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المستخلص العربي
ىدف البحث إلى تنمية نواتج التعمم لدى تالميذ الصف األول االعدادي من

خالل الكشف عن أثر تصميم أساليب اإلبحار التكيفي(اخفاء الروابط ،التوجيو المباشر)
ببيئة تعمم إلكترونية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ،وتم التطبيق خالل الفصل

الدراسي األول من العام الدراسي (2022/2021م) ،واتبع البحث المنيج التطويري،
وتم استخدام التصميم التجريبي ذات المجموعتين :التجريبية( )1وقواميا( )25تمميذا

تدريس نمط االبحار بتوجيو المباشر والتجريبية ( )2وقواميا ()25تمميذا يدرس نمط

أسموب االبحار إخفاء الروابط ،وتمثمت أدوات البحث في :أداة جمع البيانات وىي
استبانة بميارات إنتاج انشاء ومعالجة الصور ،ومادة المعالجة التجريبية بيئة تعمم
الكترونية قائمة عمى أساليب اإلبحار التكيفي (التوجيو المباشر ،اظيار الروابط) ،ىي:

اختبار معرفي لميارات انشاء ومعالجة الصور ،وبطاقة تقييم منتج ،وأظيرت النتائج
عدم وجود فرق بين درجات أفراد المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية

الثانية في الجانب المعرفي والميارى لميارات إنتاج ومعالجة الصور.

الكممات المفتاحية :االبحار التكيفي ،بيئة تعمم الكترونية ،نواتج التعمم.
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Abstract
The effect of the research is to develop learning outcomes for first
year preparatory students by revealing the effect of designing adaptive
navigation tecnqes (hide links, direct routing) in the e-learning environment
for first year preparatory students, and the application was implemented
during the first semester of the academic year (2021). / 2022 AD) The
research followed the developmental approach, and used the experimental
design in two groups: the experimental (1), consisting of (25) male and
female students who teach the method of sailing with direct guidance, and the
experimental (2) consisting of (25) male and female students studying the
method of sailing with concealment links. The data, which is a questionnaire
on image creation and processing skills, and Experimental Processing
materials, an e-learning environment based on adaptive navigation methods
(direct routing, show links), are: a cognitive test of image creation and
processing skills and a product rating card. The results showed that there was
no difference between the scores of the group members. The first
experimental group and the second experimental group in the cognitive and
skill aspect of image production and processing skills.
Kay words:
outcomes.

Adaptive navigation - E-learning environment - learning
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مقدمة:
تمثل روابط اإلبحار المكون الرئيسي لموسائط المتشعبة التكيفية ،فيي تقيديم بيئية
تعميمية لمتخيزين واالسيترجاع السيريع لممعموميات بطريقية غيير خطيية ،ومين اسيتراتيجيات

عممية اإلبحار التي يستخدميا المتعمم ،ىي :المسح ،االستعراض ،البحث ،االستكشاف،
التجييول ،ولييذلك يجييب اسييتخدام أنميياط متنوعيية لإلبحييار مثييل خ يرائط المفيياىيم وتمميحييات
اإلبحار التكيفي ،عن طريق الروابط التشعبية ).( Iqbal & Nuijanah ,2016 , p2
أش ييار ك ييل ميين(

Andujar,2022

&

 )Kamal؛ (نيييير محم ييد)2019 ،؛ (أميييرة

خميفيية)2019،؛ ()Martin-Hammond.et al., 2016

إلييى وجييود مجموعيية ميين اليييات

اإلبحييار مثييل اخفيياء واظيييار الييروابط :يسيياعد إخفيياء واظيييار الييروابط عمييى الييتحكم فييي
حجم المعمومات أثناء عممية االبحار بيدف تقميل الحمل المعرفي الزائد لممتعمم ،التعميق

عمييى الييروابط :يييتم تزويييد الييروابط التشييعبية بتعميقييات إأييافية أو تمميحييات مرئييية بيييدف

تزويد المتعمم بمعمومات تسمح بمعرفة محتواىا قبل اختيارىا ،ترتيب الروابط :يتم ترتيب
الروابط في الصفحات وفقا لنموذج المتعمم ،التوجيو المباشر :تعد من أبسط طرق تزويد
المتعمم باإلبحار التكيفي ،فيي ترشده ألفأل رابط تالي يجب زيارتيو ،الخيرائط التكيفيية:

يتم عرض خريطة لممتعمم تعكس البنيية العامية لميروابط التشيعيبية بيين عناصير المحتيوي

التعميمي.

وبناءا عمى ما تم عرأو لمحاور ومتغيرات البحث الحالي ،وتأسيسا عمى ما

سبق وما تشير إليو نتائج الدراسات بالفوائد التعميمية ألساليب االبحار التكيفي في
تحسين نواتج التعمم المختمفة ،لذا تأتي فكرة البحث الحالي وىي تنمية نواتج التعمم بمقرر

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي باستخدام أسموب

االبحار التكيفي(اخفاء الروابط/التوجيو المباشر وفقًا ألسموب التعمم (التتابعي( ببيئة تعمم
الكترونية.
مشكمة البحث:

حيددت مشيكمة البحيث فييي وجيود قصيور نيواتج الييتعمم ليدى تالمييذ الصييف األول

اإلعييدادي فييي مقييرر الكمبيييوتر وتكنولوجيييا المعمومييات ،كمييا سييعى البحييث لتوظيييف بيئيية
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تعم ييم الكتروني يية وف ييق نمط ييى اإلبح ييار التكيف ييي (اخف يياء ال ييروابط ،التوجي ييو المباش يير) ف ييي
معالجة قصور نواتج التعمم.

