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فاعلية بيئة تعلم تكيفية وفق أساليب التعلم الحسية في تنمية مهارات تصميم 
 مواقع الويب وخفض العبء المعرفي لدى طالب تكنولوجيا التعليم

 

 2شيماء سمير محمد د/       1حمد رجب محمدأهله أ/ أ
 

 :المستخلص
هدف البحث الحالي إلى فاعلية بيئة تعلم تكيفية وفق أساليب التعلم الحسية في تنمية 
مهارات تصميم مواقع الويب وخفض العبء المعرفي لدى طالب تكنولوجيا التعليم، ومن خالل 

لم الحسية، عمراجعة األدبيات التربوية السابقة، والتي تتعلق ببيئات التعلم التكيفية وفًقا ألساليب الت
ومهارات تصميم مواقع الويب، وخفض العبء المعرفي، كما تم إعداد قائمة بتصميم بيئة التعلم 
التكيفية وفًقا ألساليب التعلم الحسية، وكذلك مقياس للعبء المعرفي، كما تم إعداد أدوات البحث 

ج لقياس مهارات منتوهي اختبار تحصيلي معرفي لقياس مهارات تصميم مواقع الويب، وبطاقة تقييم 
 ( في التعليم.2015حلمي الفيل،  تصميم مواقع الويب، ومقياس خفض العبء المعرفي )د.

( طالب/ة من طالب الفرقة الثالثة شبعة الحاسب اآللي، تم 30تكونت عينة البحث من )
ئج حركي(، وأوضحت النتا-بصري-مجموعات وفًقا ألساليب التعلم الحسية )سمعي 3تقسيمهم إلى 

فاعلية بيئة التعلم التكيفية وفًقا ألساليب التعلم الحسية في تنمية مهارات تصميم مواقع الويب لدى 
طالب تكنولوجيا التعليم، وخفض العبء المعرفي، وتوصي الباحثة باالهتمام ببيئات التعلم التكيفية 

ائي لدى رفي واألدبداًل من بيئات التعلم السائدة، لما لها من تأثير إيجابي على التحصيل المع
نتاجها، ونشرها، وخفض العبء  طالب تكنولوجيا التعليم، مع مراعاة المعايير بتصميم البيئة، وا 

 المعرفي في ضوء األسس التربوية. 
 

بيئة تعلم تكيفية، أساليب التعلم الحسية، مهارات تصميم مواقع الويب، العبء  الكلمات المفتاحية:
 المعرفي.
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The effectiveness of An Adaptive Learning Environment According 

to Sensory Learning Methods in Developing Website Design Skills 

and Reducing the Cognitive Burden of Students of  

Instrucational Technology 
 

Ahla A. R. Mohamed       Dr. Shaima S.Mohamed 
 

Abstract: 

The objective of the current research is the effectiveness of an 

adaptive learning environment according to sensory learning methods in 

developing web design skills and reducing the cognitive burden of students 

of instrucational technology, and by reviewing the previous educational 

literature on adaptive learning environments according to sensory learning 

methods, website design skills, A list of the design of an adaptive learning 

environment according to sensory learning methods, as well as a measure 

of the cognitive burden, was prepared. The research tools, a cognitive 

achievement test to measure website design skills, The study sample 

consisted of (30) students of the third division of the computer division, 

divided into 3 groups according to the methods of sensory learning (audio-

visual-motor), The results indicate the effectiveness of the adaptive 

learning environment according to the sensory learning methods in the 

development of the skills of the web design of the students of the 

educational technology and the reduction of the cognitive burden. The 

researcher recommends that the learning environment adaptive rather than 

the prevailing learning environments, because it has a positive impact on 

the cognitive and performance achievement of students of education 

technology , Taking into account environmental design standards Faced, 

and dissemination, and to reduce the burden of knowledge in the light of 

the educational foundations. 
 

Keywords: Adaptive Learning Environment, Sensory Learning Methods, 

Web Design Skills, Knowledge Burden. 

 
 :مقدمة

 .خيرةألا آلونةا في بالغاً  تماماً اه لقيت التي اسيةألسا المحاور من مالتعل بيئة تكيف أصبح
 مالتعل بيئة تكون اخالله فمن مالتعل أساليب االعتبار بعين نضع أن يجب التكيف إلى وصولولل

 التطوير مةهم أصبحت وبالتالي مين،المتعل عند مالتعل أساليب الختالف وفقاً  التكيف ىعل قادرة
 في بيرةالك التحديات من كثير ىعل تشتمل التي ريةالجوه امالمه من المصممون ابه يقوم التي
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 (.67، 2011)محمد الهادي، مالتعل بيئات تصميم
 مااستهدر ( في 130-129، 2009بينما يوصي كاًل من عبدالكريم األشقر ومجدي عقل ) 

 في العتبارا بعين مبينه االختالفات تؤخذ أن ويجب فة،مختل احتياجات ملديه مينالمتعل أن ىعل
 احتياجات قيواف بحيث اإللكتروني يمالتعل مساق ُيصمم أن يجب كما الويب، ىعل المبنى يمالتعل
 إللكترونيا يمالتعل فنظام المساق، عمل سير خالل ويتكيف اإلمكان، بقدر مورغباته مين،المتعل
، والذي يدعم E-learning System Personalizedيعتبر نظام تعلم إلكتروني شخصي  التكيفي

 نموذجاً  وُيكون ،المستخدم من البيانات النظام ميستل حيث التكيفي، المساق وعرضالتفاعل التكيفي 
 النظام، صائصبخ التكيف تعبير ويرتبط النموذج، لذلك وفقاً  التكيف بإنجاز يقوم ثم ،به خاصاً 

 نشاطات قبةامر : ىعل قادرة كانت إذا ذكية تكيفية اإللكتروني يمالتعل بيئة وتعتبر ،وامكانياته
 تاليوبال مستخدم، بكل الخاص المجال نموذج أساس ىعل النشاطات كتل وتفسير ا،مستخدميه
 .مالتعل ميةعل يللتسه ا،مستخدميه عن المتوفرة المعرفة ىعل بناء التصرف
من الدراسات بمبحث تأثير أساليب التعلم على العبء المعرفي، ومنها دراسة  عديداهتمت  
( وتوصلت هذه الدراسات إلى Lehman, 2011( و )Abdul-Rahman& Boulay, 2014كاًل من )

 باختالف أساليب التعلم تبًعا للعديد من نماذج أساليب التعلم.أن العبء المعرفي يختلف 
 ا،جيدً  لموقعا تصميم يكون نأ المهم منروع التكنولوجيا، فأحد فويعد تصميم مواقع الويب  
 للمستخدم، فعن له يكن لن المستخدم لمعايير يرتقي ال وأ رديء تصميمة لكن جيد محتوى به فموقع
 يجتمع نأ المهم فمن القيمة، عديم فهو محتوي به ليس لكن رائع تصميم ذو الموقع كان ذاإ اأيضً 

 .الموقع لنجاح – الجيد والمحتوى الجيد التصميم – العنصرين
نتاج مواقع الويب دراسة   يل سامح جممن الدراسات التي سعت لتنمية مهارات تصميم وا 
ادي ف( والتي هدفت إلى التوصل لقائمة مهارات تصميم مواقع الويب، ودراسة 2016) العجرمي
( والتي هدفت إلى التعرف على فاعلية استخدام استراتيجية تقصي الويب 2011)نين احسجمال 

عبد لبه عبدالعزيز طفي تنمية مهارات تصميم صفحات الويب لدى طالب الصف التاسع، ودراسة 
هدفت إلى التعرف على أثر التفاعل بين أنماط الدعم اإللكتروني المتزامن  ( والتي2011)الحميد 

نتاج مصادر التعلم  وغير المتزامن في بيئة التعلم القائم على الويب على تنمية مهارات تصميم وا 
 .لدى طالب كلية التربية

ومما سبق أهمية بيئات التعلم التكيفية، ومراعاة الفروق الفردية وهو ما تم تجاهله مؤخًرا  
وذلك من خالل أساليب التعلم الحسية، ومدى تأثير ذلك على تعلم مهارات تصميم مواقع الويب 
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 لدى طالب تكنولوجيا التعليم، وكذلك خفض العبء المعرفي لديهم. وقد جاء البحث الحالي كمحاولة
من الباحثة لتنمية مهارات تصميم مواقع الويب باستخدام بيئة تعلم تكيفية وفًقا ألساليب التعلم 
الحسية وذلك مراعاة للفروق الفردية لديهم، وقياس مدى تأثير أساليب التعلم في خفض العبء 

 .المعرفي
 استشعرت الباحثة مشكلة البحث من عدة مصادر، وهى:

 ُمالحظة الباحثة: -1
أساسيات تصميم مواقع الويب والتي من المفترض أنه تم دراستها خالل مراحل  عدم توفر -

ثانوي(، وذلك ألن المادة ُتدرس كنشاط وبالتالي ال يوجد -اعدادي-التعليم األساسية )ابتدائي
 اهتمام بتدريسها من المعلم أو الطالب.

ملي أو التطبيق العكثرة عدد الطالب في السنوات األخيرة سواء كانت المحاضرات النظرية  -
 مما يؤثر سلًبا على مستوى التعلم.

