
لدي فاعليح نظام تكيفي ذكً قائن علً أسالية اإلتحار لتنويح ههاراخ تصوين هىاقع الىية 

 طالب الورحلح اإلعداديح لغاخ
 هثه هاضيأ. د. داليا تقالوج،  د. إسواعيل هحود ، د. رضا جرجس ،. أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202 -العدد الثاني عشر  –مجمة التربية النوعية 

10.21608/pssrj.2020.13034.1002 

 
 

لدى لتنمية ميارات تصميم مواقع الويب  بااراإلب أساليفاعمية نظام تكيفي ذكى قائم عمى 
  طالب المرامة اإلعدادية لغات

Effectiveness Of An Intelligent Adaptive System Based On 

Navigation Techniques To Develop Web- Sites Design Skills For 

Students In The Middle School Languages 

 عدادإ
 ماضي مامد ىبو مامد عبده

جامعة  -كمية التربية النوعية  - بقسم تكنولوجيا التعميم ومعمم ااسب آلى بااثة ماجستير
 بورسعيد

 د. إسماعيل مامد إسماعيل اسن أ.
 جامعة المنصورة  -كمية التربية -أستاذ تكنولوجيا التعميم 

 د. رضا جرجس اكيم
                        جامعة بورسعيد  - كمية التربية النوعية -ومعمم ااسب آلى  تكنولوجيا التعميمبقسم مدرس 

 د. داليا مامود بقالوة
 جامعة بورسعيد -التربية النوعية كمية  -مدرس بقسم تكنولوجيا التعميم ومعمم ااسب آلى 

 
 

               

0209 

 

  



لدي فاعليح نظام تكيفي ذكً قائن علً أسالية اإلتحار لتنويح ههاراخ تصوين هىاقع الىية 

 طالب الورحلح اإلعداديح لغاخ
 هثه هاضيأ.د. داليا تقالوج،  د. إسواعيل هحود ، د. رضا جرجس ،أ.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202 - الثاني عشر العدد –مجمة التربية النوعية 

1- 214 - 
| P a g e 

لدى طالب فاعمية نظام تكيفي ذكى قائم عمى أساليب اإلباار لتنمية ميارات تصميم مواقع الويب 
 المرامة اإلعدادية لغات

 إعداد
 ماضي مامد ىبو مامد عبده

جامعة بورسعيد -التربية النوعية كمية  -باحثة ماجستير بقسم تكنولوجيا التعميم ومعمم حاسب آلى   
 أ. د. إسماعيل مامد إسماعيل اسن

 جامعة المنصورة  -كمية التربية -أستاذ تكنولوجيا التعميم 

 د. رضا جرجس اكيم
                        جامعة بورسعيد  -كمية التربية النوعية  -مدرس بقسم تكنولوجيا التعميم ومعمم حاسب آلى 

 بقالوة د. داليا مامود
 جامعة بورسعيد -كمية التربية النوعية  -مدرس بقسم تكنولوجيا التعميم ومعمم حاسب آلى 

 :المستخمص
 مواقع تصميم مياراتل األدائيةالجوانب في الجوانب المعرفية و  قصور وجودانبثقت مشكمة الباث الاالي من      

 المعمومات وتكنولوجيا الكمبيوتر مادة تعمميم أثناء غاتمل بالمدارس الرسمية اإلعدادية المرامة طالب الويب لدى
، ورأت البااثة من خالل عمميا كمعمم ااسب آلي أنيا مشكمة اقيقية تستوجب التوقف عندىا واالتصاالت

باار في تنمية ب اإللى الكشف عن فاعمية نظام تكيفي ذكى قائم عمى أساليإودراستيا، فيدف الباث الاالي 
الجانب المعرفي والجانب األدائي لميارات تصميم مواقع الويب لدى طالب المرامة اإلعدادية بالمدارس الرسمية 
نتاج نظام تكيفي ذكى قائم عمى أسموب اإلباار)إخفاء/ إظيار الروابط التكيفى(، وتمثمت  لمغات، من خالل تصميم وا 

من طالب الصف الثاني اإلعدادي، أما أدوات الباث فتمثمت في اختبار  ( طالب وطالبة07عينة الباث الاالي في)
لقياس الجانب التاصيمي وبطاقة مالاظة الجانب األدائى لميارات تصميم مواقع الويب، وتم تطبيق أدوات الباث 

 اتدرج متوسطي بين إاصائياً  دال فرققبميًا وبعديًا عمي عينة الباث، وتوصمت نتائج التطبيق إلي وجود 
 الويب مواقع تصميم لميارات التاصيمي الجانب قياس الختبار والبعدي القبمي التطبيق في)عينة الباث( طالبال

 القبمي التطبيق في )عينة الباث(طالبال درجات متوسطي بين إاصائياً  دال فرق دو وجو  ،البعدي التطبيق لصالح
، ويوضح ذلك فاعمية لنظام التكيفي البعدي التطبيق لصالح الويب مواقع تصميم ميارات مالاظة لبطاقة والبعدي

لدى طالب المرامة  التكيفي( في تنمية ميارات تصميم مواقع الويب الروابط / إظيارإخفاء)أسموبالذكي القائم عمى 
 اإلعدادية بالمدارس الرسمية لمغات.

 ميارات تصميم مواقع الويب، أساليب اإلباار التكيفي، النظام التكيفي الذكي  الكممات المفتااية:
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Abstract 
        The current research problem is out of lack of knowledge and performance 

aspects of web sites design skills among students in the preparatory stage in the 

official schools of languages while learning computer and Information Technology 

and Communication. The researcher saw through her work as ICT teacher that it is 

a real problem that needs to be stopped and studied. To demonstrate the 

effectiveness of an intelligent adaptive navigation system in the development of the 

cognitive and functional aspects of web sites design skills for preparatory stage 

students in the official languages schools through the design and production of a 

smart adaptive system based on The current research sample consisted of(27) second 

grade students. The research tools consisted of a test to measure the achievement 

side and the observation card for the skills of the web sites design skills. The search 

tools were applied bre- test and post- test,The results of the application showed that 

there is a statistically significant difference between the mean scores of the 

students(the research sample) in the pre and post application to test the achievement 

aspect of web sites design skills for the post application, and a statistically significant 

difference between the mean scores of the students(the research sample) in the pre 

application and post the observation card of web sites design skills for the post 

application, and demonstrates that the effectiveness of the intelligent adaptive 

navigation system based on(Hide / Show adaptive links) in the development of web 

design skills of middle school students the official school languages. 

Key word: 
Smart Adaptive System, Adaptive Sailing Techniques, Website Design Skills 
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  ة:مقدم
والذى  ،التكيفي مالتعم مفيوم ظير الطالبومراعاة الفروق الفردية بين  الفرصانطالقًا من مبدأ تكافؤ      

 لممتعممين الدعم تقديم عمىايث يرتكز  ؛التكيفو  التخصيص ميزات من يوفره بما يالفرد التعمم دعميقتضى 
 .التعمم في الفردية لخصائصيم تبعاً 

 ومنيا: الويب عمى القائمة اإللكترونية التعمم بيئات أثناء التعامل مع المشكالت بعضمن  الطالب عانىي     
 ، فيي تقوم بعرضالسابقة ومعرفتيم الطالب المفضمة لدى تعممال أساليباختالف  ىاعتبار ا في األخذ عدم

 .*(Surjono, 2014)الطالب لكل الطريقة بنفس الروابطكذلك و  التعميمي الماتوى
 عمىمتعمم ال تساعد يوالت التخصيص، ميزات من تياوي بما ،يالفرد التعمم لدعم نظام التكيفي التعممد يع     

 تقديم عمى ةالتكيفي التعمم نظم، لذا تستند ستراتيجياتاو  تعمم مصادر من النظام يوفره مامن خالل  التكيف
 ,Lian). بينيم فيما الفردية الفروق عن تي تنتجوال ،التعمم في الفردية لخصائصيم اً وفق لممتعممين الدعم

Yueguang, 2010) 
 تكيفاً  أكثر تكون أن تااولف ؛يالتقميد اإللكتروني لمتعمم بديالً  االً صبح أن ت التكيفي التعمم نظم ااولت     
نتاج من خالل تصميم وذلك ،المتعمم وخصائص اتياجاتا مع  ومعرفتو وتفضيالتو أىدافو يمثل اً نموذج وا 

 ممتعمال يقوم نشطةمجموعة من األ  وتنفيذ إدخال طريق عن ذكاء أكثر تكونوأن  ؛بالماتوى المتعمقةالسابقة 
  (.0202 رمود، ربيع)مماتوىلألجزاء المكونة ل بالنسبة ضعفو نقاط وتاديد لتشخيص بتنفيذىا؛

 يةالميار و  ةيالمعرف مستوياتال إلتقان ؛متعممينلم مسارات مناسبة توفيرب ةالذكي يةالتكيف التعممنظم  يتمت     
 في تأخذمناسبة  تعميمية بيئة توفيرقيام بوال ،يمضعفنقاط و  تيمقو  نقاطتعرف عمى تساىم في الطريقة ب

 (Konstantina C, Virvou, M., 2013)الخاصة بيم اتياجاتاالالمعرفية و  ىا الخمفيةاعتبار 
 شكل تكييف خالل من التعميمي، اتوىالم ضمن إبااره خالل المتعمم عمبد التكيفي اإلباار أساليب تميزت     
 (.0202، يجبرين مصون)التكيفي اإلباار أساليبيوجد العديد من و  المعرفي، ومستواه ىدافوأل وفقاً  الروابط
األكثر شيوعًا واستخدامًا؛ ايث أنو يعمل عمي إخفاء الروابط الروابط(  / إظيار)إخفاءبااريعتبر أسموب اإل    

