممحتو

وينقسـ كؿ هدؼ إلى مجموعة مف األهداؼ

السموكية.
 .2أف تكوف األهداؼ واو حة ومحددة وبسيطة ف
مهارة واحدة أو جانب معرف

غياغتها ،كما يركز كؿ هدؼ عمى

محدد ،والبد أف تكوف هذ األهداؼ مناسبة لقدرات

الط ب.
 معايير عرض وتقديـ البودكاست:
 .0البد أف يتومف البودكاست مقدمة يتـ فيها تحديد الهدؼ التعميم

واألهداؼ المراد

تحقيقها.
 .8البد أف يتسـ بالمرونة ف عرض المحتو والجاذبية إلثارة الدافعية لد الط ب.
 .3أف يج أز المحتو

العمم

المغ ر بشكؿ منطق

وتعرض الموووعات متتالية

ومترابطة.
 .2يجب أف يغمـ باستخداـ ألواف مريحة لمعيف وعدـ تزاحمها عوارهاقها لمعيف.
 .1البد أف يراعى التنسيؽ بيف العناويف المكتوبة وطريقة عرض الموووعات بغفة
عامة.
 .6يجب مراعاة عرض المحتو التعميم

المغ ر مف السهؿ إلى الغعب ،البد أف يتـ

ربطة بالخبرات السابقة لمط ب.
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 معايير تفاعؿ الط ب مع الممفات:
 .0يجب إعطاء الطالب الوقت الكاف لمتفكير ف المحتو المغ ر المعروض أمامه.
 .8يجب توفير التفاعؿ المباشر مع الطالب مف حيث التحكـ ف العرض والتحكـ ف إعادة
العرض ،والتكرار.
 .3يجب تغميـ ممفات البودكاست بشكؿ يت ئـ مع طبيعة المحتو العمم
ويمكف الطالب مف الخطو الذات
الفروؽ الفردية بيف الط ب.

والمهاراة

ويدعـ التعمـ وفقًا لقدراته عوامكانياته ،وكذلؾ يراع

وبناء عمى ما سبؽ تـ مراعاة هذ المعايير ف تغميـ حمقات البث الرقم  ،لك يتـ
تحقيؽ أكبر قدر مف التعمـ والوغوؿ إلى تحقيؽ الهدؼ العاـ لمبحث ،وهو تنمية مهارات
التغميـ اإلبداع
التعميم

لمرسـ المعمومات  ،وال تنفغؿ المعايير السابقة عف اإلنشاء المحتو

المغ ر فعمينا تطبيؽ الخطوات األساسية التى قدمتها شركة التدريب الخاغة

" "Grovoكما ذكرها وليد عبدالمعيف ص )21 -23 ،8002وهى :تحديد هدؼ التعمـ :بمعن
ما يحتاج إليه الط ب مف أجؿ تحقيؽ األهداؼ والعمؿ عمى الوغوؿ لمهدؼ النهائ  ،اختيار
شكؿ المحتو  :بحيث يختار الطالب شكؿ المحتو الذف يرغب ف التعمـ مف خ له ويسمم
بتكرار ذلؾ بسرعة ،تنظيـ وتحميؿ التعمـ الخاص بالطالب :يتـ تحديد العناغر األساسية وكذلؾ
العناغر الثانوية مف حتى يتعرؼ الطالب عمى األولويات األساسية ف التعمـ ،الحغوؿ عمى
الش ء المحبب :وذلؾ مف خ ؿ إنشاء قطع غ يرة ومتكيفة ذاتيا مف المحتو التى تطابؽ
المواد األساسية الخاغة بالطالب ،وذلؾ السته كها ف أف وقت ،إجراء االتغاؿ :مف خ ؿ
إوافة السياؽ االجتماع والثقاف لممحتو المقدـ لمطالب ،حتى يستطيع أف يربط المحتو
بالخبرات السابقة ،الفعالية :إف الفعالية أحد أهـ األسس إلنشاء تعمـ مغ ر ألنه يسهؿ عمى
الط ب إوافة جداوؿ لممحتويات المقدمة إليهـ ،اختبار عواعادة االختبار :يسهؿ عمينا مف
خ ؿ التعمـ المغ ر تقديـ ت ذية راجعة عواعادة التعمـ أو فعؿ كؿ شىء مف جديد ،ويمكننا
توويم خطوات السير ف التعمـ المغ ر والتى قدمتها شركة  Grovoكما ف الشكؿ ص)8
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شكم ( )2انخطٕاد األعبعٛخ نهزؼهى انًصغش انزٗ لذيزٓب ششكخ Grovo

وقد أثبت العديد مف الدراسات فاعمية البودكاست " ،"Podcastف

العممية التعميمية

حيث قارنت دراسة ""Williams & Augustineص )2018بيف توثير أودكاست /فودكاست
عمى التحغيؿ األكاديم
واالتغاالت ف

لط ب المرحمة الجامعية الحاغميف عمى تكنولوجيا المعمومات

البحث ،تـ الكشؼ عف أف الط ب الذيف يدرسوف باستخداـ podcast

إنجازات أكاديمية أعمى مف أولئؾ الذيف يدرسوف باستخداـ  ، vodcastوأكدت دراسة
Robinص )2018أف مقاطع الفيديو الغوتية )(vodcasts

تكتسب شعبية ف

التعميـ

الطب  ،لكنها يمكف أف تكوف وسيمة تعميمية سمبية إذا لـ يشارؾ الط ب بنشاط مع المحتو ،
كما كشفت دراسة

""Naumanص )2017توثير  Audio Podcastingكوداة تعميمية

متناهية ال غ ر ،وأكدت أهمية البث الغوت المقدـ إلى الط ب مف الجنسيف ،وأثبتت فاعمية
جديدا لممساعدة ف عممية التعمـ ف التعميـ ،وذلؾ مف خ ؿ تقديـ
أسموبا
التعميـ المغ ر
ً
ً
محتويات المقرر ف أجزاء غ يرة وخطوات غ يرة ،كما توغمت دراسة ""Patricia.
ص )2014أف درجات الط ب ف الموووعات المتعمقة بمحاورات الفودكاست فاقت درجاتهـ
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ف

جميع المواويع األخر  ،كما أف استخداـ البث المسبؽ لمموووعات ييسر استيعاب

الموووعات المعقدة ،وأكدت سارة العغيم
 (Podcastالتعميمية ف
المعرف

لد

التحغيؿ الدرسى لمادة االحياء ف

طالبات المرحمة الثانوية ف

الدراسات فاعمية البث الرقم
ف

ص )8003فاعمية تقنية البودكاستص

منطقة الباحة التعميمية ،وكذلؾ أثبت العديد مف

ف تحويؿ الطالب مف مجرد متمق سمب إلى مشارؾ إيجاب

أنشطة التعمـ المختمفة كما ف

دراسة "Kimص ،)2011ودراسة ""Sheri , Julie,

ص ،)2011ودراسة ) ،"Huang, et al." (2010ودراسة
لتغميـ المحتو

التعميم

ث ثة مف مستويات التعمـ

" "Hulsmann,ص)2009

المغ ر مجموعة مف المراحؿ األساسية وهى كما ذكرها

)(Allencomm, 2017, 5-9
مرحمة االستعداد :يسعى التعمـ المغ ر إلى إشراؾ الط ب قبؿ أف يبدأ ف

التعمـ،

وليس مجرد إخبارهـ بالمحتو التعميم بؿ تحفيزهـ أيوا له مف خ ؿ التفاعؿ مع المحتو
المغ ر المقدـ بونماطه الرقمية المختمفة ،مرحمة االكتشاؼ :يتـ توفير بث رقم

بحجـ

غ ير ،ومتوسط ،وكبير ،يتسـ بالبساطة ف تقديـ الهدؼ المراد تحقيقه يركز كؿ محتو منها
عمى تنمية مهارات لد

الط ب وكذلؾ ت يير ف

السموؾ أم ً ف

تنمية قدرات الط ب

ومهاراته ،مرحمة التعزيز :فيها يقدـ مراجعات محددة ومنطقية مرتبطة بالمحتو التعميم
المراد تنميته ،وتوفير أدوات مرجعية ،وتطوير لوحات بيانات األداء ،ولكف مع تعزيز
االستجابات ألنه بدوف تعزيز يمكف نسياف المعمومات بسرعة ،وذلؾ لموغوؿ إلى أفوؿ
استجابة مف الط ب.
كما أف التطور التكنولوج

والتعامؿ معه ليس هدفًا فى حد ذاته ،عوانما هو وسيمة

لسرعة تحقيؽ الهدؼ الحقيقى مف تطوير التعمـ ،إوافة إلى تنمية الفكر واإلبداع ،وقد أد

ذلؾ إلى زيادة ف التقنيات ،كما تـ توظيؼ الهواتؼ النقالة ف العممية التعميمية ،وقد أطمؽ
عميه " "Learning Mobileالتعمـ بالنقاؿ أو التعمـ بالجواؿ أو التعمـ بالهواتؼ الذكية ،وقد
تعددت تعريفات التعمـ النقاؿ حيث ذكر كؿ مف جماؿ الشرقاوف ،وحسناء الطباخ ص)8006
أنه استخداـ األجهزة ال سمكية ف

التعميـ وهو شكؿ مف أشكاؿ التعميـ والتعمـ ،ويتـ عبر

األجهزة المتنقمة وبالبيئات المتنقمة ،وقدـ

عبدالناغر عبدالرحمف ص )8006تعريفًا أكثر

تفغي ً حيث ذكر أنه استخداـ األجهزة الخموية ال سمكية المحمولة والجوالة ومعداتها ف
- 978 -

أثر أحجام بث المحتوى التعليمي المصغر "بودكاست" في بيئة التعلم النقال ........................................

إطار بيئة تعميمية تشاركية غير مقيدة بزماف أو مكاف وهو امتداد لمتعمـ اإللكترون وشكؿ مف
أشكاؿ التعمـ مف بعد ،واتفؽ عدد مف الباحثيف عمى أف التعمـ النقاؿ هو استخداـ أجهزة
التقنيات المتنقمة عمى ا خت ؼ أنواعها مثؿ الهواتؼ الذكية والحاسبات الموحية والمساعدات
الرقمية وغيرها مف األجهزة لتحقيؽ المرونة والتفاعؿ فى عممية التعماـ دوف التقيد بوقت معيف

أو مكاف محدد .ص )Mohamed, 2009,20؛ صهشاـ عرفات)01، 8000 ،؛ صخالد
فرجوف)008، 8000 ،؛ صليمى الجهنى)2، 8003 ،؛ ص(Rogers, et al, 2011,4
).(Zervas, 2013,415

وأواؼ أحمد غادؽ ص )00، 8002بونه شكؿ مف أشكاؿ التعماـ مف بعد وامتداد

ا
يتـ فيه استخداـ األجهزة ال سمكية ،حيث يستطيع المعمـ تقديـ المحتو
لمتعمـ اإللكترونىُ ،
ومتابعة ط به فى أ مكاف وأ زماف مف خ ؿ تغميـ كائنات تعماـ رقمية عالية الجودة فى
المجاالت التعميمية ،كما يستطيع الط ب االنخراط ف تعمـ المحتو التعميمى وفقاً لظروفهـ

واحتياجاتهـ ،وقد أكد محمد خميس ص )022 ،8002عمى أف التعريفات السابقة غحيحة

ولكنه أواؼ تعريفًا يجمع بيف كؿ ما سبؽ وعرفه عمى أنه عمميات التعميـ والتفاعؿ وتوغيؿ
المحتو الت تحدث خارج الجدراف ،أثناء تنقؿ الطالب ف سياقات بيئية موقفية متعددة ،ف

أف مكاف ووقت ،باستخداـ األجهزة اإللكترونية النقالة ،مثؿ المساعد الرقم  ،والكمبيوتر
الكف  ،والمحموؿ والتميفونات الذكية والتميفونات الخموية ،وأف أجهزة إلكترونية محمولة
أخر  ،وقد تـ تعريؼ بيئات التعمـ النقاؿ عمى أنها وسيمة لتقديـ التعمـ مف بعد عف طريؽ
أجهزة الهواتؼ النقالة وبرامجها وتطبيقاتها لتحقيؽ التواغؿ والتفاعؿ عبر هذ البيئة مف
خ ؿ المشاركات التى يؤديها المعمـ والط ب ،كما أغبحت تكنولوجيا التعميـ النقاؿ تحتؿ
الغدارة وذلؾ مف خ ؿ بيئة غنية باألدوات التى تدعـ سياقًا تعميم ًيا مد الحياة؛ لذلؾ فهو
يتمتع بخغائص وسمات تميز عف غير مف األنماط األخر  ،وقد اتفقت دراسة وليد
سالـ ص)012-012، 8000؛ ودراسة هشاـ عرفات ص ،)02، 8000ودراسة غ ح الديف
حسينى ص(6-2، 8009؛Scanlonص)2005,25عمى مجموعة مف الخغائص ه  :التعماـ

حيث يعتمد التعماـ النقاؿ عمى استخداـ تقنيات السمكية ،وهذا ال
فى كؿ وقت وكؿ مكاف:
ُ

يتطمب ورورة التواجد فى أماكف محددة أو أوقات معينة لكى تتـ عممية التعميـ ،ويسهـ فى

متابعة أساليب التعميـ والتعماـ الجديدة ،التواغؿ السريع مع شبكة المعمومات الدولية :حيث
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بعوا ،وبينهـ وبيف المعمـ،
يمتاز التعماـ النقاؿ بسهولة تبادؿ الرسائؿ بيف المتعمميف بعوهـ ً
السمكيا ،غ ر حجـ
عوامكانية استقباؿ الممفات والبيانات وتخزينها واسترجاعها ،وتبادلها
ً
المحتو التعميم  :حيث إف المحتو الذ

يتـ عروه مف خ ؿ التعمـ النقاؿ يتميز بغ ر

الحجـ مما يسهؿ عممية التنقؿ بها فمعظـ األجهزة النقالة تكوف أخؼ وزناً وأغ ر حجماً
وأسهؿ حم ً مما تساهـ فى تسهيؿ حغوؿ المتعمـ عمى الخبرات التعميمية التى يرغب فى
تعممها ،ويدعـ البث الغوت

والبث المرئ  ،التكمفة المنخفوة نسبياً والمتداولة :فى ظؿ

انخفاض أسعار تمؾ األجهزة ،وانخفاض تكمفة خدمات الهواتؼ النقالة ،أغبحت االهواتؼ

النقاؿ ُمتاحاً ومتداوالً ،التفاعمية فى عممية التعماـ :ه مف أبرز الخغائص التى يتميز بها
التعماـ النقاؿ ،وذلؾ ألف المتعمـ يستطيع التفاعؿ والتواغؿ بينه وبيف المحتو التعميم

المغ ر ،كما ُيعطيهـ درجة مف الحرية المناسبة لمتحكـ فى التعميـ والمشاركة فى التعماـ ،كما
أف المعمـ يستطيع تمقى استفسارات المتعمميف وتساؤالتهـ مف خ ؿ الهواتؼ النقالة ،كما
يمكنة تطوير أ محتو تفاعمى عمى أ نوع مف أجهزة الهاتؼ النقاؿ والقدرة عمى تتبع أداء
المتعمميف والمستخدميف السمكيا ،وتقييـ المتعمميف وعرض هذة التقييمات عمى المتعمـ أثناء
المحاورة عف طريؽ واجهة خاغة فى هاتؼ المتعمـ ،تعدد أنشطة التعمـ :حيث يعتمد التعماـ

النقاؿ عمى العديد مف أنشطة التعماـ ومنها المناقشة المتزامنة وغير المتزامنة مع المعمـ
والطالب بالغوت والنغوص ،والتسجيؿ حيث ُيمكف لممتعمـ تسجيؿ األحداث والظواهر والوقائع
حيث يقوـ المتعمموف ببناء النماذج
والمواقع واألشياء بالغوت والغور والفيديو ،والبناء
ُ

والمنتجات التعميمية المتعددة ،والتشارؾ حيث يتشارؾ المتعمموف فى تبادؿ النماذج،

والمنتجات الرقمية ،األسئمة واالختبارات حيث يمكف لممتعمـ اإلجابة عف األسئمة القغيرة،
وتمقى الرجع مف المعمـ ،إدرة التعمـ :يتميز التعماـ النقاؿ بالسعة والسرعة فى إدرة التعمـ

حيث يمكف لممعمـ تنظيـ المقررات ،عوادارة التعمـ وتوجيهه ،عوادارة البحوث
والمعمومات،
ُ
والعمميات ،والتكمفات والواجبات السمكيا عف ُبعد باستخداـ األجهزة المحمولة ،وهناؾ العدة مف
الدراسات التى تتفؽ مع هذة الخغائص ،ومنها دراسة محمود عبد الكريـ ص )8002التى

توغمت إلى أف الط ب دائماً ما يميموف إلى استخداـ المستحدثات التكنولوجية ،والهواتؼ
النقالة بغفة خاغة عمى اعتبار أنها متاحة لهـ فى أف وقت وفى أف مكاف ،ودراسة محمد

سميماف ص )8000التى توغمت إلى توظيؼ بعض خدمات وخغائص التميفوف المحموؿ التى
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لها أثر فعاؿ فى تنمية مفاهيـ البرمجة الشيئية ،ودراسة ند

ف ح ص )8000والتى توغمت

إلى توفير المحتو التعميمى مف خ ؿ الهاتؼ النقاؿ فى أ

مكاف ،وأف عممية

زماف وأ

التعماـ تت ءـ مع قدرات وحاجات المتعمميف ،ويمكف استقباؿ المحتو التعميمى فى أف مكاف،
وتذكر دراسة كؿ مف ""Kinshuk, et al," (2009, 1-11) ; "Faranak, et al,
;)(2011,17-25); Renee" (2013); "Amaranth" (2014); "Sayudh", (2014
) ،"Mahdi" (2014, .47ولبيئة التعمـ الجواؿ مجموعة مف الخغائص ه ،
التنقؿ :Portabilityوتعن

إمكانية استقباؿ التعمـ بمغادر المختمفة ف

التقيد بجدراف بيئة الغؼ التقميدية ،التكيؼ :Adaptabilityويعن
المتعمميف واالستجابة لحاجاتهـ التعميمية .ويمكف القوؿ بوف ذلؾ يعن
التعمـ المختمفة :حيث توفر بيئة التعمـ الجواؿ المرونة ف

أف مكاف دوف

الم ءمة مع قدرات
أيوا دم
ً

أساليب

استيعاب جميع المتعمميف مع

اخت ؼ أساليب تعممهـ ،وتوفر مفهوـ التعمـ المتكامؿ مف خ ؿ إتاحة االتغاالت الشخغية،
والتفاعؿ الرقم مع مغادر مختمفة صمقروءة -مسموعة -فيديو -بحث شامؿ عمى الشبكة)،
اإلتاحة :Availabilityوتشير إلى توفر التعمـ ف

أف وقت وف

أف مكاف،

االتغالية  :Communicativeحيث تتيم لممتعمـ استخداـ العديد مف تقنيات وتطبيقات
التواغؿ مع اآلخريف مف معمميف وزم ء وتتمثؿ هذ التطبيقات ف

الرسائؿ القغيرة،

والرسائؿ متعددة الوسائط ،والتواغؿ مف خ ؿ البموتوث ،والمكالمات الغوتية والمرئية،
وغيرها مف تطبيقات التواغؿ المختمفة ،الت

تعزز التفاعؿ بيف المعمميف والمتعمميف ،وبيف

بعوا ،التفاعمية  :Interactivityحيث توفر بيئة التعمـ الجواؿ اتغاال
المتعمميف وبعوهـ
ً
ثنائ االتجا عمى األقؿ ،يسمم لممتعمـ بدرجة مف الحرية ،فيمكنه التحكـ ف استعراض
محتو المادة ليختار المعدؿ الذف يناسبه ،كما يمكنه االختيار بيف العديد مف بدائؿ التعمـ،
التشاركية :وتعن إتاحة المشاركة بيف المتعمميف سواء ف مغادر التعمـ أو ف تبادؿ اآلراء
عواجراء المساعدة ،سواء بغورة متزامنة أو غير متزامنة ،الجاذبية التعميمية :حيث تزيد مف
دافعية المتعمـ مف خ ؿ توفير العديد مف الوسائط واأللعاب التعميمية الت تجعؿ عممية التعمـ
أكثر متعة ،انخفاض التكمفة المادية :فاألجهزة أغبحت متاحة ومتداولة بيف الجميع ،كما أف
أغمب التطبيقات التواغمية مف خ ؿ الجواالت أغبحت تتغؼ بالمجانية بما يعن

إمكانية

توظيفها واالستفادة منها عمى نطاقات واسعة دوف الحاجة إلى دعـ مادف كبير ،سهػولة
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الحمؿ :حيث تتميز جميع األجهزة المحمولة بخفة الوزف ،مما يتيم لممتعمـ التحرؾ بها أينما
كاف ،حت

أثنا ء الرح ت الطويمة كركوب القطار أو الطائرة ،ويعن

ذلؾ أف المتعمـ سيبقى

قريبا دائما مف مغادر التعمـ ،استثمار الوقت :فالتعمـ الجواؿ يساعد المتعمميف عمى استثمار
األوقات المختمفة واالستفادة منهػا ف عممية التعمـ ،وينم اإلحساس بااللتزاـ الشخغ لد
المتعمـ ،ويويؼ أسامة هنداوف ،إبراهيـ يوسؼ ص )8006بعض الخغائص األخر الت
تتميز بها بيئة التعمـ الجواؿ ،وأهمها :الفردية ،حيث تتيم تمؾ البيئة إمكانية تفريد المواقؼ
التعميمية؛ لتناسب الفروؽ الفردية بيف الط ب ،واخت ؼ قدراتهـ ،واستعداداتهـ؛ حيث تعتمد
عمى الخطو الذات لممتعمـ ،كما تسمم أيوا بالفردية ف إطار جماعية المواقؼ التعميمية أو
ما يسمى بالتعمـ ف

المجموعات التعاونية؛ ومف تمؾ الخغائص أيوا السرعة عوامكانية

الوغوؿ السريع لمغادر التعمـ المختمفة؛ إوافة إلى الخغوغية ،وسهولة استخداـ
التطبيقات المخ تمفة ،مع إتاحة التنوع ف

عرض المحتو واألنشطة التعميمية ،وال شؾ أف

االستخداـ المنتظـ لألجهزة النقالة مف قبؿ المتعمميف يتيم لهـ التمكف مف مهارات التعامؿ مع
التطبيقات التكنولوجية المختمفة ،وبالتال يؤثر إيجابا عمى مهاراتهـ ف التعامؿ مع غيرها مف
المستحدثات ا لتكنولوجية المماثمة وأيوا تمؾ الت يمكف أف تظهر مستقب  ،كما أكدت العديد
مف الدراسات والبحوث مثؿ دراسة ) "Jalopeanu" (2003, 23- 24؛ ودراسة مجد
المهدف ص)28 ،8002؛ ودراسة محمد الحارث

ص)02 ،8009؛ ودراسة جماؿ الدهشاف؛

مجدف يونس ص )09-02 ،8009عمى األسباب الت دعت إلى توظيؼ بيئات التعمـ النقاؿ
ف التعميـ وتوظيفه داخؿ المؤسسات التعميمية وه  :النمو المتزايد الستخداـ األجهزة النقالة
ف العالـ ،تعدد الخدمات الت يمكف أف تقدمها تقنيات التعمـ النقاؿ ف التعميـ والتعمـ ،شيوع
وانتشار أساليب وأنماط التعمـ مف بعد ،وكذلؾ إثبات جدواها وحاجة المجتمعات الورورية
لها ،المساهمة ف الت مب عمى ما يعانيه التعمـ التقميدف مف مشك ت ،وأغبم يقدـ التعمـ
النقاؿ خدمات لمطالب تجعمه عمى اتغاؿ مع المؤسسة التعميمية ،ومع الزم ء مف أف مكاف
وزماف ،ويويؼ محمد خميس ص )8 ،8002خمسة إمكانيات لبيئات التعمـ النقاؿ ه :
التعمـ ف أف وقت ومكاف ،توغيؿ المعمومة المسموعة والمرئية والتقاعمية واألسئمة ف نفس
الوقت الحقيق

مف بعد ،توفير فرص التعمـ التشارك  ،توفير بيئة تعمـ جديدة تقو

عمى

ثقافة الفغوؿ والجدراف األربعة ،توفير وقت التعمـ ذلؾ الوقت الذف يست رقه الطالب ف
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طا وثيقًا بالمستو الشخغى
الوغوؿ إلى الجامعة ،فو ً عف المزايا والفوائد الت ترتبط ارتبا ً
لمطالب ،أو بالمؤسسات التعميمية ،حيث تسهؿ طبيعة التعمـ المغ ر تناوؿ المعرفة ببساطة

وف وقت قغير ،كما تيسر دعـ األداء ف الوقت المناسب ،مف خ ؿ توفير الوغوؿ إلى
المعمومات الغحيحة ف الوقت الذف يحتاج إلى تطبيؽ ،واتفقت العديد مف الدراسات كدراسة
كؿ مف

;"Epignosis, 2014; Zufic &Jurcan, 2015; Commlab, 2016

) Kasenber, 2018; Pandey, 2018عمى مزايا التعمـ المغ ر التى تعود بالنفع عمى
نظرا
الكثير مف الط ب حيث يمكف الط ب مف التنقؿ بيف أجزاء المحتو  ،وقد انتشر ً
الرتباطه بشكؿ كبير الهواتؼ النقالة ،ويعتبر طريقة جديدة ومبتكرة ومثيرة لمتعمـ ،هذا يجعمه
متاعا وجاذبية ،ويشجع الط ب عمى التعمـ مع المحتو التعميم المقدـ إليهـ بمزيد
أكثر إ ً
مف الفاعمية ألنه يقسـ المحتو إلى أجزاء غ يرة مما يبعد الممؿ عف الط ب ،كما أنه حؿ
أساس

