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 ملخص البحث:

استخدام محركات البحث لدى  هدف هذا البحث إلى معرفة أثر الوحدة القائمة على التعلم التكيفي على تنمية مهارات
المتعلم والنظام(، وكذلك أثر نوع التوجيه  –النظام  –طالب شعبة تكنولوجيا التعليم، كما هدف إلى معرفة أثر مستوى التحكم )المتعلم 

لتعلم، وذلك على )موجه، غيرموجه(، وأثر التفاعل بين مستوى التحكم، ونوع التوجيه بوحدة قائمة على التعلم التكيفي وفقا ألساليب ا
تنمية التحصيل المعرفي واألداء العملي المرتبطين بمهارات استخدام محركات البحث لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم، وقد تكونت 

( طالًبا من طالب الفرقة الثالثة شعبة تكنولوجيا التعليم، تم توزيعهم وفًقا للتصميم التجريبي للبحث على ست 09عينة البحث من )
( طالًبا في كل مجموعة، وقد أسفر البحث عن مجموعة من النتائج أهمها: فاعلية الوحدة القائمة على التعلم 51جموعات بواقع )م

( بين متوسطي 9091ا عند مستوى )فرق دال إحصائيً التكيفي بصرف النظر عن مستوى التحكم، ونوع التوجيه من خالل وجود 
مهارات وبطاقة مالحظة األداء العملي ل ،الختبار التحصيل المعرفي البعدي والقياسلقبلي ا القياسفي ككل درجات أفراد العينة 

طالب درجات طات ( بين متوس9091ا عند مستوى )إحصائيً  ةق دالو فر البعدي، ووجود  القياس، لصالح استخدام محركات البحث
مالحظة األداء العملى المرتبطين بمهارات استخدام المجموعات الثالثة في القياس البعدي الختبار التحصيل المعرفي وبطاقة 

محركات البحث ترجع إلى األثر األساسي لمستوى التحكم )المتعلم، النظام، المتعلم والنظام( لصالح المجموعة التي استخدمت مستوى 
بين  (9091)ا عند مستوى حصائيً فرق دال إالتحكم )المتعلم والنظام(، ثم المجموعة التي استخدمت مستوى التحكم )المتعلم(، ووجود 

هين في القياس البعدي الختبار التحصيل المعرفي وبطاقة مالحظة األداء درجات  متوسطي هين والطالب غير الموجَّ الطالب الموجَّ
هين، وعدم وجود   (9091)ا عند مستوى إحصائيً  ةق دالو فر العملى المرتبطين بمهارات استخدام محركات البحث لصالح الطالب الموجَّ

للبحث في التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي، وبطاقة مالحظة األداء  ستةالمجموعات الالطالب في  بين متوسطات درجات
العملي لمهارات استخدام محركات البحث ترجع إلى أثر التفاعل بين مستوى التحكم )المتعلم، النظام، المتعلم والنظام(، ونوع التوجيه 

 وجه(.غير م –)موجه 

 محركات البحث. –التوجيه  –مستوى التحكم  -أسلوب التعلم –التعلم التكيفي الكلمات المفتاحية:
 

Abstract 

    The current research aimed to identify the effect of a unit based on adaptive learning in 

developing the skills of using search engines among Educational Technology department 

students. It also aimed to identify the effect of the control level (learner - system - learner 

and system) and As well as the effect of the type of guidance (guided – non guided) 

investigating the impact of the interaction between the control level and the type of 

guidance in a unit based on adaptive learning according to learning Styles in developing 

academic achievement and practical performance associated with the skills of using search 

engines among Educational Technology department students.  

    The research sample consisted of (90) students in Educational Technology department, 

the third year. Students were distributed according to the experimental design of the study 

into six groups: (15) students in each group. The results of the research refer to: (1) The 
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effectiveness of the unit based on adaptive learning, regardless of the level of control and 

the type of guidance, since there are statistically significant differences at the level of (0.05) 

between the mean scores of the sample as a whole in the pre-measurement and post-

measurement of the academic achievement test, and the practical performance observation 

card for the skills of using search engines in favor of the post-measurement.  

    There are also statistically significant differences at the level of (0.05) among the mean 

scores of the students of the three groups in the post-measurement of the academic 

achievement test, and the practical performance observation card for the skills of using 

search engines due to the Basic effect of the control level (learner, system, learner and 

system) for the group using the control level (learner and system), then the group using the 

control level (learner). There are also statistically significant difference at the level of (0.05) 

among the mean scores of guided and non-guided students in the post-measurement of the 

academic achievement test and the practical performance observation card associated with 

the skills of using search engines in favor the guided students. 

    There are no statistically significant differences at the level of (0.05) among the mean 

scores of the six groups in the post-measurement of the academic achievement test, and the 

practical performance observation card of the skills of using search engines due to the 

effect of the interaction between the control level (learner, system, learner and system), and 

the type of guidance (guided / non-guided). 

key words:Adaptive learning - learning style - control level - guidance - search engines. 

 :فكرة البحث والحاجة إليه

أدت التطورات المتالحقة في مجال 
تكنولوجيا المعلومات واالتصال إلى العديد من 
التغيرات في النظم التعليمية حتى أصبحت 
أكثر فاعلية، ومن أهم هذه التغيرات إيجاد 
البيئات التعليمية التي تراعي الفروق الفردية 
لم بين المتعلمين بشكل يتناسب مع كل متع
على حدة، وذلك باعتمادها على توظيف 
المستحدثات التكنولوجية، واستراتيجيات التعلم 
الحديثة، وتقدم خبرات تعليمية متكاملة مبنية 
على األسس المستمدة من نظريات التعليم 

 والتعلم ونتائج الدراسات والبحوث.
أدت تلككك التطككورات إلككى التركيكك  علككى و 

لتعليميكة، وفلسكفة المتعلم وجعلكه محكور العمليكة ا
ذلككك أا التعلككيم يحتككات إلككى تع يكك  إيجككابي مكككن 
المتعلمين من خالل ردود أفعكالهم، وقكد أظهكرت 

نتككائج البحككوث أا نمككوذت الككتعلم الواحككد للجميككع 
لكككم يعكككد مناسكككبا للكككتعلم الفعكككال، وعلكككى المعلمكككين 
والقائمين علكى التعلكيم التعكرف علكى مكدى تك ثير 

تعلم، وإيجككاد منككا  الفكروق الفرديككة علكى نتككائج الك
وبيئككككة تعلككككم جيكككككدة تقابككككل الفكككككروق الفرديككككة بكككككين 

 .(Cools, et al, 2011) المتعلمين
 Adaptive learningويعد التعلم التكيفي 

أحككد االتجاهككات الحديثككة التككي تتبناهككا الدراسككات 
والبحوث نظرا ألهميته، خاصة وأنه على الكرغم 
مككككككن أا الككككككتعلم احلكترونككككككي يسككككككمح للمتعلمككككككين 

التعلم الفككككردي فكككي أي وقككككت ومكككن أي مكككككاا، بككك
ويوفر الوصول الفكوري إلكى المعلومكات، إال أنكه 

                                                           
  للجمعيكككككة العلمكككككينظكككككام التوثيكككككق وفكككككق دليكككككل التوثيكككككق 

م  6992الككككككككككككككنفس، احصككككككككككككككدار  ملعلكككككككككككككك األمريكيككككككككككككككة
American Psychological  

.
ciation (APA), 2006Asso 
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ال يراعككي االختالفككات الموجككودة بككين المتعلمككين، 
والمرتبطة بخبراتهم السكابقة، وخلييكاتهم الثقاةيكة، 
ومسككككككككككتوياتهم المعرةيككككككككككة، وأسككككككككككاليب تعلمهككككككككككم، 
 وقكدراتهم وكفككاءاتهم، وأدائهككم أثنككاء الككتعلم، والتككي
تككككعثر علككككى عمليككككة تعلمهككككم، وقككككد يككككعدى تككككوفير 
محتككككوى واحككككد لجميككككع المتعلمككككين إلككككى مناسككككبته 
لبعضكككهم، ولككككن يكككعدي إلكككى إنخفكككا  فكككي أداء 
المتعلمككككككين ا خكككككككرين، وبالتككككككالي هنكككككككا  حاجكككككككة 
لتكيككف بيئككات الككتعلم وفقككا لالختالفككات الموجككودة 
بكككين المتعلمكككين، وذلكككك لتقكككديم تعلكككم يناسكككب ككككل 

ى زيكككككادة نتكككككائج الكككككتعلم مكككككتعلم ممكككككا يسكككككاعد علككككك
(Surjono, 2011; Premlatha, et al, 2016) . 

ويكككككككككرى الباحثكككككككككاا أا الكككككككككتعلم التكيفكككككككككي 
باعتبكككككاره أحكككككد االتجاهكككككات الحديثكككككة يعبكككككر عكككككن 

التفاعككككككل بككككككين امتككككككداد للبحككككككوث التككككككي اهتمككككككت ب
 Aptitude Treatment المعالجكككة واالسكككتعداد

Interaction(ATI) علكى تصكنيف ت ركك  ، والتي
مكين إلككى مجموعككات لككل مجموعككة سككمات المتعل

سكككككمات المتعلمكككككين فكككككي مشكككككتركة تختلككككك  عكككككن 
األخكككرى، وتكك ود ككككل مجموعككة بمكككا المجموعككات 

، يناسبها من مصادر تعلم واستراتيجيات مختلفة
وقكككككككد تكككككككع  االهتمكككككككام بهكككككككذه البحكككككككوث نظكككككككًرا 
لصكككككعوبة تصكككككنيف المتعلمكككككين وتنفيكككككذها، وهنكككككا 

 احكدمقكاس و  تقكديمب التي اهتمكتبحوث ظهرت ال
والتكككي  One Size Fits All يناسكككب الجميكككع
عن استراتيجيات تصكميم وإنتكات  بحثاهتمت بال

وتقكككككككديم وإدارة وتقكككككككويم مصككككككككادر الكككككككتعلم لتفيككككككككد 

، دوا الحاجكككككة لتصكككككنيف المتعلمكككككينو  ،الجميكككككع
ولكككككن كككككاا مككككن الصككككعب أا يقككككدم تعلككككم واحككككد 
للجميكككككع وبيكككككنهم اختالفكككككات فرديكككككة تكككككعثر علكككككى 

الككككتعلم  بحككككوثل جككككةالككككتعلم، وهنككككا ظهككككرت الحا
 و الكككذي يهكككدف Adaptive Learning التكيفكككى
تقكككديم تعلكككم يناسكككب ككككل مكككتعلم مكككن خكككالل  إلكككى

توظيكككككككف التطكككككككورات الحادثكككككككة بعكككككككدة مجكككككككاالت 
نظككككام تعلككككم مرتبطكككة بككككه، وذلكككك باعتمككككاده علكككى 

 Personalized learning إلكترونكككككي شخصكككككي
)شخصنة الكتعلم( يخخاطكب ككل مكتعلم علكى حكده 

عتبككككككار اهتماماتككككككه وميولككككككه مككككككع األخككككككذ فككككككى اال
وأسكككككاليبه المعرةيكككككة والتعلتميكككككة وخبراتكككككه السكككككابقة 

 .وأدوات التواصل التى تناسبه
وقكككد اهتمكككت الدراسكككات والبحكككوث بكككالتعلم 
التكيفي في خمس مجاالت رئيسكية: األول منهكا 
مجال المتعلمين مثل مكا يكرتبب ب سكاليب تعلمهكم 
ي: ومالحظككاتهم واالسككتفادة منهككا، والمجككال الثككان

المعلم مثل ما يرتبب ب دواره المتعلقكة بكالمحتوى، 
واألنشكككككككككطة، والتكككككككككدريس، والمكككككككككتعلم، والتقكككككككككويم، 
والمجككككال الثالككككث: تطككككوير المحتويككككات التعليميككككة 
ل يككادة فاعليتهككا فككي تككوء خصككائن المتعلمككين 
المختلفة، والمجال الرابكع: تطكوير وتحسكين نظكم 
نكات التعلم التكييية من خالل االسكتفادة مكن البيا

المتعلقكككة بكككالتكيف وتوظيكككف التقنيكككات الجديككككدة، 
والمجككككككال الخككككككامس: تقككككككديم النظريككككككات العامككككككة 
والممارسككة مثككل مككا يتعلككق بكك ثر التنظككيم الككذاتي، 

 ,Gary ومسكككتويات تحككككم المكككتعلم علكككى الكككتعلم
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2013, pp. 15-18).) 
يعرف التعلم التكيفكي بك ا نظكام يضكبب و 

نفسككككككه ويقككككككدم المحتككككككوى المناسككككككب لخصككككككائن 
احتياجكات المككتعلم، والمعلومكات المرتبطككة بتلككك و 

الخصككائن تكككوا محفوظككة فككي نمككوذت المككتعلم 
بالنظكككككام، وتشكككككمل المعلومكككككات المعرةيكككككة وغيكككككر 
المعرةيكككة، ويسكككتخدم الكككتعلم التكيفكككي فكككي التعلكككيم 
والتككدريب، ويتكككوا مككن تكنولوجيككات ماديككة مثككل 
أجه ة الكمبيكوتر، وغيكر ماديكة مثكل البرمجيكات، 

ت، والخوارزميككككككات، والتككككككي تسككككككتخدم والمحتويككككككا
حتكككى ت يكككد مكككن تفاعكككل المكككتعلم مكككع المحتويكككات 

 .     (Rivera, 2007, P. 2)التعليمية المقدمة له 
ا ي خككككذ فككككي ويعككككد الككككتعلم التكيفككككي نظاًمكككك

االعتبككار الخصككائن الفريككدة لكككل مككتعلم، ويقككوم 
بتحليكككل بيانكككات المكككتعلم واسكككتجاباته بمكككا يسكككاعد 

علم، والتغلككككككب علككككككى علككككككى تسككككككهيل عمليككككككة الككككككت
صككككعوبة المحتككككوى مككككن خككككالل تقككككديم محتويككككات 
تعليميككككككة فككككككي تكككككككوء نتككككككائج تقييمككككككات المكككككككتعلم 

(Ghiciuc, 2016)   
( أنككككككه 5، ص. 6952ويككككككرى خمككككككيس )

يجب التميي  بين مصكطلحين يسكتخدماا بشككل 
متبككككككادل، رغكككككككم أنهمكككككككا غيككككككر متكككككككرادفين وهمكككككككا: 

والمحتكككوى  Adaptableالمحتكككوى القابكككل للتكيكككف 
ككككي حيكككث أا المحتكككوى القابكككل Adaptiveفكككي التكي

للتكيكككف يككككوا النظكككام قكككابال لضكككبب احعكككدادات 
يككدويا عكككن طريكككق المسككتخدم، أمكككا فكككي المحتكككوى 
التكيفككككي فالنظككككام يضككككبب نفسككككه  ليككككا بنككككاء علككككى 
أفعككككال المسككككتخدم، أمككككا كلمتككككي القابليككككة للتكيككككف 

Adaptability  والتكيككككككككككككككفAdaptation  فهمككككككككككككككا
 ى أي النظام نفسه.يشيراا إلى بيئة المحتو 

ومن الجكدير بالكذكر أا نتكائج الدراسكات 
مثكل والبحوث أشارت إلى فاعلية التعلم التكيفكي 

والتكككي توصكككلت  Stuve (2015)دراسكككة سكككتوف 
نتائجهككككا إلككككى فاعليككككة الككككتعلم التكيفككككي فككككي تعلككككم 
المفككككككككاايم الرياتككككككككية، ورتككككككككا الطككككككككالب عككككككككن 
الرياتككككككككيات بشكككككككككل عككككككككام، وانخفككككككككا  رتككككككككا 

ام، ولكككم يعتبكككروه مفيكككدا علمكككا الطكككالب عكككن النظككك
بكك ا درجككاتهم النهائيككة أعلككى مككن الطككالب الككذين 
لكككم يسكككتخدموا النظكككام، وعليكككه يمككككن أا يسككككتفيد 
الطككككككككالب مككككككككن تحسككككككككين النظككككككككام فككككككككي تككككككككوء 

 ,Dziubanمقترحاتهم، ودراسكة دزيكوبن و خكروا 

et al (2016) والتي قدمت دورة في علكم الكنفس ،
ى الويككب عككن العككام باسككتخدام الككتعلم التكيفككي علكك

خالل فصكلين دراسكيين  Realizeitطريق منصة 
بتوظيكككككككف التبكككككككادل والتعكككككككاوا، وتكونكككككككت عينكككككككة 

( طالبكككا وطالبكككة، وتوصكككلت 606الدراسكككة مكككن )
نتككككائج الدراسكككككة إلكككككى أا الغالبيكككككة العظمكككككى مكككككن 
الطالب وجدوا أا النظكام سكهل االسكتخدام، وأا 
مسارات الكتعلم تناسكبت معهكم، ورتكا عكام تجكاه 

 النظام.

وترجع فاعلية التعلم التكيفي إلى ما 
يمتلكه من خصائن تمي ه عن غيره من أنواع 
التعلم احلكتروني األخرىي خاصة ةيما يرتبب 
بالتكيف كما أشار إليها كل من جرافي 
وكوستلنيوفي وويلم ي وأبوسماحي وةيشمااي 
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 ;Graff, 2005) وجاريي وغسيوس:

Kostolányova, 2009, p.1; Willems, 2009; 

Abu Samah, et al, 2011, p. 520; Fischman, 

 2011; Gary, 2013,  pp. 11-12; Ghiciuc,  

والتي تتمثل في: قلة التكلفة، وتحليل ،  (2016
وتفسير البيانات، والفردية واالستقاللية، 
والسرعة والتقدم، واالحتفاظ، والتطوير، 
واالستجابة الفورية، واحتاحة، والتكيف، 

وسهولة الوصول المعلومات، وتنمية  والتفاعل،
ثقة المتعلم بنفسه، والمراقبة والتوجيه، ودعم 
 أنماط التعلم، وتعدد التوظيف، والتطوير. 

وعلكى الكرغم مكن وجكود تلكك الخصكائن 
المميككك ة للكككتعلم التكيفكككي إال أا بعككك  األدبيكككات 
والدراسكككككككات والبحكككككككوث مثكككككككل جكككككككرافي وريفيكككككككراي 

وفلككككككوريي  وبوبيسككككككوي وميكككككككي و خكككككرواي وفككككككام
  ;Graf, 2007)وجكاريي وككارا وسكيييمي وبكور: 

Rivera, 2007, pp. 19-22; Popescu, 2008; 

Mieke, et al, 2012; Pham & Florea, 2012; 

Gary, 2013, pp. 12-14; Kara & Sevim, 

2013; Bower, 2016)    أشككارت إلككى وجككود
صكككعوبات وتحكككديات فكككي تطبيكككق الكككتعلم التكيفكككي 

فكككككي فاعليتكككككه مثكككككل مكككككا يكككككرتبب يمككككككن أا تكككككعثر 
بتحديككككد أنككككواع الفككككروق الفرديككككة التككككي ستسككككتخدم 
كمصكككادر للتكيكككف، ونكككوع المعلومكككات المطلوبكككة 
عن كل مكتعلم، وصكعوبة االعتمكاد علكى نمكوذت 
ثابككت للمعلومككات المتعلقككة بككالمتعلم، خاصككة وأا 
بعكككككك  خصائصككككككه يمكككككككن أا تتغيككككككر، وتحكككككككم 
يكككدا النظكككام الكامكككل بشككككل تلقكككائي بمكككا يمثكككل تهد

لخصوصية المتعلم، وربما يعثر فكي ثقتكه بنفسكه 
مما يعثر على تعلمه بشكل سلبي، وزيكادة رببكة 

تحككككم المتعلمكككين بمكككا ال يسكككاعد علكككى التكيكككف، 
ومفكككاايم المتعلمكككين ووجهكككة نظكككرهم وتصكككوراتهم 
نحكككو بيئكككة الكككتعلمي حيكككث أنهكككا تكككعثر تككك ثيرا قويكككا 
على عملية التعلم ومخرجكات الكتعلم، وقكد تكعدي 

نتككائج غيككر مرجكككوة ألنهككا لككم تعخككذ كمتغيكككر  إلككى
يتوسككب العالقككة بككين بيئككة الككتعلم التكيفككي ودوافككع 
المتعلمكككككين ونتكككككائج الكككككتعلم، ومكككككدى الت ككككككد مكككككن 
صكككدق أدوات القيكككاس التكككي تسكككتخدم فكككي تحديكككد 

، خاصكككككة وأا الخصكككككائن الفرديكككككة لككككككل مكككككتعلم
األفكككراد ليسكككوا مصكككادر موثوقكككة للمعلومكككات عكككن 

الت أثنكاء عمليككة الككتعلم وتككع  التفككاعأنفسكهم، 
ممككا يككعدي إلككى ملككل المككتعلم وإحباطككه، وتككع  
المتطلبككات لككدى المككتعلم مثككل مككا يككرتبب بمهاراتككه 
المتعلقة بالتعلم الذاتي، سكواء المرتبطكة بكالتنظيم 
الذاتي أو التوجيه الذاتي بما يسكاعد علكى تكيفكه 
 وتحقيقه لألهداف التعليمية بشكل أفضل.    

لسكككابق أا الكككتعلم ويتضككح مكككن العكككر  ا
التكيفككككي يتميكككك  بالعديككككد مككككن الخصككككائن التككككي 
تسكككاعد فكككي تقكككديم تعلكككم يناسكككب ككككل مكككتعلم وفكككق 
خصائصكككككه الفرديكككككة،  إال أا بعككككك  األدبيكككككات 
ونتكككائج الدراسكككات والبحكككوث أشكككارت إلكككى وجكككود 
صكككعوبات وتحكككديات فكككي تطبيكككق الكككتعلم التكيفكككي 
ممكككا يككككعدى إلككككى عككككدم االسككككتفادة المرجككككوة منككككه، 

لككككك الصككككعوبات بعككككدد مككككن المتغيككككرات وتككككرتبب ت
التككي يمكككن أا يكككوا لهككا أثككر فككي نككواتج الككتعلمي 
ولعككككل أهمهككككا مككككا يككككرتبب بككككتحكم النظككككام بشكككككل 
تلقائي، وزيادة تحكم المتعلم، ومفاايم المتعلمين 
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وتصكككوراتهم نحكككو الكككتعلم التكيفكككي وهكككو مكككا يركككك  
 عليه البحث الحالي.

 ,Rivera (2007وقد أشارت دراسة ريفيرا 

P. 21)  فككككي هككككذا الجانككككب بكككك ا تحكككككم النظككككام
الكامكككككل فكككككي الكككككتعلم التكيفكككككي قكككككد يمثكككككل تهديكككككدا 
لخصوصية المتعلم، وربما يعثر فكي ثقتكه بنفسكه 
ممككككا يسككككبب المشكككككالت، كمككككا أشككككارت إلككككى أا 
زيكككككادة تحككككككم المكككككتعلم قكككككد تكككككعدي إلكككككى تكككككع  
التكيف، خاصة وأا المتعلمين ربمكا لكيس لكديهم 

لتكيفككي ومككا يككرتبب معلومككات كاةيككة عككن الككتعلم ا
به، كما أنهم ليسوا مصادر ثقة عن أنفسهم مما 
قكككككد يسكككككبب تكككككع  التكيكككككف فكككككي بيئكككككة الكككككتعلم، 
واقترحككككككت الدراسككككككة بامكانيككككككة السككككككماح الج ئككككككي 
لكككككتحكم المكككككتعلم، وأوصكككككت بكككككاجراء الم يكككككد مكككككن 
 البحوث المتعلقة بالتحكم في التعلم التكيفي.

وةيمككككا يتعلككككق بمفكككككاايم المتعلمككككين نحكككككو 
التكيفككككي أشككككارت دراسككككة ميكككككي و خككككروا الككككتعلم 

Mieke, et al  (2012)  إلكككى أا الدراسكككات
والبحككككوث المتعلقككككة بككككالتعلم التكيفككككي احلكترونككككي 
تنمككو نمككًوا مثالًيككا، ولكككن علككى الككرغم مككن كشككفها 
بشكل منهجي، إال أنها لكم تحكدد التك ثير النسكبي 
لمفاايم المتعلمين عن التكيف فكي بيئكات الكتعلم 

ما ب ا وجهة نظرهم وتصوراتهم نحو التكييية عل
بيئككة الككتعلم تككعثر تكك ثيرا قويككا علككى عمليككة الككتعلم 
ومخرجككات الككتعلم، ويمككككن مناقشككتها حالككة عكككدم 
فاعليككة الككتعلم التكيفككي فككي تحقيككق األهككداف أنككه 
بسبب نماذت المتعلمين، علما ب ا تصوراتهم لكم 

تعخكككذ كمتغيكككر يتوسكككب العالقكككة بكككين بيئكككة الكككتعلم 
 وافع المتعلمين ونتائج التعلم.   التكيفي ود

ونستخلن مما سبق عرته أا الكتحكم 
سكككواء ككككاا مكككن النظكككام أو المكككتعلم  فكككي الكككتعلم 
التكيفككي يعككد أحككد المتغيككرات المككعثرة علككى نككواتج 
التعلمي خاصة وأا لكل منهما مميك ات ت يكد مكن 
فاعليكككة الكككتعلم التكيفكككي، وعيكككوب تقلكككل مكككن هكككذه 

الحكالي إلكى الكشك   الفاعلية، لذا يهكدف البحكث
عن أثكر مسكتوى الكتحكم فكي بيئكة الكتعلم التكيفكي 
)المككككككتعلم، النظكككككككام، المكككككككتعلم والنظكككككككام(، وذلكككككككك 
لتحديككككككد المسككككككتوى األكثككككككر فاعليككككككة فككككككي تنميككككككة 
مهكككككككارات اسكككككككتخدام محرككككككككات البحكككككككث بشكككككككقيها 
المعرفككي واألدائككي لككدى طككالب شككعبة تكنولوجيككا 
 التعليم، ومن جانب  خكر يحكاول البحكث الحكالي
الكش  عن أثر أحد المتغيكرات التكي يعتقكد أنهكا 
مرتبطكككككة بمسكككككتوى الكككككتحكم، وهكككككو نكككككوع التوجيكككككه 

غيككككر موجككككه(ي حيككككث أا المشكككككالت  –)موجككككه 
الناتجككة عككن تحكككم المككتعلم أو تحكككم النظككام فككي 
الكككككككتعلم التكيفكككككككي قكككككككد تككككككككوا مرتبطكككككككة بمفكككككككاايم 
المتعلمككين وتصككوراتهم نحككو الككتعلم التكيفككي وفقككا 

والبحككككوث التككككي تككككم عرتككككها،  لنتككككائج الدراسككككات
والتككي أكككدت أنهككا تككعثر تكك ثيرا قويككا علككى عمليككة 
التعلم ومخرجاته، وأنها لم تعخذ كمتغيكر يتوسكب 
العالقككككككككة ببيئككككككككة الككككككككتعلم التكيفككككككككي بككككككككين دوافككككككككع 
المتعلمككين ونتككائج الككتعلم، فربمككا يسككاعد التوجيككه 
المتعلمكين فكي تككوين مفكاايم وتصكورات إيجابيكة 

بمككككا يككككدعم التغلككككب علككككى نحككككو الككككتعلم التكيفككككي 
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المشكالت المتعلقة بالتحكم،  لذا يحاول البحكث 
الحككككالي التغلككككب علككككى الصككككعوبات والمشكككككالت 
المرتبطة بكالتحكم ومفكاايم وتصكورات المتعلمكين 
نحو التعلم التكيفكي كمحاولكة ل يكادة فاعليتكه مكن 
خكككككالل التجريكككككب، وعليكككككه يهكككككدف البحكككككث إلكككككى 

الككتحكم  التعككرف علككى أثككر التفاعككل بككين مسككتوى 
المككككتعلم والنظككككام( ونككككوع   -النظككككام  –)المككككتعلم 

غيككككر موجككككه( بوحككككدة قائمككككة  –التوجيككككه )موجككككه 
علكككى الكككتعلم التكيفكككى وفقكككا ألسكككاليب الكككتعلم فكككي 
تنميكككة مهكككارات اسكككتخدام محرككككات البحكككث لكككدى 

 طالب شعبة تكنولوجيا التعليم. 
 

 مشكلة البحث:

يمكن تحديد مشكلة البحث مكن خكالل 
 بب بالجانبين التاليين:عدة نقاط ترت

الجانببببب األوه: مهببببارات اسببببتخدام محركببببات 

 البحث:

أهميككة امككتال  الطككالب لمهككارات اسككتخدام  -
محرككككككات البحكككككث للكككككتمكن مكككككن الوصكككككول 
للمعلومككككككككككات، حيككككككككككث انتشككككككككككر اسككككككككككتخدام 
االنترنككت وزادت سككرعاته وقلككت تكلفتككه فككي 
جميككككع دول العكككككالمي وخاصككككة فكككككي مصكككككر 

ين عككككككككككدد المسككككككككككتخدمالتككككككككككي ازداد فيهككككككككككا 
لالنترنكككت، والككككذي بلككككو حتككككى شككككهر يونيككككو 

( مليككوا مسككتخدم، 32033م )6952عككام 
وذلككككك طبقككككا لموقككككع احصككككائيات االنترنككككت 

 (.Internet World Stats, 2017بالعالم)
تع  امتال  الطالب لمهكارات اسكتخدام  -

محركات البحث، والذي تم مالحظتكه عنكد 
تكك خر الطككالب فككي تقككديم مككا يطلككب مككنهم 

صكككة باسكككتخدام محرككككات مكككن تكليفكككات خا
البحكككككث، إتكككككافة إلكككككى قلكككككة جودتهكككككا عنكككككد 
تسكككككليمهاي حيكككككث أنهكككككا فكككككي الغالكككككب غيكككككر 
متطابقة مكع معكايير قيمكة المعلومكات مثكل 
ما يرتبب بموتوعيتها، ودقتهكا، وصكدقها، 
 وحداثتها، وشكلها، وتغطيتها... إلخ.

المشكككككككالت التككككككى تواجككككككه الطككككككالب عنككككككد  -
دراسكككككككككتهم للجانكككككككككب التطبيقكككككككككي لمهكككككككككارات 

سككتخدام محركككات البحككث مثككل مككا يككرتبب ا
بقصكر الوقككت وزيككادة عكدد الطككالب بمككا ال 
يسككمح لكككل مككنهم بتنفيككذ جميككع المهككارات، 
إتافة إلى تع  سرعة االتصال بشبكة 
االنترنت داخل المعامل بالكلية لكثكرة عكدد 

 األجه ة والمستخدمين.

 الجانب الثاني: التعلم التكيفي:

لمرتبطككككة توصككككيات الدراسككككات والبحككككوث ا  -
ب همية التغلب على صعوبات، ومشكالت 
تطبيككككق الككككتعلم التكيفككككي بمككككا يسككككاعد علككككى 
تطككككككويره وزيككككككادة فاعليتككككككه مثككككككل دراسككككككات: 
جكككككككككرافي وريفيكككككككككراي وبوبيسككككككككككوي وميككككككككككي 
و خككككرواي وفككككام وفلككككوريي وجككككاريي وكككككارا 

 ,Graf, 2007; Rivera)وسككيييمي وبككور 

2007; Popescu, 2008; Mieke, et al, 

2012; Pham & Florea, 2012; Gary, 

2013; Kara & Sevim, 2013; Bower, 

2016).  
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يواجه التعلم التكيفي باعتباره أحد  -
االتجاهات الحديثة في المجال عدًدا من 
الصعوبات التي تعوقه عن تحقيق هدفهي 
ومن أهم تلك الصعوبات كما أشارت 
الدراسات والبحوث ما يتعلق بالتحكم 

و المتعلم، والذي سواء المرتبب بالنظام أ
يعد أحد المتغيرت المعثرة على نواتج 
التعلم، وقد اتضح من خالل مطالعة 
األدبيات والدراسات والبحوث أا لكل 
منهما ممي ات ت يد من فاعليته وعيوب 
تقلل منها، مما يستدعي الحاجة حجراء 
دراسات وبحوث تتغلب على تلك 
العيوب، لذا يهدف البحث الحالي إلى 

على أثر مستوى التحكم )المتعلم،  التعرف
النظام، المتعلم والنظام(، وذلك لتحديد 
أكثرهم فاعلية، ومن جانب  خر محاولة 
التغلب على الصعوبة التي يعتقد أنها 

بالتحكم والمتعلقة بمفاايم  مرتبطة
المتعلمين وتصوراتهم نحو التعلم التكيفي 
من خالل البحث عن أثر نوع التوجيه 

لم موجه(، خاصة وأنها )موجه، غير 
تعخذ كمتغير يتوسب العالقة ببيئة التعلم 
التكيفي بين دوافع المتعلمين ونتائج 

البحث الحالي التعرف ، كما يهدف التعلم
على أثر التفاعل بين مستوى التحكم 

المتعلم والنظام(  –النظام  –)المتعلم 
غير موجه(  –ونوع التوجيه )موجه 

التكيفى وفقا بوحدة قائمة على التعلم 
ألساليب التعلم في تنمية مهارات استخدام 
محركات البحث لدى طالب شعبة 
تكنولوجيا التعليم، وذلك كمحاولة للتغلب 
على بع  الصعوبات التي تعوق التعلم 
  التكيفي بما يساعد على زيادة فاعليته.