 .(Brown, 2007)اإلباارغير ذات الصمة مما يساىم في تقييد مسااة 
 ولذلك ؛خاصة مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت العصر لمتغيراتالمتقدمة  اتمجتمعتستجيب ال    

 اسن)عصره لمتغيرات واكباً م متعممالليصبح  وذلك الويب؛ مواقع تصميم ميارات الطالب إكساب تااول جاىدةً 
 .(0227 المولى، عبد السيد ،العاطي عبد

                                                           
  APA v.6تستخدم الباحثة في البحث نظام التوثيق *
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نتاج نظام وا  من خالل تصميم  يالفرد التعممو  اإللكترونية التعميمية النظمإلى دعم  الااليلذلك سعى الباث     
 .يملدي الويب مواقع تصميملتنمية ميارات الروابط( / إظيار إخفاء)باارأسموب اإلتكيفي ذكى قائم عمى 

 مشكمة الباث:
 تبمورت مشكمة الباث من خالل النقاط التالية: 

 تصميم مياراتل في الجوانب المعرفية واألدائية قصور وجود البااثة الاظت :الشخصية المالاظة -0
 المدارس بإادى آلي ااسب كمعمم التدريس مجال في عمميا خالل من الطالب الويب لدى مواقع

 .لمغات الرسمية
 اإلعدادية بالمرامة الطالب بعض مع شخصية مقابالت بعمل البااثة قامت مقابمة الشخصية:ال -0

 .من الذين قاموا بدراسة المنيج الاديث لمغات الرسمية المدارس بإادى
 التكيفي التعممالتي تتناول و  ،السابقة والمتعمقة بموضوع الباث والباوثعمى الدراسات االطالع  -3

، وكذلك باار)إخفاء/ إظيار الروابط(اإل ، وأسموببشكل عام، والدراسات التي تناولت أساليب اإلباار
 الدراسات التي تناولت ميارات تصميم مواقع الويب. 

 طالب الويب لدى مواقع تصميم مياراتفي تمثمت مشكمة الباث الاالي في قصور في ضوء ما تقدم     
، وبالتالي ظيرت الااجة لتصميم نظام تكيفي ذكي قائم عمي لمغات الرسمية المدارسالمرامة اإلعدادية ب

 لمعالجة ىذا القصور.أساليب اإلباار 
  ئمة الباث:أس
 السؤال الرئيس التالي: لإلجابة عن سعى الباث الاالي    

الروابط( لتنمية ميارات تصميم مواقع  / إظيارباار)إخفاءاإلعمى أسموب ذكى قائم  ما فاعمية نظام تكيفي"
 لدى طالب المرامة اإلعدادية لغات؟الويب 
 الرئيس السابق اإلجابة عمى األسئمة الفرعية التالية:إلجابة عن السؤال تتطمب ا     

 ؟لغات لدى طالب المرامة اإلعدادية الويب مواقع تصميم مياراتما  -0
 لتنمية (الروابط / إظيارإخفاء(بااراإلموب أس عمى قائم ذكي تكيفي نظام تصميم معايير ما -0

 ؟ لغات لدى طالب المرامة اإلعدادية الويب مواقع تصميم ميارات
 (الروابط/ إظيار إخفاء(بااراإل موبأسالتصميم التعميمي لنظام تكيفي ذكي قائم عمي ما  -3

 ؟ لغات لدى طالب المرامة اإلعدادية الويب مواقع تصميم ميارات لتنمية
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 لتنمية (الروابط/ إظيار إخفاء(بااراإلموب أس عمى قائمال ذكيالتكيفي ال نظامال فاعمية ما -2
 لغات؟ لدى طالب المرامة اإلعدادية الويب مواقع تصميم مياراتالجوانب المعرفية ل

 لتنمية (الروابط/ إظيار إخفاء(بااراإلموب أس عمى قائمال ذكيالتكيفي ال نظامال فاعمية ما  -5
 ؟لغات لدى طالب المرامة اإلعدادية الويب مواقع تصميم مياراتالجوانب األدائية ل ميارات

 أىداف الباث:
 لتاقيق األىداف التالية:سعى الباث الاالي  

 في (الروابط/ إظيار إخفاء(بااراإلموب أس عمى قائمال ذكيالنظام التكيفي الفاعمية الكشف عن  -0
 لميارات تصميم مواقع الويب لدى طالب المرامة اإلعدادية لغات.  ةالمعرفيالجوانب تنمية 

 في (الروابط/ إظيار إخفاء(بااراإلموب أس عمى قائمال ذكيالنظام التكيفي الفاعمية الكشف عن  -0
 لميارات تصميم مواقع الويب لدى طالب المرامة اإلعدادية لغات.  ةاألدائيالجوانب تنمية 
  أىمية الباث:

 :ما يميالباث الاالي في تمثمت أىمية
والذى يفيد في تنمية ، (الروابط/ إظيار إخفاء(بااراإلموب أس عمى قائم ذكينظام تكيفي تقديم  -0

 .لدى طالب المرامة اإلعدادية لغاتلبعض ميارات تصميم مواقع الويب  ةائيواألد ةالمعرفيانب و الج
 (الروابط/ إظيار إخفاء(بااراإلموب أس عمى قائم ذكيبنظام تكيفي  المناىج ومطوري مخططي تزويد -0

 .التعميم مجال في لتوظيفو ؛الويب مواقع تصميم ميارات لتنمية
  ادود الباث:

 ى الادود التالية:عم الاالي الباث قتصرا
تم تطبيق الباث عمى بعض متعممي الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة فاطمة الزىراء الرسمية لمغات  -

 بماافظة بورسعيد.
لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  األول الدراسي مفصلالثانية ل الوادة تدريس -

 ".HTMLالترميز  ةوىى"لغ اإلعدادي بالمدارس الرسمية لمغات، الثاني الصفطالب  ىعم المقررةو 
  منيج الباث:

 : الباث الاالي عمي استخدام ما يميفي ضوء طبيعة الباث، وفروضو اعتمد 
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 الباـــــث ت بمتغيـــــرا: لتاميـــــل الباـــــوث والدراســـــات الســـــابقة ذات الصـــــمة الوصـــــفيالمســـــح ج مـــــني
تصــــميم مواقــــع الويــــب، ومعــــايير التصــــميم ولتاديــــد مشــــكمة الباــــث، ولوضــــع قائمــــة بميــــارات 

 التعميمي الخاصة بالنظام التكيفي الذكي، وتاميل نتائج الباث وتفسيرىا.

 تنمية المتغيرات التابعة لمباث فعالية المتغير المستقل في بيانلالتجريبي:  المنيج.  

  :الباث متغيرات
 :التالية المتغيرات ىعم الباث اشتمل

 المستقل المتغير : 
 .(الروابط/ إظيار إخفاء(بااراإلموب أس عمى قائمال قائم ذكينظام تكيفي  -

  التابعة المتغيرات:  

 الجوانب المعرفية والجوانب األدائية الخاصة بميارات تصميم مواقع الويب. -

 أدوات الباث:
 تمثمت أدوات الباث فيما يمى: 

 تصميم مواقع الويب.تاصيمي لقياس الجوانب المعرفية المرتبطة بميارات  اختبار -

 بطاقة مالاظة لقياس الجوانب األدائية المرتبطة بميارات تصميم مواقع الويب. -

 عينة الباث:
 .طالب وطالبة (07)الصف الثاني اإلعدادي عددىا طالبتم اختيار عينة عشوائية من   

 التصميم التجريبي لمباث:
 ( التصميم التجريبي للبحث1)جدول

 القياس البعدي المعالجة التجريبية القياس القبمي

 تاصيميختبار ا -0
بطاقة مالاظة  -0

 األداء الميارى

ذكي تكيفي نظام 
موب أسقائم عمى 

/ إخفاء(بااراإل
  (الروابطإظيار 

 تاصيميختبار ا -0
بطاقة مالاظة  -0

 األداء الميارى

 فروض الباث:
 سعى ىذا الباث إلي اختبار صاة الفروض التالية: 
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 في )عينة الباث(طالبال درجات متوسطي بين 2‚25 داللة مستوى عند إاصائياً  دال فرق يوجد -0
 لصالح الويب مواقع تصميم لميارات التاصيمي الجانب قياس الختبار والبعدي القبمي التطبيق
 .البعدي التطبيق

 في )عينة الباث(طالبال درجات متوسطي بين 2‚25 داللة مستوى عند إاصائياً  دال فرق يوجد  -0
 .البعدي التطبيق لصالح الويب مواقع تصميم ميارات مالاظة لبطاقة والبعدي القبمي التطبيق

 ممخص خطوات الباث:
 االطالع عمى الدراسات والباوث العربية واألجنبية ذات الصمة بموضوع الباث. -0
الصف الثاني اإلعدادي، ثم  طالبالواجب توافرىا لدى يب و الو  مواقع تصميمقائمة بميارات عداد إ -0

عرضيا عمى مجموعة من السادة الماكمين والمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم، وتعديميا في 
 ضوء آراء وتوجييات سيادتيم.

