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  :ملخص البحث
يهدددددب البحددددث الحددددالى تلددددى ت ميددددة التحصددددي        

المعرفددى بمرددرح الحاأدد  لبمددا البيانددا  لمهدداحا  

الفعالية الذاتية لدى طالب معلم الحاأ  اآللى، لذلك 

ما خالل قياس بثر تصميم بيئة تعلم تلكترلنية قائمة 

تطبيدد   علدى نمددإل ابختبدداحا  التكيفيدة الب ائيددة، لتددم

( طالد  60التجربة األأاأية على عي ة تكونت ما )

مدا طدالب الفرقددة الثالثدة مدعبة معلددم الحاأد  اآللددى 

برسدم تك ولوييدا التعلديم فددى الفصد  الدحاأدى الثددانى 

م بكلية التربيدة ال وعيدة 2018/2019للعام الجامعى 

يامعدددة ط طدددا، لتدددم ترسددديم الطدددالب ع دددوائيا تلدددى 

( 30تجريبيدددة ) مجمدددوعتيا ل دددمت وددد  مجموعدددة

طالددد ،  يدددث قدددام طدددالب المجمدددوعتيا التجدددريبيتيا 

بالدحاأة ما خالل بيئة تعلدم تلكترلنيدة لتتندما ود  

مجموعدة نمددإل لتصددميم ابختبداحا  التكيفيددة الب ائيددة 

لالتدددددى تاهدددددر بالترتيددددد : المجموعدددددة التجريبيدددددة 

األللى)بيئدددددة تعلدددددم تلكترلنيدددددة قائمدددددة علدددددى نمدددددإل 

ئيدة لفردا ل اريدة ابأدتجابة ابختباحا  التكيفيدة الب ا

للمفددرد،(، لالمجموعددة التجريبيددة الثانية)بيئددة تعلددم 

تلكترلنيدددة قائمدددة علددددى نمدددإل ابختبددداحا  التكيفيددددة 

الب ائية لفرا ل ارية الم اهج الدحاأية(، لبعدد ت فيدذ 

التجربة تم  سداب دحيدا  الطدالب لمعالجدة ال تدائج 

اب صدددائية، لالتدددى و دددفت عدددا تفدددو  المجموعدددة 

جريبيددة الثانيددة )بيئددة تعلددم تلكترلنيددة قائمددة علددى الت

نمددددإل ابختبدددداحا  التكيفيددددة الب ائيددددة لفرددددا ل اريددددة 

الم ددداهج الدحاأدددية( فدددى التطبيددد  البعددددى لكددد  مدددا 

ابختبدداح التحصدديلى المعرفددى بمرددرح الحاأدد  لبمددا 

البيانا  لمرياس الفعالية الذاتية، لعا ليود عالقة 

المجمددوعتيا  احتباطيددة مويبددة بدديا دحيددا  طددالب

التجريبيتيا فى و  بدلا  البحدث، ومدا بودد  ال تدائج 

على تحري  تصميم بيئدة تعلدم تلكترلنيدة قائمدة علدى 

نمددإل ابختبدداحا  التكيفيددة الب ائيددة نسددبة وسدد  فددى 

دحيا  طالب المجموعتيا التجريبيتيا فى و  بدلا  

البحددث ل ررددت المجموعددة التجريبيددة الثانيددة بعلددى 

 معدل وس .

 :مردمة
 

ناام تعليمى متكام   ابلكترلنيةبيئة التعلم تعد       

 جددر  لالتددى تعتبددرعمليددة الترددويم الب ددائى  يتنددما

 وونهداالزالية فدى العمليدة التعليميدة، باب دافة تلدى 

ت دى المرتكزا  األأاأية فى عملية الترييم ال هائى 

ممددا  ،لمهدداحاتهم المتعلمدديا تحصددي لحفددع مسددتوى 

وبيددر فددى قيدداس فعاليددة ال اددام يعلهددا تسددهم بدددلح 

، لتعدددد ابختبددداحا  الب ائيدددة ب دددد األدلا  التعليمدددى

 المتعلمديااألأاأية التى تسدتخدم فدى عمليدة تردويم 

بث ددا   لتردددمهم تحصدديلهممسددتوى  قيدداس مددا خددالل

 .التعلمعملية 

تصميم بيئة تعلم تلكترلنية قائمة على نمإل 

ابختباحا  التكيفية الب ائية لبثرها على ت مية 

التحصي  المعرفى بمررح الحاأ  لبما 

البيانا  لمهاحا  الفعالية الذاتية لدى طالب 

 ىمعلم الحاأ  اآلل
 

 تأماعي  الطباخ ب.م.د/  س ا  عبد العاطى
 كلية التربية النوعية جامعة طنطا - أستاذ مساعد تكنولوجيا التعليم

 

 د/ آية طلعت ب مد تأماعي 

 كلية التربية النوعية جامعة طنطا -مدرس تكنولوجيا التعليم  
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 Aloiaبلويا لفابوحأيان   اتف فى ذلك ابطاح ل     

& Vaporciyan (2019, 288)  بيئددة علدى بن

هدى بيئدة تعلدم تفترا دية تفاعليدة  ابلكترلنيدةالتعلم 

عبر ابنترنت متمروز،  ول المدتعلم، باب دافة تلدى 

بنها مرنة تتيح المحتوى التعليمى لتبادل المعلوما  

تمكددا المتعلمدديا مددا  ومددافددى بى مكددان لبى لقددت  

ابلكترلنيدددة فدددى عمليتدددى التردددويم  ابختبددداحا  بدا 

دحيدددداتهم  مددددع تسددددجي ل هددددائى الب ددددائى لالتريدددديم ا

  ومدا التغذية الرايعة الم اأدبة بيابداتهم لتعطائهم

 ,.Aparicio et alببدداحيكو لالمددال    ب دداب

 ,.Lau et al لالمددال   لاليددو، (389 ,2017)

عمليددة الترددويم الب ددائى مددا بهددم  بن (12 ,2018)

مرا د  عمليدة الدتعلم التددى يدتم الترويدز عليهدا داخدد  

   .كترلنيةابلبيئة التعلم 
 

فدددى بيئدددة  الب ائيدددةيمكدددا تأدددتخدام ابختبددداحا  ل    

لدديف فرددإل لريدداس نتددائج الددتعلم  ابلكترلنيددةالددتعلم 

فحس ، ب  لتسهي  عملية التعلم لب تفاظ المتعلميا 

بالمدددداد، العلميددددة لوحددددافز للطددددالب نحددددو الدحاأددددة 

 هددىلال جددا ،  يددث بن مددا يبرددى فددى ذهددا المددتعلم 

مرتبطة بمثير معيا، لمدا هدذ  المواقف التعليمية ال

المواقف التعليمية األأئلة التى يتعرض لهدا المدتعلم 

بث ددا  عمليددة الترددويم الب ددائى،  يددث ترأدد  المدداد، 

التعليمية المرتبطدة بتلدك األأدئلة فدى بذهدان الطدالب 

لبينا لتصبح مرتبطة بالموقف الذى تم فيه التعلم، 

 يمكدا تأددتخدامها ووأديلة لت ددخيص يواند  لنردداط

 & Raiche (1النددعف لدددى الطددالب لمعالجتهددا

Peterson, 2016, 18-19.) 

 

 بمدددددددددداح السدددددددددديا فددددددددددى نفددددددددددف وددددددددددذلك ل     

تلددى بن عمليددة  Chalmers (2016, 7)وددالميرال

 هدددى ابلكترلنيدددةفدددى بيئدددة الدددتعلم التردددويم الب دددائى 

"عمليددة مسددتمر، تهدددب تلددى قيدداس لتحسدديا تعلددم 

وصول تلى الطال  بل يمكا تعتباحها بأاس م تام لل

دالئ  على تعلم الطال  لتطوير هذا التعلم"، لنتيجة 

                                                             
توثيد  يمعيدة علدم الد فف األمريكيدة  البا ثتدان ناداماتبعت   1

"APA "American Psychology Association 

Style( ابصدداح السدادس ،APA Ver 6.0 ) thThe 6

Edition العائلددة، أدد ة ال  ددر، بحقددام  )تأددم،  يددث تددم وتابددة

الصفحا ( فى الدحاأا  األي بية، بي ما فى الدحاأا  العربيدة 

المؤلف، اللر ، أ ة ال  در، بحقدام الصدفحا (  )تأميتم وتابة 

توثيدد  المريددع لبياناتدده واملددة فددى فددى المددتا، علددى بن يكتدد  

 قائمة المرايع.

للتطدددوح المدددذه  لالسدددريع فدددى تصدددميم ابختبددداحا  

ابلكترلنية لكونها الالالت عر ه للتدقي  لالفحدص 

لال رددددد برأددددتمراح للتطددددوير، ظهددددر  ابختبدددداحا  

ابلكترلنيددددة التكيفيددددة الب ائيددددة لالتددددى تتميددددز عددددا 

لب ائيددددة الترليديددددة لعددددا ابختبدددداحا  ابلكترلنيددددة ا

 & Paperابختبداحا  الترليديدة " الوحقدة لالرلدم 

Pen "بدا  عددددا للا ددددحة  بترددددديم ح يددددة مدددداملة

الطالدد   ممددا يسددمح بتطددوير لتحسدديا طددر  تعلمدده 

ابختبدددداحا  التكيفيددددة  تأددددتخداممسددددتربال، ومددددا بن 

بوثدددر  بصدددبح ابلكترلنيدددةفدددى بيئدددة الدددتعلم الب ائيدددة 

ح بيهدددز، الحاأددد  اآللددددى بعدددد تنت دددا اآلن أدددهولة

لمدددبكا  ابنترندددت التدددى تسددداعد علدددى ن دددر ثرافدددة 

 .لتأتخدامهاالتصحيح الفوحى 
 

وما ظهر  مجموعة ما التحديا  لالريود التدى      

فدى بيئدة الددتعلم  ابختبداحا  الب ائيددةتأدتخدام توايده 

، وونهددا ال تردديف مسددتوى الطالدد  بدقددة ابلكترلنيددة

اح مددا متعدددد لالتددى تعتمددد علددى بأددئلة ابختيدد ومددا

تسمح بعام  تخميا فى ابيابة لقد يستطيع الطالد  

ممددددا بدى تلددددى   أددددهولة الغدددد  لتبددددادل ابيابددددا 

 للترويم تختباحالبا ثيا فى البحث عا بدا،  تأتمراح

تكون حصي ة لمتكاملة لموثو  بها، للذلك ظهدر  

 Formativeابختبدددداحا  التكيفيددددة الب ائيدددددة )

Adaptive Testsى تسددددددمى ب يانددددددا ( لالتدددددد

 ,Jones, 2014) ابختباحا  المتأقلمة بلالتوا مية

6; Ying, 2018, 219.) 
 

بدددداححادا لبللددددى  لفدددى نفددددف السدددديا  بل دددح      

Barrada & Olea (2017, 157)  بن ابختبداح

"ترييم  بأنهيمكا تعريفه  ابلكترلنىالتكيفى الب ائى 

قدددائم علدددى الحاأدددوب يندددبإل لفردددا لمسدددتوى قددددح، 

تحا ليختلف عا ابختباحا  الخطية الحاأوبية المم

،  يدث تدداح األأدئلةالتى تحتوى على عدد ثابت ما 

لفردا لرددح، الممددتحا، صدعوبة األأدئلة فدى ابختبدداح 

أتخدام خواحالمية  اأوبية تحدد السؤال التدالى رلب

تحا لما مأنها بن تعزال دقدة ال تيجدة، لتاهدر مللم

 السددؤال علددىفددى ببسددإل بمددكالها تذا بيدداب الطالدد  

تيابددة ريددر صددحيحة يددتم توييهدده تلددى أددؤال تددالى 

بأدددده ، لتذا بيدددداب الطالدددد  علددددى السددددؤال تيابددددة 

 صحيحة يتم توييهه لسؤال تالى بصع ".

 

 Choi & Kingت ددوى لويدد ج  ومددا اتفدد      

 ,Ponsoda (2018، لبونسددودا(338 ,2015)
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لده ابلكترلنى  ابختباح التكيفى الب ائى على بن (17

 لم ها الياد، دافعيةالمتعلميا ة ما المميزا مجموع

لت دددجعيهم علدددى تيابددددة ابختبددداح لفردددا لمسددددتوى 

عددا  لعدددد بأددئلته لقصددر المددا ابختبدداح قدددحاتهم

، لتخدتالب الترليديدة ابختباحا  ابلكترلنية الب ائيدة

ممددا يددؤدى تلددى ترليدد    ابختبدداح مددا مددخص آلخددر

فدددرل الغددد ، باب دددافة تلدددى ترددددير مسدددتوى بدا  

 لطال  بدقة.ا

 

 & Cookeودددولف لفيالتدددا  بدددياودددذلك ل      

Vilata(2016, 32) ،بن ( 2019محمدد خمديف )ل

تست د ابلكترلنى تداح، ناام ابختباح التكيفى الب ائى 

فدى األأداس تلددى خواحالميدة تكيفيددة لفردا لمجموعددة 

مددا ال اريدددا  لم هدددا ناريتدددى ابأدددتجابة للمفدددرد، 

(Item Response Theory–IRT ،)الم داهج ل

للفرا (، Curriculum Theory-CTالدحاأية )

بطريرددة  لكدد  ناريددة تددتم ب ددا  خواحالميددة ابختبدداح

يردم ابختباح فى البداية أؤال متوأإل ،  يث مختلفة

م خفض ل لفرا ل ارية ابأتجابة للمفرد،، الصعوبة

 لفرددا ل اريددة الم دداهج الدحاأددية المسددتوى المعرفددى

ا، لبث ددا  ابختبدداح لتحديددد مسددتوى قدددح، ودد  ممددتح

تسج  نتيجة و  أدؤال بعدد تيابدة الممدتحا للسدؤال 

 مبامر،.
 

 & Bakiبداوى للي كلدىلفى نفف ابطاح بود       

Winkley (2018, 19-20)    لهيددوانج لالمددال

Huang et al., (2018, 516)  علددى بن ب يددة

فدددددى ودددددال ابلكترلندددددى ابختبددددداح التكيفدددددى الب دددددائى 

تلددددى ناريتددددى )ابأددددتجابة  تأددددت اداالخددددواحالميتيا 

للمفرد،/ الم اهج الدحاأية( قد تأخذ مك  متدحج بل 

مددك  لعبددة " السدداللم لالثعددابيا"  يددث تبدددب عمليددة 

الترييم فى ابختباح بمحاللدة المدتعلم عددد محددد مدا 

ابيابددة علددى  بل أددؤال لا ددد المحددالال  فددى  دددلد

 الصدددعوبة بل المتوأدددطةاألأدددئلة  عددددد محددددد مدددا

سددددتوى المعرفددددى، بعددددد ذلددددك يويدددده المم خفنددددة 

الممتحا صدعودا بل ندزلال بل ب دك  مسدتريم مبامدر 

لفرا ألدائه فى نهاية مجموعة األأئلة فى "التصفية 

،  يث األأئلة تبدب ع دد "First Filteringاألللى 

المدخ  األلل لت تهى ع د المستوى األلل، ليتويده 

الممتح ون الذيا نجحوا فى تحريد  بلل دحيدة لهدذا 

الرطاع صعودا ليكملوا المستوى األلل ثدم المسدتوى 

الثانى ما األأئلة، بي ما يويه الممتح ون الدذيا لدم 

ي جحدددوا تلدددى مسدددتوى بأدددئلة فدددى "تصدددفية ثانيدددة 

Second Filtering لهكذا، لبهذ  الطريردة بنده "

بن يصدددعدلا تلدددى بعلددددى  للممتح ددديامدددا المحتمددد  

، عيفةمستوى ما األأئلة  تى تذا واندت بددايتهم  د

ل تى يص  الممتح ون تلى المستوى ال هائى ترريبا 

"، ليمكدددا Confirmingلهددو مسدددتوى "التأويدددد 

تخزيا لطباعة األأئلة التى بيابها الممدتحا تيابدة 

 صحيحة بل رير صحيحة.
 

 ابمددددددددددددددددداح السددددددددددددددددديا  ذلدددددددددددددددددكلفدددددددددددددددددى     

محمددد خمدديف ل، Mazuela(2018, 15)ياللمدداال

التكيفددى  بن ب يددة خواحالميددة ابختبدداح تلددى (2019)

لفردا ل اريدة ابأدتجابة للمفدرد، ابلكترلندى الب ائى 

(Item Response Theory –IRT)  تتنح فدى

السددؤال  ابيابددة علددى مددا تنتهددا  الممددتحابعددد  بندده

األلل متوأدإل الصددعوبة لتسدجي  نتيجتدده، فدى  الددة 

تذا بياب الممتحا السؤال األلل تيابة صحيحة يردح 

حا على بنهدا  مرتفعدة، ابختباح ت صائيا قدح، الممت

ثددددم يويهدددده للسددددؤال التددددالى الددددذى يطدددداب  قدحتدددده 

المرتفعة، لفى  الة تذا بياب الممتحا على السؤال 

التدالى تيابددة صددحيحة يعيدد ابختبدداح تردددير مسددتوى 

قدددح، الممدددتحا علددى بنهدددا الالالددت مرتفعدددة، ليرددددم 

السؤال التالى ليطاب  تردير مستوى قدح، الممتحا  

ى  الددة تذا بيدداب الممددتحا علددى لعلددى ال ردديض فدد

السددؤال األلل تيابددة خاطئددة ليسددتمر ابختبدداح فددى 

تعاد، تردير مستوى الممتحا  تى تص  دقة التردير 

تلى مستوى ت صائى مربول مث  مستوى مربول فى 

الخطدددأ المعيدددداحى، بل عدددددد بأددددئلة محدددددد بل الحددددد 

 األقصى ألأئلة ابختباح.
 

 Martin & Magisماحتيا لماييف  بود وما     

ب ية خواحالمية ابختباح  بنه فىلى ع (332 ,2019)

الم دداهج لفرددا ل اريددة ابلكترلنددى التكيفددى الب ددائى 

يسدت د  (Curriculum Theory-CT) الدحاأدية

 المعرفددى للهدددب تلددى المسددتوىمسددتوى الصددعوبة 

ليبددددب ابختبددداح بسدددؤال  التعليمددى بددددال مدددا السددؤال

ان التأوددد مددا ، للنددممدد خفض المسددتوى المعرفددى

قياس مستوى مهاح، الطال ، و  هدب تعليمى يج  

بن يكون له عديد ما األأئلة فى قاعدد، بياندا  ب دك 

األأددئلة لذلددك لتحديددد تذا مددا وددان الطالدد  يددترا هددذ  

المهاح، بل ي بغى بن يتلرى عالج لكى يترا المهاح،، 

لبذلك يختلف ب دا  قاعدد، بياندا  األأدئلة برأدتخدام 

اهج الدحاأددية عددا ب ائهددا لفرددا ل اريددة ناريددة الم دد
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ناريددددة الم دددداهج ابأددددتجابة للمفددددرد،، لتسددددتخدم 

نهج الترييم العمودى بل الربأى الدذى مدا الدحاأية 

خالله يتم الحفر لالت ري  على طول طريد  مسدتوى 

 ،الطال  لصوال تلدى بعلدى مهداح، قدد بتر هدا الطالد 

 لتكددون مؤمددرا لجددذلح التريدديم لتحردد  ابترددان لكدد 

هدددب تعليمددى، لمعرفددة مدددى تترددان الطالدد  للمهدداح، 

لتص  تلى الثغدرا  لالفجدوا  العميردة فدى مسدتوى 

 الطال .
 

بمدداح  تلددى بثددر تصددميم ومددا ظهددر  دحاأددا        

فدددددى بيئدددددة الدددددتعلم ابختبددددداحا  التكيفيدددددة الب ائيدددددة 

علدددى ت ميدددة التحصدددي  المعرفدددى لددددى  ابلكترلنيدددة

 التالى: لالتى تتنح على ال حو ،المتعلميا
 

 & Levinsonنج اليفي سدون لهيددو دحاأدة      

Huang (2015)  تددحيف التدى تدم تيرا هدا برسدم

اللغة ابنجليزية فى يامعة هيرتفوحدمير لرياس بثر 

ابختبداحا  التكيفيددة الب ائيدة لفردا ل اريتددى  تخدتالب

 (CTالم داهج الدحاأدية  /IRT)ابأتجابة للمفرد، 

،  يث تم ب ا  بحبعة ب وف يةابلكترلنفى بيئة التعلم 

بأئلة لفرا لب ية خواحالمية ود  ناريدة لتندما ود  

 200لتم تيرا  التجربة على أؤال  250ب ك بأئلة 

طالد  لتريدديم وفددا تهم فددى اللغددة ابنجليزيددة فددى مددد، 

بأددابيع، لبمدداح  ال تددائج تلددى فاعليددة  10 تأددتمر 

را لفابلكترلنية تصميم ابختباحا  التكيفية الب ائية 

لكال ال اريتيا فدى حفدع مسدتوى التحصدي  المعرفدى 

لوفا ، التعلم لدى المتعلميا، لعدم ليود فدر  دال 

 ت صائيا بيا المجموعتيا.
 

 & Diazدايدددز لييتدددرلن دحاأدددة  لوددذلك      

Guitron (2017)   التى تم تيرا ها برسم الحاأ

لريدداس بثددر نمددإل تصددميم يامعددة لددوبرل اآللددى فددى 

يفيددة المسددتخدمة فددى عمليددة الترددويم ابختبدداحا  التك

أددت ادا تلددى ناريتددى )ابأددتجابة للمفددرد،/ ت الب ددائى

، لالتى ابلكترلنيةفى بيئة التعلم  الم اهج الدحاأية(

تم ما خاللها تصدميم خمسدة ب دوف بأدئلة لفردا لكد  

أددؤال،  150ودد  ب ددك بأددئلة علددى  لا تددوىناريددة، 

فددى تخصددص  طالدد  264لتددم تيددرا  التجربددة علددى 

الحاأ  فى ماد، البرمجة، لاأتمر  التجربة لوم ع

بأددددبوع، لبظهددددر  ال تددددائج وفددددا ، وددددال  12لمددددد، 

حفدددع مسدددتوى التحصدددي  المعرفدددى التصدددميميا فدددى 

للمتعلمددديا، لعددددم ليدددود فدددر  دال ت صدددائيا بددديا 

 المجموعتيا.