وبصورة إجرائية فانه يمكن صياغة مشكلة 
 ي:الرئيس التال التساؤلالبحث في 

التحكم  ستوى س:  ما أثر التفاعل بين م
( ونوع المتعلم والنظام – النظام –)المتعلم 
( بوحدة قائمة غير موجه – موجهالتوجيه )

 على وفقا ألسلوب التعلم على التعلم التكيفى
لدى  مهارات استخدام محركات البحثتنمية 

 طالب شعبة تكنولوجيا التعليم؟  
 ئلة التالية:ويتفرع من هذا التساؤل األس

ما أثر الوحدة القائمة على التعلم  -1
التكيفي بصرف النظر عن مستوى 

 التحكم ونوع التوجيه على:
المرتبب  التحصيل المعرفي -أ

بمهارات استخدام محركات 
 .البحث

األداء العملي لمهارات  -ب
 .استخدام محركات البحث

ما أثر مستوى التحكم )المتعلم،  -2
 النظام، المتعلم والنظام( بصرف
 النظر عن نوع  التوجيه على: 
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المرتبب  التحصيل المعرفي -أ
بمهارات استخدام محركات 

 .البحث

األداء العملي لمهارات  -ب
 .استخدام محركات البحث

غير  –ما أثر نوع التوجيه )موجه   -3
موجه( بصرف النظر عن مستوى 

 التحكم على:
المرتبب  التحصيل المعرفي -أ

بمهارات استخدام محركات 
 .البحث

ء العملي لمهارات األدا -ب
 .استخدام محركات البحث

ما أثر التفاعل بين مستوى التحكم  -4
)المتعلم، النظام، المتعلم والنظام(، 

غير موجه(   –ونوع التوجيه )موجه 
 على:
المرتبب  التحصيل المعرفي -أ

بمهارات استخدام محركات 
 .البحث

األداء العملي لمهارات  -ب
 .استخدام محركات البحث

 أهداف البحث:

تصميم صورتين  دف البحث الحالي إلى:ه
للوحدة القائمة عى التعلم التكيفي وفقا ألسلوبي 

 التعلم )التتابعي/الكلي(.

الكش  عن أثر الوحدة القائمة على   -
التعلم التكيفي بصرف النظر عن نوع 

مستوى التحكم، ونوع التوجيه، وذلك على 
التحصيل المعرفي، واألداء العملي 

محركات البحث لدي لمهارات استخدام 
 طالب شعبة تكنولوجيا التعليم.

الكش  عن أثر مستوى التحكم )المتعلم،   -
النظام، المتعلم والنظام( بصرف النظر 
عن نوع التوجيه، وذلك على التحصيل 
المعرفي واألداء العملي لمهارات استخدام 
محركات البحث لدي طالب شعبة 

 تكنولوجيا التعليم.
 –لتوجيه )موجه الكش  عن أثر نوع ا  -

غير موجه( بصرف النظر عن مستوى 
التحكم، وذلك على التحصيل المعرفي 
واألداء العملي لمهارات استخدام محركات 
البحث لدي طالب شعبة تكنولوجيا 

 التعليم.

الكش  عن أثر التفاعل بين مستوى   -
التحكم )المتعلم، النظام، المتعلم والنظام(، 

وجه(، وذلك غير م –ونوع التوجيه )موجه 
على التحصيل المعرفي واألداء العملي 
لمهارات استخدام محركات البحث لدي 

 طالب شعبة تكنولوجيا التعليم.

 أهمية البحث:

 قد يفيد البحث الحالى في الجوانب التالية:  

تدعيم الدارسات والبحوث المستقبلية   -
بمجموعة من المتغيرات قد تساعد في 

التكيفي وزيادة التعلم احلكتروني  تطوير
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كفاءته وفاعليته، وذلك في توء ما 
 يتوصل إليه البحث الحالي من نتائج.

توجيه أنظار القائمين على تصميم وبناء   -
التعلم التكيفي إلى التصميمات أنظمة 

المناسبة ألساليب التعلم المختلفة 
للمتعلمين، والمرتبطة بمتغيرات البحث 
من الحالي في توء ما يتم التوصل إليه 

 نتائج.
 أنظمةتوجيه أنظار القائمين على إدارة   -

التعلم التكيفي على أهمية مراعاة متطلبات 
التعلم التكيفي لدى المتعلمين مثل ما 
يرتبب بالدافعية، ومهارات التنظيم الذاتي، 

 على ، والعملاألنظمةوتصوراتهم عن تلك 
تنمية هذه المهارات لديهم بما يساعد 

 وى احتقاا.      لوصول لمستل المتعلم
التحصيل المعرفي واألداء العملي تنمية   -

المرتبطين بمهارات استخدام محركات 
البحث لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم 

توظيفها واالستفادة يساعدهم على بما 
 .منها

 البحث: فروض

يوجككككككد فككككككرق دال إحصككككككائيًا عنككككككد مسككككككتوى  -5
 طككككككالب( بككككككين متوسككككككطي درجككككككات 9091)

 والقيكككاس ،القبلكككي القيكككاسي فككككككككل العينكككة 
المرتبب  الختبار التحصيل المعرفي البعدي

لصككالح  بمهككارات اسككتخدام محركككات البحككث
 .البعديالتطبيق 

يوجكككككد فكككككرق دال إحصكككككائيًا عنكككككد مسكككككتوى  -6
 طكككككالب( بكككككين متوسكككككطي درجكككككات 9091)

 والقيكككاس ،القبلككي القيككاسفككي ككككل العينككة 
بطاقكككككة مالحظكككككة األداء العملكككككي ل البعكككككدي
لصكالح  استخدام محركات البحثلمهارات 
 .البعديالتطبيق 

إحصائيًا عند مستوى  ةق دالو وجد فر ال ت  -3
طككككالب درجكككات  متوسكككطاتبكككين  (9091)

المجموعكككات الثالثككككة فككككي القيككككاس البعككككدي 
الختبككككككككار التحصككككككككيل المعرفككككككككي المككككككككرتبب 
بمهككارات اسككتخدام محركككات البحككث ترجككع 
إلككككككى األثككككككر األساسككككككي لمسككككككتوى الككككككتحكم 

 نظام، المتعلم والنظام(.)المتعلم، ال

وجككد فككرق دال إحصككائيًا عنككد مسككتوى ال ي  -2
الطكككالب درجكككات  متوسكككطيبكككين  (9091)

هين فكككي  هين والطكككالب غيكككر المكككوجَّ المكككوجَّ
القيككككككككككاس البعككككككككككدي الختبككككككككككار التحصككككككككككيل 
المعرفكككككككككي المكككككككككرتبب بمهكككككككككارات اسكككككككككتخدام 

 محركات البحث.

إحصائيًا عند مستوى  ةق دالو فر  ال توجد  -1
الطككالب  سككطات درجككاتبككين متو  (9091)
للبحكث فكي القيكاس  سكتةالمجموعات الفي 

البعككككككككدي الختبككككككككار التحصككككككككيل المعرفككككككككي 
المككككككككرتبب بمهككككككككارات اسككككككككتخدام محركككككككككات 
البحث ترجع إلى أثر التفاعل بين مسكتوى 
الكككككككككككتحكم )المكككككككككككتعلم، النظكككككككككككام، المكككككككككككتعلم 
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غيككككر  –والنظككككام(، ونككككوع التوجيككككه )موجككككه 
 موجه(.

ند مستوى إحصائيًا ع ةق دالو وجد فر ال ت  -2
طككككالب درجكككات  متوسكككطاتبكككين  (9091)

المجموعكككات الثالثككككة فككككي القيككككاس البعككككدي 
لبطاقككككة مالحظككككة األداء العملككككي لمهككككارات 
استخدام محركات البحث ترجع إلكى األثكر 
األساسككككككككي لمسككككككككتوى الككككككككتحكم )المكككككككككتعلم، 

 النظام، المتعلم والنظام(.

وجككد فككرق دال إحصككائيًا عنككد مسككتوى ال ي  -2
الطكككالب درجكككات  يمتوسكككطبكككين  (9091)

هين فكككي  هين والطكككالب غيكككر المكككوجَّ المكككوجَّ
القيكككككاس البعكككككدي لبطاقكككككة مالحظكككككة األداء 
العملكككككككككي لمهكككككككككارات اسكككككككككتخدام محرككككككككككات 

 البحث.

ا عند مستوى إحصائيً  ةق دالو فر  ال توجد  -8
الطككالب  بككين متوسككطات درجككات (9091)
للبحكث فكي القيكاس  سكتةالمجموعات الفي 

العملكككككي  البعكككككدي لبطاقكككككة مالحظكككككة األداء
لمهككارات اسككتخدام محركككات البحككث ترجككع 
إلكككككى أثكككككر التفاعكككككل بكككككين مسكككككتوى الكككككتحكم 
)المككتعلم، النظككام، المككتعلم والنظككام(، ونككوع 

 غير موجه(. –التوجيه )موجه 

 حدود البحث:

 تجربة يتجر : أخ الحدود البشرية والمكانية  -
طالب الفرقة من عشوائية على عينة  البحث

التعليمي بكلية التربية، الثالثة شعبة تكنولوجيا 
جامعة األزهر بالدقهلية )مكاا عمل 

الباحثين(، وذلك العتبارات عملية خاصة 
بامكانية تطبيق التجربة ومتابعتها، وقد بلو 

 ( طالًبا.09العدد الكلي )
اقتصر  الحدود المتعلقة بمتغيرات البحث:  -

البحث على قياس أثر مستوى التحكم 
م والنظام(، ونوع )المتعلم، النظام، المتعل

التوجيه )موجه، غير موجه(، وكذلك قياس 
أثر تفاعلهما على تنمية التحصيل المعرفي 
األداء العملي المرتبطين بمهارات استخدام 
محركات البحث لدى طالب شعبة 
 تكنولوجيا التعليم وذلك ببيئة التعلم التكيفي.

اقتصر البحث على  الحدود الموضوعية:   -
ة واألدائية المرتبب بمهارات الجوانب المعرةي

استخدام محركات البحث، وهي تمن 
الوحدات التعليمية بمقرر )الكمبيوتر في 
التعليم( لطالب الفرقة الثالثة شعبة تكنولوجيا 
التعليم، كما اقتصر على تصميم وبناء 
صورتين للوحدة التعليمية في توء أسلوبي 

 التعلم )التتابعي/الكلي(.
الفصل الدراسي الثاني الحدود ال منية:   -

 م.6952/6952للعام الجامعي 
 مصطلحات البحث: 

 التعلم التكيفي 

يخعرتف إجرائيًا ب نه: بيئة تعلم إلكترونية     
 تقوم على شخصنة التعلم، حيث تقدم المحتوى 

التتابعى/ التعليمي للوحدة ب سلوبين هما:)
الكلى( كما يتضمن المحتوى نصوًصا وصوًرا 

وروابب تشعبية وغيرها من  ولقطات فيديو
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عناصر الوسائب الفائقة التكييية التى يجد كل 
طالب فيها ما يلبى احتياجاته ويسهل عليه 
عملية التعلم، وتتيح هذه البيئة أدوات للتفاعل 
والتشار  وتبادل ا راء والخبرات، وتسمح 

 بثالثة مستويات للتحكم، وهى:
ء ويقصد به إجرائًيا، إعطا تحكم المتعلم:

الحرية الكاملة للمتعلم في اتخاذ القرار المرتبب 
بدراسة المحتوى التعليمي، من خالل عر  
وتقديم وص  مختصر لصورتين مختلفتين 
للوحدة التعليمية وفًقا ألسلوب التعلم 
)التتابعي/الكلي( ثم عليه أا يختار إحداهما 
في دراسته للمحتوى، وكذلك أا يسمح له 

المحتوى، سواء  النظام بالتحكم في عر 
 المرتبب بتسلسله أو عناصر عرته. 

ويقصد به إجرائًيا، عدم إتاحة  تحكم النظام:
الفرصة للمتعلم لالختيار بين صورتي الوحدة 
التعليمية وفقا ألسلوب التعلم )التتابعي/الكلي(، 
ويختار النظام صورة الوحدة التعليمية المناسبة 
يها للمتعلم في توء الدرجة التي يحصل عل

بناء على استجاباته للبنود التي يعرتها 
النظام، والتي يستخدمها في تصنيف 
المتعلمين وفق أسلوب التعلم )التتابعي/الكلي(، 
كما يتحكم النظام في تسلسل العر  

      وعناصره.   
ويقصد به إجرائًيا، دمج  تحكم المتعلم والنظام:

عملية التحكم بين المتعلم والنظامي حيث 
النظام في اختيار الوحدة التعليمية  يتحكم

المناسبة للمتعلم في توء الدرجة التي يحصل 
عليها وفقا الستجاباته على البنود التي 
يعرتها النظام، والمستخدمة في تصنيف 
المتعلمين، ويتحكم المتعلم من خالل سماح 
النظام له بالحرية في اتخاذ القرارات المناسبة 

ر محتوى الوحدة له، والمرتبطة بعر  عناص
 التعليمية بالشكل الذى يناسب كل متعلم.

 التوجيه: 

يمكن تعريف التوجيه إجرائيا ب نه: تقديم 
معلومات للمتعلمين )الذين يتم توجيههم( قبل 
البدء بدراسة المحتوى التعليمي، وذلك حتى 
تشكل لديهم خبرة سابقة عن التعلم التكيفي 

المعرفي، يمكن أا تعثر في تعلمهم )التحصيل 
األداء العملي( المرتبطين بمهارات استخدام 
محركات البحث، وتشمل المعلومات المتعلقة 
بالتعلم التكيفي مثل: مفهوم أسلوب التعلم ، 
وأهمية تحديده لدى كل متعلم من خالل 
استجاباته الصادقة على العبارات التي تعر  
عليه، وعالقته بالتعلم التكيفي، ومفهوم التعلم 

يفي، وأهميته في تقديم تعلم يناسب كل التك
متعلم وفق خصائصه الفردية التي تمي ه عن 
غيره من المتعلمين، ومفهوم التحكم بالتعلم 
التكيفي ومستوياته، وتحديد الممي ات 
والمشكالت التي قد يواجهها المتعلم، ونبذة 
مختصرة عن صورتي المحتوى المرتبطتين 

 (.  ب سلوب التعلم )التتابعي/الكلي
 
   



 679 

 

 أسلوب التعلم:

يمكن تعريفه إجرائيا ب نه: مجموعة من  
المعشرات السلوكية احدراكية والوجدانية 
والمهارية الناتجة عن تفاعل الخصائن 
الفطرية والمعرةية والنفسية واالجتماعية، 
والثابتة نسبًيا في تفاعل الفرد مع البيئة 
المحيطة به، ويمكن تحديد أسلوب التعلم 

خدام أدوات القياس المقننة من خالل باست
على فقراتها، أو من خالل  استجابات الفرد

تحليل سلوكه، وتعد أحد أهم جوانب الفروق 
الفردية التي تعثر في التعلم، واعتمد البحث 
الحالى على أسلوبين تعليميين فى عر  

 المحتوى التعليمى للوحدة، وهما:
يفضل المتعلم  : وةيهاألسلوب التتابعى

الحصول على المعلومات في صورة خطوات 
 منطقية تتابعية ومتدرجة وتسلسلية.

الحصول وفيه يفضل المتعلم  :األسلوب الكلى
من خالل  بطريقة شموليةعلى المعلومات 

القف ات الكبيرة وفهم المعلومات بطريقة 
عشوائية دوا معرفة االرتباطات أو التدرت 

 المنطقى لها. 

 محركات البحث:

ريفها إجرائًيا ب نها: مواقع يمكن تع
وأدوات تستخدم للبحث فى الويب عن مصدر 

مخ ا في قاعدة معلوماتي أو موتوع معين 
بيانات تخمة يتم الدخول إليها والتعامل معها 
باستخدام كلمات مفتاحية ومعامالت وجمل، 

ويعد من أكثر   Googleمحر  بحثمثل: 

المحركات استخداًما وانتشاًرا على مستوى 
التى  ، وقاعدة معلومات دار المنظومةالعالم

تعد من أكبر قواعد المعلومات التربوية فى 
 العالم العربى.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة

لمكككا ككككاا البحكككث الحكككالي يهكككدف إلكككى 
الكشككككك  عكككككن أثكككككر مسكككككتوى الكككككتحكم )المكككككتعلم، 
النظككككام، المككككتعلم والنظككككام(، وأثككككر نككككوع التوجيككككه 

ر موجككككه(، وأثككككر تفاعلهمككككا بوحككككدة )موجككككه، غيكككك
قائمككة علككى الككتعلم التكيفككي وفقككا ألسككاليب الككتعلم 
في تنمية الجانبين المعرفكي واألدائكي المكرتبطين 
بمهكارات اسكتخدام محركككات البحكث لكدى طككالب 
شككككعبة تكنولوجيككككا التعلككككيم فككككاا احطككككار النظككككرى 

 يتناول الجوانب التالية:
 :Adaptive Learningأوال: التعلم التكيفي 

يعد التعلم التكيفي أحد االتجاهات 
الحديثة التي تستخدم في تطوير التعليمي حيث 
أنه يقدم تعلم مناسب لكل متعلم وفق 
خصائصه الفردية التي تمي ه عن غيره من 

ويطلق عليه العديد من المسميات  المتعلمين،
التعلم و  التعلم المعقلم، والتعلم المتوائم، :مثل

، إال أا القائم على استجابة المتعلمين
المصطلح األكثر شيوعا هو التعلم التكيفي، 
وت خر األدبيات بالعديد من التعريفات له، 
وةيما يلي عرتًا موج ًا لتلك التعريفات، على 

عريف المرتبب بالتعلم أا يتم استخالص الت
 التكيفي بعد عر  تلك التعريفات: 

بيئكككككات الكككككتعلم التكيفكككككي المعتمكككككدة علكككككى 

https://eric.ed.gov/?q=Adaptive+learning&pr=on&ff1=dtySince_2008&id=EJ1105533


 674 

 

 Adaptive Web-Based Learningالويكككب 

Environments (A-WBLEs)  هكككي شككككل مكككن
أشكككال الككتعلم احلكترونككي والتككى تحككاول معالجككة 
تحككككديات الككككتعلم المتمثلككككة فككككي معالجككككة الفككككروق 

ين، وتسكككككككتخدم حتكككككككفاء الفرديكككككككة بكككككككين المتعلمككككككك
الطككككككككابع الشخصككككككككي فككككككككي عككككككككر  المحتككككككككوى، 
واألنشككككطة التعليميككككة، وبيئككككات الككككتعلم، والتقيككككيم، 
وتوفير مستويات تحكم للمتعلم، فهكي نظكم تكوفر 
مسككتويات تكيككف متعككددة تبككدأ مككن عككدم التكيككف 
إلككككى التكيككككف الج ئككككي ثككككم التكيككككف الكامككككل، لككككذا 
ينبغككككي علككككى المصككككممين التعليميككككين أا يعملككككوا 

اهككككدين علكككككى زيكككككادة التكيكككككف، كمكككككا أا هنكككككا  ج
حاجكككة قويككككة حجكككراء دراسككككات وبحكككوث تجريبيككككة 
الختيار العديد من جوانب التصميم التي تساعد 
علككككككى زيككككككادة التكيككككككف وبالتككككككالي علككككككى معالجككككككة 

 ,Inan, et al)الفككروق الفرديككة بككين المتعلمككين 

2010, p. 154). 
طريقككككككة  ب نككككككهلككككككتعلم التكيفككككككي ويعككككككرف ا
المسككككككككتحدثات التكنولوجيككككككككة دم تعليميككككككككة تسككككككككتخ
كككككك دوات تعليميكككككة تفاعليكككككة،  بمختلككككك  أشككككككالها 

تبنككى محتوياتهككا فككي تككوء الخصككائن الفرديككة و 
بتكييككككف  تلككككك المسككككتحدثاتتقككككوم لكككككل مككككتعلم، و 
وفقككككا الحتياجككككات  المحتويككككات التعليميككككةعككككر  
علكككى  اسكككتجاباتهممككن ذلكككك يتضكككح و ، متعلمككينال

مككادا علككى ، وذلككك اعتاألسككئلة والمهككام والخبككرات
توظيكككككف النظريكككككات ونتكككككائج البحكككككوث المرتبطكككككة 

 ،علكككككككككوم الكمبيكككككككككوتر، و التكنولوجيكككككككككابمجكككككككككاالت 

 .(Brusilovsky, 2003) وعلم النفس التعليم، و 
كمككككا يعككككرف الككككتعلم التكيفككككي ب نككككه نظككككام 
يرصككككد أنشككككطة المككككتعلم، ويقككككوم بتفسككككيرها علككككى 
أسككككككككككاس نمككككككككككاذت محككككككككككددة المجككككككككككال، وتحليككككككككككل 

تلكككك النمكككاذت فككككي  تفضكككيالت المكككتعلم، وتسككككاعد
تسكهيل عمليككة الككتعلم اسكتنادا علككى تلككك البيانككات 
لكككككل مككككتعلم مككككن خككككالل تقككككديم مككككا يتناسككككب لككككه 

(Paramythis & Loidl, 2004)   . 
التعلم التكيفي نظام يضبب نفسكه ويقكدم و 

المحتككككككككوى المناسككككككككب لخصككككككككائن واحتياجككككككككات 
المتعلم، والمعلومات المرتبطة بتلكك الخصكائن 

مككككوذت المككككتعلم بالنظككككام، تكككككوا محفوظككككة فككككي ن
وتشككككمل المعلومككككات المعرةيككككة وغيككككر المعرةيككككة، 
ويسكككتخدم الكككتعلم التكيفكككي فكككي التعلكككيم والتكككدريب، 
ويتككككككوا مكككككن تكنولوجيكككككات ماديكككككة مثكككككل أجهككككك ة 
الكمبيكككككككوتر، وغيكككككككر ماديكككككككة مثكككككككل البرمجيكككككككات، 
والمحتويككككككات، والخوارزميككككككات، والتككككككي تسككككككتخدم 
ت حتكككى ت يكككد مكككن تفاعكككل المكككتعلم مكككع المحتويكككا

 .     (Rivera,  2007. P. 2)التعليمية المقدمة له 
 Bower (2016, p. 111)ويكككرى بكككور 

الككتعلم التكيفككي ب نككه بيئككات تسككهل عمليككة الككتعلم 
لكل فرد من خالل تهيئة الظروف وتقكديم الكتعلم 

 المناسب له. 
تغييكر أنظمة التعلم التكييية إلى وتهدف 

إلككى المككتعلم مككن مسككتقبل سككلبي للمعلومككات  دور
، ويككككتم فككككي العمليككككة التعليميككككة إيجككككابي ومتعككككاوا 

لككككه تطبيككككق الككككتعلم التكيفككككي فككككي التعلككككيم، ولكككككن 
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التككككدريب علككككى األعمككككال  مثككككلأخككككرى ات تطبيقكككك
 .(Peter, 2003) التجارية

( أنه 6-5، ص. 6952ويرى خميس )
يجكككب التمييككك  بكككين نظكككم الكككتعلم التكيفكككي، ونظكككم 

 Inteligent Tutoring Systemsالتوجيكه الذكيكة 

(ITS)  أو نظكككككككم الوسكككككككائب المتشكككككككعبة التكيييككككككككة
Adaptive Hypermedia Systems (AHS) ،
حيث يشتمل األخيراا على أساليب إتاةية من 
الذكاء االصطناعي، حمكانية تخصين عمليكة 
التعلكككيم ذاتهكككا أيضكككا، ولكككيس المحتكككوى فقكككب فكككي 
تكككوء خصكككائن المكككتعلم ونمكككوذت تعلمكككه الكككذي 

راتككككككككه، ومعارفككككككككه، يولككككككككده النظككككككككام، ويشككككككككمل خب
 وتفضيالته، وأسلوب تعلمه.   

وبتحليل التعريفات السكابقة للكتعلم التكيفكي يمككن 
 استخالص التالي:

أا الككتعلم التكيفككي يعبككر عككن نظككم أو بيئككات   -
تعلم تضكم عكددا مكن المكونكات الماديكة وغيكر 
الماديكككة المتفاعلكككة ببعضكككها الكككبع ، وتشككككل 
فككككي مجملهككككا مككككدخالت وعمليككككات ومخرجككككات 

 تغذية راجعة.و 
يعتمد التعلم التكيفي على توظيف النظريات   -

ونتككككككككائج البحككككككككوث المرتبطككككككككة بالعديككككككككد مككككككككن 
المجكككككككاالت مثكككككككل  تكنولوجيكككككككا االتصكككككككاالت، 

 .وعلم النفسالتعليم، و  ،الكمبيوترو 
مبككدأ الككتعلم التكيفككي هككو تقككديم تعلككم مناسككب   -

لكككل فككرد مككن خككالل مراعاتككه للفككروق الفرديككة 
يل الككتعلم لكككل فككرد مككن بككين المتعلمككين، وتسككه

خالل تهيئكة الظكروف وتقكديم الكتعلم المناسكب 
 له. 
يعتمككككد الككككتعلم التكيفككككي علككككى عككككدة مصككككادر   -

للتكيككككككككف )مظككككككككاهر الفككككككككروق الفرديككككككككة بككككككككين 
المتعلمككككين( لتقككككديم مككككا يناسككككبهم وفًقككككا لنتككككائج 

 تحليل استجابات كل متعلم. 
يسككاعد الككتعلم التكيفككي فككي تحديككد نقككاط القككوة   -

م وتع ي هككككككا، وتحديككككككد نقككككككاط لككككككدى كككككككل مككككككتعل
 الضع  ومعالجتها.

يساعد الكتعلم التكيفكي علكى سكهولة الوصكول   -
 لمصادر المعلومات واالستفادة منها.

أا تصككككميم الككككتعلم التكيفككككي يحتككككات لمجهككككود   -
أكبر مقارنة مع تصميم أنواع الكتعلم األخكرىي 
خاصككة وأنككه يككوفر أشكككال متنوعككة للمحتويككات 

 متعلمين.التعليمية وفقا لخصائن ال
يعتمد التعلم التكيفي على تكيف المكتعلم مكع   -

المحتويككات التعليميككة بمككا يسككاعده علككى زيككادة 
دافعيته ونشاطاته احيجابية واسكتمرارية تقدمكه 
بمككا يمكنككه مككن الوصككول إلككى مسككتوى االتقككاا 

 المحدد.
يقككككدم الكككككتعلم التكيفكككككي المحتويكككككات التعليميكككككة   -

اريكككككككة المرتبطكككككككة بالمجكككككككاالت المعرةيكككككككة والمه
والوجدانيككككككة، ويقككككككدمها فككككككي أشكككككككال متنوعككككككة 

 تتناسب وخصائن كل متعلم. 

نظككككم الككككتعلم التكيفككككي، يجككككب التمييكككك  بككككين    -
ونظكككككككم التوجيكككككككه الذكيكككككككة أو نظكككككككم الوسكككككككائب 
المتشككككعبة التكيييككككة، حيككككث يشككككتمل األخيككككراا 
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علككككككككككككى أسككككككككككككاليب إتككككككككككككاةية مككككككككككككن الككككككككككككذكاء 
 االصطناعي.

الكككتعلم التكيفكككي يعبكككر عكككن منظومكككة تعليميكككة   -
تجكككككككككددة ومتطكككككككككورة مكككككككككن خكككككككككالل توظيفهكككككككككا م

للتطورات الحادثة في مجاالت متنوعة بشككل 
 دائم ومستمر. 

ومن خالل ما سبق يمكن تعريف الكتعلم 
التكيفكككي ب نككككه نظككككام تعلكككم يعتمككككد علككككى توظيككككف 
النظريكككككككات واالسكككككككتراتجيات ونتكككككككائج الدراسككككككككات 
والبحكككككككككوث المرتبطكككككككككة بمجكككككككككاالت االتصكككككككككاالت 

لتعليم، وعلكم الكنفس، والمعلومات، والكمبيوتر، وا
والذكاء االصطناعي، كما يعتمد علكى مجموعكة 
مكككن المكونكككات الماديكككة وغيكككر الماديكككة المتفاعلكككة 
ببعضكككها الكككبع ، ويهكككدف إلكككى تسكككهيل عمليكككة 
الككككتعلم، وتقككككديم تعلككككم مناسككككب لكككككل مككككتعلم مككككن 
خككككالل تقككككديم محتويككككات تعليميككككة تكيييككككة )تحكككككم 
( فكككي النظكككام(، أو قابلكككة للتكيكككف )تحككككم المكككتعلم

تككككوء الخصككككائن الفرديككككة لكككككل مككككتعلم، والتككككي 
تحكككككدد بنكككككاء علكككككى اسكككككتجاباته وخبراتكككككه السكككككابقة 
وأدائككه فكككي المهكككام التكككي تسكككند إليكككه، بمكككا يسكككاعد 
علككى تكيفككه وزيككادة دافعيتككه واسككتمراره فككي عمليككة 

 التعلم حتى الوصول إلى احتقاا.
 ثانيا: مميزات التعلم التكيفي:

وني أحكد أنكواع يعد التعلم التكيفي احلكتر 
الككككتعلم احلكترونككككي المتطككككورة، لككككذا فهككككو يمتلككككك 
مميككككك ات الكككككتعلم احلكترونكككككي وي يكككككد عنهكككككا ةيمكككككا 
يكككرتبب بكككالتكيف، ويمككككن عكككر  تلكككك المميككك ات 
مككككن خككككالل ماتمككككت مطالعتككككه واستخالصككككه مككككن 

األدبيات والدراسات مثل: جرافي وكوستلنيوفي 
وويلمككككككك ي وابكككككككو سكككككككماح و خكككككككرواي وةيشكككككككمااي 

 ;Graff, 2005)سككككككككيوس وجككككككككاريي وغ

Kostolányova, 2009, P. 1; Willems, 2009; 

Abu Samah, et al, 2011; Fischman, 2011; 

Gary, 2013, pp. 11-12; Ghiciuc, 2016, p.  

 وهي كالتالي: (،;520
قلككة التكلفككةي حيككث تسككمح التطككورات الحادثككة   -

المرتبطكككة بكككالكمبيوتر والبرمجيكككات ببنكككاء نظكككم 
يكككة، ويمككككن اسكككتخدامها بواسكككطة الكككتعلم التكيي

الويكككككب حتكككككى تصكككككبح أكثكككككر كفكككككاءة وفاعليكككككة 
 وقليلة التكلفة.

تحليككككككل وتفسككككككير البيانككككككاتي حيككككككث أا نظككككككم   -
الككككككتعلم التكيفككككككي لككككككديها القككككككدرة علككككككى تحليككككككل 
وتفسككككككير البيانككككككات سككككككواء المرتبطككككككة بتحديككككككد 
الخصائن الفردية للمتعلم وتقديم ما يتناسكب 

المرتبطككككة معهككككا مككككن محتويككككات تعليميككككة، أو 
بتحليككككل اسككككتجاباته أثنككككاء الككككتعلم بمككككا يسككككاعد 
علككككككى تتبككككككع تقدمككككككه فككككككي تحقيقككككككه لألهككككككداف 

 التعليمية.

الفرديكككككة واالسكككككتقالليةي حيكككككث يسكككككاعد الكككككتعلم  -
التكيفككككي علكككككى مراعكككككاة الفكككككروق الفرديكككككة بكككككين 
المتعلمككككككين مكككككككن خككككككالل تكيكككككككف المحتويكككككككات 
التعليميككككة لككككتالئم احتياجككككات كككككل مككككتعلم بمككككا 

التعلم واالتقاا بشكل مسكتقل  يحقق استمرارية
 اعتمادا على ما يوفره التعلم التكيفي.

السرعة والتقدمي حيث يسكاعد الكتعلم التكيفكي   -
علكى اكتشكاف مهككارات المكتعلم والموتككوعات 
بطريقة متعمقة بما يساعد على الوصول إلى 
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التعلم بشكل أسرع وفي زمن أقكل، ممكا يكعدي 
 إلى التقدم المستمر لمستويات عليا. 

