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 املسدلص:

)فيديوي/ ىدؼ البحث الحالي إلى إستقصاء أثر التفاعؿ بيف نمط الدعـ اإللكتروني 
نزلي/ تربية ألكاديمي )إعالـ تربوي/ إقتصاد موالتخصص ا صوتي/ سمعي( -مرئي 

موسيقية( عمى تنمية ميارات أداء التكميفات ودافعية اإلنجاز لدى طالب كمية التربية النوعية 
ختبار الدافعية لإلنجاز قبؿ جامعة المنيا،  ولتحقيؽ ذلؾ تـ تطبيؽ بطاقة تقييـ التكميفات وا 

( مائة وعشرة طالب مف كؿ 111بواقع )؛ ثالثمائة وثالثوف طالب( 330) عمىوبعد التعمـ 
، وتـ تجريبيتيف متساويتيف في العددتخصص، وتـ تقسيـ طالب كؿ تخصص إلى مجموعتيف 

الصوتي لمجموعة، وتـ تقديـ الدعـ اإللكتروني  الفيديوي )المرئي(تقديـ الدعـ اإللكتروني 
لدعـ ليـ عبر الجروبات التعمـ مف قبؿ الطالب مع تقديـ ا، وتـ لممجموعة الثانية )السمعي(

أسفرت نتائج البحث عف تفوؽ  ، وقدFacebookالمغمقة عمى شبكة التواصؿ اإلجتماعي 
، كما توصمت النتائج إلى عدـ الفيديوي )المرئي(التي استخدمت نمط الدعـ المجموعة أفراد 

وجود وجود فروؽ دالة إحصائيًا ترجع إلى التخصص األكاديمي، كذلؾ توصمت النتائج إلى 
ي والتخصص األكاديمي فروؽ دالة إحصائيًا ترجع إلى أثر التفاعؿ بيف نمط الدعـ اإللكترون

 .ارات أداء التكميفات والدافعية لإلنجازعمى تنمية مي

، صوتي/ سمعي( -)فيديوي/ مرئي الدعـ اإللكتروني، ونمط الدعـ  :الكممات المفتاحية
منزلي/ تربية موسيقية(،  والتخصص األكاديمي )إعالـ تربوي/ إقتصاد

  وميارات أداء التكميفات، دافعية اإلنجاز.
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Interaction between electronic support style and academic specialization, and 

its impact on the development of assignment completion skills and 

achievement motivation in the students of the Faculty of Specific Education, 

Minia University 

By 

 Dr. Saudi Saleh Abd El-Aleem Hassan 

Abstract 

The current paper aimed at exploring the impact of interaction between 

electronic support style (detailed/ brief) and academic specialization 

(educational media/ domestic economics/ music education) on the development 

of assignment completion skills and achievement motivation in the students of 

the Faculty of Specific Education, Minia University. To do so, a card of 

evaluation of assignments as well as pre- and post-tests of achievement 

motivation were applied to 330 students (110 students from each 

specialization) .Students from each specialization were divided into two equal 

experimental groups. Detailed electronic support was offered to one group, 

while brief electronic support was offered to the other group. Students were 

made familiar with the study requirements and support was provided to them 

via Facebook closed groups. Results show that the detailed-support style group 

was better, and that there are no statistically significant differences due to 

specialization. Results also show that there are statistically significant 

differences due to the impact of interaction between electronic support style 

and academic specialization on development of assignment completion skills 

and achievement motivation. 

Keywords: electronic support and support style (detailed/ brief), academic 

specialization (educational media/ domestic economics/ music 

education), assignment completion skills, and achievement 

motivation 
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  مكدمة:

 ،الفصؿ الدراسي الستكماؿف بعد ملتعميـ إلى المجوء جانحة كورونا الدوؿ دفعت 
 لى كـإ يتعرضوف الطالبمما جعؿ  ؛متابعة دروسيـ طالبلموأعمنت عف مواقع خاصة تتيح 

؛ وذلؾ (وفيديو وصوت وصور اتورسوم نصوصأشكاؿ متنوعة ) في المعمومات مف كبير
ستبداؿ اإلختبارات التحريرية بعمؿ ألداء التكميفات المطموبة منيـ  بعد قرار تعطيؿ الدراسة وا 

مف أجؿ  مف أستاذ المقرر مساعدة الطالب وتوجيييـ الوضع يستمـزوىذا ، بحث مرجعي
 .والخطأ بالمحاولة ـطريقي واليعرفـ مف تركي بداًل ، منيـ المطموبة بالتكميفات القياـ

 دعـ أنيا عمىلمطالب التي يقدميا أستاذ المقرر  ةالمساعد لىإ النظر ويمكف
، نفسو عمى الطالب اعتماد إلى ،أستاذ المقرر عمى الكمي االعتماد مف نتقاؿاإل  عمىىـ ساعدي

 لمعممية امحورً  الطالب جعؿ خالؿ مف الحديث، التربوي االتجاه أصحاب ينادي بو ما وذلؾ
 ومف أقرانو مف استفادتو ومدى، لمطالب يجتماعاإل البعد عمى التركيز إضافة إلى التعميمية،
 .(5115، األمير عبد فاطمةو  ميدي رعدالمتاحة ) المتنوعةالتعمـ  مصادر

 ة،لكترونيالتعميمية اإل  البيئات خالؿ مف المقدـ لكترونياإل  بالدعـ ىتماـاإل تزايدقد و 
 المالمح المعايير تحدد مف مجموعة لكترونياإل  التعميـ مؤسسات مف عديد أفردت حيث

 التعميـ مجمس جودة مثؿ الرقمية، التعميمية بالبيئة الدعـ في المطموب توفرىا والحدود
 . (179 -178، 5115الشيخ،  محمد لمدعـ )ىاني معايير ببريطانيا بوضع المفتوح

 اتالبيئ إنشاء متغيرات مف واحداً  الرقمية البيئة داخؿ لممتعمـ لكترونياإل  الدعـ ويعد
الدعـ،  لتصميـ المتنوعة ساليباأل بيف المفاضمة ينصب عمى ىتماـاإل وأصبح الرقمية،
 لممتعمميف، المعرفية ساليبوبيف األ بينو والتفاعؿ ،أنماطو أثر عف والبحث ،تقديمو وتوقيت
)حسف الباتع محمد، الدعـ أنماط واألجنبية بدراسة العربية البحوث مف عديد تإىتم فقد ولذلؾ

5112 ،242). 

                                                           


، وثبنُضجة نهًراجغ APA Styleجى انحىثُك نإلصذار انضبدس يٍ َظبو جًؼُة ػهى انُفش األيرَكُة  

األجُجُة، َكحت اصى انؼبئهة نهًؤنف أو انًؤنفٍُ، ثى انضُة، ثى انصفذة أو انصفذبت ثٍُ لىصٍُ، وَكحت انًرجغ 

كبيًلا فٍ لبئًة انًراجغ. أيب ثبنُضجة نهًراجغ انؼرثُة جكحت األصًبء كبيهة، كًب هٍ يؼروفة فٍ انجُئة انؼرثُة. 

 ورنك ػُذ جىثُك اول يرجغ.
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 في المطموب مف المتعمـ أداءىا الميمة حوؿ رشاداتواإل  المعمومات الدعـ روفي
 & ,.Gal) العمؿ أثناء بالتعمـ تسمح وبالتالي محددة،مواقؼ و  اتحتياجاستجابة إل

Nachmias. , 2014, 213)، وذكر Salyers, Carter, Cairns, & Durrer (2014, 

لمتعمـ  أساسي أمر ىي قوي، تعميميتصميـ  عمى القائـ لكترونياإل الدعـ  أف (19 -1
 .مياميـ المتجددةأداء  في المتعمميف مساعدة تتيح حيث الفعاؿ؛ لكترونياإل 

جديدة  خبرات عمى الحصوؿفي  تطبيقات تساعد بأنيا الدعامات وصفت وقد
(Devolder, Braak, & Tondeur, 2012, 557- 573) بشكؿ بالمشاركة وتسمح 

 & Belland)المدّرب  قدرات المتعمـ غير تتجاوز ميمة مف خالؿ واكتساب الميارة ىادؼ

Drake, 2013, 903- 925) ،تطبيقات  ( أف5-1، 5119) محمد عطيو خميس ذكر كما
 وأف المساعدة، خالؿ تقديـ مف المطموبة، األىداؼ تحقيؽ التوجيو نحو عمى تركز الدعامات

جميمة عمي شرؼ  رىت، و تمؾ األىداؼ نحو الصحيح االتجاه في السير عمـ تدعـدعامات الت
 لممتعمـ، السابقة الخبرات عمى التعرؼـ التعم دعامات استخداـيتطمب  (5112) الشيري
 ي،جتماعاإل والتعمـ النشط، التعمـ عمى لمتركيز منيا تنظيميا، واالنطالؽ إعادة عمى والعمؿ

 الوقوؼ أستاذ المقرر خاللو مف يستطيع ،بوالطال أستاذ المقرر بيف التواصؿ مف وبناء جسر
 إلى المتعمـ بعدىا لينتقؿ ليـ؛ والمياريةالمعرفية  خبراتو ونقؿ يا،إختالف عمى اتيـإحتياج عمى

 .التعمـ اريةإستمر  تتحقؽ وبالتالي، عمى النفس االعتماد مراحؿ
نتائج دراسة  تالتعميمية، فقد أظير  الدعاماتت عديد مف الدراسات بتناوؿ ىتمقد او 

 الدعامات جياتياستراتعمى  قائـ مقترح برنامج ( فاعمية5112محمد،  اهلل عبد )إيماف
أف  (Zheng, 2016)دراسة  نتائج وكشفت لممعمميف، التدريسي داءتنمية األ في التعميمية

 عاـ تأثيًرا بشكؿ أظيرت الحاسوب عمى التعمـ القائمة بيئات في التنظيـ ذاتية التعمـات مدعا
( 5112المجيد،  المجيد عبد عبد ي، وكذلؾ دراسة )أحمدكاديماأل  داءاأل عمى كبيًرا إيجابيًّا
 ميارات تفوؽ مجموعة الدعـ الداخمي في التحصيؿ المعرفي وأداء نتائجيا أظيرتالتي 

 . البرمجة بالكائنات
ستبداؿوبعد قرار وزارة التعميـ العالي بتعطيؿ الدراسة، و  ات النظرية التقميدية ختبار اإل ا 

جديدة عمى ، وكاف ذلؾ بمثابة تجربة فرؽ النقؿفي طالب وذلؾ لم بتقديـ بحث فردي لكؿ مقرر
الميارات الالزمة إلتماـ تمؾ مف ال تتوافر لديو كثير منيـ السيما أف منيـ قمؽ  تالطالب أثار 
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عف  Facebookي جتماعالتواصؿ اإل شبكةمنيـ عبر  ا، حيث عبر كثيرً بدرجة كافية التجربة
حثية أو بحث مرجعي أو التكميفات المطموبة منيـ سواء مقالة ب أداءوجود صعوبة في 

 ىذه التكميفات. داءأ نحومما قمؿ مف دافعيتيـ  ؛روع بحثيمش
 يتعمؽ ببموغ فيما الفردي السموؾ عمى تؤثر التي النفسية العممية إلى الدافعية وتشير

 عممية مف اليدؼ تحقيؽ عمييا التى يتوقؼ األساسية الشروط مف الدوافع وتعدأىداؼ، 
الخولي،  محمد ىشاـ) التعمـ نحو المتعمـ ميؿ إثارة فى كبيرة أىمية اتذ، حيث أنيا التعمـ

5118 ،512.) 
 ىذه الرغبة وتتميز فيو، والنجاح جيد بعمؿ القياـ في الرغبة في نجازاإل  دافع ويتمثؿ

 مواجية وفي بشكؿ مستقؿ، العمؿ في والرغبة المنافسة مواقؼ في واالستمتاع الطموح في
 التي الميمات بدؿ مجازفة متوسطة عمى تنطوي التي الميمات يؿضوتف وحميا، المشكالت

 (، حيث يتميز12، 5115، شحادة )أسماء جداً  كبيرة مجازفة أو قميمة مجازفة عمى تنطوي
 المسؤولية، وتحمؿ التنافس، عمى يتسموف بالقدرة بأنيـ المرتفعة نجازاإل  دافعية ذو األفراد

 نجازدافعية اإل  بذوي بالمقارنة الشخصي، مجيودىـ عمى يتوقؼ نجاحيـ الذي ويتوقعوف
 كما الواقعية، األىداؼ حدود في التحدي، ولكف مواقؼ في أنفسيـ يضعوف كما المنخفضة،

 مف معدالت مرتفعة لتحقيؽ أىدافيـ ويوجيوف ،ختباراإل مواقؼ في معظـ طيبا أداء يؤدوف
مف الدوافع المتعممة، وبذلؾ يمكف تصميـ بعض برامج التدريب التي  نجازودافع اإل ، نجازاإل 

عناصر لمتدربي  تضمنيا برامج التدريب العادية يمكف ، أو أثناء تصميـنجازيمكنيا دفع اإل 
 .(152، 5115، العالي )أحمد ماىر نجازاإل 

 مثؿعديد مف الدراسات  ىتماـفقد كانت محورًا إل نجازظرًا ألىمية الدافعية لإل ون
 بيف ةلاطردية د ةيإرتباط عالقة وجود إلى توصمتالتي ( 5115)ربيعة الحضيري،  :دراسة
 إلى خمصتالتي  (Frick &Kim, 2011) ، أما دراسةنجازاإل  ودافعية ذاتياً  المنظـ التعمـ
 والرضا، والثقة، ،ىتماـاإل :ىي دافعية المتعمـ في تؤثر التى األساسية العوامؿ بعض وجود

 كما، بنجاح التعمـ أىداؼ مف تحقيؽ المتعمـ مكفي   التعمـ بيئة فى العوامؿ ىذه توفيرأف و 
 توفير خالؿ مف يتحقؽ وذلؾ شعورىـ بالرضا عند تزداد التالميذ دافعية أف عمى الدراسة تأكد

 التعمـ. بداية مف المناسبة الدعـ وسائؿ



 ............................................... التفاعل بين نمط الدعم اإللكتروني والتخصص األكاديمي

- 287 - 

 محفزات وتوفير نجازلإل  الدافع بتنمية ىتماـباإل التربويوف يوصىوفي ضوء ما سبؽ 
 فيمثؿ التعمـ أثناء الجيد بذؿ فى المتعمـ ارإستمر  فى يسيـ بدوره أف يمكف ذلؾ ألف لمتعمـ
 ويجب التعمـ، نواتج وعمى الطالب تحصيؿ عمى مباشر تؤثر بشكؿ التي األساسية العوامؿ أحد
 .  (Shih, 2001) لممتعمـ تحفيزية جياتياسترات وتوفير عمميات التعمـ تعزيز المعمميف عمى

 :منيا أكدوالت مشكمة البحثاإلحساس ب
عمى الرغـ مف إحتواء الالئحة الداخمية لكمية التربية النوعية جامعة المنيا عمى 

لدى  نترنتالتعامؿ مع الكمبيوتر واإل  بعض المقررات التي تيدؼ إلى إكساب وتنمية ميارات
قتصادو موسيقية، تربوي، وتربية  إعالـ التخصصات النوعية:وطالبات طالب  منزلي،  ا 
حاسب في ”الفرقة األولى، ومقرر يدرسو طالبمدخؿ إلى تكنولوجيا التعميـ" الذي ”كمقرر

تمؾ  غير متمكنيف مف، إال أف ىؤالء الطالب الفرقة الثانية يدرسو طالبذي التخصص" ال
ستبداؿدراسة و وقد الحظ الباحث ذلؾ بعد قرار تعطيؿ البدرجة كافية، الميارات  ات ختبار اإل ا 

 اا، حيث أف الباحث كاف مكمفً التكميفات المذكورة سمفً  احدؿ النظرية بقياـ كؿ طالب بعم
حاؿ صدور  في التخصصات الثالثةوسائؿ تعميـ في التخصص" لمفرقة الثالثة ”بتدريس مقرر

ي جتماعالقرار بتعطيؿ الدراسة والحظ تعبير ىؤالء الطالب عمى شبكة التواصؿ اإل
Facebook  وى مست إنخفاضوىو ما يعكس تمؾ التكميفات  داءأل يـعدـ حماسو عف قمقيـ

تمؾ التكميفات، كما تمقى الباحث كثير مف طمبات المساعدة مف ىؤالء الطالب إنجاز ة دافعي
ثير مف األسئمة المتعمقة بأدائيا، مما كشؼ عف حاجة ىؤالء لمدعـ الذي يساعدىـ عمى وك

 تمؾ التكميفات. أداء
عبدالحميد،  وائؿ الحمفاوي، زيداف، وليد )أشرؼ دراسات كؿ مفتوصيات وأيضا 

 ,Belland, Walker, Olsen, & Leary)(، 5112(، )حسف الباتع محمد، 5112

يتمكنوا مف تحقيؽ األىداؼ المنشودة،  كيبتقديـ الدعـ لممتعمميف  ىتماـبضرورة اإل (2015
، (Frick &Kim, 2011)، (5115)ربيعة الحضيري،  وكذلؾ توصيات دراسات كؿ

(Guay, 2010) لدى لممتعمميف ألف ذلؾ يؤثر  نجازإل ابتنمية دافعية  ىتماـبضرورة اإل
 .بصورة إيجابية واضحة عمى تحسيف مخرجات العممية التعميمية
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التخصصات لمطالب في  لكترونيتقديـ الدعـ اإل تتضح أىمية  تقدـوبناًء عمى ما 
التكميفات المطموبة منيـ في أفضؿ  إنجازدافعية وكذلؾ تنمية  ،ثالثة سالفة الذكرال النوعية

 .صورة ممكنة
 :مصهلة البشح
التكميفات  أداءميارات مستوى  تدني: في البحثىذا مشكمة  أمكف تحديدسبؽ مما 
المنزلي(،  قتصاداإل ،التربوي، التربية الموسيقية عالـ)اإل النوعية التخصصاتلدى الطالب 

 .لدييـ نجازإل ادافعية مستوى  تدنيوكذلؾ 
 اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي: ويمكف معالجة مشكمة البحث مف خالؿ

والتخصص  صوتي/ سمعي( -)فيديوي/ مرئي  اإللكتروني دعـال التفاعؿ بيف نمط أثرما 
 أداءتنمية ميارات لالمنزلي/ التربية الموسيقية(  قتصادالتربوي/ اإل عالـ)اإلي كاديماأل 

 قتصادالتربوي، اإل عالـ)اإل التخصصات النوعيةلدى طالب  نجازالتكميفات ودافعية اإل 
 ؟جامعة المنيا -المنزلي، التربية الموسيقية( بكمية التربية النوعية

 البحث اإلجابة عف األسئمة الفرعية اآلتية: وبشكؿ أكثر تحديًدا حاوؿ
ميارات أداء كال مف: عمى تنمية  صوتي/ سمعي( -)فيديوي/ مرئي ما أثر نمط الدعـ  .1

