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اعفيديو   يدا اعم ا دال ا عوترةنيد   -: أثر اختالف نمط تقديم  قدقت ا اعدت )  صاع د  عنوان البحث
 ع)ى تنمي  مهت اا ت مي  اع    اعر مي  عيى طالب تون ع جيت اعت )ي . 
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: هديف اعحثدا اعثدتعا  عدى عدالل متدن)  تدينا مصدت ى تث ديي تون ع جيدت اعت )دي  البحثملخص 
ةتنمي  مهدت اا ت دمي  اع د   ةاعر مد  عديوه  دتقدتريام  رندتم  م دتع  اع د   اعف ت  د ب  ة عد  

نمدط تقديم  قدقت ا اعدت )  ص د    ييديو   يدا اعم ا دال ا عوترةنيد   من خدال   يدتأ أثدر اخدتالف 
كتصددددتب اع تنددددي اعم ريددددا ةاط امددددا اعمددددرتحط دمهددددت اا ت ددددمي  اع دددد   اعر ميدددد  ةاعت ددددرف ع)ددددى ا

دتقدددتريام  رندددتم  م دددتع  اع ددد   اعف ت  ددد ب علدددالب تون ع جيدددت اعت )دددي   ة عددد  مدددن خدددال   نتدددتل 
م   ين ت )يميين أحيهمت مصتريم نمط اع    يا تقيم  اعصدقت ا اعت )يميد  ةارخدر مصدتريم نمدط 

 ا اعت )يمي   ةت  ي اعحثا  عى: ةج   يرةق  اع   ح تميت عندي مصدت ى اعفييو  يا تقيم  اعصقت
ةبددين مت قددلا   جددتا اعم م عدد  اعت رلحيدد  اطةعددى تح ددت عددنمط تقدديم  اعصددقت ا اعت )يميدد   0.05

ددت عددنمط  تقدديم  اعصددقت ا اعت )يميدد  صييدديو    يددا ص دد     ة  جددتا اعم م عدد  اعت رلحيدد  اععتنيدد  تح  
 تنددي اط امددا عمهددت اا ت ددمي  اع دد   اعر ميدد  ع ددتعج اعم م عدد  اعت رلحيدد  اع تنددي اعم ريددا ةاع

 اععتني . 

 مهت اا ت مي  اع    اعر مي .  –: ققت ا اعت )  الكلمات المفتاحية
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 بحث مشتق من رسالة ماجستير 

 : ةـــــــــــاملقدم

ة ددتحي   اع )ميدد ظهددرا تون ع جيددت اعددت )  ا عوترةنددا ةتك دد)م يددا يعيددر مددن اط  يددتا 
هذا اعتك يي أن ترقرم تون ع جيت اعت )  ا عوترةنا ي ا ال م)م أ يا م ظ  مؤقصتتنت اعت )يمي  
ةأ ددددحج ةا ددددثت  ع) يددددتن اطثددددت  ا م ت يدددد  اعمترتحدددد  ع)ددددا ت ظيدددد  تون ع جيددددت اعت )ددددي  ا عوترةنددددا 

، وليدددل الحلىددد و  )دتعمؤقصدددتا اعت )يميددد  ممدددت م  )هدددت تثدددي  نق)ددد  ن عيددد  يدددا اع م)يددد  اعت )يميددد .
2011 ،14)(*) 

ةع)م ا ددددال   ةمددددن أهدددد  تلحيقددددتا تون ع جيددددت اعت )ددددي  ا عوترةنددددا م ا ددددال ا نترنددددم اعت )يميدددد 
حيددا تمعددي ح)قدد  اع  ددي  ددين اعم )دد    ا عوترةنيدد  أهميدد  دتعفدد  ةيتمدديف يحيددرف يددا اع م)يدد  اعت )يميدد 

 تق م  تثفيز اعمت )مين ع)ت ) .ةتقيي يا ت يير اع  م ةاع هي ة ع  عم)ي  اعت )  ة   ةاعمت ) 
ةل جي اع يوي من اعي اقتا اعتا أة م دتقتريام اعم ا دال ا عوترةنيد  يدا اع م)يد  اعت )يميد  منهدت 

  ة  اق 2009  همص  يرليص  ة  اق 2008  م لفا    انص  ة  اق 2008  مثمي اعقت اص   اق 
يدددتتن ص   ة  اقددد 2011  ُحميددديملهدددر ص   ة  اقددد Dilek,et.al,2010ص   ة  اقددد Irene&Demondص

  ة  اقددد Bunymin&Ozunr,2012ص   ة  اقددد 2011  قدددنتب عحياعثميددديص   ة  اقددد 2011  اعمتعددد 
 لهتم ص  ة  اق 2013  م لفا أ   اعن  ص  ة  اق 2013   ميي والم ن ص   ة  اق Rohonda,2012ص

  .2014  مثمي قالمص  ة  اق 2013  اعفنية 
ةنيد  ةاعمميدزاا اع يوديف اعتدا تقديمهت    أن اعمت )مدين م دتن ن ة غ  يتع)يد  اعم ا دال ا عوتر 

 حيا وت ر  ن  عا ي  هتمي من اعم ) متا يا  دني  من د ض اع   بتا أثنتب تنظي  ت )مه 
عدذع  يهد  مثتدتج ن  عدا قدقت ا اعدت )  اعتدا تدزة ه    ن  ص ة قد م ة د   ة د ا ةييديو  ص

ةم تع د  متل)حددتا اعمثتد م ةاعمهددت اا اعم قديف أكعددر  دتعمصدتعيف ةاعديع  اعددذم مصدمج عهدد  دتعت تمدي
  .11  2009  زلني اعصالما ومثمي خميسص ممت يتن ا مصتلي  ن من  حي

ةت ي ققت ا اعت )   ني من أ دنت  اعديع  ا  دتيي  ع)مت )مدين ةتصدتعيه  ع)دا تنظدي  ةمرا حد  
 ع)دددددددددا ت )مهدددددددددد  ت )مهددددددددد . ةهددددددددد  مصددددددددددتوم) ن مراحدددددددددي ت )مهددددددددد  اعمرت)فدددددددددد  ةتمندددددددددنه  مدددددددددن اعصدددددددددديلرف

  . Alias,2012,138ص
همددددت اعصددددقت ا اعت )يميدددد  اععت تدددد    ةهنددددتن ت ددددنيفتن  ميصدددديتن عتقدددديم  اعصددددقت ا اعت )يميدددد 

stable scaffolding  ةلتصددد  هدددذا اعدددنمط دكندددو غيدددر متفيدددر ةظدددتهر ع)مدددت )  طددد ا  اع  دددم  
ةتتصدد  دكنهددت متفيددرف ة ت )دد  ع)تال ددا ةهددا  adaptable scaffoingةاعصددقت ا اعت )يميدد  اعمرندد  

                                           

  A.P.A-6ا  ديا  اعصددت أ ص -اعدنفس قديت  اعت ثيدف يدا اعحثدا اعثدتعا ةيدف ت ثيدف اع م يد  اطمرلنيد  ع )د  *ص
 جرايي   اخي   قين خت   اق  اعمؤع  ةقن  اعنتر ةأ  تم اع دفثتا ةيدا )حيا وت  تص يي اعم ) متا اعحح

 اطقمتب اع ربي  اتح م اعحتحع  ا ق  اطة  و)يو ا ق  اطخير.
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زلندددي ص تتفيدددر ةيقدددت   قدددتريام اعمدددت )  حيدددا ودددتثن  يدددا ظه  هدددت أة ا قدددتفنتب عنهدددت ةيدددف  غحتدددو
  12  2009  اعصالما ومثمي خميس

  2007ةتقتدددرل اع يودددي مدددن اط  يدددتا ةاعي اقدددتا اعصدددتدق  منهدددت   اقددد  ص دددتهينتز أحمدددي  
   ة  اقد  2009  اق  ص هينتز أحمدي ةعحدي اع)ليد  اع دزا      ة 2008ة  اق  صقتما ق فتن  

  Zang&Quintan, 2010   ة  اقدد  زاندد  ةي نتتنددت 2009ومثمددي خمدديس  صزلنددي اعصددالما 
   تتدددد يال اقددددت مت  2011ة  اقدددد  صمثمددددي اعصدددديي ة خددددرةن    2011ة  اقدددد  ص ممددددتن قدددد فتن  

عندددددي ت ددددمي   يمدددددتا اعدددددت )  اعصددددقت ا اعت )يميددددد  يمتفيدددددر ت ددددميما م دددددي أخدددددذ  يددددا ا عتحدددددت  
ا عوترةنيدد   يدديع  اعت )ددي  مصددتني ةلصددهي عم)يدد  اعددت )  ةمددن اع  امددي اعهتمدد  عن ددتل اعمت )مددين يددا 

 هذ  اعحيمتا اعت )يمي . 
يددد  عي اقددد  )ة ددي أة دددم عدددي  مدددن اعي اقدددتا اعصدددتدق  دمدددرة ف  جدددراب مزلدددي مدددن اعي اقدددتا اع م

  ة  اقددددددد  Nwous&Azih, 2011ةنددددددد اأ صيتع)يددددددد  اعصدددددددقت ا اعت )يميددددددد  ةمنهدددددددت   اقددددددد  أز  
تنا ةبدددددددددت ن يددددددددد  ة  اقددددددددد  نتن تر Znmbrano& Noriega, 2011زامحران ةن  ل دددددددددت ص

  2013   ة  اقد  صمثمدي ع)دا  Casem, 2013  ة  اق  يتقد  صNuntrakune&Park, 2011ص
 . 2015   ة  اق  صعحي اع احي اعوحيصا ةيتميف طو  2015ة  اق  صجمي)  اعتهرم  
قت ا اعت )يميد  صدت جهدم اعحتحعد   عدا   اقد  ا خدتالف  دين نمدط اع  ت قدحفةيا  د ب مد

ةأثر  ع  ع)ا تنمي  مهت اا ت مي  اع    اعر مي  عيم طدالب تون ع جيدت  يييو       ص اععت ت 
 اعت )ي .

 ث:ـــــة البحـــــمشكل

اعو)مددتا  ع) دد  ف اعر ميدد  أهميدد  ترب لدد  دتعفدد  اطهميدد   يتع دد  ف اع يدديف تفنددا عددن   ف 
عددذع  يمددن اعمددرة م تنميدد  مهددت اا ت ددمي  اع دد   اعر ميدد  عدديى طتعددي تون ع جيددت اعت )ددي  حتعي ددت  

 ةإخ تما تون ع جيت اعت )ي  مصتقحال . 
   عددى   حددت  7  2006ةلتددير يددي مددن ص  ددراهي  اعثددت ثا  مثمددي اعمقحددي  مثمددي اعزغيحددا  

وددز ا  هددذا ا  حددت  عددن مددت وددت  مراعددتف اعلددالب ع)ددى اعددت )  عنددي ت ظيدد  اع ددرةأ اعح ددرل   ةأنددو 
 اطقس ةاعم توير اعفني  ةاعترب ل  عني ت ميمهت. 
 حدددي اعريمددد   -  دكهميددد   كصدددتب اعم )مدددين6  2011ة دددي أة دددم   اقددد  صعدددت   قدددرلت  

مهددت اا اعت تمددي مددال اعح ددرلتا  ةت ظيفهددت يددا اع م)يدد  اعت )يميدد   ةاعددذم متددمي ا عمددتم  -ةأثنتمهددت
د نت دددر اع)فددد  اعح دددرل   ةمهدددت اا  دددرابف اع ددد   اعت )يميددد   ةم دددتوير ت دددميمهت  دت  دددتي   عدددى 

يا اعم ا   اعت )يمي  دمدت وتنتقدي مدال أهديايهت  منتني  ا قتريام اع ظيفا عح ض أن اع اعح رلتا 
  اتهت ةطرق تق لمهت. ةمقر 

  2007ةأة ددى مددؤتمر صييال عفيدددت اعدديةعا اععدددتنا عتددر  اع دد  ف يدددا ا عددالم ةاعفنددد ن ص
 ع)ى أهمي  نتر ثقتي  اع   ف ةاعحثا يا م توير ت ميمهت ةإنتتجهت ةم ا فتتهت. 
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ةأة ى أممت  اعمؤتمر اعيةعا ح   اععقتي  اعح رل  "منته  جيويف يدا م دت  ا ت دت ا 
  يدددا ترييدددت  دمدددرة ف تنميددد  مهدددت اا اععقتيددد  اعح دددرل  عددديى يدددي مدددن 2012ةاعت دددمي " صةاعفنددد ن 

 اعم )مين ةاعمت )مين. 
  دمددرة ف تنميدد  مهددت اا  نتددتل اع دد   اعر ميدد  2015ةأة ددم   اقدد  صزلنددي اع  يددزم  

 ةاعتفوير اعح رم عيى طالب تون ع جيت اعت )ي . 
حدددو اع ددد   اعر ميددد  يكحدددي اعتقنيدددتا مدددن خدددال  مدددت تقددديم  وتمدددج اعدددية  اعثيددد م اعدددذم ت) 

اعمصدددتريم  يدددا اع يودددي مدددن اعم دددت ا  هدددذا مدددن نتحيددد   ةأهميددد  تنميددد  اعمهدددت اا اع م)يددد  ةاعتقنيددد  
 اعتر  ي  عيى طتعي تون ع جيت اعت )ي  من نتحي  أخرى. 

مدددن خدددال   يدددتم اعحتحعددد   تدددي لس اع تندددي اع م)دددا عمدددت ف  نتدددتل اع ددد   اعف ت غراييددد  علدددالب ة 
اععتنيدد   صدد  تون ع جيددت اعت )ددي  اعصددن اا اعصددتدق  ةجدديا تددينا عدديم اعلددالب يددا مهددت اا ت ددمي  اعفر دد  

ةعدن طرلدف اعمقدت الا اعتر دي  ع)حتحعد    اع    اعر مي  دتقتريام  رنتم  م تع  اع د   اعف ت  د ب
أقدتعيي مال اعلالب تحين أنه  مثتتج ن  ع  ع)مثت م اعمقيم يا اع تني اع م)ا ع)مت ف نظرا   خدتالف 

 ت )مه .
كقدددد) ب تقدددديم  اعدددديع   م اعحثددددا عددددن م تع ددددتا جيودددديف تددددرتحط دةع)يدددو يددددتن مددددن اعمددددرة 

 ته  ع)تفتعي مال هذ  اعم تع  . اع)مت )مين دلرلق  غير تق)ييم  ةيف اقت يا 
اعصدددتدق  اعتدددا تنتةعدددم قدددقت ا اعدددت )   ف يدددا اعي اقدددتا  ة دددي  حظدددم اعحتحعددد  أن هندددتن ندددي

اعتددا أة ددم دمددرة ف ةجدد   اعدديع  يددا  يمدد  اعددت )  ا عوترةنددا منهددت هنددتن اع يددي مددن اعي اقددتا ة 
  2011   ممتن ق فتنص   ة  اق Zang&Quintana,2010ص   اق 

ةيمثتةعدددد  ع)تف)ددددي ع)ددددا متددددن)   دددد   مهددددت اا ت ددددمي  اع دددد   اعر ميدددد  عدددديم طددددالب 
عت دمي  اع د    تون ع جيت اعت )ي   حتةعم اعحتحعد   م دت  م تع دتا جيوديف عريدال اعمصدت م اعمهدت م 

ع)ددا نمددط اعصددقت ا اعت )يميدد  اععت تدد   اعر ميدد  ة عدد  مددن خددال  ت ددمي   مدد   ين ت )يمددين  ددتممين
 صاع     اعفييو  . نملا

 أسئلـــــــة البحـــــــث: 

 تمثلت أسئلة البحث في السؤال الرئيسي اآلتي:
)ددا تنميدد  مهددت اا يددا اعم ا ددال ا عوترةنيدد  ع   قددقت ا اعددت )  مددت أثددر اخددتالف نمددط تقدديم

 ت مي  اع    اعر مي  عيم طالب تون ع جيت اعت )ي ؟
 ويتىرع من السؤال الرئيسي الس بق األسئلة الىرعية اآلتية:

تنميد  اع تندي  ص   / يييو   يا اعم ا دال ا عوترةنيد  ع)دى مت أثر اختالف نمط تقيم  ققت ا اعت )   1
 تون ع جيت اعت )ي ؟اعم ريا عمهت اا ت مي  اع    اعر مي  عيى طالب 

تنميددد  اع تندددي اط امدددا ع)دددى    يدددى اعم ا دددال ا عوترةنيددد مدددت أثدددر اخدددتالف نمدددط تقددديم  قدددقت ا اعدددت )  2
 دلت   تقيي  اعمنت  اعنهتما . ع جيت اعت )ي ؟ صعمهت اا ت مي  اع    اعر مي  عيى طالب تون  
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 :إلىيهدف البحث الحالي  ث:ـــداف البحـــأه 

 اعم ا ددال ا عوترةنيدد  ع)ددى يددا يم  قددقت ا اعددت )  ص دد  / ييدديو   تقددتثيوددي أثددر اخددتالف نمددط  -1
 عمهت اا ت مي  اع    اعر مي  عيى طالب تون ع جيت اعت )ي . تنمي  اع تني اعم ريا 

اعم ا ددال ا عوترةنيدد  ع)ددى  يددا يم  قددقت ا اعددت )  ص دد  / ييدديو   تثيوددي أثددر اخددتالف نمددط تقدد -2
 ب تون ع جيت اعت )ي .اع    اعر مي  عيى طال عمهت اا ت مي   تنمي  اع تني ا  امى

 : قد تسهم نتائج البحث الحالي في ث:ــــة البحــــأهمي 

ت جيو نظر اعقتممين ع)دا تدي لس مقدر اا تون ع جيدت اعدت )   عدا اع  اندي اعم رييد  ةاعمهدت اا   1
 اعتا م ي اكصت هت علالب تون ع جيت اعت )ي  يا ت مي  اع    اعر مي .

