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التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/المرن( ومركز الضبط )الداخلى/الخارجى( فى بيئة 

إلكترونية شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت األشياء وأثره على تنمية تعلم 

مهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب والدافع المعرفى لدى طالب المرحلة 

 اإلعدادية
 

 أ.م.د/ حسناء عبد العاطى إسماعيل الطباخ

 د/آية طلعت أحمد إسماعيل

 الكلمات الرئيسية:

 تعلم إلكترونية شخصية، إنترنت األشياء، الدافع المعرفى.نمط الدعم، مركز الضبط، بيئة     

 مستخلص البحث:

هدف البحث إلى تنمية مهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب والدافع المعرفى لدى طالب     

المرحلة اإلعدادية، وذلك من خالل قياس أثر التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/ المرن( ومركز 

ى( فى بيئة تعلم إلكترونية شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت الضبط )الداخلى/ الخارج

( طالب فى الصف الثانى بالمرحلة 100األشياء، وتم تطبيق التجربة على عينة تكونت من )

اإلعدادية بمدرسة سعد زغلول للتعليم األساسى إدارة شرق طنطا بمحافظة الغربية فى الفصل 

م، وتم تقسيمهم فى البداية من خالل مقياس مركز 2019/2020الدراسى األول للعام الدراسى

( طالب لديهم مركز ضبط خارجى، ثم 56( طالب لديهم مركز ضبط داخلى، و)44الضبط إلى )

تم تقسيم كل مجموعة وفقا لنمط مركز الضبط عشوائيا إلى مجموعتين، لتظهر المجموعات 

نمط الدعم الثابت/ مركز الضبط التجريبية األربعة بالترتيب: المجموعة التجريبية األولى )

( طالب، المجموعة التجريبية الثانية )نمط الدعم الثابت/ مركز الضبط الخارجى( 22الداخلى( )

( 22( طالب، والمجموعة التجريبية الثالثة) نمط الدعم المرن/ مركز الضبط الداخلى( )28)

( طالب، 28بط الخارجى( )طالب، والمجموعة التجريبية الرابعة)نمط الدعم المرن/ مركز الض

وبعد تنفيذ التجربة تم حساب درجات الطالب ومعالجة النتائج اإلحصائية، وكشفت النتائج عن 

وجود عالقة إرتباطية موجبة بين درجات طالب المجموعات التجريبية فى كل أدوات البحث، 

داخلى( على باقى وكذلك تفوق المجموعة التجريبية الثالثة )نمط الدعم المرن/ مركز الضبط ال

 المجموعات التجريبية األخرى فى كل أدوات البحث.

 مقدمة:
شهد العصر الحالى طفرة كبيرة فى بيئات التعلم وتوظيف المستحدثات التكنولوجية من     

خاللها، وظهرت بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية كإحدى التطورات فى مجال التعلم اإللكترونى 

التى تهدف إلى تزويد المتعلمين بمختلف أنماط الدعم والبدائل التعليمية التى تعمل على تطوير 

أفكارهم ومشاركتهم فى التعلم، كما أنها تعد مدخال تربويا إلستخدام التكنولوجيا الحديثة فى 

التعليم حيث تعمل على توفير وسائل إدارة بيئة التعلم، وأدوات اإلتصال والتفاعل بين المعلم 

 والمتعلمين. 
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تمركزة حول المتعلم، وفى ذلك اإلطار ظهرت بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية كبيئة تعلم م     

إلى أنها " بيئة تعلم إلكترونية  Rahimi et al., (2015, 238)1حيث أشار راهيمى وزمالؤه 

تهدف إلى مساعدة المتعلمين من خالل مراقبة، وتنظيم عملية التعلم الخاصة بهم والتواصل مع 

 Wu & Chengاآلخرين من أجل تحقيق أهداف التعلم المنشودة"، وكذلك أوضح ويو وتشينج 

أنها "بيئة تعلم يستخدمها المتعلم ليتعلم ذاتيا أو بالتشارك مع زمالؤه حسب  (318 ,2019)

إستعداداته وإمكانياته مستخدما جميع مصادر التعلم، األدوات، والخدمات من أجل تنمية 

 مهاراته".

سيديروبولوس   ،Camiel et al., (2014, 366)كذلك إتفق كاميل وزمالؤه      

Sidiropoulos (2018, 542) وين وزمالؤه ،Yen et al., (2019, 122)  على أن بيئة

التعلم اإللكترونية الشخصية تتضح أهميتها فى إتاحة مجموعة من األدوات والخدمات التى يتم 

جمعها من سياقات مختلفة بغرض إستخدامها من قبل المتعلمين فى عملية التعلم، وتطوير بيئة 

حتياجاتهم التعليمية، باإلضافة إلى أنها تقوم بتوظيف عنصر المشاركة فى تعلمهم لتناسب إ

العملية التعليمية من خالل مشاركة المتعلم مع المعلم واألقران للحصول على التغذية الراجعة 

ومشاركة األنشطة والمهمات التعليمية؛ باإلضافة إلى أنها تزيد من قدرة المتعلم على إدارة بيئة 

 طرة على إختيار مصادر التعلم وأنشطته.تعلمه والسي

كما تتميز بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية بمجموعة من الخصائص التى تميزها عن      

غيرها من بيئات التعلم اإللكترونية، ومنها الخصوصية العالية والمرونة والتفاعلية التى توفرها 

ة والتنوع فى إعطاء المتعلمين فرص اإلستفادة للمتعلمين داخل بيئة التعلم، واإلنفتاح والالمركزي

من مختلف مصادر المعرفة إلثراء خبرات تعلمهم، ومساعدتهم فى إنشاء بيئات تعلم موزعة 

تساهم فى إختيار األدوات المالئمة لتعلمهم وأنشطتهم الشخصية، باإلضافة إلى إتاحة المشاركة 

وين شبكة تواصل إجتماعية بين عناصر للمتعلمين مع بعضهم البعض ومع المعلم من خالل تك

 & Hakkinenالعملية التعليمية إلكتشاف وبناء المعارف، وإثراء المحتوى التعليمى  

Hamalainen, 2012, 332; Bartolome & Cebrian, 2017,35 Romaniuk et al., 

2019, 194-195.) 

 Valtonen etن وزمالؤه ، فالتونيPan  et al., (2011, 268)وكذلك أشار بان وزمالؤه     

al., (2012, 736) وماتسيو ،Matsuo (2019, 207)  إلى أن بيئة التعلم اإللكترونية

الشخصية قائمة على مجموعة من النظريات التى تدعم عملية التعلم من خالل منظورها، 

(، Social Construction Theoryوأكثرهم شيوعا النظريتين البنائية اإلجتماعية )

( حيث أكدتا على أنها تعمل على إتاحة المصادر Connectivism Theoryلية )والتواص

والتطبيقات المختلفة لبناء البنية المعرفية للمعلومات والمهارات لدى المتعلمين باإلضافة إلى 

إشراكهم فى المجتمعات المعرفية للتعلم مع المعلم واألقران والمتخصصين من خالل شبكة 

                                                

 APA "American Psychology Associationاتبعت الباحثتان نظام توثيق جمعية علم النفس األمريكية "  1

Style( اإلصدار السادس ،APA Ver 6.0 )The 6th Edition حيث تم كتابة ) إسم العائلة، سنة النشر، أرقام ،

العربية يتم كتابة ) إسم المؤلف، اللقب، سنة النشر، أرقام الصفحات( فى الدراسات األجنبية، بينما فى الدراسات 

 الصفحات( فى المتن، على أن يكتب توثيق المرجع وبياناته كاملة فى قائمة المراجع.
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من وصالت تمثل عملية التعلم، وعقد تمثل مختلف أشكال الوسائط  تواصل إجتماعى تتكون

المتعددة، ليكون لدى المتعلم القدرة على تكوين شبكة تعلمه الشخصية نتيجة كل تلك المعلومات 

 والخبرات إلشباع إحتياجاته التعليمية.

تى يمكن وفى ذلك السياق، ظهرت مجموعة من التطبيقات والخدمات الحديثة المتطورة ال    

(، حيث IoTتوظيفها فى بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية ومن أهمها تطبيقات إنترنت األشياء )

، Kotronis et al., (2019, 113)(، كوترونيس وزمالؤه 2019أكد الغريب إسماعيل )

على أنها تعتبر ثورة جديدة فى عالم  Parra et al., (2019, 38-39)وباررا وزمالؤه 

والتى تعمل من خالل ربط األشياء باإلنترنت، باإلضافة إلى قدرتها على إستشعار اإلنترنت، 

المعلومات وتوصيلها ومشاركتها بين التطبيقات والبشر من خالل شبكات بروتوكول اإلنترنت 

العامة والخاصة، كما أنها توفر خدمات وتطبيقات ذكية، آمنة وحساسة لإلستجابات السريعة 

القدرة على التعامل مع البيانات والمعلومات بدقة وتحليلها، وإتاحة الوصول للمتعلمين، ولديها 

إليها فى أى مكان وأى زمان من خالل الربط البينى لها بالبنية التحتية لشبكة اإلنترنت العالمية؛ 

باإلضافة إلى أنها تطبيقات قائمة على نوع من الشبكات التى تعمل على ربط التطبيقات 

 بكة اإلنترنت إلنشاء تطبيقات جديدة تحقق خدمات وأهداف مشتركة.والخدمات على ش

، وسافاجليو وزمالؤه Nour et al., (2019, 105)وفى ذلك اإلطار، اتفق نور وزمالؤه      

Savaglio et al., (2020, 1045)  على أنه يمكن توظيف تطبيقات إنترنت األشياء داخل بيئة

أهمية توظيفها فى العملية التعليمية، حيث ـأنها تتيح خدمات  التعلم اإللكترونية الشخصية، وإلى

تعليمية تشمل محركات البحث لتوفير سرعة التوصل للمعلومات والخدمات المرجعية الداللية 

ذات الجودة العالية فى نتائج البحث، باإلضافة إلى إتاحة أدوات مراقبة وتتبع تقدم المتعلمين، 

قمية فى الوقت الحقيقى؛ كما تعمل على تدعيم تواصل وترابط والتنبيهات واإلستشعارات الر

جميع عناصر العملية التعليمية من خالل أدوات تواصل إجتماعية، باإلضافة إلى توفير مساحات 

 شخصية، وأدوات التخزين السحابى للملفات.

سبها داخل وكذلك ظهرت أنماط دعم مختلفة يمكن توظيفها واإلستفادة منها والتعرف على أن      

بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية القائمة على تطبيقات إنترنت األشياء؛ وفى ذلك اإلطار اتفق 

 ,.Medio, et al،  ميديو وزمالؤه Zhang & Fiorella (2019, 112)زهانج  وفيوريلال 

، على أهمية توظيف Zumbach et al., (2020, 126)، وزيمباتش وزمالؤه (162 ,2020)

نمط الدعم )الثابت/ المرن( فى بيئات التعلم اإللكترونية نظرا ألهميته فى تقديم التوجيهات 

والتعليمات واإلرشادات للمتعلمين لمساعدتهم فى التقدم نحو تحقيق أهدافهم المنشودة؛ حيث أن 

بيئة التعلم ويقدم بشكل  نمط الدعم الثابت يتميز بأن تصميمه ثابت ويعد جزءا اليتجزأ من تصميم

موحد وإجبارى لجميع المتعلمين سواء كانوا فى حاجة إليه أم ال؛ بينما يتميز نمط الدعم المرن 

بتصميم يتيح عدة إختيارات ومستويات تحكم مرنة، ويمكن للمتعلم إخفاؤه أو إظهاره أو 

 إستدعاؤه وفقا إلحتياجاته الشخصية. 

 ,Yoshinaga & Soga (2018(، يوشيناجا وسوجا)411 ،2017كما أوضح أحمد الملحم)    

، على أن نمط الدعم Morris et al., (2019, 146)،  وموريس وزمالؤه  2158

)الثابت/المرن( قائمين على مجموعة من األسس النظرية، ومن أهمهم وأكثرهم شيوعا 

 Cognitive(، والمرونة المعرفية )Constructivism Theoryالنظريتين البنائية)
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Flexibility حيث أكدتا على أن تقديم الدعم والتوجيهات والتلميحات بأنماطهم المختلفة يعمل ،)

على مساعدة المتعلم على فهم وإستيعاب المحتوى التعليمى وإتقان مهاراته، والعمل على إعادة 

 هيكلة المعرفة فى أذهان المتعلمين والتغلب على الصعوبات التى تواجههم.  

فى ذلك اإلطار، ظهرت دراسات أكدت على أهمية وفعالية توظيف نمط الدعم و      

)الثابت/المرن( فى بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية القائمة على تطبيقات إنترنت األشياء فى 

 وهم كاآلتى:تنمية التحصيل المعرفى واألداء المهار لدى المتعلمين، 

والتى تم إجرائها بجامعة  Diro & Chilamkurti (2018)دراسة ديرو وتشيالمكيرتى       

التروب بقسم علوم الحاسب اآللى وتكنولوجيا المعلومات فى أستراليا، على عينة تكونت من 

( طالب بالفرقة الثانية درسوا مقرر لغة اآللة من خالل بيئة تعلم إلكترونية شخصية قائمة 123)

عم الثابت من خاللها، واستمرت التجربة لمدة على تطبيقات إنترنت األشياء وتم توظيف نمط الد

( أسابيع متتالية، وأكدت النتائج على فعالية بيئة التعلم وتفوق الطالب فى الجانبين المعرفى 8)

 .والمهارى فى التطبيق البعدى

والتى تم إجراؤها   Rezvab et al., (2018)كما ظهرت دراسة ريزفاب وزمالؤه      

( طالب فى الفرقة الثالثة، حيث قاموا بدراسة 50فى ميونخ بألمانيا على )بالجامعة التكنولوجية 

مهارات تحليل البيانات من خالل بيئة تعلم إلكترونية شخصية قائمة على الدعم المرن وتطبيقات 

إنترنت األشياء واستمرت التجربة لمدة شهرين، وأظهرت النتائج فعالية بيئة التعلم وتفوق 

 تحصيل المعرفى واألداء المهارى لتحليل البيانات فى التطبيق البعدى. الطالب فى جانبى ال

التى تم  Balakrishnan et al., (2019)وكذلك جاءت دراسة باالكريشنان وزمالؤه      

( طالب فى الفرقة الثالثة بكلية علوم اإلتصاالت فى جامعة تيرامو بإيطاليا، 234إجراؤها على )

وقاموا بدراسة مهارات أمن الشبكات والتعامل مع اإلختراق من خالل بيئة تعلم شخصية معززة 

ة بيئة التعلم بنمط الدعم المرن وقائمة على تطبيقات إنترنت األشياء، وأكدت النتائج على فعالي

وتنمية مهارات األداء المهارى المرتبط بأمن الشبكات والتعامل مع اإلختراق لصالح التطبيق 

 البعدى.

 Telikani & Gandomi (2019)وفى نفس اإلطار أكدت دراسة تيليكانى وجاندومى      

ة تكونت من التى تم إجراؤها فى كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بجامعة سيدنى، على عين

( طالب بالفرقة األولى قاموا بدراسة مادة البرمجة من خالل بيئة تعلم إلكترونية شخصية 99)

قائمة على تطبيقات إنترنت األشياء وتم تقديم التعليمات والتوجيهات من خالل نمط الدعم 

ارى الثابت، وأظهرت النتائج تفوق الطالب فى التطبيق البعدى فى الجانبين المعرفى والمه

 المرتبطين بمهارات البرمجة.

وعلى الجانب اآلخر، يتضح أن الفروق الفردية وإختالفات السمات الشخصية لها تأثير     

جوهرى فى عملية إستيعاب المتعلمين للمادة التعليمية وتنمية مهاراتهم، كما أن تصنيف 

متعلم للدعم وبيئة  المتعلمين وفقا لمركز الضبط )الداخلى/ الخارجى( يحدد مستوى تقبل كل

 التعلم الثرية بمصادر التعلم ومدى تأثيرها فى تنمية مهاراته وتحقيق أهداف تعلمه.

، Karaman & Waston (2017, 108)وفى ذلك السياق، اتفق كارامان وواستون     

، وتشامباهون وزمالؤه Caliendo et al.,(2019, 246-247)كاليندو وزمالؤه 
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Champahon et al.,(2019, 6)  على أن مركز الضبط )الداخلى/ الخارجى( يمكن من خالله

تحديد مدى إدراك المتعلم لنتائج سلوكه ومدى تحمله مسئولية تلك النتائج، كذلك الوصول إلى 

مدى مثابرة المتعلم وبذل الجهد لتحقيق أهدافه المنشودة، ومدى إعتقاده بتأثير الدعم فى بيئة 

ته؛ وفى ضوء ذلك يصنف المتعلمين إلى ذوى مركز الضبط الداخلى التعلم على تقدمه فى مهارا

وهم األكثر تأثرا بالدعم والتعزيزات داخل بيئات تعلمهم ويتأثرون بمدى التنوع والثراء فى 

مصادر التعلم ويؤثر ذلك على مهاراتهم بالزيادة أو النقصان، بينما ذوى مركز الضبط الخارجى 

لوكهم وذلك لعدم إعتقادهم بتأثير الدعم والتعزيزات والتوجيهات، فمن غير المحتمل أن يغيروا س

حيث أنهم يعزون أسباب النجاح واإلخفاق إلى قوى خارجية مثل صعوبة المهمة، تحكم 

 اآلخرين، الصدفة، والحظ. 

ومما سبق، اتضح للباحثتين أن ذوى مركز الضبط الداخلى يكون لديهم اإلستعداد لتقبل       

جيه والتأثر به لتنمية مهاراتهم، بينما الطالب ذوى مركز الضبط الخارجى قد الدعم والتو

اليتأثرون بالدعم المقدم لهم نظرا لعدم إعتقادهم به، وكذلك فإن بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية 

يتم من خاللها تقسيم المحتوى التعليمى إلى دروس تعليمية مدعمة بالوسائط المتعددة المختلفة 

بيئة شخصية عالية الخصوصية تتيح للمتعلم التحكم فى بيئة تعلمه والتركيز وعمق داخل 

اإلستيعاب للمفاهيم والمهارات، باإلضافة إلى إتاحة عمليات البحث حول موضوعات التعلم 

 والتواصل مع المعلم واألقران لتبادل الخبرات وسد الثغرات العلمية.

ات التعلم الشخصية القائمة على أنماط الدعم المختلفة فى وفى ذلك اإلطار،  تتضح أهمية بيئ      

تقديم بيئة تعلم ثرية بمصادر التعلم وتطبيقات تكنولوجية حديثة تتيح التواصل مع المعلم 

واألقران، وتقديم مساحات شخصية للمتعلمين؛ مما يؤدى إلى حل المشكالت التى تواجه 

تحتوى على مهارات كثيرة تحتاج إلى التدريب  المتعلمين عند دراسة المقررات الدراسية التى

 ,Kim & Pantواإلتقان وإستيعاب المفاهيم ومنها مقررات ومهارات تصميم مواقع الويب)

2019, 723; Jingming et al., 2019, 93;  Salgado et al., 2019, 48.) 

(، شريف 2014وكذلك فى ذلك السياق، أشارت مجموعة من الدراسات منها: حنان قلقيلة)      

(، عفاف 2018(، رنا مختار)2017(، محمد حسان )2015(، هبة عبد الحميد )2015محمد )

( إلى أهمية تعلم مهارات 2019(، داليا األشقر)2018(، فاطمة إبراهيم) 2018أبو النصر)

تصميم وإنشاء مواقع الويب، حيث أنها تعد من أهم مصادر التعلم عبر شبكة اإلنترنت، والتى 

تأثير جوهرى فى التواصل بين المعلمين والمتعلمين وكذلك بين المتعلمين بعضهم البعض، لها 

وتعمل على إتاحة المحتوى التعليمى بكل يسر وسهولة فى أى وقت وأى مكان؛ ولذلك فمن 

األهمية تعلم مهارات تصميمها وإنشائها حيث أنها فرع من فروع العلم يهتم بعملية تخطيط 

قع الويب وتجميع عناصرها المختلفة لتحقيق أهداف عامة أو خاصة بفئة محتويات صفحات مو

 محددة ويتم تعريفها من خالل لغات برمجة، لكى يتم إستعراضها على شبكة اإلنترنت.

وفى إطار ما سبق، اتضح للباحثتين أن بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية تتيح إمكانية      

ديثة؛ وتتميز بمجموعة كبيرة من الخصائص منها التفاعلية، توظيف أنماط الدعم والتقنيات الح

السهولة واإلتاحة، األمان، الخصوصية، كما أنها تدعم عملية التواصل بين المعلم والمتعلمين 

والمتعلمين بعضهم البعض؛ مما يجعلها بيئة تعلم مناسبة لتنمية أقوى أنواع الدوافع لدى 

 المتعلمين وهو الدافع المعرفى.
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، كارلين وزمالؤه Kocai et al., (2018, 78)وفى ذلك الجانب، اتفق كوكاى وزمالؤه     

Karlen et al., (2019, 123) وزينايل وزمالؤه ،Zeynail et al., (2019, 142-143) 

على أهمية بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية وأنماط الدعم من خاللها على تنمية مهارات الدافع 

تعلمين، حيث أنها تعمل على تنمية مهارات حب اإلستكشاف واإلستطالع المعرفى لدى الم

والبحث عن المعلومات وطرح األسئلة وذلك للوصول إلى حالة إشباع اإلحتياجات المعرفية 

الخاصة بالمتعلمين وتشجيعهم على تحدى الصعوبات، وإستثارة عمليات التفكير لديهم للبحث 

 مبتكرة.عن حلول للمشكالت وأفكار جديدة و

كما ظهرت دراسات حول فاعلية وأهمية بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية القائمة على      

تطبيقات إنترنت األشياء والمعززة بنمط الدعم )الثابت/ المرن( وتم تصنيف المتعلمين من 

خاللها وفقا لمركز الضبط )الداخلى/ الخارجى( فى تنمية جانبى التحصيل المعرفى واألداء 

 لمهارى ومهارات الدافع المعرفى لدى المتعلمين، ويتضح ذلك كالتالى:ا

، والتى تمت فى الواليات المتحدة األمريكية على Chen & Wu(2016)دراسة تشن ويو        

طالب فى المرحلة الثانوية، تم تصنيفهم وفقا لمركز الضبط )الداخلى/ الخارجى( إلى  )456)

( طالب ذوى مركز ضبط خارجى وقاموا بدراسة 260( طالب ذو مركز ضبط داخلى، و)196)

مقرر الفيزياء من خالل بيئة تعلم إلكترونية شخصية تم من خاللها تقديم نمط الدعم المرن، 

( أسابيع متتالية، وأشارت النتائج إلى وجود فرق دال إحصائيا لصالح 10وإستمرت التجربة )

الطالب ذوى مركز الضبط الداخلى فى التحصيل المعرفى واألداء المهارى ومهارات الدافع 

 المعرفى. 

التى تم إجراؤها فى كندا  Karaman & Waston (2017)دراسة كارامان وواستون       

س والممارسات التربوية فى جامعة الفال، وكلية علم النفس ( طالب من قسم األس300على )

بجامعة أوتاوا، حيث تم تقسيمهم وفقا لمركز الضبط )الداخلى/ الخارجى( من خالل مقياس من 

( طالب ذوى 156( طالب ذوى مركز الضبط الداخلى و)144إعداد الباحثين وتم تصنيفهم إلى )

سى فى مجال علم النفس من خالل بيئة تعلم مركز ضبط خارجى، وقاموا بدراسة مقرر درا

إلكترونية شخصية يقدم من خاللها نمط دعم ثابت، واستمرت التجربة شهرين متتاليين، 

وأوضحت النتائج تفوق الطالب ذوى مركز الضبط الداخلى فى التحصيل المعرفى واألداء 

 المهارى ومهارات الدافع المعرفى.

التى تم إجراؤها  Gheisari & Tahavori (2019)فورى وكذلك دراسة جهيسارى وتاها      

( 120فى إيران بجامعة آزاد اإلسالمية بقسم هندسة الحاسوب، حيث تمت تجربة البحث على )

طالب بالفرقة الثانية قاموا بتعلم مقرر لغة اآللة من خالل لعبة تعليمية قائمة على إنترنت األشياء 

حتياجاتهم الشخصية والفروق الفردية بينهم، واستمرت تتيح الدعم المرن للمتعلمين وفقا إل

التجربة لمدة ثمانية أسابيع متواصلة، وقد أكدت النتائج على فعالية بيئة التعلم فى تنمية جانبى 

التحصيل المعرفى واألداء المهارى ومهارات الدافع المعرفى لدى الطالب وظهر فرق دال 

 إحصائيا، لصالح التطبيق البعدى.

التى تم إجراؤها فى  Yao et al., (2019)وفى نفس اإلطار ظهرت دراسة ياو وزمالؤه      

( طالب بكلية الطب من خالل إشتراك جامعتى الصين الطبية وداليان 350الصين على )

( أسابيع متواصلة، تمت دراسة الطالب من خالل بيئة تعلم 10للتكنولوجيا، واستمرت التجربة )
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رن وتعزز التعلم العميق وقائمة على شبكات إنترنت األشياء الطبية، شخصية تتيح الدعم الم

ليتواصل المتعلمين فى دراسة موضوع التركيب الكيميائى لحصوات المرارة؛ وأظهرت النتائج 

 تفوق المتعلمين فى جانب التحصيل المعرفى فى اإلختبار البعدى، ومهارات الدافع المعرفى.

 اإلحساس بمشكلة البحث:

بع اإلحساس بمشكلة البحث وهى وجود تدنى فى مهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب ن     

لدى طالب الصف الثانى بالمرحلة اإلعدادية بمدرسة سعد زغلول للتعليم  HTMLبإستخدام 

األساسى بمحافظة الغربية، وذلك من خالل اإلطالع على درجات  طالب الصف الثانى 

من خالل استقراء درجاتهم اتضح أن هناك إنخفاض واضح اإلعدادى فى السنوات السابقة؛ و

( 20( والتى تم إجراؤها على )1بها، وهذا ما أشارت إليه نتائج الدراسة اإلستطالعية )ملحق

طالب من طالب الصف الثانى اإلعدادى بمدرسة سعد زغلول للتعليم األساسى خارج العينة 

 األساسية للبحث؛ والتى أوضحت نتائجها ما يلى:

 90 من الطالب لديهم تدنى فى مهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب بإستخدام %HTML 

مهارات التعامل مع  –)مهارات التعامل مع التركيب البنائى لتصميم صفحة الويب 

 مهارات إنشاء موقع الويب(. -الوسائط المتعددة واإلرتباطات التشعبية لصفحة الويب

 85 خالل بيئات التعلم الشخصية التى تتيح لهم % من الطالب يفضلون الدراسة من

 التعامل مع مصادر التعلم والتحكم فى بيئة التعلم والتواصل مع المعلم واألقران.

 90 من الطالب يفضلون إجراء األنشطة من خالل تطبيقات إنترنت األشياء الذكية التى %

زين السحابى لملفاتهم، تتيح متابعة تحقيق تقدمهم فى األنشطة وإرسال التنبيهات لهم والتخ

 باإلضافة إلى توفير محركات بحث ذات نتائج أكثر سرعة وجودة.

 55 من الطالب قاموا بالدراسة من خالل بيئات تعلم إلكترونية، تم من خاللها تقديم %

 أنماط دعم مختلفة )الثابت/ المرن(.

 45قدمهم الدراسى % يعتقدون بأهمية الدعم فى بيئة التعلم اإللكترونية وتأثيره على ت

 وتنمية مهاراتهم العملية.

 65 من الطالب لديهم قصور فى مهارات الدافع المعرفى والتى تتضمن )حب %

 طرح األسئلة(. –دافع القراءة  -دافع المعرفة -اإلستطالع

وفى ذلك السياق ظهرت الحاجة إلى أهمية توفير بيئة تعلم إلكترونية شخصية متمركزة        

حول المتعلم تلبى إحتياجاته الشخصية وتواصله مع المعلم واألقران وتتميز بالوصول واإلتاحة 

والخصوصية العالية، وقائمة على تطبيقات تكنولوجية متطورة وهى تطبيقات إنترنت األشياء 

(IoT التى تعمل كشبكة تربط البشر مع الخدمات والتطبيقات فى الوقت الحقيقى وتتميز باألمان )

باإلضافة إلى أنها تعمل على توفير نظم تعلم تتيح نظام اإلدارة والتتبع والمراقبة والتواصل 

واإلستشعار من خالل التنبيهات فى الوقت الحقيقى والتخزين السحابى للملفات فى أى وقت وأى 

كان، وتوفر أيضا محركات بحث سريعة تعمل من خالل ربط البيانات الداللى وتعطى تقارير م

سريعة وذات جودة ومرتبطة بموضوعات البحث التى تمت من خاللها، حيث أنها قائمة على 

باإلضافة إلى توفير نمط الدعم . الربط البينى بين شبكات المعلومات واإلتصاالت العالمية

داخل بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية القائمة على تطبيقات إنترنت األشياء،  )الثابت/ المرن(

حيث أن لكل نمط مجموعة من المميزات فنمط الدعم الثابت يعد جزء أساسى من بيئة التعلم 
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ويظهر بشكل موحد وثابت لجميع المتعلمين سواء كانوا فى حاجة له أم ال، بينما نمط الدعم 

وفقا إلحتياجات كل طالب الشخصية ويوفر مستويات تحكم متعددة، والذى  المرن يكون إختيارى

 يقوم بإستدعائه فى الوقت المناسب له.

ومن هنا نبعت فكرة البحث  لتلبية إحتياجات المتعلمين الشخصية والتكنولوجية واإلهتمام      

من خالل توظيف بتحسين وتطوير مهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب والدافع المعرفى لديهم 

تطبيقات إنترنت األشياء فى األنشطة وعملية التواصل والبحث عن المعلومات وإدارة عملية 

التعلم داخل بيئة تعلم إلكترونية شخصية يتم من خاللها توفير نمط الدعم )الثابت/ المرن( للعمل 

مهارات تحتاج إلى على إستيعاب الطالب المادة التعليمية والمهارات وإتقانها نظرا ألن تلك ال

التدريب والممارسة واإلتقان فى مساحات شخصية باإلضافة إلى مساحات للتواصل مع المعلم 

واألقران لتبادل المعلومات واآلراء والخبرات ولتزداد مهارات الدافع المعرفى لديهم بما تتضمن 

مى وطرح األسئلة من حب اإلستطالع للمعلومات، والدافع للمعرفة والقراءة فى الموضوع التعلي

 من خالل أدوات التواصل والرسائل.

وكذلك تصنيف الطالب وفقا لمستوى مركز الضبط )الداخلى/ الخارجى( لديهم نتيجة       

إرتباطه ببيئة التعلم اإللكترونية الشخصية القائمة على تطبيقات إنترنت األشياء فى ضوء نمط 

ركز الضبط الداخلى يتأثرون ببيئات التعلم الدعم )الثابت/ المرن(، حيث أن الطالب ذوى م

الثرية بمصادر التعلم والتقنيات والدعم فى تنمية مهاراتهم وتطويرها، بينما الطالب ذوى مركز 

الضبط الخارجى قد اليتأثرون بذلك إلعتقادهم بتحكم اآلخرين فى قدراتهم، وعدم إعتقادهم 

 م.بتأثير الدعم والتوجيه على تنمية وتطوير مهاراته

ونتيجة لما سبق؛ فكرت الباحثتان فى توظيف نمط الدعم )الثابت/ المرن( بالتفاعل مع مركز      

الضبط )الداخلى/ الخارجى( فى بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية القائمة على تطبيقات إنترنت 

ويب األشياء، ومحاولة تحديد أنسب نمط وبيئة تعلم لتنمية مهارات تصميم وإنشاء مواقع ال

 والدافع المعرفى لدى طالب الصف الثانى بالمرحلة اإلعدادية.

كما ظهرت توصيات المؤتمرات ومنها المؤتمر الدولى الرابع حول الذكاء الحسابى      

م بغازى 2018فبراير عام  10-9( والذى تم إنعقاده فى الفترة CICTوتكنولوجيا اإلتصاالت )

مايو عام  16-13ترنت األشياء الذى تم إنعقاده فى الفترة من آباد فى الهند، وكذلك مؤتمر عالم إن

م بمركز سانتا كالرا للمؤتمرات بالواليات المتحدة األمريكية،  باإلضافة إلى المؤتمر 2019

(الذى تم إنعقاده فى دبى فى اإلمارات العربية المتحدة فى GCIoTالعالمى إلنترنت األشياء )

م، والتى أكدت على أهمية توظيف تطبيقات إنترنت األشياء 2019ديسمبر عام  7-4الفترة من 

الذكية فى بيئات التعلم اإللكترونية وبيئات التعلم اإللكترونية الشخصية لتنمية التحصيل المعرفى 

واألداء المهارى لدى المتعلمين باإلضافة إلى تحسين نواتج التعلم وتنمية مجموعة من المهارات 

كما تبين للباحثتين ندرة ؛ مين والتى تتضمن حب اإلستطالع والدافع المعرفىالمتقدمة لدى المتعل

الدراسات العربية التى تناولت تصميم بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية القائمة على تطبيقات 

إنترنت األشياء فى ضوء التفاعل بين  نمط الدعم )الثابت/ المرن( ومركز الضبط )الداخلى/ 

ية مهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب والدافع المعرفى؛ مما يؤكد على الخارجى( على تنم

 ضرورة إجراء مزيد من الدراسات فى ذلك المجال.
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 مشكلة البحث:
 أمكن صياغة مشكلة البحث كما يلى:    

تتمثل مشكلة البحث فى وجود تدنى فى مهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب بإستخدام       

HTML  مهارات تنسيق  -) مهارات التركيب البنائى لتصميم صفحة الويبوالتى تتضمن

 -الصور -مهارات التعامل مع الوسائط المتعددة فى صفحة الويب )النص –صفحة الويب 

مهارات إنشاء  -الفيديو(، مهارات التعامل مع اإلرتباطات التشعبية فى صفحة الويب -الصوت

دافع  -دافع المعرفة –هارات ) حب اإلستطالع صفحة الويب( والدافع المعرفى والذى يشمل م

طرح األسئلة( لدى طالب الصف الثانى اإلعدادى ذوى مركز الضبط )الداخلى/  –القراءة 

 الخارجى( بمدرسة سعد زغلول للتعليم األساسى.

 أسئلة البحث:

 سعى البحث الحالى لإلجابة عن السؤال الرئيس التالى:   

ة بين نمط الدعم )الثابت/المرن( ومركز الضبط )الداخلى/الخارجى( ما أثر العالقة التفاعلي    

فى بيئة تعلم إلكترونية شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت األشياء على تنمية مهارات تصميم 

 وإنشاء مواقع الويب والدافع المعرفى لدى طالب المرحلة اإلعدادية؟

 التالية: ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية    

ما مهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب المطلوب تنميتها لدى طالب الصف الثانى  -أ

 بالمرحلة اإلعدادية؟

ما األسس والمعايير الالزمة لتصميم بيئة تعلم إلكترونية شخصية قائمة على تطبيقات  -ب

إنترنت األشياء فى ضوء التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/المرن( ومركز الضبط 

خلى/الخارجى( لتنمية مهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب والدافع المعرفى لدى )الدا

 طالب الصف الثانى بالمرحلة اإلعدادية؟

ما التصور المقترح لتصميم بيئة تعلم إلكترونية شخصية قائمةة علةى تطبيقةات إنترنةت  -ج

األشةةةةياء فةةةةى ضةةةةوء التفاعةةةةل بةةةةين نمةةةةط الةةةةدعم )الثابةةةةت/المرن( ومركةةةةز الضةةةةبط 

)الداخلى/الخارجى( لتنمية مهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب والدافع المعرفةى لةدى 

 طالب الصف الثانى بالمرحلة اإلعدادية؟

مةةةةا أثةةةةر العالقةةةةة التفاعليةةةةة بةةةةين نمةةةةط الةةةةدعم )الثابةةةةت/المرن( ومركةةةةز الضةةةةةبط  -د

)الةةداخلى/الخارجى( فةةى بيئةةة تعلةةم إلكترونيةةة شخصةةية قائمةةة علةةى تطبيقةةات إنترنةةت 

ياء على تنمية الجوانب المعرفية المرتبطة بمهارات تصةميم وإنشةاء مواقةع الويةب األش

 لدى طالب الصف الثانى بالمرحلة اإلعدادية؟

مةةةةا أثةةةةر العالقةةةةة التفاعليةةةةة بةةةةين نمةةةةط الةةةةدعم )الثابةةةةت/المرن( ومركةةةةز الضةةةةةبط  -ه

)الةةداخلى/الخارجى( فةةى بيئةةة تعلةةم إلكترونيةةة شخصةةية قائمةةة علةةى تطبيقةةات إنترنةةت 

ياء على تنمية الجوانب األدائيةة المرتبطةة بمهةارات تصةميم وإنشةاء مواقةع الويةب األش

 لدى طالب الصف الثانى بالمرحلة اإلعدادية؟

مةةةةا أثةةةةر العالقةةةةة التفاعليةةةةة بةةةةين نمةةةةط الةةةةدعم )الثابةةةةت/المرن( ومركةةةةز الضةةةةةبط  -و

)الةةداخلى/الخارجى( فةةى بيئةةة تعلةةم إلكترونيةةة شخصةةية قائمةةة علةةى تطبيقةةات إنترنةةت 
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ياء علةةى تنميةةة مهةةارات الةةدافع المعرفةةى لةةدى طةةالب الصةةف الثةةانى بالمرحلةةة األشةة

 اإلعدادية؟

مةةةا العالقةةةة اإلرتباطيةةةة بةةةين درجةةةات طةةةالب المجموعةةةات التجريبيةةةة فةةةى اإلختبةةةار  -ز

التحصةةيلى المعرفةةى، بطاقةةة مالحظةةة األداء المهةةارى المةةرتبطين بمهةةارات تصةةميم 

المعرفةةى لةةدى طةةالب الصةةف الثةةانى  وإنشةةاء مواقةةع الويةةب، ومقيةةاس مهةةارات الةةدافع

 بالمرحلة اإلعدادية؟

 أهداف البحث:

هدف البحث إلى تنمية مهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب والدافع المعرفى لدى طالب      

 المرحلة اإلعدادية، وذلك من خالل:

 إعداد قائمة مهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب والتى يحتاج إليها طالب الصف الثانى .1

 بالمرحلة اإلعدادية.