االحتفككاظي حيككث يعمككل الككتعلم التكيفككي علككى   -
حفكككككي البيانكككككات والمعلومكككككات الخاصكككككة بككككككل 
متعلم بما يضمن استمرارية الكتعلم فكي أوقكات 

 متقطعة.

التطكككويري وذلكككك يتمثكككل فكككي اسكككتفادة الكككتعلم    -
التكيفي من تطور المجاالت المرتبطة به بمكا 
 يساعد على تطوره وزيادة كفاءته وفاعليته.

لفوريكككككةي حيكككككث يسكككككتجيب الكككككتعلم االسكككككتجابة ا -
التكيفكككي فوريكككا فكككي تكككوء اسكككتجابات المكككتعلم 
بمككككا يسككككاعد علككككى تحديككككد مسككككار الككككتعلم لكككككل 
 متعلم، وحل مشكالته المتنوعة إذا وجدت.     

تمكككككين الككككتعلمي حيككككث يككككوفر الككككتعلم التكيفككككي   -
الكككتعلم فكككي أى وقكككت ومكككن أي مككككاا، وذلكككك 
مكككن خكككالل احتاحكككة عبكككر الويكككب، وباسكككتخدام 

جهكك ة المختلفككة اللوحيككة المتنقلككة والتككي فككي األ
 متناول الكثير.

التكيكفي حيككث أا الكتعلم التكيفككي يكوفر عككدة   -
مسكككارات للكككتعلم واألنشكككطة المتنوعكككة تتناسكككب 
مككع المتعلمككين غيكككر المتجانسككين بمككا يضكككمن 

 لكل منهم التعلم.
التفاعلي حيكث يكوفر الكتعلم التكيفكي التفاعكل   -

لمعلككم أو الكك مالء، بككين المككتعلم والمحتككوى أو ا
كمككككككككككا يعطككككككككككى الفرصككككككككككة ل يككككككككككادة التفاعككككككككككل 
االجتماعي عن طريكق تواصكل المكتعلم بك فراد 

 خارت نطاقه المحلي. 

سهولة الوصول المعلوماتي حيث أا التعلم   -
التكيفكككككككككي يسككككككككككاعد فككككككككككي عمليككككككككككة الوصككككككككككول 
 للمعلومات في أي وقت ومن أي مكاا.

تقليككل أعبككاء المعلمككيني حيككث يسككاعد الككتعلم   -
ي علكككى تقككديم المسكككاعدة والتوجيككه لككككل التكيفكك

 متعلم وفق احتياجاته.

تنميككة ثقككة المككتعلم بنفسككهي وذلككك مككن خككالل   -
تقككككديم المحتككككوى بالطريقككككة التككككي تناسككككب كككككل 
مككتعلم علككى حككدة ممككا يسككاعد فككي زيككادة ثقتككه 
بنفسكه، وقدراتكه المرتبطكة بكالتنظيم الكذاتي بمكا 

 يعثر إيجابيا على التعلم.

هي من خكالل رصكد ومراقبكة المراقبة والتوجي   -
أداءات المككككككتعلم المرتبطككككككة بككككككك )االختبككككككارات، 
األنشكككطة، ردود فعكككل المكككتعلم، زمكككن الكككتعلم(، 
وتقكديم التغذيككة الراجعككة فككي تككوء اسككتجاباته، 
مكككن خكككالل توجيكككه المكككتعلم بمكككا يسكككاعد علكككى 

 تحقيق تعلم أفضل.
دعككككككم أنمككككككاط الككككككتعلمي حيككككككث يككككككدعم الككككككتعلم   -

للككتعلم سككواء كانككت  التكيفككي األنمككاط المتعككددة
فرديككككة أو تعاونيكككككة تشككككاركية أو جماعيكككككة، أو 
 الدمج بينهم بما يتناسب مع موتوع التعلم.

تعكككككككدد التوظيكككككككفي حيكككككككث يسكككككككتخدم الكككككككتعلم   -
التكيفككككي فككككي مجككككاالت متعككككددة مثككككل التعلككككيم 
)أثنككاء احعككداد( والتككدريب )التنميككة المهنيككة(، 
والكككتعلم الرسكككمي وغيكككر الرسكككمي، وهكككو بكككذلك 

عسسات التعليمية والتدريبية والمهنيكة يخدم الم
 والخاصة وتعليم الكبار.
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وعلككككككى الككككككرغم مككككككن وجككككككود العديككككككد مككككككن 
المميككك ات للكككتعلم التكيفكككي إال أا الكككبع  أشكككار 
إلككككى وجكككككود صككككعوبات وتحكككككديات فككككي تطبيقكككككه، 
واقترحككوا بعككك  الحلكككول التككي قكككد تككككوا مناسكككبة 
للتغلككب علككى تلككك التحككديات، ويمكككن عككر  مككا 

ن األدبيككات والدراسككات  مثككل: تككم استخالصككه مكك
جككككرافي وجككككرافي وريفيككككراي وبوبيسكككككوي وميكككككي 
و خكرواي وفككام وفلككوريي وجكاريي وكككارا وسككيييمي 

 ,Graff, 2005; Graf, 2007; Rivera)وبككور 

2007. pp. 19-22; Popescu, 2008; Mieke, et 

al, 2012; Pham, & Florea, 2012; Gary, 

2013, pp. 12-14; Kara, & Sevim, 2013; 

Bower, 2016) ،  :وهي كالتالي 
تحديككد أنككواع الفككروق الفرديككة التككي ستسككتخدم   -

كمصككككادر للتكيككككفي خاصككككة أنككككه إذا لككككم يككككتم 
تحديدها بشكل صحيح قكد تتسكبب فكي بعك  
المشكككككككككالت المرتبطككككككككة بتقككككككككديم المحتويككككككككات 
المناسككككككككككككبة لالختالفككككككككككككات الموجككككككككككككودة بككككككككككككين 
المتعلمككين، ويمكككن تحديككدها مككن خككالل نتككائج 

دراسكككككات والبحكككككوث، وإجكككككراء الم يكككككد منهكككككا، ال
 خاصة التجريبية.

التحديككد الككدقيق للمعلومككات عككن كككل مككتعلمي   -
حيث يعد ذلك أسكاس الكتعلم التكيفكي، ويمككن 
التغلكب عليهككا مككن خكالل إنشككاء ملكك  للمككتعلم 
)نمككوذت المككتعلم( يحتككوى علككى بيانككات دقيقككة 
متعككككككددة الجوانككككككب، وتفسكككككككير هككككككذه البيانكككككككات 

لمعلومكككات التكككي يسكككتدل منهكككا للوصكككول إلكككى ا
علككككى الخصككككائن المميكككك ة للمككككتعلم، وتككككوفير 
 التعلم المالئم في توء تلك الخصائن.

تغير بع  الخصائن الفردية للمتعلم مثكل   -
الككدوافع والخبككرات، والتككي يمكككن أا تككعثر فككي 
التكيككككفي حيككككث أنككككه مككككن الصككككعب االعتمككككاد 
علكككككككى نمكككككككوذت ثابكككككككت للمعلومكككككككات المتعلقكككككككة 

ن التغلككككب عليهككككا مككككن خككككالل بككككالمتعلم، ويمككككك
اسككتمرارية تتبككع المككتعلم، وتحككديث المعلومككات 

 الخاصة به.

تحكم النظام الكامل بشكل تلقائيي حيكث أا   -
الككككككككككتحكم الكامككككككككككل للنظككككككككككام يمثككككككككككل تهديككككككككككًدا 
لخصوصككككية المككككتعلم، وربمككككا يككككعثر فككككي ثقتككككه 
بنفسه ممكا يسكبب المشككالت، ويمككن التغلكب 
ظكككام عليهكككا مكككن خكككالل بنكككاء جميكككع أجككك اء الن

بطريقككككة شككككفافة لضككككماا تككككدقيق المككككتعلم فككككي 
المعلومكككككككككات الناتجكككككككككة عكككككككككن إدارة البيانكككككككككات 
ومعالجتهككا وطككرق تفسككيرها، كمككا يمكككن إجككراء 
 الم يد من البحوث المتعلقة بتحكم النظام.

رببة تحكم المتعلميني حيث أا زيكادة تحككم   -
المتعلمككككككين ربمككككككا ال يسككككككاعد علككككككى التكيككككككف، 

ل السككماح لككه ويمكككن التغلككب عليهككا مككن خككال
ج ئيكككا بكككالتحكم مثكككل أا يوصكككي النظكككام بعكككدة 
احتمكككككاالت ويسكككككمح للمكككككتعلم أا يختكككككار مكككككن 
بينهككككا، أو أا يطلككككب النظككككام موافقككككة المككككتعلم 
علككى مقتككرح عمككل، أو السككماح للمككتعلم بوقكك  

 إجراء معين للنظام.

مفككككككاايم المتعلمككككككين عككككككن التكيككككككف، ووجهككككككة   -
نظككككرهم وتصككككوراتهم نحككككو بيئككككة الككككتعلم تككككعثر 

ثيرا قويكككككا علكككككى عمليكككككة الكككككتعلم ومخرجكككككات تككككك 
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الككككتعلم، وقككككد تككككعدي إلككككى نتككككائج غيككككر مرجككككوة 
ألنهكككا لكككم تعخكككذ كمتغيكككر يتوسكككب العالقكككة بكككين 
بيئككة الككتعلم التكيفككي ودوافككع المتعلمككين ونتككائج 
الكككككتعلم، وبنكككككاء عليكككككه يمككككككن إجكككككراء دراسكككككات 

 مستقبلية تجريبية للت كد من ذلك.
التككي مككدى الت كككد مككن صككدق أدوات القيككاس   -

تسككتخدم فككي تحديككد الخصككائن الفرديككة لكككل 
، خاصكككككة وأا األفكككككراد ليسكككككوا مصكككككادر مكككككتعلم

موثوقككة للمعلومككات عككن أنفسككهم، واالسككتبانات 
بصككفة عامككة تواجككه المشكككلة التككي تتمثككل فككي 
أا االجابات قد ال تتوافق مع السلو  الفعلكي 
الككذي صكككممت األسككئلة للتحقكككق منككه، ويمككككن 

تطكوير األدوات، التغلب على ذلك من خالل 
والت كككككد مككككن صككككدقها وثباتهككككا، وتنميككككة وعككككي 

بالمعلومككككككككات المرتبطككككككككة بككككككككالتعلم  المتعلمككككككككين
 التكيفي.

زيادة التكلفة المتعلقكة بتكنولوجيكات التكيكف،   -
ويمكن التغلب عليها من خكالل زيكادة الكفكاءة 
عككككن طريككككق تحديككككد معككككايير تضككككمن التكيككككف 
، مثل استمرارية متابعة تطور تعلكم ككل مكتعلم
ومقارنتككككككه مككككككع المتعلمككككككين ا خككككككريين داخككككككل 
البيئكككككككككات السكككككككككائدة فكككككككككي تحقيكككككككككق األهكككككككككداف 
التعليميكككككككككة، وإيجكككككككككاد اسكككككككككتراتيجيات مناسكككككككككبة 
لخصكككككائن المتعلمككككككين، وتطككككككوير إمكانيككككككات 
نظككككم إدارة الككككتعلم مككككن خككككالل االسككككتفادة مككككن 

 المستجدات التكنولوجية.

تكككع  التفكككاعالت أثنكككاء عمليكككة الكككتعلم ممكككا   -

مككككتعلم وإحباطككككه، ويمكككككن يككككعدي إلككككى ملككككل ال
التغلكككب عليهكككا باتكككافة التفكككاعالت المطلوبكككة 

 في توء استجابات المتعلم.

تع  المتطلبات في الكتعلم التكيفكيي حيكث   -
يتطلب التعلم التكيفي لالستفادة من إمكانياتكه 
أمكككككككور متعكككككككددة مثكككككككل اسكككككككتعدادات المكككككككتعلم، 
خاصكككة ةيمككككا يككككرتبب ب هميكككة تطككككوير مهاراتككككه 

الككككككذاتي، سككككككواء المرتبطككككككة المتعلقككككككة بككككككالتعلم 
بالتنظيم الذاتي أو التوجيه الكذاتي بمكا يسكاعد 
على تكيفه وتحقيقه لألهداف التعليمية بشكل 

 أفضل.  
ويتضككح مكككن العكككر  السكككابق أا الكككتعلم 
التكيفككككي يتميكككك  بالعديككككد مككككن الخصككككائن التككككي 
تسككككاعد فككككي تقككككديم تعلككككم يناسككككب كككككل فككككرد وفككككق 
ت خصائصكككككككه الفرديكككككككة، إال أا بعككككككك  األدبيكككككككا
والدراسكككككككككات والبحكككككككككوث أشكككككككككارت إلكككككككككى وجكككككككككود 
صكككعوبات وتحكككديات فكككي تطبيكككق الكككتعلم التكيفكككي 
ممكككا يككككعدى إلككككى عككككدم االسككككتفادة المرجككككوة منككككه، 
وتككككرتبب تلككككك الصككككعوبات بعككككدد مككككن المتغيككككرات 
التككي يمكككن أا يكككوا لهككا أثككر فككي نككواتج الككتعلمي 
ولعككككل أهمهككككا مككككا يككككرتبب بككككتحكم النظككككام بشكككككل 

تعلم، ومفاايم المتعلمين تلقائي، وزيادة تحكم الم
وتصكككوراتهم نحكككو الكككتعلم التكيفكككي وهمكككا متغيكككرى 
البحكككث الحكككالي، لكككذا سكككيتم تناولهمكككا بشكككيء مكككن 

 التفصيل ةيما يلي.     
 ثالثًا: التحكم في بيئة التعلم التكيفي:

يعككككد الككككتحكم أحككككد العوامككككل المككككعثرة فككككي 
الكككتعلم، ولقكككد تناولتكككه الدراسكككات والبحكككوث خكككالل 
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بقة ك حككككككككد متغيككككككككرات التصككككككككميم الفتككككككككرات السككككككككا
التعليمككي المككعثرة علككى نككواتج الككتعلم فككي أنظمككة 
الكككتعلم احلكترونكككي السكككابقة للكككتعلم التكيفكككي، وقكككد 
تم تعريف المصطلحات المرتبطة بالتحكم مثكل: 
)تحكككم المككتعلم، تحكككم البرنككامج( بشكككل مختلكك  
عن ما يكرتبب بكالتعلم التكيفكي، وعلكى الكرغم مكن 

الكككككككككتحكم فكككككككككي البحكككككككككوث  تبكككككككككاين اسكككككككككتراتيجيات
المختلفكككة، إال أا العامكككل المشكككتر  بينهكككا يتمثكككل 
فكككي التفاعكككل الكككذي يكككوفره تحككككم المكككتعلم، والكككذي 
يسككاعد المتعلمككين فككي الوصككول إلككى اختيككار مككا 
يتناسكككب معهكككم وفقكككا لقكككدراتهم واسكككتعداداتهم مكككن 
محتككوى أو مسككاعدة وغيرهككا، والككتحكم فككي الككتعلم 

يعككككد األسككككاس  التكيفككككي يككككرتبب بككككالتكيف، والككككذي
الذي يسكتند إليكه لتقكديم تعلكم مناسكب لككل مكتعلم 

 وفق خصائصه الفردية.     
ويمككككككن القكككككول بصكككككفة عامكككككة أا هنكككككا  
نكككوعين مكككن التكيكككف، وهكككذا التقسكككيم يعتمكككد علكككى 
مكككن يبكككدأل هكككل النظكككام أم المكككتعلمل فعنكككدما يبكككدأ 
النظكام يسكمى المحتكوى التكيفككي ويقصكد بكه قككدرة 

ر  وفًقككككا لخصككككائن النظككككام علككككى تغييككككر العكككك
المتعلم تلقائًيا، وإذا بدأ المتعلم ةيسكمى المحتكوى 
القابل للتكيف ويقصد به قدرة النظكام علكى دعكم 
تعكديالت المككتعلم ويمككن تككبب إعكدادات النظككام 
يككدوًيا، ومككن المهككم تحقيككق التككوازا بككين النككوعين 

(Kay, 2001). 
ويجكككككككككككب التمييككككككككككك  بكككككككككككين مصكككككككككككطلحين 

أنهمكككككا غيكككككر  يسكككككتخدماا بشككككككل متبكككككادل، رغكككككم

متككككككككرادفين وهمككككككككا: المحتككككككككوى القابككككككككل للتكيككككككككف 
Adaptable  والمحتكككككككككككككوى التكيفكككككككككككككيAdaptive ي

حيككث أا المحتككوى القابككل للتكيككف يكككوا النظككام 
قككككككابال لضككككككبب احعككككككدادات يككككككدويا عككككككن طريككككككق 
المسكككتخدم، أمككككا فككككي المحتكككوى التكيفككككي فالنظككككام 
يضكككبب نفسكككه  ليكككا بنكككاء علكككى أفعكككال المسكككتخدم، 

 Adaptabilityبليككككككككة للتكيكككككككككف أمككككككككا كلمتككككككككي القا
فهمككككا يشككككيراا إلككككى بيئككككة  Adaptationوالتكيككككف 

، 6952)خمكككككيس، المحتكككككوى أي النظكككككام نفسكككككه 
 .(5ص. 

ويتضككككح ممككككا سككككبق أا التكيككككف يككككرتبب 
بنوعين من الكتحكم، األول منهمكا يكرتبب بالنظكام 
وهكككككو مكككككايعرف بالقكككككدرة علكككككى التكيكككككف، ويككككككوا 
كل النظكككام ةيكككه هكككو الكككذي يكككتحكم فكككي الكككتعلم بشككك

تلقككائي مككن خككالل تقككديم مككا يناسككب للمككتعلم وفككق 
خصائصكككككه الفرديكككككة بنكككككاء علكككككى مكككككا لديكككككه مكككككن 
معلومات محفوظة عن المتعلم بنموذت المكتعلم، 
وأيضا من خالل تحليكل اسكتجاباته أثنكاء الكتعلم، 
والنكككوع الثكككاني يكككرتبب بالقابليكككة للتكيكككف، ويسكككمح 
ةيكككه النظكككام بتكككدخل المكككتعلم وتحكمكككه فكككي الكككتعلم 

لرؤيتككككه الخاصككككة، ممككككا يعنككككى أا الككككتحكم  وفقككككا
 يسيطر عليه المتعلم بدعم من النظام.     

وقككككككككككد أشككككككككككارت األدبيككككككككككات والدراسككككككككككات 
والبحكككوث إلكككى أا تحككككم المكككتعلم لكككه العديكككد مكككن 
 المميككك ات التكككي ت يكككد مكككن فاعليكككة الكككتعلمي حيكككث

 Zeynab, et alدراسككة زينككب و خككروا   أكككدت

م فككي اتخككاذ بكك ا السككماح للمككتعلم بككالتحك (2001)
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القككرار ينككتج تعلمككا نشككطا، حيككث يسككتثمر الكثيككر 
مككككن المجهككككود العقلككككي، إتككككافة إلككككى أنككككه يعكككك ز 
االسككككككتقالل وينمككككككي العككككككادات الدراسككككككية بشكككككككل 

  & Anthony وأشكار أنتكوني وجيسكوا  أفضكل،

Jason. (2009, p. 572)  إلكى أا علمكاء الكنفس
التربكككوي أككككدوا منكككذ فتكككرة طويلكككة حكككول اسكككتخدام 

الككذاتي )تحكككم المككتعلم( كوسككيلة لتحقيككق التنظككيم 
تعلم أفضل، وقد وجد بوجكه عكام أنكه ذو فاعليكة 
لمكككا يكككوفره مكككن تكيكككف للمتعلمكككين، وهكككذا مكككا أككككد 

( بكككككك ا زيككككككادة 39، ص. 6951عليككككككه زنقككككككور )
تحكككم المككتعلم تسككاهم فككي زيككادة معككدالت التوافككق 
والتكيككف مككع الفككروق الفرديككة مككن خككالل تمكككين 

عككككديل مككككا يقككككدم لهككككم وبمككككا المتعلمككككين اختيككككار وت
يتوافككق مككع تفضككيالتهم، وهككذا يتفككق مككع مككا ذكككره 

حكككككول ت كيكككككد أصكككككحاب   Kay (2001)ككككككاي 
النظريكككككة البنائيكككككة علكككككى دور المكككككتعلم فكككككي بنكككككاء 
تعلمككككه اعتمككككادا علككككى قدراتككككه الخاصككككة لتحسككككين 
تعلمككككككه، وذلككككككك مككككككن خككككككالل تحملككككككه المسككككككئولية 
 وإعطائه الفرصة للتحكم في التعلم الخاص به.

مكككا يكككدعم أيضكككا أهميكككة تحككككم المكككتعلم وم
فكككككي الككككككتعلم التكيفككككككي مكككككا أشككككككارت إليككككككه بعكككككك  
الدراسككات حككول مشكككالت تطبيككق الككتعلم التكيفككي 
ةيمككككا يككككرتبب بصككككعوبة تحديككككد االختالفككككات بككككين 
المتعلمكككين مككككن قبككككل النظكككام فقككككب مثككككل دراسككككتى 

 ;Nguyen & Do, 2008)  نجويني وكارا وسكيييم

Kara & Sevim, 2013) شكارتا إلكى أا اللتكاا أ
فكككككرة التكيككككف القككككائم علككككى اختالفككككات الفككككرد قككككد 

تتسكككبب فكككي بعككك  المشككككالت المرتبطكككة بتقكككديم 
المحتويات المناسبة لهذه االختالفكات إذا لكم يكتم 
تحديكككدها بشككككل صككككحيح، وسكككتعدي إلكككى وجككككود 
أنظمكككة مصكككممة بغيكككر عنايكككة ولكككن تجلكككب سكككوى 
المشككككككككالت، وأا هنكككككككا  نقكككككككن فكككككككي البحكككككككوث 

 ذ هذا النظام.المتعلقة بتنفي
وعلكككككى الكككككرغم مكككككن احيجابيكككككات العديكككككدة 
لككتحكم المككتعلم ل يككادة فاعليككة الككتعلم إال أا ذلككك 
قككد يمثككل مشكككلة فككي تطبيككق الككتعلم التكيفككي كمككا 

بك ا  Rivera (2007. P. 21)أشارت دراسة ريفيرا 
زيكككككادة تحككككككم المكككككتعلم قكككككد تكككككعدي إلكككككى تكككككع  
التكيف، خاصة وأا المتعلمين ربمكا لكيس لكديهم 
معلومككات كاةيككة عككن الككتعلم التكيفككي ومككا يككرتبب 
به، كما أنهم ليسوا مصادر ثقة عن أنفسهم مما 
قكككككد يسكككككبب تكككككع  التكيكككككف فكككككي بيئكككككة الكككككتعلم، 
وأوصككت الدراسككة ب نككه يمكككن التغلككب علككى هككذه 
المشككككلة بسكككماح النظكككام الج ئكككي لكككتحكم المكككتعلم 
مثككل أا يوصككي النظككام بعككدة احتمككاالت ويسككمح 

مككككككن بينهككككككا، أو أا يطلككككككب  للمككككككتعلم أا يختككككككار
النظككككام موافقككككة المككككتعلم علككككى مقتككككرح عمككككل، أو 
 السماح للمتعلم بوق  إجراء معين للنظام.

ومكككككن جانكككككب  خكككككر فكككككاا تحككككككم النظكككككام 
الكامكككل بشككككل تلقككككائي فكككي الككككتعلم التكيفكككي كمككككا 

ب نه  Rivera (2007. P. 21)أشارت دراسة ريفيرا 
ثر قد يمثل تهديدا لخصوصية المتعلم، وربمكا يكع 
فككي ثقتككه بنفسككه ممككا يسككبب المشكككالت، ويمكككن 
التغلككككب عليهكككككا مكككككن خكككككالل بنكككككاء جميكككككع أجككككك اء 
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النظام بطريقة شفافة لضماا تكدقيق المكتعلم فكي 
المعلومات الناتجة عن إدارة البيانات ومعالجتها 
وطككككرق تفسككككيرها، وإجككككراء الم يككككد مككككن البحككككوث 

 المتعلقة بتحكم النظام.
 كمككككككا أشككككككارت دراسككككككة ميكككككككي و خككككككروا 

Mieke, et al (2012)  إلككككى أا الدراسككككات
والبحككككوث المتعلقككككة بككككالتعلم التكيفككككي احلكترونككككي 
تنمككو نمككوا مثاليككا، ولكككن علككى الككرغم مككن كشككفها 
بشكل منهجي، إال أنها لكم تحكدد التك ثير النسكبي 
لمفاايم المتعلمين عن التكيف فكي بيئكات الكتعلم 
التكييية علما ب ا وجهة نظرهم وتصوراتهم نحو 

ئككة الككتعلم تككعثر تكك ثيرا قويككا علككى عمليككة الككتعلم بي
ومخرجككات الككتعلم، ويمككككن مناقشككتها حالككة عكككدم 
فاعليككة الككتعلم التكيفككي فككي تحقيككق األهككداف أنككه 
بسبب نماذت المتعلمين، علما ب ا تصوراتهم لكم 
تعخكككذ كمتغيكككر يتوسكككب العالقكككة بكككين بيئكككة الكككتعلم 
التكيفكككي ودوافكككع المتعلمكككين ونتكككائج الكككتعلم، ومكككا 
أشكككارت إليكككه الدراسكككة يكككدعم اختيكككار متغيكككر نكككوع 
توجيه المتعلم )موجكه، غيكر موجكه( ببيئكة الكتعلم 
 التكيفي، وهو أحد متغيري البحث الحالي. 

ونستخلن مما سبق عرته أا الكتحكم 
سكككواء ككككاا مكككن النظكككام أو المكككتعلم  فكككي الكككتعلم 
التكيفككي يعككد أحككد المتغيككرات المككعثرة علككى نككواتج 

لكل منهما مميك ات ت يكد مكن  التعلمي خاصة وأا
فاعليكككة الكككتعلم التكيفكككي، وعيكككوب تقلكككل مكككن هكككذه 
الفاعليككككة وفقككككا لمككككا تككككم عرتككككه، وعليككككه يهككككدف 
البحكككث الحكككالي إلكككى الكشككك  عكككن أثكككر مسكككتوى 

الكككتحكم فكككي بيئكككة الكككتعلم التكيفكككي، وذلكككك لتحديكككد 
المسكككككتوى األكثكككككر فاعليكككككة فكككككي تنميكككككة مهكككككارات 
 اسكككتخدام محرككككات البحككككث لكككدى طكككالب شككككعبة
تكنولوجيكككككا التعلكككككيم، ومكككككن جانكككككب  خكككككر يحكككككاول 
البحكث الحككالي الكشكك  عككن أثككر أحككد المتغيككرات 
المرتبطككككة بمسككككتوى الككككتحكم، وهككككو نككككوع التوجيككككه 

غيكككككر موجكككككه( وتفاعلكككككه مكككككع مسكككككتوى  –)موجكككككه 
الكككككتحكم ل يكككككادة فاعليكككككة الكككككتعلم التكيفكككككي، وذلكككككك 
اعتمكككككككاًدا علكككككككى النظريككككككككات ونتكككككككائج الدراسككككككككات 

ة وأا متغير توجيه والبحوث ذات الصلة، خاص
المكككككككتعلم يكككككككرتبب بمسكككككككتوى الكككككككتحكمي حيكككككككث أا 
المشكككالت الناتجككة عككن تحكككم المككتعلم أو تحكككم 
النظككككام فككككي الككككتعلم التكيفككككي قككككد تكككككوا مرتبطككككة 
بمفككاايم المتعلمككين وتصككوراتهم نحككو بيئككة الككتعلم 
وفقكككككككا لنتكككككككائج الدراسكككككككات والبحكككككككوث التكككككككي تكككككككم 

ا علكى عرتها، والتي أكدت أنها تعثر ت ثيًرا قويً 
عملية التعلم ومخرجاتكه، وأنهكا لكم تعخكذ كمتغيكر 
يتوسككب العالقككة ببيئككة الككتعلم التكيفككي بككين دوافككع 
المتعلمين ونتائج التعلم، لذا يهتم البحث الحالي 
بككالتعرف علككى أثككر التفاعككل بككين مسككتوى الككتحكم 

المكككككتعلم والنظكككككام( ونكككككوع  –النظكككككام  –)المكككككتعلم 
قائمككككة  غيككككر موجككككه( بوحككككدة –التوجيككككه )موجككككه 

علكى الكتعلم التكيفكى فكي تنميكة مهكارات اسكتخدام 
محرككككات البحكككث لكككدى طكككالب شكككعبة تكنولوجيكككا 

 التعليم. 
ويقصككككككد بككككككتحكم المككككككتعلم  فككككككي البحككككككث 
الحككالي ب نككه إعطككاء الحريككة الكاملككة للمككتعلم فككي 
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اتخاذ القرار المرتبب بدراسكة المحتكوى التعليمكي، 
مككككككن خككككككالل عككككككر  تقككككككديم وصكككككك  مختصككككككر 

لفتكككين للوحكككدة التعليميكككة المقترحكككة لصكككورتين مخت
وفقككا ألسكككلوب الكككتعلم )التتككابعي/الكلي( ثكككم عليكككه 
أا يختار أحكدهما فكي دراسكته للمحتكوى، وككذلك 
أا يسكككككككمح لكككككككه النظكككككككام بكككككككالتحكم فكككككككي عكككككككر  
المحتكككوى، سككككواء المكككرتبب بتسلسككككله أو عناصككككر 

 عرته. 
ويقصككد بككتحكم النظككام ب نككه عككدم إتاحككة  

صكككورتي الوحككككدة  فرصكككة االختيككككار للمكككتعلم بككككين
التعليمية وفًقكا ألسكلوب الكتعلم )التتكابعي/الكلي(، 
ويختار النظكام صكورة الوحكدة التعليميكة المناسكبة 
للمكككتعلم فكككي تكككوء الدرجكككة التكككي يحصكككل عليهكككا 
بنككككككاء علككككككى اسككككككتجاباته للبنككككككود التككككككي يعرتككككككها 
النظام، والتي يستخدمها في تصكنيف المتعلمكين 

ي(، كمككككككا وفككككككق أسككككككلوب الككككككتعلم )التتككككككابعي/الكل
 يتحكم النظام في تسلسل العر  وعناصره.   
ويقصكككككد بكككككتحكم المكككككتعلم والنظكككككام  ب نكككككه 
دمككج عمليككة الككتحكم بككين المككتعلم والنظككامي حيككث 
يكككككتحكم النظكككككام فكككككي اختيكككككار الوحكككككدة التعليميكككككة 
المناسبة للمتعلم في تكوء الدرجكة التكي يحصكل 
عليها وفقا الستجاباته على البنود التي يعرتها 

، والمسككككتخدمة فككككي تصككككنيف المتعلمككككين، النظككككام
ويكككتحكم المكككتعلم بككك ا يسكككمح لكككه النظكككام بالحريكككة 
فكككككي اتخكككككاذ القكككككرارات المناسكككككبة لكككككه، والمرتبطكككككة 
بمحتكككوى الوحكككدة التعليمكككة التكككي اختارهكككا النظكككام 

 له.
 رابعًا: أنواع التعلم التكيفي:

يمكككن تصككنيف أنككواع الككتعلم التكيفككي فككي 
يف مثككل القككدرة تككوء عككدة اعتبككارات تككرتبب بككالتك

علككككككككى التكيككككككككف والقابليككككككككة للتكيككككككككف، ومسككككككككتوى 
التكيف، وشكل التكيف، ومصدر التكيف، ومن 
الجدير بالذكر أا هذا التصنيف ال يعنكي وجكود 
حكككدود فاصكككلة بكككين ككككل نكككوع و خكككري بكككل هنكككا  
مرونككككة كبيككككرة فككككي ذلكككككي ممككككا يتككككيح لبيئككككة تعلككككم 
واحككككدة أا تجمككككع أنواعككككا مختلفككككة مككككن التكيككككف، 

 ي: وهي كالتال
ةيما يرتبب باختيار التكيكف يمككن القكول 
بصفة عامة أا هنكا  نكوعين مكن التكيكف همكا: 
القابليكككة للتكيكككف ويقصكككد بهكككا قكككدرة النظكككام علكككى 
تغييككر العككر  وفًقككا لخصككائن المككتعلم تلقائًيككا، 
والقكككدرة علكككى التكيكككف ويقصكككد بهكككا قكككدرة النظكككام 
علككككى دعككككم تعككككديالت المككككتعلم، ويفضككككل تحقيككككق 

 .(Kay, J, 2001)لنوعين التوازا بين ا
وةيما يرتبب بمستويات التكيف يمكن التميي  

 بين أربعة مستويات وهي:
التكيف ال ائ  أو الوهمى: وهو يعبر عن  -

مستوى القاعدة للتكيف وال يوجد به 
أساليب تكيف تستوعب الفروق الفردية بين 
المتعلمين، وةيه يتم توفير أشكال متعدة 

وى التعليمي من الوسائب في عر  المحت
 لتقابل الفروق الفردية.

