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نمطا ممارسة األنشطة والمهمات التطبيقية (فردي – تشاركي) بالتعلم المصغر النقال في
بيئة للتعلم المدمج وأثرهما علي التحصيل وتنمية مهارات اتخاذ قرار اختيار مصادر التعلم
عند تصميم المواقف التعليمية لدى الطالب معلمي ذوي االحتياجات الخاصة ورضاهم عنهما
د /أمل عبد الغني قرني بدوي*
المستخلص
يهدف لبحثددل بدك لبعنددث دص يمددح اتدتعل مددفلن الةدل متددمح رسةبدأل شطت د متة دأل ل رند أل
لبتهتةن لبت حعسعأل (فحدي – انة ك ) ف شعئأل لبتلةل لبتفمج ةك لبتثتدع اطتعدأل مهدة لن لاخدة ردحل
لختعة متةد لبتلةل بفي لب الب ملةتعص ي لالمتعةجةن لبخةصأل ضةهل طهتة ،رف ل تخفم ك مص
لبتطهج لبوصف لبتثةعة  ،لبت ويحي ،شحه لبتجحيحك .لشتتةت عطأل لبحثدل ةدك ( ) 47طةبد شةبفحردأل
)23
لبثةرعددأل شعةعددأل ةددوم ي لالمتعةجددةن ،اسىددعتهة بددك مجتددو تعص اجددحيحعتعص ،مة ددت ل ب د (
ل رن أل لبتهتةن شومفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبأل ف شعئأل لبتلةل لبتفمج شةبطتط لبفدحدي ،مة دت لبثةرعدأل(
 ) 24هذه ل رن أل لبتهتةن لبت حعسعدأل شدطتط لبدتلةل لبتندة ك ( فعدح – زل ج -شدة )) ،ادل اتدتعل
ا حعق مثتول بومفلن لبتلةل لبتتمحة شطت متة أل ل رن أل لبتهتةن لبت حعسعدأل (فدحدي – اندة ك )
مص خالل لاحةع رتو ج لبجزل ( )2014بةتتتعل لبتلةعت  ،لشدتسة لبتلدةيعح لبتتدتعتعأل ،اتثةدت يد لن
لبحثل ف لختحة اثتعة  ،مسعةس مهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل ،ش ةرأل اسععل لبتطدتج بد
بسعددةس ك د مددص لبجةر د لبتلحف د لبت حعس د بتهددة لن لاخددة لبسحل طددف اتددتعل لبتولرددث لبتلةعتعددأل بددذ ي
لالمتعةجددةن فسددة بطتددو ج لبندددة ح ( )2005الاخددة لبسددحل لبتعطوبددوج  ،مسعدددةس لبحضددة ددص لبدددتلةل،
ي ضثت لبطتةئج لبتأمعح لبفلةل بع مص رتدط لبفدحدي لبتندة ك بتتة دأل لالرند أل لبتهتدةن لبت حعسعدأل
ضددة لب ددالب لبتلةتددعص ،ي صددت شحثددو مىددتسحةعأل اتطددة ل
ةددك لبتثتددع مهددة لن لاخددة لبسددحل
يمحلختال ل ةبع يخحى بتتة أل لالرن أل لبتهتةن شةبتلةل لبتتمح لبطسةل ةك شلض رولاج لبتلةل.
الكلمات المفتاحية :لبتلةل لبتتمح لبطسةل ،لبتلةل لبتفمج ،مهة لن لاخة رحل  ،متةد لبتلةل،
لالمتعةجةن ،لبحضة ص لبتلةل.

ي

مقدمة
يلف لبدتلةل لبتتدمح مدفخال الةعتعدة جفيدفل يلتتدف ةدك اجزئدأل لبتثتدوى لبتلةعتد لبتلةومدةن لبتلسدفة
لبضختأل بك مفلن الةعتعأل صمعحة (د س متمحة) متلدفدة اسدفم مفهومدةو ي مهدة ة لمدفة فد ردت
زمط رتدعح مثة بدأل اىدهعةه ةدك لب دالب ردف ل معدة  ،ل اح دت فعدحة لبدتلةل لبتتدمح شدةبتلةل لبطسدةل
بسف اه ةك جذب فد كحعح مص لبتىتخفمعص بتح رته لاةمأل لبتلةومةن فك يي رت يي معة  ،شةالضةفأل
بك اسفيل لبتلةومدأل فد مجدل متدمح جدفل يطة د طحعلدأل لبدتلةل لبطسدةل ييضدة يطة د لمتعةجدةن لب دالب
لبتتجفدة ف لبلتح لبثةبك مص معل غحتهل لبسويأل ف لبثتدول ةدك لبتلةومدةن فد ردت رتدعح طدف
لبثةجأل بعهة ،بعس مص خالل منة كتهل ف الةل مسح لن كةمةأل اىتمح ة ةن طويةأل بتلةتهة مع اسعفهل
* مدرس تكنولوجيا التعليم قسم العلوم التربوية كلية علوم ذوي اإلحتياجات الخاصة جامعة بني سويف – جمهورية مصر العربية.
البريد االلكتروني dr.amaleldeeb@ssn.bsu.edu.eg :
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شزمة معة مثفد اثتةهل شأ حةء ملحفعأل لضةفعأل ،متة ال يطخحطو ف الةتهل اس دلفلعتهل بةتلةل ،فسف
ه ةعهل هذل لبتخد لبجفيدف لبثتدول ةدك لبتثتدوى لبتلةعتد فد صدو ة بسعتدةن صدمعحة احكدز ةدك
لالجددزلء لبتهتددأل شددةبتثتوى مددل يل د يرند أل رتددعحة شهددف لبتتة ددأل اطفعددذ مهتددةن الةعتعددأل بت حعددق مددة
الةتوه فد ردت رتدعح متدة يخفدث بد مدص لبلد ء لبتلحفدك لبولردع ةد لكدحاهل ،يزيدف ردف لاهل ةدك
لالمتفةظ شةبتلةومةن ،بذل يلف لبتلةل لبتتمح يمف لبتفلخ لبتهتأل بةتلةل لبطسةل ،رف كة ي ل ظهو بتفهوم
لبتلةل لبتتمح لبطسةل( )MMLف ةم  2012معل ل تخفم كتدفخ جفيدف فد اسدفيل لبتدف ي لبدتلةل فد
معة لبلت (.1) Lee, et al, 2021, 1
يشددة هعددوج ) ( Hug,2005, 1بددك ي لبددتلةل لبتتددمحهولبتلةل لبددذي يتلةم د مددع مددفلن لبددتلةل
لبتتمحة يلتتف ةك يرن أل الةل محكزة رتعحة رىحعة ،كتة يلحفه ك مص وزلل يمحلل &(Souza1
) Amaral, 2014, 675شأره شع جفيف مص يشعةل لبتلةل لبت التتف ةك لبتثتوى لبتتمح ،لبو ةئط
لبتتلدفدة لبتتدمحة لشدة ن لبسحشد ) (Alqurashi, 2017, 942بدك ي لبدتلةل لبتتدمح ل دتحلاعجعأل
بةددتلةل متددتتأل شة ددتخفلم ةىددةأل مددص مثتددوى لبددتلةل لبستددعح ل رندد أل لبستددعحة ،كتددة حفدده معجددو
كةالردف يطو ) (Major & Calandrino, 2018, 2شأرده مدفلن الةدل صدمعحة ا حعسعدأل بهدف الةعتد
مثدفد ضدتص هددف ي دع يتعددص لبوصدول بعدده ش حيسدأل ددهةأل حدح ل جهددزة لبتثتوبدأل مددص خدالل لبعةتددةن
لبتفتةمعأل لبمحض مطه اسفيل مثتوى رتعح يتعص بةتتلةل لبتثعل فعه ل تحجةع ا حعق لبتلحفأل لبتعتىدحأل
بفيه شىهوبأل شةبتةب رخحلطه شةبتلةل ،يحى لبثىدعط خخدح ) ( Hosseini et al, 2020, 45لبدتلةل
لبتتمح شأره لجزلء صمعحة مص مفلن لبتلةل مجتو أل مص ل رن أل رتعحة لبتفى اسفم مص خالل مسةطع
لبفعفيو لبتتمحة ،يتضتص مجتو أل متطو أل مص متةد الةل حح ل رتحرت رتعحة ،صمعحة (شعص  5بك
 15درعسأل) ،لن مثتوى مختة جعفًل ،رةش بةت حعق ةك ر دة ل دع .يلحفده ختدعس ( )356 ،2020
تةعأل الةل رتعحة يتفة فعهة لبتتلةل مع مثتوى الةعل لبتتمح ف شع مجتو أل مص لبومفلن يرند أل
الةل متتةشلأل رتعحة غعح رةشةأل بةتجزئه بك مفلن اظهح ف فتحة زمطعأل رتدعحة مدص مالمدأل لبدك ختىدأل
لمف متحو ة شطنةط لمف ل رنةطعص رتعحيص .
درةئق بع مفة لبت احكز ةك هف لدلئ
احجع يهتعأل دمج لبتلةل لبتتمح لبطسةل ف شعئةن لبتلةل لبتختةفأل بك ختةئته لبتد يتتعدز شهدة كتدة
لشة ن بعهة لبلفيف مص لبف ل ةن لبىةشسأل ;(Singh, 2014; Boller,2015; Zufic & Jurcan 2015
) Nikos, 2016; Kim & Park, 2018; Diaz Redondo, 2021؛ ختدعس)368-667 ،2020 ،
مددص يهتهددة ددهوبأل لبوصددول ،لبتح رددأل ،رتددح زمددص لبددتلةل ،اعطعز اددوفعح مثتددوي صددمعح ،يرن د أل
صمعحة ،دهوبأل ا حعسده معدل يسدفم فد خ دولن رتدعحة مثدفدة لالهدفل  ،اسدفيل لبدف ل بةتتلةتدعص فد
طف لدلء لبتهتةن لبتلةعتعأل ،اةحعأل لمتعةجدةن لب ةبد لبتتطو دأل ،دف لبفجدولن لبتلحفعدأل
لبورت لبتطة
شنع حيع ،هوبأل اثفيثه ل تخفلمه ،يىتح شةبتلةل يمطدةء لبتطسد مدص يي معدة فد يي ردت ،الدفد
لشدددعةل اسدددفيل لبتثتدددوى لبتتدددمح اطو هدددة شة دددتخفلم دددةئط مثددد لبفعدددفيو ،ل رفوجحلفعددد  ،دددح ض
لبحة شويطت ،رتأل رتعأل متمحة ،غعحهة مدص لشدعةل لبو دةئط لبتلةعتعدأل لبتتلدفدة ،بدذل لاجهدت لبلفيدف
مددص لبتس ىددةن لبتلةعتعددأل بددك احطددك هددذل لبتددفخ لبجفيددف دمجدده مددع شعئددةن لبددتلةل ل بعتح ر د لبتددفمج
لبنختعأل شهف ا ويح هذه لبحعئةن اثسعق لهفلفهة رتةئجهة شفة ةعأل.

1

استخدمت الباحثة في التوثيق وكتابة المراجع االصدار السادس من نظام توثيق جمعية علم النفس االمريكية ). (APA
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رف لظهحن رتدةئج لبلفيدف مدص لبحثدو لبف ل دةن فة ةعدأل شعئدةن لبدتلةل لبتتدمحة لبطسةبدأل مثد د ل دأل
كددةدم )  (Kadhem,2017لبت د يظهددحن رتةئجهددة جددود اسددفم مةثددوظ ف د مىددتوى ل متفددةظ شتفددةهعل
اعطوبوجعة لبتلةومةن لبتهة لن لبتحاح دأل شهدة ،يظهدحن رتدةئج د ل دأل لبىدعف ( )2017جدود فدح دلبدأل
متددةئعة شددعص مجتو ددأل لبخددحلئط لبفالبعددأل بومددةن ل مددفل فددك اطتعددأل مهددة لن اتددتعل لبتولرددع لبتلةعتعددأل
رةشةعددأل ل ددتخفلم فسددة بةتطظددعل لبددذلا بة ةب د  ،كتددة اوصددةت بددك افددو لب ددالب ى مىددتوى لبتطظددعل
لبتحافع ،لمحتت رتةئج د ل أل يمتف ) ( Ahmad, 2017فة ةعأل لبدتلةل لبتتدمح حدح لبفعفيوكة دتطج طدف
دمجه شحعئأل بةتلةل لبتفمج ف اثىعص لبدتلةل لبلتعدق بةتفدةهعل لبتحاح دأل شتهدة لن لبعتحعدواح ل ة دعأل معدل
دده بةتتلةتددعص لبددتلةل جلةدده متتلددة ينددلح شةبحلمددأل ،اعورددت بددفيهل ير حددةع ليجددةش رثددو ل ددتخفلم
لبفعفيوكة تطج كتعطوبوجعة بطس لبتلةل لبتتمح حح لالجهزة لبتثتوبأل ،كتة لمحتدت رتدةئج د ل دأل كد مدص (
;  Bruck et al, 2012 ; Rettger, 2017فة ةعدأل لبدتلةل لبتتدمح لبطسدةل فد زيدةدة دلفلعدأل لبتتلةتدعص
يرخحلطهل ف لبتلةل اعويص لاجدةه ليجدةش رثدو ل دتخفلم لالجهدزة لبتثتوبدأل مدع لبدتلةل لبتتدمح ،ييضدة
د ل أل ) ( Alella et al, 2019لمحتت فة ةعته ف مجةل اف ي لبتلةتعص يمطةء لبخفمأل طف دمجه مع رظةم
(
لدل ة لبددتلةل  MOODLEحددح لالجهددزة لبتثتوبدددأل ،كتددة لمحتددت د ل ددأل اح شحيدددفج خخددح
) Trowbridge et al , 2017فة ةعأل مطتةن لبتولص لالجتتة عأل ف رس لبتلةل لبتتمح( ل رىتجحلم،
اويتح ،لبفعس شو) ،دطةب شدةن) زيدةدة يرخدحلط لبتتلةتدعص فد لبدتلةل مدص خدالل لبتندة ) شة دتخفلم هدذه
لبتطتةن ف متة أل ل رن أل اطفعذ لبتهتةن بت حعق لبتلحفأل لبتهدة ن شندع متتدع مدطخفض لبتعةفدأل
ةك لبتتلةتعص شةالضةفأل بك اثسعق افة ةعأل محافلأل شعص لبتتلةتعص شلضهل ليضة شعص لبتتلةل لبتلةل.
شةبحغل مص لهتتةم لبلفيف مص لبف ل ةن شف ل أل فة ةعأل شعئأل لبدتلةل لبتتدمح لبطسدةل ال يرده اوجدف ردف ة
ف لبف ل ةن لبت لهتتت شتتمعحلن اتتعتهة ،مثد د ل دأل حدف لبلةدعل( )2018لبتد هدففت لبدك د ل دأل
لبتفة شعص لرتةط مىة فلن لبتلةل مىتويةن اسفيتهة شعئةن لبتلةل لبتتدمح ،د ل دأل لبىدعف( )2017لبتد
هددففت بددك لكتنددة يمدح لبخددحلئط لبفالبعددأل بومددةن ل مددفل فد اطظددعل لبتثتددوى شحعئددأل لبددتلةل لبتتددمح ،
د ل أل مثتف( )2018لبت هففت بك لبعنث دص لمدح ل دتخفلم رت دعص بتتة دأل يرند أل لبدتلةل لبتتدمح
لبطسةل ( لبتوز دأل ،لبتحكدزة) بتطتعدأل شلدض مهدة لن لبححمجدأل شسدةء يمدح لبدتلةل ،شةبتدةب اوجدف مةجدأل لبدك
د ل أل متمعحلن لبتلةل لبتتمح شهف اثىعطهة شةبحغل ي لرن أل لبتلةل لبتتمحة مص معورةن شعئدأل لبدتلةل
لبتتمح ال يره ال اوجف شثو د ل ةن ةشسأل اطة ل اتتعتهة رتط متة تهة شنع فدحدي ي اندة ك
ف هذه لبحعئدأل معدل يدحى معجدو كةالردف يطو ) (Major & Calandrino, 2018, 3يرده يجد ي يدتل
اتتعل يرن أل لبتلةل لبتتمح شثعل يدتل اطفعدذهة شندع فدحدي ي فد مجتو دةن اندة كعأل ،يرهدة لبلطتدح
ل هل لبذي يثسدق فلةبعدأل لبدتلةل لبتتدمح معدل اتدعح متة دأل لبتهدة لن ا حعدق لبتلحفدأل لبجفيدفة ،يتعدص
اطفعذهة حح ل تخفلم مطتةن متلفدة مث لبعواعوب ل لبفعس شو) ل لبتطتفيةن ي لبدولاس ي ادويتح معدل
يت ةد لبتلةعددق ةددك صددو ي محلجلدأل مثتددوى ي مد ل ددئةأل رتدعحة ي يرنددةء شودكة ددتطج غعحهددة مددص
يرتةط ل رن أل لبتتلفدة ،كتدة يدحى شوشدعل هةمةعتدة )  )Buchem & Hamelmann, 2010, 7ي
اتتل ل رن أل مهتةن لبتلةل لبتتمح بتعو متتحكزة مول لبتدتلةل ،ي اندجع لبحعئدأل لبتد يثدف فعهدة
لبتلةل ةك لال تعنة لبتنة كأل لرنةء لبتثتدوى ،ي يتضدتص لبدتلةل لبتتدمح مجتو دأل مدص ل رند أل
ددل لبخددحلئط لبذهطعددأل ،اثحيددح لبطتددوا ،ب د اوجددف مةجددأل بددك مزيددف مددص لالشثددة
لبتلة رعددأل ،مث د
لبف ل ةن لبت اتحط د ل تهة هذل مة يهف بعه لبحثل لبثةب .
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كذب الف ل رن أل لبتلةعتعأل لبتتمحة لبحكعزة لال ة دعأل بةدتلةل لبتتدمح ،لبطندةط لبتلةعتد لبتتدمح
هو رنةط الةعت رتعح بومفة الةعتعأل صمعحة يسوم شه لبتتلةل يمطةء الةتهل بةتثتوى لبتتمح مص يي معة
ف يي ردت ،بد بةثتدول ةدك لبخحدحلن لبتلةعتعدأل لبت ةوشدأل( Souza & Amaral, 2014, 675؛
ختعس ،)375 ،2020 ،لبتلةل لبسةئل ةك ل رن أل لبتهتدةن هدو الةدل متتدع فلدةل معدل يستدح لبتلةدعل
لبددتلةل شأرندد أل الةعتعددأل اضددف ةددك لبددتلةل لبثعويددأل لبولرلعددأل يعتىدد لبتددتلةل مددص خالبهددة لبخحددحلن
لالاجةهةن لبتد اندحع غحةاده ا ةحد لمتعةجةاده اطتدو لهتتةمةاده معوبده ،ازيدف مدص دلفلعتده
لبتلة
بةتلةل ،فأرن أل لبتلةل لبتتمح لبطسدةل التد ةدك اثفعدزه مدص خدالل اسفيتده بةتلةومدةن فد لجدزلء صدمعحة
ش حيسأل شعسأل جذلشأل احل خححاه لبىةشسأل اتثفى لفعة ه اثعح لرتحةهه ،شةالضدةفأل بدك لمعةرعدأل لبوصدول
بعهة ف يي رت مص يي معة لبتفة ملهدة شأشدعةل مختةفدأل مطة دحأل شىدح أل خةصدأل طدف اسدفيتهة مدص
خددالل شعئددأل لبددتلةل لالبعتح ر د ي لبددتلةل لبطسددةل ،لمعةرعددأل اسددفيل لبتمذيددأل لبحلجلددأل لبتحةشددحة مددص لبتلةددل ي
لبتنة كعص ،انجع لبتتلةل ةك لبتنة كأل لبطن أل لبفلةبأل لال تتةد ف الةته ةك لاه بد مدص خدالل
ل تخفلمهة ال تحلاعجعأل لبتتحكز مول لبتدتلةل ،احل د لبفدح لبفحديدأل شدعص لبتتلةتدعص ي دةبع الةتهدل،
اتعح بةتتلةتدعص فحصدأل بةتفععدح لبتأمد شندع فدحدي ،مىدة فة لبتدتلةل ةدك فهدل لبثسدةئق لبتلةومدةن
شنددع ي تددق مددص خددالل متة ددتهة شنددع لا د ي انددة ك  ،كتددة ازيددف مددص لبتفة د شددعص لبتددتلةل لبتلةددل
لبتندة ) شدعص
لبتثتوى اىة فه ةك لبحشط شعص رولاج لبتلةل لبتثتوى لبتسععل ،غحس ح لبتلدة
لبتتلةتعص مىة فاهل ةك لكتنة معوبهل رف لاهل لبلت ةك اطتعتهدة );  Salmon, G.,2002,13؛
 551؛ حف لبحمتص41 ،2008 ،؛ مثتف حف لبلزيز551 ،2011 ،؛ ىح198-197 ،2018 ،؛ حف
لبثتعف51-50 ،2019 ،
مص يرتةط متة أل لالرن أل لبتهتةن لبتلةعتعأل فسة بطتط لبتلةل  :رتط ل رند أل لبتهتدةن لبتلةعتعدأل
لبفحديددأل ،رتددط ل رند أل لبتهتددةن لبتلةعتعددأل لبتنددة كعأل ،يلتتددف لبحثددل لبثددةب ةددك هددذيص لبطت ددعص فد
متة أل لالرند أل مهتدةن لبدتلةل لبت حعسعدأل كتتمعدحيص اتدتعتعص بومدفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسدةل فد شعئدأل
لبتلةل لبتفمج ،فف رتط لالرن أل لبتهتدةن لبفحديدأل يسدوم لبتدتلةل شتتة دأل لبطندةط ي لبتهتدأل لاعدة ملتتدفل
ةدك رفىده فد لرجةزهدة مىد رف اده دح ته لبخةصددأل فد لبدتلةل ،يعدو مىدئوال دص اثسعدق لالهددفل
لبتلةعتعأل لبتثفدة ،يتل اسويته لاعة ف ضوء رف لاه لبذلاعأل بعس شتسة رته شةرحلره مص لبتتلةتدعص ،اتتعدز
هذه لالرن أل لبتهتةن لبفحديأل شتحل ةة لبفح لبفحديأل شعص لبتتلةتعص فه محطعأل ةك لبخ و لبدذلا معدل
يسدى لبتتلةل لبطنةط ل لبتهتأل فسة بسف لاده دح ته لبذلاعدأل ،يمدة فد رتدط ل رند أل لبتهتدةن لبتندة كعأل
يسددوم لبتددتلةل شتتة ددأل لبطنددةط ي لبتهتددأل فسددة ال ددتحلاعجعأل لبددتلةل لبتنددة ك معددل يلت د لبتتلةتددو ف د
مجتو ةن يندة ) شلضدهل لبدحلض فد يز لج ل مجتو دةن اندة كعأل صدمعحة (  )5 -3الرجدةز مهتدأل ي
اثسعق يهفل الةعتعأل منتحكأل متدة يدسدي بد لبدك اثىدعص اطندعط لفعدة لبتتلةتدعص كتدة يندلح كد مدطهل
شتىس بعةاه دلخ لبتجتو ةن ،مص خالل هذه لالرن أل يىتخفم لبتتلةل لبتفة الن لالجتتة عدأل شهدف شطدةء
ملحفأل جفيفة ي ا حعق ملحفأل ف مولرث جفيفة.
هطة) لبلفيف مدص لبف ل دةن لبحثدو لبىدةشسأل لبتد رة ردت شدعص فة ةعدأل لالرند أل لبفحديدأل فد مسةشد
لالرن أل لبتنة كعأل شحعئةن لبتلةل لالبعتح ر لبتلةل لبطسةل معل يكفن شلض لبف ل ةن ةك افو لالرن أل
لبتنة كعأل ةك لالرن أل لبفحديأل ف اثىعص اثسعق شلض رولاج لبتلةل مث د ل أل ( هطفل ي2014 ،؛ حف
لبتدطلل2017،؛ حدف لبثتعدف2019 ،؛ (Menekse & Chi, 2019 ; Chandra, Kim, Y., ;2008
; ،2015; Ana, 2012; Huang, et al., 2014ردف يظهدحن رتدةئج كد مدص د ل دأل ( غطدعل2017 ،؛
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تددح2018 ،؛ Stephen, 2012؛  Karsak,O. & Orhan,F.,2014؛ &Brandler,
Peynircioglu 2015؛  )Knight & McNeill, 2015فة ةعدأل لالرند أل لبفحديدأل شةبتسة ردأل شةالرند أل
لبتنة كعأل ف اثىعص اثسعق شلض رولاج لبتلةل ،شعطتة اوصةت شلض لبف ل ةن لبىةشسأل بك يره ال اوجدف
فدح دلبدأل شدعص رت د لالرند أل لبفحديدأل لبتندة كعأل مثد د ل دأل Wigglesworth, G., & Storch,
) ،N.,2009لبتعهد 2003 ،؛ حدف لبثتعدف 2015 ،؛Ameri &Alhossaini, 2017؛ Jena, A., et
 al, 2018؛  Alonso, C. et al. 2019؛ يشو خ وة لبسحةر .)2019،
يتضح مص رتةئج هذه لبف ل دةن يرده ال يوجدف لافدة لي رتدط مدص يرتدةط متة دأل لالرند أل لبتهتدةن
( فحدي – انة ك ) يفض بةتتلةتعص ،رف ال لبتسة رأل شعص فة ةعتهتة ف شعئدةن لبدتلةل لالبعتح رد لبسةعد
مص هذه لبف ل ةن ف شعئةن لبتلةل لبطسةل ،بل يتل لكتنة د ل دأل لمحهتدة فد شعئدأل لبدتلةل لبتتدمح لبطسدةل
لبتلةل لبتفمج -ةك مف ةل لبحةمثأل  -لي مطهتدة لرىد بةتتلةتدعص فد دمدج مدفلن لبدتلةل لبتتدمح شحعئدأل
لبتلةل لبتفمج ،بذل لاجه لبحثل لبثةب الكتندة بد شةالضدةفأل لبدك ل دتخفلم لبحثدل لبثدةب رتدط لبتهتدةن
لبت حعسعأل معل فعهة يسوم لبتتلةل شت حعق لبتلحفأل ف مولرث جفيفة.
مص يهل ختةئص لبتلةل لبتتمح لبطسةل هو مالئتته بةفمج مع شعئةن لبتلةل لبتختةفأل ،معل ال يلف شعئدأل
الةل كةمةأل يرتة ال شف ي يسفم مفمجة مع شعئأل الةل يخحى مث شعئأل الةل لبعتح رك ي شختك ي مفمج ،الف
شعئأل لبتلةل لبتفمج لبحعئأل لبتطة حأل بةتلةل لبتتدمح لبطسدةل ،معدل مدفلن لبدتلةل لبتتدمحة لبطسةبدأل احكدز ةدك
متة أل لبتلةل مص خالل يرند أل مهتدةن رتدعحة اسدفم بةتتلةتدعص مدص خدالل لالجهدزة لبتثتوبدأل شلدف لاتدةم
تةعددأل الةددل لبتددولد لبتلةعتعددأل ،رددف يكددف ي ددتح ) ( Auster,2016ةددك ي شعئددأل لبددتلةل لبتددفمج هد لبحعئددأل
لبتطة حأل بةتلةل لبتتدمح لبطسدةل ،الرهدة اجتدع شدعص لبتوصدع لالبعتح رد بةتثتدوى لبتتدمح لبطسدةل لبتلةدعل
لبتسةعفي جهة بوجه ،ملظل لبف ل ةن لبىةشسأل ل تخفمت لبتلةل لبتتمح ضتص شعئأل بةدتلةل لبتدفمج لمحتدت
فة ةعته ف اطتعأل لبتفةهعل لبتهة لن اثىعص لبلفيدف مدص ردولاج لبدتلةل بدفي لبتتلةتدعص شدةختال ل تدة هل
مثد ( Glah, et al, 2015; Steinbacher & Hoffmann, 2015 ; Semingson, P., et al.,
;2015; Avery, 2016; Ahmad, 2017 ; Nikou, S.,2019; Polasek & Javorcik, 2019
) Diaz Redondo, et al.,2021ةددك بد  ،فد لبحثددل لبثددةب رددف دمجددت لبحةمثددأل مددفلن لبددتلةل
لبتتمح لبطسةبأل لبتتتتأل لبتسفمأل حح ا حعق مثتول مع لبتلةل جهة بوجه ف شعئأل لبتلةل لبتفمج .
الف مهة لن لاخة لبسدحل يمدف لبتهدة لن لبسدح لبولمدف لبلندحيص ل ة دعأل لبالزمدأل دفلد لب دالب
بعتحثول مولططعص صةبثعص ف لبتجتتع ،ب مص خالل لبحثل ف جهدةن لبطظدح لبتختةفدأل ،ل رخدحلط
ف د لاخددة لبسددحل لن ب د بةوصددول بددك مىددتوى ددةل مددص كفددةءة لاخددة لبسددحل ف د لبسضددةية لالجتتة عددأل
لبلةتعأل فهل لبتثتوى لكتىةب ا حعق لبتلحفأل .احاحط مهة لن لاخة لبسحل شحعئأل لبتلةل مص مل اجل
لب الب منة كعص رن عص بفيهل دردأل فد صدفل ل معدةم ،ات ةد مدطهل لبتىدتويةن لبلةعدة بةتفععدح بدفيهل
ل تف ةء خححلاهل ملةومةاهل لبىةشسأل مل اتدطعفهة ي اثةعةهدة ي افىدعحهة ي ل دتطحةط لبلالردةن فعتدة شعطهدة
شهف لاخة رحل بث منعةأل مة ،بذل يلف الةل مهة لن لاخدة لبسدحل مدص لبلطةصدح لال ة دعأل بةدتلةل لبفلدةل
لبذي يتثسق ص طحيق الةعل لب الب ل تخفلم لبعثعح مص لبتهة لن مث لبتخ عط لبتطحس لبتفععح لالرتةج
ل تطحةط لبحفلئ لختعة لالفعة لصفل لالمعةم لبسحل لن لبفلةبأل.
مهة لن لبتولص لالجتتة
ةئةه لبتتلفدة ف لبتولردث لبتلةعتعدأل هد تةعدأل لاخدة ردحل بدذل فهد
تةعأل لختعة متةد لبتلةل
تةعأل صلحأل درعسأل ات ة مص لبتلةدل شدةالخص ملةدل ي لالمتعةجدةن لبخةصدأل ي لختدةئ اعطوبوجعدة
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لبتلةعل الاخة رحل شنأرهة ف يمطةء اتتعته بةتولرث لبتلةعتعأل بذ ي لالمتعةجدةن .بدذل فهدو فد مةجدأل بدك
دةئةه
كفةيةن ةبعأل خححلن كةفعأل اف ي بتتة أل هذه لبعفةيةن .معدل تةعدأل لختعدة متدةد لبدتلةل
اتأمح شلولم متلفدة متنةشعأل احاحط شةالهفل صعةغأل لبتثتوى بةتورث لبتلةعت  ،شةمعةرةن لبتتدةد
لاهة ،شختدةئص لبتتلةتدعص ،شظدح لبتوردث لبتلةعتد شدح طه( ختدعس .)443 ،2009 ،ردف يكدف
لبحدددةمثو يدددورس (  ،)1991لبفشة ددد ( ،)2000لبةسدددةر ( ،)2001متدددفي( ،)2001مىدددص( )2001فددد
لبنة ح( ) 99-97- ،2005ةدك يهتعدأل ادف ي لبتلةدل ةدك كعفعدأل لختعدة متدةد لبدتلةل لبتىدتخفمأل فد
لبتل ةعل لبت ات ة مطه لبسعةم شلفد مص لبخ ولن مطهة لجحلء اثةع درعدق بحعئدأل لبدتلةل ،ال يجد ي اتدح)
كةئز ي س يلتتف ةعهة لبتلةل ،كتة لكفن د ل أل خدمز ) ( Adams,2004ل يهدل
تةعأل لالختعة شف
لبلولئق لبت اسث يمةم ل تخفلم لبتلةل بةتعطوبوجعة لبتطة حأل هو غعةب لبتف ي ةك لاخة لبسحل ف شدحلمج
اف ي لبتلةتعص ل فلدهل ةك لبحغل مص ي تةعأل لالختعة بةتعطوبوجعةن لبتطة حأل ه مهتأل يومعدأل يسدوم
شهددة لبتلةددل يج د ي يطظددح بعهددة ةددك يرهددة لاخددة رددحل يلتتددف ةددك مجتو ددأل مددص لال ددس بددعس مجددحد
لجحلءلن فسط،
مص خالل مالمظأل لبحةمثأل ف يمطةء اف يىهة بتسح " اعطوبوجعة لبتلةدعل بدذ ي لالمتعةجدةن شعةعدأل ةدوم
ي لالمتعةجدةن لبخةصدأل " ي لب دالب بدفيهل مندعالن فد تةعدأل لختعدة متدةد لبدتلةل طدف اتدتعتهل
لبتولرث لبتلةعتعأل بذ ي لالم تعةجةن لبخةصأل ،شةالضةفأل بك ي هدذه لبتهدة لن هد مهدة لن ملسدفة اتعدو
مص مهة لن فح عأل متحلش أل متىةىةأل التتف ةك شلضهة لبحلض متة جل تةعأل لكتىةشهة بعىت شةبلتةعدأل
لبحىع أل ش اثتةج بدك لبتزيدف مدص لبتتة دأل فد مولردث مسعسعدأل ،بدك احطد اعطوبوجعدةن ل دتحلاعجعةن
ي لالمتعةجةن ،بذل احطك لبحثل لبثةب اعطوبوجعة لبتلةل لبتتمح لبطسةل
جفيفة الكىةشهة بة الب ملةت
لبسةئتأل ةك لالرفوجحلفع اة لبتعطوبوجعأل لبجفيفة لبت اىتح بة دالب لبدتلةل فد مدولرلهل لبتختةفدأل فسدة
المتعةجةاهل طف لب ة د رعدود لبزمدة لبتعدة شة دتخفلم هدولافهل لبذكعدأل ضدتص شعئدأل بةدتلةل لبتدفمج
جهة بوجه شعطهل شعص لبتلةل ،ادل لختعدة ل رفوجحلفعد لبتلةعتد لبدذي هدو مدص يهدل دةئط
اتعح لبتفة
اسفيل لبتثتوى لبتتمح لالرفوجحلفع لبتلةعت لبت لمحتت لبف ل دةن لبىدةشسأل ;( Pandey , A., 2018
)  Torgerson & Iannone, 2019فة ةعته ف رس مفلن لبتلةل لبتتمح معل يره اعطوبوجعأل احىط
لبتلةومةن لبتلسفة لبتحكحأل اجلةهة هةأل لبفهل التتف ةدك لبتدسمحلن لبحتدحيأل فد اوصدع لبتلةومدةن
ددوم طددة يص رتددوا شددعسأل اجددذب لرتحددةه
اثويةهددة مددص ي رددةم مددح جةمددفة متة دأل بددك صددو
لبتتلةتعص ،دهةأل لبطندح حدح لبت حعسدةن لبتثتوبدأل ،كتدة يىدة ف ةدك شدط لبتلةومدةن اطظعتهدة ش حيسدأل
مط سعأل لالمتفةظ شهة شةبذلكحة طويةأل لالمف ،فهل لبثسدةئق لبتفدةهعل لبتجدحدة مدص خدالل ش هدة شةبدذلكحة
لبحتحيأل لبت اتعح ل تلةداهة شىهوبأل بحطةء اجة ب جفيفة ،زيةدة لبسف ة ةك لبتفععح لبطةرف ،شطةء لبتفدةهعل
لبىةعتأل ،شةالضةفأل بك لختتة لبورت لبجهف ف شحح هذه لبتفةهعل ،هذل مة يت ةحده الةدل مهدة لن لاخدة
رحل لختعة متةد لبتلةل ف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل.
لبحضة ص لبتلةل هدو يمدف لبتخحجدةن لبوجفلرعدأل لبتهتدأل بلتةعدأل لبدتلةل معدل يتطدة ل مندة ح لب دالب
لاجةه شعئأل الةتهل لبت اتضتص لر حة ةاهل مول ل ةوب لبتلةل لبتىتخفم ،لبتثتوى ،لبتسويل ،لبتلةدل،
يةل د لبحضددة ددص لبددتلةل د ل هةمددة ف د زيددةدة دلفلعددأل لب ددالب رثددو لبددتلةل ،اثسعددق يهددفل شعئددأل لبددتلةل
شفة ةعددأل ،يكددف ددعط ) (Sahin, 2007ي شعئددةن لبددتلةل ال اعددو فلةبددأل د لبطظددح ف د مةجددةن لب ددالب
ضةهل ص لبتلةل ف هذه لبحعئةن ي لبثتول ةك يي لب ةب مول لبتلةل ف شعئأل لبتلةل لالبعتح رعدأل
هو تةعأل مة تأل ف رجةح اتدتعل هدذه لبحعئدةن ا ويحهدة ،شتحلجلدأل لالدشعدةن لبىدةشسأل يتضدح ي ضدة
لب الب يلف ةمال مهتة بتثسعق يهفل شعئأل لبتلةل شفة ةعدأل كفدةءة ،كتدة يلدف دةمال ئعىدعة ليضدة فد اسعدعل
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رجةح يي شحرةمج الةعتد  ،ي هطدة) الردأل شدعص لكتىدةب لبتدتلةل بةتهدة لن مدفى ضدةه دص شعئدأل لبدتلةل
معددل يردده مفتددةح رجددةح بة ددالب يددسدي بددك زيددةدة اثتددعةهل دلفلعددتهل بةددتلةل ل ددتتحل هل ف د لالرجددةز
لالكددةديت  ،فددةب الب لن ضددة ددةل ددص شعئددأل لبددتلةل يعورددو يكثددح محةاددة رجةمددة مددص يرددحلرهل لبحضددة
لبتطخفض ،هدذل مدة يكدف ةعده ختدعس ( )217 ،2013معدل ي لبفدحد يندلح شةبحضدة لبحلمدأل دص لبدتلةل
طددفمة يعددو لبددتلةل مفعددفل مطة ددحة رةفلددة بدده .كتددة يردده ينددلح شةبحضددة طددف مةدده بتندعةأل اولجهدده ي اطتعددأل
مهة لاه ،ي اثسعق ضة لب الب يعو مص خالل فة ولم مجتتلأل.
ف ضوء لهتتةم لبحثو ف مجدةل اعطوبوجعدة لبتلةدعل شةبحثدل فد لبتتمعدحلن لبتتدتعتعأل بحعئدةن لبدتلةل
لبجفيفة لبعنث ص لمحهة ف اثسعق لهدفلفهة شفة ةعدأل ،فد ضدوء اوصدعةن لبحثدو لبف ل دةن لبىدةشق
كحهة شضح ة د ل أل لبتتمعحلن لبتتتعتعأل لكتنة يرتةط متة أل لرن أل لبتلةل لبتتمحلبطسةل ل كثدح
مطة ددحأل بتثسعددق يهددفلفهة شفة ةعددأل ،بددذل لاجدده لبحثددل لبثددةب بددك لبعنددث ددص يمددح رت د متة ددأل ل رن د أل
لبتهتددةن لبت حعسعددأل ( فددحدي – انددة ك ) شومددفلن لبددتلةل لبتتددمح لبتسفمددأل مددص خددالل ا حعددق مثتددول اددل
اتتعته ف شعئأل بةتلةل لبتفمج ةك اطتعأل مهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل بفى لب ةب ملةل ي
لالمتعةجةن طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل رعةس مفى ضةه طهة .
األحساس بمشكلة البحث وصياغتها:
اتعطت لبحةمثأل مص اثفيف صعةغأل منعةأل لبحثل مص خالل لبتثة

لبتةبعأل:

 .1جود مةجأل بت ويحشعئةن الةعتعدأل الدةبج مندعالن لبتلةدعل لبتسةعدفي شتس ىدةن ل دفلد لب دالب ملةتد
ي لالمتعةجةن مص خالل اوظعث لبتفلخ لال تحلاعجعةن لبجفيفة لبتك يهتل شهة مجةل لبحثو فد
اعطوبوجعة لبتلةعل.
 .2رف ة لبف ل ةن لبىةشسأل ةك مف ةل لبحةم ثدأل لبتد اطة بدت لبحثدل فد لبتتمعدحلن لبتتدتعتعأل بت دويح
لبتلةل لبتتمح لبطسةل يرتةط متة أل لالرن أل لبتهتةن لبت حعسعدأل ( فدحدي – اندة كك) مثد د ل دأل
لبىعف( ،)2017د ل أل حف لبلةعل( ،)2018د ل أل مثتف(.)2018
 .3اوصعةن لبف ل ةن لبىةشسأل شةجحلء لبتزيف مص لبحثو بتطتعأل مهة لن ل دتخفلم لبدتلةل لبتتدمح لبطسدةل
بددفى لبتتلةتددعص رعددةس فة ةعتدده ف د اثسعددق رددولاج لبددتلةل لبتختةفددأل ،شةالضددةفأل بددك د ل ددأل لبتتمعددحلن
لبتتدتعتعأل بومددفلن لبدتلةل لبتتددمح لبطسةبددأل دمجهدة شحعئددةن لبددتلةل لالبعتح رد لبتددفمج لبنختددعأل،
مث د د ل ددأل ( Malamed, 2015؛ مثتددود2016 ،؛ لبىددعف2017 ،؛ حددف لبلةددعل 2018،؛ مثتددف،
) 2018
 .4فم لافة رتدةئج لبف ل دةن لبىدةشسأل ةدك يفضدةعأل رتدط مثدفد بتتة دأل ل رند أل لبتهتدةن لبتلةعتعدأل
( فحدي – انة ك ) مث د ل أل) ،Wigglesworth, G., & Storch, N.,2009لبتعهد 2003 ،؛
حف لبثتعف 2015 ،؛Ameri &Alhossaini, 2017؛  Jena, A., et al, 2018؛ Alonso, C.
et al. 2019؛ يشددو خ دوة لبسحدةر  ،)2019،فضدال ددص يرهدة بدل اتطدة ل اةد لبف ل دةن شعئدأل لبددتلةل
لبتتمح لبطسةل ،متة يسكف جدود مةجده بةحثدل بةعندث دص يي مدص لبطت دعص يفضد بتتة دأل يرند أل
لبتلةل لبتتمح لبطسةل.
 .5مالمظةن لبحةمثأل ف يمطةء اف يس مسح اعطوبوجعة لبتلةعل بذ ي لالمتعةجةن ،معل المظدت ي بدفى
لب الب رتو ف مهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل ،ي لبتلةل لبتسةعفي بل يىة ف ف اثسعق
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ددأل لبخحدحلن لبتهددة لن لبتتلةسدأل شتهددة لن لاخددة

لالهدفل لبت ةوشددأل مدطهل ،لاةمددأل لبتزيدف مددص متة
لبسحل لبتعطوبوج شفة ةعأل.
 .6رتةئج لبف ل أل لال ت ال عأل معل طحست لبحةمثأل ل تحةرأل (مةثق  )1ال ت الع يي لب دالب دص مدفى
مةجتهل بك لبتف ي ةك مهة لن لاخة لبسدحل لبتعطوبدوج طدف لختعدة هل بةو دةئ متدةد لبدتلةل
لبتطة حأل بةتولرث لبتلةعتعأل ،ي فحن رتةئج لال تحةرأل ص :
 أنه

وجههح جةجهد هههحي م اههة ممةراهد م ههةرمص مر يهةر م ههةحر مهه تكم ومهواهةألن مه نوهوجيههد م ناه

هطالب ههم اوح ماج يةج ههةص مهرة ههد بةاه ه رحمم نم ههواو ا ر ههةا مه ه هرمر او رطه هومص با ههيطد و ي ههر
مت حة ،نظ مر ن ة م ةرمص مت حة ضمن مهتحيح من مهم ةرمص مهفرعيد ومهم حمركد.

 أن م يج ةجون إهى ممةراد م ةرمص جكين مهموقف مه تكيمة و جحيهح بهحمألن م هةحر مهه تكم م اضهن
هطالب م.

 أن ههم يج ههةجون إه ههى مهمري ههح م ههن مهربه هرمص وممةرا ههد يفي ههد مهمفةض ههكد ب ههين ب ههحمألن مهم ههةحر مه ههة
ير ةرون ة اة رطومص بايطد .

 أن م ومج م

توبةص اة مر يةر م ةحر مه تكم ومهواةألن مه نوهوجيهد م ناه

هطالب هم جيهال ا

يا طيتون جحيح مح من ة مااضن ه م.
مما سبق يمكن صياغة مشكلة في
"اوجف مةجأل بك لبعنث ص يمح رت ة متة أل ل رن أل لبتهتةن لبت حعسعأل (فحدي – انة ك ) شةبتلةل
لبتتمح لبطسةل ف شعئأل بةتلةل لبتفمج ةك لبتثتع اطتعأل مهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل طف
ي لالمتعةجةن لبخةصأل مفى ضةهل طهتة".
اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل بفى لب الب ملةت
اسئلة البحث :
يثة ل لبحثل لالجةشأل ص لبىسلل لبحئعس ل ا :
كعث يتعص اتتعل رت عص بتتة أل ل رن أل لبتهتةن لبت حعسعأل (فحدي – انة ك ) شةبتلةل لبتتمح
لبطسةل ف شعئأل بةتلةل لبتفمج بتطتعأل مهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل
ي لالمتعةجةن لبخةصأل مفى ضةهل طهتة ؟
بفى لب الب ملةت
ويتفرع هذا السؤال إلى االسئلة الفرعية األتية :
 -1مة مهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل لبالزم اطتعتهة بفى لب الب
ي لالمتعةجةن لبخةصأل؟
ملةت
 -2مة ملةيعح لبتتتعل لبتلةعت بومفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبأل شطت
لبت حعسعأل (فحدي – انة ك ) ف شعئأل بةتلةل لبتفمج؟
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 -3مة يمح ا حعق لبتتتعل لبتلةعت بومفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبأل شطت متة أل ل رن أل لبتهتةن
لبت حعسعأل (فحدي – انة ك ) ف شعئأل لبتلةل لبتفمج ةك اثتع لبجةر لبتلحف بتهة لن لاخة رحل
ي لالمتعةجةن لبخةصأل ؟
لختعة متةد لبتلةل طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل بفى لب الب ملةت
 -4مة يمح ا حعق لبتتتعل لبتلةعت بومفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبأل شطت متة أل ل رن أل لبتهتةن
لبت حعسعأل (فحدي – انة ك ) ف شعئأل لبتلةل لبتفمج ةك لبجةر لبت حعس بتهة لن لاخة رحل لختعة
ي لالمتعةجةن لبخةصأل ؟
متةد لبتلةل طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل بفى لب الب ملةت
ي لالمتعةجةن لبخةصأل ص لبتتتعل لبتلةعت بومفلن لبتلةل لبتتمح
 -5مة مفى ضة لب الب ملةت
لبطسةبأل شطت متة أل ل رن أل لبتهتةن لبت حعسعأل (فحدي – انة ك ) ف شعئأل بةتلةل لبتفمج ؟
أهداف البحث:
يهف

لبحثل بك:

 -1لبتوص بدك رةئتدأل شتهدة لن لاخدة ردحل لختعدة متدةد لبدتلةل طدف اتدتعل لبتولردث لبتلةعتعدأل بدذ ي
لالمتعةجةن لبخةصأل.
 -2لبتوص بك رةئتأل شتلةيعح لبتتتعل لبتلةعت بومفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسةبدأل شطت د متة
لبتهتةن لبت حعسعأل (فحدي – انة ك ) ف شعئأل لبتلةل لبتفمج.

دأل ل رند أل

 -3اتتعل ا حعق مثتول بومفلن لبتلةل لبتتمحشطت متة أل ل رن أل لبتهتةن لبت حعسعدأل (فدحدي –
انة ك ) ف شعئأل لبتلةل لبتفمج فسة بةتلةيعح لبتتتعتعأل شةاحةع رتو ج لبجزل (.)2014
 -4لبعنث ص يي مص رت د متة دأل ل رند أل لبتهتدةن لبت حعسعدأل (فدحدي – اندة ك ) شومدفلن لبدتلةل
لبتتددمح لبطسةبددأل ف د شعئددأل لبددتلةل لبتددفمج ل كثددح فة ةعددأل شفالبددأل اددأمعحه ةددك اثتددع لبجةر د لبتلحف د
ددةئةه طددف اتددتعل لبتولرددث لبتلةعتعددأل بددفى
لبت حعسد بتهددة لن لاخددة رددحل لختعددة متددةد لبددتلةل
ي لالمتعةجةن لبخةصأل ،مفى ضةهل طهتة.
لب الب ملةت
أهمية البحث :
احجع يهتعأل لبحثل لبثةب

بك يره:

ي ل متعةجةن لبخةصأل بك مفخ لبتلةل لبتتمح
 -1يوجه رظح ي ضةء هعئأل لبتف يس ملةت
لبطسةل كتفخ اعطوبوج جفيف بتتتعل لبتثتوى لبتلةعت بةتسح لن لبومفلن لبف ل عأل ف مجةل
الةعل ي لالمتعةجةن لبخةصأل ،محل ةة ملةيعح اتتعتهة لبت اتولفق مع ختةئتهل.
 -2يوجه رظح لبحةمثعص ف لبتجةل بك يهتعأل د ل أل يرتةط متة أل ل رن أل لبتهتةن لبتلةعتعأل شةبتلةل
لبتتمح لبطسةل بذ ي ل متعةجةن لبخةصأل.
 -3بفت رظح لرتحةه لبحةمثعص ف لبتجةل بك يهتعأل د ل أل لبتتمعحلن لبتتتعتعأل لبخةصأل شةبتلةل لبتتمح
لبطسةل ف شعئةن لبتلةل لالبعتح ر لبتفمج .
ي لالمتعةجةن لبخةصأل ملةيعح
 -4لبتىةهتأل ف ا ويح شحلمج شعئةن الةل رتعأل ال فلد ملةت
اتتعتهة ف ظ لبتثول لبحرت .
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ي لالمتعةجةن لبخةصأل بك يهتعأل ا ويحهة اوظعث
 -5بفت رظح متتت شحلمج ل فلد ملةت
لبتلةل لبتتمح لالبعتح ر لبطسةل ف اطتعأل لبتفةهعل لبتهة لن شتفأل ةمأل بفى هذه لبفئأل،
مهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل لالرى ف لبتولرث لبتلةعتعأل لبت ه مص يكثح
لبتهة لن يهتعأل لبت يج ةك لبتلةل لاسةرهة ا حعسهة شنع فلةل بتثسعق ل هفل لبتحجوة .
محددات البحث:
رتتح لبحثل لبثةب
-1
-2
-3

-4

ةك:

ي لالمتعةجةن لبخةصأل شعةعأل ةوم ي لالمتعةجةن .
لب الب ملةت
متة أل ل رن أل لبتهتةن لبت حعسعأل ( فحدي – انة ك فك يز لج) شومفلن لبتلةل
رت
لبتتمح لبطسةبأل شة تخفلم ا حعق مثتول ال اتتعته بعطة رظةم لرف يف جهزة لبهولاث لبذكعأل.
ةئةه بذ ي
اطتعأل لبجةر لبتلحف لبت حعس بتهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل
عة مسح
لالمتعةجةن فسة بطتو ج لبنة ح الاخة لبسحل لبتعطوبوج ( ،)2005ف
" اعطوبوجعة لبتلةعل بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل".
ا حعق رتو ج لبجزل ( )2014بةتتتعل لبتلةعت بت ةشسأل رت ة متة أل ل رن أل شومفلن لبتلةل
لبتتمح ف شعئأل بةتلةل لبتفمج بتلةيعح لبتتتعل لبتلةعت .

منهج البحث :
لبحثددل لبثددةب مددص لبحثددو لبت ويحيددأل  Developmental Researchرظددحل ب حعلددأل
رظددحل
لبحثدل لبت ويحيدأل اىدتخفم لبحةمثدأل مدطهج لبحثدل لبت دويحي كتدة حفده لبجدزل (El
) Gazzar,2014شأره اعةم مال مطةهج بةحثل :
ب بإلجةشأل ةك لبىسلل لبفح ل ل لبثةر .
 -1مطهج لبحثل لبوصف
 -2مطهج ا ويح لبتطظومةن ب شت حعق رتو ج لبجزل ( )2014بتتتعل مفلن الةل متمح رسةبأل
شطت متة أل ل رن أل لبتهتةن لبت حعسعأل (فحدي – انة ك ) ف شعئأل بةتلةل لبتفمج.
ب ف اجحشأل لبحثل فسة بةتتتعل لبتجحيح بإلجةشأل ص لال ئةأل
 -3لبتطهج لبحثث شحه لبتجحيح
لبفح عأل لبثةبل لبحلشع لبخةمس.
متغيرات البحث:
لبتتمعحلن لبتىتسةأل :لشتت لبحثل لبثةب
لبت حعسعأل به رت ة هتة :

ةك متمعح مىتس

هو رتط متة

أل ل رن أل لبتهتةن

 -1لبطتط لبفحدي بتتة أل ل رن أل لبتهتةن لبت حعسعأل شةبتلةل لبتتمح لبطسةل ف شعئأل لبتلةل لبتفمج.
 -2لبطتط لبتنة ك ف يز لج بتتة أل ل رن أل لبتهتةن لبت حعسعأل شةبتلةل لبتتمح لبطسةل ف شعئأل بةتلةل
لبتفمج.
لبتتمعحلن لبتةشلأل :لشتت لبحثل لبثةب

ةك لبتتمعحلن لبتةشلأل ل اعأل :

 -1لبجةر لبتلحف بتهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل
 -2لبجةر لبت حعس بتهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل
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 -3ضة لب ةب لبتلةل ص لبتلةل شة تخفلم مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبأل شطت
لبتهتةن لبت حعسعأل (فحدي – انة ك ) ف شعئأل بةتلةل لبتفمج.
عينة البحث :

متة

أل ل رن أل

ي لالمتعةجدةن دفدهل ( )47طةبد طةبحدأل ،شةبفحردأل لبثةرعدأل
اتثةت عطأل لبحثل ف لب الب ملةت
شعةعددأل ةددوم ي لالمتعةجددةن لبخةصددأل شةبلددةم  ،2020/2019اددل اسىددعتهل بددك مجتددو تعص اجددحشعتعص،
لبتجتو أل ل بك ( )23طةب  ،لبتجتو أل لبثةرعأل ( )24طةب .
أدوات البحث :
 -1يتضتص لبحثل يد لن لبسعةس ل اعأل  ،ه مص ل فلد لبحةمثأل:
دةئةه بدذ ي
 -2لختحة اثتعة ملحف بسعةس لبجةر لبتلحف بتهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل
لالمتعةجةن .
ةئةه بذ ي لالمتعةجةن ف لبتولرث لبتلةعتعأل .
 -3مسعةس مهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل
 -4ش ةرأل اسععل لبتطتج ( لبسحل لبفلةل) بتسععل جودة لبسحل لبطهدةئ الختعدة متدةد لبدتلةل لالرىد شلدف ا حعدق
مهة لن لاخة لبسحل شةبتورث لبتلةعت .
 -5مسعةس ضة لبتلةل شة تخفلم مفلن لبتلةل لبتتدمح لبطسةبدأل شطت د متة دأل ل رند أل لبتهتدةن لبت حعسعدأل
(فحدي – انة ك ) ف شعئأل بةتلةل لبتفمج .
التصميم التجريبي:
ف ضوء لبتتمعحلن لبتىتسةأل بةحثدل ل دتخفمت لبحةمثدأل لبتتدتعل شدحه لبتجحيحد (لبتجتو دأل لبولمدفة
لبتتتدف ) مدع لبسعدةس لبسحةد لبحلدفي ، Extended One Group Pre-Test, Post-Test Design
معل ال لختعة عطأل لبحثل ،اسىعتهة ب مجتو تعص اجحشعتعص ،مل ا حعق لالختحة لبتثتعة رحةعة ةدك
لبتجتو تعص ،مل ال ا حعق لبتتمعح لبتىتس " لبتلةبجأل لبتجحيحعأل" ةك ك مجتو دأل ،مدل لبت حعدق لبحلدفي
دةئةه بدذ ي لالمتعةجدةن فد
بالختحة لبتثتعة مسعةس مهدة لن لاخدة ردحل لختعدة متدةد لبدتلةل
لبتولرث لبتلةعتعأل ،ش ةردأل اسعدعل لبتطدتج ( لبسدحل لبفلدةل) ،مسعدةس ضدة لبدتلةل شة دتخفلم مدفلن لبدتلةل
لبتتمح لبطسةبأل شطت متة أل ل رن أل لبتهتةن لبت حعسعأل (فحدي – اندة ك ) فد شعئدأل بةدتلةل لبتدفمج،
يوضح شع ( )1لبتتتعل لبتجحيحك بةحثل.
لبتجتو أل

لبت حعسةن لبسحةعأل

ن1
(اجحيحعأل ي بك)
ن2
(اجحيحعأل مةرعأل)

لبتلةبجأل لبتجحيحعأل
لبطتط لبفحدي بتتة أل ل رن أل
لبتهتةن لبت حعسعأل شةبتلةل لبتتمح
لبطسةل ف شعئأل بةتلةل لبتفمج

ي -لالختحة لبتثتعة لبسحة

لبطتط لبتنة ك ف لز لج بتتة أل
ل رن أل لبتهتةن لبت حعسعأل شةبتلةل
لبتتمح لبطسةل ف شعئأل بةتلةل لبتفمج

شكل ( )1التصميم التجريبي للبحث
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فروض البحث :
بإلجةشأل ص ل ئةأل لبحثل مص لبىسلل لبثةبل لبحلشع لبخةمس ،رف رةمت لبحةمثأل شتعةغأل لبفح ض لبتةبعأل:
اوال :الفروض المرتبطة بالتحصيل للجانب المعرفي لمهارات اتخاذ قرار اختيار مصادر التعلم ووسائله
لذوي االحتياجات الخاصة عند تصميم المواقف التعليمية:
 -1يوجف فح دلل لمتةئعة طف مىتوى دالبأل ( )0.05شدعص متو د ك اد د جدةن لبتجتو دأل لبتجحيحعدأل
ي لالمتعةجةن لبخةصأل فد لبت حعدق لبسحةد لبحلدفي بالختحدة لبتثتدعة
ل بك مص لب الب ملةت
ددةئةه طددف اتددتعل لبتولرددث لبتلةعتعددأل بتددةبح
لبتلحفد بتهددة ن لاخددة رددحل لختعددة متددةد لبددتلةل
لبت حعق لبحلفي.
 -2يوجف فح دلل لمتةئعة طف مىتوى دالبأل ( )0.05شدعص متو د ك اد د جدةن لبتجتو دأل لبتجحيحعدأل
ي لالمتعةجدةن لبخةصدأل فد لبت حعدق لبسحةد لبحلدفي بالختحدة لبتثتدعة
لبثةرعأل مص لب الب ملةت
ددةئةه طددف اتددتعل لبتولرددث لبتلةعتعددأل بتددةبح
لبتلحفد بتهددة ن لاخددة رددحل لختعددة متددةد لبددتلةل
لبت حعق لبحلفي.
 -3ال يوجف فح دلل لمتةئعة طف مىتوى دالبأل ( )0.05شعص متو ك ا د جةن لبتجتو أل لبتجحيحعأل
ي لالمتعةجةن لبخةصدأل فد لبت حعدق لبحلدفي بالختحدة لبتثتدعة
لال بك لبثةرعأل مص لب الب ملةت
ةئةه طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل.
لبتلحف بتهة ن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل
ثانيا :الفروض المرتبطة بتطبيق مهارات اتخاذ قرار اختيار مصادر التعلم ووسائله عند تصميم المواقف
التعليمية التخاذ القرار التكنولوجي:
 -4ال يوجف فح دلل لمتةئعة طف مىتوى دالبأل ( )0.05شعص متو ك ا د جةن لبتجتو أل لبتجحيحعأل
ي لالمتعةجةن لبخةصأل ف لبت حعق لبحلفي بتسعةس مهدة ن لاخدة
لال بك لبثةرعأل مص لب الب ملةت
ةئةه طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل.
رحل لختعة متةد لبتلةل
 -5ال يوجف فح دلل لمتةئعة طف مىتوى دالبأل ( )0.05شعص متو ك ا د جةن لبتجتو أل لبتجحيحعأل
ي لالمتعةجةن لبخةصأل ف لبت حعق لبحلفي بتسعةس مهدة ن لاخدة
لال بك لبثةرعأل مص لب الب ملةت
ةئةه طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل ،ب بع مهة ة ةك مفة .
رحل لختعة متةد لبتلةل
 -6ال يوجف فح دلل لمتةئعة طف مىتوى دالبأل ( )0.05شعص متو ك ا د جةن لبتجتو أل لبتجحيحعأل
ي لالمتعةجدةن لبخةصدأل فد لبت حعدق لبحلدفي بح ةردأل اسعدعل لبتطدتج
لال بك لبثةرعأل مص لب الب ملةت
ةئةه شةبتولرث لبتلةعتعأل لبتتتتأل .
(لبسحل لبفلةل) طف لختعة متةد لبتلةل
ثالثا :الفروض المرتبطة برضا التعلم عن وحدات التعلم المصغر النقالة بنمطي ممارسة األنشطة
والمهمات التطبيقية في بيئة للتعلم المدمج لدى الطالب معلم ذوي االحتياجات الخاصة :
 -7ال يوجف فح دلل لمتةئعة طف مىتوى دالبأل ( )0.05شعص متو ك ا د جةن لبتجتو أل لبتجحيحعأل
ي لالمتعةجةن لبخةصأل فد لبت حعدق لبحلدفي بتسعدةس ضدة لبدتلةل
لال بك لبثةرعأل مص لب الب ملةت
ددص مددفلن لبددتلةل لبتتددمح لبطسةبددأل شطت د متة ددأل ل رن د أل لبتهتددةن لبت حعسعددأل لبتحاح ددأل شت حعددق
ةئةه طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل.
مهة ن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل
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خطوات البحث :
بتثسعق يهفل
-1

-2
-3
-4
-5
-6

-7
-8

لبحثل ال لاحةع لبخ ولن لبتةبعأل:

ل ددفلد لالطددة لبطظددحي بةحثددل ،يتضددتص اثةع د ل دشعددةن لبف ل ددةن لبىددةشسأل لبتحاح ددأل شتتمعددحلن
مجةالن لبحثل كتة ية :
 مفهوم لبتلةل لبتتمح لبطسدةل ،ختةئتده ،طةصدحه ،متعزلاده ،لمعةرعةاده ،اعطوبوجعدةن
اسفيته.
 رت متة أل لالرن أل لبتهتةن لبتلةعتعأل شومفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبأل.
 مفهوم معورةن ل تحلاعجعةن شعئأل لبتلةل لبتفمج فة ةعتهة .
 مهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل بذ ي لالمتعةجةن
ي لالمتعةجةن لبخةصأل ص لبدتلةل شة دتخفلم مدفلن لبدتلةل لبتتدمح
ضة لب الب ملةت

لبطسةبأل.
دةئةه طدف اتدتعل لبتولردث لبتلةعتعدأل بدذ ي
ل فلد رةئتأل شتهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل
لالمتعةجةن لبخةصأل.
ل فلد رةئتأل شةبتلةيعح لبتتتعتعأل بةت حعق لبتثتول بومدفلن لبدتلةل لبتتدمح شطت د متة دأل ل رند أل
لبتهتةن لبت حعسعأل (فحدي – انة ك ) ف شعئأل بةتلةل لبتفمج.
اتتعل مفلن لبتلةل لبتتمحلبطسةبأل شطت متة أل ل رن أل لبتهتةن لبت حعسعأل (فحدي – اندة ك )
ف شعئأل لبتلةل لبتفمج مص خالل لاحةع رتو ج لبجزل ( )2014بةتتتعل لبتلةعت .
ل فلد يد لن لبحثل ا حعسهة ةك لبلعطأل لال ت ال عأل بةتأكف مص صفرهة محةاهة.
لجحلء اجحشأل لبحثل ،لبت اضتطت :
 لختعة عطأل لبحثل اسىعتهة بك مجتو تعص اجحيحعتعص.
 لبت حعق لبسحة بالختحة لبتثتعة لبتلحف .
 ا حعق مفلن لبتلةل لبتتمح شطت متة دأل ل رند أل لبتهتدةن لبت حعسعدأل (فدحدي – اندة ك )
ف شعئأل بةتلةل لبتفمج معل ال اسفيل رتط لبتتة أل لبفحدى بألرن أل لبتهتةن لبت حعسعأل بةتجتو أل
لبتجحيحعأل ل بك شعطتة ال اسفيل رتط لبتتة أل لبتندة ك بألرند أل لبتهتدةن لبت حعسعدأل بةتجتو دأل
ي لالمتعةجةن لبخةصأل.
لبتجحيحعأل لبثةرعأل مص لب الب ملةت
 لبت حعق لبحلفي د لن لبحثل .
 اتثعح صف لبف جةن الجحلء لبتلةبجأل لالمتةئعأل .
حض رتةئج لبحثل مطةرنتهة افىعحهة.
اسفيل لبتوصعةن لبتستحمةن .

