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 مستخمص:
ىدفت الدراسة الكشف عن اثر استخدام نمطي الدعم اإللكتروني الداخمي والعرضي عمى 
تنمية بعض ميارات التصميم التعميمي لدى طمبة كمية التربية بجامعة بيشة، واستخدم الباحث 

( من 06المنيج شبو التجريبي، القائم عمى تصميم المجموعتين؛ وتكونت عينة الدراسة من )
طمبة المستوى السابع بكمية التربية وقد تم تقسيميم إلى ثالث مجموعات متساوية؛ مجموعة 

( طالب وطالبة تم تدريس المحتوى التعميمي ليم باستخدام موقع تعميمي 06دىم )ضابطة وعد
( طالب وطالبة تم تدريس 06( عددىم )1دون تقديم أي نوع من الدعم، ومجموعة تجريبية )

( 0المحتوى التعميمي ليم باستخدام موقع إلكتروني مع تقديم الدعم داخمي، ومجموعة تجريبية )
البة تم تدريس المحتوى التعميمي ليم باستخدام موقع إلكتروني مع تقديم ( طالب وط06وعددىم )

الدعم العرضي، وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار تحصيمي وبطاقة مالحظة منتج، وكشفت 
( بين متوسطي رتب ≥ α 6060النتائج أن ىناك فروق دالة إحصائيا عند مستوی داللة معنوية )

( في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي 1ة والتجريبية )درجات طمبة المجموعتين الضابط
(، وكان معامل االثر عمى االختبار 1وبطاقة مالحظة المنتج لصالح المجموعة التجريبية )

(، كذلك ىناك فروق دالة إحصائيا 608.0( وعمى بطاقة مالحظة المنتج )600.0التحصيمي )
ي رتب درجات طمبة المجموعتين الضابطة ( بين متوسط≥ α 6060عند مستوی داللة معنوية )

( في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي وبطاقة مالحظة المنتج لصالح 0والتجريبية )
( وعمى بطاقة 60081( وكان معامل االثر عمى الختبار التحصيمي )0المجموعة التجريبية )

          ی داللة معنوية (، كذلك ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستو 60080مالحظة المنتج )
(α ≤ 0.05( بين متوسطي رتب درجات طمبة المجموعتين التجريبية )في 0( والتجريبية )1 )

التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي وبطاقة مالحظة المنتج وكان معامل االثر عمى االختبار 
 (606000( وعمى بطاقة مالحظة المنتج )60600التحصيمي )

أنماط الدعم اإللكتروني؛ ميارات التصميم التعميمي؛ طمبة كمية التربية  ة:الكممات المفتاحي
 جامعة بيشة0 
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Abstract 
The study aimed to reveal the effect of using the two types of 

internal and occasional electronic support on the development of some 
educational design skills among students of the Faculty of Education at 
the University of Bisha. The researcher used the semi-experimental 
approach, based on the design of the two groups. The sample of the 
study consisted of (60) students of the seventh level of the College of 
Education, and they were divided into three equal groups0 

A control group of (20) male and female students were taught the 
educational content using an educational website without providing any 
kind of support, and an experimental group (1) numbered (20) male and 
female students who were taught the educational content using a 
website with providing internal support, and an experimental group (2) 
and their number (20) male and female students were taught the 
educational content to them using a website with occasional support, the 
study tools were an achievement test and a product observation card. 

The results showed that there were statistically significant 
differences at the level of significant significance (0.05≥α) between the 
mean scores of the students of the control and experimental groups (1) 
in the post application of the achievement test and the product note card 
in favor of the experimental group (1), and the influence factor on the 
achievement test was (0.537) And on the product note card (0.832), 
and statistically significant differences at the level of significant 
significance (0.05≥α) between the mean scores of the students of the 
control and experimental groups (2) in the post application of the 
achievement test and the product observation card in favor of the 
experimental group (2) and the effect factor on the achievement test 
was (0.281) and on the card Product note (0.787), Also, there are no 
statistically significant differences at the level of significant significance 
(α ≤ 0.05) between the mean scores of the students of the experimental 
groups (1) and the experimental (2) in the post application of the 
achievement test and the product observation card and the effect factor 
on the achievement test was (0.076) and on the product note card 
(0.054). 
Key Words: Electronic Support; Instructional design skills; Students of 
the Faculty of Education, University of Bisha. 
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 مقدمة:
يعتبر دعم التعميم "مدخال تعميميا فعاال في البرامج سواء المدارة بالكمبيوتر أو عبر الويب" 

(Pea, 2004 )لك لما أظيره من فاعمية مع المتعممين الذين لدييم صعوبة في أداء ميارات وذ
 (Chen & Macredie, 20100التفكير العميا دون مساعدة اآلخرين" )

ألول مرة في دراسة "ود Instruction Supporting وقد ظير مصطمح دعم التعمم 
معمم في جعل المتعمم وكان ىدفيا التوصل إلى دور ال 1700( عام Wood & Rossوروس" )

( وتعد 0660المبتدئ في التعمم قادرة عمى حل المشكمة التي تفوق قدراتو الفردية )قطامي، 
مقاالت التعمم نوع من الدعم من قبل المعمم الدعم عممية التعمم لمطالب، خالل فترة محدودة من 

داية غير قادر عمى التعمم المساعدة الطالب عمى إتقان ميمة أو مفيوم يكون الطالب في الب
 السيطرة عمى فيميا، ويقدم المعمم فقط دعما لمميام أو المفاىيم التي تتجاوز قدرة الطالب0

 EPSS - Electronicثم ظير مصطمح أنظمة دعم األداء اإللكترونية )
Performance Support Systems بعد ذلك عمى يد جموريا جيري في أواخر الثمانيات )

رتو تحت عنوان "أنظمة األداء اإللكترونية" حيث ركزت في كتابيا عمى في الكتاب الذي نش
 (Gottfredson, 20130االحتياج لممعمومات کبديل لمتدريب التمقائي )

وتوجو عدد من الباحثين في مجال التكنولوجيا الدراسة تصميم أنظمة دعم األداء 
واإلجراءات والوسائل التعميمية اإللكترونية وأنماطيا كحل االستيعاب الحاجة إلى المعمومات 

 (Carvalho, 20180المطموبة في الوقت الذي يحتاج إلييا المتعممين )
               ولم تحسم الدراسات التي تناولت تصميم أنماط أنظمة دعم األداء اإللكترونية 

