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القائم على النص ببيئة تعلم الكرتوني  التكيفىمنطا عرض احملتوى 
وفاعليتهما يف تنمية حتصيل مفاهيم التقويم اإللكرتوني وعمق التعلم لدى 

 طالب كلية الرتبية وفق أسلوب تعلمهم
 عزام فوزيمد حم أمل. د

 :ملخص البحث
على نمطين  ةبيئة تعلم إلكتروني قائمالتعرف على فاعلية  إلىهدف البحث 

مفاهيم التقويم  تنمية تحصيلفي  (النص الممتد، النص المعتم) التكيفىلعرض المحتوى 
في نمطين ال أيالكشف على فاعلية و االلكتروني وعمق التعلم لدى طالب كلية التربية، 

تشمل على استخدام المنهج  التييعد هذا البحث من البحوث التطويرية تحقيق ذلك، و 
الدراسة والتحليل  مرحلتي في بيئة التعلم اإللكترونيل التعليميالتصميم  في الوصفي

التعرف  في التجريبي، والمنهج البيئة التعليميةتطوير  في التطويريوالتصميم، والمنهج 
والمقارنة بين المجموعتين ، المتغيرات التابعةعلى على فاعلية المتغير المستقل 

 ، وتم تصميمالمعروف بتصميم المجموعتين التجريبياستخدم التصميم و ، تينالتجريبي
عمق لمقياس ، و وأدواته االلكترونيلمفاهيم التقويم اختبار تحصيلي لقياس الجانب المعرفي 

األفكار، استخدام األدلة، التعمق في إيجاد المعنى، ربط : ربعة أبعاد هيالتعلم وفقا أل
نمط عرض توصل إليها البحث فعالية استخدام  التيمن أهم النتائج ، وكان األفكار

 فيالعملية التعليمية، وبصورة خاصة  فيبصورة عامة  القائم على النص التكيفىالمحتوى 
ط القائم على النم، باإلضافة إلى تعزيز استخدام موضوعات التقويم االلكتروني وأدواته

 .بصفة خاصة الممتدالنمط القائم على النص عن استخدام  النص المعتم
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Two display modes of adaptive content based on the text in an e-

learning environment and their effectiveness in developing the 

achievement of the concepts of electronic evaluation and depth 

of learning for students of the faculty of Education according to 

their learning style 
 

Research Summary: 

 The research aims to is to identify the effectiveness of an e-

learning environment based on two patterns for displaying adaptive 

content (extended text, opaque text) in developing the achievement 

of the concepts of electronic evaluation and depth of learning among 

students of the faculty of Education, and to explore the effectiveness 

of any two patterns in achieving this. This research is a 

developmental research which includes the use of the descriptive 

approach in the instructional design of the e-learning environment in 

the study, analysis and design stages, the developmental approach in 

developing the instructional environment, the experimental 

approach in identifying the effectiveness of the independent variable 

on the dependent variables, and comparison between the two 

experimental groups . 

 The experimental design known as the design of the two 

groups was used, and an achievement test was designed to measure 

the cognitive aspect of electronic evaluation concepts and its  tools, 

and a measure of the depth of learning according to four 

dimensions: finding meaning, linking ideas, using evidences, 

exploring ideas. one of the most important findings of the research 

was the effectiveness of using adaptive content display style based 

on text in general in the instructional process, and in particular in 

electronic evaluation topics and its tools. In addition ,to promote the 

use of an opaque text-based style more than the use of an extended 

text-based style in particular. 
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 :المقدمة

ذلددك الددتعلم الددذي يتكيددف مددت خصددائص ومتطلبددات  التكيفددىيقصددد بددالتعلم اإللكترونددي 
وتفضيالت المتعلمين بهدف تحسين وتسريت أدائهم في إنجاز مهامهم التعليمية، وذلدك مدن 
خالل تقديم طريقة نشدطة تعتمدد علدى سديطرة وتحكدم المدتعلم فدي السدياق عدن طريدق تدوفير 

ممدددددددددا يكسدددددددددبه الشدددددددددعور بالرضدددددددددا عدددددددددن تجربدددددددددة آليدددددددددات تسددددددددداعد  علدددددددددى هدددددددددذا الدددددددددتحكم، 
، (Paramythis &  Reisinger, 2004, Thyagharajan, et., al. , 2007)التعلم

لكل متعلم طريقة مرنة في عرض المعلومات، وهيكلة بنية  التكيفىويقدم التعلم اإللكتروني 
 ,Esichaikul, Lamnoi and Bechter)وسدلوكه  مدت معارفده تدتالممالدروابط، بحيدث 

2001). 

، ونظددم الوسددائط بنظددامين همددا نظددم الددتعلم الذكيددة التكيفددىبدددأ الددتعلم اإللكترونددي وقددد 
هددي األك ددر شددهرة فددي الددتعلم  التكيفيدةنظددم الوسددائط المتشددعبة ، وأصددبحت التكيفيددةالمتشدعبة 
بأنهدا نظدم  (Muntean, McManis, 2004) ، ميونتن، وماك كدانسعرفها، وقد التكيفى

تعليمية قائمة على الويدب، تقددم للمتعلمدين إمكانيدة تدوفير تفداعالت مخصصدة سدوام كاندت 
هدددذ  التفددداعالت فدددي أنمددداط عدددرض المحتدددوى أو فدددي أنمددداط اإلبحدددار لتدددوفير التكيدددف لهدددم، 
وتعتمد هذ  النظم على معرفدة خلفيدة المدتعلم المعرفيدة، وتفضديالته، وأسدلوب تعلمده، ونمدط 

علومددددددات يسدددددداعد علددددددى بنددددددام التكيددددددف، وقددددددد صددددددنف بيرسيلوفيسددددددكي ت للمتفكيددددددر ، كمرجدددددد
Brusilovsky ,2003) ) تكيدف عدرض : إلدى التكيفيدةالتكيف في نظدم الوسدائط المتشدعبة

المحتوى ويعتمد هذا النوع من التكيف على استخدام عدد من التكنولوجيدات التدي تقلدل مدن 
التشدعيبي، وذلدك مدن خدالل تكيدف الحمل المعرفي الزائد للمعلومات ضمن صفحات الدنص 
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مدتعلم وفقاددا لخصائصدده، طريقدة عددرض العناصدر البصددرية للوسددائط المتعدددة عنددد تقددديمها لل
، والنددوع ال دداني هددو تكيددف دعددم اإلبحددار ويعتمددد هددذا النددوع مددن التكيددف علددى ونمددط تعلمدده

اسددتخدام عدددد مددن التكنولوجيددات التددي تهدددف إلددى دعددم المددتعلم خددالل تجولدده وانتقالدده بددين 
حسددب أهدافدده،  اإلبحددارعناصددر المحتددوى، وذلددك مددن خددالل تغييددر وتكييددف شددكل روابددط 

 .  ومستوا  المعرفي

دددا ذو شخصدددية مسدددتقلة التكيفدددىلدددتعلم يعدددد كدددل بحدددث مدددن بحدددوث او  ، ألنددده يقددددم نظاما
ا يتفق مت حاجات المتعلمين وأساليب تعلمهم وتفكيدرهم، وقدد أجريدت بحدوث عديددة  مشخصا

 ,Wolf, 2007  : )، ومنهدداتكيفيددههدددفت إلددى تصددميم نظددم تعلددم ووسددائط متعددددة 
Yaghmaie,  ،4102ربيدت رمدود(Bahreininejad, 2011, Surjono, 2014،  تلدك

البحدوث التدي أكددت علدى ضدرورة تكيدف الدتعلم للمتعلمدين فدي ضدوم أسداليب تعلمهدم ونمددط 
 ،تفكيدددرهم، وذلدددك بهددددف التغلدددب علدددى المشدددكالت المتعلقدددة بتصدددميم المقدددررات اإللكترونيدددة

دراسة كل من هارمان وخوهدانج  اتفقتوالتي تقدم محتوى تعليمي بشكل واحد للجميت، كما 
Harman and Khoohang ,2013) ) في أن الطريقة ( 4102)مت دراسة وليد يوسف

التي ُيقدم بها المحتوى التعليمي تؤ ر تأ يراا كبيراا في تحديد مسار التعلم، فقد يفقد المحتدوى 
 الحتياجددداتفاعليتددده، ال ألنددده ييدددر سدددليم، بدددل ألن نمدددط أو أسدددلوب تقديمددده ييدددر مناسدددب 

التددي أوصددت ( 4102)ة مددروة المحمدددي ومتطلبدداتهم، هددذا باإلضددافة إلددى دراسدد المتعلمددين
تجعدددل المدددتعلم أك دددر نشددداطاا وفاعليدددة فدددي العمليدددة  تكيفيدددهبضدددرورة تهيئدددة مواقدددف تعليميدددة 

 .التعليمية

القائم علدى الدنص الممتدد علدى الدتحكم فدي كميدة  التكيفىويعتمد نمط عرض المحتوى 
دراسدة بددويلي  قدددمتوقدد ، ومقددار المعلومدات التددي تقددم للمددتعلم وفقادا الحتياجاتده ومتطلباتدده
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نظام يعتمدد علدى نمدط الدنص الممتدد  (Boyle and Encarnacion ،2002)وانكارنشن 
فدددي عدددرض المعلومدددات وبمدددا يتوافدددق مدددت احتياجدددات وخصدددائص المدددتعلم، وأوصدددت نتدددائج 
الدراسددة بضددرورة مراعدداة أسددلوب تعلددم المتعلمددين ونمددط تفكيددرهم عنددد اختيددار نمددط التكيددف 

( Brusilovsky, 2005)توى، هذا وأ بتت نتائج دراسة بيرسيلوفيسكيالخاص بعرض المح
أن اسدتخدام نمدط الدنص الممتددد قلدل مدن وقدت القددرامة والفهدم إلدى حدد كبيددر، كمدا أنده سدداعد 
علدددى تقليدددل الحمدددل المعرفدددي الدددذي يقدددت علدددى المدددتعلم أ ندددام تصدددف  محتدددوى الدددتعلم وتناولددده 

أن نمدط ( Zhao and Okamoto ،2011) لمعلوماته، كما أكدت نتائج زهاو وأوكاموتو
النص الممتد ساعد على تحسين مستوى إنتاجية المتعلمين للمهام المطلوبة مدنهم، كمدا أنده 

للمعلومددات المعروضددة، وأكدددت نتددائج دراسددة كددل مددن  اكتسددابهمأكسددبهم الرضددا عددن طريقددة 
(Lam & Baudisch, 2005, Lee, 2012, Abu Raihan & Han, 2013)  أن

نمددددط الددددنص الممتددددد سدددداعد المددددتعلم علددددى إنجدددداز مهامدددده بشددددكل أفضددددل، وسددددم  بتعميددددق 
المعلومددات الموجددودة فددي كددل عقدددة تبعاددا لحاجددة المددتعلم وأسددلوب تعلمدده وطريقددة تفكيددر  فددي 

 . قرارات أفضل بشأن ما يتعلمه اتخاذتناول المعلومات، مما كان له أ ر على 

ائم علدى الدنص المعدتم علدى جعدل أجدزام مدن القد التكيفدىويعتمد نمط عرض المحتدوى 
معلومات المحتوى الموجودة ضمن النص األصلي ملونة بلون باهت أو معتم، أي أن هذ  
المعلومدات تكددون داخددل السددياق البصددري للمددتعلم، ويتفاعددل معهددا المددتعلم مددن خددالل تظليددل 

لقددد أكدددت و  ،(Tsandilas, 2003)األجددزام المعتمددة باسددتخدام المدداوس لعددرض محتواهددا 
 ,Magnisalis, Demetriadis and Karakostas, 2011)دراسددة كددل مددن 

Zliobaite, Bifet, Gaber, Gabrys, Gama, Minku and Musial, 2012, 
Chung, Kim, 2012)  القددائم علددى الددنص المعددتم  التكيفددىأن نمددط عددرض المحتددوى
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المعلومددات تكددون فددي  يسدداعد المددتعلم علددى الوصددول للمعلومددات مباشددرة، نظددراا ألن جميددت
السياق المرئي للمتعلم، كما أن هذا النمط يحدافظ علدى هيكليدة عدرض المعلومدات النصدية، 

، وقدددد Scrollingال يعدددالج مشدددكلة التمريدددر  التددداليوب ،إال أنددده ال يقلدددل مدددن حجدددم الصدددفحة
بضرورة تلخيص المعلومات التي يتم ( (Tsandilas ,2004أوصت نتائج دراسة سانديلز 

ها مددن خددالل هددذا الددنمط، ومراعدداة تصددميم المهددام بشددكل ُيدددعم السددياق ويحددافظ علددى تقددديم
 Yang, Hwang andيدانج، هدوانج، ويدانج   أوضد هيكلية المعلومات المعروضة، وقد 

Yang ,2013) ) ،أن نمددط الددنص المعددتم يقلددل مددن الحمددل المعرفددي الزائددد علددى المددتعلم
النص ال يزال مرئيادا، إال أنده يحمدي المدتعلم مدن تكدوين خدرائط  أنحيث أنه على الريم من 

 .ذهنية خاطئة عن النص المقروم

إلدددى وجدددود العديدددد مدددن االعتبدددارات التدددي ينبغدددي  ) (Serce ,2008وأشدددار سددديرس 
مراعاتهدددا عندددد بندددام وتصدددميم نظدددام تعليمدددي إلكتروندددي تكيفدددي، وهدددي أن تتناسدددب األهدددداف 

مها المحتوى التعليمي مت مستوى المتعلمدين، وأسدلوب تعلمهدم، واألنشطة التعليمية التي يقد
ونمط تفكيرهم، وتعكس أساليب التفكير الطريقة التي يستخدمها المدتعلم فدي تناولده لمحتدوى 
التعلم واسدترجاعه مدن خدالل تفاعلده مدت م يدرات الموقدف التعليمدي، ومدن هندا فد ن االهتمدام 

كددل مددتعلم يددأتي مددن بددين أهددم المتغيددرات التددي يددتم علددى أساسددها ل المعرفددي األسددلوببتحديددد 
تصنيف المتعلمين، وذلك بهدف إحداث التوافق بين خصائص المدتعلم، ومتغيدرات الموقدف 

 .التكيفيةالتعليمي في نظم التعلم 

وفي إطار الحديث على الفروق الفردية بين المتعلمين في االسدتراتيجيات المعرفيدة 
دددال عدددن أن العمليدددات ترجدددت إلدددى الفدددروق فددد ي البندددي المعرفدددة التدددي تميدددز كدددالا منهمدددا، فضا

المعرفيددة أيددا كانددت كفامتهددا والمعالجددة أيددا كانددت خصائصددها يتعددين أن تجددد محتددوى معرفيددا 
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المعرفيدة باالسدتراتيجيات  األسداليب( 214، 0891)تتعامل معده، ويصدف فدؤاد أبدو حطدب 
عدادات المعرفيددة والوجدانيددة والتددي تدددل المعرفيددة، ويددرى أنهددا تدددل علددى مركبددات مددن االسددت

( 448، 4111)على الطرق المميزة لألفراد في حلهم للمشدكالت، ويوضد  أندور الشدرقاوي 
المعرفيدة التدي تميدز المتعلمدين فدي تعداملهم  األسداليبالفروق بين المتعلمين تعكس أحدد  نأ

اكددي الددذي يميددز المعرفددي اإلدر  األسددلوبمددت الموضددوعات المختلفددة، وهددذ  الفددروق تعكددس 
المدددتعلم فدددي تعاملددده مدددت م يدددرات المجدددال الدددذي يوجدددد فيددده، ممدددا دعدددي البددداح ين فدددي مجدددال 

المعرفيددة بم ابددة أسددس يعتمددد عليهددا فددي دراسددة الفددروق بددين  األسدداليباإلدراك إلددى اعتبددار 
األفدراد فدي أسداليب تعدامالتهم مددت المواقدف الخارجيدة بمدا فيهددا مدن موضدوعات سدوام كانددت 

 األسداليبأن ( 072، 0884) الشدربينىويرى زكريدا  ،وية أو مهنية أو اجتماعيةمواقف ترب
حيددددث تسددددهم فدددي قيدددداس المكونددددات  ،المعرفيدددة مددددن العوامددددل المهمدددة فددددي دراسددددة الشخصدددية

المعرفية ويير المعرفية في الشخصية، كما تهدتم بالشدكل الدذي يدتم بده اكتشداف المعلومدات 
المعرفيددة علددى تجميددت الخصددائص  األسدداليبأو تعلددم السددلوك ولدديس بمحتددوا ، ولددذلك تعمددل 

الفرديددة فددي أنمدداط كليددة بغددرض تحديددد مجموعددة مددن الخصددائص والمواصددفات التددي تميددز 
ألفدددراد فدددي تعددداملهم مدددت الموضدددوعات، وُتعدددد دراسدددات التفاعدددل بدددين االسدددتعداد والمعالجدددة ا

يجددددب تصددددميم و مدددددخالا للددددتعلم الددددذي يقددددوم علددددى أسدددداس الفددددروق الفرديددددة بددددين المتعلمددددين، 
معالجات تعليمية مختلفة تتناسب مت مجموعات من المتعلمدين ذوى االسدتعدادات المختلفدة 

  (.214، 0891فؤاد أبو حطب، )

ويددرتبط أسددلوب التبسدديط والتعقيددد بددالفروق بددين األفددراد فددي مدديلهم لتفسددير مددا يحدديط 
الفدرد الدذي يتميدز بالتبسديط  بهم من مددركات وخاصدة المددركات ذات الخدواص االجتماعيدة

المعرفددي يتعامددل مددت المحسوسددات بدرجددة أفضددل ممددا يكددون مددت المجددردات، كمددا أندده يكددون 
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مدركات بصورة تحليلية بدل يغلدب عليده اإلدراك الشدمولي  أقل قدرة على إدراك ما حوله من
يتميز الفدرد الدذي يميدل للتعقيدد المعرفدي بأنده يكدون أك در قددرة علدى التعامدل  لهذ  المدركات

مت األبعاد المتعددة للمواقف بصورة تحليلية، كما يسدتطيت بشدكل أفضدل أن يتعامدل مدت مدا 
 .(402، 0889،فتحي الزيات) يدركه في شكل تكاملي

وقد أكدت دراسات عديددة علدى أهميدة فهدم حاجدات الطدالب التعليميدة، والتدي منهدا 
أحددد الحاجددات األساسددية لتحسددين األدام األكدداديمي، فأ بتددت  باعتبارهددا، المعرفددي األسددلوب

 ,Cano & Hewitt, 2000, Bernardo, Zhang and Callueng)كل من  اتدارس
والتحصديل  المعرفيدة األسداليبموجبة بدين  ارتباطيهفي نتائجهم على وجود عالقة  (2002

لطددالب عنددد تقددديم ل المعرفددي األسددلوباألكدداديمي، وأكدددت هددذ  الدراسددات علددى أن مراعدداة 
 عطيددة الدتعلم لهددم كدان لدده دور كبيددر فدي تنميددة مهددارتهم المعرفيدة واألدائيددة، كمددا أكدد محمددد

تسددددم  بتددددوفير مسددددارات تتسددددق مددددت  تكيفيددددهعلددددى ضددددرورة تددددوفير نظددددم ( 4101)خمدددديس 
 ,Matarكددل مددنهم، وهددو مددا دفددت مدداتر  واحتياجدداتاالختالفددات الشخصددية للمتعلمددين، 

تراعددي حاجددات المتعلمددين  تكيفيددهإلددى التأكيددد علددى أهميددة تصددميم بيئددات تعلددم (  (2014
 .من خالل تقديم محتوى التعلم لكل متعلم بالطريقة التي يفضلها تعلمهموأساليب 

ومن العرض السابق يتض  وجود عالقة واضحة بين نمط تكيف عرض المحتدوى 
 األسدلوبهدذا حيدث يحتداا المدتعلم صداحب  ،التعقيددالقائم على النص الممتد وبين أسلوب 

إلى تجزئة المحتوى إلى خطوات متسلسلة ومتتابعة من خالل تقسديم المعلومدات إلدى أجدزام 
يدف عددرض المحتددوى القدائم علددى الددنص الممتددد، صدغيرة ذات معنددى، وهددو مدا يددوفر  نمددط تك

كدددذلك يتضددد  وجدددود عالقدددة بدددين نمدددط تكيدددف عدددرض المحتدددوى القدددائم علدددى الدددنص المعدددتم 
إلددى أن تكددون جميددت معلومددات  األسددلوبهددذا إذ يحتدداا المددتعلم صدداحب  ،التبسدديطوأسددلوب 
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ة عدرض المحتوى في السياق المرئي له، نظراا لنمط تفكير  الذي يفضل الحفداظ علدى هيكليد
المعلومددات وعدددم تجزئتهددا، وهددو مددا يددوفر  نمددط تكيددف عددرض المحتددوى القددائم علددى الددنص 

 .المعتم

وتددددعم نظدددم الدددتعلم اإللكتروندددي القائمدددة علدددى التكيدددف الدددتعلم المتمركدددز حدددول المدددتعلم، 
وتتضددمن هددذ  الددنظم مهمددات مختلفددة تسدداعد المددتعلم علددى تنظدديم ذاتدده أ نددام إنجدداز مهامدده 

 م إيجاد بندام معرفدي خداص بده، إذ أن الطالدب يمكنده التعامدل مدت المعرفدة التعليمية، ومن 
المقدمة له بطريقة منظمة، وكلما كان المتعلم قادراا على تنظيم ذاته أ نام التعلم كلمدا زادت 
قدرته على تحديدد أولويدات تعلمده، ممدا يسداعد علدى تنميدة قدرتده علدى التحصديل المعرفدي، 

دراسدددة كدددل مدددن نارسددديس وبروسدددك  اتفقدددت، وفدددي هدددذا السدددياق المهدددارىورفدددت مسدددتوى أدائددده 
مدت دراسدة كدل مدن وائدل عبدد ( (Narciss, Proske & Koerndle ,2007وكرومدديل 

علددى أندده توجددد أسدداليب متعددددة لدددعم الددتعلم المددنظم ذاتياددا ( 4104)الحميددد، دينددا إسددماعيل 
كتوفير التغذية الراجعة، وأساليب تنظيم وعرض المحتدوى، وطدرق اإلبحدار وأدواتده، وييرهدا 

لم اإللكتروندي، التدي تسداعد المدتعلم علدى تنظديم ذاتده أ ندام الدتعلم ببيئدات الدتع األساليبمن 
مدن  (Schloemer and Brenan ,2006)سدكلومر وبريندانإلدى مدا أكدد   باإلضدافةهذا 

أن أهدددددم العوامدددددل التدددددي تسددددداعد علدددددى تنميدددددة التنظددددديم الدددددذاتي لددددددى المتعلمدددددين هدددددو جعدددددل 
اسدددتراتيجيات الدددتعلم تتكيدددف مدددت طريقدددة تفكيدددر المتعلمدددين وأسدددلوب تعلمهدددم، بهددددف إحدددداث 

 .ت نجاحهم في تحقيق أهداف التعلمالتغيرات، وارتفاع معدال

مهددارات مفدداهيم و أكدددت نتددائج بعددض الدراسددات أهميددة إكسدداب  أخددرىومددن ناحيددة 
والتدددي هددددفت إلدددى تحديدددد ( 4100)التقدددويم اإللكتروندددي، مدددن بينهدددا دراسدددة محمدددد العباسدددي 
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نتددداا أدوات التقدددويم اإللكتروندددي مم لدددة فدددي ملدددف اإلنجددداز ، اإللكتروندددي مهدددارات تصدددميم واأ
إضددافة إلددى بنددام برنددامج إلكترونددي لتنميددة تلددك المهددارات، وأوصددت الدراسددة بضددرورة تدددريب 
نتاا أدوات التقويم اإللكتروندي، أمدا دراسدة السديد  الطالب والمعلمين على مهارات تصميم واأ

فقد هدفت إلى تصميم برندامج تددريبي بمسداعدة الفصدول االفتراضدية ( 4101)عبد المولى 
لتقدويم اإللكتروندي، وأسدفرت نتدائج الدراسدة عدن فاعليدة البرندامج المقتدر  فدي ا مفداهيملتنمية 
، وتحسددين االتجددا  نحددو التدددريب عددن بعددد، كمددا التقددويم اإللكترونددي مفدداهيم ومهدداراتتنميددة 

أوصددت بضددرورة التدددريب علددى توظيددف أنمدداط التقددويم اإللكترونددي، وأجددرى إبددراهيم يوسددف 
فددي ( مصددور/ لفظددي ) ن اخددتالف شددكل االختبددار دراسددة أسددفرت نتائجهددا عددن أ( 4119)

تؤ ر على التحصيل لدى الطالب، حيث جامت الفدروق ( المدمج /اإللكتروني )بيئة التعلم 
 .دالة لصال  بيئة التعلم المدمج

مهدارات اسدتخدام بمفداهيم و وحيث أن الطالدب المعلدم بحاجدة ألن يكدون علدى درايدة 
لدذا كدأن مدن بدين أهدداف  ،التقليديدة فقدط األساليب أدوات تقييم متنوعة دون االقتصار على

 المختلفدددة وأدواتدددهويم االلكتروندددي، التقدددمفددداهيم  التربيدددةطدددالب كليدددة  إكسدددابالبحدددث الحدددالي 
واسدتطالعات  تاالسدتبيانااالختبارات، الواجبات والتكليفات، التقييم الذاتي وتقييم األقدران، )

أدوات التقيددددديم مفددددداهيم  علدددددى  للتعدددددرف التربيدددددةوللتأكدددددد مدددددن حاجدددددة طدددددالب كليدددددة ، (الددددرأي
طالددب حيددث تددم تصددميم ( 40)بدد جرام دراسددة اسددتطالعية علددى  ةالباح دد تاإللكترونددي قامدد

التقدويم  للتعامدل مدتالمتطلبدة  لمفداهيمبا التربيةاستبانة بهدف معرفة مدى دراية طالب كلية 
تكنولوجيدا فدي مقدرر  عليهاالتعرف ، وتحديد المعوقات التي تواجههم في وأدواته اإللكتروني

فددي تصددورات  مددن قصددور ةه الباح ددتدد، حيددث أكدددت نتائجهددا مددا الحظالتعلدديم فددي التخصددص
 :التاليتبين  ، حيثهأدواتالطالب للمفاهيم المرتبطة بالتقويم االلكتروني و 



نمطا عرض المحتوى التكيفى القائم على النص ببيئة تعلم الكتروني وفاعليتهما في تنمية تحصيل مفاهيم 
 م لدى طالب كلية التربية وفق أسلوب تعلمهمالتقويم اإللكتروني وعمق التعل

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------- 
 9102أغسطس                         -454                            - الخامسالعدد 

  

  موضوعات التقويم على أن الطريقة التي تقدم لهم في تعلم %( 94)أتفق الطالب بنسبة
 تختلددف بدداختالفهم، وأنهدددم يعددانون مددن نقددص فدددي الددتعلم الشخصددي الدددذي ال االلكترونددي

 .وفي تناولهم للمعلومات التعلميتوافق وطريقتهم في 
  أنهدددم يفضدددلون أن يكدددون لدددديهم القددددرة علدددى الدددتحكم فدددي %( 80)أتفدددق الطدددالب بنسدددبة

التدي الطريقة التي ُيعرض بها المحتوى، حتى يتحكموا في عرض المحتوى وفقادا للطريقدة 
 .تتناسب مت كل منهم

  عدددرض بهدددا المحتدددوى علدددى يأن تسددداعدهم الطريقدددة التدددي %( 84)أتفدددق الطدددالب بنسدددبة
عمليددات ذات الخصددائص المتشددابهة ألدام   األدواتاكتشدداف العالقددات التددي تددربط بددين 

 .التقويم االلكتروني
  تاالختبدددداراتصددددحي  أن يعددددرض محتددددوى الددددتعلم نتيجددددة %( 80)أتفددددق الطددددالب بنسددددبة 

 .االلكترونية
  يدتم بهدا عدرض المحتدوى بطريقدة توضد  الهيكليدة التدي يُ أن %( 82)أتفق الطالب بنسدبة

 .التقويم االلكتروني أدواتتوظيف 
  أنهددم يفضددلون أن يحددافظ عددرض المحتددوى علددى تطبيددق %( 824)أتفددق الطددالب بنسددبة

