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 المستخمص:

ظيرت نظم التعمم التكيفية لحل العديد من مشاكل أنظمة التعمم اإللكتروني التقميدية التي توفر صفحات 
تحتوي عمي نصوص فائقة لكل المتعممين، وتستخدم من جانب عدد كبير من المتعممين الذين يممكون أىداف 

 وخمفيات معرفية، وقدرات تعميمية مختمفة.
صمم مساق التعميم اإللكتروني بحيث يوافق احتياجات المتعممين، ورغباتيم بقدر اإلمكان، يجب أن ي  

وفروقيم الفردية، والذي يقدم بيئة تعمم تربوية يم الشخصية لخصائص ويتكيف خالل سير عمل المساق، وفقاً 
لمتغمب عمي مشكالت المقررات االلكترونية غير التكيفيو، والتي كانت تقدم محتوي  قائمة عمي منيجية تكيفيو

 واحد لكل المتعممين.
منذ فترة ليست بالقصيرة لقد ظيرت إستراتيجتي التعمم االلكتروني الذاتي والتعمم اإللكتروني التشاركي 

والزالوا متداولين عمي الساحة التربوية كإستراتيجيات تربوية حديثة في بحوث التعمم اإللكتروني لمعالجة 
المشكالت التي قد تحدث عند تصميم بيئة تعمم إلكترونية دون مراعاه الفروق الفردية بين المتعممينحيث يتم 

 المتعممين.تبادل الخبرات وبناء خبرات جديدة لدي 
وخاصة  متعممينأن تفاعل استراتيجيات التعمم االلكتروني وتوجيييا بما يتناسب مع السعة العقمية لم

أظيرت العديد من األبحاث  قدفي تعمم المواقف التي يحتاج تعمميا إلي إجراء العديد من الخطوات المعرفية، و 
 عمم بصورة ضعيفة، بينما يؤدي تنظيم المعمومات حدوث التلأن تجاىل أىمية السعة العقمية في التعمم يؤدي 
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 مساعدتيم عمي معالجة المعمومات بمستوي أكثر فاعمية.لوفق السعة العقمية لممتعممين 
التفاعل بين  القائمة عميبيئات التعمم التكيفيو  في ىذا البحث تظير أىمية دراسة تصميم

التحصيل وقياس أثرىا عمي )منخفض/ مرتفع(؛ العقمية السعةو  )ذاتي/ تشاركي(استراتيجيات التعمم االلكتروني
 .طالب معمم حاسبدي ل

  الكممات المفتاحية:
شبكات ميارات السعة العقمية، و  استراتيجيات التعمم اإللكترونيالتفاعل بين بيئة التعمم التكيفية، 

 .الحاسب
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 Abstract: 
Adaptive learning systems have emerged to solve many of the problems of 

traditional e-learning systems that provide pages with superior text for all 

learners and are used by a large number of learners with different goals, 

backgrounds, and learning abilities. 

 The strategies of e-learning and participatory e-learning have emerged 

not long ago and are still traded in the educational arena as modern educational 

strategies in e-learning research to address the problems that may occur when 

designing an e-learning environment without taking into account the individual 

differences between learners, where the exchange of experiences and building 

new experiences for learners. 

The interaction and guidance of e-learning strategies commensurate with 

the mental capacity of learners, especially in learning situations that require 

learning to take many cognitive steps, and many research has shown that 

ignoring the importance of mental capacity in learning leads to a weak learning, 

while organizing information according to capacity Mentality of learners to help 

them process information more effectively. 

In this paper, it is important to study the design of adaptive learning 

environments based on the interaction between e-learning strategies and mental 

capacityand to measure their impact on the development of computer network 

skills among computer teacher. 
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 مقدمة:
من مشاكل أنظمة التعمم اإللكتروني التقميدية التي توفر صفحات  ظيرت نظم التعمم التكيفية لحل العديد

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

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

 .(Surjono, 2014, 77)كل متعمم بشكل مستقل
ل بيئات التعمم التكيفيو ترجع إلي مصدرين ىما: نظم التعميم الذكية من جية وىنا البد من بيان أن أصو

وزيادة االىتمام بالتعمم القائم عمي الويب من جية آخري، وتيدف ىذه البيئات إلي تدعيم المتعمم أثناء تعممو؛ 
واسعًا من اآلليات مما نتج عنو درجات مختمفة من دعم التعمم الفردي، حيث تغطي بيئات التعمم التكيفيو مدي 

التكيفيو بدء من النظم التي توظف بعض األنماط البسيطة لمتكيف باستخدام معرفة بدائية محدودة عن المتعمم، 
 (.02، 0222ووصواًل إلي بيئات تعمم موسعو مثل نظم التعمم الذكية ) نبيل عزمي، 

يجب تصميم بيئة التعمم التكيفيو في ضوء معالجات)مداخل واستراتيجيات(  ولتوظيف ما تم استعراضو
يرتبط  أي أن تحقيق أىداف ىذه البيئات؛ تعميمية مناسبة تضمن احتفاظ الذاكرة بالتعمم لفترات طويمة

بد ع(، ودراسة 0222عمي العقال) دراسة وأكدت وىذا مابتـصميميا فـي ضـوء استراتيجيات التعمم اإللكتروني، 
أن استراتيجيات التعمم اإللكتروني تؤدي دورًا ىامًا في االرتقاء ( 022٢)نبيـل جـاد، ودراسة (022٢)اهلل محيا

تسيم في تنمية بعض الميارات وحل مشكمة الفروق الفردية بين  جانب أنيـا إلى وجودتيا بالعممية التعميمية
 نفسيم وبين المعممين.المتعممين، وتوفير وسائل اتصال متنوعة بين المتعممين أ

ومن زاوية آخري أكد عمماء التربية ضرورة مراعاة السمات الشخصية لممتعمم عند تصميم بيئات 
التعمم؛ حيث تحدث عممية التعمم نتيجة لمتفاعل بين بيئة التعمم بما تحتويو من محتوي تعميمي، ومعمم، 

عمم العقمية واستعداداتو وسماتو الشخصية، ووسائل، وأنشطة، واستراتيجيات التعمم من جية، وقدرات المت
 ,john)وبالتالي فإن قدرات المتعمم واستعداداتو تؤثر عمي  مقدار ونوعية ما يمكن أن يتعممو في بيئة التعمم

2006). 
ولعل من انعاكسات تمك الفكرة مراعاه الطريقة التي يمكن لممتعمم من خالليا تناول المعرفة، 

ميارات الجديدة، واستقبال المتعمم ليا، وتخزينيا، وتشغيميا، والتعامل معيا، وتفاعميا والمعمومات، واكتساب ال
 .(Stromfors, 2005)مع المعمومات، والمعارف المسترجعة من الذاكرة، وىو مايطمق عميو بالسعة العقمية
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انجاز الميام وتمعب السعة العقمية دورًا أساسيًا في قياس مدي ما أحرزه المتعممين من تقدم في 
التعميمية، وخاصة في تعمم المواقف التي يحتاج تعمميا إلي إجراء العديد من الخطوات المعرفية، ولذا أظيرت 
العديد من األبحاث أن تجاىل أىمية السعة العقمية في التعمم يؤدي لحدوث التعمم بصورة ضعيفة، بينما يؤدي 

لمساعدتيم عمي معالجة المعمومات بمستوي أكثر تنظيم المعمومات وفق السعة العقمية لممتعممين 
 (.97، 022٢فاعمية.)أنيار ربيع، 

أشار بعض الباحثين في مجال التربية وتكنولوجيا التعميم إلي أن تفاعل استراتيجيات التعمم االلكتروني و 
يمية المتنوعة في سيحقق الكثير من الفوائد واألىداف التعم متعممينوتوجيييا بما يتناسب مع السعة العقمية لم

الجوانب المعرفية والميارية والوجدانية والتقميل من وقت التعمم وتوفير مستوي أعمي من اإلتقان وتمكين 
من السيطرة عمي عممية التعمم وزيادة معدالت التركيز وتوفير التغذية الراجعة، وتنوع المثيرات مما  المتعممين

تاحة الف رصة لكل متعمم لمتعمم بطريقة فردية تعتمد عمي خطوه الذاتي يساعد عمي تنشيط حواس المتعمم وا 
التعامل مع قدر كبير من المعمومات المقدمة  زيادة قدرة المتعممين عميللمتعمق في الموضوع الواحد، باإلضافة 

 (.3٢، 0220؛ أمين صالح الدين،022٢،3ليم)أنيار ربيع، 
مية مراعاة السعة العقمية لممتعممين عند تصميم وبناًء عمي جميع ماسبق ذكره تري الباحثة ضرورة أى

بيئة التعمم التكيفية، وذلك لتحقيق تعمم فعال وتحسين نتائج العممية التعميمية، وتطويرىا من خالل الجوانب 
 المعرفية والميارات العممية لممتعممين بما يتناسب مع قدراتيم، واستعدادتيم وسماتيم الشخصية.

التفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني التعمم التكيفيو القائمة عمي  بيئةفاعمية ومن ىنا تظير 
 ميارات شبكات الحاسب لدي طالب معمم حاسب.ل التحصيلوقياس أثرىا عمي ؛ السعة العقميةو 

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

 ومالحظتيا الشخصية:أواًل: خبرة الباحثة 
الحظت الباحثة من خالل عمميا كمدرس مساعد بكمية التربية النوعية ببورسعيد ومن واقع تدريسيا 
لمجانب التطبيقي لبعض المواد بالكمية وخاصة مادة شبكات الحاسب وجود ضعف لبعض ميارات تصميم 

نشاء شبكات الحاسب لدي طالب الفرقة الرابعة إعداد معمم حاسب وع دم التعرف عمي كيفية تصميم شبكات وا 
الحاسب بشكل عممي وذلك من خالل تحميل نتائج الطالب في السنوات الماضية في االختبارات العممية، حيث 

% وذلك لما ٢2% إلي 22تراوحت نسب إتقان الطالب لمميارات العممية لتصميم شبكات الحاسب مابين 
 أن يكون المتعمم إيجابيًا ونشيطًا.يحتاجو مقرر الشبكات لمتفاعل معيا حيث يجب 
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 ثانيًا: نتائج األدبيات والدراسات السابقة:
وبناءا عمي خبرة الباحثة ومالحظتيا الشخصية وكذلك الدراسة االستطالعية اتجيت الباحثة نحو االطالع عمي 

 التالية:الدراسات السابقة المتعمقة بيذا المجال والتي يمكن تناوليا من خالل المحاور الرئيسية 
 محور الدراسات المتعمقة ببيئة التعمم التكيفية: .2

 & Yau))(paramythis& Loidi-Reisinger,2003)أكدت العديد من الدراسات منيا دراسة 

Joy,2004 ،(، 022٢، )صالح شاكر(Graf, 2007)، (Serce,2008)، ، (، 0227)سامي عيسي
(، 0222)ربيع عبد العظيم،  (، (De Bra, et al.,2013 ، (Attia,2010) (،0222)مصون جبرين، 