 ع)ا أهمي  اعصقت ا اعت )يمي  يا عم)ي  اعت )ي  ةاعت ) .اعتككيي   2

تثيودددي اعدددنمط اعمنتقدددي عندددي تقددديم  اعصدددقت ا اعت )يميددد  دمدددت مفيدددي اعم دددممين اعت )يميدددين عندددي   3
 ت مي  ققت ا اعت )  يا  يمتا اعت )  ا عوترةني . 

)دد  ن عيدد  يددا  عقددتب اعمدد ب ع)ددا ييفيدد  ا قددتفت ف مددن اعمصددتثيثتا اعتون ع جيدد  يددا  حدديا  نق  4
 م ت  اعت )ي  من خال  ت ظيفهت يا عم)يتا اعت )ي  ةاعت ) .

 اقتصر البحث الحالي علي الحدود اآلتية: ث:ـــــــدود البحـــــــح

ي)يددد  اعتربيددد   -عينددد  مدددن طدددالب اعفر ددد  اععتنيددد   صددد  تون ع جيدددت اعت )دددي  أوالً: الحددددود البةدددرية:
 جتم    نهت. -اعن عي 

 اعصددقت ا اعددت )  اععت تدد تقدديم   نمددط  اعت ددرف ع)ددا أثددر  خددتالف  ثانيدداً: الحدددود الموةددوعية: 
يددا اعم ا ددال ا عوترةنيدد  ع)ددا تنميدد  مهددت اا ت ددمي  اع دد   اعر ميدد  عدديم   دد  / ييدديو  ص

 طالب تون ع جيت اعت )ي .
 م.2017-2016اعف ي اعي اقا اطة  ع) تم اعي اقا  ثالثاً: الحدود الزمانية:

 :ين ت رلحيتينتوتممن اعحثا اعثتعا م م ع ث:ـــــات البحـــــجموعم
ا اعصدددقت ا اعت )يميدد  نمدددط صددتريم م  دددال  عوترةنددا  دددتم  ع)ددت: المجموعددة التجريبيدددة األولدددي  1

 .  طتعي20ةاعحتعغ عي ه  ص اع   
 اعصددقت ا اعت )يميددد  نمدددطصدددتريم م  ددال  عوترةندددا  ددتم  ع)دددا ت المجموعددة التجريبيدددة الث  يدددة:  2

 .  طتعي20ةاعحتعغ عي ه  ص اعفييو 
 االط ر النظر  للبحث:
أة اعمصدددددتعيف أة اعت جيدددددو أة قدددددقت ا اعدددددت )   supporting systemsت دددددي نظددددد  اعددددديع  

scaffoldingةاحدددي وريدددز ع)دددى ت جيدددو اعمدددت )  نثددد  تثقيدددف اطهددددياف  اب  ي)هدددت أةجدددو مت دددي ف عتددد
ة ن دددي قدددقت ا اعدددت )  اعتدددى تددديع  قدددير  يدددا أاعت )يميددد  اعمل) بددد   مدددن خدددال  تقددديم  اعمصدددتعيف عدددو  

ا ت ددت  اع ددثيج نثدد  ت)دد  اطهددياف  ةهددذا اعدديع  هدد  مندد ن اقددتأ يددى اع م)يدد  اعت )يميدد   ةهدد  حددف 
ةاعرلددك  ةن  عدد  ةمصددتعيف  يقددي   دتعمثتةعدد وع)مددت )   يددال م ددج أن نتددرن اعمددت )  ةحددي  وتثعددا طرلقدد

  .1  2009هياف عنو صمثمي خميس  اطهياف اعمل) ب   أة تحت ي اط عن ممي  ييحت ي
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:
ً
 مفهوم سقاالت التعلم:أوال

قميم قدقت ا اعدت )   هدذا اطقد  طنهدت  يدزا ع)دى اعديع  اعمؤ دم ع)مدت )  ةمدن ثد  تريدو 
عوددا منمددي دقيددو ت )مددو م تمدديا  ع)ددى نفصددو  يهددا تتددحو  عددى حددي يحيددر قددنت ف اعحنددتب صقددقتع  اعحنددتب  

(Sukyadi& Hasanah,2010, 21). 
  82  2013ةت دددي ا اعت رلفدددتا اعتدددا تنتةعدددم قدددقت ا اعدددت )   حيدددا تتفدددف ن يمددد    ددد ان ص

  ع)ددى ت رلددا قددقت ا اعددت )  دكنهددت " منظ مدد  ت )يميدد  تتددتمي ع)ددى 71  2010ومثمدي عفيفددا ص
 عيدددتا عتقددديم  اعمصدددتعيف ةاعت جيدددو ع)لدددالب أثندددتب  يدددتمه  ددددةجراب اعمتدددرةعتا اعت )يميددد  ةاقدددتومت  

ه  مدددال مثتددد ى مقدددر  ا عوترةندددى دكنفصددده   ةاعتدددا تصدددتعي ع)دددى تثقيدددف اطهدددياف مهتمهدددت ةتفدددتع)
 اعمل) ب  دنفتبف ةيتع)ي ".

  قدددقت ا اعدددت )  دكنهدددت" منظ مددد  13  2009ةت دددرف زلندددي اعصدددالما ومثمدددي خمددديس ص
كتم)  ةي)يد   تتدتمي ع)دى من ندتا مدن اع قدتمط اعمت دي ف صاعن د ص ةاع د ا ةاع د   ةاعرقد م 

ري   ة عيتا عتقيم  اعمصتعيف ةاعت جيو ةاعتا تصتعي ع)ى تثقيدف اطهدياف اعمل) بد  ةاعمتث  اعصتكن
دنفدددتبف ةي تعيددد   ة دددي توددد ن اعمصدددتعيف ظدددتهرف طددد ا  اع  دددم  ة دددي توددد ن متك جثددد   دددين اعظهددد   

اعمصددتعيف اعمقيمدد   عددى مصددتعياا  جراميدد   تتددمي ع)ددى ةت ددن  ختفددتب تثددم ط)ددي اعمددت )   ةا 
تريام ةتتدفيي اعحرندتم   ةمصدتعياا م ) متتيد  تتدتمي مصدتعياا خت د  متا ةت جيهتا  قديت )

نتقتعيد   ت )  اعمثت ى ةإن تز اعمهتم اعت )يمي  ةمصتعياا م تحح  ع)تي لحتا ةاطنتل  اعحنتميد  ا 
 اعم زع  يا اعحرنتم ".

ةت ددرف قددقت ا اعددت )  دكنهددت "  حدديى تلحيقددتا اعنظرلدد  اعحنتميدد  اعتددا تهدديف  عددى تزةلددي 
مت )مددين دتعدديع  ةاعت جيددو عتثقيددف مزلددي مددن اعددت )  م دد ي اع  دد    عيددو  ةن مصددتعيف اعم )دد " اع

(Nwosu& Azih,2011, 86). 
ع)ددى أنهددت "اقددتراتي ي  تريددز ع)ددى اعدديع  اعمؤ ددم  (Shapiro, 2008)ةل ريهددت  ددت يرة

تدحو اعدى حدي يحيدر ع)مت )  ةمن ث  تريو عينمي دقي  ت )مو منفر ا  م تميا  ع)ى  ي اتو اعذاتي  يهدى ت
 قنت ف صققتع   اعحنتب".

  ع)ى أنهت "اعيع  اعمقيم ع)مت )مين   راكه  يا Dabbagh, 2003, 39ةل ريهت  دتل ص
 اطنتل  اعتى   مصتلي  ن اع     اعيهت  ةن مصتعيف اطخرلن".

  يت ريهدددددت دكنهدددددت  علدددددتب اعمدددددت )   دددددي  ا مدددددن اعت جيدددددو 24  2006أمدددددت ص ددددديمتب و قددددد   
ف يددا أم منددتن ةيددا أم ة ددم متددى احتددتل  عددى  عدد  أثنددتب انتقتعددو  ددين  ت ددتا اعحرم دد  ةاعمصددتعي

 اعمرت)ف   ة ي تو ن يا أم  ني صمنت ب   مصم ع   مرق م   يييو   .... . 
  أن قدددددقت ا اعدددددت )  تصدددددمج ع)مدددددت )  أن منتصدددددي 40  2008ةتدددددرى صزلندددددي اعصدددددالما  

أهددياي ت أة أن مثددي متددنالا   ددي يددتن اعمددت )   اعم ددت ف أة اعمهددت اا أة أن مقدد م دمهددتم أة مثقددف
 غير  ت   ع)ى اعقيتم  هت ييمت قحف  ةن هذ  اعمصتعيف. 
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 ويتضح للب حثة من التعريى ت الس بقة لسق الت التعلم اآلتي:
توصدددحو  اعم ا دددال ا عوترةنيددد قدددقت ا اعدددت )  مصدددتعياا مؤ تددد  تقددديم ع)مدددت )  أثندددتب تفتع)دددو مدددال  -1

 زة  ةترتفا  ثت هت عنيمت تز ا   ي ف اعمت ) . اعم ت ف أة اعمهت اا ةت

 ققت ا اعت )  تصتعي اعمت )  ع)ى عح   اعف  ف  ين مت عيمو من م ت ف ةمهت اا ةمت ورا  ت )مو.  -2

 اخي اعف ي اعدذم مقديم اعمصدتعياا اعم )   ة  معي  اعم ا ال ا عوترةني ققت ا اعت )   اخي  -3
 ةاعت جيهتا اعمنتقح  علالدو عني اعثتج   عيهت. 

قددقت ا اعددت )    تصددتعي اعمددت )  يقددط ع)ددى  ن ددتز مهمدد  اعددت )  اعثتعيدد   ةإنمددت تصددتعي  ع)ددى  -4
 ا نتقت   عى مهتم أخرى. 

 
ً
 خصائص سقاالت التعلم: :ثانيا

  ا  مدن اعدت )   ةأنهدت مصدتعياا مؤ تددتتثدي  خ دتمس قدقت ا اعدت )  يدا أنهدت عيصددم جدزب
قتفنتب عنهت عنيمت وت  اعت )   ةترتحط قدقت ا اعدت )  دتعثتجدتا اعت )يميد  عم  د ع اعدت )   وت  ا 

درلد ف حتدى  فكمت أنهت تزة  اعمت )   ت جيهتا ةا ث  تمنندو مدن م ريدو مدت م دي اعقيدتم ددو خلد  
عددت )  د دد  ف جيدديف  ةت  ددج قددقت ا اعددت )  مثقددف اطهددياف اعمرجدد ف  ممددت وددؤ م  عددى اعتقدديم يددا ا

اعفددرأ مددن اعددت )   حيددا وددت  تثيوددي اطهددياف اعت )يميدد  اعمرجدد ف  ةمصددتعيف اعمددت )  ع)ددى اعترييددز 
ع)يهت  ةاكتتتف اعم ري  اع يويف ةيهمهت حتى مثقف اطهياف  ةلصتليال  نتب اعم ري  ةاعم ) متا 

  46  2009ي  اع يويف ع)ى أقتأ اعم ري  اعصتدق  ص تهينتزأحم
 ,Beale (Pole,2009,44) 13  2009  زلنددي اعصددالما ومثمددي خمدديسصةلتددير يددي مددن 

2005, 180)  Puntamberkar&Hubscher, 2005,7  MCLoughin, 2002, 155  أن
 خ تمس ققت ا اعت )  يتعتتعا:

حيددا تقدديم قددقت ا اعددت )  نمدد  ل اعصدد) ن اعت )يمددا اعمرغدد ب ةاعمددرا   :Modelingالنمذجددة ▪
 ت )مو.

يوي مهم  عهت هيف ةا ثت  ةعتمت  دثيا مصتقلي أى نتتط  خر  Intentiondity:الهلف ▪
 منف ي  ي مصته  يى هذا اعفرأ اع تم.

اطمع)دد  حدد   : حيددا وددت   نددتب ا نتددل  اعمت )قدد  دتطقددم)   ةاعنمددت ل ة Structureالبنيددة والتربيدد   ▪
 نم  ل م ين من ا ت تهتا اعمنتقح  اعمرتحل  دتعمهم   ممت وؤ ى  عى تتتدال طحي ا ع)فور ةاع)ف .

)  حتدى ودتمنن  حيا وت  تقيم اعمصتعيف ةاعديع  اعمل)د ب ع)مدت :Supportالمس  لة واللعم  ▪
 من أ اب اعمهم  اعت )يمي  دمفر   م تميا  ع)ى نفصو.

: حيا تلرل اعمهدتم اعت )يميد  د دض اعمتدنالا اعتدى ممندن Appropriatenessالمالئمة  ▪
 ح)هت   اقل  اعمصتعيف  ةاعتى  مصتليال اعمت )  أن ون زهت دمفر  .

ختفدددتب خت دددي  مهمددد  مدددن خ دددتمس م دددي ا  :Fadingختىددد و أو اال سدددح ر التدددلريحياال ▪
منتنتتددو   مددالاعصددقت ا  ةهدد  "انرفددتأ يددا اعمصددتعيف اعمقيمدد  ع)مددت )  تددي ل يت  حتددى تتمت ددى 
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اعفر م   ةبرت   عنيمت تز ا   ي تو ع)ى اعت ) "  ةي)مت زا ا  ي ف اعمت )  اعت )يمي  انرفمم 
 كمي  اعمصتعيف اعمقيم .

: تمعدي Guiding to Instruction resourcesإرش د الطدالر إلدا المدد در التعليميدة  ▪
 ج.اعمصتعيف ةاعت جيو ايمي اعم ت      ت  اعلالب  عى اعلرلف اع ثي

 ن ا عدديا  : Giving efficiently and interactivityإعطدد و الاى  ددة أو الى عليددة  ▪
 اع يي ع)ي أ دتقتريام اعمصتعيف ةاعت جيو وؤ ى حتمت   عى اعفتع)ي .

:اعمفهددد م اعف دددت  عمدددي أ اعمصدددتعيف هددد  Disappointmentاختددد ال الودددة وخيبدددة األمددد   ▪
 ةا  ت ت  عن يي اعم   تا.مصتعيف اعلتعي ع) ح    عى اعلرلف اع ثيج 

م دي اعتقديور  :Ongoing Diagnosis Or Assessmentالتودخيص أو التقدل ر المسدتمر  ▪
اعمصتمر عمصت ى يه  اعمت )  من خ تمس ققت ا اعت )   ةهدذا وتل)دي عديس يقدط م ريد  اعمهمد  

تب اعتقدديم يددا عم)يدد  ةمن نتتددو ةاطهددياف اعمددرا  تثقيقهددت  ةإنمددت اعم ريدد  اعمصددتمرف دقددي اا اعمددت )  أثندد
 تا منتقح  عيعمو ةمصتعيتو.ياعت )   ةبتعتتعا مقيم ع)مت )  أقتعيي ةاقتراتي 

حيددا تصددتريم عمصددتعيف اعمددت )  ع)ددى اعقيددتم دمهددتم  :ةومتايىدد ةسددق الت الددتعلم مسدد علة مؤ تدد ▪
م قدديف يددتن  مصددتليال  ن تزهددت دلرلقدد   ددثيث  ةعتنميدد  مهددت اا ة ددي اا جيودديف  ةلددت   زاعتهددت 

يمت مت ر اعمت )  د يم اعثتج   عيهت أة عنيمت م ي عمصت ى اعمتمنن اعمرغ ب  يهنت م ي عن
  خفتؤهت حتى   ت يف عم)ي  اعت ) .