إعداد قائمة معايير تصميم بيئة تعلم إلكترونية شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت األشياء  .2

 فى ضوء التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/المرن( ومركز الضبط )الداخلى/الخارجى(.

ى التوصل إلى صورة التصميم التعليمى لبيئة التعلم اإللكترونية الشخصية القائمة عل .3

تطبيقات إنترنت األشياء فى ضوء التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/المرن( ومركز الضبط 

 )الداخلى/الخارجى(.

التعرف على أثر العالقة التفاعلية بين نمط الدعم )الثابت/المرن( ومركز الضبط  .4

)الداخلى/الخارجى( فى بيئة تعلم إلكترونية شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت األشياء 

ى تنمية الجوانب المعرفية المرتبطة بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب لدى طالب عل

 الصف الثانى بالمرحلة اإلعدادية.

الكشف عن أثر العالقة التفاعلية بين نمط الدعم )الثابت/المرن( ومركز الضبط  .5

ياء )الداخلى/الخارجى( فى بيئة تعلم إلكترونية شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت األش

على تنمية الجوانب األدائية المرتبطة بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب لدى طالب 

 الصف الثانى بالمرحلة اإلعدادية.

التعرف على أثر العالقة التفاعلية بين نمط الدعم )الثابت/المرن( ومركز الضبط  .6

رنت األشياء )الداخلى/الخارجى( فى بيئة تعلم إلكترونية شخصية قائمة على تطبيقات إنت

 على تنمية مهارات الدافع المعرفى لدى طالب الصف الثانى بالمرحلة اإلعدادية.

الكشف عن أثر العالقة اإلرتباطية بين درجات طالب المجموعات التجريبية فى اإلختبار  .7

التحصيلى المعرفى، بطاقة مالحظة األداء المهارى المرتبطين بمهارات تصميم وإنشاء 

قياس مهارات الدافع المعرفى لدى طالب الصف الثانى بالمرحلة مواقع الويب، وم

 اإلعدادية.

 أهمية البحث:

 اتضحت أهمية البحث، على النحو التالى:     

تزويد مصممى ومطورى بيئات التعلم اإللكترونية الشخصية والباحثين فى مجال  .1

تكنولوجيا التعليم بالمعايير الالزمة لتصميم بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية القائمة على 
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تطبيقات إنترنت األشياء فى ضوء تفاعل نمط الدعم )الثابت/ المرن( ومركز الضبط 

 )الداخلى/ الخارجى(.

على تحسين وتطوير بيئات التعلم اإللكترونية الشخصية وزيادة فعاليتها فى تحقيق  العمل .2

 جودة نواتج التعلم.

تحديد المتغيرات والتطبيقات التى تساعد فى تنمية مهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب  .3

 والدافع المعرفى لدى المتعلمين من خالل بيئات التعلم اإللكترونية الشخصية.

ر المؤسسات التعليمية إلى أهمية تحديد مركز الضبط )الداخلى/ الخارجى( لدى توجيه أنظا .4

المتعلمين وتوظيف نمط الدعم )الثابت/ المرن( فى بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية لرفع 

 مستوى مخرجات التعلم.

تزويد المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بإستراتيجيات وتطبيقات لتنمية مهارات تصميم  .5

 اء مواقع الويب والدافع المعرفى لدى المتعلمين.وإنش

تشجيع وتوعية أخصائى تكنولوجيا التعليم والمسئولين التربويين على مواكبة التطور  .6

التكنولوجى من خالل توظيف أنماط الدعم وتطبيقات إنترنت األشياء عند تصميم بيئات 

 التعلم اإللكترونية الشخصية.
 حدود البحث:

 على الحدود التالية:اقتصر البحث     

 طالب الصف الثانى بالمرحلة اإلعدادية. حدود بشرية: .1

 مدرسة سعد زغلول للتعليم األساسى إدارة شرق طنطا بمحافظة الغربية. حدود مكانية: .2

 م.2019/2020الفصل الدراسى األول للعام الدراسى  حدود زمنية: .3

 . HTMLام مهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب بإستخد حدود موضوعية: .4
 

 مصطلحات البحث:

 Personal E-Learning (PLE)بيئةةةةةة الةةةةةتعلم اإللكترونيةةةةةة الشخصةةةةةية  .1

Environment: 

بأنها " بيئة تعلم توفر مجموعة من  Schmid & Petko (2019, 78) وبيتكوعرفها شيمد     

تعلمهم المساحات التعليمية  واألدوات والتطبيقات التى تمكن المتعلمين من التحكم فى بيئة 

واإلختيار من بينها للوصول إلى مصادر التعلم، والتفاعل والتواصل بما ينمى مهاراتهم التعليمية 

 واإلجتماعية".

على أنها " مدخل إلستخدام  Wang et al., (2019, 109)وكذلك أكد وانج وزمالؤه      

تعتمد على التوافق التكنولوجيا فى النظام التعليمى يعمل على دمج مجموعة من األدوات التى 

واإلنفتاح وتحكم المتعلم، وترتكز على التوجيه والتنظيم الذاتى للمتعلم فى إستخدامه ألدوات 

 ومصادر التعلم".

ويمكن تعريفها إجرائيا بأنها " بيئة تعلم إلكترونية متمركزة حول المتعلم وقائمة على      

يد من تحكم المتعلم فى بيئة تعلمه توظيف مجموعة من أدوات وتطبيقات إنترنت األشياء لتز
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وتحقيق األهداف التعليمية وتعمقه فى تعلمه، من خالل تحقيق إتصال فعال وإجتماعى بين 

 المتعلم وعناصر مجتمع التعلم ".

 :Internet of Things (IoT)إنترنت االشياء  .2
إلى أنها " شبكة ديناميكية  Satpathy et al., (2018, 283)أشار ساتباثى وزمالؤه      

ترابطية غير متجانسة تعمل على ربط البشر واآلالت ببعضهم البعض من خالل أجهزة 

إستشعار تعمل وفقا لمجموعة من البروتوكوالت فى الوقت الحقيقى للوصول إلى تعريفات فريدة 

 قادرة على التفاعل مع األجهزة والمنصات األخرى بطريقة ذكية". 

بأنها " نموذج للشبكات  Negash et al., (2019, 99)رفها نيجاش وزمالؤه وكذلك ع    

القائمة على الترابط البينى الذى يعمل على ربط الناس واألجهزة والكائنات معا عبر البنية 

التحتية العالمية  لإلتصاالت والمعلومات من خالل أنظمة العنونة والبروتوكوالت لتوفير 

 بيقات ومعالجة البيانات بكفاءة فى أى وقت وأى مكان".التواصل الذكى بين التط

ويمكن تعريفها إجرائيا بأنها " شبكة تعليمية ذكية تعمل على إدارة العملية التعليمية وربط      

جميع عناصرها ببعضهم البعض وبالمجتمع التعليمى الخارجى فى كل وقت وكل مكان، مع 

لومات وفقا لداللتها بسرعة وكفاءة، وخدمات توفير الخدمات المرجعية للوصول إلى المع

اإلستشعار وإرسال التنبيهات فى الوقت الحقيقى وتتبع تقدم المتعلمين وتوفير خدمات التخزين 

 السحابى". 

 :Stable Support Modelنمط الدعم الثابت  .3
بأنه " نمط تصميم التوجيهات  Kalra et al., (2019, 196)أكد كالرا وزمالؤه       

والتلميحات بشكل ثابت يظهر بصورة حتمية لجميع المتعلمين سواء كانوا فى حاجة إليه أم ال 

 لمساعدتهم على تحقيق األهداف المنشودة".

على أنه "تقديم  Yeoman & Carvalho (2019, 196)وكذلك أوضح ييومان وكارفالهو     

د وإجبارى لجميع المتعلمين لمساعدتهم على اإلستمرار فى دعم تكنولوجى تفاعلى بشكل موح

 مهامهم التعليمية".

ويمكن تعريفه إجرائيا بأنه " تقديم التوجيهات والتعزيزات بشكل تكنولوجى وبتصميم ثابت      

يعد جزء ال يتجزأ من بيئة التعلم اإللكترونية لمساعدة المتعلمين على التقدم فى أداء مهامهم 

 بطريقة صحيحة وفى الوقت المناسب". التعليمية

 :Flexible Support Modelنمط الدعم المرن  .4
 

على أنه" شكل من أشكال تقديم  Meemken et al., (2018, 118)أكد ميمكن وزمالؤه       

 المساعدات داخل بيئة التعلم اإللكترونية بطريقة تفاعلية من خالل إتاحة تحكم المتعلم فى 

إخفاؤه إلستدعاؤه وفقا إلحتياجاته الشخصية ولمساعدته على التقدم فى مهامه إظهار الدعم أو 

 التعليمية".

إلى أنه " نمط تصميم التعزيزات داخل  Li et al., (2019, 106)وكذلك أشار لى وزمالؤه     

بيئة التعلم بشكل إختيارى من خالل إتاحة عدة مستويات دعم مختلفة الصعوبة ليختار المتعلم من 

 ينها ما يناسبه فى حالة إحتياجه إليه لتحقيق أهدافه التعليمية المطلوبة".ب
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ويمكن تعريفه إجرائيا بأنه " نمط تقديم التعزيزات والمساعدات فى بيئة التعلم اإللكترونية      

مع إمكانية تحكم المتعلم فى إظهارها أو إخفاؤه أو إختيار مستوى الدعم لمساعدة المتعلم على 

 نحو تحقيق أهدافه التعليمية وأداء مهامه بالشكل الصحيح والمطلوب".التقدم 

 :Locus of Controlمركز الضبط   .5
 

إلى أنه " سمة شخصية تساعد  Nowicki et al., (2018, 87)أشار نوويكى وزمالؤه      

المتعلم على إدراك موجهات سلوكه نحو المثيرات الموجودة فى بيئة تعلمه هل هى داخلية أم 

 خارجية، وما يترتب عليها من مدى إعتقاده بمسؤوليته عن نجاحه أو فشله".  

علم على أنه " إدراك المت Nykanen et al., (2019, 332)كما أكد نيكانين وزمالؤه     

لسلوكه وكيفية ضبطه من خالل وجهة ضبط داخلية أو خارجية، والتعرف على العالقات 

الوظيفية المؤثرة على تحقيق أهدافه، ومدى توقعه بتحقيق تلك األهداف وأهمية التعزيزات 

 والتوجيهات لتحقيقها".

ومدى تأثر سلوكه  ويمكن تعريفه إجرائيا بأنه " إدراك المتعلم العالقة بين سلوكه ونتائجه،     

فى بيئة التعلم بالدعم والتعزيزات، فذوى مركز الضبط الداخلى يتأثرون بنقص أوزيادة الدعم 

والتوجيه، بينما ذوى مركز الضبط الخارجى اليعتقدون بأهمية تلك التعزيزات وقدرتها على 

 تطوير سلوكهم".

 :Web Sites Designing and Creationتصميم وإنشاء مواقع الويب  .6
 

على أنه " عملية تخطيط وتنفيذ صفحات  Kwak et al., (2018, 235)أكد كواك وزمالؤه     

الويب لتحقيق أغراض عامة أو مخصصة بإستخدام عناصر الوسائط المتعددة ولغات البرمجة 

 لجعله قابال للنشر عبر شبكة اإلنترنت".

إلى أنه " فرع من فروع  Young & Wright (2019, 809)وكذلك أشار يونج ورايت     

العلم يهتم بتصميم بنية مواقع الويب وتكوين عناصرها المختلفة بإستخدام لغات برمجة مناسبة 

 تجعله جاهزا للعرض على شبكة اإلنترنت".

ويمكن تعريفه إجرائيا بأنه " عملية تخطيط تصميم وإنشاء صفحات مواقع الويب وتنفيذها      

متعددة ولغات البرمجة المناسبة لجعله جاهزا للنشر من خالل شبكة من خالل عناصر الوسائط ال

 اإلنترنت والعمل عبر متصفحاتها لتحقيق الهدف المنشود للفئة المستهدفة".

 : Cognitive Motivationالدافع المعرفى .7
بأنه " الرغبة فى المعرفة  Anita & Jebaseelan (2018, 26)عرفه أنيتا وجيباسالن      

وحب اإلستطالع إلستكشاف الموضوعات والجديد من المعلومات واإلستزادة منها للتوصل إلى 

 حلول جديدة للمشكالت".

على أنه " سلسلة من العمليات التى تعمل  Devkumar(2018, 104)ديفكيوماروكذلك أكد    

ألسئلة حتى يصل لمرحلة اإلشباع إثارة سلوك المتعلم حول استكشاف المعلومات وطرح ا

 المعرفى وتحقيق األهداف التعليمية".
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ويمكن تعريفه إجرائيا بأنه " توجيه نشاط وسلوك المتعلم لإلندماج اإليجابى فى التعلم،      

واإلستزادة فى فهم موضوعات التعلم والبحث عن المعرفة واإلنجذاب نحو الموضوعات الجديدة 

 الوصول إلى حلول جديدة للمشكالت التعليمية".لتحقيق أهداف التعلم و

 أدوات البحث:
 تم إعداد أدوات البحث التالية: 

 أدوات جمع البيانات: .1
استبيان لطالب الدراسة اإلستكشافية حول مقرر تصميم وإنشاء مواقع الويب، ومهارات  -أ

على تطبيقات الدافع المعرفى، ومدى استخدامهم بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية القائمة 

 إنترنت األشياء.

قائمةةة معةةايير تصةةميم بيئةةة الةةتعلم اإللكترونيةةة الشخصةةية القائمةةة علةةى تطبيقةةات إنترنةةت  -ب

األشياء فةى ضةوء التفاعةل بةين نمةط الةدعم )الثابةت/ المةرن( ومركةز الضةبط )الةداخلى/ 

 الخارجى(.

 قائمة المهارات المرتبطة بمقرر تصميم وإنشاء مواقع الويب. -ج

 هداف المرتبطة بمقرر تصميم وإنشاء مواقع الويب.قائمة األ -د

 أدوات المعالجات التجريبية: .2
الموقع التعليمى والذى يشتمل على أربعة أدوات للمعالجات التجريبية، وهم:         

أداة المعالجة التجريبية األولى: بيئة تعلم إلكترونية شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت  -أ

 مركز الضبط الداخلى بالدراسة من خالل نمط الدعم الثابت.  األشياء يقوم الطالب ذوى

أداة المعالجة التجريبية الثانية: بيئة تعلم إلكترونية شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت  -ب

األشةةياء يقةةوم الطةةالب ذوى مركةةز الضةةبط الخةةارجى بالدراسةةة مةةن خةةالل نمةةط الةةدعم 

 الثابت. 

تعلم إلكترونية شخصية قائمة على تطبيقات إنترنةت  أداة المعالجة التجريبية الثالثة: بيئة -ج

 األشياء يقوم الطالب ذوى مركز الضبط الداخلى بالدراسة من خالل نمط الدعم المرن.

أداة المعالجةةة التجريبيةةة الرابعةةة: بيئةةة تعلةةم إلكترونيةةة شخصةةية قائمةةة علةةى تطبيقةةات  -د

بالدراسةة مةن خةالل نمةط إنترنت األشةياء يقةوم الطةالب ذوى مركةز الضةبط الخةارجى 

 الدعم المرن.

 أدوات القياس: .3
 اإلختبار التحصيلى المعرفى المرتبط بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب. -أ

 بطاقة مالحظة األداء المهارى المرتبطة بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب. -ب

-Adult Nowickiم( )1973سةةتريكالند  للبةةالغين) –مقيةةاس مركةةز الضةةبط لنةةويكى  -ج

Strickland Locus of Control Scale, 1973 ترجمةةة وتعريةةب سةةارى ،)

 (.2010سواقد)

، Rani & Reddy (2019)( 2019مقيةاس الةدافع المعرفةى، إعةداد رانةى وريةددى ) -د

 ترجمة الباحثتين.

 منهج البحث:

تم استخدام منهجين للبحث، يتضحان كالتالى:            
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فةةةى إعةةةداد واسةةتعراض األدبيةةةات المرتبطةةة بمشةةةكلة البحةةةث  المةةنهج الوىةةةفى التحليلةةى: .1

ومتغيراته، ووضع تصور مقترح لألسس والمعايير المرتبطة بتصةميم بيئةة تعلةم إلكترونيةة 

شخصةةية قائمةةة علةةى تطبيقةةات إنترنةةت األشةةياء فةةى ضةةوء التفاعةةل بةةين نمةةط الةةدعم ومركةةز 

تبطتين بمهةةارات تصةةميم الضةةبط، وكةةذلك التوصةةل إلةةى قةةائمتى المهةةارات واألهةةداف المةةر

 وإنشاء مواقع الويب.

لقيةةاس أثةةر المتغيةةر المسةةتقل وهةةو نةةاتج التفاعةةل بةةين نمةةط الةةدعم  المةةنهج شةةبت التجريبةةى: .2

)الثابت/المرن( ومركز الضبط )الداخلى/الخارجى( فى بيئة تعلةم إلكترونيةة شخصةية قائمةة 

بحةث وهةى مهةارات تصةميم على تطبيقات إنترنت األشةياء علةى تنميةة المتغيةرات التابعةة لل

 وإنشاء مواقع الويب والدافع المعرفى لدى طالب المرحلة اإلعدادية.
 متغيرات البحث:

اتضحت متغيرات البحث كالتالى:    

هةةةو نةةةاتج التفاعةةةل بةةةين نمةةةط الةةةدعم )الثابةةةت/المرن( ومركةةةز الضةةةبط  المتغيةةةر المسةةةتقل: .1

 )الداخلى/الخارجى( فى بيئة تعلم إلكترونية شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت األشياء.

 تضمن ثالثة متغيرات تابعة، وهم: المتغيرات التابعة: .2

 التحصيل المعرفى المرتبط بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب. -أ

 مهارى المرتبط بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب.األداء ال -ب

 مهارات الدافع المعرفى. -ج

 عينة البحث:
( طالب فى الصف الثانى بالمرحلة 100ضمت عينة البحث عينة مقصودة، تكونت من )    

اإلعدادية بمدرسة سعد زغلول للتعليم األساسى إدارة شرق طنطا بمحافظة الغربية فى الفصل 

م، وتم تقسيمهم فى البداية من خالل مقياس مركز 2019/2020الدراسى األول للعام الدراسى

( 44(، إلى )2010م( ترجمة وتعريب سارى سواقد)1973تريكالند )س –الضبط لنويكى 

( طالب لديهم مركز ضبط خارجى، ثم تم تقسيم كل 56طالب لديهم مركز ضبط داخلى، و)

مجموعة وفقا لنمط مركز الضبط عشوائيا إلى مجموعتين، لتظهر المجموعات التجريبية 

الدعم الثابت/ مركز الضبط الداخلى(  األربعة بالترتيب: المجموعة التجريبية األولى )نمط

( 28( طالب، المجموعة التجريبية الثانية )نمط الدعم الثابت/ مركز الضبط الخارجى( )22)

( طالب، 22طالب، والمجموعة التجريبية الثالثة) نمط الدعم المرن/ مركز الضبط الداخلى( )

 ( طالب.28الخارجى( )والمجموعة التجريبية الرابعة)نمط الدعم المرن/ مركز الضبط 

 التصميم التجريبى للبحث:
 

وفقا للمتغير المستقل للبحث ومستوياته، تم استخدام التصميم التجريبى للبحث وهو "التصميم     

"، والذى تتضح مجموعاته من خالل الجدول Factorial Design 2*2" "2*2العاملى 

 التالى: 
(1جدول )  

 التصميم التجريبى للبحث

     القياس البعدى    المعالجات  القبلى القياس المجموعة
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     القياس البعدى    المعالجات  القبلى القياس المجموعة

(1تجريبية )  

) نمط الدعم 

الثابت/ مركز 

 الضبط الداخلى(

  اإلختبةةةةةةةةةةةةةةةةةةار

التحصةةةةةةةةةةةةةيلى 

المعرفةةةةةةةةةةةةةةةةةى 

لمهةةةةةةةةةةةةةةةةةارات 

تصةةميم وإنشةةاء 

 مواقع الويب.

  بطاقةةة مالحظةةة

األداء المهةةارى 

لتصميم وإنشاء 

 مواقع الويب.

  مقيةةةةاس الةةةةدافع

 المعرفى.

يقوم الطالب ذوى مركز 

الضبط الداخلى بالدراسة من 

خالل نمط الدعم الثابت داخل 

بيئة تعلم إلكترونية شخصية 

قائمة على تطبيقات إنترنت 

 األشياء.  

  اإلختبةةةةةةةةةةةةةةةار

التحصةةةةةةةةةةةيلى 

المعرفةةةةةةةةةةةةةةةى 

لمهةةةةةةةةةةةةةةارات 

تصميم وإنشاء 

 مواقع الويب.

  بطاقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

مالحظةةةةةةةةةةةةةةةةة 

األداء 

المهةةةةةةةةةةةةةةةارى 

لتصةةةةةةةةةةةةةةةةةميم 

وإنشةةاء مواقةةع 

 الويب.

 الةةةدافع  مقيةةةاس

 المعرفى.

(2تجريبية )  

) نمط الدعم 

الثابت/ مركز 

 الضبط الخارجى(

يقوم الطالب ذوى مركز 

الضبط الخارجى بالدراسة من 

خالل نمط الدعم الثابت داخل 

بيئة تعلم إلكترونية شخصية 

قائمة على تطبيقات إنترنت 

 األشياء.  

(3تجريبية )  

) نمط الدعم 

المرن/ مركز 

الداخلى(الضبط   

يقوم الطالب ذوى مركز 

الضبط الداخلى بالدراسة من 

خالل نمط الدعم المرن داخل 

بيئة تعلم إلكترونية شخصية 

قائمة على تطبيقات إنترنت 

 األشياء.  

(4تجريبية )  

) نمط الدعم 

المرن/ مركز 

 الضبط الخارجى(

يقوم الطالب ذوى مركز 

الضبط الخارجى بالدراسة من 

خالل نمط الدعم المرن داخل 

بيئة تعلم إلكترونية شخصية 

قائمة على تطبيقات إنترنت 

 األشياء.  

 فروض البحث:
 فى ضوء مشكلة البحث وأسئلته، سعى البحث للتحقق من الفروض التالية:

بةةةين متوسةةةطات درجةةةات طةةةالب ( 0.05)≥ال يوجةةةد فةةةرق دال إحصةةةائيا عنةةةد مسةةةتوى  .1

المجموعةةات التجريبيةةة فةةى التحصةةيل المعرفةةى المةةرتبط بمهةةارات تصةةميم وإنشةةاء مواقةةع 

الويةةةةب يرجةةةةع إلةةةةى أثةةةةر التفاعةةةةل بةةةةين نمةةةةط الةةةةدعم )الثابةةةةت/المرن( ومركةةةةز الضةةةةبط 

 )الداخلى/الخارجى( فى بيئة تعلم إلكترونية شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت األشياء.

( بةةةين متوسةةةطات درجةةةات طةةةالب 0.05)≥فةةةرق دال إحصةةةائيا عنةةةد مسةةةتوى ال يوجةةةد  .2

المجموعةةات التجريبيةةة فةةى بطاقةةة مالحظةةة األداء المهةةارى المرتبطةةة بمهةةارات تصةةميم 

وإنشاء مواقع الويب يرجع إلى أثر التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/المرن( ومركز الضبط 

 ية قائمة على تطبيقات إنترنت األشياء.)الداخلى/الخارجى( فى بيئة تعلم إلكترونية شخص
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( بةةةين متوسةةةطات درجةةةات طةةةالب 0.05)≥ال يوجةةةد فةةةرق دال إحصةةةائيا عنةةةد مسةةةتوى  .3

المجموعات التجريبية فى مقياس مهارات الدافع المعرفى يرجع إلى أثر التفاعل بةين نمةط 

شخصية الدعم )الثابت/المرن( ومركز الضبط )الداخلى/الخارجى( فى بيئة تعلم إلكترونية 

 قائمة على تطبيقات إنترنت األشياء.

ال توجد عالقة ارتباطية بةين درجةات طةالب مجموعةات البحةث التجريبيةة علةى اإلختبةار  .4

التحصةةيلى المعرفةةى، ودرجةةاتهم علةةى بطاقةةة مالحظةةة األداء المهةةارى لمهةةارات تصةةميم 

 وإنشاء مواقع الويب، ودرجاتهم على مقياس الدافع المعرفى.

 ار النظرى والدراسات السابقة:: اإلطثانيا  

تضمن اإلطار النظرى للبحث الدراسات واألدبيات والمراجع المرتبطة بمتغيرات البحث      

الحالى وتضمن ثمانية محاور، المحور األول: بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية، المحور 

، المحور الرابع: مركز الثانى: إنترنت األشياء، المحور الثالث: نمط الدعم )الثابت/ المرن(

الضبط )الداخلى/ الخارجى(، المحور الخامس: مواقع الويب، المحور السادس: الدافع 

المعرفى، المحور السابع: العالقة بين نمط الدعم ومركز الضبط داخل بيئة التعلم اإللكترونية 

م وإنشاء الشخصية القائمة على تطبيقات إنترنت األشياء وأثرها على تنمية مهارات تصمي

مواقع الويب والدافع المعرفى، والمحور الثامن: تصميم بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية 

 القائمة على تطبيقات إنترنت األشياء فى ضوء التفاعل بين نمط الدعم ومركز الضبط.
 

:المحور األول: بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية     
 

تناول المحور األول مفهوم بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية، األسس النظرية القائمة    

 عليها، خصائصها، وأهميتها، ويتضح ذلك على النحو التالى:
 

 مفهوم بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية: .1

ظهرت مجموعة من التعريفات والمفاهيم حول مصطلح بيئة التعلم اإللكترونية       

(، فعرفها جوجيس Personal E-Learning Environment – PLEالشخصية )

بأنها " نظام تعليمى يساعد المتعلم على إدارة  Gogus & Ertek (2016, 783)وإرتيك 

تعلمه الذاتى والتحكم فيه من خالل مجموعة من األدوات التى تساعده فى تحقيق أهداف 

 احة الفرصة له بالتواصل مع اآلخرين".التعلم من خالل إدارة المحتوى المقدم وإت

إلى أنها " بيئة تعلم تدمج بين مجموعة من  Wu (2017, 59)كذلك أشار ويو       

فى ضوء إحتياجاته الشخصية، لتحقيق األهداف التعليمية  المتعلمالخدمات واألدوات لتخدم 

 لم الخارجى".المنشودة، وتوفير اتصال المتعلم بفاعلية وكفاءة أكبر مع مجتمع التع

على أنها  Kompen et al., (2019, 198)وفى نفس اإلطار أكد كومبين وزمالؤه       

"نظم تساعد المتعلمين فى السيطرة على تعلمهم من خالل تقديم الدعم لهم لتحديد أهداف 

التعلم الخاصة بهم، وإدارة التعلم والتواصل مع اآلخرين فى عملية التعلم لتحقيق أهداف 

 م".التعل
 

      

 
 

 األسس النظرية القائم عليها بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية: .2



 

 =184 = 

 2020 يونيو -( 15مسلسل العدد ) - األول العدد - الثامنالمجلد 

 مجلة الجمعية المصرية  للكمبيوتر التعليمى

، Archee (2012, 422)أوضحت الدراسات واألدبيات التربوية ومنها آرشى     

، دايز وزمالؤه Symeonides & Childs (2015, 540-542)سيميونيديس وتشيلدز 

Diaz et al., (2017, 361-362) نورمادهى وزمالؤه ،Normadhi et al., (2019, 

على أن األسس النظرية القائم عليها بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية، تتضح على  (182-185

 النحو التالى:
 

قةام : Interaction and Communication Theoryنظرية التفاعل واإلتصةال   -أ

( والتةى تؤكةد Holmberg, 1995بتأسةيس ووضةع هةذه النظريةة بورجيةه هةولمبرج )

على أهمية التفاعل بين أطراف عملية التعلم )المتعلم مةع المحتةوى، المةتعلم مةع المعلةم، 

المةةتعلم مةةع األقةةران(، وبةةذلك يمكةةن إسةةناد بيئةةة الةةتعلم اإللكترونيةةة الشخصةةية إلةةى هةةذه 

المتعلم النظرية حيث أنها تةدعم عمليةة اإلتصةال والتفاعةل بةين أطةراف عمليةة الةتعلم، فة

يتفاعل مع المحتوى التعليمى الذى قام بوضعه المعلم كأسةاس تعليمةى لجميةع المتعلمةين 

وكةةذلك البحةةث عةةن المعلومةةات مةةن خةةالل مصةةادر الةةتعلم المختلفةةة لتحقيةةق إحتياجاتةةه 

ومهامه وأهدافه التعليميةة، باإلضةافة إلةى إمكانيةة التفاعةل مةع المعلةم واألقةران وتكةوين 

 ية لتبادل المعلومات وتصحيحها وتنفيذ المهام الجماعية.شبكة تفاعل إجتماع

 ,Jean Piagetقةام جةان بياجيةه ) :Constructivism Theoryالنظريةة البنائيةة  -ب

( بوضع حجر األساس للنظرية البنائية والتةى قةام بتطويرهةا مجموعةة مةن علمةاء 1965

تم البنةاء ( والتةى مةن منظورهةا يةJohn Dewyعلةم الةنفس ومةن أشةهرهم جةون ديةوى )

المعرفةةى للمةةتعلم مةةن خةةالل البيئةةة المحيطةةة بةةه والمجتمةةع، وأن كةةل مةةتعلم لديةةه طريقتةةه 

الخاصة فى التعلم وبناء المعلومات داخل عقله، وكذلك فإن عملية الفهةم شةرط ضةرورى 

للتعلم وأن التعلم يقترن بالتجربة، وكل متعلم يفسر مايستقبله ويبنى المعانى بناءا لما لديه 

لومات، ونتيجة تكيف المتعلم وتفاعله مع المحيط اإلجتمةاعى يمكنةه دمةج المعرفةة من مع

وتحويلها إلسةتخدامها فةى وظةائف جديةدة؛ ممةا يةدعم عمليةة الةتعلم مةن خةالل بيئةة الةتعلم 

اإللكترونيةةة الشخصةةية التةةى تعمةةل علةةى إتاحةةة فةةرص الةةتعلم وفقةةا إلحتياجةةات كةةل مةةتعلم 

يقات المختلفة وتتيح له التحكم فى إدارة عملية أنشطة الشخصية من خالل األدوات والتطب

 تعلمه وتواصله مع مجتمع التعلم )المعلم واألقران والخبراء( لبناء معلوماته ومعرفته.   

قةةام فيجوتسةةكى :  Social Construction Theoryالنظريةةة البنائيةةة اإلجتماعيةةة  -ج

، وهى من أهم النظريات ( بتقديم تلك النظريةVygotsky & Bruner, 1978وبرونر )

التى تفسر العملية التعليمية فى بيئة التعلم اإلجتماعى، حيث تعتبر تلك النظرية أن المعرفة 

يةةتم بنائهةةا إجتماعيةةا، وأن إشةةتراك المتعلمةةين فةةى المجتمعةةات المعرفيةةة يةةؤدى إلةةى بنةةاء 

ومن خالل تلك معلومات جديدة من خالل التفاعالت اإلجتماعية بينهم لتعميق الفهم لديهم؛ 

النظرية يمكةن تفسةير عمليةة الةتعلم اإلجتمةاعى التةى تحةدب داخةل بيئةة الةتعلم اإللكترونيةة 

الشخصية والتى تدعم تكوين شبكة إتصال إجتماعى بين المعلم والمتعلمين وبين المتعلمين 

بعضةةهم الةةبعض لتبةةادل المعلومةةات وتفسةةيرها والبحةةث مةةن خةةالل مصةةادر الةةتعلم إلشةةباع 

 هم التعليمية وتحقيق أهدافهم المنشودة، وبناء المعارف الجديدة لديهم.إحتياجات

 George)قةةةام جةةةورج سةةةيمنز: Connectivism Theoryالنظريةةةة التواىةةةلية   -د

Siemens, 2004 )لدراسةةةة النمةةةو اإلجتمةةةاعى للمعرفةةةة عبةةةر  بةةةإطالق هةةةذه النظريةةةة

ظريةةة صةةفة التواصةةلية التكنولوجيةةات والتقنيةةات الحديثةةة عبةةر اإلنترنةةت، وتحمةةل هةةذه الن

وتتعامل مع الويب كشبكة معارف شخصية تم إنشاءها بغية إشتراك المتعلمين فى التنشةئة 
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اإلجتماعية والتفاعل مع التقنيات الحديثة، وتستخدم هذه النظرية مفهوم الشبكة التى تتكون 

يانةات من عدة عقد تترابط فيما بينها من خالل وصالت، حيث تمثةل العقةد المعلومةات والب

)نصية، صةور، صةوت، فيةديو( علةى شةبكة اإلنترنةت، أمةا الوصةالت تمثةل عمليةة الةتعلم 

ذاتهةةا، وهةةى الجهةةد المبةةذول لةةربط هةةذه العقةةد مةةع بعضةةها لتشةةكيل شةةبكة مةةن المعةةارف 

الشخصةةية؛ وهةةةذه النظريةةةة تةةةدعم وتشةةةرح عمليةةة الةةةتعلم داخةةةل بيئةةةة الةةةتعلم اإللكترونيةةةة 

 بكة اإلتصال بين أطراف العملية التعليمية.  الشخصية من حيث بناء المعارف وش

 خصائص بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية: .3
،  باتتيرسون Cottrell & Donaldson (2013, 225)اتفق  كوتتريل  ودونالدسون      

 ,Xie et al., (2019، وإكسيى وزمالؤهPatterson et al., (2017, 102-104)وزمالؤه 

التعلم اإللكترونية الشخصية بمجموعة من الخصائص التى تميزها  على تميز بيئة (205-206

 عن غيرها من بيئات التعلم، والتى تتضح فيما يلى:

فهى بيئة تعتمةد علةى تةوفير مجموعةة مةن األدوات الالزمةة  :Personalityالشخصية  -أ

، للمتعلمين ليختار من بينها كل متعلم ما يتناسب مع إحتياجاته الشخصية وأسةلوب تعلمةه

 ومن خاللها يستطيع تنفيذ مهام التعلم وأنشطته المختلفة المحددة من قبل المعلم.

تةةوفر بيئةةة الةةتعلم الشخصةةية الخصوصةةية العاليةةة واإلسةةتقاللية  :Privacyالخصوىةةية  -ب

للمتعلم حيث أنها متمركةزة حةول المةتعلم، ويسةتطيع المةتعلم الةتحكم فةى عمليةات الةتعلم، 

 تواصل مع اآلخرين وفقا إلحتياجاته الشخصية.وإتخاذ قرارات المشاركة وال

تعمةةةةل بيئةةةةة الةةةةتعلم الشخصةةةةية فةةةةى جةةةةو يسةةةةوده : Decentralizationالالمركزيةةةةة  -ج

الالمركزية فى الةتعلم، وإعطةاء الفةرص للطةالب لإلسةتفادة الفعالةة مةن مختلةف مصةادر 

 المعرفة فى إثراء خبرات تعلمهم.

يةث يسةتطيع المتعلمةون مسةتخدمى تلةك : توفر بيئةة تعلةم مرنةة حFlexibilityالمرونة  -د

البيئةةات البحةةث فةةى مصةةادر الةةتعلم وفقةةا إلحتياجةةاتهم الشخصةةية بمةةا يتوافةةق مةةع أهةةداف 

 ومهام أنشطة تعلمهم.