 Hoshinoهومي و لووي   وما ظهر  دحاأة      

& Cowell (2017) ثدرفى يامعة طوويو لرياس ب 

أدتخدام رب ية ابختبداحا  التكيفيدة الب ائيدة ب تختالب

فدى  ناريتى )ابأتجابة للمفرد،/ الم اهج الدحاأية(

، لالتى تم ما خاللها تصدميم ابلكترلنيةبيئة التعلم 

أت ادا تلى خواحالمية و  نارية، تثالثة ب وف بأئلة 

تيدددرا  أدددؤال لتدددم  300لتندددما وددد  ب دددك بأدددئلة 

  فددى مرددرح ابلكترلنيددا ، طالدد 500علددى  التجربددة

علدى ليدود فعاليدة ودال التصدميميا للبود  ال تدائج 

فدر  دال ت صددائيا فدى ابختبدداح التحصديلى المعرفددى 

لصالح المجموعة التجريبية الثانية التى دحأت مدا 

خدددالل تصدددميم ابختبددداحا  التكيفيدددة الب ائيدددة لفردددا 

 ل ارية الم اهج الدحاأية.
 

 ليكوفا لدالتون دحاأة لفى نفف ابطاح ظهر       

Likova & Dalton (2018)  يامعة أيرحى فى

لريدداس بثددر توظيددف ناريتددى )ابأددتجابة للمفددرد،/ 

فدى تصدميم ابختبداحا  التكيفيددة الم داهج الدحاأدية( 

،  يددث تددم ب ددا  ابلكترلنيددةفددى بيئددة الددتعلم  الب ائيددة

ثالثة ب دوف بأدئلة لفردا لكد  ناريدة بأدتخدامها فدى 

 ، لمم  و  ب ك بأئلة  ائى لمررح الفيزياالترويم الب

طالدد ،  424أددؤال لتددم تطبيدد  التجربددة علددى  150

أت ادا تلى ودال تال تائج تلى فعالية التصميم   لبماح

ال اريتيا فدى حفدع مسدتوى التحصدي  المعرفدى لكد  

تفدددددو  المجموعدددددة  مجموعدددددة تجريبيدددددة، لعلدددددى

التدددى دحأدددت مدددا خدددالل تصدددميم  الثانيدددةالتجريبيدددة 

 الم دداهجاحا  التكيفيددة الب ائيددة لفرددا ل اريددة ابختبدد

 .فى ابختباح التحصيلى المعرفى الدحاأية
 

 اتفددد متغيدددرا  البحدددث الحدددالى،  أددديا لفدددى       

مي يجيتددى ، لRevuelta (2016, 254)حيفييلتددا 

-Meneghetti & Junior (2018, 6ليي يدوح 

ابختبددداحا  التكيفيدددة  يمكدددا توظيدددف بنددده علدددى (7

الم داهج را ل اريتى )ابأدتجابة للمفدرد،/ الب ائية لف

لتيسدير عمليدة  ابلكترلنيةفى بيئة التعلم  الدحاأية(

تعلم الطالب لمو وعا  التعلم التى تتنما وم وبير 

ما المصطلحا  لالمعلوما  لتحفيز المتعلميا على 

الددتعلم مددا خدددالل عمليددة التردددويم الب ددائى المسدددتمر 

مسدددتمر، لسدددد ل صدددولهم علدددى التغذيدددة الرايعدددة ال

، لفى ذلدك توايههمالفجوا  لالثغرا  العلمية التى 

، Fennelly (2017, 14)في  للددى ابطدداح بمدداحا 

تلددى بن ( 22، 2018لأددراج ب مددد لخالددد أددليمان )

المردددددرحا  التعليميدددددة المرتبطدددددة بدددددأما البياندددددا  
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لالمعلومدا  للحاأدد  اآللددى تتنددما عددد، خصددائص 

مدددددا بهمهدددددا مدددددموليتها علدددددى مجموعدددددة وبيدددددر، 

المصطلحا  المتراحبة فى المع ى لالتدى تحتداج تلدى 

دقة فى الدحاأة لالدتعلم لالتردويم المسدتمر لترأدي  

 الماد، التعليمية فى بذهان المتعلميا.
 

دحاأدددا  م هدددا: مدددا ال مجموعدددة بمددداح  ومدددا     

 (،2017) مددددرل، خليفدددددة (،2014) أددددعد فبرلنيددددا

دحاأدددددة تلدددددى بهميدددددة (، 2018) نسدددددريا   دددددي 

المرتبطدددددة بالحاأددددد  لبمدددددا البياندددددا   المردددددرحا 

لالمعلوما ، لالتى ما خاللهدا يدتم ت ميدة التحصدي  

المعرفى فى مو وعا  ترتبإل بدأما الحاأد  اآللدى 

لناددددم الت ددددغي  لال ددددبكا  لويفيددددة  مايتهددددا مددددا 

المخاطر لالملوثا  الداخلية لالخاحيية التى تهددها 

ى لويفية تأمي ها، باب افة تلدى دحاأدة األمدا المداد

 لالفعلى للحاأ  اآللى لال بكا  داخ  المؤأسا .
 

لمما أب ، تبيا للبا ثتيا بن تصميم بيئة تعلم      

قائمدددة علدددى نمدددإل ابختبددداحا  التكيفيدددة  تلكترلنيدددة

الب ائية لفرا ل اريتى )ابأدتجابة للمفدرد،/ الم داهج 

الدحاأددية( مددا بنسدد  البيئددا  التعليميددة التددى تتدديح 

تكيفيددددة الب ائيددددة التددددى يمكددددا بنددددواع ابختبدددداحا  ال

تأتخدامها بتران الطالب لدحاأة مو وعا  مردرح 

الحاأ  لبما البيانا ، لمعالجة بخطائهم برأتمراح 

ما خاللها لدحاأة المصطلحا  لالمعلومدا  بدقدة، 

لصوال تلى قياس مستوى الطالب بدقة فى الما بق  

لبطريرة مو دوعية ل صدولهم علدى تغذيدة حايعدة 

 اتندح   لودذلكا  المردرح الدحاأدىلجميع مو دوع

بن عمليددددة الترددددويم الب ددددائى المسددددتمر، مددددا خددددالل 

يتددديح  نمدددإل ابختبددداحا  التكيفيدددة الب ائيدددة تأدددتخدام

الثغدرا  أدد التصحيح المستمر لمعلوما  الطدالب ل

العلمية لديهم لت ايم بلقا  تعلمهم لالياد، دافعيتهم 

الب لتحري  األهداب التعليمية المطلوبة لتعطا  الط

للوصدددول تلدددى بعلدددى مسدددتوى فدددى  الثردددة بدددال فف

التحصي  المعرفى، لتلك المهاحا  تتنما مهداحا  

  . لديهمالفعالية الذاتية 
 

الفاعليددة الذاتيددة  نادرا ألهميددة ت ميددة مهدداحا ل      

لدددى المتعلمدديا بمددا تتنددما مددا مهدداحا  التخطدديإل 

لالت ايم للعم  لالمثابر، لابصدراح لالثردة بدال فف 

ى العربدددددا  لالم دددددكال  لتحريددددد  األهدددددداب لتخطددددد

 ,Chang (2015ت ددانج  الم  ددود،، فرددد اتفدد 

علدددى  Leighton(2018, 415)، لليتدددون(325

فعاليددة  تصددميم ابختبدداحا  التكيفيددة الب ائيددة لفردددا 

فى  ل اريتى )ابأتجابة للمفرد،/ الم اهج الدحاأية(

ت ميدة مهداحا  الفعاليدة  علدى ابلكترلنيةبيئة التعلم 

الذاتية لدى الطالب،  يث تعتمدد فدى تصدميمها لفردا 

 بيا األأئلةالمتعلم  تنتراللخواحالمية يتم ما خاللها 

، لياهر ليتم قياس مستوا  بدقة لفرا لردحته الذاتية

لددددى الثغدددرا  العلميدددة  خدددالل تلدددك ابختبددداحا مدددا 

ت ددخيص ل لبدا، ترويميددة لأدديلة برعتباحهدداالمددتعلم 

علدى م دكالته التعليميدة  فيتعدرب لديهنراط النعف 

بث ددا  بدائدده المسددتمر لمهامدده التعليميددة لتردددم تلددك 

ابختبدداحا  التغذيددة الرايعدددة للمددتعلم، له ددا ياهدددر 

بهمية مهاحا  الفعالية الذاتية لديده للفردا لمسدتوى 

مسددتوى دلافعدده  تلددك المهدداحا  لدددى المددتعلم ياهددر

مسددددتوا  تطددددوير  علددددى لتصددددراح لثرتدددده ب فسدددده 

المطلددوب بهدافدده التعليميددة  صددول تلددىللو لمهاحاتدده

يفيد  لتطوير مهاحاته بما تحريرها فى الوقت المحدد 

 مستربال. 
 

 Wangلانج لالمال    لفى نفف ابطاح بماح      

et al., (2016, 53)  تلددى بن مهدداحا  الفعاليددة

الذاتيددة تاهددر مدددى قدددح، المددتعلم علددى تحريدد  بدا  

مدددا ببعدددداد بعدددد  اعتباحهدددامعددديا، ومدددا بنددده يمكدددا 

 فىال خصية ي عكف ما خاللها مدى ق اعة المتعلم 

، التصدى للعربدا  التدى توايهده بث دا  عمليدة الدتعلم

تمثدد   ابلكترلنيددة لبن ابختبدداحا  التكيفيددة الب ائيددة

ت ددى األدلا  لابمكانيدا  التدى تسداعد المدتعلم فدى 

تحسدديا بدائدده التعليمددى لتحريدد  بهدافدده الم  ددود،، 

ا خددالل تجاحبدده لمواقفدده المسددتمر، لبن المددتعلم مدد

لتوقعاته أتخدام تلك ابختباحا  تزداد ثرته ب فسه رب

لتصدددددراح  للوصدددددول تلدددددى بعلدددددى الددددددحيا  فدددددى 

  ابختباحا  التحصيلية ال هائية.
 

دحاأددا  متغيددرا  البحددث، ظهددر   أدديا لفددى      

تصميم ابختباحا  التكيفية الب ائية  نمإل ول فاعلية 

أدددددتجابة للمفدددددرد،/ الم ددددداهج لفردددددا ل اريتدددددى )اب

ت ميددة  علددى ابلكترلنيددةفددى بيئددة الددتعلم  الدحاأددية(

التحصددي  المعرفددى لمهدداحا  الفعاليددة الذاتيددة لدددى 

 الطالب، لالتى تتنح على ال حو التالى:
 

 Harrison etهاحيسددون لالمددال   دحاأددة       

al., (2017)   التى تم تيرا ها برسدم تددحيف اللغدة

فعاليددة  لريدداس امعددة هيرتفوحدمدديرابنجليزيدة فددى ي
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لفرددا ل اريددة  تصددميمهمتددم  ب ائيددة تكيفيددة تختبدداحا 

فددددددى بيئددددددة الددددددتعلم  (IRTابأددددددتجابة للمفددددددرد، )

 بأددئلة خمسددة ب ددوف،  يددث تددم تصددميم ابلكترلنيددة

علددى أددؤال لتمددت التجربددة  131 ودد  م هددا تنددما

 بي بدىطالد   1000عي ة الدحاأة التدى تكوندت مدا 

، لبودد  ال تدائج علدى بأابيع 10لاأتمر  التجربة 

فى ت مية التحصدي  المعرفدى لددى  ابختباحا فعالية 

اللغدددة ابنجليزيدددة لمهددداحا  فدددى  األيانددد  الطدددالب

 الفعالية الذاتية.
 

 Simko etأديمكو لالمدال   لودذلك دحاأدة        

al., (2017)  التى تمت ما خالل يامعة دحهام على

 -ب )السابعما الصفوطال   3000عي ة تكونت ما 

العامر( فى المدداحس ابنجليزيدة،  -التاأع –الثاما 

فدى تكيفيدة ب ائيدة  تختبداحا  يث تمت التجربة على 

لتنما التصميم ثالثة ب دوف  ابلكترلنيةبيئة التعلم 

أددؤال فددى  515مددا بأددئلة  بأددئلة لتكددون ودد  ب ددك

بأددددابيع، تددددم  10الريا دددديا  لاأددددتمر  التجربددددة 

م دداهج الدحاأددية، لبوددد  تصددميمهم لفرددا ل اريددة ال

ال تددائج علددى فعاليددة ابختبدداحا  فددى حفددع مسددتوى 

التحصي  المعرفى لوفدا ، الدتعلم لمهداحا  الفعاليدة 

 الذاتية لدى المتعلميا. 
 

يدددددددويي ز دحاأدددددددة  لفدددددددى نفدددددددف السددددددديا       

Goggins(2018)  تمددت بجامعددة نيددو آلحانددز التددى

لة للطالب ذلى ابعاقا  لتم تصميم ثالثة ب وف بأئ

فدددددى بيئدددددة الدددددتعلم  لإلختبددددداحا  التكيفيدددددة الب ائيدددددة

ل اريدددة ابأدددتجابة للمفدددرد،،  تأدددت ادا ابلكترلنيدددة

أددؤال فددى مرددرح  150لتكددون ودد  ب ددك بأددئلة مددا 

األيهدددز، التك ولوييدددة لتدددم تطبيددد  التجربدددة علدددى 

بأدددددددابيع،  6طالددددددد  لاأدددددددتمر  التجربدددددددة  1500

لبل حت ال تائج احتفاع مستوى التحصي  المعرفى 

ى الطدددالب لمهددداحا  الفعاليدددة الذاتيدددة لالر دددا لدددد

 الطالبى.
 

بدددداحنرال لفدددى نفددددف ابطددداح ظهددددر  دحاأدددة        

Barners(2019)  التدددى تمدددت فدددى يامعدددة لدددوبرل

برسم الحاأد  اآللدى لريداس بثدر تصدميم ابختبداحا  

فدى التكيفية الب ائية لفرا ل اريدة الم داهج الدحاأدية 

صدميم بحبعدة ب دوف  يث تدم ت ابلكترلنيةبيئة التعلم 

أؤال لتم تيرا  التجربدة  109بأئلة لينم و  ب ك 

طالددد  فدددى مردددرح البرمجدددة  لاأدددتمر   123علدددى 

بأدددابيع، لبمددداح  ال تدددائج تلدددى احتفددداع  8التجربدددة 

مستوى التحصي  المعرفى لمهاحا  الفعالية الذاتية 

  لدى الطالب.
 

 م كلة البحث:اب ساس ب
 

تددنى لهى ليود  ثنبع اب ساس بم كلة البح      

التحصي  المعرفى بمررح الحاأ  لبما البيانا  فى 

لدى طالب الفرقة الثالثة مدعبة معلدم الحاأد  اآللدى 

برسم تك ولوييا التعليم ولية التربية ال وعية يامعدة 

ط طا، لذلك ما خالل ابطالع على دحيا  ابختبداح 

التحصيلى ال هائى لطالب الفرقة الثالثدة مدعبة معلدم 

اأدد  اآللددى بمرددرح الحاأدد  لبمددا البيانددا  فددى الح

السدد وا  السدددابرة، لمدددا خدددالل تأدددتررا  دحيددداتهم 

اتنح بن ه اف تدنى لا دح فدى الددحيا ، لهدذا مدا 

( التدى تدم 1بودته نتائج الدحاأة ابأتك افية )ملح 

( طالد  مدا طدالب الفرقدة الثالثدة 19تيرا ها على )

أاأددية مددعبة معلددم الحاأدد  اآللددى خدداحج العي ددة األ

 للبحث، لالتى بماح  نتائجها تلى:
 

 94.74 لددددديهم تدددددنى فددددى الجاندددد  المعرفددددى %

المرتبإل بالتحصي  المعرفى بمررح الحاأ  لبما 

البياندددا  لالتدددى تتندددما مو دددوعا  )ملوثدددا  

 -البددددرامج المندددداد، للملوثددددا  -الحاأدددد  اآللددددى

 -األمددددا المددددادى للحاأددددوب -الجدددددحان ال احيددددة

 ابخترا (.

 89.47مدددا لطدددالب يفندددلون الدحاأدددة % مدددا ا

 .ابلكترلنيةبيئا  التعلم  خالل

 47.37 مددددددا الطددددددالب يفنددددددلون تأددددددتخدام %

ابختباحا  الترليدية " الوحقة لالرلم" فى عملية 

 الترويم الب ائى.

 52.63  يفنددددددددلون تأددددددددتخدام ابختبدددددددداحا %

 ابلكترلنية الترليدية فى عملية الترويم الب ائى.

 89.47 تأدتخدامتجريد  % ما الطالب يفندلون 

التدددى ابلكترلنيدددة ابختبددداحا  التكيفيدددة الب ائيدددة 

تراعددى الفددرل  الفرديددة بيدد هم لتعددالج ثغددراتهم 

الترددويم  عمليددة فددىلتعددزال دقددة ال تيجددة العلميددة 

 الب ائى.

 73.68  ما الطالب لدديهم قصدوح فدى مهداحا %

التخطدددددديإل لت ادددددديم لهددددددى )الفعاليددددددة الذاتيددددددة 

 .(ف، لتحري  األهدابالعم ،المثابر،، الثرة بال ف
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توفير بيئة  ظهر  الحاية تلى ابطاحلفى ذلك        

تلبى اب تيايا  التك ولوييدة لتهدتم  تلكترلنيةتعلم 

بتطوير لتحسيا بدا  الطالب لمهاحاتهم، ما خدالل 

 توظيددف نمددإل تصددميم ابختبدداحا  التكيفيددة الب ائيددة

لفردددا ل اريتددددى )ابأدددتجابة للمفددددرد،/  ابلكترلنيدددة

للتغلد  علدى م دكال  تختبداحا   م اهج الدحاأدية(ال

مدددا خدددالل  التردددويم الب دددائى ابلكترلنيدددة لالترليديدددة

معالجة لأد الثغرا  العلمية لفرا لمستوى و  طال  

لترأدي   على  د، لمراعدا، الفدرل  الفرديدة بيد هم

الالالمدددة لتددوفير الفتددر، الزم يددة ، المدداد، التعليميددة

المرتبطددة بمرددرح  بترددان دحاأددة مو ددوعا  الددتعلم

مددددا خددددالل بيئددددة الددددتعلم  الحاأدددد  لبمددددا البيانددددا 

 . ابلكترلنية

 

ترددديم نمددإل ابختبدداحا  التكيفيددة الب ائيددة لوددذلك      

لفردددا ل اريتددددى )ابأدددتجابة للمفددددرد،/ ابلكترلنيدددة 

الددعم المسدتمر للمتعلمديا الم اهج الدحاأدية( يتديح 

ى فى ت خيص نراط الرو، لالنعف لديهم لالعم  عل

معالجتها أوا  لفردا بأدتجابة الطالد  للمفدرد، مدا 

خالل ناريدة ابأدتجابة للمفدرد،  بل مدا خدالل قددح، 

لفردددددا بحتباطهدددددا  األأدددددئلةالمدددددتعلم علدددددى تيتيددددداال 

 اريدددددة ل تأددددت ادابمسددددتويا  األهددددداب التعليميدددددة 

الم دداهج الدحاأددية  ممددا يددؤدى تلددى ت ميددة مهدداحا  

ا مهاحا  تحديد الفعالية الذاتية لديهم بما تتنما م

ليمدددع المعلومدددا   األفكددداحبهدددداب الدددتعلم لت اددديم 

لالمثددابر، بنجدداال مهددام العمدد  لاليدداد، ثرددة المددتعلم 

 ب فسه لإلأتمراح فى عمله لتحري  بهدافه.

 

المدؤتمر م هدا لتوصديا  المدؤتمرا   بودد ومدا      

العامر  ول األنامة لالتطبيرا  التكيفيدة لالتكيفيدة 

فدى برمدلونة بأأدبانيا فدى الفتدر،  الذاتية لالذى عرد

م، لودددذلك مدددؤتمر 2018فبرايدددر عدددام  22-18مدددا 

الرابطدددددة الدلليدددددة لإلختبددددداح التكيفدددددى المحوأددددد  

(IACAT)   الذى تدم عردد  فدى مي يسدوتا بالواليدا

يونيدو عدام  13-10فى الفتر، ما  األمريكيةالمتحد، 

م، بهمية توظيف ابختباحا  التكيفية الب ائيدة 2019

لتأثيرهددا علددى ت ميددة  ابلكترلنيددة  الددتعلم فددى بيئددا

مهدداحا  التحصددي  المعرفددى بددالمررحا  المختلفددة ل

الدددددتعلم لالفاعليدددددة الذاتيدددددة لددددددى  لتتردددددانوفدددددا ، 

 المتعلميا. 
 

