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التحدددددؾق الردسدددددي لددددددج أخردددددائي تكشؾلؾجيدددددا  مهدددددارا هددددددح اللحدددددل الحدددددالي إلدددددي تشسيدددددة 
التعمددددديؼ مدددددؽ خددددددق تردددددسيؼ تييدددددة تددددددرين إلكترو دددددي تكيفدددددي  وتدددددؼ تحد دددددد عيشدددددة اللحدددددل بذددددد   

وعدددددددهؼ بالغربيدددددة  ادة أخردددددائي تكشؾلؾجيدددددا التعمددددديؼ بسد ريدددددة التربيدددددة والتعمددددديؼالددددددعذدددددؾائي مدددددؽ 
وبشدددددداط عمددددددث طبيعددددددة اللحددددددل الحددددددالي تددددددؼ اسددددددتخدا  الترددددددسيؼ التجريبددددددي ذو   ( اخرددددددائي55)

  كسدددددددا اعتسددددددد اللحدددددددل عمددددددث أداتددددددديؽ وهسددددددا اختلدددددددار تحرددددددديمي الؾاحدددددددة التجريبيدددددددةة السجسؾعدددددد
  وبظادددددددة مدحغددددددة لكيدددددداس التحددددددؾق الردسددددددي سهددددددارا لكيدددددداس الجؾا ددددددن السعرفيددددددة السرتلظددددددة ب

  وتؾصدددددددد  اللحددددددددل الحددددددددالي إلددددددددي التحددددددددؾق الردسددددددددي سهددددددددارا ب الجؾا ددددددددن الدائيددددددددة السرتلظددددددددة
( تدددديؽ 5...ؾد  ددددرل داق إحرددددائيات عشددددد مدددددتؾج )وجددددمجسؾعددددة مددددؽ الشتددددائ  التددددي تتس دددد   ددددي 

متؾسدددددددظي درجدددددددا  طددددددددف السجسؾعدددددددة التجريبيدددددددة  دددددددي التظبيددددددد  ال بمدددددددي واللعدددددددد  لدختلدددددددار 
التحدددددؾق الردسدددددي لدددددد  اخردددددائي  سهدددددارا لتحرددددديمي السدددددرتل  بالجؾا دددددن السعرفيدددددة الخاصدددددة با

( تددددديؽ متؾسدددددظي 5...د  دددددرل داق إحردددددائيات عشدددددد مددددددتؾج )ؾ وجددددد  وأيزدددددات تكشؾلؾجيدددددا التعمددددديؼ
درجدددددددا  طددددددددف السجسؾعدددددددة التجريبيدددددددة  دددددددي التظبيددددددد  ال بمدددددددي واللعدددددددد  للظاددددددددة السدحغددددددددة 

التحددددددؾق الردسددددددي لددددددد  اخرددددددائي تكشؾلؾجيددددددا  سهددددددارا بالسرتلظددددددة بالجؾا ددددددن الدائيددددددة الخاصددددددة 
  وتدددددددؼ ت دددددددديؼ مجسؾعدددددددة مدددددددؽ التؾصددددددديا  والس ترحدددددددا   دددددددث  دددددددؾط الشتدددددددائ  التدددددددث تدددددددؼ التعمددددددديؼ

 .التؾص  إليها

 الكلمات المفتاحية:

 .التحؾق الردسي مهارا  - تيية تدرين إلكترو ي تكيفي
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Abstract 
The aim of the current research is developing the competencies of digital 

transformation of the educational technology specialist through the design of an 

adaptive electronic training environment. The research relied on two tools, an 

achievement test to measure the cognitive aspects related to the competencies of 

digital transformation, and a note card to measure the performance aspects related to 

the competencies of digital transformation. In the pre and post application of the 

achievement test related to special cognitive aspects 
 

The competencies of digital transformation of the educational technology 

specialist, and also the presence of a statistically significant difference at the level 

(0.05) between the mean scores of the experimental group students in the pre and post 

application of the observation card related to the performance aspects of the digital 

transformation competences of the educational technology specialist, and a set of 

recommendations and suggestions were presented in the light of result research  
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 مقدمة:

يس ددد  التحدددؾق الردسدددي واحددددات مدددؽ أهدددؼ دوا دددا ومحفدددزا  التظدددؾير  دددي الس سددددا  التعميسيدددة 
بسختمددا ا ؾاعهددا ومدددتؾياتها مسددا يفددرض عمددث الس سدددا  سددلادات حاسددسات لتظددؾير حمددؾق مبتكددرة  
تزدددسؽ اسدددتسراريتها  دددي دائدددرة السشا ددددة ول دددد تزا دددد ا هتسدددا  بدددالتحؾق الردسدددي لمجامعدددا  ك حدددد 

عا  الحيؾية التي تؾجدن إعدادة الشغدر  دي مجسد  الشغدا  التعميسدي الجدامعي  دي  دؾئها  السؾ ؾ 
وإحدددق معغددؼ وعددائا الخدددما  والتكشؾلؾجيددا الست دمددة حدداق الؾعددائا الروتيشيددة والؾعددائا ذا  
السهددارا  الستد يددة بالجامعددة  وإحدددق التكشؾلؾجيددا  ددي جسيددا السدددتؾيا  التشغيسيددة بالجامعددة و ددي 

 تها وخدماتها الستشؾعة. كا ة أ ذظ
أن تشسيددة كفايددا  التحدؾق الردسددي يددداعد عمدث تح يدد  مجسؾعددة مدؽ الهددداح ا داريددة  كسدا

والكاديسيددة والتعميسيددة التددي تتكامدد  لتدددهؼ  ددي تظددؾير العسدد  الس سدددي والتعميسددي  والتددي تتس دد  
  رو دي بالس سددا  التعميسيدةبذ   ددي   ي ا  ت اق تدريجيات مؽ التعميؼ الت ميد  إلث التعمؼ ا لكت

وهذا ما  دعسه التحؾق الردسي لدم  الت شية  دي التعمديؼ بذد   تددريجي  العسد  عمدث إعدداد ح ائدن 
تعميسيددة تدريبيددة  ددي مجدداق تكشؾلؾجيددا التعمدديؼ يدددتفيد مشهددا السعمسدديؽ والخرددائييؽ  التغمددن عمددث 

غشيددة  ةختمفدة  تدؾ ير تييدة تعميسيدالعجدز  دي السعمسديؽ السؾجدؾد  دي معغدؼ الس سددا  التعميسيدة الس
بالسرددادر الت شيددة الستشؾعددة لمظدددد والعسدد  عمددث تح يدد  ا سدددتفادة ال رددؾ  مشهددا  السددداهسة  دددي 
ت كيف السجتسا بذ   عا   والس سدا  التعميسية بذ   خاص بالسدتجدا  الت شية الست دمدة  مدا 

 مؾمددا  خدا  ت شيددة ا ترداق والسعالعسد  عمدث اكددداف السعمسديؽ الكفايدا  والسهددارا  الدزمدة  سدت
وإيجاد دشؾا  اتراق تخد  العسمية التعميسية دون ا رتلاط بس ان محدد  إ ا ة إلث تؾجيده دددرا  

 (.555  7.57الكمبي   شية )ومهارا  السعمسيؽ والخرائييؽ  حؾ ا ستخدا  ا يجاتي لمت
سؾسدا  تظمدن التعامد  معدده السددتحداا  التكشؾلؾجيدة  فددها وأصددلح  وادعدات مم وددد  ر د 

بذدد   كبيددر   ددإن عسميددة إعددداد وتدددرين أخرددائي تكشؾلؾجيددا التعمدديؼ عمددث مهددارا  ترددسيؼ وإ تددا  
واسددتخدا  تمددػ السدددتحداا  وتؾعيفهددا تؾعيفددا  عددا   ددي السؾادددا التعميسيددة أصددل  أمددرات مفرو ددا 

مددددػ السدددددتحداا  و ددددروريات  ددددي الس سدددددا  التعميسيددددة  وذلددددػ لتح يدددد  ا سددددتفادة الس مددددي مددددؽ ت
التكشؾلؾجية  ل ه مهسا استحدث مؽ أدوا  وآ   وأجهزة وبرام   ومهسا عهدر  دي مجداق التربيدة 
مددؽ  غريددا  و مدددفا   ددإن جددؾدة التعمدديؼ وحدد  مذدد دته وتحددديؽ السؾادددا التعميسيددة   يس ددؽ أن 
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دددتحداا  تتح دد  إ  مددؽ خدددق تدددرين العشرددر اللذددرج الكدداط ال ددادر عمددث التؾعيددف الفعدداق لمس
التكشؾلؾجية  والعس  عمث أعداد وعيفدة مغدا رة لخردائي تكشؾلؾجيدا التعمديؼ معتسددة عمدث مدا تدؾ ر  
هذ  السدتحداا  مؽ  رص تعميسية متجددة وحكيكية تشهض بالعسمية التعميسيدة وتر دا مدؽ كفاطتهدا 

ال دددددرا  وتشت دددد  مددددؽ السددددالين السعتسدددددة عمددددث الحفددددم والتم دددديؽ إلددددث أسددددالين تشسددددي السهددددارا  و 
الذخردددية وتزيدددد مدددؽ ال ددددرة عمدددث التفكيدددر والحدددؾار وترسدددم مفهدددؾ  التعمددديؼ والدددتعمؼ مددددج الحيددداة 

(Robert, 2015, p2) 
 سهدددارا وبالتدددالي كدددان  زمدددا عمدددث كا دددة السهتسددديؽ بالعسميدددة التعميسيدددة التددددرف عمدددث تمدددػ ال

ي تكشؾلؾجيدا التعمدديؼ الخاصدة بدالتحؾق الردسددي والعسد  عمدث تشسيتهددا لدد هؼ  وخاصدة لمدددادة اخردائ
مددؽ أهسيددة لكبددر  بالشدددلة لهددؼ مددؽ العسدد  عمددث تحؾيدد  كا ددة الس ددررا   سهددارا وذلددػ لسددا لتمددػ ال

الدراسددية الددي م ددررا  تعميسيددة الكترو يددة تشاسددن العرددر الحددالي ومدددتحدااته  غددرات لسددا  ددؾ ر  هددذا 
ن السعتسددة عمدث الحفدم تر دا مدؽ كفاطتهدا وتشت د  مدؽ السداليمدؽ  درص معسمية التعميسية التحؾق ل

والتم دديؽ إلددث أسددالين تشسددي السهددارا  وال دددرا  الذخرددية وتزيددد مددؽ ال دددرة عمددث التفكيددر والحددؾار 
  .(Robert, 2015, p2وترسم مفهؾ  التعميؼ والتعمؼ مدج الحياة )

 تكيفديإلكترو دي تييدة تددرين ردسيؼ واستجابة لتمػ التؾصيا  كا    كدرة هدذا اللحدل  دي ت
  خاصدددة وأن هشدددار متغيدددرا  التحدددؾق الردسدددي مهدددارا ائي تكشؾلؾجيدددا التعمددديؼ عمدددث لتددددرين أخرددد

وتحديا  شتث تؾاجه أخرائي تكشؾلؾجيدا التعمديؼ مشهدا اكتفداط بعزدهؼ بخبدراتهؼ الدداب ة عدؽ مهدا  
وعيفدددتهؼ  ورغبدددتهؼ  دددي التددددرين مدددؽ عدمددده  وتحدددد  التشدددؾو  دددي السددددتحداا  وك رتهدددا والتغيدددر 

وإصدددداراتها ومبتكراتهدددا  المدددر الدددذ    يس دددؽ مؾاجهتددده إ  تتردددسيؼ تييدددة والتددددارو  دددي تظؾيرهدددا 
 .هؼمهاراتتدرين  مبي احتياجاتهؼ ويراعي مدتؾج خبراتهؼ ويعس  عمث تظؾير ملإلكترو ية تدرين 

( إلدددث أن تييدددة التددددرين ا لكترو دددي عبدددر ا  تر ددد  تعدددد مدددؽ 7.55عدددؾيس )حيدددل يذدددير 
دل  دددي العرددددر الحدددد ل  لسدددا تتسيدددز بددده مدددؽ العد دددد مددددؽ أ زددد  البييدددا  التدريبيدددة عمدددث ا طددد

ا م ا يا  لمستدربيؽ تذس  تؾ ير الؾد  والجهد  والتكمفة  وإم ا يدة التددرين  دي أ  ودد   شاسدن 
الستدرف وذلػ عؽ طري  اسدتخدا   سد  التددرين التزامشدي   زدد عدؽ التفاعد  ا يجداتي السلاشدر 

وبعزدددهؼ الدددلعض  المدددر الدددذ    دددر  ا ا دددة الستددددربيؽ   تددديؽ الستددددربيؽ والسددددرف وبددديؽ الستددددربيؽ
ويددداعد عمددث   دد  الخبددرا  والعد ددد مددؽ السهددارا  السختمفددة تدديؽ الستدددربيؽ وبعزددهؼ الددلعض مددؽ 

 مختما البييا  السختمفة.
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 هدددددح التدددددرين التكيفددددي إلددددث ت ددددديؼ تدددددرين مذددددخص يزددددا  ددددي ا عتلددددار أهددددداح كسددددا 
ين تعمسهدؼ وتفزديد  عدرض السحتدؾج التددريبي لهدؼ  وتحد دد الستدربيؽ وخمفياتهؼ السعرفية وأسدال

الستدددربيؽ مددؽ تؾجيدده الفجددؾا   ددي السعددارح والسهددارا  ووصددا السددؾاد التدريبيددة السشاسددلة وتس دديؽ 
 (.558  7.55خسيس  ت دمهؼ )

 دددادة مدددؽ كددد  تمدددػ السسيدددزا  الخاصدددة تبييدددا  التددددرين وبالتدددالي سدددعث اللحدددل الحدددالي لد
التحددؾق الردسددي وذلددػ مددؽ اجدد  ا سددتفادة مددشهؼ لددد  الدددادة اخرددائي  مهددارا التكيفيددة  وأيزددات 

التحددؾق الردسددي  مهددارا تشسيددة لتردسيؼ تييددة تدددرين إلكترو ددي تكيفدي تكشؾلؾجيدا التعمدديؼ عددؽ طريدد  
 .  لدج أخرائي تكشؾلؾجيا التعميؼ

 اإلحداس بالمذكلة:
  : لا ا حداس بسذ مة اللحل  ي  ؾط ما  مي

:  غددرا لن اللاح ددة تؾعيفددة أخرددائي أوق تكشؾلؾجيددا الباحثةةة وربرا ةةا فةةد الموةةدانأواًل: مالحظةةة 
التعميؼ بإحدج مدارس السرحمدة ا عداديدة بسحا غدة الغربيدة    دد  حغد  وجدؾد تخدل   دي خبدرا  

لدددج أخرددائي تكشؾلؾجيددا التعمدديؼ  وأن كدد  أخرددائي يعتسددد عمددث جهددد  حددؾق الردسددي الت مهددارا و 
لعض اآلخدر والد سهدارا لسعمؾمدا  الدزمدة لمتعامد  مدا تمدػ السددتحداا  والالذاتي  ي الحردؾق ا

   هتؼ بالحرؾق عمث أ  معمؾما  م تفيا بسا لديه مؽ خبرا  ساب ة  كسدا  حغد  اللاح دة أ ده 
أخردددائي تكشؾلؾجيدددا التعمددديؼ أاشددداط الخدمدددة  إ  مدددؽ خددددق بعدددض  سهدددارا    ؾجدددد تشسيدددة مهشيدددة ل

 .ي تحدث بذ   عذؾائي غير مشغؼ ك  عدة سشؾا التدريلا  الذ مية والت
ية التعدرح عمدث مددتؾج أخردائي ظدعاستهد   الدراسة ا سدت ية:تطالعثانيا: القيام بدراسة اس
( علددارة  تددؼ .7وتس مدد  الدراسددة  ددي اسددتلا ة مددؽ )التحددؾق الردسددي   مهددارا تكشؾلؾجيددا التعمدديؼ  ددي 
 والتعمددديؼ بالغربيدددة  وتؾصدددم   تدددائ  الدراسدددة ( أخردددائي بسد ريدددة التربيدددة.7تظبي هدددا عمدددث عددددد )

التحؾق السرتلظدددة بددد سهدددارا أخردددائي تكشؾلؾجيدددا التعمددديؼ بالددددتؾ  إلدددث ا خفددداض م يةظدعا سدددت
التدريبيدة ييدا  خاصدة الب سهارا   وحاجتهؼ إلث ترسيؼ ترام  أو  غؼ تدريبية لتشسية هذ  الالردسي

 .ال ائسة عمث الؾين
حيل أكدد  معغدؼ الدراسدا  الدداب ة عمدث أهسيدة تييدا   :الدابقة راساتوالد البحوث نتائج: ثالثاً 

السحسددددد  م دددد  دراسددددة  التدددددرين التكيفيددددة و اعميتهددددا  ددددي تشسيددددة العد ددددد مددددؽ السهددددارا  السختمفددددة
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  7.55إمدا  )  (7.55) إتراليؼ تيشسا أكد  دراسة ،Ragab, (2011(  ودراسة "روبر " )7.56)
55)  (Robert, 2015, p2)   التحؾق الردسي لد  العد د مدؽ الستعمسديؽ  مهارا رورة تشسية عمث

