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اقتصر ىذا البحث عمي  وسموكو وبالتالي تحقيق التعميم الفعال وتحسين النتائج ومن ثم تطوير عممية التعميم.
لتحقيق استراتيجية التعمم الجماعي واستراتيجية التعمم الفردي وتوجيييم بما يتناسب مع السعة العقمية 

األىداف التعميمية والتقميل من وقت التعمم وتوفير مستوي أعمي من االتقان وتمكين المتعممين من السيطرة 
عمي تنشيط لراجعة وتنوع المثيرات مما يساعد عمي عممية التعمم وزيادة معدالت التركيز وتوفير التعذية ا

 مل مع قدر كبير من المعمومات المقدمة ليم.حواس المتعمم، باإلضافة لزيادة قدرة المتعممين عمي التعا
في ىذا البحث نري ضرورة أىمية مراعاة التفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني والسعة العقمية 
لممتعممين عند تصميم بيئة التعمم التكيفية وذلك لتحقيق تعمم فعال وتحسين نتائج العممية التعميمية، وتطويرىا 

معرفية والميارات العممية لممتعممين بما يتناسب مع قدراتيم، واستعداداتيم، كذلك لوحظ من خالل الجوانب ال
أيضًا ضرورة تنمية قوة السيطرة المعرفية حيث يعتبر عممية اكساب المتعممين لمجوانب المعرفية والميارية من 

 يم والتعمم.أىم ركائزىا حتي يكون لديو درجة قوة سيطرة معرفية مرتفعة لتحسين عممية التعم
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Abstract: 
Adaptive learning is a new approach to learning to generate a unique learning 

experience for each learner based on his or her personality and interests by adapting 

the presentation of information, the structure and structure of links for each learner 

to adapt to their knowledge and behavior, thereby achieving effective learning and 

improving outcomes and thus developing the learning process. 

This research was limited to group learning strategy and individual learning 

strategy and orient them in proportion to the mental capacity to achieve educational 

goals and reduce learning time and provide a higher level of mastery and enable 

learners to control the learning process and increase concentration rates and provide 

feedback and diversity of stimuli, which helps to stimulate the learner's senses, In 

addition to increasing the ability of learners to deal with a great deal of information 

provided to them. 

In this research we see the importance of taking into account the interaction between 

e-learning strategies and the mental capacity of learners when designing an adaptive 

learning environment in order to achieve effective learning and improve the results 

of the educational process, and developed through the cognitive aspects and practical 

skills of learners commensurate with their abilities and preparations, also noted the 

need to develop strength Cognitive control where the process of acquiring learners of 

the cognitive and skills aspects of the most important pillars in order to have a high 

degree of cognitive control strength to improve the process of teaching and learning. 

Keywords: Adaptive learning environment, e-learning strategies, mental 

capacity, cognitive control power 
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 مقدمة
 الضروري من أصبح وتقنية المعمومات والتكنولوجي العممي التقدم الناتجة عن في ظل التغيرات السريعة

التغيرات ليصبح  ىذه لمواكبة التربوي البحث عن أساليب ونماذج تعميمية جديدة لمتعميم والتعمم النظام عمى
 التعمم بنشاطاتو المختمفة مرتكزًا بشكل أساسي عمي المتعمم.

من ىنا ظير التعمم اإللكتروني ليساعد المتعمم عمي التعمم في المكان الذي يريده وفي الوقت الذي و 
، 0222& ربحي عميان،  ميند الشبول) ي قاعات الدراسة في أوقات محددةيفضمو، دون االلتزام بالحضور إل

9). 
ة بشكل فعال داخل بيئات التعمم وفي المقابل ىناك العديد من المتغيرات التي تؤثر عمي العممية التعميمي

اإللكتروني، حيث يتم تقديم المحتوي اإللكتروني بنفس الطريقة لكل المتعممين دون األخذ في االعتبار 
اختالفاتيم الشخصية، وقدراتيم العقمية في التعمم، وأساليب تعمميم، وأنماطيم التعميمية، ومعرفتيم السابقة، 

 .(Surjono, 2014, 89)ف التعميمية المرجوة مما يحول دون الوصول إلي األىدا
والذي يعتبر مدخل جديد لمتعمم  Adaptive Learning (AL)ومن ىذا المبدأ ظير التعمم التكيفي

لتوليد خبرة تعميمية فريدة من نوعيا لكل متعمم بناءًا عمي شخصيتو، واىتماماتو، وأدائو عن طريق تكييف 
ط لكل متعمم لمتوائم مع معارفو وسموكو، وبالتالي تحقيق التعمم الفعال عرض المعمومات، وىيكل وبنية الرواب

 ;Yaghmaie& Bahreininejad, 2011, 3280) وتحسين النتائج، ومن ثم تطوير عممية التعمم.

Esichaikul, Lamnoi& Becher, 2011, 343) 
روني التقميدية التي توفر وقد ظيرت نظم التعمم التكيفية لحل العديد من مشاكل أنظمة التعمم اإللكت

صفحات تحتوي عمي نصوص فائقة لكل المتعممين، وتستخدم من جانب عدد كبير من المتعممين الذين يممكون 
أىداف وخمفيات معرفية، وقدرات تعميمية مختمفة، ومن ثم فإنيا ُصممت لمجموعة خاصة من المتعممين؛ 

التعمم التكيفية بتعديل عرض المحتوي ليناسب كل متعمم عمي وبالتالي فإنيا ال تالئم البعض اآلخر، فتقوم نظم 
حدة، وتجمع نظم التعمم التكيفية بين نظم الوسائط التكيفية ونظم التعمم الذكية وذلك ليتمكن النظام من التكييف 

 .(Surjono, 2014, 77)مع كل متعمم بشكل مستقل
( عمى أن المتعممين لدييم 0229عقل، وىذا ما أكدتو دراسة كاًل من )عبد الكريم األشقر ومجدي 

احتياجات مختمفة، حيث يجب أن ُيصمم مساق التعميم اإللكتروني بحيث يوافق احتياجات المتعممين، ورغباتيم 

                                                           


APA-6)اسحخدهث الباحثة في الحوثيق نظام الجوعية األهريكية لعلن النفس  
th

 Ed)  حيث يأجي اسن الوؤلف ، ثن سنة النشر، الصفحة ،

 .وجكحب بيانات الورجع كاهلة في قائوة الوراجع
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بقدر اإلمكان، ويتكيف خالل سير عمل المساق، من خالل دعم التفاعل التكيفي وعرض المساق التكيفي داخل 
 وفقًا لذلك النموذج. المتعمم، ثم يقوم بإنجاز التكيفالبيئة لتكوين نموذجًا خاصًا ب

عمى أن بيئات التعمم  (Roy& Roy, 2011(، روى وروي )Pedrazzoli, 2010واتفق بيدرازولي )
التكيفيو ىي بيئات تعميمية قادرة عمى مراقبة أنشطة المتعممين، وتفسير ىذه األنشطة في ضوء نماذج المجال 

ادرة عمى استنتاج متطمبات المتعممين واىتمامتيم، وتمثيل ذلك في نماذج مرتبطة الخاصة، كما أنيا بيئات ق
ببعضيا البعض، والعمل تبعًا لممعرفة المتوفرة عن المتعممين، والمادة العممية المتاحة؛ وذلك لتيسير عممية 

 التعمم وفقًا ألىداف التعمم المحددة.
عمي أن   (Burgos, Tattersall& Koper, 2006, 2)ويؤكد كل من برجوس وتاتيرسال وكوبر 

أنواع آليات التكيف في بيئات التعمم االلكترونية ىي التكيف المبني عمي الواجية من خالل تكيف عناصر 
حيث يتم عممية  الواجية وخصائصيا)الحجم، والمون، والظل، إلخ،.....(، والتكيف المبني عمي التعميم التدفقي

فية  لشرح محتوي المقرر بعده طرق مختمفة، والتكيف المبني عمي المحتوي حيث التعمم بطريقة ديناميكية تكي
الدعم التفاعمي لحل ، والتكيف المبني عمي أن المصادر، واألنشطة تتغير في محتواىا الفعمي بطريقة ديناميكية

لحصول عمي المشكالت حيث يتم تقديم أدلو لممتعمم توضح لو الخطوة التالية التي يجب اتخاذىا من أجل ا
الحل الصحيح لممشكمة، والتكييف في مجموعات والذي يتيح التعمم الجماعي من أجل أداء ميام محددة، 

 والتقييم التكيفي والذي يسمح بتغير محتوي االختبار اعتمادًا عمي أداء المتعمم، ودليل المعمم.
)مداخل واستراتيجيات(  جاتولتوظيف ما تم استعراضو يجب تصميم بيئة التعمم التكيفيو في ضوء معال

تعميمية مناسبة تضمن احتفاظ الذاكرة بالتعمم لفترات طويمة؛ أي أن تحقيق أىداف ىذه البيئات يرتبط 
(، ودراسة عبد 0222بتـصميميا فـي ضـوء استراتيجيات التعمم اإللكتروني، وىذا ما أكدتو دراسة عمي العقال)

(أن استراتيجيات التعمم اإللكتروني 0229(، ودراسة الغريب زاىر)022٢(، ودراسة نبيـل جـاد)022٢اهلل محيا)
تسيم في تنمية بعض الميارات وحل  تؤدي دورًا ىامًا في االرتقاء بالعممية التعميمية وجودتيا إلى جانب أنيـا

 ين.مشكمة الفروق الفردية بين المتعممين، وتوفير وسائل اتصال متنوعة بين المتعممين أنفسيم وبين المعمم
( إلي أن التعمم الفردي أو الجماعي داخل االستراتيجية التعميمية يزيد 0222وتشير مني عبد الصبور)

من فاعمية العممية التعميمية؛ فالتفاعل بين المتعمم والمحتوي أو المتعممين وبعضيم البعض يزيد من فاعمية 
اللكتروني عمي وجو الخصوص؛ حيث يتم تبادل االستراتيجية التعميمية في العموم واستراتيجيات بيئات التعمم ا

 الخبرات وبناء خبرات جديدة لدي المتعممين.
 وفي ضوء ذلك اقتصر البحث الحالي عمي استراتيجية التعمم اإللكتروني الذاتي كأحد استراتيجيات التعمم 
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حيث تري الباحثة أن  الفردي، واستراتيجية التعمم اإللكتروني التشاركي كأحد استراتيجيات التعمم الجماعي؛
خصائص كمتا االستراتيجيتين تتناسب مع طبيعة بيئة التعمم التكيفية؛ فاستراتيجية التعمم االلكتروني الذاتي من 

 االستراتيجيات التي تشجع عمي تفريد التعميم ومراعاة الفروق الفردية بين المتعممين، واستراتيجية التعمم 
 تخدام أدوات التفاعل اإللكتروني عبر الويب؛ لتحقيق التعاون والمشاركة.التشاركي تتميز بإمكانية توظيف واس

لقد ظيرت إستراتيجتي التعمم االلكتروني الذاتي والتعمم اإللكتروني التشاركي منذ فترة ليست بالقصيرة 
عالجة والزالوا متداولين عمي الساحة التربوية كإستراتيجيات تربوية حديثة في بحوث التعمم اإللكتروني لم

 ,Geche)المشكالت التي قد تحدث عند تصميم بيئة تعمم إلكترونية دون مراعاه الفروق الفردية بين المتعممين

2009). 
ومن زاوية آخري أكد عمماء التربية عمي صعوبة مناقشة تأثير استراتيجيات التعمم عند تصميم بيئات 

درة المتعمم فقط؛ حيث تحدث عممية التعمم نتيجة التعمم دون مراعاة السمات الشخصية لممتعمم والنظر إلي ق
لمتفاعل بين بيئة التعمم بما تحتويو من محتوي تعميمي، ومعمم، ووسائل، وأنشطة، واستراتيجيات التعمم من 
جية، وقدرات المتعمم العقمية واستعداداتو وسماتو الشخصية، وبالتالي فإن قدرات المتعمم واستعداداتو تؤثر 

 .(john, 2006)وعية ما يمكن أن يتعممو في بيئة التعممعمي  مقدار ون
ولعل من انعاكسات تمك الفكرة مراعاه الطريقة التي يمكن لممتعمم من خالليا تناول المعرفة، 
والمعمومات، واكتساب الميارات الجديدة، واستقبال المتعمم ليا، وتخزينيا، وتشغيميا، والتعامل معيا، وتفاعميا 

 .(Stromfors, 2005)المعارف المسترجعة من الذاكرة، وىو مايطمق عميو بالسعة العقميةمع المعمومات، و 
وأشار بعض الباحثين في مجال التربية وتكنولوجيا التعميم إلي أن تفاعل استراتيجيات التعمم االلكتروني 

التعميمية المتنوعة في وتوجيييا بما يتناسب مع السعة العقمية لممتعممين سيحقق الكثير من الفوائد واألىداف 
الجوانب المعرفية والميارية والوجدانية والتقميل من وقت التعمم وتوفير مستوي أعمي من اإلتقان وتمكين 
المتعممين من السيطرة عمي عممية التعمم وزيادة معدالت التركيز وتوفير التغذية الراجعة، وتنوع المثيرات مما 

تاح ة الفرصة لكل متعمم لمتعمم بطريقة فردية تعتمد عمي خطوه الذاتي يساعد عمي تنشيط حواس المتعمم وا 
لمتعمق في الموضوع الواحد، باإلضافة لزيادة قدرة المتعممين عمي التعامل مع قدر كبير من المعمومات المقدمة 

 (.6٢، 0220؛ أمين صالح الدين،0227،20ليم)تامر متولي،
ين استراتيجيات التعمم االلكتروني في تنمية األداء ( عمي أثر التفاعل ب0222كما أكد)عاطف حمدي، 

المياري لدي طالب الصف الثاني الثانوي، والتي أوصت بضرورة تغيير اتجاه البحوث من البحث عن أي 
المعالجات التعميمية أفضل في التأثير عمي األفراد دون مراعاة الفروق الفردية بينيم إلي البحث عن أي معالجة 