 دافعية اإلنجاز لدى طالب اإلعالـ التربوي.و التكميفات 
ميارات أداء كال مف: عمى تنمية  صوتي/ سمعي( -)فيديوي/ مرئي ما أثر نمط الدعـ  .5

 اإلقتصاد المنزلي. طالباتدافعية اإلنجاز لدى و التكميفات 
ميارات أداء كال مف: عمى تنمية  صوتي/ سمعي( -)فيديوي/ مرئي ما أثر نمط الدعـ  .5

 .التربية الموسيقية طالبدافعية اإلنجاز لدى و التكميفات 
ميارات أداء كال مف: عمى تنمية  صوتي/ سمعي( -)فيديوي/ مرئي ما أثر نمط الدعـ  .5

تخصص اإلعالـ التربوي بالمقارنة وطالبات دافعية اإلنجاز لدى طالب و ت التكميفا
 .بتخصصي اإلقتصاد المنزلي والتربية الموسيقية

ما أثر التخصص األكاديمي )إعالـ تربوي/ إقتصاد منزلي/ تربية موسيقية( عمى تنمية  .2
 دافعية اإلنجاز لدى طالب كؿ تخصص؟و ميارات أداء التكميفات  كال مف:

وبيف  صوتي/ سمعي( -)فيديوي/ مرئي ر التفاعؿ بيف نمط الدعـ اإللكتروني ما أث .2
كال مف: التخصص األكاديمي )إعالـ تربوي/ إقتصاد منزلي/ تربية موسيقية( عمى تنمية 
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 .مجموعات البحثدافعية اإلنجاز لدى طالب و ميارات أداء التكميفات 
 أٍداف البشح:

 :أثرالبحث إلى الكشؼ عف ىذا ىدؼ   
 أداءعمى تنمية ميارات  صوتي/ سمعي( -)فيديوي/ مرئي  لكترونينمط الدعـ اإل  -

 – بكمية التربية النوعية التخصصات النوعية لدى طالب نجازالتكميفات والدافعية لإل 
 ؟جامعة المنيا

عمى تنمية ميارات منزلي/ تربية موسيقية(  إقتصادتربوي/  إعالـي )كاديمالتخصص األ  -
 –بكمية التربية النوعيةطالب التخصصات النوعية لدى  نجازالتكميفات والدافعية لإل  أداء

 ؟جامعة المنيا
التخصص و  صوتي/ سمعي( -)فيديوي/ مرئي  لكترونيالتفاعؿ بيف نمط الدعـ اإل  -

 أداءعمى تنمية ميارات منزلي/ تربية موسيقية(  إقتصادتربوي/  إعالـي )كاديماأل 
جامعة  –بكمية التربية النوعيةطالب التخصصات النوعية لدى  نجازإل االتكميفات ودافعية 

 ؟المنيا
 :البشحأٍنية 

 مف المتوقع أف يسيـ ىذا البحث فيما يمي: 
 منزلي/ تربية موسيقية( إقتصادتربوي/  إعالـ)النوعية التخصصات مساعدة طالب  .1

 التكميفات المطموبة منيـ. أداء عمى
 إقتصادتربوي/  إعالـ) النوعية لدى طالب التخصصات نجازإل ارفع مستوى دافعية  .5

التكميفات المطموبة منيـ في أفضؿ  أداءمما يساعدىـ عمى  ؛منزلي/ تربية موسيقية(
 صورة ممكنة.

األنسب لكؿ  صوتي/ سمعي( -)فيديوي/ مرئي  لكترونيتحديد نمط الدعـ اإل  .5
 .منزلي/ تربية موسيقية( إقتصادتربوي/  إعالـ) النوعية تخصص مف التخصصات

)فيديوي/ مرئي  لكترونيالدعـ اإل  ينمط بإرشادات حوؿأعضاء ىيئة التدريس  زويدت .5
منزلي/ تربية  إقتصادتربوي/  إعالـ) النوعية لطالب التخصصات صوتي/ سمعي( -

 والتي يمكف أف يكوف ليا تأثير في تحسيف أداء الطالب لمتكميفات.  موسيقية(
لدعـ نمط اب بإرشادات فيما يتعمؽبيئات التعمـ اإللكترونية  ومطوري مصممي تزويد .2
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ة إنجاز طالب ورفع مستوى دافعي، أداء التكميفات مياراتاإللكتروني األنسب لتنمية 
 .جامعة المنيا –ت النوعية بكمية التربية النوعية التخصصا

 :البشح اأدات

 الباحث(. إعدادبطاقة تقييـ التكميفات )مف  .1
عدا نجازالدافع لإل  إختبار .5  (.1981فاروؽ عبد الفتاح،  دلمراشديف )ترجمة وا 

 حمددات البشح:

 :التاليةبالمحددات البحث ىذا التـز 
منزلي/ تربية  إقتصادتربوي/  إعالـ) اتتخصص الثالثةالفرقة طالب مجموعة مف  .1

؛ وثالثوف طالبثالثمائة ( 330جامعة المنيا قواميا ) - بكمية التربية النوعية موسيقية(
كؿ تخصص إلى  طالبوتـ تقسيـ تخصص،  مف كؿ( مائة وعشرة طالب 111بواقع )

الفيديوي  لكتروني، وتـ تقديـ الدعـ اإل متساويتيف في العددتجريبيتيف مجموعتيف 
 .لممجموعة الثانية الصوتي )السمعي( لكتروني، وتـ تقديـ الدعـ اإل لمجموعة )المرئي(

جميع " المقرر عمى طالب الفرقة الثالثة تعميـ في التخصص وسائؿ”ر مقررإختياتـ  .5
تربوي/  إعالـمعمـ حاسب/ ) النوعية يتـ تدريسو لطالب التخصصاتذلؾ ألنو  ؛الشعب
، عمما بأنو تـ إستبعاد طالب شعبة معمـ حاسب لما منزلي/ تربية موسيقية( إقتصاد

 .ةالتكميفات المطموب داءيمتمكوه مف ميارات تؤىميـ أل
يجية الدعـ اإللكتروني استراتإعداد بعض النصوص والمقاطع الصوتية لتوظيفيا في  .5

، وكذلؾ اإلستعانة ببعض مقاطع الفيديو المناسبة مف شبكة الصوتي )السمعي(
YouTube  لميارات أداء  الفيديوي )المرئي(يجية الدعـ اإللكتروني استراتلتوظيفيا في

 .طالب التخصصات النوعية لمتكميفات المطموبة منيـ
( يـو وىي الفترة ما بيف قرار 21أي ) 5151ستغرؽ التطبيؽ شيري إبريؿ ومايو ا .5

 تعطيؿ الدراسة وموعد بدء تسميـ التكميفات.
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 :البشحمصطلشات 

ذات في ضوء اطالع الباحث عمى التعريفات التي وردت في عديد مف األديبات 
 العالقة بمتغيرات البحث تـ تحديد مصطمحات البحث إجرائًيا عمى النحو التالي:

 :لهرتنى الدعه اإلمنط  -
 إعالـ)طالب التخصصات النوعية  إلييا يحتاج التي المساعدات تقديـ عف عبارة"
مغمقة عمى موقع  مجموعات مف خالؿ اإلكترونيً منزلي/ تربية موسيقية(  إقتصادتربوي/ 
الفيديوي دعـ مجموعات الفيديو )مقاطع صورة  في Facebookية جتماعاإلالشبكة 
 .الصوتي )السمعي(دعـ مجموعات الفي صورة نصوص مكتوبة ومقاطع صوتية )و ، )المرئي(

 : نادماأل التدصص -

"ىو أحد البرامج التي تقدميا كمية التربية النوعية جامعة المنيا، حيث تقدـ الكمية 
معمـ )تكنولوجيا التعميـ والذي يتفرع منو برنامجيف بداية مف الفرقة الثالثة : أربعة برامج وىي

 . المنزلي، والتربية الموسيقية قتصادالتربوي، واإل عالـواإل (،حاسب/ تكنولوجيا التعميـ
 التهليفات: أداءمَازات  -

مقالة ) إلكترونًيا التكميفات إنجاز مفوطالبات التخصصات النوعية طالب مكف ت  "
التعامؿ مع : في في ىذا البحث قد تحددت المياراتو  ،/ مشروع بحثي(/ بحث مرجعيبحثية

ي معيف داخؿ بنؾ المعرفة، وكتابة أكاديمالبحث عف محتوى عممي/ بنؾ المعرفة المصري، و 
، وحفظ الممؼ كمستند نصي Microsoft Wordالبحث المطموب باستخداـ برنامج 

 ."لكترونيالتعامؿ مع البريد اإل و ، (PDF) ،(Word)بصيغتيف 
 :اجناشالدافعية لإل -

الباعث الذاتي والمحرؾ النفسي الداخمي الذي مف شأنو  ذلؾ”ىيإلنجاز ادافعية   
 ألىداؼ التي يسعوف إلى تحقيقيا"مساعدة األفراد عمى مواصمة أعماليـ، وتعزز مف تحقيؽ ا

(Singh. 2011). 
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  :الصلةاخللفية اليظسية نالدزاسات ذات 

 :لهرتنى الدعه اإل -أناًل
 الدعه اإللهرتنى  مفَوو: 

 تعميمية تمكف أداة "بأنو لكترونياإل  الدعـ Chukhlomin (2011, 241)ي عرؼ  
 بو عمى القياـ قادر غير المتعمـ يكوف ىدؼ تحقيؽ أو ميمة تنفيذ أو مشكمة حؿ مف المتعمـ
 بسيولة ىذه األداة إزالة ويمكف بعد عف التعميـ في األداة ىذه استخداـ يمكف كما بدونيا،
 (Zambrano & Nori, 2011, 13: 20)ويرى كال مف "، ليا حاجة ىناؾ يكوف ال عندما

معينة، تفوؽ  تـ عف طريقيا معاونة المتعمـ عمى حؿ مشكمةيعممية ”أف الدعـ اإللكتروني
 عطية محمد ويرى، "و شخص ذي خبرة وأكثر تقدماأقدراتو مف خالؿ مساعدة المدرس 

 أكثر إطالعاً  آخر شخص أو المعمـ يقدمو مؤقت نظاـ”عف عبارةأنو  (11، 5119) خميس
 ."خالؿ المساعدة مف إال إنجازىا يستطيعوف ال ميمة أداء عمى الطالب مساعدة بيدؼ

 ساعدي لمتعديؿ، ، قابالً امؤقتً يتضح أف الدعـ يكوف  السابقة، التعريفات خالؿ مف
 التعامؿكما يساعده عمى و  معرفتو، يسعى إلى وما يعرؼ، ما بيف الفجوة عبور عمى المتعمـ

 .المرغوبة إلى النتيجة الوصوؿ بيدؼ المختمفة، المواقؼ مع
 الدعـ تقنيات مف سمسمة”بأنيادعامات التعمـ  Bansal (2017, 228: 235)عرؼ 

 مف أعمى مستوى تحقيؽ التعمـ، بيدؼ عممية أثناء طالبو إلى المعمـ يقدمو الذي المؤقت
 .المياـ مف عديد إنجاز عمى الميارات، لمساعدتيـ واكتساب واإلنجاز الفيـ
 دعامات التعلهذيات ياسرتات: 

 خطوات ”بأنيا التعميمية الدعائـ جيةياسترات Fatma (2010, 17: 26)عرؼ ت  
 أو المدرس بمساعدة الطالب قبؿ مف ي بذؿ المشكالت لحؿ تعاوني عمى جيد تعتمد تدريسية

 لتقديـ المدرس بيا يقوـ التي األنشطة ”يىف ،يمموقؼ تعميمي فع في لبعضيـ مساعدتيـ
 الفردية". بجيودىـ التعميمية لمواقؼا تجاوز طالبو عمى تسيؿ التي المؤقتة المساعدة

رشادات توجييات، تقديـ عمىدعامات التعمـ  جيةياستراتتعمؿ  إلى  واضحة وا 
 ارإستمر  لتضمف التعمـ المطموبة، ومتطمبات ما، موضوع تعمـ مف الغرض لتوضيح المتعمميف؛
نجازو  التعمـ، في المتعمميف  لمتنبؤ لممتعمميف فرصة تقدـ كما ،الصحيح المياـ بالشكؿ ا 
 عمى توجيو تعمؿ عمييـ، وبالتالي، المطروحة األسئمة عف اإلجابة عف طريؽ بالتوقعات
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 المفاجآت، مف التقميؿ عمى كما تعمؿ، الحديثة التعمـ ومصادر المعرفة مصادر إلى المتعمميف
ستقطو  عمى المتعمميف، تسيطر التي واإلحباطات  موضوع عمى التركيز في جيودىـ ابا 

 ,Chiu, Sleegers & Boxtel).لدييـ الحماس وزيادة لمتعمـ، دافعية الدرس، وتوليد

2011, 621: 638)  
 معموماتو بيف الربط مف المتعمـ تمكيف إلى التعميمية الدعائـ جيةياسترات وتيدؼ 
 ما واستثمار لألفكار، السميـ التقويـ عمى المتعمـ وتدريب، الجديد التعميمي والموقؼ السابقة

 جديدة نتائج لىإ التوصؿ وأيضاً ، معيا والتعامؿ المواقؼ وأدوات لمعالجة وسائؿ مف لديو
 التعمـ أثناء النفس عمى واالعتماد االستقاللية تعزيز إلى باإلضافة المتعمـ، خبرة إلى تضاؼ

(Wang, 2012, 12: 27)لممتعمـ؛ الفرصة إتاحة إلىالتعميمية  الدعائـ ، كما تيدؼ 
 والمفاىيـ األفكار بيف عمى الربط القدرة :أىميا ومف الخاصة، وقدراتو العقمية، مياراتو لتنمية

 نتائج استخالص عمى والقدرة ناقد، بشكؿ والمعموماتالحقائؽ  تقويـ عمى والقدرة المختمفة،
حيث تتيح الفرصة لممتعمـ ، المعقدة المشكالت مواجية عمى والقدرة المشكالت، لحؿ جديدة

 . (Nwosu & Azih, 2011, 66: 86) لتنمية ميارتو العقمية، وقدراتو الخاصة
ىا المتعمموف مف خالؿ امما سبؽ يمكف استخالص أف المساعدة التي يتمق

 تعمـ ت حسف مياراتيـ وفيميـ لممحتوى وتكسبيـ خبرات جديدة.الييجة دعامات استرات
 هالتعل دعامات استدداو خطوات:  

 ، وىي كالتالي:ـالتعم دعامات الستخداـ عدة خطوات (5115)السيد عمر محمد حدد
 التدزيس : الينوذز تكديه -أناًل
 .والتساؤالت والدالالت التمميحات استخداـ -
 .الميمة في المتضمنة والميارات العقمية لمعمميات الجيري التفكير -
 .الميمة أداء في تتبع سوؼ التي الخطوات كتابة -
 .المستيدفة والعمميات الميارات العقمية لتعمـ نموذج إعطاء -

 املودَة: اجلناعية املنازسة -اثاىًي

 .صغيرة مجموعات في رفيقو مع الطالب يعمؿ -
 .تصحيحيا عمى الفوري والعمؿ الطالب أخطاء ورصد مالحظة -
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 أداء عند" self –Question”الذاتي االستفسار وكذلؾ األسئمة لطرح الطالب توجيو -
 الميمة.

 متنوعة. ومياـ عممي لمحتوى موجية ممارسة -
 .المعمـ إشراؼ تحت الطالب لمجموعات واألنشطة المياـ ممارسة -
 .تبادلي تدريس في الطالب مع المعمـ يشترؾ -

  السادعة: التغرية إعطاء -ثالجًا

 .لمطالب راجعة مصححة تغذية المعمـ يعطي -
 .الميمة أداء خطوات جميع تتضمف والتي Check List التصحيح قوائـ المعمـ يستخدـ -
 .سابقاً  معدة ألعماؿ نماذج تقديـ -
 اسابقً  معدة بنماذج عممو تقويـ في الطالب مساعدة -
 .المراجعة الذاتية الستخداـ لمطالب الفرصة إتاحة -

  :الطالب مسؤنليات شيادة -ازابًع

ببعضيا  والعمميات اإلجراءات ربط أجؿ مف والتعزيز التدعيـ أنشطة بعض ذلؾ ويتضمف
 .هأداءومراجعة  اتدريجيً  لمطالب المقدـ الدعـ إلغاء عمى والعمؿ
  :طالب لهل مستكلة ممازسة إعطاء خامسًا:

 .جديد ومثاؿ أخرى لميمة التطبيؽ تيسير عمى المعمـ يعمؿ -
 .وشاممة مكثفة بطريقة التعمـ لممارسة مطالبل افرصً  المعمـ يعطي -

مما سبؽ أف الدعـ اإللكتروني بمثابة الجسر الذي يربط بيف خبرات المتعمـ  يتضح
السابقة وما يريد أف يتعممو، فال يتـ تقديـ الدعـ لممتعمـ بمعزؿ عف خبراتو السابقة، وبذلؾ 

 فإف الدعـ اإللكتروني يسعى لتكممة البناء المعرفي لممتعمـ وفقًا ألساس ذلؾ البناء.
  دعامات التعلهأىواع: 

 ،استخداميا مف الغرض ، حيث تصنؼ وفؽ:دعامات التعمـلىناؾ تصنيفات عديدة 
قة ، وطريقة تقديميا، وزمف تقديميا، وطريقة توزيعيا، ومراحؿ تقديميا، وطريشكمياو 

 .(5112طاىر،  السيد )أمؿ تصميميا، وأخيًرا وساطة الدعـ
  دعامات التعلهخصائص: 

 :وىىالناجحة  دعامات التعمـخصائص  Fu-Yun, Han, Hui (2013, 39) ذكر
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  .الطالبالسيطرة عمى انتباه  -1
 .العمؿ التعاوني وتقسيـ الميمات -5
 .الخمفية الكافية مف المعمومات المتعمقة بالمادة الطالبضرورة امتالؾ  -5
 .العمؿ عمى تقديـ الدعـ باالعتماد عمى استخداـ الوسائط التعميمية -5
 .الدعـ المعنوي لومف خالؿ  الطالبالعمؿ عمى تشجيع  -2
 .وذلؾ طبقا لقدراتو الطالبالعمؿ عمى التدرج في تقديـ الدعـ والمساعدات لدى  -2
 .واعطاءه الشعور الكامؿ بالمسؤولية، وانقاذ المياـ المطموبة الطالبتييئة  -7
  لدعامات التعمـاألسس النظرية: 

 النظريات ما يمي:عمى عديد مف النظريات التربوية، ومف تمؾ  دعامات التعمـترتكز 
 :االدتناعية اليظسية البيائية -أناًل

البنائية  النظرية تطبيقات إحدى دعامات التعمـ أف Wang (2012, 15: 28)يذكر 
 التعمـ نظريات مف ، وىي"فيجوتسكي ”األصؿ الروسي النفس عالـ وضعيا التي اإلجتماعية

