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 ظافر بن أمحد مصلح القرين.د

أستاذ املناهج وتقنيات التعليم املساعد بقسم العلوم الرتبوية
كلية الرتبية ابلزلفي يف جامعة اجملمعة
:امللخص
استهدف البحث احلايل الكشف عن أثر توظيف تقنية اإلنفوجرافيك يف بيئة التعلم املقلوب على التحصيل والدافعية حنـو مقـرت تقنيـال التعلـيم
 طالباً من طالب املستوى األول بكليـة الرتبيـة40  وقد مت إجراء التجربة على عينة مكونة من،ومهاتال االتصال لدى عينة من طالب كلية الرتبية
 وقد قسمت العينة إىل جمموعتني جمموعة ضابطة دتست ابستخدام الطريقة التقليدية وجمموعة جتريبية دتسـت ابسـتخدام، ابلزلفي يف جامعة اجملمعة
 وبعـد التطبيـ،)ـاا (ااتبـات التحصـيل املعـريف – ومقيـا الدافعيـة:  استخدم البحث أداتـني ثييتـنيمه،االنفوجرافيك املوظف يف بيئة التعلم املقلوب
 ومتوسـط،على أفراد العينة وتطبي أدايت البحث قبلياً وبعدايً توصلت الدتاسة إىل وجود فرق دال إحصائياً بني متوسط دتجـال اجملموعـة البـابطة
 كما أظهرل النتائج وجود فرق دال إحصائياً بني متوسط دتجال، يف ااتبات التحصيل املعريف لصاحل اجملموعة التجريبية،دتجال اجملموعة التجريبية
 وتيكـد هـ النتيجـة، لصـاحل طـالب اجملموعـة التجريبيـة، ومتوسـط دتجـال طـالب اجملموعـة التجريبيـة يف مقيـا الدافعيـة،طالب اجملموعة البـابطة
.ية وأثر استخدام اإلنفوجرافيك املوظف يف بيئة التعلم املقلوب على كل من التحصيل والدافعية حنو التعلم:أ
. الكلمات املفتاحيةا اإلنفوجرافيكمه املعلومال املصوتةمه التعلم املقلوبمه التعلم املعكو

Impact of Employing infographic technology in the flipped learning environment on achievement and
motivation Towards a course of communication techniques and communication skills among a sample of
students of the Faculty of Education
Dr. Zafer Bin Ahmad Musleh Al - Qarni
Assistant Professor of curriculum and learning techniques, Department of Educational Sciences
Faculty of Education at Al-Zulfa, Majmaah University

Abstract:
The current research aimed to identify Impact of Employing infographic technology in the flipped
learning environment on achievement and motivation among a sample of students in the Faculty of
Education in education techniques and communication skills course, the experiment was conducted on a
sample consisting of 40 students from the first level students in the Faculty of Education in Zulfa,
Majmaah University, and the sample was divided into two experimental groups (the control group studied
using the traditional method - experimental group studied using infographic employed in the flipped
learning environment), the research used two tools; namely: (cognitive achievement test - Motivation
scale), and after the application on the sample and after the pre and post application of the research two
tools, the study found that there is a statistically significant difference between the mean scores of the
control group, and the mean score of the experimental group, in the knowledge achievement test for the
benefit of the experimental group, the results also showed a statistically significant difference between the
mean scores of the control group, and the mean scores of the experimental group on motivation scale for
the benefit of experimental group, this result emphasizes the importance and impact of the use of
infographic employed in the flipped learning on both achievement and motivation towards learning .
Keywords: Infographic, Depicted Information, Flipped Learning, Inverted Learning.
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مقدمة:
هائال يف جمال تكنولوجيا
تقدما ً
لقد شهد العقد األاري من القرن العشرين وبداايل القرن احلادي والعشرين ً
املعلومال واالتصاالل ،وال يزال يتقدم حىت يومنا ه ا ،ويتساتع خبطوال سريعة وواسعة ،حيث ساعدل
تكنولوجيا اإلنرتنت يف نقل اليوتة املعرفية من مكان إىل آار يف نفس اللحظة وجبودة ودقة عاليةمه األمر ال ي
يتطلب ااتياتا دقيقا للمعلومال املفيدة.
وبناء على التغيري الكبري يف شكل وطريقة وصول املعلومال ألجيال القرن احلادي والعشرين ،أصبحت
تفبيال ،وااصة يف التصميم التعليمي ال ي هو أكير
مصادت املعرفة البصرية ذال التفاصيل النصية القصرية أكير
ً
صعوبة لتصميم التعليم ،وابلتايل ،فإن التدتيس من االل املعلومال املصوتة (اإلنفوجرافيك) يساعد الطالب على
إقامة صالل بني املفاهيم وجتسيد املفاهيم اجملردة عن طري استخدام النماذج البصرية املتعددةHolsanova & ( .
)Holmqvist, 2009, P.1217

ويعرف ) (Vanichvasin, 2013, P.138اإلنفوجرافيك أبنه حتويل املعلومال والبياانل املعقدة اىل تسووم
مصوتة يسهل على من يراها استيعاهبا بوضوح وتشوي دون احلاجة اىل قراءة الكيري من النصوص مما يوفر تواصل
بصري فعال بني كل من املرسل واملستقبل.
لقد أصبح استخدام اإلنفوجرافيك يف التعليم اجتاها حدييا ،ووفقا ل لكمه ذكر (Shafipoor & at all,
 )2016, P.43إن استخدام التقنيال التعليمية يف التدتيس له فوائد كيرية لكل من الطالب واملعلمني واستخدام
اإلنفوجرافيك يساعد املتعلمني على حتصيل املعلومال واحلفاظ علىها يف أذهاهنم لفرتة طويلة من الوقت ،إضافة
إىل ذلك ،أظهرل نتائج دتاسة ) Ciftci (2016أن اإلنفوجرافيك هو وسيلة فعالة يف حتسني التحصيل الدتاسي
لدى الطالب يف دتو اجلغرافيا وإاثتة مواقف إجيابية جتا احملاضرة يف بيئة التعلم التقليدية.
وقد أظهرل عدد من الدتاسال أن االستخدام الفعال لإلنفوجرافيك مفيداً يف بيئة التعلم التقليدية يف
جماالل خمتلفة من جماالل التعليم مبا يف ذلك التعليم العايل كدتاسة ) ،Taguchi & Ackerman, (2014ويف
تعليم العلوم كدتاسة ) Davidson, (2014وعلم التشريح كدتاسة ) ،Ozdamli, et all (2016تعليم اللغال
األجنبية كدتاسة ) ،Pisarenko & Bondarev, (2016تدتيس الرايضيال كدتاسة )،Sudakov, et all (2016
وال الوعي ابلقبااي البيئية كدتاسة ) Tuncali, (2016ومع ذلك ،فإن مصممي التعليم حيتاجون إىل توفري
وتصميم بيئة تعليمية تعزز جتربة الطالب ،يف بيئال غري تقليدية ،وال ي يتوقع أن يكون هلا فاعلية يف حتقي
العديد من اجلوانب التعليمية لدى املتعلمني كالتحصيل والدافعية ،ولعل ه ا يعزز احلاجة لإلجراء الدتاسة احلالية.
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وهنا دعت احلاجة إىل البحث عن بيئة تعليمية حتق أهداف التعليم دون احلاجة إلتهاق املتعلم ،وتتغلب
على مشكلة ضي الوقت الفعلي داال القاعال الدتاسية ،ومن مث التفكري يف استخدام أحد بيئال التعلم
احلديية ،وميكن حتقي ذلك عمليًا من االل بيئة التعلم املقلوب .Flipped Learning
ويعرف ( )Westermann, 2014, p. 44بيئة التعلم املقلوب أبهنا بيئة تسمح للمتدتب ابلتعرض للمادة
التعليمية ااتج امليسسة أوالً ـ ـ ـ ـ من االل القراءة واالطالع ـ ـ ـ ـ مث استخدام وقت احملاضرة الستيعاب ومتييل تلك
املعاتف من االل حل املشكالل ،أو املناقشة ،او احلوات.
وميكن من االل بيئة التعلم املقلوب استخدام مجيع مصادت املعرفة ومجيع الوسائل التكنولوجية املساعدة
لكي يصل املتعلم إىل املعلومة بنفسه من االل تقدمي حمتوي إلكرتوين ذال جودة عالية يسهم بشكل فعال يف
مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني ،ويزيد من فاعلية التعلم وحتسني خمرجاته.
ويرى ) Bergmann & Sams (2012أن التعلم املقلوب ال يعين فقط أشرطة الفيديو التفاعلي للتعلممه بل
إن النقطة الرئيسية تنطوي على أنشطة تفاعلية تنف يف الفصول الدتاسية ابستخدام جمموعة من املواد البصرية ،يف
حني يتعلم الطالب املفاهيم النظرية ابستخدام املواد البصرية وغريها ااتج احملاضرال وفقا لوقتهم وسرعتهم
املناسبة ،فإنه ،يف الواقع ،تعلم أكير نشاطاً وبطريقة أكير تعاونية ،ه ا األسلوب قد يزيد من التفاعل بني الطالب
واملعلمني واملعلمني يف الصف الدتاسي.
إن التعلم املقلوب يسمح أبن تكون املعلومال مقسمة إىل أقسام أصغر من االل تقنية االنفوجرافيك
للحصول على املعرفة ،وتعلم املفاهيم األساسية واستكشاف املفاهيم بشكل عمي االل الصف (Strayer,
)2012, P.177

وجتدت اإلشاتة إىل وجود بعض الدتاسال اليت تبني أ:ية وفاعلية فاعلية التعلم املقلوب ميلا دتاسة هاتون،
سرحان ( )2015اليت توصلت نتائجها إىل زايدة التحصيل املعريف واألداء املهاتي لصاحل اجملموعة اليت دتست
ابلتعلم املقلوبمه ودتاسة العبريي ()2015اليت توصلت نتائجها إىل فاعلية استخدام التعلم املقلوب يف التحصيل
املعريف ابلنسبة للمجموعة اليت استخدمت ه ا النمط من التدتيسمه ودتاسة منرية أبوجلبة ( )2015اليت توصلت
نتائجها إىل فاعلية بيئة التعلم املقلوب ابستخدام موقع إدمودو يف تنمية التفكري واالجتا لدى اجملموعة اليت
استخدمت بيئة التعلم املقلوب.
وابستعراض الدتاسال السابقة يتبح أهنا تناولت بيئة التعلم املقلوب وقيا فاعليتها يف تنمية املتغريال
التعليمية املختلفة كالتحصيل املعريف واألداء املهاتيمه إال أنه ال توجد دتاسال -على حد اطالع الباحث-
كبريا على نواتج التعلم،
أتثريا ً
تناولت توظيف تقنية اإلنفوجرافيك داال بيئة التعلم املقلوب ،واليت قد يكون هلا ً
كالتحصيل والدافعية حنو التعلم.
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جدا لتحقي نتائج التعلم ،وعادة ما
إن ضمان أن يكون لدى املتعلمني مستوايل عالية من الدافعية مهمة ً
ينظر إىل املسافة بني املتعلمني واملعلمني على أهنا قيد ييدي إىل اخنفاض مستوايل الدافع واملواقف السلبية يف
عمليال التعلم ) ، (Bozkurt, 2014ويرى (هنداوي )432،2010 ،إىل أن هناك عالقة قوية بني الدافعية
والتعلم فإذا كانت الدافعية وسيلة لتحقي األهداف التعليمية ،فإهنا تعد من أهم العوامل اليت تساعد على حتصيل
املعرفة والفهم واملهاتال وغريها من األهداف اليت يتم السعي حنوها لتحقيقها ،ميلها يف ذلك ميل ال كاء واخلربة
السابقة ،ومن املعروف أن املتعلمني ال ين يتمتعون بدافعية عالية حنو التعلم يكون حتصيلهم الدتاسي أعلى من
املتعلمني ال ين ليس لديهم دافعية عالية.
ويعد دافع املتعلم من العوامل الرئيسية يف إجناز  ،واالحتفاظ ابلتعلم ،ودافع املتعلم كبري بشكل ااص يف
التعلم املقلوب ،والدافع هو يف مركز عمليال التوجيه والتنظيم ال ايت يف سياقال التعلم عن بعدمه حيث يكون
الطالب يف املركز ،كونه املتعلم املنببط ذاتيًا مع وجود مستوايل عالية من الدافعية ،ويف حني أن مستوايل
الدافعية املرتفعة تزيد من تضا املتعلم ،فإن مستوايل الدافعية املنخفبة تزيد من اطر مغادتة الطالب لبيئة التعلم
عن بعد ).(Strayer, 2012, P.179
وتشري نتائج دتاسة الربيع ( )2011أن الطالب ال ين لديهم دافعية مرتفعة للتعلم يكرسون وقتًا أطول
جهودا أكير ويسخرون مواتد متعددة للتعلم وحل املشكالل ،وابلتايل فإن أدائهم يكون أفبل من أقراهنم
ويب لون ً
ذوي الدافعية املنخفبة للتعلم.
كبريا على التحصيل الدتاسي ،فكلما اخنفبت الدافعية
أتثريا ً
من االل ما سب يتبح أن الدافعية تيثر ً
للتعلم عند الطالب كلما كان حتصيلهم الدتاسي سيئًا ،ل لك فإن الطالب ال ين لديهم دافع جيد للتعلم يزداد
التحصيل الدتاسي لديهم ،ويعملون جبدية أكير من غريهم وحيققون جناحال أكير يف حياهتم ويف مواقف متعددة.
من هنا وجد الباحث أ:ية توظيف تقنية اإلنفوجرافيك يف بيئة التعلم املقلوب على التحصيل والدافعية حنو مقرت
تقنيال التعليم ومهاتال االتصال لدى عينة من طالب كلية الرتبية
مشكلة البحث:
من االل عمل الباحث ،وأثناء تدتيسه لبعض مقرتال تقنيال التعليم لطالب كلية الرتبية ابلزلفي جامعة
اجملمعة ،الحظ ظهوت بعض السلوكيال على الطالب ،وأهم ه السلوكيال الشعوت ابمللل ،والسرحان ،وعدم
املشاتكة يف األنشطة ابحملاضرال ،وتدين امليابرة يف االستمرات يف تنفي املهام والواجبال املوكلة إليهم ،وكيرة الغياب
وتقدمي االعت اتال عن حبوت احملاضرال ،ونتج عن ه السلوكيال اخنفاض يف معدل حتصيلهم الدتاسي ،وه
نتيجة طبيعية لتواجد السلوكيال سابقة ال كر.
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السلوكيال وما نتج عنها من أتار دتاسي للطالب ،عقد

