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 المستخمص:
ىدؼ البحث إلى الکشؼ عف أثر اختبلؼ أنماط الدعـ في بيئة التعمـ الشخصية عمى 

عمـ اإللكتروني لدى طبلب کمية التربية جامعة فيصؿ. واستخدـ تنمية ميارات نظـ إدارة الت
البحث المنيج الوصفي التحميمي وشبو التجريبي. وتکونت مجموعة البحث مف عينة مف طبلب 
کمية التربية بجامعة الممؾ فيصؿ. وتمثمت أدوات البحث في استبياف واختبار تحصيمي. 

الدعـ في بيئة التعمـ الشخصية عمى التحصيؿ  وتوصمت النتائج إلى وجود أثر الختبلؼ أنماط
المعرفي لمطبلب. وأوصى البحث بضرورة تدريب طبلب المراحؿ الجامعية عمى التعمـ باستخداـ 
بيئة التعمـ الشخصية مع األخذ في االعتبار أساليب التفاعؿ بيف الطبلب وبعضيـ البعض 

تخداـ بيئات التعمـ الشخصية لتشمؿ وبينيـ وبيف المعمـ. کما أوصي البحث بضرورة تطوير واس
جميع المقررات الدراسية واالىتماـ بإعداد المتعمميف مف خبلؿ دعامات التعمـ بنمطييا بحيث 

 يمکنو ىذا اإلعداد مف اكتساب الميارات البلزمة ليصبح متعممًا متميزًا.
 الكممات المفتاحية:

 نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني أنماط الدعـ، بيئة التعمـ اإللكتروني الشخصية، ميارات
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Abstract: 
The aim of the research is to investigate the effect of different 

scaffold types in the personal learning environment on developing the 
skills of e-learning management systems among students of the College 
of Education, King Faisal University. The research used the quasi-
experimental approach. The research sampled consisted of some 
students from the College of Education at King Faisal University. The 
research used a questionnaire and an achievement test. The results 
concluded that there is an effect of different scaffold types in the 
personal learning environment on students' academic achievement. The 
research recommended that undergraduate students should be trained 
to learn using the personal learning environment, taking into account the 
methods of interaction among students, and with their teachers. The 
research also recommended the necessity of developing and using 
personal learning environments to include all academic courses using 
both types of learning scaffold so they could acquire the necessary skills 
to become a distinguished learner. 
Key words 

Scaffolding types, personal e-learning environment, e-learning 
management system skills. 
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 مقدمة:
يعد التعمـ اإللكتروني أحد أىـ المستحدثات التكنولوجية التي تنمو بشكؿ متسارع، كما 
أف نجاحيا في تحقيؽ أىدافيا يعتمد بشكؿ كبير عمى قدر التفاعمية التي يوفرىا في بيئتو، حيث 

قراف يحتاج المتعمـ في بيئة التعمـ اإللكتروني القائـ عمى الويب إلى التفاعؿ مع المعمـ واأل
والمحتوى، أو طمب المساعده واالرشاد، أو البحث عف إجابة لبعض التساؤالت، ويتـ ىذا 
باستخداـ أدوات التفاعؿ واالتصاؿ التي توفرىا تمؾ البيئة، حيث تعد تمؾ األدوات ضرورية لنقؿ 
مـ خصائص االتصاؿ والتفاعؿ وجيا لوجو التي تتوفر في الفصؿ الدراسي التقميدي الى بيئة التع

         االلكتروني. وتتوفر تمؾ األدوات في نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني والتي تقوي مف التفاعؿ
 بيف الطبلب.

وليذا تعتبر أنظمة إدارة التعمـ االلكتروني مف أىـ عناصر التعمـ االلكتروني، فيي 
ية التعميـ والتعمـ أنظمة متكاممو تتكوف مف مجموعة مف البرامج واألدوات المسئولو عف ادارة عمم

 بشكؿ الكتروني عبر شبكة اإلنترنت.
          لذا مف الضروري عمى طبلب الجامعة بوجو عاـ وطبلب كمية التربية بوجو
خاص متابعة ودراسة تمؾ المستجدات التكنولوجية المتبلحقة خاصة في مجاؿ التعميـ والتعمـ، 

           لمتطورة لنقؿ المعمومات وتبسيطيا،وذلؾ عف طريؽ استخداـ بيئات التعمـ اإللكتروني ا
          حيث تتيح ليـ المشاركة واالسياـ بفاعمية في المحتوى التعميمي، حيث توفر ليـ تعميـ 
     حسب االحتياجات المعرفية، وقد أدى ذلؾ إلى ظيور مفيـو بيئات التعمـ الشخصية

Personal Learning Enviroment PLE).) 
ر بيئات التعمـ الشخصية إحدى ثمار التكنولوجيا التي استحدثت في مجاؿ التعميـ وتعتب      

والتدريب، حيث أنيا تعتمد عمى توظيؼ تطبيقات االنترنت في المناىج الدراسية وفي عمميات 
إدارة التعميـ، والمجاالت التدريبية، مف خبلؿ تصميـ وبناء موقع إلكتروني تفاعمى ينشر عمى 

، وتبنى فيو المعمومات عمى شكؿ صفحات ديناميكية مرتبطة بالتطبيقات المختمفة شبكة اإلنترنت
لشبكة االنترنت، وتوفر نوعا مف التواصؿ والتفاعؿ بيف المشاركيف خبلؿ تمؾ البيئة، تحت 

 (.Pena-Lopez ،2010 ،1إشراؼ معمميـ عف بعد )
( أف 2008) Wikibooks (2008) & Van Harmelenوقد بينت دراسة كؿ مف 

التوجو نحو بيئات التعمـ االلكتروني الشخصية كاف نتيجو ألسباب عديدة منيا: زيادة الحاجة الى 
التعمـ مدى الحياة، والتعمـ المستمر، والتغيرات الحديثة التي طرأت في األساليب الحديثة في 

 طرة الطالب.التعميـ والتعمـ والتي ركزت عمى أف تكوف أنظمة ادارة التعمـ اإللكتروني تحت سي
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أف بيئات التعمـ الشخصية ىي تمؾ  Van Harmelen (2008دراسة )كما أوضحت 
دارتيا، وىذه  األنظمة التي تساعد الطبلب عمى التحكـ في مسار عمميو التعمـ الخاصة بيـ وا 

دارة عممية التعمـ،  األنظمة تشتمؿ عمى تقديـ الدعـ لمطبلب لتحديد أىداؼ التعمـ الخاصة بيـ، وا 
 تواصؿ مع زمبلئيـ أثناء عممية التعمـ.وال

ومع اختبلؼ أدوات بيئة التعمـ الشخصية وتنوعيا لدى كؿ طالب، يأتي دور الدعـ 
اإللكتروني كآلية فعالو لمساعده الطبلب لزيادة حيز وأنواع تعمميـ لتستوعب أكثر األنواع 

طالب عمى تحقيؽ أعمى المعرفية تعقيدا، كذلؾ فإنو يتخذ أنماطا عدة وطرؽ مختمفة تعيف ال
مستوى مف الفيـ لممحتوي المعروض عميو، مثؿ تقديـ التوجييات، واألدوات، والمساعدات، 

 ( Dabbagh & Kitsantas ،2005ويتمثؿ كذلؾ في تعدد وسائط عرض المحتوى واألسئمة .)
كما أف الدعـ اإللكتروني يعتبر مف عناصر التصميـ األولى في بيئات التعمـ 

حيث تحتاج بيئات التعمـ الشخصية إلى وضع وتصميـ دعـ تعميمي كمكوف أساسي الشخصية، 
في عممية التعمـ، فالدعـ ميـ كوسيمة لمساعدة الطبلب في عممية التعمـ لبناء المعرفة في بينة 

 (Morris ،2010التعمـ المتمركزه عمى الطالب. )
      الشخصية ينطمؽ حيث أف التوجو نحو تقديـ دعـ لممتعمميف عبر بيئات التعمـ 

مف واقع أف البيئات التعميمية التقميدية تواجو عديد مف الصعوبات قد تعوؽ المتعمـ عف الفيـ 
واالستيعاب الكامؿ لمحتويات التعمـ، وىو ما يستمـز معو بالضرورة توجيو دعـ تعميمي 

         ميمية قدلممتعمميف؛ لذلؾ فإف االعتماد عمى بيئات التعمـ الشخصية لتقديـ دعامات تع
 ينعكس باإليجاب عمى معارؼ المتعمـ ومياراتو، وحؿ كثير مف مشكبلت الواقع التعميمي

 Boticki et al, 2011). ) 
وفي ىذا اإلطار يأتي البحث الحالي ليفحص آليات تقديـ دعـ معموماتي لممتعمميف 

اعدات الخاصة بالمحتوى، عبر بيئة التعمـ الشخصية، حيث ييتـ الدعـ المعموماتي بتقديـ المس
(. إال أف 392، 3002وذلؾ لمحصوؿ عمى تفاصيؿ أو أمثمة أو شروح إضافية )محمد خميس، 

 Stable supportىذا الدعـ المعموماتي يتضمف نوعيف أساسييف مف الدعـ ىما: الدعـ الثابت 
رسالو، والدعـ الثابت ىو الدعـ الذي يتـ توجييو و Adaptable supportوالدعـ المرف      ا 

لممتعمـ بشكؿ مستمر، سواء قاـ المتعمـ بطمب ىذا الدعـ أـ ال، حيث يتـ إرسالو مف قبؿ المعمـ 
أو المطور التعميمي حينما يشعر أف المتعمـ بحاجة إلى ىذا الدعـ، وذلؾ بغض النظر عف 
           لوحاجة المتعمـ الحقيقية لمدعـ مف عدمو، بينما الدعـ المرف فيو الدعـ الذي يتـ إرسا

لممتعمـ بناًء عمى طمبو فقط، فالمتعمـ يطمب الدعـ حسب حاجاتو ورغبتو في المساعدة والتوجيو 
 ( .Boticki et al, 2011)؛ .33، 3009)زينب حسف ومحمد خميس، 
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وبمراجعة الباحث لؤلدبيات المرتبطة بالدعـ اإللكتروني الثابت والمرف؛ تبيف ثمة ندرة 
ىتمت بآليات تنظيـ وتقديـ كبل النوعيف مف الدعـ عبر بيئات التعمـ في الدراسات التي ا

الشخصية، حيث اىتمت معظـ الدراسات بالدعـ عبر البرمجيات التعميمية أو الويب، وأشارت 
ىذه الدراسات إلى وجود تبايف في أفضمية نمط مف الدعـ عمى نمط أخر حيث أشارت بعض 

( Azevedo et al., 2003مقابؿ الدعـ الثابت ؛ )الدراسات إلى فاعمية الدعـ المرف في 
              في حيف أشارت دراسة ( ؛Shih ،2012)3002)سامي عبد الوىاب سعفاف، 

( إلى تساوي تأثير كبل النمطيف في التأثير عمى المتعمميف وخاصة فيما 3002)زينب السبلمي، 
 يرتبط بالتحصيؿ الدراسي.

اجة تبدو ممحة إلجراء مزيد مف الدراسات حوؿ تقديـ واستنادًا عمى ما سبؽ فإف الح
الدعـ عبر بيئات التعمـ الشخصية؛ لبياف نمط الدعـ األمثؿ الذي يمكف تقديمو لممتعمـ، وىو ما 

 يحاوؿ البحث الحالي القياـ بو.

 اإلحساس بمشكمة البحث: 
يئات نبعت مشكمة البحث مف وجود مشكمة حقيقية تواجو المتعمميف عند استخداـ ب

التعمـ الشخصية وغيرىا مف البيئات األخرى أو النظـ التعميمية المشابية مثؿ نظـ التعميـ القائـ 
عمى الويب، وىذه المشكمة ىي تضميؿ أو تشويش المتعمميف عند اإلبحار داخؿ عناصر محتوى 

 البيئة، والعناصر الفرعية المرتبطة بكؿ عنصر رئيسي.

ش لممتعمـ نتيجة أف بيئات التعمـ الشخصية تقدـ عدد وتحدث عممية التضميؿ أو التشوي
كبير مف المسارات البلخطية لمتابعة البحث عف المعمومات والوصوؿ إلييا، وىذا التركيب المعقد 
لمحتوى البيئات يجعؿ المتعمميف يشعروف بالممؿ مف مواقع التعمـ، فأي بيئة تعمـ شخصية تتكوف 

لمتعمـ إلى الوصوؿ إلى أي جزء داخؿ البيئة، والوصوؿ " تقود اlinksمف عدد مف الوصبلت "
أيضًا إلى مواقع تعميمية عمى اإلنترنت لممزيد مف المعمومات، فيذا العدد الكبير مف الوصبلت 
تجعؿ مف السيؿ أف يفقد المتعمـ تحكمو في المحتوى العممي المقدـ إليو بؿ وبعض المتعمميف قد 

 (Wikibooks ،2008)يستسمموا لئلحباط أثناء التعمـ.  
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( إلى أف العدد الكبير مف خيارات التعمـ المتاحة 2008) Van Harmelenويشير 
أماـ المتعمميف في بيئات التعمـ الشخصية قد تحدث حمؿ معرفي زائد لدى المتعمميف أثناء 
اإلبحار داخؿ ىذه البيئات؛ ألف كثرة خيارات التعمـ المتاحة تؤدي إلى تضميؿ أو تشويش 

عمـ؛ مما يجعؿ المتعمـ يقـو بجيد عقمي عالي لكي يحافظ عمى تركيزه داخؿ البيئة؛ وبالتالي المت
يقؿ الجيد العقمي المتوفر لعممية التعمـ نفسيا، وىذا التأثير يظير بنسبو عالية عمى المتعمـ 

ركيب عندما ُيقدـ لو محتوى عممي جديد، فتقديـ محتوى عممي جديد إلى المتعمـ باإلضافة إلى الت
المعقد لوصبلت البيئة يمكف أف يساىما في تضميؿ أو تشويش المتعمـ، األمر الذي يستدعي 
ضرورة تزويد ىذه البيئات بالدعـ االلكتروني لتوجيو المتعمـ في المسار الصحيح داخؿ ىذه 

 (Rienties ،2012البيئات بما يحقؽ أىداؼ التعمـ )
الدعـ ال يتـ تقديميا بشكؿ عشوائي ( أف كؿ أنواع 3-3، 3009ويرى )محمد خميس، 

نما البد اف يتـ تقديميا بكمية مناسبة وبدقو عاليو مف حيث نوع وكـ ومستوى وأسموب ووقت  وا 
 ىذا الدعـ بما يضمف وصوؿ ىذا الدعـ إلى المتعمـ في الوقت الذي يحتاجو.