 ة من الطالب الذين تجمعيم خصائص وصفات محددة.تصمح لفئة معين
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وبناًء عمي جميع ماسبق ذكره تري الباحثة ضرورة أىمية مراعاة التفاعل بين استراتيجيات التعمم 
اإللكتروني والسعة العقمية لممتعممين عند تصميم بيئة التعمم التكيفية، وذلك لتحقيق تعمم فعال وتحسين نتائج 

 تطويرىا بما يتناسب مع قدراتيم، واستعدادتيم وسماتيم الشخصية.العممية التعميمية، و 
وىذا ما دعانا أيضًا إلي تنمية قوة السيطرة المعرفية حيث تعتبر عممية اكساب المتعممين لمجوانب 
المعرفية، والميارات العممية من أىم ركائزىا، وأصبح عمي المتعمم أن يتمكن من ىذه الركائز ويكون لديو درجة 

 سيطرة معرفية مرتفعة لتحسين عممية التعميم والتعمم. قوة
ومن ىنا تظير أىمية دراسة تصميم بيئات التعمم التكيفيو القائمة عمي التفاعل بين استراتيجيات التعمم 

)منخفض/ مرتفع( لقياس أثرىا في مقرر شبكات الحاسب لتنمية  )ذاتي/ تشاركي( والسعة العقمية االلكتروني
 لمعرفية لدي طالب معمم حاسبقوة السيطرة ا

 اإلحساس بمشكمة البحث:
 نبع اإلحساس بمشكمة البحث من خالل المصادر التالية:

 أواًل: خبرة الباحثة ومالحظتيا الشخصية:
الحظت الباحثة من خالل عمميا كمدرس مساعد بكمية التربية النوعية ببورسعيد ومن واقع تدريسيا 

لكمية وخاصة مادة شبكات الحاسب وجود ضعف لبعض ميارات تصميم لمجانب التطبيقي لبعض المواد با
نشاء شبكات الحاسب لدي طالب الفرقة الرابعة إعداد معمم حاسب وعدم التعرف عمي كيفية تصميم شبكات  وا 
الحاسب بشكل عممي، وكذلك وجود قصور في األنشطة والتدريبات التي يتعرض ليا المتعمم في التطبيق 

، وقصور في طبيعة القوي الدافعة لمتعمم في تمك األنشطة ونوعياتيا، ومدي ادراك المتعممين العممي لممقررات
لمسؤولياتيم بتمك األنشطة، وحقيقة ادراك المعمم لمميارات لممتعمم، ومدي تطابق ما لدي المتعممين مع ادراك 

ج عن انخفاض قوة السيطرة المعمم وتقييمو ليم، انخفاض مستوي اإلنتاجية في الجانب العممي لمطالب نات
المعرفية عمي األنشطة واإلجراءات المعرفية التي يقوم بيا مما يضعف من توظيفيا بفاعمية في معالجة وحل 

 المشكالت التي تواجيو.
 ثانيًا: نتائج األدبيات والدراسات السابقة:

 يت الباحثة نحو وبناءا عمي خبرة الباحثة ومالحظتيا الشخصية وكذلك الدراسة االستطالعية اتج
 االطالع عمي الدراسات السابقة المتعمقة بيذا المجال والتي يمكن تناوليا من خالل المحاور الرئيسية التالية:

 محور الدراسات المتعمقة ببيئة التعمم التكيفية: .2



ثَئخ تؼهى تكَفَخ قبئًخ ػهٌ انتفبػم ثَن اصتراتَجَبد انتؼهى اإلنكترونٌ)فردً/ جًبػٌ( وانضؼخ 

 .َخ نطالة يؼهى حبصتانؼقهَخ)ينخفض/ يرتفغ( فٌ يقرر شجكبد انحبصت نتنًَخ قوح انضَطرح انًؼرف
 إػذاد/ أ.د/ ػجذ انؼزٍز طهجو، د/ رانَب انكتجي، د/ رشب انجًبل، و.و/ صًر انًكبوى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202 –يناير  –العدد الثالث عشر  –لتربية النوعية مجمة ا

1- 332 - | 
P a g e 

 ,Yau & Joy,2004 ،(Cristea and Garzotto)) أكدت العديد من الدراسات منيا دراسة
(، )مصون 0229)سامي عيسي ، ، (Serce,2008) ،(Graf, 2007)(، 022٢كر، )صالح شا ،(2004
(، )نيفين عبد 0222)ربيع عبد العظيم،  (، (De Bra, et al.,2013،  (Attia,2010) (،0222جبرين، 
 (022٢(، )مروة المحمدي، 0222د، )شريف محم (،Gome &Memari 2014 ,)(، 0222العزيز ،

تكيفية في العممية التعميمية كبيئة تحقق التعمم بشكل فعال حيث أنيا تساعد في عمى أىمية بيئة التعمم ال
تكييف لمفروق الفردية بين المتعممين من مجموعة متجانسة إلي مجموعة شبو متجانسة من حيث طريقة 

ليم االستجابة لالحتياجات التعميمية، والتكيف عمي حسب المستوى الذي تحدده االختبارات التشخيصية، ووصو 
إلى تحقيق مخرجات التعمم المستيدفة، وبناء المعارف والميارات عن طريق التواصل بين المتعممين بداًل من 

 .التعمم المتمركز حول المتعمم
 محور الدراسات المتعمقة بالتفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني والسعة العقمية: .0
 ي أو الجماعي داخل االستراتيجية التعميمية يزيد من فاعمية التعمم الفرد أن أكدت العديد من الدراسات عمي

(، )أحمد 0222(، )عاطف حمدي، 0222)مني عبد الصبور،  االستراتيجية في بيئة التعمم االلكترونية.
(، )ربيع 022٢)ايمان زغمول،  (،0222(،)عصام الزق، 0222راىيم، (، )احالم اب0222بدر،
  (.022٢(، )مصطفي سالم، 0227رمود،

  نظرًا ألىمية متغير السعة العقمية وتأثيره عمى مخرجات ونواتج البيئات التعميمية اإللكترونية فقد تناولت
تجاىات  العديد من الدراسات والبحوث السابقة إختالف مستوى السعة العقمية عمى تحصيل وأداء وا 

محمد  ((0226ادل عبد الحميم، المتعممين وعالقتو بمتغيرات في مجال تكنولوجيا التعميم ومنيا دراسة )ع
حمد (، )م0222، )إبراىيم عطية، (0227(،)تامر متولي،0222ىنداوى، ، )أسامة )0226بدوي، 
وأشارت ىذه الدراسات إلى أىمية دراسة  (0222بدر، )أحمد ،(0222مصطفي محجوب، )، (المرادني

 الميارات ووسائل ومحتويات تقديميا. متغير السعة العقمية في مجال تكنولوجيا التعميم نظرًا لتنوع وتعدد
 محور الدراسات المتعمقة بقوة السيطرة المعرفية: .6

منال ) ،(0222(، )شيرين دسوقي،022٢)ىبة الناغي، أكدت العديد من الدراسات منيا دراسة
( عمي أىمية قوة السيطرة المعرفية في أنيا تمقي الضوء عمي مواضيع 022٢)اكرم عمي،، (0222مبارز،

مم في تطوير قدرات المتعممين لألنواع المختمفة من إجراءات اإلنتقال بين ميام التعمم، وأن المقررات التع
الدراسية التي يتم تقديميا بمقدار كبير من المرونة تساعد عمي تنمية مستويات مرتفعة من قوة السيطرة 

 المعرفية.
 : توصيات المؤتمرات:ثالثاً 
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 ( الذي عقد في الرياض، مؤتمر 0222عمم اإللكتروني والتعميم عن بعد)أوصي المؤتمر الدولي الرابع لمت
(، المؤتمر العممي الرابع عشر لمجمعية المصرية 022٢تكنولوجيا التربية والتحديات العالمية لمتعميم)

(، المؤتمر العممي السنوي الدولي األول بكمية التربية النوعية بجامعة 0222لتكنولوجيا التعميم)
(، 0226(، مؤتمر  تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتطوير األداء في المؤسسات التعميمية)0222طنطا)

(، المؤتمر الدولي الثاني لمتعمم 0226المؤتمر الدولي الثالث لمتعمم االلكتروني والتعميم عن بعد)
لوجيا الحاسبات (، المؤتمر العممي السابع عشر لنظم المعمومات وتكنو 0222االلكتروني والتعميم عن بعد)

( بضرورة االىتمام بتطوير المقررات التعميمية ليكون التركيز عمي إكساب المتعممين الميارات 0222)
الفعمية التي يتطمبيا سوق العمل، ويجب مراعاه الفروق الفردية بين المتعممين، فيما يتعمق بحاجاتيم، 

 وأساليب تعمميم، وقدراتيم العقمية
 مشكمة البحث:

كمة البحث في وجود قصور في تقديم المقررات الخاصة بالميارات العممية وميارات شبكات تتمثل مش
الحاسب بشكل خاص لطالب معمم حاسب، نتيجة لتقديم المعارف والميارات بطريقة تقميدية التراعي الفروق 

معرفية لمطالب الفردية بين المتعممين وخصائصيم العقمية، وكذلك اىمال في مراعاة تنمية قوة السيطرة ال
الجامعيين بشكل عام وطالب معمم حاسب بشكل خاص وكذلك قصور في استخدام المستحدثات التكنولوجية 
عند تقديم المحتوي لممتعممين، وترى الباحثة امكانية معالجة ىذا القصور عن طريق تصميم بيئة تعمم تكيفية 

تفع( في دي/ جماعي( والسعة العقمية)منخفض/ مرقائمة عمي التفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني)فر 
ولذا يسعي ىذا البحث لإلجابة عمي السؤال  ،مقرر شبكات الحاسب لتنمية قوة السيطرة المعرفية لدي طالب معمم حاسب

 الرئيس التالي:
عي( كيف يمكن تصميم بيئة تعمم تكيفية قائمة عمى التفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني)فردي/ جما

 والسعة العقمية)منخفض/ مرتفع( في مقرر شبكات الحاسب لتنمية قوة السيطرة المعرفية لدي طالب معمم حاسب؟
 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

ما معايير تصميم بيئة تعمم تكيفية قائمة عمى استراتيجيات التعمم االلكتروني)فردي/ جماعي( والسعة  .2
 ض/ مرتفع( لدي طالب معمم حاسب؟العقمية)منخف

ما التصميم التعميمي لبيئة تعمم تكيفية قائمة عمى التفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني)فردي/  .0
جماعي( والسعة العقمية)منخفض/ مرتفع( في مقرر شبكات الحاسب لتنمية قوة السيطرة المعرفية لدي 

 طالب معمم حاسب ؟
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كيفية قائمة عمى التفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني)فردي/ جماعي( ما أثر تصميم بيئة تعمم ت .6
تنمية قوة السيطرة المعرفية لدي طالب عمي ض/ مرتفع( في مقرر شبكات الحاسب والسعة العقمية)منخف

 معمم حاسب ؟
 أىداف البحث:

 ييدف البحث الحالي إلي تحقيق ما يمي:
 إلعداد بيئة تعمم تكيفية قائمة عمى التفاعل بين استراتيجيات الكشف عن التصميم التعميمي المناسب  .2

 التعمم االلكتروني)فردي/ جماعي( والسعة العقمية)منخفض/ مرتفع(  في مقرر شبكات الحاسب لتنمية 
 قوة السيطرة المعرفية لدي طالب معمم حاسب.

لكتروني )فردي/ جماعي( الكشف عن أثر تصميم بيئة تعمم تكيفية قائمة عمى استراتيجيات التعمم اال  .0
والسعة العقمية)منخفض/ مرتفع(  في مقرر شبكات الحاسب لتنمية قوة السيطرة المعرفية لدي طالب 

 معمم حاسب.
 منيج البحث:

 اعتمد البحث الحالي عمي:
المنيج الوصفي التحميمي: لوصف وتحميل األدبيات والبحوث والدراسات السابقة ذات الصمة بمشكمة 

 يم وبناء أدوات البحث وتفسير ومناقشة النتائج.البحث، وتصم
المنيج شبو التجريبي: لمعرفة أثر المتغير المستقل المتمثل في بيئة التعمم التكيفية القائمة عمى 
التفاعل بين إستراتيجيات التعمم االلكتروني)فردي/ جماعي( والسعة العقمية)منخفض/ مرتفع(، عمي المتغير 

 ي طالب معمم حاسب.السيطرة المعرفية لدالتابع المتمثل في قوة 
 فروض البحث:

بين متوسطات درجات المجموعات التجريبية األربعة  2022اليوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي داللة  .2
يرجع إلي بيئة التعمم التكيفية القائمة عمي استراتيجيات التعمم االلكتروني في القياس البعدي لمقياس قوة 

 لدي طالب معمم حاسب. السيطرة المعرفية
بين متوسطات درجات المجموعات التجريبية األربعة  2022اليوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي داللة  .0

يرجع إلي بيئة التعمم التكيفية القائمة عمي السعة العقمية في القياس البعدي لمقياس قوة السيطرة المعرفية 
 لدي طالب معمم حاسب.
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بين متوسطات درجات المجموعات التجريبية األربعة  2022عند مستوي داللة  اليوجد فرق دال إحصائياً  .6
يرجع إلي بيئة التعمم التكيفية القائمة التفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني والسعة العقمية في 

 القياس البعدي لمقياس قوة السيطرة المعرفية لدي طالب معمم حاسب.
 عينة البحث:

عداد معمم  تكونت عينة البحث من طالب الفرقة الرابعة إعداد معمم حاسب بقسم تكنولوجيا التعميم وا 
وذلك بتطبيق استبيان حول  أربع مجموعات تجريبيةحاسب بكمية التربية النوعية ببورسعيد، وتصنيفيم إلي 

 .ومقياس السعة العقمية)منخفض/ مرتفع( استراتيجيات التعمم االلكتروني )فردي/جماعي(،
 

 البحث:أدوات 
  استراتيجيات التعمم االلكتروني) من اعداد الباحثة(.استبيان 
 .مقياس السعة العقمية 
 .)مقياس قوة السيطرة المعرفية )من اعداد الباحثة 

 اإلطار النظري لمبحث:
 :أواًل: بيئة التعمم التكيفية 
 مفيوم بيئة التعمم التكيفية: 

