
 

 

 

 

 

 

 

 

 فيأثرها الحاسب و  مقرر فيتصميم بيئة تعلم إلكترونية تكيفية وفقًا ألساليب التعلم 
ستخدام لدى تالميذ المرحلة اإلعداديةوالقابلية لالتنمية مهارات البرمجة   

 
التربية  ىرجة دكتور الفلسفة فللحصول على د بحث مقدم  

 تخصص تكنولوجيا التعليم
 

الباحثة إعداد  
جمال الدين المحمدى عبد المقصود مروة محمد  

كلية الدراسات العليا للتربية -التعليم تكنولوجيا قسم - مساعد مدرس  
 

 إشراف
 

 

 

 

 

 

 

 

م6132 -هـ  7341  

 كلية الدراسات العليا للتربية
 قسم تكنولوجيا التعليم

 نبيل جاد عزمي /أ.د 
 أستاذ تكنولوجيا التعليم 

 كلية التربية 
 جامعة حلوان

 
 

 منال عبد العال مبارز /أ.م.د 
ا التعليم المساعد تكنولوجيأستاذ   

  كلية الدراسات العليا للتربية
جامعة القاهرة   

 

 أحمد محمود فخري  /د 
 مدرس تكنولوجيا التعليم

  كلية الدراسات العليا للتربية
جامعة القاهرة   
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 لجنة المناقشة والحكم:

 محمد عطية خميس /األستاذ الدكتور

 التعليم بكلية البنات لآلداب والعلوم والتربية تكنولوجيا أستاذ
 شمس جامعة عين

 (رئيساً )

 أمل عبدالفتاح سويدان /الدكتورة  األستاذة
 تكنولوجيا التعليم، وعميد كلية الدراسات العليا للتربية أستاذ

 جامعة القاهرة

 )عضوًا(

 األستاذ الدكتور/ نبيل جاد عزمي
 أستاذ تكنولوجيا التعليم، بكلية التربية

 جامعة حلوان

 )مشرفًا وعضوًا(

 منال عبدالعال مبارز  األستاذة الدكتورة/
 أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد، بكلية الدراسات العليا للتربية

 جامعة القاهرة

 )مشرفًا وعضوًا(

 

التربية تخصص تكنولوجيا التعليم مع  يوقد قررت اللجنة منح الباحثة درجة دكتور الفلسفة ف
 التوصية بطبع الرسالة وتداولها مع الجامعات.

 م9/1/6112شة: تاريخ المناق
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 مقدمة:
وللوصول  .األونة األخيرة فيهتمامًا بالغًا ا لقيت  يأصبح تكيف بيئة التعلم من المحاور األساسية الت

عتبار أساليب التعلم فمن خاللها تكون بيئة التعلم قادرة على التكيف وفقًا إلى التكيف يجب أن نضع بعين اال
يقوم بها المصممون من المهام  يأصبحت مهمة التطوير الت يالمتعلمين، وبالتال ختالف أساليب التعلم عندال

 .يةتصميم بيئات التعلم اإللكترون فيتشتمل على كثير من التحديات الكبيرة  يالجوهرية الت

بينما يمكن إرجاع أصول بيئات التعلم التكيفية إلى مصدرين هما: نظم التعليم الذكية من جهة، 
نظم التعلم اآللية  فيمام بالتعلم القائم على الويب من جهة أخرى، وكلما تنامت التطورات الحادثة هتيادة االز و 

بيئات التعليم الذكية، وتهدف هذه النظم أو البيئات إلى تدعيم  فيصطناعى، زادت التطورات والذكاء اال
 يمن تطور نظم ناجحة للغاية والتالمتعلم أثناء عملية تعلمه كما هو الحال مع معلمه التقليدى، وعلى الرغم 

المواقف  فيتطويرها إال أن معظم هذه النظم قد تم تشغيلها واختبارها  فيستمرار ال تزال تستخدم مع اال
التجريبية المعملية فقط، وأدى هذا إلى إدخال اآلليات التكيفية ضمن نظم التعلم مما نتج عنه درجات مختلفة 

 يى بيئات التعلم التكيفية مدى واسعًا من اآلليات التكيفية بدءًا من النظم الت، حيث تغطيمن دعم التعلم الفرد
ستخدام معرفة بدائية محدودة عن المتعلم، ووصواًل إلى بيئات تعلم اب للتكيفتوظف بعض األنماط البسيطة 
 .موسعة مثل نظم التعلم الذكية

ستخدام لمعرفة ة ماترتبط بها سهولة االستخدام سمة من أهم سمات البرمجيات وعادالقابلية لال وتعتبر
 ستخدام أمرًا مهمًا للغاية؛ ألنه يعمل على توفيرمدى تفاعل المستخدمين مع النظام، وأصبح قياس قابلية اال

عملية تطوير  يتساعد ف يوالت ،والنوعية ،على مجموعات من التقديرات الكمية مجموعة من النتائج بناءً 
 .البرمجيات

