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 )مهجية، حخة( في بيئات التعمم التكيفية  اإللكتخونيةنسط األنذظة 
 وأثخه في تشسية ميارات التفكيخ البرخي وخفض العبء السعخفي 

 فقًا لألسمهب السعخفيلجى طالب كمية التخبية و 
   د/ والء أحسج عباس مخسيو  د/ ميا دمحم كسال الظاىخ 

  
 

 مدتخمص البحث:
)السػجية مقابل الحخة( في  اإللكتخونيةىجؼ البحث إلى تحجيج نسط االنذصة 

تفاعمو مع األسمػب السعخفي )تحسل  إشاربضئات التعمع التكيفية األكثخ أثخًا في 
الغسػض( في تشسية ميارات التفكضخ البرخؼ وخفس  الغسػض مقابل عجـ تحسل

(، حضث 4×4العبء السعخفي لجػ شبلب كمية التخبية، تع استخجاـ الترسيع العاممي )
كياس تحسل تع تقديع الصبلب عضشة البحث وفقًا لبلسمػب السعخفي باستخجاـ م

ًا عمى لكتخونيًا مغ خبلؿ بضئة التعمع وتػزيعيع عذػائيإالغسػض والحؼ قجـ ليع 
مجسػعتضغ تجخيبضتضغ رئيدضتضغ ىسا مجسػعة تجخيبية )أ(، ومجسػعة تجخيبية )ب(، 
ضسشت كل مشيع عمى مجسػعتضغ فخعضتضغ )مجسػعة لمصبلب متحسمي الغسػض، 
مجسػعة لمصبلب غضخ متحسمي الغسػض(، حضث شسمت السجسػعة الخئيدية )أ( عمى 

شالبة مغ ذوؼ اسمػب تحسل  24ولي )أالبة وقج قدست الي مجسػعة فخعية ( ش03)
سمػب عجـ تحسل الغسػض(، أشالبة مغ ذوؼ  21ة فخعية ثانية )الغسػض(، ومجسػع

البة وقج قدست الي مجسػعة فخعية ( ش03وشسمت السجسػعة الخئيدية )ب( عمى )
 23فخعية ثانية ) سمػب تحسل الغسػض(، ومجسػعةأشالبة مغ ذوؼ  43ولي )أ

تحسل الغسػض(، وقج أسفخت نتائج البحث عغ عجـ سمػب عجـ أشالبات مغ ذوؼ 
وجػد فخؽ داؿ إحرائيًا بضغ متػسصي درجات شبلب السجسػعتضغ التجخيبضتضغ في 

، ال اإللكتخونيةاختبار التفكضخ البرخؼ يخجع لمتأثضخ األساسي الختبلؼ نسط االنذصة 
                                                           

 خبِؼخ ػ١ٓ شّش –و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  ِذسس رىٌٕٛٛخ١ب اٌزؼ١ٍُ: د/ ميا دمحم كسال الظاىخ . 
 .خبِؼخ ػ١ٓ شّش -و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ -ِذسس رىٌٕٛٛخ١ب اٌزؼ١ٍُ: الء أحسج عباس مخسيو د/و 
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الختبار يػجج فخؽ داؿ إحرائًيا بضغ متػسصي درجات الصبلب في التصبضق البعجػ 
التفكضخ البرخؼ يخجع لمتأثضخ األساسي لؤلسمػب السعخفي )متحسل الغسػض مقابل 

غضخ متحسل الغسػض( ف السجسػعة الثانية )مػجو/ أ ،غضخ متحسل الغسػض(
فزل السجسػعات عمى اختبار التفكضخ أمتحسل الغسػض( ىع  والسجسػعة الثالثة )حخ/

متػسصي درجات شبلب السجسػعات في البرخؼ، عجـ وجػد فخؽ داؿ إحرائيًا بضغ 
، ال اإللكتخونيةمكياس العبء السعخفي يخجع لمتأثضخ األساسي الختبلؼ نسط األنذصة 

يػجج فخوؽ دالة إحرائيًا بضغ متػسصات درجات شبلب السجسػعات في الكياس 
 ف السجسػعة الثالثة )حخ/أة الكمية لسكياس العبء السعخفي، البعجؼ عمى الجرج

 .فزل السجسػعات عمى مكياس العبء السعخفيأسػض( ىي متحسل الغ
)مػجية، حخة(، بضئات التعمع التكيفية،  اإللكتخونيةاألنذصة : الكمسات السفتاحية

 التفكضخ البرخؼ، العبء السعخفي، األسمػب السعخفي.
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The pattern of Electronic Activities (directed, free) in 

Adaptive Learning Environments and its effect on 

Developing Visual Thinking Skills and Reducing the 

knowledge burden of students of the College of Education 

according to the cognitive style 
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Dr. MahaMohamed Kamal Dr. Walaa Ahmed Abass 

Instructional technology teacher Instructional technology teacher 

Faculty of Specific Education Ain Shams University   

Abstract: 

The aim of the research was to determine the pattern of 

electronic activities (directed versus free) in the most effective 

adaptive learning environments in the context of its interaction 

with the cognitive method (tolerance of ambiguity versus 

intolerance of ambiguity) and its effect on developing visual 

skills and reducing the cognitive burden among students of the 

College of Education, global design was used (2 × 2), whereby 

students were divided into the research sample according to the 

cognitive method using a measure of tolerance of ambiguity, 

which was presented to them electronically through the learning 

environment and randomly distributed them into two main 

experimental groups, namely experimental group (A) and 

experimental group (B) each of them included two sub-groups (A 

group for students who have no ambiguity, a group for students 

who are intolerant to mystery), and was divided into the first 

subgroup (12 students with an ambiguity method), and a second 

group (18 students with an intolerance of ambiguity), and the 

main group (b) included (30) A female student has been divided 

into an initial subgroup (20 female students with an ambiguity 

method), and a second group (10 female students with an 

ambiguity intolerance method), and the results of the research 
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revealed that there is no statistically significant difference 

between the average students of the two experimental groups in 

the thinking test For my visual due to the basic effect of the 

difference in the pattern of electronic activities, there is no 

statistically significant difference between the average of the 

students ’scores in the dimensional application of the visual 

thinking test due to the basic effect of the cognitive style 

(unambiguous vs. unambiguous), that the second group (directed 

/ intolerant to ambiguity) and the third group (Free / tolerant of 

ambiguity) They are the best groups on the visual thinking test, 

there is no statistically significant difference between the average 

of group students in the cognitive burden scale due to the basic 

effect of the difference in the pattern of electronic activities, there 

are no statistically significant differences between the average 

scores of group students in the post-measurement on the degree 

The college cognitive burden scale, the third group (free / tolerant 

of mystery) is the best group on the cognitive burden scale. 

Keywords: Electronic Activities (directed, free), Adaptive 

Learning Environments, Visual thinking, Cognitive burden, 

Cognitive style. 
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 السقجمة:
لجرجة انتذخت وتصػرت في اآلونة األخضخة تقشيات التعميع اإللكتخوني التكيفى، 

أصبح البعس ُيعصضيا األولػية والخيادة عمى الداحة التعميسية في العرخ الحالي، مسا 
فخض عمى األبحاث التخبػية تقرى أثخىا ودراستيا مغ عجة نػاحي وبسختمف 

 .فالتعميع اإللكتخوني تصبيقاتيا
ويعج التعمع التكيفى إحجػ الشطع التعميسية الحجيثة التي نذأت بيجؼ إيجاد بضئة 
تعميسية تػاكب احتياجات ومتصمبات كل متعمع عمى حجه وذلظ بتػفضخ نطاـ يدسح 
بتػفضخ مدارات تشاسب االختبلفات الذخرية بضغ الستعمسضغ واحتياجات كل مشيع، 

االعتبار اسالضب التعمع، فسغ خبلليا  ولمػصػؿ إلى التكيف يجب أف نزع فى عضغ
حتياجات الستعمسضغ مخاعية الفخوؽ الفخدية التربح بضئة التعمع قادرة عمى التكيف وفقا 

بضشيع، باالضافة إلى تقجيع حمػؿ لمسذكبلت التي تػاجييع مسا يؤدػ بجوره إلى نجاح 
  1(Bahreininejad& Yaghmaie, 2011, p328) العسمية التعميسية

سج بضئات التعمع التكيفية عمى تكيف الستعمع مع السحتػػ التعميسي وما يذسمو وتعت
مغ عشاصخ وانذصة تعميسية، حضث يتع إعجاده بصخؽ مختمفة تتشاسب مع اختبلؼ 
االنساط السعخفية والتعميسية لمستعمسضغ، فيسكغ مغ خبلليا عخض نفذ السحتػػ عمى 

 ى االستجابات الفخدية لكل شالب عمى حجهشالبضغ بصخيقتضغ مختمفتضغ وذلظ استشادا إل

(Esichaikulv, et.al , 2016, 345). 

( اف أنطسة التعمع الخقسية يسكغ 4322تخػ ىجػ عبج السشعع ) شاروفي ىحا اإل
اعتبارىا أنطسة تكيفية عشجما ُتحجث تغضضخا حضػيا ألفزل بجائل التعمع ردا عمى 

عمى أساس السعمػمات السػجػدة مدبقا  السعمػمات التي تع جسعيا خبلؿ التعمع وليذ
مثل الجشذ والعسخ ودرجة االختبار التحرضمي لمستعمع، ومغ الجراسات التي اشارت 
إلى فاعمية بضئات التعمع التكيفية في تحدضغ نػاتج التعمع لجػ الستعمسضغ دراسة كبل 

طع والتي اشارت نتائجيا إلى الجور الكبضخ لش (Wolf, 2007) "مغ: دراسة "ولف
التعمع التكيفية فى تصػيخ العسمية التعميسية مغ خبلؿ تقجيع أداة تمقائية لمكذف عغ 

وىحه االداه ساعجت عمى تقجيع محتػػ لكل ، اإللكتخونيةأسالضب التعمع فى بضئة التعمع 
متعمع وفقآ ألسمػب تعمسو وبالصخيقة التى يفزميا األمخ الحػ أدػ الى تحدضغ نػاتج 

                                                           

في التػثضق وكتابة السخاجع االصجار الدادس مغ نطاـ جسعية عمع الشفذ  تافاستخجمت الباحث 2
عمسًا بأف األسساء  American psychological association (APA v . 6.0)االمخيكية 

 كاممة كسا ىى معخوفة في البضئة العخبية.العخبية تكتب 
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التي أوصت بزخورة استيعاب  Hamada, 2011)) ، ودراسة "حساده"العسمية التعميسية
نطاـ التعميع االلكتخوني التكيفى لتفزيبلت الستعمسضغ وأولػياتيع، باإلضافة إلى دراسة 

( والتي ىجفت إلى تحجيج نسط اإلبحار التكيفي 4322ربيع عبج العطيع رمػد )
ي ببضئات التعمع اإللكتخوني )إضيار/ إخفاء الخوابط( األندب داخل السحتػػ الخقس

تفاعمو مع أسمػب تعمع الصبلب )الحدي/ الحجسي( وأثخ ذلظ في  إشارالستشقل في 
( 4322تشسية التحرضل السعخفي والتفكضخ االبتكارؼ لجييع، ودراسة مخوه السحسجػ )

والتي أوصت بزخورة استخجاـ بضئات التعمع التكيفية في جسيع السجاالت وعمى كافة 
( التي ىجفت إلى الكذف عغ فاعمية 4322ات، ودراسة دمحم ابخاليع الجسػقي )السدتػي

تفاعمو  إشارفي  Visual Basic.net الجعع التكيفي في تشسية ميارات البخمجة بمغة
لجػ شبلب قدع تكشػلػجيا التعميع وقج أشارت نتائج الجراسة إلى مع االسمػب السعخفي 

لو تأثضخ فعاؿ في تشسية ميارات اإللكتخونية تعمع اف الجعع التكيفي السرسع في بضئة ال
 لجػ الصبلب. فيجػاؿ بضديظ البخمجة بمغة

ومغ ناحية أخخػ نادا رواد التخبية الحجيثة بزخورة جعل الستعمع محػر لمعسمية 
التعميسية مغ خبلؿ تذجيعو عمى اف يكػف ايجابيا وفعاال في عسمية تعمسو، وال يسكغ 

تػفضخ بضئة تعميسية ديشاميكية تػفخ لمستعمع فخص التذعب  تحقضق ذلظ اال مغ خبلؿ
نجج اف تػضيف األنذصة التعميسية  شاربضغ عشاصخ العسمية التعميسية، وفي ىحا اإل

في كافة مخاحل العسمية التعميسية أصبح مغ الخكائد األساسية وجدءًا ال  اإللكتخونية
 اإللكتخونية، وذلظ الف االنذصة اإللكتخونيةيتجدأ مغ مخحمة ترسيع واعجاد السقخرات 

ليا دور كبضخ في جعل الستعمسضغ أكثخ إقبااًل عمى التعمع واكثخ انجحابًا واستيعابًا لو، 
مسا يداعج فى تحقضق االىجاؼ التعميسية السشذػدة لجػ الستعمسضغ، وىحا ما أكج عميو 

عج الستعمسضغ تدا اإللكتخونيةف االنذصة أ( والحؼ اشار إلى 4330صيو خسيذ )دمحم ع
عمى عسمية البحث واالبتكار والتججيج وإثخاء عسمية التعمع والتحرضل فالستعمسضغ 
يدتسعػف بسسارسة االنذصة أكثخ مغ السحاضخة نفديا، وذلظ الف االنذصة السقجمو 
ليع تداعج الستعمسضغ عمى تصبضق السػضػعات الشطخية في الحياة الػاقعية باالضافة 

عمى التذارؾ والتػاصل الفعاؿ مع بعزيع البعس مغ خبلؿ  إلى تذجيع الستعمسضغ
 (Stephenson, 2001) "ادوات التػاصل االجتساعي السختمفة، كسا أكج "ستضبيشدػف 

في انيا تذجع الستعمسضغ عمى التذارؾ والتعاوف مع  اإللكتخونيةعمى أىسية االنذصة 
تعميسي وتجعع مغ بعزيع البعس، كسا انيا تداعجىع عمى التكيف مع السحتػػ ال

إلى  اإللكتخونيةإيجابية الستعمع في العسمية التعميسية، وتدتشج االنذصة التعميسية 
الشطخية البشائية والسعخفية االترالية، حضث تذضخ الشطخية السعخفية عمى البشية السعخفية 



 0202أبخيل عجد  -دراسات وبحــهث -لهجيا التخبيـــــةجمة تكشــــه م

 

  

422 

و ؤيتلمستعمع ومجػ قجرتو عمى ربط السعمػمات الججيجة بالسعمػمات الدابقة بشاء عمى ر 
ف عسمية أشطخية السعخفية االترالية فتذضخ ما الأالذخرية وأنذصتو الستعجدة، 

االتراؿ تعج مغ االعتبارات الزخورية لزساف جػدة االنذصة التعميسية في بضئات 
وذلظ مغ خبلؿ مجتسعات التعمع القائسة عمى االستقراء الجسعي  اإللكتخونيةالتعمع 

 .(Bonk, C, 2008) عبخ شبكات التػاصل

تػجج العجيج مغ الجراسات التي اىتست بترسيع وإدارة األنذصة  شاروفي ىحا اإل
وقياس فاعمضتيا في تحدضغ نػاتج التعمع لجػ الصبلب مشيا  اإلنتخنتعبخ  اإللكتخونية

؛ مخوة سميساف 4320؛ محخوسة الذخقاوػ، 4324)دمحم جعفخ دمحم، دراسة كبل مغ: 
باالضافة إلى  (،4321؛ أحسج فييع بجر، 4322؛ نػؼ عبج هللا ذعار، 4322أحسج، 

التي أوصت إلى ضخورة  ((Karla, 2013 (،4322دراسة كبل مغ أسامة ىشجاوؼ )
وتقجيسيا عبخ  اإللكتخونيةالحاجة إلجخاء بحػث تيتع بستغضخات ترسيع وإدارة األنذصة 

ية التعميسية التصبيقات الحجيثة عمى اعتبار اف تمظ التصبيقات قج تداىع في إثخاء العسم
 وتديج مغ دافعية الستعمسضغ لمتعمع.

، نجج أف الباحثػف قج اإللكتخونيةوبالشطخ إلى أنساط ترسيع وإدارة األنذصة 
قًا ليحه األنساط، وف اإللكتخونيةاختمفػا حػؿ الكيفية التي يتع بيا ترشيف األنذصة 

ض عمى الستعمع ف الشذاط االلكتخوني قج يكػف عمى ىضئة سؤاؿ يعخ فسشيع مغ يخػ أ
ليقـػ الستعمع بعسمية البحث واالستقراء لمػصػؿ إلى اإلجابة الرحيحة، ومشيع مغ 

ت جخاءايشجدىا الصالب تتصمب مشو اتباع إ يخػ اف الشذاط قج يكػف عبارة عغ ميسة
يسكغ اف ترشف عمى  اإللكتخونيةف األنذصة أو خصػات معضشة، ومشيع مغ يخػ أ

ف ىشاؾ انذصة قج تحتاج إلى وقت تصمبيا الشذاط حضث إالتى ي حدب السجة الدمشية
تكميف أشػؿ مغ غضخىا عشج تشفضحىا، ومشيع مغ يخػ اف األنذصة قج تكػف مغ خبلؿ 

و غ خبلؿ أدوات التػاصل التدامشية أف يقـػ بإنجازىا مالستعمع بسيسة محجدة يسكغ أ
ما ىػ فخدؼ  غضخ التدامشية، ومشيع مغ صشفيا عمى حدب عجد السذاركضغ فسشيا

 (.4330)نبضل جاد عدمي، ومشيا ما ىػ جساعي 
مغ حضث نسط إدارتيا وفقًا لسا اشار إليو كبل  اإللكتخونيةكسا ترشف األنذصة 

إلى )أنذصة مػجيو، أنذصة شبو ( 4322بخاليع يػسف دمحم؛ ودمحم عامخ، إ)مغ 
ى مرادر تعمع مػجيو، انذصة حخة(، فاالنذصة السػجيو: يتع فضيا تػجيو الستعمع إل

محجدة يسكشو الخجػع إلضيا التساـ ميستو وبالتالي تداعج عمى اخترار الػقت والجيج، 
واألنذصة الذبو مػجيو: يقجـ فضيا بعس اإلرشادات البديصة لمستعمع التي ال تقضجه 
بذكل كامل وفي نفذ الػقت ال تجعمو حخًا، واالنذصة الحخة: التي يتخؾ فضيا الحخية 
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ما سبق فقج ركدت  إشارعمع النجاز ميستو دوف اؼ نػع مغ التػجيو، وفي الكاممة لمست
)مػجو، حخه( في  اإللكتخونيةالباحثتاف في البحث الحالي عمى نسط ادارة االنذصة 

بضئات التعمع التكيفية لمتعخؼ عمى اثخىا في تشسية نػاتج تعمع الصبلب وفقًا لبلسمػب 
 ض(.السعخفي )تحسل الغسػض/ عجـ تحسل الغسػ 

وفي ىحا الدياؽ نجج اف تحجيج األسمػب السعخفي لكل متعمع وتقجيع السعالجة 
التجخيبية السشاسبة لو يعج مغ االمػر اليامة وذلظ الف االسمػب السعخفي يؤثخ عمى 
اداء الصبلب وعمى كيفية تعامميع مع الخبخات والسػاقف التعميسية التي يسخوف بيا، 

ة واالستعجاد تذضخ الحقائق العمسية اف تقجيع معالجة التفاعل بضغ السعالج إشاروفي 
مثمى ترمح لجسيع الستعمسضغ في آف واحج قج ال يتفق مع مبجأ مخاعاة الفخوؽ الفخدية 
وذلظ الف الستعمسضغ يختمفػف عغ بعزيع البعس في العجيج مغ الستغضخات، ومغ 

ي أسمػبي )تحسل االسالضب السعخفية التي ركدت عمضيا الباحثتاف في البحث الحال
الغسػض/ عجـ تحسل الغسػض( والمحاف يختبصاف بسجػ قجرة الفخد عمى تقبل أو رفس 

 "روز كبل مغ تػصيات دراسة إشارما يحيط بيع مغ أفكار ومعتقجات غامزة، وفي 
والتي أكجت عمى ضخورة االىتساـ بجراسة العبلقة ( (Raes, et.al, 2011 "وآخخوف 

ف ىحه األسمػب السعخفي لمصبلب باعتبار أو  لكتخونيةاإلبضغ نسط إدارة األنذصة 
البحث الحالي حضث تخػ العبلقة تحتاج إلى السديج مغ البحث، ضيخت الحاجة إلجخاء 

ف لكل متعمع نسط تػجيو يختمف بو عغ اآلخخوف، فالصبلب محتسمي الباحثتاف أ
سعخفي يسضل ف ىحا األسمػب الب معيع نسط األنذصة الحخة وذلظ ألالغسػض قج يتشاس

أصحابو إلي تحسل األفكار الغامزة وتقبل ما يحيط بيع مغ متشاقزات ومػاقف 
غامزة وأفكار غضخ واقعية، عمى العكذ مغ الصبلب غضخ محتسمي الغسػض فقج 
يفزمػا نسط األنذصة السػجية والحؼ يسكشيع مغ انجاز السياـ وفقًا لمتػجيو السقجـ ليع 

ة في اقرخ وقت وبأقل جيج والحؼ يؤدػ بجوره إلى والحؼ يداعجىع عمى أداء السيس
 تحقضق أىجاؼ التعمع. 

ف ىشاؾ عبلقة بضغ األنذصة التعميسية وتشسية ميارات نجج أوفي سياؽ آخخ 
ف التفكضخ البرخؼ يعج مغ الشذاشات فكضخ البرخؼ لجػ الستعمسضغ، حضث إالت

ى السعمػمات وتسثضميا والسيارات العقمية التي تداعج الستعمع في عسمية الحرػؿ عم
وتفدضخىا، واف التفكضخ البرخؼ يحجث بذكل تاـ عشجما تشجمج الخؤية والتخضل والخسع 

)السػجو، الحخه( وذلظ الف ىحا  اإللكتخونية األنذصةفي تفاعل نذط، وىحا ما تقجمو 
الػسائل الشػع مغ األنذصة يقـػ عمى إستخاتيجية االكتذاؼ، التي تيتع بالبحث عغ 

لى السعخفة الججيجة والتي تتزسغ تفاعمو مع التى يدمكيا اإلنداف ليرل إ الصخؽ و 
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ثشاء تشفضح السياـ التي يتزسشيا الشذاط السكمف اصخ والسثضخات البرخية السختمفة أالعش
تػضيف األنذصة التعميسية فى ، كسا يسكغ (2، ص4324)دمحم جعفخ بػ حسج، بو 

لخخائط البرخية والتى تسثل السعانى تشسية التفكضخ البرخػ مغ خبلؿ عخض بعس ا
الخاصة بسفيـػ معضغ، فالتفكضخ البرخػ يتزسغ رؤية العبلقات وربصيا ببعزيا مغ 

دراؾ الخوابط والعبلقات بضغ لتبرخ، والشطخ مغ زوايا مختمفة وإخبلؿ التأمل وا
السػضػعات واألفكار الخئيدية والفخعية وإدراؾ الغسػض والػصػؿ إلى اليجؼ 

، انصبلقًا مغ أىسية التفكضخ البرخؼ وأىسية تشسية مياراتو لجػ الستعمع فقج الشيائي
 سعت السؤسدات العالسية بتسػيل مذاريع لتشسية التفكضخ البرخؼ مثمسا قامت بو

 Project VISTA thinking activitiesالسؤسدة األمخيكية لمعمـػ بتسػيل مذخوع 
البرخية والتفكضخ البرخؼ لجػ الستعمسضغ  القائع عمى األنذصة البرخية لتشسية القجرة

، ومغ الجراسات التى أشارت إلى فاعمية (62، ص4321)ريياـ سالع؛ مشاؿ أحسج، 
في تشسية ميارات التفكضخ البرخؼ لجػ الصبلب دراسة  اإللكتخونيةاألنذصة التعميسية 

 اثخ استخجاـ األنذصةتعخؼ ( والتي ىجفت إلى 4322ياسخ عخفات عبج اليادؼ )
خ البرخؼ واالتجاه نحػ التعمع التفاعمية عمى تشسية ميارات التفكض اإللكتخونية

حرائية لجػ شبلب السجسػعة إيخت نتائج البحث وجػد فخوؽ دالة لكتخوني وقج أضاإل
 .التفاعمية لرالح الكياس البعجؼ اإللكتخونيةالتجخيبية التي درست األنذصة 

ة الصبلب في التعمع، فبلبج مغ مى مذاركف األنذصة التعميسية تعتسج عونطخًا إل
خح في االعتبار العبء السعخفي لجييع أثشاء مسارسة نذاشات التعمع، مسا يفخض األ

عمى السعمسػف مخاعاة متصمبات العبء السعخفي لمصبلب اثشاء تشفضح االنذصة ومياـ 
بقة، ومغ التعمع، وما يتزسشو مغ االىتساـ بجمج السعمػمات الججيجة مع السعارؼ الدا

سالضب السعخفية ناحية أخخػ يعتسج االنجاز األكاديسي عمى التشطيع السعخفي الجضج واأل
ف تشطيع السعمػمات واألنذصة والسياـ التي تقجـ لمستعمسضغ تؤثخ إلمستعمسضغ، حضث 

وبذكل كبضخ عمى البشية السعخفية لجييع، فشطخية العبء السعخفي تعج نطخية لمترسيع 
ة مرسسضغ التعمع إلى خفس العبء السعخفي الشاتج عغ سػء تيجؼ إلى مداعج

ويػجج ثبلث أنػاع لمعبء السعخفي  ،(Yung& Pass ,2015)ترسيع السػاد التعميسية 
ال وىسا: عبء معخفي إ (22، ص4320)دمحم عصيو خسيذ، وفقًا لسا أشار إليو 

أسالضب  جػىخؼ: وىػ مترل بالسحتػػ التعميسي، عبء معخفي دخضل: وىػ يشتج عغ
عخض السحتػػ، عبء معخفي وثضق الرمة: وىػ يكػف مختبط باألنذصة الخاصة 
بالسػضػع، ومغ خبلؿ ما سبق ونتيجة لشجرة الجراسات التي تشاولت تحجيج نسط إدارة 

تفاعمو مع األسمػب السعخفي في خقس العبء  إشاراألندب في  اإللكتخونيةاألنذصة 
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تعخؼ نسط لى اجخاء البحث الحالي بيجؼ السعخفي لمستعمسضغ، ضيخت الحاجة إ
تعمع التكيفية في بضئات الاألكثخ فاعمية ( الحخةة مقابل السػجي) اإللكتخونيةاالنذصة 

تفاعمو مع األسمػب السعخفي )تحسل الغسػض مقابل عجـ تحسل الغسػض(  إشارفي 
 وقياس اثخه في تشسية ميارات التفكضخ البرخؼ وخفس العبء السعخفي لجػ شبلب

 .كمية التخبية
 تحجيج مذكمة البحث وصياغتيا:

 تسكشت الباحثتاف مغ بمػرة مذكمة البحث وصياغتيا مغ خبلؿ السحاور التالية:
مغ خبلؿ تعامل الباحثتاف مع عضشة مغ الفئة السدتيجفة مغ شبلب كمية التخبية  .2

لجػ السقخر عمضيع مقخر تقشيات التعميع والتعمع، الحطت الباحثتاف وجػد مذكبلت 
الصبلب أثشاء تجريذ السقخر سػاء بالجانب الشطخؼ أو العسمي فيسا يتعمق 
بسيارات التفكضخ البرخؼ الستزسشة بالسقخر، وعميو قامت الباحثتاف بتصبضق 

( شالبة لمتحقق مغ مذكمة البحث، 22استبياف عمى عضشة مغ الصبلب عجدىع )
ذكبلت التي تػاجييع في والحؼ تسكشا مغ خبلليا استصبلع آراء الصبلب حػؿ الس

شالبو(  62غ الصبلب )% م16.6السقخر، واسفخت نتائج االستبياف اف ندبة 
الفخوؽ الفخدية بضشيع مغ  ف الصخيقة التي تقجـ بيا السحتػػ ال تخاعيأاجسعػا عمى 

سمػب السعخفي، إلى جانب عجـ قجرتيع عمى استيعاب االجداء التي حضث األ
الذكل وتسضضده وتفدضخه، باإلضافة إلى تعخؼ خؼ مثل تحتاج ميارات التفكضخ البر

 شعػرىع بديادة العبء السعخفي لجييع.
قامت الباحثتاف باالشبلع عمى الجراسات الدابقة الستعمقة  شاروفي ىحا اإل  .4

بسذكبلت البحث الحالي، والتقري عغ أفزل السدتحجثات التكشػلػجية التي قج 
ف العجيج مغ الجراسات قج اتفقت أا إلى ل ىحه السذكبلت، حتي تػصمػ تديع في ح

عمى فاعمية بضئات التعمع التكيفي في مخاعاة األسالضب السعخفية لمستعمسضغ ومغ 
؛ أحسج 4332)مججؼ عقل، وعبج الكخيع األشقخ، ىحه الجراسات: دراسة كبل مغ 

؛ فخاس محسػد، 4322مخوة السحسجؼ، ؛ 4322؛ ربيع رمػد، 4322العصار، 
وفاء عبج الفتاح،  ؛4322 وادؼ، عدة؛ 4321ب، وشيساء دمحم، أىمة رج؛ 4321
 ;Downes, Stephen, 2005)(، ودراسة 4322؛ ىجػ عبج السشعع، 4322

 2010; Vicheanpanya, Phobun& 2007; Diana, Pilar& Enrique,

Yaghmaie& Bahreininejad, 2011; Waters, 2014; Murray& 

Pérez, 2015; Mohammed, 2016) ،االضافة إلى دراسة ولضج سالع ب
والتي أوصت بزخورة االىتساـ بالستغضخات الترشيفية عشج  (4322) الحمفاوؼ 
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التكيفية التي تخاعي أنساط التعمع واألسالضب  اإللكتخونيةترسيع بضئات التعمع 
 السعخفية لمستعمسضغ.

يسي في التعم ف الفكخ البشائي يجعع عسمية ترسيع السحتػػ أومغ ناحية أخخػ نجج  .0
نذصة تعمسية تديل عمى الستعمسضغ معالجة السعمػمات أشكل مػاقف وميسات و 

)دمحم عصيو خسيذ، وتفدضخىا وبشائيا مسا يداعج عمى تشسية ميارات التفكضخ لجييع 
ف أ( والتي اشارت إلى 4322عمى شخؼ )، وىحا ما أكجت عميو دراسة (4330

ثخاء خبخات الصبلب واكدابيع األنذصة التعميسية تعج مغ الخكائد اليامة ال
السيارات ومداعجتيع عمى اتقانيا، باالضافة إلى تػصيات الكثضخ مغ الجراسات 

في تحدضغ نػاتج  اإللكتخونيةالدابقة التي اشارت إلى فاعمية استخجاـ األنذصة 
؛ محخوسة 4323دراسة )نعسة التجانى، التعمع لجػ الصبلب ومغ ىحه الجراسات: 

؛ لسيذ 4326؛ غادة العسخػ؛ 4322أحسج نػبى ونادية التازػ،  ؛4320الذخقاوػ، 
( والتي 4322فزبًل عغ دراسة ياسخ عخفات عبج اليادؼ ) (4321شمر، 

في تشسية ميارات الصبلب  اإللكتخونيةاشارت إلى فاعمية استخجاـ األنذصة 
 لكتخوني. واالتجاه نحػ التعمع اإلخاصة فيسا يتعمق بسيارات التفكضخ البرخؼ 

التكيفية في  اإللكتخونيةما سبق وعمى الخغع فاعمية بضئات التعمع  إشاروفي  .2
ع داخل بضئات التعمع مداعجة الستخررضغ عمى حل السذكبلت الشاجسة عغ التعم

ف ىشاؾ نجرة في الجراسات التي أىتست بجراسة تأثضخ نسط االنذصة أال إالتقمضجية، 
تفاعميا  إشارى نػاتج تعمع الصبلب في في بضئات التعمع التكيفية عم اإللكتخونية

 مع االسمػب السعخفي لمصبلب.
وىسا )السػجو،  اإللكتخونيةنذصة دارة األالدياؽ ذاتو نجج اف ىشاؾ نسصاف إلوفي  .2

الحخ( وقج إجخيت حػليسا عجة بحػث ودراسات ولكشيا لع تتفق حػؿ تحجيج 
والبعس يؤيج الشسط أفزمية نسط عمى اآلخخ فبعس مشيا ما يؤيج الشسط السػجو، 

الحخ والبعس الثالث لع يجج فخوقًا بضشيع، وىحا التبايغ في الشتائج يؤكج وجػد 
حاجة إلى مديج مغ البحث والجراسة حػؿ ىحيغ الستغضخيغ لمتأكج مغ مشاسبتيسا 

سمػب السعخفي تفاعميسا مع األ إشارسا في بضئات التعمع التكيفية في وفاعمضتي
 ـ تحسل الغسػض(.)تحسل الغسػض مقابل عج

وعمى ذلظ يسكغ تحجيج مذكمة البحث الحالي في: تػجج حاجة لتحجيج أندب 
 إشار)السػجية مقابل الحخة( في بضئات التعمع التكيفية في  اإللكتخونيةنسط لبلنذصة 

تفاعمو مع األسمػب السعخفي )تحسل الغسػض مقابل عجـ تحسل الغسػض( وقياس اثخه 
 البرخؼ وخفس العبء السعخفي لجػ شبلب كمية التخبية. في تشسية ميارات التفكضخ
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 أسئمة البحث:
 يسكغ معالجة مذكمة البحث مغ خبلؿ اإلجابة عغ الدؤاؿ الخئيذ التالي:

تعمم تكيفيو وفقًا ( في بيئة حخةمقابل  مهجية) كيف يسكن ترسيم انذظة الكتخونية
اس أثخ تفاعميسا وقي لألسمهب السعخفي تحسل الغسهض مقابل عجم تحسل الغسهض

 تشسية ميارات التفكيخ البرخي وخفض العبء السعخفي لجى طالب كمية التخبية؟ في
 وتع تقديع الدؤاؿ الخئيذ إلى األسئمة الفخعية التالية:

 ؟د تشسضتيا لجػ شبلب كمية التخبيةميارات التفكضخ البرخؼ السخا ما -2
فػػي بضئػػات الػػتعمع  الحػػخة()السػجيػػة مقابػػل  اإللكتخونيػػةمػػا معػػايضخ ترػػسيع االنذػػصة  -4

التكيفيػػة واثخىػػا فػػي تشسيػػة ميػػارات التفكضػػخ البرػػخؼ والعػػبء السعخفػػي لػػجػ شػػبلب 
 كمية التخبية وفقًا لبلسمػب السعخفي )تحسل الغسػض مقابل عجـ تحسل الغسػض(؟

فػػي  )السػجيػػة مقابػػل الحػػخة( اإللكتخونيػػةنذػػصة لبلمػػا الترػػسيع التعميسػػى السشاسػػب  -0
يفيػػة واثخىػػا فػػي تشسيػػة ميػػارات التفكضػػخ البرػػخؼ والعػػبء السعخفػػي بضئػػات الػػتعمع التك

لجػ شبلب كمية التخبية وفقًا لبلسمػب السعخفي )تحسل الغسػض مقابل عجـ تحسل 
 الغسػض("؟

فػي تشسيػػة الػتعمع التكيفيػػة فػي بضئػػات  ()السػجيػة اإللكتخونيػػةاالنذػصة أثػخ نسػػط مػا   -2
متحسمػي  لجػ شبلب كمية التخبية ميارات التفكضخ البرخؼ وخفس العبء السعخفي

 الغسػض؟ 
فػػي تشسيػػة تعمع التكيفيػػة فػػي بضئػػات الػػ ()السػجيػػة اإللكتخونيػػةاالنذػػصة أثػػخ نسػػط مػػا  -2

ميػػارات التفكضػػخ البرػػخؼ وخفػػس العػػبء السعخفػػي لػػجػ شػػبلب كميػػة التخبيػػة غضػػخ 
 ؟ متحسمي الغسػض

فػػػي تشسيػػػة يفيػػػة تعمع التكفػػػي بضئػػػات الػػػ ()الحػػػخة اإللكتخونيػػػةاالنذػػػصة أثػػػخ نسػػػط مػػػا  -6
متحسمػي  ميارات التفكضخ البرخؼ وخفس العبء السعخفي لجػ شبلب كمية التخبية

 الغسػض؟ 
ميػارات فػي تشسيػة تعمع التكيفيػة بضئػات الػ ()الحػخة اإللكتخونيػةاالنذػصة أثػخ نسػط ما  -2

التفكضػػخ البرػػخؼ وخفػػس العػػبء السعخفػػي لػػجػ شػػبلب كميػػة التخبيػػة غضػػخ متحسمػػي 
 ؟ الغسػض

تعمع التكيفيػػػة ( فػػػي بضئػػػات الػػػالسػجيػػػة مقابػػػل الحػػػخة) اإللكتخونيػػػةنذػػػصة مػػػا نسػػػط اال -1
تفاعمو مع األسمػب السعخفي )تحسػل الغسػػض مقابػل عػجـ  إشاراألكثخ فاعمية في 

 تحسػػل الغسػػػض( وقيػػاس اثػػخه فػػي تشسيػػة ميػػارات التفكضػػخ البرػػخؼ وخفػػس العػػبء

 السعخفي لجػ شبلب كمية التخبية؟
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 أىجاف البحث:
 البحث الحالي في: تسثمت أىجاؼ

 ميارات التفكضخ البرخؼ السخاد تشسضتيا لجػ شبلب كمية التخبية.تعخؼ  -2
في  )السػجية مقابل الحخة( اإللكتخونيةالتػصل إلى قائسة بسعايضخ ترسيع االنذصة  -4

بضئػػات الػػتعمع التكيفيػػة واثخىػػا فػػي تشسيػػة ميػػارات التفكضػػخ البرػػخؼ والعػػبء السعخفػػي 
وفقًا لبلسمػب السعخفي )تحسل الغسػض مقابل عجـ تحسل لجػ شبلب كمية التخبية 

 الغسػض(.
فػي  )السػجية مقابل الحخة( اإللكتخونيةنذصة لبلالترسيع التعميسى السشاسب تعخؼ  -0

بضئػػات الػػتعمع التكيفيػػة واثخىػػا فػػي تشسيػػة ميػػارات التفكضػػخ البرػػخؼ والعػػبء السعخفػػي 
سل الغسػض مقابل عجـ تحسل لجػ شبلب كمية التخبية وفقًا لبلسمػب السعخفي )تح

 الغسػض(".
في تشسيػة التعمع التكيفية في بضئات  ()السػجية اإللكتخونيةاالنذصة تعخؼ أثخ نسط  -2

متحسمػي  ميارات التفكضخ البرخؼ وخفس العبء السعخفي لجػ شبلب كمية التخبية
 الغسػض.