في  لذا يجب إجراء العديد مف الدراسات لدراسة متغيرات تصميـ الدعـ االلكتروني
بيئات التعمـ الشخصية والبيئات التعميمية المشابية لوضع ضوابط عند تصميـ ىذا الدعـ 
لموصوؿ إلى معايير تربوية وفنية قائمة عمى نظريات التعمـ ونتائج الدراسات والبحوث المرتبطة 

 بالدعـ االلكتروني بما يضمف تقديـ دعـ فعاؿ ومؤثر في مخرجات التعمـ.
يف وجود دراسات تناولت فاعمية الدعـ االلكتروني بشكؿ عاـ، ومف خبلؿ ما سبؽ تب

         مرف( ولـ تتعرض أي دراسة في-وىناؾ دراسات تناولت نمط الدعـ االلكتروني )ثابت 
           حدود عمـ الباحث لقياس أثر اختبلؼ أنماط الدعـ فى بيئة التعمـ الشخصية عمى تنمية 

         كتروني، لذا يتناوؿ البحث الحالي قياس تأثير االختبلؼ بيفميارات نظـ إدارة التعمـ اإلل
مرف( عبر بيئات التعمـ الشخصية في تنمية ميارات نظـ إدارة -نمط الدعـ االلكتروني )ثابت 

 التعمـ اإللكتروني. 
 مشكمة البحث:

           تمثمت مشكمة البحث الحالي في محاولة تحديد أنسب نمط لمدعـ االلكتروني 
دعـ مرف( عبر بيئة التعمـ الشخصية وذلؾ بداللة تأثيرىما عمى ميارات نظـ إدارة -)دعـ ثابت 

 التعمـ اإللكتروني، ولمتصدى ليذه المشكمو يحاوؿ البحث االجابة عف التساؤؿ الرئيس التالي: 
ما أثر اختبلؼ أنماط الدعـ فى بيئة التعمـ الشخصية عمى تنميو ميارات نظاـ إدارة 

 جامعة الممؾ فيصؿ؟ -عمـ اإللكتروني لدى طبلب كمية التربية الت
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 ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس األسئمة التالية:
جامعة  -ما ميارات نظـ إدارة التعمـ االلكترونية الواجب توافرىا لدى طبلب كمية التربية  -3

 الممؾ فيصؿ؟
 ما معايير تصميـ بيئة التعمـ الشخصية؟ -3
 يئة التعمـ الشخصية؟ما التصميـ المقترح لب -2
المرف( في بيئة التعمـ الشخصية عمى  –ما أثر اختبلؼ أنماط الدعـ اإللكتروني )الثابت  -4

 جامعة الممؾ فيصؿ؟ -تنميو ميارات نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني لدى طبلب كمية التربية 
 أىداف البحث:

 ييدف البحث الحالى التوصل إلى:
 مـ الشخصية.قائمة معايير تصميـ بيئات التع -3
 التصميـ التعميمي لبيئة التعمـ الشخصية. -3
المرف( عمى تنمية ميارات نظـ إدارة التعمـ –تعرؼ أثر أنماط الدعـ اإللكتروني )الثابت  -2

 جامعة الممؾ فيصؿ. -اإللكتروني لدى طبلب كمية التربية 
 أىمية البحث:

 تطوير أداء المتعمميف مف خبلؿ استخداـ بيئة التعمـ الشخصية. -3
جامعة الممؾ فيصؿ، وأخصائى تقنيات التعميـ، ومصممي  -تزويد طبلب كمية التربية  -3

 التعميـ االلكتروني، بمعايير تصميـ بيئات التعمـ الشخصية.
توجيو المتعمميف نحو نمط الدعـ اإللكتروني الذي يمكف أف يسيـ في مساعدتيـ عمى تنميو  -2

 مياراتيـ التطبيقية.
عميـ وومصممي التعميـ بأنماط الدعـ اإللكتروني والتي قد تسيـ توعية اخصائي تقنيات الت -4

 في تحسيف تحصيؿ المتعمميف وتنميو مياراتيـ التطبيقية في نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني. 
 حدود البحث:

 اقتصر البحث عمى الحدود التالية:
 ف(.الدعـ المر  –نمطيف مف أنماط الدعـ اإللكتروني وىما نمطاف )الدعـ الثابت  -3
 بعض ميارات نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني. -3
طبلب مقرر تطبيقات الحاسب اآللي بالتعميـ بكمية التربية جامعة الممؾ فيصؿ لمفصؿ  -2

 ـ.3032/3032الدراسى االوؿ لمعاـ الدراسي 
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 مصطمحات البحث:
 الدعم اإللكتروني:  -1

لشخصية وتوجيو تعمميـ يعرفو الباحث إجرائيًا بأنو: إرشاد المتعمميف في بيئات التعمـ ا
 في المسار الصحيح نحو تحقيؽ األىداؼ التعميمية.

 نمط الدعم االلكتروني:  -2
( نمط الدعـ االلكتروني إلى نمطيف، 22 -22، 3002صنفت )زينب السبلمي، 

األوؿ: الدعـ الثابت وىو ظاىر طواؿ الوقت وغير متغير يقدـ لممتعمـ في كؿ خطوة مف خطوات 
لمتعمـ بالحاجة إليو أو لـ يشعر بذلؾ، أما الثاني: الدعـ المرف وىو متغير تعممو سواء شعر ا

وقابؿ لمتبلشي واالختفاء، والمتعمـ ىو المتحكـ في ظيوره أو االستغناء عنو، فالمتعمـ يكيؼ 
 الدعـ حسب حاجاتو ورغباتو في الدعـ.

 بيئة التعمم الشخصية: -3
لتي تساعد الطبلب عمى تحكميـ ( بأنيا: األنظمة ا2008) Van Harmelenيعرفيا 

دارتو، وىذه األنظمة تشتمؿ عمى تقديـ الدعـ لمطبلب لتحديد أىداؼ التعمـ الخاصة  بتعمميـ وا 
دارة عممية التعمـ، والتواصؿ مع زمبلئيـ أثناء عمميو التعمـ.  بيـ، وا 

، والخدمات 3,0ويعرفيا الباحث إجرائيًا بأنيا: دمج لمجموعة مف تطبيقات الويب 
متنوعة التي توفرىا التقنيات الحديثة والبرمجيات االجتماعية والتي يمكف تنظيميا وترتيبيا ال

ضافتيا وكذلؾ تعديميا حسب رغبة المتعمميف.  وا 

 نظام إدارة التعمم: -4
( بأنو "برنامج صمـ لممساعدة في إدارة ومتابعة 3030يعرفو عبد المحسف الغدياف )

 جميع أنشطو التعمـ فى المنشآت". وتقييـ التدريب والتعميـ المستمر و 

 أدوات البحث: 
 لإلجابو عمى أسئمة البحث تم إعداد األدوات التالية:

إستبانة لؤلسس والمعايير البلزمة لتصميـ بيئة التعمـ الشخصية لتنمية ميارات نظـ إدارة  -3
 جامعة الممؾ فيصؿ. -التعمـ االلكترونية لدى طبلب كمية التربية 
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 داء المياري لميارات نظـ إدارة التعمـ االلكترونية.بطاقة مبلحظة األ -3

اختبار تحصيمي الكتروني لقياس الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف المجموعات في  -2
 ميارات نظـ إدارة التعمـ االلكترونية.

 منيج البحث:
 اعتمد البحث الحالي عمى استخدام المنيجين التاليين:

دبيات البحث، ووضع تصور مقترح لؤلسس المنيج الوصفي التحميمي: في عرض أ -3
 والمعايير الخاصة ببيئة التعمـ الشخصية.

 المنيج شبو التجريبي: لقياس فاعمية انماط الدعـ اإللكتروني داخؿ بيئة التعمـ الشخصية. -3
 متغيرات البحث:

 المرف( في بيئة التعمـ الشخصية.  –المتغير المستقؿ: أنماط الدعـ اإللكتروني )الثابت  -3
متغير التابع ويتمثؿ في األداء المياري لميارات نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني لدى طبلب ال -3

 جامعة الممؾ فيصؿ. -كمية التربية 
 التصميم التجريبي لمبحث:

يستخدـ البحث الحالي التصميـ التجريبي المعروؼ بأسـ "التصميـ القبمي البعدي 
 (3993،22د عودة، فتحي ممكاوي، باستخداـ مجموعتيف متكافئتيف تجريبيتاف" )أحم

 
 ( التصميم التجريبي لمبحث1شكل )
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 فروض البحث:
( بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة 0.02يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي ) -3

التجريبية األولي )الدعـ الثابت( فى التطبيؽ القبمي والبعدي الختبار التحصيؿ المعرفي 
 كتروني.لميارات نظـ إدارة التعمـ اإلل

( بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة 0.02يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي ) -3
التجريبية الثانية )الدعـ المرف( فى التطبيؽ القبمي والبعدي الختبار التحصيؿ المعرفي 

 لميارات نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني.
ب المجموعة ( بيف متوسطي درجات طبل0.02يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي ) -2

التجريبية األولي )الدعـ الثابت( والمجموعة التجريبية الثانية )الدعـ المرف( فى التطبيؽ 
 البعدي الختبار التحصيؿ المعرفي لميارات نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني.

( بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة 0.02يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي ) -4
ـ الثابت( فى التطبيؽ القبمي والبعدي لبطاقة مبلحظة االداء لميارات التجريبية األولي )الدع

 نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني.
( بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة 0.02يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي ) -2

التجريبية الثانية )الدعـ المرف( فى التطبيؽ القبمي والبعدي لبطاقة مبلحظة االداء لميارات 
 دارة التعمـ اإللكتروني.نظـ إ

( بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة 0.02يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي ) -2
التجريبية األولي )الدعـ الثابت( والمجموعة التجريبية الثانية )الدعـ المرف( فى التطبيؽ 

 البعدي لبطاقة مبلحظة األداء لميارات نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني.
 ي والدراسات السابقة:اإلطار النظر 

استيدؼ الباحث مف تناوؿ اإلطار النظري دراسة مفيـو الدعـ اإللكتروني وأنماطو    
وتحديد األسس النظرية لمدعـ اإللكتروني، وتحديد مفيـو بيئة التعمـ الشخصية، ومميزات 

ار أنظمة وخصائص بيئة التعمـ الشخصية، ومفيـو أنظمة ادارة التعمـ اإللكتروني، وخطوات اختي
، Blackboardإدارة التعمـ اإللكتروني، وأنواع أنظمة إدارة التعمـ اإللكتروني، ومميزات نظاـ اؿ 

         ثـ التعرؼ عمى نتائج الدراسات السابقو بيدؼ االستفاده منيا في اجراءات البحث وفي
 تفسير النتائج.
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 الدعم اإللكتروني:
أو  orintationأو التوجيو  Aidsعدة أو المسا Supporting Systemsنظـ الدعـ 

كميا اوجو متعددة لشيء واحد يركز عمى توجيو الطالب نحو  scaffoldingسقاالت التعمـ 
تحقيؽ أىداؼ تعميمية مطموبة عف طريؽ تقديـ التوجيو والمساعده أو نصب السقاالت التي تدعـ 

ى العممية التعميمية وحؽ سيره فى اإلتجاه الصحيح نحو تمؾ االىداؼ، وىذا الدعـ أساسي ف
 )3، 3009لمطالب )محمد خميس، 

          بمعنى واسع E-Supporting( الدعـ االلكتروني Lajoie ،2005ويعرؼ )
 بأنو أي نوع مف الدعـ أو المساعدة يساعد الطالب لبموغ مستوى عاٍؿ مف الفيـ، كما يعرفو 

بلب في بيئة التعمـ االلكتروني عبر ( بأنو ارشاد وتوجيو الط23، 3033)عبد العزيز طمبة، 
الويب وتزويدىـ بالمساعدة المبلئمة لتحقيؽ االىداؼ التعميمية المطموبة باستخداـ تطبيقات 

 الويب التفاعميو.
( مجموعة مف المعايير التي 32، 3009وقدمت دراسة زينب السبلمي، محمد خميس )

 وني، ويمكف اإلشارة إلييا عمى النحو التالي:يجب االلتزاـ بيا عند تقديـ الدعـ التعميمي اإللكتر 
اليواتؼ -حيث يراعى ظيور الدعـ بشكؿ واضح عبر واجية التفاعؿوضوح الدعـ:  .3

 حتى يدركو المتعمـ.-الجوالة
 يجب أف يشعر المتعمـ بأىمية الدعـ المقدـ لو وضرورتو لتحقيؽ األىداؼ.أىمية الدعـ:  .3
 متعمـ مف استخداـ الدعـ بسيولة وفاعمية وكفاءة.البد أف يتمكف السيولة استخداـ الدعـ:  .2
-مصور-مسموع -يجب أف ُيقدـ الدعـ بأشكاؿ متنوعة )مكتوبأسموب تقديـ الدعـ:  .4

( تناسب األىداؼ التعميمية وخصائص المتعمميف.  مرسـو
يجب أف ُيقدـ لممتعمـ بمستويات متعددة وكميات مختمفة تناسب مستويات الدعـ:  .2

 وحاجات المتعمميف.األىداؼ التعميمية 
يجب أف يكوف الدعـ قابؿ لمتكيؼ مع حاجات المتعمميف بحيث يزيد قابمية الدعـ لمتكيؼ:  .2

 أو يقؿ أو يتبلشى عندما تزيد قدراتيـ ويتحسف أدائيـ.
 أنماط الدعم اإللكتروني:

( أنماط الدعـ اإللكتروني 33، 3009قسـ كبل مف )زينب السبلمي، محمد خميس، 
 يمي: إلى نمطيف كما
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يتسـ الدعـ في ىذا النمط بأنو ثابت وغير متغير  Stable Supportingالدعم الثابت:  ●
وظاىر طواؿ الوقت حيث يقدـ لممتعمـ في كؿ خطوة مف خطوات تعممو المساعدات 

قد يكوف في حاجة إلييا، وىي  والتوجييات التي يشعر المصمـ التعميمي لمبيئة أف المتعمـ
الوقت سواء شعر المتعمـ بالحاجة إلييا أو لـ يشعر بذلؾ، وقد يكوف بذلؾ تكوف ظاىرة طواؿ 

ظيور الدعـ بشكؿ ثابت في البيئة ضروريا ومفيدا في بعض الحاالت وقد يناسب بعض 
 حاجات المتعمميف وخصائصيـ وأساليب تعمميـ، ولكنو قد ال يناسبيـ في حاالت أخرى.

في ىذا النمط بأنو متغير وقابؿ  يتسـ الدعـ Adaptable Supportingالدعم المرن: ●
لبلختفاء والزواؿ، وىو يتغير مف قبؿ المتعمـ؛ أي أف المتعمـ ىو الذي يتحكـ ظيوره أو 
لي أي مدى يظير الدعـ، فالمتعمـ يكيؼ الدعـ  االستغناء عنو، وىو الذي يحدد متى وا 

لمصمميف حسب حاجاتو ورغبتو في المساعدة والتوجيو، ويتطمب تصميـ ىذا النمط مف ا
التعميمييف أف يفكروا في كؿ المسارات المعرفية الممكنة والتي يحتمؿ أف يتبناىا المتعمـ، ويتـ 
استخداـ كافة أنواع الدعـ التي تستخدـ مع النمط الثابت لكف يخضع استخداميا الختيار 

 المتعمـ وشعوره بالحاجة إلييا.

عـ الثابت ليس دائما ( عمى أف نمط الدAzevedo et al .2003وأكدت دراسة )
فعاال وحاجات المتعمميف، أما نمط الدعـ المرف فالمتعمـ يكيؼ الدعـ حسب حاجاتو ورغبتو في 
المساعدة والتوجيو ولكف تصميـ ىذا النمط يتطمب مف المصمميف التعميمييف أف يفكروا في كؿ 

 المسارات المعرفية الممكنة والتي يحتمؿ أف يتبناىا المتعمـ.

( أف طمب الدعـ المرف وجعمو تحت تحكـ المتعمـ أمرا صعبا Aleven،2003ويرى )
ألف ليس كؿ المتعمميف قادريف عمى تحديد حاجاتيـ بطريقة صحيحة فقد يتطمب األمر بذؿ جيد 
معرفي مف قبؿ المتعمـ وقد يكوف حمبل معرفيا عمى عاتؽ المتعمـ، وقد يقمؿ مف نواتج عممية 

 يستخدـ الدعـ بالطريقة المناسبة أو قد ييممو تماما. التعمـ، وقد يجعؿ المتعمـ ال

ومف الدراسات والبحوث التي تناولت نمط الدعـ االلكتروني بشكؿ أو بأخر دراسة 
 االلكتروني  ( حيث ىدفت إلى تحديد أنسب نمط لمدعـ3002)سامي عبد الوىاب سعفاف، 

بداللة تأثيرىما عمى التحصيؿ  )ثابت، متكيؼ، يمكف تكييفو، متكيؼ ببارامترات التعمـ( وذلؾ
 واألداء المياري، وأسفرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ لصالح نمط متكيؼ ببارامترات التعمـ.
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( فيدفت إلى اإلجابة عمى السؤاؿ التالي: ىؿ Azevedo et al،.2003أما دراسة )
لدراسة ثبلث الدعـ المرف فعاؿ في تسييؿ قدرة المتعمميف عمى تنظيـ تعمميـ؛ حيث بحثت ا

حاالت لمدعـ )الدعـ المرف، الدعـ الثابت، عدـ وجود دعـ( في بيئات الوسائط الفائقة، وكشؼ 
النتائج عف أف الدعـ المرف طور في النماذج العقمية لممتعمميف، كما استخدموا خبراتيـ السابقة 

 في عممية تنظيـ تعمميـ أكثر مف الدعـ الثابت أو بدوف دعـ.
 لدعامات التعمم: األسس النظرية 

أف األساس النظري لمدعـ اإللكتروني يعتمد عمى النظرية البنائية االجتماعية، كما 
يوجد العديد مف إستراتيجيات الدعـ والتي يمكف أف تستخدـ فى المواقؼ التعميمية النشطو، والتي 

عمميات الدعـ أف مف أىميا إستراتيجيو التممذه المعرفية او التمييف المعرفي، والتي اشترطت في 
تكوف موجيو نحو الطالب وليس نحو المحتوى التعميمي بحيث ال تسيؿ ميمو التعمـ نفسيا بؿ 
تجعؿ الطالب قادًرا عمى انجازىا، اى اف تكوف موجيو لتزويد الطالب بخبرات لـ يكف يمتمكيا 

 مف قبؿ لتساعده عمى إنجاز الميمة المستيدفو.
ي النموذجى ىو الذي يعطى لمطالب القدره والكفايو ويرى الباحث أف الدعـ اإللكترون

عمى انجاز الميمة التعميمية، وتصؿ بو إلى أعمى مستوى ممكف، وتمكنو مف توظيؼ تعممو فى 
 أطر جديده، وترقى بو الى اعمى مستوي مف التفكير والتي يمكف تحقيقيا بشرط اف:

عيو، وُتَقدـ المياـ التعميمية في إطار تصمـ العممية التعميمية وفقًا لمنظريو البنائيو االجتما -3
اجتماعي نشط، حيث إّف التعمـ عمميو بناء اجتماعي يتمقي فييا الطالب ارشادات ودعـ 

 خارجى مف قبؿ أشخاص أكثر منو خبرة وليست موجيو ذاتيا طواؿ الوقت.
 يقدـ الدعـ عند الحاجة وفي الوقت المناسب عندما يكوف الطالب فى حاجة ماسو لو وال -3

 يقدر عمى التقدـ فى الميمو بدونو.
ُتسحب تدريجيًا عند وصوؿ الطالب الى القدره عمى اإلعتماد عمى نفسو في اكماؿ الميمو  -2

او إستنتاج حؿ لممشكمو، بحيث تنتقؿ المسئولية تدريجيا الى الطالب، مما يعظـ مف نتائج 
 تعمـ الطالب.