 األكثر اآلخريف بنفسو، وبمساعدة معرفتو يبني لممتعمـ، الذي التعاوني تؤكد عمى النشاط التي
 لممتعمـ اإلجتماعي التواصؿ، والتفاعؿ عممية خالؿ مف وبناء المعرفة يجري التعمـ إذ خبرة،
 بشكؿ فردي. ثـ ومعممو زمالئو مع

، 5117البنائية عمى عدد مف المبادئ األساسية )عايش زيتوف، النظرية ترتكز و 
 :، وىى(55

الطالب السابقة ىي محور االرتكاز في عممية التعمـ، وذلؾ كوف المتعمـ يبني  خبرات .1
 .معرفتو في ضوء خبرتو السابقة

حيث يتشكؿ المعنى داخؿ بنيتو المعرفية مف خالؿ ، الطالب يبنى معنى لما يتعممو .5
مع البيئة الخارجية مف خالؿ تزويده بمعمومات وخبرات تمكنو مف ربط  وتفاعؿ حواس

  .مات الجديدة بما لديو مف معمومات سابقةالمعمو 
 .التعمـ يحدث عمى أفضؿ وجو عندما يواجو الطالب مشكمة أو ميمة حقيقية واقعية .5
ال يحدث تعمـ جديد ما لـ يحدث تغيير في بيئة الطالب المعرفية، حيث يعاد تنظيـ  .5

 .األفكار والخبرات الموجودة عند دخوؿ خبرات جديدة



 ............................................... التفاعل بين نمط الدعم اإللكتروني والتخصص األكاديمي

- 292 - 

ي جتماعال يبنى الطالب معرفتو بمعزؿ عف اآلخريف بؿ يبنييا مف خالؿ التفاوض اإل .2
 .معيـ

 ىظسية الدافعية: -اثاىًي

الغرفة  داخؿ ميمة لمتحصيؿ الدافعية أفّ  التحصيؿ، دافع نظريةأيضا ب تسمى
 اإلنجازات االيجابية، وتوجييا نحو وطاقاتيـ دافعيتيـ وتستثير بالطال تييئ فيي الصفية،
مواجية  عند القمؽ إلى بالطال يقود الذي الفشؿ دافع تجنب مف التقميؿ في تساىـ وأيضا

 استثارة عمى تعمؿ عدة عوامؿ توجد، و قدراتيـ تتحدى التي الميمات عف واالبتعاد اإلختبارات
 المحتوى عرض تتطمب العوامؿ وىذه والتحدي لمتعمـ، االنتباه والفضوؿ أىميا مف الدافعية
 يوفره ما وىذا لتعممو، وتدفعيـ المتعمميف تفكير تتحدى بطريقة وأنشطتو، ودعاماتو التعميمي

، 5111 خميس، عطية المباشرة )محمد غير ياأساليب خالؿ مف العامة استخداـ الدعامات
555.) 
  :التوقعىظسية  -ثالًجا

 احتمالية تحقيؽ حوؿ أحكاما يطوروف األشخاص أف (Atkinson) أتكنسوف يرى
 يتوقعوف التي األىداؼ مواجية كبيرًا عند جيداً  يبذلوف ال أنيـ نالحظ لذا المختمفة، األىداؼ

 بالطال يحفز ال ذلؾ فإف تحقيقو ممكف اليدؼ فأب توقعيـ عندما يكوف وحتى تحققيا، عدـ
 أىداؼ وجود ىو لمسموؾ ويدفعيـ الناس يحرؾ فما ليـ، بالنسبة قيمة ذو يكف لـ ما هنجاز إل 

لمسموؾ  عالية توقعات لدييـ الذيف بفالطال ىا،إنجاز  يستطيعوف أنيـ ويعتقدوف جذابة
 أف يعتقدوف التي تمؾ أو الصعوبة متوسطة ميمات رختياإل يقودىـ ذلؾ فإف التحصيمي
 (.5111)نوفؿ،  نجازباإل  لدييـ الشعور تحدث أف ويمكف تحقيقيا، بإمكانيـ

 يختمؼ وىو متعمـ، أمر النجاح عمى لمحصوؿ الميؿ أو النزعة أف أتكنسوف ويرى
 بعوامؿ أثرالدافع يت وىذا المختمفة، المواقؼ في الواحد الفرد عند نو يختمؼأ كما األفراد، بيف

 :العوامؿ ىي وىذه، (Petri & Govern, 2004) ما، بميمة القياـ عند ثالثة رئيسية
 في يختمفوف أنيـ كما ىذا الدافع، درجة في األفراد يختمؼ :النجاح إلى الوصوؿ دافع .1

 فيقبؿ الميمة، نفس فافرد يواجو أف فمف الممكف الفشؿ لتجنب دافعيـ درجة
مف  يحاوؿ بطريقة الثاني ويقبؿ فييا، لمنجاح تمييداً  أدائيا بحماس عمى ىمااحدإ

 مف أقوى الفرد الثاني عند الفشؿ لتجنب النزعة المتوقع، إف الفشؿ تجنب خالليا
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 مرور نتيجة متعممة تبدو الفشؿ القوية لتجنب النزعة وىذه النجاح، لتحصيؿ النزعة
تكوف احتماالت  عندما يحققيا، أما أف يمكف ال ألىداؼ متكررة وتحديده بخبرات الفرد

 عمى يعتمد الميمات النوع مف بيذا لمقياـ الدافع فإف ممكنة الفشؿ أو النجاح
 .الميمة بتمؾ المرتبطة الصعبة النجاح يرتبط بشروط وال الفرد، عند السابقة الخبرات

 نجاح خبرة في لممرور لمفرد الفرصة تعطي ال السيمة الميمات إف :النجاح احتماالت .5
 ال فإف األفراد اجدً  الصعبة الميمات أما النجاح، الدافع لتحصيؿ درجة كانت ميما
 الفروؽ فإف المتوسطة حالة الميمات في أدائيا، أما عمى القدرة عندىـ أف يروف

واضح  بشكؿ الميمات عمى داءاأل في تؤثر النجاح دافع تحصيؿ درجتي في الواضحة
 .الدافع ومتفاوت

 فإف الوقت نفس وفي حافزاً – ذاتو حد في – النجاح يعتبر :لمنجاح الباعثة القيمة .5
 في النجاح مف أقوى تأثير ذا حافزاً  صعوبة يشكؿ األكثر في الميمات النجاح

 .صعوبةاألقؿ  الميمات
 خالؿ مف يتحدد معينة في بيئة نجازاإل  نحو الفرد توجو فإف النظرية ىذه ضوء وفي

 ه لمميمةإنجاز  عند بالفخر والشعور الميمة نجازإل  المبذوؿ والجيد الفرد دافعية مستوى
 .ىاإنجاز  المراد حوؿ الميمة الفرد وتوقعات بيا فشمو عند بالخجؿ والشعور

نتاجيتو أداء مستوى تحديد في نجازاإل  دافعية تؤثر كما  المجاالت مختمؼ في الفرد وا 
تثير  قوة تعتبر نجازاإل  فدافعية التعميمي لممجاؿ وبالنسبة يقـو بيا، التي واألنشطة والمياـ
 .مستوى تحصيمو مف ويرفع يزيد أداء نحو وتوجيو بالطال سموؾ وتحرؾ
 :اجناشلإل الدافع ىظسية -زابًعا

 العمؿ إتماـ إلى ميؿ ورغبة ذوي أفراد ىناؾ أف (McClelland)ماكميالند  يرى
 دافع ىو دافع مميز ىناؾ أف ويعتقد العالي نجازاإل  ذو مسمى عمييـ وأطمؽ جيدة بصورة

 رغبتيـ أو ميميـ حيث مف فاألفراد يتفاوتوف شخصي وحافز وىذا الدافع بمثابة سمة نجازاإل 
 وىو يرى، بينيـ فيما التنافس إلى ميميـ وفي وجو، أكمؿ عمى الموكمة إلييـ المياـ إتماـ في
 المتعمؽ بالسموؾ ومرتبطة عاطفية مؤثرة النفعاالت نتيجة يكوف القوي نجازاإل  دافع أف
 التحفيز، يحفز مف معيف نوع إلى تؤدي يجابية،إ العاطفية ىذه االنفعاالت كانت فإذا، نجازباإل 
 سمبية، االنفعاالت ىذه كانت إذا في المقابؿ، نجازاإل  إلى يؤدي مما والمتابعة االستمرار نحو
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 ، وقدنجازعف اإل  التوقؼ إلى يؤدي مما التحفيز، ىذا مف واليروب سموؾ التجنب إلى تؤدي
 العاطفية باالنفعاالت معنيا كاف األوؿ النوع ،نجازدافعية اإل  مف فانوع وجود ماكميالند افترض

 امعنيً  فكاف النوع الثاني أما النجاح(، في اسـ )األمؿ عميو وأطمؽ النجاح، االيجابية وتحقيؽ
 .((Pieper, 2003 اسـ )الخوؼ مف الفشؿ( وأطمؽ عميو الفشؿ، وتجنب السمبية باالنفعاالت

 )أشرؼ :دراسةمجااًل لمدراسة في عديد مف الدراسات منيا دعامات التعمـ وقد كانت 
 بيف التفاعؿ أثرإلى الكشؼ عف التي ىدفت  (5112عبدالحميد،  وائؿ الحمفاوي، زيداف، وليد

 لدي التعمـ أثر وبقاء التحصيؿ تنمية في المعرفي سموبواأل المتنقؿ لكترونياإل  الدعـ نمط
أف لمتفاعؿ بيف نمط الدعـ واألسموب المعرفي  وتوصمت نتائجيا إلى الدراسات العميا، طالب

التي  (5112)حسف الباتع محمد،  كذلؾ دراسة، التعمـ أثر وبقاء التحصيؿ تنميةأثرًا كبيرًا في 
 الطائؼ بجامعة التدريس ىيئة أعضاء إكساب عمى داءاأل دعـ أنماط أثرىدفت إلي قياس 

نحوىا،  يـواتجاى (blakboard)التعمـ  ةإدار  منظومة باستخداـ لكترونياإل  التقويـ ميارات
وأف نمط  الصوتي )السمعي(و  الفيديوي )المرئي(لدعـ افاعمية نمطي وتوصمت نتائجيا إلى 

 ,Belland)دراسة و ، الصوتي )السمعي(أكثر أثرًا مف نمط الدعـ  الفيديوي )المرئي(الدعـ 

Walker, Olsen, & Leary, 2015)  قياس أثر الدعائـ اإللكترونية عمى التي سعت إلى
 وليد) التعمـ، وبحثة ذات تأثير إيجابي في لكترونيأف الدعائـ اإل ، وأثبتت نتائجيا التعمـ

 الويب شبكات بيئة والموجية في العامة التعمـ دعامات استخداـ أثر( 5115يوسؼ، 
 العميا الدراسات طالب اإلجرائية لدى لمبحوث التخطيط ميارات تنمية في التعميمية يةجتماعاإل

 إيجابيوجود تأثير وتوصؿ إلى لدييـ،  الذات وفاعمية العممي البحث نحو يـاتجاى وتنمية
 & Gal)  كما سعت دراسة ،كبير في تنمية الميارات واإلتجاىات وتنمية الذات

Nachmias, 2014) التعميـ بيئة في والتدريب لكترونياإل  داءاأل دعـ نظاـ فعالية إلى قياس 
 .اإللكتروني األداء دعـ نظاـ فعاليةوأظيرت نتائجيا العالي، 

 حؿ في النقالة وآثارىا داءاأل دعـ نظـ (5115) سعفاف عبدالوىاب سامي ناقشقد و 
القصيـ،  المجتمع جامعة كمية طالب لدي نجازلإل  والدافعية يةفتراضاإل الفصوؿ مشكالت
تنمية و  اإلفتراضية الفصوؿ مشكالت حؿ في أف لنظـ دعـ األداء أثر كبيرإلى  وتوصؿ
 داءاأل دعـ أنظمة تأثير لمعرفة (Kert, 2012)وىدفت دراسة ،لدى الطالب لإلنجاز الدافعية

 في استخدامياعند  الجامعية المرحمة طالبدى ل المنظـ ذاتًيا التعمـ ميارات عمى ةلكترونياإل 
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 عمىتأثيرًا إيجابيًا كبيرًا  اإللكترونية األداء دعـأف ألنظمة وتوصمت إلى برمجة،  لغة دورات
ذلؾ باإلضافة إلى نتائج عديد مف الدراسات التي أشارت نتائجيا  ،المنظـ ذاتًيا التعمـ ميارات

 محمد دراسة )ىاني مثؿ التعمـ بمخرجات واالرتقاء، التعمـ فى إحداث الدعامات إلى فعالية
األمير،  عبد وفاطمة ميدي (، )رعد5115القادر،  عبد القادر محمد عبد)(، 5115الشيخ، 
 المتعمـ حيث يكيؼ ميارات التعمـ، تنمية فى التعمـ دعامات أىمية عمى تأكد( حيث 5115
ومتغيرات  مع مشكالت تعاممو عند وأيًضا والتوجيو المساعدة في ورغبتو، حاجتو وفؽ الدعـ
 .والميارات بالمعارؼ تتعمؽ
 :اجناشالدافعية لإل -ثاىًيا

  اجناشإلادافعية مفَوو: 

في الشخصية يحدد  امحرؾ ثابت نسبيً  ”بأنيا Petri, Govern (2004)عرفيا 
مدى سعي الفرد ومثابرتو في سبيؿ تحقيؽ غاية، وبموغ نجاح يترتب عميو درجة مف اإلشباع 

محمد  في ضوء مستوى محدد مف التميز"، كما عرفيا داءفي المواقؼ التي تتضمف تقييـ األ
داء الواجبات مقدار الرغبة والنزوع في بذؿ جيد أل”( بأنيا515، 5115) جاسـ محمد

ىي ما يحرؾ الفرد ”بأنيا Pieper (2003)"، كذلؾ عرفيا ”ميمات الدراسية بصورة جيدةالو 
لمقياـ بالمياـ الموكمة إليو بشكؿ أفضؿ مما أنجز في السابؽ بكفاءة وسرعة وبأقؿ جيد 

 وأفضؿ نتيجة".
 :أىواع الدنافع 

 الوسيمية الدوافع بيف يميز الذي صنفت الدوافع عدة تصنيفات منيا ذلؾ التصنيؼ
، آخر دافع إلى الوصوؿ إلى إشباعو يؤدي الذي ىو: الوسيمي الدافعف :كيةستيال اإل والدوافع

، 5111خميفة،  محمد المطيؼ )عبد ذاتو لمدافع الفعمي اإلشباع يوف كيستيال اإل الدافعأما 
 أو الداخمية المعايير تطبيؽ بيا ويقصد :الذاتية نجازاإل  دافعية إلى وتصنؼ أيضا، (82: 85

 التفوؽ معايير تطبيؽ وتتضمف: يةجتماعاإل نجازاإل  دافعية، و نجازاإل  في مواقؼ الشخصية
)خميفة عبد المطيؼ،  باآلخريف الفرد أداء مقارنة أي ية،جتماعاإل عمى المقارنة تعتمد التي

5111 ،92). 
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 الدافعية مهوىات: 

 مكوناف يشكالف الدافعية ىما"
ة والفسيولوجي ةواإلنفعالي ةالمعرفي انبو بالج خاصىذا المكوف  :الذاتي المكوف -

 لمشخص.
 كانت سواء المادية كالمكونات، لمفرد الذاتي بالجانب تعمؽىو يو  :الموضوعي المكوف -

 الدافعية فإف ، وبالتالييجتماعاإل المكوف وكذلؾ بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية
 ىذه درجات تفاعؿ في إختالؼ حدث إذا أنو بحيث المكونات ىذه تفاعؿ عف تنتج

يونس،  بني محمد )محمود خرآ إلى شخص مف الدافعية إختالؼ إلى أدى المكونات
5117.) 

 اجناشاإل دافع شيادة طسم: 
 الغرض كاف تربوية تدريب برامج حوؿ األخيرة السنوات في الدراسات مف قامت عديد

 أو العمؿ مجاؿ في سواء مجاالت عدة في األفراد لدى نجازاإل  تنمية دافع أو منيا زيادة
 زيادة في تساىـ أساسية محاور أربعة يتضمف صمـ )ماكيالند( برنامجا مجاالت الدراسة حيث

 :وىي، (1982عالـ،  أبو محمود رجاء) نجازدافع اإل 
 :اجناشاإل بدافعية التعسيف -

 نجازاإل  دافعية مفيـو عمى التعرؼ عمى المشاركيف بتدريب حيث يستيؿ البرنامج
 مف التدريب عمى القائـ يطمب حيث، يةنجاز اإل  المفاىيـ إطار التفكير في عمى تدريبيـو 
  الموضوع. تفيـ ختبارابطاقات  عمى يكتبوا قصصاً  أف فمشاركيال

 :الرات دزاسة -
 الفكري المستوييف عمى تعديؿ أو تغيير محاولة إحداث حوؿ المحور ىذا يدور
 بالحقائؽ يتبصر لكي البرنامج في لو إتاحة الفرصة مف فالبدلذلؾ  الفرد لدى والسموكي
 جوانبو مف نجازاإل  دافعية بتنمية أثروكيؼ تت وأىدافو وبقيمو وبعممو بحياتو الخاصة
 .والسمبية اإليجابية

 :اهلدف حتديد -
 رفع عمى تساعد التي البرنامج ببناء الخاصة المتغيرات حوؿ المحور ىذا يدور
 وكفاءتو.فعاليتو 
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 :ناملساىدة التدعيه -

ييدؼ  موقؼ أي بناء في حاسـ دور لو األفراد بيف التفاعؿ أف Mcclellandيري 
وخاصة  المعرفية الخبرة عف تنفصؿ ال اإلنفعالية الخبرة أف يوضح حيث، السموؾ تعديؿ إلى
 الحكيـ عبد، أبو رياش حسيف) بو المرتبطة لمشبكة اإلنفعالية الصيغة بأنو يعرؼ الدافع أف

 .(195، 2006 شريؼ، سميـ عمور أميمة، الصافي
 اجناشأٍنية دافعية اإل: 

 اآلتية: النقاط في نجازاإل  دافعية ( أىمية555، 5115) إيماف أحمد تلخص
  ه.أداء مستوى ترفعو  وتنشيطو الطالب سموؾ وتوج -
 .لممواقؼ المتعمـ إدراؾ عمى يؤثر -
 .التعمـ عممية يسرـ، ويالتعم لبدأ ضروري شرط -
شباع  الدراسة عمى إقبالو مف وتزيد التعمـ عممية في اإندماجً  أكثر الطالب تجعؿ - وا 

 .التعمـ مواقؼ في مثابرتو مف تزيد كما لديو، النمو حاجات
 .بنا المحيطيف وسموؾ الذاتي السموؾ فيـ عمى تساعد -
 .بالنجاح والشعور اليدؼ تحقيؽ عند اعتاالستم مف حالة حدوث إلى تؤدي -
 النشاط التي أوجو ممارسة نحو ودفعو الطالب إىتماـ إلثارة األساسية الوسيمة تمثؿ -