يمكةةن الوصةةول إلةةى بيئةةة الةةتعلم : Access & Availabilityالوىةةول واإلتاحةةة  -ه

 نترنت.الشخصية بخدماتها المختلفة فى كل وقت ومن أى مكان متصل بشبكة اإل

توفر بيئة التعلم الشخصةية التكامةل داخةل بيئةة الةتعلم بةين مةا : Integrationالتكاملية  -و

يقدمه من مقرر تعليمى بةه معلومةات لجميةع المتعلمةين، واألنشةطة التعليميةة التةى تعتمةد 

 على إحتياجات المتعلم وقدرته على التحكم فى تعلمه وإدارة معرفته الشخصية.

تتيح للمتعلمةين التفاعةل مةع واجهةات التفاعةل الخاصةة ببيئةة : Interactivityالتفاعلية  -ز

الةةتعلم ومكوناتهةةا المختلفةةة، والتةةى تتضةةمن التفاعةةل مةةع الصةةفحات الشخصةةية وتعةةديلها، 

 تحريرها، حذفها، وإضافة الوسائط المتعددة، وكذلك إتاحة التفاعل مع المعلم واألقران.

عليمية متنوعة يختار من بينهةا المةتعلم وفقةا إلحتياجاتةه توفر بدائل ت :Diversityالتنوع  -ح

 وتفضيالته الشخصية.

تتةةيح اإلبحةةار والتنقةةل بشةةكل غيةةر خطةةى للمتعلمةةين بةةين األدوات : Navigationاإلبحةةار -ط

 المختلفة، كل متعلم وفقا إلحتياجاته الشخصية وما يالئمه.
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تةه مةع المتعلمةين اآلخةرين فهى تعتمد على المتعلم وعلةى تفاعال: Socialityاإلجتماعية  -ي

 أو المعلم ويكون فيها المتعلم هو محور التعلم والمسئول عن تحقيق تعلمه.

تةةوفر مشةةاركة المسةةتخدم فةةى إثةةراء المحتةةوى التعليمةةى أو  :Participationالمشةةاركة  -ك

مشاركة المستخدمين بعضهم البعض فةى األنشةطة وتبةادل المعلومةات والمعرفةة، مكةونين 

 ماعية من األفراد.بذلك شبكة إجت

بيئةة الةتعلم الشخصةية التعطةى المةتعلم : Freedom & Opennessالحريةة واإلنفتةا   -ل

حرية إختيار الخدمات والتطبيقات واألدوات التى تلبى إحتياجاتةه فقةط، بةل ترشةده لطةرق 

التواصل مع اآلخرين بما يمكنةه مةن الوصةول إلةى مصةادر الةتعلم والتفاعةل مةع اآلخةرين 

 بسهولة.
 

 

 أهمية بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية: .4

، أنتون وشيكوف Dabbagh & Kitsantas (2012, 4)أكد دابباجه وكيتسانتاس     

Anton & Shikov (2018, 514-515) وماتسيو ،Matsuo (2019, 212-215) على ،

ذلك  أهمية بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية فى تحسين وتطوير العملية التعليمية، ويتضح

 كالتالى:

تعد بيئة التعلم الشخصية مدخال إلسةتخدام التكنولوجيةا فةى التعلةيم، يرتكةز علةى التوجيةه   -أ

 والدعم فى إستخدام أدوات ومصادر التعلم.

إعطاء المتعلم القدرة علةى تحديةد أهةداف تعلمةه وإدارة المحتةوى التعليمةى وعمليةة الةتعلم  -ب

 حيث أنها بيئة متمركزة حول المتعلم.

تكوين وتطوير بيئة تعلم تناسب إحتياجات المتعلم، من خالل تحكم وسيطرة المتعلم على   -ج

 أنشطة التعلم ومصادر التعلم والتواصل مع المعلم واألقران.

اليقتصر دورها على إتاحة مصادر التعلم، بل هى نشاط مستمر يشةارك فيةه المةتعلم فةى   -د

 تعلم.البحث عن المعلومات والمعارف وإنشاء مصادر ال

تعمل علةى تيسةير التفاعةل عبةر اإلنترنةت بةين المةتعلم ومكونةات بيئةة الةتعلم، مةن خةالل   -ه

 نشاط المتعلم الشخصى فى إستخدام األدوات والتطبيقات المناسبة لدعم تعلمه.

تتيح للمتعلم فرص المشاركة فى تصةميم المحتةوى وتحديةد األهةداف واختيةار مةا يناسةبه   -و

 ا ذلك.من أدوات وخيارات يحقق به

تزيد من مشاركة المتعلمين فةى عمليةات الةتعلم وتحسةن مةن قدرتةه علةى تحمةل مسةئولية   -ز

 تعلمه وأن يكون منتج للمعلومات وليس مستقبل لها فقط.

تةةدعم إنشةةاء عالقةةات إجتماعيةةة إيجابيةةة بةةين المةةتعلم والمعلةةم واألقةةران، ممةةا يحقةةق نتةةائج   -ح

 ر مهارات التعلم اإلجتماعى.إيجابية عديدة فى تحسين مخرجات التعلم وتطوي

تنمية مهارات التفكير العليا  لدى المتعلمين وتزيد من فهمهم العميةق للمةواد التعليميةة مةن   -ط

 خالل ما توفره من أدوات تبادل ومشاركة المعلومات والمصادر التعليمية.
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ات تعزز مهارات التعلم مدى الحياة، حيث ترتكز على تطوير مهارات تكنولوجيا المعلوم  -ي

 واإلتصاالت، وكذلك مهارات معالجة المعلومات والتعلم اإلجتماعى.
 

اتضح للباحثتين من المحور األول مفهوم بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية حيث أنها        

نظام تعليمى يعمل على إدارة التعلم الذاتى والتحكم فيه من خالل مجموعة من األدوات تساعد 

هداف تعلمهم والتواصل مع اآلخرين؛ كما اتضحت األسس النظرية المتعلمين على تحقيق أ

القائم عليها بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية والتى تتضمن النظريات التالية: التفاعل 

واإلتصال، البنائية، البنائية اإلجتماعية، والتواصلية؛ وكذلك اتضحت أهم خصائصها ومنها 

ماعية، الوصول واإلتاحة؛ كما أشارت األدبيات الشخصية، الخصوصية، المرونة، اإلجت

والدراسات إلى أهميتها فى تنمية مهارات التفكير العليا لدى المتعلمين وإتاحة البحث عن 

 المعلومات ومصادر المعلومات وتكوين شبكة إجتماعية تعليمية.
 

 المحور الثانى: إنترنت األشياء:
    

اشتمل المحور الثانى مفهوم إنترنت األشياء، خصائصه، أهميته، بنيته، وأهم تطبيقاته،    

 ويتضح ذلك على النحو التالى:
 

 مفهوم إنترنت األشياء: .1

وتم صياغته، من قبل كيفن  Internet of Things (IoT)ظهر مفهوم إنترنت األشياء      

( فى معهد Auto ID( أحد مؤسسى مركز )Kevin Ashton, 1999آشتون )

ماساتشوستس للتكنولوجيا بالواليات المتحدة األمركية وأيضا عضو فى مجتمع تطوير 

م، حيث أن إنترنت اإلشياء بدأ 1999( فى عام RFIDالتعرف على الترددات الراديوية )

كنظام للتواصل بين العالم المادى واإلنترنت من خالل إستخدام أجهزة إستشعار التردد 

(، وأصبح مؤخرا أكثر إرتباطا بالعالم العملى إلى حد RFIDالواسعة اإلنتشار) الالسلكى

كبير بسبب الترابط بين األجهزة الذكية وأدوات اإلتصال المدمج والحوسبة السحابية 

 ,.Keyur & Sunil, 2016, 6122; Yousefpour et alوالضبابية وتحليالت البيانات )

2019, 290.)  

ر من اآلراء حول مفهوم إنترنت األشياء، فعرفه زاهوور ومير كما اتضحت كثي      

Zahoor & Mir(2018, 5)  بأنه " نوع من شبكات ربط األشياء باإلنترنت على أساس

مجموعة من البروتوكوالت المنصوص عليها من خالل أجهزة إستشعار المعلومات 

لتتبع، اإلدارة، والمراقبة واإلتصاالت من أجل تحقيق التعريفات الذكية، تحديد المواقع، ا

 الشخصية فى الوقت الفعلى والحقيقى عبر اإلنترنت".

على أنه " نموذج يأخذ فى  Aly et al., (2019, 1006)وكذلك أكد على وزمالؤه       

( والناس P2Pاإلعتبار التواصل والتفاعل من خالل اإلنترنت بين الناس بعضهم البعض )

(، والتواجد المنتشر من خالل مجموعة M2Mالبعض )( واآلالت بعضهم P2Mواآللة )

متنوعة من األشياء واإلتصاالت السلكية والالسلكية، وأنظمة العنونة الفريدة إلنشاء تطبيقات 

 وخدمات جديدة وتحقيق أهداف مشتركة".

إلى أنه " بنية  Wattana et al., (2019, 22)وفى نفس اإلطار أشار واتتانا وزمالؤه     

عالمية لمجتمع المعلومات حيث تتيح الخدمات المتقدمة من خالل ربط األشياء أساسية 
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)المادية واإلفتراضية( القائمة على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت الحالية والمتطورة 

القابلة للتشغيل البينى، وتمكين توصيل األشياء فى أى وقت ، فى أى مكان، أى شئ، وأى 

 ى مسار أو شبكة وأى خدمة".شخص يستخدم بشكل مثالى أ
 

 خصائص إنترنت األشياء: .2

 & Coulter، كويلتر وبان Ouaddah et al., (2017, 247-275)اتفق أيوادا وزمالؤه     

Pan (2018, 442-443) وجيل وزمالؤه  ،Gill et al., (2019, 106-107)  على تميز

 األشياء بمجموعة من الخصائص، والتى تتضح على النحو التالى: إنترنت

يمكةن مةن خةالل إنترنةت األشةياء الةربط البينةى : Interconnectivityالربط البينى  -أ

بةةةين األجهةةةزة واآلالت والكائنةةةات، ويمكةةةن ربةةةط اى شةةةئ بالبنيةةةة التحتيةةةة العالميةةةة 

 للمعلومات واإلتصاالت عبر شبكة اإلنترنت.

قةةادرة علةةى تةةوفير  :Things-Related Servicesبطةةة باألشةةياء الخةةدمات المرت -ب

خدمات مرتبطة باألشياء ضمن قيود األشياء مثل حماية الخصوصية واإلتساق الداللى 

 بين األشياء المادية واألشياء اإلفتراضية المرتبطة بها.

: عدم التجةانس أحةد الخصةائص الرئيسةية فةى شةبكة Heterogeneity عدم التجانس -ج

ت األشياء علةى أسةاس ربطةه ألنظمةة وشةبكات األجهةزة المختلفةة، حيةث يمكةنهم إنترن

التفاعةةل مةةع األجهةةزة األخةةرى أو منصةةات الخدمةةة عبةةر شةةبكات مختلفةةة؛ ممةةا يةةدعم 

متطلبةات التصةةميم األساسةية إلنترنةةت األشةياء وبيئاتهةةا، فةى القابليةةة للتوسةع والتشةةغيل 

  البينى.

األشةياء مةن خةالل مجموعةة مةن الخوارزميةات  يأتى إنترنةت: Intelligenceالذكاء  -د

والبرمجيات واألجهزة المرتبطة لتكوين شةبكة ذكيةة معةززة قةدراتها مةن خةالل الةذكاء 

المحيط  التى تسهل األمور من خالل اإلستجابة الذكية لحالة معينةة وتةدعمها فةى القيةام 

ق اإلدخةةال بمهةةام محةةددة منهةةا تحقيةةق التفاعةةل بةةين المسةةتخدم والجهةةاز مةةن خةةالل طةةر

 القياسية وواجهة المستخدم الرسومية.

يعتمد إنترنت األشياء فى بنيته األساسية على أجهةزة إستشةعار  :Sensing اإلستشعار -ه

وتطبيقةةات إستشةةعار رقميةةة تكشةةف أو تقةةيس أى تغييةةرات فةةى البيئةةة  وتعطةةى تنبيهةةات 

تشةعار عةن بعةد وإبالغات عن حالتها، أو حتةى التفاعةل مةع البيئةة، وتةوفر تقنيةات اإلس

وسةةةائل إلنشةةةاء القةةةدرات التةةةى تعكةةةس الةةةوعى الحقيقةةةى بالعةةةالم المةةةادى واألشةةةخاص 

 الموجودين فيه. 

تتغير حالة األجهةزة المرتبطةة داخةل  :Dynamic Changes  التغيرات الديناميكية -و

شبكة إنترنت األشياء من حالة اإلتصال أوقطع اإلتصال، وكذلك فى سياق األجهزة بما 

موقع والسرعة، باإلضافة إلةى ذلةك يمكةن أن يتغيةر عةدد األجهةزة ديناميكيةا، فى ذلك ال

 أواألشخاص المتصلة بها، ومكان وزمن اإلتصال.

تتيح شبكة إنترنةت األشةياء اإلتصةال الترابطةى : Connectivityاإلتصال الترابطى   -ز

إسةتهالك من خالل إمكانية الوصول إلى الشبكة والتوافق معها والقدرة المشتركة علةى 

البيانةةات وإنتاجهةةا المعةةزز مةةن خةةالل الةةذكاء الجمةةاعى وتةةوفير التواصةةل الةةذكى بةةين 

 التطبيقات الذكية بعضها البعض والبشر.
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تتميز شبكة إنترنت األشةياء بالسةعة الهائلةة أو   :Enormous  Scale السعة الهائلة -ح

ى تحتاج إلى إدارة النطاق الهائل، حيث أن عدد األجهزة داخل شبكة إنترنت األشياء الت

والتى تتواصل مع بعضةها الةبعض علةى األقةل أكبةر مةن األجهةزة المتصةلة باإلنترنةت 

الحالى، باإلضافة إلى أن إدارة البيانات التى يتم إنشاؤها وتفسةيرها ألغةراض التطبيةق 

 تتعلق بدالالت البيانات، وكذلك معالجة البيانات بكفاءة.

رنةةةت األشةةةياء مةةةن مراعةةةاة األمةةةان للبيانةةةات تةةةم تصةةةميم شةةةبكة إنت: Safetyاألمةةةان  -ط

الشخصية واألشياء المرتبطة وتأمين نقاط إنتقال البيانات داخل الشبكات مةن الهجمةات 

 والملوثات من خالل نموذج أمنى توسعى.

تعتمد على كفاءة إستخدام الطاقةة وعةدم إحتيةاج أجهزتهةا إلةى طاقةة : Energyالطاقة  -ي

األشياء من العمل بأقةل طاقةة ممكنةة لضةمان إسةتمراريتها كبيرة، لتمكين شبكة إنترنت 

 فى العمل وفى األماكن البعيدة.

 أهمية إنترنت األشياء: .3

، أحمد وزمالؤه  Mieronkoski et al., (2017, 82)أكد ميرونكوسيكى وزمالؤه    

Ahmed et al., (2019, 111) كاننا وكايور ،Khanna & Kaur (2019, 222-223) 

 على أهمية إنترنت األشياء، ويتبين ذلك فيما يلى:

اإلستجابة السريعة والحساسة واآلمنة لتحقيق احتياجات المستفيدين من المعلومات داخل  -أ

 شبكة إنترنت األشياء.

رفع إنتاجية األجهزة واألنظمة من خالل زيادة دقة التعامل مع البيانات وتنفيذ العمليةات   -ب

 ى العامل البشرى.عن بعد وقلة اإلعتماد عل

زيةةادة مسةةتوى التوافريةةة داخةةل أنظمةةة المعلومةةات مةةن خةةالل تحسةةين قةةدرتها علةةى أداء   -ج

 أعمالها وسرعة الوصول والحصول على المعلومات من خالل تلك األشياء.

تمكةةين توصةةيل األشةةياء فةةى أى وقةةت وأى مكةةان ألى شةةخص يسةةتخدم خةةدمات شةةبكة  -د

 إنترنت األشياء بشكل مثالى.

خةةدمات المرجعيةةة ولسةةماح للمسةةتفيدين بةةإجراء األسةةئلة المرجعيةةة والحصةةول تطةةوير ال  -ه

 على اإلجابات من داخل شبكة إنترنت األشياء.

تأمين دخةول المسةتفيدين داخةل شةبكة إنترنةت األشةياء لإلطةالع علةى المةوارد ومصةادر  -و

ل المعلومات من خالل هويتهم التى تم المصادقة عليها وتعريفهةا وأحيانةا أيضةا مةن خةال

 أكواد إضافية يتم تعريفها.

تسةةهيل عمليةةة حفةةظ وتخةةزين المةةوارد مةةن خةةالل أنظمةةة الحوسةةبة السةةحابية والحوسةةبة   -ز

الضبابية، حيث يتم مةن خاللهمةا ضةبط ومراقبةة مةوارد ومصةادر المعلومةات ومتابعتهةا 

 والتحكم فى إدارتها وإستقبال البيانات الخاصة بها بشكل دقيق ودائم.

تشةعار باألشةياء وإعطةاء التنبيهةات والتحةذيرات واإلبالغةات المناسةبة القةدرة علةى اإلس  -ح

عنها من خالل قدرتها على معالجة البيانات وتحليلها والمراقبة المستمرة والتتبةع وإتخةاذ 

 القرارات الذكية.

 بنية إنترنت األشياء: .4
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، ونورد Alkhabbas et al., (2019, 1011-1013)الكهابباس وزمالؤه  أشار     

إلى أن بنية إنترنت األشياء تتكون من طبقات  Nord et al., (2019, 101-103)وزمالؤه 

مختلفة من التقنيات مرتبطة ببعضها البعض، وهى طبقات قابلة للتوسع والنشر فى 

 سيناريوهات مختلفة، وتتضح على النحو التالى:

تتكةون الطبقةة : Smart Device/ Sensor Layerطبقةة الجهةاز/ اإلستشةعار الةذكى  -أ

األولى لبنية إنترنت األشةياء والتةى تعةد بمثابةة الطبقةة الةدنيا مةن كائنةات ذكيةة مدمجةة مةع 

أجهزة إستشعار، وتتيح المستشعرات إمكانيةة التواصةل البينةى للعةالمين المةادى والرقمةى؛ 

 مما يسمح بجمع المعلومات فى الوقت الفعلى ومعالجتها.

تعةد الطبقةة الثانيةة  :Gateways and Networks Layer طبقة البوابةات والشةبكات -ب

لبنيةةةة إنترنةةةت األشةةةياء، حيةةةث سةةةيتم إنتةةةاج كميةةةات هائلةةةة مةةةن البيانةةةات بواسةةةطة هةةةذه 

المستشةةعرات الصةةغيرة، وهةةذا يتطلةةب بنيةةة تحتيةةة سةةلكية أوالسةةلكية قويةةة وعاليةةة األداء 

روتوكوالت مختلفة جدا لدعم كوسيلة نقل؛ تم إستخدام الشبكات الحالية التى ترتبط غالبا بب

( وتطبيقاتها لخدمة مجموعة واسةعة مةن خةدمات M2Mشبكات اإلتصال من آلة إلى آلة )

 وتطبيقات إنترنت األشياء.
 

: تتةيح الطبقةة الثالثةة إلنترنةت Management Service Layer طبقة خدمة اإلدارة  -ج

حلةةيالت وضةةوابط األمةةن األشةةياء خدمةةة اإلدارة معالجةةة المعلومةةات الممكنةةة مةةن خةةالل الت

ونمذجة العمليات وإدارة األجهزة، وتعةد واحةدة مةن الميةزات المهمةة لطبقةة خدمةة اإلدارة 

هةةى محركةةات قاعةةدة األعمةةال والعمليةةات، حيةةث يجمةةع إنترنةةت األشةةياء إتصةةال وتفاعةةل 

 الكائنات واألنظمة معا؛ مما يوفر معلومات فى شكل أحداب أو بيانات سياقية.
 

: وتعد الطبقةة األخيةرة والتةى يظهةر مةن خاللهةا Application Layer التطبيقطبقة   -د

واجهةةات تطبيقةةات تفاعليةةةة ذكيةةة، يمكةةةن للمسةةتخدمين إسةةتخدامها فةةةى عمليةةات البحةةةث، 

 اإلتصال، التواصل، جمع المعلومات، تتبع المعلومات، المراقبة واإلدارة الشخصية.
 

 الشكل التالى: وتتضح بنية إنترنت األشياء، كما فى      

 
 Nord et al., (2019, 102)( بنية إنترنت األشياء 1شكل )
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( طبقات بنية إنترنت األشياء السابق شرحها بالتفصيل، والتى تبدأ من 1) شكليتضح من     

الطبقة الدنيا فى األسفل وهى طبقة الجهاز/ اإلستشعار الذكى والتى تم اإلشارة إليها بالرمز 

(A إلى أعلى )( طبقة وهى طبقة التطبيق والتى تم اإلشارة إليها بالرمزD.) 

 تطبيقات إنترنت األشياء: .5

قامت الباحثتان باإلطالع على مجموعة من تطبيقات إنترنت األشياء وإختيار التطبيقات      

التعليمية إلنترنت األشياء المالئمة لبيئة التعلم الشخصية اإللكترونية والفئة المستهدفة من 

، رووبا وزمالؤه Khatua et al., (2019, 105-107)البحث، حيث اتفق كاهاتيا وزمالؤه 

Roopa et al., (2019, 45-47) وهيو وزمالؤه ،Hui et al.,(2020, 140-142)  على

 أهمية تطبيقات إنترنت األشياء فى بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية، والتى تتضح كالتالى: 

 New Edmodo :الشبكة التعليمية إدمودو المطورة )الجديدة(  -أ

األشياء التى يمكن إستخدامها فى  تعد الشبكة التعليمية إدمودو من تطبيقات إنترنت   

، وذلك https://new.edmodo.comالعملية التعليمية،  والتى تظهر عبر الرابط: 

 لتميزها بعديد من المميزات، وهى: 

  إمكانيةةةةة إنشةةةةاء تسةةةةةجيل الحسةةةةاب للمعلةةةةةمTeacher الطالةةةةب ،Student وولةةةةةى ،

 .Parentاألمر

 حة تسجيل هوية الطالب من خالل البريد اإللكترونى لولى األمر.إتا 

 .لكل عضو فى الشبكة التعليمية معرف هوية من خالل إسم المستخدم، كلمة المرور 

  لكل مجموعة تعليمية معرف هوية خاصة بها وهو كود دخولClass Code. 

  يمكن للمعلم إدارة أكثر من مجموعة فصل إفتراضى من خالل أمرClasses. 

 إمكانية تسجيل الدخول من خالل حسابGoogle Gmail أو،Microsoft356. 

  إمكانية تخطيط أنشطة الطالب من خالل أمرPlanner. 

  ،إتاحة إمكانيات للطالب تتضمن إرسال  الرسةائل، كتابةة الموضةوعات،  رفةع الملفةات

كة اإلجتماعيةة الةروابط، الوسةائط المتعةددة، والتعليقةات علةى الموضةوعات داخةل الشةب

 لتبادل اآلراء والمفاهيم.

  تحديد مدى تقدم الطالب فى األنشطة من خالل أمرProgress. 

 .إمكانية إنشاء صفحة شخصية خاصة لكل طالب بكود دخول 

  إمكانية تواصل طالب كل مجموعة فصل إفتراضى مع المعلةم أو مةع بعضةهم الةبعض

 (.real-timeفى الوقت الحقيقى)

  تنبيهات وإشعارات فةى الوقةت الحقيقةى )إمكانية إرسال(real-time  لةولى األمةر عةن

 مدى تقدم الطالب فى أنشطة العملية التعليمية.

  إمكانية إرسال ولى األمر رسائل للمعلمMessages. 

  إتاحةةة ظهةةور تنبيهةةات وإشةةعاراتNotifications (فةةى الوقةةت الحقيقةةىreal-time )

 للطالب للعمل وفق تخطيط األنشطة.

 يد الطالب بإمكانية إستكشاف مجموعةات عمةل أخةرى واإلنضةمام إليهةا مةن خةالل تزو

 .Discovorأمر

  إتاحة تخزين سحابى لملفات المعلم من خاللGoogle Drive أو ،OneDrive من ،

 .Libraryخالل أمر 

https://new.edmodo.com/
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  إتاحة تخزين سحابى لملفات كل طالب مةن خةاللGoogle Driveأو ،OneDrive ،

 .Backpackمن خالل أمر

 ( يمكن للمعلم إنشاء صفحة شخصيةPersonal Page لكل متعلم ودعوته إليها ليقةوم )

المةةتعلم بإدراتهةةا بنفسةةه كصةةفحة شخصةةية لةةه يرفةةع عليهةةا ملفاتةةه ومعارفةةه وخبراتةةه 

 Create a Classالشخصية ويضم إليها من يريد من أصدقاء وأساتذة، من خالل أمر 

 .Classesمن منطقة الفصول الدراسية 

 إت( احةةة  صةةفحة ولةةى األمةةرParent علةةى الشةةبكة التعليميةةة إدمةةودو إمكانيةةة إضةةافة )

األبنةةاء ومجموعةةاتهم الدراسةةية  مةةن خةةالل إدخةةال كةةود المجموعةةة لظهةةور التنبيهةةات 

واإلشعارات وأحدب المنشورات بصورة فورية فى الوقت الحقيقى، مع إمكانية إرسال 

 رسائل للمعلم.
 

 األشياء:محركات بحث إنترنت  -ب
 

تظهر محركات بحث إلنترنت األشياء ومنها ما يناسب الفئة العمرية لطالب البحث      

وموضوع المقرر التعليمى، وتم إختيار ثالب محركات بحث يمكن من خاللها البحث عن 

المعلومات المرتبطة بأنشطة المقرر المطلوبة من الطالب، تتميز بالذكاء وإتاحة اإلستعالم 

يق المرتبط بداللية موضوع البحث، واإلطالع على معلومات جديدة والبحث السريع، الدق

بأشكالها المختلفة، باإلضافة إلى إمكانية محركات البحث فى إرسال تقارير عن نتائج عملية 

البحث عبر البريد اإلكترونى، أو يقوم الطالب بتحميلها كملف فى الوقت الحقيقى بعد إجراء 

وفقا لمكان أو موقع جغرافى محدد على خريطة العالم من عملية البحث مباشرة؛ أو البحث 

 خالل المستودعات الرقمية العالمية، وتتضح روابط محركات البحث فيما يلى:

  محرك البحث شودانSHODAN:https://www.shodan.io/. 

  محرك البحث ثينج فولthingful :https://www.thingful.net. 

 محرك البحث وايسWAIS IoT:https://www.itprotoday.com. 

وقد استخلصت الباحثتان من المحور الثانى مفهوم إنترنت األشياء حيث يتمركز مفهومه       

حول أنه  نوع من شبكات اإلنترنت تعمل من خالل مجموعة من البروتوكوالت لربط العالم 

باإلضافة إلى التوصل إلى أهم خصائصه ومنها اإلتصال  المادى بالعالم اإلفتراضى،

بينى، عدم التجانس، والذكاء؛ كما تم التوصل إلى أهميته فى العملية الترابطى، الربط ال

التعليمية فى الخدمات المرجعية وأنظمة التتبع لتقدم المتعلمين وإرسال التنبيهات 

والتحذيرات، باإلضافة إلى التعرف على أهم مكونات بنية إنترنت األشياء، وأخيرا التوصل 

دمة فى البحث ومبررات إستخدامها، والتى سوف تتضح إلى تطبيقات إنترنت األشياء المستخ

 فى إجراءات البحث. 

 المحور الثالث: نمط الدعم )الثابت/ المرن(: 

تناول المحور الثالث مفهوم نمط الدعم )الثابت/ المرن(، األسس النظرية القائمان عليها،     

 خصائصهما، وأهميتهما، ويتضح ذلك كالتالى:

 ابت/ المرن(:مفهوم نمط الدعم )الث.1

ظهرت مجموعة من اآلراء حول التعريفات المرتبطة بمصطلح نمط الدعم الثابت       

(Stable Support Model منها تعريف ثورنى وزمالؤه ،)Thorne et al., (2017, 86) 

https://www.shodan.io/
https://www.thingful.net/
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بأنه " تقديم المساعدات والتوجيهات لجميع المتعلمين بشكل موحد ثابت وأساسى لمساعداتهم 

 بشكل مناسب وصحيح داخل بيئة التعلم اإللكترونية". على التقدم

إلى أنه "دعم وتوجيه  Cocquyt et al., (2019, 111)كما أشار كوكيت وزمالؤه      

تكنولوجى يقدم بنمط موحد إجبارى لجميع المتعلمين لمساعداتهم على إنجاز مهامهم المطلوبة 

 بالشكل المطلوب فى الوقت المحدد".

على أنه  Medio, et al., (2020, 162)اإلطار أكد ميديو وزمالؤه وفى نفس       

"مجموعة من التصميمات الثابتة والمتاحة بإستمرار داخل بيئة التعلم اإللكترونية تعمل على 

 مساعدة ومساندة جميع المتعلمين بنفس القدر لتنمية مهاراتهم وتقدمهم فى العملية التعليمية".

ن اآلراء حول المفاهيم المرتبطة بمصطلح نمط الدعم المرن وكذلك ظهرت عديد م      

(Flexible Support Model منها تعريف راكيك وزمالؤه ،)Rakic et al., (2018, 

بأنه " المساعدات والتلميحات التى تقدم بأكثر من شكل لتقدم بشكل إختيارى للمتعلمين  (67

دعائها وفقا إلحتياجاته الفردية لتعديل سلوكه داخل بيئة التعلم اإللكترونية يقوم المتعلم بإست

 وإستجاباته والتقدم فى إنجاز المهام المطلوبة بالطريقة المنشودة".

أنها " التلميحات والمساعدات  Farhan et al., (2019, 120)كما بين فرحان وزمالؤه     

اسب وتعمل وفقا التى تعمل على توجيه المتعلمين عند الطلب لتنفيذ مهمة تعليمية بشكل من

 لتوجيهم وتنظيمهم الذاتى داخل بيئة التعلم اإللكترونى".

بأنها   Zumbach et al., (2020, 126)وفى نفس اإلطار أوضح زيمباتش وزمالؤه     

"مجموعة من التصميمات المرنة داخل بيئة التعلم اإللكترونى التى تعطى المتعلم الثقة فى 

ك فى الوقت المناسب لتحقيق التقدم فى المهام التعليمية المطلوبة إختيار قراراته ودعمه وفقا لذل

 وتحقيق األهداف التعليمية المنشودة".
 

 األسس النظرية القائم عليها نمط الدعم )الثابت/ المرن(:.2
 

 ,.Al-Omari et alأوضحت الدراسات واألدبيات التربوية ومنها العميرى وزمالؤه     

، Yoshinaga & Soga (2018, 2157-2158)جا ، يوشيناجا وسو(105 ,2016)

، على أن األسس النظرية القائم عليها Morris et al., (2019, 146)وموريس وزمالؤه 

 نمط الدعم )الثابت/ المرن(، تتضح على النحو التالى:

: وضةةع جةةان بياجيةةه Conitive Development Theoryنظريةةة النمةةو المعرفةةى  -أ

(Jean Piaget, 1936 نظريةة ) النمةو المعرفةى، والتةى مةن خاللهةا أشةار إلةى أن النمةو

المعرفةى هةةو ظهةةور المقةةدرة علةى التفكيةةر والفهةةم وفةةى ذلةك اإلطةةار اقتةةرح بياجيةةه أربعةةة 

مراحل للنمو المعرفى وهم: الحسى الحركى، ما قبل المفاهيم )العمليات(، العمليات العقلية 

مةا أشةار إلةى أن المةتعلم يحتةاج إلةى الةدعم أو الواقعية، والعمليات الشكلية أو التجريديةة، ك

 والتوجيه بأنماط مختلفة لكى تزداد درجة فهمه وينتقل إلى المراحل المتقدمة فى التعلم.
 

 

 ,Jean Piaget: قةةام جةةان بياجيةةه )Constructivism Theory النظريةةة البنائيةةة -ب

( بوضع األساس للنظريةة البنائيةة والتةى تةم اإلسةتناد علةى منظورهةا لتفسةير البنةاء 1965

المعرفى للمتعلم، من خالل عملية فهم المتعلم للمحتةوى التعليمةى بشةكل جيةد ومةتقن ليقةوم 

ببناء المعانى بناءا لما لديه من معلومات، ويقةوم نمةط دعةم المةتعلم )الثابةت/ المةرن( علةى 

شةةادات لمسةةاعدة المةةتعلم علةةى فهةةم المحتةةوى التعليمةةى وإنجةةاز المهةةام تقةةديم توجيهةةات وإر
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التعليميةةة المطلوبةةة منةةه، سةةواء تةةم ذلةةك بةةنمط ثابةةت يقةةدم بةةنفس الشةةكل لجميةةع المتعلمةةين، 

 أوبنمط مرن يقدم فى مستويات متعددة يختار منها المتعلم مايناسب إحتياجاته التعليمية. 
 

 

 Spiro: التى قام سبيرو وزمالؤه )Cognitive Flexibility نظرية المرونة المعرفية -ج

et al., 1987 بوضع أساسها وهى نظرية تدعم اسةتخدام الةدعم بأنماطةه المختلفةة داخةل )

بيئةات الةتعلم للتغلةب علةى الصةعوبات التةى تواجةه المتعلمةين فةى مراحةل تنميةة تحصةةيلهم 

كمةا تؤكةد مةن منظورهةا المعرفى ومهاراتهم، ونقةل المعرفةة فةى سةياقات تعليميةة جديةدة، 

أهمية تقديم المسةاعدات والتوجيهةات للمتعلمةين لكةى يةزداد اسةتيعابهم وتعمقهةم فةى المةادة 

 التعليمية، وبالتالى يمكنهم إعادة هيكلة المعرفة بصورة تلقائية فى نواحى متعددة. 
 

 خصائص نمط الدعم )الثابت/المرن(:.3
 

، والفريحات وزمالؤه Swart  et  al., (2019, 112-113)اتفق سوارت وزمالؤه     

Al-Fraihat et al., (2020, 74-45)  على تميز نمط الدعم )الثابت/ المرن( بمجموعة من

 الخصائص المشتركة، والتى تتضح على النحو التالى:

: عند تصميم نمط الدعم )الثابت/ المرن( البةد Vision & Clarityالرؤية والوضو   -أ

ح فى واجهة التفاعةل، حتةى يسةتطيع المةتعلم رؤيتةه بوضةوح، من مراعاة أن يكون واض

 وإدراكه بيسر وسهولة.

يمكةةن للمتعلمةةين التفاعةةل مةةع نمةةط الةةدعم )الثابةةت/ المةةرن(  :Interactivityالتفاعليةةة  -ب

داخل بيئة التعلم اإللكترونى، ولكن مستوى التفاعلية يكون بشكل أعلى داخل نمةط الةدعم 

 ءه وإتاحة مستويات تحكم متعددة داخل بيئة التعلم. المرن من خالل إمكانية إخفا

يتنوع نمط تقديم وعرض نمط الةدعم )الثابةت/ المةرن( داخةل بيئةة  :Diversityالتنوع  -ج

 فيديو(. -صور -صوت -التعلم اإللكترونى فى أشكال متعددة )نص

عند تصميم نمط الةدعم )الثابةت/ المةرن( يجةب مراعةاة ظهةوره فةى  :Timingالتوقيت  -د

التوقيت المناسب من إحتياجات المتعلم فى نمط الةتعلم الثابةت، ويكةون متةاح إظهةاره فةى 

جميع األوقات داخل بيئة التعلم فى نمط الدعم المرن ليختةار كةل مةتعلم الةدعم فةى الوقةت 

 المناسب من خالل إحتياجاته الشخصية.

بمعنى أن يقدم نمط الدعم )الثابت/ المرن( المسةاعدات  :Usabilityلية لإلستخدام القاب -ه

التةةى توجةةةه المةةةتعلم نحةةةو إنجةةاز المهةةةام التعليميةةةة بكفةةةاءة، ولكةةن مةةةع تجنةةةب أن تكةةةون 

المسةةاعدات والتوجيهةةات مباشةةرة،  لكةةى تعطةةى للمةةتعلم فرصةةة العمةةل الةةواعى والتفكيةةر 

 ناء أداء المهمة التعليمية.وبناء النماذج المعرفية العقلية أث
 

، وييومان Makhaya & Ogange (2019, 66-67)وكذلك أشار ماكهيا وأجانجى     

إلى تميز نمط الدعم الثابت بمجموعة  Yeoman & Carvalho (2019, 72-73)وكارفالهو 

 إضافية من الخصائص المميزة لهذا النمط، والتى تتضح كما يلى:
 

نمط الدعم الثابت بأنه ثابت وغيةر متغيةر ويةتم تصةميمه مةن يتصف  :Stabilityالثبات  -أ

قبل المصمم التعليمى وفقا لرؤيته ومعايير التصميم، التى تحدد مناطق حاجة المةتعلم إلةى 

 المساعدة والدعم داخل بيئة التعلم. 
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يتميةةز نمةةط الةةدعم الثابةةت بالحتميةةة أى أنةةه إجبةةارى لجميةةع  :Determinism الحتميةةة -ب

مراعاة أنه جزء أساسةى فةى بيئةة الةتعلم يظهةر لجميةع المتعلمةين فةى نفةس  المتعلمين، مع

 األجزاء من شاشات التعلم وفى نفس التوقيت.