وسعيًا وتاء البحث عن أسباب ظهوت ه
الباحث جلسال فردية مع كل طالب من هيالء الطالب ،وأتكد الباحث من االل استجاابهتم عدم وجود
عالقة واضحة بني أتارهم الدتاسي وبني أي متغريال مرتبطة بعالقاهتم األسرية ،أو عالقاهتم مبجتمع الكلية ،أو
عالقاهتم أبسات ة املقرتال ،وأن مشاكلهم يف الدتاسة انبعة من أنفسهم ،سواء من االل عدم استيعاب كم أو
كيف املعلومال اليت يتبمنها كل مقرت ،أو من االل الشكوى من ندتة التقييمال اخلاصة أبدائهم وحتصيلهم،
وأيبا من االل قلة أو انعدام األنشطة التعليمية اليت تستكمل تعلمهم وتتيح هلم اربال تطبيقية ملا تعلمو  .أما
الطالب ال ين يعانون من مشكالل أسرية ،أو مشكالل مع جمتمع الكلية بشكل عام ،فقد جتنب الباحث
إدااهلم دائرة اهتمامال البحث احلايل ،حيث أهنم فئة غري مستهدفة يف ه ا البحث.
ل ا كان على الباحث أن يبحث عن حلول عملية هل املشكلة ،ومن هنا جاءل فكرة البحث الرئيسية يف
الكشف عن حل تكنولوجي ابستخدام بيئة تعلم قائمة على تقنية حديية ،يبىن املتعلم من االهلا ارباته التعليمية
عن طري تعلمة كيفية استخدام مجيع مصادت املعرفة ومجيع الوسائل التكنولوجية املساعدة لكي يصل إىل املعلومة
بنفسه من االل تقدمي حمتوي إلكرتوين ذال جودة عالية يسهم بشكل فعال يف مراعاة الفروق الفردية بني
املتعلمني ،ويزيد من فاعلية التعلم وحتسني خمرجاته.
ويعد اإلنفوجرافيك من بني التقنيال احلديية اليت تساعد املتعلمني على حتصيل كمية ملحوظة من املعلومال
يف وقت واحد واحلفاظ على املعلومال يف أذهاهنم لفرتة طويلة من الوقت ،وإقامة صالل بني املفاهيم وجتسيد
املفاهيم اجملردة عن طري استخدام النماذج البصرية املتعددة.
ولقد أظهرل أن التدتيس ابستخدام اإلنفوجرافيك يزيد من التعاون واملشاتكة والفهم لدى املتعلمني داال
بيئال التعلم التقليدية،Pisarenko & ،Davidson, (2014 ،Taguchi & Ackerman, (2014) ،
)Tuncali, (2016). ،Sudakov, et all, (2016

ومع ذلك فإن امليدان الرتبوي ثاجة إىل تصميم الربامج التعليمية بطريقة مدتوسة تساعدهم يف حتقي
األهداف التعليمية املنشودة يف أقل وقت ،وجهد ،وتكلفة ،وه ا ما دعى الباحث إىل االستفادة من االمكاانل
اليت تيحها تكنولوجيا التعليم بطريقة منهجية منظمة يف تصميم مواقف وبيئال تعليمية خمتلفة ،إىل توظيف
اإلنفوجرافيك يف بيئة التعلم املقلوب واليت تسمح أبن تكون املعلومال مقسمة إىل أقسام أصغر من االل تقنية
االنفوجرافيك للحصول على املعرفة ،وتعلم املفاهيم األساسية يف املنزل من جهة ،واستكشاف املفاهيم بشكل
عمي االل احملاضرة من جهة أارىمه لزايدة حتصيل املتعلمني ودافعيتهم حنو التعلم ،وميكن حتقي ذلك عمليا من
االل التعلم املقلوب.
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وبصورة إجرائية ميكن صياغة مشكلة البحث يف التساؤالت التالية:
 .1ما صوتة الربانمج املقرتح القائم على توظيف تقنية اإلنفوجرافيك يف بيئة التعلم املقلوب على التحصيل
والدافعية يف مقرت تقنيال التعليم ومهاتال االتصال لدى عينة من طالب كلية الرتبية.
 .2ما أثر توظيف تقنية اإلنفوجرافيك يف بيئة التعلم املقلوب على التحصيل يف مقرت تقنيال التعليم ومهاتال
االتصال لدى عينة من طالب كلية الرتبية.
 .3ما أثر توظيف تقنية اإلنفوجرافيك يف بيئة التعلم املقلوب على والدافعية حنو مقرت تقنيال التعليم ومهاتال
االتصال لدى عينة من طالب كلية الرتبية.
أهداف البحث:
 .1تصميم حمتوى تعليمي يعتمد على توظيف تقنية اإلنفوجرافيك لتنمية التحصيل والدافعية يف مقرت تقنيال
التعليم ومهاتال االتصال لدى عينة من طالب كلية الرتبية.
 .2تصميم بيئة تعلم مقلوب ميكن من االهلا توظيف تقنية اإلنفوجرافيك لتنمية التحصيل والدافعية حنو مقرت
تقنيال التعليم ومهاتال االتصال لدى عينة من طالب كلية الرتبية.
 .3الكشف عن أثر توظيف تقنية اإلنفوجرافيك يف بيئة التعلم املقلوب على تنمية التحصيل الدتاسي يف مقرت
تقنيال التعليم ومهاتال االتصال لدي عينة من طالب كلية الرتبية.
 .4الكشف عن أثر توظيف تقنية اإلنفوجرافيك يف بيئة التعلم املقلوب على زايدة الدافعية حنو التعلم يف مقرت
تقنيال التعليم ومهاتال االتصال لدي عينة من طالب كلية الرتبية.
أمهية البحث:
تكمن األمهية النظرية يف هذا البحث يف إنه:

يعد استجابة ملا ينادي به اخلرباء ،من ضروتة إعادة النظر يف تنمية التحصيل بواسطة تقنيال تربوية حديية،
تبمن التفاعل بني املعلم واملتعلم ،واملتعلمني أنفسهم من االل العملية التعليمية.
كما تكمن األمهية التطبيقية هلذا البحث فيما يرتتب عليه من نتائج وتوصيات قد تسهم يف:
 .1التحول حنو االهتمام ابالجتاهال احلديية يف التدتيس ابستخدام االنفوجرافيك.
 .2العمل على توظيف بيئة التعلم املقلوب يف العملية التعليمية.
 .3حتديد البيئة املناسبة لتوظيف االنفوجرافيك يف التدتيس مع الطالب.
 .4وضع بعض املقرتحال يف عملية تطوير املناهج ،وتقنيال التعليم مبرحلة التعليم اجلامعي.
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حدود البحث:

اقتصرل الدتاسة احلالية على توظيف اإلنفوجرافيك ،ابحملتوي التعليمي ملقرت (تقنيال التعليم ومهاتال
االتصال  )EDU 116املقدم عرب بيئة التعلم املقلوب ،واقتصرل الدتاسة احلالية على عينة عشوائية من الطالب
ال ين يدتسون مقرت تقنيال التعليم ومهاتال االتصال بكلية الرتبية ابلزلفي ،ومت تطبي الدتاسة يف الفصل
الدتاسي الياين من العام اجلامعي 1438 /1437هـ.
فروض البحث:
سعى البحث احلايل للتحق من الفروض التاليةا
 .1يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى ( )0.05بني متوسطي دتجال طالب اجملموعتني التجريبية
والبابطة يف التطبي البعدي الاتبات التحصيل املعريف لصاحل اجملموعة التجريبية.
 .2يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى ( )0.05بني متوسطي دتجال طالب اجملموعتني التجريبية
والبابطة يف التطبي البعدي ملقيا الدافعية لصاحل اجملموعة التجريبية.
خطوات البحث وإجراءاته :اتبع الباحث اخلطوال التاليةا
 .1مراجعة األدبيال النظرية املرتبطة ابلبحث.
 .2حتديد احملتوى التعليمي.
 .3حتديد معايري تصميم البيئة واحملتوي التعليمي.
 .4تصميم مواد املعاجلة التجريبية.
 .5إعداد أدوال البحث.
 .6التطبي القبلي ألدوال البحث للتأكد من تكافي اجملموعال.
 .7تنفي جتريه البحث عن طري التمهيد لتجربة البحث ،وتوفري التجهيزال واإلمكاانل ،وهتيئة جمموعال
الطالب للداول على موقع املقرت ،مث متابعة تنفي جتريه البحث.
 .8التطبي البعدي ألدوال البحث.
 .9التحليل اإلحصائي لنتائج البحث ،وااتبات صحة الفروض ومناقشتها وتفسريها.
مصطلحات البحث:
اإلنفوجرافيك :ويعرف إجرائياً أبنه حتويل البياانل واملعلومال واملفاهيم النظرية واملعقدة يف احملتوى املعريف
ملقرت تقنيال التعليم ومهاتال االتصال ايل معلومال وأشكال بصرية ليتم فهمها واستيعاهبا بوضوح وسهولة من
قبل املتعلمني.
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بيئة التعلم املقلوب :تعرف إجرائياًا أبهنا بيئة تسمح للطالب ابلتعرض للمحتوى التعليمي (مقرت تقنيال
التعليم ومهاتال االتصال) ااتج الكلية أوالً من االل القراءة أو الدتو التعليمية مع توظيف اإلنفوجرافيك
مبحتوى املقرت مث استخدام وقت احملاضرة الستيعاب ومتييل تلك املعاتف من االل حل املشكالل ،واملناقشة،
واحلوات.
التحصيل املعريف The cognitive achievement :وميكن تعريفه اجرائيًاا أبنه املعرفة اليت يستوعبها
ويتحصل عليها املتعلم من االل احملتوى املقدم له مع توظيف تقنية اإلنفوجرافيك وال ي يتناسب مع اصائصه
املعرفية ليتفاعل مع احملتوى ال ي يناسبه داال بيئة التعلم املقلوب ،وال ي يتم قياسه من االل االاتبات
التحصيلي املعد هل ا الغرض.
ُ
الدافعية حنو التعلم Motivation Towards Learning :وتعرف اجرائيًا أبهناا الرغبة والطاقة اليت
ميتلكها املتعلم واليت تدفع به إىل املشاتكة يف عمليال التعلم بشكل فعال ،وذلك من االل توفري بيئة تعليمية مت
تصميمها أبسلوب يتناسب مع ميوله واستعداداته ،واليت يتم الكشف عنها من االل املقيا املعد هل ا الغرض.
ُ
اإلطار النظري للبحث:
 -1اإلنفوجرافيك:
يواجه القائمون على العملية التعليمية واقع التعامل مع نظم وفنون تكنولوجية متجددة سعيًا لتنمية
قدتال طالهبم وأتهيلهم للتعامل مع متغريال العصر التقين ال ي يتطلب تعليم الطالب كيف حيصل على املعرفة
كبريا جدا ،ويُستغرق يف
بنفسه من مصادتها املختلفة ،ذال التعداد اهلائل والتنوع املبطرد غالبًا ما أيا وقتًا ً
استغالال عشوائيا للزمن ،وابلتايل جاءل احلاجة إىل تطوير مناذج
هدتا للمواتد و
ً
اإلثات يف تلك املصادت مما يعين ً
تربوية دقيقة تتواى االستغالل العقالين لتقنيال احلاسبال واملعلومال وفنون اجلرافيك وامليداي وتوظيفها بطريقة
ميلى يف عملييت التعليم والتعلم.
أ -مفهوم اإلنفوجرافيك:
ويعرف (شلتول )111 ،2016 ،اإلنفوجرافيك أبنه "يطل على فن حتويل البياانل واملعلومال واملفاهيم
املعقدة ايل صوت وتسوم ميكن فهمها واستيعاهبا بوضوح وتشوي  ،وه ا األسلوب يتميز بعرض املعلومال املعقدة
والصعبة بطريقة سلسة وسهلة وواضحة ،ويوضح الشكل التايل تعريف األنفوجرافيك".
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ب-

شكل ( )1تعريف االنفوجرافيك (شلتوت)111 ،2016 ،

مميزات اإلنفوجرافيك:

وبعد االطالع على دتاسال وكتاابل وآتاء كل منا (عيسى( ،)2014 ،سهري اجلريوي)2014 ،
ميكن تلخيصها يف النقاط التاليةا
• تبسيط املعلومال املعقدة والكبرية وجعلها سهلة الفهم واالعتماد على امليثرال البصرية يف توصيل
املعلومة.
• حتويل املعلومال والبياانل من أتقام وحروف مملة إىل صوت وتسوم شيقة.
• سهولة نشر وانتشات اإلنفوجرافيك عرب الشبكال االجتماعية.
• املساعدة على االحتفاظ ابملعلومة وقتاً أكرب.