كن أن يجعل نظام التعميم أكثر فاعمية عن طريق عرف التعمم التكيفي بأنو مدخل جديد لمتعمم يميُ 
تكييف طريقة عرض المحتوى التعميمي وىيكل وبنية الروابط لتتوائم مع اإلستجابات الفردية لكل متعمم عمى 
حده، ويعتبر نظام التعميم تكيفي عندما يحدث تغييرًا حيويًا ألفضل بدائل التعميم، إستجابة لممعمومات التي تم 

ل عممية التعمم، وليس عمى أساس المعمومات الموجودة من قبل، وتستخدم نظم التعمم التكيفية جمعيا من خال 
المعمومات المكتسبة أثناء عممية التعمم لتغير شكل وطريقة التعمم وتسمسل عرضو بما يتناسب مع إمكانيات 

 (Esichaikul, Lamnoi& Bechter ,2011)وقدرات المتعمم
( تكنولوجيا Lzumi, Fathers& Clemens, 2013يميمينتس )وعرف اليزومى وفازرز و س

 التكيف أنيا الطريقة التى يتعمم منيا المتعمم ويغير من سموكو عمى أساس مدخالتو، كما يسمح بالتفاعل مع 
 واسعة من أساليب التعمم ألنو يقوم عمى المفيوم النظرى لمتعمم التكيفى. قاعدة 

بأنيا بيئة توفر خدمات شخصية لممتعممين بناءًا عمي  (Liu, liang, 2010)كما عرفيا ليو وليانج 
ستراتيجيات التعمم.  الفروق الفردية بينيم أثناء عممية التعمم من مصادر ومسارات وا 



ثَئخ تؼهى تكَفَخ قبئًخ ػهٌ انتفبػم ثَن اصتراتَجَبد انتؼهى اإلنكترونٌ)فردً/ جًبػٌ( وانضؼخ 

 .َخ نطالة يؼهى حبصتانؼقهَخ)ينخفض/ يرتفغ( فٌ يقرر شجكبد انحبصت نتنًَخ قوح انضَطرح انًؼرف
 إػذاد/ أ.د/ ػجذ انؼزٍز طهجو، د/ رانَب انكتجي، د/ رشب انجًبل، و.و/ صًر انًكبوى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202 –يناير  –العدد الثالث عشر  –لتربية النوعية مجمة ا

1- 336 - | 
P a g e 

وبناءًا عميو، تعرف الباحثة بيئات التعمم التكيفية بأنيا "بيئة تعمم إلكترونية ذكية تحتوي عمي 
خالليا تكيف موضوعات التعمم وأنشطتو لمقابمة الفروق الفردية بين  مجموعة من آليات التكيف يتم من

المتعممين وذلك وفق التفاعل بين استراتيجيات التعمم اإللكتروني والسعة العقمية بيدف مساعدة المتعممين 
 يفيم."عمي تطوير معارفيم، ومياراتيم، وقدراتيم ألداء مياميم التعميمية بإتخاذ مسارات عديدة وفق أساليب تك

 مميزات بيئة التعمم التكيفية: 
تتميز نظم التعمم التكيفية بتكيفيا لممواد التعميمية أو المحتوي التعميمي وفق لموضع الحالي لكل 
متعمم، ومن ثم يستطيع المتعمم أن يصل إلي المحتوي التعميمي المناسب إلحتياجاتو، كما أنيا تراعي 

ضل لطالبيم، وتوفر ليم فرصًا لتطبيق مدي واسع من استراتيجيات اىتمامات المعممين بتقديم امكانيات أف
التدريس عالوة عمي ذلك تقترح التكنولوجيا المدعمة لمنظم التكيفية سياقات متنوعة لمتعمم يبني فيو المتعمم 
معرفتو من خالل بعض األنشطة التعميمية الفردية والجماعية ذات الصمة بالمحتوي التعممي؛ حيث تقوم ىذه 
النظم بتحميل محتوي المقرر والنظر في احتباجات المتعممين، كما تسعي ىذه النظم إلي الحصول عمي 
معمومات عن الطالب واستنادا إلي ىذه المعمومات يمكن اعداد المحتوي التعميمي المتوافق مع تنوع حصائص 

 .(Kara& Sevim, 2013, 112)المتعممين
د المحتوي اإللكتروني الذي التتميز بيئة التعمم التكيفية بتقديم تعالج نظم التعمم التكيفية مشكمة جمو 

محتوى مناسب لكل متعمم وفقًا لممسار والسرعة المناسبة لو؛ من أجل تصميم بيئة تعمم تفاعمية متكيفة تتسم 
 (.khamis, 2015بسيولة اإلستخدام وتكون أكثر فعالية وكفاءة )

العمل تبعا لممعرفة المتوفرة عن المتعممين والمادة العممية يتميز نظم التعمم التكيفية بخاصية كما 
المتاحة وكذلك تسييل التعمم الجماعي بين المتعممين وبعضيم البعض وذلك لتسييل عممية التعمم وجعميا أكثر 
ستنتاج متطمبات المتعممين  حيوية، ومراقبة أنشطة المتعممين، وتفسير ىذه األنشطة فى ضوء نموذج المجال وا 

ىتماماتيم، وتمثيل اإلىتمامات، والمتطمبات، واألنشطة فى نماذج مرتبطة ببعضيا البعض، والتحسين من وا  
عممية إستيعاب المتعممين لممفاىيم المعقدة، وذلك عن طريق تقديم محتوى يناسب إحتياجاتيم مما يجعل فيم 

مستويات المتعممين المعرفية المختمفة المادة أكثر سيولة، والسماح لكل متعمم بالتعمم وفق سرعتو، ومناسبتو ل
(krco, zraki ,markovic, Bogdanovic, Barac, 2012 kerns, 2013;.) 

 أنواع نظم بيئات التعمم التكيفية: 
 تصنف نظم بيئات التعمم التكيفية إلى نوعين ىما: 

 نظم الوسائط الفائقة التكيفية: .2
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مة التي تتعامل مع المتعمم، ونماذج المفاىيم، تعرف أنظمة الوسائط الفائقة التكيفية بأنيا األنظ
وتزود المعمم بنسخ من المعمومات الشخصية النيائية عن كل متعمم، كما أنيا تساعد عمى إنشاء، وتوليد خبرة 
تعميمية فريدة من نوعيا لكل متعمم عمى أساس قاعدة المعرفة لممتعمم، واألىداف، وأسموب التعمم 

(Yaghmaie& Bahreininejad, 2011.) 
 نظم التعمم الذكية التكيفية:  .0

تعتبر نظم التعمم الذكية التكيفية ىى تمك النظم التي يمكن أن تستخدم المعمم الخبير في توصيل 
المعمومات، والحصول عمى رد الفعل المباشرة من المتعمم من خالل استجابتيم، وقد تختمف واجيات اإلستخدام 

 (.Gonzalez – Shanchez et al., 2011, 312ابو تمامًا في سموكيا )وكذلك آليات التفعيل، ولكنيا تتش
واتبعت الباحثة نظم الوسائط الفائقة التكيفية كنوع من أنواع نظم بيئات التعمم التكيفية في البحث 

ابحار تكيفي( بإستخدام الوسائط  -عرض تكيفي -الحالي حيث يتم تقسيم التكيف فييا إلي )محتوي تكيفي
فيديو( وروابط تشعبية لتقديم محتوي يتالئم مع  -صوت -صور متحركة —صورة -)نصالمتعددة 

 استراتيجيات التعمم وقدرة المتعمم الذىنية من أجل تنمية ميارات شبكات الحاسب وقوة السيطرة المعرفية.
 :ثانيًا: التفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني والسعة العقمية 

بينيم بطرق شتي فإن االستراتيجيات التعميمية المختمفة تكون أكثر فعالية  يتفاوت المتعممون فيما
عندما يتم إقترانيا بأنماط من الخصائص المميزة لممتعممين تمك الخصائص التي ثبت أن ليا تأثيرًا في تيسير 

 تحصيل المتعممين.
يتو ونمط تعممو أصبح من الضروري مراعاة استعدادات المتعمم العامة مثل أسموب تفكيره وشخص

وقدراتو الذىنية والعقمية في العممية التعميمية إلختيار أفضل المعالجات التي تتناسب مع تمك االستعدادات من 
خالل بيئات تعمم يتم تصميميا وفق استراتيجيات التعمم، وأنماط التعمم المختمفة حتي تتيح لممتعمم أقصي نمو 

 ن اإلرتقاء بالعممية التعميمية، والوصول إلي أفضل النتائج.في التحصيل واألداء المياري، وبذلك يمك
لذا اقتصر البحث الحالي عمي دراسة التفاعل بين استراتيجيات التعمم اإللكتروني والسعة العقمية عند 
تصميم بيئة التعمم التكيفية لبيان أثر تفاعل االستعداد والمعالجة عمي المتعممين عينة البحث، حيث تري 

أن إستراتيجيات التعمم اإللكتروني تعد من أنسب المعالجات التي تستخدم في تقديم المعمومات داخل الباحثة 
بيئة التعمم التكيفية بصورة منظمة، ومنسقة تساعد عمى إخراج المعمومات في صورة وحدات ذات معنى تسيل 

ستيعاب المحتوى التعميمي المقدم، السيما عندما تتفاعل ىذه اإلستراتيجيات مع مستوي  من عممية فيم وا 
 السعة العقمية لممتعممين.
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ونظرًا لوجود فروق فردية بين المتعممين في السعة العقمية )مرتفع/ منخفض(، فإنو ال يوجد 
استرتيجية تعمم إلكتروني تصمح لجميع فئات المتعممين، ولكن يمكن أن يكون ىناك استراتيجيات تعمم تفضميا 

، وال يفضميا مجموعة آخري؛ بحيث تزيد من فاعمية التجاوب مع المادة مجموعة معينة من المتعممين
التعميمية واالحتفاظ بيا ُمنشطة داخل السعة العقمية، لذلك نشأ ما يسمي بالتفاعل بين استراتيجيات التعمم 
ن اإللكتروني والسعة العقمية لمبحث عن أفضل طرق وأساليب التعمم التي يمكن أن تفيد أكبر عدد ممكن م

 المتعممين من خالل الدمج بين استراتيجية التعمم التي يفضولونيا والسعة العقمية لكل منيم.
كما يقصد بالتفاعل بين استراتيجيات التعمم اإللكتروني والسعة العقمية بأنو قد يكون لبيئة التعمم 

متعممين ذوي سعة عقمية  التكيفية بما تضمنيا من استراتيجية تعمم إلكتروني)فردي/ جماعي( تأثير معين عمي
 منخفضة يختمف عن تأثيرىا عمي المتعممين ذو السعة العقمية المرتفعة.

ومن ُىنا يمكن زيادة كفاءة السعة العقمية لممتعمم من خالل إتاحة التعمم في صورة بيئة تعمم تكيفية 
 حث الحالي من خالل بما يساعد في معالجة وتفسير وتخزين المعمومات وتجييزىا. وىو ما يسعي إليو الب
 الربط بين استراتيجات التعمم ومستوي السعة العقمية عند تصميم بيئة التعمم التكيفية.

 :قوة السيطرة المعرفية ثالثًا: 
ـــي  ـــة األول ـــى النشـــاط المعرفـــي مـــن الرتب ـــة ال ـــى دفـــع الطمب ـــة ال ـــوة الســـيطرة المعرفي يشـــير مفيـــوم ق

ـــك لتنميـــة االجـــراءات المعرفيـــة مـــن الرتبـــة الث ـــاج وذل ـــة لمتكيـــف المعرفـــي ، وىـــذا يحت انيـــة والتـــي تعـــد مطموب
 (.26، 022٢الى بيئة تعميمية تتطمب جيدا معرفيا من الرتبة الثانية )الناغي،

ولذلك تعرف قوة السيطرة المعرفية إلى أنيا دفع مواضيع التعمم المختمفة المتعممين إلى إستخدام أنواع 
فيا إلى قوة السيطرة المعرفية من الرتبة األولي التي تنشط مختمفة من األنشطة المعرفية، ويمكن تصني

العمميات الروتينية وتشير إلى إتباع المتعمم لمتعميمات واإلجراءات التي يقدميا المعمم أو الموضوعات، أما قوة 
إلنشغال السيطرة المعرفية من الرتبة الثانية فتشير إلى دفع موضوع التعمم لممتعممين لعمل األشياء بأنفسيم وا

في أنشطة تتطمب إستخدام مضامين لممفاىيم المختمفة وحل المشكالت في مواجية مواضع التعمم 
 . (Hunt& Stevenson, 1997)المختمفة

ويشير مفيوم قوة السيطرة المعرفية إلى تأثير بيئات التعمم عمى قبول أو رفض المتعممين لمسيطرة 
ستخدام العمميات المع     (.Huli& Aminbhavi 2014 ,رفية من الرتبة المعرفية )والتحكم في تعمميم وا 

التصميم التعميمي لبيئة التعمم التكيفية القائمة عمي التفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني 
 والسعة العقمية:



ثَئخ تؼهى تكَفَخ قبئًخ ػهٌ انتفبػم ثَن اصتراتَجَبد انتؼهى اإلنكترونٌ)فردً/ جًبػٌ( وانضؼخ 

 .َخ نطالة يؼهى حبصتانؼقهَخ)ينخفض/ يرتفغ( فٌ يقرر شجكبد انحبصت نتنًَخ قوح انضَطرح انًؼرف
 إػذاد/ أ.د/ ػجذ انؼزٍز طهجو، د/ رانَب انكتجي، د/ رشب انجًبل، و.و/ صًر انًكبوى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202 –يناير  –العدد الثالث عشر  –لتربية النوعية مجمة ا

1- 339 - | 
P a g e 

( يعــد أكثــر 0227نمــوذج خمــيس )مــن خــالل دراســة وتحميــل نمــاذج التصــميم التعميمــي الســابقة، تبــين أن     
 (.2نماذج مالءمة ألغراض البحث الحالي، كما ىي موضحة بالشكل )ال
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 (125،  2002( نًورج يحًذ ػطَو خًَش نهتصًَى وانتطوٍر اإلنكتروني)1شكم )