نما أظيرت )الداخمي / العرضي( أييما أكثر األنماط تأثيرا في التحصيل أو تنمية الميارات فبي
( أن نمط Nguyen, Hanzel, 2007دراسات مثل دراسة فرانك نجوين وماثيو ىانزل )

التصميم الداخمي حقق نتائج أفضل، أظيرت دراسات أخرى مثل تتراسة فرانك نجوين وجيمس 
( أن نمط الدعم العرضي Nguyen, Klein & Sullivan, 2005کالين و ىاورد سيمميفون )

 حقق نتيجة أفضل0
توجد صعوبات لدى طالب كمية التربية، في اكتساب بعض ميارات  - مة الدراسة:مشك

التصميم التعميمي، وتوجد حاجو إلى الكشف عن فاعمية أنماط الدعم في بيئة التعمم اإللكتروني 
 عمى تنمية ميارات التصميم التعميمي لدى طالب كمية التربية0

وء عمى فاعمية أنماط الدعم داخل بيئة التعمم لذا فقد قام الباحث بيذه الدراسة لتسميط الض
اإللكترونية عمى تنمية ميارات التصميم التعميمي لدى طالب كمية التربية، ويكن التعبير عن 

 مشكمة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي:



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021هايى   – اخلاهس العدد  – 33اجمللد  711

 

ما فاعمية نمطي الدعم اإللكتروني الداخمي والعرضي عمى تنمية بعض ميارات التصميم 
 الب كمية التربية بجامعة بيشة؟التعميمي لدى ط

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة التالية:
ما فاعمية استخدام نمط الدعم الداخمي عمى تنمية بعض ميارات التصميم التعميمي لدى  10

 طالب كمية التربية بجامعة بيشة ؟
ى ما فاعمية استخدام نمط الدعم العرضي عمى تنمية بعض ميارات التصميم التعميمي لد 00

 طالب كمية التربية بجامعة بيشة ؟
 سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق األىداف التالية:  - أىداف الدراسة:

 الكشف عن ميارات التصميم التعميمي الالزم توافرىا لدى طالب كمية التربية بجامعة بيشة0 10
ى الكشف عن فاعمية نمط الدعم الداخمي عمى تنمية بعض ميارات التصميم التعميمي لد 00

 طالب كمية التربية بجامعة بيشة0
الكشف عن فاعمية نمط الدعم العرضي عمى تنمية بعض ميارات التصميم التعميمي لدى  0.

 طالب كمية التربية بجامعة بيشة0
التعرف عمى النمط األفضل بين نمطي الدعم )الداخمي / العرضي( في تنمية بعض ميارات  00

 بجامعة بيشة0التصميم التعميمي لدى طالب كمية التربية 
 تمثمت أىمية الدراسة الحالية فيما يمي: - أىمية الدراسة:
 األىمية النظرية:

 مواكبة الدراسة الحالية لالتجاىات الحديثة في تطوير أساليب التعمم اإللكتروني0 10
أىمية دراسة التصميم التعميمي ومياراتو كأساس لتطوير منتجات تعميمية جيدة التصميم  00

 الفعالية0وتتسم بالكفاءة و 
التي  –في حدود عمم الباحث  –دعم المكتبة العربية حيث قمة الدراسات في البيئة العربية  0.

اىتمت بدراسة فاعمية أنماط الدعم في بيئة التعمم اإللكتروني لتنمية ميارات التصميم 
 التعميمي لدى المتعممين0

 األىمية التطبيقية:
 اإللكتروني0اكتشاف أفضل أنماط الدعم في بيئات التعمم  10
                   رفع مستوى طالب كمية التربية في ميارات التصميم التعميمي بجنابييا 00

 )المعرفي / المياري(0
العرضي( لما لو من أىمية بالغة في تحقيق  -توظيف نمطي الدعم بنوعيو )الداخمي  0.

 اليدف المرجو من التعمم0
ت تعميمية الكترونية من خالل اختيار نمط اكساب المتعمم الميارات الالزمة لتصميم منتجا 00

 الدعم المناسب0
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 تحاول الدراسة التحقق من الفرضيات التالية: - فرضيات الدراسة:
( بين متوسطي رتب α ≤ 0.05ال يوجد فروق دالة إحصائيا عند مستوی داللة معنوية ) 10

ون دعم درجات طالب المجموعين الضابطة والتي درست باستخدام الموقع التعميمي بد
( والتي درست باستخدام الموقع التعميمي مع نمط الدعم الداخمي في التطبيق 1والتجريبية )

 البعدي لبطاقة تقييم المنتج0
( بين متوسطي رتب α ≤ 0.05ال يوجد فروق دالة إحصائيا عند مستوی داللة معنوية ) 00

ي بدون دعم درجات طالب المجموعين الضابطة والتي درست باستخدام الموقع التعميم
( والتي درست باستخدام الموقع التعميمي مع نمط الدعم العرضي في التطبيق 0والتجريبية )

 البعدي لبطاقة تقييم المنتج0
( بين متوسطي رتب α ≤ 0.05ال يوجد فروق دالة إحصائيا عند مستوی داللة معنوية ) 0.

ع التعميمي مع نمط ( والتي درست باستخدام الموق1درجات طالب المجموعين التجريبية )
( والتي درست باستخدام الموقع التعميمي مع نمط الدعم 0الدعم الداخمي والتجريبية )

 العرضي في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المنتج0
 حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة الحالية عمى طمبة المستوى السابع بكمية التربية بجامعة بيشة  حدود مكانية:
 لطالب0دون غيرىم من ا

اقتصر تطبيق الدراسة الحالية عمى في إجراءاتيا عمى الفصل الدراسي الثاني  حدود زمانية:
 م0606ىـ / 1001لمعام الجامعي 

 المصطمحات والمفاىيم:
يعد مفيوم دعم التعميم من المفاىيم التي اختمف بشأنيا الباحثون،  - مفيوم دعم التعميم:

لخمفيات المعرفية والثقافية لمباحثين الذين تناولوىا في وجاء االختالف نتيجة تعدد الرؤى وا
( إلى مفيوم دعم التعميم 1707وأخرون ) Woodبحوثيم ودراساتيم السابقة، حيث يشير 

نجاز الميام المرجوة، والتي ال يمكنيم  باعتباره "مساعدة تقدم لممتعممين لحل المشاكالت وا 
 (Wood & Bnner & Ross, 19790إنجازىا دون المساعدة المقدمة" )

