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 البحثستخلص م
 -كلي )رض الدعم اإللكتروني أثر التفاعل بين نمط عهدف البحث إلى تحديد  

امج في برن داخل األنشطة البنائية اإللكترونيةموجز(  –) مفصل ومستواه جزئي( 
بحث ، وقد تم إجراء تجربة العلى تنمية مهارات إنتاج البرمجيات التعليمية إلكتروني

طالبًا من طالب الفرقة الرابعة شعبة المكتبات والمعلومات ( 60)على عينة مكونة من 
حيث تم تقسيمهم  ،وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية بتفهنا األشراف دقهلية جامعة األزهر

( تلقت الدعم بنمط عرض كلي بمستوى مفصل، 1أربع مجموعات تجريبية؛ مجموعة )
( تلقت الدعم 3( تلقت الدعم بنمط عرض كلي بمستوى موجز، مجموعة )2مجموعة )

( تلقت الدعم بنمط عرض جزئي 4مفصل، مجموعة ) بنمط عرض جزئي بمستوى 
اقة بط –واشتملت أدوات البحث على )اختبار التحصيل المعرفي بمستوى موجز، 

بطاقة تقييم المنتج البرمجي(، وتوصلت نتائج البحث إلى  -مالحظة األداء المهاري 
ختبار الوجود فرق دال إحصائيا بين أفراد العينة ككل في القياسين القبلي والبعدي 

التحصيل المعرفي وبطاقة مالحظة األداء العملي لصالح القياس البعدي، كما أسفرت 
بغض النظر عن مستوى الدعم، في  الكلينتائج البحث إلى فاعلية نمط العرض 

نمط  بغض النظر عن الموجزالتحصيل المعرفي واألداء العملي، وفاعلية مستوى الدعم 
داء العملي، ووجود تفاعل بين نمط عرض الدعم العرض، في التحصيل المعرفي واأل

ومستواه على التحصيل المعرفي واالداء العملي؛ حيث جاءت أفضل المعالجات لصالح 
المجموعة الثانية والتي درست بالنمط ) كلي( والمستوى )موجز(، كما أثبتت النتائج عدم 

نتج ا على جودة الموجود فروق في نمط عرض الدعم أو مستوى الدعم أو التفاعل بينهم
 البرمجي.

البرمجيات  –األنشطة البنائية اإللكترونية  –الدعم اإللكتروني  المفتاحية:الكلمات 
 التعليمية.
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abstract 

The aim of the research is to determine the effect of the 
interaction between the online support offer (total-partial) and its 
level (detailed - brief) within electronic construction activities in 
an electronic program on developing educational software 
production skills. The research experiment was conducted on a 
sample of (60) students from Students of the fourth year, the 
Division of Libraries, Information and Educational Technology, 
Faculty of Education, with an understanding of supervision, 
Dakahlia University, Al-Azhar University, where they were divided 
into four experimental groups. Group (1) received support with a 
detailed level display at a detailed level, group (2) received 
support with a summary level display at a detailed level, group 
(3) received support with a partial level display at a detailed level, 
group (4) received support with a partial level display at a brief 
level, and included tools The research on (cognitive achievement 
test - skill performance note card - software product evaluation 
card), and the results of the research found that there is a 
statistical difference between the individuals of the sample as a 
whole in the pre and post measurements of the cognitive 
achievement test and the practical performance note card in favor 
of post measurement. The effectiveness of the overall 
presentation pattern, regardless of the level of support, in 
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cognitive achievement and practical performance, the 
effectiveness of the level of summary support, regardless of the 
pattern of presentation, in cognitive achievement and practical 
performance, and the existence of an interaction between the 
pattern of support presentation and its level on cognitive 
achievement and practical performance; Where the best 
treatments came in favor of the second group, which was studied 
in the pattern (holistic) and level (summary). The results also 
demonstrated that there were no differences in the pattern of 
support offer or the level of support or the interaction between 
them on the quality of the software product. 

Key words: electronic support - electronic building activities 
- educational software. 
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 مقدمة

يعد برنامج إعداد طالب تكنولوجيا التعليم من أهم البرامج التربوية والنوعية التي 
 في هذا المجال؛ نظًرا للتطور المستمر في نيجب أن تشغل المتخصصين واألكاديميي

التقنيات والمستحدثات التكنولوجية، التي تنوعت وانتشرت في جميع المجاالت، ال سيما 
لتعليمي، والذي يعد إخصائي تكنولوجيا التعليم عنصرا فاعال ومؤثرا فيه المجال ا

وبخاصة إذا ما ألم بالكفايات التي تساعده على التعامل مع تلك المستحدثات وبخاصة 
 إنتاج برمجيات تعليمية ذات جودة عالية تخدم العملية التعليمية بأكملها. 