  (Chou,2011,39) ة د (Molenaar, Et Al ,2011,P32)ةلدرى م)د نير ة خدرلن    
   أن هندتن عديف خ دتمس تميدز اعصدقت ا اعت )يميد  Kion& Yong, 2000, 5صكيد ن ةلد ن 

 : ممنن ت  يثهت يا اعنقتط اعتتعي 
 .تقيم ت جيهتا ةإ  ت اا ةا ث  عيى اعمت )مين ▪
 .ت  ج اعفرأ من ت )  م   ع مت  ةمتل)حتا اعت )  اعمل) ب  ▪
 .تممن اقتمرا  اعمت )مين يا اعت )   ةإن تز اعمهتم دتعتني اع ثيج ▪
 .اطقم)  اعملرةح  ع)يه جتد  عن تقيم ير   ع)مت )مين دتعتنحؤ دتعت   تا عن طرلف ا  ▪
 .ت مي ع)ى ت جيو اعمت )مين  عى م ت   اعم ري  ةم ت   اعت )  اعثيوع  ▪
 .ت مي ع)ى اعتق)يي من اعمفتجآا ة ا ححتطتا اعتا تصيلر ع)ىتعمت )مين ▪
 .ت مي ع)ى اقتقلتب جهي اعمت )مفا اعترييز ع)ى م   ع اعي أ ▪
 .متأ عني اعمت )مينت مي ع)ى ة  ف   ف ة اي ي  ع)ت )  ةزلت ف اعث ▪
 .ت مي ع)ى اعصيلرف ع)ى انتحت  اعمت )مين ▪
 .تصتعي اعمت )مين ع)ى اع مي اعت تةنا ةتقصي  اعمهمتا ▪
 . يال اعمت )مين من خال  اعيع  اعم ن م عه تت ▪
 .اع مي ع)ى اعتي ل يا تقيم  اعيع  ةاعمصتعياا عيى اعمت )مين طحقت  عقي اته  ▪
 عي   ةإنقت  اعمهتم اعمل) ب .م  اعمت )مين ةإعلتمه  اعت    اعوتمي دتعمص تهيم  ▪
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ً
 أنماط تقديم سقاالت التعلم في املواقع االلكترونية: :ثالثا

مق ي  نمط تقيم  ققت ا اعت )  هد  نمدط ت دمي  ةاجهد  ا قدتريام اعرت د  دصدقت ا اعدت )  
Scaffolding Interface ا قيت   هت تقيم  ققت ا اعدت )  ع)مدت )   ةلدرى  اخي اعم  ال  ةاعلرلق  اعت
  أن 12  2009  زلنددددي اعصددددالما ومثمددددي خمدددديس  57 -56  2008كددددي مددددن صزلنددددي اعصددددالما  

 أنمتط تقيم  ققت ا اعت )  يترتا: 
 :Stable/ Static Scaffoldingأوالً: نمط سقاالت التعلم الثابتة 

تتص  ققت ا اعت )  اععت ت  دكنهت ظتهرف ط ا  اع  م ةغير متفيدرف  حيدا تقديم ع)مدت )  يدا يدي 
خل ف من خل اا ت )مدو اعمصدتعياا ةاعت جيهدتا اعتدا متد ر اعم دم  اعت )يمدا ع)م  دال أن اعمدت )   دي 

أم عدد  مندد ن يددا حتجدد   عيهددت  ةهددا  ددذع  تودد ن ظددتهرف طدد ا  اع  ددم قدد اب  دد ر اعمددت )  دتعثتجدد   عيهددت 
متدد ر  دددذع   ةلت  ددد  اقددتريام هدددذا اعدددنمط مدددن اعصددقت ا ع)دددى طحي ددد   رنددتم  اعدددت )  ةع)دددى حتجدددتا 

 اعمت )مين ةخ تم ه . 
ةيا أغ)ي اطحيتن من ن نمط ققت ا اعت )  اععت م منتقدحت  ع)مت )مدين اعدذون عديس عديوه  خحدرف 

ي  ن اعثند  ع)دى   ا مدت يدتن ا يدا أة ت )  قت ف عدن اعم  د ع  أة اعمت )مدين اعمحتديمين  يهد    مصدتل
 حتج  ع)مصتعيف أم  . 

  أن عديس يدي Puntambekar&Hubscher, 2005يقي أة ثم   اق   نتمينيرةهيتير ص
اعمت )مدين  دت  لن ع)دى تثيوددي حتجدتته  ةتنظدي  ت )مهدد  دلرلقد   دثيث   أة  ددت  لن ع)دى اعحثدا عددن 

تود ن اعصدقت ا ظدتهرف طد ا  اع  دم أمدتمه  حتدى اعمصتعيف عني اعت    دتعثتج   عيهت  عهدذا م دي أن 
 مصتلي  ا اقتريامهت   ا مت   رةا دتعثتج   عيهت. 

 Azeredoة ي أظهرا اع يوي من اعي اقتا يتع)ي  ققت ا اعت )  اععت ت   يقي أكديا   اقد  ص

et al., 2003 ييد  يمهدت ف   ع)ى ي تعي  نمط اعصقت ا اععت تد  يدا تنميد  اعمهدت اا اعم رييد  ةيد ق اعم ر
اعتنظدددي  اعدددذاتا  ةتنميددد  مهدددت اا اعتفويدددر اعنت دددي  ة عددد  مدددن خدددال  تددد يير قدددقت ا ت )ددد  معيدددرف ع)تفويدددر 
ةاعتكمددي  ممددت أ ى  عددى نمدد  اعقددي ف ع)ددى اعنقددي ةطددرل ا قتفصددت اا عدديى اعمت )مددين  ةيددذع  تنميدد   ددي ف 

ا.  اعمت )  ع)ى ا نتقت  عنمت ل عق)ي  أكعر ت قيي 
 :Flexible/ Adaptable Scaffoldingالت التعلم المرنة ثانياً: نمط سقا

  ةها تتفيدر Fadingتتص  ققت ا اعت )  يا هذا اعنمط دكنهت متفيرف ة ت )  عالختفتب ةاعزةا  
من  حي اعمت )   أم أن اعمت )  ه  اعذم وتثن  يا ظه  هت أة ا قتفنتب عنهدت  ةهد  اعدذم م دي  زمدن 

مت )  منيد  اعصدقت ا حصدي حتجتتدو ة غحتدو يدا اعمصدتعيف ةاعت جيدو  ةميى ظه   هدذ  اعصدقت ا  يدتع
ةلتل)دددي هدددذا اعدددنمط مدددن اعم دددممين اعت )يمدددين أن مفودددرةا يدددا يدددي اعمصدددت اا اعم رييددد  اعممننددد  ةاعتدددا 

 مثتمي أن وتحنتهت اعمت ) . 
  أن ط)دي اعمصدتعيف ةاعت جيدو وتل)دي Aleven et al., 2003ةأكيا   اق  أعفدين ة خدرةن ص

جهددي م ريددا مددن  حددي اعمددت )   ةهددذا  ددي ممعددي عحمددت ع)ددى عددتتف اعمددت )   ممددت  ددي مق)ددي مددن ندد ات   ددذ  
عم)ي  اعت )   يمت أن ة ج اعصقت ا تثم تثن  اعمت )   ي م  )و   مصتريمهت دتعلرلقد  اعمنتقدح  أة 
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قدددددي  دددددي وهم)هدددددت تمتمدددددت      أن ة دددددال اعصدددددقتع  تثدددددم تثنددددد  اعمدددددت )   دددددي م  )دددددو مرتدددددت  اع  دددددم اعمنت
 قتريامهت  أم مصتريم اعصقتع  عنيمت من ن ع)دى اقدت يا  عالقدتفت ف منهدت يدا  ندتب اعرحدراا اع يوديف  
كذع   ي م  ي هدذا اعمت )مدين ممد  ن تفصديرا   قدت تدتته  اع دثيث   ممدت ودؤ م  عدى تثصدين  دي ته  

 ع)ى ا قترجتع ةاعفه . 
اعددت )   عددى أ ب دد  أنمددتط    أنمددتط تقدديم  قددقت ا78-77  2008ةلقصدد  قددتما قدد فتن ص

 كترتا:
تتص  دكنهدت ثت تد  ةغيدر متفيدرف ةظدتهرف  :Stable Scaffolding مط سق الت التعلم الث بتة  ▪

 ط ا  اع  م  ق اب   ر اعمت )  دتعثتج   عيهت أة ع  مت ر  ذع .
ةهددى تتفيددر أت ت متتينيددت  نددتب  :Adaptive Scaffolding مددط سددق الت الددتعلم المتايىددة  ▪

قدددت تد  اعمدددت )  ةلمندددن ت دددميمهت دلرلقددد  تنتقدددي احتيتجدددتا اعلدددالب اعمتن عددد  ةيقدددت ع)دددى ا
ط امه   ةهذا اعنمط مفرأ ع)ى اعم ممين اعتفوير يى يي اعمصت اا ا   اكي  اعم ريي  اعتى 

  ي مص)وهت اعمت )  أثنتب ت )مو.
عنيمت وحيأ  تقيم يى اعحيام  :Adaptable Scaffolding مط سق الت التعلم  مكن تايىه   ▪

اعلددالب يددى اقددتريام اعم  ددال مددال  منتنيدد  تال دديهت أة  خفتمهددت  ةاعلددالب أكعددر تقدديمت  مق مدد ن 
دتقددتيعتب قددقت ا اعددت )  اطخددرى غيددر اعظددتهرف   قددتريام اعم  ددال   ينمددت تظددي هددذ  ا  ةاا 

 غير ظتهرف ع)لالب اعمحتيمين ةبتعتتعا   مصتلي  ن اعتقيم يا اعم  ال.
 Scaffolding Adaptive Learningلددم متايىددة ببدد رامترات الددتعلم مددط سددق الت تع ▪

Parameters:   متراا اعدددت )  اعتدددى ت ندددس اع ددد  ف اةهدددى تتفيدددر أةت متتينيدددت  ندددتب ع)دددى ددددت
تقتندد  ا ف  مصددت ى تيدد  صمصددت ى تث ددي)و  مصددت ى اختيددت   ع)م دد اعثقيقيدد  ع)مددت )   اخددي اعحرم

قدددت تد  عم ) مددد  م ينددد  تودددرا   يدددى ة ددم ا تا  زمدددن دقتمدددو  اخدددي  دددفثتا اعم  دددال  مددع)م )  
متراتدتعتى ااعتدي لحتا  . ..  يهندتن اع يودي مدن اعحر  فاعث    ع)ى اعم ) مد   مصدت ا  يدى تلحيد

تتفير  نتب ع)ى مصت ى تث يي اعمت )  اعتى تهيف اعى عح   اعف  ف  دين مدت ت )مدو ةمدت ودرا  
 ت )مو من اعم  ال.

ممت قحف يةن اعحتحع  ق ف تصتريم  اخي اعم ا ال ا عوترةني  نمط ققت ا اعدت )  اععت تد  
مددال تفييددر اع قددتمط اعمت ددي ف اعمتمددمن   هددت دثيددا وددت  تقدديم  نمددط قددقت ا ت )دد  ثت تدد   تممدد  ع)ددى 

 عقلتا اعفييو   ةنمط ققت ا ت )  ثت ت   تمم  ع)ى اع   . 
ت ا اعت )  اععت ت  ه  أن عين  اعحثدا عديس عديوه  أم ةلرجال قحي اختيت  اعحتحع  عنمط قق

خحرف أة ت )  قت ف عن مهت اا ت مي  اع    اعر مي   عذع  يدتن مدن اطيمدي أن تود ن اعصدقت ا 
ظتهرف ط ا  اع  م أمتمه  حتى مصتلي  ا اقتريامهت  دت  دتي   عدى أن اع يودي مدن اعي اقدتا أثحدم 

 ةأنهت أ ا  عى نتتم  أيمي يا اع م)ي  اعت )يمي . يتع)ي  نمط ققت ا اعت )  اععت ت  
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ً
 : أنــــــواع السقاالت التعليمية:رابعا

و جددي أندد اع عيودديف مددن قددقت ا اعددت )   ييمددت و)ددا عددرأ هددذ  اطندد اع  اعتددا تدد  تل لرهددت 
 عتزةلي اعمت )مين دك نت  مرت)ف  من اعمصتعيف ةاعت جيو.

 & MacGregor. S.K  193  2003خميس     مثميMcloughin, 2002, 156ص

Lou, Y,2005, 16  61-60  2011  مثمي غ حتن  140-139  2007  مثمي خميس  
 :(Metacognitive Scaffoldingالسقاالت فوق المعرفية ) -1

هذا اعن ع من اعصقت ا مصتعي اع م)يتا اعمرتحل  دت  ا ف اعذاتي  ع)دت )  ةاعتفويدر ةاعتكمدي  
ت جيهتا عن ييفي  اعتفوير يا متن)  مدت أة مهمد  ت )يميد   ةتتمدمن اعصدقت ا يد ق يها تقيم اع

اعم رييدد : قددقت ا اعترلدديط ةهددا اعتددا تصددتعي اعمددت )  ع)ددى تثيوددي اطهددياف اعت )يميدد  ةتصدد يي 
اطيوت  خال  اعت تمش يا متن)  ت )  حقيقيد  ة قد  خدرامط اعمفدتهي   قدقت ا اعتنظدي  ةهدا اعتدا 

دمرا ح  تقيمو ةاقتقحت  اعتفذمد  اعراجثد  عدن أ امدو  ةقدقت تتعتق ل  ةهدا اعتدا تصدمج  تصمج ع)مت ) 
 ع)مت )   نقي اط اباا.

 :Strategic Scaffoldingالسقاالت االستراتيجية  -2
ةهددا تدد ير ع)مددت )  أقددتعيي ةح)دد   ةمصددت اا  يو)دد  ع ي ددت  ةاعمتددنالا اعتددا تصددتعي  يددا 

اعقدددرا   ةتثيودددي اعم ) مدددتا اعمل) بددد   ةاعدددربط  دددين اعرحدددراا  عم)يددد  اعتث)يدددي  ةاعترلددديط  ة دددنال
 اعصتدق  ةاعم ت ف اع يويف  ةاعتزةلي  ن تمج اعرحراب ةاعزمالب اطكعر خحرف.

 : Interpersonal Scaffoldingالسقاالت الةخصية أو الذاتية -3
هددددددذا اعندددددد ع مددددددن اعصددددددقت ا مقدددددديم اعمصددددددتعياا اعتددددددا تصددددددهي عم)يدددددد  اعتفددددددتعالا معددددددي 

  علتب اطمع) .
 :Coachingتقديم النصائح  -4

هددذا اعندد ع مددن اعصددقت ا وددزة  اعمددت )  اعمصددتعياا اعتددا مثتتجهددت اعمددت )  ط اب اعمهمدد   
 ة ع  من خال  تزةلي  دتعت)ميثتا ةا   ت اا ةاطقم)  اعم جه .

 :Communicating Processعملية التواصل  -5
   د  ةا دج عمدت م دي أن مثققدو  ةمدت هد  اط اب  هذا اعن ع من اعصقت ا وزة  اعمت ) 

اعمل) ب  حيدا ت  دج عدو اعمهمد  اعت )يميد  دلرلقد  تؤيدي ع)دى اعنقدتط اعمهمد  أة اعمفتتحيد  حتدى 
 م رف اعمت )  من أون وحتيأ  ةلت   ع  دلرلق  محصل  مصهي ع)يو اقتي ت هت.

 :Expert Regulationتنظيم الخبير  -6
ا مددن خددال  تدد يير مهددت اا ةم ددت ف  ددرس خحيددر  حيددا ةهددا خت دد   تقدديم  اعصددقت 
 م رأ مررجتا اعت )  اعمرغ ب .

 :Task Supportمساندة المهمة  -7
ةها خت    تزةلي اعمت )   ترييحتا ة يغ تصدتعي  عيدتمنن مدن أ اب اعمهمد   مدن خدال  

ت عالنيمتل يا اعمهم  اعت )يمي .  ت يير م ت   تهاب عو ير  
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 :Eliciting Articulationتحرير الفهم  -8
ةهدا خت دد   تتدد يال اعمددت )  ع)ددى اعتفويددر ةاعتكمددي عددن طرلددف ت حيددر  عنددتعفه  مددن خددال  

 مصتعيتو ع)ى ت  يج مهم   أة تثيوي اعنقتط اطقتقي  ع)م   ع.
 :Scaffolding Useسقاالت التةغيل واالستخدام  -9

ةتتدددددمي ع)دددددى ت )يمدددددتا ةت جيهدددددتا تصدددددتعي اعمدددددت )  يدددددا تتدددددفيي اعحرندددددتم  ةاقدددددتريامو  
 ةتتممن:

م ) مدتا حدد   اعحرنددتم   اتددو ع)ت ددرف دددو  معدي اقددمو  ةأهيايددو  ةميتددو ةاعفمدد  اعمصددتهيي    ▪
 اعمنت    عخ....