ستخدام، إال أن ستخدام مصطلح قابلية االااآلراء حول إمكانية  فين هناك توافق على الرغم من أ
ستخدام، كما أن الكتاب لديهم آراء مختلفة حول كيفية قياس قابلية هناك أساليب مختلفة لقياس كيفية اال

لتحقيق كافة ستخدام قياس أريعة أبعاد للنظام لقياس قابلية االShackel (1991) ستخدام، ويقترح شاكيل اال
قبول التعلم: درجة من التعلم إلنجاز المهام، و  إنجاز المهام، فيالفعالية: األداء  يمستويات المعرفة ه

 .تجاة: رضا المستخدم من النظامالمهام، واال فيختالف المرونة: التكيف مع االو 
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 مشكلة البحث

الحالية على مراعاة الفروق الفردية بين بيئات التعلم اإللكترونية عدم قدرة  :فيتحديد مشكلة البحث  تم
 Visual لمهارات البرمجة بلغة ي والمهار  يوأساليب تعلمهم، مما ينعكس على المستوى المعرف ،المتعلمين

Basic.NET مقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادى بصورة ال تحقق  في
 .ستخدام بيئات التعليم اإللكترونى التكيفيةاوبدائل ب ،ب الحاجة إلى إيجاد حلولما يتطل ،األهداف الموضوعة لها
 كحل مقترح لهذه المشكلة. يولذا جاء البحث الحال

تم التعبير عن مشكلة البحث في: الحاجة إلى تصميم بيئة تعلم إلكترونية  من خالل ما سبق عرضه
 ات البرمجة وقياس مدى قابليتها لالستخدام في التعليم.تكيفية وفقًا ألساليب في مقرر الحاسب لتنمية مهار 

 أسئلة البحث:
 لذا قامت الباحثة بصياغة السؤال الرئيس التالى:

تنمية مهارات البرمجة لدى لمقرر الحاسب كيف يمكن تصميم بيئة تعلم إلكترونية تكيفية وفقًا ألساليب التعلم 
 ؟ستخداملالتالميذ المرحلة اإلعدادية وقياس مدى قابليتها 

 ومن خالل هذا السؤال الرئيس يتفرع عدد من األسئلة الفرعية األخرى، هى:

مقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات المراد  فيالمتضمنة  Visual Basic.NETما مهارات البرمجة بلغة  .5
 تنميتها لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ؟

مقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا  فيكيفية وفقًا ألساليب التعلم ما معايير تصميم بيئة التعلم اإللكترونية الت .2
 المعلومات لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ؟

ستخدام بيئة التعلم اإللكترونية التكيفية فى مقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لدى اما معايير قابلية  .3
 تالميذ المرحلة اإلعدادية ؟

مقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا  فيم اإللكترونية التكيفية وفقًا ألساليب التعلم ما التصميم التعليمى لبيئة التعل .4
 المعلومات لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ؟

،  Visualيالبصر، Auditory يما أثر بيئة التعلم اإللكترونية التكيفية وفقًا ألساليب التعلم الحسية )السمع .1
 Visual Basic. NETلمهارات البرمجة بلغة  يية الجانب المعرف( على تنمTactile-kinesthetic يالحرك

 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ؟

http://www.adaptive-learning.net/media/bbFlash/auditory.htm
http://www.adaptive-learning.net/media/bbFlash/vispics.htm
http://www.adaptive-learning.net/media/bbFlash/tactile.htm
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أو  Global ي، الكلAnalytic ي)التحليلما أثر بيئة التعلم اإللكترونية التكيفية وفقًا ألساليب التعلم النفسية  .1
Holistic )لمهارات البرمجة بلغة  يعلى تنمية الجانب المعرفVisual Basic. NET  لدى تالميذ المرحلة
 اإلعدادية؟

-Tactile ي، الحرك Visualيالبصر، Auditory يما أثر التفاعل بين أساليب التعلم الحسية )السمع .1

kinesthetic التحليل(  و أساليب التعلم النفسية(ي Analyticي، الكل Global  أوHolistic  ) داخل بيئة
لدى  Visual Basic. NETلمهارات البرمجة بلغة  ية على تنمية الجانب المعرفالتعلم اإللكترونية التكيفي
 تالميذ المرحلة اإلعدادية؟

،  Visualيالبصر، Auditory يالتكيفية وفقًا ألساليب التعلم الحسية )السمعما أثر بيئة التعلم اإللكترونية  .1
 Visual Basic. NETبلغة لمهارات البرمجة دائى على تنمية الجانب األ( Tactile-kinesthetic يالحرك

 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية؟
أو  Global ي، الكلAnalytic ي)التحليلما أثر بيئة التعلم اإللكترونية التكيفية وفقًا ألساليب التعلم النفسية  .1

Holistic )بلغة دائى لمهارات البرمجة على تنمية الجانب األVisual Basic. NET يذ المرحلة لدى تالم
 اإلعدادية؟