للبدا ثتيا نددح، الدحاأدا  العربيدة  تبيا لوذلك      

قائمدة  تلكترلنيدةبيئدة تعلدم  تصدميم بثدر التى ت اللت

تكيفيددة الب ائيددة علددى ت ميددة ابختبدداحا  ال علددى نمددإل

التحصددي  المعرفددى بمرددرح الحاأدد  لبمددا البيانددا  

لمهداحا  الفعاليدة الذاتيدة، ممدا يؤودد علدى  ددرلح، 

 ذلك المجال. فىتيرا  مزيد ما الدحاأا  

 

 م كلة البحث:
 

 بمكا صيارة م كلة البحث وما يلى:   
 

تتمثددد  م دددكلة البحدددث فدددى ليدددود تددددنى فدددى       

فددى بمرددرح الحاأدد  لبمددا البيانددا  التحصددي  المعر

لالدددذى ي دددم  مجموعدددة مدددا المو دددوعا  لهدددى 

 -البرامج المناد، للملوثا  -)ملوثا  الحاأ  اآللى

 -األمدددددا المدددددادى للحاأدددددوب –الجددددددحان ال احيدددددة 

ابختددرا ( باب ددافة تلددى مهدداحا  الفعاليددة الذاتيددة 

 -التخطددديإل لت اددديم العمددد لالتدددى ت دددم  مهددداحا  )

لدى طالب تحري  األهداب(  -بال فف الثرة -المثابر،

مدددعبة معلدددم الحاأددد  اآللدددى برسدددم  الثالثدددةالفرقدددة 

تك ولوييدا التعلديم فدى وليددة التربيدة ال وعيدة يامعددة 

 .ط طا

 

 بأئلة البحث:
 

أددعى البحددث الحددالى لإليابددة عددا السددؤال الددرئيف 

 التالى:
 

قائمددة  تلكترلنيدةبيئددة تعلدم تصدميم  ويدف يمكدا      

ت ميددددة لبدددداحا  التكيفيددددة الب ائيددددة ابختعلددددى نمددددإل 

التحصددي  المعرفددى بمرددرح الحاأدد  لبمددا البيانددا  

لمهاحا  الفعاليدة الذاتيدة لددى طدالب معلدم الحاأد  

 ؟ اآللى

 

 الفرعيددة مددا هددذا السددؤال الددرئيف األأددئلة لتفددرع

 التالية:
 

بيئدة تعلددم  مدا األأدف لالمعدايير الالالمدة لتصدميم.1

احا  التكيفيددة ابختبدد قائمددة علددى نمددإل تلكترلنيددة

الب ائية لت مية التحصي  المعرفى بمررح الحاأد  

لبمدددا البياندددا  لمهددداحا  الفعاليدددة الذاتيدددة لددددى 

 طالب معلم الحاأ  اآللى؟
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 تلكترلنيةبيئة تعلم  ما التصوح المرتر   لتصميم.2

ابختبددداحا  التكيفيدددة الب ائيدددة  قائمدددة علدددى نمدددإل

 لت ميدة التحصددي  المعرفددى بمرددرح الحاأدد  لبمددا

البيانا  لمهاحا  الفعالية الذاتية لدى طالب معلم 

 الحاأ  اآللى؟
 

 قائمة على نمإل تلكترلنيةبيئة تعلم  ما بثر تصميم.3

ابختبددددداحا  التكيفيدددددة الب ائيدددددة لفردددددا ل اريدددددة 

قائمددة تلكترلنيددة بيئددة تعلددم ابأددتجابة للمفددرد، ل

ابختباحا  التكيفية الب ائية لفرا ل ارية على نمإل 

دحاأية علدى ت ميدة التحصدي  المعرفدى الم اهج ال

بمرددرح الحاأدد  لبمددا البيانددا  لدددى طددالب معلددم 

 الحاأ  اآللى؟
 

قائمة على نمإل تلكترلنية تصميم بيئة تعلم  ما بثر .4

ابختبددددداحا  التكيفيدددددة الب ائيدددددة لفردددددا ل اريدددددة 

قائمددة تلكترلنيددة ابأددتجابة للمفددرد، لبيئددة تعلددم 

يدددة لفرددددا علدددى نمدددإل ابختبدددداحا  التكيفيدددة الب ائ

مهدداحا   ل اريددة الم دداهج الدحاأددية علددى ت ميددة

 لدى طالب معلم الحاأ  اآللى؟الفعالية الذاتية 

مدددددا العالقدددددة ابحتباطيدددددة بددددديا دحيدددددا  طدددددالب .5

 التحصددي  تختبدداحالمجمدوعتيا التجددريبيتيا علدى 

، بمردددددرح الحاأدددددد  لبمدددددا البيانددددددا  المعرفدددددى

داخ  بيئة  لدحياتهم على مرياس الفعالية الذاتية

الرائمددة علددى نمددإل ابختبدداحا   ابلكترلنيددةلددتعلم ا

 ؟التكيفية الب ائية
 

قائمدة  تلكترلنيةبيئة تعلم ما مدى تحري  تصميم .6

ابختباحا  التكيفية الب ائية نسبة وس  على نمإل 

فى دحيا  طالب المجمدوعتيا التجدريبيتيا علدى 

التحصي  المعرفى لدحياتهم على مريداس  تختباح

   الفعالية الذاتية؟
 

 بهداب البحث:
 

التحصي  المعرفى ت مية  البحث الحالى تلى هدب     

بمرددرح الحاأدد  لبمددا البيانددا  لمهدداحا  الفعاليددة 

الذاتيددة لدددى طددالب معلددم الحاأدد  اآللددى، لذلددك مددا 

 خالل:

 

 تلكترلنيدةبيئدة تعلدم قائمة معايير تصدميم تعداد  .1

 .ابختباحا  التكيفية الب ائيةقائمة على نمإل 

 مإل لدد التصددميم التعليمددىصددوح،   تلددى التوصدد  .2

الددتعلم التكيفيددة الب ائيددة داخدد  بيئددة  ابختبدداحا 

 .ابلكترلنية

 تلكترلنيددةبيئددة تعلددم تصددميم  بثددر علددى التعددرب .3

ابختباحا  التكيفية الب ائية لفرا قائمة على نمإل 

تلكترلنية بيئة تعلم ل ل ارية ابأتجابة للمفرد، 

كيفية الب ائية لفرا ابختباحا  التقائمة على نمإل 

ل ارية الم اهج الدحاأدية علدى ت ميدة التحصدي  

المعرفددى بمردددرح الحاأددد  لبمددا البياندددا  لددددى 

 طالب معلم الحاأ  اآللى.

تلكترلنيددة بيئددة تعلددم  الك ددف عددا بثددر تصددميم .4

ابختباحا  التكيفية الب ائية لفرا قائمة على نمإل 

ية تلكترلن بيئة تعلمل  ل ارية ابأتجابة للمفرد،

ابختباحا  التكيفية الب ائية لفرا قائمة على نمإل 

ل اريددة الم دداهج الدحاأددية علددى ت ميددة مهدداحا  

 الفعالية الذاتية لدى طالب معلم الحاأ  اآللى.

ابحتباطية بيا دحيا  طالب  الك ف عا العالقة .5

المجموعتيا التجريبيتيا على تختبداح التحصدي  

 بمردددددرح الحاأددددد  لبمدددددا البياندددددا  المعرفدددددى

داخدد   لدحيدداتهم علددى مريدداس الفعاليددة الذاتيددة

الرائمددددة علددددى نمددددإل  ابلكترلنيددددةبيئددددة الددددتعلم 

    .ابختباحا  التكيفية الب ائية

بيئددة تعلددم التوصدد  تلددى مدددى تحريدد  تصددميم   .6

ابختبداحا  التكيفيدة قائمة على نمإل  تلكترلنية

الب ائيدددددة نسدددددبة وسددددد  فدددددى دحيدددددا  طدددددالب 

التحصي   تختباحالمجموعتيا التجريبيتيا على 

المعرفددددى لدحيدددداتهم علددددى مريدددداس الفعاليددددة 

 الذاتية.
 

 مية البحث:به 
 

 

 بهمية البحث الحالى والتالى: اتنحت   
 

 البيئدددا  التعليميدددة تزليدددد مصدددممى لمطدددوحى .1

 ابلكترلنيةبيئة التعلم  بالمعايير الالالمة لتصميم

ابختبدداحا  التكيفيددة الب ائيددة نمددإل  الرائمددة علددى

تدددى ابأدددتجابة للمفدددرد، لالم ددداهج لفردددا ل اري

 الدحاأية.

تلددى بهميددة المؤأسددا  التعليميددة  توييدده بنادداح .2

داخد  ابختبداحا  التكيفيدة الب ائيدة نمدإل  توظيف

للتوصدد  تلددى خددريج عددالى  تلكترلنيددةبيئددة تعلددم 

 الكفا ، قادحا على الم افسة فى أو  العم .
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 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي

لبعنددا  هيئددة التدددحيف نحددو  المعلمدديا توعيددة .3

ابختبددداحا  نمدددإل ة فدددى التعامددد  مدددع اليددداد، الثرددد

فى  ابلكترلنيةداخ  بيئة التعلم  التكيفية الب ائية

 عملية ترويم الطال  لمعالجة نراط النعف لديه.

مواوبددة التطددوح التك ولددويى فددتح آفددا  يديددد، ل .4

داخد   لتوظيف نمإل ابختباحا  التكيفية الب ائية

للوصدول تلدى المسددتوى  ابلكترلنيددةبيئدة الدتعلم 

حريرى للطالب لالحصول علدى نتدائج ترييمدا  ال

 تتسم بال فافية.

تصددميما  يديددد،  تأددتخدامتوييدده الطددالب نحددو  .5

للترددددويم الب ددددائى مددددا خددددالل نمددددإل ابختبدددداحا  

قدد تفيددهم  ابلكترلنيدةداخ  بيئة التعلم  التكيفية

فدددى معالجدددة الثغدددرا  العلميدددة، لحفدددع مسدددتوى 

تيدددة التحصدددي  المعرفدددى لمهددداحا  الفعاليدددة الذا

 لديهم.
 

  دلد البحث:
 

 البحث على الحدلد التالية: اقتصر

 

مدعبة معلدم  الثالثدةطدالب الفرقدة  دلد ب درية:  .1

 .برسم تك ولوييا التعليم الحاأ  اآللى

يامعددة  -  دددلد مكانيددة: وليددة التربيددة ال وعيددة .2

 ط طا.

 للعدددام الثدددانىالفصددد  الدحاأدددى  ددددلد الم يدددة:  .3

 .م2018/2019الدحاأى 

 مررح الحاأ  لبما البيانا .:  دلد مو وعية .4

 

 مصطلحا  البحث:
 

 

                       ابلكترلنيددددددددددددددةبيئددددددددددددددة الددددددددددددددتعلم  .1

E-Learning Environment: 
 

 ,Wan & Niu (2018لان لنيدو  عرفهدا     

بأنهدددددا " نادددددام تعلدددددم قدددددائم علدددددى المدددددواحد  (75

ابلكترلنيدددة مدددا خدددالل تأدددتخدام الحاأددد  اآللدددى 

لمعدداحب لالمهدداحا  ألوبددر لمدبكة ابنترنددت ل ردد  ا

عدد ما المستفيديا فى نفف الوقت بل فدى بلقدا  

 مختلفة".
 

 ,.Metha et alلودذلك بودد ميثدا لالمدال        

علدى بنهددا " بيئدة تعلددم تفترا ددية  (105 ,2019)

مدددا خدددالل ابنترندددت تردددوم بتدددوفير مجموعدددة مدددا 

األدلا  التعليميددددة لدحاأدددددة المحتددددوى التعليمدددددى 

  الطالبية لبدلا  ترويم لتريديم لتداح، المجموعا

 الطالب لناام تسجي  دحياتهم".
 

بيئة تعلم قائمة " بأنهاتيرائيا  تعريفهاليمكا      

على ناام تعليمدى عبدر ابنترندت لتدوفير المحتدوى 

التعليمددددى للمتعلمدددديا ل ردددد  المعدددداحب المرتبطددددة 

بددددالمررح باب ددددافة تلددددى تتا ددددة بدلا  ترددددويمهم 

 ".ة لتسجي  دحياتهملترييمهم ابلكترلني

 

 ابختبدددددددددداحا  التكيفيددددددددددة الب ائيددددددددددة .2

Formative Adaptive Tests : 
 

 

ابختبدداح  Mills (2017, 292)ميلددز عددرب     

تلكترلنى نه " تختباح بأابلكترلنى التكيفى الب ائى 

فريددد مصددمم خصيصددا لتردددير مسددتوى قدددح، وددد  

ممتحا، وبددي  بعطدا  ود  ممدتحا نفدف ابختبداح 

ا فدددى ابختبددداحا  الترليديدددة "الوحقدددة الثابدددت ومددد

لالرلم" لابختباحا  الخطية الحاأدوبية، ليتكيدف 

ابختباح لفرا لمستوى قدح، الممتحا الفردية لبعد 

و  اأتجابة يتم تحديث تردير قدح، الممتحا، ليدتم 

تحديدددد السدددؤال التدددالى لفردددا للخصدددائص الجديدددد، 

 للتردير".
 

 & Smithأدددميث لبديمدددا  لودددذلك بودددد     

Adema (2019, 326)  علدددى بنددده " تريددديم

بطريردددة  األأدددئلةبمسددداعد، الحاأدددوب تدددداح فيددده 

لياهر فى ببسدإل دي اميكية لفرا ألدا  و  ممتحا، 

يبدب بسؤال متوأإل الصعوبة، تذا بيابه  بمكاله بن

الممدددتحا تيابدددة صدددحيحة يكدددون السدددؤال التدددالى 

بصددع  لتذا وانددت تيابددة الممددتحا تيابددة خاطئددة 

 ؤال التالى بأه ".    يكون الس

         

 تلكترلندىتختباح  ليمكا تعريفه تيرائيا بأنه"     

تحديددد مسددتوى  يمكددا مددا خاللدده للترددويم الب ددائى

عددددد مدددا  بقددد قددددح، الممدددتحا بدقدددة عدددا طريددد  

، لبق  فتر، الم ية، لتداح األأئلة دي اميكيا األأئلة

عا طريد  خواحالميدة تكيفيدة ليدتم تحديدد السدؤال 

 لفرا ألدا  الممتحا فى السؤال الساب ". التالى
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 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي

 مرددددددددرح الحاأدددددددد  لبمددددددددا البيانددددددددا  .3

Computer and Data Security 

Course: 
 

         

بأنده  Grimes (2016, 17)يدريمف عرفده      

" علدددم متخصدددص بتدددأميا البياندددا  لالمعلومدددا  

المتداللدددة عبدددر الحاأدددوب لمدددبكة ابنترندددت مدددا 

 التى تهددها". المخاطر الداخلية لالخاحيية

 

 Ludwig (2017, 23)لدودليج  لوذلك بماح     

بأنددده " العلدددم الدددذى يعمددد  علدددى تدددوفير الحمايدددة 

للبيانا  لالمعلوما  ما خالل توفير الحايز الدذى 

األدلا  لالوأدائ   برأدتخداميم ع ابعتددا  عليهدا 

 الالالمة".

 

المردرح التعليمدى ليمكا تعريفه تيرائيا بأنه"      

حس لطدددالب الفرقدددة الثالثدددة مدددعبة معلدددم الدددذى يدددد

برسم تك ولوييا التعليم ولية التربية الحاأ  اآللى 

لالدذى يتندما مو دوعا   ،ال وعية يامعة ط طا

 ماية البيانا  لالمعلوما  المتداللة مدا ملوثدا  

ت غي  لمبكة ابنترنت لابخترا  باب افة النام 

 ".لىتلى ويفية تيرا ا  األما المادى للحاأ  اآل
 

 Self-Efficacyمهاحا  الفعالية الذاتية  .4

Skills: 
 

 & Lorenteلوحي دددت لأدددال وفا  عرفهدددا    

Salanova (2017, 152)  " الرددددح، بأنهدددا

المدحوة التى ترتبإل بثرة الطال  بردحتده علدى بدا  

لموايهدة  المتوفر، لديده المصادح برأتخدامعمله 

الصددددددعوبا  التددددددى أدددددديوايهها فددددددى المواقددددددف 

 ".ميةالتعلي
 

 & Weickليدددك لحيدددت لودددذلك بمددداح      

Wright (2018, 385) مرداح الجهد "  تلى بنها

الذى يبذله الطال  خدالل قيامده بمهامده التعليميدة، 

لمثابرتده علدى تنجداال العمد  ع دد  تأتمراح لمدى 

موايهددة العربددا  فددى المواقددف التعليميددة، لالتددى 

 ".تاهر فى نمإل تفكير  لحدلد بفعاله

 

قدددح، المددتعلم " بأنهدداتيرائيددا  تعريفهددايمكددا ل     

علددى تخطددديإل لت اددديم مهددام عملددده لثرتددده ب فسددده 

لمثابرته لتصراح  على تنجاال العم  لل ع بدائ  

 لح  الم كال  التى توايهه فى المواقف التعليمية

 ".لتحري  بهدافه الم  ود، فى الوقت الم اأ 
 

 

 بدلا  البحث:
 

 :م تعداد بدلا  البحث التاليةت
 

 :يمع البيانا بدلا   .1
 

اأدددتبيان لطدددالب الدحاأدددة ابأتك دددافية  -ب

الحاأدددد  لبمددددا البيانددددا   مرددددرح ددددول 

لمهدددددداحا  الفعاليددددددة الذاتيددددددة، لمدددددددى 

تأدتخدامهم لإلختبداحا  التكيفيدة الب ائيددة 

 .ابلكترلنيةداخ  بيئة التعلم 

 تلكترلنيدةبيئة تعلم  قائمة معايير تصميم -ب

يفيدددة ابختبددداحا  التك قائمدددة علدددى نمدددإل

 .الب ائية

بمردرح الحاأد  قائمة األهداب المرتبطدة  -ج

 لبما البيانا .

 

 بدلا  المعالجا  التجريبية: .2
 

بداتدديا لالددذى ي ددتم  علددى  الموقددع التعليمددى   

 والتالى: لهما، التجريبية للمعالجا 
 

بيئدددة  بدا، المعالجددة التجريبيدددة األللددى: -ب

نمدددددإل  قائمدددددة علدددددى تلكترلنيدددددة  تعلدددددم

فية الب ائية لفرا ل ارية ابختباحا  التكي

  .(IRT)ابأتجابة للمفرد،

بيئدددة : بدا، المعالجددة التجريبيدددة الثانيدددة -ب

نمدددددإل  قائمدددددة علدددددى تلكترلنيدددددةتعلدددددم 

ابختباحا  التكيفية الب ائية لفرا ل ارية 

 .(CT)الم اهج الدحاأية
 

 :الرياسبدلا   .3
 

بمردددددرح ابختبدددداح التحصدددديلى المعرفددددى  -ب

 .الحاأ  لبما البيانا 
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 واأدديدى، تعددداد الذاتيددة الفعاليددةمريدداس  -ب

 ,.Cassidy et al( 2017لالمدال   )

 .، تريمة البا ثتيا(2017)
 

 م هج البحث:
 

 

 والتالى: لهماتم اأتخدام م هجيا للبحث،    
 

 الم هج الوصفى التحليلى:  .1
 

 

فدددى تعدددداد لاأدددتعراض األدبيدددا  المرتبطدددة       

متغيراتددده، حبدددإل العالقدددا  بددديا بم دددكلة البحدددث ل

بتصميم ل ع تصوح لألأف لالمعايير المرتبطة ل

الرائمدددددة علدددددى نمدددددإل  ابلكترلنيدددددةبيئدددددة الدددددتعلم 

، لودذلك التوصد  تلددى الب ائيددة ابختبداحا  التكيفيدة

قائمددة األهددداب المرتبطدددة بمرددرح الحاأدد  لبمدددا 

 البيانا  لمرياس الفعالية الذاتية.
 

 

 الم هج مبه التجريبى: .2
 

 

بيئدة  تصدميمر  لهدو المتغير المستلرياس بثر      

 ابختباحا  التكيفية قائمة على نمإل تلكترلنيةتعلم 

التابعدة للبحدث لهدى  على ت مية المتغيرا  الب ائية

التحصدي  المعرفدى المدرتبإل بمردرح الحاأد  لبمدا 

لدى طدالب معلدم  البيانا  لمهاحا  الفعالية الذاتية

 .الحاأ  اآللى

 

 متغيرا  البحث:
  

 حث والتالى:متغيرا  الب ظهر     

بيئة تعلم  تصميمهو   المتغير المستر : .1

ابختبددداحا   قائمدددة علدددى نمدددإل تلكترلنيدددة

لفردا ل اريتى)ابأدتجابة  التكيفية الب ائيدة

 .للمفرد،/ الم اهج الدحاأية(
 

 

، تابعدان متغيدران   المتغيرا  التابعدة: .2

 :لهما
 

بمردددرح الحاأددد  التحصدددي  المعرفدددى  -ب

 لبما البيانا .

 ية الذاتية.الفعالمهاحا   -ب
 

 التصميم التجريبى للبحث:
 

بيئدة تصدميم لهدو للبحدث  للمتغير المستر لفرا      

التكيفيدة  قائمة علدى نمدإل ابختبداحا  تلكترلنيةتعلم 

التصميم التجريبى للبحدث لهدو  تأتخدام، تم الب ائية

" تمتددداد تصددميم المجمددوعتيا ذل ابختبدداح الربلددى 

 Extended Two Groupsالبعددددى" " 

Pretest Posttest Design  ،" يتنددحلالددذى 

 ما خالل الجدلل التالى: 

 

 (1يدلل )

 التصميم التجريبى للبحث

 الرياس البعدى          المعالجا  الرياس الربلى          المجموعة

(1) تجريبية  

قائمة على  تلكترلنيةبيئة تعلم 

ابختباحا  التكيفية  نمإل )

تجابة الب ائية لفرا ل ارية ابأ

(للمفرد،  

  ابختبدددددددددددددداح

التحصددددددددديلى 

المعرفددددددددددددددى 

بمردددددددددددددددددددرح 

الحاأدددددددددددددد  

لبمدددددددددددددددددددددا 

 البيانا .