التكيف البسيب أو األولي: وةيه يعخذ في  -
الحسباا المتغيرات المحدودة جدا في عدد 
من الفروق الفردية مثل: عر  المضموا 
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 أو االختبار وفقا للنمب المعرفي للمتعلم.

التكيف المشتر : ويشمل عدة متغيرات  -
للفروق الفردية، وهي ترورية لتطبيق 

تكيف المشتر  )مجموعة الطالب ال
المتجانسين( مثل ما يتعلق بالمحتوى، 

 واحبحار، وواجهة التفاعل.

التكيف الديناميكي: والذي يمي  الجيل  -
الجديد من أنظمة التكيف ويشمل كل ما 
يل م لمقابلة الفروق الفردية من خالل 
توفير أساليب تكيف تستوعب الفروق 

شكل مستمر الفردية وهو ديناميكي متغير ب
من خالل رصد ردود أفعال كل متعلم 
على حده، والتجاوب معها تلقائيا دوا 
تحكم منه مثل تقييم الجانب العاطفي 
وتتبع العين والتعرف على تفضيالته أثناء 

 التعلم.

 (Inan, et al,  2010, p. 154; Glushkova, 

2015, pp. 131-132) .    
وةيمككككككا يككككككرتبب ب شكككككككال التكيككككككف يمكككككككن 

يفها فكككككي ثالثككككككة أشككككككال وهكككككي: األشكككككككال تصكككككن
التكيييككككة )عناصككككر عككككر  المعلومككككات(  مثكككككل 
الصككككور، والرسككككوم، ولقطككككات الفيككككديو، والككككروابب 
التشكككعيبية ، والمحتكككوى التكيفكككي مثكككل المسككككاعدة 
الذكيكككككة، واكتشكككككاف المفكككككاايم الخطككككك ، وتسلسكككككل 
المحتوى التكيفي مثل االختيكار الكديناميكي للبنكد 

 ,Wauter & Noortgat)األمثككل لكككل مككتعلم 

2009). 
 .Rivera (2007, Pكمكا أوتككح ريفيككرا 

أنكككككه يمككككككن تصكككككنيف الكككككتعلم التكيفكككككي إلكككككى  (16
الكتعلم التكيفكي القكائم علككى التكيكف مكع المحتككوى 
المعرو ، والتكيف مع أنماط احبحار الظكاهرة 
والخيية، والتعلم التكيفي التعاوني، وهي المقابلة 

يكككة، وتكككتلخن فكرتهكككا لبيئكككة الكككتعلم التكيفكككي الفرد
فككككي عمككككل الطككككالب فككككي مجموعككككات حتككككي يككككتم 
تبكككككككادل الخبكككككككرات ةيمكككككككا بيكككككككنهم، وتحتكككككككات إلكككككككى 
تصككككميمات تسككككاعد فككككي زيككككادة التفككككاعالت بككككين 
المتعلمكككين، وبيئكككة الكككتعلم التكيفكككي القائمكككة علكككى 
 المحاكاة للموتوعات التعليمية المختلفة.    
 وبتحليل ما تم عرته يمكن استخالص ا تي:

قابليكككككة للتكيكككككف تعتمكككككد علكككككى النظكككككام، أا ال -
وتعني قدرة النظام على التغييكر الكديناميكي 
وفقككا لخصككائن المككتعلم تلقائيككا، وأا القككدرة 
علككككككى التكيككككككف تعنككككككي قككككككدرة النظككككككام علككككككى 
 السماح للمتعلم باجراء التعديالت ودعمها.

أا التكيككككككف يشككككككمل ثالثككككككة مسككككككتويات ألا  -
التكيكككككككف ال ائككككككك  ال يعبكككككككر عكككككككن مسكككككككتوى 

وهكككككي: التكيكككككف البسكككككيب، والكككككذي  للتكيكككككف،
يعخذ ةيه متغيرات محدودة جدا من الفروق 
الفرديككككككة، والتكيككككككف المشككككككتر  وهككككككو الككككككذي 
يشكككككككمل عكككككككدة متغيكككككككرات للفكككككككروق الفرديكككككككة، 
والتكيككف الككديناميكي، والككذي يشككمل كككل مككا 
يلككككك م لمقابلكككككة الفكككككروق الفرديكككككة مكككككن خكككككالل 

 االستفادة من التطورات الحادثة.

تعلم وفككككككككككق أا الككككككككككذي يتكيككككككككككف مككككككككككع المكككككككككك -
خصائصه هو نظام التعلم بما يتضمنه من 
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محتكككككككككككوى تعليمكككككككككككي، وعناصكككككككككككر عكككككككككككر  
معلوماتككككككككه، وتسلسككككككككله، وأنمككككككككاط احبحككككككككار 
الظككاهرة والخييككة، والتقيككيم، واألفككراد،  ويقككدم 
النظام التغذية الراجعة في توء اسكتجابات 

 المتعلم.

أا الككككتعلم التكيفككككي يككككدعم الككككتعلم التعككككاوني  -
ع المحتويكككككككات والفكككككككردي، كمكككككككا يكككككككدعم تنكككككككو 

التكييية القائمة المحاكاة والواقع االفتراتي 
 واأللعاب التعليمية. 

خامًسا: تصميم البتعلم التكيفبي والنظريبات التبي 

 يعتمد عليها:

تعكككد عمليكككة تصكككميم الكككتعلم التكيفكككي مكككن 
العوامل الرئيسية في فاعليته، وبالتالي فكاا دور 
ر المصمم التعليمي لتلكك البيئكات يعكد مكن األدوا
المكككعثرة، ومكككن ثكككم يجكككب أا يككككوا علكككى معرفكككة 
بالمبادئ األساسكية لتصكميم هكذه البيئكات، والتكي 
تسككككككتند علككككككى عككككككدة نظريككككككات مرتبطككككككة بككككككالتعلم 
التكيفي بما يساعد على سهولة استخدام المتعلم 
 وزيادة دوافعه وتفاعله لتحقيق تعلم أفضل.

 & Chorfiويكككرى تشكككورفي، وجيمنكككي 

Jemni (2003) التعليمكي قكد تطكور  أا التصكميم
مككن تصككميم تعليمككي واحككد لكثيككر مككن المتعلمككين 
إلكككى تصكككميم واحكككد لككككل مكككتعلم، أو العديكككد مكككن 
التصككككككككاميم للمككككككككتعلم الواحككككككككدي حيككككككككث أا لديككككككككه 
خصككككككائن ومهككككككارات مختلفككككككة عككككككن ا خككككككرين، 
وتككعثر علككى تعلمككه، لككذا ينبغككي تطككوير التصككميم 
بطريقككككة تجعلكككككه ذاتيكككككا حتككككى يكككككتم الكككككتعلم بشككككككل 

 أفضل. 

د اهتمت الدراسكات بوتكع تصكميمات وق
تناسككككب الككككتعلم التكيفككككي مثككككل دراسككككة اليخانككككدرو 

والتكي قامكت  Alejandro, et al (2014)و خكروا 
بتطبيكككككق نظريكككككة النشكككككاط، والتكككككي تهكككككتم بسكككككلو  
المككتعلم فككي عمليككة الككتعلم مككن خككالل تخصككين 
الخبككككككرات التعليميككككككة والكككككككتعلم بمككككككا يتوافككككككق مكككككككع 

تعلمكين، وتوصكلت االختالفات الموجكودة بكين الم
نتائجهكككككا إلكككككى فاعليكككككة التصكككككميم المسكككككتند علكككككى 
نظرية النشاط، بما يعككد أنهكا مفيكدة فكي تصكميم 

 نظم التعلم التكيفي.
 .Gynther (2016, ppوقكد أورد جينسكر 

عدة مبكادئ أساسكية ال بكد مكن مراعاتهكا  (16-18
عنككد تصككميم الككتعلم التكيفككي وهككي: التكك قلمي وهككو 

أشككال التغذيكة الراجعكة الذي يعبر عن اختالف 
مككن النظككام التعليمككي تبعككا الخككتالف المتعلمككين، 
والتمكككاي  فكككي التعلكككيمي ةيككككوا للمتعلمكككين أهكككداف 
تعلم مشتركة، ولكن تحقق بطرق مختلفكة بحيكث 
تتكيكككف مكككع احتياجكككات المتعلمكككين، والتفكككرد فككككي 
دراسكككة المحتكككوىي حيكككث يككككوا للمتعلمكككين نفكككس 

مككككتعلم  أهككككداف الككككتعلم ولكككككن بشكككككل يمكككككن كككككل
الدراسككككككككة بسككككككككرعات مختلفككككككككة سككككككككواء المرتبطككككككككة 
بكككككككككالمحتوى أو األنشكككككككككطة ويراعكككككككككى ذلكككككككككك فكككككككككي 
التصككميم، والتخصككيني حيككث يكككوا للمتعلمككين 
أهكككدافا مختلفككككة فككككي أدائهكككم وتقككككدمهم ةيحتككككاجوا 
إلكككى تخصكككين تكككدريب شخصكككي، وهكككذا يسكككاعد 
على توفير التماي  والتفكرد، ولتنفيكذ ذلكك أوصكى 

يم مكككن أهمهكككا مكككا بمجموعكككة مكككن معكككايير التصكككم
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 يلي:
االستناد إلى المعلومكات الدقيقكة والصكادقة   -

 المرتبطة بالمتعلم.

يجب أا يراعى في تصميم الكتعلم التكيفكي   -
 عدم استخدام أساليب نمطية للمتعلم.

نمذجككة مهككارات الككتعلم، والمهككارات الالزمككة   -
 للتعلم.

التحديككككككد الواتككككككح لمسككككككارات الككككككتعلم عككككككن   -
 طريق الخوارزميات.

أا تككككككككككوا اسكككككككككتراتيجية التكيكككككككككف  يجكككككككككب  -
تتضكككككككمن توجيهكككككككات للمكككككككتعلم، وأا يكككككككتحكم 

 المتعلم في عملية التكيف.

ويعتمد تصميم التعلم التكيفي على 
النظريات التي حاولت تفسير التعلم، وذلك من 
خالل توظيف مبادئها سواء في المحتوى، 
واألنشطة، وأنماط احبحار، والتغذية الراجعة، 

لي عر  موج  لبع  والتقويم، وةيما ي
النظريات التي يعتمد عليها تصميم التعلم 

 التكيفي.
المعرفة عبارة  : والتي ترى أاالبنائيةالنظرية  -

مككتعلم فككي عككن شككيء يككتم بنككاؤه بواسككطة كككل 
مككن خككالل خطككوات نشككطة فككي إطككار فهمككه، 

فكي هكذه الحالكة ، والمتعلموا عملية التعليميةال
عككن  ةالمعرفككيعتمككدوا علككى أنفسككهم فككي بنككاء 

طريق ربب المعلومات الجديدة بمكا لكديهم مكن 
مككن قبككول المعلومككات مككن  بككدالً  معرفككة سككابقة
 وفكككي هكككذا تكككرى البنائيكككة االجتماعيكككة، المعلكككم

Social constructivism  أا الكككككتعلم نشكككككاط
يجككككككككدوا المتعلمككككككككين  اجتمككككككككاعي، حيككككككككث أا

 الفرديكككة للمكككتعلم، ومكككنخبكككرات ال المعنكككى مكككن
مكككن خكككالل و  ، ةالتفكككاعالت االجتماعيكككخكككالل 

 همعمكل التكي تمككنالفكرق  فكي عمل المتعلمكين
  الستفادة من معلومكات وخبكرات ا خكرينمن ا
  (.6992، زيتوا ي 5008، درويش)
النظرية المعرةية: والتي ترك  على البنية  -

المعرةية للمتعلم وكييية بنائها لديه، وهي 
بذلك تشجعه أا يكوا مشاركا نشطا، 

ن من فروق فردية، وتراعي ما بين المتعلمي
وأهمية مراعاة أسلوب التعلم الخاص بكل 
متعلم، واالهتمام بالعمليات العقلية، كما 
تعتمد على تخ ين المعرفة في ذاكرة المتعلم 
واسترجاعها في المواق  الجديدة )سرايا، 

6992.) 
النظريككككة السكككككلوكية: والتككككي تكككككرى أا السكككككلو   -

عبككككككارة عككككككن مجموعككككككة مككككككن العككككككادات التككككككي 
ا الفكككرد، ويكتسكككبها أثنكككاء مراحكككل نمكككوه يتعلمهككك

ويككتحكم فككي تكوينهككا قككوانين العقككل وهككي قككوي 
الكككككككك ، وقكككككككوى االسكككككككتثارة التكككككككي تكككككككعثر فكككككككي 
مجموعكككككة االسكككككتجابات الشكككككرطية، ويرجعكككككوا 
ذلكككك إلكككى العوامكككل البيئيكككة التكككي يتعكككر  لهكككا 
الفرد، وتكدور النظريكة حكول محكور الكتعلم فكي 
  اكتسكككككاب الجديكككككد، ولكككككذا فكككككاا أكثكككككر السكككككلو 
االنساني مكتسب عن طريق التعلم، وبالتكالي 
فسكككلو  الفكككرد قابكككل للتعكككديل والتغييكككر بايجكككاد 
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ظكككككروف وأجكككككواء تعليميكككككة معينكككككة )التكككككويجري 
 (.6955و خروا، 

نظريكككة الكككتعلم االسكككتداللي )المعرةيكككة(: والتكككي  -
قككدمت إطككارا عمليككا لفهككم المعتقككدات المعرةيككة 
التككي ربمككا تككعثر فككي تعلككم الفككردي حيككث يقصككد 

الكيييكة التكي يكتعلم  Epistemologyبمصطلح 
بهكككككا األفكككككراد، ووجهكككككة نظكككككرهم حكككككول طبيعكككككة 
المعلومكككات أو المعرفكككة، وتعككككد تلكككك النظريكككة 
على ت ثير التجربة والخبرة السابقة، والدافعيكة 
علكى أداء المككتعلم فكي مواقكك  الكتعلم الحاليككة، 
وهكككككذا فككككاا المعتقككككدات المعرةيككككة الشخصككككية 

لتجربككككككة أو الخبككككككرة تشككككككل جكككككك ءا مككككككن تلكككككك ا
، ص. 6990السككككككككككككابقة )سككككككككككككالم، وزكككككككككككككي، 

522.) 

ومكككككن خكككككالل العكككككر  السكككككابق لكككككبع  
النظريكات، فانكه يمككن االسكتفادة بتلكك النظريكات 
في تصميم التعلم التكيفيي حيث أككدت النظريكة 
البنائية على التركي  على المتعلم وجعلكه محكور 
العمليكككة التعليميكككة ومشكككاركا نشكككطا، ويصكككل إلكككى 

فة ليبني تعلمه باالعتماد على نفسه، وهكذا المعر 
يتفق مع هدف التعلم التكيفي، والذي يتمثكل فكي 
تكيكككف المكككتعلم بمكككا يسكككاعده علكككى بنكككاء المعرفكككة 
بنفسه، والنظرية المعرةية والتي أكدت على فهكم 
الفككككككككروق الفرديككككككككة الموجككككككككودة بككككككككين المتعلمككككككككين 
ومراعاتهكككككا، وهكككككو األسكككككاس الكككككذي يسكككككتند عليكككككه 

في في تقديم تعلم يناسكب ككل مكتعلم، التعلم التكي
والنظرية السلوكية والتي أشارت إلى أا السكلو  

مكتسب من خالل التعلم، وقابل للتعكديل بايجكاد 
العوامكككل المسكككاعدة علكككى ذلكككك، وهكككذا مكككا يهكككدف 
إليه التعلم التكيفي من خالل محاولته في توفير 
بيئكككة تعليميكككة يتكيكككف المكككتعلم معهكككا ألنهكككا تالئكككم 

لمختلفكككة، ومكككا أككككدت عليكككه نظريكككة خصائصكككه ا
الككتعلم االسككتداللي ةيمككا يككرتبب بتكك ثير المعتقككدات 
المعرةيككة الشخصككية باعتبارهككا جكك ءا مككن الخبككرة 
السككابقة علككى تعلككم الفككرد، وهككو مككا يبككرر اختيككار 
التوجيككككه كمتغيككككر مسككككتقلي حيككككث أنككككه يمكككككن أا 

 يعثر على تكيف المتعلم وتعلمه. 
 يسادًسا: نماذج التعلم التكيف

لكى يحقق التعلم التكيفي هدفه فانه يعتمد 
يرى جينسر على مجموعة من المكوناتي حيث 

Gynther (2016. Pp. 17-18)  أا معظم نظم
 التعلم التكييية تتكوا من ثالثة نماذت وهي:

، ويحدد نموذت المحتوى نموذج المحتوى   -
أهداف التعلم وتسلسله ومهامه التي يجب 

لموتوع إلى عدة القيام بها، وةيه يقسم ا
 .تعر  باستخدام المثيرات المختلفةأج اء 

، وهو يتضمن المعلومات نموذج المتعلم  -
المرتبطة بالمتعلم مثل الخبرة والتفضيالت 
الخاصة به، ويراعى تحديدها بدقةي حيث 
أنها األساس الذي يرتك  إليه التعلم التكيفي، 
وتحديد الخصائن الفردية الممي ة للمتعلم 

يساعد في تقديم محتويات تالئم  هو الذي
 تلك الخصائن في عدة جوانب. 

)استراتيجية التكيف(،  نموذج التدريس  -
وهي تعبر عن الخطوات احجرائية التي 
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ستتبع اثناء التعلم، وهي التي تمكن النظام 
من اختيار المحتوى المناسب للمتعلم 
)التوافق بين نموذجي المحتوى والمتعلم(، 

التعلم التكيفي استخدام  ويجب على مصممي
مجموعة متنوعة من استراتيجيات التكيف 

 تقابل احتياجات المتعلمين.      
أا التعلم Burroes (2016) وأشار بوريس 

التكيفي يعتمد على ثالثة عناصر أو أدوات 
 تكييية وهي: 

يتضح في االستجابة  المحتوى التكيفي  -
الختيارات المتعلم وتفضيالته في العر  

التلميحات المناسبة له، وكذلك في مع 
االستجابة لردود فعل المتعلم حول موتوع 
معين أو ج ء من المحتوى وتدعيمه، 
واستجابة المحتوى للمتعلم من خالل التغذية 
 الراجعة التصحيحية عندما يرتكب خط ،

ي حيث تتغير التقييمات في التقييم التكيفي  -
 توء استجابات المتعلم على األسئلة سواء
بشكل صحيح أو بشكل غير صحيح، وغالبا 
يرتبب بمستوى صعوبة السعال، وذلك مثل 
عند إجابة المتعلم على سعال يقدم السعال 
الذي يليه أصعب وهكذا، ويستخدم التقييم 

 التكيفي لرصد تقدم المتعلم، 
وهو أكثر األدوات  التسلسل التكيفي،  -

تعقيدا، وغالبا تستخدم الخوارزميات 
التنبعية( التي يمكن جمع بياناتها  )التحليالت

وتحليلها باستمرار في أوقات أداء المتعلم، 

واستخدامها لتغيير ما يراه المتعلم تلقائيا، 
وهي بذلك توفر محتويات متباينة تقابل 

                .تباين المتعلمين
 Paramythisوأشككار بككاراميثيس ولويككدل 

& Loidl (2004) سككية أا هنككا  أربككع فئككات رئي
تككككرورية لجميككككع بيئككككات الككككتعلم التكيييككككةي وهككككي 
التفاعككل التكيفككي لتككوفير التفككاعالت الدالليككة بككين 
المسككتخدم والنظككام، وتقككديم المحتويككات التكيييككة، 
واكتشككككاف المحتككككوى والتجميككككع، ودعككككم التعككككاوا 

 التكيفي.
ويتضككح مكككن العكككر  السكككابق أا الكككتعلم 
التكيفككككي يعبككككر عككككن نظككككام تعليمككككي يعتمككككد علككككى 

وعككككككة مككككككن المكونككككككات المتفاعلككككككة ببعضككككككها مجم
الكككككبع ، مثكككككل المكككككتعلم، والمصكككككمم التعليمكككككي، 
واألجهككككككككك ة، والبكككككككككرامج، وشكككككككككبكة االتصكككككككككاالت، 
والمحتويكككككات التعليمكككككة، والخوارزميكككككات، وتسكككككتند 
فاعليته على تحديكد خصكائن المكتعلم المتعكددة 
والمميككك ة لكككه بدقكككة، وتصكككميم محتويكككات تعليميكككة 

فككي تنظيمهككا، أو تالئككم تلككك الخصككائن، سككواء 
تسلسلها، أو مهامها، أو طريقة عرتها، وتنفيكذ 
ذلكككككك مكككككن خكككككالل إسكككككتراتيجيات متنوعكككككة تقابكككككل 
تباينككككككات المتعلمككككككين، وتقككككككديم التغذيككككككة الراجعككككككة 
الفوريكككككككة المناسكككككككبة السكككككككتجابات المكككككككتعلم أثنكككككككاء 
دراسكككته للمحتككككوى، أو أثنككككاء التقيككككيم بمككككا يسككككاعد 

ل إلكككى علكككى التكيكككف واسكككتمرارية الكككتعلم والوصكككو 
 االتقاا. 

سببابعًا: عالقببة الببتعلم التكيفببي بببالفرو  الفرديببة 

 وأساليب التعلم:
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 Individualمصكككطلح الفكككروق الفرديكككة 

Differences  مككككن المصككككطلحات المتداولككككة فككككي
األدبيككات والدراسككات والبحككوث التربويككة نظككرا لمككا 
له من أهمية، خاصة فكي الكتعلم التكيفكيي حيكث 

يسككككتند عليهككككا ألنهككككا يعككككد نقطككككة االرتكككككاز التككككي 
تعمككككل كمصككككادر للتكيككككف، وةيمككككا يلككككي توتككككيح 

 ذلك.
تعككرف الفككروق الفرديككة ب نهككا االنحرافككات 
الفردية عن المتوسب العام بصفة من الصكفات، 
وقككد يضككيق مككدى هككذه الفككروق أو يتسككع لتوزيككع 
المسكككتويات المختلفكككة لككككل صكككفة مكككن الصككككفات 
التككككككي يهككككككتم بدارسككككككتها )أبككككككو عككككككالم، وشككككككريف، 

5080). 
كمككككككككا تعككككككككرف الفككككككككروق الفرديككككككككة ب نهككككككككا 
االختالفككككات بككككين األفككككراد والجماعككككات، وداخككككل 
الفككرد نفسككه، فككي القككدرات العقليككة، والخصككائن 
الجسمية، والنواحي االجتماعيكة واالنفعاليكة وفكي 

، ص. 6996سمات الشخصية )أبو صكعيليك، 
32.) 

ونسكككتنتج ممكككا سكككبق أا الفكككروق الفرديكككة 
قدرات واالسكتعدادات تعني اختالف األفراد في ال

والخصكككائن الجسكككمية واالجتماعيكككة والوجدانيكككة 
والعقليككة، كمككا أنهككا موجككودة داخككل الفككرد الواحككدي 
حيث تختل  قدراته وسماته ةيما بينها مكن القكوة 
والضككككع ، فقككككد يتمتككككع الفككككرد بقككككدرة عاليككككة فككككي 
بعككك  الجوانكككب بينمكككا يعكككاني مكككن الضكككع  فكككي 

التعلم وا الجوانب األخرى، وهذا يستدعي أا يك

ا، ومناسككككبا لخصككككائن كككككل مككككتعلم بشكككككل فرديكككك
 مستقل، وهذا ما يهدف إليه التعلم التكيفي. 
أربعككة  ويمكككن تصككنيف الفككروق الفرديككة فككي

 أبعاد وهي:
مثكككككل األسكككككلوب المعرفكككككي  :المعرةيكككككة الفكككككروق  -

متككككروي( وأسككككاليب /مسككككتقل، منككككدفع /)معتمككككد
الككتعلم مثككل )البصككري/ السككمعي/ اللمسككي، أو 

   .تتابعي/كلي( حسي/حدسي،

الفكككككككروق العاطييكككككككة المرتبطكككككككة بكككككككك )الكككككككدافع،   -
 . الشخصية، القلق، الثقة بالنفس(

الفكككككككروق االجتماعيكككككككة مثكككككككل مكككككككا يكككككككرتبب بكككككككك   -
 . )العمر، الجنس، الجانب األكاديمي(

الفكككككروق فكككككي اسكككككتخدام اسكككككتراتيجيات الكككككتعلم   -
(Atlan, 2000). 

ولقككد اهتمككت بعكك  الدراسككات والبحكككوث 
الفرديكككككككة التكككككككي تسكككككككتخدم بتحديكككككككد الخصكككككككائن 

 ,vanكمصادر للتكيف مثل دراسة فاا و خروا 

et al (2012)  والتي اهتمكت بكالتعرف علكى تك ثير
خصككككائن المتعلمككككين علككككى اسككككتخدام مسككككارات 
الككتعلم احلكترونككي التكيفككي واالسككتراتيجيات التككي 
( 02يسككتخدمونها، وتكونككت عينككة الدراسككة مككن )
ل جمكع متعلما، وتم تحديكد الخصكائن مكن خكال

البيانكككككات الديموجراةيكككككة وقيكككككاس الكككككدافع والخبكككككرة 
السكابقة، واشككارت نتككائج الدراسكة إلككى أا الجككنس 
والخبككككرة السككككابقة لككككم يكككككن لهككككا أي تكككك ثير علككككى 
اسككككتخدام مسككككارات الككككتعلم واالسككككتراتيجيات التككككي 
اسكككككتخدموها، ووجكككككود أثكككككر لدافعيكككككة المتعلمكككككين، 
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 Nakic, et al (2015)ودراسككة ناكيككك و خككروا 
اسككككككككتهدفت مرجعككككككككة وتحليككككككككل محتككككككككوى لتككككككككي وا

م إلككى عككام 6995الدراسككات والبحككوث مككن عككام 
لتحديكككككككد  دراسكككككككة (08م  بلكككككككو عكككككككددها )6953

الخصكككككائن الفرديكككككة التكككككي تسكككككتخدم كمصكككككادر 
، وتوصكككككلت للتكيكككككف فكككككي نظكككككم الكككككتعلم التكيييكككككة

( خاصككية يوجككد بهككا اخككتالف 66نتائجهككا إلككى )
العمككككر، والجككككنس، (بككككين المتعلمككككين مككككن بينهككككا: 

والقدرات المعرةيكة مثكل سكرعة المعالجكة والكذاكرة 
العاملكككة والقكككدرة المكانيككككة وغيرهكككا، والقكككدرات مككككا 
وراء المعرةيككة، والشخصككية، والقلككق، والعاطييككة، 
واألسكككاليب المعرةيكككة، وأسكككاليب الكككتعلم، والخبكككرة، 
والمعرفكككككككككككة السككككككككككككابقة، والككككككككككككدافع، والتوقعككككككككككككات، 
ا والتفضكككيالت(، وأشكككارت نتكككائج الدراسكككة إلكككى أ
الكككتعلم التكيفكككي يككككوا ناجحكككا عنكككدما يكككتم تكييفكككه 
مككككع خاصككككية أو أكثككككر مككككن خصككككائن المككككتعلم 
التاليكككككككة: أسكككككككاليب الكككككككتعلم، والمعرفكككككككة السكككككككابقة، 
واألساليب المعرةية، والتفضيالت )ألنكواع معينكة 
من المواد التعليمية(، والكدافع، وأوصكت الدراسكة 
بككاجراء الم يككد مككن البحككوث بمككا يسككاعد تحسككين 

المككككتعلم وقابليككككة أنظمككككة الككككتعلم التكيفككككي  تفاعككككل
كمككككككككككا اهتمككككككككككت دراسككككككككككة تالمككككككككككاا  لالسككككككككككتخدام،

Thalmann, (2014) مكن  تحديد معكايير التكيكفب
( مككككن األدبيككككات 518خككككالل مراجعككككة وتحليككككل )

المنهجيكككة المرتبطكككة بكككالتعلم التكيفكككي، وتوصكككلت 
تكككككم  نظامكككككا للتكيكككككف (39الدراسكككككة إلكككككى )نتكككككائج 

يككككككككل المحتككككككككوى باسككككككككتخدام تحلالتوصككككككككل إليهككككككككا 

 ( معيككككارا للتكيككككف تمثككككل53، وحككككددت )النككككوعي
، وهكككككي كالتكككككالي: احتياجكككككات التكيكككككف المختلفكككككة

عككر  النطككاق التككرددي، و المحتككوى، تفضككيالت 
اللغككككككة، و بنيككككككة المعرفككككككة، و ، األجهكككككك ةمتطلبككككككات 

تفضككككككيالت أنككككككواع و أسككككككلوب الككككككتعلم، والموقككككككع، و 
المعرفكككككككككة و العكككككككككر ،  تفضكككككككككيالتو الوسكككككككككائب، 
طلكككب المسككككتخدم و لمسككككتخدم، خ ايتكككار و السكككابقة، 

، وأوصت الدراسة ب همية إجراء وحالة المستخدم
بحوث مستقبلية تكدعم الكتعلم التكيفكي مكن خكالل 
التحقق التجريبي لككل معيكار مكن المعكايير التكي 

 توصلت إليها الدراسة. 
واعتمككككككككدت الدراسككككككككات والبحككككككككوث فككككككككي  

تصكككميمها وبنائهكككا لبيئكككات الكككتعلم التكيفكككي علكككى 
الختبارهككككا مثككككل ئن الفرديككككة عككككدد مككككن الخصككككا
والتكي اهتمكت بتطكوير  Hsu (2012)دراسة هسكو 

ا ليككة لتحقيككق التكيككف فككي بيئككة الككتعلم واعتمككدت 
علككككى تحديككككد أسككككلوب الككككتعلم فككككي تككككوء نمككككوذت 
كولككككب، والدافعيككككة للككككتعلم، وكفككككاءة الككككتعلم، وتككككم 

( طالبكككا مكككن جامعكككة تكككايواا تكككم 561تصكككنيف )
ا تككككككم ( مجموعككككككة وفقككككككا لمكككككك52تككككككوزيعهم علككككككى )

تحديكككده، وأشكككارت نتكككائج الدراسكككة إلكككى أا الكككتعلم 
المتميكككك  هككككو الككككذي لديكككككه القككككدرة علككككى  تحديكككككد 
خصكككككائن المكككككتعلم لتحقيكككككق التكيكككككف، ودراسكككككة 

والتككي  Jennifer, et al (2015)جنيفكر و خكروا 
اسكككككتهدفت التعكككككرف علكككككى فاعليكككككة بيئكككككة الكككككتعلم 
التكيفككككككككي المبنيككككككككة علككككككككى األسككككككككاليب البصككككككككرية 

فيلككككككدر سككككككيلفرماا، وأعككككككدت واللفظيككككككة بنمككككككوذت 
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الدراسكككككككككة المحتكككككككككوى فكككككككككي صكككككككككورتين، وقامكككككككككت 
بتصككككنيف المتعلمككككين فككككي تككككوء النمككككوذت،  ثككككم 
قككككدمت المحتويككككات المناسككككبة لكككككل مككككتعلم وفككككق 
األسكككككلوب الكككككذي ينتمكككككي إليكككككه، وأشكككككارت نتكككككائج 
الدراسككككككة إلككككككى فاعليككككككة بيئككككككات الككككككتعلم التكيييككككككة 
المسكككتندة علكككى التصكككنيف البصكككري اللفظكككي فكككي 

الدافعيكككة، ورتكككاهم عكككن المحتويكككات التحصككيل و 
والتكي  Stuve (2015)التعليميكة، ودراسكة سكتوف 

اسكككتهدفت التعكككرف علكككى فاعليكككة الكككتعلم التكيفكككي 
مكككن خكككالل بنكككاء أنظمكككة تتكيكككف مكككع التعليمكككات 
لككككل طالكككب وإيجكككاد مسكككار للكككتعلم الفكككردي لكككتعلم 
المفكاايم الرياتكية، وتوصككلت الدراسكة إلكى عككدة 

الب عكن الرياتكيات نتائج مكن اهمهكا رتكا الطك
بشككككل عكككام، وةيمكككا يتعلكككق برتكككا الطكككالب عكككن 
النظكككام ككككاا منخفضكككا ولكككم يعتبكككروه مفيكككدا علمكككا 
بكك ا درجككاتهم النهائيككة أعلككى مككن الطككالب الككذين 
لكككم يسكككتخدموا النظكككام، وعليكككه يمككككن أا يسككككتفيد 
الطككككككككالب مككككككككن تحسككككككككين النظككككككككام فككككككككي تككككككككوء 

 Chang, etدراسكة شكانج و خكروا مقترحكاتهم، و 

al (2016)   والتككي قامككت بتصككميم نظككام للككتعلم
التكيفككي فككي تككوء نمككوذت فيلككدر وسككيلفرماا فككي 
تصككككنيف أفككككراد عينكككككة الدراسككككة لتحديككككد أسكككككلوب 
الككككتعلم الككككذي ينتمككككوا إليككككه،  ومككككن أجككككل مراعككككاة 
تكككككوفير تفضكككككيالت المتعلمكككككين فكككككي بيئكككككة الكككككتعلم 
المسككتخدمة، وتككم توزيككع اسككتبياا لجمككع البيانككات 

والكمكككككككي لقابليكككككككة مكككككككن أجكككككككل التحليكككككككل النكككككككوعي 
اسكتخدام النظككام، وأظهككرت النتكائج تحسككن الككتعلم 

بشكككل كبيكككر، وقابليكككة النظككام لالسكككتخدام مقبولكككة 
ودراسككككككة ريتشككككككارد جككككككدا مككككككن قبككككككل المتعلمككككككين، 

والتكككي  Richard & Sabine (2017)وسكككابين 
اسكككتهدفت التعكككرف علكككى فاعليكككة الكككتعلم التكيفكككي 
ات ببيئككة الككتعلم المتنقككل مككن خككالل تككوفير محتويكك

تعليميككة مصككممة فككي تككوء أسككاليب الككتعلم لكككل 
فكككرد مكككن أفكككراد العينكككة، وأظهكككرت نتائجهكككا وجكككود 

ا بين القياسين القبلكي والبعكدي فرق دال إحصائيً 
لصكالح البعككدي، كمككا أظهكرت رتككا أفككراد العينككة 

 عن النظام.  
 وبتحليل الدراسات السابقة يتضح ا تي:

أا هدف التعلم التكيفي هو تقديم تعلم   -
مناسب لكل متعلم وفق الخصائن الممي ة 

 له.
أا فاعلية التعلم التكيفي تتوق  على   -

التحديد الدقيق للفروق الفردية الموجودة بين 
 المتعلمين.