م ) متا ح   عمف مثت ى اعحرنتم   تتتمي ع)ى  تمم  دتعم   عتا اعرميصي  ةاعفرعي   ▪
 وتممنهت.اعتا 

 م ) متا ح   تنظي  اعمثت ى: حظا أة هرما أة  حنا أة ه ين. ▪

 ت )يمتا تتفيي اعحرنتم  ةاقتريامو. ▪

ت )يمتا ع    اعمصت اا اعتا وتح هت اعمت )  يا اعحثا عنتعم ) متا  ةييفي  اع  د    ▪
  عيهت.

 م ) متا ح   اعمتنالا اعمت      ةييفي  اعتف)ي ع)يهت. ▪

 ل من اعحرنتم .ت )يمتا ة قتمي اعررة  ▪
 :Scaffolding Learningسقاالت التعليم  -10

ةهددددا قددددقت ا خت دددد   ت )ددددي  اعمثتدددد ى  تصددددتعي اعمددددت )  يددددا اعث دددد   ع)ددددى م ) مددددتا 
 تف ي)ي  أة  رل مفه م أة  ني أة عرأ أمع)    تيي  تتمي:

 عرأ م ) متا تف ي)ي  ح   اعمهمتا اعت )يمي  دتعحرنتم . -

 اعثتج   عيهت.عرأ أمع)    تيي  عني  -

  رل ي)م  أة مفه م عني اعثتج   عى  ع . -

 عرأ     ة ق م ثت ت  أة متثري   ت  ج اعن  ص اعمنت ب . -
 :Scaffolding Trainingسقاالت التدريب  -11

تقدديم هددذ  اعصددقت ا دم ددتحح  اعتددي لحتا ةاعتلحيقددتا اعحنتميدد  ا نتقتعيدد  اعم زعدد  يددا  -
)مدددين يدددا حدددي هدددذ  اعتدددي لحتا ةتددد جهه  نثددد  اعحرندددتم   ةتهددديف  عدددى مصدددتعيف اعمت 
   يا  ا قت تدتا اعص) يي  اع ثيث .

 ت جيو اعمت )مين نث  اعمل) ب يا اعمصكع . -

 ت زلز أ اب اعمت )  عوي خل ف  ثيث  نث  اعثي. -
ند عين مدن اعصدقت ا  (Alessi&Trollip, 2001, 77)ة دي حدي ا "أعيصدا ةترةعيدي" 

مثتتجهددددت اعمددددت )  همددددت اعصددددقت ا ا جراميدددد  ةاعصددددقت ا اعم ) متتيدددد  نقددددال  عددددن صزلنددددي اعصددددالما  
2008  53  
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 :Informational Scaffoldingسقاالت التعلم المعلوماتية  -1

تتمعي يا تقيم  اعمصتعياا اعرت   دتعمثت ى  ع)ث    ع)ى تفت ديي أة أمع)د    دتيي  
مت   مصتليال اعمدت )  يهد  اعم ) مدتا اع يوديف  معدي  عدت ف  جتدد  اطقدم)  اعتدا تظهدر أة  رل عني

أثنددتب عم)يدد  اعددت )   ةاعتتددت ن يددا اطيوددت  عتتدد يال اعمددت )  ع)ددى اعتفويددر يددا م  دد عتا مرتحلدد  
دتعم ) مدتا اع يودديف اعمددرا  ت )مهددت  ةمصددتعيتو ع)ددى اقددتيعتب م ) مددتا قددتدق  مثتتجهددت  قددتريام 

تا اع يودديف عت  دديج اعفهدد   يمددت تتددمي اقددتريام أمع)دد   ددتم)  ةأيوددت  تصدده  يددا مصددتعيف اعم ) مدد
 اعمت )  عتثيوي اعمفتهي  ةاع م)يتا اعمرتحل  دتعمهم  اع يويف.

 :Procedural Scaffoldingسقاالت التعلم اإلجرائية  -2

   معدددي ةهددا تتمعددي يددا اعمصددتعياا اعرت دد  دنيفيدد  اقددتريام اعم ددت   ةاعمدد ا  اعت )يميدد
تتفيي  رنتم  اعت )  ا عوترةنا ةاعتثن  ييو ةم ري  اطمق نتا  ةهدذ  اعمصدتعياا م دي أن تود ن 
متتح   امم ت  ة ي تقيم يا  ني ت )يمتا أةعي  يا  يام  اعحرنتم   ع)ى أن ودت  اقدتيعتمهت يدا أم 

  (Help)ة م  أة ممنن اعث    ع)يهت من خال   رنتم  مصتعيف دتعمفط ع)دى ز  اعمصدتعيف 
 .(Rollovers)أة تو ن يا  ني يتتيتا 

 تقيم ع)مت )  عني أة  خلك مقال ييو. :Reactive Scaffoldingسق الت تى علية  -
ند عين مدن قدقت ا  (Bamberger &Chaill, 2013, 179)كمدت حدي  دتمحرجرة دتوي

 اعت )  همت:
ع)تككيددي ع)ددى : م مددي اعم )دد  مددن خالعهددت Facilitative Utterancesسددق الت ميسددرة  ▪

 أيوت  اعمت )  من خال  ت زلز ت)  اطيوت  ةإعلتمو اععق  يا اقتومت  اعمهم .

: ملرحهدددت اعم )ددد  عتزلدددي اعمنت تدددتا  دددين Reactive Scaffoldingسدددق الت تى عليدددة  ▪
 اعمت )مين ييع ف ع)     ةاعت  يج  ة ير اعتفت يي  ةاعتحرلر.

يدددرف ةمتن عددد   ةقددد ف تصدددتريم اعحتحعددد  ممدددت قدددحف ن دددي أن أنددد اع اعصدددقت ا اعت )يميددد  يع
"قددددقت ا اعددددت )  اعم ) متتيدددد " حيددددا أن مثتدددد ى اعصددددقتع  مندددد ن عحددددت ف عددددن  ددددرل   ددددتيا ةأمع)دددد  
ت  دديثي  تصددتعي اعمت )مددين ع)ددى اتقددتن مهددت اا ت ددمي  اع دد   اعر ميدد   دت  ددتي   عددى اقددتريام 

 اعم  ال ةت جيو. ققتع   جرامي  دصيل  ة امم  تمنن اعمت )مين من اعتثن  يا تتفيي
 
ً
 : معايير تصميم السقاالت التعليمية:خامسا

اعم يت  ه  م تورف  اب أة ييتن مدت م  تقديور مدنظ    مرت)د   أم اعندتأ ييدو  ةل درف 
دكنو عحت ف عتم  ةاق   ت   مت ونحفا أن  Standard  "اعم يت  101  2007صمثمي خميس  

يي ريهدددت دكنهدددت ت  دددي  دتدددرل اعم يدددت   Specificationsمنددد ن ع)يدددو اعتددداب"  أمدددت اعم ا دددفتا 
هد  عحدت ف مثدي ف دتدني   يدف  عتدي  ع)دى  عدى أم مديى  Indictorةمن نتتو ةعنت ر   ةاعمؤ ر 

  اعم يددت  دكنددو "اعمقيددتأ أة 70  2004وتدد ير اعم يددت  يددا هددذا اعتدداب  ةت ددرف قدد ت   ددتهين ص
 و  ةاعوي .اطقتأ اعمر ي اعمتفف ع)يو ةاعم ترف دو ع)ي ع  ع)ى  يم  اع
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ةهنتن عي  من اعي اقتا ةاعحث   اعتا هييم  عى ة ال م توير عت دمي  قدقت ا اعدت )  
  حيددا هددييم هددذ  اعي اقدد   عددى 2006 اخددي اعحيمددتا اعت )يميدد   ةمنهددت   اقدد  ص دديمتب  دد يا  

م توير عحرام  اع قتمط اعمت ي ف عتالميذ اعميا أ اعفورل   ا تم)م ع)ى خمص  م دتوير  ة  قتمم 
 ترب ل  ةنفصي   ة عترف م توير تون ع جي  ةيني   ةإحيى عتر ا م يت  ا ع)مصتعيف ةاعت جيو منهت:

 أن تو ن ققت ا اعمصتعيف ةاعت جيو دك نت  متن ع  ةبصيل  تنتقي اعتالميذ. -1

 اعمصم ع دصيل ت ةمرت ر ا ةب)ف  ة م  تنتقي خ تمس اعتالميذ.أن من ن اعت جيو  -2

 أن من ن اعت جيو اعمصم ع ةاعمنت ب دصيل ت ةم جز ا ةب) ن مميز عينتقي خ تمس اعتالميذ. -3

أن منددددددددد ن اعت جيدددددددددو اعمصدددددددددم ع ةاعمرقددددددددد م  م   عددددددددد  ةا دددددددددث  عندددددددددي اعتالميدددددددددذ ةمنتقدددددددددي  -4
 عر تمس اعتالميذ.

 ةاعمنت ب دتني ونتقي خ تمس اعتالميذ. أن من ن اعت جيو اعمصم ع ةاعمرق م -5

 أن من ن اطز ا  ثت ت  ةةا ث  ةم حرف ةمنتقح  ع)تالميذ. -6

 أن من ن اقتريام اعق ام  دصيط دقي  ا منتن. -7

 أن تصتريم اعفك ف عني ا  ت ف  عى اطز ا  أة اعمفط ع)يهت ع)ث    ع)ى اعت جيو. -8

ت يا اعحرنتم  ةلنت -9  قي طحي   اعتالميذ.أن من ن اعت جيو اعم جز أقتق 

 أن من ن اعت جيو اعمت قط يا  يام  اع حياا. -10

 أن من ن اعت جيو اعتف ي)ا دتقتمرا  د تني هؤ ب اعتالميذ ةمنتقح ت عر تم ه . -11
   عدى ة دال  تممد  دتعم دتوير اعت دميمي  اعرت د  2008ةهييم   اق  صزلندي اعصدالما  

ةاعمرند   ا دتم)م ع)دى خمصد  ةعتدرةن م يدت  ا  منهدت  حرام  اع قتمط اعمت ي ف  ةاعمصدتعيف اععت تد  
 ثمتني  م توير خت   دتعمصتعيف اعت )يمي   ها:

 أن م م  ع)حرنتم  مصتعيف تتص  دتع   ل ع)ى اعتت  . -1

 أن م م  ع)حرنتم  مصتعيف تتص  دكهميتهت عتثقيف اطهياف اعت )يمي . -2

 أن م م  ع)حرنتم  مصتعيف تتص  دصه ع  ا قتريام. -3

م م  ع)حرنتم  مصتعيف تقيم دكق) ب منتقي ةأ نت  تنتقي اطهدياف اعت )يميد  ةحتجدتا  أن -4
 اعمت )مين.

أن مقدددديم ع)مددددت )  مصددددتعيف دمصددددت لتا مت ددددي ف ةيميددددتا مرت)فدددد  تنتقددددي اطهددددياف اعت )يميدددد   -5
 ةحتجتا اعمت )مين.

 أن م م  ع)حرنتم  مصتعيف تتص  دتعمرةن  مال حتجتا اعمت )مين. -6

 م  مصتعيف  جرامي  ةا ث  ةبصيل .أن م م  ع)حرنت -7

 أن م م  ع)حرنتم  مصتعيف منتقح  ع هياف اعت )يمي  ةخ تمس اعمت )مين. -8

 م ددتوير عتقدديم  اعمصددتعيف مددن خددال   ددرام  اعومحيدد تر 2000كمددت ة ددال صمثمددي خمدديس  
 مت ي ف اع قتمط ةها:
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 ر أة مثتتل  عيهت ةلل)حهت.أن مقيم اعحرنتم  اعمصتعيف اعمالحي  ع)مت )   يا أم ة م  عنيمت وت ع -1

 أن وراعا ت ني اعت جيهتا ةاعن تمج غير اعمر ي   أة اعتا وتور  اقتريامهت يعير ا. -2

 أن وراعا عيم ترن اعمت )  عفترف ط ل)   ةن مصتعيف   حي أن مث ي ع)ى اعمصتعيف اعمل) ب . -3

مت )مددين يددا ا أن متددتمي اعحرنددتم  ع)ددى طددرق ةأقددتعيي مت ددي ف ةمتن عدد   عتقدديم  اعمصددتعيف ع) -4
 عتتفيي ةا قتريام عني اعثتج   عيهت.

أن ت ددتحي  دد ام  اعريددت اا  ةاطقدده   أة اعحقددال اعممدديم    رقددتمي ت جيهيدد    دديرف ةمنت بدد    -5
 "انقر هنت..." طن اعمت )  اعمحتيئ  ي   مقلن  عى هذ  اعرم ز يا اعحيام .

ا عددن اعم ) مددتا  ةاعددتثن  يددا أن متددتمي اعحرنددتم  ع)ددى ةاجهدد  اقددتريام ي تعدد   يددك اف ع)حثدد -6
 عر و ةاقتريامو.

أن توتي   اجهد  ا قدتريام عحدت اا   ديرف ت  دج اطي دت  ةا جدراباا اعتدا وتردذهت اعمدت )   -7
 عالنتقت  من م  ال  خر  أة  عى  تمم  اعريت اا  أة اعمفورف  ةاع   ف  عى منتن .

ن ع)دى ا ختيدت   ةاع  د    عدى أن تتتمي اع اجه  ع)ى   ام  خيت اا ي تع   تصتعي اعمت )مدي -8
 اعم ) متا دصه ع .

أن ودددتمنن اعمدددت )  مدددن اعتنقدددي  دددين اعمثلدددتا اعمرت)فددد   أة اعردددرةل مدددن أم يقدددرف  عدددى مصدددت   -9
 يرعا  ت  اع   ف  عيهت دصه ع .

تتددتمي اع اجهدد  ع)ددى اقددتراتي يتا اعحثددا ةاعرلدد اا اعتددا وتح هددت اعمددت )  يددا اعحثددا عددن  -10
 عم)ي  اعحثا ةاعتقما عيوه .اعم ) متا  ةنمذج  خل اا 

تتتمي اع اجه  ع)ى عحت اا ةخرامط  ت  ج اعمصت اا اعتا مص)وهت اعمت )  يا اعحثدا عدن  -11
 اعم ) متا.

 أن تو ن ا مق نتا اعمصتريم   يوهي  ةمكع ي  ع)مت )مين  ةلمننه  اعت رف ع)يهت دتعفلرف. -12

ن ع)ددى ا ختيددت   ةاع  دد   أن تتددتمي اع اجهدد  ع)ددى  دد ام  خيددت اا ي تعدد   تصددتعي اعمت )مددي -13
  عى اعم ) متا دصه ع .

م م ع  من اعم توير  (Mcloughlin, 2002, 156-159)كمت ا ترحم "متع  ع ج)ين" 
ةا   ت اا اعتا ممنن ا قت تن   هت عني ت دمي  قدقت ا اعدت )  يدا  يمدتا اعدت )  اعتفتع)يد  ةهدا 

 كتعتتعا:
دت دتطهدياف اعت )يميد  اعمل) بد  ةم جهد  نثد  ونحفا أن تو ن ققت ا اعت )  مرتحلد   ▪ تمتم 

 تثقيف هذ  اطهياف.

ونحفدددا أن توددد ن قدددقت ا اعدددت )  مرنددد  دثيدددا مصدددتليال اعمدددت )  اقدددتيعتبهت عندددي اعثتجددد   ▪
 ةاخفتبهت عنيمت تز ا   ي اتو ةلتثصن أ امو.

 ونحفا أ ن تو ن ققت ا اعت )  متتح . ▪

 اعت )   عى م ا   أخرى. ونحفا أن تصمج ققت ا اعت )  دتنتقت  أثر ▪



 

 
17 

 ونحفا أن تتيج ققت ا اعت )  ع)مت )  اعقي ف ع)ى  نتب م ريتو ةعرأ أيوت  . ▪

ونحفا أن تت ال ققت ا اعت )  اعمت )  ع)ى اعتنظدي  ةاعت جيدو اعدذاتا ةاعتفويدر  ة عد  مدن  ▪
 خال  ج )و مصم    عن اعقيتم دتطنتل  اعت )يمي .

 ةجو اعت )  اعمرت)ف   ة  تقت ر ع)ى مهم  مثي ف.ونحفا أن تصتني ققت ا اعت )  أ ▪

ونحفدددددا أن تتددددد ال قدددددقت ا اعدددددت )  اعمدددددت )  ع)دددددى انتقدددددتب اعم ريددددد  ةإعدددددت ف ت مي هدددددت يدددددا  ▪
  ني جيوي.