  

 أواًل: مرحمة التحميل

 ثانيًا: مرحمة التصميم

 ثالثًا: مرحمة التطوير

 رابعًا: مرحمة التقويم النيائي
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 يعد النموذج أكثر النماذج مالءمة ألغراض الدراسة الحالية، حيث:
رشادات -أ   عممية محددة لمصممي التعميم عند تصميم مقرر عبر اإلنترنت. يقدم توجييات وا 
النموذج يسمح لممتعمم ان يتقدم نحو تحقيق األىداف وفق معدلو في التعميم، حيث ال يتم تثبيت زمن  -ب 

 تعمم لكل متعمم، ويتيح مجموعة من البدائل والخيارات التعميمية وعمي المتعمم ان يختار ما يناسبو.
 عمية في تصميم وتطوير البرامج التعميمية والتدريبية.أثبت النموذج فا -ج 
 بساطة النموذج وسيولتو لمتطبيق. -د 
 مناسبة النموذج ليدف البحث الحالي. -ه 
يتميز النموذج بالمرونة والتأثير المتبادل بين عناصره، وقد أثبت قعاليتو في تطوير المنظومات  -و 

 التعميمية.
 ميع مراحل النموذج.تكامل النموذج وارتباط التغذية الراجعة بج -ز 
شمولية النموذج، فيو يتضمن أربعة مراحـل رئيسـة، ىـي التحميـل، التصـميم، التطـوير، والتقـويم النيـائي،  -ح 

 .وكل مرحمة تشتمل عمي خطوات تفصيمية تتسم بالوضوح
 إجراءات البحث:

اتيجيات نظرًا ألن البحث الحالي ييدف إلي تصميم بيئة تعمم تكيفية قائمة عمي التفاعل بين استر 
في مقرر شبكات الحاسب لتنمية قوة السيطرة المعرفية لدي طالب معمم التعمم االلكتروني والسعة العقمية 

 لذلك اتبعت الباحثة اجراءات البحث وفقًا لالجراءات التالية: حاسب
اإللكتروني  أواًل: إعداد قائمة معايير تصميم بيئة تعمم تكيفية قائمة عمي التفاعل بين استراتيجيات التعمم

 والسعة العقمية.
التصميم التعميمي لبيئة التعمم التكيفية القائمة عمي التفاعـل بـين اسـتراتيجيات الـتعمم االلكترونـي والسـعة ثانيًا: 
 العقمية.

 وفيما يمي عرض تفصيمي لتمك المراحل واإلجراءات:
ل بين إستراتيجيات التعمم االلكتروني أواًل: إعداد قائمة معايير تصميم بيئة تعمم تكيفية قائمة عمي التفاع

 والسعة العقمية:
يتناول البحث في ىذا الجزء الخطوات التي تم إتباعيا عند بناء قائمة المعايير، وذلك وفق الخطوات 

 اآلتية:
 تحديد اليدف من بناء قائمة المعايير: .2
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 يتم مراعاتيا عند  اليدف من قائمة المعايير ىو الوصول إلى قائمة بمجموعة من المعايير التي
تصميم بيئات التعمم التكيفية القائمة عمي استراتيجيات التعمم االلكتروني لتساعد المصممين عند بناء مثل ىذه 

 البيئات لممتعممين.
 تحديد مصادر اشتقاق قائمة المعايير: .0

ئمة المعايير قامت الباحثة بتحميل األدبيات والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة في بناء قا
عداد الصورة المبدية  من خالل مراجعة ىذه الدراسات وفحص ما تضمنتو من متطمبات ومعايير، وتحميميا، وا 

 لمقائمة لعرضيا عمي المحكمين.
 حساب صدق قائمة المعايير وعرضيا عمي السادة المحكمين: .6

المحكمين من خالل  لحساب صدق القائمة قامت الباحثة بعرضيا في صورتيا المبدئية عمي السادة
استبيان وقامت بعدة مقابالت مع بعض المحكمين وذلك لمناقشة آرائيم حول بنود القائمة، وقامت الباحثة 
بإجراء التعديالت الالزمة في ضوء ىذه اآلراء والتعميقات لمسادة المحكمين، تم قبول البنود التي حصمت عمي 

 ألخرى.%( وتم تعديل البنود ا92نسبة اتفاق تزيد عن )
 إعداد الصورة النيائية لقائمة المعايير: .2

بعد إجراء التعديالت الالزمة بناء عمى استجابات الخبراء والمحكمين حيث تم حذف المعايير المكررة 
ضافة بعض المعايير، وبعد إجراء المعالجة اإلحصائية وصمت قائمة  والتعديل في صياغة بعض العبارات وا 

 .المعايير في شكميا النيائي
التصميم التعميمي لبيئة التعمم التكيفية القائمة عمي التفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني والسعة ثانيًا: 
 :العقمية

 أواًل: مرحمة التحميل:
 الخطوة األولي: تحميل المشكالت وتقدير الحاجات:

شبكات الحاسب، وكذلك قامت الباحثة باالطالع عمي العديد من األدبيات والمراجع والكتب الخاصة ب
دارة وصيانة شبكات  المناىج الخاصة بالعديد من الدورات التدريبية المحمية والدولية الخاصة بإنشاء وا 
الحاسب، وأيضًا اإلطالع عمى توصيف مقرر شبكات الحاسب بكمية التربية النوعية جامعة بورسعيد، كمية 

 معة عين شمس.التربية جامعة المنصورة، وكمية التربية النوعية جا
 الخطوة الثانية: اختيار الحمول ونوعية البرامج المناسبة:
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 .َخ نطالة يؼهى حبصتانؼقهَخ)ينخفض/ يرتفغ( فٌ يقرر شجكبد انحبصت نتنًَخ قوح انضَطرح انًؼرف
 إػذاد/ أ.د/ ػجذ انؼزٍز طهجو، د/ رانَب انكتجي، د/ رشب انجًبل، و.و/ صًر انًكبوى
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تصميم بيئة تعمم تظير الحاجة إلي الحل التعميمي بتمبية الحاجات التعميمية لممتعممين من خالل 
تكيفية قائمة عمى التفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني)فردي/ جماعي( والسعة العقمية)منخفض/ 

 ( في مقرر شبكات الحاسب لتنمية قوة السيطرة المعرفية لدي طالب معمم حاسبمرتفع
 الخطوة الثالثة: تحميل الميمات والميارات التعميمية:

  نشاء شبكات قامت الباحثة بمسح األدبيات والبحوث والدراسات السابقة المرتبطة بتنمية ميارات تصميم وا 
 .مي توصيف مقررات شبكات الحاسب اآلليالحاسب وقوة السيطرة المعرفية، واالطالع ع

 الخطوة الرابعة: تحميل خصائص المتعممين وسموكيم المدخمي:
وىم طالب الفرقة الرابعة قسم تكنولوجيا التعميم شعبة معمم حاسب بكمية التربية النوعية جامعة بورسعيد 

، وكذلك وجود تجانس 0229/ 022٢( من المقيدين بالفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي 72وعددىم)
 بين أفراد العينة من حيث العمر الزمني والعقمي والبيئة المحيطة.

 الخطوة الخامسة: تحميل التكمفة والعائد:
 اختصت الباحثة وحدىا فيما يتعمق بتوفير الموارد المالية والدعم وتحمل كافة التكمفة المادية.

 التعمم التكيفية:الخطوة السادسة: تحميل الموارد والقيود في بيئة 
تم تحميل الموارد والقيود في البيئة التعميمية لرصد اإلمكانات المتاحة، حيث يتطمب تصميم بيئة التعمم 
 التكيفية المقترحة بالبحث توافر العديد من الموارد وكذلك التغمب عمي بعض القيود المالية واإلدارية والبشرية.

 مرحمة التصميم:ثانيًا: 
 تصميم األىداف التعميمية: الخطوة األولي:

يرتبط نجاح بيئة التعمم التكيفية المقترحة ارتباطًا وثيقًا بتحديد األىداف وتصميميا، عمي ضوء 
تحديد الميمات التعميمية لمقرر شبكات الحاسب تم صياغة أىداف بيئة التعمم التكيفية في عبارات سموكية 

تعمم بحيث تكون قابمة لممالحظة والقياس بموضوعية، تحدد بدقة التغيير المطموب إحداثو في سموك الم
 وصياغتيا صياغة جيدة حسب تصنيف "بموم".

 الخطوة الثانية: تصميم أدوات القياس محكية المرجع:
نظرًا ألن البحث الحالي ييدف إلي تصميم بيئة التعمم التكيفية القائمة عمي التفاعل بين استراتيجيات 

في مقرر شبكات الحاسب لتنمية قوة اعي( والسعة العقمية)منخفض/ مرتفع( التعمم اإللكتروني)فردي/ جم
، قامت الباحثة بتصميم أدوات القياس محكية المرجع )أدوات السيطرة المعرفية لدي طالب معمم حاسب

 البحث(:
 اعداد استبيان استراتيجيات التعمم اإللكتروني )فردي/جماعي(. .2
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 .َخ نطالة يؼهى حبصتانؼقهَخ)ينخفض/ يرتفغ( فٌ يقرر شجكبد انحبصت نتنًَخ قوح انضَطرح انًؼرف
 إػذاد/ أ.د/ ػجذ انؼزٍز طهجو، د/ رانَب انكتجي، د/ رشب انجًبل، و.و/ صًر انًكبوى
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 استبيان السعة العقمية. .0
 قوة السيطرة المعرفية. مقياساعداد  .6
 . استبيان استراتيجيات التعمم اإللكتروني )فردي/جماعي(:2

 :استبيان حول إستراتيجيات التعمم اإللكتروني )فردي/ جماعي(تحديد مصادر اشتقاق  - أ
قامـــــت الباحثـــــة بمســـــح األدبيـــــات والدراســـــات والبحـــــوث الســـــابقة المرتبطـــــة باســـــتراتيجيات الـــــتعمم 

 .وء ذلك تم وضع الصورة األولية لممقياس تمييدًا لعرضيا عمى السادة المحكمينوفى ض)فردي/جماعي( ، 
 وضع نظام اإلجابة عمي االستبيان: -ب

( سؤااًل، والمطموب وضع 02قامت الباحثة بإعداد الصورة المبدئية لالستبيان والتي تشتمل عمى )
سبو من استجابات وذلمك تبعًا لما يشعر بو (أما االختيار )موافق( أو االختيار )غيرموافق( لما ينا√عالمة )

 الشخص بالفعل.
قامت الباحثة بعرض الصورة المبدئية لالستبيان عمى المحكمين، إجراء التعديالت والتوصل إلى الصورة 

 النيائية لالستبيان.
 :صدق وثبات استبيان إستراتيجيات التعمم اإللكتروني )فردي/ جماعي( -ج
 التعمم اإللكتروني )فردي/ جماعي( صدق استبيان إستراتيجيات: 

اعتمدت الباحثة عمى صدق المحكمين، فبعد إعداد الصورة األولية لالستبيان قامت الباحثة بعرضو 
عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم، ومجال عمم النفس التربوي لالستفادة 

لمفردات المقياس ووضوحيا، ومدى أسموب تصميم االستبيان  من آرائيم في مدى سالمة الصياغة اإلجرائية
 لتحقيق أىدافو، وتم مراعاة المالحظات عند إعداد الصورة النيائية لممقياس.

 )حساب ثبات استبيان إستراتيجيات التعمم اإللكتروني )فردي/جماعي: 
موب تعدد المالحظين حيث اعتمدت الباحثة أس قامت الباحثة بالتأكد من الثبات الداخمي لالستبيان

عمى أداء المتعمم الواحد من خالل التطبيق عمى عينة استطالعية، ثم حساب معامل االتفاق بين تقديراتيم 
، حيث قامت الباحثة وزمالئيا بتقييم (، وتم االستعانة بإثنين من الزمالءCooperلألداء باستخدام معادلة )

 وقد تم حساب نسبة االتفاق بين الباحثة، وزمالئيا بالنسبة لكل أداء متعمم من متعممي العينة االستطالعية، 
 (Cooperمتعمم باستخدام معادلة )

 . اختبار األشكال المتقاطعة لجان باسكميوني:0
                                                           

 م.م. هبة مصطفي السركسي   أ. رانا الصاوي 



ثَئخ تؼهى تكَفَخ قبئًخ ػهٌ انتفبػم ثَن اصتراتَجَبد انتؼهى اإلنكترونٌ)فردً/ جًبػٌ( وانضؼخ 

 .َخ نطالة يؼهى حبصتانؼقهَخ)ينخفض/ يرتفغ( فٌ يقرر شجكبد انحبصت نتنًَخ قوح انضَطرح انًؼرف
 إػذاد/ أ.د/ ػجذ انؼزٍز طهجو، د/ رانَب انكتجي، د/ رشب انجًبل، و.و/ صًر انًكبوى
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"، Juan Pascual-leaoneعالم النفس الكندي "جان بيسكالوني"  29٢7قام بتصميمو في عام 
عداده بالمغة العربية وتقنينو (، وفيما يمي 2992عمي البيئة المصرية كل من) البنا والبنا، تمت ترجمتو وا 

 (.7اإلجراءات التي اتبعت إلعداد إختبار األشكال المتقاطعة ممحق)
 :اليدف من اختبار األشكال المتقاطعة ووصفو 

( فقرات ٢( بندًا باإلضافة إلي )6٢ييدف االختبار لقياس السعة العقمية بكفاءة، ويتكون من)
خدم كأمثمة، حيث يتكون كل بند من بنود االختبار من مجموعتين من األشكال اليندسية تمييدية تست

البسيطة: مجموعة في الجية اليمني وتسمي مجموعة العرض، ومجموعة من الجية اليسري وتسمي 
بالمجموعة االختبارية، وتحتوي مجموعة العرض عمي عدد من األشكال المختمفة كل شكل منيا منفصل عن 

)غير متداخل(، أما المجموعة االختبارية فيي تحتوي عمي نفس األشكال الموجودة في مجموعة العرض اآلخر
ولكنيا مرتبة بشكل متداخل بحيث يوجد بينيا منطقة تقاطع )مشتركة( لكل ىذه االشكال والمطموب من 

 المفحوص تظميل المساحة المشتركة بين ىذه األشكال.
 :تصحيح االختبار 

( أشكال وبزيادة عدد األشكال في ٢( إلي )0شكال الموجودة في مجموعة العرض من )يتراوح عدد األ
كل بند من بنود االختبار تزداد صعوبة ميمة إيجاد منطقة التقاطع المشتركة ولحساب قيمة السعة العقمية 

 .M ( خطوات تبني أساسا عمي فروض نظرية باسكاليوني لمعامل العقمي 2لمفرد توجد)
  االختبار:ثبات وصدق 

قد تم حساب صدقو وثباتو في العديد من الدراسات التي قامت باستخدامو، حيث حقق معامل ثبات 
 (.2.٢٢مرتفع قيمتو)

 :الدرجة الكمية لالختبار 
( بند)عدد األشكال المتقاطعة( بواقع درجة لكل بند، إذن فالدرجة الكمية 6٢يتكون االختبار من)

 ( درجة.6٢لالختبار ىي)
 قوة السيطرة المعرفية:.مقياس 6

ييدف المقياس لقياس مدي دفع بيئة التعمم التكيفية لممتعمم نحو ممارسة أنشطة معرفية مختمفة، 
 كما يدركيا المتعمم، حيث قد تعيق بيئة التعمم أو تسيل استخدام إجراءات معرفية معينة.