أا هنا  الكثير من الخصائن الفردية   -
يمكن توظيفها في التعلم التكيفي، قد تتعدى 

 ( خاصية.69)

م ت داد فاعلية التعلم التكيفي عندما يت   -
تكييفه مع خاصية أو أكثر من خصائن 
المتعلم التالية: أساليب التعلم، والخبرات 
المعرةية السابقة، واألساليب المعرةية، 
والتفضيالت ألنواع معينة من المواد 

 التعليمية، والدافع.

توصيات الدراسات والبحوث باجراء الم يد   -
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من البحوث بما يساعد على تحسين تفاعل 
د من فاعلية أنظمة التعلم المتعلم، وي ي
 التكيفي.

أا تصميم مسارات التعلم التكيفي يعتمد   -
على ما تم تحديده من اختالفات بين 

 المتعلمين.

أا من أكثر الخصائن الفردية التي كاا   -
لها ت ثير في التعلم التكيفي أساليب التعلم، 
والدافعية، وأا بع  الخصائن الفردية 

 نس. ليس لها ت ثير قوى مثل الج

أا معظم الدراسات والبحوث التي   -
استخدمت أسلوب التعلم رك ت على 

 نموذجي كولب، فيلدر سيلفرماا.

أا أغلب الدراسات رك ت على سهولة   -
االستخدام ورتا الطالب كمتغيرات تابعة، 
مما يدعم اختيار الجانب المعرفي واألدائي 
المرتبطين بمهارات استخدام محركات البحث 

 بعين في البحث الحالي. كمتغيرين تا

إمكانية احستفادة من التعلم التكيفي عبر   -
 األجه ة المختلفة مثل األجه ة المتنقلة. 

ومن خالل العر  السابق يتضح أا       
أساليب التعلم من الخصائن الفردية المهمة 
في بيئات التعلم التكيفيي حيث يتم االعتماد 

ية، وةيما عليها في تطوير بيئات التعلم التكيي
يلي توتيح مفهوم أسلوب التعلم 
والمصطلحات المتداخله معه، ونماذجه وكييية 

 االستفادة منه في بيئات التعلم التكيفي:

تفكككرق بعككك  الدراسكككات بكككين مصكككطلحي 
أسكككاليب التعلكككيم، وأسكككاليب الكككتعلمي حيكككث تشكككير 
أسككككككاليب التعلككككككيم إلككككككى مجموعككككككة الطككككككرق التككككككي 

ار والمعلومكات يختارها المعلم ليوصكل بهكا األفكك
إلكككى المتعلمكككين، أمكككا أسكككاليب الكككتعلم ةيشكككار بهكككا 
إلى الكييية التي يتم بها استيعاب المتعلمين لما 
يقكككدم لهكككم مكككن أفككككار ومعلومكككات عبكككر الكككدروس 

 (.6991المختلفة )المانع، 
كما يفرق البع  بين مصكطلح أسكاليب 

وأنمكككككككاط التعلكككككككيم  Learning Stylesالكككككككتعلم 
Instructional Patterns ةيقصد ب ساليب الكتعلم ،

ب نهكككا صكككفات داخكككل الفكككرد تعمكككل علكككى تشككككيل 
طريقكككة معالجككككة الفككككرد للمعلومككككات، وتلعككككب دوًرا 
كبيًرا في تعلم الفكرد، بينمكا يقصكد ب نمكاط التعلكيم 
حجكككم المجموعكككة المسكككتقبلة للكككتعلم، وهكككي أربعكككة 
أنمككاط رئيسككية وهككي أنمككاط التعلككيم: الجمككاهيري، 

كبيكككرة، الجمكككاعي فكككي الجمكككاعي فكككي مجموعكككات 
مجموعكككات صكككغيرة، الفكككردي المسكككتقل )خمكككيس، 

 (.298، ص. 6990
 ويعكككرف أسكككلوب الكككتعلم ب نكككه مجموعكككة

والوجدانيكككة  احدراكيكككة والسكككلوكيات المعشكككرات
 البيئكة مكع الفكرد تفاعكل فكي نسكبياً  الثابتكة والمهارية

 التكيكف وبالتكالي اسكتيعابها بكه، بهكدف المحيطكة

 تكوء فكي علم للطالكب أسكلوب الكت ويحكدد معهكا،

 فقكرات االسكتبانة علكى السكتجاباته األكثكر التكرار

ةيكه )قطكاميي  صكن  الذي األسلوب إلى المنتمية
 .(321، 6999وقطامي، 
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ب التعلم إلی الطريقة لو أس ويشير
ها، ويدرك المتعلم المعلومات بهاالتي يتلقی 

وهي من االحتياجات الفردية التي يجب تلبيتها 
بيئات التعلم التي تتكيف  عن طريق توفير

 معها.
 (Fasihuddin, et al, 2017) 

تكككعثر  -وتعككد أسككاليب الككتعلم نككواتج تعلككم
فكككككي الكككككتعلم، فهكككككي تنمكككككو لكككككدى المكككككتعلم نتيجكككككة 
التفاعككل فككي الخبككرات واألنشككطة، والمواقكك  منككذ 
سكككنوات عمكككره المبككككرة، إال أنهكككا ال تتوقككك  عنكككد 
مبككرة هذا الحد كنواتج للتعلم من تلك الخبرات ال

ولكنها تمتد لتصكبح مكن العوامكل التكي يمككن أا 
تككككعثر الحقككككا علككككى تعلككككم الطككككالب فككككي مختلكككك  
المجكككككاالت ومختلككككك  المراحكككككل الدراسكككككية، فهكككككي 
عككككككادات أو طكككككككرق مكتسكككككككبة تتفكككككككق فكككككككي شككككككككل 
اسككككتعدادات أو سككككمات لككككدى المككككتعلم تككككعثر فككككي 
طكككرق حصكككوله علكككى المعلومكككات وتكككرتبب بشككككل 

ومعالجتهكككا، وال المعلومكككات ومصكككادرها وإدراكهكككا 
عالقككة لهككا بنوعيككة المعلومككات التككي تككرتبب كثيككرا 

-529، ص ص. 6995بالقككككككدرات )الجكككككك ار، 
525  .) 

ومن خالل تحليل ما سكبق يمككن تحديكد 
 خصائن مفهوم أسلوب التعلم ةيما يلي:

مفهوم مظلي واسع يستدل منه علكى الفكروق   -
الفرديكككة بكككين المتعلمكككين فكككي كيييكككة اكتسكككابهم 

 ومعالجتها والتعامل مع البيئة.للمعلومات 
أنككككككككه مركككككككككب مككككككككن الخصككككككككائن المعرةيككككككككة   -

والعوامككككككككل النفسككككككككية واالجتماعيككككككككة والفطريككككككككة 

للمككككككتعلم التككككككي تتفاعككككككل مككككككع مثيككككككرات البيئككككككة 
 التعليمية. 

يعبككر عككن معشككرات ثابتككة نسككبيا عبككر الكك من   -
 وعبر المهام والمواق  التعليمية.

بكرة، الثقافكة، والخأنه يت ثر بعدة عوامكل مثكل   -
، والجكككنس، العمكككر ال منكككي، وبالتكككالي والتنميكككة

 يعد ناتجا لتلك العوامل.

تكككعثر فكككي  -تعكككد أسكككاليب الكككتعلم نكككواتج تعلكككم  -
الككككككتعلم فككككككي مختلكككككك  المجككككككاالت، والمراحككككككل 
الدراسكككككية، فهككككككي تكككككعثر فككككككي طكككككرق حصككككككول 
المككككتعلم علككككى المعلومككككات المككككرتبب بشكككككلها، 

 ومصادرها، وإدراكها، ومعالجتها.
الككتعلم لكككل مككتعلم عككن طريككق يحككدد أسككلوب   -

تطبيككق أدوات القيككاس )االسككتبانات( الخاصككة 
 بتحديكككد أسكككاليب الكككتعلم مكككن خكككالل التككككرار

 فقرات االستبانة. على الستجاباته األكثر
التعكرف علككى أسكاليب الككتعلم لكدى المتعلمككين   -

يسكككككاعد المعلمكككككين والمصكككككممين فكككككي تصكككككميم 
بيئككات الككتعلم التكيفككي ممككا يككعثر إيجابيككا علككى 

 نواتج التعلم.
معرفكككككة المكككككتعلم ب سكككككلوب تعلمكككككه ي يكككككد مكككككن   -

معرفكككة ذاتكككه ودافعيتكككه للكككتعلم ممكككا يكككعدي إلكككى 
 تعلم أفضل.

ومكككككن خكككككالل مكككككا سكككككبق يمككككككن تعريكككككف 
أسكككككلوب الكككككتعلم ب نكككككه مجموعكككككة مكككككن المعشكككككرات 
السككلوكية احدراكيككة والوجدانيككة والمهاريككة الناتجككة 
عككككككن تفاعككككككل الخصككككككائن الفطريككككككة والمعرةيككككككة 
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واالجتماعيكة، والثابتكة نسكبيا فكي تفاعكل  والنفسية
الفككككرد مككككع البيئككككة المحيطككككة بككككه، ويمكككككن تحديككككد 
أسكككلوب الكككتعلم باسكككتخدام أدوات القيكككاس المقننكككة 

 علكى السكتجابات الفكرد األكثر من خالل التكرار

فقراتها، أو مكن خكالل تحليكل سكلوكه، وتعكد أحكد 
أهكككككم جوانكككككب الفكككككروق الفرديكككككة التكككككي تكككككعثر فكككككي 

 التعلم.
ا: نمببباذج أسببباليب البببتعلم واسبببتخدامها فبببى ثامنًببب

 البيئات التكيفية

بكككككككككالرجوع إلكككككككككى األدبيكككككككككات والدراسكككككككككات 
 ،)قطككككككككككاميالمرتبطككككككككككة ب سككككككككككاليب الككككككككككتعلم مثل:

، ودواي وتينديي (322 ص. ،6999قطامي،و 
 ,Tendey & Geiser; وجيسكري وبيجك ي ودا  )

1999, pp. 6-8 ;Biggs, 1993  (Dunn, 2003, 

p. 3 النمككككاذت التكككككي قكككككدمت وجككككد العديكككككد مكككككن
تصكككككككنيًفا وتفسكككككككيًرا ألسكككككككاليب الكككككككتعلم، وقكككككككد تكككككككم 

 تصنيفها إلى أربعة نماذت وهي:    
 :النمككاذت التككي تسككتند إلككي أسككلوب المعالجككة -أ

والككككذي فسككككر  ،(Biggs) بيجكككك  مثكككل نمككككوذت
أسكككاليب الكككتعلم ب نهكككا طكككرق تعلكككم الطكككالب، 
ولهككككا ثالثككككة أسككككاليب وهككككي )أسككككلوب الككككتعلم 

تعلم العميكككق، أسكككلوب السكككطحي، أسكككلوب الككك
الككتعلم التحصككيلي( ولكككل أسككلوب عنصككرين 

 . وهما )الدافع، االستراتيجية(
النمكككككككككاذت التكككككككككي تسكككككككككتند إلكككككككككي األسكككككككككلوب  -ب

،  (Reinert) ريفيككرا نمككوذت: مثككل احدراكككي
والككككذي اهككككتم ب سككككاليب الككككتعلم مككككن الناحيككككة 

)التخيكل أو احدراكية للوسائل  وتتمثل فكي: 
الصككككككوت،  وبككككككة،الكلمككككككات المكت التصككككككور،

وهككككككككي أسككككككككاليب توتككككككككح قككككككككدرة  النشككككككككاط(،
المتعلمككين علككى إظهككار ردود أفعككال السككمع 
أو الرؤية أو الحرككة، بمكا يسكاعد المعلمكين 
علكككى التعامكككل مكككع المتعلمكككين وفكككق أسكككاليب 

 . تعلمهم مما يعدي إلى تعلم أفضل 
النمكككاذت التكككي تكككرتبب  باألسكككاليب المعرةيكككة  -ت

ي احدراكيكككككككككككككككة: مثكككككككككككككككل نمكككككككككككككككوذت مككككككككككككككككارث
(McCarthy)  )وأخكككككذ مكككككن نمكككككوذت )كولكككككب

وقام بتوسيعه، واهتم بكييية معالجة المكتعلم 
للمعلومككات واسككتقبالها مككن خككالل النصككفين 
الكككككرويين للككككدمار باعتبككككار أا لكككككل منهمككككا 
مهككام معينككة، ووصكك  النمككوذت أربعككة أنككواع 
ألسككككككاليب الككككككتعلم لككككككدى المتعلمككككككين وهككككككي: 

 ،العككككككككككككككككادي، و التحليلككككككككككككككككي، و التصككككككككككككككككوري )
 ناميكي( والدي

مثكككككل : النمكككككاذت الشكككككمولية ألسكككككاليب الكككككتعلم -د
وهككككككو نمككككككوذت متعككككككدد  (Dunn)نمككككككوذت دا 

 هكككي:و خمكككس مثيكككرات األبعكككاد ويتككككوا مكككن 
، االجتماعيككككككككككككككةو  ،الوجدانيككككككككككككككة، و البيئيككككككككككككككة)
 السيكولوجية(و  ،الفسيولوجيةو 

ومككككككككن أكثككككككككر نمككككككككاذت أسككككككككاليب الككككككككتعلم 
اسكككتخداما فكككي بيئكككات الكككتعلم احلكترونكككي بصكككفة 

يئات التعلم التكيفي بصكفة خاصكة هكو عامة، وب
 & Felder  لكككككدر وسكككككيلفرماايفنمكككككوذت 

Silverman وهككو مككن النمككاذت التككي تسككتند إلككى ،
أسككككلوب المعالجككككة، والككككذي صككككن  ةيككككه أسككككاليب 
الكككككتعلم إلكككككى أربعكككككة أبعكككككاد ثنائيكككككة القطكككككب وهكككككي 
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 كالتالي:
-Activeالمككككككككككككككككككككتعلم )النشككككككككككككككككككككب/الت ملي(   -

Reflectiveقككككككككة : ويهككككككككتم هككككككككذا البعككككككككد بطري
تفضيل معالجكة المعلومكات، ويميكل المكتعلم 

إلككى  التجريكككب والعمكككل  فككي هكككذا األسككلوب
النشككككب والمشككككاركة والمنافسككككة، والككككتعلم فككككي 
مجموعكككات، وفهكككم المعلومككككات  فكككي مقابككككل 
المتعلم الكذي يميكل إلكى االسكتقراء وعمليكات 
التفكير في المعلومة بهدوء، والعمكل بمفكرده 

 أو مع زميل.

-Sensing/الحدسكككككككككككككككي(المكككككككككككككككتعلم )الحسي  -

Intuitive  وهذا البعكد يهكتم بطريقكة األفكراد :
فكككي إدرا  المعلومكككات، ويميكككل المكككتعلم فكككي 
هككككذا األسككككلوب نحككككو الحقككككائق واحجككككراءات 
وحككككل المشككككككالت بطككككرق ثابتكككككة، وال يحكككككب 
المفاجئككات، فككي مقابككل المككتعلم الككذي يتوجككه 
نحككككككككككو النظريككككككككككات واكتشككككككككككاف العالقكككككككككككات 

 االبداع.الممكنة، ويحب التجديد و 

-Visualالمككككككككككككككككتعلم )اللفظي/البصككككككككككككككككري(   -

Verbal وهكككذا البعكككد يهكككتم بطريقكككة تفضكككيل :
األفكككككراد فكككككي حصكككككولهم علكككككى المعلومكككككات، 

الككككككتعلم بككككككالعرو  ويفضككككككل ةيككككككه المككككككتعلم 
البصكككككرية مثككككككل الصككككككور والرسككككككوم البيانيككككككة 
والخكككككرائب واألفكككككالم والظكككككواهر، فكككككي مقابكككككل 
المكككككككتعلم الكككككككذي يفضكككككككل ةيكككككككه المعلومككككككككات 

 اللفظية.

-Sequentialالمككككككككككتعلم )التتككككككككككابعي/الكلي(   -

Global : وهككككككذا البعككككككد يهككككككتم بطريقككككككة فهككككككم
المكككككككككتعلم للمعلومكككككككككات، ويفضكككككككككل المكككككككككتعلم 
التتككككابعي الحصككككول علككككى المعلومككككات فكككككي 
صككورة خطككوات منطقيككة تتابعيككة ومتدرجككة، 
ويفضككككل المككككتعلم الكلككككي الككككتعلم مككككن خككككالل 
القفكككك ات الكبيككككرة وفهككككم المعلومككككات بطريقككككة 

وا معرفة االرتباطات، ويستطيع عشوائية د
حككككل المشكككككلة المعقككككدة بسككككرعة ولكككككن مككككن 
الصكعب عليكه شكرح كيكف فعكل ذلك.)وقكاد، 

6990 ،25 ،);Felder & Brent, 2005) 
Willems, 2009, p. 4 .)    

لككككككككككككدر يفويتبنككككككككككككى الباحثككككككككككككاا نمككككككككككككوذت 
ألنكه يناسكب Felder & Silverman  وسكيلفرماا

علمككين، طبيعككة البحككث الحككالي فككي تصككنيف المت
وتحديككككدا البعككككد الرابككككع، والككككذي يتنككككاول أسككككلوبي 
الككتعلم )التتككابعي/الكلي(، وهككذا البعككد يتشككابه مككع 

المثيرات ةيمككككككككككككا يككككككككككككرتبب بكككككككككككك (Dunn)نمككككككككككككوذت 
أسككلوب المعالجككة والتككي مككن بينهككا السككيكولوجية 

 (Dunn , 2003,p. 3). التحليلي مقابل الشمولي،
( فقككككككككككرة 22مككككككككككن ) ويتككككككككككوا المقيككككككككككاس

األسلوب المفضل لدى المتعلم، مصممة لتحديد 
وهي موزعة علكى أربعكة أبعكاد، ويشكمل ككل بعكد 

( عبكككارة إجباريكككة يختكككار المكككتعلم بكككين 55علكككى )
بككككككككديلين )أ( أو )ب(، ويضككككككككم أسككككككككلوب الككككككككتعلم 

، 8، 2( عبكككككككارة وهكككككككي )55)التتكككككككابعي/الكلي( )
56 ،52 ،69 ،62 ،68 ،36 ،32 ،29 ،
22 .) 

العديككككككككد مككككككككن الدراسكككككككككات  وقككككككككد أكككككككككدت
والبحككككوث صككككدق وثبككككات المقيككككاس مككككن خاللككككه 
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تطبيقه على عينات متنوعة من طالب الجامعة 
 Litzinger & etمثل: دراسة ليت ينجكر و خكروا 

al (2007)(طالًبكا 126، على عينكة مكونكة مكن )
وطالبكككككككًة مكككككككن تخصصكككككككات الهندسكككككككة، وعلككككككككوم 

 Alumranالمكتبكات، والتربيكة، ودراسكة العمكراا 

( طالًبكككا 822، علكككى عينكككة مكونكككة مكككن )(2008)
وطالبكككًة بمختلككك  كليكككات جامعكككة البحكككرين، وقكككد 
أثبتكككت نتائجهكككا انحصككككار قكككيم معامككككل ألفكككا بككككين 

(، وبطريقة إعادة التطبيق كانكت 9028، 9020)
( إتكككافة إلكككى وجكككود فكككروق 9082، 9089بككين )

دالككة إحصككائية بككين متوسككطات درجككات الطككالب 
ات فرعيككة )العملككي فككي أسككاليب الككتعلم كمجموعكك

 –الحدسكككككي، البصكككككري  –التككككك ملي، الحسكككككي  –
الكلكككي(، ودراسكككة أبوهاشكككم  –اللفظكككي، التتكككابعي 

( طالًبكا 5529( على عينة مكونة من )6956)
مككن مختلكك  كليككات جامعككة الملككك سككعود، والتككي 
أثبتكككككككككت نتائجهكككككككككا الخاصكككككككككة ب سكككككككككلوب الكككككككككتعلم 
)التتككككابعي/الكلي( ارتفككككاع معامككككل ثباتككككهي حيككككث 

( وبمعادلككة سككبيرماا 90020امككل ألفككا )بلغككت مع
(، وبمعادلككككككككة جتمككككككككاا بلغككككككككت 90022بلغككككككككت )

(، كمككا أكككدت نتائجهككا الصككدق البنككائي 90012)
 للمقياس.  

وللت كككد مككن صككدق وثبككات المقيككاس قككام 
الباحثاا بتطبيقه على عينة اسكتطالعية تكونكت 

( طالًبككككككا مككككككن غيككككككر طككككككالب التجربككككككة 39مككككككن )
ألفككا كرونبككا ، األساسككية، وذلككك لحسككاب معامككل 

(، وبلككو الثبككات 9026وقككد بلككو معامككل الصككدق )
(، 9091(، وهمككككككا داالا عنككككككد مسككككككتوى )9089)

ممكككا يعككككد صكككالحية تطبيكككق المقيكككاس لتصكككنيف 
المتعلمككككككين ببيئككككككة الككككككتعلم التكيفككككككي فككككككي البحككككككث 

 الحالي.  

 إجراءات البحث
 أواًل: منهج البحث:

استخدم  البحث الحاليفي توء طبيعة 
 بحثالتجريبي، وذلك ل شبه نهجالم ااالباحث
المتعلم  -النظام –مستوى التحكم )المتعلم  أثر

غير موجه(،  –والنظام( ونوع التوجيه )موجه 
وأثر التفاعل بينهما بوحدة قائمة على التعلم 
التكيفى وفقا ألساليب التعلم، وذلك على 
التحصيل المعرفي واألداء العملي المرتبطين 

ت البحث لدى طالب بمهارات استخدام محركا
 شعبة تكنولوجيا التعليم.
 ثانيًا: متغيرات البحث:

متغيككككرين  البحككككثشكككمل ي: المتغيرررررات المسررررتقلة
 مستقلين هما:

مسككتوى الككتحكم بككالتعلم التكيفككي، ولككه ثالثككة  -1
 مستويات: 

 المتعلم.                -أ
 النظام.                     -ب
 المتعلم والنظام. -ت

 توجيه وله نوعاا: نوع ال -2
 موجه.                 -أ
 غير موجه. -ب

متغيكككككرين  البحكككككثشكككككمل ي المتغيررررررات التابعرررررة:
 تابعين هما:

التحصككككككككيل المعرفكككككككككي المككككككككرتبب بمهكككككككككارات  -أ
 استخدام محركات البحث.

األداء العملككي لمهككارات اسككتخدام محركككات   -ب
 البحث.

 نوع التصميم التجريبي:ثالثًا: 

 ين للبحكككثتقلالمسككك ينفكككي تكككوء المتغيكككر 
 المناسككباي فككاا التصككميم التجريبككي مومسككتوياته

 Factorial 3 ×2(، 3×6) العامليالتصميم  :هو
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Design التجريبي:( هككككذا التصككككميم 5) ، ويوتكككح شكككككل 
 

 مستوى التحكم  

 المتعلم والنظام النظام المتعلم  

جيه
لتو
ع ا
نو

 

 (3مجموعة ) (6مجموعة ) (5مجموعة ) موجه

 (2مجموعة ) (1مجموعة ) (2موعة )مج غير موجه
للبحث( التصميم التجريبي 5شكل )  

 :المعالجة التجريبية رابعًا: بناء مواد

بمراجعكككككككككة بعككككككككك  النمكككككككككاذت الخاصكككككككككة 
بيئكككات الكككتعلم احلكترونيكككةي مثكككل بتصكككميم وبنكككاء 

يعبككككككككككككككدالعاطي، 6993نمككككككككككككككوذت: )خمككككككككككككككيس، 
جوليكككف و ي وروفينكككيي وريكككاا و خكككرواي (6992

 Ruffini, 2000; Ryan, et))و خكروا، والجك ار 

al, 2000, pp. 43-51; Elgazzar, 2013, p. 35) 

أنهكككا اتضكككح مكككن خكككالل تحليكككل تلكككك النمكككاذت  ، 
أنهككا تتشككابه تعتمككد جميعككًا علككى مككدخل الككنظم، و 
، وأا االخكتالف إلكي حكد كبيكر فكي إطارهكا العكام

بينهككا يكككوا فككي إحككالل خطككوة محككل خطككوة، أو 

د البحكث الحكالي إتافة خطكوة معينكةي وقكد اعتمك
 Elgazzarعلى االصدار الثالث لنموذت الج ار 

(2013, p. 35)  فكككي تصكككميم مكككادة المعالجكككة
التجريبيككككة، مككككع إجكككككراء بعكككك  التعككككديالت عكككككن 
طريكككككككككق دمكككككككككجي أو إتكككككككككافة بعككككككككك  المراحكككككككككل 
والخطككوات بمككا يتناسككب مككع طبيعككة الهككدف مككن 
البحكككث الحكككالي، وقكككد تككككم اختيكككار هكككذا النمككككوذت 

عتبككاره نموذًجككا صككمم لتطككوير دوا غيككره نظككرًا ال
( 6بيئكككات الككككتعلم احلكترونيكككة، ويوتككككح شكككككل )

 مكونات هذا النموذت: 
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للتصميم التعليمي وتطوير بيئات التعلم  (Elgazzar, 2013, p. 35)( نموذج الجزار 2شكل )
 اإللكترونية )اإلصدار الثالث(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التغذية 

 الراجعة

Feedback 

 

 

 

 

 

 

 

عمليات 

المراجعة 

 والتعديل

 .لكترونيةاإل تعلمال ةمعايير التصميم التعليمي لبيئ اعتماد أو وضع -

لمعرفي ، تعلمهم السابق، المهارات المعلوماتية خصائص المتعلمين المستهدفين، أسلوبهم ا تحليل -

 المتطلبة، تعلمهم المسبق.

من خالل اإلحتياجات  لكترونيةتحديد الحاجات التعليمية للموضوع والغرض العام، لبيئة التعلم اإل -

 المعيارية، وتحليل املحتوى وتقديم اإلحتياجات. 

 ،LCMS املحتوى ، ونظام إدارة LMS علم، ونظام إدارة التتحليل الموارد الرقمية المتاحة -

 تصميم مكونات بيئة التعلم اإللكترونية:

ا لتنسيق  -
ً

، وتحليل األهداف التعليمية وعمل تسلسلها   ABCDصياغة األهداف التعليمية وفق

 التعليمي.

تحديد عناصر املحتوى التعليمي لكل هدف من األهداف التعليمية وتجميعها على شكل موديوالت  -

 عليمية.ت

 تصميم أدوات التقويم/ واختبارات الوحدات القبلية والبعدية، واختبارات التقويم الذاتي. -

تصميم خبرات وأنشطة التعلم/ المصادر واألنشطة، تفاعالت المتعلم ذاتًيا أو في مجموعة، ودور   -

 المعلم .

 وعمل االختيارات النهائية لها. اختيار بدائل عناصر الوسائط المتعددة للخبرات والمصادر واألنشطة، -

 تصميم الرسالة / املحتوى أو السيناريوهات للوسائط التي تم اختيارها للمصادر واألنشطة. -

 تصميم أساليب اإلبحار ، والتحكم التعليمي، وواجهة المتعلم. -

ر  وتصميم تصميم نماذج التعليم والتعلم، ومتغيرات التصميم، وأساليب التعاون والتشارك، واختيا -

 أدوات التواصل المتزامنة / وغير المتزامنة داخل وخارج البيئة.

 تصميم نظم تسجيل المتعلمين، وإدارتهم، وتجميعهم، ونظم دعم المتعلمين داخل البيئة. -

 
 

 
 :لكترونيةاإلإنتاج مكونات بيئة التعلم 

 ة.الحصول على الوسائط والمصادر، واألنشطة وكائنات التعلم المتوفر   -

إنتاج الوسائط المتعددة، والمصادر واألنشطة  وأي عناصر أخرى موجودة. -  تعديل و

 رقمنة وتخزين عناصر الوسائط المتعددة لعناصر البيئة. -

 إنتاج معلومات بيئة التعلم اإللكترونية وشكل المكونات: -

 لكترونية:اإلإنتاج النموذج األولي لبيئة التعلم  -

اقع الويب.رفع وتحميل عناصر ب  -  يئة التعلم، وربط مو

 إنتاج الموديوالت التعليمية، وأدوات التواصل، وتسجيل المتعلمين وعمل التجمعات الالزمة لهم. -

 
 

لكترونية، اإلإجراء التقويم التكويني على مجموعات صغيرة أو بشكل فردي لتقويم بيئة التعلم  -

ا للمعايير.
ً

افقة عليها وفق  والمو

 يم الجمعي/ النهائي واالنتهاء من عملية التطوير التعليمي.تطبيق التقو  -

 

 

مرحلة 
 التحليل

Analysis 

 

 

 
 

مرحلة 
 التصميم

Design 

 
مرحلة 
 اإلنتاج

Production  

 مرحلة التقويم
Evaluation 

 لكترونية.اإلاالستخدام الميداني والتطبيق واسع النطاق لبيئة التعلم  -

اقبة المستمرة، وتوف -  لكترونية.اإلير الدعم والصيانة، والتقويم المستمر  لبيئة التعلم المر

مرحلة 

 االستخدام

Use 
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سار البحث ووفقا لمراحل النموذت فقد 

في تصميمه وإنتاجه لمادة المعالجة التجريبية 
 في المراحل والخطوات التالية: 

: وشررررررررمل  Analysisمرحلررررررررة التحليررررررررل  -1
 الخطوات التالية:

وتضكككككككككمنت هكككككككككذه المرحلكككككككككة الخطكككككككككوات 
 التالية:
وتع معايير التصميم التعليمي لبيئة  -

التعلم التكيفي احلكترونية: تم االطالع 
األدبيات والدراسات التي على العديد من 

اهتمت بتحديد معايير تصميم بيئات التعلم 
احلكتروني بصفة عامة، وبيئات التعلم 

همبرتوي التكيفي بصفة خاصة ، ومنها: 
واجناسيوي واليجاندرو و خرواي 

 ; Humberto & Ignacio, 2014;وجينتر

Alejandro, et al, 2003)  Gynther, 

2016, Pp. 16-18) ،فاد البحث من وقد است
هذه األدبيات والدراسات في التعرف على 
المعايير التربوية والفنية التي يجب 
مراعاتها عند تصميم بيئات التعلم التكييية 
احلكترونية، خاصة ةيما يتعلق بتحديد 
خصائن المتعلم، ووتوح األهداف 
التعليمية، والمحتوى التعليمي، والتغذية 

غير ذلك من الراجعة، وتوفير التفاعل، و 
المعايير المتعلقة بتصميم هذا النوع من 

 .بيئات التعلم
تحديكككد مجكككال االهتمكككام: ومجكككال االهتمكككام   -

يشككير إلكككى موتككوع الكككتعلم، وقككد تمثكككل فكككي 
دراسة وحدة تعليمية مكونة من )موديولين( 
مكككككككرتبطين بالجكككككككانبين المعرفكككككككي واألدائكككككككي 
لمهككارات اسككتخدام محركككات البحككثي حيككث 

ل األول محككككككككر  البحككككككككث تنككككككككاول الموديككككككككو 
، وتنكككاول الموديكككول الثكككاني Googleجوجكككل 

قاعكككدة معلومكككات دار المنظومكككة، علكككى أا 
يككككتم تقككككديم محتككككوى الموديككككولين مككككن خككككالل 
التعلم التكيفكي وفكق المتغيكرات التكي يتبناهكا 
البحككككث الحككككالي، وهككككو يمثككككل أيضككككا مجككككاال 
ثانيا لالهتمام، وذلك كمحاولة للتغلب على 

تكككككي قكككككد تكككككعثر علكككككى بعككككك  الصكككككعوبات ال
 فاعلية التعلم التكيفي.