د، (، )شريف محم0222)محمد خميس  (،Gome &Memari 2014 ,)(، 0222)نيفين عبد العزيز ،
عمى أىمية بيئة التعمم التكيفية في العممية التعميمية كبيئة تحقق التعمم  (022٢(، )مروة المحمدي، 0222

الفردية بين المتعممين من مجموعة متجانسة إلي مجموعة بشكل فعال حيث أنيا تساعد في تكييف لمفروق 
شبو متجانسة من حيث طريقة االستجابة لالحتياجات التعميمية، والتكيف عمي حسب المستوى الذي تحدده 
االختبارات التشخيصية، ووصوليم إلى تحقيق مخرجات التعمم المستيدفة، وبناء المعارف والميارات عن طريق 

 .عممين بداًل من التعمم المتمركز حول المتعممالتواصل بين المت
 .السعة العقميةو  بالتفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني  محور الدراسات المتعمقة .0
 التي يمكن أن تستخدم بفاعمية  م اإللكترونيالتعمأىمية تنوع إستراتيجيات  أكدت العديد من الدراسات عمي

إال أن ىناك بحوث تقتصر  ودورىا في رفع كفاءة التحصيل لدي المتعممين، ،االلكترونيةفي بيئة التعمم 
، أو في صورة "تعمم (Bicniick, 2008)عمي استخدام واحدة سواء أكانت في صورة "تعمم جماعي"

. في حين أن ىناك بحوثًا استخدمت أكثر من استراتيجية ((Chen& Emily,2011فردي"
ذا يتوقف عمي محتوي موضوعات المقرر التي تعكس أو تفرض وى، (Foster, Penic, 2009)لمتعمم

 استراتيجية تعميمية تتناسب مع طبيعة المحتوي.
  وبمراجعة الدراسات التى تناولت السعة العقمية لممتعمم وعالقتيا ببعض المتغيرات، نجد منيا ما أكدت

 ،(0223دراسة )مميحة نبيل،كما في نتائجيا عمى وجود عالقة إرتباطيو بين السعة العقمية والتحصيل 
(، ومنيا ما أوضحت نتائجيا أن إلستخدام بعض اإلستراتيجيات التدريسية أثر قي 0222أمنة أبا الخميل، )
 . (Stromfors,2005)مية السعة العقمية، كما في دراسةتن

 ثانيًا: توصيات المؤتمرات:
 (والمؤتمر العممي الثامن عشر 0222أوصي المؤتمر الدولي الرابع لمتعمم اإللكتروني والتعميم عن بعد ،) 
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(، والمؤتمر العممي السابع لمجمعية العربية لتكنولوجيا 0222المعمومات وتكنولوجيا الحاسبات)لنظم 
(، مؤتمر الجمعية 0222)دالمؤتمر الدولي الثاني لمتعمم اإللكتروني والتعمم عن بع(، 0222التربية)

( والندوة األولي في تطبيقات تقنية المعمومات واالتصال في 0227المصرية لتكنولوجيا التعميم المنعقد )
 ICAART( 0222(، المؤتمر الدولي الخامس المنعقد في برشمونة، أسبانيا)0222التعميم والتدريب)

، المؤتمر الدولي الرابع لمتعمم ICAART( 0222والمؤتمر الدولي السادس المنعقد في فرنسا )
( الذي عقد في الرياض، مؤتمر تكنولوجيا التربية والتحديات 0222اإللكتروني والتعميم عن بعد)

(، 0222(، المؤتمر العممي الرابع عشر لمجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم)022٢العالمية لمتعميم)
(، مؤتمر  تكنولوجيا 0222تربية النوعية بجامعة طنطا)المؤتمر العممي السنوي الدولي األول بكمية ال

(، المؤتمر الدولي الثالث لمتعمم 0223المعمومات واالتصاالت وتطوير األداء في المؤسسات التعميمية)
(، المؤتمر الدولي الثاني لمتعمم االلكتروني والتعميم عن 0223االلكتروني والتعميم عن بعد)

( بضرورة 0222لسابع عشر لنظم المعمومات وتكنولوجيا الحاسبات )(، المؤتمر العممي ا0222بعد)
االىتمام بتطوير المقررات التعميمية ليكون التركيز عمي إكساب المتعممين الميارات الفعمية التي يتطمبيا 
سوق العمل، ويجب مراعاه الفروق الفردية بين المتعممين، فيما يتعمق بحاجاتيم، وأساليب تعمميم، 

 العقمية. وقدراتيم
 مشكمة البحث:

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

في مراعاة تنمية قوة السيطرة المعرفية لمطالب  الفردية بين المتعممين وخصائصيم العقمية، وكذلك اىمال
الجامعيين بشكل عام وطالب معمم حاسب بشكل خاص وكذلك قصور في استخدام المستحدثات التكنولوجية 

بيئة تعمم تكيفية عند تقديم المحتوي لممتعممين، وترى الباحثة امكانية معالجة ىذا القصور عن طريق تصميم 
ميارات شبكات ل عمي التحصيلوأثرىا  والسعة العقميةاستراتيجيات التعمم االلكتروني قائمة عمي التفاعل بين 

 ولذا يسعي ىذا البحث لإلجابة عمي السؤال الرئيس التالي: الحاسب لدي طالب معمم حاسب،
 عميالسعة العقمية و  التفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني بيئة تعمم تكيفية قائمة عمى ما فاعمية
 شبكات الحاسب لدي طالب معمم حاسب؟التحصيل لميارات 

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 ما ميارات شبكات الحاسب الواجب توافرىا لدي طالب معمم حاسب؟ .2
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السعة و  التفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني ما التصميم التعميمي لبيئة تعمم تكيفية قائمة عمى .0
 لتنمية ميارات شبكات الحاسب لدي طالب معمم حاسب؟ العقمية

عمي السعة العقمية عمي التفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني و  ما أثر تصميم بيئة تعمم تكيفية قائمة .3
 تنمية الجانب المعرفي لميارات شبكات الحاسب لدي طالب معمم حاسب؟

عمي  السعة العقميةالتفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني و  عميما أثر تصميم بيئة تعمم تكيفية قائمة  .2
 تنمية الجانب األدائي لميارات شبكات الحاسب لدي طالب معمم حاسب؟

 أىداف البحث:
 ييدف البحث الحالي إلي تحقيق ما يمي:

استراتيجيات التفاعل بين  الكشف عن التصميم التعميمي المناسب إلعداد بيئة تعمم تكيفية قائمة عمى .2
 لتنمية ميارات شبكات الحاسب لدي طالب معمم حاسب. السعة العقميةالتعمم االلكتروني و 

 السعة العقميةالتفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني و  ما أثر تصميم بيئة تعمم تكيفية قائمة عمي .0
 عمي تنمية الجانب المعرفي لميارات شبكات الحاسب لدي طالب معمم حاسب.

السعة العقمية التفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني و  ا أثر تصميم بيئة تعمم تكيفية قائمة عميم .3
 لميارات شبكات الحاسب لدي طالب معمم حاسب. األدائيعمي تنمية الجانب 

 منيج البحث:
 اعتمد البحث الحالي عمي:

والدراسات السابقة ذات الصمة بمشكمة البحث، المنيج الوصفي التحميمي: لوصف وتحميل األدبيات والبحوث 
 وتصميم وبناء أدوات البحث وتفسير ومناقشة النتائج.

التفاعل بين  المنيج شبو التجريبي: لمعرفة أثر المتغير المستقل المتمثل في بيئة التعمم التكيفية القائمة عمى
 ابع المتمثل في:السعة العقمية، عمي المتغير التو  استراتيجيات التعمم اإللكتروني

 .الجوانب المعرفية لميارات شبكات الحاسب لدي طالب معمم حاسب 
 .الجوانب األدائية لميارات شبكات الحاسب لدي طالب معمم حاسب 

 فروض البحث:
والسعة العقمية عمي  تصميم بيئة تعمم تكيفية قائمة عمي التفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني أثرأواًل: 
 :الجانب المعرفي لميارات شبكات الحاسب لدي طالب معمم حاسب تنمية

  درجات المجموعات التجريبية األربعة اتبين متوسط 2022 داللة عند مستوي اً إحصائيفرق دال وجد ال ي .2
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في القياس البعدي لإلختبار  قائمة عمي استراتيجيات التعمم االلكترونييرجع إلي بيئة التعمم التكيفية ال
 لمقرر شبكات الحاسب لدي طالب معمم حاسب.التحصيمي 

 درجات المجموعات التجريبية األربعة اتبين متوسط 2022 داللة عند مستوي اً إحصائيفرق دال وجد ال ي .0
السعة العقمية في القياس البعدي لإلختبار التحصيمي لمقرر قائمة عمي يرجع إلي بيئة التعمم التكيفية ال

 اسب.شبكات الحاسب لدي طالب معمم ح
 درجات المجموعات التجريبية األربعة اتبين متوسط 2022 داللة عند مستوي اً إحصائيفرق دال وجد ال ي .3

والسعة العقمية في  استراتيجيات التعمم االلكتروني التفاعل بين قائمةيرجع إلي بيئة التعمم التكيفية ال
 القياس البعدي لإلختبار التحصيمي لمقرر شبكات الحاسب لدي طالب معمم حاسب.

والسعة العقمية عمي  تصميم بيئة تعمم تكيفية قائمة عمي التفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني أثرثانيًا: 
 :لميارات شبكات الحاسب لدي طالب معمم حاسب األدائيالجانب  تنمية

 درجات المجموعات التجريبية األربعة اتبين متوسط 2022 داللة عند مستوي اً إحصائيفرق دال وجد ال ي .2
في القياس البعدي لبطاقة  قائمة عمي استراتيجيات التعمم االلكترونييرجع إلي بيئة التعمم التكيفية ال

 مالحظة ميارات شبكات الحاسب لدي طالب معمم حاسب.
 درجات المجموعات التجريبية األربعة اتبين متوسط 2022 داللة عند مستوي اً ائيإحصفرق دال وجد ال ي .0

السعة العقمية في القياس البعدي لبطاقة مالحظة ميارات قائمة عمي يرجع إلي بيئة التعمم التكيفية ال
 شبكات الحاسب لدي طالب معمم حاسب.