  مريددددددددددددددددداس

مهددددددددددددددداحا  

الفعاليددددددددددددددددة 

 .الذاتية

يرددددوم  تلكترلنيدددةتعلددددم بيئدددة 

 بدأدا   د  الطال  مدا خاللهدا

ابختبدداحا  التكيفيددة الب ائيددة 

لفرددددددا ل اريددددددة ابأددددددتجابة 

 .للمفرد،

  ابختبددددددددددددددددددددددددداح

التحصددددددددددددددددددديلى 

المعرفدددى بمردددرح 

الحاأددددد  لبمدددددا 

 لبيانا .ا
 

   مريددداس مهددداحا

 .الفعالية الذاتية
 (2تجريبية )

 قائمدة علدى تلكترلنيدةبيئة تعلم 

ابختبدددددداحا  التكيفيددددددة نمددددددإل  )

الب ائيددة لفرددا ل اريددة الم ددداهج 

 الدحاأية(

يرددددوم  تلكترلنيدددةبيئدددة تعلددددم 

 بدأدا   د الطال  مدا خاللهدا 

ابختبدداحا  التكيفيددة الب ائيددة 

لفرددددددددا ل اريددددددددة الم دددددددداهج 

 ية.الدحاأ
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 فرلض البحث:
 

 

البحدددث م دددكلة البحددث لبأدددئلته، أدددعى  مددا خدددالل 

 للتحر  ما الفرلض التالية:
 

 مسدددددتوىيويدددددد فدددددر  دال ت صدددددائيا  ع دددددد  ال .1

دحيددددددا   طددددددالب  ى( بدددددديا متوأددددددط0.05)≥

بيئددددة تعلددددم ) ىالمجمددددوعتيا  التجريبيددددة األللدددد

التكيفيددة  ابختبداحا قائمدة علددى نمدإل  تلكترلنيدة

 اريدددددة ابأدددددتجابة للمفدددددرد،( الب ائيددددة لفردددددا ل

قائمددة  تلكترلنيددةبيئددة تعلددم لالتجريبيدة الثانيددة )

ابختبددداحا  التكيفيدددة الب ائيدددة لفردددا علدددى نمدددإل 

 البعددىالتطبيد   فدىل ارية الم اهج الدحاأدية( 

التحصي  المعرفى بمررح الحاأ  لبما  بختباح

 البيانا .

 ىيويدددددد فدددددر  دال ت صدددددائيا  ع دددددد مسدددددتو ال .2

دحيددددددا   طددددددالب  ىتوأددددددط( بدددددديا م0.05)≥

بيئددددة تعلددددم ) ىالمجمددددوعتيا  التجريبيددددة األللدددد

ابختبداحا  التكيفيددة قائمدة علددى نمدإل تلكترلنيدة 

الب ائيددددة لفردددددا ل اريدددددة ابأدددددتجابة للمفدددددرد،( 

قائمددة تلكترلنيددة بيئددة تعلددم لالتجريبيدة الثانيددة )

ابختبددداحا  التكيفيدددة الب ائيدددة لفردددا علدددى نمدددإل 

 البعددىالتطبيد   ىفدل ارية الم اهج الدحاأدية( 

 لمرياس الفعالية الذاتية.

عالقة احتباطية دالة مويبدة بديا دحيدا   تويد  .3

 تختبددداح علدددىطدددالب المجمدددوعتيا التجدددريبيتيا 

بمردددددرح الحاأددددد  لبمدددددا  المعرفدددددىالتحصدددددي  

 مرياس الفعالية الذاتية على، لدحياتهم البيانا 

علدددى نمدددإل  قائمدددة تلكترلنيدددةداخددد  بيئدددة تعلدددم 

 .كيفية الب ائيةابختباحا  الت

قائمدة علدى  تلكترلنيدةبيئدة تعلدم يحر  تصدميم   .4

 فدىابختباحا  التكيفية الب ائية نسبة وس  نمإل 

دحيددا  طددالب المجمددوعتيا التجددريبيتيا علددى 

بمردرح الحاأد  لبمدا  التحصي  المعرفى تختباح

مريدددداس الفعاليددددة  علددددىلدحيدددداتهم البيانددددا ، 

   الذاتية.

 

 

لدحاأدددددا  ثانيدددددا: ابطددددداح ال ادددددرى لا

 السابرة:
  

ابطاح ال ارى للبحث المرايع لالدحاأا   مم      

 أدتةلاألدبيا  المرتبطة بمتغيرا  البحث، لتندما 

 ،ابلكترلنيدددةالمحدددوح األلل: بيئدددة الدددتعلم  محدددالح،

داخدد   : ابختبدداحا  التكيفيددة الب ائيددةالثددانىالمحددوح 

: مردددرح الثالدددث، المحدددوح ابلكترلنيدددةبيئدددة الدددتعلم 

: الفعاليددة الرابددع  لبمددا البيانددا ، المحددوح الحاأدد

المحوح الخدامف: العالقدة بديا تصدميم بيئدة الذاتية، 

الرائمدددة علدددى نمدددإل ابختبددداحا  ابلكترلنيدددة الدددتعلم 

التكيفيددة الب ائيددة لت ميددة التحصددي  المعرفددى بمرددرح 

الحاأدد  لبمددا البيانددا  لمهدداحا  الفعاليددة الذاتيددة، 

ابلكترلنيددة لدتعلم لالمحدوح السددادس: تصدميم بيئددة ا

 التكيفية الب ائية. ابختباحا الرائمة على نمإل 
 

 :ابلكترلنيةالمحوح األلل: بيئة التعلم 
 

بيئددددددة الددددددتعلم مفهددددددوم  األللالمحددددددوح  ت ددددددالل    

 :والتالى، لالتى تتنح لمميزاتها ابلكترلنية
 

 :ابلكترلنيةبيئة التعلم مفهوم  .1
 

بيئدة  ممفهدوما اآلحا   ول  مجموعةظهر      

 Chhetriمداهيترى  فعرفها، ابلكترلنيةالتعلم 

بأنهددا " بيئددة تعلددم تفاعليددة عبددر  (81 ,2017)

ابنترنت تعم  على توظيف التر يا  التك ولويية 

ووأددائ  تعليميددة لتطددوير  لتأددتخدامهاالحديثددة 

التعليم الذاتى لدى المتعلميا، مع أهولة المتابعة 

  ا لها".لعملية التعلم بجميع مرلابداح، 
 

 ,.Cidral et alوذلك بود أديدحال لالمدال       

بيئة تعلم قائمة على على بنها "   (274 ,2018)

لتردديم تأتخدام تر يا  ابنترنت لصفحا  الوي  

 المحتوى لالخدما  التعليمية دلن التريد بالزمان

 المكان".ل
 

لفددى ذلددك ابطدداح بمدداح يويددانجيف لالمددال       

Jouanjus  et al., (2019, 107)   علدى بنهدا

مددا  عبددر ابنترنددت مددرن تفدداعلى تعليمددى ناددام" 

خددالل مددبكة يمك هددا تددوفير المعرفددة لالمهدداحا  

ل خص بل بوثر، فى لقت لا د للجميع بل ب دك  

 ". فردى
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 :ابلكترلنيةبيئة التعلم  مميزا  .2
 

 Boulton etيلتدددددون لالمدددددال   بو بوددددد    

al.,(2018, 168-170)فر ددددددان لالمددددددال  ،   

Farhan et al., (2019, 115)   لفانيثا لالمال ،

Vanitha et al.,(2019, 328) علدى تميدز بيئدة ،

بمجموعددة مددا المميددزا ، لمددا  ابلكترلنيددةالددتعلم 

 بهمها ما يلى:
 

 لتتديحعلى التعلم المتمروز  ول المتعلم،  قائمة -ب

 له التعلم الذاتى بتران عملية التعلم.

ل بددديا المعلدددم فرصدددة ابتصدددال المتبددداد تدددوفر -ب

مددا  بعنددهم الددبعضلالمدتعلم لبدديا المتعلمدديا 

خددددالل بيئددددة تعلددددم تفاعليددددة، لتكددددون المدددداد، 

 هى مجال ابتصال. التعليمية

التعليمية تما بن تتم  للعمليةتوفر بنماط مختلفة  -ج

 بصوح، متزام ة بل رير متزام ة.
 

الطالدد  بالحنددوح فددى مكددان معدديا  يددث  التريددد -د

 ن لالزمان.بالمرلنة فى المكا تتميز

المسدددتمر مدددع تطدددوح  للتغييدددرنادددام تعلدددم قابددد    - 

 التر يا  التك ولويية.

تسهي  التفاع  الب ا  لدعم التعلم ال  إل داخ    -ل

 بيئة التعلم.

تعمددد  علدددى تحريددد  عمددد  تغطيدددة الموا ددديع   -ال

، مددددا خددددالل قدددددحتها علددددى تخددددزيا الدحاأددددية

المحتدددددوى العلمدددددى لتمكانيدددددة الريدددددوع تليددددده 

 د،.لتأتخدامه لمرا  عدي

تددوفير بيئددة تعليميددة م امددة لمحكمددة تسدداعد  - 

المتعلميا على تنجداال مهدام تعلمهدم فدى الوقدت 

 المطلوب، لتطوير مهاحاتهم.

ت دددجع علدددى الدددتعلم المسدددتمر مددددى الحيدددا،،   -ط

 لتطوير مهاحا  المتعلميا مستربال.
 

 

 مددا المحددوح األلل مفهددوم البا ثتددان اأددت تجت      

فاعليدة يئدة تعلدم تنهدا ب يث ب ابلكترلنيةبيئة التعلم 

قائمدددددة علدددددى مدددددبكة ابنترندددددت لتردددددديم المحتدددددوى 

التعليمية، تختباحا  الترويم الب ائى لالترييم ال هائى 

باب دددافة تلدددى لريرهدددا مدددا الخددددما  التعليميدددة، 

لالتدى  ابلكترلنيدةالتوص  ألهم مميزا  بيئة التعلم 

تتنما بنها متمروز، علدى المدتعلم لترددم المحتدوى 

مى الدذى يمكدا للمدتعلم دحاأدته لمدرا  عديدد، التعلي

بترددددان المدددداد، التعليميددددة لأددددد ثغراتدددده التعليميددددة 

 لتطوير مهاحاته.

 

: ابختبدددداحا  التكيفيدددددة الثدددددانىالمحددددوح 

 :ابلكترلنيةداخ  بيئة التعلم  الب ائية
 

 

 التكيفيدةمفهوم ابختبداحا   الثانىالمحوح  ت الل    

، األأددددف لكترلنيددددةابداخدددد  بيئددددة الدددتعلم  الب ائيدددة

ال ارية لتصدميمها، لمميزاتهدا، لالتدى تتندح فيمدا 

 يلى:
 

 

داخد   مفهوم ابختباحا  التكيفية الب ائية .1

 :ابلكترلنيةبيئة التعلم 
 

ظهدددر  مجموعدددة تعريفدددا   دددول مصدددطلح       

داخدددد  بيئددددة الددددتعلم ابختبدددداح التكيفددددى الب ددددائى 

 Lai etلالمال   لم ها تعريف الى  ابلكترلنية

al., (2017, 292)  ب ددددد بمددددكال  بأندددده "

ابختباحا  الب ائية الرائمة على الحاأدوب لالتدى 

تتكيف مع مستوى قددح، الممدتحا، ليعتمدد تداح، 

ابختبدداح علددى خواحالميددة تحدددد قواعددد لمعددايير 

تختيدداح السددؤال التددالى فددى ابختبدداح لفرددا لصددحة 

 تأتجابة الممتحا". 
 

 ,.Ma et alلوددذلك بل ددح مددا لالمددال       

 ب ددددائىبأندددده " تختبددداح تردددويم  (165 ,2018)

متدأقلم لمتكيدف لريداس الرددح، الفرديدة  تلكترلنى

لكددد  ممدددتحا علدددى نحدددو بد ، مدددا خدددالل  دددبإل 

ابختبدداح مددع مسددتوى اأددتجابة لقدددح، الممددتحا 

 بختياح المستوى الم اأ  للسؤال التالى".
 

لفددددى نفددددف ابطدددداح بوددددد يددددوميز لالمددددال       

Gomez et al., (2019, 360)  بأنده " تختبداح

بطريردددة دي اميكيدددة  تداحتدددهيدددتم  ب دددائى تلكترلندددى

تتكيددف مددع مسددتوى بدا  الممددتحا،  يددث تتغيددر 

صدعوبة األأددئلة المردمددة لفردا لإليابددا  السددابرة 

التددى تددم فحصددها، لترددديم تختبدداح يردديف مسددتوى 

 أق  عدد بأئلة".بالممتحا بدقة فى بق  لقت ل
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يم ابختبددداحا  األأدددف ال اريدددة لتصدددم .2

داخدددد  بيئددددة الددددتعلم  التكيفيددددة الب ائيددددة

 :ابلكترلنية
 

بود  مجموعة ما الدحاأا  لاألدبيا  على       

ظهددوح مجموعددة مدددا األأددف ال اريددة لتصدددميم 

لمدددا ابلكترلنيدددة ابختبددداحا  التكيفيدددة الب ائيدددة 

، IRTبهمهدددددا ناريتدددددى )ابأدددددتجابة للمفدددددرد، 

على ال حو  ليتنح ذلك(، CTالم اهج الدحاأية 

 التالى:

 

 Itemناريددددة ابأددددتجابة للمفددددرد،   -ب

Response Theory (IRT): 
 

 

 Schwartz & Doاتفدد  أت ددوحتز لدل    

( علددى 2019لمحمددد خمدديف ) (72-73 ,2016)

بن ظهددوح ناريدددة ابأددتجابة للمفدددرد، يريددع تلدددى 

(، لالتدى تسدمى بيندا Lord, 1952العالم لدوحد )

 Latent Traitب اريدددة السدددما  الكام دددة "

Theory لودددددذلك ناريدددددة "م ح دددددى خاصدددددية "

 Item Characteristic Curveالمفدرد،" "

Theory- TCCT لالتى تعتمدد علدى فر دية ،"

بأاأية لهدى بن الريمدة اب تماليدة بأدتجابة فدرد 

لمفدددرد، تختباحيدددة تكدددون دالدددة لكددد  الرددددح، التدددى 

يفترض بن يريسها ابختباح لدى الفرد، لخصائص 

يحالل ابيابة ع ها، لتن ذلك يتطل   المفرد، التى

الحصددول علددى معلومددا  مددا مصدددحيا: ب دددهما 

ابختباحيدة   ،يتعل  بالفرد، لاآلخر يتعلد  بدالمفرد

لعاد، نحتاج تلى قيمة عددية لا د، تتعل  بدالفرد 

لهددى بدداحامتر الردددح، المراأددة لدددى الفددرد، لقيمددة 

 عددية بل بوثر تتعل  بالمفرد، ابختباحية.
 

نمددإل ابختبدداحا  التكيفيددة بأددف تصددميم  -1ب/

الب ائيدددددددة ابلكترلنيدددددددة لفردددددددا ل اريدددددددة 

 :IRT)) ابأتجابة للمفرد،
 

 ,.Maravic et alماحفيددك لالمدال    بوددا    

، لالغربدددددالى لالمدددددال   (152-153 ,2016)

Elgharbawy et al., (2019, 207-208) 

ابلكترلنيددة علددى بن ابختبدداحا  التكيفيددة الب ائيددة 

حالميتها يمكا بن تست د تلى نارية ابأتجابة لخوا

( لتكيدف مسدتوى صدعوبة ابختبداح IRTللمفرد، )

تتنددح لفردا لمسددتوى قدددح، لوفدا ، ودد  ممددتحا، ل

، بنده ع دد تن دا  ب دك األأدئلةبهم بأف تصدميمها 

 فيما يلى:
 

  األأئلة ما بنواع )ابختياح مدا يمكا تأتخدام

 تيابددة قصددير،( لاليمكددا -صددح لخطددأ -متعدددد

 تأتخدام األأئلة المرالية.

  البد بن يكون على األق   عف العددد المطلدوب

ألأدددئلة ابختبدددداح بلثالثددددة مددددرا  علددددى الحددددد 

 .األقصى

   لالبددد بن يبدددب ابختبدداح بسددؤال لالددذى يسددمى

 Startingب رطة البداية بل مستوى ابدخال "

Point/ Entry Level ليكددون متوأددإل "

لإليابة عليه  الصعوبة مع تتا ة عدد محالال 

فى برل  األ يان محاللتيا لالتزيدد عدا ثالثدة 

عدددددد، بأدددددئلة متوأدددددطة تتا دددددة محدددددالال  بل 

الصددعوبة لتحديددد مسددتوى صددعوبة بلل أددؤال 

 لإلختباح.

  ي تهددى ابختبدداح ع دددما يرددوم الطالدد  بابيابددة

علددى عدددد بأددئلة محدددد بل الوصددول تلددى الحددد 

األقصددى ألأددئلة ابختبدداح، بل ع ددد لصددول دقددة 

الترددير تلدى مسددتوى مربدول لمحدددد فدى الخطددأ 

 المعياحى.
 

 

 ,.Huang et alلالمال    هيوانج ب افاوما      

 Carlozzi، وداحلوالى لالمدال   (518 ,2018)

et al., (2019, 17)   بنده يمكدا ابعتمداد علددى

 Threeال مددوذج اللويسددتى ثالثددى المعددامال  )

Parameter Logistic Model-3PL 

Modelريددة ابأددتجابة للمفددرد، لتصددميم ( مددا نا

 ، والتالى:ابلكترلنية ابختباحا  التكيفية الب ائية
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 ( تسدددتخدم المعدددامال  الثالثدددةa,b,c بختيددداح )

السؤال التدالى مدا قاعدد، بياندا  ب دك األأدئلة، 

مع مراعدا، بن يكدون السدؤال مطداب  بل قريد  

التطاب  لمستوى قدح، الممتحا، لتحديد معام  

الددذى يسددتخدم للتمييددز بدديا  aييددز للسددؤال التم

الممتح يا، قام الخبرا  بتص يف األأدئلة لفردا 

بأتفاد، الممتح يا ما السؤال للتحديد معام  

 التمييز لك  أؤال، وما يلى:
 

 a    تو دددع قيمتهدددا صدددفر لألأدددئلة ذا

 .)أهلة( الفائد، األق 

  a   تو دددع قيمتهدددا لا دددد لألأدددئلة ذا

 –طة الصددددعوبة )متوأدددد الفائددددد، األعلددددى

 .صعبة(

  لوذلك لتحديد معام  الصعوبةb  بودد الخبدرا ،

بنه البد ما تختباح األأئلة على عي ة مدا  على

الطددالب فددى تجربددة تأددتطالعية للوصددول تلددى 

تص يف األأئلة )أه / متوأإل/ صدع ( داخد  

، لتتددرال  معددامال  قبدد  تن ددا   ب ددك األأددئلة

لددى ت 3-الصدعوبة لفردا لددذلك التصد يف مددا بديا 

،  يددث بن األأددئلة السددهلة يتددرال  معامدد  3+

، لاألأئلة متوأطة 1- تلى 3-الصعوبة ما بيا 

 1-الصعوبة  يترال  معامد  الصدعوبة مدا بديا 

، باب دددافة تلدددى بن األأدددئلة الصدددعبة 1تلدددى +

 .3تلى + 1يترال  معام  الصعوبة ما بيا +
 

ومدددا ياهدددر تصدددميم نمدددإل ابختبددداحا  التكيفيدددة      

ابلكترلنية لفرا ل اريدة ابأدتجابة للمفدرد، الب ائية 

(IRT:والتالى ،) 
 

 
 IRT)( تصميم  نمإل ابختباحا  التكيفية الب ائية ابلكترلنية لفرا ل ارية ابأتجابة للمفرد، )1مك  )        

Likova & Dalton (2018, 292) 

 

( تصددميم نمددإل ابختبدداحا  1ليتندح مددا مددك )    

ة لفرددددا ل اريددددة ابأددددتجابة التكيفيددددة ابلكترلنيدددد

(،  يدددث يبددددب بمر لدددة "التصدددفية IRTللمفدددرد، )

لالتدى مدا خاللهدا  "First Filteringاألللى" "

ياهر السؤال المبدئى بلنرطة البدايدة فدى ابختبداح 

مدددا خدددالل أدددؤال لا دددد متوأدددإل الصدددعوبة للددده 
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 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي

محاللتيا، فى  الة تذا بياب المتعلم علدى السدؤال 

ا بلل محاللدة يددخ  فدى المبدئى تيابة صحيحة مد

 Secondمر لدددددة " التصددددددفية الثانيدددددة" "

Filtering لالتددددى مددددا خاللهددددا ياهددددر أددددؤال "

"صددع "، لتذا قددام بحدد  السددؤال المبدددئى تيابددة 

صددحيحة فددى المحاللددة الثانيددة يدددخ  فددى مر لددة 

" Second Filtering"التصدددفية الثانيدددة" " 

لالتدددددى مدددددا خاللهدددددا ياهدددددر أدددددؤال "متوأدددددإل 

ا قام بريابة السؤال المبدئى تيابدة الصعوبة"، لتذ

خاطئة فى المحاللتيا يدخ  فى مر لة " التصفية 

" لالتدددى مدددا Second Filteringالثانيددة" " 

خاللها ياهر أؤال "أه "  ثم يدخ  المدتعلم فدى 

" لالتدددددى مدددددا Refiningمر لدددددة "الت ريدددددة" "

خاللها تاهر األأئلة بالتتابع لالتى يرتبإل ظهوحها 

المدددتعلم علدددى األأدددئلة ليدددرتبإل  بمسدددتوى تيابدددا 

مسدددددتوى صدددددعوبة األأددددددئلة بثالثدددددة مسددددددتويا  

)أه /متوأإل/صع (  يث تم تمثي  و  أؤال فدى 

ودد  مسددتوى صددعوبة بددأوثر مددا أددؤال لا ددد فددى 

قاعدددد، بياندددا  األأدددئلة لياهدددر للمدددتعلم ب دددد تلدددك 

األأئلة ب ك  ع وائى ما و  مستوى صعوبة، ثم 

 يددددددددددخ  المدددددددددتعلم فدددددددددى مر لدددددددددة "التأويدددددددددد"

"Confirming بعددد ابنتهدددا  مددا  ددد  بأدددئلة "

ابختبددداح لالوصدددول تلدددى الحدددد األقصدددى لألأدددئلة، 

لتاهدددر نتيجدددة وددد  مدددتعلم فدددى المر لدددة األخيدددر، 

 ,Results( "Likova & Dalton"ال تائج" "

2018, 292.) 
 