         ( لدعم التعميم باعتباره "المساعدة المؤقتة التي0660)  Pahlفي حين ينظر باىيل
يحتاج إلييا المتعمم أثناء عممية بناء المعرفة ويقوم بإزالتيا عندما يصبح قادرا عمى دعم نفسو" 

(Pahl, 20020) 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021هايى   – اخلاهس العدد  – 33اجمللد  711

 

           عن إستراتيجية تعميم ( إن الدعم "عبارة۸۰۰۲وأخرون ) Azevedoويرى ازفيدوا 
مؤقتة يقدميا المعمم بعد تحديد مستوى المتعمم، بحيث تساعده عمى التعمم دون مساعدة" 

(Azevedo & Seibert & Cromley, 2008) 
وبناء عمى ما سبق، يتضح أنو ال يوجد مفيوم خالد لمدعم التعميمي، وبالتالي فان تنوع 

   ة والمرونة ما يؤكد عمى تركيز كل تعريف عمى أحد جوانبالتعريفات قد يكون فيو من السع
     دعم التعميم0 إال أن ىناك عناصر مشتركة تجمع بين تمك التعريفات بحيث تميز الدعم 

 التعميمي، منيا:
مجموعة من صور المساعدات أو التمميحات والتي تستيدف تقميل الفجوة بين ما يعرفو  -

 ما يجب أن يعرفو )الخبرات المستيدفة(0 المتعمم خبراتو السابقة( وبين
تقديم مساعدة مؤقتة لممتعمم لمقيام بميام يصعب عميو انجازىا بمفرده، ويقوم بإزالتيا بنفسو و  -

 عندما يصل لمستوى التمكن المطموب والذي يشعر معو بعدم الحاجة إلييا0 
من خالل تشخيص  تحديد حجم المساعدة المقدمة من المعمم أثناء تفاعمو مع المتعممين -

مستوى فيم وميارة المتعممين حتى يحدد بدقة الدعم المطموب تقديمو لمساعدتيم عمى تحقيق 
 أىداف التعمم0 

             تتحدد أىداف تقديم الدعم التعميمي في العمل عمىأىداف الدعم التعميمي: 
(Omur Akdemir, 2003): 
 النتائج المنجزة 0 تقميل الفاقد بين األىداف المطموب تحقيقيا و  -
 خفض معدالت اإلخفاق التعميمي لدى المتعممين0  -
 حل مشكالت المتعممين الذين لدييم صعوبات أكاديمية في التعمم0  -
 المساىمة في حل مشكالت الفصول الدراسية، بيدف زيادة دافعية المتعممين لمتعمم0  -
 0 الوصول إلى كم متنوع من المعمومات المرتبطة بالمقرر الدراسي -
 تحرير المتعمم من القيود المنيجية ومراعاة الفروق الفردية بين المتعممين0 -
 تقميص الفارق بين مستوى التعمم الحالي والمستوى المطموب الوصول إليو0  -

 وظائف الدعم التعميمي:
 (:۹۰۰۲لمدعم التعميمي مجموعة من الوظائف تتحدد في اعتباره )خميس، 

 القيام بالعمميات(0  عممية وقائية )إن كان يتم قبل -
 عممية توجييية ضابطة )إن كان مواكبا لمسيرة التعميم(0  -
 عممية عالجية )تمي عممية تقويم المخرجات والنتائج(0 -
عممية ضبط، تشتمل عمى إجراءات تنيح تمكن المتعمم من تعممو بفضل أنشطة الدعم التي  -

 تصحح المسار وتحسن نتائج التعمم0
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 تروني:أنماط دعم األداء اإللك
( أنماط الدعم اإللكتروني حسب زمن تقديميا إلى نمط الدعم ۸۰۲۲صنف عبدالحميد )

اإللكتروني المتزامن: وىي الطريقة أو الكيفية التي تيدف إلى استخدام وتوفير الدعم والمساعدة 
واإلرشاد لممتعمم في نفس وقت التعمم، وتمقي االستجابات والردود عمى األسئمة بصورة فورية، 
نمط الدعم اإللكتروني غير المتزامن: وىي الطريقة أو الكيفية التي تيدف إلى استخدام وتوفير 
الدعم والمساعدة واإلرشاد المتعمم دون تواجدىم في الوقت نفسو ونون التقييد بنظام ثابت لإلجابة 

الحق  أو التقيد بأوقات معينة، حيث يستطيع المتعمم االستخدام بشكل منفرد و مستقل في وقت
 وال يشترط وجوده في نفس الوقت بعكس المتزامن0
( حسب مستوي التواصل والتعاون إلى: ۸۰۲۰بينما صنفيا زيدان والحمفاوي وعبد الحميد )

( ويحدث نتيجة العالقة بين الطالب Individual E-supportالدعم اإللكتروني الفردي )
( والذي يعتمد عمى التفاعالت Social E-supportوالمعمم، الدعم اإللكتروني االجتماعي )
 االجتماعية بين الطالب وبمشاركة المعمم0

( أنماط تصميم نظام دعم األداء اإللكتروني Gery ، 1995بينما قسمت جموريا جيري )
 حسب التكامل مع بيئة التعمم إلى: 

يقدم مباشرة مع واجية عمل مستخدم النظام، وليذا  :Intrinsic supportدعم داخمي  -
يو دعم مثبت و مؤصل ومالزم في النظام ذاتو وكجزء أساسي منو، حيث يقدم الدعم دون ف

 أنة يتخذ المستخدم أي إجراء0 
يقدم متكامل مع النظام، ولكن ال يكون متكامل مع  :Extrinsic Supportدعم عرضي  -

 واجية عمل مستخدم النظام، حيث يقدم محتوى الدعم في شاشة مستقمة في سياق النظام،
ىذا النوع من الدعم قد يأخذ شكل أيقونة في موقع إستراتيجي داخل البرنامج، ويمكن 
لممستخدم الحصول عمى المساعدة من خالل النقر عمى الرمز، ولكن لديو خيار إيقاف رمز 

 المساعدة إذا لزم األمر0 
 يقدم خارج نظام دعم األداء اإللكتروني الذي يعمل :External Supportدعم خارجي  -

بو مستخدم النظام، فعندما يطمب المستخدم الدعم يخرج من واجية العمل التي كان بيا، 
ويذىب إلى واجية أخرى مستقمة عن واجية العمل وتطمب منو البحث عن محتوى الدعم في 
           البيئة الخارجية عبر الويب خارج النظام ثم يعود إلى واجية العمل مرة أخرى الستكمال

 مة0أداء المي
              ويمكن النظر إلى مستويات التكامل بين األنماط الثالثة في الشكل التالي -