   عى ة ال  تمم  دتعم توير اعت ميمي  اعرت   2007ةت  )م   اق  ص تهينتز أحمي  
  عتنمي  مهت اا اعوتتد  ا عوترةني   ا تم)م  حرام  اعومحي تر مت ي ف اع قتمط  ةاعمصتعيف اعت )يمي

 ع)ى اثنى عتر م يت  ا  منهت م يت لن خت ين دتعمصتعيف اعت )يمي  همت:
أن وت ير يا اعحرام  مصتعيف ت )يمي   جرامي  دلرلق  دصيل  ة امم  تمنن اعلتعحتا مندتعتثن   -1

 يا تتفيي اعحرنتم  ةت جيهو.

 تتي  منتقح  علحي   مهتم اعت ) .أن وت ير يا اعحرنتم  مصتعيف م ) م -2
   عى ة ال  تمم  دتعم توير اعت ميمي  اعرت   2010ةهييم   اق  صطت ق عحياعصالم  

 حرام دددتعومحي تر مت دددي ف اع قدددتمط  ةمصدددت لتا اعمصدددتعيف  ةت  ددد)م اعي اقددد   عدددى خمصددد  عتدددر 
 م يت  ا  منه  قت  م توير خت   دتعصقت ا ةها:

  مصددتعيف ت )دد   جراميدد  دلرلقدد  دصدديل  ة اممدد  تمنددن ا خ ددتما م ددي أن وتدد اير يددا اعحرنددتم -1
 من اعتثن  يا تتفيي ةت جيو اعحرنتم .

م ددي أن وتدد ير يددا اعحرنددتم  مصددتعيف  اممدد  يددا  ددني يتددتيتا تمنددن ا خ ددتما مددن اعددتثن   -2
 يا تتفيي ةت جيو اعحرنتم .

 م ) متتي  دتني ةا ج ةمنتقي علحي   مهتم اعت ) . م ي أن وت ير يا اعحرنتم  مصتعيف ت )  -3

م ي أن وت ير يا اعحرنتم  مصدتعيف ت )د  م ) متتيد  مد جزف  دتدني ةا دج ةمنتقدي علحي د  مهدتم  -4
 اعت )ي .

م ي أن وت ير يا اعحرنتم  مصتعيف ت )  م ) متتي  مت قل   دتني ةا ج ةمنتقدي علحي د   -5
 مهتم اعت )ي .

  مصتعيف ت )  م ) متتي  تف ي)ي   دتني ةا دج ةمنتقدي علحي د  م ي أن وت ير يا اعحرنتم -6
 مهتم اعت )ي .

خمصد  م دتوير  (Quintona, Krajcik&Soloway, 2002)ةحدي  "ك نتدتن" ةزمدالؤ  
عت دددمي  قدددقت ا اعدددت )  اعمتمريدددز حددد   اعمدددت )  يدددا  يمدددتا اعدددت )  اعقتممددد  ع)دددى اعومحيددد تر ةهدددا 

 كترتا:



 

 
18 

مق دي  هدت أن تودد ن قدقتع  اعدت )  ظددتهرف يدا ةاجهد  اعتفتعددي  :Visibilityالرؤيةة والووةةو  -1
حتى مصتليال اعمت )   ؤلتهت     ل  يمت م ي أن من ن مثت ى اعصقتع  ةا ج حتى ودتمنن 

 من    اكو دصه ع  ةلصر.
ةلق ي  هت أن تو ن ققت ا اعت )  اطقتقي   جحت ل   ةها اعتا  : Essentialnessالحتمية -2

اعمددت )  ا قدددتمرا  يددا عم)يددد  اعت )ددي   دديةنهت  أمدددت قددقت ا اعدددت )  اعمفيدديف  ةاعتدددا   مصددتليال 
ممنددن ا قددتفنتب عنهددت ونحفددا أن تودد ن اختيت لدد  دثيددا مصددتيعيهت اعمددت )    ا  دد ر دتعثتجدد  

  عيهت  ةلق م دةخفتمهت عني عيم اعثتج   عيهت.
أكعدر مدن قدقتع  يدا نفدس ةاجهد  ونحفدا عندي تقديم   :Couplingالترابط بين سقاالت الةتعلم  -3

اعتفتعي أن تود ن هدذ  اعصدقت ا مرتحلد   ح مدهت اعدح ض  يظهد   أكعدر مدن قدقتع  يدا نفدس 
 اع  م  ي متتم انتحت  اعمت )   ةل  )و وريز ع)ى ةاحيف ةلهمي اعحت ا.

 )  مق ي  هت أن من ن اعمت )   ت   ا ع)ى اقتريام قدقتع  اعدت :Usabilityالقابلية لالستخدام  -4
  راح  ةقه ع  ةقرع   ن تز اعمهتم اعت )يمي  دنفتبف ةيتع)ي .

مق دددي  هدددت أن منددد ن هندددتن أ دددنت   متن عددد  عتقددديم   :Representationطريقةةةة العةةةر   -5
 اعمصتعيف يقي تكخذ اعصقتع   ني ن  ص   ق متا       يييو هتا.

توير ةاطقدس اعتدا ةمن خدال  اع درأ اعصدت ف ع)ي اقدتا ةاعحثد   اعتدا اهتمدم    دال اعم د
م ددي مراعتتهددت عددن ت ددمي  قددقت ا اعددت )   اخددي  يمددتا اعددت )  اعقتممدد  ع)ددى اقددتريام اعومحيدد تر  
تصددددتن  اعحتحعدددد  م م عدددد  مددددن "اعم ددددتوير اعرت دددد   ت ددددمي  اعصددددقت ا اعت )يميدددد   اخددددي اعم ا ددددال 

 ا عوترةني " ةاعتا ق ف تلحقهت يا ا عي اق  اعثتعي :
 قاالت المعلوماتية:أوالً: معايير تصميم الس

 أن من ن ققت ا ع ن ةخ)في  ةأمق ن  تميزهت عن دت ا عنت ر اعتت  . -1

 أن من ن ع)صقت ا منتن م حي ع)ى اعتت  . -2

 أن من ن عوي ققتع  عن ان ةا ج م حر عن اعهيف منهت. -3

 أن من ن اعهيف من اقتريام اعصقتع  ةا ج أمتم اعمت ) . -4

 دصه ع  ةبحصتط .أن م ي اعمت )  عصقت ا اعت )   -5

ت حتى ممنن ا قتفت ف منو. -6  أن من ن مثت ى اعصقتع  ةا ث 

 أن تو ن اعصقتع  منتقح  ع)مهم  اعت )يمي  اعمل) ب . -7

 أن مرتت  عصقت ا اعت )  اعتني اعمنتقي عتثقيف اطهياف اعت )يمي . -8

مدن أن تو ن اع    اعم   ع  يا اعصقت ا  اا   ج  ة د ل عتعيد  حتدى ودتمنن اعلتعدي  -9
  ؤلتهت.

 أن تو ن اعفييو هتا اعم   ع  يا اعصقت ا ةا ث  ةختعي  من أم تت لش. -10

 أن وراعا اعتزامن  ين اع  ا ةاع   ف  اخي اعفييو هتا اعم   ع  يا اعصقت ا. -11
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أن مقدديم ع)مددت )  قددقت ا ت )دد  عتحصدديط اعمهددتم اعم قدديف  ة عدد  مددن خددال  اعتددرل ا  ددتيا   -12
 ةاطمع)  اعت  يثي .

 مي ققت ا اعت )  ع)ى مثت ى غير ةا ج أة غير مكع ف دتعنصح  ع)لالب.أ  تتت -13
 ثانيًا: معايير تصميم السقاالت اإلجرائية:

أن مقيم اعم  ال ع)مت )  ققت ا  جرامي  يدا  دني ت جيهدتا ةإ  دت اا عمصدتعيتو ع)دى تتدفيي  -1
 اعم  ال ةاعت تمي م و.

 أن تتص  اعصقت ا ا جرامي  دتعحصتط  ةاع   ل. -2

مقدديم اعم  ددال ع)مددت )  م ) مددتا حدد   اعم  ددال يددا  ياوتددو  تتددمي اقدد  اعم  ددال ةاعفددرأ منددو  أن  -3
 ةأهيايو.

 
ً
 : أهمية سقاالت التعلم في تنمية مهارات تصميم الصور الرقمية:سادسا

  ا يتن اعيع  أقتأ يا أم نظتم ت )يمدا  يهد  أقدتأ ة درة ف يدا اعت )دي  ا عوترةندا  
ت  ع جو   ي مثي  ي)و  أة د مدو  عوترةني دت  حيدا مند ن اعمدت )  ةحدي  طنو   مثي  محت رف ةجه 

يا اعلرف ارخر  ةحيا مثتتل  عى  ع  ةت جيو تون عد جا ةت )يمدا  يهد    مصدتليال ةحدي  أن 
مف ددي يددي  دداب  ةعددن مصددتليال  ددي  ددي   م ددرف مددت ا مف ددي هنددت ةارن  ة  م ددج أن تتريددو ةحددي  

ةلالطددد  أم اجدددو  ة  ت جدددي مندددت ف تر دددي  ةتهيودددي . صمثمدددي وحثدددر يدددا مثددديط اعت )دددي  ا عوترةندددا 
  2-1  2009خميس  

ةعهددذا يقدددي تحيندددم اعحثددد   يدددا م دددت  تون ع جيدددت اعدددت )  اعرت ددد  ودددنظ  اعمصدددتعيف ةاعمصدددتنيف 
اعت )يميدد  مدديخي قددقت ا اعددت )   ةأ ددحثم عن ددر ا أقتقددي ت يددا عم)يدد  اعت ددمي  ةاعتلدد لر اعت )يمددا 

يتعم ددمم ن اعت )يميدد ن وددرةن أن تقدديم  قددقت ا اعددت )  مددن خددال  أ ةاا  ةعم)يددتا  نددتب اعنظرلددتا 
ةبددرام  يمحي ترلدد  ةبيمددتا  عوترةنيدد   ممنددن أن مصددتعي اعمت )مددين  ة عدد  مددن خددال  تدد يير  نددتب أة 
هيني م  ي اع      عى اعدت )  أقدهي  ةتزةلديه  دتعت)ميثدتا ةا  دت اا ةاعم جهدتا اعتدا تتد  ه  

تدددا م دددي اعقيدددتم  هدددت  ةتددد يير منظمدددتا  قددد متتي  ةمددديةنتا ة  اعدددي عتصددد يي ةتدددذيره  ددددتعرل اا اع
اعمالحظددتا اعتدددا تصددتعيه  ع)دددى اعترلدديط ةاعتنظدددي  عثدددي اعمتددنالا  مدددال تقدديم  عدددرةأ ةنمدددت ل 
ةأقم)  تصتعيه  ع)ى اعقيتم دتعمهدتم خلد ف درلد ف  ةتقديم قدقت ا اعدت )  ع)مدت )  مصدتعياا   دتيي  

مهت اعمثت ى اطقتقا ةحي   يةن ققت ا  ير تمس اعصدقت ا تنديم  أكحر من اعتا ممنن أن مقي
مال من نتا اعمثتد ى اطقتقدا  ةت دحج جدزب ا   ونف دي عندو ةبدذع  تصدمج ع)مدت )   تثقيدف اعمهدتم 

ت. صن يم     ان     74  2010دلرلق  أكعر عمق ت ةحمتق 
ا اعدت )  يدا  يمدتا ةنالحظ ت ي  اعي اقتا ةاعحث   اعتدا هدييم  عدى تثيودي أهميد  قدقت 

 ;Beale, 2005, 178; Puntamberkar&Hubscher, 2005, 6)اعدت )  اعمرت)فد  ةمنهدت 

Shapiro, 2008,30; Chu, 2009, 549; Nwosu&Azih, 2011, 64  هت د  اعتدرن با  
 )158  2014   يمتب حصين  14-15  2014
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 ويمكن تلخيص أهمية السق الت التعليمية في النق ط اآلتية:
عي قددقت ا اعددت )  اعمددت )  ع)ددى اقددتومت  اعمهمدد  اعت )يميدد  اعمل) بدد  منددو  ددي  اعمصددتلتع تصددت -1

 طنهت تزة   دتعتيعي  اعالزم عمصتعيتو يا اعث    ع)ى مصت ى عت  من ا ن تز.

ت دددي قدددقت ا اعدددت )  ممدددراا أة   اددددتا أة ن ايدددذ تصدددتريم يدددا  ندددتب ةتددديعي  مدددت م ريدددو اعمدددت )   -2
   م ريو.دتعف ي ع)      عى مت 

تصدددتعي قدددقت ا اعدددت )  يدددا تنميددد  اعت ا دددي يدددا اعحيمددد  اع دددفي  ممدددت ودددؤ م  عدددى تثصدددين  دددي ف  -3
 اعمت )مين ع)ى تنظي  أيوت ه  اعتر ي  ةاعثن  ع)ى أيوت  أ رانه .

تصتعي ققت ا اعت )  اعمت )  ع)ى أن مند ن  اتي دت ةمصدتقال  يدا أ اب اعمهمد  اعت )يميد  أم نقدي  -4
 م  من اطيرا  اطكعر خحرف  عى اعمت )مين.مصؤةعي   ن تز اعمه

تصتعي ققت ا اعت )  يا  نتب ت    عق)ا ت  ال ييو اعم ) متا اع يوديف اعرت د  ددتعمت )    -5
 دم نى أنهت تصتعي يا تنظي  اعم ) متا اع يويف دلرق  اا   ع  ع)مت )  نفصو.

اع يوي  دثيا تصهي  نتب ت مي ققت ا اعت )  ع)ى تق)يي اعفم أ اعذم  ي وت   دو اعت )   -6
 ةاقتريام اعم ري  اع يويف اعتا ي نهت اعمت ) .

 تراعا ققت ا اعت )  اعفرةق اعفر م   ين اعمت )مين ةاعتن ع يا حتجتته  ةمهت اته  ةمي عه . -7

 تصه  ققت ا اعت )  يا زلت ف اعنم  اعم ريا ةاعفه  عيى اعمت )مين. -8

حدددي اعمل) بددد  عثدددي متدددن)  مدددت  ةيدددذع  تق)دددي مدددن تق)دددي قدددقت ا اعدددت )  عدددي  اعرلددد اا ةاعمرا -9
اعتددد    دتعفتدددي اعدددذم وت دددرأ عدددو اعمدددت )   حيدددا مصدددتليال اعمدددت )   ن دددتز متل)حدددتا اعمهمددد  

 اعمل) ب  من خال  اقتريام اعمصتعيف اعمت يرف.

ت مي ققت ا اعت )  ع)دى  ثدت ف اهتمدتم اعمدت )  ةزلدت ف  اي يتدو ةتزةلدي   تفذمد   اج د  ي  لد    -10
 زز ا قت تد  اع ثيث  ةت ثج اعفه  اعرتطئ.ةبذع  ت 

تصهي عم)يتا اعفه  ةتثصنو ة ع  عن طرلف عرأ اعنمت ل ةاعت)ميثدتا ةاطقدم)  ةاطمع)د   -11
ةاعمنظمدددتا اعنفصددددي  أة اعرقدددد متتي   ةاعتددددا تمنددددن اعمدددت )  مددددن تميددددز اعم ) مددددتا ةتفصدددديرهت 

 ةت نيفهت ةتنظيمهت.

اعددت )  اعنتددط اعف ددت  اعددذم وددت  مددن خددال  اع مددي تصدتعي قددقت ا اعددت )  اعمددت )  ع)ددى تثقيددف  -12
 ةاعممت ق  ةعيس م ر  اعمتتهيف ةاعمالحظ .

 تنقي ققت ا اعت )  اعمت )   عى منلق  يه  جيويف ةمثصن  يذع   عى حتع  من اعوفتم  اعفر م . -13

تزلدددي مددددن يفددددتبف اعم  دددد  اعت )يمددددا  حيددددا أنهددددت تزلدددي مددددن يفددددتبف ة اي يدددد  يددددي أطددددراف اع م)يدددد   -14
مي   خت د  يدي مدن صاعم )د   ةاعمدت )   دت  دتي   عدى  عد  يقدي أ دت ا عدي  مدن اعي اقدتا اعت )ي

 عدددددددى أهميددددددد  قدددددددقت ا اعدددددددت )  ةمددددددديى يتع)يتهدددددددت يدددددددا م دددددددت  اعت )دددددددي  ةاعدددددددت )   ةمنهدددددددت   اقددددددد  
اعتا هدييم  عدى اعتثقدف مدن أثدر قدقت ا اعدت )  ةاعم ريد  اعصدتدق   (YayanSu, 2007)ويتنصي 

تث يي اعي اقا يا  ة ف  ندتب اعمتدرةعتا  ةتد  تقصد  عيند  اعي اقد   عدى عحر اع لي يا تنمي  اع
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ثدددال  م م عدددتا ت رلحيددد   اطةعدددى تت)قدددى م تع ددد  ت رلحيددد   ددديةن قدددقت ا ت )ددد   ةاععتنيددد  تت)قدددى 
م تع   ت رلحي   يةن ققت ا ت )  اعمثت ى  ةاععتعع  تت)قى م تع   ت رلحيد   تممد  ع)دى قدقت ا 

أظهدددرا اعنتدددتم  صنتددددتم  اعتث ددديي  أن اعلدددالب يدددا م م عددد  قددددقت ا مدددت ة اب اعم ريددد   ة دددي 
اعمثت ى يتن أ امه  أيمي ع)ى ا ختيت  اعتث ي)ا اعفر م مدن اعلدالب يدا م م عد  قدقت ا 
مددت ة اب اعم ريدد   ةطددالب اعم م عدد  اطةعددى اعددذون   قدد ا  دديةن قددقت ا ت )دد   دت  ددتي  عنتددتم  

صددحق  أ ةا أيمددي د دد  ف ج هرلدد  يددا ا ختحددت اا اعح يمدد  اعمصددتعيف يددةن اعلددالب  ة اعم ريدد  اعم
 اعفر م  عن أةعم  اعلالب  ة اعم ري  اعمصحق  اعمنرفم .