في تشسيػة ة تعمع التكيفيفي بضئات ال ()السػجية اإللكتخونيةاالنذصة تعخؼ أثخ نسط  -2
ميػػارات التفكضػػخ البرػػخؼ وخفػػس العػػبء السعخفػػي لػػجػ شػػبلب كميػػة التخبيػػة غضػػخ 

 .متحسمي الغسػض
فػػي تشسيػػة تعمع التكيفيػػة فػػي بضئػػات الػػ ()الحػػخة اإللكتخونيػػةاالنذػػصة تعػػخؼ أثػػخ نسػػط  -6

متحسمػي  ميارات التفكضخ البرخؼ وخفس العبء السعخفي لجػ شبلب كمية التخبية
 الغسػض. 

فػػػي تشسيػػػة تعمع التكيفيػػػة بضئػػػات الػػػ ()الحػػػخة اإللكتخونيػػػةاالنذػػػصة نسػػػط تعػػػخؼ أثػػػخ  -2
ميػػارات التفكضػػخ البرػػخؼ وخفػػس العػػبء السعخفػػي لػػجػ شػػبلب كميػػة التخبيػػة غضػػخ 

 . متحسمي الغسػض
تعمع التكيفيػة ( فػي بضئػات الػالسػجيػة مقابػل الحػخة) اإللكتخونيػةنسط االنذصة تعخؼ  -1

سمػب السعخفي )تحسػل الغسػػض مقابػل عػجـ تفاعمو مع األ إشاراألكثخ فاعمية في 
تحسػػل الغسػػػض( وقيػػاس اثػػخه فػػي تشسيػػة ميػػارات التفكضػػخ البرػػخؼ وخفػػس العػػبء 

 السعخفي لجػ شبلب كمية التخبية.
 أىسية البحث: 

 قج تفضج نتائج البحث في:



 )مهجية، حخة( في بيئات التعمم التكيفية وأثخه في تشسية  اإللكتخونيةنسط األنذظة 
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التكيفية  اإللكتخونيةالتذجيع عمى إجخاء مديج مغ الجراسات حػؿ بضئات التعمع  -
 ا يديع في تحدضغ نػاتج التعمع وتصػيخ السؤسدات التخبػية.وتصػيخىا بس

بشسصضيا )السػجو، الحخ( في بضئات التعمع  اإللكتخونيةتقجيع نسػذجًا لؤلنذصة  -
التكيفية يسكغ أف يحتحػ بو فى اعجاد أنذصة مساثمة لتشسية ميارات عجيجة 

 تتزسشيا السقخرات الجراسية فى السخاحل التعميسية السختمفة.
يج مرسسي بضئات التعمع التكيفية وُمصػرييا، بسجسػعة مغ السعايضخ تدو  -

واإلرشادات عشج ترسيع تمظ البضئات وتصػيخىا، وذلظ فيسا يتعمق بشسط بججوػ 
  داخل ىحه البضئات. اإللكتخونيةاالنذصة 

تذجيع مؤسدات التعميع والسدئػلضغ التخبػيضغ عمى مػاكبو التصػر التكشػلػجي  -
لحجيثة في التعميع، مغ خبلؿ استخجاـ بضئات التعمع التكيفية لتصػيخ والتكشػلػجيا ا

 الشطع التعميسية الخاصة بيع. 
إمكانية االستشاد إليو مغ قبل الباحثضغ كػنو يصخؽ بابًا ججيجًا لجراسات وبحػث  -

 تتشاوؿ جػانب أخخػ مغ السػضػع محل الجراسة.
 عيشة البحث:

( شالبة، تع ترشيفيع 63التخبية وعجدىع )عضشة مغ شبلب السدتػػ الثالث بكمية 
باستخجاـ مكياس تحسل الغسػض )اعجاد دمحم عبج التػاب ابػ الشػر(، والحؼ تع تقجيسو 
لمصبلب مغ خبلؿ بضئة تعمع الكتخونية تكيفية ومغ ثع تػزيعيع عمى مجسػعات البحث 

قدست  ( شالبة وقج03(، حضث شسمت السجسػعة الخئيدية )أ( عمى )2االربع )ججوؿ
شالبة مغ ذوؼ اسمػب تحسل الغسػض(، ومجسػعة  24الي مجسػعة فخعية اولي )

شالبة مغ ذوؼ اسمػب عجـ تحسل الغسػض(، وشسمت السجسػعة  21فخعية ثانية )
شالبة مغ  43( شالبة وقج قدست الي مجسػعة فخعية اولي )03الخئيدية )ب( عمى )

سمػب أشالبة مغ ذوؼ  23) ة فخعية ثانيةذوؼ اسمػب تحسل الغسػض(، ومجسػع
 عجـ تحسل الغسػض(.

 متغيخات البحث: 
 الستغيخ السدتقل: -1

  السػجية، الحخة(. اإللكتخونيةنسط االنذصة( 
 .)األسمػب السعخفي )تحسل الغسػض مقابل عجـ تحسل الغسػض 

 الستغيخ التابع:  -0 
 .التفكضخ البرخؼ 
 .خفس العبء السعخفي 
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 حجود البحث:
 الي عمى الحجود التالية:اقترخ البحث الح

 شبلب كمية التخبية السدتػػ الثالث.حجود بذخية:  -1
 .اإلنتخنتعمى شبكة  Onlineالتصبضق حجود مكانية:  -0
 وحجة انتاج الرػر الخقسية "بسقخر تقشيات التعميع والتعمع".حجود مهضهعية:  -3
لعاـ تع تصبضق تجخبة البحث الحالى فى الفرل الجراسي الثاني مغ احجود زمشية:  -4

 .4343-4322الجامعي 
 مشيج البحث:

 ‖Development Research”يشتسي ىحا البحث إلى فئة البحػث التصػيخية 
التي تدتخجـ السشيج الػصفي في مخحمة الجراسة والتحمضل والترسيع لبضئات التعمع 

التكيفية وتحجيج خرائريا ومكػناتيا والسبادػء الشطخية التي تقـػ عمضيا،  اإللكتخونية
ومشيج تصػيخ السشطػمات التعميسية في تصػيخ السعالجات التجخيبية لمبحث، والسشيج 

 التجخيبي لكياس اثخ الستغضخ السدتقل عمى الستغضخيغ التابعضغ لمبحث.
 الترسيم التجخيبى لمبحث:

(، حضث 4×4فى ضػء الستغضخ السدتقل لمبحث، تع استخجاـ الترسيع العاممي )
بحث وفقًا لبلسمػب السعخفي باستخجاـ مكياس تحسل تع تقديع الصبلب عضشة ال

الغسػض والحؼ قجـ ليع الكتخونيًا مغ خبلؿ بضئة التعمع وتػزيعيع عذػائيًا عمى 
مجسػعتضغ تجخيبضتضغ رئيدضتضغ ىسا مجسػعة تجخيبية )أ(، ومجسػعة تجخيبية )ب( 

عة ضسشت كل مشيع مجسػعتضغ فخعضتضغ )مجسػعة لمصبلب متحسمي الغسػض، مجسػ 
لمصبلب غضخ متحسمي الغسػض(، ثع اعقب ذلظ تصبضق أدوات البحث قبميُا عمى 
السجسػعتضغ الخئيدضتضغ، ثع تصبضق السعالجة التجخيبية، ثع تصبضق أدوات البحث بعجيًا، 

 ( الترسيع التجخيبي لمبحث الحالي.2ويػضح ججوؿ )



 )مهجية، حخة( في بيئات التعمم التكيفية وأثخه في تشسية  اإللكتخونيةنسط األنذظة 
 ة التخبية وفقًا لألسمهب السعخفيميارات التفكيخ البرخي وخفض العبء السعخفي لجى طالب كمي
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 ( الترسيع التجخيبى لمبحث2ججوؿ )
السجسهعات 

 الخئيدية
السعالجة  التظبيق القبمى عات الفخعيةالسجسه 

 التجخيبية
التظبيق 
 البعجى

مجسهعة تجخيبية 
 )أ(

( نسط االنذصة 2مج )
السػجية مع الصبلب 
 متحسمي الغسػض

مكياس التفكضخ 
 البرخػ 
 

بضئة تعمع تكيفية 
وفق لشسط 
االنذصة 
 ( )السػجية

مكياس 
التفكضخ 
 البرخػ 
+ 

مكياس خفس 
العبء 
 السعخفى

سط االنذصة ( ن4مج )
السػجية مع الصبلب 
 غضخ متحسمي الغسػض

مجسهعة تجخيبية 
 )ب(
 

( نسػػػػط االنذػػػػصة 0مػػػػج )
الحػػػػػػػػػػػخة مػػػػػػػػػػػع الصػػػػػػػػػػػبلب 

 متحسمي الغسػض

تكيفيػة  بضئة تعمػع
وفػػػػػػػػػػػػػػق لػػػػػػػػػػػػػػشسط 
االنذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصة 

( ( نسط االنذصة 2مج ) ()الحخة
الحػػخة مػػع الصػػبلب غضػػخ 

 متحسمي الغسػض
 فخوض البحث: 

 حالي نحػ اختبار الفخوض التالية:سعى البحث ال
 الصػػبلب درجػػات متػسػػصي بػػضغ( 3.32) ≥يػجػػج فػػخؽ داؿ إحرػػائًيا عشػػج مدػػتػؼ  -2

 لػػػػشسط األساسػػػػي لمتػػػػأثضخ يخجػػػػع البرػػػػخؼ  التفكضػػػػخ الختبػػػػار البعػػػػجػ التصبضػػػػق فػػػػي
)السػجػػػػو مقابػػػػل الحػػػػخ( فػػػػي بضئػػػػات الػػػػتعمع لرػػػػالح الػػػػشسط  اإللكتخونيػػػػة االنذػػػػصة
 ."السػجو

( بػضغ متػسػصي درجػات الصػبلب 3.32) ≥ إحرائًيا عشج مدػتػؼ اليػجج فخؽ داؿ  -4
فػػػى التصبضػػػق البعػػػجػ الختبػػػار التفكضػػػخ البرػػػخؼ يخجػػػع لمتػػػأثضخ األساسػػػي لسدػػػتػؼ 
الغسػض )متحسل الغسػض مقابل غضخ متحسل الغسػض( بغس الشطخ عػغ نسػط 

 .اإللكتخونيةاالنذصة 
 الصبلب درجات اتمتػسص بضغ( 3.32) ≥تػجج فخوؽ دالة إحرائًيا عشج مدتػؼ  -0

 لشسط لمتفاعل األساسي لمتأثضخ يخجع البرخؼ  التفكضخ الختبار البعجػ التصبضق فى
 في بضئات التعمع واالسمػب السعخفي.اإللكتخونية  االنذصة

 الصػػبلب درجػػات متػسػػصي بػػضغ( 3.32) ≥يػجػػج فػػخؽ داؿ إحرػػائًيا عشػػج مدػػتػؼ  -2
 االنذصة لشسط األساسي تأثضخلم يخجع السعخفي العبء لسكياس البعجػ التصبضق في

 .")السػجو مقابل الحخ( في بضئات التعمع لرالح الشسط السػجو اإللكتخونية
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( بػضغ متػسػصي درجػات الصػبلب 3.32) ≥اليػجج فخؽ داؿ إحرائًيا عشج مدػتػؼ  -2
فػػػى التصبضػػػق البعػػػجػ لسكيػػػاس العػػػبء السعخفػػػي يخجػػػع لمتػػػأثضخ األساسػػػي لبلسػػػمػب 

بل غضخ متحسػل الغسػػض( بغػس الشطػخ عػغ نسػط السعخفي )متحسل الغسػض مقا
 ."اإللكتخونيةاالنذصة 

 درجػػػػات متػسػػػػصات بػػػػضغ( 3.32) ≥تػجػػػػج فػػػػخوؽ دالػػػػة إحرػػػػائًيا عشػػػػج مدػػػػتػؼ   -6
لمتػػػأثضخ األساسػػػي  يخجػػػع السعخفػػػي العػػػبء لسكيػػػاس البعػػػجػ التصبضػػػق فػػػى الصػػػبلب

 .يفي بضئات التعمع واالسمػب السعخفاإللكتخونية لمتفاعل بضغ نسط االنذصة 
 السعالجة التجخيبية لمبحث:

 )السػجية(. اإللكتخونيةاالنذصة بضئة تعمع تكيفية بشسط  -2
 )الحخة(. اإللكتخونيةاالنذصة بضئة تعمع تكيفية بشسط  -4

 أدوات البحث:
 يذتسل البحث عمى أدوات البحث التالية:

 مكياس تحسل الغسػض )إعجاد دمحم عبج التػاب ابػ الشػر(. -2
 )إعجاد الباحثتاف(. ؼ اختبار التفكضخ البرخ  -4
 مكياس العبء السعخفي )اعجاد الشاسا تمكذ(. -0

 خظهات البحث وإجخاءاتو:
 تع إجخاء البحث وفقًا لمخصػات التالية:

دراسة تحمضمية لؤلدبيات والجراسات السختبصة بسػضػع البحث؛ وذلظ بيجؼ إعجاد  -2
البحث، الشطخؼ لمبحث، وإعجاد السعالجة التجخيبية، وترسيع أدوات  شاراإل

 وصياغة فخوضو، وتفدضخ نتائجو.
 .البلزمة لمصبلب في مقخر تقشيات التعميع والتعمعتحجيج ميارات التفكضخ البرخؼ  -4
 )السػجيػة مقابػل الحػخة( اإللكتخونيػةالتػصل إلى قائسػة بسعػايضخ ترػسيع االنذػصة  -0

 في بضئات التعمع التكيفية.
بلئسة لصبيعة البحث الحالي، اختيار أحج نساذج الترسيع والتصػيخ التعميسي الس -2

والعسل وفق إجخاءاتو السشيجية في ترسيع السعالجة التجخيبية وإنتاجيا، وىػ 
 .(ADDIE)نسػذج الترسيع العاـ 

تحجيج ترػر لبضئة التعمع التكيفية التي يسكغ استخجاميا في تشسية ميارات  -2
لشسط  التفكضخ البرخؼ وخفس العبء السعخفي لجػ شبلب كمية التخبية، وفق

 )السػجية، الحخة(. اإللكتخونيةاالنذصة 
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ترسيع أدوات البحث وعخضيا عمى مجسػعة مغ الخبخاء في مجاؿ تكشػلػجيا  -6
 التعميع لمتأكج مغ دقتيا، وصجقيا، ووضعيا في صػرتيا الشيائية.

إجخاء تجخبة استصبلعية لتحجيج الرعػبات التي قج تػاجو الباحثتاف في أثشاء  -2
 مغ ثبات أدوات البحث، فزبًل عغ تحجيج زمغ االختبارات. التجخيب، والتأكج

اختيار عضشة البحث وتػزيع الصبلب عمى السجسػعات وفًقا لمترسيع التجخيبي   -1
 لمبحث.

 إجخاء تجخبة البحث مغ خبلؿ: -2
 .عخض السعالجة التجخيبية عمى الصبلب وفق الترسيع التجخيبي لمبحث 
 .تصبضق أدوات البحث بعجيًا 

لجة اإلحرائية لمشتائج وذلظ باستخجاـ البخنامج اإلحرائي إجخاء السعا -23
"SPSS." 
عخض الشتائج ومشاقذتيا وتفدضخىا في ضػء الجراسات والشطخيات السختبصة  -22

 بستغضخات البحث.
 صياغة التػصيات والسقتخحات بالبحػث السدتقبمية. -24

 مرظمحات البحث:
 Adaptive Learning Environments:التكيفية  اإللكتخونيةبيئات التعمم 

بأنيا: بضئة تعمع الكتخونية تحتػؼ عمى أنذصة الكتخونية تعخفيا الباحثتشاف اجخائيا 
)مػجية، حخة( صسست وفقًا السالضب الصبلب السعخفية )تحسل الغسػض مقابل عجـ 

 . بيجؼ تشسية ميارات التفكضخ البرخؼ وخفس العبء السعخفي تحسل الغسػض(
 Electronic Activities: اإللكتخونيةاألنذظة 

التي يقـػ بيا  "مجسػعة مغ السياـ والتكميفاتتعخفيا الباحثتاف إجخائيًا بأنيا: و
الصبلب داخل بضئة التعمع التكيفية وفقًا لمشسط السػجو، الحخ وذلظ بيجؼ تشسية ميارات 

 التفكضخ البرخؼ وخفس العبء السعخفي". 
 :األساليب السعخفية

( بأنيا: "شخيقة الفخد التى تسضده فى السػاقف التى 4334يعخفيا )دمحم الخػلى، 
تػاجيو ويذسل جسيع العسميات السعخفية مغ انتباه وتفكضخ وتقضيع وتحػيل واستخجاع 
وتحكخ، فيػ اسمػب ادراكى، ويطيخ لػمات سػؼ يشتبو ليا، ويطيخ عمى سمػؾ الفخد 

ؼ يشتبو ليا، ويقارف فى عسمية تجيضد السعمػمات، حضث يقخر الفخد أف السعمػمات سػ 
السػاقف الساضية بالحاضخة ليفيسيا ويفدخىا ومغ ثع يرجر االستجابة أو الدمػؾ" 

 )وتتبشي الباحثتاف ىحا التعخيف(.
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 عجم تحسل الغسهض(: ألسمهب السعخفى )ا
وتعخفو الباحثتاف إجخائيًا بأنو:" شخيقة التعامل مع االنذصة ومياـ التعمع السألػفة 

الجرجة التى يحرل عمضيا الصبلب بعج إجاباتيع عمى مكياس األسمػب والغضخ ويحجد ب
 السعخفى".

 التفكيخ البرخى:
وتعخفو الباحثتاف إجخائيًا، بأنو:"عسمية عقمية ونسط مغ أنساط التفكضخ التي تيتع 
بالشػاحي البرخية لجػ االفخاد مغ تذكضل ومعالجة الرػرة البرخية وادراؾ العبلقات 

جر بالجرجة التى يحرل عمضيا الصبلب بعج اجاباتيع عمى اختبار بضغ عشاصخىا وتق
 التفكضخ البرخػ".
 العبء السعخفي:

وتعخفو الباحثتاف إجخائيًا بأنو: "مقجار الشذاط العقمى والحىشى الحػ يبحلو الصبلب 
عشج ادائيع لسياـ مقخر تقشيات التعميع ويقاس بالجرجة التي يحرل عمضيا الصبلب عشج 

 مى مكياس العبء السعخفي". االجابة ع
 :الشظخي لمبحث والجراسات السختبظة طاراإل

وىي:  خسدة محاور رئيديةالشطخؼ في البحث الحالي إلى  شاريشقدع اإل
  .اإللكتخونيةاالنذصة التعميسية  السحهر االول:
 .بضئات التعمع التكيفية السحهر الثاني:

 .ض مقابل عجـ تحسل الغسػض(ل الغسػ : االسمػب السعخفي )تحسالسحهر الثالث 
 التفكضخ البرخؼ، السحػر الخامذ: العبء السعخفي. السحهر الخابع:

 :اإللكتخونيةالتعميسية  األنذظةالسحهر االول: 
، الشطخيات الجاعسة لبلنذصة اإللكتخونيةيتشاوؿ ىحا السحػر: تعخيف االنذصة 

االنذصة في بضئات التعمع ، أنساط ترسيع اإللكتخونية، مسضدات االنذصة اإللكتخونية
  .اإللكتخونية

 :اإللكتخونيةتعخيف األنذظة   -1
بأنيا "أػ نذاط يقـػ  اإللكتخونيةاالنذصة  ((Salmon, 2003يعخؼ "سالسػف" 

، والحػ يحث عمى التعمع التفاعمى وذلظ مغ خبلؿ مذاركة اإلنتخنتبو الصالب عبخ 
خيغ مغ خبلؿ أدوات اإلتراؿ الصبلب، بإرساؿ مداىساتيع والخد عمى مذاركات اآلخ

 الستدامشة والغضخ متدامشة".
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بأنو "مجسػعة مغ الخبخات والسسارسات  (21، ص4332)عسخ الجاوود، ويعخفو 
التى يسارسيا الستعمع ويكتدبيا وىى عسمية مراحبة لمجراسة ومكسمة ليا وليا أىجاؼ 

 ا".تخبػية متسضدة ويسكغ أف تقجـ اما خبلؿ قاعة الجراسية أو خارجي
بأنيا: "ما يقـػ بو الستعمع  (4، ص4322)أحسج نػبى؛ ونادية التازػ، كسا يعخفيا 

مغ تفاعل مع السحتػػ التعميسى اإللكتخونى، ليحرل عمى السعمػمات التى تداعجه 
 فى تعمع السيارات".

 :اإللكتخونيةالشظخيات الجاعسة لألنذظة  -0
  :ؽ فى التعميع، وأىسية تؤكج البشائية عمى أىسية الدياالشظخية البشائية

اكتذاؼ السعخفة، والتفاعل التذط بضغ الستعمع والسحتػػ التعميسى، ويكػف 
مدؤواًل عغ تشطيع معارفو وافكاره فى لياكل معخفية تخدف فى الحاكخة ويسكغ 
استخجاعيا واإلفادة مشيا، ذلظ التفاعل والتشطيع الييكمى السعخفى يشجرج تحت 

مغ  Assimilationعسمضتضغ ىسا: التسثل مدسى التكيف، والحػ يتزسغ 
والتى  Accommodationخبلؿ استيعاب السعمػمات الججيجة، والسػاءمة 

تتصمب تعجيل فى شبيعة البشى السعخفية لجػ الستعمع، كسا اكجت البشائية عمى 
فكخة أف ما يحرل فى العقل يجب أف يكػف قج تع بشاؤه بالفخد عغ شخيق 

ضخورة األنذصة التعميسية التى تقجـ لمصالب وتتيح  السعخفة باالكتذاؼ، وعمى
لو امكانيات اإلكتذاؼ فى التعمع حضث أنيا ال تعصى الصالب كل السعمػمات، 
كسا إنيا تذجع عمى إستقبللضتو وذاتيو وتذجيعيع عمى السذاركة والحػار 
والسشاقذة، وبحلظ تؤكج عمى التعمع الشذط، فسغ مشطػر البشائية فإف أػ نذاط 

يح لمصالب فخصة السذاركة فى بشا. السعخفة فيػ مفزل ومخغػب ألنو مغ يت
 .(411، ص4321)لسيذ شمر، الصخؽ السفضجة لمتفاعل مع اآلخخيغ 

 :حضث تشادػ بأف التعمع نذاط اجتساعى قائع  الشظخية البشائية االجتساعية
عمى السذاركة والحػار االجتساعى بضغ الصبلب، ألف مدتػػ تعمع الصالب 

خبلؿ السجسػعة أعمى كفاءة وثخاء بالسعخفة مغ تعمع الصالب بصخيقة  مغ
فخدية، وأف تعاوف الصبلب يجعل تعمع كل مشيع أثخػ وأعسق، حضث يذكل ىحا 
التعاوف عبلقة تبادلية بشائية اجتساعية تعسل عمى بشاء السعخفة وبقائيا فى 

 ذىغ الصبلب لسجة أشػؿ.
 عمػمات الشذصة ىى التى تشبع مغ تؤكج عمى اف الس: الشظخية السعخفية

الستعمع وليدت الػاردة مغ السعمع، كسا أف الخمفية الشطخية لستغضخ األنذصة 
التعميسية ىي نطخية بياجيو، ألف نطخية بياجيو، تفضج في عسمية التحكع، في 
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السجخبلت الدمػكية، لمستعمع، وبشاء مػاقف تعميسية، تدايخ مخاحل الشسػ 
قجيع محتػػ تعميسي، وخبخات تعميسية، مشاسبة لو وبصخؽ العقمي لمستعمع، وت

تعميسية تدايخ ىحه السخاحل، كسا أكجت نطخية بياجيو عمى التفاعل 
 االجتساعي في عسمية التعمع.

 :فميا تأثضخ واضح في األنذصة التعميسية، ألنيا تيتع بسقجار  نظخية أوزبيل
تعمع، والتعميع في ىحه وتشطيع ووضػح السعخفة الحالية، كعامل مؤثخ عمى ال

الشطخية يتع بػاسصة مفاليع واضحة لمسحتػػ الجراسي، وما يحتػيو مغ 
مفاليع، ونطخيات وحقائق وقػانضغ ومبادغ لتربح جدءًا مغ بشية الستعمع 
السعخفية، ولحا أىتع أوزبضل بارتباط السعمػمات الججيجة بالسعمػمات الدابقة 

 (22، ص 4323)نعسة التجانى، 
  ليا دور فعاؿ في االنذصة التعميسية حضث اف  االقتخان االختدالية:نظخية

التعمع يحجث نتيجة لبلقتخاف بضغ السثضخ واالستجابة حضث اف التعمع يحجث 
 بذكل فػرؼ بعج عسمية االقتخاف

لى تصبضق السبادغ الشطخية عشج ترسيع وانتاج األنذصة إعسجت الباحثتاف 
ة الدمػكية: قامتا الباحثتاف عشج ترسيع األنذصة ، كسا يمى: فى الشطخياإللكتخونية
بتحجيج أىجاؼ الجرس وما ىػ مصمػب مغ الصالب أف يتعمسو فى السادة  اإللكتخونية

الجراسية، مع تدويجه بالتغحية الخاجعة التذجيعية واإلثخائية، وتدويجه بالتقػيع الحاتى 
ع تػضيف مبادغ حتى يتدشى لو معخفة مجػ تقجمو وتحكيقو ألىجاؼ الجرس، وت

الشطخية السعخفية: مغ خبلؿ ترسيع أنذصة تع عخضيا بصخؽ مختمفة ومتشػعة، بحضث 
تخاعى الفخوؽ الفخدية واسالضب التعمع السختمفة بضغ الصبلب عشج معالجة السعمػمات 

، تع تػضيف مبادغ الشطخية البشائية: مغ خبلؿ اإلنتخنتباستخجاـ بعس تقشيات 
والتى تتصمب مغ الصالب السشاقذة مع زمبلئو مغ خبلؿ ترسيع بعس مغ األنذصة 

، تع اإلنتخنتوالبحث عغ معمػمات مغ  اإللكتخونيةأدوات اإلتراؿ الستػفخة فى البضئة 
تػضيف مبادغ الشطخية البشائية اإلجتساعية: مغ خبلؿ أف الصبلب يججوف السعشى 

لتفاعبلت ليذ فقط مغ خبلؿ خبخات الصالب الفخدية، بل أيزًا مغ خبلؿ ا
اإلجتساعية ومغ خبلؿ عسل الصالب مع الصبلب اآلخخيغ والعسل مع فخيق عسل 
والتى تسكغ الصالب مغ االستفادة بخبخات اآلخخيغ كسا تؤكج الشطخية عمى ضخورة 
تحجيج األىجاؼ التعميسية لمصالب وإعصاءه الفخصة لئلكتذاؼ والتجخبة والتعمع حدب 

 خبخاتو.
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 :كتخونيةاإللمسيدات األنذظة   -3

 بسجسػعة مغ السسضدات وفقا لسا اشار اليو كبل مغ اإللكتخونيةتتدع االنذصة 
والتي  (46، ص4322أحسج نػبى ونادية التازػ، ؛ 2، ص4320)محخوسة الذخقاوػ، 

 يسكغ اإلشارة إلضيا فيسا يمي:
  تداعج عمى تشسية السيارات السعخفية لجػ الصبلب وتداعج عمى تشسية ميارات

 لجييع.التفكضخ 
  تداعج عمى تشسية ميارات االتراؿ وذلظ الف الصالب يكػف في حاجة إلى

 القخاءة والكتابة واالستساع.
 .تذجع الصبلب عمى عسمية التخصيط والعسل في فخيق 
  الخبط بضغ الشطخية التصبضق مغ خبلؿ ترسيع الشساذج واجخاء البحػث وغضخىا مغ

 تصبيقاتيا.االنذصة التي تخبط بضغ الحقائق الشطخية و 
 .اكتذاؼ مضػؿ واتجاىات الصبلب والعسل عمى تشسضتيا 
  السداعجة عمى تػسيع نصاؽ التفاعل بضغ الصبلب وبعزيع البعس او بضغ

 الصبلب والسعمع في السػاقف التعميسية.
 .تػفضخ الفخصة اماـ الصبلب الختبار قجراتيع عمى البحث واالبتكار 

في عسمية التعمع  اإللكتخونيةنذصة األات أف تػضيف كسا اثبتت عجد مغ الجراس
ساىع بذكل ممحػظ فى تحدغ نػاتج التعمع السختمفة لجػ الصبلب ومغ ىحه الجراسات: 

( التى اثبتت أثخ استخجاـ حدمة تعميسية مقتخحة مغ 4323نعسة التجانى )دراسة 
األتذصة التعميسية الرفية عمى التحرضل الجراسى لجػ تبلمضح مخحمة التعميع 

اآلثار الستختبة تعخؼ والتى ىجفت إلى  (Serin, 2011)  دراسة "سضخيغ"ساسى، و األ
عمى استخجاـ أنذصة التعميع والتعمع مغ خبلؿ الكسبضػتخ عمى تحرضل ميارات حل 
السذكبلت وتػصمت نتائج الجراسة الى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية فى تحرضل 

، اإللكتخونيةى درست باألنذصة وتشسية ميارة حل السذكبلت لجػ السجسػعة الت
( والتي اشارت إلى فاعمية 4322ضافة إلى دراسة أحسج نػبى ونادية التاز)باإل

فى بضئات التعمع السجمج فى تحدضغ ميارات القخاءة لجػ  اإللكتخونيةتػضيف األنذصة 
 &Gurbuz, Erdem) (2015ودراسة "جخبد وفخؼ" التبلمضح ذوػ صعػبات التعمع، 

Firat, فى  اإللكتخونيةى ىجفت الى تحجيج أثخ التعمع التعاونى السجعـػ باألنذصة الت
ساىست فى  اإللكتخونيةتعمع اإلحتساالت وقج أضيخت نتائج الجراسة أف األنذصة 

( التي 4326دراسة غادة العسخػ )معالجة السفاليع البجيمة وبشاء معخفة صحيحة، و 
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عمى  JCLICالجكميظ" "بخنامج  اشارت إلى فاعمية األنذصة السرسسة باستخجاـ
ودراسة نػؼ  بتجائى فى المغة اإلنجمضدية،إضل الجراسى لصالبات الرف الثانى التحر

التكيفية فى تحدضغ  اإللكتخونية( التي اشارت إلى فاعمية األنذصة 4322السيخػ )
( 4321) ضافة إلى دراسة لسيذ شمرضل والجافعية فى مقخر جامعى، باإلالتحر

لى تحجيج وترحيح السفاليع البجيمة التى يحسميا شمبة الرف الخامذ إالتى ىجفت 
األساسى فى مػضػع الكدػر العادية وصسست األنذصة فى ضػء الشطخية البشائية 
ونسػذج بػرند لمتغضضخ السفاليسى واضيخت نتائج الجراسة وجػد فخوؽ ذات داللة 

البجيمة البعجػ مقارنة إحرائية فى متػسط تحرضل الصالبات فى اختبار السفاليع 
، اإللكتخونيةبستػسط تحرضل الصالبات فى االختبار القبمى تعدػ إلستخجاـ األنذصة 

في  اإللكتخونية( التى اوصت بأىسية تػضيف األنذصة 4321فػزية الجوسخػ )ودراسة 
عسمية التعمع وتجريب السعمسات عمى تػضيفيا وأىسية ربط استخاتيجيات التعميع السختمفة 

 ، اإللكتخونيةنذصة التعميسية باأل
 :اإللكتخونيةأنساط ترسيم االنذظة في بيئات التعمم  -4

أف ىشاؾ العجيج مغ  (4322)حسجؼ أحسج؛ وفاتغ عبج السجضج، يذضخ كل مغ 
 مشيا: اإللكتخونيةأنساط االنذصة 

 :وتتع عغ شخيق التػاصل بضغ الستعمسضغ مغ خبلؿ  أنذظة التفاعل الذخري
 ادثات والتػجيو االلكتخوني وأنذصة الدؤاؿ والجػاب.السشاقذات والسح

 ويتع فضيا تجسيع الستعمسضغ لمسعمػمات أنذظة جسع السعمهمات وتحميميا :
 وتحمضميا وترشيفيا وتبادليا فيسا بضشيع ألخح قخار معضغ.