 المعارؼ واالتجاىات اكتساب أجؿ مف وذلؾ بالمدرسة التعميمي الموقؼ يتطمبيا
 .المطموبة والمعارؼ

 دراسةىدفت عديد مف الدراسات حيث  ىتماـإل امحورً  نجازوقد كانت دافعية اإل 

(Guay, 2010) الذات مفيوـ بيف العالقة تتوسط نجازاإل  دافعية كانت إذا ما معرفة إلى 
 نجازاإل  بيف دافعية العالقة يكاديماأل  الذات مفيوـ يتوسط وىؿ ي والتحصيؿ؟كاديماأل 

 إلى نتائجيا وأشارت الدراسي؟ التحصيؿ عمى نجازلإل  الدافعية مكونات تؤثر وىؿ والتحصيؿ؟
إلى  وكذلؾ ب،لمطال يكاديماأل  التحصيؿ مستوى في ايً إيجاب يؤثر نجازلإل  الدافعية مستوى أفّ 

الدراسي، كذلؾ ىدفت  والتحصيؿ نجازلإل  الدافعية بيف العالقة في لمجنس أثر وجود عدـ
 بالطال لدى والخارجية الداخمية الدافعية تحديد مستوى إلى (Lepper, 2003) دراسة

والتخصص،  والعمر والعرؽ الجنس متغيرات ضوء في يكاديماأل  نجازاإل  وعالقتيا بمستوى
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 الدافعية عمى التخصص أو العرؽ أو لمجنس أثر وجود عدـ إلى الدراسة نتائج أشارت وقد
 .بالطال لدى يكاديماأل  نجازومستوى اإل  الداخمية

 فسضيات البشح:

والدراسات المرتبطة  ما أسفر عنو اإلطار النظرىو  ىدافوفي ضوء مشكمة البحث وأ
 وىي كما يمي:، ىذا البحثوضع الباحث الفرضيات اآلتية لإلجابة عف أسئمة وأسئمة البحث 

 تيبيف متوسطي درجات مجموع (0.05) ≥ يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوىال  .1
تربوي )المجموعة األولى التي استخدمت الدعـ  إعالـالتجريبيتيف تخصص  البحث

في  الصوتي )السمعي(و)المجموعة الثانية التي استخدمت الدعـ  )المرئي( الفيديوي
 ختبارإلو التكميفات والبطاقة ككؿ،  أداءلكؿ محور مف محاور بطاقة تقييـ  البعديالقياس 
 .نجازالدافع لإل 

 تيبيف متوسطي درجات مجموع (0.05) ≥ يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوىال  .5
منزلي )المجموعة الثالثة التي استخدمت الدعـ  إقتصادالتجريبيتيف تخصص  البحث

في  الصوتي )السمعي(و)المجموعة الرابعة التي استخدمت الدعـ  الفيديوي )المرئي(
 ختبارالتكميفات والبطاقة ككؿ، وإل أداءلكؿ محور مف محاور بطاقة تقييـ  البعديالقياس 
 .نجازالدافع لإل 

 تيبيف متوسطي درجات مجموع (0.05) ≥ إحصائيًا عند مستوى يوجد فرؽ داؿال  .5
التجريبيتيف تخصص تربية موسيقية )المجموعة الخامسة التي استخدمت الدعـ  البحث

في  الصوتي )السمعي(و)المجموعة السادسة التي استخدمت الدعـ  الفيديوي )المرئي(
 ختبارالتكميفات والبطاقة ككؿ، وإل أداءلكؿ محور مف محاور بطاقة تقييـ  البعديالقياس 
 .نجازالدافع لإل 

الطالب المذيف بيف متوسطي درجات  (0.05) ≥ يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى .5
في  الصوتي )السمعي(والطالب المذيف استخدموا الدعـ  الفيديوي )المرئي(استخدموا الدعـ 

 ختبارالتكميفات والبطاقة ككؿ، وإل أداءلكؿ محور مف محاور بطاقة تقييـ  البعديالقياس 
بصرؼ النظر عف  الدعـ اإللكترونيويرجع ذلؾ إلى التأثير األساسي لنمط  ،نجازالدافع لإل 

 .يكاديملمتخصص األ 
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الطالب درجات  اتبيف متوسط (0.05) ≥ إحصائيًا عند مستوى ةؽ دالووجد فر ت  .2
في منزلي، وتربية موسيقية(  إقتصادتربوي،  إعالـي )كاديمالمصنفيف وفؽ التخصص األ 

 ختبارالتكميفات والبطاقة ككؿ، وإل أداءلكؿ محور مف محاور بطاقة تقييـ  البعديالقياس 
ي بصرؼ النظر عف نمط كاديمإلى التأثير األساسي لمتخصص األ  ترجع، نجازالدافع لإل 

 .الدعـ اإللكتروني
طالب درجات  اتبيف متوسط (0.05) ≥ إحصائيًا عند مستوى ةؽ دالووجد فر ال ت .2

 أداءلكؿ محور مف محاور بطاقة تقييـ  البعديفي القياس المجموعات الست التجريبية 
الدعـ التفاعؿ بيف نمط  أثرترجع إلى ، نجازالدافع لإل  ختبارالتكميفات والبطاقة ككؿ، وإل

 .يكاديموالتخصص األ اإللكتروني 
البحث: نمط  في ىذاعمى ضوء المتغير المستقؿ األوؿ  :التصميـ التجريبي لمبحث  

، والمتغير المستقؿ الثاني: التخصص صوتي/ سمعي( -)فيديوي/ مرئي اإللكتروني الدعـ 
منزلي/ تربية موسيقية( تـ استخداـ التصميـ العاممي  إقتصادتربوي/  إعالـي )كاديماأل 
 لبحث:يذا ا( التصميـ التجريبي ل1(، ويوضح جدوؿ )5×5)

 (1جذول )

 انحصًُى انحجرَجٍ نهجذث 

 ٍكبدًَانحخصص األ

 ًَط انذػى
 انحرثُة انًىصُمُة انًُزنٍ لحصبداإل انحرثىٌ ػًلواإل

 (5يجًىػة ) (3يجًىػة ) (1يجًىع ) )فُذَىٌ/ يرئٍ(

 (6يجًىػة) (4يجًىػة ) (2يجًىػة) )صىجٍ/ صًؼٍ(

 :البشح اأدات

 بطاقة تكييه التهليفات: ( أ)

في ضوء بعض البحوث والدراسات المرتبطة  التكميفاتبطاقة تقييـ  إعدادقاـ الباحث ب 
، (5112عبدالحميد،  وائؿ الحمفاوي، زيداف، وليد )أشرؼكدراسة كؿ مف: بمجاؿ البحث 

، (5115يوسؼ،  وليد، (5115الصعيدي،  سمير )منصور، (5112)حسف الباتع محمد، 
 :ىا بالخطوات اآلتيةإعدادوقد مر 
طالب  التي يؤدييا التكميفات إنجازلحكـ عمى مستوى ا :بطاقةالاليدؼ مف  تحديد -

 أداءعمى قائمة ميارات  ـ بناءً ييمجموعة البحث، قاـ الباحث ببناء بطاقة التق
 .التي تـ التوصؿ إلييا التكميفات
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خمسة محاور  البطاقة فى صورتيا المبدئية عمى احتوت :بطاقةالتحديد مفردات  -
حيث تضمف المحور األوؿ )بنديف(، في حيف تضمف المحور بند،  (38) شممت

، وتضمف المحور االثاني )ستة( بنود، وتضمف المحور الثالث )ثالثة وعشروف( بندً 
إذا تحقؽ ( 5) وتـ تحديد التقدير الكمي بالدرجات بوضعالرابع )خمسة( بنود، 

 .يتحقؽ المعيارإذا لـ  (صفر)تحقؽ المعيار إلى حد ما، وإذا  (1)المعيار، و
 :عمى مرحمتيفالتكميفات ضبط بطاقة تقييـ  تـ :بطاقةالضبط  -

مف أعضاء ىيئة التدريس  (5) تـ تقدير صدؽ البطاقة بعرضيا عمى :بطاقةالصدؽ 
البطاقة،  مدى وضوح عبارات :الستطالع آرائيـ في ؛تكنولوجيا التعميـتخصص 

؛ وأصبحت صياغة بعض البنودتـ تعديؿ  ، وقدومدى مناسبة بنود بطاقة التقييـ
 (.1 ( بنًدا )ممحؽ58)مف  ةصورتيا النيائية مكون بطاقة التقييـ فى

مف  وطالبةا ( طالبً 90) منتوجات بطاقة التقييـ عمى قاـ الباحث بتطبيؽ :بطاقةالثبات 
مف كؿ  وطالبة اطالبً ( 51منزلي/ تربية موسيقية(، بواقع ) إقتصادتربوي/  إعالـتخصصات )

ثبات بطاقة التقييـ باستخداـ  صالحيتيا وحساب ثباتيا. وقد تـ حسابمف  أكدلمت ؛تخصص
*الثالثة معامؿ ألفا كرونباخ عمى متوسط تقديرات المقيميف

لكؿ مفردة مف مفردات البطاقة،  
وىى قيـ مرتفعة تدؿ عمى ( 1.0و ) (0.81) بيف معامالت االتفاؽ اتمتوسط تراوحتوقد 

 يـ فيمياراتالتي تعكس  الطالب منتوجاتوبالتالى فيى صالحة لتقييـ ثبات بطاقة التقييـ، 
مف المقيميف  ( متوسط معامالت اإلتفاؽ بيف كؿ اثنيف5، ويوضح جدوؿ)أداء التكميفات

 .لمفردات بطاقة التقييـ ككؿ
  

                                                           

وفبء صًلح انذٍَ انذصىلٍ أصحبر جكُىنىجُب انحؼهُى كهُة انحرثُة انُىػُة جبيؼة انًُُب. يًذوح ػجذ انذًُذ،  

أصحبر جكُىنىجُب انحؼهُى انًضبػذ كهُة انحرثُة انُىػُة جبيؼة انًُُب ػًبد أدًذ صُذ، يذرس جكُىنىجُب 

 انحؼهُى كهُة انحرثُة انُىػُة جبيؼة انًُُب.

ٍ انذصىلٍ أصحبر جكُىنىجُب انحؼهُى كهُة انحرثُة انُىػُة جبيؼة انًُُب. ػًبد أدًذ صُذ، وفبء صًلح انذَ 

 صؼىدٌ صبنخ ػجذ انؼهُى يذرصب جكُىنىجُب انحؼهُى كهُة انحرثُة انُىػُة جبيؼة انًُُب.
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 ( 2جذول )

 وانجطبلة ككم  ثطبلة انحمُُىًذبور ٍُ كم اثٍُُ يٍ انًمًٍُُ نيحىصط يؼبيًلت اإلجفبق ث

 يحىصط يؼبيًلت اإلجفبق
 يؼبيم اإلجفبق ثٍُ

 انثبٍَ وانثبنث انًمًٍُُ

 يؼبيم اإلجفبق ثٍُ

 األول انًمًٍُُ

 وانثبنث

 انًمًٍُُ يؼبيم اإلجفبق ثٍُ

 انًذبور األول وانثبٍَ

 إػًلو إلحصبد يىصُمً إػًلو إلحصبد يىصُمً إػًلو إلحصبد يىصُمً إػًلو إلحصبد يىصُمً

 األول 0.93 1.0 1.0 0.95 0.98 1.0 0.95 0.98 1.0 0.94 0.99 1.0

 انثبٍَ 0.91 0.86 0.89 0.92 0.93 0.89 0.87 0.88 1.0 0.90 0.89 0.93

 انثبنث 0.93 0.90 0.93 0.92 0.87 0.92 0.97 0.95 0.97 0.94 0.90 0.94

 انراثغ 0.87 0.77 0.88 0.95 0.72 0.87 0.95 0.95 0.95 0.89 0.81 0.90

 انخبيش 0.87 0.73 0.88 0.85 0.73 0.85 0.98 0.99 0.98 0.90 0.82 0.90

0.86 0.83 0.86 0.84 0.86 0.85 0.81 0.76 0.82 0.93 0.87 0.92 
انجطبلة 

 ككم

 (.1891فازنم عبد الفتاح موس ،  إعدادللساشديً )تسمجة ن اجناشالدافع لإل إختباز -ب

راتو الصفات الذي استخدـ عند صياغة عبا (Hermans, 1970) ختبارأعد ىذا اإل
تحصيؿ عف منخفضي التحصيؿ وىي: مستوى الطموح، والسموؾ الذي التي تميز مرتفعي ال

إلى األماـ، والمثابرة، والرغبة في إعادة التفكير في تقؿ فيو المغامرة مع القابمية لمتحرؾ 
دراؾ سرعة مرو  ختيار الوقت، واإلتجاه نحو المستقبؿ، و العقبات، وا  ر مواقؼ المنافسة ضد ا 

األفضؿ، وقاـ بترجمة المقياس  داءمواقؼ التعاطؼ، والبحث عف التقدير، والرغبة في األ
عدادو   (.91، 1985)فاروؽ عبد الفتاح، ة العربية فاروؽ عبد الفتاح موسي ه لمبيئا 

 اهلدف مً املكياس:

 لدى الفرد. نجازالدافع لإل ييدؼ إلى قياس مقدار  
 نصف املكياس:

مف متعدد، بعضيا موجب واآلخر  رختيا( مفردة مف نمط اإل58يتكوف المقياس مف )
(. تتكوف كؿ مفردة مف جممة ناقصة 58، 57، 12، 12، 11، 9، 5، 5، 1سالب وأرقامو )

يمييا خمس عبارات أو أربع عبارات، وتوجد أماـ كؿ عبارة دائرة عمى الفرد أف يختار العبارة 
أماـ ىذه العبارة،  التي يرى أنيا تكمؿ الجممة الناقصة بوضع عالمة في الدائرة التي توجد

المقياس غير محدد بزمف ولكف وجد أف أغمب األفراد يستطيعوف اإلجابة عميو في مدة تتراوح 
 ( دقيقة.52( إلى )52ما بيف )
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 تصشيح املكياس:

، أي أنو في لدرجة إيجابية المفردة ايتبع في ىذا المقياس طريقة تدرج الدرجات تبعً 
عمى  (1 -5 -5 -5 -2) )أ، ب، ج، د، ىػ( الدرجاتالمفردات الموجبة تعطى العبارات 

الترتيب، وفي المفردات السالبة ينعكس الترتيب السابؽ، وكذلؾ الحاؿ في المفردات التي تمييا 
 أربع عبارات.

والمقدرة  ختبارمف الدرجة الكمية لإل ا( بفرؽ داؿ إحصائيً 79تشير الدرجة أعمى مف ) 
( 79، بينما تشير الدرجة أقؿ مف )نجازمف دافعية اإل ( درجة إلى مستوى مرتفع 151) ػػب

 .نجازمف الدرجة الكمية إلى مستوى منخفض مف دافعية اإل  ابفرؽ داؿ إحصائيً 
 ضبط المقياس:

 مس ضبط املكياس مبسسلتني ٍنا:

 الصدم: (1)
عمى ثمانية مف  ختبار( بعرض اإل1981صدؽ المحكميف: قاـ عبد الفتاح موسي ) ( أ)

المحكميف في مجاؿ عمـ النفس التربوي والقياس النفسي وطمب منيـ تحديد مدى إنتماء 
 وتحديد إيجابية أو سمبية المفردة، وقد حظى المقياس بموافقة. نجازالفقرة لمدافع لإل 

 رىـإختيا( طالب وطالبة تـ 511بيف درجات ) رتباطالصدؽ األمبريقي: حسب معامؿ اإل  ( ب)
بطريقة عشوائية في المقياس ودرجات تحصيميـ الدراسي في نياية العاـ، وقد بمغ معامؿ 

 (.0.01( وىو داؿ عند مستوى )0.67) رتباطاإل 
 الجبات: (2)
مف طالب  اطالبً ( 298قاـ فاروؽ عبد الفتاح بتطبيؽ المقياس عمى عينة قواميا )  

( سنة، ثـ حسب 55( سنة حتى )15)ية والثانوية والجامعية مف األعمار عدادالمراحؿ اإل
 ختبارمما يشير إلى تمتع اإل ؛(0.76معامؿ الثبات باستخداـ معامؿ ألفا وبمغ معامؿ الثبات )

 بدرجة عالية مف الثبات.
مى زر ة )مستند نصي يحتوى عإلكترونيبعد أف قاـ الباحث بتحويؿ المقياس لصورة   
( طالبة وطالبة 91المقياس عمى عينة قواميا )قاـ الباحث بتطبيؽ  ر أماـ كؿ عبارة( إختيا

( طالبة وطالبة مف 51منزلي/ تربية موسيقية(، بواقع ) إقتصادتربوي/  إعالـمف تخصصات )
 وبمغ مف ثباتو بحساب معامؿ ألفاكرونباخ أكد، وتـ التختباركؿ تخصص لحساب ثبات اإل
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، مما (5لؾ مف جدوؿ )كما يتضح ذ (0.72)لمتخصصات الثالثة الثبات  تمعامال متوسط
 البحث.ىذا مف الثبات، وبذلؾ يمكف اإلعتماد عميو في  مقبولةيشير إلى تمتعو بدرجة 

 (3جذول)

 (22ػذد انؼجبرات =) َجب يؼبيًلت ثجبت أنفب كروَجبر نًمُبس دافؼُة اإل 

 و انحخصص ٌ يؼبيًلت أنفب صذق انًذك

 1 إػًلو 33 0.705 0.839

 2 إلحصبد 33 0.675 0.822

 3 يىصُمً 33 0.749 0.865

 انًمُبس ككم 33 0.720 0.849

 :إدساءات البشح

عمى ضوء أسئمة البحث والعرض السابؽ استخدـ الباحث منيجيف بحثييف األوؿ: 
المنيج الوصفى في مراحؿ الدراسة والتحميؿ والتصميـ، والثانى المنيج شبو التجريبي؛ وذلؾ 

البحث مع  يالعمـو اإلنسانية، ويتمثؿ فى: قياس قبمى ألدات لمالءمتو لطبيعة البحوث فى
 الصوتي )السمعي(و  الفيديوي )المرئي(الدعـ ) ةجيياستراتتقديـ المساعدات لمطالب مف خالؿ 

ات ودافعية َفالطالب لمتكؿ أداءثـ قياس بعدي؛ وذلؾ لموقوؼ عمى مدى التقدـ فى مستوي 
 تطبيؽ خطوات التصميـ والتطوير التعميميبالباحث  قاـلدى مجموعة البحث، وقد  نجازاإل 

لبحث ويتميز اىذا حيث أنو يتناسب وطبيعة  ؛(5117، محمد عطية خميسنموذج ) وفؽ
وسوؼ يتـ ، لبحثيذا االبنائية ل عناصره، ويتوافؽ مع طبيعة المتغيرات بالمرونة والتكامؿ بيف