-Tactile ي، الحرك Visualيالبصر، Auditory ي)السمعما أثر  التفاعل بين أساليب التعلم الحسية  .51

kinesthetic التحليل(  و أساليب التعلم النفسية(ي Analyticي، الكل Global  أوHolistic )  داخل بيئة
لدى  Visual Basic. NETبلغة لمهارات البرمجة دائى األ التعلم اإللكترونية التكيفية على تنمية الجانب

 تالميذ المرحلة اإلعدادية ؟
التعلم من خالل بيئة التعلم اإللكترونية التكيفية وفقًا ألساليب التعلم )الحسية والنفسية(  تحقيقما أثر  .55

 التعليم لدى تالميذ المرحلة اإلعداداية؟ فيستخدامها الدرجة القابلية نحو 

 البحث:أهداف 
 هدف البحث الحالى إلى:

،  Auditory يالكشف عن أثر بيئة التعلم اإللكترونية التكيفية وفقًا ألساليب التعلم الحسية )السمع -5
لمهارات البرمجة لدى  ي(  على تنمية الجانب المعرفTactile-kinesthetic ي، الحرك Visual ي البصر 

 تالميذ المرحلة اإلعدادية.
 ي، الكل Analytic يالتعلم اإللكترونية التكيفية وفقًا ألساليب التعلم النفسية )التحليلالكشف عن أثر بيئة  -2

Global  أوHolisticلمهارات البرمجة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. ي( على تنمية الجانب المعرف 

http://www.adaptive-learning.net/media/bbFlash/auditory.htm
http://www.adaptive-learning.net/media/bbFlash/vispics.htm
http://www.adaptive-learning.net/media/bbFlash/tactile.htm
http://www.adaptive-learning.net/media/bbFlash/tactile.htm
http://www.adaptive-learning.net/media/bbFlash/tactile.htm
http://www.adaptive-learning.net/media/bbFlash/auditory.htm
http://www.adaptive-learning.net/media/bbFlash/vispics.htm
http://www.adaptive-learning.net/media/bbFlash/tactile.htm
http://www.adaptive-learning.net/media/bbFlash/auditory.htm
http://www.adaptive-learning.net/media/bbFlash/vispics.htm
http://www.adaptive-learning.net/media/bbFlash/tactile.htm
http://www.adaptive-learning.net/media/bbFlash/tactile.htm
http://www.adaptive-learning.net/media/bbFlash/tactile.htm
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 ي، الحرك Visual ي ، البصر  Auditory ي)السمعأثر  التفاعل بين أساليب التعلم الحسية التعرف على  -3
Tactile-kinestheticي( و أساليب التعلم النفسية )التحليل Analytic ي، الكل Global  أوHolistic داخل )

لدى تالميذ المرحلة لمهارات البرمجة  يتنمية الجانب المعرفعلى بيئة التعلم اإللكترونية التكيفية 
 اإلعدادية.

،  Auditory يوفقًا ألساليب التعلم الحسية )السمع الكشف عن أثر بيئة التعلم اإللكترونية التكيفية -4
دائى لمهارات البرمجة لدى على تنمية الجانب األ (Tactile-kinesthetic ي، الحرك Visual ي البصر 

 تالميذ المرحلة اإلعدادية.
 ي، الكل Analytic يالكشف عن أثر بيئة التعلم اإللكترونية التكيفية وفقًا ألساليب التعلم النفسية )التحليل -1

Global  أوHolisticدائى لمهارات البرمجة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية.( على تنمية الجانب األ 
 ي، الحرك Visual ي ، البصر  Auditory ي)السمعأثر  التفاعل بين أساليب التعلم الحسية التعرف على  -1

Tactile-kinestheticي( و أساليب التعلم النفسية )التحليل Analytic ، يالكل Global  أوHolistic داخل )
لدى تالميذ المرحلة دائى لمهارات البرمجة تنمية الجانب األعلى بيئة التعلم اإللكترونية التكيفية 

 اإلعدادية.
 بيئة التعلم اإللكترونية التكيفية وفقًا ألساليب التعلم )الحسية والنفسية(التعرف على مدى قابلية استخدام   -1

 ة اإلعدادية.لدى تالميذ المرحل

:البحث مخرجات  
 المعلومات وتكنولوجيا الكمبيوتر مقرر في المتضمنة Visual Basic.NET بلغة البرمجة بمهارات قائمة .5

 (الباحثة إعداد من) .اإلعدادى الثالث للصف
 الثالث الصف تالميذ لدى التعلم ألساليب وفقاً  التكيفية اإللكترونية التعلم بيئة تصميم بمعايير قائمة .2

 (الباحثة إعداد من) .اإلعدادى
 التكيفية اإللكترونية التعلم بيئة تصميم عند مراعاتها ينبغى والتي ستخداملال القابلية بمعايير قائمة .3

 (الباحثة إعداد من) .المقترحة
نتاج لتصميم المناسب التعليمى التصميم تحديد .4  التعلم ألساليب وفقاً  التكيفية اإللكترونية التعلم بيئة وا 