ناريدددددددددددددة الم ددددددددددددداهج الدحاأدددددددددددددية  -ب

Curriculum Theory (CT): 
 

 ,William Bagleyقدددام للددديم بدددايلى )     

( بو ع نارية الم اهج الدحاأية لتعريفهدا 1938

لالتددى تسددمى بينددا " ناريددة الم دداهج الدحاأددية 

 Curriculum Mappedالمخططددددة" "

Theory – CMT لهدى ناريدة تسداعد علدى "

تخطيإل الم اهج الدحاأية، لت ير تلى بهمية ل ع 

المددداد، الدحاأدددية فدددى مرودددز العمليدددة التعليميدددة، 

هو يوهرى لماهو لديف ل رلح، التمييز بيا ما 

يوهرى فى الماد، الدحاأية، باب افة تلدى بهميدة 

تنترا  الجواند  األأاأدية فدى المعرفدة فدى صدوح، 

بهددداب تسدداعد المتعلمدديا علددى اب تفدداظ بالمدداد، 

العلمية بأذهانهم، لتيسير عملية نر  المعاحب ما 

 ,Tsengاألييددال الرديمددة تلددى األييددال الحديثددة)

2016, 74; Chiang et al., 2018, 1502.) 
 

بأددف تصددميم نمددإل ابختبدداحا  التكيفيددة  -1ب/

الب ائيددة ابلكترلنيددة لفرددا ل اريددة الم دداهج  

 :CT)الدحاأية )
 

 ,.Chaim et alبمدداحا ت ددايم لالمددال       

 ,.Bai et alبدداى لالمدال   ، ل(809 ,2017)

تلى بن ابختباحا  التكيفية الب ائية  (195 ,2019)

خواحالميتهدددا يمكدددا بن تسدددت د تلدددى لابلكترلنيدددة 

، لتتنددح بأددف (CTناريددة الم دداهج الدحاأددية )

 تصميمه فيما يلى:
 

 مستوى صعوبة ابختباح لفرا لمستويا   تكيف

األهددداب التعليميددة، لالتددى يددتم تصدد يفها رالبددا 

 اما خدالل تصد يف بلدوم الرقمدى األوثدر مديوع

 تطبي (. –فهم  –)تذور 
 

 الدددقي  لردددح،  تسددتخدم هددذ  ال اريددة للحسدداب

الطالددددد ، للدددددذلك يمكدددددا تأدددددتخدامها بيندددددا 

لت خيص نراط النعف لالتعرب على األهداب 

التعليميدددة التدددى فرددددها الطدددالب فدددى مدددرا لهم 

التعليميدددة الحاليدددة بل السدددابرة، لمدددا خاللهدددا 

يرتبإل مستوى الصعوبة بالهدب التعليمدى بددال 

 .ما السؤال
 

 كدد  هدددب تعليمددى يجدد  بن يكددون عديددد مددا لل

يصدد  تلددى ألأددئلة فددى قاعددد، بيانددا  األأددئلة ا

بخدددالب أددؤاليا بل ثالثدددة بأدددئلة وحددد بقصدددى 

أؤال البداية لالدذى يكدون مد خفض المسدتوى 

 ،)تددذور( لفرددا لتصدد يف بلددوم الرقمددى المعرفددى

لذلدددك لتحديدددد تذا مدددا ودددان الطالددد  يدددترا هدددذ  

المهدداح، بل ي بغددى بن يتلرددى عددالج لكددى يددترا 

التريدديم الربأددى بل المهدداح،، لمددا خاللدده يددتم 

العمددودى لصددوال للفجددوا  العميرددة لالثغددرا  

فى مستوى الطال  لصوال تلدى بعلدى مسدتوى 

 مهاح، قد بتر ها.
 

  اليدددتم تأدددتخدام األأدددئلة المراليدددة بددد  األأدددئلة

تختيدددداح مددددا  -تيابددددة قصددددير، -)صددددح لخطددددأ

 متعدد(.
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  ي تهددى ابختبدداح ع دددما يرددوم الطالدد  بابيابددة

بل الوصددول تلددى الحددد  علددى عدددد بأددئلة محدددد

 األقصى ألأئلة ابختباح.
 

 ,.Zhang et alلودذلك بمداح الاندج لالمدال      

 ,.Lin et alللديا لالمدال    ، (462 ,2018)

 معدددامال يمكدددا تحديدددد  تلدددى بندده (902 ,2019)

لألأددئلة لفردا لمسدتوى الهدددب  لالتمييدزالصدعوبة 

 ، لفرا للتالى:التعليمى
 

 بلال علدددى  مدددا خدددالل عدددرض قائمدددة األهدددداب

المحكمددديا لالمتخصصددديا، لتختبددداح األأدددئلة 

 على عي ة ما الطالب فى التجربة ابأتطالعية

،  يث بن بوثدر تصد يف قب  تن ا  ب ك األأئلة

مددائع لمسددتويا  األأددئلة لفرددا لتصدد يف بلددوم 

الرقمدددددددددى تأدددددددددت ادا للمسدددددددددتويا  الثالثدددددددددة 

 .تطبي ( داخ  ب ك األأئلة / األللى)تذور/ فهم
 

 امال  الصعوبة لفرا لذلك التصد يف تترال  مع

،  يدددث بن األأدددئلة فددددى 3تلدددى + 3-مدددا بددديا 

المسدددددتوى المعرفى)تدددددذور( يتدددددرال  معامددددد  

، لاألأدددئلة فدددى 1-تلدددى 3-الصدددعوبة مدددا بددديا 

المسددددتوى المعرفددددى )فهددددم( يتددددرال  معامدددد  

، باب افة تلدى بن 1تلى + 1-الصعوبة ما بيا 

 األأئلة فى مستوى )التطبيد ( يتدرال  معامد 

 .3تلى + 1الصعوبة ما بيا +
 

  يددتم تحديددد معامددد  التمييددز مدددا خددالل قيمتددديا

(،  يددث يو ددع )صددفر( لألأددئلة 1)صددفر( ل)

م خفنددة المسددتوى المعرفددى )تددذور(، لقيمددة 

( لألأدددددددئلة فدددددددى المسدددددددتويا  المعرفيدددددددة 1)

 )فهم، لتطبي (.األعلى
 

لوذلك يتنح تصميم نمإل ابختباحا  التكيفيدة      

رلنية لفرا ل ارية الم اهج الدحاأية الب ائية ابلكت

(CT:والتالى ،) 
 

      

 CT)( تصميم  نمإل ابختباحا  التكيفية الب ائية ابلكترلنية لفرا ل ارية الم اهج الدحاأية )2مك  )    

Likova & Dalton (2018, 297) 

( تصدددميم نمدددإل ابختبددداحا  2لياهددر مدددا مدددك  )   

اريدة الم داهج الدحاأدية التكيفية ابلكترلنية لفرا ل 

(CT "يددددث يبدددددب بمر لددددة "التصددددفية األللددددى  ،)

"First Filtering"  لالتددى مددا خاللهددا ياهددر
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السؤال المبدئى بلنرطة البداية فى ابختباح ما خالل 

أؤال لا د م خفض المستوى المعرفى )تذور( للده 

محاللتيا، فدى  الدة تذا بيداب المدتعلم علدى السدؤال 

حة مددا بلل محاللددة يدددخ  فددى المبدددئى تيابددة صددحي

 Secondمر لددددددة " التصددددددفية الثانيددددددة" "

Filtering لالتى ما خاللها ياهدر أدؤال مرتفدع "

المستوى المعرفى "تطبي "، لتذا قام بحد  السدؤال 

المبدئى تيابة صحيحة فى المحاللة الثانية يدخ  فى 

 Secondمر لددددددة " التصددددددفية الثانيددددددة" " 

Filteringاهر أؤال متوأإل " لالتى ما خاللها ي

المستوى المعرفى "فهم"، لتذا قدام بريابدة السدؤال 

المبددددئى تيابدددة خاطئدددة فدددى المحددداللتيا يددددخ  فدددى 

 Secondمر لددددددة " التصددددددفية الثانيددددددة" " 

Filtering لالتدددددى مدددددا خاللهدددددا ياهدددددر أدددددؤال "

مددد خفض المسدددتوى المعرفدددى "تدددذور"  ثدددم يددددخ  

" لالتدى Refiningالمتعلم فى مر لة "الت رية" "

مدددا خاللهدددا تاهدددر األأدددئلة بالتتدددابع لالتدددى يدددرتبإل 

ظهوحهدددا بمسدددتوى تيابدددا  المدددتعلم علدددى األأدددئلة 

ليددددرتبإل مسددددتوى صددددعوبة األأددددئلة بالمسددددتويا  

المعرفية)تذور/فهم/تطبي (  يث تم تمثي  ود  هددب 

تعليمددى بددأوثر مددا أددؤال فددى قاعددد، بيانددا  األأددئلة 

ا لياهر للمتعلم ب د تلدك األأدئلة ب دك  ع دوائى مد

وددد  هددددب تعليمدددى، ثدددم يددددخ  المدددتعلم فدددى مر لدددة 

" بعد ابنتهدا  مدا  د  Confirming"التأويد" "

بأئلة ابختباح لالوصول تلى الحد األقصى لألأئلة، 

لتاهددددر نتيجددددة ودددد  مددددتعلم فددددى المر لددددة األخيددددر، 

 ,Results"(Likova & Dalton"ال تدائج" "

2018, 297.) 
 

 

 يدددةمميدددزا  ابختبددداحا  التكيفيدددة الب ائ .3

 :ابلكترلنيةداخ  بيئة التعلم 
 

 ,.Ramler et alاتفدد  حامليددر لالمددال       

 ,.Lin et al، لدديا لالمددال   (256 ,2018)

 & Nakakita ليوميدل، ناواويتا (679 ,2018)

Uchidw (2019, 142)بددونز لالمددال   ب، ليي

Gibbons et al., (2019, 12)  علددى تميددز

موعة ما المميزا  بمج ابختباحا  التكيفية الب ائية

التدددى تعمددد  علدددى تحسددديا لتطدددوير عمليدددة التردددويم 

، لالتدى تتندح ابلكترلنيدةالب ائى داخ  بيئدة الدتعلم 

 فيما يلى:
 

دقدددددة الريددددداس:  يدددددث بنددددده فدددددى ابختبددددداحا    -ب

ابلكترلنيددددة الخطيددددة الب ائيددددة، تكددددون يميددددع 

األأئلة ثابتدة لمختلفدة الصدعوبة لكد  الطدالب، 

  لفردددا لمتوأدددإل ليدددتم ترددددير مسدددتوى الطالددد

تيابته لجميع األأئلة، بي ما يعطدى الطالد  فدى 

األأددئلة  ابلكترلنددىابختبدداح التكيفددى الب ددائى 

لفرا لمستوى قدحته  مما يؤدى تلى دقة قيداس 

مسدتوى قدددح، الطالدد ، ليدتم قيدداس بدا  يميددع 

الممتح دديا بدد فف المسددتوى مددا الدقددة، علددى 

الدررم مددا بنهددم يميعددا يددرلن ع اصددر مختلفددة 

لهدذا يجعد  ابختبداح مو دوعى لعدادل للغايدة 

 ما ليهة ال ار السيكومترية.

وفدددا ، ابختبددداح: مدددا بهدددم مميدددزا  ابختبددداح   -ب

بنه يؤدى تلى الياد،  ابلكترلنى التكيفى الب ائى

وفا ، ابختباح، ألن األأئلة التى تعطى للطالد  

تكددون لفرددا لمسددتوى قدحتدده  ممددا يددؤدى تلددى 

لعدددد بأددئلته مددع  تنخفدداض فددى المددا ابختبدداح

 عدم فردان دقة الرياس.

ابختبددداح التكيفددى الب دددائى  بنبمددا ابختبدداح:   -ج

يداح بدي اميكية فى  تختياح األأدئلة ابلكترلنى 

لفرددا لمسددتوى قدددح، الطالدد   ممددا يددؤدى تلددى 

تخددددتالب ابختبدددداح مددددا مددددخص آلخددددر، للددددا 

يسددتطيع الطددالب الممتح ددون ت دداحف معلومددا  

بل الغ   مما يدؤدى تلدى عا تفاصي  ابختباح 

 بما ابختباح.

ابختباح التكيفى  بنمتح يا: مالياد، الدافعية لل  -د

يعطدى لكد  ممدتحا األأدئلة ابلكترلندى الب ائى 

لفردددا لمسدددتوى قدحتددده  ممدددا ي دددجع الممدددتحا 

ليزيد دافعيته على تيابدة ابختبداح، فلدا تكدون 

األأدددئلة أدددهلة يددددا بل صدددعبة يددددا بال سدددبة 

 تددى اليثدددبإل مددا عزيمتددده  لمسددتوى الممدددتحا

 بث ا  تيرا  ابختباح.
 

 مفهوم الثانىما المحوح  البا ثتان اأتخلصت       

 داخدددد  بيئددددة الددددتعلم ابختبدددداحا  التكيفيددددة الب ائيددددة

تدددتم تلكترلنيدددة ،  يدددث بنهدددا تختبددداحا  ابلكترلنيدددة

تداحاتها بطريرة دي اميكية لفرا لمعايير لخواحالميدة 

اح لفردا للرددح، الفرديدة محدد، لنبإل صدعوبة ابختبد

لك  ممتحا، باب افة للتوص  تلى األأدف ال اريدة 

لتصميم ابختباحا  لفرا ل اريتى ابأتجابة للمفرد، 

(IRT( لالم ددداهج الدحاأدددية ،)CT)  لبهدددم بأدددف
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مددا  يددث تختيدداح بنددواع األأددئلة لتحديددد  تصددميمها

بداية ابختباح لنهايته، باب افة تلى ويفية عم  ب ك 

ة لفرا لك  ناريدة لتحديدد معدامال  الصدعوبة األأئل

  لبخيددددرا تددددم عددددرض لالتمييددددز لمفددددردا  األأددددئلة

مميدددددزا  تلدددددك ابختبددددداحا  مدددددا اليددددداد، الدافعيدددددة 

 متح يا، دقة الرياس لوفا ، ابختباح. ملل

 

: مردددرح الحاأددد  لبمدددا الثالدددثالمحدددوح  

 البيانا :
 

 

مفهدددوم مردددرح الحاأددد   الثالدددثالمحدددوح  تندددما    

 لطدالب معلدم الحاأد  اآللدى اندا  لبهميتدهلبما البي

 ، لالتى تتبيا فيما يلى:لالم كال  التعليمية للمررح

 

 مفهوم مررح الحاأ  لبما البيانا :  .1
 

ظهددددر  آحا  عديددددد،  ددددول مفهددددوم مرددددرح       

الحاأ  لبما البياندا ، لم هدا تعريدف يوأديان 

 Gosian & Arora (2015, 152)لآحلحا 

تك ولوييا المعرلفة برأم بأنه " فرع ما فرلع ال

بمدددددا المعلومدددددا  لتتنددددددما بمدددددا الحاأددددددوب 

لال ددددبكا  مددددا السددددرقة، الكددددواح  الطبيعيددددة، 

األن طة رير المأذلن بها، األفراد رير الجدديريا 

بالثرة، لاأل دا  رير المخطدإل لهدا، ومدا تتندما 

عمليددة  مايددة المعلومددا  الحساأددة لالريمددة مددا 

 العبث بها لتنهياحها".
    

 ,Nadkarni (2016 نادوداحنىلودذلك بودد      

علدددددددى بنددددددده " علدددددددم  مايدددددددة البياندددددددا   (145

لالمعلومددا  مددا خددالل ل ددع األأددف لالمعددايير 

 لالردددددددانونالخصوصددددددية  بجواندددددد المرتبطددددددة 

البياندددا  لالمعلومدددا   تأدددتخدامفدددى  لالسياأدددية

 لتداللهم".
 

لفدددى نفدددف ابطددداح بمددداح ووبددد  لالمدددال        

Cobb et al., (2018, 4)  تلى بنده " فدرع مدا

فرلع العلم يبحث فدى مجدال تدوفير أدب  الحمايدة 

الالالمة للمعلوما  لم ع هدحها بل الوصول تليهدا 

 بل ابطالع عليها بل تغييرها بدلن تذن مسب ".
 

 

 بهميدددة مردددرح الحاأددد  لبمدددا البياندددا  .2

 :لطالب معلم الحاأ  اآللى
 

يعدددد مردددرح الحاأددد  لبمدددا البياندددا  ت دددددى     

التددى يرددوم طددالب معلددم الحاأدد  اآللددى المرددرحا  

بدحاأدددتها فدددى الفرقدددة الثالثدددة لالدددذى يتفددد  مدددع 

خصائصددهم مددا  يددث قدددحتهم علددى التعامدد  مددع 

تطبيرا  الحاأ  اآللى المختلفة لمبكة ابنترنت 

فاهر  بهمية دحاأة هذا المررح لهدم، لفدى ذلدك 

اتفددددددددددددددددددددددد  بلماأددددددددددددددددددددددديزادا ابطددددددددددددددددددددددداح 

 Almasizadeh & Azgomiلباليدددومى

 Xiaojuanلتوسددديالييان  ،(51 ,2014)

، لأددايرليا لالمدددال   (1373-1374 ,2017)

Sauerwein et al., (2019, 145) علددى ،

بهميددة ت ميددة الجواندد  المعرفيددة المرتبطددة بعلددم 

الحاأدددد  لبمددددا البيانددددا  لالمعلومددددا ، لذلددددك 

 لمجموعة ما األأباب تتنح فيما يلى:
 

 رلح، التعرب على ملوثا  الحاأ  اآللى   -ب

 .لهاامج المناد، لالبر

آلية ابخترا  لدلافعه لطر   على التعرب  -ب

 الك ف ع ه.

ابلمددددددددددام بابأددددددددددتراتيجيا  لالتر يددددددددددا    -ج

المسددتخدمة فددى تصددميم بنامددة األمددا لدد ام 

 ت غي  الحاأ  اآللى لمبكاته.

الوعى بأهمية األما المدادى للحاأد  اآللدى   -د

 لطرقه لبدلاته.

التعدددرب علدددى التهديددددا  لاألخطددداح علدددى   - 

 ألما المادى للحاأوب لويفية معالجتها.ا

بهمية ابلمام بدلح األفراد لالمؤأسدا  فدى   -ل

  ماية األما المادى للحاأوب.

ابطالع على طدر  ت دفير البياندا  لل دع   -ال

 .للمستخدميا مستويا  تمتياال مختلفة

 اآللدددىالترويدددز علدددى بمدددا بنامدددة الحاأددد    - 

أدددددوا  علدددددى مسددددددتوى بنامدددددة الت ددددددغي  

  .لتطبيرا  الويب
 

ابلمدددام بتر يدددا  تدددأميا أدددرية المعلومدددا    -ط

 عبر مبكة ابنترنت. التنتراله

ابعتماد على تأتخدام البرمجيا  المساعد،   -ي

لالندرلحية لرفددع مسددتوى األمددان فددى ناددام 

 الت غي  لمبكة ابتصال بابنترنت.
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مرددددرح الحاأدددد  ل الم ددددكال  التعليميددددة .3

 لبما البيانا :
 

، Fennelly (2017, 32)في للددى   ابمدداح     

 Cobb et al., (2018, 8)لووبد  لالمدال   

تلدددددى بن المردددددرحا  المرتبطدددددة بدددددأما البياندددددا  

لالمعلوما  لالحاأ  اآللدى، توايههدا مجموعدة 

التددى توايدده المتعلمدديا  مددا الم ددكال  التعليميددة

 :على ال حو التالى، لالتى تتنح دحاأتهاع د 

 

تلدددزم بن يكدددون الطالددد  علدددى معرفدددة مددداملة  -ب

مدع  التعامد ونا  الحاأد  اآللدى لويفيدة بمك

 تطبيراته المختلفة.

تتنددما مجموعدددة وبيددر، مدددا المصدددطلحا   -ب

المتراحبة فدى المع دى لالتدى تحتداج تلدى دقدة 

 فى عملية التعلم بأتيعابها لفهمها.

ي تم  على مجموعدة وبيدر، مدا ابيدرا ا   -ج

لالخطوا  المرتبطة بأما الحاأ  لالبيانا  

خدديص لفهددم لترأدديخها لالتددى تحتدداج تلددى تل

 فى ذها المتعلميا.

الحايدة تلدى تدوفير لقدت الدحاأدة للمتعلمديا  -د

لتتا ة فرصة تطالعهم على المعلوما  بوثر 

 بيدددد هممددددا مددددر، لفرددددا للفددددرل  الفرديددددة 

ي دددددتم  ،  يدددددث بنددددده لدحاأدددددتها لتترانهدددددا

معلومددددا  لتيددددرا ا  متفالتددددة الصدددددعوبة 

 لالمستويا  المعرفية.

الب دائى ليدة التردويم تلى عم المتعلميايحتاج  - 

المسددددتمر للمتعلمدددديا للوقددددوب علددددى نردددداط 

النعف لدديهم لأدد الثغدرا  التعليميدة التدى 

 توايههم فى مررح الحاأ  لبما البيانا .
 

 

 الثالدثلقد اأتفاد  البا ثتدان مدا المحدوح        

فى التعرب على مجموعة ما اآلحا   ول مفهوم 

م  ماية عل  يث بنهمررح الحاأ  لبما البيانا  

خصوصدددية البياندددا  لالمعلومدددا  مدددا المخددداطر 

لالتهديدا  الداخلية لالخاحيية، لودذلك اتندحت 

حفع مسدتوى الجواند  المعرفيدة ل رلح، بهمية 

هددذا لدددى طددالب مددعبة معلددم الحاأدد  اآللددى فددى 

،  يث بنده مردرح م اأد  لخصدائص الفئدة المررح

المستهدفة للتعلم لما بهمها معرفتهم ب ك  ييد 

نددا  الحاأدد  اآللددى لالتعامدد  مددع تطبيراتدده، بمكو

وما اتنحت بهم الم كال  التعليمية التدى توايده 

البحددث علددى  عمدد دحاأددة الطددالب للمرددرح لالتددى 

 معالجتها.
 

