
 

  

 

 ىا أثر وسقاالت التعمم و  بيئة تعمم تكيفية وفقا لممعرفة السابقة
 عمى تنمية نواتج التعمم لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية 

 
 
 

 

 إعداد 

  منى محمد الجزار /د
 المساعد تكنولوجيا التعميـأستاذ 

  حمد عكاشةأمحمد محمود السيد  أ/ 
 تكنولوجيا التعميـدكتوراه بقسـ  باحث

 د محمود فخرىأحم د/
 المساعد تكنولوجيا التعميـأستاذ 

جامعة القاىرة -كمية الدراسات العميا لمتربية  
 



 ىا أثر وسقاالت التعمم و  بيئة تعمم تكيفية وفقا لممعرفة السابقة
 عمى تنمية نواتج التعمم لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية 

 

 

263 



 9102 أبريل –دراسات وبحــوث - مجمة تكنــــولوجيا

 

  

262 

  

 ىا أثر وسقاالت التعمم و  بيئة تعمم تكيفية وفقا لممعرفة السابقة
 عمى تنمية نواتج التعمم لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية

 

  أحمد محمود فخرى د/ و اشةحمد عكأمحمد محمود السيد أ/ و  منى محمد الجزارد/ 
 

 المقدمة:
كبيػػػػر سػػػػة اسػػػػت ادة  أ ػػػػرلقػػػػد كػػػػاف لظيػػػػور أجيػػػػزة وتقنيػػػػات تكنولوجيػػػػة حدي ػػػػة 

لكترونية والتي تقػدـ المحتػوف سػة ميـ سي تصميـ وتطوير بيئات تعمـ إمتخصصة التع
، صػػػورة  يػػػػر تقميديػػػػة ممػػػػا تعمػػػػؿ عمػػػػة زيػػػادة الحػػػػاسز والداسعيػػػػة لممػػػػتعمـ نحػػػػو الػػػػتعمـ

الة مراعاتيا احتياجات كؿ متعمـ نحو التعمـ وتقديـ المحتوف المناسب تبعا باالضاسة 
 .لطبيعة المتعمـ وخصائصو التة تختمؼ مف تمميذ آلخر

سعمة الر ـ مف مميزات انظمة التعميـ اإللكتروني القائمة عمة شبكة الويػب مػف 
، دشػػػػػةوالػػػػتعمـ مػػػػػف المنتػػػػديات و ػػػػرؼ الدر ، ادوات م يػػػػدة سػػػػة دعػػػػـ عمميتػػػػػة التعمػػػػيـ

ف ىناؾ بعض المشكالت التة تواجو المتعمميف ا ناء عممية إال أ، ومجموعات النقاش
والمصػػادر التعميميػػة بػػن س الطريقػػة لجميػػ  التالميػػذ ، منيػػا أنيػػا تقػػدـ المحتػػوف، الػػتعمـ

دوف مراعاة لم روؽ ال ردية وسػؽ مسػار تعمػـ  ابػت لجميػ  المتعممػيف، حيػث اف معظػـ 
كة االنترنت تكػوف مناسػبة لمتالميػذ ذات الجاىزيػة والداسعيػة المقررات المقدمة عمة شب

ممػػا يعنػػة تقػػديـ المحتػػوف ، االعمػػة بػػؿ وتكػػوف جػػاىزة لمتالميػػذ الكػػؼء دوف اآلخػػريف
دوف األخػػػػذ سػػػػة االعتبػػػػار اختالسػػػػاتيـ ، لشػػػػريحة مػػػػف التالميػػػػذ دوف تقػػػػديميا ل خػػػػريف

الة البػػد مػػف تػػوسير نظػػاـ وبالتػػ، ومعػػرستيـ السػػابقة، الشخصػػية واحتياجػػاتيـ التعميميػػة
، تكي ػػػػػػة يسػػػػػػمر بتػػػػػػوسير مسػػػػػػارات تناسػػػػػػب االختالسػػػػػػات الشخصػػػػػػية بػػػػػػيف المتعممػػػػػػيف

- Klašnja)؛  (Mahnane et. al, 2013,P.339) ؛واحتياجػػػات كػػػؿ مػػػنيـ

Milićević et. al, 2011, P. 212) 1 
                                                           

 تكنولوجيا التعليم بحث استكماالً لمتطلبات الحصول علي درجة دكتور الفلسفة في التربية تخصص. 

 American Psychological) تػػػـ اسػػػتخداـ نظػػػاـ تو يػػػؽ جمعيػػػة عمػػػـ الػػػن س األمريكيػػػة اإلصػػػدار السػػػادس 1

Association APA 6Th ED االسػػـ األخيػػر، السػػنة، الصػػ حة(، حيػػث يشػػير الػػررـ األوؿ سػػي المرجػػ  الػػة السػػنة( ،)
اء األجنبيػػة باالسػػـ األخيػػر، وتػػـ ترتيبيػػا سػػي رائمػػة المراجػػ  باالسػػـ الميالديػػة، والػػررـ ال ػػاني الػػة أررػػاـ الصػػ حات، واألسػػم

 لة األخير.إعربية سستكوف بترتيبيا مف األوؿ األخير، وتـ ترتيبيا سي رائمة المراج  عمة ىذا النحو، أما األسماء ال
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لقيػػت اىتمامػػا بالىػػا سػػة  ورػػد أصػػبر الػػتعمـ التكي ػػة مػػف المحػػاور األساسػػية التػػة
حيث ال توجد استراتيجية أو ، اآلونة األخيرة سة مجاؿ النظـ القائمة عمة شبكة الويب

وبالتػػالة يصػػبر مػػف ، مسػػار تعميمػػة أو مػػادة تعميميػػة  ابتػػة تناسػػب جميػػ  المتعممػػيف
واتباع مبػدأ مقيػاس واحػد ، الصعب تجاىؿ التكيؼ سة مجاؿ أنظمة التعمـ االلكترونة

الجمي  بؿ واالنتقاؿ الة بيئة تعمـ تراعة ال روؽ ال ردية بيف المتعمميف وتقػديـ يناسب 
المحتػػوف تبعػػا لت ضػػيالت وحاجػػات المػػتعمـ ومسػػتوف معػػرستيـ السػػابقة نحػػو موضػػوع 

 التعمـ.
لػػذلؾ سقػػد شػػيدت السػػنوات األخيػػرة مزيػػدا مػػف الػػوعة حػػوؿ أىميػػة وسوائػػد الػػتعمـ 

أىميػػة الػػتعمـ ال ػػردف الػػذف يراعػػة احتياجػػات التكي ػػة ويعػػود ذلػػؾ بشػػكؿ رئيسػػة الػػة 
والتػػة يرتكػػز عمييػػا الػػتعمـ التكي ػػة. ومػػ  تطػػور وسػػائؿ  وت ضػػيالت المػػتعمـ المحػػددة

مما ، االتصاؿ ونقؿ وتخزيف المعمومات الررمية وانتشار استخداـ الحاسوب سة التعميـ
-Paramythis & Loidl).يساعد التالميذ عمػة الػتعمـ بػوتيره أسػرع وعمػة نحػو سعػاؿ

Reisinger, 2004,p.181) 

ونتيجة ألىمية التعمـ التكي ة والذف الرة انتشارا سة اآلونة األخيرة سقػد أوصػت 
حيث أنو يراعة ال روؽ ال ردية ويعمؿ ، العديد مف الدراسات بت عيمة بالعممية التعميمية

   mahnane et. Al) 2013,)ماىنػاف وخخػروفومػف بينيػا دراسػة  ، عمػة ت ريػد الػتعمـ
ورػد توصػمت ، تعمـ تكي ية وسقا الساليب التعمػيـ والت كيػرىدست الة تطوير بيئة  والتة

وجػود عالرػة وعػف ، لة ساعميػة بيئػة الػتعمـ سػة تقػديـ الػتعمـ المناسػب لمتالميػذالدراسة إ
 سموب الت كير لممتعمـ. بيف المحتوف المقدـ وأ

وعميو سإف التعمـ التكي ة يمكف اف يقدـ مزايا كبيرة سة تزويد المتعمميف بالمعرسة 
ممػػا يعمػػؿ عمػػة تحسػػيف نتػػائ  تعمػػـ ، شػػكؿ مخصػػص وشخصػػة عنػػد الحاجػػة الييػػاب

التالميػػذ مػػف خػػالؿ العمػػؿ عمػػة تمبيػػة احتياجػػات الػػتعمـ المتنوعػػة مػػف التالميػػذ بشػػكؿ 
ىػػذا ورػػد تػػـ تن يػػذ اسػػتراتيجيات التكيػػؼ سػػة ورػػت مبكػػر مػػف ربػػؿ المػػربيف مػػف . سػػردف

 . تالميذخالؿ البحث عف وسائؿ بديمة لتحسيف نتائ  تعمـ ال
إف اليػػػػدؼ األساسػػػػي لمػػػػتعمـ التكيا ػػػػي يكمػػػػف سػػػػي التقميػػػػؿ مػػػػف المقارنػػػػة لػػػػذلؾ سػػػػ
إلػػػة  التمميػػػذ، حيػػػث يجػػػب أف ينظػػػر التالميػػػذمعػػػيف مػػػ   يػػػره مػػػف  لتمميػػػذاالجتماعيػػػة 

ىكػػذا،  اإليجابيػػات الخاصػػة بػػو سقػػط وأف يقػػارف ن سػػو بتطػػوره الػػذاتي وأىداسػػو ال رديػػة.
 قتػػػو بن سػػو باإلضػػاسة إلػػػة خمػػؽ ىويػػة تعميميػػػة مػػف  التمميػػذيمكػػف أف يحػػاسظ ويطػػػور 

 إيجابية خاصة بو.
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حيػث تقػدـ ، وتعتبر السقاالت التعميمية امتداد لمنظرية البنائيػة واحػدف تطبيقاتيػا
المساعدة الورتيػة التػة يحتاجيػا المػتعمـ بقصػد اكسػابو بعػض الميػارات والقػدرات التػة 

حيػث اف التعمػيـ (، (Shih, 2010, p 35تمكنو وتؤىمو بأف يواصؿ بقية تعممو من ردًا 
يحقؽ أىداسو عندما تقدـ لممتعمـ تمميحات ومعمومات إرشادية ومساعدات لمت كير بدال 

، (Bolstad ,& tajino,2011) مف تركو بم رده ليستكشؼ الم اىيـ والمعرسة الجديدة
 Ertmer & Simons) ودراسة (Reiser,2004) وىذا ما أكدتو نتائ  دراسة كال مف

األمػر الػذف يجعػؿ السػقاالت  (Hmelo-Silver & chinn, 2007) ودراسػة (2006,
التعميميػة توظػػؼ بم ابػػة الػدعـ المقػػدـ لممتعممػػيف الشػػراكيـ سػة االنشػػطة التػػة كػػانوا ال 

  .(An, 2010) يستطيعوف الوصوؿ الييا دوف مساعدة اآلخريف
ئيػػػة التػػػة ينبىػػػة أف ىػػػذا وتم ػػػؿ نػػػوات  الػػػتعمـ الخبػػػرات المعرسيػػػة والميػػػارات األدا

يكنسبيا الطمبة بعض دراستو لمقرر دراسة، أو برنام  تعميمي، ويجب اف تكوف ىػذه 
 النوات  واضحة لممعمـ والمتعمـ مف أجؿ الحرص عمة تحقيقيا واكسابيا لممتعمـ.