يظهر نمط الدعم الثابت بإسةتمرار داخةل بيئةة الةتعلم سةواء  :Continuityاإلستمرارية  -ج

 توافق مع إحتياجات المتعلم أم ال.

، ورومو وزمالؤه Zhang & Fiorella(2019, 112)كما أوضح زهانج  وفيوريلال     

Romeo et al.,(2020, 115)  إلى تميز نمط الدعم المرن بمجموعة إضافية من الخصائص

 المميزة لهذا النمط، والتى تتضح كالتالى:

: يتصف نمط الدعم المرن بالمرونةة مةن Flexibility & Controlالمرونة والتحكم  -أ

مةةةتعلم وفقةةةا إلحتياجاتةةةه داخةةةل بيئةةةة الةةةتعلم خةةةالل إعطةةةاء مسةةةتويات تحكةةةم متعةةةددة لل

 اإللكترونى. 

يتميز نمط الدعم المرن بأنه إختيارى، يمكةن للمةتعلم إسةتدعاءه  :Optionalاإلختيارية  -ب

داخةةل بيئةةة الةةتعلم إذا شةةعر بالحاجةةة إليةةه، ويقةةدم فةةى مسةةتويات صةةعوبة متدرجةةة لةةتالئم 

 الفروق الفردية بين المتعلمين.

يتيح نمط الدعم المرن خاصية إخفاءه فى حالة كةان الطالةب  :Concealmentاإلخفاء  -ج

 ليس فى حاجة إلى الدعم داخل بيئة التعلم اإللكترونى.

 أهمية نمط الدعم )الثابت/المرن(:.4

، Nsamba (2019, 67-68)، نسامبا Fryer & Bovee(2016, 23)اتفق فرير وبوفى     

على أهمية نمط الدعم )الثابت/  Al Mamun et al., (2020, 45-46)المأمون وزمالؤه 

 المرن(، ويتبين ذلك فيما يلى:
 

يرتبط بتحقيق األهداف التعليمية المطلوبة من المتعلمين، وموجه نحو تحقيق تلك  -أ

 األهداف فى بيئة التعلم.

 يقدم التلميحات الالزمة التى تذكر المتعلمين بالخطوات التى يجب القيام بها. -ب

 بالتوجيهات والمساعدات التى تشجعهم على تحقيق مهامهم التعليمية.يزود المتعلمين  -ج

 يساعد فى تسهيل عملية التعلم ورفع كفاءة العملية التعليمية. -د

يعد جزءا ال ينفصل عن مكونات البيئة التعليمية يعمل على تقدم المتعلم أثناء عملية  -ه

 التعلم.

 ر التعلم إلى مواقف تعليمية أخرى.يتيح للمتعلمين القدرة على بناء المعرفة وإنتقال أث -و

 يتيح تصميمه بأشكال متنوعة وبسيطة بعيدة عن التعقيد. -ز

 يتم توظيفه وفقا لمعايير تربوية هادفة لتحقيق نواتج تعلم متنوعة. -ح

 يمكن توظيفه فى المهام التعليمية المختلفة واليقتصر على مهمة تعليمية واحدة. -ط

الفروق الفردية بين المتعلمين داخل بيئة  يعمل الدعم فى نمطه المرن على مراعاة -ي

 التعلم.

 يشجع الدعم المرن المتعلمين على إنتقاء المعرفة، وإعادة تجميعها بشكل جديد. -ك

يمكن تقديم الدعم المرن بكميات مختلفة ومستويات متعددة تتناسب مع إحتياجات  -ل

 المتعلمين وتحقيق األهداف التعليمية.
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محور الثالث التعرف على مفهوم نمط الدعم )الثابت/ المرن( اتضح للباحثتين من ال       

والذى يمكن تلخيصه فى أن كليهما يعمل على توجيه ومساعدة المتعلمين ولكن النمط الثابت 

يكون بشكل أساسى وموحد لجميع المتعلمين، بينما النمط المرن يعمل على دعم المتعلمين وفقا 

تعددة؛ وكذلك تبين األسس النظرية القائمين عليها وهم إلحتياجاتهم من خالل مستويات تحكم م

مجموعة من النظريات والتى تتضمن: النمو المعرفى، البنائية، والمرونة المعرفية؛ باإلضافة 

إلى التوصل إلى أهم الخصائص المشتركة بين النمطين الثابت والمرن، والمميزة لكل منهما 

لدعم )الثابت/ المرن( ومن أهمها أنه يتم تصميمه على حدة؛ وأخيرا تم إستعراض أهمية نمط ا

وفقا لمعايير تربوية لمساعدة المتعلمين على تحقيق األهداف التعليمية المنشودة بشكل صحيح 

 وفى التوقيت المناسب.
 

(:المحور الرابع: مركز الضبط )الداخلى/الخارجى  
 

وأهميته، ويتضح ذلك مفصال اشتمل المحور الرابع مفهوم مركز الضبط )الداخلى/ الخارجى( 

 كالتالى:

 مفهوم مركز الضبط )الداخلى/ الخارجى(: .1
 

 

 & Becker، بيكر وبيركيلباتش Zhou et al., (2016, 126)اتفق زهو وزمالؤه     

Birkelbach (2018, 6) وليماريى وزمالؤه ،Lemarie et al., (2019, 21)  على أن

مفهوم مركز الضبط )الداخلى/ الخارجى( ظهر ضمن مجاالت نظرية التعلم اإلجتماعى، ومن 

( حيث Julian Rotter, 1954أهمها نظرية جوليان روتر فى التعليم اإلجتماعى المعرفى )

(، فقد قدم هذا المفهوم فى نسق Locus of Controlأنه أول من أبرز مفهوم مركز الضبط )

ل مستند إلى مدرستين كبيرتين من مدارس علم النفس وهما المدرسة السلوكية نظرى متكام

والمدرسة المعرفية، وقد أكد على أن مركز الضبط يرتبط بمدى زيادة أو نقصان التوقعات 

التى تتبع التعزيز، وذلك يعتمد على خصائص المتعلم الثابتة نسبيا، ووفقا لطبيعة المواقف 

باإلضافة إلى أن محددات السلوك لدى المتعلم ترتبط أيضا بطبيعة  التعليمية التى يمر بها،

 التعزيز، من حيث اإليجابية والسلبية والتتابع، وقيمة التعزيز.
 
 

وفى ذلك السياق، ظهرت كثير من اآلراء حول تعريف مركز الضبط )الداخلى/الخارجى(،     

بأنه " إدراك الفرد  Cleveland et al., (2019, 205-206)فعرفه كليفالند وزمالؤه 

العالقة بين سلوكه وما يرتبط به من نتائج، حيث أن األفراد ذوو الضبط الداخلى أكثر قابلية 

لتغيير سلوكهم بعد أى تعزيز سواء كان إيجابيا أو سلبيا، مقارنة بذوى الضبط الخارجى، 

ذا قيمة لدى الفرد،  وحتى يحدب تغيير السلوك لذوى الضبط الداخلى يجب أن يكون التعزيز

ويرتبط تغيير السلوك بمقدار زيادة أو نقص تلك التعزيزات؛ أما األفراد ذوى الضبط الخارجى 

 فمن غير المحتمل أن يغيروا سلوكهم، وذلك إلعتقادهم بعدم تأثر السلوك بهذه التعزيزات". 
 

لى أنه "سمة إ Morerira et al., (2019, 111-112وكذلك أشار موريريرا وزمالؤه )    

شخصية تساعد الفرد على أن ينظر إلى إنجازاته من نجاح أو فشل فى ضوء ما لديه من 

قدرات وما يستطيع القيام به من مثابرة ومجهودات مبذولة، ويتم من خالله تمييز نوعين من 

األفراد، وهم ذوو مركز الضبط الداخلى الذين يعزون النهايات السارة والنجاح والفشل إلى 
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رتهم وجهدهم والتعزيزات التى حصلوا عليها، مقابل ذوى الضبط الخارجى الذين يعزون قد

 أسباب نجاحهم أو فشلهم إلى قوى خارجية مثل الحظ أو صعوبة المهمة".
 

بأنه" إدراك الفرد  Patel et al., (2020, 119)وفى نفس اإلطار أضاف باتل وزمالؤه     

لموجهات سلوكه، هل هى داخلية أو خارجية ومايترتب عليها من نتائج، فالفرد ذو مركز 

الضبط الداخلى يدرك أن التعزيز الذى يحصل عليه يعتمد على سلوكه أو خصائصه الدائمة 

 نسبيا، وعلى النقيض الفرد ذو مركز الضبط الخارجى". 
 

 خارجى(:أهمية مركز الضبط )الداخلى/ ال .2
 

 Preuss، برييسس وهيننكى Johnson et al., (2016, 157)اتفق جونسون وزمالؤه     

& Hennecke (2018, 65) أسانتى وأوسى ،Asante & Osie (2019, 229-230) ،

أهمية مركز الضبط )الداخلى/ الخارجى( للمتعلمين، ويتضح  Islam (2019, 644)وإسالم 

 ذلك فيما يلى:
 

مركز الضبط إلى إبراز شخصية المتعلم وتعزيز سلوكه نحو المثيرات يسعى مفهوم  -أ

الموجودة فى بيئة التعلم، ومدى إعتقاده بمسؤوليته عما يحدب له سواء أكان الحدب 

 إيجابيا أو سلبيا، ناجحا أو فاشال.

يؤكد مفهوم مركز الضبط على أن حصول المتعلم على تدعيم لسلوكه فى مرات سابقة  -ب

لسلوك منتظم فى مواقفه التعليمية، وكذلك العنصر التوقعى للحصول إذا ما تعرض 

على المعرفة يعد مهما لحدوب السلوك أو عدم حدوثه، بسبب أن السلوك اليتحدد عن 

طريق األهداف والمعززات فحسب، بل يتحدد عن طريق توقع الشخص المعنى بأن 

 تلك األهداف سوف تتحقق أيضا.

لوك المتعلم وضبطه والتنبؤ به، من خالل التعرف يعمل مركز الضبط على فهم س -ج

على متغيرات هذا السلوك، وبيان العالقات الوظيفية بينها فى سبيل تحقيق مزيد من 

 السيطرة على المظاهر السلوكية لصالح المتعلمين على المستوى الفردى والجماعى.

كاديمية، أى أنه إرتباط مركز الضبط بمستوى التحصيل المعرفى وثقافة المتعلمين األ -د

كلما انخفض مستوى المؤهل العلمى ودرجة التحصيل المعرفى تنخفض معهم درجة  

مركز الضبط الداخلى، بمعنى آخر أن األفراد األقل مؤهال دراسيا يتجهون نحو مركز 

 الضبط الخارجى.

إرتباط مركز الضبط بالتوافق النفسى اإلجتماعى، فذوى مركز الضبط الداخلى لديهم  -ه

توافق نفسى إجتماعى بدرجة أعلى من ذوى مركز الضبط الخارجى، حيث أن ذوى 

مركز الضبط الداخلى يجتهدون فى العمل والحصول على الدعم والتعزيز من 

 اآلخرين.

يعد مركز الضبط بعد من أبعاد دوافع اإلنجاز لدى المتعلمين، حيث أن ذوى مركز  -و

ز بدافع داخلى وثقة على قدرتهم على الضبط الداخلى يكون مدفوعين للعمل واإلنجا

اإلنجاز وبذل الجهد والمثابرة، أما ذوى مركز الضبط الخارجى يكونوا مدفوعين 

للعمل واإلنجاز وفقا لظروفهم الخارجة عن إرادتهم واعتقادهم فى الحظ والصدفة، 
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ومساعدات اآلخرين األقوى منهم أو ظلمهم هو الذى يتحكم فى مصيرهم، وكلها 

 قف أمامها عاجزا ألنه اليستطيع التكهن بها.عوامل ي
 

الباحثتان من المحور الرابع مفهوم مركز الضبطحيث أنه بمثابة تحديد  استخلصت       

 لموقع ضبط المتعلم وتحكمه، ويعبر عن مدى إدراك المتعلم لقدراته على التحكم فى مجريات 

المواقف واألحداب المختلفة التى يتعرض لها، وإدراكه لمسئوليته عن النتائج، باإلضافة إلى 

التوصل إلى أهمية مركز الضبط وارتباطه بمستوى التحصيل المعرفى والتوافق النفسى 

 والدافعية لإلنجاز لدى المتعلمين. 
 

:المحور الخامس: مواقع الويب  
 

مقرر تصميم وإنشاء مواقع الويب، وأهمية تعلم طالب تضمن المحور الخامس مفهوم       

الصف الثانى بالمرحلة اإلعدادية لمهارات المقرر،  باإلضافة إلى التعرف غلى المشكالت 

 التعليمية التى تواجههم عند دراسة للمقرر، والتى تتضح فيما يلى:
 

 مفهوم مقرر تصميم وإنشاء مواقع الويب:.1
 

 Webظهرت مجموعة من اآلراء حول مفهوم وتعريف تصميم وإنشاء مواقع الويب )      

Sites Designing and Creation ومنها تعريف ديديكى ،)Dedeke(2016, 542)  بأنه

"عملية تخطيط وتنفيذ لبنية محتويات صفحات الويب متعددة الوسائط واإلرتباطات بواسطة 

 علها جاهزة للعرض على متصفحات اإلنترنت".تقنيات ولغات برمجة مناسبة تج
 

على أنه " علم تخطيط صفحات  Wu et al., (2018, 42)وكذلك أكد ويو وزمالؤه      

الويب وبنية عناصرها المختلفة بإستخدام لغات برمجة لتكوين موقع الويب وجعله متاح عبر 

 شبكة اإلنترنت للجمهور المستهدف منه".

إلى أنه " فرع من  Yukun et al., (2019, 32)شار ييكين وزمالؤه وفى نفس اإلطار أ     

فروع العلم يبحث فى مجال تجميع عناصر وتخطيط محتويات الوسائط المتعددة بواسطة عدة 

لغات وبرامج إلخراج تصميم مناسب للعرض على متصفحات اإلنترنت بطريقة سهلة 

 وقع قد أدى الغرض الذى أنشأ من أجله".وصحيحة لإلستخدام لرواد الموقع وبالتالى يكون الم
 

 أهمية تعلم طالب المرحلة اإلعدادية لمقرر تصميم وإنشاء مواقع الويب:.2
 

تتضح أهمية تعلم طالب الصف الثانى بالمرحلة اإلعدادية مقرر تصميم وإنشاء مواقع      

الويب، حيث أنه يتفق مع خصائصهم من حيث قدرتهم على التعامل مع عناصر الوسائط 

المتعددة وتطبيقات الحاسب اآللى مثل برنامج معالج النصوص مايكروسوفت وورد، وبرنامج 

ة مايكروسوفت باوربوينت، باإلضافة إلى قدرتهم على التعامل مع معالج العروض التقديمي

 متصفحات مواقع اإلنترنت ودراسة بعض لغات البرمجة. 
 

، HTMLوكذلك ظهرت أهمية دراسة مقرر تصميم وإنشاء مواقع الويةب لةديهم بإسةتخدام      

والذى يتم تدريسه من خالل مةادة الكمبيةوتر وتكنولوجيةا المعلومةات واإلتصةاالت الصةادر مةن 

وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، وفى ذلك اإلطار اتفق هةاررينجتون وكةروس 

Harrington & Cross (2015, 51-54) وجيةوتيرريز ،Gutierrez (2018, 1442) ،

، علةةى أهميةةة تنميةةة الجوانةةب Roldan et al., (2019, 132-135)ورولةةدان وزمةةالؤه 
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المعرفية والمهارية المرتبطة بعلم تصميم وإنشاء مواقع الويةب، وذلةك لمجموعةة مةن األسةباب 

 تتضح على النحو التالى:
 

 التعرف على أنواع صفحات موقع الويب ومفهوم كل منها. -أ

 لألفراد والمؤسسات.الوعى بأهمية تصميم وإنشاء صفحات موقع الويب  -ب

 اإلطالع على مراحل تصميم وإنشاء صفحات موقع الويب. -ج

 .HTMLاإللمام بكيفية كتابة التركيب البنائى لتصميم صفحة الويب بإستخدام  -د

التركيز على إستخدام البرمجيات المساعدة والضرورية لتصميم عناصر صفحة  -ه

 الويب. 

ة واإلرتباطات التشعبية داخل صفحات التعرف على كيفية التعامل مع الوسائط المتعدد -و

 .HTMLالويب بإستخدام 

 .HTMLاإللمام بطرق تنسيق صفحات الويب بإستخدام  -ز

 .HTMLالتعرف على أمثلة ونماذج إلنشاء موقع الويب بإستخدام  -ح

على متصفحات  HTMLالتعرف على آلية نشر وعرض مواقع الويب بإستخدام  -ط

 اإلنترنت.
 

تواجةت طةالب المرحلةة اإلعداديةة عنةد دراسةة مقةرر تصةميم وإنشةاء المشكالت التعليمية التى .3

 مواقع الويب:
 

 Salgado، سالجادو وزمالؤه Halbe & Joshi (2015, 199)أشارا  هالبى وجوشى       

et al., (2019, 34)  إلةةى أن المقةةررات المرتبطةةة بتصةةميم وإنشةةاء مواقةةع الويةةب، يواجةةه

 الطالب بعض المشكالت التعليمية عند دراستها، والتى تتضح فيما يلى:
 

تلزم أن يكون الطالب على معرفة شاملة بالتعامل مع برمجيات مختلفة إلنشاء الوسائط  -أ

ص والعروض               ومتصفحات اإلنترنت ومعالج النصو المتعددة ولغات البرمجة،

 التعليمية.

الحاجة إلى توفير وقت الدراسة للطالب وإتاحة فرصة إطالعهم على المعلومات  -ب

والمفاهيم المتقاربة وإجراءات المهارات العملية أكثر من مرة من خالل بيئة التعلم 

 اإللكترونية الشخصية وفقا للفروق الفردية بينهم.

ب فى مساحاتهم الشخصية مع التواصل مع المعلم واألقران إتاحة فرصة التطبيق والتجري -ج

للحصول على التغذية الراجعة وتبادل المعلومات والمهارات حول عملية التخطيط 

 للتصميم وبنية إنشاء مواقع الويب.

يحتاج الطالب إلى عملية التقويم البنائى المستمر من خالل بيئة تعلم شخصية للوقوف  -د

وسد الثغرات التعليمية التى تواجههم فى مقرر تصميم وإنشاء على نقاط الضعف لديهم 

 مواقع الويب.

 

وقد استفادت الباحثتان من المحور الخامس فى التعرف على اآلراء المختلفة حول مفهوم        

مقرر تصميم وإنشاء مواقع الويب حيث أنه علم تخطيط وتصميم صفحات الويب وعناصرها 
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للعرض على متصفحات اإلنترنت، باإلضافة إلى أهميتها فى رفع وارتباطتها لجعلها جاهزة 

وعى طالب المرحلة اإلعدادية بكيفية إنشاء الصفحات الرئيسية لموقع الويب وعناصره، 

وإلدراك مدى أهمية تصميم وإنشاء مواقع الويب لألفراد ومختلف المؤسسات، كما اتضحت 

دراسة هذا المقرر والتى عمل البحث على  أهم المشكالت التعليمية التى تواجه الطالب عند

 معالجتها.
 

:المحور السادس: الدافع المعرفى  
 

 اشتمل المحور السادس مفهوم الدافع المعرفى وأهميته، ويتضح ذلك مفصال كالتالى:
 

 مفهوم الدافع المعرفى: .1
 

 Cognitiveظهرت عديد من اآلراء حول تعريف مفهوم الدافع المعرفى )       

Motivation فعرفها ميينز وزمالؤه ،)Meens et al., (2018, 62)  بأنها " الرغبة فى

تنمية البنية المعرفة وفهم المعلومات وبذل المجهود لإلستزادة منها بشكل مستمر وحب 

 ومعالجتها". المشكالتاإلستطالع لحل 

لحاجة إلى بأنه "ا Partovi & Razavi(2019, 112)كذلك أشار بارتوفى ورازافى     

المعرفة والرغبة وحب اإلستطالع إلستكشاف حقائق األمور والموضوعات والترحيب 

 بالمخاطرة للوصول إلى المعرفة وفهمها وإتقان مهاراتها".

على أنه " توجيه نشاط  Ibanez et al., (2020, 121)وفى نفس اإلطار أكد إبانيز     

ن الجديد من المعلومات وإتقانها وصياغة المتعلم من خالل الطاقة الكامنة إلى البحث ع

 المشكالت والتوصل إلى حلول جديدة لحلها".
 

 أهمية الدافع المعرفى: .2

، إيشهيهارا وزمالؤه Gray (2017, 115)أظهرت الدراسات واألدبيات ومنها جراى    

Ishihara et al., (2018, 69-70) وشون وتشين ،Chon & Shin (2019, 64)  أهمية

 تنمية مهارات الدافع المعرفى لدى المتعلمين، ويتضح كالتالى:

يعد الدافع المعرفى من أقوى دوافع التعلم على اإلطةالق، حيةث أنةه مشةتقا مةن دوافةع  -أ

اإلسةةتطالع واإلستكشةةاف والمعالجةةة، ويعمةةل علةةى إعةةادة بنةةاء المواقةةف التعليميةةة 

 ى.وتنظيمها بطريقة تجعلها أكثر تكامال وأوضح معن

يعمةةل علةةى إشةةباع الحاجةةات المعرفيةةة لةةدى المتعلمةةين مةةن خةةالل رغبةةتهم وميةةولهم  -ب

 لإلستكشاف والوصول إلى المعلومات لإلستفادة منها واستيعاب مفاهيمها ومهاراتها.

يؤدى إلةى تحقيةق اإلشةباع والرضةا النفسةى لةدى المتعلمةين والةذى اليتوقةف عنةد حةد  -ج

 لتقصى للوصول إلى الحقائق المعرفية.محدد بل يتميز باإلستمرار فى البحث وا

يعمل على المساعدة على إستمرار النمط السلوكى للمتعلم إلى أن تتحقق اإلستجابات،  -د

 حيث أنها سلسلة من العمليات التى تعمل على إثارة السلوك الموجه نحو الهدف.

آلف ينقل الةدافع المعرفةى المةتعلم مةن حالةة الغمةوض والتنةافر المعرفةى إلةى حالةة التة -ه

المعرفةةى، فعنةةدما يحةةدب التنةةافر المعرفةةى يةةتم إسةةتثارة عمليةةات التفكيةةر لحسةةم هةةذا 

التناقض الناشئ عن حالة التنافر أى المتناقضات، فيقوم المةتعلم بعمليةات البحةث عةن 
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المعلومات ويقوم بربطها ببعضها البعض ثم يقوم بتقويمها والتعبيةر عنهةا ليحةدب مةا 

 رفى.يسمى بالتآلف والتكامل المع

يشجع المتعلمين على اإلقبال على إتقان المعلومات ومواجهة المخاطر والتحديات فى  -و

 سبيل الوصول إلى الحقائق المعرفية. 
 

استخلصت الباحثتان من المحور السادس للبحث مفهوم الدافع المعرفى بأنه رغبة المتعلم        

فى تنمية بنيته المعرفية وإتقان مهاراته من خالل حب اإلستطالع والتقصى عن المعلومات 

واإلستزادة عليها، وكذلك اتضحت أهمية  أهدافهوصوال إلى تلبية إحتياجاته التعليمية وتحقيق 

دافع المعرفى فى تشجيع المتعلمين على البحث والتقصى حول الحقائق المعرفية وتحقيق ال

 اإلشباع والرضا النفسى عن العملية التعليمية ومواجهة التحديات ومعالجة المشكالت.
 

المحور السابع: العالقة بين نمط الدعم ومركز الضبط داخل بيئة التعلم اإللكترونية 

تطبيقات إنترنت األشياء وأثرها على تنمية مهارات تصميم الشخصية القائمة على 

 وإنشاء مواقع الويب والدافع المعرفى:
 

العالقة بين متغيرات البحث الحالى الذى يقدم بيئة تعلم إلكترونية شخصية قائمة  تتضح      

على تطبيقات إنترنت األشياء فى ضوء التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/ المرن( ومركز 

ضبط )الداخلى/ الخارجى( لتنمية مهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب والدافع المعرفى لدى ال

طالب الصف الثانى اإلعدادى، ويتم تقديم بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية لجميع المتعلمين 

فى المجموعات التجريبية األربعة حيث أنها توفر نظام تعليمى يمكن المتعلمين من التحكم فيه 

إلتصال بفاعلية أكبر مع المجتمع التعليمى)المعلم/ األقران(؛ كما أنها بيئة تعلم  تدمج وا

مجموعة من الخدمات واألدوات التى تساعد المتعلمين على تحقيق أهداف التعلم وتتميز 

بالوصول واإلتاحة والتنوع والمشاركة، فى ضوء منظور مجموعة من النظريات وهم: 

ائية، البنائية اإلجتماعية، والتواصلية، حيث تم تقديم وحدات المقرر التفاعل واإلتصال، البن

(، ليتعلم Moodleالتعليمى داخل بيئة تعلم إلكترونية شخصية مبنية من خالل نظام موودل)

 كل متعلم من خالل حسابه الشخصى وحدات المقرر وفقا للجدول الزمنى. 

( التى  تناسب IoTالبحث تم توظيف مجموعة من تطبيقات إنترنت األشياء ) هذاوفى       

الفئة المستهدفة من البحث فى األنشطة التعليمية، حيث تتميز بالترابط البينى واألمان وسرعة 

التواصل وإتاحة المعلومات، واإلستشعار الرقمى، التتبع، اإلدارة، والمراقبة الشخصية لبيئة 

( التى تعمل كشبكة تواصل بين المعلم Edmodoأهمها الشبكة التعليمية ) أنشطة التعلم ومن

والطالب وولى األمر والطالب اآلخرين ودعم إنشاء صفحات شخصية للمتعلمين ومجموعة 

تواصل آمنة لها كود آمان وخاصة بكل مجموعة تجريبية، باإلضافة إلى دعم متابعة تقدم 

نبيهات والرسائل واستكشاف الموارد والمصادر المتعلمين وتخطيط أنشطتهم وإرسال الت

ومجتمعات تعليمية أخرى والتخزين السحابى لكل الملفات وأعمال المعلم والمتعلمين، 

باإلضافة إلى محركات بحث وإستعالمات تابعة لشبكة إنترنت األشياء وهم: 

(Shodan(،)(thingful (وWaisIoTلتساعد المتعلمين فى عملية البحث عن المع ) لومات

 وإتمام مهام األنشطة التعليمية.

كما تم إختيار مركز الضبط )الداخلى/ الخارجى( حيث أنه مرتبط بموضوع وتصميم      

البحث الحالى، فالطالب ذوى مركز الضبط الداخلى يتأثرون ويتقدمون فى تحصيلهم المعرفى 
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ية بموارد ومصادر التعلم ومهاراتهم من خالل أنماط الدعم المختلفة داخل بيئات التعلم الغن

وتطبيقاته، بينما ذوى مركز الضبط الخارجى على النقيض، ولذلك تم إستخدامه لتقسيم 

وتصنيف طالب مجموعات البحث التجريبية األربعة داخل بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية 

 القائمة على تطبيقات إنترنت األشياء.

( لمجموعتين من المجموعات التجريبية للبحث أحدهما وبذلك، تم تقديم نمط الدعم )الثابت     

لطالب ذوى مركز ضبط داخلى واألخرى لطالب ذوى مركز ضبط خارجى، والذى يقدم 

بشكل موحد لجميع الطالب ويتميز بالثبات والحتمية واإلستمرارية لضمان مساعدة المتعلمين 

م تقديم نمط الدعم )المرن( بنفس القدر لتحقيق أهدافهم المنشودة، وعلى الجانب اآلخر ت

لمجموعتين من المجموعات التجريبية للبحث أحدهما لطالب ذوى مركز ضبط داخلى 

واألخرى لطالب ذوى مركز ضبط خارجى والذى يتيح تقديم الدعم والمساعدات بشكل 

إختيارى مرن أو من خالل لوحة تحكم ذات مستويات دعم متعددة، يختار الطالب من خالل 

الوقت المناسب وفقا إلحتياجاته الشخصية ويتم من خالله مراعاة الفروق الفردية بين الدعم فى 

المتعلمين؛ وتم توظيف أنماط الدعم المختلفة نظرا ألهميتها وفقا لمنظور مجموعة من 

النظريات وهم: النمو المعرفى، البنائية، والمرونة المعرفية والتى أكدت على أن الدعم يعمل 

فهم وإستيعاب المتعلمين للمادة التعليمية وتقليل الصعوبات التى تواجههم؛  على زيادة درجة

 وتعزيز إنتقالهم إلى المرحلة المعرفية المتقدمة.
 

وكذلك تم إستخدام التصميم السابق إستعراضه القائم على أنماط الدعم وتطبيقات إنترنت     

عليمية التى يواجهها طالب الصف األشياء داخل بيئة التعلم الشخصية لمعالجة المشكالت الت

الثانى اإلعدادى فى مقرر تصميم وإنشاء مواقع الويب ورفع مستوى التحصيل المعرفى 

واألداء المهارى المرتبطين بذلك المقرر، باإلضافة إلى توظيف تطبيقات إنترنت األشياء 

تعليمية واإلستفادة لتساعد المتعلمين على أداء مهام األنشطة، اإلستطالع حول حقائق المادة ال

من مجتمعات تعليمية أخرى، والتواصل مع المعلم والمتعلمين باإلضافة إلى مراقبة وتتبع 

تقدمهم من المعلمين وأولياء األمور؛ ليتم تنمية مهارات الدافع المعرفى لديهم والتى تتضمن 

 حدوب التآلف المعرفى وإشباع الحاجات التعليمية.
 

ئة التعلم اإللكترونية الشخصية القائمة على تطبيقات إنترنت المحور الثامن: تصميم بي

 األشياء فى ضوء التفاعل بين نمط الدعم ومركز الضبط:
 

قامت الباحثتان باإلطالع على مجموعة من نماذج التصميم التعليمى المالئمة لبيئة التعلم       

لجرافينجر  "ADDIE Modleاإللكترونية الشخصية، وهم: نموذج التصميم العام "

(Grafinger, 1988 ،(، نموذج )محمد 2002( باإلضافة إلى نموذج )عبد اللطيف الجزار

، وتم )2013، نموذج )عبد اللطيف الجزار، )2007(، نموذج )محمد خميس، 2003خميس، 

وهو نموذج  Al-Asaady et al., (2019, 1242-1247)إختيار نموذج األسعدى وزمالؤه 

" لتصميم بيئات التعلم اإللكترونية ADDIE Modelوذج العام "قائم على تطوير النم

ومناسب لتصميم بيئة التعلم للبحث الحالى حيث أنه يتضمن خطوات شاملة لعناصر التصميم 

التعليمى لبيئة التعلم اإللكترونية الشخصية القائمة على تطبيقات إنترنت األشياء فى ضوء 

( ومركز الضبط )الداخلى/ الخارجى(، ويتضح على التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/ المرن

 النحو التالى:
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 ( نموذج األسعدى وزمالؤه لتصميم بيئة التعلم اإللكترونية  2شكل )

 Al-Asaady et al., (2019, 1242-1247) 

 ثالثا: إجراءات البحث: 
تناول هذا الجزء عرض إجراءات تصميم بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية القائمة على      

تطبيقات إنترنت األشياء فى ضوء التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/المرن( ومركز الضبط 

)الداخلى/الخارجى( وأثره على تنمية مهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب والدافع المعرفى لدى 
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ف الثانى بالمرحلة اإلعدادية، حيث تتضح معايير التصميم وإجراءاته وأدوات البحث طالب الص

 فيما يلى:
 

إعةةداد قائمةةة معةةايير تصةةميم بيئةةة الةةتعلم اإللكترونيةةة الشخصةةية القائمةةة علةةى تطبيقةةات  .1

إنترنةةت األشةةياء فةةى ضةةوء التفاعةةل بةةين نمةةط الةةدعم )الثابةةت/ المةةرن( ومركةةز الضةةبط 

 )الداخلى/ الخارجى(:

 تطلب إعداد قائمة المعايير الخطوات التالية:   

استهدفت القائمة تحديد األسس والمعايير الرئيسية  تحديد الهدف من قائمة المعايير: -أ

ومؤشراتها الفرعية الالزم توافرها عند تصميم بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية القائمة 

على تطبيقات إنترنت األشياء فى ضوء التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/ المرن( ومركز 

نشاء مواقع الويب والدافع الضبط )الداخلى/ الخارجى( لتنمية مهارات تصميم وإ

 المعرفى لدى طالب الصف الثانى بالمرحلة اإلعدادية. 

اشتملت مصادر إعداد قائمة  تحديد مصادر إعداد قائمة المعايير وىياغة مؤشراتها: -ب

المعايير المراجع والدراسات السابقة باإلضافة إلى آراء الخبراء والمتخصصين فى 

ذلك تكونت قائمة المعايير فى صورتها المبدئية من  مجال تكنولوجيا التعليم، وفى ضوء

 ( مؤشر فرعى.110( معايير رئيسية يندرج تحتها )8)

قامت الباحثتان بوضع مقياس متدرج لتقدير درجة مدى  نظام تقدير قائمة المعايير: -ج

( وهى بالترتيب 0:  4تحقق مؤشرات المعيار، وتتدرج اإلستجابة على هذا المقياس من)

غير  -ضعيف -متوسط -مرتفع -( لتوافق نفس الترتيب )مرتفع جدا4-3-2-1-0)

 متوفر(، ويتضح ذلك من خالل الجدول التالى:
 (2جدول )

درجات لقائمة معايير تصميم بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية القائمة على تطبيقات إنترنت نظام تقدير ال

 األشياء فى ضوء التفاعل بين نمط الدعم ومركز الضبط

 درجة مدى تحقق مؤشرات المعيار

 غير متوفر ضعيف متوسط مرتفع مرتفع جدا

4 3 2 1 0 

للتأكد من صدق قائمة المعايير اتبعت الباحثتان  التحقق من ىدق قائمة المعايير: -د

طريقة صدق المحكمين وذلك بعرض الصورة المبدئية للقائمة على مجموعة من أساتذة 

( للتحقق من مدى أهمية كل معيار، ومدى مالئمة 2وخبراء تكنولوجيا التعليم )ملحق 

لصياغة اللغوية والدقة ا السالمةكل عبارة مؤشر للمعيار الذى تنتمى إليه، ومدى 

لعبارات القائمة، مع إتاحة إمكانية حذف أو إضافة بعض المؤشرات المكررة أو غير 

الواضحة، ومدى صالحية الموقع للتطبيق؛ وبعد إجراء التعديالت، تكونت القائمة فى 

 ( .3( مؤشر فرعى )ملحق 110( معايير و)8صورتها النهائية من )

يقصد باإلتساق الداخلى لعبارات قائمة  المعايير:حساب ىدق اإلتساق الداخلى لقائمة  -ه

المعايير قوة اإلرتباط بين درجات كل معيار والدرجات الكلية للقائمة، ولحساب صدق 

اإلتساق الداخلى تم حساب معامل اإلرتباط بين درجة كل مؤشر والدرجة الكلية للمعيار 
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وقد اتضح أن جميع ، 0.92و 0.80الذى ينتمى إليه وتراوح معامل اإلرتباط بين 

(، مما يدل على أن قائمة المعايير تتمتع 0.05( و)0.01المؤشرات دالة عند مستوى )

 بدرجة اتساق داخلى مرتفعة.
 

يقصد بثبات القائمة أن تعطى نفس النتائج إذا ما أعيد  حساب الثبات لقائمة المعايير: -و

ا المبدئية إلى تطبيقها أكثر من مرة تحت ظروف مماثلة بهدف الوصول من صورته

(، ولقياس معامل ثبات قائمة المعايير تم عرضها على 3صورتها النهائية ) ملحق

(، ثم استخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ من خالل برنامج 2محكمى البحث )ملحق 

SPSS  لحساب معامل التمييز لكل عبارة مع حذف العبارة ذات القيمة السالبة أوالموجبة

( للحصول على معامل ثبات قوى، ويشير إرتفاع معامل 0.19عن الضعيفة )التى تقل 

( إلى أن مفردات قائمة المعايير تعبر عن مضمون واحد 0.98ألفا كرونباخ حيث بلغ )

 كما يعطى داللة واضحة على أن عبارات قائمة المعايير متجانسة.
 

 إعداد قائمة مهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب: .2

 تطلب إعداد قائمة مهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب الخطوات التالية:        
 

استهدفت قائمة المهارات تحديد مهارات تصميم  تحديد الهدف من قائمة المهارات: -أ

وإنشاء مواقع الويب المطلوب تنميتها لدى طالب عينة البحث الحالى وهم طالب 

سعد زغلول للتعليم األساسى إدارة شرق  الصف الثانى بالمرحلة اإلعدادية بمدرسة

 طنطا بمحافظة الغربية.