األىداف العامة واإلجرائية المطموب تاقيقيا بعد االنتياء من المعالجة التجريبية، ثم عرضيا تاديد  -3
 اكمين والمتخصصين، وتعديميا في ضوء آراء وتوجييات سيادتيم.عمى مجموعة من السادة الم

لتنمية  (الروابط/ إظيار إخفاء(بااراإلموب أس عمىعداد قائمة بمعايير تصميم نظام تكيفي ذكى قائم إ -2
ميارات تصميم مواقع الويب لدى طالب المرامة اإلعدادية لغات، ثم عرضيا عمى مجموعة من 
السادة الماكمين والمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم، وتعديميا في ضوء آراء وتوجييات 

 سيادتيم.
لتنمية  (الروابط/ إظيار إخفاء(بااراإلموب أس عمىتصميم السيناريو الخاص بنظام تكيفي ذكى قائم  -5

ميارات تصميم مواقع الويب لدى طالب المرامة اإلعدادية لغات، في ضوء األىداف والمعايير ومراال 
التصميم التعميمي، ثم عرضو عمى مجموعة من السادة الماكمين والمتخصصين في مجال تكنولوجيا 

                                                                         التعميم إلبداء آرائيم، وتعديمو في ضوء آراء سيادتيم.              
ضوء الشكل النيائي  في (الروابط/ إظيار إخفاء(بااراإلموب أس عمىإنتاج نظام تكيفي ذكى قائم  -6

 مجال تكنولوجيا التعميمالمتخصصين في و  السادة الماكمينعمى لمسيناريو بعد تاكيمو، وعرضيا 
جراء التعديالت في ضوء آراء سيادتيمإلبداء آرائيم، و   .ا 

 بناء أدوات القياس والتي تمثمت في اآلتي: -7



لدي فاعليح نظام تكيفي ذكً قائن علً أسالية اإلتحار لتنويح ههاراخ تصوين هىاقع الىية 

 طالب الورحلح اإلعداديح لغاخ
 هثه هاضيأ.د. داليا تقالوج،  د. إسواعيل هحود ، د. رضا جرجس ،أ.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202 - الثاني عشر العدد –مجمة التربية النوعية 

1- 221 - 
| P a g e 

االختبار التاصيمي اإللكتروني لقياس الجانب المعرفي المرتبط بميارات تصميم مواقع الويب ،  -
إلبداء  تعميممجال تكنولوجيا الالمتخصصين في و  السادة الماكمينوعرضو في صورتو األولية عمى 

جراء التعديالت في ضوء آراء سيادتيمآرائيم، و   .ا 
صورتيا  بطاقة مالاظة لقياس الجانب األدائي المرتبط بميارات تصميم مواقع الويب، وعرضيا في -

جراء إلبداء آرائيم، و  مجال تكنولوجيا التعميمالمتخصصين في و  السادة الماكميناألولية عمى  ا 
 .سيادتيمالتعديالت في ضوء آراء 

لتقنين أدوات الباث، والتعرف عمى  األساسية الباث عينة غير العينة االستطالعية، فراداختيار أ -8
 .المشكالت التي يمكن التعرض ليا أثناء التطبيق

 طالب وطالبة.( 07)طالب الصف الثاني اإلعدادياختيار عينة الباث األساسية من  -9
 .، بطاقة المالاظة(التاصيمي عمى عينة الباث )االختبار اً تطبيق أدوات الباث قبمي  -02
 إجراء التجربة األساسية.  -00
 ، بطاقة المالاظة(.التاصيمي )االختبارتطبيق أدوات الباث بعدياً   -00
لمتوصل إلى النتائج وتفسيرىا  ؛المعالجة اإلاصائية لمبيانات المستقاة من التطبيقين القبمي والبعدي  -03

 .باثفي ضوء اإلطار النظري ونتائج الباوث المرتبطة، وفروض ال
 .الباث مجموعة من التوصيات والمقتراات في ضوء النتائج التي توصل إلييا عرض  -02

 :الباث مصطماات
 ة:التالياشتمل الباث الاالي عمي المصطماات  

 بأنو: إجرائياً و تعريفويمكن   :الذكي التكيفي مانظال 
مع أىداف المقرر وأسموب  اً ماتوى متكيف وفري؛ ايث الذكاء االصطناعي تكنولوجيا مبادئعمى  قائمنظام     

 ق أىداف التعمم.يتاقمااواًل  الطالب خصائصالتعمم والاالة المعرفية وكذلك 
 ويمكن تعريفيا إجرائيًا بأنيا:  :التكيفي أساليب اإلباار 

مجموعة تقنيات تدعم المتعمم بشكل مباشر وغير مباشر في العثور عمى مساره داخل مواقع الويب     
 التعميمية من خالل تكييف عرض الروابط مع أىدافو وخصائصو األخرى.

 بأنيا يا إجرائياً تعريفويمكن   :الويب مواقع تصميم ميارات : 
 متميز.ويب قع مو بتصميم  الخاصةدائية األو معرفية الالفرد  قدرات   
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 :اإلطار النظري لمباث
لدي متعممي المرامة االعدادية بالمدارس الرسمية  الويب مواقع تصميمىدف الباث إلى تنمية ميارات          

يدف دراسة ، لذلك فإن اإلطار النظري لمباث استأساليب اإلباار عمىلمغات، باستخدام نظام تكيفي ذكى قائم 
، الويب مواقع تصميموميارات ، (الروابط/ إظيار إخفاء(إباارأسموب وأساليب اإلباار، ، التكيفية الذكيةالنظم 

إجراءات الباث وتفسير التعرف عمى نتائج الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الباث واالستفادة منيا في 
 نتائجو.

 أواًل: النظم التكيفية الذكية
 قنياتت إلى ( إضافةITSsنظم التعميم الذكية)مع بنيتيا  في( IASsالتكيفية الذكية)بو نظم التعمم اتشت    

 .موخصائصي الطالبًا ألنماط التعمم وتفضيالت وفقالوسائط الفائقة التكيفية ايث يتكيف ماتواىا 
 :مفيوم النظم التكيفية الذكية -0

قدرة لدييا البيئة بأنو  الذكي التكيفينظام التعمم  .Tsai, et al (2012) وآخرون تيساي ويعرف        
أسموب  تفضيالت التعمم ولًا تبعو  يةميألىداف التعملعممية التعمم وفقًا  وتيسير الطالبعمى فيم متطمبات 

 كل متعمم عمى ادة.الخاص بتعمم ال
توفر عرضًا ا تمك النظم التي بأنيية الذك يةنظم التعمم التكيف .Vidal, et al( (2016فيدال وآخرون يرى    

 .تكيفيًا لتقدم ماتوى تعميمي مختمف لكل متعمم وذلك تبعًا لمخمفيات المعرفية المختمفة لدى كل منيم
 :ة الذكيةنظم التكيفيالأىداف  -0

المناىج كاًل من تيدف إلى تكييف تسمسل الذكية في أنيا  النظم التكيفية أىداف Feigh (2012)ادد فييو   
عمى  كبير بشكل يؤثر والذى أنشطة التعمم داخل الواداتإضافة إلى  ،المرتبطة بياالدراسية وخبرات التعمم 

 .متعممينمل مسارات مختمفة وذلك من خالل توفير ،كفاءة التعمم
عمى وتيرة  تخصيصطابع ال إضفاء التكيفية الذكية تيدف التعمم نظمأن Stokes (2013) ستوكسيرى     

من  متعممخصوصية تمكن ال اً توفير دروسب وييتم ىذا االتجاه ،المتعممدى ل المعرفيالامل  خفضالتعمم و 
  .ألىداف التعمم الفعال اً تاقيق؛ وتيرتيال تبعاً العمل 

 :التكيفية الذكية التعمم مميزات نظم -3
 يمى: ميز النظم التكيفية الذكية ماا يم أن أىم .Jonsdottir, et al (2015)جونسدوتير وآخرونيرى     
  جعل التعميم أكثر سيولة.مما وتدريبات تفاعمية  تعميميتوفير ماتوى 
 .التكيف مع ميارات كل متعمم 
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 ناو المواد المناسبة. الطالبوتوجيو  التعميمية التدريباتو  األنشطةذكية لتخصيص  توظيف تقنيات 
 الفردية. متعممال مع قدرات النظامتكيف يل ؛مرونة التصميم 
  ميارة.وب خالل مسار التعمم عمى ناو دقيقو نقم؛ ليتم اقاً  متعمموتاديد ما يعرفو المتابعة نتائج التعمم 

 :خصائص النظم التكيفية الذكية -2
 :يما يمى النظم التكيفية الذكية خصائصأن أىم  Tom Vander (2013)فيندر يرى توم    
 متعمم.لامول ال الذكيالتاميل  -
 .ودعم ال المشكالت التفاعمية -
 .المناىج الدراسيةتسمسل  -
 .خبرات التعمم المتعددة -

 :نظم التعمم التكيفية الذكية فيتقنيات التكيف   -5
فئات ى عدة فنظم التكيفية الذكية ال فيالتكيف  تقنيات Brusilovsky (2001)بروسيموفيسكى عددي     

ىذه  آخرو  ،التكيفيلال المشكالت، والعرض  التكيفيالدعم لممناىج الدراسية،  التكيفيسمسل : التوىىرئيسة 
 .(Weber ,2011)التكيفياإلباار  ساليباأل

 :مبادئ التصميم الرئيسة لمنظم التكيفية الذكية -6
 :فيما يمي ذكيةالتكيفية التعمم المبادئ تصميم نظم  Hou (2017)ادد ىويو    

  التشخيص قبل التمكنو التوجيو. 
 داء الجيدالمرونة واأل. 
 عادة االستخداما  و  اديثالتمكانية إ. 
  رشادالتافيز واإل. 