 : مكف تحديد مشكمة البحث الحالي سيمف خالؿ ما سبؽ عرضو أ
اة ال ػػػروؽ ال رديػػػة بػػػيف حاليػػػة عمػػػة مراعػػػعػػػدـ رػػػدرة بيئػػػات الػػػتعمـ االلكترونيػػػة ال

واحتياجػػاتيـ التعميميػػة التػػة تؤكػػد عمييػػا جميػػ  نمػػاذج ، ومعػػرستيـ السػػابقة، المتعممػػيف
والميػارف لػدييـ سػة ميػارات ، التصميـ التعميمي، مما يػنعكس عمػة المسػتوف المعرسػة

تحقػؽ عػدادف بصػورة ال حاسوب لدف تالميذ الصؼ ال انة اإلتصميـ موار  الويب بال
وبدائؿ باستخداـ بيئات ، األىداؼ الموضوعة ليا مما يتطمب الحاجة الة ايجاد حموؿ

 .ولذا جاء البحث الحالة كحؿ مقترح ليذه المشكمة، تعمـ تكي ية
 البحث:أسئمة 

  ي:التال يحاوؿ البحث اإلجابة عمة السؤاؿ الرئيس
/ منخفض( وسـقاالت عتصميم بيئة تعمم تكيفية وفقا لممعرفة السابقة )مرتف أثرما 

لـدى تالميـذ الصـ  / تفصـيم(( عمـى تنميـة نـواتج الـتعمم بالحاسـو  التعمم )مـوجز
 الثان( اإلعدادي؟

 :ىة، ومف خالؿ ىذا السؤاؿ الرئيس يت رع عدد مف األسئمة ال رعية األخرف
لممعرسػػػة السػػػابقة وسػػػقاالت الػػػتعمـ  وسقػػػامػػػا معػػػايير تصػػػميـ بيئػػػة الػػػتعمـ التكي يػػػة  -1

 دف تالميذ الصؼ ال اني اإلعدادي؟بالحاسوب ل
وسقاالت  (لممعرسة السابقة )المنخ ضة/ المرت عة وسقابيئة التعمـ التكي ية  ما أ ر -3

عمة تنمية الجانب المعرسة لميارات تصميـ موار   (الموجزة / الت صيمية) التعمـ
 ؟لدف تالميذ الصؼ ال انة االعدادفالويب بالحاسوب 
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وسقاالت  (لممعرسة السابقة )المنخ ضة/ المرت عة وسقا ية بيئة التعمـ التكي أ رما  -2
عمة تنمية الجانب الميارف لميػارات تصػميـ موارػ   (/ الت صيميةالموجزة) التعمـ

 ؟لدف تالميذ الصؼ ال انة االعدادفالويب بالحاسوب 
 :ىدا  البحثأ

 : التوصؿ إلةييدؼ ىذا البحث 
السابقة  لممعرسة وسقالكترونية التكي ية اعداد رائمة بمعايير تصميـ بيئة التعمـ اال -1

 .وسقاالت التعمـ بالحاسوب لدف تالميذ الصؼ ال انة االعدادف
 (لممعرسة السابقة )المنخ ضة/ المرت عػة وسقابيئة التعمـ التكي ية  أ رالكشؼ عف  -3

عمػػة تنميػػة الجانػػب المعرسػػي بالحاسػػوب  (/ الت صػػيميةالمػػوجزة) وسػػقاالت الػػتعمـ
 .صؼ ال انة االعدادفلدف تالميذ ال

 (لممعرسة السابقة )المنخ ضة/ المرت عػة وسقابيئة التعمـ التكي ية  أ رالكشؼ عف  -2
عمػػة تنميػػة الجانػػب الميػػارف بالحاسػػوب  (/ الت صػػيميةالمػػوجزة) وسػػقاالت الػػتعمـ

 .لدف تالميذ الصؼ ال انة االعدادف
 : ىمية البحثأ

 ل روؽ ال ردية بيف المتعمميف باستخداـ ل ت انتباه القائميف عمة التعميـ لالىتماـ با
لسػقاالت التي تناسب ردراتيـ واستعداداتيـ وميوليـ ووسقا  تواالستراتيجيا، الطرؽ

 .التعمـ والمعرسة السابقة
  سػػقاالت الػػتعمـ تقػػديـ معالجػػة تربويػػة وتكنولوجيػػة رػػد تسػػاعد المعممػػوف سػػة مراعػػاة

بيػػدؼ مسػػاعدة المػػتعمـ عمػػة أف  مػػف خػػالؿ بيئػػة الػػتعمـ التكي يػػةوالمعرسػػة السػػابقة 
 .يتعمـ ب اعمية أكبر

 وميػاراتيـ مػف خػالؿ بيئػة تعمػـ ، وتطوير ردراتيـ، توصيؿ المعرسة لدف المتعمميف
تكي ية تقدـ ليـ سرص تعميـ مختم ة، ومحتوف تعميمة تكي ة مػ  اسػاليب ت كيػرىـ 

 .وتعمميـ ومستوف المعرسة لدييـ
 ـ والػػتعمـ مػػف خػػالؿ بيئػػات تعمػػـ تكي يػػة مبنيػػة زيػػادة داسعيػػة المتعممػػيف نحػػو التعمػػي

 .والخبرات الحقيقية ليـ، الحاجات، عمة الت ضيالت
  قائمػة اء التراث التربوي بالمزيد مف المعمومات حوؿ تقػديـ بيئػات تعمػـ تكي يػة الأ ر

 . لدف المتعمـعمة الت اعؿ بيف المعرسة السابقة وسقاالت التعمـ 
  :فروض البحث
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بػػيف متوسػػطات  (α≤0.05) عنػػد مسػػتوفداللػػة إحصػػائية  ال يوجػػد سػػرؽ ذات -1
سػػي  (المرت عػػة، المنخ ضػػة) درجػػات مجموعػػات البحػػث وسقػػا لممعرسػػة السػػابقة

البعػػدف الختبػػار التحصػػيؿ المعرسػػي لميػػارات تصػػميـ موارػػ  الويػػب التطبيػػؽ 
 لدف تالميذ المرحمة اإلعدادية 

يف متوسػػطات بػػ (α≤0.05) عنػػد مسػػتوفال يوجػػد سػػرؽ ذات داللػػة إحصػػائية  -3
سػػي  (المرت عػػة، المنخ ضػػة) درجػػات مجموعػػات البحػػث وسقػػا لممعرسػػة السػػابقة

البعدف لبطارة المالحظة لميارات تصػميـ موارػ  الويػب لػدف تالميػذ التطبيؽ 
 المرحمة اإلعدادية 

   :حدود البحث
  :يقتصر البحث الحالة عمة الحدود التالية

 (مةموجز/ ت صي) سقاالت التعمـ سة ضوء مستوييف. 
 نة اإلعدادف والتة سيتـ ت سيميا المعرسة السابقة لممتعمـ لدف تالميذ الصؼ ال ا

  .(مرت   –منخ ض ) لة مستوييفإ
 مومات لدف تالميذ ميارات تصميـ موار  الويب بمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المع

  .عدادفالصؼ ال انة اإل
  :عينة البحث

ال ػانة االعػدادف الصػؼ  تالميػذمػف  تمميذا( 131) ي عددتتم ؿ عينة البحث س
مػػػػف خػػػػالؿ بمدينػػػػة المنصػػػػورة محاسظػػػػة الدريميػػػػة،  بمدرسػػػػة الممػػػػؾ الصػػػػالر ع بنػػػػيف

(، / مرت ػػ مػػنخ ض) مجموعػػة تجريبيػػة تتضػػمف مسػػتوييف وسقػػا لممعرسػػة السػػابقة وىػػة
 .يتـ تناوليا عمة جمي  أسراد العينة، (ت صيمة موجز/) ومستوييف مف سقاالت التعمـ

  :منيج البحث
  :يعتمد ىذا البحث عمة

 إلعػػداد رائمػػة بمعػػايير تصػػميـ بيئػػة الػػتعمـ التكي يػػة  :المــنيج الوصــفى التحميمــى
وذلػػؾ مػػف خػػالؿ اإلطػػالع عمػػة األدبيػػات ، وسقػػا لسػػقاالت الػػتعمـ والمعرسػػة السػػابقة

 والدراسات العربية واألجنبية لمعايير تصميـ بيئات التعمـ التكي ية.
 بيئػة الػتعمـ التكي يػة ) المتىيػر المسػتقؿ أ ػرذلؾ لمعرسػة و  :المنيج شبو التجريبى

الجوانػػػب المعرسيػػػة ) عمػػة المتىيػػػر التػػػاب  (وسقػػا لسػػػقاالت الػػػتعمـ والمعرسػػػة السػػػابقة
وتقػػدير الػػذات لػػدف تالميػػذ الصػػؼ  بالحاسػػوب (والمياريػػة لتصػػميـ موارػػ  الويػػب

 .ال انة االعدادف
 :لمبحث التجريب(التصميم 
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اسػػػػتخدـ الباحػػػػث التصػػػػميـ ومسػػػػتوياتو ، تقؿ بالبحػػػػثسػػػػة ضػػػػوء المتىيػػػػر المسػػػػ
  :يالتجريبة عمة النحو التال

 توزي  العينات التجريبية( 1) جدوؿ
 

 بيئة رائمة عمة سقاالت التعمـ
 موجز

 بيئة رائمة عمة سقاالت التعمـ
 تفصيمى

 مستوف المعرسة السابقة
   منخفض

 مستوف المعرسة السابقة
 3م  2م  مرتفع

 تصميم التجريب(( ال9جدول )
 المجموعات
 التطبيق البعدى المعالجة القبمى التطبيق التجريبية

 المجموعات التجريبية
 3الة م  1م 

االختبار 
التحصيمة 
 المعرسة
 

بيئة التعمـ التكي ية رائمة عمة 
الت اعؿ بيف مستوف سقاالت 
 التعمـ ومستوف المعرسة السابقة

االختبار التحصيمة 
 المعرسة
 ظةبطارة مالح
 

  :دوات البحثأ
 اختبار تسكيف تحديد المستوف حوؿ المعرسة السابقة لممتعمـ. 
 مف إعداد ) اختبار لقياس الجانب المعرسة لميارات تصميـ موار  الويب

 .(الباحث
 مف إعداد ) بطارة مالحظة لقياس الجانب الميارف لميارات تصميـ موار  الويب

 .(الباحث
  :متغيرات البحث

 قلالمتغير المست:  
والمعرسة السابقة ( / الت صيمةالموجز) بيئة التعمـ التكي ية وسقا لسقاالت التعمـ

 .(منخ ض /مرت  ) لممتعمـ
 تضمف البحث المتىيرات التالبعة التالية :المتغير التابع:  

الجوانب المعرسية لميارات تصميـ موار  الويب بالحاسوب لمصؼ  :األول .1
 ال انة االعدادف

ب الميارية لميارات تصميـ موار  الويب بالحاسوب لمصؼ الجوان :الثان( .3
 ال انة االعدادف

 :مصطمحات البحث
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  :التعمم التكيف( ةبيئ
الػػذف يػػزود التالميػػذ بمسػػارات متعػػددة مػػف ، ىػػو نظػػاـ تكي ػػة لمػػتعمـ االلكترونػػة
ويػػػتـ بنػػػاء مسػػػارات الػػػتعمـ بنػػػاء عمػػػة الممػػػؼ . المعرسػػػة المبدئيػػػة الػػػة المعرسػػػة النيائيػػػة

، وبالتالة نبذ المسارات التة ال تت ػؽ مػ  احتياجػات التمميػذ، صة لمتمميذ والمعمـالشخ
 . وعرض المسارات المتبقية لتحديد مسار واحد وتعمـ وحداتو

((Malgeri et al ,2002 , pp.64 

نظاـ التعمـ التكي ة الة التقنيػات  (Sonwalker,2005,p2) ويعرؼ  سنوولكر 
ا لم ػػروؽ ال رديػػة بػػيف التالميػػذ وتخصػػيص المحتػػوف التػػة صػػممت لتكيػػؼ الػػتعمـ طبقػػ

 .استنادا الة تمؾ الت ضيالت
لتػة تكيػؼ نظػـ الػتعمـ التكي يػة ا (Liu et al., 2006)سيمػا أشػار  ليػو وخخػريف  

و ممػػتعمـ أو مسػػارات الػػتعمـ بنػػاء عمػػة الممػػؼ الشخصػػة لالمحتػػوف وأسػػاليب العػػرض أ
 حالة التعمـ وعوامؿ بشرية.