اشتملت مصادر إعداد قائمة مهارات تصميم  تحديد مصادر إعداد قائمة المهارات: -ب

وإنشاء مواقع الويب على كتاب وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية 

يمية لتنمية مادة الكمبيوتر والمواد التعل المناهجالصادر عن اإلدارة العامة لتطوير 

وتكنولوجيا المعلومات للصف الثانى اإلعدادى الفصل الدراسى األول للعام 

م، باإلضافة إلى آراء الخبراء المتخصصين فى المجال، حضور 2019/2020

دورات تدريبية، ممارسة هذه المهارات، واإلطار النظرى من مراجع ودراسات 

( مهارات 9المهارات فى صورتها المبدئية من ) وكتب، وفى ضوء ذلك تكونت قائمة

 ( مهارة فرعية.35رئيسية و)

قامت الباحثتان بوضع مقياس متدرج لقياس مدى أهمية  نظام تقدير قائمة المهارات: -ج

مهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب التى يجب توافرها لدى طالب الصف الثانى 

 –( ويعبر عنها بالعبارات ) مهمة جدا 1: 3اإلعدادى، ويتدرج هذا المقياس من )

 غير مهمة(، وتتضح كما فى الجدول التالى: –مهمة 

 (3جدول )

 تقدير قائمة مهارات تصميم وإنشاء مواقع الويبنظام 

 غير مهمة مهمة مهمة جدا

3 2 1 
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تم التحقق من صدق قائمة مهارات تصميم وإنشاء  التحقق من ىدق قائمة المهارات: -د

من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين من  HTMLمواقع الويب بإستخدام 

(، وذلك إلبداء آرائهم ومقترحاتهم حول 2أساتذة وخبراء تكنولوجيا التعليم )ملحق 

مدى أهمية المهارات وإنتماء المهارات الفرعية للمهارات الرئيسية، مدى صحة 

لحذف تسلسل خطوات المهارة، مدى السالمة اللغوية لعبارات المهارة، وإجراءات ا

والتعديل لعبارات المهارات، وبذلك تكونت قائمة المهارات فى صورتها النهائية من 

 (.4( مهارة فرعية )ملحق 35( مهارات رئيسية و)9)

يقصد باإلتساق الداخلى لعبارات  حساب ىدق اإلتساق الداخلى لقائمة المهارات: -ه

جات كل مهارة قائمة مهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب قوة اإلرتباط بين در

والدرجات الكلية للقائمة، ولحساب صدق اإلتساق الداخلى تم حساب معامل اإلرتباط 

بين درجة كل مهارة فرعية والدرجة الكلية للمهارة الرئيسية التى تنتمى إليها وتراوح 

، وقد اتضح أن جميع المؤشرات دالة عند مستوى 0.89و 0.79معامل اإلرتباط بين 

مما يدل على أن قائمة المهارات تتمتع بدرجة اتساق داخلى (، 0.05( و)0.01)

 مرتفعة.

يقصد بثبات القائمة أن تعطى نفس النتائج إذا ما أعيد  حساب الثبات لقائمة المهارات: -و

تطبيقها أكثر من مرة تحت ظروف مماثلة بهدف الوصول من صورتها المبدئية إلى 

(، ولقياس معامل ثبات قائمة المهارات تم عرضها على 4صورتها النهائية) ملحق

مل الثبات (، ثم استخدام معادلة كوبر لإلتفاق لحساب معا2محكمى البحث )ملحق 

 ( والتى تدل على درجة عالية من الثبات لقائمة المهارات.0.97والذى ظهر بقيمة )
 

التصميم التعليمى لبيئة الةتعلم اإللكترونيةة الشخصةية القائمةة علةى تطبيقةات إنترنةت  .3

األشياء فى ضوء التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/ المرن( ومركةز الضةبط )الةداخلى/ 

 الخارجى(:
 

 Al-Asaady et al., (2019)قامت الباحثتان بإختيار نموذج األسعدى وزمالؤه      

لتصميم بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية القائمة على تطبيقات إنترنت األشياء فى ضوء 

التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/ المرن( ومركز الضبط )الداخلى/ الخارجى(، والتى تتضح 

 التالى: إجراءاتها على النحو
 

 : Analysisالمرحلة األولى: التحليل
 

استهدفت تلك المرحلة دراسة وتحليل كافة العوامل المحيطة ببيئة التعلم اإللكترونية      

الشخصية القائمة على تطبيقات إنترنت األشياء فى ضوء التفاعل بين نمط الدعم ومركز الضبط 

 قبل الشروع فى بنائها وتصميمها، وتتضمن تلك المرحلة الخطوات التالية: 
 

مع المعلومات من خالل دراسة الواقع الحالى واإلطالع  على تم ج جمع المعلومات: -أ

، من خالل كتاب وزارة التربية  HTMLمقرر  تصميم وإنشاء مواقع الويب بإستخدام 

والتعليم بجمهورية مصر العربية الصادر عن اإلدارة العامة لتطوير المناهج والمواد 

مات للصف الثانى اإلعدادى الفصل التعليمية لتنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلو
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م، وتحليل متطلبات دراسته وموضوعات تعلمه 2019/2020الدراسى األول للعام 

والمشكالت التى تواجه الطالب فى دراسته، وتم من خالل مرحلة جمع المعلومات، 

 مايلى:

وبذلك اتضحت مشكلة البحث وقد تبين للباحثتين وجود  تحديد مشكلة البحث: -1أ/

لدى طالب الصف الثانى اإلعدادى فى مهارات تصميم وإنشاء مواقع قصور 

، حيث أنها تتضمن مجموعة من المفاهيم والمهارات HTMLالويب بإستخدام 

العملية التى تحتاج إلى دراسة وتطبيق إلتقانها، ويركز البحث على تحديد نمط 

الدعم داخل بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية القائمة على تطبيقات إنترنت األشياء 

مواقع الويب األكثر مالئمة ومناسبة للطالب والذى ينمى مهارات تصميم وإنشاء 

والدافع المعرفى لدى الطالب ذوى مركز الضبط )الداخلى/  HTMLبإستخدام 

الخارجى( والتى تظهر فى المعالجات التجريبية األربعة، حيث أنه اتيح لكل طالب 

بيئة تعلم إلكترونية شخصية ونمط دعم )الثابت/ المرن( من خاللها لدعم عملية 

وتبادل المعلومات والمفاهيم والمهارات على  تعلمه وتواصله مع المعلم واألقران

 نحو دقيق من خالل تطبيقات إنترنت األشياء المتطورة الذكية.

وبعد تحديد المقرر التعليمى لطالب الصف الثانى  تحديد موضوعات التعلم: -2أ/

اإلعدادى وهو مقرر مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والذى يتضمن  تصميم 

( موضوع 11، والتى تظهر موضوعاته )HTMLالويب بإستخدام  وإنشاء مواقع

 تعليمى، والتى تم تحديدها كالتالى:

 .مفاهيم وأساسيات مواقع الويب 

 .مراحل تصميم وإنشاء مواقع الويب 

  التركيب البنائى لتصميم صفحة الويب بإستخدامHTML. 

  التعامل مع المحتوى النصى داخل صفحة الويب بإستخدامHTML. 

  تغيير اتجاه صفحة الويب بإستخدامHTML. 

  تنسيق صفحة الويب بإستخدامHTML. 

  التعامل مع الصور داخل صفحة الويب بإستخدامHTML. 

  التعامل مع الصوت داخل صفحة الويب بإستخدامHTML. 

  التعامل مع الفيديو داخل صفحة الويب بإستخدامHTML. 

 ويب بإستخدام التعامل مع اإلرتباط التشعبى داخل صفحة الHTML. 

  إنشاء موقع الويب بإستخدامHTML. 
 

تم تحديد األهداف العامة للمقرر التعليمى تصميم  تحديد األهداف العامة للمقرر التعليمى:  -ب

 ، من خالل الخطوات التالية:HTMLوإنشاء مواقع الويب بإستخدام 

عربية الصادر عن اإلطالع على كتاب وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر ال -1ب/

اإلدارة العامة لتطوير المناهج والمواد التعليمية لتنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا 

 م.2019/2020المعلومات للصف الثانى اإلعدادى الفصل الدراسى األول للعام 
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اإلطالع على الدراسات والبحوب األدبية المرتبطة بمهارات تصميم وإنشاء  -2ب/

 .HTMLام مواقع الويب بإستخد

اعتمدت الباحثتان على المهارات التى اتفق المحكمون على أنها )مهمة جدا  -3ب/

ومهمة( فى اشتقاق األهداف العامة للمحتوى المقترح، حيث تعتبر كل مهارة من 

تلك المهارات بمثابة هدف من أهداف التعلم، وعلى ذلك يمكن القول بأن الهدف 

وإنشاء مواقع الويب بإستخدام  العام المقترح يتمثل فى تنمية مهارات تصميم

HTML(هدف 11، وأمكن صياغة األهداف العامة بصورة أكثر تحديدا ليظهر )

 (.6عام فى الصورة النهائية )ملحق
 

المهام الفرعية والسلوكيات المهارية  تحديدتم  تحديد المهام الفرعية والسلوكيات: -ج

للطالب من خالل تحليل الحاجات التعليمية للوصول إلى أهم اإلحتياجات التعليمية لطالب 

الصف الثانى اإلعدادى، فيما يتعلق بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب بإستخدام 

HTML:قامت الباحثتان بما يلى ، 

اإلعدادى )التجربة اإلستطالعية( استطالع رأى طالب الصف الثانى  -1ج/

والمتخصصين فى المجال للوقوف على أوجه القصور فى المهارات المطلوب 

 تنميتها.

اإلطالع على كتاب وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية الصادر عن  -2ج/

وجيا اإلدارة العامة لتطوير المناهج والمواد التعليمية لتنمية مادة الكمبيوتر وتكنول

 م.2019/2020المعلومات للصف الثانى اإلعدادى الفصل الدراسى األول للعام 

اإلطالع على الدراسات والبحوب األدبية المرتبطة بمهارات تصميم وإنشاء  -3ج/

 .HTMLمواقع الويب بإستخدام 

وذلك بهدف تقديم وصف لكل  Task Analysisتم استخدام أسلوب تحليل المهام  -4ج/

وات المهارات، حيث تم تقسيم المهارات إلى مهارات رئيسية يندرج خطوة من خط

تحتها مهارات فرعية، وهذا يساعد فى عملية تحديد األهداف التعليمية السلوكية، 

، HTMLوعملية إختيار المحتوى التعليمى تصميم وإنشاء مواقع الويب بإستخدام 

، وقامت الباحثتان بإعداد ( مهارة فرعية35( مهارات الرئيسية، و)9وقد تم تحديد )

قائمة المهارات لتتضمن المهارات الرئيسية والمهارات الفرعية وعرضها فى 

(، لتحديد مدى مناسبة 2صورتها المبدئية على مجموعة من المحكمين )ملحق

تحليل المهارات الرئيسية إلى مهارات فرعية ومدى ارتباطهما وأهميتهما ومدى 

ئمة المهارات، وبعد إجراء التعديالت المطلوبة تظهر السالمة اللغوية لعبارات قا

 (.4قائمة المهارات فى صورتها النهائية )ملحق
 

وفى ضوء ذلك تمثلت حاجة طالب الصف الثانى اإلعدادى إلى تنمية مهارات            

، ومساعدة الطالب على التعامل HTMLتصميم وإنشاء مواقع الويب بإستخدام 

ملية المختلفة من خالل بيئة تعلم إلكترونية شخصية قائمة على مع هذه المهارات الع

تطبيقات إنترنت األشياء فى ضوء التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/ المرن( ومركز 

 الضبط )الداخلى/ الخارجى(.
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تم تحديد الفئة المستهدفة عينة البحث، حيث ضمت   تحليل خصائص الفئة المستهدفة: -د

( طالب فى الصف الثانى بالمرحلة اإلعدادية بمدرسة 100عينة مقصودة تكونت من )

سعد زغلول للتعليم األساسى إدارة شرق طنطا بمحافظة الغربية فى الفصل الدراسى 

م، وتم تقسيمهم فى البداية من خالل مقياس مركز 2019/2020األول للعام الدراسى

( 44(، إلى )2010( ترجمة وتعريب سارى سواقد)1973ستريكالند ) –الضبط لنويكى

 ( طالب لديهم مركز ضبط خارجى.56طالب لديهم مركز ضبط داخلى، و)

ثم تم تقسيم كل مجموعة وفقا لمركز الضبط عشوائيا إلى مجموعتين، لتظهر       

المجموعات التجريبية األربعة بالترتيب: المجموعة التجريبية األولى )نمط الدعم 

( طالب، المجموعة التجريبية الثانية )نمط الدعم 22الثابت/ مركز الضبط الداخلى( )

( طالب، والمجموعة التجريبية الثالثة ) نمط الدعم 28الثابت/ مركز الضبط الخارجى( )

( طالب، والمجموعة التجريبية الرابعة)نمط الدعم 22المرن/ مركز الضبط الداخلى( )

( طالب، وتم تحديد أهم خصائص الفئة المستهدفة، 28المرن/ مركز الضبط الخارجى( )

 والتى تتضح كالتالى:
 

 14تقارب أعمار الطالب )متوسط أعمارهم  تجانس فى المهارات العقلية نتيجة -1د/

 عام(.

تقارب مستوى تحصيلهم الدراسى من خالل اإلطالع على درجاتهم فى العام  -2د/

 السابق.

 التعامل مع الحاسب اآللى ومواقع اإلنترنت. -3د/

التعامل مع البريد اإللكترونى وأدوات المحادثة ووسائل التواصل اإلجتماعى  -4د/

 واأللعاب.

 التعامل مع  بعض لغات البرمجة ومنها لغة البرمجة اسكراتش. -5د/

 القدرة على إنشاء الملفات والمجلدات. -6د/

 القدرة على التعامل مع بعض التطبيقات مثل مايكروسوفت وورد وباوربوينت. -7د/
 

تم تحديد األدوات المستخدمة ومنها أجهزة الحاسب  تحديد األدوات والتقنيات المستخدمة: -ه

لى فى معمل الحاسب اآللى بمدرسة سعد زغلول للتعليم األساسى بالدور الثانى فى اآل

مبنى المرحلة اإلعدادية، والذى تم من خالله التعامل مع التجربة اإلستطالعية للبحث 

والتعامل مع طالب العينة األساسية للبحث فى التطبيقين القبلى والبعدى ألدوات البحث، 

از حاسب آلى متصل بشبكة اإلنترنت ومجهز بمتطلبات ( جه40حيث ضم المعمل )

، متصفحات ويب، أدوب فالش بالير( 10أو 8أو 7تشغيل الموقع )نظام التشغيل ويندوز 

وسماعة رأس خارجية، قام من خالله الطالب بالدخول على موقع تعلم مهارات إنشاء 

 .HTMLوتصميم مواقع الويب بإستخدام 

وقع بيئة التعلم الشخصية لمهارات إنشاء وتصميم مواقع الويب باإلضافة إلى تضمن م      

على مجموعة من التقنيات المستخدمة داخل نظام إدارة التعلم والتى  HTMLبإستخدام 

تتضمن صفحات تعليمية بما تتضمنه من وسائط متعددة تستخدم للتعلم وإختبارات إلكترونية 

إلضافة إلى إستخدام تطبيقات إنترنت بنائية وإختبار تحصيلى معرفى قبلى وبعدى، با
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األشياء المختلفة فى أنشطة الطالب وتخزين ملفات الطالب من خالل نظم تخزين حوسبة 

 سحابية.

تم تحديد طرق أمن المعلومات والخصوصية  تحديد طرق أمن المعلومات والخصوىية: -و

لم موودل فى بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية من خالل إختيار نظام إدارة التع

(Moodle 3.7.3 لتصميم وتطوير بيئة تعلم قائمة على تطبيقات إنترنت األشياء، حيث )

تم تخصيص إسم مستخدم وكلمة مرور لكل مجموعة تعليمية اليمكن للطالب الدخول على 

أى مجموعة أخرى أو اإلطالع على بيانات الطالب اآلخرين، باإلضافة إلى كود الدخول 

فى الشبكة التعليمية إدمودو المطورة، وكذلك تمكنت الباحثتان من  إلى مجموعة األنشطة

التعرف على مسار تعلم كل طالب وتحصيله فى كل نشاط وإختبار وإرسال رسائل تنبيهية 

إلى ولى أمر كل طالب بأنشطة الطالب ومدى تقدمه، واإلحتفاظ بنسخة إحتياطية من 

 الموقع. 

تعد الخطوة األخيرة فى مرحلة التحليل،   علمى:تحديد طرق تحديث النظام والمحتوى ال -ز

تحديد طرق التوسع فى إضافة الطالب والمعلمين وأولياء األمور للمحتوى التعليمى 

( والذى Moodle 3.7.3والموضوعات واألنشطة، وتم إختيار نظام إدارة التعلم موودل )

ل يسر وسهولة يتيح تلك اإلمكانيات فى إضافة الطالب أو حذفهم من المجموعات بك

وإنشاء حساباتهم، باإلضافة إلى إمكانية إضافة معلم الفصل فى مدرسة سعد زغلول 

للتعليم األساسى إلى جميع المجموعات الدراسية وإعطائه إمكانيات وصالحيات المعلم 

 والدخول إلى بيانات الطالب وتتبع مسار تعلمهم.

 : Designالمرحلة الثانية: التصميم
 

تأتى مرحلة التصميم إلستخدام نتائج مرحلة التحليل فى تصميم المخطط المطلوب لبيئة           

التعلم وتصميم عناصرها وإستراتيجية التعلم وغيرها من المهام وثيقة الصلة بالتصميم، والتى 

 تتضح خطواتها وإجراءاتها، فيما يلى:
 

اف اإلجرائيةة السةلوكية للبحةث تم تحديد األهةد تحديد األهداف اإلجرائية للمقرر التعليمى: -أ

لطةالب الصةف  HTMLالمرتبطة بتنمية مهارات تصميم وإنشاء مواقع الويةب بإسةتخدام 

م، والتى تضمنت قائمة أهداف 2019/2020الثانى اإلعدادى للفصل الدراسى األول للعام 

تطبيةةق(، وتطلةةب إعةةداد تلةةك  -فهةةم -معرفيةةة ومهاريةةة فةةى مسةةتويات بلةةوم الرقمةةى ) تةةذكر

 قائمة الخطوات التالية:ال

استهدفت القائمة تحديد األهداف اإلجرائية التى يجب أن يتم تنميتها  تحديد الهدف: -1أ/

لدى طالب الصف الثانى اإلعدادى من خالل بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية 

القائمة على تطبيقات إنترنت األشياء فى ضوء التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/ 

 المرن( ومركز الضبط )الداخلى/ الخارجى(.

وهى مقرر تصميم  وإنشاء مواقع الويب من خالل  د مصادر إعداد القائمة:تحدي -2أ/

كتاب وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية الصادر عن اإلدارة العامة 

لتطوير المناهج والمواد التعليمية لتنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات 

م، آراء الخبراء 2019/2020للعام  للصف الثانى اإلعدادى الفصل الدراسى األول
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والمتخصصين فى مجال تكنولوجيا التعليم، والدراسات السابقة واألدبيات ذات 

 الصلة والمرتبطة بالبحث الحالى.

تم عرض القائمة فى صورتها األولية على السادة  التحقق من ىدق القائمة: -3أ/

سلسل المنطقى ( وذلك للتعرف على آرائهم من حيث الت2المحكمين )ملحق 

لألهداف، مدى ارتباط األهداف اإلجرائية السلوكية باألهداف العامة، مدى صحة 

مستوى الهدف التعليمى، والسالمة اللغوية لعبارة الهدف، وتم إجراء التعديالت 

التى اتفق عليها السادة المحكمين لتظهر قائمة األهداف فى صورتها النهائية )ملحق 

 جرائى سلوكى.( هدف إ50(، وتتضمن )6
 

لقياس معامل ثبات القائمة تم استخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ من خالل  الثبات: -4أ/

 وهو معامل ثبات مرتفع. )0.956، وقد بلغ قيمته )SPSSبرنامج 
 

يمكن توضيح الخطوات الرئيسية المرتبطة بتصةميم بيئةة  مخطط التصميم التعليمى: إعداد -ب

التعلم اإللكترونية الشخصية القائمة على تطبيقات إنترنت األشةياء فةى ضةوء التفاعةل بةين 

 نمط الدعم )الثابت/ المرن( ومركز الضبط )الداخلى/ الخارجى(، ويتضح ذلك فيما يلى:

 
لكترونية الشخصية القائمة على تطبيقات إنترنت ( مخطط التصميم التعليمى لبيئة التعلم اإل3شكل )

 األشياء فى ضوء التفاعل بين نمط الدعم ومركز الضبط
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قامةت الباحثتةان بتصةميم أدوات البحةث وضةبطها، والتةى تضةمنت:  إعداد أدوات البحث:  -ج

اإلختبار التحصيلى المعرفى وبطاقة مالحظة األداء المهارى المرتبطين بمهارات تصةميم 

، ومقيةةاس مهةةارات الةةدافع المعرفةةى؛ ويتضةةح HTMLوإنشةةاء مواقةةع الويةةب بإسةةتخدام 

 التفصيل.خطوات إعداد أدوات البحث وضبطها فى الجزء الخاص بها ب

تةم تصةميم واجهةة المسةتخدم الرسةومية لبيئةة الةتعلم  تصميم واجهة المستخدم الرسةومية: -د

اإللكترونية الشخصية القائمة على تطبيقات إنترنت األشياء فى ضوء نمط الةدعم )الثابةت/ 

المةةةرن( ومركةةةز الضةةةبط )الةةةداخلى/ الخةةةارجى( بإسةةةتخدام نظةةةام إدارة الةةةتعلم مةةةوودل 

(Moodle 3.7.3 باإلضةافة إلةى اسةتخدام مجموعةة مةن البةرامج منهةا برنةامج تصةميم ،)

(، وأدوب Adobe Dreamweaver CS 12صةةفحات المواقةةع )أدوب دريةةم ويفةةر 

( ويتضةح السةيناريو Adobe Photoshop CS 12فوتشوب لمعالجةة الصةور الرقميةة )

تةه فيمةا (، وتتضةح خطوا 12(، وشاشةات الموقةع بالتفصةيل فةى )ملحةق11التعليمى)ملحق

 يلى:
 

تم تصميم الشاشة اإلفتتاحية والتى  تصميم الشاشة اإلفتتاحية وتسجيل الدخول: -1د/ 

تضمنت الترحيب بالطالب وبيانات الباحثتين وزر الدخول بالموقع، حيث تظهر 

شاشة يقوم الطالب من خاللها بالدخول إلى المجموعة التجريبية الخاصة به من 

بعة، وبعد إختيار المجموعة التجريبية تظهر للمتعلم المجموعات التجريبية األر

 شاشة تسجيل الدخول بإستخدام إسم المستخدم وكلمة المرور.

تم  تصميم شاشات نمط الدعم الثابت فى بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية: -2د/

تصميم نمط الدعم الثابت، ليظهر فى المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية، 

ر دعم الطالب فى بداية الصفحة التعليمية للموقع بشكل ثابت وكجزء حيث يظه

إرشادات  -أساسى من التصميم التعليمى والتى تتضمن )الدليل اإلرشادى

مخطط، توصيف، عناصر، أهداف، ومراجع المقرر(، وكذلك يظهر  -وتعليمات

يم تصميم نمط الدعم الثابت، داخل الدروس التعليمية كجزء  أساسى من التصم

التعليمى ومكانه ثابت داخل جميع الدروس التعليمية فى المجموعتين التجريبيتين 

 األولى والثانية، حيث ظهر أول تبويب قبل أهداف الدرس.

تم تصميم  تصميم شاشات نمط الدعم المرن فى بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية: -3د/

ثة والرابعة، ليظهر كتبويب نمط الدعم المرن داخل المجموعتين التجريبيتين الثال

مطوى مرن يمكن إظهاره وإخفاءه فى نهاية الجزء األيسر للصفحة، تحت إسم 

 -إرشادات وتعليمات -تبويب"الدعم والتعليمات"، ليتناول )الدليل اإلرشادى

مخطط، توصيف، عناصر، أهداف، ومراجع المقرر(، وكذلك يظهر تصميم نمط 

يمية  فى المجموعتين التجريبيتين الثالثة والرابعة الدعم المرن، داخل الدروس التعل

كجزء إختيارى من التصميم التعليمى داخل قائمة تحكم منسدلة )يمكن إظهار الدعم 

 وإخفائه( منها.

تطبيقةات إنترنةت األشةياء وهةى التقنيةات  وتعريفتم تحديد  تعريف التقنيات المستخدمة:  -ه

المسةةتخدمة فةةى األنشةةطة فةةى بيئةةة الةةتعلم اإللكترونيةةة الشخصةةية ووضةةع روابةةط لهةةا فةةى 

المجموعةةةات التجريبيةةةة األربعةةةة وتتضةةةمن الةةةروابط )الشةةةبكة التعليميةةةة إدمةةةودو الجديةةةدة 
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، ثيةةةةنج فةةةةول SHODAN، محركةةةةات البحةةةةث شةةةةودان New Edmodoالمطةةةةورة 

thingfulس ، وايWAIS IoT .) 
 

تضةةةمن إعةةةداد الخطةةةة العلميةةةة إعةةةداد إسةةةتراتيجية تنفيةةةذ الةةةتعلم  إعةةةداد الخطةةةة العلميةةةة: -و

للمجموعةات التجريبيةةة األربعةة، الةةذين قةةاموا بالدراسةة مةةن خةةالل بيئةة الةةتعلم اإللكترونيةةة 

الشخصية القائمة على تطبيقات إنترنت األشياء فى ضوء التفاعل بين نمط الدعم )الثابةت/ 

 مرن( ومركز الضبط )الداخلى/ الخارجى(، والتى تتضح فيما يلى:ال
 

  قيام الطالب بالدخول من خالل رابط الموقع للدخول إلى الشاشة اإلفتتاحية للموقةع

 التعليمى، والضغط على زر دخول الموقع.

 .إختيار الطالب المجموعة التجريبية التابع لها داخل الموقع التعليمى 

 إلى الموقع التعليمى من خالل إدخال إسةم المسةتخدم وكلمةة  تسجيل الطالب دخوله

 المرور الخاصين به فى المجموعة التجريبية.

  قيام كل طالب بقراءة القواعد الخاصةة ببيئةة الةتعلم اإللكترونيةة الشخصةية القائمةة

 على تطبيقات إنترنت األشياء، من بيئات التعلم األربعة.

 لةةى لإلختبةةار التحصةةيلى المعرفةةى المةةرتبط قيةةام كةةل طالةةب بةةإجراء التطبيةةق القب

داخل الموقةع التعليمةى،  HTMLبمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب بإستخدام 

 وباقى أدوات البحث داخل معمل المدرسة.

  قيام كل طالب بدراسة إحدى عشر درس تعليمى وفقا لنمط الدعم ومستوى مركةز

القائمةة علةى تطبيقةات إنترنةت  الضبط لديه فةى بيئةة الةتعلم اإللكترونيةة الشخصةية

 األشياء الخاصة به.

  ظهور أهداف الدرس التعليمى وعناصةر الموضةوع الدراسةى بعةد دخةول الطالةب

 للدرس التعليمى.

  قيام كل طالب بإجراء إختبار تقويم بنائى، بعد اإلنتهاء من دراسة محتوى الةدرس

 التعليمى.

  مةرتبط بكةل موضةوعات الةدروس قيام كل طالب قام الطالب بةأداء نشةاط تعليمةى

 التعليمية التى تم دراستها، بعد اإلنتهاء من كل أسبوع دراسى.

  )قيةةام طةةالب المجموعةةات التجريبيةةة األربعةةة بةةأداء األنشةةطة التعليميةةة )الفرديةةة

و)الجماعية( من خةالل تطبيقةات إنترنةت األشةياء التةى تضةمنت الشةبكة التعليميةة 

 نترنت األشياء.إدمودو المطورة، ومحركات بحث إ

  تضمنت أنشطة التعلم )عملية بحث  حول موضوعات التعلم التى تةم دراسةتها مةن

 -تواصةل إجتمةاعى مةع المعلةم واألقةران –خالل محركات بحةث إنترنةت األشةياء 

 تخزين سحابى للملفات(. -إنشاء صفحة شخصية على الشبكة التعليمية إدمودو

 التعليمية وإجراء األنشطة التعليمية فى  قيام كل طالب بإتمام دراسة جميع الدروس

 الوقت المحدد لها من خالل الجدول الزمنى لمدة ستة أسابيع دراسية متتالية.
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  قيام  كل طالب بالتطبيق البعدى لإلختبةار التحصةيلى المعرفةى المةرتبط بمهةارات

داخةةل الموقةةع التعليمةةى، وبةةاقى أدوات  HTMLتصةةميم مواقةةع الويةةب بإسةةتخدام 

 خل معمل المدرسة.البحث دا

  تةةم تنفيةةذ التجربةةة األساسةةية للبحةةث كاملةةة فةةى مةةدة ثمانيةةة أسةةابيع متتاليةةة )أسةةبوع

سةةتة أسةةابيع لدراسةةة موضةةوعات الةةتعلم وإجةةراء  -تطبيةةق قبلةةى ألدوات البحةةث

 أسبوع تطبيق بعدى ألدوات البحث(. -األنشطة التعليمية

يةةةة وعناصةةةر عمليةةةة الةةةتعلم تةةةم تصةةةميم األحةةةداب التعليم تصةةةميم األحةةةدال التعليميةةةة: -ز

للمجموعةةات التجريبيةةة األربعةةة التةةى درس طالبهةةا مةةن خةةالل بيئةةة الةةتعلم اإللكترونيةةة 

الشخصية القائمة على تطبيقات إنترنت األشياء فى ضوء التفاعل بين نمةط الةدعم ومركةز 

 (.13الضبط، لتظهر فى )ملحق
    

 : Developmentالثالثة: التطوير المرحلة
 

ارتبطةةت مرحلةةة التطةةوير بنشةةر بيئةةة الةةتعلم اإللكترونيةةة الشخصةةية القائمةةة علةةى تطبيقةةات      

إنترنت األشياء فى ضوء التفاعل بين نمط الدعم ومركز الضبط وتطويرها وتطبيقها، ويتضةح 

 ذلك كالتالى:

 تةةم نشةةر بيئةةة الةةتعلم اإللكترونيةةة الشخصةةية القائمةةة علةةى نشةةر بيئةةة الةةتعلم اإللكترونيةةة: -أ

تطبيقات إنترنت األشياء فى ضوء التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/ المرن( ومركز الضبط 

وحجز مساحة عليه لمةدة زمنيةة  Server) الداخلى/ الخارجى(، من خالل إختيار السيرفر

سةةتة أشةةهر لرفةةع الموقةةع التعليمةةى لةةتعلم مهةةارات تصةةميم وإنشةةاء مواقةةع الويةةب بإسةةتخدام 

HTMLوتةةةم تحديةةةد عنةةةوان ، (URL :الخةةةاص بةةةالموقع، وهةةةو )WWW.PLearn-

IOTWD.COM (.12، والذى تتضح شاشاته )ملحق 
 

: تةم تطةوير بيئةة الةتعلم اإللكترونيةة الشخصةية القائمةة علةى تطوير بيئة التعلم اإللكترونية -ب

عم )الثابت/ المرن( ومركز الضبط تطبيقات إنترنت األشياء فى ضوء التفاعل بين نمط الد

 )الداخلى/ الخارجى(، من خالل ما يلى:
 

عرض الموقع التعليمى للمجموعات التجريبية األربعة، على مجموعة من أساتذة  -1ب/

(، ومن خالل آرائهم 2تكنولوجيا التعليم والمتخصصين فى المجال )ملحق

 وتعديالتهم تم تطوير الموقع التعليمى لبيئة التعلم.

التطبيق التجريبى لموقع بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية: حيث تم التطبيق  -2ب/

التجريبى للموقع فى معمل للحاسب اآللى بمبنى المرحلة اإلعدادية بمدرسة سعد 

زغلول للتعليم األساسى، على عينة التجربة اإلستطالعية للبحث والتى تكونت من 

دادى خارج عينة البحث األساسية؛ وذلك ( طالب من طالب الصف الثانى اإلع20)

بهدف معرفة الصعوبات التى يمكن أن تواجه طالب المجموعات التجريبية 

األربعة عند التطبيق الفعلى للموقع اإللكترونى لبيئة التعلم، والتأكد من تقبل 

 المتعلمين لها ووضوح تصميمها وسرعة تحميل الموقع.

http://www.plearn-iotwd.com/
http://www.plearn-iotwd.com/
http://www.plearn-iotwd.com/
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عوبات سواء من خالل انطباعات وآراء تم فى هذه المرحلة معالجة الص -3ب/

المختصين والمحكمين، باإلضافة إلى رودو أفعال طالب التجربة اإلستطالعية  

والتغذية الراجعة منهم من خالل تعاملهم مع موقع بيئة التعلم، والمشاكل التى 

واجهتهم فى وضوح التصميم وتحميل الموقع ليصبح فى صورته النهائية وجاهز 

 (.   12على، وتظهر صور شاشات الموقع النهائية )ملحق للتطبيق الف
 

فى هذه المرحلة تم التطبيق الفعلى لبيئة التعلم اإللكترونية  تطبيق بيئة التعلم اإللكترونية:  -ج

( طالةةب وطالبةةة بالصةةف 100الشخصةةية، علةةى عينةةة البحةةث األساسةةية التةةى تكونةةت مةةن )

م(، واسةتغرق 2019/2020الثانى بالمرحلة اإلعداديةة فةى الفصةل الدراسةى األول للعةام )

حثتةةان تقبةةل الطةةالب لبيئةةة الةةتعلم ( أسةةابيع، وقةةد الحظةةت البا8التطبيةةق الفعلةةى للتجربةةة )

الشخصية القائمةة علةى تطبيقةات إنترنةت األشةياء ووضةوحها بالنسةبة إلةيهم، وعةدم وجةود 

 مشكالت فى التصميم.
 

 :Evaluation & Testingالمرحلة الرابعة: التقويم واإلختبار 
 

تضمنت هذه المرحلة عملية تقييم بيئة التعلم اإللكترونيةة الشخصةية القائمةة علةى تطبيقةات       

إنترنت األشياء فى ضوء التفاعل بين نمط الةدعم )الثابةت/ المةرن( ومركةز الضةبط ) الةداخلى/ 

 ى:الخارجى(، باإلضافة إلى التقويم البنائى والنهائى للمتعلمين، والذى يتضح على النحو التال
 

تةةم تقيةةيم بيئةةة الةةتعلم اإللكترونيةةة الشخصةةية القائمةةة علةةى  تقيةةيم بيئةةة الةةتعلم اإللكترونيةةة: -أ

تطبيقات إنترنت األشياء فى ضوء التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/ المرن( ومركز الضبط 

)الةةداخلى/ الخةةارجى( مةةن خةةالل عرضةةهم علةةى السةةادة المحكمةةين مةةن أسةةاتذة التخصةةص 

مةةى لتظهةةر فةةى صةةورتها (، حيةةث تةةم عةةرض قائمةةة معةةايير تصةةميم الموقةةع التعلي2)ملحةةق

 (.3النهائية بعد إجراءات التعديالت )ملحق

تةم التقةويم البنةائى لطةالب الصةف الثةانى اإلعةدادى مةن خةالل  التقويم البنائى للمتعلمةين: -ب

المجموعات التجريبية األربعة من خالل اإلختبةارات البنائيةة الذاتيةة التةى يقةوم كةل طالةب 

ولهم علةى التغذيةة الراجعةة المناسةبة ودرجةاتهم بحلها بعد دراسة كل درس تعليمى، وحص

بصةةورة فوريةةة، باإلضةةافة إلةةى تقةةويم تكليفةةاتهم فةةى األنشةةطة بإسةةتمرار وحصةةولهم علةةى 

 التغذية الراجعة وتقديراتهم من خالل الشبكة التعليمية إلنترنت األشياء إدمودو المطورة.  