والحظت الباحثة أيًضا من خالل دراستها واطالعها على دراسات تكنولوجيا التعليم االعتماد  -
الكلي للباحثين على بيئات التعلم التقليدية والعرض التقليدية لتقديم المحتوى للطالب مما ال 

 ذلك عدم مراعاة اهتماماتهم وميولهم.يراعي الفروق الفردية للمتعلمين وك
عدم مراعاة البحوث السابقة لمراعاة مدى تأثير المتغيرات المستقلة على العبء المعرفي  -

 للمتعلم.
 الدراسة االستكشافية: -2

قامت الباحثة بعمل دراسة استكشافية للطالب من استبانة لقياس الجانب المعرفي 
األسئلة لتنفيذ بعض األوامر بلغة البرمجة ألساسيات تصميم مواقع الويب، وطرح بعض 

(HTML :حيث قد تم دراسة هذه اللغة في المرحلة الثانوية، وجاءت النتائج كالتالي ،)50% 
لم يعرفوا فريق عمل إنشاء موقع تعليمي  %70لم يسمعوا عن مهارات تصميم مواقع الويب، 

أبدوا رغبتهم  100%(، HTMLلم يستطيعوا كتابة أكواد بلغة البرمجة ) %80متخصص، 
 في تعلم مهارات تصميم مواقع الويب.

 توصيات الدراسات والمؤتمرات: -3
  أواًل الدراسات السابقة:
 . في حدود علم الباحثة لبيئات التعلم التكيفيةندرة الدراسات 

( لتقديم معالجة تربوية وتكنولوجية تساعد 2015أهمية دراسة مروة عبد المقصود )
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اعاة أساليب التعلم الحسية من خالل بيئة التعلم اإللكترونية التكيفية وتقدم المعلمون على مر 
 لهم فرص تعلم مختلفة، ومحتوى تعليمي إلكتروني متكيًفا مع أساليب تعلمهم. 

 الواجب التعليمية المواقع إنتاج مهارات تحديد( ل2015وهدفت دراسة هبه حسين )
(، ايمان محمد غنيم 2010من أحمد حامد ) . بينما أوصت دراسة كالً طالب لدى توافرها

( باستخدام استراتيجيات لتعليم مهارات برمجة المواقع التعليمية 2012(، محمد حامد )2013)
 في برامج التعلم االلكتروني عبر الويب. 

 ثانًيا توصيات المؤتمرات:
(، والثاني 2009) بعد عن يموالتعل اإللكتروني مللتعل ولألا الدولي المؤتمر يوصي

 لنظم عشر السابع ميالعل والمؤتمر(، 2015(، والرابع )2013(، والثالث )2011)
 ميالعل والمؤتمر(، 2011(، والثامن عشر )2010) الحاسبات وتكنولوجيا وماتالمعل

 عاةامر  بضرورة(، 2011(، والسابع )2010) التربية لتكنولوجيا العربية جمعيةلل السادس
 ويجب م،ضيالتهوتف م،تعلمه وأساليب م،بحاجاته قيتعل فيما مين،المتعل بين الفردية وقالفر 
 بيئات، ميموتص الويب، ىعل المبني التعميم في االعتبار بعين مبينه االختالفات تؤخذ أن

المهارى،  ، واألداءالمعرفي التحصيل لتنمية التعلم أساليب وفقاً  تكيفية إلكترونية تعلم وأنظمة
 ومع لمختلفة،ا التعليم مراحل في التكيفية اإللكترونية التعلم بيئات استخدام نحو واالتجاه
 .متنوعة مقررات

 مشكلة البحث:
ضعف مستوى طالب تكنولوجيا التعليم في مهارات تصميم تتبلور مشكلة البحث في" 

رمجة لغات البمواقع الويب، والعناصر األساسية للتصميم التعليمي لمواقع الويب باستخدام 
المختلفة، وكذلك عجز بيئات التعلم السائدة عن مراعاة الفروق الفردية، ورغبات، وميول، 

 ".وتفضيالت المتعلمين، مما يؤدى إلى زيادة العبء المعرفي لديهم
 أسئلة البحث:

 قامت الباحثة بصياغة السؤال الرئيس التالي:
 التعلم الحسية في تنمية مهارات تصميم مواقعكيف يمكن لبيئة تعلم تكيفية وفًقا ألساليب 

 الويب وخفض العبء المعرفي لدى طالب تكنولوجيا التعليم.
 يتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 ما معايير تصميم بيئة تعلم تكيفية وفًقا ألساليب التعلم الحسية؟ -1
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 ليم؟اكسابها لطالب تكنولوجيا التع ما مهارات تصميم مواقع الويب الرئيسية والفرعية االزم -2
 البصري ،Auditory السمعي) الحسية التعلم ألساليب وفقاً بيئة تعلم التكيفية ما فاعلية  -3

Visual، الحركيkinesthetic  )دى ل تصميم مواقع الويبلمهارات  المعرفي الجانبتنمية  في
 تكنولوجيا التعليم؟ طالب

 البصري ،Auditory السمعي) الحسية التعلم ألساليب وفقاً بيئة تعلم التكيفية ما فاعلية  -4
Visual، الحركيkinesthetic  )دى ل تصميم مواقع الويبلمهارات  األدائي الجانبتنمية  في
 تكنولوجيا التعليم؟ طالب

 البصري ،Auditory السمعي) الحسية التعلم ألساليب وفقاً بيئة تعلم التكيفية ما فاعلية  -5
Visual، الحركيkinesthetic  )تكنولوجيا التعليم؟ لدى طالب خفض العبء المعرفي في 

 أهداف البحث:
 هدف البحث الحالي إلى:

بصري - Auditory)سمعي الحسية مالتعل ساليبأل وفقاً  التكيفية مالتعل بيئة فاعلية عن الكشف -1
Visual- حركيKinestheticلتصميم مواقع الويب لدى طالب  المعرفي الجانب تنمية ى( عل

 تكنولوجيا التعليم.
بصري - Auditory)سمعي الحسية مالتعل ساليبأل وفقاً  التكيفية مالتعل بيئة فاعلية عن الكشف -2

Visual- حركيKinestheticاألدائي لتصميم مواقع الويب لدى طالب  الجانب تنمية ى( عل
 تكنولوجيا التعليم.

 لتعلم الحسيةا ألساليب وفقاً  التكيفية التعلم لبيئة المعرفيخفض العبء  مدى على التعرف -3
 .التعليم تكنولوجيا طالب لدى

 أهمية البحث:
 أواًل: األهمية النظرية

 إعداد محتوى مقترح لمهارات تصميم مواقع الويب. -1
 تباه التربويين إلى أهمية التعلم التكيفي.انتوجيه  -2
د بمجموعة من اإلرشادات عن التكيفية اإللكترونية بيئات التعلمومطوري  مصممي،تزويد  -3

 وتطويرها.البيئات تصميم هذه 
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 ثانًيا: األهمية التطبيقية:
التغلب على ضعف مهارات تصميم مواقع الويب باستخدام بيئة تعلم تكيفية وفًقا ألساليب  -1

 التعلم الحسية.
اقة تقييم بط-مواقع الويباتاحة أدوات بحثية تكمن في )اختبار تحصيلي لمهارات تصميم  -2

 مقياس العبء المعرفي(.-منتج لقياس الجانب األدائي لمهارات تصميم مواقع الويب
 حدود البحث:

 ُيتناول البحث ضمن الحدود التالية:
 اساسيات مهارات تصميم مواقع الويب حدود المحتوي:
 من نةمكو  اسب اآلليالفرقة الثالثة شعبة الح طالب من قصدية عينة اختيار تم حدود العينة:

 تنفيذل الالزمة المصادر توافر إلى باإلضافة المشاركة في رغبة ملديه ممن وأيضاً  ،طالب/ة (30)
 المواقع عم والتعامل الحاسب، استخدام تار مها امتالك باإلنترنت، اتصال ،كمبيوتر از)جه التجربة

 مالتعل ساليبأل وفقاً  التكيفية مالتعل بيئة خالل من موالتعل ،(يةالتفاعل والمشاركة اإلنترنت، ىعل
الحسية  معلالت أساليب استبيان وفقاً  اتحديده تم مجموعاتثالث  إلى العينة انقسمت كما ،الحسية
 .التكيفية مالتعل بيئة خالل من للطالب المقدمة

 م2017/2018الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  الحد الزمني:
يطبق داخل معمل بكلية التربية النوعية جامعة المنيا عن طريف بيئة تعلم تكيفية  الحد المكاني:

 وفًقا ألساليب التعلم الحسية وكذلك في أي مكان نظًرا لكون البيئة على شبكة االنترنت.
 منهج البحث:

فًقا ألساليب و  التكيفية: إلعداد قائمة معايير تصمي بيئة التعلم المنهج الوصفي التحليلي .1
تعلم الحسية )السمعي، البصري، والحركي( من خالل االطالع على معايير تصميم بيئة ال

 التعلم التكيفية للباحثة مروة المحمدي بتصرف إجرائي.
( لتصميم 2015: من خالل استخدام نموذج محمد خميس )المنهج التطويري المنظومي .2

م الحسية وفًقا ألساليب التعلالمحتوى اإللكتروني، وتطويره داخل بيئة التعلم اإللكترونية 
)السمعي، البصري، والحركي(، في ضوء المعايير، والمكونات ذات الصلة، وتصميم 

 المعالجات التجريبية.
: وذلك لمعرفة أثر المتغير المستقل العرض التكيفي في بيئة التعلم المنهج شبة التجريبي .3
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رات التابعة ري، والحركي( على المتغياإللكترونية وفًقا ألساليب التعلم الحسية )السمعي، البص
 ية.تدائب( لدى تالميذ المرحلة اإلتصميم مواقع الويب)الجوانب المعرفية واألدائية لمهارات 
 مادتي المعالجة التجريبية للبحث:

 السمعي )األسلوب طالب تكنولوجيا التعليم لدى الحسي التعلم أسلوب لتحديد استبيان -1
Auditoryالبصري  ، األسلوبVisualالحركي  ، واألسلوبkinestheticاستبيان اختيار ( تم 

 إلكترونياً  هدإعدا تم كما ،GEO projects البريطاني المركز قبل من وتعربيه تطويره، تم
 .الباحثة قبل من

 .تجريبلل كأداة الحالي بالبحث المقترحة مالتعل ساليبأل وفقاً  التكيفية مالتعل بيئة -2
 التصميم التجريبي للبحث:

تم استخدام التصميم التجريبي دو المجموعة الواحد وتم تطبيق أدوات القياس قبًيا وبعدًيا على عينة 
 البحث.