 :تعسل عمى تصػيخ العسميات العقمية السختمفة وتشسية  أنذظة حل السذكالت
سعمػمات حػؿ مذكمة معضشة والػصػؿ إلى حمػؿ غضخ التفكضخ والبحث عغ ال
، غخؼ السحادثات، ظ عغ شخيق االجتساعات االفتخاضيةتقمضجية في حميا وذل

 محاكاة األحجاث والسػاقف.
كسا يسكغ أف تكػف االنذصة عبارة عغ ميسة معضشة يقـػ بيا الصالب، أو تتصمب 

و يحتاج إلى أمجيػد أكبخ الصالب وقتا و  إجابة مخترخة، أو أف بعزيا يحتاج مغ
أف تكػف مبتكخة تدتخجـ جسيع  اإللكتخونيةعشج ترسيع األنذصة  مذاركة، كسا يجب

، ويسكغ (4331)نبضل جاد عدمي،  قجرات الصالب وتجعمو دائسا في حالة تشافذ
مغ حضث اداراتيا إلى أنذصة مػجية وأنذصة حخة وذلظ  اإللكتخونيةترشيف األنذصة 
ع التػجيو واإلشخاؼ وشبيعة السداعجة الحيغ يحرل عمضيسا الستعمع، تبعًا إلختبلؼ نػ 

 :وفيسا يمي شخحيا بذئ مغ التقزضل
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 )السهجية(: اإللكتخونيةنسط األنذظة  -1

بأنو: "عسمية تفكضخ تتصمب مغ الستعمع  (24، ص4332)نيفضغ الخواشجة، تعخفو 
مغ رؤية عبلقات ججيجة  إعادة تشطيع السعمػمات السخدونة لجيو، وتكضيفيا بذكل يسكشو

لع تكغ معخوفة لجيو قبل االكتذاؼ ويتسثل دور السعمع بتػجيو الستعمع لخبط األفكار 
 والسفاليع".

بأنو "شخيقة تجريذ تذجع الستعمع عمى ( 23، ص4322)أحسج خميفة، ويعخفو 
البحث والتقرى، والسخور بخبخات حكيكية، سػاء داخل قاعة الجرس او خارجيا تحت 

 السعمع". اشخاؼ
السػجية يقجـ لمستعمع تػجضيات  اإللكتخونيةنو فى األنذصة أوتحكخ الباحثتاف 

ومعمػمات وافية وواضحة حػؿ ما يسكشيع انجازه والسصمػب مشيع، وتقل حخية الستعمع 
فى ىحا الشػع، ويذتخشاف ادراؾ الصبلب الغخض مغ خصػات األداء، فيقـػ الصبلب 

الجابة عسا ىػ مصمػب، ومغ الجراسات التي تشاولت نسط بجسع السعمػمات وتشديقيا وا
السػجية لمتعخؼ عمى تاثضخه في تشسية نػاتج التعمع لجػ الصبلب  اإللكتخونيةاالنذصة 

( والتي اشارت إلى فاعمية استخجاـ استخاتيجية االكتذاؼ 4322دراسة آنية ىديع )
اثخ التعمع فى الخياضيات السػجو بالػسائل التعميسية فى التحرضل والتحكخ وانتقاؿ 

التي ىجفت الى  (Butler, 2011) لصمبة الرف الثامغ األساسى، ودراسة "بضمتخ"
قياس فاعمية االنذصة االكتذافية السػجية عمى استيعاب الصمبة لمسفاليع العمسية فى 
مادة الكيسياء لصمبة السخحمة الثانػية بالسقارنة بالصخيقة االعتيادية وقج اشارت نتائج 
الجراسة الى تحدغ ممحػظ فى استيعاب الصمبة لمسفاليع الكيسيائية ولرالح اإلكتذاؼ 

( التى اثبتت فاعمية بخنامج 4324السػجو، باالضافة إلى دراسة أبػ ىذاـ حبضب )
قائع عمى األنذصة التعميسية السػجية فى تشسية ميارات البخىاف اليشجسى وخفس القمق 

( والتي اشارت 4320العجادػ، ودراسة رجاء رشضج )مشو لجػ تبلمضح الرف الثالث ا
إلى تأثضخ شخيقة االكتذاؼ السػجو فى تشسية ميارات تذكضل السذغػالت الفشية 

( التى اشارت إلى 4326لصالبات الرف الثانى الستػسط، ودراسة بمقاس مػىػبى )
التعمع  وجػد أثخ فعاؿ السمػب االكتذاؼ السػجو فى تشسية التفكضخ التأممى ودافعية

نحػ دروس التخبية البجنية والخياضية لجػ تبلمضح السخحمة الثانػية، ودراسة صبلح دمحم 
( التى اثبتت فعالية استخجاـ استخاتيجية االكتذاؼ السػجو فى تشسية ميارات 4322)

القخاءة الرامتة لجػ التبلمضح ذوػ صعػبات التعمع بالسخحمة االبتجائية، ودراسة عبج هللا 
( التى ىجفت الى تقرى أثخ التجريذ بإستخجاـ استخاتيجية اإلكتذاؼ 4321يػنذ )
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السػجو السحػسبة فى تحرضل شمبة الرف الثانى األساسى، أثخ استخاتيجية 
اإلكتذاؼ الػجو، وأوصت الجراسة بتصبضق بخمجيات تعميسية تدتشج عمى استخاتيجية 

 اإلكتذاؼ السػجو.
 )الحخة(: اإللكتخونيةنسط األنذظة  -0

بأنو "تعمع يحجث حضغ يػاجو ( 04، ص4332)حدضغ عبج اليادػ، عخفو ي
ف يفيسػىا ويتػاصمػا أا معشاىا و ف يدتخمرػا مشيأالستعمسضغ خبخات تعميسية وعمضيع 

و مغ أمبلحطة الرػر والبخامج العمسية  لى االستشتاج الرحيح بأنفديع، مغ خبلؿإ
لظ بجوف تجخل السعمع فى خبلؿ مػاقف حكيكية فى حياتيع ويجب أف يحجث كل ذ

 عسمية التعمع".
الحخة فيو يقجـ لمستعمسضغ األنذصة  اإللكتخونيةنو فى األنذصة أوتحكخ الباحثتاف 

ويصمب مشيع حميا، ويتخؾ ليع صياغة الفخوض وجسع السعمػمات وتشفضح التجارب، 
ى الستعمع فيشا يمقى التعمع عمى عاتق الستعمسضغ، فضتع القاء مدؤولية التعمع كاممة عم

الحخة  اإللكتخونيةنذصة ومغ الجراسات التي تشاولت نسط األدوف تجخل مغ قبل السعمع، 
( والتي 4324 بػحسج )دمحمدراسة لمتعخؼ ىمى تاثضخه عمى نػاتج التعمع لجػ الصبلب 

)اكتذاؼ مػجو، اكتذاؼ غضخ  اإللكتخونيةتعخؼ أثخ نسط ترسيع األنذصة ىجفت إلى 
الجراسى والصبلقة فى مقخر تاريخ العسارة واألثاث وقج اشارت مػجو( عمى التحرضل 

دراسة حدضغ سالع وقج اثبتت نتائجيا إلى فاعمية مجسػعة االكتذاؼ غضخ السػجو، 
( فاعمية تجريذ مادة األحياء لصبلب الرف العاشخ بجولة الكػيت بإستخجاـ 4322)

ما سبق  إشاروفي عمسى، إستخاتيجية اإلكتذاؼ غضخ السػجو فى تحرضميع وتفكضخىع ال
)السػجية مقابل  اإللكتخونيةنذصة ثتاف في البحث الحالي عمى نسط األتخكد الباح

لمتعخؼ عمى أثخىسا في تشسية ميارات التفكضخ  اإللكتخونيةالحخة( في بضئات التعمع 
البرخؼ وخفس العبء السعخفي لجػ شبلب كمية التخبية وفقًا لؤلسمػب السعخفي 

 مقابل عجـ تحسل الغسػض(.)تحسل الغسػض 
 السحهر الثاني: بيئات التعمم التكيفية:
وذلظ عمى الشحػ التالي: تعخيف بضئات  يتشاوؿ ىحا السحػر: بضئات التعمع التكيفية

التعمع التكيفية، خرائز بضئات التعمع التكيفية، مسضدات بضئات التعمع التكيفية، فاعمية 
 ودراسات(. استخجاـ بضئات التعمع التكيفية )بحػث

 تعخيف بيئات التعمم التكيفية:  -1
تعجد وتشػعت التعخيفات التي تشاولت بضئات التعمع التكيفية ومشيا تعخيف "وتخز" 

Waters, 2014))  حضث عخفيا بأنيا "بضئة تعمع الكتخونية تػفخ لمصبلب تجخبة تعميسية
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نات الصبلب، شخرية ويتع فضيا تػضيف نطع إلكتخونية متصػرة، يتع فضيا تحمضل بيا
وتفاعبلتيع ومدتػػ أدائيع، لضتع تقجيع السحتػػ والسياـ واألنذصة التي يحتاجيا 

 الصبلب كبل عمى حدب قجراتو وإمكاناتو في فتخه زمشية محجدة إلحخاز التقجـ".
حضث  ((Bahreininejad& Yaghmaie, 2017وتعخيف "بيخنجاد وياغسي" 

اعج عمى تػلضج خبخة تعميسية فخيجة مغ نػعيا لكل عخفاىا بأنيا: "بضئة تعمع الكتخونية تد
متعمع، بشاء عمى شخرضتو، واىتساماتو، وأدائو، مغ أجل تحقضق أىجاؼ محجدة مشيا 

 .تصػيخ التحرضل السعخفي لو، رضا الستعمع، وبالتالي تحقضق التعمع الفعاؿ"
يتع بأنيا "شخيقة مغ شخؽ التعمع  ((Alshammari, 2016كسا يعخفيا "الذسخا" 

فضيا تقجيع السعارؼ والسيارات بشاًء عمى أسالضب التعمع الستشػعة وتعتسج عمى نطع 
 خاصة ليا القجرة عمى تعديد التعمع مغ خبلؿ مخاعاة خرائز الستعمع السختمفة".

بأنيا "نسط مغ أنساط التعمع اإللكتخونى يتسضد ( 4322)مخوة السحسجػ، وتعخفيا 
فخدية لمستعمسضغ، وبالتالي يجعل عسمية التعمع أكثخ بالسخونة التى تخاعى الفخوؽ ال

مخونة وديشاميكية مغ خبلؿ تكضيف بضئة التعمع بشاًء عمى رضا الستعمع، وذلظ بيجؼ 
 زيادة األداء وفق مجسػعة مغ السعايضخ السحجدة مدبقًا".

 خرائص بيئات التعمم التكيفية:   -0
؛ 24، 4322، ؛ مخوة السحسجػ42، 4322)أحسج العصار، اشار كل مغ 

 ;Phobun& Vicheanpanya, 2010, p406)) (،402، 4321فخاس محسػد، 
Waters, 2014, p12)  بأف التعمع التكيفى يتسضد بسجسػعة مغ الخرائز التي

 يسكغ االشارة إلضيا فيسا يمي:
 والثبات الجوام Permanency: لع إذا أبًجا عسميع الصبلب يفقج أف يسكغ ال 

 التعمع عسميات كل تدجضل يتع ذلظ إلى باإلضافة ج،قر عغ بسدحو يقػمػا
. كل باستسخار الصبلب بيا يقـػ التي  يـػ

 الهصهل إمكانية Accessibility: وثائقيع إلى الصبلب يرل أف يسكغ 
 احتياجاتيع وفق تتع ليع تػفخ التي والسعمػمات مكاف، أؼ مغ التعميسية
 ذاتًيا. مػجًيا التعمع يكػف  ثع ومغ وقجراتيع

 لفهريةا Immediacy: في السعمػمات عمى الصبلب حرػؿ إمكانية وىي 
 مذكبلتيع لحل التػصل الصبلب يدتصيع ذلظ عمى وبشاءً  يكػنػا، أيشسا الحاؿ

 بعج إجابتيا عغ والبحث أسئمتيع تدجضل لمصبلب يسكغ كسا بدخعة، التعميسية
  ذلظ.
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 التفاعمية Interactivity: الخبخاء، مع الصبلب يتفاعل أف يسكغ حضث 
 عمى وبشاءً  البلمتدامغ، أو الستدامغ االتراؿ شكل في األقخاف أو والسعمسضغ

 ليع يتيح الحؼ األمخ معيع، اإليجابي والتفاعل الخبخاء مع االتراؿ يسكغ ذلظ
 كبضخ. بذكل يخيجونيا التي السعخفة

 التعميسية األنذظة Instruction activities: التعمع أنذصة دمج يسكغ حضث 
 السصمػب والسعخفة نػاجييا التي فالسذكبلت الضػمية، حياتشا في خسيخياوت

 يداعج وقج األصمية، الحكيكية وباألشكاؿ بصبيعتو مقجًما يكػف  ذلظ كل تعمسيا
 جضجة. برػرة الصبلب تعمع عمى ذلظ

 التكيف قابمية Adaptability: السعمػمات عمى الحرػؿ لمصبلب يسكغ حضث 
 صحيحة، وبرػرة السشاسب الػقت في ليع بةالسشاس بالصخؽ  الرحيحة
 عمى تخكد بضئات تكػيغ في يداعج أف السشتذخ لمتعمع يسكغ ذلظ إلى باإلضافة
 والسذاركة االجتساعية خفةالسع ببشاء الخاصة السعخفية االجتساعية العسمية
 ."فضيا

 بيئات التعمم التكيفية: مسيدات -3
عقل؛ وعبج الكخيع األشقخ، ؛ مججػ 24، ص4322)تامخ السبلح، اتفق كل مغ 

بأف  (Muray& Perez, 2015; Cassisi& Fawcett, 2016)(، 203، ص 4332
 :لجييا القجرة عمى بضئة التعمع التكيفية

 تعمسيع وأسالضب أنساط باختبلؼ الصبلب مغ كثضخة نػعيات مع التعامل. 
 الخاصة االحتياجات ذوؼ  الصبلب مداعجة. 
 معالتع صعػبات ذوؼ  وكحلظ والسػىػبضغ قضغالستفػ  الصبلب احتياجات تمبية. 
 ذكية تجريذ بصخؽ  التعميسي السحتػػ  تقجيع. 
 والسختمفة السحيصة التعميسية البضئات مع سخيع بذكل التأقمع عمى قجرة أكثخ. 
 عسمية في أو الستعمع، تعمع نسط ىػية تحجيج في سػاء الػقت مغ الكثضخ تػفضخ 

 .لمسحتػػ  الستعمع استيعاب
 التعميسية العسمية في والتدخب الخسػب معجالت مغ التقمضل. 
 األخخػ  التعميسية الشطع مغ بغضخه بسقارنتو الشتائج أفزل تحقضق عمى القجرة. 
 لمصبلب السداعجات تقجيع عمى قجرة أكثخ. 

 :يمى بسا كحلك وتتسيد
 التعميسية لمعسمية ومحػراً  مخكداً  الستعمع تجعل. 
 والحاتي الذخري التعمع“ التعميع تخريز مبجأ تحقق. 

https://www.new-educ.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%b5%d8%b9%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a7
https://www.new-educ.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%b5%d8%b9%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a7
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 فقط إليو يحتاج وما اسبويش ما لمستعمع تقجـ. 
 ّٟٕاٌزٟ ثبٌطش٠مخ اٌّحزٜٛ ثزمذ٠ُ ٚرٌه ٚلذسارُٙ، ثأٔفضُٙ اٌّزؼ١ٍّٓ ثمخ ر 

 .حذح ػٍٝ ِزؼٍُ وً رٕبصت

 ًص١صجح دٚسٖ ألْ ٔدبػخ، أوثش اٌّؼٍُ لجً ِٓ ٚاإلسشبد اٌزٛخ١ٗ ػ١ٍّخ ردؼ 

 رٛخ١ٗ ٠ُرمذ ِدشد ١ٌٚش إ١ٌٗ، ٠حزبج ٌّب ٚفمب   حذح ػٍٝ ِزؼٍُ ٌىً اإلسشبد رمذ٠ُ

 .ٚاحذ طبٌت وأُٔٙ اٌطالة ٌد١ّغ ٚدػُ

 خ١ّغ ف١ٗ رضزخذَ ٚرفبػ١ٍب، د٠ٕب١ِى١ب اٌؼٍّٟ اٌّحزٜٛ خؼً ػٍٝ رضبػذ 

 .اٌطالة احز١بخبد وبفخ ٌزحم١ك اٌٛصبئظ

 ًأصب١ٌت فُٙ ػٍٝ لبدسح صزصجح ألٔٙب روبء، أوثش اإلٌىزش١ٔٚخ اٌزؼٍُ ث١ئبد ردؼ 

 .اٌّزؼ١ٍّٓ ٚأّٔبط

 ات التعمم التكيفية )دراسات وبحهث(:فاعمية استخجام بيئ -4
ِب صجك رٛخذ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذساصبد اٌزٟ اشبسد إٌٝ فبػ١ٍخ ث١ئبد  إطبسٚفٟ 

 ,Wolf)اٌزؼٍُ اٌزى١ف١خ فٟ رحض١ٓ ٔٛارح رؼٍُ اٌطالة ِٕٚٙب فمذ دساصخ وال ِٓ 

2007; Surjono, 2011; Hamada, 2011; Lynch, 2014)  دمحم )، ٚدساصخ
؛ أىمة 4322ودراسة مخوه السحسجػ، ؛ 4322نػؼ السيخػ، ؛ 4322ابخاليع الجسػقي، 

؛ أمضخة محسػد خميفة، 4322؛ ريع بشت عبج السحدغ، 4321رجب وشيساء سسضخ، 
؛ عراـ دمحم عمى، 4322؛ دمحم مرباح الجريشي، 4322؛ حشاف دمحم شمعت، 4322
4322.) 

 السحهر الثالث: األسمهب السعخفى )تحسل/ عجم تحسل الغسهض(:
يتشاوؿ ىحا السحػر: االسالضب السعخفية، تعخيف األسمػب السعخفى )تحسل 

ترشيفات األسالضب السعخفية، خرائز الغسػض مقابل عجـ تحسل الغسػض(، 
األفخاد متحسمى الغسػض وغضخ متحسمى الغسػض، العػامل السؤثخة فى االسمػب 

اعسة لبلسمػب السعخفى )تحسل الغسػض مقابل عجـ تحسل الغسػض(، الشطخيات الج
السعخفي )تحسل الغسػض مقابل عجـ تحسل الغسػض(، العبلقة بضغ األسمػب السعخفى 

في بضئات  اإللكتخونية)متحسمى الغسػض، وعجـ متحسمى الغسػض( واالنذصة 
 التكيفية.

 األساليب السعخفية: -1
تعجدت تعخيفات االسالضب السعخفية ومغ أىسيا تعخيف "كػزليفشكػؼ" 

(Kozhevnikov, 2007)  حضث عخفيا بأنيا انيا "اإلستجالؿ الحػ يدتخجمو األفخاد
لسعالجة السعمػمات الستعمقة ببضئتيع، حضث يسكغ تحجيج ىحا اإلستجالؿ عمى مدتػيات 
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متعجدة مغ معالجة السعمػمات، مغ اإلدراؾ الحدى الى ماوراء السعخفى، ويسكغ 
رستيا عمى عسميات تتخاوح مغ تجسيعيا وفقًا لشػع الػضيفة التشطيسية التى يتع مسا

 لى التخريز التشفضحػ الػاعى لمسػارد السعخفية". إ تخمضد البيانات التمقائية
بأنيا "اسالضب ترف وتسضد الصخيقة  (221، ص4320 ،)دمحم بغ متخؾويعخفيا 

التى تتع بيا العسميات العقمية، وتتشاوؿ السعمػمات وتجيضدىا وىى التى تسضد أداء الفخد 
لجتو لمسعمػمات التى يػاجييا فى واقف حياتو الضػميو، وتذسل جسيع العسميات فى معا

السعخفية مغ استكباؿ وتحػيل واستخجاع لمسعمػمات، فيى اسالضب ادراكية تطيخ عمى 
 سمػؾ األفخاد فى السػاقف التعميسية واإلجتساعية السختمفة".

 ترشيفات األساليب السعخفية: -0
عخفية ويعػد ذلظ التعجد والتشػع الى تعجد تعجدت ترشيفات األسالضب الس

الترػرات الشطخية التى تعخضت لسفيـػ األسالضب السعخفية وعبلقتيا بالسفاليع األخخػ 
حضغ صشفيا الى أربعة عذخ  Messickذات العبلقة، وكاف اشيخىا ترشيف "مديظ" 

خفية فقط فقج صشفيا إلى سبعة أسالضب مع (4334)دمحم الخػلى، اسمػب معخفى، بضشسا 
 وتتسثل فيسا يمي:

 أسمػب تحسل الغسػض مقابل عجـ تحسل الغسػض. -2
 أسمػب السخاشخة مقابل الححر. -4
 التبديط مقابل التعقضج السعخفي. -0
 أسمػب التخوؼ مقابل االنجفاع. -2
 أسمػب التحمضل مقابل الذسػؿ. -2
 أسمػب اتداع مقابل ضضق السجاؿ االدراكي. -6
 السجاؿ االدراكي.أسمػب االعتساد مقابل االستقبلؿ عغ  -2

وتخكد الباحثتاف في البحث الحالي عمى االسمػب السعخفي )تحسل الغسػض 
 اإللكتخونيةمقابل عجـ تحسل الغسػض( لمتعخؼ عمى اثخ تفاعمو مع نسط األنذصة 

)مػجية، حخة( في بضئات التعمع التكيفية في تشسية ميارات التفكضخ البرخؼ وخفس 
 التخبية.العبء السعخفي لجػ شبلب كمية 

 تعخيف األسمهب السعخفى )تحسل الغسهض مقابل عجم تحسل الغسهض(: 0/1
بأنو: "اإلسمػب الحػ يسضد  (222، ص4320)رشجػ الجاؼ؛ وحضجر سكخ،  يعخفو

بضغ فئتضغ مغ األفخاد حدب درجة تحسل الغسػض فى السػاقف والسثضخات البضئية، 
والسػاقف الغضخ السألػفة والغخيبة، األولى لجييا االستعجاد لتحسل السػاقف الغامزة 
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والثانية تفزل التعامل مع السػاقف السألػفة والتقمضجية وال تتحسل التعامل مع أػ 
 مػقف أو مثضخ يخخج عغ قاعجة األلفة والذضػع".

بأنو: "االسمػب الحػ ييتع بجراسة  (222، ص4320)دمحم بغ متخؾ، ويعخفو 
ع او عجـ قبػليع لمسػاقف الغامزة، واختبلؼ الفخوؽ الفخدية بضغ األفخاد فى قبػلي

قجراتيع عمى تقبل ما يحيط بيع مغ مػاقف غامزة، فبعزيع يبحؿ جيجًا كبضخًا محاواًل 
فيسيا وادراكيا، فى حضغ اف افخاد آخخيغ اقل قجرة عمى التعامل مع السػاقف الغامزة 

 .ويسضمػف لمسػاقف السألػفة وأكثخ تجشبًا لمسػاقف غضخ السألػفة"
بأنو:" تحسل  (446، ص4322)أحسج قجورػ؛ وبغ زاىى مشرػر، ويعخفو 

الغسػض وتحسل الخبخات غضخ الػاقعية ويذضخ ذلظ إلى تقبل واستعجاد الفخد لقبػؿ 
مجركات أو أفكار متبايشة عغ الخبخات التقمضجية أو السألػفة لجيو في مقابل فخد ليذ لو 

 .القجرة عمى تحسل الخبخات الغضخ واقعية
مسا سبق ندتخمز اف اإلسمػب السعخفى تحسل الغسػض مقابل عجـ تحسل 

 الغسػض يتسضد بسا يمي:
 .اإلسمػب الحػ يسضد بضغ األفخاد ودرجة تحسميع لمغسػض 
 .ييتع بجراسة الفخوؽ الفخدية بضغ األفخاد 
 .معخفة قجرات األفخاد عمى تقبل ما يحيط بيع مغ مػاقف غامزة 
  جيجًا كبضخًا ومحاوالت لمفيع واإلدراؾ، فى حضغ أف يرف األفخاد الحيغ يبحلػف

 آخخيغ يسضمػف لمسػاقف السألػفة.
 خرائص األفخاد متحسمى الغسهض وغيخ متحسمى الغسهض: 0/0

، 4326؛ زيشب خميفة،  221، ص4320)دمحم بغ متخؾ، لقج تشاوؿ كل مغ 
أبخز الخرائز التى ( 442، ص4322؛ أحسج قجورػ؛ وبغ زاىى مشرػر، 22ص

 تسضد كل مغ األفخاد متحسمى الغسػض وغضخ متحسمى الغسػض وتتسثل فيسا يمي:
  :لجيو الجافع لمبحث عغ السعخفة مختفع، وذو قمق شبيعى الفخد الستحسل الغسهض

فى السػاقف العربية فمجيو احداس باألماف، التعاوف، وتقبل العسل فى بضئات ثقافية 
ب عغ األعساؿ التى يقـػ بيا إال إذا تعمق مختمفة، السضل الى عجـ البحث عغ ما يتخت

األمخ بسجاؿ تقجـ العسل، متعمق بإيقاؼ العسل، العفػ عشج االخفاؽ، تحسل 
السخاشخ، التحكع فى الحات، غضخ تدمصى، اكثخ مخونة ولجيو مضػؿ لمتفكضخ البشائى 

 والدمػؾ اإلبتكارػ.
 س، وذو قمق الجافع لمبحث عغ السعخفة مشخف: الفخد الغيخ متحسل لمغسهض

غضخ شبيعى فى السػاقف العربية، يذعخ دائسا بالقمق والخصخ وعجـ تحسل غضخ 
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السألػؼ، لجيو سمػؾ تدمصى، يتسضد بالشجاح فى األداء مغ خبلؿ تكخار األنذصة 
أو التساريغ، التعامل مع السػاقف مغ خبلؿ الخػؼ والقمق، لجيو مضل الى 

ػقف أو االكتفاء عشج الػصػؿ الى حل السداعجة مغ خبلؿ تقجيع التػجضيات، الت
واحج فقط، يسضمػف الى اختيار السجاالت السشتطسة ندبيًا، واقل مخونة واكثخ فى 

 التفكضخ الجامج.
العهامل السؤثخة فى االسمهب السعخفى )تحسل الغسهض مقابل عجم تحسل  0/3

 الغسهض(:
١ٓ أصبص١١ٓ ٠ؤثش فٝ اإلصٍٛة اٌّؼشفٝ رحًّ اٌغّٛض ِمبثً ػذَ رحٍّٗ ػبٍِ

 ّٚ٘ب:

 وىى السػاقف التى ال يدتصيع الفخد أف يفرميا أو : طبيعة السهاقف الغامزة
يزعيا فى فئة بدبب عجـ وجػد دالالت كافية، وىى اما مػاقف ججيج تسامًا، أو 
مػاقف معقجة، أومػاقف متشاقزة ،ىحه السػاقف تستاز بالججة أو التعقضج أو تعحر 

 ة.الحل فميذ ليا دالالت كافي
 :فيسكغ اف تحجث عمى مدتػيضغ، وىع: السدتػػ  طبيعة اإلدراك كسرادر تيجيج

الطاىخػ: والحػ يحجث فى عالع اإلدراكات والسذاعخ الفخدية، والسدتػػ 
اإلجخائى: فإنو يحجث فى عالع األشياء الصبيعية واإلجتساعية، فالفخد مغ جانب 

يترل بالبضئة الخارجية، يجرؾ ويكيع ويذعخ ومغ جانب آخخ يدمظ ويفعل فى ما 
وىحا سيداعجنا فى اف نحقق تقجيخًا أكثخ دقة لتحسل الغسػض او عجـ تحسمو، 
ألنشا عشجما نعتسج عمى التشبضيات السحجدة بسدتػيضغ مغ االستجابة أفزل مغ 

)رشجػ الجاؼ؛ اعتسادنا عمى التشبضيات السحجدة بسدتػػ واحج فقط مغ االستجابة 
 (262، ص4320وحضجر سكخ، 

الشظخيات الجاعسة لالسمهب السعخفي )تحسل الغسهض مقابل عجم تحسل  0/4
 الغسهض(:

  :يفدخ أصحاب ىحه الشطخية تحسل الغسػض السعخفى مغ خبلؿ نظخية السجال
قجرة الفخد فى إعادة تشطيع السجاؿ اإلدراكى الحػ يػجج فيو مجاؿ الفخد، وكحلظ 

ة ججيجة، وىى عسمية استبرار بعبلقاتو التى تخبصو بالسجاؿ وتشطسو فى صػر 
لمكائغ الحى لمسػقف حضث إف الستعمع يخػ السػقف ككل بصخيقة ججيجة تذتسل 

و عمى إدراؾ العبلقات أقات السشصكية بضغ عشاصخ السػقف عمى الفيع لمعبل
بضغ ىحه العشاصخ ويتزسغ عسمضتضغ مغ أىع العسميات العقمية لمفخد فى مػاقف 

 (.230، ص4332)أحسج دمحم نػرػ، ع، واإلدراؾ. التعمع وىسا: عسمضتى الفي
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 :ف تحسل الغسػض السعخفى أ نظخية ىايجر وفدتشجخ فى االتداق السعخفى
فى ضػء ىحه الشطخية يعشى قجرة الفخد عمى حل الستشاقزات او التػفضق او 

ػصػؿ الى و السػاقف غضخ الستذابية والستشاقزة والإالتشدضق بضغ السعمػمات 
عمػمات غضخ الستدقة مع بعزيا، أما عجـ تحسل الغسػض زالة ىحه السإ

و ضعف القجرة عمى أعجد الفخد عغ حل ىحه التشاقزات  السعخفى فتعشى
، 4332)أحسج دمحم نػرػ، التسضضد بضغ ىحه السعمػمات السترارعة والستشاقزة 

 (230ص
 يخػ اوزبل : نظخية أوزبلAusubel  أف عسمية اإلحتػاء لمسعخفة تؤدػ دورًا

يسًا فى البشاء السعخفى لجػ الفخد، حضث أنو كمسا كانت األفكار والسعمػمات م
الخئيدية مغ السفاليع العامة السػجػدة أصبًل فى البشاء السعخفى لجػ الستعمع 
ثابتو ومحجودة ومشطسة ومترمة بسا يخيج تعمسو فإف عسمية اإلحتػاء لمسعمػمات 

يديل عسمية التعمع القائع عمى  الججيجة تتع بجرجة كبضخة مغ الفاعمية، مسا
السعمػمات السعشى، وكمسا ازداد التفاعل بضغ ما ىػ مػجػد فى البشاء السعخفى و 

لى إعادة تشطيع البشية السعخفية لمستعمع ويحقق ليحه إالججيجة تؤدػ بالتالى 
 (.46، ص4322)عسار الذػاورة، السعمػمات الججيجة الثبات واالستقخار

بق نجج اف ىشاؾ العجيج مغ الجراسات التي أىتست بجراسة واستشادًا إلى ما س
اثخ مخاعاة االسمػب تعخؼ االسمػب السعخفى )تحسل الغسػض مقابل عجـ تحسمو( و 

السعخفي عمى تحدضغ نػاتج التعمع لجػ الصبلب ومغ ىحه الجراسات: دراسة رشجػ 
غ لجييع ( والتي اشارت نتائجيا إلى اف الصمبة الحي4320الجاؼ؛ وحضجر سكخ )

تحسل لمغسػض ويستمكػف القجرة عمى مػاجية الخبخات غضخ السألػفة، كػف ىحا 
عات أو األسمػب يذضخ الى الفخوؽ بضغ األفخاد فى تقبل ما يحيط بيع مغ مػضػ 

ف الصمبة يسضمػف الى تفدضخ وإدراؾ السػاقف الغامزة أأحجاث غضخ مألػفة، ويبجو 
سرادر لمتيجيج، ودراسة دمحم بغ متخؾ التى يسخوف بيا كسػاقف مخغػبة وليذ ك

( التي اشارت إلى وجػد عبلقة إرتباشية ذات داللة إحرائية بضغ اإلسمػب 4320)
السعخفى والجافع لئلنجاز الجراسى حضث كاف السختفعػف فى مدتػػ تحسل الغسػض 

( 4326مختفعضغ فى الجافع لبلنجاز الجراسى، باالضافة إلى دراسة زيشب خميفة )
لى اختبلؼ إػد فخوؽ ذات داللة احرائية تخجع اثبتت نتائجيا عجـ وجوالتي 

سمػب السعخفى )تحسل الغسػض مقابل عجـ تحسمو( فى االختبار التحرضمى األ
ى التفاعل بضغ لإػد فخوؽ ذات داللة احرائية تخجع واألداء السيارػ وكحلظ عجـ وج

 واألداء السيارػ.سمػب السعخفى فى االختبار التحرضمى تػقضت التػجيو واأل
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العالقة بين األسمهب السعخفى )متحسمى الغسهض، وعجم متحسمى الغسهض(  0/4
 في بيئات التكيفية: اإللكتخونيةواالنذظة 

ف الصبيعة البذخية لمستعمسضغ تجعل لكل متعمع نسط حياة وشخيقة وأسمػبًا معخفيًا أ
سا بسثابة التحجؼ وشخرية تختمف مغ شخز آلخخ، ولعل ىحه الفخوقات كانت دائ

األكبخ أماـ التكشػلػجيا في مجاؿ التعميع، وذلظ بحثًا عسا ُيشاسبيا، وما يخاعي تمظ 
ضئات التعمع التكيفية وحضغ الشطخ إلى باالختبلفات بضغ األفخاد أثشاء عسمية تعمسيع، 

نيا بضئات تقـػ عمى تعجدية وتشػيع عخض السحتػػ وفقًا ألسالضب التعمع إفإنشا نجج 
خاصة بكل متعمع، فُيقجـ السحتػػ وكأنو مػجو لكل شالب عمى حجة، بحضث يتع ال

تقجيع مجسػعة متشػعة مغ األنذصة وبأنساط مختمفة تكػف مخاعية الختبلؼ أنساط 
الستعمسضغ ومشاسبة لقجراتيع الحىشية مسا قج يؤثخ وبذكل فعاؿ عمى تعمع نػاتج التعمع 

حثتاف اف ىشاؾ مؤشخات واضحة لػجػد لجػ الصبلب، ومغ ناحية أخخػ تخػ البا
في بضئات التعمع التكيفية  )السػجية مقابل الحخة( اإللكتخونيةعبلقة بضغ نسط االنذصة 

 واالسمػب السعخفي )تحسل الغسػض مقابل عجـ تحسل الغسػض( ولكغ ىشاؾ نجرة في
ومغ  بثخ ىحا التفاعل عمى نػاتج تعمع لجػ الصبلأالجراسات التي اىتست بالبحث عغ 

( السػجية مقابل الحخة) اإللكتخونيةنسط االنذصة تعخؼ ثع سعى البحث الحالى إلى 
تفاعمو مع األسمػب السعخفي )تحسل  إشارتعمع التكيفية األكثخ فاعمية في في بضئات ال

الغسػض مقابل عجـ تحسل الغسػض( وقياس اثخه في تشسية ميارات البرخؼ وخفس 
 .التخبيةالعبء السعخفي لجػ شبلب كمية 
 السحهر الخابع: التفكيخ البرخى:

تعخيف التفكضخ البرخػ، ميارات التفكضخ البرخػ،  :يتشاول ىحا السحهر
استخاتيجيات تشسية التفكضخ البرخػ، أىسية التفكضخ البرخػ، األسذ الشطخية الجاعسة 

 في اإللكتخونيةلسيارات التفكضخ البرخػ، العبلقة بضغ التفكضخ البرخؼ واالنذصة 
 بضئات التعمع التكيفية.