 .وخاصة ال ائسيؽ عمث العسمية التعميسية م   الدادة اخرائي تكشؾلؾجيا التعميؼ عيشة اللحل
الددولي الرابدا لمدتعمؼ ا لكترو دي  أكدد السد تسرحيدل  العلميةة:والنةدوات رابعًا: اوصةيات المةمامرات 

السدددد تسر   و   ديدددددسبر(7.55السدددد تسر العمسددددي الدددددولي الخددددامس )و   (7.55والتعمدددديؼ عددددؽ بعددددد )
السددد تسر العمسدددي ال دددا ي عذدددر   و   اتريددد (7.56ال الدددل لمجامعدددة السردددرية لمدددتعمؼ ا لكترو دددي )

عمددث  ددرورة تشسيددة السهددارا  السختمفددة       ؾليددؾ(7.57لمجسعيددة العربيددة لتكشؾلؾجيددا  التربيددة )
التحددؾق الردسددي  غددرات ل هددا أصددلح   ددرورة ممحددة  مهددارا  لددد  الستعمسدديؽ وايزددات  ددرورة تشسيددة

مدددؽ  دددروريا  العردددر الحدددالي ومتظمدددن رئددديس  حدددؾ ا سدددتفادة مدددؽ السددددتحداا  التكشؾلؾجيددددة 
 اعميدددة تييدددا  التددددرين ا لكترو دددي وبييدددا  التددددرين السختمفدددة  كسدددا اكدددد  تمدددػ السددد تسرا  عمدددي 

 عمسيؽ.التكيفية  ي تشسية العد د مؽ السهارا  لد  الست
 مذكلة البحث: 

لدددددج أخرددددائي تحددددؾق الردسددددي ال مهددددارا تتحدددددد مذدددد مة اللحددددل  ددددي وجددددؾد  ددددعا  ددددي 
ظدؾير معالجة هذا الزعا مدؽ خددق ت يس ؽحا غة الغربية  و تكشؾلؾجيا التعميؼ بإدارا  التعميؼ بس

س تييددة تدددرين تكيفددي تراعددث الفدددرول الفرديددة تدديؽ الستدددربيؽ  وعميددده يس ددؽ صددياغة الددد اق الدددرئي
 لملحل فيسا  مي: 

مةةا أثةةر ارةةمي  بودةةة التةةدريي اإللكترونةةد التكيليةةة والالزمةةة لتنميةةة الكفايةةات الخاصةةة 
 بالتحول الرقمد لدى أررائد اكنولوجيا التعلي ؟

 ويتفرو مؽ هذا الد اق السيمة التالية:
 تؾا رها لدج أخرائي تكشؾلؾجيا التعميؼ؟ ؾاجنالتحؾق الردسي ال مهارا ما  .5
التحدؾق الردسدي لددج أخردائي  مهارا لتشسية الدزمة تكيفي التدرين التيية فا  ؾاصما م .7

 تكشؾلؾجيا التعميؼ؟ 
التحدؾق الردسدي لددج  مهدارا تكيفدي الدزمدة لتشسيدة التددرين الما الترسيؼ التعميسدي لبييدة  .3

 ؟ (4102عبد اللطيف الجزار )  وذلػ و  ات لشسؾذ تكشؾلؾجيا التعميؼأخرائي 
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السعرفيددة  سهددارا اللتشسيددة ة والدزمددة تكيفيدداللكترو ددي ا تدددرين التييددة سيؼ تردد مددا  اعميددة .4
 ؟التحؾق الردسي لدج أخرائي تكشؾلؾجيا التعميؼالخاصة ب

دائيددة ال سهددارا ترددسيؼ تييددة التدددرين ا لكترو ددي التكيفيددة والدزمددة لتشسيددة ال اعميددة مددا  .5
 ؟الخاصة بالتحؾق الردسي لدج أخرائي تكشؾلؾجيا التعميؼ

 أهداف البحث: 
 ما  مي:اللحل الحالي إلث سعث 

 سهدددارا أادددر تردددسيؼ تييدددة التددددرين ا لكترو دددي التكيفيدددة والدزمدددة لتشسيدددة الالكذدددا عدددؽ  .5
 .السعرفية الخاصة بالتحؾق الردسي لدج أخرائي تكشؾلؾجيا التعميؼ

 را سهددداأادددر تردددسيؼ تييدددة التددددرين ا لكترو دددي التكيفيدددة والدزمدددة لتشسيدددة الالكذدددا عدددؽ  .7
 .الخاصة بالتحؾق الردسي لدج أخرائي تكشؾلؾجيا التعميؼدائية ال

 التحؾق الردسي لدج أخرائي تكشؾلؾجيا التعميؼ. مهارا التعرح عمث وادا ومدتؾج  .3
 أهمية البحث: 

مجددددا   مددددؽ  ة ددددي مجددددا   مختمفدددد امشهدددد أن يدددددتفاديس ددددؽ ت ددددديؼ تييددددة تدددددرين تكيفددددي  .5
 التعميؼ. تكشؾلؾجيا

تييدا  التددرين التكيفدي بزدرورة مراعداة الفدرول الفرديدة ومظدؾرج ردسسي تؾجيه اهتسا  م .7
 تيؽ الستدربيؽ وحاجاتهؼ وتفزيدتهؼ وأسمؾف تعمسهؼ  وددراتهؼ  و س  تعمسهؼ.

 التحؾق الردسي الدزمة لمدادة اخرائي تكشؾلؾجيا التعميؼ. سهارا التؾص  الي دائسة ب .3
ييددددا  التدريبيددددة دددددد تدددددهؼ  ددددي اعتسدددداد ي ددددد  اللحددددل دائسددددة م ترحددددة بسعددددا ير ترددددسيؼ الب .4

 أخرائي تكشؾلؾجيا التعميؼ لمعس  بالس سدا  التعميسية.
 البحث: محددات

 ة:تيدترر اللحل عمث الحدود ا إ
 ية:اول الرقمد اال التح م ارات .5

 إ تا  السحتؾج ا لكترو ي. مهارا  –أ  
 إ تا  ا ختلار ا لكترو ي. مهارا -ف 

تكشؾلؾجيددا  ددث عمددث الدددتمؾ  السهشددي يؽ أ ددراد العيشددة الحاصددمدترددر تظبيدد  اللحددل عمددث إ .7
   .تعميؼ

  ي ترسيؼ الشغا  التدريبي. (7.54الجزار ) اللحل عمث  سؾذ ي ترر  حد الترمي : .3
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 من ج البحث: 
ه  اللحددددل التظددددؾير  والددددذ   تشدددداوق تحميدددد  الددددشغؼ وتظؾيرهددددا  شمدددداللاح ددددة   سددددتخدمإ

شه  الؾصددفي التحميمددي  ددي مرحمددة الدراسددة والتحميدد  ويتزدسؽ مددشه  اللحددل التظددؾير  كدد  مددؽ السدد
 خسددديس ا سددتخدا  وا دارة والت ددؾيؼ )مددؽ هددذا الشسددؾذ   والسددشه  التجريبددي  ددي مرحمددة التظددؾير و 

7.53). 
 متغورات البحث:                                                                               

 الستغيرا  التالية:س  اللحل الحالي عمث تشإ
 شخصيالنمط التدريب  على ةقائم إلكترو ي تكيفي: تيية تدرين المتغور المدتقل .5
 وهي: :متغورات اابعة .7

 لخرائي تكشؾلؾجيا التعميؼ.التحؾق الردسي  سهارا الجؾا ن السعرفية ل . أ
 لخرائي تكشؾلؾجيا التعميؼ.تحؾق الردسي ال سهارا الجؾا ن الدائية ل . ف

 :القياسو  أدوات البحث
 اللاح ة بإعداد الدوا  التالية:ام  د

التحدؾق الردسدي لخردائي تكشؾلؾجيدا  سهدارا اختلار تحريمي لكياس الجؾا ن السعرفيدة ل .5
 التعميؼ.

التحددؾق الردسددي لخرددائي تكشؾلؾجيددا  سهددارا بظادددة مدحغددة لكيدداس الجؾا ددن الدائيددة ل .7
 .التعميؼ
 عونة البحث:

سد ريددة ب أخرددائي تكشؾلؾجيددا تعمدديؼؾائي مددؽ الدددادة تددؼ اختيددار عيشددة اللحددل بذدد   عذدد
 ( اخرائي.55وعددهؼ )التعميؼ بالغربية التربية و 

 الترمي  التجريبد للبحث: 
تؼ استخدا  الترسيؼ التجريبي ذو السجسؾعة التجريبيدة الؾاحددة والسعالجدة ال بميدة واللعديدة 

 لعيشة اللحل.
 البحث:   ياتضفر 

( تديؽ متؾسدظا  درجدا  طددف السجسؾعدة 5...د مدتؾ  ) ؾجد  رل داق إحرائيات عش .5
التجريبية  ي التظبي  ال بمي واللعد  عمث ا ختلار التحرديمي الخداص ب فايدا  التحدؾق 

 الردسي.
 ددي تشسيددة الجا ددن السعر ددي  (5.7) ≤ ؾجددد  اعميددة لبييددة التدددرين التكيفددي عشددد مدددتؾ   .7

 بية.طدف السجسؾعة التجريلد   لسهارا  التحؾق الردسي
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( تديؽ متؾسدظا  درجدا  طددف السجسؾعدة 5... ؾجد  رل داق إحرائيات عشد مدتؾ  ) .3
التجريبيددة  ددي التظبيدد  ال بمددي واللعددد  عمددث بظادددة السدحغددة الخاصددة ب فايددا  التحددؾق 

 الردسي.
 دددي تشسيددة مهدددارا  التحدددؾق  (5.7) ≤ ؾجددد  اعميدددة لبييددة التددددرين التكيفددي عشدددد مدددتؾ   .4

 .سؾعة التجريبيةطدف السجلد   الردسي
 إجراءات البحث: 

التحددؾق الردسددي التددي يجددن أن  ددتس ؽ مشهددا إخرددائي تكشؾلؾجيددا التعمدديؼ  مهددارا تحد ددد  .5
الؾصددا الددؾعيفي لسهددا   والدراسددا  واللحددؾث الدداب ة  أاشداط الخدمددة مددؽ خددق الدتيددا 

 إخرائي تكشؾلؾجيا التعميؼ.
ق تكشؾلؾجيدا التعمديؼ لزدلظها مجدا  ديعمث مجسؾعة مؽ السح سيؽ  سهارا عرض تمػ ال .7

 صؾرتها الشهائية.  يوو عها 
عمددددث مجسؾعددددة التكيفيددددة وعر ددددها ا لكترو يددددة تحد ددددد معددددا ير ترددددسيؼ البييددددة التدريبيددددة  .3

 .  تكشؾلؾجيا التعميؼمح سيؽ  ي مجاق 
معتسدددا عمددث اسددتخدا  السددؾديد  ة التكيفيددا لكترو يددة الترددسيؼ التعميسددي لمبييددة التدريبيددة  .4

 .التي تؼ تحد دها سهارا ة  ي ت ديؼ محتؾج الالتدريبي
مجددداق تكشؾلؾجيدددا التعمددديؼ   ددديعدددرض البييدددة عمدددث مجسؾعدددة مدددؽ الخبدددراط الستخررددديؽ  .5

  ؾط تؾجيهاتهؼ.  يوتعد مه 
ا ختلدددار التحرددديمي لكيددداس الجؾا دددن السعرفيدددة  : ددديتشددداط أدوا  الكيددداس والتدددي تتس ددد   .6

 .سهارا الدائي لم  بظادة مدحغة لكياس الجا ن سهارا لسحتؾج ال
 إجراط التجربة ا ستظدعية لألدوا  تهدح  لظها وإجراط التعديد  الدزمة لها. .7
 عذؾائية مؽ الدادة اخرائي تكشؾلؾجيا التعميؼ.اختيار عيشة اللحل بظري ة  .8
التكيفيدة )الدوا  دبميدا ا لكترو يدة إجراط التجربة الساسية لملحل وتظبيد  تييدة التددرين  .9

 وتظبي  الدوا  بعديا(. بيية محتؾج الاؼ تظبي  
 البيا ا  وإجراط السعالجة ا حرائية الدزمة.رصد الشتائ  وتحمي   ..5
 .هاوتفدير  ذتهاومشادالشتائ  عرض  .55
 ت ديؼ التؾصيا  والس ترحا . .57
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 ادترر اللحل الحالث عمث السرظمحا  ا تية:مرطلحات البحث: 
  :أررائد اكنولوجيا التعلي 

ذلددػ الذددخص السددديؾق عددؽ ترددسيؼ وتظددؾير واسددتخدا  وإدارة " يددات ب  ددهإجرائاللاح ددة  تعر دده
وت ؾيؼ السدتحداا  التعميسية التكشؾلؾجية وتفعيمها سؾاط داخ  السدرسة أو خارجهدا بسدا يدداعد  دي 

 "   ي السؾادا التعميسية السختمفةح  السذ د  التعميسية وتح ي  أدرث استفادة مؽ السدتحداا
 التكيلية: االلكترونية بودات التدريي 

تكيفي لت دديؼ وتدؾ ير خبدرا  ومعمؾمدا   ي"تيية تدرين الكترو  :تعر ها اللاح ة إجرائيا ب  ها
تدريبيددددة حددددؾق بعددددض السددددددتحداا  التكشؾلؾجيددددة الشاتجددددة عددددؽ التحدددددؾق الردسددددي الدددددز  إكدددددداتها 

مدددتؾاهؼ السعر ددي لخرددائي تكشؾلؾجيددا التعمدديؼ و دد  معيددار مدددتؾج خبددراتهؼ الددداب ة وبهدددح ر ددا 
 .والدائي وتشسية وعيهؼ التكشؾلؾجي حؾق تمػ السدتحداا "

 التحول الرقمد ألررائد اكنولوجيا التعلي :  م ارات
ي رددد تهددا  ددي اللحددل "مجسؾعددة السعددارح والسهددارا  السرتلظددة تترددسيؼ وإ تددا  واسددتخدا  

 .أخرائي تكشؾلؾجيا التعميؼ وإدارة وت ؾيؼ مدتحداا  تكشؾلؾجيا التعميؼ والتي يجن أن يستمكها
 اإلطار النظري 

 تشدداوق هددذا الجددزط ا طددار الشغددر  الخدداص باللحددل وذلددػ مددؽ خدددق عددرض تييددة التدددرين 
التحؾق الردسي لد  اخرائي تكشؾلؾجيا التعميؼ والتدي يس دؽ عر دها  مهارا ا لكترو ي التكيفية و 

 فيسا  مي:

 التكيفد: االلكتروند التدريي ةبود
  تييددة حاليددا السددمؾف الم دد  لمتدددرين حيددل تددؾ ر التكيفددي تدددرين ا لكترو ددي لاتييددة تعددد 

مركزيده تفاعميدده متكاممددة مددؽ الؾسددائ  تراعددي الفدرول الفرديددة تدديؽ الستدددربيؽ  كسددا تراعددي الغددروح 
الزما يددة والس ا يددة لهددؼ ولددد ها ال ددددرة عمددث  ذددر ال  ا ددة التددددرين الددذاتي وجددذف الستدددربيؽ وزيدددادة 

ودا عيدددتهؼ لمدددتعمؼ والتددددرين  شجددداح ا  تددددرين وتحكي ددده  تؾددددا مدددا دددددرا  واسدددتعدادا   ؼه ددداعميت
 (.7.57)الدعيد عبد الرزال   الستدربيؽ ومراعاتها عشد التخظي  وا عداد لمتدرين

يددددداعد التدددددرين ا لكترو ددددي التكيفددددي  ددددي تحددددديؽ  اعميدددده التدددددرين ويح دددد  الكفدددداطة كسددددا 
السدددرتل  بالتددددرين  ويراعددي الفدددرول الفرديدددة تددديؽ الستددددربيؽ  دددي   ددددوالفعاليددة وخفدددض التكمفدددة والؾ 

الكفاطة والداط واستخدا  الت شيا  السختمفة أاشاط التدرين وددد أكدد  دراسدة كدار  عمدث ان التددرين 
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ددددددرا  الستدددددربيؽ وسددددرعة وصددددعؾبة تعمسهددددؼ وحاجددددا  واسددددتعدادا   مراعدددداةالتكيفددددي ي ددددؾ  عمددددث 
 ؽ و ا التدرين السشاسن له دب  وااشاط التدرين حتدث  ها تده بسدا سيالستدرف دب  التدرين بحيل 
 .(Caral, 2015, P.3)    يزؽ تح ي  أهداح التدرين

 التكيفد: االلكتروند مف وم بودة التدريي 
بعد إطدو اللاح ة عمث العد د مؽ الدراسا  واللحؾث والدتيا  التي عر د  تييدة التددرين 

 :ها فيسا  مي ر يس ؽ عا لكترو ي التكيفي 
هددي تييددة تعميسيددة متسيددزة تؾاكددن احتياجددا  كدد  مددتعمؼ عمددث حدددة  بحيددل  ددتؼ تحد دددها بعددد 
الخزؾو وا جابة عمث مجسؾو مؽ السيمة والسها  يحدد مؽ خدلها مدتؾج الظالن  دي كد  دددؼ 

 نمدددؽ أدددددا  السعر دددة وتحددددد جؾا دددن الزدددعا وال دددؾة لديددده  ومدددؽ ادددؼ  دددتؼ تشددداط تييدددة تعميسيدددة تؾاكددد
 . (Esichaiku lV,. ET., 2016, 345)احتياجاته 

 غا  تدرين إلكترو ي تكيفدي عدؽ بعدد ب  ها: إجرائيا  تيية التعمؼ ا لكترو ي التكيفيوتعرح 
لت ددديؼ وتددؾ ير خبددرا  تدريبيددة لدددج  شددي مرددادر الددتعمؼ تهدددح ر ددا مدددتؾج أدائهددؼ  ددي  تددرة زمشيددة 

الدائيددددة  سهددددارا الدائيددددة والفشيددددة وال سهددددارا ال يمعيشددددة  و دددد  معيددددار السعر ددددة الددددداب ة لددددد هؼ  دددد
 ا دارية. والذ  ي دمه مؽ خدق السحتؾج و  ا لداط واستجابة الظالن أاشاط عسمية التعمؼ.