 :النظم التكيفية الذكيةوبناء  ىيكمية تصميم -7
نموذج  :من يتكون التكيفي الذكيالنظام أن  Shute, Zapata  (2012)زاباتاو شوت كل من يرى    

 عرضيم فيما يمي:، وسيتم ونموذج واجية التفاعل ،نموذج المتعمم ،، نموذج التكيفالتعميميالمجال، النموذج 
 :نموذج المجال  -
  .التعميمية واالختبارات وكائنات التعمم والمواد مفاىيملخزن ىو م نموذج المجال     
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 التعميمي:النموذج  -
، متعممبنموذج ال ىذا النموذج. ويرتبط متعممم التفاعالت التعميمية مع الينظعمى ت التعميميالنموذج  يعمل     
 لو. المطموب تقديمو التربوياستنباط النشاط  في التعميميوىيكمو  متعممالمعرفة عن اليستفيد من ايث 
 :نموذج التكيف -
االعتبار كاًل من المعمومات  فينموذج التكيف عمى قواعد تساعد عمى تعزيز التكيف مع األخذ  يشتمل    

 لمجال.المتعمقة بالمتعمم من نموذج المستخدم وكذلك المفاىيم المخزنة بنموذج ا
 :نموذج المتعمم -
التعمم،  عممية أثناء تتطور والتي ،وغيرىا لممتعمم المعرفية والتافيزية الاالةنموذج المتعمم من  يتكون   

يتتبع تقدم المتعمم من ايث يتم تتغير عمى مدى الدروس الخصوصية. عمى سبيل المثال، "تتبع المعرفة"  والتي
 .نقاط القوة والضعف بالنسبة لنموذج المجال ميعتعرف مشكمة إلى مشكمة وي

 تفاعل:واجية النموذج  -
 ودمج المتعمم في عممية التعمم. ،تفاعل ىي الربط بين المتعمم والنظامالوظيفة واجية تعتبر      

 :الروابط/ إظيار( إخفاء)ثانيًا: أساليب اإلباار
 بأساليب اإلباار تعرف التقنيات من مجموعة فيناك ،التكيفية الذكية النظم اإلباار في أساليب تتنوع     

 . التكيفية والنظم التكيفية الذكية النظم باالىتمام بتوظيفيا في تاظى التكيفي والتي
  مفيوم أساليب اإلباار التكيفي: -0
 ماددة مجموعةأساليب اإلباار التكيفي بأنيا  Huang & Shiu (2012) شيوو ىوانغ كل من  يعرف    
مسار اإلباار  تكيف خالل منوذلك  الفائق الفضاء في المتعمم إباار دعمعمل عمى ت التي تكنولوجياتال من
 .بو الخاصة الفردية والمعرفة المتعمم وتفضيالت أىدافو مع

من وذلك  ،الروابط داخل العقد فييا تكيفت يةظم تفاعميمكن تعريف أساليب اإلباار التكيفي أيضًا بأنيا ن    
دعم تنقل ساىم في ي مما ،تعمممالخاصة بكل  الفردية ىداف وتفضيالت والمعرفةأل تبعاً خالل التكيف 

 (.(Germanakos, P., Belk, M., 2016متعمالم
 أىداف أساليب اإلباار التكيفي: -0
 فيما يمى: أىداف أساليب اإلباار التكيفي Wawta (2010) يذكر واتا     

 توجيًا. األقل التكيفية المالاة من خالل دعماألمثل  المسار عمى العثور في لمتعممساعد ات -
 .الرابط التالي اختيار وذلك لتسييل الروابط؛ شكل تغيير في إبااره من خالل المتعمم تساعد -
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الفردي؛ وذلك من خالل توفير روابط تتناسب عمى التعمم  الطالب تاتاسين قدر في  ساىمتنظم تعمم  إنتاج -
 مع كل متعمم.

 :مميزات أساليب اإلباار التكيفي -3
أىم ما تتميز بو أساليب اإلباار التكيفي فيما  .Mampadi, et al (2011يوضح ممبادى وآخرون)     
 يمي:
 . الطالبالعمل عمي خفض العبء المعرفي لدى  -
 التغمب عمى مشكمة الضياع في الفضاء الفائق. -
 لمتعمم. المسار األمثل إلى من خالل توجييوم تعملماعمى تاقيق أىداف العمل  -
تعزيز مبدأ إتقان التعمم من خالل توفير التعمم األمثل لكل متعمم بما يتناسب مع أىدافو ومستواه المعرفي  -

 وخصائصو.
 أنواع أساليب اإلباار التكيفي:  -2
 :يمى فيما  .Esichaikul, et al (2011)وآخرون كما صنفيا أسيشيكولسيتم تناول أساليب اإلباار      
 المباشر:  التوجيوDirect guidance 

ونظم  بيئات التعمم التكيفية يعتبر أسموب التوجيو المباشر أبسط أساليب اإلباار التي يتم استخداميا في     
لممتعمم، وينتقل المتعمم من رابط إلى رابط  بيا الموصي الروابط جميع تقديم يتم ايث التعمم التكيفية الذكية،

 " والذى يعرضو النظام عمى المتعمم.لتاليزر"اآخر بالضغط عمى 
  :فرز الروابط التكيفي  Adaptive Link sorting 

 مختمفاً  ترتيباً  يتم عرض قد والعمل عمي ترتيبيا وبناًء عمي ذلك المتااة الروابط كل بفرز النظام يقوم
 منيم.بكل  الخاصة المعرفة مستويات عمى ويتم ذلك اعتماداً  ،الطالبعمى  لمروابط
 الروابط التكيفي إخفاء Adaptive Link hiding :   

 المعرفة مستوى مع تتناسب والتي فقط، الصمة ذات إظيار الروابط يتم الروابط إخفاءأسموب  عند تطبيق      
 جانبو؛ وذلك لتقييد مسااة اإلباار. من ذات الصمة غير الروابط إخفاءمع  لممتعمم الاالي
  التكيفيالتعميق التوضياي Adaptive Link annotation :  

 الرابط الاالي. خمف الموجودة العقدة يتم تزويد الروابط بتممياات اول     
 الروابط التكيفي توليد Adaptive Link Annotation :   
 يعمل ىذا األسموب عمى إنشاء روابط جديدة والعمل عمي إمداد المتعمم بيا بشكل دائم.     
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 عرض الخرائط: Map Adaptation 
وتادد وضعو  ،ُيعرض عمي المتعمم خريطة توضح لو بنية الروابط الفائقة لمعناصر المكونة لمماتوى     

 .توضيح وضعو داخل النظام التعميمي إضافة إلى

 :تناولو فيما يمي؛ لذا سيتم (الروابط / إظيارإخفاء)مى أسموبيركز الباث الاالي ع    
 الروابط التكيفي: / إظيارإخفاء -5
تقييد وتيدف إلى  دعم المالاة التكيفية.في  التقنية األكثر استخداماً ( الروابط / إظيارإخفاء)تقنيةتعتبر      

تقنية وتيدف  ،((Germanakos, P., Belk, M., 2016الصمة ذات غيرمسااة التنقل إلى صفاات 
 ،الصمة ذات الروابط غير إخفاء المتعمم من خالللدى  المعرفيل الامل يقمإلى ت( الروابط / إظيارإخفاء)

  (Brusilovsky, 2007).إباار المتعمم في الفضاء الفائقمسااة  والتقميل من
بأنو: تقنية تقوم عمى إخفاء الروابط غير  ( إجرائياً الروابط/ إظيار إخفاء(باارتعرف البااثة أسموب اإل     

 وامايتو من الضياع في الفضاء الفائق.تقييد مسااة تنقل الطالب ل ؛ذات الصمة
 الروابط التكيفي:/ إظيار( إخفاءأىمية)
 الروابط التكيفي في النقاط التالية: إخفاءأىمية أسموب   Halizah(2014يوضح ىاليزا)    
في التقميل من المسارات من خالل توجيو المتعمم إلى الروابط ( الروابط / إظيارإخفاء)تقنيةتساىم  -

 المناسبة لمستواه المعرفي. 
عمى تاقيق أىداف التعمم مستندة في ذلك عمى البيانات المخزنة في ( الروابط / إظيارإخفاء)تقنيةتساىم  -

 الروابط التي ال تتناسب مع المتعمم. إخفاءفتعمل عمي  ،نموذج المتعمم
من خالل توفير بيئات تعمم فردية تناسب  الطالبعمي تمبية ااتياجات ( الروابط / إظيارإخفاء)تقنيةتعمل  -

 كل منيم.
 (إخفاءمميزات)الروابط التكيفي: / إظيار 
الروابط  / إظيار(إخفاءما يتميز بو أسموب) Oboko, Wagacha( 2012يذكر أوبوكو وآجاش)     

 التكيفي فيما يمى:
 .والتطبيق سيمة التنفيذ( الروابط / إظيارإخفاء)تقنية -
 باار.تقييد مسااة اإلفي  (الروابط / إظيارإخفاء)تقنية تساىم -
الضرورية  ضوعاتالمو  المتعممدرس ايث ي ؛تاسين مسار التعممعمي ( الروابط / إظيارإخفاء)تقنيةتعمل  -

 .فقط
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مواد  ستختفى ممكن؛ ايث إنوفي تاقيق التعمم االمثل في أقل وقت ( الروابط / إظيارإخفاء)تقنية تساىم -
 التعمم اإلضافية.