 أدوات البحث:
 )الباحثة إعداد من(. تصميم مواقع الويب تاار لمه المعرفي الجانب لقياس اختبار -1
 (الباحثة دإعدا منتصميم مواقع الويب. ) تاار لمه األدائي الجانب لقياس بطاقة تقييم منتج -2
 )د. حلمي الفيل( . العبء المعرفي مقياس -3

 فروض البحث:
( بين متوسطات درجات مجموعات 0.05 ≥يوجد فرق ذو دالله إحصائيا عند مستوى ) -

ار حركي( في القياس البعدي الختب-بصري-البحث وفًقا ألساليب التعلم الحسية )سمعي
 التحصيل المعرفي لمهارات تصميم مواقع الويب لدى طالب تكنولوجيا التعليم.

( بين متوسطات درجات مجموعات 0.05 ≥يوجد فرق ذو دالله إحصائيا عند مستوى ) -
ة تقييم حركي( في القياس البعدي لبطاق-بصري-وفًقا ألساليب التعلم الحسية )سمعيالبحث 

 المنتج لمهارات تصميم مواقع الويب لدى طالب تكنولوجيا التعليم.
( بين متوسطات درجات مجموعات 0.05 ≥ال يوجد فرق ذو دالله إحصائيا عند مستوى ) -

 ركي( في القياس البعدي لمقياسح-بصري-البحث وفًقا ألساليب التعلم الحسية )سمعي
 خفض العبء المعرفي لدى طالب تكنولوجيا التعليم.
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 إجراءات البحث:
جراءاته البحث خطوات تمثلت  :اآلتي في وا 

 أواًل. مرحلة اإلعداد والتخطيط:
 لمتصلةا التربوية واألدبيات والدوريات والكتب والمراجع الدراسات من عديد على االطالع .1

 .إنشاء بيئة تعلم تكيفيةومهارات  التكيفي،بالتعلم 
دراسة وتحليل الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة بموضوع البحث وذلك إلعداد اإلطار  .2

عداد أدوات البحث. عداد مادة المعالجة التجريبية، وا   النظري للبحث وا 
 .وتحديد المحتوى المالئم لمتغيرات البحث تصميم مواقع الويبجمع المادة العلمية لمهارات  .3
جراء التع عرض المحتوى التعليمي على بعض المحكمين الستطالع آرائهم حوله .4  .ديالتوا 

 ا. مرحلة التصميم والبناء:يً انث
 تاج مادة المعالجة التجريبية.نتحديد األهداف العامة إل .1
 تحديد وصياغة األهداف التعليمية في صورة سلوكية. .2
 المرجوة. تحقق األهداف التعليمية لتعليمي والمهارات التعليمية التياصر المحتوى اتحديد عن .3
 .ليمي بأكثر من طريقة ليتماشى مع استجابات المتعلمينتصميم المحتوى التع .4
 .ةثم إجراء التعديالت المقترح تاج على المحكمين الستطالع آرائهمنعرض المحتوى بعد اإل .5
 ثم للتطبيق األدوات صالحية حول المحكمين آراء واستطالع والتقييم القياس أدوات إعداد .6

 :وهي لهم، اإلحصائية الثوابت حساب
يطبق قبًيا و  تصميم مواقع الويبالمعرفي المرتبط بمهارات  الجانباختبار تحصيلي لقياس  -

 وبعدًيا.
 ا.يً بلًيا وبعدوتطبق ق تصميم مواقع الويباألدائي لمهارات  الجانببطاقة تقييم منتج لقياس  -

 ثالثًا. مرحلة التطبيق:
ح صياغة و التطبيق األولي: بهدف التجريب االستطالعي )التجريب المصغر( للتأكد من وض .1

جراء التعديالت المقترحة رتباطية وحساب صدق وثبات األالمحتوى واإلرشادات اال دوات، وا 
 تمهيًدا لتطبيقها على مجموعة البحث.

 التجريب النهائي: .2
 اختيار طالب عينة البحث. .1
 البحث كتطبيق قبلي. دوات القياس والتقييم على مجموعةتطبيق أ .2
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 تطبيق مادة المعالجة التجريبية لكل مجموعه طبًقا لطريقة التعلم لديها. .3
 البحث كتطبيق بعدي. دوات القياس والتقييم على مجموعةإعادة تطبيق أ .4
ئج ختبار صحة فروض البحث والتوصل إلى النتاومعالجتها إحصائًيا ال البياناتالحصول على  .5

 ومناقشتها وتفسيرها.
 تقديم التوصيات والبحوث المقترحة على ضوء نتائج البحث الحالي. .6

 مصطلحات البحث:
  بيئة تعلم تكيفية:

 برع تجوللل الحرية من كثير ملمتعلل تقدم نظم ابأنه (73 ،2010) سعفان سامي ايعرفه
 مع قاً متواف محتوى يقدم الذي المستخدم نموذج مع الفائقة الوسائط تدمج حيث فائقة، مساحات
 .وتفضيالته ،وأهدافه المستخدم، معرفة

  أساليب التعلم:
 امعً  ملتع والتي والنفسية، والوجدانية، المعرفية، وكياتالسل من مجموعة اُتعرف بأنه

 ,Ultanir & Temel) معلالت بيئة مع الطالب واستجابة وتفاعل، ك،اإدر  لكيفية نسيباً  ثابتة تاكمؤشر 

2012, 2). 

  تصميم مواقع الويب:
 رمجةالب لغة باستخدام صياغتها يتم التي المادةبأنها ( 175 ،1999) زاهر الغريب يعرفها

HTML ادمالخ الكمبيوتر في تخصيصها يتم التي البديلة الصفحات إحدى إلى ونقلها Server 
 شبكة خالل من المتعلمين على للعرض جاهزة لتصبح FTP البيانات نقل بروتوكول باستخدام
 .االنترنت

  العبء المعرفي:
( بأنه المقدار الكلي من الجهد المعرفي والعقلي الذي يستهلكه 490، 2015عرفه الحربي )

الفرد أثناء معالجة وتجهيز المدخالت في الذاكرة العاملة، وذلك خالل فترة زمنية محدد، والعامل 
 ذي يشكل هذا العبء المعرفي هو عدد المدخالت التي يتوجب معالجتها وتجهيزها. الرئيسي ال

 اإلطار النظري للبحث الحالي والدراسات السابقة
 ينقسم اإلطار النظري للبحث الحالي على أربعة محاور، هم:

 المحور األول: بيئة تعلم تكيفية. -
 المحور الثاني: أساليب التعلم الحسية. -
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 تصميم مواقع الويب.المحور الثالث:  -
 المحور الرابع: العبء المعرفي -

 المحور األول: بيئة تعلم تكيفية
 التعامل أجل من الضرورة دعن التغيير على القدرة ىإل Adaptiveيشير مصطلح التكيف 

 هل ملتعم فكل قدعم رأم التكيفية يةاإللكترون ملالتع بيئة ميتصم يعتبر اكم فة،المختل الحاالت مع
 مفهومف ،اآلخرين عن تختلف والتي ية،العقل أو الجسدية، احيةالن من سواء الفردية هخصائص
 ملالتع عن ديالً ب أصبح التكيفي ملوالتع ة،ونر م وأكثر تعقيدًا، أقل تعم بيئات شاءإن ييعن التكيف
 وع،التن يرتوف خالل ه يكية،دينام يةلمع وجعلها م،لالتع يةلمع تطوير على يعمل حيث يديالتقل

 . (Wang, Wang & Huang , 2008, 2449) بها حتوىالم وتخصيص ،والتفاعل
 مفهوم التعلم التكيفي:

 وليدت يةلمع ه( التعلم التكيفي بأنه بأنYaghmaie & Bahreininejad, 2011, 3280عرف ) 
 تحقيق أجل نم ه،وأدائ، اتهتماموا ،هشخصيتعلى  اءً بن م،لتعم لكل هاوعن من فريدة يةتعليم خبرة

 .عالالف ملالتع تحقيق وبالتالي م،لتعالم رضا ه،ل عرفيالم التحصيل تطوير أهداف مثل
 أنواع بيئات التعلم التكيفية:

إن أنظمة التعلم الذكية التكيفية تكتسب خصائصها من نوعين من األنظمة وهما: أنظمة 
 Adaptiveوأنظمة الوسائط الفائقة التكيفية  ،Intelligent Tutoring Systems (ITS)التعلم الذكية 