   التكيفد:دريي االلكتروند التبودة أهداف 
 إلث ما  مي: (7.55) طارل حجاز  تدعي تيية التدرين ا لكترو ي التكيفي كسا يحددها 

مؽ الت شيا  التعميسية والتي تخم  حاله  ذدظة داخد  ال غسدة  دخم  جي  جد  ثلهدح إت .5
 التعميسية تيؽ الستعمسيؽ أ فدهؼ وبيشهؼ وبيؽ الشغا  التعميسي.

الت مي  مؽ الس ار ة ا جتساعية لظالن معديؽ مدا غيدرة مدؽ الظددف ويشغدر الظالدن غمدث  .7
 وأهدا ه الفردية. يتا يجاتيا  الخاصة به وان ي ارن  فده تتظؾر  الذا

 هدددح إلددث أن يحددا م ويظددؾر مددؽ ا تدده تشفددده با  ددا ة إلددث خمدد  هؾيددة تعميسيددة إيجاتيدده  .3
 .خاصة به

 اإللكتروند التكيفد: تدرييالبودة مموزات 
التدددرين ا لكترو ددي التكيفددي بالعد ددد مددؽ السسيددزا  وا م ا يددا  التددي   تتددؾا ر تييددة تسيددز ت

     :(7.55خسيس   عظيةذكرها )دمحم  ا ي  غؼ التدرين الت ميد  كس
وهددؾ مدئسددة محتددؾج  غددا  التدددرين التكيفددي لمحاجددا  التدريبيددة لمستدددربيؽ  المالئمةةة:  .1

 وددراتهؼ  وسرعتهؼ  وخظؾهؼ الذاتي عؽ التدرين
 حيل  تي  الشغا  التفاعمي السدتسر ع س التدرين الت ميد التفاعلية:  .2
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فددي  وجددؾدة التشغدديؼ  ل دده يعددد عمددث أسدداس يكجددؾدة السحتددؾج ا لكترو ددي التالجةةودة:  .3
 معا ير محددة لمجؾدة

حيددل يس ددؽ لمستدددرف الؾصددؾق إلددث السحتددؾج ا لكترو ددي التكيفددي رفةةا التكةةالي :  .4
 وهؾ جالس  ي مشزلة تتكاليف بديظة

ن السحتدددؾج ا لكترو دددي التكيفدددي د شدددامي ي ويدددده  تحد  ددده عبدددر سةةة ولة التحةةةديث: أ .5
 كيفيتل غا  التدرين ا لكترو ي ا

 ررائص بودة التعل  اإللكتروند التكيفد:
 ,Azevedoكسدا حدددها  يس دؽ تحد دد الخردائص التاليدة لبييدا  الدتعمؼ ا لكترو دي التكيفدي

Rete al., (2011, 124): 
حيدددل يذدددتس  الدددتعمؼ التكيفدددي عمدددث محتدددؾج تعميسدددي متشدددؾو   شاسدددن Diversity:التشدددؾو .5

 الستعمسيؽ السختمفيؽ.
 وتعشي دؾة أو درجة ت اير الشغا . Robustness: ال ؾة  .7
 تعشي ال درة عمث ا ستجابة ل عاق الستعمسيؽ.  :Feedbackالرجا  .3
 هي كفاطة الشغا  التكيفية. Fitness or Efficiencyالكفاطة:السشاسلة أو  .4
هدددددي ال ددددددرة عمدددددث تحد دددددد الددددددمؾر السددددددت بمي  :Predictabilityال ددددددرة عمدددددث التشبددددد   .5

 لمستعمسيؽ.

 :ةالتكيليبودة التدريي االلكتروند ادئ النظرية لاألسس والمب
إلددث أن البييددة التكيفيددة التددي تددؾ ر  (Equivalency Theoryتذددير  غريددة التكددا   ) حيددل 

استراتيجيا  تعميسية مختمفة  ومرادر تعميسيدة متشؾعدة   ك  ذدظة مؾصدفة خريردا لكد  مدتعمؼ  
ة  وتؼ تؾ ير خبدرا  تعميسيدة متكا يدة  ددؾح وإذا تؼ ترسيؼ م ررا  التعميؼ عؽ بعد بفاعمية وكفاط

يح دد  الستعمسدديؽ الهددداح التعميسيددة السؾ ددؾعة لمس ددرر   دد ن الستعمسدديؽ السختمفدديؽ  تعمسددؾن  ددي 
 Vanأودددددا  مختمفددددة ولددددد هؼ خمفيددددا  مختمفددددة  تظمبددددؾن خميظددددا متشؾعددددا مددددؽ خبددددرا  الددددتعمؼ)

Schyndel,2015.) 
لترددسيؼ  إحدددج الشغريددا  الساسددية ) Constructivism Theoryوتعددد الشغريددة البشائيددة )

التكيفيددة   ددالتعمؼ مددؽ وجهددة  غددر عمسدداط الشغريددة البشائيددة هددؾ والتدددرين ا لكترو يددة تييددا  الددتعمؼ 
عسميدده ذا  معشددث تختمددا مددؽ  ددرد آلخددر بدداختدح طبيعددة الددتعمؼ والسهددا  السؾكمددة إليدده وطبيعددة 

تتفد  خردائص الدتعمؼ التكيفدي مدا تؾجهدا   كدذلػ  التفاع  الذ  يحدث تيؽ الظالن وبييدة الدتعمؼ



 

 557 

 لية التربية النوعيةالمجلة العلمية لك

 

 1ج2222العدد التاسع والعذرون يناير 
 

الشغريدددة البشائيدددة  دددي حريدددة الظالدددن  دددي تشددداط مفددداليؼ الخاصدددة سدددؾاط بذددد    دددرد  أو مدددؽ خددددق 
التعداون والتذددارر مددا الدددران والسعمددؼ لمح ددؼ عمددث مدددج لهسيددة اسددتخدامه لكدد  مددا هددؾ جد ددد ولدده 

 (Wang., et al., 2010,211)  الظالنارتلاطا  بسعر ة 

 التحول الرقمد: اتم ار 
بس ابدددة مجسؾعدددة مدددؽ محدددددا  الداط التدددي تؾ ددد  تدددددة الس ددددار الؾاجدددن  سهدددارا ال دتعددد

تحكي دده مددؽ أهددداح مددؽ أجدد  الؾصددؾق الددي مدددتؾج مر ددث تجددا  درجددة ات ا هددا  كسددا تعددد الكفايددة 
ؼ طري ة مشهجية تعتسد عمث الخبرا  والسعمؾما  والسهارا  وا تجاها  وال  ا ا  مدؽ أجد  تردسي

بذد   كامد  وتشفيدذ  وت ؾيسده اسدتشادات عمدث أهدداح محدددة  كسدا ا هدا تعدد مجسؾعدة  الردسديالتحؾق 
 تاجددا  البحدداث  ددي التعمدديؼ والددتعمؼ والتؾاصدد   ددي اسددتخدا  السرددادر اللذددرية وغيددر اللذددرية مددؽ 

 أج  أن تكتدن العمؾ  السختمفة مزيدات مؽ الفاعمية والتظؾير.
كاديسييؽ والسسارسيؽ عمث حد سؾاط بس ابدة معيدارات أساسديات لت دؾيؼ لدج ال سهارا الكسا تعد 

التحدؾق الردسدي مدؽ اهدؼ  مهدارا أداط العد د مؽ السعمؾما  وقياس  ددلة  جاحهدا أو  ذدمها  وتعدد 
 ر  تعدددد ل هددداالتدددي يجدددن ت ؾيسهدددا وقيددداس درجدددة  جاحهدددا  دددي السجتسدددا وذلدددػ  غدددرات  سهدددارا تمدددػ ال

 ملسددان  ااته التكشؾلؾجيددة الستظددؾرة )العرددر الحددالي ومدددتحد بس ابددة متظمددن رئدديس مددؽ متظملددا 
7.54  595.)   
 التحول الرقمد: م اراتمف وم 

التحدؾق الردسدي والتدي يس دؽ استعرا دها فيسدا  سهدارا تؾجد العد د مؽ التعريفا  الخاصدة ب
  مي بالتفري :

لتكشؾلؾجيدة التددي ( ب  هدا مجسؾعددة ا كتذدا ا  وا ختراعدا  ا7.54) د اد حيدل يعر هدا دمحم 
يس ؽ ادخالها  ي العسمية التعميسية مدا التغيدرا  العمسيدة  وتتزدسؽ مجسؾعدة مدؽ أجهدزة إلكترو يدة 

 ومؾاد وبرام  الكترو ية مختمفة.
ويس ددددؽ تعريفهددددا إجرائيددددات ب  هددددا مجسؾعددددة السعددددارح والسهددددارا  السرتلظددددة تترددددسيؼ وإ تددددا  

تعمدديؼ والتددي يجددن أن يستمكهددا أخرددائي تكشؾلؾجيددا واسددتخدا  وإدارة وت ددؾيؼ مدددتحداا  تكشؾلؾجيددا ال
 التعميؼ.

 :التحول الرقمد م اراتأهداف انمية 
يعد التحؾق الردسدي  درورة مدؽ  دروريا  العردر الحدالي ومدؽ أهدؼ مددتحدااته وت شياتده  
وبالتددالي يجددن عمددث كدد  الس سدددا  بذدد   العددا  الدددعي  حددؾ تظبي دده وتفعيمدده داخمهددا  وخاصددة 
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يسية لسا لده مدؽ أهسيدة كبدر   دي كا دة عشاصدرها السختمفدة  وذلدػ مدؽ اجد  العسد  الس سدا  التعم
عمددث مدددا رة السشدداه  والس ددررا  الدراسددية لتظددؾرا  العرددر ومدددتحدااته  مسددا يجعدد  عمددث الدددادة 

 التحؾق الردسي. مهارا السعمسيؽ وا خرائييؽ  رورة التظؾير مؽ أ فدهؼ وا لسا  ب ا ة 
 ددرورة تشسيددة أخرددائي تكشؾلؾجيددا التعمدديؼ عمددث ( 7.54ؾدر  )عددؾض التددوهددذا مددا اكددد  

وخاصدة عمدث مهدارا  التحدؾق الردسدي  غدرات ل هدا تعدد متظمدن رئديس مدؽ متظملدا  العردر مهشيات 
أن التحدؾق الردسدي عمدث  أكددكسدا  ي  ؾط معا ير قياسية م ترحة لدعتسداد  الحالي  وذلػ ي ؾن 

الس سددددة ويظددؾر مددؽ ددددرا  العددامميؽ تهددا ويجعمهدددؼ داخدد  الس سدددا  التعميسيددة  ر ددا مددؽ شدد ن 
 .دادريؽ عمث الكيا  بالسها  السظمؾبة مشهؼ

 الالزمة ألررائد اكنولوجيا التعلي :حول الرقمد الت م ارات
الخاصدددة بدددالتحؾق الردسدددي والؾاجدددن عمدددث الددددادة أخردددائي  سهدددارا تؾجدددد العد دددد مدددؽ ال

ا لدددد هؼ  دددي الس دددررا  السختمفدددة مدددؽ اجددد  تح يددد  تكشؾلؾجيدددا التعمددديؼ ات ا هدددا والعسددد  عمدددث تؾعيفهددد
الخاصدددة بدددالتحؾق الردسدددي طل دددات لظبيعدددة الس دددرر  سهدددارا ا سدددتفادة ال ردددؾج مشهدددا  وتتشدددؾو تمدددػ ال

 ومحتؾا  العمسي واهدا ه التي يدعث الي تحكي ها.
الخاصدة بدالتحؾق الردسدي  دي  سهدارا بعدض مدؽ هدذ  ال( .76  4..7أحسدد سدالؼ )وحدد 
تعميسيدددة  دددي مجسؾعدددة مدددؽ العشاصدددر التدددي تتس ددد   دددي ا تدددا  السحتؾيدددا  والس دددررا  الس سددددا  ال

 ا لكترو ية وايزات ا تا  الكتن والسجد  ا لكترو ية وكذلػ ا ختلارا  ا لكترو ية السختمفة
 إنتاج المحتوى اإللكتروند: م ارات. 1

  ديالحد  دة  تجاهدا ا السحتؾيدا  ا لكترو يدة مدؽ وإ تدا  أن تردسيؼ  (Hoi, 2013)   درج 
العسميدة   دي ا لكترو ديالتعميؼ وتعتبر تؾعيف حكي ي لمسدتحداا  التكشؾلؾجية وتكشؾلؾجيدا التعمديؼ 

وأخردائي تكشؾلؾجيدا التعميسية  ويتظمن ذلدػ مجسؾعدة مدؽ السهدارا   والتدي يجدن عمدث السعمسديؽ 
لكترو يددددة مددددؽ السهددددا  حدددد  السختمفددددة تعمسهددددا  وذلددددػ لن ترددددسيؼ السحتؾيددددا  ا ا ددددي السر التعمدددديؼ 

 مؽ اج  ترسيؼ مشاهجهؼ الخاصة تهؼ وت ديسها لمظدف.لهؼ الزرورية 
 إنتاج االرتبار اإللكتروند: م ارات. 2

 غددرات ل هددا السددديؾلة عددؽ  التعمدديؼ ا لكترو ددي تعددد ا ختلددارا  ا لكترو يددة مددؽ أهددؼ م ؾ ددا 
تلدارا  تد ار  دي السشغؾمدة التعميسيدة ب د  عسمية الت ؾيؼ لمعسميدة التعميسيدة ك د   وبالتدالي  دإن ا خ

 .ةم ؾ اتها وعشاصرها  وبالتالي يجن العس  عمث تظؾيرها وتحد  ها برؾرة دائس
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( عمددددث أن ا ختلددددارا  ا لكترو يددددة تعددددد أحددددد 78  7.54وهددددذا مددددا أكدتدددده هالدددده عددددادق )
تتد ار تهدا  حيدل التربؾية  هي ت ار  ي ك  م ؾ اتها  و  السشغؾمةالس ؾ ا  السهسة والساسية  ي 

  ديأن ا ختلارا  ا لكترو ية عسمية   غشث عشها  ي العسميدة التعميسيدة  و  تدد مدؽ ت دؾيؼ التعمديؼ 
  وتهددح ا ختلدارا  ا لكترو يدة الستؾخداةك  مجا   السعر ة لمكذدا عدؽ مددج تح د  الهدداح 

لدة لمسعر دة ودددرتهؼ إلث قياس م دار ما تح   مؽ أهداح لد  الظدف وذلػ مؽ خدق تس   الظم
  كسدددا تتزدددسؽ ا ختلدددارا  وا تجاهدددا  دددي السؾاددددا السختمفدددة  وتسددد مهؼ لمكددديؼ  اسدددتخدامهاعمدددث 

 ا لكترو ية الح ؼ عمث مدج  اعمية تح ي  الهداح التربؾية. 
 البحث فد قواعد البيانات: م ارات. 3

داخدد  تحد دددات  مددؽ ا هسيددة بس ددان وخاصددة عشددد اللحددل اللحددل داخدد  دؾاعددد البيا ددا يعددد 
بشددددػ السعر ددددة السرددددر   إيسا ددددات ب هسيددددة السذددددروو  وتدددددرين أخرددددائيؾ تدؾاعددددد البيا ددددا  الستاحددددة 

و ددي هددذا الردددد   ددد   تكشؾلؾجيددا التعمدديؼ عمددث ا سددتفادة مددؽ هددذ  التجربددة الردسيددة بالذدد   الم دد 
ربؾيدددة اسدددتخدا  وتؾعيدددف التظبي دددا  الت Yanchar and Faulconer (2011اسدددتهد   دراسدددة )

 سهدددارا والتكشؾلؾجيدددة لر تر ددد   دددي العسميدددة التعميسيدددة  وإتاحدددة الفرصدددة لمسعمدددؼ والسدددتعمؼ لزيدددادة ال
؛ .7.5والسهارا  التي سؾح ي ؾ  تها  ي السدت ب . تيشسا أكد  دراسة ك  مدؽ )سدامي عيددث  

( عمددث  ددرورة خمدد  مشرددا  إلكترو يددة لتلددادق 7.57؛ أحسددد السمحددؼ  7.55أحسددد العذددساو   
والعسد  عمددث التحؾيد  الردسدي لكا ددة الس دررا  والكتدن والسحتؾيددا  ل كدار والخبدرا   ددي السفداليؼ ا

  وذلددددددػ لتددددددؾ ير ال دددددددر الكددددددا ي معرفيددددددات ومهاريددددددات لمظدددددددف والستعمسدددددديؽ والسعمسدددددديؽ ا لكترو يددددددة
 .ا ستفادة مؽ التحؾق الردسيمؽ وا خرائييؽ 

 :حول الرقمدالت م اراتانمية أهمية 
حداا  العرر الحالي وتظؾراته أصل  التحؾق الردسي مؽ  روريا  الحيداة   ي ع  مدت
ولكدي  دتؼ تفعيد  التحؾق الردسدي متظمدن رئديس مدؽ متظملدا  التحدؾق   مهارا وبالتالي  ان تشسية 

عمدددث مجسؾعدددة وأخردددائي تكشؾلؾجيدددا التعمددديؼ يؽ السعمسدددتددددرين  دددي العسميدددة التعميسيدددة  مدددز  ذلدددػ 
 الخاصة بالتحؾق الردسي.ية والت شية لسهارا  وال درا  العسما

( عمدددث أهسيدددة إعدددداد تدددرام  تدريبيدددة إلكترو يدددة عبدددر الذدددل ة 7.57محسددددد محسددددد )ويذدددير 
لتشسية بعض مهارا  إدارة التعميؼ ا لكترو دي لددج أخردائي تكشؾلؾجيدا التعمديؼ  وتؾصدم   تائجهدا 
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حددؾق الردسددي  ددي تشسيددة مهددارا  التإلددث  اعميددة البر ددام  التدددريبي ا لكترو ددي السعددد عبددر الذددل ة 
 .تكشؾلؾجيا التعميؼ لدج أخرائي

أساسات لمعيش  ي مجتسدا تحؾق الردسي تعد ال مهارا ( أن 7  7.55خسيس )  رج تيشسا 
السعر دددة  ويجدددن أن تعسددد  الس سددددا  التعميسيدددة عمدددث تزويدددد السعمسددديؽ والخردددائييؽ والستعمسددديؽ 

 ددي عدددة مجددا    كريددة وتعميسيددة وادترددادية  لردسددي التحددؾق ا مهددارا هسيددة ذلددػ  غددرات لتهددا  و 
 ويعتبر الساس هي الجؾا ن التعميسية.