• قابلية تطبيقه على عدد كبري من التخصصال ،واجملاالل املختلفة للبياانل.
• إمكانية التواصل من االهلا ونقل املعلومال لآلارين اباتالف لغاهتم.
• إيصال الرسالة لآلارين.
• إظهات كمية كبرية من البياانل بشكل له معىن.
• تعزيز القدتة على التفكري وتبط املعلومال وتنظيمها.
• تدمج النصوص والرسومال هبدف الكشف عن معلومال أو أمناط أو اجتاهال مما جيعلها أسهل يف
الفهم من النصوص املقروءة فقط.
• سهولة قراءهتا.
ولقد أظهرل دتاسة )(Kos & Sims, 2014مبعهد أطلس جبامعة كولوتادو ابلوالايل املتحدة األمريكية،
اليت أثبتت فاعلية استخدام تقنية اإلنفوجرافيك اليابت يف كتابة املقاالل لغري الناطقني ابللغة اإلجنليزية.
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ج -أنواع االنفوجرافيك:
توجد عدة أنواع لالنفوجرافيكمه أاتحت املرونة الستخدامه وتوظيفه ىف جماالل عدة ،ااصة اجملال
التعليمي ،حيث يتوافر أنواع تناسب كل فئة عمرية أو أي حمتوي تعليمي ،ومن االل االطالع علي دتاسال
وآتاء وكتاابل كل منا(سهام اجلريوي13 ،2014،مه دتويش ،وأماين الداين256 ،2015مه ماتاين
منصوت126 ،2015مه أمل حسن2016،مه  )Cifci ،2016ميكن تقسيم االنفوجرافيك إىل عدة أنواع كما يليا
 -1من حيث طريقة العرض:

االنفوجرافيك الثابت :وهو عباتة عن صوتة اثبتة هبا بعض املعلومال اللفظية ،تُستخدم لشرح موضوع
معني خيتات مصمم االنفوجرافيك ،واستخدمت دتاسة ماتاين منصوت ( )2015االنفوجرافيك اليابت ،وتوصلت
لفاعليته يف تقدمي بعض مفاهيم احلوسبة السحابية.
االنفوجرافيك املتحرك :ويصمم بطريقتني األوىل :تصوير فيديو عادي ويوضع عليه البياانل واملعلومال
إلظهات بعض احلقائ واملفاهيم املوجودة يف الفيديو ،والثانية :تصميم البياانل واملعلومال بشكل متحرك ويتطلب
ه ا النوع املهاتة يف إعداد .
وقاتنت دتاسة عمرو دتويش ،وأماين الداين ( )256 ،2015بني االنفوجرافيك اليابت واملتحرك ،وأثبتت
فاعلية النمط اليابت مع تالمي التوحد عن النمط املتحرك.
االنفوجرافيك التفاعلي :وه ا النوع ظهر مياراً ،ويتم التحكم يف عرضه من االل املشاهد أو املتعلم ،عن
طري اليد يف شاشال اللمس ،أو عن طري الفأتة ولوحة املفاتيح يف أجهزة الكمبيوتر ومن الدتاسال اليت تناولت
االنفوجرافيك أبنواعه اليالثة( ،اليابت ،املتحرك ،والتفاعلي) دتاسة أمل حسن ( )2016واليت أثبتت نتائجها عدم
وجود فروق بني األنواع اليالثة يف التحصيل املعريف وبقاء أثر التعلم ،واالجتا حنو املادة.
 -2من حيث التخطيط:
يقوم االنفوجرافيك يف األسا على جمموعة من اخلطوط واألشكال واألسهم يتم متييل املعلومال من
االهلا ،ول لك ينقسم االنفوجرافيك من حيث التخطيط إىل جمموعة من األشكال والرسوم ،تتميل يف الرسم
الشعاعي  ،Radialوتدتج عمليال  ،processوجداول  ،Tabieوتسوم توضيحية  ،Illustrationواملخطط
البياين ، chartواخلرائط  ،Mapوالعالقال  ،Relationوالقوائم List.
ومن الدتاسال اليت اهتمت بتوظيف أنواع االنفوجرافيك من حيث التخطيط دتاسة سهام اجلريوي
( ) 2014واليت اهتمت بتوظيف تقنية االنفوجرافيك لتنمية مهاتال تصميم اخلرائط ال هنية ،واليت أثبتت فاعلية
تقنية االنفوجرافيك يف ذلك.
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ومن الدتاسال اليت اهتمت بدتاسة االنفوجرافيك (الرسوم التوضيحية) بصفة عامة ومنهاا دتاسة اهلامشي
( )2013يف دتاسة عن التفاعل بني املتعلم والرسوم التوضيحية (االنفوجرافيك) يف العملية التعليمية ،واليت اثبتت
فاعلية الوحدة املقدمة ابلرسوم التوضيحية.
د -مبادئ وشروط تصميم اإلنفوجرافيك الناجح:
يوجد مبادئ ونصائح هامة جيب أن تكون ميل املعايري اليت منشي عليها حىت نقدم إنفوجرافيك انجحاً ومميزاً
منها (شلتول )142 ،2016 ،اارت موضوعاً واحداً لكل تصميم إنفوجرافيك حىت يكون ذا تركيز ووضوح،
واارت عنواانً مميزاً الفتاً ،وحلل احملتوى واارت منه معلومال وبياانل ميكن متييلها بصرايً ،وأتكد من صحة

املعلومال املقدمة ،واذكر مصادت معلوماتك احلقيقية لإلنفوجرافيك اخلاص بك ،واجعل تصميمك به تسلسل يف
املعلومال ،واارت بعناية األشكال والرموز التعبريية املناسبة حملتوى اإلنفوجرافيك ،واارت ألواانً ج ابة ومتناسبة مع
فكرة وهدف اإلنفوجرافيك ،وتاجع األاطاء اإلمالئية والنحوية ،وأضف بياانتك أو بياانل ميسستك أسفل
التصميم حىت يتواصل النا معك.
ويتبح مما سب أن اإلنفوجرافيك الناجح يعتمد على عدة مبادئ جيب أن يراعيها مصمم اإلنفوجرافيك،
ليحق األهداف املرجوة منه بيسر وسهولة
هـ -أمهية استخدام اإلنفوجرافيك يف دعم عملييت التعليم والتعلم:
أجريت يف السنوال األارية بعض البحوث للكشف عن جوانب قوة استخدام اإلنفوجرافيك يف التواصل
مع اجلمهوت ،األمر ال ي يتيح للقائمني على العملية التعليمية استيمات تلك اجلوانب يف دعم عملييت التعليم
والتعلم ومن بينها ما يلي عبد الباسط ()2015ا
• حوايل  %90من املعلومال اليت تنقل إىل املخ هي معلومال مصوتة.
• حوايل  %40من النا يستجيبون أفبل للمعلومال املصوتة مقاتنة ابملعلومال النصية.
• املخ يعاجل املعلومال املصوتة ثوايل  60000مرة أسرع من املعلومال النصية.
• الصوت يف الفيسبوك أكير فعالية من النصوص والفيديو والروابط.
• املشاهدون يقبون  %100من الوقت يف الصفحال اليت حتتوي على ملفال الفيديو.
ومن االل االطالع على الدتاسال والبحوث السابقة اليت اهتمت بدتاسة االنفوجرافيك ميكن استنتاج ،أن
هناك دتاسال تباينت يف املقاتنة بني أنواع االنفوجرافيك ،فهناك دتاسال تناولت أنواع االنفوجرافيك من حيث
طريقة العرض (اثبت ،متحرك ،وتفاعلي) ميل دتاسة (ماتاين منصوت ،)2015 ،اليت استخدمت االنفوجرافيك
اليابت ،بينما قاتنت دتاسة (دتويش وأماين الداين )2015 ،بني االنفوجرافيك (اليابت ،واملتحرك) واارياً ثيت
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دتاسة (أمل حسن )2016،االاتالف بني االمناط اليالثة ،وهناك دتاسال تناولت أنواع االنفوجرافيك من حيث
التخطيط وأثبتت فاعلية االنفوجرافيك يف تقدمي احملتوي ب لك النمط ومن ه الدتاسالا دتاسة
(اهلامشي2013،مه سهام اجلريوي2014 ،مه أمساء معاذ.)2015 ،
ومن االل االطالع على الدتاسال اليت استخدمت االنفوجرافيك يف التعليم ،تبني استخدامه مع مقرتال
دتاسية خمتلفة ،فقد مت توظيفه لتنمية مفاهيم احلوسبة السحابية ،ميل دتاسة (ماتاين منصوت ،)2015،ودتاسال
تناولته يف مادة احلساب للمرحلة االبتدائية ميل دتاسة (دتويش وأماين الداين ،)2015 ،ودتاسال تناولته يف
تصميم اخلرائط ال هنية االلكرتونية ميل دتاسة (سهري اجلريوي ،)2014،ودتاسال قدمت مقرت اجلغرافيا
ابستخدامه ،ميل دتاسة (أمل حسن2016،مه .)Cifci, 2016
وتنوعت املراحل التعليمية الىت أجريت عليها تلك الدتاسال ،حيث تبني أن هناك دتاسال تكزل على
مرحلة التعليم اجلامعيمه وهي نفس املرحلة الىت جترى عليها الدتاسة احلالية ،يلي بعد ذلك مرحلة التعليم قبل
اجلامعي ،مث املعلمني واألاصائيني أثناء اخلدمة ،وأسات ة اجلامعال وطالب الدكتوتا وميكن توضيح ذلك يف أن
هناك دتاسال أُجريت على أسات ة اجلامعال وطلبة الدكتوتا ومنها دتاسةا) (Agostinho. 2011ملعرفة أ:ية
أيبا دتاسال أُجريت على طالب املرحلة اجلامعيةمه ومنهاا دتاسة
حتقي االنفوجرافيك ألهداف التدتيس ،وهناك ً
(Andre, 2013،مه ماتاين منصوت.)2015 ،
وهناك دتاسال أُجريت على طالب التعليم قبل اجلامعىمه ومن ه الدتسالا دتاسة (اهلامشي2013،مه
دتويش ،وأماين الداين2015 ،مه أمل حسن ،)2016 ،كما أن هناك دتاسال أُجريت على املعلمني
واألاصائيني أثناء اخلدمةمه ومن ه الدتسالا دتاسة (سهام اجلريوي.)2014 ،
واملالحظ أن الدتاسال السابقة تناولت دتاسة اإلنفوجرافيك لتنمية جوانب متعددة ليس من بينها التحصيل
والدافعية معا ،كما مت توظيف االنفوجرافيك يف بيئال تقليدية أو إلكرتونيةمه وليس من بينها أيباً بيئة التعلم
املقلوب وأثر ذلك على نواتج التعلم املختلفة ،وال ي يتوقع أن يكون هلا فاعلية يف حتقي العديد من اجلوانب
التعليمية لدى املتعلمني كالتحصيل والدافعية.
ونظراً أل:ية االنفوجرافيك يف العملية التعليمية واليت سب ومت االشاتة اليها ،ونظراً لتعدد أنواع االنفوجرافيك،
وتعدد الربامج واملواقع واألدوال اليت يتم تصميمه وإنتاجه من االهلا ،وك لك طبيعة وااتالف الطالب يف
ادتاكهم للمحتوي ،والفروق الفردية بينهم ،كل ذلك جيعلنا نفكر للبحث عن بيئة تناسب طبيعة واصائص
املتعلمني وأساليب تعلمهم وتسمح بتنوع عرض احملتوى ،ولعل من أفبل البيئال اليت ميكن أن حتق ه ا الغرض
هي بيئة التعلم املقلوب ،ونوضح ماهية بيئة التعلم املقلوب يف االيتا
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Flipped Learning

هناك جهود تربوية هتدف إىل تغيري البيئة التقليدية يف التعليم واليت تتمركز حول املعلمني إىل بيئة جديدة
تتمركز حول املتعلمني أنفسهم وحاجاهتم التعليمية واصائصهم وأساليبهم املعرفية حيث توصلوا إىل ما يسمى ببيئة
التعلم املقلوبمه حيث يتلقى كل متعلم احملتوى التعليمي يف منزله مث يلتقي مبعلمه يف قاعة الدت ليناقشه فيما
تلقا وتعلمه ويوجهه ملماتسته عرب تنفي العديد من األنشطة والقيام إبجراء العديد من التدتيبالSteele, ( .
.)2013
أ -مفهوم التعلم املقلوب:
وتزار األدبيال الرتبوية املعاصرة ابلعديد من التعريفال اخلاصة ملفهوم التعلم املقلوب ،وفيما يلي عرض
ألهم تلك التعريفال ،حيث يشري كل من بريمجان ،وسامز

(Bergmann & Sams )2008

إىل أن املعىن

اللغوي ملصطلح " "Flipped Learningيعىن التعلم املقلوب أو التعلم املعكو مه واملعىن االصطالحي يعىن
استخدام تكنولوجيا اإلنرتنت لالستفادة منها يف تعليم الطالب ،وذلك هبدف متكن املتعلم من قباء مز ٍ
يد من
بدال من تلقي احملاضرال.
الوقت ملماتسة األنشطة داال القاعة الدتاسية ً
تعرفه ابتسام الكحيلي ( )35 ،2015أبنها بيئة تعليم وتعلم مقصودة توظف تكنولوجيا التعليم (من
فيديوهال وغريها) يف توصيل احملتوى الدتاسي للطالب قبل احملاضرة الدتاسية وااتجها لتوظيف وقت احملاضرة
ألداء الواجب املنزيل وللمماتسة الفعلية للمعرفة عرب األنشطة املختلفة.
ويعرفه ( )Yoshida, 2016, 430أبنه ذلك النوع من التعليم ال ي ُميكن الطالب من استغالل جزء أكرب
من وقت التدتيس لألنشطة الدتاسية ،ويكون الرتكيز فيه على عملية التعلم اليت يقوم الطالب هبا من أجل إتقان
احملتوى التعليمي.
بناءً على ما سبق ميكن تعريف التعلم املقلوب يف هذا البحث إجرائيًا أبنها بيئة تعليمية تعتمد على تلقي
املتعلمني احملتوى التعليمي عرب اإلنرتنت من االل أحد أنظمة إداتة التعلم ،يف صوتة إنفوجرافيك ،مث استيمات
الوقت يف القاعة الدتاسية/احملاضرة ملماتسة املهاتال العملية وإجناز املشروعال العلمية املتعلقة ابحملتوى الساب
دتاسته ،وذلك بشكل تفاعلي بني املعلم واملتعلم.
ب -اهلدف من التعلم املقلوب:
يتحدد اهلدف الرئيس من التعلم املقلوب يف كونه يعمل على التوظيف اجليد للبنية التكنولوجية ،ومصادت