(Raybould Barry, 2000) 
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             توجد مجموعة من الخصائص  - خصائص نظم دعم األداء اإللكتروني:
؛  Serhat Kert  & Uz & Gect, 2014لنظم دعم األداء اإللكتروني وىذه الخصائص ىي )

 : (۸۰۲۸الطران، 
نظم دعم األداء اإللكتروني نظم قائمة  :Computer - basedقائم عمى الكمبيوتر 

عمى الكمبيوتر، وكانت ىناك محاوالت قديمة في أنظمة دعم األداء مثل الكتيبات والمطبوعات 
 الورقية، ويشمل الدعم الوصول السريع والسيل إلى المعمومات المطموبة في وقت الحاجة، ىذه

 المعمومات قد تكون في شكل نصوص، رسومات، 000إلخ0
الوصول إلى المعمومات واألدوات  :Access during taskالوصول وقت الميمة 

الالزمة لتنفيذ ميمة معينة ىذه الخاصية تنقسم إلى جزأين وقت القيام بالميمة والمعمومات 
 المطموبة ألداء ىذه الميمة0

توفر النظم المعمومات وتقدم المشورة  :Used on the jobيستخدم أثناء العمل 
 لممتعممين في بيئتيم أثناء عمميم0 

المتعمم يقرر متى وماىي  :Controlled by the learnerيسيطر عمييا المتعمم 
   المعمومات المطموبة ألن المتعمم تقوده احتياجاتو أثناء القيام بالميمة والدافع لديو رغبتو في

 إنجاز الميمة0 
سيولة  :Reduce the need for prior trainingيل الحاجة إلى تدريب مسبق تقم

 الحصول عمى المعمومات الالزمة ألداء الميمة يقمل من الحاجة إلى كثرة التدريب المسبق0 
طبيعة نظم دعم األداء اإللكتروني حيث  :Easily updatedسيولة تحديثو وتطويره 

مة وىذا يتطمب أن يتم تحديثو من أجل الحفاظ عمى يوفر المعمومات الالزمة ألداء المي
 المعمومات حديثة0

يجب أن يكون  :Fast access to informationالوصول السريع إلى المعمومات 
ال فإنو ليس أفضل من  المتعمم قادر عمى العثور عمى المعمومات بسرعة عند الحاجة إلييا، وا 

 لكن قد يكون من الصعب العثور عمييا بسرعة0 دليل مطبوع والذي قد يحتوي عمى المعمومات و 
 :Irrelevant information is not includeاستبعاد المعمومات غير ذات الصمة 

يكون المستخدم قادرا عمى الوصول لممعمومات المطموبة في لحظة الحاجة بدال من أن يخوض 
ه إحدى المشكالت التي الكثير من المعمومات غير ذات الصمة لمعثور عمى تفاصيل قميمة، وىذ

توجد في التعميمات غير الموجو لميمة ما، فإنو يفرض عمى المتعمم التنقيب فييا والبحث عن 
التفاصيل الالزمة، وىذا البحث عن المعمومات ليس فقط يبطىء المتعمم ولكن يمكن أن يؤدي 

 إلى االرتباك0
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 Allow for different levels ofيتيح مستويات معرفية مختمفة لممتعممين 
knowledge:  من أجل تسريع الوصول إلى المعمومات والفيم يمكن لمنظام دعم األداء

           اإللكتروني توفير الحد األدنى من المعمومات المتعممين الخبراء ومزيد من التفاصيل 
 لممستخدمين الجدد0 

يمكن  :Allow for different learning stylesيتيح أنماط تعمم مختمفة لممتعممين 
لمنظام دعم األداء اإللكتروني استيعاب المتعممين ذوي أساليب التعمم المتنوعة حيث يمكن تقديم 
المعمومات نفسيا في أشكال بصرية، صوتية، نصية ويختار المستخدم الشكل المعمومات عمى 

 حسب أسموب تعممو، وىذا يراعي الفروق الفردية لممتعممين0 
ظام دعم األداء اإللكتروني ليا من الخصائص ما يمكن االستفادة ويتضح مما سبق أن ن

منو بما يالئم خصائص الطمبة والفروق الفردية بينيم، وحتى يمكن الحصول عمى ىذه 
 الخصائص ينبغي أن يتوافر مجموعة من المكونات داخل نظام دعم األداء اإللكتروني0

كما  اإللكتروني دعم األداءمكونات نظم تتعدد - اإللكتروني: األداء دعم نظم مكونات     
 (Hannafin & Hill & McCarthy, 2000)ىاتفين وجانيت ىيل وجيمس مكارثي"مايكل  "حددىا
 ىي: 

وىي تمثل المعمومات الموجودة في النظام وتأتي في أشكال  :Resourcesالمصادر  10
 متنوعة مثل قواعد البيانات ومواقع اإلنترنت0 

ي تمثل اإلعدادات سواء الحقيقية أو االقتراضية حيث تجري عممية وى :Contextsالسياق  00
التعمم وتصنف عمى أساس المواقف التعميمية واألىداف، ويتضمن السياق تحديد تسمسل 
األنشطة وتيرة وتسمسل استخدام الموارد، ويسيل التفاعالت واألنشطة ويمكن توجيو المتعمم 

 إلى مصادر خارجية0 
نوع األدوات لموصول ومعالجة الموارد والمصادر وتقييميا، ومن ىذه وتت :Toolsاألدوات  0.

( وتتراوح أدوات البحث من خدمات البحث Searching Toolsاألدوات أدوات البحث )
المتطورة إلى فيرس المكتبات اإللكترونية البسيط المتاحة لمجميع ومحركات البحث عمى 

( و التي تختمف في التطور والتعقيد Manipulation Toolsاإلنترنت، أدوات المعالجة )
(، أدوات االتصال Spreadsheetومن أمثمة أدوات المعاجمة جداول البيانات )

(Communication Tools سواء المتزامن والغير متزامن والتي تمكن من تبادل )
المعمومات في مجموعة متنوعة من األشكال بما في ذلك النص والصوت والفيديو، وقد 

ت مجموعة متنوعة من وسائل االتصال التعزيز التواصل وجيا لوجو في الفصول استخدم
 وفي التعمم عن بعد0

وتعمل السقاالت كوسيمة مساعدة في العممية التعميمية وتوجو  :Scaffoldingالسقاالت  00
المتعممين أثناء انخراطيم في العممية التعميمية، وىي تأتي في أشكال متنوعة بما في ذلك 