مف تحقيؽ الغايو مف الدعـ، وتحدد تقـو وتبنى منظومو الدعـ عمى إستراتيجيو محدده تض -4
 اشكاليا وادواتيا وانواعيا ومستوياتيا وكيفية وتوقيت سحبيا، وكذلؾ طرؽ ومعايير تقديميا.

 بيئة التعمم الشخصية:
( أف بيئة التعمـ الشخصية تيدؼ الى مساعده الطبلب 3002لقد ذكرت ىند الخميفو )

تقديـ الدعـ ليـ عف طريؽ تحديد اىداؼ عمى مراقبو وتنظيـ عمميو التعمـ الخاصة بيـ، و 
دارة كبل مف عمميو التعمـ والمحتوى عمى حد سواء، وكذلؾ التفاعؿ مع االخريف في  تعمميـ، وا 

 عمميو التعمـ، وبالتالي تحقيؽ أىداؼ التعمـ.
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أف ىناؾ بعض األدوات البلزمو لممساىمو فى بناء بيئة  Drexler (2010كما أكدت )
 يو ومنيا:تعمـ الكترونيو شخص

ادوات تساعد في بناء المحتوى التعميمي: مف االدوات التي تساعد في بناء محتوى بيئة  -
التعمـ الشخصية )مواقع الروابط االجتماعيو، مواقع الصور، مواقع الفيديو، المدونات، 

 الويكي، ...(.
 .twitterادوات تساعد فى االتصاؿ: وتأتى مكممو لوظيفة البريد االلكتروني مثؿ خدمو  -
          ادوات تساعد فى التواصؿ االجتماعى: وىي برامج تساعد في ربط األفراد  -

          ببعضيـ البعض لتبادؿ المعمومات والخبرات المختمفة، ومف أمثمو ىذه االدوات
 ...(.myspace، موقع facebook)موقع 

التعمـ االلكتروني ويمكف تحديد الفرؽ بيف بيئة التعمـ االلكتروني التقميديو وبيئة 
 ( التالي:3الشخصية بالجدوؿ رقـ )

 بيئة التعمـ االلكتروني الشخصية بيئة التعمـ االلكتروني التقميديو

المحتوى: ثابت ومعد مسبقا مف قبؿ المعمـ أو مف قبؿ 
المتخصصيف ويراه كؿ المتعمميف بنفس التسمسؿ وبنفس 

 الصوره التي يعرض فييا المحتوى

تـ الحصوؿ عميو مف مصادر المعمومات المحتوى: مرف ي
اإللكترونيو المختمفة ويراه كمو متعمـ بحسب المصادر التي يجمعو 

 منيا حسب احتياجاتو.

 التمركز: حوؿ المتعمـ. التمركز: حوؿ المحتوى.

 المتعمـ: منتج ومشارؾ فعاؿ في انتاج المحتوى. المتعمـ: مستيمؾ لممحتوى وغير مشارؾ في انتاجو.

 أدوات التواصؿ: الفيسبوؾ وتويتر وماسنجر. ت التواصؿ: المنتديات والبريد االلكتروني.أدوا

ال توجد مساحة شخصيو لممتعمـ ليدوف فييا نتائج تجاربة 
 وخبلصات تفكيرة.

توفر مساحة شخصية لممتعمـ ليسجؿ ويدوف فييا نتائج مراحؿ 
 تعممو.

 الفروؽ الفرديو بيف المتعمميف. تراعى ال تراعي الفروؽ الفرديو بيف المتعمميف.

 تحقؽ مفيـو التعمـ المستمر. ال تحقؽ مفيـو التعمـ المستمر.

 التقويـ متدرج المستويات يناسب المستويات المعرفية لممتعمميف. التقويـ عاده ما يكوف مستوى واحد لجميع المتعمميف.

ال تستخدـ مصادر المعمومات االلكترونيو بصوره أساسيو في 
 ميو التعمـ.عم

تعتمد عممية التعمـ فييا عمى مصادر المعمومات االلكترونيو بصوره 
 أساسيو.
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 مميزات وخصائص بيئة التعمم االلكتروني الشخصية:

          مف المميزات والخصائص التي تتصؼ بيا بيئة التعمـ االلكتروني الشخصية
 (:3009)أحمد المحارفى، 

 بيئة التعمـ االلكترونيو الشخصية.قمو التكاليؼ في تصميـ وتشغيؿ  ●

 سيولو التعامؿ مع بيئة التعمـ االلكترونيو الشخصية. ●

ستخدامو مرات عديدة. ●  القدره عمى تخزيف المحتوى العممى والرجوع اليو وا 

 زيادة مشاركو المتعمميف فى العممية التعميمية وزيادة التفاعؿ فيما بينيـ. ●

در اخرى غير المقرر التعميمي مف خبلؿ خمؽ الفرص لممتعمميف لئلطبلع عمى مصا ●
 مصادر المعمومات االلكترونيو المتنوعة.

 تنمية التعمـ البنائى حيث يقـو الطالب بإكتشاؼ وبناء المعنى والمعرفو. ●

 تنمية التعمـ االجتماعى وذلؾ مف خبلؿ إستخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي. ●

 :Learning Managment System (LMS)نظم إدارة التعمم اإللكتروني 

 مفيوم نظام إدارة التعمم اإللكتروني:

( عمى أنو: منظومة متكاممة تقـو بادارة العممية 2007) Machado and Taoيعرفو 
التعميمية بشكؿ تزامنى وغير تزامنى، وتتيح بيئة تعمـ سيمو اإلستخداـ وآمنو، حيث يقـو المعمميف 

لمتعددة )نصوص، صور، أصوات، فيديو، بتقديـ محاضراتيـ مف خبلؿ اضافة الوسائؿ ا
رسومات(، ويجتمع فييا الطبلب ليستعرضوا المحتوى، ُكّؿ حسب حاجتو، ويتواصموا فيما بينيـ 
عبر ادوات اإلتصاؿ المتعددة )البريد اإللكتروني، المنتديات، ...( دوف التقيد بعاممى الوقت 

 ا مف أى نوع مف األجيزة الذكية.والمكاف، او عبر الفصوؿ االفتراضيو والتي يمكف تشغيمي
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 أنواع نظم ادارة التعمم اإللكتروني:
 انظمة إدارة التعمم االلكتروني مفتوحة المصدر: -1

            ىي أنظمة يتـ استخداميا مجانا وال يحؽ ألي جيو بيعيا وىي تعطي
   مةالحرية لممبرمجيف والمستخدميف لمتطوير والتعديؿ والتحسيف ومف أمثمة ىذه األنظ

(Dokeos-Moodel-ATutor-Claroline-Sakai التي توفر لمجامعات الكثير مف )
المواىب عمى العمؿ عمى تطوير أجزاء مف النظاـ بما يناسبيـ ويسيـ في تبني أساليب أكثر 

 مبلئمة لمطالب والمعمـ.
 (Moodleنظـــام مــودل ) ●
 Moodleاسـ النظاـ:  -
 Moodle.orgإسـ الشركو المنتجو:  -
 لغو، مف بينيا المغة العربيو. 42ات: يدعـ النظاـ المغ -

( مف أشير النظـ مفتوحة المصدر، فيو يعتبر مف Moodleنظاـ ادارة التعمـ المودؿ )
أفضؿ وأكثر النظـ مفتوحة المصدر استخداما بيف مختمؼ المستخدميف حيث وصؿ عدد 

ر في دراسة مستخدـ بحسب ما ذك 00.292.200ـ أكثر مف  3032مستخدميو في عاـ 
(Cavus and Zabadi ،2014 وقد ناؿ نظاـ ،)Moodle  أعمى تقييـ في درجة االستخداـ

 والتبني مف عدد كبير مف المستخدميف.
 أنظمة إدارة التعمم االلكتروني مغمقة المصدر: -2

ىي األنظمة التي تممكيا شركو ربحية وتقـو بتطويرىا، وال تسمح بإستخداميا أو 
إال بترخيص، وسميت مغمقة المصدر ألف الشركة المنتجة ليذه النظـ تحتفظ التعديؿ في النظاـ 

بشفرة المصدر )الكود( لنفسيا مع إعطاء الممفات التنفيذية البرمجية فقط، وىذا يحد مف امكانية 
 تطوير النظاـ بما يتبلءـ مع ظروؼ واحتياجات المستخدـ، ومف أمثمة ىذه األنظمة:

)Ecollege–e learning spac-(Blackboard .ويعد الببلؾ بورد أشيرىا 
 ( Blackboardنظام البلك بورد ) ●
  Blackboard Academic Suiteاسـ النظاـ:  -
 Blackboardاسـ الشركو المنتجو:  -
 المغات: متوافر بالمغة اإلنجميزية والعربية واإلسبانية واإليطالية والفرنسية. -
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ا الجامعات ألنو يقدـ خدمات ىو مف أكثر األنظمة التي تعتمد عمى استخدامي
متعددة، أيضا يعد مف األنظمة األكثر أمانا وانتشارا مف غيره مف األنظمة، كما أنو يقدـ فرص 
تعميمية متنوعة مف خبلؿ ازالة جميع الحواجز التي تواجو المؤسسات التعميمية والطبلب، كما 

 اف النظاـ يمتاز بالمرونو والقابميو لمتحديث والتوسع.   

 Blackboard (Machado and Tao مميزات نظام ادارة التعمم اإللكتروني      
,2007) : 

 تقديـ المحتوى العممي لممتعمـ عبر االنترنت. -

 تقديـ وسائؿ تواصؿ متعددة ليتفاعؿ المتعمـ مع المعمـ أو مع أقرانو. -

 لتحصيمي.تقديـ وسائؿ وادوات لتقويـ المتعمميف وتحديد مستواىـ العممي ومدى تقدميـ ا -

ستبلـ اجابات وتعميقات المتعمميف. - ستطبلعات الرأى وا   توزيع التكميفات واإلختبارات وا 

 تقديـ التغذية الراجعة والتعزيز الفوري وغير الفوري لممتعمميف. -

 السيولو فى استعراض المحتوى العممي بوسائؿ مختمفة بإستخداـ الوسائؿ المتعددة. -

 صحيح ورصد الدرجات والمراجعات.تقميؿ األعباء عمى المعمميف مف ت -

 سيولة وأماف اجراء التجارب الخطرة. -

 اصدار تقارير المتابعة لكافة المستجدات دوف أي أعباء إدارىة.  -

 اجراءات البحث:
 تمثمت إجراءات البحث في الخطوات التالية:

 أوال: التصميم التعميمي لبيئة التعمم الشخصية
لتصميـ التعميمي المبلئمة لبيئة التعمـ الشخصية بعد اإلطبلع عمى العديد مف نماذج ا

            (، 3003(، ونموذج )عبد المطيؼ الجزار، Carey & Dick، 2001مثؿ: نموذج )
            (،3002(، ونموذج )محمد رفعت وجماؿ الشرقاوي، 3002ونموذج )محمد خميس، 

ة تتضمف المراحؿ الموضحو قاـ الباحث باستخبلص نموذج مقترح لتصميـ بيئة تعمـ شخصي
 بالشكؿ التالي:
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 ( نموذج مقترح لتصميم بيئة التعمم الشخصية2شكل )
 

 Study the current reality           الحالي الواقع دراسة :األولى المزحلة

 .جحليل خصبئص المحعلمين -2                                     جحذيذ المشكلة -1               
 صيبغة االهذاف الحعليمية-4               جحذيذ الحبجبت الحعليمية للمحعلمين -3

 .جحذيذ واقع المىارد الحعليمية المحبحة -4  

  Design                            التصميم مزحلة :الثانية ةالمزحل                

 

 

 الزاجعة التغذية

 .إعذاد وضبط أدوات البحث -2                 جحذيذ أهذاف بيئة الحعلم الشخصية -1     

 .بيئة الحعلم الشخصية (خذمبت)جصميم أدوات    -4 .             جصميم سينبريى بيئة الحعلم الشخصية -3    

 .جصميم جفبعالت بيئة الحعلم الشخصية -6       ميم انمبط الذعم فً بيئة الحعلم الشخصيةجص  -5    

 .القيبس القبلي لمسحىيبت المحعلمين -7

 Programming and Publishingالبزمجة والنشز     :المزحلة الثالثة

               .البنبء البرمجي لبيئة الحعلم الشخصية -1
 .ئة الحعلم الشخصيةبرمجة مححىي بي  -2

 .نشر بيئة الحعلم الشخصية علً اإلنحرنث  -3

 Implementationالتطبيق          :المزحلة الزابعة

 .الحطبيق الحجريبي لبيئة الحعلم الشخصية علً عينة اسحطالعية
 .الحطبيق الفعلي لبيئة الحعلم الشخصية

 

 Evaluationالتقويم     :المزحلة الخامسة

 .المعبلجة اإلحصبئية -2                         .القيبس البعذي لمسحىيبت المحعلمين -1

 .إصذار حكم علً بيئة الحعلم الشخصية  -4             جحليل النحبئج ومنبقشحهب وجفسيرهب      -3
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 المرحمو األولى: دراسو الواقع الحالي 
تستيدؼ ىذه المرحمة دراسو كافة الظروؼ المحيطو ببيئة التعمـ الشخصية قبؿ البدء في 

 ئيا، وتتضمف ىذه المرحمو الخطوات التالية:بنا
إتضح مف دراسو الواقع الحالي لمقرر تطبيقات الحاسب اآللي في التعميـ تحديد المشكمة: -3

جامعة الممؾ فيصؿ افتقارىا إلى وجود ميارات نظـ إدارة التعمـ االلكتروني  -بكمية التربية 
 د قصور فى تمؾ الميارات لدييـ.ويعود ذلؾ لعدـ حداثو تمؾ المقررات وبالتالي وجو 

تـ تحديد خصائص الطبلب، وىـ طبلب مقرر تطبيقات الحاسب تحميؿ خصائص الطبلب: -3
طالبا مقسميف إلى مجموعتيف  20جامعة فيصؿ وعددىـ  -اآللى في التعميـ بكمية التربية 

شبكو  وجميعيـ اجتازوا في السنوات السابقة مقرر تقنيات التعميـ وكيفية التعامؿ مع
االنترنت، وأيضا يوجد بينيـ تجانس مف حيث النضج العقمى والمياري إتضح مف خبلؿ 

 التقارب الظاىر فى تقديراتيـ. 
: الوصوؿ الى اىـ االحتياجات التعميمية لممتعمميف فيما تحديد الحاجات التعميمية لمطبلب -2

 يتعمؽ بميارات نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني والتي تتمثؿ فى:
 .  Blackboardفية المعرفية عف نظاـ الخم -
 كيفية التعامؿ مع مجموعة أدوات واجية النظاـ. -
 ميارات الدخوؿ لنظاـ إدارة الفصؿ االفتراضي. -
 .Blackboardميارات اعداد أدوات التواصؿ والتفاعؿ فى واجية استخداـ  -
 ميارات اعداد نافذة عرض المشاركيف. -
 ميارات اعداد نافذة الصوت والفيديو. -
 .النصية المحادثة نافذةميارات اعداد  -
 اة السبورة البيضاء التفاعمية.ميارات اعداد أد -
 ميارات اعداد أداة تحميؿ العروض.  -
 ميارات اعداد أداة مشاركة التطبيقات.  -
 ميارات اعداد أداة التجوؿ في شبكة االنترنت. -
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 وقد تم تحديد قائمة بتمك الميارات وفق ما يمي:
في جامعة إستطبلع رأى طبلب مقرر تطبيقات الحاسب اآللي في التعميـ بكمية التربية  -3

فيصؿ وخبراء المجاؿ ومتخصصي التعميـ اإللكتروني لمعرفة اوجو الضعؼ فى الميارات 
 المطموب تنميتيا.