أسئمة البحث:

ويمكن التعبير عن مشكمة البحث الحالي فى السؤال الرئيسي التالي :
ما اثر أسموب االبحار التكيفي(اخفاء الروابط/التوجيو المباشر) ببيئة تعمم الكترونية
فى تنمية نواتج التعمم لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي؟

 )1مييا رثيير اخييتالف نمطييى االبحييار التكيفييي (اخفيياء الروابط/التوجيييو المباشيير) ببيئيية
تعمم إلكترونية فى تنمية الجانب المعرفي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ؟

 )2مييا رثيير اخييتالف نمطييى االبحييار التكيفييي (اخفيياء الروابط/التوجيييو المباشيير) ببيئيية
تعمم إلكترونية في تنمية الجانب األدائي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ؟

هدف البحث:

سي ييعى ى ي ييذا البحي ييث ال ي ييى التع ي ييرف عمي ييى اث ي يير أسي ييموب االبح ي ييار التكيفي(اخف ي يياء

الروابط/التوجي ييو المباش يير) ببيئ يية تعم ييم الكتروني يية ف ييى تنمي يية ني يواتج ال ييتعمم ل ييدى تالمي ييذ
الصف األول اإلعدادي.

أهمية البحث:

تظير أىمية البحث الحالي فيما يمي:
 تقديم معالجة تربوية قد تساعد المعممون في مراعاة فروق الفرديو من خالل بيئة
تعمم الكترونية بيدف مساعدة المتعمم عمى أن يتعمم بفاعمية أكثر

 بناء بيئة تعمم الكترونية قائمة عمى أسموب االبحار التكيفي(اخفاء
الروابط/التوجيو المباشر) .

حدود البحث:

يقتصر البحث الحالي عمى:

 الحييدود الموأييوعية :بعييض أسيياليب االبحييار التكيفي(التوجييية المباشيير ،اخفيياء
الروابط ).



حييدود المحتييوي :الوحييدة الثانييية ميين مقييرر الكمبيييوتر وتكنولوجيييا المعمومييات

لمصف األول اإلعدادي(إنشاء ومعالجة الصور.) GIMP
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 حييدود المكييان  :مدرسيية العباسييية االعدادييية ،وطبقييت تجربيية البحييث عمييى شييبكة
االنترنت من خالل بيئة التعمم االلكترونية.

 حدود الزمان :تيم التطبييق عميى مقيرر الكمبييوتر وتكنولوجييا المعموميات لمصيف
األول اإلعييدادي الفت يرة ميين يييوم االحييد الموافييق ( 15نييوفمبر 2021م) إلييى يييوم

( 2يناير  ۲022م).

منهج البحث:

نظ ي ار ألن البحييث الحييالي ميين البحييوث التطويرييية فييي تكنولوجيييا التعميييم ،فقييد تييم
استخدام المناىج الثالثة التالية بشكل متتابع :المنيج الوصفي التحميمي :لوصف وتحميل
االدبيات والدراسات السابقة ،منيج تطوير المنظومات فقيد اسيتخدمتو الباحثية فيي مرحمية

التص ييميم والتط ييوير ،الم يينيج التجريب ييي :لمتع ييرف عم ييى أث يير المتغي يير المس ييتقل :أس ييموب
االبح ييار التكيف ييي بيئ ييات ال ييتعمم اإللكتروني يية (اخف يياء ال ييروابط  /التوجي ييو المباش يير) عم ييى

المتغيرات التابعة (نواتج التعمم).

مصطمحات البحث:

االبحار التكيفي:

بأن ي ييو تص ي ييميم يرس ي ييم لمم ي ييتعمم مس ي ييا اًر لتص ي ييفحو محت ي ييوى ص ي ييفحات بيئ ي يية ال ي ييتعمم

اإللكترونية القائمة عمى أساليب اإلبحار التكيفي(التوجيو المباشر ،اخفاء الروابط).
بيئة التعمم االلكترونية:

البحث بأنيا الحيز الذي يشمل أدوات تعمم إلكترونية تمكن الطالب مين التفاعيل

معيا وفقًا لألىداف والمعارف الخاصة بكل متعمم عميى حيدى وفقياً ألسيموب تعمميو اليذى
يتم تحديده عن طريق فميد ار وسيفرمان.

نواتج التعمم:

ىي كل ما يكتسبو المتعمم من معارف وميارات واتجاىات وقيم نتيجة مروره

بخبرة تربوية معينة من خالل دراستو لمنيج معين وتمثل الدرجة التي يحصل عمييا
الطالب في االختبار المعرفي وبطاقة تقييم المنتج لمعالجة الصور"."Gimp
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االطار النظري لمبحث:

اإلبحار التكيفي :Adaptive Navigation
يعرفييو (Hsiao,2021,p

 )29بأني ييا مجموعيية ميين التقنيييات التييي تس ييتيدف

مس يياعدة المتعمم ييين لمتنق ييل ب ييين المعموم ييات ذات الص ييمة داخ ييل س ييياق ال يينص التش ييعبي،
والوسي ييائط التكيفيي يية مي يين خي ييالل :التوجيي ييو المباشي يير ،اخفي يياء الي ييروابط ،وترتيي ييب الي ييروابط،

والخرائط ،والتعميقات.

ويوأح ( )4102 ،Halizahأىمية أساليب االبحار التكيفي في النقاط التالية:

 تس يياىم أس يياليب االبح ييار التكيف ييي ف ييي التقمي ييل م يين المس ييارات م يين خ ييالل توجي ييو
المتعمم إلى الروابط المناسبة لمستواه المعرفي و أسموب تعممو.