( Conceptual Scaffoldsوتساعد سقاالت المفاىيم) م وراء المعرفة، االستراتيجيات،المفاىي
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المتعمم عمى تحديد ما يجب مراعاتو وتستخدم أثناء التفاعل، وقد تكون السقاالت من تصميم 
المعمم أو المتعمم بدء من عروض البوربوينت التي توضح العالقة بين المفاىيم المختمفة، 

معرفة تساعد المتعممين في تقييم ما يعرفونو وتذكره ليساعدىم عمى تحقيق وسقاالت وراء ال
ىدف ما أو في مشكمة مطموب اتخاذ قرار بشأنيا، إن السقاالت اإلجرائية تساعد المتعمم في 
التنقل باستخدام النظام، مثل خرائط الموقع التي تتراوح بين المخططات التنظيمية النصية 

 عقدة0مبسطة لألشكال بيانية م
ىي كممة مشتقة من الفعل صمم أي عزم  التصميمكممة   - :مفيوم التصميم التعميمي

ومضى عمى امره بعد تمحص دقيق ألمور من جميع الجوانب ويتضمن مصطمح التصميم عدة 
عمميات: التخطيط،  والتحميل المنظم التي تسبق عممية إنتاج منتج معين، وتنفيذ خطة ما 

نة في أحد مجاالت الحياة )البناء والتشييد، المالبس والنسيج، التعميم لمتوصل لحل مشكمة معي
 والتدريب، 000 إلخ(0

اما التعريف االجرائي لمتصميم فيو: "التحديد لمجموعة من الخطوات اإلجرائية المنظمة،  
فيو تخطيط ىندسي لشيء معين وفق محكات معينة عممية وىو تخطيط دقيق يرسم صوره 

 تفصيمية لمدخالت وعمميات ومخرجات ألي نظام قبل البدء في التنفيذ"0
ن خالليا تحديد المواصفات التعميمية الكاممة ( بأنو " عممية يتم م.066ويعرفو خميس )

ألحداث التعميم والتعمم ومصادره، كنظم متكاممة عن طريق تطبيق منيجي منظم قائم عمى حل 
 المشكالت في ضوء ما توجو إليو نظريات التعميم والتعمم بيدف تحقيق تعمم كفء وفّعال0 

كونو "عمم وتقنية ىدفيما  ( أن التصميم التعميمي يتمثل في0616كما ُيضيف جامع )
البحث في وصف أفضل الطرق التعميمية التي تحقق األىداف والنواتج التعميمية المرغوب فييا، 
وتطويرىا وفق شروط محددة، كما يمثل التصميم التعميمي حمقة الوصل بين العموم النظرية 

 والعموم التطبيقية في مجال التربية"0
 ن النظر إلى التصميم التعميمى من عدة أبعاد:يمك -مبادئ التصميم التعميمي: 

منظمة لتصميم وتطوير المنتج أو النظام التعميمى استنادًا إلى  Process عمميةىو  10
نظريات التعميم والتعمم تحقيقا لمجودة، أي أنو العممية الكاممة لتحميل حاجات التعمم وأىدافو، 

نتاج مواد الت  عمم وتجربتيا وتقويميا0وتطوير نظام لمقابمة تمك الحاجات وا 
            ييتم بالنظرية والبحث فى مجال تطوير استراتيجيات Discipline مجال دراسيىو  00

 التعميم وتنفيذىا0
بين نظرية التعمم والتطبيق التربوي البتكار  Applied Science عمم تطبيقىوأخيرا فيو  0.

 مواصفات حل مشكالت التعميم والتعمم0
لمتصميم التعميمي أىمية كبيرة تتمثل في كونو العامل  -عميمي: أىمية التصميم الت

الحاسم في فاعمية أو عدم فاعمية العممية التعميمية؛ حيث أن التصميم التعميمي يتم من خاللو 
مراعاة المتغيرات والعوامل التربوية والتقنية المختمفة، والتي تُقدم الكثير لعممية التعمم، وقد أكد كل 

 ( أىمية التصميم التعميمي من خالل النقاط التالية:0660؛ سرايا،  0660من )قطامي، 



 عصام محمد سعيد الغامديأ/       فاعمية نمطي الدعم اإللكتروني الداخمي والعرضي
 حمد عالم/  اسالم جابر اد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021هايى   – اخلاهس العدد  – 33اجمللد  711

 رررر

  مواجية التغير السريع والتطور التكنولوجي اليائل الذي يشيده عالمنا المعاصر في كافة
جوانب الحياة، لذلك كان لزاًما البحث عن أفضل الطرق واالستراتيجيات التعميمية لتحقيق 

في أسرع وقت والمحاق بالعموم والتكنولوجيا المتطورة، وعمم  األىداف التعميمية المنشوده
التصميم التعميمي ىو الذي يزودنا بتمك الطرق واالستراتيجيات من خالل نماذج التصميم 

 التعميمي الُمقننة0
 0تحديد األىداف التربوية العامة والسموكية الخاصة بالمادة العممية المراد تدريسيا أو تعمميا 
 شكالت التي قد تنتج عن طريق البرامج التعميمية الُمستخدمة والتغمب عمييا0التنبؤ بالم 
  توفير كاًل من الوقت والجيد المبزولين في جميع مراحل عممية التعمم بدًءا بمرحمة التحميل

 ووصواًل بمرحمة التطبيق0
 0تحديد طرق وعمميات اإلتصال المناسبة بين أعضاء العممية التعميمية 
 شتراكو في ُيركز التصمي م التعميمي عمى دور المتعمم في المقام األول، وضرورة تفاعمو وا 

 تحقيق أقصى درجة من إتقان التعمم وتحقيق األىداف المنشودة0
 0استعمال كافة الوسائل واألجيزة واألدوات التعميمية بطريقة جيدة وفاعمة 
 0تطبيق عمميات التقويم بشكل سميم في جميع مراحل عممية التعمم  

تكنولوجيا التعميم اسم "المصمم التعميمي،  يطمق عمى خبير  -دور المصمم التعميمي: 
تكنولوجيا التعميم " ويتعاون خبير المحتوى مع خبير  أو "المطور التربوي " أو "أخصائي

تكنولوجيا التعميم في أداء الميام المتعمقة بتقسيم المحتوى وتحديد األنشطة، وتحديد األسموب 
سيم المادة العممية أو المحتوى العممي إلى موضوعات أو وحدات صغيرة، وتحديد ليقوم بتق