 النفسية التعلم وأساليب( Tactile-kinesthetic الحركي ،Visual البصري  ،Auditory السمعي) لحسيةا
 م(2151) نموذج محمد خميس  (.Holistic أو Global الكلي ، Analytic التحليلي)
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 أهمية البحث:
 قد يفيد البحث الحالى فى:

 ستراتيجياتواال ،الطرق  ستخداماب المتعلمين بين يةالفرد بالفروق  هتماملال التعليم على القائمين لفت إنتباه -1
 . وميولهم ستعداداتهماو  قدراتهم تناسب يالت

من خالل بيئة التعلم  أساليب التعلم مراعاه فيتقديم معالجة تربوية وتكنولوجية قد تساعد المعلمون  -2
 .بهدف مساعدة المتعلم على أن يتعلم بفاعلية أكبراإللكترونية التكيفية 

ومهاراتهم من خالل بيئة تعلم إلكترونية تكيفية تقدم لهم  ،المعرفة لدى المتعلمين، وتطوير قدراتهم توصيل -3
 فرص تعليم مختلفة، ومحتوى تعليمى إلكترونى متكيفًا مع أساليب تعلمهم.

 ،اتزيادة دافعية المتعلمين نحو التعليم والتعلم من خالل بيئات تعلم إلكترونية تكيفية مبنية على الحاج  -4
 والخبرات الحقيقة لهم.

لدى تالميذ المرحلة  Visual Basic.NETوالمهارية للبرمجة بلغة  ،تنمية بعض الجوانب المعرفية  -5
 اإلعدادية.

 حدود البحث:
 على الحدود التالية: يأقتصر البحث الحال 
،  Visualيالبصر، األسلوب Auditory يأساليب التعلم الحسية وفقًا لنموذج دن ودن )األسلوب السمع -5

 ي، الكل Analytic ي)التحليل( وأساليب التعلم النفسية وهى Tactile-kinesthetic يواألسلوب الحرك
Global  أوHolistic) . 

 مقرر الحاسب )وتم تغيير المسمى إلى مقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات(. -2
 .VB.NET بلغة(  Branchingعالتفرمن مقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ) الثانيةالوحدة  -3
 –بمركز أشمون  مدرسة سنتريس اإلعداديةعلى في الفصل الدراسى الثاني  البحثتم تطبيق تجربة  -4

 محافظة المنوفية.

 منهـــج البحث:
 على:  ياعتمد البحث الحال

http://www.adaptive-learning.net/media/bbFlash/auditory.htm
http://www.adaptive-learning.net/media/bbFlash/vispics.htm
http://www.adaptive-learning.net/media/bbFlash/tactile.htm
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ألساليب  : إلعداد قائمة معايير تصميم بيئة التعلم اإللكترونية التكيفية وفقاً يالتحليل يالمنهج الوصف .5
(، وذلك من خالل األطالع ي/ الكلي( و النفسية )التتابعي، والحركي ، البصر يالتعلم الحسية )السمع

واألجنبية لمعايير تصميم بيئات التعلم التكيفية، وكذلك  ،والدراسات السابقة العربية ،على األدبيات
 لتكيفية.ستخدام لبيئة التعلم اإللكترونية اإعداد قائمة معايير قابلية اال

م( لتصميم المحتوى 2151ستخدام نموذج محمد خميس )ا: من خالل يالمنظوم ي المنهج التطوير  .2
، يوتطويره داخل بيئة التعلم اإللكترونية التكيفية وفقًا ألساليب التعلم الحسية )السمع ياإللكترون
و  ،ذات الصلة والمكونات ،ضوء المعايير في(، ي/ الكلي( و النفسية )التتابعي، والحركي البصر 

 تصميم المعالجات التجريبية.

وذلك لمعرفة أثر المتغير المستقل ) بيئة التعلم اإللكترونية التكيفية وفقًا  :يالمنهج شبه التجريب .3
القابلية ألساليب التعلم( على المتغير التابع ) الجوانب المعرفية واآلدائية لمهارات البرمجة، و 

  اإلعدادية.( لدى تالميذ المرحلة ستخداملال

 :متغيـرات البحث
 :أشتمل البحث على المتغيرات التالية 

  :المتغيرات المستقلة-أوال :
 :أشتمل البحث على متغير مستقل وهو

، Auditory تصميم بيئة التعلم اإللكترونية التكيفية وفقًا ألساليب التعلم الحسية وهى )األسلوب السمعي -
و األساليب النفسية وهي  (Tactile-kinesthetic حركي، واألسلوب ال Visualاألسلوب البصري 

 .(Holistic أو Global ، الكلي Analytic )التحليلي
  :المتغيرات التابعة -ثانيا:

 :تضمن البحث المتغيرات التابعة التالية 
المتغير التابع األول: الجوانب المعرفية لمهارات البرمجة المتضمنة في الوحدة الثانية من مقرر  .5

    .كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف الثالث اإلعدادىال
المتغير التابع الثاني: الجوانب األدائية لمهارات البرمجة المتضمنة في الوحدة الثانية من مقرر  .2