 .المعرفة والمفاهيم عملياا من خالل عرض المزيد من األم لة التطبيقية

ظدددام نوبنددداماا علدددى جميدددت مدددا سدددبق فقدددد هددددف البحدددث الحدددالي إلدددى دراسدددة فاعليدددة  
وفقاددا ( الددنص الممتدد، والدنص المعدتم) التكيفدىإلكتروندي قدائم علدى نمطددين لعدرض المحتدوى 

مفددداهيم التقدددويم االلكتروندددي وعمدددق علدددى تنميدددة ( التعقيدددد /التبسددديط )ألسدددلوب المعرفدددي ل
تكنولوجيددا التعلدديم فددي ، مددن خددالل مقددرر غددة فرنسدديةلتخصددص  ال ال ددةالفرقددة  طددالب الددتعلم
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فددددي هددددذا المقددددرر إلددددى تكيددددف عددددرض المحتددددوى وفقاددددا  البحتدددداا الطددددي، حيددددث التخصددددص
 .وتعلمه التقويم االلكترونيفي تناول محتوى  المعرفية همألساليب

 :مشكلة البحث

فهددددو يددددوفر  ،التكيفددددىاتفقددددت نتددددائج البحددددوث والدراسددددات السددددابقة علددددى فاعليددددة الددددتعلم 
دددا يتناسدددب مدددت حاجدددداتهم، وخصائصدددهم، وأسددداليب تعلمهدددم، وتفضدددديالتهم،  للمتعلمدددين تعليما

 ,Sonwalker, 2005, Pavlov & Paneva, 2006)وأسدداليب تفكيددرهم 
Pedrazzoli. 2010, Roy, Roy, 2011, Tsai, Lee, Hsu, Chang, 2012, 

Abraham, 2013, Surjono, 2014,  Khamis, 2015،  ،4102ربيدت رمدود، 
علدددى  اقتصدددرتولكدددن يالحدددظ أن هدددذ  البحدددوث والدراسدددات قدددد  ،(4102مدددروة المحمددددي، 

لتفضيالت لجانب واحد أو جانبين من تكيف المحتوى ومتغيراته، وهو تكيف المحتوى وفقاا 
ولدم تتعدرض هدذ  البحدوث لعوامدل ومتغيدرات أخدرى م دل  ،(السمعيون والبصريون)التعليمية 

لألسددلوب المعرفددي لمحتددوى القددائم علددى الددنص الممتددد والددنص المعددتم وفقاددا تكيددف عددرض ا
 .، حيث يعد ذلك متغيراا جديداا لم تتناوله البحوث والدراسات السابقة(التعقيد/التبسيط)

إلدددى أنددده ال يوجدددد اتفددداق علدددى تفضددديل أيادددا مدددن نمطدددي تكيدددف عدددرض  باإلضدددافةهدددذا 
 ,Hook, 1997)المحتوى القائم على النص الممتد أو النص المعتم، حيث يدرى الدبعض 

Boyle, et. al., 2002, Lam, et. al., 2005, Lee, 2012, Abu Raihan, 
et. al., 2013)  يسداعد علدى أن نمدط تكيدف عدرض المحتدوى القدائم علدى الدنص الممتدد

الحددد مددن االرتبدداك فددي عددرض المحتددوى، والتركيددز علددى المحتددوى المعددروض بشددكل جزئددي 
لتددوفير االنتقددال السددلس بددين مسددتويات معرفددة المددتعلم، كمددا أندده يقلددل مددن الحمددل المعرفددي 
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الزائددد الددذي يقددت علددى المددتعلم مددن عددرض جميددت المعلومددات بشددكل مرئددي فددي سددياق تعلمدده 
 Scrollingإلددى أندده يقلددل مددن حدددوث التمريددر  باإلضددافةمعددروض، للمحتددوى اإللكترونددي ال

فددي صددفحة الددتعلم، ويسددم  للمددتعلم بتعميددق المعلومددات الموجددودة فددي كددل عقدددة، فددي حددين 
 ,Mulwa, Lawless, Sharp, Sanchez, and Wade, 2010)يدرى آخدرون 

Hampson, Conlan and Wade, 2011, Magnisalis, et. al., 2011, 
Zliobaite, et. al., 2012, Chung, et. al., 2012)  أن نمدط تكيدف عدرض
لمعلومدددات المفيددددة دون المحتدددوى القدددائم علدددى الدددنص المعدددتم يسددداعد المدددتعلم علدددى تحديدددد ا

يحددافظ علددى هيكليددة عددرض المعلومددات النصددية، ويسددهل علددى المددتعلم الوصددول إخفائهددا، و 
وعلدى  ،تكون في السدياق المرئدي للمدتعلمإلى المعلومات مباشرة نظراا الن جميت المعلومات 

 .ذلك فهذ  النقطة تحتاا إلى مزيد من البحث والدراسة، وهو ما يهدف إليه البحث الحالي

شدعرت بوجدود وباإلضافة إلى نتدائج الدراسدة االسدتطالعية التدي قامدت بهدا الباح دة 
ن هددذ  الطريقددة بهددا، وأ التقددويم االلكتروندديمشددكلة تتعلددق بالطريقددة التددي يددتم عددرض محتددوى 

الطددددالب عددددن تنفيددددذ التكليفددددات المندددداط بهددددم فددددي هددددذ  تعددددد هددددي السددددبب الددددرئيس لعددددزوف 
، تعلمالد، فهم ال يشعرون بالراحة والرضا من الطريقة التي يدتم عدرض محتدوى الموضوعات

، كمددا الفهددم العميددق لددديهم وتحقيددق والرضددا عددن موقددف الددتعلم لإلشددباعوال تجعلهددم يصددلون 
ومعارفهدا  التقدويم االلكتروندي أدواتأنهدم يحتداجون إلدى تعلدم  الطالبأتض  من استجابات 

 التددالييمكددنهم االندددماا مددت هددذ  الطريقددة، وب حتددىوفقاددا للطريقددة التددي تناسددبهم فددي الددتعلم، 
فددي المواقددف التعليميددة، كمددا أكدددت اسددتجابات الطددالب أندده توجددد  االنغمدداسالوصدول لحالددة 

وى، والتدي تدؤدي إلدى فقدد عرض بها المحتيالمشكالت التي تتعلق بالطريقة التي  العديد من
مراحددل ، خاصددة وأن نمددط عددرض المحتددوى يعددد هددو العنصددر األساسددي لتوضددي  انتبدداههم
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إلددى أن نسددبة كبيددرة مددن الطددالب أكدددت أن الطريقددة التددي  باإلضددافة، هددذا اكتسدداب المفهددوم
حتددى  هم علددى تنظدديم أفكددارهم وتسلسددلهاتسدداعدمبهددا المحتددوى لهددا دور أساسددي فددي  يعددرض

 . يحدث الفهم العميق لديهم

توجد حاجدة : " ةالتاليوعلى ذلك فقد أمكن صياية مشكلة البحث في العبارة التقريرية 
الددنص الممتددد، ) التكيفددىعلددى نمطددين لعددرض المحتددوى  ةلتصددميم بيئددة تعلددم إلكترونددي قائمدد

تنميدددة  فدددي فاعليتهمدددا، وقيددداس (التعقيدددد، بسددديطالت) لألسدددلوب المعرفددديوفقادددا ( الدددنص المعدددتم
 ".طالب كلية التربيةلدى  مفاهيم التقويم االلكتروني وعمق التعلم

 :أسئلة البحث
 الالزمة لطالب كلية التربية؟ مفاهيم التقويم االلكترونيما  -1

 ةما المعايير التصميمية التدي ينبغدي توافرهدا عندد تصدميم بيئدة تعلدم إلكتروندي قائمد -2
 ؟  (المعتم /الممتد)القائم على النص التكيفىعلى نمطين لعرض المحتوى 

 التكيفدددىعلدددى نمطدددين لعدددرض المحتدددوى  ةمدددا صدددورة بيئدددة الدددتعلم اإللكتروندددي القائمددد -3
 ؟ (المعتم/الممتد)القائم على النص

علدى نمطدين لعدرض المحتدوى  ةبيئدة الدتعلم اإللكتروندي القائمدما فاعلية استخدام    -4
فدددي تنميدددة مفددداهيم التقدددويم االلكتروندددي  (المعدددتم/الممتدددد)القدددائم علدددى الدددنص التكيفدددى

 وعمق التعلم لدى طالب كلية التربية؟
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 : أهداف البحث
 :يهدف البحث إلى

  التوصل إلى قائمة المعايير التصدميمية التدي ينبغدي توافرهدا عندد تصدميم بيئدة تعلدم
الدددنص الممتدددد، الدددنص ) التكيفدددىعلدددى نمطدددين لعدددرض المحتدددوى  ةإلكتروندددي قائمددد

 (.المعتم

 التكيفىعلى نمطين لعرض المحتوى  ةتقديم صورة لبيئة التعلم اإللكتروني القائم . 

  علدددى نمطدددين لعدددرض المحتدددوى  ةبيئدددة تعلدددم إلكتروندددي قائمدددالتعدددرف علدددى فاعليدددة
مفددددداهيم التقدددددويم  تنميدددددة تحصددددديلفدددددي  (الدددددنص الممتدددددد، الدددددنص المعدددددتم) التكيفدددددى

 .االلكتروني وعمق التعلم لدى طالب كلية التربية

  الدنص الممتدد، الدنص ) التكيفدىنمطدين لعدرض المحتدوى ال أيالكشف علدى فاعليدة
مفدداهيم التقددويم االلكترونددي وعمددق الددتعلم لدددى طددالب  تنميددة تحصدديلفددي  (المعددتم

 .كلية التربية

 : أهمية البحث

 :ترجع أهمية البحث إلى أنه

 ببيئدات الدتعلم  التكيفدىفهم الفرق بين نمطين من أنمداط عدرض المحتدوى  تدعيم
اإللكتروني، وهما نمط عرض المحتوى القائم على النص الممتد، ونمط عرض 

 .المحتوى القائم على النص المعتم
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 عند تصميم بيئات التعلم اإللكتروني  والباح ين المصممين التكنولوجيين إفادة
 .التكيفىالقائم على أنماط مختلفة لعرض المحتوى 

 االختبددارات )اسددتخدام أدوات التقددويم اإللكترونددي  مفدداهيم التربيددةطددالب  إكسدداب
، (تاالسدتبيانااإللكترونية، التكليفدات والواجبدات، التقيديم الدذاتي وتقيديم األقدران، 

 .للمواقف التعليمةلى أنسبهما بالنسبة والمقارنة بينهما للتعرف ع

 المعلمين وأعضام هيئة التدريس من خالل استخدام بيئة التعلم  إفادة
التي هدف البحث إلى  التكيفىاإللكتروني القائم على نمطين لعرض المحتوى 

 .تطويرها

 :حدود البحث 

 للعدام الدراسدى حلوان جامعة  التربيةبكلية  اللغة الفرنسيةشعبة  ال ال ةالفرقة  طالب
 .م4109 -4107

  تكنولوجيا التعليم في التخصص"ضمن مقرر مفاهيم التقويم االلكتروني وأدواته." 

 (0898)مقياس عبد العال عجوة على ( التعقيد/ التبسيط) فيالمعر  األسلوب. 

 إيجاد المعنى، ربط األفكار، استخدام : ربعة أبعاد هيقياس عمق التعلم وفقا أل
 .في األفكار األدلة، التعمق

 :منهج البحث

 فدي فيتشدمل علدى اسدتخدام المدنهج الوصد التدييعد هذا البحث من البحوث التطويريدة 
الدراسدددة والتحليدددل والتصدددميم،  مرحلتدددي فدددي بيئدددة الدددتعلم اإللكترونددديل التعليمددديالتصدددميم 
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التعدددرف علدددى  فدددي التجريبدددي، والمدددنهج البيئدددة التعليميدددةتطدددوير  فدددي التطدددويريوالمدددنهج 
علدددى المتغيدددرات التابعدددة " التكيفدددىنمطدددين لعدددرض المحتدددوى " فاعليدددة المتغيدددر المسدددتقل 

والمقارنددددددة بددددددين المجمددددددوعتين ، " وعمددددددق الددددددتعلم، االلكتروندددددديتنميددددددة مفدددددداهيم التقددددددويم "
 .تينالتجريبي

 :متغيرات البحث

 :المتغير المستقل

 لألسددلوبوفقاددا ( المعددتم/الممتددد)القددائم علددى الددنص  التكيفددىنمطددان لعددرض المحتددوى  -
 (.التعقيد/التبسيط)فيالمعر 

 :المتغيرات التابعة

 . االلكترونيمفاهيم التقويم بعض  -
 .عمق التعلم -

 : التجريبيالتصميم 

المعروف بتصميم المجموعتين، حيث تم تحديد  التجريبياستخدم هذا البحث التصميم 
( التعقيد/ التبسيط) فيالمعر األسلوبعينة البحث، ومن خالل مرور عينة البحث بمقياس 

تم تقسيم  ،ببيئة التعلم اإللكتروني فيالمعر  األسلوبلتحديد  (1191)عبد العال عجوة 
إلى مجموعتين  التكيفىمن خالل بيئة التعلم اإللكتروني  ياكأوتوماتيعينة البحث 

قبلياا  (مقياس عمق التعلم -التحصيلىاالختبار )تجريبيتين،  م تم تطبيق أدوات البحث 
،  م (ةالتجريبيالمعالجة )على المجموعتين،  م تطبيق المتغير المستقل على كل مجموعة 
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 جدول، ويوض  بعديا( مقياس عمق التعلم -التحصيلىاالختبار )تطبيق أدوات البحث 
 :للبحث التجريبيالتصميم  التالي (0)

 التجريبييوضح التصميم ( 0)جدول 

المجموعات 
 ةالتجريبي

  
 ةالقبلياألدوات  

  ةالتجريبيالمعالجة 
 التكيفىعرض النمط  األدوات البعدية

 األولى
 

 اختبار 
 .تحصيلي

 عمق  مقياس
 .التعلم

 اختبار  النص الممتد
 .تحصيلي

 عمق  مقياس
 .التعلم

 النص المعتم  ال انية

 

 :فروض البحث

 متوسدددطيبدددين ( 1012)ال توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائياا عندددد مسدددتوى داللدددة  .0
 .التحصيلى لالختبار القبليالتطبيق  فيتين التجريبيدرجات المجموعتين 

 متوسدددطيبدددين ( 1012)ال توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائياا عندددد مسدددتوى داللدددة  .4
 .التعلمعمق التطبيق البعدى لمقياس  فيتين التجريبيدرجات المجموعتين 

درجدات  متوسدطيبين ( 1012)توجد فروق ذات داللة إحصائياا عند مستوى داللة  .1
القائم على  التكيفىعرض المحتوى  لنمطيتين المصنفة طبقاا التجريبيالمجموعتين 

 لالختبددددارالتطبيددددق البعدددددى  فددددي االلكتروندددديببيئددددة الددددتعلم  (المعددددتم/تدددددمالم)الددددنص 
 .المعتمنمط عرض النص التحصيلى لصال  
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درجدات  متوسدطيبين ( 1012)توجد فروق ذات داللة إحصائياا عند مستوى داللة  .2
القددائم علدى الددنص  التكيفدىعددرض المحتدوى  لنمطديتين طبقدداا التجدريبيالمجمدوعتين 

 عمددق الددتعلمالتطبيددق البعدددى لمقيدداس  فددي االلكتروندديببيئددة الددتعلم ( المعددتم/تدددمالم)
 . نمط عرض النص المعتملصال  

درجدات المجمدوعتين  متوسدطيبدين ( 1012)فرق دال إحصدائيا عندد مسدتوى  يوجد .2
التحصددديلى  االختبددداروالتطبيدددق البعددددى لكدددل مدددن  القبلددديالتطبيدددق  فددديتين التجدددريبي
 .، ككل وذلك لصال  التطبيق البعدىعمق التعلمومقياس 

درجدات  متوسدطيبين ( 1012)توجد فروق ذات داللة إحصائياا عند مستوى داللة  .4
القددائم علددى  التكيفددىعددرض المحتددوى  لنمطدديتين طبقدداا التجددريبيكسددب المجمددوعتين 

 لالختبددددارالتطبيددددق البعدددددى  فددددي االلكتروندددديببيئددددة الددددتعلم ( المعددددتم/تدددددمالم)الددددنص 
 .نمط عرض النص المعتم التحصيلى لصال 

درجدات  متوسدطيبين ( 1012)توجد فروق ذات داللة إحصائياا عند مستوى داللة  .7
القدددائم  التكيفددىعددرض المحتدددوى  لنمطددديتين المصددنفة التجدددريبيب المجمددوعتين كسدد

التطبيددق البعدددى لمقيدداس  فددي االلكتروندديببيئددة الددتعلم ( المعددتم/متدددمال)علددى الددنص 
 . نمط عرض النص المعتملصال   عمق التعلم

وعمق  تنمية التحصيل فيودورا القائم على النص بنمطية  التكيفىالمحتوى حقق ي .9
 (.104)فعالية ال تقل قيمتها عن  كلية التربيةلدى طالب  التعلم
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 :عينة البحث

جامعدة  التربيدةبكليدة  اللغدة الفرنسديةشعبة  ال ال ةالفرقة  طالب فيتم لت عينة البحث 
عبدد بمقيداس  م، وبعدد مدروره4109 -4107 الدراسديطالدب للعدام ( 87) م، وعدددهحلوان

طالدب، وتدم االقتصدار ( 47)تدم اسدتبعاد  ،فديالمعر األسلوبلتحديد  (1191)العال عجوة 
 .مت حدود البحث الحالي المعرفي أسلوبهمهم اللذين يتوافق طالب و ( 21)على عدد 

 :أدوات البحث 

 : التالي في الحاليتمثلت أدوات البحث 

 .(التعقيد/التبسيط) فيالمعر  لألسلوب (0898)مقياس عبد العال عجوة  -0

 .وأدواته االلكترونيلمفاهيم التقويم اختبار تحصيلي لقياس الجانب المعرفي  -4

إيجاد المعنى، ربط األفكار، استخدام : ربعة أبعاد هيمقياس عمق التعلم وفقا أل -1
 .األدلة، التعمق في األفكار

 :خطوات البحث

للبحددث، ويتضددمن مراجعددة وتحليددل األدبيددات والدراسددات السددابقة  النظددريإعددداد اإلطددار  -0
نظدددم الددددتعلم ، بيئدددات الددددتعلم اإللكتروندددي :المرتبطدددة بمتغيدددرات ومجددداالت البحددددث وهدددى 

 .المعرفية، وعمق التعلم األساليب، اإللكتروني القائم على التكيف

القائم على  التكيفىتطوير بيئة التعلم اإللكتروني القائم على نمطين لعرض المحتوى  -4
 .( الممتد، المعتم) النص

 :إجرام تجربة البحث، والتي تضمنت -1
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 .عينة البحث اختيار -

 .البحث ألدوات القبليالتطبيق   -

في بيئة تعلم إلكتروني قائم على نمطين لعرض  االلكترونيمفاهيم التقويم تعلم  -2
 .( المعتم/الممتد) القائم على النص التكيفىالمحتوى 

 .لبعدى ألدوات البحثالتطبيق ا -

 .تصحي  ورصد الدرجات إلجرام المعالجة اإلحصائية -

 .تفسيرهاعرض نتائج البحث ومناقشتها و  -2

 .تقديم التوصيات -4

 .تقديم المقترحات  -7

 :مصطلحات البحث

 :التكيفىالمحتوي اإللكتروني  

المحتددوي  (Paramythis & Loidl, 2004, 39)يعددرف بارميسددس، ولويدددل
 Personal e-learning شخصدي  إلكتروندي تعلدم نظدام بأنده التكيفدىاإللكتروندي 
Systemالوسدائط أنظمدة التعليمدي وفقدا لمبداد  المحتدوي ، ويعرضالتكيفى التفاعل يدعم 

  دم بده، خاصداا  نموذجداا  لُيكدون المسدتخدم البياندات، ، حيث يستلم النظام مدنالتكيفية الفائقة
 .النموذا لذلك وفقاا  التكيف ب نجاز يقوم
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هددذا البحددث بأندده نظددام يقددوم علددى تصددميم بعددض أنمدداط التكيدددف  فدديوُيعددرف إجرائياددا 
  . فيالمعر  ألسلوبهموفقاا  للطالبالقائمة على عرض المحتوى لتقديم محتوى التعلم 

 :التكيفىبيئة التعلم اإللكتروني 

بأنهدا نظدام تعليمدي قدادر علدى  (Tsai, et al., 2012) ُيعرفهدا  تسداي وآخدرون  
رصد أنشطة المتعلمدين، وتفسدير وتقيديم هدذ  األنشدطة علدى أسداس توقعدات محدددة، بهددف 

التعليمية، وفي ضوم تفضيالت المتعلم، وأسلوب تعلمده،  لألهدافتيسير عملية التعلم وفقاا 
 .ونمط تفكير 

علددى نمطددين لعددرض المحتددوى قددائم هددذا البحددث بأنهددا بيئددة تعلددم  فدديوُتعددرف إجرائياددا 
 .فيالمعر  األسلوبفي ضوم  للطالب، وتعرض هذ  البيئة المعلومات التكيفى

 :التكيفيةنظم الوسائط المتشعبة 

نظدم الوسدائط ( and Cardak  Akbulut،2012)عدرف كدل مدن اكبيليدت وكدارداك 
بأنها نظدم تقدوم ببندام نمدوذا بأهدداف وتفضديالت المدتعلم واسدتخدامه فدي  التكيفيةالمتشعبة 

جميددت مراحددل تفاعددل المددتعلم مددت نظددام الددتعلم مددن اجددل التكيددف مددت احتياجددات ومتطلبددات 
 المتعلم

إمكانية التفاعدل مدت  للطالبنظم إلكترونية توفر "هذا البحث بأنها  فيوُيعرف إجرائياا 
 .فيالمعر  أسلوبهمفي ضوم  لتكيفىاأنماط مختلفة لعرض المحتوى 
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 :النص الممتد

بأنددده ندددوع مدددن الدددنص التشدددعيبي الدددذي يتسدددت بمجدددرد ( Stash ،2007)عرفددده سدددتا  
الضغط على كلمة أو رمز تم يلي وعندها يتم إضافة نص إضافي للنص األصلي، ويكون 
هدددددذا الدددددنص إمدددددا توسددددديت ألجدددددزام الدددددنص أو إلعطدددددام تفسدددددير أو تفصددددديل أك دددددر للمحتدددددوى 

 .المعروض

هددذا البحددث بأندده أحددد أنمدداط تكيددف عددرض محتددوى الددتعلم  الددذي  فدديوُيعددرف إجرائياددا 
أو إيالقهدا وفقادا لريبدة  األجدزاميسم  بعرض النص في شكل أجزام محددة، ويتم فدت  هدذ  

تحكم في درجة التفصيل أو التفسدير فدي عدرض المعلومدات بمدا يتناسدب مدت ي الذيالطالب 
 .فيالمعر  هويتوافق مت أسلوب احتياجاته ومتطلباته،

 :النص المعتم

بأندددده أحددددد أنمدددداط التكيددددف التددددي تعتمددددد علددددى ( Vassileva ،4104)عرفدددده فاسدددديليفا 
السددياق المرئددي للمددتعلم، ويددتم التفاعددل معدده مددن خددالل تظليددل أجددزام مددن الددنص المعددروض 

متعلم ويمكن بدالا من إخفائها أو تصغيرها، إذ تكون المعلومات جزم من السياق البصري لل
 .الوصول إليها مباشرة

هددذا البحددث بأندده أحددد أنمدداط تكيددف عددرض محتددوى الددتعلم  الددذي  فدديوُيعددرف إجرائياددا 
ملوندة بلدون باهدت  األصدلييعتمد على جعل أجزام من المعلومدات الموجدودة ضدمن الدنص 

إذ  تفاعل معه الطالب مباشرة من خالل تظليل هذ  األجزام باستخدام المداوس،يأو معتم، و 
 .فيالمعر  هتكون المعلومات جزم من السياق البصري للطالب وهو ما يتوافق مت أسلوب
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  :المعرفي األسلوب

الفدددروق بدددين األفدددراد فدددي كيفيدددة ممارسددددة "بأنددده ( 412، 4111)يعرفددده أندددور الشدددرقاوي    
دراك العالقددات بددين  العمليددات المعرفيددة المختلفددة م ددل اإلدراك، وحددل المشددكالت، والددتعلم، واأ

 .العناصر أو المتغيرات التي يتعرض لها الفرد في الموقف السلوكي

ق الفرديددددة بددددين المتعلمددددين فددددي العمليددددات المعرفيددددة، الفددددرو " إجرائيدددداا بأندددده ةعرفدددده الباح ددددتو  
مددن حيددث طريقدددة  االلكتروندديبيئددة الدددتعلم وتعدداملهم مددت الم يددرات التددي يتعرضدددون لهددا فددي 

، ويقدداس بمجمددوع الدددرجات التددي يحصددل عليهددا المعلومددات والتفاعددل معهددا اسددتقبال وتندداول
 . البحث االمتعلم على إجاباتهم في المقياس المستخدم في هذ

  :التبسيط المعرفي مقابل التعقيد المعرفي

إجرائياا بأنه هو ميدل المدتعلم إلدى توظيدف العديدد مدن األبعداد المعرفيدة فدي  ةعرفه الباح ت   
إدراك الم يرات وعمل أفضل التمايزات الواضحة بين تلدك الم يدرات، فدالمتعلم مرتفدت التعقيدد 

مددن األبعدداد إلدراك عالمدده، ويمكندده عمددل  المعرفددي يمتلددك نظامددا معرفيدداا أك ددر عدددداا وتمددايزاا 
عدد أكبر مدن التمدايزات بدين إدراكاتده، أمدا الفدرد مدنخفض التعقيدد يمتلدك نظامدا معرفيداا أقدل 
عدددداا وتمددايزاا مددن األبعدداد إلدراك عالمدده، ويقددوم بعمددل عدددد أقددل مددن التمددايزات بددين إدراكاتددة 

 (.0898)مقياس عبد العال عجوة  ةالباح  توقد طبق ،(0882محمد رزق، )

 :االلكترونيالتقويم 

عمليدة تهدددف " بأندده  ياإللكتروندإلدى التقددويم ( 091، 4102)السدديد عبدد المددولى  عرفده
مدن معدارف ومهددارات واتجاهدات فدي مقددرر معدين باسددتخدام أدوات  الطددالبإلدى تقددير أدام 

االختبارات الموضدوعية، المنتدديات، المهدام والمشدروعات البح يدة، : التقويم اإللكترونية م ل
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ورصددد درجدداتهم وتحليددل اسددتجاباتهم وكتابددة التقددارير عددن أدائهددم، بمددا يسدداعد عضددو هيئددة 
، بنددددام علددددى تلددددك التقددددارير، للطددددالبلمددددي التدددددريس فددددي التقدددددير الموضددددوعي للمسددددتوى الع

 .ومساعدتهم في تطوير أدائهم

 :عمق التعلم

هو معالجة الطالب للمعلومات التي يدرسها معالجة عميقة مقابل المعالجة السطحية عن 
 (.4100البراهيم، فاطمة )طريق استخدام بعض القدرات والمهارات العقلية 

التغير في الدرجة التي يحصل عليها المتعلم  ويعرف عمق التعلم في البحث الحالي بأنه
إيجاد المعنى، ربط األفكار، : في مقياس عمق التعلم والذي يتضمن أربعة أبعاد هي

 .استخدام األدلة، التعمق في األفكار

 :للبحث النظري اإلطار
يتناول نظم التكيف القائمة على  األول: محاور أربعة الحاليللبحث  النظري اإلطاريضم 

، االلكترونيالتعلم، ويتناول ال الث التقويم  أساليبيتناول  وال اني، النصيعرض المحتوى 
 يتناول اكتساب المفاهيم وعمق التعلم واألخيروالمحور الرابت 

 :النصي نظم التكيف القائمة على عرض المحتوى: المحور األول 

 :المفهوم واألنماط

تهدددددف أنمدددداط التكيددددف القائمددددة علددددى عددددرض المحتددددوى إلددددى تكييددددف طريقددددة عددددرض 
النصوص أو طريقة عرض الوسائط المتعددة عند تقديمها للطالب، وذلك عن طريق إخفام 

الحالية، وقد استعرضت العديد مدن الدراسدات   اهتماماتهبعض التفاصيل التي ليست ضمن 
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Tsandilas & schraefel, 2003, Czarkowski, 2006, Stash, 2007, 
Tsandilas, 2012) )التكيدف القدائم علدى عدرض المحتدوى النصدي فدي صدفحات  أنمداط