البرامج الجاهزة المعد لطالب ومن خالل مالحظة الباحث أثناء تدريسه لمقرر 
وجود صعوبات شديدة تواجه الطالب أثناء تنفيذهم األنشطة شعبة تكنولوجيا التعليم، 

البرمجية المطلوبة منهم، واتضح ذلك من خالل كثرة األسئلة واالستفسارات وطلب 
المساعدة في إكمال النشاط، نظًرا لصعوبة المهارات ومعالجتها مستوى أعلى في الفهم 

حيث تحتوي المهارات على أكواد متداخلة، تحتاج لتدقيق في الكتابة ربط  والتفكير،
أو صعوبة في اختيار لبعض المهارات معا للوصول إلى حل لمشكلة برمجية مثال 

، هذه األمور تقف عائًقا دون تعلم مهارات البرمجة بسهولة أسلوب برمجي عن األخر
ب دائما للدعم أثناء األداء العملي للمهارات مالحظة الباحث أن طلب الطال، ومع ويسر

 مما جعل الباحث يهتم بوضع الدعم وتركيزه أثناء ممارسة النشاط.
ختالف الطالب في حجم المساعدة المطلوبة فربما تكون بسيطة كخطأ في ومع ا

جزء من الكود أو طريق كتابة، وربما تكون المساعدة المطلوبة كبيرة كاختيار اسلوب 
ل مشكلة ما، هذا بدوره استرعى انتباه الباحث لدراسة مستويات الدعم اإللكتروني أمثل لح

 .في ظل الحاجة إليه
ومع تكرار طلب الطالب للدعم وفي أكثر من موقف متشابه وذلك نظرا لكثرة 

 ذبجاألكواد وتشعبها واستخدام نفس الكود في أكثر من موضع وبأكثر من طريقة، 
يقة لعرض الدعم تسمح للطالب بتجميع المواقف والمشكالت انتباه الباحث لدراسة طر 
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المتشابهة ووضع حلول ودعم لها، ومع مراعاة حجم المشكلة، اتجه الباحث لدراسة نمط 
 .عرض الدعم اإللكتروني وقياس تفاعله مع المستوى 

 مشكلة البحث :
طالب  ىإنتاج البرمجيات التعليمية لد مهارات تدنى في الحاليتكمن مشكلة البحث 

لي تلك ويحاول البحث الحالي التغلب ع، تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة األزهر
جزئي  –المشكلة من خالل بحث أثر التفاعل بين نمط عرض الدعم اإللكتروني ) كلي

مفصل( داخل األنشطة البنائية اإللكترونية ببرنامج إلكتروني  –( ومستوى الدعم )موجز 
وبناًء  ،ت إنتاج البرمجيات التعليمية لطالب شعبة تكنولوجيا التعليمعلى تنمية مهارا

 عليه فإن البحث استهدف اإلجابة على التساؤالت التالية: 
تعليمية إلنتاج البرمجيات اللطالب شعبة تكنولوجيا التعليم ما المهارات الالزمة  .1

 ، من وجهة نظر الخبراء والمتخصصين؟  Visual Basic.Netبلغة
 –ايير تصميم برنامج إلكتروني قائم على نمط عرض الدعم ) كلي ما مع .2

 موجز( داخل األنشطة البنائية اإللكترونية، –جزئي( ومستوى الدعم ) مفصل 
  من وجهة نظر الخبراء والمتخصصين؟ 

 في تنمية مهارات إنتاج البرمجيات التعليمية ما أثر البرنامج اإللكتروني .3
م ومستواه داخل األنشطة البنائية بصرف النظر عن نمط عرض الدع

 اإللكترونية على :
   إنتاج البرمجيات التعليمية المرتبط بمهارات المعرفي التحصيل -أ
 .  إنتاج البرمجيات التعليمية األداء العملي لمهارات -ب

ما أثر اختالف نمط عرض الدعم اإللكتروني )الكلى مقابل الجزئي( داخل  .4
  صرف النظر عن مستوى الدعم على :األنشطة البنائية اإللكترونية ب

 .  إنتاج البرمجيات التعليمية المرتبط بمهارات المعرفي التحصيل -أ
 .  إنتاج البرمجيات التعليمية األداء العملي لمهارات -ب
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 جودة البرمجية التعليمية المنتجة . ج -ت
ما أثر اختالف مستوى الدعم اإللكتروني ) المفصل مقابل الموجز( داخل  .5