  .الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف الثالث اإلعدادى
 .المتغير التابع الثالث: القابلية لالستخدام .3
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 مجتمع البحث:
 –مركز أشمون  –كون مجتمع البحث من جميع التالميذ بالمدرسة اإلعدادية بقرية سنتريس ت

من العام الدراسى  يالثان يمحافظة المنوفية، والمجتمع المستهدف هو جميع التالميذ المقيدين بالفصل الدراس
 تلميذ /ة. 314م، وعددهم 2154/2151

 عينة البحث:
( تلميذ / ة ، وأيضًا 511تم اختيار عينة قصدية من تالميذ الصف الثالث اإلعدادى مكونة من )

المشاركة باإلضافة إلى توافر المصادر الالزمة لتنفيذ التجربة )جهاز حاسب، اتصال  فيممن لديهم رغبة 
 ،و المشاركة التفاعلية( ،والتعامل مع المواقع على اإلنترنت ،ستخدام الحاسباباإلنترنت، إمتالك مهارات 

والتعلم من خالل بيئة التعلم اإللكترونية التكيفية وفقًا ألساليب التعلم، كما انقسمت العينة إلى ستة مجموعات 
ستبيانات المقدمة للتالميذ من خالل بيئة التعلم اإللكترونية التكيفية المقترحة بالبحث تم تحديدها وفقًا لال

كما هو موضح فى حسية، واستبيان أساليب التعلم النفسية(، وجاء توزيع أفراد عينة )استبيان أساليب التعلم ال
 التصميم التجريبي للبحث.

 للبحث: يالتصميم التجريب
المعروف بإسم   يستخدام التصميم التجريباومستوياته، تم  ،على ضوء المتغير المستقل بالبحث

 يوضح هذا التصميم:  يجدول التالويوضح ال "Factorial Design 3x2 ىل"التصميم العام

 المجموعات

 يالتطبيق القبل

 المعالجة التجريبية

 يالتطبيق البعد
 مقياس  مهارات البرمجة مهارات البرمجة

القابلية 
 ستخداملال

االختبار التحصيلى 
 المعرفى

االختبار التحصيلى 
 المعرفى

اختبار 
 األداء

 1جم
 يأسلوب تعلم سمع

 (51) يتحليل
√ 

وفقًا ألسلوب التعلم  توى تكيفيمح
   Auditoryي السمع

 يمحتوى تحليل
√ √ √ 

 6جم
ي أسلوب تعلم سمع

 (51) يكل
√ 
 

وفقًا ألسلوب التعلم  محتوى تكيفي
  Auditoryي السمع
 يمحتوى كل 

√ √ √ 

http://www.adaptive-learning.net/media/bbFlash/auditory.htm
http://www.adaptive-learning.net/media/bbFlash/auditory.htm
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 المجموعات

 يالتطبيق القبل

 المعالجة التجريبية

 يالتطبيق البعد
 مقياس  مهارات البرمجة مهارات البرمجة

القابلية 
 ستخداملال

االختبار التحصيلى 
 المعرفى

االختبار التحصيلى 
 المعرفى

اختبار 
 األداء

 3جم
 ي أسلوب تعلم بصر 

 (21) يتحليل
√ 

وفقًا ألسلوب التعلم  محتوى تكيفي
  Visual ي البصر 

 يتحليلمحتوى 
√ √ √ 

 4جم
 ي أسلوب تعلم بصر 

 (15) يكل
√ 
 

وفقًا ألسلوب التعلم  محتوى تكيفي
  Visual ي البصر 

 يمحتوى كل
√ √ √ 

 5جم
 يأسلوب تعلم حرك

 (31) يتحليل
√ 

لتعلم  وفقًا ألسلوب ا محتوى تكيفي
 Tactile-kinesthetic يالحرك

 يمحتوى تحليل
√ √ √ 

 2جم
 يأسلوب تعلم حرك

 (52) يكل
√ 

وفقًا ألسلوب التعلم   محتوى تكيفي
 Tactile-kinesthetic يالحرك

 يمحتوى كل
√ √ √ 

من خالل بيئة التعلم اإللكترونية  Visual Basic.NETتم تطبيق أختبار األداء لمهارات البرمجة بلغة مالحظة: 
 التكيفية داخل معمل المدرسة.

 مواد المعالجة التجريبية للبحث:
 ،Auditory السمعي األسلوب) اإلعدادى الثالث الصف تالميذ لدى الحسي التعلم أسلوب لتحديد استبيان .5

 تطويره، تم استبيان اختيار تم(. Tactile-kinesthetic الحركي واألسلوب ،Visual البصري  األسلوب
 اً إلكتروني إعداه تم كما ،(3) ملحق عليه، التحكيم وتم ،GEOprojects البريطاني المركز قبل من وتعربيه

 . الباحثة قبل من
 األسلوب/  التحليلي األسلوب) اإلعدادى الثالث الصف تالميذ لدى النفسي أسلوب لتحديد استبيان .2

 التعلم بأساليب المرتبطة الفقرات وتحديد ،(2151 هاشم، أبو السيد) ترجمة استبيان اختيار تم(. الكلي
 .الباحثة قبل من إلكترونياً  إعداه تم اكم ،(4) ملحق عليه، التحكيم وتم الحالي، بالبحث النفسية