 :وهىالويب التعليمية، 

 يسدددددتند علدددددى ترتيدددددب أجدددددزام المحتدددددوى تبعادددددا و  :فدددددرز وترتيدددددب أجدددددزام المعلومدددددات
،  دددم بددداقي  األك دددرالحتياجدددات المدددتعلم م دددل عدددرض المحتدددوى  ، األجدددزامأهميدددة أوالا

المددتعلم، وهددو  واهتمامدداتويعتمددد ذلددك بشددكل أساسددي علددى شخصددية واحتياجددات 
الدددنمط الوحيدددد الدددذي ال يحدددتفظ بهيكليدددة المعلومدددات المعروضدددة، لدددذا ف نددده يصدددل  

 .ألجزام المعلومات التي ال هيكل لها
  ويعتمدد علدى تغييدر وتبدديل المحتدوى المعدروض تبعادا  :تغيير أجدزام مدن المحتدوى

في بيئة الدتعلم، ويتطلدب هدذا الدنمط مدن مؤلدف صدفحات المحتدوى  لتفاعل المتعلم
 .أن يوفر إصدارات مختلفة من المحتوى لكل نوع من المتعلمين

 يعتمددددد علددددى إدخددددال أو حددددذف جددددزم مددددن  :إزالددددة أجددددزام المعلومددددات/ نمددددط إدراا
 .على أدام المتعلم وتكيفه مت المحتوى المعروض اعتماداالمحتوى النصي 

 ويعتمد على عرض جزم من المحتوى بلون باهدت عدن  :المحتوى تعتيم أجزام من
ا بالنسددبة للمددتعلم، وفددي  بدداقي محتددوى الددنص المعددروض بحيددث يكددون أقددل وضددوحا
هذا النمط تكون جميت المعلومدات ذات الصدلة موجدودة فدي الصدفحة بشدكل كلدي، 
ويظدل السددياق مرئياددا طددوال عددرض معلومدات المحتددوى، والعيددب األساسددي فددي هددذا 

 .ال يعالج مشكلة التمرير التاليمط أنه ال يقلل من حجم الصفحة وبالن
 يعتمددد علددى توسدديت أو ضددغط الددنص مددن قبددل المددتعلم عددن طريددق  :الددنص الممتددد

النقر على كلمات ساخنة، ويتم توسيت النص لعرض تفسير أو لعرض شر  أك در 



نمطا عرض المحتوى التكيفى القائم على النص ببيئة تعلم الكتروني وفاعليتهما في تنمية تحصيل مفاهيم 
 م لدى طالب كلية التربية وفق أسلوب تعلمهمالتقويم اإللكتروني وعمق التعل

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------- 
 9102أغسطس                         -444                            - الخامسالعدد 

  

، أو لعدرض أم لدة، وفدي هدذا الدنمط يتفاعدل المدتعلم مدت أداة  الدنص الممتدد تفصيالا
في ضوم اهتماماته واحتياجاته من النص المعروض، ( ضغطه)بتوسيعه أو طيه 

 .وهو النمط الوحيد الذي ال يكون فيه السياق مرئياا
 يعتمددد علددى تعددديل حجددم العناصددر البصددرية فددي  :تعددديل حجددم العناصددر المرئيددة

ة أهميددة بالنسددب واألقددلصددفحات الويددب مددن خددالل تقليددل حجددم الددنص المعددروض 
 .للمتعلم، أي أن سياق التعلم يكون مرئي ولكن بحجم نص أصغر

 ,Brusilovsky, et. al., 2007, Souhaib)ولقدد أوصدت العديدد مدن الدراسدات 
et. al., 2011, Magnisalis, et. al, 2011, Di Bitonto, Roselli, Rossano 

and Sinatra, 2013)  علدىبمقارنة أنماط التكيف القائم على عدرض المحتدوى، وأكددت 
أن هدذ  المهمددة ليسددت سددهلة لكنهددا تحتدداا إلددى نظددام ُمصددمم بشددكل دقيددق حتددى يمكددن ال قددة 
فددي النتددائج التددي يددتم الوصددول إليهددا، إذ أن الهدددف األساسددي مددن اسددتخدام أنمدداط التكيددف 

ب الدددذي يتكيدددف مدددت خصدددائص القائمدددة علدددى عدددرض المحتدددوى هدددو اختيدددار الدددنمط المناسددد
، إذ أن لكددل األخددرمنهددا أفضددل مدن  أيداوشخصدية ومتطلبددات المددتعلم، ولديس التعددرف علددى 

 .المعطاةنمط مميزاته وعيوبه التي قد تؤ ر على النتائج 

وقددد تناولددت الباح ددة فددي البحددث الحددالي نمطددي التكيددف لعددرض المحتددوى القددائم علددى 
السددياق المرئددي وييددر المرئددي، وهمددا نمددط الددنص المعددتم، ونمددط الددنص الممتددد، وذلددك وفقاددا 

فدي الدتعلم  التعقيدد أسدلوب، إذا أن المدتعلم صداحب (التعقيد /التبسيط )المعرفي  لألسلوب
لمزيدددد مدددن الموضدددوعات، فدددي حدددين أن المدددتعلم صددداحب يركدددز علدددى نطددداق أوسدددت ويفدددت  ا

يفضددل الدراسددة فددي عدددد محدددود مددن القضددايا وبشددكل متتددابت ومتسلسددل،  التبسدديط أسددلوب
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 التداليفي ضوم هذ  الخصائص، وتسدتعرض الباح دة فدي الجدزم  التكيفىوتعمل بيئة التعلم 
 :نمطي التكيف في عرض المحتوى اللذان تم تصميمهما في البحث الحالي

 :نمط التكيف القائم على النص الممتد: أواًل 

 :التعريف والخصائص 

مفهوم النص الممتد بأنده نمدط للتكيدف يدتحكم  ((Ted Nelson, 1971نيلسون  حدد
المتعلم من خالله في مقدار المعرفدة التدي تقددم لده والتدي تتناسدب مدت احتياجاتده ومتطلباتده 

تظهدددر أمامددده، وعرفددده كدددل منسدددتيرن  إلددديمدددن خدددالل الدددتحكم فدددي كميدددة الكلمدددات والعبدددارات 
بأنده نمدط لتكيدف عدرض المحتدوى يسدم  بعدرض ( Stern and Woolf ،2000)وولوف 

أو إيالقهددا وفقاددا لريبددة  األجدزامالدنص فددي شددكل أجدزام معينددة مددن الصددفحة، ويدتم فددت  هددذ  
بأندده نمددط لتكيددف ( .De Bra, et. al ،2002)المددتعلم، كمددا عرفدده دي بددارا وآخددرون 

 امتددادعرض المحتوى النصي ُيغير من كمية المعلومات المقدمة للمدتعلم مدن خدالل وجدود 
تعريفاددا ( .Boyle, et. al،2002)للددنص المكتددوب بالصددفحة، كمددا حدددد بددويلي وآخددرون 

للنص الممتد كونه نمط لتكيف عرض المحتوى تختلف فيه عمق المعلومات التي تقدم فدي 
ظ هدددذا الدددنمط علدددى االنتقدددال السدددلس بدددين مسدددتويات عدددرض المعلومدددات، كدددل عقددددة، ويحددداف

بأندده نمددط لتكيددف عددرض ( .Tsandilas, et. al ،2003)وعرفدده تسددانديلز وآخددرون 
المحتدوى مددن خدالل توسدديت وضددغط الدنص فددي صدفحة المحتددوى، ويتفاعددل المدتعلم مددت هددذا 

 ،2005)وسيلوفيسددكي الددنمط مددن خددالل النقددر علددى وصددلة أو رمددز يم لهددا، بينمددا عرفدده بري
Brusilovsky ) بأنه نمط يتم فيه تقسيم المعلومات إلى عدة قطدت مدن النصدوص، وتدرتبط

كل قطعة بمستوى معرفة المتعلم من خالل تقديم مفهوم معين  دم تقدديم معلومدات عدن هدذا 
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بأنده نمدط ( ,.Lam, et. al  2005)المفهدوم فدي شدكل أجدزام، بينمدا عرفده الم وآخدرون 
المحتوى، ال يطلب فيه من المتعلم التكيف مت الو يقة، ولكن تتكيدف الو يقدة  لتكيف عرض

، في حين عرفده كزاركويسدكي القرامةللمتعلم من خالل قيامه بنشاط معين الستكمال عملية 
(2006،Czarkowski ) بأنددده نمدددط يعتمدددد علدددى تكيدددف الدددنص وفقادددا الحتياجدددات المدددتعلم

للمتعلم القدرة على التحكم في درجة التفصيل أو لتحسين طريقة عرض المعلومات، ويكون 
التفسددير حسددب حاجتدده بهدددف تحسددين أدام المددتعلم مددن خددالل تعزيددز فهددم الددنص الموجددود، 

بأنه نوع من النص التشعيبي الدذي يتسدت بمجدرد الضدغط ( Stash ،2007)وعرفه ستا  
كددون هددذا علددى كلمددة أو رمددز تم يلددي وعندددها يددتم إضددافة نددص إضددافي للددنص األصددلي، وي

الددنص إمددا توسدديت ألجددزام الددنص أو إلعطددام تفسددير أو تفصدديل أك ددر للمحتددوى المعددروض، 
بأندده أحددد أنمدداط ( .Brusilovsky, et. al،2007)كمددا عرفدده بريوسيلوفيسددكي وآخددرون 

تكيف عرض محتوى التعلم التي تحافظ على ُبعد التركيز مدن خدالل إخفدام المحتدوى األقدل 
مددن أنمدداط تكيددف عدرض المحتددوى الددذي يكدون فيدده السددياق ييددر  فهددو الددنمط الوحيدد ،أهميدة

بأنددددده نمدددددط التكيدددددف المعتمدددددد علدددددى الدددددنص ( Knutov ،2012)مرئيادددددا، وعرفددددده كنيوتدددددوف 
التشددددعيبي الددددذي يجعددددل المتعلمددددون يشددددعرون بددددأن لددددديهم القدددددرة علددددى التنقددددل بحريددددة بددددين 

 ،2012)يلز تسدددداد المعلومددددات المعروضددددة وفقاددددا الحتياجدددداتهم الخاصددددة، فددددي حددددين عددددرف
Tsandilas ) النص الممتد بأنه نوع من النصوص التشدعيبية التدي يدتم مدن خاللهدا توسديت

 .النص وعرض تفصيالته عن طريق النقر على الكلمات الساخنة

أحددد أنمدداط تكيددف عددرض "هددذا البحددث بأندده  فدديوُتعددرف الباح ددة الددنص الممتددد إجرائياددا 
أو  األجزامأجزام محددة، ويتم فت  هذ   محتوى التعلم  الذي يسم  بعرض النص في شكل
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إيالقهددددا وفقاددددا لريبددددة الطالددددب التددددي تددددتحكم فددددي درجددددة التفصدددديل أو التفسددددير فددددي عددددرض 
 ".فيالمعر  األسلوبالمعلومات بما يتناسب مت احتياجاته ومتطلباته، ويتوافق مت 

 .Hook, 1997, Boyle, et. al., 2002, Lam, et)دراسدات عديددة  اتفقتوقد 
al., 2005, Lee, 2012, Abu Raihan, et. al., 2013)  أن لدنمط التكيدف القدائم 

  :، منهاعلى عرض النص الممتد عدة مميزات

  يساعد المدتعلم فدي الحصدول علدى معلومدات تفصديلية عدن المفهدوم المعدروض، أو
قيام الطالب بمقارنة المعلومات التي لديه بالمعلومات التي  أوتقديم أم لة للمفهوم، 
 .يقدمها النص الممتد

  يسددم  للمددتعلم بالكشددف عددن المعلومددات أو إخفائهددا تبعاددا لحاجاتدده وأسددلوب تعلمدده
قدددرارات أفضدددل  اتخددداذوطريقدددة تفكيدددر  فدددي تنددداول المعلومدددات لمسددداعدة المدددتعلم فدددي 

 .بشأن ما يتعلمه
 مه للمفهوم المعروض، وكذلك يراعي تفضيالت المدتعلم يراعي مستوى الطالب وفه

 .في طريقة عرض معلومات المحتوى
 يسم  بتعميق المعلومات الموجودة في كل عقدة. 
  يسددداعد علدددى الحدددد مدددن االرتبددداك فدددي عدددرض المحتدددوى، والتركيدددز علدددى المحتدددوى

 .المعروض بشكل جزئي لتوفير االنتقال السلس بين مستويات معرفة المتعلم
 من الحمل المعرفي الزائد الذي يقت على المتعلم من عرض جميت المعلومات  يقلل

 .بشكل مرئي في سياق تعلمه للمحتوى اإللكتروني المعروض
  يكسددب المددتعلم االرتيددا  والرضددا عنددد تصددف  محتددوى الددتعلم، وتسدداعد  علددى إنجدداز

 .مهامه بشكل أفضل
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  المطروحددة، ولكددن ال يددتم يددوفر هددذا الددنمط مزيددد مددن المعلومددات حددول مهمددة الددتعلم
 . عرض هذ  المعلومات إال وفقاا لطلب المتعلم وحاجته

 Fiala, Hinz, Meissner)وعلدى الجاندب ارخدر استعرضدت بعدض الدراسدات   
and Wehner, 2003, Tsandilas, et., al., 2003, Shute and Towle, 

2003,  Knutov, De Bra and Pechenizkiy, 2009)   عيوب نمط التكيف القائم
 :على عرض النص الممتد في أنه

 إذ أن هدذا الدنمط هدو نمدط التكيدف الوحيدد مدن  ،ال يدعم هذا النمط السياق المرئي
 .يكون فيه السياق مرئياا أنماط عرض المحتوى التي ال

 يوفر أي مالحظات حول كمية وتخطيط المعلومات المخفية ال. 
  يدددعم السددياق الددذي يعتمددد علددى جددزم قابددل للتكيددف داخددل الددنص األصددلي، وهددذا

 .خاصة عند تصميم صفحات المحتوى اعتباراتاإلجرام يتطلب 

 :األنواع ومبادئ التصميم

أربعدة أندواع للدنص الممتدد، يمكدن ( .Boyle, et. al ،2002)حددد بدويلي وآخدرون 
 : بالنص األصلي، وهي اإلضافيتصنيفها تبعاا لمدى ارتباط النص 

  البدايدددةPrefixes : فدددي بدايدددة ( الممتدددد)وفدددي هدددذا الندددوع يظهدددر الدددنص اإلضدددافي
 .النص األصلي

   جددزم ال يتجددزأEmbedded : ( الممتددد)وفددي هددذا النددوع يصددب  الددنص اإلضددافي
 .جزم ال يتجزأ من النص األصلي ويكمله
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   ( إرفددداق)إلحددداقAppended :اإلضدددافي فدددي  وفدددي هدددذا الندددوع يدددتم إلحددداق الدددنص
 . نهاية النص األصلي كمرفق له

   اسدددتبدالReplacement : وفددددي هددددذا الددددنمط يحدددل الددددنص الجديددددد محددددل الددددنص
 .األصلي تماماا

وتؤكددد الدراسددة أن نددوع الددنص الممتددد جددزم ال يتجددزأ مددن الددنص األصددلي، وكددذلك نمددط 
ددا للمددتعلم،  Appendedالددنص الملحددق  باحثددة فددي وقددد تبنددت اليعدددان أقددل األنددواع إرباكا

 .البحث الحالي نوع النص الممتد الذي ال يتجزأ من النص األصلي

 ,De Bra, et. al., 2002, Knutov, 2012, Yang)دراسات عديدة  اتفقتوقد 
et. al., 2013)   علدى أنده يجدب مراعداة عددة مبداد  أساسدية عندد كتابدة وتصدميم الدنص

 :الممتد، وهي

 وتشتت المتعلم استخدام النص الممتد للحد من ارتباك. 
 عند استخدام النص الممتد أال يتم فقد معالم النص الموجود. 
  ضدرورة أن تتسدم قدرامة الدنص الممتددد بالسالسدة بداختالف مسدتويات التمددد النصددي

 .بحيث يتوافق النص اإلضافي مت النص األصلي
  خفدام عادة قدرامة الدنص الممتدد أي إظهدار  واأ وفقادا  إتاحة إمكانية التراجت للمتعلم، واأ

 .الحتياجات المتعلم ونمط تعلمه
  السما  للمتعلم بدالتحكم والسديطرة علدى المعلومدات التدي يقددمها الدنص الممتدد وفقادا

 .الحتياجاته ومعرفته
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قامت العديد من الدراسات بتجريب نمط التكيف القدائم علدى عدرض الدنص الممتدد  وقد
سوام من خالل تجريبده للتعدرف علدى فعاليتده فدي تحسدين أدام المدتعلم ووصدوله للرضدا فدي 
تناولددده لمحتدددوى الدددتعلم، أو مدددن خدددالل مقارندددة هدددذا الدددنمط بدددنمط  آخدددر للتكيدددف مدددت الو يقدددة 

ببندام نظدام يسدمى ( .Boyle, et. al ،2002)رون المعروضدة، فقامدت دراسدة بدويلي وآخد
Metadoc  أي مددددا ورام الددددنص وهددددو يم ددددل شددددكل مددددن أشددددكال الددددنص الممتددددد الددددذي يقدددددم

المعلومددات بشددكل يتوافددق مددت احتياجددات المددتعلم، وقددد تميددز هددذا النظددام بأندده ال يمتلددك فقددط 
ددا يمتلددك المعرفددة حددول الو ددائق التددي يم لهددا هددذا الددنص،  مميددزات الددنص التشددعيبي بددل أيضا

يب عدرض المعلومدات المفصدلة وكميدة المعلومدات وأكدت الدراسة أنه يجب مراعاة أن أسدال
 ,Tsandilasالمطلوبة تختلف باختالف أسلوب تعلم المتعلم وطريقة تفكير ، وقامت دراسة 

et. al. ,2004) ) بمقارنة نمط التكيف القائم على النص الممتد بنمط التكيف القدائم علدى
سدددتة موضدددوعات لكدددل  تعدددديل حجدددم العناصدددر المرئيدددة عدددن طريدددق قيددداس أدام المدددتعلم فدددي

موضوع عدة مهام تعليمية ترتبط بالبحث عن المعلومات، وأظهرت الدراسة أن نمط تعدديل 
-4حجم العناصر المرئية كانت أفضل في الصفحات الصغيرة الحجم والتي ال تتعدى من 

تقلددل  ألنهدافقدرات، فدي حدين كدان نمدط الدنص الممتدد أفضدل فدي حالدة الصدفحات الكبيدرة  9
 .في صفحة التعلم Scrollingتمرير من حدوث ال

بدددين نمدددط العدددرض ( Brusilovsky ،2005)فدددي حدددين قارندددت دراسدددة بريسيلوفسدددكي 
القائم على النص الممتد وبين الهايبرتكست، وأ بتدت النتدائج أن نمدط الدنص الممتدد  التكيفى

إلدى حدد  يعد أفضل وأك ر فعالية من الهايبرتكست العادي ألنه ُيقلل من وقت القرامة والفهم
كبيددر، كمددا أكدددت النتددائج أندده فددي نمددط الددنص الممتددد يددتم التكيددف مددت الو يقددة علددى مسددتوى 
العقدة في حين أن النص التشدعيبي يسدم  للمدتعلم بدالتكيف مدت الو يقدة مدن خدالل التصدف  
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علددى مسددتوى الشددبكة، أي أن الددنص الممتددد يتكيددف مددت المددتعلم مددن خددالل العمليددات ارليددة 
 .Chung, et) ،2012)توى العقددددة، وقامددت دراسدددة شدددانج وكدديم التددي تدددتم علددى مسددد

al. بتجريدددب نمدددط التكيدددف القدددائم علدددى الدددنص الممتدددد مدددت مجموعدددة مدددن الطدددالب مختلفدددي
يقلدل الحمدل الزائدد  ألندهالخبرة، ووجدت الدراسدة أن هدذا الدنمط مناسدب للمتعلمدين المبتددئين 

مدددن المعلومدددات المعروضدددة فدددي الصدددفحة، فهدددو يقددددم محتدددوى أقدددل ويسددداعدهم علدددى إنجددداز 
للوصددول إلددى المحتددوى ذا  Scrollingمهددامهم بشددكل أفضددل، ويقلددل مددن خاصددية التمريددر 

 .الصلة

بتصددميم نظددام للتكيددف ( .Gordon, et. al ،2015)وقددد قددام جددوردون وآخددرون 
أحد أنماط التكيف، وأ بتت نتائج الدراسة أن هذا الدنمط  باعتبار د يستخدم نمط النص الممت

ال يدوفر أي بيانددات عددن كميدة وتخطدديط المعلومددات المخفيدة، كمددا أن دعددم السدياق فددي هددذا 
الدنمط يعتمدد علدى اختيدار الدنص التم يلدي أو الضددغط علدى رمدز قابدل للتكيدف وهدذا يحتدداا 

 Zhao ،2011)نتائج دراسة زهاو وآخرون خاصة في التصميم، كما أكدت  اعتباراتإلى 
et. al. ) أن نمددط التكيددف القددائم علددى عددرض الددنص الممتددد يعددد بم ابددة نمددوذا ُيغيددر مددن

الددددذي سدددداعد المتعلمددددين علددددى تحسددددين مسددددتوى  األمددددركميددددة المعلومددددات المقدمددددة للمددددتعلم، 
 .للمعلومات اكتسابهمإنتاجيتهم للمهام المطلوبة منهم وأكسبهم الرضا عن طريقة 

 :نمط التكيف القائم على النص المعتم: ثانًيا

 :والخصائصتعريف ال

بأنه أحد أنماط التكيف القدائم علدى ( .Tsandilas, et. al ،2003)عرفته تسانديلز 
عدددرض المحتدددوى والدددذي يعتمدددد علدددى جعدددل أجدددزام مدددن المعلومدددات الموجدددودة ضدددمن الدددنص 

ملوندددة بلدددون باهدددت أو معدددتم وليسدددت مخفيدددة أو مصدددغرة، فهدددذ  المعلومدددات داخدددل  األصدددلي
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سدددياق المحتدددوى البصدددري للمدددتعلم، ويتفاعدددل معهدددا المدددتعلم مباشدددرة مدددن خدددالل تظليدددل هدددذ  
 .Akbulut, et ،2012)األجزام باستخدام الماوس لعرض محتواها، بينما عرفه اكبيليدت 

al. )إلددى المعلومددات مددن خددالل تطبيددق مسددتويات  بأندده نمددط التكيددف الددذي يسددهل الوصددول
متعدددددة مدددن التظليدددل ألجدددزام المعلومدددات التدددي يتضدددمنها الدددنص المعدددروض، بينمدددا عدددرف 

نمط التكيف القدائم علدى تعتديم أجدزام مدن ( .Zliobaite,et. al ،2012)زليوبيت وآخرون 
د علددى الدنص المعدروض مدن جاندب ُبعددد السدياق وذكدرت أنده أحدد أنمدداط التكيدف التدي تعتمد

السياق المرئي من خالل تظليل أجزام من النص الدذي يحتدوى علدى معلومدات خارجدة عدن 
تركيز المتعلم بدالا من إخفائها أو تصغيرها، إذ تكون المعلومات جزم من السدياق البصدري 

 .للمتعلم ويمكن الوصول إليها مباشرة

أحد "هذا البحث بأنه  يفوُتعرف الباح ة نمط التكيف القائم على النص المعتم إجرائياا 
أنماط تكيف عرض محتوى التعلم الذي يعتمد على جعل أجزام من المعلومات الموجودة 

ملونة بلون باهت أو معتم، وتتفاعل معها الطالبة مباشرة من خالل  األصليضمن النص 
تظليل هذ  األجزام باستخدام الماوس، إذ تكون المعلومات جزم من السياق البصري 

 ".فيالمعر  األسلوبما يتوافق مت بللطالب 

 :خصائص نمط التكيف القائم على النص المعتم

 ,Mulwa, Lawless, Sharp, Sanchez, and Wade)دراسدات عديددة  اتفقت
2010, Hampson, Conlan and Wade, 2011, Magnisalis, et. al., 

2011, Zliobaite, et. al., 2012, Chung, et. al., 2012)  أن لدنمط التكيدف
  :القائم على تعتيم أجزام من النص المعروض عدة مميزات يمكن استعرضها فيما يلي



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 

======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 9102أغسطس                         -444                            - الخامسالعدد 

 

 يساعد هذا النمط المتعلم على تحديد المعلومات المفيدة دون إخفائها. 
  يسددهل علددى المددتعلم الوصددول إلددى المعلومددات مباشددرة نظددراا الن جميددت المعلومددات

 .تكون في السياق المرئي للمتعلم
 يحافظ هذا النمط على هيكلية عرض المعلومات النصية. 