 أررائد اكنولوجيا التعلي :حول الرقمد لدى م ارات التعالقة التدريي التكيفد بتنمية 
اسددتخدا   وأ لؾجيددا التعمدديؼ  ددي تؾعيددفعمددث الددرغؼ مددؽ أهسيددة الدددور الجد ددد  خرددائي تكشؾ 

ؾلؾجيدددة  دددي العسميدددة التعميسيدددة إ  أن هدددذ  الهسيدددة   ي اتمهدددا إعدددداد أو تددددرين السددددتحداا  التكش
حكي ددي عمددث تمددػ السدددتحداا  مددؽ جا ددن السددديؾليؽ عددؽ إعددداد إخرددائي تكشؾلؾجيددا التعمدديؼ مسددا 
ا ع ددس عمددث عددد  تس ددؽ إخرددائي تكشؾلؾجيددا التعمدديؼ مددؽ كفايددا  تمددػ السدددتحداا  التكشؾلؾجيددة  

تحدد  عشددؾان  7.59 ددث العمسددي لتكشؾلؾجيددا التعمدديؼ الددذ  ع ددد  ددي مددارس المددر الددذ  جعدد  السمت
"الس سدا  العمسية الكاديسية لتكشؾلؾجيا التعميؼ تيؽ الشغريدة والتظبيد "    كدد  دي أولدث تؾصدياته 
عمث أخرائي تكشؾلؾجيا التعميؼ وعمث أهسية و رورة إ ذاط أكاديسية مهشية متخررة تعسد   دي 

رددائي تكشؾلؾجيددا التعمدديؼ  وبسددا  تشاسددن مددا احتياجددا  ومتظملددا  سددؾل مجدداق تشسيددة كفايددا  أخ
العس   ي دظاو التكشؾلؾجيا  و رورة تحد د السها  السظمؾبة  مؽ أخرائي تكشؾلؾجيدا التعمديؼ  دي 
 ددؾط تظددؾرا  العردددر  وسددؾل العسدد   وتحد دددد الدددور السظمدددؾف تشفيددذ  مشدده  دددي التعمدديؼ )ممت دددث 

 (.7.59ا  تكشؾلؾجيا التعميؼ جامعة تشه
تييددا  التدددرين ا لكترو ددي عمددث تشسيددة العد ددد مددؽ السهددارا  والكفايددا  السختمفددة  تددداعدو 

لددد  الستدددربيؽ  وذلددػ لسددا تحتددؾ  عميدده مددؽ مسيددزا  مختمفددة تتستددا تهددا عددؽ غيرهددا مددؽ البييددا  
 ؼا لكترو يددة  كسددا ا هددا تددداهؼ  ددي زيددادة درجددا  التفاعدد  تدديؽ الستدددربيؽ وبعزددهؼ الددلعض وبيددشه

وبديؽ السددرف  كسدا يعدد التددرين ا لكترو دي التكيفدي أحدد أ سداط التددرين ا لكترو دي والدذ   دددم  
تدددديؽ تكشؾلؾجيددددا التعمدددديؼ والتدددددرين واسددددتخدا  الت شيددددا  الحد  ددددة ومراعدددداة الفددددرول الفرديددددة وددددددرا  
الستدددددربيؽ وخرائرددددهؼ حيددددل يس ددددؽ و ددددا التدددددرين السشاسددددن لدددددرعة وددددددرا  وصددددعؾبة تعمددددؼ 

؛ (Robert, 2015, 2واسدددتعدادا  الستدددددرف وبسدددا يزدددسؽ تح يدددد  أهدددداح التددددرين ) وحاجدددا 
 .(7.54  السظير  )
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واسددتجابة لتمددػ التؾصدديا  كا دد   كددرة هددذا اللحددل  ددي تظددؾير تييددة تدددرين تكيفددي لتدددرين 
أخردددائي تكشؾلؾجيدددا التعمددديؼ عمدددث السددددتحداا  التكشؾلؾجيدددة وإكددددابه الكفايدددا  السهشيدددة الحد  دددة  

هشار متغيرا  وتحديا  شدتث تؾاجده أخردائي تكشؾلؾجيدا التعمديؼ مشهدا اكتفداط بعزدهؼ  خاصة وأن
بخبددددراتهؼ الددددداب ة عددددؽ مهددددا  وعيفددددتهؼ  ورغبددددتهؼ  ددددي التدددددرين مددددؽ عدمدددده  وتحددددد  التشددددؾو  ددددي 
السدددتحداا  وك رتهددا والتغيددر والتدددارو  ددي تظؾيرهددا وإصددداراتها ومبتكراتهددا  المددر الددذ    يس ددؽ 

يؼ تييددة تدددرين لمتدددرين  مبددي احتياجدداتهؼ ويراعددي مدددتؾج خبددراتهؼ ويعسدد  عمددث سرددمؾاجهتدده إ  تت
تظؾير كفاياتهؼ  وتشسية وعيهؼ بالجد د والسدتحدث  ي تكشؾلؾجيا التعميؼ والتددرين السددتسر عميهدا 

 لي ؾ ؾا دائسا  ي حالة ت هن مدتسر لسؾاكلة أ  متغيرا  أو متظملا  وعيفية جد دة. 
 ء بودة التدريي التكيفد اطبوق اجربة البحثان: بإجراءات البحث
كسددا   ااشدداط الكيددا  باللحددلة بإتلاعهددا اللاح دددامدد  ا جددراطا  التددي هددذا الجددزط عمددث يذدتس  

والتجربددددددة   يعددددددرض كيفيددددددة ترددددددسيؼ وإعددددددداد أدوا  اللحددددددل و ددددددلظها والت كددددددد مددددددؽ صدددددددحيتها
عيشددة  عمددثجربددة الساسددية تلوأيزددات تشفيددذ ا ؽدددادة الخرددائييالمجسؾعددة مددؽ ا سددتظدعية عمددث 

هددذ  العشاصددر بالتفرددي   ددي  ةتشدداوق اللاح ددتوالسددالين ا حرددائية السدددتخدمة  وسددؾح   اللحددل
 الش اط الرئيدة التالية:

 ( إعداد قائمة المعايور الترميمية الخاصة ببودة التدريي االلكتروند التكيفد:1
تبييددة الخاصددة ترددسيسية الا ير عددسباللملحددل الحددالي هددؾ إعدداد دائسددة رئيس الهدددح الدديعتبدر 

التحددؾق الردسددي لدددج أخرددائي تكشؾلؾجيددا  مهددارا عمددث تشسيددة هددا وأار  التدددرين ا لكترو ددي التكيفددي
تها والت كدد مدؽ حددؽ صدياغ  إعدداد تمدػ ال ائسدة  يسراعاة الددة اللالغة   لذا دام  اللاح ة بالتعميؼ

 .التكيفي الخاصة باللحل نلبيية التدري الدزمةا ساسية و وشسؾلها لمسعا ير 
 : ائسة و لظهاهذ  ال عداد ة بإتلاعها اللاح دام   التيا جراطا    ميوفيسا 

 احديد ال دف من القائمة: -
تردددسيسية الخاصدددة تبييدددة التددددرين ال سعدددا يرالاسدددتهد   هدددذ  ال ائسدددة إعدددداد و دددل  دائسدددة 

  لدددج أخرددائي تكشؾلؾجيددا التعمدديؼ التحددؾق الردسددي مهددارا عمددث تشسيددة  اا لكترو ددي التكيفددي وأارهدد
 :ولتح ي  هذا الهدح تؼ اتلاو مجسؾعة الخظؾا  التالية

 إعداد الرورة األولية للقائمة: -
رددياغة دائسددة ب الفرددؾق الددداب ة  دديتشدداطت عمددث مددا تددؼ استعرا دده حيددل دامدد  اللاح ددة 

التحددؾق الردسددي   مهدداراعمددث تشسيددة  اتبييددة التدددرين ا لكترو ددي التكيفددي وأارهددالخاصددة سعددا ير ال
 .ج أخرائي تكشؾلؾجيا التعميؼلد
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 التحقق من صدق القائمة: -
  دديلمتح دد  مددؽ صدددل ال ائسددة تددؼ عر ددها عمددث مجسؾعددة مددؽ الخبددراط والستخرردديؽ 

 ةاللاح دد  ودامد  لمت كدد مدؽ أهسيدة كد  معيدار ومددج ارتلاطده بدالسحؾر الدرئيس ()تكشؾلؾجيدا التعمديؼ
  حددؾق أهسيددة كدد  معيددار ومدددج ارتلاطدده بددالسحؾر الددرئيس بحددداف  دددلة اتفددال الدددادة السح سدديؽ

%( وبشدداطت عمددث ..5%, .8تدديؽ ) تراوحدد جددد أ هددا و وبحددداف الشدددلة السيؾيددة  تفددال السح سدديؽ 
  %.8الددادة السح سديؽ عميهدا عدؽ  اتفدالت د   ددلة  التديذلػ تؼ استلعاد مجسؾعة مؽ السعدا ير 

 .روإجراط التعديد  الدزمة عمث دائسة السعا ي
 للقائمة: إعداد الرورة الن ائية -

دائسدة السعدا ير  إلدث ةاللاح   تؾصم  بعد ا  تهاط مؽ  ل  ال ائسة والتح   مؽ صددها
   .صؾرتها الشهائية  ي
                ررةةةةةةائدوالالزمةةةةةةة ألالتحةةةةةةول الرقمةةةةةةد  م ةةةةةةاراتبإعةةةةةةداد قائمةةةةةةة الم ةةةةةةارات الخاصةةةةةةة  (2

 :اكنولوجيا التعلي 
التحدؾق الردسدي  سهدارا السهدارا  الخاصدة ب ل ائسدة اشدت اده الحدالي  دي اعتسد اللحدلحيل 

 ددددي ا طدددددو عمددددث الدراسددددا  والدتيددددا  والتددددي تتس دددد  السرددددادر السراجددددا و عمددددي مجسؾعددددة مددددؽ 
ا لكترو يددة حتؾيددا  والس ددررا  وا ختلددارا  والدددوريا  الستخررددة والستعم ددة بسهددارا  إ تددا  الس

 دائسدة ادداعد عسميدة مدر  ددد  خداص  و  ذدوالتي تخص أخرائي تكشؾلؾجيدا التعمديؼ ب  بذ   عا 
السهددددارا  الخاصددددة بإ تددددا  السحتؾيددددا  والس ددددررا  وا ختلددددارا  ا لكترو يددددة والدزمددددة لخرددددائي 

 التالية: بالخظؾا   تكشؾلؾجيا التعميؼ
 احديد ال دف العام من بناء قائمة الم ارات: -

السهدارا  الرئيددة  ة ي عس  حرر كامد  لكا د ال ائسة تشاط العا  مؽ الهدح حيل  تحدد
             السرتلظدددددددة بإ تدددددددا  السحتؾيدددددددا  والس دددددددررا  و والفرعيدددددددة الدزمدددددددة لخردددددددائي تكشؾلؾجيدددددددا التعمددددددديؼ 

 وا ختلارا  ا لكترو ية.
            التحةةةةول الرقمةةةةد والالزمةةةةة ألررةةةةائد  م ةةةةاراتإعةةةةداد وبنةةةةاء قائمةةةةة الم ةةةةارات الخاصةةةةة ب -

 اكنولوجيا التعلي :
 واللحددؾث الدراسددا  ا طدددو عمددث قدخدد مددؽ السهددارا  دائسددة بشدداطحيددل دامدد  اللاح ددة ت

بسهدددددارا  إ تدددددا  السحتؾيدددددا  والس دددددررا  وا ختلدددددارا  ا لكترو يدددددة الدزمدددددة  الردددددمة ذا  الدددددداب ة
 .لخرائي تكشؾلؾجيا التعميؼ
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 التحقق من صدق قائمة الم ارات: -
بعر ددددها عمددددث الدددددادة السح سدددديؽ  ةاللاح دددد  ال ائسددددة دامدددد هددددذ بعددددد ا  تهدددداط مددددؽ إعددددداد 

 سدتفادة مدؽ خبدراتهؼ والتعدد    دي وتح يد  التح   مؽ صدحيتها وذلػ مؽ اج  ا  ؽيرالستخر
وبعد عرض ال ائسة عمدث الددادة السح سديؽ وحدداف الهسيدة تدؼ التؾصد  إلدث دائسدة    ؾط آرائهؼ

   الشهائية. السهارا 
 لتدريي التكيفد:ابودة ل التعليمدثالثًا: الترمي  

تدراسدة مجسؾعدة ة اللاح د  دامدتددرين ا لكترو دي  لدذا ملتيية تظمن اللحل الحالي ترسيؼ 
البييدة  متشؾعة مؽ  سداذ  التردسيؼ التعميسدي؛ وذلدػ تهددح الؾددؾح عمدث  سدؾذ  مشاسدن لتردسيؼ 

مدددؽ أهدددؼ يعدددد ( 7.54 سدددؾذ  الجدددزار )وبدراسدددة العد دددد مدددؽ الشسددداذ  السختمفدددة أتزددد  لملاح دددة أن 
   ويذدددتس  هدددذا الشسدددؾذ  عمدددث خسدددس مراحددد ةفيددديكالتا لكترو يدددة التددددرين   سددداذ  تردددسيؼ تييدددا 

 رئيدية سيتؼ تشاولها فيسا  مي.