 تسيياىم أسيياليب االبحييار التكيفييي عمييى تحقيييق أىييداف الييتعمم وفقييا ذلييك لمبيانييات
المخزنة في نموذج المتعمم.

أساليب االبحار التكيفي:

يشيير كيل مين وبروسيموفسييكي أشيار كيل ميين( )Kamal & Andujar,2022؛ (نيييير

محميد)2019 ،؛ (أمييرة خميفية )2019،؛ ( ،)Martin-Hammond.etal., 2016وويتنبيورج
( )Whittenburg، 2011عمى أن طرق اإلبحار التكيفي تتم عن طريق إأافة ،أو تيوفير
أحد المفاىيم التالية عمى األقل:

 )1التعميق عمى الروابط :Annotation
أوأح ) )Somyürek & Yalın, 2014أن أسموب التعميق الروابط يعتمد عمى

تزويد الروابط التشعبية بتعميقات إأافية أو تمميحات مرئية . Visual Aues

 )2ترتيب الروابط :Sort Links

يتم ترتيب الروابط في الصفحات وفقًا لنموذج المتعمم ،وذلك حسب بعض
الصفحات الميمة لممتعمم ،بيدف وأع رابط في بداية القائمة تدل عمى أىميتيا،
وتستخدم ىذه التكنولوجيا فقط مع الروابط السياقية بحيث تجعل ترتيب الروابط غير

مستقر.)Whittenburg، 2011( .
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 )3الخرائط التكيفية:
يتم عرض خريطة لممتعمم تعكس البنية العامة لمروابط التشعبية بين عناصر
المحتوى التعميمي ،وتحديد وأعو أمن ىده الفأاء ،وتستخدم تكنولوجيا اخفاء

الروابط والتعميقات والتوجيو المباشر لدعم طريقة عرض خريطة المنيج.
 )4إخفاء الروابط :Hide Links

يقص ييد بي ييذا األس ييموب إخف يياء أو إ ازل يية أو تعطي ييل ال ييروابط ال ازئ ييدة الت ييي توص ييل إل ييى

ص ييفحات ال تعتب يير تقني يية (إخف يياء إظي ييار ال ييروابط التقني يية األكث يير اس ييتخدامة ف ييي دع ييم
المالح يية التكيفي يية .وتي ييدف إل ييى تقيي ييد مس يياحة التنق ييل إل ييى ص ييفحات غي يير ذات الص ييمة

(.) Germanakos, P Belk, M.، 2016

مميزات (إخفاء إظهار الروابط التكيفي):

ييذكر أوبوكيو وأجياش ( )2012،Oboko, Wagachaميا يتميييز بيو أسيموب (إخفياء إظيييار

الروابط التكيفي فيما يمي:

 تقنية (إخفاء إظيار الروابط) سيمة التنفيذ والتطبيق.
 تساىم تقنية (إخفاء إظيار الروابط في تقييد مساحة اإلبحار.

وقامت الباحثة باختيار استخدام اخفاء الروابط فى هذا البحث وذلك لعدة أسباب :
 )1مناسبة ىذا األسموب لمحتوى التعميمى المستخدم.
 )2أسموب سيل التنفيذ.

 )3تقميل العبء المعرفي فى أثناء عممية التعمم.

 )5التوجيه المباشر : Direct Guidance

التوجيييو المباشيير ىييو أبسييط أسيياليب االبحييار التكيفييي؛ حيييث يقتييرح لممييتعمم "أفأييل
عقييدة قادميية" (أو فييي بعييض األحيييان ،العديييد ميين العقييد البديميية) لزيارتيييا وفقييا ألىييداف

الم ي ي ييتعمم ،ومعرفت ي ي ييو ،وغيرى ي ي ييا م ي ي يين المتغيي ي ي يرات الت ي ي ييي تع ي ي ييرض ف ي ي ييي نم ي ي ييوذج الم ي ي ييتعمم
(.)Brusilovsky &, 2015, p.2

واشيارت د ارسية ىاسييو ورخيرون ( )Hasio et al، 2010إليى أىميية اسيتخدام أسيموب

التوجيو المباشر لتوجيو المستخدم إلى السؤال المناسب في إختبارات التقييم الشخصي.
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ود ارسي يية كي ييل مي يين كابوسي ييتا ومني ييوك وتروكي ييان

()Turcini &Kapusta,Munk، 2009

والتييي ىييدفت إلييى إج يراء مقارنيية تجريبييية بييين أسييموب تعميقييات الييروابط التكيفييية وأسييموب

التوجييييو المباشي يير بنظيييام إدارة الي ييتعمم  ،Moodleأك ييدت عمي ييى أىمي يية التوجيي ييو المباشي يير
وفعاليتو ببيئة التعمم اإللكترونية وأن كفاءتو في تعمم الطالب كانت ىي األعمى.

ويقييوم ىييذا البحييث عمييى اسيياليب االبحييار التكيفييي ( اخفيياء الييروابط – التوجييية

المباش يير) ببيئ يية تعم ييم الكترون ييى و ذل ييك لتنمي يية ني يواتج ال ييتعمم ل ييدى تالمي ييذ الص ييف االول
االعدادى .

بيئات التعمم االلكترونية:

مفهوم بيئات التعمم االلكترونية :
ويعرفيا بكير ومارتن ( )Parker & Martin,2010بأنيا بيئات إلكترونية تتيح
التواصل بشكل متزامن وغير متزامن من خالل أدوات أكثر تفاعمية تتناسب مع طبيعة

الجيل الثاني لمتعمم اإللكتروني وتمكن المعمم من نشر المحتوى التعميمي ووأع

األنشطة والميام.