أوبوكو  دراسة ،Brusilovsky(2007) بروسيموفيسكى أظيرت الدراسات السابقة منيا: دراسة     
 ((2016جيرماناكوس وبيمك ودراسة ،Halizah(2014)دراسة ىاليزا ،Oboko,Wagacha(2012وآجاش)

 Germanakos, Belkعزيز فيم الطالب لمماتوى في ت( الروابط إظيار/ إخفاء)فاعمية أسموب اإلباار
 عرضفير روابط توذلك من خالل تو  ،اصة بكل طالبر من خالل توفير مسارات تعميمية خالمقر  التعميمي
كٍل منيم، معتمدًا في ذلك عمي المعمومات المخزنة بنموذج المتعمم الخاص  صائصخلناسب متعميمي ماتوى 

 منيم. بكلٍ 
داخل النظام يتناسب مع نظام اإلباار ( الروابط / إظيارإخفاءالبااثة أن أسموب اإلباار)من ىنا وجدت      

الخمفية المعرفية  معتمدًا عميقديم ماتوى تعميمي ؛ فيو يعمل عمي تالمقترح بالباث الااليالتكيفي الذكي 
الطالب  ةياامفي  خفاءاإليساىم السابقة لدى كل طالب، وذلك من خالل تعطيل أو إخفاء أو إزالة الروابط، ف

 . ماققًا التعمم األمثل لمطالب الامل المعرفيمن تقميل ال معمن التشتت 
 الويب مواقع تصميم رابعًا: ميارات

 :مفيوم ميارات تصميم مواقع الويب -1
الميارات األدائية لميمات  الطالبنيا إكساب أبات تصميم مواقع الويب ميار ( 0203)ربيع رموديرى     

 .النسبيتتسم بالتناسق والثبات بايث  ،تصميم صفاات الويب بشكل دقيق
مجموع الميارات نيا أبات تصميم مواقع الويب ميار ( 0207)عادل الناالو  عقل ىمجديعرف كل من      

 واإلجراءات الالزمة لتصميم موقع ويب.
 :الميارات الالزمة لتصميم موقع ويب  -2
 ( ما يمى:0227كما يراىا إسالم جابر) الميارات الالزمة لتصميم موقع ويبتعتبر أىم      
 إدراج( النصوص. -تنسيق -ميارات تتعمق بالنصوص: وىى)إضافة -
 تغيير اجم( الصورة. -ميارات تتعمق بالصور: وىى)إدراج -
رابط بين صفاتين إنشاء  -ميارات تتعمق بالروابط: وىى)إنشاء رابط بين صفاتين داخل نفس الموقع -

 إنشاء رابط بين صفاة ويب وموقع بريد إلكتروني(. -بموقعين مختمفين
إضافة صوت كخمفية  -إضافة صورة كخمفية ليا -ميارات تتعمق بخمفية صفاة الويب)تغيير لونيا -

 ليا(.
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 ميارة استعراض صفاات الويب. -
كما اتضح لمبااثة أن المقرر التعميمي لمنيج مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت      

جميع ىذه الميارات عند تصميم مواقع الويب؛  الطالببالصف الثاني اإلعدادي يتطمب إكساب الخاص 
 وىذا ما يسعى الباث الاالي إلى تاقيقو.

جراء التجربة  تصميم أدوات الباث، وا 
ولت البااثة في ىذا الجزء عرضًا ما قامت بو من إجراءات والتي اشتممت ما يمي: إعداد أدوات تنا    

الباث، وخطوات تطبيق تجربة الباث، وأخيًرا عرض أساليب المعالجة اإلاصائية التي تم استخداميا 
 في معالجة البيانات لمتوصل لنتائج الباث، وتم عرض ىذه اإلجراءات كما يمى:

 اد قائمة الميارات أواًل: إعد
 وفيما يمى عرضًا لخطوات إعداد ىذه القائمة، والتاقق من صدقيا وثباتيا.  
  تاديد اليدف من إعداد القائمة: ىدفت ىذه القائمة إلى تاديد الميارات الرئيسة والميارات الفرعية

 لدى متعممي المرامة اإلعدادية. الويب مواقع تصميمالخاصة ب
  بناء ىذه القائمة عمى الكتاب المدرسي، ومن ثم تم وضع قائمة  فيصياغة القائمة: اعتمدت البااثة

( ميارة فرعية، وقامت البااثة 07( ميارات رئيسة، و)7الميارات في صورتيا المبدئية وشممت)
 بالتاقق من صدقيا من خالل عرضيا عمى السادة الماكمين والمتخصصين في المجال، وتم إجراء

  التعديالت المطموبة.

 ثانيًا: إعداد قائمة المعايير
 التي مرت بيا البااثة إلعداد ىذه القائمة:وفيما يمى الخطوات 

 :تاديد اليدف العام لمقائمة 
 صميمية لبيئة المعالجة التجريبية.يعتبر اليدف العام من القائمة ىو التوصل إلى المعايير الت

  قائمة المعايير من خالل االطالع عمى الدراسات والباوث السابقة ذات إعداد القائمة وبناؤىا: تم بناء
( 50( معايير، مقسمة إلى)9الصمة بمعايير التصميم التعميمي، وتكونت القائمة في صورتيا المبدئية من)

 مؤشر.
  التاقق من صدق قائمة المعايير: بعد إعداد القائمة في صورتيا المبدئية تم عرضيا عمى السادة

مين والمتخصصين فى مجال تكنولوجيا التعميم، ومن ثم قامت البااثة بإجراء التعديالت المطموبة الماك
 ( مؤشر.50( معايير، و)9وبناًء عميو أصبات قائمة المعايير في صورتيا النيائية تشتمل عمى)
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نتاج أداة المعالجة التجريبية  ثالثًا: تصميم وا 
التصميم التعميمي؛ وذلك لتاديد أىم المراال والخطوات الالزم  عممت البااثة عمي تاميل عدد من نماذج   

 Ryan, et alنموذج "ريان وآخرين اتباعيا عند تصميم أداة المعالجة التجريبية، ومن أىم ىذه النماذج: 
(، 0229نموذج الغريب زاىر) ،(0226)الباتع اسن ونموذج، Ruffini (2000)روفينى، نموذج (2000)

(؛ لمناسبتو لطبيعة الباث الاالي، وقد قامت البااثة بإنتاج أداة 0205نموذج مامد خميس)وتبنت البااثة 
 المعالجة التجريبية وفقًا ليذا النموذج عمى الناو التالي:

نتاج النظام التكيفي الذكي المقترح      سيتم تقديم عرضًا تفصيميًا لإلجراءات التي قامت بيا البااثة لتصميم وا 
 النموذج فيما يمى:طبقًا ليذا 

 اشتممت ىذه المرامة عدة خطوات، وىى:: )أ( مرامة التخطيط واإلعداد القبمي

تشكيل فريق العمل من خبراء التصميم ومادة ومصادر وبرمجة ووسائط متعددة: ضم فريق العمل كاًل  -0
 من البااثة بالتعاون مع أاد المبرمجين. 

" من مقرر مادة HTMLالترميز إعداد ماتوى الوادة الثانية"لغة  تاديد المسئوليات والميمات: تم -0
الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والموجو لمصف الثاني اإلعدادي بالمدارس الرسمية 

 لمغات، وتم عرضو عمى السادة الماكمين؛ لمتأكد من صالايتو ومدى مالءمتو.
تخصيص الموارد المالية وطرق الدعم: وفرت البااثة كل ما يتعمق بالموارد المالية الالزمة لتصميم  -3

نتاج النظام التكيفي الذكي.   وا 

 )ب( مرامة التاميل: تمثمت ىذه المرامة في عدة خطوات، وىى كما يمى:
ة الميارات وبطاقة قائمتاصيمي و تاميل الااجات والغايات العامة: تم إعداد كاًل من االختبار ال -0

 المالاظة، وتم التأكد من صدق وثبات كل منيا.
المستيدفين: تتمثل الفئة المستيدفة بالباث الاالي في متعممي الصف  الطالبتاميل خصائص  -0

( 02: 03الثاني اإلعدادي بمدرسة فاطمة الزىراء الرسمية لمغات، و تتراوح جميع أعمارىم ما بين)
ة معرفة سابقة بالماتوى التعميمي الخاص بالنظام التكيفي الذكي الخاص عامًا، وال يممك أادىم أي

 بالباث الاالي.
 :تاميل الميمات التعميمية -3

اعتمد الباث الاالي عمى الكتاب المدرسي كمصدٍر أساسي لمتاميل، فتم تاميل ماتوى الوادة     
الثانية من مقرر مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الفصل الدراسي األول والموجو 
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األىداف ". وتم التوصل لقائمة HTMLالترميز  ةلمصف الثاني اإلعدادي بالمدارس الرسمية لمغات"لغ
المعرفية واألدائية لميارات تصميم مواقع الويب، ولبيان ثبات التاميل قامت البااثة وكذلك اثنين من 

%( باستخدام معادلة 98معممي الااسب اآللي بتاميل الماتوى وكانت نسبة االتفاق )
 .(Cooper)كوبر

 تاميل الموقف والموارد والقيود: -2
ل ااسب آلي مزود باالتصال بشبكة اإلنترنت بالمدرسة، أما تمثمت الموارد المتوفرة فى معم     

القيود فكانت عدد أجيزة الااسب اآللي المتوفرة بمعمل الااسب اآللي بالمدرسة مادودة مع بطء 
 سرعة اإلنترنت المتوفر بمعمل الااسب اآللي.

 )جـ( مرامة تصميم الماتوى اإللكتروني التكيفي: 
 تتمثل فيما يمى: تضمنت ىذه المرامة عدة خطوات

 صياغة األىداف التعميمية وتاميميا: (0
أعدت البااثة قائمة مبدئية باألىداف التعميمية، وقامت بعرضيا عمى مجموعة من السادة الماكمين      

 والمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم. 
 والتي تمثمت فيما يمى:تصميم االختبارات والمقاييس:  (0
  :االختبار التاصيمي 
نتاج االختبار التاصيمي، وتم ذلك تبتعميمي تم ضوء األىداف العامة واإلجرائية والماتوى ال في ًا عتصميم وا 

 لمخطوات التالية:
 الطالبتاديد اليدف من االختبار: أعدت البااثة االختبار التاصيمي بيدف قياس مستوى تاصيل  -1

 قبمًيا وبعدًيا عمى عينة الباث.لمجوانب المعرفية لميارات تصميم مواقع الويب وذلك بتطبيقو 
تاديد األىداف التعميمية التي يقيسيا االختبار: عممت البااثة عمى تاديد األىداف اإلجرائية الخاصة  -2

 بالجوانب المعرفية لميارات تصميم مواقع الويب.
 إعداد جدول المواصفات: أعدت البااثة جدول مواصفات لالختبار، والذى تضمن عدد المفردات التي -3

يضميا االختبار بالنسبة لكل ىدف من األىداف، تم تاديد األوزان النسبية لمموضوعات، وكذلك األوزان 
 النسبية لممستويات المعرفية التي تضمنيا االختبار.