لمتعمػػػيـ االلكترونػػػة يكيػػػؼ الػػػتعمـ حيػػػث  ىػػػو نظػػػاـ :نػػػوأجرائيػػػا بإيعرسػػػو الباحػػػث 
 .ممعرسة السابقة لوليراعة ال روؽ ال ردية ويقدـ المحتوف طبقا 

 :سقاالت التعمم
حوؿ سقاالت التعمـ بأنيا نظاـ تعميمة يركز عمة  (166، 3111) يشير حماده

مػػف ، والػػتعمـ المختم ػػةديناميكيػػة وحركػػة وت اعػػؿ ومشػػاركة التالميػػذ سػػة موارػػؼ التعمػػيـ 
خػػالؿ تػػوسير مجموعػػة متنوعػػة مػػف االنشػػطة والمػػواد التعميميػػة التػػة تراعػػة امكانيػػاتيـ 

بيػػدؼ تعميػػؽ خبػػراتيـ بشػػكؿ  وخم يػػتيـ المعرسيػػة، وتتواسػػؽ مػػ  اسػػتعداداتيـ، وميػػوليـ
ويزيػػد مػف داسعيػتيـ نحػػو تحصػيؿ مختمػػؼ المعػارؼ ممػػا ، يػؤدف الػة اشػػباع الحاجػات

 .وردراتيـ الخاصة، تنمية مياراتيـ العقميةيتير ليـ سرصة 
مجموعػػة مػػف االرشػػادات والتوجييػػات التػػة توجػػو  :يعرفيــا الباحــث اجرائيــا ب نيــا

بشػػػػكؿ مؤرػػػػت مػػػػف خػػػػالؿ مجموعػػػػة مػػػػف االنشػػػػطة ل يػػػػـ موضػػػػوعات الػػػػتعمـ  لممػػػػتعمـ
 .واستيعاب المعرسة الجديدة

 
 

 :المعرفة السابقة
ت مػػا وراء المعرسػػة تقػػـو عمػػة مػػف اسػػتراتيجيا (347ص، 3118) يشػػير عطيػػة

أساس اف التالميذ يستطيعوف بناء المعانة الجديدة ويتعممونيا جيدا مف خالؿ تنشػيط 
 .معموماتيـ السابقة سي ا ناء ت اعميـ م  التعمـ أو المورؼ الجديد
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والتػػة يسػػتدعة سييػػا ، احػػد اسػػتراتيجيات مػػا وراء المعرسػػة :تعــر  رجرائيــا ب نيــا 
، وجعميػػا نقطػػة انطػػالؽ او محػػور ارتكػػاز براتػػو السػػابقة وتنشػػيطياالمػػتعمـ معارسػػة وخ

ويقػػدر بدرجػػة التمميػػذ سػػة اختبػػار المعرسػػة السػػابقة ، لممعمومػػات الجديػػدة التػػة يتعمميػػا
 لممتعمـ.
 :لمبحث النظرياإلطار 

  :بيئات التعمم االلكترونية التكيفية -المحور األول
 :مفيوم التعمم اإللكترون( التكيف(

 .Yaghmaie & Bahreininejad, 2011, p) مػاف وباجرينينيجػاد يعػرؼ يا

بأنػػػو عمميػػػة توليػػػد خبػػػرة  Adaptive E-Learning (AL)الػػتعمـ التكي ػػػة  (3280
تعميمية سريدة مف نوعيا لكؿ متعمـ، بناًء عمة شخصيتو، واىتماماتو، وأدائو مػف أجػؿ 

وبالتالة تحقيؽ التعمـ تحقيؽ أىداؼ م ؿ تطوير التحصيؿ المعرسة لو، رضا المتعمـ، 
 . ال عاؿ

 & Esichaikul, Lamnoi)بينمػػا يعػػرؼ  إسيتشػػاكوؿ والمنػػوف وبيتشػػتر  

Bechter, 2011, p. 343) الػػتعمـ اإللكترونػػة التكي ػػة بأنػػو مػػدخؿ جديػػد لمتعمػػيـ ،
يمكػػػف أف يجعػػػؿ نظػػػاـ التعمػػػيـ اإللكترونػػػة أك ػػػر ساعميػػػة عػػػف طريػػػؽ تكييػػػؼ عػػػرض 

سػػالتعمـ ، وىيكمتيػػا لكػػؿ مػػتعمـ لمتػػواـؤ مػػ  معارسػػو وسػػموكو وبنيػػة الػػروابط، المعمومػػات
والتػة يجػب ، االلكترونة التكي ة يقـو عمة استراض أف لكػؿ مػتعمـ خصائصػو المميػزة

، مراعاتيػػا داخػػػؿ بيئػػػة الػػػتعمـ سمػػػا يكػػػوف مناسػػبا لػػػو رػػػد ال يكػػػوف مناسػػػب لمػػػتعمـ خخػػػر
 . النتائ  وبالتالة سإنو يعمؿ عمة تطوير عممية التعمـ ومف  ـ تحسيف

أف الدراسػػات اآلخيػػرة سػػة مجػػاؿ  (,p. 130 Matar , 2014) ويشػػير  ماتػػار 
تكنولوجيػا أصػػبحت تركػز نحػػو القػػدرة عمػة تكيػػؼ الػػتعمـ االلكترونػة المقػػدـ لممتعممػػيف 

والػػذف مػػف شػػأنو أف يقػػدـ نمػػوذج تربػػوف جديػػد رػػائـ ، وسقػػا ألسػػاليب تعمػػيميـ المختم ػػة
جيػػة التكي يػػػة تعتبػػر تطبيقػػا لمتىمػػب عمػػة مشػػػكالت وىػػذه المني، عمػػة منيجيػػة تكي يػػة

والتػػة كانػت تقػدـ المحتػػوف ، الدراسػات السػابقة المتعمقػة بتصػػميـ المقػررات االلكترونيػة
حيػث تسػمر حمػوؿ ، أف محتوف واحػد يقػدـ لكػؿ المتعممػيف بشكؿ واحد يناسب الجمي 

ختيار بيف العديد مػف التعمـ االلكترونة المعتمدة عمة المنيجية التكي ية لممتعمميف باال
كمػػا يؤكػػد عمػػة أف الػػتعمـ ، عناصػػر الػػتعمـ الضػػرورية ليػػـ وسقػػا لعػػدة معػػايير مختم ػػة

 :أو معايير أساسية ىة، االلكترونة التكي ة يعتمد بشكؿ أساسة عمة  الث عناصر
 .وطريقة التعمـ الم ضمة، أىداؼ التعمـ(، الخبرة السابقة) معرسة المتعمـ األولية
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ضػػو يتضػػر أف الػػتعمـ االلكترونػػة التكي ػػة نمػػط مػػف انمػػاط الػػتعمـ وممػػا سػػبؽ عر 
االلكترونػػة يسػػمر بػػالتىيير والتنػػوع سػػة األسػػموب وطريقػػة العػػرض ومسػػتويات الػػدعـ 
طبقا لعدة متىيرات مف أجؿ مراعػاة ال ػروؽ ال رديػة لممتعممػيف، وبالتػالة يجعػؿ عمميػة 

الػتعمـ وسقػا الحتياجػات المػتعمـ التعمـ أك ر مرونة، وديناميكيػة مػف خػالؿ تكييػؼ بيئػة 
 وردراتو وخصائصو.

 :خصائص بيئة التعمم اإللكترون( التكيف(
سػػػي ضػػػوء التعري ػػػات السػػػابقة يمكػػػف تحديػػػد الخصػػػائص التاليػػػة لبيئػػػات الػػػتعمـ 

 .(331، ص 3115)خميس، االلكترونة التكي ي 
، حيػػث يشػػتمؿ الػػتعمـ التكي ػػة عمػػة محتػػوف تعميمػػة متنػػوع :Diversity التنــوع -1

  .يناسب المتعمميف المختم يف
ــة -3 حيػػث يتطمػػب ت اعػػؿ المػػتعمـ مػػ  النظػػاـ لمحصػػوؿ  :Interactivity التفاعمي

  .عمة المساعدة المطموبة
وتعنػػة حساسػػية النظػػاـ لالسػػتجابة لػػبعض الم يػػرات  :Sensitivity الحساســية -2

  .والمؤ رات البيئية
كػػػوف حساسػػػا لمم يػػػرات وتعنػػػي رابميػػػة النظػػػاـ لكػػػة ي :susceptibility القابميـــة -3

 .والمؤ رات البيئية
  .: وتعنة روة أو درجة تأ ير النظاـRobustness   القوة -4
 : وتعنة إمكانية النظاـ سي التكيؼ م  الم يرات البيئيةCapability اإلمكانية -5
  .وتعنة رابمية النظاـ لمتكيؼ :Adaptability القابمية لمتكي  -6
  .ستجابة النظاـ لمم يرات البيئيةوتعنة ا :Responsiveness االستجابة -7
  .جراء اف تعديالت سي النظاـوتعنة عدـ القدرة عمة إ :Stability الثبات -8

  .وتعنة القدرة عمة االستجابة ألسعاؿ المتعمميف :Feedback الرجع -11
  .وتعنة ك اءة النظاـ التكي ية :Fitness or Efficiency المناسبة او الكفاءة -11
وتعنػػػػة القػػػػدرة عمػػػػة تحديػػػػد السػػػػموؾ  :Predicatability القــــدرة عمــــ( التنبــــ  -13

  .المستقبمي لممتعمميف
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  :أنواع بيئات التعمم اإللكترونية التكيفية
ف أنظمػػة الػػتعمـ التكي يػػة عبػػر شػػبكة اإلنترنػػت تكتسػػب خصائصػػيا مػػف نػػوعيف أ

 Intelligent Tutoring( ITS) نظػػـ الػػػتعمـ الذكيػػة :مػػف األنظمػػة السػػػابقة وىمػػا

Systems ، أنظمػػة الوسػػائط ال ائقػػة التكي يػػةو (AHS) Adaptive Hypermedia 

Systems ، يقصد بالنظـ التكي ية تمػؾ الػنظـ التػة تحػاوؿ أف تكػوف مختم ػة بػاختالؼ
وذلؾ مف خالؿ المعمومات التة يتـ تجميعيػا مػف خػالؿ تصػ حيـ لممقػرر ، المتعمميف

دـ تقنيػػػػػات الػػػػػذكاء ؛ بينمػػػػػا يقصػػػػػد بػػػػػالنظـ الذكيػػػػػة تمػػػػػؾ الػػػػػنظـ التػػػػػة تطبػػػػػؽ وتسػػػػػتخ
 .وأك ر ليـ، االصطناعة مف أجؿ تقديـ دعـ أسضؿ

 (Brusilovsky & peylo,2003,pp. 156-157.) 

  :نظم التعمم الذكية
ف ( أGonzalez-Sanchez et.al, 2011يشػير   ػونزاليس سانشػيز وخخػروف  )

معمػػـ أو ال، نظػػـ الػػتعمـ الذكيػػة ىػػة الػػنظـ التػػة يمكػػف اف تسػػتخدـ كبػػديؿ عػػف االنسػػاف
والحصػػوؿ عمػػة رد ال عػػؿ ، الخبيػػر سػػة توصػػيؿ المعمومػػات بصػػ ة خاصػػة لممتعممػػيف

وعمػة الػػر ـ مػػف انتشػػارىا إال أنيػػا تختمػػؼ ، مباشػر مػػف خػػالؿ التىذيػػة الراجعػػة ال وريػػة
ولكنيػا تتشػابو تمامػًا ، وكػذلؾ خليػات الت اعػؿ، وواجيات االسػتخداـ، سة رواعد المعرسة

 .سة سموكيا
بأنيػػا نظػػـ مبنيػػة عمػػة المعرسػػة  (34ص، 3113) كػػد خميػػؿسػػة ىػػذا السػػياؽ يؤ 

Knowledge Based Systems ،وعمميػات ، ويميز ىذا النظػاـ بػيف عػرض المعرسػة
، 3115) بينمػػا يػػػرف شػػػاكر، الت كيػػر واالسػػػتنتاجات المنطقيػػػة المرتبطػػة بيػػػذه المعرسػػػة

صػؿ لحػػد ومسػػاعدات أ نػاء الػتعمـ إلػػة أف ي، بأنيػا نظػـ تقػػدـ لممػتعمـ معينػات (14ص
وتتميػز بقػدرتيا عمػة توليػد التػدريبات والمسػائؿ بشػكؿ ال نيػائة وسقػا لتسمسػؿ ، التمكف
مكانيػػات المػػتعمـ، كمػػا أنيػػا تكتشػػؼ رػػدرات، معػػيف ، وتكشػػؼ مػػواطف الضػػعؼ لديػػو، وا 

 وتقـو بعالجيا 
  :نظم الوسائط الفائقة التكيفية

أو المتعػػددة تقػػدـ ، قػػةإف الػػنظـ التعميميػػة التقميديػػة التػػة تسػػتخدـ الوسػػائط ال ائ
ممػا يػؤدف ، الػذف يحتػوف عمػة ن ػس الػروابط، لكؿ المتعممػيف ن ػس المحتػوف التعميمػي

ومػػف ىنػػا ظيػػرت نظػػـ الوسػػائط ، وعػػدـ معرسػػة أيػػف ىػػو، أحيانػػًا الػػة ضػػياع المػػتعمـ 
ال ائقػػػة التكي يػػػة لتحػػػؿ ىػػػذه المشػػػاكؿ عػػػف طريػػػؽ تقػػػديـ محتػػػوف متكيػػػؼ مػػػ  أىػػػداؼ 