املعلومال الرقمية املتعددة اليت أصبحت اآلن من بني املصادت الرئيسية للتعلم ،وذلك يف سياق تعزيز مبادئ التعلم
النشط ابلرتكيز على تفاعل املتعلمني ونشاطهم يف بيئة التعلم وقيامهم مبماتسة األنشطة التعليمية أبنفسهم ،حيث
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وجد كل من املعلمني والباحيني أن املتعلمني يكتسبون املهاتال التعليمية من االل التعلم عرب اجملتمعال
اإللكرتونية ك الشبكال االجتماعية وتطبيقاهتا املتنوعة ،ويرجع ذلك إىل كوهنا بيئال متاحة على مدى ()24
ساعة يوميًا واملتعلمون لديهم اإلقبال الطبيعي للتعامل عربها والداول عليها وقباء مزيد من الوقت مستخدمني
أدواهتا وتطبيقاهتا املختلفة)Yoshida, 2016, 433( .
ج -أمهية ومميزات التعلم املقلوب:
وتعلما أكير ،وبعد االطالع على
تعليما أقل ً
إن األ:ية اليت ال ميكن إغفاهلا أن التعلم املقلوب حيق بفاعلية ً
دتاسال وكتاابل وآتاء كل منا(Khan, Bernard, 2013مه آل معدي )2015 ،ميكن توضيح أ:ية التعلم
املقلوب يف تعظيم وقت االستفادة من احملاضرة ال ي خيصص لتوضيح املفاهيم وإجراء التجاتب والقيام أبنشطة
التعلم التفاعلية عن طري املناقشال أو أسلوب حل املشكالل وعمل التجاتب ،وهو ما ييدي إىل تفع كفاءة
التعلم وجعل الطالب شريكاً أساسياً فيها ،ومواكبة التطوت التقين واالجتاهال احلديية يف عملييت التعليم والتعلم،
واجلمع بني مميزال الطريقتني التقليدية واإللكرتونية يف التعلم ،وك لك اكتساب احلد األدىن من املهاتال
التكنولوجية اليت جيب أن تتوافر يف املتعلم الرقمي ال ي يعيش يف ه ا العصر ،إضافة إىل ختصيص وقت للتعلم
الفردي للطالب مبا يتيح الفرصة لكل طالب للتعلم وفقاً لقدتاته وإمكاانته وسرعته اخلاصة ،وهو ما جيعل املتعلم
مسيوالً عن تعلمه ،وتوفري فرصة كافية للمعلم للقيام أبدوات كاملة من االل تصميم وتنفي أنشطة التدتيس
وأنشطة التعلم املصاحبة ،مراعاة الفروق الفردية بني الطالب من االل استخدام التقنيال التكنولوجية املختلفة،
مع ميزة إاتحتها يف أي وقت وإعادة مراجعتها أكير من مرة.
من االل ما سب يتبح أن التعلم املقلوب هو أحد أكير األمناط احلديية يف التدتيس ،اليت تعتمد على
توظيف األدوال التكنولوجية واملرشحة بقوة إلحداث تغيريال جوهرية يف النظام التعليمي بشكل عام .
د -حتدايت التعلم املقلوب:
على الرغم من أ:ية منوذج التعلم املقلوب وقدتته على حتقي طفرة يف األنظمة التعليمية ،والتوصيال عديد
من الرتبويني ابعتماد كنموذج أساسي للتدتيس يف مجيع امليسسال التعليمية إال أن النموذج تواجهه بعض
التحدايل أو العقبال اليت ميكن أن حتول دون إمكانية تطبيقه بشكل صحيح ومن بني التحدايل احلاجة لتغيري
ثقافة التدتيس ومنهجية وعقلية املعلم ،وإعداد جيد للمعلم وتدتيبه على استخدام وتوظيف الربامج واألدوال
والتطبيقال التكنولوجية املختلفة ،واحلاجة لتغيري ثقافة املتعلم وجعله قادت على حتمل املسئولية والتخلي عن
اعتماد على املعلم بشكل كامل ،وتوفر األدوال التكنولوجية الالزمة لتبىن منوذج التعلم املقلوب وااتحتها جلميع
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بواي بشكل جيد لتنمية مهاتاهتم وارباهتم يف حتقي ذلك ( (Stone,
املتعلمني بنفس الدتجة ،وتدتيب املعلمني تر ً

2012.

هـ -نظرايت التعلم الداعمة للتعلم املقلوب:
يرتبط التعلم املعكو بنظرية النشاط اليت تشري إىل أن عملية التعلم تنقسم إىل جزأين ،األول معلومال
يكتسبها الطالب ،واآلار مستمد من النشاط التطبيقي للمعلومال ،ويتف ه ا مع التعلم املعكو ال ي حيتاج
إىل مكونني أساسيني ليحدث التعلم ،املكون األول هو اكتساب املعرفة األساسية ،ويكون ذلك من االل
مشاهدة الفيديو يف املنزل قبل ال هاب إىل القاعة الدتاسية ،واملكون الياين وهو املرتتب على األولا يكون
ابالشرتاك يف أنشطة تعلم منظمة يطب من االهلا ما مت تعلمه أثناء مشاهدة الفيديو ويكتمل فيها التعلم( .زينب
اليفة.)2016 ،
كما يرتبط التعلم املعكو بنظرية الدتاسة املستقلة (نظرية موت  )Moorوهي أحد نظرايل التعلم عن بعد،
ويعرفها موت أبهناا عباتة عن أسلوب تصنيفي لربامج التعليم عن بعد ،وتقوم فكرة النظرية على أن التعلم اجليد
والفعال يتم من االل ااتبات متغريين أساسيني األولا حجم االستقاللية املتاحة للمتعلم ويعين دتجة توجيه املتعلم
للتعلم ال ايت ،والياينا املسافة بني املعلم واملتعلم وتعين مدى احلوات والتفاعل والنقاش بني املعلمني واملتعلمني (علي،
.)68 ،2017
يتبح مما سب أن األسس النظرية للتعلم املعكو متعددة ثيث تتشاتك عديد من نظرايل التعليم والتعلم
يف حتديد وتسم أبعاد  ،وك لك تتعدد االسرتاتيجيال التعليمية اليت ميكن توظيفها يف سياقه ،وذلك وف ًقا لطبيعة
مكوانل املوقف التعليمي املستهدف حتقيقه ،وأييت على تأسها اسرتاتيجيال التعلم الفردي والتعاوين.
وجتدت اإلشاتة بوجود بعض الدتاسال اليت تبني أ:ية وفاعلية فاعلية التعلم املقلوب ميلا دتاسة هاتون،
سرحان ( )2015اليت توصلت نتائجها إىل زايدة التحصيل املعريف واألداء املهاتي لصاحل اجملموعة اليت دتست
ابلتعلم املقلوبمه ودتاسة علي العبريي ( )2015اليت توصلت نتائجها إىل فاعلية استخدام التعلم املقلوب يف
التحصيل املعريف ابلنسبة للمجموعة اليت استخدمت ه ا النمط من التدتيسمه ودتاسة منرية أبوجلبة ( )2015اليت
توصلت نتائجها إىل فاعلية بيئة التعلم املقلوب ابستخدام موقع إدمودو يف تنمية التفكري واالجتا لدى اجملموعة
اليت استخدمت بيئة التعلم املقلوبمه ودتاسة مرياي فرح ( )2015اليت توصلت نتائجها إىل فاعلية التعلم املقلوب
يف األداء الكتايب لدى الطالبال جمموعة البحث.
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واملالحظ أنه ال يوجد دتاسة واحدة – يف حدود علم الباحث -تناولت توظيف تقنية اإلنفوجرافيك يف بيئة
التعلم املقلوب ه ا من جانب ومن جانب أار أثر ذلك على التحصيل والدافعية وال ي يتوقع أن يكون له األثر
يف تنمية التحصيل والدافعية لدى طالب كلية الرتبية.
وعلى ضوء البحوث والدتاسال السابقة اليت مت عرضها يف سياق ه ا احملوت مت التخطيط لتصميم بيئة التعلم
املقلوب القائم على توظيف اإلنفوجرافيك بكافة اخلطوال واإلجراءال لكيفية تطبيقها.
 -3الدافعية حنو التعلم:

Motivation toward learning

أ -مفهوم الدافعيةا
يعرفها (جابر )10 ،2004 ،على أهنا حالة داالية حتث املتعلم على السعي أبي وسيلة ليمتلك األدوال
واملواد اليت تعمل على إجياد بيئة حتق له التكيف والسعادة وجتنبه الوقوع يف الفشل.
ويعرفها (بومحامة )1 ،2009 ،أبهنا حالة فسيولوجية -نفسية داال الفرد حتركه للقيام بسلوك معني يف اجتا
معني لتحقي هدف حمدد ،وإذا مل يتحق ه ا اهلدف يشعر اإلنسان ابلبي والتوتر حىت حيققه ،والدوافع هتدف
إىل افض حالة التوتر لدى الكائن احلي وختليصه من حالة عدم التوازن ،مبعىن أن الكائن احلي يعمل على إزالة
الظروف امليرية وإشباع الدافع ال ي حيركه.
ويعرفها الباحث اجرائيًا أبهنا الرغبة والطاقة اليت ميتلكها املتعلم واليت تدفع به إيل املشاتكة يف عمليال التعلم
بشكل فعال.
ب -وظائف الدافعية:
أحياان غري واضح ولكنه
عفوا ،ولكن وتاء كل حدث سلوك دافع معني ،قد يكون
ً
ال حيدث السلوك ً
موجود ،فيحدث السلوك استجابة ملا لدى الفرد من دوافع ،وللدوافع أتبع وظائف أساسية يشري إليها كال من
منسي ،والطواب122 ،2002 ،مه جابر ،)25 ،2004 ،يف أتبع نقاط وهيا
 .1الدافعية تيثر يف نوعية التوقعال اليت حيملها املتعلمني تبعاً ألفعاهلم ونشاطاهتم ،وابلتايل فإهنا تيثر يف
مستوايل الطموح اليت يتميز هبا كل متعلم ،والتوقعال ابلطبع على عالقة وثيقة خبربال النجاح والفشل
اليت كان املتعلم قد تعرض هلا.
 .2الدافعية تيثر يف توجيه سلوك املتعلمني حنو املعلومال املهمة ومعاجلتها ،وتدهلم على الطريقة املناسبة لفعل
ذلك كما أن نظرية معاجلة املعلومال ترى أن املتعلمني ال ين لديهم دافعية مرتفعة للتعلم ينتبهون أكير من
زمالئهم ذوي الدافعية املتدنية.
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 .3تيدي الدافعية إىل حصول املتعلم على أداء جيد عندما يكون مدفوعاً حنو  ،ويدعم ذلك مراعاة الفروق
الفردية واخلصائص املعرفية لكل متعلم واعطاء املعاجلة اليت تناسبه ،ويف ه ا اجلانب استهدفت دتاسة
(هنداوي ،والنويب )2010،معرفة أثر ااتالف مستوى دمج مصادت التعلم املستخدمة يف بيئة التعلم
املدمج على التحصيل والدافعية حنو التعلم.
 .4الدافعية تستيري السلوك ،فالدافعية هي اليت حتث املتعلم على القيام بسلوك معني ،مع أهنا قد ال تكون
السبب يف حدوث ذلك السلوك.
ويف ه ا الصدد تشري نتائج دتاسة (الربيع )2011 ،أن الطالب ال ين لديهم دافعية مرتفعة للتعلم يكرسون
جهودا أكير ويسخرون مواتد متعددة للتعلم وحل املشكالل ،وابلتايل فإن أدائهم يكون أفبل
وقتًا أطول ويب لون ً
من أقراهنم ذوي الدافعية املنخفبة للتعلم.
ويعد الدافع حنو التعلم من املتغريال املهمة ،واليت تقا بواسطة مقاييس وااتباتال ااصة تعد هل ا
الغرض ،وتعتمد الدتاسة احلالية يف قيا الدافعية حنو التعلم كمتغري اتبع على مقيا االسرتاتيجيال الدافعة
للتعلم ،وهو مقيا صادت من جامعة ميتشجان األمريكية عام  1991م.
ج -عالقة الدافعية ابلتحصيل:

يشري (هنداوي ،النويب )19,2010 ،إىل أن هناك عالقة قوية بني الدافعية والتعلم فإذا كانت الدافعية وسيلة
لتحقي األهداف التعليمية ،فإهنا تعد من أهم العوامل اليت تساعد على حتصيل املعرفة والفهم واملهاتال وغريها من
األهداف اليت نسعى إىل حتقيقها ،ميلها يف ذلك ميل ال كاء واخلربة السابقة ،ومن املعروف أن املتعلمني ال ين
يتمتعون بدافعية عالية حنو التعلم يكون حتصيلهم الدتاسي أعلى من املتعلمني ال ين ليس لديهم دافعية عالية،
فالتحصيل الدتاسي يعترب أحد األبعاد الرتبوية ذال األ:ية البالغة لكل من الطالب واملعلم ،فالتحصيل املرتفع
ميشرا من ميشرال جناح العملية التعليمية والرتبوية للطالب واملعلمني وامليسسال التعليمية وخمرجال التعلم،
ً
ويقلل من اإلهدات يف العملية التعليمية ،كما أن له أ:ية كبرية ابلنسبة للفرد واجملتمع ،فهو يكشف عن ميول الطلبة
واجتاهاهتم حنو دتاسة املواد املختلفة يف املستقبل ،وال ي ينعكس بدوت على طموحال اجملتمع من أجل التنمية
والتقدم والتطوت.
كبريا على التحصيل الدتاسي ،فكلما اخنفبت الدافعية
أتثريا ً
من االل ما سب يتبح أن الدافعية تيثر ً
للتعلم عند الطالب كلما كان حتصيلهم الدتاسي سيئًا ،ل لك فإن الطالب ال ين لديهم دافع جيد للتعلم
والتحصيل الدتاسي ،يعملون جبدية أكير من غريهم وحيققون جناحال أكير يف حياهتم ويف مواقف متعددة من
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احلياة ،وفيما يتعل بعالقة الدافعية ابلتحصيل أوضحت الدتاسال وجود عالقة موجبة دالة بني الدافعية
والتحصيل،
منهجية البحث واإلجراءات:
اعتمد البحث احلايل على املنهج شبه التجرييب لقيا أثر توظيف تقنية اإلنفوجرافيك يف بيئة التعلم املقلوب
على التحصيل والدافعية حنو مقرت تقنيال التعليم ومهاتال االتصال لدى عينة من طالب كلية الرتبية.
متغريات البحث:

املتغري املستقل :يتميل يف طريقة التدتيس وهلا مستواين طريقة التعلم املقلوب املعتمدة على تقنية
اإلنفوجرافيك مع طالب اجملموعة التجريبية ،والطريقة املعتادة يف التدتيس مع طالب اجملموعة البابطة.
املتغريات التابعةا تتميل يف التحصيل ،والدافعية.