 :صياغة عبارات المقياس 
ًا لفظيًا إجرائيًا يحاكي السموك الفعمي لممتعمم عند مواجيتو تم صياغة مجموعة من المفردات التي تمثل سموك

 عبارة  62لبعض المواقف المرتبطة بموضوع قوة السيطرة المعرفية، وتكونت عبارات المقياس من 
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 .َخ نطالة يؼهى حبصتانؼقهَخ)ينخفض/ يرتفغ( فٌ يقرر شجكبد انحبصت نتنًَخ قوح انضَطرح انًؼرف
 إػذاد/ أ.د/ ػجذ انؼزٍز طهجو، د/ رانَب انكتجي، د/ رشب انجًبل، و.و/ صًر انًكبوى
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 قياس شدة االستجابة:
ان، يحدث في بعض األحييتم استجابة المتعممين عمي مفردات المقياس ب)يحدث كثيرًا جدًا، يحدث كثيرًا، 

( عمي التوالي لمفقرات اإليجابية وتعكس لمفقرات 2،0،6،2،2( تعطي الدرجات )يحدث نادرًا، اليحدث أبداً 
 السمبية، وتم وضع ىذه االحتماالت عمي المدى الخماسي.

 :ثبات وصدق المقياس 
 :صدق المقياس 

اعتمدت الباحثة عمى صدق المحكمين، فبعد إعداد الصورة األولية لممقياس قامت الباحثة بعرضو عمى 
مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم، ومجال عمم النفس التربوي لالستفادة من 

تصميم المقياس  آرائيم في مدى سالمة الصياغة اإلجرائية لمفردات المقياس ووضوحيا، ومدى أسموب
، وكانت آرائيم في إعادة صياغة لبعض المفردات، وحذف بعض عبارات من المقياس، أما عدا لتحقيق أىدافو

وتم مراعاة عمى صالحية المقياس لمتطبيق،  ٢9ذلك فقد وجد اتفاقا كبيرا بين أراء السادة المحكمين بنسبة %
عبارة ،  60بحت الصورة النيائية لممقياس مكونة من أصالمالحظات عند إعداد الصورة النيائية لممقياس؛ ف

وتم إجراء التجربة االستطالعية لممقياس بيدف حساب صدق وثبات المقياس، وقد تم تطبيق المقياس عمى 
  ( طالبا كالتالي2٢مجموعة مكونة من )

 :حساب ثبات المقياس 
احثة أسموب تعدد المالحظين عمى حيث اعتمدت الب قامت الباحثة بالتأكد من الثبات الداخمي لممقياس

أداء المتعمم الواحد من خالل التطبيق عمى عينة استطالعية، ثم حساب معامل االتفاق بين تقديراتيم لألداء 
، حيث قامت الباحثة وزمالئيا بتقييم أداء (، وتم االستعانة بإثنين من الزمالءCooperباستخدام معادلة )

العية، وقد تم حساب نسبة االتفاق بين الباحثة، وزمالئيا بالنسبة لكل متعمم متعمم من متعممي العينة االستط
 ( معامل اإلتفاق بين المالحظين.2(، ويوضح جدول)Cooperباستخدام معادلة )

 ( يؼبيم االتفبق ثَن انًالحظَن فٌ يقَبس قوح انضَطرح1جذول)

 نقبط االختالف نقبط االتفبق نثبنثيؼبيم اإلتفبق ا يؼبيم اإلتفبق انثبنٌ يؼبيم اإلتفبق األول

12 11 20 12 3 

%( وىذا يعني أن ٢2( أن متوسط معامل المالحظين في حالة المتعمم يساوي)2يتضح من جدول)
المقياس عمي درجة عالية من الثبات، وأنو صالح كأداة لمقياس، حيث أكد كوبر أن نسبة اإلتفاق األقل من 

                                                           


 م.م. هبة هصطفي السركسي   أ. رانا الصاوي 
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% أو أكثر فإن درجة الثبات ٢2حين أن إذا كانت نسبة االتفاق % تعكس ثبات ضعيف لممقياس في 72
 عبارة وجاىزًا لمتطبيق. 62تعتبر مرتفعة، وبيذا أصبح المقياس في صورتو النيائية مكونًا من 

 الخطوة الثالثة: تصميم المحتوي التعميمي لبيئة التعمم التكيفية:
ًا بخريطة تحميل الميمات التعميمية بحيث تحدد يرتبط تحديد إستراتيجية تنظيم المحتوي ارتباطًا وثيق

عناصر المحتوي التعميمي وتنظم وترتب في تسمسل محدد لتحقيق االىداف التعميمية المحددة، أي تحديد 
عناصر المحتوي ووضعيا في تسمسل مناسب حسب ترتيب االىداف لتحقيق االىداف التعميمية خالل فترة 

 زمنية محددة. 
 صميم استراتيجيات التعميم والتعمم:الخطوة الرابعة: ت

اإلستعانة بإستراتيجية التعمم اإللكتروني الذاتي واستراتيجية التعمم اإللكتروني التشاركي  تم
كإستراتيجيات لمتعميم داخل بيئة التعمم التكيفية بيدف مساعدة المتعمم عمي بناء معرفتو بنفسو واكتساب التعمم 

 مية، حيث يكون دور المتعمم نشط وفعال.المطموب وتحقيق األىداف التعمي
 الخطوة الخامسة: تصميم سيناريو استراتيجيات التفاعمية والتحكم:

راعت الباحثة عند تصميم بيئة التعمم التكيفية تنوع التفاعل داخميا لمراعاة واستراتيجيات التعمم 
 المفضمة لدي المتعممين.

 الخطوة السادسة: تصميم المساعدة والتوجيو:
ىذه الخطوة تم وضع عدد من التعميمات الخاصة، واالرشادات باستخدام بيئة التعمم التكيفية،  فى

بداية من وصول المتعمم لمواجية الرئيسية لمبيئة، وتسجيل الدخول، كما تم وضع دليل عام مصور يشرح 
كيفية التعامل مع التعامل مع واجية االستخدام الرئيسية لبيئة التعمم التكيفية، وكذلك منصة العرض، و 

المحتوى التكيفي، وأدوات التفاعل التزامنية، والغير تزامنية داخل البيئة، وكذلك كيفية االجابة عمي ادوات 
 القياس الخاصة بالبحث إلكترونيًا.

 الخطوة السابعة: تصميم استراتيجية التعميم العامة:
 اءات التعميمية المنظمة تم وضع خطة عامة ومنظمة تتكون من مجموعة من األنشطة واإلجر 

والمرتبة في تسمسل مناسب لتحقيق األىداف التعميمية داخل بيئة التعمم التكيفية القائمة عمي التفاعل بين 
 استراتيجيات التعمم االلكتروني. 

 اختيار مصادر التعمم المتعددة: الخطوة الثامنة:
ا المتعمم عند تفاعمو معيا، وتتمثل في يقصد بيا كل الموارد البشرية وغير البشرية التي يحصل عميي

المعمم، واألقران باإلضافة إلي المصادر التقميدية وتطبيقات الويب حيث يتم عرض كثير من الوسائل خالليا 
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مثل النصوص، والرسوم المتحركة، الصور المتحركة، والصور والرسوم الثابتة، والصوت وىذه الوسائل تتكامل 
ي التكيفي الذي يالئم المتعممين من حيث استراتيجيتيم التعميمية المفضمة إما بصورة فيما بينيا لتقديم المحتو 

 .أو جماعية من خالل العمل الجماعيفردية 
 الخطوة التاسعة: تحديد مواصفات الوسائط ومعاييرىا:

 بناء عمي ما قامت بو الباحثة بإختيار مصادر التعمم ووسائطو المتعددة األكثر مناسبة ألىداف 
 بحث في الخطوة السابقة، ففي ىذه الخطوة تم وصف كل وسيمة تفصياًل في ضوء الشروط والمعايير السابق ال

 تحديدىا.
 الخطوة العاشرة: تصميم لوحة األحداث وواجية التفاعل:

تشتمل عمى رسم تخطيطي لألفكار المطموبة وتتابع عرضيا في شكل قصصي، وأسموب معالجة كل فكرة، 
 .صر بصرية تزود المعمم المصمم بكل التفاصيل التي يحتاجياوتحويميا إلى عنا

 الخطوة الحادية عشر: كتابة سيناريو التصميم التعميمي وتقويمو ومراجعتو:
وتم كتابة السيناريو وعرض الصورة األولية لو عمى السادة المحكمين والمتخصصين في مجال 

طبيق، ثم قامت الباحثة بالتعديل وفقًا آلراء المحكمين تكنولوجيا التعميم إلبداء الرأي حول مدى صالحيتو لمت
 وتم التوصل إلى الصيغة النيائية لمسيناريو.

 المرحمة الثالثة: مرحمة التطوير:
 الخطوة األولي: التخطيط والتحضير لإلنتاج:

مجية تحديد وتحضير متطمبات اإلنتاج المادية والبر تشكيل فريق االنتاج، تحديد المسؤوليات والميمات، 
 متطمبات اإلنتاج المادية، وضع خطة وجدول زمنى لإلنتاج.والبشرية، 

نتاج الجديد:  الخطوة الثانية: الحصول عمي الوسائط الرقمية وا 
 استعانت الباحثة بشبكة االنترنت لمحصول عمي الوسائط الرقمية التي تتناسب مع مقرر شبكات 

ركة، وكذلك استعانت الباحثة بالبرامج التي سبق ذكرىا الحاسب اآللي من صور ثابتة وفيديوىات ورسوم متح
 إلنتاج وسائط رقمية جديدة.

 الخطوة الثالثة: تكويد البرنامج:
يبدأ اإلنتاج الفعمى في ىذه المرحمة باستخدام ما تم تحضيره في المرحمة السابقة، ومن ثم إتباع الخطوات 

 التالية:
تحميل بيئة التعمم التكيفية في البحث الحالى بتطبيقاتيا، ( كافية لServerتم حجز مساحة عمى الخادم ) .2

 .www.thealearningcenter.com( Domain) وشراء
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 ثم البدء في تصميم وتطوير قاعدة بيانات بيئة التعمم التكيفية في البحث الحالى. .0
ت عن وضع الصفحات االفتتاحية وتضم ىذه الصفحات الرئيسية لمموقع، صفحة الترحيب، صفحة معموما .6

 الباحثة، وصفحة دخول المستخدم.
تطوير المحتوى التكيفي حيث تم تطوير المحتوى وفقًا إلستراتيجيات التعمم االلكتروني )فردي/ جماعي(  .2

 والسعة العقميو)منخفض/ مرتفع(.
 تجميع الوسائط واخراج النسخة األولية لمبيئة:الخطوة الرابعة: 

 ة األولية:الخطوة الخامسة: التقويم البنائي لمنسخ
بعد االنتياء من عممية االنتاج األولي لبيئة التعمم التكيفية القائمة عمي استراتيجيات التعمم 
االلكتروني تم تقويميا وتعديميا قبل البدء في عممية اإلخراج النيائي، ويتضمن التقويم البنائي آراء السادة 

 المحكمين، التجربة االستطالعية عمي عينة المتعممين.
 تعديل النسخة األولية واإلخراج النيائي لمبرنامج:طوة السادسة: الخ

تضمنت نتائج تحكيم المتخصصين فى مجال تكنولوجيا التعميم لتقييم بيئة التعمم التكيفية عمى عدة مالحظات 
 قامت الباحثة بأخذىا فى عين االعتبار.

 الخطوة السابعة: تسجيل حقوق الممكية الفكرية:
بيئة التعمم التكيفية المقترحة واإلنتياء من كافة التعديالت تم تسجيل حقوق الممكية لبيئة  بعد تجربة وتحكيم

 التعمم التكيفية.
 الخطوة الثامنة: إعداد دليل االستخدام والمواد المساعدة المطموبة:

عمم قامت الباحثة بعمل دليل مصور لممتعمم لمتعامل مع بيئة التعمم التكيفية ييدف إلى مساعدة المت
 في التعرف عمى خطوات التعامل مع بيئة التعمم التكيفية وأدواتيا.