باالضػػػاسة الػػػػة ، والحالػػػػة المعرسيػػػة لكػػػؿ مػػػػتعمـ، وب تعمػػػـوأسػػػػم، وت ضػػػيالت، المقػػػرر
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نظػػػـ  (Brusilovsky ,2003b) ويعػػػرؼ بروسيموسسػػػكة، المعرسػػػة السػػػابقة لممػػػتعمـ
بأنيػػا   كػػؿ نظػػاـ يعكػػس صػػ ات المسػػتخدـ ضػػمف  (AHS) الوسػػائط ال ائقػػة التكي يػػة

، كمػا ييػدؼ الػة تكييػؼ طريقػة عػرض المعػارؼ (،User Model) نموذج المستخدـ
، أف يتـ تىيير محتوف الصػ حات، مساعدة المتعمـ وتوجييو ضمف ال ضاء الترابطةو 

 . والروابط الموجودة سييا حسب كؿ متعمـ
 ,Yaghmaie & Bahreininejad) وباحرينينجػػادبينمػػا يعػػرؼ يا مػػاف 

 أنظمػػػة الوسػػػائط ال ائقػػػة التكي يػػػة بأنيػػػا األنظمػػػة التػػػة تتعامػػػؿ مػػػ  المسػػػتخدـ (2011
وتػػزود المعمػػـ بنسػػل مػػف المعمومػػات الشخصػػية النيائيػػة ، مػػاذج الم ػػاىيـون(، المػػتعمـ)

كمػا أنيػا تسػاعد عمػة إنشػاء وتوليػد خبػرة تعميميػة سريػدة مػف نوعيػا ، عف كػؿ مسػتخدـ
 .وأسموب التعمـ، واألىداؼ، عمة أساس راعدة المعرسة لممتعمـ، مف متعمـ

  :المعرفة السابقة -محور الثانىال
 :قةىية المعرفة السابما

المعرسػػة الميمػػة سػػي التػػدريس، يسػػتخدـ الطػػالب  ءىػػي مػػف اسػػتراتيجيات مػػا ورا
سييػػا مػػا يعرسونػػو سػػابقا لعمػػؿ صػػالت رويػػة بػػيف المعرسػػة الجديػػدة والمعمومػػات السػػابقة 
التػػي تعمموىػػا مػػف أجػػؿ بنػػاء المعػػانة الجديػػدة سػػي أ نػػاء ت ػػاعميـ مػػ  المورػػؼ الجديػػد، 

)زايػػر  ابعػػة عمميػػات الػػتعمـ، وحػػؿ المشػػكالت.والتػػي تسػػيـ سػػي تعميػػؽ ال يػػـ، وسػػة مت
 (  24ص، 3116(، )أمانة، 114ص، 3112وخخروف ، 

 (.p10 Krop,2010,) كػػروب  ( 133، ص3114)سيمػػا ذكػػر كػػؿ مػػف إبػػراىيـ 
بأنيػػػػا  (43ص ، 3117، والػػػػدليمة، الياشػػػػمة(، )133ص ،  3115عبػػػػد السػػػػالـ )

الطػػالب السػػابقة مػػف خػػالؿ  تيػػدؼ الػػة تنشػػيط معرسػػة، اسػػتراتيجية واسػػعة االسػػتخداـ
الت اعػػؿ بػػيف المعمومػػات الجديػػدة والقديمػػة الموجػػودة سػػي الػػذاكرة وجعميػػا نقطػػة ارتكػػاز 

مخططاتو العقمية المتعمقة وتنشيط الت كير و ، لربطيا بالمعمومات الجديدة التي يتعمميا
ة بالموضوع ربؿ أف يحدث التعمـ الجديد، كمػا تسػاعده عمػة اسػتذكار معموماتػو بطريقػ

 منظمة. 
أنيػػػا اسػػػتراتيجية تتضػػػمف العصػػػؼ  (p21 Perez,2008,) وأشػػػار إلييػػػا  بريػػػز 

حيػػث يحػػدد سييػػا الطالػػب مػػا ، والقػػراءة الموجيػػة، والتصػػنيؼ، وا  ػػارة األسػػئمة، الػػذىنة
،  ػػـ يكتػػب مػػا يريػػد معرستػػو عػػف ىػػذا الموضػػوع، يعرسػػو مػػف معمومػػات حػػوؿ الموضػػوع

 .لتي راـ بوضعياوسة النياية يبحث عف إجابات لألسئمة ا
وتعػػد ىػػذه االسػػتراتيجية إحػػدف الوسػػائؿ المسػػتخدمة لتنميػػة المعرسػػة السػػابقة عنػػد 
ال رد التي تسيـ سي تعميؽ ال يـ، وسة متابعة عمميات التعمـ وحؿ المشكالت وتعزيز 
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ووضػ  ، ك اية المتعمميف المعرسية، لتحقيؽ أىداؼ الموضوع، وجم  المعمومات حولػو
  تتركػػػػز عمػػػػة تمػػػػؾ الخطػػػػوط، وكتابػػػػة ممخصػػػػات، ر الػػػػواردةخطػػػػوط عريضػػػػة لألسكػػػػا

   .(12ص ، 3111)ال يامة، 
ينبىػػي مراعاتيػػا  عػػدة نقػػاط (114، ص 3112) ىػػذا ورػػد أوضػػر زايػػر وخخػػروف

 :عند استخداـ ىذه االستراتيجية ببيئة التعمـ تتضمف ما يأتي
 .أف يحاط الطالب بنظرة سريعة عف محتوف موضوع التعمـ -1
 .الب منارشة ما يعرسونو مف الموضوعأف يطمب مف الط -3
 .(وماذا عرؼ، وما يريد أف يعرسو، ما يعرسو عف الموضوع) أف يحدد الطالب -2
 .أف يربط الطالب خبراتيـ ومعارسيـ السابقة بالمعرسة الجديدة التي يتعمموىا -3
الكي يػػة التػػي يمكػػف بيػػا تطبيػػؽ المعرسػػة السػػابقة سػػي الموارػػؼ الجديػػدة سػػي تعمػػـ  -4

  .المعمومات
 أسالي  تنشيط المعرفة السابقة:

تتضػػمف اسػػتراتيجية تنشػػيط المعرسػػة السػػابقة اسػػتخداـ عػػدد مػػف األسػػاليب التػػي 
 ,Woolsey&preseley ,2007)  ترمة الة المساعدة عمة تنشيط معارؼ الطػالب

p 98-99) ،:ومف ىذه األساليب 
ىػػذا إذ يػػتـ تنشػػيط معػػارؼ الطػػالب السػػابقة سػػي  أســمو  المناةشــة الجماعيــة: -

األسػػموب عػػف طريػػؽ ريػػاـ المػػدرس بطػػرح موضػػوع، ويطمػػب مػػف الطػػالب كتابػػة 
بعػدىا ينارشػوف ، كؿ ما يعرسونو عف الموضوع، ومف  ـ يقرأ كؿ طالػب مػا لديػو

ممػا يتػير لػبعض الطػالب ، جميعا ىذه المعمومات واألسكار وابػداء خرائيػـ حوليػا
 .معارؼ زمالئيـالذيف ي تقروف الة معارؼ حوؿ الموضوع واالست ادة مف 

ويرمة ىذا األسموب الة تنشيط معارؼ الطالب السابقة مػف أسمو  اإلغالق:  -
طريػػػػؽ ريػػػػاميـ بإكمػػػػاؿ سقػػػػرة حػػػػذست منيػػػػا بعػػػػض الكممػػػػات، وعمػػػػييـ اسػػػػتعماؿ 

مػػف أجػؿ النجػػاح سػي إكمػػاؿ ىػػذه ، المعػارؼ السػػابقة التػي لػػدييـ حػوؿ الموضػػوع
وىػػػو يسػػػاعد ، ب لمموضػػػوعويسػػػتعمؿ أسػػػموب اإل ػػػالؽ ربػػػؿ رػػػراءة الطالػػػ، ال قػػػرة

االسػػػػت ادة مػػػػف ، إذ عمػػػػة الطالػػػػب ىنػػػػا، الطالػػػػب عمػػػػة تنميػػػػة ميػػػػارة االسػػػػتنتاج
 . مف أجؿ تخميف المعمومات المحذوسة، المعمومات والمعارؼ التي لديو

حيػػث يسػػعة البحػػث الحػػالي الػػة الػػربط بػػيف المعرسػػة السػػابقة والمعرسػػة الجديػػدة 
، مسػػػػتوف المعرسػػػػة السػػػػابقة لػػػػدف المػػػػتعمـلممػػػػتعمـ مػػػػف خػػػػالؿ اختبػػػػار تسػػػػكيف لتحديػػػػد 

 .واالست ادة سي ن س الورت مف المعارؼ السابقة حوؿ موضوع التعمـ الجديد
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  :سقاالت التعمم -المحور الثالث
 :ىية سقاالت التعممما

تسػػتند اسػػتراتيجية سػػقاالت الػػتعمـ الػػة نظريػػة سيجوتسػػكة االجتماعيػػة وم يومػػو 
تسػػيؿ  :"Zone of Proximal Development” (ZPD) لمنطقػة النمػو القريبػة

ردرة الطالب عمة االسػت ادة مػف المعرسػة السػابقة واسػتيعاب المعمومػات الجديػدة خػالؿ 
ويسحب تدريجيا بحيث يكوف المتعمـ سة نياية الموضػوع رػادرًا ، تقديـ الدعـ التدريجة

  Harman,2002,p24)) عمة إكماؿ الميمة أو السيطرة عمة الم اىيـ بشكؿ مستقؿ

بأنيا النصائر التعميمية التة تمكػف  (Grady,2006,p148)   جرادف   ويعرسيا
المتعمميف مف إكماؿ مياـ التعمـ المطموب إنجازىا ولـ يتمكنوا بخبراتيـ السابقة وحدىا 
مف إنجازىا، سي إطار بيئة تعميميػة نشػطة وأنشػطة عمميػة وارعيػة، بحيػث تمكػنيـ مػف 

 ي إنجاز المياـ المطموبة. بموغ مستوف االتقاف المياـ س
بانيػػػا المسػػػاعدات التػػػة  (,whitehouse (2007 وايتيػػػاوس سيمػػػا يشػػػير الييػػػا  

ه المسػػاعدات مػػف بحيػػث تحػػدد ىػػذ، يتمقياىػػا المػػتعمـ عنػػد تن يػػذه ميمػػة تعميميػػة محػػددة
تجابات وسػػػموؾ ؟ ومتػػػة يجػػػب أف ؟ ومػػا المقبػػػوؿ والمناسػػػب مػػػف اسػػأيػػف يبػػػدأ المػػػتعمـ

دوف أف تحػػدد لػػو الت اصػػيؿ الكاممػػة لشػػكؿ االسػػتجابات بػػؿ تػػدس  ؟ وكيػػؼ؟ وذلػػؾ تقػػدـ
المتعمـ تجاه االستجابات الصػحيحة التػة تػؤدف الػة انجػاز ميػاـ الػتعمـ المسػتيدسة  ػـ 

 . يترؾ المتعمـ لكة يبنة تعممو بن سو
وتعػػػد سػػػقاالت الػػػتعمـ االلكترونيػػػة نظػػػاـ تعميمػػػة يركػػػز عمػػػة ديناميكيػػػة وحركػػػة 

ميػػػذ سػػػة موارػػػؼ التعمػػػيـ والػػػتعمـ المختم ػػػة، مػػػف خػػػالؿ تػػػوسير وت اعػػػؿ ومشػػػاركة التال
مجموعػػػػة متنوعػػػػة مػػػػف األنشػػػػطة والمػػػػواد التعميميػػػػة التػػػػة تراعػػػػة إمكانػػػػاتيـ وميػػػػوليـ، 
وتتواسػؽ مػػ  اسػتعداداتيـ، وخم يػػتيـ المعرسيػػة بيػدؼ تعميػػؽ خبػػراتيـ بشػكؿ يػػؤدف الػػة 

يتػػير ليػػـ سرصػػة  إشػػباع الحاجػػات، ويزيػػد مػػف داسعيػػتيـ نحػػو تحصػػيؿ المعػػارؼ ممػػا
 (166ص، 3111)حمادة، . تنمية مياراتيـ العقمية، وردراتيـ الخاصة

وممػػا سػػبؽ عرضػػو يتضػػر أف سػػقاالت الػػتعمـ االلكترونيػػة: ىػػة طريقػػة تػػدريس 
/ حػة بنمطييػا )المػوجزتستخدـ بصورة مؤرتة سي بيئة التعمـ االلكترونية التكي ية المقتر 