كما ذكرت هذه الدراسدات بعدض العيدوب لدنمط التكيدف القدائم علدى تعتديم أجدزا  مدن 
 :النص المعروض، وهي

  ،ال  التاليوبأن تعتيم أجزام من المعلومات في المحتوى ال يقلل من حجم الصفحة
 .لمتابعة محتوى الصفحة Scrollingيعالج مشكلة التمرير 

  أن المعلومات التي يتم تعتيمها قد تكون يير مهمة بالنسبة للنص المعدروض ممدا
 .قد ُيعطل المتعلم عن مهمته األساسية

 أن المعلومات التي يتم تعتيمها تحد من ُبعد التركيز. 
  يضددددم جميددددت  ألنددددهقددددد يددددؤدي الددددتعلم وفقاددددا لهددددذا الددددنمط إلددددى تشددددتيت المددددتعلم نظددددراا

 .لومات دون التركيز على المعلومات المهمة دون ييرهاالمع
  ييدر ذات صدلة باهتمدام المدتعلم، ( التدي يدتم تعتيمهدا)قد تكدون المعلومدات المظللدة

 .  انتباههمما يعطل المتعلم عن إنجاز مهامه الرئيسية وتشتيت 

قامدددت العديدددد مدددن الدراسدددات بتجريدددب نمددط التكيدددف القدددائم علدددى تعتددديم أجدددزام مدددن  وقددد
 .Thyagharajan, et ،2007)لدنص المعدروض، فأكددت دراسددة زياياجدان وآخدرون ا

al. ) فددي الددنص المعددروض بهددذا الددنمط تحدددث نتيجددة تفاعددل المددتعلم  التكيفيددةأن التغيددرات
وقدرته على التحكم في سياق التعلم، إذ يقوم المتعلم بنشاط معين للتحكم في إظهار النص 
المعددتم، لددذا تؤكددد الدراسددة أن اختيددار أي نمددط مددن أنمدداط تكيددف عددرض المحتددوى يددتم فددي 
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هم السدددددابقة، وتفضددددديالتهم خصدددددائص المتعلمدددددين، خلفيدددددت: ضدددددوم عددددددة عوامدددددل تتم دددددل فدددددي
التعليمية، وأسلوب تعلمهم، وطريقة تفكيرهم في تناول المعلومات، بينما قامت دراسدة بدايلي 

(2007، Bailey, et. al. ) بتوضدي  العالقدة بدين السدياق الدذي يدتم فيده الدتعلم فدي نمدط
ا التكيدددف القدددائم علدددى تعتددديم أجدددزام مدددن الدددنص المعدددروض وبدددين طريقدددة التكيدددف معددده وفقاددد
لتفضيالت المتعلم وأسلوب تعلمه وطريقة تفكيدر  فدي تنداول المعلومدات المعروضدة، وأكددت 
أن في هذا النمط تكون بيانات السياق مرئيدة ويجدب علدى المدتعلم القيدام بفعدل معدين لرؤيدة 

 .هذ  البيانات

أن نمط التكيف القائم ( Chun and Jiang ،1998)وأوضحت دراسة شين وجيانج 
زام مدن الدنص المعدروض يركدز علدى السدياق المرئدي فتكدون جميدت معلومدات على تعتيم أج

الددنص مرئيددة وموجددودة فددي مشددهد الددتعلم، فهددو يم ددل إطددار بصددري ينددي بالمعلومددات يمكددن 
للمددتعلم الددتحكم فددي إظهددار الددنص المعددتم باسددتخدام الفددأرة وتظليلدده، األمددر الددذي ُيحسددن مددن 

فددي واجهددة الددتعلم، بينمددا أكدددت نتددائج دراسددة الددتعلم نظددراا لعددرض مشددهد الددتعلم بشددكل كلددي 
أن نمدط التكيدف القدائم علدى تعتديم أجدزام مدن ( .Boyle, et. al ،2002)بدويلي وآخدرون 

النص المعروض يقلل من الحمل المعرفي الزائد على المتعلم، حيث أنه على الريم من أن 
خاطئدددة عددن الدددنص  يددزال مرئيادددا إال أندده يحمددي المدددتعلم مددن تكدددوين خددرائط ذهنيددة الددنص ال

بدأن هدذا الدنمط مدن ( .Tsandilas, et. al ،2004)المقروم، وأوضدحت دراسدة تسدانديلز 
التكيف يحافظ على السياق مدن خدالل تدوفير معلومدات كافيدة الحتياجدات المدتعلم، ومتدوفرة 

، وأوصدت الدراسدة التكيفدىبشكل مرئي ومسدتمر فدي واجهدة تفاعدل المدتعلم مدت نظدام الدتعلم 
خيص المعلومات التي تُقدم مدن خدالل هدذا الدنمط، وتصدميم المهدام بشدكل ُيددعم بضرورة تل

السياق ويحافظ علدى التركيدز فدي نفدس الوقدت، فدي حدين أكددت نتدائج دراسدة يدانج وآخدرون 
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(2013، Yang, et. al. ) أن هددذا الددنمط مددن التكيددف يعيبدده أن اسددتخدامه يتطلددب مددن
للوصددول إلددى الددنص ذا الصددلة وهددذا يحتمددل  Scrollingالمددتعلم اسددتخدام خاصددية التمريددر 

الحددد مددن التركيددز، وقددد يقلددل مددن انتبددا  المددتعلم للنصددوص الهامددة، إال أن هددذا الددنمط يتميددز 
 . بأن سياق المعلومات مرئي بشكل كلي ويير مخفي عن المتعلم

قدددوم عليهدددا نظدددم التكيدددف القائمدددة علدددى عدددرض تاألسدددس النظريدددة التدددي 
 :المحتوى

 :التكيف القائم على النص الممتدنمط  - أوال

توجد العديد من اررام والنظريات العلمية التدي تددعم نمدط تكيدف المحتدوى القدائم علدى 
 :عرض النص الممتد، والتي يمكن توضيحها فيما يلي

  النظريدة البنائيددةConstructivist Theory :النظريددة البنائيدة فددي بعددض  اهتمددت
مبادئها بتنظيم بنية عرض المحتوى التعليمي بشكل ُيمكن المتعلمين من استيعابه، 
وقدددد ركددددزت النظريددددة البنائيدددة علددددى التوجدددده القددددائم علدددى تجزئددددة المحتددددوى لوحدددددات 
صغيرة، وأن التعلم يحددث عندد تقدديم جدزم مبسدط مدن المحتدوى التعليمدي للطدالب، 

تنظيمدده واكتشدداف العالقددات بددين المعلومددات، ولقددد افترضددت هددذ   ددم يقددوم المددتعلم ب
النظريددة أن الددتعلم يكدددون أك ددر فاعليددة وكفدددامة عندددما يددتم اسدددتخدام طريقددة عدددرض 

 .(414، 4100خميس،  عطية محمد)منظمة للمحتوى
  نظريدددة الحمدددل المعرفددديCognitive Theory Load : أكددددت نظريدددة الحمدددل

المعلومددددات مددددن خددددالل تقسدددديمها إلددددى وحدددددات المعرفددددي علددددى أهميددددة مبدددددأ تكنيددددز 
صدددغيرة، حيدددث تقدددوم النظريدددة علدددى فكدددرة أن الدددذاكرة قصددديرة األمدددد ذات إمكانيدددات 
محدودة في كم المعلومات وعدد العناصر التي تستقبلها، كما تتواجد بها فدي نفدس 
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الوقدددت العمليدددات التدددي يدددتم إجرائهدددا علدددى هدددذ  المعلومدددات، ويحددددث الدددتعلم تحدددت 
ي تحدددددها البنيدددة المعرفيدددة للفدددرد، والتدددي تتم دددل فدددي إمكانيدددات الدددذاكرة الشدددروط التددد
، لدذا فد ن المجدال الرئيسدي لهدذ  النظريدة هدو دراسدة العالقدة (الشدغالة)قصيرة األمدد 

بدددين الدددذاكرة طويلدددة األمدددد والدددذاكرة قصدددية األمدددد، وكيفيدددة تفاعدددل المدددواد والوسدددائط 
عددن طرائددق تسدداعد فددي توسدديت هددذ  التعليميددة مددت النظددام المعرفددي للفددرد، والبحددث 

 . (401، 4100محمد خميس، )الذاكرة 
  نظريدة معالجدة المعلومداتInformation Processing Theory : تدرى نظريدة

معالجددددة المعلومددددات أن الددددتعلم عمليددددة معرفيددددة توصددددف بأنهددددا تغيددددر فددددي المعرفددددة 
ددددا فدددي الددددتعلم المعر  فددددي، فددددالتعلم المخزندددة فددددي الددددذاكرة، وأن الدددذاكرة تلعددددب دوراا مهما

يحددث عندددما يددتم تخدزين المعلومددات فددي الددذاكرة بشدكل مددنظم وبطريقددة ذات معنددى 
، (440، 4117، ودمحمددد محمدد)مددن خددالل تقسدديم المعلومددات إلددى أجددزام صددغيرة 

 ,Chen & Belkada) ،21، 4111خمديس،  عطيدة محمدد)كمدا أتفدق كدل مدن 
لمعالجة المعلومات تشبه على أن العمليات العقلية التي يجريها الفرد  37 ,2004

حيدث يددتم نقدل المعلومددات مدن أجهددزة التسددجيل  ،الكمبيدوتر فددي معالجتده للمعلومددات
الحسدية للمدتعلم إلدى الدذاكرة قصديرة األمدد، ليدتم عمدل وصدالت بدين المعلومدات فدي 
الذاكرتين طويلة األمد وقصيرة األمد، ويتم معالجتها من خالل الترميز، والتخزين، 

يحدددث الددتعلم مددن خددالل المعلومددات الجديدددة،  ددم تصدددر المخرجددات واالسددترجاع، ل
 .في صورة استجابات سلوكية وفق البنام المعرفي الجديد
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 :المعتمنمط التكيف القائم على النص  -ثانيا 

توجدددد العديدددد مدددن اررام والنظريدددات العلميدددة التدددي تددددعم نمدددط تكيدددف المحتدددوى القدددائم علدددى 
 :توضيحها فيما يلي عرض النص المعتم، والتي يمكن

  ( الجشددددطالت)نظريددددة الددددتعلم باالستبصددددارGestalt Theory : تددددرى نظريددددة الددددتعلم
باالستبصار أن الفرد ينظر إلى األشيام في كليتها دون تجزْي عناصدر ذلدك الكدل، ألن 
كددددل عنصددددر خددددارا البنيددددة أو الشددددكل الكلددددي ال تصددددب  لدددده أي قيمددددة تددددذكر، ولقددددد ميددددز 

واالستبصددار  حيددث أوضددحت النظريددة أن االستبصددار يعتمددد  الجشدطالتيون بددين اإلدراك
علدددى الطريقدددة التدددي يقدددوم فيهدددا المدددتعلم بمعالجدددة ممنهجدددة للمشدددكلة، بحيدددث يبددددأ بفدددرز 
عناصددر  ومكونددات بنيتدده الكليددة، لينتقددل إلددى بنددام وتكددوين خطددوات تسدداعد  علددى إيجدداد 

اك فيدددتم مدددن خدددالل حدددل للمشدددكلة التدددي يكدددون قدددد فكدددر فيهدددا ب معدددان وترتيدددب، أمدددا اإلدر 
اسددتنتاا مددا فددي البنيددة الكليددة للمشددكلة، وهددو مددا يددؤدي إلددى إقامددة العالقددات مددت الشددكل 

 . (4110أنور الشرقاوي، )تتحقق عملية اإلدراك  التاليالكلي وب
  نظريدددة ريجلدددوث التوسدددعيةThe Elaboration Theory : تدددرى نظريدددة ريجلدددوث

البد أن ُينظر إلى المادة التعليمية بشكل التوسعية أنه عند تنظيم وعرض محتوى التعلم 
كلي، دون النظر إلى األجزام التفصديلية التدي يتكدون منهدا هدذا المحتدوى،  دم يقدوم الفدرد 
بتناول األفكار الرئيسدية بشدكل مدن التفصديل،  دم يعدود مدرة أخدرى ليدربط الجدزم المفصدل 

ه هدددذ  النظريدددة هدددو مدددت بقيدددة أجدددزام محتدددوى المدددادة التعليميدددة، فدددالمنطق الدددذي تقدددوم عليددد
الطريقددة المتكاملددة فددي عددرض المحتددوى التعليمددي للمددتعلم، بحيددث يددتم الددتعلم عددن طريددق 

 . الكل وليس الجزم، وتساعد هذ  النظرية على تكوين بنام معرفي منظم لدى المتعلم
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  نظرية بياجيه في التطور المعرفديThe Elaboration Theory : تدرى نظريدة بياجيده
ي أن تعلددددم الفددددرد يددددتم مددددن خددددالل قيامدددده بترتيددددب العمليددددات العقليددددة فددددي التطددددور المعرفدددد

وتنسدديقها فددي أنظمددة كليددة متناسددقة، حيددث يقددوم الفددرد ب حددداث التددرابط بددين المخططددات 
عددادة التشددكيل  الذهنيددة الكليددة بشددكل أك ددر كفددامة مددن خددالل عمليددات الجمددت والترتيددب واأ

، وهندا يصدب  واإلنتاا لألفكار والخبرات التي تتفاعل معادا لتصدب   نظداما معرفيادا متكدامالا
 . (1986 موريس شربل،)التعلم ذا معنى للمتعلم 

قدوم عليهدا نظدم التكيدف القائمدة علدى تسدس النظريدة التدي لأل العدرض السدابقوفي ضوم 
نظريدة ، و نظرية الحمل المعرفديو  ،النظرية البنائية يري البحث الحالي أن عرض المحتوى 

، بينمددا أفضددلية لددنمط التكيددف القددائم علددى عددرض الددنص الممتددد تعطددي  معالجددة المعلومددات
 بياجيه في التطور المعرفي، و نظرية ريجلوث التوسعية، و نظرية التعلم باالستبصار أننجد 

تعطددي أفضددلية لددنمط التكيددف القددائم علددى عددرض الددنص المعددتم، الددذي يعتمددد علددى عددرض 
 .ي للمتعلمالمحتوى التعليمي للمتعلم بشكل كلي في السياق البصر 

 :المعرفي األسلوب: الثانيالمحور 

أن الفروق الفردية بين المتعلمين في ( 402، 0889)يرى فتحي الزيات 
االستراتيجيات المعرفية ترجت إلى الفروق في البنى المعرفة التي تميز كالا منهم، باإلضافة 
إلى أن العمليات المعرفية أياا كانت كفامتها والمعالجة أياا كانت خصائصها يتعين أن تجد 

المعرفية  األساليب( 214، 0891)ه، ويصف فؤاد أبو حطب محتوى معرفياا تتعامل مع
باالستراتيجيات المعرفية، ويرى أنها تدل على مركبات من االستعدادات المعرفية 
والوجدانية والتي تدل على الطرق المميزة لألفراد في حلهم للمشكالت، ويوض  أنور 
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المعرفية التي  ألساليباأن الفروق بين المتعلمين تعكس أحد ( 411، 4111)الشرقاوي 
 األسلوبتميز المتعلمين في تعاملهم مت الموضوعات المختلفة، وهذ  الفروق تعكس 

المعرفي اإلدراكي الذي يميز المتعلم في تعامله مت م يرات المجال الذي يوجد فيه، مما 
ا المعرفية بم ابة أسس يعتمد عليه األساليبالباح ين في مجال اإلدراك إلى اعتبار  دعي

في دراسة الفروق بين األفراد في أساليب تعامالتهم مت المواقف الخارجية بما فيها من 
 الشربينىموضوعات سوام كانت مواقف تربوية أو مهنية أو اجتماعية، ويرى زكريا 

المعرفية من العوامل الهامة في دارسة الشخصية حيث  األساليبأن ( 072، 0884)
ية ويير المعرفية في الشخصية، كما تهتم بالشكل الذي تساهم في قياس المكونات المعرف

المعرفية  األساليبيتم به اكتشاف المعلومات أو تعلم السلوك وليس بمحتوا ، ولذلك تعمل 
على تجميت الخصائص الفردية في أنماط كلية بغرض تحديد مجموعة من الخصائص 

تعد دراسات التفاعل بين والمواصفات التي تميز األفراد في تعاملهم مت الموضوعات، و 
االستعداد والمعالجة مدخالا للتعلم الذي يقوم على أساس الفروق الفردية بين المتعلمين، 

حيث بدالا من إجرام " L. Cronbach  &R. Snow"ويرجت هذا النوع من الدراسات إلى 
معالجة واحدة جيدة، ف نه يجب تصميم معالجات تعليمية مختلفة تتناسب مت مجموعات 

 (.214، 0891فؤاد أبو حطب، )من المتعلمين ذوي االستعدادات المختلفة 

المعرفيدددة  األسددداليبتعدددددت األطدددر والتصدددورات النظريدددة التدددي اهتمدددت بتنددداول وقدددد  
ودورهددا فددي تفسددير ك يددر مددن مظدداهر السددلوك اإلنسدداني فددي مجاالتدده المختلفددة، وريددم هددذا 

المعرفيدة تعتبدر  األسداليبالتعدد إال أنه هنداك شدبه اتفداق بدين البداح ين والمهتمدين علدى أن 
بم ابة تكوينات نفسية عبر الشخصية ال تتحد بجانب واحد مدن جوانبهدا، بدل هدي متضدمنة 

ن العمليات النفسية، كما أنهدا تسداهم بقددر كبيدر فدي الفدروق الفرديدة بدين األفدراد في ك ير م
المعرفيدة عددن  األسداليببالنسدبة لك يدر مدن المتغيدرات المعرفيدة اإلدراكيدة والوجدانيدة، وتعبدر 
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الطريقدددة األك دددر تفضددديالا لددددي الفدددرد فدددي تنظددديم مدددا يمارسددده مدددن نشددداط معرفدددي فدددي أبعددداد  
فة إلى أنها تهتم بشكل هذا النشاط الممارس دون المحتدوي، كمدا أنهدا المختلفة، هذا باإلضا

تهددتم بالطريقددة التددي يتندداول بهددا الفددرد المشددكالت التددي يتعددرض لهددا فددي العددالم المحدديط بدده 
 (. 410، 4111أنور الشرقاوي، )

أنهدا الطدرق أو السدبل أو االسدتراتيجيات المميدزة ( 0882،2)يري حمدي الفرمداوي 
صدددارهاللفددرد فددي اسددت ومددن  ددم االسددتجابة علددى نحددو مددا،  ،قبال المعرفددة، والتعامددل معهددا، واأ

فهددي طريقددة المددتعلم فددي التددذكر والتفكيددر، بمعنددي أشددمل هددي أسددلوب المددتعلم الددذي  التداليوب
تددري بأنهددا ألددوان ( 004، 0888)يددرتبط بتجهيددز  أو تناولدده للمعلومددات، أمددا ناديددة الشددريف 

لتنظدديم مددا يددرا  ومددا يدركدده حولدده، وفددي أسددلوبه فددي تنظدديم مددن األدام المفضددلة لدددى الفددرد 
 . خبراته في ذاكرته وفي أساليبه في استدعام ما هو مختزن بالذاكرة

المعرفيدددة، وقدددد تدددم اختيدددار أسدددلوب التبسددديط  األسددداليبوقدددد تعدددددت تصدددنيفات هدددذ  
فدراد فدي المعرفي والتعقيدد المعرفدي كمتغيدر تصدنيفي، ويشدير هدذا البعدد إلدى الفدروق بدين األ

ددا االجتماعيددة منهددا ، وهددو يصددف سددلوك (0888ناديددة الشددريف، )تفسددير الظددواهر وخصوصا
الفددرد فددي تمييددز  اإلدراكددي للبيئددة أو السددلوك االجتمدداعي، وهددو يتضدد  مددن خددالل التمددايزات 
التددي يدددركها الفددرد بددين أفددراد عاملدده االجتمدداعي أو بددين مدددركات عالمدده الفيزيقددي، ممددا يدددل 

أي أن عددد التمددايزات التدي يشدتقها الفدرد دالددة  ،أبعدداد  وتكويناتده المعرفيدة علدي مددي تمدايز
محمدددد رزق، )أبعددداد  المعرفيدددة وقواعدددد الحكدددم التدددي يسدددتخدمها لتقددديم عالمددده ( تعددددد)التمدددايز
، وهما يختلفون في ضوم  ال ة متغيرات هي درجة التمايز أو عدد التكوينات التي (0882

فكددرة، درجددة اإلفصددا  أو عدددد التمييددزات التددي يسددتخدمها يسددتخدمها المددتعلم فددي وصددف ال
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المدددتعلم فدددي تفصددديل هدددذ  التكويندددات، مروندددة التكامدددل أو درجدددة تعقدددد التنظددديم أو العالقدددات 
 (.292، 0884فؤاد أبو حطب، )الداخلية بين هذ  المكونات 

بددالفروق بددين األفددراد فددي  األسددلوبيددرتبط هددذا : التعقيددد المعرفددي/ التبسدديط المعرفددي
مدديلهم لتفسددير مددا يحدديط بهددم مددن مدددركات وخاصددة المدددركات ذات الخددواص االجتماعيددة، 
فالفرد الذي يميدل بالتبسديط المعرفدي يتعامدل مدت المحسوسدات بدرجدة أفضدل ممدا يكدون مدت 
المجردات، كمدا أنده يكدون أقدل قددرة علدى إدراك مدا حولده مدن مددركات بصدورة تحليليدة، بدل 

، ويتميدددز (422، 4111أندددور الشدددرقاوي، )عليددده اإلدراك الشدددمولي لهدددذ  المددددركات  يغلدددب
بصدورة تحليليدة، كمدا  للمواقدف المتعدددة األبعداد مدت التعامل على قدرة أك ر يكون الفرد بأنه

، 4111أندور الشدرقاوي، )يستطيت بشكل أفضل أن يتعامل مت ما يدركه في شدكل تكداملي 
284.) 

، 0822المعرفي الذي أبتكر  جورا كيلي، عام  األسلوبس هذا ولعل أشهر مقايي    
وأسدددما  اختبددددار التقريددددر المددددرتبط بمفهددددوم الددددور، والددددذي يتخددددذ صددددورة التحليددددل الشددددبكي أو 
المصدفوفة، كمدا ظهدرت مقداييس أخدرى بعضددها مدن ذاع التكملدة م دل تكملدة الجمدل وتكملددة 

فدؤاد أبدو )بسداطة البنيدة والمحتدويالفقرات حيث تحلل االسدتجابات فدي ضدوم درجدة تعقدد أو 
 (.                                             294، 0884حطب، 

التعقيددددد المعرفددددي يددددرتبط هنددددا بددددالفروق بددددين / أن أسددددلوب التبسدددديط  ةرى الباح ددددتددددو 
دراك طريقدددة التفاعدددل مدددت  ، والتعامدددل مدددت التكيفدددىالمحتدددوى المتعلمددين فدددي مددديلهم للتعامدددل واأ

التعقيددد / كددل بمددا يتطلددب دراسددة أيهمددا أفضددل، وقددد تددم اختيددار مقيدداس التبسدديطاألجددزام أو ال
   (.0898)المعرفي إعداد عبد العال عجوة 



نمطا عرض المحتوى التكيفى القائم على النص ببيئة تعلم الكتروني وفاعليتهما في تنمية تحصيل مفاهيم 
 م لدى طالب كلية التربية وفق أسلوب تعلمهمالتقويم اإللكتروني وعمق التعل

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------- 
 9102أغسطس                         -429                            - الخامسالعدد 

  

لكدن السددؤال الددذي يطدر  نفسدده هددو أي نمدط مددن نظددم التكيدف القائمددة علددى عددرض 
المحتددوى هددو المناسددب للمتعلمددين منخفضددي التعقيددد أو مرتفعددي التعقيددد والددذي يددؤدي إلددى 

هددو الددنمط  الممتدددوهددل مددن الممكددن أن يكددون نمددط الددنص  ،المفدداهيم وعمددق الددتعلم اكتسدداب
نقلددده للمتعلمدددين دون التغييدددر فدددي و  مرتبطدددا للمفهدددوم ألنددده يم ادددل تجسددديداا حقيقيادددا  ،المناسدددب

دراك العالقدات،  طبيعته أو مكوناتده، ممدا يم دل حمدالا معرفيدا زائددا علدى الطدالب فدي فهدم واأ
علددددى تبسدددديط الواقددددت والتركيددددز فقددددط علددددى العناصددددر  يعمددددل الددددذي الددددنص المعددددتم نمددددط  أو

 .األساسية التي قد يحتاا إليها المتعلم، مما يقلل من الحمل المعرفي

 :التقويم اإللكتروني: الثالثالمحور 

 :والخصائصمفهوم ال

عمليدة توظيدف شدبكات " التقويم اإللكتروني بأنده ( 181، 4118)يعرف الغريب زاهر 
المعلومات وتجهيزات الكمبيوتر والبرمجيات التعليمية، والمدواد التعليميدة المتعدددة المصدادر 
باستخدام وسائل التقييم لتجميت وتحليل استجابات الطالب بما يساعد عضو هيئة التدريس 

تأ ير البرامج واألنشطة التعليميدة، للوصدول إلدى حكدم مقدنن قدائم علدى  على مناقشة وتحديد
، 4102)السديد عبدد المدولى  أشدار، وقدد "بيانات كمية أو كيفية متعلقدة بالتحصديل الدراسدي

عمليدددة تهددددف إلدددى تقددددير أدام الطلبدددة مدددن معدددارف " إلدددى التقدددويم اإللكتروندددي بأنددده ( 091
االختبددارات : دام أدوات التقددويم اإللكترونيددة م ددلومهدارات واتجاهددات فددي مقددرر معددين باسددتخ

الموضوعية، المنتدديات، المهدام والمشدروعات البح يدة، ورصدد درجداتهم وتحليدل اسدتجاباتهم 
وكتابدددة التقدددارير عدددن أدائهدددم، بمدددا يسددداعد عضدددو هيئدددة التددددريس فدددي التقددددير الموضدددوعي 

 .في تطوير أدائهمللمستوى العلمي للطلبة، بنام على تلك التقارير، ومساعدتهم 
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فددي ضددوم مددا سددبق يمكددن تعريددف التقددويم اإللكترونددي بأندده إجددرامات توظيددف الشددبكات 
والبرمجيات التعليمية والتطبيقات المتاحة عبر أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني فدي تقيديم أدام 
 المتعلمددين فددي جوانددب الددتعلم المعرفيدددة والمهاريددة والوجدانيددة المرتبطددة بأنشددطة ومشددداركات
المددتعلم فددي اسددتخدام أدوات التقددويم اإللكتروندددي، وتقددديم التغذيددة الراجعددة المناسددبة لتطدددوير 

 .أدائهم

عديددد مددن الدراسددات بعددض الخصددائص التددي تميددز التقددويم اإللكترونددي عددن وقددد حددددت 
 ,Winkley, 2010, Green & Mitchell, 2009)أسدداليب التقددويم التقليديددة
O'Rourke, 2010)  التاليعلى النحو: 

تقديم تغذية راجعة وتعزيز فوري ألدام المتعلمين من خالل الرسائل الفوريدة والتصدحي   -
ارلي، وتوفر التغذية الراجعة في الوقت المناسدب والسدرعة المناسدبين، ربدط المخرجدات 

 .المتوقعة بمعايير لألدام
أدائهدم سجالت الدرجات تمكن المتعلمين من الحصول على نتائج بشأن معددالت تقددم  -

 .في التوقيت والمكان المناسب لهم
 .المرونة وتعدد محاوالت اإلجابة على األسئلة في ضوم احتياجات المتعلم -
االختبددددارات : تنددددوع أسدددداليب وأدوات التقددددويم المسددددتخدمة فددددي التقددددويم اإللكترونددددي م ددددل -

لتددقيق، ، قوائم الفحص وااالستبياناتبأنواعها، التكليفات والمهام، األنشطة والواجبات، 
 .المنتديات، التقييم الذاتي وتقييم األقران

 .التصحي  التلقائي لإلجابات يوفر الوقت والجهد بالنسبة للمعلم -
نشدام بنددوك األسددئلة بمدا يتددي  للمعلددم التنويدت فددي نمدداذا االختبدارات المقدمددة للمتعلمددين إ -

 .والتحقق من شروط التصميم والبنام لها
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 .بمراقبة تقدم أدام المجموعة والفرد على حد سوامتوفر األدوات التي تسم   -
الحصددول علددى تقددارير فوريددة بشددأن معدددالت تقدددم الطددالب فددرادى ومجموعددات وكددذلك  -

التعددددرف علددددى نشدددداط المقددددرر ككددددل بمددددا يسددددم  بددددالتعرف علددددى نقدددداط القددددوة والضددددعف 
 .ومعالجتها

 .تنوع طرق تقديم االختبارات ما بين صور ورسوم ونصوص أو لقطات فيديو -
تعزيددددز تعلددددم الطددددالب مددددن خددددالل تددددوفير الوقددددت الددددالزم ألدام المهددددام، توزيددددت المهددددام  -

والتكليفددات بشددكل مناسددب علددى موضددوعات المقددرر، تحسددين مهددارات التواصددل وزيددادة 
 .توقعات المتعلمين بشأن تعلمهم

 :واألدوات األنواع

 ,Sangi & Malik, 2007)تصددنف أنددواع التقددويم اإللكترونددي إلددى  ال ددة أنددواع 
Rusman, Boon, Martinez-Mones, Rodriguez-Triana & Retalis, 

2013, Sewell, Frith & Colvin, 2010) وتشمل: 

التقويم البنائي أو التكويني وتعتمد الفكرة الرئيسية لهذا النوع من التقويم على تحديد  -
حديد مستوى ت: معدل تقدم المتعلم في أنجاز المهام التعليمية، ويحقق وظيفتين هما

تقدددددم المددددتعلم فددددي الددددتعلم،  ددددم تقددددديم التغذيددددة الراجعددددة المناسددددبة، ويتسددددم هددددذا النددددوع 
االختبدارات القصديرة، : باالستمرارية ويعتمد في استخدامه على بعدض األدوات منهدا

 .المناقشة، المدونات، إكمال الواجبات والتكليفات، تقديم النصائ  والتوجيهات
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هدددائي، وتعتمدددد فكرتددده الرئيسدددية علدددى تقيددديم إكمدددال المدددتعلم التقدددويم التجميعدددي أو الن -
للمهدام التعليميدة، بحيددث يدتم مددن خاللده التعدرف علددى مسدتوى أنجدداز الطالدب لمهددام 

 .التعلم ككل
ة للدتعلم القبليدالتقويم التشخيصي، حيث تعتمد فكرته الرئيسية على تقييم المتطلبدات  -

ر المعدددارف والمهدددارات السدددابقة والتعدددرف علدددى مددددى تدددواف المددددخلىلتحديدددد السدددلوك 
 .المتعلم لدراسة مهام تعليمية محددة تقبلوالمتطلبة للتعلم ومدى 

تتندددوع أدوات التقدددويم اإللكتروندددي التدددي يمكدددن اسدددتخدامها سدددوام مدددا يسدددتخدم منهدددا فدددي و 
 peer، تقيددددديم األقدددددران self-assessmentالتقيددددديم الدددددذاتي : التقيددددديم البندددددائي م دددددل

assessment ،تاالستبيانا surveys اليوميات ،journals المدونات ،blogs الويكي ،
wiki لوحدة المناقشدة ،discussion boardsاختبدارات نصددف : ، أو التقيديم النهددائي م دل

، االختبددددارات Quiz، االختبددددارات القصدددديرة midterm/final exam الفصددددلأو نهايددددة 
 .عمل والعروض والتكليفات والواجبات، باإلضافة إلى أوراق الstandard testالمعيارية 

إلددى بعددض األدوات التددي يمكددن اسددتخدامها فددي ( 214، 4118)ويشددير الغريددب زاهددر 
والدراسددات المسددحية،  تاالسددتبيانا: تقيدديم تعلددم الطددالب فددي بددرامج الددتعلم اإللكترونددي منهددا