 ك  مرحمة:  يتس   التيوصا ا جراطا  والخظؾا    ميوفيسا 
 :مرحلة الدراسة والتحلول -

 :ويس ؽ تشاوق تمػ عشاصرها بالتفري  فيسا  مي
 :يليةكتبودة التدريي االلكتروند الل التعليمد( اشتقاق معايور الترمي  1/1)

بييدة التددرين ا لكترو يدة التكيفيدة باشدت ال دائسدة السعدا ير التردسيسية ل ةاللاح د  دامحيل 
مددؽ الدراسدا  والدتيددا  التحددؾق الردسدي لدددج اخردائي تكشؾلؾجيددا التعمديؼ  مهدارا لتشسيددة والدزمدة 
لمسعددا ير عمددث  ودددد تددؼ عددرض ال ائسددة السبدئيددة البييددا  التدريبيددة التكيفيددة اهتسدد  ب التدديواللحددؾث 

  مجسؾعة مؽ الساتذة والستخرريؽ  دي مجداق تكشؾلؾجيدا التعمديؼ؛ لتح يسهدا وإتدداط الراط حؾلهدا
 شهائية.السعا ير الوبعد عس  التعديد  الدزمة لهذ  ال ائسة تؼ التؾص  ل ائسة 

 ( احلول ررائص المتعلمون:1/2)
مددددؽ أخرددددائي تكشؾلؾجيددددا  ويتس دددد  الستعمسدددديؽ السدددددتهد يؽ  ددددي هددددذا اللحددددل مددددؽ مجسؾعددددة

والفددرول الفرديددة ؼ حاجدداتهبييددة التكيفيددة ا لكترو يددة السرددسسة راعددي الت  ومددؽ اددؼ يجددن أن التعمدديؼ
 ستعمسيؽ.مؽ ال هؼوبيؽ غير  ؼتيشه

 ضوء قائمة الم ارات: دريبية لبودة التدريي التكيفد فدالت االحتياجاتاحديد ( 1/3)
وتدد ي   دعاوجدؾد  ةاللاح   عشدما  حغ الغهؾر  يتدأ  مذ مة اللحل الحالي حيل 

لهددذ  أهسيددة بالغدة مددؽ وجدؾد  غؼالتحدؾق الردسددي لددج أخرددائي تكشؾلؾجيدا التعمدديؼ  بدالر  مهددارا  دي 
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 د  الدددي  دددمسدددا  هدددا مهسمدددة إإ  السهدددارا  لدددد  ال دددراد أخردددائي تكشؾلؾجيدددا التعمددديؼ عيشدددة اللحدددل 
وعدددد     والسدددالين الدزمدددة لتشسيتهددداايدددبردددعؾبتها  غدددرا ت لعدددد  تدددؾ ير ا م ا الستعمسددديؽ  رؾ شدددع

 .تس شهؼ الكا ي مؽ استخدا  البرام  الستخررة الخاصة بالسجاق لد هؼ
السحتؾيدا  والس دررا  دام  اللاح ة باختيار أحد أ ز  وأشهر البرام  الخاصدة بإ تدا  لذا 

زات ات ا هدا  دي  دؾط تخرردهؼ  السؾجؾدة والتي  تظمن مؽ الستعمسيؽ اي وا ختلارا  ا لكترو ية
دامدد  تتحميدد  تمددػ العشاصددر وتحد ددد بعددض السهددارا  الرئيدددة والفرعيددة داخمهددا والؾاجددن عمددي اددؼ 

 تشددداط دائسدددة السهدددارا  الخاصدددة بإ تدددا وبشددداطت عمدددث ذلدددػ تدددؼ أخردددائي تكشؾلؾجيدددا التعمددديؼ ا تاجهدددا  
ذ  السهددارا  تشدداطت عمددث السحتددؾج ودددد تددؼ اختيددار هدد  السحتؾيدا  والس ددررا  وا ختلددارا  ا لكترو يددة

ولمتح دد  مددؽ صدددل ال ائسددة تددؼ عر ددها عمددث مجسؾعددة مددؽ الخبددراط التعميسددي الخدداص بالبر ددام   
لمت كدد مدؽ أهسيدة كدد  مهدارة ومددج ارتلاطهدا بالسهددارة   تكشؾلؾجيدا التعمدديؼمجداق   ديوالستخررديؽ 

 .الرئيدة
 عوقات، والمحددات.( احلول مرادر التعل  اإللكترونية المتاحة، والم1/4) 
 :( احلول مرادر التعل  اإللكترونية المتاحة1/4/1)

 السعمؾما  ما التعام   تظمنتيية التدرين ا لكترو ية التكيفية   ودراسة ترسيؼ لن  غرا
 يدتظيا حيل  الت ميد  التعمؼ  ي كسا دراسية داعا  إلي يحتا     إ ه عبر الؾين لذا

يستمكؾن  الذ ؽ  ستعمسيؽ أما بالشدلة لم؛ الت يد بس ان أو زمان محدد دون البيية دراسة ستعمسيؽ ال
هؼ التابعة لؾزارة بسدارس وأ ذظته التعمؼ مها  إ جاز أجهزة كسبيؾتر مترمة با  تر   فيس شهؼ

ستزا ة مؾدا  السؾادا  استزا ة شركا  أحدج مابا تفال  ةاللاح   كسا دام  التربية والتعميؼ
 بالسعس  الكسبيؾتر أجهزة وأعظاق التعام  ما مذ د   ي متخرص  شي تؾ ير ؼ  ت كساالبيية  
 .ستعمسيؽأاشاط عس  ال لألجهزة تحدث دد التي العظاق عمي لمتغمن

 المعوقات: (1/4/2)
 : مي ما مشهاو  بييةال لتظبي  ا عداد أاشاطة اللاح  واجه  التي السعؾدا  بعض هشار

 كدددان هشدددار الددددادة أخردددائي تكشؾلؾجيدددا التعمددديؼ  عمدددث  ك دددرة أعلددداط والزدددغؾط الدراسدددية -
 مذ مة  ي تحد د مؾاعيد إجراط التظبي .

 بالفيروسا   ممئ معغسها أن كسا لمتظبي  م همة غير الستؾ رة بالسعام  الجهزة معغؼ -
 .الخاصة بالجهزة Ipوتعريف   Windows 7بإعداد ة اللاح     ام
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 :المحدادت (1/4/3)
تددددؼ تدددددريبهؼ عمددددث بعددددض و دددددة تسهيديددددة لددددلعض أ ددددراد عيشددددة اللحددددل جمة اللاح دددد  ع ددددد -

واسدددتخدا  حجدددرا    وأرسدداق واسدددتكلاق الرسدددائ   السهددارا  الساسدددية واسدددتخدا  ا  تر ددد 
 .داخ  السعام  السختمفة التعميؼ واجهزة الحاسن ا لي  يالدراسة 

 :مرحلة الترمي  -2
 واحلول ا واراوب ا: ABCD اشتقاق األهداف التعليمية وصياغت ا فد شكل( 2/1)

خددق  مدؽ تحددث والتدي السشداق دريلدة الس اصدد ؽمد الخاصدة أو ا جرائيدة الهدداح بدرتتع
 تس د  وهدي تحد دات  وأك ر و ؾحا أك ر تعميسيات  مزسؾ ات  علاراتها وتس   لمتعميؼ  السلاشر التعرض
 السحتدؾج التعميسدي دراسدة عددب ي تددبها أن السدتعمؼ  مدؽ  تؾددا والتدي قياسدها  يس دؽ التي الشتاجا 
 الهداح. تهذ  السرتل 

إ تددا  السحتؾيددا  والس ددررا  تت ددديؼ بعددض الهددداح الدددمؾكية لسهددارا   ةاللاح دد  دامددلددذا 
تييدة الس ترح دراسته  سؽ محتدؾج سحتؾ  ستعم ة بسؾ ؾو الواللمسح سيؽ وا ختلارا  ا لكترو ية 

   التدرين التكيفي.
 وي التعليمد لكل هدف من األهداف التعليمية:احديد عناصر المحت (2/2)

يغظدددث هدددذ  الهدددداح ويعسددد  عمدددث  تييدددة التددددرين التكيفيدددة والدددذ تدددؼ اسدددتخدص محتدددؾج 
مجسؾعددة عر دده عمددث اددؼ تددؼ  صددؾرته السبدئيددة  ددي التعميسدديإعددداد السحتددؾج   وبالتددالي تددؼ تحكي هددا

 هاستظدو رأ هؼ في وذلػ تهدحتكشؾلؾجيا التعميؼ   مجاق  يالستخرريؽ و خبراط مؽ ال
 ارمي  أدوات التقوي  واالرتبارات: (2/3)

ودددد تددؼ السحتددؾ   تترددسيؼ اختلددارا  مح يددة السرجددا لكد  وحدددة مددؽ وحدددا   ةاللاح دد  دامد
 والجا ن السهارج: السعر يعؽ طري  ت ؾيؼ الجا ن ستعمسيؽ تحد د أسمؾف ت ؾيؼ ال

 .التحريميار ختل باستخدا  ا السعر يأو ت: تؼ ت ؾيؼ الجا ن   
 اا يات: تؼ ت ؾيؼ الجا ن السهارج باستخدا  بظادة مدحغة الداط.  
 ارمي  ربرات وأنذطة التعل :( 2/4)

عمددث الددتعمؼ الشذدد  وإ جدداز ال ذددظة السظمؾبددة ستعمسدديؽ عمددث تحفيددز ال ةادترددر دور اللاح دد
اعا   حدؾ دراسدة السحتدؾج وتؾجيههؼ أ رادات وجس  وت ديؼ ا رشادا  والتمسيحا  الدزمة لهؼ  مشهؼ

 .وتذلي  أية معؾدا  تؾاجههؼ أاشاط التعمؼ ؼاستفداراتهوالرد عمث   وأداط ال ذظة السظمؾبة
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 ا  ارتيارها: التدارمي  الدوناريوهات للوسائط  (2/5) 

مدؽ  تتزدسشه ومدا تردسيسها سديتؼ التدي لمذاشدا  تفرديمي وصدا الدديشاريؾ عدؽ يعبدر
  وبالتدالي تدؼ السرداحلة والسؾسدي ي صدؾتية ومد ارا   يد ؾ ول ظا  ورسؾما  وصؾر   رؾص 

تدؼ عر دها عمدث مجسؾعدة مدؽ الخبدراط الستخررديؽ   ادؼ صيغتها السبدئية  يتشاط الديشاريؾها  
 بعدض السح سديؽ الددادة أتدد  ودددأرائهدؼ  وذلدػ  سدتظدو   ) التعمديؼمجداق )تكشؾلؾجيدا   دي

 الدديشاريؾ الخداص وإعدداد التعدديد   بجسيدا يدا الك تدؼ وعميده، السهسدة والتعدديد  التعمي دا 
   .الرؾرة الشهائية  ي السحتؾ   برفحا 

 :ارمي  نظ  ادجول المتعلمون، وإدارا  ، واجميع  ، ونظ  دع  المتعلمون بالبودة( 2/6)
 ،com " تحدد  امتدددادServerعمددث الخدداد  "تددؼ ر ددا البييددة مددؽ تمددػ الخظددؾا   ا  تهدداطبعددد 
بحيددددل  دددددعؼ هددددذا السؾدددددا لغددددا   "//https://schoolomar.com/marwaييددددة "بالرابدددد  وكددددان اسددددؼ 

"HTML" " وASP"  ويدددددعؼ أيزددددات ممفددددا  الفدددددش بييددددة  تشدددداط صددددفحا  ال  دددديالسعتسددددد عميهددددا
كسدا تدؼ تحد دد اسدؼ مددتخد  وكمسدة سدر خاصدة بييدة  الستؾاجددة بال GIFوJPGEبامتدداد والرؾر 

 .بييةلػ تؼ تحد د كمسة سر لمسعمؼ لسحتؾج الوكذ  التجريبيةة السجسؾع متعمؼ  يلك  
   المعلومات األساسية للبودة: يارم (2/7)

وذلدػ  دي  دؾط معدا ير بيية التددرين ا لكترو يدة التكيفيدة ترسيؼ السعمؾما  الساسية لتؼ 
تددؼ حيددل   وتددؼ ذكرهددا سدداب ات  ددي تدايددة هددذا الفردد  ومرحمددة التحميدد  ةاللاح دد اشددت تها التدديالتردسيؼ 

ومشاسدن  كسا تؼ كتابة العشؾان ب سمؾف سه  بددي  البيية مسيز ومعبر عؽ  Banner))تشر و ا 
البييدة  لمتجدؾق داخد ستعمسديؽ  تفاعد  معهدا ال التديلغدة كتابدة عشداويؽ الزرار  ةاللاح د  كسا اختار 

 عسمية التعمؼ.  يمؽ التركيز ستعمسيؽ حتث  تس ؽ المشاسلة وذلػ 
 :مرحلة اإلنتاج واإلنذاء -3

مرحمدددة التردددسيؼ.   ددديهدددذ  السرحمدددة تشفيدددذ الخظدددؾا  وا جدددراطا  السحدددددة مددددل تا   ددديتدددؼ 
 ة:ولمكيا  بعسيمة ا  تا  تؼ اتلاو الخظؾا  اآلتي

 :تكيليةالاإللكترونية  التدرييإنتاج عناصر بودة  (3/1)
 ( الحرول على الوسائط والمرادر واالنذطة وكائنات التعل  المتوفرة: 3/1/1)

   وإ تدا  العشاصدرالسؾجدؾدة داخد  البييدة  السرحمة تشفيذ الديشاريؾها  لمسعالجا  هذ  يتؼ 
 يذتس  عميها ك  سيشاريؾ وذلػ باستخدا  البرمجيا  السشاسلة لك  عشرر.  التيالتعميسية 

 :واخزين عناصر الوسائط المتعددة لعناصر البودة رقمنه( 3/1/2)
عدددض الرسدددؾما  والردددؾر ول ظدددا  تدددؼ الحردددؾق عمدددث ب   دددؾط الخظدددؾا  الدددداب ة  دددي

و د  السؾاصدفا  الفشيدة والتربؾيدة   تؼ ا تا  جسيدا ل ظدا  الفيدد ؾ إ هتؼ ا تاجها حيل  التيالفيد ؾ 
 البيية.ترمجة   يعد د مؽ البرام  والت شيا  الست دمة الاستخد   تؼ ودد  دها حدتؼ ت التي
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 :التكيليةدريي االلكترونية إنتاج النموذج األولد لبودة الت( 3/2)
  تددا  الشسددؾذ  الولددث لبييددة التدددرين ا لكترو يددة التكيفيددة  تددد مددؽ تح يدد  أكبددر تظددات  
لبيية التدرين التكيفية الشهائية السظمؾبدة  لمؾددؾح عمدث ال ردؾر الشاتجدة مدؽ تردسيؼ البييدة ولعسد  

احتياجدا   التعديد  الدزمة لسرحمة التحمي  وذلدػ لمحردؾق عمدث مؾاصدفا  دقي دة لستظملدا  أو
يدة التددرين ا لكترو دي تظؾير البيية التكيفية  لدذلػ تدؼ  دي تمدػ الخظدؾة "إ تدا  الشسدؾذ  الولدث لبي

( التدالث  ويس دؽ 5الذد   رددؼ )(  ويؾ حه 7.54التكيفية"  واتلا اللحل الحالث  سؾذ  الجزار )
 مرحمة ا  تا  وا  ذاط باآلتي:تفري  

 
 (7.54لجزار )(  سؾذ  عبدالمظيف ا5ش   ردؼ )
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 عمل الروابط بون عناصر بودة التعل :( 3/3/1) 
وذلددػ مددؽ خدددق بييددة  هددذ  السرحمددة بإعددداد الددرواب  داخدد  صددفحا  ال  ددي ةاللاح دد  دامدد

 و ر  ا م ا ا  التالية: بيية  التيلؾحة التح ؼ الخاصة برفحا  محتؾج ال
  :وعمل اجمعاا ، وأدوات التواصللموديالت، إنذاء ا( 3/3/2) 

 بعشددددددددؾان  عميهدددددددداالبييددددددددة تددددددددؼ حجددددددددز مددددددددداحة عمددددددددث شددددددددل ة ا  تر دددددددد  لر ددددددددا حيددددددددل 
https://schoolomar.com/marwa/  مددؽ أ ددراد عيشددة  مددتعمؼمتدداح عمددث الذددل ة لكدد  راب  وهددذا الدد

ا لتدددزا  بالسعدددا ير التدددي تدددؼ اشدددت ادها لتردددسيؼ تييدددة التددددرين ا لكترو يدددة التكيفيدددة   ويدددتؼ اللحدددل
 الردسي.التحؾق   مهاراوالخاصة تتشسية 

 اذطوي النموذج األولد للبودة، وعمل المراجعات الفنية والتذغول:( 3/3/3)
تييدددة  دددي مرحمدددة ا  تدددا  كا دددة السعدددا ير والسؾاصدددفا  الخاصدددة تتردددسيؼ  ةاللاح ددد  راعددد

با  ددا ة إلددي اعتلددارا  الردسددي  التحددؾق  مهددارا والخاصددة تتشسيددة التدددرين ا لكترو ددي التكيفيددة 
ستعمسدديؽ تح دد  أعمددث ددددر مددؽ عؾامدد  المددان والحسايددة لجهددزة الحاسددن اللددث لم  رج ترمجيددة أخدد

 البيية.السذتركيؽ  ي 
 :بودة التدريي التكيليةالتقوي  البنائد وإجازة  -4

والخاصدة تيية التدرين ا لكترو دي التكيفيدة  ي هذ  السرحمة تتجرين  ةاللاح   دامحيل 
وحددداوق ستعمسددديؽ أهدددؼ السذددد د  التدددي واجهددد  هددد  ط ال ورصددددالردسدددي  التحدددؾق  مهدددارا تتشسيدددة 

عمددث مجسؾعددة مددؽ السختردديؽ لسعر ددة أرائهددؼ البييددة  بعددرض  كسددا دامدد  عدجهددا والتغمددن عميهددا
 وم ترحاتهؼ حؾق صدحيته ومظاب ته لمسعا ير الترسيسية.