لمشكمة الط ب الذيف ليس لديهـ وقت كاؼ لمدراسة بشكؿ نظام  ،سهؿ اإلنتاج

وكذلؾ سهولة االختبار بسبب غ ر حجـ المحتو المقدـ ،تكمفته بسيطة ،وتطوير وتحديثه ال
يست رؽ الوقت وال المجهود ،ويمكننا اعتبار أحد األشكاؿ المثالية ف هذا العغر الذف قؿ
فيه اال نتبا بسبب تزاحـ المعمومات وكثرة األعباء عمى الط ب ،حيث يمكف تنفيذ التعمـ
المغ ر بوكثر مف طريقة ،حيث يتـ تقديمه مف خ ؿ الوسائط الرقمية المتعددة والمختمفة،
التى تتمثؿ ف صرسـ ثابت ،رسـ متحرؾ ،رسـ معموماتى ،بث غوتى ،بث مرئ  ،وغير ذلؾ،
ويؤكد  Steveص )2016أف هناؾ ث ث أسباب تدفع الط ب لمتعمـ المغ ر وه  :عدـ
استه ؾ الوقت ف التدريب؛ حيث يحتاج الط ب الجدد إلى جمسات قغيرة ودقيقة لتمكنهـ
مف سد ث راتهـ وفجواتهـ ،وهذا الهتماـ الط ب بشبكة اإلنترنت ،واستخدامهـ لمهواتؼ
النقالة ،كما أف مراجعة مواد التعمـ بالهواتؼ النقالة تجعؿ مف الغعب التركيز لفترات طويمة
مف الزمف ،وبالتال يحتاجوف وحدات وقطع مختمفة األحجاـ تتنوع مف حيث أف تكوف غ يرة
ومتوسطة وكبيرة وكذلؾ واوحة ،وأوافت هياـ حايؾ ص )8001مجموعة مف الفوائد التى
اعتبرت بها التعمـ المغ ر الوسيمة الفومى لتقديـ المحتو لمط ب فالتعمـ المغ ر يمكف
الط ب مف االنخراط ف عممية التعمـ ،فهو امتداد طبيع ومنطق لوسائؿ اإلع ـ المغ ر
 micromediaمثؿ .Yammer،Tumblr ،Vine، Twitterالت ال تعتمد عمى الديكور
بقدر اهتمامها بالحقائؽ األساسية والمعمومات ذات الغمة ،كما أنه ي ِ
بعد الممؿ لد الط ب
ُ
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مف خ ؿ استخداـ عناغر تفاعمية مثؿ :الع مات والنقاط ،واأللعاب والمسابقات ،والرسوـ
البيانية لمعرض السريع والفهـ األسهؿ ،ويساعد الط ب عمى األداء والتطبيؽ ،أ

قدرة

عمميا أف الممارسات الموزعة تساعد عمى زيادة
الطالب عم االستفادة مما تعمـ ،وقد ثبت
ً
األداء بنسبة  ،٪ 02كما أنه مف السهؿ تطبيقه ألنه مغمـ بطريقة ت ئـ الجداوؿ الزمنية
لممشاركيف ،وال تتطمب السفر أو االنقطاع عف أنشطة العمؿ العادية.
ويمكف لمباحثة أف تؤكد العوائد ال كبيرة لمتعمـ المغ ر والتى تسمم لمط ب بتعبئة مكتبة
شخغية مميئة بالمحتو الذف يمب

احتياجاتهـ بطريقة أكثر فاعمية ،كما أنه وسيمة مرنة

ومفيدة لتسخير القوة الحقيقية لمتعمـ المغ ر ،وقد أجريت العديد مف الدراسات والبحوث حوؿ

قياس فعالية التعماـ النقاؿ فى العممية التعميمية وما يترتب عميها مف فوائد تربوية تساعد عمى

تحقيؽ التعماـ بشكؿ فعاؿ منها دراسة ""ODonnellص )2014التى أثبتت أف استخداـ التعماـ

النقاؿ فى العممية التعميمية يساعد عمى تحسيف اإلدارة الذاتية لمتعمـ وانخراط المتعمميف فيه،
ودراسة منير عوض ص )8003التى توغمت إلى أف التعمـ النقاؿ له العديد مف الفوائد
التعميمية الت

تيسر عممية التعمـ ،ومف أهمها أنها رخيغة الثمف ،وسهؿ الحغوؿ عميها

نغوغا أو
عوامكانية التعمـ ف أف مكاف وزماف ،وسرعة الحغوؿ عمى المعمومات سواء كانت
ً
ممفات ،ود ارسة  Cavusص )2010التى أكدت عمى أف التعمـ النقاؿ يساعد الط ب الذيف
يقطنوف بعيداً عف جامعاتهـ عمى استقباؿ التعميمات أو الق اررات اإلدارية المستعجمة ،كرل اء
موعد امتحاف معيف أو االعتذار عف محاورة ما أو تقديـ موعد لتسميـ المشاريع التعميمية،

وهذ كمها أمور يعان

منها ط ب الجامعات التقميدية ،لذلؾ توغمت إلى أف استخداـ

تكنولوجيا التعميـ النقاؿ يتيم فرص التعمـ مد

الحياة خارج الفغوؿ الدراسية ،حيث يتوثر

التعماـ النقاؿ بالعديد مف نظريات التعمـ ف توجد نظرية تعمـ واحدة يمكف االعتماد عميها ف

تحقيؽ أهداؼ التعمـ المختمفة ) ،Metcalf & Keskin (2011, 202-208حيث ترتبط
بيئات التعمـ النقاؿ بالنظرية السموكية ،فهذ النظرية تؤكد عمى أف التعمـ يحدث عندما يجد
الطالب التعزيز المناسب عند حدوث ارتباط بيف مثير واستجابة ،وف التعمـ النقاؿ ويتـ البث
استجابة الط ب،

إيجابيا ف
الرقم لممحتو التعميم المغ ر عمى بودكاست مما يؤثر
ً
وبالمثؿ فالنظرية المعرفية تسعى ال كتساب الخرائط المعرفية عواعادة تنظيمها ،تمؾ الت تمكف
الطالب مف استقباؿ المعمومات وتخزيف البيانات ،وف التعمـ النقاؿ يتـ البث الرقم لممحتو
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التعميم المغ ر عمى شكؿ صغوت ،وغور ،وفيديو ،ونغوص ،ورسوـ متحركة) ،وفى ووء
نظرية التعمـ مد الحياة يحدث التعمـ ف كؿ وقت ومف أ مكاف ،ويحدث تنمية لممعمومات،
كما إف التفاع ت مع المحتو التعميم المغ ر ف التعمـ النقاؿ يتـ مف خ ؿ بودكاست ،
وموقع ويب جواؿ مثؿ الشبكات االجتماعية )المدونات ،والويك  ،وتويتر ،واليوتيوب ،والبريد

اال لكترون ( ،وبناء عمى ما سبؽ يمكف توظيؼ التعماـ النقاؿ فى ووء النظرية االتغالية
وذلؾ مف خ ؿ البث الرقم

لممحتو التعميم

المغ ر بودكاست بوحجاـ مختمفة حتى

يتمكف الط ب مف بناء فكرة أو مفاهيـ جديدة بناء عمى معرفتهـ الحالية والسابقة مف خ ؿ
األنشطة التى سوؼ يتـ تقديمها لتنمية مهارات التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات  ،حيث

قدمت زينب محمد ص )320،8002قائمة لمعايير الجودة الخاغة بتطوير بيئات التعماـ النقاؿ،
والت

تركزت عمى المعايير األساسية لمحتوف الهاتؼ النقاؿ وهى ارتباط المحتو التعميم

المغ ر المقدـ بوهداؼ تعميمية محددة ،ويقدـ بغورة مختغرة عرض المعمومات األساسية،
كما يتـ غياغته ف إطار تكامم مع بيئات التعمـ المتنوعة ،يساعد عمى تحفيز الط ب نحو
التعمـ ،وقد أواؼ ""Eliasص )2011,149-154عدة مباد ء تـ استخدامها فى التغميـ

لمتعماـ النقاؿ بحيث يكوف قريب المناؿ ،يتسـ بالمرونة والبساطة والبداهة ،تجنب الكميات
الكبيرة مف المحتو  ،وقد حددت دراسة سوزاف الشحات ص )8002معايير تغميـ بيئة التعماـ

النقاؿ ف عدة نقاط هى :المجاؿ األ وؿ الدعـ التكنولوجى ،التغميـ التعميمى لمحتو التعمـ
النقاؿ ،المتعمـ ،المعمـ ،والمغمـ التعميمى ،وبناء عمى ذلؾ فرف تغميـ البث الرقم لممحتو
التعميم

المغ ر بودكاست ف

بيئة التعمـ النقاؿ البد أف تراع

معايير التغميـ السابؽ

ذكرها لوماف نجاحها وتغميمها وتطويرها ،وبحيث تغبم أداة يسترشد بها فى التغميـ
اإلبداع

لمرسـ المعمومات

ونشر  ،وأكد محمد خميس ص )883 ،8002أف لبيئات التعمـ

النقاؿ بنية تكنولوجية تتكوف مف محتو التعمـ النقاؿ ،موقع ويب نقاؿ ،نظاـ إدارة التعمـ
النقاؿ ،تكنولوجيا اتغاؿ السمك  ،شبكة السمكية ،أجهزة نقالة ،وقد راعت الباحثة هذ
المكونات أثناء بث المحتو التعيمم

المغ ر مف خ ؿ بيئة التعمـ النقاؿ ،فقد تـ تغميـ

محتو التعمـ واألنشطة بوسموب يسهؿ عروه عمى شاشات الهاتؼ النقاؿ ،وكذلؾ تحديد
بداخمه كام  ،وكذلؾ تغميـ نظاـ اإلدارة بحيث

موقع ويب نقاؿ ،عوادراج المحتو التعميم
نتمكف مف التحكـ ف توجيه الط ب ،وتجميع الدراجات الخاغة بهـ ،حتى يتمكنوا مف تنمية
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مهارات التغميـ اإلبداع

لمرسـ المعمومات  ،فاإلبداع هو كممة تغؿ إلى الذهف بمجرد

االستماع إليها ،فيبدأ العقؿ ف التفكير فيها إذا ارتبطت بالمجاالت المختمفة ،كما أف اإلبداع
مف الموووعات المطروقة ،ذلؾ ألف اإلبداع موجود ف كؿ مناح الحياة ،فهناؾ الكثير مف
الط ب الذيف يفكروف بطريقة إبداعية ،وقد تختمؼ مهارات التفكير اإلبداع

عف التغميـ

اإلبداع فقد يسعى التفكير اإلبداع إلى تحديد درجة مرونة الناس وخيالهـ ف التعامؿ مع
المشك ت ،أما التغميـ اإلبداع  ،فيعرؼ اإلبداع عمى أنه قدرة عمى التخيؿ واختراع أشياء
جديدة عف طريؽ التوليؼ بيف األفكار وتعديمها ،أف إنه نوع جديد مف التفكير يهدؼ إلى
اكتشاؼ ع قات وطريؽ جديدة وغير مولوفة لحؿ مشكمة قائمة .صعبدالقادر الشيخم ،
.)88 ،8000
بما أف التغميـ هو عبارة عف سمسمة مف الخطوات الت

يقوـ بها ط ب تكنولوجيا

التعميـ لمتوغؿ إلى حؿ لمشك ت التغميـ غير الجذاب والبد أف تكوف سمسمة الخطوات
أفكار جديدة لمرسـ المعمومات  ،كما أف الرسـ المعمومات
ًا
متداخمة فيما بينها لتنت بنهايتها
يشير إلى تحويؿ المعمومات والبيانات المعقدة إلى رسوـ مغورة يسهؿ عمى مف يراها
أيوا أحد الوسائؿ الهامة
استيعابها دوف الحاجة إلى قراءة الكثير مف النغوص ،ويعتبر ً
والفعالة واألكثر جاذبية لعرض المعمومات ،فه

تدم

بيف السهولة والسرعة والتسمية ف

عرض المعمومات وتوغيمها إلى المتمق  ،وتبسيط المعمومات وتحويؿ البيانات مف األرقاـ
والحروؼ المممة إلى غور ورسوـ شيقة صحناف زك .)8001 ،
كما أف مف االتجاهات الحديثة التى ظهرت ف التفكير اإلبداع بشكؿ تطبيق وعمم ،
التفكير التغميم

إذ إ نه عبارة عف منهجية مفيدة الستكشاؼ المشك ت المعقدة ،وتعميـ
يستخدمها المغمموف ،وكذلؾ

معتمدا عمى معرفة العمميات والطرؽ الت
الحموؿ المبتكرة،
ً
فهـ كيفية تعامؿ المغمميف مع المشك ت عند حمها ،والتركيز عمى المستفيديف لتحقيؽ
التوازف بيف ما هو مرغوب فيه مف وجهة نظرهـ ،وما هو ممكف تنفيذ وتطوير (Withell,
).&Haigh, 2013
ويمكننا دم

التفكير التغميم

مع التعميـ لموغوؿ إلى طريقة منهجية مبتكرة لحؿ

المشك ت التى تحتاج إلى إيجاد حموؿ إبداعية ،وهذا يدفعنا إلى التغميـ اإلبداع وتوظيفة
ف العممية التعميمية ،أما الفكرة اإلبداعية لمرسـ المعمومات فما ه إال الوغوؿ إلى مجموعة
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جذابا ويؤكد عمى توغيؿ
معموماتيا
رسما
مف الخطوات المبتكرة التى تجعؿ الطالب ينت
ً
ً
ً
الهدؼ ويخدـ مجاالت مختمفة ،كما يمكف توظيؼ الفكرة اإلبداعية ف أكثر مف مجاؿ مع
ائيا بونه أسموب
ت يير محتو الرسـ اإلبداع  ،وهكذا يمكف تعريؼ التغميـ اإلبداع إجر ً
لعرض المعمومات المعقدة والدقيقة بغرة سمسة واوحة التفاغيؿ ولكنها مختمفة ،إذ تُمكف

الط ب عينة البحث مف أف يستعمموا الخياؿ لتوظيؼ الرسوـ الخطية والتغويرية بهدؼ
إشباع الحاجات وتقديـ األهداؼ التعميمية وغير التعميمية بوساليب فنية غير مولوفة تعمؿ
عمى جذب انتبا المشاهد لمرسـ المعمومات  ،كما تتعدد األهداؼ الرئيسة لمتغميـ اإلبداع

لمرسـ المعمومات حيث ُيع اد التغميـ اإلبداع
يحتاج إليها الجميع ،سواء ف مجاؿ العمؿ اإللكترون  ،أو غير  ،وعمى الرغـ مف توافر
لمرسـ المعمومات مف المجاالت المهمة الت

الوسائؿ واألدوات الت يمكف عف طريقها تغميـ الرسـ المعمومات  ،فرف العنغر البشرف له

اليد الطاولى ف

خروج التغميـ عمى النحو األفوؿ ،وبالرغـ مف أف برام التغميـ يسهؿ

التعامؿ معها ،ويسهؿ تحميمها عبر شبكة اإلنترنت فرنه البد مف أف نمق الووء عمى مف
يستطيع أف يستخدـ تمؾ التطبيقات بكفاءة وخبرة؟ ،وكذلؾ مف لديه لمسة إبداعية تظهر ف
براعة التغميـ مف حيث األناقة والذوؽ مما يسهؿ إخراج تغميمات إبداعية لمرسـ
المعمومات

بالجودة المطموبة ،فنسع

الطالب اإلبداعية ف

لتنمية الجانب الجمال

واإلبداع

فقد تساهـ قدرات

إوفاء الممسة الجمالية عمى الرسـ المعمومات  ،بالتوظيؼ الغحيم

كثير مف ط ب
لأللواف ،وكذلؾ اإلوافة إلى النغوص بطريقة مشوقة وجذابة ،كما أف ًا
الدراسة ي حتاجوف لدعـ أبحاثهـ العممية المقدمة بغور أو تغميمات ،سواء تغويرية أو
كتابية ،لذا فرف تغميـ الرسـ المعمومات

المبسط الجذاب مطمب مهـ لتمؾ الفئات ،ودفعت

حاجة أغحاب الشركات أو األعماؿ بوجه عاـ إلى تغميـ الرسـ المعمومات مف أجؿ التروي
إبداعا ف
لمنتجاتهـ ،ومف ثـ زيادة المبيعات السمعية أو الخدمية ،وذلؾ األمر يتطمب
ً
اير لما يتـ طرحه ف األسواؽ ،فرف توفير المناخ التعميم المناسب الذف يشجع
التغميـ ُم ًا
عمى اإلبداع ويكشؼ مواهب الط ب يساعد عمى تنمية قدرتهـ عمى تغميـ رسوـ معموماتية
جذابة ،وهناؾ مجموعة مف دوافع التغميـ اإلبداعى التى أدت إلى السع

لتنمية التغميـ

مهما ،فرذا كاف لدف الط ب
ًا
اإلبداع لمرسـ المعمومات  ،حيث يمعب التغميـ اإلبداع
دور ً
دوافع ذاتية لموغوؿ إلى مستو اإلبداع يسعوف إلى تحقيقها ،فهذ الدوافع تمثؿ بالنسبة لهـ
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إثبات الذات ،وكذلؾ تربطهـ بالعالـ الخارج  ،فالتغميـ اإلبداع

وسيمة لمخروج لمعالـ

عواقناعه بمحتو الرسـ المعمومات  ،ليس هذا فحسب عوانما هناؾ دوافع اجتماعية تعتمد عمى
توجهات المجتمع المحيط بالطالب ل نتقاؿ به مف التغميمات النمطية إلى التغميمات

اإلبداعية.
بتغميـ إبداع إال أف يكوف

أخير ال يمكف وغؼ النات النهائ لمرسـ المعمومات
و ًا
قادر عمى إوافة لمسة جديدة بالنسبة لمرسوـ المعموماتية ،وكذلؾ يعمؿ عمى جذب انتبا
ًا
المشاهد ،ولمحديث عف خغائص التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات عمينا أف نقوؿ :إذا
مبدعا فعميؾ استخداـ التفكير التغميم  ،وبذؿ المجهود مف أجؿ
مغمما
أردت تكوف
ً
ً
الوغوؿ إلى فكرة تغمي ـ إبداعية لمرسـ المعموماتى حيث إف التفكير ف تغميـ ينطوف عمى
عرض الخيارات ومف ثـ تحديد أفومها ،كما يعتمد التفكير ف التغميـ اإلبداع عمى مراقبة
فعميا صما الهدؼ مف الرسـ المعموماتى الذف يسعى الطالب
كيفية استخداـ الناس لممنتجات ً
إلنتاجه) ،ولذا عمينا أف نراع الجهد المبذوؿ ،ويجب عمى المغمـ الذف يسعى إلى تحقيؽ
اإلبداع ف األفكار أف يوخذ المغمـ احتياجات العالـ بوسر  ،بما ف ذلؾ البيئة الن يعيش
فيها ،لذا فمف أهـ خغائص التغميـ اإلبداع الحساسية لمتغميـ اإلبداع الخاص بالرسـ
أف يكوف لديه بغيرة نافذة تمكنه مف رؤية

المعمومات  :حساسية المغمـ لممشك ت تعن

تفاغيؿ المشكمة ،وتمكنه مف بمورة هذ المشكمة واالستعداد لها مف خ ؿ عرض حموؿ
م ئمة لمفكرة ال مراد تغميمها ،وكذلؾ التعبير عنها بغور وأشكاؿ ذات داللة مف أجؿ توغيؿ
الرسالة ،ط قة التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات  :وه تعن قدرة المغمـ عمى إنتاج أكبر
عدد ممكف مف األفكار الخاغة بالرسـ المعمومات ف
حموؿ مناسبة تعرض عمى المستخدميف ف

وقت واحد ،وكذلؾ القدرة عمى إيجاد

نفس الوقت وتعبر عما بداخمهـ ،مما يسهؿ

اقعيا ،مرونة المغمـ لمرسـ المعمومات  :تعن قدرة
تطبيؽ الفكرة بكؿ تفاغيمها واستخدامها و ً
المغمـ عمى التكيؼ العقم  ،فمف أهـ خغائص المغمـ اإلبداعية قدرته عمى الت يير
السريع لمسار الفكرة المعرووه ،ووكذلؾ إعادة النظر ف الفكرة ،عواعادة بناء عناغر الرسـ
بعيدا عف القولبة وأنماط
المعمومات مما يسهؿ عميه إنتاج قدر كبير مف الرسوـ المعموماتية ً

التفكير الثابتة .األغالة ف التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات  :وه مف خغائص اإلبداع
وتعن

الجدية والتفرد وه

ليست غفة مطمقة ،بؿ ه
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أفكار تغميمي ة جديدة وتؤكد عمى عدـ إهماؿ األفكار المولوفة الت

سبؽ عروها فى

تغميمات لرسـ معمومات مخر.
وهكذا يمكف لمباحثة التوكيد عمى أف خغائص التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات تبدأ
بفكرة جديدة وطريقة تحقيؽ هذ الفكرة بطريقة عممية موووعية ،حيث تكتسب غدقها مف
قدرتها عمى اال نتشار داخؿ المجتمع وجذب انتبا المشاهد وتفاعمه مع المحتو المعروض
مف خ لها باستمتاع ،ولكى يستطيع الطالب الوغوؿ لمتغميـ اإلبداع

لمرسـ المعموماتى

ويتمكف مف نشر عميه اتباع مجموعة الخطوات المتسمسمة مف أجؿ الوغوؿ لمهدؼ الذف
ووع التغميـ مف أجمه ،حيث عرض فؤاد خغاونة ص )0881 -0888 ،8001مجموعة
مف المراحؿ لمتفكير اإلبداع يمكننا توظيفها بما يتناسب مع مهارات التغميـ اإلبداع لمرسـ
المعمومات  ،كما بالشكؿص:)3

المرحمة األولى :التعريؼ  :Defineأوؿ الم ارحؿ وتتومف البحث لمحغوؿ عمى
الممخص اإلبداع

عوايجاد الفكرة األولى لمرسـ المعمومات  ،ويتـ فيها التوغؿ لمموجز العاـ

لممشكمة المراد التغميـ مف أجمها وتكوف مف خ ؿ فهـ األغراض الت

تستدع

تغميـ

اوحا ودقيقًا لكؿ التوقعات الممكنة
إبداع لرسـ معمومات  ،ينشو ويشكؿ هذا الموجز تعريفًا و ً
لممشروع ومد الفائدة الت سيقدمها مف خ ؿ الممخص اإلبداع حيث يمكننا مف االحتكاـ
وووحا،
إلى بياناته وغورته المبدئية ،كما أف الع قة ما بيف المغمـ والعميؿ تكوف أكثر
ً
ونستطيع تحديد الممخص واألهداؼ وووع المقترح العاـ لمتغميـ اإلبدع لمرسـ المعمومات .

المرحمة الثانية :عممية البحث  :Researchه المرحمة التى تم التعريؼ فقد يبدأ المغمـ
بعممية البحث عف المعمومات حتى تكوف سبيؿ الوغوؿ إلى التغميـ اإلبداع

لمرسـ

المعمومات  ،حتى يستطيع ووع أفكار معبرة عف الموووع وتحديد نوع البيانات المعرووة
وحجمها بالرسـ المعمومات  ،وبذلؾ نغؿ إلى ووع التغور المبدئ
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والبيانات التى تعرض بداخمه .المرحمة الثالثة :ووع األفكار  :Ideateتمى مرحمت التعريؼ
والبحث عف المعمومة ،إذ يستطيع المغمـ تحديد الفكرة وعغؼ الذهف حتى يتمكف مف
الوغوؿ إلى تغميـ جديد مف خ ؿ التغور المبدئ  ،وعندما يغؿ لهذ المرحمة يبدأ
باالط ع عمى نماذج فنية وتغميمات عالمية ،حتى يتمكف مف غوغ الفكرة الخاغة بالرسـ
المعمومات

وتوويم كيفية عرض عناغرها بشكؿ متناسؽ يتسـ باإلبداع ف

تغميمها

ويسعى لجذب اال نتبا  ،المرحمة الرابعة :ووع النماذج  :Prototypingإف ووع نموذج
الرسـ المعمومات ورورياً أل نه عبارة عف الترجمة الحقيقة لممراحؿ الث ث السابقة ،والتوكد
مف القدرة عمى التنفيذ ،وعمينا أف نسعى إلى تغميـ نموذج إبداع لرسـ معمومات حقيق ،
يمثؿ الواقع ويعبر عف الفكرة بربداع دوف خمؿ أو خروج عف المنطؽ الفن  ،المرحمة
الخامسة :عممية االختيار  :Selectionتؤهمنا هذ المرحمة إلى اإلنط ؽ لمرحمة التنفيذ فيتـ
اختيار أفوؿ النماذج المقترحة سابقًا مع الووع فى االعتبار حجـ التغميـ والتكمفة
والتحديات التى تواجهنا بعد التنفيذ ،المرحمة السادسة :عممية التنفيذ  :Impelementه

المرحمة التى يبدأ فيها التنفيذ الواقع لمرسـ المعمومات  ،فقد يبدأ المغمـ تنفيذ التغميـ بكؿ
مراحمه السابقة .المرحمة السابعة :الت ذية الراجعة  :Feedbackتشتمؿ عمى متابعة التنفيذ
مف قبؿ العميؿ حتى يتوكد المغمـ مف أف التغميـ حقؽ الهدؼ ،وتعتبر هذ المرحمة
أساسية لموقوؼ عمى نقاط الوعؼ ف

الرسـ المعمومات  ،ومعرفة نقاط القوة والسع

إلى

إثقالها ف التغميمات التالية التى تتميز باإلبداع عوانتاج أفكار غير مولوفة.
عواجماالً فقد الحظت الباحثة:
 .0أف التعمـ المغ ر نوع مف أنواع التعمـ اإللكترون  ،حيث يتميز بالمرونة وغ ر المحتو
التعميم المقدـ فالطالب ال يحتاج إلى وقت لتفريغ المحتو المقدـ مف خ له ،كما ال
يحتاج مدة زمنية طويمة ومعد لها مسبقًا لمتعمـ.