  لبنائية اإللكترونية بصرف النظر عن نمط عرض الدعم على :األنشطة ا
 .  المرتبط بمهارات إنتاج البرمجيات التعليمية المعرفي التحصيل -أ
 .  إنتاج البرمجيات التعليمية األداء العملي لمهارات -ب
 جودة البرمجية التعليمية المنتجة .  -ت

مستواه مقابل الجزئي(  و نمط عرض الدعم اإللكتروني )الكلى  بين التفاعل أثر ما .6
  )المفصل مقابل الموجز( داخل األنشطة البنائية اإللكترونية على :

 .  إنتاج البرمجيات التعليمية المرتبط بمهارات المعرفي التحصيل -أ
 .  إنتاج البرمجيات التعليمية األداء العملي لمهارات -ب
 جودة البرمجية التعليمية المنتجة .  -ت

 أهداف البحث 

 بحث الحالي إلى:هدف ال 
تصميم وإنتاج برنامج إلكتروني لتنمية مهارات إنتاج البرمجيات التعليمية  .1

 .التعليم تكنولوجيا شعبة طالبلدى 
التعرف على أثر اختالف نمط عرض الدعم اإللكتروني )الكلى فى مقابل  .2

واألداء  ،يالمعرف لتحصيلالجزئي ( داخل األنشطة البنائية اإللكترونية على ا
إنتاج البرمجيات التعليمية، وجودة البرمجية التعليمية المنتجة  ملي لمهاراتالع

 . التعليم تكنولوجيا شعبة طالبلدى 
التعرف على أثر اختالف مستوى الدعم اإللكتروني )المفصل فى مقابل  .3

واألداء  ،المعرفي لتحصيلالموجز( داخل األنشطة البنائية اإللكترونية على ا
تاج البرمجيات التعليمية، وجودة البرمجية التعليمية المنتجة إن العملي لمهارات

 . التعليم تكنولوجيا شعبة طالبلدى 
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قابل م )الكلىنمط عرض الدعم اإللكتروني  بين التفاعل أثر التعرف على .4
)المفصل مقابل الموجز( داخل األنشطة البنائية اإللكترونية  الجزئي( ومستواه 

مية، إنتاج البرمجيات التعلي داء العملي لمهاراتواأل ،المعرفي لتحصيلعلى ا
 عليم.الت تكنولوجيا شعبة طالبوجودة البرمجية التعليمية المنتجة لدى 

 البحث:فروض 
 التالية:الفروض  اختباريسعى البحث الحالي للتحقق من 

درجات أفراد  متوسطي( بين 0.05يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى ) .1
ض عر بصرف النظر عن نمط اإللكتروني سون البرنامج العينة الذين يدر 
التحصيل  رعلى اختبا والبعدي القبليالقياس  اه، فيومستو  الدعم اإللكتروني

 .لبعدياالمرتبط بمهارات إنتاج البرمجيات التعليمية لصالح القياس  المعرفي
درجات أفراد  متوسطي( بين 0.05يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى ) .2

ض عر بصرف النظر عن نمط اإللكتروني لذين يدرسون البرنامج العينة ا
الحظة بطاقة معلى  والبعدي القبليالقياس  فياه، ومستو  الدعم اإللكتروني

 .عديالبمهارات إنتاج البرمجيات التعليمية لصالح القياس ل األداء العملي
المجموعة درجات  ي( بين متوسط0.05وجد فرق دال إحصائياً عند مستوى )ي .3

التي تدرس وفق نمط عرض الدعم اإللكتروني الكلى والمجموعة التي تدرس 
 ترونيةاإللكالبنائية وفق نمط عرض الدعم اإللكتروني الجزئي داخل األنشطة 

 ةالمرتبط بمهارات إنتاج البرمجيات التعليمي المعرفي لتحصيلا اختبار على
رجع ي الدعم ، بصرف النظر عن مستوى التعليم تكنولوجيا شعبة طالبلدى 

 الختالف نمط عرض الدعم اإللكتروني. إلى األثر األساسي 
المجموعة درجات  ي( بين متوسط0.05وجد فرق دال إحصائياً عند مستوى )ي .4