 : الفعالية الذاتية:الرابعالمحوح 
 

مفهوم الفعاليدة الذاتيدة،  الرابعالمحوح  امتم        

دى المددتعلم، العوامدد  المددؤثر، فددى الفعاليددة الذاتيددة لدد

لبهميددددة الفعاليددددة الذاتيددددة، ليتنددددح ذلددددك مفصددددال 

 والتالى:
 

 مفهوم الفعالية الذاتية: .1
 

ظهر  وثير ما اآلحا   ول تعريدف الفعاليدة      

 Matthew etماتثيو لالمال    فعرفهاالذاتية، 

al.,  (2017, 356) قدددح، الفددرد علددى بأنهددا "

اتده التخطيإل لالت ايم ألدا  مهدام عملده لالثردة بذ

للريام بمجهود وافى بنجاال مهام عملده المطلوبدة 

 على ال حو المطلوب فى الوقت المحدد".
 

 & Benderبي دددح لانجددرام  ومددا بمدداح     

Ingram (2018, 18) بنها " قدو، الددلافع  تلى

لددى المددتعلم ألدا  مهامده التعليميددة فدى المواقددف 

المختلفدة لتتبددع مدددى تردمدده نحددو تحريدد  بهدافدده 

 ود،".الم  
 

لفددى نفددف السدديا  ب دداب بنتددون لالمددال        

Anton et al., (2019, 268)  بأنهدا " ثردة

الطالدد  بردحتدده علددى توظيددف قدحاتدده فددى تنجدداال 

المهام ب جا  فى المواقف المختلفة لالتى ت عكف 

علدددى تختياحاتددده فدددى األن دددطة المتندددم ة داخددد  

 تنجاالاته ". 

    

اتيدددة العوامددد  المدددؤثر، فدددى الفعاليدددة الذ .2

 لدى المتعلم: 
 

بماح  الدحاأا  لاألدبيا  لم هدا بيونييد         

، Ouweneel et al., (2013, 232)لالمدال   

 ,Hooman et al., (2017هومدان لالمدال   

 Talsma et، لتالسددما لالمددال   (153-154

al., (2019, 187)  علددددددى بن باندددددددلحا

(Bandura, 2001 دد أدتة عوامد  حئيسدية  )

 فعالية الذاتية لدى المتعلم، لهى:مؤثر، فى ال
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الترويم الذاتى: فالترويم الذاتى ابيجابى الدذى  -ب

يرددوم بددريرا   المددتعلم ل فسدده لفرددا للمعددايير 

المسددتخدمة للحكددم علددى مسددتوى بدائدده تعددزال 

 مهاحا  الفعالية الذاتية لديه.

الخبرا  ال خصية: تن مرلح المتعلم بموقف   -ب

لتعليمدددى محددددد بل مواقدددف مدددبيهة للموقدددف ا

الددددذى يوايهدددده، تددددؤثر فددددى توقعاتدددده اتجددددا  

الصعوبا  التى أتوايهه لالعم  علدى ل دع 

بددددائ  ل لدددول مسدددبرة لتج بهدددا ل لهدددا ع دددد 

  دلثها.

ابق دداع اللفاددى: لهددى عمليددة الت ددجيع التددى   -ج

يتلراها المتعلم ما اآلخريا  دول مددى قدحتده 

على ت فيذ مهامده التعليميدة  ممدا يحرد  لديده 

 لذاتية.الفاعلية ا

الحالددة ال فسددية لالفسدديولويية: لهددى تددرتبإل  -د

بدافعية المتعلم نحو المواقف التعليمية، لعلى 

قدح  التده ابنفعاليدة لال فسدية لحدلد بفعدال، 

فكلما قد  انفعدال المدتعلم نحدو األفكداح السدلبية 

لالمخدددالب الاد  قدحتددده علدددى ثرتددده ب فسددده 

 لبصبح بدا   بفن .

بددرا  التددى يطلددع الخبددرا  البديلددة: لهددى الخ  - 

عليهددا المددتعلم ممددا يحيطددون بدده، فددرذا وانددت 

حدلد األفعددال تيجابيددة تددزداد توقعاتدده بردحتدده 

علدى ت فيددذ المهدام لموايهددة العربدا ، لعلددى 

ال ريض فدرن حدلد األفعدال لالخبدرا  السدلبية 

قددد تددؤثر فيدده لتعمدد  علددى انخفدداض فاعليتدده 

 الذاتية.

  المتعلم تنجاالا  األدا ا  ال ايحة: تن تحري  -ل

ال جا  فى تنجداال المهمدا  يتدرف بثدرا تيجابيدا 

لدى الطال ، مما يعزال ثرتده بردحاتده لتحسديا 

 مهاحاته مستربال. لتطوير

 

 بهمية الفعالية الذاتية: .3
 

 Jahanshir etبوددد يانهان ددير لالمددال       

al., (2015, 116)   لمدددداحتيا لالمددددال ،

Martin et al., (2019, 62) لبانددددى ،

 Pandey et al., (2019, 259)  لالمددال 

بهميددة الفعاليددة الذاتيددة للمتعلمدديا، لالتددى تتنددح 

 على ال حو التالى:
 

تعدددد مؤمدددرا علدددى الصدددحة ال فسدددية للمدددتعلم  -ب

 لقدحته على ابنجاال.

الت دددجيع علدددى التخطددديإل لالت اددديم لألعمدددال  -ب

 ليدللة المهام.

ت ميددة مهدداحا  لقدددحا  المددتعلم علددى تحريدد   -ج

 التعلم بفاعلية.

سدداعد علددى ت ميددة ثرددة المتعلمدديا بأنفسددهم ت -د

 لبرنجاالاتهم.

تعم  على ت مية قدح، المتعلميا على التفكيدر  - 

 لتتخاذ الرراح ع د تنجاال المهام المعرد،.

ابصدددراح لت ددجيع المتعلمدديا علددى المثددابر،  -ل

بالا دددددة العربدددددا  لالصدددددعوبا  لالوصدددددول 

لتحريددد  بعلددددى الدددددحيا  فددددى المو ددددوعا  

 الدحاأية.

علمدديا علددى العمدد  بثرددة لمثددابر، ت ددجيع المت -ال

 لفرا لإلمكانيا  المتا ة.

ت ميدددة مهددداحا  المتعلمددديا فدددى التعامددد  مدددع  - 

 الم كال  لل ع الحلول البديلة.

ت ددددجيع المتعلمدددديا علددددى عددددرض بفكدددداحهم  -ط

 الجديد، لترب  ال رد الب ا .

مسددداعد، المتعلمددديا علدددى تطدددوير مهددداحاتهم  -ي

 لتحري  بهداب مستربلية.

المهدددداحا  المعرفيددددة ت ميددددة مجموعددددة مددددا  -ف

لالسدددددلووية لحدلد األفعدددددال الم اأدددددبة فدددددى 

 المواقف المختلفة لدى المتعلميا.

ت ميدددة مهددداحا  المتعلمددديا فدددى التعامددد  مدددع  -ل

 التعلم الذاتى. تأتراتيجيا 

 
 

مفهدوم  الرابدعالبا ثتان ما المحوح  اأت تجت       

الفعالية الذاتية الذى يتمحوح  ول قدح، المتعلم على 

لثرته ب فسه التى تدفعده لتخطدى  مهام تعلمهتخطيإل 

الصعوبا  لالعربا  التدى توايهده لتحريد  األهدداب 

المطلوبة فى الوقت المحدد، باب افة تلى تحديد بهم 

العوامدد  المددؤثر، فددى الفعاليددة الذاتيددة لالتددى ت ددم  

الخبدددرا  ال خصدددية لخبددددرا  اآلخدددريا، لالحالددددة 

ذاتدده لالحكددم  ابنفعاليددة للمددتعلم لقدحتدده علددى تريدديم

على مستوا  ال خصى، لودذلك بهميتهدا فدى ت دجيع 

المتعلمدديا علددى المثددابر، لابصددراح لتحريدد  بهددداب 

 عملهم لتطوير مهاحاتهم لتحري  بهداب مستربلية.

 

بيئة  : العالقة بيا تصميمالخامفالمحوح 

 الرائمددددة علددددى نمددددإل ابلكترلنيددددةالددددتعلم 

ابختبددددداحا  التكيفيدددددة الب ائيدددددة لت ميدددددة 
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لتحصدي  المعرفدى بمرددرح الحاأد  لبمددا ا

 البيانا  لمهاحا  الفعالية الذاتية:
 

تاهر العالقة بيا متغيدرا  البحدث الحدالى الدذى      

يرددددم تصددددميم ابختبدددداحا  التكيفيددددة الب ائيددددة لفرددددا 

، الم ددددداهج IRTل اريتدددددى )ابأدددددتجابة للمفدددددرد، 

لت ميدة  ابلكترلنيدة( داخ  بيئة التعلم CTالدحاأية 

ي  المعرفددى بمرددرح الحاأدد  لبمددا البيانددا  التحصدد

لمهاحا  الفعالية الذاتيدة لددى طدالب الفرقدة الثالثدة 

معبة معلم الحاأد  اآللدى برسدم تك ولوييدا التعلديم، 

تتمتددع بدده تلددك ابختبدداحا  مددا مميددزا   لمددالذلددك 

تجعلها تختباحا  قصير، يتم تيرا اها فى مد، الم ية 

لابختباحا  لترليدية ابق  ما ابختباحا  ابلكترلنية 

 ." لحقة لقلم" الترليدية

    

لوذلك يعتمد تصميم ابختباحا  التكيفية الب ائيدة     

( IRTلفرا ل ارية ابأتجابة للمفدرد، )ابلكترلنية 

على تكيف مستوى الصعوبة لإلختباح لفرا لمستوى 

ودد  ممددتحا، ليبدددب بسددؤال بدايددة متوأددإل الصددعوبة 

الدد ، يددتم تحديددد مسددتوى لب ددا ا علددى اأددتجابة الط

السددؤال التددالى يكددون بأدده  بل بوثددر صددعوبة  بي مددا 

 ابلكترلنيدة ع د تصميم ابختباحا  التكيفية الب ائيدة

( يدددددرتبإل CTلفرددددا ل اريددددة الم دددداهج الدحاأددددية )

مسددددتوى الصددددعوبة بالمسددددتوى المعرفددددى للهدددددب 

التعليمددى للسددؤال، ليبدددب ابختبدداح بسددؤال مدد خفض 

بدأدا  ابختبداح يروم الممتحا  مثالمستوى المعرفى، 

مرتبطددددددة ال للفرددددددا بأددددددتجابته تاهددددددر األأددددددئلة

علددددى بالمسددددتويا  المعرفيددددة لألهددددداب التعليميددددة 

 .اختالب معامال  الصعوبة لها
 

باب افة تلى ذلك ياهر دلح ابختباحا  التكيفية     

لفرددددا ل اريتددددى )ابأددددتجابة ابلكترلنيددددة الب ائيددددة 

أددية( فدددى ت ميددة التحصدددي  للمفددرد،/ الم ددداهج الدحا

المعرفى بمردرح الحاأد  لبمدا البياندا  لددى طدالب 

معبة معلم الحاأ  اآللى،  يدث يتندما المردرح ودم 

وبيدددر مدددا المو دددوعا  لالجوانددد  المعرفيدددة التدددى 

تحتاج تلى تدحي  مستمر لت دخيص ل رداط الندعف 

برأتمراح، لذلك ما تردوم بده تلدك ابختبداحا  لالتدى 

ا  لمواقددف تعليميددة تعمدد  علددى تعتبددر بمثابددة مثيددر

فيرتفدع  ترأي  الماد، التعليمية فى بذهان المتعلمديا

  فى ابختباح ال هائىلهم مستوى التحصي  المعرفى 

التكيفيددة باب ددافة تلددى مددا ترددوم بدده تلددك ابختبدداحا  

فدددى اليددداد، دافعيدددة المتعلمددديا نحدددو الدددتعلم الب ائيدددة 

طهم لاليدداد، ثرددتهم بأنفسددهم لت ميددة مهدداحا  تخطددي

لمهام بعمالهم لتحري  بهدافهم فى الوقت الم اأ   

 مما يؤدى تلى ت مية مهاحا  الفعالية الذاتية لديهم.

 

بيئدددة الدددتعلم : تصدددميم السدددادسالمحدددوح 

ابختبداحا  الرائمة علدى نمدإل  ابلكترلنية

 :التكيفية الب ائية
  

قامددت البا ثتددان بددابطالع علددى مجموعددة مددا       

عليمدددى المالئمدددة لبيئدددة الددددتعلم  نمددداذج التصدددميم الت

الرائمددة علددى نمددإل ابختبدداحا  التكيفيددة  ابلكترلنيددة

 ADDIE، لهدم: نمدوذج التصدميم العدام "الب ائيدة

Modle( لجرافي جدددددر "Grafinger, 1988 )

(، 2002باب افة تلى نموذج )عبد اللطيف الجزاح، 

" P3(، نمدددوذج "2003نمدددوذج )محمدددد خمددديف، 

(، Khan, 2005رلندى لخدان )لتطدوير الدتعلم ابلكت

، ثم قامت البا ثتان )2007نموذج )محمد خميف، ل

 Chen(2016, 2305-2307)برختياح نموذج ت ا 

المطدددددددوح،  ابلكترلنيدددددددةلتصدددددددميم بيئدددددددة الدددددددتعلم 

(ICCEE لذلددك لمجموعددة مددا األأددباب لالتددى ،)

ما بهمها بن ال موذج يعم  على تطوير مرا   ب ا  

لتصدبح بوثدر فعاليدة  ترلنيةابلكلتصميم بيئة التعلم 

باب افة تلى بنه متمروز  ول المتعلم، ليتنح فيما 

 يلى:
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 Chen(2016, 2305)( ICCEEالمطوح، ) ابلكترلنية( نموذج تصميم بيئة التعلم 3مك  )

 
 

 ثالثا: تيرا ا  البحث:
 

 هدددذا الجدددز  عدددرض تيدددرا ا  تصدددميم تندددما     

 ى نمددددددإلالرائمددددددة علدددددد ابلكترلنيددددددةبيئددددددة الددددددتعلم 

ابختبدددددداحا  التكيفيددددددة الب ائيددددددة لفرددددددا ل اريتددددددى 

)ابأدددتجابة للمفدددرد،/ الم ددداهج الدحاأدددية( لت ميدددة 

التحصدددددددي  المعرفدددددددى بمردددددددرح الحاأددددددد  لبمدددددددا 

البيانددددا  لمهدددداحا  الفعاليددددة الذاتيددددة لدددددى طددددالب 

الفرقدددة الثالثدددة مدددعبة معلدددم الحاأددد  اآللدددى برسدددم 

ة تك ولوييدددا التعلددديم وليدددة التربيدددة ال وعيدددة يامعددد

ط طددددا،  يددددث تتنددددح معددددايير التصددددميم التعليمددددى 

لتيرا اتددده لويفيدددة ت فيدددذها برب دددافة تلدددى تعدددداد 

 البحث ل بطها، فيما يلى:الرياس فى بدلا  

 

بيئددة الددتعلم تعددداد قائمددة معددايير تصددميم  .1

ابختبداحا  الرائمة علدى نمدإل  ابلكترلنية

 التكيفية الب ائية:
 

   التالية:تطل  تعداد قائمة المعايير الخطوا  
 

 تحديد الهدب ما قائمة المعايير:  -ب
 

اأدددتهدفت الرائمدددة تحديدددد األأدددف لالمعدددايير      

الرئيسية لمؤمراتها الفرعية الالالم توافرهدا ع دد 

 الرائمددة علددى نمددإل  ابلكترلنيدةبيئددة الددتعلم  تصدميم

ابختبددددداحا  التكيفيدددددة الب ائيدددددة لفردددددا ل اريتدددددى 

أدددية( لت ميدددة )ابأددتجابة للمفدددرد،/ الم دداهج الدحا

التحصي  المعرفدى بمردرح الحاأد  لبمدا البياندا  

لمهاحا  الفعالية الذاتية لدى طالب الفرقة الثالثدة 

معبة معلم الحاأد  برسدم تك ولوييدا التعلديم وليدة 

 التربية ال وعية يامعة ط طا.
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تحديددددد مصددددادح تعددددداد قائمددددة المعددددايير   -ب

 لصيارة مؤمراتها:
 

ة المعدايير المرايدع تندم ت مصدادح تعدداد قائمد     

لالدحاأا  السابرة باب افة تلى آحا  المتخصصيا 

مددا بأدداتذ، مجددال تك ولوييددا التعلدديم، لتكونددت فددى 

( معدددايير ي ددددحج تحدددتهم 7صدددوحتها المبدئيدددة مدددا )

 ( مؤمر فرعى.75)

 

 ناام تردير قائمة المعايير:  -ج
 

قامددت البا ثتددان بو ددع مريدداس متدددحج لتردددير      

  المعيدداح، لتتددحج ابأددتجابة دحيدة تحردد  مؤمدرا

-5( لهدى بالترتيد  )1:  5على هدذا المريداس مدا )

( لتوافدددد  نفددددف ترتيدددد  )تحردددد  بدحيددددة 4-3-2-1

تحردد  بدحيددة  -تحردد  بدحيددة مرتفعددة -مرتفعددة يدددا

لددددم يتحردددد (،  -تحردددد  بدحيددددة  ددددعيفة -متوأددددطة

 (:2ليتنح ذلك ما خالل الجدلل التالى)

 

 ( 2يدلل )

ابختباحا  التكيفية الرائمة على نمإل  ابلكترلنيةبيئة التعلم يا  لرائمة معايير تصميم ناام تردير الدح     

 الب ائية 
 

 مدى تحر  مؤمرا  المعياح

تحر  بدحية 

 مرتفعة يدا

تحر  بدحية 

 مرتفعة

تحر  بدحية 

 متوأطة

تحر  بدحية 

  عيفة
 لم يتحر 

5 4 3 2 1 

 

 التحر  ما صد  قائمة المعايير:  -د
 

لتحردددد  مددددا صددددد  قائمددددة المعددددايير، قامددددت ل     

البا ثتدددان برتبددداع طريردددة صدددد  المحكمددديا لذلدددك 

بعرض الصوح، المبدئية للرائمة على مجموعدة مدا 

خبرا  لبأاتذ، تك ولوييدا التعلديم المتخصصديا فدى 

( للتحر  ما مدى بهمية و  معياح، 2المجال )ملح  

مدى مالئمدة ود  عبداح، مؤمدر للمعيداح الدذى ت تمدى 

ه، لمدى أالمة لدقدة الصديارة اللغويدة لعبداحا  تلي

الرائمة،  ذب بل ت دافة بعدض المؤمدرا  المكدرح، 

 بل رير الوا حة، لمدى صال ية الموقع للتطبي .

 

لبذلك تكوندت الرائمدة فدى صدوحتها ال هائيدة مدا     

(، 3( مؤمدددددر فرعدددددى )ملحددددد  75( معدددددايير ل)7)

 (:3ليتنح ذلك وما فى الجدلل التالى)
 

 ( 3)يدلل 

 ابختباحا  التكيفية الب ائية الرائمة على نمإل  ابلكترلنيةبيئة التعلم تواليع المؤمرا  فى قائمة معايير تصميم 
 

 المعايير
عدد 

 المؤمرا 

ترقيم 

 المؤمرا 

 5-1 5 .ابلكترلنيةلموقع بيئة التعلم المعلوما  التعريفية  (1المعياح)

 10-6 5 .ابلكترلنيةقع بيئة التعلم مو األمان لالموثوقية داخ  (2المعياح)

موقددددع بيئددددة الددددتعلم الخصددددائص الف يددددة لتصددددميم صددددفحا   (3المعياح)

 .ابلكترلنية
20 11-30 

موقع بيئة الخصائص العلمية لالتربوية للمررح التعليمى داخ   (4المعياح)

 .ابلكترلنيةالتعلم 
15 31-45 

 60-46 15موقدع فية الب ائية داخ  ابختباحا  التكي نمإل خصائص تصميم (5المعياح)
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 المعايير
عدد 

 المؤمرا 

ترقيم 

 المؤمرا 

 .ابلكترلنيةبيئة التعلم 

 65-61 5 .ابلكترلنيةموقع بيئة التعلم المساعد، لالتوييه داخ   (6المعياح)

 75-66 10 .ابلكترلنيةموقع بيئة التعلم بأالي  الترييم داخ   (7المعياح)

 75 المجموع الكلى

 

 سددداب صدددد  ابتسدددا  الدددداخلى لرائمدددة  - 

 معايير:ال
 

يرصد بابتسا  الداخلى لعباحا  قائمة المعايير       

قو، ابحتباط بيا دحيا  و  معياح لالدحيا  الكليدة 

للرائمة، للحساب صد  ابتسا  الداخلى تدم  سداب 

معام  ابحتباط بيا دحية و  مؤمر لالدحية الكلية 

للمعياح الذى ي تمى تليه لترال  معام  ابحتباط بيا 

، لقد اتنح بن يميع المؤمدرا  دالدة 0.91ل 0.80

(، ممددا يدددل علددى بن 0.05( ل)0.01ع ددد مسددتوى )

 قائمة المعايير تتمتع بدحية اتسا  داخلى مرتفعة.
 

  ساب الثبا  لرائمة المعايير:  -ل
 

يرصد بثبا  الرائمة بن تعطى نفف ال تائج تذا ما      

بعيددد تطبيرهددا بوثددر مددا مددر، تحددت ظددرلب مماثلددة 

صول ما صوحتها المبدئيدة تلدى صدوحتها بهدب الو

(، للريددداس معامددد  ثبدددا  قائمدددة 3ال هائيدددة) ملحددد 

(، 2المعايير تم عر ها على محكمى البحث )ملح  

ثددم اأددتخدام معامدد  ثبددا  بلفددا ورلنبدداخ مددا خددالل 

لحساب معام  التمييز لك  عباح، مع  SPSSبرنامج 

 دددددذب العبددددداح، ذا  الريمدددددة السدددددالبة بلالمويبدددددة 

( للحصول على معام  0.20)التى تر  عا  النعيفة

ثبا  قوى، لي ير تحتفاع معام  بلفا ورلنباخ  يدث 

( تلى بن مفردا  قائمة المعايير تعبر عا 0.98بلغ )

منددمون لا ددد ومددا يعطددى داللددة لا ددحة علددى بن 

 عباحا  قائمة المعايير متجانسة.