 .8ويتناسب التعمـ المغ ر مع اإلتجاهات الحديثة التى تنادف بتوافر مسارات التعمـ عند
الطمب ،وكذلؾ تقديـ إشعارات مف خ ؿ  Rssمثؿ دم تقديـ البث الرقم

بودكاست

مما يجعؿ الطالب يتعمـ بما يتناسب مع قدراته عوامكاناته ،ويؤهمه لمتفكير ف المحتو

التعميم مما يساعد عمى التوغؿ لتغميمات إبداعية لمرسـ المعمومات .
 .3ويركز عمى تقديـ المحتو التعميم ف شكؿ أهداؼ محددة ومركزة.
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 .2أف التعمـ المغ ر ليس ح ً لكؿ المشك ت التعميمية ،ولكنه أحد الحموؿ التى تقدـ ومف
بيئات التعمـ النقاؿ حتى تتناسب مع المواقؼ التعميمية المختمفة وخاغة تنمية مهارات

التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات  ،ألف التغميـ اإلبداع يحتاج إلى الط قة والمرونة
ومف خغائص التعمـ المغ ر المرونة.
 .1وُيقدـ عمى شكؿ مقاطع فيديو وغور ورسوـ بيانية وغوت ورسوـ جرافيكية.
وهذا ما أكدته دراسة " Chris, E.ص )2008حيث هدفت إلى قياس فاعمية التعمـ
النقاؿ القائـ عمى محاورات البث الرقم ف التعميـ الجامع  ،وقد أثبتت فاعميته ،وأوغت
باستخداـ بودكاست كوداة لممراجعة تساعد الط ب عمى تحقيؽ العديد مف الفوائد ،هذا إلى
جانب مزايا المرونة التى يقدمها التعمـ النقاؿ وأكدت أف جميع أنماط البث الرقم مف خ ؿ
الهواتؼ النقالة يعتبر أدة تعميمية مبتكرة لد الط ب البال يف ف التعميـ الجامع .
وبعد اإلنتهاء مما سبؽ يمكف لمباحثة تحديد ماهية تحديد ماهية التعمـ المغ ر
والمحتو التعميم

المغ ر وربطه بونماط البث الرقم

األودكاست والفودكاست وومميزات

وأشكاؿ تقديـ التعمـ المغ ر وأحجاـ المقطات المختمفة والخغائص المتعددة لمتعمـ النقاؿ التى
ساعدت ف اإلستفادة بدرجة عالية منه ،وال ن فؿ األسس والمبادئ النظرية التى يقوـ عميها،
باإلوافة إلى توويم معايير وطرؽ تفاعؿ الط ب مع أنماط البث الرقم  ،والخطوات
األساسية لمتعمـ المغ ر ومراعتها عند تقديـ البث الرقم  ،وتـ السعى لتوويم ماهية
التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات  ،ومراحؿ التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات  ،وقد ساهـ
ذلؾ ف الوقوؼ عمى إجابات األسئمة اإلجرائية التى تسعى لتحديد نموذج التغميـ التعميم
المتبع لتنمية مهارات التغميـ اإلبداع

لمرسـ المعموماتى لط ب تكنولوجيا التعميـ بكمية

التربية النوعية جامعة الزقازيؽ.

خطوات البشح وإدراءا ى
يهدؼ إلى الكشؼ عف توثير أحجاـ بث المحتو التعميم

نظر ألف البحث الحال
ًا
المغ ر بودكاست ف بيئة التعمـ النقاؿ وأثر ذلؾ عمى تنمية مهارات التغميـ اإلبداع
لمرسـ المعمومات بجانبيه المعرف واألدائ ونشر  ،لد

ط ب الفرقة الثانية قسـ تكنولوجيا

التعميـ بكمية التربية النوعية -جامعة الزقازيؽ ،فقد قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية :إعداد
أدوات البحث ،واختيار العينة ،والتغميـ التجريب الذ
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أخير عرض أساليب المعالجة اإلحغائية التى تـ استخدامها ف
تطبيؽ تجربة البحث ،و ًا
معالجة البيانات لمتوغؿ لنتائ البحث ،وتفسيرها وسيتـ عرض إجراءات البحث فيما يمى
بش ء مف التفغيؿ :صتحديد منه البحث ،إعداد قائمة المهارات التغميـ اإلبداع لمرسوـ
المعمومات باستخداـ برنام  ،Pic To Chartإعداد قائمة المعايير التغميمية إلنتاج بيئة
التعمـ النقاؿ ،تغميـ عوانتاج بيئة المعالجة التجريبية ،وقد تـ االعتماد عمى نموذج تغميـ
التعمـ النقاؿ محمد خميس ص ،)826 ،8002أدوات البحث ،المعالجة اإلحغائية لمبيانات).

شكم (ًَٕ )4رط رصًٛى انزؼهى انُمبل (يحًذ خًٛظ)286 ،2018 ،
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 أوالً ـ مــهور البشــح مت اســتادام امل ـهور الوفــا التشليل ـ

ف ػ مرحمت ػ الدراسػػة والتحميػػؿ

والتغميـ مف نموذج التعمـ النقػاؿ ،لتغػميـ بيئػة الػتعمـ النقػاؿ محمػد خمػيس ص،8002
 ،)826ومػػنه البحػػث شػػبه التجريب ػ  :عنػػد قيػػاس أثػػر المت يػػر المسػػتقؿ أحجػػاـ بػػث
المحتػػػػو التعميمػػػػ المغػػػػ ر بودكاسػػػػت عمػػػػى المت يػػػػرات التابعػػػػة مهػػػػارات التغػػػػميـ
اإلبداع لمرسوـ المعمومات ونشرها .
استخدمت الباحثة منه

البحث التطويرف حيث يعتبر هو الدراسة المنظومية لتغميـ وتطوير

وتقويـ المعالجات التجريبية الت يجب أف تحقؽ معايير االتساؽ الداخم والفعالية ويتـ ذلؾ مف خ ؿ
تطبيؽ أحد نماذج التغميـ التعميم متمث ف النموذج الذف تبنته الباحثة ويتومف المنه الوغف
التحميم

ف

مرحمة الدراسة والتحميؿ مف هذا النموذج والمنه

شبه التجريب

ف

مرحمة التقويـ،

واستخدـ البحث الحال التغميـ ذو الث ث مجموعات .واعزخذاو أعهٕة رحهٛم انزجب ٍٚاحبدٖ اإلرغبِ

"  "One Way Onovaنهزؼشف ػهٗ داللة الفروؽ بيف المجموعات التجريبية الث ث ف درجات
االختبار التحغيمى القبم باستخداـ برنام التحميؿ اإلحغائ  SPSSص غ ح الديف حسيف،8000:
 ،)300 -898وتسير اجراءات البحث كما يوت :

 ثانيًاـ إعداد قائمة موااات التصميا اإلبداع للرسوم املعلوما

باسـتادام برنـامر Pic To

 :Chartحيػث تتكػػوف قائمػػة المهػػارات مػف عػػدة مهػػارات عامػػة ،وتػـ تقسػػيمها إلػػى خمػػس
مراحػؿ مكونػة لمهػػارات أساسػية ،وتشػتمؿ كػػؿ مهػارة عمػى مجموعػػة مػف المهػارات الفرعيػػة
اإلجرائية.

 .0مغادر إعداد قائمة المهارات :لك يتـ إعدد قائمة المهارات ،تـ االط ع عمى العديد مف
المراجع الخاغة بمهارات استخداـ برنام  Pic To Chartبغرؼ النظر عف إغدار ،
وكذلؾ االط ع عم
اإلبداع

الدراسات العربية واألجنبية الت

تناولت تنمية مهارات التغميـ

لمرسـ المعمومات  ،كدراسة وليد يوسؼ ،ومخروف ص ،)8002ودراسة بهاء

شتا ص )8002الت اهتمت بتنمية مهارات الرسـ المعمومات .

 .8تحديد الهدؼ مف إعداد القائمة :هدفت هذ القائمة إل تحديد المهػارات الرئيسػية الفرعيػة

الخاغػػة بالتغػػميـ اإلبػػداع لمرسػػـ المعمومػػات ونشػػر لػػد ط ػ ب الفرقػػة الثانيػػة قسػػـ
تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية النوعية جامعة الزقازيؽ.
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 .3نظػػاـ تقػػدير قائمػػة المهػػارات :تػػـ ووػػع مقيػػاس لتقػػدير السػػادة المحكمػػيف ،لمػػد أهميػػة
المهارات المووحة ف القائمة بالنسبة لمط ب عينة البحػث ،عنػد تغػميـ رسػـ معمومػات

باستخداـ برنام  ،Pic To Chartوتندرج هذ القائمة كما هو مووم بالشكؿ ص.)1
انًغهغم

انٓذف انؼبو
نهًٓبسح

انًٓبسح انفشػٛخ
ٔئعشاؤْب

دسعخ أًْٛخ انًٓبسح
كجٛشح

يزٕعط لهٛهخ
ح

 .2غياغة مفردات قائمة المهارات والتحقؽ مف غدقها :تػـ ووػع قائمػة المهػارات الخاغػة

ببرنػػام  Pic To Chartلمتغػػميـ اإلبػػداع لمرسػػـ المعمومػػات ونشػػر  ،ف ػ غػػورتها

المبدئية وشممت ص )30مهارة رئيسة ،ص )030مهػارة فرعيػة ،وتػـ التحقػؽ مػف غػدقها مػف
خ ػ ؿ عروػػها عم ػ األسػػاتذة المتخغغػػيف ف ػ المجػػاؿ ،ب ػػرض التوكػػد مػػف مػػد الدقػػة
العمميػػػة وسػػػ مة الغػػػياغة الم ويػػػة وبعػػػد التنقػػػيم بالحػػػذؼ عواجػػػراء التعػػػدي ت المطموبػػػة،
تكونت القائمة ف غورتها النهائية مف ص )30مهػارة رئيسػة ،ص )082مهػارة فرعيػة ،حيػث

تـ حػذؼ أربػع مهػارات فرعيػة صممحػؽ  ،)3وتػـ حسػاب ثبػات القائمػة مػف خػ ؿ اسػتخداـ
معادلة كوبر لحساب الثبات كالتال  .صمحمد المفت .)00 ،0922 ،
ػذد يشاد االرفبق
معامل االتفاق =
ػذد يشاد االرفبق  +ػذد يشاد ػذو االرفبق

حيث تم حساب معامل االتفاق بين مجموعة من السادة المحكمين ،وكاف معامؿ االتفاؽ =
 0,92وه احتمالية منوالية مرتفعة ،مما يدؿ عمى ثبات قائمة المهارات.
 ثالجاً إعداد قائمة املعايري التصميمة إلنتاز بيئة التعلا الهكا  :ف ووء متطمبات البحث
الحال  ،تـ إعداد قائمة بمعايير تغميـ بيئة المعالجة التجريبية ،بحيث تراع
المحتو

التعميم

المغ ر بودكاست

لتنمية مهارات التغميـ اإلبداع

بث
لمرسـ

المعمومات ونشر لد ط ب تكنولوجيا التعميـ.
 .0تحديد الهدؼ العاـ مف قائمة المعايير :تحدد الهدؼ العاـ مف بناء القائمة ف التوغؿ
إلى المعايير التغميمية لبيئة التعمـ النقاؿ ،فكاف البد مف تغميـ ث ث معالجات تجريبية
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تختمؼ حسب حجـ المحتو التعميم المغ ر بودكاست صغ ير -متوسط – كبير) مف
حيث الزمف المست رؽ ف تقديـ الهدؼ التعميم المحدد لمطالب.
 .8تحديد نظاـ تقدير قائمة المعايير :تـ ووع مقياس متدرج لتقدير السادة المحكميف لمد
غحة الغياغة الم وية لممعايير ،ومد

أهمية توافر تمؾ المعايير ف

بيئة المعالجة

التجريبية ،ويتدرج هذا المقياس كما يتوم بالشكؿ رقـ ص)6
انًغهغم

انؼجبسح

انصٛبغخ انهغٕٚخ
غٛش دلٛمخ
دلٛمخ

َؼى رُطجك
ثذسعخ كجٛشح

ال رُطجك

 .3إعداد القائمة وبناؤها :تـ بناء قائمة المعايير مف خ ؿ تحميؿ الدراسات والبحوث السابقة
ذات الغمة بمعايير التغميـ التعميم  ،وقد تومت القائمة ف

غورتها المبدئية ص)1

لدرجة األهمية ،متوافر صبدرجة

عيا وذلؾ ف ووء مقياس ث ث
ًا
معايير ،وص)39
مؤشر فر ً
كبيرة=  ،3بدرجة متوسطة= ،8بدرجة قميمة= ،)0غير متوافر صمنعدمة= غفر).

 .2التحقؽ مف غدؽ قائمة المعايير :بعد إعداد القائمة ف غورتها المبدئية تـ عروها عمى
السادة المحكموف مف األساتذة ف

مجاؿ تكنولوجيا التعميـ ،وقد تـ إجراء التعدي ت الت

وبناء عميه أغبحت قائمة المعايير ف غورتها النهائية تشتمؿ عمى
أقرها الساد المحكموف
ً
ص )1معايير ،ص ) 22مؤشر أداء ،حيث تـ إوافة مجموعة مف المؤشرات ف المعيار السادس
صممحؽ .)2
ابعا :تطوير بيئة التعمـ النقاؿ بنمط بث المحتو التعميم المغ ر بودكاست :
 .1ر ً
قامت الباحثة بتغميـ عوانتاج المحتو التعميم المغ ر وتقديمه لمط ب مف خ ؿ بيئة

التعمـ النقاؿ وفؽ المعالجة التجريبية الخاغة بالدراسة ،ولوماف تغميـ عواعداد البيئة وفقًا
لمعايير التغميـ التعميم الجيد وبما يتناسب مع مبادئ تغميـ المحتو التعميم المغ ر،
استمزـ ذلؾ اتباع منهجية محددة تمثمت ف تحديد نموذج عمؿ مناسب لمسير عمى ووئه أثناء

ع ممية التغميـ واإلعداد ،وبناء عميه تـ االط ع عمى العديد مف نماذج التغميـ التعميم
المختمفة ،وبعد تحميمها تـ اختيار نموذج التعمـ النقاؿ ،لتغميـ بيئة التعمـ النقاؿ محمد خميس
ص ،)826 ،8002وذلؾ ألنه يتناسب مع بيئة المعالجة التجريبية المستخدمة وكذلؾ احتواؤ عمى
كافة الخطوات المناسبة لمتعمـ النقاؿ ،وبناء عميه فقد سار البحث الحال
المعالجة التجريبية وفؽ المراحؿ والخطوات التالية:
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 أوالً .مرسلــة املســا الكبل ـ للواقــع وتهػػدؼ هػػذ المرحمػػة لمسػػم الواقػػع لمتوكػػد مػػف أف هػػذا
الواقػػع مناسػػب السػػتخداـ الػػتعمـ النقػػاؿ وكػػذلؾ الم ػواد التعميميػػة ،وتشػػتمؿ عمػػى الخط ػوات
التالية:
 .0الشركاء وأغحاب المغمحة :وهـ الذيف يؤثروف بشكؿ مباشر أو غير مباشر فػ التطبيػؽ
النقػػػاؿ ،حيػػػث تػػػـ االتغػػػاؿ الػػػدائـ بػػػيف الطػػػ ب ،كمػػػا تػػػـ تبػػػادؿ االستفسػػػارات المرتبطػػػة
بالمحتو التعميم المغ ر بيف الط ب والباحثة وقد زادت هػذ االستفسػارات فػى المراحػؿ
األخيرة حيث كاف يسعى كؿ طالػب لموغػوؿ إلػى تغػميـ إبػداع لمرسػـ المعمومػات أفوػؿ
مف تغميمات الط ب اآلخريف.

 .8البنيػػة التحتيػػة التكنولوجيػػة :وه ػ تشػػمؿ :تحديػػد كػػؿ مػػا يمػػزـ لتطبيػػؽ الػػتعماـ النقػػاؿ وهػػى
تتمثؿ فى األجهزة النقالة الحديثة ،مهػارات الػدخوؿ إلػى اإلنترنػت إمػا عػف طريػؽ االتغػاؿ
بشػػػبكة  Wi-Fiأو اشػػػتراؾ الطػػػ ب فػػػى باقػػػات إنترنػػػت ،تحديػػػد نوعيػػػة األجهػػػزة النقالػػػة
المسػػتخدمة فػػى الػػتعمـ النقػػاؿ والمطمػػوب توافرهػػا مػػع الط ػ ب عينػػة البحػػث وهػػذا مػػا تػػـ
ػث تػوافر لػػد طػ ب عينػػة البحػػث األجهػػزة ال زمػػة لمػػتعمـ النقػػاؿ مثػػؿ
مراعاتػػه بالفعػػؿ ،حيػ ُ
األجهزة السامسػون الذكيػة ،أو أجهػزة التابمػت ،التوكػد مػف تػوافر البػرام والتطبيقػات التػى

يمكػػػػف اسػػػػػتخدامها فػػػػى بيئػػػػػة الػػػػتعمـ النقػػػػػاؿ ،كبرنػػػػام  ،Telegramوكػػػػػذلؾ برنػػػػػام
 ،Sondclodeوكػػذلؾ يكػػوف لػػد الطالػػب القػػدرة عمػػى مواجهػػة وحػػؿ المشػػك ت التػػى قػػد
تواجهه أثناء التعامؿ مع أجهزة التعمـ النقاؿ.
 .3بيئة التعمـ :تـ رغد اإلمكانات والمغادر المتاحة التػ تسػتخدـ فػ تحقيػؽ أهػداؼ الػتعمـ
خاغػا عمػػى  Gmailحتػػى يسػػتطيعوا االشػػتراؾ ببيئػػة
ػابا
النقػػاؿ ،والتوكػػد أف لكػػؿ مػػنهـ حسػ ً
ً
الػػتعمـ النقػػاؿ ،وكػػذلؾ تحديػػد المعوقػػات الت ػ تعػػوؽ تطبيػػؽ التجربػػة ،حتػػى يمكننػػا الت مػػب
عميها حتى ال يحدث خمؿ أثناء التطبيؽ ،وبعد ذلػؾ تػـ تحميػؿ الػدعـ البيئػى والتقنػ الػ زـ
لمتطبيػػؽ حيػػث يتوػػمف مػػد س ػهولة وغػػوؿ ط ػ ب عينػػة البحػػث لممحتػػو عبػػر شػػبكة
االنترنػػػت مػػػف المنػػػزؿ ،ويسػػػهؿ تفاعػػػؿ الطػػػ ب معػػػه ،وكػػػذلؾ القػػػدرة عمػػػى أداء األنشػػػطة
قبميػػػا ثػػػـ االطػػػ ع عمػػػى المحتػػػو التعميمػػػ المغػػػ ر بػػػنمط البػػػث المحػػػدد لكػػػؿ
والمهػػػاـ ً
مجموعػػة تجريبيػػة ،بمػػا يتػػيم لهػػـ االستفسػػار والتحػػاور والقػػدرة عمػػى إجػػراء المناقشػػات
البينية مف خ ؿ تطبيؽ  Telegramوتـ توويحها تفغي ً صممحؽ .)1
- 996 -

أثر أحجام بث المحتوى التعليمي المصغر "بودكاست" في بيئة التعلم النقال ........................................

 .2خدمات دعـ المتعمـ :وه تشمؿ الخدمات الت تـ تقديمها لمط ب عينة البحث مف خػ ؿ
بعوػا مػف خػ ؿ رفػع لينكػات
بيئة التعمـ النقاؿ ،وكذلؾ دعـ الط ب عينة البحػث لبعوػهـ ً
خاغػػة بمجموعػػة مػػف الرسػػوـ والغػػور المختمفػػة التػػى تعػػرض بشػػكؿ جػػذاب حتػػى تسػػاعد
باق المجموعة مف الوغوؿ إلى تغميمات إبداعية لمرسـ المعمومات .
 .1تحديػػد المتطمبػػات والم ػوارد والقيػػود :حيػػث يػػتـ تحديػػد المتطمبػػات الماديػػة والبشػػرية لتنفيػػذ
الػػتعمـ النقػػاؿ ،ويعػػد هػػذا العنغػػر مػػف أهػػـ التح ػديات الت ػ يواجههػػا المغػػمموف بمراحػػؿ
التغميـ التعميم  ،لذا كاف مف الورورف تحديد إمكانات المؤسسة التػ يػتـ تعمػيـ ط بهػا
قبؿ الشروع ف تنفيذ التجربة ،كما تعتبر عممية تحديد مواغفات البيئة التػ سػيتـ تقػديـ
المحتػو التعميمػ المغػ ر مػف خ لهػا ،والتوكػد مػف أف نسػبة كبيػرة مػف طػ ب الفرقػة
الثانيػػة يمتمكػػوف أجهػػزة هواتػػؼ نقال ػة؛ يمكػػنهـ مػػف خ لهػػا دراسػػة المحتػػو التعميم ػ
المغ ػ ر لموحػػدة بعػػد رفعهػػا عمػػى بيئػػة الػػتعمـ النقػػاؿ ،وكػػذلؾ مشػػاركة البودكاسػػت عمػػى
البيئة والتطبيقات النقالة المتخغغة لذلؾ.
 ثانياً .مرسلة حتليل السياقات تهدؼ هذ المرحمػة إلػى تحديػد سػياؽ الػتعمـ النقػاؿ ،الػذف
يشتمؿ عمى أربعة سياقات ،حيث يبدأ المغمـ بتحميمها لتحديػد سػياؽ الػتعمـ النقػاؿ .ومػف
ثـ تشتمؿ عمى الخطوات التالية:
 .0تحميؿ سياؽ المقرر :ف هذ الخطوة يػتـ تحميػؿ سػياؽ المقػرر لتحديػد الظػروؼ المحيطػة
بػػػه ،وكػػػذلؾ المشػػػك ت المػػػؤثر فيػػػه ،وتقػػػدير الحاجػػػات التعميميػػػة خػػػ ؿ تحديػػػد الباحثػػػة
لممشكمة األساسية لمبحث والتى دعت إلػى اسػتخداـ بيئػة الػتعمـ النقػاؿ وتوظيفهػا لتتناسػب
مػػع الطػ ب عينػػة البحػػث ،وكػػذلؾ تحديػػد ال ايػػات والنػوات التػػى يغػػؿ إليهػػا الطػ ب عينػػة
البحػػث ،وهػ

التغػػميـ اإلبػػداع لمرسػػـ المعمومػػات

وهػػؿ التغػػميمات المنتجػػة هػ فعػ

التغميمات المتوقعة مف الط ب؟
 .8تحميؿ السياؽ الشخغ لمطالػب :فػ هػذ الخطػوة تػـ تحميػؿ خغػائص الطػ ب ،فػالط ب
المسػػتهدفوف هػػـ طػػ ب الفرقػػة الثانيػػة قسػػـ تكنولوجيػػا التعمػػيـ ،ومػػف أهػػـ خغائغػػهـ:
صتقارب األعمار الزمنية  -تقارب مستواهـ المعرف السابؽ عف المهارات إلى حد كبيػر -
ارتباط المهارات مووع البحث بوحد جوانب المقررات الت يدرسها الط ب ،مما يؤكد عمى
وجود الحافز التعميم المػرتبط بػالتفوؽ الدراسػ والسػعى لتحقيػؽ اإلبػداع فػ التغػميمات
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الخاغة بالرسػـ المعمومػات المنػت ) ،وهػؤالء الطػ ب يدرسػوف مقػرر الرسػومات التعميميػة
ص ،)8إال أنهػػـ لػػـ يدرس ػوا محتػػو يتعمػػؽ بمهػػارات تغػػميـ الرس ػوـ المعموماتيػػة عوانتاجهػػا
عممػػا بػػوف لػػديهـ بعػػض المهػػارات األساسػػية لمتعامػػؿ مػػع
بغػػورة جذابػػة تتغػػؼ باإلبػػداعً ،
بعػػػض بػػػرام إنتػػػاج الرسػػػوـ بغػػػفة عامػػػة ،مثػػػؿ :برنػػػام الفوتوشػػػوب ،Photoshop
وبرنػػام العػػروض التقديميػػة  ،power pointوالتػ يمكػػف أف تسػػاعدهـ عمػػى اسػػتخداـ
بعض تطبيقات الويب إلنتاج الرسوـ الرقمية.
 .3تحميؿ السياؽ الموقؼ واإلجتماع  :السياؽ الموقف هو السياؽ الحقيقػى الػذف يوجػد فيػه
الطػ ب ،فيمكننػػا اعتبػػار قاعػػات المحاوػػرة هػ الموقػػؼ الحقيقػػى لممقػػرر التعميمػ  ،وهػػذا
السياؽ يت ير بت يير مكاف الطالب الذف ينتقػؿ إليػه ،كمػا يشػتمؿ هػذا السػياؽ عمػى العديػد
مف المشتتات والتدخ ت التػ تػؤثر فػ الطالػب كالثقافػات المحيطػة وقواعػد االتغػاؿ بػيف
الطالب وزم ئه ،والطالب والمعمـ.
 .2تحميػؿ السػياؽ الرقمػ  :يػتـ فيهػا تحميػؿ خغػائص األجهػزة النقالػة ،وذلػؾ مػف أجػؿ تحديػػد
نػوع األجهػػزة الموجػػودة مػع الطػ ب عينػػة البحػث ،وكػػذلؾ القػػدرة الخاغػة بالجهػػاز حتػػى ال
يحػػدث خمػػؿ أثنػػاء التطبيػػؽ ،والتوكػػد مػػف التكنولوجيػػا المسػػتخدمة ف ػ االتغػػاؿ ال سػػمكى،
وه الوا فػاف إذا كػاف بػالمنزؿ ،وكػذلؾ فػتم البيانػات وهػو بالخػارج حتػى تغػؿ لػه كافػة
اإلشػعارات المرتبطػػة بػالتعمـ المغػ ر وقػػت إرسػاؿ بودكاسػػت والبػػد أف يكػوف متغػ ً مػػع
الط ب عينة البحث ف نفس المجموعة باستمرار حتى ال يفوته أ جزء مف المقرر.