لمؤرتػػو التػػة يحتاجيػػا المػػتعمـ بقصػػد إكسػػابو الت صػػيمة( تقػػدـ مػػف خالليػػا المسػػاعدة ا
بعض الميارات والقػدرات التػة تمكنػو وتؤىمػو مػف مواصػمة عمميػة الػتعمـ ذاتيػا، والػربط 

 بيف المعرسة السابقة لممتعمـ وموضوع التعمـ الجديد.
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  :خصائص السقاالت التعميمية
لتعمـ، تناولت العديد مف مف الدراسات والبحوث واألدبيات خصائص سقاالت ا

بونتامبركر  :وبخاصة خصاص سقاالت التعمـ سي بيئات التعمـ االلكترونية نذكر منيا
 ; (Beale ,3114)بيؿ و  ;(p.7 Puntamberkar&Hubscher , 2005,) ىبشرو 

 2002,) وخخروفوكوانتة ; (Ludwig&Dunlap,2003,لودين  ودونالب )

,Quintana et al) ;ومكولجيف (2002,p.155 McLoughlin,) ; وونبس وخخروف
(winnps&Mcloughlin,2002) 

: حيػػػػث تقػػػػدـ سػػػػقاالت الػػػػتعمـ نمػػػػوذج السػػػػموؾ التعميمػػػػي Modelingالنمذجػػػػة  -1
ويػتـ ذلػؾ مػف خػالؿ تػوسير ىيكػؿ تعميمػي لتوصػيؿ مػػا ، المر ػوب والمػراد تعممػو

 يراد تعممو أو مف خالؿ تقديـ نموذج خبير
والػػػدعـ المطمػػػوب لممػػػتعمـ : حيػػػث تقػػػدـ المسػػػاعدة Supportالمسػػػاعدة والػػػدعـ    -3

 حتة يتمكف مف أداء الميمة التعميمية بم رده معتمدًا عمة ن سو.
يعػػػد االخت ػػػاء خاصػػػية ميمػػػة مػػػف  :Fadingاالخت ػػػاء او االنسػػػحاب التػػػدريجي  -2

وىػو   انخ ػاض المسػاعدة المقدمػة تػدريجيا حتػة تتماشػة ، خصائص السػقاالت
سكممػا زادت رػدرة ، و عمػة الػتعمـ  وبخاصة عنػدما تػزداد ردرتػ، وامكانياتو ال ردية

سيػػو لػػـ يعػػد يتحػػاج لػػن س ، المػػتعمـ التعميميػػة انخ ضػػت كميػػة المسػػاعدة المقدمػػة
 وبالتالة تتالشة السقاالت وتزوؿ.، المقدار مف المساعدة والدعـ

 :ongoing Diagnosis or Assesmentالتشػخيص أو التقػدير المسػتمر  -3
وىذا يتطمب ، عمـ مف خصائص السقاالتيعد التقدير المستمر لمستوف سيـ المت

نمػػػا المعرسػػػة ، لػػػيس سقػػػط معرسػػػة الميمػػػة ومكوناتيػػػا واألىػػػداؼ المػػػراد تحقيقيػػػا وا 
وبالتػػالة يقػػدـ لممػػتعمـ ، المسػػتمرة بقػػدرات المػػتعمـ أ نػػاء التقػػدـ سػػي عمميػػة الػػتعمـ

أسػػػاليب واسػػػتراتيجيات مناسػػػبة لدعمػػػو ومسػػػاعدتو، ويتضػػػر مػػػف ذلػػػؾ أف كميػػػة 
نمػػا مػػف مسػػتوف ، ت المقدمػػة ال تختمػػؼ مػػف مػػتعمـ آلخػػر سحسػػبونػػوع السػػقاال وا 

 .تعميمة آلخر أيضا
سػػقاالت الػػتعمـ مسػػاعدة مؤرتػػة ومتكي ػػة: حيػػث تسػػتخدـ لمسػػاعدة المػػتعمـ عمػػة  -4

القيػػاـ بميػػاـ معقػػدة كػػاف ال يسػػتطي  انجازىػػا بطريقػػة صػػحيحة ولتنميػػة ميػػارات 
دـ الحاجػػة إلييػػا أو عنػػدما ويػػتـ إزالتيػػا عنػػدما يشػػعر المػػتعمـ بعػػ، ورػػدرات جديػػدة

 سينا يجب إخ اؤىا حتة ال تعيؽ عممية التعمـ. ، يصؿ لمستوف التمكف المر وب
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اف اسػػػػػػتراتيجية السػػػػػػقاالت التعميميػػػػػػة ذات  (41، ص3111)ويوضػػػػػػر ابػػػػػػراىيـ 
اجراءات مؤرتو، وليست دائمة، ورابمة لمتعديؿ والتىيير، حسب المورؼ التعميمة، وأف 

اـ الموكمة عمة المستوف المعرسة او الوجدانة او الميػارف، كمػا ىدسيا ىو انجاز المي
أوضػػر اف عالرػػة السػػقاالت التعميميػػة بػػالنمو المعرسػػة والميػػارف عكسػػية، سكممػػا ذادت 

 ميارة المتعمـ لمنمو المعرسة انخ ضت الحاجة الة السقاالت.
منيا  ورد نادت العديد مف الدراسات بضرورة تدعيـ الطالب أ ناء دراستيـ نذكر

؛ (Hannafin,2001,)وىان يف  (؛Macgregor & Lou, 2004) ,دراسة ماكجروكر ولو
/ التوجييػات والمسػاعدات تسػاعد ىػذه المػدعمات، (Filed&Allen,2002)وسيمد والػيف 

الطػالب عمػة إنجػاز الميػػاـ المكم ػيف بيػا أو حػؿ مشػػكمة معينػة أو إعػداد منػت  معػػيف 
و حسػب خطػوة الػذاتة وحسػب امكانياتػو وردراتػو والذف يعطيػو ال ػرص لمتقػدـ سػة تعممػ

 ورد يشعر المتعمـ بأنو ليس بحاجػة الػة إرشػادات وتوجييػات مصػمـ سػة أحيػاف ك يػرة
 (. 3118)عبد الكاسة، 

وممػا سػػبؽ عرضػو يتضػػر اف السػػقاالت التعميميػة تعػػد اسػتراتيجية داعمػػة لمػػتعمـ 
ت مار مجيػػػودات المػػػتعمـ تقػػدـ بصػػػورة مؤرتػػػو تعمػػؿ عمػػػة زيػػػادة الحػػػاسز والداسعيػػة واسػػػ

وتقميؿ الممؿ لديو، وانجاز الػتعمـ بشػكؿ صػحير واسػتمراره، وزواؿ ذلػؾ الػدعـ تػدريجيا 
 وتنمية ردرتو عمة التعمـ الذاتة.، سة حالة عدـ حاجة المتعمـ اليو
  :مستويات السقاالت التعميمية
؛ زينػػػب )3115، ؛ شػػػيماء الصػػوسةSchutt ,2003)) يؤكػػد كػػؿ مػػػف سػػكات

كمػػػػػػاؿ زيتػػػػػػوف ، ؛ حسػػػػػػف زيتػػػػػوف(3111 ،؛ طػػػػػػارؽ عبػػػػػد السػػػػػػالـ)3117، ةالسػػػػػالم
عمػػػػػة أىميػػػػػة سػػػػػقاالت الػػػػػتعمـ ومسػػػػػتوياتيا سػػػػػة تحسػػػػػيف الػػػػػتعمـ  (374ص، 3112)

واالحت ػػاظ بالمعمومػػات ومواجيػػة ال ػػروؽ ال رديػػة بػػيف المتعممػػيف وزيػػادة ك ػػاءة وتحقيػػؽ 
عمة عبور ال جوة بػيف  متعة التعمـ وتنمية القدرة عمة االعتماد عمة الن س والمساعدة

كمػا تختمػؼ ، والتقميؿ مف سرص الشعور باالحباط والم اجأة، ما يعرسو وما يسعة إليو
سينػاؾ ، مستويات وأنماط سقاالت التعمـ اإللكترونية سة بيئػة الػتعمـ القػائـ عمػة الويػب

ومسػتويات دعػـ متوسػطة ، مستويات الدعـ الموجزة وىة تم ؿ الحد األدنة مف الػدعـ
ومسػػتويات دعػػـ ت صػػيمية تظيػػر بشػػكؿ شػػارح وموسػػ  ، بحسػػب حاجػػة المػػتعمـتظيػػر 

 .لكؿ إجراء يقـو بو المتعمـ داخؿ البرنام 
وتؤكد العديد مف الدراسات اف تقديـ سقاالت التعمـ سػة شػكؿ مسػتويات متدرجػة 
تتراوح مف أعمة مستوف لممساعدة الة أرؿ مستوف يسػمر لممػتعمـ باالختيػار بحيػث ال 
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االت المقدمة زائدة عػف حاجتػو ستعػوؽ عمميػة الػتعمـ أو تجعمػو يعتمػد عمييػا تكوف السق
 بشكؿ كمة وكذلؾ ال تكوف أرؿ مف حاجتو ستجعمو يشعر باإلحباط والتخبط.

 :أىدا  السقاالت التعميمية
تيدؼ استراتيجية السقاالت التعميميػة الػة اتاحػة ال رصػة لممػتعمـ لتنميػة مياراتػو 

صة، كما ينبىة استخداـ السػقاالت سػة التعمػيـ منػذ مراحػؿ مبكػرة العقمية، وردراتو الخا
 مػػولينير وخخػػروف   مػػف أجػػؿ تطػػوير رػػدراتيـ وميػػاراتيـ المعرسيػػة حيػػث أشػػار كػػؿ مػػف

(Molenaar, et al ,2011,p32) ،   نوسػو وازيػر (Nwosu&Azih,2011,p37) ،

 ,Bull,Harrist)(، Olson & Platt, 2000,p170)السػػػػوف وبػػػػالت   و 

Montgomery & Overton, 2000A,B)  الة أف ىنػاؾ العديػد مػف األىػداؼ التػي
 تقدميا السقاالت التعميمية، ومف أىميا أف السقاالت التعميمية تعمؿ عمة: 

 تح يز المتعمميف والربط بيف األعماؿ التة ييتموا بيا والميمات الموكمة إلييـ.  -
مكان -  ية تحقيقيا لدف المتعمميف. تبسيط المياـ، مف أجؿ جعميا أك ر سيولة، وا 
 .تعمؿ عمة زيادة الحماس والداسعية عند المتعمميف -
نجاز المياـ بالشكؿ الصحير -   .تضمف استمرار المتعمميف سة التعمـ، وا 
تقػػػػػدـ سرصػػػػػة لممتعممػػػػػيف بػػػػػالتنبؤ بالتورعػػػػػات عػػػػػف طريػػػػػؽ اإلجابػػػػػة عػػػػػف األسػػػػػئمة  -

  .المطروحة عمييـ
  .لمعرسة ومصادر التعمـ الحدي ةتعمؿ عمة توجيو المتعمميف الة مصادر ا -
  .تعمؿ عمة التقميؿ مف الم اجآت واالحباطات التة تسيطر عمة المتعمميف -
  .تعمؿ عمة استقطاب جيد المتعمـ سة التركيز عمة موضوع الدرس -
وبيذه ، مساعدة المتعمميف عمة ربط معارسيـ السابقة بمعموماتيـ الجديدة المضاسة -

 تنشأ وتتطور ويتـ ربطيا بالمعارؼ والم اىيـ األولية. الطريقة سإف م اىيـ جديدة 
المسػػاىمة سػػة تنظػػيـ المعمومػػات الجديػػدة سػػي صػػورة م مػػرة لممػػتعمـ، وىػػذا يسػػاعد  -

أيضػػا عمػػة تطػػوير أسػػس المعرسػػة السػػابقة المتضػػمنة لممعمومػػات المعػػاد اكسػػابيا 
 وبناء الشخصية المعرسية عمة أساسيا.