 تجميع وترتيب الميارات بالقائمة مف خبلؿ:  -3
اإلطبلع عمى الدراسات والبحوث األدبيو المرتبطة بتحميؿ ميارات نظـ إدارة التعمـ  ●

 بصفو خاصة. BlackBoardػ االلكتروني بصفو عامة وميارات نظاـ ال
 قراءة وتحميؿ جميع نظـ إدارة التعمـ االلكتروني. ●
في ضوء ذلؾ تـ وضع الصورة األوليو لقائمة الميارات الخاصة بنظـ إدارة التعمـ  ●

 اإللكتروني وذلؾ لعرضيا عمى السادة المحكميف والمتخصصيف.
التعميـ بكمية  وفي ضوء ذلؾ تمثمت حاجو طبلب مقرر تطبيقات الحاسب اآللي في

التربية جامعة الممؾ فيصؿ إلى تنمية مياراتيـ في استخداـ نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني باستخداـ 
بيئة التعمـ الشخصية، ومساعدتيـ عمى التعامؿ مع ىذه الميارات العممية المختمفة مف خبلؿ 

 أنماط الدعـ المختمفة فى بيئات التعمـ الشخصية.
 يمية:صياغة األىداف التعم -4

 تم تحديد األىداف العامة من خلل الخطوات التالية:
االطبلع عمى االدبيات، والدراسات ذات الصمة بموضوع البحث الحالي، وذلؾ لمتعرؼ عمى -3

 .Blackboardميارات نظاـ إدارة التعمـ 
 اعتمد الباحث عمى الميارات التي إتفؽ المحكميف عمى انيا )ميمة جدا، وميمة( في إشتقاؽ-3

االىداؼ العامة لممحتوى اإللكتروني المقترح، حيث اعتبر الباحث كؿ مياره مف تمؾ 
الميارات بمثابة ىدؼ مف اىداؼ التعمـ مف خبلؿ الموقع، وعمى ىذا يمكف القوؿ بأف 
اليدؼ العاـ لمموقع المقترح يتمثؿ في تنميو ميارات نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني 

Blackboardىداؼ العامة المقترحو بصوره أكثر تحديدًا كالتالي:، ويمكف صياغة اال 
بعد اإلنتياء مف دراسة المقرر مف خبلؿ بيئة التعمـ الشخصية المقترحة يرجى مف المتعمـ      

 أف يكوف قادرا عمى اف:
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 .  Blackboardُيعرؼ مفاىيـ نظاـ  -3
 يحدد خطوات التعامؿ مع مجموعة أدوات واجية النظاـ. -3
نشاء مقرر ب استخداـ يطبؽ خطوات اعداد -2  .   Blackboardوا 
  يطبؽ خطوات الدخوؿ لنظاـ إدارة الفصؿ االفتراضي. -4
 .  Blackboardيطبؽ خطوات اعداد أدوات التواصؿ والتفاعؿ فى واجية استخداـ  -2
 يطبؽ خطوات اعداد نافذة عرض المشاركيف. -2
 يطبؽ خطوات اعداد نافذة الصوت والفيديو. -0
 . النصية المحادثة نافذةيطبؽ خطوات اعداد  -2
 يطبؽ خطوات اعداد أداة السبورة البيضاء التفاعمية. -9

 يطبؽ خطوات اعداد أداة تحميؿ العروض.  -30
 يطبؽ خطوات اعداد أداة مشاركة التطبيقات.  -33
 يطبؽ خطوات اعداد أداة التجوؿ في شبكة االنترنت. -33
مف خبلؿ تـ تحميؿ خصائص بيئة التعمـ تحديد واقع الموارد والمصادر التعميمية المتاحو:  -2

مبلحظة وسرد االمكانيات الماديو والبشريو بالكمية وىي توافر أجيزه كمبيوتر متصمو 
باالنترنت لدخوؿ المتعمميف عمى بيئة التعمـ الشخصية بسيولة حيث تحتوي الكمية عمى 

( سبوره 3( جياز حاسب، عدد )32-30( معمؿ حاسب، كؿ معمؿ يحتوي )33عدد )
 -مقاعد مبلئمة  -حيث البنية التحتية )مصادر كيرباء بيضاء، والمعامؿ مجيزه مف 

 برامج مثؿ )برامج نظـ التشغيؿ، وبرامج مستعرضات الويب(. -مراوح  –ستائر 
 المرحمو الثانيو: التصميم

 تتضمن تمك المرحمو الخطوات التالية:
 تحديد أىداف بيئة التعمم الشخصية:  -1

التعمـ الشخصية والبلزمو لتطوير ميارات نظـ إدارة تـ إعداد قائمة باألىداؼ العامة لبيئة      
التعمـ االلكتروني وتمثمت تمؾ االىداؼ فى تقديـ مجموعو مف المعارؼ المتعمقو بنظاـ التعمـ 

 ، ويمكف توضيح أىـ معارؼ وميارات بيئة التعمـ الشخصية كاالتى:Blackbordاإللكتروني 
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 المعارف:
 .Blackboard مفيـو نظـ إدارة التعمـ االلكتروني .3
 .Blackboardأىمية نظـ إدارة التعمـ االلكتروني  .3
 .Blackboardمميزات نظـ إدارة التعمـ االلكتروني  .2

 الميارات:
نشاء مقرر باستخداـ -3  .    Blackboardميارات اعداد وا 
  ميارات الدخوؿ لنظاـ إدارة الفصؿ االفتراضي. -3
 .   Blackboardتخداـ ميارات اعداد أدوات التواصؿ والتفاعؿ فى واجية اس -2
 ميارات اعداد نافذة عرض المشاركيف. -4
 ميارات اعداد نافذة الصوت والفيديو. -2
 . النصية المحادثة نافذةميارات اعداد  -2
 ميارات اعداد أداة السبورة البيضاء التفاعمية. -0
 ميارات اعداد أداة تحميؿ العروض. -2
 ميارات اعداد أداة مشاركة التطبيقات. -9

 ي شبكة االنترنت.ميارات اعداد أداة التجوؿ ف -30
 إعداد وضبط أدوات البحث: -2

 اعتمد البحث الحالي عمى االدوات التالية:
 األداة األولى: إستبانة لتحديد اسس ومعايير تصميم بيئة التعمم الشخصية 

 تطمب اعداد اإلستبانة الخطوات التالية:
عند تصميـ بيئة إستيدفت اإلستبانة تحديد االسس والمعايير البلـز توافرىا  تحديد اليدؼ: -3

  التعمـ الشخصية المقترحو لتنمية ميارات نظـ إدارة التعمـ االلكتروني.
: وىي آراء الخبراء والمتخصصيف فيما تحديد مصادر اعداد اإلستبانة وصياغة مؤشراتيا -3

يختص بأنماط الدعـ فى بيئة التعمـ الشخصية، وفي ضوء ذلؾ تكونت اإلستبانة مف 
          ( معايير يندرج 2االوؿ المعايير التربويو ويتكوف مف ) مجاليف رئيسييف: المجاؿ

( معايير يندرج تحتيا 4( مؤشر، والمجاؿ الثاني المعايير التقنيو ويتكوف مف )42تحتيا )
 ( مؤشر.43)
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يعد صدؽ اإلستبانة أحد االجراءات المنيجيو األساسيو ويعني اف  :حساب صدؽ اإلستبانة -2
 ما وضعت لقياسة، وتـ التحقؽ مف ذلؾ بإتباع الطرؽ التالية:تقيس عبارات اإلستبانة 

لمتأكد مف صدؽ اإلستبياف إتبع الباحث طريقو صدؽ المحكميف  طريقو صدؽ المحكميف: ●
وذلؾ بعرض الصوره المبدئية لئلستبياف عمى مجموعو محكمى البحث لبلستفاده مف آرائيـ 

مدى مبلئمة كؿ عباره )مؤشر( لممعيار فى تعديؿ الصوره المبدئية لئلستبانة والتحقؽ مف 
الذي تنتمي اليو، ومدى سبلمو ودقو الصياغة المفظيو والعمميو لعبارات اإلستبانة، ومدى 
، وضوح تعميمات اإلستبانة، ومدى شموؿ اإلستبياف لجوانب ومراحؿ بيئة التعمـ الشخصية

 ير واضحو.وفي ضوء آراء السادة المحكميف تـ اعادة صياغة بعض العبارات الغ
وبذلؾ تكوف اإلستبانة صادقو منطقيًا، وأصبحت فى ضوء اراء المحكميف فى صورتيا 

 ( مؤشر كما يمي:90( معيار، )9( مجاؿ، )3النيائية مكونو مف )
 ( توزيع المؤشرات عمى المجال األول: المعايير التربويو2جدول )

 ترقيـ المؤشرات عدد المؤشرات المعايير

 6-1 6 عمى أىداؼ تربوية صحيحةإف تحتوي البيئة 
 19-7 12 أف ينظـ المحتوي االلكتروني بشكؿ يحقؽ أىداؼ البيئة

 28-20 9 أف تراعى البيئة تنظيـ عرض المحتوي بشكؿ منطقي ومتكامؿ
 38-29 10 أف تشمؿ بيئة التعمـ الشخصية عمى أنشطة متعددة ومتنوعة

 48-39 10 وعة مف التغذية الراجعةأف تشمؿ بيئة التعمـ الشخصية عمى أساليب متن
 48 مجموع مؤشرات المحور األوؿ

 ( توزيع المؤشرات عمى المجال الثاني: المعايير التقنيو3جدول )

 
 المعايير

عدد 
 المؤشرات

ترقيـ 
 المؤشرات

 51-49 3 أف تكوف البيئة سيؿ التصفح واإلبحار
 66-52 15 فة والبساطة في التصميـأف تتسـ واجية التفاعؿ في بيئة التعمـ الشخصية باألل

 78-67 12 أف تستخدـ الصور والرسوـ واأللواف بشكؿ وظيفي في صفحات البيئة
 90-79 12 أف تقدـ البيئة أساليب وأدوات إلدارة تطبيقات شبكات التواصؿ االجتماعى

 42 مجموع مؤشرات المجاؿ الثاني
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خمى لعبارات اإلستبانة ىى قوة اإلرتباط يقصد باالتساؽ الدا حساب صدؽ االتساؽ الداخمي: ●
بيف درجات كؿ معيار ودرجات اإلستبانة الكمية، ولحساب صدؽ اإلتساؽ الداخمى تـ 
تطبيؽ اإلستبانة عمى محكمى البحث مف المتخصصيف في مجاالت الحاسب وتقنيات 

مية التعميـ وطرؽ التدريس، ثـ إيجاد معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مؤشر والدرجة الك
لممعيار الذي ينتمي اليو، وقد إتضح اف جميع المؤشرات دالو احصائيًا عند مستوى 

 (، مما يؤكد أف اإلستبانة تتمتع بدرجة اتساؽ داخمى عاليو.02,0( و)03,0)
:يقصد بثبات اإلستبانة أف تعطي نفس النتائج اذا ما أعيد تطبيقيا أكثر مف  حساب الثبات -2

لوصوؿ مف صورتيا المبدئية الى صورتيا النيائية، ولقياس مرة تحت ظروؼ مماثمو بيدؼ ا
معامؿ ثبات اإلستبانة تـ عرضيا عمى محكمي البحث مف المتخصصيف فى مجاالت 
الحاسب وتقنيات التعميـ وطرؽ التدريس، ثـ إستخداـ معامؿ ثبات ألفا كرونباخ مف خبلؿ 

ره ذو القيمو السالبو او لحساب معامؿ التمييز لكؿ عباره مع حذؼ العبا SPSSبرنامج 
( لمحصوؿ عمى معامؿ ثبات قوي، ويشير إرتفاع 39,0الموجبو الضعيفو )التي تقؿ عف 

( الى أف مفردات المقياس الواحد تعبر عف مضموف واحد 9222,0معامؿ ألفا حيث بمغ )
 كما يعطي داللو واضحو عمى أف عبارات اإلستبانة متجانسو. 

داؼ االجرائية لتنمية ميارات نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني لطبلب مقرر قائمة األى األداة الثانية:
 جامعة الممؾ فيصؿ. -تطبيقات الحاسب اآللي في التعميـ بكمية التربية 

 تطمب اعداد تمك األداه الخطوات التالية:
 استيدفت القائمة تحديد األىداؼ اإلجرائيو التي يجب أف يكتسبيا طبلب مقرر :تحديد اليدؼ-أ

تطبيقات الحاسب اآللي في التعميـ بكمية التربية في جامعة الممؾ فيصؿ لتنمية ميارات نظـ 
 إدارة التعمـ االلكتروني مف خبلؿ أدوات بيئة التعمـ الشخصية.

وىي أراء الخبراء والمتخصصيف فى مجاالت الحاسب وتقنيات تحديد مصادر اعداد القائمة: -ب
 لدراسات السابقو والدراسات ذات الصمو.التعميـ وطرؽ التدريس، ونتائج ا

تـ عرض القائمة فى صورتيا األوليو عمى الساده المحكميف التحقؽ مف صدؽ المحتوى:  -جػ
وذلؾ لمتعرؼ عمى آرائيـ مف حيث: مدى تحقيؽ المعارؼ والميارات لسموؾ التعمـ المرغوب، 

ى لؤلىداؼ وتدرجيا مف ودقو الصياغة المغويو لؤلىداؼ، ومدى الترابط والتسمسؿ المنطق
حيث درجة الصعوبة والتعقيد، ثـ اجراء المعالجو اإلحصائية الجابات الساده المحكميف 
لحساب النسبو المئويو لمدى تحقيؽ كؿ ىدؼ لمسموؾ التعميمي المراد بموغو، وكانت النتائج 

% عدا 90حققت جميع األىداؼ بقائمة السموؾ التعميمي المنوطو بو بنسبو مئويو أكثر مف 
 صياغة بعض األىداؼ السموكيو التي تـ تعديميا في ضوء تعديبلت السادة المحكميف.



 د/ أحمد عبد الحميد الممحم       أثر اختلف أنماط الدعم فى بيئة التعمم الشخصية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021هبرس   – الثبلث العذد  – 33الوجلذ  26

 

لقياس معامؿ ثبات القائمة تـ عرضيا عمى السادة محكمي البحث في مجاالت الثبات: -د
 SPSSالحاسب وتقنيات التعميـ، ثـ استخداـ معامؿ ثبات ألفا كرونباخ مف خبلؿ برنامج 

 9022,0وبمغ 
بطاقة مبلحظة األداء المياري لطبلب مقرر تطبيقات الحاسب اآللي في التعميـ  :الثالثو األداه

 بكمية التربية في جامعة الممؾ فيصؿ لميارات نظـ إدارة التعمـ االلكتروني.
: استيدفت بطاقة المبلحظة قياس األداء المياري لطبلب مقرر تطبيقات تحديد اليدؼ -1

التربية في جامعة الممؾ فيصؿ فيما يتعمؽ بآدائيـ لميارات  الحاسب اآللي في التعميـ بكمية
ستخداـ أدوات بيئة التعمـ الشخصية.  نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني، وا 

: قاـ الباحث باعداد بطاقة المبلحظة مف خبلؿ: االستعانة بالدراسات خطوات تصميميا -2
يا، وتحتوي بطاقة السابقو، وصياغة ميارات البطاقة بطريقو سموكيو حتى يمكف قياس

 المبلحظة عمى عشرة مجاالت ىـ: 
نشاء مقرر باستخداـ -3  .    Blackboardميارات اعداد وا 
  ميارات الدخوؿ لنظاـ إدارة الفصؿ االفتراضي. -3
 .   Blackboardميارات اعداد أدوات التواصؿ والتفاعؿ فى واجية استخداـ  -2
 ميارات اعداد نافذة عرض المشاركيف. -4
 افذة الصوت والفيديو.ميارات اعداد ن -2
 . صيةالن المحادثة نافذةميارات اعداد  -2
 ميارات اعداد أداة السبورة البيضاء التفاعمية. -0
 ميارات اعداد أداة تحميؿ العروض.  -2
 ميارات اعداد أداة مشاركة التطبيقات.  -9

 ميارات اعداد أداة التجوؿ في شبكة االنترنت. -30
الدرجة صفر الى أف الطالب ( حيث تشير 3وقد حدد الباحث مقياس األداء بػ)صفر(، )

( محاور 30( عمى أنو أداىا بطريقو سميمو، وضمت البطاقة )3لـ يؤدي المياره، والدرجة )
 (.4( مياره فرعيو مرتبطو بيا كما يوضحو الجدوؿ )300رئيسيو انبثؽ منيا )
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 ( محاور بطاقة الملحظة وعدد الميارات لكل محور4جدول )

 حظةالمحاور الرئيسية لبطاقة المبل
 عدد الميارات
 لكؿ محور

نشاء مقرر باستخداـ  Blackboard     9ميارات اعداد وا 
 7 ميارات الدخوؿ لنظاـ إدارة الفصؿ االفتراضي

 Blackboard    11ميارات اعداد أدوات التواصؿ والتفاعؿ فى واجية استخداـ 
 11 ميارات اعداد نافذة عرض المشاركيف

 10 والفيديو ميارات اعداد نافذة الصوت
 11 ميارات اعداد نافذة المحادثة النصية 

 10 ميارات اعداد أداة السبورة البيضاء التفاعمية
 11 ميارات اعداد أداة تحميؿ العروض 

 10 ميارات اعداد أداة مشاركة التطبيقات 
 10 ميارات اعداد أداة التجوؿ في شبكة االنترنت

 100 اإلجمالي

: بعرضيا عمى المحكميف إلبداء الرأي فى مدى مبلئمة طاقة المبلحظةصدؽ ب التحقؽ مف-جػ
البطاقة لميدؼ الذي ُأعدت مف أجمو، ومدى مبلئمة محاور البطاقة لمميارات المنسدلة 
أسفميا، ومدى سبلمو الصياغة المفظيو والعمميو لميارات البطاقة، ومدى قدرة ميارات 

وتقديـ أى مقترحات يمكف اضافتيا. ولقد  البطاقة عمى وصؼ السموؾ المراد مبلحظتو،
 جاءت استجابات المحكميف لتؤكد صدؽ البطاقة وقدرتيا عمى قياس الميارات.