نمط عرض الدعم اإللكتروني الكلى والمجموعة التي تدرس  التي تدرس وفق
 ترونيةلكاإلالبنائية وفق نمط عرض الدعم اإللكتروني الجزئي داخل األنشطة 
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لدى  ،هارات إنتاج البرمجيات التعليميةمل األداء العمليبطاقة مالحظة على 
جع إلى ر ي بصرف النظر عن مستوى الدعم ،التعليم تكنولوجيا شعبة طالب

 ختالف نمط عرض الدعم اإللكتروني. الاألثر األساسي 
 المجموعةدرجات  يبين متوسط (0.05)دال إحصائياً عند مستوى  فرق وجد ي .5

درس تالتي تدرس وفق نمط عرض الدعم اإللكتروني الكلى والمجموعة التي 
 ترونيةاإللكالبنائية وفق نمط عرض الدعم اإللكتروني الجزئي داخل األنشطة 

صرف ب التعليم تكنولوجيا شعبة طالبلدى  جودة المنتجبطاقة تقييم على 
عرض  ختالف نمطالرجع إلى األثر األساسي ي النظر عن مستوى الدعم

 الدعم اإللكتروني. 
المجموعة درجات  يبين متوسط (0.05)إحصائياً عند مستوى  دالوجد فرق ي .6

التي تدرس وفق مستوي الدعم اإللكتروني المفصل والمجموعة التي تدرس 
على  يةاإللكترونالبنائية وفق مستوى الدعم اإللكتروني الموجز داخل األنشطة 

لدى  ،بمهارات إنتاج البرمجيات التعليميةالمرتبط  المعرفي لتحصيلا اختبار
رجع ي بصرف النظر عن نمط عرض الدعم التعليم تكنولوجيا شعبة طالب

 ختالف مستوى الدعم اإللكتروني.الإلى األثر األساسي 
المجموعة درجات  يبين متوسط (0.05)إحصائياً عند مستوى  دالوجد فرق ي .7

صل والمجموعة التي تدرس الدعم اإللكتروني المفالتي تدرس وفق مستوي 
 يةاإللكترونالبنائية  وفق مستوى الدعم اإللكتروني الموجز داخل األنشطة

 البط، لدى هارات إنتاج البرمجيات التعليميةمل األداء العمليبطاقة مالحظة 
ى األثر رجع إليبصرف النظر عن نمط عرض الدعم  التعليم تكنولوجيا شعبة

 اإللكتروني.ختالف مستوى الدعم الاألساسي 
المجموعة درجات  يبين متوسط (0.05)دال إحصائياً عند مستوى  فرق وجد ي .8

التي تدرس وفق مستوي الدعم اإللكتروني المفصل والمجموعة التي تدرس 



 

189 

على  يةاإللكترونالبنائية وفق مستوى الدعم اإللكتروني الموجز داخل األنشطة 
رف النظر بص التعليم لوجياتكنو  شعبة طالبلدى  ،جودة المنتجبطاقة تقييم 

ختالف مستوى الدعم الرجع إلى األثر األساسي ي عن نمط عرض الدعم
 اإللكتروني.

درجات  اتبين متوسط (0.05)إحصائيًا عند مستوى  ةق دالو وجد فر ال ت .9
نمط عرض الدعم اإللكتروني  بين  علالتفا البحث ترجع إلى أثر مجموعات

لمفصل مقابل الموجز( داخل األنشطة )الكلى مقابل الجزئي(  ومستواه )ا
ت إنتاج المرتبط بمهارا المعرفي لتحصيلا اختبار على اإللكترونيةالبنائية 

 . التعليم تكنولوجيا شعبة طالب، لدى البرمجيات التعليمية
درجات  اتبين متوسط (0.05)إحصائيًا عند مستوى  ةق دالو وجد فر ال ت .10

نمط عرض الدعم اإللكتروني  بين علالتفا البحث ترجع إلى أثر مجموعات
)الكلى مقابل الجزئي(  ومستواه )المفصل مقابل الموجز( داخل األنشطة 

هارات إنتاج مل األداء العمليبطاقة مالحظة على  اإللكترونيةالبنائية 
  التعليم تكنولوجيا شعبة طالب، لدى البرمجيات التعليمية

درجات  اتبين متوسط (0.05)إحصائيًا عند مستوى  ةق دالو وجد فر ال ت .11
نمط عرض الدعم اإللكتروني  بين علالتفا البحث ترجع إلى أثر مجموعات

)الكلى مقابل الجزئي(  ومستواه )المفصل مقابل الموجز( داخل األنشطة 
 تكنولوجيا ةشعب طالب لدى جودة المنتجبطاقة تقييم على  اإللكترونيةالبنائية 
 . التعليم

 أهمية البحث :
 :ي اآلتيف الحالي يسهم البحثيتوقع أن 

مساعدة طالب تكنولوجيا التعليم في التغلب على الصعوبات التي تواجههم  .1
 أثناء دراسة مقرر البرمجة.
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مساعدة طالب تكنولوجيا التعليم، على اإلبداع في المشروعات المقدمة  .2
 وتقديمها بجود عالية .