التصميم التجرييب للبحث:
التصميم التجرييب التقليدي ) (Pre-test , Post Test With Control Group Designويعتمد على
جمموعتني ضابطة وجتريبية ،حيث يتم تعريبهما لنفس االاتبات ماعدا املتغري املستقل ال ي يدال فقط على
اجملموعة التجريبية.
مواد املعاجلات التجريبية للبحث وتشمل:

 .1اجملموعة التجريبيةا اليت يقدم هلا احملتوى القائم على توظيف اإلنفوجرافيك يف بيئة التعلم املقلوب.
 .2اجملموعة البابطةا اليت يقدم هلا احملتوى ابلطريقة التقليدية.
عينة البحث:
متيلت عينة البحث يف ( )40طالباً من طالب بكلية الرتبية ابلزلفي – يف جامعة اجملمعة من املقيدين
املنتظمني ابملستوى األول للفصل الدتاسي الياين للعام اجلامعي  1438 /1437هـ مت ااتياتهم بطريقة عشوائية
من بني شعب مقرت تقنيال التعليم ومهاتال االتصال اليت تدت ه ا املقرت ابلكلية ،ومت تقسيمهم اىل جمموعتني
متساويتني إحدا:ا ضابطة واألارى مستقلة بواقع ( )20طالباً لكل جمموعة.
أدات البحث :واليت متيلت يف ااتبات حتصيلي ملقرت تقنيال التعليم ومهاتال االتصال ( .EDU 116من
إعداد الباحث) يف الوحدتنيا (اليامنةا مدال النظم وتصميم التعليم والتاسعةا ماهية تكنولوجيا التعليم) ،ومقيا
الدافعية حنو التعلم (ترمجةا دانة السامل.)2008،
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إعداد وتصميم الربانمج التعليمي القائم على توظيف اإلنفوجرافيك يف بيئة التعلم املقلوب:

استدعت عملية تصميم وإنتاج وتطوير احملتوى املقدم من االل بيئة التعلم املقلوب ضروتة االطالع على
مناذج التصميم التعليمي املتعلقة ابلربامج واملقرتال اإللكرتونية وك لك النماذج اخلاصة بتصميم وتطوير بيئال
التعلم االليكرتونية ،ومن أ:ها منوذج فرانك) ،(Frank, 2002ومنوذج هانج )( ،(Huang, 2005توفي ،
 ،)2001ومنوذج (مخيس ،)2003،وبعد حتليل تلك النماذج الص الباحث يف النهاية إىل جمموعة من املراحل
منوذجا لتصميم بيئة التعلم املقلوب مت يف ضوئها تصميم وإنتاج الربانمج التعليمي وذلك من االل
اليت تكون ً
املراحل التاليةا
املرحلة األوىل (التحليل):
تعد مرحلة التحليل من املراحل األساسية اليت يقوم عليها أي برانمج تعليمي ،كما تعترب أوىل مراحل مدال
التصميم الشامل لربامج التعليم اإللكرتوين ،وتشتمل ه املرحلة على اخلطوال التاليةا
حتديد االحتياجات التعليمية للطالب:
مت حتديد االحتياجال التعليمية للطالب من االل مشكلة البحث احلايل واليت تتميل يف ضعف وتدين
التحصيل املعريف لدى املتعلمنيمه للتعرف على متطلبال الطالب من املقرت وتلبية احتياجاهتم مبا يتناسب مع
التطوتال احلديية يف اجملال ،وذلك لتحديد األهداف اليت ميكن أن تليب ه املتطلبال وحتق الرغبال
واالحتياجال.
حتليل خصائص املتعلمني:
نظراً لكون طبيعة املتعلمني املستهدفني ابلربانمج من طالب من طالب مقرت تقنيال التعليم ومهاتال
االتصال (املستوى األول) كلية الرتبية جبامعة اجملمعة أهم اصائصهم ما يليا (تقاتب األعمات السنية جلميع
املتعلمني -مستواهم املعريف الساب متقاتب إىل حد كبري -اتتباط املقرت موضع البحث جبانب من أحد مقرتال
الفصل الدتاسي الياين مما ييكد على وجود احلافز التعليمي املرتبط ابلتفوق الدتاسي).
حتديد قائمة األهداف التعليمية:
وقد مت حتديد األهداف التعليمية من االل حتليل حمتوى مقرت تقنيال التعليم ومهاتال االتصال (املستوى
األول) املقرت على طالب كلية الرتبية جبامعة اجملمعة ،واالطالع على الدتاسال والبحوث اليت اهتمت بتقنيال
ٍ
بشكل عام ،ومدال النظم وتصميم التعليم (موضع البحث) بصفة ااصةمه والدتاسال اليت اهتمت
التعليم
بصياغة األهداف التعليمية ،وك لك االطالع على األدبيال املتعلقة بتقنيال التعليم ومهاتال االتصال موضع
البحث ،لتحديد العناصر األكير أ:ية وفائدة ألفراد عينة البحث ،إضافة إىل إجراء مقابالل شخصية غري مقننة
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مع اخلرباء واملتخصصنيمه للتعرف على متطلبال الطالب من املقرت وتلبية احتياجاهتم مبا يتناسب مع التطوتال
احلديية يف اجملال ،وذلك لتحديد األهداف اليت ميكن أن تليب ه املتطلبال وحتق الرغبال واالحتياجال ،وقد
اشتملت القائمة يف صوتهتا املبدئية علىا
األهداف العامة للربانمج التعليميا
يتلخص اهلدف العام للربانمج التعليمي يف تنمية التحصيل والدافعية حنو مقرت تقنيال التعليم ومهاتال
االتصال لدى عينة من طالب كلية الرتبية.
األهداف اإلجرائية اخلاصة ابلربانمجا
وقد اعتمد البحث احلايل على تصنيف بلوم  Bloomلألهداف مبا يتناسب مع طبيعة البحث ،وعليه مت
حتديد مستوايل األهداف املعرفية يف الصوتة األولية لقائمة األهداف ابلربانمج التعليمي ،وف تصنيف بلوم إىلا
( )14هدفًا ملستوى الت كر ،و( )3هدفًا ملستوى الفهم ،و( )3هدفًا ملستوى التطبي فما فوقه وللتحق من صدق
قائمة األهداف مت عرضها يف صوتهتا األولية على جمموعة من اخلرباء واملتخصصني يف جمايل (املناهج وطرق
التدتيس– وتقنيال التعليم) ،وقد اتفقت آتاء السادة احملكمني على جمموعة من التعديالل املهمة واليت منها
ح ف بعض األهداف ،وح ف الكلمال املكرتة يف صياغال بعض األهداف ،وتعديل بعض صياغال
األهداف اإلجرائية ،ونقل بعض األهداف من مستوى معريف إىل آار بقائمة األهداف ،وبعد إجراء تعديالل
السادة احملكمني على قائمة األهداف ،أصبحت القائمة يف صوتهتا النهائية حتتوي على ( )17هدفًا معرفيًا إجرائيًا
مرتبطًا ابجلانب املعريف ملقرت تقنيال التعليم ومهاتال االتصال موضع البحثمه موزعة على املستوايل (الت كر –
الفهم – التطبي فما فوقه).
التحقق من ثبات قائمة األهداف:

للتحق من ثبال قائمة األهداف ،مت استخدام طريقة االحتمال املنوايل على مفرداهتا ،ومت التوصل
الحتماالل منوالية مرتفعة جلميع بنود القائمة ،حيث كانت بني ( ،)0.94 -0.72وهي احتماالل منوالية
مرتفعة ،مما يدل على ثبال قائمة األهداف( .فياد السيد.)650 ،1979 ،
املرحلة الثانية (التصميم):
وتشتمل ه املرحلة على اخلطوال التاليةا
تصميم حمتوى التعلم املقلوب:

مت تصميم احملتوى العلمي اخلاص ابلبحث احلايل وال ي يهدف إىل تنمية التحصيل والدافعية حنو مقرت

تقنيال التعليم ومهاتال االتصال لدى عينة من طالب كلية الرتبيةمه يف صوتة وحدتني تعليميتني ،الوحدة األوىلا
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مدال النظم وتصميم التعليم ،والوحدة الثانيةا ماهية تكنولوجيا التعليم ،وقد مت تنظيم كل وحدة تعليمية ثيث

اشتملت علىا مربتال دتاسة الوحدة ،األهداف التعليمية للوحدة ،االاتبات القبلي للوحدة ،احملتوى العلمي
للوحدة ،األنشطة التعليمية ،ااتباتال التقومي ال ايت ،االاتبات البعدي للوحدة ،وللتحق من موضوعية عناصر
احملتوى العلمي لكل وحدةمه فقد مت عرض الوحدتني التعليميتني يف صوتة مطبوعة على جمموعة من احملكمني يف
جمايل (املناهج وطرق التدتيس -وتقنيال التعليم) ،وقد أبدى السادة احملكمون بعض التعديالل املهمة ،وقد مت
إجراء كافة التعديالل اليت أبداها السادة احملكمون على احملتوى التعليمي وأسلوب تقدميه وجتهيز يف صوتته
النهائية.
اسرتاتيجية تنظيم وتقدمي حمتوى التعلم املقلوب:
مت تقدمي حمتوى التعلم املقلوب بطريقة التعلم الفردي يف شكل إلكرتوين كامل ( )Full Onlineمن االل
استخدام نظام إداتة التعلم اإللكرتوين ( ،)D2lكما مت توظيف اإلنفوجرافيك داال كل وحدة يف تقدمي احملتوى
التعليمي ،ومت عرض الوحدة األوىل مث اليانية ،وبعد مخسة أايم من دتاستها تظهر الوحدة اليانية ،وعليه فإن دتاسة
احملتوى التعليمي للربانمج يستغرق ( )10عشرة أايم من بداية ظهوت الوحدة األوىل وحىت هناية دتاسة الوحدة
اليانية ،ويعرض اإلنفوجرافيك داال كل وحدة بشكل تدتجييمه كما يتم االلتقاء ابلطالب داال قاعة احملاضرال
ابلكلية وذلك للمناقشة واحلوات حول احملتوى التعليمي ،ومت التدتيس بطريقتني (التقليدية – وطريقة التعلم املقلوب
مع االنفوجرافيك).
تصميم اإلنفوجرافيك يف بيئة التعلم املقلوب:
مت تصميم األنشطة التعليمية اخلاصة بكل وحدة من الوحدتني التعليميتني مع مراعاة أن تعمل تلك األنشطة
على حتقي األهداف التعليمية لكل وحدة من وحدال الربانمج التعليمي ومت تصميم نوعني من األنشطة التعليمية
يف بيئة التعلم املقلوب النوع األولا أنشطة إثرائية توجد داال كل وحدة تعليمية مت حتديدها لتالئم طبيعة احملتوى
التعليمي ابلربانمج كتصفح بعض املواقع اليت هتتم بتقنيال التعليم ،والنوع الياينا األنشطة اليت مياتسها الطالب
وجها لوجه مع املعلم.
داال القاعة الدتاسية /قاعة احملاضرال ً

تصميم أمناط التفاعل يف الربانمج:
ومتيلت أشكال التفاعل يف بيئة التعلم املقلوب من االل املشاتكة الفعالة واهلادفة للمتعلم حيث يتمركز
قدتا من احلرية واخلطو ال ايت ،والتعاون واملشاتكة من االل التعليقال والربيد
التعلم حول املتعلم فيتيح له ً
اإللكرتوينمه وقد مت حتديد أشكال التفاعل يف بيئة التعلم املقلوب وال ي متيل يف التفاعل الفوتي املباشر ابإلنرتنت
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من االل املنتدايل ،وغرف احلوات والدتدشة ،والتفاعل املرجأ من االل الربيد اإللكرتوين املوجود يف نظام إداتة
التعلم (.)D2L
حتديد طرق التقييم والتعزيز يف بيئة التعلم املقلوب:
وقد مت إعداد عناصر تقييم مدى حتقي أهداف الربانمج من االل أسئلة ااتبات التحصيل املعريف املتعل
بكل وحدة ،حىت يستطيع الباحث احلكم على ما إذا كان املتعلمون قد وصلوا إىل مستوى اإلتقان (،)%90
وابلتايل ميكنهم االنتقال إىل دتاسة الوحدة التالية ،وحتديد التعزيز املناسب للمتعلم من االلا (تعزيز اإلجابة
الصحيحة واإلجابة اخلطأ على األسئلةمه بتقييم أداء كل متعلم وإمداد مبا يفيد أنه حق مستوى اإلتقان املطلوب
أم ال).
وتتميل االاتباتال احملكية املرجع يف اختبار حتصيلي (قبلي -بعدي) ااص بكل موديول يف ضوء تطوير
الربانمج وواجهة تفاعل التعلم اخلاصة ابلربانمج ،حيث ال يستطيع املتعلم االنتقال إىل دتاسة وحدة أارى إال بعد
حصوله على دتجة اإلتقان ( )%90من الوحدة احلالية ،ومتيلت يف ااتبات حتصيلي (قبلي -بعدي) للوحدة األوىل،
وااتبات حتصيلي (قبلي -بعدي) للوحدة اليانية ،واختبارات تقومي ذات :وتقدم للمتعلم أثناء دتاسة احملتوى