 التقوي  البنائد: (4/1)
السعمسديؽ  خددق دعية مدؽ عمث عيشة اسدتظ  تعميسيةالسؾديد  التتجرين  ةاللاح   دام

بسد ريدددة التربيدددة تكشؾلؾجيدددا التعمددديؼ أخردددائي عمدددث مجسؾعدددة مدددؽ  7.75/.7.7 الدراسددديلعدددا  ا
 .بييةمللتشفيذ الت ؾيؼ البشائي  ةتها اللاح   وفيسا  مي عرض لمخظؾا  التي دام  والتعميؼ بالغربية

 :احديد ال دف العام من التقوي  البنائد -
والكذددا عددؽ لمبييددة   ثالت ددؾيؼ البشددائي  ددي  ددل  الشسددؾذ  الولدد تس دد  الهدددح العددا  مددؽ 

وكدذا تددجي    والتغمدن عميهداالبييدة أية عكلا  واجه  أ راد العيشة ا ستظدعية أاشاط التعمؼ عبر 
وتحد ددد الخظددة الزمشيددة   مددؽ الشاحيددة الفشيددة والتعميسيددة وتعددد   مددا  مددز تها مدحغدداتهؼ حددؾق سدددم
 سية وأدوا  اللحل.لتظبي  الؾحدا  التعمي
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 إجراء التقوي  البنائد على العونة االستطالعية:
أخرددددائي تكشؾلؾجيددددا التعمدددديؼ بسد ريددددة التربيددددة والتعمدددديؼ مددددؽ اختيددددار عيشددددة اسددددتظدعية . 5

 .بالغربية
البييددة ولتؾ ددي  لتعددريفهؼ ب هددداح ستعمسدديؽ  جمدددة تسهيديددة مددا هدد  ط ال ةاللاح دد  ع ددد. 7

 .فاع  معها و رورة تظبي  ا  ذظة السظمؾبةطري ة الدخؾق لمبيية والت
  تتظبيد  ا ختلددار السعر ددي وبظاددة السدحغددة عمدث العيشددة ا سددتظدعية ةاللاح دد  دامد. 3

 اسؼ السدتخد  وكمسة السرور الخاصة به. متعمؼلك    وأعظ  تترحيحها  اؼ دام
  ا ها وعشاصدر محتؾاهداوأهددالسدؾديد  التعميسيدة و بييدة  ب دراطة تعميسدا  ال مدتعمؼدا  ك  . 4

 ديد .ؾ سوالبدط  ي دراسة هذ  ال
كددد  مؾد دددؾق واسدددتخدا   سددد  التددددرين الخددداص بددده ددددامؾا مدددؽ دراسدددة ستعمسددديؽ بعدددد ا تهددداط ال. 5

 با  ت اق الي ا  ذظة والتظبي  العسمي لمسهارا .
 للمعايور وإجازاه: بودةمطابقة ال (4/2)

تشسيددة سددؾديد  البييددة الخاصددة تل البشددائيؾيؼ مددؽ مرحمددة الت دددامدد  اللاح ددة  ددؾر ا تهائهددا 
؛ العمسديلمتح ديؼ   البيية خزعمؾد ؾق  ك    يعس  التعديد  الدزمة التحؾق الردسي ب مهارا 

مجداق   دي تخررديؽعمدث مجسؾعدة مدؽ الس السعا ير الترسيؼ   د تؼ عر ده المت كد مؽ مظاب ته
  لسعدا ير التردسيؼ اومددج مظاب تهدتها صددحيحدؾق  وم ترحداتهؼلسعر دة أرائهدؼ  التعمديؼ تكشؾلؾجيا 

وبددذلػ   لمتظبيدد  عمددث عيشددة اللحددل الحدداليالبييددة م كدددة صدددحية  العمسدديجدداط   تددائ  التح دديؼ و 
 لتشفيذ تجربة اللحل الشهائية. ةجاهز بيية ال  أصلح

 النذر واالستخدام: -5
 لكتروند التكيلية:دريي اال االستخدام الموداند والتطبوق واسع النطاق لبودة الت( 5/1)

وتدؼ إعظدداط   7.75/.7.7مدؽ عدا   ال دا ي الدراسدي دي الفردد  البييدة تدؼ تظبيد  حيدل 
ليدتؼ الدتعمؼ  بييدةلمددخؾق عمدث ال درد مدشهؼ خداص ب د   (User name - passwordأرددا  )ستعمسيؽ ال

 مؽ خدله.
 دريي التكيلية:الت المراقبة المدتمرة، واوفور الدع  والريانة، والتقوي  المدتمر لبودة( 5/2)

البيية وذلدػ لكدي  دتؼ متابعدة وتعدد   رصد ردود أ عاق الستعمسيؽ والستخرريؽ حؾق تؼ 
 .البيية  يها تعد  السدحغا  التي تدتمز  

 البحث:أدوات  رابعا:
 وضبط االرتبار التحرولد: إعداد

 فيسا  مي عرض لخظؾا  إعداد ا ختلار:
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 :احديد هدف االرتبار -1
أخرددائي تكشؾلؾجيددا التعمدديؼ مددؽ مهددارا  تلددار الددث قيدداس مدددج تحرددي   هدددح هددذا ا خ

 .ا لكترو ية وا ختلارا إ تا  السحتؾيا  والس ررا  
 :احديد نمط ونوع بنود االرتبار -2

الس ؾ دة مدؽ أسديمة ا ختيدار مدؽ  تؼ تشاط   را  ا ختلار مؽ  ؾو ا ختلارا  السؾ دؾعية
 متعدد واسيمة الرؾاف والخظ .

 :  رتبار فد صوراه األوليةاال -3
    دامددد  اللاح دددة بردددياغة تشدددؾد ا ختلدددار والتدددي غظددد  جسيدددا جؾا دددن السحتدددؾج ب هدا ددده

   .العامة وا جرائية
 إلكترونيًا:إنتاج االرتبار  -4

 سدداذ   حيددل تددؼ ترددسيؼ ا ختلددار التحردديمي باسددتخدا  أحددد أدوا  جؾجدد  وهددؾ تظبيدد 
اص با ختلددار عمددث الدددادة أخرددائي تكشؾلؾجيددا   وتددؼ تؾزيددا الددراب  الخددGoogle Form جؾجدد 

التعمدددديؼ بسد ريددددة التربيددددة والتعمدددديؼ بالغربيددددة عيشددددة اللحددددل  ددددي السجسؾعددددة التجريبيددددة ا سددددتظدعية 
 والساسية حتث  تس شؾا مؽ الدخؾق عمث ا ختلار واجاتته.

 اجريي االرتبار وضبطه: -5
التعميسددا  الدزمددة لدده كددان  بعددد صددياغة مفددردا  ا ختلددار  ددي صددؾرتها الوليددة  وو ددا

  تد مؽ الت كد مؽ صدحية ا ختلار لمتظبي   وتؼ ذلػ مؽ خدق:
لتحد دددد صددددل طري دددة صددددل السح سددديؽ وددددد اتلعددد  اللاح دددة  حديةةةد صةةةدق االرتبةةةار:ا . أ

إعددداد ا ختلددار  ددي صددؾرته الوليددة  وو ددا التعميسددا  الخاصددة بدده  وإعددداد تددؼ   حيددل ا ختلددار
 .جدوق السؾاصفا 

 جربة االستطالعية لالرتبار التحرولد:الت . ب
 ددددؾر التح دددد  مددددؽ صدددددل ا ختلددددار التحردددديمي  أجريدددد  التجربددددة ا سددددتظدعية عمددددث 

 ( أخرائيات..5مجسؾعة مؽ أخرائي تكشؾلؾجيا التعميؼ  وبمغ عددهؼ )
 إعداد الرورة الن ائية لالرتبار: -6

سح سدديؽ وتؾجيهدداتهؼ  بعددد إجددراط التعددديد  عمددث ا ختلددار التحردديمي  ددي  ددؾط أراط ال
وبعدددد التح ددد  مدددؽ صددددل والدددا  اختلدددار التحردددي  السعر دددي لمس دددرر  أصدددلح  الردددؾرة الشهائيدددة 

 لدختلار جاهزة لمتظبي .
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 :مالحظةال ةبطاق

 وفيسا  مي عرض ا جراطا  الستلعة  ي إعداد هذ  اللظادة: 

  :الدائدددي  قيددداس الجا دددنبظاددددة السدحغدددة إلدددث  هدددد  احديةةةد ال ةةةدف مةةةن بنةةةاء البطاقةةةة
إ تدددددددا  السحتؾيدددددددا  والس دددددددررا  وا ختلدددددددارا  ا لكترو يدددددددة والدزمدددددددة لخردددددددائي لسهدددددددارا  

 تكشؾلؾجيا التعميؼ.
  :الرورة األولية لبطاقة المالحظة 

بعددددددد ا  تهدددددداط مددددددؽ تحد ددددددد الهدددددددح مددددددؽ تشدددددداط بظادددددددة السدحغددددددة وتحميدددددد  السحدددددداور 
تزدددددددسشة  يهدددددددا تسددددددد  صدددددددياغة الرئيددددددددة إلدددددددث السهدددددددارا  الفرعيدددددددة الس ؾ دددددددة لهدددددددا والداطا  الس

   .بظادة السدحغة  ي صؾرتها الولية

 :ضبط بطاقة المالحظة 
دامددددددددد  اللاح ددددددددة بزدددددددددل  بظادددددددددة مدحغدددددددددة الداط لمت كددددددددد مدددددددددؽ صددددددددددحيتها حيددددددددل 

 لمتظبي   وتؼ ذلػ مؽ خدق:

  مالحظة:الحداب صدق بطاقة 
ؼ اعتسدددددد  اللاح دددددة عمدددددث صددددددل السح سددددديؽ  فلعدددددد إعدددددداد الردددددؾرة الوليدددددة لملظاددددددة تددددد

 عر ددددددددها عمددددددددث مجسؾعددددددددة مددددددددؽ السح سدددددددديؽ الستخرردددددددديؽ  ددددددددي مجدددددددداق تكشؾلؾجيددددددددا التعمدددددددديؼ
الدزمددددة  ددددي  ددددؾط اراط  التعددددديد جسيددددا و ددددي  ددددؾط ذلددددػ تددددؼ عسدددد    لدسددددتفادة مددددؽ آرائهددددؼ

 الدادة السح سيؽ عمث ادوا  اللحل.

 :حداب ثبات بطاقة مالحظة األداء 
بحددددددداف معامدددددد   حغددددددةللظادددددددة السددامدددددد  اللاح ددددددة بالت كددددددد مددددددؽ ال لددددددا  الددددددداخمي 

( SPSS( كرو لدددددددا   وذلدددددددػ باسدددددددتخدا  مجسؾعدددددددة البدددددددرام  ا حردددددددائية الدددددددد)α-ال لدددددددا  )ألفدددددددا
 الددددي ارتفدددداو معامدددد  الددددا  بظادددددة السدحغددددة  وتبدددديؽ وذلددددػ عمددددث درجددددا  التظبيدددد  اللعددددد  لدددده

( مسددددا  ددددددق عمددددث دددددددة اللظاددددددة  ددددي الكيددددداس واتدددددادها فيسدددددا تزود دددددا بدددده مدددددؽ معمؾمدددددا  ,019)
أخرددددددائي تكشؾلؾجيددددددا التعمددددددديؼ بسد ريددددددة التربيدددددددة عيشددددددة اللحدددددددل )الستعمسددددددديؽ ط عددددددؽ مدددددددتؾج أدا

 ( لمسهارا  التي تتزسشها السؾد ؾ   التعميسية.والتعميؼ بالغربية
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 المعالجة التجريبية للبحث: رامدًا:
 القياس القبلد لألدوات:    

سحتؾيدددددا  إ تدددددا  اللسهدددددارا   دبميدددددات وبظاددددددة السدحغدددددة تدددددؼ تظبيددددد  ا ختلدددددار التحرددددديمي 
  وتددددددددددؼ تؾجيدددددددددده والس دددددددددررا  وا ختلددددددددددارا  ا لكترو يددددددددددة لدددددددددددج أخرددددددددددائي تكشؾلؾجيددددددددددا التعمدددددددددديؼ

  وتددددددددؼ رصددددددددد وبظادددددددددة السدحغددددددددة إلددددددددث دددددددددراطة التعميسددددددددا  الخاصددددددددة با ختلددددددددار الستعمسدددددددديؽ 
 السعر ددي السدددتؾج  تحد ددد تهدددح وذلددػ وبظادددة السدحغددة درجددا  ا ختلددار التحردديمي 

 .أخرائي تكشؾلؾجيا التعميؼ اللحل لعيشة السبدئيوالدائي 

 األساسية: اجربة البحث
 ا ددددي صددددؾرتهالتدددددرين التكيفيددددة  تييددددةدامدددد  اللاح ددددة  ددددي هددددذ  السرحمددددة تتجريددددن حيددددل 

مهدددددارا  إ تدددددا  السحتؾيدددددا  التحردددددي   دددددي عمدددددث ا الشهائيدددددة  وذلدددددػ لمح دددددؼ عمدددددث مدددددد  ت ايرهددددد
ؼ  ودددددددددد اسددددددددتغرد  ا لكترو يددددددددة لدددددددددج أخرددددددددائي تكشؾلؾجيددددددددا التعمددددددددي وا ختلددددددددارا والس ددددددددررا  
 ستة اساتيا ت ريلات. تجربة اللحل

 التطبوق البعدي ألدوات البحث:
بعددددددددد  الستعمسدددددددديؽ عيشددددددددة اللحددددددددلتددددددددؼ تظبيدددددددد  أدوا  الكيدددددددداس اللعددددددددد  لملحددددددددل عمددددددددث 

 السؾد ؾ   وتشفيذ ال ذظة الخاصة تها.ا  تهاط مؽ دراسة جسيا 
 المعالجات اإلحرائية المدتخدمة فد البحث.  سادسًا:

والخاصدددددة التدريبيدددددة ا لكترو يدددددة التكيفيدددددة  البييدددددة تهددددداط مدددددؽ إجدددددراطا  التجربدددددة بعدددددد ا 
لددددددددج أخردددددددائي تكشؾلؾجيدددددددا التعمددددددديؼ  وتردددددددحي  ا ختلدددددددار  الردسددددددديالتحدددددددؾق  مهدددددددارا تتشسيدددددددة 

ورصددددد درجددددا  بظاددددددة السدحغددددة تسدددد  السعالجدددددة ا حرددددائية لمبيا ددددا  التدددددي حرددددم  عميهدددددا 
تحميددددد  البيا دددددا  ا حردددددائية باسدددددتخدا  تاللاح دددددة  دامددددد حيدددددل اللاح دددددة مدددددؽ السرحمدددددة الدددددداب ة  

 الس ار دددددة اجددددد  مدددددؽ وذلدددددػ"  " اختلدددددار   وتظبيددددد SPSS V22تر دددددام  التحميددددد  ا حردددددائي 
كسدددددددا دامددددددد  اللاح دددددددة  وبعدددددددديا  دبميدددددددا السجسؾعدددددددة التجريبيدددددددة طددددددددف درجدددددددا  متؾسدددددددظي تددددددديؽ

بحددددددداف ) بحددددددداف الفاعميددددددة لمستغيددددددر السدددددددت   وأيزددددددات دامدددددد 
تدددددد اير ؼ جددددددبح والخاصددددددة( 2

 .الستغير السدت   عمي الستغير التابا
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 نتائج البحث
تشددددداوق هدددددذا الفرددددد  الشتدددددائ  الخاصدددددة بددددد دوا  اللحدددددل ال بميدددددة واللعديدددددة والسعالجدددددا   

 :ويس ؽ تؾ ي  ذلػ فيسا  ميا حرائية التي تس  مؽ أجمها  
 اداؤالت البحث: علىأوال: اإلجابة 

  التداؤل الفرعد األول:
  التداؤل: هذا علىإلجابة ول
 التحول الرقمد الالزم اوافرها لدى أررائد اكنولوجيا التعلي ؟ م اراتما  .1

التحدؾق الردسدي والددز   سهدارا ببإعدداد دائسدة  ةاللاح د  هذا التدداؤق دامد عمثلرجابة و  
ا لسددا  عيشددة اللحددل مددؽ ستعمسدديؽ  ددتس ؽ ال حتددثلدددج أخرددائي تكشؾلؾجيددا التعمدديؼ  وذلددػ تؾا رهددا 

الستخررددديؽ الددددادة   ادددؼ تدددؼ عدددرض هدددذ  ال ائسدددة عمدددث مجسؾعدددة مدددؽ التحدددؾق الردسدددي سهدددارا ب
ممحد   سهدارا إلدث الردؾرة الشهائيدة مدؽ دائسدة ال ةاللاح د  والسح سيؽ  ي السجاق  وبالتالي تؾصم

 .(5ردؼ )
 والذ   ص عمث:  ا يلرجابة عمث الد اق الو 

 ؟كنولوجيا التعلي اكيفد ألررائد االكتروند  ما معايور ارمي  بودة ادريي .2
التؾصدد  إلددث دائسددة مبدئيددة بسعددا ير ترددسيؼ ؽ هددذا التددداؤق دامدد  اللاح ددة بولرجابددة عدد

دائسدددة بعدددرض   ادددؼ دامددد الس ترحدددة  لخردددائي تكشؾلؾجيدددا التعمددديؼة تكيفيدددالكترو يدددة تييدددة تددددرين 
   تعدددتددؼ  ددي السجدداق  اددؼ والسح سدديؽ الستخرردديؽ الدددادة عمددث مجسؾعددة مددؽ السعددا ير السبدئيددة 

حتددث تدؼ التؾصدد  إلدث ال ائسددة الشهائيدة بسعددا ير ترددسيؼ  ؛رائهدؼ وتؾجيهدداتهؼآتمدػ ال ائسددة  دي  ددؾط 
 .(7ممح  ردؼ ) تيية التدرين ا لكترو ية التكيفية