 درجات المجموعات التجريبية األربعة تابين متوسط 2022 داللة عند مستوي اً إحصائيفرق دال وجد ال ي .3
والسعة العقمية في  استراتيجيات التعمم االلكتروني التفاعل بين قائمةيرجع إلي بيئة التعمم التكيفية ال

 القياس البعدي لبطاقة مالحظة ميارات شبكات الحاسب لدي طالب معمم حاسب.
 عينة البحث:

عداد معمم  تكونت عينة البحث من طالب الفرقة الرابعة إعداد معمم حاسب بقسم تكنولوجيا التعميم وا 
اس مقيوذلك بتطبيق  أربع مجموعات تجريبيوحاسب بكمية التربية النوعية ببورسعيد، وتصنيفيم إلي 

س السعة العقمية )منخفض/ لقيا بسكاليوني -اختبار األشكال المتقاطعة لجانو  استراتيجيات التعمم االلكتروني
 .ع(مرتف

 أدوات البحث:
 استبيان حول استراتيجيات التعمم االلكتروني)من اعداد الباحثة(. .2
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 اختبار األشكال المتقاطعة. .0
 اختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي لميارات شبكات الحاسب)من اعداد الباحثة(. .3
 الحاسب)من اعداد الباحثة(.بطاقة مالحظة لقياس الجانب األدائي لميارات شبكات  .2

 اإلطار النظري لمبحث:
 أواًل: بيئة التعمم التكيفية:

 مفيوم بيئة التعمم التكيفية: 
( إلى أن مصطمح التعمم التكيفى يعنى القدرة Pavlov& Paneva, 2006يشير بافموف وبانيفا )

المعمومات التى تم الحصول عمييا عمى تعديل أى خبرات تعميمية لممتعممين بشكل فردى بوصفيا وظيفة من 
 من خالل أدائيم عمى الميام أو التقييمات المناسبة ليم.

كما ي عد التعمم التكيفي بأنو عممية توليد خبرة تعميمية فريدة من نوعيا لكل متعمم، بناء عمى 
ىتماماتو، وأدائو، نظرًا لمفروق الفردية بين المتعممين في عممية الت عمم لزيادة التحصيل خصائصو الفردية، وا 

 (Yaghmaia& Bahreiniejad ,2011) المعرفي، ودافعية المتعممين، لتحقيق أىداف تعميمية محددة
بأنيا بيئة تعمم قادرة  (paramythis& loidl reisinger ,2004) وعرفيا باراميثيس وريسنجير 

ستنتاج متطمبات عمى رصد أنشطة مستخدمييا وتفسير ىذه األنشطة عمى أساس نماذج محددة ال محتوى، وا 
المستخدم من تفسير األنشطة، والتكيف بناءًا عمى المعارف المتاحة عن مستخدمييا فى نموذج المتعمم، 

 ونموذج المحتوى لتسييل عممية التعمم بشكل ديناميكى.
( إلييا باعتبارىا منصات وبيئات ذكية تقدم المحتوي المناسب لمحاجات 0222وأشار محمد خميس)

ميمية، في ضوء المعارف السابقة لممتعممين وعمي أساس النظريات والمداخل التعميمية لتسييل إعداد التع
عادة  المحتوي اإللكتروني ومساعدة المعممين والمصممين عمي البحث والوصول لممحتوي التعميمي المناسب وا 

ستخدامو بما يناسب الحاجات التعميمية المحددة، لتوفير الوقت وا  لجيد.تصميمو وا 
وبناءًا عميو، تعرف الباحثة بيئات التعمم التكيفية بأنيا "بيئة تعمم إلكترونية ذكية تحتوي عمي 
مجموعة من آليات التكيف يتم من خالليا تكيف موضوعات التعمم وأنشطتو لمقابمة الفروق الفردية بين 

اعدة المتعممين عمي تطوير المتعممين وذلك وفق التفاعل بين السعة العقمية والسعة العقمية بيدف مس
 معارفيم، ومياراتيم، وقدراتيم ألداء مياميم التعميمية بإتخاذ مسارات عديدة وفق أساليب تكيفيم."

 مميزات بيئة التعمم التكيفية: 
 تتميز نظم التعمم التكيفية بتكيفيا لممواد التعميمية أو المحتوي التعميمي وفق لموضع الحالي لكل 
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يستطيع المتعمم أن يصل إلي المحتوي التعميمي المناسب إلحتياجاتو، كما أنيا تراعي متعمم، ومن ثم 
اىتمامات المعممين بتقديم امكانيات أفضل لطالبيم، وتوفر ليم فرصًا لتطبيق مدي واسع من استراتيجيات 

يبني فيو المتعمم  التدريس عالوة عمي ذلك تقترح التكنولوجيا المدعمة لمنظم التكيفية سياقات متنوعة لمتعمم
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 

داد المحتوي التعميمي المتوافق مع تنوع حصائص معمومات عن الطالب واستنادا إلي ىذه المعمومات يمكن اع
 .(Kara& Sevim, 2013, 112)المتعممين

يدي كما تتميز بيئة التعمم التكيفية بالعديد من المميزات واإلمكانيات التي ال تتوافر في بيئة التعمم التقم
والمالئمة، التفاعمية، الثراء والتنوع، والسعة والقدرة؛  :ىوى( Vanlehn,2011)،(0222ذكرىا محمد خميس )

والجودة، وسيولة الحفظ، اإلتاحة والوصول السريع، وسيولة اإلنتاج، سيولة العرض، سيولة التدوال 
 والتشارك، خفض التكاليف، سيولة التحديث، والذاتية، التحفيز، الفاعمية.

 :ثانيًا: التفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني والسعة العقمية 
أصبح من الضروري مراعاة استعدادات المتعمم  لذلكتعممون فيما بينيم بطرق شتي يتفاوت الم

العامة مثل أسموب تفكيره وشخصيتو ونمط تعممو وقدراتو الذىنية والعقمية في العممية التعميمية إلختيار أفضل 
تيجيات التعمم، المعالجات التي تتناسب مع تمك االستعدادات من خالل بيئات تعمم يتم تصميميا وفق استرا

وأنماط التعمم المختمفة حتي تتيح لممتعمم أقصي نمو في التحصيل واألداء المياري، وبذلك يمكن اإلرتقاء 
 بالعممية التعميمية، والوصول إلي أفضل النتائج.

لذا اقتصر البحث الحالي عمي دراسة التفاعل بين استراتيجيات التعمم اإللكتروني والسعة العقمية عند 
م بيئة التعمم التكيفية لبيان أثر تفاعل االستعداد والمعالجة عمي المتعممين عينة البحث، حيث تري تصمي

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

ستيعاب المحتوى التعميمي المقدم، السيما عندما تتفاعل ىذه اإلستراتيجيات مع مستوي  من عممية فيم وا 
 السعة العقمية لممتعممين.

كما يقصد بالتفاعل بين استراتيجيات التعمم اإللكتروني والسعة العقمية بأنو قد يكون لبيئة التعمم 
)فردي/ جماعي( تأثير معين عمي متعممين ذوي سعة  تضمنيا من استراتيجية تعمم إلكترونيالتكيفية بما 

 عقمية منخفضة يختمف عن تأثيرىا عمي المتعممين ذو السعة العقمية المرتفعة.
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  :ميارات شبكات الحاسب لدي طالب معمم حاسب:ثالثًا 
الميــارات ســواء ميــارات عقميــة ييــدف مقــرر شــبكات الحاســب إلــى إكســاب المتعممــين مجموعــة مــن 

)معرفية(، وميارات أدائية )سموكية(، حيث يغمب عمييـا األداء الـذىني العقمـي والعممـي، وكـل ميـارة تتكـون مـن 
ميارات فرعية أصغر منيا، والقصور في أي منيا يؤثر عمـي جـودة األداء الكمـي، ويـتم تنميتيـا مـن خـالل بيئـة 

ــم  ــي مصــادر تعم ــة تحتــوي عم ــم تكيفي ــات وعناصــر ميــارات شــبكات تعم ــة متنوعــة تقــوم بتوضــيح مكون إلكتروني
ــاتيم، وممارســة أنشــطو  ــائج بيان ــتعمم المناســبة لممتعممــين طبقــًا لتحميــل نت الحاســب وتقــوم بتصــميم مســارات ال
تدعميا التغذية الراجعة وذلك من خالل فترة من التـدريب المقصـود، والممارسـة المنظمـة، بحيـث يـؤدي بطريقـة 

 بكفاءة وجودة في األداء وفق قدراتيم العقمية.مالئمة 
 :نموذج التصميم التعميمي المستخدم في البحث الحالي 
( يعــد أكثــر 0229نمــوذج خمــيس )مــن خــالل دراســة وتحميــل نمــاذج التصــميم التعميمــي الســابقة، تبــين أن     

 (.2لحالي، كما ىي موضحة بالشكل )النماذج مالءمة ألغراض البحث ا
  



انسؼة انؼقهُة فبػهُة ثُئة تؼهى تكُفُة قبئًة ػهٍ انتفبػم ثُن استراَدُبت انتؼهى االنكترونٍ و

 ػهٍ انتحصُم نًهبرات شجكبت انحبست نذٌ طالة يؼهى حبست

 إػذاد/ أ.د/ ػجذ انؼزَز طهجو، د/ رانُب انكتجً، د/ رشب اندًبل، و.و/ سًر انًكبوي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202يناير – الثالث عشرالعدد  –مجمة التربية النوعية 

1- 379 - | 
P a g e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (125،  2002( نًىرج يحًذ ػطُو خًُس نهتصًُى وانتطىَر اإلنكترونً)1شكم )

رة
تم

س
 م

ح
قي
تن
 و

ن
سي

ح
وت

ل 
دي

تع
ت 

ليا
عم

 :
ه 

ج
ر
وال

ي 
نائ

الب
م 

وي
تق
ال

 

 اختيار الحمول ونوعية البرامج المناسبة -0تحميل المشكالت وتقدير الحاجات.             -2
 تحميل خصائص المتعممين وسموكيم المدخمى. -2تحميل الميمات و/أو المحتوى التعميمي.         -3
 تحميل الموارد والقيود. -٢تحميل التكمفة والعائد.                         -2

 تصميم أدوات القياس محكية المرجع. -0تصميم األىداف التعميمية.                  -1
 تصميم إستراتيجيات التعميم والتعمم. -2المحتوى التعميمى.                 تصميم  -3
 تصميم المساعدة والتوجيو. -٢تصميم سيناريو إستراتيجيات التفاعمي ة والتحكيم.       -2
 اختيار الوسائط المتعددة. -٢تصميم إستراتيجية التعميم العامة.           -9
 تصميم خرائط المسارات. -22ومعاييرىا.       تحديد مواصفات الوسائط  -7

 تصميم السيناريوىات. -20تصميم لوحة األحداث وواجيات التفاعل.  -22

نتاج الجديد. -0التخطيط والتحضير لإلنتاج.          -2  الحصول عمى الوسائط الرقمية وا 
خراج  -2تكويد البرنامج.                      -3  النسخة األولية لمبرنامج.تجميع الوسائط وا 
 تعديل النسخة األولية واإلخراج النيائي لمبرنامج. -٢التقويم البنائي لمنسخة األولية.      -2
 إعداد دليل االستخدام والمواد المساعدة المطموبة. -٢تسجيل حقوق الممكية الفكرية.      -9
 