Hypermedia Systems (AHS) ،لفة أن تكون مخت تحاول التي مظالن تلك التكيفية مظبالن يقصد
باختالف المتعلمين، وذلك من خالل المعلومات التي يتم تجميعها من خالل تصفحهم للمقرر، 

تقديم  وتستخدم تقنيات الذكاء االصطناعي من أجلبينما يقصد بالنظم الذكية تلك النظم التي تطبق 
 (.Brusilovsky & Peylo, 2003,156-157دعم أفضل وأكثر للمتعلم )

 هيكل تصميم بيئة التعلم التكيفية
 يتكون هيكل تصميم بيئة التعلم التكيفية من 

 يستخدم في إنشاء وتخزين واسترجاع كائنات التعلم داخل بيئة التعلم التكيفية. نموذج المجال: -1
 يحدد جميع المعلومات والمعرفة الخاصة بالمستخدم. نموذج المستخدم: -2
هو المسؤول عن عملية التكيف داخل البيئة، وينقسم إلى قسمين: القدرة على  نموذج التكيف: -3

 تنفيذ اختيار المستخدم، دمج اختيار المستخدم مع ملفه الشخصي.
 ويحدد التفاعل بين المستخدم والتطبيق. نموذج واجهة التفاعل: -4
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 المحور الثاني: أساليب التعلم الحسية
 مفهوم أساليب التعلم

( أساليب التعلم بأنه مفهوم مركب من خصائص معرفية وعوامل Klein, 2003)عرف 
نفسية، تعمل مًعا على تحقيق الفهم، والتفاعل مع البيئة التعليمية، كما وجد أن المتعلمين يتعلمون 

 بشكل أفضل عندما يستخدمون أساليب التعلم المفضلة لديهم.
 نماذج أساليب التعلم

، ومن هبتطوير  مقا الذي مالعال مسا وذجنم كل ويحمل م،لالتع أساليب اذجنممن  عديد يوجد
 Fleming's، نموذج فيلمنج Kolb's learning style modelاهم نماذج أساليب التعلم: نموذج كولب 

VARK model نموذج فيلدر وسيلفرمان ،Felder-Silverman Model نموذج دن ودن ،Dunn & 

Dunn Learning Style Model. 
 على اءً نب وذجالنم هذا اختيار مت قد الحالي نموذج دن ودن ألساليب التعلم،تبنى البحث 

 وذجهذا النم ىنيب حيث. يةالتعليم واالوضاع ءات،ااإلجر  ميتصم في المتعلمين تفضيالت هماستخدا
 فردين يالت التطورية والخصائص البيولوجية، الصفات من وعةمجم مفردل أن هافادم ظريةعلى ن

 إذا وأنه ة،جديدومهارات  ات،لمعلوم الفرد ملتع كيفية على الخصائص هذه وتؤثر ،غيره عن هاب
 .الفرد لدى ملالتع في القوة كزار م تستغل بطريقة يةالتعليم األوضاع ميتم تصم

 المحور الثالث: تصميم مواقع الويب
 أواًل التصميم التعليمي

 مفهوم التصميم التعليمي:
بأنه هو العملية التي يتم من خاللها تحديد طريقة ( 2003) الحيلةمحمد محمود عرفه 

 التعلم التي تحدث تغييًرا في المعارف والمهارات الخاصة بموضوع معين.
 التصميم التعليمي: أهداف

يهدف علم التصميم التعليمي إلى ربط النظريات التعليمية بعملية التطبيق، من أجل 
سين دافعية المتعلم وتغيير سلوكه إلى األفضل، تح في تطوير العملية التعليمية، لزيادة المساهمة

 عمليتي التعليم والتعلم، تحسين عملية التقويم للمحتوى من أجل إدارة أفضل لعملية التعليمية.
 أهمية التصميم التعليمي:

( أن للتصميم التعليمي أهمية كبيرة في العملية التعليمية، حيث 2008) عزميجاد يوضح نبيل 
 أنه 
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 يسهل عملية التفاعل بين المختصين بالتصميم.  -
 يؤدى إلى استخدام األجهزة والوسائل بطريقة أفضل ومنظمة. -
 أنظار القائمين على التصميم إلى األهداف المطلوب تحقيقها. هيوج -
 يعمل على ربط النظرية بالتطبيق. -
 ُيَقوم أداء المعلم والمتعلم في آن واحد.  -
 ل البيئة التعليمية.يقلل من توتر المتعلمين داخ -
 الكامل للمتعلمين على أنفسهم أثناء التعلم. االعتماديسعى إلى تحقيق  -

 التصميم التعليمي: مبادئ
مصمم  يأللتصميم التعليمي مجموعة من المبادئ التي يقوم عليها والتي يجب أن يتقنها 

 ( على إنها تتمثل في:2005) الصالحبدر بن عبد اهلل تعليمي ويوضحها 
 يز المتعلمين في عملية التعلم.فحت -
 وتنشيط المعلومات والمعارف السابقة لدى المتعلمين. استدعاء -
أن  بغيينالالزمة والواجب توافر لدى الطالب والمعلومات والمعارف التي  االحتياجاتتحديد  -

 يتعلموها.
 العمل على تقسيم المقرر إلى أجزاء متناسقة ومتناسبة مع بعضها البعض في المعارف -

 والمهارات.
 العمل على تشجيع المشاركين على التفاعل مع بعضهم البعض ومع معلميهم. -

ومما سبق يتضح أن مبادئ التصميم التعليمي يجب أن تشتمل على التخطيط إلجراءات عملية 
لمعلم االتقويم النهائي والتكويني، وتوفير البيئة اآلمنة للمتعلمين وتقديم التوجيه واإلرشاد لهم من قبل 

والذي يهدف إلى استمرار الطالب نحو تحقيق أهداف التعلم، وكذلك توفير التغذية الراجعة للطالب 
 في الوقت المناسب.
 ثانًيا ـ مواقع الويب:
 مفهوم مواقع الويب:

يمكن تعريف مواقع الويب بأنها مجموعة من وثائق النص الفائق مخزنة في خادمات الويب 
والنص الفائق  Navigation toolsوأدوات اإلبحار  Linksوالروابط  Contentوتتكون من المحتويات 

Hyper text  وهو تجميع لملفات النصوص مكتوبة حول موضوع معين يتم تصنيفها وتنظيمها
جول فيها بحرية من والت استكشافهاومتداخله شبكًيا تمكن المستخدم من  تفريعيهوربطها مًعا بطريقة 
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المعلومات المطلوبة باستخدام استراتيجية بحث معينة ويجمع هذا  الختيار ةال خطيخالل مسارات 
 المفهوم لمواقع الويب بين الجانب الوظيفي والجانب البنائي.

 أنواع المواقع التعليمية:
د الحميد محمد عبتختلف أنواع المواقع باختالف الوظيفة المنشأ من أجلها الموقع، ويصنف 

( مواقع االنترنت طبًقا لوجود التفاعل إلى Berger & Trexler, 2010) بيرجروتريكسلر( و 2005)
 نوعين:
  صفحات الويب الساكنةstatic web page:  هي الصفحات التي ال يوجد بها تفاعل مع

 المحتوى ويتوقف التعامل معها على قراءة محتوى المقررات غير النشط.
  صفحات الويب التفاعليةinteractive web page: لصفحات التي تضم أدوات خاصة هي ا

للتفاعل مع المحتوى وبنائه وتعتمد على استرجاع المحتويات بصورة أساسية من قواعد 
 البيانات المرتبطة بالموقع.

 عناصر موقع الويب:
يقوم موقع الويب على عدد من األفكار والمعلومات التي توجد بينهما عالقة وترتبط بأفكار 

 عبدالحميد،حمد مكالً من  واتفقوتزود بوسائل للربط بين هذه األفكار،  أخرى أكثر عمًقا واتساًعا
 ( على أن موقع الويب يتكون من:127- 126، 2005) المالكيمجبلي (، 2005)
  الصفحة الرئيسيةHome Page: .هي أول صفحة يراها المستخدم عند دخوله للموقع 
 .الصفحات الداخلية: هي عبارة عن صفحات مكونة للموقع 
  :الموقع على روابط لصفحات خارجية بمواقع أخرى، وتترابط  يحتويالصفحات الخارجية

 .غير خطية تفريعيهبطريقة  Linksهذه الصفحات مع بعضها بروابط 
  عناصر المعلومات: تتكون صفحة الويب من عناصر معلومات أو ما تسمى بعقد أو

يو تترابط مع بعضها هذه العقد على نص أو صوت أو صورة أو فيد يمحطات وتحتو 
 .(2003محمد عطية خميس)البعض لتكون صفحة الويب 

 فريق إنتاج موقع الويب:
يبل نيعد فريق إنتاج مواقع الويب فريق عمل كبير ومتكامل ويتضمن هذا الفريق وفًقا لما أورده 

 ( العناصر التالية:2011) عزميجاد 
  Project Manger المشروع مدير .1
  Multimedia Designerمصمم الوسائط المتعددة  .2
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 مبرمج المواقع  .3
 المحور الرابع: العبء المعرفي

 مفهوم نظرية العبء المعرفي
 علوماتللم الذاكرة ومعالجة تخزين على مفروضة معلومات اية الى تشير المعرفي العبء نظرية
 ذلك يؤدي ارهاواختب تصنيفها الفرد من يتطلب التي المعلومات بين التشابه مقدار وزيادة المتاحة