إجراءات البحث

حيث كان اليدف من البحث الحالي ىو بناء بيئة تعمم إلكترونيية قائمية عميى بعيض

أساليب االبحار التكيفى وقياس اثرىا عمى تنمية نواتج التعمم و القابمية االستخدام لدى
تالميذ الصف األول اإلعدادى ،وألن نميوذج التصيميم التعميميي الجييد يأيمن المحافظية

عمييى اسييتمرار اىتمييام المتعممييين هواثييارة دافعيييتيم نحييو الييتعمم ،وألن تصييميم بيئيية الييتعمم
يتطمب أن يتبع الباحث في عممية التصميم أحد نماذج التصميم  ،لذلك فقيد قيام الباحيث

ب ي يياالطالع عم ي ييى مجموع ي يية م ي يين نم ي يياذج التص ي ييميم التعميم ي ييي المالئم ي يية لبيئ ي ييات ال ي ييتعمم

اإللكترونييي يية ،ومي ي يين بي ي ييين تمي ي ييك النمي ي يياذج التي ي ييي اطمي ي ييع عمييي ي ييا الباحي ي ييث :نمي ي ييوذج زيني ي ييب
امييين( ،)2000مصييطفى جييودت ( ،)2006نمييوذج السيييد عبييدالمولى (،)2008نمييوذج

الجيي ي ي ي يزار( )2013ونم ي ي ي ي ييوذج التص ي ي ي ي ييميم الع ي ي ي ي ييام ،ADDIEونم ي ي ي ي ييوذج محم ي ي ي ي ييد عطي ي ي ي ي يية
خميس( .)2015لقد اختارت الباحثة نموذج محمد عطية ( ) 2015لممبررات االتية:
 يتصف بالسيولة والشمول و بالوأوح.
 يتسم النموذج بالمرونة فى التطبيق.
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 مناسيبة النمييوذج لمبيئيية الييتعمم االلكترونييية القائميية عمييى أسيياليب االبحييار التكيفييى
محل البحث الحالى.

 سيولة التطبيق نتيجة وأوح الخطوات االجرائية.

المرحمة االولى :التخطيط واالعداد القبمى:

أوال ـــ تشكيل فريق العمل (خبراء تصميم ،ومادة ،ومصادر ،وبرمجة ،ووسائط

متعددة) :في ىذه الخطوة تم تشكيل فريق العمل لتصميم ،هوانتاج بيئة التعمم اإللكترونية
القائمة عمى أساليب االبحار التكيفي ،وىم الباحثة مع االستعانة بأحد المبرمجين
المتخصصين .تحديد المسؤوليات والميمات :في ىذه الخطوة تم تحديد المسؤوليات،

والميام الالزمة لتصميم ،هوانتاج بيئة التعمم اإللكترونية القائمة عمى أساليب االبحار
التكيفي
جـ -تخصيص الموارد المالية وطرق الدعم :اختصت الباحثة وحدىا فيما يتعمق بتوفير
الموارد المالية ،والدعم وتحمل التكمفة المادية.

المرحمة الثانية :مرحمة التحميل:

أوال  -تحميل المشـكمة والاايـات العامـة :أيمنت ىيذه الخطيوة تحدييد الغيرض العيام مين
البحث الحيالي ،حييث تتمثيل مشيكمة البحيث الحيالي فيي قصيور نيواتج اليتعمم ليدى تالمييذ

الصييف األول اإلعييدادي فييي مقييرر الكمبيييوتر وتكنولوجيييا المعمومييات ،كمييا سييعى البحييث
لتوظيف أساليب اإلبحار التكيفي (اخفاء واظيار الروابط ،التوجيو المباشر) فيي معالجية

قصور نواتج التعمم.

ثانيا ـ تحميل خصائص المتعممين المسـتهدفين :ىيدف تحمييل خصيائص المتعمميين إليى
تعييرف أىييم الخصييائص المتييوفرة لييدى الفئيية المسييتيدفة ،يجييب م ارعيياة حاجاتييو ،وميولييو،
وقدراتو ،والفروق الفردية بينو وبين زمالئو وتم تحديد ىذه الخصائص

ثالثا  -تحميل المهمات التعميمية:

في ىذه الخطوة تم تحميل المحتوى التعميمي لبيئة التعمم اإللكترونية القائمة

عمى االبحار التكيفي ،وقد تم تحميل الوحدة المختارة من مقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا
المعمومات ،وذلك لتحديد الجوانب المعرفية ،واألدائية لميارات انشاء ومعالجة الصور

لموصول إلى الميارات المعرفية ،واألدائية النيائية في الوحدة المختارة.

2567
المجمد التاسع ـ العدد الرابع واألربعون ـ يناير 2023

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
رابعا ـــ تحميل المواقف والموارد:
في ىذه الخطوة تم القيام بعممية تحميل لمموقف التعميمي ،والموارد ،والمصادر
لرصد اإلمكانات المتاحة لدى تالميذ عينة البحث ،حيث أن بيئة التعمم اإللكترونية

القائمة عمى أساليب االبحار التكيفي بالبحث سوف تكون متاحة عمى اإلنترنت ،لذا
قامت الباحثة باختيار عينة البحث ممن يتوفر لدييم جياز كمبيوتر ،واشتراك إنترنت.