تحليككل خصككائن المتعلمككين المسككتهدفين:   -
والمتعلموا المستهدفوا فكي البحكث الحكالي 
هككم طككالب الفرقككة  الثالثككة شككعبة تكنولوجيككا 
التعلكككيم، والكككذين يدرسكككوا مهكككارات اسكككتخدام 
محركككككات البحكككككث بمقكككككرر )الكمبيكككككوتر فكككككي 

وتككككم تحديككككد خصائصككككهم العامككككة التعلككككيم(، 
المعرةيككة، والنفسككية، والمهاريككةي مككن خككالل 
إجراء مقابالت معهم، كما تم التعرف على 
خبكككككككككراتهم المرتبطكككككككككة بمهكككككككككارات اسكككككككككتخدام 
الكمبيكككككككوتر، ونظككككككككام إدارة الككككككككتعلم )مككككككككودل 

، والككككذي سككككيقدم Moodle Cloudكككككالود( 
المحتوى التعليمى من خاللكه، وةيمكا يكرتبب 
بالخصكككككككائن المرتبطكككككككة ب سكككككككلوب الكككككككتعلم 



 677 

 

بعي/الكلي( تككككم تحديككككدها مككككن خككككالل )التتككككا
مطالعككة األدبيككات والدراسككات ذات الصككلة، 
وذلككك حتككى يككتم تصككميم صككورتي المحتككوى 
التعليمككككي فككككي تككككوئهما بمككككا يسككككاعد علككككى 

  التكيف .
تحديكككككد األهكككككداف العامكككككة: وقكككككد ارتبطكككككت   -

ببعككككككدين وهمككككككا: تنميككككككة مهككككككارات اسككككككتخدام 
محركككككات البحككككث لككككدى طككككالب تكنولوجيككككا 

قائمكككة علكككى الكككتعلم التكيفكككي  التعلكككيم بوحكككدة
وفقككا ألسككاليب الككتعلم، والبعككد الثككاني تطككوير 
الكككتعلم التكيفكككي مكككن خكككالل محاولكككة التغلكككب 
علكككى بعككك  الصكككعوبات التكككي تكككعثر علكككى 
فاعليته، والمرتبطة بمستويات الكتحكم ونكوع 
التوجيككه، وذلككك عككن طريككق قيككاس أثككر كككل 
منهمككا، وأثككر تفاعلهمككا علككى تنميككة مهككارات 

حركككات البحككث بشككقيها المعرفككي اسككتخدام م
 واألدائي لدى طالب عينة البحث.

تحليل الموارد الرقمية المتاحة: وقد تمثلت   -
المككوارد الرقميككة الككذي اعتمككد عليهككا البحككث 

 Moodleالحكككالي فكككي نظكككام إدارة الكككتعلم 

Cloud وهككو نظككام مفتككوح المصككدر، يتككيح ،
العديكككد مكككن األدوات المناسكككبة للكككتعلم مثكككل: 

تصككككال، وأدوات تقككككديم المحتككككوى، أدوات اال
والتقيككككيم، والتسككككليمي واألنشككككطة والتكليفككككات، 
والتتبكككع والمراقبكككة، إتكككافة إلكككى إدارة جميكككع 

كمكككككا   النشكككككاطات التدريبيكككككة بكفكككككاءة ودقكككككة،
شككككككملت المككككككوارد الرقميككككككة جوجككككككل درايككككككف 

Google Drive وهكو أحكد التطبيقكات التكي ،
تسكككاعد مكككع نظكككام إدارة الكككتعلم فكككي تصكككميم 

ت محتويكككككات تعليميكككككة تكيييكككككة )مكككككواد وإنتكككككا
المعالجكككككككة التجريبيكككككككة( الخاصكككككككة بالبحكككككككث 
الحككككالي وفقككككا لمتغيراتككككه المرتبطككككة بمسككككتوى 

 التحكم، ونوع التوجيه.

: وشررررررررمل  Designمرحلررررررررة التصررررررررميم  -2
 الخطوات التالية:

صياغة األهداف التعليمية: وقد صياغة   -
 A – B)األهداف التعليمية باعتماد صيغة 

– C – D) ،المعروفة في صياغة األهداف 

والتي تشير إلى ترورة أا تشمل 
الصياغة تحديد الجمهور المستهدف 

Audience  والسلو ،Behavior  المطلوب
وتفاصيل  Conditionsتحقيقه، وشروط 
الذي في  Degreeالهدف، ثم المعيار 

توئه يمكن الحكم على مدى تحقق 
 الهدف.

تحديككككككككككد عناصككككككككككر المحتككككككككككوى للكائنككككككككككات   -
تعليميككككة وتجميعهككككا فككككي دروس ووحككككدات: ال

تككم تحديككد عناصككر المحتككوى فككي تككوء مككا 
تم صياغته من أهداف تعليميكة، وتكم تقسكيم 
المحتككوى إلككى موديككولين تعليميككين مككرتبطين 

مهككارات اسككتخدام محركككات البحككثي حيككث ب
تنككككككككاول الموديككككككككول األول محككككككككر  البحككككككككث 

، وتنكككاول الموديكككول الثكككاني Googleجوجكككل 
وعكي قاعدة معلوما ت دار المنظومة، وقكد رخ
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أا يتضكككمن ككككل موديكككول جميكككع المكونكككات 
األساسكككية مكككن مبكككررات، وأهكككداف إجرائيكككة، 
واختبكككار قبلكككي، ومحتكككوى تعليمكككي، وأنشكككطة 

 تعليمية، واختبارات تكوينية، وبعدية.

تصكككككككميم خبكككككككرات الكككككككتعلم: وقكككككككد ارتبطكككككككت   -
خبكككرات الكككتعلم بشككككل وأدوات التفاعكككل بكككين 

رد ومصكككادر الككككتعلم المتعلمكككين وتحديكككد مكككوا
وأنشكككطته، ودور المعلكككم، وذلكككك مكككن خكككالل 
تحديككككد أدوات النظككككام الخاصككككة للمتعلمككككين، 
والتكككككي تتكككككيح لهكككككم التفاعكككككل مكككككع المحتكككككوى، 
والمعلكككككم، وبعضكككككهم الكككككبع ، وذلكككككك وفقكككككا 
لمسككككتوى الككككتحكم الككككذي يسككككتخدمه المككككتعلم، 
وهككككو أحككككد متغيككككرات البحككككث الحككككالي، وقككككد 

واصككككل شككككملت عككككدة أدوات أهمهككككا أدوت الت
، E-Mailالمت امنكككة مثكككل البريكككد احلكترونكككي 
، Chatوغيككككككككر المت امنككككككككة مثككككككككل المحادثككككككككة 

والجدولككككة المرتبطككككة بوتككككع خطككككة دراسككككية 
لكككككل مجموعككككة، والتكليفككككات، واالختبككككارات، 
والمتابعككككة احلكترونيككككة مككككن خككككالل النظككككام، 
والمحتكككككوى التعليمكككككي الكككككذي تضكككككمن جميكككككع 
، مكونات الموديكولين مكن مبكررات، وأهكداف
واختبكككار قبلكككي، ومحتكككوى تعليمكككي، وأنشكككطة 

 تعليمية، واختبارات تكوينية وبعدية.

، تصكككميم واجهكككة التفاعكككل وأدوات االبحكككار  -
وذلككككك مكككككن خكككككالل خريطكككككة توتكككككح كيييكككككة 
السير فكي ككل موديكول وفقكا لمتغيكر البحكث 
المككككرتبب بككككالتحكم، كمككككا تككككم تصككككميم قائمككككة 

رئيسية بعناصكر ككل موديكول يمككن للمكتعلم 
 فريعاتها بواسطة أدوات االبحار.تتبع ت

تسكككككجيل المتعلمكككككين وإدارتهكككككم وتجمكككككيعهم،   -
وذلك حتى يصبح لكل مكتعلم اسكم مسكتخدم 
وكلمككككة مككككرور خاصككككة بككككه للككككدخول لنظككككام 
الككككككتعلم حسككككككب مجموعتككككككه وفقككككككا للتصككككككميم 

 التجريبي للبحث.

تصككككككككككميم أدوات التقككككككككككويم، وقككككككككككد شككككككككككملت   -
مجموعككة مككن االختبككارات بكككل موديككول بمككا 

لككككى قيككككاس مسككككتوى الطالككككب قبككككل يسككككاعد ع
وبعكككككككككد دراسكككككككككة المحتكككككككككوى، إتكككككككككافة إلكككككككككى 
االختبككككارات التكوينيككككة المصككككاحبة بالتغذيككككة 

 الراجعة.

 Productionمرحلرررة اإلنشرررات واإلنتررراج  -3

and Construction وشررررررمل  الخطرررررروات :
 التالية:
الحصكككول علكككى الوسكككائب المتكككوافرة المتنوعكككة   -

المرتبطككككككة بككككككالمحتوى التعليمككككككي مككككككن صككككككور 
سككوم مككن خككالل عككدة مصككادر علككى رأسككها ور 

مواقكككع الويكككب المتخصصكككة، وإنتكككات الوسكككائب 
غيكككككككر المتكككككككوافرة مكككككككن نصكككككككوص، وصكككككككوت، 
وصور ثابتة، ولقطات فيديو، ورسكوم خطيكة، 

 باستخدام البرامج المتخصصة.

إنتككككككككككات المحتككككككككككوى التعليمككككككككككي للموديككككككككككولين   -
، كمككا Adobe Dreamweaverباسككتخدام أداة 

حتككككوى علككككى هيئكككككة تككككم إنتككككات أجكككك اء مككككن الم
متضككككككمنة النصككككككوص  PPTملفككككككات بصككككككيغة 
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والصكككككور والرسكككككوم، وقكككككد تكككككم إنتكككككات محتكككككوى 
الموديكولين بصكورتين مختلفتكين وفقكا ألسكلوب 
الكككتعلم )التتكككابعي/الكلي(، وتككككم ربكككب مكونككككات 
 بيئة التعلم ونشرها على نظام إدارة التعلم. 

 Evaluationمرحلررة التقررويم وادسررتخدام  -4

and Use  الخطوات التالية:: وشمل 
عكككر  مكككادة المعالجكككة التجريبيكككة )المحتكككوى   -

التعليمكككككي بصكككككورتيه التتابعيكككككة والكليكككككة وفقككككككا 
ألسلوب التعلم( على مجموعة من المحكمكين 
المتخصصككككين فككككي مجككككالي المنككككاهج وطككككرق 
التدريس، وتكنولوجيا التعليم،  وقد أككد جميكع 
المحكمككككككككين صككككككككالحية المحتككككككككوى التعليمككككككككي 

 واالستخدام. بصورتيه للتطبيق

تجريككب مككادة المعالجككة التجريبيككة بصككورتيه،   -
ووفقا لمتغيري البحكث المسكتقلين بمسكتوياتهما 

اسكتطالعًيا علكى مجموعكة مكن طكالب  ابً يتجر 
الفرقككة الثالثككة بشككعبة تكنولوجيككا التعلككيم بكليككة 
التربيكككة بالدقهليكككة، جامعكككة األزهكككر، وقكككد بلككككو 
( 39)العكككدد احجمككككالي للعينككككة االسككككتطالعية 

 ،طالًبا لم تشملهم التجربكة األساسكية بعكد ذلكك
وقككككككككد تككككككككم تقسككككككككيمهم عشككككككككوائًيا علككككككككى سككككككككت 
مجموعكككككات فككككككي تككككككوء التصككككككميم التجريبككككككي 

( طككالب فككي كككل مجموعككة، 1للبحككث بواقككع )
وقككككد هككككدف التجريككككب االسككككتطالعي الكشكككك  
عكككككن المشككككككالت الفنيكككككة، واألخطكككككاء العلميكككككة 
واللغوية إا وجدت، إتافة إلى أي مشكالت 

قككد تككعثر علككى دقككة التجربككة األساسككية، أخككرى 

وقككككككككككد تككككككككككم الت كككككككككككد مككككككككككن خككككككككككالل التجربككككككككككة 
االستطالعية ورصكد مالحظكات الطكالب مكن 
صككالحية مككادة المعالجككة التجريبيككة للتطبيككق، 
واعتبككر الباحثككاا ذلككك أساًسككا لبككدء االسككتخدام 

 والتطبيق.

 :خامًسا: أداتي البحث

تم بناء وتبب أداتي القياس الخاصة  
توء أهدافه، وتمثلت في: اختبار بالبحث في 

التحصيل المعرفي، وبطاقة مالحظة األداء 
العملي المرتطبتين بمهارت استخدام محركات 
البحث، وةيما يلي عرًتا لكييية تبب هاتين 

 األداتين:

 : اختبار التحصيل المعرفي -1
 وقد مر إعداد االختبار بالخطوات التالية:

هكككدف حيكككث  مكككن االختبكككار: هكككدفتحديكككد ال  -
المكرتبب بمهكارات الجانب المعرفكي  إلى قياس

اسكتخدام محركككات البحككث لكدى طككالب شككعبة 
تكنولوجيكككا التعلكككيم )مجموعكككات البحكككث(، وقكككد 
تككككم إعككككداد جككككدول مواصككككفات لالختبككككار، مككككن 
خككككككككالل تحديككككككككد األوزاا النسككككككككبية لألهكككككككككداف 
السكككلوكية الخاصكككة بكككالموديولين، وروعكككي أا 

متضكككمنًا يككككوا االختبكككار فكككي شككككله النهكككائي 
لعككدد مككن البنككود التككي تقككيس جميككع األهككداف 

 احجرائية السلوكية الواردة بالموديولين.

تكككككم  إعكككككداد االختبكككككار فكككككي صكككككورته األوليكككككة:  -
فكككي تكككوء جكككدول  االختبكككار مفكككردات صكككياغة

المواصككككككككككفات، واألوزاا النسككككككككككبية لألهككككككككككداف 
الجوانكب المعرةيكة المرتبطكة السلوكية، وشمل 
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 ووصكككل البحكككث اسكككتخدام محرككككات بمهكككارات
مككن  مفككردة( 33) عككدد مفككردات االختبككار إلككى
، ويعكد هكذا النكوع مكن نوع االختيار من متعدد

أفضككككككل االختبككككككارات الموتككككككوعية لقلككككككة أثككككككر 
ككككككل مفكككككردة علكككككى  التخمككككيني حيكككككث اشكككككتملت

ها هكو احجابكة الصكحيحة، ا حكدإأربعة بكدائل، 
وقكككككد تكككككم مراعكككككاة الشكككككروط الالزمكككككة لصكككككياغة 

 .الختباراتمفردات هذا النوع من ا
وهكككككى تتضكككككمن  االختبكككككار: تكككككع تعليمكككككاتو  -

وصككفًا مختصككرًا لالختبككار، وتركيككب مفرداتككه، 
وعكككدد األسكككئلة، وطريقكككة احجابكككة عليهكككا، وتكككم 
 مراعاة أا تكوا التعليمات واتحة ومباشرة.

تككم تحديككد صككدق االختبككار  تككبب االختبككار:  -
مكككن خكككالل: صكككدق المحتكككوىي ويعنكككى تمثيكككل 

وتع لقياسها، والذي  االختبار للجوانب التي
يتم الت كد منه عن طريق تحديكد مكدى ارتبكاط 
البنككود االختباريككة بمسككتويات األهككداف المككراد 
قياسكككككها، وتكككككم الت ككككككد مكككككن صكككككدق المحتكككككوى 
لالختبار عن طريكق وتكع جكدول مواصكفات 
يوتككككح الموتككككوعات التككككي تككككم تناولهككككا فككككي 
المحتككككككككككككوى التعليمككككككككككككي وتوزيككككككككككككع األهككككككككككككداف 

ومقابلكككة األوزاا النسكككبية بمسككتوياتها المختلفكككة 
لألهداف باألوزاا النسبية لبنكود االختبكار. ثكم 
تككككككم عككككككر  االختبككككككار علككككككى مجموعككككككة مككككككن 

وذلككك للت كككد  )الصككدق الظككاهري(، المحكمككين
وتكككوح ، و مكككن: صكككالحية االختبكككار للتطبيكككق

لقيكككاس  مفرداتكككهمناسكككبة ، و تعليمكككات االختبكككار

التككككي تككككم وتككككعها، وكفايككككة عككككددها هككككداف األ
واللغويكككة  ،الدقكككة العلميككةلتعليمككي، و للمحتككوى ا
راء السككككادة  وتككككم تحليككككل ، االختبككككار لمفككككردات
وإجكراء التعكديالت الالزمكةي حيككث  ،المحكمكين

اشككككككككتملت التعككككككككديالت علككككككككى إعككككككككادة بعكككككككك  
  .الصياغات، كما تم تغيير بع  البدائل

تكككم تطبيككق االختبكككار  :سككتطالعيةالتجربككة اال  -
طككككككالب شكككككعبة تكنولوجيككككككا علكككككى عينككككككة مكككككن 

تعلكككككككككيم هكككككككككم أفكككككككككراد العينكككككككككة فكككككككككي التجربكككككككككة ال
 ،طالًبكككككا( 39وبلكككككو عكككككددهم )االسكككككتطالعية، 
حسكككككككككاب معامكككككككككل السكككككككككهولة وذلككككككككك بهكككككككككدف 

معامككككككككل ، و والصككككككككعوبة لمفككككككككردات االختبككككككككار
، يكككك  لكككككل مفككككردة مككككن مفككككردات االختبككككاريالتم
احجابكة  تحديد زمن، و معامل ثبات االختبارو 
 .االختبار على
تكككككككككم حسكككككككككاب معامكككككككككل السكككككككككهولة ومعامكككككككككل   -

ووجككككككككد أا  ،الختبككككككككارمفككككككككردات االصككككككككعوبة ل
 و 9069المعكككككككككامالت تراوحكككككككككت مكككككككككا بكككككككككين )

مفكردات جميكع  بناًء عليه اتضكح أا( و 9089
وأنهكككا  ،االختبكككار تقكككع داخكككل النطكككاق المحكككدد

وليسككككككككت شككككككككديدة  ،ليسككككككككت شككككككككديدة السككككككككهولة
، كمكككككا تكككككم حسكككككاب تبكككككاين مفكككككردات الصككككعوبة

االختبككار لمعرفككة القككدرة التميي يككة لكككل مفككردة، 
 9052)د أا كككل المفككردات تراوحككت بككين ووجكك
ةيمككككا عككككدا مفككككردة حصككككلت علككككى  ( 9061 –

وبالتكككالي تككم اسكككتبعادها  9052قيمككة أقكككل مككن 
 من االختبار لضع  قدرتها التميي ية.
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ثبككككات االختبككككار: تككككم حسككككاب معامككككل ثبككككات   -
طريقككككككة التج ئككككككة النصككككككيية، وقككككككد االختبككككككار ب
 Rulon رولككككككككوا  بمعادلككككككككة البحككككككككث اسككككككككتعاا
 ، ص.5002 ،)السكككككككككيد نصكككككككككييةللتج ئككككككككة ال
، وقككككككد بلككككككو معامككككككل ثبككككككات االختبككككككار (122
(ي وتدل هذه القيمة على أا االختبار 9006)

نفكس  وأنكه يعطكى، يتمي  بدرجة ثبات مرتفعكة
 ،النتكككائج إذا أعيكككد تطبيقكككه علكككى نفكككس العينكككة

الظككككككروف، كمككككككا يعنككككككى خلككككككو  نفككككككسوتحككككككت 
االختبككار مكككن األخطككاء التكككى يمكككن أا تغيكككر 

خكككر علكككى نفكككس د مكككن وقكككت  مكككن أداء الفكككر 
 .االختبار

بعكد أا تكم الت ككد  الصورة النهائية لالختبكار:  -
وثبكككككات االختبكككككار أصكككككبح فكككككي  ،مكككككن صكككككدق

مفكككككردة، ( 36) يتكككككوا مكككككن صككككورته النهائيكككككة
وعليككككككه تصككككككبح الدرجككككككة العظمككككككى لالختبككككككار 

 ( درجة.36)

حساب زمن االجابة على االختبار: وتم من   -
جمكع  خالل حساب متوسب ال من عن طريق

األزمنككة التككي اسككتغرقها الطككالب فككي احجابككة 
عككككن االختبككككار، وقسككككمته علككككى العككككدد الكلككككي 

 ( دقيقة.   61للطالب، وكاا متوسب ال من )
  بطاقة مالحظة األدات العملي: -2

 وقد مر إعداد البطاقة بالخطوات التالية:
ت هككككدفتحديككككد الهككككدف مككككن البطاقككككة: حيككككث   -

األدائككي  الجانككب إلككى قيككاسبطاقككة المالحظككة 
لمهككككككارت اسككككككتخدام محركككككككات البحككككككث لككككككدى 

طكككالب شكككعبة تكنولوجيكككا التعلكككيم )مجموعكككات 
البحككككككككث( بعككككككككد دراسكككككككككتهم لمككككككككادة المعالجكككككككككة 
التجريبيكككككة )الوحكككككدة التعليميكككككة القائمكككككة علكككككى 

 التعلم التكيفي وفقا ألساليب التعلم(.

تحديكككككد المهكككككارات المتضكككككمنة بالبطاقكككككة: تكككككم   -
مالحظكككككة  تحديكككككد المحكككككاور الرئيسكككككية لبطاقكككككة

األداء العملكككككي لمهكككككارات اسكككككتخدام محرككككككات 
البحكككث مكككن خكككالل تحليكككل مهكككارات محرككككات 
البحكككث، ومطالعكككة األدبيكككات والدراسكككات ذات 
الصكككلة، وقكككد شكككملت بطاقكككة المالحظكككة علكككى 

( 569( مهكككارة رئيسكككية تتضكككمنت )61عكككدد )
أا تكككوا المهككارات مهككارة فرعيككة، وقككد روعككي 
وغيككر  ،ةوغيككر مركبكك ،محككددة بصككورة إجرائيككة

وموصكفة  ،منيية أي ال تحتوى على أداة نفكي
ومرتبكككككككة ترتيبكككككككًا  ،للمهكككككككارات دقيقكككككككاً  توصكككككككيفاً 
 .  منطقياً 

تككم التقككدير الكمككي  التقككدير الكمككي للمهككارات:  -
 لألداء مستويينالمهارة في توء  أداءلقياس 
وفككككي حالككككة ت ديككككة المهككككارة  ،لككككم يككككعد( –)أدى
علكككككككى درجكككككككة المفحكككككككوص يحصكككككككل  الفرعيككككككة
ةيعطى )صفرًا(، وبناءًا  يهاإذا لم يعد، و واحدة

على ذلك تكوا الدرجة الكلية ألداء المهارات 
عككككككدد مجمككككككوع  نككككككاتجوهككككككى  ،( درجككككككة569)

 بطاقة المالحظة.بالمهارات 

وتكككككككع تكككككككم  تعليمكككككككات بطاقكككككككة المالحظكككككككة:  -
واتككحة ، وروعككي أا تكككوا تعليمككات البطاقككة

، وقككد تضككمنت الهككدف مككن شككاملةو  ،ومحككددة
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التقككدير الكمككي بالدرجككة لكككل البطاقككة، وكيييككة 
 لم يعد(.    –مهارة فى توء المستويين )أدى 

تقكككدير صكككدق تكككم  تكككبب بطاقكككة المالحظكككة:  -
عكككن طريكككق الصكككدق الظكككاهري، مكككن  البطاقكككة
 السككككادة علككككى مجموعككككة مككككن هاعرتككككخككككالل 

والمتخصصكككين فكككي  ،المحكمكككين مكككن الخبكككراء
 وتكنولوجيككا التعلككيم، المنككاهج وطككرق التككدريس

احجرائيككة  مككن سككالمة الصككياغةبهككدف الت كككد 
، والتسلسككككككككل لمفككككككككردات البطاقككككككككة ووتككككككككوحها

 تهكككككككاوإمكانيكككككككة مالحظ المنطقكككككككي للمهكككككككارات،
علكككى  نوقكككد اعتبكككر اتفكككاق المحكمكككي بسكككهولة،

 بنود البطاقة المقياس دلياًل على صدقها.
تكككم حسكككاب ثبكككات  :المالحظكككة ثبكككات بطاقكككة   -

البطاقكة عككن طريككق أسككلوب تعككدد المالحظككين 
ثم حسكاب معامكل  يلمتدرب الواحدعلى أداء ا

االتفككككككاق بككككككين تقككككككديرهم لككككككألداء عككككككن طريككككككق 
اسككككككتخدام معادلككككككة د كككككككوبر د لتحديككككككد نسككككككب 

، وقككد اتضككح Cooper (1974) كككوبر االتفككاق
أا متوسككب معامككل اتفككاق المالحظككين يسككاوى 

(ي ممكككا يعنكككى أا بطاقكككة المالحظككككة 09059)
علككى درجككة عاليككة مككن الثبككات، وأنهككا صككالحة 

 ياس.ك داة للق
بعكككككد  النهائيكككككة لبطاقكككككة المالحظكككككة: الصكككككورة  -

وثبككككات بطاقككككة  ،االنتهككككاء مككككن تقككككدير صككككدق
المالحظككككة، أصككككبحت البطاقككككة فككككي صككككورتها 
األداء النهائيككة صككالحة لالسككتخدام فككي تقككويم 

العملككككي لمهككككارت اسككككتخدام محركككككات البحككككث 

 .لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم
 :  سادًسا: التجربة األساسية للبحث

 خطواتبككككككال للبحككككككثرت التجربككككككة األساسككككككية مكككككك
 التالية:

  اختيار عينة البحث: -1
مككن عشككوائيًا  البحككثتككم اختيككار عينككة 

طككككالب الفرقككككة الثالثككككة شككككعبة تكنولوجيككككا التعلككككيم 
بكليككة التربيككة بالدقهليككة جامعككة األزهككر، وقككد بلككو 

( طالًبكككككا، 09عكككككددهم فكككككي التجربكككككة األساسكككككية )
طبيككق وتككبب وذلكك العتبككارات عمليككة خاصكة بت

 التجربة، وقد تم توزيع عينة البحث كالتالي:
تقسككيم الطككالب )عينككة البحككث( علككى   -

( طالًبكا فكي ككل 21مجموعتين رئيسكيتين بواقكع )
مجموعكككةي حيكككث يقكككدم التوجيكككه المكككرتبب بكككالتعلم 
التكيفكككي لطكككالب المجموعكككة األولكككى، ويكككتم تكككر  
المجموعككة الثانيككة دوا توجيككه، وقككد شككمل توجيككه 

 جموعة األولى المحاور التالية:طالب الم

   مفهوم أسلوب التعلم، وأهمية تحديده لدى
كل متعلم، ومدى ارتباطه ببيئة التعلم، 
ونتائج  التعلم، وأهمية صدق استجابة كل 
 متعلم على عبارات مقياس أسلوب التعلم.

  مفهوم التعلم التكيفي، والممي ات التي
يوفرها لكل متعلم في تقديم تعلم يناسب 

صائصه الفردية التي تمي ه عن غيره من خ
المتعلمين، ومفهوم التحكم بالتعلم التكيفي 
ومستوياته )المتعلم، النظام، المتعلم 
والنظام( وتحديد الممي ات والمشكالت التي 

 قد يواجهها المتعلم. 
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   نبذة مختصرة عن صورتي المحتوى
المرتبطتين ب سلوب التعلم )التتابعي/الكلي( 

لق بشكل تنظيم المحتوى مثل ما يتع
 التعليمي في كل صورة من الصورتين.    

توزيككككككككككع طككككككككككالب كككككككككككل مجموعككككككككككة مككككككككككن   -
المجمكككككوعتين )الموجهكككككة وغيكككككر الموجهكككككة( إلكككككى 
ثككككالث مجموعككككات فرعيككككة فككككي تككككوء التصككككميم 
التجريبي للبحكث، وفكي تكوء مسكتويات متغيكري 
البحككث الحككالي )مسككتوى الككتحكم، نككوع التوجيككه(، 

وعككات إلككى سككتة بواقككع وبككذلك وصككل عككدد المجم
 ( طالبا في كل مجموعة وهي كالتالي:51)

الطالب الموجهوا الكذين  (5) مجموعة -
 يتحكموا في التعلم.

الطالب الموجهوا الكذين  (6) مجموعة -
 يتحكم النظام في تعلمهم.

الطالب الموجهوا الكذين  (3) مجموعة -
 يتحكموا والنظام في تعلمهم.

الطككالب غيككر المككوجهين  (2) مجموعككة -
 الذين يتحكموا في التعلم.

الطككالب غيككر المككوجهين  (1) مجموعككة -
 الذين يتحكم النظام في تعلمهم.

الطككالب غيككر المككوجهين  (2) مجموعككة -
 الذين يتحكموا والنظام في تعلمهم.

 العينة: مهيدية لطالبعقد جلسة ت -2
 الطككالبتككم عقككد جلسككة تنظيميككة مككع  

وذلككككككك  يفككككككي التجريككككككب النهككككككائي البحككككككثعينككككككة 
وكيييككككككة  ،وأهككككككدافها ،فهم بماايككككككة التجربكككككةلتعكككككري

الجلسككة إلككى هككذه االسككتفادة منهككا، وأيضككًا هككدفت 
ةيمكا وخاصكة  الطكالبيالتعرف على خصكائن 

مهكككككاراتهم فكككككي التعامكككككل مكككككع الكمبيكككككوتر يتعلكككككق ب
مككن خككالل  ااوقككد ت كككد الباحثككي وشككبكة احنترنككت

مالحظكككككة أفكككككراد العينككككككة مكككككن امكككككتالكهم جميعككككككًا 
الكمبيكككككوتر، واحنترنكككككت، لمهكككككارات التعامكككككل مكككككع 

 بحكككككككثوخاصكككككككة المهكككككككارات الالزمكككككككة لطبيعكككككككة ال
 الحالي.