مصطلحات البحث:
فك ضوء لطالع لبحةمثأل ةدك لبتلحيفد ةن لبتدك دن فدك فيدف مدص ل دشعدةن لبتحشويدأل لن لبلالردأل
شتتمعحلن لبحثل ،محل ةة طحعلأل شعئأل لبتلةل ،عطأل لبحثل يد لاه ،ال اثفيف مت ةثةن لبحثدل جحلئعًدة
ةك لبطثو لالاك:
نمط ممارسة األنشطة والمهمات التطبيقية فرديا :
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الحفه لبحةمثأل لجحلئعة شأره رتط يسوم فعه لب ةب ملةدل ي لالمتعةجدةن لبخةصدأل شتتة دأل ل رند أل
ددةئةه فد مولرددث الةعتعددأل مسعسعددأل ،لاعددة
مهتددةن ا حعددق مهددة لن لاخددة رددحل لختعددة متددةد لبددتلةل
ملتتددفل ةددك رفىدده ف د لرجةزهددة مى د رف ادده ددح ته لبخةصددأل ف د لبددتلةل ،يعددو مىددئوال ددص اثسعددق
لالهفل لبتلةعتعأل لبتثفدة ،بد شة دتخفلم ل دتحلاعجعأل لبدتلةل لبفدحدي لبسةئتدأل ةدك لبدتلةل لبتتدمح لبطسدةل
ححا حعق مثتول.
نمط ممارسة األنشطة والمهمات التطبيقية تشاركيا :
الحفه لبحةمثأل لجحلئعة شأره رتط يسوم فعه لب ةب ملةدل ي لالمتعةجدةن لبخةصدأل شتتة دأل ل رند أل
ددةئةه ف د مولرددث الةعتعددأل مسعسعددأل فسددة
مهتددةن ا حعددق مهددة لن لاخددة رددحل لختعددة متددةد لبددتلةل
ال تحلاعجعأل لبتلةل لبتنة ك ( فعح -زل ج – شة )) معل يحفي ك طةب شةبتفععح شتفحده الرجةز لبت ةوب
لبتطةرندأل مدول
مص ل بتهتأل بورت مثفد مىحسة مص لبحةمثأل ،مل يطضل( لبتزل جأل) مع رحيطه يسدوم شةبتثدة
مة اوصال لبعه ك مطهتة الرجةز لبتهتأل لبت ةوشأل مل يتنة كة يتفسة ةك فعحة لمفة لاخة رحل رهدةئ
منتح) بتطفعذ لبتهتأل لبت ةوشأل لبت يلحضورهة يطةرنورهة مع يرحلرهل شةبتجتو ةن لبتندة كعأل ل خدحي،
متة يسدي ب بك اثىعص اطنعط لفعة هل كتة ينلح ك مطهل شتىس بعةاه دلخ لبتجتو أل.
التعلم المصغر النقال:
تعرف الباحثة التتعلم المصتغر النقتال اجرائيتا شأرده رتدو ج بةدتلةل يثدف فد يي ردت فد يي معدة فدق
لب ة شة تخفلم ا حعق هدةاث رسدةل يتعد و مدص مدفلن لبتثتدوى لبتتدمح لبتسفمدأل فد شدع يرفوجحلفعد
ل رن أل لبتهتدةن لبتلةعتعدأل لبتتدمحة لبتد يتة دهة لب دالب لبتلةتدو شندع فدحدي ي اندة ك فد
خ ولن رتعحة اتعح بهل خححلن مسعسعدأل بت حعدق مهدة لن لاخدة رحل لختعدة متدةد لبدتلةل طدف اتدتعل
لبتولرث لبتلةعتعأل بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل.
التعلم المدمج:
ويعرف التعلم المدمج اجرائيا بالبحث الحالي ةك يره ل تحلاعجعأل الةعتعأل يوظث فعهة يد لن ا حعسةن
اعطوبوجعة لبتلةل لبتتمح لبطسةل لبتتتثةأل ف مفلن لبتلةل لبتتمحة لبطسةبأل ححلبت حعق لبتثتول جطحدة لبدك
جط مع طح لبتلةعل لبتسةعفيأل لبتتتثةأل ف لبتثةضحلن المفل روع مص لبتعةم شعطهتة ف اسفيل لبتثتوى
لبتلةعت متة أل ا حعق مهتةن لبتلةل لبت ةوب لرجةزهة شنع فدحدي ي اندة ك دلخد رة دأل لبف ل دأل
خة جهددة شهددف اثسعددق ل هددفل لبتلةعتعددأل لبتحاح ددأل شتهددة لن لاخددة رحل لختعددة متددةد لبددتلةل بددذ ي
لالمتعةجةن لبخةصأل.
اتخاذ قرار اختيار مصادر التعلم عند تصميم المواقف التعليمية :
الحفهددة لبحةمثددأل لجحلئعددة  :شأرهددة تةعددأل افععددح محكحددأل اهددف بددك لختعددة يفض د لبو ددةئ لبتعطوبوجعددأل
متةد لبتلةل كحفلئ مةول اعطوبوجعأل بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل ف موردث الةعتد ملدعص ل تتدةدل ةدك
ملةيعح مثفدة بالختعة مدص يجد لبوصدول بةهدف مد مندعةأل الةعتعدأل مثدفدة بدفيهل دولء يكةردت مندعةأل
ملحفعأل ي مهة يأل ي جفلرعأل ي الفي ةو).
الرضا عن التعلم:
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الحفه لبحةمثأل لجحلئعة  :شأره لبتتو لن لبذلاعأل بة ةب مةبأل لال اعةح لبت ينلح شهدة لاجدةه مدفلن لبدتلةل
لبتتمحة لبطسةبأل شحعئأل لبتلةل لبتدفمج شلدف مدح ه شخحدحلن الةعتعدأل شهدذه لبحعئدأل ،مدفى فة ةعتهدة فد اثىدعص
لدلئه اطتعأل مهة لاه الاخة رحل لختعة متدةد لبدتلةل بدذ ي لالمتعةجدةن لبخةصدأل ،لبتد اسدةس شةبف جدأل
لبت يثت ةعهة ف مسعةس لبحضة ص لبتلةل لبذي ال ل فلده ( مةثق .)7
االطار النظري
نمطان لممارسة المهمات التطبيقية بالتعلم المصغر النقال ببيئة للتعلم المدمج واثرهما
في تنمية مهارات اتخاذ قرار اختيار مصادر التعلم لذوي االحتياجات الخاصة والرضا عن التعلم
يهف لبحثل لبثةب بك رعةس يمح رت ة بتتة أل لبتهتدةن لبت حعسعدأل (فدحدي – اندة ك ) شدةبتلةل
لبتتمح لبطسةل شحعئأل لبدتلةل لبتدفمج فد اطتعدأل لبتثتدع مهدة لن لاخدة ردحل لختعدة متدةد لبدتلةل بدفى
ي لالمتعةجددةن لبخةصددأل طددف اتددتعل لبتولرددث لبتلةعتعددأل ضددةهل طهتددة ،بددذل يتطددة ل
لب ددالب ملةت د
لالطة لبطظدحي بةحثدل لبتثدة لبتةبعدأل :ي الࣰ :مفهدوم لبدتلةل لبتتدمح لبطسدةل ،ختةئتده ،طةصدحه،
متعزلاه ،لمعةرعةاه ،اعطوبوجعةن اسفيته ،مةرعة :رت متة دأل لالرند أل لبتهتدةن لبتلةعتعدأل (فدحدي -
انة ك ) ،مةبثة :مفهوم معورةن ل تحلاعجعةن شعئأل لبتلةل لبتفمج فة ةعتهة ،لشلدة :مهدة لن لاخدة ردحل
ي
لختعة متةد لبتلةل طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل بذ ي لالمتعةجةن ،خةمىة :ضة لب الب ملةتد
لالمتعةجةن لبخةصأل ص لبتلةل شة تخفلم مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبأل.
المحور األول  :مفهوم التعلم المصغر النقال ،وخصائصه وعناصره ،ومميزاته ،وامكانياته،
وتكنولوجيات تقديمه:
يلف لبتلةل لبتتمح مص لبتفةهعل لبثفيثأل ف اعطوبوجعة لبتلةعل لبذي يوصث شأره لبدتلةل لبدذي يسدفم فد
شدع مدفلن صدمعحة مثتدوى رتدعح يلدحض موضددوع لمدف مثدفد يثسدق هدف الةعتد لمدف متحو ددة
شأرن أل رتدعحة بد شتعطوبوجعدةن محردأل مطظتدأل حدح لبويد ي لبهدةاث لبتثتدول اتعدص لبتتلةتدعص مدص
لبوصددول بعدده شىددهوبأل يىددتمح الةددل كد مددفة مطهددة فتددحة زمطعددأل رتددعحة اتددحل ح مددص شضددع درددةئق بددك
 15درعسأل .
ل اح ت فعحة لب تلةل لبتتمح شةبتلةل لبطسةل بسف اه ةك جذب دفد كحعدح مدص لبتىدتخفمعص بتح رتده
لاةمددأل لبتلةومددةن فددك يي رددت يي معددة  ،شةالضددةفأل بددك اسددفيل لبتلةومددأل فد مجددل متددمح جددفل يطة د
طحعلدأل لبدتلةل لبطسدةل ييضدة يطة د لمتعةجدةن لب دالب فد لبلتدح لبثدةبك مدص معدل غحدتهل لبسويدأل فد
لبثتول ةك لبتلةومةن ف رت رتعح معل يىه ةعهل لبثتول ةك لبتثتوى لبتلةعتد فد صدو ة
بسعتةن صدمعحة احكدز ةدك لالجدزلء لبتهتدأل شدةبتثتوى مدل يل د يرند أل رتدعحة شهدف لبتتة دأل اطفعدذ
لبتتلةتعص مهتدةن الةعتعدأل بت حعدق مدة الةتده فد ردت رتدعح متدة يخفدث بد مدص لبلد ء لبتلحفدك لبولردع
ةع هل ،يزيف رف لاهل ةك لالمتفةظ شةبتلةومةن ،بذل يلف لبتلةل لبتتمح يمف لبتفلخ لبتهتأل بةتلةل لبطسدةل،
رف كأ ي ل ظهو بتفهوم لبتلةل لبتتمح لبطسةل( )MMLف ةم  2012معل ل تخفم كتفخ جفيدف فد
اسفيل لبتف ي لبتلةل ف معة لبلت (.) Lee, et al, 2021, 1
ب

يكف هعوج ) ( Hug, 2010, 47-57ةك يهتعأل ل جهزة لبتثتوبأل رنةء شعئدةن لبدتلةل لبتتدمح،
حةب فيفة )1( :لبتثتوى لبتلح ض ةك ل جهزة لبتثتوبأل هو ةدةً مة يعدو مثتدوى صدمعحًل،
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( )2اعو فتحة ل رتحةه لبفتدحلن لبزمطعدأل رتدعحة رىدحعًة طدف حضدهة ةدك ل جهدزة لبتثتوبدأل )3(،مجدل
لبنةشأل ف لبجهةز لبتثتول يصمح مص ل جهزة ل خحى )4( ،اىتح ل جهدزة لبتثتوبدأل شتتدتعل خ دولن
صمعحة ف شعئةن لبتلةل لبح تعأل غعح لبح تعأل )5( ،اىدتح ل جهدزة لبتثتوبدأل بحعئدأل لبدتلةل لبتتدمح شدأ
اعو متطسةأل ،لجتتة عأل ،مةديأل ( )6يخعحًل ل جهزة لبتثتوبأل غةبحًة مة احاحط شةبتطتأل لبتمعحة.
لصحح هطدة) لبلفيدف مدص لبتعطوبوجعدةن لبتىدتخفمأل فد لبفتدول لبف ل دعأل فد لبوردت لبثةضدح بهدة
ا حعسدةن متولفسددأل مددع ل جهددزة لبتثتوبددأل شة ضددةفأل بددك بد ل ددتتحل فد لب ددالب لبددذيص يتتةعددو يجهددزة
مثتوبأل ف لالزديةد ،بذل فحعئةن لبتلةل لبتتمحلبحرتعأل يج ي اىتخفم ا حعسةن لبهةاث لبتثتدول بةىدتةح
بةتتلةتعص شإكتةل يرن أل لبتلةل ةك ل جهزة ).( Alqurashi, 2018, 251
 مفهوم التعلم المصغر النقال:
رف الفدن مفةهعل لبتلةل لبتتمح فسف يشة هعوج ) ( Hug,2005, 1بك ي لبدتلةل لبتتدمحهولبتلةل
لبذي يتلةم مع مفلن لبتلةل لبتتمحة يلتتف ةك يرند أل الةدل محكدزة رتدعحة رىدحعة ،كتدة يلحفده كد
مص وزلل يمحلل ) (Souza1& Amaral, 2014, 675شأره شع جفيف مص يشعةل لبتلةل لبتد التتدف
ةك لبتثتوى لبتتمح ،لبو ةئط لبتتلفدة لبتتدمحة ،ادحى كدةمعالب  ،دوفعةروشوبو & ( Kamilali,
)  Sofianopoulou,2013, 2015شأره رظحيأل بةتلةل جفيفة اىتخفم مثتوى لبوي ف يدلء يرن أل الةدل
اىتمح رت رتعح شذل جهود رتدعحة رىدحعة فد شدع خ دولن رتدعحة ،يرده يلتتدف ةدك مدفلن الةدل
صمعحة جفل اتطة ل ك مفة موضوع الةل لمف شثعل يطة لبدتلةل لبطسدةل يندجع لبتدتلةل ةدك د ل دأل
مثتدوى متددمح يدلء يرند أل شنددع فددحدي ي انددة ك لبتطة ددحأل بةددتلةل لبطسددةل لبتد الددف خحددحلن الةعتعددأل
رتعحة اسفم بةتتلةل يمطةء د ل ته بةتثتوى لبتتمح .
لضدة شدول ) (Pual, 2016, 36شأرده شدع مدص يشدعةل لبدتلةل ل بعتح رد يدتل اسفيتده فد شدع
لجدزلء صدمعحة مدص لبتثتدوى احكدز ةدك ملحفدأل ي مهدة ة مثدفدة ،يمدة ز فعد جو كدأ & ( Zufic
) Jurcan ,2015 ,115حفةه شأرده ا حعدق يسدفم حدح لبدتلةل لبطسدةل يتضدتص د س متدمحة فد شدع
ددومةن ي صددون ي بس ددةن فعددفيو ي ددح ض لبحة شويطددت لبتتددمحة متددة يتددعح
رتددوا معتوشددأل ي
بةتتلةل لبسحلءة لال تتةع منةهفة مثتدوى جفيدف ،ييضدة يتضدتص ل دفلد مندح ةن صدمعحة ل دئةأل فد
بد حدح مندعالن ييضدة حفده شعدواطح شعندوي ) (Beutner & Pechuel, 2017شأرده
شع م
مفلن الةعتعأل صمعحة مثفدة لالهفل اىتمح زمص ال يزيف ص  10درةئق ك مطهدة يتعدو مدص مثتدوي
دومةن ي صدون ل فعدفيو ،لشدة ن لبسحشد (Alqurashi,
متمح رف يعو فد شدع رتدوا ي
) 2017, 942بك ي لبتلةل لبتتمح ل تحلاعجعأل بةتلةل متتتأل شة تخفلم ةىةأل مص مثتوى لبتلةل لبستعح
ل رن أل لبستعحة ،كتة حفه معجو كةالردف يطو ) (Major & Calandrino, 2018, 2شأرده مدفلن
الةل صمعحة ا حعسعأل بهف الةعت مثفد ضتص هف ي ع يتعص لبوصول بعه ش حيسأل هةأل حح لالجهزة
لبتثتوبددأل مددص خددالل لبعةتددةن لبتفتةمعددأل لبمددحض مطدده اسددفيل مثتددوى رتددعح يتعددص بةتددتلةل لبددتثعل فعدده
(
ل تحجةع ا حعق لبتلحفأل لبتعتىحأل بفيه شىهوبأل شةبتةب يرخحلطده شدةبتلةل ،يدحى لبثىدعط خخدح
) Hosseini et al, 2020, 45لبدتلةل لبتتدمح شأرده لجدزلء صدمعحة مدص مدفلن لبدتلةل مجتو دأل مدص
ل رن أل رتعحة لبتفى اسفم مص خالل مسةطع لبفعفيو لبتتمحة ،يتضتص مجتو أل متطو أل مص متةد الةل
حح ل رتحرت رتعحة ،صمعحة (شعص  5بك  ،)15لن مثتدوى مختدة جعدفًل ،رةشد بةت حعدق ةدك ر دة
ل ع .يلحفه ختعس (  )356 ،2020تةعأل الةل رتعحة يتفة فعهة لبتتلةل مدع مثتدوى الةدعل لبتتدمح
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ف شع مجتو أل مص لبومفلن يرن أل الةل متتةشلأل رتعحة غعح رةشةأل بةتجزئه بك مفلن اظهح فد
لمف متحو دة شطندةط
فتحة زمطعأل رتعحة مص مالمأل لبك ختىأل درةئق بع مفة لبت احكز ةك هف لدلئ
لمف ل رنةطعص رتعحيص .
) ( Diaz Redondo, 2021, 3130يحى ي ةدك لبدحغل مدص معةرعدأل
لمة دليةز يف د خخح
ل تخفلم اعطوبوجعةن اسفيل لبتلةل لبتتمح مع جتعع يرولع ل جهزة ،ال يره يطحم ل دتخفلمهة مدع ل جهدزة
لبتثتوبأل (لبهولاث ل جهزة لبةومعأل مة بك ب ) معل ه ل كثح مالءمأل شندع لضدح مدع هدذل لبطدوع
مص رتة ج لبتلةل لبجفيفة ،يج دمج لبتلةل لبطسةل لبذي هو روع مص لبتلةل يثف طفمة ال يعو لبتتلةل ف
مورع مةشت ي مثفد مىحسًة مص خدالل اسطعدةن لبهدةاث لبتثتدول ،مدع لبدتلةل لبتتدمح لبدذي هدو مجدةل شثدل
جفيف يهف بك ل تعندة طدح جفيدفة ل دتجةشأل بةثةجدأل لبتتزليدفة بةدتلةل مدفى لبثعدةة ي لبدتلةل شطدة ًء ةدك
طة لبتتلةل ،فةبتلةل لبتتمح لبطسةل يلتتف ةك فعحة ا ويح يجدزلء صدمعحة مدص مثتدوى لبدتلةل ل دتخفلم
لبتعطوبوجعددةن لبتحرددأل لبت د اتعددص لبتتلةتددعص مددص لبوصددول بعهددة شىددهوبأل يكحددح ف د بثظددةن مثددفدة ف د
لطة ظح لبعوم ،ةك حع لبتثةل يمطةء فتحلن لبحلمأل ي يمطدةء لبتطسد  ،كتدة يكدف يدةرج ( Yang et al,
) 2018, 3يره رتو ج الةل غعح اسةعفي يثف ف يي رت ف يي معة فق لب ة  ،هو ردةاج مدص دمدج
لبتلةل لبطسةل لبتلةل لبتتمح يتتعز شة رتنة لبتفة ةعأل شةمعةرعأل لبتطس اةحعأل لمتعةجةن لبتتلةتعص ف شعئأل
ديطةمعععدأل اىده الةتهدل بعدتل فد ردت رتدعحجفل ،كتدة يدحى يرده رظدةم يتعدو مدص مدفلن طحفعدأل متطسةدأل،
شحعةن مثتوبأل ،مطتأل ثةشعأل ةعهة متةد بةتلةل متمحة.
 مميزات التعلم المصغر النقال:
يحى ك مص دعط ) ، ( Singh. 2014ز فعد جو كدة ) ،( Zufic & Jurcan ,2015 ,116
( Diaz Redondo, 2021,
كدعل شدة ) ) (Kim & Park, 2018, 56دليةز يدف د خخدح
) 3125ي لبتلةل لبتتمح لبطسةل يتتعز شلفة متعزلن معل يره:
 -1الةل يتل ف خ ولن صمعحة متة يىتح بة الب شجتع لبحعةرةن شنع صمعحف ردت رتدعح يتدحل ح
شضع درةئق ،يىة فهل ةدك الةدل لبتهدة لن لبتدولد لبتلةعتعدأل شندع يكثدح فلةبعدأل ةدك عدس لبدتلةل
لبتسةعفي لبذي يتل مص خالل مسح لن طويةأل اىتمح ة ةن بتلةتهة بذل فهو الةل فلةل يتعص دمجه مع
شعئةن لبتلةل لبتتلفدة بتثسعق لبتلةل لبتىتتح.
 -2يلف مص يفض ل ةبع لبتلةعتعأل بتتلةت لبلتح لبجفيف لبدذي يد ) لبلالردأل لال ة دعأل لبهةمدأل شدعص
تةعددأل لبددتلةل مددفى يرتحددةه لبلس د لبحنددحي ددلته ،فسددف لمحتددت لبحثددو يرطددة رددتلةل شنددع يفض د طددف
لبتنة كأل ف جةىةن الةعتعأل رتعحة محكزة ،يمة لبتلةل لبذي يتل مدص خدالل جةىدةن طويةدأل اىدتمح
ة أل اىح متال ملحفعدة ةدك لبلسد لبحندحي ،هدذل لبتدفخ لبجفيدف يسدفم مثتدوى لبدتلةل فد فتدحلن
رتعحة مص  3بك  7درةئق ةك ل كثح بتتطة مع مفى يرتحةه لبفحد لته لبلسةعأل ،شةبتدةب يدطخفض
انتته دفم يرتحةهده يزيدف يرخحلطده فد لبدتلةل فةبف ل دةن كندفت ي لبتىدتخفمعص يسضدو  8مدول
متتةبعأل فسط مص لالهتتةم لبتىتتح طف اتفح ل رتحرت.
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 -3يلف مطة بتت ةحةن لبدتلةل لبسدةئل ةدك ل دلء شتسدفيل لبدتلةل فد لبوردت لبتطة د فد لبثدةل معدل يرده
يحاحط جعفًل شةال تحلاعجعةن لبتلةعتعأل مث لبتعحل لبتتحة ف لبتتة أل لبتوز أل لبت اندعح بدك لبدتلةل
شة تخفلم خ ولن صمعحة متعح ة .
 -4يىتح شةبتلةل يمطةء لبتطس  ،يي يت ّعص لب الب مص لبتلةل ف يي معة  ،ف يي رت مص لبطهة ي لبةع ،
لبنحط لبومعف هولبوصول بك ل رتحرت حح لبعتحعواح ي ل جهزة لبةومعدأل ي لبهولادث لبذكعدأل معدل
يتعص اوصعةه بة الب مدص خدالل شلدض لبتطتدةن لبندحعةن لالجتتة عدأل لبتطتدفيةن حدح ل رتحردت
يد لن لبوي  ،2.0لبوصول بهففهل لبتلةعت متك ف لال رةن لبت ةدة ال اىتم شنع جعف .
 -5يتعص دمجه مع لبتعطوبوجعةن لبحرتعأل لبطسةبأل مث لبتةعفو لبتثتول متة يثىص مص فلةبعأل لبتلةل جلةه
الةددل شختددعة طحعلعددة ،اثفعددز لبتددتلةل شف جددأل كحعددحة مددص خددالل دمجدده مددع مثفددزلن لالبلددةب
 Gamificationمتة يزيف مص يرخحلطه ف لبتلةل.
 -6يندددجع لبدددتلةل لبىدددحيع يىدددة ف لب دددالب بثفدددل لبتثتدددوى شىدددهوبأل يكحدددح شعفدددةءة،
ل تخفلمه ف لبتىتسح .

دددهوبأل ادددذكحه

 -7يلف طحيسأل محتعحة بطس لبتلحفأل لبتهة لن معل يسفم لبتلةعل لبتهةم شنع متتع محاحط شةهتتةمدةن
لب الب متة يلت ةك اثفعزهل بةتلةل ،جل لبتلةل يكثح لمتة ة جة شعأل.
 -8يلف مىتسح لبتلةل لالبعتح ر ال فلده شةبعةم بتمععح طحيسأل الةتطة بتعو فسة المتعةجةاطة لبنختعأل
كذب لبتهطعأل ،لصحثت يد لن لبدتلةل لبتتدمح مت دو ة بتتدحح معدو ي ة د فد يد لن الةدل يي
مس ىدددأل الةعتعدددأل ،معدددل اىدددة ف يد لن يشدددعةل لبدددتلةل لبتتدددمح لبتتلةتدددعص فددد اثفيدددف لبتلةومدددةن
منة كتهة ،ف ضوء لبتمععحلن لبىحيلأل جفًل ف جتعع لبتجةالن ،خةصأل فد مجدةل لبتعطوبوجعدة،
ظهحن لبثةجأل بك اثفيل لبتلةعل لبتف ي شة تتحل  ،فحلض لبف ل ةن لظهحن ي لبتتف شعص لبدذيص
يفتسح بك مهة لن اعطوبوجعة لبتلةومةن لبتطة حأل يضعلو  ٪21مص رت تةهل.
 -9يتعص بت و ي مفلن لبدتلةل لبتتدمح لبتثدفيل شىدهوبأل اتندعة مدع لالاجةهدةن لبجفيدفة ،لال دتجةشأل
بحد فل لب الب فهو الةل مح ه لبت ويح لبتلفي .
 -10يف ل لبتلةل لبتىتتح ،يلت ةك دمج تةعأل لبتلةل فد لبثعدةة لبعومعدأل بةتتلةتدعص ،كتدة يتعدص دمجده
مع ل تحلاعجعةن طح الةعتعأل مفيثأل كةبتلةل لبنخت متلفد لبفولص .
كتة لضة

ختعس (  )368-667 ،2020ي لبتلةل لبتتمح لبطسةل يتتعز شلفة متعزلن يهتهة:

 -1لالاةمدأل لبوصدول معدل يتعدص لبوصدول لبعده فد يي ردت شة دتخفلم اعطوبوجعدةن لبدتلةل لبطسدةل مثد
لبتةعفو لبتثتول لبعتحعواح لبتثتول.
 -2لبتح رأل مص خالل لاةمأل لبتتلةتعص شجف بأل الةتهل كتة يحغحو .
 -3لبحىةطأل ف اسفيل لبتثتوى مص خالل اسىعتأل بك مدفلن صدمعحة رتدعحة فد مدفة الةتهدة متدة يسةد
لبثت لبتلحف لبزلئف لبت ةوب الةته شىح أل .
 -4اسفيل لبتثتوى لبتطة

لبذي يثتةجه لبتتلةتو فك لبورت لبتطة
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 -5الفد لشعةل لبتثتوى لبتتمح اطو هة معدل يىدتخفم يردولع لشدعةل متلدفدة بةو دةئط لبتلةعتعدأل مثد
لبفعفيو ،ل رفوجحلفع  ،ح ض لبحة شويطت ،رتأل رتعأل متدمحة ،غعحهدة مدص لشدعةل لبو دةئط
لبتلةعتعأل لبتتلفدة.
 -6ددهوبأل ا حعددق لبددتلةل معددل يسددفم فد خ ددولن رتددعحة مثددفدة لالهددفل
مثفدة رتعحة.

لبتتحو ددأل شأرند أل الةعتعدأل

 -7هوبأل ح أل اتتعته ا ويحه معدل يتعدو مدص موديدوالن متدمحة يىده اتدتعتهة ا ويحهدة
شنع ي حع ل ه مص لبتلةعل لبتسةعفي.
 -8هوبأل اثفيل لبتثتوى معل يتعو مص مثتوى رتعح ف شدع كةئطدةن الةدل مىدتسةأل يتعدص اثدفيثهة
الفيةهة.
 -9اسفيل لبف ل بةتتلةتعص ف لبورت لبتطة

طف لدلء لبتهتةن لبتلةعتعأل.

 -10لبتالءمددأل معددل يتعددص ل ددتخفلمه ف د شعئددةن لبددتلةل لالبعتح رعددأل لبتفمجددأل لبنختددعأل شة ددتخفلم
مطتةن متلفدة.
 -11رةشةعأل لال تخفلم مص معل هوبأل ل تخفلمه مص رح لبتتلةتعص .
 خصائص التعلم المصغر النقال :
رددف ضددح كد مددص هعددوج )  (Hug, 2005بددعص ) ،(Leene, 2006, 23-26شددحل) خخددح
) (Bruck, et al, 2012, 530-532كدعل شدة )) ،(Kim & Park, 2018, 56-57يبدعال خخدح (
) Allela et al, 2019, 6-7ختدعس ( ،)358 ،2020دليةز يدف د خخدح ( Diaz Redondo, ،
) 2021, 3124-3125ختةئص لبتلةل لبتتمح كتة ية :
 -1للتركيز :يحكز لبتلةومدةن معدل يرده يسدفم موضدوع لمدف يدحاحط شتفهدوم لمدفل ي مهدة ة لمدفة ي
ل تعنة فعحة لمفة محاح أل شهف يدلئ لمف ،يةعه لدلء رندةط لمدف رتدعح يتدحل ح زمدص الةتده
مص فة درةئق لبك  15درعسأل فسط.
 -2غير قابل للتجزئة  :معل يره يلتتف ةك اجزئأل لبتلحفأل لختزلل لبتلةومةن لبتحكعز ةدك لالجدزلء
لبتهتددأل بخفددض لبثتد لبتلحفد فهددو يتعددو مددص مددفلن مددص لبتثتددوى متددمحة لبتد اسددفم كد مطهددة
موضوع لمف غعحرةش بتجزئته بك لجزلء يصمح.
 -3الشكل  :يتدتل فد شدع
لبستعح

مدفلن صدمعحة يىده لد لكهدة ملةبجتهدة شندع

دحيع فد

لكدحة لالمدف

 -4االحتتتواا التتذاتي  :مددفة لبددتلةل لبتتددمحة هد مددفة معتفعددأل شددذلاهة ال اثتددةج بددك ملةومددةن لضددةفعأل
لخحى ،الف كةئطة رتعة يىه افل به لبععتح رعة ،هذل يىة ف ف ل ةدة ل تخفلمهة.
 -5قابل للعنونة :لى مفة لبتلةل لبتتمح بهة طول فحيف ولء ةك لبعتحعواح ي شدفلخ رة دفة شعةردةن
ي ةك ل رتحرت مث طول  ،URLب بعىه لبوصول لبحجوع لبعهة .
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 -6قابليتتة التتدمج متتع ستتياقات وبيئتتات مختلفتتة  :فطظددحل بختددةئص مددفلن لبددتلةل لبتتددمحمص اعطعددز
بةتثتوى صمح ل رن أل لبتهتةن لمعةرعأل لبتطسد شىدهوبأل حدح لالجهدزة لبتثتوبدأل لبتد هد مدص
يهل ختةئص لبتلةل لبتتمح ،فسف لاةح ب لمعةرعأل دمجه ف يرن أل لبثعدةة لبعومعدأل ليضدة دمجده مدع
شعئةن لبتلةل لبتختةفأل مث لبتلةل لبتفمج.
 -7الخطتتتو التتتذاتي  :فدددةبتتلةل يىدددعح فددد الةتددده بتثتدددوى مدددفلن لبدددتلةل لبتتدددمح لرجدددةزه بألرنددد أل
لالختحة لن لبستعحة مى ح ته لبذلاعأل رف لاه لبخةصأل.
 -8واسع األنتشار  :معل يوفح الةل متطس ف يي معة

ف يي رت ححلالجهزة لبتثتوبأل.

 -9امكانية التشارك :يتضتص لبتلةل لبتتمح يرند أل رتدعحة يتعدص اسدفيتهة فد لشدعةل مختةفدأل فد شدع
اةلع ي بلحأل متمحة ي ا حعدق مهتدةن الةعتعدأل فد مولردث مسعسعدأل ات ةد ردت رتدعح فد اطفعدذهة
متة أل لبتلةل شنع يمة فحدي ي انة ك  ،ي مص خالل لضدةفأل لبتتلةتدعص لبتلةعسدةن اسدفيل لبتمذيدأل
لبحلجلدددأل حدددح دددةئ لبتولصددد لالجتتدددة ( لبفدددعس شدددو) -لبدددولاس -لبتدددف رةن ) بالجةشدددأل ةدددك
ل تفىة لن زمالؤهل ل مص خالل لبتثةدمدأل لبتتدمحة ،كدذب لاةمدأل لبتفة د لبتندة ) شدعص لبتدتلةل
لبتلةل .
 -10تكتترار التتتعلم واألنشتتطة  :معددل يتعددص بةتددتلةل اعددحل الةددل مثتددوى لبومددفلن ييضددة اعددحل اطفعددذ
ل رن أل رظحل بتمحهة رتحهة ،ب كتة يحيف طف لبثةجأل.
 -11تنظتتيم المحتتتوى فتتي شتتكل هرمتتي :معددل يتعددو لبددتلةل لبتتددمح مددص مددفلن مثتددوى متددمحة اددل
اطظعتهة ف شع هحم بتثسعق يهفل لبتلةل.
 امكانيات التعلم المصغر النقال وفاعليته في تحسين نواتج التعلم :
يسددفم لبددتلةل لبتتددمحلبلفيف مددص لالمعةرعددةن لبفولئددف لبتلةعتعددأل معددل يسددفم بةتتلةتددعص لبتثتددوى
طفمة يثتةجو لبعه ،مص هدذه لالمعةرعدةن كتدة ضدثهة د ل دأل كد مدص
لبتتمح ف لبورت لبتطة
& ( Major
) ; ( Trowbridge et al , 2017); (Nikos, 2016, ); ) Boller, 2015,
) ( Allela et al, 2019, 6-7); Calandrino, 2018, 4؛ (ختعس:)369- 368 ،2020 ،
 -1يلف لبتلةل لبتتمح لبطسةل مص يرى لبتعطوبوجعةن لبجفيفة ف الةعل ا دويح ادف ي لبتلةتدعص مهطعدة
فهو يتعح الةل مفي لبثعةة مص خالل اثفعزهل ةك لال تتحل ف لبحثل دص لبتلةومدةن لبتلحفدأل
لبجفيفة لبتحاح أل شلتةعةن مفلخ لبتلةل لبتتتحكزة مول لبتتلةل كتة يره الةل مجدزي يت ةد ردت
رتعح ف لبتلةدعل لبتدف ي اثسعدق لبطتدةئج لبتتورلدأل ،متدة يطة د لبظدح لبلتدحيأل بدفيهل مدص
ي حةء ت يومعأل مسعةأل اتضتص ل رن أل لبتف يىعأل ل دل يأل لبتتلةسأل شةبتطةهج لبف ل عأل شة ضةفأل
بك مىس بعةاهل لالجتتة عأل لبت رف اىتمح ملظل ي رةن فحلغهل.
 -2يثسق لبتلةل لبذلا معل يحكز ةدك لبت حعدق لبلتةد بةتلحفدأل لبتعتىدحأل مد لبتندعالن مدص خدالل
اوفعح متةد الةل حح ل رتحرت مفتومأل اتعص لبتتلةتعص مدص لختعدة مدة يتلةتورده فسدة بىدح تهل
لبذلاعدأل فسًدة المتعةجدةاهل لبخةصدأل فدك يى ردت يي معدة  ،بدذل يتتعدز شأرده الةدل مدح شختد
يتعدددطهل مدددص ل دددتحجةع لبتثتدددوى شسدددف مة يحغحدددو اسعدددعل كفدددةءة الةتهدددل مدددص خدددالل ل رنددد أل
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لالختحة لن لبتسععتعأل لبتتمحة ف رهةيأل ك د س ،لبثفدةظ ةدك متة دهل
اجط ل هة اح عخ لبنلو شة رجةز لبتهط .

غحدتهل فد لبدتلةل،

 -3يتدعح لبتفة د لبطندط لبتتدزلمص غعدح لبتتدزلمص لبدتلةل لبتندة ك شدعص لبتتلةتدعص ييضدة متة ددأل
لبتلةل مص خالل يد لن لبتلةل لبتنة كك معل يىتفعف لبتتلةتعص مص لبتلةل مص لبخححلء لبتتختتعص
دلخ د لبتجتو ددأل مددص لبلت د ملددة شنددع انددة ك ددص طحيددق لبددحد ةددك ل ددئةأل ف د لبتطتددفيةن
لالجتتة عأل ي لبتف يص ي اسفيل لبتلةعسةن بةتتلةتعص لآلخحيص ،ي منة كأل رتةئج لبتلةل .
 -4يتدعح لاسدة لبدتلةل فد رددت رتدعح معدل يندتت ةدك مثتددوى متدمح يرند أل متدمحة الزيددز
امذيأل لجلدأل يتعدص بةتدتلةل د ل دته ل دةدة د ل دته مىد لبثةجدأل فد ردت رتدعح متد يتد
بالاسة .
 -5اوفعح لبورت لبجهف لبتةل معل ره يتضتص مفلن الةل متمحة اىدتمح ردت رتدعح فدعتعص
يرتةجه الفيةه شىح أل شحىةطأل شفرأل ،اسفيته حح يد لن شحعةن لبتولص لالجتتة لبتتةمأل
شنع مجةر ال يثتةج ا ويح مثتوله بك اعةبعث ةبعأل.
 -6يسةد لبثتد لبتلحفد اىددهع تةعددأل لبددتلةل فهددو يتعددو مددص مددفلن بةتثتددوى متددمحة يرند أل
متمحة متة يىه ت لبذلكحة لبنمةبأل رتعحة ل مف ،شةبتةب هوبأل مف لبتلةل .
 -7يدسدي بددك يرخدحلط لبتددتلةل يرفمةجده فد لبدتلةل مددص خدالل متة ددأل خحدحلن لبددتلةل معدل يتضددتص
يرن أل الةعتعأل متمحة رتعحة اطة لمتعةجةن لبتتلةل ،يسفم لبتمذيأل لبحلجلأل لبفو يأل.
 -8شسةء لبتلةل بفتحلن يطول معل مفلن لبتثتوى لبتتمح لبذي يتضتطهة لبتلةل لبتتمح الت
احكعز ل رتحةه لاةمأل فحصأل لبتحديف لبتعحل بةتتلةتعص.
 -9يلتحح لبتلةل لبتتمح م

ةك

بئ لبذي بعس بفيهل لبورت لبعةف بالبتثة شتىة الةعت طوي .

 -10يىتح بةتتلةل لبتلةل يمطةء لبتطس ف ي رةن لبفحلغ يتعص بةتتلةل لبوصدول بهففده لبتلةعتد متدك
ف لال رةن لبت ةدة ال اىتم شنع جعف.
ردددف لمحتدددت رتدددةئج د ل دددأل ل دددحة كهوجعث ) )Saparkhojayev ,2013د ل دددأل زلمدددةرو
زلمدةشو )  ( Zhamanov & Zhamapor, 2013فلةبعدأل لبدتلةل لبتتدمح فد اطتعدأل لبتلحفدأل
لبتهة لن لبتحاح أل شنحعةن لبعتحعواح ،كتة لمحتت د ل أل يمتدف ) ( Ahmad, 2017فة ةعدأل لبدتلةل
لبتتمح حح لبفعفيوكة تطج طف دمجه شحعئأل بةتلةل لبتفمج ف اثىعص لبتلةل لبلتعق بةتفةهعل لبتحاح دأل
شتهة لن لبعتحعواح ل ة عأل معل ه بةتتلةتعص لبتلةل جلةه متتلدة يندلح شةبحلمدأل ،اعوردت
بفيدده ير حددةع ليجددةش رثددو ل ددتخفلم لبفعفيوكة ددتطج كتعطوبوجعددة بطس د لبددتلةل لبتتددمح حددح لالجهددزة
لبتثتوبأل .
كتدة لمحتدت رتدةئج د ل دأل كد مدص ;  ( Bruck et al, 2012 ; Rettger, 2017فة ةعدأل لبدتلةل
لبتتمح لبطسةل ف زيةدة دلفلعأل لبتتلةتعص يرخحلطهل فد لبدتلةل اعدويص لاجدةه ليجدةش رثدو ل دتخفلم
لالجهزة لبتثتوبأل مع لبتلةل لبتتمح ،ييضة د ل أل خبعال ) ( Alella et al, 2019لمحتت فة ةعته ف
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مجددةل اددف ي لبتلةتددعص يمطددةء لبخفمددأل طددف دمجدده مددع رظددةم لدل ة لبددتلةل  MOODLEحددح لالجهددزة
لبتثتوبأل.
) ( Trowbridge et al , 2017فة ةعدأل مطتدةن
كتدة لمحتدت د ل دأل اح شحيدفج خخدح
لبتولص لالجتتة عأل ف رس لبتلةل لبتتمح( ل رىدتجحلم ،ادويتح ،لبفدعس شدو) ،دطةب شدةن) زيدةدة
يرخحلط لبتتلةتعص ف لبتلةل مص خالل لبتنة ) شة تخفلم هدذه لبتطتدةن فد متة دأل ل رند أل اطفعدذ
لبتهتددةن بت حعددق لبتلحفددأل لبتهددة ن شنددع متتددع مددطخفض لبتعةفددأل ةددك لبتتلةتددعص شةالضددةفأل بددك
اثسعق افة ةعأل محافلأل شعص لبتتلةتعص شلضهل ليضة شعص لبتتلةل لبتلةل.
 عناصر وحدات التعلم المصغر النقال:
رف مفد هعوج ) ( Hug, 2005لطة

ت بةتلةل لبتتمح يتعو مص حلأل يشلةد:

 -1الوقت  :لي يختص شأره لن جهف رتعحرىحعًة ،ييضة رفسةن انمعةعأل مطخفضأل ،ل تمحل
رتعحف لبتلةل ،لبورت رةش بةسعةس غعحهة.

رت

 -2المحتتتوى :لي ينددتت ةددك مددفلن صددمعحة ي صددمعحة جدفًل ،مولضددعع الةددل ضددعسأل ،رضددةية
شىع أل رو ًة مة ،غعحهة.
 -3المتتنهج :لي يردده يتطددة ل جددزء صددمعح مددص لبتطددةهج ،ي ل جددزلء مددص لبومددفلن لبتلةعتعددأل غعددح
لبح تعأل ،غعحهة.
 -4الشكل  :لي اتعو شطعته مص يجدزلء ،جويرد متدمحة بةتوضدوع لبتلحفد ،
لبولمفة ،غعح ب .

طةصدح لبتهدة ة

 -5العملية :يي يتضتص يرن أل متعةمةأل مطفتةأل ،ي متةمحأل بفل  ،مع ل تخفلم ل
بألرن أل ،لالهتتةم شةرتحةه لبتتلةل ،لدل ة عه شثعل يطخحط ف لبتلةل.

ةوب لبتعحل ي

 -6الوستتائط :يي يددتل اوصددعةه مددص خددالل لبو ددةئط لبت حو ددأل ل بعتح رعددأل ،لبو ددةئط لبتتلددفدة،
غعحهة
 -7نتوع التتتعلم :يتعددص ي يتددعح الةددل اعددحل ى ،اددأمة  ،لرلد  ،اتددو ي ،شطددةئ  ،لاتددةب ،
رنط ،ةوك  ،ييضة يتعح لبتلةل شةبتلت  ،لبتلةل شةبفتول لبف ل عأل ،لبتلةل ف لبتس ىدةن
لالخحى.
كتدة يكدف دعط شةرةمعدة ) ( Singh & Banathia, 2019, 141ي لطدة
يتعو مص مالمأل معورةن ئعىعأل يوضثهة شع ( )2لبتةب ه :

تد لبدتلةل لبتتدمح

اوال :المحتوى  :هو مفلن لبتلةل لبتتمح يرن ته لبذي يج ي يحكز ةك مفهوم لمف مثفد
ي مهتأل لمفة ،كتة يج ي يعو مطة دحة بةتعطوبوجعدة لبتد اطسةده ،يتعدص لبوصدول بعده حح طدوي
فة ولم  :لبعفةءة لبذلاعأل ،لبتفة الن شعص لبتدتلةل لبتثتدوى ،شدعص لبتدتلةل
مثفد ،الشف ي يحل
لبتلةل ،شعص لبتتلةل لبتتلةل .
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ثانيا :التعليم :هو لبطظحيةن لبتفلخ لال تحلاعجعةن لال ةبع لبت يسوم ةعهة لبتلةل لبتتمح
فعج ي يسوم ةك رتو ج الةعتد ملدعص ،فسدف يسدوم ةدك رسد لبتلةومدةن ي شطةئهدة ي لبتندة ) فعهدة،
مددص لال ددتحلاعجعةن لبتددفلخ لبتد اددف ل لبددتلةل لبتتددمح  :لبددتلةل لبتددورف  ،لبددتلةل لبددذلا  ،لبددتلةل
لبتجتتل  ،لبتلةل لبتنة ك .
ثالثا :التكنولوجيا :لي لبتعطوبوجعة لبتىتخفمأل ف رس مثتوى مفلن يرن أل لبتلةل لبتتمح لبت
رف اعدو رةئتدأل ةدك لبويد ل لالجهدزة لبت حعسدةن لبتثتوبدأل ،الشدف مدص لختعدة يد لن لبتعطوبوجعدة
لبتطة ددحأل بةطتددو ج لبتلةعت د لبددذي يسددوم ةعدده لبددتلةل لبتتددمح ،مددص خددالل لبتعطوبوجعددة يتعددص دمددج
يرخحلط لبتتلةل ف تةعأل لبتلةل مص خدالل اسدفيل ل رند أل لبتهتدةن لبت حعسعدأل لبتتدمحة فد لشدعةل
متلفدة .
التعليم

المحتوى
التعلم المصغر

التكنولوجيا

شكل ( )2اطار عمل التعلم المصغر

يمة د ل أل ك مص لبنة ح (  ،)2016كعل شدة ) ) ،(Kim & Park, 2018, 58معجدو
) (Major & Calandrino, 2018ضثت ي مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةل اتعو مص :

كالمعطدف

 -1المقدمة :لبت اوضح لبتثتوى مص لبتلحفأل لبتهدة لن لبت ةدوب الةتهدة شة دتخفلم لبو دةئط لبتلةعتعدأل
كةبفعفيو لبتفة ة  ،لبتو  ،لبح ومةن لبتلةعتعأل ،لبتةلع غعحهة مص لبو دةئط فد شدع مدفلن الةدل
متمحة اتطة ل موضوع لمف متمح رتعح ال يتجة ز زمص الةته  10درةئق.
 -2األنشطة والمهمات التفاعلية واالختبارات القصيرة :لبت اتعح بةتتلةل متة دأل مدة الةتده ملتتدفل ةدك
ل س لبتلةل لبتورف لبثسعس  ،لضدةفأل طتدح لبتفة ةعدأل بومدفلن لبدتلةل لبتتدمح لبتد يفضد ي ادتل
حح لالجهزة لبتثتوبأل ،اسفيل لبتمذيأل لبحلجلأل لبفو يأل .
 -3الملخص واالختبتارات  :لبتد اندتت ةدك مةخدص بتخحجدةن لبدتلةل ،ل دئةأل ا حعسعدأل ةدك مثتدوى
مفلن لبتلةل لبتتمح ف شع ل ئةأل موضو عأل.
 -4التغذية الراجعة  :هو معو ل ة مص معورةن لبتلةل لبتتمح بتسفيل د د فل فو يأل بةتتلةل اسععل
اسطعص لرن أل لبتلةل بتثسعق لهفلفه رتةئجه.
كتة يدحي لكىدعوشطج خخدح ) (Xiaobing et al. , 2014, 22ختدعس ( )370-369 ،2020ي
مفلن لبتلةل لبتتمح اتعو مص حلأل طةصح ئعىعأل ه :
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لمف ف مفة رتعحة.

 -2المحتوى المصغر  :هو مثتوى رتعح يتطة ل مهتأل لمفة ي مفهوم لمدف معدل ال يثتدةج لبدك مزيدف
مص لبتلةومةن غعح رةش بةتسىعل .
 -3الوستائط المصتتغرة :يدتل ددحض اسددفيل مدفلن لبددتلةل لبتتددمح مدص خددالل ددةئط متدمحة فد شددع
وم ي يرفوجحلفع ي فعفيو ي لبلةب ي اةلع ي شودكة تطج ،غعح ب .
رتورص ي صو ي
وقتتد اقتصتتر البحتتث الحتتالي علتتى استتتخدام األنفوجرافيتتت التعليمتتي كوستتيط تعليمتتي لتقتتديم وحتتدات التتتعلم
المصغر التخاذ قرار اختيار مصادر التعلم عند تصميم المواقف التعليمية لذوي االحتياجات التعليمية عبر
تطبيق محمول على الهاتف النقال ،وسيتم مناقشته في تكنولوجيات تقديم التعلم المصغر.
 -4أنشطة التعلم المصغر :ه رنةط لمف الةعت ي رنةطة رتعحل
ل ئةأل موضو عأل .

رف اعو هذه ل رن أل ف شع

 -5التكنولوجيا  :ه لبتعطوبوجعة لبتىتخفمأل ف اوصع لبتلةل لبتتمح لبت ردف اعدو اعطوبوجعدة رسةبدأل
ل مطتةن ي ي ا حعسةن رسةل ي غعح ب  ،وقد استخدم البحث الحالي التطبيقات النقالة.
 -6التغذية الراجعة :اسفم لبتمذيأل لبحلجلأل لبفو يأل بةتتلةل شلف يدلء ل رن أل لبتلةل لبتتمحة شول
لبتعطوبوجعة لبتىتخفمأل مص خالل لبتلةل ي لالرحل ي غعح ب .
 -7التفاعل والتشارك :يتل هذل لبتفة

أل يد لن

لبتنة ) شعص لبتتلةتعص مص خالل يرجةز مهتأل ي رنةط مة

 وسائط وتكنولوجيات تقديم محتوى التعلم المصغر النقال:
رف مفد ك مص شةشةس ) (Pappas, 2014ز فع جو كأ ( Zufic & Jurcan ,2015 ,116-
) ; ،117او جعح دو ليدةرو ) ( Torgerson & Iannone, 2019, 1-13ختدعس ( ،2020
 )385-378ةئط اعطوبوجعةن اسفيل لبتلةل لبتتمحمطهة :
( )1األلعتتاب االليكترونيتتة المصتتغرة  :لبةلحددأل لبتتددمحة ه د كتددة حفهددة ختددعس (  )383 ،2020بلحددأل
رتعحة بهة هف لمف مثفد انتت ةك طةصح لبةلحأل رول فهة خبعةاهة شتة ف ب لبتطةفس لبتثفي
لمحلز ل هفل شلفهة يجحي رنةط الةعت هو رندةط ادأمة مطةرندأل لبتدتلةل فد لالهدفل لبتلةعتعدأل
بةلحأل ،معل الن اثتةج لبك مهة لن خةصأل بةلد  ،اىدتتح جةىدأل لبتدف ي لبتتدمح شول د أل لالبلدةب
لبتتددمحة فد شعئددأل الةددل مددفمج فد مددف د  15درعسددأل معددل احددفي شة رند أل مددل اتةشلددةن يرند أل لبتددف ي
لبتتدمح ،مددل لبخةاتددأل ،هطدة) مسعسددأل مثحتددأل هد ي لبتتلةتددو يتلةتددو يكثدح ل كددأرول ينددة كو فد
موضوع لبتلةل ،تىتح لبتنة كأل ف مفى ل بلةب ،متك بو بل يعص هطة) فةئز ،بهل شةبتفة محةشحة
مع لبتثتوى لبتتمح ،تتعطهل مص لبثتدول ةدك خحدحة يكحدح مدص خدالل متة دأل لالدلء لبثتدول
ةك لبتمذيدأل لبحلجلدأل ،اجلد لبدتلةل متتلًدة دحيلًة بدذب دععو يكثدح فلةبعدأل ،يتعدص اسدفيل لالبلدةب
لالبعتح رعأل لبتتمحة حح مطتةن لبهةاث لبتثتول معدل اتطة د طحعلدأل لبهدةاث لبتثتدول رف لاده
لبتخزيطعأل مجل شةشته لبتمعح.
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( )2البتتث الصتتوتي المصتتغر د البودكاستتتد :يلددف لبحودكة ددت لبتلةعتدد يمددف يكثددح اعطوبوجعددةن لبددتلةل
لبتتددمح لبطسددةل ل ددتخفلمة ،معددل يتددطح اىددجع كتعددأل صددمعحة مددص لبتلةومددةن ال اىددتمح رددت طويد
ال تعلةشهة ش شضع درةئق فسط لبتتلةتعص فحصأل بجتدع لبحعةردةن لبتلحفدأل لبتهتدأل مدص مطدةزبهل ي متدك
يمطةء لبتطس  ،لبحود كة تطج كتة حفه شعفحب ) ( Beverly ,2012, 67ةك يرهدة طحيسدأل جفيدفة بطندح
مةفةن لبتون لبفعفيو حح شحعأل ل رتحرت ،فه حة ة ص مجتو أل مص مةفةن لبو ةئط لبحرتعأل لبت
يتل اوزيلهة حح ل رتحرت مص خدالل لبعواعدوب  ،غةبحدة مدة اىدتخفم اسطعدأل  RSSبتندمع هدذه لبتةفدةن
ةك منمالن لبو ةئط لبتثتوبأل يجهزة لبعتحعواح ،مص مل فه ال شثة ل عدة مةشتدة شأشدعةل محئعدأل
صواعأل ،يتعح بةتتلةل لال تتةع لبتنةهفة بةتثتوي لبف ل د فد يي ردت فد يي معدة شتفدحده ل
شةبتنة ) مع لالخحيص ،بذل يلف مص يهل اعطوبوجعةن لبتلةل لبتتمح لبطسةل لبتد ازيدف مدص دلفلعدأل لبتدتلةل
يرخحلطه ف لبتلةل ،اوفح ج ًول د دًل محي ًثة ينلح لبتتلةل شةبحلمأل ،يف ل شطةء لبتفةهعل معل يسدفم
لبتثتوى مص خالل خ ولن الةل صمعحة مف ومأل شأجزلء صمعحة مص مثتويةن لبتلةل.
( )3عتروض الوستتائط المتعتددة المصتتغرة  :هد ددح ض لبنددحلئح لبستدعحة لبتد اسدفم حددح ل رتحرددت
انتت ةدك لبطتدوا لبتدو لبح دوم لبفعدفيو لبح دوم لبتتثحكدأل ،اوفحهدذه لبلدح ض د ًدة
صمعحًل ف شضع درةئق ،يتعص ي اىتح بةتتلةل شفهل مفةهعل ك شحيثأل رح ل رتسدةل بدك لبتةبعدأل ،فهد
اعطوبوجعددأل مثةبعددأل بتسددفيل لبددف لن لبتدد رددف ات ةدد لبتزيددف مددص لبتوضددعثةن ي لبح ددوم لبتوضددعثعأل
لبتتلتسأل ،متة يضتص ي لبتتلةل يفهل اتة ًمة ك مطهة يعو رةد ًل ةك ل تعلةب لبتلةومدةن شندع يكثدح
فة ةعأل مص خالل لبو ةئط لبىتلعأل ي لبتحئعأل ي لبتفة ةعأل .
( )4الفيديو المصغر  :هو مسةطع فعفيو رتعحة ف مدف د ختدس دردةئق متحو دأل شأرند أل ل دئةأل رتدعحة،
رف اعو ف شع مثةضحلن متمحة اتحل لح مدفاهة مدص (  8 -5دردةئق) الدحض حدح لبعواعدوب ل
مطتأل لبتو ) غعحهة ،احكز ةك لبتلةومةن لبتهتأل د مندو زلئدف ،يتعدص مندةهفاهة دفة مدحلن
ف يي زرت مص يي معة  ،بتتتعل هذه لبفعفيوهةن لبستعحة .
( )5المحاكاة المصغرة :ه مثةكةة بحعئةن مسعسعأل ،الف مص لبو دةئط لبتلةعتعدأل لبفلةبدأل بةمةيدأل معدل اتعدص
لبتتلةل مص الةل لبتهة لن ي فهل لبتنعالن مص خدالل مدطثهل فحصدأل بتتة دأل هدذه لبتهدة لن فد شعئدأل
لفتحلضعأل ي مورث لرلك ،يثت مطهة ةك خححلن مسعسعأل.
( )6األنشطة والمهتام التطبيقيتة واالختبتارات المصتغرة :الدف ل رند أل لبتهدةم لالختحدة لن لالبعتح رعدأل
لبتت محة مص يكثح لبو ةئط لبتلةعتعأل لبنةئلأل ةك ل رتحردت بتسدفيل لبدتلةل لبتتدمح ،معدل اتدعح فحصدأل
بةتددتلةل بتةسد لبتمذيددأل لبحلجلددأل طددف لكتىددةب لبتلحفددأل لبتهددة لن فد شعئددأل الةتدده ،فهد متددف كحعددح
بةتثفعز يطدتج طده دلئ ًتدة اثىدعص مىدتوى لبتلحفدأل ي لبتهدة لن بدفى لبتدتلةل ،اىدتح بعد مدتلةل لبدتلةل
شةبىح أل لبت اطة حه ل تعلةب لبتثتوى شنع كةم رح ي يطتس بك لبتحمةأل لبتةب .
( )7محفزات األلعاب المصغرة( التلعيتب)  :مثفدزلن ل بلدةب ي لبتةلعد هد ل دتخفلم خبعدةن لبةلد فد
ددعة غعددح لبةلدد شهددف اثىددعص خحددحلن لبتتلةتددعص زيددةدة دلفلعددتهل يرخددحلطهل فدد لبددتلةل مدد
لبتندعالن ،ردف حفهدة هدةرس فدوكس ) ( Hanus & Fox, 2015شأرهدة ل دتخفلم خبعدةن اسطعدةن
ل بلددةب جتةبعددةن ي ددةبع لبتفععددح لبتىددتخفمأل ف د اتددتعل لبةلحددأل مددص يج د متة ددأل رنددةط هددةد ،
يرخددحلط لبتتلةتددو انددجعلهل دلء لبطنددةط بةوصددول بددك مد بتنددعالن لبددتلةل لبتد اولجدده هددسلالء
لبتتلةتعص ،يلف لبتةلع مطة حة بةتلةل لبتتمح معل يعو لبتثتوى ف شع خبعةن لبةل يىتخفم فعهة
لبنة لن لبطسةط لبتعةفآن بومةن لبتتتف يص شهف زيةدة دلفلعأل لبتدتلةل اثىدعص جدودة مخحجدةن
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لبتلةل اثسعق الةل متتع ،رف لمحتت لبحثو فة ةعأل لبجتع شعص لبتةلع لبتلةل لبتتمح يمحه ف زيةدة
دلفلعأل لبتتلةتعص يرخحلطهل ف لبتلةل زيةدة مفة شسةء يمح لبتلةل اثىعص اسفيح لبدذلن ( Owrol et .
al, 2017; Göschlberger & Bruck, 2017 ; Ahmad, 2018; Halbach & Solheim,
)2018
( )8األنفوجرافيتتت المصتتغر :يىددتخفم لبحثددل لبثددةب لالرفوجحلفع د ف د اسددفيل مثتددوى مددفلن لبددتلةل
لبتتمح لبطسةبأل فعتة ية شحح مفت بهذه لبتعطوبوجعأل .
 تكنولوجيا تقديم محتوى التعلم المصغر النقال بالبحث الحالي:
يىتخفم لبحثل لبثةبك ل رفوجحلفع لبتلةعت ف اسفيل مثتدوى مدفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسةبدأل ،معدل
يلف ل رفوجحلفع لبتلةعت مص يهل ةئط اسفيل مثتوى مفلن لبتلةل لبتتمح معل يره اعطوبوجعدأل احىدط
لبتلةومةن لبتلسفة لبتحكحأل اجلةهة هةأل لبفهل التتف ةدك لبتدسمحلن لبحتدحيأل فد اوصدع لبتلةومدةن
ددوم طددة يص رتددوا شددعسأل اجددذب لرتحددةه
اثويةهددة مددص ي رددةم مددح جةمددفة متةددأل بددك صددو
لبتتلةت عص ،دهةأل لبطندح حدح لبت حعسدةن لبتثتوبدأل ،كتدة يىدة ف ةدك شدط لبتلةومدةن اطظعتهدة ش حيسدأل
مط سعأل لالمتفةظ شهة شةبذلكحة طويةأل لالمف ،فهل لبثسدةئق لبتفدةهعل لبتجدحدة مدص خدالل ش هدة شةبدذلكحة
لبحتحيأل لبت اتعح ل تلةداهة شىهوبأل بحطةء اجة ب جفيفة ،زيةدة لبسف ة ةك لبتفععح لبطةرف ،شطةء لبتفدةهعل
لبىةعتأل ،شةالضةفأل بك لختتة لبورت لبجهف ف شحح هذه لبتفةهعل ،يلف يدلة اولص فلةل بطس كتعدةن
كحعدددددحة مدددددص لبتلةومدددددةن لبتددددد الدددددحض شندددددع لضدددددح دددددحيع شة دددددتخفلم لبتدددددو لبح دددددوم
لبخددددحلئط ل تددددفه لبحعةرعددددأل بنخددددحيص متجددددة زل مددددولجز لبةمددددأل ،رددددف يعددددو ل رفوجحلفعدددد شىددددع ة
ل شعةر ي يعو ملسفل طفمة يأا ف شع معةيأل ادح ى فد ةىدةأل مدص لبتدو ،
طفمة يأا ف شع
ل رفوجحلفع بعس يدلة رنةء دومةن فسدط بعدص هففده لبحئعىد هدو اثويد لبتلسدف بدك شىدعط شدحح
كعث يتحح لبتل لضثة شة تخفلم بمأل ومعأل متتلأل لضثأل ،فف د ل أل يجحلهة معنـع خخـح
( (Michelle, et al., 2013هففت بك لبتسة رأل شعص فد مص لبتثعدحن لبحتدحيأل بتلحفدأل ييدة ً مدطهل ردةد لً
ةك لبحسةء ف لبدذلكحة بتدفة يطدول ،بسدف اوصدةت لبف ل دأل بدك ي ل رفوجحلفعد يلدف مدص يكثدح لبتتثدعالن
لبحتحيأل وخة ف لبذلكحة شسةءل ف لبذهص ب رـه يثتوى ةك مخ ةن اوضعثعأل يبدول متلدفدة
يتتةز شعثةفأل شتحيأل ةبعأل.
 عناصر األنفوجرافيت المصغر وأنواعه بالبحث الحالي:
يتعو ل رفوجحلفع مص مالمأل طةصح ل ة عأل:
( )1العنصر البصري  :Parts Visualيتـضتص هـذل لبلطـتح ل ـتخفلم ل بول لبح وم ،ل هل
ل شعةل لبتةسةئعدأل ،لبح دوم لبحعةرعدأل ،لبتدو  )2( ،والمحتتوى النصتى  :Contentيندت لبطتدوا
لبتعتوشددأل لبتدد يطحمدد ي اعددـو مختتددحة محاح ددأل شةبلطتددح لبىددةشق )3( ،والمعرفتتة أو المفهتتوم
 :Knowledgeهو مة يتعز ل رفوجحلفع يجلةه يكثح مص كورـه رـص صدـو ة يرتدـة ي دـةوب اسدـفيل
ش حيسـأل ملعطـأل اتثـ لبتفهـوم ي لبتلحفـأل لبتحد يتةبهة كةبتىةى لبزمطدك لبتفح دةن ل جدزء غعحهدة
(Jaber, 2016,33-35 ; Nuhoğlu-Kibar, P.; Sullivan, K.; Akkoyunlu, B., 2019, 91).
يوضح شع ( )3هذه لبتعورةن.
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انشاا المحتوى
التصم
يم
الرقمي

التصميم
البصري

شكل ( )3نموذج عناصر االنفوجرافيت ;) Nuhoğlu-Kibar, P.; Sullivan, K.
Akkoyunlu, B., 2019, 91).
)

يوجدددف مالمدددأل يردددولع بألرفوجحلفعددد مدددص معدددل طحيسدددأل لبلدددحض هددد  )1( :األنفوجرافيتتتت الثابتتتت،
( )2األنفوجرافيت المتحرك )3( ،واألنفوجرافيت التفاعلي.
ويستتتخدم البحتتث الحتتالي األنفوجرافيتتت الثابتتت هددو حددة ة ددص مجتو ددأل مددص لبتددو لبح ددومةن
لال هل لبطتوا لبحئعىعأل لبفح عأل لبح لشط لالشعةل لبت الحض جتعلهدة فد شدع لمدف يتطدة ل
ل رفوجحلفع موضدوع ي مهدة ة لمدفة مدص مهدة لن ردحل لختعدة متدةد لبدتلةل طدف اتدتعل لبتولردث
لبتلةعتعأل بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل.
يمة يرولع ل رفوجحلفع مص معدل لبندع لبتخ دعط هد  )1( :يرفوجحلفعد شدلة )2( ،يرفوجحلفعد
لبتتددددف ج لبخ دددد بةلتةعددددةن )3( ،يرفوجحلفعدددد لبجددددف ل )4( ،يرفوجحلفعدددد لبح ددددوم لبتوضددددعثعأل،
( )5يرفوجحلفعددددد لبتخ دددددط لبحعدددددأر  )6(،يرفوجحلفعددددد لبلالردددددةن )7( ،يرفوجحلفعددددد لبخدددددحلئط،
( )8يرفوجحلفع لبسولئل( الم.)2018 ،
ووفقا لطبيعة محتتوى وحتدات التتعلم المصتغر التذي يتنتاول عمليتة اتختاذ قترار اختيتار مصتادر التتعلم
لذوي االحتياجات الخاصتة والتتي تتنتمن مجموعتة متن العمليتات المتسلستلة قتد استتخدم البحتث الحتالي
مجموعتتة متتن التصتتميمات وفقتتا لالهتتداف الستتلوكية القصتتيرة المتتراد متتن األنفوجرافيتتت تحقيقهتتا هتتي:
( )1تصميم األنفوجرافيت المتدرج الخطي للعمليات والذي يعتمد على تصميم البيانتات والمعلومتات وفتق
مجموعة من العمليات المتسلسلة والمتتابعة بشكل خطي ،باالضافة إلتى تصتميم األنفوجرافيتت الشتعاعي
الموجه والذي يعتمد على تصميم عنوان رئيستي يتشتعب منته عنتاوين فرعيتة وفتق تسلستل محتدد)3( ،
تصميم األنفوجرافيت العالقات والذي يوضح العالقتات بتين البيانتات والتتي يصتل المتتعلم متن خاللهتا إلتى
معلومات جديدة.
 مبادئ واسس تصميم وحدات األنفوجرافيت المصغرة:
مص لبتحةدئ لال س لبت يج محل ةاهة طف اتتعل مفلن ل رفوجحلفع لبتتمحة لبجعفة ( Yıldırım
 , S., 2016؛ شةتون ،2016 ،؛ لبىعف: )14-13 ،2018 ،
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 -1يج ي اعو جتعع طةصدحل رفوجحلفع ادف مدول موضدوع لمدف لي هطدة) اولفدق شدعص طةصدح
ل رفوجحلفع بتنتح) ف الرأل لمفة مثفدة ،لختعة طوي بألرفوجحلفع متعز جذلب.
 -2ي اعو لبح ةبأل لبت يهدف
بةتطفعذ.

ل رفوجحلفعد رسةهدة بةتتلةتدعص لن ممدزي متلةسدأل شةمتعةجدةاهل ،رةشةدأل

 -3ي الددحض لبتلةومددةن لبتلسددفة شوضددوح اةفددت لرتحددةه لبتتلةتددعص مددص خددالل ل ددتخفلم اخ ددعط لن
اتتعل محتعح الفت بةطظح يىه لبفهل.
 -4اثةعدد لبتثتددوى شنددع جعددف لختعددة لبتلةومددةن لبتدد يتعددص اتثعةهددة شتددحية ،لبتأكددف مددص ددالمأل
لبتلةومةن صثتهة مفمتهة خةوهة مص لالخ ةء لالمالئعأل لبطثويأل.
 -5لبتحكعز ةك اىةى لبتلةومةن اوضعح لبلالرةن لبلتةعةن اجتعع لبتلةومةن لبتتسة شأل
شلضهة.

ش هة مع

 -6لختعددة ل بددول لبجذلشددأل لبتتطة ددسأل لبتطة ددحأل بلددحض لبتلةومددةن لبطتددوا لبتددو لبخةفعددةن،
لبح ومةن شثعل احيح لبلعص اىة ف ةك جل لبتلةومةن لبت رحيف ليتةبهة هةأل لبتدذكح ،اجطد
لالفحلط ف ل بول  ،محل ةة لبتحةيص شعص لبنع لال ضعأل (لبخةفعأل).
 -7لختعة لبخ وط لبتطة حأل لبت يىه رحلءاهة.
 -8لختعة لبح وم لالشعةل لبتطة حأل بتوضوع ل رفوجحلفع

لبحموز لبتلحعحيأل شلطةيأل فةئسأل.

 -9لبحلف ص لبتلسعف ،جلةه يكثحشىةطأل ف لبتتتعل يكثح هوبأل ف فهل لبتلةومةن لبت يثتوي ةعهة.
 -10لالازل شعص لبلطةصحلبتعورأل بألرفوجحلفع
لالخحى خةبعأل.

فم لالزدمةم ف يمف جويرد لبتتدتعل ادح) لبجولرد

 -11رةأل لبتثتوى لبطت لي ل تخفلم جت رتعحة كتةشأل لبطتوا شخط لضح.
شلدددف لطدددالع لبحةمثدددأل ةدددك لبف ل دددةن لبحثدددو لبىدددةشسأل لبتددد اطة بدددت لال دددس لبتحدددةدئ بتتدددتعل
ل رفوجحلفع  ،قد وضعت مجموعة من المعاييرلتصميم األنفوجرافيت كوسيط لنقل محتوى وحدات التتعلم
المصغرة بالبحث الحالي لبت اضتطتهة رةئتدأل ملدةيعح اتدتعل مدفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسدةل شحعئدأل لبدتلةل
لبتفمج رف ال الفيةهة شطةءل ةك اثععتهة مص رح شلض لبتتختتعص فد مجدةل اعطوبوجعدة لبتلةدعل ،لبتد
ف ضوئهة ال اتتعل مثتوى مفلن لبتلةل لبتتمحلبسةئل ةك ل رفوجحلفع لبثةشت شةبحثل لبثدةب مةثدق
(.)3
 فاعلية األنفوجرافيت كوسيط لنقل محتوى وحدات التعلم المصغر النقالة:
ردف لمحتدت لبلفيدف مدص لبف ل دةن لبىدةشسأل ( Pandey , A., 2018; Torgerson & Iannone,
)  2019ي ل رفوجحلفعدد يلددف ددعط مطة دد بطسدد مثتددوى مددفلن لبددتلةل لبتتددمح لبطسددةل معددل
ل رفوجحلفع يلحض لبتلةومةن لبتلسفة لبتحكزة لبتحاح أل شتوضوع لمف اجزئتهة اتثعةهدة شتدحية
متة يسة لبثت لبتلحف يىه لبتلةل معل ملةبجأل لبتخ بةتلةومةن لبتتو ة (ل رفوجحلفع ) يعـو يرـ
السعـفل مص ملةبجتـه بةطــتوا لبخــةم .فتـدـص يهـدـل ل ـدـحةب لبتـدـك اجلـدـ لبتـدـخ يلـدـةبج لبتلةومـدـةن
لبتـددـتو ة ش حيسـددـأل ي ـددـحع مـددـص ملةبجتـددـه بةحعةرـددـةن لبطـددـتعأل هـددـو ي لبتـددـخ يتلةمـددـ مـددـع لبـددـتو
دفلــأل لمفة شةبتةبك انم معز ير فـك لبـذلكحة شعطتدة يتلةمد مدع لبدطص ش حيسدأل خ عدأل متلةرحدأل) حدـف
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لبحة ددـط ،) 2015 ،كتددة لمحتددت فة ةعتدده فد اثىددعص لبلفيددف مددص رددولاج لبددتلةل ففد مجددةل ى لالمتعةجددةن
لبخةصدأل رددف ددة ف فد  :اثىدعص رددف ة االمعددذ لبتحمةددأل لالشتفلئعددأل ي صدلوشةن الةددل لبثىددةب فد ملةبجددأل
لبتو زيةدة دلفلعدتهل بةدتلةل ) ،( Singh & Jain. 2017اثىدعص الةتهدل بدحلض لبتهدة لن لبثىدةشعأل
) ،( Baglama, et al. , 2017اثىدعص كفدةءة الةدل ي صدلوشةن لبدتلةل لبثىدةب اطتعدأل لالد ل)
لبحتحي اثىعص مهة لن لبتفععح لبحتحي بفى لب الب لبتومفيعص لاجةهةاهل رثدوه ( لبدفخطك ،د يد ،
2015؛ شلع  ،) 2016 ،اثىعص اثتدع كفدةءة الةدل لبحيةضدعةن بدفى لب دالب ي لال ةردأل لبذهطعدأل
لبحىع أل( خةع  ،)2016 ،لكتىةب لبتفةهعل لبلةتعأل اطتعأل مهدة لن لبتفععدح لبحتدحى لبسةشةعدأل بال دتخفلم
اطتعأل مهة لن لرتةج لبلدح ض لبتسفيتعدأل خفدض لبلد ء لبتلحفد شسدةء يمدح لبدتلةل بدفى لبتلدةرعص دتلعة
( شحلهعل2017 ،؛ كحم ،)2018 ،يمة ف مجةل لب الب لبلةديعص فسف دة ف ةدك اثىدعص لبثسةفدأل لبحتدحيأل
بة ددالب  ،(Nuhoğlu Kibar P. & Akkoyunlu B., 2014).اطتعددأل شلددض مهددة لن لبتتددتعل
لبتلةعت لبتفععح لبحتحي شسةء لمح لبتلةل خفض لبثت لبتلحف  ،اطتعأل شلض لبتفةهعل لبلةتعأل مفةهعل
شحعةن لبعتحعواح لبثو حأل لبتولططأل لبحرتعأل ،زيةدة لبىدح أل لالد لكعدأل ،لبعفدةءة لبذلاعدأل لبتف كأل( حدف
لبتتف2017 ،؛ مثتف2018 ،؛ الم2018 ،؛ لبىعف)2018 ،
 خطوات تصميم األنفوجرافيت المصغر بالبحث الحالي:
يتح اتتعل ل رفوجحلفع شتجتو أل مص لبلتةعةن لبخ دولن( Mol, 2011, 23؛ لبىدعف،2017 ،
144-143؛ شةتون  )6 ،2019لبتةبعأل :
 -1مرحلة التحليل :ه محمةأل اجتعع اخزيص لبحعةرةن مة رح لبتلةبجأل اثوي شعةرةن بنع يتعص
فهتده ،يددتل فعهدة اثفيددف لبهددف لبلدةم بألرفوجحلفعد  ،جتدع لبتلةومددةن لبحعةرددةن مدول موضددوع لبهددف
لبلةم ،اثفيف لالمت عةجدةن لبتلةعتعدأل صدث لبوضدع لبثدةب  ،اثةعد لبتثتدوى ،اثفيدف ختدةئص لبفئدأل
لبتىددتهففأل ،اثةع د متةد طةصددحل رفوجحلفع لبتتددوفحة ل ددتخحلج لبحعةرددةن لبتلةومددةن لبلطةصددح
لبحتحيأل لبت ةوشأل مطهة.
 -2مرحلتتة التصتتميم :ه د محمةددأل ضددع مخ ددط محددفئ بألرفوجحلفع د  ،يددتل فعهددة كتةشددأل لالهددفل
لبىددةوكعأل لبت د يهددف ل رفوجحلفع د اثسعسهددة ،اثفيددف احاع د طةصددح لبتثتددوى ل رفوجحلفع د كتةشددأل
طة يطده لبحئعىدعأل ،اتددتعل طةصدح لبتفة د شدةبتثتوى ،لختعددة لبتعوردةن لبحتددحيأل ،لختعدة ل بددول
لبخ دددوط لبتطة دددحأل ،اثفيدددف لبحدددحلمج لبتىدددتخفمأل فددد اتدددتعل ل رفوجحلفعددد  ،ضدددع اخ دددعط محدددفئ
بألرفوجحلفع محىط ه .
 -3مرحلتتة األنتتتاج :هددك محمةددأل لالخددحلج لبطهددةئ بألرفوجحلفع د معددل يددتل فعهددة لرتددةج لبتعورددةن
فدق ملدةيعح
لبحتحيأل لبتثتوى لبطت  ،دمج هدذه لبلطةصدح ملدة فدق شدع اخ ع دك مثدفد مطة د
اتتعتعأل ،شة تخفلم شحلمج لرتةج ل رفوجحلفع مث لبفواوشوب ،لالبعىتحيتو .
 -4مرحلة التقويم :ه محمةأل لبتثسق مص جودة صالمعأل ل رفوجحلفع بال تخفلم معل يتل اسععته
مص رح لبتتختتعص اجحيحه شنع محفئ .
 -5مرحلة االستخدام :ه محمةأل ا حعسه التعته .
ف ضوء لبخ ولن لبىدةشسأل ردف لاحلدت لبحةمثدأل لبخ دولن ل اعدأل طدف اتدتعل مثتدوى مدفلن لبدتلةل
لبتتمح لبطسةل:
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ي
 -1مرحلتتة التحليتتل  :اددل فعهددة اثفيددف ختددةئص لبفئددأل لبتىددتهففأل بألرفوجحلفع د مددص لب ددالب ملةت د
لالمتةجةن لبخةصأل شةبفحرأل لبثةرعأل شعةعأل ةوم ي لالمتعةجةن لبخةصأل ،اثةع لمتعةجدةاهل لبتلةعتعدأل مدص
مهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبدتلةل طدف اتدتعل لبتولردث لبتلةعتعدأل بدذ ي لالمتعةجدةن ،فد ضدوء
اةد لالمتعةجددةن اددل اثةعد مثتددوى هددذه لبتهددة لن اجزئتدده بددك لجددزلء متددمحة شثعددل يتطددة ل كد جددزء
موضددوع لمددف فسددة بتحددةدئ اتددتعل مددفلن لبددتلةل لبتتددمح ،اثفيددف متددةد لبثتددول ةددك لبلطةصددح
لبتعورأل بع يرفوجحلفع متمح.
 -2مرحلة التصميم :ادل فعهدة صدعةغأل لالهدفل لبىدةوكعأل بألرفوجحلفعد شومدفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسةبدأل
دةوك لمدف فد زمدص رتدعح ال يتجدة ز  5دردةئق ،صدعةغأل
شثعل ك يرفوجحلفع متمح يثسق هدف
ةوك رتدعح ،لختعدة لبلطةصدح
لبلطوي لبتثتوى لبتتمح بع يرفوجحلفع متمح لبذي يثسق هف
لبحتحيأل لبتعورأل بع يرفوجحلفع ل بول لبخ وط ف ضوء رةئتدأل لبتلدةيعح لبتتدتعتعأل بومدفلن لبدتلةل
لبتتمح لبطسةبأل مةثق ( )1ضع اخ عط محفئ بألرفوجحلفع لبتتمح.
( )3مرحلتتة االنتتتاج  :اددل فعهددة دمددج لبلطةصددح لبحتددحيأل بألرفوجحلفع د لبتتددمح مددع لبطتددوا لرتددةج
لبح ومةن لبحموز لاليسورةن شة تخفلم شحرةمج  ،Adobe Illustrator CCملةبجأل لبتو شة دتخفلم
 ،Adobe Photoshop CCملةبجددأل لبطتددوا شة ددتخفلم  Microsoft Word 2019مددل دمددج
ل رفوجحلفع ف لجهأل افة لبت حعق لبتثتول شة تخفلم  ،ActionScript 3.0 & JavaScriptرنح
لبت حعق لبتثتول شة تخفلم  ،Adobe Animate CC 2018ملةبجأل لبتدون لبتتهعدفي بألرفوجحلفعد
شة تخفلم Adobe Audition CC 2018
( )4مرحلتتتة التقتتتويم  :ادددل دددحض لبت حعدددق لبتثتدددول بومدددفلن لبدددتلةل لبتتدددمح لبطسةبدددأل لبسةئتدددأل ةدددك
ل رفوجحلفع ةك مجتو أل مص لبتتختتعص ف مجةل اعطوبوجعة لبتلةعل اجحيحه ةك عطدأل ل دت ال عأل
بةتثسق مص صالمعته بال تخفلم ،ال ت لبتلفيالن لبتستحمأل.
( )5مرحلتة االستتخدام :ادل ا حعدق بومدفلن لبدتلةل لبتتددمح لبطسةبدأل لبسةئتدأل ةدك ل رفوجحلفعد ةدك عطددأل
لبحثل رعةس لمحه ف اطتعأل مهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل بذ ي
لالمتعةجةن .
 عناصر وحدات التعلم المصغر النقال وتكنولوجية نقلها للبحث الحالي:
ف ضوء مة حق مص حض بلطةصح مفلن لبتلةل لبتتمح اعطوبوجعةن اسفيتهة ردف ل دت لبحةمثدأل
طف اتتعتهة بومفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبأل الاخة رحل لختعة متةد لبدتلةل بدذ ي لالمتعةجدةن لبخةصدأل
ي اتضتص هذه لبلطةصح معل رةمت شتسىعل مثتوى مهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل طف اتدتعل
لبتولرث لبتلةعتعأل بذ ي لالمتعةجةن لبتلةعتعأل بك مجتو أل مص لبف س لبتتمحة شثعل يتطدة ل كد د س
متمح مفهوم ي مهة ة لمفة غعح رةش بةتجزئأل ،ال اتتعل ا حعق مثتدول ةدك لبهدةاث لبطسدةل يتضدتص
هذه لبف س لبتتمحة يهفلفهة الةعتةن ل تخفلم هذل لبت حعق كعفعأل اطفعذ ل رن أل لبتهتةن لبت ةوشدأل،
اعو لبت حعق لبتثتول مص  15د ة متمحل ،اضتص ك د س متمح ( مفة لبدتلةل لبتتدمح لبطسةبدأل
) لبلطةصح لبتةبعأل:
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 -1المقدمتتة  :يحددفي لبددف س لبتتددمحشتسفمأل بتتهعددف الةددل لبتفهددوم ي لبتهددة ة ف د صددعمأل ددسلل معتددوب
يوضح بةتتلةل مة يطحم ي يثسسه مص هف ف رهةيأل الةته بةف س لبتتمح ،ييضة اىجع صدوا (
شوكة تطج متمح) شتون لبحةمثأل اوضح به مةيطحم ي يتلةته ف رهةيأل لبف س لبتتمح شطمتأل ديأل.
 -2المحتوى المصغر :ال حض مثتوى لبف س لبتتدمح فد شدع يرفوجحلفعد مةشدت ردف
لبحةمثأل ل س ملةيعح اتتعل ل رفوجحلفع لبتلةعت .