تاديد نوع مفردات االختبار وصياغتيا: قامت البااثة بصياغة مفردات االختبار التاصيمي بصورة مبدئية  -4
ختيار من اأسئمة انب المعرفية لميارات تصميم مواقع الويب، والتي تمثمت في بايث تغطى جميع الجو 
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، وبذلك ( مفردات02مفردة، وأسئمة الصواب والخطأ وبمغ عدد مفرداتيا) (00)وبمغ عدد مفرداتيامتعدد 
 .( مفردة00يصبح العدد الكمي لمفردات االختبار)

تضمنت كما ، وبيان كيفية اإلجابة عن مفرداتفي االختبار صياغة تعميمات االختبار: تسيم تعميمات  -5
 الشخصية، واليدف من االختبار. المتعممبيانات ب

بواقع درجة  ( درجة00)وىيالنياية العظمى لالختبار تاددت الدرجة تقدير الدرجة وطريقة التصايح:  -6
 واادة لكل إجابة صاياة عمى كل مفردة.

االختبار وضبطو: عممت البااثة عمى تاديد مدى صدق االختبار وذلك وفقًا لما يمى: بعد إعداد  تجريب -7
االختبار التاصيمي في صورتو األولية تم عرضو عمى مجموعة من السادة الماكمين وذلك إلبداء الرأي 

ختبار: فقامت البااثة اولو وقد تم عمل التعديالت وصوال لمصورة النيائية لالختبار، أما بالنسبة لثبات اال
من خالل  Cronbachبالتأكد من الثبات الداخمي لالختبار التاصيمي باساب معامل ألفا كرونباخ 

(، وىذه القيمة 2,830)( فبمغ معامل ثبات االختبارSPSS v.24برنامج التاميل اإلاصائي لمبيانات)
 تبين ثبات االختبار التاصيمي إضافَة إلى إمكانية تطبيقو.

كاممًة بجميع بنوده؛  تمت برمجة مفرداتو: بعد التأكد من صدق وثبات االختبار اإللكترونيإنتاج االختبار  -8
  إلضافتو ضمن أدوات النظام التكيفي الذكي.

 بطاقة المالاظة: 
 تم تصميم وانتاج البطاقة وفقًا لإلجراءات اآلتية: 
تاديد اليدف من بنـاء البطاقـة: تيـدف بطاقـة المالاظـة إلـى قيـاس الجانـب األدائـي لميـارات تصـميم  -0

 مواقع الويب 
 تاديد أسموب التسجيل: تم استخدام نظام العالمات.  -0
 تاديد األداءات التي تضمنتيا البطاقة: تم تاديد األداءات من خالل االعتماد عمى قائمة الميارات. -3
لــدرجات: تــم اســتخدام أســموب التقــدير الكمــي لبطاقــة المالاظــة، فيقــوم المالاــظ وضــع نظــام تقــدير ا -2

أدى إلـى اـد ، أدى( أسفل مستوى أداء المـتعمم ليـذه الميـارة، وىـذه المسـتويات ىـي)√بوضع عالمة)
 (.0،0،2( ويوازى كل مستوى درجة أداؤه)لم يؤد، ما

ضبط البطاقة: عممت البااثـة عمـى ضـبط البطاقـة؛ لمتأكـد مـن صـالايتيا لمتطبيـق، وتـم ذلـك باسـاب  -5
صــدقيا: فــتم االعتمــاد عمــى صــدق الماكمــين، فبعــد إعــداد الصــورة األوليــة لمبطاقــة تــم عرضــيا عمــى 

ت مجموعة من السادة الماكمين، وتم عمل التعديالت، وصوال لمصـورة النيائيـة البطاقـة: ايـث اشـتمم
( ميــارة فرعيــة، وأيضــا تــم اســاب ثبــات البطاقــة: 07( ميــارات رئيســة، و)7)المالاظــة عمــىبطاقــة 
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برنـامج  باستخدام Cronbachقامت البااثة بالتأكد من الثبات الداخمي لمبطاقة باساب معامل "ألفا"ف
قيمــــة معامــــل الثبــــات لبطاقــــة المالاظــــة (، وجــــاءت SPSS v.24التاميــــل اإلاصــــائي لمبيانــــات)

 ، وبذلك فيذه البطاقة عمى درجة عالية من الثبات ويمكن تطبيقيا.(2,823سبة)بن

 اإللكتروني:تاديد بنية الماتوى  (3
تمثل في الوادة الثانية من ي الذى( موضوعات رئيسة، و 7بمغ عدد موضوعات الماتوى التعميمي)     

لمدارس خاص باواالتصاالت، والمقرر الفصل الدراسي األول لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات 
 ." HTMLالترميز ةالرسمية لمغات، وىى" لغ

يم أسفرت نتائج التاكو ، مقامت البااثة بعرض الماتوى التعميمي عمى السادة؛ بيدف استطالع آرائي     
عمى ارتباط الماتوى التعميمي باألىداف التعميمية المطموب  (%022باتفاق السادة الماكمين بنسبة)

 تاقيقيا مما يعنى كفايتيا.
 تاديد استراتيجيات التعميم: (2

تم تاديد استراتيجية التعميم العامة لمماتوى التعميمي اإللكتروني بالنظام التكيفي الذكي المقترح؛      
بالصف  الطالبارات تصميم مواقع الويب لدى وذلك لتاقيق اليدف المرجو والذى يتمثل في تنمية مي

الثاني اإلعدادي بالمدارس الرسمية لمغات. وخالل ذلك أخذت البااثة في اعتبارىا عدة عناصر من أىميا 
 ما يمى:
  وتوجيييم ناو التعمم من خالل النظام التكيفي الذكي. الطالباستثارة دافعية 
 التغذية الراجعة. توفير التعزيز المناسب لممتعممين إضافًة إلى 
  عمى االستمرارية في التعمم. الطالباث 

 تاديد أساليب التفاعل مع الماتوى: (5
 تتمثل أساليب التفاعل داخل النظام التكيفي الذكي المقترح فيما يمى:     

 فاعل مع النظام وواجية االستخدام.الت 
 .تفاعل المتعمم مع الماتوى 
 تفاعل المتعمم مع المعمم داخل النظام. 
 .تفاعل المتعمم مع المتعمم 
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 تاديد االنشطة والتكميفات: (6
عممت البااثة عمى توظيف األنشطة والتكميفات لخدمة المواقف التعميمية المرتبطة بالماتوى التعميمي      

 في ضوء استراتيجية التعميم العامة واالستراتيجيات المستخدمة.
 تنظيم تتابعات الماتوى وأنشطتو: (7

ويشتمل  ،وأنشطتولموضوع في تنظيم تتابعات الماتوى البااثة المدخل المنطقي المتمركز اول ااتبعت       
عمى عدة استراتيجيات وأساليب. واستند الباث الاالي عمى بعض ىذه االستراتيجيات في تصميم وتنظيم 

، من الكل إلى الجزء استراتيجية التنظيم اليرمى، استراتيجية ىي: الماتوى اإللكتروني، وىذه االستراتيجيات
 .استراتيجية من البسيط إلى المعقد، استراتيجية التنظيم التتابعي

 والوسائط اإللكترونية: المصادرتاديد  (8
قامت البااثة في ىذه الخطوة باختيار مصادر التعمم وعناصر الوسائط اإللكترونية المتعددة إضافة إلى      

 .المواد التعميمية المناسبة
 والوسائط اإللكترونية:وصف المصادر  (9

 تمثمت مصادر التعمم وعناصر الوسائط المتعددة والمواد التعميمية التي يشتمل عمييا النظام فيما يمى:      
 .الفيديوىات التعميمية 
 .الممفات النصية 
 ت.إنتاج األنشطة والتدريبا 
 .تجميع الماتوى اإللكتروني 
 إعداد التعميمات والتوجييات:  (02

" ليشمل األىداف التعميمية المرجو تاقيقيا من خالل النظام التكيفي الذكي، objectivesزر"تم وضع       
" خريطة النظام، وىى بمثابة دليل لممتعمم داخل النظام؛ فيي توضح لو كيفية system mapكما يمثل زر"

ختبارات وجميع التسجيل بالنظام، والتفاعل مع منصة العرض، وروابط الماتوى التعميمي والمقاييس واال
 األدوات األخرى الموجودة داخل النظام التكيفي الذكي.

 منصة العرض وتصميم واجية التفاعل: (00
من خالليا مع النظام التكيفي الذكي  الطالبلتصميم واجية التفاعل ومنصة العرض التي سيتفاعل       

 اطمعت البااثة عمى العديد من مواقع اإلنترنت التعميمية التفاعمية والنظم التكيفية. 
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 تصميم سيناريو الماتوى اإللكتروني:  (00
قامت البااثة بكتابة السيناريو التعميمي الرئيس، ووضع تصور مبدئي لما ستتضمنو كل شاشة من       

لماتوى اإللكتروني من نصوص مكتوبة وصور ثابتة ولقطات فيديو مع مراعاة التسمسل شاشات عرض ا
 المنطقي في عرض الماتوى التعميمي وترابطو ومن ثم تم عرضو عمى السادة الماكمين لمعرفة أراءىم.