عف طريؽ ايجاد معامؿ االرتباط بيف درجات الطبلب، حيث قاـ  حساب معامؿ الثبات:-د
خصية وآدائيـ الباحث بإستخداـ البطاقة لتقييـ آداء الطبلب خبلؿ التعامؿ مع بيئة التعمـ الش

( وُيمثؿ ذلؾ معامؿ ثبات البطاقة، 9,0لميارات نظـ ادارة التعمـ اإللكتروني، حيث بمغ قدره )
 وىي قيمو مناسبو ألغراض الدراسة الحالية.

 وفي ضوء ذلك اصبحت البطاقة صالحة لمتطبيق وفي صورتيا النيائية.      

 األداة الرابعة: االختبار التحصيمي.
 بار التحصيمي وفق االجراءات االتية:تم اعداد االخت

تمثؿ اليدؼ مف اإلختبار التحصيمي في: قياس الجوانب  تحديد اليدؼ مف اإلختبار: -3
 المعرفية لمموضوعات المحدده بنظـ إدارة التعمـ اإللكتروني فى بيئة التعمـ الشخصية.
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ة مف تـ صياغة مفردات االختبار في صورة أسئمة موضوعي صياغة مفرات اإلختبار: -3
نوعيف )اإلختيار مف متعدد، والصواب والخطأ( وروعي الشروط الواجب توافرىا في صياغة 

 وتصميـ ىذه النوعيو مف المفردات.
( مفرده مف 20( مفرده منيا )20بمغ عدد مفردات اإلختبار )تحديد عدد مفردات اإلختبار:  -2

ي توزيع المفردات ( مفرده مف نوع صواب وخطأ، وروعي ف20نوع اإلختيار مف متعدد و)
تغطيو الموضوعات التي تـ تحديدىا في البحث الحالي، وتـ تقدير كؿ مفرده بدرجة واحده 

 ( درجة. 20فقط، وبالتالي تكوف الدرجة الكمية لئلختبار )
تـ تصميـ اإلختبار وانتاجو إلكترونيا بإستخداـ نظاـ  انتاج اإلختبار إلكترونيا: -4

blackboard نة البحث، ثـ مف خبلؿ قاعده بيانات النظاـ وبيانات ليتعامؿ مع طبلب عي
 الدخوؿ لكؿ متعمـ يتـ تصنيؼ نتائج المتعمميف وفؽ مجموعاتيـ لمتعامؿ معيا إحصائيا.

( أساتذة 2تـ عرض اإلختبار في صورتو المبدئية عمى ) تحديد صدؽ اإلختبار التحصيمي: -2
مفردات اإلختبار مف حيث  مف المتخصصيف فى تقنيات التعميـ بيدؼ معرفو رأييـ في

 مبلئمة المفردات ألىداؼ اإلختبار ومدى الصحة العمميو والمغويو المناسبة لممفردات.
طالبا مف طبلب مقرر تطبيقات  30تـ تطبيؽ االختبار عمى عدد  حساب ثبات اإلختبار: -2

ت وبحساب الثبا spssالحاسب اآللي في التعميـ وتـ ادخاؿ نتيجة االختبار عمى برنامج 
باستخداـ معادلة الفا كرونباخ حيث بمغت معامبلت الثبات لمدرجة الكمية لبلختبار 

(، ىذه القيـ تعتبر مقبولة ويمكف الوثوؽ بيا عند تطبيؽ االختبار عمى العينة 0.03)
 األساسية لمبحث.

تـ حساب متوسط زمف االرباعي األعمى )أوؿ خمس طبلب(  حساب زمف أداء االختبار: -0
داء االختبار واالرباعي األدنى )آخر خمس طبلب( انتيوا مف أداء االختبار ثـ انتيوا مف أ

 دقيقة. 20حساب متوسط الزمف فكاف فى حدود 
تـ حساب معامؿ الصعوبة لكؿ مفرده بقسمو عدد  حساب معامؿ الصعوبة ومعامؿ التمييز: -2

الذيف اجابو اجابة صحيحو عف المفرده عمى العدد الكمي لمطبلب وتراوحت  الطبلب
  (، وبحساب معامبلت التمييز تراوحت بيف0.90، 0.33معامبلت الصعوبة بيف )

 ( مما يدؿ عمى القدره التمييزيو لممفردات.0.22، 0.42)
ختبار : بعد حساب معامبلت الثبات والتحقؽ مف صدؽ االالصوره النيائية لئلختبار -9

        وحساب معامبلت الصعوبة والتمييز لممفردات، أصبح االختبار في صورتو النيائية 
 جاىزًا لمتطبيؽ.
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 تصميم بيئة التعمم الشخصية: -3
 ويمكن توضيح الخطوات الرئيسيو المتعمقو بالتصميم في الخطوات التالية:

 تصميم الصفحو الرئيسيو :الخطوه األولى
يو لبيئة التعمـ الشخصية وتحتوي عمى أزرار لمتحكـ بصفو تـ انشاء الصفحو الرئيس

 عامو فى بيئة التعمـ الشخصية وتحتوي عمى:
 : لئلبحار داخؿ البيئة.navigationزر  -
 : لمتحكـ في نظاـ العرض وباقي اإلعدادت اليامة.settingsزر  -
يعرض قائمة بأعضاء البيئة وىـ طبلب مقرر تطبيقات الحاسب  Member Listزر : -

 اآللي بالتعميـ كمية التربية جامعة الممؾ فيصؿ.
 الخطوه الثانيو: التسجيل والدخول لمموقع إستعدادًا لمتعامل معو

حتى يتمكف طبلب مقرر تطبيقات الحاسب في  Registerيستخدـ زر التسجيؿ 
ر التعميـ بكمية التربية جامعة الممؾ فيصؿ مف التسجيؿ داخؿ )بيئة التعمـ الشخصية( حيث تظي

 استمارة التسجيؿ ومؿء استمارة الدخوؿ التي تحتوي عمى البريد االلكتروني وكممة السر.
 الخطوه الثالثة: إستعراض دليل اإلستخدام الخاص ببيئة التعمم الشخصية

عند الضغط عمى زر"دليؿ االستخداـ" تظير لنا شاشة تحتوي عمى ممفات الفيديو التي 
بيئة، مع امكانية تنزيميا عمى أجيزه الطبلب حتى يتمكنوا تمكف الطبلب مف استخداـ ادوات ال

 مف التعامؿ معيا.
 الخطوة الرابعة: البحث داخل بيئة التعمم الشخصية

بعد كتابو الموضوع أو الكممات المراد  (Search)يتـ مف خبلؿ الضغط عمى زر 
أسماء  البحث عنيا داخؿ البيئة حيث تظير الشاشو الخاصة بعرض نتائج البحث تتضمف
 الموضوعات وممخص عف كؿ موضوع وعدد نتائج البحث والوقت الذي استغرقو البحث.

 تصميم أدوات بيئة التعمم الشخصية: -4
تـ اتاحة عدة أدوات متعددة داخؿ بيئة التعمـ الشخصية بحيث يتاح لمطالب اختيار أي       

 منيا داخؿ البيئة وىي:



 د/ أحمد عبد الحميد الممحم       أثر اختلف أنماط الدعم فى بيئة التعمم الشخصية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 facebookروابط تطبيؽ  -
 Bloogerروابط لممدونة  -
 youtubeروابط لتطبيؽ اؿ  -
 +Googleروابط تطبيؽ  -
  Google hangoutsروابط تطبيؽ  -

 تصميم أنماط الدعم في بيئة التعمم الشخصية: -5
استخدـ الباحث نمطي الدعـ )الثابت، المرف( في بيئة التعمـ الشخصية وذلؾ لتنمية 

 التي اتبعيا في التالي:ميارات نظـ إدارة التعمـ االلكتروني، حيث يمخص الباحث الخطوات 
يقدـ لمطالب المحتوى مف خبلؿ أدوات التواصؿ االجتماعي المتاحة أوال نمط الدعـ الثابت: 

أمامو ثـ يقدـ لمطالب أدوات الدعـ بشكؿ ثابت داخؿ البيئة بحيث تصبح ظاىرة أمامو بشكؿ 
ح قائمة بيا دائـ وذلؾ بوضع زر تـ تسميتو بزر الدعامة، وعند النقر عمى ىذا الزر تفت

الدعامات التي قد يحتاجيا الطالب، عند النقر عمى أي منيا يتـ فتح محتواىا في منتصؼ 
 الشاشة لعرضة عمى الطبلب، وعند إغبلؽ نافذة الدعامة تختفي مف الظيور.

وفي ىذا النمط يقدـ لمطالب أدوات الدعـ بشكؿ مرف داخؿ البيئة بحيث ثانيا نمط الدعـ المرف: 
أمامو بشكؿ غير دائـ فتظير عندما يكوف الطالب بحاجة إلييا فقط وذلؾ بوضع  تصبح ظاىره

( حيث chatزر تـ تسميتو بزر الدعامة، وعند النقر عمى ىذا الزر تظير نافذة بيا محادثة )
تتيح التواصؿ مع المعمـ لطمب ألي دعامة قد يحتاجيا الطالب فى مواعيد محددة مسبقا، وعند 

ة تختفي مف الظيور تماما وال يمكف اظيارىا مرة أخرى، ويقدـ لمطالب اغبلؽ نافذة الدعام
 المحتوى مف خبلؿ أدوات التواصؿ االجتماعي المتاحة أمامو.

 تصميم التفاعلت داخل بيئة التعمم الشخصية -6
تضمنت بيئة التعمـ الشخصية ثبلثة أنواع مف التفاعبلت وىي: تفاعؿ الطبلب مع 

ى تطبيقات الشبكات االجتماعيو المستخدمو، وتفاعؿ الطبلب مع محتوى البيئة باالضافة ال
 بعضيـ البعض، وتفاعؿ الطبلب مع المعمـ.

 القياس القبمي لمستويات المتعممين. -7
عمى ميارات  مقرر تطبيقات الحاسب اآللي في التعميـإعتمد القياس القبمي لطبلب 

 ر لمتحصيؿ بشكؿ الكتروني.مف خبلؿ اختبا Blackboardنظاـ إدارة التعمـ االلكتروني 
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 المرحمة الرابعة: البرمجة والنشر  
نتاجيا عمميًا وبناء عناصر  يتـ في ىذه المرحمة ترجمو تصميـ بيئة التعمـ الشخصية وا 
واجيو التفاعؿ مف خبلؿ إستخداـ النصوص والفيديو التي تتناسب مع المحتوى العممي، كما تـ 

وات بيئة التعمـ الشخصية، ثـ اضافة محتوى نظاـ إدارة اعداد األكواد البرمجيو لمصفحات وأد
داخؿ بيئة التعمـ الشخصية حتى يبدأ الطبلب فى إستخداـ  Blackboardالمحتوى اإللكتروني 

تطبيقات الشبكات االجتماعيو مف خبلؿ تبادؿ آرائيـ وتعميقاتيـ حوؿ موضوعات نظـ إدارة 
رفع بيئة التعمـ الشخصية عميو وتـ تحديد عنواف ل Serverالتعمـ اإللكتروني، ثـ اختيار خادـ 

(URL:الخاص بالموقع وىو ) https://reglms.kfu.edu.sa 
 المرحمة الخامسة: التطبيق  

ترتبط ىذه المرحمو بتطبيؽ بيئة التعمـ الشخصية لمتأكد مف صبلحيتيا لمتطبيؽ 
المحكميف ثـ تجريبيا عمى  واالستخداـ الفعمي ليا بعد عرض النسخو المبدئية منيا عمى السادة

 طبلب مقرر تطبيقات الحاسب في التعميـ، وتكونت ىذه المرحمو مف الخطوات التالية:
وذلؾ بيدؼ معرفو الصعوبات التي يمكف أف التطبيؽ التجريبي لبيئة التعمـ الشخصية:  -3

يؽ تواجو التطبيؽ الفعمي لبيئة التعمـ الشخصية، ومدى مناسبة معمؿ الحاسب األلى لمتطب
( معمؿ لمحاسب اآللي بكمية التربية، والتأكد مف عمؿ جميع 3تـ تجييز عدد ) حيث الفعمي

أجيزة الحاسب اآللي، وأنيا متصمو بشبكو االنترنت، وتحميميا بالبرامج البلزمو لبيئة التعمـ 
الشخصية وعدـ وجود مشاكؿ عند تحميؿ البيئة، وتكونت عينو التجربو اإلستطبلعيو مف 

طبلب مقرر تطبيقات الحاسب اآللي في التعميـ في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ ( مف 30)
(، وأوضحت نتيجو التجربو اإلستطبلعيو مبلئمة معمؿ الحاسب 3032-3034الدراسي )

اآللي لمتطبيؽ الفعمي، ووضوح الماده العمميو المعروضو داخؿ بيئة التعمـ الشخصية، وتقبؿ 
مـ الشخصية، وعدـ وجود صعوبات عند تعامؿ الطبلب مع الطبلب التعامؿ مع بيئة التع

 دليؿ اإلستخداـ الخاص ببيئة التعمـ الشخصية.
: بعد االنتياء مف اعداد بيئة التعمـ الشخصية التطبيؽ الفعمي لبيئة التعمـ الشخصية -3

وتحكيميا ثـ اجراء التجربو اإلستطبلعيو، تـ تطبيؽ بيئة التعمـ الشخصية بصورتيا النيائية 
( طالبًا مف طبلب مقرر تطبيقات الحاسب اآللي 20عمى العينو األساسيو لمبحث وعددىا)

بالتعميـ بكمية التربية جامعة الممؾ فيصؿ فى الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 
ستغرؽ التطبيؽ العممي )3032-3032) ، ولقد الحظ الباحث تقبؿ الطبلب 02(، وا  ( يـو

 طمبوا أف تُقدـ إلييـ باقي المقررات الجامعيو بذلؾ االسموب.لبيئة التعمـ الشخصية، كما 
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 المرحمو السادسو: التقويم  
         فى ىذه المرحمو تـ تقييـ بيئة التعمـ الشخصية مف خبلؿ اصدار حكـ مف قبؿ 
السادة المحكميف والقياس البعدي لمستويات المتعمميف وتحميؿ النتائج، وتضمنت تمؾ المرحمو 

 التالية:الخطوات 

حيث تـ تطبيؽ بيئة التعمـ الشخصية عمى الطبلب بعد القياس البعدي لمستويات الطبلب:  -3
عرضيا عمى السادة المحكميف ثـ تطبيؽ بطاقة المبلحظة لمتأكد مف تنميو ميارات الطبلب 

ئة العممية فى نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني لدييـ بعد تبادؿ آرائيـ وتعميقاتيـ معًا مف خبلؿ بي
 التعمـ الشخصية.