 . للتجريب كأداة الحالي بالبحث المقترحة التعلم ألساليب وفقاً  التكيفية اإللكترونية التعلم بيئة .3

http://www.adaptive-learning.net/media/bbFlash/vistext.html
http://www.adaptive-learning.net/media/bbFlash/vistext.html
http://www.adaptive-learning.net/media/bbFlash/tactile.htm
http://www.adaptive-learning.net/media/bbFlash/tactile.htm
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 :البحث أدوات
 (الباحثة إعداد من.              )البرمجة لمهارات المعرفي الجانب لقياس اختبار .5
 (الباحثة إعداد من)                البرمجة لمهارات األدائي الجانب لقياس اختبار .2
 (الباحثة إعداد من)    .                                لالستخدام القابلية مقياس .3

جراءاته البحث خطوات  :وا 
 :التالية الخطوات وفق البحث إجراء تم

 الصلة ذات ابقةالس والبحوث الدراسات، وكذلك البحث، بموضوع المرتبطة للمراجع مسحية دراسة عمل .5
 التعلم بيئات:  التالية بالمحاور والمرتبط للبحث، النظري  اإلطار وضع بغرض; الحالي البحث بمتغيرات

 .لالستخدام والقابلية البرمجة، ومهارات التعلم، وأساليب التكيفية، اإللكترونية

 ،وخاصة اإلعدادى الثالث الصف لتالميذ المقدم المعلومات وتكنولوجيا الكمبيوتر مقرر محتوى  تحليل .2
 والمهارية المعرفية الجوانب إلى للوصول وذلك الثاني الدراسى الفصل مقرر محتوى  من الثانية الوحدة

 .بالوحدة المتضمنة

 المتخصصين، من مجموعة على وعرضها الثانية، الوحدة في المتضمنة البرمجة بمهارات قائمة إعداد .3
جراء  .المهارات لقائمة النهائية لصورةا إلى للوصول الالزمة التعديالت وا 

 الصف لتالميذ التعلم ألساليب وفقاً  التكيفية اإللكترونية التعلم بيئة لبناء الالزمة بالمعايير قائمة إعداد .4
جراء المتخصصين، من مجموعة على وعرضها اإلعدادى، الثالث  إلى للوصول الالزمة التعديالت وا 
 .للقائمة النهائية الصورة

 اإلعداداى، الثالث الصف لتالميذ التكيفية اإللكترونية التعلم لبيئة لالستخدام القابلية بمعايير قائمة إعداد .1
جراء المتخصيين من مجموعة على وعرضها  .للقائمة النهائية الصورة إلى للوصول الالزمة التعديالت وا 

 ، Visual البصري  ألسلوبا ،Auditory السمعي األسلوب) للتالميذ الحسية التعلم أساليب استبيان تحديد .1
 (.Tactile-kinesthetic الحركي واألسلوب

 (.الكلي األسلوب/  التحليلي األسلوب) للتالميذ النفسية التعلم أساليب استبيان تحديد .1
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 تم التي التعلم أساليب شكل في اختيارها تم التي للموضوعات اإللكترونى التعليمى المحتوى  إعداد .1
/  التحليلي)  Visual البصري  األسلوب ،(الكلي/  التحليلي) Auditory عيالسم األسلوب وهي تحديدها
 (.الكلي/  التحليلي) Tactile-kinesthetic الحركي واألسلوب ،(الكلي

 :وهى القياس أدوات إعداد .1

 .معرفى تحصيلي اختبار -

 .أداء اختبار -

 .لالستخدام القابلية مقياس -

 التعليم تكنولوجيا مجال في المتخصصين والمحكمين الخبراء من مجموعة على األدوات عرض -
جراء وثباتها، األدوات صحة من والتحقق للتطبيق، صالحيتها من للتأكد  الالزمة التعديالت وا 

 .لألدوات النهائية الصورة إلى للوصول

 وعرضها المبدئية، صورتها في المقترحة التعلم ألساليب وفقاً  التكيفية اإللكترونية التعلم بيئة إنتاج .51
جراء البحث، مجتمع فئة من استطالعية عينة على وتجربتها المحكمين، على  .الالزمة التعديالت وا 

 .  النهائية صورتها في المقترحة التكيفية اإللكترونية التعلم بيئة إنتاج .55

 –سنتريس بقرية اإلعدادية بالمدرسة من اإلعدادى الثالث الصف تالميذ من البحث عينة اختيار .52
 تم التجريبي التصميم فى موضح هو كما مجموعات إلى وتقسيمها المنوفية، محافظة – أشمون  بمركز

 .بالبحث المقترحة التكيفية اإللكترونية التعلم بيئة خالل من للتالميذ المقدمة لالستبيانات وفقاً  تحديدها