بعةةد تطبيةةق بيئةةة الةةتعلم اإللكترونيةةة الشخصةةية القائمةةة علةةى  التقيةةيم النهةةائى للمتعلمةةين: -ج

تطبيقات إنترنت األشياء فى ضوء التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/ المرن( ومركز الضبط 

( طالةب 100)الداخلى/ الخارجى( على طالب )العينة األساسية للبحث الحةالى( وعةددهم )

البعةةدى لكةةل مةةن )اإلختبةةار التحصةةيلى  فةى الصةةف الثةةانى بالمرحلةةة اإلعداديةةة تةةم التطبيةةق

المعرفةةى وبطاقةةة مالحظةةة األداء المهةةارى المةةرتبطين بمهةةارات تصةةميم وإنشةةاء مواقةةع 

 ، وكذلك مقياس مهارات الدافع المعرفى(.HTMLالويب بإستخدام
 

( بإسةةتمرار أثنةةاء كةةل مرحلةةة مةةن مراحةةل Feedbackوتمةةت مرحلةةة التغذيةةة الراجعةةة )       

يمى للنموذج وبعد اإلنتهاء، منها لتصل الباحثتةان إلةى نقةاط القةوة ومعالجةة نقةاط التصميم التعل

 الضعف، سواء من خالل المحكمين المختصين أو من انطباعات الطالب وردود أفعالهم.
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 إعداد أدوات البحث وضبطها: .4
 

 قامت الباحثتان بإعداد أدوات البحث والمتمثلة فى:      
 

 المعرفى المرتبط بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب:اإلختبار التحصيلى  -أ
 

 تم إعداد إختبار التحصيل المعرفى وفقا للخطوات التالية:         
 

تمثل الهدف من اإلختبار  تحديد الهدف من اإلختبار التحصيلى المعرفى:  -1أ/

التحصيلى المعرفى فى قياس الجوانب المعرفية للموضوعات المحددة بمهارات 

لطالب الصف الثانى اإلعدادى،  HTMLميم وإنشاء مواقع الويب  بإستخدام تص

 –فهم -وذلك وفقا لثالثة مستويات من مستويات تصنيف بلوم الرقمى )تذكر

 تطبيق(.

تم إعداد مفردات اإلختبار  إعداد الصورة المبدئية لإلختبار التحصيلى المعرفى: -2أ/

مفردة فى صورتها األولية وعرضها  (50التحصيلى المعرفى والتى بلغ عددها )

( 2على السادة المحكمين من المتخصصين فى مجال تكنولوجيا التعليم )ملحق

سؤال صواب  20 -سؤال اختيار من متعدد 25والتى تم وضعها فى صورة )

مزاوجة(، وتم مراعاة توزيع المفردات لتغطى الموضوعات التى تم  5 -وخطأ

 عليمية.تحديدها وتحقيقها لألهداف الت

: تم تقدير درجات تقدير درجات التصحيح ألسئلة اإلختبار التحصيلى المعرفى -3أ/

التصحيح ألسئلة اإلختبار التحصيلى المعرفى، فاإلجابة الصحيحة لكل سؤال تم 

تقديرها بدرجة واحدة فقط، وبالتالى أصبحت الدرجة الكلية لإلختبار التحصيلى 

 ( درجة.50)

تم إعداد مفتاح اإلجابة لإلختبار  جابة لإلختبار التحصيلى المعرفى:إعداد مفتا  اإل -4أ/

، HTMLالتحصيلى المعرفى المرتبط تصميم وإنشاء مواقع الويب بإستخدام 

 (.8والذى تم من خالله تصحيح اإلختبار التحصيلى المعرفى والذى يظهر )ملحق

يكون صحيحا لقياس صدق اإلختبار يعنى أن  ىدق اإلختبار التحصيلى المعرفى: -5أ/

ما وضع من أجله ولتقدير صدق اإلختبار تم استخدام طريقة صدق المحكمين من 

خالل عرضه على مجموعة من السادة الخبراء والمتخصصين فى مجال تكنولوجيا 

(، إلستطالع رأيهم حول مدى ارتباط األسئلة وتحقيقها لألهداف 2التعليم )ملحق 

دى سالمة الدقة اللغوية لألسئلة، وبعد إجراء التعليمية المرتبطة بها، وعن م

التعديالت المطلوبة يظهر اإلختبار التحصيلى المعرفى المرتبط بمهارات تصميم 

 (.7فى صورته النهائية )ملحق HTMLوإنشاء مواقع الويب بإستخدام 

تم تصميم اإلختبار التحصيلى  اإلنتاج اإللكترونى لإلختبار التحصيلى المعرفى: -6أ/

( Moodleعرفى وإنتاجه إلكترونيا بإستخدام بنك األسئلة على موقع الموودل )الم

ليتعامل معه جميع طالب المجموعات التجريبية، والذى يتم من خالله اإلحتفاظ 

بدرجات الطالب وبياناتهم حيث أنه مصمم كنظام إدارة تعلم، ويمكن كل طالب من 

 الدخول إلى مجموعته والتعامل معها.
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فى ضوء تحليل  المواىفات واألوزان النسبية لإلختبار التحصيلى المعرفى:جدول -7أ/

محتوى موضوعات تصميم وإنشاء مواقع الويب، تم إشتقاق األهداف السلوكية 

والتى تم استخدامها فى إعداد جدول المواصفات واألوزان النسبية لإلختبار 

أسئلة  4خالله ) (، ليظهر من7التحصيلى المعرفى والذى يتضح بالتفصيل)ملحق

سؤال فى مستوى الفهم بوزن نسبى 11%، 8فى مستوى التذكر بوزن نسبى 

 %(.70سؤال فى مستوى التطبيق بوزن نسبى35%، و22

تم التطبيق على عينة  حساب ىدق اإلتساق الداخلى لإلختبار التحصيلى المعرفى: -8أ/

ل للتعليم ( من طالب الصف الثانى اإلعدادى بمدرسة سعد زغلو20قوامها )

األساسى إدارة شرق طنطا بمحافظة الغربية فى التجربة اإلستطالعية، وبعد 

 Alphaالتطبيق تم حساب صدق المفردات بطريقة معامل ألفا كرونباخ 

Cronbach  لحساب صدق اإلتساق الداخلى المؤسس على معدل اإلرتباط البينى

ى وصدق المفردات يساوى بين المفردات واإلختبار ككل، فظهر معامل الثبات الكل

 ( وهو معامل ثبات مرتفع. 0.92)
 

تم حساب ثبات اإلختبار بطريقتين،  حساب ثبات لإلختبار التحصيلى المعرفى: -9أ/

 ويتضح ذلك فيما يلى:

  طريقة إعادة اإلختبار، وقد قامت الباحثة بتطبيق اإلختبار على عينة قوامها

بمدرسة سعد زغلول للتعليم األساسى ( من طالب الصف الثانى اإلعدادى 20)

إدارة شرق طنطا بمحافظة الغربية خارج عينة البحث األساسية، ثم أعيد تطبيق 

اإلختبار مرة أخرى بعد فاصل زمنى قدره أسبوعين، وقد استخدمت الباحثتان 

( لحساب معامل اإلرتباط، وقد بلغت قيمته SPSSV.22الحزمة اإلحصائية )

، وهو معامل ثبات مرتفع، ومن )0.903ات بلغت قيمته )ومعامل الثب )0.817)

 ثم يمكن اإلعتماد عليه كأداة بحثية.

  طريقة التجزئة النصفيةSplit-Half  حيث تتمثل هذه الطريقة فى تطبيق

اإلختبار مرة واحدة ثم يجزأ إلى نصفين متكافئين، ويتم حساب معامل اإلرتباط 

التنبؤ بمعامل ثبات اإلختبار، وقد بلغ بين درجات هذين النصفين وبعد ذلك يتم 

معامل الثبات الكلى لإلختبار بطريقة التجزئة النصفية لسبيرمان/ براون تساوى 

، فضال عن أن معامل الثبات الكلى لإلختبار بطريقة التجزئة النصفية )0.897)

مما يشير إلى ارتفاع معامل الثبات الكلى لإلختبار  )0.901لجوتمان تساوى )

 ككل.

تم تقدير زمن اإلختبار فى ضوء   حساب زمن اإلختبار التحصيلى المعرفى: -10أ/

المالحظات، ومراقبة أداء الطالب فى التجربة اإلستطالعية بحساب متوسط 

األزمنة الكلية من خالل مجموع األزمنة لكل الطالب على عدد الطالب، وقد بلغ 

 ( دقيقة.55زمن اإلختبار)

تم   هولة والصعوبة لمفردات اإلختبار التحصيلى المعرفى:حساب معامالت الس -11أ/

( 0.20حساب معامالت السهولة والصعوبة لإلختبار ووجد أنها تراوحت ما بين )

وتفسر بأنها ليست شديدة السهولة أو شديدة الصعوبة، وبالتالى ظل   )0.81و)

 .)7مفردة )ملحق )50اإلختبار بمفرداته كما هو )
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تم حساب  التمييز لمفردات اإلختبار التحصيلى المعرفى: حساب معامالت -12أ/

وبذلك تعتبر  )0.82و) )0.22معامالت التمييز لإلختبار وتراوحت ما بين )

 للتمييز. مناسبةمفردات اإلختبار ذات قدرة 
 

 بطاقة مالحظة األداء المهارى المرتبطة بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب: -ب

تم إعداد بطاقة مالحظة األداء المهارى المرتبطةة بمهةارات تصةميم وإنشةاء مواقةع الويةب       

 ، وفقا للخطوات التالية:HTMLبإستخدام 

تمثل الهدف من بطاقة مالحظة  تحديد الهدف من بطاقة مالحظة األداء المهارى: -1ب/

األداء المهارى فى قياس جوانب األداء المهارى للموضوعات المحددة بمهارات 

 لطالب الصف الثانى اإلعدادى. HTMLتصميم وإنشاء مواقع الويب بإستخدام 

اشتملت مصادر إعداد  تحديد مصادر إعداد بطاقة مالحظة األداء المهارى: -2ب/

المهارى المرتبطة بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب بطاقة مالحظة األداء 

من خالل كتاب وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية  HTMLبإستخدام 

لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف الثانى اإلعدادى الفصل الدراسى 

مجال، م، باإلضافة إلى آراء خبراء المتخصيين فى ال2019/2020األول للعام 

وفى ضوء ذلك تكونت بطاقة مالحظة األداء المهارى فى صورتها المبدئية من 

 ( مهارة فرعية.35( مهارات رئيسية و)9)

تم صياغة  نظام تقدير مستوى األداء فى بطاقة مالحظة األداء المهارى: -3ب/

عبارات بطاقة مالحظة األداء المهارى فى صورة عبارات سلوكية إجرائية، وتم 

أسلوب ونظام تقدير مستويات الطالب فى أداء كل مهارة بصورة  تحديد

موضوعية، وتم تقسيم مستويات درجات أداء الطالب، حيث يحصل كل الطالب 

 فى كل عبارة على:

 .أداء الطالب صحيح بدون أخطاء )مرتفع( = درجتان 

 .أداء الطالب صحيح مع حدوب خطأ لم يقم بإكتشافه )متوسط( = درجة واحدة 

 ؤد الطالب المهارة = صفر.لم ي 

 (4جدول )

نظام تقدير الدرجات لبطاقة مالحظة األداء المهارى المرتبطة بمهارات تصميم وإنشاء مواقع 

 الويب 

 مستوى أداء المهارة

 لم يؤد متوسط مرتفع

2 1 0 

وكذلك تم وضع معيار التصحيح فأصبحت الدرجة العظمى لبطاقة مالحظة            

 HTMLاألداء المهارى المرتبطة بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب بإستخدام 

 ( والدرجة الصغرى )صفر(. 70)
 

بعد اإلنتهاء من إعداد الصورة األولية   ىدق بطاقة مالحظة األداء المهارى: -4ب/

مالحظة األداء المهارى المرتبطة بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب لبطاقة 
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، تم عرضها على مجموعة من السادة المحكمين والمتخصصين HTMLبإستخدام 

( لحساب صدق البطاقة، وذلك من خالل تحديد مدى تسلسل 2فى المجال )ملحق 

ة اللغوية لتظهر مهارات البطاقة وارتباطها بالمهارات الرئيسية، ومدى دقة الصياغ

 (.9البطاقة فى صورتها النهائية )ملحق
 

تم حساب ثبات بطاقة مالحظة حساب ثبات بطاقة مالحظة األداء المهارى:  -5ب/

حيث تتمثل هذه الطريقة فى  Split-Halfاألداء المهاى باستخدام التجزئة النصفية 

ساب معامل تطبيق البطاقة مرة واحدة ثم يجزأ إلى نصفين متكافئين، ويتم ح

اإلرتباط بين درجات هذين النصفين وبعد ذلك يتم التنبؤ بمعامل ثبات البطاقة، وبلغ 

معامل الثبات الكلى للبطاقة بطريقة التجزئة النصفية لسبيرمان/ براون يساوى 

فضال عن أن معامل الثبات الكلى للبطاقة بطريقة التجزئة النصفية  )0.923)

 يشير إلى ارتفاع معامل الثبات الكلى للبطاقة. ، مما)0.920لجوتمان فيساوى )
 

تم تقدير زمن بطاقة مالحظة األداء  حساب زمن بطاقة مالحظة األداء المهارى: -6ب/

( طالب فى التجربة 20المهارى فى ضوء المالحظات، ومراقبة أداء الطالب وهم )

ل الطالب اإلستطالعية بحساب متوسط األزمنة الكلية من خالل مجموع األزمنة لك

 ( دقيقة.45على عدد الطالب، وقد بلغ زمن التطبيق للبطاقة )
 

تم  حساب معامالت السهولة والصعوبة لمفردات بطاقة مالحظة األداء المهارى: -7ب/

( 0.19حساب معامالت السهولة والصعوبة للبطاقة ووجد أنها تراوحت ما بين )

دة الصعوبة، وبالتالى ظلت (، وتفسر بأنها ليست شديدة السهولة أو شدي0.82و)

مفردة(، والتى تظهر فى صورتها النهائية  35البطاقة بمفرداتها كما هى )

 (.9)ملحق
 

تم حساب  حساب معامالت التمييز لمفردات بطاقة مالحظة األداء المهارى: -8ب/

( 0.21معامالت التمييز لبطاقة مالحظة األداء المهارى والتى تراوحت ما بين )

 لك تعتبر مفردات البطاقة ذات قدرة مناسبة للتمييز.( وبذ0.80و)
 

 مقياس مركز الضبط )الداخلى/الخارجى(:  -ج

 تم إعداد مقياس مركز الضبط )الداخلى/ الخارجى( وفقا للخطوات التالية:   

هدف هذا المقياس إلى تقسيم وتصنيف  تحديد الهدف من مقياس مركز الضبط: -1ج/

( طالب إلى ذوى مركز الضبط الداخلى 100طالب الصف الثانى اإلعدادى )

وذوى مركز الضبط الخارجى فى بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية القائمة على 

 تطبيقات إنترنت األشياء. 
 

من مقاييس  بعد إطالع الباحثتان على مجموعة إختيار مقياس مركز الضبط: -2ج/ 

 –مركز الضبط )الداخلى/ الخارجى(، قامتا بإختيار مقياس مركز الضبط لنويكى 

-Adult Nowickiم )1973ستريكالند  للبالغين الذى قام بوضعه عام 

Strickland Locus of Control Scale, 1973( للفئة  العمرية )18-10 

امت الباحثتان بإختياره (، وق2010عام( والذى قام بترجمته وتعريبه سارى سواقد)
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نظرا لوضوح عباراته ومالئمته للفئة العمرية المستهدفة من البحث وهم طالب 

 ( عام.14الصف الثانى اإلعدادى متوسط أعمارهم )

( 40تكون مقياس مركز الضبط من ) تقدير درجات مقياس مركز الضبط: -3ج/ 

بينهما ما يالئمه، ويتم  مفردة، لكل مفردة إجابتين )نعم أم ال( يختار الطالب من

تصحيح المقياس من خالل مفتاح تصحيح، وكل مفردة يتم تصحيحها بدرجة واحدة 

( درجة ويتم تقدير الدرجات داخل 40فأصبحت الدرجة العظمى للمقياس )

 المقياس، كما يلى: 

 .الحد األدنى للدرجات = صفر درجة 

  = درجة. 40الحد األعلى للدرجات 

 16( درجةة بمعنةى أنهةا أقةل مةن أو مسةاوية 16-0الةب مةن )إذا كانت نتيجة الط 

 درجة، فإن الطالب ذو مركز ضبط داخلى.

 ( درجة بمعنى أنها أكبر من أو مسةاوية 40-17إذا كانت نتيجة الطالب من )17 

 درجة، فإن الطالب ذو مركز ضبط خارجى.
 

الضبط،  للتأكد من صدق مقياس مركز  التحقق من ىدق مقياس مركز الضبط: -4ج/ 

( 2تم عرضه فى على مجموعة من السادة الخبراء والمتخصصين )ملحق 

إلستطالع رأيهم حول مدى ارتباط العبارات بمركز الضبط )الداخلى/ الخارجى(،  

ومدى دقة الصياغة اللغوية للعبارات، ومدى مالئمة المقياس للفئة المستهدفة،  

النهائية ومفتاح تصحيحه)ملحق وبعد إجراء التعديالت يظهر المقياس فى صورته 

5.) 

تم حساب معامل الثبات للمقياس بإستخدام  التحقق من ثبات مقياس مركز الضبط: -5ج/

طريقة إعادة اإلختبار، وقد قامت الباحثتان بتطبيق المقياس على عينة  التجربة 

( من طالب الصف الثانى اإلعدادى بمدرسة سعد 20اإلستطالعية وقوامها )

عليم األساسى خارج عينة البحث األساسية، ثم أعيد اإلختبار مرة أخرى زغلول للت

بعد فاصل زمنى قدره أسبوعين، وقد استخدمت الباحثتين الحزمة اإلحصائية 

(SPSS V.22( لحساب معامل الثبات للمقياس ككل )وهو معامل ثبات  )0.869

، كما يمكن اإلعتماد مرتفع، ومن ثم يمكن الوثوق بالنتائج التى يزودنا بها المقياس

 عليه كأداة بحثية.

تعتمد هذه  التحقق من حساب ىدق اإلتساق الداخلى لمقياس مركز الضبط: -6ج/

الطريقة على اإلتساق فى أداء الطالب على مكونات مقياس مركز الضبط، وعندما 

يكون متجانسا فإن كل مكون فيه تقيس نفس المكونات التى يقيسها المقياس )ككل(، 

حسابه بطريقة معامالت اإلرتباط بين درجة كل مكون فرعى والدرجة الكلية  ويتم

للمقياس )ككل(، وبإستقراء جدول معامالت إرتباط بيرسون بين المفردات ومقياس 

(، يتضح أنها معامالت ارتباط طردية قوية، وهى دالة 5مركز الضبط ككل )ملحق

لنتائج تدل على أن المفردات (، وتأسيسا على ما سبق فإن هذه ا0.01عند مستوى )

 الفردية تتمتع بدرجة عالية من اإلتساق الداخلى للمقياس.
 

قامت الباحثتان بتقدير زمن مقياس مركز  حساب زمن مقياس مركز الضبط: -7ج/ 

الضبط فى ضوء المالحظات، ومراقبة أداء الطالب فى التجربة اإلستطالعية من 
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خالل مجموع األزمنة لكل الطالب على خالل حساب متوسط األزمنة الكلية من 

 ( دقيقة.25عدد الطالب، وقد بلغ زمن اإلجابة على مفردات المقياس )

تم حساب  حساب معامالت السهولة والصعوبة لمفردات مقياس مركز الضبط: -8ج/

معامالت السهولة والصعوبة لمقياس مركز الضبط ووجد أنها تراوحت ما بين 

 نها ليست شديدة السهولة أو شديدة الصعوبة.وتفسر بأ )0.81( و)0.20)

تم حساب معامالت  حساب معامالت التمييز لمفردات مقياس مركز الضبط: -9ج/

وبذلك تعتبر  )0.80( و)0.20التمييز للمقياس، ووجد أنها تراوحت ما بين )

 مفردات مقياس مركز الضبط ذات قدرة مناسبة للتمييز.
 

 مقياس الدافع المعرفى: -د

 تم إعداد مقياس الدافع المعرفى وفقا للخطوات التالية:        

هدف هذا المقياس إلى تحديد وقياس  تحديد الهدف من مقياس الدافع المعرفى: -1د/ 

مهارات الدافع المعرفى لدى طالب الصف الثانى اإلعدادى نتيجة دراستهم فى بيئة 

األشياء فى ضوء على تطبيقات إنترنت  القائمةالتعلم اإللكترونية الشخصية 

 التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/ المرن( ومركز الضبط )الداخلى/ الخارجى(.
 

بعد إطالع الباحثتان على مجموعة من مقاييس   إختيار مقياس الدافع المعرفى: -2د/ 

 Rani & Reddy( 2019الدافع المعرفى، قامتا بإختيار مقياس  رانى وريددى )

( عام، وتم 20-13دافع المعرفى للفئة العمرية )،  لقياس مهارات ال(2019)

( 14إختياره حيث أنه مالئم للبحث الحالى وللفئة المستهدفة متوسط أعمارهم )

( مفردة تم توزيعهم على أربعة فئات رئيسية لتتضمن كل فئة 40عام، ويتكون من )

 ( مهارات فرعية، والتى تتضح على النحو التالى:10)
 

  حب اإلستطالعCuriosity. 

  دافع المعرفةMotivation  of  Knowledge. 

  دافع القراءةMotivation  of  Reading. 

  طرح األسئلةAsk Questions. 

تتدرج مستويات تقييم الطالب على مقياس   تقدير درجات مقياس الدافع المعرفى: -3د/

 (، ويتضح كما فى الجدول التالى:1: 3الدافع المعرفى طبقا لمدرج ليكارت )
 ( 5جدول )

 Rani & Reddy (2019)تقدير الدرجات لمقياس الدافع المعرفى 

 تنطبق بدرجة قليلة تنطبق بدرجة متوسطة تنطبق بدرجة كبيرة

3 2 1 

 ويتضح تقدير الدرجات داخل المقياس، كما يلى:  
 

  = درجة. 40الحد األدنى للدرجات 

  = درجة. 120الحد األعلى للدرجات 
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  درجة، فإن الطالب لديةه  70إذا كانت النتيجة اإلجمالية مساوية أو أكثر من

 مهارات الدافع المعرفى. 

  درجةة، فةإن الطالةب لةيس  70إذا كانت النتيجة اإلجمالية مسةاوية ألقةل مةن

 لديه مهارات الدافع المعرفى.

رضه للتأكد من صدق المقياس، تم ع التحقق من ىدق مقياس الدافع المعرفى: -4د/

( 2فى صورته األولية على مجموعة من السادة الخبراء  والمتخصصين )ملحق 

دقة الصياغة  مدىإلستطالع رأيهم حول مدى ارتباط العبارات بالدافع المعرفى، 

اللغوية للعبارات، مدى مالئمته للفئة المستهدفة من البحث، وبعد إجراء التعديالت 

 (.10يظهر المقياس فى صورته النهائية)ملحق 
 

تم حساب معامل الثبات للمقياس  التحقق من ثبات مقياس الدافع المعرفى: -5د/  

تطبيق المقياس على عينة  بإستخدام طريقة إعادة اإلختبار، وقد قامت الباحثتان ب

 بمدرسة( من طالب الصف الثانى اإلعدادى 20التجربة اإلستطالعية وقوامها )

سعد زغلول للتعليم األساسى خارج عينة البحث األساسية، ثم أعيد اإلختبار مرة 

أخرى بعد فاصل زمنى قدره أسبوعين، وقد استخدمت الباحثتان الحزمة 

وهو  )0.874معامل الثبات للمقياس ككل )( لحساب SPSS V.22اإلحصائية )

معامل ثبات مرتفع، ومن ثم يمكن الوثوق بالنتائج التى يزودنا بها مقياس الدافع 

 المعرفى، كما يمكن اإلعتماد عليه كأداة بحثية.
 

تعتمد هذه  التحقق من حساب ىدق اإلتساق الداخلى لمقياس الدافع المعرفى: -6د/ 

داء الطالب على مكونات المقياس، وعندما يكون الطريقة على اإلتساق فى أ

متجانسا فإن كل مكون فيه تقيس نفس المكونات التى يقيسها المقياس )ككل(، ويتم 

حسابه بطريقة معامالت اإلرتباط بين درجة كل مكون فرعى والدرجة الكلية 

للمقياس )ككل(، وبإستقراء جدول معامالت إرتباط بيرسون بين المفردات 

(، يتضح أنها معامالت ارتباط طردية 10الدافع المعرفى ككل )ملحق ومقياس

(، وتأسيسا على ما سبق فإن هذه النتائج تدل 0.01قوية، وهى دالة عند مستوى )

 على أن المفردات الفردية تتمتع بدرجة عالية من اإلتساق الداخلى للمقياس.

ر زمن مقياس الدافع قامت الباحثة بتقدي حساب زمن مقياس الدافع المعرفى: -7د/

المعرفى فى ضوء المالحظات، ومراقبة أداء الطالب فى التجربة اإلستطالعية من 

خالل حساب متوسط األزمنة الكلية من خالل مجموع األزمنة لكل الطالب على 

 ( دقيقة.25عدد الطالب، وقد بلغ زمن اإلجابة على مفردات المقياس )

تم  بة لمفردات مقياس الدافع المعرفى:حساب معامالت السهولة والصعو -8د/  

حساب معامالت السهولة والصعوبة لمقياس الدافع المعرفى ووجد أنها تراوحت ما 

 وتفسر بأنها ليست شديدة السهولة أو شديدة الصعوبة. )0.82( و)0.19بين )

تم حساب معامالت   حساب معامالت التمييز لمفردات مقياس الدافع المعرفى: -9د/  

وبذلك تعتبر مفردات  )0.81( و)0.20يز للمقياس ووجد أنها تراوحت ما بين )التمي

 مقياس الدافع المعرفى ذات قدرة مناسبة للتمييز.
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 تجربة البحث: .5
 

 تمت إجراءات تجربة البحث، كما يلى: 
 

( طالةةب 20تمةةت التجربةةة اإلسةةتطالعية للبحةةث علةةى ) التجربةةة اإلسةةتطالعية للبحةةث: -أ

بالصةةف الثةةانى اإلعةةدادى بمدرسةةة سةةعد زغلةةول للتعلةةيم األساسةةى)خارج عينةةة البحةةث 

 م(، وكشفت عما يلى:4/10/2019 -م22/9/2019األساسية( لمدة أسبوعين )

التعرف على بعض المشكالت التقنية والصعوبات التى واجهت الطالب فى تشغيل  -1أ/

 قع التعلم اإللكترونى وتم التغلب عليها.مو

حساب ثبات أدوات البحث ومعامالت اإلتساق الداخلى ومعامالت السهولة  -2أ/

 والصعوبة والتمييز، والفترة الزمنية المناسبة ألدائهم.

 التحقق من صالحية أدوات البحث للتطبيق. -3أ/

 لتجربة األساسية للبحث.إكتساب الباحثتان خبرة تطبيق التجربة قبل تنفيذ ا -4أ/

التأكد من الكفاءة الداخلية لمواد المعالجة التجريبية من خالل حساب الفاعلية  -5أ/

الداخلية للموقع اإللكترونى لتعلم مهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب بإستخدام 

HTML من خالل حساب نسبة الكسب المعدل من خالل إستخدام معادلة بالك ،

"Blake( فأكثر كمؤشر 1.2جب أن تصل فيها نسبة الكسب المعدل إلى )" والتى ي

 لفاعلية الموقع التعليمى.
 

وتم حسابها من خالل درجات طالب المجموعة اإلستطالعية فى التطبيقين         

)القبلى/ البعدى( فى الجانبين المعرفى والمهارى فى كل من )اإلختبار التحصيلى 

المعرفى وبطاقة مالحظة األداء المهارى( المرتبطين بمهارات تصميم وإنشاء 

( فى إختبار التحصيل 1.4، وبلغت قيمتها )HTMLمواقع الويب بإستخدام 

( 1.2( فى بطاقة مالحظة األداء المهارى، أى أنها أعلى من )1.32المعرفى و)

 مما يدل على فاعلية الموقع التعليمى.
 

تمةةت إجةةراءات التجربةةة األساسةةية للبحةةث فةةى مةةدة زمنيةةة  التجربةةة األساسةةية للبحةةث: -ب

م( حتةةى يةةوم اإلثنةةين 8/10/2019ثمانيةةة أسةةابيع متتاليةةة فةةى الفتةةرة مةةن يةةوم الثالثةةاء )

 م(، وتتضح على النحو التالى:2/12/2019)

التطبيق القبلى ألدوات البحث: تم التطبيق القبلى ألدوات القياس فى البحث  -1ب/

)اإلختبار التحصيلى المعرفى وبطاقة مالحظة األداء المهارى المرتبطين بمهارات 

س الدافع المعرفى( داخل ومقيا –HTMLتصميم وإنشاء مواقع الويب بإستخدام 

معمل الحاسب اآللى بمبنى المرحلة اإلعدادية بمدرسة سعد زغلول للتعليم 

م( حتى يوم 8/10/2019األساسى، فى الفترة  من يوم الثالثاء )

 م( للتحقق من تكافؤ المجموعات التجريبية األربعة للبحث. 14/10/2019اإلثنين)
 

م( حتى يوم 8/10/2019ن يوم الثالثاء )باإلضافة إلى أنه فى الفترة  م -2ب/ 

م(، تم تدريب طالب المجموعات التجريبية األربعة على 14/10/2019اإلثنين)

كيفية العمل داخل بيئة التعلم الخاصة بكل مجموعة، والتدرب على كيفية التعامل 
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مع تطبيقات إنترنت األشياء على الشبكة التعليمية إدمودو المطورة  للتفاعل 

عى من خاللها، وكيفية إنشاء صفحتهم الشخصية بالتعاون مع المعلم اإلجتما

والعمل عليها، والتعامل مع تخزين الملفات على الحوسبة السحابية لجوجل أو 

مايكروسوفت، باإلضافة إلى التدريب على محركات البحث القائمة على إنترنت 

 (.Wais IoTو) Shodan(،)(thingfulاألشياء، وهم: )
 

 تنفيذ التجربة األساسية للبحث، من خالل ما يلى: تم  -3ب/
 

 ( درس تعليمةى مةرتبطين 11قيام طالب المجموعات التجريبية األربعةة بدراسةة )

، وإجةراء التقةويم البنةائى HTMLبمقرر تصميم وإنشةاء مواقةع الويةب بإسةتخدام 

ن واألنشطة المرتبطة بالمقرر التعليمى والتى تستغرق مةدة )سةاعتين( أسةبوعيا مة

(، والذى يتضح من خالله 14كل طالب، والتى تتضح وفقا للجدول الزمنى )ملحق

أسةةابيع تعليميةةة فةةى الفتةةرة مةةن الثالثةةاء  6العمليةةة التعليميةةة وتنفيةةذ األنشةةطة لمةةدة 

 م(.25/11/2019م( إلى اإلثنين )15/10/2019)

 ن  مةن تم إتاحة معمل الحاسب اآللى بالمدرسة لمدة ساعتين يومى الخميس واإلثني

( مةن كةل أسةبوع للطةالب 2:  12الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الثانية ظهةرا )

فى حالةة تعةذر إتصةالهم بةالموقع التعليمةى أو بةطء اإلتصةال بشةبكة اإلنترنةت فةى 

المنةةةزل لمسةةةاعدتهم علةةةى قيةةةامهم بالدراسةةةة وأداء مهةةةامهم التعليميةةةة فةةةى الوقةةةت 

اليحةةةدب إخةةةتالط بةةةين طةةةالب المحةةةدد؛ تحةةةت إشةةةراف المعلةةةم والبةةةاحثتين حتةةةى 

 المجموعات التجريبية األربعة.

  بعد اإلنتهاء من تنفيذ التجربة األساسية للبحث، تم التطبيق البعدى ألدوات القيةاس

فى البحث وهةم: )اإلختبةار التحصةيلى المعرفةى وبطاقةة مالحظةة األداء المهةارى 

ومقيةاس  – HTMLالمرتبطين بمهارات تصميم وإنشاء مواقةع الويةب بإسةتخدام 

الدافع المعرفى(، داخل معمل الحاسب اآللى بالمدرسة فى الفترة مةن يةوم الثالثةاء 

م(، والتأكةةد مةةن حةةل جميةةع 2/12/2019م( وحتةةى يةةوم اإلثنةةين )26/11/2019)

 الطالب أدوات البحث. 

  تم تجميع درجات طةالب المجموعةات التجريبيةة األربعةة علةى أدوات البحةث فةى

 لبعدى، وإجراء المعالجة اإلحصائية.التطبيقين القبلى وا

 رابعا: نتائج البحث وتفسيرها:
 

بعد استعراض إجراءات البحث، سوف يتناول هذا الجزء اإلجابة على أسئلة البحث،        

وعرض نتائج البحث الخاصة بالمجموعات التجريبية األربعة وتفسيرها وذلك لتحديد أثر 

التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/المرن( ومركز الضبط )الداخلى/الخارجى( فى بيئة تعلم 

ئمة على تطبيقات إنترنت األشياء على تنمية مهارات تصميم وإنشاء إلكترونية شخصية قا

مواقع الويب والدافع المعرفى لدى طالب المرحلة اإلعدادية، باإلضافة إلى تقديم بعض 

 التوصيات والمقترحات.
 

( لمعالجة Parametric Statisticواستخدمت الباحثتان أسلوب اإلحصاء البارامترى )      

ية ألدوات البحث، كما تمت عمليات التحليل اإلحصائى للبيانات بإستخدام البيانات الكم
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(، من خالل استخدام عديد من األساليب اإلحصائية للتوصل إلى SPSS V.22برنامج )

 نتائج البحث الحالى.
 

 اإلجابة على أسئلة البحث الفرعية: .1
 

 قامت الباحثتان باإلجابة على أسئلة البحث الفرعية، فيما يلى:         
 

 اإلجابة عن السؤال الفرعى األول:  -أ

لإلجابة عن السؤال الفرعى األول الذى ينص على "ما مهارات تصميم وإنشاء        

مواقع الويب المطلوب تنميتها لدى طالب الصف الثانى بالمرحلة اإلعدادية؟"، قامت 

الباحثتان باإلطالع على كتاب وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية الصادر 

لمناهج والمواد التعليمية لتنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا عن اإلدارة العامة لتطوير ا

م، 2019/2020المعلومات للصف الثانى اإلعدادى الفصل الدراسى األول للعام 

باإلضافة إلى آراء الخبراء المتخصصين فى المجال، وحضور دورات تدريبية، 

وصلت ممارسة هذه المهارات، واإلطار النظرى من مراجع ودراسات وكتب، وت

الباحثتان إلى قائمة المهارات المرتبطة بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب لطالب 

الصف الثانى اإلعدادى، ثم قامتا بعرض تلك القائمة المبدئية على مجموعة من السادة 

المحكمين فى مجال التخصص، ثم تم تعديل تلك القائمة فى ضوء آرائهم 

 (.4ة المهارات فى صورتها النهائية)ملحق ومقترحاتهم،حتى تم التوصل إلى قائم

 اإلجابة عن السؤال الفرعى الثانى:  -ب

لإلجابة عن السؤال الفرعى الثانى الذى ينص على"ما األسس والمعايير الالزمة       

لتصميم بيئة تعلم إلكترونية شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت األشياء فى ضوء 

مرن( ومركز الضبط )الداخلى/الخارجى( لتنمية التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/ال

مهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب والدافع المعرفى لدى طالب الصف الثانى 

بالمرحلة اإلعدادية؟"، قامت الباحثتان باإلطالع على مجموعة من الدراسات والمراجع 

يم بيئة التعلم المرتبطة بالبحث الحالى، وقد توصلتا إلى قائمة المعايير المرتبطة بتصم

اإللكترونية الشخصية القائمة على تطبيقات إنترنت األشياء فى ضوء التفاعل بين نمط 

الدعم )الثابت/ المرن( ومركز الضبط )الداخلى/ الخارجى(، ثم قامتا بعرض تلك القائمة 

المبدئية على مجموعة من السادة المحكمين فى مجال التخصص، ثم تم تعديل تلك 

آلرائهم، حتى تم التوصل إلى قائمة المعايير فى صورتها النهائية )ملحق  القائمة وفقا

3.) 
 

 اإلجابة عن السؤال الفرعى الثالث: -ج

لإلجابة عن السؤال الفرعى الثالث الذى ينص على"ما التصور المقترح لتصميم بيئة      

ين نمط تعلم إلكترونية شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت األشياء فى ضوء التفاعل ب

الدعم )الثابت/المرن( ومركز الضبط )الداخلى/الخارجى( لتنمية مهارات تصميم وإنشاء 

مواقع الويب والدافع المعرفى لدى طالب الصف الثانى بالمرحلة اإلعدادية؟"، قامت 

الباحثتان باإلطالع على نماذج التصميم التعليمى لبيئات التعلم اإللكترونية الشخصية 
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صميم التعليمى التى قامت الدراسات السابقة بإستخدامها، وتم إختيار وكذلك نماذج الت

لتصميم بيئة التعلم اإللكترونية  Alasaady et al., (2019)نموذج األسعدى وزمالؤه 

الشخصية القائمة على تطبيقات إنترنت األشياء فى ضوء التفاعل بين نمط الدعم 

( والذى تم إستعراضه فى اإلطار )الثابت/المرن( ومركز الضبط )الداخلى/الخارجى

النظرى وإجراءات البحث، وليظهر وفقا لذلك النموذج السيناريو التعليمى لبيئات التعلم 

(، وشاشات الموقع 11للمجموعات التجريبية األربعة فى صورته النهائية)ملحق

 (. 12التعليمى)ملحق
 

 اإلجابة عن السؤال الفرعى الرابع: -د

لإلجابة عن السؤال الفرعى الرابع  الذى ينص على " ما أثر العالقة التفاعلية بين      

نمط الدعم )الثابت/المرن( ومركز الضبط )الداخلى/الخارجى( فى بيئة تعلم إلكترونية 

شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت األشياء على تنمية الجوانب المعرفية المرتبطة 

مواقع الويب لدى طالب الصف الثانى بالمرحلة اإلعدادية؟"، بمهارات تصميم وإنشاء 

تتطلب اإلجابة على هذا السؤال إختبار صحة الفرض األول " ال يوجد فرق دال 

( بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية 0.05)≥إحصائيا عند مستوى 

جع إلى أثر فى التحصيل المعرفى المرتبط بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب ير

التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/المرن( ومركز الضبط )الداخلى/الخارجى( فى بيئة تعلم 

إلكترونية شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت األشياء."، وذلك من خالل استخدام 

 LSD، وكذلك اختبار "Two Way Anova"أسلوب تحليل التباين ثنائى اإلتجاه 

د اتجاه الفروق بين المجموعات التجريبية األربعة فى إختبار للمقارنات المتعددة لتحدي

 التحصيل المعرفى.
 