 مية المتعمـ.تقمؿ مف عدـ وضوح المعانة سة عق -
تيسر تطور المعرسة الشخصية لتصبر م مرة وتسيؿ استخداميا بواسطة المػتعمـ،  -

 وبناء عمة ذلؾ، يستطي  المتعمـ أف يتداوؿ ىذه المعمومات بشكؿ متقف. 
ومػف  ػـ أىميتيػا سػي ، سي ضوء ما سبؽ تتضر أىميػة ومميػزات سػقاالت الػتعمـ

كػػف مػف خالليػا تنميػػة المعػارؼ والميػػارات حيػث يم، بيئػات الػتعمـ االلكترونيػػة التكي يػة
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األمر الذف يؤدف الة تعمـ ، سضال عف اختصار الورت والمجيود سي التعمـ، المختم ة
كما أف وجودىا سي برنام  تدريبة يؤدف الة التقميؿ ، أك ر سي ورت أرؿ وبشكؿ متقف

مػػػف شػػػعور المتػػػدربيف باإلحبػػػاط نتيجػػػة وجػػػود التوجييػػػات واإلرشػػػادات الالزمػػػة لمػػػتعمـ 
الجيػػد وزيػػادة ك ػػاءة المػػتعمـ والػػوعة الػػذاتي ا نػػاء الػػتعمـ والػػربط بػػيف المعرسػػة السػػابقة 

الػػتعمـ المختم ػػة ضػػرورف  كمػػا اف توظي يػػا سػػي بيئػػات، والمعرسػػة الجديػػدة لػػدف المػػتعمـ
لتنمية ميارات التوجيو والتنظػيـ الػذاتي لمػتعمـ وىػو مػا تنػادف بػو بيئػات الػتعمـ التكي يػة 
المنوطػػة بالبحػػث الحػػالة، واف تػػرؾ المػػتعمـ داخػػؿ بيئػػات الػػتعمـ بػػدوف سػػقاالت لمػػتعمـ 

 يؤ ر عمة ردرتيـ عمة التحصيؿ والتعمـ. 
 :تقديم السقاالت التعميمية
  و ليبسػػػػػػػػػػػػػكومب وخخػػػػػػػػػػػػػروف (Hui-chou,2011,p39)و أشػػػػػػػػػػػػػار ىيػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػ

(Lipscomp,Swanson,West, 2004,p10) لػة مجموعػة مػف االعتبػارات اليامػة إ
لضػػماف سػػقاالت تعميميػػة ناجحػػة  التػػة ينبىػػة مراعاتيػػا عنػػد تقػػديـ السػػقاالت التعميميػػة

 ىي: 
 الغرض Intentionality يجب أف يكوف لمميمة  ػرض واضػر يػدس  كػؿ نشػاط :

 لممساىمة سيو ككؿ  من صؿ
 المالئمة Appropriatenss أف المياـ التوجييية التة تسبب المشكالت، والتة :

 يمكف حميا بالمساعدة، وتمؾ التة ال يستطي  الطالب اكماليا بنجاح بان سيـ.
  التركي Structure مف خالؿ األنشطة النموذجية والتساؤالت التػة يػتـ تركيبيػا :

 لمميمة والتة تؤدف الة تتاب  طبيعة سة األسكار والمىة.حوؿ الم اىيـ المناسبة 
 االدخال Internalization مف خالؿ سحب المساعدة التعميمية تدريجيا بعد أف :

أدخمت تمؾ األنماط الة الطالب، حيث تـ إزالػة الػدعائـ بشػكؿ تػدرجية  ػـ بشػكؿ 
 كامؿ عند إتقاف الطالب لمميمة.

 التػة يمكػػف أف يؤدوىػػا بقميػػؿ مػػف المسػػاعدة،  : تقػػديـ لمطػػالب الميمػػاترفــع الثقــة
 سيذا يحسف الك اءة الذاتية لمطالب.

 ىػذه الخطػوة تقمػؿ مػف تزويد الطال  بمساعدة كافيـة إلنجـاز النجـال السـريع :
 .مستوف االحباط وتضمف لمطالب باف يبقوا مدسوعيف لمتقدـ الة الخطوة التالية

 :مػػوف بجديػػة أكيػػر عنػػدما الطػػالب رػػد يعم الحــرص لمســاعدة الطــال  أنفســيم
 يشعروف أنيـ يشبيوف نظارىـ.

 ضرورة امتالؾ التمميذ الخم ية الكاسية مف المعمومات المتعمقة بالمادة.  
 العمؿ عمة تقديـ الدعـ باالعتماد عمة استخداـ الوسائط التعميمية.  
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 العمؿ عمة تشجي  التمميذ مف خالؿ الدعـ المعنوف لو.  
 ـ الدعـ والمساعدات لدف التمميذ وذلؾ طبقا لقدراتوالعمؿ عمة التدرج سة تقدي. 
 عطاؤه الشعور الكامؿ بالمسئولية، وتن يذ المياـ المطموبةتييئة المت   .عمـ وا 

حيث تعد التوجييات واإلرشادات )سقاالت التعمـ( خطوة سة  اية األىمية، ألف 
ريػؽ الصػحير المتعمـ يحتػاج دائمػا أف يعػرؼ، بعػد كػؿ خطػوة يقػـو بيػا، أنػو عمػة الط

لمحؿ، سالتوجييات ىة سة الوار  تعزيز ورج  أ ناء ريػاـ المػتعمـ بحػؿ المسػألة، ولكػة 
 (16ب، ص3112)خميس، تكوف سعالة، ينبىة: 

  .ف تكوف وظي ية وتستخدـ بشكؿ متكامؿ سة بيئة التعمـأ -1
 ف تكوف مناسبة لطبيعة الميمات التعميمية ومستوف المتعمميف وخصائصيـ أ -3
د الحاجػة الييػا سقػط، لكػي ال يعتمػد عمييػا المػتعمـ كميػا، وال يسػتطي  ف تقدـ عنػأ -2

ؿ انجػػاز اف ميمػػة بعػػد ذلػػؾ، إال بعػػد الرجػػوع الييػػا، وأيضػػا لكػػة ال تربكػػو بشػػك
  .ذلؾ لةمستمر أ ناء أدائو دوف الحاجة إ

ف تكػػػوف ك ي ػػػة ومركػػػزة سػػػة أوؿ التػػػدريبات، وتقػػػؿ تػػػدريجيا حتػػػة تخت ػػػي رػػػرب أ -3
 .عمـ يعتمد عمة ن سونيايتيا ستترؾ المت

  :نواتج التعمم -المحور الرابع
فـــ( مـــادة الحاســـ  لـــدى طـــال   (Learning Outcome) نـــواتج الـــتعمم

 :المرحمة اإلعدادية
سػبيا يػارات األدائيػة التػة ينبىػة أف يكتتم ؿ نوات  الػتعمـ الخبػرات المعرسيػة والم

ف تكػوف ىػذه النػوات  دراسػة، أو برنػام  تعميمػي، ويجػب أ الطمبة بعض دراستو لمقرر
 واضحة لممعمـ والمتعمـ مف أجؿ الحرص عمة تحقيقيا واكسابيا لممتعمـ.

حيػػث تتضػػر أىميػػة تحديػػد ووضػػوح نػػوات  الػػتعمـ لممؤسسػػة التعميميػػة سػػي معرسػػة 
االىػػػداؼ التػػػة تسػػػعة المؤسسػػػة لتحقيقيػػػا والميػػػارات المػػػراد إكسػػػابيا لممػػػتعمـ، والعمػػػؿ 

ة متطمبػات المجتمػ ، والوصػوؿ بالمؤسسػة التعميميػة عمة تحقيؽ ىذه النوات  بنػاء عمػ
 الة التميز واالعتماد.

أف صػػػيا ة نػػػوات  الػػػتعمـ بشػػػكؿ محػػػدد  (338، ص3111)تػػػذكر أمػػػانة سػػػالـ 
 ودريؽ يساعد المعمـ عمة:

  .تنظيـ أعمالو بما ييسر اكتساب المتعمـ لنوات  المقصودة بعيدا عف العشوائية -
  .التركيز عمة األولويات الميمةاختيار محتوف المقرر الدراسة و  -
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استخداـ استراتيجيات التعميـ والتعمـ التة تمكػف المػتعمـ مػف اكتسػاب نػوات  الػتعمـ  -
  .المقصودة

  .تحديد األنشطة التعميمية المناسبة -
 .اختيار أساليب التقويـ الموضوعية المناسبة -
  .التنمية المينية المستدامة سي ضوء نتائ  التقويـ لنوات  التعمـ -

كمػػا أف تحديػػد نػػوات  الػػتعمـ لممػػتعمـ ي يػػد سػػي توجيػػو تركيػػز المػػتعمـ عمػػة تحقيػػؽ 
 ىذه النوات ، والحث عمة مشاركة المتعمـ، والتواصؿ بيف المعمـ والمتعمـ.

أما بالنسبة لممجتم  سإف تحديد نوات  الػتعمـ يوضػر صػ ات وميػارات مخرجػات 
قيا، ويعطة أسراد المجتم   قة سي ىذه التعميـ التة تسعة المؤسسة التعميمية الة تحقي

المؤسسػػػة، ويعمػػػؿ عمػػػة توجيػػػو الػػػدعـ المعنػػػوف لممؤسسػػػة التعميميػػػة مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ 
أىداسيا. ورد أصدرت الييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد معايير ومؤشرات نوات  

ودة، )الييئػػػػة القوميػػػػة لضػػػػماف الجػػػػالػػػػتعمـ لممقػػػػررات التعميميػػػػة سػػػػي المراحػػػػؿ المختم ػػػػة. 
 .(312ص، 3111( )مجدف راسـ، حسف بشير، احالـ الباز، 3111

 :نتائج البحث
 :تتم ؿ نتائ  البحث سي اإلجابة عمة أسئمة البحث كاآلتي

قائمــة عمــى التفاعــل بــين المــا معــايير تصــميم بيئــة الــتعمم التكيفيــة الســ ال األول: 
 الثان( اإلعدادي؟ المعرفة السابقة وسقاالت التعمم فى بالحاسو  لدى طال  الص 

تػػػـ التوصػػػؿ الػػػة رائمػػػة معػػػايير تصػػػميـ بيئػػػة الػػػتعمـ اإللكترونيػػػة التكي يػػػة وسقػػػا 
 لممعرسة السابقة وسقاالت التعمـ، مف خالؿ الخطوات التالية:

مػػػف خػػػالؿ اإلطػػػالع عمػػػة بعػػػض  تحديـــد مصـــادر اشـــتقاق ةائمـــة المعـــايير: -1
تعمقػػػة بمعػػػايير تصػػػميـ األدبيػػػات، والدراسػػػات، والبحػػػوث العربيػػػة، واألجنبيػػػة الم

بيئػػػػػات الػػػػػتعمـ اإللكترونيػػػػػة التكي يػػػػػة، ونتػػػػػائ  وتوصػػػػػيات البحػػػػػوث، والدراسػػػػػات 
 السابقة، والمؤتمرات ذات الصمة، والتي تـ عرضيا سي اإلطار النظرف لمبحث.

وسقػا  رعداد ةائمـة مبدئيـة بمعـايير تصـميم بيئـة الـتعمم اإللكترونيـة التكيفيـة -3
عمـ، سقػػػد تػػػـ صػػػيا ة رائمػػػة معػػػايير تصػػػميـ بيئػػػة لممعرسػػػة السػػػابقة وسػػػقاالت الػػػت

التعمـ اإللكترونية التكي ية، وتكونت مف عدة مجاالت رئيسية، وكؿ مجاؿ ينقسـ 
الػػػة مجموعػػػة مػػػف المسػػػتويات المعياريػػػة،  ػػػـ ينقسػػػـ كػػػؿ معيػػػار الػػػة عػػػدد مػػػف 

 العالمات المرجعية، وكؿ عالمة مرجعية يندرج منيا عدد مف المؤشرات.