 .التجربة مجموعات على القياس ألدوات قبلياً  التطبيق .53

 .للبحث األساسية التجربة إجراء .54

 .التجربة مجموعات على القياس ألدوات بعدياً  التطبيق .51

 .إليها التوصل تم التى للبيانات المناسبة اإلحصائية المعالجات إجراء .51

 .وتفسيرها ومناقشتها البحث لنتائج التوصل .51

 .المقترحة والبحوث والتوصيات المقترحات تقديم .51
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 فروض البحث:
بين متوسطات  α)≤(0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة  ذا فرق  يوجدال الفرض األول وينص على: 

ختبار ال يالقياس البعد ي( في، حركي ، بصر يدرجات مجموعات البحث وفقًا ألساليب التعلم الحسية )سمع
 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. Visual Basic.NETلمهارات البرمجة بلغة  يالمعرف التحصيل

بين متوسطات  α)≤(0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة  ذا فرق  جديو ال  الفرض الثانى وينص على:
 ختبار التحصيلال يالقياس البعد ي( فيوالكل يدرجات مجموعات البحث وفقًا ألساليب التعلم النفسية )التحليل

 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. Visual Basic.NETلمهارات البرمجة بلغة  يالمعرف
بين أساليب التعلم  α)≤(0.05ال يوجد تفاعل دال إحصائيًا عند مستوى داللة لى: الفرض الثالث وينص ع

( و أساليب التعلم النفسية Tactile-kinesthetic ي، الحركVisual ي ، البصر Auditory يالحسية )السمع
لى التحصيل ( داخل بيئة التعلم اإللكترونية التكيفية يؤثر عHolisticأو  Global ي، الكلAnalytic ي)التحليل
 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. يالقياس البعد يف Visual Basic.NETلمهارات البرمجة بلغة  يالمعرف

بين متوسطات  α)≤(0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة  ذا فرق  يوجدال الفرض الرابع وينص على: 
ختبار ال يالقياس البعد ي( فيك، حر ي ، بصر يدرجات مجموعات البحث وفقًا ألساليب التعلم الحسية )سمع

 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. Visual Basic.NETداء لمهارات البرمجة بلغة األ
بين متوسطات  α)≤(0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة  ذا فرق  يوجدال  الفرض الخامس وينص على:

داء ختبار األال يالقياس البعد ي( فيلوالك يدرجات مجموعات البحث وفقًا ألساليب التعلم النفسية )التحليل
 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. Visual Basic.NETلمهارات البرمجة بلغة 

بين أساليب التعلم  α)≤(0.05ال يوجد تفاعل دال إحصائيًا عند مستوى داللة  الفرض السادس وينص على:
( و أساليب التعلم النفسية Tactile-kinesthetic ي، الحركVisual ي ، البصر Auditory يالحسية )السمع

ؤثر على متوسطات ( داخل بيئة التعلم اإللكترونية التكيفية يHolisticأو  Global ي، الكلAnalytic ي)التحليل
لدى تالميذ المرحلة  يالقياس البعد يف Visual Basic.NETداء لمهارات البرمجة بلغة درجات اختبار األ

 اإلعدادية.

بين متوسطات  α)≤(0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة  ذا فرق  يوجدال  على: الفرض السابع وينص
درجات تالميذ مجموعات البحث وفقًا ألساليب التعلم )النفسية والحسية( فى القياس البعدى لمقياس قابلية 

 إستخدام بيئة التعلم اإللكترونية التكيفية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية.
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 ية المستخدمة فى البحث:األساليب األحصائ

 Statistical ستخدام حزم البرامج المعروفة باسم" الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ابقامت الباحثة 

Package for The Social  Sciences (SPSS) Ver. 22"تم الحصول عليها، والتحقق  ي" لتحليل البيانات الت
 من صحة الفروض البحثية:

 يلإلجابة على الفروض األول والثان:  One-way (ANOVA)تجاه واحد ا يف يادحتحليل التباين اآل -
أكثر  Kمن العينات المستقلة )حيث  Kحالة  يختبار المستخدم فوالرابع والخامس والسابع ، وهو اال

 من عينتين مستقلتين(.
والسادس ، : لإلجابة على الفروض الثالث Two way (ANOVA)تجاهين ا يف يحادتحليل التباين اآل -

 حالة وجود متغيرين مستقلين أو متغير مستقل )له تصنيفين فرعيين(. يختبار المستخدم فوهو اال

 نتائج البحث:

 :توصل البحث إلى النتائج التالية

بين متوسطات درجات مجموعات البحث  α)≤(0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد فرق ذاال  -
 يختبار التحصيل المعرفال يالقياس البعد ي( في، حركي ، بصر ي)سمعوفقًا ألساليب التعلم الحسية 

 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. Visual Basic.NETلمهارات البرمجة بلغة 
بين متوسطات درجات مجموعات البحث  α)≤(0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد فرق ذا -

لمهارات  يختبار التحصيل المعرفال يالقياس البعد ي( فيوالكل يوفقًا ألساليب التعلم النفسية )التحليل
 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. Visual Basic.NETالبرمجة بلغة 