يعج التفكضخ البرخػ عسمية داخمية تتزسغ الترػر الحىشى العقمى وتػضيف 
عسميات أخخػ تختبط بباقى الحػاس وذلظ مغ أجل تشطيع الرػر الحىشية التى يتخضميا 
الفخد حػؿ األشكاؿ، والخصػ، واأللػاف، وغضخىا مغ عشاصخ المغة البرخية داخل السخ 

شذأ التفكضخ البرخػ حضشسا يشطخ الفخد الى صػرة او شكل ما فإنو يفكخ البذخػ، كسا ي
تفكضخًا برخيًا لفيع الخسالة الستزسشة فيو، فالتفكضخ البرخػ يجسع بضغ أشكاؿ االتراؿ 
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البرخية والمفطية فى االفكار، ولقج زاد اإلىتساـ بتشسية ميارات التفكضخ البرخػ لجػ 
ية الجماغ ذػ الجانبضغ التى أجخيت عمى نرفى الستعمسضغ ال سيسا بعج ضيػر نطخ 

الجماغ والتى أكجت عمى أف معالجة السعمػمات تتع بصخيقتضغ متكاممتضغ: الخصية التى 
تدضخ خصػة خصػة والخاصة بالشرف األيدخ لمجماغ الحػ يقـػ بتحجيج السعشى التى 

الخاصة بالشرف  يذكميا الشسػذج، مغ خبلؿ تحمضل أجداءه السختمفة، والصخيقة الثانية
األيسغ تعسل عمى إيجاد العبلقات السكانية البرخية الحكيكية التى تذكل ىحا الشسػذج، 
وتدداد الشذاشات ليحا الشرف عشجما يسارس الفخد السيارات السختمفة لمتفكضخ البرخػ 

 (.26، ص 4322)إفتكار قائج، 
 :تعخيف التفكيخ البرخى   -1

و "قجرة عقمية تدتخجـ الرػر واالشكاؿ بان( 4322يساف اسعج عيدي،إ)وتعخفو 
اليشجسية والججاوؿ البيانية وتحػيميا مغ لغة الخؤية والمغة السخسػمة إلى لغة لفطية 

عمػمات مشو مغ أجل مشصػقة أو مكتػبة واستخبلص الشتائج والسعاني والتبخيخ لمس
 خخيغ".التػاصل مع اآل

العقل مغ تحمضل لسحتػػ  بأنو: "ما يتع فى (22، ص4323)أحسج مذتيى، يعخفو 
 شكل برخػ معضغ، والتعبضخ عغ ىحا التحمضل بمغة مفيػمة".

بأنو: "سمدمة مغ العسميات العقمية التى  (22، ص4320)أحسج أبػ زايجة، يعخفو 
يقـػ بيا الجماغ البذخػ عشج تعخضو لسثضخ يتع استكبالو عغ شخيق حاسو البرخ، 

ػؿ الى السعشى الحػ يحسمو ىحا السثضخ حضث تداعج ىحه العسميات الفخد فى الػص
 (20، ص4320)أحسج خصاب، واالستجابة لو وتخديشو واستخجاعو" 

 من التعخيفات الدابقة ندتخمص أن التفكيخ البرخى ىه:
  عسمية عقمية تيتع بالذكل البرخػ والجػانب الحدية وتخبط وتشطع العجيج مغ

 السيارات. 
 ػرة الفعمية، وذلظ لتسثضل السعخفو.تفكضخًا مألػفًا لتذكضل ومعالجة الر 
  و اكثخ.أاستثارة العقل بيجؼ ادراؾ عبلقة نسط مغ أنساط التفكضخ يشذأ مغ 
 .استخجاـ صػر عقمية تتزسغ معمػمات تع اكتدابيا مغ أشياء مخئية 
 ميارات التفكيخ البرخى:  -0

ة ف ميارات التفكضخ البرخػ ىى مجسػعة مغ السيارات العقمية التى تتخجع قجر أ
الرػر واألشكاؿ السعخوضة عمضيع وتحمضميا، وربط العبلقات تعخؼ الستعمسضغ عمى 

 (.42، ص4322)نجا البػسعضجػ، فضيا وإدراكيا، واستخبلص السعشى مشيا 
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ولقج تعجدت ميارات التفكضخ البرخػ وتغضخت مغ دراسة ألخخػ حدب شبيعة 
؛ زيشب 20، 4320ب، )أحسج خصاالسادة التعميسية مػضع الجراسة، فضخػ كبل مغ 

اف ميارات التفكضخ ( 223، ص4321؛ إسساعضل حدػنة، 223ص ،4322عمى، 
 البرخؼ تتسثل في:

 :Visual Discrimination Skillميارة التسييد البرخى  -1
اٌحذٚد ا١ٌّّزح ٌشىً ػٓ ثم١خ األشىبي اٌّشبثٙخ ِٓ رؼشف ٚرزضّٓ اٌمذسح ػٍٝ 

ٚادسان اٚخٗ اٌشجٗ ٚاالخزالف، ٚرزفشع اٌٝ ٔبح١خ: اٌشىً، ٚاٌٍْٛ، ٚاٌحدُ، ٚإٌّظ، 

ػذح ِٙبساد فشػ١خ، ِثً: )اٌز١١ّز اٌجصشٜ ٌألشىبي، ٚاٌز١١ّز اٌجصشٜ ٌألٌٛاْ، 

 ٚاٌز١١ّز اٌجصشٜ ٌٍحدَٛ(.

 :Visual Memory skill ميارة الحاكخة البرخية -2

ٌٝ ػذح إشاد اٌجصش٠خ اٌحذ٠ثخ، ٚرزفشع ٚرزضّٓ اٌمذسح ػٍٝ اصزشخبع اٌخج

بء، اصزشخبع ِدّٛػخ ِٓ ػ١خ، ِثً: )اصزشخبع ِدّٛػخ ِٓ االصِّٙبساد فش

 ٚ اػبدح رشر١جٙب(.أاٌىٍّبد، 

 :Perception & Spatial skill ميارة العالقات السكانية -3

دراؾ وضع األشياء فى الفخاغ حضث يتعضغ عميو اف وتتزسغ قجرة الستعمع عمى إ
األشياء األخخػ ية يتعخؼ عمى امكانية تدكضغ الذئ فى عبلقة مكانية مع بك

لى عجة ميارات فخعية مثل: )وضع األشياء فى الفخاغ، والتسضضد بضغ إالسحيصة، وتتفخع 
 االشكاؿ وتعجيميا(.

 :Visual Perception ميارة اإلدراك او الترهر البرخى  -4

وتتزسغ قجرة الستعمع عمى إدراؾ الرػر واختيار السجركات بانتقائية، وتخمضدىا 
 وتحكخىا.

 :Visual Imagery تخيل البرخى ميارة ال -5

وىى مجسػعة مغ القجرات تداعج عمى تكػيغ الرػر الججيجة عغ شخؽ تجويخ 
وإعادة استخجاـ الخبخات الساضية والتخيبلت العقمية وتتفخع الى عجة ميارات فخعية 
مثل: )ميارة ربط العبلقات، ميارة اإلدراؾ وتفدضخ الغسػض، ميارة استخبلص 

 الخبخات الججيجة(.
وتدمدل، ويختمف وتخػ الباحثتاف أف تمظ السيارات تعسل مجتسعة فى تكامل 

لى أخخػ، بحضث تكػف إحجػ السيارات سائجة فى ميسة معضشة إتختضبيا مغ ميسة 
وتكػف فخعية فى ميسة أخخػ ويتع تبادؿ األدوار مع السيارات األخخػ حدب اليجؼ 

 مغ عسمية التفكضخ البرخػ.
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 التفكيخ البرخى:استخاتيجيات تشسية  -3
؛ ريياـ سالع؛ ومشاؿ أحسج، 4322)رعج رزوقى؛ وسيى عبج الكخيع، اتفق كل مغ 

أف ىشاؾ عجد مغ االستخاتيجيات التى يسكغ استخجاميا لتشسية  (،10، ص4321
 التفكضخ البرخػ مغ أىسيا:

 Visual thinking network استخاتيجية شبكات التفكيخ البرخى  .2

Strategyتسثضل العبلقات السفاليسية برػرة رمدية، أو : وىى شبكات ل
صػرية، أو لفطية، تخكد عمى تػضيح العبلقات بضغ السفاليع والسبادغ 

 وانطخيات، وإدراؾ الستعمع الرػرة الكمية.
وىى  :Roundhouse diagram Strategy استخاتيجية البيت الجائخى  .4

ومتكامل، وانذاء استخاتيجية تتصمب مغ الستعمع بشاء السعخفة بذكل متػاصل 
 مخصصات لؤلفكار والخمػز بذكل مشصقى متدمدل.

تعخؼ بأنيا أدوات برخية تختبط كل  :Thinking Maps خخائط التفكيخ .0
مشيا بشسط أو أكثخ مغ أنساط التفكضخ، تداعج الستعمسضغ عمى إيجاد 

 العبلقات والخوابط، وتدتشج الى الفيع العسضق وتشسية الترػرات الحىشية.
: وىى استخاتيجية تعميسية تجسع بضغ جية دورة التعمم فهق السعخفيةاستخاتي .2

دورة التعمع القائسة عمى الشطخية البشائية السعخفية لبياجيو واستخاتيجيات ما 
 وراء السعخفة.

: حضث يديع الكسبضػتخ لسا اإللكتخونيةاستخاتيجيات تعتسج عمى األنذظة  .2
 . لو مغ مسضدات عجة فى تشسية التفكضخ البرخػ 

 أىسية التفكيخ البرخى:  -4
، 4321؛ إسساعضل حدػنة، 42، ص4323)أحسج مذتيى، لقج أجسع كل مغ 

عمى أىسية التفكضخ البرخػ فى العسمية  (234، ص4322؛ سػسغ دمحم، 232ص
 التعميسية ونػضحيا كسا يمى:

 و يتيح الفخصة لخؤية األشكاؿ والخسـػ والسخصصات برخيًا وعسل السقارنات أن
 سا يداعج عمى بقاء أثخ التعمع وتثبضت السعمػمة.بضشيسا م

 .يعسق التفكضخ ويبشى رؤػ ججيجة 
 .يشسى ميارات المغة البرخية والقجرة عمى فيع السؤثخات البرخية 
 .وعسل مقارنات برخية ،  يتيح الفخصة لخؤية األشكاؿ والخسـػ
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 ستشتاج، مغ يشسى السيارات السختمفة لجػ الستعمع كسيارات التحمضل والسقارنة واال
 خبلؿ تقجيع خصػات اكتداب كل ميارة والتجريب عمضيا.

 .يشذط لجػ الستعمع ترػرات ججيجة ويحقق أىجاؼ محجدة 
 .يخمق رؤية واعية واستجعاء لؤلفكار والتحكخ والتخصيط العقمى 
  التفكضخ البرخػ يجعل الستعمسضغ قادريغ عمى الشطخ بعسق وحكسة فى السذاكل

 االجتساعية.
  البرخػ يداعج الستعمع عمى القجرة عمى التكيف مع االحجاث والستغضخات التفكضخ

 مغ حػلو.
  يعصى معشى محدػس وواضح لمكمسات فى عقػؿ الستعمسضغ، ويسكشيع مغ رؤية

 العبلقات والتػاصل بضغ األفكار.
لحا يعج التفكضخ البرخػ ذو أىسية كبضخة لمصبلب، لفيع البضئة السحيصة، وبشاء 

عخفة، وايجاد العبلقات بضغ العشاصخ والسػضػعات، وتخابط األفكار، صػرة كمية لمس
تػجج  شاروتديضل عسميات االتراؿ والتػاصل والتفاعل مع اآلخخيغ، وفي ىحا اإل

عجد مغ الجالالت التي أىتست بجراسة التفكضخ البرخؼ مشيا: دراسة حدغ ربحي 
يات تعميسية عمى ( والتي ىجفت إلى معخفة فاعمية استخجاـ بخمج4336ميجؼ )

التفكضخ البرخؼ والتحرضل في التكشػلػجيا لجػ شالبات الرف الحادؼ عذخ بغدة، 
وقج أسفخت نتائج الجراسة عمى فاعمية البخمجيات عمى التفكضخ البرخؼ والتحرضل في 
التكشػلػجيا ووجػد عبلقة احرائية بضغ متػسصي درجات شبلب السجسػعة التجخيبية 

لبرخؼ والتحرضل وقج أوصت الجراسة بزخورة تػضيف بخامج في اختبار التفكضخ ا
دراسة التفكضخ بذكل عاـ وتػضيف بخامج التفكضخ البرخؼ بذكل خاص في التعميع، و 

( التى اثبتت فاعمية بخنامج تجريبى مقتخح قائع عمى الخخائط 4320أحسج خصاب )
رخػ لجػ الصبلب فى تشسية التخابصات الخياضية والتفكضخ الب اإللكتخونيةالحىشية 

السعمسضغ وحجد ميارات التفكضخ البرخػ فى السكياس الحػ اعجه كاآلتى: ميارة التساثل 
البرخػ وميارة الختبلؼ البرخػ وميارة الشسط البرخػ وميارة الترػر البرخػ، 

( التي اشارت نتائجيا إلى فاعمية بخنامج مقتخح فى التخبية 4322ودراسة زيشب عمى )
ـ التعمع اإللكتخونى عمى التحرضل السعخفى وتشسية التفكضخ البرخػ لجػ الفشية باستخجا

( الحؼ اشار إلى فاعمية بخنامج 4322شالبات كمية التخبية، ودراسة سسضخ عقل )
مقتخح باستخجاـ دورة التعمع الخساسية فى تشسية التفكضخ البرخػ وعسميات التعمع 

، باالضافة إلى دراسة إسساعضل وبعس السيارات الضجوية البلزمة لتجريذ العمـػ
( التي أىتست بجراسة أثخ الخخائط الحىشية البرخية فى بضئة التعمع 4321حدػنة )



 )مهجية، حخة( في بيئات التعمم التكيفية وأثخه في تشسية  اإللكتخونيةنسط األنذظة 
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عمى تشسية التحرضل العمسى وميارات التفكضخ البرخػ لجػ شمبة كمية  اإللكتخونية
ميارة، ودراسة ريياـ سالع  21التخبية، واعج اختبار التفكضخ البرخػ الحػ تكػف مغ 

( التى اىتست بتشسية بعس ميارات التفكضخ البرخػ وعادات 4321شاؿ أحسج )وم
العقل لجػ تبلمضح السخحمة اإلعجادية فى مادة العمـػ باستخجاـ التعمع السجمج، وتكػف 

سؤاؿ يكيذ التفكضخ البرخػ واوصت بزخورة  06اختبار قياس التفكضخ البرخػ مغ 
خجاـ استخاتيجيات واسالضب تعميسية تخكد عمى تػجيو اىتساـ القائسضغ عمى التعميع باست

 تشسية ميارات تفكضخ الستعمع.
 األسذ الشظخية الجاعسة لسيارات التفكيخ البرخى: -5

 ف عمساء الشفذ الجذصمت ىع اوؿ مغ تشاولػا التفكضخ البرخػ بالتصبضق أ
والجراسة، حضث قامػا بجراسة كيفية استخجاـ االنداف لعضشو فى رؤية الرػرة 

، 4320)أحسج ابػ زايجة، االجداـ وتحجيج اماكشيا. تعخؼ ية لؤلشياء وفى الكم
  (23ص

  يخػ بياجيو أف التفكضخ البرخػ ىػ قجرة عقمية مختبصة بالجػانب الحدية
البرخية، كسا يحجث ىحا التفكضخ عشجما يكػف ىشاؾ تشدضق متبادؿ بضغ ما 

بط نتاجات يذاىو الصالب مغ أشكاؿ ورسػمات وعبلقات وما يحجث مغ ر 
 (223، ص4322)زيشب عمى، عقمية تعتسج عمى رؤية األشكاؿ السعخوضة 

  كسا أف التفكضخ البرخػ يعج امتجادًا لشطخيةBloom  ف الخصط الحػ إحضث
لى استخاتيجية تذجع عمى إمغ العبلقات المفطية التى تصػرت وضعو نذأ 

ستعمسضغ لجمج الخبخات الحاتية والتسثضل الرػرػ عغ شخيق إعصاء الفخصة لم
ترػراتيع البرخية كسخجع لخبخاتيع غضخ السخكدة وفى ىحا الجانب حضث 

ػاف، والتسثضل تتحجد ىحه الترػرات مغ خبلؿ السعشى مع استخجاـ األل
لى تػضيف السعمػمات التى تع الحرػؿ عمضيا مغ إالبرخػ، باإلضافة 

 .(234، ص4322)سػسغ دمحم، العبلقات المفطية 
في بيئات التعمم  اإللكتخونيةلتفكيخ البرخي واالنذظة العالقة بين ا -6

 التكيفية:
في  اإللكتخونيةتخػ الباحثتاف اف ىشاؾ عبلقة واضحة بضغ تػضيف االنذصة 

ف تػضيف إالتفكضخ البرخؼ لجػ الصبلب، حضث بضئات التعمع التكيفية وتشسية ميارات 
صخ برخية وتسثضل برخػ في عسمية التعمع وما تذسمو مغ عشا اإللكتخونيةاألنذصة 

لمسفاليع والشساذج قج يداعج عمى فيع السحتػػ بذكل افزل لجػ الصبلب فيقـػ 
ضخ و يتخضمػه فى اذىانيع، ومغ ثع التعبأبتحمضل السحتػػ لذكل معضغ يخوه  الصبلب
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و برخية مسا يداعج االحتفاظ بالخبخات والسعارؼ أعغ ىحا التحمضل بصخيقة لفطية 
وفقًا لشسط االكتذاؼ  اإللكتخونيةالصبلب، كسا اف األنذصة  لػقت اشػؿ في ذىغ

السػجو والحخ يداعج عمى تشسية ميارات التفكضخ العميا لحػ الصبلب مغ خبلؿ تػفضخ 
أنذصة تعميسية إلكتخونية تكيفية مرػرة القائسة عمى استخاتيجية اإلكتذاؼ إلدراؾ 

)صبلح الشاقة؛ وأالء أبػ لضمة، العبلقات وتفدضخ الغسػض، وىحا ما أكج عميو كبل مغ 
حضث اشارا إلى وجػد مجسػعة مغ األسالضب السختمفة التى قج تداىع ( 02، 4322

في تشسية ميارات التفكضخ البرخػ لجػ الصبلب واىسيا االعتساد عمى مسارستيع 
مغ خبلؿ اإلمكانيات الستاحة اليائمة لمكسبضػتخ وعمى  اإللكتخونيةلبعس األنذصة 

سيا واالستعانة بيا فى ترحيح السعمػمات واستيعابيا واكتذاؼ معمػمات الصبلب في
اثخ تعخؼ ( التي ىجفت إلى 4322ججيجة، باالضافة إلى دراسة أسامة ىشجاوػ )

التفاعل بضغ نسط وتػقضت مسارسة االنذصة في وحجة تعميسية الكتخونية واثخىا عمى 
خية لجػ تبلمضح السخحمة تشسية ميارات التسضضد البرخؼ ومدتػػ القخاءة البر
في تشسية ميارات  اإللكتخونيةاالعجادية وقج اشارت نتائج الجراسة إلى فاعمية االنذصة 

( التي اشارت إلى 4326التفكضخ البرخؼ لجػ الصبلب، ودراسة حشاف إسساعضل )
فاعمية استخاتيجية خخائط التفكضخ فى تشسية ميارات التفكضخ البرخػ لمتبلمضح اعتساد 

األنذصة البرخية فزبًل عغ اثخىا عمى تخفيس العبء السعخفى وذلظ مغ عمى 
خبلؿ تقجيع معمػمات مخئية واضحة ومتكاممة مارسيا التبلمضح ساعجتيع فى تشطيع 

 السعمػمات واألفكار ومعالجتيا والتفكضخ برػرة أكثخ عسق.
 :العبء السعخفي -ذالسحهر الخام

خفى، أعخاض العبء السعخفى، نطخية ويتشاوؿ ىحا السحػر: تعخيف العبء السع
قياس العبء السعخفى، العبلقة بضغ خفس أنػاع العبء السعخفى، العبء السعخفى، 

 في بضئات التعمع التكيفية. اإللكتخونيةالعبء السعخفي واالنذصة 
ف تخديغ ومعالجة السعمػمات بذكل زائج فى ضل الشذاط السعخفى السدتسخ أ

مػمات مغ نطاـ الحاكخة، فيجب ترسيع ميسات تعمع تسشع يؤدػ الى خدارة كبضخة لمسع
الجة مغ زيادة العبءالسعخفى عمى الحامخة العاممة، وذلظ عغ شخيق الحج مغ مع

لى معالجة وتخديغ فى الػقت نفدو، فقج تؤدػ كثخة إالسيسات الرعبة التى تحتاج 
و زيادة فى العبء لى الزغط عمى الحاكخة العاممة مسا يشتج عشإلحاكخة السعمػمات فى ا

)خالج السعخفى الحػ يحجث فى الحاكخة العاممة مسا يؤدػ الى قرػر فى عسل الحاكخة. 
 ( 4، ص4322الخبابعة، 

 تعخيف العبء السعخفى:  -1
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يعخؼ بأنو: "الكع الكمى مغ الشذاط العقمى السفخوض عمى الحاكخة العاممة فى 
ثل مدتػػ العبء السعخفى مجة زمشية محجودة ويتحجد ىحا الكع مغ خبلؿ درجة تس

 &.Hollender N & Hofmann C& Deneke M)".باستخجاـ السكياس

Schmitz B., 2010, p 127). 

بأنو:" الكسية الكمية مغ الشذاط الحىشى  (263، ص4320)يػسف قصامى، يعخفو 
أثشاء السعالجة فى الحاكخة العاممة خبلؿ فتخة زمشية معضشو، ويسكغ قياسو بعجد الػحجات 

 العشاصخ السعخفية التى تجخل ضسغ السعالجة الحىشية فى وقت محجد.و 
انو السقجار الكمى مغ الجيج السعخفى  (223، ص4322)دمحم الحخبى، ويعخفو 

والعقمى الحػ يدتيمكو الفخد أثشاء معالجة وتجيضد السجخبلت فى الحاكخة العاممة وذلظ 
ىحا العبء ىػ عجد السجخبلت  خبلؿ فتخة زمشية محجدة، والعامل الخئيذ الحػ يذكل

 التى يتػجب معالجتيا وتجيضدىا.
 أعخاض العبء السعخفى:  -0

اف الستعمع ذو العبء السعخفى تطيخ عمى مجسػعة مغ االعخاض مشيا: العجد، 
واإلغبلؽ العقمى، وتجنى مدتػػ الكفاءات والجافعية فى أداء السياـ، مثل: التعمع، 

الزغػط، واصجار األحكاـ الخديئة عمى السػاقف، والتذػير العقمى والتأثخ الدمبى ب
ويتختب عمى العبء السعخفى أوجو قرػر متعجدة عشج أداء مياـ التعمع وغضخىا مغ 
السياـ مشيا: اضصخاب فى تجسيع السعمػمات، وعجـ القجرة عمى استيفاء السعمػمات 

، وتجنى القجرة السصمػبة او استبعاد غضخ السخغػبة، ونقز الكفاءة فى إدارة السعمػمات
 (.212، ص4322)حسػدة فخاج، عمى فيع السعمػمات وتػليفيا أو تخكضبيا 

 نظخية العبء السعخفى :  -3
ف نطخية العبء السعخفى عبارة عغ نطخية فى التعميع ترف تصبيقات الترسيع أ

التعميسى ألحج نساذج البشية االسعخفية اإلندانية بشاء عمى معالجة معخفية دائسة فى 
 ,Kalyuga, 2011)معخفية مؤقتة فى الحاكخة العاممةة شػيمة السجػ، ومعالجة الحاكخ 

p4.) 

وتفتخض نطخية العبء السعخفى أف محجدات الحاكخة العاممة التطيخ مرادفة، 
ولكشيا تسثل مكػنات أساسية تختبط عمى نحػ وثضق بالبشية السعخفية لجػ اإلنداف عمى 

، ولكشيا يسكغ أف تكػف أكثخ فاعمية مشالحاكخة أساس أف الحاكخة العاممة صغضخة الدعة
 شػيمة السجػ.

واليجؼ مغ نطخية العبء السعخفى ىػ تػفضخ معايضخ ومبادغ لمسػقف التعميسى 
برػرة تديل التعمع وفقًا لييكل القجرات السحجودة لشطاـ الحاكخة العاممة وفقًا لسا اشار 
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؛ نذػة 2، ص4322ابعو، ؛ خالج الخب222، ص4322)دمحمالدعبى، إليو كبل مغ 
 و السبادغ أىسيا:أوىحه السعايضخ  (232، ص4322البرضخ، 

محجودية سعة الحاكخة العاممة، مسا قج يدبب فقج كثضخ مغ السعمػمات التى  -2
يتعمسيا الصالب إذا لع يتع إجخاء السعالجات العقمية السشاسبة، فإذا تع تجاوز 

 عاؿ.سعتيا مغ السعمػمات، فإف التعمع يربح غضخ ف
تتصمب عسمية التعمع ذاكخة عاممة نذصة، ميستيا فيع ومعالجة السحتػػ التعميسى  -4

 وتخمضدة وتخديشو فى الحاكخة الصػيمة.
الحاكخة شػيمة السجػ سعتيا غضخ محجدة، وىحا يسكششا مغ زيادة السخدوف السعخفى  -0

ة فضيا، ضسغ استخاتيجيات معضشة، مسا يداعج فى معالجة السعمػمات فى الحاكخ 
 العاممة.

مدتػيات العبء السعخفى العالية، قج يشتج مغ السحتػػ التعميسى او مغ شخيقة  -2
 عخضو.

استخجاـ تسثضل واحج لمسعخفة: الشز أو الرػرة يؤدػ الى تخفيس العبء  -2
 السعخفى عغ الحاكخة العاممة.

إعادة ترسيع السػاد التعميسية بحضث يتع تػضيف شخائق تعميسية اندب تعسل عمى  -6
 مدتػػ العبء السعخفى السختفع مسا يديج مغ فاعمية التعمع.خفس 

حل السذكبلت بػاسصة الصخؽ التقمضجية يخىق الحاكخة العاممة، وال يؤدػ الى تعمع  -2
 فعاؿ.

تختضب السادة التعميسية بصخيقة تقمل الحاجة الى االنتباه، والخبط بضغ السرادر  -1
 اكخة العاممة.الستشػعة، يؤدػ الى تخفيس العبء السعخفى عغ الح

 كسا استشجت نظخية العبء السعخفى الى فخضيتين رئيديتين، ىسا:
 :أػ أف الستعمع يقـػ بسعالجة السعمػمات برػرة نذصة مغ  السعالجة الشذظة

 خبلؿ االنتباه الى كل ما يتعمق بالسػضػع، وتشطيع السػضػع ذىشيًا برػرة
، بحضث تتذكل بشية متكاممة متخابصة، وربط الخبخات الججيجة مع الخبخات الدابقة

 لجػ الفخد.
 :حضث افتخضت نطخية العبء السعخفى أف السعالجة  القشاة الثانية السددوجة

الشذصة لمسعمػمات تتع عغ شخيق القشاة الدسعية والتى تقـػ بسعالجة السجخبلت 
الدسعية والمفطية، والقشاة البرخية التى تقـػ بسعالجة السجخبلت البرخية 

 (.002، ص4321)عبلء أبػ الخايات، والسكانية 
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رمذَ ٔظش٠خ اٌؼتء اٌّؼشفٝ ِدّٛػخ ِٓ اٌّجبدئ ٚاٌّؼب١٠ش  طبسٚفٟ ٘زا اإل

؛ حمسى 224، ص4320)يػسف قصامى، ٌزص١ُّ اٌزؼٍُ ٚفمب  ٌّب اشبس إ١ٌٗ وال ِٓ 
 (422، ص 4326؛ زيشب أحسج؛ وخالج عمى؛ وعباس كاضع، 222، ص4322الفضل، 
:ٝ٘ٚ 

ت البرخية بالتػافق مع التفدضخات الشرية فى وقت واحج، تقجيع التسثيبل .2
 لتجشب تذتت االنتباه.

 اثخاء الشز السصبػع بتسثيبلت برخية متبػعة بعخض صػتى. .4
 تجشب الخسـػ والسخصصات غضخ السختبصة بسػضػع الجرس. .0
تقجيع عشاصخ ومكػنات السادة برػرة برخية مشعدلة عغ بعزيا البعس،  .2

 ومتفاعمة.عمى اف تكػف متخابصة 
 مداعجة الصبلب عمى التشبؤ بالخصػات التالية فى العسميات قبل التفدضخ. .2
تذجيع الصمبة عمى استخجاـ التفدضخ الحاتى عغ شخيق األنذصة التعميسية  .6

 السقجمة ليع وتشسية العبء السعخفى السشاسب.
ية التشطيع السشصقى لسحتػػ السادة التعميسية واالستخاتيجيات والصخائق التجريد .2

 واألنذصة التعميسية التى تختبط األىجاؼ ونػاتج التعمع.
 أنهاع العبء السعخفى: -4

ف ىشاؾ ثبلث ألى إلتى تشاولت نطخية العبء السعخفى تذضخ معطع الجراسات ا
 وىى كسا يمى:ي انػاع لمعبء السعخف

 العبء السعخفي الجاخمي -الشهع األول : 
التعميسية، ويعتسج عمى مدتػػ  وىػ العبء الشاتج عغ شبيعة محتػػ السادة

صعػبتيا، فعشجما تحتػػ السادة الجراسية عمى العجيج مغ العشاصخ أو السفاليع، أو 
يكػف ىشاؾ خمل فى تشطيع السادة، فإف الستعمع يػاجو صعػبة فى معالجتيا فى الحاكخة 

لب وإف قجرة الصا(، 2، ص4322)خالج الخبابعو،  العاممة، فتربح السادة صعبة الفيع
فى التعامل مع العبء السعخفى الجاخمى يعتسج عمى مقجار عشاصخ السحتػػ السقجمة، 
ومجػ تخابصيا، وتفاعميا مع بعزيا، وىشا تمعب خبخة الصالب ومعخفتو الدابقة وحجع 
بشضتو السعخفية دورًا عامًا فى الخبط بضغ العشاصخ، وتختضبيا، مسا قج يؤدػ الى تخفيس 

 .(Kalyuga, 2011, p4)كخة العاممة ويديج مغ كفاءتياالعبء الػاقع عمى الحا
 العبء السعخفي الخارجي -الشهع الثاني:  

ويصمق عميو العبء السعخفى الجخضل، يخجع ىحا الشػع مغ العبء إلى الصخائق 
 والػسائط واألسالضب التعميسية السدتخجمة في عخض السادة التعميسية عمى الستعمسضغ،
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ئة التى يتمقى فضيا الصالب السعمػمات، وتقـػ عمى أىجاؼ كسا أنو يعتسج عمى البض
التعمع، وىحا الشػع يسكغ تعجيمو وتقمضمو باستبجاؿ ىحه الصخائق والػسائط التعميسية 

 .(661، ص 4322)مخياف مشرػر،  لتديضل العسمية التعميسية وتحقضق التعمع
 العبء السعخفي وثيق الرمة بالسهضهع-الشهع الثالث: 

السجيػد  و العبء السعخفى الفعاؿ أو الزخورػ أوالسشاسب، وىػويصمق عمي
العقمى الحؼ يبحلو الستعمع فى معالجة السعمػمات التى يتع تعمسيا وربصيا بالبشية 

لمتعمع، فعسمية التعمع تتأثخ  البلزمة السعخفية السػجػدة لجية لتكػيغ السخصصات الحىشية
عجد مغ السخصصات الحىشية داخل الحاكخة  بعسمية التغضخ في األداء، ولتكػيغ وتخديغ

شػيمة السجػ فإنو يجب أف تكػف ىشاؾ عبء معخفي مشاسب لتػلضج تعمع ذػ معشى 
 (.203، ص4322)ليا العتضبى؛ وفاتغ مرصفى، 

تخػ الباحثتاف أف األعباء السعخفية الثبلثة تتاثخ كل مشيع  شاروفي ىحا اإل
ػ يبحلو الصالب يعتسج عمى العبء الجاخمى، باآلخخ أثشاء عسمية التعمع، فالجيج الح

فإذا كاف العبء السعخفى الجاخمى مختفعًا يجب خفس العبء السعخفى الخارجى، أما 
إذا كاف العبء السعخفى الجاخمى مشخفزًا فمغ يؤثخ زيادة العبء السعخفى الخارجى 

سػضػع لبشاء عمى الحاكخة العاممة، وال بج مغ استخجاـ العبء السعخفى وثضق الرمة بال
وتصػيخ مخصصات وابشية الصالب السعخفية، إذ أف اليجؼ األساسى لشطخية العبء 

 السعخفى ىػ تقمضل العبء السعخفى الخارجى وزيادة العبء السعخفى وثضق الرمة.
 قياس العبء السعخفى:-5

اختمف الباحثػف والسشطخوف لمعبء السعخفى فيسا بضشيع حػؿ شخؽ قياسو، تبعًا 
رؤيتيع وتفدضخىع لصبيعة العبء السعخفى، فاف مقاييذ العبء السعخفى، قج إلختبلؼ 

 نذأت مغ إتجاىضغ وىسا:
يتصمب مغ الصالب اتساـ ميسة ثع تقجيخ الرعػبة  :اتجاه تجخيبى -اإلتجاه األول

مغ خبلؿ مكياس مرسع ليحا الغخض، وىحا التقجيخ الحاتى يدتخجـ لمجاللة عمى 
 (Al-Atiyat, 218)العبء السعخفى. 