المرحمة الثانية -مرحمة التصميم

أوال  -صياغة األهداف التعميمية:
تم تحديد األىداف السموكية وفق ما يمي :تم إعداد قائمية األىيداف فيي صيورتيا

المبدئية ،وقد بمغت ( )۰۳ىيدف إج ارئيي ،وقاميت بعرأييا عميى ( )7مين المحكميين فيي
مجال تكنولوجيا التعميم ومناىج وطرق تدريس وقد جاءت نتائج التحكيم عميى األىيداف

كالتييالي :معظييم األىييداف الموجييودة بالقائميية اتفييق عمييييا أكثيير ميين محكييم ،كييذلك كانييت
ىناك تعديالت في صياغة بعض األىداف ،تم تعديميا وفق رراء المحكمين.

ثانيا  -تصميم االختبارات والمقاييس:

ت ييم تص ييميم أدوات البح ييث ،لمتأك ييد م يين تحقي ييق األى ييداف المح ييددة ،و الت ييي ي ييتم

تطبيقيييا قبييل وبعييد تعمييم ميييارات انشيياء و معالجيية الصييور ميين خييالل تصييميم أسيياليب
اإلبحار وفقا ألساليب التعمم و تتمثل األدوات فيما يمى:
 -1االختبار التحصيمي :

 )1تحديد الهدف من االختبار:
ييييدف ىييذا االختبييار إلييى قييياس الجانييب المعرفييي لمتالميييذ عينيية البحييث فييي محتييوى
انشي يياء ومعالجي يية الصي ييور برني ييامج الجمي ييب  ،Gimpتي ييم صي ييياغة مفي ييردات االختبي ييار
التحصيمي الموأوعي في صورة (صواب وخطأ ،واختييار مين متعيدد) ،وتيم اختييار

تم ييك األني يواع م يين االختب ييارات الموأ ييوعية لتميزى ييا ب ييا تي :الوأ ييوح وتغطي يية الك ييم
المطم ييوب قياس ييو وس يييولة تص ييحيحيا الكترونيي ياً وعم ييل مفت يياح لتص ييحيح اإلجاب ييات
والمعدالت العالية لمصدق والثبات.
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 )2طريقة التصحيح وتقدير درجات االختبار :تم تقدير درجة واحدة لكل مفردة يجيب
عنيا التمميذ إجابة صحيحة ،وصفر لكل مفردة يجيب عنيا إجابة خطأ ،عمى أن

تكون الدرجة الكمية لالختبار()32

 صالحية االختبار المعرفي لمتطبيق :ولقياس صدق االختبار التحصيمي
المعرفي تم إعداد االختبار في صورتو األولية ،وقد تكون من ( )20سؤال من
نمط اإلختيار من متعدد و( )12من نمط الصواب و الخطأ  ،وتم عرض

االختبار في صورتو األولية عمى تسعو من المحكمين وتم تعديل المفردات

التي طمب تعديميا ،وعميو أصبحت مفردات االختبار التحصيمي عددىا ()32
 صدق االتساق الداخمي لالختبار:

 تم حساب صدق االتساق الداخمي لالختبار التحصيمي وذلك عن طريق
تطبيقو عمى عينو استطالعية قواميا ( )20طالب وتم حساب معامل االرتباط
بين درجة كل مفردة من مفردات االختبار والدرجة الكمية لالختبار واظيرت

النتائج أن معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات االختبار
التحصيمي والدرجة الكمية لالختبار امتدت ما بين ( )0.87 : 0.44وجميعيا

معامالت ارتباط دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( )0.01مما يشير إلي
االتساق الداخمي الختبار التحصيل المعرفي تالميذ الصف األول اإلعدادي

وتم حساب ثبات االختبار تم حساب ثبات االختبار ،من خالل معامل الفا

لكرونباخ واظيرت النتائج معامل ثبات االختبار ( )0.81وىى معامالت دالة
إحصائياً عند مستوى الداللة ( )0.01مما يشير إلي ثبات االختبار.
 تحديد زمن االختبار :تم حساب اليزمن اليالزم لإلجابية عين مفيردات االختبيار،
وذلك عن طريق تسجيل الزمن اليذي اسيتغرقو جمييع التالمييذ فيي اإلجابية عميى

مفييردات االختبييار ،ثييم قسييمتو عمييى عييددىم ،وكييان الييزمن ىييو  32دقيقيية ،وذلييك
في أوء نتائج التجربة االستطالعية.

 )3الصييورة النيائييية لالختبييار :بعييد االنتييياء ميين إعييداد الصييورة األولييية لالختبييار ،تييم
التجييي ييز لممرحمي يية النيائيي يية ،التي ييي يصي ييبح فييي ييا االختبي ييار جي يياىز لقيي يياس الجواني ييب

المعرفية.
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ب ـــ بطاقة تقييم المنتج :
تيدف إلى قياس الجانب االدائي لميارات انشاء و معالجة الصور باستخدام برنامج
، Gimpوقد مرت عممية إعداد بطاقة تقييم المنتج فى البحث الحالي:

 )1تحديد بنود البطاقة:

تم إعداد بطاقة منتج نيائي لمصورة التعميميية ،لتقيييم ميدى م ارعياة المعيايير التربويية
والفنية الالزمة ألنشاء ومعالجة الصور التعميمية ،ولقد تكونت بطاقة التقييم في صورتيا

األولية من ( )15بند.