كتروني وهو الدعم اإلل تطبيقا لمغيرات لم تتم معالجتها في البحث التربوي، .3
 في تفاعل نمطه مع مستواه.

توجيه أنظار مصممي البرامج اإللكترونية إلى ضرورة توفير أنماط لعرض  .4
الدعم اإللكتروني، وكذلك تقديمه بمستويات مختلفة تراعي الفروق الفردية بين 

 المتعلمين .
 : البحث منهج

ل بين بي لقياس أثر التفاعالمنهج التجري في ضوء طبيعة هذا البحث تم استخدام
 نمط عرض الدعم )كلي/جزئي(، ومستواه ) موجز/مفصل(.

 :البحث متغيرات
 : ماهو  متغيرين مستقلين شتمل البحث الحالي علىاالمتغيرات المستقلة:  .1

 بنمطين همامقدم  نمط عرض الدعم اإللكتروني: 
 الدعم الكلى -أ
 الدعم الجزئي -ب

 ين همامستوي الدعم اإللكتروني مقدم بمستوي: 
 الدعم المفصل  -أ
 الدعم الموجز  -ب

 :ثالثة متغيرات هيشتمل البحث الحالي على االمتغيرات التابعة:  .2
   إنتاج البرمجيات التعليمية المرتبط بمهارات المعرفي التحصيل -أ
   إنتاج البرمجيات التعليمية مهاراتل العملياألداء  -ب
 جودة البرمجية التعليمية المنتجة   -ج    
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 لتجريبي للبحث :التصميم ا
 التجريبييم الباحث التصم تبني في ضوء المتغيرات المستقلة للبحث، ومستوياتها

  . 2x2 Factorial Design 2×2 العامليالمعروف باسم التصميم 
 األساليب اإلحصائية :

 من أسئلة البحث. والثاني ( لإلجابة عن التساؤل األول2اختبار )كا .1
سئلة من أ الثالثلإلجابة عن التساؤل  للعينات المرتبطة، (t-testاختبار )ت( ) .2

 البحث.
 Tow –way analysis of variance االتجاه ثنائي  أسلوب تحليل التباين .3

(ANOVA)  ،  لدراسة العالقة بين المتغيرات المستقلة فيما يتعلق بتأثيرها على
ن س والسادس مالمتغيرات التابعة ، وذلك لإلجابة عن التساؤل الرابع والخام

 أسئلة البحث .
" دالة إحصائيا يتم استخدام طريقة توكى  fحالة الحصول على نسبة فائية "  في .4

(Tukey,s Method ) إلجراء المقارنات المتعددة بين المجموعات، وقد تم
من خالل جهاز  SPSSإجراء التحليالت اإلحصائية باستخدام برنامج 

 الكمبيوتر.
 حدود البحث :

تم تطبيق البحث على عينة عشوائية من طالب الفرقة ة : لبشريالحدود ا .1
تم هلية، و جامعة األزهر بالدق -بيةكلية التر –الرابعة، شعبة تكنولوجيا التعليم 

 توزيع الطالب عشوائيا على أربع مجموعات تجريبية . 
 ة.الدراسة بمعامل الكمبيوتر بكلية التربية بالدقهلي اقتصرتالحدود المكانية :  .2



 

192 

نتاج البرمجيات البحث الحالي على مهارات إ اقتصرلحدود الموضوعية : ا .3
تم التوصل إليها من خالل مطالعة األدبيات الخاصة التعليمية، والتي 

 بالموضوع، بعد تحكيمها. 
قتصر البحث الحالي على متغيرين مستقلين الحدود المتعلقة بالمتغيرات : ا .4

دعم : مفصل/موجز( وثالثة )نمط عرض الدعم : كلي/جزئي ؛ مستوى ال
 متغيرات تابعة) التحصيل، األداء المهاري، جودة البرمجية المنتجة(.   