يتصمب مغ الصالب الكياـ بسيستضغ معًا فى نفذ  :اتجاه نظخى  -اإلتجاه الثانى
الػقت، حضث يدتخجـ أداءه عمى السيسة الثانية لمجاللة عمى تجاوز القجرة السعخفية 

 (Alle, 2011). الستاحة التى يستمكيا الفخد مغ أداء السيسة األولى
في بيئات التعمم  اإللكتخونيةذظة العالقة بين خفض العبء السعخفي واالن-6

 التكيفية:



 )مهجية، حخة( في بيئات التعمم التكيفية وأثخه في تشسية  اإللكتخونيةنسط األنذظة 
 ة التخبية وفقًا لألسمهب السعخفيميارات التفكيخ البرخي وخفض العبء السعخفي لجى طالب كمي
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قج تذكل السحتػػ التعميسي والسياـ التعميسية الكثضخة التى يتمقاىا الصبلب اثارًا 
سمبية عمى ذاكختيع العاممة، مسا يؤدػ الى قرػر فى عسميا وعجـ قجرتيا عمى أداء 

العبء السعخفي،  دورىا بالذكل السصمػب والحؼ يؤدؼ بجوره الى فذل التعمع ويديج مغ
ومغ مبجأ االىتساـ باألنذصة التعميسية نطخًا لجورىا الفعاؿ في جعل الصبلب محػر 

%( مسا يدسعػنو، وبشدبة 43العسمية التعميسية وجج اف الصبلب يتعمسػا بشدبة )
%( مسا 23%( مسا يدسعػنو ويخونو، وبشدبة )23%( مسا يخونو، وبشدبو )03)

%( مسا يقػلػنو حػؿ الذئ الحػ يقػمػف بعسمو خاصة 23يقػلػنو ويكتبػنو وبشدبة )
عشج ارتباشيا بالتسثيبلت البرخية والخمػز لؤلشكاؿ والخسـػ والرػر والسخصصات 

تخػ  شار(، وفي ىحا اإل426، ص 4326)زيشب أحسج؛ خالج عمى؛ وعباس كاضع، 
ل بضئة التعمع في بضئات التعمع التكيفية يجع اإللكتخونيةتػضيف األنذصة الباحثتاف اف 

اكثخ مخونة وتكيف وفًقا لرفات وخرائز االسمػب السعخفى لكل شالب مسا يداعج 
عمى تشطيع السعارؼ والسعمػمات التي يتمقاىا الصبلب ويقمل مغ الزغط عمى الحاكخة 
العاممة وبالتالي يداعج عمى خفس العبء السعخفي لجييع، وعميو يدعى البحث 

تعمع ( في بضئات الالسػجية مقابل الحخة) اإللكتخونيةة نسط االنذصتعخؼ الحالي إلى 
تفاعمو مع األسمػب السعخفي )تحسل الغسػض مقابل  إشارالتكيفية األكثخ فاعمية في 

عجـ تحسل الغسػض( وقياس اثخه في تشسية ميارات التفكضخ البرخؼ وخفس العبء 
 .السعخفي لجػ شبلب كمية التخبية
 تخجم في البحث:نسهذج الترسيم التعميسي السد

 اإللكتخونيةنسط االنذصة حضث كاف اليجؼ مغ البحث الحالى ىػ تحجيج 
تفاعمو مع  إشارتعمع التكيفية األكثخ فاعمية في في بضئات ال( السػجية مقابل الحخة)

األسمػب السعخفي )تحسل الغسػض مقابل عجـ تحسل الغسػض( وقياس اثخه في تشسية 
، ومغ ثع فقج العبء السعخفي لجػ شبلب كمية التخبيةميارات التفكضخ البرخؼ وخفس 

قامت الباحثتاف باالشبلع عمى مجسػعة مغ نساذج الترسيع التجخيبي مشيا نسػذج 
كامب، نسػذج الجدار، نسػذج الغخيب زاىخ، نسػذج دمحم عصية خسيذ، ونسػذج 

ADDIEع، ، والف نسػذج الترسيع التعميسي الجضج يتصمب ضساف تصػيخ بضئة التعم
فزبًل عغ اف ترسيع بضئات التعمع يتصمب مغ الباحثتاف اتباع احج نساذج الترسيع 
والتصػيخ التي تتشاسب مع شبيعة الصبلب وخرائريع، لحا قامت الباحثتاف ببشاء بضئة 

وذلظ النو يتزسغ جسيع العسميات التي تذسميا الشساذج  ADDIEالتعمع وفق نسػذج 
يػلة والذسػلية مقارنة بشساذج الترسيع التعميسي نو يتدع بالدأاالخخػ، فزبل عغ 
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االخخػ، وقج اجخت الباحثتاف بعس التعجيبلت عمى الشسػذج السدتخجـ والحؼ تتزح 
 خصػاتو فيسا يمي:

 
 ADDIE ( مخصط لشسػذج الترسيع التعميسي2شكل )

 الخظهات اإلجخائية لمبحث: 
سضتيػا لػجػ شػبلب كميػة وتزسشت عمى: تحجيج ميارات التفكضخ البرخؼ السػخاد تش

في بضئات التعمع  )السػجية، الحخة( اإللكتخونيةالتخبية، وتحجيج معايضخ ترسيع االنذصة 
التكيفية وقياس اثخىا في تشسية ميارات التفكضخ البرخؼ وخفػس العػبء السعخفػي لػجػ 
شػػػػبلب كميػػػػة التخبيػػػػة وفقػػػػًا لبلسػػػػمػب السعخفػػػػي )تحسػػػػل الغسػػػػػض مقابػػػػل عػػػػجـ تحسػػػػل 

فػػػي  )السػجيػػػة، الحػػػخة( اإللكتخونيػػػةنذػػػصة لبلالسشاسػػػب حجيػػػج الترػػػسيع وت الغسػػػػض(،
بضئات التعمع التكيفية وقياس اثخىا في تشسية ميارات التفكضخ البرخؼ والعػبء السعخفػي 

عػػػجـ متحسػػػل  –لػػػجػ شػػػبلب كميػػػة التخبيػػػة وفقػػػًا لبلسػػػمػب السعخفػػػي )تحسػػػل الغسػػػػض 
 .الغسػض(

 تحجيج ميارات التفكيخ البرخي السخاد تشسيتيا لجى طالب كمية التخبية: -أوالً 
تحجيج ميارات التفكضخ البرخؼ في مقخر تقشيات  :اليجف من القائسة .2

 التعميع والتعمع.



 )مهجية، حخة( في بيئات التعمم التكيفية وأثخه في تشسية  اإللكتخونيةنسط األنذظة 
 ة التخبية وفقًا لألسمهب السعخفيميارات التفكيخ البرخي وخفض العبء السعخفي لجى طالب كمي
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قامت الباحثتاف باالشبلع عمى األدبيات  مرادر اشتقاق القائسة: .4
ة بسقخر تقشيات والبحػث السختبصة بالسيارات البلزمة لػحجة الرػر الخقسي

 التعميع والتعمع واالشبلع عمى تػصيف السقخر الخاص بالصبلب.
إعجاد القائسة السبجئية لقائسة ميارات التفكيخ البرخي بسقخر تقشيات  .0

وقج حجدت الباحثتاف ميارات التفكضخ  التعميم والتعمم وفقًا لظبيعة البحث:
ل البرخؼ: الذكتعخؼ البرخؼ في خسدة ميارات أساسية وىى: ميارة 

وتذضخ إلى القجرة عمى تحجيج أبعاد وشبيعة الذكل السعخوض، ميارة التسضضد 
الذكل البرخؼ وتسضضده عغ األشكاؿ تعخؼ البرخؼ: وىي تعشي القجرة عمى 

االخخؼ، ميارة التفدضخ البرخؼ: وتذضخ إلى القجرة عمى تػضيح الفجػات 
ستشتاج البرخؼ: وىي والسغالصات في العبلقات والتقخيب بضشيا، ميارة اال

تعشي التػصل إلى مجسػعة مغ السعايضخ والسبادغ مغ خبلؿ الذكل 
السعخوض، ميارة التحمضل البرخؼ: وتذخ إلى القجرة عمى رؤية العبلقات 

 (.4في الذكل وتحجيج خرائز تمظ العبلقات وترشيفيا )ممحق
عخض القائسة السبجئية عمى مجسػعة مغ  التحقق من صجق القائسة: .2

سحكسضغ لمتأكج مغ سبلمة القائسة وأسمػب تشطيسيا وإبجاء الخأؼ حػؿ تمظ ال
 القائسة وصياغتيا.

وقج تع حداب ثبات القائسة عغ شخيق معادلة  :حداب ثبات القائسة  .2
االتفاؽ والتي تع مغ خبلليا حداب معامل االتفاؽ بضغ السحكسػف الحؼ بمغ 

 ( وىي ندبة اتفاؽ مقبػلة .3.16)
)السهجية مقابل الحخة( في  اإللكتخونيةج معاييخ ترسيم االنذظة تحجي -ثانياً 

 :بيئات التعمم التكيفية
تيجؼ القائسة التػصل إلى معايضخ يتع مخاعتيا  اليجف العام من بشاء القائسة: - أ

)السػجية، الحخة( في بضئات التعمع التكيفية،  اإللكتخونيةعشج ترسيع االنذصة 
 غ أساسضضغ ىسا:وىحه السعايضخ تشجرج تحت بعجي

  السػجية( في بضئات التعمع التكيفية. اإللكتخونيةمعايضخ ترسيع االنذصة( 
  الحخة( في بضئات التعمع التكيفية. اإللكتخونيةمعايضخ ترسيع االنذصة( 

قامت الباحثتاف باالشبلع عمى البحػث  تحجيج مرادر اشتقاق القائسة: - ب
عامة لمترسيع التعميسي، باإلضافة والجراسات الدابقة واإلشبلع عمى السعايضخ ال

 إلى السقابمة مع الخبخاء والسخترضغ في مجاؿ تكشػلػجيا التعميع.
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ــاييخ ترــسيم االنذــظة  -جـــ  ــة لسع ــةإعــجاد القائســة السبجئي )السهجيــة  اإللكتخوني
تسػػت صػػياغة السعػػايضخ التػػي تػػع  :مقابــل الحــخة( فــي بيئــات الــتعمم التكيفيــة

دػػابقة عمػػى ىضئػػة معػػايضخ ومؤشػػخات تشػػجرج تحػػت التػصػػل إلضيػػا مػػغ السرػػادر ال
)السػجيػػة، الحػػخة( فػػي  اإللكتخونيػػةاالنذػػصة كػػل معيػػار، وبػػحلظ أصػػبحت قائسػػة 

فػي صػػرتيا السبجئيػة تتكػػف مػغ إثشػي عذػخ معيػار ومئػة بضئات الػتعمع التكيفيػة 
 وعذخوف مؤشخ.

 )استبانة الخبخاء(: -د
رأؼ الخبػػخاء والستخررػػضغ  تػػع وضػػع ىػػحه القائسػػة فػػي صػػػرة اسػػتبانة السػػتصبلع

في مجاؿ تكشػلػجيا التعميع الستصبلع آرائيع في ىحه السعايضخ مغ حضث مجػ أىسضتيا، 
 ومجػ كفايتيا ومجػ صياغتيا بصخيقة صحيحة.

 تظبيق استبانة الخبخاء: -ىـ
  ( صجق السعاييخ:1)

اء لمتأكج مغ صجؽ قائسة السعايضخ السعخوضة باالستبانة شمػب مػغ السحكسػضغ إبػج
الخأؼ فػي ىػحه السعػايضخ والسؤشػخات مػغ حضػث: داللػة األوزاف الشدػبية لسػجػ أىسيػة ىػحه 

 السعايضخ.
 ووفق رأؼ الدادة السحكسضغ تقخر اعتبار اآلتي: 

إذا جاء الػزف الشدبي لتقجيخات السحكسضغ عمى تػػافخ أحػج عشاصػخ الترػسيع أكبػخ  -
 ا السعيار.(، فيػ يعج وزًنا ندبًيا عالًيا ليح22) مغ أو يداوؼ 

إذا جػاء الػػزف الشدػبي لتقػجيخات السحكسػضغ عمػػى تػػافخ أحػج عشاصػخ الترػسيع مػػغ  -
(، فيػ يعج وزًنا ندبًيا متػسًصا إلتاحة 22) ( إلى أقل مغ23) أكبخ مغ أو يداوؼ 

 ىحا العشرخ أو االىتساـ باستخجامو.
مػػغ  إذا جػاء الػػزف الشدػبي لتقػجيخات السحكسػضغ عمػػى تػػافخ أحػج عشاصػخ الترػسيع -

(، فيػػ يعػج وزًنػا ندػبًيا قمػيبًل إلتاحػة 23)صفخ( إلى أقل مغ ) أكبخ مغ أو يداوؼ 
 ىحا العشرخ أو االىتساـ باستخجامو.

مػػجػ كفايتيػػا فػػػي كػػل معيػػار وكػػػل مؤشػػخ، ومػػا إذا كانػػػت ىشػػاؾ مؤشػػخات أخػػػخػ  -
تػػختبط بيػػحا السعيػػار، فضػػحكخىا السحكػػع فػػي السكػػاف السخرػػز لػػحلظ فػػي نيايػػة كػػل 

 معيار.
صػػياغة السعػػايضخ والسؤشػػخات الػػػاردة تحػػت كػػل ُبعػػج، وذلػػظ بػػاقتخاح الرػػياغة  دقػػة -

 السشاسبة الحؼ يخاىا السحكع تحتاج إلى تعجيل.
 



 )مهجية، حخة( في بيئات التعمم التكيفية وأثخه في تشسية  اإللكتخونيةنسط األنذظة 
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 إجخاءات تظبيق االستبانة: -و

( محكسضغ، مرحػبة بخصاب يػضح كيفية اإلجابة 20تع تػزيع االستبانة عمى )
لبخيػج االلكتخونػي وفًقػا لخ بػة كػل عمضيا وذلظ عغ شخيق البخيج اإللكتخوني عػغ شخيػق ا

( محكسػػضغ، وقػػج أجػػابػا عػػغ جسيػػع بشػػػد االسػػتبانة، وقػػج 2محكػػع، وقػػج اسػػتجاب مػػشيع )
 استغخؽ تصبضق ىحه االستبانة ما يقخب مغ أسبػعاف.

 السعالجة اإلحرائية لالستبانة: -ز
 تع معالجة بيانات االستبانة إحرائًيا كسا يمي:

مػػغ السؤشػػخات حضػػث كانػػت أجابتيػػا تحجيػػج  حدػػاب الػػػزف الشدػػبي لكػػل مؤشػػخ -
غضػخ ميػع( حضػث عػلجػت  –ميع  –قيسة عمى سمع متجرج، كالتالي )ميع ججًا 

إحرائًيا بحداب الػػزف الشدػبي لكػل بشػج، وذلػظ بعػج وزف كػل قيسػة عمػى سػمع 
 (.صفخ – 2 – 4رج حضث أعصضت الكيع )متج

 دلة التالية:وتع حداب الػزف الشدبي لكل معيار ومؤشخ باستخجاـ السعا -
 التقجيخ الشدبي ليا( Xمجسػع )التكخارات 

 الػزف الشدبي لكل معيار ومؤشخ = 
 عجد العضشة Xالػزف الشدبي األعمى 

 نتائج تظبيق االستبانة: -ح
تػػع تفخيػػغ مقتخحػػات السحكسػػضغ وقػػج تقػػخر أف يؤخػػح بالتعػػجيل أو اإلضػػافة إذا نػػز 

السقتخحة وتعجيبلت الرػياغة التػي عميو أكثخ مغ محكع، وفيسا يمي عخض اإلضافات 
 اتفق عمضيا أكثخ مغ محكع، وقج جاءت الشتائج كسا يمي:

 الهزن الشدبي ألىسية السعاييخ: (1)
جػاءت جسيػع األوزاف الشدػبية لسػجػ أىسيػة السعػايضخ بػأف حرػمت جسيػع السعػايضخ 
والسؤشػػػخات السختبصػػػة بيػػػػا عمػػػى الػػػػػزف الشدػػػبي الشيػػػػائي مػػػغ جانػػػػب السحكسػػػضغ عضشػػػػة 

 . البحث
 اإلضافات:  (0)

 .لع يقتخح الدادة السحكسػف إضافة أؼ معايضخ في قائسة السعايضخ السبجئية
 التعجيالت في الرياغة:  (3)

ىشاؾ تعجيبلت عجة في الرياغة اتفق أكثخ مغ محكع عمى إجخائيػا، وقػج أخػحت 
بيػػػا الباحثػػػة، كػػػحلظ أشػػػار السحكسػػػػف لػػػجمج بعػػػس السؤشػػػخات الستذػػػابية التػػػي يسكػػػغ 
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الي أصػػبحت قائسػػة السعػػايضخ فػػي صػػػرتيا الشيائيػػة تزػػع عذػػخة معػػايضخ دمجيػػا، وبالتػػ
 (.0يشجرج تحتيع مئة مؤشخ )ممحق

الحخة( في بيئة التعمم التكيفية  )السهجية، اإللكتخونيةترسيم األنذظة  -ثالثاً 
 وتظهيخىا: 

لمترسيع والتصػيخ التعميسي  "ADDIE"تبشت الباحثتاف نسػذج الترسيع العاـ 
، والترسيع Aالجة، ويتزسغ الشسػذج خسذ مخاحل رئيدية ىي: التحمضل لترسيع السع

D والتصػيخ ،D والتشفضح ،I والتقػيع ،E وسػؼ يتع عخض ىحه السخاحل عمى الشحػ ،
 التالي:
 اشتسمت ىحه السخحمة عمى اإلجخاءات التالية: :مخحمة التحميل  -2

 تحميل السذكالت وتحجيجىا: 1/1
مذكمة البحث الحالي: الحاجة إلى تحجيج نسط سبق في الفرل االوؿ تحجيج 

تعمع التكيفية األكثخ فاعمية في )السػجية، الحخة( في بضئات ال اإللكتخونيةاالنذصة 
تفاعمو مع األسمػب السعخفي )تحسل الغسػض مقابل عجـ تحسل الغسػض(  إشار

 وقياس اثخه في تشسية ميارات التفكضخ البرخؼ وخفس العبء السعخفي لجػ شبلب
كمية التخبية، وقج تسكشت الباحثتاف مغ بمػرة مذكمة البحث وصياغتيا، وقج تع 
عخضيا بذكل تفرضمي في الجدء الخاص بسذكمة البحث، وتأسيدًا عمى ذلظ سعى 

في بضئة التعمع  )السػجية، الحخة( اإللكتخونيةالبحث الحالي في تقجيع نسصاف لؤلنذصة 
ب السعخفي )تحسل الغسػض مقابل عجـ تحسل التكيفي وبحث اثخ تفاعميسا مع األسمػ 

الغسػض( وذلظ في تشسية ميارات التفكضخ البرخؼ وخفس العبء السعخفي لجػ 
 شبلب كمية التخبية.

 تحميل ميسات التعمم:  1/0
يدتيجؼ البحث الحالي تحجيج السيسات التعميسية التي تدعى بضئة التعمع التكيفي 

 اإللكتخونيةالجراسي وفقًا لشسط األنذصة إلى تحكيقيا واستخبلصيا مغ السقخر 
، وقج مخ ىحا اإلجخاء بسا يمي: قامت الباحثتاف باختيار مقخر )السػجية، الحخة(

تقشيات التعميع والتعمع لصبلب كمية التخبية، حضث انو يعتبخ مغ السقخرات التي تحػػ 
تيع في عمى مػضػعات غشية بالسثضخات البرخية مسا قج يديل عمى الباحثتاف ميس

البحث الحالى، ومغ ثع قامت الباحثتاف بعسل استبانو الستصبلع رأؼ العزاء ىضئة 
التجريذ تخرز تكشػلػجيا التعميع وذلظ إلبجاء آرائيع في مػضػعات مقخر تقشيات 
التعميع والتعمع مغ حضث أكثخ السػضػعات أىسية والتي تتشاسب مع شبيعة البحث 

( أعزاء ىضئة تجريذ، وجاءت نتائج 1مى )الحالي، وقج تع عخض االستبانو ع
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استصبلع الخأؼ في تحجيج ثبلث مػضػعات رئيدية وىي: أحجاـ المقصات، أنػاع 
المقصات بالشدبة لدوايا الترػيخ الخاسية، أنػاع المقصات بالشدبة لدوايا الترػيخ 

 األفكية.
 تحميل خرائص الفئة السدتيجفة وسمهكيم السجخمي: 1/3

جفة في البحث الحالي ىع شبلب السدتػػ الثالث بكمية التخبية، أف الفئة السدتي
وقج قامت الباحثتاف بعخض الخرائز السختبصة باألسمػب السعخفي ليؤالء الصبلب 

الشطخؼ مغ البحث، وذلظ الف الخرائز السعخفية ليع تختمف عغ  شارفي اإل
جافع واالستعجاد الخرائز السعخفي لباقي الصبلب، باإلضافة إلى التأكج مغ وجػد ال

لجييع لمتعمع مغ خبلؿ بضئة تعمع الكتخونية تكيفية تخاعي الفخوؽ الفخدية بضشيع وتمبي 
فقج شبقت الباحثتاف مكياس األسمػب السعخفي  شاراحتياجات كبل مشيع، وفي ىحا اإل

( شالبة ما بضغ 12عمي الصبلب عضشة البحث، والحؼ أسفخت نتائجو عغ وجػد )
( شالب مشيع 43ـ تحسل الغسػض وقج استعانت الباحثتاف ب )متحسل الغسػض وعج

( شالب متحسمة الغسػض وقج قامت 02الجخاء التجخبة االستصبلعية لمبحث، )
( شبلب وذلظ لعجـ وجػد الخبخة الكافية لجييع في التعامل مع 2الباحثتاف باستبعاد )

شيائي لصبلب ( شالب غضخ متحسمة الغسػض، ليكػف العجد ال03، )اإلنتخنتشبكة 
 ( شالبة.63عضشة البحث )

تحميــــل الســــهارد والقيــــهد فــــي بيئــــة الــــتعمم التكيفــــي وفقــــًا لــــشسط األنذــــظة  1/4
 :اإللكتخونية

التكيفية والتأكج مغ  اإللكتخونيةقامت الباحثتاف بتحمضل متصمبات بضئة التعمع 
يدة كسبضػتخ تػافخ جسيع اإلمكانات والتجيضدات السصمػبة لتشفضح تجخبة البحث، مغ أج

لجػ جسيع الصبلب عضشة البحث، مسا يداعج  اإلنتخنتوىػاتف ذكية مترمة بذبكة 
 عمى أعصاء نػع مغ السخونة عشج تشفضح تجخبة البحث.

 مخحمة الترسيم:  -0
وىي السخحمة التي يتع فضيا وصف السبادؼء الشطخية واالجخاءات العسمية 

بذكل يداعج عمى تحقضق االىجاؼ التعميسية الستعمقة بكيفية إعجاد بضئة التعمع التكيفية 
 السخجػة، وقج شسمت ىحه السخحمة عمى الخصػات التالية:

 تحجيج االىجاف التعميسية: 0/1
تع تحجيج األىجاؼ التعميسية لمجروس في ضػء اليجؼ العاـ وتحمضل السياـ، وقج 

بإعجاد  تست مخاعاة شخوط ومبادغ صياغة األىجاؼ التعميسية، وقج قاـ الباحثتاف
قائسة األىجاؼ في صػرتيا السبجئية وعخضيا عمى مجسػعة مغ السحكسضغ في مجاؿ 
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( وذلظ بيجؼ استصبلع رأييع في مجػ تحقضق 2تكشػلػجيا التعميع، انطخ )ممحق
صياغة اليجؼ لمدمػؾ التعميسي السصمػب ومجػ كفايتيا لتحقضق اليجؼ العاـ، وقج 

ر األىجاؼ التعميسية بالقائسة جاءت ندبة جاءت نتائج التحكيع عمى أف جسيع محاو 
% كحلظ اتفق بعس السحكسضغ عمى إجخاء 13صحة صياغتيا وكفايتيا أكثخ مغ 

تعجيبلت في صياغة بعس األىجاؼ، نقل بعس األىجاؼ مغ مدتػػ معخفي إلى 
مدتػػ معخفي آخخ بقائسة االىجاؼ، وقج قاـ الباحثاف بتعجيميا وبحلظ أصبحت قائسة 

 (.2( ىجؼ أنطخ )ممحق 22صػرتيا الشيائية مكػنة مغ ) األىجاؼ في
وتتزسن ىحه  تحميل السحتهى واألنذظة التعميسية وتحجيج مهضهعاتو: 0/0

 السخحمة االجخاءات التالية:
مغ خبلؿ تحجيج  اإللكتخونيةاستخبلص محتػػ بضئة التعمع التكيفية واالنذصة 

عمى ما سبق أعجت الباحثتاف السحتػػ االىجاؼ التعميسية في صػرتيا الشيائية، وبشاء 
التعميسي في صػرتو السبجئية ثع قامتا بعخضو عمي مجسػعة مغ السحكسضغ في مجاؿ 

( وذلظ لمتعخؼ عمى آرائيع فيسا يمي: ارتباط السحتػؼ 6تكشػلػجيا التعميع وعجدىع )
التعميسي باألىجاؼ التعميسية السػضػعة لو، كفاية السحتػؼ لتحقضق األىجاؼ 

تعميسية، وأعقب ذلظ السعالجة اإلحرائية إلجابات الدادة السحكسضغ بحداب الشدبة ال
السئػية لسجؼ ارتباط السحتػؼ التعميسي باألىجاؼ، وتقخر اعتبار السحتػؼ التعميسي 

% مغ السحكسضغ ال يحقق اليجؼ 13الحؼ يجسع عمي تحكيقو اليجؼ اقل مغ 
شطخ فيو بشاء عمي تػجضياتيع، وقج بالذكل السصمػب، وبالتالي يدتػجب أعادة ال

أسفخت آراء الدادة الخبخاء والسحكسضغ عمي ما يمي: جسيع محاور السحتػؼ التعميسي 
% مسا يعشي اف ندبة 13جاءت ندبة كفايتيا لتحقضق األىجاؼ التعميسية أكثخ مغ 

االتفاؽ عمي مجؼ كفاية السحتػؼ لتحقضق األىجاؼ الدمػكية عالية، ثع تع إعجاد 
 (.2حتػؼ التعميسي في صػرتو الشيائية )ممحق الس
تع تحجيج عجد مغ السػضػعات الخئيدية لسقخر : تحجيج مهضهعات السحتهى  0/0/1

تقشيات التعميع والتعميع فيسا يختز بػحجة الرػر الخقسية، مغ خبلؿ االستشاد إلى 
قج حجدت نتائج االستبيانات التي تع عخضيا عمى السحكسضغ كسا ذكخ مدبقًا، وعميو ف

السػضػعات الخئيدية لمسحتػػ فيسا يمي: احجاـ المقصات، انػاع المقصات حدب زوايا 
 الترػيخ الخأسية، انػاع المقصات حدب زوايا الترػيخ االفكية.

تع تقجيع السحتػػ داخل بضئة التعمع التكيفية تحجيج طخق تقجيم السحتهى:  0/0/0
الحخة( وتختضبيا تختضبًا مشصكيًا وفق تدمدل  )السػجية، اإللكتخونيةوفقًا لشسط االنذصة 

االىجاؼ مع مخاعاة صحتيا العمسية ووضػحيا ومشاسبتيا لخرائز الصبلب، وقج 
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تكػف السحتػؼ مغ مػديػالف رئيدياف اشتسل كبل مشيع عمى مجسػعة مغ العشاصخ 
ىي: عشػاف الجرس، اليجؼ العاـ، االىجاؼ االجخائية، عشاصخ السحتػػ، األنذصة 

سختبصة بالسحتػػ وفقًا لشسط االكتذاؼ السػجو واالكتذاؼ الحخ، وقج روعى ايزًا ال
تشطيع السحتػػ وفقًا لبلسمػب السعخفي )تحسل الغسػض، عجـ تحسل الغسػض(، 
فزبًل عغ اتاحة مجسػعة مغ ادوات التػاصل التي تسكغ الصبلب مغ التػاصل مع 

 ف إلضيا. الباحثتاف بذأف تػجيو االستفدارات التي يحتاجػ 
اتبعت الباحثتاف في تشطيع السحتػػ شخيقة  استخاتيجيات تشظيم السحتهى: 0/0/3

التتابع اليخمي بحضث يتع التجرج في السػضػعات وفقًا الىسضتيا حتى الػصػؿ إلى 
السػضػعات االكثخ أىسية في نياية السػضػعات، واالستخاتيجية التعميسية التي تتػافق 

ىي استخاتيجية التعمع باالكتذاؼ والتعمع الشذط، فزبل عغ  مع شبيعة البحث الحالي
استخاتيجيات التعمع الحاتي والعخض السباشخ لمسحتػػ التعميسي، وذلظ لسداعجة الستعمع 

 عمى انجاز السياـ واألنذصة التعميسية السػكمة إليو.
تكيفي يقـػ التفاعبلت في بضئة التعمع ال تحجيج أنساط التفاعالت التعميسية: 0/0/4

عمى التعمع الفخدؼ وفقًا لقجرات واحتياجات كل شالبة، وقج تزسشت البضئة عمى نسصضغ 
مغ التفاعل وىسا: تفاعل الصالبات مع بضئة التعمع التكيفي وفقًا لشسط االنذصة 

 السفزل، والتفاعل بضغ الصالبات والسعمستاف، ويسكغ تػضيح ذلظ فيسا يمي: 
 ة التعمم التكيفية وفقًا لشسط االنذظة التفاعل بين الظالب ومحتهي بيئ

وذلظ مغ خبلؿ تجػؿ الصالبات بضغ صفحات بضئة التعمع : اإللكتخونية
التكيفية واالبحار واداء السياـ وانذصة التعمع، فزبل عغ االبحار بضغ 
عشاصخ السحتػػ مغ خبلؿ تقديع السحتػػ إلى اجداء مسا يديل عمى 

صفحاتو، لتقـػ الصالبات عقب االنتياء  الصالبات التفاعل معو والتشقل بضغ
مغ تعمع السحتػػ بالتفاعل مع االنذصة وتشفضح السياـ التي يتزسشيا كبًل 
جدء، وذلظ مغ خبلؿ اختيار كل شالبة لشسط الشذاط السشاسب ليا وفقًا 

ماـ الصالبات في اختيار أيا، حضث اتاحت الباحثتاف الحخية لقجراتيا وامكانيات
 السشاسب سػاء بالشسط السػجية أو الشسط الحخ. لكتخونيةاإلنسط االنذصة 

  :قامت السعمسات التفاعل بين الظالب والسعمسات داخل بيئة التعمم التكيفي
بإنذاء حداب لكل مشيسا وذلظ إلحجاث التفاعل بضشيع وبضغ الصالبات بذأف 

 الحرػؿ عمى الجعع والتغحية الخاجعة
تسثمت االستخاتيجية العامة لمتعميع فيسا : امةترسيم إستخاتيجية التعمم الع 0/0/5

 يمي:
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  تحفضد الصالبات واستثارة دافعضتيع لمتعمع مغ خبلؿ بضئة التعمع التكيفية
وتذجيعيع عمى السذاركة االيجابية الفعالة في دراسة السحتػػ التعميسي 

 وتشفضح انذصة التعمع،
 .تقجيع التعمع الججيج مغ خبلؿ عخض السحتػػ واالمثمة 
 ذجيع مذاركة الصالبات مغ خبلؿ تقجيع التعديد والخجع التي تشػعت ما ت

بضغ تقجيع تػجضيات وتعميسات مغ السعمسات لمصالبات اثشاء تشفضح مياـ 
التعمع وبضغ السداعجات التي تقجميا بضئة التعمع في شكل مقجمة او 
تعميسات، فزبًل عغ قياس االداء مغ خبلؿ تصبضق االختبار البعجؼ، 

 رسة التعميع وتصبيقو في مػاقف ججيجة.ومسا
  ترسيع مرادر التعمع الستعجدة: وذلظ مغ خبلؿ تقجيع مجسػعة مغ

مرادر التعمع االثخائية لمصالبات والتي اشتسمت عمى ممفات نرية، 
 مقاشع فضجيػ، صػر تعميسية، ومػاقع اثخائية.

 مخحمة التظهيخ )االنتاج(:  -3
 التخظيط لالنتاج عمى ما يمي: اشتسمت عسميةالتخظيط لالنتاج:  3/1

  تحجيج السػارد الخقسية وانتقاء مرادر السعمػمات البلزمة لجروس السحتػػ
  التعميسي.

  تحجيج الستصمبات البلزمة لمحرػؿ عمى حدابات لمسعمسات والصالبات في
 بضئة التعمع.