 Spssتـ اإلستعانة ببرنامج الحزمو اإلحصائية لمعمـو اإلجتماعيو المعالجو اإلحصائية:  -3
ستخداـ األساليب اإلحصائية التالية:  وا 

 أساليب اإلحصاء الوصفي )المتوسط واالنحراؼ المعياري(. -

فروؽ بيف " لبحث داللة الDependent-Sample t-Testاختبار "ت" لمعينات المرتبطة " -
 متوسطي درجات التطبيؽ القبمي والبعدي لمجموعة البحث.

 ."One Sample t-Testاختبار "ت" لمعينة الواحدة " -

في ىذه الخطوه تـ تحميؿ النتائج الخاصة ببيئة التعمـ تحميؿ النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا:   -2
تعميـ بكمية التربية الشخصية وتفسيرىا وتحميؿ آداء طبلب مقرر تطبيقات الحاسب اآللي بال

 جامعة الممؾ فيصؿ، وسوؼ يتـ توضيح ذلؾ في الجزء الخاص بنتائج البحث.

تـ في ىذه الخطوه اصدار حكـ عمى صبلحية اصدار الحكـ عمى بيئة التعمـ الشخصية:  -4
تضح لمباحث أف  بيئة التعمـ الشخصية مف خبلؿ إستقراء نتائج التطبيؽ القبمي والبعدي، وا 

لشخصية ليا أثر جيد في تنميو الميارات العممية في نظـ إدارة التعمـ بيئة التعمـ ا
 اإللكتروني وذلؾ نتيجة الختبلؼ أنماط الدعـ فى بيئة التعمـ الشخصية.

لكي يتحقؽ الباحث مف تجانس المجموعتيف قبميًا، تـ تطبيؽ تجانس مجموعات البحث:  -2
التجانس لمجموعتي البحث، )لمتوسطيف غير مرتبطتيف( في حساب  t-testاختبار )ت( 

وذلؾ لمتعرؼ عمى داللو الفروؽ بيف متوسطى المجموعتيف فى التطبيؽ القبمي إلختبار 
 التحصيؿ المعرفي، وبطاقة مبلحظة األداء المياري، والجدوؿ التالي يمخص ىذه النتائج.
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فى ( نتائج إختبار )ت( لدراسة الفروق بين متوسطي مجموعتي البحث التجريبية 5جدول )
 التطبيق القبمي إلختبار التحصيل المعرفي، وبطاقة ملحظة األداء المياري

 المتوسط المجموعة االختبار
 االنحراؼ

 المعياري

درجة 

 الحرية
 "قيمة "ؼ

قيمة 

 ""ت

 مستوي

 الداللة

التحصيؿ 

 المعرفي

 1.35 14.90 )التجريبية األولي )الدعـ الثابت
 غير دالة 206. 0.466 58

 1.15 14.83 )لثانية )الدعـ المرفالتجريبية ا

بطاقة 

مبلحظة 

 األداء

 3.21 19.43 )التجريبية األولي )الدعـ الثابت

 غير دالة 083. 0.001 58
 3.03 19.50 (التجريبية الثانية )الدعـ المرف

يتضح مف نتائج الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف مجموعات البحث 
القبمي إلختبار التحصيؿ المعرفي، وبطاقة مبلحظة األداء المياري، وبالتالي يمكف فى التطبيؽ 

 التنبؤ بتكافئ المجموعات قبميًا فى متغيرات البحث التابعة.

 نتائج البحث وتفسيرىا:
أواًل: فيما يتعمؽ بدرجات التحصيؿ المرتبط بالجانب المعرفي لميارات نظـ إدارة التعمـ 

 اإللكتروني

 ول:الفرض األ 
يوجد فرؽ داؿ  لمتحقؽ مف صحة الفرض األوؿ مف فروض البحث والذي ينص عمي:

           ( بيف متوسطى درجات طبلب المجموعة التجريبية األولي0.02إحصائيا عند مستوى )
         )الدعـ الثابت( فى التطبيؽ القبمي والبعدي الختبار التحصيؿ المعرفي لميارات نظـ إدارة 

 إللكتروني.التعمـ ا

لمتوسطيف مرتبطيف( لممقارنة بيف  t-testوإلختبار صحة ىذا الفرض تـ حساب )
متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية األولي )الدعـ الثابت( قبؿ وبعد تقديـ نمط الدعـ 

 فى بيئة التعمـ الشخصية، والجدوؿ التالي يمخص ىذه النتائج:



 د/ أحمد عبد الحميد الممحم       أثر اختلف أنماط الدعم فى بيئة التعمم الشخصية
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قارنو بين المتوسطين القبمي والبعدي لدرجات طلب ( يوضح نتائج اختبار "ت" لمم6جدول )
المجموعة التجريبية األولى )الدعم الثابت( عمي اإلختبار التحصيمي المعرفي ونسبة الكسب 

 المعدل لبلك

 االنحراؼ المتوسط التطبيؽ
 المعياري

 مستوي قيمة "ت" درجة الحرية
 الداللة

معدؿ الكسب 
 لببلؾ

 1.35 14.90 القبمي
دالة عند مستوي  75.39 29

0.02 
 2.64 55.43 البعدي 1.57

وىذا الفرؽ داؿ  0.02يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" دالو عند مستوي 
لصالح التطبيؽ البعدي مما يشير إلى وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي درجات طبلب 

البعدي لئلختبار التحصيمي المجموعة التجريبية األولي )الدعـ الثابت( فى التطبيؽ القبمي و 
( وىي قيمو دالو إحصائيًا 02.29لصالح التطبيؽ البعدي، حيث بمغت قيمو "ت" )-المعرفي 

 (.39عند درجة حرية ) 0.02عند مستوى 
 مناقشو الفرض األول:  

( 0.02يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوي )تـ قبوؿ الفرض األوؿ والذي ينص عمي:       
ت طبلب المجموعة التجريبية األولي )الدعـ الثابت( فى التطبيؽ القبمي بيف متوسطي درجا

 والبعدي إلختبار التحصيؿ المعرفي لميارات نظـ ادارة التعمـ اإللكتروني لصالح البعدي.
 ويرى الباحث أنو يمكن إرجاع ىذه النتيجة إلى عدة أسباب:

األىداؼ التعميمية  مراعاة األسس والمعايير التصميمية، حيث راعى الباحث وضوح -
المطموب تحقيقيا في بيئة التعمـ الشخصية، ومبلءمتيا لخصائص الطبلب عينة البحث 
واحتياجاتيـ الفعمية، وتنوع وتكامؿ الوسائط التعميمية، وتحكميـ في التعمـ،، ولقد استفاد 

ية، طبلب الدعـ الثابت مف بيئة التعمـ الشخصية، فبمجرد دخوؿ الطالب إلى البيئة الشخص
ودخولو إلى الموديوالت التعميمية يتـ عرض الموضوعات المرتبطة بيذا الموديوؿ مف خبلؿ 
الدعـ المتاح أمامو عمى ىيئة: نصوص، وأشكاؿ، وصور ثابتة، ولقطات فيديو مصحوبة 

 بالنص الصوتي، كؿ ىذا يساعده في اجتياز ميمات التعمـ المطموبة منو.
داخؿ بيئة التعمـ الشخصية وصفحاتو الداخمية، والتمثيؿ أف التصميـ البصري لمدعـ الثابت  -

البصري الموجود بو يحتفظ بو في الذاكرة بعيدة المدى، كما أف الصور واألشياء المألوفة 
يتـ تذكرىا عمى نحو أفضؿ مف الكممات المجردة؛ مما يساعد في إدراؾ المعمومات 

 ة.واالحتفاظ بيا، وىذا ما تؤكد عميو النظريات المعرفي
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مراعاة بيئة التعمـ الشخصية األسس النظرية التي يقـو عمييا البحث الحالي والتي تتمثؿ في  -
 النظرية البنائية واالجتماعية والسموكية.

كما توضح نتائج الجدوؿ السابؽ أيضا أف نسبو الكسب المعدؿ لممجموعو التجريبية 
قيمة مقبولة ألنيا أكبر مف الواحد ( وىي 3.20األولي )الدعـ الثابت( في االختبار التحصيمي )

الصحيح، وبالتالي يمكف القوؿ أف استخداـ الدعـ الثابت يتصؼ بدرجة مقبولو مف الفعاليو فيما 
 (.3.03يختص بتنمية التحصيؿ فيو يحقؽ نسبو كسب معدؿ )ثابت ببلؾ( أكبر مف )

 

التطبيقين القبمي  ( درجات طلب المجموعة التجريبية األولي )الدعم الثابت( فى3شكل )
 لميارات نظم إدارة التعمم اإللكتروني. والبعدي عمى لإلختبار التحصيمي

 الفرض الثانى:
يوجد فرؽ داؿ  لمتحقؽ مف صحة الفرض الثانى مف فروض البحث والذي ينص عمى:

          ( بيف متوسطى درجات طبلب المجموعة التجريبية الثانية0.02إحصائيا عند مستوى )
عـ المرف( فى التطبيؽ القبمي والبعدي إلختبار التحصيؿ المعرفي لميارات نظـ ادارة التعمـ )الد

 اإللكتروني.
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لمتوسطيف مرتبطيف( لممقارنة بيف  t-testوإلختبار صحة ىذا الفرض تـ حساب )
متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية الثانيو )الدعـ المرف( قبؿ وبعد تقديـ نمط الدعـ 

 ئة التعمـ الشخصية، والجدوؿ التالي يمخص ىذه النتائج. فى بي

( يوضح نتائج اختبار "ت" لممقارنو بين المتوسطين القبمي والبعدي لدرجات طلب 7جدول )
المجموعة التجريبية الثانيو )الدعم المرن( عمى اإلختبار التحصيمي المعرفي ونسبة الكسب 

 المعدل لبلك

 المتوسط التطبيؽ
 االنحراؼ

 لمعياريا

درجة 

 الحرية
 قيمة "ت"

 مستوي

 الداللة
 معدؿ الكسب لببلؾ

 1.15 14.83 القبمي
29 34.15 

دالة عند مستوي 

0.02 
1.19 

 4.57 45.37 البعدي

وىذا الفرؽ داؿ  0.02يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمو "ت" دالو عند مستوي 
ائيا بيف متوسطي درجات طبلب لصالح التطبيؽ البعدي مما يشير إلي وجود فرؽ داؿ إحص

المجموعة التجريبية الثانيو )الدعـ المرف( فى التطبيؽ القبمي والبعدي لئلختبار التحصيمي 
( وىى قيمو دالو إحصائيًا 24.32لصالح التطبيؽ البعدي، حيث بمغت قيمو "ت" )-المعرفي 

 (.39عند درجة حرية ) 0.02عند مستوى 

 مناقشو الفرض الثاني:  
( 0.02يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوي )ـ قبوؿ الفرض الثاني والذي ينص عمي: ت     

بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية الثانيو )الدعـ المرف( فى التطبيؽ القبمي 
  والبعدي إلختبار التحصيؿ المعرفي لميارات نظـ ادارة التعمـ اإللكتروني لصالح البعدي. 

 كن إرجاع ىذه النتيجو الى عده أسباب:ويرى الباحث أنو يم
أف استخداـ الدعـ المرف في شكؿ الصور والرسـو والنصوص تعد وسيمة ىامة لبلحتفاظ  -

بالمعمومات في الذاكرة قصيرة المدى، وىذا ما تؤكد عميو نظرية معالجة المعمومات 
 المعرفية.
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معرفتو الحالية وتعطيو  اف الدعـ المرف ساعد المتعمـ عمى تعمـ مفاىيـ جديدة بناء عمى -
بعض الوقت لتوضيح وتعزيز فيمة لممفاىيـ الجديدة، كما انيا تقمؿ العبء المعرفي، والذي 
يكوف عمى عاتؽ المتعمـ، وذلؾ مف خبلؿ تقميؿ العبء الذي يكوف في الذاكرة العاممة أثناء 

 عممية التعمـ.

و المعمومات الجديدة الخاصة أف الدعـ المرف ساعد المتعمـ في بناء نموذج عقمي توضح في -
 بو، أي أنيا تساعده في تنظيـ المعمومات الجديدة بطريقة ذات داللة لممتعمـ نفسو.

مكانية إعادة أي جزء في الدعـ حسب الحاجة  - أف تحكـ الطالب في الدعـ المرف التعمـ، وا 
نجاز ميمة التعمـ.  يؤدي إلى فيـ الموضوعات المقدمة وا 

السابؽ أيضا أف نسبو الكسب المعدؿ لممجموعو التجريبية  كما يوضح نتائج الجدوؿ
( وىي قيمة مقبولة ألنيا أكبر مف الواحد 3.39الثانية )الدعـ المرف( في االختبار التحصيمي )

الصحيح، وبالتالي يمكف القوؿ إف استخداـ الدعـ المرف يتصؼ بدرجة مقبولة مف الفعالية فيما 
 (.3.03سبو كسب معدؿ )ثابت ببلؾ( أكبر مف )يختص بتنمية التحصيؿ فيو يحقؽ ن

 

( درجات طلب المجموعة التجريبية الثانية )الدعم المرن( فى التطبيقين القبمي والبعدي 4شكل )
 لميارات نظم إدارة التعمم اإللكتروني. عمى لإلختبار التحصيمي
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 الفرض الثالث 
يوجد فرؽ داؿ  ذي ينص عمى:لمتحقؽ مف صحة الفرض الثالث مف فروض البحث وال      

         ( بيف متوسطى درجات طبلب المجموعة التجريبية األولي 0.02إحصائيا عند مستوى )
)الدعـ الثابت( والمجموعة التجريبية الثانية )الدعـ المرف( في التطبيؽ البعدي إلختبار التحصيؿ 

 المعرفي لميارات نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني.

ساب المتوسطات واإلنحرافات المعياريو لدرجات طبلب مجموعتي قاـ الباحث بح
البحث فى التطبيؽ البعدي الختبار التحصيؿ المعرفي لميارات نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني، 

لمتوسطيف غير مرتبطيف( لممقارنة بيف متوسطي  t-testوالختبار صحة ىذا الفرض تـ حساب )
            ولي )الدعـ الثابت( والمجموعة التجريبية الثانيةدرجات طبلب المجموعتيف التجريبية األ

 )الدعـ المرف( بعد استخداـ نمطي الدعـ )الثابت والمرف(، والجدوؿ التالي يمخص ىذه النتائج:

( يوضح نتائج إختبار "ت" لممقارنو بين متوسطي درجات طلب المجموعة 8جدول )
عة التجريبية الثانيو )الدعم المرن( فى التطبيق التجريبية األولى )الدعم الثابت( والمجمو 

 البعدي إلختبار التحصيل المعرفي لميارات نظم إدارة التعمم اإللكتروني

 المتوسط المجموعة
االنحراؼ 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة 

 "ت"

 مستوي

 الداللة

مربع إيتا 

 

حجـ 

 التأثير

قوة داللة 

 التأثير

التجريبية األولي 

 ت()الدعـ الثاب
55.43 2.64 

 كبير  3.75 0.66 دالة 10.44 58
التجريبية الثانية 

 )الدعـ المرف(
45.37 4.57 

 0.02نتبيف مف النتائج التي يمخصيا الجدوؿ السابؽ أف قيمو "ت" دالو عند مستوى 
مما يشير إلي وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطى درجات طبلب المجموعة التجريبية األولي 

عـ الثابت(، والمجموعة التجريبية الثانية )الدعـ المرف( فى التطبيؽ البعدي إلختبار )الد
لصالح المجموعة التجريبية األولي  –التحصيؿ المعرفي لميارات نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني

 )الدعـ الثابت(. 
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 مناقشو الفرض الثالث:   
( 0.02حصائيا عند مستوي )يوجد فرؽ داؿ إتـ قبوؿ الفرض الثالث والذي ينص عمى: 

بيف متوسطى درجات طبلب المجموعة التجريبية األولي )الدعـ الثابت( والمجموعة التجريبية 
الثانيو )الدعـ المرف( فى التطبيؽ البعدي إلختبار التحصيؿ المعرفي لميارات نظـ إدارة التعمـ 

 المجموعة التجريبية األولي )الدعـ الثابت(  لصالح اإللكتروني

            أف تأثير استخداـ نمطى الدعـ  يرى الباحث أنو يمكف إرجاع ىذه النتيجة إلىو 
)الثابت والمرف( في بيئة التعمـ الشخصية لو أثر واضح عمى التحصيؿ لدى طبلب المجموعات 
التجريبية عينة البحث، وأيضا يؤكد أف أعمى المجموعات في التحصيؿ ىي المجموعة األولى، 