بطاقرة التحصيل المعرفري، و  تطبيق اختبار -3
 العملي تطبيًقا قبلًيا.دات األمالحظة 

 بحث:مجموعات ال كافؤالتأكد من ت -4
البحككككث مجموعكككات  كككككافعللت ككككد مكككن ت

فكي الجانكب المعرفكي المكرتبب بمهكارات اسككتخدام 
تم تحليل نتائج التطبيكق حيث ي البحثمحركات 
باسككككتخدام التحصككككيل المعرفككككي  ختبككككارالالقبلككككي 

 One-Wayاالتجكككككاه  أحكككككاديتحليكككككل التبكككككاين 

Analysis of Variance (ANOVA)للت ككككد  ي
دالكككة  ابصكككورة دقيقكككة ممكككا إذا كانكككت هنكككا  فروًقككك

ا بككين المجموعككات مككن عدمككه، ويوتككح إحصككائيً 
حرافككككككككككات المتوسككككككككككطات )م(، واالن (5جككككككككككدول )

المعياريكككة )ع( لكككدرجات المجموعكككات السكككتة فكككي 
 التطبيق القبلي الختبار التحصيل المعرفي:

  (5جدول )
 المتوسطات )م(، واالنحرافات المعيارية )ع( لدرجات المجموعات الستة 
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 في التطبيق القبلي الختبار التحصيل المعرفي
 ادنحراف المعياري )ع( المتوسط )م( المجموعة

(1) 1013 5056 
(2) 1022 5052 
(3) 1029 5058 
(4) 1029 5056 
(5) 1022 5062 
(6) 1023 5062 

( يتضح 5باالطالع على جدول )
عدم وجود فروق كبيرة في قيم المتوسطات 
الخاصة بكل مجموعة، وقد تم استكمال متابعة 
إجراء التحليالت اححصائية باستخدام تحليل 

كد مما إذا كانت التباين أحادي االتجاه للت 
هنا  فروقا دالة إحصائيا بين المجموعات من 

 ( التالي: 6عدمه، ويوتح ذلك جدول )

 
 
 

 ملخن تحليل التباين أحادي االتجاه للكش  عن التكافع بين المجموعات: (6جدول )
 في القياس القبلي الختبار التحصيل المعرفي

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

النسبة 
 الفائية )ف(

مستوى الددلة 
 0.5.عند 

   9063 1 5052 بين المجموعات
 9002غير دالة  9052 5025 82 558003 داخل المجموعات
    80 569090 المجموع

( 6باسككككككككتقراء النتككككككككائج فككككككككي جككككككككدول )
يتضككح أا قيمككة )ف( المحسككوبة، والتككي تسككاوي 

ى ( غيكككككككر دالكككككككة إحصكككككككائيًا عنكككككككد مسكككككككتو 9052)
(ي ممكككككا يعككككككد عكككككدم وجكككككود فكككككروق دالكككككة 9091)

إحصكككككائيًا بكككككين المجموعكككككات التجريبيكككككة السكككككتة، 
وبكككككذلك يتحقكككككق شكككككرط تككككككافع المجموعكككككات فكككككي 

السلو  المدخلي )التحصكيل المعرفكي(ي وأا أيكة 
فروق قد تظهر بعد إجراء التجربكة تككوا راجعكة 
إلى ت ثير المتغيرات المستقلة، وليس إلكى فكروق 

 ين المجموعات من قبل.موجودة بالفعل ب
مجموعكككات  ككككافعلت ككككد مكككن تكمكككا تكككم ا

البحكككث فكككي الجانكككب المهكككاري المكككرتبب بمهكككارات 
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تم تحليل نتائج حيث ي استخدام محركات البحث
لبطاقككة مالحظككة األداء العملككي التطبيككق القبلككي 

-Oneاالتجكككاه  أحكككاديباسكككتخدام تحليكككل التبكككاين 

Way Analysis of Variance (ANOVA)ي 
 اد بصككورة دقيقككة ممككا إذا كانككت هنككا  فروًقككللت ككك

ا بكككككين المجموعكككككات مكككككن عدمكككككه، دالكككككة إحصكككككائيً 
المتوسكككككككككككككككطات )م(،  (3ويوتكككككككككككككككح جكككككككككككككككدول )

واالنحرافات المعيارية )ع( لدرجات المجموعات 
السكككتة فككككي التطبيككككق القبلكككي الختبككككار التحصككككيل 

 المعرفي:
 المجموعات الستة  المتوسطات )م(، واالنحرافات المعيارية )ع( لدرجات: (3جدول )

 في التطبيق القبلي لبطاقة مالحظة األداء العملي
 ادنحراف المعياري )ع( المتوسط )م( المجموعة

(1) 23003 3025 
(2) 23033 3086 
(3) 23029 3020 
(4) 22092 3030 
(5) 23022 3088 
(6) 26082 2032 
 

( يتضح 3باالطالع على جدول )
قيم المتوسطات عدم وجود فروق كبيرة في 

الخاصة بكل مجموعة، وقد تم استكمال متابعة 
إجراء التحليالت اححصائية باستخدام تحليل 

التباين أحادي االتجاه للت كد مما إذا كانت 
هنا  فروقا دالة إحصائيا بين المجموعات من 

 ( التالي: 2عدمه، ويوتح ذلك جدول )

 للكش  عن التكافع بين المجموعات ملخن تحليل التباين أحادي االتجاه(: 2جدول )
 في القياس القبلي لبطاقة مالحظة األداء العملي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

النسبة 
 الفائية )ف(

مستوى الددلة 
 0.5.عند 

   6085 1 52098 بين المجموعات
 9002غير دالة  9050 52025 82 5631082 داخل المجموعات
    80 5620002 المجموع

( 6باسككككككككتقراء النتككككككككائج فككككككككي جككككككككدول )
يتضكككح أيضكككًا أا قيمكككة )ف( المحسكككوبة، والتكككي 

( غير دالة إحصائيًا عند مستوى 9050تساوي )
(ي ممكككككا يعككككككد عكككككدم وجكككككود فكككككروق دالكككككة 9091)
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إحصكككككائيًا بكككككين المجموعكككككات التجريبيكككككة السكككككتة، 
وبكككككذلك يتحقكككككق شكككككرط تككككككافع المجموعكككككات فكككككي 

دخلي )األداء العملكككككي للمهكككككارات(ي السكككككلو  المككككك
وأا أيككككة فككككروق قككككد تظهككككر بعككككد إجككككراء التجربككككة 
تكككككوا راجعككككة إلككككى تكككك ثير المتغيككككرات المسككككتقلة، 
ولكككككككككيس إلكككككككككى فكككككككككروق موجكككككككككودة بالفعكككككككككل بكككككككككين 

 المجموعات من قبل.
 المعالجة التجريبية:مادة تطبيق  -5

تككككككم تنفيككككككذ التجربككككككة األساسككككككية، وتطبيككككككق مككككككادة 
 الخطوات التالية:  المعالجة التجريبية وفق

تحميكككككل الوحكككككدة التعليميكككككة بصكككككورتيها فكككككي  -
توء أسكلوب الكتعلم )التتكابعي/الكلي( علكى 
نظكككام مكككودل، مكككع مراعكككاة اخكككتالف مسكككتوى 
الككتحكم وهككو أحككد متغيككرات البحككث الحككاليي 
حيث تقدم كل صورة من صورتي المحتوى 
بككثالث مسككتويات للككتحكم )المككتعلم، النظككام، 

ذلك يكككوا عككدد صككور المككتعلم والنظككام(، وبكك
الوحككككدة التعليميككككة وصككككل إلككككى سككككتة صككككور 

 وهي كالتالي:

 .وحدة تعليمية تتابعية وتحكم متعلم 
 .وحدة تعليمية تتابعية وتحكم نظام 

  وحكككككككدة تعليميكككككككة تتابعيكككككككة وتحككككككككم مكككككككتعلم
 ونظام.

 .وحدة تعليمية كلية وتحكم متعلم 

 .وحدة تعليمية كلية وتحكم نظام 

 تعلم ونظام.وحدة تعليمية كلية وتحكم م 

تعر  طالب المجموعات الموجهة، وغير  -

الموجهكككككة ذوى مسكككككتوى الكككككتحكم )النظكككككام(، 
ومسككتوى الككتحكم )المككتعلم والنظككام(، والبككالو 

( مجموعكككككات لعبكككككارات مقيكككككاس 2عكككككددها )
أسككلوب الككتعلم بالنظككام، واالسككتجابة عليهككا، 
وذلكككككك ليحكككككدد النظكككككام أسكككككلوب ككككككل مكككككتعلم  

صككككككورة )تتككككككابعي/كلي(، ومككككككن ثككككككم اختيككككككار 
المحتوى المناسبة له، ويتحكم النظام تلقائيا 
فكككي تكككوء الدرجكككة التكككي حصكككل عليهكككا ككككل 
مكككككتعلم، ويقكككككدم لكككككه صكككككورة المحتكككككوى التكككككي 
تناسكككب أسكككلوب تعلمكككه )تتكككابعي/كلي( دوا 
تحككككككم مكككككن المكككككتعلم فكككككي المحتكككككوى، وةيمكككككا 
يتعلككككق بمسككككتوى الككككتحكم )المككككتعلم والنظككككام( 
 فككاا النظككام يككتحكم فككي تحديككد نككوع أسككلوب
كككل مككتعلم مككن خككالل الدرجككة التككي يحصككل 
عليهكككا ككككل مكككتعلم بمقيكككاس أسكككلوب الكككتعلم، 
وعليكككككككه يقكككككككدم صكككككككورة المحتكككككككوى المناسكككككككبة 
ألسلوب التعلم )التتكابعي/الكلي(، ثكم يسكمح 
للمتعلم بالتحكم داخل صورة المحتكوى التكي 

 اختارها له النظام.

عدم تعر  طكالب المجمكوعتين الموجهكة،  -
وى الككككككككككتحكم وغيككككككككككر الموجهككككككككككة ذوي مسككككككككككت

)المكككتعلم( لعبكككارات مقيكككاس أسكككلوب الكككتعلم، 
وإعطككككائهم الحريككككة فككككي االختيككككار مككككن بككككين 
الصكككككككورتين للمحتكككككككوى والمصكككككككممتين وفقكككككككا 

، وذلككككككككك ألسككككككككلوب الككككككككتعلم )تتككككككككابعي/كلي(
لطككككككككالب المجموعككككككككة التككككككككي تككككككككم تعريفهككككككككا 
بالمفكككككاايم، والمعلومكككككات المرتبطكككككة بكككككالتعلم 
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التكيفكككككي، وبالتكككككالي شككككككلت لكككككديهم خبكككككرات 
تبطككة بككالتعلم التكيفككي، وهككي تعككد خبككرات مر 

سكككابقة للكككتعلم مكككن خاللكككه، وككككذلك لطكككالب 
المجموعككككككة التككككككي لككككككم يقككككككدم لهككككككم توجيهككككككا، 
وبالتككككالي لككككم تكككككن لككككديهم معلومككككات تككككرتبب 

   بالتعلم التكيفي.
الجدولة واالتصكاالت: وتمثلكت الجدولكة فكي  -

وتكككككع خطككككككة زمنيككككككة لكككككككل مجموعككككككة مككككككن 
 مجموعكككات البحكككث، وتضكككمنت االتصكككاالت
التككككككي يتيحهككككككا نظككككككام إدارة الككككككتعلم مككككككودل، 
وشككملت البريكككد احلكترونككي، والمحادثكككة مكككن 
خالل تسجيل البريكد احلكترونكي لككل مكتعلم 
حتككككى يكككككوا وسككككيلة اتصككككال بككككه، كمككككا تككككم 
إنشاء منتدى لككل مجموعكة السكتخدامه فكي 
 التحاور ةيما يتعلق بالمحتوى التعليمي.

التسككككككجيل: تككككككم تخصككككككين اسككككككم مسككككككتخدم  -
رور لكككل مككتعلم فككي كككل مجموعككة وكلمككة مكك

مككن مجموعككات البحككث، وبككذلك يسككمح لكككل 
مككككككتعلم الككككككدخول إلككككككى المعالجككككككة التجريبيككككككة 
الخاصكككة بكككه، وعكككدم السكككماح بالكككدخول إلكككى 
 المعالجات الخاصة بالمجموعات األخرى.

مكككتعلم توزيكككع اسكككم المسكككتخدم الخكككاص بككككل  -
لكككدخول إلككى النظكككام حسكككب وكلمككة المكككرور ل

فه، ووفقككككًا للتصككككميم مجموعتككككه وفقككككًا لتصككككني
 يهموقككككد تككككم الت كيككككد علككككبحككككث، التجريبككككي لل

بمنككع تبككادل األرقككام السككرية، حيككث أكككد لهككم 
، الككتعلممتككابعتهم أثنككاء  سككيتم هب نكك ااالباحثكك

 .وأثناء تواجدهم على الشبكة
إعككككالم أفككككراد العينككككة مككككن المتعلمككككين بموعككككد  -

البككككدء فككككي التجربككككة األساسككككية، وذلككككك مككككن 
بريكككككد احلكترونكككككي، خكككككالل الرسكككككائل عبكككككر ال

والهواتكككككك  النقالكككككككة الخاصكككككككة بككككككككل مكككككككنهم، 
والت كيككككككككد علككككككككيهم ب هميككككككككة التواصككككككككل مككككككككع 
البككككككككاحثين فككككككككي حالككككككككة وجككككككككود مشكككككككككلة أو 

 استفسار.

االختبككككارات: اشككككتمل كككككل موديككككول تعليمككككي  -
علككككككى اختبككككككار قبلككككككي، واختبككككككارات تكوينيككككككة 
مصكحوبة بالتغذيكة الراجعككة، واختبكار بعككدي 

نتهكاء مكن دراسككة يقكيس أداء المكتعلم بعككد اال
 محتوى الموديول.

متابعككة دخككول المتعلمككين علككى النظككام وفككق  -
الخطة التي تم تحديدها في توء متغيكرات 
البحث الحالي، وتلقي االستفسارات ونشكرها 
علككككى المنتككككدى الخككككاص بالمجموعككككة حتككككى 
تكككككوا مككككادة نقككككاو، وتفعيككككل لككككدور المعلككككم، 
والمشككككككاركة بمككككككا لديككككككهي وقككككككد امتككككككدت فتككككككرة 

 . ( يوماً 51إلى )التجربة 
بطاقة التحصيل المعرفي، و  تطبيق اختبار -4

العملي لمهارات استخدام دات األمالحظة 
   محركات البحث، تطبيقًا بعديًا.

 

 :األساليب اإلحصائيةسابعًا: 

 :األساليب اححصائية التالية اااستخدم الباحث

-Oneاالتجكككاه  أحككاديأسككلوب تحليككل التبككاين  -

Way Analysis of Variance (ANOVA) ،
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الختبككار وذلككك لتحليككل نتككائج التطبيككق القبلككي 
التحصككيل المعرفكككي، وككككذلك بطاقكككة مالحظكككة 
األداء العملكككككي لمهكككككارات اسكككككتخدام محرككككككات 

 البحث. تكافع مجموعاتللت كد من البحث 

لإلجابككككة عككككن التسككككاؤل  (t-test))ت( اختبككككار  -
المتعلق بفاعلية التعلم التكيفكي فكي التحصكيل 

واألداء العملكي المكرتبطين بمهكارات المعرفي، 
 استخدام محركات البحث.

-Twoأسكككلوب تحليكككل التبكككاين ثنكككائي االتجكككاه  -

Way Analysis of Variance (ANOVA) ،
الختبككككككككار  البعككككككككديعلككككككككى درجككككككككات القيككككككككاس 

التحصككيل المعرفككي، وبطاقككة مالحظكككة األداء 
 .العملي لمهارات استخدام محركات البحث

 " f "ة فائيككة فككي حالككة الحصككول علككى نسككب -
دالكككككة إحصكككككائيًا يكككككتم اسكككككتخدام طريقكككككة تكككككوكى 

(Turkey's Method)  حجككككككراء المقارنككككككات
 .المتعددة بين المجموعات

 عرض نتائج البحث

 للترتيب التالي: وفقاً  البحثتم عر  نتائج ي  
أوالً: النتائج المتعلقة بأثر الوحدة التعليمية 

النظر عن مستوى التحكم ونوع  بغض
 التوجيه:
النتككككككككائج المتعلقككككككككة بالتحصككككككككيل المعرفككككككككي  -5

المكككككككككرتبب بمهكككككككككارات اسكككككككككتخدام محرككككككككككات 
 البحث.

النتككائج المتعلقككة بككاألداء العملككي لمهككارات   -6
 .استخدام محركات البحث

ثانيبببباً: النتببببائج المتعلقببببة بالتحصببببيل المعرفببببي 

 المرتبط بمهارات استخدام محركات البحث:

سككككككككككي النتككككككككككائج المتعلقككككككككككة بالتكككككككككك ثير األسا  -5
 -النظككككككككام  -لمسككككككككتوى الككككككككتحكم )المككككككككتعلم 

 المتعلم والنظام(.
النتككككائج المتعلقككككة بالتكككك ثير األساسككككي لنككككوع  -6

 غير موجه(. -التوجيه )موجه 
النتكائج المتعلقككة بالتكك ثير األساسككي للتفاعككل  -3

 بين مستوى التحكم ونوع التوجيه.
 ثالثبباً: النتببائج المتعلقببة ببباألداء العملببي لمهببارات

 محركات البحث:استخدام 

النتككككككككككائج المتعلقككككككككككة بالتكككككككككك ثير األساسككككككككككي   -5
 -النظككككككككام  -لمسككككككككتوى الككككككككتحكم )المككككككككتعلم 

 المتعلم والنظام(.
النتككككائج المتعلقككككة بالتكككك ثير األساسككككي لنككككوع  -6

 غير موجه(. -التوجيه )موجه 
النتكائج المتعلقككة بالتكك ثير األساسككي للتفاعككل  -3

 بين مستوى التحكم ونوع التوجيه.
 لي العر  التفصيلي للنتائج:وةيما ي

أوالً: النتبببائج المتعلقبببة ببببأثر الوحبببدة التعليميبببة 

بغببض النظببر عببن مسببتوى الببتحكم ونببوع 

 التوجيه:

النترررررائت المتعلقرررررة بالتحصررررريل المعرفررررري  -1
المرررررررتبط بمهررررررارات اسررررررتخدام محركررررررات 

 البحث.
للتعرف على أثر الوحدة التعليمية 
على التحصيل المعرفي المرتبب بمهارات 
استخدام محركات البحث، تم حساب داللة 
الفرق بين متوسطي درجات أفراد عينة البحث 
ككل في القياس القبلي والبعدي الختبار 
التحصيل المعرفي، وذلك باستخدام اختبار دتد 
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t-test  ( التالي:1النتائج الموتحة بجدول )للعينات المرتبطة، وقد تم التوصل إلى 
ين متوسطى درجات أفراد عينة البحث ككل في القياسين القبلي داللة الفرق ب: (1جدول )

والبعدي الختبار التحصيل المعرفي المرتبب بمهارات استخدام محركات البحث باستخدام اختبار دتد 
t-test للعينات المرتبطة 

 الددلة المشاهدة قيمة "ت" ادنحراف المعياري  المتوسط الحسابي القياس
 5052 1012 القبلي

592059 9099 
 5020 60061 البعدي

باستقراء النتائج الموتحة بجدول 
( يتضح أا قيمة )ت( المحسوبة، والتي 1)

(ي دالة إحصائيًا عند مستوى 592059تساوى )
(ي مما يدل على وجود فرق دال 9091)

إحصائيًا بين متوسب درجات أفراد عينة البحث 
ككل في القياس القبلي الختبار التحصيل 

(، وبين متوسب 1012عرفي، والذى بلو )الم
درجاتهم في القياس البعدي، والذى بلو 

(، لصالح المتوسب األعلىي وهو 60061)
 متوسب درجاتهم في القياس البعدي. 

وت سيسًا على ما سبق فانه: يتم قبول 
الفر  األول من فرو  البحث، والذى ينن 

ا عند مستوى يوجد فرق دال إحصائيً على أنه: 
العينة  طالب( بين متوسطي درجات 9091)

 البعدي والقياس ،القبلي القياسفي ككل 
المرتبب بمهارات  الختبار التحصيل المعرفي
 القياسلصالح  استخدام محركات البحث

 .البعدي
النتائت المتعلقة باألدات العملي لمهارات   -2

 استخدام محركات البحث:
وللتعرف على أثر الوحدة التعليمية أيًضا 
في تنمية مهارات استخدام محركات البحث، تم 
حساب داللة الفرق بين متوسطي درجات أفراد 
عينة البحث ككل في القياسين القبلي والبعدي 
لبطاقة مالحظة األداء المهارى، وذلك 

، وقد تم التوصل t-testباستخدام اختبار دتد 
 ( التالي:2إلى النتائج الموتحة بجدول )

لة الفرق بين متوسطى درجات أفراد عينة البحث ككل في القياسين دال: (2جدول رقم )
القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة األداء العملي لمهارات استخدام محركات البحث باستخدام اختبار 

 للمجموعات المرتبطة t-testدتد 

المتوسط  التطبيق
 الحسابي

ادنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 الددلة المشاهدة "ت"

 3022 23012 القبلي
10092 9099 

 2063 590023 البعدي



باستقراء النتائج الموتحة بجدول 
( يتضح أا قيمة )ت( المحسوبة والتي 2)

(ي دالة إحصائيًا عند مستوى 10092تساوى )
( مما يدل على وجود فرق دال 9091)

إحصائًيا بين متوسب درجات أفراد عينة 
حظة الدراسة ككل في القياس القبلي لبطاقة مال

(، وبين 23012األداء المهاري، والذى بلو )
متوسب درجاتهم في القياس البعدي، والذى بلو 

(، لصالح المتوسب األعلىي وهو 590023)
 متوسب درجاتهم في القياس البعدي. 

وت سيًسا على ما سبق فانه: يتم قبول 
الفر  الثاني من فرو  البحث، والذى ينن 

ا عند مستوى يوجد فرق دال إحصائيً  على أنه:

العينة  طالب( بين متوسطي درجات 9091)
بطاقة ل البعدي والقياس ،القبلي القياسفي ككل 

مالحظة األداء العملي لمهارات استخدام 
 البعدي. القياسلصالح  محركات البحث

ثانياً: النتائج المتعلقة بالتحصيل المعرفي 

 المرتبط بمهارات استخدام محركات البحث:

( المتوسطات الطرةية، 2يوتح جدول )
عند كل مستوى من مستويات المتغيرين 
المستقلين للدراسة، كما يوتح متوسطات 
الخاليا الداخلية الخاصة بدرجات األفراد في 
كل مجموعة من المجموعات التجريبية الستة 
التي اشتمل عليها البحث، وذلك في التطبيق 

 البعدي الختبار التحصيل المعرفي:

فات المعيارية )ع( لدرجات لمتوسطات الطرةية والمتوسطات الداخلية )م( واالنحراا(: 2جدول )
 البعدي على اختبار التحصيل المعرفي القياس

  نوع التوجيه 
المتوسط  غير موجه موجه 

 ع م ع م الطرفي
مستوى 
 التحكم

 60039 5095 68089 5095 60089 المتعلم
 62022 5032 62033 5053 68099 النظام

 39089 9000 39013 9088 35092 المتعلم والنظام
   68088  60026 المتوسط الطرفي      

( 2باستقراء النتائج في جدول )
يتضح أا هنا  تباينًا في قيم المتوسطات 
الطرةية، والتي تبين ت ثير كل متغير من 
المتغيرين المستقلين على حدة، كما يتضح أا 

توسطات الداخليةي والتي هنا  تباينًا في قيم الم

تشير إلى احتمالية وجود ت ثير للتفاعل بين 
المتغيرين المستقلين، مما تطلب متابعة إجراء 
التحليالت اححصائية باستخدام أسلوب تحليل 
التباين ثنائي االتجاه للت كد من وجود فروق 
دالة من عدمه، وةيما يلي عر  النتائج التي 
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 تم التوصل إليها:
ائت المتعلقة بالتأثير األساسي النت  -1

المتعلم  -النظام  -لمستوى التحكم )المتعلم 

 والنظام(.

 
 
 
 
 
 (8جدول )

 ملخن نتائج تحليل التباين ثنائي االتجاه لدرجات أفراد العينة في القياس
 البعدي على اختبار التحصيل المعرفي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 ربعاتالم

النسبة 
 الفائية )ف(

مستوى الددلة 
 0.5.عند 

 الددلة

 دالة 9099 23003 23022 6 522031 مستوى التحكم
 دالة 9099 59019 56059 5 56059 نوع التوجيه

التفاعل بين نمط مستوى 
 التحكم ونوع التوجيه

 غيردالة 9028 9032 9023 6 9082

    5051 82 02089 الخطأ المعياري 
     80 612056 وع الكليالمجم

( أا قيمة )ف( 8يتضح من جدول )
المحسوبة لمتغير مستوى التحكم بلغت 

(، 9099( ومستوى الداللة المشاهدة )23003)
(، 9091وهى قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )

وهذا يدل على أا نوع مستوى التحكم كمتغير 
يعثر على التحصيل المعرفي، وبناء عليه تم 

ر  الصفري الثالث، وقبول الفر  رف  الف
 ةق دالو فر البديل، والذي ينن على: وجود 

 متوسطاتبين  (9091)إحصائيًا عند مستوى 
طالب المجموعات الثالثة في القياس درجات 

البعدي الختبار التحصيل المعرفي المرتبب 
بمهارات استخدام محركات البحث ترجع إلى 
لم، األثر األساسي لمستوى التحكم )المتع

 النظام، المتعلم والنظام(.

ولمعرفة اتجاه هذه الفروق، وداللتها 
من عدمه تطلب األمر متابعة التحليل 
اححصائي لمعرفة مصدرها واتجاهها، ولتحقيق 

 Turkey's Testذلك تم استخدام اختبار توكي 
الجراء المقارنات البعدية المتعددة، ويوتح 

 ( ملخن نتائج استخدام اختبار0جدول )
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توكي لمعرفة اتجاه الفروق وداللتها بين 
متوسطات درجات المجموعات الثالثة لمتغير 
مستوى التحكم للقياس البعدي للتحصيل 

المعرفي المرتبب بمهارات استخدام محركات 
 البحث. 

 
 
 
 
 

ملخن نتائج استخدام اختبار توكى لمعرفة اتجاه الفروق وداللتها بين متوسطات : (0جدول )
مجموعات الثالثة لمتغير مستوى التحكم في القياس البعدي للتحصيل المعرفي المرتبب درجات ال

 بمهارات استخدام محركات البحث
مستوى التحكم  المجموعة

 )المتعلم(
 .2303م= 

مستوى التحكم 
 )النظام(

 26066م= 

مستوى التحكم 
 )المتعلم والنظام(

 .3.00م= 
 مستوى التحكم )المتعلم(

 60039م= 
- 

3502*  5019*  

 مستوى التحكم )النظام(
 62022م= 

 - 
3053*  

 مستوى التحكم )المتعلم والنظام(
 39089م= 

  - 

  (9091دال عند مستوى )* 

 ( يتضح ما يلي:0باستقراء النتائج في جدول )
وجككككود فككككرق دال إحصككككائيا بككككين متوسككككطي   -

درجككات المجموعككة التككي اسككتخدمت مسككتوى 
التكككي اسكككتخدمت تحككككم المكككتعلم، والمجموعكككة 

مسكككتوى الكككتحكم النظكككامي حيكككث بلغكككت قيمكككة 
( وهكككككي قيمكككككة دالكككككة 5023)ق( المحسكككككوبة )

( ممككككا يككككدل 9091إحصككككائيا عنككككد مسككككتوى )
علككككككى وجككككككود فككككككرق دال إحصككككككائيا لصككككككالح 

المجموعكككككككة ذات المتوسكككككككب األعلكككككككى وهكككككككي 
المجموعكككة التكككي اسكككتخدمت مسكككتوى الكككتحكم 

 )المتعلم(.
ي وجككككود فككككرق دال إحصككككائيا بككككين متوسككككط -

درجككات المجموعككة التككي اسككتخدمت مسككتوى 
تحككككم المكككتعلم، والمجموعكككة التكككي اسكككتخدمت 
مسككتوى تحكككم المككتعلم والنظككامي حيككث بلغككت 

( وهكككككي قيمكككككة 5019قيمكككككة )ق( المحسكككككوبة )
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( ممككككا 9091دالككككة إحصككككائيا عنككككد مسككككتوى )
يككدل علككى وجككود فككرق دال إحصككائيا لصككالح 
المجموعكككككككة ذات المتوسكككككككب األعلكككككككى وهكككككككي 

تككككي اسككككتخدمت مسككككتوى تحكككككم المجموعككككة ال
 )المتعلم والنظام(.

وجكككود فككككرق دال إحصكككائيا بينككككي متوسككككطي  -
درجككات المجموعككة التككي اسككتخدمت مسككتوى 
تحككككم النظكككام، والمجموعكككة التكككي اسكككتخدمت 
مسككتوى تحكككم المككتعلم والنظككامي حيككث بلغككت 

( وهكككككي قيمكككككة 3053قيمكككككة )ق( المحسكككككوبة )
( ممككككا 9091دالككككة إحصككككائيا عنككككد مسككككتوى )

لككى وجككود فككرق دال إحصككائيا لصككالح يككدل ع
المجموعكككككككة ذات المتوسكككككككب األعلكككككككى وهكككككككي 
المجموعككككة التككككي اسككككتخدمت مسككككتوى تحكككككم 

 )المتعلم والنظام(.
النتائت المتعلقة بالتأثير األساسي لنوع  -2

 غير موجه(: -التوجيه )موجه 
( أا قيمة )ف( 8يتضح من جدول )

( 59019المحسوبة لمتغير نوع التوجيه بلغت )
(، وهى قيمة 9099توى الداللة المشاهدة )ومس

(، وهذا يدل 9091دالة إحصائيًا عند مستوى )
على أا نوع التوجيه كمتغير يعثر على 
التحصيل المعرفي، وبناء عليه تم رف  
الفر  الصفري الرابع، وقبول الفر  البديل، 

فرق دال إحصائيًا والذي ينن على: وجود 
رجات د متوسطيبين  (9091)عند مستوى 

هين في  هين والطالب غير الموجَّ الطالب الموجَّ

القياس البعدي الختبار التحصيل المعرفي 
 المرتبب بمهارات استخدام محركات البحث.

ولتوجيه الفرق يتم الرجوع إلى جدول 
( الخاص بالمتوسطات، حيث نجد أا 2)

متوسب درجات األفراد الموجهين، والذي بلو 
جات األفراد ( أكبر من متوسب در 60026)

(، وعليه 68088غير الموجهين، والذي بلو )
يمكن القول أا التعلم التكيفي الموجه أكثر 
ت ثيرًا وفاعلية من التعلم التكيفي غير الموجه، 
وذلك على التحصيل المعرفي المرتبب بمهارات 
استخدام محركات البحث بصرف النظر عن 

 مستوى التحكم.
 
 

ير األساسي النتائت المتعلقة بالتأث -3
 للتفاعل بين مستوى التحكم ونوع التوجيه:

( يتضح أا 8بالرجوع إلى جدول )
قيمة )ف( المحسوبة للتفاعل بين مستوى 
التحكم )المتعلم، النظام، المتعلم والنظام(، ونوع 

( 9032التوجيه )موجه، غيرموجه( بلغت )
(ي وهى غير 9028ومستوى الداللة المشاهدة )

(، وهذا يتفق 9091مستوى ) دالة إحصائيًا عند
مع ما توقعاه الباحثاا، وعبرا عنه في الفر  
الصفري الخامس، والذي نن على أنه: ال 

 (9091)إحصائيًا عند مستوى  ةق دالو فر  توجد
الطالب في  بين متوسطات درجات

للبحث في القياس البعدي  ستةالمجموعات ال
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الختبار التحصيل المعرفي المرتبب بمهارات 
ام محركات البحث ترجع إلى أثر استخد

التفاعل بين مستوى التحكم )المتعلم، النظام، 
غير  –المتعلم والنظام(، ونوع التوجيه )موجه 

 موجه(.
( عدم وجود تفاعل 3ويوتح شكل )

بين المتغيرين المستقلين: مستوى التحكم 
)المتعلم، النظام، المتعلم والنظام(، ونوع 

ي القياس البعدي التوجيه )موجه، غير موجه( ف
الختبار التحصيل المعرفي المرتبب بمهارات 

 استخدام محركات البحث.
 