 )2ضبط بطاقة التقييم:
تم التأكد من صدق البطاقة عن طريق عرأيا عمى خمس محكمين في مجال
تكنولوجيا التعميم ،وقد أوصوا بتعديل صياغة بعض بنود البطاقة هواأافة بعض البنود
االخرى ،وحذف بعأيا ،ليصيح عدد بنود البطاقة ( )15بنود ،ولحساب ثبات بطاقة
التقييم لمجوانب األدائية لميارات تقييم المنتج النيائي إلنشاء و معالجة الصور من

خالل ثبات المصححين حيث قام بالتقييم عدد ( )2مقيمين باإلأافة إلي الباحثة وذلك

عمى عينة قواميا( )20تمميذ من مجتمع البحث ومن خارج المجموعة األصمية
وأظيرت النتائج أن معامالت االرتباط بين المقيميين الثالثة لبطاقة التقييم أمتدت ما

بين ( )0.86 : 0.80وىى معامالت دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( )0.01مما
يشير إلى أن بطاقة التقييم تتمتع بدرجة عالية من الثبات.

ثالثا :تحديد المحتوى االلكترونى:

وتتأي ييمن ىي ييذه الخطي ييوة تحديي ييد دقيي ييق لبنيي يية الموأي ييوعات التعميميي يية الرئيسي يية،

والفرعية التي يتأمنيا المحتوى اإللكترونيي ،وتمثميت البنيية العامية لممحتيوى اإللكترونيي
المقدم في منيج الكمبيوتر وتكنولوجييا المعموميات فيي برنيامج  Gimpالنشياء و معالجية

الصور ،وتكون من ست موأوعات رئيسة .

رابعا :االنشطة و التكميفات:

في أوء استراتيجية التعميم العامة ،واالستراتيجيات السابقة التي تم تحديدىا ،تم

تصميم األنشطة التعميمية التي تحقق كل استراتيجية ،وتوظيف كل األنشطة لخدمة

مواقف تعميمية محددة مرتبطة بالمحتوى المقدم من خالل بيئة التعمم اإللكترونية.
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شكل( )1بعض شاشات االنشطة

خامسا -تنظيم تابعات المحتوى و أنشطته :

بعد االطالع عمى عديد من االستراتيجيات الخاصة بتنظيم المحتوى ،وتم

االعتماد عمى عدد من ىذه االستراتيجيات لتصميم ،وتنظيم المحتوى اإللكتروني ،وىي:
استراتيجية العرض :من خالل تقديم المحتوي بالبيئة من العام إلى الخاص ،يبدأ بعرض

المفيوم أو القاعدة ثم يذكر أمثمة ،وىي االستراتيجية المستخدمة مع أسموبي اإلبحار

التكيفي (التوجية المباشر اإلخفاء واإلظيار).

سادسا ـ تحديد المصادر والوسائط اإللكترونية:
تييم تحديييد عناصيير الوسييائط المتعييددة التعميمييية ،والم يواد التعميمييية المناسييبة لكييل

ى ييدف ف ييي أ ييوء المع ييايير الخاص يية بالتص ييميم التعميم ييي والن ييواحي التربوي يية ،والمع ييايير
الخاصة بالمجال التكنولوجي

سابعا ـ تصميم سيناريو المحتوى اإللكتروني و لوحات األحداث:
تم اإلطالع عمي الشروط التي يجب مراعاتيا إلعداد السييناريو الجييد أو لوحية

األحييداث كمييا حييددىا نمييوذج التصييميم التعميمييي المتبييع بالبحييث الحييالي ،وتييم االسييتفادة
منيا واستخالص عدد من الشروط التي تم مراعاتييا فيي إعيداد لوحية األحيداث التصيميم

أس يياليب االبح ييار التكيف ييي وفق ييا ألس يياليب ال ييتعمم ببيئ يية ال ييتعمم اإللكتروني يية لتعم يييم إنش يياء
ومعالجة الصيور ،وتيم االعتمياد عميى شيكل لوحية األحيداث ،نظي ار لسييولة ودقية التطيوير

التكنولوجي ،وتوافر التفاصيل المطموبة.

المرحمة الثالثة -مرحمة التطوير:

اوال  -االنتاج الفعمي لممحتوى :في ىذه المرحمة تيم تطيوير المحتيوى اإللكترونيي داخيل
بيئة التعمم اإللكترونية القائمة عمى أساليب اإلبحار التكيفي ،والذي يتكيون مين المقدمية،
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والمييتن  ،والخاتميية ،وذلييك عمييى أسيياس المواصييفات ،والمعييايير التصييميمية سييالفة الييذكر،
مع مراعاة االلتزام بتصميم السيناريو التعميمي لكل أسموب.

ثانبا  -االخـراج النهـائي لمبيئـة :تعيد ىيذه المرحمية بدايية التجيييز الفعميي ونقيل الخبيرات
والتصورات حول بيئة اليتعمم بالبحيث الحيالي إليى مرحمية التصيميم الفعميي ،فبعيد االنتيياء
ميين كتابيية السيييناريو لمم يواد والمصييادر التعميمييية التييي تتأييمنيا بيئيية الييتعمم وفييي ىييذه

الخطوة تم أيأاً تحديد متطمبات اإلنتاج المادية ،والبشرية ،وكذلك وأع خطية ،وجيدول
زمني

تجميع المكونات واخراج النسخة األولية لبيئة التعمم اإللكترونية:
بع ييد االنتي يياء م يين إنت يياج ك ييل المكون ييات بيئ يية ال ييتعمم اإللكتروني يية ت ييم تجميعي ييا مع ييا،

وتركيييب المكونييات مييع بعأيييا ،وتييم ربييط تتييابع شاشييات بيئيية الييتعمم بطييرق مختمفيية تبعييا
ألسيياليب االبحييار التكيفييي (التوجيييو المباشيير ي ي اخفيياء الييروابط – التعميييق عمييى الييروابط ي ي

ترتيب الروابط) ،وتم استخراج النسخة األولية لبيئة التعمم.