ل دت فعده

 -3األنشتتتطة والمهمتتتات التطبيقيتتتة المصتتتغرة :شلدددف دددحض مثتدددوى لبدددف س لبتتدددمح لبسدددةئل ةدددك
ل رفوجحلفع ال اسفيل رندةط الةعتد لمدف ي رندةطة الةعتدة رتدعحل فد شدع ل دئةأل موضدو عأل
( لختعة مص متلفد -صولب خ أ) يطجزه لب الب شنع فحدي مل اسفم بهل لبتمذيأل لبحلجلأل لبفو يدأل
حح ا حعىق لبطسةل لبذي ال اتتعته ،ليضة طة لرجةز مهتدأل الةعتعدأل لمدفة بتتة دأل مهدة ة لاخدة
فسدة بطددوع لبتجتو ددأل
لبسدحل فد موردث الةعتد مسعسد  ،بد شنددع فدحدي ي فد شدع انددة ك
لبتجحشعحأل لبذي يطتت بهة.
 -4التغذيتتة الراجعتتة :يددتل اسددفيل لبتمذيددأل لبحلجلددأل بة ددالب حددح لبت حعددق لبتثتددول شلددف لدلء ك د رنددةط
الةعت معل اظهح به ةبأل معتوشأل اوضح به ه لجةشته صدثعثأل يم بهدة يتدةمحهة الزيدز صدوا
فسة بطوع لجةشته ،ف مةبأل متة أل لبتهتةن لبت حعسعأل معل ي ة مص لب ةبد يرجدةز مهتدأل ا حعسعدأل
مف مهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل ف مورث الةعتد مسعسد بدذ ي لالمتعةجدةن لبخةصدأل
شنددع فددحدي ل شنددع انددة ك فسددة الجددحلءلن لدلء لبتهتددأل لبتتضددتطأل شنةشددأل لبتهتددةن لبتلةعتعددأل
شةبت حعق اسفم لبحةمثأل لبتمذيأل لبحلجلأل بهل مول هذه لبتهتأل حح لدلة لبتولصد لبدولاس ليضدة صدفثأل
لبفعس شو) لبخةصأل شع مجتو أل لبت يوجف بهة لشط ليسورأل دلخ لبت حعق لبتثتول.
 -5التكنولوجيا المستخدمة :رف ل دتخفمت لبحةمثدأل لبتعطوبوجعدة لبحرتعدأل لبطسةبدأل لبتد ل صدت لبلفيدف مدص
لبف ل ددةن ف د مجددةل لبددتلةل لبتتددمح شددأ لبت حعسددةن لبتثتوبددأل لبددتلةل لبطسددةل اعطوبوجعةادده يرى د
لبتعطوبوجعةن بتسفيل لبدتلةل لبتتدمح معدل يجهدزة لبهدةاث لبذكعدأل لبطسةبدأل يكثدح لالجهدزة لبتثححدأل فد
لال تخفلم بفى لب دالب فد هدذل لبلتدح شةالضدةفأل بدك اسدفيل لبتلةومدأل فد مجدل متدمح جدفل يطة د
طحعلأل لبتلةل لبطسةل ييضة يطة لمتعةجةن لب الب ف لبلتح لبثةبك مص معل غحدتهل لبسويدأل فد
لبثتول ةك لبتلةومةن ف ردت رتدعح معدل يىده ةدعهل لبثتدول ةدك لبتثتدوى لبتلةعتد فد
صو ة بسعتةن صمعحة احكز ةك لالجزلء لبتهتأل شةبتثتوى مل يل يرن أل رتعحة شهف لبتتة أل
اطفعذ لبتتلةتعص مهتةن الةعتعأل بت حعق مة الةته ف رت رتعح متة يخفث ب مدص لبلد ء لبتلحفدك
لبولرع ةعهل ،يزيف رف لاهل ةك لالمتفةظ شةبتلةومةن ،بذل يلدف لبدتلةل لبتتدمح يمدف لبتدفلخ لبتهتدأل
بةتلةل لبطسةل.
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لذا قد صممت الباحثة تطبيق محمتول يتتم تحميلته عبتر رابتط علتى الهتاتف المحمتول للطتالب والشتكل
( )4التالي يوضح صورة ايقونة التطبيق والصفحة الرئيسية للتطبيق.

أيقونة
التطبيق

شكل ( )4ايقونة التطبيق اتخاذ قرار اختيار مصادر التعلم لذوي االحتياجات الخاصة والصفحة الرئيسية

 -6التفاعل والتشارك :رف ل ت لبحةمثأل ف اتتعل لبت حعق لبتثتدول يرتدةط لبتفة د شدعص لبتدتلةل
لبتثتوى مص خالل افة ةه مع شةشةن حض لبتثتوى لبتتمح لبسةئل ةك ل رفوجحلفع معل
يتعطدده لبتطس د شعطهددة مى د ددح ته لبذلاعددأل ،ي لبخددح ج مددص لبت حعددق ف د يي رددت ،كتددة ل ددت
لبتفة شعص لبتتلةل لبتلةل مص خالل لد لن لبتولص لالجتتة لبفعس شو) لبولاس ،لبتفة
شعص لبتتلةتعص شلضهل مص خالل لبتنة ) رجةز لبتهتةن ف مةبأل لبتجتو ةن لبتنة كعأل .
 -7الملخص واالختبارات  :رف صتتت لبحةمثأل مةخدص دةم فد رهةيدأل كد د س متدمح فد شدع
يرفوجحلفع بتذكح لب ةب شتة ال د ل ته مص ملةومةن مهدة لن ،مدل اسدفيل لختحدة رهدةئ بتسدويل
لدلئهل ف شع ل ئةأل موضدو عأل مسعدةس مهدة لن لاخدة لبسدحل  ،مسعدةس مدفى ضدةهل دص
لبت حعق لبتثتول لبسةئل ةك لبتلةل لبتتمح لبطسةل.
 -8مصادر تعليمية مصغرة :رف اضتص لبت حعق شلض لبتتةد لبتلةعتعأل لبتتمحة ف شدع مةفدةن
 PDFمتمحة لبتحكزة فسط ةدك لبتفهدوم لبولمدف ل لبتهدة ة لبولمدفة ال يتجدة ز رحلءاهدة درعسدأل
مع مس ع فعفيو متمح ال يتجة ز  2درعسأل هذه لبتتةد يتعص ؤيتهة ل ل تح به رته شذب .
 االسس النظرية التي يقوم عليها التعلم المصغر النقال
يسددوم لبتتددتعل لبجعددف بةددتلةل لبتتددمح لبطسددةل ة د شلددض محددةدئ لبطظحيددةن مث د لبطظحيددأل ملةبجددأل
لبدتلةل لبطندط( Xu, 2016 ; Major & (،
لبتلةومدةن لبثتد لبتلحفد ل رخدحلط لبدتلةل لبتدورف
) Calandrino, 2018 ; Kapp & Defelice. 2019 ; Moore, 2020؛ ختدعس 2013 ،يتعدص
اوضعح ب ف مة ية :
 النظرية السلوكية :يسوم لبتلةل لبتتمح لبطسةل ةك شلض محةدئ لال ة عأل بةطظحيأل لبىةوكعأل هد
 :لبتثف يددف لبددفرعق بالهددفل شثعددل اعددو رةشةددأل بةتالمظددأل لبسعددةس ،اجزئددأل لبتثتددوى لبتلةعتدد
اطظعته مص لبىه بك لبتدل مدص لبحىدعط بدك لبتلسدف ،اتعدعص لبتدتلةل مدص متة دأل ل رند أل
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( لبتتمحة) ف لال رةن لبتطة حأل به فسة بخ وه لبذلا  ،اسفيل لبتمذيأل لبحلجلأل بةتتلةتعص بضتة
مولصةأل اطفعذ لبتهةم ل رن أل ،احاع ل رن أل شتىةى مط س  ،اسدويل لبتدتلةل ةدك ي دةس يدلء
لبىةو) ( لبتتمح لبستعح)لبتثفد .
نظرية معالجة المعلومات :احكز هذه لبطظحيأل ةك لبلتةعةن لبلسةعأل لبتد يجحيهدة لبتدتلةل بتلةبجدأل
لبتلةومددةن لبتد يىددتسحةهة ،التتددف ةددك مفهددوم لبتعطعددز ددلأل لبددذلكحة رتددعحة لبتددفي ،مددص يهددل
محةدئ اتتعل لبتلةل لبتتمح هو لبتعطعز يي اسىعل لبتلةومةن بدك مدفلن صدمعحة لن ملطدك ردف
اعو صو ل ل فعفيو ل كةتةن ل صون ،يتعص بذلكحة لبتفي لبستعح لالمتفةظ فسط مدص  5لبدك
 9معةرز زيةدة لتهة متة يىه لبتلةل لبتذكح طفمة يتل اعطعز لبتلةومةن.
النظرية البنائية :اطظح لبحطةئعأل بةتلةل ةك يرده تةعدأل شطدةء رندط يسدوم شده لبتتلةتدو  ،احكدز ةدك
اثعل لبتتلةل رف اه ةك ملةبجأل لبتلةومةن شطةءهة مص لبخححلن لبت يتح شهة طف اطفعذ ل رن أل
لبتلةعتعأل لبتتةمحأل بع مفة مثتوى متمح حضهة اطفعذهة مص خالل لالجهزة لبتثتوبأل.
نظرية الحمل المعرفي :اسوم هذه لبطظحيأل ةك محدفي اخفعدث لبثتد لبتلحفد دص لبدذلكحة رتدعحة
لبتفى لبت اختص شتثف ديأل لبتلةومةن لبت اىدتسحةهة دفد طةصدحهة فد دفد لبلتةعدةن لبتد
اجحيهددة ةددك هددذه لبتلةومددةن ،يتفددق لبددتلةل لبتتددمح مددع محددةدئ هددذه لبطظحيددأل معددل يددتل اسىددعل
لبتثتددوى صددعةغته فد مددفلن متددمحة يىدده ل ددتسحةبهة فد لبددذلكحة لبلةمةددأل متددة يخفددث لبثتد
لبتلحف .
نظرية النشاط :يسوم لبتلةل لبتتمح ةك رظحيأل لبطندةط مدص خدالل رعدةم لبتتلةتدعص شتطفعدذ ل رند أل
لبتهةم بتتة أل لبتلحفأل لبتهدة لن لبجفيدفة فد مولردث مسعسعدأل لن ملطدك بةتدتلةل ،شةبتدةب
لكتىةب لبخححلن لبجفيفة مص خالل لبتلةل لبطنط.
نظريتة التتتعلم المتوقفي :احاعددز هدذه لبطظحيددأل ةدك لكتىددةب لبتلةومدةن لبتهددة لن لبتطة دحأل مددص
خالل منة كأل لبتتلةل ف لبىعة لبتلةعت لبذي يلعس كعفعأل لبثتول ةك لبتلحفأل ا حعسهة ف
مولرث لبثعةة لبثسعسعأل معل يتعح لبتلةل لبتتمح مفلن لبتثتوى ل رن أل لبتتمحة بةتتلةل فسة
بة ة ف يي رت يي معة متة أل هذه ل رن أل ف مولرث جفيفة متطو أل متدة يطخدحط فد
تةعأل لبتلةل.
نظريتة التتعلم القتتائم علتى االداا :يلتتددف لبدتلةل لبتتددمح لبطسدةل ةددك لبدتلةل لبسددةئل ةدك ل دلء فهددو
مفخ بةتلةعل لبدتلةل يحكدز ةدك ردف ة لبتتلةتدعص ةدك يدلء مهدةم ي مهدة لن ملعطدأل رتعجدأل بلتةعدأل
لبتلةعل ،فعه يسوم لبتتلةل شت حعق لبتلحفأل يحكز ةك ل رن أل لبتهةم لبثسعسعأل لن لبتلطك.
نظرية األنخراط :اسوم هدذه لبطظحيدأل ةدك ل دةس يردفمةج لبتتلةتدعص يرخدحلطهل فد يرند أل لبدتلةل
شنع ي ملطك متة يىه لبتلةل ،يط حق ب مع لبتلةل لبتتمح لبطسةل معل يلتتف ةك متة دأل
لبتتلةتعص رن أل مهتةن الةعتعأل لن ملطك مص خدالل ل جهدزة لبتثتوبدأل لبتد ادف ل لبتندة كأل
لبتفة ةعأل.
نظرية التعلم االجتماعي :اسكف هذه لبطظحيدأل ةدك يهتعدأل لبتفدة الن لالجتتة عدأل فد شطدةء لبتلحفدأل
اطتعأل مهة لن لبتفععح لبلةعة ،ي لبتلةل تةعأل لجتتة عأل اثف مص خالل لبتفدة الن لالجتتة عدأل،
يط حددق ب د مددع لبددتلةل لبتتددمح طددفمة ي ة د مددص لبتتلةتددعص اطفعددذ ل رن د أل لبتهتددةن شنددع
انددة ك مددع لالرددحل مت دة يعتىددحول لبتلحفددأل لبتهددة لن لبجفيددفة مددص خددالل افددة ةهل مددع لالرددحل
شة تخفلم مطتةن لبتولص لالجتتة لبتتمحة.
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متة دحق يتعدص لبسدول شدأ لبدتلةل لبتتدمح لبطسدةل هدو الةدل يسدوم ةدك مجتو دأل مدص لبتحدةدئ  :محدفي
لبتعطعددز بةتلةومددةن ،محددفي لبددتلةل لبطنددط مددص خددالل متة ددأل لبتددتلةل رند أل مهتددةن متددمحة الكتىددةب
لبخححلن لبتهة لن لبجفيفة ،محفي لبثت لبتلحف مص خالل اسىعل لبتثتوى بومدفلن صدمعحة متدة يىده
مددص تةعددةن انددفعح لبتلةومددةن احمعزهددة شةبددذلكحة ،يسة د لبثت د لبتلحف د يىدده لبددتلةل ،محددفي لبددتلةل
لبتورف مص خالل متة أل ل رن أل لبتهةم ف مولرث مسعسعأل شنع متتدع متدة يثسدق يرخدحلط لبتدتلةل فد
لبتلةل ،محفي لبتنة ) لبتفة لالجتتة مص خال) لبتنة ) ف اطفعذ لبتهتدةن ل رند أل ،شطدةء الةتده،
محفي لبخ و لبذلا مص خالل اثعل لبتتلةل ف الةته بومفلن لبتلةل لبتتمح فسة بىح ته لبذلاعدأل فد لي
رت لي معة .
 أسس تصميم وحدات التعلم المصغر النقال وأنشطتها ومهماتها التعليمية:
ضددة
ال يستتددح لبتتددتعل لبتلةعت د بةتلةددعل لبتتددمح ةددك اتددتعل لبتثتددوى لبتددمعح فثى د  ،ش د يتلةددق يي ً
شتتتعل يرن أل لبتلةل لبتتمح ،كتة يثتةج بتتتعل لبتلةل لبتتدمح بدك اتدتعل دعطة يوهةن يكثدح السعدفًل،
رهة افمج لبلفيف مص لبو ةئط لبتلةعتعأل ،ال يطت احكعز اتتعل لبتلةدعل لبتتدمح ةدك لبتحاعد لبهحمد
لبتىةى بةف س لبتتمحة بعص الشف ي يحكز طف اتتعته ةدك اندجعع لبتتلةتدعص بعتدحثول مطتجدعص
منة كعص رن عص بةتثتوى مص خالل متة أل لبتهةم ل رن أل لبتتمحة شنع انة ك اسكف لالاجةهةن
لبثةبعأل بتتتعل لبتلةل لبتتمح ةك لبتثتوى لبتمعحلبتوزع ،لبلت شنع فحدي انة ك ف مجتو أل
بتطفعذ يرن أل لبتلةل ))Buchem & Hamelmann, 2010, 6
رف مفد لبسحش ) (Alqurashi, 2018, 251مال

تةعةن بتتتعل شعئةن لبتلةل لبتتمح ه :

 -1تقسيم المحتوى :اتث لبخ د وة ل بدك فد يرندةء شعئدأل لبدتلةل لبتتدمحه اسىدعل لبتثتدوى بدك يجدزلء
يصمح ،ال اتتعل لبتلةل لبتتمح بعطة مف د لبلسد لبحندحي فعتدة يتلةدق شتدفى يرتحةهده اجطد لبثتد
لبتلحف لبزلئف ،معل يف ل مة اوص به هدةا يدةاس ( )2014شدأ الةدل مدولد  /مهدة لن جفيدفة ضدتص
فة جةىةن الةعتعأل رتعحة يكثح فلةبعأل مص جةىأل لمفة يطدول ،مدص لبتهدل فد هدذه لبتحمةدأل لبتفععدح فد
مةهعددأل لبتلةومددةن لبت د يج د ملحفتهددة مددة ه د لبتلةومددةن لبت د يتعددص مددذفهة طددف افة د لب ددالب مددع
لبتثتوى ،يتعص ي اىة ف ل ئةأل لبتةبعأل لبتلةتعص طف لبتفععدح فد لبتلةومدةن "لبتد يجد ي الحفهدة"
لبخةصأل شهل :
● مة لبذي ي يف ي يلحفه طالش

يفهتوه مص يج لبتض رف ًمة؟

● مة ه يهل  3ي  4يشعةء ي يف ي يتلةتهة طالش ؟
● مة ه ل خ ةء ل كثح شعو ًة لبت يحاعحهة لب الب لبت اسمح ةك الةتهل د جةاهل؟
● مة ه لبتولضعع لبت ي تسف يره يتعص اسىعتهة بك يجزلء صمعحة؟
 -2تحديد وقت األنشطة :مص لبلطةصح لبتهتأل ل خحى لبت يج محل ةاهة طول يرن أل لبتلةل طف اتتعل
شعئأل لبتلةل لبتتمح لبفلةبأل معل لبتلةل لبتتمح يثف طفمة اعدو ل رند أل رتدعحة رىدحعًة خدالل كد
مفة الةل متمح يتتل ك رنةط بعىتمح  3بك  5درةئق ،ال يزيدف ردت الةدل كد لجدزلء لبتثتدوى
لبتتمح ف مفة لبتلةل لبتتمح ص  15درعسأل ،فتثال يتعدص ي يندت بد مثةضدحة صدمعحة مدفاهة 5
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درةئق ،اةعهة  5درةئق فعح-ز ج -منة كأل ،غعح ب  ،لبمحض مص هذه لبخ وة هومحلجلأل لبتلةومةن
فة محلن مص خالل مجتو أل متطو أل مص ل رن أل بالمتفةظ لبتلةومةن مىدة فاهة ةدك ل رتسدةل بدك
لبذلكحة طويةأل لبتفى.
 -3التركيز على هدف تعليمي واحد :احكز مفة لبتلةل لبتتمح ةك هدف الةعتد لمدف يثتدةج لب دالب
لبطنةط يىدتمح  5دردةئق كتةبده ،بعطده
بك اثسعسه .احجع فلةبعأل لبتلةل لبتتمحلبفلةل بعس فسط
يدوفح ييضًدة لبتلةومدةن لبتثدفدة لبتىدتهففأل ،لبمدحض مدص هدذه لبخ دوة هدو لبتأكدف مدص ي لبتتلةتددعص
يتخذ خ وة لمفة ف ك محة بةتلةل بتثسعق لبهف رح لبتض رف ًمة ،طف كتةشأل هدف لبدتلةل مدص
لبتهل ي رفعح ي الً ف لبن ء لبومعف لبذي عتلةته لب الب شطهةيأل مفة لبدتلةل لبتتدمح؟ شد ء يتعدطهل
فلةه ي لبنلو شه ي ملحفته رتعجأل بةتفة مله.
يمة يبعطعوم )  (Allencomm, 2017, 5-9يحى ي اتتعل لبتلةل لبتتمح يتح شثال محلم

ه :

( )1مرحلة االستعداد لبت يدتل فعهدة اثفعدز لبتتلةتدعص رحد شدفي لبدتلةل مدص خدالل لالختحدة لن لبتنختدعأل
ي لبتفة د مددع مسددةطع فعددفيو متددمحة ي ت د مىددةشسةن متددمحة،ي يرفوجحلفع د متددمح ( )2ومرحلتتة
االكتشاف لبت يتل فعهة حض مثتوى مفلن لبتلةل لبتتمح لبذي يحكز ك مطهدة ةدك هدف لجحلئد
لمددف يىددتمح مددفة رتددعحة بد شول د أل ل ددتخفلم رتددة ج لبو ددةئط بلددحض هددذل لبتثتددوى مثد لبتةلعد
مسةطع لبفعفيو لبتتمحة عطة يوهةن الاخة لبسحل  )3( ،واخيرا مرحلة التعزيتز لبتد يدتل فعهدة ادوفعح
ددحض
يد لن بتحلجلددأل لبددتلةل اسددفيل الزيددز ال ددتجةشةن لبتتلةتددعص شلددف ك د يدلء بع د رنددةط الةعت د
بةومةن شعأرةن لالدلء فحف الزيز يتعص بةتتلةتعص رىدعأ لبتلةومدةن شىدح أل ،هدذه لبتحمةدأل هةمدأل جدفل
بةوصول بك يفض ل تجةشأل مص لبتتلةتعص.
ليضة يحى ب خخح ) ( Lee, 2021, 2يره اوجدف دفة ل دس بتتدتعل مدفلن لبدتلةل لبتتدمح
لبطسددةل ه د  :لرنددةء مثتددوى يطة د لبنةشددةن لبتددمعحة بألجهددزة لبتثتوبددأل ،يخةط د لبتتلةتددعص طددفمة
يثتةجو بك لبتلحفأل ف اة لبةثظأل مص لبزمص يي يسفم د س رتعحة ال ازيف ص  5درةئق فسة بة ةد ،
اتحع مىة الةعت مثفد( :ي) رت رتعح يىة ف لبتتلةل ف فهل يهتعأل لبتوضوع( ،ب) لبتثتوى لبتفة ة ،
(ج) لبتددف يحةن ل رن د أل لبستددعحة( ،د) يسددفم امذيددأل لجلددأل فو يددأل ،يت ة د مددص لبتددتلةل لبتفة د مددع
لبتثتددوى شتتة ددأل يرند أل ا حعسعددأل ،كتددة ضددح ي اتددتعل لبددتلةل لبتتددمحيتح شددثال محلمد  :لبتحمةددأل
ل بدك يد تل فعهددة يرندةء مددفلن لبتثتدوى لبتتددمح ةدك لمدفى مطتددةن لبدتلةل لبتتددمحشطةءل ةدك ي ددس
اتتعل لبتلةل لبتتمح لبطسةل ،لبتحمةأل لبثةرعدأل يدتل فعهدة اسدويل هدذه لبومدفلن لبتتدمحة مدص رحد لمطدعص مدص
لبتتلةتعص لمطعص مص لبخححلء ت لبتلفيالن ،لبتحمةأل لبثةبثأل يتل فعهة اطسعح مفلن لبتثتوى لبتتمح
بتتحح لرتح ا ويحل رن أل لبتلةعتعأل لبتطة حأل.
كتة مفد مةرفيالي ) ( Mandelli, 2014لبلتةعةن لبت يتح شهة اتتعل لبتلةل لبتتمح اتتث ف :
( )1تعلم  : Learnالةل لالفعة لبتوضو ةن لبحئعىعأل مدول لبتثتدوى لبتتدمح )2( ،طبتق: Apply
طحق مة الةتته ف مجدةل لبتختدص )3( ،شتارك  :Collaborateاولصد مدع لالردحل لبخحدحلء،
( )4اختبر :Measureرس لختحح لبطتةئج ل حضهة ةك لبخححلء لالرحل .
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 أسس تصميم المحتوى المصغر للتعلم المصغر بالبحث الحالي
ردف مدفد كد مدص يبورىدو خخدح ) ،( Alonso et al., 2006 297-298شوشدعل هةمةعتدة
( Trowbridge et al ,
)  ،)Buchem & Hamelmann, 2010, 6-7اح شحيدفج خخدح
) 2017كدعل شدة ) ) (Kim & Park, 2018, 57دفة ي دس الشدف ي احل دك طدف اتدتعل مثتدوى
مفلن لبتلةل لبتتمح:
 – 1الشكل  :يج اتتعل مفلن لبتثتوي لبتتمح بةتلةل لبتتمح ةك هعئأل اطىعسةن صمعحة غعح رةشةدأل
بةتجزئأل .
 -2التركيز :يج ي يحكز مثتوى مفلن لبتلةل لبتتمح ةك موضوع مثفد يثسق هففة لمدفل ،مدذ
ء ملحف ةك لبتتلةل.
لي ملةومةن غعح ضح يأل اتث
 -3االستقاللية :يج ي يعو مفلن لبتثتوى بةتلةل لبتتمح رةئتأل شدذلاهة ،يي اتضدتص ملةومدةن يجد
ي اعددو مفهومدده بةتتلةتددعص د لبثةجددأل بددك لبحثددل ددص لبتزيددف ملةومددةن خة جعددأل بددذب الشددف مددص
لالهتتةم لبخةا شةبخةفعأل لبتلحفعأل لبىةشسأل بةتتلةتعص.
 -4الهيكل :يج هععةأل شطةء مفلن لبتثتوى بةتلةل لبتتمح ش حيسأل اندتت
لبتوضوع لبتسبث لبتة يخ طول  URLكتة ف كةئطةن لبتلةل.

ةدك طةصدح مثد لبلطدول

 -5القابلية للعنونة :يج اتتعل مفلن لبتثتوى بةتلةل لبتتمح كتتف بةتلةل لمف لن طوي مةشدت
 ،URLيتعص لبوصول بعه حح مثحكةن لبحثل ةك شحعأل ل رتحرت.
 -6التخطيط :يج ي يتل ل تخفلم ل س لبتتتعل لبتلةعت طف اتدتعل مثتدوى مدفلن لبدتلةل لبتتدمح،
ي اثسق ك مفة مثتوى متمح هف لمف يةعهة رنةط لمف.
 -7التقييم :يج اثفيف هف

لبتلةل لبذي يثسسه مثتوى مفلن لبتلةل لبتتمح

ت اسععل محفئ به.

 -8التقويم يج اثفيف ه فلال مثتوى مفلن لبتلةل لبتتمح شة ) شعفةءة ف اسةع يرىدثةب لبتتلةتدعص
مص لبتلةل لمعةرعأل ل تثتة هل بورتهل ف لبتلةل ف ظ زمتأل مهةمهل لبعومعأل .
 -9تحديد الميزانية والموارد والوقت :يج اثفيف لبتعزلرعأل لبتتةد مفة ا حعق مثتوى مفلن لبتلةل
لبتتمح شوضوح ،فتص مزلية لبتلةل لبتتمح لبتعزيرعدأل لبتطخفضدأل ادوفعح لبوردت دةدة ل دتخفلم مفلاده
شنع كةم .
كتة لضدة ختدعس ( )374 ،2020ي مثتدوى لبدتلةل لبتتدمح يخدتص شةبسةشةعدأل ال دةدة لال دتخفلم
لبفمج معل يره شتثةشأل كةئص الةعت مىتس فهو يتعص ةدة صعةغأل هففه ل تخفلمه فد دعةرةن متلدفدة،
يتتث شةبتح رأل معل يتعص ل دةدة هععةتده ل دتخفلمه فد دعةرةن متلدفدة ،ييضدة يدحى كدعل شدة ) (
) Kim & Park, 2018, 56-57ي مثتدوى مدفلن لبدتلةل لبتتدمح الشدف ي يتىدل شةبتععفعدأل شةبحىدةطأل
دفم لبتدلوشأل معدل ال يثتدةج بددك مهدة لن اعطوبوجعدأل ملسدفة بت ددويحه اثفيثده ،شةبعفدةءة معدل يتعددص
يرتةجه ف رت رتعح ييضة يثسق لبطتدةئج لبتتورلدأل فد ردت رتدعح جدفل ،لبتح ردأل معدل يتعدص اطسعثده
الفيةه ،رةشةعأل هوبأل لال تخفلم ،لبثفلمأل معل يىتخفم لبتعطوبوجعةن لبثفيثأل مطهة لالجهزة لبتثتوبأل
ف رسةه اوصعةه.
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كتدة طدو ل دوزل د يمدة لل ) ( Souza & Do Amaral, 2014, 678رتو جدة بلتةعدأل اتدتعل
لبتثتوى لبتتمح بةهولاث لبطسةبأل لبذي يتعو مص  )1( :بنية العملية التربوية لبت احكز ةك تةعدةن
لبتلةعل لبتلةل )2( ،بنية محتوى التعلم المصغر احكز ةك تةعةن اتتعل لبتثتوى لبتتمح لبو دةئط
لبحرتعأل )3( ،الربط بين البنيتين ،كتة هو موضح شةبنع (. )5
رف ل ت لبحةمثأل طف اتتعتهة بتثتوى مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسدةل ي يعدو فد شدع مدفلن
متمحة رتعحة مىتسةأل كد مدفة متدمحة احكدز ةدك هدف لمدف اتطدة ل مفهدوم ي مهدة ة لمدفة مدص
مهددة لن لاخددة رددحل لختعددة متددةد لبددتلةل طددف اتددتعل لبتولرددث لبتلةعتعددأل بددذ ي لالمتعةجددةن لبخةصددأل
متةغأل ف شع يرفوجحلفع شىعط متمح يلحض لبتفهدوم ي لبتهدة ة لبتتدمحة شندع جدذلب متتدع
حح ا حعق مثتول يتل اثتعةه ةك لبهةاث حح لشدط ،بدذل فهد متةمدأل فد يى ردت يي معدة يي اتىدل
شةبتح رأل ،كتة ل ت لبحةمثأل لبتفة ةعأل معل يتعص بةتتلةل لبتفة مع لبتثتدوى ( ل رفوجحلفعد ) ل رتسدةل
شعص مفلن لبتثتوى لبتتمح مى ح ته لبذلاعأل فسة المتعةجةاه ،لبتفة د شدعص لبتلةدل لبتدتلةل حدح
لشط لبولاس صفثأل لبفعس شو) شةبت حعق لبتثتول ،لبتفة د شدعص لالردحل فد يدلء لبتهتدةن ل رند أل
لبت حعسعأل لبت اة لبتثتوى.
عمليات انتاج المحتوى التعليمي المصغر نموذج PEM
هيكلة العملية التربوية

عملية هيكلة المحتوى المصغر
طور البنية المعرفية للمحتوى
المصغر للهواتف المحمولة

اشرح التصميم التعليمي
للمحتوى المصغر

اختر الوسائط لنشر المحتوى

حلل النواحي الداللية
للمحتوى المصغر المعاني –
الداللة  -التفسير
حدد
المشكلة

ناقش المعالجية البينية للمواد
المختارة

حدد وحلل تركيبة محتوى
التعلم المصغر

ال

اضبط التصميم التعليمي
للوسائط المتعددة المختارة

مناسب؟

طور النموذج االولي
للمحتوى المصغر

نعم

حلل وحدد المواد التعليمية

البداية

طور البنية التعليمية لتنظيم
المحتوى في شكل محتوى مصغر
للهواتف المحمولة للهواتف

حدد الفكرة الرئيسية

طور استراتيجيات التعليم
اختبر النموذج االولي
للمحتوى المصغر

مناسبة؟

ال

ال

نعم

مناسب؟

ناقش واختر المحتوى االساسي

نعم

المحتوى المصغر جاهز
للتطبيق على الهواتف

حدد المواد التعليمية التي ستنظم
في محتوى مصغر للهواتف
المحمولة

النهاية

حدد نقاط االلتقاا

شكل ( )5نموذج تصميم وتطوير المحتوى المصغر لسوزا وأمارال )( Souza & Amaral, 2014
- 456 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد الخامس 2021

 اسس تصميم األنشطة والمهمات التطبيقية للتعلم المصغربالبحث الحالي
الف ل رن أل لبتلةعتعأل لبتتمحة لبحكعزة لال ة دعأل بةدتلةل لبتتدمح ،لبطندةط لبتلةعتد لبتتدمح هدو
رنةط الةعت رتعح بومفة الةعتعأل صمعحة يسدوم شده لبتدتلةل يمطدةء الةتهدل بةتثتدوى لبتتدمح مدص يي معدة
ف يي ردت ،بد بةثتدول ةدك لبخحدحلن لبتلةعتعدأل لبت ةوشدأل( Souza & Amaral, 2014, 675؛
ختددعس ،) 375 ،2020 ،فد هددذل لبحثددل ل رند أل لبتلةعتعددأل حددة ة ددص مجتو ددأل مددص لال ددئةأل لبستددعحة
مجتو أل مص لبتهتدةن لبت حعسعدأل لبتتدمحة لبتخ دط بهدة مىدحسة مدص رحد لبحةمثدأل بد بتتة دأل ا حعدق
لب ةب لبتلةل بتهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعدأل بدذ ي لالمتعةجدةن
ب مطفحدل ي منة كأل لبسحرةء ،مل يتةس لبتمذيأل
لبخةصأل شلف د ل أل مثتوى متمح ف شع يرفوجحلفع
لبحلجلأل مص لبحةمثأل حح يد لن لبتولص لالجتتة ( لبفعس شو) لبولاس) فو لرتهةئه مدص اطفعدذ لبطندةط
ل لبتهتأل لبت حعسعأل لبت يىدتخفمهة حح لش هدة لبتتضدتطأل شدةبت حعق لبتثتدول لبتتدتل ،الدف ل رند أل
لبتهتةن لبتلةعتعأل لبت حعسعأل جزء ال يتجزي مص تةعةن اتدتعل مدفلن لبدتلةل لبتتدمح لبتد اهدف لبدك
متة أل لبتلةل ل تثة ة دلفلعأل زيةدة يرخحلط لبتتلةل ف لبتلةل لبتأكعف ةك لبتلةل لاسةره اسويته معدل
اوفح لبخححلن لبثسعسعأل ف شعئأل لبتلةل شةالضةفأل بك متلأل لبتلةل .
يحى ختعس(  )276 ،2018ي لبتلةل لبسةئل ةك لبتهتأل يحكز ةدك يرند أل لبدتلةل مدول لبتهتدةن
لبت ةوشأل ،لمحتت لبحثو ي لبتلةل لبذي يحطدك مدول لبتهتدةن يكثدح لبتدفلخ لبتلةعتعدأل فة ةعدأل ،رده يسدوم
ةك يفلةل اأمالن ،يتح لبتلةل لبسةئل ةك لبتهتةن شةبتحلم لبتةبعدأل :لبتسدفيل معدل ي ةد مدص لبتتلةتدعص
رحلءة لبتولد لبتلةعتعأل لبطظحيأل ،مل لبتخ عط معل ي ة مص لبتتلةتعص ردحلءة لبتهتدةن لبتلةعتعدأل ،مدل لبتطفعدذ
لبت فعه يتل اطفعذ لبتهتأل ف مورث مسعس  ،مل لبتسويل يتل فعهة طة لبتتلةتعص لالجةشأل ص ل ئةأل.
يحى معجو كةالرف يطو ) (Major & Calandrino, 2018, 3يج ي يتل اتتعل يرند أل لبدتلةل
لبتتمح شثعل يتل اطفعذهة شنع فحدي ي ف مجتو ةن انة كعأل ،يرهة لبلطتح ل هل لبذي يثسدق فلةبعدأل
لبددتلةل لبتتددمح معددل اتددعح متة ددأل لبتهددة لن ا حعددق لبتلحفددأل لبجفيددفة ،يتعددص اطفعددذهة حددح ل ددتخفلم
مطتةن متلفدة مث لبعواعوب ي لبفعس شو) ي لبتطتفيةن ي لبولاس ي ادويتح معدل يت ةد لبتلةعدق ةدك
صو ي محلجلأل مثتوى ي م ل ئةأل رتعحة ي يرنةء شودكة تطج غعحهة مص يرتةط ل رن أل لبتتلفدة.
كتدة مدفد اح شحيدفج خخدح ) ( Trowbridge et al , 2017يرده يجد ي يحل دك طدف اتدتعل
ل رن أل لبتهتةن لبت حعسعأل بةتلةل لبتتمح لبطسةل اولفح لال س لبتةبعأل :
( )1الهدف  : Purposeلي يحل ك فد اتدتعل ل رند أل لبتهتدةن مدة لبهدف لبدذي يىدلك لبتتدتل
اثسعسه مص ل رند أل لبتهتدةن لبتلةعتعدأل يسخدذ فد لال تحدة ي اعدو متةمدأل فد يي ردت ،يدتل اسععتهدة
اسدفيل لبتمذيدأل لبحلجلدأل لبفو يدأل بةتتلةتدعص ،مدص يمثةدأل لالهدفل لبتدك ردف اثسسهدة ل رند أل  :لبتندة ) شددعص
لبتتلةتعص ( لالرحل ) ف يرجةز شلض لبولجحةن ،متة أل شلض ل رن أل لبتهتةن لبت حعسعأل شندع فدحدي
لبت اىة ف لبتتلةتدعص ةدك لبفهدل يتعدطهل ل دةء
ل انة ك  ،ل ةل يمثةأل بتوضعح لبتفةهعل لبتلة
يمثةأل لخحى ،يرنةء بومأل بلحض لبتنعالن ت تث هط لبتنة كأل شعص لبتتلةتعص بوضع لبثةول.
( )2المحتوى  : Contentيي يج لختعة مجةل مثتوى ل رن أل لبتهتةن شثعل يتعص صعةغته ف
شع مفلن يجزلء متمحة اتطة ل ك مهتأل متمحة موضوع لمف متمح اطة مدفة يرتحدةههل متدة
يىة ف ب ف زيةدة يرخحلط لبتتلةتعص ف لبتلةل خفض لبثت لبتلحف .
- 457 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد الخامس 2021

( )3النقل  :Deliveryيي يج لختعة لبتعطوبوجعأل لبتطة دحأل بتطفعدذ ل رند أل رسد مثتدوى لبتهتدةن
صمح رتح متة دأل هدذه لبتهتدةن مثد ل رىدتجحلم ل
لبتتمحة ل ةبهة بةتلةل بةتسععل شثعل اتطة
لبولاس ل لبفعس شو) ل طةب شةن.
( )4التتدمج والتكامتتل متتع أهتتداف التتتعلم للمقتترر أو التتدرس :خي يج د ي اددحاحط ل رن د أل لبتهتددةن
شتثسعق لالهفل لبتلةعتعأل بةتسح ل لبف س ،يج ي يلح لبتتلةتعص كعث عتل اسععل يرن تهل اطفعذهل
بةتهتددةن لبت حعسعددأل ،يج د ي اىددة ف يرن د أل لبددتلةل لبتتددمح مهتةادده لبتتلةتددعص ةددك ا حعددق لبتلحفددأل
متة أل مهة لاهل.
كتة لضة ك مص كعل شة ) ) (Kim & Park, 2018, 56-57شلض لال س لبتةبعأل طف اتتعل
تةعةن يرن أل لبتلةل لبتتمح :
 -1لبفمج شعص ل تحلاعجعةن لبتلةل مث لبتلةل لبذلا لبتوجه لبتلةل لبتورف
بةتنجعع ةك منة كأل لبتثتوى ا حعق محةدئ لبتلةل لبتنة ك .

لبتلةل لبطنط لبتنة ك ،

بد

 -2اتتعل تةعةن لبتلةل يرن أل مهتةن لبتلةل لبتتمح شثعدل اسدوم ةدك لبدتلةل لبتدورف  ،كد تةعدأل
الةددل اىددتمح درددةئق ال ازيددف ددص  15درعسددأل ،اتعددو مددص ( )1مسفمددأل (مخ ددط لبتوضددوع ،الحيددث
لبتنعةأل ،صث لبتهتأل)؛ ( )2لبطنةط (لبىسلل ،مد لبتندعالن ،كتةشدأل لبدطص) ؛ ( )3لبختدةم (مطةرندأل،
افععح ،امذيأل لجلأل).
 -3اتددتعل يرن د أل لبددتلةل شثعددل انددجع لبتتلةتددعص ةددك ل تعنددة لبتثتددوى ل ددتخفلمه يرنددةئه اددوفعح
ل د لن لبالزمددأل بتنددة كأل لبطنددةط مث د كتةشددأل رددص ي ت د الةعددق ،كتددة يج د ي انددتت ةددك يرن د أل
ل لبخحلئط لبذهطعأل ،ي يرتةج لبو ةئط ،ي يرتةج صو ة ي عطة يو فعةل ،غعح ب مص
انة كعأل مث
ل رن أل لبتنة كعأل .
 -4لاةمأل لمعةرعأل مندة كأل لبتتلةتدعص فد يرتدةج دةئط يرند أل مهتدةن لبدتلةل لبتتدمح الدفيةهة ،يتعدص
لشدددط بومدددفلن لبتثتدددوى لبتتدددمح بتوجعددده لرتحدددةه لبتتلةتدددعص بدددك
ل دددتخفلمهة كتةفدددةن محفسدددأل ي
لبتوضو ةن لبحئعىعأل لبىتةح شةبتزيدف مدص ل تعندة لبتوضدوع ،يجد ي ادوفح ملةومدةن مدوجزة
متتة عأل مفهومأل.
كتة يحى شوشدعل هةمةعتدة )  )Buchem & Hamelmann, 2010, 7ي اتدتل ل رند أل مهتدةن
لبتلةل لبتتمح بتعو متتحكزة مدول لبتدتلةل ،ي اندجع لبحعئدأل لبتد يثدف فعهدة لبدتلةل ةدك لال تعندة
ددل
لبتنددة كأل لرنددةء لبتثتددوى ،ي يتضددتص لبددتلةل لبتتددمح مجتو ددأل مددص ل رن د أل لبتلة رعددأل ،مث د
لبخحلئط لبذهطعأل ،اثحيح لبطتوا.
االسس والمداخل النظرية ألنشطة التعلم المصغر النقال
مدص لال ددس لبتدفلخ لبطظحيددأل لبتد يلتتدف ةعهددة يردولع يرند أل لبددتلةل لبتتدمح لبطسددةل( ختددعس،2020،
: )338-334
 النظريات السلوكية لبت انتت ةك ل تخفلم لبتلةل لبتتمح لبطسةل ف حض لبتولد لبتلةعتعأل اسفيل
يرن أل لبتف يحةن لبتتة أل بةتهتةن لبثتول ةك لبتمذيأل لبحلجلأل لبتطة حأل.
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النظرية البنائية لبت انتت ةك ل تخفلم لبتلةل لبتتمح لبطسةل ف د ل يرن أل لبتلةل لبحطةئ  ،اسفيل
ل ئةأل لجةشةن ،اسفيل لمثةأل ،د ل يرن أل م لبتنعالن لاخة لبسحل  ،اسفيل عةرةن مسعسعأل.
نظرية النشاط  :لبت احى ي ك رظةم رنةط يتضتص فحدل يسوم شةفلةل رجةز موضوع ملعص بتثسعق
يهفل ملعطأل شة تخفلم لد لن لبتعطوبوجعةن لبطسةبأل.
نظرية التعلم الخبراتي  :معل يىدتخفم لبدتلةل لبطسدةل فد از يدف لبتتلةتدعص شة رند أل فد دعة مدورف
مثفد شلف اسفيل لبتلةل ف لبحفليأل خةفعأل ص لبتفهوم ،مل يتأمد لبتتلةتدو لبخحدحلن لبتتلةتدأل مدص خدالل
مولرث لبخححة يلتتورهة ،مل يسومو شلت ح ض ي مطتجةن ملعطأل بتتثعد هدذه لالفعدة  ،مدل ي ةد
مطهل اوضعح كعفعأل ا حعق مة الةتوه ف مولرث منةشهأل ي مختةفأل.
نظرية التعلم الموقفي :معل يت ةد لبدتلةل لبتدورف اسدفيل لبتلحفدأل فد دعة مسعسد يتعدص مدص خالبده
ا حعق هذه لبتلحفأل ،لبتنة كأل ف لبتتة ةن لبتجتتلعأل ،اتعح يرن أل لبدتلةل لبتتدمح لبطسدةل لبدتلةل
لبتورف مص خالل ل تعنة لكتنة لبتلحفأل مل دمج لبتلحفأل مل لبتجحي لبتأم .
نظرية التشاركي :اسكف هذه لبطظحيأل ةك ي لبتلةل يطتج مص خالل لبتفة الن لبتىتتحة شعص لبتتلةتعص
لبتنة ) ف فهل لالفعة لبتفةهعل بةلةبل لبتثعط شهل ،يرن أل لبتلةل لبطسةل لبتتمح يتعطهة لاةمأل هدذل
لبتنة ) شعص لبتتلةتعص حح لالجهزة لبطسةبأل .

وقتتد اعتمتتدت الباحثتتة فتتي تصتتميمها ألنشتتطة التتتعلم المصتتغر النقتتال بالبحتتث الحتتالي علتتى هتتذه
النظريتتات ،معددل ل ددت شددأ اثسددق لالرند أل لبتهتددةن لبتلةعتعددأل بومددفلن لبددتلةل لبتتددمح لبطسةبددأل لبتحددفي
لبىددةوك لبحطددةئ لبتددورف لبتنددة ك لبطنددةط ،كتددة رةمددت فد ضددوء لبف ل ددةن لبتد لهتتددت شةال ددس
لبطظحيأل لبتلةيعح لبت يج محل ةاهة طف اتتعل مفلن لبتلةل لبتتمح يرند تهة لبدتلةل لبطسدةل شوضدع
رةئتأل مص لبتلةيعح ال اثععتهة مص لبتتختتعص ف مجةل اعطوبوجعة لبتلةعل ردف اوصدةت لبدك رةئتدأل رهةئعدأل
شلف لجحلء لبتلفيالن لبت ةوشدأل كتدة فد مةثدق ( ،)2لبتد ل تتدفن ةعهدة لبحةمثدأل فد اتدتعتهة بتثتدوى
بألرن أل لبتهتةن لبتلةعتعأل بومفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةل شةبحثل لبثةب .
 خطوات تصميم التعلم المصغر النقال :
يتح اتتعل مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةل كتة مدفدهة كد مدص دوزل د يمدحلل ( Souza & Do
)  ،Amaral, 2014, 679ختعس (  ،)408 ،2020شتجتو أل مص لبخ ولن ه كةبتةب :
 -1تحليل الحاجات التعليمية :يتل ف هذه لبخ وة اثفيف مة ل يثتةج لبتتلةتدعص ي يتلةتدوه ،فسدة بهدذل فسدف
ال شةبحثل لبثةب اثفيف مةجةن منعالن لب الب لبتلةتعص لبتحاح أل شتهة لن لاخة رحل لختعة متةد
لبتلةل طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل بذ ي لالمتعةجةن لبخةصدأل ،ردف رةمدت لبحةمثدأل شتثفيدف هدذه لبتهدة لن
ف رةئتأل محفئعأل شلف لالطالع ةك لبلفيف مص لبف ل ةن لبحثو لبتحاح أل اثععتهة مدص متختتدعص فد
مجةل اعطوبوجعة لبتلةعل ت لبتلفيالن لبت ةوشأل بتتحح ف شعةهة لبطهةئ كتة ف مةثق ()1
 -2تحديد الفكترة الرئيستية للمحتتوى المصتغر :معدل ادل اثفيدف لبفعدحة لبحئعىدعأل بةتثتدوى هد مهدة لن
لاخة رحل لختعة متدةد لبدتلةل طدف اتدتعل لبتولردث لبتلةعتعدأل بدذ ي لالمتعةجدةن لبخةصدأل ،لبتد دعتل
اثةعةهة اسىعتهة بك مفلن متمحة .
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 -3تحديتتد األهتتداف التعليميتتة للمحتتتوى المصتتغر :اددل اثفيددف لالهددفل لبتلةعتعددأل بتثتددوى مهددة لن لاخددة
رحل لختعددة متددةد لبددتلةل طددف اتددتعل لبتولرددث لبتلةعتعددأل بددذ ي لالمتعةجددةن لبخةصددأل ف د ضددوء رةئتددأل
لبتهة لن شثعل ك مفة مص لبتثتوى لبتتمح اثسق هف لمف كتة ف لجحلءلن لبحثل.
 -4تحليتل المحتتوى لتحديتد وحتدات المحتتتوى المصتغرة :ادل اثفيدف لالفعة لبتوضدو ةن لبتهددة لن
لبحئعىعأل بةتثتدوى لبتد ادل اجزئتهدة بدك مدفلن متدمحة شثعدل كد مدفة غعدح رةشةدأل بةتجزئدأل اتطدة ل
موضوع ي مهة ة لمفة .
 -5تنظيم المحتوى المصغر في شكل وحتدات مصتغرة متتابعتة :ادل اطظدعل لبتثتدوى فد شدع مدفلن
متمحة متتةشلأل فسدة بةتىةىد لبهحمد بالهدفل لبتلةعتعدأل لبتحاح دأل شتهدة لن لاخدة رحل لختعدة متدةد
لبتلةل طف اتتعل لبتولردث لبتلةعتعدأل بدذ ي لالمتعةجدةن لبخةصدأل ،شثعدل كد مدفة مثتدوى اتطدة ل هدف
لمف .
 -6تطتتوير االستتتراتيجية التعليميتتة للتتتعلم المصتتغر :اددل ا ددويح ل ددتحلاعجعأل بةددتلةل لبتتددمح كتددة ددعتل
شحمهة ف لجحلءلن لبحثل.
 -7اختيار الوسائط للتعلم المصغر :ال لختعة ل رفوجحلفع كو عط بطس
ختةئص لبتلةل لبتتمح لبطسةل حح لبهةاث لبتثتول.
يتطة

مفلن لبتثتوى لبتتمح شتة

 -8تحديد نظام توصيل المحتوى المصغر  :ال اتتعل ا حعق مثتول يثتد ةدك لبهدةاث لبطسدةل حدح
لشط بطس اوصع لبتثتوى لبتتمح ف ضوء ملدةيعح اتدتعل ا حعسدةن لبدتلةل لبتتدمح لبطسدةل كتدة فد
مةثق (.)2
 -9صتتتياغة المحتتتتوى المصتتتغر وأنشتتتطته :ادددل اتدددتعل مدددفلن مثتدددوى لبدددتلةل لبتتدددمح فددد شدددع
يرفوجحلفع  ،اتتعل ل رن أل ف شع ل ئةأل رتعحة مهتةن ا حعسعأل يت ة مص لبتتلةل اطفعذهة بتتة أل
ا حعدق لبتلحفددأل لبتهدة لن لبتحاح ددأل شةاخدة رحل لختعددة متدةد لبددتلةل طدف اتددتعل لبتولردث لبتلةعتعددأل
بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل ب شنع فحدي ي انة ك مع لبسحيص حح ك مفة .
 -10تقويم وحتدات التتعلم المصتغر :ادل دحض لبت حعدق لبتثتدول بومدفلن لبدتلةل لبتتدمح بتهدة لن
لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعدأل بدذ ي لالمتعةجدةن لبخةصدأل ةدك مجتو دأل
مص لبتتختتعص ف مجةل اعطوبوجعة لبتلةعل بةتوص بك شعةهة لبطهةئك ف ضوء ملدةيعح لبتتدتعل مةثدق
(.)2
 -11تحديتد البيئتة التعليميتة التتي يتتدمج بهتا التتعلم المصتغر يدتل لبددتلةل لبتتدمح لبطسدةل فد لطدة شعئددأل
لبعتح رعأل ي مثتوبأل ،شةبحثل لبثةب ال اسفيل مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةل ضتص شعئأل لبتلةل لبتفمج.
هذه لبخ ولن اضتطهة رتو ج لبجزل بةتتدتعل لبتلةعتد ( )2014لبدذي لاحلتده لبحةمثدأل فد اتدتعتهة
بومفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةل يرن تهة مهتةاهة شحعئدأل لبدتلةل لبتدفمج مثعدل لمحدت لبلفيدف مدص لبف ل دةن
فلةبعته ف اتتعل شعئةن لبتلةل لالبعتح ر لبطسدةل مثد د ل دأل (لبتلتتدل ،2017 ،مثتدف2018 ،؛ حدف
لبجةع  ،)2019 ،ف اتتعل شعئأل بةتف ي لبتتدمح( فدحج ،)2019 ،دعتل اوضدعح خ دولن لبتتدتعل
شةبتفتع فق لبطتو ج ف لجحلءلن لبحثل.
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المحور الثاني :نمطي األنشتطة التعليميتة والمهمتات التطبيقيتة بوحتدات التتعلم المصتغر النقتال( فتردي –
تشاركي) بالبحث الحالي:
الف متة أل ل رن أل لبتهتةن معورة ئعىعة مص معورةن شعئأل لبتلةل لبتتمح لبطسةل ،ردف الدفدن
لبتلحيفةن لبت اطة بت ل رن أل لبتهةم لبتلةعتعأل معدل يلحفهدة مثتدف حدف لبلزيدز()551-550 ،2011
شأرهة مجتو أل مص لبتتة ةن لبتلةعتعأل لبت يسديهة لبتتلةتو دلخ لبحعئأل لبتلةعتعدأل ي خة جهدة مدص خدالل
مة يحذبه لبتتلةل مص جهف سة شفر فسة بتعوبه لهتتةمةاه رف لاه شتدة يىدة فه ةدك لبدتلةل لبفلدةل لبسدةئل
ةك منة كته ليجةشعةاه كتة يىة ف ةك لكتىةب لبتهة لن لبتتطو أل ف مختةث لبتجةالن ،يلحفهدة حدف
لبثتعف (  )261 ،2011شأرهة لرن أل ا لةعتعأل يسدوم شهدة لب دالب فد شعئدأل لبدتلةل لالبعتح رد اىدتهف مدص
خالبهة لالردفمةج فد تد شد ء ملدعص لبتفة د شعدطهل دولء فد لبتلةومدةن ي ل فعدة ي احدةدل متدةد
لبتلةل ،حفهة ةبتو ) ( Salmon, 2002,2شأرهة جتعدع لبتهتدةن لبتد يتعدص ي يسدوم شهدة لبتدتلةل مدص
خالل افة ةه ي الةته لبطنط ةك شحعأل لالرتحرت لبتد يتعدص لجحلؤهدة شندع غعدح متدزلمص فد لى ردت
بهددة يهددفل مثددفدة ،مثعددحة بةفلفلعددأل جذلشددأل رةئتددأل ةددك لبتفة دد شددعص لب ددالب مددص خددالل لبح ددةئ
لالبعتح رعدددأل لبتددد يح دددةهة لبتلةدددل بدددك طالشددده اىدددة ف فددد اعدددويص دددةدلن مهدددة لن رعتدددة ي دددةبع
لبتفععحلبالزمأل بتولصةأل لبتلةل لبتنة كأل فك اثسعق لالهفل لبتحجوة مص تةعأل لبتلةل.
اثف متلأل لبتلةل فة ةعأل لبتلةعل معص يستح لبتلةعل لبتلةل شطنةط الةعتد معدل يضدف ةدك لبدتلةل
لالاجةهدةن لبسدعل
لبثعويأل لبثحكأل لبثحيأل لبولرلعدأل يعتىد لبتدتلةل مدص خالبده لبخحدحلن لبتلدة
لالخال لبت انحع غحةاه اةح لمتعةجةاده اطتدو لهتتةمةاده معوبده ،ازيدف مدص دلفلعتده بةدتلةل ،التد
ةك اثفعزه مص خالل اسفيته بةتلةومةن ف لجدزلء صدمعحة ش حيسدأل شدعسأل جذلشدأل احل د خححاده لبىدةشسأل
اتثفى لفعة ه اثعح لرتحةهه ،شةالضةفأل بك لمعةرعدأل لبوصدول بعهدة فد يي ردت مدص يي معدة لبتفة د
ملهة شأشعةل مختةفأل مطة حأل شىح أل خةصأل طف اسفيتهة مص خالل شعئأل لبتلةل لالبعتح ر ي لبدتلةل لبطسدةل،
لمعةرعأل اسفيل لبتمذيأل لبحلجلأل لبتحةشدحة مدص لبتلةدل ي لبتندة كعص ،اندجع لبتدتلةل ةدك لبتندة كأل لبطند أل
لبفلةبدأل لال تتدةد فد الةتده ةدك لاده بد مدص خدالل ل ددتخفلمهة ال دتحلاعجعأل لبتتحكدز مدول لبتددتلةل،
احل لبفح لبفحديأل شعص لبتتلةتعص ي دةبع الةتهدل ،اتدعح بةتتلةتدعص فحصدأل بةتفععدح لبتأمد شندع
فحدي ،مىدة فة لبتدتلةل ةدك فهدل لبثسدةئق لبتلةومدةن شندع ي تدق مدص خدالل متة دتهة شندع لاد ي
انة ك  ،از يف مص لبتفة شعص لبتتلةل لبتلةل لبتثتوى اىة فه ةك لبحشط شعص رولاج لبدتلةل لبتثتدوى
لبتنة ) شعص لبتتلةتعص مىة فاهل ةك لكتنة معدوبهل ردف لاهل لبلتد
لبتسععل ،غحس ح لبتلة
ةدك اطتعتهدة );  Salmon, G.,2002,13؛  551؛ حدف لبدحمتص41 ،2008 ،؛ مثتدف حدف لبلزيدز،
551 ،2011؛ ىح198-197 ،2018 ،؛ حف لبثتعف)51-50 ،2019 ،
فسددة بطظحيددأل لبطنددةط مددص ( )1لبفددحد هددو لبتددتلةل )2( ،لبنددو هددو
يتعددو رظددةم يي رنددةط الةعتد
لبطنةط لبتستود )3( ،ل دلة هك لد لن اعطوبوجعة لبت يىتخفمهة لبتتلةل ف اطفعذ لبطنةط ي لبتهتأل)4( ،
لبسول ددف ه د مجتو ددأل لبسول ددف لبت د اثعددل لبلت د لبنددح ط لبت د اىددة ف ف د اثفيددف كعددث بتددة ل يطنددط
لالفحلد )5( ،رىل لبلت هو لبتىئول ص اوزيدع لالرند أل لبلتةعدةن ةدك مجتتدع لالفدحلد ،يلدف لبطندةط
مفة لبتثةع لال ة عأل لبت اىتخفم بفهل يفلةل ل فحلد هذه لبتعورةن ف افة مىتتح( ختعس،2015 ،
 .) 45-44يتعدددو لبطندددةط ي لبتهتدددأل لبتلةعتعدددأل شةبحثدددل لبثدددةب مدددص مدددتلةل لمدددف ( طةبددد ملةدددل ي
لالمتعةجددةن) فدد رتددط لالرندد أل لبتهتددةن لبفحديددأل ،ز ج مددص لب ددالب فدد رتددط لالرندد أل لبتهتددةن
لبتنة كعأل ،لبعةئص هو لبطنةط ي لبتهتأل لبتتمحة لبت اهف اثسعق هف رتعح ،لالدلة لبتىدتخفمأل هدو
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لبت حعق لبتثتول لبتتتل لبذي يتضتص لرن أل رتعحة ف شدع ل دئةأل صدح خ دأ لختعدة مدص متلدفد،
مهتةن ا حعسعأل بتطفعذ مهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل ف مولرث جفيفة ،رول ف شدح ط اطفعدذ
لالرن أل لبتهتةن لبفحديأل ،رول ف شح ط خ ولن اطفعذ لالرن أل لبتهتةن لبت حعسأل فدق ل دتحلاعجعأل
لبتلةل لبتنة ك لبتختة ة ،مجتتع لبلت .
كتة مفد رورة ) (Nunan, 2004, 41معورةن ل رند أل لبسةئتدأل ةدك لبتهتدةن لبت حعسعدأل كتدة يةد :
لبهف لبت ةوب اثسعسه فد رهةيدأل لبتهتدأل ،لبىدعة ي لبتوردث لبتد دعتل فعده ا حعدق لبتهتدأل ،ل جدحلءلن
خ ولن اطفعذ لبتهتأل ،د لبتلةل ،د لبتتلةل ،ل د لن لبتىتخفمأل ف اطفعذ لبتهتأل ،الشف ي اتىدل هدذه
لالرن أل لبسةئتأل ةك لبتهتةن شأ اسفم لبتهتدةن فد شعئدأل طحعلعدأل مدص يجد دفلد لب دالب بتجدة ب لبثعدةة
لبثسعسعأل ،ي الزز يد ل لب الب ف لبتلةل ،ي احكز ةك لبتلطك شفالً مص لبفرأل ،ي يُ ة مص لب الب
ةدةً احةدل ل فعة بخةق مجتو ةن جفيفة مص لبتلحفأل (لبتولص ) ،ي يتل اخ دعط محلمةهدة لبدثال شفردأل
( رح لبتهتأل ،يمطةء لبتهتأل ،شلفهة) ))Swan, 2005, 43
اوجف فة اتدطعفةن الرتدةط لالرند أل لبتهتدةن لبتلةعتعدأل فوفسدة بدطتط لبدتلةل اتدطث بدك )1( :رتدط
ل رن أل لبتهتةن لبتلةعتعأل لبفحديأل )2( ،رتط ل رن أل لبتهتةن لبتلةعتعأل لبتندة كعأل( لبتعهد ،2003 ،
16؛  ،(Karla, 2013; Charles,2014ويعتمتتد البحتتث الحتتالي علتتى هتتذين النمطتتين ف تي ممارستتة
االنشتتطة ومهمتتات التتتعلم التطبيقيتتة كنمطتتين تصتتميمين لوحتتدات التتتعلم المصتتغر النقتتال فتتي بيئتتة التتتعلم
المدمج ،لذا سيتم توضيحهما كما يلي:
أوال :نمط ممارسة االنشطة والمهمات الفردي :
 مفهوم نمط ممارسة االنشطة والمهمات الفردي
يلحفه ختعس ( )177 ،2003شأره لبطتط لبذي يسوم فعه لبتتلةل شةدلء لرن أل لبتلةل ملتتفل ةك لاه شنع
مىتس مى رف اه ح ته لبذلاعدأل يعدو لب ةبد مىدس ال دص لرجدةز لالرند أل لبت ةوشدأل مطده شةبتدةب
يتتحكز هدذل لبدطتط مدول لبجهدود لبتدتلةل لبذلاعدأل ،يلحفده زيتدو ( )286 ،2003شأرده بد لبدطتط لبتدطظل
لبتوجه فحدي ة لبذي يتة س فعه لب ةب لالرن أل لبتلةعتعأل شنع فحدي يطتسد شثحيدأل مدص رندةط بدك خخدح
متجهة رثو اثسعق لالهفل لبتلةعتعده لبتىدتهففأل شةبتسدفل لبىدح أل لبتد اطة دحه ملتتدفل فد بد شدةبتسويل
)(Kirschner, et al., 2009
لبذلا اوجعهدةن ل شدةدلن لبتلةدل  ،كتدة لشدة ك مدص كعندطح خخدح
يش ) ( Abel, 2016بك ي لبطتط لبفدحدي بتتة دأل لالرند أل لبتلةعتعدأل يعدو فعده لبتدتلةل مىدئوال دص
لدلء مة يعةث شه مص مهةم لن لبتةأل شةبتثتوى لبتلةعت شهف اثسعق لالهفل لبتلةعتعأل لبتطندودة لبىدعح
فدق خ دوه لبدذلا صدوال بتىدتوى لالاسدة  ،كتدة يدحى )  (Chen & Chang, 2016بدك ي لبدطتط
لبفحدي هو مجتو أل مص ل رن أل لبتهتةن لبتطظتأل لبت يتة هة لبتدتلةل فحديدة ملتتدفل ةدك لاده شهدف
اثسعق يهفل الةته.
مة حق يتعص لبسول شأ لبطتط لبفحدي بتتة أل ل رن أل لبتهتةن شأره لبطتط لبذي يسوم فعهة لبتتلةل
شتتة أل لبطنةط ي لبتهتأل لاعة ملتتفل ةك رفىه ف لرجةزهة مىد رف اده دح ته لبخةصدأل فد لبدتلةل،
يعو مىئوال ص اثسعق لالهفل لبتلةعتعدأل لبتثدفدة ،يدتل اسويتده لاعدة فد ضدوء رف لاده لبذلاعدأل بدعس
شتسة رته شةرحلره مص لبتتلةتعص.
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 مميزات نمط ممارسة االنشطة والمهمات الفردي
اتتعز هذه لالرن أل لبتهتةن لبفحديأل شتحل ةة لبفح لبفحديأل شعص لبتتلةتعص فه محطعدأل ةدك لبخ دو
لبذلا معل يسدى لبتدتلةل لبطندةط ل لبتهتدأل فسدة بسف لاده دح ته لبذلاعدأل ،د دل رندةط ليجةشعدأل لبتدتلةل
بتثسعق دلفلعأل مسعسعأل بةتتلةل ،د ل لبتىئوبعأل لبذلاعأل معل يتحح لبتتلةل مىئول ص الةته هذل يزيدف مدص
مستده فد رف لادده ةددك لبدتلةل ،اىددتح بدده شةبتوجدده لاعدة رثددو اثسعددق لالهددفل لبتثدفدة ،التد ةددك اطتعددأل
مهة لن لبتفععح لاخة لبسحل لن بفيه ،ليضة اطت بفيه لالاجةهةن لاليجةشعأل اجةه تةعأل لبتلةل ،كتة يىتح
بةتتلةل شةبتح رأل شةبطىحأل بخ ول ن لبدتلةل رتده خةصدأل طدف اسدفيتهة حدح شعئدأل لبدتلةل لالبعتح رد لبطسدةل،
( حددف لبتددطلل29 ،2017 ،؛ تددح206-205 ،2018 ،؛ مثتددف 115 ،2018 ،؛ حددف لبثتعددف،2019 ،
 ،) 46-45يحى هطفل ى ( )26-25 ،2014ي لاةمأل لبفحصأل بةتتلةل بتتة أل لالرن أل شتو ة فحديدأل
يرتدددة يدددأا فددد لطدددة افح يدددف لبتولردددث لبتلةعتعدددأل بتطة ددد لبتمعدددحلن فددد شختدددعةن لبتتلةتدددعص ردددف لاهل
ل ددتلفلدلاهل رددف لاهل لبىددةشسأل ،يي يددتل فد هددذل لبددطتط ل تتددةد لبخ ددو لبددذلا بةددتلةل صددوال بددك مىددتوى
لالاسة هو محفي يكفن ةعه لبلفيف مص رظحيةن ةل لبطفس لبتلةعت لبت لهتتت شتفحيدف لبتولردث لبتلةعتعدأل
بةتمة ةك لبفح لبفحديأل شعص لبتتلةل.
 االسس والمبادئ النظرية التي يقوم عليها النمط الفردي لممارسة االنشطة والمهمات التطبيقية
مص لبطظحيةن لبت يسوم ةعهة لبطتط لبفحدي بتتة