 اإلجابة عن السؤال الفرعى الخامس: -ه

لإلجابة عن السؤال الفرعى الخامس الذى ينص على " ما أثر العالقة التفاعلية بين       

م إلكترونية نمط الدعم )الثابت/المرن( ومركز الضبط )الداخلى/الخارجى( فى بيئة تعل

شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت األشياء على تنمية الجوانب األدائية المرتبطة 

بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب لدى طالب الصف الثانى بالمرحلة اإلعدادية؟"، 

تتطلب اإلجابة على هذا السؤال إختبار صحة الفرض الثانى " ال يوجد فرق دال 

( بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية 0.05)≥إحصائيا عند مستوى 

فى بطاقة مالحظة األداء المهارى المرتبطة بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب 

يرجع إلى أثر التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/المرن( ومركز الضبط 

)الداخلى/الخارجى( فى بيئة تعلم إلكترونية شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت 

 Two Way"شياء."، وذلك من خالل استخدام أسلوب تحليل التباين ثنائى اإلتجاه األ

Anova" وكذلك اختبار ،LSD  للمقارنات المتعددة لتحديد اتجاه الفروق بين

 المجموعات التجريبية األربعة  فى بطاقة مالحظة األداء المهارى.

 اإلجابة عن السؤال الفرعى السادس: -و

ل الفرعى السادس الذى ينص على " ما أثر العالقة التفاعلية بين لإلجابة عن السؤا     

نمط الدعم )الثابت/المرن( ومركز الضبط )الداخلى/الخارجى( فى بيئة تعلم إلكترونية 
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شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت األشياء على تنمية مهارات الدافع المعرفى لدى 

ب اإلجابة على هذا السؤال إختبار طالب الصف الثانى بالمرحلة اإلعدادية؟"، تتطل

( بين متوسطات 0.05)≥صحة الفرض الثالث "اليوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى 

درجات طالب المجموعات التجريبية فى مقياس مهارات الدافع المعرفى يرجع إلى أثر 

م التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/المرن( ومركز الضبط )الداخلى/الخارجى( فى بيئة تعل

إلكترونية شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت األشياء."، وذلك من خالل استخدام 

 LSD، وكذلك اختبار "Two Way Anova"أسلوب تحليل التباين ثنائى اإلتجاه 

للمقارنات المتعددة لتحديد اتجاه الفروق بين المجموعات التجريبية األربعة فى مقياس 

 الدافع المعرفى.

 الفرعى السابع: اإلجابة عن السؤال -ز

لإلجابة عن السؤال الفرعى السابع الذى ينص على "ما العالقة اإلرتباطية بين       

درجات طالب المجموعات التجريبية فى اإلختبار التحصيلى المعرفى، بطاقة مالحظة 

األداء المهارى المرتبطين بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب، ومقياس مهارات 

لدى طالب الصف الثانى بالمرحلة اإلعدادية؟"، تتطلب اإلجابة على هذا الدافع المعرفى 

السؤال إختبار صحة الفرض الرابع "التوجد عالقة ارتباطية بين درجات طالب 

مجموعات البحث التجريبية على اإلختبار التحصيلى المعرفى، ودرجاتهم على بطاقة 

الويب، ودرجاتهم على مقياس  مالحظة األداء المهارى لمهارات تصميم وإنشاء مواقع

( بين درجات طالب rالدافع المعرفى."، وذلك من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون)

 المجموعات التجريبية األربعة على أدوات البحث.

 قياس مدى تكافؤ مجموعات البحث: .2

لكى تتحقق الباحثتان من تكافؤ المجموعات قبليا، تم تطبيق اختبار تحليل التباين ثنائى       

" فى حساب التكافؤ لمجموعات البحث، وذلك للتعرف Two Way Anovaاإلتجاه   " 

على داللة الفروق بين متوسطات المجموعات فى التطبيق القبلى إلختبار التحصيل المعرفى، 

ألداء المهارى المرتبطين بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب، ومقياس وبطاقة مالحظة ا

 الدافع المعرفى.
 

حيث تم تحليل نتائج التطبيق القبلى لإلختبار التحصيلى المعرفى المرتبط بمهارات تصميم       

مواقع الويب، وذلك بهدف التعرف على مدى تكافؤ المجموعات التجريبية األربعة الخاصة 

 بالبحث، ويوضح الجدول التالى هذه النتائج:
 (6جدول )

" لدراسة الفرق بين متوسطات مجموعات Two Way Anovaه "نتائج اختبار تحليل التباين ثنائى اإلتجا

 البحث فى التطبيق القبلى إلختبار التحصيل المعرفى 

 اإلختبار
 مصدر

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

 "ف"

مستوى 

 الداللة

التحصيل 

 المعرفى

 0.128 2.353 13.562 1 13.562 نمط الدعم )متغير أ(

 0.476 0.511 2.946 1 2.946 مركز الضبط)متغير ب(

ب(×التفاعل ) أ  17.762 1 17.762 3.081 0.082 

   5.765 96 553.412 خطأ التباين
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التباين الكلى      584.360 99    

( عدم وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطات درجات 6يتضح من الجدول السابق )      

مجموعات البحث التجريبية فى التطبيق القبلى إلختبار التحصيل المعرفى المرتبط بمهارات 

تصميم وإنشاء مواقع الويب، وبالتالى يمكن التنبؤ بتكافؤ المجموعات قبليا فى اإلختبار 

مما يشير إلى أن أية فروق تظهر بعد التجربة ترجع إلى اإلختالفات فى  التحصيلى المعرفى،

متغيرات البحث المستقلة وليس إلى أى اختالفات موجودة بالفعل بين الطالب قبل إجراء 

 المعالجة التجريبية الخاصة البحث.
 

هارى المرتبطة كما قامت الباحثتان بتحليل نتائج التطبيق القبلى لبطاقة مالحظة األداء الم      

بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب، وذلك بهدف التعرف على مدى تكافؤ المجموعات 

 التجريبية األربعة الخاصة بالبحث، ويوضح الجدول التالى هذه النتائج:
 (7جدول ) 

" لدراسة الفرق بين متوسطات مجموعات Two Way Anovaنتائج اختبار تحليل التباين ثنائى اإلتجاه "

 لبحث فى التطبيق القبلى لبطاقة مالحظة األداء المهارى ا

 البطاقة
 مصدر

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

 "ف"

مستوى 

 الداللة

مالحظة 

األداء 

 المهارى

 0.348 0.888 2.729 1 2.729 نمط الدعم )متغير أ(

 0.434 0.618 1.899 1 1.899 مركز الضبط)متغير ب(

ب(×التفاعل ) أ  0.089 1 0.089 0.029 0.865 

   3.072 96 294.912 خطأ التباين

التباين الكلى      299.790 99    

(عدم وجود فروق دال إحصائيا بين متوسطات درجات مجموعات 7يتضح من الجدول)       

بمهارات تصميم وإنشاء  المرتبطةالبحث التجريبية فى التطبيق القبلى لبطاقة مالحظة األداء المهارى 

مواقع الويب، وبالتالى يمكن التنبؤ بتكافؤ المجموعات قبليا فى بطاقة مالحظة األداء 

المهارى، مما يشير إلى أن أية فروق تظهر بعد التجربة ترجع إلى اإلختالفات فى متغيرات 

إجراء المعالجة  البحث المستقلة وليس إلى أى اختالفات موجودة بالفعل بين الطالب قبل

 التجريبية بالبحث.

القبلى لمقياس الدافع المعرفى، وذلك بهدف التعرف  التطبيقباإلضافة إلى ذلك تم تحليل نتائج       

على مدى تكافؤ المجموعات التجريبية األربعة الخاصة بالبحث، ويوضح الجدول التالى هذه 

 النتائج:
 (8جدول )

" لدراسة الفرق بين متوسطات مجموعات Two Way Anovaثنائى اإلتجاه "نتائج اختبار تحليل التباين 

 البحث  فى التطبيق القبلى لمقياس الدافع المعرفى

 المقياس
 مصدر

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

 "ف"

مستوى 

 الداللة

الدافع 

 المعرفى

 0.196 1.692 43.131 1 43.131 نمط الدعم)متغير أ(

 0.766 0.089 2.271 1 2.271 مركز الضبط )متغير ب(

ب(×التفاعل) أ  45.491 1 45.491 1.785 0.185 

   25.489 96 2446.958 خطأ التباين
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التباين الكلى       2528.360 99            

( عدم وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطات درجات مجموعات 8يتضح من الجدول )     

البحث التجريبية فى التطبيق القبلى لمقياس مهارات الدافع المعرفى، وبالتالى يمكن التنبؤ 

بتكافؤ المجموعات قبليا فى مقياس مهارات الدافع المعرفى، مما يشير إلى أن أية فروق 

ترجع إلى اإلختالفات فى متغيرات البحث المستقلة وليس إلى أى  تظهر بعد التجربة

 اختالفات موجودة بالفعل بين الطالب قبل إجراء المعالجة التجريبية الخاصة بالبحث.
 

 إختبار ىحة فروض البحث ومناقشة نتائجها: .3
 

 تم إختبار صحة فروض البحث ومناقشة نتائجها، كما يلى: 

 ومناقشة نتائجت:اختبار ىحة الفرض األول  -أ

للتحقق من صحة الفرض األول من فروض البحث والذى ينص على : "اليوجد فرق دال       

( بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية فى 0.05)≥إحصائيا عند مستوى 

التحصيل المعرفى المرتبط بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب يرجع إلى أثر التفاعل بين 

م )الثابت/المرن( ومركز الضبط )الداخلى/الخارجى( فى بيئة تعلم إلكترونية نمط الدع

شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت األشياء"، تم حساب المتوسطات واإلنحرافات المعيارية 

لدرجات طالب المجموعات التجريبية األربعة فى إختبار التحصيل المعرفى المرتبط 

 ب، كما هو موضح بالجدول التالى:بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الوي
 

 ( 9جدول )

اإلحصاء الوىفى لدرجات طالب المجموعات التجريبية فى إختبار التحصيل المعرفى المرتبط بمهارات تصميم 

 وإنشاء مواقع الويب 

 اإلنحراف المعيارى المتوسط العدد مركز الضبط نمط الدعم

 الثابت

 1.92 40.59 22 الداخلى

 3.31 38.25 28 الخارجى

 3.00 39.28 50 )ككل(

 المرن

 3.02 44.36 22 الداخلى

 2.25 38.89 28 الخارجى

 3.77 41.30 50 )ككل(

 ككل

 3.14 42.48 44 الداخلى

 2.82 38.57 56 الخارجى

 3.54 40.29 100 )ككل(
       

( إلى تباين متوسطات درجات طالب المجموعات 9تشير نتائج الجدول السابق )      

التجريبية فى إختبار التحصيل المعرفى المرتبط بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب، كما 

 هو مبين بالشكل البيانى:
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( مقارنة متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية فى إختبار التحصيل المعرفى 4شكل )

 المرتبط بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب 
 

" لحساب داللة Two Way Anovaوتم تطبيق أسلوب تحليل التباين ثنائى اإلتجاه "      

لداخلى/الخارجى( فى بيئة تعلم التفاعل بين بين نمط الدعم )الثابت/المرن( ومركز الضبط )ا

إلكترونية شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت األشياء فى التطبيق البعدى إلختبار التحصيل 

 المعرفى المرتبط بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب والجدول التالى يلخص هذه النتائج.
 (10) جدول

" بين متوسطات درجات التطبيق البعدى لمجموعات Two Way Anovaتحليل التباين ثنائى اإلتجاه "

 البحث فى اإلختبار التحصيلى المعرفى 

 مصدر

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

 "ف"

مستوى 

 الداللة
 مالحظات

نمط الدعم 

 )متغير أ(
120.104 1 120.104 16.463 0.000 

لصالح الدعم 

 المرن

مركز الضبط 

ب()متغير   
375.898 1 375.898 51.527 0.000 

لصالح مركز 

 الضبط الداخلى

التفاعل 

ب(×)أ  
60.344 1 60.344 8.272 0.005 

لصالح الدعم 

المرن ومركز 

 الضبط الداخلى

    7.295 96 700.338 خطأ التباين

     99 1238.590 التباين الكلى
   

 ( ما يلى:10يتضح من الجدول السابق )
 

  ( بةةةين متوسةةةطات درجةةةات طةةةالب 0.01)≥يوجةةةد فةةةرق دال إحصةةةائيا عنةةةد مسةةةتوى

المجموعات التجريبية فى إختبار التحصةيل المعرفةى المةرتبط بمهةارات تصةميم وإنشةاء 
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لصالح نمةط  –مواقع الويب ترجع للتأثير األساسى إلختالف نمط الدعم )الثابت/ المرن( 

 الدعم المرن.

 ( بةةةين متوسةةةطات درجةةةات طةةةالب 0.01)≥توى يوجةةةد فةةةرق دال إحصةةةائيا عنةةةد مسةةة

المجموعات التجريبية فى إختبار التحصةيل المعرفةى المةرتبط بمهةارات تصةميم وإنشةاء 

 –مواقةةع الويةةب يرجةةع للتةةأثير األساسةةى إلخةةتالف مركةةز الضةةبط )الةةداخلى/ الخةةارجى( 

 لصالح مركز الضبط الداخلى.

  طات درجةةةات طةةةالب ( بةةةين متوسةةة0.01)≥يوجةةةد فةةةرق دال إحصةةةائيا عنةةةد مسةةةتوى

المجموعات التجريبية فى إختبار التحصةيل المعرفةى المةرتبط بمهةارات تصةميم وإنشةاء 

مواقةةع الويةةب يرجةةع إلةةى أثةةر التفاعةةل بةةين نمةةط الةةدعم )الثابةةت/المرن( ومركةةز الضةةبط 

)الةةداخلى/الخارجى( فةةى بيئةةة تعلةةم إلكترونيةةة شخصةةية قائمةةة علةةى تطبيقةةات إنترنةةت 

 لدعم )المرن( ومركز الضبط )الداخلى(.لصالح نمط ا -األشياء
 

 LSDولتحديد اتجاه الفروق بين المجموعات التجريبية، قامت الباحثتان بتطبيق اختبار      

 )للمقارنات المتعددة( كما هو موضح بالجدول.
 (11جدول )

للمقارنات المتعددة بين درجات طالب المجموعات التجريبية  LSDالفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 

 فى إختبار التحصيل المعرفى 

1مج   

)الدعم الثابت/ 

الضبط الداخلى( 

40.59م=  

2مج  

)الدعم الثابت/ 

الضبط الخارجى( 

38.25م=  

3مج  

)الدعم المرن/ 

الضبط الداخلى( 

44.36م=  

4مج  

)الدعم المرن/ 

الضبط الخارجى( 

38.89م=  

1مج   2.34091*  3.77273*  1.69805*  

2مج    6.11364*  0.64286 

3مج     5.47078*  

4مج      
 

( أن هناك فروق دالة إحصائيا عند 11يتضح من النتائج التى يلخصها الجدول السابق )       

( بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية فى اختبار 0.05مستوى داللة )

التحصيل المعرفى المرتبط بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب يرجع إلى أثر التفاعل بين 

ابت/المرن( ومركز الضبط )الداخلى/الخارجى( فى بيئة تعلم إلكترونية بين نمط الدعم )الث

 شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت األشياء.
 

 ويمكن ترتيب المجموعات وفقا لمتوسطات التطبيق البعدى كما يلى:     
 

 )نمط الدعم )المرن( ومركز الضبط )الداخلى. 

 .)نمط الدعم )الثابت( ومركز الضبط )الداخلى 

 .)نمط الدعم )المرن( ومركز الضبط )الخارجى 

 .)نمط الدعم )الثابت( ومركز الضبط )الخارجى 
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( متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية فى إختبار التحصيل المعرفى المرتبط بمهارات 5شكل )  

 تصميم وإنشاء  مواقع الويب
 

ض البحث والذى ينص على: وتأسيسا على ما سبق يمكن رفض الفرض األول من فرو       

( بين متوسطات درجات طالب 0.05)≥"اليوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى 

المجموعات التجريبية فى التحصيل المعرفى المرتبط بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب 

يرجع إلى أثر التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/المرن( ومركز الضبط )الداخلى/الخارجى( فى 

تعلم إلكترونية شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت األشياء"، وقبول الفرض البديل بيئة 

( بين متوسطات درجات 0.05)≥والذى ينص على : "يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى 

طالب المجموعات التجريبية فى التحصيل المعرفى المرتبط بمهارات تصميم وإنشاء مواقع 

ين نمط الدعم )الثابت/المرن( ومركز الضبط الويب يرجع إلى أثر التفاعل ب

 -)الداخلى/الخارجى( فى بيئة تعلم إلكترونية شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت األشياء

 لصالح نمط الدعم )المرن( ومركز الضبط )الداخلى(".
 

 :مناقشة نتائج الفرض األول 

توضح نتائج الفرض األول تفوق المجموعة التجريبية الثالثة )نمط الدعم المرن/ مركز        

الضبط الداخلى( داخل بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية القائمة على تطبيقات إنترنت األشياء 

على باقى المجموعات التجريبية فى إختبار التحصيل المعرفى المرتبط بمهارات تصميم 

الويب، نتيجة تميز نمط الدعم المرن داخل بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية وإنشاء مواقع 

القائمة على تطبيقات إنترنت األشياء بمجموعة من المميزات على نمط الدعم الثابت، حيث 

 & Makhaya، وماكهيا وأجانجى Rakic et al., (2018, 67)اتفق راكيك وزمالؤه 

Ogange (2019, 66-67) الدعم المرن يمكن من خالله تقديم التلميحات ، على أن نمط
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والمساعدات والتوجيهات بشكل مرن يتحكم فيه الطالب من خالل إظهاره أو إخفاءه، ويمكنه 

 إستدعاء الدعم وفقا إلحتياجاته الفردية ليتقدم فى إنجاز مهامه التعليمية.

زيمباتش  Kompen et al., (2019, 198)وفى نفس اإلطار أضاف كومبين وزمالؤه      

، أنه يمكن توظيف الدعم المرن داخل بيئات Zumbach et al., (2020, 126)وزمالؤه 

التعلم اإللكترونية الشخصية لزيادة سيطرة المتعلم فى تحكمه فى بيئة التعلم والتواصل مع 

اآلخرين، فى ظل بيئة تعلم ونمط دعم يحققان أكبر قدر من التفاعلية والتنوع والمرونة 

صول واإلتاحة إلى موارد بيئة التعلم وفقا إلحتياجات المتعلم، والتى تساعده على تحقيق والو

 األهداف المنشودة فى أقل وقت ممكن. 
 

، وتشاهال وباترا Elazhary (2019, 132)وكذلك فى نفس السياق اتفق الزهارى      

Chahal & Batra (2020, 34-35) شياء داخل على أهمية توظيف تطبيقات إنترنت األ

بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية وعلى تدعيم تلك التطبيقات لنمط الدعم المرن، حيث أنها 

تطبيقات قائمة على نظام يتكون من أجهزة وآالت وتطبيقات مترابطة ولها قدرة على 

اإلستشعار للبيانات عبر شبكة اإلنترنت ونقلها فى الوقت الحقيقى وفى وأمان وثقة وإمكانية 

زينها على نظم الحوسبة السحابية، باإلضافة إلى إمكانية إدارة عملية التعلم وتتبع تقدم تخ

المتعلمين وإظهار اإلشعارات والتنبيهات فى الوقت الحقيقى وتوفير محركات بحث تعمل من 

 خالل داللية البيانات والتوصل إلى معلومات دقيقة بشكل أسرع وبطرق أكثر يسر وسهولة.
 

 Symeonides & Childs (2015, 540-542)إتفق سيميونيديس وتشيلدز  كما        

على أن بيئة التعلم  Normadhi et al., (2019, 182-185)نورمادهى وزمالؤه 

اإللكترونية الشخصية قائمة على مجموعة من األسس النظرية منها النظريتين " البنائية " و" 

ية بيئة التعلم الشخصية فى إعطاء الفرصة للمتعلم البنائية اإلجتماعية" اللتان أكدتا على أهم

على فهم المحتوى التعليمى والقيام بالتجارب التعليمية لبناء معلوماته بطريقته الخاصة 

باإلضافة إلى ما يكتسبه من مهارات ومعلومات من مجتمع التعلم، باإلضافة إلى نظريتى 

المتعلم مع المحتوى والمعلم  "التفاعل واإلتصال" و"التواصلية" حيت تدعمان تفاعل

واألقران داخل بيئة التعلم الشخصية باإلضافة إلى إمكانية البحث عن المعلومات والتفاعل مع 

 Rayالمتعلمين وتخزين بياناتهم عبر التطبيقات المناسبة؛ وفى ذلك السياق أكدا راى 

على أهمية  Hajiheidari et al., (2019, 182)، هاجيحيدارى وزمالؤه (295 ,2018)

تطبيقات إنترنت األشياء فى إتاحة أدوات تسجيل هوية المستخدمين الشخصية لتأمين دخولهم 

وخروجهم وثقتهم فى التعامل مع التطبيقات، باإلضافة إلى توفير محركات البحث وقواعد 

اإلستعالم على المعلومات، وأدوات التواصل اإلجتماعى اللحظية فى الوقت الحقيقى أو فى 

قت والتنبيهات ومخططات األحداب والتخزين من خالل الحوسبة وذلك لدعم عملية أى و

 التعلم من خالل بيئة التعلم الشخصية اإللكترونية.
 

، Yoshinaga & Soga (2018, 2157-2158)وكذلك أشارا يوشيناجا وسوجا       

، على اتفاق مجموعة من النظريات Morris et al., (2019, 146)وموريس وزمالؤه 

على دعم إستخدام أنماط الدعم وخاصة الدعم المرن داخل بيئات التعلم اإللكترونية، وهم " 

النمو المعرفى"، "البنائية"، "المرونة المعرفية"، حيث أكدت جميع هذه النظريات على أن 
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لى بناء المعلومات وزيادة تقديم الدعم والتوجيهات للمتعلم بالشكل المناسب الذى يساعدهم ع

 إستيعابهم للمحتوى العلمى واإلنتقال إلى المراحل المتقدمة فى العملية التعليمية.
 

وعلى النحو اآلخر، يظهر تفوق الطالب ذوى مركز الضبط الداخلى فى التحصيل       

المعرفى المرتبط بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب، حيث أكد كليفالند وزمالؤه 

Cleveland et al., (2019, 205-206) وباتل وزمالؤه ،Patel et al., (2020, 119) 

بأن الطالب ذوى مركز الضبط الداخلى يعمل التعزيز والدعم على تغيير سلوكهم وتعديل 

إستجاباتهم لألفضل داخل بيئة التعلم، ويتأثر تحصيلهم وسلوكايتهم بالزيادة والنقصان وتزداد 

قيهم التعزيز والدعم المناسب؛ مما يؤدى إلى زيادة ونمو تحصيلهم مجهوداتهم نتيجة تل

المعرفى، بينما ذوى مركز الضبط الخارجى اليتأثرون بالدعم والتعزيزات إلى حد كبير، 

 إلعتقادهم بعدم تأثيرها وتحكمها فى سلوكيتهم.
 

ا من أدوات للدعم وفى إطار ما سبق، تم تصميم بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية وما به       

الثابت والدعم المرن الذى أكد على تفوقه نتيجة إتاحة مستويات تحكم متعددة المستويات 

للمتعلمين والتى تم تصميمها من خالل نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر الموودل 

(Moodle باإلضافة إلى توظيف تطبيقات إنترنت األشياء من خالل الشبكة التعليمية ،)

دمودو ومحركات بحث قائمة على إنترنت األشياء، باإلضافة إلى تأثير الدعم المطورة إ

المرن بشكل أكبر على المتعلمين ذوى مركز الضبط الداخلى فى التحصيل المعرفى، ولذلك 

أظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائيا فى اإلختبار التحصيلى المعرفى المرتبط بمهارات 

ية لصالح المجموعة التجريبية الثالثة )نمط الدعم المرن/ مركز تصميم وإنشاء المواقع التعليم

الضبط الداخلى( على المجموعات التجريبية األخرى؛ حيث تم تقديم الدعم لهم من خالل بيئة 

تعلمهم ومساعدتهم على التحكم فى بيئة تعلمهم وزيادة تواصلهم مع المعلم واألقران لسد 

 ب المعرفى لديهم.ثغراتهم المعرفية، فتم تنمية الجان

 & Gheisariكما اتفقت نتيجة الفرض األول مع نتائج دراستى جهيسارى وتاهافورى        

Tahavori(2019) وياو وزمالؤه ،Yao et al., (2019)  اللتان أكدتا على فعالية بيئة

التعلم اإللكترونية الشخصية القائمة على تطبيقات إنترنت األشياء والمعززة بنمط الدعم 

المرن فى تنمية التحصيل المعرفى لدى المتعلمين فى مختلف المقررات والموضوعات 

مقرر التركيب الكيميائى لحصوات المرراة(؛ وظهور فرق  -الدراسية  ومنها )مقرر لغة اآللة

دال إحصائيا لصالح التطبيق البعدى فى إختبار التحصيل المعرفى؛ وكذلك تتفق مع نتائج 

والتى أشارت إلى وجود فرق دال إحصائيا لصالح  Chen & Wu(2016)دراسة تشن ويو 

الطالب ذوى مركز الضبط الداخلى فى التحصيل المعرفى لمقرر الفيزياء قد درسوا فى بيئة 

 تعلم إلكترونية شخصية ومن خالل نمط الدعم المرن. 
 

 اختبار ىحة الفرض الثانى ومناقشة نتائجت: -ب
 

للتحقق من صحة الفرض الثانى من فروض البحث والذى ينص على " ال يوجد فرق دال       

( بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية فى 0.05)≥إحصائيا عند مستوى 

بطاقة مالحظة األداء المهارى المرتبطة بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب يرجع إلى أثر 

)الثابت/المرن( ومركز الضبط )الداخلى/الخارجى( فى بيئة تعلم التفاعل بين نمط الدعم 

إلكترونية شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت األشياء"، تم حساب المتوسطات واإلنحرافات 
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المعيارية لدرجات طالب المجموعات التجريبية فى بطاقة مالحظة األداء المهارى المرتبطة 

 ما هو موضح بالجدول التالى:بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب، ك
 (12جدول )

اإلحصاء الوىفى لدرجات طالب المجموعات التجريبية فى بطاقة مالحظة األداء المهارى المرتبطة بمهارات 

 تصميم وإنشاء مواقع الويب

 اإلنحراف المعيارى المتوسط العدد مركز الضبط نمط الدعم

 الثابت

 1.79 28.95 22 الداخلى

 2.55 26.29 28 الخارجى

 2.60 27.46 50 )ككل(

 المرن

 2.10 31.05 22 الداخلى

 1.97 27.79 28 الخارجى

 2.59 29.22 50 )ككل(

 ككل

 2.20 30.00 44 الداخلى

 2.38 27.04 56 الخارجى

 2.73 28.34 100 )ككل(

( إلى تباين متوسطات درجات طالب المجموعات 12تشير نتائج الجدول السابق )     

التجريبية فى بطاقة مالحظة األداء المهارى المرتبطة بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب، 

 كما هو مبين بالشكل البيانى:

 
حظة األداء المهارى ( مقارنة متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية فى بطاقة مال6شكل )   

 المرتبطة بتصميم وإنشاء مواقع الويب
 

" لحساب داللة Two Way Anovaوتم تطبيق أسلوب تحليل التباين ثنائى اإلتجاه "     

التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/المرن( ومركز الضبط )الداخلى/الخارجى( فى بيئة تعلم 

األشياء فى التطبيق البعدى لبطاقة مالحظة إلكترونية شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت 

األداء المهارى المرتبطة بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب والجدول التالى يلخص هذه 

 النتائج.
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 (13جدول )

" بين متوسطات درجات التطبيق البعدى لمجموعات Two Way Anovaتحليل التباين ثنائى اإلتجاه "

 البحث فى بطاقة مالحظة األداء المهارى 

 مصدر

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

 "ف"

مستوى 

 الداللة
 مالحظات

نمط الدعم 

 )متغير أ(
79.431 1 79.431 17.317 0.000 

لصالح الدعم 

 المرن

مركز الضبط 

ب()متغير   
216.511 1 216.511 47.203 0.000 

لصالح مركز 

 الضبط الداخلى

التفاعل 

ب(×)أ  
2.151 1 2.151 0.469 0.045 

لصالح الدعم 

المرن ومركز 

 الضبط الداخلى

    4.587 96 440.338 خطأ التباين

     99 736.440 التباين الكلى
 

 ( ما يلى:13يتضح من الجدول السابق )  

  ( بةةةين متوسةةةطات درجةةةات طةةةالب 0.01)≥إحصةةةائيا عنةةةد مسةةةتوى يوجةةةد فةةةرق دال

المجموعةةات التجريبيةةة فةةى بطاقةةة مالحظةةة األداء المهةةارى المرتبطةةة بمهةةارات تصةةميم 

 –وإنشةةاء مواقةةع الويةةب يرجةةع للتةةأثير األساسةةى إلخةةتالف نمةةط الةةدعم )الثابةةت/ المةةرن(

 لصالح نمط الدعم المرن.

  ( بةةةين متوسةةةطات درجةةةات طةةةالب 0.01)≥يوجةةةد فةةةرق دال إحصةةةائيا عنةةةد مسةةةتوى

المجموعةةات التجريبيةةة فةةى بطاقةةة مالحظةةة األداء المهةةارى المرتبطةةة بمهةةارات تصةةميم 

وإنشةةةاء مواقةةةع الويةةةب يرجةةةع للتةةةأثير األساسةةةى إلخةةةتالف مركةةةز الضةةةبط )الةةةداخلى/ 

 لصالح مركز الضبط الداخلى. –الخارجى( 

  ت درجةةةات طةةةالب ( بةةةين متوسةةةطا0.05)≥يوجةةةد فةةةرق دال إحصةةةائيا عنةةةد مسةةةتوى

المجموعةةات التجريبيةةة فةةى بطاقةةة مالحظةةة األداء المهةةارى المرتبطةةة بمهةةارات تصةةميم 

وإنشةةاء مواقةةع الويةةب يرجةةع إلةةى أثةةر التفاعةةل بةةين نمةةط الةةدعم )الثابةةت/المرن( ومركةةز 

الضبط )الداخلى/الخارجى( فى بيئة تعلم إلكترونية شخصية قائمة على تطبيقات إنترنةت 

 مط الدعم المرن ومركز الضبط الداخلى.لصالح ن -األشياء

 LSDولتحديد اتجاه الفروق بين المجموعات التجريبية، قامت الباحثتان بتطبيق اختبار      

 )للمقارنات المتعددة( كما هو موضح بالجدول.
 (14جدول )

التجريبية  للمقارنات المتعددة بين درجات طالب المجموعات LSDالفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 

 فى بطاقة مالحظة األداء المهارى 

1مج   

)الدعم الثابت/ 

الضبط الداخلى( 

28.95م=  

2مج  

)الدعم الثابت/  

الضبط الخارجى( 

26.29م=  

3مج  

)الدعم المرن/ 

الضبط الداخلى( 

31.05م=  

4مج  

)الدعم المرن/ الضبط 

27.79الخارجى( م=  

*2.66883   1مج  2.09091*  1.16883 
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2مج    4.75974*  1.50000*  

3مج     3.25974*  

4مج      

( أن هناك فروق دالة إحصائيا عند 14يتضح من النتائج التى يلخصها الجدول السابق )        

( بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية فى بطاقة 0.05مستوى داللة )

 مالحظة األداء المهارى المرتبطة بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب.

 وسطات التطبيق البعدى كما يلى:ويمكن ترتيب المجموعات وفقا لمت     

 .)نمط الدعم )المرن( ومركز الضبط )الداخلى 

 .)نمط الدعم )الثابت( ومركز الضبط )الداخلى 

 .)نمط الدعم )المرن( ومركز الضبط )الخارجى 

 .)نمط الدعم )الثابت( ومركز الضبط )الخارجى 

 

مالحظة األداء المهارى المرتبطة ( متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية فى بطاقة 7شكل )

      بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب

وتأسيسا على ما سبق يمكن رفض الفرض الثانى من فروض البحث والذى ينص على:       

( بين متوسطات درجات طالب 0.05)≥"ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى 

مهارى المرتبطة بمهارات تصميم وإنشاء المجموعات التجريبية فى بطاقة مالحظة األداء ال

مواقع الويب يرجع إلى أثر التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/المرن( ومركز الضبط 

)الداخلى/الخارجى( فى بيئة تعلم إلكترونية شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت األشياء"، 

( 0.05)≥وى وقبول الفرض البديل والذى ينص على : "يوجد فرق دال إحصائيا عند مست

بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية فى بطاقة مالحظة األداء المهارى 

المرتبطة بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب يرجع إلى أثر التفاعل بين نمط الدعم 
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)الثابت/المرن( ومركز الضبط )الداخلى/الخارجى( فى بيئة تعلم إلكترونية شخصية قائمة 

 لصالح نمط الدعم )المرن( ومركز الضبط )الداخلى(". -ترنت األشياءعلى تطبيقات إن
 

 :مناقشة نتائج الفرض الثانى 

توضح نتائج الفرض الثانى تفوق المجموعة التجريبية الثالثة )نمط الدعم المرن/ مركز      

شياء الضبط الداخلى( داخل بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية القائمة على تطبيقات إنترنت األ

على باقى المجموعات التجريبية فى بطاقة مالحظة األداء المهارى المرتبطة بمهارات 

تصميم وإنشاء مواقع الويب، حيث أن نمط الدعم المرن داخل بيئة التعلم اإللكترونية 

الشخصية القائمة على تطبيقات إنترنت اإلشياء يتميز بعديد من المميزات التى تميزه على 

 ,Zhang & Fiorella (2019بت، وفى ذلك اإلطار أكد زهانج  وفيوريلال نمط الدعم الثا

على أن نمط الدعم  Al-Fraihat et al.,(2020, 74-45)، والفريحات وزمالؤه (112

المرن يتيح من خالله تقديم التوجيهات والمساعدات بشكل إختيارى من خالل خيارات 

ها وإخفاؤها وإستدعاؤه عند الطلب للتقدم ومستويات مرنة يمكن للمتعلمين التحكم فى إظهار

 فى تحقيق األهداف والمهام التعليمية.

 ,.Xie et al، وإكسيى وزمالؤهNsamba (2019, 67-68)وفى نفس اإلطار أشار نسامبا    

إلى أن توظيف نمط الدعم المرن فى بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية   (205-206 ,2019)

لم عالية الخصوصية ومتكيفة مع إحتياجات المتعلم، وكذلك تزيد من يعمل على تدعيم بيئة تع

تمركز عملية التعلم حول المتعلم، ويصبح المتعلم أكثر إستقاللية ومتحكم بشكل أكبر فى 

عملية تعلمه وإتخاذ قراراته حول التواصل والمشاركة معهم وفقا إلحتياجاته الشخصية؛ كما 

، ويوشيناجا Symeonides & Childs (2015, 540-542)إتفق سيميونيديس وتشيلدز 

على أن نمط الدعم المرن داخل  Yoshinaga & Soga (2018, 2157-2158)وسوجا 

بيئة التعلم الشخصية يمكن تفسيره من منظور النظرية البنائية والتى أكدت على أنهم يعززان 

عملية بناء المعلومات لدى الطالب بطريقة الخاصة به ومن خالل المجتمع التعليمى المحيط 

ب زاد إستيعابه للمادة به والذى يشمل )المعلم واألقران(، وكلما كان الدعم مناسب للطال

 التعليمية وتقدمه فيها.