المقددابالت الشخصددية، المالحظددة والتطبيددق، االختبددارات بأنواعهددا، أمددا حمدددي عبددد العزيددز 
فيدددرى أن أدام الطدددالب فدددي بدددرامج الدددتعلم اإللكتروندددي يمكدددن أن يقددديم مدددن ( 007، 4119)

ق خالل االختبارات القصيرة، اختبدارات المقدال، ملفدات اإلنجداز، المقدابالت، اليوميدات، أورا
 . العمل، تقييم األقران، التقييم الذاتي، مستوى المشاركات

إلى عددة أدوات يمكدن اسدتخدمها فدي التقدويم ( 411، 4102)نبيل جاد  أشارفي حين 
لوحددددات المناقشددددة، حيددددث تقدددديس المسددددتويات العليددددا للتفكيددددر والمعددددارف : اإللكترونددددي منهددددا
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االختبدارات  ،مهدارات االتصدال والتفاعدلالمتبادلة  األوراق البح ية، حيث تعمل علدى تنميدة 
 ،المشددروعات والتكليفددات ،، حيددث تقدددم تغذيددة راجعددة عددن معدددالت التقدددم فددي األدامالدوريددة

ملفددات اإلنجدداز، حيددث يمكددن مددن خاللهددا تقيدديم معدددل تقدددم الطالددب /الحقائددب اإللكترونيددة 
م فدددي ضدددوم معدددايير االختبدددارات النهائيدددة، حيدددث تقددديس مسدددتويات األدا ،ومهاراتددده المختلفدددة

 .محددة

 :ويتناول البحث الحالي إلى أشهر األدوات استخداما في البيئات التعليمية

تعددد االختبددارات اإللكترونيددة أحددد أدوات التقددويم والتددي تسددتخدم : االختبددارات اإللكترونيددة -أ
فدددي تقيددديم أدام المدددتعلم ضدددمن بيئدددات للدددتعلم اإللكتروندددي أو برمجيدددات مخصصدددة لهدددذا 

التفاعليددة، : تص االختبددارات اإللكترونيددة بمجموعددة مددن الخصددائص منهدداالغددرض، وتخدد
المرونددة، تددوفير الوقددت والجهددد، التصددحي  اإللكترونددي، فوريددة النتددائج، تنددوع أشددكالها، 
توفر تغذية راجعدة فوريدة، إمكانيدة االحتفداظ بسدجالت الددرجات، لكنهدا فدي الوقدت ذاتده 

ا ويك در معهدا احتماليدة حددوث مشدكالت تحتاا إلى مهارات تربوية عاليدة فدي تصدميمه
تقنيددة، وصددعوبة قيدداس مهددارات التفكيددر العليددا مددن خاللهددا، وتتنددوع نمدداذا االختبددارات 

اختبددددارات التسددددكين، االختبددددارات التشخيصددددية، : اإللكترونيددددة ألنددددواع عديدددددة مددددن بينهددددا
والخطددددأ، ، اختبددددارات الدددتمكن، االختيددددار مددددن متعددددد، الصددددواب ةالتحصدددديلياالختبدددارات 

 .المضاهاة، الترتيب، اإلكمال، اختبارات المقال
تعد الواجبات أو التكليفات بم ابة مهام يكلف بها الطالب ألدائهدا : الواجبات والتكليفات -ب

بهدددف تمكنددده مددن أدام المهدددام التعليميددة المتطلبدددة مندده، وتتسدددم الواجبددات أو التكليفدددات 
، باإلضدددافة إلدددى قيمدددة انجازهددداة المطلدددوب بدددالتوزيت واالرتبددداط مباشدددرة بالمهمدددة التعليميددد
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الدرجددة لهددا تكددون محددددة وكددذلك مواعيددد تسددليم الواجبددات أو التكليفددات تكددون محددددة، 
التكليف، ويجب على المعلم تقدديم تغذيدة  أووحرية تحديد عدد محاوالت تسليم الواجب 

مدددارين حدددل ت: راجعدددة بشدددأن اسدددتجابة المدددتعلم علدددى الواجدددب أو التكليدددف، ومدددن أم لتهدددا
محددددة، اسددتخدام محركددات البحددث فددي إعددداد ورقددة بح يددة مرتبطددة بالمهمددة التعليميددة، 

، تصددف  بعددض المددواد التعليميددة ذات العالقددة بالمهمددة تشدداركيهأنجدداز مهمددة فرديددة أو 
 .المطلوب تنفيذها، إعداد عرض تقديمي أو تقرير بشأن أنجاز المهمة التعليمية

تعد أدوات التقييم الذاتي وتقيديم األقدران مدن أدوات التقدويم : التقييم الذاتي وتقييم األقران -ج
 انجدداز اإللكترونددي التددي يمكددن اسددتخدمها بغددرض تقيدديم المددتعلم لنشدداط تعلمدده ومعدددالت 

للمهددددام التعليميددددة، وكددددذلك تعددددد أداة تقددددويم األقددددران مددددن األدوات التددددي تعددددزز التفاعددددل 
إلدددى تبدددادل اررام والمعلومدددات  والتشدددارك بدددين المتعلمدددين وبعضدددهم الدددبعض، باإلضدددافة

 .وتقديم وتلقى التغذية الراجعة من األقران
هي عبارة عن أدوات استقصدام واسدتفتام إلكترونيدة : أو استطالعات الرأي االستبيانات -د

 تستخدم بهدف التعرف على آرام الطالب حول موضوع ما أو قضية محددة، 

يم اإللكترونددددي وقدددددمت البددددرامج تناولددددت عديددددد مددددن األدبيددددات دراسددددة أدوات التقددددو وقددددد 
أن هددذ   تالحظدد ةالتدريبيددة بشددأن تدددريب بعددض الفئددات عليهددا، إال أندده وبعددد إطددالع الباح دد

يوسف  إبراهيمبدراسة تأ ير استخدام أدوات التقويم اإللكتروني م ل دراسة  اهتمتالدراسات 
( مصدور/ فظديل)والتي هدفت إلى التعرف على تأ ير شكل االختبار اإللكتروندي ( 4119)

على التحصيل الفوري والتحصيل المرجأ، كما أشارت ( اإللكتروني والمدمج)في بيئة التعلم 
إلددى أن اسددتخدام أسدداليب التقددويم اإللكترونددي تددوفر ( (Salmon ,2000 سددالمون دراسددة

 أمدا، الفرصة للمتعلمين للدتعلم مدن أدوات التقدويم، وتنمدي لدديهم مهدارات التفاعدل والمشداركة
، لدده االنترنددتفقددد أكددد فددي دراسددته علددى أن التقددويم المعتمددد علددى  ) Wang (2011, وانددج
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تدددددأ ير إيجدددددابي علدددددى كفدددددامة وفاعليدددددة الدددددتعلم فدددددي بيئدددددات الدددددتعلم اإللكتروندددددي، مدددددن خدددددالل 
اإلسددتراتيجيات المتنوعددة التددي يوفرهددا لتقددديم التغذيددة الراجعددة وتسددهيل إجددرامات الددتعلم، فددي 

إلى أن التقويم اإللكتروني من وجهة نظر المتعلمين ( Dermo (2009, ديرمو حين أشار
المو وقيددة، األمدن، المصددداقية، اإلتاحدة وسددهولة االسددتخدام، : يتسدم بخصددائص عديددة منهددا

 وولكر، وتدوبنج، ورودريجدرس تحقيق قيمة مضافة للتعلم، ويؤكد ذلك ما ذهب إليه كالا من
,2008) Walker, Toping and Rodrigues (قدويم التكدويني اإللكتروندي فدي أن الت

يحظى بتوجهات إيجابية من قبل المتعلمين ، حيث يوفر لهم الفدرص الالزمدة لتقيديم أدائهدم 
 Chen (2009, شدين وتسداى ومعدالت تقدمهم، وتحديد احتياجاتهم من التعلم بدقدة، أمدا

and Tsai ( االنترنتفي نتائج الدراسة التي قاما بها إلى أن تقييم األقران عبر  أشاراقد ف 
يحقددق اتجاهددات إيجابيددة لدددى المتعلمددين، وينمددي لددديهم مهددارات التفكيددر الناقددد، مددن خددالل 

 يلمداظ استقبال تعليقات زمالئهم بشأن أدائهم وكذلك تعليقاتهم على أدام زمالئهم، ويضديف
,2010) Yilmaz ) ان اإللكترونددي يحقددق نتددائج إيجابيددة فددي تعزيددز مهددارات أن تقيدديم األقددر

 .التعلم التشاركي وتقديم تغذية راجعة فعالة

من أساليب التعلم الحدي ة التدي تدرى أن الدتعلم أمدر اجتمداعي،  التكيفىويعد التعلم 
تكييف طريقة عرض النصوص أو طريقة عرض الوسائط المتعددة عندد تقدديمها  أن حيث 
اختيار النمط المناسب الذي يتكيدف مدت خصدائص وشخصدية ومتطلبدات المدتعلم، و  للطالب

، إذ أن لكددل نمددط مميزاتدده وعيوبدده التددي قددد األخددرمنهددا أفضددل مددن  أيدداولدديس التعددرف علددى 
 المعطاةتؤ ر على النتائج 
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في تنمية المهارات  التكيفىوفي ضوم ما أوردته بعض الدراسات من فاعلية للتعلم 
 Zhao and Kanji, 2010) (Gafni and عددة دراسدات منهداأشدارت المختلفدة، حيدث 
Geri, 2010،  فدددي تنميدددة احتدددرام وتقددددير الدددذات لددددى المتعلمدددين وتكدددوين  فاعليتدددهإلدددى

اتجاهددددات إيجابيددددة لددددديهم نحددددو خبددددرات الددددتعلم وبيئددددة الددددتعلم، إلددددى جانددددب تعزيددددز مشدددداركة 
المتعلمين في بنام تعلمهم، والتفاعالت التعليمية مت مكوندات بيئدة الدتعلم، ولدم يقتصدر دور 

بدل أكدد عديدد مدن  ،االتجا  اإليجدابي فقدط التعلم التشاركي على مهارات التفكير العليا ونمو
الدراسات علدى فاعليتده فدي تحسدين أدام المتعلمدين فيمدا يتعلدق بالمهدارات األكاديميدة، ومدن 

والتددي اتفقدددت ( 4101)، ودراسددة محمددد فدددوزي (4104)هددذ  الدراسددات دراسدددة داليددا خيدددري 
لمهدددارات األكاديميدددة مدددن شدددأنه تحسدددين األدام التعليمدددي ل التكيفدددىنتائجهمدددا علدددى أن الدددتعلم 
، وهدذا مددا م وزيدادة معددالت الدافعيدة للدتعلمفدي تنميدة المفداهي فاعليتدهالمختلفدة ، إلدى جاندب 

 ,Giannoukos, Mpardis كل من جانوكس، مابردس، نيكوالس، وكيفاس أكدته دراسة
Nikolopoulos, Loumos and Kayafas ,2008) (  حيث أشارت إلى فاعلية التعلم

المتعلمددين وتحسددين الدافعيددة للددتعلم دعوم بتقنيددة الددويكي فددي زيددادة الرضددا لدددى المدد التكيفددى
لديهم، إلى جانب عدم اتفاق نتائج الدراسات على تحديد أفضلية نمط على آخدر فدي تنميدة 

 التكيفدددىعدددرض المحتدددوى ل يننمطددد فاعليدددةدراسددة المهددارات، لدددذا هددددف البحدددث الحدددالي إلدددى 
 إكسداب فدي( التعقيدد/التبسديط)المعرفدي وفقا لألسلوبببيئة تعلم إلكتروني  القائم على النص

التعدرف علدى أيهمدا أك در و  وعمق التعلم لددى طدالب كليدة التربيدة مفاهيم التقويم اإللكتروني
 .مالئمة
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 :عمق التعلماكتساب المفاهيم و : المحور الرابع 
يأخذ شكل تنظيم محدد تعد المفاهيم أحد المكونات الرئيسية ألي بنام معرفي 

ويعرف المفهوم في أبسط صور  بأنه تصور . كالمقررات الدراسية، والمناهج التعليمية
عقلي، يتم بناؤ  عن طريق تمييز العالقات، والخصائص المشتركة بين مجموعة من 

سعيد )الوقائت، أو األشيام، والم يرات، واألحداث، وتصنيفها  ليدل على ظاهرة معينة 
 .(0884، محمد

براهيمسالم، على كما يعرف كل من  المفاهيم بأنها ( 4119، 029)يازي  واأ
مصطلحات لها داللة معينة، تختزل مجموعة من عناصر مشتركة بين عدة مواقف أو 
أحداث علمية في رموز لفظية مميزة تشير إلى أفكار مجردة حول فئة من الموضوعات 

تباطات ال يمكن إدراكها مباشرة إال عن طريق ذوات الصلة المشتركة، وتوجد فيما بينها ار 
التفكير المنطقي الذي يفسر هذ  االرتباطات والتفاعالت بينها، كما أنها تعد وحدات 

 .أساسية ألي معرفة علمية يتم اكتسابها وتنظيمها في أي موقف تعليمي
وتعرف الباح ة المفهوم بأنه تصور عقلي يتم بناؤ  عن طريق تمييز العالقات، 

الخصائص المشتركة بين الظواهر واألحداث االقتصادية، وتصنيفها لتعطى اسما أو و 
 .مصطلحا 

وتصنف المفاهيم بصفة عامة حسب درجة تعقدها المعرفي أو مستوى تجريدها إلى 
، وتلخصها الباحثة (9111 الجليل، دهنا  عب  ،9110 زيتون،حسن  ) عدة تصنيفات

 :فيما يلي 
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  المفاهيم التي لها صفة ال بات نسبيا، ويمكن تطويرها من مفاهيم محسوسة، وهي
 .خالل المالحظة، ويتم التحقق منها عن طريق الحواس

  ،مفاهيم مجردة، وهي المفاهيم التي تحتاا إلى تفسيرات، واستخدام األم لة
 .والمقارنات

  مفاهيم تصنيفية، وهذ  المفاهيم التي تبرز الشيم أو الحدث، أو الظاهرة، على
ها عضو في قسم من األشيام، أو األحداث، أو الظواهر، التي لها الخصائص أن

 .أو الصفات نفسها 
  هي التي تبين وجود عالقة بين حالتين، أو عدد من الحاالتالعالقةمفاهيم ،. 
  مفاهيم نظرية، وهي التي تقوم على بعض النظريات العلمية. 

يمكن أن  االلكترونيمفاهيم التقويم واستنادا إلى التصنيف السابق للمفاهيم، نجد أن 
من  االلكترونيمفاهيم التقويم تصنف في أك ر من نوع من هذ  التصنيفات، وتعتبر أيلب 

ومن المسلم به أن المفاهيم ال تتكون دفعة واحدة  ،والنظرية والمجردة العالقةقبيل مفاهيم 
لية تكوين المفهوم مرحلة لدى المتعلم، بل أنها تمر بعدة عمليات وعدة مراحل، وتعتبر عم

 .أولى في تنمية المفهوم
 

، على اهتمام ك ير من علمام التربية وعلم إكسابها استحوذت المفاهيم وأساليبقد و 
نظرية برونر : ، م لاألساليبالنفس، وتعددت النظريات والنماذا التي بنيت عليها تلك 

Brunner ونظرية جانييه ،Gagne ونموذا كالوزمير ،Klausmeir وتابا ،Taba ،
، وييرهم، وتدور كل نظرية أو نموذا Merrill  &Tennysonونموذا ميرل وتينسون 

، وهل تكون (المفهوم)الطريقة التي يحصل بها المتعلم على المعرفة : حول محورين هما
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كيفية تعامل المتعلم . عن طريق الخبرة المباشرة أم يير المباشرة، م ل التلقي واالستقبال
 (0899سعادة، واليوسف، )، وطريقة تم له لها (المفهوم)مت هذ  المعرفة عقليا 

: إلى أن تنمية المفهوم يقصد بها أمرين، أولهما( 0888)فود  فاتن وقد أشارت دراسة 
تعميق مستوى الفهم، واالنتقال به من : تصحي  األخطام في المفاهيم الكائنة، و انيهما

العليا، واألك ر شموال، واألك ر قدرة على التمييز، المستويات الدنيا إلى المستويات 
وتختلف المفاهيم في درجة تطورها باختالف نوع المفهوم نفسه، فالمفاهيم  ،والتفسير
وعلى هذا األساس  ،تنمو وتتطور بدرجة أسرع من المفاهيم المجردة( المحسوسة)المادية 

وأن للمعلم دور  ،سوس إلى المجرديجب تنظيم المقررات والمناهج الدراسية لتتدرا من المح
رئيسي في عملية تنمية المفاهيم، فهو المسئول عن تصحي  األخطام في المفاهيم التي 
لدى المتعلمين، وتعزيز الصحي  منها، وكذلك هو المسئول عن تحقيق مستوى هذ  

 .المفاهيم لديهم والوصول بهم إلى الفهم العميق

التعلم هو طريقة من طرق التعلم التي يتبعها عمق  أنواستنادا لما سبق يتض  
الطالب لمحاولة فهم المواد التعليمية عن طريق ربطها بالمفاهيم والمباد  المتوفرة 

(Jordan. el. al., 2008 ) وهناك مصطلحات تظهر في عملية التعلم وهي أساليب
تذكار ، وطرق االسApproaches to Learn، وطرق التعلم Learning Stylesالتعلم 

Approaches to Studying فأساليب التعلم يقصد بها التفضيالت والسمات التي ،
ينتهجها المتعلم الستقبال ومعالجة المعلومات باستخدام مزيج من العوامل المعرفية 

جراشا : واتفقت العديد من األدبيات منها ،والوجدانية والنفسية كالتفكير والتعبير والتنظيم
(Grasha. 1996) ، شريف(Serife. 2008) وليامز واكوينلو ،(Ylimaz- Soylu  &
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Akkoyunlu. 2009) أن يظهر ما يسمى بالمتعلم المستقل، والمتعلم السلبي، والمتعلم ،
المتعاون، والمتعلم التابت، والمتعلم المتنافس، والمتعلم المشارك، ولكل أسلوب من هذ  

سماته المحددة، وقد يتبت المتعلم أسلوبا معينا بذاته أو خليطا من عدة أساليب،  األساليب
أما طرق التعلم فتعرف بأنها  ،وذلك بحسب المواقف والخبرات التعليمية التي يتعرض لها

االستراتيجيات التي يتبعها المتعلم لمعالجة المعلومات واكتسابها، وقد تختلف في مستوى 
االختالف في طرق التدريس والتقييم، وبمخرجات التعلم، ويعد من استخدامها وترتبط ب

 .Entwistle) ,(Biggs. 1987: )أشهر تصنيفاتها كما أشارت األدبيات والتي منها
Tait . &McCune. 2000), (Entwistle. Velda  &Jenny. 2002 )ما يلي إلى: 

  التعلم العميقDeep approach to learning لمتعلم على الذي يصف تركيز ا
 .الفهم، وتركيز  وسعيه الستخدام العمليات والطرق التي تعينه على ذلك

  التعلم السطحيSurface approach to learning  الذي يصف اهتمام
 .المتعلم ب تمام المهام التعليمية دون التعمق بها

  هو مرتبط بطرق االستذكار، ويصف الطرق : التحصيلىالتعلم االستراتيجي أو
يتبعها المتعلمون عند االستذكار وتنظيمهم لهذ  الطرق مت تنظيم الوقت  التي

 .بفاعلية

ويعتمد المتعلم في تبنيه طريقة التعلم العميق، أو السطحي على إدراكه العقلي 
، والمعرفي للعمليات التي يقوم بها في التعلم، ويرتبط ذلك بنظريتي المعرفية والبنائية

إيجاد المعنى، ربط : علم العميق، والذي يشمل أربت أبعاد وهيوالتركيز هنا يكون على الت
وقد تناولت عدد من الدراسات عمق التعلم، . األفكار، استخدام األدلة، والتعمق في األفكار

شبه ( Guyette. 2008)وعالقته بالعديد من المتغيرات والعوامل، ومنها دراسة جيويت 
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ة، والتي استخدمت نموذا للتصميم التعليمي لتعزيز عمق التعلم ومهارات حل التجريبي
المشكلة لطالب نظام معلومات المحاسبة، واستخدمت األنشطة المبنية على النظرية 

، وأظهرت النتائج أن تشاركيهالبنائية، وتضمنت خرائط مفاهيمية، مشاكل مركبة، وأنشطة 
التعلم اإللكتروني، واتفقت هذ  النتيجة مت نتيجة  البد من تشجيت عمق التعلم في بيئات

يليس، وجوديير، وبيجوت   .Bliuc, Ellis, Goodyear  &Piggott)دراسة بلوك واأ
التي توصلت إلى وجود ارتباط إيجابي كبير بين الفهم المتماسك، والتعلم العميق ( 2009

بينما أظهرت نتائج . ميفي كل من المناقشات وجها لوجه واإللكترونية والتحصيل األكادي
أن طالب المجموعة ( Wilson  &Smilanich. 2005)دراسة ويلسون وسميلني  

وور  عمل ضمن فريق  ،ة الذين درسوا مقرر علم السلوك في صورة محاضراتالتجريبي
 .عمل حققوا مستوى عال من عمق التعلم

 حمديالسياق أشار  للمفاهيم، وفي هذا السلبية االدراكاتويتحقق عمق التعلم بتعديل 
أن استكشاف تصورات الطالب البديلة للمفاهيم، والتركيز ( 0882)سرور  وعايدةعطيفة 

عليها يساعد على الوصول بالطالب إلى فهم أك ر عمقا وبقام، فالطالب يتعلمون بشكل 
أفضل عند تزويدهم بالفرص التي تساعدهم على تطوير وتعديل تصوراتهم الخاطئة عن 

 .التي يتعلمونهاالمادة 

ويتض  مما سبق أن تدريب الطالب على توضي  المفهوم وتطبيق ما اكتسبو  من 
تي  لديهم الفرصة لتقديم وجهات النظر الناقدة المرتبطة بالتفسير ي هامعارف وتعديل بعض

الصحي  للمفهوم وقدراتهم على معرفة كيفية التعلم، والمشاركة الوجدانية مت ارخرين 
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ومفاهيم التقويم مما يؤدي بهم إلى عمق تعلم المفاهيم عامة  ،الفهم الصحي  للوصول إلى
 .خاصة االلكتروني

 :اإلجرا ات المنهجية للبحث

شملت إجرامات البحث تطوير بيئة التعلم اإللكتروني القائم على نمطين لعرض 
نموذا محمد عطية خميس باستخدام ( النص المعتم، النص الممتد) التكيفىالمحتوى 

نموذا شامل بني على دراسة جميت نماذا التصميم ( 0: )ةالتالي، لألسباب (4111)
ليه، ( 4)التعليمي،  المحتوى شامل وجامت ( 1)نموذا مرن يسهل الحذف واإلضافة منه واأ

 :عرض لهذ  اإلجرامات يلي، وفيما لجميت جوانب التصميم والتطوير التعليمي

ئة التعلم اإللكتروني القائم على نمطين لعرض المحتوى تطوير بي: أواًل 
 : التكيفى

وفيما ، التكيفىتم تطوير بيئة التعلم اإللكتروني القائم على نمطين لعرض المحتوى 
 :يلي عرض لمراحل هذا النموذا

 :مرحلة الدراسة والتحليل -0

 : ة التاليهذ  المرحلة الخطوات  وتضمنت

 :التكيفىمعايير تصميم بيئة التعلم اإللكتروني القائم على نمطين لعرض المحتوى  -0-0

 : قائمة مبدئية بالمعايير إعداد-0

اعتمدددت الباح ددة فددي اشددتقاقهما لقائمددة المعددايير علددى تحليددل األدبيددات والدراسددات 
مدددروة )ومنهدددا علدددى سدددبيل الم دددال  التكيفدددىاهتمدددت ببيئدددات الدددتعلم اإللكتروندددي  التددديالسدددابقة 
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، ومنهدا تدم (Mills, 2010, Ragab, 2011، 4102جبدر،  أيمدن ،4102المحمددي، 
، حيدث معدايير (01)التوصل لصورة مبدئية لقائمة المعايير التصميمية، والتي تكوندت مدن 

 .يتكون كل معيار من مجموعة من المؤشرات الدالة عليه

 :التأكد من صدق المعايير  -4

للتأكددد مددن صدددق المعددايير تددم عددرض القائمددة المبدئيددة علددى مجموعددة مددن المحكمددين 
، وذلددك بهدددف إبدددام آرائهددم للتأكددد " (0"ملحددق)  تكنولوجيددا التعلدديم المتخصصددين فددي مجددال

تحديد درجة أهمية هدذ  ة العلمية لكل معيار ومؤشراته، و من صحة الصياية اللغوية، والدق
، وقدد تدم القيدام بجميدت ر المنددرا مندهارتبداط كدل مؤشدر بالمعيداالمعايير ومؤشدراتها، ومددى 

تم لددددت فددددي إعددددادة صددددياية بعددددض العبددددارات، وحددددذف بعددددض  التدددديالتعددددديالت المطلوبددددة و 
ضافة مؤشرات أخرى  .المؤشرات، واأ

 :التوصل إلى الصورة النهائية -1

( 8) مكونددة مددنبعددد إجددرام التعددديالت أصددبحت قائمددة المعددايير فددي صددورتها النهائيددة، 
 : التالي( 4)ويوضحها جدول ، " (4"ملحق) مؤشر ( 22) تضمر، ييمعا

 معايير تصميم بيئة التعلم اإللكتروني القائم على نمطين لعرض المحتوى التكيفى (9)جدول 

 المؤشرات المعيار م
 09 .فيالمعر  هوفًقا لخصائص الطالب واحتياجاته التعليمية وأسلوب التصميم 0

 4 .والمهمات التعليمية الطالبلخصائص  التعليمية، ومناسبتها األهدافوضوح  4

ستراتيجيةلألهداف وطبيعة المهمات التعليمية،  مناسبة المحتوى 1  4 .التعلم وا 
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 المؤشرات المعيار م
 5 .واالحتياجات التعليمية لألهدافالتعليمية ومناسبتها  األنشطةتنوع  2
 5 .م واجهة التفاعل بشكل يحقق أهداف التعلم يتصم 2

 5 .التكيفىبيئة التعلم اإللكتروني في  اإلبحار أساليبوضوح وسهولة  4
 4 .م المساعدات والتوجيهات بما يتناسب مع األهدافيتقد 7

 4 .التعليمية الطالب واحتياجاتهمم تغذية راجعة فورية مناسبة لمستوي يتقد 9
 4 .على أساليب تقويم متنوعة وشاملة تتناسب مع األهداف التعليمية  االشتمال 8

 :تحديد خصائص المتعلمين المستهدفين 0-4

بكليدة  اللغدة الفرنسديةشدعبة  ال ال دةالفرقدة  طدالب: أنهم فيخصائص المتعلمين  تم لت
طالدددب، وقدددد قامدددت الباح دددة مدددن خدددالل بيئدددة الدددتعلم ( 87)عدددددهم و ، حلدددوانجامعدددة  التربيدددة

/ التبسديط) فيالمعر  لألسلوب (0898)مقياس عبد العال عجوة بتطبيق  التكيفىاإللكتروني 
 طالب من( 42)ونتج عن تطبيق المقياس أن  ،قبل بدم التعلم الطالبعلى جميت ( التعقيد
التعقيد، وبذلك تدم  فيالمعر  األسلوبطالب من ذوى ( 42)التبسيط، و فيالمعر  أسلوبذوى 

، لعينددة البحددث، وذلددك وفقددا للمقيدداس المسددتخدم األساسدديةطالددب مددن التجربددة  (47)اسددتبعاد 
 ملديهليس في أن  مطالب، وتم لت خصائصه( 21)أصبحت عينة البحث الحالي  التاليوب

، عددددام 41-08مددددابين  م، تتددددراو  أعمددددارهاهيم التقددددويم االلكترونددددي وأدواتددددهمفددددتعلددددم سددددابق 
بددتعلم مفدداهيم ريبددة واهتمددام  ممتوسددط، لددديه ممتوسددط، مسددتوى ذكددائه االجتمدداعي ممسددتواه
 ملددم يسددبق لهددو ، المعلددم إلعددداد، ألنهددا مددن المتطلبددات األساسددية وأدواتدده االلكتروندديالتقددويم 