 والذ   ص عمث:  الللرجابة عمث الد اق الو 
 ؟اكيفد ألررائد اكنولوجيا التعلي الكتروند ما الترمي  التعليمد لبودة ادريي  .3

  ادؼ لخردائي تكشؾلؾجيدا التعمديؼتيية التدرين ا لكترو دي التكيفدي  تترسيؼ ةاللاح   امد  
( والدذ  تدؼ 7.54الجدزار )شسدؾذ  الجسؾعة مؽ السراح  السذدت ة مدؽ تؼ ا تاجها وذلػ  ي  ؾط م

البييدة بدإجراط التعدديد  الدزمدة عمدث  ةاللاح د  ا جراطا  اؼ دامجزط   وتبيؽ ذلػ  ي استخدامه
 ا دي صدؾرتهالبييدة ردل  تل ؛راط الدادة السح سيؽ والخبدراط  دي السجداقآ  وذلػ  ي  ؾط  ترحةالس

 الشهائية ال اتمة لمتظبي .
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 يا  دأسديمة اللحدل تدؼ اختلدار صدحة الفر  بداديالدد اق الرابدا والخدامس و  ولرجابة عمدث
 اللح ية وذلػ لت ديؼ ا جابة عمث هذ  السيمة كسا  مي: 

 البحثية: اتضيصحة الفر  ارتبار
 للبحث: ىاألول يةصحة الفرض ارتبار -1
  ددددددديالسجسؾعدددددددة التجريبيدددددددة متعمسدددددددي تتحميددددددد  الشتدددددددائ  الخاصدددددددة بددددددد داط  ةاللاح ددددددد  دامددددددد 

التحدددددؾق الردسدددددي لدددددد   سهدددددارا بالسدددددرتل   التحرددددديمي لدختلدددددار واللعدددددد  ال بمددددديالتظبيددددد  
لحدددددل صدددددحة الفدددددرض الوق مدددددؽ  دددددروض ال  ختلدددددار  وذلدددددػ اخردددددائي تكشؾلؾجيدددددا التعمددددديؼ

( بةةةةةةون 2.25يوجةةةةةةد فةةةةةةرق دال إحرةةةةةةائيًا عنةةةةةةد مدةةةةةةتوي )" ددددددص عمددددددث أ دددددده:   والددددددذ
متوسةةةةطات درجةةةةات طةةةةالب المجموعةةةةة التجريبيةةةةة فةةةةد التطبوةةةةق القبلةةةةد والبعةةةةدي علةةةةى 

  صدددددددحة هدددددددذ و ختلدددددددار، "االرتبةةةةةةةار التحرةةةةةةةولد الخةةةةةةةام بكفايةةةةةةةات التحةةةةةةةول الرقمةةةةةةةد
ة د لدددددة الفدددددرول تددددديؽ لسعر دددددلمعيشدددددا  السرتلظدددددة " "  اختلدددددار ةاللاح ددددد اسدددددتخدم  يةالفر ددددد

 .واللعد  ال بميالتظبي يؽ   يدرجا  السجسؾعة التجريبية  متؾسظي
  (5جدوق ) 

السجسؾعة التجريبية  ي ستعمسي ل واللعد  ال بمي" " لمس ار ة تيؽ الستؾسظيؽ  اختلار ؾ    تائ  
 ما تيان حجؼ الت اير.   التحريمي ا ختلار

 التطبوق

عدد 
 المتوسط متعلمونال

حراف االن
 المعياري 

درجة 
 الحرية

 قيمة "ت"
مدتوى 
 الداللة

قيمة 


2

 

حج  
 التأثور

 القبلد
3. 

35.86 3.36 
 كبير 99.. 5... 577.84 79

 7.57 75.96 البعدي

 درجددددددددا  متؾسددددددددظي( وجددددددددؾد  ددددددددرل داق إحرددددددددائيا تدددددددديؽ 5ويتزدددددددد  مددددددددؽ الجدددددددددوق )
السدددددرتل   التحرددددديمي ختلدددددارلد واللعدددددد  ال بمددددديالتظبي ددددديؽ   ددددديالسجسؾعدددددة التجريبيدددددة متعمسدددددي 

  وهدددددؾ اللعدددددد التحدددددؾق الردسدددددي لدددددد  اخردددددائي تكشؾلؾجيدددددا التعمددددديؼ لردددددال  التظبيددددد   سهدددددارا ب
( وهددددددددددي 577.84)   " " السحدددددددددددؾبة (  وجدددددددددداط  قيسددددددددددة 75.96)الستؾسدددددددددد  العمددددددددددث   

( 5...)والتدددددي تدددددؼ الكذدددددا عميهدددددا عشدددددد مددددددتؾج د لدددددة  الجدوليدددددةأكبدددددر مدددددؽ قيسدددددة " " تدددددذلػ 
 .(7.76تداوج ) الجدوليةقيسة " "  إنحيل  (79ودرجة حرية )
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 :ىاألول رضيةمناقذة الف 

 والذج  ص عمث: ثالول يةتؼ دبؾق الفر  الداب ةمؽ الشتائ       
( بةةةون متوسةةةطات درجةةةات طةةةالب المجموعةةةة 2.25يوجةةةد فةةةرق دال إحرةةةائيًا عنةةةد مدةةةتوي )"

خةةةام بكفايةةةات التحةةةول لالتجريبيةةة فةةةد التطبوةةةق القبلةةةد والبعةةةدي علةةى االرتبةةةار التحرةةةولد ا
 ".الرقمد
 للبحث: ةالثاني يةارتبار صحة الفرض .7

دامدد  اللاح ددة تتحميدد  الشتددائ  الخاصددة بدد داط متعمسددي السجسؾعددة التجريبيددة  ددي التظبيدد  اددؼ 
السددددرتل  بسهددددارا  التحددددؾق الردسددددي لددددد  اخرددددائي تكشؾلؾجيددددا لمجا ددددن السعر ددددي ال بمددددي واللعددددد  

 مؽ  روض اللحل والذ   ص عمث أ هل ا ي ا التعميؼ  وذلػ  ختلار صحة الفرض
 لم ةارات المعرفةد الجانةي انميةة فد( 1.2) ≤يوجد فاعلية لبودة التدريي التكيفد عند مدتوي "

 ."طالب المجموعة التجريبية لدي الرقمد التحول
:  دددلة الظدددف الددذ ؽ ح  ددؾا السدددتؾج السظمددؾف مددؽ تييددة التدددرين التكيفيددةي رددد بفاعميددة و 
  وذلدػ مدؽ خددق درجداتهؼ عمدث ا ختلدار الكمدث ولكيداس  اعميدة بييدةدح مدؽ أهدداح الهتعمؼ ك  

ث تحرددددي  السجسؾعددددة التجريبيددددة  اسددددتخدم  اللاح ددددة معادلددددة الكدددددن السعدددددق لددددلدر. بييددددة  ددددال
 (7.5  5995)جيرولدكسن  

( لكدددث تكدددؾن هشدددار  عاليدددة م بؾلدددة والجددددوق التدددالث 7:  5ويحددددد بددددر هدددذ  الشددددله تددديؽ )
   ذلػ:  ؾ 

 (2جدول )
 .متؾسظا  درجا  الظدف  ث ا ختلار و دلة الكدن السعدق للدر لمسجسؾعة التجريبية

متؾسددددد  درجدددددا  
الظدددددددددددددددف  ددددددددددددددي 

 ا ختلار ال بمي

متؾسدددد  درجددددا  
الظددددددددددددددددف  دددددددددددددددي 

 ا ختلار اللعد 

الشهايدددددددددة العغسدددددددددي 
 لدختلار التحريمث

 ددددددددددددددلة الكددددددددددددددن 
 السعدق للدر

 مدتؾ  الد لة

 م بؾلة 5.5 .8 75.96 35.86
م بؾلدددة طل دددا لمشددددلة التدددث  تييدددة التددددرين التكيفيدددة تزددد  مدددؽ الجددددوق الددددات  أن  اعميدددة 

 حددها بدر.
 أرتبار صحة الفرضية الثالثة للبحث: .3

التظبيد    ديالسجسؾعة التجريبية متعمسي تتحمي  الشتائ  الخاصة ب داط  ةاللاح   دامحيل 
التحدددؾق الردسدددي لدددد  اخردددائي تكشؾلؾجيدددا  سهدددارا ب ةظدددلالسرتلظاددددة السدحغدددة ل واللعدددد  ال بمدددي

يوجةد "اللحدل والدذج  دص عمدث أ ده:   ديا ؽ  ر مد ل دة اال يةصدحة الفر د  ختلدارالتعميؼ  وذلػ 
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( بون متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية فةد 2.25فرق دال إحرائيًا عند مدتوي ) 
 "بكفايات التحول الرقمد التطبوق القبلد والبعدي على بطاقة المالحظة الخاصة

لسعر ددة لمعيشددا  السرتلظددة " "  اختلددار ةاللاح دد اسددتخدم  يةالفر دد  صددحة هددذ و ختلددار
 .واللعد  ال بميالتظبي يؽ   يدرجا  السجسؾعة التجريبية  متؾسظيد لة الفرول تيؽ 

  (7جدوق ) 
بظادة السجسؾعة التجريبية  ي  ستعمسيل واللعد  ال بمي" " لمس ار ة تيؽ الستؾسظيؽ  اختلار ؾ    تائ  

 .ما تيان حجؼ الت اير السدحغة

 التطبوق

عةةةةةةةةةةةةةةةةدد 
 المتوسط متعلمونال

االنحةةةةةةةراف 
 المعياري 

درجةةةةةةةة 
 الحرية

 قيمة "ت"
مدةةةةةةةةةةةةةتوى 

 الداللة

قيمةةةةةةةةةة 


2

 

حجةةةةةةةةةةةة  
 التأثور

 .3 القبلد
 4.54 .3...4 البعدي كبير 99.. 5... 4..667 79 4.78 598.33

طدددددف درجددددا   متؾسددددظيوجددددؾد  ددددرل داق إحرددددائيا تدددديؽ  (7ويتزدددد  مددددؽ الجدددددوق )
التحددؾق  سهددارا ب ةرتلظددللظادددة السدحغددة الس واللعددد  ال بمدديالتظبي دديؽ   دديالسجسؾعددة التجريبيددة 

  وهددددؾ )الستؾسدددد  العمددددث اللعددددد الردسددددي لددددد  اخرددددائي تكشؾلؾجيددددا التعمدددديؼ لرددددال  التظبيدددد  
أكبددددر مددددؽ قيسددددة " " هددددي تددددذلػ و ( 4..667)   " " السحدددددؾبة (  وجدددداط  قيسددددة .3...4 

( حيددل أن قيسددة 79( ودرجددة حريددة )5...)والتددي تددؼ الكذددا عميهددا عشددد مدددتؾج د لددة  الجدوليددة
 .(7.76تداوج ) الجدولية" " 

 :لثةثاال يةمناقذة الفرض
 والذج  ص عمث: ل ةال ا يةتؼ دبؾق الفر  الداب ةمؽ الشتائ       

( بةةةون متوسةةةطات درجةةةات طةةةالب المجموعةةةة 2.25يوجةةةد فةةةرق دال إحرةةةائيًا عنةةةد مدةةةتوي )"
 ."التجريبية فد التطبوق القبلد والبعدي على بطاقة المالحظة الخاصة بكفايات التحول الرقمد

 للبحث: رابعةال يةارتبار صحة الفرض .4

دامددد  اللاح دددة تتحميددد  الشتدددائ  الخاصدددة بددد داط متعمسدددي السجسؾعدددة التجريبيدددة  دددي حيدددل 
السددددرتل  بسهددددارا  التحددددؾق الردسددددي لددددد  اخرددددائي هددددار   ددددن السالمجالتظبيدددد  ال بمددددي واللعددددد  

 :مؽ  روض اللحل والذ   ص عمث أ ه رابالتكشؾلؾجيا التعميؼ  وذلػ  ختلار صحة الفرض ا
 لم ةارات ةاري الم الجانةي انميةة فد( 1.2) ≤يوجد فاعلية لبودة التدريي التكيفد عند مدتوي "

 ."بيةيطالب المجموعة التجر  لدي الرقمد التحول
:  دلة الظددف الدذ ؽ ح  دؾا السددتؾج السظمدؾف مدؽ تيية التدرين التكيفيةي رد بفاعمية و 

الكمدث ولكيداس  اعميدة التظبيد    وذلدػ مدؽ خددق درجداتهؼ عمدث بييدةتعمدؼ كد  هددح مدؽ أهدداح ال
السجسؾعددددددة التجريبيددددددة  اسددددددتخدم  اللاح ددددددة معادلددددددة الكدددددددن السعدددددددق لددددددلدر.  أداطث بييددددددة  ددددددال

 (7.5  5995  ن)جيرولدكس
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( لكدددث تكدددؾن هشدددار  عاليدددة م بؾلدددة والجددددوق التدددالث 7:  5ويحددددد بددددر هدددذ  الشددددله تددديؽ )
  ؾ   ذلػ:

 (4جدوق )
  دلة الكدن السعدق للدر لمسجسؾعة التجريبية.و التظبي  متؾسظا  درجا  الظدف  ث 

متؾسددددددد  درجدددددددا  
الظدددددددددددددددددف  ددددددددددددددددي 

 ال بمي التظبي 

متؾسدددددد  درجددددددا  
الظددددددددددددددددددف  دددددددددددددددددي 

 لعد ال التظبي 

الشهايددددددددددددة العغسددددددددددددي 
 لملظادة

 ددددددددددددددددلة الكددددددددددددددددن 
 السعدق للدر

 مدتؾ  الد لة

 م بؾلة 5.46 4.5 422.32 198.33

م بؾلدددة طل دددا لمشددددلة التدددث  تييدددة التددددرين التكيفيدددة تزددد  مدددؽ الجددددوق الددددات  أن  اعميدددة 
 حددها بدر.

 افدور النتائج:
ؾعددددة التجريبيددددة بالبييددددة السجسحيدددل يس ددددؽ ارجدددداو تمدددػ الشتددددائ  والخاصددددة تتفددددؾل متعمسدددي 

 ددي كدددت مددؽ ا ختلددار التحردديمي وبظادددة السدحغددة  ددي التظبيدد  التدريبيددة ا لكترو يددة التكيفيددة 
اللعدددد  عمدددث التظبيددد  ال بمدددي لسجسؾعدددة مدددؽ السسيدددزا  السختمفدددة والتدددي تتددددؼ تهدددا تييدددا  التددددرين 

  (Mills, 2010)مس" ا لكترو يدددة التكيفيدددة بذددد   عدددا   وهدددذا مدددا  تفددد  مدددا دراسدددة كدددد مدددؽ "مدددي
 دمحم عظيده خسديس  Arkorful & Abaidoo (2014)" واركؾر   وأبا دو"  (Ragab, 2011) "راجاف"

درين ا لكترو دددددي التكيفيدددددة تتستدددددا بسجسؾعدددددة تييدددددا  التدددددوالتددددي أكدددددد  عمدددددث ان (  .3  7.58)
 دددي  أ هددا   تحتدددا  إلدددث متخردددصحيدددل سددهؾله التعامددد  مدددا البييدددة: السسيددزا  التدددي تتس ددد   دددي 

التدي يس دؽ تشسيتهدا بددهؾله  سهدارا البرمجة مؽ اج  التعام  معها ولكشها تتظمدن مجسؾعده مدؽ ال
سددهؾلة تظددؾير وتحددد ل محتؾيددا  البييددة: حيددل تددتؼ بظري ددة   وأيزددات لدددج مدددتخدمي هددذ  الددشغؼ

ملاشدددرة وب دددد  تكمفدددة وأدددد  جهدددد وتتدددي  الفرصدددة لمسدددتعمؼ  ختيدددار مددددتؾج الدددتح ؼ السدئدددؼ ل دراتددده 
هدؾ مركدز اهتسدا  ومحدؾر العسميدة التعميسيدة   دد تغيدر  غدرات ل ده التركيز حؾق السدتعمؼ:   إم ا ياتهو 

دور السدددتعمؼ  مدددؼ يعددددد مجدددرد متم ددددث لمسعمؾمدددا  سددددمبي تددد  أصددددل  هدددؾ مركددددز العسميدددة التعميسيددددة 
 .ومحؾرها وهؾ السديؾق عؽ عسميه تعمسة وبشاط معر ته تشفده

                   الشغريددا  التددي اسددتشد عميهددا اللحددل الحددالي  وذلددػ يس ددؽ تفدددير هددذ  الشتددائ   ددي  ددؾطو 
 فيسا  مي:
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 افدور النتائج فد ضوء نظرية التكافم: -أواًل:
  ددد تددؼ تددؾ ير اسددتراتيجيا  تعميسيددة مختمفددة  ومرددادر تعميسيددة متشؾعددة   ك  ذددظة مؾصددفة 

اعميددة التعمدديؼ عددؽ بعددد بف خريرددا لكدد  مددتعمؼ بالبييددة التكيفيددة حيددل تددؼ ترددسيؼ السحتددؾج وأ ذددظة
وكفدداطة  وتددؼ تددؾ ير خبددرا  تعميسيددة متكا يددة لن الستعمسدديؽ السختمفدديؽ  تعمسددؾن  ددي أودددا  مختمفددة 
ولد هؼ خمفيا  مختمفة  تظمبدؾن خميظدا متشؾعدا مدؽ خبدرا  الدتعمؼ حتدث يح د  الستعمسديؽ الهدداح 

لشددلة لمستعمسديؽ والددعؼ بالبييدة با التعميسية السؾ ؾعة لمس رر  با  ا ة إلث تدؾا ر أ سداط التعزيدز
 يس ؽ مذاهدته  او ا حداس به.