 :)د( مرامة تطوير الماتوى اإللكتروني 
الماتويات، التوجيو التعميمية، األىداف المقدمة: وتشتمل عمى عدة عناصر وىى: الترايب، قائمة  -0

 التعميمية، روابط بوادات أخرى، شروط التعمم، االختبار القبمي.
من: النصوص التعميمية اإللكترونية، األنشطة المختمفة واألمثمة، الوسائط المتعددة،  المتن: ويتضمن كل  -0

 الممخصات الداخمية.
التدريبات مع التقويم الذاتي والنتائج، القاموس، الخاتمة: وتشتمل عدة عناصر، وىى: ممخص عام،  -3

 المراجع.
 مرامة تقويم الماتوى اإللكتروني وتاسينو:)ىـ( 

 تمت ىذه المرامة تبعًا لعدة خطوات تتضح فيما يمى:
 لمتأكد من جودة الماتوى: الطالبإجراء دراسة استطالعية عمى عينة من  -0

الصف الثاني اإلعدادي  طالبقامت البااثة بتجريب النظام التكيفي الذكي عمى عينة استطالعية من      
 بالمدارس الرسمية لمغات. وتم إجراء الدراسة االستطالعية تبعًا لمخطوات التالية:

o .موافقة السادة مشرفي الباث بإجراء الدراسة االستطالعية 
o ماتوى اإللكتروني من خالل لواة التاكم الخاصة بالموقع اإللكتروني رفع الموقع عمى استضافة، ورفع ال

 /http://heba.eslamnasser.com/skills :لمنظام، وكان عنوان النظام التكيفي الذكي عمى اإلنترنت
o التجربة االستطالعية.مة الزىراء الرسمية لمغات إلجراء إعداد معمل الااسب اآللي بمدرسة فاط 
o  إجراء الدراسة االستطالعية عمى عينة عشوائية من متعممي الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة فاطمة الزىراء

إلى  07/02/0208( متعمم ومتعممة في الفترة)02الرسمية لمغات بماافظة بورسعيد، عددىا)
0/00/0208). 

o لتسجيل والدخول إلى النظام بنجاح.قام المتعممون با 
o .تعامل المتعممون مع األدوات المتااة من خالل النظام 
o .تم تطبيق أدوات الباث بعديًا 

http://heba.eslamnasser.com/skills/
http://heba.eslamnasser.com/skills/
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تبين لمبااثة من خالل نتائج الدراسة االستطالعية ثبات أدوات الباث وصالاية النظام التكيفي الذكي      
 لمتطبيق عمى العينة األساسية لمباث.

قامت البااثة بعرض النظام التكيفي عمى السادة الماكمين والمتخصصين في  الخبراء في الماتوى:أراء  -0
 مجال تكنولوجيا التعميم.

 لم تتواجد أية تعديالت عمى النظام التكيفي الذكي. تاديد التعديالت المطموبة: -3
 لم يتم إجراء أية تعديالت وفقًا آلراء السادة الماكمين. إجراء التعديالت المطموبة: -2
كانت الصورة النيائية لمنظام التكيفي الذكي كالصورة األولية لو، وتم التأكد من  النسخة النيائية: -5

 صالايتو لمتطبيق عمى عينة الباث الفعمية.
 ت ىذه المرامة عدة خطوات، وىى:مرامة النشر والتوزيع واإلدارة: تضمن)و( 

 وضع الماتوى عمى الويب: تم رفع النظام التكيفي الذكي عمى شبكة اإلنترنت. -0
 اقوق الممكية واإلتااة: ترجع اقوق ممكية النظام التكيفي الذكي لمبااثة. -0
التاكم في الوصول لمماتوى: تمتمك البااثة كافة الصالايات لمتاكم في الوصول لمماتوى  -3

التكيفي الذكي ويمكن لممتعممين الوصول لمماتوى بعد قياميم اإللكتروني المتاح من خالل النظام 
 بالتسجيل بالنظام.

 اإلضافة( لمماتوى. -تمتمك البااثة كافة صالايات التعديل)الاذف صيانة الماتوى وتاديثو: -2
 رابعًا: تنفيذ التجربة األساسية لمباث

( في 0208/0209ي األول لمعام الدراسي)تم البدء في التجربة األساسية لمباث في الفصل الدراس            
 (، ومرت التجربة األساسية بعدة خطوات، وىى:02/00/0208إلى  2/00/0208)رة منالفت
 اختيار عينة الباث: -0
غات بماافظة كانت عينة الباث من متعممي الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة فاطمة الزىراء الرسمية لم         

 .طالب وطالبة (07)بورسعيد، وبمغ عددىم
 االستعداد لمتطبيق: -0

 تشتمل ىذه الخطوة عمى ما يمى:       
 تم ذلك من خالل إجراء جمسة تاضيرية مع عينة الباث. :التمييد لمتجريب 
 :بمجموعتي الباث الطالبتم تطبيق أدوات الباث قبميًا عمى جميع  تطبيق أدوات الباث قبميًا. 
  بعدياً  ياتم تطبيق تطبيق أدوات الباث قبمياً ألدوات الباث: بعد االنتياء من  البعديالتطبيق. 
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 اإلجابة عن أسئمة الباث وعرض النتائج ومناقشتيا
بعد االنتياء من إجراءات التجربة، ورصد درجات االختبار، وبطاقة المالاظة، قامت البااثة باإلجابة عن     

جراء المعالجة اإلاصائ ، وذلك SPSS v.24)برنامج التاميل اإلاصائي لمبيانات  مية)باستخداأسئمة الباث وا 
  تبعًا لمخطوات التالية:

 اإلجابة عن أسئمة الباث: -0
 ؟لغات لدى طالب المرامة اإلعدادية الويب مواقع تصميم مياراتما  -:لإلجابة عمى السؤال األول    
لصف الثاني اإلعدادي االوادة الثانية من مقرر  من خاللقامت البااثة بالتوصل إلى قائمة الميارات     

من خالل استطالع رأى  اً التصاالت بالمدارس الرسمية لمغات، وأيضمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات وال
الماكمين في مجال تكنولوجيا التعميم، تم التوصل إلى القائمة، مع تاديد الجوانب المعرفية واألدائية لتمك 

 د تم توضيح  ذلك في الجزء الخاص باإلجراءات.الميارات، وق
/ إظيار إخفاء(إباارموب أس عمى قائم ذكي تكيفي نظام تصميم معايير ما -لإلجابة عمى السؤال الثاني:    

   ؟ تنمية الجانب المعرفي لميارات تصميم مواقع الويب لدى طالب المرامة اإلعدادية لغات في (الروابط
/ إخفاء(بااراإلموب أس عمى قائمال ذكيالتكيفي ال نظامال بالتوصل إلى قائمة بمعايير تصميم ةالبااث تقام    

، وذلك من خالل دراسة األطر النظرية تنمية الجانب المعرفي لميارات تصميم مواقع الويب في (الروابطإظيار 
الماكمين السادة تصميم، وأيضًا من خالل استطالع رأى التناولت معايير  التيواألدبيات والدراسات السابقة 

 الجزء الخاص باإلجراءات. فيمجال تكنولوجيا التعميم. وقد تم توضيح ذلك بالتفصيل  في والمتخصصين
/ إخفاء(بااراإل موبأسما التصميم التعميمي لنظام تكيفي ذكي قائم عمي  -إلجابة عمى السؤال الثالث:ل    

 ؟ لغات لدى طالب المرامة اإلعدادية الويب مواقع تصميم ميارات لتنمية (الروابطإظيار 
نتاج النظام التكيفي الذكي ( في 0205استخدام نموذج مامد خميس)ب ةالبااث تقام          تصميم وا 
نتاج أداة المعالجة التجريبية.بالجزء الخاص  فيتم توضيح ذلك بالتفصيل و  ،الاالي  تصميم وا 

/ إظيار إخفاء(بااراإلموب أس عمى قائمال ذكيالتكيفي ال نظامال فاعمية ما -:رابعالسؤال الإلجابة عمى ل   
لدى طالب المرامة اإلعدادية لغات؟ قامت  الويب مواقع تصميم مياراتالجوانب المعرفية ل لتنمية (الروابط

 البااثة باختبار صاة الفرض األول لإلجابة عن ىذا السؤال.
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 الفروض:اختبار صاة  -0
 الفرض األول الذى نص عمى:

 التطبيق في)عينة الباث( طالبال درجات متوسطي بين 2‚25 داللة مستوى عند إاصائياً  دال فرق يوجد"    
 ."البعدي التطبيق لصالح الويب مواقع تصميم لميارات التاصيمي الجانب قياس الختبار والبعدي القبمي
من و  ،قبميًا وبعدياً  (عينة الباثطالب)الختبار صاة ىذا الفرض عمى التطبيق االختبار التاصيمي تم      
 (Paired Samples t-Test)اختبار"ت" لمعينات المرتبطةعن طريق رصد النتائج وتاميميا  تم بعدىا

 ( نتائج التاميل:0(، ويوضح جدول)SPSS v.24برنامج التاميل اإلاصائي لمبيانات) باستخدام
 لة الفرق بين متوسطي درجات التطبيق القبمي والبعدي( قيمة"ت" ودال 0جدول)

 
 وضح(، وت08,757)وىى قيمة"ت"كذلك (، و 2,222قيمتو)و الجدول السابق مستوى الداللة من بين تي     

ىذه القيم وجود فرق دال إاصائيًا بين متوسطي درجات التطبيق القبمي والبعدي في االختبار التاصيمي 
/ إخفاء)أسموبإلى وجود أثر ذو فاعمية لمنظام التكيفي الذكي القائم عمى ذلك يشير و لصالح التطبيق البعدي، 

 .(0( في تنمية ميارات تصميم مواقع الويب، ويتبين ذلك من خالل رسم بياني)الروابط إظيار

 
 ختبار التاصيميلال( الفرق بين متوسطي درجات التطبيق القبمي والبعدي 0رسم بياني)

أشارت إلى أن والتي  ،Berlanga& García (2008)ئج مع دراسة بيرالنجا وجارسياتتفق ىذه النتا     
لمسارات إباار  طالبتوجيو كل بذلك يتم ، و تعزيز إتقان التعمم أسموب)إظيار/ إخفاء الروابط( يساىم في

مسارات  طالبتعرض عمى كل و فتأخذ فى االعتبار المعمومات والبيانات المخزنة بنموذج المتعمم خاصة بو؛ 
  .ماتوى تعميمي يتناسب مع خصائصول
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أن  أوضاتوالتي  Oboko, Wagacha (2012)أوبوكو وآجاش كما تتفق أيضًا مع دراسة    
تاسين مسار فيسيم ذلك في  ،ذات الصمةغير  الروابط إخفاء يقوم عمى )إخفاء/ إظيار الروابط(أسموب
 .التعمم
( التي أوضات وجود عالقة إيجابية بين 0208النتائج مع دراسة فاطمة نور الدين)كذلك تتفق تمك     

أسموب اإلباار)إظيار/ إخفاء الروابط التكيفي( وتنمية تاصيل الجوانب المعرفية المرتبطة بميارات البرمجة 
 الاديثة لدى طالب تكنولوجيا التعميم.