 يبين أساليب التعلم الحسية )السمع α)≤(0.05ال يوجد تفاعل دال إحصائيًا عند مستوى داللة  -
Auditory ي ، البصر Visualي، الحرك Tactile-kinestheticيب التعلم النفسية )التحليل( و أسالي 
Analyticي، الكل Global  أوHolistic داخل بيئة التعلم اإللكترونية التكيفية يؤثر على التحصيل )

 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. Visual Basic.NETلمهارات البرمجة بلغة  يالمعرف
طات درجات مجموعات البحث بين متوس α)≤(0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد فرق ذاال  -

داء لمهارات ختبار األال يالقياس البعد ي( في، حركي ، بصر يوفقًا ألساليب التعلم الحسية )سمع
 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. Visual Basic.NETالبرمجة بلغة 
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 بين متوسطات درجات مجموعات البحث α)≤(0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد فرق ذاال  -
داء لمهارات البرمجة بلغة ختبار األال يالقياس البعد يف يوالكل يوفقًا ألساليب التعلم النفسية )التحليل

Visual Basic.NET .لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية 
 يبين أساليب التعلم الحسية السمع α)≤(0.05ال يوجد تفاعل دال إحصائيًا عند مستوى داللة  -

Auditory ي ، البصر Visual ،يالحرك Tactile-kinestheticي( و أساليب التعلم النفسية )التحليل 
Analyticي، الكل Global  أوHolistic داخل بيئة التعلم اإللكترونية التكيفية يؤثر على متوسطات )

لدى تالميذ  يالتطبيق البعد يف Visual Basic.NETداء لمهارات البرمجة بلغة درجات اختبار األ
 ة.المرحلة اإلعدادي

بين متوسطات درجات مجموعات البحث  α)≤(0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد فرق ذاال  -
ستخدام لدى تالميذ لمقياس القابلية لال يالقياس البعد يف والنفسية( الحسية)وفقًا ألساليب التعلم 

 المرحلة اإلعدادية.

  توصيات البحث:
 :يلباحثة بما يلا يضوء ما توصلت إليه نتائج البحث، توص يف

ستخدام بيئات التعلم اإللكترونية التكيفية بداًل من البيئات اإللكترونية العادية اتجاه نحو هتمام بزيادة االاال -1
 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. ي داء المهار على التحصيل واأل جيدالعملية التعليمية لما لها من تأثير  يف

يم بيئات التعلم اإللكترونية التكيفية وفقًا ألساليب التعلم لزيادة ضرورة مراعاة المعايير الخاصة بتصم -2
 .ي واآلداء المهار  يالتحصيل المعرف

والتعلم  ،والمفاهيم التربوية المرتبطة بنظريات التعليم ،والمبادىء ،عتبار األسساال يضرورة األخذ ف -3
تعلم اإللكترونية التكيفية، وتحديد أهم واألتصالية( عند تصميم بيئات ال ،البنائيةو المعرفية، و )السلوكية، 

 تستند عليها. يالمبادىء واألسس الت
مراحل التعليم المختلف، ومع مقررات  يستخدام بيئات التعلم اإللكترونية التكيفية فاهتمام بزيادة اال -4

 متنوعة.
حيث تفضيالتهم، و  ،وأساليب تعلمهم ،وق الفردية بين المتعلمين، فيما يتعلق بحاجاتهمضرورة مراعاة الفر  -5

التعليم  يعتبار  فختالفات بينهم بعين االأن المتعلمين لديهم احتياجات مختلفة، ويجب أن تؤخذ اال
ورغبات  ،بحيث يوافق احتياجات يالمبنى على الويب، كما يجب أن ُيصمم مقرر التعليم اإللكترون

 .المتعلمين بقدر االمكان



 

– 515  – 

 ملخص البحث

وبيئات  ،ستخدام لتصميم بيئات التعلم اإللكترونية التكيفيةاالضرورة مراعاة المعايير الخاصة بقابلية ب -6
 .يتم التوصل إليها من خالل البحث الحال يوالت ،التعلم اإللكترونية بوجه عام

 البحوث المقترحة:

لدى   تنمية الجوانب المهارية يتصميم بيئة تعلم إلكترونية تكيفية وفقًا ألساليب التعلم المعرفية وأثرها ف -5
 المرحلة اإلعدادية. تالميذ

أثر اختالف التفاعل داخل بيئات التعلم اإللكترونية التكيفية على تنمية مهارات البرمجة لدى تالميذ  -2
 المرحلة اإلعدادية.

ستخدامها لدى أثر اختالف أسلوب التعلم داخل بيئة التعلم اإللكترونية التكيفية على تنمية القابلية ال -3
 تالميذ المرحلة اإلعدادية.

ستخدام داخل بيئة التعلم اإللكترونية التكيفية على تنمية مهارات ثر التفاعل بين أسلوب التعلم وواجهة االأ -4
 البرمجة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية.

تطوير نموذج لتصميم بيئات التعلم اإللكترونية التكيفية وفقًا ألساليب التعلم لدى تالميذ المرحلة   -1
 اإلعدادية.