 ثالج ـاً .مرسلــة التصــميا وف ػ هػػذ المرحمػػة يػػتـ تغػػميـ محتػػو الػػتعمـ النقػػاؿ ،وتطػػوير
أنشطته ،كما يم :
 .0تغػػػميـ األهػػػداؼ :إف عمميػػػة تحديػػػد األهػػػداؼ التعميميػػػة وغػػػياغتها مػػػف أهػػػـ الخطػػػوات
اإلجرائيػػة فػػ رسػػـ الخطػػػط عواعػػداد بيئػػة الػػػتعمـ النقػػاؿ ،وعمػػى أساسػػػها يػػتـ بنػػاء قائمػػػة
المهارات لممحتويات ذات الطابع العمم  ،وكذلؾ تحديد عناغر المحتػو العممػ المغػ ر،
واختيار الوسائؿ واألساليب المناسبة لتحقيؽ األهداؼ المرجػوة مػف الوحػدة التعميميػة ،كمػا
تساعد عمى تحديد وسائؿ وأسػاليب القيػاس المناسػبة لمتعػرؼ عمػى مػد اكتسػاب الطػ ب
الخبػػػػرات التعميميػػػػة ،وتػػػػـ غػػػػياغة األهػػػػداؼ التعميميػػػػة باعتمػػػػاد غػػػػي ة ))A-B-C-D
المعروفة ف غياغة األهداؼ ،والتػ تشػير إلػى وػرورة أف تشػمؿ غػياغة الهػدؼ تحديػد
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الجمهور المستهدؼ ) (Audienceوالسموؾ المطمػوب ) (Behaviorتحقيقػه ،باإلوػافة
إلػػػػػػػػػػى شػػػػػروط ) (Conditionsأوظػػػػػروؼ وتفػػػػػػػاغيؿ الهػػػػػدؼ ،ثػػػػػػػـ المعيػػػػػػػػػػػػار
)(Degreeالذف يمكف ف ووئه الحكـ عمى مػد تحقػؽ الهػدؼ وقػد تػـ تحديػد األهػداؼ
بػػاالط ع عمػػى محتػػو

مقػػرر الرسػػومات التعميميػػة ص )8لط ػ ب الفرقػػة الثانيػػة شػػعبة

تكنولوجيػػا التعمػػيـ بكميػػة التربيػػة النوعيػػة جامعػػة الزقػػازيؽ ،ثػػـ االط ػ ع عمػػى الدراسػػات
والبحػػػوث التػػػ اهتمػػػت بمهػػػارات التغػػػميـ اإلبػػػداع لمرسػػػـ المعمومػػػات واهتمػػػت بتحديػػػد
األهػػداؼ وأسػػموب غػػياغتها ،عواج ػراء مقػػاب ت شخغػػية غيػػر مقننػػة مػػع األسػػاتذة الػػذيف
درسػوا الجانػػب النظػػر لممقػػرر سػػابقاً؛ لمتعػػرؼ عمػػى متطمبػػات الطػ ب مػػف المقػػرر وتمبيػػة

احتياجػػاتهـ بمػػا يتناسػػب مػػع التطػػورات الحديثػػة فػ المجػػاؿ ،وذلػػؾ لتحديػػد األهػػداؼ التػ
يمكػػف أف تمب ػ هػػذ المتطمبػػات وتحقػػؽ الرغبػػات واالحتياجػػات ،وقػػد اشػػتممت القائمػػة ف ػ

غورتها المبدئية عمى ،األهداؼ العامة لبيئة التعمـ النقػاؿ ،وقػد بمػغ عػدد األهػداؼ العامػة
ص )00أهػػداؼ ،كمػػا روعػػػ فػػ هػػػذ األهػػداؼ أف تكػػػوف واقعيػػة؛ أف مػػػف خػػ ؿ التعامػػػؿ
الحقيق مع تطبيؽ برنام  Pic To Chartالذف يسػتخدـ فػ إنتػاج الرسػـ المعمومػات ،
وأف تكوف ممكنة التحقيؽ ،ومغوغة بطريقة تفيد ف تحديػد المحتػو وتنظيمػه ،األهػداؼ
اإلجرائيػػة يجػػب أف تغػػاغ هػػذ األهػػداؼ ف ػ عبػػارات سػػموكية محػػددة ،وتػػـ مراعػػاة شػػروط
غػػياغتها ،بحيػػث ارتبػػاط األهػػداؼ بػػالمحتو التعميم ػ  ،وتحديػػد السػػموؾ؛ أف وغػػؼ مػػا
سػػػيقوـ بػػػه الطالػػػب ،بحيػػػث يكػػػوف قػػػاب ً لمم حظػػػة والقيػػػاس ،مناسػػػبة الهػػػدؼ لطبيعػػػة

المتعممػػيف ومسػػتواهـ وميػػولهـ ،غػػياغة األهػػداؼ غػػياغة غػػحيحة ،وقػػد اعتمػػد البحػػث
الحال عمى تغنيؼ بموـ  Bloomلألهداؼ اإلجرائيػة ،وقػد تػـ تحديػد مسػتويات األهػداؼ
المعرفيػػة فػ الغػػورة األوليػػة لقائمػػة األهػػداؼ بالوحػػدة التعميميػػة وفػػؽ تغػػنيؼ بمػػوـ إلػػى:
ص)89هدفًا لمستو التذكر ،وص )06هدفًا لمستو الفهػـ ،وص )02هػدفًا لمسػتو التطبيػؽ،

وص )6أهداؼ لمستو التحميػؿ ،وهػدفيف لمسػتو التركيػب ،وص)2أهػداؼ لمسػتو التقػويـ،
وتػػـ عػػرض قائمػػة األهػػداؼ عمػػى مجموعػػة مػػف األسػػاتذة ف ػ مجػػاؿ التخغػػص ،أغػػبحت

ائيػػا مرتبطًػػا
القائمػػة ف ػ غػػورتها النهائيػػةصممحؽ )6تحتػػوف عمػػى ص )22هػػدفًا
معرفيػػا إجر ً
ً
بمهارة التغميـ لمرسػـ المعمومػات مووػع البحػث .ولمتحقػؽ مػف ثبػات قائمػة األهػداؼ تػـ
اسػػتخداـ طريقػػة االحتمػػاؿ المن ػوال عمػػى مفرداتهػػا ،وتػػـ التوغػػؿ إلػػى احتم ػاالت منواليػػة
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مرتفعػػة لجميػػع بنػػود القائمػػة ،حيػػث كانػػت بػػيف ص  ،)0,98 -0,22ممػػا يػػدؿ عم ػى ثبػػات
قائمة األهداؼ.
 .8تغػميـ األنشػطة التعميميػة :قامػت الباحثػة بتقػديـ األنشػطة داخػؿ بيئػة الػتعمـ عمػى هيئػة
روابط يتفاعؿ معها الطالب ليق أر بعض المعمومات التػ تخػدـ المحتػو التعميمػ  ،أو عمػ
هيئة تطبيقات عممية داخؿ برنام  ،Pic To Chartوفيما يتعمؽ بتفاع ت الطالب الت
تجعػؿ عمميػة الػتعمـ عمميػة إيجابيػة نشػطة ثػـ اسػتخداـ برنػام  Telegramحتػى يػتـ
التفاعؿ مف خ له كما ييسر تبادؿ اآلراء والخبرات وتوجيه األسئمة واالستفسارات.
استكماال لمخطوة السابقة ،فه
 .3تغميـ بنية المحتو  :تغميـ المحتو التعميم المغ ر
ً

تعتن بتحويؿ األهداؼ والمهارات إلى محتو عمم غالم لمتقديـ وتحقيؽ األهداؼ ،وقد
تػػـ تغػػميـ المحتػػو ليناسػػب بيئػػة الػػتعمـ النقػػاؿ ،واتوػػحت بنيػػة المحتػػو بالتفغػػيؿ فػ
صممحؽ .)2

 .2غياغة المحتو  :يجب إعداد المحتو العمم المغ ر ف غورة تتناسب مع بيئػة الػتعمـ
النقػػػاؿ ،وسػػػعت الباحثػػػة لتقػػػديـ المحتػػػو الخػػػاص بمهػػػارات التغػػػميـ اإلبػػػداع لمرسػػػـ
المعمومػػات مووػػع البحػػث مػػف خ ػ ؿ مراجعػػة اإلطػػار النظػػرف والدراسػػات السػػابقة بالبحػػث
الحػػال  ،مػػع االط ػ ع عمػػى األدبيػػات والمج ػ ت العمميػػة وثيقػػة الغػػمة بػػالمحتو العمم ػ
ػير بقػػدر اإلمكػػاف
المػػرتبط بمهػػارات التغػػميـ اإلبػػداع لمرسػػـ المعمومػػات  ،وأف يكػػوف قغػ ًا

ػر لتنػػوع خغػػائص المتعممػػيف واخػػت ؼ أسػػاليبهـ
حت ػ يتناسػػب مػػع ال ػتعمـ المغ ػ ر ،نظػ ًا
الحسية والمعرفيػة فقػد تػـ التنػوع فػ عػرض المحتػو التعميمػ فػ عػدة عناغػر مختمفػة

لمبث الرقم

بودكاست .

 .1تحديد البواعث  :Incentivesه عبػارة عػف المحػرؾ والموجػه لمطاقػة الداخميػة لمطػ ب،
وهو الحافز األساس لمتغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات  ،وهذا يجعمهـ يسعوف مػف أجػؿ
الوغوؿ إلى مغادر ومحركػات بحػث يطمعػوف مػف خ لهػا عمػى تغػميمات مختمفػة لمرسػـ
المعمومات .
 .6تحديد طرائؽ وأساليب التحكـ التعميم  :تـ تغػميـ بيئػة الػتعمـ النقػاؿ بحيػث تتػيم لمطػ ب
الػػػػتحكـ فػػػػ البيئػػػػة ،كمػػػػا تػػػػـ تغػػػػميـ بيئػػػػة المعالجػػػػة التجريبيػػػػة عمػػػػى

Google

نظر لتناسبها مع التعمـ نقاؿ وسهولة البث الرقمػ  ،ويػتـ عػرض عناغػر
ً ،Classroomا
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المحتػػو ف ػ شاشػػات متسمسػػمة لكػػؿ عنغػػر مػػف عناغػػر المحتػػو  ،مػػع مراعػػاة مفػػاتيم
التنقؿ داخؿ الواجهة والبحث وأدوات التواغؿ والتعميقػات ،وال ُيسػمم لمطالػب باالنتقػاؿ مػف
موديوؿ آلخر إال بعد إتقانه التعمـ بغفة عامة.
 .2تحديد استراتيجية التعمـ النقاؿ :تمثمت اإلستراتيجية التدريسػية فػ هػذا البحػث مػف خػ ؿ
بػػث المحتػػو التعميم ػ المغ ػ ر بودكاسػػت وتػػـ ال ػتعمـ بشػػكؿ فػػردف حت ػ يتناسػػب مػػع
خغػػائص الػػتعمـ المغ ػ ر ،وكػػذلؾ إمكانيػػة الخطػػو الػػذات بالنسػػبة لمط ػ ب عينػػة البحػػث،
ولكف كانت هناؾ بعض األنشػطة التػى تحتػاج مػف الطػ ب التشػارؾ لعػرض وجهػات النظػر
المختمفة فيها مف الوغوؿ إلى التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات .
 .2تحديػػد أسػػاليب الػػدعـ والمسػػاعدة :تمثػػؿ الػػدعـ ف ػ مجموعػػة مػػف محركػػات البحػػث التػػى
تعػػرض بعػػض األشػػكاؿ المختمفػػة لمرسػػـ المعمومػػات  ،وكػػذلؾ البػػث الرقمػػى بودكاسػػت وتػػـ
تقػػديـ الػػدعـ بشػػكؿ فػػور مػػف خػ ؿ اإلجابػػات المباشػػرة عمػػى االستفسػػارات وكػػذلؾ توجيػػه
الط ب إلى الدخوؿ عمى مغادر التعمـ الموافة بمرحمة المغادر التى تدعـ البيئػة بشػكؿ
مباشر.
 .9تحديد خط الزمف وجدولة األحداث :بعد تحميػؿ خغػائص الطػ ب صعينػة البحػث) تػـ ووػع
جدوؿ زمنى لتحديد أوقات الدراسة ،والتوكيد عمػى الطػ ب عينػة البحػث ،أنػه ينب ػ عمػيهـ
االنتهػػػاء ممػػػا هػػػو مطمػػػوب مػػػنهـ فػػػ الوقػػػت المحػػػدد حتػػػ يتسػػػنى لهػػػـ اال نتقػػػاؿ بػػػيف
المودي ػوالت التعميميػػة ،ويووػػم الجػػدوؿ ص )0تفاغػػيؿ الوقػػت المخغػػص لمدراسػػة ،وتقػػديـ
وعدد األنشطة التى نفذها الط ب عينة البحث.
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عذٔل ()1
يخطظ انغذٔل انضيُٗ نهذساعخ
انٕلذ انًغزغشق نهذساعخ انًحزٕٖ
انًٕدٕٚل

األٔل

انضبَٙ

انضبنش

انشاثغ

انخبيظ

انغبدط

انٓذف انؼبو نهًٕدٔٚم
اإلنًبو ثبنًفبْٛى
األعبعٛخ نهزصًٛى
اإلثذاػ ٙنهشعى
انًؼهٕيبرٙ
انزؼشف ػهٗ األنٕاٌ
ٔكٛفٛخ رٕظٛفٓب ػُذ
انزصًٛى اإلثذاػ ٙانشعى
انًؼهٕيبرٙ

انٕلذ انكهٙ
انًغزغشق نهذساعخ
-2/19
2019/2/22

-/2/23
2019/2/26

انزمٛٛى انزارٙ
عإال يشرجظ ثبنغشض األعبعٙ
يٍ انشعى انًؼهٕيبرٙ
لٛبط انمذسح ػٍ انزؼجٛش انهٌٕ
ْٕ اَؼكبط انضٕء ػٍ
األشٛبء.

رؼشف ػهٗ انخطٕط Text
ٔاألَٕاع انًغزخذيخ فٙ
رصًًٛبد انشعٕو انًؼهٕيبرٛخ
انغزاثخ ،ثبنُمش ػهٗ انشاثظ
انزؼشف ػهٗ انخطٕط
الشأ انًضٚذ ...يٍ خالل انشاثظ
ٔإَٔاػٓب انًخزهفخ
انزبنٗ:
-/2/22
انًُبعجخ نهزصًٛى
https://www.baianat.c
2019/3/2
اإلثذاػ ٙنهشعى
om/ar/books/arabicيؼهٕيبر ٙحزٗ ٚكٌٕ
calligraphyعزاة
culture/types-of-fontsand-its-differentshapes
اكزت يمبالً
يخزصشا ػٍ كٛفخ
ً
رٕظٛف انشعٕو انًؼهٕيبرٛخ فٙ
يغبل رخصصك ،ثبنُمش ػهٗ
انزؼشف ػهٗ يبْٛخ
انشاثظ الشأ انًضٚذ ...يٍ خالل
انشعى انًؼهٕيبر ٙانغزاة 2019/3/5 -3/3
انشٔاثظ
خصبئصٓب ٔيًٛضارٓب
انزبنٛخ:
http://arinfographic.n
et/?p=636
انشعٕو انًؼهٕيبرٛخ انضبثزخ
رؼشف ػهٗ أًَبط انشعى
ػجبسح ػٍ صٕسح صبثزخ رحزٕٖ
انًؼهٕيبر ،ٙيغ ركش
2019/3/10 -3/6
ػهٗ يؼهٕيبد نفظٛخ ،أركش
يشاحم رصًًٓٛب ،يغ ركش
أيضهخ ف ٙيغبل انزخصص.
يشاحم رصًًٓٛب
انزؼشف ػهٗ ثشايظ
لبسٌ ث ٍٛأدٔاد رصًٛى
-3/11
انزصًٛى اإلثذاػ ٙنهشعى
انشعٕو انًؼهٕيبرٛخ.
2019/3/13
انًؼهٕيبرٔ ٙئَزبعٓب
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انٕلذ انًغزغشق نهذساعخ انًحزٕٖ
انًٕدٕٚل
انغبثغ

انضبيٍ

انزبعغ

انؼبشش

انٓذف انؼبو نهًٕدٔٚم
انزؼشف ػهٗ ثشَبيظ
Pik To Chart
انزحكى ف ٙئػذاداد
انجشَبيظ نهجذء ف ٙرصًٛى
ئثذاػ ٙنشعى يؼهٕيبرٙ
عزاة
ارمبٌ يٓبساد انزؼبيم يغ
رجٕٚجبد انجشَبيظ نزصًٛى
ئثذاػ ٙنشعى يؼهٕيبرٗ
عزاة
انزؼشف ػهٗ خطٕاد
حفع ٔرصذٚش انزصًٛى
اإلثذاػ ٙنهشعى
انًؼهٕيبرٗ انًصًى

انٕلذ انكهٙ
انًغزغشق نهذساعخ

انزمٛٛى انزارٙ

-/3/14
2019/3/16

صف يكَٕبد ٔاعٓخ انزفبػم
األعبعٛخ نجشَبيظ PicTo
.chart

-3/12
2019/3/20

حذد كم انزجٕٚجبد انًغٕعٕدح
ف ٙانجشَبيظ يغ ٔصف
ٔظبئفٓب.

-3/21
2019/3/25

َشظ خٛبساد انجشَبيظ ٔانزمظ
يغًٕػخ يٍ انصٕس نكم
انخٛبساد ٔانزؼبيم يؼٓب.

-3/22
2019/3/28

ثؼذ انزصًٛى أششػ ثبنزفصٛم
كٛفٛخ يشبسكخ انشعى انًصًى
يغ أصذلبئك.

 .00اختيػػػار الوسػػػائط المتعػػػددة وتحديػػػد معػػػايير تغػػػميمها :يػػػتـ اختيػػػار الوسػػػائط المتعػػػددة
المناسػػبة ألهػػداؼ الػػتعمـ النقػػاؿ فقػػد تػػـ بػػث المحتػػو التعميمػ المغػ ر بودكاسػػت وتػػـ
مراعاة مناسبة حجـ الممفات المرفوعة حيث تراوحت مػا بػيف غػ يرة صأقػؿ مػف  )3دقػائؽ،
متوسطة مف ص )6 :3دقائؽ ،كبيرة مف ص )9 :6دقائؽ ،وتـ البعػد عػف اسػتخداـ الخمفيػات
الرسومية حتػى ال تشػتت انتبػا الطػ ب ،وتػـ تقػديـ النغػوص التػ تتناسػب مػع الخبػرات
واألنشطة التعميمية لبيئة التعمـ النقاؿ.
 .00كتابػػة السػػيناريوهات :تػػـ التغػػميـ ف ػ غػػورة محػػددة؛ ولكػػف اختمػػؼ الجػػزء الخػػاص ببػػث
المحتػػو التعميم ػ المغ ػ ر بودكاسػػت مػػف حيػػث حجػػـ الممفػػات المرفوعػػة لممجموعػػات
عممػػا بونػػه تػػـ تثبيػػت شػػكؿ الغػػفحات
التجريبيػػة الػػث ث عمػػى التميج ػراـ "ً ،"Telegram
وغػور وممفػات غػوتية
ًا
نغوغػا
التعميمية لممجموعات التجربيػة الػث ث حيػث كانػت توػـ
ً
تراع خغائص التعمـ المغ ر بودكاست  ،وكانت الػروابط فػ شاشػة واحػدة ،وتػـ تقميػؿ

العناغر المرتبطة بكؿ هدؼ حتى ال تشتت انتبا الطالب.
 .08تغػػميـ بيئػػة الػػتعمـ النقػػاؿ وواجهػػة التفاعػػؿ :تػػـ مراعػػاة أف تكػػوف غػػديقة لمطػ ب بحيػػث
يسػػهؿ اإلبحػػار فيهػػا ،كمػػا يػػتـ اسػػتخداـ األلػواف المناسػػبة لمهػػدؼ ،والخطػػوط المعبػػرة عػػف
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المحتو حتى تجذب انتبا الطالب وتحافظ عمى تركيز فػى تعمػـ المحتػو  ،وبعػد االنتهػاء
مف اإلنتاج ولمتوكد مف غ حية بئية المعالجة لممجموعات التجربيبػة الػث ث ،ثػـ عروػها
عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف المتخغغػػيف السػػتط ع رأيهػػـ فػ مػػد مراعاتهػػا لمعػػايير
التغػػػميـ ،وقػػػد اتفػػػؽ المحكمػػػوف عمػػػى تػػػوافر معظػػػـ المعػػػايير فوػػػ ً عػػػف إبػػػداء بعػػػض

التعػػدي ت فػ شػػكؿ المحتػػو  ،ثػـ إجػراء التعػػدي ت عواعػػدادها فػ غػػورتها النهائيػػة ،كمػػا
بالشكؿ ص)2

شكم (ٔ )2اعٓبد رفبػم انًغًٕػبد انزغشٚجٛخ انضالس

اابعاً .مرسلة التطوير وف هذ المرحمة تـ تطوير النموذج األول لمتعمـ النقاؿ ،كما يم :
 .0تطػػوير واجهػػات التفاعػػؿ :تػػـ تطػػوير واجهػػات التفاعػػؿ الخاغػػة بالبيئػػة الػػتعمـ النقػػاؿ حتػػى
تتناسػػب مػػع خغػػائص الط ػ ب ،ووفقًػػا لمتعػػدي ت ال ػواردة مػػف السػػادة المحكمػػيف ،وكػػذلؾ

وبط الواجهات بعد التطبيػؽ القبمػى عمػى البيئػة إذا حػدث بهػا أ أخطػاء أو عيػوب تعيػؽ
الطالب عف استخدامها.
 .8تطوير المحتو والوسائط :تتومف المواد المتنوعة المستخدمة ببيئػة المعالجػة التجريبيػة،
فقد تـ ف هذ المرحمة تطوير الوسائط المستخدمة الت تـ تحديدها واختيارهػا فػ مرحمػة
التغميـ ،وذلؾ مف خ ؿ االقتناء مف المتوفر ،أو التعديؿ فيها ،أو إنتاج جديػد ،باإلوػافة
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إل إنتاج بودكاست بشكؿ يتناسب مع المحتو التعميم المغ ر ،ووػبط المػدة الزمنيػة
صقغير ،متوسط ،كبير) إلمكانية مشاركته عبر برنام .Telegram

 خامسًــا مرسلــة التهايـ

هايـ عمليــات الــتعلا الهكــا

فػ هػػذ المرحمػػة تػػـ تنفيػػذ الػػتعمـ

النقاؿ ،كما يم :
 .0إط ؽ التطبيؽ :تجريب بيئة التعمـ النقاؿ عينة استط عية ،وذلؾ بهدؼ التوكد مف
وووح المحتو التعميم المغ ر ،وكذلؾ مد

دقة اإلخراج الفن له ،وسهولة تغفم

الط ب لممحتو المقدـ إليهـ داخؿ البيئة ،وتنفيذهـ لألنشطة المطموب منهـ أداؤها،
واستخداـ أدوات االتغاؿ ،وقد تـ التجريب عمى عينة مف ط ب شعبة تكنولوجيا التعميـ
ف

طالبا ،وقد تـ التطبيؽ االستط ع
صالفرقة الثانية) ،حيث بمغ عدد العينة ص)30
ً
الفترة  8009/8/00إلى  8009/8/02ف الفغؿ الدراس الثان مف العاـ الجامع
8009/8002ـ
 .8تػػدريب الطػ ب عمػػى اسػػتخداـ التطبيػػؽ :عقػػد الجمسػػة التمهيديػػة :حيػػث اجتمعػت الباحثػة
بط ب العينة االستط عية ،وشػرحت لهػـ الهػدؼ مػف دراسػتهـ لممحتػو عبػر بيئػة الػتعمـ
النقػػاؿ ،كمػػا قامػػت بتػػدريبهـ قبػػؿ بدايػػة التطبيػػؽ االسػػتط ع عمػػى كيفيػػة الػػدخوؿ إلػػى
المحتػػو التعميم ػ المغ ػ ر مػػف خ ػ ؿ ال ػرابط الخ ػاص ،وكيفيػػة اسػػتخدامهـ ألدوات بيئػػة
التعمـ النقاؿhttps://classroom.google.com/c/MzYzMDc0MDk3NjBa .
 .3استخداـ التطبيؽ النقاؿ :وقد أبد

معظـ الط ب أثناء الدراسة أو بعد االنتهاء مف

التجربة قبوًال لمتعمـ مف خ ؿ بيئة التعمـ النقاؿ ،كما أبدوا رغبتهـ بوف يشمؿ هذا
األسموب جميع المقررات الدراسية األخر  ،لسهولة التعمـ مف خ له وكذلؾ مرونته،
التعميم

المغ ر ف

أف وقت ومكاف ،وأكدوا أنهـ

عوامكانية اإلط ع عمى المحتو
يتمكنوا مف متابعة ومراجعة المحتو أثناء الذهاب إلى المحاورات.
 سادسًا مرسلة التكويا :وتشتمؿ هذ المرحمة عمى:

 .0التقػػويـ البنػػائ  :حيػػث كػػاف يتخمػػؿ التقػػويـ جميػػع مراحػػؿ التغػػميـ لمتوكػػد مػػف أف المرحمػػة
تمػػت بنجػػاح ،وكػػذلؾ التقػػويـ مػػف أجػػؿ التطػػوير وت شػػى كافػػة العيػػوب الموجػػودة فػ بيئػػة
التعمـ النقاؿ.
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 .8التقويـ النهائ  :تـ بعػد اال نتهػاء مػف تغػميـ عوانتػاج بيئػة الػتعمـ النقػاؿ بغػفة عامػة ،مػف
خ ؿ عروها عمػى مجموعػة مػف األسػاتذة المتخغغػيف فػ تكنولوجيػا التعمػيـ ،ووػبطها
بما يتناسب مع مرائهـ ،وكذلؾ التقويـ بعد إجراء التجربة االستط عية.
 خامسًا إعداد أدوات قياس املتغريات التابعة :حيث تطمب البحث الحال بناء ث ث أدوات
أساسية لمقياس وه مف إعداد الباحثة ،اختبار تحغيم لقياس الجانب المعرف لمهارات
التغميـ اإلبداع