 قد المتعلمين ذاكرة في المعلومات وكثرة(، Atkinson, 2000, 181) والتعميم الدقة عدم اخطاء الى
 ملهابع القيام عن الذاكرة عجز الى يؤدي معرفي عبء ينتج مما، العاملة ذاكرتهم على تضغط
 (.Chotzew & Rash.2005,53) حفظ المعلومات في فشل ينتج مما الطبيعي

 مستويات نظرية العبء المعرفي
 ازداد لمافك لمشاهدة، زمن في المعروضة تاالمثير  كمية في يمثل والذي: الكمي المستوى -1

 (.Beatty, 2000,142) المعرفي العبء ارتفعالمثيرات  عدد
 المشتتة تاثير الم باقي عن المختلف المثير لون في المعرفي العبء يتأثر: اللوني المستوى -2

 .تاالمثير  باقي لوانأل مشابهه تاالمثير  تكون عندما المعرفي العبء فيرتفع
 ازداد ماكل ويقل المطلوب، المثير حجم بتناقص المعرفي العبء يزداد: الحجمي المستوى -3

 (Betrancourt, 2000,43) المطلوب المثير حجم
 والتعليم التعلم تصميم في المعرفي العبء نظرية مبادئ
 ملياتع خالل والجهد الوقت من الكثير توفير على المتعلم تساعد: العملية االمثلة مبدأ -1

 .المشكالت وحل التعلم
 .المشكالت حل في معرفية مخططات بناء على المتعلم تساعد: التكملة مبدأ -2
 .متكامالً  النص تقديم: االنتباه تركيز مبدأ -3
 البصرية) العاملة الذاكرة في الفرعيين المكونين استثمار هو: (االنموذج) التشكلية مبدأ -4

 .المعرفي العبء يحفف الصوتية والحلقة(، والمكانية
 .مختلفين بشكلين المعلومات عرض في راالتكر  عدم اي: االسهاب مبدأ -5
 .المتعلم تاخبر  باختالف التعليمية التصاميم بين اختالفات وجود اي: الخبرة نقص مبدأ -6
 الموقف يف المتفاعلة العناصر وفرز فصل على المبدأ يؤكد: المتفاعلة العناصر عزل مبدأ -7

 وثوحد المعرفي العبء مستوى خفض جلأ من حده، على وحدة كل وتقديمها التعليمي
 .التعلم
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 .التعلم ثناءأ المسائل وأ المفاهيم تخيل اي: التخيل مبدأ -8
 المبدأ هذا مثلي حيث والثاني ولاأل بالمبدأ يرتبط المبدأ: اتدريجيً  التوجيهات تالشي مبدأ  -9

 , Sweller( )سابقة تاخبر ) معرفي كمخطط االمثلة حل خطوات المبتدئ المتعلم لىإ

2008,5.) 

 اإلطار التجريبي
 التكيفيةإعداد قائمة بمعايير تصميم بيئة التعلم أواًل: 

 التالية: وفًقا ألساليب التعلم الحسية، من خالل الخطوات التكيفيةتم إعداد قائمة بمعايير بيئة التعلم 
ثة استعانت الباحثة بمعايير تصميم بيئة التعلم اإللكترونية التكيفية وفًقا ألساليب التعلم للباح -1

 .( بتصرف إجرائي2015مروة عبدالمقصود )
بداء الرأي إلتم عرض قائمة معايير تصميم بيئة التعلم اإللكترونية على السادة المحكمين  -2

  .فيها
 (9سمين، و)قتتكون من لتصميم بيئة التعلم اإللكترونية  قائمةبعد إجراء التعديالت جاءت  -3

 .مؤشر (232و)مرجعية،  ( عالمة46و)( مستوى معياري، 17مجاالت رئيسة، و)
 قائمة تصميم بية تعلم تكيفية1 جدول

قائمة 
تصميم بيئة 

تعلم 
 إلكترونية

 المجاالت األقسام
المستوى 
 المعياري

العالمات 
 المرجعية

 مؤشر

 183 39 17 6 معايير العامة
 49 - 7 3 معايير وفًقا ألساليب التعلم الحسية

 ثانًيا: التصميم التجريبي لبيئة التعلم التكيفية
محمد عطية  باستخدام نموذجقامت الباحثة ببناء بيئة تعلم تكيفية وفًقا ألساليب التعلم الحسية 

 (، ويتكون من ست مراحل:2015)
 رحلة التخطيط واإلعداد القبلي، وفى هذه المرحلة يتم اآلتي:مالمرحلة األولى: 

 تشكيل فريق العمل )خبراء تصميم، ومادة، ومصادر، وبرمجة، ووسائط متعددة(: -1
 تحديد المسؤوليات والمهمات: -2

نتاج بيئة التعلم  ، لتكيفيةافي هذه الخطوة تم تحديد المسؤوليات، والمهام الالزمة لتصميم، وا 
 من خالل:

 .التكيفيةإجراء كافة خطوات التصميم التعليمي لبيئة التعلم  -
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االستعانة بأراء بعض المعلمين الذين يقومون بتدريس مقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات  -
عن كيفية تقديم محتوى تصميم مواقع الويب بأكثر من أسلوب تعلم، مع  نويةبالمرحلة الثا

االستعانة بأراء بعض السادة المحكمين، وتم إعداد محتوى البرنامج فًقا ألساليب التعلم الحسية 
للتأكد  ،حركي(، وتحديدها في متغيرات البحث، كما تم عرضه على المحكمين-بصري-)سمعي

 ته ألساليب التعلم المحددة السابق ذكرها.من صالحيته ومدى مالئم
دارة المعلومات ب - المنهج  والمتمثلة في توزيع التكيفيةيئة التعلم بتحديد مصادر التعلم وا 

كمصدر أساسي لمحتوى المقرر بالبيئة، باإلضافة لبعض المصادر اإلضافية كالمواقع على 
دارتها والتعامل معها من خال شبكة اإلنترنت كمصادر مساعدة، وتم تنظيمها، وترتيبها، ل وا 

 المقترحة بالبحث الحالي. التكيفيةبيئة التعلم 
 الخبراء في مجال تكنولوجيا التعليم حول أفضل نظم التأليفو االستعانة بأراء بعض األساتذة  -

نتاج وتطوير المحتوى اإللكتروني ببيئة التعلم   وفًقاتكيفية الالوسائط المتعددة لتصميم، وا 
 حركي(، وتحديدها بالبحث الحالي. -بصري-ب التعلم )سمعيألسالي

كما استعانت الباحثة بمساعدة أحد المبرمجين لتصميم، وبرمجة واجهة التفاعل الرئيسة لبيئة  -
 ، وكذلك منصة العرض وفًقا للتصميم المبدئي الورقي الذي أعدته الباحثة.التكيفيةالتعلم 

 الدعم:تخصيص الموارد المالية وطرق -3
 مرحلة التحليل وفي هذه المرحلة يتم اآلتي:المرحلة الثانية: 

 تحليل الحاجات والغايات العامة -1
 يل خصائص المتعلمين المستهدفينلتح -2

 ويفيد تحليل خصائص المتعلمين المستهدفين بالبحث الحالي في:
 .له تحديد مستوى الخبرات التعليمية، واختيار مستوى األنشطة، واألمثلة المناسبة -
 معالجة المحتوى التعليمي، وتتابعه، وصياغته، وتنظيمه بما يناسبه. -
 اختيار استراتيجيات التعليم والتعلم المناسبة لهم. -
 يل المهمات التعليمية:لتح -3

يب التعلم الحسية، وفًقا ألسال التكيفيةفي هذه الخطوة تم تحليل المحتوى التعليمي لبيئة التعلم 
، وذلك لتحديد الجوانب المعرفية، واألدائية لمهارات تصميم ةالمختار  البرمجةلغة وقد تم تحليل 

 .المعرفية، واألدائية النهائيةمواقع الويب للوصول إلى المهارات 
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 تحليل المواقف والموارد والقيود: -4
مرحلة تصميم المحتوى اإللكتروني وفًقا ألساليب التعلم الحسية، وفي هذه المرحلة الثالثة: 
 المرحلة يتم اآلتي:

 صياغة األهداف التعليمية وتحليلها: -1
 وتتضمن هذه الخطوة صياغة األهداف العامة، والسلوكية، وتحليلها، وتصنيفها:

 تحديد األهداف العامة -
 .تحديد األهداف السلوكية -

 تم تحديد األهداف السلوكية وفًقا لما يلي:
 األهداف المعرفية: .أ

لوم الرقمي إلى ، وفًقا لتصنيف بالتكيفيةتم تحديد األهداف للمحتوى اإللكتروني ببيئة التعلم 
 ( هدًفا معرفًيا، فى صورتها المبدئية.15)
 األهداف األدائية: .ب

بعد إجراء ، هدف، في صورتها المبدئيةأ( 9دائية بالمحتوى وعددها )تم تحديد األهداف األ
ا النهائية صورته قائمة األهداف السلوكية، أصبحت القائمة فيتعديالت السادة المحكمين على 

 ( أهدف أدائية.8( هدًفا معرفًيا، و)13تحتوي على )
 تصميم االختبار وبطاقة تقييم المنتج: -2

 تم تصميم أدوات القياس بالبحث الحالي، وتتمثل األدوات فيما يلي:
 االختبار التحصيلي المعرفي: .أ