/ إظيار إخفاء(بااراإلأسموب  عمى قائمال ذكيالتكيفي ال نظامال فاعمية ما -:خامسلإلجابة عمى السؤال ال    
قامت  ؟لدى طالب المرامة اإلعدادية لغات الويب مواقع تصميم مياراتالجوانب األدائية ل لتنمية (الروابط

 الذى نص عمى:و  البااثة باختبار صاة الفرض الثاني لإلجابة عن ىذا السؤال،
 التطبيق في )عينة الباث(طالبال درجات متوسطي بين 2‚25 داللة مستوى عند إاصائياً  دال فرق يوجد"   

 ."البعدي التطبيق لصالح الويب مواقع تصميم ميارات مالاظة لبطاقة والبعدي القبمي
رصد  وتم ،قبميًا وبعدياً  (عينة الباثالطالب)تطبيق بطاقة المالاظة الختبار صاة ىذا الفرض عمى تم     

برنامج  باستخدام (Paired Samples t-Test)اختبار"ت" لمعينات المرتبطة من خاللالنتائج وتاميميا 
 ( نتائج التاميل:3(، ويوضح جدول)SPSS V.24التاميل اإلاصائي لمبيانات)

 بطاقة المالاظةل( قيمة"ت" وداللة الفرق بين متوسطي درجات التطبيق القبمي والبعدي 3جدول)

 
ىذه  وضح(، وت602,055(، وقيمة "ت")2,222)ىومستوى الداللة قيمة الجدول السابق أن من بين تي     

القيم وجود فرق دال إاصائيًا بين متوسطي درجات التطبيق القبمي والبعدي في تطبيق بطاقة المالاظة لصالح 
 ر/ إظياإخفاء)أسموبإلى وجود أثر ذو فاعمية لمنظام التكيفي الذكي القائم عمى ذلك يشير و التطبيق البعدي، 

 . (0( في تنمية الجوانب األدائية لميارات تصميم مواقع الويب، ويتبين ذلك من خالل رسم بياني)الروابط
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 ( الفرق بين متوسطي درجات التطبيق القبمي والبعدي في تطبيق بطاقة المالاظة0رسم بياني)

عالقة إيجابية بين  أوضات وجود( التي 0208النتائج مع دراسة فاطمة نور الدين) ىذهتتفق           
)إظيار/ إخفاء الروابط( وتنمية الجوانب األدائية المرتبطة بميارات البرمجة الاديثة لدى طالب أسموب

 تكنولوجيا التعميم.
 :تفسير نتائج الباث

في  (الروابط/ إظيار إخفاء(إباارموب أس عمى قائمال ذكيالنظام التكيفي الفاعمية  تؤكد نتائج ىذا الباث    
 ، ويمكن تفسير ذلك في ضوء ما يمى:لغات لدى طالب المرامة اإلعدادية الويب مواقع تصميم مياراتتنمية 

 يتميز التصميم الخاص بالنظام التكيفي الذكي ببساطتو . -
 لمتعامل معو. الطالبيتسم النظام التكيفي الذكي بالمرونة في التعامل مع أدواتو فساىم ذلك في جذب  -
 تاسين نتائج التعمم. عمل عميتعدد مسارات وأساليب االباار بالنظام التكيفي الذكي  -
دعم فساىم ذلك في ، يوفر النظام التكيفي الذكي ماتوى إلكتروني يتوافق مع الخمفية المعرفية لكل متعمم  -

 أكثر متعة.جعل التعمم و المتعمم 
الماتوى اإللكتروني داخل النظام مجموعة من تاميل الميارات وتقديميا، ايث يتضمن عمل النظام عمي  -

والتي تم تاميميا وتقديميا لممتعممين في شكل أداءات فرعية يسيل  ،الميارات المرتبطة بتصميم مواقع الويب
تقانيا.  تعمميا وا 

، والبريد الدردشة أساليب لمتواصل)متزامن/ غير متزامن(، تمثمت في غرفيوفر النظام التكيفي الذكي  -
 في التواصل المستمر.ذلك وساىم  ،اإللكتروني، والرسائل اإللكترونية

 ، وعمل عمى زيادة اندماجيم في عممية التعمم.الطالبساىم توظيف األنشطة التعميمية والتطبيقات في تشجيع  -
ف ساىم في تعريف المتعمم عمى ما تعممو بطريقة صاياة فيثبتو، وفى التعر والذى  ،توافر التقويم المستمر -

 عمى نقاط ضعفو فيقوميا.
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 التوصيات والمقتراات:
 توصيات الباث:

 في ضوء ما توصل إليو الباث الاالي من نتائج توصى البااثة بما يمى:    
 استخدام النظم التكيفية الذكية بداًل من بيئات التعمم اإللكترونية التقميدية. .0
تتناسب آليات مالاة ب الطالبلتزويد  التعميمية نظمالب التكيفي توظيف أساليب اإلباار االتجاه ناو .0

 .ااتياجاتيممع خصائصيم و 
 .اإللكترونيةالتعميمية  نظمالالتكيف في آليات مختمف  توظيفالعمل عمى  .3

 الباوث المقتراة: 
عمى تنمية ميارات البرمجة لدى  ةاإلدراكي الطالبخصائص التفاعل بين أساليب اإلباار التكيفي و أثر  -0

 .طالب المرامة اإلعدادية
 .لدى طالب المرامة اإلعدادية عمي نواتج التعممفي بيئة تعمم تكيفي أساليب اإلباار أثر  -0
 نمية ميارات إنتاج المقررات اإللكترونية لدى معممي الااسب اآللي.لت كيفي ذكيم تانظ بناء -3
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 المراجع
 :المراجع العربية 

 تصميم ميارات وبعض تنمية التاصيل في المدمج التعميم استخدام (. أثر0227جابر أامد عالم. ) إسالم
التربية، جامعة  كمية ،والتربوية النفسية الباوث . مجمةالمعممين طالب لدى التعميمية المواقع
 .038 -087(، 3)00، المنوفية

أثر استخدام كل من التعمم (. 0227اسن الباتع مامد عبد العاطي والسيد عبد المولى السيد. )
نتاج تصميم مواقع الويب التعميمية لدى طالب  اإللكتروني والتعمم المدمج في تنمية ميارات وا 

، مؤتمر الجمعية العربية الدبموم المينية واتجاىاتيم ناو تكنولوجيا التعميم اإللكتروني
 . 002 -029سبتمبر، القاىرة،  6 -5لتكنولوجيا التربية، الفترة 

تصميم مقرر عبر اإلنترنت من المنظورين البنائي والموضوعي وقياس (. 0226اسن الباتع مامد. )
فاعميتو في تنمية التاصيل والتفكير الناقد واالتجاه ناو التعمم القائم عمي اإلنترنت لدى 

. كمية التربية، جامعة رسالة دكتوراه غير منشورة((. الب كمية التربية جامعة اإلسكندريةط
 اإلسكندرية.

ميارة استخدام الااسب اآللي لدى مديري المدارس االبتدائية بمدينة (. 0200اسن بن اجر القرني. )
. غير منشورة( رسالة ماجستير). جدة درجة اىميتيا وانعكاسيا عمى تطوير العمل اإلداري
 كمية التربية، جامعة أم القرى، المممكة العربية السعودية.

 اإللكتروني، اليرمى( ببيئة التعمم الشبكيالتفاعل بين نمطى اإلباار) (.0203. )ربيع عبد العظيم رمود
وأسموب التعمم وأثر ذلك في التاصيل وتنمية ميارات تصميم صفاات الويب التعميمية لدى 

 .008 -73  (،3)33، ، ماكمةالتعميم التكنولوجيالجمعية المصرية . لتربيةطالب كمية ا

 في وأثره الداللي الويب عمى قائم تكيفي إلكتروني ماتوى تصميم (.0202. )رمود العظيم عبد ربيع
 النشط) تعمميم أسموب وفق التعميم تكنولوجيا طالب لدي والتاصيل االبتكاري التفكير تنمية

 ،(0)02ماكمة ، ،التعميم لتكنولوجيا المصرية الجمعية ،التعميم تكنولوجيا مجمةالتأممي(. /
393-260. 

. القاىرة: عالم التعميم اإللكتروني من التطبيق إلى االاتراف والجودة(. 0229الغريب زاىر إسماعيل. )
 الكتب.
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