موضدددوع البحدددث ) التكيفدددىالددتعلم ببيئدددة تعلدددم إلكتروندددي قددائم علدددى نمطدددين لعدددرض المحتددوى 
 (. الحالي
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اشدتُقت مدن  والتيتم تحديد الحاجات التعليمية الرئيسية،  :تحديد الحاجات التعليمية -0-1
وذلددددك مددددن خددددالل  وأدواتدددده االلكتروندددديبددددالتقويم الخاصددددة  المفدددداهيمقائمددددة المعددددارف و 

، حيدددث تمدددت هدددذ  الموضدددوعاتاالطدددالع علدددى بعدددض الكتدددب والمراجدددت التدددي تناولدددت 
 لطددالب"  ولوجيددا التعلدديم فددي التخصددصتكن" االسددتعانة بهددذ  المصددادر لتدددريس مقددرر 

  .شعبة اللغة الفرنسية الفرقة ال ال ة

ولتحليل الحاجات التعليمية السابقة إلى مكوناتها الفرعية تم استخدام أسلوب التحليل 
من أعلى إلى أسفل لتجزئة كل مهارة تعليمية رئيسية إلى مهارات فرعية، وبذلك  الهرمي

 االلكترونيبالتقويم للمعارف والمهارات الخاصة  الهرميتم التوصل لخريطة التحليل 
 .وأدواته

 :تحليل الموارد الرقمية المتاحة، والمحددات، والمعوقات -0-2

توجدددد العديدددد مدددن المدددوارد والمصدددادر الرقميدددة المتاحدددة ألفدددراد عيندددة البحدددث فدددي كليدددة 
أمكدن االسدتفادة منهدا فدي ، ومعامدل تكنولوجيدا التعلديم بالكليدة، والتدي حلوانجامعة التربية 

 :تم لت هذ  المصادر في . أيراض البحث الحالي

عينة البحدث  الطالبتوافر إمكانية االتصال بشبكة اإلنترنت لدى كل طالب من  -
ممددا سدداهم بشددكل كبيددر فددي  مزلهامندد تكنولوجيددا التعلدديم بالكليددة، وفدديفددي معامددل 

 . خاصة بالبحث الحاليإنجاز المهام المطلوبة من بيئة التعلم اإللكتروني ال
، وقد قامت الباح ة بتطوير نظام إلدارة التعلم خاص بها توافر نظام إلدارة التعلم -

 .لتصميم بيئة التعلم اإللكترونية الخاصة بالبحث الحالي
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، وهددو نظددام قامددت الباح ددة بتطددوير  بهدددف إنشددام وتطددوير تددوافر نظددام إلدارة المحتددوى -
 إدارةوتعددديل المحتددوى التعليمددي الخدداص بالبحددث الحددالي، وقددد صددممت الباح ددة نظددام 

المحتوى الحالي بحيدث ال يتدا  إضدافة أو حدذف أو تعدديل أي محتدوى تعليمدي إال مدن 
 .يل محتوى التعلمالدخول على هذا النظام وتعدب للطالبقبل الباح ة فقط، وال يسم  

بعقدد جلسدتان تدددريبيتان مدت عيندة البحددث لمراجعدة مهدارات اسددتخدام  ةالباح ددوقدد قامدت 
 .التكيفى  طريقة التعامل مت بيئة التعلم اإللكتروني يتوض و الكمبيوتر معهم

 :       مرحلة التصميم -4

بناماا على ما تم التوصل إليه في مرحلة الدراسة والتحليل من مخرجدات تعليميدة، 
وهدددي مرحلدددة التصدددميم، التدددي تضدددمنت  ،نمدددوذاالبددددأت الباح دددة المرحلدددة ال انيدددة مدددن 

 :التاليمجموعة من العمليات الفرعية، تم تنفيذها على النحو 

 :اشتقاق األهداف التعليمية، وصيايتها -4-0

بكليددة  اللغددة الفرنسدديةشددعبة  ال ال ددةالفرقددة  طددالبتددم تحديددد الهدددف العددام وهددو تعلددم    
ضددمن مقددرر  وأدواتده االلكتروندديبددالتقويم الخاصدة  المفدداهيمللمعددارف و  حلدوانجامعددة  التربيدة

 األهددداف مجموعددة مددن ، وقددد تفددرع مددن هددذا الهدددف العددام"تكنولوجيددا التعلدديم فددي التخصددص"
قدد تدم و موديدوالت تعليميدة،  ال دة ك تصدميم هدذ  األهدداف العامدة فدي  دم تدم بعدد ذلد الفرعية،

ضدوم  فدييشدتمل عليهدا كدل موديدول تعليمدي  التديصياية األهدداف التعليميدة للموضدوعات 
 .األهداف العامة، والحاجات التعليمية، حيث اشتمل كل موديول على عدة موضوعات
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هددددذ  الخطددددوة تددددم تحديددددد عناصددددر المحتددددوى  فددددي : التعليمدددديتحديددددد عناصددددر المحتددددوى  -4-4
بالتقويم الخاصة  المفاهيمالمعارف و  فيتتم ل  التيتحقق األهداف التعليمية  والتي التعليمي

 .موديوالت تعليمية  ال ة، حيث تم تصميم عناصر المحتوى في االلكتروني وأدواته

 :تصميم أدوات التقويم واالختبارات  -4-1

 :أداتين للقياس، تتناسب مت أهداف البحث، وهماقامت الباح ة بتصميم 

  مفاهيم التقويم  في لقياس مستوى التحصيل لدى طالب: تحصيلياختبار

  .االلكتروني وأدواته
  إيجاد المعنى، ربط األفكار، : ربعة أبعاد هيوفقا أل عمق التعلممقياس

 .استخدام األدلة، التعمق في األفكار

 :لمتصميم خبرات وأنشطة التع -4-2

فدددددي بيئدددددة الدددددتعلم  الطدددددالبراعدددددت الباح دددددة تندددددوع األنشدددددطة التعليميدددددة المطلوبدددددة مدددددن 
اإللكتروني، م ل عرض النصوص، ومشاهدة الصور لعرض عناصر محتدوى الدتعلم، وحدل 
التطبيقدددات واالختبدددارات، وقدددد اهتمدددت الباح دددة بتقدددديم خبدددرات الدددتعلم بحيدددث تكدددون مناسددددبة 

التعليميددددة المطلددددوب تحقيقهددددا فددددي البحددددث، وتنوعددددت الخبددددرات مددددا بددددين الخبددددرات  لألهددددداف
 .  إلى الخبرات المباشرة باإلضافةالمجردة، وكذلك الخبرات البديلة، 

اختيار أساليب التعلم وعناصر الوسائط المتعددة لبيئة التعلم اإللكتروني القائم  -4-2
 :التكيفىعلى نمطين لعرض المحتوى 
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لبيئة الدتعلم اإللكتروندي علدى أسدلوب  التعليميللمحتوى ح ة أ نام تطبيقها اعتمدت البا
نظددراا لطبيعددة بيئددة الددتعلم اإللكترونددي القددائم علددى نمطددين لعددرض المحتددوى  ،الددتعلم الفددردي

تعلم كدل طالدب المحتدوى التعليمدي بمفدرد ، يد، حيث للطالب فيالمعر  لألسلوبوفقاا  التكيفى
 .والتدريب عليهاوكذلك أ نام تنفيذ المهام 

التعلم ببيئة التعلم اإللكتروني القائم  ةوعناصر عمليتصميم األحداث التعليمية  -4-4
 (:النص الممتد، النص المعتم) التكيفىعلى نمطين لعرض المحتوى 

قامددت الباح ددة فددي هددذ  الخطددوة بتوظيددف مصددادر الددتعلم مددن مددواد ووسددائط تعليميددة، 
 :وعناصر عملية التعلم كارتيلتصميم األحداث التعليمية 

 مدددن خددددالل الطددددالبقامدددت الباح دددة باالسددددتحواذ علدددى انتبدددا   :الطددددالباسدددتحواذ انتبدددا   -
توضي  طريقة التعلم فدي بيئدة الدتعلم والتدي تبتعدد عدن المعتداد حيدث إن الدتعلم يدتم بطريقدة 

، هدذا باإلضدافة إلدى مدا تعرضده بيئدة الدتعلم لكدل طالدب فديالمعر  األسلوبو تتناسب  تكيفيه
بدذلك اسدتطاعت و ، وأدواتده االلكترونديمفاهيم التقدويم  اكتسابمن مقدمة عامة عن أهمية 

فدي حالدة مدن النشداط واالنتبدا  أ ندام تعلمهدم وتحقديقهم لألهدداف  الطالبالباح ة أن تجعل 
 .التكيفىالمحتوى التعليمية لبيئة التعلم اإللكتروني القائم على نمطين لعرض 

روعي عند تصميم بيئة التعلم اإللكتروندي القدائم  :باألهداف التعليمية  الطالبتعريف   -
، أن تكدون األهدداف (الدنص الممتدد، الدنص المعدتم) التكيفدىعلى نمطين لعرض المحتدوى 

 .التعليمية واضحة تماماا ومصاية بشكل سليم

 التكيفددىنمطددان لعدرض محتددوى الدتعلم اعتمدددت الباح دة علددى اسدتخدام  :عدرض الم يدرات -
ببيئة التعلم اإللكتروني، والذي اعتمدد فدي معظمده علدى تعلدم الطالدب بنفسده مدن خدالل 

 .والتي تقدم في صورة نصوص مكتوبة ،تفاعله مت محتوى التعلم ومواقفه التطبيقية



نمطا عرض المحتوى التكيفى القائم على النص ببيئة تعلم الكتروني وفاعليتهما في تنمية تحصيل مفاهيم 
 م لدى طالب كلية التربية وفق أسلوب تعلمهمالتقويم اإللكتروني وعمق التعل

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------- 
 9102أغسطس                         -509                            - الخامسالعدد 

  

فيمددا يتعلددق بالتغذيددة الراجعددة التددي تتلقاهددا الطالددب بعددد إنجدداز أنشددطة  :التغذيددة الراجعددة -
تعددرف الطالددب علددى يالددتعلم التددي تتضددمنها عمليددة الددتعلم، ف نهددا تددتم بشددكل فددوري لكددي 

 ،نقددداط القدددوة والضدددعف فدددي إجابتدددا، وتؤكدددد الصدددحي  منهدددا، وُتعددددل مدددا يحتددداا لتعدددديل
 .ليراعي كل ذلك في أنشطة التعلم الجديدة

باسدتمرار فدي أعلدى كدل شاشدة مدن  تدوفير مفتدا  للتعليمدات تدم مدن خدالل: توجيده الدتعلم -
حتدداا إليهددا، وتوجددده يتمكن الطالددة مددن قددرامة التعليمدددات وقتمددا يدددل ،شاشددات بيئددة الددتعلم

وخطدوات الدتعلم  التكيفدىالتعليمات الطالب إلى كيفية السير في بيئة التعلم اإللكتروندي 
ليمددات لكيفيددة التعامددل مددت كددل نمددط مددن أنمدداط عددرض بشددكل واضدد ، كمددا تتضددمن تع

 .فيالمعر  األسلوبو المحتوى بما يتناسب 

تددم تحقيددق هددذا العنصددر مددن عناصددر عمليددة  :مسدداعدة الطالددب علددى االحتفدداظ بددالتعلم  -
بالتفاعددل مددت عناصددر محتددوى الددتعلم ووفقاددا لددنمط عددرض  الطددالبالددتعلم عددن طريددق قيددام 
، كما ساعد تلقى التغذية الراجعة الفورية المباشرة فيالمعر  األسلوبو المحتوى الذي يتوافق 

 . من بيئة التعلم على بقام أ ر التعلم واالحتفاظ به

 :التكيفىوواجهة التفاعل لبيئة التعلم اإللكتروني  اإلبحارتصميم أساليب  -4-7

الدب مدت قامت الباح ة فدي هدذ  الخطدوة بتصدميم أسداليب اإلبحدار المناسدبة لتفاعدل الط
، وقد أخذ اإلبحار داخدل التكيفىبيئة التعلم اإللكتروني القائم على نمطين لعرض المحتوى 

 :التاليالشكل  التكيفىبيئة التعلم اإللكتروني 
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  حيدث إنده عندد الددخول لصدفحات : التكيفدىتسجيل الدخول لبيئة الدتعلم اإللكتروندي
قوم الطالب بتسجيل اسم الدخول وكلمة المرور في المكان يبيئة التعلم اإللكتروني 

 .المخصص 
  ،اسددتخدام قائمددة اإلبحددار الرئيسددة وتوجددد فددي شددريط أفقددي أعلددى صددفحات البرنددامج

 .تضم العناصر األساسية لبيئة التعلم
  اسددتخدام قائمددة اإلبحددار الخاصددة بكددل موديددول مددن موديددوالت البرنددامج توجددد فددي

 .الطالبمين صفحات الموديول وبصورة دائمة أمام شكل قائمة رأسية على ي

 :التكيفىتصميم سيناريو بيئة التعلم اإللكتروني  -4-9

الخاص  التكيفى يااللكترونقامت الباح ة في هذ  الخطوة بتصميم سيناريو بيئة التعلم 
 Screen Based)بكدددل موديدددول مدددن موديدددوالت الدددتعلم، وهدددي مدددن نوعيدددة الشاشدددات 

Design)السدديناريو  مانيددة أعمدددة مم لددة فددي عنددوان الصددفحة، مخطددط كروكددي  ، ويتضددمن
للصددفحة، الددنص المكتددوب، الصددور ال ابتددة، الصددور والرسددوم المتحركددة، الصددوت، الرسددوم 

  .التخطيطية، وأخيراا أدوات اإلبحار، وقامت الباح ة بعمل هذ  السيناريوهات

تنفيدددذ الددددتعلم ببيئددددة الدددتعلم اإللكترونددددي القدددائم علددددى نمطددددين  إسددددتراتيجيةتصدددميم -4-8
 (:النص الممتد، النص المعتم) التكيفىلعرض المحتوى 

تنفيذ التعلم ببيئة التعلم اإللكتروني القائم على عرض المحتوى  إستراتيجيةتم تصميم 
، حيث تم وضت إستراتيجية التعليم في شكل جدول (النص الممتد، النص المعتم) التكيفى

مكددددون مددددن أربعددددة أعمدددددة، العمددددود األول فيهددددا يتضددددمن التتددددابت فددددي األهددددداف التعليميددددة 
وعناصدددر عمليدددة الدددتعلم المدددراد تحقيقهدددا، والعمدددود ال ددداني يتضدددمن اختيدددار مصدددادر الدددتعلم 

قدوم بده يلمتعددة، والعمدود ال الدث يوضد  الددور الدذي وعناصر المواد والوسائط التعليمية ا
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الطالب أ نام تفاعله مت المواد والوسائط التعليمية، والعمود الرابت يوض  الدور الذي تقوم 
رشاد  .به الباح ة من توجيه واأ

 :مرحلة اإلنتاا  -1

تددددم فددددي هددددذ  المرحلددددة الحصددددول علددددى المددددواد والوسددددائط التعليميددددة التددددي تددددم تحديدددددها 
الخاصدددة بمرحلدددة التصدددميم و يارهدددا فدددي مرحلدددة التصدددميم، وذلدددك طبقادددا لخطدددوات نمدددوذا واخت

 :هذه الخطوات إتباعالباحثة كيفية اإلنتاا، وفيما يلي توض  

الممتددددد، )إنتدددداا المنظومددددة األوليددددة لبيئددددة الددددتعلم اإللكترونددددي القددددائم علددددى بنمطددددين لعددددرض 
 (:المعتم

لبيئة التعلم اإللكتروني القائم على نمطين لعرض  Prototypeتم إنتاا المنظومة األولية 
، وقد ساعد الباح ة في إنتاا بيئة التعلم (النص الممتد، النص المعتم) التكيفىالمحتوى 

وقد استخدمت الباح ة العديد من البرامج مبرمج ومصمم صفحات ويب،  فريق عمل من
هذ  البرامج واللغات والتقنيات،  ولغات البرمجة في إنتاا بيئة التعلم اإللكتروني، ومن أهم

برنامج معالجة الرسومات و  macromedia Dreamweaverبرنامج دريم ويفر  :يلي ما
برنامج إنتاا ، و macromedia flashبرنامج الفال  ، و Adobe Photoshopوالصور 

لغة ، و HTMLلغة البرمجة و  ،PHPلغة البرمجة ، My SQLوتصميم قواعد البيانات
تستخدم عدة برمجيات معروفة مسبقاا وهى  Ajaxتقنية أجاكس و  ،Java scriptالبرمجة 
واإلت  تي إم إل  XMLاألكس إم إل  ،Java scriptجافا سكريبت : أهمها ،لعملها

HTMLوتتي  هذ  التقنية إمكانية العمل على متصفحات الويب ،. 

قامت الباح ة ب ضافة جميدت ،  م األولية لبيئة التعلم اإللكترونيتم إنتاا المنظومة 
فدددي تجربدددة البحدددث، وقامدددت ب نشدددام اسدددم مسدددتخدم وكلمدددة مدددرور  الطدددالب اللدددذين اشدددتركوا 
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بتحديددد نددوع  التكيفددىخاصددة بكددل طالددب تختلددف عددن ييددر ، وتقددوم بيئددة الددتعلم اإللكترونددي 
نتمددي إليهددا الطالددب لدراسددة المحتددوى وفددق لددنمط عددرض محدددد يتوافددق مددت يالمجموعددة التددي 

مدر بده الطالدب قبدل يالذي  فيالمعر  األسلوبمقياس  جة التي تحصل عليها الطالبة فيدر ال
مقيدددداس تقددددوم بيئددددة الددددتعلم الالبدددددم فددددي تعلددددم المحتددددوى، وفددددي ضددددوم درجددددة الطالددددب علددددى 

بتوجيدده الطالددب إلددى أحددد نمطددي عددرض المحتددوى، وكانددت لوحددة الددتحكم تسددم   أوتوماتيكيددا
 .للباح ة فقط ب مكانية تفعيل الطالب، أو تعديل بياناته، أو حذفه من بيئة التعلم اإللكتروني

 :رفع بيئة التعلم اإللكتروني على شبكة اإلنترنت

قامت من خاللها برفت بيئة التعلم اإللكتروني على  ،تمتلك الباح ة مساحة على الويب
 http://www.TECH-edu.comشددددبكة الويددددب، والمسدددداحة المحجددددوزة للباح ددددة بعنددددوان 

مكاندات شدبكة الويدب، حيدث  سدتطيت يوبذلك تتمتت بيئة التعلم اإللكتروني بكدل خصدائص واأ
واجهددة تفاعددل  الطالددب الوصددول إليهددا فددي أي وقددت ومددن أي مكددان، وقامددت الباح ددة بعمددل

 . التكيفىلقاعدة بيانات بيئة التعلم اإللكتروني 

 :مرحلة التقويم وصالحية بيئة التعلم -2

 :، همابخطوتينهذه المرحلة تمت 

وفيهدا قامدت الباح دة بضدبط المنظومدة األوليدة لبيئدة الدتعلم اإللكتروندي  :التقويم البنائي
، والتأكد مدن (النص الممتد، النص المعتم) التكيفىالقائم على نمطين لعرض المحتوى 

سالمتها وعمل التعديالت الالزمة لكي تكدون صدالحةا للتجريدب النهدائي، حيدث تدم ذلدك 
من خالل تجريب موديوالت بيئة التعلم اإللكتروني القائم على نمطين لعرض المحتدوى 

، وقدددد تدددم تخصدددصال نفدددس فدددي طدددالب (2)علدددى عيندددة صدددغيرة تكوندددت مدددن  التكيفدددى
تقريبددا نفددس خصددائص عينددة  ولهددم، فدديالمعر  األسددلوببعددد مددرورهن بمقيدداس  تيددارهماخ
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عدرض  ألنمداط، ووفقادا والت التعلم وما تتضدمنه مدن معدارفالبحث، وقد تم دراسة مودي
ومقيدداس عمددق  التحصدديلىلالختبددار  القبلددي ، وقددد تددم تطبيددق االختبددارالتكيفددىالمحتددوى 

محتدوى وفقادا لدنمط عدرض المحتدوى الدذي يتوافدق المدرور ببيئدة الدتعلم لدتعلم ال،  م التعلم
، التحصددديلىلكدددل مدددن االختبدددار  البعددددى،  دددم تدددم تطبيدددق االختبدددار فددديالمعر  األسدددلوبو 

 .عمق التعلمومقياس 

وفيها قامت الباح ة بتقويم بيئة التعلم اإللكتروني القائم علدى نمطدين  :مطابقة المعايير
ر تصددميم بيئددة الددتعلم اإللكترونددي القددائم وذلددك بمطابقددة معددايي التكيفددىلعددرض المحتددوى 

مددت المنظومددة األوليددة لبيئددة الددتعلم اإللكترونددي،  التكيفددىعلددى نمطددين لعددرض المحتددوى 
وتددم ذلددك مددن خددالل مراجعددة الددزمالم المتخصصددين للموديددوالت التعليميددة ببيئددة الددتعلم 

 ينالمدرسد، وفيهدا قدام عددد مدن التكيفدىاإللكتروني القائم على نمطين لعرض المحتدوى 
في تكنولوجيا التعليم والمعلومات بمراجعة بيئة التعلم اإللكتروني  ينالمساعد ينوالمدرس

، للتأكدد مدن (النص الممتدد، الدنص المعدتم) التكيفىالقائم على نمطين لعرض المحتوى 
مددددى مطابقدددة المعددددايير التصدددميمية لبيئددددة الدددتعلم مددددن خدددالل بطاقددددة مطابقدددة المعددددايير 

 . ت، وقد قامت الباح ة بتنفيذ التعديالت التي قدمالتعلم اإللكتروني تصميمية لبيئةال

 :إعداد أدوات البحث: ثانًيا

 :ةالتاليعلى األدوات  الحاليالبحث  فيالباح ة  اعتمدت

يهددددف االختبدددار التحصددديلى : تحديدددد الهددددف مدددن االختبدددار  :االختبدددار التحصددديلى -0
بكليدددة التربيدددة  شدددعبة اللغدددة الفرنسدددية ال ال دددةلقيددداس مسدددتوى التحصددديل لددددى طدددالب الفرقدددة 

، وذلدك وأدواتده االلكترونديبدالتقويم للمفاهيم والمعدارف والمعلومدات المرتبطدة  حلوانجامعة 
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بتطبيقددده قبليددداا وبعددددياا علدددى عيندددة البحدددث، وفقددداا لقائمدددة االحتياجدددات واألهدددداف التعليميددددة 
 .المحددة سلفاا 

أسئلة االختيار من متعدد وأسدئلة الصدواب  حيث تم اختيار نمط: صياغة مفردات االختبار
والخطددأ لالعتمدداد عليهددا فددي صددياية أسددئلة االختبددار، ومددن خددالل إعددداد جدددول مواصددفات 

تددم التحقددق مددن تغطيددة كددل جوانددب المحتددوى للمهمددات الرئيسددية وكافددة  التحصدديلىلالختبددار 
الباح ددددة فددددي بنددددام االختبددددار علددددى جدددددول  اعتمدددددتكمددددا ، األهددددداف التعليميددددة ومسددددتوياتها

المواصفات للتأكد من عدد األسئلة لكل هدف وتم الربط بين األهداف المراد تحقيقهدا وعددد 
موضدوعية لفظيدة منهدا بدنمط  اختباريدهمفدردة ( 11)األسئلة التي تغطيها، حيث تم صياية 

 مفدددددددددددددددددددددددردة ونمدددددددددددددددددددددددط الصدددددددددددددددددددددددواب والخطدددددددددددددددددددددددأ  (02)االختيدددددددددددددددددددددددار مدددددددددددددددددددددددن متعددددددددددددددددددددددددد 
 .مفردة (02)

وبالنسدددبة لتقددددير درجدددات التصدددحي  ألسدددئلة : تقددددير درجدددات التصدددحيح ألسدددئلة االختبدددار
االختبار تم تقدير اإلجابدة الصدحيحة لكدل مفدردة مدن كدل سدؤال بدرجدة واحددة، وصدفر لكدل 

درجدددة، حيدددث تدددم تصدددميم ( 11)تكدددون الدرجدددة النهائيدددة لالختبدددار وبالتددداليإجابدددة خاطئدددة، 
نتاجه إلكترونيدا، كمد طالدب الا تدم صدياية تعليمدات لالختبدار بحيدث يطلدت عليهدا االختبار واأ

 .قبل البدم في إجابة االختبار، حيث توض  كيفية استخدام االختبار وكيفية اإلجابة عليه

عددن طريددق  االختبددارمددن خددالل جدددول المواصددفات تددم التأكددد مددن صدددق  :صدددق االختبددار
دم، حيث تم إتباع أسدلوب صددق واألهداف والمحتوى المق االختباروجود تطابق بين أسئلة 

ملحدق )صورته األولية وكذلك جدول المواصدفات  فيالمحكمين من خالل عرض االختبار 
، وذلددددك للتأكددددد مددددن صدددددق األسددددئلة وأنهددددا تقدددديس مددددا وضددددعت لقياسدددده وتغطددددى جميددددت "(0"



نمطا عرض المحتوى التكيفى القائم على النص ببيئة تعلم الكتروني وفاعليتهما في تنمية تحصيل مفاهيم 
 م لدى طالب كلية التربية وفق أسلوب تعلمهمالتقويم اإللكتروني وعمق التعل

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------- 
 9102أغسطس                         -504                            - الخامسالعدد 

  

أشددار إليهدددا السدددادة المحكمدددين  التدددياألهددداف التعليميدددة، حيدددث تدددم إجددرام جميدددت التعدددديالت 
 .صورته النهائية فيليصب  االختبار 

لحسدداب معامددل ال بددات هندداك طددرق متعددددة كالصددور المتكافئددة، والتجزئددة  :ثبددات االختبددار
النصفية، وييرها، وقد قامت الباح ة بحساب معامل  بات االختبار باستخدام طريقة تحليدل 

باسدتخدام  اإلحصدائياردسون، وعدن طريدق التحليدل ريتش –التباين باستخدام معادلة كيودر 
ممدددا يشدددير إلدددى أن ( 1080)تدددم التوصدددل إلدددى  معامدددل  بدددات االختبدددار  SPSSبرندددامج الدددد 

 . "( 1"ملحق) االختبار على درجة مقبولة من ال بات بما يدل على صالحيته للتطبيق

  :عمق التعلممقياس  -4

الفرقة هدف المقياس إلى قياس مستوى عمق التعلم لدى طالب  :الهدف من المقياس
 .ال ال ة شعبة اللغة الفرنسية بكلية التربية جامعة حلوان

في ضوم الدراسات السابقة المرتبطة بمتغير عمق التعلم والتي منها  :وصف المقياس
 Approaches and Study Skills forمقياس طرق ومهارات االستذكار لدى الطلبة 

Students) (ASSIT) ) الذي أعد  كل من انتويستلوتيت ومكون(Entwistel. Tait  &
McCune. 2000)،  أعدت الباح ة مقياس  ،(4100)وقامت بترجمته فاطمة البراهيم
 ،الفرقة ال ال ة شعبة اللغة الفرنسيةلطالب  وأدواته االلكترونيللتقويم مهارات عمق التعلم 

إيجاد المعنى : البعد األول ،تتضمن أربعة أبعاد ،مفردة (02)ويتألف هذا المقياس من 
 ويتضمن الفقرات ،البعد ال اني ربط األفكار ،(0،7،9،01)ويتضمن الفقرات

والبعد الرابت  ،(4،2،8)ويتضمن الفقرات ،البعد ال الث استخدام األدلة (2،4،01،02)
مقياس أن الفي بنام كما اعتمدت الباح ة  (1،00،04،02)عمق األفكار ويتضمن الفقرات
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(  1= دائما،  4=  يالبا،  0=  أحياناصفر، =  أبدا: ) كالتالي رباعييكون تقييم البنود 
نتاجه   مدرجة، ( 22)مقياس االتجا  للتكون الدرجة النهائية ل تم تصميم المقياس واأ

جابة طالب قبل البدم في إالإلكترونيا، كما تم صياية تعليمات المقياس بحيث يطلت عليها 
 .المقياس، حيث توض  كيفية استخدام المقياس وكيفية اإلجابة عليه

مددن خددالل جدددول المواصددفات تددم التأكددد مددن صدددق المقيدداس عددن طريددق  :صدددق المقيدداس
وجود تطابق بين أسئلة المقياس واألهداف والمحتوى المقدم، حيث تدم إتبداع أسدلوب صددق 