التعليمي بعد عرض كل جزء من احملتوى ،مث يقوم املتعلم ابإلجابة على أسئلة التقومي ال ايت وإعطائه التغ ية
الراجعة املناسبة.
إعداد سيناريو الربانمج:
مهما حيث يعد من العناصر األساسية يف عملييت تصميم وإنتاج الربامج التعليمية ،وقد
ييدي السيناتيو ً
دوتا ً
متاما شكل صفحة
مت مراعاة اجلوانب التالية عند إعداد السيناتيو حتويل احملتوى وتقسيمه إىل صفحال تشبه ً
اإلنرتنت ،وحتديد نوع وموقع كل عنصر من عناصر الوسائط داال صفحة اإلنرتنت ،وحتديد نوع الروابط املوجودة
بني صفحال املوقع ،وتسلسل عرض احملتوى التعليمي.
وللتحق من صالحية السيناتيو فقد مت عرضه على جمموعة من احملكمني يف جمايل (املناهج وطرق التدتيس–
وتقنيال التعليم ،وقد أبدى السادة احملكمون بعض التعليقال والتعديالل املهمةمه وعليه مت القيام جبميع
التعديالل وإعداد السيناتيو اخلاص ابلربانمج يف الصوتة النهائية ليتم على إثر إنتاج الربانمج.
املرحلة الثالثة (اإلنتاج):
يف ضوء ما مت التوصل إليه يف املراحل السابقة مت إنتاج الربانمج وف ًقا جملموعة من اخلطوال واإلجراءال
كالتايل إنتاج وسائط حمتوى التعلم املقلوب ،وإنتاج الربانمج التعليمي ،وإلحداث التكامل بني مكوانل بيئة التعلم
املعكو وجتهيزها لتحقي أهداف البحث احلايل مت عمل التايل عمل بنك لألسئلة اليت تكونت منها االاتباتال
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القبلية والبعدية ،وإنشاء حساب ااص لكل مستخدم ،ثيث يكون لكل طالب حسابه اخلاص به ،وتفعيل
ااتبات قبلي وبعدي للمقرت مث إضافة األسئلة اخلاصة هبما ،وبعدها مت تقسيم احملتوى على نظام  D2Lإىل وحدتني
أاريا مت تسجيل
تعليميتني ،ومت تفع الوحدتني التعليميتني على نظام  D2Lوإجراء عمليال الببط املتنوعة ،و ً
الطالب على النظام من االل إعداد قائمة أبمساء الطالب للتعرف على كل طالب يف بداية الداول للربانمج
التعليمي ،واستخدام حقلني لتسجيل بياانل الطالب ،أحد:ا لكتابة اسم الطالب واآلار لكتابة كلمة السر
اخلاصة به ،ومن االل التعرف على كل طالب متكن الباحث من تتبع اطوال تعلمه داال بيئة التعلم املقلوب.
املرحلة الرابعة (التقومي):

يف ه املرحلة مت ضبط الربانمج التعليمي والبيئة اليت سيقدم من االهلا ابتباع اخلطوال التاليةا

 -1عرض الربانمج على اخلرباء واملتخصصني:
مت عرض الربانمج على جمموعة من احملكمني من اخلرباء واملتخصصني يف جمايل (املناهج وطرق التدتيس–
املكتبال واملعلومال وتقنيال التعليم)مه لتقييم الربانمج التعليمي ،من االل بطاقة تقييم مت تقدميها إليهم ،وقد مت
إجراء كافة التعديالل اليت أبداها السادة احملكمون على الربانمج واملوقع مباشرة قبل التجريب االستطالعي
للربانمج.
 -2إجراء التجربة االستطالعية للربانمج:
مت جتريب الربانمج على عينة استطالعية ،وذلك هبدف التأكد من وضوح املادة العلمية املتبمنة ابلربانمج،
مناسبة احملتوى ابلنسبة للطالب ،واإلاراج الفين للربانمج التعليمي ،من حيث مدى وضوح اخلطوط وبنط الكتابة
والصوت اليابتة ،وغريها من عناصر اإلنفوجرافيك.
وقد مت التجريب على عينة استطالعية من طالب املقرت مكونة من ( )15طالبًا وقد مت التطبي االستطالعي
يف الفرتة  2017 /4 /15إىل 2017 / 4/ 20م يف الفصل الدتاسي الياين من العام اجلامعي 2017م ،وقد
متت التجربة االستطالعية وف اخلطوال اليت تتميل يف االجتماع مع طالب التجربة االستطالعية وتعريفهم بفكرة
التجربة ،واهلدف من دتاستهم للمحتوى عرب بيئة التعلم املقلوب ،كما قام الباحث بتدتيبهم قبل بداية التطبي
االستطالعي على كيفية الداول إىل احملتوى من االل الرابط اخلاص ،وكيفية استخدامهم ألدوال نظام إداتة
التعلم  ،D2Lومن مث تطبي أدوال القيا قبليًا (ااتبات حتصيلي -مقيا الدافعية) ،وبعد أن انتهى الطالب من
بعداي ،وقد استفاد الباحث من التجربة االستطالعية
دتاسة احملتوى التعليمي ،قام الباحث بتطبي أدوال البحث ً
أبن توصل إىل معرفة الصعوابل اليت تواجه الباحث أثناء تطبي التجربة األساسية ،والتأكد من سالمة األدوال
املتوفرة للطالب وسهولة دتاستهم للمحتوى.
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 :3قياس فاعلية الربانمج:
ق ام الباحث ثساب حجم األثر للربانمج يف التحصيل املعريف حملتوى الربانمج التعليمي كما يتبح من
جدول (.)1
جدول ( )1قيمة مربع إيتا ( )2وحجم أثر الربانمج لالختبار التحصيلي

املتغري

قيمة (ت)

مربع قيمة (ت)

درجات احلرية

قيمة إيتا ()2

حجم األثر

التحصيل

22.24

494.61

29

0.94

كبري

ابستقراء النتائج يف اجلدول ( )1يتبح أ ّن قيمة إيتا ( )2احملسوبة تساوي ( )0.94وهي أكرب من
( ،) 0.15مما يدل على حجم األثر الكبري للمتغري املستقل (الربانمج التعليمي) على املتغري التابع ،وابلتايل فاعلية
الربانمج.
ابعا :بناء أدوات القياس اخلاصة ابلبحث:
رً
تطلب البحث احلايل إعداد األدوال التاليةا ااتبات حتصيل لقيا اجلانب املعريف (إعداد الباحث) ،ومقيا
الدافعية حنو التعلم (ترمجة دانة السامل  ،)2008وفيما يلي عرض لكيفية بناء األدوالا
اختبار التحصيل املعريف ملهارات إنتاج قوائم البياانت الببليوجرافية اإللكرتونية:

يف ضوء أهداف الربانمج وحمتوا التعليمي مت إعداد وتصميم ااتبات التحصيل املعريف ،وقد مرل ه العملية
ابملراحل التاليةا
حتديد اهلدف من االختبار:
استهدف االاتبات قيا مدى حتصيل طالب مقرت تقنيال التعليم ومهاتال االتصالمه للتعرف على مدى
حتقي الطالب لألهداف املعرفية اخلاصة ابلربانمج التعليميمه يف ضوء بعض املستوايل املعرفيةا (الت كر ،الفهم،
التطبي فما فوقه).
حتديد نوع مفردات االختبار وصياغتها:
بعد االطالع على املراجع والدتاسال اليت تناولت أساليب التقومي وأدواته بصفة عامة وجد أن االاتباتال
اليت تعتمد الصواب واخلطأ ،واالاتيات من متعدد ،هي أنسب أنواع االاتباتال التحصيلية وذلك ملرونتها ،وتعدد
أساليب صياغتها وسهولة تصحيحها ،واملعدالل العالية ليباهتا وصدقها ،ويف ضوء ذلك مت صياغة مفردال
االاتبات التحصيلي املوضوعي بصوتة مبدئية ثيث تغطي مجيع اجلوانب املعرفية للمحتوى املعريف للربانمج (موضع
البحث احلايل).
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صياغة تعليمات االختبار ،وإعداد االختبار ىف صورته األولية:

متت صياغة مفردال االاتبات ثيث تغطى مجيع اجلوانب املعرفية حملتوى الربانمج ،وقد تاعى الباحث صياغة
مفردال االاتبات ثيث تغطى مجيع األهداف اإلجرائية ،ووصل عدد بنود االاتبات يف صوتته األولية إىل ()17
مفردة ( )8صواب واطأ )9( ،ااتيات من متعدد.
ضبط االختبار:
مت ضبط االاتبات يف البحث احلايل من االل صدق احملكمنيمه حيث مت عرض االاتبات (يف صوتة وتقية)
على جمموعة من احملكمني من اخلرباء واملتخصصني يف جمايلا (املناهج وطرق التدتيس -املكتبال واملعلومال
وتقنيال التعليم) ،على أن يقوم كل حمكم بتوضيح تأيه يف استماتة استطالع الرأي املرفقة مع االاتبات ،وحتديد
صالحية االاتبات للتطبي والتأكد منا (اتتباط مفردال االاتبات أبهداف الربانمج املعرفية -مناسبة مفردال
االاتبات ألفراد عينة البحث -السالمة اللغوية ملفردال االاتبات -مدى صالحية االاتبات ككل للتطبي )،
وتبمنت مالحظاهتم ،وىف ضوء آتائهم مت إجراء التعديالل املقرتحة ،واعترب الباحث موافقة احملكمني على شكل
دليال على صدقه ،حيث أكد احملكمون على أن هناك اتساقًا بني السلوك ال ي يقيسه
االاتبات وصياغة مفرداته ً
االاتبات واهلدف منه وهو ما يسمى بـ (صدق احملكمني).
التجريب االستطالعي الختبار التحصيل املعريف:
وقد مت التجريب على عينة من طالب مقرت تقنيال التعليم ومهاتال االتصال (املستوى األول) جبامعة
اجملمعة ،يف  2017 /4 / 15يف الفصل الدتاسي الياين من العام اجلامعي  ،2017حيث بلغ عدد العينة ()15
طالبًا وهي نفس عينة التجريب االستطالعي للربانمج ،وهتدف التجربة االستطالعية إىل حساب معامل ثبال
االاتبات ،ومعامل السهولة ومعامل الصعوبة لالاتبات ،ومعامل التمييز لالاتبات ،واملتوسط الزمين لإلجابة عن
االاتبات.
( )1حساب معامل ثبات االختبار :ول لك قام الباحث ابلتأكد من ثبال االاتبات التحصيلي بواسطة
معامل ثبال االاتبات التحصيلي بواسطة معادلة كيودت تيتشاتدسون كما يتبح يف جدول (.)2
جدول ( )2معامل ثبات االختبار التحصيلي بواسطة معادلة كيودر ريتشاردسون

االختبار

عدد الطالب

الدرجة الكلية

املتوسط

االحنراف املعياري

التباين

جمـ س ص

معامل الثبات

التحصيلي

15

17

13.66

3.28

10.80

2.64

0.803

يتبح من جدول ( )2أن معامل ثبال االاتبات بواسطة معادلة كيودت تيتشاتدسون قد بلغ ()0.803
وهو معامل ثبال عال ودال إحصائيًا يدعو لليقة يف صحة النتائج.
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معامل االتساق الداخلي (الفا )a-لكرونباخ :يتبح يف جدول ( )3معامل ثبال االاتبات بواسطة معامل α
لكرونباخ.
جدول ( )3معامل ثبات االختبار بواسطة معامل  αلكرونباخ

االختبار

عدد الطالب

الدرجة الكلية

املتوسط

االحنراف املعياري

التباين

جمـ ع2ن

معامل الثبات

التحصيلي

15

17

13.66

3.28

10.80

2.82

0.784

كما يتبح من جدول ( )3أن معامل ثبال االاتبات بواسطة معامل  αلكرونباخ قد بلغ ( )0.784وهو
معامل ثبال عال ودال إحصائيًا يدعو لليقة يف صحة النتائج.
نتائج اختبار معامل  αلكرونباخ يف حالة حذف أي مفردة من مفردات االختبار التحصيلي:
جدول ( )4نتائج اختبار معامل  αلكرونباخ يف حالة حذف أي مفردة من مفردات االختبار التحصيلي
معامل ألفا يف حالة حذف أي

معامل ألفا يف حالة حذف أي مفردة

مفردات االختبار

مفردة
Cronbach's Alpha
if Item Deleted

مفردات االختبار

مفردة تقم 1

0.756

مفردة تقم 10

0.790

مفردة تقم 2

0.794

مفردة تقم 11

0.760

مفردة تقم 3

0.769

مفردة تقم 12

0.748

مفردة تقم 4

0.760

مفردة تقم 13

0.786

مفردة تقم 5

0.772

مفردة تقم 14

0.794

مفردة تقم 6

0.774

مفردة تقم 15

0.756

مفردة تقم 7

0.786

مفردة تقم 16

0.786

مفردة تقم 8

0.786

مفردة تقم 17

0.794

مفردة تقم 9

0.770

Cronbach's Alpha if
Item Deleted

ويتبني من جدول ( ) 4أن كل مفردال االاتبات دالة وعالية وال تتأثر ث ف أحد املفردال حيث تراوحت
نسبة ألفا بني 0.749ا  0.794وهي نسبة ثبال عالية.
حساب معامل السهولة والصعوبة :معامل السهولة =  – 1معامل الصعوبة ،فالعالقة بني معامل السهولة
ومعامل الصعوبة عالقة عكسية ،وال تستطيع املفردة أن تقيس التعلم إذا كانت غاية يف السهولة ويستطع مجيع
أفراد العينة اإلجابة عنها ،أو كانت غاية يف الصعوبة ومل يستطع أحد اإلجابة عنها(.عالم ،2002 ،ص،)269 .
وقد اعتربل املفردال اليت يزيد معامل سهولتها املصحح من أثر التخمني عن ( )0.80مفردال شديدة السهولة،
وأن املفردال اليت يقل معامل سهولتها املصحح من أثر التخمني عن ( )0.20مفردال شديدة الصعوبة ،وبعد
حساب كل منا (معامل السهولة -ومعامل الصعوبة – ومعامل السهولة املصحح من أثر التخمني ملفردال
االاتبات) ،وجد أن معامالل السهولة املصحح من أثر التخمني و الصعوبة ملفردال اجلزء األول لالاتبات
- 358 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)19شوال 1440هـ – يوليو 2019م

(الصواب واخلطأ) ترتاوح بني ( )0.80 – 0.20أما ابلنسبة للجزء الياين (بنود االاتيات من متعدد) فقد تراوحت
معامالل السهولة املصححة من أثر التخمني والصعوبة بني ( ،)0.73 – 0.27وبناء عليه ميكن القول أبن مجيع
مفردال االاتبات تقع داال النطاق احملدد ،وأهنا ليست شديدة السهولة أو الصعوبة.
حساب معامل التمييز ملفردات االختبارا يهدف حساب معامل التمييز ملفردال االاتبات التحصيلي إىل
التعرف على قدتة كل مفردة من مفردال االاتبات على التمييز بني األداء املرتفع واألداء املنخفض ألفراد عينة
التجربة االستطالعية ،وقد مت حساب قدتة املفردة على التمييز ابستخدام معادلة معامل متييز املفردة ،وقد اعترب أن
املفردة اليت حتصل على معامل متييز أقل من ( ،)0,2ذال قدتة متييزية ضعيفة ،وبعد حساب معامالل التمييز
لبنود االاتبات ،وجد أهنا ترتاوح بني ( )0.50-0.38وبناءً عليه اعترب الباحث أن مجيع بنود االاتبات التحصيلي
مميزة وتصلح للتطبي .