 المرحمة الرابعة: مرحمة التقويم النيائي:
 الخطوة األولي: تحديد التصميم التجريبي المناسب:

 ".Factorial design 2x2 استخدمت الباحثة التصميم التجريبي المعروف بإسم" التصميم العاممي"
 تحضير البرنامج وممحقاتو وأدوات القياس:الخطوة الثانية: 

 التحضير لمتجربة: -أ 
  تم إعداد مكان تنفيذ تجربة البحث األساسية معمل الحاسب بكمية التربية النوعية جامعة بورسعيد، حيث

تأكدت الباحثة من توافر أجيزة حاسب ذات مواصفات جيدة تصمح لمتطبيق، كذلك توافر شبكة اإلنترنت في 
 ىذا المعمل.
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 م تحميل البرامج المطموبة إلجراء تجربة البحث األساسية عمى أجيزة الحاسب بالمعمل.ت 
 اختيار عينة البحث وتييئة الطالب لمتجربة: -ب 
  تم إجراء تجربة البحث األساسية عمى عينة من طالب الفرقة الرابعة قسم تكنولوجيا تعميم شعبة حاسب آلي

( طالــب ممــن لــدييم رغبــة فــي ٢2م مكونــة مــن ) 0229 – 022٢كميــة التربيــة النوعيــة جامعــة بورســعيد
 المشاركة، باإلضافة إلى توافر المصادر الالزمة لتنفيذ التجربة )جياز حاسب، واتصال باإلنترنت، 

 والمشاركة التفاعمية(.
  ،اجتمعت الباحثة مع طالب عينة التجربة األساسية في بداية التطبيق وشرحت ليم اليدف من التجربة

 دف من بيئة التعمم التكيفية المقترحة بالبحث الحالى.وكذلك الي
  ويتم تصنيف عينة البحث الي مجموعات فردية ومجموعات جماعية وذلك بتطبيق استبيان استراتيجيات

 التعمم االلكتروني)فردي/ جماعي( والسعة العقمية) منخفض/ مرتفع(.
 ت:الخطوة الثالثة: التعميمات والتطبيق القبمي لمقياس لألدوا

لمتأكد من تكافؤ المجموعات التجريبية لمبحث تم تطبيق كافة أدوات البحث عمي عينة التجربة 
 األساسية لمبحث الحالي قبميًا.

 الخطوة الرابعة: تجريب البرنامج في مواقف تعميمية حقيقية )تنفيذ التجربة(:
بة في اختبار التحصيل المعرفي بعد اإلنتياء من التطبيق القبمي، والتأكد من تكافؤ المجموعات التجربي .2

لشبكات الحاسب، وبطاقة مالحظة األداء المياري، ومقياس قوة السيطرة المعرفية، ثم تنفيذ التجربة 
 األساسية الخاصة بالبحث وبداية التطبيق والتعمم من خالل بيئة التعمم.

 عقمية، وبالتالى تقوم البيئة تطبيق االستبيان الخاص باستراتيجيات التعمم االلكتروني، ومقياس السعة ال .0
 بعرض المحتوى التكيفي الذي يتناسب معو بناء عمى استجاباتو فيما سبق.

تم التطبيق داخل معمل الحاسب اآللي بكمية التربية النوعية جامعة بورسعيد في الجزء الذي يحتاج تعامل  .6
 فية في بقية األجزاء.مباشر مع الطالب، وعن طريق شبكة اإلنترنت من خالل بيئة التعمم التكي

 متابعة عممية دخول المتعممين لبيئة التعمم التكيفية بشكل يومى، ومستمر طوال فترة التطبيق. .2
 متابعة إجابات المتعممين عمى األنشطة التعميمية، وتوجيييم لإلجابات الصحيحة، وتقديم الدعم ليم. .2
 ثات من قبل الباحثة.تطبيق الحوار بين المتعممين داخل غرف الحوار وأثناء المحاد .٢

 الخطوة الخامسة: التطبيق البعدي لألدوات:
 .تم تطبيق كافة أدوات البحث عمي عينة التجربة األساسية لمبحث الحالي بعدياً 
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 إػذاد/ أ.د/ ػجذ انؼزٍز طهجو، د/ رانَب انكتجي، د/ رشب انجًبل، و.و/ صًر انًكبوى
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 نتائج البحث:
الفروض الخاصة بأثر تصميم بيئة تعمم تكيفية قائمة عمي التفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني والسعة 

 مي تنمية قوة السيطرة المعرفية لدي طالب معمم حاسب.العقمية ع
لمتحقق من صحة الفروض تم إستخدام نتائج التطبيق البعدى لممجموعات األربعة التجريبية في مقياس قوة 

 كما ىو موضح كالتالي: Two Way ANOVAالسيطرة المعرفية، بإستخدام تحميل التباين ثنائي االتجاه 
  



ثَئخ تؼهى تكَفَخ قبئًخ ػهٌ انتفبػم ثَن اصتراتَجَبد انتؼهى اإلنكترونٌ)فردً/ جًبػٌ( وانضؼخ 

 .َخ نطالة يؼهى حبصتانؼقهَخ)ينخفض/ يرتفغ( فٌ يقرر شجكبد انحبصت نتنًَخ قوح انضَطرح انًؼرف
 إػذاد/ أ.د/ ػجذ انؼزٍز طهجو، د/ رانَب انكتجي، د/ رشب انجًبل، و.و/ صًر انًكبوى
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 ثنبئٌ االتجبه قوح انضَطرح انًؼرفَخ ثؼذٍب  ( تحهَم انتجبٍن 2جذول)

 يجًوع انًرثؼبد يصبدر انتجبٍن
درجبد 

 انحرٍخ

يتوصطبد 

 انًرثؼبد

قًَخ)ف( 

 انًحضوثخ

انذالنخ 

 االحصبئَخ

انذالنخ ػنذ 

يضتوى 

0.05 

0.32 1 0.325 إصتراتجَخ انتؼهى اإلنكترونٌ

5 

0.02

1 

0.60

0 

غَر 

 دانخ

1.02 1 1.020 انضؼخ انؼقهَخ

0 

0.21

2 

0.60

5 

غَر 

 دانخ

إصتراتجَخ انتؼهى اإلنكترونٌ 

X انضؼخ انؼقهَخ 

0.000 1 0.00

0 

0.00

0 

0.00

2 

غَر 

 دانخ

4.46 56 250.00 انخطأ داخم انًجًوػبد

4 

   

     60 115050 انًجًوع

 

 ( اإلحصبء انوصفٌ نتحهَم انتجبٍن ثنبئٌ االتجبه نقوح انضَطرح انًؼرفَخ3جذول)

 انًتوصط انحضبثٌ انضؼخ انؼقهَخ االنكترونٌإصتراتجَخ انتؼهى 
االنحراف 

 انًؼَبرً
 انؼَنخ

 إصتراتجَخ انتؼهى انفردى 

 داخم ثَئخ انتؼهى انتكَفَخ

 16 2.055 35.50 ينخفض

 14 2.110 35.20 يرتفغ

 30 2.024 35.35 انًجًوع

 إصتراتجَخ انتؼهى انتشبركَخ 

 داخم ثَئخ انتؼهى انتكَفَخ

 11 2.120 35.66 ينخفض

 12 2.100 35.40 يرتفغ

 30 2.20 35.56 انًجًوع

 انًجًوع

 34 2.021 35.60 ينخفض

 26 2.165 35.30 يرتفغ

 60 2.020 35.46 انًجًوع

تأثير بيئة التعمم التكيفية القائمة عمي استراتيجيات التعمم اإللكتروني )فردي/ جماعي( عمي مقياس  .2
 قوة السيطرة المعرفية بعديًا:

بين متوسطات درجات المجموعات  2022لفرض األول: ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي داللة ا
التجريبية األربعة يرجع إلي بيئة التعمم التكيفية القائمة عمي استراتيجيات التعمم االلكتروني في القياس البعدي 

 لمقياس قوة السيطرة المعرفية لدي طالب معمم حاسب.
، وىي غير دالة عند مستوي 20٢92وداللتيا  2027٢أن قيمة "ف" المحسوبة بمغت  (0يتضح من جدول)

( االحصاء الوصفي ويشير إلي عدم وجود فرق بين المتوسطات الحسابية 6، ويوضح جدول )2022داللة 
ياس لممجموعات التجريبية األربعة، وبناء عمي ذلك ال يوجد تأثير الستراتيجيات التعمم)فردي/ جماعي( عمي مق

 قوة السيطرة المعرفية بعديًا، وبالتالي نقبل الفرض الصفري.
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 .َخ نطالة يؼهى حبصتانؼقهَخ)ينخفض/ يرتفغ( فٌ يقرر شجكبد انحبصت نتنًَخ قوح انضَطرح انًؼرف
 إػذاد/ أ.د/ ػجذ انؼزٍز طهجو، د/ رانَب انكتجي، د/ رشب انجًبل، و.و/ صًر انًكبوى
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تأثير بيئة التعمم التكيفية القائمة عمي السعة العقمية) منخفض/ مرتفع( عمي مقياس قوة السيطرة  .0
 المعرفية بعديًا:

بين متوسطات درجات المجموعات  2022الفرض الثاني: ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي داللة 
التجريبية األربعة يرجع إلي بيئة التعمم التكيفية القائمة عمي السعة العقمية في القياس البعدي لقوة السيطرة 

 المعرفية لدي طالب معمم حاسب.
، وىي قيمة غير دالة عند مستوي 2٢92وداللتيا 2.020( أن قيمة "ف" المحسوبة بمغت 0يتضح من جدول)

ء الوصفي ويشير إلي عدم وجود فرق بين المتوسطات الحسابية ( االحصا6، ويوضح جدول )2022داللة 
لممجموعات التجريبية األربعة، وبناًء عمي ذلك ال يوجد تأثير لمسعة العقمية)منخفض/ مرتفع( عمي مقياس قوة 

 السيطرة المعرفية بعديًا، وبالتالي نقبل الفرض الصفري.
ين استراتيجيات التعمم اإللكتروني والسعة العقمية عمي تأثير بيئة التعمم التكيفية القائمة عمي التفاعل ب .6

 مقياس قوة السيطرة المعرفية بعديًا:
بين متوسطات درجات المجموعات  2022الفرض الثالث: ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي داللة 

لتعمم االلكتروني والسعة التجريبية األربعة يرجع إلي بيئة التعمم التكيفية القائمة التفاعل بين استراتيجيات ا
 العقمية في القياس البعدي لمقياس قوة السيطرة المعرفية لدي طالب معمم حاسب.

، وىي قيمة غير دالة عند 20990وداللتيا 2.222( أن قيمة "ف" المحسوبة بمغت 0يتضح من جدول)
المتوسطات  ( االحصاء الوصفي ويشير إلي عدم وجود فرق بين6، ويوضح جدول )2022مستوي داللة 

الحسابية لممجموعات التجريبية األربعة، وبناًء عمي ذلك ال يوجد تأثير لمتفاعل بين استراتيجيات التعمم 
االلكتروني والسعة العقمية)منخفض/ مرتفع( عمي مقياس قوة السيطرة المعرفية بعديًا، وبالتالي نقبل 

 الفرض الصفري.
 تفسير النتائج:

فيما يتعمق بقوة السيطرة المعرفية إلي أنو ال يوجد فرق دالة احصائيًا أشارت نتائج البحث الحالي 
لبيئة التعمم التكيفية القائمة عمي استراتيجيات التعمم اإللكتروني، وكذلك السعة العقمية، وكذلك عمي التفاعل 

يطرة المعرفية بينيما عمي تنمية قوة السيطرة المعرفية، باإلضافة إلي أن المتوسط الحسابي لمقياس قوة الس
 في التطبيق البعدي أعمي من المتوسط الحسابي لمقياس قوة السيطرة المعرفية في التطبيق القبمي.
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 .َخ نطالة يؼهى حبصتانؼقهَخ)ينخفض/ يرتفغ( فٌ يقرر شجكبد انحبصت نتنًَخ قوح انضَطرح انًؼرف
 إػذاد/ أ.د/ ػجذ انؼزٍز طهجو، د/ رانَب انكتجي، د/ رشب انجًبل، و.و/ صًر انًكبوى
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بناًء عميو، يوجد تأثير إيجابي لبيئة التعمم التكيفية القائمة عمي استراتيجيات التعمم اإللكتروني 
ع نتائج الدراسات السابقة التي تم ذكرىا في والسعة العقمية في تنمية قوة السيطرة المعرفية، والتي اتفقت م

 اإلطار النظري لمبحث الحالي، ومن أىميا الدراسات األجنبيو ومنيا:
(Cosgrove,2002) ,(paramythis& Loidi- Reisinger,2003), (Yau & Joy,2004), 

(Hubaczm,2004), (Stromfors,2005), (Swanson, 2007), (Graf, 2007),  (Serce,2008), 

(Bicniick, 2008), (Jennifer& Curtin, 2008), (Carrier&Sales, 2009), (Foster, Penic, 

2009), (Attia,2010),  Chen& Emily,2011), Josep, Estela &Antoniou,2012), (De 

Bra, et al.,2013) Gomez ) 
 والدراسات العربية ومنيا:
)مني عبد الصبور، (، 0226عبد الحميم،  )عادل، )0226)محمد بدوي،  (،0222)المغربي محمد،

)سامي عيسي ، (0227)تامر متولي، ،(022٢)صالح شاكر، (، 0222)أسامة ىنداوى،  (، 0222
)محمد   (،0222(، )أمنة أبا الخميل، 0222)إبراىيم عطية،  (،0222)مصون جبرين،  (، 0229،

)ربيع عبد العظيم، (، 0222ر،)أحمد بد (،0222)عاطف حمدي، (، 0222المرادني، مصطفي محجوب، 
 (،0222)شريف محمد،  ،(0222)عصام الزق، (،0222)احالم ابراىيم،(، 0222)محمد خميس ، (0222

 .(022٢)ايمان زغمول،
 توصيات ومقترحات البحث:

 من خالل النتائج التى توصل إلييا البحث الحالى، توصى الباحثة بما يمى:
لتعمم التكيفية القائمة عمى التفاعل بين إستراتجيات التعمم . االتجاه الستخدام وتوظيف بيئات ا2

االلكترونى والسعة العقمية فى جميع المراحل التعميمية، لفاعميتيا فى مراعاة الفروق الفردية بين 
 المتعممين .

عقمية . استخدام بيئات التعمم التكيفية القائمة عمى التفاعل بين إستراتجيات التعمم االلكترونى والسعة ال0
وذلك لالستفادة منيا فى تنمية الميارات والمعارف المختمفة التي يحتاج إلييا  التعميم الجامعيفى مختمف 

 طالب معمم حاسب.
. تطوير المقررات لمتوافق مع متطمبات التعميم من خالل بيئات التعمم التكيفية لتمبية احتياجات الطالب 6

 المختمفة.
ى تم التوصل الييا عند  تصميم بيئات التعمم التكيفية القائمة عمى التفاعل . ضرورة مراعات المعايير الت2

 بين إستراتجيات التعمم االلكترونى والسعة العقمية.