التقويم البنائي لمنسخة األولية:

بعد االنتياء من اإلنتاج األولي ألساليب اإلبحار التكيفي وفقيا السياليب اليتعمم ببيئية
ال ييتعمم اإللكتروني يية ،ت ييم ف ييي ى ييذه الخط ييوة إجي يراء عممي ييات التق ييويم البن ييائي لبيئ يية ال ييتعمم
االلكترونية القائمة عمى أساليب اإلبحار التكيفي (التوجية المباشر/اخفاء الروابط).

مرحمة الرابعة ــــ التقويم :

اجراء التجربة االستطالعية :تم إجيراء التجربية االسيتطالعية بييدف التأكيد مين صيالحية
بيئيية الييتعمم وأدوات القييياس لمتطبيييق ،وتييم إج يراء التجربيية عمييى ( )20تمميييذ ميين تالميييذ

المرحم ي يية اإلعدادي ي يية ،ومعالج ي يية أوج ي ييو القص ي ييور ف ي ييي بيئ ي يية ال ي ييتعمم وحس ي يياب المع ي ييامالت
اإلحصائية الدوات القياس والتأكد من صالحيتيا لمتطبيق.

خامســا -النســخة النهائيــة :فييي أييوء مييا سييبق ميين تعييديالت تييم التوصييل إلييى الصييورة
النيائية لبيئة التعمم اإللكترونية والمحتوى اإللكتروني ،كما تم التأكد من صالحية البيئة،
ومناسبتيا إلجراء تجربة البحث األساسية.
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سادسا ــ التجربة األساسية لمبحث:


الحصييول عمييى موافقييات الجيييات المختصيية لمقيييام بتجربيية البحييث عمييى مجتمييع
تالميييذ الصييف األول االعييدادى – مدرسيية العباسييية اإلعدادييية ي ي ي ي مركييز مغاغيية ي ي ي ي
محافظة المنيا لمعام  ۲۳22 /۲۳21م.

 تطبيق أدوات القيياس قبميياً :تيم تطبييق اختبيار التحصييمي المعرفيي لمييارات انشياء
ومعالجيية الصييور عيين طريييق برنييامج الجمييب  Gimpبشييكل فييردي عمييى المتعممييين
بمعمل الحاسوب بمقر المدرسة يوم المقاء المباشر مع التالميذ.
د .تنفيـــذ التجربـــة :بعييد االنتي يياء ميين التطبي ييق القبمييي ،والتأك ييد ميين تك ييافؤ المجموع ييات
التجريبييية األربعيية فييي اختبييار التحصيييل المعرفييي لميييارات انشيياء ومعالجيية الصييور ،تييم
تنفيذ التجربة األساسية الخاصة بالبحث.

ه -تطبيــق أدوات القيــاس بعــدياً :تييم تطبيييق كافيية أدوات البحييث عمييى عينيية التجربيية

األساسييية لمبحييث بعدييية ،وتمثمييت األدوات فييي تييم تطبيييق كافيية أدوات البحييث عمييى عينيية
التجرب يية األساس ييية لمبح ييث بعدي يية ،وتمثم ييت األدوات ف ييي االختب ييار التحص يييمي المعرف ييي
لميييارات انشيياء و معالجيية الصييور ،وبطاقيية تقييييم المنييتج النيائييية عمييى الطييالب عينيية

البحث.

نتائج البحث:
تم اإلجابة عن أسئمة البحث من خالل اإلجابة عمى فروض البحث االتية

الفرض االول:

 ال يوجي ي ييد في ي ييرق دال إحصي ي ييائياً عني ي ييد مسي ي ييتوى ≤ 0,05بي ي ييين متوسي ي ييطات درجي ي ييات
مجموعييات البحييث ،المجموعيية التجريبييية األولييي التييي اسييتخدمت أسييموب اإلبحييار

التكيفييي (التوجيييو المباشيير) ،والمجموعيية التجريبييية الثانييية التييي اسييتخدمت أسييموب
اإلبحييار التكيفييي (إخفيياء الييروابط) فييي القييياس البعييدي الختبييار التحصيييل المعرفييي
تالميذ الصف األول اإلعدادي.

 لمتحقق من صحة الفرض األول الخاص بالمقارنة بين المجموعة التجريبية
(تتابعي /توجيو مباشر) والمجموعة التجريبية الثانية (تتابعي /إخفاء روابط) تم
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استخدام اختبار  T-Testلمتعرف عمى داللة الفرق بين المجموعتين وفيما يمى
عرض نتائج االختبار المعرفي.
جدول ( )1المتوسطات واالنحرافات المعيارية وداللة (ت) لممجموعة التجريبية االولى
والمجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي لالختبار المعرفي ن=()100
الدرجة

المجموعة

المتوسط

الكمية

تتابعي /توجيه
32

مباشر
تتابعي /إخفاء
روابط

29.16

االنحراف

قيمة(ت)

درجة

مستوى

نوع

المعيارى

المحسوبة

الحرية

الداللة

الداللة

1.54
1.12

27.97

1.39

48

0.24

غير
دال

مربع ايتا

0.08

حجم التأثير

ضعيف

باسييتقراء النتييائج فييى جييدول ( )1يتأييح أن قيميية ت بمغييت ( )1.12وىييى داليية
عنييد مسييتوى ( )0.24أي أنييو ال يوجييد فييرق دال إحصييائياً عنييد مسييتوى 0.01 ≤ α