 حساب املتوسط الزمين لإلجابة عن االختبار:لتحديد املتوسط الزمين لإلجابة عن االاتبات مت حساب الزمن ال ي استغرقه أول طالب انتهى من اإلجابة
عن االاتبات وهو ( )15دقيقة ،والزمن ال ي استغرقه آار طالب انتهى من اإلجابة عن االاتبات وهو ()25
دقيقة كما يليا
إ ًذا متوسط زمن االاتبات هو ( )20دقيقة.

إعداد االختبار اإللكرتوين يف صورته النهائية:
يف ضوء ما أسفرل عنه نتائج التجربة االستطالعية لالاتبات التحصيلي ،ويف ضوء آتاء السادة احملكمني،
مكوان من ( )17مفردة منها ( )8مفردة من الصواب
وبعد التأكد من صدق وثبال االاتبات ،أصبح االاتبات ً
واخلطأ ،و( )9مفردة من االاتيات من متعدد ،وأعطيت لكل مفردة دتجة واحدة ،وأصبحت النهاية العظمى
لالاتبات هي ( )17دتجة ،ومت تصميم االاتبات يف شكل إلكرتوين.
مقياس الدافعة للتعلم(Motivated Strategies for Learning Questionnaire "MSLQ") :
أعد ه ا املقيا جمموعة من املتخصصني يف املركز الوطين لألثاث لتطوير التعليم والتعلم يف الوالايل
املتحدة األمريكية لقيا دافعية التعلم عند الطالب ،وهو صادت من جامعة ميتشجان األمريكية عام 1991م،
ومتت ترمجته بواسطة دانة السامل عام 2008م ،ويتكون ه ا املقيا من ( )81فقرة ،وسلم اإلجابة فيه يتكون من
متاما" "وال أواف إطالقًا" حسب ميزان
سبع استجاابل منحصرة من حيث القرب والبعد ،بني "مواف ً
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) ،(Lickertواملقيا مقسم إىل جزأين :اا الدافعية واسرتاتيجية التعلم .وللدافعية ( )31عباتة موزعة على ()6
أبعاد فرعية.
ثبات املقياس:
مت التأكد من ثبال املقيا مبفهوم االتساق الداالي ابستخدام معادلة (ألفا كرونباخ) ،ويوضح جدول ()4
معامل ثبال املقيا بواسطة معامل  αلكرونباخ.
جدول ( )5معامل ثبات املقياس بواسطة معامل  αلكرونباخ
املقياس
الدافعية حنو
التعلم

عدد

عدد عبارات

الطالب

املقياس

15

31

الدرجة الكلية

املتوسط

217

178.93

االحنراف
املعياري
19.05

التباين

جمـ ع 2ن

362.92

75.96

معامل

الثبات
0.817

يتبح من جدول ( )5أن قيمة معامل ثبال االاتبات ( )0.817وهو معامل ثبال ٍ
عال ودال إحصائيًا
يدعو لليقة يف صحة النتائج ،وييكد صالحية املقيا لقيا دافعية الطالب داال جتربة البحث ،ويوضح جدول
( )5نتائج ااتبات معامل  αلكرونباخ يف حالة ح ف أي عباتة من عباتال املقيا .
جدول ( )6نتائج اختبار معامل  αلكرونباخ يف حالة حذف أي عبارة من عبارات املقياس

عبارات المقياس

Cronbach's Alpha if Item Deleted
"معامل ألفا يف حالة ح ف أي مفردة"

عبارات املقياس
()31

Cronbach's Alpha if Item
Deleted
"معامل ألفا يف حالة ح ف أي مفردة"

العباتة1

0.810

العباتة17

0.811

العباتة2

0.804

العباتة18

0.801

العباتة3

0.793

العباتة19

0.824

العباتة4

0.800

العباتة20

0.803

العباتة5

0.812

العباتة21

0.822

العباتة6

0.833

العباتة22

0.815

العباتة7

0.820

العباتة23

0.803

العباتة8

0.811

العباتة24

0.807

العباتة9

0.787

العباتة25

0.820

العباتة10

0.823

العباتة26

0.814

العباتة11

0.805

العباتة27

0.792

العباتة12

0.820

العباتة28

0.838

العباتة13

0.805

العباتة29

0.808

العباتة14

0.810

العباتة30

0.813

العباتة15

0.813

العباتة31

0.811

العباتة16

0.823

()31

- 360 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)19شوال 1440هـ – يوليو 2019م

ويتبني من اجلدول ( ) 6أن كل مفردال االاتبات دالة وعالية وال تتأثر ث ف أحد املفردال حيث تراوحت
نسبة ألفا  0.787و 0.838وهي نسبة ثبال عالية.
خامساً :إجراء التجربة األساسية للبحث:
مرل التجربة األساسية ابملراحل التاليةا
 -1اختيار عينة البحث :مت ااتيات عينة البحث ابلطريقة العشوائيةمه حيث مت مجع كشوف أمساء طالب
شعبتني من شعب مقرت تقنيال التعليم ومهاتال االتصال بكلية الرتبية يف العام اجلامعي 2017/2016م املسند
تدتيسهم إىل الباحث وعددهم ( )86طالبًا ،مث حصر عدد الطالب املتوفر لديهم إمكانية التواصل ابإلنرتنت من
مكان تواجدهم يف قائمة ووصل عددهم إىل ( )70طالبًا ،وقد بلغ عدد الطالب يف التجربة النهائية ( )40طالبًا،
من ( ) 86هم حجم اجملتمع األصلي للعينة ،وبعد ذلك مت تقسيم الطالب جملموعتني جتريبية وضابطة تكونت كل
جمموعة من ( )20طالباً
 -2اإلعداد للدراسة امليدانية :وقد تطلبت عملية اإلعداد للدتاسة امليدانية عدة إجراءال متيلت يف
ااتبات صالحية األجهزة واملعدال ،وعقد اجللسة التنظيمية ،وتطبي ااتبات التحصيل املعريف ومقيا الدافعية
البحث قبليًا يف .2017/4/25

 -3التأكد من جتانس اجملموعتني :التحقق من تكافؤ جمموعات البحث ىف التحصيل املعريف:
مت التحق من مدى تكافي اجملموعتني يف التحصيل املعريفمه ابستخدام األسلوب اإلحصائي املعروف
اباتبات(ل)  ،t-testوحساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياتي والتباين والنسبة الفائية والتائية ومستوى
الداللة ،للتحق من تكافي اجملموعتني ،والوقوف على مستوى أفراد العينة قبل تعرضهم للمعاجلة التجريبية ،ويوضح
جدول ( )6نتائج ااتبات النسبة التائية للفرق بني متوسطي دتجال اجملموعتني (البابطة والتجريبية) يف التطبي
القبلي يف االاتبات التحصيلي.
جدول ( )7نتائج اختبار النسبة التائية للفرق بني متوسطي درجات اجملموعتني (الضابطة والتجريبية) يف التطبيق القبلي يف االختبار التحصيلي
املتوسط

االحنراف

الضابطة

20

3.05

1.50

التجريبية

20

3.00

1.48

اجملموعـة

البيــان

العدد

احلساب

املعياري

درجات

قيمة

38

0.106

احلرية

القيمة اجلدولية للنسبة التائية عند مستوى داللة  0.05وبدرجات حرية )2.02( = 38

(ت)

قيمة مستوى الداللة عند 0.05

غري دالة إحصائيا

وبقراءة النتائج جبدول ( )7يتبح أنه ثساب قيمة (ل) للفرق بني املتوسطني ابستخدام ااتبات (ل)مه
تبني أن قيمة (ل) احملسوبة تساوى (،)0.106وهى أقل من قيمة (ل) اجلدولية واليت تساوى()2.02عند مستوى
داللة ( ،)0.05وبدتجال حرية ( ،) 38ومبا أن قيمة (ل) احملسوبة أقل من قيمة (ل) اجلدولية ،فإن ذلك ييكد
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عدم وجود فرق دال بني اجملموعتني ،مما يدل على جتانس وتكافي جمموعيت البحث يف التحصيل املعريف ،وبناء عليه
ميكن القول أبن أي فروق تظهر بعد إجراء التجربة تكون تاجعة إىل أتثري املتغري املستقل ،وليست إىل ااتالفال
موجودة مسب ًقا بني تلك اجملموعتني.
التحقق من تكافؤ جمموعات البحث يف مقياس الدافعية حنو التعلم:
مت التحق من مدى جتانس اجملموعتني يف مقيا الدافعيةمه ابستخدام األسلوب اإلحصائي املعروف
اباتبات(ل)  ،t-testوحساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياتي والتباين والنسبة الفائية والتائية ومستوى
الداللة ،للتحق من تكافي اجملموعتني ،والوقوف على مستوى أفراد العينة قبل تعرضهم للمعاجلة التجريبية ،ويوضح
جدول ( )8نتائج ااتبات النسبة التائية للفرق بني متوسطي دتجال اجملموعتني (البابطة والتجريبية) يف التطبي
القبلي ملقيا الدافعية حنو التعلم.
جدول ( )8نتائج اختبار النسبة التائية للفرق بني متوسطي درجات اجملموعتني (الضابطة والتجريبية) يف التطبيق القبلي ملقياس الدافعية حنو التعلم.
املتوسط

االحنراف

درجات

قيمة

البيــان

احلساب

املعياري

احلرية

(ت)

الضابطة

20

158.75

14.18

التجريبية

20

159.40

12.41

38

-0.154

اجملموعـة

العدد

مستوى الداللة عند 0.05
غري دالة إحصائيا

القيمة اجلدولية للنسبة التائية عند مستوى داللة  0.05وبدرجات حرية )2.02( = 38

وبقراءة النتائج جبدول ( )8يتبح أنه ثساب قيمة (ل) للفرق بني املتوسطني ابستخدام ااتبات (ل)مه
تبني أن قيمة (ل) احملسوبة كما هو مبني ابجلدول الساب تساوى ( ،)-0.154وهي أقل من قيمة (ل) اجلدولية
واليت تساوى ( )2.02عند مستوى داللة ( ،)0.05وبدتجال حرية ( ،)38ومبا أن قيمة (ل) احملسوبة أقل من
قيمة (ل) اجلدولية ،فإن ذلك ييكد عدم وجود فرق دال بني اجملموعتني ،مما يدل على تكافي جمموعيت البحث يف
مقيا الدافعية  .وبناء عليه ميكن القول أبن أي فروق تظهر بعد إجراء التجربة تكون تاجعة إىل أتثري املتغري
املستقل ،وليست إىل ااتالفال موجودة مسب ًقا بني تلك اجملموعتني.
 -4تنفيذ التجربة األساسية:
مت تنفي التجربة األساسية اخلاصة ابلبحث يف الفرتة من 2017 / 4 /25م ،وحىت يوم األتبعاء 5 /5
يوما أي ما يقاتب ثالثة أسابيع وقد متت إاتحة داول الطالب لنظام
2017/م ،وقد استمرل فرتة التطبي ً 20
التعليم اإللكرتوين املطب ابجلامعة( )D2Lيف أي وقت شاء ومن أي مكان .وقد مت تقدمي الربانمج التعليمي ألفراد
اجملموعالمه بتقدمي موديولني تعليميني يف ( )10أايم بواقع موديول واحد لكل  5أايم ،وقد متت ه العملية وف
دليال للمتعلم على البيئة ،لتعريفه بكيفية السري يف دتاسة الربانمج التعليمي ،والسري يف
الوصف املتميل يف تقدمي ً
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كل موديول قبل التعرض للموديول التعليمي مباشرة ،وعرض أ:ية دتاسة الربانمج وأهدافه العامة قبل البدء يف
دتاسة احملتوى التعليمي للربانمج ،ابإلضافة لعرض األهداف اإلجرائية لكل موديول تعليمي يف بدايته ،وإاتحة كتابة
التعليقال جملموعال البحث ،لالستفسات عن معلومة أو أية مشكلة قد تواجه الطالب أثناء دتاسته للمحتوى
التعليمي  ،ويتوىل الباحث واملالحظني وأفراد عينة البحث الرد على التعليقال ،بشرط عدم اخلروج عن اإلطات
التعليمي للمحتوى ،والطلب من طالب اجملموعة التجريبية تنفي األنشطة املطلوبة منهم داال قاعة الدتاسة ،حىت
يتسىن للمشرف مشاهدهتا وتقييمها.
بعداي:
 -6تطبيق أدوات البحث ً

بعد االنتهاء من إجراء جتربة البحث ،مت تطبي أدوال البحث (ااتبات التحصيل املعريف ،ومقيا الدافعية)
بعدايمه وذلك للتعرف على الفرق بني حتصيل ودافعية عينة البحث قبل التعرض للربانمج وبعد  ،وحتديد
تطبي ًقا ً
مدى فاعلية الربانمج التعليمي ،على كل جمموعة ،وكان ذلك االل الفرتة من 2017 / 5 /1م ،وحىت يوم /10
2017/ 5م،وقد كان التطبي البعدي ألدوال البحث ابلطريقة نفسها اليت طب هبا يف التطبي القبلي ،وحتت
متهيدا لتسجيل ه النتائج ومعاجلتها ابستخدام األساليب
إشراف كامل من الباحث ،وابألماكن نفسها ،وذلك ً
اإلحصائية املناسبة.
وفيما يلي عرضاً لنتائج البحث والتأكد من صحة فروضه من عدمها:

الفرض األول :ينص الفرض األول على أنه "توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى ( )0.05بني متوسطي
دتجال طالب اجملموعتني التجريبية والبابطة يف التطبي البعدي الاتبات التحصيل املعريف لصاحل اجملموعة
التجريبية".
واجلدول ( )9يوضح نتائج ااتبات النسبة التائية للفرق بني متوسطي دتجال جمموعيت البحث (البابطة
والتجريبية) يف التطبي البعدي الاتبات التحصيل املعريف.
جـدول ( )9نتائج اختبار النسبة التائية للفرق بني متوسطي درجات جمموعيت البحث (الضابطة والتجريبية) يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل املعريف.
املتوسط