 ىا أثر وسقاالت التعمم و  بيئة تعمم تكيفية وفقا لممعرفة السابقة
 عمى تنمية نواتج التعمم لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية 

 

 

283 

وسقػا لممعرسػة  لمبدئية لمعـايير تصـميم بيئـات الـتعمم التكيفيـةعرض القائمة ا -2
إلبػػداء الػػرأي سييػػا وذلػػؾ مػػف ، السػػابقة وسػػقاالت الػػتعمـ عمػػة السػػادة المحكمػػيف

 حيث:
  .مدف أىمية المجاالت الرئيسية القائمة، ومالئمتيا لبيئات التعمـ التكي ية -
  .إضاسة أو حذؼ ما ترونو  ير مناسب مف القائمة -
سػػػػػػبة الصػػػػػػيا ة المىويػػػػػػة، والمحتػػػػػػوف، وكػػػػػػذلؾ البنيػػػػػػة العمميػػػػػػة مػػػػػػدف منا -

 .والتكنولوجية
مدف أىمية العالمات المرجعية، والمؤشرات، وانتمائيا لكؿ مف المجاالت،  -

  .والمستويات المعيارية، ومالئمتيا لبيئات التعمـ التكي ية
  ورد ات قت خراء السادة المحكميف عمة مجموعة مف التعديالت الميمة وىي:

 .تعديؿ بعض المعايير، والمؤشرات مف حيث إعادة الصيا ة -
 .نقؿ بعض المعايير مف محور الة محور خخر -
 .حذؼ بعض المؤشرات لعدـ انتمائيا، ومناسبتيا، وأىميتيا -
 .حذؼ بعض الكممات المكررة سي صيا ة بعض المعايير -
 .وما تتضمنو سي صالر المتعمـ توجيو المعايير نحو بيئة التعمـ -
كممػة المعمػـ مػف بعػض معػايير بيئػة الػتعمـ والقػاء الضػوء عمػة بيئػة حذؼ  -

 .التعمـ
التوصػػؿ الػػي القائمػػة النيائيػػة لمعػػايير تصػػميـ الػػتعمـ اإللكترونيػػة التكي يػػة وسقػػا  -3

، مجاالت رئيسية (4) لممعرسة السابقة وسقاالت التعمـ: حيث تكونت القائمة مف
 مؤشر. (321)و، عالمة مرجعية (26)و، مستوف معيارف (18)و

 :عرض النتائج الخاصة بفروض البحث
 وينص عمى:الفرض األول 

بػػػيف متوسػػػطات  (α≤0.05) عنػػػد مسػػػتوفال يوجػػػد سػػػرؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية 
سػي التطبيػػؽ  (المرت عػة، المنخ ضػة) درجػات مجموعػات البحػث وسقػا لممعرسػة السػابقة

لدف تالميذ المرحمة  البعدف الختبار التحصيؿ المعرسي لميارات تصميـ موار  الويب
  .اإلعدادية

ولمتحؽ مف صحة ال رض راـ الباحث باستخداـ اختبار تحميػؿ التبػايف األحػادف 
ANOVA سي اتجاه واحد. 
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 سي اتجاه واحد  ANOVA( تحميؿ التبايف األحادي 2) جدوؿ
لمقياس البعدي لدرجات اختبار التحصيؿ المعرسي لميارات تصميـ موار  

 بحث وسقا لممعرسة السابقة المنخ ضةالويب لمجموعات ال

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات
Sum of 
squares 

درجات 
 الحرية

Df 

متوسط 
 المربعات
Mean 
square 

ةيمة) ( 
 Fالمحسوبة 

االحتمال 
F 

الداللة 
عند 

(1.0( 
 بين المجموعات

Between 
groups 

 دالة 1.110 001.900 000.111 0 000.111
 داخل المجموعات
Within groups 090.000 05 9.919 - -  

  - - - Total 019.000 02المجموع 
وجػػود سػػرؽ داؿ احصػػائيا بػػيف متوسػػطات درجػػات  :يتضػػر مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ

 تالميػػػػذ التػػػػي حصػػػػؿ عمييػػػػا تالميػػػػذ المجمػػػػوعتيف وسقػػػػا لممعرسػػػػة السػػػػابقة المنخ ضػػػػة
، ارػ  الويػبسي اختبػار التحصػيؿ المعرسػي لميػارات تصػميـ مو  (مختصر -ت صيمي )

وىة دالة عند  161.366حيث أف ريمة )ؼ( المحسوبة تساوف ، وأنيا  ير متساوية
ال يوجػػد لػػؾ يػػتـ رسػػض ال ػػرض الػػذف يػػنص عمػػة  ؛ وبنػػاء عمػػة ذ(α≤0.05) مسػػتوف

( بػػيف متوسػػطات درجػػات مجموعػػات α≤0.05) احصػػائيا عنػػد مسػػتوف داؿسػػرؽ ذات 
بيػػػػؽ البعػػػػدف الختبػػػػار التحصػػػػيؿ البحػػػػث وسقػػػػا لممعرسػػػػة السػػػػابقة المنخ ضػػػػة سػػػػي التط

   المعرسي لميارات تصميـ موار  الويب لدف تالميذ المرحمة اإلعدادية
 سي اتجاه واحد  ANOVA( تحميؿ التبايف األحادي 3) جدوؿ

 لمقياس البعدي لدرجات اختبار التحصيؿ المعرسي لميارات تصميـ 
  عة موار  الويب لمجموعات البحث وسقا لممعرسة السابقة المرت

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات
Sum of 
squares 

درجات 
 الحرية

Df 

متوسط 
 المربعات
Mean 
square 

ةيمة) ( 
المحسوبة 

F 
االحتمال 

F 
الداللة 
عند 

(1.0( 
 بين المجموعات

Between groups 
1.001 0 

غير  1.050 1.100 1.001 
 دالة

 داخل المجموعات
Within groups 000.100 05 0.200 - -  

  - - - Total 000.050 02 المجموع
عػػػدـ وجػػػود سػػػرؽ داؿ احصػػػائيا بػػػيف متوسػػػطات  :يتضػػػر مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ

 درجػػات تالميػػذ التػػي حصػػؿ عمييػػا تالميػػذ المجمػػوعتيف وسقػػا لممعرسػػة السػػابقة المرت عػػة
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، سػػي اختبػػار التحصػػيؿ المعرسػػي لميػػارات تصػػميـ موارػػ  الويػػب (مختصػػر -ت صػػيمة )
وىػػػة  يػػػر دالػػػة عنػػػد  1.165حيػػػث أف ريمػػػة )ؼ( المحسػػػوبة تسػػػاوف ، وأنيػػػا متسػػػاوية

ال يوجػد سػرؽ ؾ يتـ ربوؿ ال رض الػذف يػنص عمػة  ؛ وبناء عمة ذل(α≤0.05) مستوف
( بػيف متوسػطات درجػات مجموعػات البحػث α≤0.05) احصائيا عند مسػتوف داؿذات 

المعرسػي لميػارات الختبػار التحصػيؿ  البعػديسي التطبيػؽ  المرت عةوسقا لممعرسة السابقة 
  . تصميـ موار  الويب لدف تالميذ المرحمة اإلعدادية

 )0و)(، 0) أشارت النتائج ف( الجداول
( بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات α≤0.05) احصػػػائيا عنػػػد مسػػػتوف داؿيوجػػػد سػػػرؽ ذات  -

مجموعػػات البحػػث وسقػػا لممعرسػػة السػػابقة المنخ ضػػة سػػي التطبيػػؽ البعػػدف الختبػػار 
 تصميـ موار  الويب لدف تالميذ المرحمة اإلعدادية  التحصيؿ المعرسي لميارات

( بػػيف متوسػػطات درجػػات α≤0.05) احصػػائيا عنػػد مسػػتوف داؿال يوجػػد سػػرؽ ذات  -
مجموعػػػات البحػػػث وسقػػػا لممعرسػػػة السػػػابقة المرت عػػػة سػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدف الختبػػػار 

 التحصيؿ المعرسي لميارات تصميـ موار  الويب لدف تالميذ المرحمة اإلعدادية 
 وينص عمى:الفرض الثانى 

بػػػػيف متوسػػػػطات  (α≤0.05) عنػػػػد مسػػػػتوفال يوجػػػػد سػػػػرؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية 
سػػي التطبيػػؽ  (المرت عػػة، المنخ ضػػة) درجػػات مجموعػػات البحػػث وسقػػا لممعرسػػة السػػابقة

  .البعدف لبطارة المالحظة لميارات تصميـ موار  الويب لدف تالميذ المرحمة اإلعدادية
رػاـ الباحػػث باسػتخداـ اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػػادف  ولمتحػؽ مػف صػحة ال ػرض

ANOVA سي اتجاه واحد. 
سي اتجاه واحد لمقياس البعدي لدرجات  ANOVAتحميؿ التبايف األحادي  (4جدوؿ )

 اختبار لبطارة المالحظة لميارات تصميـ موار  الويب 
 لمجموعات البحث وسقا لممعرسة السابقة المنخ ضة

 مصدر التباين
 مجموع

 المربعات
Sum of 

squares 

درجات 
 الحرية

Df 

متوسط 
 المربعات
Mean 

square 
ةيمة) ( 
 Fالمحسوبة 

االحتمال 
F 

الداللة 
عند 

(1.0( 
 بين المجموعات

Between groups 
 دالة 1.110 090.020 010.000 0 010.000

 داخل المجموعات
Within groups 900.200 05 0.090 - -  

  - - - Total 500.011 02المجموع 
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وجود سرؽ داؿ احصػائيا بػيف متوسػطات درجػات  :يتضر مف الجدوؿ السابؽ
 تالميػػػػذ التػػػػي حصػػػػؿ عمييػػػػا تالميػػػػذ المجمػػػػوعتيف وسقػػػػا لممعرسػػػػة السػػػػابقة المنخ ضػػػػة

وأنيا  يػر ، سي بطارة المالحظة لميارات تصميـ موار  الويب (مختصر -ت صيمة )
 وىػػة دالػػة عنػػد مسػػتوف 136.281 حيػػث أف ريمػػة )ؼ( المحسػػوبة تسػػاوف، متسػػاوية

(0.05≥α) ال يوجد سرؽ ذات لؾ يتـ رسض ال رض الذف ينص عمة  ؛ وبناء عمة ذ
( بيف متوسطات درجات مجموعات البحث وسقا α≤0.05) احصائيا عند مستوف داؿ

لممعرسػػة السػػابقة المنخ ضػػة سػػي التطبيػػؽ البعػػدف لبطارػػة المالحظػػة لميػػارات تصػػميـ 
  . مرحمة اإلعداديةميذ الموار  الويب لدف تال
 سي اتجاه واحد  ANOVA( تحميؿ التبايف األحادي 5) جدوؿ

 لمقياس البعدي بطارة المالحظة لميارات تصميـ موار  الويب 
 لمجموعات البحث وسقا لممعرسة السابقة المرت عة 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات
Sum of 
squares 

درجات 
 الحرية

Df 

متوسط 
 المربعات
Mean 
square 

ةيمة) ( 
المحسوبة 

F 
االحتمال 

F 
الداللة 
عند 

(1.0( 
 بين المجموعات

Between groups 
1.000  

 غير دالة 1.025 1.000 1.000 0
 داخل المجموعات
Within groups 005.000 05 9.009 - -  

  - - - Total 005.501 02المجموع 
ا بػػػيف متوسػػػطات عػػػدـ وجػػػود سػػػرؽ داؿ احصػػػائي :يتضػػػر مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ

 درجػػات تالميػػذ التػػي حصػػؿ عمييػػا تالميػػذ المجمػػوعتيف وسقػػا لممعرسػػة السػػابقة المرت عػػة
، سي اختبػار التحصػيؿ المعرسػي لميػارات تصػميـ موارػ  الويػب (مختصر -ت صيمة )

وىػػة  يػػر دالػػة عنػػد  1.142حيػػث أف ريمػػة )ؼ( المحسػػوبة تسػػاوف ، وأنيػػا متسػػاوية
ال يوجػػد ؾ يػػتـ ربػػوؿ ال ػػرض الػػذف يػػنص عمػػة  ذلػػ؛ وبنػػاء عمػػة  (α≤0.05) مسػػتوف

( بػػيف متوسػػطات درجػػات مجموعػػات α≤0.05) احصػػائيا عنػػد مسػػتوف داؿسػػرؽ ذات 
 سػػػػي بطارػػػػة المالحظػػػػة البعػػػػديسػػػي التطبيػػػػؽ  المرت عػػػػةالبحػػػث وسقػػػػا لممعرسػػػػة السػػػػابقة 

  . لميارات تصميـ موار  الويب لدف تالميذ المرحمة اإلعدادية
 :(0و)(، 0) داولأشارت النتائج ف( الج

( بػػيف متوسػػطات درجػػات α≤0.05) احصػػائيا عنػػد مسػػتوف داؿيوجػػد سػػرؽ ذات  -
مجموعػػات البحػػث وسقػػا لممعرسػػة السػػابقة المنخ ضػػة سػػي التطبيػػؽ البعػػدف لبطارػػة 

  .المالحظة لميارات تصميـ موار  الويب لدف تالميذ المرحمة اإلعدادية
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( بيف متوسطات درجػات α≤0.05) احصائيا عند مستوف داؿال يوجد سرؽ ذات  -
مجموعػػػات البحػػػث وسقػػػا لممعرسػػػة السػػػابقة المرت عػػػة سػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدي لبطارػػػة 

  .المالحظة لميارات تصميـ موار  الويب لدف تالميذ المرحمة اإلعدادية
 :ويمكن تفسير ىذه النتائج ف( ضوء االعتبارات التالية

عرضيا مف خالؿ العديد كذلؾ تواسؽ ، سيولة االستخداـ وسرعة الوصوؿ لمبيئة -
مػػ  تصػػ ر لممحتػػوف والتعامػػؿ مػػ  كػػؿ مكونػػات  موبايػػؿ، مػػف األجيػػزة كمبيػػوتر