لمرسـ المعمومات  ،بطاقة م حظة لقياس الجانب األدائ

لمهارات

التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات  ،بطاقة تقييـ المنت لمتوكد مف توافر شروط اإلبداع
ف الرسـ المعمومات لممنت والتوكد مف جودته.
 .0اختبػػار التحغػػيؿ المعرفػػى لمهػػارات التغػػميـ اإلبػػداع لمرسػػـ المعمومػػات  :ف ػ وػػوء
األهػػػداؼ التعميميػػػة تػػػـ إعػػػداد وتغػػػميـ اختبػػػار التحغػػػيؿ المعرفػػػ المػػػرتبط بمهػػػارات
التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات  ،وقد مرت هذ العممية بالمراحؿ التالية:
 0/0تحديد الهدؼ مف االختبار :استهدؼ االختبار قيػاس تحغػيؿ طػ ب الفرقػة الثانيػة
قسـ تكنولوجيا التعميـ بكميػة التربيػة النوعيػة -جامعػة الزقػازيؽ ،لمجانػب المعرفػ المػرتبط
بمهػػارات التغػػميـ اإلبػػداع لمرسػػـ المعمومات صمووػػع البحػػث) ،وذلػػؾ لمتعػػرؼ عمػػى مػػد
تحقيؽ الط ب لألهداؼ المعرفية الخاغة بالوحدة صممحؽ )2
 8/0تحديػػد نػػوع االختبػػار ومفرداتػػه :بعػػد االط ػ ع عمػػى المراجػػع والدراسػػات الت ػ تهػػتـ
بكيفيػة بنػػاء االختبػػارات بغػػفة عامػػة واالختبػارات المووػػوعية بغػػفة خاغػػة؛ تػػـ االعتمػػاد
عمى االختبارات الموووعية ،لكونها تقيس بكفاءة النوات البسػيطة لمػتعمـ وتتميػز بووػوح
األسئمة وسػرعة تغػحيحها ،والمووػوعية فػ التغػحيم والدقػة فػ القيػاس .وعػادة تكػوف
وبناء عميػه تػـ ووػع اختبػار مووػوع يتكػوف مػف جػزأيف األوؿ:
هذ األسئمة أكثر ثباتًا،
ً
غػواب وخطػػو ،والثػػان  :اختيػػار مػػف متعػػدد ،وتػػـ مراعػػاة الشػػروط ال زمػػة لكػػؿ نػػوع منهمػػا
حتػػى يكػػوف االختبػػار بغػػورة جيػػدة ،ومػػف بػػيف تمػػؾ الشػػروط :غػػياغة االختبػػار بوسػػموب
بسيط ،أف كؿ سؤاؿ يقيس هػدفا واحػدا ،أال تحتمػؿ مقدمػة السػؤاؿ أكثػر مػف إجابػة واحػدة،
أال يقؿ عدد البدائؿ فى أسئمة االختيار مف متعدد عف ص )2بدائؿ.
 3/0غياغة مفردات االختبار ف غورته األولية :تمت غياغة مفػردات االختبػار لت طػ
جميػػع األهػػداؼ اإلجرائيػػة المرتبطػػة بالجوانػػب المعرفيػػة لمهػػارات التغػػميـ اإلبػػداع لمرسػػـ
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المعمومات  ،ووغؿ عدد مفردات االختبار إلى ص )082مفػردة ،منهػاص )20ألسػئمة الغػواب
والخطو ،وص )22ألسئمة االختيار مف متعدد.
 2/0ووع تعميمات االختبار :تـ ووع التعميمات ف الغفحة األولػى قبػؿ البػدء فػ اإلجابػة
مختغػر ل ختبػار وتركيػب مفرداتػه ،وطريقػة اإلجابػة
ًا
عف أسئمة االختبار ،وهػ تتوػمف وغػفًا
عنها ،مع تعريؼ الطالب بزمف االختبار ،والهدؼ منه.
 1/0تقدير الدرجة وطريقة التغحيم :تـ تقدير درجة واحدة لكؿ إجابة غحيحة ،وغػفر لكػؿ
إجابة خطو ،عمػى أف تكػوف الدرجػة الكميػة ل ختبػار ص )082درجػة ،وهػ تسػاوف عػدد مفػردات
االختبار ،ويقوـ البرنام بحساب درجات كؿ طالب ،والػزمف الػذف اسػت رقه الطالػب فػ اإلجابػة
عف مفرداته ،وذلؾ فور انتهائه مف اإلجابة عف جميع بنود االختبار.
 6/0التحقؽ مف غدؽ االختبار :يقغد بغدؽ االختبار قػدرة االختبػار عمػى قيػاس مػا ووػع
لقياسه ،وقد تـ تقدير غدؽ االختبار فػ البحػث الحػال بطػريقتيف همػا :غػدؽ المحكمػيف :تػـ
عػػرض االختبػػار صف ػ غػػورة ورقيػػة) عمػػى مجموعػػة مػػف الخبػػراء والمتخغغػػيف ف ػ مجػػاؿ:
صتكنولوجيا التعميـ) عمى أف يقوـ كؿ محكػـ بتووػيم رأيػه فػ اسػتمارة اسػتط ع الػرأف المرفقػة
مػػػع االختبػػػار ،وتحديػػػد غػػػ حية االختبػػػار لمتطبيػػػؽ والتوكػػػد مػػػف :صارتبػػػاط مفػػػردات االختبػػػار
باألهداؼ المعرفية لموحدة  -مناسػبة مفػردات االختبػار ألفػراد عينػة الدراسػة -السػ مة الم ويػة
لمفػػردات االختبػػار) ،الغػػدؽ الػػداخم  :ويعن ػ تمثيػػؿ االختبػػار لمجوانػػب الت ػ ووػػع لقياسػػها،
والذف يتـ التوكد منه عف طريؽ تحديد مد ارتباط البنود االختبارية بمستويات األهػداؼ المػراد
قياسػػها ،وتػػـ التوكػػد مػػف الغػػدؽ الػػداخم ل ختبػػار عػػف طريػػؽ ووػػع جػػدوؿ مواغػػفات يبػػيف
توزيػػع األهػػداؼ بمسػػتوياتها عمػػى الموديػوالت ،وكػػذلؾ عػػدد البنػػود االختباريػػة التػ ت طػ تمػػؾ
األهػػػداؼ وأوزانهػػػا النسػػػبية بكػػػؿ موديػػػوؿ ،ويووػػػم جػػػدوؿ ص )8مواغػػػفات اختبػػػار التحغػػػيؿ
المعرف واألوزاف النسبية لألهداؼ ومفردات االختبار.
عذٔل ()2
يٕاصفبد اخزجبس انزحصٛم انًؼشفٔ ٙاألٔصاٌ انُغجٛخ نألْذاف ٔيفشداد االخزجبس
ثبنًٕدٕٚالد انزؼهًٛٛخ نهٕحذح
ػُٕاٌ
انًٕدٕٚل

رزكش

فٓى

رطجٛك

رحهٛم

رمٕٚى

رشكٛت
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يغًٕع
أْذاف
انٕحذح

يغًٕع
األعئهخ
انًشرجط
ح

األٔصاٌ
انُغجٛخ
ألْذاف
انٕحذح

األٔصاٌ
انُغجٛخ
نألعئهخ
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ػُٕاٌ
انًٕدٕٚل
اإلنًبو
ثبنًفبْٛى
األعبعٛخ
نهزصًٛى
اإلثذاػٙ
نهشعى
انًؼهٕيبر.ٙ
انزؼشف ػهٗ
األنٕاٌ
ٔكٛفٛخ
رٕظٛفٓب
ػُذ
انزصًٛى
اإلثذاػٙ
انشعى
انًؼهٕيبر.ٙ
انزؼشف ػهٗ
انخطٕط
ٔإَٔاػٓب
انًخزهفخ
انًُبعجخ
نهزصًٛى
اإلثذاػٙ
نهشعى
يؼهٕيبرٙ
نٛكٌٕ
عزاة.
انزؼشف ػهٗ
يبْٛخ
انشعى
انًؼهٕيبرٙ
انغزاة
خصبئصٓب
ٔيًٛضارٓب.
انزؼشف ػهٗ
أًَبط انشعى
انًؼهٕيبر،ٙ
يغ ركش
يشاحم
رصًًٓٛب.
انزؼشف ػهٗ
ثشايظ
انزصًٛى
اإلثذاػٙ
نهشعى

رزكش

فٓى

رطجٛك

رحهٛم

رمٕٚى

رشكٛت

يغًٕع
أْذاف
انٕحذح

يغًٕع
األعئهخ
انًشرجط
ح

األٔصاٌ
انُغجٛخ
ألْذاف
انٕحذح

األٔصاٌ
انُغجٛخ
نألعئهخ

6

4

-

1

-

-

11

19

%14,86

%14,96

2

-

-

-

1

-

3

8

%4,3

%6,29

4

-

-

1

-

-

5

9

%6,25

%2,08

3

-

-

3

-

1

2

22

%9,45

%12,32

8

5

1

-

3

1

18

34

%24,32

%26,22

1

-

-

1

-

-

2

6

%2,20

%4,22
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ػُٕاٌ
انًٕدٕٚل
انًؼهٕيبرٙ
ٔئَزبعٓب.
انزؼشف ػهٗ
ثشَبيظ
Pik To
.Chart
انزحكى فٙ
ئػذاداد
انجشَبيظ
نهجذء فٙ
رصًٛى
ئثذاػٙ
نشعى
يؼهٕيبرٙ
عزاة.
ارمبٌ
يٓبساد
انزؼبيم يغ
رجٕٚجبد
انجشَبيظ
نزصًٛى
ئثذاػٙ
نشعى
يؼهٕيبرٗ
عزاة.
انزؼشف ػهٗ
خطٕاد
حفع
ٔرصذٚش
انزصًٛى
اإلثذاػٙ
نهشعى
انًؼهٕيبرٗ
انًصًى،
َٔششِ.
انًغًٕع

رزكش

فٓى

رطجٛك

رحهٛم

رمٕٚى

رشكٛت

يغًٕع
أْذاف
انٕحذح

يغًٕع
األعئهخ
انًشرجط
ح

األٔصاٌ
انُغجٛخ
ألْذاف
انٕحذح

األٔصاٌ
انُغجٛخ
نألعئهخ

2

1

2

-

-

-

5

2

%6,25

%5,511

1

3

1

-

-

-

5

8

%6,65

%6,29

1

2

3

-

-

-

6

2

%8,10

%5,51

1

1

10

-

-

-

12

2

%16,21

%5,51

29

16

12

6

4

2

24

122

%100

%100

 2/0التجريػػػب االسػػػتط ع الختبػػػار التحغػػػيؿ المعرفػػػ  :تػػػـ اختيػػػار عينػػػة البحػػػث بالطريقػػػة
العش ػوائية مػػف الكشػػوؼ الخاغػػة بوسػػماء ط ػ ب الفرقػػة الثانيػػة قسػػـ تكنولوجيػػا التعمػػيـ كميػػة
التربيػػػة النوعيػػػة – جامعػػػة الزقػػػازيؽ 8002/8002ـ ،وبمػػػغ عػػػدد أفػػػراد العينػػػة فػػػ التجربػػػة
طالبا ،وتهػدؼ التجربػة االسػتط عية إلػى التعػرؼ عمػى معامػؿ :صالثبػات –
االستط عية صً )30
السهولة والغعوبة -التمييز) وتحديد زمف اإلجابة ،كما يم :
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 حساب معامؿ ثبات االختبار :يقغد بثبػات االختبػار أف يعطػ االختبػار النتػائ نفسػها إذا
ما أعيد تطبيقه عمى عينة البحث نفسػها فػ وقػت مخػر وتحػت نفػس الظػروؼ ،عواذا كػاف
هناؾ تطػابؽ فػ النتػائ فػ كػؿ مػرة يسػتخدـ فيهػا االختبػار فرنػه يمكػف اعتبػار االختبػار

ثابتًا إلى حد كبيػر ،ولػذلؾ قامػت الباحثػة بالتوكػد مػف ثبػات االختبػار التحغػيم باسػتخداـ
معامػػؿ االتسػػاؽ الػػداخم صألفػػا) كرونبػػاخ ،والػػذف يعػػرؼ بمعامػػؿ الثبػػات الػػداخم ل ختبػػار
كما بجدوؿ ص)3
يمٛبط انضجبد
يؼبيم انضجبد ()αc

عذٔل ()3
َزبئظ حغبة يؼبيم انضجبد ( )αcنالخزجبس انزحصٛهٙ
ػذد يفشداد االخزجبس
ػذد انطالة
122
30

لًٛخ ((αc
0,82

مرتفعػػا
ومػػف جػػدوؿ ص )3يتوػػم أف التطبيػػؽ البعػػدف ل ختبػػار التحغػػيم حقػػؽ معػػدالً
ً

ص )0,22مػف الثبػات اإلحغػػائ صالتماسػؾ الػػداخم ) ،حيػث إف القيمػة المحايػػدة لمعامػؿ الثبػػات
ص )0,018ومف ذلؾ يتوم أف االختبار يتغؼ بالتماسؾ الداخم .
 حسػػػاب معامػػػؿ السػػػهولة والغػػػعوبة لمفػػػردات االختبػػػار :معامػػػؿ السػػػهولة =  – 0معامػػػؿ
الغػػعوبة ،فالع قػػة بػػيف معامػػؿ السػػهولة ومعامػػؿ الغػػعوبة ع قػػة عكسػػية ،وال تسػػتطيع
المفػػردة أف تقػػيس الػػتعمـ إذا كانػػت غايػػة فػ السػػهولة ويسػػتطع جميػػع أفػراد العينػػة اإلجابػػة
عنها ،أو كانت غايػة فػ الغػعوبة ولػـ يسػتطع أحػد اإلجابػة عنهػا ،وقػد اعتبػرت المفػردات
الت يزيد معامؿ سهولتها المغحم مف أثر التخميف عػف ص )0,21تكػوف شػديدة السػهولة،
وأف المفػػردات الت ػ يقػػؿ معامػػؿ سػػهولتها المغػػحم مػػف أثػػر التخمػػيف عػػف ص )0,01تكػػوف
شػػديدة الغػػعوبة ،وبعػػد حسػػاب كػػؿ مػػف :صمعامػػؿ السػػهولة -ومعامػػؿ الغػػعوبة – ومعامػػؿ
السػػهولة المغػػحم مػػف أثػػر التخمػػيف لمفػػردات االختبػػار) وجػػد أف درجػػات معامػػؿ السػػهولة

المغحم مف أثػر التخمػيف والغػعوبة لمفػردات الغػواب والخطػو قػد تراوحػت بػيف ص– 0,80
 ،)0,20ودرجات معامؿ السػهولة المغػحم مػف أثػر التخمػيف والغػعوبة لمفػردات االختيػار
مف متعدد قد تراوحت بيف ص ،)0,28 – 0,02وبناء عميه يمكػف القػوؿ بػوف جميػع مفػردات
االختبػػػار تقػػػع داخػػػؿ النطػػػاؽ المحػػػدد أو قريبػػػة منػػػه ،وأنهػػػا ليسػػػت شػػػديدة السػػػهولة أو
الغعوبة.
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 حسػػاب معامػػؿ التمييػػز لمفػػردات االختبػػار :يهػػدؼ حسػػاب معامػػؿ التمييػػز لمفػػردات االختبػػار
التحغيم إلى التعرؼ عمػى قػدرة كػؿ مفػردة مػف مفػردات االختبػار عمػى التمييػز بػيف األداء
المرتفع واألداء المػنخفض ألفػراد عينػة التجربػة االسػتط عية ،وقػد تػـ حسػاب قػدرة المفػردة
عمػى التمييػػز باسػػتخداـ معادلػػة معامػػؿ تمييػػز المفػردة ،وقػػد اعتبػػر أف المفػػردة التػ تحغػػؿ
عمػػى معامػػؿ تمييػػز أقػػؿ مػػف ص ،)0,80ذات قػػدرة تمييزيػػة وػػعيفة ،وبعػػد حسػػاب معػػام ت
وبنػاء عميػه اعتبػرت الباحثػة
التمييز لبنود االختبار ،وجد أنها تتػراوح بػيف ص)0,29-0,32
ً
أف جميع بنود االختبار التحغيم مميزة وتغمم لمتطبيؽ.
 حسػػػاب المتوسػػػط الزمنػػػ ل جابػػػة عػػػف االختبػػػار :لتحديػػػد المتوسػػػط الزمنػػػ ل جابػػػة عػػػف
االختبار تـ حسػاب الػزمف الػذف اسػت رقه أوؿ طالػب انتهػى مػف اإلجابػة عػف االختبػار وهػو
ص )60دقيقة ،والزمف الذف است رقه مخر طالب انتهى مف اإلجابػة عػف االختبػار وهػو ص)90
دقيقػػة حيػػث صمتوسػػط زمػػف االختبػػار=  ،)21 =8 /90+60إ ًذا متوسػػط زمػػف االختبػػار هػػو

ص )21دقيقة.

 2/0إنتػػاج االختبػػار النهػػائ فػ غػػورة إلكترونيػػة :فػ وػػوء مػػا أسػػفرت عنػػه نتػػائ التجربػػة
االسػػتط عية ل ختبػػار التحغػػيم  ،وفػ وػػوء مراء السػػادة المحكمػػيف ،وبعػػد التوكػػد مػػف غػػدؽ
وثبػػات االختبػػار ،أغػػبم االختبػػار مكوًنػػا مػػف ص )082مفػػردة منهػػا ص )20مفػػردة مػػف الغ ػواب

والخطػػػو ،وص )22مفػػػردة مػػػف بنػػػود االختيػػػار مػػػف متعػػػدد ،وأعطيػػػت لكػػػؿ مفػػػردة درجػػػة واحػػػدة،
إلكترونيػا داخػؿ بيئػة الػتعمـ
وأغبحت النهاية العظمى ل ختبار ه ص )082درجػة ،وتػـ تقديمػه
ً
النقاؿ ،مووم بدليؿ استخداـ البيئة صممحؽ)1
 .8بطاقة م حظة أداء مهارات التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات :
تطمػب البحػػث الحػال إعػػداد بطاقػػة م حظػة لقيػػاس أداء الطػ ب لمهػػارات التغػػميـ

اإلبداع لمرسـ المعمومات  ،وقد تـ اتباع الخطوات التالية ف بناء ووبط بطاقة الم حظة:
 0/8تحديد الهدؼ مػف بطاقػة الم حظػة :اسػتهدفت بطاقػة الم حظػة قيػاس أداء طػ ب
تكنولوجيا التعميـ لمهارات التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات  ،ونشر صممحؽ )9
 8/8إعداد بطاقػة الم حظػة فػ غػورتها األوليػة :بعػد أف تػـ تحديػد الهػدؼ مػف بطاقػة
الم حظة ،تـ غياغة بنود بطاقة الم حظة بما يتوافػؽ مػع المحتػو العممػ المػرتبط بمهػارات
بالتغػػميـ اإلبػػداع لمرسػػـ المعمومػػات ونشػػر  ،وقػػد تػػـ تحديػػد المهػػارات الرئيسػػية والمهػػارات
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الفرعية تحت كؿ محور ،وغؿ عدد المهػارات الرئيسػية ص )30مهػارة ،رئيسػية و ص )083مهػارة
فرعية.
 3/8التقدير الكم ألداء الط ب :تػـ اسػتخداـ أسػموب التقػدير الكمػ لبطاقػة الم حظػة
بالدرجات حتى يمكف التعرؼ عمى مستويات الط ب ف كؿ مهػارة ،وتػـ تحديػد مسػتويات أداء
المهػارة فػ الغػػورة األوليػة لبطاقػػة الم حظػػة حيػػث صالمسػتو مرتفػػع =  3درجػػات ،المسػػتو

متوسط = درجتاف ،المستو وعيؼ = درجػة واحػدة ،المسػتو لػـ ِ
يػؤد = غػفر ،وهكػذا تغػؿ

النهاية العظمى لبطاقة الم حظة =  369درجة.
 2/8تعميمات بطاقة الم حظة :تـ مراعاة توفير تعميمات بطاقة الم حظػة ،بحيػث تكػوف
واوػػحة ومحػػددة فػ الغػػفحة األولػػى لبطاقػػة الم حظػػة ،وقػػد اشػػتممت التعميمػػات عمػػى توجيػػه
الم ِحظ إلى قػراءة محتويػات البطاقػة ،والتعػرؼ عمػى خيػارات األداء ومسػتويات األداء والتقػدير
الكم لكؿ مستو .
 1/8وبط بطاقػة الم حظػة :يقغػد بعمميػة وػبط بطاقػة الم حظػة التحقػؽ مػف غػدؽ
البطاقة وثباتها ،والتوكد مف غ حية البطاقة لمتطبيؽ ومناسبتها لعينة البحث ،وقػد تػـ التحقػؽ
مف ذلؾ وفؽ اإلجراءات التالية:
 الغدؽ الظاهرف لمبطاقة :وقد تـ ذلؾ عف طريؽ عرض بطاقة الم حظة عمى مجموعػة مػف
الخبراء والمتخغغػيف فػ تكنولوجيػا التعمػيـ ،بهػدؼ التوكػد مػف سػ مة الغػياغة اإلجرائيػة
والم ويػػة لمفػػردات البطاقػػة ،وووػػوحها ،عوامكانيػػة م حظػػة المهػػارات ،وقػػد تػػـ تحميػػؿ مراء
السػػادة المحكمػػيف ،والت ػ توػػمف أف يكػػوف التقػػدير الكم ػ لػػألداء عمػػى بطاقػػة الم حظػػة

مكوًنا مف مستوييف فقط صأد المهارة – لـ يؤد المهارة)؛ مبرريف ذلؾ بػوف المهػارات قػد تػـ

تحميمهػػا إلػػى أقغػػى درجػػة مػػف األداءات الفرعيػػة ،والتػػ ال تحتمػػؿ إال أف يؤديهػػا الطالػػب
بشكؿ غحيم أو ال يؤديها ،وتـ إجػراء تعػدي ت السػادة المحكمػيف لمنقػاط مووػع النقػد فػ
بطاقة الم حظة.
 حساب ثبات بطاقة الم حظة :تـ حساب ثبات بطاقة الم حظػة باسػتخداـ كػؿ مػف أسػموب :
صتعػػدد الم حظػػيف عمػػى أداء الطالػػب الواحػػد ثػػـ حسػػاب االتفػػاؽ بػػيف تقػػديرهـ لػػألداء – ثػػـ
حسػػاب معامػػؿ ألفػػا لكرونبػػاخ)؛ حيػػث تػػـ االسػػتعانة ب ػالزم ء الػػذيف لػػديهـ درايػػة بمهػػارات
التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات  ،وبعد عرض بطاقة الم حظة عمػيهـ ومعرفػة محتواهػا
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وتعميمػػات اسػػتخدامها ،تػػػـ تطبيػػؽ البطاقػػة ،وذلػػػؾ بم حظػػة أداء ث ثػػة مػػػف الطػػ ب ،ثػػػـ
حسػاب معامػؿ االتفػاؽ لكػؿ طالػب باسػتخداـ معادلػة كػوبر  ،Cooperويووػم جػدوؿ رقػـ
ص )1نسبة االتفاؽ بيف الم حظيف عمى أداء الط ب الث ثة.
عذٔل ()5
َزبئظ حغبة يؼبيم انضجبد نجطبلخ انًالحظخ (يؼبيم االرفبق ػهٗ أداء انطالة انضالصخ)
َغجخ االرفبق فٙ
َغجخ االرفبق فٙ
َغجخ االرفبق فٙ
حبنخ انطبنت انضبنش
حبنخ انطبنت انضبَٙ
حبنخ انطبنت األٔل
%93.6
%90
%88

يتوػػم مػػف جػػدوؿ ص )1أف متوسػػط نسػػبة اتفػػاؽ الم حظػػيف ف ػ حالػػة الط ػ ب الث ثػػة
يساوف ص ،)%90.1وهذا يعن أف بطاقة الم حظة عمى درجة عالية مف الثبػات وأنهػا غػالحة
كوداة لمقياس.
عذٔل ()6
يؼبيم صجبد ثطبلخ انًالحظخ ثٕاعطخ يؼبيم  αcنكشَٔجبخ
ػذد يفشداد انجطبلخ
ػذد انطالة
يمٛبط انضجبد
123
30
يؼبيم انضجبد ()αc

لًٛخ αc
0,85

مرتفعػا
ومف الجدوؿ السابؽ جػدوؿ ص )6يتوػم أف تطبيػؽ بطاقػة الم حظػة حقػؽ معػدالً
ً

ص )0,21مف الثبات اإلحغائ صالتماسؾ الداخم ) ،حيث أف القيمة المحايػدة لمثبػات ص،)0,18
ومف ذلؾ يتوم أف البطاقة تتغؼ بالتماسؾ الداخم .
 1/8الغػػػورة النهائيػػػة لبطاقػػػة الم حظػػػة :بعػػػد االنتهػػػاء مػػػف تقػػػدير غػػػدؽ وثبػػػات بطاقػػػة
الم حظػػة ،أغػػبحت البطاقػػة فػ غػػورتها النهائيػػة غػػالحة ل سػػتخداـ فػ تقػػويـ أداء الطػ ب
لمهارات التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات ونشر .
 .3بطاقة تقييـ المنت :
 0/3تحديد الهدؼ مف البطاقػة :وتهػدؼ بطاقػة تقيػيـ المنػت إلػى قيػاس مػدف م ارعػاة الطػ ب

عينػػة البحػػث لممعػػايير التغػػميمية الخاغػػة باإلبػػداع ف ػ الرسػػـ المعمومػػات عنػػد التغػػميمـ،
صممحؽ .)00
 8/3بنػػاء البطاقػػة فػ غػػورتها األوليػػة :حػػددت محػػاور البطاقػػة فاشػػتممت عمػػى مجموعػػة مػػف
البنػػود تػػـ تحديػػدها مػػف خ ػ ؿ االطػػ ع عم ػ األدبيػػات التربويػػة العربيػػة واألجنبيػػة والدراسػػات
السػػػابقة التػػػ اهتمػػػت بمعػػػايير التغػػػميـ اإلبػػػداع لمرسػػػـ المعمومػػػات  ،وكػػػذلؾ عمػػػ بعػػػض
البطاقػػات الت ػ أعػػدت مػػف أجػػؿ قيػػاس غ ػ حية اإلبػػداع فػ الرسػػـ المعمومػػات
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الطػػػ ب ،حيػػػث تمثػػػؿ هػػػذ البنػػػود فػػػ مجممهػػػا المعػػػايير التػػػ يجػػػب أف تتػػػوافر فػػػ الرسػػػوـ
المعمومات الت سيقوـ الط ب عينػة البحػث برنتاجهػا صالمنػت النهػائ ) ،وتكونػت البطاقػة مػف
سػػتة محػػاور ،حيػػث تمثػػؿ ف ػ مجممهػػا المعػػايير الت ػ يجػػب أف تت ػوافر ف ػ التغػػميـ اإلبػػداع
بندا.
لمرسـ المعمومات  ،واشتممت بطاقة تقييـ المنت عمى صً )30

 3/3التقدير الكمػ لعناغػر التقيػيـ :تػـ اسػتخداـ التقػدير الكمػ بالػدرجات لتقيػيـ التغػميمات

اإلبداعية لمرسـ المعمومات  ،وتحديد مستوييف لدرجػة تػوافر معيػار الحكػـ عمػ التغػميـ وهػ :
متوافرصبدرجػة كبيػػرة=  ،3بدرجػػة متوسػػطة = ،8بدرجػػة قميمػػة=  ،)0غيػػر متوافرصمنعدمػػة=،)0
وبم ت الدرجة النهائية لمبطاقة ص )90درجة ثـ تـ إعداد تعميمات البطاقة.
 2/3وبط البطاقة :قامت الباحثة بوبط البطاقة لمتوكد مف غػ حيتها لمتطبيػؽ ،وتػـ ذلػؾ مػف
خ ؿ حساب غػدؽ البطاقػة ،تػـ االعتمػاد عمػ غػدؽ المحكمػيف ،فبعػد إعػداد الغػورة األوليػة
لمبطاقة تـ عروهما عم مجموعػة مػف المحكمػيف المتخغغػيف فػ مجػاؿ تكنولوجيػا التعمػيـ،
وتػػـ عمػػؿ التعػػدي ت وغػوالً لمغػػورة النهائيػػة ،حيػػث اشػػتممت بطاقػػة تقيػػيـ المنػػت عمػ ص)30

بندا ،وكذلؾ تـ حساب ثباتها :لحسػاب ثبػات البطاقػة قامػت الباحثػة االسػتعانة بػالزم ء الػذيف
ً
لديهـ دراية بمهارات التغميـ اإلبداع لمرسػـ المعمومػات  ،لتقيػيـ إنتػاج ث ثػة طػ ب مػف أفػراد
العينػػة االسػػتط عية ،وتػػـ حسػػاب معامػػؿ االتفػػاؽ ،صنسػػبة األتفػػاؽ= عػػدد مػرات االتفػػاؽ /عػػدد
مرات االتفاؽ +عدد مرات االخت ؼ× .)000
عذٔل ()2
َزبئظ حغبة يؼبيم انضجبد نجطبلخ رمٛٛى انًُزظ (يؼبيم االرفبق ػهٗ أداء انطالة انضالصخ)
َغجخ االرفبق فٙ
َغجخ االرفبق فٙ
َغجخ االرفبق فٙ
حبنخ انطبنت انضبنش
حبنخ انطبنت انضبَٙ
حبنخ انطبنت األٔل
%91
%93
%82

يتوػػم مػػف جػػدوؿ ص )2أف متوسػػط نسػػبة اتفػػاؽ الم حظػػيف ف ػ حالػػة الط ػ ب الث ثػػة
يساوف ص ،)%90وهػذا يعنػ أف بطاقػة الم حظػة عمػى درجػة عاليػة مػف الثبػات وأنهػا غػالحة
كوداة لمقياس.
عذٔل ()8
يؼبيم صجبد ثطبلخ رمٛٛى انًُزظ ثٕاعطخ يؼبيم  αcأنفب كشَجبخ
ػذد يفشداد انجطبلخ
ػذد انطالة
يمٛبط انضجبد
30
30
يؼبيم انضجبد ()αc
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ومػػف الجػػدوؿ السػػابؽ جػػدوؿ ص )2يتوػػم أف تطبيػػؽ بطاقػػة تقيػػيـ المنػػت حقػػؽ معػػدالً

مرتفعػػا ص )0,29مػػف الثبػػات اإلحغػػائ صالتماسػػؾ الػػداخم ) ،حيػػث إف القيمػػة المحايػػدة لمثبػػات
ً
ص ،)0,18ومف ذلؾ يتوم أف البطاقة تتغؼ بالتماسؾ الداخم .