 تحضير البرنامج وممحقاتو وأدوات القياس. -0المناسب.         تحديد التصميم التجريبي  -2
 تجريب البرنامج في مواقف تعميمية حقيقة. -2التعميمات والتطبيق القبمي لألدوات.          -3
 رصد النتائج ومعالجتيا إحصائيًا. -٢التطبيق البعدى لألدوات.                    -2
 

 رابعًا: مرحمة التقويم النيائي

 أواًل: مرحمة التحميل

 ثانيًا: مرحمة التصميم

 ثالثًا: مرحمة التطوير



انسؼة انؼقهُة فبػهُة ثُئة تؼهى تكُفُة قبئًة ػهٍ انتفبػم ثُن استراَدُبت انتؼهى االنكترونٍ و

 ػهٍ انتحصُم نًهبرات شجكبت انحبست نذٌ طالة يؼهى حبست
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 يعد أكثر النماذج مالءمة ألغراض الدراسة الحالية، حيث:
رشادات عممية محددة لمصممي التعميم عند تصميم مقرر عبر اإلنترنت. -أ   يقدم توجييات وا 
لممتعمم ان يتقدم نحو تحقيق األىداف وفق معدلو في التعميم، حيث ال يتم تثبيت زمن النموذج يسمح  -ب 

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

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

 وكل مرحمة تشتمل عمي خطوات تفصيمية تتسم بالوضوح.
وسوف يتم شرح الخطوات التفصيمية لممراحل األربع الرئيسية لمنموذج وكيفية تطبيق ىذا النموذج 

 عمى البحث الحالي.
 إجراءات البحث:

التفاعل بين استراتيجيات  ئة تعمم تكيفية قائمة عميبي قياس فاعميةنظرًا ألن البحث الحالي ييدف 
ثة اجراءات البحث ميارات شبكات الحاسب لذلك اتبعت الباحل عمي التحصيلالسعة العقمية و  التعمم االلكتروني

 العقمية.السعة و  التفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني متصميم التعميمي لبيئة التعمم التكيفية القائمةلوفقًا 
 وفيما يمي عرض تفصيمي لتمك المراحل واإلجراءات:

 التفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني التصميم التعميمي لبيئة التعمم التكيفية القائمة عمي
 :السعة العقميةو 

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

قامت الباحثة باالطالع عمي العديد من األدبيات والمراجع والكتب الخاصة بشبكات الحاسب، وكذلك 
دارة وصيانة شبكات  المناىج الخاصة بالعديد من الدورات التدريبية المحمية والدولية الخاصة بإنشاء وا 

جامعة بورسعيد، كمية  الحاسب، وأيضًا اإلطالع عمى توصيف مقرر شبكات الحاسب بكمية التربية النوعية
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التربية جامعة المنصورة، وكمية التربية النوعية جامعة عين شمس، وذلك لتحديد كفايات ميارات شبكات 
 الحاسب. 

 الخطوة الثانية: اختيار الحمول ونوعية البرامج المناسبة:
بيئة تعمم  تصميمتظير الحاجة إلي الحل التعميمي بتمبية الحاجات التعميمية لممتعممين من خالل 

السعة العقمية لتنمية ميارات شبكات الحاسب و  التفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني تكيفية قائمة عمى
 لدي طالب معمم حاسب.

 الخطوة الثالثة: تحميل الميمات والميارات التعميمية:
  نشاء شبكات قامت الباحثة بمسح األدبيات والبحوث والدراسات السابقة المرتبطة بتنمية ميارات تصميم وا 

الحاسب وقوة السيطرة المعرفية، واالطالع عمي توصيف مقررات شبكات الحاسب اآللي، خمصت الباحثة إلي 
 أربع ميمات تعميمية رئيسية وىي:

 .أن يمم المتعمم بالمفاىيم النظرية لميارات شبكات الحاسب 
 أن يمم المتعمم بميارات تصميم شبكات الحاسب 
 متعمم بميارات إنشاء شبكات الحاسب.أن يمم ال 
 .أن يمم المتعمم بميارات تييئة واختبار شبكات الحاسب 

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

، وكذلك وجود 0227/ 022٢دين بالفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي ( من المقي92بورسعيد وعددىم)
 تجانس بين أفراد العينة من حيث العمر الزمني والعقمي والبيئة المحيطة.

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

 الخطوة السادسة: تحميل الموارد والقيود في بيئة التعمم التكيفية:
تم تحميل الموارد والقيود في البيئة التعميمية لرصد اإلمكانات المتاحة، حيث يتطمب تصميم بيئة التعمم 

 إلدارية والبشرية.التكيفية المقترحة بالبحث توافر العديد من الموارد وكذلك التغمب عمي بعض القيود المالية وا
 مرحمة التصميم:ثانيًا: 

 الخطوة األولي: تصميم األىداف التعميمية:
 يرتبط نجاح بيئة التعمم التكيفية المقترحة ارتباطًا وثيقًا بتحديد األىداف وتصميميا، عمي ضوء 
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عبارات سموكية تحديد الميمات التعميمية لمقرر شبكات الحاسب تم صياغة أىداف بيئة التعمم التكيفية في 
تحدد بدقة التغيير المطموب إحداثو في سموك المتعمم بحيث تكون قابمة لممالحظة والقياس بموضوعية، 

 وصياغتيا صياغة جيدة حسب تصنيف "بموم".
 الخطوة الثانية: تصميم أدوات القياس محكية المرجع:

استراتيجيات ئمة عمي التفاعل بين نظرًا ألن البحث الحالي ييدف إلي تصميم بيئة التعمم التكيفية القا
لدي طالب معمم حاسب، قامت الباحثة  شبكات الحاسب ميارات لتنمية والسعة العقمية التعمم االلكتروني

 بتصميم أدوات القياس محكية المرجع )أدوات البحث(:
 )فردي/جماعي(.استراتيجيات التعمم االلكتروني اعداد استبيان .2
 .المتقاطعة لجان باسكميونياختبار األشكال استخدام  .0
 اعداد اختبار الجانب المعرفي لميارات شبكات الحاسب. .3
 اعداد اختبار الجانب األدائي لميارات شبكات الحاسب. .2
 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 

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

( سؤااًل، والمطموب وضع 02والتي تشتمل عمى ) قامت الباحثة بإعداد الصورة المبدئية لالستبيان
(أما االختيار )موافق( أو االختيار )غيرموافق( لما يناسبو من استجابات وذلمك تبعًا لما يشعر بو √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
 )صدق استبيان إستراتيجيات التعمم اإللكتروني )فردي/ جماعي: 

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

 من آرائيم في مدى سالمة الصياغة اإلجرائية لمفردات المقياس ووضوحيا، ومدى أسموب تصميم االستبيان 
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 لتحقيق أىدافو، وتم مراعاة المالحظات عند إعداد الصورة النيائية لممقياس.
  إستراتيجيات التعمم اإللكتروني )فردي/جماعي(حساب ثبات استبيان: 

حيث اعتمدت الباحثة أسموب تعدد المالحظين  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 )
أداء متعمم من متعممي العينة االستطالعية، وقد تم حساب نسبة االتفاق بين الباحثة، وزمالئيا بالنسبة لكل 

 (Cooperمتعمم باستخدام معادلة )
 اختبار األشكال المتقاطعة لجان باسكميوني:. 0
 اختبار األشكال المتقاطعة ووصفو: اليدف من 

( فقرات ٢( بندًا باإلضافة إلي )3٢ييدف االختبار لقياس السعة العقمية بكفاءة، ويتكون من)
 .تمييدية تستخدم كأمثمة

 :ثبات وصدق االختبار 
قد تم حساب صدقو وثباتو في العديد من الدراسات التي قامت باستخدامو، حيث حقق معامل ثبات 

 (.2.٢٢و)مرتفع قيمت
 :الدرجة الكمية لالختبار 

( بند)عدد األشكال المتقاطعة( بواقع درجة لكل بند، إذن فالدرجة الكمية 3٢يتكون االختبار من)
 ( درجة.3٢لالختبار ىي)

 اختبار الجانب المعرفي لميارات شبكات الحاسب:
 تحديد نوع مفردات االختبار وصيغتيا: -أ 

 كالتالى:قد تم تحديد مفردات االختبار 
 .نمط أسئمة االختيار من متعدد 
 .نمط أسئمة الصواب والخطأ 

 تقدير الدرجة وطريقة التصحيح: -ب 
تم توزيع درجات االختبار بحيث يتم تقدير درجة واحدة لكل مفردة يجيب عنيا المتعمم إجابة 

الختبار تساوي صحيحة، وصفر لكل مفردة يتركيا أو يجيب عنيا اجابة خطأ، عمي أن تكون الدرجة الكمية ل

                                                           

 م.م. هبة مصطفي السركسي   أ. رانا الصاوي 
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، حيث إنو فور "wondershare quizcreator"عدد مفردات االختبار، ويتم تصحيحو من خالل برنامج 
انتياء العضو من اإلجابة عمى االختبار يعطى تقريرًا عمي البريد اإللكتروني الخاص بالمعمم )باسم المتعمم، 

 الخطأ ونسبتيا، الزمن المستغرق(درجتو، عدد اإلجابات الصحيحة ونسبتيا، عدد اإلجابات 
 تجريب االختبار وضبطو: -ج 

بعد صياغة مفردات االختبار فى صورتيا األولية، ووضع التعميمات الالزمة لو كان البد من التأكد 
 من صالحية االختبار لمتطبيق، وتم ذلك من خالل: 

 :صدق االختبار 
لخاصة بو، قامت الباحثة بعرض االختبار بعد إعداد االختبار فى صورتو األولية، ووضع التعميمات ا

التحصيمى عمى عدد من المحكمين المتخصصين فى مجال تكنولوجيا التعميم، وذلك إلبداء الرأى، وتم عمل 
 التعديالت، وصواًل لمصورة النيائية لالختبار.

o  :ثبات االختبار 
( متعممين من 22وقد تم حساب ثبات االختبار عمي مجموعة التجربة االستطالعية التي بمغ عددىا)

( "ألفا" كرونباخ باستخدام برنامج المعالجة αطالب الفرقة الرابعة حاسب آلي، وذلك من خالل حساب معامل)
ارتباط كل مفردة مع  (، لبيان مدي ارتباط مفردات االختبار مع بعضيا البعض، وكذلكspssاالحصائية )

االختبار ككل، وىو ما يطمق عميو التناسق الداخمي لالختبار، وقد قامت الباحثة بحساب معامل الثبات، 
 ( ذلك.3ويوضح جدول)

 ( نالختجبر انتحصُهαٍ( نتبئح حسبة يؼبيم انثجبت)1خذول)

 نسجة يؼبيم انثجبت ػذد يفردات االختجبر ػذد أفراد انؼُنة يؼبيم انثجبت

 1..0 21 10 ( كرونجبخαؼبيم)ي

( ارتفاع معامل ثبات االختبار التحصيمي مما يدل عمى دقة االختبار في القياس 3ويتضح من جدول) 
واتساقو بما يزودنا بو من معمومات عن تحصيل أفراد عينة البحث لمجانب المعرفي لما تضمنو المحتوي 

 التعميمي.
 الحاسب:اختبار الجانب األدائي لميارات شبكات  .2

 قد مرت عممية إعداد الجانب األدائي لميارات شبكات الحاسب في البحث الحالي بالخطوات التالية:
 تحديد األداءات التى يتضمنيا اختبار الجانب األدائي لميارات شبكات الحاسب: -أ 

( 2٢( ميارة تفرعت فى )20تم إعداد اختبار الجانب األدائي فى صورتو النيائية بحيث اشتمل عمى )
 عبارة تصف األفعال المطموبة من المتعمم فى كل خطوة من خطوات االداء بحيث تشمل الجوانب األدائية 
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 المختمفة لمميارة.
 د. ضبط اختبار الجانب األدائي لميارات شبكات الحاسب:

 بعممية ضبط اختبار األداء التحقق من صدق االختبار، وثباتو وذلك وفق اإلجراءات التالية:يقصد 
  ،لحساب صدق اختبار األداء، تم عرضو عمى مجموعة من المحكمين والخبراء فى مجال تكنولوجيا التعميم

مكانية قياس الميار  ات، وقد اقترح بيدف التأكد من الصياغة اإلجرائية لمفردات االختبار، ووضوحيا، وا 
 السادة المحكمون بعض التعديالت الميمة.