األسموب المغوي المناسب لتقديم المادة العممية وعرضيا )أسموب التحاور مع الطالب عند عرض 
 (:0617المصمم التعميمى الميام التالية )عبدالسميع،  ويقع عمى عاتق المعمومات وتقديميا(،

 ألسس النفسية واإلدراكية ومبادئ ونظريات التعمم والتعميم عند إجراء التصميم0االستناد عمى ا 
 لتحقيق األىداف التربوية0  تحديد أكثر الوسائل التعميمية مالءمة 
 تاحة المجال لتفاعمو مع العممية  تزويد المتعمم بالخبرات التعميمية التي يحتاج إلييا وا 

 التعميمية0
  بعرض وتقديم المعمومات الجاىزة، وبين التعمم بالبحث عن يراعى التوازن بين التعميم

 المعمومات0
 النظام التعميمي، وتحديد  تقديم األنشطة التي تؤدي إلى التفاعل االيجابي لمطالب مع

 الذاتي لتعممو0 وصياغة األنشطة التي تمكن المتعمم من التقويم
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عممية التصميم  ( أنّ 0660حدد سرايا ) -مراحل التصميم التعميمي ومياراتو: 
التعميمي تمر بمجموعة من المراحل األساسية، وتضم كل مرحمة مجموعة من الميارات الرئيسة 
والفرعية التي يجب أن ُيتقنيا المصمم التعميمي، وكل من يشترك في عممية التصميم التعميمي، 

المراحل ىي وذلك حتي نخرج بعممية التصميم عمى أكمل وجو ممكن، كما يجب اإلشارة أن تمك 
 جوىر كافة نماذج التصميم التعميمي، وتمك المراحل ىي :

 :Instructional Analysisمرحمة تحميل الميارات   .1
وتضم تمك المرحمة الميارات المتعمقة بتحميل البيئة التعميمية المحيطة بالبرنامج التعميمي 

فة اإلمكانات البشرية المراد تصميمو، كذلك تحديد وتحميل المشكمة التعميمية، وتحديد كا
والمادية المتوفرة وغير المتوفرة، والمصادر التعميمية الالزمة، كذلك تحديد االحتياجات المراد 
تمبيتيا من خالل البرنامج الذي سيتم تصميمو، كما ترتبط تمك الميارات أيًضا بتحديد األىداف 

والمتطمبات السابقة الالزمة  العامة واإلجرائية، وتحميل المحتوى التعميمي، وتحديد الخبرات
لمتعمم، باإلضافة إلى التعرف عمى خصائص المتعممين وتحديد مستوى استعداداتيم، وقدراتيم 

 ودافعيتيم واتجاىاتيم0
 Organization and Design:مرحمة تصميم التعميم وتنظيمو .2

Instructional  
عميمية، وكذلك تنظيم أىداف وىى المرحمة التي ترتبط بتحديد واختيار أفضل المعالجات الت

التعمم المطموب تحقيقيا، ومحتوى المقرر الدراسي، واختيار الوسائل التعميمية وأساليب تقويميا 
باإلضافة إلى وضع الخطط التعميمية عمى مدار اليوم أو األسبوع أو الشير أو الفصل 

ن مواد وأجيزة تعميمية ثم الدراسي، ويتم في تمك المرحمة تصميم لمبيئة التعميمية بما تتضمنو م
 إعدادىا وتنظيميا بطريقة ُتساعد المتعمم عمى السير وفًقا لتحقيق أىداف التعمم الُمحددة ُمسبًقا0 

 : Development and productionمرحمة التطوير واإلنتاج  .3
وىى المرحمة التي يتم من خالليا ترجمة ما تم في المراحل السابقة لمتصميم التعميمي      

لى مواد تعميمية حقيقية واستراتيجيات تعميمية ووسائل تعميمية، كذلك إجراء عمميات التقويم إ
التكويني لمواد التعمم أثناء إنتاجيا لتحديد مدى فاعميتيا ومناسبتيا لممتعممين قبل التطبيق 

 0الفعمي، كما يتم التجريب عمى عينات صغيرة من المتعممين قبل تعميميا في التطبيق الفعمي
 : Instructional Implementationمرحمة تنفيذ التعميم  .4

وفي تمك المرحمة يتم إجراء التنفيذ الفعمي لمبرنامج التعميمي وبدء التدريس باستخدام المواد 
التعميمية التي تم تصميميا، كما يتم وضع كافة الكوادر البشرية والمصادر التعميمية، 

ق تدريس، واستخدام الوسائل اإلدراكية المعرفية لتدعيم والمعالجات التعميمية بما فييا من طر 
ثارة الدافعية والمالحظة وجذب االنتباه، وكل ما ىو موضع التنفيذ0  التعمم، وعمميات التعزيز وا 
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 : Management Instructionalمرحمة إدارة التعميم  .5
المؤسسة التعميمية وترتبط تمك المرحمة بالتأكد من سير عمميات التعميم والتعمم وفق قوانين 

بما يكفل تحقيق أىداف التعمم التي تم تحديدىا مسبًقا، وضبط المواقف التعميمية داخل وخارج 
البيئة التعميمية، وكذلك مراقبة النظام وضبط وتعديل السموك المشاغب، وتأمين كافة الوسائل 

 واألدوات التعميمية0
 : Evaluation Instructionalمرحمة تقويم التعميم  .6

وترتبط تمك المرحمة بالحكم عمى مدى تعمم الطالب، ومدى تحقيقو لألىداف التعميمية 
الُمحددة بمجاالتيا الثالث )المعرفية، الميارية، الوجدانية( وتقويم عناصر ومكونات العممية 
التعميمية ككل متكامل، كما ترتبط تمك المرحمة أيًضا بتصميم وتنفيذ أنماط مختمفة من 

والمقاييس المختمفة كٌل حسب نوعو وتوقيتو، وتحديد الصعوبات التي واجيت االختبارات 
عمميات التعميم والتعمم، ومحاولة التغمب عمييا وعالجيا، ثم تطوير النموذج المستخدم لمتصميم 

 وفق التغذية الراجعة اإلثرائية والعالجية0
 إجراءات الدراسة:

  وذلك من أجل تسييل ميمة الباحث في الحصول عمى كتاب تسييل ميمة من جامعة جدارا
 إجراء الدراسة الفعمية االجرائية0

 0تحديد الخبراء في ىذه الدراسة 
 0 بناء أداة المعالجة التجريبية وادوات القياس 
  تعديل فقرات القائمة من حذف أو إضافة أو تعديل من خالل عرضيا عمى المحكمين في