سادسا :إجراء التجربة األساسية لمبحث :بعد االنتهاء مف بناء مواد المعالجة التجريبية

ً
وتغميـ البودكاست مع مراعاة اخت ؼ حجـ الفيديوهات حسب كؿ مجموعة مف
مجموعات البحث ،وبناء أدوات القياس صاختبار تحغيم  -بطاقة م حظة -بطاقة تقييـ
منت ) ووبطها ،تـ تنفيذ التجربة األساسية وفقًا لمخطوات التالية:

.0الهػػػدؼ مػػػف التجربػػػة :هػػػدفت التجربػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى أثػػػر حجػػػـ المحتػػػو التعميمػػػ

المغ ػ ر بودكاسػػت صغ ػ ير ،متوسػػط ،كبيػػر) وأف منهمػػا أكثػػر تػػوثي ًار ف ػ تنميػػة مهػػارات
التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات لد ط ب وتكنولوجيا التعميـ.

 .8اختيار عينة البحث :تـ اختيار عينػة البحػث بالطريقػة العشػوائية؛ حيػث تػـ جمػع كشػوؼ

أسػػماء ط ػ ب الفرقػػة الثانيػػة شػػعبة تكنولوجيػػا التعمػػيـ بكميػػة التربيػػة النوعيػػة جامعػػة

طالبػا ،ثػـ حغػر عػدد
الزقػازيؽ فػ العػاـ الجػامع 8009/8002ـ وعػددهـ صً )320
الطػ ب المتػوفر لػديهـ أجهػزة نقالػة عوامكانيػة التواغػؿ باإلنترنػت مػف مكػاف تواجػدهـ فػ

طالبػا ،وتػـ اختيػار عينػة البحػث مػف هػذ القائمػة
قائمػة ،ووغػؿ عػددهـ إلػى صً )300
طالبػا ،تػـ تقسػيمهـ إلػى ثػ ث مجموعػات تجربيبػة ،بواقػع
ائيا ،وقد بمغ عددها صً )90
عشو ً

طالبا وطالبة ف كؿ مجموعة.
صً )30
 .3اإلعػداد لمتجربػة األساسػية :وقػد تطمبػت عمميػة اإلعػداد لمتجربػة األساسػية عػدة إجػراءات
أهمهػػا التوكػػد مػػف أف األجهػػزة النقالػػة الت ػ يمتمكهػػا الط ػ ب يسػػهؿ التعامػػؿ مػػف خ لهػػا،
وكذلؾ قدرتهـ عمى تحميؿ البرام مف المتجػر الخاغػه بهػـ ،عقػد الجمسػة التنظيميػة فقػد
تػػـ عقػػد جمسػػة تنظيميػػة مػػع طػ ب الفرقػػة الثانيػػة قسػػـ تكنولوجيػػا التعمػػيـ عينػػة التجريػػب
النهػػائ  ،وذلػػؾ لتعػػريفهـ بماهيػػة المحتػػو التعميم ػ المغ ػ ر والدراسػػة ف ػ بيئ ػة الػػتعمـ
النقاؿ ،وأهدافه وكيفية االستفادة منهػا ،وطبيعػة المهػارات التػ تقػدـ مػف خ لهػا ،وكيفيػة
توظيؼ هذ المهارات بعد إتقانها فػ تحويػؿ المحتوىػات التعميميػة لممقػررات الدراسػية إلػى
رسػػوـ معموماتيػػة تتغػػؼ باإلبػػداع يسػػهؿ فهمػػه واسػػتيعابه ،باإلوػػافة إلػػى تزويػػد الط ػ ب
بمعمومات عػف كيفيػة اسػتخداـ بيئػة الػتعمـ النقػاؿ والػدخوؿ عميهػا ،كمػا تػـ خػ ؿ الجمسػة
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التنظيمية توزيع حساب لكؿ طالب مف ط ب عينة البحث حتى يتمكنػوا مػف الػدخوؿ عمػى
بيئة التعمـ النقاؿ ،وبعد دخوؿ الط ب عمى النظاـ ،وتـ إمدادهـ بالمعمومػات التػ تمكػنهـ
مػػف التعامػػؿ مػػع البيئػػة ،وذلػػؾ لتػػوعيتهـ بوهػػدافها وطبيعػػة الػػتعمـ ،وكيفيػػة السػػير فيهػػا
والتعامؿ معها ،وكيفية أداء األنشطة ،وتنفيذ المهارات والتواغؿ مع الزم ء والمعمـ.

قبميا :وقد مرت عممية التطبيؽ القبم ألدوات البحث بالتال :
 .2تطبيؽ أدوات البحث ً
 0/2تطبيػػؽ اختبػػار التحغػػيؿ المعرفػ  :تػػـ التطبيػػؽ القبمػ الختبػػار التحغػػيؿ المعرف ػ
لمهػػارات التغػػميـ اإلبػػداع لمرسػػـ المعمومػػات  ،عمػػى العينػػة األساسػػية لمبحػػث صالمجموعػػات
التجربيبة الث ث) يوـ صالث ثاء 8002/8/02ـ)
 8/2تطبيػػؽ بطاقػػة م حظػػة أداء المهػػارات :تػػـ التطبيػػؽ القبم ػ لبطاقػػة م حظػػة أداء
المهارات ،عمػى المجموعػات التجريبيػة الػث ث ،وكػاف ذلػؾ صيػوم السػبت واألحػد الموافػؽ-02
8002/8/02ـ)

 .1التوكػػد مػػف تكػػافؤ المجمػػوعتيف :لمتوكػػد مػػف تجػػانس مجمػػوعت البحػػث؛ تػػـ تحميػػؿ نتػػائ

التطبيػػػؽ القبمػػػ لألداتػػػيف :صاختبػػػار التحغػػػيؿ المعرفػػػ  ،بطاقػػػة م حظػػػة األداء) ،وذلػػػؾ
لمتعرؼ عمى داللة الفرؽ بيف المجموعات ،والتحقؽ مف مػد تجػانس مجموعػات البحػث،
وقد تـ التوكد مف تجانس المجموعات التجريبية الث ث وفؽ الخطوات التالية:
 0/1التحقؽ مف تكافؤ المجموعات التجريبية ف التحغيؿ المعرف :
تػػػـ التحقػػػؽ مػػػف تجػػػانس المجموعػػػات التجربيبػػػة الػػػث ث فػػػ التحغػػػيؿ المعرفػػػ

المرتبط بمهارات التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات  ،باستخداـ األسموب اإلحغػائ المعػروؼ
باختبػػار تحميػػؿ التبػػايف أحػػادف االتجػػا )(one way Anovaباسػػتخداـ برنػػام

SPSS

وحساب المتوسػط الحسػاب  ،واالنحػراؼ المعيػارف ،وقيمػة صت) ،ومسػتو الداللػة؛ لمتحقػؽ مػف
تكافؤ المجموعات التجريبية الث ث ،والوقوؼ عمى مستو أفراد العينػة قبػؿ تعروػهـ لممعالجػة
التجريبيػػػة ،ويووػػػم جػػػدوؿ ص )9نتػػػائ التطبيػػػؽ القبمػػػ الختبػػػار التحغػػػيؿ المعرفػػػ وتكػػػافؤ
المجموعات:
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عذٔل ()9
دالنخ انفشق ث ٍٛيزٕعطٗ دسعبد طالة انًغًٕػبد انزغشٚجٛخ انضالس لجهًٛب فٗ االخزجبس انزحصٛهٗ (انُٓبٚخ
انؼظًٗ =  122دسعخ)
يصذس
انزجبٍٚ
ثٍٛ
انًغًٕػبد
داخم
انًغًٕػبد
انًغًٕع

يغًٕع
انًشثؼبد

دسعبد
انحشٚخ

يزٕعظ
انًشثؼبد

82,956

2

41,428

813,333

82

93,544

8221,289

89

باستقراء النتائ فى جدوؿ ص )9يتبيف أف النسبة الفائية الت

انُغجخ
انفبئٛخ
(ف)
0,443

يغزٕ٘
انذالنخ ػُذ
()0,05
غٛش دانّ
()0,000

تـ الحغوؿ عميها ،وه

ص )0,223عند مستو داللة ص )0,000حيث إنها تزيد عف القيمة الجدولية عند درجة
حرية ص ،)29 ، 8وبما أف مستو الداللة أكبر مف ص ،)0,01فرف ذلؾ يؤكد عدـ وجود فرؽ
داؿ بيف المجموعات الث ث ،مما يدؿ عمى تجانس وتكافؤ مجموعات البحث ف التحغيؿ
وبناء عميه يمكف القوؿ بوف أية فروؽ تظهر بعد إجراء التجربة تكوف راجعة إلى
المعرف ،
ً
توثير المت ير المستقؿ ،وليست إلى اخت فات موجودة مسبقًا بيف تمؾ المجموعات.
 8/1التحقؽ مف تكافؤ المجموعات التجريبية ف الجانب األدائ  :تـ التحقؽ مف مد

تجانس المجموعات التجريبية الث ث ف الجانب األدائ المرتبط بمهارات التغميـ اإلبداع
لمرسـ المعمومات  ،باستخداـ األسموب اإلحغائ

المعروؼ باختبار باختبار تحميؿ التبايف

أحادف االتجا ) ،(one way Anovaوحساب المتوسط الحساب واالنحراؼ المعيارف وقيمة
صت) ومستو الداللة ،لمتحقؽ مف تكافؤ المجموعات ،والوقوؼ عمى مستو أفراد العينة قبؿ
تعروهـ لممعالجة التجريبية ،ويووم جدوؿص )00نتائ التطبيؽ القبمى لبطاقة م حظة أداء
المهارات وتكافؤ المجموعات:
عذٔل ()10
دالنخ انفشق ث ٍٛيزٕعطٗ دسعبد طالة انًغًٕػبد انزغشٚجٛخ انضالس لجهًٛب فٗ ثطبلخ انًالحظخ
(انُٓبٚخ انؼظًٗ= 369دسعخ)
يغزٕ٘
انُغجخ
يزٕعظ
دسعبد
يغًٕع
انذالنخ ػُذ
يصذس انزجبٍٚ
(ف)
انفبئٛخ
انًشثؼبد
انحشٚخ
انًشثؼبد
()0,05
ث ٍٛانًغًٕػبد
داخم
انًغًٕػبد

1102,489

2

553,244

22250,162

82

261,496
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انًغًٕع

23852,656

89

وباستقراء النتائ بجدوؿ ص )00يتوم أف النسبة الفائيػة التػ تػـ الحغػوؿ عميهػا ،وهػ
ص )8,002عنػد مسػتو داللػة ص )0,000ودرجػػة حريػة ص ،)29 ، 8وبمػا أف مسػتو الداللػػة
أكبػػر مػػف ص ،)0,01فػػرف ذلػػؾ يؤكػػد عػػدـ وجػػود فػػرؽ داؿ بػػيف المجموعػات الػػث ث ،ممػػا يػػدؿ
وبنػاء عميػه يمكػف القػوؿ بػوف أيػة
عمى تجانس وتكافؤ مجموعات البحث فػ األداء المهػارف،
ً
فػػػروؽ تظهػػػر بعػػػد إجػػػراء التجربػػػة تكػػػوف راجعػػػة إلػػػى تػػػوثير المت يػػػر المسػػػتقؿ ،وليسػػػت إلػػػى
اخت فات موجودة مسبقًا بيف تمؾ المجموعات.

 .6تقديـ المعالجة التجريبية والسماح لمعينة بالدراسة ببيئة التعمـ النقاؿ:

تػػـ تنفيػػذ التجربػػة األساسػػية الخاغػػة بالبحػػث ف ػ الفتػػرة مػػف يػػوـ اال ثنػػيف الموافػػؽ

8002/8/09ـ ،وحتػػػػى يػػػػوـ األربعػػػػاء الموفػػػػؽ 8002 /3 /82ـ ،وذلػػػػؾ بعػػػػد توزيػػػػع اسػػػػـ
المستخدـ الخاص بكػؿ طالػب ،ورقػـ الػدخوؿ إلػى بيئػة الػتعمـ ،اإلعػ ـ بموعػد بدايػة التجريػب:
مػػف خ ػ ؿ إع ػ ـ جميػػع الط ػ ب مػػف أف ػراد المجموع ػات التجريبيػػة الػػث ث مسػػبقًا بموعػػد بػػدء

التجربػػة األساسػػية ،إرسػػاؿ رسػػائؿ عاجمػػة بموعػػد بدايػػة التجربػػة ،إلػػى جميػػع أف ػراد العينػػة عبػػر
الويػػب مػػف خػ ؿ  ،Telegramتقػػديـ المحتػػو التعميمػ لممجموعػػات التجريبيػػة الػػث ث :تػػـ
تقديمػه؛ وعػرض أهميػة الدراسػة مػف خػ ؿ بيئػة الػتعمـ النقػاؿ ،وأهػدافها العامػة قبػؿ البػدء فػ
دراسػػة المحتػػو التعميم ػ لهػػا ،باإلوػػافة لعػػرض األهػػداؼ اإلجرائيػػة لكػػؿ موديػػوؿ تعميم ػ ف ػ
بدايتػه ،إتاحػة كتابػػة التعميقػات لمجموعػات البحػػث؛ ل ستفسػار عػف معمومػػة أو أيػة مشػكمة قػػد
تواجه الطالب أثنػاء دراسػته لممحتػو التعميمػ  ،وتتػول الباحثػة وأفػراد عينػة البحػث الػرد عمػى
التعميقات ،بشرط عدـ الخروج عف اإلطار التعميمػ لممحتػو  ،تقػديـ اختبػار عقػب كػؿ موديػوؿ
تعميم ػ عبػػر موقػػع نظػػاـ إدارة الػػتعمـ لكمتػػا المجمػػوعتيف ،لمتعػػرؼ عمػػى مسػػتو تقػػدمهـ ف ػ
الجانػػب المعرف ػ المػػرتبط بػػالمحتو التعميم ػ لمموديػػوؿ ،ويشػػتمؿ عمػػى نػػوعيف مػػف األسػػئمة
صأسئمة الغواب والخطو – وأسئمة االختيار مف متعدد).

بعديا:
 .2تطبيؽ أدوات البحث ً

بعػػد االنتهػػاء مػػف إجػراء تجربػػة البحػػث ،تػػـ تطبيػػؽ أدوات البحػػث صاختبػػار التحغػػيؿ

بعػديا؛ وذلػؾ لمتعػرؼ عمػى
المعرف  ،بطاقة م حظة أداء المهارات ،بطاقة تقييـ المنت ) تطبيقًا ً
الفػرؽ بػػيف تحغػػيؿ وأداء عينػػة البحػػث قبػػؿ التعػرض لمبرنػػام وبعػػد  ،وتحديػػد أثػػر أحجػػاـ بػػث
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المحتو التعميم المغ ر بودكاست  ،ومد توثير بيئة التعمـ النقاؿ عمى كػؿ مجموعػة ،وكػاف
ذلؾ بداية مف يوـ السبت الموافؽ  8002/3/30إلى يوـ الخميس الموافؽ 8002 /2/1ـ.
وقػػد تػػـ التطبيػػؽ البعػػدف ألدوات البحػػث بالطريقػػة نفسػػها الت ػ طبػػؽ بهػػا ف ػ التطبيػػؽ القبم ػ ،
تمهيػدا
وبحوور جميع المشاركيف ف التطبيػؽ مػف الػزم ء الم ِحظػيف ،وباألمػاكف نفسػها ،وذلػؾ
ً
لتسجيؿ هذ النتائ ومعالجتها باستخداـ األساليب اإلحغائية المناسبة.



سابعًا نتائر البشح و اسريها والتوفيات

 أوالً نتائر البشح مت عرض نتائر البشح و اسريها وفل سلسل عرض أسئلة البشح كما يلى
اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ :الذ

نص عمى:

ما مهارات التغميـ اإلبداع

لمرسـ المعمومات

الواجب توافرها لد ط ب تكنولوجيا التعميـ؟ تمت اإلجابة عف هذا السؤاؿ بالتوغؿ إلى قائمة المهارات
فى غورتها النهائية وهى تتكوف مف ص )30مهارة رئيسة ،ص )082مهارة فرعية ،انظر صممحؽ .)3
اإلجابة عف السؤاؿ الثانى :الذ

نص عمى :ما المعايير التى ينب

التعمـ النقاؿ القائـ عمى بث المحتو التعميم

توافرها عند تغميـ بيئة

المغ ر بودكاست ؟ ،تـ التوغؿ إلى قائمة بمعايير

تغميـ بيئة التعمـ النقاؿ وبث المحتو التعميم المغ ر بودكاست  ،وذلؾ مف خ ؿ األطر النظرية
واألدبيات والدراسات السابقة التى تناولت معايير بيئات التعمـ النقاؿ ،وكذلؾ مف خ ؿ استط ع أر
المحكميف مف األساتذة فى مجاؿ تكنولوجيا التعميـ ،وقد تـ توويم كؿ ذلؾ فى إجراءات البحث ،وبذلؾ
أمكف اإلجابة عف السؤاؿ الثانى.
اإلجابة عف السؤاؿ الثالث :الذ

نص عمى ما غورة بيئة التعمـ النقاؿ مع مراعاة اخت ؼ

أحجاـ بث المحتو التعميم المغ ر بودكاست عند تطويرها؟  ،وقد تمت اإلجابة عف هذا السؤاؿ مف
خ ؿ تطبيؽ جميع خطواته فى المحور الخاص بتغميـ بيئة التعمـ النقاؿ.
اإلجابة عف السؤاؿ الرابع :الذ

نص عمى

ما أثر أحجاـ بث المحتو

التعميم

المغ ر

بودكاست صغ ير 3دقائؽ ،متوسط  6دقائؽ ،كبير  9دقائؽ) ف بيئة التعمـ النقاؿ عمى تنمية الجانب
المعرف

لمهارات التغميـ اإلبداعى لمرسـ المعمومات

ونشرها لد

ط ب تكنولوجيا التعميـ؟  ،وقد

تمت اإلجابة عف هذا السؤاؿ مف خ ؿ اختبار غحة الفرض األ وؿ :الذف نص عمى أنه يوجد فرؽ داؿ
إحغائيا عند مستو ≤ص )0,01بيف متوسطات درجات ط ب المجموعات التجريبية الث ث ف الجانب
ً
المعرف لمهارات التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات  ،والختبار غحة هذا الفرض تـ تطبيؽ اختبار
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تحميؿ التبايف أحاد

االتجا ص )one-way anovaلداللة الفرؽ بيف متوسطات دراجات ط ب

المجموعات التجريبية الث ث ف

التحغيؿ لمجانب المعرف

لمرسـ

لمهارات التغميـ اإلبداع

المعمومات لممجموعات التجريبية الث ث ،باستخداـ حزمة البرام اإلحغائية "."SPSS
عذٔل ()11
اخزجبس(  )one-way anovaنذالنخ انفشق ث ٍٛيزٕعطبد دسعبد طالة انًغًٕػبد انزغشٚجٛخ انضالس
انزحصٛم نهغبَت انًؼشف ٙنًٓبساد انزصًٛى اإلثذاػ ٙنهشعى انًؼهٕيبرٙ
يغزٕ٘
انُغجخ
يزٕعظ
دسعبد
يغًٕع
يصذس
انذالنخ ػُذ
انفبئٛخ
انًشثؼبد
انحشٚخ
انًشثؼبد
انزجبٍٚ
()0,05
(ف)
ثٍٛ
5245,41
2
11490,822
انًغًٕػبد
دانّ
داخم
542,82
10,58
82
920,83
()0,000
انًغًٕػبد
89
12411,66
انًغًٕع

باستقراء النتائ فػى جػدوؿ ص )00يتبػيف أف النسػبة الفائيػة التػ تػـ الحغػوؿ عميهػا ،وهػ
ص )128,28داله احغائيا عند مستوف ص ،)0,000حيث إنها تزيد عف القيمػة الجدوليػة عنػد
درجة حرية ص ،)29 ، 8أما فيما يتعمػؽ باتجػا هػذ الفػروؽ فػرف األمػر تطمػب متابعػة عمميػة
التحميػػؿ اإلحغػػائ  ،لمعرفػػة مغػػدرها واتجاههػػا ،ولتحقيػػؽ ذلػػؾ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار ،LSD
لمعرفػػة داللػػة

إلجػػراء المقارنػػات البعديػػة المتعػػددة ،ويووػػم جػػدوؿ ص )08ممخػػص النتػػائ

الفروؽ بيف متوسطات درجات المجموعػات التجريبيػة الػث ث فػ التحغػيؿ المعرفػ لمهػارات
التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات .
عذٔل ()12
يهخص َزبئظ اخزجبس  LSDنًؼشفخ دالنّ انفشٔق ث ٍٛيزٕعطبد دسعبد انًغًٕػبد انضالس فٙ
انزحصٛم انًؼشف ٙنًٓبساد انزصًٛى اإلثذاػ ٙنهشعى انًؼهٕيبرٙ
انًغًٕػبد
انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ األٔنٗ ثش انًحزٕٖ انزؼهًٙٛ
انًصغش"ثٕدكبعذ" ثحغى صغٛش  3دلبئك
انًغًٕػخ انضبَٛخ ثش انًحزٕٖ انزؼه ًٙٛانًصغش
"ثٕدكبعذ" ثحغى
يزٕعظ  6دلبئك
انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ انضبنضخ ثش انًحزٕٖ انزؼهًٙٛ
انًصغش "ثٕدكبعذ" ثحغى كجٛش 9دلبئك

انًزٕعظ
انحغبثٙ

لًٛخ (ق) نهًفبسَخ انطشفٛخ ثٍٛ
انًغًٕػبد
انًغًٕػخ
انًغًٕػخ
انًغًٕػخ
انضبنضخ
انضبَٛخ
األٔنٗ

123,32

-

*10,10

*22,32

113,22

-

-

*12,26

96

-

-

-
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إحغائيا عند مستو ≤ ص)0,01
وباستقراء النتائ ف جدوؿ ص )08يتوم :يوجد فرؽ داؿ
ً
حيث سجؿ متوسط الفرؽ ص )*00,00وذلؾ بيف المجموعة التجريبية األول صبث المحتو التعميم
المغ ر بودكاست بحجـ غ ير  3دقائؽ) ،والمجموعة التجريبية الثانية صبث المحتو التعميم
المغ ر بودكاست بحجـ متوسط  6دقائؽ) وذلؾ ف االختبار التحغيم المعرف لمبحث ،وهذا الفرؽ
لغالم المجموعة التجريبية األول حيث أف متوسط المجموعة التجربيبة األولى قد بمغ ص)083,32
إحغائيا عند مستو
بينما متوسط المجموعة التجريبية الثانية قد بمغ ص ،)003,82ويوجد فرؽ داؿ
ً
≤ص )0,01حيث سجؿ متوسط الفرؽ ص )*82,32وذلؾ بيف المجموعة التجريبية األول صبث المحتو
التعميم المغ ر بودكاست بحجـ غ ير  3دقائؽ) ،والمجموعة التجريبية الثالثة صبث المحتو
التعميم المغ ر بودكاست بحجـ كبير  9دقائؽ) وذلؾ ف االختبار التحغيم المعرف لمبحث ،وهذا
الفرؽ لغالم المجموعة التجريبية األول حيث أف متوسط المجموعة التجربيبة األولى قد بمغ
إحغائيا عند
ص )083,32بينما متوسط المجموعة التجريبية الثالثة قد بمغ ص ،)96ويوجد فرؽ داؿ
ً
مستو ≤ص )0,01حيث سجؿ متوسط الفرؽ ص )*02,86وذلؾ بيف المجموعة التجريبية الثانية صبث
المحتو التعميم المغ ر بودكاست بحجـ غ ير  6دقائؽ) ،والمجموعة التجريبية الثالثة صبث
المحتو التعميم المغ ر بودكاست بحجـ كبير  9دقائؽ) وذلؾ ف االختبار التحغيم المعرف
لمبحث ،وهذا الفرؽ لغالم المجموعة التجريبية الثانية حيث أف متوسط المجموعة التجربيبة الثانية قد
وبناء عميه تـ قبوؿ الفرض
بمغ ص )003,82بينما متوسط المجموعة التجريبية الثالثة قد بمغ ص،)96
ً
إحغائيا عند مستو ص )0,01بيف متوسطات
البحث األوؿ ،والذف ينص عمى :وجود فروؽ داله
ً

درجات ط ب المجموعات التجريبية الث ث وذلؾ ف الجانب المعرف لمهارات التغميـ اإلبداع لمرسـ
المعمومات  ،كما يمكننا التحقؽ مف حجـ توثير بث المحتو التعميم المغ ر بودكاست ف بيئة
التعمـ النقاؿ عمى الج انب المعرف لمهارات التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات  ،ولذلؾ تـ استخداـ
قيمة ص )Tوالمووحة بجدوؿ ص )03لحساب حجـ التوثير ،وجدوؿ ص )03يووم نتائ التحميؿ.