ًيا وبعدًيا على قبل، وتم تطبيقه معرفي لمهارات تصميم مواقع الويبويهدف إلى قياس الجانب ال
ء المحتوى في ضو  اوتصميم االختبار التحصيلي المعرفي إلكترونيً  تم إعداد، مجموعة البحث

 التعليمي، وقد مرت هذه العملية بالمراحل التالية:
 تحديد نوع االختبار ومفرداته: -1

الموضوعي في صورة )صواب وخطأ، واختيار من تم صياغة مفردات االختبار التحصيلي 
 (.متعدد

 إعداد جدول المواصفات:
للتأكد من أن االختبار يقيس ما وضع لقياسه، تم استخدام جدول المواصفات، وهذا الجدول له 

 جانبان:
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 الجانب األول: تحديد الموضوعات التعليمية للمحتوى. -
 قياسها )مفاهيم، وظائف، أماكن األزرار(.الجانب الثاني: تحديد جوانب التعلم المراد  -

وقد تم تحديد األوزان النسبية للموضوعات التعليمية، وكذلك تحديد األوزان النسبية لجوانب 
التعلم )مفاهيم، وظائف، أماكن األزرار(، وكذلك تحديد عدد األسئلة التي ترتبط بكل موضوع، 

ي يات جوانب التعلم، كما هو موضح فوتحديد عدد األسئلة التي ترتبط بكل مستوى من مستو 
 الجدول التالي:

 الختبار التحصيليجدول مواصفات ا2 جدول

الموضوعات 
التعليمية 
 الرئيسية

مجموع 
األهداف 
 السلوكية

مجموع  جوانب التعلم
أسئلة 
 الموضوع

األوزان النسبية 
 لجوانب التعلم
 أماكن األزرار وظائف مفاهيم بالنسبة لألسئلة

 قياس صدق االختبار التحصيلي المعرفي: -2
 الختبارا صدق ولقياس ،لقياسه وضع ما قياس على االختبار قدرة ،االختبار بصدق يقصد

( سؤال من نمط 37) من تكون وقد األولية، صيغته في االختبار إعداد تم المعرفيالتحصيلي 
االختيار من متعدد، وتم عرض االختبار في صورته األولية على السادة المحكمين للتعرف 

 من ونيتك االختبار أصبح التعديالت كافة ءااجر و  المحكمين ءابأر  األخذ بعدعلى آرائهم، و 
 من االختيار نمط من سؤال (25و ) الخطأ،و  ابالصو  نمط من ( أسئلة5)امنه ،( سؤال30)

 .متعدد
 إنتاج االختبار الكترونًيا: -3

 متتالي، بشكل ةاألسئل لعرض االختبار إعدادات ضبط متو  ،إلكترونيه رهبصو  االختبار إعداد مت
 ،Submit all مفتاح ىعل الضغط ملمتعلل يمكن االختبار ةأسئل ىعل اإلجابة من اءاالنته بعدو 

 التعلم يئةب خالل تصميم مواقع الويب منالمعرفي لمهارات  التحصيلي االختبار تطبيق وتم
 .األسئلة ابةإجب قام الذي هو المتعلم أن من للتأكد وبعدًيا المدرسة قبلًيا، معمل في التكيفية

 وضع تعليمات االختبار: -4
 طريقةو  لالختبار، امختصرً  اصفً و  تضمنتو  االختبار، بداية في اإلجابة يماتتعل ضعو  مت

 .اوأنواعه ةلاألسئ عددو  االختبار، من يالفعل بالهدف ملالمتع تعريف مع ،عنه اإلجابة
 :التصحيح وطريقة الدرجة تقدير -5

 ا،يتركه دةمفر  لكل صفرو  صحيحة، إجابة ملالمتع اعنه يجيب مفردة لكل احدةو  درجة تقدير مت
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 الختبار،ا مفردات عدد تساوي لالختبار يةالكل الدرجة تكون أن ىعل خطأ، إجابة انهع يجيبأو 
 .ةاألسئل ىعل اإلجابة من انتهائه رفو  وذلك م،لالمتع درجات بحساب االختبارويقوم 

 :لمهارات تصميم مواقع الويب المعرفي التحصيلي االختبار ثبات حساب -6
 األساسية، حثالب عينة غير استطالعية، عينة ىعل االختبار تطبيق مت االختبار، ثبات لحساب

 :من كل تحديد بغرض المتعلمين، درجات رصد متو 
 معامل ثبات االختبار. .أ

( "الفا" كرونباخ (αمعامل حساب مت الداخلي( )التماسك لالختبار الداخلي الثبات من تأكدلل
 مع االختبار مفرداتمدى ارتباط  (، لبيانSPSS) اإلحصائية المعالجات برنامج مباستخدا
 التناسق اأيضً  عليه يطلق ما وهو ،ككل االختبار مع مفردة كل ارتباط وكذلك البعض، ابعضه
 .لمعرفيا التحصيلي االختبار ثبات حساب نتائج يوضح التالي والجدول لالختبار، الداخلي

 

 معامل ثبات االختبار التحصيلي(: 3) جدول
 القيمة عدد مفردات االختبار عدد العينة االستطالعية معامل الثبات

 Cornbach 25 30 0.85معامل "الفا" 
 

 يشير ثبات معامل وهو (0.85يساوي ) الثبات معامل أن يتضح السابق الجدول خالل ومن
 .الثبات من عالية درجة ىعل االختبار أن إلى

 الزمن الالزم لإلجابة عن مفردات االختبار. .ب
ذي ال الزمن تسجيل طريق عن وذلك االختبار، مفردات عن لإلجابة مالالز  الزمن حساب مت

 الزمن وكان ،عددهم ىعل قسمته مث االختبار، مفردات ىعل اإلجابة في التالميذ جميع استغرقه
 االستطالعية التجربة نتائج ءضو  في وذلك دقيقة، 40 هو

 بطاقة تقييم المنتج: .ب
ا على مجموعة يً ، وتم تطبيقه بعددائي لمهارات تصميم مواقع الويبوتهدف إلى قياس الجانب اال

 التالية:، وقد تمت هذه العملية بالمراحل البحث
 التقييم بطاقة بناء مصادر تحديد -1

 تنميةوفي  عامة فةبص التقييم في اقاتبط دمتختاس التي والبحوث تاساالدر  على االطالع تم
 .ةصخا بصفة تصميم مواقع الويب راتمها
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 المنتج تقييم بطاقة من الهدف تحديد -2
 لهاشكب المعلومات عرض في البحث لعينة األدائي المستوى قياس إلى اقةالبط هذه تهدف

 بطال كل ميقو  ،التفاعل أدوات دامخواست المحتوى سةادر  نم البحث عينة انتهاء فبعد النهائي،
 .تقييمه من دالب ئًيانها امنتجً  هذا ويعد عليها، حصل التي المعلومات فيه لعرض موقع بإنتاج

 منتج تقييم بطاقة بنود تحديد -3
 هدافواأل إليهاصل التو  تم التي تار المها مةئقا ضوء على المنتج تقييم اقةبط إعداد تم

 لاألفعا تصف تاالعبار  وكانت( مهارة فرعية، 20التعليمي، وقد تكونت البطاقة من ) والمحتوى
 تلفةخالم يةئاألدا بالجوان شملت بحيث األداء واتخط نم وةكل خط في المتعلم نم لوبةالمط

 اإلنترنت( واقعم )إنتاج النهائي المنتج تقييم بطاقة لتقدير الكمي التقدير استخدام تم، للمهارة
 :كالتالي المعيار توافر لدرجة مستويين تحديد وتم
 .صفر=  متوفر غير •    .احدةو  درجة=  فرمتو  •

 وضع خالل من التقييم مسيت أنه ملالع مع درجة،( 20) بطاقةلل ائيةالنه الدرجة غتبل حيث
على أن يتم التقدير من قبل لجنة مكونة من أثنين من  ،المعيار فرتو  درجة مأما( √) عالمة

 .المحكمين باإلضافة للباحثة
 صدق بطاقة تقييم المنتج -4

 يفتم حساب صدق البطاقة عن طريق عرضها في صورتها األولية على السادة المحكمين 
 للمنتج يرالمعاي هذه مناسبة مدى لمعرفة بنودها في همرائآ خذأل التعليم تكنولوجيا صصخت

 وجاءت أراءهم متمثلة في: ت،ار للعبا ويةغالل الصياغة حةصو  البحث، في يئالنها
 صدق بطاقة تقييم المنتج3 جدول

 نسبة االتفاق البنود
 %95 مدى وضوح بنود التقييم-1
 %95 الدقة العلمية لمفردات البطاقة-2
ائي النههل البطاقة صالحة لتقييم المنتج -3

 ألداء التالميذ لمهارات تصميم مواقع الويب
100% 

 ثبات بطاقة تقييم المنتج -5
 العينة لىع اقةالبط بيقتط تم يثح بيق،التط إعادة طريقة دامخباست اقةالبط ثبات سابح تم

عادة ،طالب/ة (25) نم تكونت والتي العيةاالستط  نم نأسبوعي بعد عليهم اقةالبط بيقتط وا 
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ن الدرجات في التطبيقين فوجد أن معامل االرتباط بي االرتباط معامل سابحو  ،لاألو  بيقالتط
 الثبات، نم عالية درجة على اقةالبط أن على ليد وهذا 0.01 مستوىوهو دال عند  0.82=
 .النهائية ورتهاص في جاهزة اقةالبط بحتصوأ