   عدددى يتع)يددد  ت ظيددد  قدددقت ا اعدددت )   حدددرام  2007ةت  ددد)م   اقددد   دددتهينتز أحمدددي ص
)فدد  اعومحيدد تر اعت )يمددا يددا تنميدد  مهددت اا اعوتتددد  ا عوترةنيدد  عدديى اعلتعحددتا م )مددتا تر ددس اع

 ا ن )يزل  دن)ي  اعحنتا جتم   عين  مس.
   عدددى يتع)يددد  ت ظيددد  ددددت امتراا اعدددت )   اخدددي 2008ةت  ددد)م   اقددد  قدددتما قددد فتن ص

اعحرم يددددتا اعقتممدددد  ع)ددددى اعصددددقت ا يددددا تنميدددد  اعتث دددديي اعم ريددددا ةاعمهددددت م عدددديى طددددالب ي)يدددد  
 اعم تمال د تم   اعفهي .

 عدى يتع)يد  قدقت تتعت )   (Zang& Quintana, 2010)ةت  د)م   اقد  زاند  ةي نتتندت 
 اعقتمم  ع)ى اع لي يا تنمي  مهت اا مت ة اب اعم ري  عيى طالب اعمرح)  اعمت قل .

   عدى يتع)يد  اقدتريام اعصدقت ا اعت )يميد  يمديخي 2010ةت  )م   اق  مثمي عفيفدا ص
دتعدديمتم يددا اعددت )   عت ددمي  ةتلدد لر اعمقددر اا ا عوترةنيدد  عدديى طددالب اعددي ) م اع ددتم دن)يدد  اعتربيدد 

 اعقتم  ع)ى اعمترةعتا ةاعر تع  اعت )  يا اعحيم  ا عوترةني .
   عددددى يتع)يدددد  اقددددتريام مصددددت لتا مرت)فدددد  مددددن 2011م   اقدددد   ممددددتن قدددد فتن ص دددد)ةت  

ققت ا اعت )  يا  يم  اعت )  ا عوترةنا ع)ى تنمي  أقتقيتا ةمهت اتتقتريام  رندتم  اعن ايدذ عديى 
  اعن عيددد   ةأظهدددرا اعنتدددتم  اعي اقددد  أندددو   ت جدددي يدددرةق  دددين قدددقت ا اعدددت )  طدددالب ي)يددد  اعتربيددد

 اعحصيل  ةاعمنعف  ق اب يا اعتث يي أة اط اب اعمهت م.
   عى يتع)ي  اقتراتي ي  اعصقت ا اعت )يمي  2011ةت  )م   اق  مثمي اعصيي ة خرةن ص

   اعرلت يتا دتعمرح)  ا عيا م .يا تنمي  مهت اا اعحرهتن اعرلت ا عيى اعتالميذ ة   بتا ت )
  أن اقددتريام اعصددقت ا Nwous&Azih, 2011ةت  دد)م نتددتم    اقدد  أز  ةن اقدد  ص

اعت )يمي  يا تي لس مت ف اعمثتقح  يتن ايمي من اعلرق اعتق)ييم  يا اعتي لس  يمدت أن اعتالميدذ 
اعذون  ي اقتريم م )ميه  اعصقت ا اعت )يمي  يتن ا مت رةن دتعراح  ةا نص تم  هذا دت  تي   عى 

قتعي اعتالميذ ع)ى اعت )  اعذاتا ةا  ياع أن اقتريام اعصقت ا اعت )يمي  عزز من أ اب اعتالميذ  ة 
ةتلدددد لر مهت اتددددو/ ةت )دددد  اعتالميددددذ اعتفويددددر اعتث)ي)ددددا  ممددددت قددددتعي اعتالميددددذ ع)ددددى اعت مددددف دددددتعفه  
ةاعترييدددددز  يمدددددت أة دددددم اعي اقددددد  دكهميددددد  تدددددي لي اعم )مدددددين ع)دددددى اقدددددتريام اعصدددددقت ا اعت )يميددددد  

  قتريامهت دتعلرلق  اعمنتقح . 
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   عدى يتع)يد  Znmbrano& Noriega, 2011زامحران ةن  ل دت صةت  )م نتدتم    اقد  
اقددتريام اعصددقت ا اعت )يميدد  يددا ت )دد  اعرلت دديتا دتع)فدد  ا ن )يزلدد  ةيددا تلدد لر  ددي اا اعتالميددذ 
ةاقتي ت ه  ةمصتعيته  ع)ى اقتريام اعم ل)ثتا اع يويف دتعلرلق  اعمالمم   هدذا دت  دتي   عدى 

يا اعصقت ا اعت )يميد  قدتعي اعت)ميدذ ع)دى يهد  اعم ) مد  ةحفظهدت  أن اقتريام اعت)ميثتا اعح رل 
ةتذيرهت  يمت أظهرا اعنتتم  أن اعصقت ا اعت )يمي  قدتعيا اعتالميدذ ع)دى يهد  اعرلت ديتا ةت )د  

 اع)ف  اع يويف. 
   عدى يتع)يد  Nuntrakune& Park, 2011ةت  )م نتتم    اقد  نتن تريدتنا ةبدت ن ص

اعتث دددددديي اعي اقددددددا ةمهددددددت اا ا ت ددددددت   ةحددددددي اعمتددددددنالا ةاعمهددددددت اا اعددددددت )  اعت ددددددتةنا ع)ددددددى 
ا جتمتعي  ةاعيايال عيى اعلالب ةعون اعت )  اعت تةنا ع حي  يتدي يدا اعمديا أ يدا تتوالندي  عدذع  
م دددي اقدددتريام اقدددتراتي ي  اعصدددقت ا اعت )يميدددد  عتثصدددين أ اب اعتالميدددذ  يمدددت أظهدددرا اعنتددددتم   ن 

 ى ا  ياع.اعصقت ا قتعيا اعتالميذ ع)
   عى يتع)يد  اقدتراتي ي  اعصدقت ا اعت )يميد  يدا Casem, 2013ةت  )م   اق  يتق  ص

تث دديي ط)حددد  اع ددد  اععتعدددا مت قدددط يدددا اعرلت دديتا ةا ت دددت  نثددد  اعرلت ددديتا  ةتكعقدددم عينددد  
طتعحدددت  ت زعددد ا  عدددى م مددد عتين دتعتصدددتةم  اعت رلحيددد  تدددي أ دتقدددتراتي ي  اعددديعتم   24اعحثدددا مدددن 

يدد  ةم م عدد   ددتدل  تددي أ دددتعلرلف اعتق)ييمدد   ةيددتن مددن اعنتددتم  ةجدد   يددرةق  اا   عدد  اعت )يم
 ددين ط)حددو اعم م عددد  اعت رلحيدد  ةاعم م عدد  اعمدددتدل  يددا مت قدددط  0.05 ح ددتمي  عنددي مصدددت ى 

 اعتث يي ةيا مقيتأ ا ت ت  ةع تعج اعم م ع  اعت رلحي . 
م اعصقت ا اعت )يميد  يدا تنميد     عى يتع)ي  اقتريا2013ةت  )م   اق  صمثمي ع)ا  

اعتفويدددر اعرلت دددا عددديى طدددالب اعمرح)ددد  ا عيا مددد   ةتفددد ق اعم م عددد  اعت رلحيددد  ع)دددى اعم م عددد  
 اعمتدل  اعتا   قم دتعلرلق  اعتق)ييم . 
   عددى يتع)يدد  اقددتريام اعصددقت ا اعت )يميدد  يددا 2015ةت  دد)م   اقدد  صجمي)دد  اعتددهرم  

 -اعي اقددا ةيقددت  ع)مصددت لتا اعم رييدد  عت ددني   )دد م صاعتددذير تددي لس اع )دد م ع)ددى تنميدد  اعتث دديي
اعتلحيدددف ةاعتث)يدددي  ةتفددد ق اعم م عددد  اعت رلحيددد  ع)دددى اعم م عددد  اعمدددتدل  اعتدددا   قدددم  -اعفهددد 

 دتعلرلق  اعتق)ييم .
   عى يتع)ي  اقتراتي ي  اعيعتم  2015ةت  )م   اق  صعحي اع احي اعوحيصا ةيتميف طو  

 -اعفهدددد  -ي اعي اقددددا ةيقددددت  ع)مصددددت لتا اعم رييدددد  عت ددددني   )دددد م صاعتددددذيراعت )يميدددد  ع)ددددى اعتث ددددي
اعتلحيددف ةاعتث)يددي  ةتفدد ق اعم م عدد  اعت رلحيدد  ع)ددى اعم م عدد  اعمددتدل  اعتددا   قددم دتعلرلقدد  

 اعتق)ييم . 
   عى يتع)ي  اقتراتي ي  اعيعتم  2015ةت  )م   اق  صعحي اع احي اعوحيصا ةيتميف طو  

  يي ةاعتفوير اعتفتع)ا علتعحتا اطة  مت قط يا اعرلت يتا. اعت )يمي  ع)ى اعتث
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ةمددن خددال  اع ددرأ اعصددت ف تددرى اعحتحعدد  أن عصددقت ا اعددت )  أهميدد  يحيددرف  ةترجددال أهميدد  
 ,Teo, etal., 2006)اختيدت  قدقت ا اعدت )  يدا اعم ا دال ا عوترةنيد  يمدت و  دثهت تد  ة خدرةن 

  عى اطقحتب اعتتعي : (18-20
دددت يدددا اعم ا دددال ممندددن أن تددد   -1 ير اعصدددقت ا اعددديع  اعفدددر م ع)مت )مدددين  ةاعدددذم م تحدددر عدددتمال  مهم 

 ا عوترةني .

تصددهي اعصددقت ا اعت )يميدد  مددن  ددي ف اعلتعددي ع)ددى اعددت )    ا تدد   بلهددت اعم ريدد  اعصددتدق  حيددا  -2
 تنتيط اعم ري  اعصتدق  أحي أه  طرق اعت )  من اعم ا ال ا عوترةني .

اعلتعي  ةهذا مهد   –اعصقت ا اعت )يمي  من عم)ي  تفتعي اعم )   ممنن أن مق)ي اعتمتؤ  يا -3
طنو يا  يم  اعت )  اعتق)ييم   من ن اعم )  يا ت ا ي  ام  مال اعلتعي  ةلقيم اعديع  ةا   دت  
دت  ع)ل)ح   كمت  اعمهم   ةعنيمت وؤ م اعت )  يا قيتق اعدت )  عحدر اع لدي  يدةن اعت ا دي ةجه 

 –)لتعدددي قي دددحج غيدددر متدددتل  ةعنددديمت مفيدددي اعتفتعدددي  دددين صاعم )ددد  ع جدددو  ةتقيدددي  اعم )ددد  ع
اعلتعدددي   منددد ن مدددن اطهميددد  دمندددتن  أن تثدددي  اعمهدددتم اعم قددديف محندددر ا  ةل دددي أن تكخدددذ هدددذ  

 ا عتحت اا يا اعت مي  اعت )يما.

تتو ن اعصقت ا عت ف من اعنمت ل ةاعت)ميثتا ةاعمؤ راا ةاعث)   اع زمي    ةاعت )ي  اعمحت ر   -4
 ةيي هذا وحرم  دصه ع  ةمتتل ع)ى اع لي.

  يا أن اعمت )    وت )  يدا عزعد   يدتعمت )  وتدكثر 1978تثقف اعصقت ا  ؤل  صيي  تصنا   -5
دق ف اعتفتعالا ا جتمتعي   عى تثي  يا اعصيتق  ة اعم ندى  ةاعثقيقد  أن اعح دي اعمندتنا يدا 

جتمددتعا  يصددقت ا اعددت )  دلحي تهددت  يمددتا اعددت )  عحددر اع لددي  ددي مثدد    ةن هددذا اعتفتعددي ا 
 ممنن أن ت م  ع)تف)ي ع)ى هذ  اعف  ف.

 

 فـــروض البحـــث: 1/9

 ين مت قلى   جتا اعم م ع  اعت رلحي  ا ةعى  0.05 ح تميت  عني مصت ى  و جي يرق  ا   1
 عددنمط تح ددت  عددنمط تقدديم  اعصددقت ا اعت )يميدد  ص دد    ة  جددتا اعم م عدد  اعت رلحيدد  اععتنيدد   تح ددت  

تقددديم  اعصدددقت ا اعت )يميددد  صييددديو    يدددى  ختحدددت  اع تندددي اعم ريدددى عمهدددت اا ت دددمي  اع ددد   
 اعر مي  ع تعج اعم م ع  اعت رلحي  اععتني  .

 ين مت قلى   جتا اعم م ع  اعت رلحي  ا ةعى  0.05 ح تميت  عني مصت ى  و جي يرق  ا   2
عددنمط  تح ددت  اعم م عدد  اعت رلحيدد  اععتنيدد   عددنمط تقدديم  اعصددقت ا اعت )يميدد  ص دد    ة  جددتا تح ددت  

) تنددي ا  امددى عمهددت اا ت ددمي  يددى دلت دد  تقيددي  اعمنددت  ع تقدديم  اعصددقت ا اعت )يميدد  صييدديو   
 اع    اعر مي  ع تعج اعم م ع  اعت رلحي  اععتني  .

 ث:ــــــــــأدوات البح 

   مت الب حثة بإعلاد األدوات اآلتية:
 : تمم  اعمهت اا   1
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ا   تممدد  دتعمهددت اا اعالزمدد  عتنميدد  مهددت اا ت ددمي  اع دد   اعر ميدد  دتقددتريام  رنددتم  تدد  اعددي
اعف ت   ب  ةع)تثقف من  يق اعقتمم  ت  عر هت ع)ى م م ع  من اعرحدراب ةاعمتر  دين 
يددددى م دددددت  تون ع جيددددت اعت )دددددي  ةاعمندددددته  ةطددددرق اعتدددددي لس ةب دددددي ان ت)قددددم اعحتحعددددد  ت )يقدددددتا 

يوالا ةتددد  اعردددرةل دقتممددد  ت دددمي  اع ددد   اعر ميددد  د ددد  تهت اعمثنمدددين اجدددرا اعحتحعددد  اعت ددد
   مهت ف يرعي  .93 مهت اا  ميصي   ةص9اعنهتمي  ةب)غ عي  اعمهت ااص

 ا ختحت  اعتث ي)ى :  2
تددد  اعددديا  ا ختحدددت  اعتث دددي)ى ةاعدددذى وهددديف اعدددى  يدددتأ مصدددت ى تث ددديي اعلدددالب ع)  اندددي 

اعر ميددد  ةت  اختيدددت  نمدددط ا ختحدددت  ةهددد  اقدددم)  اعم رييددد  اعمرتحلددد  دمهدددت اا ت دددمي  اع ددد   
عالختحت  اعتث دي)ى عثصدتب ثحدتا ة ديق  اختيت  من مت ي  ةت  اجراب اعت رب  ا قتلالعي 

 ةبتعنصددح  ععحدددتا ا ختحددت  تدد  اقدددتريام  ةقدده ع  ة دد  ب  ةم تمدددي تمييددز ا ختحددت  ا ختحددت 
ةتدد  اعث دد   ع)ددى  spssتم  طرلقدد  اعفددت يرةمحددتح ةت  حصددتب م تمددي اععحددتا دتقددتريام  رندد

   ةعثصددتب م تمددي ا  تحددتط تدد  اقددتريام طرلقدد  اعت زمدد  اعن ددفي  ةتدد  0.869م تمددي ثحددتا ص
  ةبتعنصددح  ع دديق ا ختحددت  تدد  عددرأ 0.844صاعث دد   ع)ددى م تمددي ثحددتا ا ختحددت  ةهدد  