- 1021 -

أثر أحجام بث المحتوى التعليمي المصغر "بودكاست" في بيئة التعلم النقال ........................................
عذٔل ()13
لًٛخ ٔ 2يمذاس حغى انزأصٛش نهًزغٛش انًغزمم ػه ٙانغبَت انًؼشف ٙيٍ يٓبساد انزصًٛى اإلثذاػٙ
نهشعى انًؼهٕيبرٙ
انًزغٛش انًغزمم
لًٛخ
يمذاس حغى انزأصٛش
انًزغٛش انزبثغ
(حغى انًحزٕٖ انزؼهًٙٛ
2
انًصغش "ثٕدكبعذ")
انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ األٔنٗ
0,92
انزحصٛم انًؼشفٙ
(حغى صغٛش  3دلبئك)
نًٓبساد انزصًٛى
انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ انضبَٛخ
حغى األصش كجٛش
0,35
اإلثذاػ ٙنهشعى
(حغى يزٕعظ  6دلبئك)
انًؼهٕيبرٙ
انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ انضبنضخ
0,95
(حغى كجٛش  9دلبئك)

يتوم مف جدوؿ ص )03لحساب حجـ أثر بث المحتو التعميم المغ ر بودكاست ف
بيئة التعمـ النقاؿ عم مستوف تحغيؿ الط ب الجانب المعرف لمهارات التغميـ اإلبداع
لمرسـ المعمومات  ،كما تـ تحميؿ نتائ

التطبيؽ القبم

والبعدف ل ختبار التحغيم
التعميم

إحغائيا ،وتـ قياس حجـ بث المحتو
لممجموعات التجريبية الث ث
ً
بودكاست عم م ستوف تحغيؿ الط ب الجانب المعرف لمهارات التغميـ اإلبداع

المغ ر
لمرسـ

المعمومات  ،مف خ ؿ قيمة مربع إيتا باستخداـ برنام الػ ،Spssوقد وجد أف قيمة مربع
جدا
كبير أو ًا
طا أو ًا
إيتا أكبر مف  ،0,02ويتحدد حجـ األثر ما إذا كاف غ ًا
ير أو متوس ً
كبير ً
ير ،إذا كانت قيمة مربع إيتا = 0,06
إذا كانت قيمة مربع إيتا=  0,00كاف حجـ األثر غ ًا

كبػػيرا) ،ولما كانت
كاف حجـ األثر متوس ً
طا ،إذا كانت قيمة مربع إيتا=  0,02كاف حجـ األثر ً
قيمة مربع إيتا مثمت ص )0,98لممجموعة التجربيبة األولى ،ومثمت ص )0,31لممجموعة
التجريبية الثانية ،ومثمت ص )0,91لممجموعة التجريبية الثالثة ،يتبيف لنا أف حجـ األثر كبير،
جدا
وعمى ذلؾ يمكف الحكـ بوف بث المحتو التعميم المغ ر بودكاست قد أثر بدرجة كبيرة ً

عمى رفع مستو

تحغيؿ الط ب ف

الجانب المعرف

لمهارات التغميـ اإلبداع

لمرسـ

المعمومات  ،وهنا يمكف التوكيد عمى أف توحيد اختبارات التحغيؿ المعرفى المقدمة لمجموعات
البحث مف حيث المكونات وطريقة التغميـ والعرض ف بيئة التعمـ النقاؿ وعرض النتائ  ،له
دور فى المساعدة عمى تكويف خبرة معرفية واحدة لد

ط ب مجموعات البحث ،كما أتاحت

بيئة التعمـ النقاؿ لمط ب التواغؿ مع المعمـ والزم ء والتعاوف فيما بينهـ مف خ ؿ
التعميقات ،مما أد

إلى تبادؿ الخبرات واكتساب المعارؼ والمفاهيـ لد
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عمى تحقيؽ درجات مرتفعة فى االختبار لد

المجموعات الث ث ،ويتفؽ ذلؾ مع نتائ

الدراسات السابقة ،التى تناولت مت يرات البحث بالدراسة ،حيث توكد دراسة كؿ مف
""Copley,ص)2007؛ ودراسة جماؿ الشرقاوف ص)8008؛ زينب الشربين
ودراسة عادؿ خميفة ص )8008فاعمية أودكاست ف
بمهارات التغميـ اإلبداع

تحسيف الجانب المعرف

ص)8008؛
الخاص

لمرسـ المعمومات  ،وكذلؾ أكدت العديد مف الدراسات أف التعمـ

المغ ر يعزز المعرفة كدراسة ). "Hamelmann, & Buchem" (2010؛ ودراسة
)."Jomah, & et al (2016
اإلجابة عف السؤاؿ الخامس :ما أثر أحجاـ بث المحتو التعميم المغ ر بودكاست
صغ ير 3دقائؽ ،متوسط  6دقائؽ ،كبير  9دقائؽ) ف بيئة التعمـ النقاؿ عمى تنمية الجانب
األدائ لمهارات التغميـ اإلبداعى لمرسـ المعمومات ونشرها لد

ط ب تكنولوجيا التعميـ؟،

وقد تمت اإلجابة عف هذا السؤاؿ مف خ ؿ اختبار غحة الفرض الثان  :الذف نص عمى أنه
إحغائيا عند مستو ص )0,01بيف متوسطات درجات ط ب المجموعات
يوجد فرؽ داؿ
ً
التجريبية الث ث ف الجانب األدائ لمهارات التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات  ،والختبار
غحة هذا الفرض تـ تطبيؽ اختبار

 one-way anovaلمعرفة داللة الفرؽ بيف

متوسطات درجات المجموعات التجريبية الث ث فى التطبيؽ والبعد

لبطاقة م حظة األداء،

وذلؾ باستخداـ حزمة البرام اإلحغائية "."SPSS
عذٔل ()14
اخزجبس(  )one-way anovaنذالنخ انفشق ث ٍٛيزٕعطبد دسعبد طالة انًغًٕػبد انزغشٚجٛخ انضالس
ف ٙانغبَت األدائ ٙنًٓبساد انزصًٛى اإلثذاػ ٙنهشعى انًؼهٕيبرٙ
انُغجخ
يغزٕ٘ انذالنخ
يزٕعظ
دسعبد
يغًٕع
يصذس
انفبئٛخ
ػُذ ()0,05
انًشثؼبد
انحشٚخ
انًشثؼبد
انزجبٍٚ
(ف)
ثٍٛ
62401,23
2
124803,42
انًغًٕػبد
دانّ
264.81
داخم
()0,000
235,64
82
20501,03
انًغًٕػبد
89
145304,50
انًغًٕع

باستقراء النتائ فى جدوؿ رقـ ص )02يتبيف أف النسبة الفائية الت تـ الحغوؿ عميها،
احغائيا عند مستوف ص ،)0,01حيث إنها تزيد عف القيمة الجدولية عند
وه ص )862,20داله
ً
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درجة حرية ص ،)29 ، 8أما فيما يتعمؽ باتجا هذ الفروؽ فرف األمر تطمب متابعة عممية
التحميؿ اإلحغائ  ،لمعرفة مغدرها واتجاهها ،ولتحقيؽ ذلؾ تـ استخداـ اختبار  ،LSDإلجراء
المقارنات البعدية المتعددة ،ويووم جدوؿ ص )01ممخص نتائ اإلختبار لمعرفة داللة الفروؽ
بيف متوسطات درجات ط ب المجموعات الث ث ف الجانب األدائ لمهارات التغميـ اإلبداع
لمرسـ المعمومات .
عذٔل ()15
يهخص َزبئظ اخزجبس  LSDنًؼشفخ دالنخ انفشٔق ث ٍٛيزٕعطبد دسعبد طالة انًغًٕػبد انضالس فٙ
ثطبلخ يالحظخ األداء نًٓبساد انزصًٛى اإلثذاػ ٙنهشعى انًؼهٕيبرٙ
لًٛخ (ق) نهًفبسَخ انطشفٛخ ثٍٛ
انًغًٕػبد
انًزٕعظ
انًغًٕػبد
انحغبثٙ
انًغًٕػخ انًغًٕػخ انًغًٕػخ
انضبنضخ
انضبَٛخ
األٔنٗ
انًغًٕػخ انزغشثٛخ األٔنٗ ثش انًحزٕٖ
*52,33
*90,82
281,10
انزؼه ًٙٛانًصغش ثحغى
صغٛش  3دلبئك
انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ انضبَٛخ ثش
*38,53
321,92
انًحزٕٖ انزؼه ًٙٛانًصغش ثحغى
يزٕعظ  6دلبئك
انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ انضبنضخ ثش انًحزٕٖ
333,43
انزؼه ًٙٛانًصغش ثحغى
كجٛش  9دلبئك

إحغائيا عند مستو ≤ ص)0,01
وباستقراء النتائ ف جدوؿ ص )01يتوم :يوجد فرؽ داؿ
ً
حيث سجؿ متوسط الفرؽ ص )*90,22وذلؾ بيف المجموعة التجريبية األول صبث المحتو التعميم
المغ ر بودكاست بحجـ غ ير  3دقائؽ) ،والمجموعة التجريبية الثانية صبث المحتو

التعميم

المغ ر بودكاست بحجـ متوسط  6دقائؽ) وذلؾ ف بطاقة م حظة األداء لمبحث ،وهذا الفرؽ لغالم
المجموعة التجريبية األول

حيث أف متوسط المجموعة التجربيبة األولى قد بمغ ص )820,00بينما

إحغائيا عند مستو
متوسط المجموعة التجريبية الثانية قد بمغ ص ،)320,92ويوجد فرؽ داؿ
ً
≤ص )0,01حيث سجؿ متوسط الفرؽ ص )*18,33وذلؾ بيف المجموعة التجريبية األول صبث المحتو
التعميم

المغ ر بودكاست بحجـ غ ير  3دقائؽ) ،والمجموعة التجريبية الثالثة صبث المحتو

التعميم المغ ر بودكاست بحجـ كبير  9دقائؽ) وذلؾ ف بطاقة م حظة األداء لمبحث ،وهذا الفرؽ
لغالم المجموعة التجريبية الثالثة حيث أف متوسط المجموعة التجربيبة الثالثة قد بمغ ص)333,23
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إحغائيا عند مستو ≤
بينما متوسط المجموعة التجريبية األول قد بمغ ص ،)820,00ويوجد فرؽ داؿ
ً
ص )0,01حيث سجؿ متوسط الفرؽ ص )*32,13وذلؾ بيف المجموعة التجريبية الثانية صبث المحتو
التعميم
التعميم

المغ ر بودكاست بحجـ غ ير  6دقائؽ) ،والمجموعة التجريبية الثالثة صبث المحتو
المغ ر بودكاست بحجـ متوسط  9دقائؽ) وذلؾ ف

بطاقة م حظة األداء لمبحث ،وهذا

الفرؽ لغالم المجموعة التجريبية الثانية حيث أف متوسط المجموعة التجربيبة الثانية قد بمغ
وبناء عميه تـ قبوؿ الفرض
ص )320,92بينما متوسط المجموعة التجريبية الثالثة قد بمغ ص،)333,23
ً
إحغائيا عند مستو ≤ ص )0,01بيف متوسطات
البحث الثان والذف ينص عمى :وجود فروؽ داله
ً
درجات ط ب المجموعات التجريبية الث ث ف

الجانب األدائ

لمهارات التغميـ اإلبداع

المعمومات  ،كما يمكننا التحقؽ مف يحقؽ حجـ توثير بث المحتو التعميم

لمرسـ

المغ ر بودكاست ف

بيئة التعمـ النقاؿ عمى الجانب األدائ لمهارات التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات  ،ولذلؾ تـ استخداـ
قيمة ص )Tوالمووحة بجدوؿ ص )06لحساب حجـ التوثير ،وجدوؿ ص )06يووم نتائ التحميؿ.
عذٔل ()16
لًٛخ ٔ 2يمذاس حغى انزأصٛش نهًزغٛش انًغزمم ػه ٙانغبَت األدائ ٙنًٓبساد انزصًٛى اإلثذاػ ٙنهشعى
انًؼهٕيبرٙ
انًزغٛش انًغزمم
لًٛخ
يمذاس
انًزغٛش انزبثغ
(حغى انًحزٕٖ انزؼه ًٙٛانًصغش
حغى انزأصٛش
2
"ثٕدكبعذ")
انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ األٔنٗ ثش انًحزٕٖ
0,90
انزؼه ًٙٛانًصغش "ثٕدكبعذ" ثحغى
صغٛش  3دلبئك
ثطبلخ يالحظخ األداء
حغى
انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ انضبَٛخ ثش انًحزٕٖ
نًٓبساد انزصًٛى اإلثذاػٙ
األصش كجٛش
0,95
انزؼه ًٙٛانًصغش "ثٕدكبعذ" ثحغى
نهشعى انًؼهٕيبرٙ
يزٕعظ  6دلبئك
انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ انضبنضخ ثش انًحزٕٖ
0,19
انزؼه ًٙٛانًصغش ثحغى كجٛش  9دلبئك

لحساب أثر بث المحتو التعميم

المغ ر بودكاست عم

مستوف تحغيؿ الط ب

الجانب األدائ لمهارات التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات تـ تحميؿ نتائ التطبيؽ القبم
إحغائيا ،ثـ تـ قياس حجـ بث
والبعدف لمجانب األدائ لممجموعات التجريبية الث ث
ً
المحتو التعميم المغ ر بودكاست عم مستوف رفع الجانب األدائ لمهارات التغميـ
اإلبداع لمرسـ المعمومات  ،مف خ ؿ قيمة مربع إيتا باستخداـ برنام الػ ،Spssوقد وجد
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كبيرا
أف قيمة مربع إيتا أكبر مف  ،0,02ويتحدد حجـ األثر ما إذا كاف غ ًا
ير أو متوس ً
طا أو ً
ير ،إذا كانت قيمة مربع
جدا ،إذا كانت قيمة مربع إيتا =  0,00كاف حجـ األثر غ ًا
أو ًا
كبير ً
إيتا =  0,06كاف حجـ األثر متوسطًا ،إذا كانت قيمة مربع إيتا =  0,02كاف حجـ األثر
كبػػيرا ،ولما كانت قيمة مربع إيتا مثمت ص )0,90لممجموعة التجريبية األولى ،ومثمت ص)0,91
ً
لممجموعة التجريبية الثانية ،ومثمت ص )0,09لممجموعة التجريبية الثالثة ،يتبيف لنا أف حجـ
األثر كبير وعمى ذلؾ يمكف الحكـ بوف بث المحتو التعميم

المغ ر بودكاست قد أثر

بدرجة كبيرة عمى رفع مستو الط ب ف الجانب األدائ لمهارات التغميـ اإلبداع لمرسـ
المعمومات  ،وهكذا يمكننا القوؿ :إف نمط بث المحتو التعميم

المغ ر

بودكاست الذف

يعتمد عمى شرح المهارات العممية داخؿ بيئة التعمـ النقاؿ وعدـ ووعها عمى هيئة روابط
لغفحات اليوتيوب You tub؛ جعؿ الطالب يركز ف هذ المهارات وف طريقة مدائها دوف
أف ينجذب لروابط وفيديوهات أخر

غير متعمقة بهذ المهارات ،وكذلؾ حجـ المقطات

المعرووة أدف إلى التركيز عمى المهارة والقدرة عمى إتقانها ،كما أف تقسيـ المهارات إلى
أداءات فرعية مغ رة ومتسمسمة ومترابطة وتراع مراحؿ تغميـ وأسس بناء التعمـ المغ ر
سهؿ عممية تعممها عواتقانها وهذا بدور ساهـ ف نمو أداء الط ب عينة البحث ف مهارات

التغميـ اإلبداع لمرسـ المعم ومات  ،ويمكف تفسير هذ النتائ ف ووء الدراسات السابقة،
التى

تناولت

مت يرات

البحث

بالدراسة،

حيث

" "Baloglu,;Mudasser,ص)2010؛ نبيؿ عزم
فاعمية نمط البث بودكاست ف

تحسيف الجانب األدائ

أكدت

نتائ

دراسة

كؿ

مف

ص)8000؛ سيد شعباف ص)8000
لمهارات التغميـ اإلبداع

لمرسـ

المعمومات .
اإلجابة عف السؤاؿ السادس :ما أثر أحجاـ بث المحتو التعميم المغ ر بودكاست
صغ ير 3دقائؽ ،متوسط  6دقائؽ ،كبير  9دقائؽ) ف بيئة التعمـ النقاؿ عمى جودة التغميـ
اإلبداعى لمرسـ المعمومات لد ط ب تكنولوجيا التعميـ؟
وقد تمت اإلجابة عف هذا السؤاؿ مف خ ؿ اختبار غحة الفرض الثالث :الذف نص
إحغائيا عند مستو ≤ ص )0,01بيف متوسط درجات ط ب
عمى أنه يوجد فروؽ دالة
ً
المجموعات التجريبية الث ث ف التطبيؽ البعدف لبطاقة تقييـ المنت النهائ لمهارات
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التغميـ اإلبداع

لمرسومات المعموماتية ونشرها ،والختبار غحة هذا الفرض تـ تطبيؽ

اختبار one-way anova
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عذٔل ()12
اخزجبس(  )one-way anovaنذالنخ انفشق ث ٍٛيزٕعطبد دسعبد طالة نهًغًٕػبد انزغشٚجٛخ انضالس
ف ٙثطبلخ رمٛٛى انًُزظ انُٓبئ ٙنًٓبساد انزصًٛى اإلثذاػ ٙنهشعى انًؼهٕيبرٙ
يغزٕ٘ انذالنخ
انُغجخ
يزٕعظ
دسعبد
يغًٕع
يصذس
ػُذ ()0,05
انفبئٛخ (ف)
انًشثؼبد
انحشٚخ
انًشثؼبد
انزجبٍٚ
دانّ
330,41
6830,54
2
13661,09
ثٍٛ
()0,000
انًغًٕػبد
20,62
82
1298,52
داخم
انًغًٕػبد
انًغًٕع

15459,66

89

باستقراء النتائ فى جدوؿ رقـ ص )02يتبيف أف النسبة الفائية الت تـ الحغوؿ عميها،
احغائيا عند مستوف ص ،)0,01حيث إنها تزيد عف القيمة الجدولية
وه ص )330,20داله
ً
بناء عميه يتـ رفض الفرض الغفرف وقبوؿ الفرض البديؿ،
عند درجة حرية ص ،)29 ، 8و ً
إحغائيا عند مستو ≤ ص )0,01بيف متوسطات درجات
والذف ينص عمى :وجود فروؽ داله
ً
ط ب المجموعات التجريبية الث ث ف بطاقة تقييـ المنت النهائ لمهارات التغميـ اإلبداع

لمرسـ المعمومات  ،أما فيما يتعمؽ باتجا هذ الفروؽ فرف األمر تطمب متابعة عممية التحميؿ
اإلحغائ  ،لمعرفة مغدرها واتجاهها ،ولتحقيؽ ذلؾ تـ استخداـ اختبار  ،LSDإلجراء
المقارنات البعدية المتعددة ،ويووم جدوؿ ص )02ممخص نتائ االختبار لمعرفة داللة الفروؽ
بيف متوسطات درجات ط ب المجموعات الث ث ف

بطاقة تقييـ المنت

النهائ

لمهارات

التغميـ اإلبداع لمرسـ المعمومات .
عذٔل ()18
يهخص َزبئظ اخزجبس  LSDنًؼشفخ دالنخ انفشٔق ث ٍٛيزٕعطبد دسعبد طالة انًغًٕػبد انضالس
ف ٙثطبلخ رمٛٛى انًُزظ انُٓبئ ٙنًٓبساد انزصًٛى اإلثذاػ ٙنهشعى انًؼهٕيبرٙ
انًزٕعظ لًٛخ (ق) نهًفبسَخ انطشفٛخ ث ٍٛانًغًٕػبد
انًغًٕػبد
انحغبثٙ
انًغًٕػخ
انًغًٕػخ
انًغًٕػخ
انضبنضخ
انضبَٛخ
األٔنٗ
*16,93
*30,10
56,20
انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ األٔنٗ ثش انًحزٕٖ
انزؼه ًٙٛانًصغش "ثٕدكبعذ" ثحغى صغٛش
 3دلبئك
*13,12
86,30
انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ انضبَٛخ ثش انًحزٕٖ
انزؼه ًٙٛانًصغش "ثٕدكبعذ" ثحغى
يزٕعظ  6دلبئك
23,13
انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ انضبنضخ ثش انًحزٕٖ
انزؼه ًٙٛانًصغش "ثٕدكبعذ" ثحغى كجٛش
 9دلبئك
- 1028 -

أثر أحجام بث المحتوى التعليمي المصغر "بودكاست" في بيئة التعلم النقال ........................................

إحغائيا عند مستو ≤ ص )0,01حيث
وباستقراء النتائ ف جدوؿ ص )02يتوم :وجد فرؽ داؿ
ً
سجؿ متوسط الفرؽ ص)*30,00
وذلؾ بيف المجموعة التجريبية األول صبث المحتو التعميم المغ ر بودكاست بحجـ غ ير 3
دقائؽ) ،والمجموعة التجريبية الثانية صبث المحتو التعميم

المغ ر بودكاست بحجـ متوسط 6

دقائؽ) وذلؾ ف بطاقة تقييـ المنت لمبحث ،وهذا الفرؽ لغالم المجموعة التجريبية الثانية حيث أف
متوسط المجموعة التجربيبة األولى قد بمغ ص )16,80بينما متوسط المجموعة التجريبية الثانية قد بمغ
إحغائيا عند مستو ≤ ص )0,01حيث سجؿ متوسط الفرؽ ص)*06,93
ص ،)26,30ويوجد فرؽ داؿ
ً
وذلؾ بيف المجموعة التجريبية األول صبث المحتو التعميم المغ ر بودكاست بحجـ غ ير 3
دقائؽ) ،والمجموعة التجريبية الثالثة صبث المحتو

التعميم

المغ ر بودكاست بحجـ

كبير 9

دقائؽ) وذلؾ ف بطاقة تقييـ المنت لمبحث ،وهذا الفرؽ لغالم المجموعة التجريبية الثالثة حيث أف
متوسط المجموعة التجربيبة األولى قد بمغ ص )16,80بينما متوسط المجموعة التجريبية الثالثة قد بمغ
إحغائيا عند مستو ≤ ص )0,01حيث سجؿ متوسط الفرؽ ص)*03,02
ص ،)23,03ويوجد فرؽ داؿ
ً
وذلؾ بيف المجموعة التجريبي ة الثانية صبث المحتو التعميم المغ ر بودكاست بحجـ غ ير 6
دقائؽ) ،والمجموعة التجريبية الثالثة صبث المحتو التعميم

المغ ر بودكاست بحجـ متوسط 9

دقائؽ) وذلؾ ف بطاقة تقييـ المنت لمبحث ،وهذا الفرؽ لغالم المجموعة التجريبية الثانية حيث أف
متوسط المجموعة التجربيبة الثانية قد بمغ ص )26,30بينما متوسط المجموعة التجريبية الثالثة قد بمغ
وبناء عميه تـ قبوؿ الفرض البحث الثالث.
ص،)23,03
ً
وف ووء ما سبؽ فرف أنماط بث المحتو التعميم المغ ر ف بيئة التعمـ النقاؿ الت
وفرت قد ًار مف التفاعؿ بيف الط ب ومستوياتهـ المختمفة وبيف المحتو التعميم المغ ر جعؿ الطالب
يجابيا ف عممية استقباؿ بودكاست  ،كما أف توفير البحث واالستكشاؼ لموغوؿ إلى
نشيطًا عوا ً
المعمومات داخؿ بيئة التعمـ النقاؿ سهؿ عميهـ إتقاف المهارات وغوالً لتغميـ إبداع لمرسـ
المعمومات  ،وكذلؾ رغبة الط ب ف

اال رتقاء بمهاراتهـ مف خ ؿ التعمـ الذات

المتوافؽ مع التعمـ

المغ ر المعروض ببيئات التعمـ النقاؿ دفع الط ب لمسعى بحماسة مف أجؿ تغميـ رسوـ معموماتية
يتوفر بها اإلبداع مف حيث األغالة والط قة ف عرض الفكرة الخاغة بالرسـ المعمومات المعروض،
ويتفؽ ذلؾ مع نتائ

الدراسات السابقة ،التى تناولت مت يرات البحث بالدراسة ،كدراسة أميف دياب
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ص)8000؛ ودراسة أسماء حجازف ص ،)8002ودراسة باسـ الجندف ص )8002حيث أكدت عمى أهمية
أنماط البث عمى جودة المنت النهائ .