 ,Archee (2012وفى نفس اإلطار أضافت الدراسات واألدبيات التربوية ومنها آرشى      

، على أن األسس النظرية القائم Diaz et al., (2017, 361-362)، ودايز وزمالؤه (422

ة اإلجتماعية"، " التفاعل عليها بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية  تتضمن " البنائي

واإلتصال"، و"التواصلية" يمكن من خاللهم تفسير عملية التعلم اإلجتماعى التى تحدب داخل 

تلك البيئة  من خالل تبادل المهارات والتجارب العملية واألداءات المهارية من خالل البحث 

الوصالت التى تمثل  عن العقد التعليمية )الوسائط المتعددة( على شبكة اإلنترنت، وتكوين

 عملية التعلم ذاتيا إلشباع اإلحتياجات المهارية لدى المتعلمين. 

، Al-Omari et al., (2016, 105)وعلى الجانب اآلخر، أشار العميرى وزمالؤه      

، على أن األسس النظرية القائم عليها Morris et al., (2019, 146)وموريس وزمالؤه 

التعلم اإللكترونية ومنها نظريتى "النمو المعرفى" و" المرونة أنماط الدعم داخل بيئات 

المعرفية" تدعمان عملية فهم المتعلم للمعلومات والمهارات بشكل متقن، وكلما كان الدعم 

إختيارى كلما أصبح مناسبا إلحتياجات المتعلمين الفردية وساعدهم على إنجاز المهام 

 المطلوبة.
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، ودهانفيجاى Kumari et al.,(2018)اتفق كيومارى وزمالؤه وكذلك فى نفس السياق،      

، على أن تطبيقات إنترنت األشياء تعمل على Dhanvijay & Patil (2019)وباتيل 

الحصول على البيانات المجمعة من األجهزة والخدمات الذكية، وتعمل على توصيلها فى أى 

لمحركات البحثية، ويحصل وقت وأى مكان للمتعلمين، وتطوير الخدمات المرجعية وا

الطالب على نتائج بحثية ذات جودة عالية تساعدهم على تنمية مهاراتهم العملية فى دراسة 

، وتشاهال  Mieronkoski et al., (2017, 82)المقرر؛ كما أكد ميرونكوسيكى وزمالؤه

على أهمية توظيف تطبيقات إنترنت األشياء  Chahal & Batra (2020, 34-35)وباترا 

داخل بيئة التعلم الشخصية وعلى تدعيم تلك التطبيقات لنمط الدعم المرن، حيث أنها تطبيقات 

قائمة على شبكة من األجهزة والتطبيقات الذكية المرتبطة ببرامج اإلستشعار والتى توفر 

للمتعلمين فرصة التواصل والتخطيط لألنشطة وتتبع تقدمهم وإعطائهم التنبيهات واإلشعارات 

هات فى الوقت الحقيقى وتخزين ملفاتهم على نظم الحوسبة السحابية، باإلضافة إلى والتنبي

إتاحة الوصول إلى المعلومات الالزمة لتنمية مهاراتهم العملية فى أسرع وقت وجودة تقارير 

 النتائج البحثية.

وعلى النحو اآلخر، وفى سياق متغيرات البحث يظهر تفوق مركز الضبط الداخلى لدى       

المتعلمين فى األداء المهارى المرتبط بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب، حيث اتفق 

 ,.Patel et al، وباتل وزمالؤه Asante & Osie (2019, 229-230)أسانتى وأوسى 

على أن الطالب ذوى مركز الضبط الداخلى يعمل الدعم والتوجيه على  (119 ,2020)

بر لتنمية مهاراتهم وإستجاباتهم، بينما ذوى الضبط تعديل سلوكياتهم ويبذلون مجهود أك

الخارجى قد اليتأثرون بالدعم والتعزيزات إلى حد كبير، إلعتقادهم بعدم تأثيرها أوتحكمها 

 فى تعديل أدائهم وتنمية مهاراتهم.

وفى سياق ما سبق تم تصميم بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية فى ضوء إجراءات البحث        

ا من أدوات لنمط الدعم )الثابت/ المرن(، حيث ظهرت النتائج لصالح نمط الدعم وما به

المرن لما يوفره من دعم إختيارى وفقا إلحتياجات الطالب وفى الوقت المناسب له، وتم 

إستخدام نظام إدارة التعلم موودل وتم تدعيمه بتطبيقات إنترنت االشياء والتى تتضمن شبكة 

ت بحث إلنترنت األشياء؛ وظهر تأثير الدعم المرن لدى الطالب إدمودو الحديثة ومحركا

ذوى مركز الضبط الداخلى والذين يتمثلون فى طالب المجموعة التجريبية الثالثة، وظهر 

تفوقهم على المجموعات التجريبية األخرى فى بطاقة مالحظة األداء المهارى المرتبطة 

 بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب.

، Chen & Wu(2016)لك إتفقت نتيجة الفرض الثانى مع نتيجة دراسة تشن ويو وكذ     

والتى أشارت إلى وجود فرق دال إحصائيا لصالح الطالب ذوى مركز الضبط الداخلى فى 

األداء المهارى لمقرر الفيزياء قد درسوا فى بيئة تعلم إلكترونية شخصية ومن خالل نمط 

 Rezvab et al., (2018)ستى ريزفاب وزمالؤه الدعم المرن؛ وكذلك تتفق مع  درا

، حيث أكدتا على فعالية بيئة التعلم Balakrishnan et al, (2019)وباالكريشنان وزمالؤه 

اإللكترونية الشخصية القائمة على تطبيقات إنترنت األشياء والمعززة بنمط الدعم المرن فى 

رات المرتبطة بالموضوعات تنمية األداء المهارى لدى المتعلمين فى مختلف المها

مهارات أمن الشبكات والتعامل مع  –والمقررات الدراسية ومنها )مهارات تحليل البيانات

 اإلختراق(؛ وظهور فرق دال إحصائيا لصالح التطبيق البعدى فى جانب األداء المهارى.
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 اختبار ىحة الفرض الثالث ومناقشة نتائجت: -ج

للتحقق من صحة الفرض الثالث من فروض البحث والذى ينص على "اليوجد فرق دال       

( بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية فى 0.05)≥إحصائيا عند مستوى 

مقياس مهارات الدافع المعرفى يرجع إلى أثر التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/المرن( ومركز 

فى بيئة تعلم إلكترونية شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت  الضبط )الداخلى/الخارجى(

األشياء"، تم حساب المتوسطات واإلنحرافات المعيارية لدرجات طالب المجموعات 

 التجريبية فى مقياس الدافع المعرفى، كما هو موضح بالجدول التالى:
 

 ( 15جدول )

مقياس الدافع المعرفى وفقا لنمط الدعم ومركز اإلحصاء الوىفى لدرجات طالب المجموعات التجريبية فى 

 الضبط فى بيئة تعلم إلكترونية شخصية قائمة على إنترنت األشياء

 اإلنحراف المعيارى المتوسط العدد مركز الضبط نمط الدعم

 الثابت

 6.17 103.91 22 الداخلى

 6.52 97.39 28 الخارجى

 7.10 100.26 50 )ككل(

 المرن

 5.02 107.59 22 الداخلى

 6.61 101.25 28 الخارجى

 6.71 104.04 50 )ككل(

 ككل

 5.86 105.75 44 الداخلى

 6.79 99.32 56 الخارجى

        7.13 102.15 100 )ككل(

( إلى تباين متوسطات درجات طالب المجموعات 15تشير نتائج الجدول السابق )     

 التجريبية فى مقياس الدافع المعرفى، كما هو مبين بالشكل البيانى:

 

( مقارنة متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية فى مقياس الدافع المعرفى 8شكل )  
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" لحساب داللة Two Way Anovaوتم تطبيق أسلوب تحليل التباين ثنائى اإلتجاه "      

التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/ المرن( ومركز الضبط )الداخلى/ الخارجى( فى بيئة تعلم 

 إلكترونية شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت األشياء، والجدول التالى يلخص هذه النتائج.
 

 (16جدول )

" بين متوسطات درجات التطبيق البعدى لمجموعات Two Way Anovaليل التباين ثنائى اإلتجاه "تح

 البحث  فى مقياس الدافع المعرفى 

 مصدر

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

 "ف"

مستوى 

 الداللة
 مالحظات

نمط الدعم 

 )متغير أ(
350.109 1 350.109 9.186 0.003 

لصالح الدعم 

 المرن

مركز 

الضبط 

 )متغير ب(

1018.286 1 1018.286 26.716 0.000 

لصالح مركز 

الضبط 

 الداخلى

التفاعل 

ب(×)أ  
0.189 1 0.189 0.005 0.034 

لصالح الدعم 

المرن ومركز 

الضبط 

 الداخلى

خطأ 

 التباين
3659.065 96 38.115    

التباين 

 الكلى
5034.750 99     

 

 ( ما يلى:16الجدول السابق )يتضح من 
 

  ( بين متوسطات درجات طةالب المجموعةات 0.01)≥يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى

التجريبيةةةة فةةةى مقيةةةاس الةةةدافع المعرفةةةى يرجةةةع للتةةةأثير األساسةةةى إلخةةةتالف نمةةةط الةةةدعم 

 لصالح نمط الدعم المرن. –)الثابت/المرن( 

  متوسطات درجات طةالب المجموعةات ( بين 0.01)≥يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى

التجريبيةةة فةةى مقيةةاس الةةدافع المعرفةةى يرجةةع للتةةأثير األساسةةى إلخةةتالف مركةةز الضةةبط 

 لصالح مركز الضبط الداخلى. –)الداخلى/الخارجى( 

  ( بين متوسطات درجات طةالب المجموعةات 0.05)≥يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى

رجع إلى أثر التفاعل بين نمط الةدعم )الثابةت/ المةرن( التجريبية فى مقياس الدافع المعرفى ي

ومركز الضبط )الداخلى/ الخارجى( فى بيئة تعلةم إلكترونيةة شخصةية قائمةة علةى تطبيقةات 

 لصالح الدعم المرن ومركز الضبط الداخلى. -إنترنت األشياء

 LSDاختبار ولتحديد اتجاه الفروق بين المجموعات التجريبية، قامت الباحثتان بتطبيق      

 )للمقارنات المتعددة( كما هو موضح بالجدول.
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 (17جدول )

للمقارنات المتعددة بين درجات طالب المجموعات التجريبية  LSDالفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 

 فى مقياس الدافع المعرفى

1مج   

)الدعم الثابت/ 

الضبط الداخلى( 

103.91م=  

2مج  

)الدعم الثابت/  

الضبط الخارجى( 

97.39م=  

3مج  

)الدعم المرن/ 

الضبط الداخلى( 

107.59م=  

4مج  

)الدعم المرن/ 

الضبط الخارجى( 

101.25م=  

*6.51623   1مج  3.68182*  2.65909 

2مج    10.19805*  3.85714*  

3مج     6.34091*  

4مج      

( أن هناك فروق دالة إحصائيا عند 17يتضح من النتائج التى يلخصها الجدول السابق)       

( بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية فى مقياس الدافع 0.05مستوى داللة )

 المعرفى.

 ويمكن ترتيب المجموعات وفقا لمتوسطات التطبيق البعدى كما يلى:  

  الضبط )الداخلى(.نمط الدعم )المرن( ومركز 

 .)نمط الدعم )الثابت( ومركز الضبط )الداخلى 

 .)نمط الدعم )المرن( ومركز الضبط )الخارجى 

 .)نمط الدعم )الثابت( ومركز الضبط )الخارجى 

 

( متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية فى مقياس الدافع المعرفى9شكل )  
 

وتأسيسا على ما سبق يمكن رفض الفرض الصفرى الثالث من فروض البحث والذى       

( بين متوسطات درجات طالب 0.05)≥ينص على: "اليوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى 
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المجموعات التجريبية فى مقياس مهارات الدافع المعرفى يرجع إلى أثر التفاعل بين نمط 

لضبط )الداخلى/الخارجى( فى بيئة تعلم إلكترونية شخصية الدعم )الثابت/المرن( ومركز ا

قائمة على تطبيقات إنترنت األشياء"، وقبول الفرض البديل والذى ينص على "يوجد فرق 

( بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية فى 0.05)≥دال إحصائيا عند مستوى 

ين نمط الدعم )الثابت/المرن( ومركز مقياس مهارات الدافع المعرفى يرجع إلى أثر التفاعل ب

الضبط )الداخلى/الخارجى( فى بيئة تعلم إلكترونية شخصية قائمة على تطبيقات إنترنت 

 لصالح نمط الدعم )المرن( ومركز الضبط )الداخلى(". -األشياء
 

 

 :مناقشة نتائج الفرض الثالث 
 

لثة )نمط الدعم المرن/ مركز تبين نتائج الفرض الثالث تفوق المجموعة التجريبية الثا     

الضبط الداخلى( داخل بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية القائمة على تطبيقات إنترنت األشياء 

على باقى المجموعات التجريبية فى مقياس مهارات الدافع المعرفى، نتيجة تميز نمط الدعم 

ية القائمة على تطبيقات المرن عن نمط الدعم الثابت داخل بيئة التعلم اإللكترونية الشخص

 ,Rakic et al., (2018إنترنت األشياء بمجموعة، وفى ذلك اإلطار اتفق راكيك وزمالؤه 

-Al، والفريحات وزمالؤه Xie et al., (2019, 205-206)، إكسيى وزمالؤه(67

Fraihat et al., (2020, 74-45)  على أن نمط الدعم المرن يمكن من خالله تقديم

مساعدات والتوجيهات من خالل مجموعة من المستويات المرنة يتحكم فيهم التلميحات وال

الطالب من خالل إظهارهم أوإخفاءهم، ويمكنه إستدعاء الدعم وفقا إلحتياجاته الفردية لتحقيق 

األهداف التعليمية وليتقدم فى إنجاز مهامه التعليمية؛ باإلضافة إلى أنه يعمل على زيادة 

معرفة واإلستطالع من خالل تمركز عملية التعلم حوله، وإتاحة أكبر دافعية المتعلم نحو ال

 قدر من الخصوصية والتفاعلية مع إمكانية التواصل والتفاعل مع اآلخرين.
 

، ويوشيناجا وسوجا Diaz et al., (2017, 361-362)كما إتفق دايز وزمالؤه      

Yoshinaga & Soga (2018, 2157-2158) شون وتشين ،Chon & Shin (2019, 

، على أن نمط الدعم المرن داخل Morris et al., (2019, 146)، وموريس وزمالؤه (64

بيئة التعلم الشخصية يمكن تفسيره من منظور مجموعة من النظريات ومن أهمهم "البنائية"، 

" البنائية اإلجتماعية"، " التفاعل واإلتصال"، " التواصلية"، و" المرونة المعرفية" حيث 

دوا على أنهم يدعمون بناء المعلومات عند المتعلم بطريقته الخاصة من خالل تزويده أك

بالدافع المعرفى الذى يؤدى إلى إستطالعه للمعلومات واستكشافها ومعالجتها؛ فيتحقق لدى 

المتعلم إشباع إلحتياجاته المعرفية وإستيعاب مفاهيمها ومهاراتها، باإلضافة إلى أنهم يدعمان 

تعلم مع المجتمع التعليمى )المعلم واألقران(؛ نظرا لتأثيره القوى على المتعلم فى تفاعل الم

نقله من حالة الغموض المعرفى إلى حالة التآلف المعرفى من خالل تشجيعه على الوصول 

 إلى الحقائق المعرفية وتحفيز سلوكه لتحقيق أهدافه التعليمية.
 

، Dhanvijay & Patil (2019)وكذلك فى نفس السياق اتفق دهانفيجاى وباتيل      

 & Chahal، وتشاهال وباترا Hajiheidari et al., (2019, 182)هاجيحيدارى وزمالؤه 

Batra (2020, 35)  على أهمية تطبيقات إنترنت األشياء فى تنمية مهارات الدافع المعرفى

فها فى بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية المعززة بالدعم المرن، لدى المتعلمين من خالل توظي
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لما توفره تلك التطبيقات من شبكات تعليمية ومحركات بحثية تعمل على الحصول على 

البيانات المجمعة وتوصيلها إلى المتعلمين فى أى وقت وأى مكان، باإلضافة إلى خدمات 

هات الذكية، والتى تزيد من دافع المتعلمين نحو التخزين السحابية وبرامج اإلستشعار والتنبي

اإلستكشاف واإلستطالع على المعلومات والحقائق المعرفية وتسهل سبل الوصول إلى 

التواصل الفورى والسريع مع اآلخرين لطرح األسئلة عليهم والحصول على إستجابات تعمل 

قيقة الداللية التى تعمل على على إزالة الغموض المعرفى وباإلضافة إلى النتائج البحثية الد

 التحقق من الحقائق المعرفية؛ وبذلك يرتفع مستوى مهارات الدافع المعرفى لدى المتعلمين.
 

وعلى الجانب اآلخر، ظهر تفوق الطالب ذوى مركز الضبط الداخلى فى مهارات الدافع      

د وزمالؤه ، كليفالنMeens et al., (2018, 62)المعرفى، حيث أكد ميينز وزمالؤه 

Cleveland et al., (2019, 205-206) وباتل وزمالؤه ،Patel et al., (2020, 119) 

أنهم يتأثرون بالدعم وبيئة التعلم الثرية بمصادر التعلم واألنشطة، ويتم توجيه سلوكهم 

وتوجيه طاقتهم الكامنة، وتزداد رغبتهم فى تنمية بنيتهم المعرفية واإلستزادة من المعلومات، 

 لتوصل إلى المعلومات الجديدة فيتم تنمية مهارات الدافع المعرفى لديهم.وا
 

وفى ذلك اإلطار، ومن خالل تصميم بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية القائمة على تطبيقات     

إنترنت األشياء والتى تتضمن الشبكة التعليمية إدمودو المطورة ومحركات بحث إنترنت 

ام إدارة التعلم موودل؛ أظهرت نتيجة الفرض الثالث تفوق األشياء وربطها داخل نظ

المجموعة التجريبية الثالثة )نمط الدعم المرن/ مركز الضبط الداخلى( على باقى المجموعات 

التجريبية األخرى فى مقياس مهارات الدافع المعرفى؛ وكذلك اتفقت نتيجة الفرض الثالث مع 

، وجهيسارى وتاهافورى Ishihara et al., (2018)نتائج دراستى إيشهيهارا وزمالؤه 

Gheisari & Tahavori(2019)  اللتان أكدتا على فعالية بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية

القائمة على تطبيقات إنترنت األشياء على تنمية مهارات الدافع المعرفى لدى المتعلمين؛ 

التى أشارت إلى وجود ، وChen & Wu(2016)وكذلك  تتفق مع نتائج دراسة تشن ويو 

فرق دال إحصائيا لصالح الطالب ذوى مركز الضبط الداخلى فى مهارات الدافع المعرفى قد 

 درسوا فى بيئة تعلم إلكترونية شخصية ومن خالل نمط الدعم المرن.
 

 

 اختبار ىحة الفرض الرابع ومناقشة نتائجت: -د

للتحقق من صحة الفرض الرابع من فروض البحث والذى ينص على "ال توجد عالقة       

ارتباطية بين درجات طالب مجموعات البحث التجريبية على اإلختبار التحصيلى المعرفى، 

ودرجاتهم على بطاقة مالحظة األداء المهارى لمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب، 

 المعرفى".ودرجاتهم على مقياس الدافع 
 

 وتم التحقق من صحة هذا الفرض من خالل:    
 

حساب معامل ارتباط بيرسون "ر" بين درجات طالب مجموعات البحث التجريبية على        

اإلختبار التحصيلى المعرفى، ودرجاتهم على بطاقة مالحظة األداء المهارى المرتبطين 

مقياس الدافع المعرفى، كما هو  بمهارات تصميم وإنشاء مواقع الويب، ودرجاتهم على

 موضح بالجدول التالى:
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 قيمة "ر" وداللتها اإلحصائية للعالقة اإلرتباطية بين متغيرات البحث

 الدافع المعرفى  األداء المهارى التحصيل المعرفى المتغيرات

**0.363  التحصيل المعرفى  0.341**  

**0.310   األداء المهارى  

المعرفىالدافع           

 ( إلى:18تشير نتائج الجدول السابق)    

  ( بةين درجةات اختبةار التحصةيل 0.05)≥وجود عالقة ارتباطية دالة موجبةة عنةد مسةتوى

المعرفى المرتبط بمهةارات تصةميم مواقةع الويةب، ودرجةاتهم علةى بطاقةة مالحظةة األداء 

حيةةث بلغةةت قيمةةة "ر" =  المهةةارى  المرتبطةةة بمهةةارات تصةةميم وإنشةةاء مواقةةع الويةةب،

 .0.01( وهى دالة عند مستوى 0.363)

  ( بةين درجةات إختبةار التحصةيل 0.05)≥وجود عالقة ارتباطية دالة موجبةة عنةد مسةتوى

المعرفةةى المةةرتبط بمهةةارات تصةةميم وإنشةةاء مواقةةع الويةةب ودرجةةاتهم علةةى مقيةةاس الةةدافع 

 .0.01 ( وهى دالة عند مستوى0.341المعرفى، حيث بلغت قيمة "ر"=)

  ( بةةين درجةات بطاقةةة مالحظةةة 0.05)≥وجةود عالقةةة ارتباطيةة دالةةة موجبةةة عنةد مسةةتوى

األداء المهارى المرتبطة بمهةارات تصةميم وإنشةاء مواقةع الويةب ودرجةاتهم علةى مقيةاس 

 .0.01( وهى دالة عند مستوى 0.310الدافع المعرفى، حيث بلغت قيمة "ر"=)
 

الفرض الصفرى الرابع من فروض البحث والذى وتأسيسا على ما سبق يمكن رفض      

ينص على: "التوجد عالقة ارتباطية بين درجات طالب مجموعات البحث التجريبية على 

اإلختبار التحصيلى المعرفى، ودرجاتهم على بطاقة مالحظة األداء المهارى لمهارات 

ول الفرض البديل تصميم وإنشاء مواقع الويب، ودرجاتهم على مقياس الدافع المعرفى"، وقب

" توجد عالقة ارتباطية بين درجات طالب مجموعات البحث التجريبية على اإلختبار 

التحصيلى المعرفى، ودرجاتهم على بطاقة  مالحظة األداء المهارى لمهارات تصميم وإنشاء 

 مواقع الويب، ودرجاتهم على مقياس الدافع المعرفى".
 

 :مناقشة نتائج الفرض الرابع 
 

تبين نتائج الفرض الرابع وجود عالقة ارتباطية دالة موجبة بين درجات الطالب فى        

المجموعات التجريبية األربعة التى درست فى بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية القائمة على 

تطبيقات إنترنت األشياء فى ضوء التفاعل بين نمط الدعم )الثابت/ المرن( ومركز الضبط 

الخارجى(، لتنمية كل من التحصيل المعرفى واألداء المهارى المرتبطين بمهارات  )الداخلى/

، والدافع المعرفى لدى طالب الصف الثانى HTMLتصميم وإنشاء  مواقع الويب بإستخدام 

 بالمرحلة  اإلعدادية.
 

،  Normadhi et al., (2019, 182-185)وفى ذلك اإلطار أكد نورمادهى وزمالؤه       

 Wattana et، وواتتانا وزمالؤه Swart  et  al., (2019, 112-113)وزمالؤه  سوارت

al., (2019, 22)  على أن توظيف أنماط الدعم )الثابت/ المرن( داخل بيئة التعلم اإللكترونية
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الشخصية القائمة على تطبيقات إنترنت األشياء تعمل على توفير بيئة تعلم غنية بمصادر 

عم المتنوع والميسر الوصول إليه بسهولة للمقررات التى تحتوى على التعلم والتوجيه والد

كثير من المفاهيم والمهارات العلمية، باإلضافة إلى إتاحة تطبيقات متقدمة قابلة للتشغيل 

البينى وتمكين المتعلمين من  التواصل واإلستكشاف والبحث عن المعلومات والحصول على 

ا يؤدى إلى تنمية الجانبين المعرفى والمهارى باإلضافة نتائج سريعة وذات جودة عالية؛ مم

 إلى إرتفاع مستوى الدافع المعرفى لدى المتعلمين.
 

، Matsuo (2019, 212-215)، ماتسيو Islam (2019, 644)وكذلك أشار إسالم     

إلى أن بيئة التعلم اإللكترونية  Khanna & Kaur (2019, 222-223)وكاننا وكايور 

قائمة على تطبيقات إنترنت األشياء والمعززة بنمط الدعم )الثابت/المرن( يمكن الشخصية ال

تقسيم وتصنيف الطالب داخلها وفقا لمركز الضبط )الداخلى/ الخارجى(؛ حيث أن مركز 

الضبط يحدد مدى تأثر المتعلمين وتغيير سلوكهم نحو تحقيق األهداف التعليمية من خالل 

م والتوجيه والثراء فى مصادر التعلم والتطبيقات المستخدمة بيئات التعلم التى تتيح الدع

للتواصل والبحث؛ ونجد أن الطالب ذوى مركز الضبط الداخلى هم األكثر تأثرا واستجابة 

 وتفوقا فى الجانبين المعرفى والمهارى ومستوى مهارات الدافع المعرفى.

قة ارتباطية موجبة بين متغيرات وفى إطار نتيجة الفرض الرابع التى تؤكد على وجود عال     

البحث، ظهرت دراسات أكدت على وجود تلك العالقة بين نمط الدعم )الثابت/ المرن( 

ومركز الضبط )الداخلى/ الخارجى( فى بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية القائمة على 

ين بمهارات تطبيقات إنترنت األشياء على تنمية الجانبين المعرفى واألداء المهارى المرتبط

، ومهارات الدافع المعرفى لدى طالب HTMLتصميم  وإنشاء مواقع الويب بإستخدام 

 Balakrishnanالصف الثانى بالمرحلة اإلعدادية، ومنها دراسات: باالكريشنان وزمالؤه 

et al, (2019) ماكهيا وأجانجى  ،Makhaya & Ogange (2019) أيوادا وزمالؤه ،

Ouaddah et al., (2017) ياو وزمالؤه ،Yao et al., (2019). 
 

التى  Chen & Wu(2016)وكذلك تتفق نتيجة الفرض الرابع مع نتائج  دراسة تشن ويو     

أشارت نتائجها إلى وجود فرق دال إحصائيا لصالح الطالب ذوى مركز الضبط الداخلى فى 

التحصيل المعرفى واألداء المهارى ومهارات الدافع المعرفى، الذين كانوا قد درسوا من 

خالل بيئة تعلم إلكترونية شخصية ونمط الدعم المرن، وكذلك مع نتائج دراسة كارامان 

حيث أوضحت النتائج تفوق الطالب ذوى  Karaman & Waston (2017)وواستون 

مركز الضبط الداخلى فى  التطبيق البعدى المرتبط بكل من التحصيل المعرفى واألداء 

المهارى ومهارات الدافع المعرفى، الذين كانوا قد درسوا من خالل نمط الدعم الثابت داخل 

 بيئة تعلم إلكترونية شخصية. 
 

 توىيات البحث: .4
 

 فى ضوء نتائج البحث الحالى، أمكن للباحثتين إقتراح التوصيات التالية:       
 

أهميةةة تحديةةد مركةةز الضةةبط )الةةداخلى/ الخةةارجى( لةةدى المتعلمةةين عنةةد دراسةةتهم مةةن  -أ

خالل بيئات الةتعلم اإللكترونيةة الشخصةية؛ لتحديةد وجهةة الضةبط لةديهم ومةدى تةأثير 

 بيئة التعلم عليهم.



 

 =247 = 

 2020 يونيو -( 15مسلسل العدد ) - األول العدد - الثامنالمجلد 

 مجلة الجمعية المصرية  للكمبيوتر التعليمى

ط الدعم )الثابت/ المرن( داخل بيئات التعلم اإللكترونية الشخصةية مراعاة إستخدام نم -ب

 لمواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين.

إستخدام نمط الدعم )الثابت/ المرن( مع مركز الضبط )الداخلى/ الخةارجى(،  لتحديةد  -ج

مدى تأثر المتعلمين بالةدعم والتعزيةز والتوجيةه داخةل بيئةات الةتعلم، وعلةى إسةتمرار 

ة تعلمهةةم فةةى مسةةار وسةةلوك صةةحيح،  وكةةذلك للتحقةةق مةةن إسةةتيعابهم للمحتةةوى عمليةة

 التعليمى وتطوير مهاراتهم. 

ضرورة تدريب مصممى ومطورى بيئات التعلم اإللكترونية على تصميم نمط الةدعم  -د

 )الثابت/ المرن( داخل بيئات التعلم اإللكترونية الشخصية.

ة فةةى عمليةةات الةةتعلم ومنهةةا تطبيقةةات مراعةةاة توظيةةف التطبيقةةات التكنولوجيةةة الذكيةة -ه

إنترنت األشياء التى تعمل على ربط عناصر عملية التعلم فى شبكة تعليمية تزيةد مةن 

 تواصل المتعلمين وتتيح لهم محركات بحثية سريعة ذات نتائج بحثية داللية.

 اإلستفادة من نتائج البحث الحالى بالتكامل مع نتائج البحوب والدراسةات السةابقة ذات -و

الصلة، والتى تناولت متغيرات البحةث لتنميةة مهةارات تصةميم وإنشةاء مواقةع الويةب 

 ، والدافع المعرفى لدى طالب المرحلة اإلعدادية.HTMLبإستخدام 
 

 مقترحات البحث: .5

 اقترحت الباحثتان إجراء البحوب التالية:      

دراسةة  للكشةف عةن أثةةر تفاعةل نمةط الةدعم )مةةوجز/ مفصةل( مةع األسةلوب المعرفةةى   -أ

)السطحى/ العميق( ببيئة تعلم إلكترونية شخصية قائمة علةى تطبيقةات إنترنةت األشةياء 

 على تنمية مهارات البرمجة والتنظيم الذاتى لدى طالب المرحلة اإلعدادية.

لم/ األقران( داخل بيئة الفصل المعكةوس إجراء دراسة مقارنة عن أثر نمط الدعم )المع -ب

القائم على تطبيقات إنترنت األشياء على تنمية مهارات تصميم قواعد البيانةات والةدافع 

 المعرفى لدى طالب تكنولوجيا التعليم.

دراسةةة التفاعةةل بةةين نمةةط اإلبحةةار )الخطةةى/ الشةةبكى/ الهجةةين( ونمةةط الةةدعم )الثابةةت/  -ج

علةى تنميةة مهةارات إنتةاج اإلنفوجرافيةك والكفةاءة الذاتيةة المرن( ببيئة تعلةم إلكترونيةة 

 لدى طالب تكنولوجيا التعليم.

إجراء دراسة  مقارنةة عةن أثةر نمةط الةتعلم )الفةردى/ التشةاركى( ببيئةة تعلةم إفتراضةية  -د

قائمة على تطبيقات إنترنت األشةياء فةى تنميةة مهةارات إنتةاج اإلختبةارات اإللكترونيةة 

 اسب اآللى.والرضا لدى معلمى الح

دراسة أثر التفاعل بين نمط التشةارك )اإلنتقةائى/ التةآزرى( ومركةز الضةبط )الةداخلى/  -ه

الخةةارجى( فةةى بيئةةة تعلةةم إلكترونيةةة قائمةةة علةةى تطبيقةةات إنترنةةت األشةةياء فةةى تنميةةة 

 مهارات إنتاج الرسومات الرقمية لدى طالب تكنولوجيا التعليم.
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أثر إختالف أنماط الدعم فى بيئة التعلم الشخصية على تنمية (. 2017أحمد عبد الحميد الملحم )

، الجمعية  مهارات نظم إدارة التعلم اإللكترونى لدى طالب كلية التربية جامعة فيصل

 .457-407، 33العربية لتكنولوجيا التربية، عدد 

السابع الدولى الخامس للجمعية المصرية المؤتمر العلمى (. 2019الغريب زاهر إسماعيل)

 يوليو. 19-17، قرية الفيروز السياحية ببورسعيد، مصر، للكمبيوتر التعليمى

أمانى قرنى إبراهيم، طاهر عبد الحميد العدلى، عبير حامد أحمد، وسيم صالح الدين 

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (. 2019المنزالوى، وتامر عبد المحسن منصور )

، مركز تطوير المناهج واإلتصاالت الصف الثانى اإلعدادى الفصل الدراسى األول

والمواد التعليمية، اإلدارة العامة لتنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وزارة 

 التربية والتعليم، جمهورية مصر العربية.

 IBM SPSS(. اإلحصاء والحاسب اآللى: تطبيقات 2014حسن عوض الجندى )

Statistics V21.مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة األولى ، 

أثر توظيف تطبيقات الشبكات اإلجتماعية داخل مقررات التعلم (.2014حنان جالل قلقيلة )

اإللكترونى على التحصيل المعرفى وتنمية الذكاء اإلجتماعى ومهارات التفكير الناقد 

، رسالة دكتوراه، كلية  دين والمستقلين إدراكيالدى طالب تكنولوجيا التعليم المعتم

 التربية النوعية، قسم تكنولوجيا التعليم، جامعة طنطا.

نمط تقديم الدعم التعليمى فى بيئة التعلم المعكوس وأثره فى (. 2019داليا صبحى األشقر )

، رسالة تنمية مهارات تصميم وإنشاء  مواقع الويب لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

 اجستير، كلية التربية النوعية، قسم تكنولوجيا التعليم، جامعة عين شمس.م

  3.0(. تصميم إستراتيجية للتعلم التشاركى قائمة على تطبيقات الويب 2018رنا حسين مختار)

لتنمية مهارات إنتاج مواقع اإلنترنت التعليمية لدى معلمى الحاسب اآللى، رسالة 

 ، قسم تكنولوجيا التعليم، جامعة الزقازيق.ماجستير، كلية التربية النوعية

ستركالند لمركز الضبط عند  -تعريب وتقنين مقياس نويكى(. 2010سارى سليم سواقد )

 ، مجلة المنارة للبحوب والدراسات، األردن.الراشدين لطلبة الجامعات األردنية

التكيفية عبر الويب أثر إختالف نمط التفاعل فى الوسائط الفائقة (. 2015شريف شعبان محمد )

، رسالة على تنمية مهارات تصميم مواقع اإلنترنت لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية

 ماجستير، كلية  التربية النوعية، قسم تكنولوجيا التعليم، جامعة عين شمس.

 -أثر التفاعل بين شكلين للمساعدة اإللكترونية )اللفظية(. 2018عفاف صابر أبو النصر )

العصف الذهنى  –ستراتيجيتين للتعلم النشط )التعلم التعاونى اإللكترونى البصرية( وإ

اإللكترونى( فى صفحات الويب التفاعلية على تنمية األداء المهارى والكفاءة الذاتية لدى 

، رسالة ماجستير، كلية  التربية النوعية، قسم تكنولوجيا التعليم، طالب تكنولوجيا التعليم

 جامعة المنوفية.
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أثر نمط التلميح )سمعى/ بصرى( فى برامج المحاكاة على (. 2018ة مرزوق إبراهيم )فاطم

، تنمية مهارات إنتاج مواقع الويب لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية المندفعين والمتروين

 رسالة ماجستير، كلية  التربية النوعية، قسم تكنولوجيا التعليم، جامعة دمياط.

صميم بيئة تعلم إلكترونية بإستخدام بعض أدوات الجيل الثالق ت(. 2017محمد محمود حسان )

، للويب لتنمية مهارات تطوير المواقع التعليمية لدى طالب الدراسات العليا بكلية التربية

 رسالة ماجستير، كلية  التربية النوعية، قسم تكنولوجيا التعليم، جامعة دمياط.

ة مستودع رقمى قائم على عناصر التعلم لتنمية أثر إختالف بني( 2015هبة حسين عبد الحميد )

، رسالة دكتوراه، مهارات تصميم وإنتاج المواقع التعليمية لدى طالب تكنولوجيا التعليم

 كلية  التربية النوعية، قسم تكنولوجيا التعليم، جامعة عين شمس.
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Research Abstract: 
 

      The research aimed to develop the designing and creation of web 

sites and cognitive motivation skills for preparatory stage students 

through measuring the effect of the interaction between support model 

(stable/ flexible) and locus of control (internal/ external) in personal e-

learning environment based on Internet of Things (IoT) applications, 

the application of the basic experiment did on (100) students from the 

second preparatory grade in Saad Zaghloul School for Basic Education 

East Tanta Department Gharbia Governorate in the first semester of 

the school year 2019/2020m, they were initially divided by the locus of 

control scale into (44) students with internal locus of control and (56) 

students with external locus of control, then each group according to 

locus of control pattern was randomly divided into two groups, to 

appear the four experimental groups in order: the first experimental 

group (stable support model/internal locus of control) (22) students, 

the second experimental group (stable support model / external locus 

of control) (28) students, the third experimental group (flexible support 

model / internal locus of control) (22) students, and the fourth 

experimental group (flexible support model / external locus of control) 

(28) students, after the implementation of the experiment the students' 

grades were calculated and the statistical results were processed, and 

the results revealed that there was a positive correlation between the 

grades of students of experimental groups in all research tools, also the 

superiority of the third experimental group outperformed the other 

experimental groups in all research tools. 
 

 