أل ل رن أل لبتهتةن لبت حعسعأل :

 النظريتتة الستتلوكية  :يلتتددف لبددطتط لبفددحدي بتتة ددأل لالرن د أل لبتهتددةن لبتلةعتعددأل ةددك محددةدئ
لبطظحيأل لبىدةوكعأل لبتد ادحى ي لبدتلةل يثدف رتعجدأل ل دتجةشأل لبتدتلةل بةتثفعدز ،يتثتد لبتدتلةل مىدئوبعأل
الةتدده ،يددتل اسعددعل دلئدده فحديددة فسددة بتلددةيعح مثددفدة دلء لبىددةو) ،هددذه لبتحددةدئ هد  :لبتثفيددف لبوصددث
لبفرعق بةىةو) لبت ةوب مص لبتتلةل لدلئه ،اسفيل ك لبتلةعتةن لبتلةومةن لبت يج ةك لبتتلةل اثتعةهة
بتثسعق لبىةو) لبتحغدوب ،اسىدعل لبتثتدوى بدك مدفلن متدمحة مطفتدةأل اطظعتده ش حيسدأل متف جدأل مدص
لبىدده بددك لبتددل  ،اسددفيل لبتلزيددز لبتطة د بددف ل لبىددةو) ،اعددحل لبىددةو) بتسويددأل لبددحشط شددعص لبتثعددحلن
لال ددتجةشأل  ،اسددويل لبددتلةل ةددك ل ددةس لدلء لبىددةو) لبتثددفد ،لبددتلةل هددو امعددح فد ل دلء رتعجددأل بتثتددع
لبتلةومةن( ختعس .)7 ،2013 ،
شةبطظح بك لبطتط لبفحدي بتتة أل لبطن أل لبتهتةن لبتلةعتعدأل شةبحثدل لبثدةب يتضدح ل كد رندةط
يسوم شه لبتتلةل ية مثتوى الةعتد متدمح مدطظل فد مدفلن الةعتعدأل متدمحة متف جدأل مدص لبىده بدك
لبتل لبت اتطة ل ك مطهة هففة الةعتعة مثفدل يتث لبىدةو) لبت ةدوب مدص لبتدتلةل لدلئده ،يىدحق هدذه
لالرن أل اسفيل ملةومةن الةعتةن معتوشأل ف خ ولن رتدعحة الدلء لبطندةط مدل يةعده اسدفيل الزيدز مطة د
الدلء لبطنةط يمة مص خالل لبتمذيأل لبحلجلدأل شدةبت حعق لبتثتدول لبتتدتل بهدذه لبومدفلن لبتتدمحة  ،ي مدص
خالل لبحةمثأل حح لد لن لبتولص لبتزلمطعأل لبالازلمطعأل ،متة يزيف مدص دلفلعدأل لبتدتلةل رثدو تةعدأل الةتده،
يسوي بفيه لال تجةشةن لبتثعثأل يضتص مولصةته ف اطفعذ لالرن أل لبتهتةن لبت ةوشأل مطه.
 النظريه البنائية المعرفية :اسكف هذه لبطظحيأل ةك ي لبتلةل هو تةعأل رنةط ملحفد شطدةئ دلخةدك
يسددوم شدده لبتددتلةل بحطددةء ملحفتدده ةددك ي ددةس لبخحددحلن مددص خددالل رنددةط الةعتد يسددوم شدده لبتددتلةل (ختددعس ،
 ،)24-23 ،2013ي ملحفأل لبتتلةل لبىةشسأل اُلف شحطة ً بحطةء لبتلطك معل ي لبتفة شعص ملحفدأل لبتدتلةل
لبجفيفة ملحفته لبىةشسأل يمف لبتعورةن لبهةمأل ف تةعأل لبدتلةل لبتلطدك ( زيتدو  ،)102، 2003 ،فد
لطة هذه لبطظحيأل يتضح ي لبتتلةل ف لبدطتط لبفدحدي بتتة دأل لالرند أل لبتهتدةن شةبحثدل لبثدةب يحطد
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ملحفتدده شطفىدده ف د لطددة فهتدده خححلادده لبىددةشسأل فسددة بختةئتدده رف لادده خ ددوه لبددذلا مددص خددالل
خ ولن رن أل رتعحة طف متة أل دفدل مدص لالرند أل لبتلةعتعدأل لبتد يسدوم شهدة شومدفلن لبدتلةل لبتتدمحة
لبطسةبأل ،معل اعو تةعأل لبتلةل اثت ع حاه اثعته فدةبتتلةل رندط مندة ) يتةد الةتده يدفيحه شطفىده
مع اوفعح لبتتةد لبتتمحة لبتتوفحه شهذه لبومفلن لبت اىة فه ف شطةء ملحفته .
ثانيا  :نمط األنشطة والمهمات التشاركي:
 مفهوم النمط التشاركي لممارسة األنشطة والمهمات التطبيقية:
يلحفه زم (  )50 ،2008شأره رتط مص لبتلةل لبطنط يتنة ) فعه لب الب ملة بتثسعق هف الةعت
منتح) يتل ب ف مجتو ةن اتعو مص  4لبك  5ل ضةء يعو لبتلةدل هدو لبتحلرد ي لبتندح د
افخ محةشح مص جةرحده فد لبتفة د لبدذي يدتل شعدطهل دص طحيدق مطتدفيةن لبطسدةد ي لبتثةدمدةن لبفو يدأل ي
لبححيف لالبعتح ر  ،كتة يلحفه ختعس (  )311 ،2009شأره ب لبطتط لبدذي يلتد فعده لبتتلةتدو ملدة فد
مجتو ةن صدمعحة يتندة كو فد لرجدةز لبتهتدأل ي اثسعدق لهدفل الةعتعدأل مندتحكأل ،معدل يدتل لكتىدةب
لبتلحفأل ي لبتهة لن ل لالاجةهةن مدص خدالل لبلتد لبجتدة لبتندتح) ،يحكدز ةدك لبجهدود لبتندة كعأل
شعص لبتتلةتعص بتوبعف لبتلحفأل بدعس ل دتسحةبهة مدص خدالل لبتفدة الن لالجتتة عدأل لبتلحفعدأل ،ينعحهحل دل
) (Harasim, 2002ي لبتتلةل ف ل رن أل لبتنة كعأل يىعح فق ل تحلاعجعأل بةتلةل لبتنة ك معل يلتد
لبتتلةتو ف مجتو ةن يندة ) شلضدهل شلضدة ،يدسدي بد بدك اثىدعص اطندعط يفعدة هل ،فعندلح كد
مطهل شتىئوبعته دلخ مجتو ته ،كتة يحى كعنطح خخح ) (Kirschner, et al., 2009يره رتدط يثفدز
لبتتلةتعص بالرخحلط ف لبتلةل مص خالل ل رن أل لبتنة كعأل
يتضح متة حق ي ف لبطتط لبتنة ك بتتة أل ل رن أل لبتهتدةن يسدوم لبتدتلةل شتتة دأل لبطندةط
ي لبتهتأل فسة ال تحلاعجعأل لبتلةل لبتنة ك معل يلت لبتتلةتو ف مجتو دةن يندة ) شلضدهل لبدحلض
ف يز لج ل مجتو ةن اندة كعأل صدمعحة (  )5 -3الرجدةز مهتدأل ي اثسعدق يهدفل الةعتعدأل مندتحكأل متدة
يسدي ب لبك اثىعص اطنعط لفعة لبتتلةتعص كتدة يندلح كد مدطهل شتىدس بعةاه دلخد لبتجتو دةن ،مدص
خالل هذه لالرن أل يىتخفم لبتتلةل لبتفة الن لالجتتة عأل شهدف شطدةء ملحفدأل جفيدفة ي ا حعدق ملحفدأل فد
مولرث جفيفة معل ي فعحة لبتنة ) التتف ةك كعزاعص لال بك  :ه يي شعةجعه فد ي لبطتدو لبتلحفد
لالجتتة يمحل متفلخال ي رتدط لبتلةدعل لبدذي يسخدذ فد لبثىدحة لبحلدف لالجتتدة يدطجل طده ردةاج
الةعت لفض  ،لبثةرعأل  :ه اأكعف لبلفيف مدص لبحثدو ةدك ي لالفدحلد لبدذيص يتلةتدو فد لطدة اندة ك
يىة ف شلضهل لبحلض شنع لكثح فلةبعأل.
 مميزات نمط االنشطة والمهمات التطبيقية التشاركية
شعص لبتتلةتعص شعفةءة الرجةز لبتهتأل لبتنتحكأل،
اتتعز هذه لالرن أل شةاةمأل احةدل لبتلةومةن لبتلة
اسفيل امذيأل لجلأل فعتة شعطهل ،اتعح لبتسععل لبفحدي لبجتة معل ك فحد يسعل الةته يسعل تد لرحلرده
ف لبتجتو أل لبتنة كعأل لد ل) لبفحد شأ جهفه لبفحدي يىة فه فد اثسعدق يهدفل لبفحيدق لبتندتحكأل متدة
يففله بةلت لبطنةط شنع يفض  ،اتعح لبتىئوبعأل لبفحديأل لبتعةفأة لبجتة عأل معل كد فدحد مىدئول دص
الةتدده لرجددةز لبتهتددأل فدد لبتجتو ددأل اليثتدد ةددك لبتعةفددأة ال شلددف لاتددةم لفددحلد لبتجتو ددأل لبتهتددأل
لبت ةوشأل ،اىة ف ةك رتو لبلالرةن لاليجةشعأل مهدة لن لبتولصد لالجتتدة شعدطهل لبتفة د لال تتدةد
لبتتحةدل شعص لبتتلةتدعص لمىدةس كد فدحد فد لبتجتو دأل شةال احدةط لبومعدق شعدطهل ،ل رجدةح كد مدطهل ال
يتثس ق ال شطجةح لآلخحيص ،ةك شطةء الةتهل ،انجع ةك لبطحدوغ لبجتدة بةتتلةتدعص فد شطدةء لبتلحفدأل
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لبجفيفة ا حعسهة احةدل لآل لء لبخححلن متة يزيف مص خححلن لبتتلةل لبفحديأل ،زيدةده مسدأل لب ةبد شذلاده
انددجع لبلت د شثتددةس جفيددأل طددولل لبورددت( ختددعس311 ،2009،؛ تددح207-206 ،2018 ،؛ حددف
لبثتعف)50 -47 ،2019 ،
 األسس والنظريات التي يقوم عليها النمط التشاركي لممارسة األنشطة والمهمات التطبيقية:
يلتتف اتتعل لبطتط لبتنة ك بتتة

أل لبطن أل لبتهتةن لبت حعسعأل ةك لبطظحيةن ل اعأل:

 النظرية البنائية األجتماعية :اسكف هذه لبطظحيأل ةك ي لبتلةل لبطتو لبتلحف يحاح دة شندع متعةمد
مع لبتفة الن لالجتتة عأل شعص شخص خخح يكثح ملحفدأل اسدوم ةدك محدفييص هتدة  :لبتفدة الن لالجتتة عدأل
شعص شخص خخح يكثح ملحفأل ،مطدةطق لبدتلةل لبتلحفعدأل لبفلةعدأل ،لبتسة شعدأل لبتد اىدتخفم فعهدة لبتفدة الن
لالجتتة عأل بثف لبتلةل ( ختعس ،)28 ،2013 ،كتة اسكف ةك ي لردفمةج لب دالب فد مجتتدع لبتلحفدأل
يسدي لبك انة ) شطةء ملةومةن جفيفة مص خالل لبتفة الن لالجتتة عأل شعطهل متة يسدي بدك التعدق لبفهدل
بفيهل ،اسكف ةك ي لبتلةل يثف ف شعئأل لجتتة عأل يتة س مدص خالبهدة لبتدتلةل لالرند أل لبتندة كعأل ،ل
ال ةل لالفحلد كتجتو أل يفو الةل ك مطهل ةك مفة ل لبتنة ) شعطهل يجل الةل لبتجتو أل لكثح مدص مدة
هو موجود ف س لي فحد مدطهل ( لبثىدعط  ،حدف لبثتعدف ،)835 ،2020 ،مدص يهدل محةدئهدة لبتفدة ض
يمطةء لبتطةرنةن لبت اثف شعص لبتتلةتعص شهف اىهع لبتلةل ،اثسعق لبتدتلةل هدفل الةتده
لالجتتة
لبخةصأل(مثتف .)118 ،2019 ،
ف لطة محةدئ هذه لبطظحيأل يتضح ي لبطتو لبتلحف بفى لبتتلةل يثدف دص طحيدق لبتندة ) احدةدل
لبتندة كأل لبتتىدة يأل
لآل لء لالفعة مص جهةن رظح متلفدة  ،لاةمأل فحا فيفة بةتفة ض لالجتتة
ف لال تتةع ،ي لبتلةل يثف شنع لفضد دص طحيدق مندة كأل مالمظدأل ل تدةل لبتتلةتدعص لالخدحيص ،
هذل مة يوفحه رتط متة أل لالرن أل لبتنة كعأل.
 نظرية النشاط  :ه مص يهل لبطظحيةن لبذي لرتنح ل تخفلمهة بف ل لبتلةل لبتندة ك اتدتعل لبتهتدةن
لالرند أل لبتنددة كعأل اسددوم ةددك  7طةصددح ئعىددعأل :لبتوضددوع يددتل اثفيددفه مددص خددالل لبتنددة كعص فد
لبطنةط ،لالد لن لبتولد لبتىتخفمأل شحعئأل لبطنةط ،لبعةئص ه لبتطتجةن لبتلةعتعدأل لبتتوردع لرتةجهدة مدص
لبثسددةف لبددذي يثددف فعدده لبطنددةط ،لبسول ددف لبتلددةيعحلبت اسعددف
لالرند ه لبتنددة كعأل ،لبىددعة لالجتتددة
لبطنةط ف لبتجتتع ،اسىعل لبتهةم اثفيف لالد ل لبلالرةن شعص لفحلد لبتجتتدع ،لبطدةاج ي لبتخدحج هد
رتعجه اثول لبعةئطةن لبتلةعتعأل بك مطتجةن الةعتعأل اتةم لرتةجهة( لبثىعط  ،حف لبثتعف.)837 ،2020 ،
 النظرية االتصالية :اطةر لبطظحيأل لالاتةبعأل لبتلةل شوصفه شحعأل اتأبث مص رسةط لبتسةء) (Nodesشعطهدة
لشط ) ( Connectionsرف اعو رسةط لالبتسةء شنحيأل مث متلةتعص خخحيص ي خححلء ف مجةل ملحفد
مثفد ي رسةط لبتسةء غعحشنحيأل مثد متدةد لبدتلةل لالخدحى ،اأخدذ لبدح لشط شدعص لبطسدةط دفة لشدعةل مثد
لبتفة د شددعص مجتو ددأل مددص لبتتلةتددعص ي رددحلءة لبتددتلةل بةتثتددوى ل ة د بتسددح د ل د  ،الددف لبددح لشط
تةعأل لبتلةل لاهة لبجهدف لبدذي يحذبده لبتدتلةل بدحشط رسدةط لالبتسدةء مدع شلضدهة بتندعع شدحعأل مدص لبتلدة
لبنختعأل).( Siemens, 2005
ف لطة محةدئ هذه لبطظحيأل يتضح ل لبسف ة ةك ؤيأل لبدح لشط شدعص لبتجدةالن لالفعدة لبتفدةهعل
هد مهددة ة ل ة ددعأل بةددتلةل  ،ي لبددتلةل تةعددأل لرنددةء شددحعأل ملحفعددأل سةعددأل رتعجددأل بةتنددة ) احددةدل لال لء
لالفعة ف مة شعص لبتتلةتعص الرتدةج لبتلحفدأل ،كفدةءة لبدتلةل بدفى لبفدحد اسدةس شعدل لبدح لشط لبتد يىدت عع
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شطةؤهدة مدع لآلخددح كأ دةس فد شطدةء ملة فدده لبنختدعأل .هددذل مدة يددوفحه رتدط متة
لبتنة كعأل.

العدد الخامس 2021
ددأل لالرند أل لبتهتدةن

 نظرية الحوار :اسكف هذه لبطظحيأل ةك ي لبثول شعص لبتنة كعص فد لبتجتو دأل يتدفهل شفةئدفة اختةدث
فد لبطددوع لبف جددأل مددص شددخص الخدح هددذل لبثددول يتددح شددثال مىدتويةن احددفي شتطةرنددأل ةمددأل مددل مطةرنددأل
لبتوضوع مل لبتثف ص لبتلةل لبذي ال مف مه( لبثىعط  ،حف لبثتعف ،)836 ،2020 ،هذل مدة يدتل فد
لبددطتط لبتنددة ك بالرن د أل لبتهتددةن لبتلةعتعددأل شة ددتخفلم ل ددتحلاعجعأل لبددتلةل لبتنددة ك ( فعددح – زل ج -
شة ))لبتىتخفمأل شةبحثل لبثةب لبت توضح ف لبى و لبتةبعأل.
يتضح مص لبلحض لبىةشق ل احةط لبطتط لبتنة ك بتتة أل ل رن أل لبتهتدةن لبتلةعتعدأل شتحدةدئ لبطظحيدأل
لبحطةئعأل لالجتتة عأل ،لبطظحيأل لالاتةبعأل ،رظحيأل لبثول  ،رظحيأل لبطنةط مص معل لافةرهل ةدك ي لبدتلةل
لبتلط يعتص ف لبتفة لالجتتدة  ،لبلتد لبتندتح) ،احدةدل لآل لء ل فعدة لبخحدحلن متدة يدسدي
لبتهة لن لبنختعأل فحلد لبتجتو أل .
بك رتو لبتلة
 استراتيجية النمط التشاركي لممارسة األنشطة والمهمات التطبيقية بالبحث الحالي
اتضددتص ل ددتحلاعجعةن لبددتلةل لبتنددة ك ختددس تةعددةن اثددفد مىددة لبددتلةل طددف اتددتعل لرن د أل لبددتلةل
لبتنة ك ل ضثهة مهفي ،لبجزل  ،لال تة (  ) 33 ،2012ه  :اوبعف لبفعحة انت  :لبتسةط لبتلحفأل
مص خالل لبتفة مع لالرحل متةد لبتلةل ،رتةج فعحة :معل يلعدف لبتدتلةل صدعةغأل لبتلةومدةن لرتدةج
لبفعحة مص خالل افة ةه مع لالرحل شةبتجتو أل متةد لبتلةل لبتختةفأل شأ ةوشه لبنخت مسةفته فهته،
مل اطظعل ل فعة معل يتل لبتثة شعص يفحلد لبتجتو أل مول لالفعة لبتلح ضأل مثة بأل ليجةد خط منتح)
شعددطهل ،مددل لبتددحلشط لبفعددحي معددل يطددتج فعددحة لمددفة متحلش ددأل اتثد كةفددأل ل ضددةء لبتجتو ددأل رتعجدده بتطظددعل
لالفعة لي شتثةشأل ا حعق بةتلحفأل لبتعتىحأل.
اتلفد ل تحلاعجعةن لبتلةل لبتنة ك بتطفعذ لرن ته مهةمه مطهة:
استراتيجية فكر – زاوج – شارك التي اعتمد عليها البحث الحالي كاستراتيجية تشاركية لتنفيذ المهمات
التطبيقية التشاركية التي تتنتمنها وحتدات التتعلم المصتغر النقتال ،والتتي تعترف اينتا باستتراتيجية حتل
المشكالت الثنائية ذات الثالث خطوات؛ اتضتص لبتفععح لبفحدي معل ي دحح لبتلةدل لبتندعةأل ي ةد مدص
يز لج لبتتلةتعص لبتوص بث هذه لبتنعةأل فعحفي ك لمف مطهتة شةبتفععح بورت مثفد مىحسة مص رحد لبتلةدل
شتو ة فحديأل ،مل لبتزل جأل معل يجةس ك مدتلةل مدع زمعةده بتحدةدل لالفعدة لبتوصد بثد بةتندعةأل ،مدل
يتنة ) ك ز جعص ملة بث لبتنعةأل حض مة اوصال بعه مطةرنته مع لرحلرهل لالخحيص شةبتجتو ةن
لبتنة كعأل ل خحى.
ومن مبررات استخدام هذه االستراتيجية :يرهة اتطح لبتتلةتعص رتدة بةتفععدح كد مدطهل شتفدحده ،يرهدة
اوفح رتة سةعة يزيف مص جودة ل تجةشةاهل ،ال بهل لبفحصأل بع يتطةرنو يتحةدبو لآل لء لالفعدة ،
ك د لبتتلةتددعص يجددف لبفحصددأل بعنددة كول ،اثسددق لبتددولز شددعص لال تتددةد ةددك لبتجتو ددأل مددع لبنددلو
شةبتىس بعأل لبفحديأل ،كتة يرهة اىة ف ةك ا ويح لبذلن مهة لن لالاتةل ،شةالضةفأل بك هوبأل لال تخفلم
ح أل لبت حعق ال ات ة لبعثعح مص لبورت الرهة لن خ ولن الةعتةن لضثأل مثفدة ،اتعدص لبتلةدل
مص اسععل لبتتلةتعص فحدية جتة عة ،الف مص لكثح لال تحلاجعةن لبتنة كعأل لبت اتطح لبتتلةل لبتنة كأل فد
لبتورث لبتلةعت مص خالل لبتزل جأل معل ينتح) ك متلةل مع رحيطه ف ز ج ادزدلد لبفلةبعدأل مدص خدالل
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مطح ك مطهل لبفحصأل ف لبتفععح مل ك مطهتة يمة متثفمة ي مىتتلة يمطةء لبتطةرنأل لبثطةئعأل مدع زمعةده ي مدع
شدددةر لبتجتو دددةن بتحدددةدل ل لء لالفعدددة لشدددفلء لبتلةعسدددةن لبتددد الحدددح دددص خ لئهدددل ،كتدددة اىدددة ف هدددذه
لال تحلاعجعه ةك احةدل لفعة جفيفة شعص لبتتلةتعص بث لبتنعالن لبت ح مأل هذل يزيف مص رف لاهل ةدك
لالمتفةظ شةبتلةومةن لبتد يتوصدةو لبعهدة فد لبحطعدأل لبتلحفعدأل شدذب يثسسدو يكحدح ردف متعدص مدص لبفهدل
لال ددتعلةب بددعس مجددحد لبثفدل لال ددتظهة لبوصددول بثةددول مثةبعددأل بةتنددعةأل لبت ح مددأل معددل ي ةد
لبتلةل مص لب ةحأل اسفيل لالدبأل لبتحح لن ةك مة يتوصةو بعده مدص مةدول بةتندعالن دولء فدك مطةرندةن
لبثطةئعأل ي ف لبحد ةك لال تفىدة لن لبتىدةؤالن لبتد اتدف دص شدةر لفدحلد لبتجتو دةن يمطدةء دحض
لبثةول ي ل فعة لبتد اوصدةول لبعهدة( لبلعىدة ي ،)340-338 ،2013 ،شةالضدة بدك اأكعدف لبلفيدف مدص
لبف ل ةن لبىةشسأل ةك فة ةعأل ل تحلاعجعأل فعح -زل ج -شة ) شةبتسة رأل مدع ل دتحلاعجعةن لبدتلةل لبتندة ك
لالخدحى مثد د ل دأل ( دحلج لبدفيص ،)2017 ،د ل دأل فدةكوموجحو شدوالج & ( Fakomogbon
) Bolaji,2017لبت ل دتخفمت ختدس ل دتحلاعجعةن بةدتلةل لبتندة ك شعئدأل لبدتلةل لبطسدةل لمحتدت فلةبعدأل
ل تحلاعجعأل فعح  -زل ج -شة ) ،ص شةر ل تحاعجعةن لبتلةل لبتنة ك لالخحى ،د ل دأل لشدة (Raba,
). A. , 2017
هطدة) لبلفيدف مدص لبف ل دةن لبحثدو لبىدةشسأل لبتد رة ردت شدعص فة ةعدأل لالرند أل لبفحديدأل فد مسةشد
لالرن أل لبتنة كعأل شحعئةن لبتلةل لالبعتح ر لبتلةل لبطسةل معل يكفن شلض لبف ل ةن ةك افو لالرن أل
لبتنددة كعأل ةددك لالرند أل لبفحديددأل فد اثىددعص اثسعددق شلددض رددولاج لبددتلةل مثد د ل ددأل ( تتددة 2006 ،؛
هطفل ي2014 ،؛ حف لبتدطلل2017،؛ حدف لبثتعدف ،)2019 ،مدص لبف ل دةن لالجطحعدأل  :د ل دأل (Kim,
Dobao, Ana, ;Kirschner, F., et al.,2009 ;Kramarski and Dudai’s,2009 Y., ;2008
 ،(Menekse & Chi, 2019 ; Chandra, 2015; Huang, et al., 2014; 2012ردف يظهدحن
رتةئج ك مص د ل أل ( غطعل2017 ،؛ تح2018 ،؛  Chen & Emity, 2011؛ Stephen, 2012؛
 Karsak,O. & Orhan,F.,2014؛ Brandler,& Peynircioglu 2015؛ & Knight
 )McNeill, 2015فة ةعأل لالرن أل لبفحديأل شةبتسة رأل شةالرن أل لبتنة كعأل ف اثىعص اثسعق شلض رولاج
لبتلةل ،شع طتة اوصةت شلض لبف ل ةن لبىدةشسأل بدك يرده ال اوجدف فدح دلبدأل شدعص رت د لالرند أل لبفحديدأل
لبتنة كعأل مث د ل دأل) ،Wigglesworth, G., & Storch, N.,2009لبتعهد 2003 ،؛ حدف لبثتعدف،
 2015؛Ameri &Alhossaini, 2017؛  Jena, A., et al, 2018؛  Alonso, C. et al. 2019؛
يشو خ وة لبسحةر .) 2019،
يتضح مص رتةئج هذه لبف ل ةن يره ال يوجف لافة لي رتدط مدص يرتدةط متة دأل لالرند أل لبتهتدةن (
فحدي – انة ك ) يفض بةتتلةتعص ،رف ال لبتسة رأل شعص فة ةعتهتة ف شعئةن لبتلةل لالبعتح ر لبسةع مص
هدذه لبف ل ددةن فد شعئددةن لبددتلةل لبطسدةل ،بددل يددتل لكتندة د ل ددأل لمحهتدة فد شعئددأل لبدتلةل لبتتددمح لبطسددةل
لبتلةل لبتفمج -ةك مف ةدل لبحةمثدأل  -لي مطهتدة لرىد بةتتلةتدعص فد دمدج مدفلن لبدتلةل لبتتدمح شحعدأل
لبتلةل لبتفمج ،لذا اتجه البحث الحالي الكتشاف ذلت باالضتافة التى استتخدام البحتث الحتالي نمتط المهمتات
التطبيقية حيث فيها يقوم المتعلم بتطبيق المعرفة في مواقف جديدة.
كتددة لاضددح ددةشسة ي هطددة) مجتو ددأل مددص لبتحددةدئ لال ددس يج د محل
لبتهتةن لبتلةعتعأل شومفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةل معل الشف ي يعو بهة يهفل
ل تة روع لبتتلةتعص،
ف رت رتعح ال يتجة زة  10درةئق ،ي اتطة
لبورت لبتطة  ،اتتعتهة شثعل انجع لالشتحل) شفة ةعأل ف تةعدأل لبدتلةل،
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لب ددالب ةددك ا حعددق لبتفددةهعل لبتتضددتطأل شددةبتثتوى ةددك اثسعددق لالهددفل لبتلةعتعددأل ،محل ددةة لخددتال
لب ددالب فدد مددة شعددطهل فدد ل ددةبع الةتهددل افضددعالاهل ،يددحى معجددو كةالرددف يطو & (Major
) Calandrino, 2018, 3يج ي يتل اتتعل يرن أل لبدتلةل لبتتدمح شثعدل يدتل اطفعدذهة شندع فدحدي ي
ف د مجتو ددةن انددة كعأل ،يرهددة لبلطتددح ل هددل لبددذي يثسددق فلةبعددأل لبددتلةل لبتتددمح معددل اتددعح متة ددأل
لبتهة لن ا حعق لبتلحفأل لبجفيفة ،يتعص اطفعذهة حح ل تخفلم مطتةن متلدفدة مثد لبعواعدوب ل لبفدعس
شو) ل لبتطتفيةن ي لبولاس ي اويتح معل يت ةد لبتلةعدق ةدك صدو ي محلجلدأل مثتدوى ي مد ل دئةأل
رتددعحة ي يرنددةء شودكة ددتطج غعحهددة مددص يرتددةط ل رن د أل لبتتلددفدة لبت د يتعددص اطفعددذهة شنددع فددحدي ل
انة ك .
المحور الرابع :مفهوم ومكونات واستراتيجيات بيئة التعلم المدمج وفاعليتها
لبتلةل لبتتمح لبطسةل ال يلف شعئأل الةل كةمةأل يرتة ال شف ي يسفم مفمجة مع شعئأل الةل يخحى مث شعئأل الةدل
لبعتح رك ي شختك ي مفمج ،الف شعئأل لبتلةل لبتفمج لبحعئأل لبتطة حأل بةتلةل لبتتمح لبطسةل ،معدل مدفلن
لبتلةل لبتتمحة لبطسةبأل احكدز ةدك متة دأل لبدتلةل مدص خدالل يرند أل مهتدةن رتدعحة اسدفم بةتتلةتدعص مدص
خالل لالجهزة لبتثتوبأل شلف لاتةم تةعأل الةل لبتولد لبتلةعتعأل ،رف يكف ي دتح ) ( Auster,2016ةدك ي
شعئأل لبتلةل لبتفمج ه لبحعئأل لبتطة حأل بةتلةل لبتتمح لبطسةل ،الرهة اجتع شعص لبتوصع لالبعتح ر بةتثتدوى
لبتتمح لبطسةل لبتلةعل لبتسةعفي جهة بوجده ،ملظدل لبف ل دةن لبىدةشسأل ل دتخفمت لبدتلةل لبتتدمح ضدتص
شعئدأل بةدتلةل لبتدفمج (Glah, et al, 2015 ; Steinbacher & Hoffmann, 2015 ; Semingson
;et al., 2015; Avery, 2016; Ahmad, 2017 ; Nikou, 2019; Surahman et al., 2019
)Polasek & Javorcik, 2019; Diaz Redondo, et al.,2021
وعلى ذلت ،في البحث الحالي قد دمجت الباحثة وحتدات التتعلم المصتغر النقالتة المصتممة والمقدمتة عبتر
تطبيق محمول مع التعلم وجها لوجه في بيئة التعلم المدمج .
 مفهوم التعلم المدمج :
لبتلةل لبتفمج يلط ب لبطتط مص لبتلةل لبذي يفمج شعص ختةئص لبتلةل لبتفك لبتسةعفي لبتلةل حح
لالرتحرت ف رتو ج متعةم شثعل يىتفةد مص لالمعةرعةن لبتتةمه بع مطهتة ف الةعل
لب الب ) (Milheim, 2006, 44كتة يلط دمج شعص لب حلئق ي لال تحلاعجعةن ي لبتع لبتلةعتعأل (
) ،Duhaney, 2012,197يلح شأره لبفمج شعص لرتةط لبتلةل شعص لبتلةل ف لبفت لبتلةل لالبعتح ر
ةك لبخط ) ( Rusman, 2011يلح شأره مزيج ي اعةم شعص لبتلةل جهة ً بوجه لبتلةل لبسةئل ةك
( Roza et
ز خخح
اعطوبوجعة لبتلةومةن لالاتةالن ) ، ( Picciano et al. , 2014يحي
) al. , 2019ي لبتلةل لبتفمج ينتت ةك يكثح رتط ي ل تحلاعجعأل بةتلةل ل تخفلم متعزلن ك رتط
شهف اثسعق لبتلةل ي لبتلط مص خالل لبتتة ةن لالرن أل لبفلةبأل.
كتة يلحفه ختعس( )50 ،2011شأره اوبعفأل ل خة أل ةتعأل مثىوشأل اجتع شعص شلض معورةن لبتلةدعل
لبتسةعفي ف لبفتول شلدض معوردةن لبدتلةل لالبعتح رد فد ضدوء ل دتحلاعجعأل اوبعدث لضدثأل مثدفدة
لالمعةرعددةن لبتتةمددأل ،يلحفدده لبف ددور (،2014
لبتلددةبل ةددك ي ددةس لالمتعةجددةن لبتلةعتعددأل لبظددح
 ) 173شأره لمفى صع لبتلةل ي لبتلةعل ي لبتف ي لبت يتعةم (يطفمج) فعهدة لبدتلةل لالبعتح رد مدع لبدتلةل
لبتث لبتسةعدفي فد لطدة لمدف معدل اوظدث يد لن لبدتلةل لالبعتح رد دولء لبتلتتدف ةدك لبعتحعدواح ي
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لبتلتتف ةدك لبندحعأل فد لبدف س لبتثةضدحلن لبتد يدتل غةبحدة حدح لبندحعةن مدص لمثةدأل هدذه لبسة دةن
ملةم لبعتحعواح لبتفو لبذكعأل يةتس لبتلةل مع طالشه جهة بوجه لاه ف ملظل لالمعة .
يحى الم ) (Lam, 2015ي لبتلةل لبتفمج مىص مص فة ةعأل تةعأل لبتلةدعل لرند أل لبدتلةل ،ي شدع
مص يشعةل لبتسفم لبتعطوبوج هو ل تخفلم لبتلةل لبتفمج مع يجهزة لبهولاث لبذكعأل مدص خدالل اتدتعل لبدتلةل
اسفيته حح ا حعق مثتول متة يىه ةك لب الب ي يتلةتول بعس فسط ص طحيق متوبهل ةك لبتدولد
ل بتلةعتعأل ف لبفت بعص يتعطهل لبوصول بعهة مص يي معة ف يي زمة ححلبهةاث لبذك ةك عدس
 ،هذل يسدي بك زيةدة لهتتةمهل دلفلعتهل بةتلةل ،فسف لظهحن رتةئج د ل أل (Nugroho
لبعتةب لبتف
) & Purbandari, 2016; Klimova, 2017, Yosi Oktarina, et al., 2018ي ا حعسدةن لبدتلةل
لبتفمج حح لبهولاث لبذكعأل رف هةت الةل لب الب صوبهل بك لبتولد لبتلةعتعأل ا حعق لالمتثةردةن مدص
يي معة ف يي رت ،شةالضةفأل بك هوبأل ل تخفلمهة ،رةشةعأل رسةهة ،الدفد لبتهدةم صدفيسأل بةحعئدأل ،كتدة
يظهحن يمة ليجةشعأل ةك تةعأل الةتهل مىطت مص دلفلعتهل بةتلةل.
 مكونات بيئة التعلم المدمج بالبحث الحالي:
يشدة كد مدص ختدعس(  )255 ،2003جحلهدةم ) (Graham, 2006كدو ) (Kaur, B., 2019ي
لبتلةل لبتفمج يتعو مص معورعص ل ة ىعص لبتعو لبتسةعفي هو لبتلةعل جهة بوجده دلخد رة دةن لبف ل دأل
لالرن أل لبتف يحةن لبتسةعفيأل ،لبتعو لالبعتح رد هدو اسدفيل
مص خالل لبتثةضحلن لبعتةب لبتف
لبتلةل بعس جهدة بوجده بعدص حدح يد لن متدةد لبدتلةل متلدفدة لبو دةئط لالبعتح رعدأل مدص خدالل شدحعأل
لالرتحرددت ي اعطوبوجعددةن لبددتلةل لبطسددةل از يددف لب ددالب شةبتمذيددأل لبحلجلددأل اوفعحلرتددةط لبتفة د لبتتلددفدة
كةبتفة لالجتتة ك شعص لب الب شلضهل لبحلض ،افة ةهل مع لبتثتوى ،افة ةهل مع لبتلةل .
ةك ب  ،اتعو شعئأل لبتلةل لبتفمج شةبحثل لبثةب مص لبتعورعص لبحئعىععص لبتةبععص:
(  )1المكون األول :التعليم التقليدي وجها لوجه :يتتث ف لبتثةضحلن لبتسةعفيدأل شسة دأل لبف ل دأل لبتد
ل تخفمت لبحةمثأل فعهة ح ض لبحة شويطت بنحح لبتفدةهعل لبتلحفدأل لبتهدة لن لبتحاح دأل شلتةعدأل لاخدة
رحل لختعة متةد لبتلةل طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل .
( ) 2المكون الثتاني :التعلتيم غيتر التقليتدى (وحتدات التتعلم المصتغر النقالتة عبتر تطبيتق محمتول) :معدل
رةمت لبحةمثأل شتتتعل مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةل اسفيتهة مص خالل اتتعل ا حعق مثتول اتضدتص كد
مفة مثتوى متمح رةئل ةك لالرفوجحلفع ينحح هف الةعت لمف رتعح يةعه رنةط الةعت ي مهتأل
الةعتعأل متمحة بتتة أل ا حعق خححلن لبتلةل لبتحاح أل شتهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل طف
اتتعل مولرث الةعتعأل مسعسعأل بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل ،شع ( )6يوضدح معوردةن شعئدأل لبدتلةل لبتدفمج
لال تحلاعجعأل لبتىتخفمأل شةبحثل لبثةب .
 استراتيجيات التعلم المدمج:
رف مفد زيتو ( )177 -173 ،2005ل تحلاعجعةن لبتلةل لبتفمج كتة ية :
 االستتتراتيجية االولتتى  :يددتل فعهددة الةددعل الةددل د س ملددعص ي يكثددح ف د لبتسددح لبف ل د مددص خددالل
ي ةبع لبتلةل لبتف لبتلتدةدة (لبندحح ،لبتطةرندأل لبثدول  ،لبلدح ض لبلتةعدأل ،لال تستدةء ،لبتدف ي
لبتتة أل ).الةعل د س يخح ي يكثح شأد لن لبتلةل ل بعتح ر مث (شحمجعةن لبتلةعل لبختوص ،
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مولرددع صددفثةن ل رتحرددت ،مددساتحلن لبفعددفيو )..يددتل اسعددعل لب ددالب ددولء شة ددتخفلم
لبتسةعفيأل ي مص خالل ي ةبع لبتسععل ل بعتح ر .

ددةئ لبتسعددعل

 االستراتيجية الثانية :فعهة يتنة ) كال مص لبتلةعل لبتف لبتسةعفي مدع لبتلةدعل ل بعتح رد فد الةدعل
الةددل لبددف س لبولمددف ،ال ي لبحفليددأل اعددو بةتلةددعل لبتددف ي ال يةعدده لبتلةددعل شةبنددع ل بعتح رد  ،هددذل
فضال ص اسويل لب الب ختةمعًة شأ ةبع لبتسععل لبتسةعفيأل ي ي ةبع لبتسععل ل بعتح ر .
ويستخدم البحث الحالي هذه االستراتيجية معل يتل لبتنة ) شدعص لبتلةدعل لبتدف مدص خدالل اسدفيل
لبتثةضددحلن شسة ددأل لبف ل ددأل شول د أل ددح ض لبحة شويطددت ،لبددتلةل لبتتددمح لبطسددةل حددح ا حعددق
مثتول متتل بتلةل لبتثتوى متة أل لالرن أل لبتحاح أل شتهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل
بددذ ي لالمتعةجددةن لبخةصددأل شنددع اتددةشل فحديددة ل انددة كعة ،شددع ( )6يوضددح ل ددتحلاعجعأل لبددتلةل
لبتفمج شةبحثل لبثةب  ،عتل شحمهة ف لجحلءلن لبحثل.
 االستراتيجية الثالثة يتل فعهة لبتنة ) احةدبعة شعص لبدتلةل لبتدف لبدتلةل لالبعتح رد فد الةدعل الةدل
د س لمف ال ي لبتلةعل لبتلةل يتل شأ ةوب لبتلةل لالبعتح ر يلسحه لبتلةل لبتف .
 االستراتيجية الرابعة يتل فعهة لبتنة ) احةدبعة شعص لبتلةل لبتف لبدتلةل لالبعتح رد فد الةدعل الةدل
د س لمددف شثعددل يددتل لبتطددة ب شددعص ي ددةوب لبددتلةل لالبعتح رد لبددتلةل لبتددفك يكثددح مددص مددحة دلخد
يمددفل لبددف س لبولمددف بددعس مددحة لمددفة ،يددتل اسددويل لب ددالب شددأي مددص ددةئ لبتسددويل لبتسةعفيددأل ي
لالبعتح رعأل .
البداية

(المكون االول) تعلم وجها لوجه Face to
 Faceويتنمن:
محاضرات وجها لوجه باستخدام
عروض الباوربوينت

 تعلم فردي ثم
انشطة فردية عبر التطبيق
المحمول لوحدات التعلم

يهدف

 اسثارة دافعية الطالب
 التعريف باالهداف التعليمية
 استرجاع التعلم السابق
 اكتساب المفاهيم والمعرفة المرتبطة بمهارات
اتخاذ قرار اختيار مصادر التعلم
 تقسيم الطالب للمجموعتين فردي وتشاركي،
واختيار موضوعات المواقف التعليمية
 كيفية استخدام التطبيق المحمول

(المكون الثاني) التعلم المصغر النقال Mobile
Microlearning
( تطبيق محمول تم تصميمه)

 تنفيذ مهمات تطبيقية
فردية مع دعم المعلم
أثناا اداا المهمات عبر التطبيق
المحمول

 تعلم فردي ثم
انشطة تشاركية عبر التطبيق
المحمول لوحدات التعلم المصغر
(فكر -زاوج -شارك)

 تنفيذ مهمات تطبيقية تشاركية
(فكر -زاوج -شارك)
مع دعم المعلم أثناا أداا المهمات عبر
التطبيق المحمول

الخاتمة (تقويم
الكتروني)
( اختبار تحصيلي-
تقييم مهارات  -تقييم

شكل ( )6استراتيجية دمج التطبيق المحمول لوحدات التعلم المصغر
النقال مع التعلم وجها لوجه في بيئة التعلم المدمج بالبحث الحالي
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 اسس تصميم استراتيجية التعلم المدمج :
بضتة رجةح ل تخفلم لبتلةل لبتفمج فق يي ل تحلاعجعأل مص لال تحلاعجعةن لبىةشسأل (Baldwin, 2005,
 158-160؛  Shand & Farrelly , 2017 , 26؛ ةدك )22 ،2015 ،يجد محل دةة مجتو دأل مدص
لال تحة لن لبت اطة بتهة لبلفيف مص لبف ل ةن يهتهة مة ية :
 -1التقديم  :يلط اسفيل ملةومةن بة الب ص لبتثتوى مع اثفعزهل زيةدة دلفلعتهل بةتلةل.
 -2استعداد الطالب :الط لبتةكف مص اولفح لبتت ةحةن لبسحةعأل ال تخفلم لبتلةل لبتفمج بعص يهتهدة ادولفح
مهة لن ل تخفلم لالرتحرت لبحثل ص لبتلةومةن اثسعق لالاتةل لبتتزلمص غعح لبتتزلمص.
 -3الشرح :الط كعفعأل اوصع لبفعحة ي لبتفهوم ل لبت حعق بة ةب شنع
اوجعه لب الب بععفعأل اطفعذ لبتهةم لالرن أل لبت ا ة مطهل.

لضح مفهوم ،فضال دص

 -4الممارسة الط ل ةء لبورت لبعةف لبفحصأل لبعةفعأل بة ةب بت حعق ل ةدة ا حعق مة يعتىدحه مدص
مهة لن فسة بسف لاه ح ته ف لبتلةل.
ملة
 -5التقيتتيم  :الط د از يددف لب ةب د شةبتمذيددأل لبحلجلددأل لبفو يددأل لبفرعسددأل مددول فهتدده بةتثتددوى شة ددتخفلم
لختحة لن لبتثتع .
 -6التعاون الط لبىتةح بة ةب شتنة كأل لرحلره فك لرن أل انة كعأل لبلت الة رعة مص خالل ل دةوب
لبفحيق بث لبتنعالن ل تتةدل ةك ل ةبع لبتولص لبتف غعح لبتفك.
 -7االستتتفادة متتن نظريتتات التتتعلم المختلفتتة اسددفيل شددحح لفد بطظحيددةن لبددتلةل لبتتضددتطأل شة ددتحلاعجعأل
لبتلةعل لبتفمج.
 -8تحرير الوقت واالمكانيات للمعلم والمتعلم يعو لبتلةل لبتفمج ف متطة ل كةفأل لبتتلةتعص.
 -9تحمل مسئولية التتعلم واالعتمتاد علتى التذات فد كثعدح مدص لالمعدة معدل لصدحثت تةعدأل لبدتلةل ال
التتف فسط ةك لبتلةل ش لصحثت لبتىئوبعأل منتحكأل شعص لبتلةل شدعص لب دالب ،لصدحح د ه لبتوجعده
لال شةد.
 -10االهتمام بزيادة انتاجية التعلم مص معل لالهفل

لبتخحجةن لالشفلع لالشتعة

لبطسف لبخححلن.

 -11اتاحة شخصنة التعلم معل يتعص بة ةب ل يختة ليص كعث مة ل يتلةل
 -12التصميم والتنظيم لبولضح بالهدفل يدسدي بدك فهدل لضدح بندح ط لبدتلةل،
بتلةل مثتوى لالهفل اثفيف لبتهةم ف اىةى مط س .

تد جدفل ل زمطعدأل

 -13القتتدرات المهنيتتة للمعلتتم :ان يكتتون لتتدي المعلتتم قتتدرة علتتى اددوفعح فددحا لبتطددةفس شددعص لب ددالب ف د
لبتخحجددةن لبتلةعتعددأل لبتختةفددأل لبسددف ة ةددك مطةرنددأل لب ددالب ف د لبطسددةط لبحئعىددعأل ف د لبتثةضددحلن
ح لبتفة دد لبتندددة كأل شددعص لب ددالب فدد لبفتددول لبف ل دددعأل
لالبعتح رعددأل ،لبسددف ة ةددك لشتعددة
لبتتزلمطأل غعح لبتتزلمطأل.
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رف ل تتفن لبحةمثأل ةك هذه لال س طف دمج مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبأل مع لبتلةل جهة بوجه شحعئأل
لبتلةل لبتفمج معل ال اسفيل اتهعف ص مثتوى مفلن لبتلةل لبتتدمح لبطسةبدأل ل دتثة ة دلفلعدتهل بةدتلةل مدص
خددالل لبتثةضددحلن لبتسةعفيددأل جهددة بوجدده شة ددتخفلم ددح ض لبحةشو شويطددت ،اثفيددف ختددةئص لب ددالب
مفى ل تلفلدهل ال تخفلم شعئأل لبتلةل لبتفمج ،اطظعل لبتثتدوى فد مدفلن متدمحة فسدة ال دس اتدتعل
ددةوك رتددعح ،متة ددأل لبددتلةل مددص خددالل اطفعددذ
مثتددوى لبددتلةل لبتتددمحشثعل ك د مددفة اثسددق هددف
لالرن أل لبتهتةن لبتتمحة لبستعحة شة تخفلم لبت حعق لبتثتدول لبتتدتل فد يي ردت مدص يي معدة ،
رددف اددل اسددفيل لبتلةومددةن بععفعددأل اطفعددذ هددذه لبتهتددةن ا حعسهددة فد مولرددث مسعسعددأل ،كتددة اددل اسددفيل لبتمذيددأل
لبحلجلأل بة الب اسععتهل شأشعةل مختةفأل حح لبت حعق لبتثتول حح لبتطةرنةن جهة بوجه حح لد لن
لبتولص لالجتتة  ،بةتأكف مص مفى اتعطهل ف اثسعق ل هفل لبتلةعتعدأل لبت ةوشدأل لبتحاح دأل شتهدة لن
لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل.
 فاعلية التعلم المدمج وامكانياته في تحقيق العديد من مخرجات التعلم:
انعح لبلفيف مص لبف ل ةن لبحثو لبىةشسأل بك لمعةرةن لبتلةل لبتفمج لبلفيفة ف تةعأل لبتلةدعل لبدتلةل
( ;(DreamboxLearn , 2013 ; Kintu & Zhu, 2016; Carranza & Caldera, 2018
 Janczak , D., 2018; Halverson & Graham, 2019; Kaur, 2019؛ ةدك،)22 ،2015 ،
مطهة:
 -1زيةده فة ةعأل لبتلةعل لبتلةل اثىعص مخحجةن لبتلةعل شتوفعحل احةط لفض شعص مةجةن لبتتلةل لهفل
رظةم لبتلةل لبتفمج ،اثىعص فع مىتوى لبتثتع لالكةديت شةبتسة رأل شةبتلةعل لبتسةعفي.
 -2اطتعأل مهة لن لبتطظعل لبذلا بفى لب الب.
 -3اطتعأل مهة لن لبتفععح لبلةعة مثد لبتثةعد لبتحكعد لبتسعدعل مد لبتندعالن معدل يحكز ةد مهدة لن
لبتتلةتعص لال ة عأل اطتعتهة يعو لبتحكعز ير ف رس لبتلةومةن بةتتلةتعص.
 -4زيةدة لمتفةظ لبتتلةل شةبتةدة لبتلةعتعأل مفة طويةأل ف لكحاه يحجع ب بك اسفيته بةتثتوى شدأكثح مدص
طحيسأل ،شةالضةفأل بك اوفعحه يد لن افة اىة ف ف ا ويح الةتهل مص خالل لال تعنة لبحثل.
 -5زيددةدة لرتحددةه لبتددتلةل دلفلعتدده اعددويص لاجةهددةن ليجةشعددأل رثددو لبددتلةل ،فلطددفمة يددتل دمددج لبتعطوبوجعددة فد
لبف س لبتفعأل ،مص لبتحجح ي يعو لبتتلةتعص مهتتعص محكزيص متثتىعص مول لبتوضو ةن لبتد
يف ورهة ،لبتوضو ةن لبت رف اعو اعحأل شةبطىحأل بةحلض.
 -6لاةمأل لبتلةل لبذلا شتة يطة رف لن لب الب ح تهل ةدك لبدتلةل رظدحل بتح ردأل لبدتلةل لبتدفمج معدل
ل تخفلم مولد لبتلةعل ل بعتح ر يزيف مص رف ة ل تسالبعأل لبتتلةل بتثفيف يهدفل لبدتلةل لبتطة دحأل ادوب
مىس بعأل الةته لبخةا.
 -7شط لبتلةل دلخ لبسة أل لبتفعأل خة جه متةشلته ،اثسعق لبتلةل لبتىتتح.
 -8هوبأل ا حعسه ف مختةث لالمةكص لبحعئةن فسة المعةرعةاهة.
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 -9يحس ةك فحا متةمأل بةسةء لب الب مع لبتلةل معل يوفحشعئأل افة ةعأل مص خالل ادوفعح لالاتدةل جهدة
مص مل يتعص لبتتلةتدعص مدص الحعدح دص لفعدة هل شةبتندة كأل لبفلةبدأل
بوجه بتزيف مص لبتفة لالجتتة
ف لبلتةعأل لبتلةعتعأل.
 -10اسةع رفسةن لبتلةعل معل يوفح لبجهف لبورت لبتعةفأل مسة رأل شةبتلةعل لبتسةعدفي شتفدحده ي لالبعتح رد
شتفحده.
 -11يوفح لبتمذيأل لبحلجلأل لبفو يأل اسفيل لبتالمظةن ةك لدلء لبتتلةل.
 -12يلف لب الب بةتىتسح يسفم لبلفيف مص مهة لن لبلةبل لبثسعس لبت يتل احجتتهدة محةشدحة بدك مهدة لن
معةاعأل ،مث  :مهة لن لبحثدل ،لبدتلةل لبدذلا  ،لبتندة كأل لبذلاعدأل ،يىدة ف ةدك ا دويح "لبسعدةدة لبذلاعدأل"
لبسوة ،لاخة رحل لن يفض  ،اوفح مىة ًة يكحح شـةبتىس بعأل .
 -13اوفعح لبتح رأل لاةمأل لبتلةل ف لي رت مص يي معة مص خالل دمج ل جهزة لبت حعسةن لبتثتوبأل
ف لبتلةل لبتفمج.
 -14اددوفعح لبتفة د لالرخددحلط فد لبددتلةل مددص خددالل لاةمددأل لرند أل بةددتلةل لبتنددة ك حددح لد لن لبتولصد
لالبعتح ر لبتثتول ،اثسعق خححلن لبتلةل لاليجةش جل لبتتلةل مثو لبلتةعأل لبتلةعتعأل.
 -15اثسعق ضة لبتتلةتعص ص لبتلةل شتىتوى ي ةك مص شلو هل شةبحضة ف شعئأل لبتلةل لبتسةعفيأل.
 -16اثسعق لالشتعة

لالشفلع ف لبتلةعل لبتلةل لالهتتةم شتحد دلن لبتلةل.

 -17الزيز لبتلةل شةبلت اثسعق لبتلةل لبطنط معل يحكز ةك د لبتتلةل لبطنط لبفلةل ف تةعأل لبدتلةل
مص خالل لبفمج شعص لالرن أل لبفحديأل لبتلة رعأل لبتنة يع شفال مص لبف لبىةح لبتتتث فد ل دتسحةل
لبتلةومةن.
 -18ا ددويح رتددة ج جفيددفة مطة ددحأل بلتةعددأل لبددفمج فدد مجددةل لبتلةددعل لبتأكعددف ةددك لبتهددة لن لبنختددعأل
اثتع لبتلحفأل لمتال) لبتهة لن لبثعةاعأل لبت حعسعأل .
 -19لبتوظعث لبثسعس بت حعسدةن اعطوبوجعدة لبتلةومدةن لبدتلةل لبطسدةل مىدة فة لب دالب ةدك ل دتخفلمهة
شفة ةعددأل فدد يدلء لبتهددةم لالرندد أل اددف عل فلةبعتهددة مثدد لبتلةمدد مددع خددفمةن لالرتحرددت ل ددتخفلم
شحمجعةن لبعتحعواح ا حعسةن لبتلةل لبطسةل.
 -20اثسعق لبتلةل لبىحيع ،رتط هةم بتثسعق لبتلةل لبحرت .
 -21اوفعح لبتتة

أل لبتف ي

لاسة لبتهة لن ف شعئأل لبتلةل .

 -21شطةء لبتلحفأل اطتعأل شلدض لبتفدةهعل لبتهدة لن لبتد اهدف
مخحجةن لبتلةل .

لبتسدح لن لالكةديتعدأل اثسعسهدة ،اثىدعص

رف لظهحن رتدةئج لبحثدو لبف ل دةن لبىدةشسأل فة ةعدأل لبدتلةل لبتدفمج فد اثسعدق لبلفيدف مدص مخحجدةن
لبتلةل مث  :اطتعأل مهة لن لبثة لآلب شحمجأل لبةمةن لبثفيثأل ،لرتةج اتتعل مولردع لبويد لبتلةعتعدأل
لبتسح لن لالبعتح رعدأل ،لرتدةج لبحدحلمج ل بوتح رعدأل يرتدةط لبدتلةل لبتفوعدح ،اتدتعل لبخدحلئط لبذهطعدأل
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لبحرتعددأل ،لرتددةج لبح ددوم لبتلةعتعددأل لبتتددتعل لالشتعددة ي ،لرتددةج لبددف س لبتلةعتعددأل لبتثو ددحأل ،ل ددتخفلم
لرتةج شلض لبتىتثفمةن لبتعطوبوجعأل ،لبتهة لن لبتهطعأل بفى يختةئك محلكز متةد لبتلةل ،مهدة لن
لبتندة ) ل بعتح رد الدفي اوجهدةن لبتىدس بعأل لبتثتدعةعأل بدفى لبتالمعدذ محافلدك مطخفضدك
لبتفة
دلفلعددأل ل رجددةز  ،لدل ة لبددذلن ،اطتعددأل شلددض مهددة لن لبددتلةل ةددك لبخددط لبتفععددح لبلةتددك ( لبحددةاع ،لبىددعف،
2008؛ مثتود خخدح  2012،؛ لبثطدة ي2014 ،؛ خةعفدأل2015 ،؛ ةدك2015 ،؛ لبسحدةر 2017 ،؛
تة ع 2017 ،؛ يمتف2017 ،؛ ملوض2018 ،؛ لشحلهعل2019 ،؛ زلم خخح .)2020 ،
 فاعلية التعلم المصغر النقال في بيئة للتعلم المدمج:
هطة) لبلفيف مص لبف ل ةن لبحثو لبىةشسأل لبت لظهدحن رتةئجهدة فة ةعدأل لبدفمج شدعص لبدتلةل لالبعتح رد
لبطسةل لبتلةل لبتتمح لبطسةل حح ا حعسدةن لبهدةاث لبتثتدول لبدتلةل لبتدفمج ،فسدف لظهدحن د ل دأل دعحي
مىةعتعص خخح ) (Siri Muslimin et al., 2018فة ةعأل لبتلةل لبتفمج لبطسةل ( هو دمدج شدعص لبدتلةل
لبح ت لبتف جهة بوجه ا حعدق هدةاث كد رسدةل بومدفلن مسدح لالرتتدةد لبتتدمحة لبتد اتضدتص
لرند أل متددمحة رةئتددأل ةددك لبفعددفيو لبحودكة ددتطج لبتةلعد لبتتددمح ،ليضددة ل ددئةأل متددمحة لختحددة لن
شلفيأل ،مطةرنةن حح لبولاس) ف اطتعأل شلض لبتفةهعل لالرتتةديأل بفي طالب مس ىدأل .Polytechnics
) ( Gasparini, A., 2018ي ل دددتخفلم مطتدددأل لبتحل دددةأل لبفو يدددأل
 ،لمحتدددت د ل دددأل جة دددححر
 WhatsAppل كثح شلحعأل شإي ةبعة ،ف لبتلةل لبسةئل ةك لبتهةم بتطفعذ مىة الةعت غعح لبتف شةبتولزي
مددع لبددتلةل لبح ددت فد شعئددأل بةددتلةل لبتددفمج ،رددف مسددق اثىددص فد مهددة لن لالاتددةل مد لبتنددعالن بددفى
لب دالب لالي دةبععص ،كتدة يكدفن د ل دأل يمتدف ) (Ahmed, N., 2017ل ل دتخفلم لبفعفيوكة دتطج كدأدلة
بةددتلةل لبتتددمحلبطسةل فد شعئددأل لبددتلةل لبتددفمج لدى بددك اددةمعح ليجددةش اثىددص فد مخحجددةن تةعددأل لبتلةددعل
لبتلةل فهل لب الب ف مسح مهدة لن لبثة د لال ة دعأل مدع جدود لمدأل ضدة مدص ردحةهل رثدو لبدتلةل
لبتتمح لبطسةل،
د ل أل جةهص خخح ) ( Glahn C., et al.. (2015لبتد يظهدحن ل لبدتلةل لبتتدمحلبطسةل حدح
لبت حعسةن لبتثتوبأل لبتفمج مع لبدتلةل جهدة بوجده شسة دأل لبف ل دأل كدة بده ادةمعح فد اثىدص فهدل لب دالب
لبجةملععص شىويىحل ف مسح ةوم لالاتةل لال الم ،د ل أل ل تعطحةكح هوفتة & (Steinbacher
) Hoffmann, 2015لبتد لظهدحن اثىدص فد لبتثتدع لالكدةديت ب دالب كةعدأل لبلةدوم لبت حعسعدأل فد
( Semingson, P., et al.
مسح لد لة لبتنح ةن مسح لبتثة دحأل ،د ل دأل عتطجىدو خخدح
) ,2015لبت د يكددفن ةددك فة ةعددأل رتددة ج مختةفددأل مددص لبددتلةل لبتتددمح لبطسددةل لبددتلةل لبتددفمج ف د اسعددعل
لبتتلةتعص اثىعص الةتهل ،د ل أل يفحي ( (Avery, A., 2016لبت ل تخفمت لبدتلةل لبتتدمح لبطسدةل
لبتلةل لبتفمج ف اثىعص دلفلعأل لبتوظفعص لرخحلطهل ف لبلتد شةبتس ىدأل ،د ل دأل دحلمص خخدح
) )Surahman et al., 2019لبت لمحتت فة ةعأل لبتف ي لبتتمح لبتفمج ف اثىعص مخحجةن لبدتلةل
لبت ةوشأل مص لبتتف شعص مص ملةت لبتفل س لبثةرويأل ف اةبعجورج ،د ل أل رعععو ( Nikou, S, 2019).
لبت يكفن ةك فة ةعأل لبتلةل لبتتمح لبطسةل لبتلةل لبتفمج ف زيةدة لرخحلط لبتتلةتعص دلفلعتهل بةتلةل.
كتدة لظهدحن رتدةئج د ل دأل شدةالبس لخدح ) ( Palalas, A., et al., 2018ي ل دتخفلم لبدتلةل
لبتدفمج لبدتلةل لالبعتح رد لبتتدزلمص غعدح لبتتدزلمص لبسدةئل ةدك ل دتحلاعجعأل لبعسظدأل لبذهطعدأل فد شحردةمج
لبف ل ةن لبلةعة شجةملأل  Athabascaرف مىص مهة لن لبتلةل لبذلا لبتطظعل لبذلا بفيهل جلةدت الةتهدل
يفض  ،ليضة د ل أل شةيحن كعح تجول ) ( Bayyurt & Kerestecioğlu, 2018لمحتت فة ةعأل مدفخ
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لبددتلةل لبتددفمج لبددتلةل لالبعتح ر د حددح مسددةطع لبفعددفيو حددح مطتددأل لبعواعددوب  Youtubeلبتتتددتأل
شول د أل لبتلةددل فد اثىددص اثتددعةهل لالكددةديت ف د مسددح لبهطف ددأل لبعهحشعددأل لالبعتح رعددأل بددفى طددالب
جةملأل  Istanbulشتحكعة ،د ل دأل خ كدعص ) ( Arkin, A., 2018لبتد لكدفن ةدك فة ةعدأل لبدتلةل لبتدفمج
لبتلةل لالبعتح ر حح مطتأل لالدمود  Edmodoف اثىص لالدلء لالكدةديت بدفى طدالب لبجةملدأل فد
مسددح مطددة هج لبحثددل ف د مجددةل اددف يس لبةمددأل لالرجةعزيددأل اعددويص لاجةهددةن ليجةشعددأل رثددو لبددتلةل لبتددفمج،
يظهحن رتةئج د ل أل مف يورةس خخح ) ( Md Yunus, et al., 2018فة ةعأل دمج لبتلةل جهة بوجده
مع مسح لن  MOOCمفتومأل لبتتف لبتسفمأل حدح لالرتحردت فد اطتعدأل مهدة لن لبعتةشدأل فد مجدةل لبةمدأل
لالرجةعزيأل بفى طالب كةعأل لبتحشعأل شجةملأل  Kebangsaanف مةبعزية.
يتضح متة حق ي شعئأل لبتلةل لبتفمج ه شعئأل مطة حأل بفمج مدفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسدةل ردف لمحتدت
لبحثو فة ةعتهة ف اثسعق لبلفيف مص رولاج لبتلةل ،بذل هف لبحثل لبثةب بدك اتدتعل شعئدأل بةدتلةل لبتدفمج
افمج شعص مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبأل لبتسفمأل حح ا حعق مثتول لبتثةضحلن لبتسةعفيأل جهة بوجه.
المحتتور الرابتتع :مهتتارات اتختتاذ قتترار اختيتتار مصتتادر التتتعلم عنتتد تصتتميم المواقتتف التعليميتتة لتتذوي
االحتياجات الخاصة
مهة لن لاخة لبسدحل هد يمدف لبتهدة لن لبسدح لبولمدف لبلندحيص ل ة دعأل لبالزمدأل دفلد لب دالب
بعتحثول مولططعص صةبثعص ف لبتجتتع ،ب مص خالل لبحثل ف جهدةن لبطظدح لبتختةفدأل ،ل رخدحلط
ف د لاخددة لبسددحل لن ب د بةوصددول بددك مىددتوى ددةل مددص كفددةءة لاخددة لبسددحل ف د لبسضددةية لالجتتة عددأل
لبلةتعأل فهل لبتثتوى لكتىةب ا حعق لبتلحفأل .احاحط مهة لن لاخة لبسحل شحعئأل لبتلةل مص مل اجل
لب الب منة كعص رن عص بفيهل دردأل فد صدفل ل معدةم ،ات ةد مدطهل لبتىدتويةن لبلةعدة بةتفععدح بدفيهل
ل تف ةء خححلاهل ملةومةاهل لبىةشسأل مل اتدطعفهة ي اثةعةهدة ي افىدعحهة ي ل دتطحةط لبلالردةن فعتدة شعطهدة
شهف لاخة رحل بث منعةأل مة ،بذل يلف الةل مهة لن لاخدة لبسدحل مدص لبلطةصدح لال ة دعأل بةدتلةل لبفلدةل
لبذي يتثسق ص طحيق الةعل لب الب ل تخفلم لبعثعح مص لبتهة لن مث لبتخ عط لبتطحس لبتفععح لالرتةج
ل ددتطحةط لبحددفلئ لختعددة لالفعددة لصددفل لالمعددةم لبسددحل لن لبفلةبددأل.
مهددة لن لبتولصد لالجتتددة
يلح ) ( Kuzgun, 2006, 25مهة لن لاخة لبسحل لن شأرهة تةعأل ملحفعأل ملسفة ،يثفد فعهة لب ةبد
لبحفلئ لبتختةفأل ،يسوم شتسععل هذه لبحفل ئ  ،يسح لختعة لبحفي لبتطة  ،مص مل يطفدذ لبسدحل  ،كتدة الدح
شأرهة تةعأل لالختعة مص شعص فد مص لبحفلئ بتثسعق لبطتعجأل لبتحجوة ) .(Eisenfuhr, 2011كتة يلحفهدة
( (Kuen 2016 ،358شأرهدة لبسدف ة ةدك لكتىدةب لبتلحفدأل لبتحاح دأل شةبتوضدوع ا حعسهدة ،لبطظدح فد
لبسعل ،محلجلأل لبسحل لن لبتختةفدأل ،يلحفده زيتدو ( )43 ،2003تةعدأل لاخدة لبسدحل شأرهدة تةعدأل افععدح
محكحأل اهف لبك لختعة لفض لبحفلئ لبتتةمه بةفحد فك مورث ملدعص ل تتدةدل ةدك مدة بدفي هدذل لبفدحد مدص
ملةيعح رعل ملعطأل اتلةق شةختعة لاه .كتة كح لبىدالمأل لب حل ردأل ( )4 ،2012شدأ تةعدأل لاخدة لبسدحل
ه تةعأل ديطةمعععأل معل اتضتص ف محلمةهة لبتختةفأل افة الن متلفده احفي مص محمةدأل لبتتدتعل اطتهد
ش تحمةأل لاخة لبسحل اطفعذه ف جتعع محلم لاخة لبسحل هطة) لختعة مذ درعق المدف لبحدفلئ مدص شدعص
لمطعص ي لكثح ف مجتو أل لبحفلئ لبتتةمأل ،اتضتص تةعأل لاخة لبسحل طةصح ل ة عأل هد متخدذ لبسدحل
رف يعو متخذ لبسحل فحدل ي مجتو أل شدذب يعدو بدفيطة ردحل ل فحديدة ي ردحل ل جتة عدة ،شدفلئ لبسدحل
اسع لبحفلئ ف تق تةعأل لاخة لبسدحل فدة ل بدل يعدص هطدة) يكثدح مدص شدفي بثد لبتندعةأل بدص يعدو هطدة)
تةعه لاخة رحل  ،لبلولم غعح لبتثعتعأل ه مجتو دأل لبلطةصدح لبتد ال اعدو اثدت لبىدع حة لبعةمةدأل
بتتخدذ لبسدحل  ،رتدةئج لبسددحل فةبطتدةئج لبتتحاحدأل ةدك لبسددحل لبتتخدذ اتوردث التتدف كتددة رو دة ةدك رددوع
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لبسحل لبتتخذ طحعلأل لبتورث ل لبتنعةأل لبت يولجههة لبفدحد اةزمده شةاخدة لبسدحل  ،كتدة حفدت لبندة ح
(  )104 ،2005تةعأل لاخة لبسحل لبتعطوبوج شأرهة مجتو أل مدص لالجدحلءلن لبتد اهدف بدك لختعدة
لالفض مص شعص لبحفلئ  ،اسوم ةك ي ةس اثةع لالمعةرةن لبتت ةحةن لبتفةضةأل شدعص لبحدفلئ فد ضدوء
هذل لبتثةع  ،مل لختعة يفض لبحفلئ لبلت ةك رجدةح لالختعدة  ،ليضدة هدو مجتو دأل لالجدحلءلن لبتد
يسوم شهة لبتلةل الختعة ل رى مص متةد لبتلةل اف عل هذل لالختعة .
متة حق يتضح ي تةعأل لاخة لبسحل تةعأل سةعأل محكحأل التتف ةك لختعة لبتفةضةأل شعص فد مص
لبحفلئ لبت ح مأل بث منعةأل مة ف مورث ملعص لختعة لبحفي لالمث شلف د ل أل تعسأل موضو عأل ف
ضوء ملةيعح اسععل ،مل اطفعذ لبسحل متةشلأل اطفعذه بتثسعق لبطتةئج لبتحجوة،
رف حفت لبحةمثأل تةعأل لاخة رحل لختعدة متدةد لبدتلةل طدف اتدتعل لبتولردث لبتلةعتعدأل لجدح لئعدة :
شأرهدة تةعدأل افععددح محكحدأل اهدف لبددك لختعدة لفضد لبو ددةئ لبتعطوبوجعدأل متدةد لبددتلةل كحدفلئ مةددول
اعطوبوجعأل بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل ف موردث الةعتد ملدعص ل تتدةدل ةدك ملدةيعح مثدفدة بالختعدة مدص
لج لبوصول بةهف م منعةأل الةعتعأل مثفدة بفيهل ولء لكةردت مندعةأل ملحفعدأل ل مهة يدأل ل جفلرعدأل
ل الفي ةو).
هطة) لبلفيف مص رتة ج لاخة لبسحل لبت اتح شىةىةأل مص لبخ ولن لبتهة لن معل ادسدي كد خ دوة
مطهة لبك لبخ دوه لبتةبعدأل لشتدفلءل شتثفيدف لبتوردث ي لبهدف لرتهدةءل شتحمةدأل لاخدة لبسدحل اسويتده رتدو ج
 Rational Modelلبددذي يتعددو مددص ددت خ ددولن ي مهددة لن :اثفيددف لبتنددعةأل ،اوبعددف لبحددفلئ  ،اسعددعل
لبحفلئ  ،لختعة لبحفي ل مث  ،اطفعف لبسحل  ،اسويل فة ةعأل لبسدحل ) ،( Lunenburg, F., 2010, 3رتدو ج
ةددك لبتنددعةأل ،اثفيددف
لبزغددول لبزغددول ( )327-324 ،2003يتتث د فددك لبخ ددولن لبتةبعددأل :لبتلددح
لبتنعةأل ،اثفيف لالهدفل  ،جتدع لبحعةردةن ،ا دويح لبحدفلئ  ،اسعدعل لبحدفلئ فدق ملةيعحمثدفدة ،لختعدة لبحدفي
لبتطة  ،اطفعذ لبسحل اسويته ،ليضة مدفد حدف لبدحمعل ( )2007،14رتو جدة بخ دولن محلمد لاخدة
لبسحل لبتتضتص بةخ ولن لبتةبعأل :لالمىةس شوجود منعةأل اثةعةهة ،لبحثل دص مةدول شفيةدأل اسدفيتهة،
لختعة لفض لبحفلئ  ،ا حعق لبحفي لبذي ال لختعة ه ،اسععل لبطتةئج.
يلف لبتلةل لبتحط ةدك مد لبتندعالن لاخدة لبسدحل رتدو ج الةعتد يىدتطف بدك لبحطةئعدأل معدل يىدة ف
لبتلةل ةك الةل لبتفععح م لبتنعالن مص خالل ل تخفلم منعالن مسعسعأل اخةق لبفلفلعأل بفيه ةدك لبدتلةل
ف لبورت رفىه انجله ةك لكتىةب لبتلحفأل مهة لن م لبتنعالن لاخة لبسحل معدل طدفمة يولجده
منعةأل الةعتعأل مة فهذل يت ة مطه لبحثل لبتثسعق مص لبسضةية لن لبلالرأل شةبتنعةأل مل لختعدة شدفي لمدف
مص مجتو أل مص لبحفلئ لبتستحمأل شطةء ل ص لبتلةومةن لبت ال جتلهة ص ك شدفي فد ضدوء مجتو دأل
مص لال س لبتثعةن ،كةتة زلدن لبتلةومةن لبت يحثل طهة كةتة كةرت هطة) مةجأل بك رتو ج يوضدح
به خ ولن لاخة لبسحل يلف كتىدة مىدة فة يضدله ةدك لب حيدق لبتدثعح بةوصدول بدك لبحدفي ل مثد
بث لبتنعةأل لبتلةعتعأل.
ةئةه لبتتلفدة تةعأل صلحأل درعسدأل ات ةد مدص لبتلةدل شدةالخص
الف تةعأل لختعة متةد لبتلةل
ملةل ي لالمتعةجةن لبخةصأل ي لختةئ اعطوبوجعة لبتلةعل الاخة رحل شندأرهة يمطدةء اتدتعته بةتولردث
لبتلةعتعأل بذ ي لالمتعةجةن .بدذل فهدو فد مةجدأل بدك كفةيدةن ةبعدأل خحدحلن كةفعدأل ادف ي بتتة دأل هدذه
ددةئةه اتددأمح شلولمد متلددفدة متنددةشعأل اددحاحط شةالهددفل
لبعفةيددةن .م عددل تةعددأل لختعددة متددةد لبددتلةل
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لاهددة ،شختددةئص لبتتلةتددعص ،شظددح