 
 
 

 

( يوتح عدم وجود تفاعل بين المتغيرين المستقلين في القياس البعدي الختبار 3شكل )
 التحصيل المعرفي

ثالثبباً: النتببائج المتعلقببة ببباألداء العملببي لمهببارات 

 استخدام محركات البحث:

( المتوسطات 59ول رقم )يوتح جد
الطرةية، عند كل مستوى من مستويات 
المتغيرين المستقلين للدراسة، كما يوتح 
متوسطات الخاليا الخاصة بدرجات األفراد في 

كل مجموعة من المجموعات التجريبية الستة 
التي اشتمل عليها البحث، وذلك في التطبيق 
البعدي لبطاقة مالحظة األداء العملي لمهارات 

 استخدام محركات البحث:

المتوسطات الطرةية والمتوسطات الداخلية )م( واالنحرافات المعيارية )ع( (:59جدول رقم )
 لدرجات القياس البعدي لبطاقة مالحظة األداء العملي لمهارات استخدام محركات البحث

  نوع التوجيه 
المتوسط  غير موجه موجه 
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 الطرفي ع م ع م
مستوى 
 التحكم

 559052 2055 598022 2055 555022 تعلمالم
 593033 3031 596099 2055 592022 النظام
المتعلم 
 والنظام

552029 6000 552029 6082 551029 

المتوسط       
 الطرفي

559005  598031   

 
( 59باستقراء النتكائج فكي جكدول رقكم )

يتضكككككح أا هنكككككا  تباينكككككًا فكككككي قكككككيم المتوسكككككطات 
ين تككككك ثير ككككككل متغيكككككر مكككككن الطرةيكككككة، والتكككككي تبككككك

المتغيككرين المسككتقلين علككى حككدة، كمككا يتضككح أا 
هنا  تباينًا في قيم المتوسطات الداخليكةي والتكي 
تشككككير إلككككى احتمككككال وجككككود تكككك ثير لتفاعككككل بككككين 
المتغيككرين المسككتقلين، ممككا تطلككب متابعككة إجككراء 
التحلككيالت اححصككائية باسككتخدام أسككلوب تحليككل 

ككككد مكككن وجكككود فكككروق التبكككاين ثنكككائي االتجكككاه للت 
دالة مكن عدمكه، وةيمكا يلكي عكر  النتكائج التكي 

 تم التوصل إليها:
النترررررائت المتعلقررررررة بالتررررررأثير األساسرررررري   -1

المررتعلم  -النظررام  -لمسررتوى الررتحكم )المررتعلم 
 والنظام(:

ه لدرجات أفراد العينة في القياس ملخن نتائج تحليل التباين ثنائي االتجا(:55جدول رقم )
 بطاقة مالحظة األداء العملي لمهارات استخدام محركات البحثالبعدي ل

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

النسبة 
 الفائية )ف(

مستوى الددلة 
 0.5.عند 

 الددلة

 دالة 9099 83058 5908023 6 6502082 مستوى التحكم
 دالة 9099 55056 522002 5 522002 نوع التوجيه

التفاعل بين نمط 
مستوى التحكم ونوع 

 التوجيه

 غيردالة 9082 9052 5002 6 3088

    53069 82 5590069 الخطأ المعياري 
     80 3212009 المجموع الكلي

( أا قيمة 55يتضح من جدول رقم )
)ف( المحسوبة لمتغير مستوى التحكم بلغت 

(، 9099( ومستوى الداللة المشاهدة )83058)
(، 9091ى قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )وه
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وهذا يدل على أا مستوى التحكم كمتغير يعثر 
على األداء العملي لمهارات استخدام محركات 
البحث، وبناء عليه تم رف  الفر  الصفري 
السادس، وقبول الفر  البديل، والذي ينن 

إحصائيًا عند مستوى  ةق دالو فر وجود  على:
طالب رجات د متوسطاتبين  (9091)

المجموعات الثالثة في القياس البعدي لبطاقة 
مالحظة األداء العملي لمهارات استخدام 
محركات البحث ترجع إلى األثر األساسي 
لمستوى التحكم )المتعلم، النظام، المتعلم 

 والنظام(.

ولمعرفة اتجاه هذه الفروق، وداللتها 
من عدمه تطلب األمر متابعة التحليل 

رفة مصدرها واتجاهها، ولتحقيق اححصائي لمع
 Turkey's Testذلك تم استخدام اختبار توكي 

الجراء المقارنات البعدية المتعددة، ويوتح 
( ملخن نتائج استخدام اختبار 56جدول رقم )

توكي لمعرفة اتجاه الفروق وداللتها بين 
متوسطات درجات المجموعات الثالثة لمتغير 

بطاقة مالحظة مستوى التحكم للقياس البعدي ل
األداء العملي لمهارات استخدام محركات 

 . البحث

ملخن نتائج استخدام اختبار توكى لمعرفة اتجاه الفروق وداللتها بين (: 56جدول رقم )
متوسطات درجات المجموعات الثالثة لمتغير مستوى التحكم في القياس البعدي لبطاقة مالحظة 

 ت البحثاألداء العملي لمهارات استخدام محركا

 المجموعة
مستوى التحكم 

 )المتعلم(
 11.016م= 

مستوى التحكم 
 )النظام(

 1.3033م= 

مستوى التحكم 
 والنظام()المتعلم 

 .11504م= 
 مستوى التحكم )المتعلم(

 559052م= 
- 2083*  1063*  

 مستوى التحكم )النظام(
 593033م= 

 - 56092*  

 مستوى التحكم )المتعلم والنظام(
 551029م= 

  - 

  (9091دال عند مستوى )* 

( يتضح ما 56باستقراء النتائج في جدول رقم )
 يلي:
وجككككود فككككرق دال إحصككككائيا بككككين متوسككككطي  -

درجككات المجموعككة التككي اسككتخدمت مسككتوى 

تحككككم المكككتعلم، والمجموعكككة التكككي اسكككتخدمت 
مسكككتوى الكككتحكم النظكككامي حيكككث بلغكككت قيمكككة 

( وهكككككي قيمكككككة دالكككككة 2083)ق( المحسكككككوبة )
( ممككككا يككككدل 9091يا عنككككد مسككككتوى )إحصككككائ
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علككككككى وجككككككود فككككككرق دال إحصككككككائيا لصككككككالح 
المجموعكككككككة ذات المتوسكككككككب األعلكككككككى وهكككككككي 
المجموعكككة التكككي اسكككتخدمت مسكككتوى الكككتحكم 

 )المتعلم(.
وجككككود فككككرق دال إحصككككائيا بككككين متوسككككطي  -

درجككات المجموعككة التككي اسككتخدمت مسككتوى 
تحككككم المكككتعلم، والمجموعكككة التكككي اسكككتخدمت 

تعلم والنظككامي حيككث بلغككت مسككتوى تحكككم المكك
( وهكككككي قيمكككككة 1063قيمكككككة )ق( المحسكككككوبة )

( ممككككا 9091دالككككة إحصككككائيا عنككككد مسككككتوى )
يككدل علككى وجككود فككرق دال إحصككائيا لصككالح 
المجموعكككككككة ذات المتوسكككككككب األعلكككككككى وهكككككككي 
المجموعككككة التككككي اسككككتخدمت مسككككتوى تحكككككم 

 )المتعلم والنظام(.
وجككككود فككككرق دال إحصككككائيا بككككين متوسككككطي  -

عككة التككي اسككتخدمت مسككتوى درجككات المجمو 
تحككككم النظكككام، والمجموعكككة التكككي اسكككتخدمت 
مسككتوى تحكككم المككتعلم والنظككامي حيككث بلغككت 

( وهكككي قيمكككة 56092قيمكككة )ق( المحسكككوبة )
( ممككككا 9091دالككككة إحصككككائيا عنككككد مسككككتوى )

يككدل علككى وجككود فككرق دال إحصككائيا لصككالح 
المجموعكككككككة ذات المتوسكككككككب األعلكككككككى وهكككككككي 

وى تحكككككم المجموعككككة التككككي اسككككتخدمت مسككككت
 )المتعلم والنظام(.

النتائت المتعلقة بالتأثير األساسي لنوع   -2
 غير موجه(: -التوجيه )موجه 

( أا قيمة 55يتضح من جدول رقم )

)ف( المحسوبة لمتغير نوع التوجيه بلغت 
(، 9099( ومستوى الداللة المشاهدة )55056)

(، 9091وهى قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )
ى أا نوع التوجيه كمتغير يعثر وهذا يدل عل

على األداء العملي لمهارات استخدام محركات 
البحث، وبناء عليه تم رف  الفر  الصفري 
السابع، وقبول الفر  البديل، والذي ينن 

ا عند مستوى فرق دال إحصائيً على:  وجود 
الطالب درجات  متوسطيبين  (9091)

هين في القي هين والطالب غير الموجَّ اس الموجَّ
البعدي لبطاقة مالحظة األداء العملي لمهارات 

 استخدام محركات البحث.

ولتوجيه الفرق يتم الرجوع إلى جدول 
( الخاص بالمتوسطات، حيث نجد أا 59رقم )

متوسب درجات الطالب الموجهين، والذي بلو 
( أكبر من متوسب درجات الطالب 559005)

(، وعليه 598031غير الموجهين، والذي بلو )
مكن القول أا التعلم التكيفي الموجه أكثر ي

ت ثيرًا وفاعلية من التعلم التكيفي غير الموجه، 
وذلك على األداء العملي لمهارات استخدام 
محركات البحث بصرف النظر عن مستوى 

 التحكم.
النتررررررائت المتعلقررررررة بالتررررررأثير األساسرررررري  -3

للتفاعرررررل برررررين مسرررررتوى الرررررتحكم ونررررروع 
 التوجيه:

( يتضح 55ول رقم )بالرجوع إلى جد
أا قيمة )ف( المحسوبة للتفاعل بين مستوى 
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التحكم )المتعلم، النظام، المتعلم والنظام(، ونوع 
( 9052التوجيه )موجه، غيرموجه( بلغت )

(ي وهى غير 9082ومستوى الداللة المشاهدة )
(، وهذا يتفق 9091دالة إحصائيًا عند مستوى )

ي الفر  مع ما توقعاه الباحثاا، وعبرا عنه ف
 الصفري الثامن، والذي نن على أنه: ال توجد

بين  (9091)إحصائيًا عند مستوى  ةق دالو فر 
المجموعات الطالب في  متوسطات درجات

للبحث في القياس البعدي لبطاقة  ستةال
مالحظة األداء العملي لمهارات استخدام 

محركات البحث ترجع إلى أثر التفاعل بين 
النظام، المتعلم  مستوى التحكم )المتعلم،
 غير موجه(. –والنظام(، ونوع التوجيه )موجه 

( عدم وجود تفاعل 2ويوتح شكل )
بين المتغيرين المستقلين: مستوى التحكم 
)المتعلم، النظام، المتعلم والنظام(، ونوع 
التوجيه )موجه، غير موجه( في القياس البعدي 
لبطاقة مالحظة األداء العملي لمهارات 

 كات البحث.استخدام محر 

 

( يوتح عدم وجود تفاعل بين المتغيرين المستقلين في القياس البعدي لبطاقة مالحظة 2شكل )
 األداء العملي 

 مناقشة النتائج وتفسيرها

فرق  أشارت نتائج البحث إلى وجود
( بين 9091دال إحصائيًا عند مستوى )

في ككل العينة  طالبمتوسطي درجات 
الختبار التحصيل  ديوالبع القبلي ينالتطبيق
، وبطاقة مالحظة األداء العملي المعرفي

لصالح  لمهارات استخدام محركات البحث

البعدي، مما يدل على فاعلية الوحدة التطبيق 
التعليمية القائمة على التعلم التكيفي بغ  
النظر عن مستوى التحكم ونوع التوجيه، وذلك 
فى تنمية التحصيل المعرفىي واألداء العملي 
لمهارات استخدام محركات البحث، ويمكن 

 إرجاع تلك النتيجة إلى األسباب التالية:
 وتصميم إعدادوالمبادئ في ألسس مراعاة ا -
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التعليمية القائمة على التعلم التكيفي  الوحدة
مثل: ما يرتبب بتحديد الهدف العام 
المرتبب بتقديم تعلم يناسب كل متعلم وفق 
ن خصائصه الممي ة له عن غيره م
المتعلمين، واألهداف احجرائية التي يجب 
تحقيقها، والتي تمت صياغتها في توء 
احتياجات المتعلمين وخصائن كل متعلم 
منهم، وتحديد المهارات الرئيسية والفرعية، 
وتقديم المحتوى بنوعيه )التتابعي/الكلي( 
بما ساعد على تحقيق األهداف، واألسئلة 

مستوى التي تقيس مدى تحققها، وتحديد 
لالتقاا، ومرونة الوحدة التعليمية، 
واالستفادة من نظريات التعليم والتعلم 

 .ونتائج الدراسات والبحوث
تقسيم المحتوى إلى عدد من الوحدات  -

التعليمية الصغيرة )موديوالت(، واشتمال 
كل موديول على مجموعة من المكونات 
تتمثل في: مبررات دراسة الموديول، 

ة التي يسعى إلى واألهداف احجرائي
تحقيقها، واالختبارات القبلية التي تقيس 
مستوى المتعلم قبل دراسة المحتوى، 
واالختبارات الذاتية المصاحبة بالتغذية 
الراجعة، واالختبارات البعدية التي تقيس 
مستوى المتعلم بعد دراسة المحتوى، 
والموتوعات المعروتة بوسائب متنوعة، 

رتبطة بالمحتوىي واألنشطة والتدريبات الم
مما أدى إلى جذب إنتباه المتعلم، وزيادة 

دافعيته نحو التعلم مما ساعد على تحقيق 
 األهداف احجرائية التي تم تحديدها مسبقا.

نوع المحتوى التكيفيي حيث تضمن  -
المحتوى مهارات استخدام محركات 
البحث، وتم عرتها وفقا ألساليب 

ت من المتعلمين )تتابعي/كلي(، والمهارا
األعمال التسلسلية المتصلة المرتبطة 
ببعضها البع ، والتي يمكن عرتها 
بطريقة تتبعية أو كلية، األمر الذي أدى 
إلى توافق أسلوب كل متعلم مع طريقة 
عر  المحتوى المرتبطة بالجانبين 
المعرفي والمهارى، مما ساعد على تحقق 

 األهداف احجرائية.

تعليمية نمذجة المهارات في الوحدة ال -
القائمة على التعلم التكيفيي حيث وفرت 
للمتعلمين نموذجًا ألداء المهارات العمليةي 
مما ساعدهم على محاكاته أثناء التعلم 
على تلك المهاراتي سواء كاا المحتوى 
التعليمي تتابعيا أو كليا، وقد ساعد على 
ذلك درجة التشابه بل التطابق بين نموذت 

ت وبين األداءات األداء العملي للمهارا
التي ينبغي على المتعلم ت ديتها، إتافة 
إلى تنوع المثيرات البصرية والسمعية، مما 
أدى إلى تفاعل حواس المتعلم، وبالتالي 
 زاد من تركي ه وانتباهه، ودافعيته للتعلم. 

الفردية واالستقاللية التي ساعدت على  -
مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، 
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المحتويات ل تكيف وذلك من خال
التعليمية لتالئم احتياجات كل متعلم بما 
ساعد على تحقيق استمرارية التعلم 
واالتقاا بشكل مستقل اعتمادا على ما وفره 
التعلم التكيفي، ومن خالل تحليل البيانات 
المرتبطة بالمتعلم وتفسيرها لتقديم ما 

 .يتناسب معها من محتويات تعليمية
حتكككه فكككي أى وقكككت ومكككن تمككككين الكككتعلم وإتا  -

أي مكككككككككاا، وذلككككككككك مككككككككن خككككككككالل الويككككككككب، 
وباسكككككككككتخدام األجهككككككككك ة المختلفكككككككككة اللوحيكككككككككة 
المتنقلككككككة المتصككككككلة بالشككككككبكة، واالسكككككككتجابة 
الفوريكككة السكككتجابات ككككل مكككتعلم بمكككا سكككاعد 
على تحديد مسار التعلم لكل متعلم، وزيادة 
تفاعله مع بيئكة الكتعلم، ممكا زاد ثقكة المكتعلم 

رتبطكككة بكككالتنظيم الكككذاتي بنفسكككه، وقدراتكككه الم
 بما أثر إيجابًيا على التعلم.

وتتفككق هككذه النتيجككة مككع نتككائج الدراسككات 
التكككي أككككدت فاعليكككة  الكككتعلم التكيفكككي فكككي تنميكككة 
التحصككككيل المعرفككككي، واألداء العملككككي للمهككككارات 

دراسكككككة سكككككتوف وغيرهمكككككا مكككككن جوانكككككب، ومنهكككككا 
Stuve (2015)  والتككككي توصككككلت نتائجهككككا إلككككى
التكيفكككككككي فكككككككي تعلكككككككم المفكككككككاايم فاعليكككككككة الكككككككتعلم 

الرياتكككككية، ورتكككككا الطكككككالب عكككككن الرياتكككككيات، 
 Dziuban, & et allودراسكة دزيكوبن و خكروا 

والتككككي أشككككارت نتائجهككككا فاعليككككة الككككتعلم ، (2016)
التكيفي في سهولة االستخدام، ورتا المتعلمكين 
تجككككككاه النظككككككام، وتناسككككككب مسككككككارات الككككككتعلم مككككككع 

التككككي ( و 6952المتعلمككككين، ودراسككككة المحمككككدي )
أثبتككت نتائجهككا فاعليككة الككتعلم التكيفككي فككي تنميككة 
مهارات البرمجة والقابلية لالستخدام لدى تالميكذ 

 المرحلة احعدادية.

كما أشارت نتائج البحث إلى وجود 
بين  (9091)إحصائيًا عند مستوى  ةق دالو فر 

طالب المجموعات الثالثة درجات  متوسطات
المعرفي، في القياس البعدي الختبار التحصيل 

وبطاقة مالحظة األداء العملي لمهارات 
استخدام محركات البحث ترجع إلى األثر 
األساسي مستوى التحكم )المتعلم، النظام، 
المتعلم والنظام(ي حيث تفوقت المجموعة التي 
استخدمت مستوى تحكم )المتعلم والنظام( عن 
المجموعتين اللتين استخدمتا مستوى التحكم 

ام(، كما تفوقت المجموعة التي )المتعلم، النظ
استخدمت مستوى تحكم )المتعلم( على 
المجموعة التي استخدمت مستوى التحكم 
)النظام(، وذلك بداللة إحصائية، ويمكن إرجاع 

 تلك النتيجة إلى األسباب التالية:   
دمككج عمليككة الككتحكم بككين المككتعلم والنظككامي   -

حيكككككث تحككككككم النظكككككام مكككككن خكككككالل اختيكككككاره 
تعليمية المناسبة للمتعلم فكي تكوء للوحدة ال

الدرجكة التكي حصكل عليهكا وفقكا السكتجاباته 
علكككككككككى البنكككككككككود التكككككككككي عرتكككككككككها النظكككككككككام، 
والمستخدمة فكي تصكنيف المتعلمكين، وأتكاح 
النظككككام الككككتحكم للمككككتعلم بشكككككل ج ئككككي مككككن 
خككالل السككماح لككه باتخككاذ القككرارات المناسككبة 
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لكككككه، والمرتبطكككككة بمحتكككككوى الوحكككككدة التعليمكككككة 
تارهكككا النظكككام لكككه، وقكككد سكككاعد ذلكككك التكككي اخ

علككى االسككتفادة مككن مميكك ات تحكككم النظككام، 
وتحكككم المككتعلم األمككر الككذي أدى إلككى تفككوق 
المجموعككة التككي اسككتخدمت مسككتوى الككتحكم 
)المتعلم والنظام(، على المجمكوعتين اللتكين 
اسكككككككككتخدمتا مسكككككككككتوى الكككككككككتحكم )المكككككككككتعلم(، 

 ومستوى التحكم )النظام(.

تعلم والنظككككام( سككككاعد مسكككتوى الككككتحكم )المككك  -
فكككي التغلكككب المشككككالت الناتجكككة عكككن تحككككم 
)النظكككككام( بشكككككككل تلقكككككائي مثككككككل مكككككا يككككككرتبب 
بخصوصكككية المكككتعلم، وتكككع  ثقتكككه بنفسكككه 
مما أثر على تعلمه بشكل سلبي، ممكا أدى 
إلككككى تفككككوق المجمككككوعتين اللتككككين اسككككتخدمتا 
مسككتوى تحكككم )المكككتعلم والنظككام(، ومسكككتوى 

موعكككككة التكككككي الكككككتحكم )المكككككتعلم( علكككككى المج
اسكككتخدمت مسكككتوى تحككككم )النظكككام(، وذلكككك 
بداللككككة إحصككككائية فككككي التحصككككيل المعرفككككي 
واألداء العملككي لمهككارات اسككتخدام محركككات 

 البحث. 

مسكككتوى الككككتحكم )المكككتعلم والنظككككام( سككككاعد   -
فكككي التغلكككب علكككى المشككككالت الناتجكككة عكككن 
تحكككم )المككتعلم( مثككل مككا يككرتبب باختيككاراتهم 

مككككككن وجهككككككة  غيككككككر المناسككككككبة لخصائصككككككهم
نظككرهم ممككا أدى إلككى تككع  التكيككف عككن 
المجموعككة التككي اسككتخدمت مسككتوى الككتحكم 
)المككككككتعلم والنظككككككام(، وسككككككاعد علككككككى وجككككككود 

فكككككروق دالكككككة إحصكككككائيا لصكككككالح المجموعكككككة 
التككككي اسككككتخدمت مسككككتوى الككككتحكم )المككككتعلم 
والنظام( على المجموعتين اللتين اسكتخدمتا 
مسككتوى الككتحكم )المككتعلم(، ومسككتوى الككتحكم 
)النظكككام(، وذلككككك فككككي التحصككككيل المعرفككككي، 
واألداء العملككي لمهككارات اسككتخدام محركككات 

 البحث.      

فرق دال إحصائيًا وةيما يتعلق بوجود 
درجات  متوسطيبين  (9091)عند مستوى 

الطالب الموجهين والطالب غير الموجهين في 
القياس البعدي الختبار التحصيل المعرفي، 

لعملي لمهارات وبطاقة مالحظة األداء ا
استخدام محركات البحث لصالح الطالب 
الموجهين، ويالحي أا هاتين النتيجتين، 
وبصرف النظر عن مستوى التحكم تشيراا إلى 
أا التعلم التكيفي الموجه أكثر ت ثيرًا وفاعلية 
من التعلم التكيفي غير الموجه، وذلك على 
التحصيل المعرفي، واألداء العملي، ويمكن 

 ك النتيجتين إلى األسباب التالية:  إرجاع تل
أا الطكككككالب الكككككذين تكككككم تكككككوجيههم قكككككد تكككككم   -

تعككربفهم ب هميككة تحديككد أسككلوب الككتعلم لككدى 
كككل مككتعلم، وكككذلك أهميككة صككدق اسككتجابته 
علكككككككى عبكككككككارات مقيكككككككاس أسكككككككلوب الكككككككتعلم، 
وعالقتككه باختيككار صككورة المحتككوى المناسككبة 
له بما يعثر إيجابيكا علكى نتكائج الكتعلم، وقكد 

د ذلكككك ككككل مكككتعلم علكككى التفكيكككر قبكككل سكككاع
االسكككتجابة علكككى عبكككارات المقيكككاس، األمكككر 
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الكككذي أدى إلككككى تحديككككد أسكككلوب كككككل مككككتعلم 
بشككككككككل دقيكككككككق، وتقكككككككديم صكككككككورة المحتكككككككوى 
المناسككككككبة ألسككككككلوبه )تتككككككابعي/كلي(، ومككككككن 
جانب  خكر الطكالب الكذين لكم يكتم تكوجيههم 
ولكككككم يتعرفكككككوا علكككككى أهميكككككة تحديكككككد أسكككككلوب 

ابة، قكككككد اسكككككتجابوا الكككككتعلم وصكككككدق االسكككككتج
لعبكككككككككارات المقيكككككككككاس دوا معرفكككككككككة أهميكككككككككة 
اسكككككتجابتهم، وبالتككككككالي كانككككككت االسككككككتجابات 
لككدى بعضككهم غيككر دقيقككة نسككبيا، وعليككه لككم 
تقكككككدم صكككككورة المحتكككككوى المناسكككككبة ألسكككككلوب 

 تعلمهم.

خلييكككة وخبكككرة الطكككالب الكككذين تكككم تكككوجيههم   -
بمفهكككككوم الكككككتعلم التكيفكككككي، والمميككككك ات التكككككي 

ي تقكككديم تعلكككم يناسكككب يوفرهكككا لككككل مكككتعلم فككك
خصائصككه الفرديككة، ومفهككوم الككتحكم بككالتعلم 
التكيفككككككككي ومسككككككككتوياته )المككككككككتعلم، النظككككككككام، 
المكككككككككككتعلم والنظكككككككككككام( وتحديكككككككككككد المميككككككككككك ات 
والمشككككككككالت التكككككككي قكككككككد يواجههكككككككا المكككككككتعلم 
سكككككككاعدت المتعلمكككككككين فكككككككي االسكككككككتفادة مكككككككن 
الخصككائن المميكك ة للككتعلم التكيفككي، وكككذلك 

تككككي قككككد التغلككككب علككككى بعكككك  المشكككككالت ال
تواجههم في توء خبراتهم السكابقة المقدمكة 

 عند توجيههم. 

معرفككككككككة الطككككككككالب الككككككككذين تككككككككم تككككككككوجيههم   -
بمعلومكات مختصككرة عككن صككورتي المحتككوى 
المرتبطتين ب سلوب التعلم )التتابعي/الكلي( 
مثككككككل مككككككا يتعلككككككق بشكككككككل تنظككككككيم المحتككككككوى 

التعليمي في كل صكورة مكن الصكورتين، قكد 
مفكككككككككاايم سككككككككاعد الطككككككككالب فككككككككي تكككككككككوين ال

المرتبطككة بككذلك ممككا أثككر إيجابيككا فككي صككدق 
إسكككككتجابة الطكككككالب علكككككى عبكككككارات مقيكككككاس 
أسكككلوب الكككتعلم، ودراسكككة المحتكككوى التعليمكككي 

 المناسب لخصائن كل متعلم.    

أما ةيما يتعلق بالنتيجة المرتبطة 
إحصائيًا عند مستوى  ةق دالو فر  بعدم وجود

الطالب في  بين متوسطات درجات (9091)
للبحث في القياس البعدي  ستةعات الالمجمو 

الختبار التحصيل المعرفي، وبطاقة مالحظة 
األداء العملي لمهارات استخدام محركات 
البحث ترجع إلى أثر التفاعل بين مستوى 
التحكم )المتعلم، النظام، المتعلم والنظام(، ونوع 

غير موجه(، وقد ترجع هذه  –التوجيه )موجه 
كاا له من التكيفي  التعلمإلى أا النتيجة 

مما جعل  التعلمالممي ات ما زاد من فاعلية 
غير ذي أثر  بحثالتفاعل بين متغيري ال

أو األداء العملي واتح سواء على التحصيل 
تمي  التعلم التكيفي بتقديم تعلم ، حيث للمهارات

يناسب كل متعلم وفق أسلوب تعلمه 
 )تتابعي/كلي(، واعتمد في عر  المحتوى 

ئب والمثيرات المختلفة، والتي على الوسا
تحقيق أهداف التعلم، ويمكن على  ساعدت

االستدالل على ذلك بالنظر إلى ترتيب 
المجموعات في توء المتوسطات الداخلية 
البعدية الخاصة بالتحصيل المعرفي واألداء 
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العملي للمهارات، والتي يالحي منها أا 
المتوسطات متقاربة نسبيًا، علمًا ب ا هنا  

وقًا دالة إحصائيًا ترجع إلى أثر مستوى فر 
التحكم، ونوع التوجيه، ولكن هذه الفروق غير 
كبيرةي مما جعل التفاعل بين متغيري البحث 
غير ذي أثر واتح على التحصيل المعرفي 
واألداء العملي لمهارات استخدام محركات 

 البحث.
ويمكن تلخين نتائج البحث بعد 

 عرتها وتفسيرها في التالي:
أكدت نتائج البحث فاعلية الوحدة القائمة   -

على التعلم التكيفي بصرف النظر عن 
مستوى التحكم، ونوع التوجيه، وذلك بداللة 
إحصائية في التحصيل المعرفي، واألداء 
العملي لمهارات استخدام محركات البحث 

 لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم.

أثبتت نتائج البحث تفوق طالب   -
لتي استخدمت مستوى تحكم المجموعة ا

)المتعلم والنظام( على طالب المجموعتين 
اللتين استخدمتا مستوى التحكم )المتعلم( 
ومستوى التحكم )النظام(، كما تفوقت 
المجموعة التي استخدمت مستوى تحكم 
)المتعلم( على المجموعة التي استخدمت 
مستوى التحكم )النظام(، وذلك بداللة 

المعرفي، واألداء  إحصائية في التحصيل
العملي لمهارات استخدام محركات البحث 

 لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم.

أشارت نتائج البحث إلى أا التعلم   -
التكيفي الموجه أكثر فاعلية من التعلم 
التكيفي غير الموجهي حيث تفوق الطالب 
الموجهين على الطالب غير الموجهين 
رفي، بداللة إحصائية في التحصيل المع

واألداء العملي لمهارات استخدام محركات 
البحث لدى طالب شعبة تكنولوجيا 

 التعليم.

 توصلت نتائج البحث إلى عدم وجود  -
 (9091)إحصائيًا عند مستوى  ةق دالو فر 

الطالب في  بين متوسطات درجات
للبحث في القياس  ستةالمجموعات ال

البعدي الختبار التحصيل المعرفي، 
األداء العملي لمهارات وبطاقة مالحظة 

استخدام محركات البحث ترجع إلى أثر 
التفاعل بين مستوى التحكم )المتعلم، 
النظام، المتعلم والنظام(، ونوع التوجيه 

 غير موجه(. –)موجه 

 البحث توصيات 

ا إلى النتائج التى توصل إليها استنادً 
 يمكن تقديم التوصيات التالية: ي،الحال البحث
ظيف التعلم التكيفي، وتقديم االهتمام بتو   -

تعلم يناسب كل متعلم وفق خصائصة 
الممي ة له عن غيره من المتعلمين، خاصة 
في تنمية الجانبين المعرفي واألدائي 
لطالب بالمقررات المختلفة، وذلك في 
توء احتياجاتهم التعليمية، وفي حدود 

 احمكانات المتاحة.
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ة الوحدة التعليمية القائماالستفادة من   -
على التعلم التكيفي وفقا ألساليب التعلم، 
 يف والمستخدمة في البحث الحالي، وذلك

المرتبطة  واألدائيةتنمية الجوانب المعرةية 
 .بمهارات استخدام محركات البحث

ترورة االستفادة من المعلومات المرتبطة   -
بكل متعلم، والتي تشمل خبراته السابقة، 

م بيئات وأسلوب تعلمه، وغيرها، في تصمي
تعلم تكييية متنوعة تتناسب مع خصائن 

 كل منهم. 

في توء ما توصل إليه البحث الحالي   -
من نتائج يفضل الدمج في التحكم بالتعلم 
التكيفي بين المتعلم والنظام، وبذلك يمكن 
االستفادة بممي ات كل منهما، وفي الوقت 
نفسه االقالل من المشكالت المرتبطة 

 واحد منهما.باستخدام نوع مستوى 

أهمية توجيه المتعلمين قبل البدء في   -
عملية التعلم التكيفيي من خالل تعريفهم 
ب همية تحديد أسلوب تعلمهم، وصدق 
استجابتهم، والمعلومات المتعلقة بالتعلم 
التكيفي، وغيرها من معلومات، مما يساعد  
النظام في تقديم مسار للتعلم يناسب كل 

 متعلم على حدة. 

االستفادة من المستحدثات ترورة   -
التكنولوجية، والعلوم المختلفة المرتبطة 
بتوظيفها، وتوفير المتطلبات األساسية 
والبنية التحتية الالزمة للتعلم التكيفي 

بالمعسسات التعليمية مما يساعد على 
تنمية العديد من الجوانب المعرةية 

 والمهارية والوجدانية لدى المتعلمين.

 مستقبلية دراساتو مقترحات ببحوث

أثبتت نتائج البحث الحالي فاعلية التعلم   -
التكيفي في تنمية مهارات استخدام 
محركات البحث لدى طالب شعبة 
تكنولوجيا التعليم، ومن الممكن االستفادة 
من هذه النتيجة باجراء بحوث تتناول 
فاعلية التعلم التكيفي بمحتويات، وعينات 

 أخرى.
توى التحكم اهتم البحث الحالي بمس  -

)المتعلم، النظام، المتعلم والنظام(، ونوع 
التوجيه )موجه، غير موجه(، وذلك للتغلب 
على المعوقات والصعوبات المرتبطة 
بالتعلم التكيفي، وبما يساعد على زيادة 
فاعليته، ومن الممكن أا تخجرى أبحاثًا 
مماثلة تتناول المتغيرات المتعلقة بالتغلب 

التعلم التكيفي  على صعوبات ومعوقات
األخرى، وقياس أثرها على نفس المتغيرات 

 التي تناولها البحث الحالي.

تعر  البحث الحالي لقياس التحصيل   -
المعرفي واألداء العملي للمهارات 
كمتغيرات تابعة، ولم يتناول بع  
المتغيرات التابعة األخرى، وبناء عليه 
يمكن أا تتناول البحوث، والدراسات 

ة أثر التفاعل بين مستوى التحكم، المستقبلي
ونوع التوجيه على متغيرات أخرى مثل 
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الوعي، واالتجاه، وزمن التعلم، وبقاء أثر 
 التعلم، وأنواع التفكير، وغيرها.

تناول البحث الحالي التعلم التكيفي وفقا   -
ألساليب التعلم ك حد الخصائن الممي ة 
لكل متعلم، ومن الممكن أا تتناول 

لدراسات المستقبلية خصائن البحوث، وا
أخرى نوعا وعددا، وقياس أثرها على 

 المتغيرات التابعة المختلفة.
توصلت نتائج البحث الحالي إلى أا   -

مستوى التحكم )المتعلم والنظام( أكثر 
فاعلية من مستوى التحكم )المتعلم(، 
ومستوى التحكم )النظام(، وذلك في 
التحصيل المعرفي، واألداء العملي 

هارات، وعليه يمكن أا تتناول البحوث، للم
والدراسات المستقبلية قياس أثره على 
متغيرات تابعة أخرى، وقياس أثر تفاعله 

 مع المتغيرات المختلفة.
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