  ،تػفضخ الستصمبات البلزمة لعسمية االنتاج مغ أجيدة كسبضػتخ، ىػاتف ذكية
 كة انتخنت، والبخامج البلزمة لترسيع وانتاج السحتػػ التعميسي.شب

 التظهيخ )االنتاج الفعمي(: 3/0
  إنتاج السحتػػ باستخجاـ بخامجArticulate story line, Phtoshop ،

 مع مخاعاة إنتاج ندختضغ لبلنذصة وفقًا لمشسط )السػجية، الحخ(.
  ،وتفعضل حداب السعمسات انتاج السرادر الخقسية التي يحتاجيا السحتػػ

 وانذاء اسع مدتخجـ وكمسو مخور لكل شالبة.
  انذاء مجسػعتضغ رئيدضتضغ في بضئة التعمع يشجرج تحت كل مشيسا

 مجسػعتضغ فخعضتضغ وفقًا لمترسيع التجخيبي لمبحث.
 .إنتاج خصة التشفضح واعبلنيا لمصبلب قبل البجء في الجراسة 

غ خبلؿ عخض بضئة التعمع عمى مجسػعة مغ مإجخاء عسمية التقهيم السبجئي:  3/3
( لمتأكج مغ صبلحضتيا بسا تذسمو مغ محتػػ وانذصة ومياـ 2السحكسضغ )ممحق



 )مهجية، حخة( في بيئات التعمم التكيفية وأثخه في تشسية  اإللكتخونيةنسط األنذظة 
 ة التخبية وفقًا لألسمهب السعخفيميارات التفكيخ البرخي وخفض العبء السعخفي لجى طالب كمي

 

021 

ولمتعخؼ عمى مجػ مشاسبتيا بالشدبة لخرائز الستعمسضغ السعخفية، وإجخاء 
 التعجيبلت وفقًا الراء السحكسضغ.

ة االستصبلعية لمبحث تع إجخاء التجخبإجخاء التجخبة االستظالعية لمبحث:  3/4
( شالبة، 43عمى عضشة مغ شالبات السدتػػ الثالث بكمية التخبية وبمغ عجدىع )

( غضخ متحسمي الغسػض، وذلظ لمتحقق مغ 23( متحسمي الغسػض، )23)
ثبات أدوات البحث ولمتأكج مغ خمػ بضئة التعمع مغ اؼ اخصاء قج تعػؽ إجخاء 

 تجخبة البحث االساسية.
بعج إجخاء الباحثتاف  التكيفية: اإللكتخونيةشيائي لبيئة التعمم االخخاج ال 3/5

تعجيبلت الدادة السحكسضغ عمى بضئة التعمع، تع االخخاج الشيائي ليا ويسكغ 
 االشارة إلى أىع مكػنات البضئة فيسا يمي:

وىي شاشة تسكغ الصالبات مغ الجخػؿ إلى بضئة  شاشة تدجيل الجخهل: 3/5/1
ؿ إدخاؿ كل شالبة السع السدتخجـ وكمسة السخور التعمع وذلظ مغ خبل
 (.4الخاصة بيا )شكل

 
 التكيفية اإللكتخونية( شاشة تدجضل الجخػؿ لبضئة التعمع 4شكل )

وىػػػي الذاشػػػة الخئيدػػػية لبضئػػػة الػػػتعمع والتػػػي تطيػػػخ بعػػػج  الهاجيـــة الخئيدـــية: 3/5/0
 تدجضل الجخػؿ لمبضئة.
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 التكيفية اإللكتخونيةم ( الهاجية الخئيدية لبيئة التعم3شكل )

وىي الذاشة التي يعخض فضيا السحتػػ التعميسي  الجرس التعميسي: 3/5/3
 لمصالبات، مع امكانية التحكع في تذغضل الجرس أو ايقافو او الخجػع لمقائسة الخئيدية

 
 ( شاشة السحتهى التعميسي4شكل )

ر مشيا الصالبة نسط وىي شاشة األنذصة التعميسية تختا االنذظة التعميسية: 0/5/4
 الشذاط الحؼ يشاسبيا )مػجية، حخة(.

 
 ( شاشة االنذظة التعميسية5شكل )



 )مهجية، حخة( في بيئات التعمم التكيفية وأثخه في تشسية  اإللكتخونيةنسط األنذظة 
 ة التخبية وفقًا لألسمهب السعخفيميارات التفكيخ البرخي وخفض العبء السعخفي لجى طالب كمي

 

043 

وفضيا تقـػ الصالبات باالجابة عغ اسئمة الشذاط  االنذظة السهجية: 3/5/4/1
 عقب مذاىجتو لمفضجيػ التعميسي.

 
 ( شاشة تػضح فضجيػ االنذصة السػجية6شكل )

تقـػ الصالبات باالجابة عغ اسئمة الشذاط مغ  وفضيااالنذظة الحخة:  3/5/4/0
 مع.خبلؿ الجخػؿ عمى مترفح بحث لمبحث الحخ عغ التداؤالت واتساـ مياـ التع

 
 ( شاشة تهضح فيجيه االنذظة الحخة7شكل )

 مخحمة التشفيح: وتزسشت:  -4
وذلظ مغ خبلؿ اخح رابط بضئة التعمع  :اإلنتخنتاتاحة بيئة التعمم عبخ  4/1
مصالبات، مع السػد الخاص بكل شالبو واستخجامو، ويسكغ ترفح بية التعمع واعصاؤه ل

 https://elearing.moodlecloud.com/mod/scorm/player.phpمغ خبلؿ الخابط التالي: 

https://elearing.moodlecloud.com/mod/scorm/player.php
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ه السخحمة بذكل تفرمضل في الجدء تتشاوؿ الباحثتاف ىح :تظبيق بيئة التعمم 4/0
 الخاص بتجخبة البحث.

وتزسشت ما يمي: تقػيع جػانب التعمع عقب دراسة الصالبات مخحمة التقهيم:  -2
، مغ خبلؿ اختبار التفكضخ البرخؼ، ومكياس اإللكتخونيةلسحتػػ بضئة التعمع 

 خفس العبء السعخفي.
 الكياس بيحا البحث في:تسثمت أدوات  بشاء أدوات الكياس وإجازتيا: -رابعاً 

 ختبار التفكيخ البرخي:ا  -1
تحجيػػج اليػػجؼ مػػغ االختبػػار: ىػػجؼ االختبػػار إلػػى قيػػاس بعػػس ميػػارات التفكضػػخ 

 في مقخر تقشيات التعميع والتعمع.  البرخؼ لجػ شالبات السدتػػ الثالث بكمية التخبية
 تحجيج محتهى االختبار: 1/1

مغ ميارات التفكضخ البرخؼ اقترخ االختبار عمى خسدة ميارات أساسية 
الذكل البرخؼ: وتذضخ إلى القجرة عمى تحجيج أبعاد وشبيعة الذكل تعخؼ وىى: ميارة 

الذكل البرخؼ تعخؼ السعخوض، ميارة التسضضد البرخؼ: وىي تعشي القجرة عمى 
وتسضضده عغ األشكاؿ االخخؼ، ميارة التفدضخ البرخؼ: وتذضخ إلى القجرة عمى تػضيح 

لسغالصات في العبلقات والتقخيب بضشيا، ميارة االستشتاج البرخؼ: وىي الفجػات وا
تعشي التػصل إلى مجسػعة مغ السعايضخ والسبادغ مغ خبلؿ الذكل السعخوض، ميارة 
التحمضل البرخؼ: وتذخ إلى القجرة عمى رؤية العبلقات في الذكل وتحجيج خرائز 

 زف الشدبي لكل ميارةتمظ العبلقات وترشيفيا، ويػضح الججوؿ التالي الػ 
 ( يػضح الػزف الشدبي لكل ميارة مغ ميارات التفكضخ البرخؼ 4ججوؿ )

 الهزن الشدبي عجد االسئمة السيارة م
 %43 2 الذكل البرخؼ تعخؼ ميارة  1
 %43 2 ميارة التسضضد البرخؼ  0
 %43 2 ميارة التفدضخ البرخؼ  3
 %43 2 ميارة االستشتاج البرخؼ  4
 %43 2 ضل البرخؼ ميارة التحم 5

 %122 05 العجد الكمي
 صياغة مفخدات االختبار: 1/0

تع وضع االختبار عمى خسدة اجداء، وكل اختبار فخعي يذسل مجسػعة مغ 
الرػر، وتع صياغة مفخدات االختبار برػرة تػضح السصمػب مغ كل ميارة مغ 

متعجد يكيذ ميارات التفكضخ البرخؼ، وقج اشتسل االختبار عمى سؤاؿ اختيار مغ 
الذكل البرخؼ، ميارة التسضضد البرخؼ، ميارة تعخؼ اربع ميارات وىسا: ميارة 



 )مهجية، حخة( في بيئات التعمم التكيفية وأثخه في تشسية  اإللكتخونيةنسط األنذظة 
 ة التخبية وفقًا لألسمهب السعخفيميارات التفكيخ البرخي وخفض العبء السعخفي لجى طالب كمي

 

044 

التفدضخ البرخؼ، ميارة االستشتاج البرخؼ، باالضافة إلى سؤاؿ ضع عبلمة صح أو 
 خصأ ليكيذ ميارة التحمضل البرخؼ.

 وضع تعميسات االختبار: 1/3
سؤاؿ بجقة، عجـ وضع اكثخ والتي تسثمت في اليجؼ مغ االختبار، قخاءة كل 
 مغ عبلمة لمدؤاؿ الػاحج، عجـ تخؾ أؼ سؤاؿ بجوف اجابة.

 حداب ثبات االختبار: 1/4
(، ثع حداب معامل الثبات 43تع تصبضق االختبار عمى عضشة قػاميا )ف=

تع حداب معامل ثبات  : Alph- Cronbach'sاالختبار بصخيقة معامل ألفا لكخونباخ 
ة ألفخاد عضشة التصبضق االستصبلعية، باستخجاـ معادلة ألفا ألفا لؤلسئمة الرحيح

ويػضح ذلظ  "Spearman &Brown"لكخونباخ، بعج الترحيح باستخجاـ معادلة لػ 
 (0بججوؿ )

 التجدئة الشرفية وألفا لكخونباخ ثبات معامالت ( 3ججول )
 معامبلت ثبات ألفا لكخونباخ  فخاد العضشةأ ـ
2 42 0.741 

لججوؿ الدابق أف قيسة معامل الثبات باستخجاـ شخيقة ألفا ويبلحع مغ ا
( لبلختبار ككل، مسا يعشي أف االختبار يتستع بسعامل ثبات مختفعة 3.224لكخونباخ )
 ومقبػلة.

 حداب صجق االختبار: 1/5
تػػع حدػػاب معامػػل الرػػجؽ الػػحاتي عػػغ شخيػػق حدػػاب الجػػحر التخبيعػػي لسعامػػل 

 ( وىػ معامل صجؽ مشاسب.3.16الثبات وقج بمغ معامل الرجؽ )
 :(NASA-TLX) مكياس العبء السعخفي -0
تخجسػػة  NASA-Ames Research Centerمخكػػد بحػػػث  معــج السكيــاس: 0/1

 (.4331وتقشضغ )البشا، 
الكذػف عػغ العػبء السعخفػي مػع السيػاـ السختمفػة حضػث : اليجف من السكياس 0/0

ضغ السيػػػػاـ يتسضػػػػد بإعصائػػػػو ممخػػػػز دقضػػػػق إلختبلفػػػػات عػػػػبء العسػػػػل داخػػػػل وبػػػػ
 السختمفة، وتحجيج مرادر عبء العسل.

ــاس:  0/3 يتكػػػف السكيػػاس مػػغ سػػت مقػػاييذ فخعيػػة: العػػبء العقمػػي، وصــا السكي
العػػبء البػػجني، عػػبء الزػػغػط الدمشيػػة، عػػبء االداء، الجيػػج، االحبػػاط، ويػػتع 
تزسضغ أؼ مذكبلت نػعية بو في أؼ بضئة مغ بضئات العسل االنداني السختمفة 

 خجامو.مغ خبلؿ است
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تزسغ السكياس تػصيف األبعاد الخسدة، وإرشاد الصػبلب  تعميسات السكياس: 0/4
عمػػػى نقصػػػة تقػػػاشع التػػػجريج األحػػػجػ عذػػػخ مػػػع الخػػػط )×( إلػػػى وضػػػع عبلمػػػة 

عمى أحج خصػط التجريج )×( االفقي تحت كل سؤاؿ، والتأكج مغ وضع عبلمة 
 وليذ بضغ عبلمات التجريج.

يتع تقجيع كل مكياس مػغ السقػاييذ الدػتة : صينتظبيق السكياس عمى السفحه  0/5
الفخعيػة عقػب االنتيػاء مػغ السيػاـ السقجمػة، وكػل مكيػاس يتكػػف مػغ خػط مقدػع 

( خصػا ولػػو قصبػضغ فػػي نيائيػو )عػػالي، مػشخفس( ويدػػضخ التػجريج عمػػى 42إلػى )
 الخط بسقجار خسذ درجات.

عػػػبء يػػػتع حدػػػاب العػػػبء الكمػػػي وذلػػػظ بقدػػػسة مجسػػػػع ال :ترـــحيح السكيـــاس 0/6
( وىػػي عػجد االحرػػاءات السحتسمػػة 22السعخفػي لمسقػػاييذ الدػػتة مقدػػمًا عمػػى )

 بضغ كل زوجضغ مغ السقاييذ.
( مػػػغ صػػػجؽ السكيػػػاس باسػػػتخجاـ 4331وقػػػج تحقػػػق )البشػػػا،  صـــجق السكيـــاس: 0/7

الرػػجؽ السػػختبط بسحػػظ مػػغ خػػبلؿ ارتباشػػو بسكيػػاس الدػػعة العقميػػة، وتػصػػمت 
عاليػػة مػغ الرػػجؽ حضػػث بمغػػت قيسػػة معامػػل الجراسػة إلػػى تستػػع السكيػػاس بجرجػػة 

( بضغ مكياس الدعة العقمية والعبء السعخفي عمػى ميسػة عقميػة 3.20االرتباط )
معقػػجة، (، وفػػي البحػػث الحػػالي تػػع حدػػاب صػػجؽ عػػغ شخيػػق معامػػل الفػػا عمػػى 

(، وىػػػػحا يػػػػجؿ اف 3.23شالبػػػػة، وقػػػػج بمػػػػغ معامػػػػل الفػػػػا ) 43عضشػػػػة تكػنػػػػت مػػػػغ 
 غ الرجؽ.السكياس يتستع بجرجة جضجة م

( مػػػغ ثبػػػات السكيػػػاس بصخيقػػػة ألفػػػا 4331وقػػػج تحقػػػق )البشػػػا،  :ثبـــات السكيـــاس 0/8
(، وفي البحػث الحػالي تػع حدػاب ثبػات االختبػار 3.22كخونباخ وبمغت قيستو )
شالبػػة، وقػػج بمػػغ  43( يػمػػًا عمػػى عضشػػة تكػنػػت مػػغ 22بفاصػػل زمشػػي مقػػجاره )

يتستػع بجرجػة جضػجة مػغ  (، ويتزح مسا سبق اف السكياس3.22ثبات االختبار )
 الرجؽ والثبات.

 مكياس تحسل الغسهض:  -3
 معج السكياس: 3/1
(، حضث رأػ الباحث عشج تصبيقو عمى العضشة 4332دمحم عبج التػاب أبػ الشػر ) 

االستصبلعية مجػ تجاوب العضشة اإليجابي لعبارات السكياس وسيػلة مفخداتو وتشاسػبيا 
 مع السخحمة العسخية.
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 كياس:وصا الس 3/0
( بشػػػػجًا مػزعػػػػة عمػػػى أربعػػػػة عػامػػػػل ىػػػي القػػػػجرة عمػػػػى 02يتكػػػػف السكيػػػػاس مػػػغ )

التعامل مع السػاقف الرعبة، القجرة السعخفية، حل السذػكبلت، الذػعػر باالرتيػاح عشػج 
 مػاجية السػاقف السعقجة.

 تظبيق السكياس: 3/3
ب مغ تع تصبضق السكياس فخديًا أو جساعيًا عمي الذباب مغ الجشدضغ، حضث يصم

السفحػصضغ كتابة بياناتيع في ورقة مشفرمة واالجابة عمى جسيع البشػد بػضع عبلمػة 
صػػح تحػػت االختبػػار السشاسػػب والسعبػػخ عػػغ رأيػػو، كسػػا يجػػب عمػػى مػػغ يقػػـػ بػػالتصبضق 

 التأكج مغ أجابة السفحػصضغ عمى كل بشػد السكياس.
 زمن التظبيق: 3/4

خػػبلؿ التصبضػػق عمػػى االفػػخاد  لػيذ لمسكيػػاس زمػػغ محػػجد لمتصبضػػق، ولكػػغ وجػج مػػغ
 ( دقيقة.03)-(42العاديضغ بأنيع يدتصيعػا االجابة عميو في مجة تتخاوح ما بضغ )

 طخيقة تقجيخ الجرجات: 3/5
تشػجرج الػجرجات تبعػا لجرجػة ايجابيػػة الفقػخة او العبػارة اؼ العبػارات السػجبػة دائسػػا 

( درجػػة، وتػػشعكذ ىػػػحه 2)( درجػػػة، نػػادرًا 4( درجػػات، احيانػػًا )0( درجػػات، كثضػػخا )2)
( بحضػػػػث تكػػػػػف 0،1،26،22،44،42،42الػػػػجرجات فػػػػي العبػػػػارات الدػػػػالبة وارقاميػػػػا )

، وتكػػػػف اقػػػل درجػػػة 242اقرػػػى درجػػػة يحرػػػل عمضيػػػا السفحػػػػص فػػػي االختبػػػار كمػػػو 
(02.) 

 حداب صجق السكياس:  3/6
تػع حدػػاب الرػػجؽ بصػػخيقتضغ ىسػػا: الرػجؽ العػػاممي لعبػػارات السكيػػاس باسػػتخجاـ 

سػػػػعػدؼ( وكػػػػاف  223( شالػػػػب مرػػػػخؼ ، 042عمػػػػى عضشػػػػة قػاميػػػػا ) SPSS بخنػػػػامج
(، كسػػػا تػػػػع حدػػػاب الرػػػجؽ السػػػػختبط بالسحػػػظ وكػػػاف معامػػػػل 3.13معامػػػل االرتبػػػاط )

 (.3.12االرتباط )
 حداب ثبات السكياس:  3/7

 223( شالػػػب مرػػػخؼ ، 042تػػػع حدػػػاب ثبػػػات السكيػػػاس عمػػػى عضشػػػة قػاميػػػا )
(، 3.62وقج تخاوحػت معػامبلت الثبػات مػا بػضغ )سعػدؼ( وذلظ بصخيقتضغ: معامل الفا 

( لمعضشػػة الدػػعػدية وىػػحه 3723(، )3.22( لمعضشػػة السرػػخية ومعػػامبلت ثبػػات )3.24)
، كسػػا تػػع حدػػاب الثبػػات بصخيقػػة التجدئػػة الشرػػفية وكػػاف 3.32السعػػامبلت دالػػو عشػػج 

ا ( عمػػى العضشػػة الدػػعػدية مسػػ3.24( عمػػى العضشػػة السرػػخية، و )3.23معامػػل الثبػػات )
 يذضخ إلى تستع السكياس بجرجة معقػلة مغ الثبات.
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 إجخاء تجخبة البحث: -خامداً 
  التظبيق القبمي ألدوات البحث: -1

تع إجخاء التصبضق القبمي ألداتي البحث )اختبار التفكضخ البرخؼ، مكياس العبء 
السعخفي( عمى مجسػعتي البحث الخئيدضتضغ )أ، ب(، ولمتأكج مغ تكافؤ السجسػعتضغ 

 إجخاء التجخبة االساسية لمبحث تع اتباع االتي:قبل 
 :حداب تكافؤ العيشة في اختبار التفكيخ البرخي  

تع حداب تكافؤ العضشة مغ خبلؿ حداب الفخوؽ بضغ عضشة التصبضق في التصبضق 
القبمي في اختبار التفكضخ البرخؼ، باستخجاـ اختبار تحمضل التبايغ احادؼ االتجاه 

ضث يدتخجـ ىحا االختبار البارامتخؼ لجراسة الفخوؽ بضغ عجة )لمعضشات السدتقمة( ح
 عضشات مدتقمة، وكانت الشتائج كسا يمي:

لجاللة الفخوؽ بضغ متػسصات درجات شبلب العضشة ( F- test])( قيسة 2ججوؿ )
 (63في الكياسي )القبمي( لبلختبار التفكضخ البرخؼ )ف=السجسػعة التجخيبية 

سهع مج مرجر التباين االختبار
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متهسط 
 السخبعات

قيسة )ف( بجرجة 
 (76، 3حخية )

 مدتهى الجاللة
Sig. 

 
التفكضخ 
 البرخؼ 

 1.68 3 5.056 بضغ السجسػعات
 2.28 56 127.928 داخل السجسػعات غضخ داؿ 0.73

  59 132.983 الكمي
ِزٛصطبد  ٠زضح ِٓ اٌدذٚي اٌضبثك ػذَ ٚخٛد فشٚق داٌخ إحصبئ١ب  ث١ٓ

دسخبد طالة اٌّدّٛػخ اٌزدش٠ج١خ لجً رطج١ك االخزجبس ح١ث وبٔذ ل١ّخ )ف( 

( غ١ش داٌخ إحصبئ١ب؛ ِّب ٔضزٕزح أٔٗ ال رٛخذ فشٚق داٌخ 0..3اٌّحضٛثخ اٌجبٌغخ )

ث١ٓ ِزٛصطبد دسخبد اٌّدّٛػبد االسثؼخ ≤( 3.30إحصبئ١ب ػٕذ ِضزٜٛ دالٌخ )

فٟ اٌزفى١ش اٌجصشٞ. ٚاٌشىً اٌزبٌٟ ٠ٛضح  فٟ اخزجبس ِّب ٠ؼٕٟ أْ اٌطالة ِزىبفئ١ٓ

 اٌفشق ث١ٓ ِزٛصطبد دسخبد اٌّدّٛػبد االسثؼخ فٟ اٌم١بس اٌمجٍٟ ٌالخزجبس:

 
 ( الفخؽ بضغ متػسصات درجات السجسػعات االربعة في الكياس القبمي لبلختبار 1شكل )
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 فضيا اتباع الخصػات التالية:وتع  تشفيح تجخبة البحث األساسية: -0
  تسيضجيػػػة مػػػغ الصالبػػػات عضشػػػة البحػػػث لضػػػتع تعػػػخيفيع ببضئػػػة الػػػتعمع عقػػػج جمدػػػة

 التكيفية وكيفية إجخاء التدجضل بيا. اإللكتخونية
  بعج دخػؿ الصالبات إلى بضئة التعمع مغ خبلؿ استخجاـ اسع السدتخجـ وكمسة

السػػخور، يػػتع تحجيػػج األسػػمػب السعخفػػي لمصالبػػات عشػػج الػػجخػؿ لمسػػخة األولػػى 
 ألسمػب السعخفي.باستخجاـ مكياس ا

  تقػػـػ الصالبػػات بػػاالشبلع عمػػى محتػػػػ بضئػػة الػػتعمع، والبػػجء فػػي عسميػػة الػػتعمع
 مغ خبلؿ دراسة مجسػعة الجروس التي تع إعجادىا داخل البضئة.

  تشفضح الصالبات ألنذصة التعمع التي تحػييا البضئة سػاء كاف مغ خبلؿ الػشسط
ات عمػػػى حدػػػب األسػػػمػب )السػجػػػو أو الحػػػخ( وفقػػػًا لسػػػا يتشاسػػػب مػػػع الصالبػػػ

 السعخفي لكل مشيغ.
  متابعة الباحثتاف لمصالبات اثشاء تشفضح انذصة ومياـ التعمع وتقجيع التػجضيػات

 والتعميسات البلزمة في حالة حاجة الصبلب إلضيا.
 .تأكج الباحثتاف مغ التداـ الصالبات بالخصة الدمشية السحجدة لمتصبضق 

تصبضق أدوات البحث بعجيًا )اختبار تع  التظبيق البعجي ألدوات الكياس: -3
 التفكضخ البرخؼ، مكياس العبء السعخفي( عمى الصالبات عضشة البحث.

 سادسًا: السعالجة اإلحرائية لمبيانات:
 نتائج البحث وتفديخىا والتهصيات:

سضتع عخض الشتائج التي تع التػصل إلضيا وتفدضخىا في ضػء فخوض البحث 
بقة ونطخيات التعمع، باإلضافة إلي تقجيع بعس وفي ضػء نتائج الجراسات الدا

 التػصيات.
 إجابة الدؤال الفخعي االول: -أوالً 

لئلجابة عغ الدؤاؿ الفخعي األوؿ الحؼ يشز عمى: "ما ميارات التفكضخ 
البرخؼ السخاد تشسضتيا لجػ شبلب كمية التخبية "؟ قامت الباحثتاف بالتػصل إلى 

(، وقج تػصمت الباحثتاف إلضيا مغ خبلؿ 4محق قائسة بسيارات التفكضخ البرخؼ )م
مخاجعة ودراسة األدبيات والبحػث الدابقة العخبية واألجشبية التي تشاولت ميارات 
التفكضخ البرخؼ التي سبق اإلشارة إلضيا، كسا تع عخض قائسة السيارات عمى 

وتع  (،2مجسػعة مغ السحكسضغ مغ األساتحة والخبخاء في تكشػلػجيا التعميع )ممحق
 إجخاء التعجيبلت البلزمة، وقج تع تػضيح ذلظ أيزًا في إجخاءات البحث.
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 إجابة الدؤال الفخعي الثاني:  -ثانياً 
لئلجابة عغ الدؤاؿ الفخعي الثاني الحؼ يشز عمى: " ما معايضخ ترسيع 

)السػجية مقابل الحخة( في بضئات التعمع التكيفية واثخىا في تشسية  اإللكتخونيةاالنذصة 
ميارات التفكضخ البرخؼ والعبء السعخفي لجػ شبلب كمية التخبية وفقًا لبلسمػب 
السعخفي )تحسل الغسػض مقابل عجـ تحسل الغسػض(؟" قامت الباحثتاف ببشاء قائسة 

بالشسط )السػجو مقابل الحخ( في بضئات التعمع التكيفية،  اإللكتخونيةمعايضخ لبلنذصة 
ا الشيائية مغ عذخة معايضخ يشجرج تحتيع مئة وتكػنت قائسة السعايضخ في صػرتي

 (.0مؤشخ )ممحق
 إجابة الدؤال الفخعي الثالث:  -ثالثاً  

لئلجابػػػة عػػػغ الدػػػؤاؿ الفخعػػػي الثالػػػث الػػػحؼ يػػػشز عمػػػى " مػػػا الترػػػسيع التعميسػػػى 
فػي بضئػات الػتعمع التكيفيػة واثخىػا  )السػجية مقابل الحػخة( اإللكتخونيةنذصة لبلالسشاسب 

ات التفكضػػخ البرػػخؼ والعػػبء السعخفػػي لػػجػ شالبػػات كميػػة التخبيػػة وفقػػًا فػػي تشسيػػة ميػػار 
لبلسػػمػب السعخفػػي )تحسػػل الغسػػػض مقابػػل عػػجـ تحسػػل الغسػػػض("؟ "قامػػت الباحثتػػاف 

لمترسيع التعميسي في ترسيع بضئػة الػتعمع وقػج تػع تػضػيح  (ADDIE)بتصبضق نسػذج 
 ذلظ أيزًا في إجخاءات البحث.

 لفخعي الخابع والخامذ والدادس والدابع والثامن:إجابة الدؤال ا -رابعاً  
لئلجابة عغ ىحه األسئمة قامت الباحثتاف باختبار صحة الفخوض، وذلظ 

(، وباستخجاـ SPSS23باستخجاـ حدمة البخامج اإلحرائية لمعمـػ االجتساعية )
األسالضب اإلحرائية السبلئسة، وذلظ كسا سضتزح مغ الجدء التالي الخاص باختبار 

 الفخوض البحثية. صحة
 عخض الشتائج الخاصة بستغيخ التفكيخ البرخي وتفديخىا: -1

والحؼ يشز عمي " يػجج فخؽ داؿ إحرائًيا عشج  :نتائج الفخض األول 1/1
 اختبار في البعجػ التصبضق في الصبلب درجات متػسصي بضغ( 3.32) ≥مدتػؼ 
)السػجو مقابل  ونيةاإللكتخ  االنذصة لشسط األساسي لمتأثضخ يخجع البرخؼ  التفكضخ

 ."الحخ( في بضئات التعمع لرالح الشسط السػجو
لستػسصضغ غضخ مختبصضغ لمسقارنة بضغ متػسصي  t-test)تع تصبضق اختبار)

درجات شبلب السجسػعتضغ التجخيبضتضغ في االختبار لسعخفة التأثضخ األساسي 
جانذ لمسجسػعتضغ، ، بعج التأكج مغ تػافخ شخط التاإللكتخونيةالختبلؼ نسط االنذصة 

 والججوؿ التالي يمخز ىحه الشتائج:



 )مهجية، حخة( في بيئات التعمم التكيفية وأثخه في تشسية  اإللكتخونيةنسط األنذظة 
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( قيسة )ت( لجاللة الفخوؽ بضغ متػسصات درجات شبلب السجسػعتضغ 2ججوؿ )
واالنحخافات السعيارية في الكياس )البعجؼ(  اإللكتخونيةالتجخيبضتضغ لشسط االنذصة 

 (.03الختبار التفكضخ البرخؼ الشاقج )ف=
 المجموعات

 المتغيرات

 شطة الموجهاالو

 (33)ن= 

 االوشطة غير الموجه

 (33)ن= 
درجة 

 الحرية

 

 قيمة

 "ت"

مستوى 

 الداللة
 ع م ع م

 غير دالة 1.03 58 3.51 15.33 2.95 14.47 التفكير البصري

يطيخ مغ نتائج الججوؿ الدابق أف قيسة "ت" غضخ دالة مسا يذضخ إلي عجـ 
لسجسػعتضغ التجخيبضتضغ في اختبار وجػد فخؽ داؿ إحرائيًا بضغ متػسصي شبلب ا

حضث  اإللكتخونيةالتفكضخ البرخؼ يخجع لمتأثضخ األساسي الختبلؼ نسط االنذصة 
لػحع أف متػسط الصبلب نسط السػجو متقارب مغ متػسط درجات الصبلب لشسط 
الحخ وبالتالي تع قبػؿ الفخض الرفخؼ ورفس البجيل والذكل التالي يػضح الفخؽ 

 ات الصبلب في الكياس البعجؼ لبلختبار:بضغ متػسصي درج

14.4715.33

وم  االوشطة االلكتر وية

            

                

 
 ( الفخؽ بضغ متػسصي درجات الصبلب في الكياس البعجؼ الختبار التفكضخ البرخؼ 2شكل )

 قج تخجع الباحثتان ىحه الشتيجة إلى األسباب التالية:
 فية بغس التي قجمت لمصبلب عبخ بضئة التعمع التكي اإللكتخونيةنذصة أف األ

ثخاء السعخفة السخئية ادارتيا )مػجية، حخه( ساعجت عمى إالشطخ عغ نسط 
لمصبلب ووفخت ليع عشرخ التذػيق والجاذبية وذلظ النيا صسست بصخيقة 
تداعج عمى مخاشبة اكثخ مغ حاسة لجػ الصبلب، مسا ساعج عمى تشسية 

)رانيا ة كبل مغ ميارات التفكضخ البرخؼ لجييع، وقج اتفقت مع ىحه الشتيجة دراس
والتى  (4322؛ لصفي الخصضب، 4323؛ شخيفة عبج الخحسغ، 4331بػ بكخ، أ

في تشسية ميارات التفكضخ لجػ الصبلب  اإللكتخونيةاشارت إلى فاعمية االنذصة 
 بغس الشطخ عغ نسصيا.
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 نذصة في بضئة التعمع التكيفية وفقًا لخرائز الصبلب ونطخيات تع ترسيع األ
عمى تػفضخ بضئة تعمع مخنة ساعجت عمى تشسية ميارات التفكضخ  التعمع مسا ساعج

)مشاؿ عبج هللا مبارز، حشاف البرخؼ لجييع، ويتفق ىحا الخأػ مع دراسة كبل مغ 
ات التعمع التكيفية عمى معايضخ والتي اشارت إلى اف بشاء بضئ (4326ربيع دمحم، 

 الصبلب. سذ سميسة يداعج عمى تحقضق نػاتج التعمع السخغػبة لجػأو 
  أف مخونة السحتػػ التعميسي الحؼ تتزسشو البضئة التكيفية زاد مغ نذاط الصبلب

وتخكضدىع اثشاء تشفضح انذصة تعمسيع مسا ساعج عمى تشسية ميارات التفكضخ 
 البرخؼ لجييع بغس الشطخ عغ نسط ىحه االنذصة.

 ية بشسصضيا )السػجو، الحخ( قامت عمى استخاتيج اإللكتخونيةنذصة ف األأ
نداف لمػصػؿ إلى ى الصخؽ والػسائل التي يدمكيا اإلاالكتذاؼ والتي تخكد عم

السعخفة الججيجة مغ خبلؿ تفاعمو مع السثضخات البرخية السختمفة اثشاء تشفضحه 
لمشذاط مسا ساعج عمى تشسية ميارات التفكضخ البرخؼ لجػ الصبلب، وفدخ 

اختبلؼ نسط ادارة عجـ وجػد فخوؽ واضحة بضغ درجات الصبلب ناتج عغ 
 االنذصة )مػجو، حخ(.