 مقياس العبء المعرفي:-جـ
( بتصرف إجرائي ليتناسب مع 2015استخدمت الباحثة مقياس العبء المعرفي حلمي الفيل )

جراء التعديالت،   لىع المقياس بناء تمالبحث الحالي، وبعد عرضه على السادة المحكمين، وا 
 قرة.ف عشرين تاالفقر  مجموع صبحفأ ،المتعدد من واالختيار غازلواأل االسئلة من مجموعة شكل
 المعرفي العبء مقياس تصحيح-1

 جابةاإل على واحدة درجة عطاءتصحيح فقرات مقياس العبء المعرفي عن طريق إ تم
 على درجة علىأ تكون وبذلك الخاطئة جابةاإل وأ جابةاإل عدم على وصفر الصحيحة
 .(صفر) هي درجة دنىوأ درجة (20) هي المقياس

 :المعرفي العبء مقياس صدق-2
 جموعةم على المقياس تافقر  عرض تمحيث  بطريقة الصدق الظاهري،تم استخراج الصدق 

 دىم على التعرف غرضب والتقويم والقياس النفس علم مجال في والمحكمين ءاالخبر  من
 التعديالت بعض ءاجر إ مع( %98) نسبة على الموافقة فحصلت المقياس تافقر  صالحية
 ا.لغويً  تاالفقر  صياغة في البسيطة

 العبء المعرفي:ثبات مقياس -3
 راستقر ا يأ ر،ااالستقر  بمعامل تسمى والتي ،االختبار عادةإ بطرقة الثبات جااستخر  تم

 طبيقت عادةإ بعد الثبات حساب تم وقد الزمن عبر المقياس على المفحوصين استجابات
 تاريخ من اسبوعين مرور وبعد /ة،طالب( 20) عددها البالغ الثبات عينة على المقياس
 المؤشر وهذا (0،79) تساوي انها فوجد الثبات معامل قيمة جااستخر  وتم ول،األ التطبيق

 .جيد
 تحديد بنية المحتوى اإللكتروني: -3

 ايتضمنه التي ةالفرعيو  الرئيسة، يميةالتعل عاتالموضو  لبنية دقيق تحديد ةالخطو  ذهه وتتضمن
 .نياإللكترو  المحتوى

 تحديد استراتيجيات التعليم -4
 عامة خطة ضعو  خالل من للمحتوى العامة ليمالتع تيجيةااستر  تحديد مت ةالخطو  ذهه وفي
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 ملتعال بيئة داخل يميةالتعل األهداف تحقيق بهدف ،المحددة يميةالتعل ءاتاباإلجر  منظمة
 ينبغي التي الخطوات من ( عدًدا99، 2003وقدد حدد )محمد عطية خميس، التكيفية، 
 -العامة، وهي:  التعليم استراتيجية عند تصميم بها االهتمام

 :خالل من وذلك للتعلم المتعلم دافعية استثارة -1
 .للتعلم المتعلم انتباه جذب .أ
 .التعلم بأهداف المتعلم تعريف .ب
 .السابق التعلم )استدعاء( مراجعة .ج
 .واألمثلة المعلومات، عرض ويشمل المثرات(، )عرض الجديد التعليم تقديم -2
 .المتعلم توجيه -3
 .زعةمو  انتقالية تدريبات طريق عن استجاباتهم وتنشيط المتعلمين، مشاركة تشجيع -4
 .الراجعة( التغذية )تقديم للمتعلمين المناسب والرجع التعزيز، تقديم -5
 .والعالج والتشخيص، األداء، قياس -6
 .التعلم في االستمرار على المتعلم مساعدة -7
 :المحتوى مع التفاعل أساليب تحديد -5
 .االستخدام وواجهة البيئة مع التفاعل -
 .خالل من وذلك المحتوى مع المتعلم تفاعل -
 .خالل من وذلك المعلم مع المتعلم تفاعل -
 .خالل من وذلك المتعلم مع المتعلم تفاعل -
 :والتكليفات األنشطة تحديد -6
 تنظيم تتابعات المحتوى وأنشطته. -
 د المصادر، والوسائط االلكترونية.تحدي -

 توى،اإللكترونية، والمح التعلم ببيئة الخاصة والوسائط المصادر، وصف تم الخطوة هذه في
 :المصادر لهذه وصف يلي وفيما
 الصور الثابتة. -     النصوص المكتوبة. -
 إنتاج الفيديو. -      إنتاج الصوت. -
 تجميع المحتوى. -     إنتاج األنشطة والتدريبات. -
 البشرية. اإلنتاج متطلبات -    وتشمل. المادية اإلنتاج متطلبات -   
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 لإلنتاج. زمني وجدول خطة وضع -    
 .والتوجيهات التعليمات إعداد -7
 .التفاعل واجهة وتصميم العرض منصة -8
 .اإللكتروني المحتوى سيناريو تصميم -9

 :اآلتي تم المرحلة هذه وفى اإللكتروني، المحتوى تطوير مرحلةالمرحلة الرابعة: 

 وتشتملالمقدمة:  -1
  المحتويات. قائمة -      .الترحيب -
 التعليمية. األهداف -     .التعليمي التوجيه -
 التعلم. شروط -     .أخرى بوحدات روابط -
 .القبلي االختبار -
 تشملالمتن:  -2
  واألمثلة. المختلفة التعليمية األنشطة - .اإللكترونية التعليمية النصوص -
  أخرى. بمواد روابط -   .المتعددة الوسائط -

 وتشملالخاتمة:  -3
  .الذاتي التقويم أو النتائج مع التدريبات -    .عام ملخص -
 المراجع. -     .القاموس -

 المرحلة هذه وفي وتحسينه، اإللكتروني المحتوى تقويم مرحلةالمرحلة الخامسة: 

 اآلتي: يتم
 .المحتوى جودة من للتأكد المتعلمين، من عينة على استطالعية دراسة إجراء -1

 الخبراء في المحتوى. راءأ -2
 حديد التعديالت المطلوبة.ت -3
 جراء التعديالت المطلوبة.إ -4
 النسخة النهائية. -5

 مرحلة النشر والتوزيع واإلدارة: وفي هذه المرحلة تمالمرحلة السادسة: 

 لرئيسة لبيئة التعلم اإللكترونية.الواجهة ا -1
 حة.تحديد حقوق الملكية واالتا -2
 المحتوى.لتحكم في الوصول إلى ا -3
 صيانة المحتوى وتحديثه. -4

 عرض نتائج البحث وتفسيرها
تم  الحسية؟ مالتعل ألساليب وفًقا تكيفية تعلم بيئة تصميم معايير مالإلجابة على السؤال األول 

من  حيث تكونت ،مالتعل ألساليب وفقاً  التكيفية مالتعل بيئة تصميم بمعايير قائمةالتوصل إلى 
 .مؤشر (232و)مرجعية،  ( عالمة46و)( مستوى معياري، 17مجاالت رئيسة، و) (9قسمين، و)
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 وعلى ضوء فروض البحث سيتم عرض النتائج
داللة الفروق بين متوسط درجات الطالب في االختبار التحصيلي وبطاقة تقييم المنتج ومقياس  (:4)جدول 

 العبء المعرفي للتطبيق البعدي

عدد  المحور
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 داللة ت قيمة ت المعياري

االختبار 
 التحصيلي

داله عند مستوى  17.91 1.11 31.13 30
0.01 

بطاقة تقييم 
داله عند مستوى  12.16 0.94 14.13 30 المنتج

0.01 
مقياس العبء 

داله عند مستوى  1084 1.23 21.83 30 المعرفي
0.01 

السابق يتضح صحة الفرض وجود فرق ذو دالله إحصائيا الفرض األول: بقراءة نتائج الجدول  -
( بين متوسطات درجات مجموعات البحث وفًقا ألساليب التعلم الحسية 0.05 ≥عند مستوى )

حركي( في القياس البعدي الختبار التحصيل المعرفي لمهارات تصميم -بصري-)سمعي
ية وفًقا ألساليب يئة التعلم التكيفمواقع الويب لدى طالب تكنولوجيا التعليم، مما يثبت فاعلية ب

 التعلم الحسية.
الفرض الثاني: بقراءة نتائج الجدول السابق يتضح وجود فرق ذو دالله إحصائيا عند مستوى  -

-( بين متوسطات درجات مجموعات البحث وفًقا ألساليب التعلم الحسية )سمعي0.05 ≥)
حركي( في القياس البعدي لبطاقة تقييم المنتج لمهارات تصميم مواقع الويب لدى -بصري

 طالب تكنولوجيا التعليم، مما يثبت فاعلية بيئة التعلم التكيفية وفًقا ألساليب التعلم الحسية.
قراءة نتائج الجدول السابق يتضح وجود فرق ذو دالله إحصائيا عند مستوى الفرض الثالث: ب -

-( بين متوسطات درجات مجموعات البحث وفًقا ألساليب التعلم الحسية )سمعي0.05 ≥)
حركي( في القياس البعدي لمقياس خفض العبء المعرفي لدى طالب تكنولوجيا -بصري

 .فية وفًقا ألساليب التعلم الحسيةالتعليم، مما يثبت فاعلية بيئة التعلم التكي
 توصيات البحث

اإللكترونية  ئاتالبي من بدالً  التكيفية التعلم بيئات استخدام نحو االتجاه بزيادة االهتمام -
 لدى لمهارىا واألداء التحصيل على جيد تأثير من لها لما التعليمية العملية في العادية

 .طالب تكنولوجيا التعليم
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 م،تعلمه يبوأسال م،بحاجاته قيتعل فيما مين،المتعل بين الفردية الفروق عاةامر  ضرورة -
 .فةمختل احتياجات ملديه مينالمتعل أن حيث م،وتفضيالته

 تامقرر  ومع ،ةفالمختل يمالتعل حلامر  في التكيفية مالتعل بيئات باستخدام تمامااله زيادة -
 .متنوعة

التعلم التكيفية، وبيئات التعلم ضرورة مراعاة خفض العبء المعرفي في بيئات  -
 اإللكترونية بشكل عام.