 :النموذج عمى النحو التاليمراحؿ عرض 
 وشممت ىذه المرحمة الخطوات اآلتية :مرحمة التحميؿ: 
التكميفات  أداءميارات تـ تحديد اليدؼ العاـ في تنمية  تحديد األىداؼ التعميمية: .1

 .لدى طالب التخصصات النوعية نجازودافعية اإل 
 أداءقائمة ميارات  فيوتمثمت الميمات التعميمية  :تحميؿ الميمات التعميمية .5

 .التكميفات
لطالب الالزمة  التكميفات أداءقائمة بميارات  إعدادالتكميفات: تـ  أداءقائمة ميارات  .5

 القائمة بالخطوات اآلتية: إعداد، وقد مر التخصصات النوعية
الالـز تنميتيا  التكميفات أداءىدفت القائمة إلى تحديد ميارات : تحديد اليدؼ مف القائمة -

  .التخصصات النوعيةلدى طالب 
ىذا مجاؿ ب المتعمقةاستعاف الباحث ببعض الدراسات والبحوث  : مصادر بناء القائمة -
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حسف الباتع محمد عبد )، (5112 ،أحمد عبد المجيد عبد المجيد) :دراسة ومنياالبحث 
 أداء وذلؾ لتحديد ميارات.(5118، حسونة عمي عمر إسماعيؿ)(، 5112، العاطي

 التكميفات الالـز تنميتيا لدى ىوالء الطالب.
تـ صياغة مفردات قائمة الميارات في صورتيا األولية، وقد  مفردات القائمة: صياغة -

تحميؿ الميارة  أسموب( ميارات رئيسة، وتـ تحديد الميارات الفرعية بإتباع 2تضمنت )
 ( ميارة فرعية.88ىرمًيا، ونتج عف ىذا التحميؿ ) تحميالً 

مف أعضاء ىيئة التدريس  الثةثتـ عرض القائمة في صورتيا األولية عمى  صدؽ القائمة: -
بداء آرائيـ ومالحظاتيـ  أكد؛ لمت في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ مف صدقيا الظاىري، وا 

 أيتـ حذؼ ولـ يتـ إجراء التعديالت التي اتفؽ المحكموف عمى ضرورة تعديميا، ، و حوليا
تعديؿ صياغة بعض الميارات الفرعية، وأصبحت القائمة في صورتيا  تـو ة رئيسميارة 

( ميارات رئيسة 2ميارة فرعية موزعة عمى ) وثمانوف( ثمانية 88النيائية مشتممة عمى )
 ( اآلتي:5( كما يوضحيا جدوؿ )5)ممحؽ 

 ( 4جذول )

 أداء انحكهُفبتأثؼبد لبئًة يهبرات 

 أداء انحكهُفبتيهبرات  و
ػذد انًهبرات 

 انفرػُة
 انى ٌ انُضجٍ

 14.8% 13 انحؼبيم يغ ثُك انًؼرفة. 1

 6.8% 6 ٍ يؼٍُ.أكبدًَانجذث ػٍ يذحىي ػهًٍ/  2

 كحبثة انجذث انًطهىة ثبصحخذاو ثرَبيج 3

Microsoft Word. 

46 %52.3 

( وثصُغة Wordدفظ انًهف كًضحُذ َصٍ ) 4

(Pdf.) 

6 %6.8 

 19.3% 11 .نكحروٍَانحؼبيم يغ انجرَذ اإل 5

 %133 22 انًجًىع

السموؾ  تحديدلتـ تحميؿ خصائص المتعمميف، وقدراتيـ،  :تحميؿ خصائص المتعمميف. 5
المنزلي/  قتصادالتربوي/ اإل عالـ، وىـ طالب التخصصات النوعية بأقساـ )اإلالمدخمي

                                                           
 عبد الحميدممدوح أستاذ تكنولوجيا التعميم كمية التربية النوعية جامعة المنيا.  وفاء صالح الديف الدسوقي ،

مدرس تكنولوجيا التعميم كمية عماد أحمد سيد،  كمية التربية النوعية جامعة المنياالمساعد تكنولوجيا التعميم أستاذ 
 التربية النوعية جامعة المنيا.
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إلى تكنولوجيا التعميـ" بالفرقة  مدخؿ”التربية الموسيقية( وىوالء الطالب درسوا مقرري
التعامؿ مع األولى، و"حاسب في التخصص" بالفرقة الثانية ولدييـ خبرات بسيطة في 

جراء و  نترنتاإل  شبكة  .ةإلكترونيات محادثا 
مف خالؿ شبكة لميارات أداء التكميفات قدـ الباحث المحتوى التعميمي  :تحديد بيئة التعمـ .2

ولـ يكف لدى الطالب مشكمة في االتصاؿ بالشبكة  .Facebookالتواصؿ اإلجتماعي 
والتفاعؿ مف خالليا حيث يتوافر لدي جميع الطالب أجيزة كمبيوتر أو ىواتؼ محمولة 

 متصمة بالشبكة؛ لذلؾ لـ تكف ىناؾ قيود خاصة ببيئة التعمـ.
 وشممت ىذه المرحمة الخطوات اآلتية :مسسلة التصنيه: 

 :تـ تصميـ المحتوي التعميمي في خطوتيف متتابعيف، ىما :المحتوي التعميمي ميـتص. 1
 خمسة تضمنت لموضوع التعمـخريطة انسيابية  إعدادتـ  :تحميؿ المحتوىتحديد و  -

تـ عرض ، ثـ لمتقويـ أساليبأىداؼ تعميمية وأنشطة و  موضوع، لكؿ موضوعات فرعية
، وقد تكنولوجيا التعميـ التدريس تخصص( مف أعضاء ىيئة ثالثةالمحتوى عمى )

إشتممت الصورة األولية األىداؼ المراد تحقيقيا مف دراسة المحتوى، حيث وضع اليدؼ 
، مدى تحقيؽ المحتوى لميدؼ :المحتوى الذي يحققو، وطمب مف الخبراء إبداء الرأى فىو 
أو ضافة نية اإل، ومدى مناسبة المحتوى لمطالب، مع إمكااسالمة صياغة المحتوى عمميً و 

 المحتوى ؛ لتيسير فيـاتصياغفي بعض التعديؿ الوقد تـ ، مناسًباما يرونو الحذؼ وفؽ 
ليصبح المحتوى فى  ؛حذؼ بعض األجزاء منوتـ البحث، وكذلؾ  مجموعةمف قبؿ الطالب 

 .(5صورتو النيائية )ممحؽ 
 .الترابط بيف أجزاؤه تـ تنظيـ المحتوى بطريقة تضمف :تنظيـ المحتوى. 5
التكميفات،  أداء مياراتجية لتنظيـ محتوى ياستراتتـ تصميـ  :تصميـ خريطة المفاىيـ. 5

وتحديد عناصر المحتوى وترتيبيا في  بحيث ترتبط بخريطة تحميؿ الميمات التعميمية،
 .تسمسؿ منطقي وفؽ األىداؼ التعميمية

                                                           
 ممدوح عبد الحميد أستاذ تكنولوجيا التعميم كمية التربية النوعية جامعة المنيا. وفاء صالح الديف الدسوقي ،

مدرس تكنولوجيا التعميم كمية عماد أحمد سيد، كمية التربية النوعية جامعة المنيا المساعد تكنولوجيا التعميم  أستاذ
 .التربية النوعية جامعة المنيا
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يقدـ الدعـ لطالب المجموعات التجريبية عند الطمب مف : لكترونيدعـ اإل ال نمطيتصميـ . 5
طرح سؤاؿ، كذلؾ مف خالؿ تقديـ رجع مالئـ ألحد التعميقات، و الباحث، مف خالؿ 

المذاف يمثالف معالجتا المتغير  لكترونيالدعـ اإل قاـ الباحث بتصميـ نمطي التكميفات، وقد 
 المستقؿ موضع البحث وىى: 

: يقـو ىذا النمط مف الدعـ عمى توجيو )مف خالؿ مقاطع الفيديو( )المرئي( الفيديويدعـ ال -
 تنفيد النشاط. يو أوفي حؿ المشكمة التي تواجب إلى مقاطع فيديو تساعده لطالا
يقـو ىذا النمط مف الدعـ  :ثابتة(الصور النصوص و مف خالؿ ال) الصوتي )السمعي(دعـ ال -

و أػو تنفيد يثابتة تساعده في حؿ المشكمة التي تواج عمى إمداد الطالب بممفات نصية وصور
 النشاط.
 مقاطع ، ثابتة صورنصوص، تجميع بعض العناصر )ت وتضمن :مرحمة التطوير

، وعرضيا خرالبعض اآل إنتاجوقياـ الباحث ب، نترنتمواقع اإل  مف (اتفيديو، ورسوم
( مف المحكميف تخصص تكنولوجيا التعميـ5عمى )

وجًث انًىافمة ػهً صًلدُحهب  

 .( 4يهذك) نهحطجُك
 مصغر عمى عينة وشممت ىذه المرحمة، إجراء تجريب  :مرحمة التقويـ واالجازة

إلجراء  - األساسية التجربةتـ استبعادىـ مف  -طالبًا  (91)مف  استطالعية مكونة
التعميمية، ومناسبة ضوح المادة و مف  أكدوذلؾ بيدؼ الت التقويـ البنائي لممحتوي،
داخمو، ومناسبة  المتعمميف، ومناسبة طريقة سير المتعمـ المحتوي التعميمي لمستوي

 .إجراء التعديالت المطموبة األنشطة التعميمية، وفي ضوء ذلؾ تـ
 يرتبط مجاؿ نشر المحتوي القائـ عمى  :مرحمة نشر المحتوى عبر موقع الويب

بعمميات االستخداـ  اوثيقً  اإرتباطً  الويب وتبنيوعبر  لكترونيدعامات التعمـ اإل 
  :والتوظيؼ، وتشمؿ ىذه المرحمة خطوتيف، ىما

                                                           
 ممدوح عبد الحميدأستاذ تكنولوجيا التعميم كمية التربية النوعية جامعة المنيا.  وفاء صالح الديف الدسوقي ،

مدرس تكنولوجيا التعميم كمية عماد أحمد سيد،  كمية التربية النوعية جامعة المنياالمساعد ا التعميم تكنولوجيأستاذ 
 التربية النوعية جامعة المنيا.
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عمى )ستة( تـ نشر المحتوى التعميمي  :نشر المحتوي عمى موقع الويب وتأمينو. 1
ثالثة  رإختيا، حيث تـ Facebookي جتماعمغمقة عمى شبكة التواصؿ اإل مجموعات

المنزلي/ التربية الموسيقية( وتـ  قتصادالتربوي/ اإل عالـتخصصات نوعية وىي برامج )اإل
الفيديوي  لكترونيتقسيـ طالب كؿ تخصص إلى مجموعتيف وتـ تقديـ نمط الدعـ اإل 

الصوتي  لكترونيلممجموعة األولى مف كؿ تخصص، كما تـ تقديـ نمط الدعـ اإل  )المرئي(
 ةالمغمق المجموعةي وذلؾ عمى أكاديمالثانية مف كؿ تخصص  لممجموعة )السمعي(

 الخاص بكؿ مجموعة مف المجموعات الست.
 المتعمميف وتقدميـ في تعمـ أداءتـ وضع أدوات لمراقبة  :ضبط المحتوي ومراقبتو. 5

المجموعة قياـ الطالب ببعض األنشطة التي تـ رفعيا عمى المحتوي، مف خالؿ 
 (.2)ممحؽ
 :األساسية للبشحالتذسبة 

 :وقد مرت التجربة بالمراحؿ التالية
 :البشح جمنوعةز إختيا. 1

التربوي  عالـية الثالثة )اإلكاديمالتخصصات األ البحث مف طالب  مجموعةر إختياتـ 
( 111بواقع ) ،وطالبةا طالبً  (551)ىا ، وقد بمغ عددالمنزلي/ التربية الموسيقية( قتصاد/ اإل

وتـ تقسيـ طالب كؿ تخصص إلى مجموعتيف كؿ  ،كؿ تخصصمائة وعشرة طالب مف 
)فيديو(  الفيديوي )المرئي(تـ تقديـ نمط الدعـ ، و ( خمسة وخمسوف طالب22مجموعة )

)نصوص وصور  الصوتي )السمعي(لممجموعة األولى مف كؿ تخصص، وتقديـ نمط الدعـ 
 ثابتة( لممجموعة الثانية مف كؿ تخصص.

 :اقبلًي البشح  تطبيل أدات .2

 ياتأد تطبيؽبية قبؿ تنفيذ التجربة، وذلؾ بالمجموعات التجري تجانسمف  أكدتـ الت
 المجموعات المغمقةفات عمى يبطاقة تقييـ التكميفات حيث تـ رفع التكم) تطبيًقا قبمًيا البحث

رساليا لمباحث، وتـ تقييياوطمب مف الطالب أدا ختبارو ، بواسطة الباحث ؤىا وا  الدافع  ا 
وطمب مف المجموعات المغمقة ، وتـ رفعو عمى ةإلكترونيبعد أف تـ تحويمو لصورة  نجازلإل 

بتحميؿ  ث؛ حيث قاـ الباحالمجموعات الستوذلؾ لحساب تجانس  ؛الطالب اإلجابة عميو(
ختباربطاقة تقييـ التكميفات، و  نتائج بيدؼ التعرؼ عمى مدى تجانس  نجازالدافع لإل  ا 
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، حيث تـ حساب المتوسطات الحسابية ء التجربة األساسية لمبحثإجرا قبؿ مجموعات البحث
لبطاقة تقييـ التكميفات، التطبيؽ القبمي واإلنحرافات المعيارية لدرجات المجموعات الست في 

وكانت  االتجاه ثنائيباستخداـ تحميؿ التبايف وتـ تحميؿ نتائج تطبيؽ بطاقة تقييـ التكميفات 
 :(2(، )2) النتائج كما يوضحيا جدوؿ

 ( 5جذول)

 انًحىصطبت انذضبثُة واإلَذرافبت انًؼُبرَة نذرجبت انًجًىػبت انضث فٍ انحطجُك انمجهٍ 

 (55=6=5ٌ=4ٌ=3ٌ=2ٌ=1ٌانحكهُفبت )ٌ جمُُىنجطبلة 

 انحخصص انًُط ٌ و ع

 انفُذَىٌ )انًرئٍ(انذػى  55 30.41 16.19

 انصىجٍ )انضًؼٍ(انذػى  55 29.46 16.42 جرثىٌ إػًلو

 انًجًىع 113 29.93 16.24

 انفُذَىٌ )انًرئٍ(انذػى  55 30.23 16.41

 انصىجٍ )انضًؼٍ(انذػى  55 29.47 15.51 يُزنٍ إلحصبد

 انًجًىع 113 29.85 15.90

 انفُذَىٌ )انًرئٍ(انذػى  55 29.23 16.14

 انصىجٍ )انضًؼٍ(انذػى  55 28.90 16.05 جرثُة يىصُمُة

 انًجًىع 113 29.06 16.02

 انفُذَىٌ )انًرئٍ(انذػى  165 29.95 16.16

 انصىجٍ )انضًؼٍ(انذػى  165 29.28 15.90 انًجًىع

 انًجًىع 333 29.62 16.01

 ( 6)جذول

 جذهُم انحجبٍَ ثُبئٍ اإلججبِ نذرجبت انحطجُك انمجهٍ نجطبلة انحمُُى

َىع 

 انذالنة
 لًُة ف

يحىصط 

يجًىع 

 انًرثؼبت

درجة 

 انذرَة
 يصذر انحجبٍَ انًرثؼبت يجًىع

 غُر دانة

 ًَط انذػى )أ( 37.786 1 37.786 0.702

0.907 25.292 2 50.584 
انحخصص األكبدًٍَ 

 )ة(

 ة×جفبػم أ 88.370 3 29.457 0.952

 انخطأ انًؼُبرٌ 84221.556 326 258.348 _____ _____

 انًجًىع 373738.6 329 _____ _____ _____

بيف مجموعات البحث الست ا أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيً ( 2يتضح مف جدوؿ )
وىي ( 0.005) قة تقييـ التكميفات، حيث كانت قيمة )ؼ( أكبر مفافي التطبيؽ القبمي لبط

 عمى تجانس المجموعات التجريبية الست. يدؿمما  ا؛غير دالة إحصائيً 
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المجموعات الست  تـ حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجات اكم
، وتـ تحميؿ نتائج تطبيؽ بطاقة تقييـ التكميفات نجازالدافع لإل  ختبارإلالتطبيؽ القبمي في 

 (:8، )(7) يوكانت النتائج كما يوضحيا جدول االتجاه ثنائيباستخداـ تحميؿ التبايف 
 ( 1)جذول

 انًؼُبرَة نذرجبت انًجًىػبت انضث فٍ انحطجُك انمجهٍ  انًحىصطبت انذضبثُة واإلَذرافبت

 (55=6=5ٌ=4ٌ=3ٌ=2ٌ=1ٌ)ٌ َجب انذافغ نإل تخحجبرإل

 انحخصص انًُط ٌ و ع

 انفُذَىٌ )انًرئٍ(انذػى  55 39.64 4.54

 انصىجٍ )انضًؼٍ(انذػى  55 39.31 3.82 جرثىٌ إػًلو

 انًجًىع 113 39.47 4.18

 انفُذَىٌ )انًرئٍ(انذػى  55 39.78 4.61

 انصىجٍ )انضًؼٍ(انذػى  55 38.75 3.38 يُزنٍ إلحصبد

 انًجًىع 113 39.26 4.06

 انفُذَىٌ )انًرئٍ(انذػى  55 38.53 3.95

 انصىجٍ )انضًؼٍ(انذػى  55 39.51 4.76 جرثُة يىصُمُة

 انًجًىع 113 30.02 4.38

 انفُذَىٌ )انًرئٍ(انذػى  165 39.32 4.39

 انصىجٍ )انضًؼٍ(انذػى  165 39.19 4.01 انًجًىع

 انًجًىع 333 39.25 4.20

 ( 2)جذول

 َجب انذافغ نإل تخحجبرجذهُم انحجبٍَ ثُبئٍ اإلججبِ نذرجبت انحطجُك انمجهٍ إل

َىع 

 انذالنة
 لًُة ف

يحىصط 

يجًىع 

 انًرثؼبت

درجة 

 انذرَة

يجًىع 

 انًرثؼبت
 يصذر انحجبٍَ

 غُر دانة

 ًَط انذػى )أ( 1.336 1 1.336 0.487

 انحخصص األكبدًٍَ )ة( 11.388 2 5.694 0.726

 ة×جفبػم أ 12.274 3 4.241 0.986

_____ _____ 
 انخطأ انًؼُبرٌ 5789.4 326 17.7595

_____ _____ 
 انًجًىع 514227 330 ______

بيف مجموعات البحث الست  ا( أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيً 8يتضح مف جدوؿ )
( وىي 0.005)ؼ( أكبر مف )، حيث كانت قيمة نجازالدافع لإل  ختبارفي التطبيؽ القبمي إل
 عمى تجانس المجموعات التجريبية الست. يؤكدمما غير دالة إحصائًيا؛ 
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  :جملنوعات التذسيبيةعلى ا لهرتنى الدعه اإل ةتطبيل اسرتتيذي -