دراسات سابقة "عمي حد عمـ الباحث" تؤكد ىذه النتيجة أو تمغييا، حيث لـ يتوصؿ  وليست ىناؾ
الباحث إلي دراسات تيدؼ إلى دراسة أثر استخداـ نمطى الدعـ )الثابت والمرف( عمى التحصيؿ 

بكمية التربية جامعة الممؾ فيصؿ، ولكف  مقرر تطبيقات الحاسب اآللي بالتعميـلدى طبلب 
 ,.Fretz, 2002; Azevedo et alتائج الدراسة الحالية مع دراسة كؿ مف)بصفة عامة تتفؽ ن

2003; Sharma & Hannafin, 2002; Chang et al., 2001 ; Reiser et al ،.
( كما أف استخداـ نمطى الدعـ يزيد مف قدره معظـ الطبلب عمى التفاعؿ واإلنخراط فى  2004

رفو متوالده وتطويرىا وصقميا، كما أف لمدعـ بعض بيئة تعميمية محفزه عمى االبداع مع بناء مع
المميزات األخرى والتي تكمف في أنيا توجو المتعمميف نحو مصادر قيمة لمتعمـ، فيي تحدد 
لممتعمميف مصادر تعمـ جيدة يستطيعوف االعتماد عمييا والرجوع إلييا، وىذا يزيد مف قدرتيـ عمى 

ت، كما أف الدعـ يساعد المتعمميف عمى أداء الميمة، الوصوؿ لمتعمـ بدال مف إىدار الجيد والوق
فيي تكوف بمثابة قوة دافعة ليـ، وتعمؿ عمى توجيو المتعمميف فى أثناء ممارسة التعمـ، وتوفر 
ليـ درجة مف حرية االختيار والتصرؼ، ولكف دوف االنحراؼ عف اليدؼ، ففي كؿ مرة يطمب 

اضحة ومحددة بدقة، فالمسألة ليست مجرد مف المتعمـ التقدـ داخؿ مسار تكوف خطواتو و 
مجموعة توجييات واضحة يمكف طبعيا عمى الورؽ، ويوضح الدعـ أيضا لمطبلب الغرض مف 
التعمـ ومتطمبات التعمـ المطموبة فمنذ بداية التعمـ يتـ تحديد شكؿ ونوع األىداؼ التعميمية 

لمتعمـ عمى التفكير واكتشاؼ المطموبة مع وضعيا في دائرة االىتماـ واالنتباه، ويتـ حث ا
المعنى، والتطوير وتنمية الفيـ حتى يحققوا األىداؼ ويستطيعوا الربط بيف المعمومات الجديدة 

 والسابقة في بناء آخر جديد.
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كما يقمؿ الدعـ مف فرص الشعور باإلحباط والمفاجأة، فالمصمموف التعميميوف يعمموف 
ة كؿ االحتماالت التي قد تحدث والعمؿ عمى عمى تحديد كؿ خطوة في عممية التعمـ ورؤي

تجنبيا؛ حتى يستطيع المتعمـ التقدـ في عممية التعمـ بدوف معوقات بقدر اإلمكاف، فالبيئة 
الشخصية يتـ تصميميا ثـ تطبيقيا واختبارىا عمى عينة مف المتعمميف، ثـ يتـ عمؿ التعديبلت 

ى أثناء التطبيؽ، وعممية تقديـ التوجييات البلزمة بناًء عمى المبلحظات التي تمت مشاىدتيا ف
          مع المساندة تصاحب المتعمـ خبلؿ التقدـ في كؿ نشاط مع حرية مف الحركة والتقدـ في

  عممية التعمـ.
أما النتائج الخاصة بتفوؽ أعضاء المجموعة األولى الدعـ الثابت في االختبار 

ـ طرقًا فعالة بحيث تراعى إيجاد األسموب لكيفية أف الدعـ الثابت يقد :إلى التحصيمي فيو يرجع
التوازف بيف فكرة التفاعمية والتوجيو بدال مف إطبلؽ العناف لدى المستخدـ التخاذ القرارات بنفسو، 
والتي قد تكوف غير مبلئمة، كما أف الطالب داخؿ نمط الدعـ الثابت يصبح إيجابيا وفعاال 

ؼ المعمومات الخاصة بمصادر التعمـ بكؿ ما تتضمنو بالتعرؼ عمي مكونات البيئة، حيث يكتش
مف نصوص ورسـو وأنشطة تـ تنظيميا في تتابع محدد، كما أنو يقدـ مجموعة مف التعميمات 

رشاده لتحقيؽ المزيد مف الفاعمية لمعممية التعميمية.  والتوجييات التي تستخدـ لتوجيو المتعمـ وا 
 ىذا إلى جانب أن:

لمرف يصبح غير قادر عمى الوصوؿ المباشر إلى واجيتو التعميمية الطالب في نمط الدعـ ا -
داخؿ الموديوالت التعميمية لمبحث عف المعرفة مباشرة، وبالتالي فاف مساحة البحث الخاصة 

، وبالتالي فإف اعتماد المستخدـ عمى وسائؿ الوصوؿ داخؿ بو داخؿ البيئة تصبح كبيرة
 البيئة تصبح أكبر.

يؤدى إلى الغموض والحيره، حيث ال يستطيع المتعمـ إتخاذ القرارات  كما أف الدعـ المرف -
 والمسارات المناسبة لمتعمـ مما يؤدى الى الشعور بالتشتت.

بالرغـ مف أف نتيجة اإلختبار توضح أف االختبلؼ بيف األداء البعدي لمدعـ الثابت 
بالكثير عف قوة تأثير نمط والدعـ المرف اختبلفا معنويا، أى ال يرجع لمصدفو، فيو ال يخبرنا 

الدعـ الثابت عف الدعـ المرف، ولذلؾ تـ حساب احصاء مربع ايتا لحساب حجـ التأثير، وقد بمغ 
% مف الحاالت يمكف أف يعزى التبايف فى األداء إلى تأثير 22( وىذا يعنى أف 0.22مربع ايتا )

را فى تنميو التحصيؿ المعرفي يكوف لو أثرا كبيالمعالجو باستخداـ نمط الدعـ الثابت؛ مما قد 
 لميارات نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني.
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( متوسط درجات طلب المجموعة التجريبية األولى )الدعم الثابت( والمجموعة 5شكل )
 التجريبية الثانيو )الدعم المرن( فى التطبيق البعدي إلختبار التحصيل المعرفي

األداء لميارات نظم إدارة التعمم  اقة ملحظةثانيا: فيما يتعمق باألداء المياري لبط
 اإللكتروني 

 الفرض الرابع 
  لمتحقق من صحة الفرض الرابع من فروض البحث والذي ينص عمى: 

( بيف متوسطى درجات طبلب المجموعة 0.02يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى )
طاقة مبلحظة األداء لميارات نظـ التجريبية األولي )الدعـ الثابت( فى التطبيؽ القبمي والبعدي لب

 اإللكتروني. إدارة التعمـ

لمتوسطيف مرتبطيف( لممقارنة بيف  t-testوالختبار صحة ىذا الفرض تـ حساب )
متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية األولي )الدعـ الثابت( قبؿ وبعد تقديـ نمط الدعـ فى 

 ه النتائج بيئة التعمـ الشخصية، والجدوؿ التالي يمخص ىذ
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 ( يوضح نتائج إختبار "ت" لممقارنو بين المتوسطين القبمي والبعدي لدرجات9جدول )
 طلب المجموعة التجريبية األولى )الدعم الثابت( عمى بطاقة ملحظة األداء 

 ونسبة الكسب المعدل لبلك 

 المتوسط التطبيؽ
 االنحراؼ
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة "ت"
 مستوي
 الداللة

 ؿ الكسب لببلؾمعد

 3.21 19.43 القبمي
29 75.15 

دالة عند مستوي 
0.02 

1.59 
 4.07 90.57 البعدي

وىذا الفرؽ داؿ  0.02يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمو "ت" دالو عند مستوى 
لصالح التطبيؽ البعدي مما يشير الى وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطى درجات طبلب 

-األولى )الدعـ الثابت( فى التطبيؽ القبمي والبعدي لبطاقة مبلحظة األداء  المجموعة التجريبية
( وىى قيمو دالو احصائيا عند مستوي 02.32لصالح التطبيؽ البعدي، حيث بمغت قيمو "ت" )

 (.39عند درجة حرية ) 0.02
 مناقشو الفرض الرابع:  

( 0.02صائيا عند مستوي )يوجد فرؽ داؿ إحتـ قبوؿ الفرض الرابع والذي ينص عمي:       
بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية األولي )الدعـ الثابت( فى التطبيؽ القبمي 

 والبعدي لبطاقة مبلحظة االداء لميارات نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني لصالح البعدي. 
يفيا المميزات المختمفة التي يضويرى الباحث أنو يمكف إرجاع النتائج السابقة إلى 

الدعـ الثابت لمميارات التي تقيسيا بطاقة مبلحظة األداء المياري والتي تتمثؿ في تنمية القدرة 
عمى االعتماد عمى النفس، والتنظيـ الذاتي، والتوجيو واإلرشاد والتقويـ الذاتي؛ حتى تنمو لديو 

لى مستوى الكفاءة، القدرة عمى التعمـ بمفرده بطريقة ذاتية، فيي تساعد المتعمميف عمى الوصوؿ إ
وتقمؿ مف الجيد المبذوؿ فى أثناء التعمـ، وتمكف المتعمـ مف التركيز واالنتباه وضبط الوقت 

 بحيث يكوف المتعمـ موجيًا نحو تحقيؽ أىداؼ التعمـ.
كما يوضح نتائج الجدوؿ السابؽ أيضا أف نسبو الكسب المعدؿ لممجموعو التجريبية  

( وىي 3.29مبلحظة األداء لميارات نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني ) األولي )الدعـ الثابت( لبطاقة
قيمة مقبولة ألنيا أكبر مف الواحد الصحيح، وبالتالي يمكف القوؿ إف استخداـ الدعـ الثابت 
يتصؼ بدرجة مقبولة مف الفعالية فيما يختص بتنمية األداء لميارات نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني 

 (.3.03عدؿ )ثابت ببلؾ( أكبر مف )فيو يحقؽ نسبو كسب م
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( درجات طلب المجموعة التجريبية األولي )الدعم الثابت( فى التطبيقين القبمي 6شكل )
 والبعدي عمى لبطاقة ملحظة األداء لميارات نظم إدارة التعمم اإللكتروني.

 الفرض الخامس 
 وجد فرؽ داؿي لمتحقؽ مف صحة الفرض الخامس مف فروض البحث والذي ينص عمى:

         ( بيف متوسطى درجات طبلب المجموعة التجريبية الثانية0.02إحصائيا عند مستوى )
)الدعـ المرف( فى التطبيؽ القبمي والبعدي لبطاقة مبلحظة األداء لميارات نظـ إدارة التعمـ 

 اإللكتروني.
ة بيف لمتوسطيف مرتبطيف( لممقارن t-testوالختبار صحة ىذا الفرض تـ حساب )

متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية الثانية )الدعـ المرف( قبؿ وبعد تقديـ نمط الدعـ فى 
 بيئة التعمـ الشخصية، والجدوؿ التالي يمخص ىذه النتائج. 

 ( يوضح نتائج إختبار "ت" لممقارنو بين المتوسطين القبمي والبعدي10جدول )
و )الدعم المرن( عمى بطاقة ملحظة األداء ونسبة لدرجات طلب المجموعة التجريبية الثاني 

 الكسب المعدل لبلك

 المتوسط التطبيؽ
 االنحراؼ
 المعياري

درجة 
 الحرية

 "قيمة "ت
 مستوي
 الداللة

معدؿ الكسب 
 لببلؾ

 3.03 19.50 القبمي
29 53.57 

 دالة عند مستوي
0.05 

1.10 
 5.60 68.70 البعدي
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وىذا الفرؽ داؿ  0.02و "ت" دالو عند مستوي يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيم
لصالح التطبيؽ البعدي مما يشير إلى وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي درجات طبلب 
المجموعة التجريبية الثانيو )الدعـ المرف( فى التطبيؽ القبمي والبعدي لبطاقة المبلحظة لصالح 

 0.02و دالو إحصائيا عند مستوي ( وىي قيم22.20التطبيؽ البعدي، حيث بمغت قيمو "ت" )
 (.39عند درجة حرية )

 مناقشو الفرض الخامس:  
( بيف 0.02يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوي )تـ قبوؿ الفرض والذي ينص عمي:        

متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية الثانيو )الدعـ المرف( فى التطبيؽ القبمي والبعدي 
 لميارات نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني لصالح البعدي.  لبطاقة مبلحظة األداء

أف التصميـ التعميمي لمدعـ )المرف( ويرى الباحث أنو يمكف ارجاع ىذه النتيجو إلى 
 ساعد المتعمميف ووجييـ نحو بناء الميارات، وىذا يتوافؽ مع نموذج لتصميـ التعميمي المقترح.

بو الكسب المعدؿ لممجموعو التجريبية كما يوضح نتائج الجدوؿ السابؽ أيضا أف نس 
( وىي 3.30الثانية )الدعـ المرف( لبطاقة مبلحظة األداء لميارات نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني )

قيمة مقبولة ألنيا أكبر مف الواحد الصحيح، وبالتالي يمكف القوؿ إف استخداـ الدعـ المرف 
األداء لميارات نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني يتصؼ بدرجة مقبولة مف الفعالية فيما يختص بتنمية 
 (.3.03فيو يحقؽ نسبو كسب معدؿ )ثابت ببلؾ( أكبر مف )

 

( درجات طلب المجموعة التجريبية الثانية )الدعم المرن( فى التطبيقين القبمي والبعدي 7شكل )
 عمى بطاقة ملحظة االداء لميارات نظام إدارة التعمم اإللكتروني.
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 سادس الفرض ال
 يوجد فرؽ لمتحقؽ مف صحة الفرض السادس مف فروض البحث والذي ينص عمى:

( بيف متوسطى درجات طبلب المجموعة التجريبية األولي 0.02داؿ إحصائيا عند مستوى )
)الدعـ الثابت( والمجموعة التجريبية الثانية )الدعـ المرف( فى التطبيؽ البعدي لبطاقة مبلحظة 

 إدارة التعمـ اإللكتروني.األداء لميارات نظـ 
قاـ الباحث بحساب المتوسطات واإلنحرافات المعياريو لدرجات طبلب مجموعتي  

البحث فى التطبيؽ البعدي لبطاقة مبلحظة األداء لميارات نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني، والختبار 
ي درجات لمتوسطيف غير مرتبطيف( لممقارنة بيف متوسط t-testصحة ىذا الفرض تـ حساب )

طبلب المجموعتيف التجريبية األولي )الدعـ الثابت( والمجموعة التجريبية الثانية )الدعـ المرف( 
 بعد نمطي الدعـ )الثابت والمرف(، والجدوؿ التالي يمخص ىذه النتائج:

( يوضح نتائج إختبار "ت" لممقارنو بين متوسطي درجات طلب المجموعة 11جدول )
عم الثابت( والمجموعة التجريبية الثانيو )الدعم المرن( فى التطبيق التجريبية األولى )الد

 البعدي لبطاقة ملحظة األداء لميارات نظم إدارة التعمم اإللكتروني

 المتوسط المجموعة
االنحراؼ 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 "قيمة "ت

 مستوي

 الداللة

 مربع إيتا

η2 

حجـ 

 التأثير

قوة داللة 

 التأثير

 4.07 90.57 )لي )الدعـ الثابتالتجريبية األو 
 كبير جداً  10.29 0.83 دالة 17.28 58

 5.60 68.70 )التجريبية الثانية )الدعـ المرف

 0.02يتبيف مف النتائج التي يمخصيا الجدوؿ السابؽ أف قيمو "ت" دالو عند مستوى 
لتجريبية األولي مما يشير إلى وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطى درجات طبلب المجموعة ا

)الدعـ الثابت(، والمجموعة التجريبية الثانية )الدعـ المرف( في التطبيؽ البعدي لبطاقة مبلحظة 
 لصالح المجموعة التجريبية األولي )الدعـ الثابت(.  –األداء لميارات نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني

 مناقشة الفرض السادس:   
يوجد فرؽ داؿ إحصائيا وض البحث والذي ينص عمى: تـ قبوؿ الفرض السادس مف فر        

( بيف متوسطى درجات طبلب المجموعة التجريبية األولي )الدعـ الثابت( 0.02عند مستوى )
والمجموعة التجريبية الثانية )الدعـ المرف( في التطبيؽ البعدي لبطاقة مبلحظة االداء لميارات 

 ة التجريبية األولي )الدعـ الثابت(.المجموع لصالح –نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني
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 ويرى الباحث أنو يمكن إرجاع ىذه النتيجة إلى عدة أسباب:
مراعاة األسس والمعايير التصميمية، حيث راعى الباحث وضوح األىداؼ التعميمية  -

المطموب تحقيقيا في البيئة، ومبلءمتيا لخصائص الطبلب عينة البحث واحتياجاتيـ 
ؿ الوسائط التعميمية، وتحكميـ في التعمـ، ولقد استفاد الطبلب في الفعمية، وتنوع وتكام

مجموعات البحث مف بيئة التعمـ الشخصية بصرؼ النظر عف نمط تقديـ الدعـ، فبمجرد 
دخوؿ الطالب إلى البيئة ودخولو إلى الموديوالت التعميمية يتـ عرض الموضوعات المرتبطة 

مامو عمى ىيئة : نصوص، وأشكاؿ، وصور ثابتة، بيذا الموديوؿ، مف خبلؿ الدعـ المتاح أ
ولقطات فيديو مصحوبة بالنص الصوتي، كؿ ىذا يساعده في اجتياز الميارات المطموبة 

؛ عبير حسف فريد،  3002منو وىذا يتفؽ مع نتائج دراسات )أمؿ عبد الغنى قرني، 
ت التعمـ ( التي أكدت فاعمية استخداـ أسموب موديوال3032؛ محمد فوزى رياض، 3034

( التي أكدت 3033الفردي في تنمية أداء المتعمميف، كما تتفؽ مع دراسة عبدالعزيز طمبة )
أف حصوؿ الطبلب عمى فرص متساوية في تعمـ المحتوى التعميمي ببرامج التعمـ القائـ 

 عمى الويب، يؤدى إلى عدـ وجود فروؽ في نتائج تحصيميـ.