صددورته األوليددة وكددذلك جدددول المواصددفات عددن  فدديالمحكمددين مددن خددالل عددرض المقيدداس 
، وذلدك ("2"ملحدق)تخصص تكنولوجيدا التعلديم وعلدم الدنفسعينة من أعضام هيئة التدريس 

للتأكد مدن صددق البندود وأنهدا تقديس مدا وضدعت لقياسده وتغطدى جميدت األهدداف التعليميدة، 
 فددي  المقيدداس أشددار إليهددا السددادة المحكمددين ليصددب التدديحيددث تددم إجددرام جميددت التعددديالت 

 .("2"ملحق ) صورته النهائية

لحسددداب معامدددل ال بدددات، قامدددت الباح دددة بحسددداب معامدددل  بدددات المقيددداس  :ثبدددات المقيددداس
ريتشاردسددددون، وعددددن طريددددق  –باسددددتخدام طريقددددة تحليددددل التبدددداين باسددددتخدام معادلددددة كيددددودر 

مقيدداس تددم التوصددل إلددى  معامددل  بددات ال SPSSباسددتخدام برنددامج الددد  اإلحصددائيالتحليددل 
مما يشير إلى أن المقياس على درجة مقبولة من ال بات بمدا يددل علدى صدالحيته ( 1091)

 . للتطبيق

 :تجربة البحث: ثالثًا 

بعددددد التوصددددل للصددددورة النهائيددددة لبيئددددة الددددتعلم اإللكترونددددي القددددائم علددددى نمطددددين لعددددرض 
، وهدذا هدو مدا هددف إليده هدذا البحدث، (الدنص الممتدد، الدنص المعدتم) التكيفىالمحتوى 

 : ة التاليوفقاا للخطوات ، التكيفىالتعلم اإللكتروني تم تجريب بيئة 
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 :           ألدوات البحث القبليالتطبيق  ( أ

قبلياا وقبل البدم  فيالمعر  لألسلوب (0898)مقياس عبد العال عجوة تم تطبيق مقياس 
فدددي دراسدددة محتدددوى الدددتعلم، وبعدددد إنتهدددام الطالدددب مدددن االجابدددة علدددى المقيددداس، وتحديدددد 

يدددتم تحويلددده أتوماتيكيادددا مدددن خدددالل بيئدددة الدددتعلم إلدددى نمدددط عدددرض  ،فددديالمعر  األسدددلوب
 .فيالمعر  هالمحتوى الذي يتناسب وأسلوب

 فدددي، أى قبددل البدددم ، ومقيدداس عمددق الددتعلمتطبيددق االختبددار التحصدديلى قبليادداتددم  -
 .دراسة المحتوى التعليمي

   التكيفدددددىتطبيددددق بيئددددة الدددددتعلم اإللكترونددددي القدددددائم علددددى نمطددددين لعدددددرض المحتددددوى  ( ب
 (:النص الممتد، النص المعتم)

قامددت الباح ددة فددي هدددذ  المرحلددة بتجريددب بيئددة الدددتعلم اإللكترونددي القددائم علددى نمطدددين 
فدي صدورتها النهائيدة، وذلدك للحكدم ( النص الممتد، النص المعدتم) التكيفىلعرض المحتوى 

وعمددق ، وأدواتدده االلكتروندديمفدداهيم التقددويم علددى مدددى فاعليددة تطبيددق موديوالتهددا فددي تنميددة 
عينة البحدث، فيمدا يلدي الخطدوات التدي اتبعتهدا الباح دة لتجريدب البحدث الطالب لدى  التعلم

 (:عينة البحث)ة التجريبيعلى المجموعات 

 :اإلعداد للتجربة -

قامت الباح ة ب عداد المتطلبات األساسية إلجرام تجربة البحث، والتي تم لت في بيئدة 
الدددنص الممتدددد، الدددنص ) التكيفدددىالدددتعلم اإللكتروندددي القدددائم علدددى نمطدددين لعدددرض المحتدددوى 
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، وما تضمنته من محتدوى تعليمدي تدم تصدميمه فدي بيئدة الدتعلم وفدق ألنمداط عدرض (المعتم
 .فيالمعر  لألسلوبالذي تقدمه بيئة التعلم لكل طالبة وفق  التكيفىى المحتو 

 :المقابلة العامة مع عينة البحث -

عينددددة البحددددث، وتضددددمنت المقابلددددة  الطددددالبقامدددت الباح ددددة بدددد جرام مقابلددددة عامددددة مدددت 
 :ةالتاليالخطوات 

  ام من التعلمعبالهدف ال الطالبتعريف. 
  توضي  أهمية موضوع الدراسة. 
  التعريف بخطوات سير التعلم في بيئة التعلم اإللكتروني القائم على نمطين لعرض

 .،التكيفىالمحتوى 
  طريقدددة التعامدددل مدددت المحتدددوى فدددي كدددل نمدددط مدددن نمطدددي  للطدددالبتوضددد  الباح دددة

، وخطدوات السددير فيده، وتددوجههم إلدى قددرامة تعليمدات بيئددة التكيفددىعدرض المحتدوى 
 .التعلم لتوضيحها بشكل تفصيلي

  وتدددوجههم إلدددى قدددرامة علدددى االختبدددارات واألنشدددطة الذاتيدددةضددد  طريقدددة اإلجابدددة تو ،
 .التكيفىتعليمات أدوات التقييم ببيئة التعلم اإللكتروني 

 :التكيفىالتطبيق النهائي لبيئة التعلم اإللكتروني القائم على نمطين لعرض المحتوى  -

 :يليكما مرت إجرا ات التطبيق النهائي للبحث بمجموعة من الخطوات 

قدددام كدددل طالدددب بكتابدددة العندددوان اإللكتروندددي لموقدددت بيئدددة  الدددتعلم اإللكتروندددي القدددائم علدددى  .0
 . http://www.itech-edu.comبعنوان  التكيفىنمطين لعرض المحتوى 
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قوم كل طالب ب دخدال اسدم المسدتخدم وكلمدة المدرور يصفحة تسجيل الدخول أن  تطلب .4
 .الخاصة به

بقددرامة التعليمددات جيددداا، وفددت  الملفددات المرفقددة فددي صددفحة التعليمددات مددن  الطالددبقددام  .1
 .التاليخالل الروابط التي تتضمنها التعليمات، وتفهمها جيداا،  م الضغط على مفتا  

، وبعدد االنتهدام منده تنقلده بيئدة فديالمعر  األسدلوبنتقل مباشرة إلى مقياس تحديدد يبعدها  .2
 وأسدلوبهإلى دراسدة محتدوى تبعادا لدنمط عدرض المحتدوى الدذي يتناسدب  ايوتوماتيكأالتعلم 
 .فيالمعر 

 .التعلم محتوىبدأ الطالب في دراسة يبعدها  .2

ختددددار الموديددددول األول، فتظهددددر يل ، ددددم قددددام الطالددددب بالضددددغط علددددى مفتددددا  الموديددددوالت .4
التعليميدة يدتم قدرامة مقدمدة الموديدول األول، واألهدداف ، صفحة خاصة بدالموديول األول

للموديددول،  ددم التعددرف علددى عناصددر المحتددوى التعليمددي ألهددداف الموديددول،  ددم دراسددة 
 .عنصر المحتوى التعليمي األول

القدائم علدى الدنص الممتدد يدتم مراعداة مدا  التكيفدىويالحظ أنه في نمدط عدرض المحتدوى 
 :يلي

  لدة حصول الطالب على معلومات تفصيلية عن المفهوم المعروض، أو تقديم أم
 .للمفهوم

  السما  للطالب بالكشف عن المعلومات أو إخفائها تبعاا لحاجاته وأسلوب تعلمده
 .في تناول المعلومات
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  التقليدددل مدددن الحمدددل المعرفدددي الزائدددد الدددذي يقدددت علدددى الطالدددب مدددن عدددرض جميدددت
 .المعلومات بشكل مرئي في سياق تعلمه للمحتوى اإللكتروني المعروض

  عدم حدوث التمريرScrolling في صفحة التعلم. 
  تددعيم السددياق الددذي يعتمددد علدى جددزم قابددل للتكيددف داخدل الددنص األصددلي، وهددذا

 .خاصة عند تصميم وبرمجة صفحات المحتوى اعتباراتاإلجرام تطلب 
 يدددددوفر أي  أن سدددددياق الدددددتعلم ال يكدددددون مرئيادددددا بالنسدددددبة للطالدددددب، فهدددددذا الدددددنمط ال

 .مالحظات حول كمية وتخطيط المعلومات المخفية

 :القائم على النص المعتم ما يلي التكيفىفي نمط عرض المحتوى و 

  يسدددهل علدددى الطالدددب الوصدددول إلدددى المعلومدددات مباشدددرة نظدددراا الن جميددددت
 .المعلومات تكون في السياق المرئي بها

 يحافظ هذا النمط على هيكلية عرض المعلومات النصية. 
 الصددفحة،  أن تعتدديم أجددزام مددن المعلومددات فددي المحتددوى ال يقلددل مددن حجددم

 .Scrollingال يعالج مشكلة التمرير  لتاليوبا
 أن المعلومات التي يتم تعتيمها تحد من ُبعد التركيز. 

 :ألدوات البحث البعدىالتطبيق : رابًعا

بعد ذلك تدم رصدد نتدائج المجمدوعتين  عمق التعلمالتحصيلى، مقياس  االختبارالمتم لة في 
التجريبيتين  تمهيداا إلجرام المعالجة اإلحصائية لتحديد مدى فاعلية بيئة الدتعلم اإللكتروندي 

علددى تنميددة ( الددنص المعددتم/ الددنص الممتددد )القددائم علددى نمطددين لعددرض المحتددوى التكيفددى 
اللغددة الفرنسددية بكليددة ة شددعب طددالبلدددى ، وعمددق الددتعلم اهيم التقددويم االلكترونددي وأدواتددهمفدد

 .التربية جامعة حلوان
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 :الطرق واألساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث الحالي: خامًسا

عددرض للنتددائج الخاصددة بتطبيددق أدوات البحددث علددى عينددة البحددث والمتم لددة فددي  يلدديفيمددا 
تين، وقددد اسددتخدمت الباح ددة حزمددة البددرامج اإلحصددائية للعلددوم النفسددية التجددريبيالمجمددوعتين 
للتوصددددل إلدددى النتددددائج اإلحصدددائية الخاصددددة بالبحدددث، مسددددتخدمة  SPSS21 واالجتماعيدددة

 Independent Samples Tلداللة الفروق بين متوسط عينتين مستقلتين ( ت) اختبار 
Test يةباإلضافة إلى قياس الكسب والفعال( ت)، اختبار. 

 :نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها

قامددت الباح ددة باختبددار صددحة الفددروض البح يددة الخاصددة بالبحددث، وذلددك باسددتخدام  
 :يلي، وسيتض  ذلك فيما SPSS21 االجتماعيةحزمة البرامج اإلحصائية للعلوم 

ال توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائياا عندد " يدنص علدى  والدذي: بالنسبة للفدرض األول( 0)
 القبلدديتين فدي التطبيددق التجددريبيدرجددات المجمدوعتين  متوسددطيبدين ( 1012)مسدتوى داللددة 

 متوسدددطي، الختبدددار هدددذا الفدددرض قامدددت الباح دددة بعمدددل مقارندددة بدددين "التحصددديلى لالختبدددار
لموضددددوعات تحصدددديلى ال لالختبددددار القبلدددديتين فددددي التطبيدددق التجددددريبيدرجدددات المجمددددوعتين 

 :ذلك كما يلي( 1)ويوض  جدول ، التقويم االلكتروني وأدواته
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التطبيق  في نالتجريبيتيللفرق بين متوسطات درجات طالب المجموعتين " ت"يوضح قيمة ( 4)جدول 
 لالختبار التحصيلى القبلي

 المتوسط المجموعة
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
1،15 

 405411 متدمالنص ال
405911 

0092454 
0045442 

44 1،20 
غير  10014

 النص المعتم داله

عند درجات ( 10017)المحسوبة تساوى " ت"من الجدول السابق  يتض  أن قيمة 
، إذن ال توجددد داللددة وال توجددد (1012)وهددى أكبددر مددن ( 1080)ومسددتوى داللددة  29حريددة 

ال توجددددد فددددروق ذات داللددددة  وبالتدددداليونددددرفض البددددديل  الصددددفريفددددروق إذن نقبددددل الفددددرض 
تين التجددددريبيدرجددددات المجمددددوعتين  متوسددددطيبددددين ( 1012)إحصددددائياا عنددددد مسددددتوى داللددددة 

 القبلدددديالتطبيددددق  فددددي القددددائم علددددى الددددنص التكيفددددىلددددنمط عددددرض المحتددددوى المصددددنفة طبقدددداا 
 .لالختبار التحصيلى

ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائياا عنددد " يددنص علددى  والددذي :الثددانيبالنسددبة للفددرض ( 9)
التطبيدق البعددى  فديتين التجدريبيدرجدات المجمدوعتين  متوسطيبين ( 1012)مستوى داللة 

 متوسدددطيالختبدددار هدددذا الفدددرض قامدددت الباح دددة بعمدددل مقارندددة بدددين ، " عمدددق الدددتعلملمقيددداس 
( 2)ويوض  جدول ، عمق التعلملمقياس  القبليالتطبيق  فيتين التجريبيدرجات المجموعة 

 :يليذلك كما 
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التطبيق  فيتين التجريبيللفرق بين متوسطات درجات طالب المجموعتين " ت"يوضح قيمة ( 4)جدول 
 عمق التعلملمقياس  القبلي

 المتوسط المجموعة
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
1،15 

 401411 تدمالنص الم
502411 

1024412 
1044144 

44 1،45 
10401 

 غير داله
 النص المعتم

عند درجات ( 10101)المحسوبة تساوى " ت"من الجدول السابق  يتض  أن قيمة 
، إذن ال توجددد داللددة وال توجددد (1012)وهددى أكبددر مددن ( 1072)ومسددتوى داللددة  29حريددة 

ال توجددددد فددددروق ذات داللددددة  وبالتدددداليونددددرفض البددددديل  الصددددفريفددددروق إذن نقبددددل الفددددرض 
تين التجددددريبيدرجددددات المجمددددوعتين  يمتوسددددطبددددين ( 1012)إحصددددائياا عنددددد مسددددتوى داللددددة 

عمق لمقياس  القبليالتطبيق  في القائم على النص التكيفىلنمط عرض المحتوى المصنفة 
 .التعلم

توجد فروق ذات داللة إحصائياا عند مستوى " ينص على  والذي :بالنسبة للفرض الثالث( 4)
 لنمطددديتين المصدددنفة طبقددداا التجدددريبيدرجدددات المجمدددوعتين  متوسدددطي  بدددين ( 1012)داللدددة 

 فددي االلكتروندديببيئددة الددتعلم ( المعددتم/تدددمالم)القددائم علددى الددنص  التكيفددىعددرض المحتددوى 
الختبدددار هدددذا ، "نمدددط عدددرض الدددنص المعدددتمالتحصددديلى لصدددال   لالختبدددارالتطبيدددق البعددددى 

 فددي نتيالتجددريبيدرجددات المجمددوعتين  متوسددطي  الفددرض قامددت الباح ددة بعمددل مقارنددة بددين 
 :يليذلك كما ( 2)جدول  ويوض ،  ى لالختبار التحصيلىبيق البعدالتط
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التطبيق البعدى  فيتين التجريبيللفرق بين متوسطات درجات طالب المجموعتين " ت"يوضح قيمة ( 5)جدول 
 لالختبار التحصيلى

 المتوسط المجموعة
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
1،15 

 0402411 متدمالنص ال
0202411 

0052444 
0094401 

44 11،11 
4045 

 داله
 النص المعتم

عندد درجدات ( 7012)المحسدوبة تسداوى " ت"من الجددول السدابق  يتضد  أن قيمدة 
، إذن توجددد داللددة وتوجددد فددروق (1012)وهددى أقددل مددن ( 1011)ومسددتوى داللددة  29حريددة 

درجددددات المجمددددوعتين  متوسددددطي  بددددين ( 1012)ذات داللدددة إحصددددائياا عنددددد مسددددتوى داللدددة 
التطبيددق  فددي القددائم علددى الددنص لتكيفددىالددنمط عددرض المحتددوى تين المصددنفة طبقدداا التجددريبي

لدنمط ة التجريبيدالبعدى لالختبار التحصيلى لصال  المتوسط األكبر وهم طالب المجموعدة 
 .القائم على النص المعتم التكيفىعرض المحتوى 

توجد فروق ذات داللة إحصدائياا عندد مسدتوى  "ينص على  والذي :بالنسبة للفرض الرابع( 4)
عددددرض  لنمطدددديتين طبقدددداا التجددددريبيدرجددددات المجمددددوعتين  متوسددددطي  بددددين ( 1012)داللددددة 

التطبيددق  فددي االلكتروندديببيئددة الددتعلم ( المعددتم/تدددمالم)القددائم علددى الددنص  التكيفددىالمحتددوى 
الختبدددار هدددذا الفدددرض ، " نمدددط عدددرض الدددنص المعدددتملصدددال   عمدددق الدددتعلمالبعددددى لمقيددداس 

التطبيددق  فددي نتيالتجدريبيجمددوعتين درجددات الم متوسدطي  قامدت الباح ددة بعمدل مقارنددة بددين 
 :يليذلك كما ( 4)ويوض  جدول ، عمق التعلمالبعدى لمقياس 

 

 



نمطا عرض المحتوى التكيفى القائم على النص ببيئة تعلم الكتروني وفاعليتهما في تنمية تحصيل مفاهيم 
 م لدى طالب كلية التربية وفق أسلوب تعلمهمالتقويم اإللكتروني وعمق التعل
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التطبيق  في نالتجريبيتيللفرق بين متوسطات درجات طالب المجموعتين " ت"يوضح قيمة ( 4)جدول 
 عمق التعلمالبعدى لمقياس 

 المتوسط المجموعة
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
1،15 

 0404411 متدمالنص ال
0204411 

0042991 
0044449 

44 11،11 
4020 

 داله
 النص المعتم

عندد درجدات ( 7080)المحسدوبة تسداوى " ت"من الجددول السدابق  يتضد  أن قيمدة 
، إذن توجددد داللددة وتوجددد فددروق (1012)وهددى أقددل مددن ( 1011)ومسددتوى داللددة  29حريددة 

درجددددات المجمددددوعتين  متوسددددطي  بددددين ( 1012)ذات داللدددة إحصددددائياا عنددددد مسددددتوى داللدددة 
التطبيددق  فددي القددائم علددى الددنص لتكيفددىالددنمط عددرض المحتددوى تين المصددنفة طبقدداا التجددريبي

لدنمط ة التجريبيدلصال  المتوسط األكبر وهم طدالب المجموعدة  عمق التعلمالبعدى لمقياس 
 .ائم على النص المعتمقال التكيفىعرض المحتوى 

يوجدددد فددرق دال إحصددائيا عنددد مسدددتوى " يددنص علددى  والددذي :بالنسددبة للفددرض الخدددامس( 5)
والتطبيدددق  القبلددديالتطبيدددق  فددديتين التجدددريبيدرجدددات المجمدددوعتين  متوسدددطي  بدددين ( 1012)

، ككددل وذلددك لصددال  التطبيددق عمددق الددتعلمالتحصدديلى ومقيدداس  االختبددارالبعدددى لكددل مددن 
درجددددات  متوسددددطي  الختبددددار هددددذا الفددددرض قامددددت الباح ددددة بعمددددل مقارنددددة بددددين ، " البعدددددى

، عمدق الدتعلمومقيداس  المعرفيتبار والبعدى لالخ القبليالتطبيق  في نتيالتجريبيالمجموعتين 
 : ين التالي( 9)، وجدول (7)ويوض  ذلك جدول 
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التطبيق  في تينالتجريبيللفرق بين متوسطات درجات طالب المجموعتين " ت"يوضح قيمة ( 4)جدول 
 التحصيلى لالختباروالبعدى  القبلي

 التطبيق
 المجموعة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
1،15 

التطبيق 
 القبلي

 44 0092454 405411 تدمالنص الم
1،20 

غير  10014
 0045442 405911 النص المعتم داله

التطبيق 
 البعدى

 داله 4045 11،11 44 0052444 0402411 متدمالنص ال
 0094401 0202411 النص المعتم

 1012المحسدوبة ييدر دالدة عندد مسدتوى " ت"من الجدول السابق  يتض  أن قيمدة 
للمجمدوعتين  البعددى، ودالده فدي التطبيدق نتيالتجدريبيللمجمدوعتين  القبليوذلك في التطبيق 

لصددال  المتوسددط األكبددر ممددا يددؤدى إلددى قبددول الفددرض البددديل ورفددض  والداللددة نتيالتجددريبي
 القبلددديالتطبيدددق  فدددي نتيالتجدددريبيتوجدددد فدددروق بدددين المجمدددوعتين  هأنددد أيالفدددرض الصدددفري، 

 .لصال  التطبيق البعدى التحصيلى لالختباروالبعدى 

 القبليالتطبيق  في نالتجريبيتيللفرق بين متوسطات درجات طالب المجموعتين " ت"يوضح قيمة ( 4)جدول 
 عمق التعلموالبعدى لمقياس 

 التطبيق
 المجموعة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
1،15 

التطبيق 
 القبلي

 44 1024412 401411 تدمالنص الم
1،45 

غير  10401
 1044144 502411 النص المعتم داله

التطبيق 
 البعدى

 داله 4020 11،11 44 0042991 0404411 تدمالنص الم
 0044449 0204411 النص المعتم



نمطا عرض المحتوى التكيفى القائم على النص ببيئة تعلم الكتروني وفاعليتهما في تنمية تحصيل مفاهيم 
 م لدى طالب كلية التربية وفق أسلوب تعلمهمالتقويم اإللكتروني وعمق التعل
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 1012المحسدوبة ييدر دالدة عندد مسدتوى " ت"من الجدول السابق  يتض  أن قيمدة 
للمجمدوعتين  البعددى، ودالده فدي التطبيدق تينالتجدريبيللمجمدوعتين  القبليوذلك في التطبيق 

لصددال  المتوسددط األكبددر ممددا يددؤدى إلددى قبددول الفددرض البددديل ورفددض  والداللددة تينالتجددريبي
 القبلددديالتطبيدددق  فدددي نتيالتجدددريبيتوجدددد فدددروق بدددين المجمدددوعتين  هأنددد أيالفدددرض الصدددفري، 
 .لصال  التطبيق البعدى عمق التعلموالبعدى لمقياس 

توجد فروق ذات داللة إحصائياا عند مستوى ينص على  والذي :بالنسبة للفرض السادس( 4)
عدرض  لنمطديتين طبقاا التجريبيدرجات كسب المجموعتين  متوسطي  بين ( 1012)داللة 

التطبيددق  فددي االلكتروندديببيئددة الددتعلم ( المعددتم/متدددمال)القددائم علددى الددنص  التكيفددىالمحتددوى 
الختبار هذا الفدرض قامدت  ،"نمط عرض النص المعتم التحصيلى لصال  لالختبارالبعدى 

التطبيددق  فدي نتيالتجدريبيدرجدات كسدب المجمددوعتين  متوسدطي  الباح دة بعمدل مقارندة بددين 
 :يليما ( 8)ويوض  جدول البعدى لالختبار التحصيلى، 

 في نالتجريبيتيللفرق بين متوسطات كسب درجات طالب المجموعتين " ت"يوضح قيمة ( 2)جدول 
 التطبيق البعدى لالختبار التحصيلى

 المتوسط المجموعة
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
1،15 

 0404411 تدمالنص الم
0204411 

0042991 
0044449 

44 11،11 
4020 

 داله
 النص المعتم
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عندد درجدات ( 4084)المحسدوبة تسداوى " ت"من الجددول السدابق  يتضد  أن قيمدة 
إذن  توجددد داللددة وتوجددد فددروق ( 1012)وهددى أقددل مددن ( 1011)ومسددتوى داللددة  29حريددة 

توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائياا عنددد  وبالتدداليونقبددل البددديل  الصددفريإذن نددرفض الفددرض 
المصدددنفة طبقددداا  نتيالتجددريبيدرجدددات كسددب المجمدددوعتين  متوسددطي  بدددين ( 1012)مسددتوى 

التطبيدق البعددى لالختبدار التحصديلى  فدي القدائم علدى الدنص التكيفىلنمط عرض المحتوى 
 .القائم على النص المعتم التكيفىنمط عرض المحتوى لصال  

توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائياا عندددد " يدددنص علدددى  والدددذي :بالنسدددبة للفدددرض السدددابع( 4)
تين المصددنفة التجددريبيدرجددات كسددب المجمددوعتين  متوسددطي  بددين ( 1012)مسددتوى داللددة 

 االلكترونديببيئدة الدتعلم ( المعدتم/متددمال)القائم على الدنص  التكيفىعرض المحتوى  لنمطي
ختبدار هدذا ال ،" نمط عدرض الدنص المعدتملصال   عمق التعلمالتطبيق البعدى لمقياس  في

 نتيالتجدريبيدرجات كسدب المجمدوعتين  متوسطي  الفرض قامت الباح ة بعمل مقارنة بين 
 :ذلك  التالي( 01)ويوض  جدول ، عمق التعلمالتطبيق البعدى لمقياس  في

 في نالتجريبيتيللفرق بين متوسطات كسب درجات طالب المجموعتين " ت"يوضح قيمة ( 01)جدول 
 عمق التعلمالتطبيق البعدى لمقياس 

 المتوسط المجموعة
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
1،15 

 01،4411 النص الممتد
0402911 

0،45592 
0،54214 

44 11011 
40042 

 داله
 النص المعتم



نمطا عرض المحتوى التكيفى القائم على النص ببيئة تعلم الكتروني وفاعليتهما في تنمية تحصيل مفاهيم 
 م لدى طالب كلية التربية وفق أسلوب تعلمهمالتقويم اإللكتروني وعمق التعل

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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عند درجات ( 70048)المحسوبة تساوى " ت"من الجدول السابق  يتض  أن قيمة 
إذن  توجددد داللددة وتوجددد فددروق ( 1012)وهددى أقددل مددن ( 1011)ومسددتوى داللددة  29حريددة 

توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائياا عنددد  وبالتدداليونقبددل البددديل  الصددفريإذن نددرفض الفددرض 
المصدددنفة طبقددداا  نتيالتجددريبيمجمدددوعتين درجدددات كسددب ال متوسددطي  بدددين ( 1012)مسددتوى 

 عمدق الدتعلمالتطبيدق البعددى لمقيداس  فدي القدائم علدى الدنص التكيفىلنمط عرض المحتوى 
 .القائم على النص المعتم التكيفىنمط عرض المحتوى لصال  

القدائم علدى الدنص  التكيفدىالمحتدوى حقدق ي "يدنص علدى  والدذي :بالنسبة للفرض الثدامن( 4)
فعاليدددة ال تقدددل  كليدددة التربيدددةلددددى طدددالب  وعمدددق الدددتعلم تنميدددة التحصددديل فددديودورا بنمطيدددة 

 (".104)قيمتها عن 

وللتحقددق مددن صددحة الفددرض قامددت الباح ددة بحسدداب نسددبة الفعاليددة لمدداك جوجيددان 
 وعمددق الددتعلم تنميددة التحصدديل فدديودور   القددائم علددى الددنص التكيفددىلددنمط عددرض المحتددوى 

وكاندت النتيجددة  شددعبة اللغدة الفرنسدية بكليدة التربيددة جامعدة حلدوانالفرقدة ال ال دة لددى طدالب 
نجددددد أنهددددا أعلددددى منهددددا، وعلددددى هددددذا ( 104)وبمقارنددددة النسددددبة المحسددددوبة بالقيمددددة ( 1،74)

القدائم علدى  التكيفدىنمط عدرض المحتدوى األساس تم قبول الفرض ال امن والمتعلق بفعالية 
الفرقدددة ال ال دددة شدددعبة اللغدددة دى طدددالب لددد وعمدددق الدددتعلم تنميدددة التحصددديل فددديودور   الدددنص

 .الفرنسية بكلية التربية جامعة حلوان
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 :تفسير نتائج البحث