 أدوات البحث :
) من إعداد  VB.NETاستبانة بمهارات إنتاج البرمجيات التعليمية بلغة  .1

 الباحث (.
استبانة بمعايير إنتاج البرنامج اإللكتروني المزود بنمط عرض الدعم ومستواه  .2

 خل األنشطة البنائية اإللكترونية ) من إعداد الباحث (. دا
 اختبار تحصيلي إلكتروني ) من إعداد الباحث (.  .3
 ) من إعداد الباحث(.العمليبطاقة مالحظة األداء  .4
 بطاقة تقييم جودة المنتج )من إعداد الباحث(.  .5

 إجراءات البحث : 
ضوع اسات المرتبطة بمو إجراء دراسة مسحية تحليلية لألدبيات العلمية، والدر  .1

البحث، وذلك بهدف إعداد اإلطار النظري للبحث، واالستدالل بها في توجيه 
 فروضه ومناقشة نتائجه.

خاصة  استبانةتحديد األهداف العامة للبرنامج التدريبي ، من خالل تطبيق  .2
 .VB.NETإلنتاج البرمجيات التعليمية بلغة  بالتعرف على الكفايات الالزمة
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إلنتاج البرمجيات التعليمية التي  الالزمةالمهارات األساسية ة وضع قائم .3
عرضها على و  ،ة التربيةبكلي ينبغي أن تنمى لدى شعبة تكنولوجيا التعليم

 .مدى أهميتها وإضافة مهارات أخرى إن وجدت السادة المحكمين لبيان
مية البرمجيات التعليمية في ضوء األنشطة التعلياشتقاق قائمة معايير تصميم  .4

جزئي(  –اإللكترونية المزودة بالدعم اإللكتروني بنمطي عرض )كلي 
 وعرضها على السادة المحكمين لبيانموجز(،  –ومستويى  دعم)مفصل 

 .مدى أهميتها وإضافة مهارات أخرى إن وجدت
إنتاج برامج الوسائط بناء البرنامج فى ضوء األهداف العامة ومهارات  .5

ترح وتم بناء البرنامج المق معايير التصميم، التى سبق تحديدها ، المتعددة
فى ضوء خطوات نموذج )على محمد عبد المنعم، وعرفة أحمد حسن، 

 :المراحل التالية ( من خالل21 ص، 2000
 . الدراسة والتحليل -أ
 . التعليميالتصميم  -ب
 .تصميم التفاعل -ت
 .اإلنتاج -ث
 .التجريب واالختبار -ج
 .االستخدام والتطوير -ح

التحصيلي، بطاقة مالحظة األداء المهاري، ختبار )االأدوات البحث إعداد  .6
 بطاقة تقييم جودة إنتاج البرمجيات التعليمية( والتأكد من صدقها وثباتها.

كلية ب شعبة تكنولوجيا التعليم الفرقة الرابعة اختيار عينة البحث من طالب .7
 صميمتالتربية بتفهنا األشراف، وتوزيعهم إلى أربع مجموعات تجريبية وفق 

خل انماط ومستويات الدعم اإللكتروني دأل األربعةالمعالجات التجريبية 
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االنشطة البنائية اإللكترونية في كل موديول، وذلك بتصميم أربع برمجيات 
 كمبيوترية على النحو التالي:

البرمجية األولى : تصميم معالجة تجريبية بنمط دعم )كلي( مع  -
 مستوى دعم )موجز(.

ية : تصميم معالجة تجريبية بنمط دعم )كلي( مع البرمجية الثان -
 مستوى دعم )مفصل(.

البرمجية الثالثة : تصميم معالجة تجريبية بنمط دعم )جزئي( مع  -
 مستوى دعم )موجز(.

البرمجية الرابعة : تصميم معالجة تجريبية بنمط دعم )جزئي( مع  -
 مستوى دعم )مفصل(.

 البحث.ينة على ع قبلياتطبيق أدوات البحث تطبيقا  .8
 (.ي)البرنامج اإللكترون مواد المعالجة التجريبية تطبيق .9

 على عينة البحث. بعدياتطبيق أدوات البحث تطبيقا  .10
تحليل النتائج وإجراء المعالجات اإلحصائية، باستخدام أسلوب تحليل  .11

 . SPSSالتباين أحادي االتجاه وثنائي االتجاه، وذلك من خالل برنامج 
 ج في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة.عرض وتفسير النتائ .12
 صياغة النتائج، وتوصيات البحث.    .13

 ملخص نتائج البحث :
لطالب ما المهارات الالزمة  : ، والذى نص علىأواًل: بالنسبة للتساؤل األول

، من   Visual Basic.Netإلنتاج البرمجيات التعليمية بلغةشعبة تكنولوجيا التعليم 
 اء والمتخصصين؟ وجهة نظر الخبر 