  لحساب معامل ثبات اختبار األداء أعتمدت الباحثة أسموب تعدد المالحظين عمى أداء المتعمم الواحد من
خالل التطبيق عمى عينة استطالعية، ثم حساب معامل االتفاق بين تقديراتيم لألداء باستخدام معادلة 

(Cooper وتم ،)االستعانة بإثنين من الزمالء حيث قامت الباحثة وزمالئيا بتقييم أداء أربعة من ،
متعممي العينة االستطالعية، وقد تم حساب نسبة االتفاق بين الباحثة، وزمالئيا بالنسبة لكل متعمم 

 (Cooperباستخدام معادلة )
 بعة.( معامل اإلتفاق بين المالحظين عمي أداء الطالب األر 2ويوضح جدول)

 ( يؼبيم االتفبق ثُن انًالحظُن فٍ ثطبقة يالحظة األداء انًهبر3ٌخذول)

يؼبيم اإلتفبق فٍ 

 حبنة انطبنت األول

يؼبيم اإلتفبق فٍ 

 حبنة انطبنت انثبنٍ

يؼبيم اإلتفبق فٍ 

 حبنة انطبنت انثبنث

يؼبيم اإلتفبق فٍ 

 حبنة انطبنت انراثغ

11% 13% .5% .1% 

( وىذا ٢7.2متوسط معامل المالحظين في حالة الطالب األربعة يساوي)( أن 3يتضح من جدول)
يعني أن اختبار األداء عمي درجة عالية من الثبات، وأنيا صالحة ألداة لمقياس، حيث أكد كوبر أن نسبة 

% أو أكثر فإن ٢2% تعكس ثبات ضعيف إلختبار األداء في حين أن إذا كانت االتفاق 92اإلتفاق األقل من 
 (.2777الثبات تعتبر مرتفعة) حممي الوكيل، محمد المفتي، درجة 
 الصورة النيائية الختبار الجانب األدائي لميارات شبكات الحاسب: ه. 

( عبارة تصف األفعال 2٢( ميارة تفرعت فى )20بعد اإلنتياء من ضبط االختبار، أصبح مكونًا من )
 حيث تشمل الجوانب األدائية المختمفة لمميارة.المطموبة من المتعمم فى كل خطوة من خطوات األداء، ب

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

االىداف التعميمية المحددة، أي تحديد عناصر المحتوي التعميمي وتنظم وترتب في تسمسل محدد لتحقيق 

                                                           

 الشركسي     أ. رانا الصاويم.م. هبة مصطفي  
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عناصر المحتوي ووضعيا في تسمسل مناسب حسب ترتيب االىداف لتحقيق االىداف التعميمية خالل فترة 
 زمنية محددة. 

 الخطوة الرابعة: تصميم استراتيجيات التعميم والتعمم:
يفية بيدف مساعدة المتعمم عمي تم اإلستعانة بإستراتيجيات لمتعميم اإللكتروني داخل بيئة التعمم التك

 .حيث يكون دور المتعمم نشط وفعال بناء معرفتو بنفسو واكتساب التعمم المطموب وتحقيق األىداف التعميمية،
 الخطوة الخامسة: تصميم سيناريو استراتيجيات التفاعمية والتحكم:

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

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

ل عام مصور يشرح بداية من وصول المتعمم لمواجية الرئيسية لمبيئة، وتسجيل الدخول، كما تم وضع دلي
التعامل مع واجية االستخدام الرئيسية لبيئة التعمم التكيفية، وكذلك منصة العرض، وكيفية التعامل مع 
المحتوى التكيفي، وأدوات التفاعل التزامنية، والغير تزامنية داخل البيئة، وكذلك كيفية االجابة عمي ادوات 

 القياس الخاصة بالبحث إلكترونيًا.
 بعة: تصميم استراتيجية التعميم العامة:الخطوة السا

تم وضع خطة عامة ومنظمة تتكون من مجموعة من األنشطة واإلجراءات التعميمية المنظمة 
والمرتبة في تسمسل مناسب لتحقيق األىداف التعميمية داخل بيئة التعمم التكيفية القائمة عمي التفاعل بين 

 قمية. السعة العاستراتيجيات التعمم االلكتروني و 
 اختيار مصادر التعمم المتعددة: الخطوة الثامنة:

يقصد بيا كل الموارد البشرية وغير البشرية التي يحصل عمييا المتعمم عند تفاعمو معيا، وتتمثل في 
المعمم، واألقران باإلضافة إلي المصادر التقميدية وتطبيقات الويب حيث يتم عرض كثير من الوسائل خالليا 

الرسوم المتحركة، الصور المتحركة، والصور والرسوم الثابتة، والصوت وىذه الوسائل تتكامل مثل النصوص، و 
فيما بينيا لتقديم المحتوي التكيفي الذي يالئم المتعممين من حيث استراتيجيتيم التعميمية المفضمة إما بصورة 

العمل لتحقيق ىدف االبحث فردية أو جماعية من خالل العمل الجماعي وتحديد أدوار المتعممين في فريق 
 الحالي.
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 الخطوة التاسعة: تحديد مواصفات الوسائط ومعاييرىا:
بناء عمي ما قامت بو الباحثة بإختيار مصادر التعمم ووسائطو المتعددة األكثر مناسبة ألىداف 

السابق  البحث في الخطوة السابقة، ففي ىذه الخطوة تم وصف كل وسيمة تفصياًل في ضوء الشروط والمعايير
 تحديدىا.

 الخطوة العاشرة: تصميم لوحة األحداث وواجية التفاعل:
تشتمل عمى رسم تخطيطي لألفكار المطموبة وتتابع عرضيا في شكل قصصي، وأسموب معالجة كل فكرة، 

 .وتحويميا إلى عناصر بصرية تزود المعمم المصمم بكل التفاصيل التي يحتاجيا
 سيناريو التصميم التعميمي وتقويمو ومراجعتو:الخطوة الحادية عشر: كتابة 

وتم كتابة السيناريو وعرض الصورة األولية لو عمى السادة المحكمين والمتخصصين في مجال 
تكنولوجيا التعميم إلبداء الرأي حول مدى صالحيتو لمتطبيق، ثم قامت الباحثة بالتعديل وفقًا آلراء المحكمين 

 ة لمسيناريو.وتم التوصل إلى الصيغة النيائي
 المرحمة الثالثة: مرحمة التطوير:

 الخطوة األولي: التخطيط والتحضير لإلنتاج:
تحديد وتحضير متطمبات اإلنتاج المادية والبرمجية تشكيل فريق االنتاج، تحديد المسؤوليات والميمات، 

 متطمبات اإلنتاج المادية، وضع خطة وجدول زمنى لإلنتاج.والبشرية، 
نتاج الجديد:الخطوة الثاني  ة: الحصول عمي الوسائط الرقمية وا 

استعانت الباحثة بشبكة االنترنت لمحصول عمي الوسائط الرقمية التي تتناسب مع مقرر شبكات 
الحاسب اآللي من صور ثابتة وفيديوىات ورسوم متحركة، وكذلك استعانت الباحثة بالبرامج التي سبق ذكرىا 

 إلنتاج وسائط رقمية جديدة.
 ة الثالثة: تكويد البرنامج:الخطو 

يبدأ اإلنتاج الفعمى في ىذه المرحمة باستخدام ما تم تحضيره في المرحمة السابقة، ومن ثم إتباع الخطوات 
 التالية:

( كافية لتحميل بيئة التعمم التكيفية في البحث الحالى بتطبيقاتيا، Serverتم حجز مساحة عمى الخادم ) .2
 .www.thealearningcenter.com( Domainوشراء)

 ثم البدء في تصميم وتطوير قاعدة بيانات بيئة التعمم التكيفية في البحث الحالى. .0
 وضع الصفحات االفتتاحية وتضم ىذه الصفحات الرئيسية لمموقع، صفحة الترحيب، صفحة معمومات عن  .3
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 الباحثة، وصفحة دخول المستخدم.
 .سعة العقميةاستراتيجيات التعمم االلكتروني والي حيث تم تطوير المحتوى وفقًا تطوير المحتوى التكيف .2

 تجميع الوسائط واخراج النسخة األولية لمبيئة:الخطوة الرابعة: 
 الخطوة الخامسة: التقويم البنائي لمنسخة األولية:

التفاعل بين استراتيجيات بعد االنتياء من عممية االنتاج األولي لبيئة التعمم التكيفية القائمة عمي
السعة العقمية تم تقويميا وتعديميا قبل البدء في عممية اإلخراج النيائي، ويتضمن التقويم و  التعمم االلكتروني

 البنائي آراء السادة المحكمين، التجربة االستطالعية عمي عينة المتعممين.
 نامج:تعديل النسخة األولية واإلخراج النيائي لمبر الخطوة السادسة: 

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:
الت تم تسجيل حقوق الممكية لبيئة بعد تجربة وتحكيم بيئة التعمم التكيفية المقترحة واإلنتياء من كافة التعدي

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

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

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

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

 التحضير لمتجربة: -أ 
  تم الحصول عمى موافقات الجيات المختصة لمقيام بتجربة البحث عمى مجتمع الدراسة طالب الفرقة الرابعة

 م.0227/ 022٢قسم تكنولوجيا تعميم شعبة حاسب آلي كمية التربية النوعية جامعة بورسعيد 
 عة بورسعيد، حيث تم إعداد مكان تنفيذ تجربة البحث األساسية معمل الحاسب بكمية التربية النوعية جام