 البحوث المقترحة
 اريةالمه الجوانب نميةت في اوأثره المعرفية مالتعل ألساليب وفقاً  تكيفية متعل بيئة تصميم -

 .الثانوية ةالمرحل تالميذ لدى
 لدى فيخفض العبء المعر  ىعل التكيفية مالتعل بيئة داخل مالتعل وبأسل اختالف أثر -

 .طالب تكنولوجيا التعليم
 تنمية ىعل يةالتكيف مالتعل بيئة داخل االستخدام ةوواجه مالتعل وبأسل بين التفاعل أثر -

 طالب تكنولوجيا التعليم. لدى البرمجة تاار مه
 المراجع والمصادر:

 :المراجع العربيةأواًل ـ 
(. أثر استخدام نماذج التدريب اإللكتروني في تنمية مهارات تصميمالمواقع 2011أحمد حامد. )

التعليمية لدى أخصائي تكنولوجيا التعليم للمدارس الثانوية العامة نحو التدريب اإللكتروني. 
 .465 -441، تكنولوجيا التربية

(. صناعة التعلم للمستقبل. 2009)المؤتمر الدولي األول للتعلم اإلكتروني والتعليم عن بعد. 
 arconf.php-http://eli.elc.edu.sa/2009/4مارس. متاح على  18-16الرياض:

(. تعلم فريد لجيل جديد. الرياض: 2011المؤتمر الدولي الثاني للتعلم اإلكتروني والتعليم عن بعد. )
 http://www.eli.elc.edu.sa/2011/indexar.htmفبراير. متاح على  21-24

(. الممارسة واألداء المنشود. 2013والتعليم عن بعد. ) المؤتمر الدولي الثالث للتعلم اإلكتروني
 http://eli.elc.edu.sa/2013/فبراير. متاح على  7-2الرياض: 

(. تعلم مبتكر لمستقبل واعد. 2015المؤتمر الدولي الرابع للتعلم اإلكتروني والتعليم عن بعد. )
 /http://eli.elc.edu.sa/2015مارس. متاح على  5-2الرياض: 

http://eli.elc.edu.sa/2009/4-arconf.php
http://www.eli.elc.edu.sa/2011/indexar.htm
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(.دور تكنولوجيا 2010ؤتمر العلمي السابع عشر لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات. )الم
 فبراير. متاح على 18-16المعلومات واالتصاالت في استدامة التنمية. القاهرة: 

 abic_Site/Arabic_Template.htmhttp://www.esisact.org.eg/Ar 
تطوير تطبيقيات (. 2011المؤتمر العلمي الثامن عشر لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات. )

 مايو. متاح على 12-11النظم الذكية لذكاء منشآت األعمال. القاهر: 
 http://www.esisact.org.eg/Arabic_Site/Arabic_Template.htm  

(. الحلول الرقمية لمجتمع 2010) المؤتمر العلمي السادس للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية.
 4-3التعلم با شتراك مع معهد الدراسات التربوية جامعة القاهرة )كتاب البحوث(. القاهرة: 

 نوفمبر
(. تحديات الشعوب العربية 2011) ابع للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية.المؤتمر العلمي الس

والتعلم اإلكتروني " مجتمعات التعلم التفاعلية " باالشتراك مع معهد الدراسات التربوية جامعة 
 يوليو. 28-27القاهرة )كتاب البحوث(. القاهرة : 

ية اإلبداع تنم لى التعليم االلكتروني فيفاعلية برنامج مقترح قائم ع(. 2013ايمان محمد غنيم. )
 الخاصة بتصميم مواقع االنترنت التعليمية لدى طالب تكنولوجيا التعليم. واكتساب المهارات

 رسالة ماجستير. جامعة الزقازيق.
(. التصميم التعليمي وتطبيقه في تصميم التعليم اإللكتروني عن 2005بدر بن عبداهلل الصالح. )

بعد. تأليف أمانة مجلس مسؤولي لجنة التعليم عن بعد بجامعات ومؤسسات التعليم العالي 
المجلد ) التعليم عن بعد بين النظري والتطبيقبدول مجلس التعاون بالخليج العربي )المحرر(، 

 الكويت: مركز التعليم عن بعد. (.1
( HTML/PDF(. أثر استخدام واجهتي تفاعل الكتاب اإللكتروني )2017سامح جميل العجرمي. )

على تنمية مهارات تصميم مواقع الويب التعليمية لدى طلبة قسم التكنولوجيا بجامعة األقصى. 
 .236 -206(، 1)20مجلة جامعة األقصى )سلسلة العلوم اإلنسانية(، 

ي فلذكية والوسائط الفائقة المتكية (. أثر الدمج بين نظم التعليم ا2010سامي عبدالوهاب سعفان )
نظم إدارة التعلم اإلكتروني على تنمية مهارات التفكير االبتكارى. المؤتمر العلمى السادس 

الدراسات  دللجمعية العربية لتكنولوجيا التربية الحلول الرقمية لمجتمع التعلم باالشتراك مع معه
 نوفمبر. 4-3(. 78-68التربوية جامعة القاهرة )كتاب البحوث 

(. أثر الغاعل بين أنماط الدعم اإللكتروني المتزامن وغير 2011عبدالعزيز طلبة عبدالحميد. )

http://www.esisact.org.eg/Arabic_Site/Arabic_Template.htm
http://www.esisact.org.eg/Arabic_Site/Arabic_Template.htm
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المتزامن في بيئة التعلم القائم على الويب واساليب التعلم على التحصيل وتنمية مهارات تصميم 
نتاج مصادر ال ، 168دراسات في المناهج وطرق التدريس، تعلم لدى طالب كلية التربية. وا 

 .97 -53الصفحات 
(. تطوير األداء التكيفي لبرنامج إدارة 2009عبد الكريم محمود األشقر ومجدي سعيد عقل. )

( في الجامعة االسالمية. سلسلة من الدراسات الطبيعية Moodleالمحتوى التعليمي )
 .150-123(. 2)17والهندسية. غزة. 
(. فاعلية استخدام استراتيجية تقصي الويب في تنمية مهارات تصميم 2011فادي جمال حسانين. )

رسالة ماجستير. الجامعة اإلسالمية. صفحات الويب لدى طالب الصف التاسع األسلسي. 
 .كلية التربية
لمعرفي ومستوى الف مصادر العبء ا(. االنهماك في التعلم في ضوء اخت2015محمد الحربي )

كلية -العجز المتعلم ورتبة السيطرة المعرفية لدى طالب المرحلة الثانوية. مجلة العلوم والتربية
 .488-461(. 3)27 السعودية:جامعة الملك سعود. -التربية

(. التعليم اإللكتروني المعاصر: أبعاد تصميم وتطوير برمجياته 2011محمد محمد الهادي )
 ة: الدار المصرية اللبنانية.االلكترونية. القاهر 

 الرياض: الوراق. المكتبات الرقمية وتقنية الوسائط المتعددة.(. 2005مجبلي المالكي. )
(. فاعلية برنامج قائم على تقنيات الجيل الثاني للويب لتنمية مهارات انتاج 2010محمد حامد. )

 .ةرسالة ماجستير غير منشور مواقع االنترنت لدى الطالب المعلمين. 
 القاهرة: عالم الكتب. منظومة التعليم عبر الشبكات.(. 2005محمد عبدالحميد. )

 القاهرة: مكتبة دار الكلمة. عمليات تكنولوجيا التعليم.(. 2003محمد عطية خميس. )
 األردن: دار الكتاب الجامعي. طرائق التدريس واستراتيجياته.(. 2003محمد محمود الحيلة. )
تصميم بيئة تعلم الكترونية تكيفية وفقًا ألساليب التعلم في مقرر (. 2015مروة عبدالمقصود. )

الحاسب اآللي وأثرها على تنمية مهارات تصميم مواقع الويب والقابلية لالستخدام لدى تالميذ 
 رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة. المرحلة االعدادية.

(. المنيا: دار الهدى 2)المجلد  عليمي للوسائط الفائقةالتصميم الت(. 2011عزمي. ) جادنبيل 
 للنشر والتوزيع.
 (. القاهرة: دار الفكر العربي.1)المجلد  تكنولوجيا التعليم اإللكتروني(. 2008نبيل جاد عزمي. )

أثر اختالف بنية مستودع رقمى قائم على عناصر التعلم لتنمية مهارات (. 2015هبه حسين. )
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 رسالة ماجستير. جامعة القاهرة. لتعليمية لدى طالب تكنولوجيا التعليم.إنتاج المواقع ا
 :المراجع األجنبيةثانًيا ـ 
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