  توصل الباحث من خالل مراجعة األدبيات والدراسات ذات الصلة
لطالب شعبة الالزمة بموضوع البحث إلى إعداد استبانة بالمهارات 
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 Visual Basic.Netإلنتاج البرمجيات التعليمية بلغةتكنولوجيا التعليم 
 وعرضها على المحكمين، وإجراء التعديالت عليها واستخدام أسلوب

(، لحساب نسب االتفاق حول المهارات، ثم إخراج القائمة في صورتها 2)كا
 (.  6النهائية، ملحق )

: ما معايير تصميم برنامج ، والذى نص علىالثاني: بالنسبة للتساؤل ثانًيا
 –جزئي( ومستوى الدعم ) مفصل  –إلكتروني قائم على نمط عرض الدعم ) كلي 

 لكترونية، من وجهة نظر الخبراء والمتخصصين؟  موجز( داخل األنشطة البنائية اإل
  توصل الباحث من خالل مراجعة األدبيات والدراسات ذات الصلة

بموضوع البحث إلى إعداد استبانة بمعايير تصميم البرنامج اإللكتروني، 
وعرضها على المحكمين، وإجراء التعديالت عليها واستخدام أسلوب 

، ثم إخراج قائمة المعايير في لمعاييرا(، لحساب نسب االتفاق حول 2)كا
 (.  8صورتها النهائية، ملحق )

في  ما أثر البرنامج اإللكتروني، والذى نص على: ثالثًا: بالنسبة للتساؤل الثالث
تنمية مهارات إنتاج البرمجيات التعليمية بصرف النظر عن نمط عرض الدعم ومستواه 

 داخل األنشطة البنائية اإللكترونية على :
   ميةإنتاج البرمجيات التعلي المرتبط بمهارات المعرفي التحصيل  -أ
 .  إنتاج البرمجيات التعليمية األداء العملي لمهارات -ب

  صيل المعرفي على التحاإللكتروني  البرنامج بأثرأسفرت النتائج فيما يتعلق
 جالمرتبط بمهارات إنتاج البرمجيات التعليمية، واألداء العملي لمهارات إنتا

( 0.05فرق دال إحصائيا عند مستوى ) عن وجود البرمجيات التعليمية
اختبار  القبلي والبعدي على ينبين متوسطي درجات أفراد العينة في القياس

لصالح القياس  ، وبطاقة مالحظة األداء العملي التحصيل المعرفي 
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ما م بصرف النظر عن نمط عرض الدعم اإللكتروني ومستواه، ،البعدي
 لى فاعلية البرنامج في تنمية التحصيل المعرفي واألداء العملي.يدل ع

ما أثر اختالف نمط عرض  ، والذى نص على:الرابع: بالنسبة للتساؤل رابًعا
الدعم اإللكتروني )الكلى مقابل الجزئي( داخل األنشطة البنائية اإللكترونية بصرف 

  النظر عن مستوى الدعم على :
 .  إنتاج البرمجيات التعليمية بمهارات المرتبط المعرفي التحصيل -أ
 .  إنتاج البرمجيات التعليمية األداء العملي لمهارات -ب
 جودة البرمجية التعليمية المنتجة .  -ت

  روني نمط عرض الدعم اإللكتل األساسيأسفرت النتائج فيما يتعلق باألثر
نتاج إ المرتبط بمهارات على التحصيل المعرفي )الكلى مقابل الجزئي(

مية إنتاج البرمجيات التعلي مهاراتل البرمجيات التعليمية، واألداء العملي
( بين متوسطي درجات 0.05فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) عن وجود

المجموعة التي درست وفق نمط عرض الدعم اإللكتروني الكلى 
ي فوالمجموعة التي درست وفق نمط عرض الدعم اإللكتروني الجزئي 

الختبار التحصيل المعرفي وبطاقة مالحظة األداء العملي القياس البعدي 
، لصالح المجموعة التي درست بنمط لمهارات إنتاج البرمجيات التعليمية 

بصرف النظر عن مستوى الدعم اإللكتروني المستخدم في العرض الكلي 
 البرنامج.