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

( طالب ممن لدييم رغبة في ٢2م مكونة من ) 0227 – 022٢كمية التربية النوعية جامعة بورسعيد
 .المشاركة

 عة العقميةويتم تصنيف عينة البحث الي مجموعات فردية ومجموعات جماعية وذلك بتطبيق استبيان الس. 
 الخطوة الثالثة: التعميمات والتطبيق القبمي لمقياس لألدوات:

لمتأكد من تكافؤ المجموعات التجريبية لمبحث تم تطبيق كافة أدوات البحث عمي عينة التجربة 
 وذلك( ، وبطاقة مالحظة األداء المياري)االختبار التحصيمياألساسية لمبحث الحالي قبميًا، وتمثمت األدوات في

 بصورة فردية عمي كل متعمم.
 الخطوة الرابعة: تجريب البرنامج في مواقف تعميمية حقيقية )تنفيذ التجربة(:

بعد اإلنتياء من التطبيق القبمي، والتأكد من تكافؤ المجموعات التجربيبة في اختبار التحصيل المعرفي  .2
األساسية الخاصة بالبحث وبداية لشبكات الحاسب، وبطاقة مالحظة األداء المياري، ثم تنفيذ التجربة 

 التطبيق والتعمم من خالل بيئة التعمم.
تطبيق االستبيان الخاص بالسعة العقمية، وذلك لمعرفة استراتيجية التعمم المفضمة لكل متعمم، وبالتالى  .0

 تقوم البيئة بعرض المحتوى التكيفي الذي يتناسب معو بناء عمى استجاباتو فيما سبق.
معمل الحاسب اآللي بكمية التربية النوعية جامعة بورسعيد في الجزء الذي يحتاج تعامل  تم التطبيق داخل .3

 مباشر مع الطالب، وعن طريق شبكة اإلنترنت من خالل بيئة التعمم التكيفية في بقية األجزاء.
 متابعة عممية دخول المتعممين لبيئة التعمم التكيفية بشكل يومى، ومستمر طوال فترة التطبيق. .2
 ابعة إجابات المتعممين عمى األنشطة التعميمية، وتوجيييم لإلجابات الصحيحة، وتقديم الدعم ليم.مت .2
 تطبيق الحوار بين المتعممين داخل غرف الحوار وأثناء المحادثات من قبل الباحثة. .٢

 الخطوة الخامسة: التطبيق البعدي لألدوات:
األساسية لمبحث الحالي بعديًا، وتمثمت األدوات تم تطبيق كافة أدوات البحث عمي عينة التجربة 

 )اختبار الجانب المعرفي، بطاقة مالحظة األداء المياري، وذلك بصورة فردية عمي كل متعمم.في
 نتائج البحث:

 الفروض الخاصة بأثر تصميم بيئة تعمم تكيفية قائمة عمي التفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني  .2
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 حاسب. عمي تنمية الجانب المعرفي لميارات شبكات الحاسب لدي طالب معمموالسعة العقمية 
لمتحقق من صحة الفروض تم إستخدام نتائج التطبيق البعدى لممجموعات األربعة التجريبية في 

كما ىو موضح  Two Way ANOVAاالختبار التحصيمي، بإستخدام تحميل التباين ثنائي االتجاه 
 كالتالي:

 انتجبَن ثنبئٍ االتدبه نالختجبر انتحصُهٍ ثؼذَب  ( تحهُم 4خذول)

 ( اإلحصبء انىصفٍ نتحهُم انتجبَن ثنبئٍ االتدبه نالختجبر انًؼرف5ٍخذول)

 انسؼة انؼقهُة االنكترونٍإستراتدُة انتؼهى 
 انًتىسط انحسبثٍ

االنحراف 

 انًؼُبرٌ
 انؼُنة

 إستراتدُة انتؼهى انفردي

 داخم ثُئة انتؼهى انتكُفُة

 16 .2.04 62.22 ينخفض

 14 2.020 62.30 يرتفغ

 30 2.002 62.25 انًدًىع

 إستراتدُة انتؼهى انتشبركُة

 داخم ثُئة انتؼهى انتكُفُة

 .1 14..1 .62.2 ينخفض

 12 1.143 62.40 يرتفغ

 30 1.544 62.32 انًدًىع

 انًدًىع

 34 50..1 62.25 ينخفض

 26 1.5.4 62.33 يرتفغ

 60 1.215 62.30 انًدًىع

  تأثير بيئة التعمم التكيفية القائمة عمي استراتيجيات التعمم اإللكتروني )فردي/ جماعي( عمي االختبار
 التحصيمي بعديًا:

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

 لإلختبار التحصيمي لمقرر شبكات الحاسب لدي طالب معمم حاسب.

 يصبدر انتجبَن
يدًىع 

 انًرثؼبت

درخب

ت 

انحر

 َة

يتىسطبت 

 انًرثؼبت

قًُة)ف( 

 انًحسىثة

انذالنة 

 االحصبئُة

انذالنة 

ػنذ 

يستىي 

0.05 

 إستراتدُة انتؼهى اإلنكترونٍ
غُر  0.263 0.021 .0.02 1 .0.02

 دانة

 انسؼة انؼقهُة
غُر  0.245 0.021 0.105 1 0.105

 دانة

 Xإستراتدُة انتؼهى اإلنكترونٍ 

 انسؼة انؼقهُة

غُر  53..0 0.001 0.006 1 0.006

 دانة

    3.305 56 1.5.10 انخطأ داخم انًدًىػبت

     60 312340 انًدًىع
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، وىي غير دالة عند مستوي 209٢3وداللتيا  20202( أن قيمة "ف" المحسوبة بمغت 2ول)يتضح من جد
( االحصاء الوصفي ويشير إلي عدم وجود فرق بين المتوسطات الحسابية 2، ويوضح جدول )2022داللة 

مي االختبار لممجموعات التجريبية األربعة، وبناء عمي ذلك ال يوجد تأثير الستراتيجيات التعمم)فردي/ جماعي( ع
 البعدي، وبالتالي نقبل الفرض الصفري.

 :تأثير بيئة التعمم التكيفية القائمة عمي السعة العقمية) منخفض/ مرتفع( عمي االختبار التحصيمي بعديًا 
بين متوسطات درجات المجموعات  2022الفرض الثاني: ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي داللة 

إلي بيئة التعمم التكيفية القائمة عمي السعة العقمية في القياس البعدي لإلختبار  التجريبية األربعة يرجع
 التحصيمي لمقرر شبكات الحاسب لدي طالب معمم حاسب.

، وىي قيمة غير دالة عند 20922وداللتيا 2.207( أن قيمة "ف" المحسوبة بمغت 2يتضح من جدول)
في ويشير إلي عدم وجود فرق بين المتوسطات ( االحصاء الوص2، ويوضح جدول )2022مستوي داللة 

الحسابية لممجموعات التجريبية األربعة، وبناًء عمي ذلك ال يوجد تأثير لمسعة العقمية)منخفض/ مرتفع( عمي 
 االختبار البعدي، وبالتالي نقبل الفرض الصفري.

  لكتروني و السعة العقمية عمي تأثير بيئة التعمم التكيفية القائمة عمي التفاعل بين استراتيجيات التعمم اإل
 االختبار التحصيمي بعديًا:

بين متوسطات درجات المجموعات  2022الفرض الثالث: ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي داللة 
التجريبية األربعة يرجع إلي بيئة التعمم التكيفية القائمة التفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني والسعة 

 في القياس البعدي لإلختبار التحصيمي لمقرر شبكات الحاسب لدي طالب معمم حاسب.العقمية 
، وىي قيمة غير دالة عند 20٢23وداللتيا 2.222( أن قيمة "ف" المحسوبة بمغت 2يتضح من جدول)

( االحصاء الوصفي ويشير إلي عدم وجود فرق بين المتوسطات 2، ويوضح جدول )2022مستوي داللة 
جموعات التجريبية األربعة، وبناًء عمي ذلك ال يوجد تأثير لمتفاعل بين استراتيجيات التعمم الحسابية لمم

 االلكتروني والسعة العقمية)منخفض/ مرتفع( عمي االختبار البعدي، وبالتالي نقبل الفرض الصفري.
م االلكتروني والسعة الفروض الخاصة بأثر تصميم بيئة تعمم تكيفية قائمة عمي التفاعل بين استراتيجيات التعم

 العقمية عمي تنمية الجانب االمياري لميارات شبكات الحاسب لدي طالب معمم حاسب.
لمتحقق من صحة الفروض تم إستخدام نتائج التطبيق البعدى لممجموعات األربعة التجريبية في بطاقة 

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

 



انسؼة انؼقهُة فبػهُة ثُئة تؼهى تكُفُة قبئًة ػهٍ انتفبػم ثُن استراَدُبت انتؼهى االنكترونٍ و

 ػهٍ انتحصُم نًهبرات شجكبت انحبست نذٌ طالة يؼهى حبست

 إػذاد/ أ.د/ ػجذ انؼزَز طهجو، د/ رانُب انكتجً، د/ رشب اندًبل، و.و/ سًر انًكبوي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202يناير – الثالث عشرالعدد  –مجمة التربية النوعية 

1- 392 - | 
P a g e 

 ( تحهُم انتجبَن ثنبئٍ االتدبه نجطبقة انًالحظة ثؼذَب  6خذول)

 يصبدر انتجبَن
يدًىع 

 انًرثؼبت

درخبت 

 انحرَة
يتىسطبت 

 انًرثؼبت

 قًُة

)ف( 

 انًحسىثة

انذالنة 

 االحصبئُة

انذالنة 

ػنذ 

يستىي 

0.05 

إستراتدُة انتؼهى 

 اإلنكترونٍ

 غُر دانة 0.416 .0.64 2.6.4 1 2.6.4

 غُر دانة 0.331 0.112 3.253 1 3.253 انسؼة انؼقهُة

إستراتدُة انتؼهى اإلنكترونٍ 

X انسؼة انؼقهُة 
 غُر دانة 0.200 0.32 0.133 1 0.133

    4.560 56 255.30 انخطأ داخم انًدًىػبت

     60 52244 انًدًىع

 نجطبقة انًالحظة( اإلحصبء انىصفٍ نتحهُم انتجبَن ثنبئٍ االتدبه 2خذول)

 إستراتدُة انتؼهى االنكترونٍ
انسؼة 

 انؼقهُة

انًتىسط 

 انحسبثٍ

االنحراف 

 انًؼُبرٌ
 انؼُنة

 إستراتدُة انتؼهى انفردي 

 داخم ثُئة انتؼهى انتكُفُة

 16 1.401 22.56 ينخفض

 14 2.114 22.16 يرتفغ

 30 .2.00 22.46 انًدًىع

 إستراتدُة انتؼهى انتشبركُة 

 ثُئة انتؼهى انتكُفُةداخم 

 .1 2.005 23.11 ينخفض

 12 1.341 22.42 يرتفغ

 30 .1.31 22.56 انًدًىع

 انًدًىع

 34 .2.01 6..22 ينخفض

 26 2.050 22.30 يرتفغ

 60 2.001 22.61 انًدًىع

  بطاقة تأثير بيئة التعمم التكيفية القائمة عمي استراتيجيات التعمم اإللكتروني )فردي/ جماعي( عمي
 المالحظة بعديًا:

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

 لدي طالب معمم حاسب.لبطاقة المالحظة لمقرر شبكات الحاسب 
، وىي غير دالة عند مستوي 2022٢وداللتيا  20٢2٢( أن قيمة "ف" المحسوبة بمغت ٢يتضح من جدول) 

( االحصاء الوصفي ويشير إلي عدم وجود فرق بين المتوسطات الحسابية 9، ويوضح جدول )2022داللة 
الستراتيجيات التعمم)فردي/ جماعي( عمي بطاقة لممجموعات التجريبية األربعة، وبناء عمي ذلك ال يوجد تأثير 

 المالحظة بعديًا، وبالتالي نقبل الفرض الصفري.