مف خالؿ  التجريبيةطالب المجموعات الدعـ اإللكتروني لوتقديـ تـ البدء في التفاعؿ 
ي، حيث تـ تقديـ الدعـ جتماععمى شبكة التواصؿ اإلتـ إنشاؤىا  مجموعات مغمقةستة 

ي، وتـ تقديـ الدعـ أكاديملممجموعة األولى مف كؿ تخصص  الفيديوي )المرئي( لكترونياإل 
روابط  فيما يمي، و يأكاديملممجموعة الثانية مف كؿ تخصص  الصوتي )السمعي( لكترونياإل 

 التجريبية: المجموعات
الفيديوي  لكترونيتربوي( لتقديـ الدعـ اإل  إعالـاألولى تخصص )المغمقة  المجموعةموقع 

 :)المرئي(
https://www.facebook.com/groups/2999863693427805/ 

الصوتي  لكترونيتربوي( لتقديـ الدعـ اإل  إعالـالثانية تخصص )موقع المجموعة المغمقة 
 :)السمعي(

https://www.facebook.com/groups/667624547412045/ 

الفيديوي  لكترونيمنزلي( لتقديـ الدعـ اإل  إقتصادالثالثة تخصص )قع المجموعة المغمقة مو 
 :)المرئي(

https://www.facebook.com/groups/620894278497325/ 

الصوتي  لكترونيمنزلي( لتقديـ الدعـ اإل  إقتصادالرابعة تخصص )موقع المجموعة المغمقة 
 :)السمعي(

https://www.facebook.com/groups/237931617535783/ 

 لكترونيالخامسة تخصص )تربية موسيقية( لتقديـ الدعـ اإل موقع المجموعة المغمقة 
 :الفيديوي )المرئي(

https://www.facebook.com/groups/252142579478069/ 

الصوتي  لكترونيالسادسة تخصص )تربية موسيقية( لتقديـ الدعـ اإل موقع المجموعة المغمقة 
 :)السمعي(

https://www.facebook.com/groups/843966102678278/ 

 المجموعة، كؿ نمط عمى المجموعات الستعمى  لكترونياإل  ـتـ رفع وحدات الدع  
مف الطالب أداؤىا  المطموبالمخصص لو وفقًا لمتصميـ التجريبي، كما تـ رفع بعض األنشطة 

الخاص بكؿ نشاط، وتـ التفاعؿ بيف الطالب وبعضيـ البعض،  لكترونيبعد تقديـ الدعـ اإل 
وذلؾ مف خالؿ كتابة  ،يةجتماعوبيف الطالب والباحث تحقيقًا لمبدأ النظرية البنائية اإل

https://www.facebook.com/groups/2999863693427805/
https://www.facebook.com/groups/667624547412045/
https://www.facebook.com/groups/620894278497325/
https://www.facebook.com/groups/237931617535783/
https://www.facebook.com/groups/252142579478069/
https://www.facebook.com/groups/843966102678278/
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الدعـ التعميقات مف قبؿ الطالب التي تفيد بحاجتيـ لمدعـ ومف قبؿ الباحث بتقديـ وحدات 
 وقد قاـ ،، أو حؿ مشكالت تواجيـ أثناء أداء األنشطةاألنشطة أداءالتي تساعد الطالب عمى 

إلى أف تـ سحب الدعـ  داءتخفيؼ الدعـ المقدـ كمما أصبح الطالب قادريف عمى األالباحث ب
 أداءفي المرحمة األخيرة مف التطبيؽ وأصبح الطالب قادريف عمى اإلعتماد عمى قدراتيـ في 

 مف تكميفات. ما ىو مطموب منيـ
عمى  مساءً  11 – 7بالدخوؿ يومًيا خالؿ فترة التطبيؽ مف الساعة الباحث  التـز  

 لمرد عمى استفسارات ؛facebookجميع المجموعات المغمقة عمى شبكة التواصؿ االجتماعي 
ومتابعة تقدميـ في األنشطة وتقديـ الدعـ حسب معالجتي المتغير المستقؿ موضع الطالب 
 البحث. 

 :ًياالكياس بعد اتطبيل أدات .3

المغمقة  المجموعاتـ، تـ رفع التكميفات عمى  51/2/5151بعد إنتياء التعمـ يـو   
رساليا تمؾ ا أداءوطمب مف كؿ طالب عمى شبكة التواصؿ االجتماعي الست  لتكميفات وا 

، كما تـ تطبيؽ الباحثلمباحث، وتـ تقييـ تمؾ التكميفات باستخداـ بطاقة التقييـ مف قبؿ 
ختباردرجات بطاقة التقييـ و ، وتـ رصد نجازالدافع لإل  إختبار لمتعامؿ معيا  نجازالدافع لإل  ا 

 إحصائًيا.
 لمعموـ اإلحصائية البرامج حـز باستخداـ إحصائًيا ومعالجتيا النتائج تسجيؿ  
 فرضيات ضوء في وتفسيرىا النتائج تحميؿ ثـ ،السادس عشراإلصدار  SPSSية جتماعاإل

 البحث.
 :ىتائر البشح

برنامج ف اإلحصائية المناسبة م ساليبستخداـ األالبحث بافرضيات  ختباراتـ 
(SPSS) عف أسئمة البحث السادسة عشرالخامس  اإلصدار. 

 ييص على: يرلا األنلاإلدابة عً السؤال  - اًلأن

ميارات كال مف: عمى تنمية  صوتي/ سمعي( -)فيديوي/ مرئي أثر نمط الدعـ ما  
 ؟إلنجاز لدى طالب اإلعالـ التربويدافعية او أداء التكميفات 

 ولإلجابة عنو تـ التحقؽ مف صحة الفرضية األولى: 
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)ت( لمجموعة واحدة، لمقارنة متوسطى مجموعتيف مرتبطتيف  إختباراستخدـ الباحث   
في القياس  تربوي إعالـوالثانية( تخصص  ىطالب المجموعتيف )األولوىما متوسطي درجات 

الدافع  ختبارالتكميفات والبطاقة ككؿ، وإل أداءلكؿ محور مف محاور بطاقة تقييـ  البعدي
التى تنص األولى الفرضية  ختباروذلؾ إل (،11)، (9) الجدوالفوالذى يوضح نتائجو  ،نجازلإل 

 :عمى
 البحث تيبيف متوسطي درجات مجموع (0.05)يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى ال "

 الفيديوي )المرئي(تربوي )المجموعة األولى التي استخدمت الدعـ  إعالـالتجريبيتيف تخصص 
لكؿ محور  البعديفي القياس  )السمعي(الصوتي و)المجموعة الثانية التي استخدمت الدعـ 

 .”نجازالدافع لإل  ختبارالتكميفات والبطاقة ككؿ، إل أداءمف محاور بطاقة تقييـ 
 (3جذول)

طًلة انًجًىػحٍُ )ت( نًمبرَة يحىصطً يجًىػحٍُ يرججطحٍُ وهًب يحىصطٍ درجبت  تخحجبرا

يذبور ثطبلة انحمُُى، وفٍ ثطبلة  كم يذىر يٍفً  فً انمُبس انجؼذيجرثىٌ  إػًلوونً وانثبَُة( )األ

 (55=2= 1ٌٌ، درجة 16= نهجطبلةانمًُة انؼظًً ، 132)درجة انذرَة=  فبت ككمُجمُُى انحكه

 دجى

 انحأثُر

 يرثغ

 إَحب

 َىع

 انذالنة

 يضحىي

 انذالنة

 لًُة

 ت

اإلَذرا

 ف

 انًؼُبري

 انًجًىػة انًحىصط

 

 7.090 0.000 دانة 0.32 كجُر
 انًذىر 1يج 3.818 0.580

 2يج 1.818 2.010 األول

 13.068 0.000 دانة 0.61 كجُر
انًذىر  1يج 11.818 0.373

 2يج 8.533 1.826 انثبٍَ

 7.783 0.000 دانة 0.36 كجُر
انًذىر  1يج 45.212 1.729

 2يج 33.176 11.338 انثبنث

 7.358 0.000 دانة 0.33 كجُر
انًذىر  1يج 3.903 0.2845

 2يج 2.885 0.9859 انراثغ

 7.674 0.000 دانة 0.35 كجُر
انًذىر  1يج 9.806 0.4567

 2يج 7.212 2.4649 انخبيش

 9.066 0.000 دانة 0.43 كجُر
انجطبلة  1يج 74.558 2.422

 2يج 53.952 16.95 ككم

( بيف متوسطي 0.05( وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى )9يتضح مف جدوؿ )
المجموعة األولى لصالح  لبطاقة تقييـ التكميفاتفى القياس البعدى  المجموعتيفدرجات طالب 

، حيث بمغت في المحاور جميعيا، وفي البطاقة ككؿ الفيديوي )المرئي(التي استخدمت الدعـ )
 ،(7.090, 13.068, 7.783, 7.358, 7.674) ت لمحاور البطاقة عمى الترتيب قيـ
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 رفض( ومف ثـ يتـ 118عند درجة حرية ) ،البطاقة ككؿفي  (9.066)ت  قيمةوبمغت 
 .وقبوؿ الفرضية البديمة األولى يةالفرض

 لكترونيالدعـ اإل لممتغير المستقؿ وىو  كبيراً  ايتضح مما سبؽ أف ىناؾ تأثيرً و 
التكميفات لدى طالب المجموعة األولى تخصص  أداءعمى تنمية ميارات  الفيديوي )المرئي(

 .تربوي إعالـ
 (13جذول)

 طًلة انًجًىػحٍُ )ت( نًمبرَة يحىصطً يجًىػحٍُ يرججطحٍُ وهًب يحىصطٍ درجبت  إتخحجبر

، 132)درجة انذرَة=  َجب انذافغ نإل إتخحجبرفً  فً انمُبس انجؼذيجرثىٌ  إػًلو)االونً وانثبَُة( 

 (55=2= 1ٌ، ٌدرجة 133= تخحجبرنإلانمًُة انؼظًً 

 دجى

 انحأثُر

 يرثغ

 إَحب

 َىع

 ةذالنان

 يضحىي

 ةذالنان

 لًُة

 ت

 اإلَذراف

 انًؼُبري
 انًجًىػة انًحىصط

 13.32 0.000 دانة 0.62 كجُر
 1يج 110.51 4.34

 2يج 90.05 10.49

( بيف 0.000( وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى )11يتضح مف جدوؿ )
لصالح  نجازالدافع لإل  ختبارإلفى القياس البعدى  المجموعتيفمتوسطي درجات طالب 

 (13.32)ت  ، حيث بمغت قيمةالفيديوي )المرئي(التي استخدمت الدعـ ) المجموعة األولى
  وقبوؿ الفرضية البديمة. األولى يةالفرض رفض( ومف ثـ يتـ 118عند درجة حرية )

 لكترونيالدعـ اإل لممتغير المستقؿ وىو  كبيراً  ايتضح مما سبؽ أف ىناؾ تأثيرً 
 إعالـلدى طالب المجموعة األولى تخصص  الدافع لإلنجازعمى تنمية  الفيديوي )المرئي(

 .تربوي
 ييص على: يرلا الجاى اإلدابة عً السؤال  - ًاثاىي

ميارات كال مف: عمى تنمية  صوتي/ سمعي( -)فيديوي/ مرئي نمط الدعـ  أثرما  
 ؟المنزلي قتصاداإل طالباتلدى دافعية اإلنجاز و التكميفات  أداء

 :الثانيةولإلجابة عنو تـ التحقؽ مف صحة الفرضية 
)ت( لمجموعة واحدة، لمقارنة متوسطى مجموعتيف مرتبطتيف  إختباراستخدـ الباحث   

فى  منزلي إقتصادطالب المجموعتيف )الثالثة والرابعة( تخصص وىما متوسطي درجات 
 ختبارالتكميفات والبطاقة ككؿ، وإل أداءلكؿ محور مف محاور بطاقة تقييـ  البعديالقياس 
الثانية الفرضية  ختباروذلؾ إل(، 15، )(11) الجدوالفوالذى يوضح نتائجو  ،نجازالدافع لإل 

 :التى تنص عمى
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بيف متوسطي درجات مجموعتي البحث  (0.05)"ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى 
الفيديوي منزلي )المجموعة الثالثة التي استخدمت الدعـ  إقتصادالتجريبيتيف تخصص 

في القياس البعدي  الصوتي )السمعي(و)المجموعة الرابعة التي استخدمت الدعـ  )المرئي(
 .”نجازالدافع لإل  ختبارالتكميفات والبطاقة ككؿ، وإل أداءلكؿ محور مف محاور بطاقة تقييـ 

 ( 11جذول)

طًلة انًجًىػحٍُ يجًىػحٍُ يرججطحٍُ وهًب يحىصطٍ درجبت  )ت( نًمبرَة يحىصطً إتخحجبر

كم يذىر يٍ يذبور ثطبلة انحمُُى، وفٍ ثطبلة فً  فً انمُبس انجؼذييُزنٍ  إلحصبد)انثبنثة وانراثؼة( 

 (55=2= 1ٌ، ٌدرجة 16= نهجطبلةانمًُة انؼظًً ، 132)درجة انذرَة=   ككمانحكهُفبت جمُُى 

 دجى

 انحأثُر

 يرثغ

 إَحب

 َىع

 انذالنة

 يضحىي

 انذالنة

 لًُة

 ت

 اإلَذراف

 انًؼُبري
 انًجًىػة انًحىصط

 

 6.726 0.000 دانة 0.295 كجُر
انًذىر  3يج 3.86 0.524

 4يج 1.96 2.018 األول

 14.708 0.000 دانة 0.667 كجُر
انًذىر  3يج 11.76 0.482

 4يج 8.37 1.639 انثبٍَ

 9.858 0.000 دانة 0.474 كجُر
انًذىر  3يج 45.58 1.757

 4يج 31.05 10.787 انثبنث

 11.683 0.000 دانة 0.558 كجُر
انًذىر  3يج 3.96 0.153

 4يج 2.60 0.852 انراثغ

 11.807 0.000 دانة 0.563 كجُر
انًذىر  3يج 9.91 0.382

 4يج 6.47 2.124 انخبيش

 12.037 0.000 دانة 0.573 كجُر
انجطبلة  3يج 75.067 2.548

 4يج 50.461 14.945 ككم

( بيف متوسطي 0.05( وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى )11يتضح مف جدوؿ )
المجموعة الثالثة لصالح  لبطاقة تقييـ التكميفاتفى القياس البعدى  المجموعتيفدرجات طالب 

 ، حيث بمغتفي المحاور جميعيا، وفي البطاقة ككؿ الفيديوي )المرئي(التي استخدمت الدعـ )
 ،(6.726 ,14.708 ,9.858 ,11.683 ,11.807) ت لمحاور البطاقة عمى الترتيب قيـ

 رفض( ومف ثـ يتـ 118عند درجة حرية )، في البطاقة ككؿ (12.037)ت  قيمةوبمغت 
 .وقبوؿ الفرضية البديمة الثانية يةالفرض

 لكترونيالدعـ اإل لممتغير المستقؿ وىو كبيرًا ا يتضح مما سبؽ أف ىناؾ تأثيرً 
تخصص  الثالثةالتكميفات لدى طالب المجموعة  أداءعمى تنمية ميارات  الفيديوي )المرئي(

 .منزلي إقتصاد
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 (12جذول)

 طًلة انًجًىػحٍُ )ت( نًمبرَة يحىصطً يجًىػحٍُ يرججطحٍُ وهًب يحىصطٍ درجبت  تخحجبرا

  َجب انذافغ نإل إتخحجبرفً  فً انمُبس انجؼذييُزنٍ  إلحصبدوانراثؼة(  )انثبنثة

 (55=2= 1ٌ، ٌدرجة 133= تخحجبرنإلانمًُة انؼظًً ، 132)درجة انذرَة= 

 دجى

 انحأثُر

 يرثغ

 إَحب

 َىع

 انذالنة

 يضحىي

 انذالنة

 ت لًُة

 

 اإلَذراف

 انًؼُبري
 انًجًىػة انًحىصط

 14.154 0.000 دانة 0.65 كجُر
 3يج 110.47 3.721

 4يج 92.7636 8.500

( بيف متوسطي 0.05( وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى )15ف جدوؿ )يتضح م
المجموعة الثالثة لصالح  ختبار الدافع لإلنجازإلفى القياس البعدى  المجموعتيفدرجات طالب 

عند درجة حرية  (14.154)ت  ، حيث بمغت قيمةالفيديوي )المرئي(التي استخدمت الدعـ )
 .وقبوؿ الفرضية البديمة الثانية يةالفرض رفض( ومف ثـ يتـ 118)

 لكترونيالدعـ اإل لممتغير المستقؿ وىو كبيرًا ا يتضح مما سبؽ أف ىناؾ تأثيرً 
 إقتصادتخصص  الثالثةلدى طالب المجموعة  دافعية اإلنجازعمى تنمية  الفيديوي )المرئي(

 .منزلي
 ييص على: يالر الجالحاإلدابة عً السؤال  - ًاثالج

ميارات مف:  كالً عمى تنمية  صوتي/ سمعي( -)فيديوي/ مرئي ما أثر نمط الدعـ  
 التربية الموسيقية؟ طالبدافعية اإلنجاز لدى و أداء التكميفات 

 :الثالثةولإلجابة عنو تـ التحقؽ مف صحة الفرضية 
مجموعتيف مرتبطتيف  )ت( لمجموعة واحدة، لمقارنة متوسطى إختباراستخدـ الباحث   

فى  طالب المجموعتيف )الخامسة والسادسة( تخصص تربية موسيقيةوىما متوسطي درجات 
 ختبارالتكميفات والبطاقة ككؿ، وإل أداءلكؿ محور مف محاور بطاقة تقييـ  البعديالقياس 
 الثالثة الفرضية ختباروذلؾ إل(، 15، )(15) الجدوالفوالذى يوضح نتائجو  ،نجازالدافع لإل 

 :التى تنص عمى
بيف متوسطي درجات مجموعتي البحث  (0.05)"ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى 

الفيديوي التجريبيتيف تخصص تربية موسيقية )المجموعة الخامسة التي استخدمت الدعـ 
في القياس البعدي  الصوتي )السمعي(و)المجموعة السادسة التي استخدمت الدعـ  )المرئي(

 .”نجازالدافع لإل  ختبارلكؿ محور مف محاور بطاقة تقييـ التكميفات والبطاقة ككؿ، وإل
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طًلة انًجًىػحٍُ )ت( نًمبرَة يحىصطً يجًىػحٍُ يرججطحٍُ وهًب يحىصطٍ درجبت  تخحجبرا