 المراحل لمتوصل إلى الصورة النيائية0
  البيانات واعتماد استبانة المعايير0جمع 
 0توزيعيا عمى عينة الدراسة 
 0جمع البيانات 
  ادخاليا إلى البرنامج االحصائيSPSS 0الحصول عمى النتائج 
 0مناقشة النتائج والوصول الى التعميمات والتوصيات 

 نتائج الدراسة ومناقشتيا:
وجد فروق دالة إحصائيا ينص الفرض الرابع عمى أنو: "ال ي -نتائج الفرض األول : 

( بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعين الضابطة α ≤ 0.05عند مستوی داللة معنوية )
 (  في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المنتج"10والتجريبية )



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ولمتأكد من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لمفرق بين متوسطي عينتين مستقمتين 
( في القياس البعدي لدرجات بطاقة 1سطي المجموعة الضابطة والتجريبية )لدراسة الفرق بين متو 

تقييم المنتج باإلضافة إلى اختبار )ت( لمعينات المرتبطة لمفرق بين قياس المجموعتين التجريبية 
والضابطة لدرجات بطاقة تقييم المنتج نظرًا ألن البيانات تتبع توزيعًا طبيعيًا وجاءت النتائج عمى 

 لتالي:النحو ا
 -(: اختبار )ت( لمفرق بين متوسطي عينتين مستقمتين )المجموعة الضابطة 1جدول )

 ( لدرجات بطاقة تقييم المنتج1المجموعة التجريبية 

المتوسط  ن المجموعة المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة االختبار 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

بطاقة تقييم 
 المنتج

 8000. 1000.0 06 الضابطة
.8 1.0016 60666 

 078.. 1007. 06 (1التجريبية )

( بمستوى داللة 1.0016( السابق أن قيمة اختبار )ت( بمغت )10يتضح من الجدول )
( وىذا يدل عمى معنوية الفروق بين متوسطي درجات بطاقة تقييم المنتج بين كال من 60666)

( في القياس البعدي، وىذه الفروق لصالح المجموعة 1ة )المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبي
 (0 1007.( بالمتوسط الحسابي األعمى والذي بمغ )1التجريبية )

( بين متوسطي رتب α ≤ 0.05أي توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوی داللة معنوية )
ييم المنتج (  في التطبيق البعدي لبطاقة تق1درجات طالب المجموعين الضابطة والتجريبية )

 لمقرر تطبيقات التعمم اإللكتروني0
ηولحساب حجم األثر بين المجموعتين قام الباحث بحساب معامل )

وحصل الباحث  (2
( وىذا يعني أن حجم األثر بين 6010( وىو أكبر من )608.0عمى حجم أثر يقدر بـ )

رفع مستوى ميارات  المجموعتين كبير بما يكفي لمقول بأن لنمط الدعم الداخمي أثر كبير عمى
انتاج التصميم التعميمي لدى الطالب مقارنة باقرانيم المستخدمين لمموقع التعميمي بدون تقديم 

 نمط دعم0
ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى فعالية نمط الدعم عمى تنمية الميارات ويرجع ذلك إلى 

من شانو تنمية الميارات  إمكانية تقديم أشكال دعم مختمفة من خالل نمط الدعم الداخمي والذي
 مثل لقطات الفيديو والصور وغيرىا من أشكال تقديم الدعم0

ينص الفرض الخامس عمى أنو: "ال يوجد فروق دالة  -نتائج الفرض الثاني : 
( بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعين α ≤ 0.05إحصائيا عند مستوی داللة معنوية )

 يق البعدي لبطاقة تقييم المنتج"0(  في التطب0الضابطة والتجريبية )



 عصام محمد سعيد الغامديأ/       فاعمية نمطي الدعم اإللكتروني الداخمي والعرضي
 حمد عالم/  اسالم جابر اد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ولمتأكد من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لمفرق بين متوسطي عينتين مستقمتين 
( في القياس البعدي لدرجات بطاقة 0لدراسة الفرق بين متوسطي المجموعة الضابطة والتجريبية )

ق بين قياس المجموعتين التجريبية تقييم المنتج باإلضافة إلى اختبار )ت( لمعينات المرتبطة لمفر 
والضابطة لدرجات بطاقة تقييم المنتج نظرًا ألن البيانات تتبع توزيعًا طبيعيًا وجاءت النتائج عمى 

 النحو التالي:
 -(: اختبار )ت( لمفرق بين متوسطي عينتين مستقمتين )المجموعة الضابطة 2جدول )

 منتج( لدرجات بطاقة تقييم ال2المجموعة التجريبية 

المتوسط  ن المجموعة المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة االختبار 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

بطاقة تقييم 
 المنتج

 8000. 1000.0 06 الضابطة
.8 1108.0 60666 

 0007. 07000 06 (0التجريبية )

( بمستوى داللة 1108.0( السابق أن قيمة اختبار )ت( بمغت )10يتضح من الجدول )
( وىذا يدل عمى معنوية الفروق بين متوسطي درجات بطاقة تقييم المنتج بين كال من 60666)

( في القياس البعدي، وىذه الفروق لصالح المجموعة 0المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية )
 (0 07000( بالمتوسط الحسابي األعمى والذي بمغ )0التجريبية )

( بين متوسطي رتب α ≤ 0.05لة إحصائيا عند مستوی داللة معنوية )أي توجد فروق دا
(  في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المنتج 0درجات طالب المجموعين الضابطة والتجريبية )

 لمقرر تطبيقات التعمم اإللكتروني0
ηولحساب حجم األثر بين المجموعتين قام الباحث بحساب معامل )

وحصل الباحث  (2
( وىذا يعني أن حجم األثر بين 6010( وىو أكبر من )60080أثر يقدر بـ )عمى حجم 

المجموعتين كبير بما يكفي لمقول بأن لنمط الدعم العرضي أثر كبير عمى رفع مستوى ميارات 
انتاج التصميم التعميمي لدى الطالب مقارنة باقرانيم المستخدمين لمموقع التعميمي بدون تقديم 

 نمط دعم0
حث ىذه النتيجة إلى فعالية نمط الدعم عمى تنمية الميارات ويرجع ذلك إلى ويعزو البا

إمكانية تقديم أشكال دعم مختمفة من خالل نمط الدعم العرضي والذي يجعل محتوى الدعم اكثر 
وضوحًا وقد يمجأ الطالب إلى عرض الدعم المطموب في الوقت المطموب مما يساعد عمى تنمية 