انسؼة انؼقهُة فبػهُة ثُئة تؼهى تكُفُة قبئًة ػهٍ انتفبػم ثُن استراَدُبت انتؼهى االنكترونٍ و

 ػهٍ انتحصُم نًهبرات شجكبت انحبست نذٌ طالة يؼهى حبست

 إػذاد/ أ.د/ ػجذ انؼزَز طهجو، د/ رانُب انكتجً، د/ رشب اندًبل، و.و/ سًر انًكبوي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  بالنسبة لتأثير بيئة التعمم التكيفية القائمة عمي السعة العقمية) منخفض/ مرتفع( عمي بطاقة المالحظة
 بعديًا:

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

 لبطاقة المالحظة لمقرر شبكات الحاسب لدي طالب معمم حاسب.
، وىي قيمة غير دالة 20337وداللتيا 2.729( أن قيمة "ف" المحسوبة بمغت ٢يتضح من جدول)   

( االحصاء الوصفي ويشير إلي عدم وجود فرق بين المتوسطات 9، ويوضح جدول )2022عند مستوي داللة 
الحسابية لممجموعات التجريبية األربعة، وبناًء عمي ذلك ال يوجد تأثير لمسعة العقمية)منخفض/ مرتفع( عمي 

 بطاقة المالحظة بعديًا، وبالتالي نقبل الفرض الصفري.
 التكيفية القائمة عمي التفاعل بين استراتيجيات التعمم اإللكتروني و السعة العقمية عمي  تأثير بيئة التعمم

 بطاقة المالحظة بعديًا:
بين متوسطات درجات  2022الفرض السادس: ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي داللة    

تفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني المجموعات التجريبية األربعة يرجع إلي بيئة التعمم التكيفية القائمة ال
 والسعة العقمية في القياس البعدي لإلختبار التحصيمي لمقرر شبكات الحاسب لدي طالب معمم حاسب.

، وىي قيمة غير دالة 20922وداللتيا 2.39( أن قيمة "ف" المحسوبة بمغت ٢يتضح من جدول)
وصفي ويشير إلي عدم وجود فرق بين المتوسطات ( االحصاء ال9، ويوضح جدول )2022عند مستوي داللة 

الحسابية لممجموعات التجريبية األربعة، وبناًء عمي ذلك ال يوجد تأثير لمتفاعل بين استراتيجيات التعمم 
 االلكتروني والسعة العقميةعمي بطاقة المالحظة بعديا، وبالتالي نقبل الفرض الصفري.

 تفسير النتائج:
بأثر تصميم بيئة تعمم تكيفية قائمة عمي التفاعل بين استراتيجيات التعمم الفروض الخاصة تفسير  .2

االلكتروني والسعة العقمية عمي تنمية الجانب المعرفي لميارات شبكات الحاسب لدي طالب معمم 
 :حاسب

أشارت نتائج البحث الحالي فيما يتعمق بالجانب المعرفي لمقرر شبكات الحاسب إلي أنو ال يوجد 
احصائيًا لبيئة التعمم التكيفية القائمة عمي استراتيجيات التعمم اإللكتروني، وكذلك السعة العقمية،  فرق دالة

وكذلك عمي التفاعل بينيما. باإلضافة إلي أن المتوسط الحسابي لالختبار التحصيمي في التطبيق البعدي أعمي 
 من المتوسط الحسابي لالختبار التحصيمي في التطبيق القبمي.



انسؼة انؼقهُة فبػهُة ثُئة تؼهى تكُفُة قبئًة ػهٍ انتفبػم ثُن استراَدُبت انتؼهى االنكترونٍ و

 ػهٍ انتحصُم نًهبرات شجكبت انحبست نذٌ طالة يؼهى حبست

 إػذاد/ أ.د/ ػجذ انؼزَز طهجو، د/ رانُب انكتجً، د/ رشب اندًبل، و.و/ سًر انًكبوي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عميو، يوجد تأثير إيجابي لبيئة التعمم التكيفية القائمة عمي استراتيجيات التعمم اإللكتروني  بناءً 
والسعة العقمية في تنمية الجانب المعرفي لمقرر شبكات الحاسب، والتي اتفقت مع نتائج الدراسات السابقة 

 يو ومنيا:التي تم ذكرىا في اإلطار النظري لمبحث الحالي، ومن أىميا الدراسات األجنب
(Cosgrove,2002) ,(paramythis& Loidi-), (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)  

 والدراسات العربية ومنيا:
)مني (، 0223)عادل عبد الحميم، ، (0223)مميحة نبيل،،)0223)محمد بدوي،  (،0222)المغربي محمد،

)أنيار ربيع،  (،0229)تامر متولي، ،(022٢)صالح شاكر، (، 0222)أسامة ىنداوى،  (، 0222عبد الصبور، 
  (،0222(، )أمنة أبا الخميل، 0222)إبراىيم عطية،  (،0222)مصون جبرين،  (، 0227)سامي عيسي ،، (022٢
(، 0222)أحمد بدر، (،0222)عاطف حمدي، (، 0223، )محمد الخطيب،(0222د المرادني، مصطفي محجوب، )محم

)عصام  (،0222)احالم ابراىيم،(، 0222)محمد خميس ، (0222العزيز ،(، )نيفين عبد 0222)ربيع عبد العظيم، 
)ايمان (، 022٢(، )مروة المحمدي، 0222)شريف محمد،  (،0222)صالح األحمدي،  (،0222الزق،
 (0229)ربيع رمود، (،022٢زغمول،

لتعمم الفروض الخاصة بأثر تصميم بيئة تعمم تكيفية قائمة عمي التفاعل بين استراتيجيات اتفسير  .0
االلكتروني والسعة العقمية عمي تنمية الجانب االمياري لميارات شبكات الحاسب لدي طالب معمم 

 حاسب.
أشارت نتائج البحث الحالي فيما يتعمق بالجانب المياري لمقرر شبكات الحاسب إلي أنو ال يوجد فرق 
دالة احصائيًا لبيئة التعمم التكيفية القائمة عمي استراتيجيات التعمم اإللكتروني، وكذلك السعة العقمية، 

 وكذلك عمي التفاعل بينيما عمي تنمية الجانب المياري. 
يوجد تأثير إيجابي لبيئة التعمم التكيفية القائمة عمي استراتيجيات التعمم اإللكتروني والسعة بناًء عميو، 

العقمية في تنمية الجانب المياري لمقرر شبكات الحاسب، والتي اتفقت مع نتائج الدراسات السابقة التي 
 ا:تم ذكرىا في اإلطار النظري لمبحث الحالي، ومن أىميا الدراسات األجنبيو ومني

(Cosgrove,2002) ,(paramythis& Loidi(Cosgrove,2002) ,(paramythis& Loidi-), 

(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)  



انسؼة انؼقهُة فبػهُة ثُئة تؼهى تكُفُة قبئًة ػهٍ انتفبػم ثُن استراَدُبت انتؼهى االنكترونٍ و

 ػهٍ انتحصُم نًهبرات شجكبت انحبست نذٌ طالة يؼهى حبست

 إػذاد/ أ.د/ ػجذ انؼزَز طهجو، د/ رانُب انكتجً، د/ رشب اندًبل، و.و/ سًر انًكبوي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 والدراسات العربية ومنيا:
)مني (، 0223)عادل عبد الحميم، ، (0223)مميحة نبيل،،)0223)محمد بدوي،  (،0222)المغربي محمد،

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

(، 0222)أحمد بدر، (،0222)عاطف حمدي، (، 0223(، )محمد الخطيب،0222)محمد المرادني، مصطفي محجوب، 
)عصام  (،0222)احالم ابراىيم،(، 0222)محمد خميس ، (0222)نيفين عبد العزيز ، (،0222)ربيع عبد العظيم، 

)ايمان (، 022٢(، )مروة المحمدي، 0222)شريف محمد،  (،0222)صالح األحمدي،  (،0222الزق،
 (0229)ربيع رمود، (،022٢زغمول،

 توصيات ومقترحات البحث:
 من خالل النتائج التى توصل إلييا البحث الحالى، توصى الباحثة بما يمى:   
 التفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني . االتجاه الستخدام وتوظيف بيئات التعمم التكيفية القائمة عمى2
 لمتعممين .السعة العقمية فى جميع المراحل التعميمية، لفاعميتيا فى مراعاة الفروق الفردية بين او 
السعة العقمية فى و  التفاعل بين استراتيجيات التعمم االلكتروني . استخدام بيئات التعمم التكيفية القائمة عمى0

وذلك لالستفادة منيا فى تنمية الميارات والمعارف المختمفة التي يحتاج إلييا طالب  التعميم الجامعيمختمف 
 معمم حاسب.

متطمبات التعميم من خالل بيئات التعمم التكيفية لتمبية احتياجات الطالب . تطوير المقررات لمتوافق مع 3
 المختمفة.

  



انسؼة انؼقهُة فبػهُة ثُئة تؼهى تكُفُة قبئًة ػهٍ انتفبػم ثُن استراَدُبت انتؼهى االنكترونٍ و

 ػهٍ انتحصُم نًهبرات شجكبت انحبست نذٌ طالة يؼهى حبست

 إػذاد/ أ.د/ ػجذ انؼزَز طهجو، د/ رانُب انكتجً، د/ رشب اندًبل، و.و/ سًر انًكبوي
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 المراجع:
 أواًل:المراجع العربية:

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

 .29-2(، ٢٢التربية جامعة الزقازيق،)
 -(. فاعمية نمطي التعمم القائم عمي المشروعات عبر الويب فردي0222احالم دسوقي عارف ابراىيم.)