 

 ابلكترلنيدةلبيئة التعلم  التصميم التعليمى .2

التكيفيدددة  نمدددإل ابختبددداحا الرائمدددة علدددى 

 الب ائية:
 

قامددددددت البا ثتددددددان برختيدددددداح نمددددددوذج ت ددددددا       

Chen(2016, 2305-2307)  لتصميم بيئدة الدتعلم

(، لتتنح تيرا ا  ICCEEالمطوح، ) ابلكترلنية

بيئددددة الددددتعلم تصددددميم البحددددث الحددددالى مددددا خددددالل 

ابختبدداحا  التكيفيددة الرائمددة علددى نمددإل  ابلكترلنيددة

 لى ال حو التالى:، عالب ائية
 

 :Identifyالمر لة األللى: التعريف 
 

تستهدب تلدك المر لدة تعريدف لتحديدد العوامد       

ببيئددة الددتعلم ابلكترلنيددة قبدد  البددد  فددى   المحيطددة

 ب ائها لتصميمها، لتتنما الخطوا  التالية: 

تحديد نمدإل تردديم المردرح التعليمدى: بعدد تحديدد  -ب

ى التحصددي  م ددكلة البحددث فددى ليددود تدددنى فدد

المعرفدددددى بمردددددرح الحاأددددد  لبمدددددا البياندددددا  

لمهدداحا  الفعاليددة الذاتيددة لدددى طددالب الفرقددة 

بكليدة التربيدة  اآللىالثالثة معبة معلم الحاأ  

ال وعيددة يامعددة ط طددا، تددم تختيدداح نمددإل ترددديم 

 تلكترلنيدةالمررح التعليمى ما خالل بيئدة تعلدم 

 ألنهددا األوثددر مالئمددة لمعالجددة ،عبددر ابنترنددت

الرصددددددوح لدددددددى الطددددددالب لمددددددر  المفدددددداهيم 

لالمصطلحا  لالمداد، العلميدة لمردرح الحاأد  

لبمددا البياندددا  ليردددوم الطدددالب برتردددان تعلمهدددا 

لت مية مهاحا  الفعالية الذاتية  باب دافة تلدى 

تصميم نمدإل ابختبداحا  التكيفيدة الب ائيدة لفردا 

ل اريتددددددى )ابأددددددتجابة للمفددددددرد،/ الم دددددداهج 

 ها.الدحاأية( ما خالل
 

تحديددد األهددداب التعليميددة: تددم تحديددد األهددداب  -ب

العامة للمررح التعليمى الحاأ  لبما البيانا ، 

 ما خالل الخطوا  التالية:
 

ابطدددددالع علدددددى الدحاأدددددا  لالمرايدددددع  -1ب/

المرتبطددددددة بمرددددددرح الحاأدددددد  لبمددددددا 
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البيانددا ، لذلددك للتعددرب علددى الجواندد  

 المعرفية للمررح التعليمى.
 

ا ثتددددان علددددى مو ددددوعا  اعتمددددد  الب -2ب/

التعلم لمررح الحاأ  لبما البيانا  فى 

امدددددترا  األهدددددداب العامدددددة للمحتدددددوى 

التعليمى،  يدث يعتبدر ود  مو دوع مدا 

تلك المو وعا  بمثابة هددب عدام مدا 

بهدداب الددتعلم، لعلددى ذلددك يمكددا الرددول 

بددأن الهدددب العدددام المرتددر  يتمثدد  فدددى 

ت ميددددة الجواندددد  المعرفيددددة المرتبطددددة 

لحاأد  لبمدا البياندا ، ليمكدا بمررح ا

صددددديارة األهدددددداب العامدددددة المرتر دددددة 

 بصوح، بوثر تحديدا والتالى: 
 

 .التعرب على ملوثا  الحاأ  اآللى 

  ،التعامددددد  مدددددع البدددددرامج المنددددداد

 للملوثا .

 .الك ف عا الجدحان ال احية 

 .ابلمام باألما المادى للحاأوب 

 . التعرب على ابخترا 
 

يرائيددددددة للمرددددددرح تحديددددددد األهددددددداب اب -3ب/

التعليمدى: تدم تحديددد األهدداب ابيرائيددة 

السددددلووية المرتبطددددة بمرددددرح الحاأدددد  

لبمدددا البياندددا  لطدددالب الفرقدددة الثالثدددة 

مدددددعبة معلدددددم الحاأددددد  اآللدددددى برسدددددم 

تك ولوييددددا التعلدددديم للفصدددد  الدحاأددددى 

م، 2018/2019الثددانى للعددام الدحاأدددى 

 يث تنم ت قائمة بهداب تيرائيدة فدى 

 –فهددم  -الرقمددى )تددذورمسددتويا  بلددوم 

تطبيددد (، لتطلددد  تعدددداد تلدددك الرائمدددة 

 الخطوا  التالية:

  تحديدددد الهددددب: اأدددتهدفت الرائمدددة

تحديد األهداب ابيرائية التدى يجد  

بن يددتم ت ميتهددا لدددى طددالب الفرقددة 

الثالثدددة معلدددم الحاأددد  اآللدددى برسدددم 

تك ولوييا التعليم فى مررح الحاأد  

تعلم لبما البيانا ، ما خالل بيئة ال

التدددى يدددتم مدددا خاللهدددا  ابلكترلنيدددة

تصدددميم نمدددإل ابختبددداحا  التكيفيدددة 

الب ائيددة لفرددا ل اريتددى )ابأددتجابة 

 للمفرد، / الم اهج الدحاأية(. 

 

  تحديدد مصدادح تعدداد الرائمدة: لهدى

آحا  األأدددداتذ، لالمتخصصدددديا فددددى 

مجال تك ولوييا التعليم، لالدحاأا  

السابرة لالمرايع المرتبطة بالبحدث 

الحدددالى عدددا مردددرح الحاأددد  لبمدددا 

 البيانا .
 

  التحرددد  مدددا صدددد  المحتدددوى: تدددم

عرض الرائمة فدى صدوحتها األلليدة 

( 2علددى السدداد، المحكمدديا )ملحدد  

لذلك للتعرب على آحائهم  ول تلدك 

الرائمة ما  يدث التسلسد  الم طردى 

لألهددددداب، مدددددى احتبدددداط األهددددداب 

ابيرائيدددددددة السدددددددلووية باألهدددددددداب 

مسدتوى الهددب  العامة، مدى صدحة

التعليمدى، لالسددالمة اللغويدة لعبدداح، 

الهدددب، لتددم تيددرا  التعددديال  التددى 

اتف  عليها الساد، المحكميا لتاهر 

( 80قائمة األهداب لالتى تندم ت )

هددب أددلووى تيرائدى فددى صددوحتها 

 (.4ال هائية )ملح  
 

  الثبا : لريداس معامد  ثبدا  الرائمدة

 بلفددددداتدددددم اأدددددتخدام معامددددد  ثبدددددا  

، SPSSخ ما خدالل برندامج ورلنبا

لهدو معامد   )0.94لقد بلغ قيمتده )

 ثبا  مرتفع.
 

تحلي  خصائص المتعلميا: تم تحلي  خصائص  -ج

لهدددم طدددالب  مدددا الفئدددة المسدددتهدفة المتعلمددديا

برسددددم  اآللددددىالفرقددددة الثالثددددة معلددددم الحاأدددد  

تك ولوييا التعليم بكلية التربية ال وعية يامعة 

يعهم ( طالدددد  تددددم تددددوال60ط طددددا، لعددددددهم )

ع وائيا على مجموعتيا ما الطالب لتنم ت 

( طالد ، ليتميدزلن برددحتهم 30و  مجموعة )

 على:

التعامد  مددع الحاأددوب لمواقددع ابنترنددت  -1ج/

 لابختباحا  ابلكترلنية.

التعامددد  مدددع البريدددد ابلكترلندددى لبدلا   -2ج/

الرأددائ  لالمحادثددا  مددا خددالل  تحأددال

 المواقع ابلكترلنية. 

ف فدددى المهددداحا  العرليدددة نتيجددددة تجدددان -3ج/

 تراحب بعماح المتعلميا.
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 صددولهم علددى ترددديرا  متراحبددة العددام  -4ج/

 الساب .
 

تحلي  اب تيايا  التعليمية: للوصول تلدى بهدم  -د

اب تيايدددا  التعليميدددة لطدددالب الفرقدددة الثالثدددة 

مددعبة معلدددم الحاأددد  اآللدددى المرتبطدددة بمردددرح 

ن الحاأدددد  لبمددددا البيانددددا ، قامددددت البا ثتددددا

 بمايلى:
 

اأدتطالع حبى طددالب الفرقددة الثالثددة معلددم  -1د/

الحاأدددددد  اآللددددددى برسددددددم تك ولوييددددددا 

لالمتخصصيا فى المجال للوقوب على 

بليدده الرصددوح المطلددوب ت ميتهددا فيمددا 

يتعل  بالجان  المعرفى لمررح الحاأد  

 لبما البيانا .
 

ابطددددددالع علددددددى الدحاأددددددا  لالبحددددددو   -2د/

ا البيانا  المرتبطة بمررح الحاأ  لبم

 لويفية صيارتها لتحلي  مو وعاتها. 
 

 Taskتم اأتخدام بألوب تحلي  المهدام  -3د/

Analysis  لذلددك بهدددب ترددديم لصددف

لكددد  مو دددوع مدددا مو دددوعا  مردددرح 

الحاأ  لبما البيانا ،  يث تدم ترسديم 

خمسة مو وعا  المررح التعليمى تلى 

مو دددددوعا  حئيسدددددية ت ددددددحج تحتهدددددا 

تلددددددك  مو ددددددوعا  فرعيددددددة، لتاهددددددر

 المو وعا  الرئيسية فيما يلى:
 

 .ملوثا  الحاأ  اآللى 

 . البرامج المناد، للملوثا 

 .الجدحان ال احية 

 .األما المادى للحاأوب 

 . ابخترا 
 

تحليددد  المددددواحد التعليميددددة:  يددددث تددددم تحليدددد   - 

خصدددددائص بيئدددددة الدددددتعلم مدددددا خدددددالل تحديدددددد 

ابمكانيددا  الماديددة لالب ددرية المتا ددة بالكليددة 

بيهدددددز،  اأددددد  آلدددددى متصدددددلة لهددددى تدددددوافر 

 البيئدددةبابنترنددت لددددخول الطدددالب علددى موقدددع 

ابلكترلنيدددة لمردددرح الحاأددد  لبمدددا البياندددا ، 

بالدددددخول تلدددى الموقددددع بيسددددر  الطددددالبليردددوم 

لأددهولة،  يددث تحتددوى الكليددة علددى معملدديا 

( يهاال  اأوب، 30 اأ  آلى، ينم المعم  )

المعامدد  مجهددز، مددا  يددث مصددادح الكهربدددا  

لالمراعددد المالئمددة، باب ددافة تلددى لاب ددا ، 

تدوافر متطلبدا  ت دغي  الموقدع )نادام الت ددغي  

، متصددددفحا  الويدددد ، بدلب فددددال  7لي دددددلال

 (.بالير
 

 :Chooseالمر لة الثانية: ابختياح 
 

تسددددتهدب مر لددددة ابختيددددداح ل ددددع الع اصدددددر      

لاألمددكال لالتعليمددا  الالالمددة لتخطدديإل بيئددة الددتعلم 

 تلك المر لة الخطوا  التالية: لتتنماابلكترلنية، 

تخطدديإل ت ادديم المحتددوى: يددتم مددا خاللدده ت ادديم  -ب

مساح لمحتويا  تعلم المررح التعليمدى الحاأد  

عبدر  ابلكترلنيةلبما البيانا  داخ  بيئة التعلم 

 مبكة ابنترنت، لالتى تتنح فيما يلى:

 

( تخطيإل ت ايم عرض مساح لمحتوى 4مك  )

لمررح الحاأ  لبما موقع التعلم ابلكترلنى 

 البيانا  للمجموعتيا التجريبيتيا

تعداد األدلا  التعليمية: قامت البا ثتان فى هذ   -ب

فددى بيئددة  البحددثالمر لددة برعددداد ل ددبإل بدلا  

، لالتددددى تتنددددما ابختبدددداح ابلكترلنيددددةالددددتعلم 

التحصدددديلى المعرفددددى بمرددددرح الحاأدددد  لبمددددا 

ة البيانا ، باب افة تلى مرياس مهداحا  الفعاليد

 يددث تاهددر تيددرا ا  تعدددادهم تفصدديليا  الذاتيددة

الريددداس فدددى الجدددز  الخدددال بدددأدلا   فيمدددا بعدددد

، لوذلك تم تعداد األدلا  الخاصة بمدواد للبحث 
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المعالجددددة التجريبيددددة لم هددددا نمددددإل ابختبدددداحا  

لفرددددا ل اريتددددى  ابلكترلنيددددة التكيفيددددة الب ائيددددة

)ابأتجابة للمفرد،/ الم اهج الدحاأدية(، لالتدى 

  تعدادها لفرا للخطوا  التالية:تم 

تحديددد الهدددب مددا ابختبدداحا  التكيفيددة  -1ب/

الب ائيددة ابلكترلنيددة: تددم تصددميمها لفرددا 

)ابأددددتجابة للمفددددرد،/ الم دددداهج ل اريتى

فدددى بيئدددة الدددتعلم ابلكترلنيدددة  الدحاأدددية(

خدامها فدددى عمليدددة التردددويم بهددددب اأدددت

الب دددددائى للو ددددددا  التعليميدددددة الخمسدددددة 

 التجريبتيا للبحث. للمجموعتيا
 

تعداد الصوح، األللية ما ب دوف األأدئلة  -2ب/

ابختباحا  التكيفية الب ائية ابلكترلنيدة: 

 تم تعداد ب وف األأئلة لفرا لما يلى:
 

   المجموعدددة التجريبيدددة األللدددى: تدددم

خمسة ب دوف بأدئلة للو ددا   تن ا 

التعليميددددة الخمسددددة لفرددددا ل اريددددة 

بأددئلة  ابأدتجابة للمفددرد، لودد  ب ددك

 30مددد هم ) أدددؤال 100تكدددون مدددا 

أددددؤال  30أددددؤال صددددواب لخطددددأ، 

أددؤال تختيدداح  40تيابددة قصددير،، ل

تددم ترسدديمهم تلددى ثددال   مددا متعدددد(

فئددددا  )أدددده / متوأددددإل/ صددددع (، 

لياهددر مدد هم أدددؤال مبدددئى )نرطدددة 

البداية( أؤال متوأإل الصعوبة يليه 

أدددددددؤال مدددددددا ب دددددددك األأدددددددئلة  33

للمتعلمددديا، فيصدددبح عددددد األأددددئلة 

 34لددى لكدد  تختبدداح تكيفددى ب ددائى الك

 أؤال.
 

  المجموعدددة التجريبيدددة الثانيدددة: تدددم

خمسة ب دوف بأدئلة للو ددا   تن ا 

التعليميددددة الخمسددددة لفرددددا ل اريددددة 

الم دداهج الدحاأددية لودد  ب ددك بأددئلة 

 30مددد هم )أدددؤال  100تكدددون مدددا 

أددددؤال  30أددددؤال صددددواب لخطددددأ، 

أددؤال تختيدداح  40تيابددة قصددير،، ل

تلددى ثددال   تددم ترسدديمهممددا متعدددد( 

لتصددد يف  لفردددامسدددتويا  معرفيدددة 

بلددوم )تددذور/ فهددم/ تطبيدد (، لياهددر 

مدد هم أددؤال مبدددئى )نرطددة البدايددة( 

أددؤال مدد خفض المسددتوى المعرفددى 

)تددذور(  الرقمدى لفردا لتصد يف بلددوم

أدددؤال مدددا ب دددك األأدددئلة  33يليددده 

للمتعلمددديا، فيصدددبح عددددد األأددددئلة 

 34الكلددى لكدد  تختبدداح تكيفددى ب ددائى 

 أؤال.
 

 لإلختبدددداحا تردددددير دحيددددا  التصددددحيح  -3ب/

تددددم تردددددير دحيددددا  التكيفيددددة الب ائيددددة: 

األأئلة فى ب وف بأدئلة  لجميعالتصحيح 

ابختبددداحا  التكيفيدددة الب ائيدددة للو ددددا  

، فابيابدددة الصدددحيحة التعليميددة الخمسدددة

لك  أؤال تم ترديرها بدحية لا د، فرإل، 

لكددد  لبالتدددالى بصدددبحت الدحيدددة الكليدددة 

ى ب ائى لك  ل د، تعليمية فى تختباح تكيف

 ( دحية.34) المجموعتيا التجريبتيا
 

: تددم ابختبدداحا  التكيفيددة الب ائيددةصددد   -4ب/

ب وف بأئلة ابختباحا  التحر  ما صد  

مددا  ل ددعتلريدداس مددا  التكيفيددة الب ائيددة

، لكددددال المجمددددوعتيا التجددددريبيتيا بيلدددده

لذلددددك عددددا طريدددد  مددددا يسددددمى بصددددد  

 األأدئلة  دوفبعرض ما خالل المحتوى 

األلليدة  صدوحتهافى لفرا لكال ال اريتيا 

مجموعة ما المتخصصيا لبأاتذ،  على

للحكم علدى (، 2تك ولوييا التعليم )ملح 

الصددددعوبة )أدددده / متوأددددإل/  مسددددتويا 

للو دددددا  صددددع ( فددددى ب ددددوف األأددددئلة 

لفرا ل ارية ابأتجابة التعليمية الخمسة 

لعلدددى مددددى احتبددداط األأدددئلة  ،للمفدددرد،

يا  المعرفيدددددة )تدددددذور/ فهدددددم/ بالمسدددددتو

للو دددددا   تطبيدددد ( فددددى ب ددددوف األأددددئلة

التعليميدة الخمسدة لفردا ل اريدة الم دداهج 

الدحاأدددية، باب دددافة تلدددى مددددى صدددحة 

الصدديارة اللغويددة لألأددئلة، مددع تمكانيددة 

ل ع مرتر ا  بتعددي  بأدئلة مدا ب دوف 

األأدئلة، لقدد تدم التعددي  ب دا  علددى آحا  

 المتخصصيا. 

مال  الصدددددعوبة ألأددددددئلة  سددددداب معددددددا -5ب/

تددم  سدداب ابختبدداحا  التكيفيددة الب ائيددة: 

ألأدئلة ب دوف األأدئلة معامال  الصدعوبة 

بأدداتذ، مددا خددالل لفرددا لكددال ال اددريتيا 
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 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي

 ، لوددددذلك(2تك ولوييددددا التعلدددديم )ملحدددد 

( طالد  19طالب التجربدة ابأدتطالعية )

مددا الفرقددة الثالثددة مددعبة معلددم الحاأدد  

عليم خاحج عي ة اآللى برسم تك ولوييا الت

، قبدد  عمليددة تصددميمها البحددث األأاأددية

 ابلكترلنى.
 

األأئلة فى و   تم تص يف خاللهملما          

ب دددك بأدددئلة للو ددددا  التعليميدددة الخمسدددة 

قبدد  عمليددة  لكدد  ب ددك بأددئلة ( أددؤال100)

تصدددددميم ب دددددوف األأددددددئلة لفردددددا ل اريددددددة 

معدامال   ترال تابأتجابة للمفرد،،  يث 

(، للفرا لذلك 3تلى + 3-يا )الصعوبة ما ب

تم تص يف األأئلة داخ  و  ب ك بأئلة تلدى 

ثالثددددة مسددددتويا  ع ددددد عمليددددة التصددددميم 

  (، األأئلة السهلة مدا)أه /متوأإل/صع 

-، األأئلة متوأطة الصعوبة ما 1-تلى 3-

تلددى  1، لاألأددئلة الصددعبة مددا +1تلددى + 1

+3. 
 

تم تص يف األأئلة فى ود  ب دك  لوذلك         

( 100ئلة للو دددا  التعليميددة الخمسددة )بأدد

قبدد  عمليددة تصددميم  لكدد  ب ددك بأددئلة أددؤال

ب دددددوف األأدددددئلة لفردددددا ل اريدددددة الم ددددداهج 

معامال  الصعوبة  ترال تالدحاأية،  يث 

(، للفرددددا لدددذلك تددددم  3تلدددى + 3-مدددا بدددديا )

تصدد يف األأددئلة داخدد  ودد  ب ددك بأددئلة تلددى 

لفرددا ثالثدة مسددتويا  ع ددد عمليدة التصددميم 

األللى ما تص يف بلدوم  الثالثةللمستويا  

فدددى (، األأدددئلة تطبي /فهم/تدددذور)الرقمدددى 

فدى ، األأدئلة 1-تلدى 3-مدا  مستوى التذور

فى ، لاألأئلة 1تلى + 1-ما  مستوى الفهم

  لبددذلك 3تلددى + 1مددا + مسددتوى التطبيدد 

تاهددر ب ددوف األأددئلة لإلختبدداحا  التكيفيددة 

  لبمدددا الب ائيدددة المرتبطدددة بمردددرح الحاأددد

 (.5البيانا  فى صوحتها ال هائية )ملح  
 

 سددددددداب معدددددددامال  التمييدددددددز ألأدددددددئلة  -6ب/

ابختبدداحا  التكيفيددة الب ائيددة: تددم  سدداب 

معددامال  التمييددز ألأددئلة ب ددوف األأددئلة 

لفرددا لكددال ال اددريتيا مددا خددالل بأدداتذ، 

(، 2لخبدددرا  تك ولوييدددا التعلددديم )ملحددد 

  ( طال19لطالب التجربة ابأتطالعية )

مددا الفرقددة الثالثددة مددعبة معلددم الحاأدد  

اآللى برسم تك ولوييا التعليم خاحج عي ة 

البحث األأاأدية  لتحديدد معامد  التمييدز 

 فدددى تدددم تحديدددد بددديا الممتح ددديا لالدددذى 

(   يث بن قيمة 1)صفر( ل)قيمتيا لهما

)صفر( تو ع لألأئلة ذا  الفائدد، األقد  

)أهلة بل م خفنة المستوى المعرفى " 

( تو ع لألأدئلة ذا  1"(، لقيمة )تذور

بل  "متوأطة الصعوبة"الفائد، األعلى )

  بل فددى المسددتويا  المعرفيددة "صددعبة"

 لبلوم " فهم" ل"تطبي "(.
 