 الميارات لديو0



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ينص الفرض السادس عمى أنو: "ال يوجد فروق دالة  -الفرض الثالث : نتائج 
( بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعين α ≤ 0.05إحصائيا عند مستوی داللة معنوية )

 (  في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المنتج"00( والتجريبية )1التجريبية )
لمفرق بين متوسطي عينتين مستقمتين  ولمتأكد من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار "ت"

( في القياس البعدي لدرجات 0( والتجريبية )1لدراسة الفرق بين متوسطي المجموعة التجريبية )
بطاقة تقييم المنتج باإلضافة إلى اختبار )ت( لمعينات المرتبطة لمفرق بين قياس المجموعتين 

ألن البيانات تتبع توزيعًا طبيعيًا وجاءت  التجريبية والضابطة لدرجات بطاقة تقييم المنتج نظراً 
 النتائج عمى النحو التالي:

 1(: اختبار )ت( لمفرق بين متوسطي عينتين مستقمتين )المجموعة التجريبية 3جدول )
 ( لدرجات االختبار التحصيمي2المجموعة التجريبية  -

المتوسط  ن المجموعة المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 ةالحري

قيمة االختبار 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

بطاقة تقييم 
 المنتج

 078.. 1007. 06 (1التجريبية )
.8 1000. 60107 

 0007. 07000 06 (0التجريبية )

( بمستوى داللة .1000( السابق أن قيمة اختبار )ت( بمغت )10يتضح من الجدول )
رجات بطاقة تقييم المنتج بين كال ( وىذا يدل عمى عدم معنوية الفروق بين متوسطي د60107)

( في القياس البعدي، وذلك رغم الفروق 0( والمجموعة التجريبية )1من المجموعة التجريبية )
( بالمتوسط الحسابي 1البسيطة في المتوسط الحسابي وىذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية )

 (0 1007.األعمى والذي بمغ )
( بين متوسطي α ≤ 0.05عند مستوی داللة معنوية ) أي ال توجد فروق دالة إحصائيا

(  في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم 0( والتجريبية )1رتب درجات طالب المجموعين التجريبية )
 المنتج لمقرر تطبيقات التعمم اإللكتروني0

ηولحساب حجم األثر بين المجموعتين قام الباحث بحساب معامل )
وحصل الباحث  (2

( وىذا يعني أن حجم األثر بين 6010( و )6060( وىو بين )60600يقدر بـ )عمى حجم أثر 
المجموعتين متوسط لذا يمكن القول بأن لنمط الدعم الداخمي أثر متوسط عمى رفع مستوى 
ميارات انتاج التصميم التعميمي لدى الطالب مقارنة باقرانيم المستخدمين لمموقع التعميمي 

 باستخدام نمط الدعم العرضي0
ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى تقديم الدعم فقد يفضل البعض الدعم الداخمي والبعض 

 اآلخر يفضل الدعم العرضي ويرجع ذلك حسب الفروق الفردية والميول لدى الطمبة0



 عصام محمد سعيد الغامديأ/       فاعمية نمطي الدعم اإللكتروني الداخمي والعرضي
 حمد عالم/  اسالم جابر اد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المراجع:
اختالف انماط تصميم نظم دعم األداء اإللكتروني "الداخمي (0 0610الطران، إيمان عبدالعاطي )

الخارجي" القائمة عمى الويب وأثرىا عمى التحصيل واكتساب  -العرضي  -
، المؤتمر العممي الثالث عشر: تكنولوجيا الميارات لدى طالب كمية التربية

 06100اتجاىات وقضايا معاصرة، إبريل  -التعميم اإللكتروني 
 ، القاىرة: دار الكممة0منتوجات تكنولوجيا التعميم(0 0667خميس، محمد عطية )

دار ،القاىرة:(1)حث التربوي في تكنولوجيا التعميمالنظرية والب(0 ۸۰۲۲)س، محمد عطيةخمي
 .السحاب

 ، دار الفكر لمنشر والتوزيع، القاىرة0تصميم التعميم(0 0616جامع، حسن حسيني )
دار وائل لمطباعة والنشر والتوزيع، ،التصميم التعميمي والتعمم ذو المعنى(06600سرايا، عادل)

 القاىرة0
أثر التفاعل بين أنماط الدعم اإللكتروني المتزامن و غير (0 ۸۰۲۲عبد الحميد، عبدالعزيز طمبة0 )

المتزامن في بيئة التعمم القائم عمى الويب وأساليب التعمم عمى التحصيل 
وتنمية ميارات تصميم وانتاج مصادر التعمم لدى طالب كمية التربية0 

 ۲۹۲0، ع دراسات في المناىج وطرق التدريس مصر
سقاالت التعمم كمدخل لتصميم وتطوير المقررات االلكترونية (0 0616عفيفي، محمد كمال )

ومدى فاعميتيا عمى كل من أداء الطالب في التعمم القائم عمى المشروعات 
 ، جامعة الدمام0والرضا عن التعمم في البيئة االلكترونية

ب: مدخل لجودة نواتج التعمم، دار المسيرة (0 اندماج الطال0617عبدالسميع، محمد عبداليادى )
 لمنشروالطباعة والتوزيع، عمان، األردن

(0 أثر نمط سقاالت التعمم ببرمجيات الوسائط المتعددة عمى 0610القرني، عموان أحمد عموان )
،  التحصيل الدراسي وميارات التفكير اإلبداعي لدى طالب المرحمة الثانوية

 كمية التربية، جامعة الباحة، الباحة0، غير منشورة رسالة ماجستير
 ، عمان، )األردن(: دار الفكر010 طنظريات التعمم والتعميم(0 0660قطامي، يوسف محمود)

(0 أثر اختالف أنماط الدعم في بيئة التعمم الشخصية عمى تنمية 0610الممحم، أحمد عبدالحميد )
جامعة الممك  -ربية ميارات نظم إدارة التعمم اإللكتروني لدى طالب كمية الت

 0..، عالجمعية العربية لتكنولوجيا التربيةفيصل، 
أثر (0 ۸۰۲۰زيدان، أشرف أحمد عبد العزيز، والحمفاوي، وليد سالم، وعبدالحميد، وائل رمضان )

التفاعل بين نمط الدعم اإللكتروني المتنقل واألسموب المعرفي في تنمية 
0 بحث مقدم إلى المؤتمر راساتالتحصيل وبقاء أثر التعمم لدي طالب الد

 الدولي الرابع0 الرياض0



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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