ثَئخ تؼهى تكَفَخ قبئًخ ػهٌ انتفبػم ثَن اصتراتَجَبد انتؼهى اإلنكترونٌ)فردً/ جًبػٌ( وانضؼخ 

 .َخ نطالة يؼهى حبصتانؼقهَخ)ينخفض/ يرتفغ( فٌ يقرر شجكبد انحبصت نتنًَخ قوح انضَطرح انًؼرف
 إػذاد/ أ.د/ ػجذ انؼزٍز طهجو، د/ رانَب انكتجي، د/ رشب انجًبل، و.و/ صًر انًكبوى
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 المراجع:
 أواًل:المراجع العربية:

(. أثر التفاعل بين استراتيجية حل المشكالت مفتوحة النياية والسعة 0222إبراىيم أحمد السيد عطية.)
مى الحمول االبتكارية لمشكالت البرمجة التعميمية لدى طالب الدبموم المينى. مجمة كمية العقمية ع

 .27-2(، ٢٢التربية جامعة الزقازيق،)
 -(. فاعمية نمطي التعمم القائم عمي المشروعات عبر الويب فردي0222احالم دسوقي عارف ابراىيم.)

الطالبات المعممات واتجاىاتين نحو  تشاركي في تنمية ميارات تطوير الكتب االلكترونية لدي
.رابطة التربويين العرب. (ASEP)استراتيجية التعمم. مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس

 م.0222العدد التاسع والخمسون. الجزء الثاني. مارس 
تعمم الرقمية (. التفاعل بين استراتيجية التعمم )فردى / جماعي( باستخدام كائنات ال0222أحمد بدر فييم.)

والسعة العقمية )مرتفع/منخفض( ةأثره عمى التحصيل الفوري والمرجأ لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية. 
 .06٢ -2٢9( 2)02مجمة تكنولوجيا التعميم دراسات وبحوث، 

(. فاعمية برنامج مقترح قائم عمى الوسائط الفائقة فى تنمة ميارات الطالب 0222اسامة سعيد ىنداوى )
تكنولوجيا التعميم و تفكيرىم االبتكارى فى التطبيقات التعميمية لالنترنت. رسالة دكتوراه ، شعبة 

 القاىرة ، كمية التربية، جامعة االزىر.
(. تصميم االستجابة السريعة في التعمم بالواقع المعزز وأثرىا عمي قوة 022٢أكرم فتحي مصطفي عمي)

األشياء ومنظور زمن المستقبل لدي طالب ماجستير  السيطرة المعرفية والتمثيل البصري إلنترنت
 م. متاح عمي022٢يوليو -تقنيات التعميم. كمية التربية. المجمة التربوية. العدد الثالث والخمسون

 http://jedu.sohag-univ.edu.eg/wp content/uploads/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2-
%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%89-2.pdf  

(. قوة السيطرة المعرفية في ضوء مستويات متباينة من بعض القدرات العقمية 0222آمنة عبد العزيز صالح )
 6مة كمية التربية. لدى عينة من طالبات كمية التربية بجامعة الممك عبد العزيز بمحافظة جدة. مج

 .0٢7 – 662(. جامعة اإلسكندرية. 02)

http://jedu.sohag-univ.edu.eg/wp%20content/uploads/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%89-2.pdf
http://jedu.sohag-univ.edu.eg/wp%20content/uploads/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%89-2.pdf
http://jedu.sohag-univ.edu.eg/wp%20content/uploads/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%89-2.pdf
http://jedu.sohag-univ.edu.eg/wp%20content/uploads/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%89-2.pdf
http://jedu.sohag-univ.edu.eg/wp%20content/uploads/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%89-2.pdf
http://jedu.sohag-univ.edu.eg/wp%20content/uploads/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%89-2.pdf
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(. فاعمية استراتيجيات التعمم اإللكترونى في تنمية ميارات تصميم برمجيات 0220أمين صالح الدين أمين. )
 المحاكاة التفاعمية ونشرىا لدى طالب كمية التربية. رسالة )دكتوراه(. كمية التربية. جامعة المنصورة.

(. أثر نمطي التعمم الذاتي والتعاوني باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية 022٢حسن زغمول) ايمان حسن
في تنمية ميارات تصميم وانتاج الكتب االلكترونية والدافعية لالنجاز لدي طالبات كمية التربية بجامعة 

ب. العدد الثامن .رابطة التربويين العر (ASEP)المجمعة. مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس
 م.022٢والسبعون. أكتوبر 

(. أثر الواقع االفتراضي وعروض الفيديو التعميمية كإحدى أدوات التعميم اإللكتروني 0227تامر محمد متولي )
، كمية التربية النوعية، جامعة رعمى السعة العقمية لدى طالب تكنولوجيا التعميم. رسالة ماجستي

 طنطا.
(. برنامج المقارانات الدولية 0222المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا)األسكوا()التقرير السنوي األول/ 

-www.itu.int/wsis/docs2/regional/escwa-rpoa-jan2005في منطقة غربي أسيا. متاح عمي 

ar.pdf 

تنمية  (. تصميم محتوي الكتروني تكيفي قائم عمي الويب الداللي وأثره في0222ربيع عبد العظيم رمود)
التفكير االبتكاري والتحصيل لدي طالب تكنولوجيا التعميم وفق أسموب تعمميم ) النشط/ التأممي(. 
مجمة تكنولوجيا التعميم، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم، العدد األول، المجمد الرابع والعشرون، 

 يناير.
اإللكتروني الشخصية ) التشاركية، الفردية(  مالتعم بيئة نمط بين (. التفاعل0227.)رمود العظيم عبد ربيع

واألسموب المعرفي)المستقل، المعتمد( وأثره في تنمية التحصيل المعرفي والدافعية نحو التعمم 
 الجزء األول( 272العدد: ) األزىر، جامعة التربية، كمية التربوي. مجمة الدبموم اإللكتروني لدي طالب

 .م 0227 لسنة يوليو
(. مقترح لتوظيف التعمم اإللكترونى في تنمية بعض المفاىيم الرياضية لمصم من خالل 0229سامى عيسي.)

 –معالجات الذكاء االصطناعى. بحث مقدم لممؤتمر الدولي األول لمتعمم اإلكتروني والتعمم عن بعد 
 مارس. الرياض: المركز الوطنى لمتعمم اإللكترونى. 2٢-2٢صناعة التعمم لممستقبل. 

(. معايير تصميم الوسائط الفائقة التكيفية عبر الويب، دراسات في العميم 0222ن إبراىيم محمد.)شريف شعبا
 .02٢ -007، ص ص 09الجامعي مصر، العدد 
(. البناء العاممي لإلبداع االنفعالي وعالقتو بكل من قوة السيطرة المعرفية 0222شيرين محمد أحمد دسوقي )

 (.٢0) 0ثالث الثانوى. مجمة كمية التربية ببنيا، والقيم لدي عينة من طالب الصف ال
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(. أسس مواصفات برامج  الحاسب الذكية لذوى صعوبات التعمم في الرياضيات، 022٢صالح أحمد شاكر )
-29المؤتمر الدولى لصعوبات التعمم. األمانة العامة لمتربية الخاصة وزارة التربية والتعميم. الرياض: 

  /http://gulfkids.com/arنوفمبر، متاح عمى : 00
(: فعالية استخدام كل من البرمجيات واإلنترنت في تدريس مادة الميكانيكا 0226عادل عبدالحميم مصطفى )

 لطالب الصف الثالث الثانوي. رسالة دكتوراه، كمية التربية، جامعة األزىر.
ثر التفاعل بين استراتيجيات التعمم اإللكتروني والسعة العقمية في (. أ0222عاطف حمدي عاطف محمود)

تنمية األداء المياري في مادة الحاسب اآللي لدي طالب الصف الثاني الثانوي. رسالة ماجستير غير 
 منشورة، قسم تكنولوجيا التعميم، كمية التربية النوعية: جامعة بنيا.

(. تطوير االداء التكيفى لبرنامج ادارة المحتوى 0229.)عبد الكريم محمود االشقر ومجدى سعيد عقل
( فى الجامعة االسالمية. سمسمة من الدراسات الطبيعية واليندسية. غزة  moodleالتعميمى)

 (.متاح عمي0)27
 

http://resportal.iugaza.edu.ps/articles/%D8%A3_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%
A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%

9%82%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A3_%20%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9B4%D
%8A%20%D8%B9%D9%82%D9%84.pdf  0227-2-20تم استرجاعو في 

(. الجودة فى التعميم االلكترونى: من التصميم الى استراتيجيات التعميم. المؤتمر الدولى 022٢عبد اهلل محيا )
 جامعة السمطان قابوس. مسقط.مارس.  09-07لمتعمم عن بعد. المنعقد من الفترة 

(. دعم نمطي التعمم االلكتروني)الفردي/ التشاركي( بأدوات التدوين 0222عصام شوقي شبل الزق.)
االجتماعي وأثره عمي التحصيل المعرفي واألداء المياري والتنظيم الذاتي والرضا لمطالب المعممين 

ابريل  -لمجمد الخامس والعشرين.العدد الثانيبكمية التربية. الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم.ا
 م.0222

(. متطمبات تطبيق بيئات التعمم االلكتروني في الجامعات السعودية. مجمة بحوث 0222عمي بن فراج العقال.)
 .27التربية النوعية. جامعة المنصورة. كمية التربية النوعية. مجمد/عدد 

كتروني من التطبيق إلى االحتراف والجودة. الطبعة األولى. عالم م(. التعميم اإلل0229الغريب زاىر إسماعيل. )
 الكتب. القاىرة.

http://gulfkids.com/ar/
http://resportal.iugaza.edu.ps/articles/%D8%A3_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A3_%20%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A%20%D8%B9%D9%82%D9%84.pdf
http://resportal.iugaza.edu.ps/articles/%D8%A3_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A3_%20%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A%20%D8%B9%D9%82%D9%84.pdf
http://resportal.iugaza.edu.ps/articles/%D8%A3_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A3_%20%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A%20%D8%B9%D9%82%D9%84.pdf
http://resportal.iugaza.edu.ps/articles/%D8%A3_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A3_%20%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A%20%D8%B9%D9%82%D9%84.pdf
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(. فعالية استخدام استرايجية تجزيل المعمومات الموضوعية في تنمية الذاكرة العاممة 0222محمد المغربي )
القدرات لتالميذ الصف الثانى الثانوي في ضوء مستويات تنشيطيا من كتاب االستراتيجيات المعرفية و 

 .022٢(. مكتبة األنجمو المصرية 2العقمية. أنور محمد الشرقاوى. )ط
 (. عمميات تكنولوجيا التعميم، القاىرة: دار الكممة لمطباعة والنشر.0227محمد عطية خميس )
(: فاعمية الوسائل المتعددة الكمبيوترية ومستويات مختمفة لمسعة العقمية في تنمية 0226محمد محمد بدوي)

رات التعمم الذاتي والتحصيل لتالميذ المرحمة اإلعدادية في مادة العموم ، رسالة دكتوراه ، القاىرة ، ميا
 كمية التربية، جامعة األزىر.

(. أثرالتفاعل بين نمط تقديم التغذية الراجعة داخل الفصول 0222محمد مختار المرادني، نجالء محمد مختار.)
ي تنمية ميارات التنظيم الذاتى وكفاءة التعمم لدى دراسي االفتراضية ةمستوى السعة العقمية ف

 .٢7٢-772(، 22٢تكنولوجيا التعميم، مجمة التربية جامعة األزىر، )
(. فاعمية إستراتيجية تعميمية قائمة عمى التفاعل بين نمطين لمتعمم 022٢مصطفي أبو النور مصطفي سالم.)

المستكشفون / االجتماعيون / المقاتمون( داخل  )فردي / تعاوني(، وأنماط الالعبين )المتقدمون/
ألعاب تقمصّ  األدوار المعروضة باليواتف الذكية والحواسيب الموحية في تنمية التحصيل المعرفي 

 األزىر، جامعة التربية، كمية وميارات الحل اإلبداعي لممشكالت لدى طالب المرحمة الثانوية. مجمة
 م. 022٢ لسنة ريناي الثاني( الجزء 277 ) :(العدد

( . نظام تفاعل ذكى من اجل التعميم عمى الشبكة العنكبوتية )رسالة دكتوراه(. 0222مصون نبيان جبرينى. )
ouvertes.fr/tel-ps://tel.archiveshtt-كمية العموم جامعة حمب،سوريا. متاح عمي 

00512355/document  022٢-22-2تم استرجاعو في 
م(. المدخل المنظومي وبعض نماذج التدريس القائمة عمى الفكر البنائي، المؤتمر 0222منى عبد الصبور )

عين  العربي الرابع حول المدخل المنظومى في التدريس والتعمم، مركز تطوير تدريس العموم، جامعة
 سمش.

 (. التعمم اإللكتروني. عمان: دار صنعاء لمنشر والتوزيع.0222ميند أنور الشبول& ربحي مصطفي عميان)
-2(. الممارسة و االداء المنشود. الرياض:0226المؤتمر الدولى الثالث لمتعمم االلكترونى و التعمم عن بعد.)

 .0227-0-22تم استرجاعو في   http://eli.elc.edu.sa/2013فبراير. متاح عمي  7
 02-02(. تعمم فريد لجيل جديد . الرياض:0222المؤتمر الدولى الثانى لمتعمم االلكترونى والتعمم عن بعد.)