ردددددف يكدددددف لبحدددددةمثو يدددددورس (  ،)1991لبفشة ددددد ( ،)2000لبةسدددددةر ( ،)2001متدددددفي(،)2001
مىص( ) 2001ةك يهتعدأل ادف ي لبتلةدل ةدك كعفعدأل لختعدة متدةد لبدتلةل لبتىدتخفمأل فد لبتلةدعل لبتد
ات ة مطه لبسعةم شلفد مص لبخ ولن مطهة لجحلء اثةع درعق بحعئأل لبتلةل ،ال يج ي اتح) تةعأل لالختعة
كددةئز ي ددس يلتتددف ةعهددة لبتلةددل (لبنددة ح ، )99-97 ،2005 ،كتددة يكددفن د ل ددأل خدمددز (
شددف
) Adams,2004ل يهل لبلولئق لبت اسث يمةم ل دتخفلم لبتلةدل بةتعطوبوجعدة لبتطة دحأل هدو غعدةب لبتدف ي
ةك لاخة لبسحل ف شحلمج اف ي لبتلةتعص ل فلدهل ةدك لبدحغل مدص ي تةعدأل لالختعدة بةتعطوبوجعدةن
لبتطة حأل ه مهتأل يومعأل يسوم شهة لبتلةل يج ي يطظح بعهة ةدك يرهدة لاخدة ردحل يلتتدف ةدك مجتو دأل
مص لال س بعس مجحد لجحلءلن فسط ،كتة يكفن د ل أل هة يس) (Haris,2005ي يهل ولئدق ل دتخفلم
لبتلةتددعص بتعطوبوجعددةن لبتلةددعل متددةد لبددتلةل متددك مددع اولفحهددة يرهددل ال يلحفددو كعفعددأل لالختعددة لبجعددف
لال تخفلم لبجعف.
ردف لشددة ن لالدشعددةن لبف ل ددةن لبىددةشسأل بددك ي هطددة) لبلفيددف مددص لال ددس لبتد يجد ةددك لبتلةددل ي
دةئةه لبتتلدفدة لبتطة دحأل بد يمطدةء اتدتعته بةتولردث
يسخذهة فد لال تحة طدف لختعدة متدةد لبدتلةل
لبتلةعتعأل متك يض تص فة ةعأل هذه لبتتةد لبو ةئ لبتتلدفدة فد اثسعدق لالهدفل لبت ةوشدأل ،لبتد يجد
اددف ي لبتلةددل ةعهددة ،مدددص هددذه لال ددس محل ددةة طحعلدددأل لبتتلةتددعص ختةئتددهل ملددحفتهل لبىدددةشسأل،
لالمعةرةن لبتول د لبتتةمأل ،طحعلأل لالهفل مجةل لبتثتوى ،رتط لبتلةدعل لبتلةل(لبفشة د 2000 ،؛
لبجددزل 2002 ،؛ ختددعس ،)2009 ،كتددة مددفد ختددعس( ) 445 ،2009لبعفةيددةن لبلتةعددةن لبالزمددأل بعد
يتتعص لبتلةل ي لختةئ اعطوبوجعة لبتلةعل مص لختعة متةد لبتلةل لبعثح مطة حأل بةتورث لبتلةعتد هد :
لبتلحفأل لبعةمةأل شدأرولع متدةد لبدتلةل ،لبلولمد لبتد ادسمح فد لختعدة لبتتدةد لبو دةئ  ،لبخ دولن
لبسحل لن لبلتةعةن لبخةصأل شةختعة لبو ةئ رتة جهة.
ةئةه لبتتلدفدة رظدل اوصدعةهة لبتد ضدلهة ةتدةء
هطة) لبسةع مص رتة ج الختعة متةد لبتلةل
اعطوبوجعة لبتلةعل بتىة فة لبتلةل لختةئ اعطوبوجعة لبتلةعل ف تةعأل لختعة متةد لبتلةل لبتد التحدح
يمف محلم تةعةن لبتتتعل لبتلةعت مث عةز جال جو ) ،( Seels & Glasgo, 1990, 187لبذي
اضدتص ختددس محلمد هد  :اثةعد ختددةئص لبتددتلةل ،اثةعد ختدةئص لبو ددعةأل ،اثفيددف ختددةئص لبحعئددأل
لبتلةعتعدأل لبتلورددةن لبتدول د ،اثفيددف ردوع لبو ددعةأل رظدل اوصددعةهة ،لرتدةج لبو ددعةأل ،لبتحلجلدأل لبتطسددعح،
رتدو ج ختددعس (  )461 ،2009لبددذي اتضددتص مددحمةتعص  :لبتحمةددأل ل بددك انددت ددت خ ددولن ل بهددة
اثفيف ختةئص لبتتلةتعص ،مل اثفيف طحعلأل لالهفل لبتهتةن لبتلةعتعدأل ،اثفيدف طحعلدأل لبخحدحة لبتلةعتعدأل،
اثفيددف رو عددأل مثتددوى لبح ددةبأل لبتلةعتعددأل ،اثفيددف رتددط لبتلةددعل ل ددةبعحه لبتطة د  ،اثفيددف رةئتددأل مددص شددفلئ
لبتتةد لبو ةئ لبتطة حأل بتدة دحق ،لبتحمةدأل لبثةرعدأل اندت ختدس خ دولن اهدف لبدك لبتوصد بدك
لبسحل لبطهدةئ شندأ لختعدة لبتتدةد ل كثدح مطة دحأل هد  :اثفيدف طحلئدق لبتلةدعل ل دتحلاعجعةاه ،اثفيدف
لالجحلءلن لالمدفل لبتلةعتعدأل فد ل دتة لاعجعأل ةمدأل ،اثفيدف لبتدول د لبتلوردةن لبتىدهعالن لبحندحيأل،
د ل أل لرتتةديةن لبو ةئ  ،لاخة لبسحل لبطهةئ شندأ لبتتدةد لالكثدح مطة دحأل بتدة دحق ،لرتدةج ا دويح
لبتتةد .
رتو ج لبنة ح( )114-113 ،2005لبذي اعو مص ي شع محلم يوضثهة شع ( )7لبتةب  ،ه :
المرحلة االولى :تحليل االحتياجات التكنولوجيتة فعده يسدوم لبتلةدل شتجتو دأل مدص لبخ دولن شهدف اثةعد
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لبولرع لبثةجةن لبتعطوبوجعأل مص معل لالمعةرةن لبتتوفحة لبتجهعزلن لبتتةمأل طحعلدأل لبتوردث لبتلةعتد
هددذه لبخ ددولن انددت  )1( :تحليتتل الموقتتف التعليمتتي  :ينددت  -1اثةع د ختددةئص لبتددتلةل -2 ،اثةع د
طحعلددأل لبتثتددوى -3 ،اثةع د رتددط لبتددف يس )2( ،تحليتتل اولتتى للبتتدائل المقترحتتة :يستددف شدده
لالهددفل
لبتسة ردأل شددعص ختدةئص متددةد لبدتلةل لرظتددأل اوصدعةهة لبتختةفددأل مدة رددتج طده لبتثةعد لبىدةشق بةتورددث
لبتلةعت شهف اثفيف رةئتأل ي بعأل مص هذه لبتتةد يرظتأل اوصعةهة لبتطة حأل )3( ،إعداد قائمة بمتطلبتات
كل مصدر تعلم ونظام توصيله مص لبتتةد لبتستحمأل لبت انت معورةن رظةم لبتوصع ( متف لبتلةل)
مت ةحددةن انددمعةه ل ددتخفلمه )4( ،ددفلد رةئتددأل محفئعددأل شتتددةد لبددتلةل رظددل اوصددعةهة لبتستحمددأل لبتد
اطة د لبتورددث لبتلةعتد  ،المرحلتتة الثانيتتة :المفاضتتلة بتين البتتدائل فعهددة يددتل لبفثددص لبددفرعق بتخحجددةن
لبتحمةأل ل بك ف مثة بأل بتثفيف لي مص رةئتأل لبحفلئ ل بعأل لبتستحمأل يتعص ل دتخفلمه بد فد ضدوء
مجتو أل مص لبتلدةيعح لبتحاح دأل شةمعةردةن متدف لبدتلةل رفىده ،مدفى ادولفح مت ةحدةن اندمعةه ،اندت :
 -1اثفيف مفى لمعةرعأل لبثتول ةك متدف لبدتلةل -2 ،اثفيدف مدفى ادولفح مت ةحدةن اندمعةه ل دتخفلمه،
 -3اثفيف رةئتأل شةبتتةد رظل اوصعةهة لبتتولفحة ف ضوء مة حق ،المرحلة الثالثة :اتخاذ القرار فعهة
يتل ةدة لبطظح ف يرظتأل لبتوصع لبتستحمأل ف ضوء رتةئج لبتثةع لبىةشسأل ف لبتحمةتعص لبىةشستعص ب
بتثفيف متةد لبتلةل لالفض بال تخفلم متف خخحلمتعةط يتعص ل دتخفلمه فد مةبدأل جدود لي طدة ئ
يثول د ل تخفلم لبتتةد لبتختة ة ،المرحلة الرابعة :دعم القرار فعهة يتل متح لبتنعالن لبتتورلدأل
يمطةء لال تخفلم لبفلة بةتتةد شحعئأل لبتلةل بتفلع لبسحل لبذي ال لبتوص بعه ،انت  -1 :ضحط الفي
لبتوردددث لبتف يىددد لبدددذي دددتل فعددده ل دددتخفلم لبتتدددةد لبتختدددة ة -2 ،ل دددفلد لرتدددةج لبطظدددةم لالمتعدددةط
( متددةد لبددتلةل لالمتعةطعددأل) -3 ،ددفلد اهعئددأل شعئددأل لبطظددةم بةتأكددف مددص ددالمأل اجهعددزلن ل ددتخفلمه شحعئددأل
لبددتلةل -4 ،لبتددف ي ةددك ل ددتخفلم لبتتددةد لبتختددة ة اثفيددف مددص يتعددطهل مىددة فاه ف د مةبددأل لالمتعددةج
بةتىة فة.
ي
رف المظت لبحةمثأل ف يمطةء تةهة شعةعأل ةوم ي لالمتعةجةن لبخةصأل اعةعفهة بة الب ملةت
لالمتعةجةن لبخةصأل شتطفعذ منح ةن بتتدتعل لبتولردث لبتلةعتعدأل ب الشهدل مدص ي لالمتعةجدةن لبخةصدأل
شةاحةع تةعةن لبتتدتعل لبتلةعتد  ،يرهدل بدعس بدفيهل مهدة لن كفةيدةن كةفعدأل بتتعدطهل مدص لاخدة ردحل طدف
لختعة متةد لبتلةل لبو ةئ لبتطة حأل يمطةء اتتعل هذه لبتولرث شةبحغل مدص د ل دتهل بال دس لبتلدةيعح
لبولج ةك لبتلةل لاحة هدة الختعدة هدذه لبتتدةد مثة بدأل ا حعسهدة ضدتص مندح ةاهل ،شةالضدةفأل بدك
مةجتهل بك لبتزيف مص لالرن أل لبتهتةن لبت اىة فهل ةك ا حعق هذه لال س ،شة ت الع ييهدل حدح
ل تحةرأل ل ت الع لبحيي مةثق ( ) 1احعص مةجتهل بك لبتف ي ةك مهدة لن لاخدة ردحل لختعدة لبتتدةد
لبتلةل فسة بطتو ج لاخة لبسحل  ،هذل عطةر ف لجحلءلن لبحثل.
شلف لطالع لبحةمثأل ةك رتة ج لاخة لبسحل شتدفأل ةمدأل رتدة ج لاخدة ردحل لختعدة متدةد لبدتلةل
ي
ددةئةه لبتتلددفدة لبىددةشسأل ،رددف ل تتددفن لبحةمثددأل شةبحثددل لبثددةب بتطتعددأل مهددة لن لب ددالب ملةتدد
لالمتعةجددةن لبخةصددأل لبتحاح ددأل شةاخددة رددحل لختعددة متددةد لبددتلةل ةددك رتددو ج لبنددة ح(-113 ،2005
 ) 114الاخددة لبسددحل لبتعطوبددوج  ،ردده رتددو ج اليت ة د مددص ملةددل ي لالمتعةجددةن لبخةصددأل مهددة لن
اعطوبوجعأل ةبعأل معل يطظح هذل لبطتو ج بك تةعأل لختعة متةد لبتلةل لرظتأل لبتوصع ةك
ملة
يرهة خ ولن الاخة رحل اعطوبدوج مدص رحد لبتلةدل بدعس لختدةئ اعطوبوجعدة لبتلةدعل ،معدل ده ةدك
لبتلةل تةعأل لالختعة ف ضوء خةفعتده كفةيةاده لبتعطوبوجعدأل اأهعةده فد ل دتخفلم اوظعدث اعطوبوجعدةن
لبتلةعل لبتلةل شةبتسة رأل شأختةئ اعطوبوجعة لبتلةعل شثعل ال يسث مةئحل لاجةه يي مص متةد لبتلةل رظل
رسةهددة يثتةجهددة ؟ ،كعددث يتعطدده لبثعددل ةددك مددفى مطة ددحتهة بةتورددث لبتلةعتد لبددذي شتددفد اتددتعته؟ ،بددذل
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صةغت لبنة ح هذل لبطتو ج ف خ ولن هةأل محى أل اتضدتص خ دولن مثدفدة ل ة دعأل د لبدفخول
ف افةصع رف اتل ةك لبتلةل اطفعذهة ،كتة لهتل هذل لبطتو ج شتحمةأل د ل لبسحل يستف شهة مة يسوم شه
لبتلةل شلف ي يختة متةد لبتلةل رظدل اوصدعةهة بتفلعد لبسدحل لبدذي لاخدذه لرجةمده ،هدذل بدل اتضدتطه
لبطتة ج لالخحى لبت كزن ةك لختعة متةد لبتلةل لبو ةئط لبتلةعتعأل .
مص رتة ج اف ي الةعل مهة لن لاخة لبسحل رتو ج شععح  Beyerبةتف ي ةك اطتعأل مهة لن لاخدة
لبسحل شةب حيسأل لبت حةشحة ب مص خالل لاحةع خ ولن مثفدة يسوم شهة لبتلةل ف مورث ادف يس مهدة لن
لاخة لبسحل ةك لبطثو لبتدةب  )1( :يلدح لبتلةدل لبتهدة ة بة دالب )2( ،يندحح لبسدولرعص لبةدولئح لبتد
اتضتطهة لبتهة ة )3( ،يسوم لبتلةل شة ةء لمثةأل ف كعفعأل ل تخفلمهة )4( ،ي حق لب ةحأل لبتهة ة كتدة ردفمهة
لبتلةل كتة المظوهدة مدص خدالل لالمثةدأل لبتسفمدأل )5( ،شلدف لبت حعدق يطدةر لب دالب مدع لبتلةدل دةوكعةاهل
خددالل ا حعددق لبتهددة لن( لبت عددحي ،)13 ،2014 ،رددف لاحلددت لبحةمثددأل هددذه لالجددحلءلن بتددف ي لب ددالب
ي لالمتعةجةن الكتىةب مهة لن لاخة رحل لختعدة متدةد لبدتلةل فد يمطدةء لبتوردث لبتلةعتد ،
ملةت
معل رةمت شنحح لبتهة لن حح شعئأل لبتلةل لبتفمج مص خالل لبفمج شعص لبتثةضحلن جهة بوجه ،ا حعق
لبتثتدول بومدفلن لبددتلةل لبتتدمح لبطسددةل لبدذي اتطددة ل كد مددفة مهدة ة ل مفهددوم لمدف يةعدده مثدةل بععفعددأل
ا حعق لبتلة ة ف موردث الةعتدك مدل شةد رندةط ي مهتدأل متدمحة ات ةد مطده ا حعدق لبتهدة ة فد موردث
الةعت خخح مص اتتعته فسة بتختص لال ةردأل ،مدل يةعده رسدةد مدع لبحةمثدأل فد لبتثةضدحلن جهدة بوجده
ليضة حح لد لن لبتولص لالجتتة لبفعس شو) لبولاس.
المرحلة األولى :تحليل االحتياجات التكنولوجية
البداية

المحتوى

التدريس

الطالب

التحليل

تحديد متطلبات النظام

تحديد قائمة أنظمة
التوصيل المبدئية
متصل

شكل ( )7نموذج الشاعر التخاذ القرار التكنولوجي()114-113 ،2005
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المرحلة الثانية :المفاضلة بين البدائل
قائمة أنظمة
التوصيل المبدئية

ال

فحص أنظمة التوصيل
المبدئية

ال

نعم
هل تتوافر
متطلبات تشغيل
النظام

هل النظام
متوافر

اعداد قائمة أنظمة التوصيل المقترحة
قائمة أنظمة
التوصيل المقترحة
نعم

متصل

المرحلة الرابعة :دعم القرار التكنولوجي
نظام التوصيل
المختار
تعديل وضبط الموقف التدريسي
إعداد النظام االحتياطي
إعداد بيئة استخدام النظام
التدريب على االستخدام

نهاية

المرحلة الثالثة :اتخاذ القرار التكنولوجي
قائمة أنظمة
التوصيل المقترحة

المفاضلة بين أنظمة التوصيل المقترحة

قائمة أنظمة
التوصيل المناسبة

متصل

القرار -التكنولوجي()114-113 ،2005
تابع شكل ( )7نموذج الشاعر
التخاذ 480
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المحور الخامس :رضا الطالب معلمي ذوي االحتياجات الخاصة
لبحضة ص الةل هو يمف لبتخحجةن لبوجفلرعأل لبهةمأل بلتةعأل لبتلةل معل يتطة ل مندة ح لب دالب لاجدةه
شعئددأل الةتهددل لبت د اتضددتص لر حة ددةاهل مددول ل ددةوب لبددتلةل لبتىددتخفم ،لبتثتددوى ،لبتسددويل ،لبتلةددل،
يةل د لبحضددة ددص لبددتلةل د ل هةمددة ف د زيددةدة دلفلعددأل لب ددالب رثددو لبددتلةل ،اثسعددق يهددفل شعئددأل لبددتلةل
شفة ةعددأل ،يكددف ددعط ) (Sahin, 2007ي شعئددةن لبددتلةل ال اعددو فلةبددأل د لبطظددح فد مةجددةن لب ددالب
ضةهل ص لبتلةل ف هذه لبحعئةن ي لبثتول ةك يي لب ةب مول لبتلةل ف شعئأل لبتلةل لالبعتح رعدأل
هو تةعأل مة تأل ف رجةح اتتعل هذه لبحعئةن ا ويحهة.
 مفهوم الرضا عن التعلم:
الدفدن الحيفدةن لبحضدة دص لبدتلةل ،فعلحفده لردج ) ( Wang, Y., 2003مدفى لال دتجةشأل لبلةطفعدأل
بةتتلةل لبتتفة األ لبنفة لبتك اتحع يرن أل لبتلةل ل بعتح ر غعح لبتتزلمطأل بعد مدص مثتدوى لبدتلةل ،لجهدأل
لبتىتخفم ،مجتتع لبتلةل ،لبت حعق لبلتة  ،يدلء لبتلةل( شختطأل لبتلةل) ،يلحفه بو ) (Lo ,2010شأره
لبتتو لن لبذلاعأل بةتتلةل ص مفى فلةبعأل شعئأل الةته ف د ل رجةمه ل كةديت  ،كتة ينعح لبحضة ييضة شأره
لبتورلدةن لالمتعةجدةن لبنختدعأل اتثسدق فد شعئدأل لبفتد لبف ل د
لال تلفلد بتولصدةأل تةعدأل لبدتلةل
) ،(Rashidi& Moghadam, 2014, 6كتدة يلحفده فعفدك (  )98 ،2015شأرده لبثةبدأل لبتد اتدةم
لالرجةز اثسعق لبتتلةل الهفل لبتلةل شحعئدأل لبدتلةل لالبعتح رعدأل ،يلدح لبسحشد ( Alqurashi,2019,
) 133لبحضددة ددص لبددتلةل شأردده ل تسددةد لب ةب د شددأ لبخحددحلن لبتجددة ب لبتلةعتعددأل اةح د لمتعةجةادده اثسددق
اورلةاه.
ويعرف الرضا عن التعلم بالبحث الحالي اجرائيا شأره لبتتدو لن لبذلاعدأل بة ةبد مةبدأل لال اعدةح لبتد
ينلح شهة لاجةه مفلن لبتلةل لبتتمحة لبطسةبأل شحعئأل لبتلةل لبتفمج شلف مح ه شخححلن الةعتعدأل شهدذه لبحعئدأل،
مددفى فة ةعتهددة ف د اثىددعص لدلئدده اطتعددأل مهة لادده الاخددة رددحل لختعة متددةد لبددتلةل بددذ ي لالمتعةجددةن
لبخةصأل ،لبت اسةس شةبف جأل لبت يثت ةعهة ف مسعةس لبحضة ص لبتلةل لبذي ال ل فلده ( مةثق .)7
 مؤشرات الرضا عن التعلم بوحدات التعلم المصغر النقالة ببيئة التعلم المدمج
ةك مفى ضدة لبتتلةتدعص دص شعئدأل لبدتلةل هدو مدة يلدح
هطة) فة ولم يتعص مص خالبهة لبورو
مسشدحلن لبحضدة دص لبدتلةل ،لبتد اطة بتهدة لبلفيدف مدص لبحثدو لبف ل دةن لبىدةشسأل ،فسدف ضدع لردج (
) Wang, Y., 2003رتو جة بسعةس ضة لبتتلةل ف شعئأل لبتلةل لالبعتح ر لبذي يتضتص لالشلةد لبتةبعدأل:
لجهأل لبتىتخفم ،مجتتع لبتلةل ،لبتثتوى ،شختطأل لبتلةل ،اعو مص  17حة ة ،يمة د ل أل بعل خخدح
) (Lim, 2007كةرت لبلولم لبتسمحة ف لبحضة ص لبتلةل ه  :رةشةعأل لبتلةل بةت حعق ،طةصح لبتتدتعل
لبتلةعت بةحعئأل ،يرتةط لبتفة مع لبتلةل لالرحل لبتثتوى ،مخحجدةن لبدتلةل ،د دل لبتدتلةل ،يد لن
لبتسويل ،يكفن رتةئجهة ةك اأمعحشعئأل لبدتلةل لبتدفمج ةدك اثىدص ضدة لب دالب دص شعئدأل لبدتلةل شةبتسة ردأل
شحعئأل لبتلةل لالبعتح ر ةك لبخط ،ف د ل أل ) (Wu , et al., 2010كةرت مثدفدلن لبحضدة دص لبدتلةل
شحعئددأل بةددتلةل لبتددفمج هد  :ظددةئث لبطظددةم ،لبتفة د  ،اورلددةن لالدلء ،مطددة لبددتلةل ،لبتثتددوى ،فد د ل ددأل
) ( Lee, 2017كةرت لبلولم لبتسمحة ف ضدة لبتتلةتدعص دص شعئدأل لبدتلةل لالبعتح رد ةدك لبخدط هد :
شطعأل مثتوى لبتسح  ،د ل لبتلةل ،ي ةبع اسفيته بةتمذيدأل لبحلجلدأل لال دتجةشأل لبفو يدأل بة دالب ،رظدةم
لبتسععل ،لجهأل لبتفة  ،رةشةعأل لال تخفلم ،رظةم لبف ل لبفط لالكةديت .

- 481 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد الخامس 2021

كتة لشتتةت د ل دأل ل كعحطتد ) (Occhipinti, G.,2017ةدك مثدفدلن ضدة طدالب لبجةملدأل دص
لبتسددح لالبعتح رد لبتةبعددأل :يرتددةط لبتفة د شددعص لبتلةددل لبتددتلةل شددعص لبتددتلةل لبتثتددوى ،مددفى ضددوح
الةعتةن لبتلةل د ته اولصةه مع لب الب فو يأل اسفيته بةتمذيأل لبحلجلأل ،رظدةم لبتسعدعل لالمتثةردةن،
شطعأل لبتسح اطظعته ،خةتت د ل دأل ةدك يمتدف( ( Ali & Ahmed, 2011بدك جدود الردأل شدعص
ضة لب الب مجتو أل مص لبتتمعحلن لبتتلةسه شعئأل لبتلةل لالبعتح ر ص شلدف هد  :يدلء لبتلةدل ،رظدةم
لبتسويل لبتتحع ف لبتسح  ،لبتفة شعص لب ةب لبتلةل ،كتدة ي يشدو لبطلدةج خخدحيص (Abou Naaj, et
) al., 2012رف مفد ل ف د ل تهل لبلولم لبت الت ةك اثسعق ضدة لب دالب دص لبدتلةل شحعئدأل لبدتلةل
لبتددفمج فد لطددة لبفئددةن لبختددس لبحئعىددعأل لبتةبعددأل :لبلولمد لبتتلةسددأل شددةبتلةل ،لبلولمد لبتتلةسددأل شةبتسطعددأل،
لبلولم لبتتلةسأل شةدل ة لبتسح  ،شةبتفة الن لبتلةعتعأل ،شةبتف يس ،فد د ل دأل فعفد ()131 ،2015
اضتص مسعةس ضة لبتتلةتعص ص شعئأل لبتلةل لالبعتح ر ص شلدف لالشلدةد لبتةبعدأل :دهوبأل ل دتخفلم لبطظدةم،
ظةئث لبطظةم ،لبتفة الن د ل لبتلةل ،ازلمص اسفيل لبتمذيأل لبحلجلأل ،لبحضة لبلةم ص مطدة لبتلةدعل ،فد
د ل أل يةف يل ) (Yıldırım, 2016كةرت موشدحلن ضدة لب دالب دص لبدتلةل شحعئدأل الةدل لبعتح رد رةئتدأل
ةك لالرفوجحلفع لبتفدة ة هد  :ضدة لب دالب دص الةتهدل ،ضدةهل دص لبتتدتعل لبتلةعتد بلطةصدح
لالرفوجحلفع  ،ضةهل ص لمعةرعةن لالرفوجحلفع لبتلةعتعأل ،ضدةهل دص جدودة اتدتعل لالرفوجحلفعد ،
مفدن لبفخط ( )280-279 ،2016يشلةد ضة لب الب ص لبتلةل شحعئأل رةئتأل ةك لبلولبل لالفتحلضدعأل
كتة ية  :شلف ظح لبف ل أل ،شلف لال تسحل لبف ل  ،شلف لبتلزيز لبتمذيأل لبحلجلدأل ،شلدف لدل ة شعئدأل
لبتلةل ،شلف لبلالرأل شعص لبتلةل لب ةب  ،شلف لبتسفم لبف ل د  ،لشدة ن د ل دأل لبسث دةر ()83 ،2018
ي موشحلن ضة لبتتلةتعص ص جودة شعئأل لبتلةل لالبعتح رعأل ه  :جودة لدلء لبتلةل ،جودة لبطظةم لبتسطدك
بحعئأل لبتلةل لالبعتح ر  ،اتو لن لبتتلةتدعص دص لبفة ةعدأل ،جدودة لبتفدة الن لبتلةعتعدأل ،جدودة مثتدوى
لبتلةومددةن ،جددودة لبخفمددأل ،كتددة اضددتطت د ل ددأل لبحفددة  ،حددف لبحددةر ( )189-168 ،2019يشلددةد
لبحضة ص لبتلةل شحعئأل بةتدف ي لالبعتح رد لبتةبعدأل :لال دفلد بةتدف ي  ،مثتدوى لبتف ي ،يهدفل لبتدف ي ،
يرن أل لبتف ي  ،ي دةوب لبتدف ي  ،دل ة شعئدأل لبتدف ي  ،فد د ل دأل مثتدف جتدةل لبدفيص (،)81 ،2019
كةرت مسشحلن لبحضة ص لبتلةل شحعئأل لبتلةل لبذكعأل لبسةئتأل ةك لبتثةدعالن لبتلةعتعدأل كتدة يةد  )1( :لبحضدة
ص شعئأل لبتلةل ينت هذل لبحلف  :لبتلةمد مدع شعئده لبدتلةل لبذكعدأل ،لجهدأل لبتفة د )2(،لبحضدة دص مثتدوى
لبتسح يتضددتص :لبخحددحلن لبتلةعتعددأل ،لبتسعددعل ،لبتمذيددأل لبحلجلددأل ،لالرن د أل ،لبددف ل )3(،لبحضددة ددص ل ددتةد
لبتسح  ،يتضتص  :لبتولص  ،لبتىة فة لبتىهعالن.
كتة كح ف د ل أل كومعنعص ) ( Commissiong, 2020, 31-36ي لبلفيف مص لبف ل دةن لبىدةشسأل
يكفن ةك ي لبحضة مص يهل لبلوم لبتطحأة بطجةح لبتدتلةل ،ي هطدة) الردأل شدعص ضدة لبتدتلةل كد مدص
لبتثتددع لالكددةديت  ،لالرخددحلط فد لبددتلةل ،لبتطظددعل لبددذلا  ،لبعفددةءة لبذلاعددأل ،اسدفيح لبددذلن ،ي مددص
لبلالردأل شدعص لب ةبد لبتثتدوى،
لبتسشحلن ل ة عأل بحضة لبتتلةل ص شعئأل لبتلةل لالبعتح رعأل  :لبتفة
لب ةب لبتلةل ،لب ةب لبسحيص ،اطظعل جودة اتتعل مثتوى لبتسح  ،لجهدأل لبتفة د مدع مثتدوى
لبتسح  ،لدل ة لبتسح  ،يرن أل لبتسح .
شتحلجلأل لالدشعةن لبىةشسأل يتضح ي ضة لب الب يلف ةمال مهتة بتثسعدق يهدفل شعئدأل لبدتلةل شفة ةعدأل
كفةءة ،كتة يلدف دةمال ئعىدعة ليضدة فد اسعدعل رجدةح يي شحردةمج الةعتد  ،ي هطدة) الردأل شدعص لكتىدةب
لبتتلةل بةتهة لن مفى ضةه ص شعئأل لبتلةل معل يره مفتدةح رجدةح بة دالب يدسدي بدك زيدةدة اثتدعةهل
دلفلعتهل بةتلةل ل تتحل هل ف لالرجةز لالكةديت  ،فةب الب لن ضة ةل ص شعئأل لبتلةل يعورو يكثدح
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محةاة رجةمة مص يرحلرهل لبحضة لبتدطخفض ،هدذل مدة يكدف ةعده ختدعس ( )217 ،2013معدل ي لبفدحد
ينلح شةبحضة لبحلمأل ص لبتلةل طفمة يعو لبتلةل مفعفل مطة حة رةفلة بده .كتدة يرده يندلح شةبحضدة طدف
مةه بتنعةأل اولجهه ي اطتعأل مهة لاه ،ي اثسعق ضة لب الب يعو مص خالل فة ولم مجتتلأل.
وفي الدراسة الحالية تم تصنيف تلت العوامل ومؤشترات رضتا التتعلم بوحتدات التتعلم المصتغر النقالتة
ببيئتة التتعلم المتدمج كمتا يلتي )1( :لبحضدة لبلدةم ددص مدفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسدةل لمعةرعةاهدة فد الةددل
مهة لن لاخة لبسحل  )2( ،لبحضة ص لبتتتعل لبتلةعت بومفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسدةل )3( ،لبحضدة دص
لالرند أل لبتهتددةن لبتلةعتعددأل شومددفلن لبددتلةل لبتتددمح لبطسددةل )4( ،لبحضددة ددص ددهوبأل لال ددتخفلم ،لبتد
اعو مطهة مسعةس لبحضة ص لبتلةل شةبحثل لبثةب مةثق (.)7
 االسس النظرية للرضا عن التعلم
يتعص افىعح لبحضة ص لبتلةل شومفلن لبتلةل لبتتمحة لبطسةل شحعئأل لبتلةل لبتفمج ف ضوء رظحيأل لبفلد
يلف شتثةشأل مطحو بىةوكه لاجةهةاده
لبتحح لبت اس كف ي ملتسفلن لبفحض ل حلفه مة يعتىحه مص ملة
رثو رحول ي فض يمح مة  ،( Willis, T., j, 2008,).كتة يتعص افىعحه كدذب فد ضدوء ل دةوب لبدطظل
لبذي ينعح بضح ه لبتثةع لبتتعةم بحعئأل لبدتلةل مدص معدل لبتتلةتدعص لبحعئدأل لبىدعة كلولمد اىدهل فد
رولاج لبتف ي لبحضة طه( لبحفة  ،حف لبحةر )154 ،2019 ،
االجرااات المنهجية للبحث :
يهف لبحثل لبثةب بك اتتعل مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبأل ف شعئأل بةتلةل لبتدفمج شطت د متة دأل
لبتهتةن لبت حعسعأل ( فحدي – انة ك ) ،لبعنث ص يمحهتة ةدك لبتثتدع اطتعدأل مهدة لن لاخدة ردحل
ي لالمتعةجددةن لبخةصددأل
لختعددة متددةد لبددتلةل طددف اتددتعل لبتولرددث لبتلةعتعددأل بددفى لب ددالب ملةت د
ضةهل طهتة  .اتضتص لبتثة لبتةبعأل:
 ل فلد رةئتأل شتهة لن لاخة ردحل لختعدة متدةد لبدتلةل
بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل.
 ل ددفلد رةئتددأل شةبتلددةيعح لبتتددتعتعأل بومددفلن لبددتلةل لبتتددمح لبطسةبددأل فد شعئددأل بةددتلةل لبتددفمج شطت د
متة أل لبتهتةن لبت حعسعأل ( فحدي – انة ك ).
 اتتعل مفلن لبتلةل لبتتدمح لبطسةبدأل فد شعئدأل بةدتلةل لبتدفمج شطت د متة دأل لبتهتدةن لبت حعسعدأل
( فحدي – انة ك ) .
 ل فلد لد لن لبسعةس لبتأكف مص ختةئتهة لبىععومتحيأل.
 لبتجحشأل لال ة عأل بةحثل.
(أوال) اعداد قائمتة بمهتارات اتختاذ قترار اختيتار مصتادر التتعلم ووستائله عنتد تصتميم المواقتف التعليميتة
لذوي االحتياجات الخاصة
دةئةه

طدف اتدتعل لبتولردث لبتلةعتعدأل

دةئةه طدف اتدتعل لبتولردث
رةمت لبحةمثدأل شةشدتسة رةئتدأل شتهدة لن لاخدة ردحل لختعدة متدةد لبدتلةل
لبتلةعتعأل بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل شةبحثل لبثةب معل لشتتةت هدذه لبسةئتدأل ةدك ي شدع مهدة لن ئعىدعأل
( مهة ة لبتثةع  ،مهة ة لبتفةضةأل شعص لبحفلئ  ،مهة ة لاخة لبسحل  ،مهة ة د ل لبسحل ) ،مةات ة ملحفتده
ب مص خالل لبسعةم شةبخ ولن لالاعأل :
ك مهة ة مص مفةهعل ملة
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( )1اعداد قائمة مبدئية بالمهارات
دةئةه طدف اتدتعل لبتولردث
ل تتدفن لبحةمثدأل فد لشدتسةرهة بتهدة لن لاخدة ردحل لختعدة متدةد لبدتلةل
لبتلةعتعأل بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل ،ةك اثةع شلض لالدشعةن لبف ل ةن لبىةشسأل لبت اطة بدت مهدة لن
لاخة لبسحل شتفأل ةمأل مهة لن رتة ج لاخة رحل لختعة متدةد لبدتلةل شتدفأل خةصدأل ،ردف ل تتدفن
لبحةمثأل ف لشتسةرهة بهذه لبتهة لن ةك رتو ج لبنة ح(  )2005الاخة لبسحل لبتعطوبوج كتة لشة ن
بعه ف لبتثو لبثةبل شةالطة لبطظحي ،ره رتو ج اليت ة مص ملةل ي لالمتعةجةن لبخةصأل مهدة لن
اعطوبوجعأل ةبعأل معل يطظح هذل لبطتو ج بك تةعأل لختعة متةد لبتلةل لرظتأل لبتوصع ةك
ملة
يرهة خ ولن الاخة رحل اعطوبوج مص رح لبتلةل بعس لختةئ اعطوبوجعة لبتلةعل ،مل ل دتخفم لال دةوب
لبتثةع لبهحم مدص ي ةدك بدك ي دف بتجزئدأل كد مهدة ة ئعىدعأل بدك مهدة لن فح عدأل متدمحة ،شدذب ادل
لبتوص بك رةئتأل محفئعأل شتهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل طدف اتدتعل لبتولردث لبتلةعتعدأل بدذ ي
لالمتعةجةن لبخةصأل.
( )2التأكد من صدق المعايير :
رف رةمت لبحةمثأل شلحض لبسةئتأل ةك لبىةدة لبتتختتعص ف مجةل اعطوبوجعدة لبتلةدعل الشدفلء لبدحيي مدول
مفى لبتعةغأل لبتالئتأل بع حة ة مص لبلحة لن لبتوجودة شةبسةئتأل ،لشفلء لبتالمظةن شةبتلفي ي لالضةفأل
ل مذ مة يةزم  ،ال ت لبتلفيالن لبت ةوشأل لبتوص بك رةئتأل شتهدة لن لاخدة ردحل لختعدة متدةد
لبتلةل طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل .
( )3التوصل إلى الصورة النهائية لقائمة المعايير:
شلددف لالرتهددةء مددص تد لبتلددفيالن لبت ةوشددأل ،اددل لبتوصد بددك رةئتددأل رهةئعددأل بتهددة لن لاخددة رددحل لختعددة
ددةئةه طددف اتددتعل لبتولرددث لبتلةعتعددأل بددذ ي لالمتعةجددةن لبخةصددأل ( مةثددق  ،)2لبت د
متددةد لبددتلةل
لشتتةت ةك ي شع مهة لن ئعىدعأل ( مهدة ة لبتثةعد  ،مهدة ة لبتفةضدةأل شدعص لبحدفلئ  ،مهدة ة لاخدة لبسدحل ،
.
مهة ة د ل لبسحل ) ،مةات ة ملحفته ك مهة ة مص مفةهعل ملة
(ثانيتا) اعتداد قائمتة بالمعتتايير التصتميمية لوحتدات التتتعلم المصتغر النقالتة فتي بيئتتة للتتعلم المتدمج بنمطتتي
ممارسة المهمات التطبيقية ( فردي – تشاركي):
رةمت لبحةمثأل شةشتسة رةئتأل لبتلةيعح لبتتتعتعأل لبت ال شطةءل ةعهة اتتعل مفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسةبدأل
ف شعئأل بةتلةل لبتفمج شطت متة أل لبتهتةن لبت حعسعأل ( فحدي – انة ك ) شةبحثل لبثةب معل لشتتةت
هذه لبسةئتأل ةك ي شع ملةيعح ئعىعأل  117مسشحل ب مص خالل لبسعةم شةبخ ولن لالاعأل :
( )1اعداد قائمة مبدئية بالمعايير
ل تتفن لبحةمثدأل فد لشدتسةرهة بتلةيعحاتدتعل مدفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسةبدأل فد شعئدأل بةدتلةل لبتدفمج
شطت متة أل لبتهتةن لبت حعسعدأل ( فدحدي – اندة ك ) ،ةك اثةعد شلدض لالدشعدةن لبف ل دةن لبىدةشسأل
لبت لهتتت شتلةيعح اتتعل ا حعسةن لبتلةل لبطسةل شتفأل ةمأل ملدةيعح اتدتعل لرند أل مثتدوى مدفلن
لبتلةل لبتتمح شتفأل خةصأل ،مطهة :د ل أل هعوج ( ،( Hug, T.,2005يبورىو خخح ( Alonso et
) ،al., 2006 297-298شوشددعل هةمةعتددة ) ،)Buchem & Hamelmann, 2010, 6-7
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شعهددحيطج) ،( Behringer, 2013ددوزل ،د يمددة لل)،( Souza & Do Amaral, 2014
اح شحيفج خخدح ) ، (Trowbridge et al , 2017كدعل شدة ) )،(Kim & Park, 2018, 57
اح شحيدفج ) ،( Trowbridge et al , 2017يتجدح) ،(Rettger,2017لبسحشد ( Alqurashi,
) ،2018معجددوبح كةالرددف يطو) ،( Major & Calandrino ,2018لبىددلوي ( ،)2015مه دفي
لبىعف( ،)2017لب حة ( ،)2017مثتف ( )2018؛ فحج(.)2019
(،)2017
ف ضوء لبتتةد لبىةشسأل ال لشتسة رةئتأل محفئعأل شةبتلةيعحلبتتتعتعأل بومفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبدأل
ف شعئأل بةتلةل لبتفمج شطت متة أل لبتهتةن لبت حعسعأل ( فحدي – انة ك ).
( )2التأكد من صدق المعايير :
رةمت لبحةمثأل شلحض لبسةئتأل لبتحفئعأل مص لبتهة لن ةك مجتو أل مدص لبتثعتدعص فد مجدةل اعطوبوجعدة
لبتلةعل ؛ ب شهف لشفلء خ لئهل بةتأكف مص صثأل لبتعةغأل لبةمويأل بةلحة لن ،لشفلء لبتالمظدةن شةبتلدفي
ي لالضةفأل ي مذ مة يةزم ،لبفرأل لبلةتعدأل بعد ملعدة مسشدحلاه ،مدفى ل احدةط كد ملعدة شتدة يطدف ج
اثته مص مسشحلن ،اثفيف د جأل يهتعأل هذه لبتلةيعح مسشحلاهة ،ردف لافسدول جتعلدة ةدك يهتعدأل لبتلدةيعح
مسشحلاهة ،رف رةمت لبحةمثأل شةجحلء لبتلفيالن لبت ةوشأل.
( )3التوصل إلى الصورة النهائية لقائمة المعايير:
شلف لالرتهةء مص ت لبتلفيالن لبت ةوشأل ،ادل لبتوصد بدك رةئتدأل شةبتلدةيعح لبتتدتعتعأل فد صدو اهة
لبطهةئعأل( مةثق  ،)3لبت لشتتةت ةك ي شع ملةيعح ئعىعأل ( ) 117مسشحل ،معل يتعو ك ملعة مص
مجتو أل مص لبتسشحلن لبفلبأل ةعه لبتلةيعح ه :
المعيار األول :ي يحل لبت حعق لبتثتول بومدفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسةبدأل لبتلدةيعح لبتتدتعتعأل لبخةصدأل
شةبت حعسةن لبتلةعتعأل شةبهولاث لبطسةبأل لبذكعأل ،اتضتص لبتلةيعح لبفح عأل لبتةبعأل:
ةددك ()7

( )1ي يحل د ملددةيعح اتددتعل لجهددأل لبتفة د بةت حعسددةن لبتلةعتعددأل شددةبهولاث لبذكعددأل ،لشددتت
موشحل.
( )2ي يحل ملةيعح اتتعل لالشثة دلخ لجهأل لبتفة بةت حعسةن لبتلةعتعأل شةبهولاث لبذكعأل ،لشدتت
ةك ( )10موشحل.
( )3ي يحل ملةيعح اسفيل لبتىة فلن لبتوجعهةن دلخد لبت حعسدةن لبتلةعتعدأل شدةبهولاث لبذكعدأل ش حيسدأل
مطة حأل بختةئص لبتتلةتعص ،لشتت ةك ( )3موشحل.
( )4ي ينددتت لبت حعددق لبتلةعت د بةددتلةل لبتتددمح شددةبهولاث لبطسةبددأل لبذكعددأل ةددك يهددفل الةعتعددأل لضددثأل
مطة حأل ب حعلأل لبتهتةن ختةئص لبتتلةتعص ،لشتت ةك ( )3موشحل.
( )5ي يىتح لبت حعق لبتلةعتد بةدتلةل لبتتدمح شدةبهولاث لبطسةبدأل لبذكعدأل شةبتندة كأل لبفلةبدأل لبتولصد مدع
لبتلةل لب الب لبسحرةء ،لشتت ةك ( )5موشحل.
( )6ي يتىل لبت حعق لبتلةعت بةتلةل لبتتمح شةبهولاث لبطسةبأل لبذكعأل شةبسةشةعأل بال تخفلم ،لشتت ةك ()6
موشحل.
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المعيار الثاني  :ي يحل لبت حعق لبتثتدول بومدفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسةبدأل لبتلةيعحلبتتدتعتعأل لبتحشويدأل
لبتحاح أل شةبتعورةن لبلطةصح لال ة دعأل بومدفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسدةل ،لشدتتةت ةدك ( )19
مسشحل.
المعيتتار الثالتتث :ي ينددتت لبت حعددق لبتثتددول بومددفلن لبددتلةل لبتتددمح لبطسةبددأل ةددك لالرن د أل لبتهتددةن
لبتلةعتعددأل لبت حعسعددأل لبت د احل د ي ددس اتددتعل لبددتلةل لبتتددمح لبطسددةل ،لشددتتةت ةددك ( )20
مسشحل.
المعيتتار الرابتتع  :ي يحل د لبت حعددق لبتثتددول بومددفلن لبددتلةل لبتتددمح لبطسةبددأل ملددةيعح اتددتعل لبتثتددوى
لبتتمح لبسةئل ةك لالرفوجحلفع  ،لشتتةت ةك ( )44مسشحل .
(ثالثا ) تصميم وحدات التعلم المصغر النقالة فتي بيئتة للتتعلم المتدمج بنمطتي ممارستة المهمتات التطبيقيتة
( فردي – تشاركي) باستخدام نموذج الجزار (:)2014
رةمدت لبحةمثددأل شتتددتعل مددفلن لبددتلةل لبتتددمح لبطسةبددأل فد شعئددأل بةددتلةل لبتددفمج شطت د متة ددأل لبتهتددةن
لبت حعسعأل( فحدي – انة ك ) فسة بطتو ج لبجزل ( )2014بةتتتعل لبت ويح لبتلةعت  ،مع ل جةء شلدض
طحعلأل لبحثل لبثةب  ،فعتة ية حض الجحلءلن ل تخفلم لبطتو ج:
خ ولن لبطتو ج بعتطة
( )1مرحلة التحليل  :رف لشتتةت هذه لبتحمةأل ةك لبخ ولن لبتةبعأل:
( )1-1اشتقاق المعايير التصميمية لوحدات التعلم المصغر النقالة في بيئة للتعلم المدمج بنمطي ممارسة
المهمات التطبيقية ( فردي – تشاركي):
رددف اددل فد هددذه لبخ ددوة لشددتسة رةئتددأل شةبتلةيعحلبتتددتعتعأل بومددفلن لبددتلةل لبتتددمح لبطسةبددأل فد شعئددأل بةددتلةل
لبتفمج شطت متة أل لبتهتةن لبت حعسعأل ( فحدي – انة ك ) ،فسة بالجحلءلن لبىةشسأل .
( )2-1تحديد خصائص المتعلمين:
اعورت عطأل لبحثل مص طالب لبفحرأل لبثةرعأل شعةعدأل ةدوم ي لالمتعةجدةن لبخةصدأل لبتىدجةعص فد مسدح
"اعطوبوجعة لبتلةعل بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل" بةلةم لبف ل  ،2020/2019رولمهة  47طةب طةبحدأل
اختتةن يكةديتعأل ( د ل ةن ،ةوم ،حش ) اختتةن ل ةرأل ( تل صلوشةن الةل اخةط ،
سة  ،اومف) ،يتحل ح ي تة هل مة شعص  20 -18ةم ،مىتوى اثتدعةهل ل كدةديت محافدع معدل اسدع
اسفيحلاهل شعص اسفيح متتةز جعف ،بعس بفيهل لبتلةل لبىةشق ص مهة لن لاخدة ردحل لختعدة متدةد لبدتلةل
بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل فةل يف ول ف يي مسح لن ةشسأل هدذه لبتهدة لن ،بعدص بدفيهل الةدل دةشق دص
مفهوم لبتتتعل لبت لةعت رتة جده لبدذي يف دورهة مدع لبحةمثدأل فد مثةضدحلن دةشسأل ضدتص هدذل لبتسدح ،
بدفيهل يجهددزة مثتدول كعددأل متتدةأل شةالرتحرددت مهدة لن ل ددتخفلمه ،بدفيهل دلفلعددأل غحدأل فد لبدتتعص مددص
مهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبدتلةل بدذ ي لالمتعةجدةن لبخةصدأل فسدف لشدف ل غحدأل فد لبتندة كأل فد
اجحشأل لبحثل ،بفيهل لاجةهةن ليجةشعأل رثو ل تخفلم لبتلةل لبطسةل.
( )3-1تحديد حاجات المتعلمين:
ال اثةع لبثةجةن لبتلةعتعأل لبحئعىعأل ،لبت لشتست مدص رةئتدأل مهدة لن لاخدة ردحل لختعدة متدةد لبدتلةل
طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل ( مةثدق  ،)2بد شلدف لالطدالع ةدك لبتتدةد
لبىةشسأل مص لبعت لبحثو لبلةتعأل لبت اطة بت مهة لن لاخة لبسحل شتفأل ةمأل مهة لن رتدة ج لاخدة
رحل لختعة متةد لبتلةل شتفأل خةصأل ،ردف ل تتدفن لبحةمثدأل فد لشدتسةرهة بهدذه لبتهدة لن ةدك رتدو ج
لبنة ح(  )2005الاخة لبسحل لبتعطوبدوج كتدة لشدة ن بعده فد لبتثدو لبثةبدل شةالطدة لبطظدحي ،رده
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اعطوبوجعدأل ةبعدأل معدل يطظدح هدذل
رتو ج اليت ة مص ملةل ي لالمتعةجةن لبخةصدأل مهدة لن ملدة
لبطتو ج بك تةعأل لختعة متةد لبتلةل لرظتأل لبتوصع ةك يرهة خ دولن الاخدة ردحل اعطوبدوج مدص
رح لبتلةل بدعس لختدةئ اعط وبوجعدة لبتلةدعل ،مدل ل دتخفم لال دةوب لبتثةعد لبهحمد مدص ي ةدك بدك ي دف
بتجزئأل ك مهة ة ئعىعأل بك مهة لن فح عأل متمحة ،شذب ال لبتوص بك رةئتأل محفئعأل شتهة لن لاخدة
رحل لختعة متةد لبتلةل طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعدأل بدذ ي لالمتعةجدةن لبخةصدأل ،ردف رةمدت شلدحض
لبسةئتأل ةك لبىةدة لبتتختتعص ف مجةل اعطوبوجعة لبتلةدعل الشدفلء لبدحيي مدول مدفى لبتدعةغأل لبتالئتدأل
بع حة ة مص لبلحة لن لبتوجودة شةبسةئتأل ،لشفلء لبتالمظةن شةبتلفي ي لالضةفأل ل مذ مدة يةدزم ،ادل
تد لبتلددفيالن لبت ةوشددأل لبتوص د بددك رةئتددأل مهددة لن لاخددة رددحل لختعددة متددةد لبددتلةل طددف اتددتعل
لبتولرددث لبتلةعتعددأل بددذ ي لالمتعةجددةن لبخةصددأل ( مةثددق  ،)2ف د ضددوء اة د لبتهددة لن كةرددت لبثةجددةن
لبتلةعتعددأل لبتحاح ددأل شتهددة لن لاخددة رددحل لختعددة متددةد لبددتلةل طددف اتددتعل لبتولرددث لبتلةعتعددأل بددذ ي
لالمتعةجةن لبخةصأل كةبتةب :
أوال  :الحاجتتتات التعليميتتتة المعرفيتتتة المرتبطتتتة بمهتتتارات اتختتتاذ قتتترار اختيتتتار مصتتتادر التتتتعلم ووستتتائل
التكنولوجيا المساعدة عند تصميم المواقف التعليمية لذوي االحتياجات ،وتتفترع إلتى حاجتة الطالتب
معلم ذوي االحتياجات الخاصة إلى :
دةئةه طدف اتدتعل لبتولردث لبتلةعتعدأل بدذ ي
 -1لكتىةب مفهوم تةعأل لاخة رحل لختعة متةد لبدتلةل
لالمتعةجةن ،معورةاهة.
ددةئ لبتعطوبوجعددة لبتىددة فة بددذ ي
 -2اثفيددف يهتعددأل تةعددأل لاخددة لبسددحل طددف لختعددة متددةد لبددتلةل
لالمتعةجةن.
دةئ لبتعطوبوجعدة
لبالزم الةتهة الاخة لبسحل طف لختعة متةد لبدتلةل
 -3اتععز لبتهة لن لبتلة
لبتىة فة بذ ي لالمتعةجةن.
ةئ لبتعطوبوجعة لبتىة فة لبتحاح أل شتتتعل لبتورث لبتلةعت
 -4اتععز ملةيعح لختعة متةد لبتلةل
بذ ي لالمتعةجةن.
ةئ لبتعطوبوجعة لبتىدة فة لبتحاح دأل شةبو دةئ لبتلةعتعدأل بدذ ي
 -5اتععز ملةيعح لختعة متةد لبتلةل
لالمتعةجةن لاهة.
دةئ لبتعطوبوجعدة لبتىدة فة
 -6لبتتععز شعص لبتحلم لال شلأل بطتو ج لاخة رحل لختعة متةد لبدتلةل
طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل بذ ي لالمتعةجةن ،يتفحع طهة:
دةئ لبتعطوبوجعدة لبتىدة فة
( ) 1-6اثفيف يهتعأل ل تخفلم رتو ج لاخة لبسحل طف لختعة متةد لبتلةل
طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل بذ ي لالمتعةجةن.
( )2-6اثفيف لبهف مص محمةأل لبتثةع خ ولاهة.
( )3-6اثفيف لبهف مص محمةأل لبتفةضةأل شعص لبحفلئ خ ولاهة ملةيعح لبتفةضةأل شعص لبحفلئ .
( )4-6اثفيف لبهف مص محمةأل لاخة لبسحل خ ولاهة.
( )5-6اثفيف لبهف مص محمةأل د ل لبسحل خ ولاهة.
ثانيا :الحاجات التعليمية المرتبطة بتطبيق مهارات اتخاذ قرار اختيار مصادر التعلم ووسائل التكنولوجيتا
المستتاعدة عنتتد تصتتميم المواقتتف التعليميتتة لتتذوي االحتياجتتات الخاصتتة وفقتتا لنمتتوذج اتختتاذ القتترار
الشتاعر (  )2005متتع اضتافة بعتتط الخطتتوات ،وتتفترع إلتتى حاجتتة الطالتب معلتتم ذوي االحتياجتتات
الخاصة إلى :
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 -1اثةع طةصح ظح لبتورث لبتلةعت بعضع رةئتأل محفئعأل شحفلئ متةد لبتلةل
لبتىة فة لبتطة حأل بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل ،مت ةحةن انمعةهة ،اتفحع بك :
( )1-1اثةع ختةئص لبتتلةتعص مص ي لالمتعةجةن لبخةصأل لبذيص يتتل بهل لبتورث لبتلةعت .
( )2-1اثةع يهفل موضوع لبتلةل لبذي يحغ ف اف يىه شةبتورث لبتلةعت .
( )3-1اثةع طحعلأل لبتثتوى لبتلةعت بتوضوع لبتلةل لشعةبه شةبتورث لبتلةعت
( ) 4-1اثةع ي ةوب لبتف يس لبتطة بتثسعق لالهفل لبتهتةن لبتلةعتعأل متك دعثتةج شدفلئ متدةد
ةئ لبتعطوبوجعة لبتىة فة لبتختة ة شةبتورث لبتلةعت .
لبتلةل
ددةئ لبتعطوبوجعددة لبتىددة فة ف د ضددوء لبتثةددعالن لبىددةشسأل
( )5-1لرتددحلح رةئتددأل شحددفلئ متددةد لبددتلةل
لبتطة حأل بةتورث لبتلةعت .
ددةئ لبتعطوبوجعددة لبتىددة فة شةبسةئتددأل
( ) 6-1اثةع د مت ةحددةن انددمع ل ددتخفلم شددفلئ متددةد لبددتلةل
لبتحفئعأل لبتستحمأل لبتطة حأل بةتورث لبتلةعت .
ةئ لبتعطوبوجعة لبتىدة فة لبتستحمدأل شةبسةئتدأل لبتحفئعدأل لبتطة دحأل
 -2لبتفةضةأل شعص شفلئ متة د لبتلةل
دددعةأل رةشةعدددأل
بةتوردددث لبتلةعتددد فددد ضدددوء صدددف لبتتدددولفح مدددص مت ةحدددةن اندددمعةهة لمعةردددةن كددد
ل تخفلمهة ،اتفحع بك:
ةئ لبتعطوبوجعة لبتىة فة شةبسةئتأل لبتحفئعأل محح لن
( )1-2اثةع لمعةرةن ك شفي مص متةد لبتلةل
لختعة ه.
ددةئ لبتعطوبوجعددة
( ) 2-2صددف مددفى اددولفح مت ةحددةن ل ددتخفلم انددمع ك د شددفي مددص متددةد لبددتلةل
لبتىة فة شةبسةئتأل لبتحفئعأل.
ددةئ لبتعطوبوجعددة لبتىددة فة شةبسةئتددأل
( ) 3-2اسعددعل مددفى رةشةعددأل لال ددتخفلم بعد شددفي مددص متددةد لبددتلةل
لبتحفئعأل.
( )4-2ا سععل احاع اطةزبعة مص لالكثح مطة حأل لبك لالر مطة حأل شفلئ متدةد لبدتلةل
لبتىة فة شةبسةئتأل لبتحفئعأل ف ضوء مثة لبتفةضةأل لبثال لبىةشسأل.
( )5-2الفي ف لبسةئتأل لبتحفئعأل ف ضوء مفى اثسق مثة

دةئ لبتعطوبوجعدة

لبتفةضةأل لبثال لبىةشسأل.

دةئ لبتعطوبوجعدة لبتىدة فة لالرىد بتثسعدق لهدفل موضدوع
 -3لاخة لبسحل لبطهدةئ شتتدةد لبدتلةل
لبتلةل ف ضوء رتةئج محمةأل اثةع لبتورث لبتلةعت محمةأل لبتفةضةأل شعص لبحفلئ  ،اتفحع بك:
( )1 -3لاخددة رددحل رهددةئ
مت ةحةن انمعةهة.

شتتددةد لبددتلةل

( ) 2-3لاخددة رددحل رهددةئ شتتددةد لبددتلةل
مت ةحةن انمعةهة.

ددةئ لبتعطوبوجعددة لبتىددة فة لال ة ددعأل لبتطة ددحأل ملددةيعح
ددةئ لبتعطوبوجعددة لبتىددة فة لالمتعةطعددأل لبتطة ددحأل ملددةيعح

 -4دعتتم اتختتاذ القتترار النهتتائي بمصتتادر التتتعلم ووستتائل التكنولوجيتتا المستتاعدة االنستتب لتحقيتتق اهتتداف
موضتتوع لبددتلةل صددف لبتنددعالن لبتتورلددأل طددف لال ددتخفلم لبفلةدد شةبحعئددأل لبتددفعأل كعفعددأل لبتمةدد
ةعهة ،اتفحع بك:
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( ) 1-4الددفي خ ددأل /ل ددتحلاعجعأل اطفعددذ لبتددف يس شتددة يتطة د مددع لبو ددةئ لبتعطوبوجعددأل لبت د اددل لختعددة ه
لالرى بةتورث لبتلةعت .
( )2-4ل فلد متةد لبتلةل

ةئ لبتعطوبوجعة لبتىة فة لالمتعةطعأل طف مف

( ) 3-4ل فلد لبحعئأل لبتفعأل شةبتجهعزلن لبالزمأل بتنمع
المتهة.
( ) 4-4لبتددف ب جعددفل ةددك ل ددتخفلم
اثفيف مص يتعطهل لبتىة فة.

لب ول ئ.

ةئ لبتعطوبوجعة لبتىة فة لبتختدة ة لبتةكدف مدص

ددةئ لبتعطوبوجعددة لبتىددة فة لبتختددة ة كعفعددأل لبددتثعل ف د

حضددهة

( )4- 1تحديد مصادر التعلم المتاحة والمعوقات:
ف د هددذه لبخ ددوة اددل صددف لالمعةرددةن لبتتددةد لبتتةمددأل بددتلةل مثتددوى
مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةل ،كةرت لبتتةد لالمعةرةن لبتتةمأل كةبتةب :

متة

ددأل لرن د أل مهتددةن

 -1يجهزة لبهةاث لبذكعأل لبخةصأل شةب الب لبتتتةأل شةالرتحرت لرتحرت لبعةعأل بتطزي لبت حعق لبتثتول
حح لبحلشط لبتح بهل ةك لاس لبتجتو أل .
 -2شلدض لبت حعسدةن لبتت ةحددأل بتطةرندأل متةشلددأل لب دالب الرجددةز لالرند أل لبتهتددةن لبت حعسعدأل لبفحديددأل
لبتنة كعأل ،ه :
 ا حعق انمع فتح مةفةن لبو د اطزيةه ةك شلض يجهزة لبهولاث لبذكعأل بة دالب لبتد ال اوجدفشهة هذه لبطو عأل مص لبت حعسةن.
 ا حعق What s app-

شحعأل لبفعس شو)

 ا حعق لبتة طجح ا حعق ZOOM ا حعق YouTupe -3شلض لبححمجعةن لبالزمأل بتتتعل مفلن لبتلةل لبطسةل ،ه :
-

 ActionScript 3.0 & JavaScriptبمأل شحمجأل لبت حعق
 Adobe Animate CC 2018بتثحي اتتعل لبولجهأل اتتعل لبنةشةن رنح لبت حعق
 Adobe Audition CC 2018بتلةبجأل لبتون
ل يسورةن لبحموز لبتختتحة
 Adobe Illustrator CC 2018بتتتعل ل رفوجحلفع
 Adobe Photoshop CC 2018بتلةبجأل لبتو
مزمأل شحلمج  Office 2019بتلةبجأل لبطتوا اطىعسهة ،ت ح ض لبحة شويطت
بةتثةضحلن جهة بوجه.
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 -4رة أل لبف ل أل شةبعةعأل بةتثةضحلن جهة بوجه لبةسدةءلن لبتتهعفيدأل الجدحلء اجحشدأل لبحثدل يجهدزة
لبفلاة شو ،شةشأل لبلحض.
ومن معوقات التطبيق  :ظهو لرتنة فعح س كو ردة متدة يدى بدك لبمدةء لبةسدةءلن جهدة بوجده شسة دأل
لبف ل ددد أل شلدددف مدددة ادددل لبحدددفء شةبفلددد فددد سدددف لبتثةضدددحلن شةبعةعدددأل فددد شفليدددأل لبفتددد لبف ل ددد لبثدددةر
 ،2020/2019متة لدى بك ل تخفلم لبحةمثأل لبةسةءلن جه بوجه حح لبفعفيو كورفحلرس شة تخفلم شحردةمج
 ZOOMلرندددةء غحفدددأل لفتحلضدددعأل بتجتو دددأل لبحثدددل ال دددتعتةل لبتثةضدددحلن ،متةشلدددأل لب دددالب حدددح
مجتو أل لبولاس لبتة طجح لبفعس شو) لبت ال لرندةؤهة بعد مدص لبتجتو دأل لبفحديدأل لبتندة كعأل بد
بتطةرنأل متةشلأل اطفعذ لبتهتةن لبت حعسعدأل لبفحديدأل لبتندة كعأل ،لرس دةع ضدلث ردوة شدحعأل لالرتحردت فد
شلض لال رةن ،شةالضةفأل بك الفتسة هل بحلض لبتهدة لن لبتت ةحدأل بةتلةمد مدع لبت حعدق لبتثتدول بدذل متدة
د ددة بةحةمثددأل شلت د جةىددةن اتهعفيددأل بنددحح الةعتددةن ل ددتخفلم لبت حعددق كعفعددأل ا حعددق لبتهتددةن لبفحديددأل
لبتنة كعأل شةالضةفأل لبك لبف ل لبطت لبتتوفح شةبت حعق بتوضعح الةعتةن ل دتخفلم ا حعدق مدفلن لبدتلةل
لبتتمح لبطسةل كتفخ جفيف ف لبتلةل.
( )2مرحلة التصميم:
شطةءل ةك ال لبتوص بعه ف محمةأل لبتثةع مص مخحجةن الةعتعأل ،ال لبحفء ف خ ولن محمةدأل لبتتدتعل
فسة بطتو ج لبجزل ( ،)2014ه كةبتةب :
( )1-2صياغة االهداف التعليمية لوحدات التعلم المصغرة النقالة في بيئة للتعلم المدمج:
ال اثفيف لبهف لبلةم صعةغأل لالهفل لبتلةعتعأل لبفح عأل ف ضوء لبثةجةن لبتلةعتعأل لبىةشسأل فسة ال س
ملةيعح اتتعل مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسدةل لبتد ادل مطةرندتهة فد لبتثدو ل ل مدص لالطدة لبطظدحي،
اضتطتهة رةئتأل لبتلةيعح لبت ال لشتسةرهة (مةثق  ،)3فسة بطتو ج ) ( ABCDةك لبطثو لبتةب :
لبتهددة لن
الهتتدف للعتتام  :لكىددةب لب ةب د ملةددل ي لالمتعةجددةن لبخةصددأل شةبتىددتوى لبثددةر لبتلددة
ددةئ لبتعطوبوجعدة لبتىددة فة طدف اتددتعل لبتولرددث
لبتحاح دأل شلتةعددأل لاخدة رددحل لختعدة متددةد لبدتلةل
لبتلةعتعأل ضتص "مسح اعطوبوجعة لبتلةعل بذ ي لالمتعةجةن لبخةصدأل" ،يتفدحع مدص هدذل لبهدف  ،ل هدفل
لبتلةعتعأل لبفح عأل لبتةبعأل:
 -1ي يلددح لب ةب د تةعددأل لاخددة رحل لختعددة لبتتددةد لبو ددةئ لبتعطوبوجعددأل لبتىددة فة طددف اتددتعل
لبتولرث لبتلةعتعأل بذ ي لالمتعةجةن ،معورةاهة شفرأل .
 -2ي يثفد لب ةب يهتعأل تةعأل لاخة لبسحل لختعة لبتتةد لبو ةئ لبتعطوبوجعأل لبتىة فة طف اتتعل
لبتولرث لبتلةعتعأل بذ ي لالمتعةجةن ش حيسأل صثعثأل.
لبالزم الةتهة الاخة رحل لختعدة لبتتدةد لبو دةئ لبتعطوبوجعدأل
 -3ي يتعزلب ةب لبتهة لن لبتلة
لبتىة فة طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل بذ ي لالمتعةجةن ش حيسأل صثعثأل.
 -4ي يتعز لب ةب لبلولم لبتسمحة ةك رحل لختعدة لبو دةئ لبتعطوبوجعدأل لبتىدة فة لبتحاح دأل شدةبتورث
لبتلةعت ش حيسأل صثعثأل.
 -5ي يتعز لب ةب لبلولم لبتسمحة ةك رحل لختعدة لبو دةئ لبتعطوبوجعدأل لبتىدة فة لبتحاح دأل شةبو دةئ
لاهة ش حيسأل صثعثأل.
 -6ي يتعزلب ةب د محلم د يهتعددأل ل ددتخفلم رتددو ج لاخددة لبسحل لبتعطوبددوج طددف لختعددة متددةد لبددتلةل
لبو ةئ لبتعطوبوجعأل لبتىة فة بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل ش حيسأل صثعثأل.
 -7ي يتعز لب ةب لبهف مص محلم رتو ج لاخة لبسحل لبتعطوبوج خ ولن ك مطهة.
- 490 -

المجلد 22

مجلة البحث العلمي في التربية

العدد الخامس 2021

 -8ي يثة لب ةب لبتورث لبتلةعت بعضع رةئتأل محفئعأل شتتةد لبتلةل لبو ةئ لبتعطوبوجعأل لبتىة فة
بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل ،مت ةحةن انمعةهة ،يتفحع ص هذل لبهف لالهفل لبفح عأل لبتةبعأل:
( )1-8ي يثة ختةئص لبتتلةتعص
( )2-8ي يثة لهفل

ي لالمتعةجةن لبخةصأل لبذيص احغ ف لبتف يس بهل شفرأل.

موضوع لبتلةل لبذي احغ ف اف يىه شفرأل.

( )3-8ي يثة مثتوى لبتلةعت بتوضوع لبتلةل لشعةبه شفرأل.
( )4-8ي يثفد ل ةوب لبتفيس لبتطة

متك تثتةج لبو ةئ لبتختة ة.

( )5-8ي يستحح رةئتأل شحفلئ لبو ةئ لبتعطوبوجعأل لبتىة فة ف ضوء لبتثةعالن لبىةشسأل
( )6-8ي يثة مت ةحةن انمع

ل تخفلم لبسةئتأل لبتحفئعأل بحفلئ لبو ةئ لبتعطوبوجعأل لبتىة فة لبتستحمأل.