ا ختحدددت  ع)دددى م م عددد  مدددن اعمثنمدددين حيدددا ط)دددي مدددنه  اعثنددد  ع)دددى ا ختحدددت  ةمراج ددد  
ا حج ا ختحت  يى  دن)و  ةيى   ب ا اب اعمثنمينةاعتتكي من اعي   اع )مي  ةاع)ف ل  مفر اتو 

   ةبتعنصدح  0.932 ةت  حصدتب اع ديق اعدياخ)ى عالختحدت  ةهد ص مفدر ف98اعنهتمى من ن مدنص
  ةم تمددي اع دد  ب  وتددراةل  ددين 0.61-0.39عم تمددي اعصدده ع  عمفددر اا ا ختحددت  تددراةل  ددين ص

  0.25-0.23حظ ان ا ختحت   ى   ف تمييز منتقح  تتراةل  ين ص  ةمن اعمال0.64-0.39ص
. 
  دلت   تقيي  اعمنت :3

ت  اعيا  دلت د  تقيدي  اعمندت  ةاعتدى تهديف اعدى اعت درف ع)دى امدتالن طدالب تون ع جيدت اعت )دي  
ةت  اجراب اعت ربد  ا قدتلالعي  عمهت اا ت مي  اع    اعر مي  دتقتريام  رنتم  اعف ت   ب 

  تقيددي  اعمنددت  عثصددتب ثحددتا ة دديق دلت دد  تقيددي  اعمنددت  ة دتعنصددح  ععحددتا دلت دد  تقيددي  عحلت دد
   ةعثصدتب 0.868اعمنت  ت  اقتريام طرلق  اعفت يرةنحتح ةت  اعث د   ع)دى م تمدي ثحدتا ص

م تمددددي ا  تحددددتط تدددد  اقددددتريام طرلقدددد  اعت زمدددد  اعن ددددفي  ةتدددد  اعث دددد   ع)ددددى م ددددي  ثحددددتا 
دلت ددد  تقيدددي  اعمندددت  تددد  عدددرأ دلت ددد  تقيدددي  اعمندددت  ع)دددى    ةبتعنصدددح  ع ددديق0.805مصدددتةىص

م م عددد  مدددن اعمثنمدددين ةيدددى  ددد ب ا اب اعمثنمدددين ا دددحث  دلت ددد  تقيدددي  اعمندددت  يدددى  دددن)هت 
مفددر ف ةبتعنصددح  ع) دديق اعددياخ)ى تدد  اقددتريام اع ددز  اعتربي ددى عم تمددي 15اعنهددتمى من ندد  مددن 

    ةتدد  حصددتب  دديق ا تصددتق 0.967اععحددتا ةبتعتددتعى يددتن اع دديق اعددياخ)ى ع)مقيددتأ هدد  ص
 مفددر ف  اعدد  عنددي مصددت ى 2ةص  0.01 مفددر ف  اعدد  عنددي مصددت ى ص13اعددياخ)ى حيددا انددو ت جددي ص

   ممت وي  ع)ى ةج   اتصتق  اخ)ى مرتفال  ين اعمفر اا ةاعمهت اا اعرميصي .0.05ص
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 مصطلحـــات البحـــث: 

 سقــــاالت التعلــــم: -1

منظ مدد  ت )يميدد  غيددر متفيددرف ةظددتهرف ع)مددت )  طدد ا    اقدد  " دكنهددتت ريهددت اعحتحعدد   جراميددت 
اعحرنتم   حيا تقيم ع)مت )  اعمصتعياا اعتا مثتتل  عيهت يا يي خل ف من خل اا ت )مو  هيف 
تنمي  مهت اا ت مي  اع    اعر مي   ةلت  تقيممهت دكنمتط مرت)ف   دي تود ن  د   ثت تد  أة ييديو  

 . "ت )يما
 تصميم الصور الرقمية: مهارات -3

  دددد  اعل)حدددد  ةإتقددددتنه  عمهددددت اا ت ددددمي  اع دددد   اعر ميدددد  ت ريهددددت اعحتحعدددد   جراميددددت دكنهددددت: "
دتقتريام  رنتم  اعف ت   ب  ةاعتا تقتأ من خال    جتا اعلالب يا أ ةاا اعقيتأ صا ختحدت  

 ."اعتث ي)ا  دلت   اعمالحظ   دلت   تقيي  اعمنت  اعنهتما 

 ومناقشاتها:نتائج البحث 

 السؤال االول :
مت اثر اخدتالف نمدط تقديم  قدقت ا اعدت )  ص د   عالجتد  عن اعصؤا  ا ة  اعذى ن و :

يى اعم ا ال ا عوترةني  ع)ى تنمي  اع تني اعم ريى عمهت اا ت مي  اع    اعر مي  عيى  يييو   –
 طالب تون ع جيت اعت )ي ؟

 ىرض االتا : تطل  االج بة عن السؤال االول اختب ر ال
 ين مت قلى   جتا  0.05 ح تميت  عني مصت ى  و جي يرق  ا  اعفرأ ا ة  ةاعذى ن و:  1

عدنمط تقدديم  اعصدقت ا اعت )يميد  ص دد    ة  جدتا اعم م عدد   تح دت  اعم م عد  اعت رلحيد  ا ةعددى 
 ريددى عددنمط تقدديم  اعصددقت ا اعت )يميدد  صييدديو    يددى  ختحددت  اع تنددي اعم تح ددت  اعت رلحيدد  اععتنيدد  

 عمهت اا ت مي  اع    اعر مي  ع تعج اعم م ع  اعت رلحي  اععتني  .
ةب ي  اعحثاع)ى عين  ا ختحت   تلحيف   اعحتحع م تمع)تثقف من  ث  هذا اعفرأ 

 SPSSطرلف  رنتم   عن ع) ينتا اعمصتق)  T-testاختحت  "ا"   ي اعنتتم  ةتث)ي)هت دتقتريام
    عى:اعحتحع مت  )

 جدول )( 
اختبار "ت" لداللة الفرق بين متوسطى درجات المجموعة التجريبة األولى والمجموعة التجريبة الثانية فى 

 االختبار التحصيلى

 المتوسط العدد التطبيق
االنحراف 
 قيمة "ت" د.ح المعيارى

 الداللة
Sig. 

 مستوى الداللة

 اع  عني مصت ى  0.000 3.710 78 4.929 48.10 40 صور
 4.461 88 40 فيديو 0.001

 
 
 
 

 ا  ةج   يرق     ةهذا وي  ع)ى 0.000وتمج من اع ية  أن  يم  اعي ع  مصتةل  ص
 ةاعم م ع  اطةعى اعت رلح     ين مت قلى   جتا اعم م ع 0.01صعني مصت م  ح تميت 
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ت ر م عنمط  اععتني  عالختحت  اعتث ي)ى ع تعج اعتلحيف اعم م ع  اعت رلحي  اعتى اعت رلح 
 .اعصقت ا اعت )يمي  يييو 

 
  ني ص  اعفرق  ين مت قلى اعذي   ةا نت  يى ا ختحت  اعتث ي)ى

 0.01عنددي مصددت ى   حدد   اعفددرأ ا ة  نظددرا ع جدد   يددرق  ى   عدد  اح ددتمي  ةمنهددت وددت 
عددنمط تقدديم  اعصددقت ا اعت )يميدد  ص دد     تح ددت  ا ةعددى  ددين مت قددلى   جددتا اعم م عدد  اعت رلحيدد  

عدددنمط تقددديم  اعصدددقت ا اعت )يميددد  صييددديو    يدددى  ختحدددت   تح دددت  ة  جدددتا اعم م عددد  اعت رلحيددد  اععتنيددد  
 اع تني اعم ريى عمهت اا ت مي  اع    اعر مي  ع تعج اعم م ع  اعت رلحي  اععتني  .

يدد  صنمددط اعفيدديو    ةاثرهددت ع)ددى ةترجددال اعحتحعدد  ت)دد  اعنتي دد  اعددى اهميدد  اعصددقت ا اعت )يم
اكصتب اعمت )مين اع  اني اعم ريي  عمهت اا ت مي  اع    اعر مي  يتقصي  اعمهت اا اعى خلد اا 
مثدددي ف عمددديف زمنيددد  عودددي مقلدددال ييددديو    اتدددتل علدددالب اعم م عددد  اعت رلحيددد  اععتنيددد  اعترييدددز ع)دددى 

اعفيددديو  قددد اب دتمنتنيددد  تودددرا   اعمهدددت اا اعم رة ددد    دت  دددتي  اعدددى امنتنيددد  اعدددتثن  يدددى مقدددتطال
متتهيف اعمهت اا اة ا مقتف اع)ثظى اة اعتقديم  ةا  جدتع  ةيقدت عقدي اا اعلدالب   دت  دتي  اعدى 

ةهددذا   ق ةأ ددمي عتفت دديي ت)دد  اعمهددت ااأان تدد يير مقددتطال اعفيدديو  عت)دد  اعمهددت اا أتددتل متددتهيف 
عتدى أكديا ع)دى يتع)يد  اقدتريام  ةاSalina,et.ol,2012 2011وتفف مال   اق ص اممتن ق فتن  

اعفيو  اعت )يمى يى تنمي  اعمهت اا دفض اعنظر عن طحي   اعمهت ف اعمرا  اكصت هت أة تنميتهت عندي 
 اعلالب.

 السؤال الث  ا:
و:مت أثددددر اخددددتالف نمددددط تقدددديم  قددددقت ا اعددددت )  عالجتددددد  عددددن اعصددددؤا  اععددددتنى ةاعددددذى ن دددد

مي  اع تني اط امى عمهت اا ت مي  اع    اعر مي  يييو  يى اعم ا ال ا عوترةني  ع)ى تن -ص   
 عيى طالب تون ع جيت اعت )ي ؟

 وتل)ي ا جتد  عن اعصؤا  اععتنى اختحت  اعفرأ اطتى:
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 ددين مت قددلى  0.05 ح ددتميت  عنددي مصددت ى  و جددي يددرق  ا  اعفددرأ اععددتنى ةاعددذى ن ددو:
اعت )يميدددد  ص دددد    ة  جددددتا عددددنمط تقدددديم  اعصددددقت ا  تح ددددت    جددددتا اعم م عدددد  اعت رلحيدددد  ا ةعددددى 

عددنمط تقدديم  اعصددقت ا اعت )يميدد  صييدديو    يددى دلت دد  تقيددي  اعمنددت   تح ددت  اعم م عدد  اعت رلحيدد  اععتنيدد  
 ع) تني اط امى عمهت اا ت مي  اع    اعر مي  ع تعج اعم م ع  اعت رلحي  اععتني .

 اعحثا )ى عين  دلت   تقيي  اعمنت  تلحيف   اعحتحع م تمع)تثقف من  ث  هذا اعفرأ 
طرلف  رنتم   عنع) ينتا اعمصتق)   T-testاختحت  "ا" ةب ي   ي اعنتتم  ةتث)ي)هت دتقتريام

SPSS (  عى:اعحتحع مت    
 جدول )( 

اختبار "ت" لداللة الفرق بين متوسطى درجات المجموعة التجريبة األولى والمجموعة التجريبة الثانية فى 
 بطاقة تقييم المنتج

 المتوسط العدد التطبيق
االنحراف 
 قيمة "ت" د.ح المعيارى

 الداللة
Sig. 

 مستوى الداللة

 اع  عني مصت ى  0.000 4.105 78 2.909 25.50 40 صور
 2.465 27.98 40 فيديو 0.001

 

 ا  ةج   يرق     ةهذا وي  ع)ى 0.000وتمج من اع ية  أن  يم  اعي ع  مصتةل  ص
 ةاعم م ع  اطةعى اعت رلح     ين مت قلى   جتا اعم م ع 0.01صعني مصت م  ح تميت 
اععتني  عحلت   تقيي  اعمنت  ع تعج اعتلحيف اعم م ع  اعت رلحي  اعتى ت ر م عنمط  اعت رلح 

 اعصقت ا اعت )يمي  يييو 

 
 يى دلت   تقيي  اعمنت   ني ص  اعفرق  ين مت قلى اعذي   ةا نت 

 دين  0.01عندي مصدت ى  اععدتنى نظدرا ع جد   يدرق  ى   عد  اح دتمي  حد   اعفدرأ   ةمنهت ودت
عددنمط تقدديم  اعصددقت ا اعت )يميدد  ص دد     تح ددت  مت قددلى   جددتا اعم م عدد  اعت رلحيدد  ا ةعددى 

عددنمط تقديم  اعصدقت ا اعت )يميد  صييديو    يدى دلت دد   تح دت  ة  جدتا اعم م عد  اعت رلحيد  اععتنيد  
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مهدددت اا ت دددمي  اع ددد   اعر ميددد  ع دددتعج اعم م عددد  اعت رلحيددد  تقيدددي  اعمندددت  ع) تندددي اط امدددى ع
 اععتني .

ةترجددال اعحتحعدد  هددذف اعنتيثدد  اعددا اهميددد  اعصددقت ا اعت )يميدد  صنمددط اعفيدديو     يترييددز مقدددتطال 
ع)ددى مهددت اا ت ددمي  اع دد   اعر ميدد  دلرلقدد  جذاددد  ةمتدد     ا  مددن تفتعددي اعلددالب  اعفيدديو 

دت  ددتي  اعددى مددت وتميددز ددد  اعفيدديو  مددن تدد اير عن ددرى مددال اعمددت ف ةاقددتي ت هت دنددي قدده ع   
اع دد ا ةاعثريدد  يددي  عدد  يددتن عددو اثددر ةا ددج يددى تنميدد  اع  انددي ا  اميدد  عمهددت اا ت ددمي  
اع دد   اعر ميدد  عدديى طددالب اعم م عدد  اعت رلحيدد  اععتنيدد   ةهددذا وتفددف مددال   اقدد  صاكددرم يراةاندد  

ى اكتصدددتب مهدددت اا ت دددمي  اع ددد   ةاعتدددى اكددديا ع)دددى يتع)يددد  اعفيددديو  اعت )يمدددى يددد  2012 
 اعر مي  عيى طتعحتا ي)ي  اعتربي  يى اع تم   ا قالمي  دفزف.

 

 

 ث:ـــــات البحـــــتوصي

 فا ضوو م  أسىر عنه البحث من  ت ئج  مكن الخروج ب لتوصي ت الت لية:
  رة ف ا هتمتم دةقتريام ققت ا اعت )  يى اع م)ي  اعت )يميم  اعصقي . -1

 ممى اعم ا ال ا عوترةني  تقيم  اعصقت ا اعت )يمي  دتعثدي اط ندى اعدذى م دين أن وراعا م -2
 اعمت )  ع)ى اعت )  اعذاتى.

 بحوث مقترحة:

 جراب   اقتا تتنتة  اعصقت ا اعت )يمي  اعمرن  يى  يم  اعم ا ال ا عوترةني  أة  يمتا ت )د  -1
 أخرى.

 متط أخرى عتقيم  ققت ا اعت )  اععت ت . جراب مزلي من اعي اقتا ةاعحث   اعتى تتنتة  أن-2
  جراب   اقتا تتنتة  يتع)ي  اعصقت ا اعت )يمي  يى تنمي  ا ت تهتا.-3
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 ــعــــــــراجــــامل

المنظمددددد ت  : 2006  دددددراهي  مصددددد)  اعثدددددت ثا  مثمدددددي قددددد يي اعمقحدددددي  مثمدددددي عحدددددي   اعزغيحدددددا ص
   اعرلتأ  منتح  اعتقيرم. الرسومية في التعليم والتعلم
فع ليدددة اسدددتخلاع موا ددد  الىيدددل و االلاترو يدددة فدددي  : 2012أكدددرم عحدددي اعقدددت   عحدددي   يرةاندددو ص

اكتسدد ر مهدد رات تدددميم الدددور الر ميددة لددل  ط لبدد ت بليددة التر يددة فددي الج معددة 
  قتع  متجصتير. ي)ي  اعتربي . اع تم   ا قالمي . اإلسالمية بغ ة.

 مو   إلاترو ا فا تنمية التحدي  والمه رات األدائيدة لمقدرر أثر : 2013م ن ص ميي نظير  ال
قدددتا ا.  قدددتع  متجصدددتير. م هدددي اعي  االسدددتيراد والتددددل ر لطدددالر الثددد  و  التجددد ر  

 اعترب ل  .جتم   اعقتهرف.
ف عليددددددة اسددددددتخلاع مسددددددتوي ت مختلىددددددة مددددددن  : 2011 ممددددددتن عحددددددي اعقددددددت   اع)يعددددددا قدددددد فتن ص

بيئددددة الددددتعلم اإللاترو ددددي علددددا تنميددددة أس سددددي ت ومهدددد رات سددددق الت الددددتعلم فددددي 
 . قددددتع  متجصددددتير. اسددددتخلاع بر دددد مج النوافددددذ لددددل  طددددالر بليددددة التر يددددة النوعيددددة

 جتم   طنلت. .ك)ي  اعتربي  اعن عي 
ف علية السق الت التعليمية فدي تدلريا العلدوع علدا تنميدة  : 2015جمي)  ع)ا  رف اعتهرم ص

   قدددتع  متجصدددتير  اعمم)وددد  تلميدددذات المرحلدددة المتوسدددطةالتحددددي  اللراسدددي لدددل  
 اع ربي  اعص   م   جتم   أم اعقرى. 