  نمط عرض الدعم ل األساسيأسفرت النتائج فيما يتعلق باألثر كما
 ةجودة البرمجية التعليمية المنتجعلى  ني )الكلى مقابل الجزئي(اإللكترو 

( بين متوسطي 0.05فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) عن عدم وجود
درجات المجموعة التي درست وفق نمط عرض الدعم اإللكتروني الكلى 

ي ف نمط عرض الدعم اإللكتروني الجزئيوالمجموعة التي درست وفق 
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ي يرجع إلى األثر األساس، اقة تقييم جودة المنتجالقياس البعدي على بط
 الختالف نمط عرض الدعم اإللكتروني. 

 ما أثر اختالف مستوى  ، والذى نص على:الخامس: بالنسبة للتساؤل خامًسا
الدعم اإللكتروني ) المفصل مقابل الموجز( داخل األنشطة البنائية اإللكترونية 

   بصرف النظر عن نمط عرض الدعم على
 .  المرتبط بمهارات إنتاج البرمجيات التعليمية المعرفي لتحصيلا -أ
 .  إنتاج البرمجيات التعليمية األداء العملي لمهارات -ب
 .  جودة البرمجية التعليمية المنتجة -ج

  تروني الدعم اإللك لمستوى  األساسيأسفرت النتائج فيما يتعلق باألثر
نتاج إ رتبط بمهاراتالم على التحصيل المعرفي (الموجزمقابل  المفصل)

مية إنتاج البرمجيات التعلي مهاراتل البرمجيات التعليمية، واألداء العملي
( بين متوسطي درجات 0.05فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) عن وجود

موعة والمج المفصلالدعم اإللكتروني  مستوى المجموعة التي درست وفق 
 ي القياس البعديف الموجزالدعم اإللكتروني  مستوى التي درست وفق 

الختبار التحصيل المعرفي وبطاقة مالحظة األداء العملي لمهارات إنتاج 
م وفق مستوى الدع، لصالح المجموعة التي درست البرمجيات التعليمية
بصرف النظر عن نمط عرض الدعم اإللكتروني  اإللكتروني الموجز

 المستخدم في البرنامج.
  إللكتروني الدعم ا لمستوى  األساسيثر أسفرت النتائج فيما يتعلق باألكما

عدم  عن جودة البرمجية التعليمية المنتجةعلى  (الموجزمقابل  المفصل)
( بين متوسطي درجات 0.05فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) وجود

موعة والمج المفصلالدعم اإللكتروني  مستوى المجموعة التي درست وفق 
 في القياس البعدي الموجزالدعم اإللكتروني  مستوى التي درست وفق 
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 ستوى مالختالف يرجع إلى األثر األساسي ، على بطاقة تقييم جودة المنتج
 الدعم اإللكتروني. 

 ينب التفاعل أثر ما والذى نص على:، السادس: بالنسبة للتساؤل سادًسا
نمط عرض الدعم اإللكتروني )الكلى مقابل الجزئي(  ومستواه )المفصل مقابل 

  :اإللكترونية على البنائية األنشطة الموجز( داخل 
 .  المرتبط بمهارات إنتاج البرمجيات التعليمية المعرفي التحصيل -أ
 .  األداء العملي لمهارات إنتاج البرمجيات التعليمية -ب
 جودة البرمجية التعليمية المنتجة .  -ج

 كتروني عرض الدعم اإلل أسفرت النتائج فيما يتعلق بأثر التفاعل بين نمط
يل على التحص مقابل الجزئي(  ومستواه )المفصل مقابل الموجز( )الكلى

المعرفي المرتبط بمهارات إنتاج البرمجيات التعليمية، واألداء العملي لمهارات 
 (0.05إنتاج البرمجيات التعليمية عن وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى )

وبطاقة  يعلى اختبار التحصيل المعرف أفراد العينةبين متوسطات درجات 
، لصالح  مالحظة األداء العملي لمهارات إنتاج البرمجيات التعليمية

لى رجع إي المجموعة التي تلقت الدعم بنمط عرض) كلي( بمستوى) موجز(
عرض الدعم اإللكتروني )الكلى مقابل الجزئي(   نمط أثر التفاعل بين

 .ومستواه )المفصل مقابل الموجز(
  إللكتروني عرض الدعم ا ق بأثر التفاعل بين نمطأسفرت النتائج فيما يتعلكما

مجية على جودة البر  )الكلى مقابل الجزئي(  ومستواه )المفصل مقابل الموجز(
بين  (0.05وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) عدم عن التعليمية المنتجة

التفاعل  رجع إلى أثري ،بطاقة تقييم المنتجعلى  أفراد العينةمتوسطات درجات 
عرض الدعم اإللكتروني )الكلى مقابل الجزئي(  ومستواه )المفصل  نمط نبي

 .مقابل الموجز(