  .البيئة
الىيػػر  –المتزامنػػة ) والتعػػاوف أ نػػاء الػػتعمـ مػػف خػػالؿ أسػػاليب الت اعػػؿ، التواصػػؿ -

، داخػػػؿ بيئػػػة الػػػتعمـ وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ مػػػف تػػػوسره مػػػف أدوات لمتواصػػػؿ (متزامنػػػة
أدي الػػػػة انشػػػاء بيئػػػػة تعميميػػػػة  ( ػػػػرؼ الحػػػوار –ترونػػػة البريػػػػد االلك) والتعػػػاوف
 والمعارؼ.، واكتساب المعمومات، مما ساعد عمة تبادؿ الخبرات، متكاممة

تنػػوع وتعػػدد االختبػػارات حيػػث تعػػرض التالميػػذ ا نػػاء دراسػػتيـ لمقػػرر الكمبيػػوتر  -
لمعديػػد مػػف االختبػػارات  (ميػػارات تصػػميـ موارػػ  الويػػب) وتكنولوجيػػا المعمومػػات

االختبػػػار القبمػػػة واختبػػػار تسػػػكيف مسػػػتوف المعرسػػػة السػػػابقة والمسػػػئوؿ عػػػف م ػػػؿ 
واالختبارات البنائية الخاصة بكؿ عنصر ، تحديد مستوف الدعـ المناسب لممتعمـ

مػػ  تمكينػػو مػػف ، والتػػي تعػػرؼ التمميػػذ عمػػة مسػػتواه، داخػػؿ داخػػؿ كػػؿ موضػػوع
اإلجابػػػة اعػػاده المحتػػوي عػػػرض المحتػػوف مػػػرة أخػػرف لالسػػػئمة التػػي يعجػػػز عػػف 

حتػػة يصػػؿ الػػة مسػػتوف االتقػػاف باإلضػػاسة الػػة واختبػػار تقػػدير ، الصػػحيحة ليػػا
وتجنػب االسػػتجابات ، كػؿ ذلػػؾ سػاعد عمػػة بقػاء االسػتجابات الصػػحيحة، الػذات

 . الخاطئة مما أدف الة زيادة معدؿ التعمـ
تقػػػديـ المحتػػػوف االلكترونػػػة داخػػػؿ بيئػػػة الػػػتعمـ مػػػف خػػػالؿ الػػػدعـ المتواسػػػؽ مػػػف  -

باإلضػػاسة الػػة توظيػػؼ عناصػػر الوسػػائط المتعػػددة ، لسػػابقة لكػػؿ مػػتعمـالمعرسػػة ا
حيػػػث تػػػدعـ بيئػػػة الػػػتعمـ ، المناسػػػبة لكػػػؿ مسػػػتوف مػػػف مسػػػتويات سػػػقاالت الػػػتعمـ

  (ت صيمية –موجزة ) نوعيف مف سقاالت التعمـ
، التصػػميـ الجيػػد لبيئػػة الػػتعمـ االلكترونيػػة التكي يػػة سػػي ضػػوء معػػايير تصػػميميا -

، بالبحػػػث ؛ ممػػػا جعػػػؿ تصػػػ ر البيئػػػة، وكػػػذلؾ كػػػؿ مكوناتيػػػا وانتاجيػػػا المقترحػػػة
وما يتضػمنو مػف موضػوعات تعميميػة أمػرا سػيال ، والمحتوف اإللكتروني التكي ي

وتحقيػػؽ ، ويشػػج  المػػتعمـ عمػػة عمميػػة اسػػتمرار الػػتعمـ، ويسػػير بانسػػيابية كبيػػرة
 والداسعيػػػػػػة اإليجابيػػػػػػة لممتعممػػػػػػيف نحػػػػػػو الػػػػػػتعمـ باسػػػػػػتخداـ، األىػػػػػػداؼ المنشػػػػػػودة
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مما ساعد عمػة زيػادة التحصػيؿ المعرسػة واألداء الميػارف ، الكمبيوتر واالنترنت
 .المرتبط بميارات تصميـ موار  الويب

تسػػاعد بيئػػة الػػتعمـ االلكترونيػػة التكي يػػة عمػػة بنػػاء المعرسػػة لممػػتعمـ ذاتيػػا، حيػػث  -
تتػػػواسر داخػػػؿ المورػػػ  العديػػػد مػػػف األنشػػػطة التػػػي تسػػػاعد المػػػتعمـ عمػػػة اكتسػػػابو 

سة، سالمور  يعمؿ عمة جعػؿ المػتعمـ ايجابيػا ولػيس سػمبيا نحػو الػتعمـ وىػو لممعر 
مػػػا تؤكػػػد عميػػػو النظريػػػة البنائيػػػة، حيػػػث اف الػػػتعمـ مػػػف وجيػػػة نظػػػر البنائيػػػة ىػػػو 
عمميػػػة نشػػػاط معرسػػػي بنػػػائة داخمػػػة، يقػػػـو بػػػو المػػػتعمـ، لبنػػػاء المعرسػػػة، وتكػػػويف 

رسػػة يػػتـ بنائيػػا عػػف المعػػانة عمػػة اسػػاس الخبػػرات، ولػػيس اكتسػػابيا، أف اف المع
 طريؽ المتعمـ ذاتو.

  :توصيات البحث
 :يوصى الباحث بما يمى، ف( ضوء ما توصمت اليو نتائج البحث 

االىتماـ بزيادة االتجاه نحو استخداـ بيئات الػتعمـ االلكترونيػة التكي يػة بػدال مػف  -1
عمػػة البيئػػات االلكترونيػػة العاديػػة سػػي العمميػػة التعميميػػة لمػػا ليػػا مػػف تػػأ ير جيػػد 

التحصػػيؿ واألداء الميػػػارف كمػػػا أنيػػا تراعػػػة ال ػػػروؽ ال رديػػة وترسػػػ  وتنمػػػة مػػػف 
 تقدير الذات لدف التالميذ

االىتماـ بسػقاالت الػتعمـ ومعػايير تصػميميا سػي بيئػات الػتعمـ التكي يػة وتقػديميا  -3
 بالقدر والمستوف المطموب وسؽ احتياجات وت ضيالت المتعمـ

تصميـ بيئات التعمـ اإللكترونيػة التكي يػة وسقػا ضرورة مراعاة المعايير الخاصة ب -2
لحاجػػػات وت ضػػػيالت المػػػتعمـ والمعرسػػػة السػػػابقة لديػػػة لزيػػػادة التحصػػػيؿ الدراسػػػي 

 واألداء الميارف وتنمية ميارات التعمـ الذاتي وتقدير الذات
ضػػػػرورة األخػػػػذ سػػػػي االعتبػػػػار األسػػػػس والمبػػػػادئ والم ػػػػاىيـ التربويػػػػة المرتبطػػػػة  -3

وتحديػد ، لػتعمـ عنػد تصػميـ بيئػات الػتعمـ االلكترونيػة التكي يػةبنظريات التعميـ وا
 أىـ المبادئ واألسس التي تستند عمييا 

زيػػادة االىتمػػاـ باسػػتخداـ بيئػػات الػػػتعمـ االلكترونيػػة التكي يػػة سػػي مراحػػؿ التعمػػػيـ  -4
 وم  مقررات متنوعة، المختم ة

، اتيـسيمػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ بحاجػػػػػػ، ضػػػػػػرورة مراعػػػػػػاة ال ػػػػػػروؽ ال رديػػػػػػة بػػػػػػيف المتعممػػػػػػيف -5
، ومعػػرستيـ السػػابقة حيػػث اف المتعممػػيف لػػدييـ احتياجػػات مختم ػػة، وت ضػػيالتيـ

، ويجب أف تؤخذ االختالسات بينيـ بعيف االعتبار سي التعميـ المبنة عمة الويب
كمػػػػا يجػػػػب اف يراعػػػػة سػػػػي تصػػػػميـ مقػػػػررات التعمػػػػيـ االلكترونػػػػة بحيػػػػث تواسػػػػؽ 

 ؽ النتائ  المر وبةاحتياجات ور بات المتعمميف ردر اإلمكاف حتة تحق



 ىا أثر وسقاالت التعمم و  بيئة تعمم تكيفية وفقا لممعرفة السابقة
 عمى تنمية نواتج التعمم لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية 

 

 

287 

ضػػرورة مراعػػاة المعػػايير الخاصػػة تقػػدير الػػذات الخاصػػة لتصػػميـ بيئػػات الػػتعمـ  -6
 .التكي ية لما لو مف دور ىاـ وحيوف عمة التحصيؿ االكاديمة لممتعمـ

الحػػػرص عمػػػة عمػػػؿ مراجعػػػات مسػػػتمرة ليػػػذه المعػػػايير لمواكبػػػة التطػػػورات التػػػي  -7
ومػا تشػتمؿ ، عمـ وتطبيقاتيػا، وأدواتيػاتمحؽ ببيئات التعمـ التكي يػة، وسػقاالت الػت

 عميو مف أدوات ت اعؿ متزامنة و ير ومتزامنة 
 البحوث المقترحة: -رابعا

 :رضيا يمكف ارتراح البحوث التاليةسي ضوء نتائ  البحث السابؽ ع
تصميـ بيئة تعمـ الكترونية تكي ية وسقا لسقاالت التعمـ المتزامنػة و يػر المتزامنػة  -

نميػػػػة ميػػػػارات تصػػػػميـ موارػػػػ  الويػػػػب لػػػػدف تالميػػػػذ المرحمػػػػة ىػػػػا عمػػػػة سػػػػي تأ ر و 
 .اإلعدادية

اختالؼ الت اعؿ داخؿ بيئات التعمـ االلكترونية التكي ية عمة تنمية ميػارات  أ ر -
  .تصميـ موار  الويب لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية

 اخػػتالؼ سػػقاالت الػػتعمـ داخػػؿ بيئػػة الػػتعمـ االلكترونيػػة التكي يػػة عمػػة تنميػػة أ ػػر -
 .تقدير الذات لدف تالميذ المرحمة اإلعدادية

الت اعػػؿ بػػيف سػػقاالت الػػتعمـ وأسػػموب الػػتعمـ داخػػؿ بيئػػات الػػتعمـ االلكترونيػػة  أ ػػر -
  .التكي ية عمة تنمية ميارات تصميـ موار  الويب لدف تالميذ المرحمة اإلعدادية

ت الػػتعمـ تطػػوير نمػػوذج لتصػػميـ بيئػػات الػػتعمـ االلكترونيػػة التكي يػػة وسقػػا لسػػقاال -
 .لدف تالميذ المرحمة اإلعدادية

 .تنمية ميارات تصميـ موار  الويب استخداـ بيئات التعمـ التكي ية سي أ ر -
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 المراجع العربية: -أوالً 
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الت اعؿ بيف نمطيف مف سقاالت التعمـ وأسموب  أ ر(. 3117زينب حسف السالمة )
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، رسالة دكتوراه  ير منشورة، وميارات التعمـ الذاتة لدف الطالبات المعممات

 .جامعة عيف شمس، كمية البنات
 –(: الموسوعة الشاممة 3112(وعمار الساعد ومنير راشد سيصؿ، سعد عمة زاير
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جامعة عيف ، رسالة ماجستير، كمية البنات، تالميذ مدارس التربية ال كرية
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أسس ومواص ات برام  الحاسب الذكية لذوف صعوبات . (3115). صالر احمد شاكر
األمانة العامة لمتربية . المؤتمر الدولة لصعوبات التعمـ. التعمـ سي الرياضيات

متاح عمة . نوسمبر 33-18 :الرياض. الخاصة وزارة التربية والتعميـ
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=68&topic

_id=1625،  ـ 31/2/3116تـ استرجاعو سي تاريل 

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=68&topic_id=1625
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=68&topic_id=1625
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( استراتيجيات حدي ة سي 3117و طو عمة حسيف الدليمة. )، عبد الرحمف الياشمة
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  .328-152ص ص ، (3مجمد ) (،13المجمد )

، عماف، استراتيجيات ما وراء المعرسة سي سيـ المقروء :(3118محسف عمة عطية )
  .دار المناى  لمنشر والتوزي 

 دار رباء. القاىرة. تطور تكنولوجيا التعميـ. ( ب3112محمد عطية خميس )
كنولوجيا مؤتمر ت، بيئات التعمـ االلكترونة التكي ة (3115. )محمد عطية خميس
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