ال يػجج فخؽ داؿ إحرائًيا عشج والحؼ يشز عمى " نتائج الفخض الثاني: 1/0
( بضغ متػسصي درجات الصبلب في التصبضق البعجػ الختبار 3.32) ≥مدتػؼ 

لؤلسمػب السعخفي )متحسل الغسػض لمتأثضخ األساسي يخجع التفكضخ البرخؼ 
 ".اإللكتخونيةػض( بغس الشطخ عغ نسط االنذصة مقابل غضخ متحسل الغس

لستػسصضغ غضخ مختبصضغ لمسقارنة بضغ متػسصي  (t-test) تع تصبضق اختبار
درجات شبلب السجسػعتضغ التجخيبضتضغ في االختبار لسعخفة التأثضخ األساسي الختبلؼ 
األسمػب السعخفي )متحسل الغسػض مقابل غضخ متحسل الغسػض( بغس الشطخ عغ 

، بعج التأكج مغ تػافخ شخط التجانذ لمسجسػعتضغ، والججوؿ اإللكتخونيةاألنذصة  نسط
 التالي يمخز ىحه الشتائج:

االسمػب السعخفي ( درجات شبلب السجسػعتضغ التجخيبضتضغ الختبلؼ 6ججوؿ )
)متحسل الغسػض مقابل غضخ متحسل الغسػض( بغس الشطخ عغ نسط االنذصة 

 (.63عيارية في الكياس )البعجػ( لبلختبار )ف=واالنحخافات الس اإللكتخونية
 السجسهعات
 الستغيخات

 متحسل الغسهض
 (30)ن= 

 غيخ متحسل الغسهض
 (08)ن= 

درجة 
 الحخية
 

 قيسة
 "ت"

مدتهى 
 ع م ع م الجاللة

 غضخ دالة 0.65 58 2.98 14.60 3.49 15.15 االختبار
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"ت" غضخ دالة إحرائيًا،  ويتزح مغ نتائج ججوؿ الدابق أف قيسة مدتػػ داللة 
أؼ أنو ال يػجج فخوؽ دالة إحرائيًا بضغ متػسصات درجات شبلب السجسػعتضغ 
التجخيبضتضغ في الكياس البعجؼ عمى الجرجة الكمية لبلختبار وبالتالي تع قبػؿ الفخض 
الرفخؼ والذكل التالي يػضح الفخؽ بضغ متػسصي درجات الصبلب في الكياس 

 البعجؼ لبلختبار:

 
 ( 23شكل )

 الفخؽ بضغ متػسصي درجات الصبلب في الكياس البعجؼ لبلختبار وفقا لسدتػؼ التقجيع.
 قج تخجع الباحثتان ىحه الشتيجة إلى األسباب التالية:

 ف بضئات التعمع التكيفية ضيخت كأحج الحمػؿ الفعالة لسػاجية الجسػد الحؼ أ
قمضجية والتي تعتسج عمى تقجيع السحتػػ دوف مخاعاة يرضب بضئات التعمع الت

لخرائز الصبلب وقجراتيع واسالضبيع السعخفية، وبالشطخ إلى بضئة التعمع التي 
يقـػ عمضيا البحث الحالي فيي بضئة تعمع تكيفية صسست بصخيقة تداعج عمى 

 تقجيع بجائل لمصبلب عشج مسارسة انذصة التعمع مع مخاعاة 
 حتياجاتيع السعخفية، مسا يفدخ عجـ وجػد فخوؽ واضحة خرائز الصبلب وا

األساسي بضغ درجات الصبلب عمى اختبار التفكضخ البرخؼ يخجع لمتأثضخ 
سالضب السعخفية لمصبلب ف بضئة التعمع راعت األلؤلسمػب السعخفي، وذلظ أل

مسا ساعج عمى تشسية ميارات التفكضخ البرخؼ لجييع دوف افزمية السمػب 
 آلخخ.معخفي عغ ا

  أكجت العجيج مغ الجراسات اف مخاعاة االسالضب السعخفية لمصبلب تؤثخ إيجابيًا
عمى نػاتج تعمسيع وبذكل خاص فيسا يتعمق بالجػانب االدائية والسيارية ومغ 

؛ مشاؿ مبارز 4322)ولضج سالع الحمفاوؼ، مخوة ذكي، ىحه الجراسات: دراسة 
 (.4326وآخخوف، 
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ــث 1/3 ــائج الفــخض الثال والػػحؼ يػػشز عمػػي أنػػو تػجػػج فػػخوؽ دالػػة إحرػػائًيا عشػػج : نت
لتصبضػق البعػجػ الختبػار ا فػى الصػبلب درجػات متػسصات بضغ( 3.32) ≥مدتػؼ 

فػػي اإللكتخونيػػة التفكضػػخ البرػػخؼ يخجػػع لمتػػأثضخ األساسػػي لمتفاعػػل لػػشسط االنذػػصة 
 بضئات التعمع واالسمػب السعخفي.

ر )البعجػ( عمى عضشة البحث ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع تصبضق االختبا
 ثخأتجاه لبياف الترشيفية، وتع حداب الستػسصات الصخفية ثع تحمضل التبايغ ثشائي اال

 ٘زا اٌزفبػً.

واوضح الججوؿ التالي الستػسصات الصخفية عشج كل مدتػؼ مغ مدتػيات 
االسمػب السعخفي( كسا اوضح الستػسصات  –الستغضخيغ السدتقمضغ )نسط االنذصة 

مية الخاصة بجرجات افخاد العضشة في كل مجسػعة مغ السجسػعات االربع عمى الجاخ
  درجات الكياس البعجؼ لبلختبار.

 (2ججوؿ )
 ات الكياس البعجػ عمي االختبارالستػسصات الصخفية والستػسصات الجاخمية لجرج 

متهسظات السجسهعات في التظبيق 
 البعجى الختبار التفكيخ

 الظخفي الستهسط االسمهب السعخفي
  غيخ متحسل متحسل

 14.47 15.72 12.58 مػجو نسط االنذصة
 15.33 12.60 16.70 غضخ مػجو

  14.60 15.15 الستػسط الصخفي
ثبصزمشاء إٌزبئح فٟ اٌدذٚي اٌضبثك ارضح اْ ٕ٘بن رجب٠ٕب فٟ ل١ُ اٌّزٛصطبد 

اإلحصبئ١خ اٌطشف١خ. ٌٍٚزبوذ ِٓ ٚخٛد فشٚق داٌخ ِٓ ػذِٗ، رُ إخشاء اٌزح١ٍالد 

ثبصزخذاَ رح١ًٍ اٌزجب٠ٓ ثٕبئٟ االردبٖ ٚاٚضح اٌدذٚي اٌزبٌٟ ٔزبئح رح١ًٍ اٌزجب٠ٓ ثٕبئٟ 

 االردبٖ ػٍٟ دسخبد افشاد اٌؼ١ٕخ فٟ اٌم١بس اٌجؼذٞ ٌالخزجبس. 

 ( 8خذٚي )

 ٔزبئح رح١ًٍ اٌزجب٠ٓ ثٕبئٟ االردبٖ ٌذسخبد افشاد اٌؼ١ٕخ فٟ اٌم١بس اٌجؼذٞ ٌالخزجبس 

مجسهع  مرجر التباين
 السخبعات

درجة 
 الحخية

متهسط 
 الجاللة قيسة ف السخبعات

 غيخ دالة 0.44 3.42 1 3.42 نسط االنذصة
 غيخ دالة 0.41 3.19 1 3.19 مدتػؼ الغسػض

 دالة 23.67 181.39 1 181.39 التفاعل
   7.66 56 429.12 الخصا
    59 623.40 السجسػع

 واتزح مغ الججوؿ الدابق ما يمي:
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( لمتفاعل بضغ نسط االنذصة واالسمػب 40.62ة ؼ السحدػبة البالغة )أف قيس
( حضث انيا تديج عغ الكيسة الججولية عشج 3.32السعخفي دالة احرائيا عشج مدتػؼ )

( وىحا يجؿ عمى وجػد اثخ لمتفاعل بضغ نسط االنذصة واالسمػب 22درجة حخية )
ل التالي يػضح التفاعل بضغ السعخفي مسا لع اثخ في تشسية التفكضخ البرخؼ، والذك
 نسط االنذصة واالسمػب السعخفي عمي االختبار البعجؼ :

 

 عمي االختبار البعجؼنسط االنذصة واالسمػب السعخفي ( التفاعل بضغ 22شكل ) 
ويتزح مغ الخسع الدابق وجػد تقاشع بضغ الستغضخيغ وىحا يجؿ عمي وجػد تفاعل 

 لظ تحقق صحة الفخض الثالث.بضغ نسط األنذصة واألسمػب السعخفي وذ
أما فيسا يتعمق بتػجيو ىحه الفخوؽ، فقج تع متابعة عسمية التحمضل االحرائي 
لسعخفة مرجر واتجاه الفخوؽ ولتحقضق ذلظ استخجمت الباحثتاف اختبار شيفيو الجخاء 

 السقارنات البعجية الستعجدة وىػ ما اتزح في الججوؿ التالي:
 ضخ عغ داللة الفخوؽ بضغ الستػسصات في اختبار التفكضخ البرخؼ ( نتائج شيفية لمتعب2ججوؿ )

 الجاللة االحرائية فخق الستهسظين Jالسجسهعة  
 السجسػعة الثانية السجسػعة االولي

 السجسػعة الثالثة
 السجسػعة الخابعة

3.13* 
4.11* 
0.016 

0.034 
0.002 
1.00 

 السجسػعة الثالثة السجسػعة الثانية
 السجسػعة الخابعة

0.97 
3.12 

0.89 
1.09 

 0.004 *4.10 السجسػعة الخابعة السجسػعة الثالثة
 10.58متحسل الغسهض(=  متهسط السجسهعة االولي)مهجو/
 15.70غيخ متحسل الغسهض(=  متهسط السجسهعة الثانية)مهجو/

  16.72متحسل الغسهض(=  متهسط السجسهعة الثالثة)حخ/
 10.62ل الغسهض(= متهسط السجسهعة الخابعة)حخ/ غيخ متحس
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 بالشطخ إلي بيانات الججوؿ اتزح ما يمي: 
وجػد فخؽ داؿ احرائيا بضغ متػسصي درجات شبلب السجسػعة االولي وشبلب  -

السجسػعة الثانية في اختبار التفكضخ البرخؼ لرالح السجسػعة الثانية وذلظ الف 
 ( داؿ احرائيا.0.20الفخؽ بضغ متػسصضيع البالغ )

حرائيا بضغ متػسصي درجات شبلب السجسػعة االولي وشبلب وجػد فخؽ داؿ ا -
السجسػعة الثالثة في اختبار التفكضخ البرخؼ لرالح السجسػعة الثالثة وذلظ الف 

 ( داؿ احرائيا.2.22الفخؽ بضغ متػسصضيع البالغ )
عجـ وجػد فخؽ داؿ احرائيا بضغ متػسصي درجات شبلب السجسػعة االولي  -

في اختبار التفكضخ البرخؼ وذلظ الف الفخؽ بضغ  وشبلب السجسػعة الخابعة
 ( غضخ داؿ احرائيا.3.326متػسصضيع البالغ )

عجـ وجػد فخؽ داؿ احرائيا بضغ متػسصي درجات شبلب السجسػعة الثانية  -
وشبلب السجسػعة الثالثة في اختبار التفكضخ البرخؼ وذلظ الف الفخؽ بضغ 

 ( غضخ داؿ احرائيا.3.22متػسصضيع البالغ )
عجـ وجػد فخؽ داؿ احرائيا بضغ متػسصي درجات شبلب السجسػعة الثانية  -

وشبلب السجسػعة الخابعة في اختبار التفكضخ البرخؼ وذلظ الف الفخؽ بضغ 
 ( غضخ داؿ احرائيا.0.22متػسصضيع البالغ )

وجػد فخؽ داؿ احرائيا بضغ متػسصي درجات شبلب السجسػعة الثالثة وشبلب  -
ي اختبار التفكضخ البرخؼ لرالح السجسػعة الثالثة وذلظ الف السجسػعة الخابعة ف

 ( داؿ احرائيا.2.23الفخؽ بضغ متػسصضيع البالغ )
 ٠ٚزضح اْ اٌّدّٛػخ اٌثب١ٔخ ٚاٌّدّٛػخ اٌثبٌثخ افضً اٌّدّٛػبد .

 قج تخجع الباحثتان ىحه الشتيجة إلى األسباب التالية:
  الغسػض الحيغ قجـ ليع االنذصة تذضخ ىحه الشتيجة إلى اف الصبلب غضخ متحسمي

السػجية في بضئة التعمع التكيفي، والصبلب متحسمي الغسػض الحيغ قجـ ليع 
االنذصة الحخة في بضئة التعمع التكيفي ىع أكثخ السجسػعات تفػقًا في تشسية ميارات 
التفكضخ البرخؼ مقارنة مع شبلب السجسػعات االخخػ، ومغ ثع يجب مخاعاة ىحه 

في بضئة التعمع التكيفي خاصة اذا ما  اإللكتخونيةترسيع االنذصة  الشتيجة عشج
دعست نتائج الجراسات والبحػث الدابقة ىحه الشتيجة، وتخجع الباحثتاف ىحه الشتيجة 

الصبلب غضخ متحسمي الغسػض يستازوا بعجـ قجرتيع عمى التعامل مع  إلى اف
عغ السعخفة مع تفزضميع  السػاقف الججيجة بفاعمية ولجييع دافعية مشخفزة لمبحث

لمتعامل مع معالجة السعمػمات دوف تقجيع جيج لتشطيسو، وفي الدياؽ ذاتو نجج اف 
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نذصة وفق لسعمع لمصبلب إلى كيفية تشفضح األنذصة السػجية تعتسج عمى تػجيو ااأل
الرشادات وخصػات يقجميا السعمع لمصبلب مسا يفدخ تفػؽ السجسػعة الثانية في 

ف نسط االنذصة السقجـ في ىحه السجسػعة ىػ البرخؼ، وذلظ أل اختبار التفكضخ
تحسمي الشسط )السػجية( والحؼ يتشاسب مع الخرائز السعخفية لمصبلب غضخ م

نذصة السػجية السقجمة في البحث الحالي فإنشا نجج الغسػض، وحضغ الشطخ إلى األ
ميسية تداعج انيا قامت عمى تقجيع الشذاط لمصبلب مع ارفاؽ لضشظ لفضجيػىات تع

الصبلب عمى تشفضح االنذصة والسياـ السػكمة إلضيع عشج مذاىجتيا دوف الحاجة إلى 
بحؿ مديج مغ الػقت والجيج مسا يداعج عمى تحقضق نػاتج التعمع لجػ الصبلب عمى 

 الشحػ السخغػب.
  ف الصبلب متحسمي الغسػض يسضمػا إلى تحسل االفكار أومغ ناحية أخخػ نجج

دافعية مختفعة لمبحث عغ السعخفة ويسكشيع تقبل ما يحيط بيع مغ  الغامزة ولجييع
متشاقزات ومػاقف غامزة، وفي ذات الدياؽ نجج اف االنذصة الحخة تعتسج عمى 
تخؾ الحخية الكاممة لمستعمسضغ لمبحث عغ السعخفة دوف تقجيع أؼ نػع مغ التػجيو 

كضخ البرخؼ، وذلظ الف وىحا ما يفدخ لشا تفػؽ السجسػعة الثالثة في اختبار التف
نسط االنذصة السقجـ ليحه السجسػعة ىػ الشسط الحخ والحؼ يتشاسب مع الخرائز 
السعخفية لمصبلب متحسمي الغسػض، وحضغ الشطخ إلى االنذصة الحخة السقجمة في 

مع اضافة محخؾ البحث الحالي فإنشا نجج انيا قامت عمى تقجيع الشذاط لمصبلب 
غ البحث عغ السعخفة بأنفديع وانجاز انذصة ومياـ بحث حتي يتسكغ الصبلب م

التعمع السػكمة إلضيع عمى نحػ يتشاسب مع خرائريع السعخفية، والحؼ أدػ بجوره 
إلى تحقضق نػاتج التعمع السخغػبة لجػ شبلب السجسػعة وتشسية ميارات التفكضخ 

 البرخؼ لجييع.
 عخض الشتائج الخاصة بستغيخ التفكيخ البرخي وتفديخىا: -0
: والحؼ يشز عمي: "يػجج فخؽ داؿ إحرائًيا عشج مدتػؼ نتائج الفخض الخابع 0/1
 العبء مكياس في البعجػ التصبضق في الصبلب درجات متػسصي بضغ( 3.32) ≥

)السػجو مقابل الحخ( في  اإللكتخونية االنذصة لشسط األساسي لمتأثضخ يخجع السعخفي
 ."بضئات التعمع لرالح الشسط السػجو

لستػسصضغ غضخ مختبصضغ لمسقارنة بضغ متػسصي  t-test)ق اختبار)تع تصبض
درجات شبلب السجسػعتضغ التجخيبضتضغ في مكياس العبء السعخفي لسعخفة التأثضخ 

، بعج التأكج مغ تػافخ شخط التجانذ اإللكتخونيةاألساسي الختبلؼ نسط االنذصة 
 لمسجسػعتضغ، والججوؿ التالي يمخز ىحه الشتائج:
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( قيسة )ت( لجاللة الفخوؽ بضغ متػسصات درجات شبلب السجسػعتضغ 23ججوؿ )
واالنحخافات السعيارية في الكياس )البعجؼ(  اإللكتخونيةالتجخيبضتضغ لشسط االنذصة 

 (.03)ف= مكياس العبء السعخفي
 السجسهعات 

 الستغيخات
 االنذظة السهجو

 ( 32)ن= 
 االنذظة الحخ

 ( 32)ن= 
درجة 
 الحخية
 

 قيسة
 "ت"

تهى مد
 ع م ع م الجاللة

 غيخ دالة 1.35 58 11.37 36.50 10.15 32.73 مكياس العبء السعخفي
يطيخ مغ نتائج الججوؿ الدابق أف قيسة "ت" غضخ دالة مسا يذضخ إلي عجـ وجػد 
فخؽ داؿ إحرائيًا بضغ متػسصي شبلب السجسػعتضغ التجخيبضتضغ في مكياس العبء 

حضث لػحع أف  اإللكتخونيةسي الختبلؼ نسط األنذصة السعخفي يخجع لمتأثضخ األسا
متػسط الصبلب لشسط السػجو متقارب مغ متػسط درجات الصبلب لشسط الحخ وبالتالي 
تع قبػؿ الفخض الرفخؼ ورفس البجيل والذكل التالي يػضح الفخؽ بضغ متػسصي 

 درجات الصبلب في الكياس البعجؼ مكياس العبء السعخفي:

 
 ( 24شكل )

 الفخؽ بضغ متػسصي درجات الصبلب في الكياس البعجؼ مكياس العبء السعخفي
 قج تخجع الباحثتان ىحه الشتيجة إلى األسباب التالية:

 عمى اختبلؼ نسصيا )مػجية، حخة( عمى خفس  اإللكتخونيةنذصة ساعجت األ
ساعج عمى التشطيع نيا صسست بذكل مشطع العبء السعخفي لجػ الصبلب وذلظ أل

السعخفي لمصبلب وبالتالي أدػ إلى خفس العبء السعخفي لجييع، ويتفق ىحا 
ف أوالحؼ أكج ىاػ  (yang& pass, 2015)الخأؼ مع ما اشار إليو "يانج وباس" 

التشطيع الجضج لمسحتػػ العمسي واألنذصة والسياـ التي تقجـ لمستعمسضغ تداعج عمى 
 السعخفي لجييع. ءخفس العب



 )مهجية، حخة( في بيئات التعمم التكيفية وأثخه في تشسية  اإللكتخونيةنسط األنذظة 
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 ف األنذصة التعميسية التي تزسشتيا بضئة التعمع بغس الشطخ عغ نسصيا )مػجية، أ
حخة( راعت اختبلؼ الصبلب فيسا بضشيع مغ حضث األسمػب السعخفي، مسا ساعج 

مكاناتيع فزبًل عغ تػفضخ فخص لمتعاوف إبية احتياجاتيع وفقًا لقجراتيع و عمى تم
ػاصل في التعمع والحؼ ساعج وتبادؿ وجيات الشطخ مغ خبلؿ تػضيف ادوات الت

عمى إكداب الستعمسضغ ميارات التعمع الحاتي والبحث العمسي السشطع الحؼ أدػ 
 بجوره إلى خفس العبء السعخفي لجييع، وىحا ما اكجت عميو العجيج مغ الجراسات

؛ أحسج نػبى 4320؛ محخوسة الذخقاوػ، 4323)نعسة التجانى، مشيا: دراسة 
مسا يفدخ  (4321؛ لسيذ شمر، 4326غادة العسخػ؛ ؛ 4322ونادية التازػ، 

عجـ وجػد فخوؽ دالة بضغ متػسصي درجات الصبلب في مكياس العبء السعخفي 
 .اإللكتخونيةيخجع لمتأثضخ األساسي الختبلؼ نسط األنذصة 

ال يػجج فخؽ داؿ إحرائًيا عشج والحؼ يشز عمى "نتائج الفخض الخامذ:  0/0
مكياس ي درجات الصبلب في التصبضق البعجػ ( بضغ متػسص3.32) ≥مدتػؼ 

لبلسمػب السعخفي )متحسل الغسػض لمتأثضخ األساسي يخجع  العبء السعخفي
 ."اإللكتخونيةمقابل غضخ متحسل الغسػض( بغس الشطخ عغ نسط االنذصة 

لستػسصضغ غضخ مختبصضغ لمسقارنة بضغ متػسصي  (t-test) تع تصبضق اختبار
لتجخيبضتضغ في مكياس العبء السعخفي لسعخفة التأثضخ درجات شبلب السجسػعتضغ ا

االسمػب السعخفي )متحسل الغسػض مقابل غضخ متحسل الغسػض( األساسي الختبلؼ 
، بعج التأكج مغ تػافخ شخط التجانذ اإللكتخونيةبغس الشطخ عغ نسط االنذصة 

 لمسجسػعتضغ، والججوؿ التالي يمخز ىحه الشتائج:
لسدتػؼ الغسػض )متحسل لسجسػعتضغ التجخيبضتضغ الختبلؼ ( درجات شبلب ا22ججوؿ )

 اإللكتخونيةالغسػض مقابل غضخ متحسل الغسػض( بغس الشطخ عغ نسط االنذصة 
 (63عجػ( مكياس العبء السعخفي )ف=واالنحخافات السعيارية في الكياس )الب

 المجموعات

 المتغيرات

 متحمل الغموض

 (32)ن= 

 غير متحمل الغموض

 (22)ن= 

ة درج

 الحرية

 

 قيمة

 "ت"

مستوى 

 الداللة
 ع م ع م

 غير دالة 0.64 58 10.28 33.64 11.42 35.46 مقياس العبء المعرفي

ويتزح مغ نتائج ججوؿ الدابق أف قيسة مدتػػ داللة "ت" غضخ دالة إحرائيًا، 
أؼ أنو ال يػجج فخوؽ دالة إحرائيًا بضغ متػسصات درجات شبلب السجسػعتضغ 

ضغ في الكياس البعجؼ عمى الجرجة الكمية مكياس العبء السعخفي وبالتالي تع التجخيبضت
قبػؿ الفخض الرفخؼ والذكل التالي يػضح الفخؽ بضغ متػسصي درجات الصبلب في 

 الكياس البعجؼ مكياس العبء السعخفي:
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 ( الفخؽ بضغ متػسصي درجات الصبلب في الكياس20شكل )
 بعجؼ مكياس العبء السعخفي وفقا لبلسمػب السعخفيال 

 قج تخجع الباحثتان ىحه الشتيجة إلى األسباب التالية:
  اعتسجت بضئة التعمع التكيفية في البحث الحالي عمى تقجيع السحتػػ التعميسي

واألنذصة التعميسية بذكل ديشاميكي يخاعي األسمػب السعخفي لمستعمسضغ سػاء كانػا 
ض أو غضخ متحسمي الغسػض، مسا يسكغ الصبلب مغ التفاعل مع متحسمي الغسػ 

ف بضئات تياجاتو وأسمػبو السعخفي، وذلظ ألالسحتػػ واألنذصة كبل عمى حدب اح
ى فيع أسالضب التعمع التكيفية تعج مغ بضئات التعمع الحكية التي لجييا القجرة عم

عج عمى تشسية ثقة شباع احتياجاتيع كبل عمى حجه، مسا يداإوأنساط الستعمسضغ و 
الصبلب بأنفديع وتحقضق مبجأ تخريز التعميع وجعل الستعمع ىػ محػر العسمية 
التعميسية، وبالتالي تربح عسمية التعمع أكثخ فاعمية وتشطيع وىحا ما يتفق مع 
مبادغ نطخية العبء السعخفي والتي تذضخ إلى أىسية تػجيو مرسسي السشاىج إلى 

ة عمى تػلضج التعمع ذو سالضب السعخفية لمصبلب لمسداعجتشطيع السعخفة ومخاعاة األ
ف العبء السعخفي وثضق الرمة بالعبء الحؼ يتختب عمى محاوالت إمعشى حضث 

، كسا أف نطخية العبء السعخفي تيتع الستعمع لسعالجة وفيع السادة الستعمسة
عسمية  بالصخيقة التي يػضف بيا الستعمسػف السعخفة والسعمػمات السخدنة لجييع في

، مسا يفدخ عجـ وجػد فخوؽ واضحة (Savana, 2009)التعمع وحل السذكبلت 
االسمػب يخجع الختبلؼ بضغ درجات الصبلب في مكياس العبء السعخفي 

 السعخفي )متحسل الغسػض مقابل غضخ متحسل الغسػض(.
تػجج فخوؽ دالة إحرائًيا  "والحؼ يشز عمي أنو نتائج الفخض الدادس: 0/3

 في البعجػ التصبضق فى الصبلب درجات متػسصات بضغ( 3.32) ≥ عشج مدتػؼ 
اإللكتخونية  االنذصة نسط بضغ لمتفاعل األساسي لمتأثضخ يخجع السعخفي العبء مكياس

ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع تصبضق مكياس  .في بضئات التعمع واالسمػب السعخفي
وتع حداب الستػسصات العبء السعخفي )البعجػ( عمى عضشة البحث الترشيفية، 

  ثخ ىحا التفاعل.أضل التبايغ ثشائي االتجاه لبياف الصخفية ثع تحم



 )مهجية، حخة( في بيئات التعمم التكيفية وأثخه في تشسية  اإللكتخونيةنسط األنذظة 
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يات واوضح الججوؿ التالي الستػسصات الصخفية عشج كل مدتػؼ مغ مدتػ 
سمػب السعخفي( كسا اوضح الستػسصات األ - نذصةالستغضخيغ السدتقمضغ )نسط األ

مجسػعة مغ السجسػعات االربع عمى  الجاخمية الخاصة بجرجات افخاد العضشة في كل
 درجات الكياس البعجؼ في مكياس العبء السعخفي.

 ( الستػسصات الصخفية والستػسصات الجاخمية 24ججوؿ )
 لجرجات الكياس البعجػ عمي مكياس العبء السعخفي

متهسظات السجسهعات في 
التظبيق البعجى في مكياس 

 العبء السعخفي

 الستهسط الظخفي مدتهي الغسهض
متحسل 
 الغسهض

غيخ متحسل 
 الغسهض

 32.73 36.11 27.66 مهجو نسط االنذظة
 36.50 29.20 40.15 غيخ مهجو

  33.64 35.47 الستهسط الظخفي
ثبصزمشاء إٌزبئح فٟ اٌدذٚي اٌضبثك ارضح اْ ٕ٘بن رجب٠ٕب فٟ ل١ُ اٌّزٛصطبد 

ح١ٍالد اإلحصبئ١خ اٌطشف١خ. ٌٍٚزبوذ ِٓ ٚخٛد فشٚق داٌخ ِٓ ػذِٗ، رُ إخشاء اٌز

ٌزجب٠ٓ ثٕبئٟ ثبصزخذاَ رح١ًٍ اٌزجب٠ٓ ثٕبئٟ االردبٖ ٚاٚضح اٌدذٚي اٌزبٌٟ ٔزبئح رح١ًٍ ا

 فشاد اٌؼ١ٕخ فٟ اٌم١بس اٌجؼذٞ ِم١بس اٌؼتء اٌّؼشفٟ. أاالردبٖ ػٍٟ دسخبد 

 ل التبايغ ثشائي االتجاه( نتائج تحمض20ججوؿ )
 العبء السعخفي فخاد العضشة في الكياس البعجؼ مكياسألجرجات 

 مصدر التبايه
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوس  

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 0.29 1.10 107.48 1 107.48 ّٔظ االٔشطخ

 0.63 0.22 21.73 1 21.73 ِضزٛٞ اٌغّٛض

 **13.43 13.43 1302.03 1 1302.03 اٌزفبػً

   96.939 56 5428.594 اٌخطب

    59 6954.183 اٌّدّٛع

 واتزح مغ الججوؿ الدابق ما يمي:
( لمتفاعل بضغ نسط التػجيو ومدتػؼ 20.20أف قيسة ؼ السحدػبة البالغة )
( حضث انيا تديج عغ الكيسة الججولية عشج 3.32التقجيع دالة احرائيا عشج مدتػؼ )

( وىحا يجؿ عمى وجػد اثخ لمتفاعل بضغ نسط االنذصة ومدتػؼ 26درجة حخية )
خ في خفس العبء السعخفي، والذكل التالي يػضح التفاعل بضغ الغسػض مسا لع اث

 :عمي مكياس العبء السعخفي البعجؼ نسط االنذصة ومدتػؼ الغسػض
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 نسط االنذصة ( يػضح التفاعل بضغ 22شكل )

 البعجؼ مكياس العبء السعخفيعمي ومدتػؼ الغسػض 
ػٍٟ ٚخٛد ٠ٚزضح ِٓ اٌشصُ اٌضبثك ٚخٛد رمبطغ ث١ٓ اٌّزغ١ش٠ٓ ٚ٘زا ٠ذي 

 رفبػً ث١ٓ ّٔظ األٔشطخ ِٚضزٛٞ اٌغّٛض ٚرٌه رحمك صحخ اٌفشض اٌضبدس.

أِب ف١ّب ٠زؼٍك ثزٛخ١ٗ ٘زٖ اٌفشٚق، فمذ رُ ِزبثؼخ ػ١ٍّخ اٌزح١ًٍ االحصبئٟ 

ٌّؼشفخ ِصذس ٚاردبٖ اٌفشٚق ٌٚزحم١ك رٌه اصزخذِذ اٌجبحثخ اخزجبس ش١ف١ٗ الخشاء 

 فٟ اٌدذٚي اٌزبٌٟ: اٌّمبسٔبد اٌجؼذ٠خ اٌّزؼذدح ٚ٘ٛ ِب ارضح

 (22ججوؿ )
 نتائج شيفية لمتعبضخ عغ داللة الفخوؽ بضغ الستػسصات في مكياس العبء السعخفي 

 الجاللة االحرائية فخق الستهسظين السجسهعة 
 السجسػعة الثانية السجسػعة االولي

 السجسػعة الثالثة
 السجسػعة الخابعة

8.44 

12.48* 

1.53 

0.16 

0.012 

0.98 

 السجسػعة الثالثة الثانيةالسجسػعة 
 السجسػعة الخابعة

4.03 

6.91 

0.66 

0.37 

 0.051 10.95 السجسػعة الخابعة السجسػعة الثالثة

 42.66متحسل الغسػض(=  )مػجو/ متػسط السجسػعة االولي
 06.22غضخ متحسل الغسػض(=  )مػجو/ متػسط السجسػعة الثانية
 23.22= متحسل الغسػض( )حخ/ متػسط السجسػعة الثالثة
  42.43)حخ/ غضخ متحسل الغسػض(=  متػسط السجسػعة الخابعة

 بالشطخ إلي بيانات الججوؿ اتزح ما يمي: 



 )مهجية، حخة( في بيئات التعمم التكيفية وأثخه في تشسية  اإللكتخونيةنسط األنذظة 
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ولي غ متػسصي درجات شبلب السجسػعة األحرائيا بضإعجـ وجػد فخؽ داؿ  -
ي لرالح السجسػعة الثانية وشبلب السجسػعة الثانية في مكياس العبء السعخف

 حرائيا.إ( غضخ داؿ 1.22البالغ ) سصضيعف الفخؽ بضغ متػ وذلظ أل
ولي وشبلب غ متػسصي درجات شبلب السجسػعة األوجػد فخؽ داؿ احرائيا بض -

ف السجسػعة الثالثة في مكياس العبء السعخفي لرالح السجسػعة الثالثة وذلظ أل
 حرائيا.إ( داؿ 24.21ضغ متػسصضيع البالغ )الفخؽ ب

ولي ت شبلب السجسػعة األدرجا حرائيا بضغ متػسصيإعجـ وجػد فخؽ داؿ  -
ف الفخؽ بضغ ة في مكياس العبء السعخفي وذلظ ألوشبلب السجسػعة الخابع

 حرائيا.إ( غضخ داؿ 2.20متػسصضيع البالغ )
حرائيا بضغ متػسصي درجات شبلب السجسػعة الثانية إعجـ وجػد فخؽ داؿ  -

ؽ بضغ ف الفخ ة في مكياس العبء السعخفي وذلظ ألوشبلب السجسػعة الثالث
 ( غضخ داؿ احرائيا.2.30متػسصضيع البالغ )

حرائيا بضغ متػسصي درجات شبلب السجسػعة الثانية إعجـ وجػد فخؽ داؿ  -
ف الفخؽ بضغ ة في مكياس العبء السعخفي وذلظ ألوشبلب السجسػعة الخابع

 حرائيا.إ( غضخ داؿ 6.22متػسصضيع البالغ )
شبلب السجسػعة الثالثة  حرائيا بضغ متػسصي درجاتإعجـ وجػد فخؽ داؿ  -

ي لرالح السجسػعة الثالثة وشبلب السجسػعة الخابعة في مكياس العبء السعخف
 ( غضخ داؿ احرائيا.23.22ف الفخؽ بضغ متػسصضيع البالغ )وذلظ أل

 ويتزح أف السجسػعة الثالثة أفزل السجسػعات .
 قج تخجع الباحثتان ىحه الشتيجة إلى األسباب التالية:

 متحسمػػي الغسػػػض الػػحيغ قػػجـ ليػػع األنذػػصة  ف الصػػبلبة إلػػى ألشتيجػػتذػػضخ ىػػحه ا
خفػي في بضئة الػتعمع التكيفػي أكثػخ السجسػعػات تفػقػًا فػي خفػس العػبء السعالحخة 

خػػخػ، ومػػغ ثػػع يجػػب مخاعػػاة ىػػحه الشتيجػػة عشػػج مقارنػػة مػػع شػػبلب السجسػعػػات األ
دعسػت نتػائج  ذا مػاقػي بضئػة الػتعمع التكيفػي خاصػة إ اإللكتخونيػةترسيع االنذػصة 

الجراسػػات والبحػػػث الدػػابقة ىػػحه الشتيجػػة، وتخجػػع الباحثتػػاف ىػػحه الشتيجػػة إلػػى اف 
الصػػبلب متحسمػػي الغسػػػض يتدػػسػا بقػػجرتيع عمػػى التعامػػل مػػع السػاقػػف الغامزػػة 
كسػػػػا اف لػػػػجييع دافعيػػػػة مختفعػػػػة لبلنجػػػػاز تػػػػجفعيع لمبحػػػػث والتقرػػػػي عػػػػغ السعخفػػػػة 

ذات الشسط  اإللكتخونيةعغ اف االنذصة بأنفديع دوف الحاجة إلى التػجيو، فزبل 
الحػخ قامػػت عمػى تكميػػف الصػبلب بسيػػاـ محػجدة مػػع اتاحػة محػػخؾ بحػث لمصػػبلب 
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يدػػتصيعػا مػػغ خبللػػو البحػػث بأنفدػػيع عػػغ السعمػمػػات التػػي يحتػػاجػف إلضيػػا أتسػػاـ 
ذات الشسط الحػخ  اإللكتخونيةنذصة نذصة السكمفضغ بيا، حضث تستاز األالسياـ واال
لحخية في تشفضحىا مقارنة بأنساط االنذصة االخخػ وىحا ما يتشاسػب مػع بالسخونة وا

صة الغامزػػػة نذػػػالػػػحيغ يتستعػػػػف بػػػأداء السيػػػاـ واأل خرػػػائز متحسمػػػي الغسػػػػض
مسػػا مػػػر السحببػػة بالشدػػبة ليػػع نذػػصة الحػػخة تعػػج مػػغ األحضػػث اف تعػػامميع مػػع األ

يع وإمكاناتيع مسا كثخ جاذبية وتشطيع وفقًا لقجراتأيداعج عمى جعل عسمية تعمسيع 
 ساعج عمى خفس العبء السعخفي لجييع.
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 السخاجع
 :سخاجع بالمغة العخبيةال -أوالً 

(. فاعمية بخنامج قائع عمى األنذصة التعميسية 4324أبػ ىذاـ عبج العديد حبضب )
السػجية فى تشسية ميارات البخىاف اليشجسى ةخفس القمق مشو لجػ تبلمضح 

(، كمية التخبية، 2(، ع)2، مج )مة كمية التخبيةمجالرف الثالث االعجادػ، 
 جامعة قشاة الدػيذ.