 :بالتحصيلتفسير ومناقشة النتائج المتعلقة 

نمدددط عدددرض توصدددل إليهدددا البحدددث الحدددالي فعاليدددة اسدددتخدام  التددديمدددن أهدددم النتدددائج 
 فديالعملية التعليمية، وبصورة خاصة  فيبصورة عامة  القائم على النص التكيفىالمحتوى 

بكليدددة  شدددعبة اللغدددة الفرنسدددية ال ال دددةلطدددالب الفرقدددة  موضدددوعات التقدددويم االلكتروندددي وأدواتددده
عددن  الدنمط القددائم علدى الددنص المعدتم، باإلضدافة إلددى تعزيدز اسددتخدام جامعدة حلددوانالتربيدة 
مدت نتدائج عديدد مدن  ، وهدو مدا يتفدقبصدفة خاصدة النمط القائم على النص المعدتماستخدام 
      دراسدداتم ددل  التكيفددىأجريددت فددي مجددال تصددميم بيئددات الددتعلم اإللكترونددي  التدديالدراسددات 

(Roy, et. al., 2011, Zhao, et. al., 2011, Tasi, et. al., 2012)  أن الدتعلم
بم دل هددذ  البيئدات يسددهم فدي  رفددت مسدتوى تحصدديل المتعلمدين، ومسددتوى تمكدنهم، كمددا أنهددا 
توفر للمتعلمين فدرص الدتعلم الفعدال، وتسدم  لهدم بمعالجدة المعلومدات المتدوفرة ببيئدة الدتعلم 
بهدددف تعميددق الددتعلم، وهددذ  النتددائج تدددعم وتسدداند النتددائج التددي توصددل إليهددا البحددث الحددالي 

 .وأدواته االلكترونيمفاهيم التقويم ا يختص بتنمية فيم

سدهل  للطدالب فديالمعر  األسدلوبأن عرض المحتوى بشكل تكيفدي يتوافدق مدت  كما
المعلومددات والددربط بددين المفدداهيم المختلفددة، ويتسددق هددذا التفسددير مددت نظريددة  اكتسدداب علدديهم

اسدددتيعاب المدددتعلم  أنوالتدددي تدددرى  Signal Detection Theoryاإلشدددارة  اكتشددداف
للمعلومات المعروضة يعتمد على درجة األلفة التي يبديها المتعلم مت المحتوى المعروض، 

وفدي تناولده للمعلومدات المعروضدة، وقدد  فديالمعر  هألسدلوبوبناماا على تناول معلوماته وفقاا 
الل على زيادة التفاعل مت المحتوى من خدالطالب بنمطيه  التكيفىساعد تصميم المحتوى 
محددة مت كل نمط كي يمكن عرض المحتوى بما يتوافدق مدت  أفعالالتفاعل المباشر بأدام 
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وهو ما يتسق مت النظرية البنائيدة المعرفيدة والتدي تشدير إلدى  ،لكل طالب فيالمعر  األسلوب
دا لمعالجدة المعلومدات المعروضدة يعتمدد علدى تنظديم المعلومدات فدي  أن المتعلم يمتلدك نظاما

 .تم يل متطابق يألفه المتعلم ويتوافق معه

نمددط اسددتخدمت  التدديأن أعلددى معدددل للتحصدديل كددان للمجموعددة  كمددا بينددت النتددائج
مدن مزايدا هدذا الدنمط تمتت بده ي، وذلك لما القائم على النص المعتم التكيفى عرض المحتوى

ملوندة بلدون  األصدلييعتمد على جعدل أجدزام مدن المعلومدات الموجدودة ضدمن الدنص حيث 
تفاعددل معهددا الطالددب مباشددرة مددن خددالل تظليددل هددذ  األجددزام باسددتخدام يباهددت أو معددتم، و 

 األسددلوبمددا يتوافددق مددت باق البصددري للطالددب المدداوس، إذ تكددون المعلومددات جددزم مددن السددي
يسداعد المدتعلم ، و يحافظ هذا النمط على هيكلية عرض المعلومدات النصدية أيضا، فيالمعر 

دراسددات يتفددق مددت نتددائج عديددد مددن ال، وهددو مددا علددى تحديددد المعلومددات المفيدددة دون إخفائهددا
 ,Mulwa, Lawless, Sharp, Sanchez, and Wade, 2010, Hampson) م ل

Conlan and Wade, 2011, Magnisalis, et. al., 2011, Zliobaite, et. 
al., 2012, Chung, et. al., 2012) مدن  يتكدون التكيدف أنعلدى  أجمعدت التدي، و

التم دل والمواممدة، فعنددما يواجده الفدرد عناصدر م يدرات جديددة فدي : عمليتين أساسيتين همدا
البيئددة الخارجيددة  خددالل تفاعلدده مددت الموقددف التعليمددي تحدددث لدده حالددة مددن اخددتالف التددوازن 
بددين بيئتدده المعرفيددة وهددذ  العناصددر الجديدددة، فيسددعى نحددو تحقيددق إعددادة التددوازن وذلددك عددن 

المواممدددة واللتددان تحدددد ان بشدددكل متدددزامن ومتفاعددل ومتكامدددل، وتؤديدددان إلدددي طريددق التم دددل و 
فدي بيئدة الدتعلم  التكيفدىالتكيف، وهذا مدا حددث بشدكل جلدي عندد تصدميم وعدرض المحتدوى 

 األسددلوبحيددث تددم تصددميم وعددرض المحتددوى بشددكل يتوافددق مددت ،بالبحددث الحالي اإللكترونددي
بدين الخبدرات الجديددة وبدين بنيدة الطالدب  بهدف إحدداث التنسديق والتكامدل للطالب فيالمعر 
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إلددى أن المحتددوى المعددروض يتسددم بخاصدديتي التم ددل والمواممددة اللتددان  باإلضددافةالمعرفيددة، 
على التفاعل مدت الموقدف التعليمدي بشدكل ُيسدهم فدي حددوث التدوازن بدين  الطالبتساعدان 

الذي كان لده أبلد   األمر ،البنية المعرفية للطالب وبين عناصر التعلم في الموقف التعليمي
 .للمعارف المختلفة مواكتسابه الطالباأل ر في التأ ير على تحصيل 

 فددديالمعر  األسدددلوبو تتكيدددف  ،تكيفيدددهبطريقدددة ه أدى تنظددديم المحتدددوى وعرضددد أيضدددا
بمخطدددط معرفدددي لبنيدددة المحتدددوى، ممدددا سددداهم فدددي تخزينهدددا داخدددل  همإلدددى تزويدددد للطدددالب

سددداعد فدددي تقليدددل الحمدددل المعرفدددي  التددداليالددذاكرة الدائمدددة فدددي شدددكل مخططدددات معرفيدددة وب
القدددرة علددى  الطددالبالدددخيل ممددا ترتددب عليدده تقليددل الحمددل العقلددي الكلددي، لددذا كددان لدددى 

 .تحصيل الزيادة  التاليتذكر المعلومات واألفكار وب

كان لهدا أ در نمط عرض النص المعتم أن طبيعة بيئة التعلم اإللكتروني القائم  كما
حيددث إن بيئددة  ،للمعددارف والمفدداهيم التددي يتضددمنها المحتددوى الطددالب اكتسددابكبيددر فددي 

الددتعلم اإللكترونددي تسددم ، وُتمكددن، وتحفددز الددتعلم البنددائي باسددتخدام أنشددطة الددتعلم، وهددي 
مدن الدتعلم بفعاليدة، كمدا  مبيئة تعلم ييدر مقيددة بالوقدت والمكدان، ومرندة، ومالئمدة، تمكدنه

، وتكدددوين مسدددارات الدددتعلم الفرديدددة الخاصدددة بكدددل مبأنفسددده معلدددى بندددام معدددرفته متسددداعده
 . (Chan & Tseng, 2012)ما توفر  من مصادر تعلم متنوعة ومختلفة طالب، ب

 :بعمق التعلمتفسير ومناقشة النتائج المتعلقة 

كددددان  عمددددق الددددتعلم فدددديحيددددث يمكددددن إرجدددداع هددددذ  النتيجددددة إلددددى أن أعلددددى معدددددل 
، وذلددك القددائم علددى الدنص المعددتم التكيفدىنمدط عددرض المحتددوى اسددتخدمت  التدديللمجموعدة 
طريقددة مددن طدرق الددتعلم التددي يتبعهددا كعمدق الددتعلم  تتفددق مددت مفهددوم مددن مزايدا لمدا يتمتددت بدده

الطالب لمحاولدة فهدم المدواد التعليميدة عدن طريدق ربطهدا بالمفداهيم والمبداد  المتدوفرة حيدث 
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يسهل على المتعلم الوصدول إلدى المعلومدات مباشدرة نظدراا الن جميدت المعلومدات تكدون فدي 
 أيضدا، ظ هدذا الدنمط علدى هيكليدة عدرض المعلومدات النصديةيحاف، و السياق المرئي للمتعلم

، السددما  للمددتعلم بددالتحكم والسدديطرة علددى المعلومددات التددي يقدددمها وفقاددا الحتياجاتدده ومعرفتدده
تركيددز المددتعلم علددى الفهددم، وتركيددز  وسددعيه السددتخدام العمليددات والطددرق التددي تعيندده علددى و 

 .ذلك

قد ساهم في تحسين عمق القائم على النص المعتم  التكيفىنمط عرض المحتوى  أنكما 
استخدام األدلة وعمق  ،وربط األفكار ،إيجاد المعنى: طالب في كافة األبعادالالتعلم لدى 

والتعلم اإللكتروني حيث تم تجهيز البيئة  ،األفكار وتدعم هذ  النتيجة مباد  التعلم البنائي
وتزويد  التكيفىالجيد للمحتوى  تصميمالخالل التعليمية بالم يرات والمعززات الالزمة من 

المتعلمين بالمصادر التي تمكنهم باإلبحار واالستكشاف بأنفسهم في سياق تعاوني 
البديلة واستبدالها  للمفاهيموتفسيراتهم  وأدواته االلكترونيالمرتبطة بالتقويم للمفاهيم 
ويكون المعلم مستشارا  ،الصحيحة علميا لتأكيد عمق الفهم وبنام المعاني بالمفاهيم
األمر الذي يساعد المتعلم على اكتشاف وتوظيف دافعيته للتعلم في مواصلة  ،للمعلومات

 .التعلم وبنام الخبرات التعليمية الهادفة وذات القيمة باستمرار

خاللهدا محتدوى الدتعلم  إلدى الطريقدة التدي قددم مدن أيضا وترجت الباح ة هذ  النتيجة
حيدددث سدداعد تصدددميم األنشددطة فدددي صددورة إلكترونيدددة فددي تكدددوين ال قددة لددددى  ،بعددد تصددميمه

التركيددز و  ،فدديالمعر  ألسددلوبهموفقددا  التكيفددىالمحتددوى المددتعلم أ نددام البحددث عددن المعلومددات 
إحدددداث الددددمج والتكامدددل بدددين المفددداهيم الدددذي يهددددف إلدددى  ،المفددداهيمىعلدددى إظهدددار التدددرابط 

األمددر الددذي جعددل المددتعلم  ،بطددة فددي ذهددن المددتعلمتشددكيل وبنددام بنيددة معرفيددة متكاملددة ومترا
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ممدا يسداعد علدى  ،يفكر في الموقف التعليمي بطريقة إيجابية تدعم دافعيته الستمرار الدتعلم
وتتفدددق هدددذ  النتيجدددة جزئيدددا مدددت نتدددائج بعدددض  ،حدددوث عمدددق تعلدددم المفددداهيم لددددى المتعلمدددين

 فاطمدددة لدراسدددات دراسدددةالدراسدددات المرتبطدددة بعمدددق الدددتعلم فدددي مجددداالت أخدددرى، ومدددن هدددذ  ا
 (.4101)عبد العزيز  حمديدراسة و ، (4100)البراهيم 

علدددى نمطدددين لعدددرض القدددائم الدددتعلم فدددي بيئدددة الددتعلم اإللكتروندددي  فدددان اعتمددداد أيضددا
للددتعلم،  مللددتعلم مددن خاللهددا، وزيددادة دافعيددته الطددالبعلددى منهجيددة جددذب  التكيفددىالمحتددوى 

 الطالبساعد ، األمر الذي فيالمعر  األسلوبو وذلك من خالل عرض المحتوى بما يتوافق 
المعرفيدددة،  م، وبمدددا يتناسدددب مدددت أبنيدددتهمالحتياجددداتهعلدددى تنددداول المعلومدددات وعرضدددها وفقادددا 

علدى االسدتفادة مدن المحتدوى بطريقدة ذات معندى،  قدادرين م، وجعلهدمووفق تتابت مناسب لهد
، مدت المحتدوى والدتحكم فيده معلدى زيدادة تفداعلهالطدالب  التكيفيدة األنمداطكما سداعدت هدذ  

 .عمق التعلم إلى أدىمما 

مددن أنشددطة فرديددة  التكيفددىتنوعددت األنشددطة التعليميددة ببيئددة الددتعلم اإللكترونددي كمددا 
لقددي الطالددب لتغذيددة يتعلددم كددل طالددب لكددل هدددف مددن أهددداف الددتعلم، يلددي ذلددك  تلدديوالتددي 

للمعدارف التدي تدم تعلمهدا  الطدالبراجعة فورية بعد كل نشاط تعليمي ُيسهم في تعميق فهدم 
إلى المهام التي ساهمت في تعميق فهدم  باإلضافةوتؤكد على عنصر التفاعلية في التعلم، 

للمعددددارف التددددي تددددم تعلمهددددا،  ومددددن ذلددددك يتضدددد  أن تعدددددد وتنددددوع األنشددددطة التددددي  الطددددالب
 .وعمق التعلم لديهم الطالبتتضمنها بيئة التعلم اإللكتروني ساهم في رفت درجة تحصيل 

 التي االختياريةتضمن التعلم في بيئة التعلم اإللكتروني العديد من المواقف كما 
 –ة القبلي)، واختبارات الموديوالت (البعدية–ة القبلي) ةالتحصيلياالختبارات  فيتم لت 
 التاليوب الموديول السابق أتقنإذا  الإ التالينتقل الطالب للموديول ي، حيث ال (البعدية
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مقياس عمق كان من المتوقت حصول الطالب على درجة إتقان مما لة أو أعلى في 
بيئة التعلم اإللكتروني القائم على نمطين لعرض المحتوى  فعالية،  مما أدى إلى التعلم
 .عمق التعلمعلى  التكيفى

 :توصيات البحث

ف تصددميم العديدددد مدددن بيئددات الدددتعلم اإللكتروندددي وفدددق مسددتويات مختلفدددة مدددن التكيددد -
كبيئددددات تعليميددددة أ بددددت البحددددث الحددددالي فعاليتهددددا فددددي تنميددددة المعددددارف والمهددددارات 

 .المختلفة

 فدديالمعر  األسددلوبتوعيددة مصددممي بيئددات الددتعلم اإللكترونيددة إلددى ضددرورة مراعدداة  -
إلددى تصددميم أنمدداط مختلفدددة ، وتددوجيههم عنددد تصددميم م ددل هددذ  البيئدداتللمتعلمددين 

تعليميدة م اليدة للمتعلمدين بمدا يتناسدب لعرض محتوى تكيفي يعتمد على خلدق بيئدة 
 .وخصائصهم المعرفية وأنماط تفكيرهم المختلفة

تشدجيت أعضدام هيئدة التدددريس والهيئدة المعاوندة علدى تطبيددق أنمداط التكيدف فددي  -
في بيئدات الدتعلم اإللكترونيدة فدي أبحدا هم العلميدة  التكيفيةنظم التكيف المتشعبة 

ي مدددن أن طدددالب الجامعدددة قدددادرين علدددى ومدددت طالبهدددم  لمدددا أ بتددده البحدددث الحدددال
التعلم في هذ  البيئات بشكل دعم تعلمهم ونتج عنه العديد من النتائج االيجابيدة 

 .لصال  عملية التعلم
توفير المتطلبات الالزمة لتطبيق أنظمة التقويم اإللكتروني واالستفادة مدن نتدائج  -

 .ة الالزمةالقبليالبحث الحالي في إكساب المتطلبات 
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كيد على أهمية مباد  ومضامين نظريات الدتعلم االجتمداعي والشدبكي عامدة التأ -
والنظريددددة االتصددددالية بشددددكل خدددداص لمددددا تحد دددده مددددن نقلددددة متميددددزة نحددددو الددددتعلم 

 .االجتماعي والمشاركة البنامة في تطوير المعارف والمهارات المختلفة
تاحتهددا لطددالب  - صددورة  يفدد كليددة التربيددةتصددميم مقددررات إلكترونيددة عبددر الويددب واأ

 .التكيفىالويب  أنظمة

 :مقترحات البحث

، فدي التكيفدىإجرام المزيدد مدن الدراسدات للكشدف أ در تصدميم المحتدوي اإللكتروندي  -
 . لمواقت الويب التعليمي، والتعلم الذاتي االبتكارىتنمية مهارات التصميم 

 التكيفددددىإجددددرام دراسددددة للكشددددف عددددن التفاعددددل بددددين تصددددميم المحتددددوي اإللكترونددددي  -
المعرفددي للمتعلمددين، فددي تنميددة مهددارات التصددميم  ال ددي األبعدداد لموقددت  األسددلوبو 

 . الويب التعليمي، والدافعية لإلنجاز

 وأسددداليب التكيفيدددةأنمددداط التكيدددف فدددي نظدددم التكيدددف المتشدددعبة دراسدددة العالقدددة بدددين  -
فدددي مراحدددل التعلددديم مهدددارات ال، وأ رهدددا علدددى التحصددديل واكتسددداب التفكيدددر المختلفدددة

 .المختلفة
نمدددداط التكيدددف فدددي نظددددم التكيدددف المتشددددعبة المقارندددة بدددين التصددددميمات المختلفدددة أل -

 ، وعالقتهددداللوصدددول إلدددى أنسدددب هدددذ  األنمددداط فدددي تحقيدددق أهدددداف الدددتعلم التكيفيدددة
 .الزمن المستغرق في التعلم وكفامة التعلمب
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 قائمة المراجع

  اإللكترونددي وبيئددة الددتعلم أ ددر اخددتالف شددكل االختبددار (. 4119)إبددراهيم يوسددف محمددد
-272، (0)014. على التحصيل الفدوري والمرجدأ، مجلدة كليدة التربيدة، جامعدة األزهدر

244. 

  المصددرية األنجلددومكتبددة . الددتعلم نظريددات وتطبيقددات(. 4110) الشددرقاويأنددور محمددد .
  .الطبعة األولى

  القددداهرة، مكتبدددة ، 4، طعلدددم الدددنفس المعرفدددي المعاصدددر(.4111)أندددور محمدددد الشدددرقاوي
 .األنجلو المصرية

  علدى الويدب فدي ضدوم " بيئدة تعلدم شخصدية"تطدوير (. 4102)أيمن جبر محمدود أحمدد
االحتياجات والمعايير وأ رها على القابلية لالستخدام وتنمية مهارات التنظيم الذاتي لدى 

لعلدددوم رسدددالة دكتدددورا  ييدددر منشدددورة، كليدددة البندددات لددد داب وا. طدددالب تكنولوجيدددا التعلددديم
 .والتربية، جامعة عين شمس

 عالم الكتب: القاهرة. رؤية منظومية: تصميم التدريس(. 4110) زيتون حسن حسين. 
  تصورات األطفال عن (. 0882) سرور ، عايدة عبد الحميدعطيفه حمدي أبو الفتو

: المنصورة(. 0)الظواهر ذات الصلة بالعلوم، واقعها واستراتيجيات تغييرها، الطبعة 
 .دار الوفام للطباعة والنشر والتوزيت

 الفلسدددفة، المبددداد ، األدوات، : التعلددديم اإللكتروندددي(. 4119) عبدددد العزيدددز حمددددي احمدددد
 .دار الفكر: األردن(. 0ط)التطبيقات 
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 القدداهرة، مكتبددة . األسدداليب المعرفيددة بددين النظريددة والتطبيددق(. 0882)الفرمدداوي  حمدددي
 .األنجلو المصرية

  تصددميم محتددوى إلكترونددي تكيفددي قددائم علددى الويددب (. 4102)ربيددت عبددد العظدديم رمددود
والتحصيل لدى طالب تكنولوجيا التعليم وفق  االبتكارىالداللي وأ ر  على تنمية التفكير 

مجلدددة تكنولوجيدددا التعلددديم، سلسدددلة دراسدددات وبحدددوث (. التدددأملي/ النشدددط)أسدددلوب تعلمهدددم 
 .244 -181. ص.، ص4102، المجلد الرابت والعشرون، العدد األول، يناير محكمة

  االستقالل عن المجدال اإلدراكدي علدى أبعداد / فعالية االعتماد(. 0884) الشربينىزكريا
 (.4)،البحوث التربويةمجلة مركز الشخصية لدى الجنسين، جامعة قطر، 

 دراسة لبعض المتغيرات المؤ رة في استراتيجيات اكتساب (. 0884) محمد سعيد حامد
كلية (. رسالة دكتورا  يير منشورة. )المفاهيم الكيميائية لدى طالب المرحلة ال انوية

 .التربية، جامعة الزقازيق
  الفصدول االفتراضدية  بمسداعدةأ ر برنامج تدريب عدن بعدد (. 4101)السيد عبد المولى

في تنمية مهارات التقويم اإللكتروني واالتجا  نحو التددريب عدن بعدد لددى أعضدام هيئدة 
 .، دولة اإلمارات العربية المتحدة(04) 4مجلة عجمان للدراسات والبحوث، . التدريس

  األسدددداليب المعرفيددددة وعالقتهددددا بددددبعض المتغيددددرات (. 0898)عبددددد العددددال حامددددد عجددددوة
 .يير منشورة،  كلية التربية، جامعة المنوفيةرسالة دكتورا  ، (سة عامليهدرا)الشخصية 

 خريطة الداللة،  إستراتيجيتيأ ر استخدام (. 4119) يازي ، إبراهيمسالم علي محمد
وتحليل السمات الداللية في تعليم القرامة الموجه نحو المفاهيم على تحصيل المفاهيم 
العلمية، واالتجا  نحو دراسة العلوم، واستراتيجيات استيعاب المقروم، ومهاراته لدى 



نمطا عرض المحتوى التكيفى القائم على النص ببيئة تعلم الكتروني وفاعليتهما في تنمية تحصيل مفاهيم 
 م لدى طالب كلية التربية وفق أسلوب تعلمهمالتقويم اإللكتروني وعمق التعل

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------- 
 9102أغسطس                         -549                            - الخامسالعدد 

  

مجلة التربية العلمية، الجمعية المصرية للتربية . تالميذ الصف ال اني اإلعدادي
 .071-022، (0)، العدد (00)، المجلد العلمية

  تطبيقهددا-نشددرها-إنتاجهددا –المقددررات اإللكترونيددة، تصددميمها (. 4118)الغريددب زاهددر-
 .عالم الكتب: تقيمها، القاهرة

 مقترحة قائمة على االكتشاف  إستراتيجيةفاعلية (. 0888) فود  فاتن عبد المجيد
القتصاد لدى طالب المدارس الموجه وخريطة المفاهيم في تحصيل مفاهيم مادة ا

كلية (. رسالة ماجستير يير منشورة. )ال انوية التجارية، واتجاهاتهم نحو دراسة المادة
 .التربية، جامعة طنطا

 أ ر تصميم بيئات التعلم المدمج وفق نموذا (. 4100) البراهيم فاطمة عبد المحسن
رسالة . )لدى المتعلمين ديك وكاري على عمق التعلم والتنظيم الذاتي لعمليات التعلم

 .كلية الدراسات العليا، جامعة الخليج العربي، البحرين(. ماجستير يير منشورة
  األسددس البيولوجيددة والنفسددية للنشدداط العقلددي المعرفددي، المعرفددة (. 0889)فتحددي الزيددات

 .، القاهرة، دار النشر للجامعات(2)، سلسلة علم النفس المعرفي، والذاكرة واالبتكار
 القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية2، طالقدرات العقلية(. 0891)أبو حطب  فؤاد ،. 
  فاعليددددة برنددددامج إلكترونددددي قددددائم علددددى الويددددب لتنميددددة (. 4100)محمددددد أحمددددد العباسددددي

نتاا بعض أدوات التقويم اإللكتروني لددى طدالب كليدة التربيدة مجلدة . مهارات تصميم واأ
 .241-214، (0)72كلية التربية، جامعة المنصورة، 

  نمذجددددددة العالقددددددات بددددددين األسدددددداليب المعرفيددددددة وقدددددددرات التفكيددددددر (. 0882)محمدددددد رزق
 .، كلية التربية، جامعة المنصورةرسالة دكتورا  يير منشورة، االبتكارى
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 األصدددددددول النظريدددددددة والتاريخيدددددددة لتكنولوجيدددددددا التعلددددددديم (. 4100)محمدددددددد عطيدددددددة خمددددددديس
 .  دار السحاب: القاهرة. اإللكتروني

  الجددزم النظريددة والبحددث التربددوي فددي تكنولوجيددا التعلدديم(. 4101)خمدديس  عطيددةمحمددد ،
 .دار السحاب للطباعة والنشر والتوزيت: األفراد والوسائط، القاهرة: األول

  دار ال قافددة للنشددر والتوزيددت، . مقدمددة فددي تدددريس التفكيددر(. 4118)محمددد محمددود يددانم
 .األردنعمان، 

  وفقاددا  تكيفيددهتصددميم بيئددة تعلددم إلكترونيددة (. 4102)مددروة محمددد جمددال الدددين المحمدددي
ألساليب التعلم في مقرر الحاسب وأ رها في تنمية مهدارات البرمجدة والقابليدة لالسدتخدام 

رسدددالة دكتدددورا  ييدددر منشدددورة، كليدددة الدراسدددات العليدددا، . اإلعداديدددةلددددى تالميدددذ المرحلدددة 
 .جامعة القاهرة

  المؤسسدددددة الجامعيدددددة . التطدددددور المعرفدددددي عندددددد بياجيددددده(. 0894)حندددددا شدددددربل مدددددوريس
 .م0894 -هد0214للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة األولى، 

  بنام نموذا إلنتاا الكتاب المقرر جيد اإلعداد، القداهرة، (. 0881) الشريفنادية أحمد
 (.44)2، مجلة الدراسات التربوية

  دار الفكر العربي: القاهرة. تكنولوجيا التعليم اإللكتروني(. 4102)نبيل جاد عزمي. 
 أ ر التفاعل بين طرق التدريس وبعض االستعدادات (. 4111) عبد الجليل هنام محمد

رسالة ماجستير ". )على تنمية المفاهيم العلمية في العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
 .كلية التربية، جامعة الزقازيق(. يير منشورة
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  أ ددر أسدداليب تنظدديم عددرض (. 4104)وائددل رمضددان عبددد الحميددد، دينددا أحمددد إسددماعيل
فدددي تنميدددة ( الرأسدددي واألفقدددي)محتدددوى جدددوالت الويدددب المعرفيدددة وفقادددا للنظريدددة التوسدددعية 

مهارات التعلم المنظم ذاتيادا والتحصديل المعرفدي لددى طدالب المرحلدة ال انيدة مدن التعلديم 
، المجلدددد ال ددداني لددديم، سلسدددلة دراسدددات وبحدددوث محكمدددةمجلدددة تكنولوجيدددا التع. األساسدددي

 .412 -020. ص.، ص4104والعشرون، العدد األول، يناير 

  التفاعددل بددين أنمدداط عددرض المحتددوى فددي بيئددات (.  4102) إبددراهيموليددد يوسددف محمددد
بهدددا وأ دددر  علدددى تنميدددة  اإلبحدددارالدددتعلم اإللكترونيدددة القائمدددة علدددى كائندددات الدددتعلم وأدوات 

. مهارات إدارة قواعد البيانات، وقابلية استخدام هذ  البيئات لدى طالب المرحلة ال انوية
، المجلد الرابت والعشرون، العددد األول، مجلة تكنولوجيا التعليم، سلسلة دراسات وبحوث

 .99-1. ص.، ص4102يناير 

 Abraham, G., Balasubramanian, V., & Saravanaguru, RA. K. 

(2013). Adaptive e-learning environment using learning style 

recognition. International Journal of Evaluation and Research in 

Education, vol.2, No. 1, p.p.23-31. 

 Akbulut, Y. & Cardak, C. S. (2012). Adaptive educational 
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