 .0227-0-20اعو في تم استرج http://eli.elc.edu.sa/2011فبراير. متاح عمي 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00512355/document%20تم%20استرجاعه%20في%201-11-2016
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00512355/document%20تم%20استرجاعه%20في%201-11-2016
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00512355/document%20تم%20استرجاعه%20في%201-11-2016
http://eli.elc.edu.sa/2013
http://eli.elc.edu.sa/2011
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-0(. تعمم مبتكر لمستقبل واعد. الرياض :0222المؤتمر الدولى الرابع لمتعمم االلكترونى و التعمم عن بعد .)
 .022٢-22-20تم استرجاعو في   http://eli.elc.edu.sa/2015مارس. متاح عمي  2

( . دور تكنولوجيا المعمومات 0222شر لمنظم المعمومات و تكنولوجيا الحاسبات.)المؤتمر الدولى السابع ع
 متاح عمي فبراير. 2٢-2٢االتصاالت فى استدامة التنمية. القاىرة: و 

 emplate.hml/Arabic_site/Arabic_Thttp://www.esisact.org.eg   6-2تم استرجاعو في-
022٢. 

(. تكنولوجيا التعميم االلكتروني 0222المؤتمر العممي الرابع عشر لمجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم)
 وطموحات التحديث في الوطن العربي.

نوعية في ضوء (. الدراسات ال0222المؤتمر العممي السنوي الدولي األول بكمية التربية النوعية بجامعة طنطا)
 تحديات المستقبل.

(، عمان متاح عمي 0226مؤتمر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتطوير األداء في المؤسسات التعميمية)
http://www.diae.net/13512/  

 دار الفكر العربي.(. تكنولوجيا التعميم اإللكتروني. القاىرة. 022٢نبيل جاد عزمى.)
(. تصميم بيئة افتراضية تكيفية قائمة عمي الوسائط التشاركية لتنمية ميارات 0222نيفين محمد عبد العزيز)

ادارة المعرفة والتعمم اإللكتروني المنظم ذاتيًا لدي طالب المرحمة الثانوية. رسالة دكتوراة غير 
 عة المنصورة.منشورة، قسم تكنولوجيا التعميم، كمية التربية: جام

جرائيا لدى طالب 022٢ىبو إبراىيم الناغي ) (. قوة السيطرة المعرفية وعالقتيا بالقدرة عمى حل المشكالت وا 
 .2٢٢(، 6الجامعة. مجمة التربية ببورسعيد، ع )

 :ثانيًا المراجع األجنبية
Attia, A. (2010). Adaptive Hypermedia in Web-Baased Tutoring to Meet Different 

Learning Styles. Egypt: Faculty of Computers and Information Computer 

Science Department (Unpublished Masters Thesis). Mansoura University. 

Bicniick, V.Y. (2008). Implementation of a cognitive apprenticeship model on Student 

Programming and perception of problem solving ability: An exploratory study, 

(unpublished doctoral Dissertation). Capella University. 

Burgos, D, Tattersall, C. & Koper , E. J.(2006). Representing Adaptive e-Learning 

strategies in IMS Learning Design .R.Koper & K.stefanov (eds.), proceeding of 

the international Workshop in Learning Networks for Lifelong Competence 

Development Sofia, Bulgaria. TEN Competence Conference. Retrieved from 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.578.5174&rep=r

ep1&type=pdf Access at: 14/3/2016. 

http://eli.elc.edu.sa/2015
http://www.esisact.org.eg/Arabic_site/Arabic_Template.hml
http://www.diae.net/13512/
http://www.diae.net/13512/
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.578.5174&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.578.5174&rep=rep1&type=pdf


ثَئخ تؼهى تكَفَخ قبئًخ ػهٌ انتفبػم ثَن اصتراتَجَبد انتؼهى اإلنكترونٌ)فردً/ جًبػٌ( وانضؼخ 

 .َخ نطالة يؼهى حبصتانؼقهَخ)ينخفض/ يرتفغ( فٌ يقرر شجكبد انحبصت نتنًَخ قوح انضَطرح انًؼرف
 إػذاد/ أ.د/ ػجذ انؼزٍز طهجو، د/ رانَب انكتجي، د/ رشب انجًبل، و.و/ صًر انًكبوى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202 –يناير  –العدد الثالث عشر  –لتربية النوعية مجمة ا

1- 361 - | 
P a g e 

Carrier, C.& Sales, G. (2009). Pair versus individual work on the acquisition of concepts 

in a computer-based instructional lesson. Journal of Computer- Based 

Instruction, Vol. 34, No.1,pp.11-17. 

Chen, C. & Emily, F.(2011). Experience-Based Language Learning through A 

Synchronous Discussion, ERIC, No: ED4900123. 

Cosgrove, M.(2002).Telecommunications Distance Learning and Teacher Preparation. 

ERIC Digest ED477732 

David , L., Francisco, J., Josep,M.P,Estela,C. & ,R.(2012).Feedback-related Brain 

potential Activity complies with Basie Assumptions of associative Learning 

Theory. Journal of Cognitive Neuroscience, 24(4). 

De Bra, P., Smits, D.m van der Sluijs, K ., cristea, A., Glahn, C., & Steiner, C. (2013). 

GRAPPLE: Learning management systems meet adaptive Learning 

environments In Intelligent and Adaptive Educational-Learning Systems 

9pp.133-160). Springer Berlin Heidelberg. 

Esichaikul, V., Lamnoi, S., & Bechter, c. (2011). Student modeling in Adaptive E-

learning systems. Knowledge Management & E-learning : An International 

Journal (KM&EL), 3(3), 342-355 . Retrieved from 

http://www.kmeljournal.org/ojs/index.php/online-

publication/article/viewFile/124/102 Access at: 17-8-2016 

Foster, G. & penic, J (2009). Greeting in a Cooperative Group Setting. Journal of 

Research in Science Teaching, 22(1):89-98. 

Geche, T. (2009). Learning Styles and strategies Ethiopian secondary school student in 

learning mathematics ( Master's Thesis), University of South Africa. Retrieved 

from: http://uir.unisa.ac.za/handle/10500/3125 Access at: 3-8-2016. 

Gonzalez-Sanchez,J., Chavez-Echeagaray, M., Vanlehn, K., & Burleson, W.(2011). 

From Behavioral description to a pattern-based model for Interlligemt tutoring 

systems. In Proceedings of the 18
th

 Conference on Pattern Languages of 

Programs. ACM. DOL:10.1145/2578903.2579164. 

Graf, S. (2007). Adaptively In Learning Management systems focusing on Learning 

Styles.(Ph.D.Thesis),Faculty of Informaties,Vienna University of Technology. 

Huli, P. & Aminbhavi V. A. (2014). The Impact of Need for Cognition on Life 

Satisfaction of P.G. Students. IOSR Journal of Humanities and Social Science 

(IOSR – JHSS), 19 (4), 11 – 16. 

Izumi, L., Fathers, F.,& Clemens, J.(2013). Technology and education: A primer.  

Canada: Barbara Mitchell Centre for Improvement in Education, Fraser 

Institute. Fraserinstitute.org. 

John Stinson (2006). Innovative Action Based E-learning Strategies, Ohio University 

Kara, N., & Sevim, N. (2013). Adaptive Learning Systems: Beyond Teaching Machines. 

Contemporary Educational Technology,4 (2), 108-120. 

Kerns, D. (2013). Six  key benefits of adaptive learning. (online) 

http://www.dreambox.com  

http://www.kmeljournal.org/ojs/index.php/online-publication/article/viewFile/124/102
http://www.kmeljournal.org/ojs/index.php/online-publication/article/viewFile/124/102
http://uir.unisa.ac.za/handle/10500/3125
http://www.dreambox.com/


ثَئخ تؼهى تكَفَخ قبئًخ ػهٌ انتفبػم ثَن اصتراتَجَبد انتؼهى اإلنكترونٌ)فردً/ جًبػٌ( وانضؼخ 

 .َخ نطالة يؼهى حبصتانؼقهَخ)ينخفض/ يرتفغ( فٌ يقرر شجكبد انحبصت نتنًَخ قوح انضَطرح انًؼرف
 إػذاد/ أ.د/ ػجذ انؼزٍز طهجو، د/ رانَب انكتجي، د/ رشب انجًبل، و.و/ صًر انًكبوى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202 –يناير  –العدد الثالث عشر  –لتربية النوعية مجمة ا

1- 362 - | 
P a g e 

Khamis, M. A. (2015). Adaptive e-learning environment systems and technologies. The 

First International Conference of the Faculty of Education, Albaha University, 

during the period 133-15 /4 / 2015, Albaha, KSA. 

Liu, H., Zhao, W. & Liang, M, (2012). Pedagogical strategy model in adaptive learning 

system focusing on learning style. X., Zango, et al. (Eds): Edutainment 

Memari, A., & Gomez, J. (2014). Adaptive Applications: Definition and Usability in IT-

based Service Systems Management. In Engineering and Management of IT-

Based Service System (pp.131-154). Springer Berlin Heideldelberg. DOI: 

10.1007/978-3-642-399928-2-7. 

Paramythis, A., & Loidl-Reisinger, S. (2003). Adaptive Learning Environments and e-

Learning Standards. In R. Williams(Ed.), Proceedings of the 2nd European 

Conference on e-Learning (ECEL2003), Glasgow, Scotland, 6-7 November (pp. 

369-379). 

Pedrazzoli, A. (2010). OPUS one: an intelligent adaptive learning environment using 

artificial intelligence support. AIP conference proceedings 1247(1), 215-227. 

DOI: http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.3460231 Access at: 6-1-2017. 

Roy, S., & Roy, D. (2011).Adaptive E-learning System: A review. International journal 

of Computer Trends and Technology- March to April Issue 2011. Retrieved 

from: 

https://pdfs.semanticscholar.org/a4bb/56e83c01cb1d46885628f6c2cbb9a8c18e5e.

pdf Access at: 23-5-2016. 

Serce, F. C. (2008). A multi-Agent Adaptive Learning system for Distance Education. 

(Ph.D. thesis), Department Remint of Information Systems, The Middle East 

Technical University. Retrieved from 

http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12609220/index.pdf Access at: 23-5-2016. 

Stromfors, M.(2005). The impact of modality and working memory capacity on 

achievement in multimedia environment. Unpublished Doctoral Dissertation, 

Arizona State University-Arizona. Abstract. 

Surjono, H. D. (2014). The evaluation of a moodle based adaptive e-learning system. 

International journal of information and education technology, 4(1), 89-92. 

Retrieved from: 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Herman%20Dwi%20Surjono,

%20Drs.,%20M.Sc.,%20MT.,%20Ph.D./The%20Evaluation%20of%20a%20Mo

odle%20Based%20Adaptive%20e-Learning%20System%20B-12.pdf Access at: 

4-7-2016. 

Yaghmaie, M., & Bahreininejed, A. (2011). A context-aware adaptive learning system 

using agents. Expert systems with applications, 38(4), 3280-3286. Retrieved from: 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31271937/A_contextaware_a

daptive_learning_system_using_agents.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYY

GZ2Y53UL3A&Expires=1489319043&Signature=oPF3CrF9PpTw0GVazNWjv

KaYLHk%3D&response-content-

http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.3460231
https://pdfs.semanticscholar.org/a4bb/56e83c01cb1d46885628f6c2cbb9a8c18e5e.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/a4bb/56e83c01cb1d46885628f6c2cbb9a8c18e5e.pdf
http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12609220/index.pdf
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Herman%20Dwi%20Surjono,%20Drs.,%20M.Sc.,%20MT.,%20Ph.D./The%20Evaluation%20of%20a%20Moodle%20Based%20Adaptive%20e-Learning%20System%20B-12.pdf
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Herman%20Dwi%20Surjono,%20Drs.,%20M.Sc.,%20MT.,%20Ph.D./The%20Evaluation%20of%20a%20Moodle%20Based%20Adaptive%20e-Learning%20System%20B-12.pdf
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Herman%20Dwi%20Surjono,%20Drs.,%20M.Sc.,%20MT.,%20Ph.D./The%20Evaluation%20of%20a%20Moodle%20Based%20Adaptive%20e-Learning%20System%20B-12.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31271937/A_contextaware_adaptive_learning_system_using_agents.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1489319043&Signature=oPF3CrF9PpTw0GVazNWjvKaYLHk%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_context-aware_adaptive_learning_system.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31271937/A_contextaware_adaptive_learning_system_using_agents.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1489319043&Signature=oPF3CrF9PpTw0GVazNWjvKaYLHk%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_context-aware_adaptive_learning_system.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31271937/A_contextaware_adaptive_learning_system_using_agents.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1489319043&Signature=oPF3CrF9PpTw0GVazNWjvKaYLHk%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_context-aware_adaptive_learning_system.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31271937/A_contextaware_adaptive_learning_system_using_agents.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1489319043&Signature=oPF3CrF9PpTw0GVazNWjvKaYLHk%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_context-aware_adaptive_learning_system.pdf


ثَئخ تؼهى تكَفَخ قبئًخ ػهٌ انتفبػم ثَن اصتراتَجَبد انتؼهى اإلنكترونٌ)فردً/ جًبػٌ( وانضؼخ 

 .َخ نطالة يؼهى حبصتانؼقهَخ)ينخفض/ يرتفغ( فٌ يقرر شجكبد انحبصت نتنًَخ قوح انضَطرح انًؼرف
 إػذاد/ أ.د/ ػجذ انؼزٍز طهجو، د/ رانَب انكتجي، د/ رشب انجًبل، و.و/ صًر انًكبوى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202 –يناير  –العدد الثالث عشر  –لتربية النوعية مجمة ا

1- 363 - | 
P a g e 

disposition=inline%3B%20filename%3DA_context-

aware_adaptive_learning_system.pdf access at:7-11-2017. 

Yau, J. & Joy, M. (2004). Adaptive Learning and Testing with Learning Objects, 

International Conference on Computers in Education. Retrieved from: 

http://wrap.warwick.ac.uk/61355/1/WRAP_Yau_joy_icce04.pdf Access at: 29-12-

2016> 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31271937/A_contextaware_adaptive_learning_system_using_agents.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1489319043&Signature=oPF3CrF9PpTw0GVazNWjvKaYLHk%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_context-aware_adaptive_learning_system.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31271937/A_contextaware_adaptive_learning_system_using_agents.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1489319043&Signature=oPF3CrF9PpTw0GVazNWjvKaYLHk%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_context-aware_adaptive_learning_system.pdf
http://wrap.warwick.ac.uk/61355/1/WRAP_Yau_joy_icce04.pdf