بي ي ييين المجمي ي ييوعتين التج ي ي يريبيتين ،المجموعي ي يية التجريبيي ي يية (تتي ي ييابعى /توجيي ي ييو مباشي ي يير)

والمجموعيية التجريبييية الثانييية (تتييابعي /إخفيياء روابييط) فييي الختبييار التحصيييل المعرفييي
لتالميذ الصف األول اإلعدادي .ومن ثم يتم قبول الفرض" .
الفرض الثانى:

 ال يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى ≤0,05بين متوسطات درجات مجموعات
البحث وفقا ألسموب التعمم الكمى ،المجموعة التجريبية األولي التي استخدمت

أسموب اإلبحار التكيفي (التوجيو المباشر) ،والمجموعة التجريبية الثانية التي
استخدمت أسموب اإلبحار التكيفي (إخفاءالروابط) في القياس البعدي لبطاقة تقييم

المنتج النيائي النشاء ومعالجة الصور.

 لمتحق ييق م يين ص ييحة الف ييرض الث يياني الخ يياص بالمقارن يية ب ييين المجموع يية التجريبي يية
(تتيابعى /توجيييو مباشير) والمجموعيية التجريبييية الثانيية (تتييابعى /إخفياء روابييط) تييم

اسييتخدام اختبييار  T-Testلمتعييرف عمييى دالليية الفييرق بييين المجمييوعتين وفيمييا يمييى
عرض نتائج لبطاقة التقييم.
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جدول ( )2المتوسطات واالنحرافات المعيارية وداللة (ت) لممجموعة التجريبية االولى والمجموعة
التجريبية الثانية فى التطبيق البعدى لبطاقة التقييم
الدرجة
الكمية

المجموعة
تتابعى/

45

توجيه مباشر
تتابعى/

إخفاء روابط

المتوسط

االنحراف

38.20

2.43

المعيارى

قيمة(ت)

المحسوبة

2.95
39.84

درجة

الحرية

48

مستوى
الداللة

0.076

نوع الداللة

غيردال

مربع ايتا

0.23

حجم التأثير

ضعيف

1.37

باسيتقراء النتيائج فييى جيدول ( )2يتأيح أن قيميية ت بمغيت ( )2.95وىيى غييير

دال يية احصي ييائيا أي أن ييو ال يوجي ييد ف ييرق دال إحصي ييائياً عن ييد مسي ييتوى  0.01 ≤ αبيييين

المجمييوعتين التج يريبيتين ،المجموعيية التجريبييية (تتييابعى /توجيييو مباشيير) والمجموعيية
التجريبيي يية الثانيي يية (تتي ييابعي /إخفي يياء روابي ييط) في ييي بطاقي يية تقيي يييم لتالميي ييذ الصي ييف األول
اإلعدادي .ومن ثم يتم قبول الفرض.

نتائج البحث:
أسفرت خالصة نتائج البحث عن:
 عدم وجود فرق بين نمطيى االبحيار التكيفيي (التوجييو المباشير/اخفاء اليروابط) ببيئية
التعمم اإللكترونية عمى نواتج التعمم لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي.

تفسير النتائج في ضوء نظريات التعميم والتعمم في البحث الحالي:
نظرية العبء المعرفي:
كمييا تتفييق نتييائج البحييث مييع مبييادئ نظرييية العييبء المعرفييي ميين خييالل توظيييف

أسيياليب االبحييار التكيفييي داخييل بيئيية الييتعمم االلكترونييية بيييدف تييدعيم المييتعمم وتوجييييو
اثن يياء تجول ييو داخ ييل البيئ يية ،ومس يياعدتو ف ييي ايج يياد المس ييار األمث ييل وتقمي ييل ع ييدد ال ييروابط
وبالت ييالي تجن ييب الم ييتعمم المعموم ييات ال ازئ ييدة الت ييي ال تي يرتبط بأىداف ييو التعميمي يية الحالي يية،
والتغمب عمى الصعوبات التي يواجيا المتعمم بسبب كثرة المعمومات وتداخميا.
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النظرية االتصالية:
وأكدت نتائج البحث عمى مراعاة ىذه المبادئ داخل البيئة حيث اعتميدت البيئية
عمييى عييدة مصييادر لممعرف يية ميين بريييد الكترونييى واس ييتخدام االنترنييت و المنتييديات غي يير

المقررات التعميمية.

نتائج الدراسات المرتبطة السابقة:
تتفق نتائج البحث مع دراسة ) (Somyürek & Yalın, 2014بأىمية إجيراء
مزيد من البحوث التجريبية حول توظيف أساليب اإلبحار التكيفية المختمفة ودراسة أثرىا

عمى تيسير عممية اإلبحار داخل منظومات التعمم عبر الويب.

رسية بابياديميتريو & (Papadimitriou, , Grigoriadou,,
كما تتفق كما أشارت د ا

) Gyftodimos, , 2009إلييى أىمييية اسييتخدام أسيياليب اإلبحييار التكيفييي لتوجيييو المييتعمم
بص ييورة ص ييحيحة داخ ييل المق ييرر مم ييا ي ييؤدي لمتغم ييب عم ييى مش ييكمة الأ ييياع ف ييي الفأ يياء

الفائق.

توصيات البحث:
 توظيف أساليب االبحار التكيفي المختمفة عند بناء بيئة التعمم االلكترونية
ألىميتيا في مراعاة الفروق الفردية وتحديد تفأيالت واحتياجات المتعمم

البحوث المقترحة:

 اثر أساليب االبحار التكيفي ببيئة تعمم نقال في تنمية نواتج التعمم.
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