 ثطبلة انحمُُى، وفٍ كم يذىر يٍ يذبورفً  فً انمُبس انجؼذيوانضبدصة( جرثُة يىصُمُة )انخبيضة 

= 1، ٌدرجة 16= نهجطبلةانمًُة انؼظًً ، 132)درجة انذرَة=  ككمانحكهُفبت جمُُى  ثطبلة 

ٌ2=55) 

 دجى

 انحأثُر

 يرثغ

 إَحب

 َىع

 انذالنة

 يضحىي

 انذالنة

 درجة

 انذرَة

 لًُة

 ت

 اإلَذراف

 انًؼُبري
 انمُبس انًحىصط

 

 7.692 108 0.000 دانة 0.35 كجُر
انًذىر  5يج 3.86 0.524

 6يج 1.75 1.97 األول

 13.627 108 0.000 دانة 0.63 كجُر
انًذىر  5يج 11.75 0.455

 6يج 8.43 1.749 انثبٍَ

 7.887 108 0.000 دانة 0.36 كجُر
انًذىر  5يج 45.58 1.757

 6يج 33.92 10.823 انثبنث

 7.617 108 0.000 دانة 0.35 كجُر
انًذىر  5يج 3.96 0.153

 6يج 2.96 0.962 انراثغ

 7.636 108 0.000 دانة 0.35 كجُر
انًذىر  5يج 9.91 0.382

 6يج 7.44 2.371 انخبيش

 9.424 108 0.000 دانة 0.45 كجُر
انجطبلة  5يج 75.06 2.674

 6يج 54.497 15.959 ككم

( بيف متوسطي 0.05( وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى )15يتضح مف جدوؿ )
المجموعة لصالح  لبطاقة تقييـ التكميفاتفى القياس البعدى  المجموعتيفدرجات طالب 

، في المحاور جميعيا، وفي البطاقة ككؿ الفيديوي )المرئي(التي استخدمت الدعـ الخامسة )
 ,13.627 ,7.887 ,7.617 ,7.636) ت لمحاور البطاقة عمى الترتيب حيث بمغت قيـ

( ومف ثـ يتـ 118عند درجة حرية )، في البطاقة ككؿ (9.424)ت  قيمةوبمغت  ،(7.692
 .وقبوؿ الفرضية البديمة الثالثة يةالفرض رفض

 لكترونيالدعـ اإل لممتغير المستقؿ وىو كبيرًا ا يتضح مما سبؽ أف ىناؾ تأثيرً 
تخصص  الخامسةالتكميفات لدى طالب المجموعة  أداءعمى تنمية ميارات  الفيديوي )المرئي(

 .تربية موسيقية
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 طًلة انًجًىػحٍُ )ت( نًمبرَة يحىصطً يجًىػحٍُ يرججطحٍُ وهًب يحىصطٍ درجبت  إتخحجبر

  َجب انذافغ نإل إتخحجبرفً  فً انمُبس انجؼذي)انخبيضة وانضبدصة( جرثُة يىصُمُة 

 (55=2= 1ٌ، ٌدرجة 133= تخحجبرنإلانمًُة انؼظًً ، 132)درجة انذرَة= 

 دجى

 انحأثُر

 يرثغ

 إَحب

 َىع

 انذالنة

 يضحىي

 انذالنة

 درجة

 انذرَة

 لًُة

 ت

 اإلَذراف

 انًؼُبري
 انمُبس انًحىصط

 15.770 108 0.000 دانة 0.697 كجُر
3.891 1.0984e2 1يج 

 2يج 92.564 7.130

( بيف متوسطي 0.05( وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى )15يتضح مف جدوؿ )
المجموعة لصالح  ختبار الدافع لإلنجازإلفى القياس البعدى  المجموعتيفدرجات طالب 

عند  (15.770)ت  ، حيث بمغت قيمةالفيديوي )المرئي(التي استخدمت الدعـ الخامسة )
 .وقبوؿ الفرضية البديمةالثالثة  يةالفرض رفض( ومف ثـ يتـ 118حرية )درجة 

 لكترونيالدعـ اإل لممتغير المستقؿ وىو  كبيراً  ايتضح مما سبؽ أف ىناؾ تأثيرً و 
تخصص تربية  الخامسةلدى طالب المجموعة  دافعية اإلنجازعمى تنمية  الفيديوي )المرئي(

 .موسيقية
 يص على:نالري ي السابعالسؤال  اإلدابة عً - زابعًا

ميارات كال مف: عمى تنمية  صوتي/ سمعي( -)فيديوي/ مرئي ما أثر نمط الدعـ  
وطالبات تخصص اإلعالـ التربوي بالمقارنة دافعية اإلنجاز لدى طالب و أداء التكميفات 

 بتخصصي اإلقتصاد المنزلي والتربية الموسيقية؟
 :والتي تنص عمىالرابعة  ةولإلجابة عنو تـ التحقؽ مف صحة الفرضي 

بيف متوسطي درجات الطالب المذيف  (0.05)عند مستوى  ايوجد فرؽ داؿ إحصائيً " -
في  الصوتي )السمعي(والطالب المذيف استخدموا الدعـ  الفيديوي )المرئي(استخدموا الدعـ 

 ختبارالتكميفات والبطاقة ككؿ، وإل أداءالقياس البعدي لكؿ محور مف محاور بطاقة تقييـ 
بصرؼ النظر عف  الدعـ اإللكترونيويرجع ذلؾ إلى التأثير األساسي لنمط  ،نجازالدافع لإل 

 ."يكاديمالتخصص األ 
قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجات المجموعات الست 

 (.12) جدوؿفي التطبيؽ البعدي لبطاقة تقييـ التكميفات، وكانت النتائج كما يوضحيا 
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 انًحىصطبت انذضبثُة واإلَذرافبت انًؼُبرَة نذرجبت انًجًىػبت انضث فٍ انحطجُك 

 (55=6=5ٌ=4ٌ=3ٌ=2ٌ=1ٌانحكهُفبت )ٌ أداءانجؼذٌ نجطبلة 

 انحخصص انذػى ًَط ٌ و ع

 )فُذَىٌ/ يرئٍ( 55 74.56 2.42

 )صىجٍ/ صًؼٍ( 55 53.62 16.95 جرثىٌ إػًلو

 انًجًىع 113 64.09 15.99

 )فُذَىٌ/ يرئٍ( 55 75.07 2.55

 )صىجٍ/ صًؼٍ( 55 50.46 14.95 إلحصبد يُزنٍ

 انًجًىع 113 62.76 16.33

 )فُذَىٌ/ يرئٍ( 55 75.06 2.67

 )صىجٍ/ صًؼٍ( 55 54.5 15.96 جرثُة يىصُمُة

 انًجًىع 113 64.78 15.38

 )فُذَىٌ/ يرئٍ( 165 74.90 2.55

 )صىجٍ/ صًؼٍ( 165 52.86 15.97 انًجًىع

 انًجًىع 333 63.88 15.88

في قيـ المتوسطات والتي تشير إلى وجود  ا( أف ىناؾ تباينً 12يتضح مف جدوؿ )
فروؽ بيف المجموعات الست، مما يستمـز متابعة إجراء التحميالت اإلحصائية باستخداـ تحميؿ 

مف وجود فروؽ دالة مف عدمو، وفيما يمي عرض لمنتائج كما يوضحيا  أكدالتبايف الثنائي لمت
 (.12جدوؿ )

 (16جذول)

 جذهُم انحجبٍَ ثُبئٍ اإلججبِ نذرجبت انحطجُك انجؼذٌ نجطبلة انحمُُى

دجى 

 رانحأثُ

 يرثغ

 إَحب

َىع 

 انذالنة
 لًُة ف

يحىصط 

يجًىع 

 انًرثؼبت

درجة 

 انذرَة

يجًىع 

 انًرثؼبت
 يصذر انحجبٍَ

 ًَط انذػى )أ( 40054.76 1 40054.76 304.086 دانة 0.99 كجُر

 0.28 صغُر
 غُر دانة

0.882 115.421 2 230.841 
انحخصص 

 ٍ )ة(كبدًَاأل

 1 كجُر
 دانة

 ة×جفبػم أ 1346522.3 1 1346522.3 10.29

 انخطأ انًؼُبرٌ 42660.69 326 130.861 _____ _____ ____ ____

 انًجًىع 1429468.6 330 ______ ______ ____ ____ ____

، وىي لكتروني( لمتغير نمط الدعـ اإل 304.086ؼ" )”( أف قيمة12يتضح مف جدوؿ )
تنمية ميارات  أدى إلى لكتروني(، وىذا يدؿ عمى أف نمط الدعـ اإل 0.05دالة عند مستوى )
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( وىو حجـ تأثير كبير ولما كاف متوسطات 0.99إيتا )مربع التكميفات، وقد بمغت قيمة  أداء
(، 74.56عمى الترتيب ) الفيديوي )المرئي(درجات أفراد المجموعات التي استخدمت الدعـ 

( وىذه المتوسطات أكبر مف 74.90(، ومتوسط مجموع متوسطاتيا )75.06(، )75.07)
محاور ي ف الصوتي )السمعي(متوسطات درجات أفراد المجموعات التي استخدمت الدعـ 

( 54.5(، )50.46(، )53.62البطاقة ككؿ حيث كانت متوسطاتيا عمى الترتيب )و  البطاقة
 الفيديوي )المرئي(مما يشير إلى أف نمط الدعـ  ؛(52.86وكاف متوسط مجموع متوسطاتيا )

التكميفات لدى  أداءعمى تنمية ميارات  الصوتي )السمعي(أكبر مف نمط الدعـ  أثرلو 
  .الطالب

كما قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجات 
، وكانت النتائج كما يوضحيا نجازالدافع لإل  ختبارالمجموعات الست في التطبيؽ البعدي إل

 (.17) جدوؿ
 ( 11جذول)

 انًحىصطبت انذضبثُة واإلَذرافبت انًؼُبرَة نذرجبت انًجًىػبت انضث فٍ انحطجُك انجؼذٌ 

 (55=6=5ٌ=4ٌ=3ٌ=2ٌ=1ٌ)ٌ َجب انذافغ نإل تخحجبرإل

 انحخصص انذػى ًَط ٌ و ع

 )فُذَىٌ/ يرئٍ( 55 110.51 4.44

 )صىجٍ/ صًؼٍ( 55 90.0545 10.49 جرثىٌ إػًلو

 انًجًىع 113 100.28 13.03

 )فُذَىٌ/ يرئٍ( 55 110.47 3.72

 )صىجٍ/ صًؼٍ( 55 92.7636 8.50 إلحصبد يُزنٍ

 انًجًىع 113 101.62 11.035

 )فُذَىٌ/ يرئٍ( 55 109.84 3.891

 )صىجٍ/ صًؼٍ( 55 92.5636 7.130 جرثُة يىصُمُة

 انًجًىع 113 101.2 10.390

 )فُذَىٌ/ يرئٍ( 165 110.27 4.014

 )صىجٍ/ صًؼٍ( 165 91.7939 8.85 انًجًىع

 انًجًىع 333 101.03 11.519

في قيـ المتوسطات والتي تشير إلى وجود  اتباينً ( أف ىناؾ 17يتضح مف جدوؿ )
فروؽ بيف المجموعات الست، مما يستمـز متابعة إجراء التحميالت اإلحصائية باستخداـ تحميؿ 

مف وجود فروؽ دالة مف عدمو، وفيما يمي عرض لمنتائج كما يوضحيا  أكدالتبايف الثنائي لمت
 (.18جدوؿ )

 (12جذول)
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 َجب انذافغ نإل تخحجبرإل انجؼذٌاإلججبِ نذرجبت انحطجُك جذهُم انحجبٍَ ثُبئٍ 

دجى 

 انحأثُر

 يرثغ

 اَحب

َىع 

 انذالنة
 لًُة ف

يحىصط 

يجًىع 

 انًرثؼبت

درجة 

 انذرَة

يجًىع 

 انًرثؼبت
 يصذر انحجبٍَ

 ًَط انذػى )أ( 28170.9 1 28170.9 597.163 دانة 0.99 كجُر

 0.37 صغُر
غُر 

 دانة
1.090 51.403 2 102.806 

انحخصص 

 ٍ )ة(كبدًَاأل

 ة×جفبػم أ 3368552.4 1 3368552.4 71410 دانة 1 كجُر

____ 
___

_ 
____ ______ 47.175 326 15378.9 

انخطأ 

 انًؼُبرٌ

____ 
___

_ 
 انًجًىع 3412205.6 330 ______ ______ ____

، لكتروني( لمتغير نمط الدعـ اإل 597.163ؼ" )”( أف قيمة18يتضح مف جدوؿ )
تنمية  أدى إلى لكتروني(، وىذا يدؿ عمى أف نمط الدعـ اإل 0.05دالة عند مستوى )وىي 
( وىو حجـ 0.99، وقد بمغت قيمة إيتا )ةالرابع ية، وبالتالي يتـ قبوؿ الفرضنجازية لإل عالداف

الفيديوي ولما كاف متوسط درجات أفراد المجموعات التي استخدمت الدعـ  ،تأثير كبير
(، ومتوسط مجموع متوسطات 109.84(، )110.47(، )110.51يب )عمى الترت )المرئي(

( وىذه المتوسطات أكبر مف متوسطات درجات أفراد المجموعات 110.27تمؾ المجموعات )
البطاقة ككؿ حيث كانت و  بطاقةفي محاور ال الصوتي )السمعي(التي استخدمت الدعـ 

( وكاف متوسط مجموع 92.5636(، )92.7636(، )90.0545متوسطاتيا عمى الترتيب )
أكبر مف  أثرلو  الفيديوي )المرئي(مما يشير إلى أف نمط الدعـ  ؛(91.7939متوسطاتيا )
وبالتالي يتـ قبوؿ  ،لدى الطالب نجازعمى تنمية الدافعية لإل  الصوتي )السمعي(نمط الدعـ 

 .ةالرابع يةالفرض
 السؤال اخلامس نالري ييص على: اإلدابة عً - خامسًا

ما أثر التخصص األكاديمي )إعالـ تربوي/ إقتصاد منزلي/ تربية موسيقية( عمى  
 دافعية اإلنجاز لدى طالب كؿ تخصص؟و ميارات أداء التكميفات  كال مف:تنمية 

 :والتي تنص عمىة الخامسة ولإلجابة عنو تـ التحقؽ مف صحة الفرضي
الطالب درجات  اتبيف متوسط (0.05) ≥ إحصائيًا عند مستوى ةؽ دالووجد فر ت  

في المصنفيف وفؽ التخصص األكاديمي )إعالـ تربوي، إقتصاد منزلي، وتربية موسيقية( 
لكؿ محور مف محاور بطاقة تقييـ أداء التكميفات والبطاقة ككؿ، وإلختبار  البعديالقياس 
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الدافع لإلنجاز، ترجع إلى التأثير األساسي لمتخصص األكاديمي بصرؼ النظر عف نمط 
 .اإللكتروني الدعـ
قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجات المجموعات   

 الست في التطبيؽ البعدي لبطاقة تقييـ التكميفات، وكانت النتائج كما يوضحيا جدوؿ
تحميؿ التبايف ثنائي اإلتجاه لدرجات التطبيؽ البعدي لبطاقة التقييـ ، كما تـ حساب (12)

كما قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية ، (12) النتائج كما يوضحيا جدوؿوكانت 
واإلنحرافات المعيارية لدرجات المجموعات الست في التطبيؽ البعدي إلختبار الدافع 

تحميؿ التبايف ثنائي اإلتجاه ، وعمؿ (17) لإلنجاز، وكانت النتائج كما يوضحيا جدوؿ
 (.18كما يوضحيا جدوؿ )وكانت النتائج  لدافع لإلنجازإلختبار ا البعديلدرجات التطبيؽ 

( لمتغير التخصص األكاديمي، 0.882ؼ" )”أف قيمةأيضا ( 12يتضح مف جدوؿ )و 
(، وىذا ال يتفؽ مع ما توقعو الباحث وعبر عنو في 0.05وىي غير دالة عند مستوى )

يتضح ، كذلؾ ةالبديم يةوقبوؿ الفرض الخامسة ية، وبالتالي يتـ رفض الفرضالخامسة يةالفرض
ي، وىي غير دالة عند كاديم( لمتغير التخصص األ 1.090ؼ" )”( أف قيمة18مف جدوؿ )
، الخامسة يةالفرض(، وىذا ال يتفؽ مع ما توقعو الباحث وعبر عنو في 0.05مستوى )

 .ةالبديم يةوقبوؿ الفرض الخامسة يةوبالتالي يتـ رفض الفرض
 السؤال السادس نالري ييص على: اإلدابة عً - سادسًا

بيف متوسطات درجات طالب  (0.05)عند مستوى  اال توجد فروؽ دالة إحصائيً " -
المجموعات التجريبية الست في القياس البعدي لكؿ محور مف محاور بطاقة تقييـ أداء 

عـ الدالتكميفات والبطاقة ككؿ، وإلختبار الدافع لإلنجاز، ترجع إلى أثر التفاعؿ بيف نمط 
 ."والتخصص األكاديمي اإللكتروني

 :والتي تنص عمىة الخامسة ولإلجابة عنو تـ التحقؽ مف صحة الفرضي 
طالب درجات  اتبيف متوسط (0.05) ≥ إحصائيًا عند مستوى ةؽ دالووجد فر ال ت 

لكؿ محور مف محاور بطاقة تقييـ أداء  البعديفي القياس المجموعات الست التجريبية 
التكميفات والبطاقة ككؿ، وإلختبار الدافع لإلنجاز، ترجع إلى أثر التفاعؿ بيف نمط الدعـ 

 .اإللكتروني والتخصص األكاديمي
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قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجات المجموعات   
 تقييـ التكميفات، وكانت النتائج كما يوضحيا جدوؿالست في التطبيؽ البعدي لبطاقة 

تحميؿ التبايف ثنائي اإلتجاه لدرجات التطبيؽ البعدي لبطاقة التقييـ ، كما تـ حساب (12)
كما قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية ، (12) وكانت النتائج كما يوضحيا جدوؿ

طبيؽ البعدي إلختبار الدافع واإلنحرافات المعيارية لدرجات المجموعات الست في الت
تحميؿ التبايف ثنائي اإلتجاه ، وعمؿ (17) لإلنجاز، وكانت النتائج كما يوضحيا جدوؿ

 (.18كما يوضحيا جدوؿ )وكانت النتائج  إلختبار الدافع لإلنجاز البعديلدرجات التطبيؽ 
( لمتفاعؿ بيف نمط الدعـ اإللكتروني 10.29ؼ" )” ( أف قيمة12يتضح مف جدوؿ )

والتخصص األكاديمي )إعالـ تربوي / إقتصاد منزلي/  صوتي/ سمعي( -)فيديوي/ مرئي 
(، وىذا يدؿ عمى أف التفاعؿ بيف نمط الدعـ 0.05دالة عند مستوى ) تربية موسيقية(