ئط المتعددة داخؿ بيئة التعمـ الشخصية والمتمثمة استعانة الطالب باستخداـ عناصر الوسا -
في النصوص، الصور الثابتة، الصوت، ولقطات الفيديو في شرح المحتوى التعميمي الميسر 

 لو في إنجاز ميمة التعمـ التي ىو بصددىا.

         ارتفاع دافعية المتعمـ نحو التعمـ عبر بيئة التعمـ الشخصية نظرا الختيارة المحتوى  -
 مقدـ بنفسو.ال

مراعاة الدقة والحداثة والعمؽ والشموؿ في محتوى الدعـ المقدـ مف خبلؿ بيئة التعمـ  -
الشخصية، ومبلءمتيا لمستوى الطبلب عينة البحث، وتغطية كافة األىداؼ التعميمية في 
كؿ موديوؿ واليدؼ العاـ، كما راعى الباحث سبلمة المحتوى مف الناحية الموضوعية 

؛ رضا محمد النجار، 3002تفؽ ذلؾ مع دراسات كؿ مف )حناف حسف خميؿ، والمغوية، وي
( التي أكدت ضرورة مراعاة الدقة العممية، والحداثة، 3002؛ محمد محمد اليادي،  3000

 والمبلءمة، والموضوعية، والعمؽ والشموؿ.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021س  هبر – الثبلث العذد  – 33الوجلذ  47

 رررر

ات البساطة في تصميـ المحتوى داخؿ بيئة التعمـ الشخصية واستخداـ تصميـ موحد لمصفح -
التي تؤدى نفس الوظيفة، وتحقيؽ قدر مناسب مف المرونة والحرية خبلؿ أساليب وأنماط 
التفاعؿ المختمفة، حيث تعمـ كؿ طالب بدوف قيود زمنية ومكانية في بيئة التعمـ الشخصية، 
والتنقؿ بيف محتوى الدعـ في البيئة حسب قدرات كؿ طالب وحسب سرعتو الذاتية وحاجتو 

بيف صفحات البيئة بسيولة، والعودة في المرة التالية لمنقطة التي انتيى  لمدعـ، والتنقؿ
 3002عندىا؛ الستكماؿ تعمـ المحتوى الجديد، ويتفؽ ذلؾ مع كؿ مف )أحمد محمد فيمى،

( الذيف يروف أنو يجب تنوع 3030؛ حناف إسماعيؿ محمد، 3033؛ أكـر فتحي مصطفى، 
االستخداـ، ومبلءمة وسبلمة وسيولة استخداـ  أنماط ووسائؿ التعمـ المختمفة، وسيولة

 التصميـ التعميمي لبيئات التعمـ اإللكترونية.

مكانية إعادة أي جزء في الدعـ  - تحكـ الطالب في الدعـ داخؿ بيئة التعمـ الشخصية، وا 
نجاز ميمة التعمـ.  حسب الحاجة يؤدي إلى فيـ الموضوعات المقدمة وا 

الدعـ بنوعيو لبيئة التعمـ الشخصية، والتي تتمثؿ في تنمية المميزات المختمفة التي يضيفيا  -
القدرة عمى االعتماد عمى النفس، والتوجيو واإلرشاد والتقويـ الذاتي؛ حتى تنمو لديو القدرة 
عمى التعمـ بمفرده بطريقة ذاتية، وأيضًا توصيؿ الدعـ لمستوى الكفاءة، فيي تساعد 

ءة، وتقمؿ مف الجيد المبذوؿ فى أثناء التعمـ، المتعمميف عمى الوصوؿ إلى مستوى الكفا
وتمكف المتعمـ مف التركيز واالنتباه وضبط الوقت، بحيث يكوف المتعمـ موجيًا نحو تحقيؽ 

 أىداؼ التعمـ.

أما النتائج الخاصة بتفوؽ أعضاء المجموعة االولى الدعـ الثابت في بطاقة المبلحظة 
مراعاة التوازف بيف التفاعمية والتوجيو فى الميارات  أف الدعـ الثابت يعمؿ عمى :إلى فيو يرجع

العممية بدال مف ترؾ الحرية لدى المستخدـ التخاذ القرارات بنفسو، والتي قد تكوف غير مناسبة، 
كما أف الطالب داخؿ نمط الدعـ الثابت يصبح إيجابيا وفعاال بالتعرؼ عمي األجزاء التطبيقية 

تشؼ المعمومات الخاصة بالنظاـ بكؿ ما تتضمنو مف ، حيث يكBlackboardلمحتوى نظاـ 
مصادر وأنشطة تعميمية تـ تنظيميا في تتابع محدد، كما أنو يقدـ مجموعة مف التعميمات 

رشاده لتحقيؽ المزيد مف الفاعمية لمعممية التعميمية.  والتوجييات التي تستخدـ لتوجيو المتعمـ وا 
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 ىذا إلى جانب أن: 
دعـ المرف ال يستطيع االنتقاؿ الى الجزء التعميمي الخاص بة الطالب في داخؿ نمط ال -

داخؿ الموديوالت التعميمية لمبحث عف الميارات مباشرة، وبالتالي فإف األجزاء التعميمية 
المتاحة أمامو تكوف متنوعة وكبيرة، وبالتالي فإف اعتماد المستخدـ عمى وسائؿ الوصوؿ 

 داخؿ البيئة تصبح أكبر.
المرف يقدـ العديد مف المسارات يؤدى إلى الغموض والحيره، حيث ال يستطيع كما أف الدعـ  -

 الطالب إتخاذ القرارات والمسارات المناسبو لمتعمـ مما يؤدى الى الشعور بالتشتت.
بالرغـ مف أف نتيجة بطاقة المبلحظة توضح أف اإلختبلؼ بيف األداء البعدي لمدعـ الثابت 

، أي ال يرجع لمصدفو، فيو ال يخبرنا بالكثير عف قوة تأثير نمط والدعـ المرف إختبلفًا معنوياً 
الدعـ الثابت عف الدعـ المرف ولذلؾ تـ حساب احصاء مربع إيتا لحساب حجـ التأثير، وقد بمغ 

% مف الحاالت يمكف أف يعزى التبايف في األداء إلى تأثير 22( وىذا يعنى أف 0.22مربع ايتا )
يكوف لو أثرا كبيرا فى تنميو التحصيؿ المعرفي دعـ الثابت؛ مما قد المعالجو بإستخداـ نمط ال

 لميارات نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني.

 

( متوسط درجات طلب المجموعة التجريبية األولى )الدعم الثابت( والمجموعة 8شكل )
 التجريبية الثانية )الدعم المرن( في التطبيق البعدي لبطاقة ملحظة االداء
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 ات البحث:توصي

 فى ضوء ما توصل اليو البحث الحالى من نتائج يوصى الباحث بما يمي:
تدريب طبلب المراحؿ الجامعية عمى التعمـ باستخداـ بيئة التعمـ الشخصية مع األخذ في  -3

 االعتبار أساليب التفاعؿ بيف الطبلب وبعضيـ البعض، وبينيـ وبيف المعمـ.
 التعمـ االلكتروني.تدريب الطبلب عمى ميارات نظـ ادارة  -3
 تطوير الدعـ الستخدامو في جميع المقررات الدراسية. -2
 نشر ثقافة التعمـ باستخداـ بيئة التعمـ الشخصية في التعميـ الجامعي. -4
تدريب طبلب عمى التعامؿ مع بيئة التعمـ الشخصية؛ لتمبية احتياجاتيـ مف األبحاث  -2

 والميارات المتعددة.
 المرف( في تنمية الميارات التطبيقية المختمفة.االستعانة بالدعـ )الثابت و  -2
 تطوير واستخداـ بيئات التعمـ الشخصية لتشمؿ جميع المقررات الدراسية. -0
االىتماـ بإعداد المتعمميف مف خبلؿ دعامات التعمـ بنمطييا، بحيث يمكنو ىذا اإلعداد مف  -2

 اكتساب الميارات البلزمة؛ ليصبح متعممًا متميزا.
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 المراجع:
(. أساسيات البحث العممي في التربية والعمـو 3993مد سميماف عودة وفتحي حسف ممكاوي )أح

اإلنسانية: عناصر البحث ومناىجو والتحميؿ اإلحصائي لبياناتو. إربد: 
 مكتبة الكناني.

.)أثر االتصاؿ المتزامف وغير المتزامف في التعمـ التعاوني 3002أحمد محمد فيمي يوسؼ ) 
تنمية ميارات االتصاؿ عبر الشبكة لدى طبلب عبر الويب عمى 

 جامعة عيف شمس.  –تكنولوجيا التعميـ. رسالة ماجستير 
( أثر اختبلؼ نمط التفاعؿ في نظاـ إدارة بيئات التعمـ االلكترونية 3033أكـر فتحي مصطفى. )

عمى كفاءة التمثيؿ المعرفي لممعمومات لدى طبلب  Moodleمودؿ 
ـ بكمية التربية النوعية بقنا. المؤتمر العممي السابع شعبة تكنولوجيا التعمي

لمجمعية العربية لتكنولوجيا التربية )التعمـ االلكتروني وتحديات الشعوب 
، القاىرة: معيد 3مصر، مج-العربية: 'مجتمعات التعمـ التفاعمية'( 

 .392-320الدراسات التربوية، جامعة القاىرة، 
. فعالية مقرر مقترح في تنمية كفايات الطالبات المعممات (3002أمؿ عبد الغني قرني بدوي )

في تكنولوجيا المعمومات التعميمية. رسالة دكتوراة غير منشورة، كمية 
 البنات لآلداب والعمـو والتربية، جامعة عيف شمس.

(. أثر التفاعؿ بيف استراتيجيتي برمجة الثنائيات 3030حناف إسماعيؿ محمد أحمد حسف )
المتزامنة وغير المتزامنة وبيف وجية الضبط في برامج التعميـ االفتراضية 

اإللكتروني عمى تنمية التحصيؿ المعرفي والمياري. رسالة دكتوراة غير 
 منشورة، كمية التربية جامعة عيف شمس.

(. تصميـ ونشر مقرر إلكتروني في تكنولوجيا التعميـ في ضوء 3002حناف حسف عمي خميؿ )
ـ اإللكتروني لتنمية الجوانب المعرفية واألدائية لدي معايير جودة التعمي

طبلب كمية التربية جامعة المنصورة. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية 
 التربية، جامعة المنصورة.

معايير تقييـ مصادر المعمومات المرجعية المتاحة عمى  (.3000رضا محمد النجار )
 (. 3000 )يونيو 32. ع Cybrarians journal اإلنترنت.
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(. أثر التفاعؿ بيف نمطيف مف سقاالت التعمـ وأسموب التعمـ 3002زينب حسف حامد السبلمي )
عند تصميـ برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط عمى التحصيؿ وزمف التعمـ 
وميارات التعمـ الذاتي لدى الطالبات المعممات، رسالة دكتوراه غير 

  منشورة، كمية البنات، جامعة عيف شمس.

(. معايير تصميـ برامج الكمبيوتر 3009زينب حسف حامد السبلمي، محمد عطية خميس )
المؤتمر  متعددة الوسائط القائمة عمى سقاالت التعمـ الثابتة والمرنة.

العممي الثاني عشر لمجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميـ "تكنولوجيا التعميـ 
-32ؿ" خبلؿ الفترة مف اإللكتروني بيف تحديات الحاضر وآفاؽ المستقب

 "، والذي عقد في كمية بنات عيف شمس.3009أكتوبر  39

(. توظيؼ بارامترات التعمـ داخؿ البرمجيات القائمة عمى 3002سامي عبد الوىاب سعفاف )
السقاالت وآثارىا عمى التحصيؿ المعرفي والمياري لطبلب كمية المجتمع 

 – 20مصر، -بحوث دراسات و -جامعة القصيـ. تكنولوجيا التربية 
330. 

(. تطبيقات تكنولوجيا التعميـ في المواقؼ التعميمية، المكتبة 3033عبد العزيز طمبة عبد الحميد )
 العصرية، القاىرة.

 – CLAROLINEعبد المحسف بف عبد الرازؽ الغدياف: دراسة مقارنة لمصادر مفتوحة )
MOODLE( ومصادر مغمقة )TADARUS – BLACKBOARD .)

المنصورة: مجمة بحوث التربية النوعية )العدد السابع عشر،  جامعة -
 (.3030مايو 

(. )تحديد محفزات ومعوقات استخداـ بيئة التعمـ االلكترونية 3009عبد الرحمف أحمد المحارفى )
فى البيئة  مقررات المحاسبة الشخصية دراسة حالة بالتطبيؽ عمى تعميـ
مجمعية المصرية لتكنولوجيا السعودية. المؤتمر العممى الثانى عشر ل

التعميـ بالتعاوف مع كمية البنات: تكنولوجيا التعميـ اإللكتروني بيف 
 تحديات الحاضر وآفاؽ المستقبؿ. جامعة عيف شمس ، القاىرة.
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(. أثر التفاعؿ بيف المساعدة البشرية والمساعدة الذكية فى بيئة 3034عبير حسف فريد مرسى )
-عمى الويب وبيف أسموب التفكير )داخمى  التعمـ اإللكتروني القائـ

خارجى( عمى تنمية الكفاءة الذاتية وميارات اتخاذ القرار. رسالة دكتوراة 
 غير منشورة، كمية البنات لآلداب والعمـو والتربية، جامعة عيف شمس.

 (. تطور تكنولوجيا التعميـ. القاىرة: دار قباء.3002محمد عطية خميس )
-تكنولوجيا التعميـ  .E - Supporting( الدعـ اإلليكتروني 3009محمد عطية خميس. )

 ..3 - 3،  3، ع 39مصر، مج 
(. استخداـ برامج ومواقع األلعاب التعميمية اإللكترونية لتنمية ميارات 3032محمد فوزي رياض )

التعمـ الذاتي والتحصيؿ في مادة العمـو لدى طبلب المرحمة اإلعدادية، 
 جامعة بنيا.مجمة كمية التربية، 

دارتو.3002محمد محمد اليادي ) مجمة المدير العربي  (. صناعة المحتوى االلكتروني: إمداده وا 
 .02- 22، 300مصر، ع -

(. أثر التفاعؿ بيف أنماط مختمفة مف دعامات 3030نبيؿ جاد عزمي، محمد مختار المرادني )
ة التعمـ لدى التعمـ البنائية داخؿ الكتاب اإللكتروني في التحصيؿ وكفاء

طبلب الدراسات العميا بكميات التربية. مجمة كمية التربية، جامعة حمواف، 
32(2.) 

(. مف نظـ إدارة التعمـ االلكتروني إلى بيئات التعمـ الشخصية: عرض 3002ىند الخميفة )
وتحميؿ، ممتقى التعميـ االلكتروني األوؿ، الرياض، المممكة العربية 

 السعودية
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