 -9ي يفةض شعص شفلئ متةد لبتلةل لبو ةئ لبتعطوبوجعأل لبتستحمأل شةبسةئتأل لبتحفئعدأل لبتطة دحأل بةتوردث
عةأل رةشةعأل ل دتخفلمهة ش حيسدأل
لبتلةعت ف ضوء صف لبتتولفح مص مت ةحةن انمعةهة لمعةرةن ك
صثعثأل.
 -10ي يتخذ لبسحل لبتعطوبوج لبطهةئ شحفلئ متةد لبتلةل لبو ةئ لبتعطوبوجعأل لال ة عأل لالمتعةطعأل
لالرى بتثسعق لهفل موضوع لبتلةل ،مت ةحةن انمعةهة ،ب ف ضوء رتةئج محمةأل اثةع لبتورث
لبتلةعت محمةأل لبتفةضةأل شعص لبحفلئ ش حيسأل صثعثأل
دةئ لبتعطوبوجعدة
 -11ي يتتعص مص لجدحلءلن د دل لاخدة لبسدحل لبتعطوبدوج لبطهدةئ شتتدةد لبدتلةل
لبتىددة فة لالرى د بتثسعددق يهددفل موضددوع لبددتلةل بحصددف لبتنددعالن لبتتورلددأل طددف لال ددتخفلم لبفلة د
شةبحعئأل لبتفعأل كعفعأل لبتمة ةعهة .
( )2-2تحديد عناصرالمحتوى لوحدات التعلم المصغر النقالة لكل هدف من االهداف التعليمية:
ال ف هذه لبخ وة اثفيف طةصح لبتثتوى بومفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةل معل اتطة ل كد مدفة موضدوع
لمف يثسق هدف الةعتد لمدف رتدعح ،بدذل اعوردت مدفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسدةل مدص  15د س متدمح
( مفة الةل متمح) يتطة ل ك د س موضو ة لمفل ،ادل صدعةغأل مثتدوى كد د س متدمح فد شدع
لرفوجحلفع مةشت ،كةرت لبف س لبتتمحة طة يطهة كةبتةب :
ددةئ لبتعطوبوجعددة
 التتدرس االول بعنتتوان ( مفهددوم تةعددأل لاخددة لبسحل طددف لختعددة متددةد لبددتلةللبتىة فة بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل معورةاهة).
 التتدرس الثتتاني بعنتتوان ( يهتعددأل تةعددأل لاخددة لبسحل طددف لختعددة متددةد لبددتلةل لبو ددةئ لبتعطوبوجعددأللبتىة فة بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل).
دةئ
لبتهة لن لبالزمأل الاخة لبسحل طف لختعدة متدةد لبدتلةل
 الدرس الثالث بعنوان ( لبتلةلبتعطوبوجعة لبتىة فة بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل)
 التتدرس الرابتتع بعنتتوان ( ملددةيعح لختعددة متددةد لبددتلةل لبتحاح ددأل شتتددتعل لبتورددث لبتلةعت د بددذ يلالمتعةجةن لبخةصأل)
 التتتتتدرس الختتتتتامس بعنتتتتتوان ( ملدددددةيعح لختعدددددة متدددددةد لبدددددتلةل لبتحاح دددددأل شسدددددف لن لبو دددددةئلبتعطوبوجعةةلبتىة فة بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل)
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ةئ لبتعطوبوجعة لبتىة فة بذ ي

 الدرس السادس بعنوان ( رتو ج لاخة رحل لختعة متةد لبتلةللالمتعةجةن لبخةصأل) ( لبتحلم فولئف لال تخفلم)
 الدرس السابع بعنوان (لبتحمةأل لال بك )  :محمةأل لبتثةع ( لبهف  ،لبخ ولن) . الدرس الثامن بعنوان ( محمةأل لبتثةع  -1 :اثةع ختةئص لبتتلةتعص ) الدرس التاسع بعنوان ( محمةأل لبتثةع  -2:اثةع لالهفل لبتلةعتعأل ) الدرس العاشر بعنوان ( محمةأل لبتثةع  -3:اثةع طحعلأل لبتثتوى لشعةبه ) الدرس الحادي عشر بعنوان ( محمةأل لبتثةع  -4:اثةع ل ةوب لبتف يس ) الدرس الثاني عشر بعنوان ( محمةأل لبتثةع  :ضع رةئتأل شةبحفلئ لبتعطوبوجعأل مت ةحةن انمعةهة) الدرس الثالث عشر بعنوان( لبتحمةأل لبثةرعأل) محمةأل لبتفةضةأل شعص لبحفلئ الدرس الرابع عشر ( لبتحمةأل لبثةبثأل) محمةأل لاخة لبسحل الدرس الخامس عشر بعنوان ( لبتحمةأل لبحلشلأل) محمةأل د ل لبسحل( )3-2تصميم أدوات ونظم التقويم واالختبارات
ال ف هذه لبخ وه اتتعل يد لن لبحثل لبت اضتطت:
 لختحددة اثتددعة رحةددك شلددفي بسعددةس مددفي لكتىددةب لب ددالب بةتلددة
لختعة متةد لبتلةل بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل .

لبتحاح ددأل شتهددة لن لاخددة رددحل

 مسعةس لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل بذ ي لالمتعةجدةن لبخةصدأل ،بد بسعدةس مدفي اتعدص لب دالب
دةئ لبتعطوبوجعدة لبتىدة فة بدذ ي لالمتعةجدةن
مص ا حعق مهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل
لبخةصأل ف لبتولرث لبتلةعتعأل لبتختةفأل فق رتو ج لبنة ح (  )2005الاخة لبسحل لبتعطوبوج .
 ش ةرأل اسععل لبتطتج ( لبسحل لبفلةل) بذب بتسععل لبسدحل لبطدةاج مدص ا حعدق مهدة لن لاخدة ردحل لختعدة
متةد لبتلةل لبو ةئ لبتعطوبوجعة لبتىة فة طف اتتعل لب الب مف لبتولرث لبتلةعتعأل .
 مسعدةس لبحضددة دص لبددتلةل بتثفيددف مىدتوى ضددة لب دالب ملةتد
لبتتمح لبطسةبأل ف شعئأل بةتلةل لبتفمج.
و

ي لالمتعةجددةن دص مددفلن لبددتلةل

يتل ل فلد هذه لالد لن شطةئهة شةبتفتع ف لبجزء لبخةا شأد لن لبحثل.

( )4-2تصميم خبرات وأنشطة التعلم لوحدات التعلم المصغرة وأسلوب التعليم في بيئة للتعلم المدمج:
رةمددت لبحةمثددأل ف د ضددوء لالهددفل لبتلةعتعددأل طةصددح لبتثتددوى لبتتددمح لبىددةشسأل شتثفيددف طحعلددأل خحددحلن
لبتلةعتعأل لبتطة حأل ،اثفيف رتط ل ةوب لبتلةل ،اثفيف لالرن أل لبتلةعتعأل لبتتمحة:
اوال  :طبيعتتة خبتترات التتتعلم  :فسددف اتثةددت خحددحلن لبددتلةل شةبحثددل لبثددةب ف د لبخحددحلن لبتجددحدة لبحفيةددأل
لبتحةشحة لبت لكتىحهة لب ةب يمطةء الةل لبتفةهعل لبتهة لن مص خالل افة ةه مع:
 محتوى المحاضرات وجها لوجه لبتسفم شة تخفلم ح ض لبحةشو شويطت متلفدة لبو ةئط.
 محتوى وانشتطة وحتدات التتعلم المصتغر النقتال( التدروس المصتغرة) القتائم علتى االنفوجرافيتت حدح
ا حعق مثتول لبذي صتل شثعل يتضتص ( 15د دة متدمحل ردةئل ةدك لالرفوجحلفعد ) كد مدفة الةدل
متمحة اتضتص:
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 محتوى مصغرمصمم في شكل نفوجرافيت  :معل كد لرفوجحلفعد يتطدة ل موضدوع لمدف بعثسدق
ددوم صددو ل ددهل
هددف الةعت د لمددف رتددعح ،يتضددتص لالرفوجحلفع د رتددوا شىددع أل
لشعةل اةسةئعأل يبول بتجىعف لبتلةومةن لبثسةئق لبتفةهعل شط لبتلةومدةن اطظعتهدة ش حيسدأل
مط سعأل متة يىة ف ةك فهتهة مدص خدالل ش هدة شةبدذلكحة لبحتدحيأل لبتد اتدعح ل دتلةداهة شىدهوبأل
بحطةء خححلن جفيفة.
 مقدمة للتمهيد لمحتوى الدرس في شكل سؤال يتضتص لبهف
لبف س لبتتمح.

لبتلةعت لبتدحلد اثسعسده فد رهةيدأل

 التمهيد الصوتي الذي يلي التمهيد النصي بصوت الباحثة لبدذي ال يتجدة ز ( )2دردةئق بتوضدح
بة ةب لبتوضوع لبحئعى لبذي يتطة به لالرفوجحلفع .
 ملختتص فتتي شتتكل انفوجرافيتتت ف د رهةيددأل لبددف س لبتتددمحة بع د مهددة ة ئعىددعأل بةتأكعددف ةددك
لبتلةومةن لبتهة لن لبت اطة بهة مىحسة ،لبحشط شعص هذه لبتلةومةن لبتهة لن لبىةشسأل.
 نموذج لموقف تعليمي تم ا حعق لبتهة ة فعه رةئل ةك ل رفوجحلفع .
 االنشتتطة والمهمتتات التعليميتتة التطبيقيتتة  :التتددف مددفلن لبددتلةل لبتتددمح لبطسةبددأل ةددك متة ددأل
خحددحلن لبددتلةل لبىددةشسأل مددص خددالل لالرن د أل لبتهتددةن لبتلةعتعددأل معددل اضددتص لبت حعددق لبتثتددول
بومددفلن لبددتلةل لبتتددمح شةبحثددل لبثددةب يرن د أل مهتددةن الةعتعددأل متددمحة متلددفدة يطفددذهة شنددع
فددحدي ي انددة ك ك د مى د مجتو تدده ( فحديددأل – انددة كعأل) مددع محل ددةة مطة ددحتهة بحعئددأل لبددتلةل
لبطسةل ،معل ية ك مثتوى الةعت متمح رندةطة ي رندةطعص رتدعحيص فد شدع ل دئةأل لختعدة
مص متلفد صولب خ أ ،مل ية لبطنةط امذيأل لجلأل فو يأل ،ي مهتةن ا حعسعأل يتدة س ي حدق
لب ةب مص خالبهة مهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل بذ ي لالمتعةجةن ف موردث الةعتد
جفيف مص اتتعته ف مجةل اختته ف لال ةرأل .
 تغذية راجعة فورية مكتوبة ومسموعة.
ثالثا :أسلوب التعليم ونمطه:
معل ي الةل مفةهعل مهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل ف لبتولردث لبتلةعتعدأل بدذ ي لالمتعةجدةن،
يتل مص خالل مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبأل ف شعئأل بةتلةل لبتفمج فسدة ال دتحلاعجعأل ردف لرتحمتهدة لبحةمثدأل
ف لبتثو ل ل مص لالطة لبطظحي ،بذل فهطة) فة ل ةبع لرتةط بتجتعع لب الب ال ل تخفلمهة ه :
( )1نمط التعلم الجماعي مص خالل لبتثةضحلن جهة بوجه.
( )2نمط التعلم الفردي طف لبتلةل مص مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبأل حح لبت حعق لبتثتدول لبتتدتل معدل
ك طةب يتلةل شتفحده مص خالل لبت حعدق ال د بده لبثحيدأل لبوردت لبعدةف بةتفة د مدع لبتثتدوى ،فد
اطفعذ لالرن أل لبتهتةن لبتلةعتعأل لبت حعسعأل شتفحده ملتتدفل ةدك لاده فد ضدوء رف لاده خححلاده ل كدة
ضتص لفحلد لبتجتو أل لبفحديأل ،يتتث د لبتلةل ف لبتوجعه لبتىة فة اسفيل لبف ل .
( )3نمط التعلم التشاركي مص خالل اطفعذ لالرن أل لبتهتةن لبتلةعتعدأل لبت حعسعدأل اندة كعة فد يز لج فسدة
ال تحلاعجعأل ( فعح – زل ج -شة ) الاخة لبسحل لبطهةئ ) ل كة ضتص يفحلد لبتجتو أل لبتنة كعأل.
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( ) 5-2اختيار بدائل عناصتر الوستائط المتعتددة للمصتادر والخبترات واالنشتطة التعليميتة لوحتدات التتعلم
المصغر النقالة ببيئة للتعلم المدمج :
ال ف هذه لبخ وة لختعة طةصح لبو ةئط لبتتلفدة بةتتةد ل رن أل لبتلةعتعأل بومدفلن لبدتلةل لبتتدمح
ي لالمتعةجدةن ،بالهدفل
لبطسةبأل ف شعئأل بةتلةل لبتفمج شثعل اعورأل مطة حأل بختةئص لب دالب ملةتد
بةخححلن لبتلةعتعأل يرتةط لبتلةعل لبتىتخفمأل ،ه كةبتةب :
أ -النصوص المكتوبة :انت ك مفة الةل متمحة ةك مثتوى الةعت متمح رةئل ةدك لالرفوجحلفعد
لبت اضتص رتوا معتوشأل متمحة ال صعةغتهة شثعل احل ملةيعح اتتعل مدفلن لبدتلةل لبتتدمحة
لبطسةبدده بةهولاددث لبذكعددأل لبت د اددل لشددتسةرهة ( مةثددق  ،)3ل ددتخفلمهة طددف صددعةغأل مسفمددأل بةتتهعددف بةتثتددوى
لبتتمح ،طف صعةغأل ل رن أل لبتهتةن لبت حعسعأل لبتمذيأل لبحلجلأل لبفو يأل.
ب – الرسوم والصور الثابتة :ال اتتعل مثتوى لبتلةل لبتتمح لبطسدةل فد شدع لرفوجحلفعد مةشدت هدو
اجىددعف ددومةا بةتلةومددةن لبتهددة لن لبتددحلد الةتهددة يتضددتص ددوم ،صددو مةشتددأل ،لشددعةل اةسةئعددأل،
لبول  ،ال لختعة هة اتتعل لالرفوجحلفع ف ضوء مجتو أل مص ملةيعح اتتعل مثتدوى لالرفوجحلفعد
لبتلةعت لبتتضتطأل شسةئتأل ملةيعح اتتعل مفلن لبدتلةل لبتتدمحة لبطسةبده بةهولادث لبذكعدأل لبتد ادل لشدتسةرهة
( مةثق  ،) 3لبتلعدة لبحلشدع ،ادل لختعدة صدو ييسوردةن لبتفة د لالشثدة خدالل لبت حعدق شثعدل احل د
ملةيعح اتتعتهة فسة بتلةيعح اتتعل لجهأل لب تفة بةت حعدق مدفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسدةل لبتتدتل كتدة
ف لبتلعة ل ل شسةئتأل ملدةيعح اتدتعل مدفلن لبدتلةل لبتتدمحة لبطسةبده بةهولادث لبذكعدأل لبتد ادل لشدتسةرهة
( مةثدددق  ،) 3كتدددة ادددل ليضدددة لختعدددة لبتدددو لبح دددوم لبثةشدددت لبتتثحكدددأل كتةشدددأل لبطتدددوا شلدددح ض
لبحة شويطت لبتىتخفمأل ف لبتثةضدحلن جهدة بوجده شثعدل اثسدق لالهدفل لبتلةعتعدأل لبتحجدوة مطة دحأل
بختةئص لب الب خححلن لبتلةل .
ج – الصتتوت :اتضددتص مددفلن لبددتلةل لبتتددمح اتهعددف صددوا شتددون لبحةمثددأل يوضددح لبفعددحة لبحئعىددعأل
طةصحه اليزيف ص  2درةئق ،لختعة لبتسمحلن لبتواعأل لبتطة دحأل بطدوع لبتلزيدز لبتسدفم
بالرفوجحلفع
طف اسفيل لبتمذيأل لبحلجلأل لبفو يأل شلف ك رندةط ،لبتطة دحأل بختدةئص لب دالب ،ادل اتدتعته فد ضدوء
رةئتأل ملةيعح اتتعل مفلن لبتلةل لبتتمحة لبطسةبه بةهولاث لبذكعأل لبت ال لشتسةرهة ( مةثدق  ،)3شةبتلعدة
لبثةر .
د -فيتتديو المحاضتترات  :شىددح جةئثددأل كو رددة ال د لبف ل ددأل لبتحةشددحة لالرتتددة ةددك لبتثةضددحلن
جهة بوجه حح ا حعق لبز م  ZOOMرظحل الرس ةع لالرتحرت كثعحل فد يمطدةء لبتثةضدحلن ،ادل فدع
لبتثةضحلن ةك رطةة لبحةمثأل ةك لبعواعوب ،بعتتعص لب الب بتص بل يتعدطهل ضدلث ردوة شدحعأل لالرتحردت
مص لبثضو بةتثةضحة لالفتحلضعأل بتنةهفاهة مل مطةرندأل لبحةمثدأل فد لبلطةصدح لبمعدح مفهومده بدفيهل حدح
معةبتأل هةافعأل.
( )6-2تصميم سيناريوهات الوسائط للمصادر واألنشطة التي تم اختيارها:
ل تتددفن لبحةمثددأل ف د اتددتعل كتةشددأل ددعطة يوهةن مددفلن لبددتلةل لبتتددمح لبطسةبددأل شددةبهولاث لبذكعددأل
(  15د س متدمح) ةدك شددع لبىدعطة يو متلدفد لال تددفة ،معدل ادل اتددتعل لبىدعطة يو لبتحدفئ بلطةصددح
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لبو ةئط لبتتلفدة لبت ال لختعة هة بتسفيل مثتوى مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبدأل لبسدةئل ةدك لالرفوجحلفعد ،
لبتتة أل لبفحديأل لبتنة كعأل.
ل رن أل لبتهتةن لبتلةعتعأل لبت حعسعأل شطت
رف لشتت لبىعطة يو ةك رل لبنةشدأل ،طولرهدة ،صدث بتثتويدةن لبنةشدأل لبحتدحيأل لبىدتلعأل
مص لبطتوا لبتعتوشأل ،لبتون ،لبتتتعل لبتخ ع بالرفوجحلفع  ،لبتو لبح وم لبت يتضتطهة
ل كح ك بالطة  ،اوضعح ي ةوب لبتفة د لالشثدة خدالل مدفلن لبدتلةل لبتتدمح
لالرفوجحلفع ،
لبطسةبأل ،لبععفعأل لبت اظهح شهة لبلطةصح ةك شةشأل ا حعق لبهةاث لبطسةل ،ي دةوب لبتدزلمص لبتولفدق شدعص
طةصح لبو ةئط لبتتلفدة لبت عتلةم ملهة لب ةب دلخـ لبنةشـأل لبولمدـفة ،كتدة هدو موضدح فد مةثدق
( ،) 8هدذل لبىدعطة يو ادل اتدتعته فد ضدوء ملدةيعح اتدتعل مدفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسةبدأل شحعئدأل بةدتلةل
لبتفمج (مةثق ،)3مص خالبه ال اثويد مدفلن لبتثتدوى لبتتدمحة لبتد اتدحل ح مدفاهة مدص  5بدك 10
درددةئق بددك طةصددحهة لبحتددحيأل لبتىددتو أل ،شثعددل اتطددة ل ك د مددفة موضددوع لمددف ي مهددة ة لمددفة،
اتضتص مسفمأل ف شع رص معتوب بىسلل بتوضعح لبهف لبتحلد الةته مص لبومفة مل اتهعف صوا مدل
مثتوى لبومفة لبتتتل ف شع يرفوجحلفع مل يةعه رنةط ي رنةطعص رتعحيص ي مهتدأل ا حعسعدأل متدمحة
معتوشددأل ،امذيددأل لجل د أل معتوشددأل متددثوشأل شتددسمح صددوا  ،يلددف هددذل لبىددعطة يو شتثةشددأل خحي ددأل بخ ددأل
لجحلئعددأل انددتت ةددك خ ددولن اطفعذيددأل الرتددةج متددف الةعتد ملددعص اتضددتص كد لبنددح ط لبتولصددفةن
طةصحه لبحتحيأل لبتىتو أل.
لبتفةصع لبخةصأل شهذل لبتتف
( )7-2تصميم أساليب االبحار والتحكم التعليمي وواجهة التفاعل:
رةمت لبحةمثأل شتتتعل ي دةبع لالشثدة دلخد لبت حعدق لبتثتدول بومدفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسةبدأل ةدك
رتط لالشثة لبخ معل ال يتعص بة ةب يمطةء لالرتسةل مص شةشه الخحى اجدة ز لي شةشدأل ،هدذل لبدطتط
مص يرتةط لالشثدة ل تتدفن ةعده لبحةمثدأل رظدحل ب حعلدأل مهدة لن لاخدة ردحل لختعدة متدةد لبدتلةل بدذ ي
لالمتعةجددةن لبخةصددأل لبهحمعددأل لبتتتددةأل معددل مخحجددةن محمةددأل مددة ه د مددفخالن بةتحمةددأل لبت د اةعهددة،
شةالضددةفأل بددك ل ددتخفلمهة بددطتط لالشثة لبسةئتددأل ب د فسددط ف د لبنةشددأل لبحئعىددعأل بةت حعددق ،يتددعح لبت حعددق
لبتثتول بة ةب لبتثعل ف لالرتسةل شعص شةشةاه معل اوجف ليسورةن بةتسفم بألمةم ي بةخةث ي لبخدح ج فد
لي رت ،ليضة لبتثعل ف لبتون يوضح شدع ( )8لجهدأل لبتفة د بةنةشدأل لبحئعىدعأل بت حعدق مدفلن
لبسولئل شةبحثل لبثةب .
لبتلةل لبطسةل ي ةوب لالشثة لبخ

شكل ( )8واجهة تفاعل الشاشة الرئيسية للتطبيق المحمول لوحدات التعلم المصغر النقالة  ،واسلوب
القوائم في البداية ،واسلوب االبحار الخطي داخل شاشات الوحدات النقالة
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( )8-2تصميم أدوات االتصال المتزامنة وغير المتزامنة ونظم دعم الطالب وتسجيلهم في وحدات التتعلم
المصغرة النقالة في بيئة للتعلم المدمج:
رةمدددددت لبحةمثددددددأل شة دددددةل مةددددددث لبت حعددددددق لبتثتدددددول بة ددددددالب حددددددح لشط ةدددددك جوجدددددد د ليددددددث
https://drive.google.com/file/d/1bxu4xyXYyVov5e4SAklf6o7W4Xgm6BIK/view
 ?usp=drive_webبتثتعةدده ةددك يجهددزة اةعفورددةاهل لبذكعددأل ،ل ددةء لال بعدد طةب د مى د طددول
لاليتع ةك  Gmailلبخةا شهة شتطزيةه ،كتة فحن يد لن بةتولصد مدع لب دالب بتسدفيل لبدف ل لبتىدة فة
بهل يمطةء ل تخفلم لبت حعق لبتثتول لبتلةل جهة بوجه مص خالل لبتثةضحلن ،معل رفمت التدعم المباشتر
بشكل متزامن حح لبةسةءلن لالفتحلضعأل شة تخفلم ا حعق لبز م هذل شلف اوردث لبف ل دأل فد شفليدأل لبفتد
لبف ل دد لبثددةر 2020م شىددح لرتنددة فعددح س كو رددة معددل لضدد حن لبحةمثددأل لمددالل هددذه لبةسددةءلن
لالفتحلضعأل بةتجتو أل كعد معدة لبتثةضدحلن جهدة بوجده شسة دأل لبف ل دأل فأرندةن غحفدأل لفتحلضدعأل حدح
لبز م البسةء لبتثةضحلن ،والدعم والمساعدة بشكل متزامن وغير متزامن مص خالل صفثأل لبفدعس شدو)
مجتو أل لبولاس بع مجتو أل ،مجتو أل لبتة طجح لبخةصأل شع مجتو دأل ،معةبتدةن هةافعدأل بتدص طدفه
منعةأل ف شحعأل لالرتحرت بةحد ةك ل تفىة لاهل متةشلأل اطفعف لالرن أل لبتهتةن ،يمطةء ل دتخفلم لبتخدزيص
لبىددثةش حددح جوج د د ليددث بتطزي د اثتع د مةفددةن لبتهتددةن لبتلةعتعددأل لبت حعسعددأل ب د مددص خددالل لشددط
شةبت حعق لبتثتول بحفع لبتهتةن ،يوضح شع ( )9يد لن لبتولص لبتتزلمطأل غعح لبتتزلمطأل لبىةشسأل .
كما تم تقديم الدعم والمساعدة االلكترونيتة بهدل مدص خدالل الةعتدةن ل دتخفلم لبت حعدق ،يمطدةء لبدتلةل مدص
مفلن لبتلةل لبتتمح مص خالل لبتتهعف لبتوا بتوضعح لبفعحة لبحئعىدعأل بالرفوجحلفعد  ،شلدف لرتهدةء مدص
لبتلةل مص خالل اسفيل مةخص ومةا بتة ال الةته فد رهةيدأل كد محمةدأل مدص محلمد تةعدأل لاخدة لبسدة ل
لبتعطوبوج ل شهف لبتذكح شط لبتلةومةن ،شلف لالجةشأل ةك لال ئةأل لبستعحة لبت اة كد مدفة الةدل
متمحة ،يوضح شع ( )10لرتةط لبف ل لبتىة فة لالبعتح رعأل لبتسفمأل حح لبت حعق.

شكل ( )9ادوات التواصل ( الفيس بوك والواتس) للمجموعة الفردية والتشاركية لتقديم الدعم والمساعدة
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شكل ( )10انماط الدعم والمساعدة االلكترونية المقدمة عبر التطبيق المحمول لوحدات
التعلم المصغر النقالة

( ) 9-2تصميم استراتيجية واساليب التفاعتل والتشتارك وتنظتيم المحتتوى واالنشتطة وادارتهتا ،واحتداث
التعلتتيم والتتتعلم فتتي وحتتدات التتتعلم المصتتغر النقالتتة بنمطتتي ممارستتة األنشتتطة والمهمتتات التطبيقيتتة
( فرديا – تشاركيا) في بيئة للتعلم المدمج:
فسددة ال ددتحلاعجعأل دمددج لبت حعددق لبتثتددول بومددفلن لبددتلةل لبتتددمح لبطسددةل شطت د متة ددأل ل رن د أل
لبتهتةن لبت حعسعأل( فحدية – انة كعة) مع لبتلةل جهة بوجده فد شعئدأل لبدتلةل لبتدفمج شةبحثدل لبثدةب لبتد
اطة بتهة لبحةمثأل ف لالطة لبطظحي ،تم تصتميم واستاليب التفاعتل والتشتارك وتنظتيم المحتتوى واالنشتطة
وادارتها ،واحداث التعليم والتعلم بالبحث الحالي كما يلي:
( )1التفاعل وجها لوجه بالمحاضرات( المكون االول لبيئة التعلم المدمج) :
لشتت لبتفة

جهة بوجه مع لب الب شةبحثل لبثةب

ةك تةعةن لبتلةعل لبتلةل لبتةبعأل:

 استثارة دافعية الطالب للتعلم :
يت ة لبتلةل لبفلةل ي يعو بفي لب ةب لبفلفلعأل لال تلفلد بةتلةل طولل شة تتحل يمطةء تةعأل الةتده،
بذب محصت لبحةمثأل ةك جدذب لرتحدةه لب دالب ل دتثة ة دلفلعدتهل فسدف لجدحن جةىدأل اتهعفيدأل شسة دأل لبف ل دأل
اوضح ف عهة يهتعدأل مةيتلةتورده مدص مفدةهعل مهدة لن لاخدة ردحل لختعدة متدةد لبدتلةل ،فولئدفه شةبطىدحأل بهدل
ي ضثت بهل لبلالردأل شدعص مدة يتلةتورده لبثعدةة لبولرلعدأل خدة ج موردث لبدتلةل ،يهتعتده ا حعسده فد اتدتعل
لبتولرث لبتلةعتعأل ب الشهل مص ي لالمتعةجةن لبخةصأل شلف لبتخحج يمطدةء تةهدل شتدفل س لبتحشعدأل لبخةصدأل
ي لالمتعةجةن ،ب رح لبحفء فد د ل دأل مثتدوى مدفلن ا حعدق مدفلن لبدتلةل لبتتدمح
محلكز اأهع
لبطسةبددأل لبتثةضددحلن جهددة بوجدده لبتددحاحط شهددذه لبتهددة لن ،كتددة لهتتددت شددأ يعددو اتددتعل لجهددأل لبتفة د
بةت حعق شأشعةل يبول مثعدحة جذلشدأل ،ليضدة لهتتدت شةختعدة اتدتعل طةصدح لبو دةئط لبتتلدفدة ل بدول
لبح دددومةن لبتخ ع عدددأل لبتددد يتضدددتطهة لرفوجحلفعددد مدددفلن لبدددتلةل لبتتمح ليضدددة لبلدددح ض لبتسفيتعدددأل
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بةتثةضحلن شثعل اجذب لرتحةه لب الب اثعح دلفلعتهل بةتلةل ،هذل يسدي شف ه بدك لالمتفدةظ شدةبتتلةل يسظدة
رنع ة مطتحهة خالل تةعأل لبتلةل.
 تعريف الطالب باالهداف التعليمية :
ل ت لبحةمثأل طف اتتعل بحعئأل لبتلةل ي اعو ل هفل لبتلةعتعأل لضدثأل اتةمدة مثدفدة بدالدلء لبتتوردع
مطهة رتعحة بتطة شعئأل لبتلةل لبتتدمح لبطسدةل ،ردف حضدت لبهدف لبلدةم مدص ا حعدق مدفلن الةدل لاخدة
لبسددحل لبتتددمحة لبط سةبددأل ،هددذه ل هددفل خددالل لبتثةضددحة لبتتهعفيددأل ،ييضددة خددالل شةشددأل ل هددفل شهددذل
لبت حعق ،لبىسلل لبتعتوب ف مسفمأل ك مدفة الةدل متدمح لبدذي يحكدز ةدك ل دلء لبت ةدوب مدص لب ةبد
اثسعسه شلف د ل ته جعفل بتثتوى لالرفوجحفع بع مفة متمحة ،اتهعف صوا يوضح لبتوضوع لبحئعىد
لبذي يتطة به مثتوى لالرفوجحلفع .
 استرجاع التعلم السابق :
رف ل ت لبحةمثأل رح لبحفء ف د ل دأل مهدة لن لاخدة ردحل لختعدة متدةد لبدتلةل طدف اتدتعل لبتولردث
لبتحاح ددأل شةبتتددتعل لبتلةعت د خ ولادده
لبتلةعتعددأل بددذ ي لالمتعةجددةن لبخةصددأل ل ددتحجةع لبتفددةهعل لبتلددة
لبت د د ددهة لب ددالب ف د مثةضددحلن ددةشسأل ضددتص ددعة " مسددح اعطوبوجعددة لبتلةددعل بددذ ي لالمتعةجددةن
ةئةه بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل ختةئص لمعةرعةن ك روع.
لبخةصأل" ،لرولع متةد لبتلةل
 تقديم المعلومات :
ل تتف لبحثدل لبثدةب ةدك اسدفيل دحض لبتلةومدةن لبتفدةهعل لبتهدة لن لبتحاح دأل شلتةعدأل لاخدة ردحل
لختعة متةد لبتلةل بذ ي لالمتعةجةن ف لبتولرث لبتلةعتعأل مص خالل لبتثةضحلن جهة بوجه شة تخفلم
لبلح ض لبتسفيتعأل متلفدة لبو ةئط ( لبتعو ل ل شحعأل لبتلةل لبتفمج) ،لبت لشتتةت ةك  7مثةضحلن
شولرع مثةضحة ك ي حوع رةمت لبحةمثأل شإبسةئهة ف شفليأل لبفت لبف ل لبثةر  2020 /2019م شسة أل
لبف ل أل شةبعةعأل شة تخفلم دح ض اسفيتعدأل متلدفدة لبو دةئط لبتد صدتتتهة ،يوضدح شدع (  )11شةشدأل
مسفمددأل يمددف لبلددح ض لبتسفيتعددأل مددفى لبتثةضددحلن ،شلددف ظهددو فعددح س كو رددة لرتنددة ه رددف ال ةددت
لبف ل ددأل ،بددذل لضد حن لبحةمثددأل بددك اثويةهددة بددك مثةضددحلن لفتحلضددعأل حددح لبفعددفيوكورفحلرس شة ددتخفلم
شحرةمج  ، ZOOMرف ال حض هذه لبلح ض ةك لب الب شة تخفلم خةصدعأل اندة ) لبنةشدأل لبتتدوفحة
شححرةمج  ZOOMكتة اوضح شنع ( ،)12كتة لض حن لبحةمثأل بك ت فعفيو بهذه لبتثةضحلن شثهة
حح رطةة لبعواعوب لبخةصأل شةبحةمثأل رنح لش هة ةك صفثأل لبفدعس شدو) بعد مجتو دأل بعدتتعص لب دالب
مص منةهفاهة ف لي ردت بد رظدحل بضدلث ردوة شدحعأل لالرتحردت بدفى لبلفيدف مدطهل ،متدة لدى لبدك دفم
رف اهل ةك لال تتحل ف مضو لبتثةضحلن جه بوجه.
مل بةتأكف مص منةهفن لب الب بةتثةضحلن ،فهتهة رف ضدلت لبحةمثدأل مجتو دأل مدص لال دئةأل مدول
موضو ةن لبتثةضحة لال حو عأل ةك صفثأل لبفعس شو) بع مجتو دأل ةدك لب دالب لجةشتهدة لبتلةعدق
ةعهة كتة يوضثهة شنع (.)13
اضدددتطت لبتثةضددد حلن لبتوضدددو ةن لبتةبعدددأل :يردددولع متدددةد لبدددتلةل بدددذ ي لالمتعةجدددةن لبخةصدددأل
ددةئةه لبتىددة فة ،خ ددولن لاخددة
ختددةئص كد رددوع ،لبلولمد لبتددسمحة فد لختعددة متددةد لبددتلةل
ةئةه لبتىة فة لالرى بةتتلةل فسة بطتو ج لبنة ح( )2005الاخة لبسحل
لبسحل الختعة متةد لبتلةل
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ل تخفلم ا حعق مدفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسدةل بتهدة لن لاخدة
ة كعفعأل لبتفة
لبتعطوب وج  ،لبتلح
رحل لختعة متةد لبتلةل بذ ي لالمتعةجةن فسة بهذل لبطتو ج .

شكل ( )11شةشةن لبتسفمأل يمف لبلح ض لبتسفيتعأل مفى لبتثةضحلن وجها لوجه

شكل ( )12المحاضرات العامة االفتراضية عبر تطبيق الزووم بديل
المحاضرات وجها لوجه بقاعة الدراسة

شكل ( )13بعط تعليقات طالب كل مجموعة (فردي -تشاركي) على صفحة
الفيس بوك لكل منهما لمناقشة بعط موضوعات إحدي المحاضرات
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( )2التفاعل مع تطبيق وحدات التعلم المصغر النقالة( المكون الثاني لبيئة التعلم المدمج):
لشددتت لبتفة د مددع مثتددوى لرن د أل ا حعددق مددفلن لبددتلةل لبتتددمح لبطسةبددأل( لبتعددو لبثددةر بحعئددأل لبددتلةل
لبتفمج) شةبحثل لبثةب ةك تةعةن لبتلةعل لبتلةل لبتةبعأل:
 تقديم محتوى مصغر لمهارات اتخاذ قرار اختيار مصادر التعلم لذوي االحتياجات :
رةمت لبحةمثأل شتسىعل طةصحلبتثتوى لبدذي ادل اثفيدفهة فد ضدوء لبثةجدةن لبتلةعتعدأل لالهدفل لبتلةعتعدأل
لبىةشق اثفيفهة بك مفلن مثتوى متمحة اتطة ل ك مفة موضوع لمف يثسق هف رتدعح يتدحل ح
مفة الةتهة مة شعص ( )10 -5درةئق ،اتضتص ك مدفة مدص مدفلن لبدتلةل لبتتدمح مدة يةد كتدة يوضدثهة
شع (:)14
 -1العنوان  :يوضح لبتوضوع لبحئعى لبذي اتطة به لبومفة .
 -2المقدمة  :يحفي لبف س لبتتمحشتسفمأل بتتهعف الةل لبتفهوم ي لبتهة ة ف صعمأل دسلل معتدوب يوضدح
بةتددتلةل مددة يطحم د ي يثسسدده مددص هددف ف د رهةيددأل الةتدده بةددف س لبتتددمح ،ييضددة اىددجع صددوا
( شوكة تطج متمح) شتون لبحةمثأل اوضدح بده مدةيطحم ي يتلةتده فد رهةيدأل لبدف س لبتتدمح شطمتدأل
ديأل.
 -3المحتتتوى المصتتغر :اددل ددحض مثتددوى لبددف س لبتتددمح ف د شددع يرفوجحلفع د مةشددت متثددح) رددف
ل ت فعه لبحةمثأل ل س ملةيعح اتتعل ل رفوجحلفعد لبتلةعتد كتدة فد رةئتدأل لبتلدةيعح لبتتدتعتعأل
بةت حعق لبتثتول ( مةثق .)3
 -4نمتتوذج ومثتتال لتطبيتتق مهتتارة اتختتاذ قتترار لختعددة متددةد لبددتلةل ف د لمددف مولرددث لبتلةعتعددأل بددذ ي
لالمتعةجةن لبخةصأل يعو ليضة ف شع لرفوجحلفع .
 -5مصادر مصغرة خارجية :ال لختعة اجهعز متةد الةل خة جعأل اتعح بة الب لبتزيف مدص لبتلةومدةن
مول موضوع مفة لبتلةل لبتتمح ،اتثةت ف مةفدةن  PDFمتدمحة ال يتجدة ز ردحلءة كد مطهدة
ص  3درةئق ،مةفةن فعفيو ال لرتسةؤهة شثعل اليىتمح منةهفاهة ص  4درةئق.
 -6األنشتتتطة والمهمتتتات التطبيقيتتتة المصتتتغرة :يةددد دددحض مثتدددوى لبدددف س لبتتدددمح لبسدددةئل ةدددك
ل رفوجحلفع رنةط الةعت لمف ي رنةطة الةعتة رتعحل ف شع ل ئةأل موضو عأل ( لختعة مص
متلددفد -صددولب خ ددأ) ،ي لرجددةز مهتددأل الةعتعددأل لمددفة بتتة ددأل مهددة ة لاخددة لبسددحل ف د مورددث
فسة بطوع لبتجتو دأل لبتجحشعحدأل لبدذي يطتتد
الةعت مسعس  ،ب شنع فحدي ي ف شع انة ك
بهة.
 -7التغذية الراجعة :يتل اسفيل لبتمذيأل لبحلجلأل بة الب حح لبت حعق لبتثتول شلف لدلء كد رندةط الةعتد
معددل يظهددح اظهددح حددة ة لجةشددأل صددثعثأل مددع الزيددز صددوا ل ل كةرددت لجةشتدده صددثعثأل ،ل ل كةرددت
لجةشته خ ة اظهح حة ة لجةشت خ أ مة ل محة يخحى ،كتة اسفم لبحةمثدأل لبدف ل لبتىدة فة شلدف يدلء
اطفعذ لب الب ك مهتأل الةعتعأل مص خالل لد لن لبتولص لبتتةح بهة لشط شةبت حعق .
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 -8ملخص عام :ية مجتو أل مص لبف س لبتتحلش دأل فد لبتلةومدةن مةخدص دةم فد شدع لرفوجحلفعد
ء ملحف .
بعىة ف لب الب ةك لبتذكح ل تحجةع لبتلةومةن شحىةطأل شف
ويتفاعل طالب سواا المجموعة الفردية أوالمجموعة التشتاركية متع المحتتوى المصتغر لهتذه الوحتدات
باالعتماد على انفسهم في التعلم ووفقا للسرعة الذاتية لكتل طالتب وقدراتته الخاصتة وفتي أي وقتت ومتن
أي مكتتان ،أمتتا عنتتد ممارستتة االنشتتطة والمهمتتات التعليميتتة التتتي تتنتتمنها الوحتتدة فتتتتم بنمطتتين  :نمتتط
التعليم الفردي ،ونمط التعليم التشاركي كما سيتم توضحيها في العنصر التالي.
 تقديم األنشطة والمهمات التعليمية التطبيقية وممارستها بنمطي التعلم الفردي والتشاركي:
شلف حض مثتوى لبف س لبتتمح لبسةئل ةدك ل رفوجحلفعد ادل اسدفيل رندةط الةعتد لمدف ي رندةطة
الةعتة رتعحل ف شع ل ئةأل موضو عأل ( لختعة مص متلدفد -صدولب خ دأ) يطجدزه لب دالب شندع
فحدي ي انة ك مل اسفم بهل لبتمذيأل لبحلجلأل لبفو يأل حح ا حعىق لبطسةل لبذي ادل اتدتعته ،ليضدة طةد
رجددةز مهتددأل الةعتعددأل ا حعسعددأل لمددفة رتددعحة بتتة ددأل ا حعددق مهددة لن لاخددة لبسددحل فد مورددث الةعتد
فسدة بطدوع لبتجتو دأل لبتجحشعحدأل لبدذي يطتتد بهدة ةدك
مسعس  ،ب شندع فدحدي ي فد شدع اندة ك
لبطثو لبتةب :
( )1نمط االنشطة والمهمات التعليمية التطبيقة الفردية :
يسددوم فعهددة لب ةب د شتتة ددأل لبطنددةط ي لبتهتددأل لاع دة ملتتددفل ةددك رفىدده ف د لرجةزهددة مى د رف ادده
ح ته لبخةصأل ف لبتلةل شةاثةة لبتح رأل فد لبوردت لبخ دولن ،يعدو مىدئوال دص اثسعدق لالهدفل
لبتلةعتعأل لبتثفدة ،يتل اسويته لاعة ف ضوء رف لاده لبذلاعدأل بدعس شتسة رتده شةرحلرده مدص لبتتلةتدعص ،متدة
يف ل ب رنةط ليجةشعأل لبتتلةل بتثسعق دلفلعأل مسعسعأل بةتتلةل ،زيةدة مسته ف رف لاه ةك لبتلةل.
( )2نمط األنشطة والمهمات التشاركية:
يسددوم فعهددة لب ةب د شتتة ددأل لبطنددةط ي لبتهتددأل فسددة ال ددتحلاعجعأل لبددتلةل لبتنددة ك لبت د الددح ليضددة
شة تحلاعجعأل م لبتنعالن لبثطةئعأل لن لبثال خ ولن( فعح -زل ج -شدة ) لاخدة لبسدحل لبطهدةئ ) معدل
طةحت لبحةمثأل مص طالب لبتجتو أل لبتجحيحعأل لبتنة كعأل ي يختة ك طةب مفى زمالؤه بعتنة كة فد
لرجددةز لالرن د أل لبتهتددةن لبتلةعتعددأل لبت د يتضددتطهة ا حعددق مددفلن لبددتلةل لبتتددمح لبطسةبددأل الاخددة لبسددحل
لبطهددةئ لبتطة د مددص متددةد لبددتلةل طددف اتددتعل لبتورددث لبتلةعتد  ،فسددف لختددة كد ز ج مددص لبتجتو ددأل
موضوع بةتلةل بعسفم بطوع ل ةرأل مثفدة مص هذه لال ةرةن( اومف -صلوشةن الةل -اخةط  -ل ةرأل تلعأل)،
ا حعق خ ولن رتو ج لاخة لبسحل مص خالل اطفعذهتة بةتهتةن لبتلةعتعأل لبت حعسعأل كتة ية :
 -1يحفي ك لمف شةبتفععح شتفحده الرجةز لبت ةوب مص لبتهتأل بورت مثفد مىحسة مص لبحةمثأل .
لبتطةرنأل مدول مدة اوصدال لبعده كد مطهتدة الرجدةز
 -2مل يطضل( لبتزل جأل) مع رحيطه يسوم شةبتثة
لبتهتأل لبت ةوشأل.
 -3مل يتنة كة يتفسة ةك فعحة لمفة لاخة رحل رهةئ مندتح) بتطفعدذ لبتهتدأل لبت ةوشدأل ،لبتد
يلحضورهة يطةرنورهة مع يز لج لبتجتو أل لبتنة كعأل ل خحي.
 -4مل يتل اطفعذ لبتهتأل لبتنة كعأل شةبطسح ةك ز رفذ لبتهتأل ( بد فد لمدف لجهدزة لبتوشةيد لبخةصدأل
شهتددة) بعددتل اثتعد مةددث لبتهتددأل ،اطفعددذ لبتهتددأل شفلخةدده ،معددل لبتةددث حددة ة ددص جددف ل يتضددتص
طةصح اطفعذ لبتهتأل معتوشه ةعه ل يتةسه يطفذ لبتهتأل لبت ةوشأل .
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 -5مل يتل فع مةدث لبتهتدأل لبتندة كعأل شلدف اطفعدذهة ال دتة لبتسدح بتحلجلتهدة كتةشدأل لبتلةعسدةن شدةبطسح
ةك ز اثتع لبتهتةن.
 تقديم التغذية الراجعة الفورية:
يتل اسفيل لبتمذيأل لبحلجلأل بة الب حح لبت حعق لبتثتول شلف لدلء ك رنةط الةعت معل اظهح بده دةبأل
معتوشأل اوضح به ه لجةشته صثعثأل يم بهة يتةمحهة الزيز صوا فسة بطوع لجةشته ،ف مةبأل متة أل
لبتهتةن لبت حعسعأل معل ي ة مص لب ةب رجةز مهتأل ا حعسعأل بتتة دأل يمدف مهدة لن لاخدة ردحل لختعدة
متةد لبتلةل ف مورث الةعتد مسعسد بدذ ي لالمتعةجدةن لبخةصدأل شندع فدحدي ي شندع اندة ك فسدة
الجحلءلن لدلء لبتهتأل لبتتضتطأل شنةشأل لبتهتةن لبتلةعتعأل شةبت حعق اسفم لبحةمثأل لبتمذيأل لبحلجلأل بهدل مدول
هذه لبتهتأل حح لدلة لبتولص لبولاس ييضة صدفثأل لبفدعس شدو) لبخةصدأل شعد مجتو دأل لبتد يوجدف بهدة
لشط ليسورأل دلخ لبت حعق لبتثتول.
 االختبارات وقياس االداا:
يتضتص لبت حعق ليسورأل بالختحة لن لبسحةعأل لبحلفيأل بسعةس اثتع لكتىةب لب الب لبتفةهعل لبتهدة لن
لبتحاح أل شلتةعأل لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل بدذ ي لالمتعةجدةن لبخةصدأل مدفى ضدةهل دص الةتهدل
مص خالل ا حعق مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةل شحعئأل بةتلةل لبتفمج ،كتة يوضثه شع (.)15
( ) 10-2تصميم المخطط الشكلي والمعلومات االساستية لوحتدات التتعلم المصتغر النقالتة فتي بيئتة للتتعلم
المدمج :
ال ف هذه لبخ وة اتتعل لبتلةومةن ل ة عأل بت حعق مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبأل فد ضدوء رةئتدأل
ملةيعح لبتتتعل لبتلةعت لبت ال لشتسةرهة (مةثق  ،)3ييضة ال اتتعل لبتخ ط لبنعةك بلطةصحه ،لبتد
اتعددو  :لبةوجددو ،لبلطددول لبحئعىد  ،يز ل رددولئل مددول لبت حعددق ،لبتلةعتددةن ،لالهددفل  ،لالختحددة لن
لبسحةعأل ،يشفي لبتلةل ،لالختحة لن لبحلفيأل ،لبخح ج مص لبت حعق ،كتة هو موضح شنع (  )15لبتةب .
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المحتوى في
شكل
االنفوجرافيت

مثال لتطبيق
مهارة تحليل
خصائص
المتعلمين

المقدمة
(سؤال)

التمهيد
الصوتي

رابط لمصادر
خارجية
مصغرة

نشاط تعليمى

تقديم التغذية الراجعة
المكتوبة

ملخص عام

شكل ( )14عناصر احدى وحدات التعلم المصغر النقالة بالبحث الحالي

شكل ( )15واجهة تفاعل شاشة البداية والصفحة الرئيسية لتطبيق وحدات تعلم اتخاذ القرار
المصغرة النقالة الختيار مصادر التعلم لذوي االحتياجات الخاصة
- 503 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد الخامس 2021

ثالثا  :مرحلة االنتاج واالنشاا
ال ف هذه لبتحمةأل لرتةج شحمجأل ا حعق مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبأل ،ح ض لبتثةضحلن جهة
بوجه شحعئأل لبتلةل لبتفمج ،ب مص خالل اطفعذ لبىعطة يو لبذي ال ل فلده فد محمةدأل لبتتدتعل ،بد ةدك
لبطثو لبتةب :
( )1برمجة تطبيق وحدات التعلم المصغر النقال:
ال شحمجأل مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبأل شةبحثل لبثةب شة تخفلم بمأل لبححمجدأل ActionScript 3.0
 ، & JavaScriptشحرددةمج  Adobe Animate CC 2018بتثحيد اتددتعل لبولجهددأل اتددتعل
لبنةشةن رنح لبت حعق .
( )2انتتتتاج ورقمنتتتة عناصتتتر الوستتتائط المتعتتتددة لوحتتتدات التتتتعلم المصتتتغر النقالتتتة وللعتتتروض التقديميتتتة
للمحاضرات وجها لوجه وذلت باستخدام:
-

شحرةمج  Adobe Audition CC 2018بتلةبجأل لبتون .
شحرةمج  Adobe Illustrator CC 2018بتتتعل ل رفوجحلفع
لبتختتحة .
شحرةمج  Adobe Photoshop CC 2018بتلةبجأل لبتو
مزمأل شحلمج  Office 2019بتلةبجأل لبطتوا اطىعسهة ،ت
بةو ةئط بةتثةضحلن جهة بوجه.
شحرةمج  PowerPoint 2019الرتةج فعفيوهةن لبتثةضحلن .

ل يسورةن لبحموز

ح ض لبتسفيتعأل متلفدة

( )3انتاج النسخة األولتي وعمتل التشتطيب والمراجعتات الفنيتة والتشتغيل لوحتدات التتعلم المصتغر النقتال
ببيئة التعلم المدمج:
ادل لرتدةج لبطىدخأل ل بعدأل بت حعددق مدفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسةبددأل ،دح ض لبتسفيتعدأل متلدفدة لبو ددةئط
بةتثةضحلن جهة بوجه شحعئأل لبتلةل لبتفمج ،ب مدص خدالل اطفعدذ لبىدعطة يو لبدذي ادل ل دفلده فد محمةدأل
لبتتتعل ،ف ضوء رةئتأل لبتلةيعح لبتتتعتعأل بومفلن لبتلةل لبتتمح لبطسدةل شحعئدأل لبدتلةل لبتدفمج لبتد ادل
لشددتسةرهة (مةثددق  ،)3معددل اددل لرتددةج مةفددةن لبطتددوا لبخةصددأل شلطةصددح مددفة لبددتلةل لبتتددمح لبطسةبددأل :
لبلطول  ،لبتسفمأل ،لالرفوجحلفع  ،لبطنةط لبتهتةن لبتلةعتعأل ،لبتمذيأل لبحلجلأل ،لبتةخص ،ال لرتةج مةفدةن
ملةبجتهة،
لبتون لبخةصأل شةبتتهعف لبتوا بع مفة الةل متمح ،ال لختعة لبتو ليسورةن لبتفة
ال لختعة متةد لبتلةل لبخة جعأل لبتتمحة شثثعل احل ملةيعح اتتعل مفلن لبتلةل لبتتدمح لبطسدةل،
مل شحمجدأل لبت حعدق شة دتخفلم بمدأل لبححمجدأل  ، ActionScript 3.0 & JavaScriptشحردةمج Adobe
 Animate CC 2018بتثحيد اتدتعل لبولجهدأل اتدتعل لبنةشدةن رندح لبت حعدق مدل ادل اثتعةده مدص
لشط لبتخزيص لبىثةش  Google Driveةدك جهدةز لبهدةاث لبدذك لبخدةا شةبحةمثدأل بةتأكدف مدص صدثأل
لبححمجددأل ،لمعةرعددأل اثتعةدده ت د لبتحلجلددةن لبفطعددأل لبتنددمع ي لبددح لشط الت د شعفددةءة ،لبتأكددف مددص
لمعةرعأل اثتع لبتةفةن شىهوبأل ح أل اولفسهة مع يجهزة لبهولاث لالخحى ،كذب ال لرنةء صفثأل فعس
شددو) بعد مجتو ددأل ( فددحدي – انددة كك) ،اددل ش هددة شددةبت حعق ،ليضددة مجتددو ت لاددس بةتجتددو تعص،
لرنةء مجتو ةن د دشأل حح لبتة طجح بع مجتو أل انة كعأل.
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لمة شةبطىحأل بلح ض لبو ةئط لبتتلفدة بةتثةضحلن فسف ال لختعة لبتو لبح وم ملةبجتهة كتةشأل
لبطتوا شثعل احل ملةيعح اتتعل لبلح ض لبتسفيتعأل ،شةالضةفأل بك لض حل لبحةمثأل ف ظ لرتنة
ضلث
كو رة رتعجأل بتل لبف ل أل شةبعةعأل ف شفليأل لبفت لبف ل لبثةر 2020/2019م ،ظح
لالرتحرت طف شلض لب الب فم مسف اهل لبك لبفخول بتو ف لبتثةضحلن رةمت لبحةمثأل شتثوي اة
لشط لبفعفيو
لبتثةضحلن لبك فعفيو رنحهة ةك رطةة لبعواعوب لبخةصأل شةبحةمثأل فعتة شلف ،اطزي
بةتثةضحلن ةك صفثأل لبفعس شو) بة الب المعةرعأل منةهفاهة محة يخحى ،كة لشط لبسطةة كةبتةب :
https://www.youtube.com/channel/UCMavyy73d-jN20BsY2V1d1A
شذب ال ت ك لبتحلجلةن لبفطعأل لبتنمع بع مص ا حعق مفلن الةل مهة لن لاخة لبسحل
لبتتمحة ،ح ض لبو ةئط لبتتلفدة لبتسفيتعأل بةتثةضحلن ل تلفلدل بةتسويل لبحطةئ بحعئأل لبتلةل لبتفمج.
( )4مرحلة التقويم البنائي لوحدات التعلم المصغر النقال ببيئة التعلم المدمج ،وإجازتها:
فسة بطتو ج لبجزل ( )2014رةمدت لبحةمثدأل شدةجحلء لبتسدويل لبحطدةئ بةت حعدق لبتثتدول بومدفلن لبدتلةل
لبتتمحة بةتأكف مص المتهة ت لبتلفيالن لبالزمأل بع اعو صةبثأل بةتجحي لبطهةئ معل ال حض
لبطىددخأل لال بعددأل لبتد اددل لرتةجهددة محلجلتهددة فد لبخ ددولن لبىددةشسأل ةددك خحددحلء متختتددعص فد مجددةل
اعطوبوجعة لبتلةعل ال ت الع ل لءهل ف ضوء لبتلةيعح لبتتتعتعأل ،كتدة ادل ا حعسده ةدك ي شلدأل طةبد مدص
طالب لبفحرأل لبثةرعأل بهل رفدس ختدةئص عطدأل لبحثدل ،فد لمطدةء بد اتدت متدةشلتهل كتةشدأل لبتالمظدةن
الةعسةن لب الب ،مل شلف رهةيأل لبتلةل ادل تد مسةشةدأل مدع لب دالب بال دتتةع بدك خ لهدل ،فد ضدوء خ لء
لبىةدة لبتثعتعص بطتةئج لبتجحشأل لال ت ال عأل ادل لجدحلء لبتلدفيالن لبالزمدأل بةوصدول بدك لبندع لبطهدةئ
بةت حعق لبتثتول بومفلن لبتلةل لبتتمحة ل تلفلدل بت حعق اجحشأل لبحثل.
(رابعا) اعداد أدوات البحث
اتثةت يد لن لبحثل ف :
 -1لختحددة اثتددعة بسعددةس لبجةر د لبتلحف د بتهددة لن تةعددأل لاخددة رددحل لختعددة متددةد لبددتلةل بددذ ي
لالمتعةجةن لبخةصأل طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل.
ي
 -2مسعددةس مهددة لن لاخددة لبسددحل ف د لبتولرددث لبتلةعتعددأل ب د بسعددةس مددفي اتعددص لب ددالب ملةت د
لالمتعةجةن مدص مهدة لن لاخدة ردحل لختعدة متدةد لبدتلةل بدذ ي لالمتعةجدةن لبخةصدأل فد لبتولردث
لبتلةعتعأل لبتختةفأل فق رتو ج لبنة ح( )2005الاخة لبسحل لبتعطوبوج .
 -3مسعددةس لبحضددة ددص لبددتلةل ب د بسعددةس مددفى ضددة لب ةبد لبتلةددل بددذ ي لالمتعةجددةن لبخةصددأل ددص
مفلن لبتلةل لبتتمحة لبطسةبأل.
 -4ش ةرأل اسععل لبتطتج ( لبسحل لبطهةئ ) طدف لختعدة متدةد لبدتلةل
لب الب.
فعتة ية

دةئةه بتوردث الةعتد مدص اتدتعل

حض افتعة بععفعأل ل فلد شطةء ك لدلة مص يد لن لبحثل لبتأكف مص صفرهة محةاهة:
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( )1اعداد االختبار التحصيلي:
(أ) الهدف من االختبار التحصيلي
ل ددتهف لالختحددة لبتثتددعة رعددةس مددفى اثتددع لب ةبد ملةددل ي لالمتعةجددةن لبخةصددأل بةتفددةهعل
لبتحاح أل شتهة لن لاخدة ردحل لختعدة متدةد لبدتلةل طدف اتدتعل لبتولردث لبتلةعتعدأل ،بد
لبتلة
ضتص مسح " اعطوبوجعة لبتلةعل بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل" لبذي اف ه لبحةمثأل ب دالب لبتىدتوى لبثدةر
شةبعةعأل.
(ب) مفردات االختبار التحصيلي
شلددف لالطددالع ةددك ل دشعددةن لبتلطعددأل شععفعددأل ل ددفلد لالختحددة لن لبتوضددو عأل ،فسددف اددل ضددع لالختحددة
لبتثتددع لبتلحف د بسعددةس مددفى اثتددع لب ةب د ملةددل ي لالمتعةجددةن لبخةصددأل بةتفددةهعل لبتلددة
لبتحاح أل شتهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل طدف اتدتعل لبتولردث لبتلةعتعدأل ردف اعدو لالختحدة
مددص (  )50مفددحدة مددص رددوع ل ددئةأل لالختعددة مددص متلددفد( 30مفددحدة) ،رددوع ل ددئةأل لبتددولب لبخ ددأ(20
مفحدة).
(ج) صياغة مفردات االختبار
ال شطةء صعةغأل مفحدلن لالختحدة فد شدع لبععتح رد فسدة بألهدفل لبتلحفعدأل لبتد ادل اثفيدفهة
مىحسة ف محمةأل لبتتتعل شة دتخفلم  Google Formش ده شدةبت حعق ،يوضدثهة جدف ل لبتولصدفةن
لبتةب (جف ل :)1
جدول ()1
جدول مواصفات االختبار التحصيلي للجانب المعرفي لمهارات اتخاذ قرار اختيار مصادر التعلم
المفتتاهيم والمعتتارف المرتبطتتة بمهتتارات اتختتاذ قتترار اختيتتار
مصتتتتادر التتتتتعلم لتتتتذوي االحتياجتتتتات عنتتتتد تصتتتتميم المواقتتتتف
التعليمية
( )1مفهوم ومكونات عملية اتخاذ قرار اختيار مصادر التعلم
ووسائله
( )2أهمية عملية اتخاذ قرار اختيار مصادر التعلم ووسائله
لذوي االحتياجات
( )3المهارات والمعارف الالزم تعلمها التخاذ قرار اختيار
مصادر التعلم ووسائله
( )4معايير اختيار مصادر التعلم ووسائله المرتبطة بتصميم
الموقف التعليمي لذوي االحتياجات
( )5معايير اختيار مصادر التعلم ووسائل التكنولوجيا
المساعدة المرتبطة بالوسائل التعليمية لذوي االحتياجات
ذاتها
( )6أهمية استخدام نموذج اتخاذ القرار عند اختيار مصادر
التعلم ووسائله ومراحله
( )7الهدف من كل مرحلة من مراحل نموذج اتخاذ القرار
وخطواتها
المجموع

مستويات األهداف
عدد
االسئلة

النسبة المئوية
لالسئلة

2

2

% 4.55

2

2

% 4.55

3

3

% 6.82

5

6

6

17

%38.63

1

3

1

5

% 11.36

1

1

2

% 4.55

3

10

13

%29.54

10

27

44

%100

التذكر
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(د) تعليمات االختبار
اددل صددعةغأل الةعتددةن لالختحددة شثعددل اعددو لضددثأل شىددع أل ،معددل لشددتتةت ةددك لبهددف مددص
لالختحة  ،زمص لالختحة  ،فد مفحدلن لالختحدة  ،كعفعدأل اتدثعح لالختحدة  ،ضدع مفتدةح بةتتدثعح
لالجةشةن ،شثعل ال ك د جأل لمفة بالجةشأل لبتثعثعأل ،د جأل صفح بالجةشأل لبخةطئأل.
(ه) زمن االختبار
ال اسفيح زمص لالختحة لبتوص بك ي لبزمص لبتطة (  50درعسأل) ب شثىةب متو دط زمدص
لالختحة لبذى ل تمحره ل ل طةب  ،لبزمص لبذي ل تمحره لخح طةب ف لالجةشأل ةدك مفدحدلن لالختحدة
كة ( 45درعسأل) شةالضةفأل بك  5درةئق بسحلءة لبتلةعتةن .
(و) مفتاح تصحيح االختبار ونظام تقدير الدرجات
ل تتف رظةم اتثعح لالختحة ةك ل ةء د جأل لمفة ةدك لالجةشدأل لبتدثعثأل
د جأل بالجةشأل لبخةطئأل شذب لصحثت لبف جأل لبلظت بالختحة ( )44د جأل .