 ثانًيا: افدور النتائج فد ضوء النظرية البنائية:
ت ؾ  الشغرية البشائية عمث أن التعمؼ هؾ  ذاط مؾدفي  وسديادي  دسؽ الدديال الدذ  يحددث 

 ددداق تعمؼ  والدددتعمؼ الشفيددده  وأن الدددتعمؼ عسميدددة تشائيدددة  ذدددظة  دددتؼ  يهدددا تشددداط السعر دددة عدددؽ طريددد  السددد
يدددتخد   ددي دعددؼ الداط البشددائي لمستعمسدديؽ وحدد  مذدد د  الددتعمؼ ومددداعدة الستعمسدديؽ  ددي اتخدداذ 
ال رارا   ويس دؽ لمستعمسديؽ تشداط السعر دة الذاتيدة والسذداركة  دي تدداولها مدا الخدريؽ  دي أ  ودد  

 (.735  ص7.58وأ  م ان)دمحم خسيس  
ريدة البشائيدة  التدي تركدز عمدث  ذداط سدي دائسدة عمدث الشغودد تدؼ تظبيد   سداذ  تردسيؼ تعمي

الستدربيؽ  ي تشاط البرام  التدريبية  ل ها تراعي خرائص الستددربيؽ وحاجداتهؼ  وتشؾيدا السحتدؾج 
وا  ذددظة  دددد يرددد  لكدد  الستددددربيؽ لدددشفس اشدد اق السحتدددؾج و فدددس ال ذددظة التدريبيدددة.  دددالس ؾن 

الستددددرف وأسدددالين تعمسدددة  واداة  تشددداط  سدددؾذ  لخردددائصالساسدددي  دددي  غدددا  الدددتعمؼ التكيفدددي هدددؾ 
التكيف التي تدتخد  ال ؾاعد السشظكية  ي اختيدار البدرام  السشاسدلة لمستددرف  دي  دؾط خرائرده 
 عشددددما ي دددؾ  الستددددرف بالتددددجي   دددي أحدددد البدددرام  عمدددث الؾيدددن يظمدددن مشدددة أو  أن يسدددر باختيدددار 

البدددرام  السشاسدددلة لددده مدددؽ داعددددة   الشغدددا  باختيدددار أسدددمؾف الدددتعمؼ لتحد دددد أسدددمؾبه وبشددداط عميددده ي دددؾ 
 البيا ا .

واسددتفاد اللحددل الحددالي مددؽ خدددق السددس وا  ترا ددا  التددث ت ددؾ  عميهددا الشغريددة البشائيددة 
  ث ترسيؼ  سؾذ  التدرين )الذخرث والتذاركث( تبيية التعمؼ التكيفية مؽ خدق: 

    ة معمؾمددا  تشيددة معرفيددة أو شددلتعددرح السعر ددة بحيددل  ددتؼ تس يمهددا  ددي الع دد   ددي شدد 
ا عمث خبراته الدداب ة  وعمدث أسداس أن وعيفدة  ع مية  بحيل  بشي الستعمؼ السعر ة اعتسادت

 السعر ة تتذ   بالتس ي  والسؾاطمة عشدما  تعرض الستعمؼ لخبرة ما.
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  ترسيؼ محتؾج تعميسي وتس يمه  ي ش   تشية معرفية أو شل ة معمؾمدا  ع ميدة   تشاسدن
تحددددديؽ وتكددددؾيؽ تشيددددة معرفيددددة جد دددددة عددددؽ طريدددد  إاددددارة الستعمسدددديؽ  ويددددتؼ  مددددا ددددددرا 

السذ د   واآلراط والسهسا  الحكيكية وتعدد وجها  الشغر  سؽ سديال حكي دي وا دا ي 
 واجتساعي لبيية التعمؼ.

  ت ديؼ أ ذدظة تعميسيدة تشاسدن خردائص ودددرا  الستعمسديؽ   دي سديال مدؾدفي تتس د   دي
ال ذدظة والسهسدا  التعميسيدة مدا ا ختلدارا   حيل يجن أن تتكامد تيية التعمؼ التكيفية؛ 

 و  تكؾن  ذاطتا مشفردت لتح ي  أهداح التعمؼ.

 .أن التعمؼ هؾ عسمية تفدير شخري لمعالؼ الخارجث 

 .أن الستعمؼ لديه أ كار  الفردية وترؾراته حؾق العد د مؽ الغاهرا   ث العالؼ الحكي ي 

  لسعشدددث والتذدددارر  دددث وجهدددا  الشغدددر طريددد  التفددداوض  دددث اأن الشسددؾ السعر دددي  دددتؼ عدددؽ
 الستعددة وتغيير التس يد  الداخمية مؽ خدق التعمؼ التذاركي.

وح     تائ  اللحل الحالي ملادئ الشغرية البشائية مدؽ خددق التفداوض ا جتسداعي كجدزط 
اط ومدشخفض( أاشداط أد أساسي مؽ التعمؼ والتي تؾ رها تيية الدتعمؼ التكيفيدة تشسظدي التددرين )مرتفدا

ال ذدددددظة التعميسيدددددة  ودعدددددؼ وجهدددددا  الشغدددددر الستعدددددددة  واسدددددتخدا  الرددددديغ الستعدددددددة  دددددي تس يددددد  
السعمؾمددا   وتددؾ ير الدرايددة الذاتيددة بعسميددة تشدداط السعر ددة  حيددل أن الددتعمؼ البشددائي عسميددة دعددؼ تشدداط 

السعر دة د ددة وتحدديؽ تشداط السعر ة  هدح إلث إعدادة تذد ي  البشيدة السعر دة ال ائسدة وتكدؾيؽ تشيدة ج
 عؽ طري  اآلراط والسهسا  الحكيكية.

 )ثالًثا(: افدور النتائج فد ضوء النظرية ال يكلية التكيلية
 (AdaptiveStructuration Theory) 

أشددار  إلددث أن تظبي ددا  تكشؾلؾجيددا التعمدديؼ الستشؾعددة يس ددؽ أن تح دد  عددددا مددؽ التغييددرا  
احدة وسدائ  تذدجا وتحفدز الستعمسديؽ عمدث إعدادة تكيفيدة مدؽ خددق إتالتشغيسية داخ  تيية الدتعمؼ ال

إ تا   السحتؾيا  الس دمة لهؼ والؾصؾق إلث مشتجدا  معرفيدة جد ددة  ذلدػ لن الؾسدائ  التعميسيدة 
حيشسا ت د  بذ   تكيفي  ؾجهه احتياجا  الستعمسديؽ و  دا لخرائردهؼ السختمفدة وأسدمؾف تعمسهدؼ  

ذلددػ عمددث ت ددد  الستعمسدديؽ  حددؾ عسميددا  إ تددا   التكيددف كمسددا سدداعد وهددؾ مددا يفدددر ا دده كمسددا تددؾ ر
 معر ي أك ر د شامي ية وارتلاط بسحتؾيا  التعمؼ.

واسةةتفاد البحةةث الحةةالد مةةن رةةالل األسةةس واالفتراضةةات التةةى اقةةوم علو ةةا النظريةةة ال يكليةةة 
 -التكيلية فهيما يلى:
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 كدار  الفرديدة ن الستعمؼ لديده أ ت ديؼ أ ذظة تعميسية تشاسن خرائص وددرا  الستعمسيؽ  أ
 وترؾراته حؾق العد د مؽ الغاهرا   ث العالؼ الحكي ي.

  أن الشسددؾ السعر دددي  دددتؼ عدددؽ طريددد  التفددداوض  دددث السعشدددث والتذدددارر  دددث وجهدددا  الشغدددر
 الستعددة وتغيير التس يد  الداخمية مؽ خدق أ ساط التدرين السختمفة.

 اوصيات البحث: 
 الخرو  بالتؾصيا  التالية:حل مؽ  تائ  يس ؽ  ي  ؾط ما أسفر عشه الل

تؾجيه ال ائسيؽ عمث العسمية التعميسية إلث تؾعيف مدتؾيا  الخبدرة  دي البييدا  التعميسيدة  -
 السختمفة لتح ي  أدرث استفادة مؽ مدتؾ  الخبرة لد  الستعمسيؽ.

يددة والعسدد  تؾجيدده طدددف تكشؾلؾجيددا التعمدديؼ لدراسددة السؾ ددؾعا  الستعم ددة بالبييددا  التكيف -
 ية تؾعيفها برؾر  عمسية. عمث كيف

العسدد  عمددث تفعيدد  دور ا سدداط التفاعدد  وا سدداط التدددرين  ددي العسميددة التعميسيددة بالسراحدد   -
 السختمفة.
 : البحوث المقترحة

  ي  ؾط  تائ  اللحل الحالي تؾصي اللاح ة بسا  مي:
مددد  مدددا الذدددل ا  قيددداس أادددر تردددسيؼ تييدددا  الدددتعمؼ التذددداركي عمدددث تشسيدددة مهدددارا  التعا -

 ختمفة لد  أخرائي تكشؾلؾجيا التعميؼ.الس
دراسددة التفاعدد  تدديؽ أ سدداط التفاعدد  ومدددتؾ  الخبددرة الددداب ة عمددث تشسيددة مهددارا  ترددسيؼ  -

 وجها  صفحا  الؾين.
إجدددراط دراسدددة حدددؾق أادددر اسدددالين الدددتعمؼ وأ سددداط الددددعؼ بالبييدددا  ا  ترا دددية عمدددث تشسيدددة  -

 لؾجيا التعميؼ. ية لد  طدف تكشؾ مهارا  ترسيؼ الس ررا  ا لكترو 
إجددراط بحددؾث تتشدداوق طريدد  ت ددديؼ الدددعؼ  ددي تييددة الددتعمؼ الحد  ددة م دد  تييددة الددتعمؼ الش دداق   -

 وبييا  التعمؼ الذخرية.
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 المراجع
   اوال: المراجع العربية:

كشؾلؾجيددة " عاليددة إسدتراتيجية دائسدة عمددث التفاعد  تديؽ الريا دديا  والعمدؾ  الت .(7.55مردظفث )  إتدراليؼ
 لددددج السعمسددديؽ  السددد تسر العمسدددي العاشدددر لكميدددة التربيدددة  التكشؾلدددؾجي والدددؾعيل  ا دددة لتشسيدددة ا

 .مرر جامعة الفيؾ .
(. مدج تؾا ر السهارا  التكشؾلؾجية الدزمة لمظالن السعمؼ ب مية التربيدة 7.57سعيد سعد  ا ز )  الكمبي

 .585 -548  ص 3  و67  جامعة طشظا  م مجمة كمية التربيةجامعة ش راط  
(. تشسية أخرائي تكشؾلؾجيا التعميؼ مهشيات  ي  ؾط معا ير قياسية 7.54التؾدر   عؾض حديؽ محسدد )
 .6.8 -584  ص 4  و.3  جامعة أسيؾط  م  مجمة كمية التربيةم ترحة لدعتساد  

 كشؾلؾجيدا التعمديؼ تؾابدة ت . Adaptive Learning(. الدتعمؼ التكيفدث 7.55السدشعؼ ) طدارل عبدد  حجدازج 
 es/14620portal.net/archiv-http://drgawdat.edutechتؼ إستكلاله مؽ 

(. أادر اخددتدح  سدداذ  التدددرين ا لكترو دي  ددي تشسيددة مهددارا  ترددسيؼ 7.55أحسددد سددالؼ عددؾيس )  حسداد
ا التعمديؼ بالسددارس ال ا ؾيدة العامدة واتجاهداتهؼ  حدؾ ج أخردائي تكشؾلؾجيدالسؾادا التعميسية لد

 مرر. –دراسا  وبحؾث  -التدرين ا لكترو ي. تكشؾلؾجيا التربية 
  الؾسدائ ( ال داهرة: دار دالوق: ال درا". )الجزط ا لكترو ي(." مرادر التعمؼ 7.55دمحم عظية )  خسيس

 .68-.4ص ص والتؾزيا الدحاف لمظلاعة والشذر 
(." تييدا  الددتعمؼ ا لكترو دث التكيفددي". ال داهرة: الجسعيددة العربيدة لتكشؾلؾجيددا  7.56) عظيددة دمحم  خسديس

  http://search.mandumah.com/Record/854253 التربية
الددددددحاف لمظلاعدددددة والشذدددددر  داررو دددددث". ال ددددداهرة:  (." تييدددددا  الدددددتعمؼ ا لكت7.58)دمحم عظيدددددة   خسددددديس

 .والتؾزيا
   الرياض: م تلة الرشد.تكشؾلؾجيا التعمؼ والتعميؼ ا لكترو ي(. 4..7أحسد )  سالؼ

(. أار الدم  تيؽ  غؼ التعميؼ الذكيه والؾسائ  الفائ ة التكيفيه  ي  غؼ إدارة التعمؼ .7.5سامي )  سعفان
ار . الس تسر العمسي الددادس لمجسعيده العربيده ا  التفكير ا تتكا لكترو ي عمث تشسيه مهار 

لتكشؾلؾجيا التربيه با شترار مدا معهدد الدراسدا  التربؾيه.ال اهرة:الجسعيده العربيده لتكشؾلؾجيدا 
 التربيه.

 (. ا ساط تييا  التدرين ا  ترا ية. دمياط: كمية التربية الشؾعية.7.55الدعيد )  عبد الرازل 
. جامعددة الشؾعيددة التربيددةكميدده  . مرددر:ا  ترا دديةأ سدداط تييددا  التدددرين  (.7.57الدددعيد )  لعبددد الددرزا

 دمياط.
(.  اعميددة اخددتدح  سدد  عددرض السحتددؾج  ددي السدددو ا  ا لكترو يددة  ددي تشسيددة 7.55أحسددد )  العذددساو  

 رسدددالة)واسدددتخدامها لددددج طددددف السرحمدددة ال ا ؾيدددة الزهريدددة   البيا دددا مهدددارا  تشددداط دؾاعدددد 
 كمية التربية  جامعة الزهر.  (رةماجدتير غير مشذؾ 

http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/14620
http://search.mandumah.com/Record/854253


 

 587 

 لية التربية النوعيةالمجلة العلمية لك

 

 1ج2222العدد التاسع والعذرون يناير 
 

(.   عاليدده كدد  مددؽ الددتعمؼ ا لكترو ددي  والددتعمؼ التعدداو ي  ددي التحرددي  وتشسيددة 7.54دمحم  دد اد )  عيدددث
مهارا  السعمؾماتيه  ي مادة الحاسن ا لي لدج تدميذ مرحمة الولدث مدؽ التعمديؼ ا ساسدي 

 فر الذيم .جامعة ك التربيه  )رساله ماجدتير( غير مشذؾرة كميه
(. مدج تس ؽ أعزداط هييدة التددريس  دي جامعدة الظدائا مدؽ السهدارا  7.54غد ر زيؽ الد ؽ )   ملسان

  جامعددددة السجمددددة الدوليددددة التربؾيددددة الستخررددددةوالسعددددارح الت شيددددة ودرجددددة مسارسددددتهؼ لهددددا  
 .73 -.3  ص 4  و3ا مارا  العربية الستحدة  م 

. ترددسيؼ تييدة تعمددؼ إلكترو يدة تكيفيددة و  ددا لسدالين الددتعمؼ  ددي (7.56جسداق الددد ؽ )مددروة دمحم   السحسدد 
لدددج تدميددذ السرحمددة  لدسددتخدا م ددرر الحاسددن وأارهددا  ددي تشسيددة مهددارا  البرمجددة وال اتميددة 

ا عداديدددة. رسدددالة دكتدددؾرا   دددددؼ تكشؾلؾجيدددا التعمددديؼ  كميدددة الدراسدددا  العميدددا لمتربيدددة  جامعدددة 
 ال اهرة.

بسراكدددز التددددرين التربدددؾ  بالريددداض   ومعؾداتدددهتظملدددا  التددددرين ا لكترو دددي م. (7.54حسدددد )  ر  السظيددد
 .الدعؾدية العربيةماجدتير  جامعة السمػ سعؾد  السسمكة  رسالة

(. اخدتدح  سد  عدرض السحتدؾج  دي تييدة السددو ا  وأادر  عمدث تشسيدة 7.57الحسيدد ) أحسد عبدد  السمحؼ
لظددف الددتمؾ  العدا  ب ميدة التربيدة جامعدة السمدػ ر ت شيا  التعمديؼ السهارا  التكشؾلؾجية بس ر 

  الجسعيدددة العربيدددة لتكشؾلؾجيدددا التربيدددة  دراسدددا  وبحدددؾث -مجمدددة تكشؾلؾجيدددا التربيدددةفيرددد   
 .394 -35  ص 37و

(. التعمدديؼ ا لكترو ددي السعاصددر  أبعدداد ترددسيؼ وتظددؾير ترمجياتدده ا لكترو يددة. 7.57دمحم دمحم )  الهدداد 
 رية المبشا يه.السر  اهرة: الدارال
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