االحنراف

البيــان

احلساب

املعياري

الضابطة

20

12.25

3.95

التجريبية

20

14.60

2.56

اجملموعـة

العدد

درجات
احلرية
38

قيمة

مستوى الداللة

(ت)

0.05

2.22

دالة إحصائيًا

القيمة اجلدولية للنسبة التائية عند مستوى داللة  0.05وبدرجات حرية )2.02( = 38

وبقراءة النتائج جبدول ( )9يتبح أنه ثساب قيمة (ل) للفرق بني املتوسطني ابستخدام ااتبات (ل)مه
تبني أن قيمة (ل) احملسوبة تساوى ( ،)2.22وهي أكرب من قيمة (ل) اجلدولية واليت تساوى ( )2.02عند
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مستوى داللة ( ،)0.05وبدتجال حرية ( ،)38مما يدل على وجود فرق دال إحصائياً بني متوسطي دتجال
طالب جمموعيت البحث (البابطة والتجريبية) يف التطبي البعدي الاتبات التحصيل املعريف لصاحل اجملموعة
التجريبية.
الفرض الثاين :ينص الفرض الياين على أنه "توجد فرق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( )0.05بني متوسطي
دتجال طالب اجملموعتني التجريبية والبابطة يف التطبي البعدي ملقيا الدافعية لصاحل اجملموعة التجريبية،
واجلدول ( )10يوضح نتائج ااتبات النسبة التائية للفرق بني متوسطي دتجال جمموعيت البحث (البابطة
والتجريبية) يف التطبي البعدي ملقيا الدافعية حنو التعلم.
جدول ( )10يوضح نتائج اختبار النسبة التائية للفرق بني متوسطي درجات جمموعيت البحث (الضابطة والتجريبية) يف التطبيق البعدي ملقياس الدافعية حنو التعلم
املتوسط

االحنراف

الضابطة

20

165.55

12.12

التجريبية

20

175.30

14.57

اجملموعـة

البيــان

العدد

احلساب

املعياري

درجات

قيمة

مستوى الداللة

احلرية

(ت)

0.05

38

2.30

دالة إحصائيًا

القيمة اجلدولية للنسبة التائية عند مستوى داللة  0.05وبدرجات حرية )2.02( = 38

وبقراءة النتائج جبدول تقم ( )10يتبح أنه ثساب قيمة (ل) للفرق بني املتوسطني ابستخدام ااتبات
(ل)مه تبني أن قيمة (ل) احملسوبة تساوى ( ،)2.30وهي أكرب من قيمة (ل) اجلدولية واليت تساوى ()2.02
عند مستوى داللة ( ،)0.05وبدتجال حرية ( ،)38مما يدل على وجود فرق دال إحصائياً بني متوسطي دتجال
طالب جمموعيت البحث (البابطة والتجريبية) يف التطبي البعدي ملقيا الدافعية حنو التعلم لصاحل اجملموعة
التجريبيةمه الدافعية.
تفسري ومناقشة النتائج:
توصل البحث للنتائج اآلتية:
 .1أثر توظيف تقنية اإلنفوجرافيك يف بيئة التعلم املقلوب على التحصيل حنو مقرر تقنيات التعليم
ومهارات االتصال لدى عينة من طالب كلية الرتبية ،وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء االعتبارات
التالية:

• أن متييل املفـاهيم واملعلومـال فـى صـوتة أشـكال بـصرية يقلـل عـبء معاجلـة هـ املعلومال ،كمـا أنـه يقلـل
عـبء ختـزين هـ املعلومـال فـى الـ اكرة قـصرية املـدى حيث تطبع ىف ال اكرة بشكل أسرع وملدة أطول.
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• اســتخدام اإلنفوجرافيك ســاعد علــى إقامــة ح ـوات بــصرى أتــاح فرصــة لتقــدمي لغــة مـشرتكة بـني طـالب
اجملموعـة التجريبيـة ،وعلـى التفاعـل اإلجيـايب فيمـا بينهم ،كما أعطى هلم فرصة ىف تبط املفاهيم مع بعبها
ىف بنائهم املعرىف مما ســاعد ىف استيعاب املفاهيم العلمية بشكل أفبل.
• مت إنتاج الربانمج التعليمي وما يشتمل عليه من إنفوجرافيك وحتميله على أحد تطبيقال بيئة التعلم
املقلوب حيث يشرح للطالب احملتوى العلمي قبل احلبوت إىل القاعة الدتاسية ،فيستطيع الطالب التعلم
ابلسرعة اليت تناسبهم ويف املكان والزمان ال ي يالئمهم مما حسن من مستوى التحصيل املعريف لدى
الطالب عينة البحث.
• اإلنفوجرافيك أحد احللول التقنية الفعالة يف مساعدة الطالب على سد الفجوة املعرفية اليت يسببها غياهبم
عن احلبوت إىل القاعة الدتاسية ،حيث يقوم الطالب ابستدتاك ما فاهتم من احملتوى العلمي بشكل أسرع
مما ساعدهم على زايدة مستوى حتصيلهم املعريف.
• ساعدل بيئة التعلم املقلوب على تفريد التعليم ،من االل مراعاة الفروق الفردية بني الطالب عينة
البحث ،فهي توفر هلم التعلم ااتج أوقال احملاضرال وف ًقا خلطوهم ال ايت ،كما أعطت الفرصة لطالب
يدا من االتقان يف التعلم ألهنا ليست حمصوتة ابلوقت احملدد يف القاعة الدتاسية ،مما ساهم يف بقاء
العينة مز ً
أثر التعلم لدى الطالب عينة البحث ،وابلتايل انعكس على دتجاهتم يف االاتبات التحصيلي البعدي
مقاتنة بدتجاهتم يف االاتبات التحصيلي القبلي.
• يتيح التعلم املقلوب التواصل من بعد بني املعلم والطالب وبني الطالب أنفسهم دون حرماهنم من التفاعل
وجها لوجه داال املعمل ،كل ذلك شجع على املنافسة والتعاون وتبادل اخلربال واكتساب
املباشر ً
املعلومال واملفاهيم واملعاتف بني الطالب عينة البحث ،وييكد علماء النفس على أن التعاون واملنافسة
ييداين إىل زايدة التحصيل.
• تسمح بيئة التعلم املقلوب للمتعلم ابلتفاعل مع احملتوى التعليمي املقدم ابستخدام تقنية اإلنفوجرافيك،
وهو ما انعكس على مستوى التحصيل املعريف لدى الطالب عينة البحث.
• أسلوب تقدمي حمتوى الربانمج التعليمي يف شكل موديوالل تعليمية منفصلة تشرح املعلومال بطريقة
منظمة متسلسلة منطقية ،وعرضها يف صوتة متتالية واحدة تلو األارى ،قد أاتح للطالب إتقان حمتوى كل
موديول على حدة وإمكانية الرجوع إىل املوديول وإعادة دتاسته مرة أارى ،مما ساعد ذلك يف زايدة
التحصيل املعريف ،ويتف كل من فياد أبوحطب ،وآمال صادق ( )311 ،2000على أن التنظيم والتكرات
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هلما أ:ية كبرية يف تنمية املفاهيم واملعلومال ويف الوصول إىل دتجة كافية من جتويد التعلم تسمح ابحلفظ
أو االحتفاظ لفرتة طويلة.
أوال أبول بعد اإلجابة عن االاتباتال اليت تلي كل
• تقدمي التعزيز الفوتي وتعريف الطالب مبدى تقدمهم ً
موديول ساعدهم على بقاء االستجاابل الصحيحة ،وييكد سكينر على أن التعزيز يبلغ أقصى فاعليته
كلما كانت اإلاثبة قريبة من االستجابة ،مما أدى إىل زايدة التحصيل املعريف لدى الطالب عينة البحث،
كما ييكد جابر جابر ( )262 ،1999على أ:ية عامل التعزيز يف زايدة التحصيل املعريف ،ويرى أن
التعزيز يزيد من احتمال حدوث االستجابة ،وعندما حتدث استجابة وال يعقبها معزز ،فإن االستجابة يقل
تكرات حدوثها إىل أن ينطفئ اإلجراء.
• صياغة األهداف التعليمية للربانمج يف عباتال سلوكية إجرائية ميكن قياسها وتعريف الطالب هبا قبل
دتاسة الربانمج التعليمي ساعدهم على تسهيل عملية التعلم ومعرفة املطلوب منهم بعد االنتهاء من دتاسة
احملتوى وابلتايل سعوا إىل حتقيقها.
• أداء الطالب لالاتباتال اإللكرتونية اليت تلي كل موديول من املوديوالل االل دتاسة الربانمج التعليمي
ساهم يف تكوين الفية معرفية شاملة عن االاتباتال وكيفية اجتيازها وبقاء االستجابة الصحيحة وجتنب
االستجابة اخلطأ ،مما أدى بدوت إىل حتقي دتجال مرتفعة يف القيا البعدي الاتبات التحصيل املعريف،
متف ًقا يف ذلك مع دتاسة أسامة هنداوي ( )2005واليت أكدل على أن تعرض الطالب لالاتباتال
األساسية واملرحلية ابلربامج التعليمية يساعد بدوت يف زايدة التحصيل ومنو التعلم لدى املتعلم ،وتتف ه
النتيجة أيباً مع نتائج دتاسال كل من ) ،Shafipoor & at all, (2016ودتاسة هاتون ،ودتاسة علي
العبريي (.)2015
 .2أثر توظيف تقنية اإلنفوجرافيك يف بيئة التعلم املقلوب على الدافعية حنو مقرر تقنيات التعليم
ومهارات االتصال لدى عينة من طالب كلية الرتبية ،وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء االعتبارات
التالية:

• االنفوجرافيك جيعل الطالب يقبلون على التعلم.
• يقلل االنفوجرافيك من مشاعر ملل الطالب وإحباطهم ومحاسهم واندماجهم يف مواقف التعلم.
• حيق االنفوجرافيك فكرة التعلم واالستمتاع يف آن واحد.
• التنوع يف املواد البصرية ،وتوظيفهامه حيث تكتسب املواد البصرية أ:ية ااصة يف التدتيس ،فهي ابإلضافة
توضح الغامض من مشكالل الدتو  ،ومت ّكن الطالب من تصوت الكيري من األشياء اليت
إىل كوهنا ّ
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يصعب عليهم تصوتها بدون استعماهلا ،وتساعد على اكتساب اخلربال ،واملعاتف اجلديدة ،وعلى دقة
املالحظة ،وسرعة االستنتاج ،وتوفّر الوقت واجلهد املب ول يف عملية التعلم ،فتغين املعلم عن الشرح
املستفيض الشاق ،وختفف من داء اللفظية وجفاف الدتو النظرية ،وتساعد على إشراك عدة حوا يف
التعلم ،ابإلضافة إىل ذلك ،فإهنا تبعث التشوي والرغبة يف نفو الطالب ،وتبعد امللل عنهم ،وتستيري
انتباههم واهتمامهم ،وحتفزهم على التعلم وتساعد على تيبيته وتسواه،
وتتف ه النتيجة إمجاالً مع نتائج دتاسة هنداوي ( ،)2010ودتاسة منرية أبوجلبة (.)2015

توصيات البحث:

 .1ضروتة مواكبة عصر اإلصالح الرتبوي ،وال ي من أولوايته تقنية التعليم.
 .2االهتمام بتلبية حاجال اجليل املعاصر من املتعلمني ،وزايدة دافعيتهم بتوفري وسائل تعليمية تكنولوجية،
كتوظيف اإلنفوجرافيك يف بيئة التعلم املقلوب ،مما جيعل عملية التعليم مشوقة.
 .3تبين القائمني على إعداد املقرتال اإللكرتونية إنتاج وحدال تعليمية قائمة على توظيف اإلنفوجرافيك
مالءمة ملوضوعال املقرتال الدتاسية.
 .4توظيف اإلنفوجرافيك يف بيئة التعلم املقلوب يف التعليم اجلامعي ،والرتكيز على استخدامه يف تنمية
التحصيل بصفة عامة ،والدافعية حنو التعلم بصفة ااصة بصفة ااصة.
 .5توظيف توظيف اإلنفوجرافيك يف بيئة التعلم املقلوب لتدتيس املقرتال اجلامعية النظرية ،هبدف تنمية
التحصيل املعريف ،والدافعية حنو التعلم.
 .6مواكبة االجتاهال الرتبوية احلديية ابالستفادة من أدوال توظيف اإلنفوجرافيك يف التدتيس.
 .7تشجيع احملاضرين على توظيف اإلنفوجرافيك كأحد أدوال التعليم اإللكرتوين يف مقرتاهتم اإللكرتونية
املنشوتة على أنظمة إداتة التعليم.
مقرتحات البحث:

 .1إجراء املزيد من البحوث التجريبية للتأكد من فعالية التعلم املقلوب القائم على توظيف اإلنفوجرافيك يف
تنمية مهاتال التفكري والتمييز البصري يف املواد الدتاسية املختلفة.
 .2إجراء دتاسال وصفية للتعرف على اجتاهال الطلبة ،واألكادمييني حنو استخدام التعلم املقلوب القائم على
توظيف اإلنفوجرافيك يف التعليم.
 .3فاعلية برانمج تدتييب ألعباء هيئة التدتيس لتنمية مهاتاهتم يف توظيف أدوال ،وتقنيال اإلنفوجرافيك يف
بيئة التعلم املقلوب.
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 .4إجراء دتاسة مماثلة للتعلم املقلوب ،وابستخدام تقنيال أارى ،ومقاتنة النتائج مع عينة مماثلة.
 .5إجراء دتاسال حول أثر استخدام تقنية اإلنفوجرافيك يف تنمية مهاتال القرن احلادي والعشرين.
قائمة املراجع:
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تنمية التفكري اإلبداعي واالجتا حنو مادة األحياء لدى طالبال الصف األول اليانوي يف مدينة الرايض.
تسالة ماجستري غري منشوتة ،كلية العلوم االجتماعية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،اململكة
العربية السعودية.
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