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

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

)مرتفع/منخفض( ةأثره عمى التحصيل الفوري والمرجأ لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية. والسعة العقمية 
 .03٢ -2٢7( 2)02مجمة تكنولوجيا التعميم دراسات وبحوث، 

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

(. تصميم االستجابة السريعة في التعمم بالواقع المعزز وأثرىا عمي قوة 022٢أكرم فتحي مصطفي عمي)
لدي طالب ماجستير  السيطرة المعرفية والتمثيل البصري إلنترنت األشياء ومنظور زمن المستقبل

م. متاح عمي 022٢يوليو -تقنيات التعميم. كمية التربية. المجمة التربوية. العدد الثالث والخمسون
-content/uploads/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-univ.edu.eg/wp-http://jedu.sohag

-%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

-5%D8%B9%D8%B2%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8

2.pdf-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%89  
(. قوة السيطرة المعرفية في ضوء مستويات متباينة من بعض القدرات العقمية 0222آمنة عبد العزيز صالح )

 3لدى عينة من طالبات كمية التربية بجامعة الممك عبد العزيز بمحافظة جدة. مجمة كمية التربية. 
 .0٢9 – 332اإلسكندرية. (. جامعة 02)

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
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
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
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
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
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


انسؼة انؼقهُة فبػهُة ثُئة تؼهى تكُفُة قبئًة ػهٍ انتفبػم ثُن استراَدُبت انتؼهى االنكترونٍ و

 ػهٍ انتحصُم نًهبرات شجكبت انحبست نذٌ طالة يؼهى حبست

 إػذاد/ أ.د/ ػجذ انؼزَز طهجو، د/ رانُب انكتجً، د/ رشب اندًبل، و.و/ سًر انًكبوي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202يناير – الثالث عشرالعدد  –مجمة التربية النوعية 

1- 397 - | 
P a g e 

متعددة الوسائط واسموب التعمم (: اثر التفاعل بين بعض تصميمات برامج الكمبيوتر 022٢انيار عمى ربيع )
، جامعة عين ات تعمم المفاىيم ،رسالة دكتوراهاكتساب مستوية العقمية عمى تنمية التحصيل و السعو 

 التربية .، كمية البنات لالداب والعموم و شمس
(. فاعمية استراتيجيات التعمم اإللكترونى في تنمية ميارات تصميم برمجيات 0220صالح الدين أمين. )أمين 

 المحاكاة التفاعمية ونشرىا لدى طالب كمية التربية. رسالة )دكتوراه(. كمية التربية. جامعة المنصورة.
اسموب تعددة الوسائط و رامج الكمبيوتر م(: اثر التفاعل بين بعض تصميمات ب022٢انيار عمى ربيع )

التعمم والسعة العقمية عمى تنمية التحصيل و اكتساب مستويات تعمم المفاىيم ،رسالة دكتوراه ، جامعة 
 عين شمس، كمية البنات لالداب و العموم و التربية .

ة (. أثر نمطي التعمم الذاتي والتعاوني باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابي022٢ايمان حسن حسن زغمول)
في تنمية ميارات تصميم وانتاج الكتب االلكترونية والدافعية لالنجاز لدي طالبات كمية التربية بجامعة 

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

االفتراضي وعروض الفيديو التعميمية كإحدى أدوات التعميم اإللكتروني (. أثر الواقع 0229تامر محمد متولي )
عمى السعة العقمية لدى طالب تكنولوجيا التعميم. رسالة ماجستي، كمية التربية النوعية، جامعة 

 طنطا.
(. تصميم محتوي الكتروني تكيفي قائم عمي الويب الداللي وأثره في تنمية 0222ربيع 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.
تروني الشخصية ) التشاركية، الفردية( اإللك التعمم بيئة نمط بين (. التفاعل0229.)رمود العظيم عبد ربيع

واألسموب المعرفي)المستقل، المعتمد( وأثره في تنمية التحصيل المعرفي والدافعية نحو التعمم 
 الجزء األول( 292العدد: ) األزىر، جامعة التربية، كمية التربوي. مجمة الدبموم اإللكتروني لدي طالب

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

 –معالجات الذكاء االصطناعى. بحث مقدم لممؤتمر الدولي األول لمتعمم اإلكتروني والتعمم عن بعد 
 مارس. الرياض: المركز الوطنى لمتعمم اإللكترونى. 2٢-2٢صناعة التعمم لممستقبل. 
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(. معايير تصميم الوسائط الفائقة التكيفية عبر الويب، دراسات في العميم 0222ىيم محمد.)شريف شعبان إبرا
 .02٢ -009، ص ص 07الجامعي مصر، العدد 
(. البناء العاممي لإلبداع االنفعالي وعالقتو بكل من قوة السيطرة المعرفية 0222شيرين محمد أحمد دسوقي )

 (.٢0) 0لثانوى. مجمة كمية التربية ببنيا، والقيم لدي عينة من طالب الصف الثالث ا
(. أسس مواصفات برامج  الحاسب الذكية لذوى صعوبات التعمم في الرياضيات، 022٢صالح أحمد شاكر )

-27المؤتمر 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 0223عادل عبدالحميم مصطفى )
 لطالب الصف الثالث الثانوي. رسالة دكتوراه، كمية التربية، جامعة األزىر.

التفاعل بين استراتيجيات التعمم اإللكتروني والسعة العقمية في (. أثر 0222عاطف 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 0227عبد الكريم محمود االشقر ومجدى سعيد عقل.)

( فى الجامعة االسالمية. سمسمة من الدراسات الطبيعية واليندسية. غزة  moodleالتعميمى)
 (.متاح عمي0)29

 

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%

%82%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A3_%20%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9B4%D9
%8A%20%D8%B9%D9%82%D9%84.pdf  0229-2-20تم استرجاعو في 

(. الجودة فى التعميم االلكترونى: من التصميم الى استراتيجيات التعميم. المؤتمر الدولى 022٢عبد اهلل محيا )
 جامعة السمطان قابوس. مسقط.مارس.  07-09لمتعمم 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.)
 .29التربية النوعية. جامعة المنصورة. كمية التربية النوعية. مجمد/عدد 

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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كتروني من التطبيق إلى االحتراف والجودة. الطبعة األولى. عالم م(. التعميم اإلل0227الغريب زاىر إسماعيل. )
 الكتب. القاىرة.

(. 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.0229محمد عطية خميس )
 دار السحاب لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة. ،2( مصادر التعمم االلكتروني،ط0222محمد عطية خميس)

(: فاعمية الوسائل المتعددة الكمبيوترية ومستويات مختمفة لمسعة العقمية في تنمية 0223محمد بدوي)محمد 
، لعموم ، رسالة دكتوراه، القاىرةميارات التعمم الذاتي والتحصيل لتالميذ المرحمة اإلعدادية في مادة ا

 كمية التربية، جامعة األزىر.
(. أثرالتفاعل بين نمط تقديم التغذية الراجعة داخل الفصول 0222محمد مختار المرادني، نجالء محمد مختار.)

االفتراضية ةمستوى السعة العقمية في تنمية ميارات التنظيم الذاتى وكفاءة التعمم لدى دراسي 
 .٢9٢-992(، 22٢تكنولوجيا التعميم، مجمة التربية جامعة األزىر، )

تعمم الكتروني تكيفية وفقًا ألساليب التعمم في مقرر (. تصميم بيئة 022٢مروة محمد جمال الدين المحمدي)
الحاسب وأثرىا في تنمية ميارات البرمجة والقابمية لالستخدام لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية. رسالة 

 دكتوراه غير منشورة، قسم تكنولوجيا التعميم، كمية الدراسات العميا لمتربية: جامعة القاىرة.
(. فاعمية إستراتيجية تعميمية قائمة عمى التفاعل بين نمطين لمتعمم 022٢لم.)مصطفي أبو النور مصطفي سا

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

 األزىر، جامعة التربية، كمية الحل اإلبداعي لممشكالت لدى طالب المرحمة الثانوية. مجمة وميارات
 م. 022٢ لسنة يناير الثاني( الجزء 299 ) :(العدد

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

00512355/document  022٢-22-2تم استرجاعو في 
طويمة المدى وعالقتيا بالقدرة عمى حل المشكالت لدى طمبة الصف  –( الذاكرة قصيرة 0223مميحة نبيل )

 العاشر. رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة اإلسالمية. غزة. فمسطين.

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
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م(. المدخل المنظومي وبعض نماذج التدريس القائمة عمى الفكر البنائي، المؤتمر 0222منى عبد الصبور )
العربي الرابع حول المدخل المنظومى في التدريس والتعمم، مركز تطوير تدريس العموم، جامعة عين 

 .شمس
 دار صنعاء لمنشر والتوزيع.(. التعمم اإللكتروني. عمان: 0222ميند أنور الشبول& ربحي مصطفي عميان)

-2(. الممارسة و االداء المنشود. الرياض:0223المؤتمر الدولى الثالث لمتعمم االلكترونى و التعمم عن بعد.)
 .0229-0-22تم استرجاعو في   http://eli.elc.edu.sa/2013فبراير. متاح عمي  9

 02-02(. تعمم فريد لجيل جديد . الرياض:0222المؤتمر الدولى الثانى لمتعمم االلكترونى والتعمم عن بعد.)
 .0229-0-20تم استرجاعو في  http://eli.elc.edu.sa/2011فبراير. متاح عمي 

-0(. تعمم مبتكر لمستقبل واعد. الرياض :0222عمم عن بعد .)المؤتمر الدولى الرابع لمتعمم االلكترونى و الت
 .022٢-22-20تم استرجاعو في   http://eli.elc.edu.sa/2015مارس. متاح عمي  2

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

/Arabic_site/Arabic_Template.hmlttp://www.esisact.org.egh   3-2تم استرجاعو في-
022٢. 

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

(. الدراسات النوعية في ضوء 0222المؤتمر العممي السنوي الدولي األول بكمية التربية النوعية بجامعة طنطا)
 تحديات المستقبل.

(، عمان متاح عمي 0223صاالت وتطوير األداء في المؤسسات التعميمية)مؤتمر تكنولوجيا المعمومات واالت
http://www.diae.net/13512/  

 (. تكنولوجيا التعميم اإللكتروني. القاىرة. دار الفكر العربي.022٢نبيل جاد عزمى.)
 العربي. الفكر دار . القاهرة.5التفاعمية.ط. بيئات التعمم )51٠٢ (نبيل جاد عزمي

(. 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 

 عميم، كمية التربية: جامعة المنصورة.منشورة، قسم تكنولوجيا الت

http://eli.elc.edu.sa/2013
http://eli.elc.edu.sa/2011
http://eli.elc.edu.sa/2015
http://www.esisact.org.eg/Arabic_site/Arabic_Template.hml
http://www.esisact.org.eg/Arabic_site/Arabic_Template.hml
http://www.diae.net/13512/
http://www.diae.net/13512/
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جرائيا لدى طالب 022٢ىبو إبراىيم الناغي ) (. قوة السيطرة المعرفية وعالقتيا بالقدرة عمى حل المشكالت وا 
 .2٢٢(، 3الجامعة. مجمة التربية ببورسعيد، ع )
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