تالي يتـ قبوؿ تنمية ميارات أداء التكميفات، وبال أدى إلىاإللكتروني والتخصص األكاديمي 
مما يشير إلى أف  ؛( وىو حجـ تأثير كبير1.0، وقد بمغت قيمة إيتا )ةالسادس يةالفرض

التفاعؿ بيف نمط الدعـ اإللكتروني والتخصص األكاديمي لو أثر أكبر عمى تنمية ميارات أداء 
( لمتفاعؿ بيف 71410ؼ" )”( أف قيمة18يتضح مف جدوؿ )، كما التكميفات لدى الطالب

والتخصص األكاديمي )إعالـ تربوي  صوتي/ سمعي( -)فيديوي/ مرئي الدعـ اإللكتروني نمط 
(، وىذا يدؿ عمى أف 0.05/ إقتصاد منزلي/ تربية موسيقية(، وىي دالة عند مستوى )

تنمية الدافعية لإلنجاز،  أدى إلىالتفاعؿ بيف نمط الدعـ اإللكتروني والتخصص األكاديمي 
مما يشير إلى أف التفاعؿ بيف نمط  ؛( وىو حجـ تأثير كبير1.0ا )إيتمربع وقد بمغت قيمة 

، عمى تنمية الدافعية لإلنجاز لدى الطالب كبيرالدعـ اإللكتروني والتخصص األكاديمي لو أثر 
 .ةالسادس يةوبالتالي يتـ قبوؿ الفرض

 :تفسري اليتائر

( لو )الفيديو )المرئي( الفيديوياإللكتروني نمط الدعـ  أفالبحث إلى ىذا نتائج  تشير  
 أداء)نصوص وصور ثابتة( في تنمية ميارات  الصوتي )السمعي(أكبر مف نمط الدعـ  أثر

 إقتصادتربوي/  إعالـالبحث )ىذا في مختمؼ التخصصات موضع  نجازالتكميفات والدافعية لإل 
الفيديو أكثر مف حاسة لدى  إستثارةذلؾ إلى الباحث ويعزي  ،منزلي/ تربية موسيقية(

التي تـ تقديميا في نمط الفيديو مقاطع المتعمميف مقارنة بالنصوص والصور الثابتة، كما أف 
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فالفيديو قادر  ،تقدـ الميارات التي يحتاجيا الطالب بصورة متكاممة الفيديوي )المرئي(العرض 
سبة الحركة في صورتيا الطبيعية كما تحدث في الواقع، كما أف ن اريةإستمر عمى عرض 

ر مف النصوص والصور الثابتة حيث كاف لعامؿ الحركة المتوفر محاكاه الواقع في الفيديو أكب
عمى جذب إنتباه المتعمميف الفيديو مقاطع يضًا قدرة أبالغ في عممية التعمـ،  أثرفي الفيديو 

تضمف عناصر وسائط ألف مقاطع الفيديو ت ؛ وذلؾر الثابتةبصورة أكبر مف النصوص والصو 
عمى عرض بعض الميارات التي يصعب  تومتعددة كالصوت والصورة والحركة، كذلؾ قدر 

عرضيا بصورة واضحة باستخداـ النصوص والصور الثابتة، كذلؾ إمكانية عرض الميارة 
ر والفعالية، كما بثة بنفس القدي النصوص والصور الثابالفيديو بطرؽ مختمفة وىذا ال يتوفر ف

ما ساعد وىو  لطبيعة الميارات التي تـ تقديمياو أف الفيديو أكثر مالئمة لخصائص المتعمميف 
كما أف  ،الفيديوي )المرئي(اء التعمـ لدى المجموعات التي استخدمت نمط الدعـ ثر إعمى 

وذلؾ ما  اتعة وتشويقً ـ أكثر مفجعؿ التعمالفيديو ساعد عمى قطع رتابة الموقؼ التعميمي 
)فيديوي/ مف رودود فعؿ طالب المجموعات التي تمقت دعًما  الحظو الباحث أثناء التطبيؽ

، كذلؾ يوفر الفيديو إمكانية عرض األجزاء التي يراىا المتعمـ ضرورية أو إيقاؼ امرئي(
ر حيث ختيا، كما أف الفيديو يوفر خاصية التحكـ واإلوفؽ وظروفوابما يتو الفيديو حسب رغبتو 

لسرعة المتعمـ ويمكف لممتعمـ  ايستفاد مف خصائص كؿ مف الفيديو والكمبيوتر في العرض تبعً 
إمكانية تثبيت الصور المعروضة والوصوؿ مع تكرار ومراجعة الميارات التي يقدميا الفيديو 

يساعد  ديولطالب، كما أف الفيفروؽ الفردية بيف ابذلؾ يراعي الىو و  المقطعإلى أي إطار في 
ىيـ المجردة إلى مفاىيـ ممموسة لممتعمميف، كؿ ذلؾ أدي إلى تمؾ في تحويؿ كثير مف المفا

 مف خالؿ الفيديوي )المرئي(ت التي استخدمت الدعـ بيف المجموعا ظيرتالفروؽ التي 
النصوص والصور مف خالؿ  الصوتي )السمعي(و والمجموعات التي استخدمت الدعـ يالفيد

  الثابثة.
عمى أفضؿ وجو عندما واجو فإف التعمـ حدث  النظرية البنائية االجتماعيةء في ضو 

وىي تكميؼ الطالب بعمؿ بحث مرجعي في ذلؾ  الطالب مشكمة أو ميمة حقيقية واقعية
المقرر بدياًل مف خوض االختبار النيائي، كذلؾ ساعد عمى حدوث التعمـ تفاعؿ الطالب مع 
زمالؤه مف خالؿ المجموعة المغمقة حيث أف الطالب ال يبنى معرفتو بمعزؿ عف اآلخريف، 

حسيف نتائج عممية التعمـ حيث ووفقًا لنظرية الدافعية فإف تقديـ الدعـ لمطالب ساعد عمى ت
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 وتدفعيـ فويالمتعم تفكير تتحدى بطريقةـ دعتقديـ الوأنشطتو، و  التعميمي المحتوى عرضتـ 
تيـ نحو التعمـ مف خالؿ جذب إنتباىيـ، كما أنو في دافعي استثارة؛ مما ساعد عمى لتعممو

ؼ أداء التكميفات ضوء نظرية التوقع فإف الطالب كاف لدييـ دافًعا لتعمـ الميارات بيد
المطموبة منيـ مما وجييـ نحو اإلنجازات اإليجابية، وقد أدى تقديـ الدعـ لمطالب إلى دفعيـ 
لبذؿ جًدا كبيًرا لمتعمـ عندما توقعوا إمكانية أداء التكميفات التي كاف يصعب عمييـ أداؤىا 

وفي ضوء نظرية بمفردىـ دوف تمقي الدعـ، السيما وأف اليدؼ كاف ذو قيمة بالنسبة ليـ، 
الدافع إلنجاز فإف مف العوامؿ التي ساعدت عمى حدوث التعمـ عمى الوجو األفضؿ أف الطالب 

دافعية اإلنجاز لدييـ وساعد ذلؾ عمى تعمـ  كمما تعمموا بعض الميارات أدى ذلؾ إلى تحسيف
تكميفات الميارات اآلخرى بصورة أفضؿ أي أنو ىناؾ عالقة تأثير وتأثر تعمـ ميارات أداء ال

والدافعية لإلنجاز فكمما تعمـ الطالب ميارة جديدة بمساعدة الباحث آثار ذلؾ لدييـ إنفعاالت 
عاطفية إيجابية تجاه موضوع التعمـ؛ ما حفزىـ عمى اإلستمرار والمتابعة فأدى ذلؾ إلى 

نعكس ذلؾ عمى تنمية مياراتيـ في أداء التكميفات.  اإلنجاز وا 
 ،(5112 نتائج ىذا البحث مع نتائج دراسة )حسف الباتع محمد عبد العاطي، تتفؽ

 .(5118) حسونة عمر إسماعيؿ دراسةتختمؼ مع نتائج و 
ي عمى ميارات كاديملمتخصص األ تأثير  عدـ وجودنتائج ىذا البحث إلى كذلؾ تشير 

الخبرات السابقة المتعمقة ذلؾ إلى تقارب الباحث  يعزيو  ،نجازالتكميفات والدافعية لإل  أداء
لمقررات المتعمقة ية الثالثة وذلؾ راجع إلى اكاديمبموضوع البحث لدى طالب التخصصات األ 

موضوع البحث والتي درسوىا في األعواـ السابقة، حيث أف طالب التخصصات الثالثة درسوا ب
حاسب في  ”قررمدخؿ إلى تكنولوجيا التعميـ" بالفرقة األولى، كما درسوا جميعيـ م ”مقرر

ما أدي إلى تقارب الخبرات السابقة المتعمقة بموضوع البحث وىو التخصص" بالفرقة الثانية 
 مجموعةمنزلي/ تربية موسيقية(  إقتصادتربوي/  إعالـلدى الطالب في التخصصات الثالثة )

التكميفات  أداءي عمى ميارات كاديمالبحث، مما أدى إلى عدـ وجود تأثير لمتخصص األ 
 .(Lepper, 2003) تتفؽ نتائج ىذ البحث مع نتائج دراسةو . نجازلدافعية لإل وا
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 :البشح توصيات
 أخرى.دراسية في مقررات  الفيديوي )المرئي(اإللكتروني نمط الدعـ  مفاإلفادة  -
في مواجية بعض المشكالت التعميمية  الفيديوي )المرئي(توظيؼ الدعـ اإللكتروني  -

 .اآلخرى كتكدس الفصوؿ
الفيديوي استعانة أعضاء ىيئة التدريس بأنماط الدعـ مع التركيز عمى نمط الدعـ  -

حيث أثبت فعاليتو في تنمية ميارات أداء التكميفات ودافعية اإلنجاز لدى  )المرئي(
 .الطالب

تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى كيفية توظيؼ إستراتيجية الدعـ اإللكتروني في  -
 التدريس.

 :مكرتسة حبوخ

 البحوث والدراسات اقتراح يمكف البحث، ىذاعنيا  أسفر التي نتائجال ضوء في
 :التالية
 في إكساب وتنمية ميارات آخرى. الفيديوي )المرئي( لكترونياإل  لدعـا دراسة فعالية -
 بحث أثر مسار الفيديو )خطي/ تفاعمي( المقدـ في الدعـ اإللكتروني. -
وتنمية ميارات التفكير  الفيديوي )المرئي(اإللكتروني دعـ الدراسة العالقة بيف  -

 .المختمفة
دراسة أثر التفاعؿ بيف نمط الدعـ اإللكتروني ومتغيرات أخرى كاألسموب المعرفي  -

 عمى تنمية ميارات أخرى.
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 املسادع

 أناًل: املسادع العسبية: 

 ببرامج البصرية التمميحاتعمى  القائمة الدعم أنماط تصميم أثر(. 5102المجيد ) المجيد عبد عبد أحمد
 رسالة. اآلل  الحاسب معمم  لدى البرمجة بالكائنات ميارات تنمية عمى لكترون التدريب اإل
 .العربية مصر جميورية جامعة المنصورة، .منشورة غير ماجستير

 والتوجيو ف  المساعدة أساليب متغيرات بعض بين التفاعل (. أثر5112حسونة ) عم  عمر إسماعيل
 المشكالت لدى حل ميارات تنمية و التحصيل ف  المعرفية التعمم وأساليب الويب عبر التعميم
 .شمس عين جامعة البنات، كمية .ماجستير رسالة .بغزة األقصى جامعة طمبة

 المتنقل لكترون الدعم اإل نمط بين التفاعل أثر (.5102) عبدالحميد وائل الحمفاوي، وليد زيدان، أشرف
 المؤتمر العميا، طالب الدراسات لدي التعمم أثر وبقاء التحصيل تنمية ف  المعرف  سموبواأل

 .الرياض ،بعد عن والتعميم لكترون اإل لمتعمم الرابع الدول 
الوسائل  برامج ف  والمتحركة الثابتة المكان  لمصور بين التكوين (. العالقة5112) طاىر السيد أمل

 .حموان جامعة التربية، . كميةماجستير رسالة . الدراس  والتحصيل المتعددة
 العقل التحصيل وعادات تنمية ف  زنو لمارا التعمم أبعاد نموذج استخدام (. فاعمية5102إيمان أحمد )

 تربويات مجمةاالبتدائ ،  الرابع الصف تالميذ لدى الرياضيات ف  نجازلإل والدافعية
 .522 -020، 02، الرياضيات

 والميارات السقاالت التعميمية جياتياسترات عمى قائم برنامج مقترح (.5102) محمد اهلل عبد إيمان
 الرياضيات لمعمم  التدريس  داءاأل لتنمية TIMSS الدولية المتضمنة بالدراسة الرياضية

، 26،التدريس وطرق المناىج ف  دراسات .يةعداداإل بالمرحمة تالميذىم ومستوى تحصيل
001 :505. 
(. فاعمية السقاالت التعميمية ف  تدريس العموم عمى تنمية التحصيل 5102شرف الشيري )جميمة عم  

 .الدراس  لدى تمميذات المرحمة المتوسطة *)رسالة ماجستير(، كمية التربية، جامعة أم القرى
 ىيئة إكساب أعضاء ف  ىاأثر  ياسقو  داءاأل دعم أنماط(. 5102حسن الباتع محمد عبد العاط  )

 )بالكبورد(م التعم ةإدار ، منظومة باستخدام لكترون اإل التقويم ميارات الطائف بجامعة التدريس
 .263 -520(، 6ع )، التربوية العموم مجمة نحوىا، واتجاىاتيم

، والذكاء العاطف  (: الدافعية5112شريف: ) سميم عمور أميمة، الصاف  الحكيم عبد، أبو رياش حسين
 والتوزيع. لمنشر الفكر راد :األردن

 .والنشر والتوزيع لمطباعة غريب دار: القاىرة ،نجازلإل الدافعية (.5111خميفة عبد المطيف)
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 عينة لدى ومركز الضبط نجازاإل دافعية من بكل وعالقتو ذاتياً  المنظم (. التعمم5102) ربيعة الحضيري
. التربية كمية. منشورة غير رسالة دكتوراه .المتفوقين وغير المتفوقين الثانوية المرحمة طمبة من

 .اليرموك جامعة: األردن
 .التوزيعو  لمنشر القمم دار :الكويت. 6ط .التربوي النفس عمم (1986). عالم أبو محمود رجاء
السنادات  من كل عمى قائمة جية تدريسيةياسترات (. فاعمية5105األمير) عبد وفاطمة، ميدي رعد

ميارات التفكير  من كل تنمية ف  العمم  العموم تدريس ف  السباعية التعمم ودورة التعميمية
تخاذو  المنطق   .العراق، منشور بحث القرار، ا 

 مشكالت الفصول حل ف  وآثارىا النقالة داءاأل دعم (. نظم5102) سعفان عبدالوىاب سام 
 ف  عربية دراساتالقصيم،  جامعة المجتمع كمية طالب لدي نجازلإل والدافعية يةفتراضاإل

 .022 -022(، 6) 22، النفس وعمم التربية
دار الشروق لمنشر  :جيات تدريس العموم. عمانياستراتالنظرية البنائية و  .(5111) عايش زيتون

 .والتوزيع
عمى  التحصيل ومستويات التعميمية السقاالت بين التفاعل (. دراسة5102القادر) عبد محمد القادر عبد

. ألساس ا الخامس الصف تالميذ طالب لدى المادة نحو واالتجاه الرياض  ميارات التفكير
 .055 -013 ،(2(، ج)26ع )، النفس وعمم التربية ف  دراسات عربية

 .والتوزيع لمنشر غريب دار :القاىرة .لإلنجاز الدافعية (2000). خميفة محمد المطيف عبد
، جامعة نجازىيرمانز لمدافع لإل(. دراسة عن ثبات وصدق مقياس 0325فاروق عبد الفتاح موسى )

 .32 -30، 0، س0، عمجمة كمية التربيةاألزىر: 
، والتوزيع لمنشر الثقافة دار مكتبة: األردن .وتطبيقاتو التربوي النفس عمم (2004). محمد جاسم محمد

60. 
، مصر –تكنولوجيا التعميم  . E–Supportingلكترون الدعم اإل (.5100) خميس عطية محمد

03(5)  ،60. 
 السحاب دار القاىرة،، المتعددة الوسائط وتكنولوجيا التعميم  الكمبيوتر (.5113) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .والتوزيع لمنشر
 دار مكتبة :القاىرة .المتعددة الوسائط وتكنولوجيا التعميم  (. الكمبيوتر5111)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .والتوزيع لمنشر السحاب
ميارات البرىان جية الدعائم التعميمية ف  تنمية ياسترات(. فاعمية 2013) محمد عمر السيد أمين

 .ررسالة ماجستي .يةعدادالرياض  لدى التالميذ ذوي صعوبات تعمم الرياضيات بالمرحمة اإل
 جامعة قناة السويس. .كمية التربية
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 .الميسرة دار: األردن. واإلنفعاالت الدافعية (. سيكولوجية5111) يونس بن  محمد محمود
 الرياضيات ف  تدريس "اإلكتروني مدعومة”التعميمية السقاالت فاعمية (.5106) الصعيدي سمير منصور

 بالمرحمة التعمم ذوي صعوبات التالميذ ى لد التوليدي التفكير ميارات تنمية عم  ىاأثر و 
 -022(، 6) 0 .والتأىيل التربية الخاصة مجمة .السعودية العربية المممكة ف  المتوسطة

566. 
 كميات طمبة من عينة لدى الذات نظرية تقرير إلى المستندة التعمم دافعية ف  الفروق (2011). م نوفل،

 .بحاث )العموم اإلنسانية(لأل النجاح جامعة مجمة ،.األردنية ف  الجامعات التربوية العموم
52(5 ،)212- 377. 

 لمطالب المعرف  سموبواأل التعميم  الدعم تقديم توقيت بين التفاعل أثر (.5106) الشيخ محمد ىان 
 التعمم، وكفاءة التحصيل الدراس  عم  5,1 الويب عم  القائمة لكترون اإل التعمم بيئة ف 

 وطموحات بعد عن لكترون والتدريب اإل التعميم تكنولوجيا :عشر الرابع العمم  المؤتمر
إبريل،  01 -02، الفترة من التعميم المصرية لتكنولوجيا الجمعية العرب ، الوطن ف  التحديث
011- 562. 

 شبكات الويب بيئة ف  والموجية العامة التعمم دعامات استخدام أثر(. 5106)محمد  يوسف وليد
 العميا طالب الدراسات لدى اإلجرائية لمبحوث التخطيط ميارات تنمية ف  التعميمية يةجتماعاإل

 التربية ف  عربية مجمة دراسات .لدييم الذات وفاعمية العمم  البحث نحو اتجاىاتيم وتنمية
 .011 -02(، 22ع) .النفس وعمم
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