دفم ل

دةء ليدأل

(ز) صدق االختبار
ددحض لالختحددة ةددك مجتو ددأل مددص
اددل مىددةب صددف لالختحددة مددص خددالل صددف لبتضددتو
لبتثعتع ص لبتتختتعص ف اعطوبوجعة لبتلةعل بةتأكف مص لبفرأل لبلةتعأل لبةمويأل بتفحدلن لالختحدة شدتول
ددةئةه بددذ ي
ل ددئةته بجتعددع لالهددفل لبتلةعتعددأل لبخةصددأل شتهددة لن لاخددة رددحل لختعددة متددةد لبددتلةل
لالمتعةجددةن لبخةصددأل ،كددذب لبتثسددق مددص مطة ددحأل لبتفددحدلن بددك مىددتويةن ل هددفل لبتد اسعىددهة ل ددئةأل
لالختحة موضو هة شلفهة ص لبمتوض ،محلجلأل الةعتةن لالختحة بةتأكف مص هوبأل فهتهة ضومهة
ال لالخذ شةبتالمظةن لبتستحمةن لبت يشفلهة هدسالء لبتثعتدو طدف ل دفلد لبتدو ة لبطهةئعدأل بالختحدة
( مةثق  )4ت لبتلفيالن لبت ةوشأل ،لجحلء اجحشأل فهل لالبفدةظ معدل ادل ا حعدق لالختحدة ةدك عطدأل
لبتجحشأل لال ت ال عأل ت لبتلفيالن لبت لشف هة .
(ح) ثبات االختبار
ال مىةب محةن لالختحدة لبتثتدعة شة دتخفلم مزمدأل لبحدحلمج لالمتدةئعأل  ،SPSS v.20بثىدةب
ملةم لبثحةن ش حيسأل لبفة كح رحة  ،رف شة (  )0.61ه ل ةك مص رعتأل لبتثةيفة بتلةم لبثحةن ( = α
 ،)0.52متة يسكف ب ةك لبتتة لبفلخة بالختحة لبتثتعة .
( )2مقياس مهارات اتخاذ قرار اختيار مصادر التعلم ووسائله لذوي االحتياجات الخاصة
(أ) الهدف من المقياس :
يهف هذل لبتسعةس لبك رعةس مفي اتعص لب ةل ملةل ي لالمتعةجةن لبخةصأل مص مهة لن لاخدة ردحل
ددةئ لبتعطوبوجعددة لبتىددة فة بددذ ي لالمتعةجددةن لبخةصددأل فد لبتولرددث لبتلةعتعددأل
لختعددة متددةد لبددتلةل
لبتختةفأل فق رتو ج لبنة ح ( )2005الاخة لبسحل لبتعطوبوج .
(ب) صياغة عبارات المقياس
شةالطالع ةك مسةيعس لاخة لبسحل لبت رفمتهة لبحثدو لبف ل دةن لبىدةشسأل شتدفأل ةمدأل ،لبف ل دةن
دةئةه مثد  :د ل دأل حددف (،)2012
لبتحاح دأل شتهدة لن رتدة ج لاخدة ردحل لختعددة متدةد لبدتلةل
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د ل ددأل لبىددالمأل لب حل رددأل( ،)2012د ل ددأل فحيددف يخددح ( ،)2014د ل ددأل لبت عددحي(،)2014
د ل ددأل مثتددف( ،)2014د ل ددأل كعنددة ( ،)2014د ل ددأل صددحح( ،)2015د ل ددأل مىددص (،)2016
د دددأل مثتدددف( ،)2018د ل دددأل لبخ دددةب( ،)2019رظدددحل ال لبحثدددل لبثدددةب يحكدددز ةددد ا حعدددق
لالجحلءلن لبتلحفعأل الاخة لبسحل لن بك جةر لبتطتج لبطهةئ ( لبسدحل ) ،كدة لبتسعدةس لبثدةب بتهدة لن
ةعهة ف لبف ل ةن لبىةشسأل لبت لطةلت ةعه
لاخة لبسحل يختةث ص شةر مسةيعس لاخة لبسحل لبتتلة
لبحةمثأل فهو يلتتف ةك جدود موردث الةعتد يت ةد لاخدة ردحل شندأ لختعدة شدفي ي شدفيةعص مدص رةئتدأل
شفلئ متةد لبتلةل لبتختة ة ف ضوء رتةئج اثةع لبتوردث لبتلةعتد مثدة لبتفةضدةأل ،لاخدة لبسدحل
ف د ك د مورددث الةعت د يت ة د اطفعددذ ي شددع مهددة لن ل ة ددعأل متتةشلددأل ه د  )1( :مهددة ه اثةع د لبتورددث
لبتلةعت  )2( ،مهة ة لبتفةضةأل شعص لبحدفلئ  )3( ،مهدة ة لاخدة لبسدحل  ،مهدة ة د دل لبسدحل متدك يتد
بةسحل لبطهةئ لبتثعح ةتعة مط سعة ،هذه لبتهة لن لال شع اتث لبتهة لن لبت ال لشتسةرهة مدص رتدو ج
لبنة ح ( ) 2005الاخة لبسدحل لبتعطوبدوج  ،متدك يسدوم لب ةبد فد لاخدة لبسدحل لبطهدةئ لبتدثعح فد
مورث الةعت مص اتتعته الشف مص اثفيف مولفسته ةك هذه لبتهة لن ل ة عأل ،مة اتضتطه مص مهة لن
فح عأل شنع محا شتة يطة مثتوى ك مهة ة.
بذل ال صعةغأل حة لن لبتسعةس ف صو اه ل بعأل شثعل ينتت ةك ( )4مولرث الةعتعأل الاخة ردحل
لختعددة متددةد لبددتلةل بددذ ي لالمتعةجددةن ( لال ةرددأل لبلسةعددأل لبحىددع أل ،لضد حلشةن طعددث لبتومددف ،لال ةرددأل
لبىددتلعأل ،صددلوشةن لبددتلةل) ،لبتد انددتت ةددك جتعددع مهددة لن لاخددة رددحل لختعددة متددةد لبددتلةل بددذ ي
لالمتعةجةن لبخةصأل لبت اضتطتهة مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةل لبحثل لبثةب  ،ية ك مورث مجتو أل
مص لبلحة لن افل ةك مهة لن لاخة لبسحل فسة بتحلمد رتدو ج لاخدة لبسحل لال شلدأل( محمةدأل لبتثةعد –
محمةأل لبتفةضةأل شعص لبحفلئ  -محمةأل لاخة لبسحل  -محمةأل د ل لبسحل ) ،مع مالمظأل ي هطة) يمثةأل موجحأل
يمثةأل ةبحأل بحلض لبتهة لن لبت يتل رعة هة ،يمةم ك حدة ة مالمدأل شدفلئ ( مولفدق -غعدح متأكدف -غعدح
مولفق( ،فسف اعورت حة لن لبتسعةس مص  64حة ة.
(ج) تصحيح المقياس
رددف رةمددت لبحةمثدده شتسددفيح ل ددتجةشةن عطددأل لبحثددل ةددك حددة لن لبتسعددةس شةبتسددفيح لبعتد معددل ي كد
ل تجةشأل يجع ةعهة لبحةمدل اسدةس شف جدأل ملعطدأل مدع لالخدذ فد لال تحدة جدود حدة لن موجحدأل يخدحى
ةبحأل بحلض لبتهة لن ،معل ال اتثعح لبتسعةس شةبتسفيح لبعت كتة ية :
 فد مةبددأل لبلحددة لن لبتوجحددأل ( لبتهددة ة صددثعثأل) ،اتددثح لال ددتجةشةن شثعددل اثتد لال ددتجةشأل
مولفق ةك( )2د جأل ،غعح متأكف ةك ( )1د جأل ،غعح مولفق ةك (. )0
 ف مةبأل لبلحة لن لبىةبحأل( لبتهة ة خةطئأل) اثت لال تجةشأل مولفق ةك ( ،)0غعحمتأكدف (،)1
غعح مولفق ()2
شذب اعو لبطهةيأل لبلظتك بف جةن لبتسعةس ( ،)128لبطهةيأل لبتمحى بةف جةن (.)0
(د) صدق المقياس
اددل اسددفيح صددف لبتثتددوى مددص خددالل ددحض لبتسعددةس فد صددو اه لال بعددأل ةددك مجتو ددأل مددص لبىددةدة
لبتثعتعص الشفلء لبحلي ف المأل صعةغأل حة لن لبتسعةس صالمعتهة بسعةس مهة لن لاخة ردحل لختعدة
ي لالمتعةجددةن عطددأل
متددةد لبددتلةل بددذ ي لالمتعةجددةن لبخةصددأل مالءمتهددة بتىددتوى لب ددالب ملةت د
لبحثل ،مفى ضوح الةعتةن لبتسعةس ال الفي لبتسعةس ف ضوء ل لء لبىةدة لبتثعتعص معل ال مذ
لبلحة لن غعح لبولضثأل مص معل لبتعةغأل مل رحول لبلحة لن لبت متدةت ةدك رىدحه لافدة متدةرعص فد
لبتئه ي لكثح شذب لصحح لبتسعةس صةبح بةت حعق ةك طالب اجحشأل لبحثل لبطهةئعأل (.مةثق .) 5
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(ه) ثبات المقياس
ال مىةب ملةم لبثحةن شة تخفلم لبفة كح رحة بةتسةيةس كع  ،لجزلئه لال شلأل ةك مفة
مزمأل لبححلمج لالمتةئعأل  ، ،SPSS v.20لبذي يوضح رتةئجأل جف ل (  )2لبتةب :

ب شة دتخفلم

جدول ( )2حساب ثبات مقياس مهارات اتخاذ قرار اختيار
مصادر التعلم لذوي االحتياجات الخاصة واجزائه
المقياس

معامل () α

مرحلة التحليل
مرحلة المفاضلة بين البدائل
مرحلة اتخاذ القرار
مرحلة دعم القرار
المقياس ككل

0.7
0.6
0.61
0.81
0.84

يتضددح مددص جددف ل ( )2ي رعتددأل ملةمد لبثحددةن الجددزلء لبتسعددةس ل شلددأل كد ةددك مددفة يتددحل ح مددة شددعص
( ،)081 -0.6ه رعل محةن جعفة ،شعطتة محةن لبتسعةس كع شة (  ) 0.84هو محةن محافع.
( )3مقياس الرضا عن التعلم باستخدام وحدات التعلم المصغر النقالة
(أ) الهدف من المقياس :
يهف هذل لبتسعةس لبك رعةس د جأل ضة لب ةب ملةل ي لالمتعةجدةن لبخةصدأل دص مدفلن لبدتلةل
لبتتددمحة لبطسةبددأل شحعئددأل بةددتلةل لبتددفمج بتطتعددأل مهددة لن لاخددة لبسددحل طددف لختعددة متددةد لبددتلةل لبو ددةئ
لبتعطوبوجعأل لبتىة فة طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل.
(ب) صياغة عبارات المقياس
شةالطالع ةك مسةيعس لبحضة ص لبتلةل لبت رفمتهة لبحثو لبف ل ةن لبىةشسأل مث د ل أل (Wang,
)( Lee, 2017) ، (Yıldırım, 2016) ،(Wu , et al., 2010) ،(Lim, 2007) Y., 2003
) ،(Occhipinti, G.,2017مدص لبف ل دةن لبلحشعدأل د ل دألAbou ،( (Ali & Ahmed, 2011) :
) ( ،) Naaj, et al., 2012فعفد ( ،)2015 ،لبدفخط ( ،)2016،لبسث دةر  ( ،)2018 ،حدف لبحدةر ،
 ( ،)2019مثتف جتةل لبفيص ،)2019 ،ال اثفيف مثة لبتسعةس صعةغأل حة لاه فد صدو اه ل بعدأل
شثعل لشتت ةك ( )4مثة ي ة عأل هك :لبحضة لبلدةم دص مدفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسةبدأل ،لبحضدة دص
لبتتتعل لبتلةعت بومفلن لبتلةل لبتتمحلبطسةبأل ،لبحضدة دص لالرند أل لبتهتدةن لبتلةعتعدأل شومدفلن لبدتلةل
لبتتمح لبطسةل ،لبحضة دص دهوبأل لال دتخفلم ،مدع مالمظدأل ي هطدة) حدة لن موجحدأل حدة لن دةبحأل،
يمةم ك حة ة  5شفلئ ( مولفدق شندفة  -مولفدق- -غعدح متأكدف -غعدح مولفدق -غعدح مولفدق شندفة( ،فسدف
اعورت حة لن لبتسعةس مص  74حة ة.
(ج) تصحيح المقياس
رددف ل تتددفن لبحةمثددأل ةددك مسعددةس بععددحن لبختة د ف د اسفيحل ددتجةشةن عطددأل لبحثددل ةددك حددة لن
لبتسعددةس ،معددل ي كد ل ددتجةشأل يجعد ةعهددة لبحةمددل اسددةس شف جددأل ملعطددأل مددع لالخددذ فد لال تحددة جددود
حة لن موجحأل يخحى ةبحأل ،معل ال اتثعح لبتسعةس شةبتسفيح لبعت كتة ية :
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 ف مةبأل لبلحة لن لبتوجحدأل اتدثح لال دتجةشةن شثعدل اثتد لال دتجةشأل مولفدق شندفة ةدك()5
د جأل ،مولفق ( ،)4غعح متأكف ةك ( )3د جأل ،غعح مولفق ةك ( ،)2غعح مولفق شنفة( .)1
 ف مةبأل لبلحة لن لبىدةبحأل اثتد لال دتجةشأل مولفدق شندفة ةدك ( ،)1مولفدق ( ،)2غعحمتأكدف
( ،)3غعح مولفق ( ،)2غعح مولفق شنفة (.)1
شذب اعو لبطهةيأل لبلظتك بف جةن لبتسعةس ( ،)370لبطهةيأل لبتمحى بةف جةن (.)74
(د) صدق المقياس
اددل اسددفيح صددف لبتثتددوى مددص خددالل ددحض لبتسعددةس فد صددو اه لال بعددأل ةددك مجتو ددأل مددص لبىددةدة
لبتثعتعص الشفلء لبحلي ف المأل صعةغأل حة لن لبتسعةس صالمعتهة بسعةس مهة لن لاخة ردحل لختعدة
ي لالمتعةجددةن عطددأل
متددةد لبددتلةل بددذ ي لالمتعةجددةن لبخةصددأل مالءمتهددة بتىددتوى لب ددالب ملةت د
لبحثل ،مفى ضوح الةعتةن لبتسعةس ال الفي لبتسعةس ف ضوء ل لء لبىةدة لبتثعتعص ،شذب لصحح
لبتسعةس صةبح بةت حعق ةك طالب اجحشأل لبحثل لبطهةئعأل (.مةثق .) 6
(ه) ثبات المقياس
ال مىةب ملةم لبثحةن شة تخفلم لبفة كح رحة بةتسعةس كع  ،مثة ه لال شلأل ةك مفة
مزمأل لبححلمج لالمتةئعأل  ، ،SPSS v.20لبذي يوضح رتةئجه جف ل ( )3لبتةب :

ب شة تخفلم

جدول ( )3حساب ثبات مقياس الرضا عن وحدات التعلم المصغرة النقالة وابعاده
المقياس

معامل () α

الرضا العام
الرضا عن التصميم التعليمي
الرضا عن االنشطة والمهمات التعليمية
الرضا عن سهولة االستخدام
المقياس ككل

0.93
094
0.92
0.8
0.96

يتضددح مددص جددف ل ( )3ي رعتددأل ملةمد لبثحددةن الجددزلء لبتسعددةس ل شلددأل كد ةددك مددفة يتددحل ح مددة شددعص
( ،)0.94 -0.8ه رعل محةن جعفة ،شعطتة محةن لبتسعةس كع شة  0.96هو محةن محافع.
( )4بطاقة تقييم المنتج ( القرار الفعال)
(أ) الهدف من البطاقة :
ي لالمتعةجدةن لبخةصدأل
اهف لبح ةرأل بك اسععل لبتطتج ( لبسحل لبفلةل ) لبذي لاخذه لب الب ملةتد
ةئةه طف اتتعتهل يمف لبتولرث لبتلةعتعأل .
شلف ا حعسهل بتهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل
(ب) صياغة بنود البطاقة
ال صعةغأل شطود لبح ةرأل لال بعأل ف ضدوء لالهدفل لبتلةعتعدأل لبتد مدفدن مىدحسة ،،مدع مالمظدأل يرده ادل
لبتفةهعل لبتحاح أل شتهة لن لاخة رحل لختعة متدةد لبدتلةل فد
اسععل مفى اتعص لب الب مص لبتلة
لبتولرددث لبتلةعتعددأل بددذ ي لالمتعةجددةن لبخةصددأل شة ددتخفلم لالختحددة لبتثتددعة  ،اسعددعل لبجةر د لبت حعس د
بةتهة لن شة تخفلم مسعةس مهة لن لاخة لبسحل ف لبتولرث لبتلةعتعأل لبتختةفأل ،رف اضتطت شطدود لبح ةردأل
مص ( )9شطود ( طةصح اسععل لبسحل لبتعطوبوج لبفلةل ) ،اعورت مص مالمأل ي تفة  :لبلتود لال ل يخدتص
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شحرل طتح لبتسععل ،لبلتدود لبثدةر يخدتص شدطص طتدح لبتسعدعل ،لبلتدود لبثةبدل يخدتص شف جدأل لبتسعدعل
( مفى اثسق لبتلةيعح).
(ج) تصحيح بطاقة تقييم المنتج
رف ل تتفن لبحةمثأل ةك لبتسفيح لبعتك ف اسععتهة بةسحل لن لبت لاخذهة لب الب طف اتتعتهل بةتولرث
لبتلةعتعأل ،معل ال اتثعح ش ةرأل اسععل لبتطتج شةبتسفيح لبعت كتة ية :
 يل ك بة ةب  3د جةن ل ل اولفح هذل لبتلعة ( طتح لبتسععل) ف جتعع لبحفلئ لبتختة ة
 يل ك بة ةب  2د جأل ل ل اولفح هذل لبتلعة ف لمطعص مص لبحفلئ لبتختة ة.
 يل ك بة ةب  1د جأل ل ل اولفح هذل لبتلعة ف لمف لبحفلئ لبتختة ة .
 يل ك بة ةب  0د جأل ل ل بل اثسق لبحفلئ لبتختة ة لبتلعة .
شذب اعو لبطهةيأل لبلظتك بف جةن لبح ةرأل ( ،)27لبطهةيأل لبتمحى بةف جةن (.)0
(د) صدق البطاقة
ال حض ش ةرأل اسععل لبتطتج( لبسحل لبفلةل) ف صو اهة لال بعدأل ةدك مجتو دأل مدص لبىدةدة لبتثعتدعص
الشفلء لبحلي ف دالمأل صدعةغأل شطدود لبح ةردأل صدالمعتهة بتسعدعل لبسدحل لبطدةاج مدص ا حعدق مهدة لن لاخدة
ي لالمتعةجددةن لبخةصددأل طددف اتددتعل لمددف لبتولرددث
ددةئةه بددفى ملةت د
رددحل لختعددة متددةد لبددتلةل
لبتلةعتعأل ا ل الفي شطود لبح ةرأل ف ضوء ل لء لبىةدة لبتثعتدعص معدل ادل مدذ لبلحدة لن غعدح لبولضدثأل
مص معل لبتعةغأل مل رحول لبلحة لن لبت متةت ةك رىحه لافة متةرعص ف لبتئه ي لكثح شذب لصحح
لبتسعةس صةبح بةت حعق ةك طالب اجحشأل لبحثل لبطهةئعأل (.مةثق .) 7
(ه) ثبات البطاقة
ال مىةب ملةم لبثحةن شة تخفلم لبفة كح رحة بح ةرأل اسععل لبتطتج ( لبسحل لبفلةل )
لبححلمج لالمتةئعأل  ،SPSS v.20شة رعتته ( .)0.63

ب شة تخفلم مزمأل

(خامسا) اجراا تجربة البحث
شلف لبتوص بك لبتو ة لبطهةئعأل بومفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسةبدأل شطت د متة دأل لبتهتدةن لبتلةعتعدأل
لبت حعسعأل شحعئأل بةتلةل لبتفمج شفين اجحشأل لبحثل ،ب بةعنث ص يمح رت د متة دأل لبتهتدةن لبتلةعتعدأل
لبت حعسعأل( فحدي – انة ك ) شومفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبأل ف شعئأل بةتلةل لبتدفمج ةدك لبتثتدع اطتعدأل
ي
مهددة لن لاخددة رددحل لختعددة متددةد لبددتلةل طددف اتددتعل لبتولرددث لبتلةعتعددأل بددفى لب ددالب ملةت د
لالمتةجدددةن لبخةصدددأل ضدددةهل طهتدددة ،شةبفتددد لبف ل ددد لبثدددةر بةلدددةم 2020/2019م ،ل دددتمحرت
نحة ل ةشعع ،اتت لبتجحشأل لال ة عأل فسة بةخ ولن لبتةبعأل:
 -1ال سف جةىأل اتهعفيأل ف لال حوع لال ل ب ف رة أل لبتف يس شعةعأل ةوم ي لالمتعةجةن لبخةصأل
ةددك
بد بتلحيددث لب ددالب شةهددفل ا حعددق مددفلن لبددتلةل لبتتددمحف شعئددأل بةددتلةل لبتددفمج لبتلددح
طحعلأل لبلت مص خالل شعئأل لبتلةل لبتتدمح لبطسدةل لبتت ةحدةن لبتد يثتةجهدة لبدتلةل مدص هدذه لبحعئدأل مدص
اوفح لجهزة موشةي اف ل ا حعسةن لبثفيثأل ي اةشةت يهل لبت حعسةن لبت ةوب اثحعتهة ةك لبجهدةز ،ادل
اسىعل لب الب بك مجتو تعص ،مل ا حعق لالختحة لبتثتعة لبسحة لبعتح رعة.
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 -2ال اسىعل عطأل لبحثل رولمهة ( 47طةب طةبحأل) بك مجتو تعص اجحيحعتعص فسة بحغحتهل ف لبتندة كأل
ف لي مجتو أل ،لبتجتو أل ل بك اتة س لالرن أل لبتهتةن لبت حعسعأل شومفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبأل
ش حيسأل فحديأل شة فدهة  23طةب طةبحأل ،لبتجتو أل لبثةرعأل اتة س ل رن أل لبتهتةن لبت حعسعدأل
ش حيسأل انة كعأل فسة ال تحلاعجأل لبتلةل لبتنة ك ( فعح – زل ج -شة ) الاخدة لبسدحل ) شةد دفدهة
 24طةب طةبحأل ،بةتأكف مص اعةفس اجةرس لبتجتو تعص لبتجحشعتعص ف لبتثتع لبتلحف بةتهة لن
ةئةه ،رف ل تخفم لختحة "مة اطد " بةلعطدةن لبتىدتسةأل بةتلدح
لاخة لبسحل لختعة متةد لبتلةل
ةك دالبأل لبفح شعص لبتجتو تعص ف لبت حعق لبسحة بالختحة لبتثتعة بةتفةهعل ،جف ل ( )4لبتةبك
رتةئج ا حعق لختحة مة اطد بفالبدأل لبفدح شدعص متو دط اد د جدةن لبتجتو دأل لبتجحيحعدأل لال بدك
لبثةرعأل فد لبت حعدق لبسحةدك بالختحدة لبتثتدعة  ،ردف ل دتخفمت لبحةمثدأل لالمتدةء لبالشدة لمتحي بلدفم
ل تفلبعأل لبتوزيع معل رف لختححن ل تفلبعأل لبتوزيع شة تخفلم لختحة  ،Exploreفوجدفن ل ردعل لبفالبدأل
بتتمعحلن لبحثل ير مص مىتوى لبفالبأل  0.05فسة بطتةئج لختحة . Shapiro-Wilk
جدول ()4
داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبيتين االولى والثانية في التطبيق القبلي
لالختبارالتحصيلي باستخدام اختبار مان وتني(التحقق من تكافؤ المجموعتين)
متو ط
لبحا

لبتجتو أل
لبتجحيحعأل لال بك

23

لبتجحيحعأل لبثةرعأل

24

24.35

ملةم مة
يتط

رعتأل ()Z
0.172-

مىتوى
لبفالبأل
0.863

لبفالبأل طف
مىتوى()0.05
غعح دلل

286

23.67

يتضح مص رتةئج جف ل ( )4ل رعتدأل (  )Zاىدة ي (  )- 0.172غعدح دلبدأل لمتدةئعة معدل رعتدأل
مىدددتوى لبفالبدددأل كةردددت ( )0.863لكحدددح مدددص مىدددتوى (  ) 0.05لي ال يوجدددف فدددح دلل لمتدددةئعة شدددعص
لبتجتو تعص لبتجحيحعتعص فد لبت حعدق لبسحةد بالختحدة لبتثتدعة  ،متدة يدفل بد ةدك ل هطدة) اعدةفس فد
ةئةه بذ ي
لبتحاحط شتهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل
لبتىتويةن لبتلحفعأل بةتفةهعل لبتلة
لالمتعةجةن شدةبتجتو تعص لبتجدحيحعتعص رحد لجدحلء لبتجحشدأل لال ة دعأل ،ي ليدأل فدح اظهدح شلدف لبتجحشدأل
يتعص ل جة هة بتأمعح لبتتمعحيص لبتىتسةعص موضع لبحثل لبثةب .
 -3ال لبت حعق لبسحة د لن لبحثل :ال لبت حعق لبسحة بالختحة لبتثتدعة
ب بسعةس لبجةر لبتلحف بتهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل

ةدك لبتجتدو تعص لبتجدحشعتعص
ةئةه بذ ي لالمتعةجةن.

 -4ال لبسةء لبتثةضحلن جهة بوجه شنع لفتحلض رظحل بتل لبف ل أل شةبعةعأل بظح لرتندة فعدح س
كو رة معل رةمت لبحةمثأل شلت غحفأل لفتحلضدعأل حدح ا حعدق لبدز م البسدةء لبتثةضدحلن ةدك عطدأل
لبحثددل شة ددتخفم لبفعددفيو كددورفحلرس خةصددعأل انددة ) لبنةشددأل لبددذي يوفحهددة شحرددةمج لبددز م بلددحض
ح ض لبتثةضحلن لبتسفيتعأل متلفدة لبو دةئط لبتد اضدتطت لبتوضدو ةن لبتةبعدأل  :يردولع متدةد
لبدتلةل بدذ ي لالمتعةجدةن لبخةصدأل ختدةئص كد ردوع ،لبلولمد لبتدسمحة فد لختعدة متدةد لبددتلةل
ةئةه لبتىة فة لالرى بةتتلةل فسة
ةئةه لبتىة فة ،خ ولن لاخة لبسحل الختعة متةد لبتلةل
بطتددو ج لبنددة ح( )2005الاخددة لبسددحل لبتعطوبددوج  ،كتددة لض د حن لبحةمثددأل بددك تدد فعددفيو بهددذه
لبتثةضحلن شثهة حدح رطدةة لبعواعدوب لبخةصدأل شةبحةمثدأل رندح لش هدة ةدك صدفثأل لبفدعس شدو) بعد
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مجتو أل بعتتعص لب الب مص منةهفاهة ف لي رت ب رظحل بضلث روة شحعأل لالرتحرت بدفى لبلفيدف
مطهل ،متة لدى لبك فم رف اهل ةك لال تتحل ف مضو لبتثةضحلن جه بوجه.
مل بةتأكف مص منةهفن لب دالب بةتثةضدحلن ،فهتهدة ردف ضدلت لبحةمثدأل مجتو دأل مدص لال دئةأل مدول
موضددو ةن لبتثةضددحة لال ددحو عأل ةددك صددفثأل لبفددعس شددو) بع د مجتو ددأل ةددك لب ددالب لجةشتهددة
لبتلةعق ةعهة كتة ال اوضثهة شنع ()13لبىةشق.
 -5مل تد مثةضدحة لفتحلضدعأل بعد مجتو دأل اجحشعحدأل ( فحديدأل – اندة كعأل) مدص لبتجتدو تعص بتوضدعح
كعفعددأل اثحعددت ل ددتخفلم ا حعددق مددفلن لبددتلةل لبتتددمح لبطسةبددأل بتتة ددأل مهددة لن لاخددة لبسددحل لختعددة
متةد لبدتلةل بدذ ي لالمتعةجدةن لبخةصدأل فد لبتولردث لبتلةعتعدأل لبتختةفدأل ،مدص خدالل دحض اسدفيت
شةشةن لبت حعق ،كعفعأل متة أل لالرن أل
بخ ولن اثحعت لبت حعق كعفعأل لبتفة مع لجهأل لبتفة
لبتلةعتعأل لبتهتدةن لبت حعسعدأل شدطتط لبدتلةل لبفدحدي ،رتدط لبدتلةل لبتندة ك فسدة ال دتحلاعجعأل ( فعدح –
زل ج -شة )).
كددذب طةحددت لبحةمثددأل مددص طددالب لبتجتددو تعص لختعددة موضددوع الةددل بتتددتعل مورددث الةعتد ال ةرددأل
مثدددفدة كددد مىددد اختدددص لال ةردددأل لبدددذي يطتتددد لبعهدددة ،لبدددذي دددعتل فعددده ا حعدددق مهدددة لن لاخدددة
دةئةه لبتىدة فة لالرىد بةتدتلةل فسدة بطتدو ج لبندة ح( )2005الاخدة
لبسحل الختعة متةد لبتلةل
لبسحل لبتعطوبوج .
 -6شلف اثحعت لب الب بت حعدق مدفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسةبدأل ةدك يجهدزاهل لبذكعدأل مد لبتندعالن لبتد
لجهتهل مص خالل مجتدو ت لبدولاس لبفدعس شدو) حدح معةبتدةن هةافعدأل ،ادل د ل دأل مدفلن لبدتلةل
لبتتمح لبطسةبأل متة أل لالرن أل لبتهتةن لبتلةعتعأل لبت حعسعأل كتة ية :
 ال د ل أل مثتوى مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبأل ( 15د ة متمحل) شنع فحدي معل يتفة طالب
ولء لبتجتو أل لبفحديأل ي لبتجتو أل لبتنة كعأل مع لبتثتوى لبتتدمح بهدذه لبومدفلن شةال تتدةد ةدك
لرفىهل ف لبتلةل فسة بةىح أل لبذلاعأل بع طةب رف لاه لبخةصأل ف يي رت مص يي معة
 مل متة أل لالرن أل لبتلةعتعأل لبتهتةن لبت حعسعأل شومفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسةبدأل شطت د  :فدحدي ي
فسة بطوع لبتجتو أل لبتجحشعحأل لبذي يطتت بهة بة الب ةك لبطثو لبتةب :
انة ك
(أ) في نمط االنشطة والمهمات التعليمية التطبيقة الفردية :
يسددوم فعهددة لب ةب د شتتة ددأل لبطنددةط ي لبتهتددأل لاعددة ملتتددفل ةددك رفىدده ف د لرجةزهددة مى د رف ادده
ح ته لبخةصأل ف لبتلةل شةاةمأل لبتح رأل ف لبوردت لبخ دولن ،يعدو مىدئوال دص اثسعدق لالهدفل
لبتلةعتعأل لبتثفدة ،يتل اسويته لاعة ف ضوء رف لاه لبذلاعأل مص لبتمذيأل لبحلجلأل لبتسفمأل حح لبت حعدق لبتد
اة لالرن أل لبتلةعتعأل لبتتمحة مص خالل لبف ل لبتىة فة لبت اسفمهة لبحةمثأل بع طةبد طدف متة دأل
لبتهتةن لبت حعسعأل لبحد ةك ل ئةتهل مول هذه لالرن أل لبتهتةن ب شة تخفلم لد لن لبتولص لبفدعس
شو) لبولاس لبتة طجح كتة ال اوضعثهة ف لجحلءلن لبحثل.
(ب) في نمط األنشطة والمهمات التشاركية:
يسدددوم لب ةبددد شتتة دددأل لبطندددةط ي لبتهتدددأل فسدددة ال دددتحلاعجعأل لبدددتلةل لبتندددة ك لبتددد الدددح ليضدددة
شة تحلاعجعأل م لبتنعالن لبثطةئعأل لن لبثال خ ولن( فعح -زل ج -شدة ) لاخدة لبسدحل لبطهدةئ ) معدل
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طةحت لبحةمثأل مص طالب لبتجتو أل لبتجحيحعأل لبتنة كعأل ي يختة ك طةب مفى زمالؤه بعتنة كة فد
لرجددةز لال رن د أل لبتهتددةن لبتلةعتعددأل لبت د يتضددتطهة ا حعددق مددفلن لبددتلةل لبتتددمح لبطسةبددأل الاخددة لبسددحل
لبطهددةئ لبتطة د مددص متددةد لبددتلةل طددف اتددتعل لبتورددث لبتلةعتد  ،فسددف لختددة كد ز ج مددص لبتجتو ددأل
موضوع بةتلةل بعسفم بطوع ل ةرأل مثفدة مص هذه لال ةرةن( اومف -صلوشةن الةل -اخةط  -ل ةرأل تلعأل)،
يتضتص مةثق ( )9رتدو ج بتوردث الةعتد بدز ج مدص لز لج لبتجتو دأل لبتندة كعأل ،لخدح المدف طدالب
لبتجتو أل لبفحديأل ال فعه ا حعق خ ولن رتو ج لاخة لبسحل  ،ب مص خالل اطفعدذهتة بةتهتدةن لبتلةعتعدأل
لبت حعسعأل كتة ية :
 -1يحفي ك لمف شةبتفععح شتفحده الرجةز لبت ةوب مص لبتهتأل بورت مثفد مىحسة مص لبحةمثأل .
لبتطةرنأل مدول مدة اوصدال لبعده كد مطهتدة الرجدةز
 -2مل يطضل( لبتزل جأل) مع رحيطه يسوم شةبتثة
لبتهتأل لبت ةوشأل حح مجتو أل ةك لبتة طجح ال لرنةؤهة مدع اولجدف لبحةمثدأل ملهدل فد لبتجتو دأل
بةتأكف مص ا حعق ل تحلاعجعأل لبتلةل لبتنة ك شنع ةعل ،معل رةمدت لبحةمثدأل شلتد جدف ل زمطد
بتسةش ك ز ج مص لز لج لبتجتو أل لبتنة كعأل .
 -3مل يتنة كة يتفسة ةك فعحة لمفة الاخة رحل رهةئ بتطفعذ لبتهتأل لبت ةوشأل ،لبت يلحضورهة
يطةرنورهة مع يز لج لبتجتو أل لبتنة كعأل ل خحي.
 -4مل يتل اطفعذ لبتهتأل لبتنة ك عأل شةبطسح ةك ز رفذ لبتهتأل ( بد فد لمدف لجهدزة لبتوشةيد لبخةصدأل
شهتة( كةا  /رةئف لبتجتو أل) بعتل اثتع مةث لبتهتأل ،اطفعذ لبتهتأل شفلخةه.
 -5مل يتل فع مةدث لبتهتدأل لبتندة كعأل شلدف اطفعدذهة ال دتة لبتسدح بتحلجلتهدة كتةشدأل لبتلةعسدةن شدةبطسح
ةك ز اثتع لبتهتةن.
(ج) تقديم التغذية الراجعة الفورية:
يتل اسفيل لبتمذيأل لبحلجلأل بة الب حح لبت حعق لبتثتول شلف لدلء ك رنةط الةعت معل اظهح بده دةبأل
معتوشأل اوضح به ه لجةشته صثعثأل يم بهة يتةمحهة الزيز صوا فسة بطوع لجةشته ،ف مةبأل متة أل
لبتهتةن لبت حعسعأل معل ي ة مص لب ةب رجةز مهتأل ا حعسعأل بتتة دأل يمدف مهدة لن لاخدة ردحل لختعدة
متةد لبتلةل ف مورث الةعتد مسعسد بدذ ي لالمتعةجدةن لبخةصدأل شندع فدحدي ي شندع اندة ك فسدة
الجحلءلن لدلء لبتهتأل لبتتضتطأل شنةشأل لبتهتةن لبتلةعتعأل شةبت حعق اسفم لبحةمثأل لبتمذيأل لبحلجلأل بهدل مدول
هدذه لبتهتدأل حدح لدلة لبتولصد لبدولاس ييضدة صددفثأل لبفدعس شدو) مجتو ددةن لبتة دطجح لبخةصدأل شعد
مجتو أل لبت يوجف بهة لشط ليسورأل دلخ لبت حعق لبتثتول.
 -7ال لبت حعق لبحلفي بع مدص لالختحدة لبتثتدعة  ،مسعدةس مهدة لن لاخدة لبسحل الختعدة متدف لبدتلةل
بددذ ى لالمتعةجددةن ،مسعددةس ضددة لب ةبد ملةددل ي لالمتعةجددةن ددص لبددتلةل شة ددخفلم مددفلن لبددتلةل
لبتتددمح لبطسةبددأل ،ش ةرددأل اسعددعل لبتطددتج ( لبسددحل لبفلددةل ) ةددك لبتجتددو تعص لبتجددحشعتعص ،رددف ل ددتمح
ا حعق لبتجحشأل لال ة عأل بةحثل مولبك نحة ل ةشعع .
 -8شلددف لالرتهددةء مددص لبتجحشددأل لال ة ددعأل بةحثددل رةمددت لبحةمثددأل شتتددثعح صددف د جددةن كد مددص لالختحددة
لبتثتددعة  ،مسعددةس مهددة لن لاخددة لبسحل الختعددة متددف لبددتلةل بددذ ى لالمتعةجددةن ،مسعددةس ضددة
لب ةب ملةل ي لالمتعةجةن ص لبتلةل شة خفلم مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبأل ،ش ةرأل اسعدعل لبتطدتج (
لبسحل لبفلةل ) اتهعفل بةتلةم ملهة لمتةئعة شة تخفلم مزمأل لبححلمج ) (SPSSلالصفل . 0.20
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 المعالجة االحصائية للبيانات وعرض نتائج البحث وتفسيرها:
رةمت لبحةمثأل شإ تخفلم شحرةمج لبثدزم لالمتدةئعأل بةلةدوم لالجتتة عدأل ( (SPSSلالصدفل )20.0
بسعةس مدفى لبتعدةفس لبتجدةرس شدعص لبتجتدو تعص لبتجدحيحعتعص موضدع لبحثدل بةتثسدق مدص صدثأل فدح ض
لبحثددل لبتوصدد بةطتدددةئج ،معددل اددل ل دددتخفلم لالختحددة لالمتددةئ لبالشدددة لمتحي بعوكىددو بةلعطدددةن
لبتحاح ددأل لختحددة مددة يتط د بةلعطددةن لبتىددتسةأل ،فعتددة ية د ددحض لبطتددةئج لبت د ل ددفح طهددة لبتثةع د
لالمتةئ فق اىةى لبفح ض لبت ال صعةغتهة مص رح كتة ية :
اوال :نتتتائج اختبتتار صتتحة الفتتروض المرتبطتتة بالتحصتتيل للجانتتب المعرفتتي لمهتتارات اتختتاذ قتترار اختيتتار
مصادر التعلم ووسائله لذوي االحتياجات الخاصة عند تصميم المواقف التعليمية :
 -1اختبار صحة الفرض االول:
ختحددة صددثأل لبفددحض لال ل لبددذي يددطص ةددك يردده "يوجددف فددح دلل لمتددةئعة طددف مىددتوى دالبددأل
ي لالمتعةجدةن
( ) 0.05شعص متو ك ا د جةن لبتجتو دأل لبتجحيحعدأل لال بدك مدص لب دالب ملةتد
لبخةصأل ف لبت حعدق لبسحةد لبحلدفي بالختحدة لبتثتدعة لبتلحفد بتهدة ن لاخدة ردحل لختعدة متدةد
ةئةه طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل بتةبح لبت حعق لبحلفي".
لبتلةل
اددل ل ددتخفم لختحددة رىددحأل لبفة ةعددأل بوبعوكىددو بةلعطددةن لبتددمعحة لبتحاح ددأل ،ب د شة ددتخفلم مزمددأل
لبححلمج ل متةئعأل ) (SPSSلبت حق ل شة ة بعهة ،يحعص جف ل ( )5رتةئج ا حعدق لختحدة بعوكىدو
ا د جةن لبت حعق لبسحة لبحلفي بالختحة لبتثتعة لبتلحف بةتجتو أل
بفالبأل لبفح شعص متو
لبتجحيحعأل لال بك لبت اتة س ل رن أل لبتهتةن لبت حعسعأل شةبطتط لبفحدي.
جدول ()5
اختبار ويلكوكسون لحساب داللة الفرق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية االولى في
التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي المعرفي لمهارات اتخاذ قرار اختيار مصادر التعلم ووسائله
لبحا
لبىةبحأل
23
لبتوجحأل

لبتتو ط

متو ط
لبحا

10.3

0.00

41

12

رعتأل ()Z

-4.206

مىتوى
لبفالبأل
لبتثىوب
0.000

لبفالبأل طف
مىتوى
()0.05
دلبأل
لمتةئعة

لاجةه لبفالبأل

لبت حعق
لبحلفي

رعتأل
()²η
0.8

رعتأل مجل
لبتأمعح
كحعح

يتضح مص رتدةئج جدف ل ( )5ي رعتدأل (  )Zاىدة ي (  )-4.206دلبدأل لمتدةئعة معدل رعتدأل مىدتوى
لبفالبأل لبتثىوب كةرت ( )0.000لر مص مىتوى (  ) 0.05لي يوجف فح دلل لمتدةئعة شدعص متو د
اد د جددةن لبت حعددق لبسحةد لبحلددفي بالختحددة لبتثتددعة لبتلحفد بةتجتو ددأل لبتجحيحعددأل لال بددك لبتد
اتة س ل رن أل لبتهتةن لبت حعسعأل شةبطتط لبفحدي بتةبح لبت حعق لبحلفي ،بهذل ال رحول لبفحض لبحثث
ل ل.
رف ادل مىدةب رعتدأل ( )²ηشتلةدبدأل "فعةدف " (  ،)Field, 2018, 520احدعص مدص جدف ل ( )5ي رعتدأل ()²η
اىة ى (  )0.8يي ي مجل لالمح كحعح.
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 -2اختبار صحة الفرض الثاني:
ختحة صدثأل لبفدحض لبثدةر لبدذي يدطص ةدك يرده "يوجدف فدح دلل لمتدةئعة طدف مىدتوى دالبدأل
ي لالمتعةجدةن
( ) 0.05شعص متو ك اد د جدةن لبتجتو دأل لبتجحيحعدأل لبثةرعدأل مدص لب دالب ملةتد
لبخةصأل ف لبت حعدق لبسحةد لبحلدفي بالختحدة لبتثتدعة لبتلحفد بتهدة ن لاخدة ردحل لختعدة متدةد
ةئةه طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل بتةبح لبت حعق لبحلفي"
لبتلةل
اددل ل ددتخفم لختحددة رىددحأل لبفة ةعددأل بوبعوكىددو بةلعطددةن لبتددمعحة لبتحاح ددأل ،ب د شة ددتخفلم مزمددأل
لبححلمج ل متةئعأل ) (SPSSلبت حق ل شة ة بعهة ،يحعص جف ل ( )6رتةئج ا حعدق لختحدة بعوكىدو
ا د جةن لبت حعق لبسحة لبحلفي بالختحة لبتثتعة لبتلحف بةتجتو أل
بفالبأل لبفح شعص متو
لبتجحيحعأل لبثةرعأل لبت اتة س ل رن أل لبتهتةن لبت حعسعأل شةبطتط لبتنة ك .
جدول ()6
اختبار ويلكوكسون لحساب داللة الفرق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية الثانيةفي
التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي المعرفي لمهارات اتخاذ قرار اختيار مصادر التعلم ووسائله
لبحا
لبىةبحأل
24
لبتوجحأل

لبتتو ط

متو ط
لبحا

12.3

0.00

40.8

12.5

رعتأل ()Z

-4.305

مىتوى
لبفالبأل
لبتثىوب
0.000

لبفالبأل طف
مىتوى
()0.05
دلبأل لمتةئعة

لاجةه
لبفالبأل
لبت حعق
لبحلفي

رعتأل
()²η
0.8

رعتأل
مجل
لبتأمعح
كحعح

يتضح مص رتدةئج جدف ل ( )6ي رعتدأل (  )Zاىدة ي (  )-4.206دلبدأل لمتدةئعة معدل رعتدأل مىدتوى
لبفالبأل لبتثىوب كةرت ( )0.000لر مص مىتوى (  ) 0.05لي يوجف فح دلل لمتدةئعة شدعص متو د
ا د د جددةن لبت حعددق لبسحة د لبحلددفي بالختحددة لبتثتددعة لبتلحف د بةتجتو ددأل لبتجحيحعددأل لبثةرعددأل لبت د
اتة س ل رن أل لبتهتدةن لبت حعسعدأل شدةبطتط لبتندة ك بتدةبح لبت حعدق لبحلدفي ،بهدذل ادل رحدول لبفدحض
لبحثث لبثةر .
رف ادل مىدةب رعتدأل ( )²ηشتلةدبدأل "فعةدف " (  ،)Field, 2018, 520احدعص مدص جدف ل ( )6ي رعتدأل ()²η
اىة ى (  )0.8يي ي مجل لالمح كحعح.
 -3اختبار صحة الفرض الثالث:
ختحة صثأل لبفحض لبثةبل لبذي يطص ةك يرده "ال يوجدف فدح دلل لمتدةئعة طدف مىدتوى دالبدأل
ي
( ) 0.05شددعص متو د ك ا د د جددةن لبتجتو ددأل لبتجحيحعددأل لال بددك لبثةرعددأل مددص لب ددالب ملةت د
لالمتعةجةن لبخةصأل ف لبت حعق لبحلفي بالختحة لبتثتعة لبتلحف بتهة ن لاخة رحل لختعة متدةد
ةئةه طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل"
لبتلةل
ال ل تخفم لختحة مة يتط بةلعطةن لبتىتسةأل ،بد شة دتخفلم مزمدأل لبحدحلمج ل متدةئعأل )(SPSS
لبت حق ل شة ة بعهة ،يحعص جف ل ( )7رتةئج ا حعق لختحدة مدة يتطد بفالبدأل لبفدح شدعص متو د
ا د جةن لبت حعق لبحلفي بالختحة لبتثتعة لبتلحف بةتجتو أل لبتجحيحعأل لال بك لبثةرعأل.
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جدول ()7
اختبار مان ويتني لحساب داللة الفرق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية االولى والثانية
في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي المعرفي لمهارات اتخاذ قرار اختيار مصادر التعلم ووسائله
لبتجتو أل
ل بك

23

لبثةرعأل

24

لبتتو ط

متو ط
لبحا

41

24.35

40.8

23.76

ملةم مة
يتط )(U
268

رعتأل
()Z
0.172
-

مىتوى
لبفالبأل
لبتثىوب
0.8

لبفالبأل طف
مىتوى ()0.05
غعح دلبأل لمتةئعة

يتضح مص رتةئج جف ل ( )7ي رعتأل (  )Zاىة ي (  )-0172غعح دلبأل لمتةئعة معل رعتأل مىتوى
لبفالبأل لبتثىوب كةرت ( )0.8يكحح مص مىتوى (  ) 0.05يي ال يوجف فح دلل لمتةئعة شدعص متو د
ا د جدةن لبت حعدق لبحلدفي بالختحدة لبتثتدعة لبتلحفد بتهدة لن لاخدة ردحل لختعدة متدةد لبدتلةل
ددةئةه طددف اتددتعل لبتولرددث لبتلةعتعددأل بةتجتو ددأل لبتجحيحعددأل لال بددك لبت د اتددة س ل رن د أل لبتلةعتعددأل
لبتهتةن لبت حعسعأل شةبطتط لبفحدي لبتجتو أل لبتجحيحعأل لبثةرعأل لبت اتة س ل رند أل لبتلةعتعدأل لبتهتدةن
لبت حعسعأل شةبطتط لبتنة ك  ،بهذل ال رحول لبفحض لبثةبل .
ثانيا :نتائج اختبار صحة الفروض المرتبطة بتطبيق مهارات اتخاذ قرار اختيار مصادر التعلم ووسائله
عند تصميم المواقف التعليمية وفقا لنموذج الشاعر التخاذ القرار التكنولوجي:
 -4اختبار صحة الفرض الرابع:
ختحة صثأل لبفحض لبحلشع لبذي يطص ةك يرده "ال يوجدف فدح دلل لمتدةئعة طدف مىدتوى دالبدأل
ي
( ) 0.05شددعص متو د ك ا د د جددةن لبتجتو ددأل لبتجحيحعددأل لال بددك لبثةرعددأل مددص لب ددالب ملةت د
دةئةه طدف
لالمتعةجةن لبخةصأل ف لبت حعق لبحلفي بتسعةس مهة ن لاخدة ردحل لختعدة متدةد لبدتلةل
اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل"
ال ل تخفم لختحة مة يتط بةلعطةن لبتىتسةأل ،بد شة دتخفلم مزمدأل لبحدحلمج ل متدةئعأل )(SPSS
لبت حق ل شة ة بعهة ،يحعص جف ل ( )8رتةئج ا حعق لختحدة مدة يتطد بفالبدأل لبفدح شدعص متو د
دةئةه طددف اتددتعل
اد د جددةن لبت حعدق لبحلددفي بتسعددةس مهدة ن لاخددة رددحل لختعدة متددةد لبددتلةل
لبتولرث لبتلةعتعأل بةتجتو أل لبتجحيحعأل لال بك لبثةرعأل.
جدول ()8
اختبار مان ويتني لحساب داللة الفرق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية االولى والثانية
في التطبيق البعدي لمقياس مهارات اتخاذ قرار اختيار مصادر التعلم ووسائله
لبتجتو أل
ل بك
لبثةرعأل

لبتتو ط
23
24

متو ط
لبحا

114.87

22.28

116

25.65

ملةم مة
يتط )(U
236.5
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مىتوى
لبفالبأل
لبتثىوب

لبفالبأل طف مىتوى
()0.05

-0.843

0.39

غعح دلبأل لمتةئعة
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يتضددح مددص رتددةئج جددف ل ( )8ي رعتددأل (  )Zاىددة ي (  )-0.843غعددح دلبددأل لمتددةئعة معددل رعتددأل
مىتوى لبفالبأل لبتثىوب كةرت ( )0.39يكححمص مىتوى (  ) 0.05يي ال يوجدف فدح دلل لمتدةئعة شدعص
دةئةه طدف
ا د جةن لبت حعق لبحلفي بتسعدةس مهدة لن لاخدة ردحل لختعدة متدةد لبدتلةل
متو
اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل بةتجتو أل لبتجحيحعأل لال بك لبت اتة س ل رند أل لبتلةعتعدأل لبتهتدةن لبت حعسعدأل
شدةبطتط لبفدحدي لبتجتو دأل لبتجحيحعدأل لبثةرعدأل لبتد اتدة س ل رند أل لبتلةعتعدأل لبتهتدةن لبت حعسعدأل شدةبطتط
لبتنة ك  ،بهذل ال رحول لبفحض لبحلشع .
 -5اختبار صحة الفرض الخامس:
ختحة صثأل لبفحض لبحلشع لبذي يطص ةك يرده "ال يوجدف فدح دلل لمتدةئعة طدف مىدتوى دالبدأل
ي
( ) 0.05شددعص متو د ك ا د د جددةن لبتجتو ددأل لبتجحيحعددأل لال بددك لبثةرعددأل مددص لب ددالب ملةت د
دةئةه طدف
لالمتعةجةن لبخةصأل ف لبت حعق لبحلفي بتسعةس مهة ن لاخدة ردحل لختعدة متدةد لبدتلةل
اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل ،ب بع مهة ة ةك مفة "
ال ل تخفم لختحة مة يتط بةلعطةن لبتىتسةأل ،بد شة دتخفلم مزمدأل لبحدحلمج ل متدةئعأل )(SPSS
لبت حق ل شة ة بعهة ،يحعص جف ل ( )9رتةئج ا حعق لختحدة مدة يتطد بفالبدأل لبفدح شدعص متو د
ددةئةه طددف اتددتعل
اد د جددةن لبت حعددق لبحلدفي بتسعددةس مهددة ن لاخددة ردحل لختعددة متددةد لبدتلةل
لبتولرث لبتلةعتعأل بةتجتو أل لبتجحيحعأل لال بك لبثةرعأل ب بع مهة ة ةك مفة.
جدول ()9
اختبار مان ويتني لحساب داللة الفرق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية االولى والثانية
في التطبيق البعدي لمقياس مهارات اتخاذ قرار اختيار مصادر التعلم ووسائله لكل مهارة على حدة
لبتهة ة

مهة ة لبتثةع
مهة ة لبتفةضةأل
شعص لبحفلئ
مهة ة
لاخة لبسحل
مهة ة د ل لبسحل

متو ط لبحا

لبتجتو أل
ل بك

23

لبثةرعأل
ل بك

24
23

لبثةرعأل
ل بك

24
23

24.39
23.63
22.35
25.58
21.17

لبثةرعأل

24

26.71

ل بك

23

23.52

لبثةرعأل

24

24.46

ملةم مة
يتط )(U

267

رعتأل ()Z

-0.193

مىتوى لبفالبأل
لبتثىوب

0.84

لبفالبأل طف
مىتوى
()0.05
غعح دلبأل
لمتةئعة

238

- 0.847

0.39

غعح دلبأل
لمتةئعة

211

01.476
-

0.14

غعح دلبأل
لمتةئعة

265

-0.261

0.79

غعح دلبأل
لمتةئعة

يتضح مص رتةئج جف ل ( )9جتعع رعل مىتوى لبفالبأل لبتثىوب بعد مهدة ة ةدك مدفة كةردت (،)0.84
( )0.79( ،)0.14( ،)0.39يكحددحمص مىددتوى (  ) 0.05يي ال يوجددف فددح دلل لمتددةئعة شددعص متو د
ددةئةه طددف اتددتعل
اد د جددةن لبت حعددق لبحلددفي بتسعددةس مهددة لن لاخددة رددحل لختعددة متددةد لبددتلةل
لبتولرث لبتلةعتعأل بةتجتو أل لبتجحيحعأل لال بك لبت اتدة س ل رند أل لبتلةعتعدأل لبتهتدةن لبت حعسعدأل شدةبطتط
لبفحدي لبتجتو أل لبتجحيحعأل لبثةرعأل لبت اتة س ل رن أل لبتلةعتعأل لبتهتدةن لبت حعسعدأل شدةبطتط لبتندة ك
ب بع مهة ة ةك مفة  ،بهذل ال رحول لبفحض لبخةمس .
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 -6اختبار صحة الفرض السادس:
ختحة صثأل لبفحض لبحلشع لبذي يطص ةك يرده "ال يوجدف فدح دلل لمتدةئعة طدف مىدتوى دالبدأل
ي
( )0.05شددعص متو د ك ا د د جددةن لبتجتو ددأل لبتجحيحعددأل لال بددك لبثةرعددأل مددص لب ددالب ملةت د
لالمتعةجةن لبخةصأل ف لبت حعق لبحلدفي بح ةردأل اسعدعل لبتطدتج (لبسدحل لبفلدةل) طدف لختعدة متدةد لبدتلةل
ةئةه شةبتولرث لبتلةعتعأل لبتتتتأل "
ال ل تخفم لختحة مة يتط بةلعطةن لبتىتسةأل ،بد شة دتخفلم مزمدأل لبحدحلمج ل متدةئعأل )(SPSS
لبت حق ل شة ة بعهة ،يحعص جف ل ( )10رتةئج ا حعق لختحة مة يتط بفالبأل لبفدح شدعص متو د
ددةئةه
اد د جددةن لبت حعددق لبحلددفي بح ةرددأل اسعددعل لبتطددتج (لبسددحل لبفلددةل) طددف لختعددة متددةد لبددتلةل
شةبتولرث لبتلةعتعأل لبتتتتأل بةتجتو أل لبتجحيحعأل لال بك لبثةرعأل.
جدول ()10
اختبار مان ويتني لحساب داللة الفرق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية االولى والثانية
في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المنتج (القرار الفعال) عند اختيار مصادر التعلم ووسائله
بالمواقف التعليمية المصممة
لبتتو ط

لبتجتو أل
ل بك

23

لبثةرعأل

24

متو ط
لبحا

25.26

20.57

25.92

27.29

ملةم مة
يتط )(U

رعتأل
()Z

مىتوى
لبفالبأل
لبتثىوب

لبفالبأل طف
مىتوى ()0.05

197

-1.74

0.082

غعح دلبأل لمتةئعة

يتضددح مددص رتددةئج جددف ل ( )10ي رعتددأل (  )Zاىددة ي (  )-1.74غعددح دلبددأل لمتددةئعة معددل رعتددأل
مىتوى لبفالبأل لبتثىوب كةرت ( )0.082يكححمص مىتوى (  ) 0.05يي ال يوجف فح دلل لمتةئعة شعص
ا د جدةن لبت حعدق لبحلدفي بح ةردأل اسعدعل لبتطدتج (لبسدحل لبفلدةل) طدف لختعدة متدةد لبدتلةل
متو
دددةئةه شدددةبتولرث لبتلةعتعدددأل لبتتدددتتأل بةتجتو دددأل لبتجحيحعدددأل لال بدددك لبتددد اتدددة س ل رنددد أل لبتلةعتعدددأل
لبتهتةن لبت حعسعأل شةبطتط لبفحدي لبتجتو أل لبتجحيحعأل لبثةرعأل لبت اتة س ل رند أل لبتلةعتعدأل لبتهتدةن
لبت حعسعأل شةبطتط لبتنة ك  ،بهذل ال رحول لبفحض لبىةدس .
ثالثا :نتائج اختبار صحة الفروض المرتبطة برضا التعلم عن وحدات التعلم المصغر النقالة بنمطي
ممارسة األنشطة والمهمات التطبيقية في بيئة للتعلم المدمج لدى الطالب معلم ذوي االحتياجات
الخاصة :
 -7اختبار صحة الفرض السابع:
ختحة صثأل لبفحض لبىةشع لبذي يطص ةك يره "ال يوجدف فدح دلل لمتدةئعة طدف مىدتوى دالبدأل
ي
( ) 0.05شددعص متو د ك ا د د جددةن لبتجتو ددأل لبتجحيحعددأل لال بددك لبثةرعددأل مددص لب ددالب ملةت د
لالمتعةجةن لبخةصأل ف لبت حعق لبحلفي بتسعدةس ضدة لبدتلةل دص مدفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسةبدأل شطت د
دةئةه
متة أل ل رن أل لبتهتةن لبت حعسعأل لبتحاح أل شت حعق مهة ن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل
طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل"
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ال ل تخفم لختحة مة يتط بةلعطةن لبتىتسةأل ،بد شة دتخفلم مزمدأل لبحدحلمج ل متدةئعأل )(SPSS
لبت حق ل شة ة بعهة ،يحعص جف ل ( )11رتةئج ا حعق لختحة مة يتط بفالبأل لبفدح شدعص متو د
اد د جدةن لبت حعدق لبحلدفي بتسعدةس ضدة لبدتلةل دص مدفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسةبدأل شطت د متة دأل
دةئةه طدف
ل رن أل لبتهتةن لبت حعسعدأل لبتحاح دأل شت حعدق مهدة ن لاخدة ردحل لختعدة متدةد لبدتلةل
اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل بةتجتو أل لبتجحيحعأل لال بك لبثةرعأل.
جدول ()11
اختبار مان ويتني لحساب داللة الفرق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية االولى والثانية
في التطبيق البعدي لمقياس رضا التعلم عن وحدات التعلم المصغر النقالة بنمطي ممارسة األنشطة
والمهمات التطبيقية في بيئة للتعلم المدمج
لبتتو ط