(. فاعمية كتاب تفاعمى محػسب فى تشسية ميارات التفكضخ 4320أحسج أبػ زايجة )
رسالة البرخػ فى التكشػلػجيا لجػ شبلب الرف الخامذ األساسى بغدة، 

 ، كمية التخبية، الجامعة اإلسبلمية بغدة.ماجدتيخ
(. اثخ تجريذ العمـػ بصخيقة اإلكتذاؼ السػجو فى السختبخ عمى 4322) أحسج خميفة

 .224 -240(، 0) 42، مجمة جامعة دمذقالتحرضل الجراسة، 
(. نسػذج لمتعمع اإللكتخونى التكيفى قائع عمى أسمػب 4322أحسج سعضج العصار.)

ة التعمع )نذط/ متأمل( والتفزيبلت التعميسية )فخدػ/ جساعى( وأثخه في تشسي
 رسالة دكتهراه،ميارات البخمجة والتفكضخ الشاقج لجػ شبلب تكشػلػجيا التعميع، 

 كمية البشات لمآلداب والعمـػ والتخبية، جامعة عضغ شسذ.
(. فاعمية بخنامج تجريبى مقتخح قائع عمى الخخائط الحىشية 4320أحسج عمى خصاب.)

ػ لجػ الصبلب اإللكتخونية فى تشسيةالتخابصات الخياضية والتفكضخ البرخ 
، كمية الجسعية السرخية لمسشاىج وطخق التجريذالسعمسضغ شعبة الخياضيات، 

 .232 -26(، 222التخبية، جامعة عضغ شسذ، ع )
(. أثخ التفاعل بضغ مدتػػ تقجيع تػجيو األنذصة اإللكتخونية 4321أحسج فييع بجر )

تاج بخجيات فى بضئة الرف السقمػب واإلسمػب السعخفى عمى تشسية ميارات إن
كمية الجراسات الػسائط الستعجدة لجػ شبلب التعميع العالى، العمـػ التخبػية، 

 .20-4(، 2(، ع)46، جامعة القاىخة، مج )العميا لمتخبية
(. عبلقة االسمػب السعخفى تحسل/ عجـ 4322أحسج قجورػ، وبغ زاىى مشرػر )

ضة بتسشخات، تحسل الغسػض باالغتخاب لجػ إشارات مجيخية الذباب والخيا
 .422 -442(، 4(، ع)2، مج )مجمة آفاق عمسية
(. فاعمية بخنامج بالػسائط الستعجدة لتشسية ميارات 4323أحسج مججػ مذتيى )

التفكضخ البرخػ فى التخبية اإلسبلمية لجػ شمبة الرف الثامغ األساسى، 
 ، كمية التخبية، الجامعة اإلسبلمية، غدة.رسالة ماجدتيخ
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(. درجة امتبلؾ معمسى المغة العخبية بالسخحمة الستػسصة 4322ػاف )أحسج دمحم الشذ
مجمة جامعة اإلمام دمحم بن سعهد لكفايات ترسيسػتشفضح األنذصة اإللكتخونية، 

 كمية العمـػ اإلجتساعية، الدعػدية. ،اإلسالمية
السعخفى لجػ الصمبة الستسضديغ والصالبات 4(. تحسل الغػض 4332أحسج دمحم نػرػ )

، مج مجمة أبحاث كمية التخبية األساسية تسضدات فى مخكد محافطة نضشػػ،الس
(، كمية التخبية األساسية، جامعة السػصل، السؤتسخ العمسى الدشػػ 4(، ع )2)

 .220 -21األوؿ لكمية التخبية األساسية، 
(. أثخ األنذصة اإللكتخونية فى بضئة التعمع السجمج 4322أحسج نػبى، ونادية التازػ )

السجمة العالسية ى تحدضغ ميارات القخاءة لجػ التبلمضح ذوػ صعػبات التعمع، ف
 .2-46(، 2،ع)لمعمهم اإلجتساعية والتخبهية واالندانيات

(. أثخ التفاعل بضغ نسط وتػقضت مسارسة األنذصة 4322أسامة سعضج عمى ىشجاوػ )
خقسية عمى في وحجة تعميسية الكتخونية حػؿ إدراؾ األلغاز والخجع البرخية ال

ميارات التسضضد البرخػ ومدتػػ قخاءة البرخيات لجػ تبلمضح الرف الخامذ 
  .20، دراسات عخبية في التخبية وعمم الشفذاالبتجائي، 

(. أثخ تفاعل كل مغ أسمػب تحسل/ عجـ تحسل 4320أسساء حدغ عبج الخسػؿ )
 مجمة كميةالغسػض والقمق عمى التحرضل الجراسى لجػ شبلب الجامعة، 

 (، جامعة الدػيذ.2(، ع )6، مج )التخبية بالدهيذ
(. التفكضخ التبادلى لجػ شفل ما قبل السجرسة 4322أسساء عبج الشػر محسػد )

، كمية البشات لآلداب مجمة البحث العمسى فى التخبيةوعبلقتو بالعبء السعخفى، 
 .620 -626(، 43(، ع)2والعمـػ والتخبية، جامعة عضغ شسذ، ج)

(. أثخ الخخائط الحىشية البرخية فى بضئة التعمع 4321خ حدػنة )إسساعضل عس
اإللكتخونية عمى تشسية التحرضل العمسى وميارات التفكضخ البرخػ لجػ شمبة 

، جامعة مجمذ الشذخ العمسىكمية التخبيةبجامعة األقرى، السجمة التخبػية، 
 .204-22(، 242(، ع )00الكػيغ، مج )
فاعمية استخاتيجية التخيل السهجو فى تشسية ميارات (. 4322إفتكار أحسج قائج )

التفكيخ البرخى فى العمهم لجى طمبة الرا الثامن األساسى فى السجارس 
 .13 -20(، 4(، ع )40، مج )اليسشية

(. أثخ استخجاـ استخاتيجية االكتذاؼ السػجو بالػسائل 4322آنية ماىخ ىديع )
خ التعمع فى الخياضيات لصمبة الرف التعميسية فى التحرضل والتحكخ وانتقاؿ اث
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، قدع أسالضب تجريذ رسالة ماجدتيخالثامغ األساسى فى محافطة قمقضمية، 
 الخياضيات، كمية الجراسات العميا، جامعة الشجاح الػششية، فمدصضغ.

(. فاعمية بضئة تكيفية وفق أسالضب التعمع 4321أىمة أحسج رجب، وشيساء سسضخ دمحم )
يارات ترسيع مػاقع الػيب وخفس العبء السعخفى لجػ الحدية فى تشسية م

شبلب تكشػلػجيا التعميع، السؤتسخ الجولى األوؿ..اإلبتكارية وسػؽ العسل، كمية 
 .مجمة البحهث فى مجاالت التخبية الشهعيةالتخبية الشػعية، جامعة السشيا، 

ي عمى (. اثخ بخنامج مقتخح في ميارات التػاصل الخياض4322ايساف اسعج عيدي )
تشسية التحرضل العمسي وميارات التفكضخ البرخؼ في اليشجسة لجػ شالبات 

 ، كمية التخبية، جامعة االزىخ.رسالة ماجدتيخالرف الثامغ األساسي بغدة، 
(. أثخ التفاعل بضغ نسط مسارسة األنذصة واسمػب التعمع 4326إيساف زكى مػسى )

ى وفاعمية الحات األكاديسية فى بضئة تعمع مقمػب عمى تشسية التحرضل الجراس
الجسعية العخبية لتكشهلهجيا والخضا التعميسى لجػ شبلب تكشػلػجيا لتعميع، 

 .046-404(، 42، دراسات وبحػث، ع )التخبية
(. أثخ تجريذ وحجة مقتخحة فى ضػء بعس مبادغ 4321إيساف صابخ العدب )

الجيج العقمى  نطخية العبء السعخفى فى تشسية ميارات التفكضخ البرخػ وخفس
دراسات عخبية فى التخبية وعمم لجػ تبلمضح السخحمة االعجادية السعاقضغ سسعيًا، 

 .22 -40(، 234، رابصة التخبػيضغ العخب، ع )الشفذ
(. أثخ اسمػب االكتذاؼ السػجو فى تشسية التفكضخ التأممى 4326بمقاس مػىػبى )

لجػ تبلمضح السخحمة الثانػية، ودافعية التعمسشحػدروس التخبية البجنية والخياضية 
(، 46، ع )مجمة العمهم اإلندانية واإلجتساعيةدراسة تجخيبية بسجيشة ورقمة، 

 جامعة قاصجػ مخباح ورقمة،الجدائخ.
، القاىخة: دار الدحاب لمشذخ التعمم التكيفى(. 4322تامخ مغاورػ السبلح )

 والتػزيع.
كتذاؼ السػجو واإلكتذاؼ غضخ (. أثخ استخاتيجية اإل4324حداف دمحم عد الجيغ )

السػجو فى تححرضل شمبة الرف التاسع األساسى فى مادة الكيسياء 
، جامعة الذخؽ األوسط لمجراسات العميا، رسالة ماجدتيخواتجاىاتيع نحػىا، 

 عساف، األردف.
 .مكتبةالخشج :الخياض .السشيج السجرسي السعاصخ(.4332حدغ جعفخ الخميفة )
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(. فاعمية استخجاـ بخمجيات تعميسية عمى التفكضخ 4336حدغ ربحي ميجؼ )
رسالة البرخؼ والتحرضل في التكشػلػجيا لجؼ شالبات الرف الحادؼ عذخ، 

 .، كمية التخبية، الجامعة اإلسبلمية بغدةماجدتيخ
(. أثخ تجريذ مادة األحياء لصبلب الرف العاشخ بجولة 4322حدضغ عباس سالع )

اإلكتذاؼ غضخ السػجو فى تحرضميع وتفكضخىع الكػيت بإستخجاـ إستخاتيجية 
 ، كمية العمـػ التخبػية، جامعة الذخؽ األوسط، األردف.رسالة ماجدتيخالعمسى، 

، العضغ: 2، طخسذ استخاتيجيات ججيجة لمتعميم(. 4332حدضغ دمحم عبج اليادػ )
 دار الكتاب الجامعى.

، مكتبة بء السعخفىالحكاء السشظهمى فى نظخية الع(. 4322حمسى دمحم الفضل )
 األنجمػ السرخية، القاىخة.

(. أثخ التفاعل بضغ السعالجة التعميسية لخخائط التفكضخ 4326حسجاف دمحم إسساعضل )
واالسمػب السعخفى عمى إكتداب السفاليع العمسية وتشسية التفكضخ البرخػ فى 

الجسعية العمـػ لتبلمضح السخحمة الستػسصة، السجمة السرخية لمتخبية العمسية، 
 .64-2(، 2(، ع )22، مج )السرخية لمتخبية العمسية
(. الحاكخة الدائفة وعبلقتيا بالحاجة لمسعخفة والعبء 4322حسػدة عبج الػاحج فخاج )

السجمة السرخية لمجراسات السعخفى لجػ شبلب كمية التخبػية بالػادػ الججيج، 
 .422-220(، 230(، ع )42مج ) ،الشفدية

(. اثخ الفضجيػ التفاعل بضغ نسط التغحية الخاجعة ببضئة تعمع 4322حشاف دمحم شمعت )
تباعجػ( لجػ  -عمى الفضجيػ التفاعمى التكيفى و أسمػب تعمع )تقاربى قائسة 

تبلمضح ذوػ صعػبات تعمع العمـػ بالسخحمة االعجادية عمى الحسل السعخفى و 
 اىخة.، كمية التخبية، جامعة القرسالة دكتهراه، بقاء أثخ التعمع
(.اثخ بخنامج تجريبى مدتشج الى استخاتيجيات التعمع السشطع 4322خالج زكى الخبابعو )

، كمية التخبية، جامعة الضخمػؾ، رسالة دكتهراهذاتيًا فى خفس العبء السعخفى، 
 األردف.

(.فاعمية الشسط االكتذافى فى اكتداب ميارات 4332رامى دمحم مػسى أبػ لبجة )
، رسالة ماجدتيخبة الرف الثامغ األساسى بغدة، عسميات العمع لجػ شم

 الجامعة اإلسبلمية، غدة، فمدصضغ.
(.التفاعل بضغ نسط بضئة التعمع اإللكتخونى الذخرية 4322ربيع عبج العطيع رمػد )

)التذاركية، الفخدية( واألسمػب السعخفى )السدتقل، السعتسج(، وأثخه فى تشسية 
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تعمع اإللكتخونى لجػ شبلب الجبمـػ التخبػػ، التحرضل السعخفى والجافعية نحػ ال
 .22 -20(، 222(، ع )2، جامعة األزىخ، مج )مجمة كمية التخبية
(. األسمػب السعخفى تحسل/ عجـ تحسل الغسػض 4322ربيع غالب البيايزة )

وعبلقتو ببعس سسات الذخرية لجػ شمبة السخحمة الثانػية فى لػاء قربة 
 -232(، 2(، ع)26مج ) ادة البحث العمسى،الجامعة األردنية عسالكخؾ، 
244. 

تأثيخ طخيقة االكتذاف السهجو فى تشسية ميارات (. 4320رجاء حسضج رشضج )
، قدع شخائق تذكيل السذغهالت الفشية لظالبات الرا الثانى الستهسط

 التجريذ، كمية التخبية األساسية، جامعة ديالى.
عجـ تحسل الغسػض -حسل(. ت4320رشجػ عمى الجاؼ، وحضجر كخيع سكخ)

مجمة العمهم التخبهية وعبلقتو باإلنفتاح عمى الخبخة لجػ شمبة الجامعة، 
 .223-222(، 233، الجسعية العخاقية لمعمـػ التخبػية والشفدية، ع )والشفدية

التفكيخ وأنساطو التفكيخ (.4322رعج ميجػ رزوقى، وسيى ابخاليع عبج الكخيع )
، عساف: عى، والتفكيخ السشظهمى، والتفكيخ البرخى االستجاللى والتفكيخ االبجا

 .2دار السدضخة لمشذخ والتػزيع، ط
(. تشسية بعس ميارات التفكضخ 4321ريياـ الدضج سالع، ومشاؿ محسػد أحسج )

البرخػ وعادات العقل لجػ تبلمضح السخحمة اإلعجادية فى مادة العمـػ باستخجاـ 
 -22(، 4(، ع)23عة ششصا، مج )، جاممجمة كمية التخبية، التعمع السجمج

سؤاؿ يكيذ التفكضخ  06، وتكػف اختبار قياس التفكضخ البرخػ مغ 224
 البرخػ.

(. أثخ التفاعل بضغ تػقضت تقجيع التػجيو واالسمػب السعخفى 4326زيشب دمحم خميفة )
فى بضئة التعمع السعكػس عمى تشسية ميارات إنتاج السقخرات اإللكتخونية لجػ 

 ،دراسات عخبية فى التخبية وعمم الشفذئة التجريدية السعاونة، أعزاء اليض
 .201 -62(، 22رابصة التخبػيضغ العخب، ع )

(. فاعمية بخنامج مقتخح فى التخبية الفشية باستخجاـ التعمع 4322زيشب محسػد عمى )
اإللكتخونى عمى التحرضل السعخفى وتشسية التفكضخ البرخػ لجػ شالبات كمية 

(، كمية التخبية، جامعة سػىاج، 06، ع )السجمة التخبهيةعة سػىاج، التخبية جام
432- 200. 

(. فاعمية بخنامج مقتخح باستخجاـ دورة التعمع الخساسية فى 4322سسضخ دمحم عقل )
تشسية التفكضخ البرخػ وعسميات العمع وبعس السيارات الضجوية المدمة لتجريذ 
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مجمة ية الخاصة جامعة الصائف، العمـػ بسجارس األمل لجػ شبلب قدع التخب
 .222-022(، 2(،ع )03، جامعة أسضػط، مج )كمية التخبية

(. مجػ تػافخ ميارات التفكضخ البرخػ فى مقخر 4322سػسغ بشت عبج الحسضج دمحم.)
جامعة  ، كمية التخبية،مجمة كمية التخبيةالخياضيات لمرف الدادس االبتجائى، 

 .242-022(، 2(، ع )20ششصا، مج )
(. فاعمية بخنامج وسائصى قائع عمى الحكاءات 4322الدضج عبج المصيف سمصاف )

الستعجدة لتشسية ميارات التفكضخ البرخػ وميارات التفكضخ وترػيب الترػرات 
فى مادة الجراسات االجتساعية لجػ تبلمضح السخحمة االعجادية ذوػ  البجيمة

-222(، 2(، ع )20ج )، جامعة ششصا، ممجمة كمية التخبيةصعػبات التعمع، 
222. 

(.أثخ تػضيف استخاتيجية السفاليع 4322صبلح أحسج الشاقة، وأالء خمضل أبػ لضمة )
الكختػنية فى تشسية ميارات التفكضخ البرخػ فى مادة العمـػ والحياة لجػ شالبات 

(، ع 42، مج )مجمة الجامعة اإلسالمية بغدةالرف الخابع األساسى بغدة، 
(2 ،)2-42. 

فعالية استخجام استخاتيجية االكتذاف السهجو (. 4322عبج الدسيع دمحم )صبلح 
فى تشسية ميارات القخاءة الرامتة لجى التالميح ذوى صعهبات التعمم بالسخحمة 

 . االبتجائية بالسسمكة العخبية الدعهدية
، متػفخ 2/2/4343تع زيارتو فى  ،بهابة تكشهلهجيا التعميم(. 4326شارؽ حجازػ )

 http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/14620.خابط التالى: عمى ال

، عساف: دار التعمم السجمج والتعمم السعكهس(. 4322عاشف أبػ حسضج الذخماف )
 .2السدضخة لمشذخ والتػزيع، ط
(. أثخ استخجاـ استخاتيجية اإلكتذاؼ السػجو 4321عبج هللا عمى بشى يػنذ)

مى تحرضل شمبة الرف الثانى األساسصفى تخبية السحػسبة فى مبحث العمـػ ع
(، 42مج ) ،مجمة الجامعة اإلسالمية لمجراسات التخبهية والشفديةإربج، 

 .202 -242(، 6ع)
كيفي في تشسية ميارات الخسع فاعمية بخنامج قائع عمى التعمع الت(.4322عدة وادؼ )

رسالة ، اليشجسي في التكشػلػجيا لجػ شالبات الرف الحادؼ عذخ بغدة
 .الجامعة اإلسبلمية بغدة، فمدصضغ ،ماجدتيخ

(. فاعمية استخجاـ استخاتيجية الخخائط الحىشية 4321عبلء السخسى أبػ الخايات )
لعبء السعخفى لجػ اإللكتخونية فى تشسية ميارات االستجالؿ الجبخػ وخفس ا

https://library.iugaza.edu.ps/book_details.aspx?edition_no=139146
https://library.iugaza.edu.ps/book_details.aspx?edition_no=139146
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(، ع 24، جامعة ششصا، مج )مجمة كمية التخبيةشبلب السخحمة اإلعجادية، 
(2 ،)031- 062. 

عجـ تحسل  -(. االسمػب السعخفى تحسل الغسػض4322عسار ياسخ الذػاورة )
 رسالةالغسػض وعبلقتو باستخاتيجيات حل السذكبلت لجػ شمبة جامعة مؤتو، 

 ف.، جامعة مؤتو، األردماجدتيخ
(. أثخ األنذصة السرسسة باستخجاـ بخنامج الجكميظ 4326غادة سعضج العسخػ )

JCLIC  عمى التحرضل الجراسى لصالبات الرف الثانى ابتجائى فى المغة
 -02(، 223، مرخ، ع )مجمة الثقافة والتشسيةاإلنجمضدية بسجيشة الخياض، 

23. 
وحل السذكبلت فى  (. أثخ كل مغ االكتذاؼ والحػار4322غازػ جساؿ خميفة )

، السجمة التخبهيةتحرضل شمبة كمية العمـػ التخبػية وإحتفاضيع بالسادة الجراسية، 
 .12-244، 233(، 42مج )

(. األسالضب السعخفية والكفاية 4322غالب سميساف عمياف، ومضخفت سالع الخػالجة.)
انػية فى الحاتية األكاديسية كستشبئات بالعبء السعخفى لجػ شالبات السخحمة الث

 .24 -22(، 22، مج )الجامعة األردنية عسادة البحث العمسىقزبة السفخؽ، 
(. اثخ استخجاـ تقشيات التعمع التكيفى الحكى لبشاء بخنامج 4321فخاس نبضل محسػد )

مجمة قادر عمى انساء القجرات التعميسية لجػ معمع السدتقبل فى مادة التاريخ، 
 .426 -402(، 20ع ) ،الفتح

(. مجػ تػضيف معمسات الجراسات اإلجتساعية 4321بشت دمحم الجوسخػ ) فػزية
لؤلنذصة اإللكتخونية بالسخحمتضغ الستػسصة والثانػية بالسسمكة العخبية الدعػدية 

 (.20، ع )السجمة التخبهيةورضاىغ عشيا، 
(. أثخ استخجاـ أنذصة إلكتخونية تفاعمية فى تعجيل 4321لسيذ باسع شمر )

جيمة فى مػضػع الكدػر العادية لجػ شمبة الرف الخامذ السفاليع الب
وقائع مؤتسخ كمية (، 0(، ع )22األساسى، دراسات، العمـػ التخبػية، مج )

 العمهم التخبهية التعميم فى الهطن العخبى نحه نظام تعميسى متسيد.
(. أثخ األنذصة عبخ 4326لضمى بشت سعضج الجيشى، وتغخيج بشت عبج الفتاح الخحضمى)

طاـ ببلكبػردفى تشسية ميارات رواية القرة الخقسية والخضا عغ التعمع لجػ ن
 .232-022(، 0(، ع )41، مج )مجمة العمهم التخبهيةشالبات جامعة شضبة، 
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(. تصػيخ األداء التكيفى لبخنامج 4332مججػ سعضج عقل، وعبج الكخيع دمحم األشقخ )
مجمة الجامعة سبلمية بغدة، فى الجامعة اإل (Moodle)إدارة السحتػػ التعميسى 

 .223 -240(، 4(، ع )22، مج )اإلسالمية
، التفكيخ من خالل استخاتيجيات التعميم باالكتذاف (.4332مججػ عديد إبخاليع.)

 القاىخة: عالع الكتب.
(. تػضيف األنذصة اإللكتخونية فى تشسية 4320محخوسة أبػ الفتػح الذخقاوػ )

، قدع تكشػلػجيا رسالة دكتهراهالخاصة،  بعس السيارات لحوػ االحتياجات
 التعميع، معيج الجراسات والبحػث التخبػية، جامعة القاىخة.

(. اثخ بخنامج مقتخح عبخ الذبكة عمى تشسية ميارات 4322دمحم ابخاليع الجسػقي )
استخجاـ السدتحجثات التكشػلػجية لجػ مجيخؼ السجارس بالسسمكة العخبية 

 .41، عتعميم الجامعيدراسات في الالدعػدية، 
(. اإلنيساؾ بالتعمع فى ضػء اختبلؼ مرجر العبء السعخفى 4322دمحم الحخبى)

ومدتػػ العجد الستعمع ورتبة الديصخة السعخفية لجػ شبلب السخحمة الثانػية، 
(، 0(، ع )42، كمية التخبية، جامعة السمظ سعػد، مج)مجمة العمهم التخبهية

211-262. 
(. االسمػب السعخفى تحسل مقابل عجـ تحسل الغسػض وعبلقتو 4320دمحم بغ متخؾ )

بالجافع لئلنجاز الجراسى لجػ شبلب جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد اإلسبلمية فى 
 ،مجمذ الشذخ العمسىضػء بعس الستغضخات، السجمة التخبػية، جامعة الكػيت، 

 .433-222(، 42(، مج )231ع )
سيع األنذصة اإللكتخونية )اكتذاؼ مػجو، (. أثخ نسط تر4324دمحم جعفخ بػحسج )

اكتذاؼ غضخ مػجو( عمى التحرضل الجراسى والصبلقة فى مقخر تاريخ العسارة 
، ماجدتيخ رسالةواألثاث: دراسة عمى شمبة كمية التخبية الداسية بجولة الكػيت، 

 كمية الجراسات العميا، جامعة الخميج العخبى.
، عساف: 2، طمة التعميم وأساليب تجريذمشظه (. 4332دمحم حدغ دمحم حسادات )

 دار الحامج.
 ، دار الكمسة، القاىخة.عسميات تكشهلهجيا التعميم(. 4330دمحم عصية خسيذ )
، دار الشظخيات والبحث التخبهي في تكشهلهجيا التعميم(. 4320دمحم عصية خسيذ )

 ، القاىخة.2الدحاب لمشذخ والتػزيع، ط
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أعسال مؤتسخ ، التعمع اإللكتخوني التكيفي(. بضئات 4326دمحم عصية خسيذ )
الجسعية العخبية لتكشػلػجيات  ،تكشهلهجيا التخبية والتحجيات العالسية لمتعميم

 . 422-402التخبية، القاىخة، 
(. ترسيع بضئة تجريب تكيفية قائسة عمى تصبيقات 4322دمحم مرباح الجريشي )

جػجل التفاعمية لتشسية ميارات استخجاـ أنطسة اإلدارة اإللكتخونية لجػ مػضفي 
، كمية التخبية، خرسالة ماجدتي، جامعة السشرػرة في ضػء احتياجاتيع السيشية

 .جامعة الدقازيق
(. أثخ العبء السعخفى وشخيقة العخض والتشطيع وزمغ 4322دمحم يػسف الدعبى )

السجمة الجولية ، التقجيع لمسادة التعميسية فى البضئات متععجة الػسائط عمى التحكخ
، السؤسدة العخبية لمبحث العمسى والتشسية البذخية، ع لمعمهم التخبهية والشفدية

(2 ،)212-421. 
(. أثخ التفاعل بضغ نسط ترسيع األنذصة اإللكتخونية 4322مخوة سميساف أحسج )

واالسمػب السعخفى القائع عمى نطاـ ادارة التعمع اإللكتخونى عمى تشسية بعس 
الجسعية نػاتج التعمع لسقخر تكشػلػجيا التعميع لصبلب الجبمـػ العامة عغ بعج، 

 .021 -422(، 04، ع )العخبية لتكشهلهجيا التخبية
(. ترسيع بضئة تعمع إلكتخونية 4322مخوة دمحم جساؿ الجيغ السحسجػ، وآخخوف.)

تكيفية وفقًا ألسالضب التعمع وأثخىا فى تشسية ميارات البخمجة لجػ تبلمضح السخحمة 
، كمية الجراسات العميا لمتخبية، جامعة القاىخة، مج رسالة دكتهراهاإلعجادية، 

 .022 -032(، 2(، ع )42)
(. اثخ استخجاـ خخائط التجفق االفتخاضية عمى تشسية 4322مخياف ميبلد مشرػر)

ميارات التفكضخ البرخػ وخفس العبء السعخفى لجػ شبلب الجبمـػ السيشية 
(، ع 03، جامعة أسضػط، مج )مجمة كمية التخبيةتخرز تكشػلػجيا التعميع، 

(2 ،)622-621. 
السعخفى لجػ شمبة الرف الخامذ االعجادػ عمى (. العبء 4323نجاة دمحم مصخ )

رسالة تفزضل الشسحجة الحدية، دراسة مقارنة،  -وفق االسمػب اإلدراكى
 كمية التخبية صفى الجيغ الحمى، جامعة بابل.، ماجدتيخ

 Info graphic(. أثخ استخجاـ الخسـػ السعمػماتية 4322نجا بشت جابخ البػسعضجػ )
والتحرضل الجراسى لجػ شالبات الرف الحادػ فى تشسية التفكضخ البرخػ 

، كمية التخبية، جامعة الدمصاف قابػس، رسالة ماجدتيخعذخ فى مادة األحياء، 
 عساف.

http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85+%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9+%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8+%d8%aa%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9+%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81%d9%8a+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%b6%d9%88%d8%a1+%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa%d9%87%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a%d8%a9%2f&criteria1=0.
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(. فعالية بخنامج تجريبى قائع عمى استخاتيجيات التعمع 4322نذػة عبجالسشعع البرضخ)
السرخية  السجمةالسشطع ذاتيًا فى خفس العبء السعخفى لجػ شالبات الجامعة، 

(، 232(، ع)42، الجسعية السرخية لمجراسات الشفدية، مج )لمجراسات الشفدية
232- 222. 

(. أثخ استخجاـ حدمة تعميسية مقتخحة مغ األتذصة 4323نعسة ميجػ التجانى )
التعميسية الرفية عمى التحرضل الجراسى لجػ تبلمضح مخحمة التعميع األساسى 

قدع تقشيات التعميع، كميةة التخبية، جامعة ، هرسالة دكتهرابسحمية أمجرماف، 
.  الخخشـػ

(. ترسيع األنذصة اإللكتخونية التكيفية وفاعمضتيا فى 4322نػؼ عبج هللا السيخػ )
، كمية الجراسات رسالة ماجدتيختحدضغ التحرضل والجافعية فى مقخر جامعى، 

 العميا، جامعة الخميج العخبى، البحخيغ.
(. أثخ شخيقة االكتذاؼ فى تجريذ الكيسياء لصالبات 4332نيفضغ عػدة الخواشجة )

الرف التاسع فى السجارس الخاصة فى تشسية التفكضخ العمسى واإلتجاه نحػىا، 
 ، جامعة الذخؽ األوسط لمجراسات العميا، عساف، األردف.رسالة ماجدتيخ

ت (.أثخ شخيقة االكتذاؼ فى تجريذ الكيسياء لصالبا4332نيفضغ عػدة الخواشجة )
الرف التاسع فى السجارس الخاصة فى تشسية التفكضخ العمسى واإلتجاه نحػىا، 

 ، جامعة الذخؽ األوسط لمجراسات العميا، عساف، األردف.رسالة ماجدتيخ
(. تػضيف نسػذج التعمع السعكػس فى تجريذ االقتراد 4322ىالة سعضج أبػ العبل )

بات السخحمة االعجادية السشدلى وتأثضخه فى أبعاد العبء السعخفى لجػ شال
-222(، 6(، ع )42جامعة اإلسكشجرية، مج) ،مجمة كمية التخبية، واتجاىاتيغ

221. 
(. التفاعل بضغ أنساط تشطيع السحتػػ فى بضئة التعمع 4322ىجػ ثخوت عبج السشعع )

التكيفى وأسالضب التعمع لتشسية ميارات ترسيع صفحات الػيب التعميسية وإنتاجيا 
 ) الجولى الثانى( السؤتسخ العمسى الثالثة التخبية الشػعية، لجػ شبلب كمي

 -244، 2 )الهاقع والسأمهل( الجراسات الشهعية فى السجتسعات العخبية
4234. 

، القاىخة: األساليب السعخفية وضهابظيا فى عمم الشفذ(. 4334ىذاـ دمحم الخػلى )
 دار الكتاب الحجيث.

. فاعمية استخاتيجية الذكمية السدتشجة الى (4322ليا سشج العتضبى، فاتغ مرصفى )
، العبء السعخفى عمى تحرضل شالبات الرف الثانى الثانػػ فى مادة الفقو



 )مهجية، حخة( في بيئات التعمم التكيفية وأثخه في تشسية  اإللكتخونيةنسط األنذظة 
 ة التخبية وفقًا لألسمهب السعخفيميارات التفكيخ البرخي وخفض العبء السعخفي لجى طالب كمي
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، كمية البشات لآلداب والعمـػ والتخبية، جامعة مجمة البحث العمسى فى التخبية
 .220 -242(،21(، ع )4عضغ شسذ، ج )

الخسـػ اليدلية عمى التحرضل  (. فعالية تػضيف4322وفاء عبج الكخيع األسصل )
الجراسى وميارات التفكضخ البرخػ لجػ شالبات الرف الخامذ األساسى فى 

 -، كمية التخبية، جامعة األزىخرسالة ماجدتيخمادة العمـػ بسحافطة خانضػس، 
 غدة.

(. تصػيخ بضئات التعمع اإللكتخونى التكيفية فى ضػء 4322وفاء محسػد عبج الفتاح )
السجمة حميبلت التعمع، الجسعية السرخية لمكسبضػتخ التعميسى، تكشػلػجيا ت

 .22 -22(، 2(،ع )2، مج )العمسية السحكسة
مجدع  –(. أثخ اختبلؼ نطاـ العخض)أحادػ الخؤية 4322ولضج دمحم عبج الحسضج )

الخؤية( لفضمع تعميسى ثبلثى األبعاد فى تشسية ميارات التفكضخ البرخػ وحل 
، كمية التخبية الشػعية، رسالة دكتهراهتكشػلػجيا التعميع، السذكبلت لجػ شبلب 

 جامعة عضغ شسذ.
(.بضئة تعمع إلكتخونية تكيفية قائسة عمى نسػذج التمسحة 4322ولضج يدخػ الخفاعى )

السعخفية لصبلب تقشيات التعميع ذوػ التبديط والتعقضج السعخفى وأثخىا عمى تشسية 
، جامعة مجمة كمية التخبيةالسعخفة، ميارات إنتاج السحتػػ الخقسى وعسق 

 .122 -262(، 212(، ع )2األزىخ، ج)
(. أثخ استخجاـ األنذصة اإللكتخونية التفاعمية فى 4322ياسخ عخفات عبج اليادؼ )

تجريذ الخياضيات لمتبلمضح السعاقضغ سسعيا بسخحمة التعميع األساسى عمى تشسية 
، كمية رسالة ماجدتيخ، حػ التعمع االلكتخونىميارات التفكضخ البرخػ واالتجاه ن

 التخبية، جامعة اسضػط.
(. األنذصة التعميسية التعمسية، رسالة التخبية، 4323يحضى بغ سعػد الدميسى )

(42 ،)0. 
(. استخاتيجيات التعمع والتعميع السعخفية. عساف: دار 4320يػسف محسػد قصامى.)

 السدضخة.
 ثانًيا- السخاجع بالمغة اإلنجميدية:

Allen, C. (2011). The effects of visual complexity on cognitive 

load as influenced by field dependency and spatial ability. 

A doctoral dissertation, Steinhardt School of Culture, 

Education, and Human Development, New York 

Universit. 
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