 كديا التوفيات ،ومكرتسات ببشوخ مستكبلية
 وفيات البشح .0االهتمػػػاـ ببػػػث لممحتػػػوف التعميمػػػ المغ ر بودكاسػػػت فػػػ بيئػػػة الػػػتعمـ النقػػػاؿ لتنميػػػة
مهارات التغميـ اإلبدع لمرسـ المعمومات ونشر .
 .8اإلفادة مف نتائ البحث الحال عمى المستو التطبيقى لمقررات دراسية متعددة.
 .3و ػرورة اإلسػػتفادة مػػف أمكانيػػات األجهػػزة القػػدرة عمػػى توظيػػؼ أنمػػاط البػػث مػػف خ لهػػا
تنمية المهارات المختمفة.

 مكرتسات ببشوخ مستكبليةتوغ الباحثة برجراء مزيد مف األبحاث حوؿ:
 .0دراسػػة أثػػر االخػػت ؼ بػػيف أنمػػاط البػػث الرقم ػ

بودكاسػػت ف ػ بيئػػات تعمػػـ أخػػر مثػػؿ

البيئػػات التكيفيػػة /وبيئػػات الػػتعمـ المعكوسػػة ،لتنميػػة مهػػارات إنتػػاج الكتػػب اإللكترونيػػة
التفاعمية ،وتغميـ األلعاب التعميمية.
 .8إجراء دراسات مقارنة تتعرؼ عمػى أثػر تقػديـ محتويػات الػتعمـ بػػ األودكاست /فودكاسػت
عند إستخداـ بيئات تعمـ نقاؿ.
 .3إجػراء دراسػة تهػتـ بتنميػة مهػارات التغػػميـ اإلبػداع لمرسػـ المعمومػات لػدف المعممػػيف
وأخغائ تكنولوجيا التعميـ وقياس أثػر ذلػؾ عمػى تػدريس المقػررات الدراسػية ،عوانتػاجهـ

لممحتويات التعميمية بغورة جرافيكية.

 .2توظيػػؼ األنشػػطة القائمػػة عمػػى الػػتعمـ المغػ ر فػ بيئػػات الػػتعمـ النقػػاؿ لتنميػػة مهػػارات
التغميـ لتقنيات الواقع المعزز.
 .1دراسة أثر استراتيجيات مقترحة لتوظيػؼ بيئػات الػتعمـ النقػاؿ فػ تنميػة مهػارات تغػميـ
الدروس اإللكترونية التفاعمية.
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املرادع
أوالً املرادع العربية
إبراىيم الفار( .)2112تربويات تكنولوجيا القرن الحاادي والعرارين لتكنولوجياا الوياب ( .)2,1القااىرة .دار
الفكر العربي.

إبراىيم يوسف محمد( .)2116أثر التفاعل بين حجم محتوى الاتعمم المغا ر (غا ير -متوساط  -كبيار)
ومسااتوى الس ااعة العقمي ااة (م اان فض -مرتفااع) عم ااة تنمي ااة تحغ اايل طاا ب را اعبة تكنولوجي ااا التعم اايم
الفا ا ااورى والمؤجا ا اال لمفا ا اااىيم تكنولوجيا ا ااا المعموما ا ااات .مجما ا ااة د ارسا ا ااات عربيا ا ااة ا ا ااة التربيا ا ااة وعما ا اام
النفس.ع،71ج.77 -15 .2

أثر كوستا ،بين كاليك .ترجمة مدارس الظيرات األىمية ( .)2111تفعيال وترا يل عاادات العقال .الادمام.
دار الكتاب التربوي.
أحمد غادق عبد المجيد ( .)2114أثر است دام استراتيجية الويب كويست ) (Web Questاي تادريس
حس اااب المثمث ااات عم ااة تنمي ااة مي ااارات التفكي اار الت اادممي وال ااتعمم السا اريع ل اادى طا ا ب الغ ااف األول

الثانوي .مجمة العموم التربوية والنفسية .مج ( .)15ع ( )4ديسمبر.88 -47 .

أحمااد ياايم باادر ( .)2112اعميااة الااتعمم المتنقاال باساات دام دمااة الرسااارل القغاايرة SMS

ااة تنميااة

الااوعة باابعض مغااطمحات تكنولوجيااا التعماايم لاادى أ غااارة تكنولوجيااا التعماايم واالتجاااة نحااو الااتعمم
المتنقل .مجمة كمية التربية ،المجمد،2العدد ،91بنيا.212 – 153 .
أسامة سعيد عمي ىنداوي ،إبراىيم يوسف محمد محمود ( .)2116اعمية ا ت ف مدر الدعم اإللكتروني
ااي بير ااة ال ااتعمم الجا اوال ونم ااط ال ااذكا (الر غ ااي – اإلجتم اااعي) لمم ااتعمم عم ااة التحغ اايل ا ااوري

والمرجد لط ب رعبة تكنولوجيا التعميم .مجمة العموم التربوية .ع ( .)1ج( )1ينااير -69 . 2116
.155
أساما حجااازي ( .)2114اعمياة اساات دام البودكاساتنج لاادعم الااتعمم التعااوني ماان ا ل الماادونات لتنميااة
بعض كفايات إنتاج الغاور الواورية لادى طا ب تكنولوجياا التعمايم (ماجساتير ويار منراورة) .كمياة

التربية  .جامعة المنو ية.
أررف أحمد عبد العزيز ( .)2114اعمية مثيرات الكمبيوتر المررية اي بارامج الفياديو عماة أدا مياارات
اإلنتاج التمفزيوني لدراسي تكنولوجيا التعميم( .رسالة وير منرورة) .كمية التربية .جامعة حموان.

أمل عبدالفتاح سويدان ،منال عبدالعال مبارز ( .)2117التقنياة اي الاتعمم ،مقدماة اي أساسايات الطالاب
والمعمم .القاىرة .دار الفكر.
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إنجي تو يق ( .)2111اعمية الرسوم المتحركة ي إكساب ت ميذ الغف األول اإلعدادي بعاض مياارات
التفكي اار االو ااد والتعام اال م ااع الكمبي ااوتر ااي م ااادة الحاس ااب ا)ل ااي( .ماجس ااتير وي اار منر ااورة) .كمي ااة

التربية .جامعة المنيا.
باسم عبده الجندي ( .)2114اعمية ا ت ف نماط تغاميم الكتااب اإللكتروناي اي تنمياة مياارات تغاميم
المحتااوى اإللكترونااي ونر اره لاادي ط ا ب رااعبة تكنولوجيااا التعماايم( .ماجسااتير وياار منرااورة) .كميااة
التربية جامعة األزىر .القاىرة.

بيا محمد محمد رتا ( .)2117اعمية ا ت ف واجية التفاعل لوحدة مقترحة وارماة عماة الاتعمم التكيفاي
ااي تنمي ااة بع ااض مياااارات إنت اااج اإلنفوج ار ي ااك ل اادي طا ا ب ر ااعبة تكنولوجي ااا التعم اايم( .ماجس ااتير
تكنولوجيا التعميم) .كمية التربية .جامعة األزىر.
جما ااال الر ا ارواوي ( )2112تغا ااميم اسا ااتراتيجية مقترحا ااة لتطا ااوير التعما اايم الما اادمج ا ااي وا ااو الرا اابكات
االجتماعية لتنمية ميارات تغميم ونرر المقرر اإللكتروني لط ب الدراسات العمياا بكمياات التربياة.

مجمة كمية التربية .جامعة المنغورة .ع (.)81
جماال عماة الدىرااان ،مجادش محمااد ياونس ( .)2119التعماايم باالمحمول غغااي ة جديادة لمتعماايم عان بعاادغ
بحث مقادمغ إلاة النادوة العممياة األولاة لقسام التربياة المقارناة واإلدارة التعميمياة .كمياة التربياة .جامعاة

كفر الريخ 29 .أبريل.

جمال مغطفي عبدالرحمن الررواوى ،حسنا عبدالعاطي الطباخ ( .)2116أثار ا ات ف أنمااط اإلبحاار
لبارامج الااتعمم النقااال ااي تنميااة تغااميم طوانتاااج الوسااارط المتعااددة اإللكترونيااة لاادى ط ا ب الد ارسااات

العميا بكمية التربية .السعودية .مجمة دراسات عربية ي التربية وعمم النفس .رابطة التربويين العرب.

ع  .47ج .74 -13 .3

جااودة ،أر اات ،العبادلااة ،عم اااد ،واايير ،بس ااام ( .)2113غساابل توظي ااف الرساام المعموم اااتي ااي العممي ااة
التعميميةغ .ندوة عممية لجامعة القدس المفتوحة بر ح – مساطين .الث ثاا بتااريخ .2113/11 /26
متاح عمة المووعhttps://www.qou.edu/viewDetails.do?id=5030 :
حسين محمد عباد الباساط ( .)2115المرتكازات األساساية لتفعيال اسات دام الرسام المعمومااتي اي عمميتاي
الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتعمم والا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتعمم .متا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااح عما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة:

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=39&page=news&task=sho
w&id=494
ال ااد محم ااد أحم ااد زوم ااول ( .)2111أث اار الع و ااة البناري ااة ااي ب اارمج الكمبي ااوتر متع ااددة والوس ااارل عم ااة
التحغيل ي مادة الكمبيوتر ( .دكتوراة وير منرورة) .كمية التربية .جامعة حموان.
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الد محمد رجاون ( .)2111طاوة لتوظياف الاتعمم المتنقال بكمياات التعمايم التطبيقاة بدولاة الكويات و اق
مفيومغعادة ىندسة العمميات التعميميةغ دراسة إستط عية  .المجمة التربوية ،مج ، 24ع.95

دينااا أحمااد إسااماعيل ( .)2114اعميااة تووياات عاارض الرسااومات الثابتااة مااع الم ااة المفظيااة دا اال برنااامج
كمبياوتري متعادد الوسااارل عماة تحغاايل المفااىيم المفااىيم المجااردة( .ماجساتير وياار منراورة) .كميااة
التربية جامعة حموان.
رجب السيد المييي( .)1999اعمية است دام تكنولوجيا الوسارل المتعددة ي تنمية ميارات الرسام العمماي
لدى الط ب المعممين .دراسات تربوية واجتماعية (القاىرة) .كمية التربية .جامعة حموان.

رييام ر عت ( .)2118ا عمية يمم تعميماي باسات دام الرساوم المتحركاة اي تنمياة التعبيار الفناي ل طفاال.
(ماجستير وير منرورة) .كمية التربية الفنية .جامعة حموان.
زينااب الرااريبيني ( .)2112اعميااة تكنولوجيااا التعماايم النق ااال لتنميااة ميااارات أعوااا ىيرااة التاادريس ااي
تغميم المحتوى اإللكتروني ونرره( ،دكتوراه وير منرورة) كمية التربية جامعة المنغورة.

زينب محمد أمين ( .)2118المستحدثات التكنولوجية .المنيا  :دار التيسير.
سممان بن عامر الحجري ( .)2114تطوير مفيوم اإلبداع ي التغميم الج ار يكي لتحساين وادرات الطمباة
االبتكارية وتعزياز ثقاا تيم اتجااه رياادة األعماال .ورواة عمال .النادوة الوطنياة .الاتعمم .لرياادة األعماال

واالبتكار 24 -22 .سبتمبر .2114

ساايام بناات سااميمان محمااد الجريااوى ( .)2114اعميااة برنااامج تاادريبة مقتاارح ااي تنميااة ميااارات تغااميم
ال ا ارارط الذىني ااة اإللكتروني ااة م اان ا ا ل تقني ااة الرس اام المعموم اااتي ومي ااارات الثقا ااة البغا ارية ل اادى
المعممات وبل ال دمة .دراسات عربية ي التربية وعمم النفس .ع ( .)45ج( .)4يناير.
سااوزان محمااد الرااحات ( .)2114نمااوذج مقتاارح لتوظيااف الااتعمم المتنقاال ااة المواوااف التعميميااة و عاليتااة
عمة ت ميذ الحمقة اإلعدادية( رسالة ماجستير)  ،كمية التربية النوعية ،جامعة عين رمس.

غالح أحمد راكر و الطيب أحمد حسن ىارون ( .)2113اعمية تقنياة البودكاسات التعميماي اي تادريس
األحيا عمة التحغيل الدراسي لدى طا ب المرحماة الثانوياة .مجماة كمياة التربياة .جامعاة طنطاا –
كمية التربية .ع .117 -166 .49

غا ا ح ال اادين محم ااد حس ااينة ( .)2119تغ ااور مقت اارح الس اات دام التعم اايم النقا اال ااة التعم اايم الج ااامعة
المفتااوح .المااؤتمر الساانوى ال اربااع لممركااز العربااة لمتعماايم والتنميااة بالتعاااون مااع جامعااة سااينا تحاات
عن اوان غ المعموماتيااة وووااايا التنميااة العربيااة .رؤيااة واسااتراتيجياتغ  .كميااة التربيااة  .جامعااة جنااوب
الوادى.
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عادل ميفاة ( .)2113تقنياات الكتااب اإللكتروناي ودوره اي نرار المحتاوى اإللكتروناي العرباي .اإلتحااد
العربي لمنرر اإللكتروني.

عاغم محمد إبراىيم عمر ( .)2116اعمية استراتيجية مقترحة وارمة عمة الرسم المعموماتي ي اكتساب
المف اااىيم العممي ااة وتنمي ااة مي ااارات التفكي اار البغ ااري واالس ااتمتاع ب ااتعمم العم ااوم ل اادى ت مي ااذ الغ ااف
ال امس اإلبتداري .مجمة التربية العممية .يوليو .مج ( .)19ع (.)4
عبااد المطيااف حسااين حياادر ( .)2114االدوار الجدياادة لمؤسسااات الااتعمم ااي الااوطن العربااي ظاال مجتمااع
المعر ة ،مجمة كمية التربية ،جامعة االمارات العربية المتحدة.16-15 .19 )21( .

عبدالقادر الري مي ( .)2111تنمية التفكير اإلبداعي .و ازرة الرباب .عمان .األردن.
عبدالناغاار محمااد عباادالرحمن ( .)2116اعميااة النمذجااة الذاتيااة القارمااة عمااة الااتعمم النقااال ااي تنميااة
ميااارات الحاسااوب لاادي ت ميااذ المرحمااة اإلعداديااة .مجمااة د ارسااات عربيااة ااي التربيااة وعماام الاانفس.

رابطة التربويين العرب .ع  .47ج .198 -175 .3

عدنان يوسف العتوم؛ وآ رون ( .)2115عمم النفس التربوي .عمان .دار المسيرة.
عم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي المعم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوري ( .)2118نظري ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة معالج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة المعموم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات .مت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااح عم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة:
http://Humanities.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=10&lcid=80765

عماارو محمااد درويااش ،أماااني أحمااد الااد نة ( .)2115نمطااا تقااديم الرساام المعموماااتي (الثاباات /المتحاارك)
عبر الوياب وأثرىماا اي تنمياة مياارات التفكيار البغاري لادى أطفاال التوحاد واتجاىااتيم نحاوه ،مجماة
دراسات وبحوث ي تكنولجيا التعمم ،)2( ،25 .إبريل.
اؤاد أبااو حطااب ،وأمااال غااادق( .)1991مناااىج البحااث وطاارق التحمياال اإلحغااارة ااة العمااوم النفسااية
والتربوية واالجتماعية .القاىرة :مكتبة األنجمو المغرية.

ا اؤاد اي اااد غ اااونة ( .)2115عممي ااة التفكي اار اإلب ااداعي ااي التغ ااميم .مجم ااة د ارس ااات العم ااوم اإلنس ااانية
واالجتماعية ،مح ( .)42مح (.1226 -1217 .2115 )1
ؤاد إياد ؤاد غاونة ( .)2115عممية التفكير اإلبداعي ي التغاميم .مجماة د ارساات ،العماوم اإلنساانية
واالجتماعية .مج .1227 -1217 .2115 ،42،1

لميا جاد ( .) 2113اعمية استراتيجية وارمة عمة الرسوم المتحركة ي تنمياة المفااىيم الدينياة اإلسا مية
وميااارات التفكياار لاادى ت ميااذ الحمقااة األولااة ماان الااتعمم األساسااي( .دكتااوراه وياار منرااورة) .معيااد
الدراسات التربوية .جامعة القاىرة.
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ليمااة الجينااة (  .)2113اعميااة الااتعمم المتنقاال عباار الرسااارل القغاايرة ااة تاادريس بعااض مفاااىيم الااتعمم
االلكترونااة ومووااوعاتة لطمبااات د ارسااات الطفولااة ،وروااة عماال مقدمااة إلااة المااؤتمر الثالااث لمااتعمم

االلكترونة والتعميم عن بعد .كمية التربية  .جامعة طيبة  .الرياض.
مجادي غا ح طاو المياادي ( .)2118التعمايم اإل ت ارواي ،مسافتو ،مقوماتااو ،ارص تطبيقاو .اإلسااكندرية.
دار الجامعة الجديدة.
محم ااد إبا اراىيم ( .)2113ت اادثير اس اات دام أنماااط االتغ ااال ااي بير ااة تعماام عب اار الر اابكات لتنمي ااة مي ااارات
التحدث لدى ط ب رعبة الم ة اإلنجميزية واتجاىاتيم نحو ىذه البيرة( .دكتوراه وير منرورة) .كمياة
التربية جامعة حموان.
محمااد باان عطيااة الحااارثي ( .)2119نمااوذج لتفعياال الااتعمم المتنقاال بجامعااة الممااك سااعود .وساام تقنيااات
التعمم .كمية التربية .جامعة الممك سعود.

محمااد سااالم حسااين درويااش ( .)2116عاليااة اساات دام تقنيااة الرساام المعموماااتي عمااة تعماام األدا المياااري
والتحغيل المعر ي لمسابقة الوثب الطويل .المجمة العممية لمتربية البدنية والرياوة .مايو .ع .77
محمااد رااووي راامتوت ( .)2111أثاار ا اات ف نمطااي تغااميم الرسااوم المتحركااة عمااة التحغاايل وتنميااة
االتجاااه نحااو ماجااة الد ارسااات االجتماعيااة لاادي ت ميااذ الغااف ال ااامس اإلبتااداري( .دكتااوراه وياار
منرورة) .معيد الدراسات التربوية .جامعة القاىرة.

محمد عبده راوب عمارة ( .)2111تغميم برنامج تدريبة وارم عمة التكامال باين تكنولوجياا (تقنياة) باث
الوسااارط (البودكاسااتينج) وراابكات ال اادمات االجتماعيااة و اعميتااو ااة تنميااة بعااض ميااارت اساات دام
التطبيقااات التعميميااة لمويااب لاادى معممااة التعماايم العااام واتجاىاااتيم نحوىااا .المااؤتمر العممااي السااابع
لمجمعياة العربياة لتكنولوجياا التربياة الاتعمم االلكتروناي وتحاديات الراعوب العربياة ":مجتمعاات الاتعمم

التفاعمية ،مج .547 – 491 ،2

محمد عباده ارواب عمارساة ،عماة بان غاالح الراايع ( .)2112اسات دام باث الوساارط (البودكاسات) اي
إدارة التعميم اإللكتروني لدي ط ب الجامعة ،مجمة دراسات المعمومات .ع .115 ،13
محمااد عطيااة ماايس ( .)2114الااتعمم المسااتقل متعااو الااتعمم اإللكترونااي الماارن ااي أي وواات وأي مكااان.
تكنولوجيا التعميم سمسمة دراسات وبحوث محكماة .القااىرة .الجمعياة المغارية لتكنولوجياا التعمايم ماج
( .)14ج (.)2
محمد عطية ميس ( .)2118البودكاستنج تكنولوجيا جديدة لمتعميم.
محمااد عطيااة ماايس ( .)2118بيرااات الااتعمم اإللكترونااي (الجااز األول) .دار السااحاب لمنراار والتوزيااع.
القاىرة.
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محمااد وحيااد س ااميمان ( .)2111أث اار توظيااف بعااض تقني ااات الااتعمم المتنقاال ااة تنميااة مفاااىيم البرمج ااة
الريرية لدى ط ب المعاىد األزىرية ( رسالة ماجستير)  ،كمية التربية  ،جامعة بنيا.

محم ااود عب ااد الكا اريم ( ، 2118م ااارس) .توظي ااف تكنولوجي ااا التميف ااون المحم ااول ااة التعم اايم ااة و ااو
اتجاىااات طا ب كميااة التربيااة واالتجاىااات العمميااة المعاغ ارة  .مجمااة كميااة جامعااة األزىاار التربيااة ،
مج()،1ع (.)135
مااروة أحمااد ( .)2111توظيااف الرسااوم المتحركااة وتكنولوجيااا الوسااارط المتعااددة ااي إنتاااج مووااع تعميمااي
تر ييي( .ماجستير وير منرورة) .كمية الفنون الجميمة .جامعة حموان.

منااال عبااداه جمعااان ال اماادي ( .)2118اعميااة البودكاساات التعميمااي ااي تنميااة ميااارة التحاادث بالم ااة
اإلنجميزية لدى طالبات المرحمة المتوسطة بالباحة .المجمة الدولية لمعموم التربوي والنفسية .IJEPS
المؤسسة العربية لمبحث العممي والتنمية البررية .ع ،11يناير ج.211 -151 .2

منياار عااوض ( .)2113الااتعمم النقااال  MobileLearningالتعماايم أوااحة أكثاار ساايولة .مجمااة التاادريب
والتقني ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة ،ع( ،)173مت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااح عم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة:
http://altadreeb.net/articleDetails.php?id=977&issueNo=33
مؤتمر التعمم النقال ( .)2114اإلمارات العربية المتحدة .كميات التقنية العميا بدبي.

مووف عبدالعزيز الحسناوي ،مني ىادي غالح ( .)2113أثر است دام تقنية البموتاوث اي اليااتف النقاال
اي تحغاايل الطمباة واسااتقباليم لممعمومااات .مجماة كميااة التربياة لمبنااات .مااج .969 -959 .4 .24
متاح عمةhttps://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=84186 :
ناااجة رااكرى الظاظااا ( .)2113اارص االسااتفادة ماان اادمات الااتعمم بواسااطة الياااتف النقااال ااة الااتعمم
العالة الفمسطينة  ،الراغد الدولة ،مجمة و ازرة التعمم العالة ،ع( ،)31السعودية.

نبيل السيد محمد حسان ( .)2115اعمياة الاتعمم المعكاوس القاارم عماة التادوين المرراي اي تنمياة مياارات
تغميم اال تبارات اإللكترونية لدى أعوا ىيرة التدريس بجامعة أم القري.
نبيل جاد عزمة ( .)2111التغميم التعميمي لموسارط المتعددة .القاىرة .دار اليدي لمنرر والتوزيع.
ندى سالم

ح ( .)2111المعايير التربوية والفنية لتوظيف التعمم المتنقال اة بارامج التادريب االلكتروناة

ة دولة الكويت(ماجستير وير منرورة) ،كمية التربية ،جامعة حمون.

نرمين سامير تو ياق باولس ( .)2117اسات دام البودكاسات اي تنمياة كفاا ة اسات دام الوساارط التكنولوجياة
لاادي ط ا ب رااعبة المفااة األلمانيااة بكميااة التربيااة جامعااة حم اوان .مجمااة د ارسااات ااي المناااىج وطاارق
التدريس .ع( .)224يوليو .29 -1 .2117
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نيمة المتولي إبراىيم سالم ( .)2117است دام التدوين المرري القارم عمة الرسم المعموماتي وأثره ي تنمية
التفكي اار اإليج ااابي لطا ا ب تكنولوجي ااا التعم اايم الجا اادد .الجمعي ااة العربي ااة لتكنولوجي ااا التربي ااة.ع .32

.281 -235
ىباة وناااوي إباراىيم غااالح ( .)2118اساات دام البودكاساات الغاوتي لتنميااة كفااا ة االسااتماع لاادى الطالااب
المعماام وساام الم ااة األلمانيااة بكميااة التربيااة .مجمااة د ارسااات ااي المناااىج وطاارق التاادريس .ع (.)235
يوليو .37 -1 .2118

ىبة عبد الحاق ( .)2113تطاوير مسمسال رساوم متحركاة تعميماي ث ثاي األبعااد متعادد البيراات لتنمياة وايم
االنتما الوطنة( .دكتوراه وير منرورة) .كمية التربية النوعية .جامعة بورسعيد.
ىرااام عر ااات ( ،2111مااارس) .التعماايم المتنقاال . Mobile Learninمجمااة التعماايم االلكترونااة  .وحاادة
التعميم االلكترونة .ع( .)5جامعة المنغورة.

ىنااد بناات سااميمان ال ميفااة ( .)2116توظيااف تقنيااات ويااب  2.0ااي دمااة التعماايم والتاادريب اإللكترونااي.
المؤسسااة العامااة لمتعماايم الفنااة والتاادريب المينااة .بحااث مقاادم إلااة المااؤتمر التقنااة السااعودي ال اربااع.
الرياض.
ىيام ىايك ( .)2115وومو غ يرة ىي الحجم الغحيح :التعمم المغا ر يقماص جاوة المياارات الرومياة
ي مؤسسات التعمم العالي .مدونة نسيج .متاح عمة http://blog.naseej.com :

واراال محمااد أحمااد عناااني ( .)2112التحريااك الج ار يكااي بااالكمبيوتر لمغااور الفوتوو ار يااة المجيريااة إلنتاااج
وسارط تعميمية( .ماجستير وير منرورة) .كمية الفنون التطبيقية .جامعة حموان.
وليد سالم الحمفاوى ( .)2111مستحدثات تكنولوجيا التعميم ة عغر المعموماتية .عمان :دار الفكر.
ولي ااد عب اادالمعين عب اااس محم ااد ( .)2118اعمي ااة بير ااة تعميمي ااة مدمج ااة وارم ااة عم ااة الوح اادات التعميمي ااة
المغ ا رة ااي زي ااادة الدا عيااة والتحغاايل الد ارس ااي ااي م ااادة الم ااة اإلنجميزيااة ل اادى ط ا ب المرحمااة

الثانوية بالمممكة العربية السعودية( .ماجستير وير منرورة) .الجامعة المغرية لمتعميم اإللكتروني.
وليااد محمااد يوسااف ،نجا

محمااد ااارس ،عباادالرؤوف محمااد إسااماعيل ( .)2118معااايير تغااميم طوانتاااج

اإلنفوج ار يك التعميمي .مجمة جامعاة جناوب الاوادي الدولياة لمعماوم التربوياة ،ع ،1ديسامبرISSN .

.(Online): 2636-2899.
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