ف علية مو   تى علي في تنمية المه رات االس سية والمثد برة علدا  : 2013 لهتم احمي اعفنية ص
اإل ج ز الالزمة في مقرر صي  ة األجه ة التعليمية لدل  طدالر الىر دة الرابعدة بكليدة 

  قتع  متجيصتير  ي)ي  اعتربي  اعن عي   جتم   طنلت.  التر ية

 : أثدر ت ظيد  محدت ئ اععقتيد  اعح درل  يدا اعدت )  ا عوترةندا 2015زلني خيرم أحمي اع  يدزى ص
ع)دددى تنميددد  مهدددت اا  نتدددتل اع ددد   اعر ميددد  ةاعتفويدددر اعح دددرم عددديى طدددالب تون ع جيدددت 

تجصدددتير  ي)يددد  اعتربيددد  اعت )دددي  متثم)دددا اعفمددد أ ةغيدددر متثم)دددا اعفمددد أ   قدددتع  م
 اعن عي   جتم   طنلت.

اثر التى ع  بين  مطين من سق الت التعلم وأسلور الدتعلم عندل  : 2006زلني حصن حتمي اعصالمىص
تددميم بددرامج الامبيدوتر متعددلدة الوسدد ئط علدا التحدددي  وزمددن الدتعلم ومهدد رات الددتعلم 

 جتم   عين  مس.  حنتاي)ي  اع  قتع   يت  ا    لل  الط لب ت المعلم ت الذاتا
م دددتوير ت دددمي   دددرام  اعومحيددد تر  : 2009زلندددي حصدددن حتمدددي اعصدددالما  مثمدددي عليددد  خمددديس ص

المددؤتمر العلمددي الثدد  ي مت ددي ف اع قددتمط اعقتممدد  ع)ددى قددقت ا اعددت )  اععت تدد  ةاعمرندد . 
عودددر للجمعيدددة المددددرية لتانولوجيددد  التعلددديم لتانولوجيددد  التعلددديم اإللاترو دددي بدددين 

  ةاعدذم 2009أكتد بر  29-28خدال  اعفتدرف مدن الح ضر وآفد   المسدتقب ل تحل  ت 
 .36 -5عقي يا ي)ي   نتا عين  مس  
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ت ظيددد  ددددت متراا اعدددت )   اخدددي اعحرم يدددتا اعقتممددد  ع)دددى  : 2008قدددتما عحدددي اع هدددتب قددد فتن ص
اعصدددقت ا ةاثت هدددت ع)دددى اعتث ددديي اعم ريدددى ةاعمهدددت ى علدددالب ي)يددد  اعم تمدددال جتم ددد  

م هدي اعي اقدتا اعترب لد   جتم د   مجلة الجمعية العر ية لتانولوجيد  التر يدة،اعق ي   
 .120-67اعقتهرف  ص ص 

ف عليددة مو دد  إلاترو ددي تعليمددي علددا التحدددي    :2011قددنتب عحددي اعثميددي ن يددي عحددي اعثميددي ص
المعرفدددي واألداو المهددد رق فدددي مقدددرر أجهددد ة العدددرض التعليميدددة لدددل  طدددالر  سدددم 

    قتع  متجيصتير  ي)ي  اعتربي  اعن عي   جتم   طنلت.تانولوجي  التعليم

 : تقدد ل   رم يددتا اع قددتمط اعمت ددي ف عدد زا ف اعتربيدد  ةاعت )ددي  يددا  دد ب 2004قدد ت  احمددي  ددتهينص
  اعم )ددي اعرادددال سلسددلة دراسدد ت و حددوة محكمددةم ددتوير اع دد  ف. تون ع جيددت اعت )ددي   
 .102-167عتر  اعوتتب اعصن م  ص ص

يتع)يدد  ت ظيدد  قددقت ا اعددت )   حددرام  اعومحيدد تر اعت )يميدد  يددا  : 2009أحمددي ص  ددتهينتز مثمدد  
بحدددث تنميددد  مهدددت اا اعوتتدددد  ا عوترةنيددد  عددديى اعلتعحدددتا م )مدددتا اع)فددد  ا ن )يزلددد . 

منوددور فددي المددؤتمر العلمددي الثدد  ي عوددر  للجمعيددة المدددرية لتانولوجيدد  التعلدديم  
بعنوان  لتانولوجي  التعلديم اإللاترو دي ب لتع ون م  بلية البن ت ج معة عين شما 

 أكت بر. 29 -28"  يا اعفترف من بين تحل  ت الح ضر وآف   المستقب 
أثدر اعدديعتم  اعت )يميد  يدا تنميدد  مهدت اا اعت ا دي اعرلت ددا  : 2014 ديمتب مثمدي ع)ددى حصدين ص

ةتثصددددين مهددددت اا مددددت ة اب اعم ريدددد  عدددديى اعتالميددددذ  ةى  دددد  بتا ت )دددد  اعرلت دددديتا 
 .228 -155  ص ص 17. م  مجلة تر وي ت الري ضي تدتعمرح)  ا عيا م . 
 مدده فددا أثددر اخددتالف مسددتوي ت التوجيدده وأسدد لي  تقل : 2006 دديمتب و قدد   دد يى و قدد  ص

بددرامج الامبيددوتر متعددلدة الوسدد ئط علددا تنميددة الجوا دد  المعرفيددة والسددلوبية لددل  
   قتع  متجصتير  ك)ي  اعحنتا  جتم   عين  مس. الىارية تالميذ ملارس التر ية

" ع)دددت )  ا عوترةندددا Picciano : يتع)يددد  اقدددتريام نمددد  ل " يتتددديتن  2011عدددت   اعصددديي قدددرلت ص
هدددت اا اعت تمدددي مدددال اعح دددرلتا اعت )يميددد  ةاعياي يددد  نثددد  اعمددديم  يدددا تنميددد  د دددض م

مجلدة تانولوجيد  ا ن تز اطكت مما عيى طالب ي)ي  اعم )مدين د تم د  اعم)د  قد     
  .2   ع ص21  اع م ي  اعم رل  عتون ع جيت اعت )ي   م  صالتعليم

عت )يميد  ةمصدت لتا  :    اق  اعتفتعدي  دين اعصدقت ا ا2013عحي اعقت   مثمي عحي اعقت   اعصيي ص
اعتث دديي ع)دددى مهدددت اا اعنفويدددر اعرلت دددى ةا ت دددت  نثددد  اعمدددت ف عددديى تالميدددذ اع ددد  

  ص 3  مد السدعود ة -دراس ت عر ية فدا التر يدة وعلدم الدنىااعرتمس اطقتقى. 
 . 120- 75ص 
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ى  : يتع)يد  اقدتراتي ي  اعديعتم  اعت )يميد  ع)د2015عحي اع احي حميي اعوحيصدا  يتمديف متقدين طدو ص
مجلددة ج معدددة اعتث دديي ةاعتفويددر اعتفددتع)ا علتعحددتا اطة  مت قددط يدددا اعرلت دديتا  

تترلن  - 12ع ص - 3  م  صالقلس المىتوحة لألبح ة واللراس ت التر وية والنىسية
3edu/Issued-www.qou.edu/arabic/magazine/journal-. 2015اطة   

.12/research7.pdf 
أثر استخلاع مو   إلاترو دا فدا مقدرر اال تدد د المن لدا  :(2011اعمتع  صيتتن من    مثمي 

علا التحدي  المعرفا واالداو المه ر  لط لبد ت المرحلدة الث  ويدة ب لمملادة العر يدة 
 اعي اقتا اعترب ل  .جتم   اعقتهرف..  قتع  متجصتير .م هي السعود ة

لمندد هج جل ددلة فددي مجدد ل االتددد الت والىنددون  : 2012اعمددؤتمر اعدديةعا حدد   اععقتيدد  اعح ددرل  ص
  .2012مت أ ص 9-7  ترييت والتدميمل

يدا اعفتدرف مدن  ل،لثق فة الدورة: الدورة في اإلعالع والىندون مؤتمر ييال عفيت اعيةعا اععتنا عتر 
  . 2007صأ رلي  27 -24

ف عليدة اسدتخلاع السدق الت التعليميدة فدي تنميدة التىايدر الري ضدي  : 2013مثمي حصنا مثمدي ع)دا ص
    قتع  متجصتير  ي)ي  اعتربي   جتم    نا ق لا. لل  طالر المرحلة اإلعلاد ة
فدددا بدددرامج  هأثدددر اخدددتالف مسدددتوي ت التوجيددد : 2011مثمدددي عحدددي اع هدددتب  ة تدددى غمدددحتن ص

د الوس ئط علا تنمية مه رات البره ن الري ضا لطدالر الددا األول متعل الامبيوتر
    قتع   يت  ا   م هي اعي اقتا اعترب ل   جتم   اعقتهرف. الث  و  

ف عليددة مو دد  تعليمددا إلاترو ددا مقتددر  فددا  : 2008مثمددي عحددياع هتب عحددي اع هددتب اعقت ددى ص
د  ذو  صددعو  ت مدد دة الح سدد  لددل  تالميددذ الدددا الثدد  ا االعددلا تنميددة مهدد رات

 .  قتع  متجصتير. م هي اعي اقتا اعترب ل   جتم   اعقتهرف.التذبر
ف علية مو   تلريبي إلاترو ي إلكسد ر أخدد ئي تانولوجيد   : 2014مثمي ع تم مثمي قالمص

   قتع  التعليم مه رات تدميم وتنظيم واستخلاع المكتب ت الر مية واتج ه تهم  حوه 
 عن عي   جتم   طنلت. يت  ا   ي)ي  اعتربي  ا

 اعقتهرف: منتح   ا  اعو)م . منتوج ت تانولوجي  التعليمل، : "2003مثمي علي  خميس ص

اعقتهرف: منتح   لالامبيوتر التعليمي وتانولوجي  الوس ئط المتعلدةل : 2007مثمي علي  خميس ص
 .2007 ا  اعصثتب  
سلسلة   تون ع جيت اعت )ي .. E-Supportingاعيع  ا عينترةنا  : 2009مثمي علي  خميس ص

 .2  ع19  م  دراس ت و حوة محكمة
 : منظ م  تون ع جيت اعت )ي  يا اعميا أ ةاع تم تا اع ا ال ةاعمكم    2000مثمي علي  خميسص

  اعوتتب اععتعا  عدي  خدتص سلسلة بحوة ودراس ت محكمةم )  تون ع جيت اعت )ي . 
  ي  اعم رل  عتون ع جيت اعت )ي .دتعمؤتمر اع )ما اعصتدال ع) م

http://www.qou.edu/arabic/magazine/journal-edu/Issued3-12/research7.pdf
http://www.qou.edu/arabic/magazine/journal-edu/Issued3-12/research7.pdf
http://www.qou.edu/arabic/magazine/journal-edu/Issued3-12/research7.pdf
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 : 2011مثمددي عمددر اعصدديي   دد حتن حنفددا  دد حتن  احمددي مهدديم ا دد  اع)يددي  احمددي مثمددي اعصددييص
يتع)ي  اقتراتي ي  اعيعتم  اعت )يميد  يدا تنميد  مهدت اا اعحرهدتن اعرلت دا عديى اعتالميدذ 

  ب إلسدم عيلية مجلة بليدة التر يدة ة    بتا ت )  اعرلت يتا دتعمرح)  ا عيا مد . 
 .214-183   متو  ص ص20جتم    نتف اعص لس  اع ي ص

قددقت ا اعددت )  يمدديخي عت ددمي  ةتلدد لر اعمقددر اا ا عوترةنيدد  ةمدديى  : 2010مثمددي يمددت  عفيفددا ص
يتع)يتهت ع)ى يي مدن ا اب اعلدالب يدى اعدت )  اعقدتم  ع)دى اعمتدرةعتا ةاعر دت عدن اعدت )  

 .107-63.  ص ص. تانولوجي  التر ية: دراس ت و حوةيى اعحيم  ا عوترةني   
 ف عليدة مو د  الاترو دا لتنميدة الموهبدة العلميددة : 2013م دلفى أ د  اعند   م دلفى مثمدي ص

الحلقددة الث  يددة مددن التعلدديم االس سددا فددا ضددوو معدد  ير جددودة التعلدديم  تالميددذ لددل 
 عقتهرف.. قتع   يت  ا  .م هي اعي اقتا اعترب ل  .جتم   ا االلاترو ا

ف علية استخلاع مو   ا تر ت تعليمي مقتر  في تحدي   : 2008م لفى أمين مثمي    انص
مددد دة الىي يددد و وتنميدددة الدددذب و المنطقدددي الري ضدددي لطدددالر الددددا األول الثددد  وق 

ددد     قدددتع   يتددد  ا   م هدددي اعي اقدددتا ةاعحثددد   اعترب لددد   المسدددتقلين والمعتمدددل ن إدراكي 
 جتم   اعقتهرف.

تدميم مو   تعليمي علا شبكة اإل تر ت وأثدر  علدا تنميدة  : 2011ي ملهر ُحمييصملهر أحم
التحدددي  فددي مبدد درة تانولوجيدد  التعلدديم واالتج هدد ت  حددو اسددتخلاع اإل تر ددت لددل  

   قددتع  متجيصددتير  م هددي اعي اقددتا ةاعحثدد   طددالر بليددة التر يددة والعلددوع التطبيقيددة
 اعترب ل   جتم   اعقتهرف.

اثر اعتفتعي  ين  عتمتا اعت )  اعحنتميد  يدى  درام  اع قدتمط اعفتمقد   : 2013يرل    ان صن يمي  مثمي 
عحددر اعم ا ددال ا عوترةنيدد  ةا قدد) ب اعم ريددى يددى تنميدد  د ددض ج انددي اعددت )   عدديى طددالب 

 .95-71. ص ص 137. لمجلة القراوة والمعرفةط)ي  اعتربي  دتع رلش. 
يتع)يدد  د ددض أقددتعيي اعمنددتظرف ا عوترةنيدد  ةمصددت لتا  : 2014هت دد  قدد يي   ددراهي  اعتددرن با ص

اعيع  اعتون ع جا عحدر أ ةاا ةم ا دال ا ت دت  اعذييد  ع)دى اع لدي يدا تنميد  مهدت اا 
اعمنددتظرف ةاعتفويددر اعنت ددي عدديى طددالب ي)يدد  اعتربيدد  يددا جتم دد  طيحدد  دتعميوندد  اعمندد  ف  

و تأصدي  منهجيدة التمكدين المؤتمر اللولي الرابد  ل الخط بدة والمند  رة والحدوار:  حد
 .في مؤسس تن  التعليمية

إثرائا لتنمية الذب و المنطقا  الاترو امو   ف علية استخلاع  : 2009همص  عحياع هتب يرلدي ص
   قدددتع  متجصدددتير  م هدددي طدددالر المرحلدددة الث  ويدددة فدددا مددد دة الح سددد  األلدددا لدددل 

 اعي اقتا اعترب ل   جتم   اعقتهرف.
. عمدتن:  ا  مستحلث ت تانولوجي  التعليم فدي عددر المعلوم تيدة:  2006ةعيي قتع  اعث)فتةم ص
 اعفور.
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Abstract  

The Research Title:  

"The Effectiveness of the Various Styles for Presenting the Scaffolding 

Learning (Photo- Videos) in the Websites on Developing Skills of the Digi-

tal Photos Designing for the Learning Technology Students  

This research aims at handling problem of the low academic 

achievement level for the learning technology students, and developing 

skills of the digital photos designing for them by using “Photoshop” pro-

gram. This is throughout measuring the effect of the various styles for 

presenting the scaffolding learning (photos- videos) in the websites and 

identifying acquiring the cognitive and behavioral side relating to skills of 

the digital photos designing by using a program of Photoshop for the 

learning technology students. This is throughout producing two educa-

tional web sites; one of them uses pattern of the photos in presenting the 

scaffolding learning and the other uses a pattern of video in presenting 

concluded that there are significant differences statistically when, 0.05 

and between the first experimental group scores average according to pat-

tern of the scaffolding learning (photos) and the second. Experimental 

group scores average according to a pattern of presenting the scaffolding 

learning (video) in the cognitive and behavioral sides for skills of design-

ing the digital photos in favor of the second experimental group.  

Key words: The scaffolding learning – Skills of the digital photos de-

signing.  

 