لبتجتو أل
ل بك

23

لبثةرعأل

24

متو ط
لبحا

329.9

24.07

331.5

23.94

ملةم مة
يتط )(U
274.5

رعتأل
()Z
0.032
-

مىتوى
لبفالبأل
لبتثىوب
0.97

لبفالبأل طف
مىتوى ()0.05
غعح دلبأل لمتةئعة

يتضددح مددص رتددةئج جددف ل ( )11ي رعتددأل (  )Zاىددة ي (  )-0.032غعددح دلبددأل لمتددةئعة معددل رعتددأل
مىتوى لبفالبأل لبتثىوب كةرت ( )0.97يكححمص مىتوى (  ) 0.05يي ال يوجدف فدح دلل لمتدةئعة شدعص
اد د جدةن لبت حعدق لبحلدفي بتسعدةس ضدة لبدتلةل دص مدفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسةبدأل شطت د
متو
دةئةه
متة أل ل رن أل لبتهتةن لبت حعسعأل لبتحاح أل شت حعق مهة ن لاخة رحل لختعة متدةد لبدتلةل
طددف اتددتعل لبتولرددث لبتلةعتعددأل بةتجتو ددأل لبتجحيحعددأل لال بددك لبت د اتددة س ل رن د أل لبتلةعتعددأل لبتهتددةن
لبت حعسعأل شةبطتط لبفحدي لبتجتو أل لبتجحيحعأل لبثةرعأل لبتد اتدة س ل رند أل لبتلةعتعدأل لبتهتدةن لبت حعسعدأل
شةبطتط لبتنة ك  ،بهذل ال رحول لبفحض لبىةشع .
 مناقشة النتائج وتفسيرها
( ) 1مناقشة النتائج الخاصة بالتحصيل المعرفي لمهتارات اتختاذ قترار اختيتار مصتادر التتعلم ووستائله
لذوي االحتياجات الخاصة:
مددص لبلددحض لبىددةشق بطتددةئج لبتثةع د لالمتددةئ الختحددة صددثأل فددح ض لبحثددل لبخةصددأل شةبتثتددع
ددةئةه بددذ ي لالمتعةجددةن
لبتحاح ددأل شتهددة لن لاخددة رددحل لختعددة متددةد لبددتلةل
بةتفددةهعل لبتلددة
لبفحض لبثةبل:
لبخةصأل ،لبت احاحط شةبفح ض لبحثثعأل  :لبفحض لال ل ،لبفحض لبثةر
ي لالمتعةجدةن لبخةصدأل فد لبت حعدق لبحلدفي بالختحدة لبتثتدعة
احعص ي د جةن لب الب ملةتد
ي ةددك مددص د جددةاهل ف د لبت حعددق لبسحة د بالختحددة لبتثتددعة ددولء لبددذيص مة ددول ل رن د أل لبتلةعتعددأل
لبتهتددةن لبت حعسعددأل شددةبطتط لبفددحدي (لبتجتو ددأل لبتجحيحعددأل لال بددك ) لبددذيص مة ددول ل رن د أل لبتلةعتعددأل
لبتهتدددةن لبت حعسعدددأل شدددةبطتط لبتندددة ك (لبتجتو دددأل لبتجحيحعدددأل لبثةرعدددأل) ،فسدددف كةردددت رعتدددأل (  )Zاىدددة ي
(  )-4.206هد دلبددأل لمتددةئعة ،معددل رعتددأل مىددتوى لبفالبددأل ( )0.000لرد مددص مىددتوى ( ،) 0.05
رعتددأل ( )²ηاىددة ي ( ) 0.8لي ي مجددل لالمددح كحعددح ،بد بةتجتو ددأل لبتجحيحعددأل لال بددك ،فعتددة يخددص
لبتجتو ددأل لبتجحيحعددأل لبثةرعددأل كةرددت رعتددأل (  )Zاىددة ي (  )-4.305ه د دلبددأل لمتددةئعة ،رعتددأل ()²η
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اىددة ي (  ،)0.8متةيددفل ةددك لالمددح لبعحعددح بومددفلن لبددتلةل لبتتددمح لبطسةبددأل شطت د متة ددأل ل رن د أل
لبتهتدةن لبتلةعتعددأل لبت حعسعدأل (فددحدي – انددة ك ) بدفى طددالب لبتجتددو تعص لبتجدحيحعتعص ةددك لبتثتددع
لبتحاح ددأل شتهددة لن لاخددة رددحل لختعددة متددةد لبددتلةل ب دذ ي لالمتعةجددةن
لبتلحف د بةتفددةهعل لبتلددة
لبخةصأل ف لبتولرث لبتلةعتعأل لبتختةفأل .
احجع لبحةمثأل هذه لبطتةئج لب لال حةب لبتةبعأل:
 ي مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبأل رف هةت ة لب الب لبثتدول ةدك لبتثتدوى لبتلةعتد فد صدو ة
بسعتةن صمعحة احكز ةك لالجزلء لبتهتأل شةبتثتوى مل رفمت بهل يرن أل رتعحة متلفدة شهف لبتتة أل
دةئةه
مهة لن الاخة رحل لختعدة متدةد لبدتلةل
اطفعذ مهتةن الةعتعأل بت حعق مة الةته مص ملة
لبت الف مص ي سف لبتهة لن معل يرهة تةعأل ملحفعدأل ملسدفة ات ةد مدطهل لبتىدتويةن لبلةعدة بةتفععدح بدفيهل
ل تف ةء خححلاهل ملةومةاهل لبىةشسأل مل اتدطعفهة ي اثةعةهدة ي افىدعحهة ي ل دتطحةط لبلالردةن فعتدة شعطهدة
شهف لاخة رحل بث منعةأل مة ،بعص هذه لبومفلن لبتتمحة لبطسةبأل لاةمت بهل ب ف رت رتدعح متدة
يخفث مدص لبلد ء لبتلحفدك لبولردع ةدعهل ،يزيدف ردف لاهل ةدك لالمتفدةظ شةبتلةومدةن هدذل ليضدة يطة د
لمتعةجةاهل ف لبلتح لبثةبك مص معل غحتهل لبسويأل ف لبثتول ةك لبتلةومةن ف رت رتعح.
شةالضةفأل بك اوفعحهة مح رأل لبتلةل لاةمأل لبتلةومةن فك يي رت مدص يي معدة مدص خدالل ل دتخفلم
هولافهل لبذكعأل لبتد يتتةعورهدة يثحدو رضدةء ل ردةاهل خدة ج رة دأل لبف ل دأل مدع ا حعسدةن هدولافهل لبذكعدأل
معددل يصددحح هطددة) لبلفيددف مددص لبتعطوبوجعددةن لبتىددتخفمأل ف د لبسة ددةن لبف ل ددعأل ف د لبورددت لبثةضددح بهددة
ا حعسةن متولفسأل مع ل جهزة لبتثتوبأل ،شعئةن لبتلةل لبتتمحلبحرتعأل حح ا حعسةن لبهدةاث لبتثتدول ردف
لاةمت بهل كتةل يرن أل لبتلةل ةك يجهزاهل شة تخفلم اة لبت حعسةن متة رةةت مص رت لبتلةل جهة بوجده
شسة أل لبف ل أل شسةءهل بفتحلن طويةأل شهة متة ينلح شةبتةد شةالضدةفأل لبدك دهوبأل ل دتخفلمهة ،لمعةرعدأل
اعحل لبتلةل ،شىةطته ،رتح رته بعتطة مع مفى لرتحةه لبتتلةل لته لبلسةعأل ،شةبتةب يطخفض انتته
فم لرتحةهه يزيف لرخحلطه ف لبتلةل ،فتتعزن مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةل شةبلفيف مص لبتتعزلن لبت
ة فن ف اثىعص مىتوى اثتع لب الب زيةدة دلفلعدتهل بةدتلةل لرخدحلطهل خفدض لبلد ء لبتلحفد
بفيهل لبت لكدفن ةعهدة رتدةئج لبلفيدف مدص لبف ل دةن لبىدةشسأل مثد د ل دأل كد مدص )( ، ( Singh. 2014
)( Diaz Redondo, 2021) (Kim & Park, 2018, 56) ،Zufic & Jurcan ,2015
ليضدة ردف اضددتطت مدفلن لبددتلةل لبتتدمح ةددك اتهعدف فد شدع دسلل يوضدح مددة لبهدف لبت ةددوب
اثسعسدده فدد رهةيددأل الةددل لبومددفة لبتتددمحة ،شةالضددةفأل لبددك اتهعددف شتددون لبحةمثددأل اوضددح فعدده لبفعددحة ل
لبتوضوع لبذي يتطة به مثتوى لالرفوجحلفع  ،مل يةعه رنةط ل رنةطعص رتعحيص ي مهتأل ا حعسعأل بتتة أل
لبخححلن لبتلحفعأل ،مل يةعه اسفيل لبتمذيأل لبحلجلأل شلفة لشعةل شنع لبعتح رد مدص خدالل لبت حعدق لبتثتدول
لبتتتل بهذه لبومفلن لبتلةل لبتتمحة ،مص خالل لد لن لبتولص كتجتدو ت لبدولاس صدفثت لبفدعس
شددو) مجتلددةن لبتة ددطجح لالاتددةالن لبهةافعددأل ،ليضددة شددتوبهة ةددك يمثةددأل بتولرددث مسعسعددأل طحددق شهددة
مهة لن لاخة لبسحل الختعة متةد لبتلةل بذ ي لالمتعةجةن ،هذل كةه رف ة ف ف فة ةعدأل هدذه لبومدفلن
ف اطتعأل لبجةر لبتلحف بهذ لبتهة لن .
اتفدق رتدةئج لبحثدل لبثدةب مدع رتدةئج كد مدص د ل دأل ) ( Ahmadm N., 2017لبتد لمحتدت فة ةعدأل
لبتلةل لبتتمح حح لبفعفيوكة تطج طف دمجه شحعئأل بةتلةل لبتفمج ف اثىعص لبتلةل لبلتعق بةتفةهعل لبتحاح أل
شتهة لن لبعتحعواح ل ة عأل معل ه بةتتلةتعص لبتلةل جلةه متتلة ينلح شةبحلمأل ،اعوردت بدفيهل
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ير حددةع ليجددةش رثددو ل ددتخفلم لبفعفيوكة ددتطج كتعطوبوجعددة بطس د لبددتلةل لبتتددمح حددح لالجهددزة لبتثتوبددأل،
د ل أل ك مص ;  ( Bruck et al, 2012 ; Rettger, 2017لبتد لمحتدت فة ةعدأل لبدتلةل لبتتدمح لبطسدةل
ف زيةدة دلفلعأل لبتتلةتعص يرخحلطهل ف لبتلةل اعويص لاجةه ليجةش رثو ل تخفلم لالجهدزة لبتثتوبدأل مدع
لبتلةل لبتتمح ،ييضدة د ل دأل ) ( Alella et al, 2019لبتد لمحتدت فة ةعتده فد مجدةل ادف ي لبتلةتدعص
يمطدةء لبخفمدأل طددف دمجده مدع رظددةم لدل ة لبدتلةل  MOODLEحددح لالجهدزة لبتثتوبدأل ،كتددة لمحتدت د ل ددأل
) ( Trowbridge et al , 2017فة ةعدأل مطتدةن لبتولصد لالجتتة عدأل فد رسد
اح شحيدفج خخدح
لبتلةل لبتتمح( ل رىد تجحلم ،ادويتح ،لبفدعس شدو) ،دطةب شدةن) زيدةدة يرخدحلط لبتتلةتدعص فد لبدتلةل مدص
خالل لبتنة ) شة تخفلم هذه لبتطتةن فد متة دأل ل رند أل اطفعدذ لبتهتدةن بت حعدق لبتلحفدأل لبتهدة ن
شنع متتع مطخفض لبتعةفأل ةك لبتتلةتعص شةالضةفأل بك اثسعق افة ةعأل محافلدأل شدعص لبتتلةتدعص شلضدهل
ليضدة شدعص لبتدتلةل لبتلةدل ،كتدة لظهدحن د ل دأل دعحي مىدةعتعص خخدح (Siri Muslimin et al.,
) 2018فة ةعأل لبتلةل لبتفمج لبطسةل ( هو دمج شعص لبتلةل لبح ت لبتف جهة بوجه ا حعق هةاث ك
رسددةل بومددفلن مسددح لالرتتددةد لبتتددمحة) فدد اطتعددأل شلددض لبتفددةهعل لالرتتددةديأل بددفي طددالب مس ىددأل
.Polytechnics
 كتة ل جلت لبحةمثأل رتةئج لبحثل لبثةب بك اتتعل لبحةمثدأل بتثتدوى مدفلن لبدتلةل لبتتدمحلبطسةبأل فد
شع لرفوجحلفع الةعت متمح معل يره اعطوبوجعدأل دة فن ةدك احىدعط لبتلةومدةن لبتلسدفة لبتحكحدأل،
ددهةت ةددك لب ددالب فهددل لبثسددةئق لبتفددةهعل لبتجددحدة لبتلسددفة لبتحاح ددأل شتهددة لن لاخددة رحل لختعددة
ةئةه ،كتة ة فن ةك ش هة اطظعتهة ش حيسأل مط سعأل لالمتفدةظ شهدة شةبدذلكحة طويةدأل
متةد لبتلةل
لالمف ،مص خالل ش هة شةبذلكحة لبحتحيأل لبتد اتدعح ل دتلةداهة شىدهوبأل لمطدةء اتدتعتهل بةتولردث لبتلةعتعدأل
لبجفيفة ،فهو يىتخفم لبتسمحلن لبحتحيأل بلحض اوصع هذه لبثسدةئق لبتفدةهعل لبتجدحدة اثويةهدة مدص
وم طة يص رتوا شعسأل اجذب لرتحةه لبتتلةتعص ،بذل ل دت
ي رةم مح جةمفة متةأل بك صو
لبحةمثأل طف اتتعتهة بتثتوى هذه لبومفلن لبسةئل ل رفوجحلفع اثةع هدذل لبتثتدوى شندع جعدف اجزئتده
لختعدددددة لبتلةومدددددةن لبتددددد يتعدددددص اتثعةهدددددة شتدددددحية متدددددة يسةددددد لبثتددددد لبتلحفددددد يىددددده لبدددددتلةل،
لختعدددددددددة ل بول لبجذلشدددددددددأل لبتتطة دددددددددسأل لبطتدددددددددوا لبتدددددددددو لبخةفعدددددددددةن ،لختعة لبح دددددددددوم
لالشعةل لبتطة حأل بتوضوع ل رفوجحلفع لبحموز لبتلحعحيأل شلطةيأل فةئسأل ،لبحلف ص لبتلسعف ،جلةه يكثح
شىدددددةطأل فددددد لب تتدددددتعل يكثدددددح دددددهوبأل فددددد فهدددددل لبتلةومدددددةن لبتددددد يثتدددددوي ةعهدددددة ،ي يلدددددحض
لبتلةومةن لبتلسفة شوضوح يةفت لرتحةه لبتتلةتعص مص خالل ل دتخفلم اخ دعط لن اتدتعل محتعدح الفدت
بةطظح يىه لبفهل.
اتفددق رتددةئج لبف ل ددأل لبثةبعددأل مددع رتددةئج لبف ل ددةن لبىددةشسأل لبت د يمحددت فة ةعددأل اوظعددث ل رفوجحلفع د
لبتلةعت
ف اثىعص لبتثتع الةل شلض لبتفةهعل لبثسةئق مث د ل أل ( Baglama, et al. , 2017 ; Singh
) & Jain. 2017؛ خةعد 2016 ،؛ حدف لبتدتف2017 ،؛ لبحدةز ،حدف لبعدحيل2017 ،؛ مثتدف2018 ،؛
الم2018 ،؛ لبىعف.)2018 ،
 ييضة بدك اطدوع لشدعةل اسدفيل مثتدوى لبدتلةل مدص خدالل شعئدأل بةدتلةل لبتدفمج لبتد لاةمدت لبتفة د شدعص
مدص مدل يتعدص بهدل مدص لبتلحعدح دص لفعددة هل
لب دالب لبتلةدل جهدة بوجده بتزيدف مدص لبتفة د لالجتتددة
شةبتنددة كأل لبفلةبددأل ف د لبلتةعددأل لبتلةعتعددأل ،،مددص خددالل متة ددأل لالرن د أل لبتهتددةن لبتلةعتعددأل مددص خددالل
فق لمتعةجةن لب الب.
مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبأل د لبتسعف شزمة ي معة
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فهطدة) لبلفيدف مددص لبف ل دةن لبحثدو لبىددةشسأل لبتد لمحتدت فة ةعددأل لبدفمج شدعص لبددتلةل لبتتدمح لبطسدةل حددح
ا حعسدةن لبهدةاث لبتثتدول لبدتلةل لبتدفمج فد اثىدعص لالدلء لالكدةديت ;( Glahn C., et al., 2015
;Steinbacher & Hoffmann,2015; Semingson, P., et al. ,2015; Avery, A., 2016
)Gasparini, A., 2018; Arkin, A., 2018 ;Nikou, S, 2019; Surahman et al., 2019
كتة احعص مص لبلحض لبىةشق بطتةئج لبتثةع لالمتةئ الختحة صثأل لبفحض لبثةبل يره ال يوجف فح دلل
ي لالمتعةجةن لبخةصأل شةبتجتو أل لبتجحيحعأل ل بدك
لمتةئعة شعص متو ط ا د جةن لب الب ملةت
لبذيص مة ول ل رن أل لبتلةعتعأل لبتهتةن لبت حعسعأل شنع فحدي فد لبت حعدق لبحلدفي بالختحدة لبتثتدعة
شددعص طددالب لبتجتو ددأل لبثةرعددأل لبددذيص مة ددول ل رن د أل لبتلةعتعددأل لبتهتددةن لبت حعسعددأل شددةبطتط لبتنددة ك
(لبتجتو أل لبتجحيحعأل لبثةرعأل) ،فسف كةردت رعتدأل (  )Zاىدة ي (  )-0.172هد غعحدلبدأل لمتدةئعة ،معدل
رعتددأل مىددتوى لبفالبددأل ( )0.8يكحددحمص مىددتوى (  ،) 0.05هددذل يددفل ةددك ي متة ددأل لب ددالب بألرند أل
لبتلةعتعأل لبتهتةن لبت حعسعأل ولء شنع فحدي ي انة ك ف رهةيأل ك مفة الةل متدمحة ردف دة ف فد
دةئةه بدذ ي
زيةدة مىتوى اثتعةهل بةتفةهعل لبثسةئق لبتلسفة لبتحكحأل بتهة لن لختعة متةد لبتلةل
لالمتعةجةن لبخةصأل ،اتفق ر تةئج لبف ل أل لبثةبعأل مع رتةئج شلض لبحثو لبف ل ةن لبىةشسأل مثد د ل دأل
) )Wigglesworth, G., & Storch, N.,2009د ل دأل ( لبتعهد  ،)2003 ،د ل دأل ( حدف لبثتعدف،
 ،)2015د ل دأل ) ،( Alonso, C. et al. 2019د ل دأل ) ،)Jena, A., et al, 2018د ل دأل
( مثتف.)2019 ،
افىح لبحةمثأل هذه لبطتةئج ف ضوء لال دس لبطظحيدةن لبتد يلتتدف ةعهدة اتدتعل ل رند أل لبتهتدةن
لبتلةعتعأل شومفلن لبتلةل لبتتمحة لبطسةبأل لبت ه لبتعو لبحئعى بهذه لبومفلن لبطسةبأل كتة ية :
 فف ضوء لبطظحيأل لبىةوكعأل لبتك احى ي اجزئأل لبتثتوى لبتلةعت بك مفلن الةل متمحة اطظعته
مص لبىه بك لبتدل مدص لبحىدعط بدك لبتلسدف ،اتعدعص لبتدتلةل مدص متة دأل ل رند أل ( لبتتدمحة) فد
لال رةن لبتطة حأل به ،اسفيل لبتمذيأل لبحلجلدأل بةتتلةتدعص بضدتة مولصدةأل اطفعدذ لبتهدةم ل رند أل ،احاعد
ل رن أل شتىةى مط س  ،اسويل لبتتلةل ةك ي ةس يدلء لبىةو) ( لبتتمح لبستعح)لبتثفد ،رف ة ف ب
دةئةه فد لبتولردث
ةك اثسعق لالهفل لبتلحفعأل لبتتلةسأل شتهدة لن لاخدة ردحل لختعدة متدةد لبدتلةل
لبتلةعتعأل بفى لب الب لبتلةتعص شتح لبطظح ص رتط متة أل لالرن أل لبتلةعتعأل لبتهتةن لبت حعسعأل.
 ف ضوء لبطظحيدأل لب حطةئعدأل لبتد اندتت ةدك ل دتخفلم لبدتلةل لبتتدمح لبطسدةل فد د دل يرند أل لبدتلةل
لبحطةئ  ،اسفيل ل ئةأل لجةشةن ،اسفيل لمثةأل بتولرث الةعتعأل مسعسعدأل ،د دل يرند أل مد لبتندعالن لاخدة
لبسحل  ،فةبطتط لبفحدي بتتة أل لالرند أل لبتهتدةن لبت حعسعدأل يسدوم ةدك لبطظحيدأل لبحطةئعدأل لبتلحفعدأل لبتد
اسكف ةك ي لبتتلةل يحطد الةتده شطفىده شةال تتدةد ةدك لاده فد لطدة ختةئتده لبتلحفعدأل فهتده مدص
خالل اوفعح يمثةأل بتولرث مسعسعأل ال ا حعق لبتلحفأل مهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل متة دة فه
ب ةك لرجةز لالرن أل لبتعةث شهة اسفيل لبف ل بده رعةمده شخ دولن رند ه طدف متة دأل لبطندةط ،ييضدة
يسددوم لبددطتط لبتنددة ك ةددك لبطظحيددأل لبحطةئعددأل لالجتتة عددأل لبت د اسكددف ةددك ي لبددتلةل يثددف طددف طحيددق
لبتنة ) احةدل لال لء لالفعة شعص لبتتلةتدعص معدل يدتلةل لب دالب مدع شلضدهل لبدحلض ،لبدتلةل فد شعئدأل
لبتلةل لبتتمحلبطسةل يلف تةعدأل شطةئعدأل يعدو فعهدة لب دالب رندع عو بدفيهل يهدفل مثدفدة يىدلو بدك
اثسعسهة ،هذل جل مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبدأل لن فة ةعدأل فد اطتعدأل لبجةرد لبتلحفد بتهدة لن لاخدة
ةئةه شتح لبطظح ص رتط متة أل لالرن أل لبتهتةن لبتلةعتعأل.
رحل لختعة متةد لبتلةل
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 ف د ضددوء رظحيددأل لبددتلةل لبطنددط لبت د اسكددف ةددك ضددح ة لاةمددأل لبفحصددأل بةتتلةتددعص بتتة ددأل لالدلء
ا حعدددق لبتلحفدددأل بتثسعدددق لالهدددفل لبتحجدددوة ،ييضدددة ةدددك ضدددح ة اسدددفيل لبدددف ل لبتىدددة فة بهدددل
الزيزل ددتجةشةاهل لمددفلدهل شةبتمذيددأل لبحلجلددأل بعتتعطددول مددص ملةبجددأل لبتلةومددةن لال بعددأل اطسعثهددة شطددةء
ملة فهل لبخةصأل ،رف رفمت لبحةمثأل مص خدالل مدفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسةبدأل امذيدأل لجلدأل فو يدأل د دل
مىددة فة بة ددالب ددولء لبددذيص مة ددول لرند أل مهتددةن الةعتعددأل شددطتط فددحدي ي لبددذيص مة ددول لرند أل
الةعتعددأل شددطتط انددة ك س د ك د رنددةط ل رنددةطعص رتددعحيص متددة ددة ف ب د ةددك الزيددز لال ددتجةشةن
لبتثعثأل بة الب اتثعح لال تجةشةن لبخةطئأل هذل شف ه يدى بك زيةدة دلفلعتهل رثو لبتلةل متة ة ف
لب الب ة فهل ملةبجأل لبتلةومةن شةبتةب لاسة لبجةر لبتلحف بتهة لن لاخة رحل لختعدة متدةد
ةئةه بذ ي لالمتعةجةن شتح لبطظح ص رتط متة أل لالرن أل لبتهتةن لبتلةعتعأل.
لبتلةل
( )2مناقشة النتائج الخاصة بتطبيق مهارات اتخاذ قرار اختيار مصادر التعلم ووسائله لذوي االحتياجات
الخاصة في المواقف التعليمية المختلفة:
مص لبلحض لبىةشق بطتةئج لبتثةع لالمتةئ الختحة صثأل فح ض لبحثل لبخةصأل شت حعدق مهدة لن
دةئةه بدذ ي لالمتعةجدةن لبخةصدأل فد لبتولردث لبتلةعتعدأل لبتختةفدأل،
لاخة ردحل لختعدة متدةد لبد تلةل
لبت احاحط شةبفح ض لبحثثعأل  :لبفحض لبحلشع ،لبفحض لبخةمس ،لبفحض لبىةدس:
ي لالمتعةجدةن
اد د جدةن لب دالب ملةتد
احعص يرده ال يوجدف فدح دلل لمتدةئعة شدعص متو د
لبخةصأل شةبتجتو أل لبتجحيحعأل ل بك لبذيص مة ول ل رن أل لبتلةعتعأل لبتهتةن لبت حعسعأل شنع فحدي فد
دةئةه ،ش ةردأل اسعدعل لبتطدتج ( لبسدحل
لبت حعق لبحلفي بتسعةس مهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبدتلةل
لبفلةل) ،طالب لبتجتو أل لبثةرعأل لبذيص مة ول ل رن أل لبتلةعتعدأل لبتهتدةن لبت حعسعدأل شدةبطتط لبتندة ك
(لبتجتو أل لبتجحيحعأل لبثةرعأل) ،فسف كةردت رعتدأل (  )Zاىدة ي (  )-0.843هد غعحدلبدأل لمتدةئعة ،معدل
رعتأل مىتوى لبفالبأل ( )0.39يكححمص مىتوى (  ) 0.05ف لبت حعق لبحلفي بتسعةس مهدة لن لاخدة ردحل
دةئةه ،كتدة كةردت ردعل (  )Zبعد مهدة ة ةدك مدفة اىدة ي ( )-0.193بتهدة ة
لختعة متدةد لبدتلةل
لبتثةع  )-0.847( ،بتهدة ة لبتفةضدةأل شدعص لبحدفلئ  )-1.476( ،بتهدة ة لاخدة لبسدحل  )0.261-( ،بتهدة ة
د ل لبسحل ه غعحدلبأل لمتةئعة ،معل كةرت رعل مىتوى لبفالبأل بع مهة ة ةك مفة ه ةك لبتحاع
( )0.79( ،)0.14( ،)0.39( ،)0.84يكححمص مىتوى (  ) 0.05فد لبت حعدق لبحلدفي بتسعدةس مهدة لن
ةئةه ب بع مهة ه ةك مفة ،هذل يفل ةدك ي متة دأل لب دالب
لاخة رحل ل ختعة متةد لبتلةل
بألرن أل لبتلةعتعأل لبتهتةن لبت حعسعأل ولء شنع فحدي ي انة ك ف رهةيدأل كد مدفة الةدل متدمحة ردف
دةئةه بدذ ي لالمتعةجدةن
ة ف ف اطتعأل لبتهة لن لال شلأل لبحئعىعأل الاخة رحل لختعة متدةد لبدتلةل
لبخةصأل بفيهل
ي لالمتعةجدةن
ا د جةن لب الب ملةت
كتة احعص يره ال يوجف فح دلل لمتةئعة شعص متو
لبخةصأل شةبتجتو أل لبتجحيحعأل ل بك لبذيص مة ول ل رن أل لبتلةعتعأل لبتهتةن لبت حعسعأل شنع فحدي فد
لبت حعق لبحلدفي بح ةردأل اسعدعل لبتطدتج ( لبسدحل لبفلدةل) ،طدالب لبتجتو دأل لبثةرعدأل لبدذيص مة دول ل رند أل
لبتلةعتعأل لبتهتةن لبت حعسعأل شةبطتط لبتنة ك (لبتجتو أل لبتجحيحعأل لبثةرعأل) ،فسف كةرت رعتأل (  )Zاىة ي (
 )-1.74ه غعحدلبأل لمتةئعة ،معل رعتأل مىتوى لبفالبأل ( )0.082يكححمص مىتوى (  ،) 0.05هذل
يفل ةك ي متة دأل لب دالب بألرند أل لبتلةعتعدأل لبتهتدةن لبتلةعتعدأل دولء شندع فدحدي ي اندة ك فد
رهةيأل ك مفة الةل متمحة رف ة ف ف اطتعأل مهة لاهل الاخدة لبسدحل لبفلدةل طدف لختعدة متدةد لبدتلةل
ةئةه بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل.
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اتفدق هدذه لبطتدةئج مدع د ل دةن لبتد لمحتدت فة ةعدأل دمدج مدفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسةبدأل فد شعدأل بةدتلةل
لبتددفمج مددع لبثةضددحلن جهددة جدده فد اثىددعص لالدلء لبتهددة ي بددفى لب ةتددةب فد مجددةالن الةددل متلددفدة،
فف ل دأل ) Gasparini, A., 2018لمحتدت رتةئجهدة ي ل دتخفلم مطتدأل لبتحل دةأل لبفو يدأل WhatsApp
ل كثح شلحعأل شإي ةبعة ،ف لبتلةل لبسدةئل ةد ك لبتهدةم بتطفعدذ مىدة الةعتد غعدح لبتدف شدةبتولزي مدع لبدتلةل
لبح ددت ف د شعئددأل بةددتلةل لبتددفمج ،رددف مسددق اثىددص ف د مهددة لن لالاتددةل م د لبتنددعالن بددفى لب ددالب
لالي ةبععص ،د ل أل يمتف ) (Ahmed, N., 2017لبت لمحتت رتةئجهدة ل ل دتخفلم لبفعفيوكة دتطج كدأدلة
بةددتلةل لبتتددمحلبطسةل فد شعئددأل لبددتلةل لبتددفمج لدى بددك اددةمعح ليجددةش اثىددص فد مخحجددةن تةعددأل لبتلةددعل
لبتلةل فهل لب الب ف مسح مهدة لن لبثة د لال ة دعأل مدع جدود لمدأل ضدة مدص ردحةهل رثدو لبدتلةل
لبتتدمح لبطسدةل ،يوردةس خخدح ) ( Md Yunus, et al., 2018فة ةعدأل دمدج لبدتلةل جهدة بوجده مدع
مسددح لن  MOOCمفتومددأل لبتتددف لبتسفمأل حددح لالرتحرددت ف د اطتعددأل مهددة لن لبعتةشددأل ف د مجددةل لبةمددأل
لالرجةعزيأل بفى طالب كةعأل لبتحشعأل شجةملأل  Kebangsaanف مةبعزية.
رف فىحن لبحةمثأل رتةئج لبحثل لبثةب كتة ية :
 ف ضوء رظحيأل لبتلةل لبخححلا لبت اسكف ةك از يف لبتتلةتعص شة رن أل ف عة مورف مثفد شلف
اسددفيل لبحةمثددأل فد لبحفليددأل خةفعددأل ددص مفددةهعل مسددةئق مهددة لن لاخددة لبسددحل لختعددة متددةد لبددتلةل بددذ ي
لالمتعةجددةن لبخةصددأل ،مددل ياةمددت بة ددالب مددص خددالل لبتثتددوى لبتتددمح ل رن د أل لبتهتددةن لبتلةعتعددأل
شومفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةل ي يتأمةو لبخححلن لبتتلةتأل مص خالل رتة ج مص مولرث الةعتعأل مسعسعأل ف
مجةل لال ةرةن شثعل يتعطهل التعتهدة ،مدل يسومدو شلتد مطتجدةن ملعطدأل بتتثعد هدذه لالفعة معدل طةحدت
مطهل اوضعح كعفعأل ا حعق مة الةتوه مص مهة لن الاخة لبسحل الختعدة متدةد لبدتلةل بدذ ي لالمتعةجدةن
لبخةصأل ف مولردث مندةشهأل ي مخت ةفدأل ،مدع اسدفيل لبتمذيدأل لبحلجلدأل لبدف ل مدص هدذه لبومدفلن مدص خدالل
لد لن لبتوصدد حددح لبددولاس لبفددعس شددو) جهددة بوجدده حددح لبفعددفيوكورفحلس حددح شحرددةمج لبددز م
لبتة طجح.
لبثسدةئق لبتحاح دأل شتهدة لن لاخدة لبسدحل
 ف ضوء رظحيأل لبدتلةل لبتدورف معدل ادل اسدفيل لبتلدة
بة الب ف عة مورث مسعس يتعص مص خالبه ا حعق هذه لبتلة  ،مل ل تعنة لكتنة لبتلحفدأل مدل
دمج لبتلحفأل مل لبتجحي لبتأم  ،لمحتدت لبحثدو لبف ل دةن ي لبدتلةل لبتحطد ةدك لبتهتدةن فد دعة
مسعس هو الةل فلةل يحكز ةك يرن أل لبتلةل مول لبتهتةن لبت ةوشأل ي ة مص لبتتلةتعص رحلءة لبتهتةن
لبتلةعتعأل ،مل لبتطفعذ لبت فعه يتل اطفعذ لبتهتأل فد موردث مسعسد  ،مدل لبتسدويل يدتل فعده طةد لبتتلةتدعص مدص
لالجةشأل ص ل ئةأل لمحتت لبحثو ي لبتلةل لبذي يحطك مول لبتهتةن يكثح لبتدفلخ لبتلةعتعدأل فة ةعدأل ،رده
يسدوم ةدك يفلدةل ادأمالن لبتندة كأل فدك اثسعدق لالهدفل لبتحجدوة مدص تةعدأل لبدتلةل(Buchem & .
Hamelmann, 2010, 7 ; Souza & Amaral, 2014, 675; Major & Calandrino, 2018,
 3؛ ختعس)375 ،2020 ،
 كتة ل جلت لبحةمثأل رتةئج لبحثل لبثةب بك ي ل احةط ل رن أل لبتهتةن لبت اضدتطهة مدفلن لبدتلةل
لبتتمح لبطسةبأل شتثسعدق لالهدفل لبتلةعتعدأل بةدف س لبتد هد لهدفل مثدفدة يت ةد اثسعسهدة ردت رتدعح
لمتعةجةن لب الب ف لبلتح لبثةب ف ح أل لبدتلةل رتدحمفة لرتحدةههل متدة دة ف بد
ب يتطة
ف زيدةدة لرخدحلطهل فد لبدتلةل خفدض لبثتد لبتلحفد  ،كتدة دة فن هدذه لالرند أل ل تعندة لبتثتدوى
ا حعق لبتلحفأل م تة أل مهة لاهل ،شةالضدةفأل بدك ملحفدأل لب دالب كعدث دعتل اسعدعل يرند تهل خ دولن
اطفعذهل بةتهتةن لبت حعسعأل معل كةرت هطة) مةفةن اتضتص رةب ينتت ةك خ ولن اطفعذ لبتهتأل ( مةثدق
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 ) 9يتةسره طدف اطفعدذ لبتهتدأل مدل يحفلورده حدح ليسوردأل فدع لبتهتدةن شدةبت حعق لبتثتدول لبدذي ادل اتدتعته
شتطتهك ح أل شخ وة لمفة ،بتسوم لبحةمثأل شتسععتهة مطةرنتهل ف شلض لبتةثوظةن لبت جفاهة.
 هذل شةالضةفأل لبك ي مص خالل دمج مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبأل ف شعئدأل بةدتلةل لبتدفمج ادل لبدفمج شدعص
ل تحلاعجعةن لبتلةل مث لبتلةل لبدذلا لبتوجده لبدتلةل لبتدورف لبدتلةل لبطندط لبدتلةل لبتندة ك معدل كد
طةبد يددف س مثتددوى لبومددفة لبتتددمح شتفددحده مىد خ ددوه لبددذلا  ،مددل يطفددذ لالرند أل ي حددق لبتلحفددأل
لبتهة لن مص خالل اطفعذ لبتهتةن لبتلةعتعأل فد موردث الةعتد مسعسد شندع فدحدي الاخدة ردحل فدحدي
بد
شت حعق ل س لبتلةعل لبفحدي ي شنع انة ك الاخة رحل انة ك شت حعق محةدئ لبدتلةل لبتندة ك
طف لختعة ه بتتةد لبتلةل لبتطة حأل بةتورث لبتلةعت لبذي يتتته.
فف رتط لالرن أل لبتهتةن لبت حعسعأل لبفحديدأل يسدوم فعهدة لب ةبد شتتة دأل لبطندةط ي لبتهتدأل لاعدة ملتتدفل
ةك رفىه فد لرجةزهدة مىد رف لاده دح ته لبخةصدأل فد لبدتلةل ،يعدو مىدئوال دص اثسعدق لالهدفل
لبتلةعتعأل لبتثفدة بةتلةل صوال بك مىتوى لالاسة هذل يزيف مص مسته ف رف لاه ةك لبتلةل ،يدتل اسويتده
لاعة ف ضوء رف لاه لبذلاعأل بدعس شتسة رتده شةرحلرده ،د دل رندةطه ليجةشعتده بتثسعدق دلفلعدأل مسعسعدأل بده،
التد ةددك اطتعددأل مهدة لن لبتفععددح لاخددة لبسددحل لن بفيده ،ليضددة اطتد بفيده لالاجةهددةن لاليجةشعددأل اجددةه
تةعأل لبتلةل ،كتة يىتح به شةبتح رأل شةبطىحأل بخ ولن لبتلةل رته ،شةبتةب هدذل شدف ه يدسدي بدك لافدةع
ةئةه بذ ي لالمتعةجةن لبخةصأل.
مىتوى اثتعةعه لبتلحف بتهة لن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل
ييضة ف رتط ل رن أل لبتهتةن لبتنة كعأل يسوم لب ةب شتتة أل لبطندةط ي لبتهتدأل فسدة ال دتحلاعجعأل
لبدتلةل لبتندة ك (فعدح – زل ج – شددة ) ) لبتد الدح ليضدة شة ددتحلاعجعأل مد لبتندعالن لبثطةئعددأل لن
لبثال خ ولن؛ لبت اتضتص لبتفععح لبفحدي معل طةحت لبحةمثأل مص لب الب لختعة موضدوع بةدتلةل فد
مجةل اختتهل ف لال ةرةن لبذي رفذ ل ةعده لبتهتدةن لبتلةعتعدأل لبت حعسعدأل لبتحاح دأل شت حعدق مهدة لن
لاخة لبسحل فسة بطتو ج لبنة ح( )2005الاخة لبسحل لبتعطوبوج فعحدفي كد لمدف مطهتدة شدةبتفععح بوردت
مثفد مىحسة مص رح شتو ة فحديأل ،مل لبتزل جأل معل يجةس ك طةب مع زمعةه بتحةدل لالفعة لبتوصد
بتجتو أل مص شفلئ متةد لبتلةل لبتطة حأل بةتورث لبتلةعت  ،مل لبتندة كأل معدل يتندة كة يتفسدة ةدك
شفي ي شفلئ مص متةد لبتلةل ل كثح مطة حأل (رحل رهدةئ ) ،مدع طدحح شدفي يخدح لمتعدةط  ،مدل دحض
رحل هل لبطهةئ مع شةر لز لج لبتجتو ةن لبتنة كعأل .
مص خالل مجتو ةن لبلت لبتنة كعأل يلت لب الب مع شلضهل لبحلض فد يز لج الرجدةز مهتدأل ي
اثسعق يهفل الةعتعأل منتحكأل متة يسدي ب لبك اثىعص اطنعط لفعة هل كتة ينلح ك مدطهل شتىدس بعةاه
دلخ لبتجتو دةن ،مدص خدالل هدذه لالرند أل يىدتخفم لب دالب لبتفدة الن لالجتتة عدأل شهدف شطدةء ملحفدأل
جفيفة ي ا حعق ملحفأل ف مولرث جفيفة معل ي فعحة لبتنة ) التتف ةدك كعدزاعص لال بدك  :هد يي
شعةجعه ف ي لبطتو لبتلحف لالجتتة يمحل متفلخال ي رتط لبتلةدعل لبدذي يسخدذ فد لبثىدحة لبحلدف
لالجتتة يطجل طه رةاج الةعتد لفضد  ،لبثةرعدأل  :هد اأكعدف لبلفيدف مدص لبحثدو ةدك ي لالفدحلد لبدذيص
يتلةتو ف لطة انة ك يىة ف شلضهل لبحلض شنع لكثح فلةبعأل.
 مص لال حةب ليضة لبت ل جلت لبحةمثأل لبعهة هذه لبطتدةئج شةبحثدل لبثدةب بدك لمعةرعدةن مدفلن لبدتلةل
لبتتمح لبطسةبأل لرن تهة لبتتلفدة ف مفل متلأل لبتلةل فة ةعأل لبتلةدعل اسدفيل لبتلةدعل لبتهدةم لالرند أل
شنع متتع محاحط شةهتتةمةن لب الب متة يلت ةك اثفعزهل بةتلةل ،جل لبتلةل يكثدح لمتة دة جة شعدأل
معل يتل لبتلةل ف خ ولن صمعحة متة يىتح بة الب شجتع لبحعةرةن شنع صمعحف رت رتعح يتحل ح
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شضع درةئق ،يىة فهل ةك الةل لبتهة لن لبتولد لبتلةعتعأل شنع يكثح فلةبعأل ةك عس لبدتلةل لبتسةعدفي
لبذي يتل مص خالل مسح لن طويةأل اىتمح ة ةن بتلةتهدة بدذل فهدو الةدل فلدةل ده لال دتخفلم مدص رحد
لب دالب شة ددتخفلم مطتددةن متلددفدة ةددك لجهددزة هددولافهل لبذكعددأل ،يتعددص دمجدده مددع شعئددةن لبددتلةل لبتتلددفدة
بتثسعق لبتلةل لبتىدتتح لبىدحيع لبدذي يطة د مت ةحدةن لبلتدح لبثدةبك متندتعة مدع لالاجةهدةن لبجفيدفة
بتىهع لبتلةل اىحيله دمج تةعأل لبتلةل ف لبثعةة لبعومعأل بة الب.
رف يحجع فم جدود فدح شدعص لبتجتدو تعص لبتجدحيحعتعص بدك ي جتعدع لب دالب ةدك لخدتال رتدط
متة أل لالرن أل لبتهتةن لبت حعسعأل رف اةسول رفس مفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسةبده لرند تهة لبتدك دهةت
متة أل خححلاهل لبتلحفعأل لبتك لكتىحوهة ا حعسهة ف مولرث جفيفة متدة مىدطت لبفهدل اوضدعح مهدة لن
لاخة لبسحل لبتحكحأل شخ ولن شىدع أل ش حيسدأل دهةأل مثعدحة جذلشده شة دتخفلم لبتجىدعف لبح دومةا مدع
لبتو لبحموز لبحتدحيأل (لالرفوجحلفعد ) بتطفعدذ هدذه لبتهدة لن ،ةعده لخدتال رتدط متة دأل لبتهتدةن
دةئةه
(فحدي – انة ك ) بل يعص دةمال مدسمحل فد اطتعدأل مهدة لن لاخدة لبسدحل لختعدة متدةد لبدتلةل
بذ ي لالمتعةجةن ،هذل يتفق مدع لبف ل دةن لبىدةشسأل لبتد لكدفن دفم جدود فدح دلل لمتدةئعة شعطهدة بدل
اس ع شةفضةعأل رتط ةك خخح مث د ل أل ) ،(Ameri &Alhossaini, 2017د ل أل( Alonso, C. et
) ،.al. 2019د ل أل لشو خ وة لبسحةر (.)2019
( ) 3مناقشة النتائج الخاصة بتطبيق مقياس رضتا الطتالب المعلمتين عتن التتعلم متن ختالل وحتدات التتعلم
المصغر النقالة في بيئة للتعلم المدمج:
مص لبلحض لبىةشق بطتةئج لبتثةع لالمتةئ الختحدة صدثأل لبفدحض لبىدةشع لبخدةا شسعدةس مىدتوى
ضة لب الب لبتلةتعص ص لبتلةل مص خالل مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبأل ف شعئأل بةتلةل لبتفمج.
ي لالمتعةجدةن
اد د جدةن لب دالب ملةتد
احعص يرده ال يوجدف فدح دلل لمتدةئعة شدعص متو د
لبخةصأل شةبتجتو أل لبتجحيحعأل ل بك لبذيص مة ول ل رن أل لبتلةعتعأل لبتهتةن لبت حعسعأل شنع فحدي فد
لبت حعق لبحلفي بتسعدةس ضدة لبدتلةل دص مدفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسةبدأل فد شعئدأل بةدتلةل لبتدفمج ،طدالب
لبتجتو ددأل لبثةرعددأل لبددذيص مة ددول ل رن د أل لبتلةعتعددأل لبتهتددةن لبت حعسعددأل شددةبطتط لبتنددة ك (لبتجتو ددأل
لبتجحيحعأل لبثةرعأل) ،فسف كةرت رعتأل (  )Zاىة ي (  )-0.032ه غعحدلبأل لمتدةئعة ،معدل رعتدأل مىدتوى
لبفالبددأل ( )0.97يكحددحمص مىددتوى (  ،) 0.05هددذل يددفل ةددك ي متة ددأل لب ددالب بألرندد أل لبتلةعتعددأل
لبتهتةن لبت حعسعأل ولء شنع فحدي ي انة ك ف رهةيأل ك مفة الةدل متدمحة ردف مىدص مدص مىدتوى
ضةهل ص لبتلةل مص خالل مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبأل شطت د متة دأل ل رند أل لبتلةعتعدأل لبتهتدةن
لبت حعسعأل ف شعئأل بةتلةل لبتفمج.
هذل يحجدع بدك جدودة اتدتعل مدفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسةبدأل لبتد فدحن بة دالب متلدأل لبدتلةل مدص
خدالل اتدتعل مثتدوى هدذه لبومددفلن فد شدع لرفوجحلفعد شىددعط يلدحض لبتلةومدةن لبتلسدفة لبتحكددزة
دوم اخ ع عدأل
مدوز لبدول
لبتحاح أل شتوضوع لمف اجزئتهة اتثعةهة شتحية مص خدالل صدو
جذلشأل شع سأل ،،كتة فحن متلأل لبتلةل مص خدالل شدتوبهة ةدك يرند أل مهتدةن الةعتعدأل متدمحة متطو دأل،
فتتلأل لبتلةل اثف معص يستح لبتلةعل لبتلةل شطنةط الةعت يضف ةك لبدتلةل لبثعويدأل لبثحكدأل لبثحيدأل
لبولرلعأل يعتى لبتتلةل مص خالبه لبخححلن لالاجةهةن لبسعل لبت انحع غحةاه اةح لمتعةجةاه اطتو
لهتتةمةادده معوبدده ،التد ةددك اثفعددزه مددص خددالل اسفيتدده بةتلةومددةن فد لجددزلء صددمعحة احل د خححادده
لبىةشسأل اتثدفى لفعدة ه اثعدح لرتحةهده ،ازيدف مدص دلفلعتده بةتلةل ،اندجع لبتدتلةل ةدك لبتندة كأل لبطند أل
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لبفلةبدأل لال تتدةد فد الةتده ةددك لاده بد مدص خدالل ل ددتخفلمهة ال دتحلاعجعأل لبتتحكدز مدول لبتددتلةل،
ازيف مص لبتفة شعص لبتتلةل لبتلةل لبتثتوى اىة فه ةك لبحشط شعص رولاج لبتلةل لبتثتوى لبتسعدعل،
هددذل شددف ه رددف ددة ف فد ل افددةع مىددتوى ضددة لب ددالب لبتلةتددعص ددص لبددتلةل مددص خددالل هددذه لبومددفلن
لبتتمحة لبطسةبأل لبذي يلف مسشح ل مطحئة بطجةح لبتتلةل ف اثسعق يهفل شعئأل لبدتلةل شفة ةعدأل كفدةءة هدذل
مة يكف ةعه ختعس ( )217 ،2013معل ي لبفحد يندلح شةبحضدة لبحلمدأل دص لبدتلةل طدفمة يعدو لبدتلةل
مفعفل مطة حة رةفلة به.
اتفق رتةئج لبحثل لبثةب مع د ل أل ك مص ((Abou Naaj, et al., ( Ali & Ahmed, 2011
) ( ،2012فعف ( ،(Yıldırım, 2016 ( ،)2015،لبدفخط  ( ،)2016لبسث دةر ( ،) 2018،لبحفدة ،
حف لبحةر  ( ،)2019،مثتف جتةل لبفيص ( ،)2019،صةد  )2020 ،ف اأمعح شعئةن لبتلةل لالبعتح ر
لبتلةل لبتتمح لبطسةل ةك ل افةع مىتوى ضة لبتتلةتعص ص لبتلةل مص خالل هذه لبحعئةن.
شةالضةفأل بك ل تتةد لبحةمثأل ةك مجتو دأل مدص لال دس لبتلدةيعح طدف دمدج مدفلن لبدتلةل لبتتدمح
لبطسةبأل مع لبتلةل جهة بوجه شحعئأل لبتلةل لبتفمج معدل ادل اسدفيل اتهعدف دص مثتدوى مدفلن لبدتلةل لبتتدمح
لبطسةبدددأل ل دددتثة ة دلفلعدددتهل بةدددتلةل مدددص خدددالل لبتثةضدددحلن لبتسةعفيدددأل جهدددة بوجددده شة دددتخفلم دددح ض
لبحةشو شويطت ،اثفيف ختةئص لب الب مفى ل تلفلدهل ال تخفلم شعئأل لبتلةل لبتفمج ،اطظعل لبتثتدوى
ةوك رتعح،
ف مفلن متمحة فسة ال س اتتعل مثتوى لبتلةل لبتتمحشثعل ك مفة اثسق هف
متة أل لبتلةل مص خالل اطفعذ لالرن أل لبتهتةن لبتتمحة لبستعحة شة تخفلم لبت حعق لبتثتول لبتتدتل
ف يي رت مص يي معة  ،رف ال اسفيل لبتلةومةن بععفعأل اطفعذ هذه لبتهتةن ا حعسهة ف مولرث مسعسعدأل،
كتة ال اسدفيل لبتمذيدأل لبحلجلدأل بة دالب اسعدعتهل شأشدعةل مختةفدأل حدح لبت حعدق لبتثتدول حدح لبتطةرندةن
جهددة بوجدده حددح لد لن لبتولص د لالجتتددة  ،بةتأكددف مددص مددفى اتعددطهل ف د اثسعددق ل هددفل لبتلةعتعددأل
لبت ةوشددأل لبتحاح ددأل شتهددة لن لاخددة رحل لختعددة متددةد لبددتلةل طددف اتددتعل لبتولرددث لبتلةعتعددأل بددذ ي
لالمتعةجةن لبخةصأل ،فحعئأل لبتلةل لبتفمج شةبحثل لبثةب لاةمت فحا بةسةء لب الب مع لبتلةل معل فحن
مدص مدل يتعدص لبتتلةتدعص
شعئأل افة ةعأل مص خالل اوفعح لالاتةل جهة بوجه بتزيف مدص لبتفة د لالجتتدة
مص الحعح ص لفعة هل شةبتنة كأل لبفلةبأل ف لبلتةعأل لبتلةعتعأل ،اثسعق ضة لبتتلةتعص ص لبتلةل شتىتوى
ي ةك مص شلو هل شةبحضة ف شعئأل لبتلةل لبتسةعفيأل.
 توصيات البحث :
ف ضوء لبطتةئج لبت اوص لبعهة لبحثل لبثةب فةره يتعص ل تخالا لبتوصعةن لبتةبعأل:
 -1لال تفةدة مص لبتلةيعح لبتتتعتعأل لبت ال لبتوص لبعهة شةبحثل لبثةب لبخةصأل شتتتعل مفلن لبدتلةل
لبتتمح لبطسةبأل شطت متة أل لالرن أل لبتهتةن لبت حعسعأل ف شعئأل بةتلةل لبتفمج.
 -2لالهتتةم شت حعق اعطوبوجعة بتلةل لبتتدمح لبطسدةل فد مسدح لن الةعتعدأل لخدحى بتطتعدأل مهدة لن ردولاج
الةل لخحى.
دةئةه بدذ ي لالمتعةجدةن بدفى
 -3ضح ة لالهتتةم شتطتعأل مهة لن لاخدة ردحل لختعدة متدةد لبدتلةل
ي لالمتعةجددةن اددف يحهل ةعهددة رظددحل هتعددأل لختعددة متددةد لبددتلةل
لبتلةتددعص لب ددالب ملةت د
لالرى طف اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل بتثسعق لالهفل لبتلةعتعأل شفة ةعأل كفةءة.

- 528 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد الخامس 2021

 -4ل ددتخفلم رتددو ج لاخددة لبسددحل لبتعطوبددوج ( لبنددة ح )2005 ،لبتىددتخفم شةبحثددل لبثددةب ف د لختعددة
ةئةه بدذ ي لالمتعةجدةن لبخةصده رظدحل بحىدةطته بىدهوبأل تةعدأل لختعدة متدةد
متةد لبتلةل
اعطوبوجعأل ةبعأل.
ةئةه ف ضوئه معل ال يت ة مهة لن ملة
لبتلةل
 -5لال ددتفةدة مددص مددفلن لبددتلةل لبتتددمح لبطسددةل لبت د اددل ا ويحهددة مددص لبحثددل لبثددةب ف د لبتمة د
ةئةه لبتختةفه ف لبتولرث لبتلةعتعأل لبتختةفأل.
منعالن لاخة رحل لختعة متةد لبتلةل

ةددك

 -6انجعع لبسةئتعص ةك لبلتةعأل لبتلةعتعأل ةك لالهتتةم شتتتعل شعئةن لبتلةل لبتتمح لبطسةل شتة يتطة
ي ةبع الةل لب الب.

مع

 -7انجعع لبتلةتدعص ي ضدةء هعئدأل لبتدف يس شةبجةملدةن ةدك اوظعدث لبدتلةل لبتتدمح لبطسدةل فد لبلتةعدأل
لبتلةعتعأل متة أل لرن أل لبتسح لن .
 -8ل تخفلم رتو ج لبجزل ( )2014بتتتعل ا ويح مفلن لبتلةل لبتتمح لبطسةبأل شحعئأل بةتلةل لبتدفمج بتدة
محت فة ةعته شةبحثل لبثةب .
 المقترحات لبحوث مستقبلية
فعتة اوص بعه لبحثل مص رتةئج مة رفمه مص اوصعةن يتعص لرتحلح لبحثو لبتىتسحةعأل لبتةبعأل:
 -1د ل أل يمح افة رتط متة أل لالرن أل لبتهتةن لبتلةعتعأل ف شعئأل لبتلةل لبتتمح لبطسةل مع لال ةبع
لبتلحفعأل لبىلأل لبلسةعأل لبفلفلعأل بالرجةز بةتتلةتعص.
 -2د ل أل يمح لخدتال رتدط متة دأل ل رند أل لبتلةعتعدأل لبتهتدةن لبتندة كعأل فد شعئدةن لبدتلةل لبتتدمح
لبطسةل ةك مهة لن لبتلةل لبتنة ك .
 -3د ل دأل يمدحلختال رتددط متة دأل ل رند أل لبتلةعتعدأل لبتهتددةن فد شعئددةن لبدتلةل لبتتددمح لبطسدةل ةددك
لبعفةءة لبذلاعأل مهة لن لبتلةل لبذلا .
 -4د ل أل يمح لختال

مجل لبتجتو ةن ف شعئأل لبتلةل لبتتمح لبطسةبأل ةك مخحجةن لبتلةل لبتختةفأل.

 -5لجحلء لشثة متةم ةأل بهذل لبحثل ةك لبتلةتعص يمطةء لبخفمأل يتطة ل لمح مفلن لبدتلةل لبتتدمح لبطسدةل
دددةئةه ب الشهدددل مدددص ي
ةدددك اطتعدددأل مهدددة لن لاخدددة لبسدددحل بدددفيهل طدددف لختعدددة متدددةد لبدددتلةل
لالمتعةجةن ،الرتهة شةبخححة لبىةشسأل .
 -6د ل ددأل فة ةعددأل مددفلن لبددتلةل لبتتددمح لبطسةبددأل ةددك رددولاج لبددتلةل مثد اطتعددأل لبتفددةهعل لبلةتعددأل لبتسحد
لبتعطوبوج لبفلفلعأل بالرجةز لبتعول لالاجةهةن لالمتفةظ شةبتلةل لبثتد لبتلحفد بدفى لبتتلةتدعص
ف محلم الةعل مختةفأل ص عطأل لبحثل لبثةب .
 -7لجحلء لشثة مث هذل لبحثل اتطة ل مثتوى الةعتدك مختةدث فد مسدح لن يخدحى شتدة اختةدث رتدةئج
هذل لبحثل ص لبحثل لبثةب .
 -8د ل دأل يمحاورعددت اسددفيل مدفلن لبددتلةل لبتتددمح لبطسدةل شحعئددةن لبددتلةل لبتدفمج ي لبنختددعأل ةددك اطتعددأل
رولاج لبتلةل لبتختةفأل .
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المراجع
أوال  :المراجع العربية
شحلهعل ،متةدة مثتف مىلود .)2019(.يمحلختال رتة ج لبدفمج فدك شحردةمج ادف يحك ردةئل ةدك ل دتحلاعجعأل
لبتلةعل لبتفمج ةك اطتعأل لبتهة لن لبتهطعأل بفى يختةئك محلكدز متدةد لبدتلةل ،مجةدأل د ل دةن احشويدأل
رفىعأل ،كةعأل لبتحشعأل ،جةملأل لبزرةزيق.204-1 ،102 ،
شحلهعل ،ضة شحلهعل حفلبتلحود .)2017(.يمح شحرةمج الةعتك فك لبلةوم رةئل ةك اسطعأل لالرفوجحلفع فك
لكتىةب لبتفةهعل لبلةتعأل اطتعأل مهة لن لبتفععح لبحتحى لبسةشةعأل بال تخفلم بفى لبتالمعذ لبتلةرعص
تلعة فك لبتحمةأل لالشتفلئعأل ،مجةأل كةعأل لبتحشعأل ،جةملأل لالزهح.36 )175( ،
يشددو خ ددوة ،لبىددعف حددف لبتددوبك ،لبسحددةر  ،رجددول مةمددف  .)2019(.يمددح لبتفة د شددعص ل ددتحلاعجعت لبددتلةل
(لبفددحدي -لبتنددة ك ) ،جهت د لبضددحط (لبفلخةعددأل-لبخة جعددأل ( ف د اطتعددأل مهددة لن ا ددويح ل رن د أل
ل بعتح رعأل بةىحو ة لبتفة ةعأل جودة لبتطتج ،لبحضة ص لبتلةل بفى لب ةب لبتلةتدعص ،لبتجةدأل لبتتدحيأل
بةعتحعواح لبتلةعت .186-95 ،2)7( ،
يمتف ،يمعحة مثتف غةرل .) 2017(.ل تخفلم لبتلةل لبتفمج لبسةئل ةدك ا حعسدةن لبثو دحأل لبىدثةشعأل يمدحه فد
اطتعددأل دل ة لبددذلن بددفى طددالب لبتحمةددأل لبثةرويددأل ،مجةددأل اعطوبوجعددة لبتحشعددأل ،لبجتلعددأل لبلحشعددأل بتعطوبوجعددة
لبتحشعأل ،جةملأل لبسةهحة.153 – 186 ،34،
تة ع  ،حفلبحؤ مثتف مثتف .)2017(.يمح لبتفة شعص ي ةوب لبضحط لبدتثعل ( لبتسدفمك  /لبحجلدك
) بةتلةل لبتفمج لبتسةدوب فدك اطتعدأل مهدة لن لبتفة د لبتندة ) ل بعتح رد الدفي اوجهدةن لبتىدس بعأل
لبتثتعةعأل بفى لبتالمعذ محافلك مطخفضدك دلفلعدأل ل رجدةز ،مجةدأل اعطوبوجعدة لبتحشعدأل ،لبجتلعدأل لبلحشعدأل
بتعطوبوجعة لبتحشعأل ،جةملأل لبسةهحة.1 – 252 ،31،
لبحةاع ،مىص لبىعف ،لبىعف حف لبتوبك .)2008 (.يمحل تخفلم ك مص لبتلةل لالبعتح ر لبتلةل لبتفمج ف
اطتعه مهة لن لرتةج مولرع لبوي لبتلةعتعه بفي طالب لبفشةوم لبتهطعه لاجةهةاهل رثو اعطوبوجعة لبتلةل
لالبعتح ر  ،مجةأل اعطوبوجعة لبتحشعأل جةملأل لبسةهحة ،لبجتلعأل لبلحشعأل بتعطوبوجعة لبتحشعأل.224 -149 ،
لبحةز ،مح ة مثتف ،حف لبعحيل ،مطك عىك مثتف  .)2017(.يمح ل تخفلم رت ك ل رفوجحلفع ( لبثةشت –
لبتفة ة ) ف اطتعأل لبتثتع مهة لن لبتفععح لبحتحي لبفلفلعأل البطجةز بفى االمعذ لبتحمةأل لالشتفلئعأل
ش عئ لبتلةل ف مةدة لبلةوم ،مجةأل د ل ةن حشعأل ف لبتحشعأل ةل لبطفس.161-87 ،2)85( ،
مىص ،ييتص ةبل حفل ( .)2016فلةبعأل شحرةمج اف يح ف اطتعأل لبسف ة ةك لاخة لبسحل بفى ى
ل ةرأل لبفعحيأل لبحىع أل ،مجةأل لبتحشعأل ،كةعأل ةوم ل ةرأل لبتأهع  ،جةملأل لبزرةزيق-434 ،17 ،
388
مـــىعص مثتـــف يمتـــف حـــف لبحة ـــط.)2015(.لبتحاعـزلن ل ة ـــعأل بتفلعـــ
ل رفوجحلفعـــ فـــك ةتعتـــك لبتلةـــعل لبتلـــةل  ،مجةـــأل لبتلةـــعل ل بعتح رـــ . 15 ،
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لبثطة ي ،هةر حف لبثتعف حف لبعحيل .)2014(.يمح ل تخفلم ل تحلاعجعأل لبتلةل لبتفمج لبتلة رعأل ف اطتعأل
مهة لن لرتةج لبف س لبتلةعتعأل لبتثو حأل اتتعتهة لالشتعة ي بفي طةحأل لبتعطوبوجعة شمزة ،مجةأل
لبحثل لبلةت ف لبتحشعأل ،كةعأل لبحطةن جةملأل عص شتس.281 235 ،3)15( ،
شعص دلخ لبتجتو ةن شةبتثح لن لبوي لبتنة كعأل
خ ةب ،ليتص فوزي  .)2019(.روع لبتفة
لبتىتخفمه ف لبتلةل لبتفمج لمحه ةك اطتعه مهة لن كتةشأل خ أل لبحثل لاخة لبسحل بفي طالب
لبف ل ةن لبلةعة ،مجةأل شثو حشعأل ف مجةالن لبتحشعأل لبطو عأل.92-11 ،13 ،
خةعفأل ،زيط مثتف .)2015( .يمح رتط لبتفة لالبعتح ر ف لبتلةل لبتفمج ةك لكتىةب مهة لن ل تخفلم
لرتةج شلض لبتىتثفمةن لبتعطوبوجعأل لالاجةه رثو بفي طالب دشةوم لبةمأل لبلحشعأل لبطةطسعص شمعح غعحهة
ف ضوء لمتعةجةاهل ،مجةأل اعطوبوجعة لبتحشعأل ،جةملأل لبسةهحة ،لبجتلعأل لبلحشعأل بتعطوبوجعة لبتحشعأل.93-1،
– لالفس ) مسةش
حض لالرفوجحلفع لبثةشت( لبحي
خةعفأل ،يم كحم  .)2018(.لبتفة شعص رت
( لبحىعط -كةم لبتفةصع ) لمحه ةك اطتعأل مهة لن لرتةج لبلح ض لبتسفيتعأل خفض لبل ء لبتلحف
لرتسةل لمح لبتلةل بفى لب الب لبتل لبحعل شجةملأل لال عطف يأل ،مجةأل لبجتلعأل لبتتحيأل بتعطوبوجعة
لبتلةعل.301 -201 ،1 )28( ،
خةع  ،يم شلحة يمتف .)2016(.يرتةط ل رفوجحلفع لبتلةعت "لبثةشت/لبتتثح)/لبتفة ةك" يمحه ف
لبتثتع كفةءة الةل لبحيةضعةن بفى االمعذ لبتحمةأل لالشتفلئعأل ي ل ةرأل لبذهطعأل لبحىعط ،مجةأل كةعأل
لبتحشعأل ،جةملأل لالزهح272 – 321 ،3)123( ،
ختعس ،مثتف
ختعس ،مثتف

عأل .)2003 (.تةعةن اعطوبوجعة لبتلةعل ،لبسةهحة ،دل لبعةتأل بةطنح لبتوزيع.

عأل .)2009 (.اعطوبوجعة لبتلةت

لبتلةل ،ط ، 2لبسةهحة دل لبىثةب بةطنح لبتوزيع.

ختعس ،مثتف عأل .)2011(.ل صول لبطظحيأل لبتة يخعأل بتعطوبوجعة لبتلةل لالبعتح ر  ،لبسةهحة ،دل
لبىثةب بةطنح لبتوزيع.
ختعس ،مثتف عأل .)2013 (.لبطظحيأل لبحثل لبتحشوي ف اعطوبوجعة لبتلةعل ،لبسةهحة  ،دل لبىثةب
بةطنح لبتوزيع.
ختعس ،مثتف عأل .)2015 (.متةد لبتلةل لالبعتح ر ( لالفحلد لبو ةئط) ،لبسةهحة  ،دل لبىثةب
بةطنح لبتوزيع.
ختعس ،مثتف
لبتوزيع.

عأل  .)2018(.شعئةن لبتلةل لالبعتح ر ( لبجزء لال ل) ،لبسةهحة ،دل لبىثةب بةطنح

ختعس ،يل مثتف .)2019(.لبتتة أل لبتوز أل لبتحكزة رن أل لبتلةل لبتتمح لبطسةل شحعئأل الةل مفمج
يمحهتة ةك اطتعأل مهة لن لبححمجأل شسةء يمح لبتلةل بفى طةبحةن اعطوبوجعة لبتلةعل لبتلةومةن ،ةبأل
مةجىتعح غعح مطنو ة ،كةعأل لبحطةن ،جةملأل عص شتس.
ختعس ،مثتف عأل  .)2020(.لاجةهةن مفيثأل ف اعطوبوجعة لبتلةعل مجةالن لبحثل فعهة( لبجزء لال ل)،
لبسةهحة ،لبتحكز لالكةديت لبلحش بةطنح لبتوزيع.
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لبفخط  ،لمةر يمتف مثتف ،لبف ي  ،تح مثتف يمتف . )2015(.رت ة اسفيل ل رفوجحلفع (لبثةشت/
لبتتثح)) حح لبوي يمحهتة فك اطتعأل مهة لن لبتفععح لبحتحى بفى يطفةل لبتومف لاجةهةاهل رثوه،
مجةأل لبجتلعأل لبتتحيأل بتعطوبوجعة لبتلةعل.364 – 265 ،2 )25( ،
لبددفخط  ،يمددةر يمتددف مثتددف مثتددف .)2016(.لبتلزيددز ل يجددةش  -لبىددةح فد شعئددأل الةددل رةئتددأل ةددك لبلددولبل
لالفتحلضددعأل بتطتعددأل مهددة لن صددعةرأل لبثة د لآلب د اثىددعص لبحضددة ددص لب دتلةل بددفى طددالب اعطوبوجعددة
لبتلةعل ،مجةأل اعطوبوجعة لبتلةعل ،لبجتلعأل لبتتحيأل بتعطوبوجعة لبتلةعل.320-237 ،2 )26( ،
لبحفددة  ،بعددف يىددحي حددف لبث د  ،حددف لبحددةر  ،فةطتددأل مثتددف  .)2019(.لبتفة د شددعص رت ددك لبتددف ي
لالبعتح رد لبتتطسد (لبتعثدث  -لبتددوزع) ل دةوش اطظددعل لبتثتدوى لبتددف يح ( لبعةدك – لبتجددزئ) يمددحه
ةك اطتعأل مهة لن لبتومعق لبلةت لالبعتح ر لبحضة ص اف ي بفي طالب لبف ل ةن لبلةعة لبتحشويأل،
مجةأل اعطوبوجعة لبتلةعل ،لبجتلعأل لبتتحيأل بتعطوبوجعة لبتلةعل.204 -115 ،2 )9(،
لبزغول ،لفع ،لبزغول ،تةد .)2003( .ةل لبطفس لبتلحف  .لبسةهحة ،معتحأل لبنح

.

زيتو  ،مىص مىعص .)2003(.الةعل لبتفععح .لبسةهحة :ةبل لبعت .
حلج لبفيص ،مت فك المأل حفلبحة ط .)2017(.يمح ل تحلاعجعتة بةتلةل لبتنة ك ل بعتح ر بتطتعأل
مهة لن اتتعل لبتولرث لبتلةعتعأل لبتفععح ل شفل بفى طالب لبف ل ةن لبلةعة ،مجةأل كةعأل لبتحشعأل،
جةملأل لبتطوفعأل (.133-7 ،2 )32
لبىلوي ،رو ة مثتف ة  .)2015(.يمح شلض ا حعسةن لبتلةل لبطسةل ةك اطتعأل مهة لن لبثس لبلفدي ف
مةدة لبحيةضعةن بفى طةبحةن لبتث لبثةر لبثةروي ف مفيطأل شحيفة ،لبتساتح لبف ب لبحلشع بةتلةعل
لالبعتح ر لبتلةعل ص شلف ،لبحيةض ،ف لبفتحة مص  2-2مة س .2015
حفلبحزل  .)2012(.مهة لن لاخة لبسحل بفى طةحأل مفل س
لبىالمأل ،تةد مثتف ،لب حل رأل ،حفل
لبتة حفل لبثةر بةتتعز ،مجةأل لبلةوم ل رىةرعأل لالجتتة عأل ،جةملأل مساأل.289-2 ،5)27( ،
وزل مثتف مىص لبىعف ةك .)2015(.فة ةعأل ل تخفلم ل تحلاعجعأل لبتلةل لبتفمج رتو ج اطة ب لبتولرع ف
اف يس مةده لالمعةء ف اطتعأل شلض مهة لن لبتلةل ل اليص لبتفععح لبلةت بفي طةبحةن لبتحمةأل
لبثةرويأل شةبىلوديأل ،لبتجةأل لبتتحيأل بةتحشعأل لبلةتعأل.59 -1 ،2)18 ( ،
لبىعف ،حف لبلةل حف  .)2018(.يمح ختال رت ل رفوجحلفع لبثةشت لبتتثح) ف اطتعأل مهة لن
لبتولططأل لبحرتعأل بفى طةحأل لبتلةهف لبلةعة بةثة حةن ،مجةأل لبجتلعأل لبلحشعأل بتعطوبوجعة لبتحشعأل1 ،35 ،
 .52لبىعف ،مضة منتت مثتف .)2017(.يمح لبتفة شعص مثفدلن اطظعل لبتثتوى ف شعئأل لبتلةل لبتتمح
مىتوى لبتطظعل لبذلا ف اطتعأل لبجةرحعص لبتلحف لالدلء بتهة لن اتتعل لبتولرع لبتلةعتعأل رةشةعأل
ل تخفلم هذه لبحعئأل بفي طالب اعطوبوجعة لبتلةعل ،،مجةأل اعطوبوجعة لبتلةعل ،لبجتلعأل لبتتحيأل
بتعطوبوجعة لبتلةعل.350-257 ،4)27 ( ،
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طف لختعة لبتلةل رظتأل
لبنة ح ،مطة مثتف .)2005( .رتو ج مستحح بتطع لبسحل لبتعطةوبوج
لبتوصع لبتطة حأل بةتلةعل ،مجةأل اعطوبوجعة لبتلةعل ،لبجتلعأل لبتتحيأل بتعطوبوجعة لبتلةعل.134-97 ،)1( ،
لبنة ح ،مطة مثتف .)2016(.اعطوبوجعة لبتلةل لبتتمح،
لبف ل ةن لبلةعة ،جةملأل لبسةهحة.

رأل ت مسفمأل بتساتح اعطوبوجعة لبتلةعل ،كةعأل

لالرفجحلفع "لبثةشت  -لبتتثح)" ل ةوب لبتلحف
شلع  ،يتة  .)2016(.يمح لبتفة شعص رت
"لبتلتتف  -لبتىتس " ةك اطتعأل ل د ل) لبحتحي كفةءة لبتلةل بفى االمعذ لبتحمةأل لالشتفلئعأل ي
صلوشةن لبتلةل ،مجةأل لبجتلعأل لبتتحيأل بتعطوبوجعة لبتلةعل160 – 1،1 )26( ،
شةتون ،مثتف شور  .)2016(.فص لالرفوجحلفع
لالبعتح ر  ،)13( ،يشحي .6 -1

شعص لبتنويق لبتثفعز ةك لبتلةل ،مجةأل لبتلةعل

شةتون ،مثتف شور  .)2019(.رتو ج اتتعل لالرفوجحلفع  ،مجةأل لبتلةعل لالبعتح ر  ،)13( ،يشحي -1
.6
لبنعحمة  ،ةطث لشو متعف  .)2015(.لبتلةل لبتفمج مص لبتلةل لبتلعوس ،تة  ،دل لبتىعحة بةطنح
لبتوزيع لب حة أل.
صةد  ،مطتتح ثتة  )2020 (.لمح لبتفة شعص مجل مثتوى لبتف ي ل بعتح ر لبتتمح(صمعح –
متو ط  -كحعح ( اورعت اسفيل لبف ل لبتلةعت (فو ى  -مسج (ف شعئأل لبتف ي لبطسةل بتطتعأل شلض
كفةيةن لبتطظعل لبفلةل بةحعةرةن لبضخل )  )Data Bigاثىعص مىتوى لبحضة بةتتف شعص مطىوش
لبتف ي لبحرت شجةملأل لبستعل ،مجةأل لبجتلعأل لبتتحيأل بةعتحعواح لبتلةعت .180 -95 ،2)8( ،
صحح ،مثتف مىص مىص خخح  .)2015(.ي ةبع لبتفععح الرتهة شةبسف ة ةك اخة لبسحل بفى
ملةت لبتحمةأل ل شتفلئعأل ،مجةأل كةعأل لبتحشعأل ،جةملأل شو لعف844 -871 ،18 ،
شعص يرتةط لالشثة لبتلزز( مح -مسعف) لال ةوب
لب حة  ،مىطةء حف لبلةط  .)2017(.يمح لبتفة
لبتلحف (اثت  -فم اثت ) لبمتوض ف شعئأل لبتلةل لبتتطس ةك اطتعأل مهة لن صعةرأل لالجهزة
لبتلةعتعأل لبذكةء لبحتحي لبتعةر بفي طالب اعطوبوجعة لبتلةعل ،مجةأل اعطوبوجعة لبتلةعل ،لبجتلعأل
لبتتحيأل بتعطوبوجعة لبتلةعل.98-1 ،1)27( ،
حف لبثتعف ،حف لبلزيز طةحأل .)2011(.يمح اتتعل ل تحلاعجعأل بةتلةل لالبعتح ر رةئتأل ةك لبتوبعث شعص
مهة لن لبتطظعل لبذلا بةتلةل ةك ك مص لبتثتع ل تحلاعجعةن
ل ةبع لبتلةل لبطنط حح لبوي
لبتلةل لالبعتح ر لبتطظل لاعة اطتعأل مهة لن لبتفععح ،مجةأل كةعأل لبتحشعأل ،جةمله لبتطتو ة.2)75( ،
حف لبثتعف ،هحأل مىعص  .)2019(.لبتفة
لبتلحف ف اطتعأل مهة لن صعةرأل لبثة
مجةالن لبتحشعأل لبطو عأل.92-23 ،15 ،

شعص رتط متة أل لالرن أل شحعئأل لبتلةل لبتسةوب لال ةوب
لآلب بفي طالب اعطوبوجعة لبتلةعل ،مجةأل شثو حشعأل ف
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حف لبثتعف ،هويفل لعف  .)2015(.يمح لبتفة شعص رتط متة أل لرن أل لبتلةل ل ةوب اطظعل لبتثتوى
دلخ لبتلت لالفتحلض ف اطتعأل لبتفععح لبحتحي بفى طالب اعطوبوجعة لبتلةعل ،مجةأل د ل ةن حشعأل
ف لبتحشعأل ةل لبطفس.144-107 ،67 ،
حف لبحمتص ،لشحلهعل صةشح .)2008(.فلةبعأل شلض لالرن أل لبتلةعتعأل ف اطتعأل لالاجةه رثو احشعأل لبتولططأل
بفي طالب لبتف أل لبثةرويأل لبتطة عأل لبتلتة يأل لمحهة ةك ك مص اطتعه لبتهة لن لبلتةعأل لبتثتع
لبف ل  ،مجةأل كةعأل لبتحشعأل ،جةمله مةول .4)14( ،

 .)2007(.لبتنةك

حف لبحمعل ،مثتف حف
لبلةوم لبهطف عأل ،كةعأل لبهطف أل ،جةملأل لبسةهحة.

صطع لبسحل محكز ا ويح لبف ل ةن لبلةعة لبحثو ف

ةك اطتعأل
حف لبتتف ،ي تةء لبىعف مثتف  .)2017(.يمح ل تخفلم لبتجىعف لبتلةومةاك شة رفوجحلفع
مفةهعل متةد لبتلةومةن لبتحجلعأل ةدلن لبلس لبعفةءة لبذلاعأل لبتف كأل بفى طالب اعطوبوجعة
لبتلةعل محافلك مطخفضك كفةءة لبتتثع لبتلحفك بةتلةومةن ،مجةأل اعطوبوجعة لبتحشعأل-57 ،30 ،
.176
حفلبلةعل ،جةء ة  .)2018(.يمح لبتفة شعص يرتةط مىة فلن لبتلةل مىس بعةن اسفيتهة شحعئةن لبتلةل
لبتتمح حح لبوي لبجولل ف اطتعأل مهة لن لبححمجأل لبسةشةعأل لال تخفلم بفى طةب اعطوبوجعة
لبتلةعل ،مجةأل اعطوبوجعة لبتحشعأل ،كةعأل لبف ل ةن لبلةعة ،جةملأل لبسةهحة.278 - 201 ،24 ،

حف  ،لشحلهعل لبفس . )2011(.لبتلةل لبتلةعل لبتفمج -لبتتتعل لبتلةعت  -لبو ةئط لبتتلفده -لبتفععح
لالشتعة ي ،تة  ،دل لبثسةفه بةطنح لبتوزيع.
حف  ،زيط مثتف  .)2012(.فة ةعأل لبتلةل لال تحلاعج ف اطتعأل لبتثتع لاخة لبسحل لبفلفلعأل
بالرجةز بفي طالب لبتحمةأل لبثةرويأل ،ةبأل دكتو لة غعح مطنو ة ،كةعه لبحطةن ،جةمله عص شتس.
حفلبتطلل ،يمتف فهعل شف  .)2017(.يمح لبتفة شعص رتط متة أل ل رن أل لبتلةعتعأل ف شعئأل لبتلةل
ل بعتح ر لبطسةل ي ةوب لبتلةل ةك اطتعأل لبفلفلعأل بإلرجةز لبتثتع لبتلحف بفى االمعذ لبتف أل
ل فلديأل ،مجةأل اعطوبوجعة لبتحشعأل ،لبجتلعأل لبلحشعأل بتعطوبوجعة لبتحشعأل ،لبسةهحة.77-1 ،)33( ،
تتة  ،لبنثةن لف مثتف .)2018(.ل تحلاعجعأل بةتلةل لبتفمج بتطتعأل كفةيةن لبتلةل لبفحدي لبذلا رعةس
فة ةعتهة بفى طالب اعطوبوجعة لبتلةعل ،مجةأل لبجتلعأل لبتتحيأل بتعطوبوجعة لبتلةعل112 ،2 )28( ،
.204زلم ،رجوى ،لبجزل  ،حف لبة عث لبتف  ،صةشح ،تةح مثتف  .)2020(.اتتعل ل تحلاعجعأل بتعةم
يرتةط حض لبتنعالن لبححمجعأل شحعئأل بةتلةل لبتفمج بتطتعأل كفةيةن شحمجأل لبةمةن لبثفيثأل بفى طةبحةن
اعطوبوجعة لبتلةعل ،مجةأل لبحثل لبلةت ف لبتحشعأل ،كةعأل لبحطةن،جةملأل عص شتس638 -589 ،)21( ،
تح ،يمتف مت فك كةم  .)2018( .لبتفة شعص رت ل رن أل لبتلةعتعأل لالبعتح رعأل لبتفة ةعأل ( فحدي
لالشثة (هحم  -شحع ) ف شعئةن لبتلةل لالبعتح ر يمحه ةك اطتعأل مهة لن
– انة ك ) رت
اتتعل لبح وم لبتلةعتعأل لبتتثحكأل مطةئعأل لبحلف بفي طالب اعطوبوجعة لبتلةعل اعطوبوجعة ،مجةأل اعطوبوجعة
لبتلةعل ،لبجتلعأل لبتتحيأل بتعطوبوجعة لبتلةعل.269 -183 ،4)28( ،
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فعف  ،مثتف كتةل حفلبحمتص .)2015( .يمح لبتفة شعص اورعت اسفيل لبتمذيأل لبحلجلأل (لبفو يأل -لبتسجةأل)
فك شعئأل لبتلةل ل بعتح ر ص شلف ي ةوب لبتلةل (لبطنط – لبتأمةك) فك اثسعق شلض رولاج لبتلةل بفى
طالب لبجةملأل لبلحشعأل لبتفتومأل ،مجةأل اعطوبوجعة لبتلةعل ،لبجتلعأل لبتتحيأل بتعطوبوجعة لبتلةعل)25( ،
.166 -81 ،2
الم ،ل الم جةشح يمتف .)2018(.مىتويةن كثةفأل لبتةتعثةن لبحتحيأل ف لالرفوجحلفع لبثةشت حح لبوي
يمحهة ف اطتعأل مهة لن لبتتتعل لبتلةعت بفى لب الب لبتلةتعص شةبتتةعأل لبلحشعأل لبىلوديأل ،مجةأل
لبجتلعأل لبتتحيأل بتعطوبوجعة لبتلةعل.182-107 ،2 )28( ،

لبلعىة ي ،هعث رةصح .)2013(.تحلاعجعأل فعح ،زل ج ،شة ) د هة ف اثىعص لبتلةعل ،مجةأل لبلةوم
لبتحشويأل لبطفىعأل ،لبجتلعأل لبلحلرعأل بةلةوم لبتحشويأل لبطفىعأل.347-317 ،)96( ،
لبتلحف

لالدلء

فحج ،هعح متفي .)2019(.لبتف ي لالبعتح ر حح لبوي يمحه ةك اطتعأل لبجةر
بعفةيةن اتتعل ل تحلاعجعةن لبتلةل لالبعتح ر بفي ملةت لبتلةعل لبثةروي ،مجةأل اعطوبوجعة لبتلةعل،
لبجتلعأل لبتتحيأل بتعطوبوجعة لبتلةعل.300 -213 ،4)29(،
فحيف ،حعح مىص ،خخح  .)2014(.لبتىة فة لبحنحيأل ف مسةش لبتىة فة لبذكعأل شحعئأل لبتلةل لالبعتح ر
لبسةئل ةك لبوي  :ييوجف يمح بهتة ةك لبعفةءة لبذلاعأل مهة لن لاخة لبسحل ف مولرث لبحثل
لبتحشوي؟ ،مجةأل اعطوبوجعة لبتلةعل ،لبجتلعأل لبتتحيأل بتعطوبوجعة لبتلةعل392 - 343 ،1)24( ،
لبسحةر  ،رجول مةمف حف لبولمف .)2017( .يمح مىتويةن لبفمج ف لبتلةل لبتفمج ةك اطتعأل مهة لن
اتتعل خحلئط لبتفةهعل لبحرتعأل بفى طالب كةعأل لبتحشعأل جةملأل لبىة ة رةشوس ،مجةأل كةعأل لبتحشعأل،
جةملأل ليبزهح.520 -443 ،2 )176( ،
لبسث ةر  ،مثتف شص ةيض مثتف.)2018( .اسويل ضة طالب جةملأل شعنأل ص جودة الةتهل ف شعئأل لبتلةل
ل بعتح ر لبسةئتأل ةك لبتعةم شعص يد لن لالاتةل لبتزلمط غعح لبتزلمط  ،مجةأل لبلةوم لبتحشويأل،
جةملأل لبتة خةبف ،كةعأل لبتحشعأل.106-6 ،1)29( ،
كعنة  ،يمتف حف لبهةدی ضعث  .)2014(.فة ةعأل شحرةمج اف يح رةئل ةك رظحيأل لبتح رأل لبتلحفعأل ف
مهة لن لاخة لبسحل لالاجةه رثو مةدة لبتهة لن لبجةملعأل بفي طالب لبجةملأل ،مجةأل كةعأل لبتحشعأل ،جةملأل
لالزهح179،)37(،ج.56 -13 ،2
مثتف ،مطةل لبىلعف  .)2019(.يمح لبتفة شعص رتط متة أل لالرن أل لبتلةعتعأل (لبفحدي -لبتنة ك ) ف
شعئأل الةل لبعتح رعأل ل ةوب لبتفععح (لبفلخة -لبخة ج ) ةك لكتىةب مهة لن ا ويح لبتسح لن
لالختحة لن لالبعتح رعه بفى لب الب لبتلةتعص ،مجةأل لبجتلعأل لبتتحيأل بتعطوبوجعة لبتلةعل،8)29( ،
.218-85
مثتف ،لشحلهعل يو ث ،حف لبلزيز ،ةمح حف لبثتعف .)2011(.يمح لختال رتط لبتفة لالبعتح ر
لبسعل لبجتةبعأل بفي طالب
ل ةوب اوج عه لالرن أل لالبعتح رعأل ةك اطتعأل مهة لن انعع لبخز
لبتحشعأل لبفطعأل ،لبتساتح لبىطوي لبلحش لبثةبل لبف ب لبثةبل "ا ويح شحلمج الةعل الةل لبلةب لبطو
ف متح لبوطص لبلحش ف ضوء مت ةحةن تح لبتلحفه مص فتحه  14- 13لشحي .2011
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.242 -197
مثتف ،رعفعص مطتو  .)2018( .اتتعل رتو ج لبتلةل لبطسةل شةشعةل لبف ل شةبو ةئط لبتتلفدة( لبتوا -
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طةبحةن لبف ل ةن لبلةعة لبثت لبتلحف بفيهص لاجةهةاهص رثوهل ،مجةأل اعطوبوجعة لبتلةعل ،لبجتلعأل
لبتتحيأل بتعطوبوجعة لبتلةعل326-183 ،2)28(،
مثتف ،يىحي لمتف ة  .)2018(.شحرةمج رةئل ةك لبتلةل لبتىتطف لبك لبفمةغ ف اف يس لبحيةضعةن بتطتعأل
م لبتنعالن لاخة لبسحل بفي االمعذ لبتحمةه لالشتفلئعأل ،مجةأل لبسحلءة لبتلحفأل ،لبجتلعأل لبتتحيأل
ف لبسحلءة لبتلحفأل297 - 275 ،201 ،
مثتف ،يىحي عأل  .)2018(.فة ةعأل ا حعق ل تحلاعجعأل لبتلةل لبتفمج حح لبحال) شو د ف اطتعأل مهة لن
لرتةج لبححلمج لالبعتح رعأل لرتةط لبتلةل لبتفععح لالاجةه رثوهة بفى طةبحةن كةعأل لبتحشعأل ،لبتجةأل
لبتحشويأل ،كةعأل لبتحشعأل ،جةملأل دمعةط318-257 ،)51( ،
مثتود ،مىعص شنعح خخح  .)2012(.يمح لختال مىتويةن لبفمج ف شحلمج لبتلةل لبتفمج ةك لدلء
طالب اعطوبوجعة لبتلةعل بتهة لن اتتعل لبتسح لن لالبعتح رعأل ،مجةأل اعطوبوجعة لبتحشعأل لبسةهحة لبجتلعأل
لبلحشعأل بتعطوبوجعة لبتحشعأل. 253 -208 ،14،

لبت عحي ،ت ة مطة  . )2014(.اطتعـأل مهــة لن لاخـــة لبسحل بفى لب ةب لبتتفورعص سةعة ،مجةأل كةعأل
لبتحشعأل ،جةملأل لبىويس.67-1 ،1)7( ،
مهفي ،مىص ،لبجزل  ،حف لبة عث ،لال تة  ،مىص مثتود  .)2012(.لبتنة ) دلخ لبتجتو ةن شعطهة
ف مسح لبعتح ر بتطةهج لبحثل لبلةت ص شلف حح لبوي  2لمحهة ة جودة لبتنة كةن .د ل أل
اجحيحعأل كةعأل لبتحشعأل جةملأل لالرتك ،مساتح اعطوبوجعة لبتلةعل لالبعتح ر لالاجةهةن رضةية ملةصحة
ف لبفتحه مص  11ل  12لشحي  ،2012لبجتلعأل لبتتحيأل بتعطوبوجعة لبتلةعل ،لبسةهحة.
مهفي ،ية ح عف مىص .)2017(.شحمجعأل هةاث رسةل ف لبلةوم رةئتأل ةك لبتتتعل لبنةم بتطتعأل لبسف لن
لبتلحفعأل اسفيحلن لبذلن لبتثتع لبلةت بفى االمعذ لبفتول متلفدة لبتىتويةن شةبتتةعأل لبلحشعأل
لبىلوديأل ،لبتجةأل لبتتحيأل بةتحشعأل لبلةتعأل.110-51 ،1)20( ،
لبتعه  ،ج لبىعف حف لبثتعف .)2003( .لمح لختال رتط متة أل لالرن أل لبتلةعتعأل ف رتو ج اف يى
مستحح رةئل ةك لبتىتثفمةن لبتعطوبوجعأل لبطظحيأل لبحطةئعأل ةك لبتثتع اطتعأل مهة لن رحلءة لبتو
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لبتفععحلالشتعة ي ف لبلةوم بفى طالب لبتحمةه لبثةرويه
.44-1 ،3)6( ، متح،لبتحشعأل لبلةتعأل

 لمح لبتفة شعص رتط اورعت متة أل لالرن أل ف مفة الةعتعأل لبعتح رعأل.)2014(.  ل ةمأل لعف،هطفل ي
مول لد ل) لالبمةز لبخفع لبحتحيأل لبحرتعأل ةك مهة لن لبتتععز لبحتحي مىتوى رحلءة لبحتحيةن
.70-17 ،53 ، مجةأل د ل ةن حشعأل ف لبتحشعأل ةل لبطفس، بفى االمعذ لبتث لبخةمس لالشتفلئ
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Two Patterns of Practice Activities and Applied Tasks (Individual - Collaborative) with
Mobile Microlearning in the Blended Learning Environment and their Impact on
Achievement and Development of Decision-Making Skills for Choosing Learning
Resources at Designing Educational Situations for Student Teachers with Special Needs
and their Satisfaction with them

Amel Abdel Ghani Korani Badawi
Educational Sciences( Specialized Instructional Technology) Dept.,
Faculty of Special Needs Sciences, Beni Suef University
Absract
The Current research aims to reveal the effect of designing Mobile Microlearning units
with two patterns of practice activities and applied tasks (individual - participatory) in the
Blended Learning Environment on achievement and development of decision-making skills
for choosing learning resources for student teachers with special needs and their satisfaction
with them, and Both the descriptive analytical, the developmental, and the quasiexperimental approaches were used. The research sample included (47) students in The 2th
level of the Faculty of Special Needs Sciences who were divided into two experimental
groups. The first (n = 23) practiced activities and tasks individually and the second (n = 24)
practiced these activities and tasks collaboratively (think - pair - share), and a mobile
application was designed for Mobile Microlearning units with two patterns of practice
activities and applied tasks (individual - participatory) by using El Gazzar's model (2014) for
educational design. the derivation of design standards, and the research tools represented an
achievement test, the scale of decision-making skills for choosing learning resources, and the
product evaluation card to measure both the cognitive and applied aspect of decision-making
skills according to El Shaare model (2005) for technological decision-making, and the scale
of learning satisfaction, and the results showed that the effective impact of each of the
individual and collaborative practice of activities and applied tasks on achievement, decisionmaking skills and student-teacher satisfaction, and recommended conducting future
researches .

Key Words: Mobile Microlearning , Blended , Tasks, Decision-Making ,
Learning Resources, Special Needs , Satisfaction
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