تعداد مفتا  ابيابة لإلختباحا  التكيفية  -7ب/

الب ائية: تم تعدداد مفتدا  ابيابدة  لب دوف 

بأدددددئلة ابختبددددداحا  التكيفيدددددة الب ائيدددددة 

ررح الحاأد  لبمدا البياندا  المرتبطة بم

لكال المجموعتيا التجريبيتيا، لالذى تدم 

ما خالله تصحيح بأئلة تلك ابختبداحا  

 (.6لالذى ياهر )ملح 
 

لإلختبدداحا  التكيفيددة ابنتدداج ابلكترلنددى  -8/ب

 قامددددت البددددا ثتيا برأددددتخدام  :الب ائيددددة

مجموعة ما البرامج للتصدميم البرمجدى 

يدددددة الب ائيدددددة لب دددددا  ابختبددددداحا  التكيف

لفردددا ل اريتدددى )ابأدددتجابة ابلكترلنيدددة 

للمفرد،/ الم اهج الدحاأية( لمدا بهمهدا 

برندددامج ميكرلأدددوفت لرواعدددد البياندددا  

(Microsoft Access 2016 ،)

 Adobeبرنددددامج بدلب وابتيفيددددت )

Captivate CS6 لبرندددامج بدلب ،)

تددم ، ل(Adobe Flash CS6فددال  )

 تفددداظ حبطهدددا بدددالموقع ابلكترلندددى لاب

، لتأددتجاباتهمبتسددجي  دحيددا  الطددالب 

 (.11لتاهر ماماته )ملح  
 

مواحد الدعم الف ى: تم توفير مواحد للدعم الف ى  -ج

لطالب الفرقة الثالثدة معلدم الحاأد  اآللدى برسدم 

تك ولوييدددا التعلددديم لددددعمهم لتدددوييههم داخددد  

لبث دددا  دحاأدددة  ابلكترلنيدددةموقدددع بيئدددة الدددتعلم 

أ  لبمدا البياندا ، لالتدى المررح التعليمى الحا

 تتنح فيما يلى:
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 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي

تعليما  تحمادية عا بيئة التعلم لت اديم  -1ج/

 مساح التعلم لك  مجموعة تجريبية.

الدلي  ابحمدادى المصدوح لكد  مجموعدة  -2ج/

تعليميددة لمسددداعد، الطالدد  فدددى تجريبيددة 

 التعام  معها.

معلومددا  عددا البددرامج المسدداعد، التددى  -3ج/

داخ  الموقع  بث ا  تعلمهيحتايها المتعلم 

التعليمددددى لفددددى مرددددرح الحاأدددد  لبمددددا 

 البيانا .

 

 :Createالمر لة الثالثة: ابن ا  
 

 

مر لة ابن دا  تصدميم محتويدا  بيئدة  اأتهدفت    

 لتطويرها، لتتنما ما يلى:  ابلكترلنيةالتعلم 
 

تصددددميم الع اصددددر الرئيسددددية فددددى بيئددددة الددددتعلم  -ب

صر الرئيسية لموقع : تم تصميم الع اابلكترلنية

بيئددة الددتعلم ابلكترلنددى لمرددرح الحاأدد  لبمدددا 

البياندددا  مدددا خدددالل برندددامج بدلب دحيدددم ليفدددر 

(Adobe Dreamweaver CS6 لالتددى ،)

تندددم ت تصدددميم ال امدددة ابفتتا يدددة للتر يددد  

بالطالب لبيانا  الدخول للموقع، لودذلك مامدة 

تختيددداح المجموعدددة التجريبيدددة، باب دددافة تلدددى 

ول المددتعلم مددا خددالل تأددم المسددتخدم مامددة دخدد

 لولمة المرلح، وما يتنح فيما يلى:
 

 
 

( ال امة ابفتتا ية لموقع التعلم 5مك  )  

 ابلكترلنى لمررح الحاأ  لبما البيانا 

 

 
( مامة تختياح المجموعة التجريبية لموقع 6مك  )

 التعلم ابلكترلنى لمررح الحاأ  لبما البيانا 

 
تدخال تأم المستخدم لولمة  ( مامة7مك )  

المرلح للطال  داخ  موقع التعلم ابلكترلنى لمررح 

الحاأ  لبما البيانا 

تصدددددميم المدددددواد التعليميدددددة فدددددى بيئدددددة الدددددتعلم  -ب

: بعددد ابنتهددا  مددا تصددميم الع اصددر ابلكترلنيددة

الرئيسددية، يتنددح تصددميم المددواد التعليميددة فددى 

 يلى: ، فيماابلكترلنيةبيئة التعلم 
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 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي

تصدددميم صدددفحة الددددخول تلدددى الو ددددا   -1ب/

التعليميددددددددددددة داخدددددددددددد  المجمددددددددددددوعتيا 

 التجريبيتيا، لالتى تتنح فيما يلى:

 

 ( صفحة الدخول تلى المررح التعليمى بموقع التعلم ابلكترلنى للمجموعتيا التجريبيتيا8مك )     

 

تصدددميم صدددفحا  الو دددد، التعليميدددة،   -2ب/ 

لالتدددددى ياهدددددر بهدددددا مكوندددددا  الو دددددد، 

عليميددة مددا تبويدد  األهددداب التعليميددة الت

لمو وعا  الو د، لفدى نهايدة الو دد، 

 التعليمية، ياهر ابختباح التكيفى الب ائى

للو ددد، التعليميددة لالددذى تددم  ابلكترلنددى

تصميمه لفرا ل ارية ابأتجابة للمفدرد، 

(IRT ،للمجموعدددة التجريبيدددة األللدددى )

( CTللفردا ل اريدة الم داهج الدحاأددية )

 عة التجريبية الثانية:للمجمو
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 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي

 ( الو د، التعليمية األللى فى الموقع ابلكترلنى للمجموعتيا التجريبيتيا9مك  )

الب ائددة تصددميم ابختبدداحا  التكيفيددة تددم  -3ب/

للمجموعة التجريبيدة األللدى ابلكترلنية 

(، IRTلفرا ل ارية ابأتجابة للمفرد، )

 يددث تددم تن ددا  ب دددك بأددئلة لكدد  ل دددد، 

للو دددا   بأددئلةيددة )خمسددة ب ددوف تعليم

 100، لو  ب دك بأدئلة تندما (التعليمية

أدددؤال، لبددددب ابختبددداح بسدددؤال متوأدددإل 

الصدددعوبة )اختيددداح مدددا متعددددد( ليكدددون 

للطالدد  تمكانيددة محدداللتيا لحدد  السددؤال 

 ددد  الطالددد   يسدددتطعلتذا لدددم  ،المبددددئى

بأده  لتذا تدالى ياهر أؤال المحاللتيا 

مدددا بلل  المبددددئىبأدددتطاع  ددد  السدددؤال 

تدالى ياهر أؤال تيابة صحيحة محاللة 

بصع  لتذا قام بحله فى المحاللة الثانية 

  الصدددعوبةمتوأدددإل  تدددالى ياهدددر أدددؤال

أدددؤال يدددتم  33 المبددددئىليلدددى السدددؤال 

تختياحهم ما ب ك األأئلة لفرا بأدتجابة 

مسدددتوى صدددعوبة  يدددتم تحديدددد وددد  طالددد 

 ال هدددائى األأدددئلةاألأددئلة، ليصدددبح عدددد 

مع تتا ة  لك  طال  ( أؤال34) لإلختباح

، لعددم تكدراح التغذية الرايعة لك  أؤال

 .األأئلة
 

 المبددئى )نرطدة البدايدة(ليتنح السؤال  -4ب/

متوأددإل الصددعوبة فددى ابختبدداح التكيفددى 

ب دددددى الو دددددا   ابلكترلنددددى الب ددددائى

التعليميدددددة فدددددى المجموعدددددة التجريبيدددددة 

 :وما فى ال ك  التالىاألللى، 

 

 

لفرا ل ارية   ابلكترلنى )متوأإل الصعوبة( فى ابختباح التكيفى الب ائى المبدئى( السؤال 10مك  )           

 ابأتجابة للمفرد، للو د، األللى فى المجموعة التجريبية األللى
 

 

 لوددذلك تددم تصددميم ابختبدداحا  التكيفيددة -5ب/

للمجموعة التجريبية  الب ائية ابلكترلنية

الم دداهج الدحاأددية  الثانيددة لفرددا ل اريددة

(CT  يددث تددم تن ددا  ب ددك بأددئلة لكدد  ،)

 (بأدددئلةل دددد، تعليميدددة )خمسدددة ب دددوف 

للو ددددا  التعليميدددة، لودددد  ب دددك بأددددئلة 

أدددددؤال، لبدددددد  ابختبددددداح  100تندددددما 

مدددددد خفض المسددددددتوى  مبدددددددئى بسددددددؤال

المعرفدددى )تدددذور( )اختيددداح مدددا متعددددد( 

ليكددون للطالدد  تمكانيددة محدداللتيا لحدد  

قدددام بحلددده تيابدددة  المبددددئى لتذاالسدددؤال 

 صددحيحة مددا بلل محاللددة ياهددر أددؤال

مرتفع المستوى المعرفى )تطبي (،  تالى

لتذا قدددام بحددد  السدددؤال المبددددئى تيابددددة 
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 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي

صددددحيحة فددددى المحاللددددة الثانيددددة ياهددددر 

السددؤال التددالى أددؤال متوأددإل المسددتوى 

المعرفدددددى )فهدددددم(، لتذا بيددددداب الطالددددد  

السدددددؤال المبددددددئى تيابدددددة خاطئدددددة فدددددى 

مدد خفض تددالى ر أددؤال المحدداللتيا ياهدد

ليلى السدؤال المستوى المعرفى )تذور(، 

أؤال يتم تختياحهم مدا ب دك  33 المبدئى

األأدددئلة لفردددا بأدددتجابة الطدددالب علددددى 

مسددددتوى األهددددداب التعليميددددة المرتبطددددة 

 ال هددائى األأددئلةباألأددئلة، ليصددبح عدددد 

( أؤال مع تتا ة 34) لإلختباح لك  طال 

عددم تكدراح ، لالتغذية الرايعة لك  أؤال

 .األأئلة
 

 المبدددئى )نرطددة البدايددة(يتنددح السددؤال  -6ب/

مدد خفض المسددتوى المعرفددى )تددذور( فددى 

ابلكترلنددددى ابختبدددداح التكيفددددى الب ددددائى 

ب دى الو دا  التعليمية فى المجموعدة 

 التجريبية الثانية، وما يلى:
 

 

لفرا  ابلكترلنى تباح التكيفى الب ائىم خفض المستوى المعرفى )تذور( فى ابخ المبدئى( السؤال 11مك  )

 ل ارية الم اهج الدحاأية للو د، األللى فى المجموعة التجريبية الثانية

 

: تم ن ر موقع التعلم ابلكترلنيةن ر بيئة التعلم  -ج

ابلكترلنددى لمرددرح الحاأدد  لبمددا البيانددا  مددا 

ل جددز مسددا ة  Serverخددالل تختيدداح السدديرفر 

هر لرفددع موقددع بيئددة عليدده لمددد، الم يددة أددتة بمدد

( URLالددددتعلم ابلكترلنددددى، لتحديددددد ع ددددوان )

خدددددددددددددال بدددددددددددددالموقع التعليمدددددددددددددى لهدددددددددددددو  

:WWW.SecuData-ADT.COM ،

 (.11الذى تاهر ماماته )ملح  ل

 

: يددرتبإل تطددوير ابلكترلنيددةتطددوير بيئددة الددتعلم  -د

موقددع الددتعلم ابلكترلنددى لمرددرح الحاأدد  لبمددا 

طوا  البيانددا  للمجمددوعتيا التجددريبيتيا، بددالخ

 التالية:

تددم تطدددوير بيئددة الدددتعلم ابلكترلنددى مدددا   -1د/

خددددددددالل عددددددددرض الموقددددددددع التعليمددددددددى 

للمجمدوعتيا التجددريبيتا علددى مجموعددة 

مددددددددا بأددددددددداتذ، تك ولوييددددددددا التعلددددددددديم 

(، 2لالمتخصصدددديا فددددى المجددددال)ملح 

لما خالل آحائهدم تدم تطدوير بيئدة الدتعلم 

 ابلكترلنى.
 

علم التطبيددد  التجريبدددى لموقدددع بيئدددة الدددت -2د/

:  يدث تدم التطبيد  التجريبدى ابلكترلنية
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( للحاأددد  اآللدددى 3للموقدددع فدددى معمددد  )

برسدددم تك ولوييدددا التعلددديم بكليدددة التربيدددة 

ال وعية يامعة ط طا على عي ة التجربدة 

ابأددتطالعية للبحددث لالتددى تكونددت مددا 

( طالددد  مدددا طدددالب الفرقدددة الثالثدددة 19)

ب ددددددعبة معلددددددم الحاأدددددد  اآللددددددى قسددددددم 

م بكليدة التربيدة ال وعيدة تك ولوييا التعلي

يامعدددة ط طدددا خددداحج العي دددة األأاأدددية 

، لذلددك بهدددب معرفددة الصددعوبا  للبحددث

التدددى يمكدددا بن توايددده التطبيددد  الفعلدددى 

لبيئدددة الددددتعلم ابلكترلنددددى للمجمددددوعتيا 

تربد  المتعلمديا مدا التجريبيتا، لالتأودد 

لهدددددا لل دددددو  تصدددددميمها لالع اصدددددر 

 التعليمية بها، لأرعة تحمي  الموقع.
 

تددم فددى هددذ  المر لددة معالجددة الصددعوبا   -3د/

أددددددوا  مددددددا خددددددالل انطباعددددددا  لآحا  

المختصددديا لالمحكمددديا لودددذلك التغذيدددة 

الرايعددددة لحدلد بفعددددال طددددالب التجربددددة 

ابأدددتطالعية فدددى تحميددد  بيئدددة الدددتعلم، 

لم ددددداو  ل دددددو  التصدددددميم لتحميددددد  

الموقدددع ليصدددبح فدددى صدددوحته ال هائيدددة 

وح ، لتاهددر صددليدداهز للتطبيدد  الفعلددى

 (.   11ملح ) الموقع ال هائيةماما  
 

 :Engageالمر لة الرابعة: ابنخراط 
 

 تأتراتيجيةما خالل هذ  المر لة عرض  تمت       

، ب ددا  تنخدراط ابلكترلنيدةالتعلم داخ  بيئة الدتعلم 

، لتحديدددد ابلكترلنيدددةالمتعلمددديا فدددى بيئدددة الدددتعلم 

ل مستوى اأتجابة المتعلميا، ليتنح ذلدك مدا خدال

 الخطوا  التالية:
 

الددددددتعلم داخدددددد  بيئددددددة الددددددتعلم  تأددددددتراتيجية  -ب

داخدد   : تعتمددد تأددتراتيجية الددتعلمابلكترلنيددة

على تأتراتيجية التعلم  بيئة التعلم ابلكترلنى

الدددذاتى، ليتندددح ت فيدددذها داخددد  بيئدددة الدددتعلم 

للمجمددوعتيا التجددريبيتيا، فيمددا  ابلكترلنيددة

 يلى:
 

ال امة ابفتتا ية  الطال  بالدخول تلى قام -1ب/

فدددددى الموقدددددع التعليمدددددى لبيئدددددة الدددددتعلم 

علدددى الح دخدددول  لالندددغإل، ابلكترلنيدددة

 الموقع.

الطال  المجموعة التجريبيدة التدابع  تختاح -2ب/

 لها ما المجموعتيا التجريبيتيا.

الطال  بتسجي  دخوله مدا خدالل تأدم  قام -3ب/

المسددددددتخدم لولمددددددة المددددددرلح للدددددددخول 

 عته.الخاصيا به داخ  مجمو

 

وددد  طالددد  بردددرا ، الرواعدددد الخاصدددة  قدددام -4ب/

بالمجموعة التجريبيدة الخاصدة بده داخد  

 موقع التعلم ابلكترلنى.

وددد  طالددد  بدددريرا  التطبيددد  الربلدددى  قدددام -5ب/

لإلختبدددداح التحصدددديلى المعرفددددى بمرددددرح 

 مريدددددداس، لالحاأدددددد  لبمددددددا البيانددددددا 

 .الفعالية الذاتية مهاحا 

تعليميددددة الطالدددد  خمسددددة ل دددددا   دحس -6ب/

مرتبطيا بمردرح الحاأد  لبمدا البياندا  

 داخ  موقع التعلم ابلكترلنى.

لالتى المتعلم بدحاأة الو د، التعليمية  قام -7ب/

 بهدافها لمو وعها الدحاأى. تتنما

بعد ابنتها  ما دحاأة محتوى ود  ل دد،  -8ب/

 تعليمية، يتم ما يلى:
 

 وددد  طالددد  فدددى المجموعدددة التجريبيدددة  قدددام

 ب دائى تلكترلندى حد  تختبداح تكيفدىاألللدى ب

(، IRTلفرددا ل اريددة ابأددتجابة للمفددرد، )

 أؤال. 34يتكون ما 

 وددد  طالددد  فدددى المجموعدددة التجريبيدددة  قدددام

ب دائى تلكترلندى الثانيدة بحد  تختبداح تكيفدى 

(، CTلفردددا ل اريدددة الم ددداهج الدحاأدددية )

 أؤال. 34يتكون ما 
 

بعدددددد دحاأدددددة الطالددددد  يميدددددع الو ددددددا   -9ب/

ية بمردرح الحاأد  لبمدا البياندا  التعليم

فى الوقت المحددد لهدا مدا خدالل الجددلل 

 .الزم ى

الطالدد  بددالتطبي  البعدددى لإلختبدداح  قددام -10ب/

التحصيلى المعرفى بمررح الحاأ  لبما 

لمريددددداس مهددددداحا  الفعاليدددددة  البياندددددا 

 .الذاتية
  



 

 =35 = 

 2019ديسمبر  - الثانى العدد -المجلد السابع  – ةالمجلة العلمية المحكم

 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي

ب ددددا  تنخدددراط المتعلمددديا فدددى بيئدددة الدددتعلم   -ب

دا  تنخدددددراط : تدددددم تحديدددددد ب دددددابلكترلنيدددددة

ما خالل  ابلكترلنيةالمتعلميا فى بيئة التعلم 

تحديد ع اصر عمليدة الدتعلم لتفداعلهم معهدا، 

 لفرا للجدلل التالى:

 

 

 

 

 (4يدلل )

 للمجموعتيا التجريبيتيا ابلكترلنيةب دا  تنخراط المتعلميا فى بيئة التعلم 

 الحد  التعليمى م

 بيئة التعلم ابلكترلنى

 لتجريبيةالمجموعة ا

 (1)مج األللى 

 الثانية المجموعة التجريبية

 (2)مج

نمإل التعلم داخ  الو دا  التعليمية  .1

 الخمسة
 .تعلم ذاتى )فردى(

نوع  التفاع  داخ  الو دا   .2

 التعليمية الخمسة
 .تفاع  المتعلم مع المحتوى ما خالل دحاأته

نمإل تصميم ابختباحا  التكيفية  .3

 ارية ابأتجابة للمفرد، لفرا ل الب ائية

(IRT). 

لفرا ل ارية الم اهج 

 .(CTالدحاأية )

لفرا ل مإل تصميم  المبدئىالسؤال  .4

 .أؤال متوأإل الصعوبة ابختباحا  التكيفية الب ائية

أؤال م خفض المستوى 

المعرفى )تذور( لفرا 

 .لمستويا  بلوم الرقمى

 تأتجابةنمإل تردير مستوى  .5

 تباحا  التكيفيةالمتعلم داخ  ابخ

 الب ائية

لفرا لصعوبة السؤال )أه / 

 .متوأإل/صع (

لفرا للمستوى المعرفى 

 للسؤال 

 .)تذور/ فهم/تطبي (

 .تغذية حايعة لك  أؤال التغذية الرايعة .6

الدعم الف ى لالتوييه للمتعلميا ما خالل تحأال حأائ  للمعلم يتم  التفاع  مع المعلم .7

،  ليروم المعلم بالتفاع  معهم لالرد للتعلم ىالموقع ابلكترلن عبر

 على تلك الرأائ .

 

مسددددتوى تأددددتجابة المتعلمددددديا: تددددم تحديدددددد   -ج

مسدتوى تأدتجابة المتعلمديا العي دة األأاأدية 

( طالددد  بالفرقدددة الثالثدددة 60للبحدددث الحدددالى )

معبة معلم الحاأ  اآللى، لالذيا تم ترسيمهم 

ع ددددوائيا تلددددى مجمددددوعتيا تجددددريبيتيا ودددد  

( طالددد  فدددى الفصددد  30موعدددة تندددم ت )مج

الدحاأدددددددددددى الثدددددددددددانى للعدددددددددددام الدحاأدددددددددددى 

 م، ما خالل:2018/2019

 

الريددددداس الربلدددددى للطدددددالب فدددددى تختبددددداح  -1ج/

التحصي  المعرفى بمررح الحاأ   لبما 

البياندددددا  لمريددددداس مهددددداحا  الفعاليدددددة 

 الذاتية.

الريدددداس البعدددددى للطددددالب فددددى تختبدددداح  -2ج/

  لبمدا التحصي  المعرفى بمردرح الحاأد

البيانددا  لمريدداس الفعاليددة الذاتيددة، بعددد 

التطبيددددد  التجريبدددددى الفعلدددددى للتجربدددددة، 

لدحاأة المتعلميا للو دا  التعليمية فى 

 مد، الم ية خمسة بأابيع متتالية.
 

تربددد  الطدددالب لبيئدددة  البا ثتدددانال ادددت  -3ج/

فددددى عمليددددة الددددتعلم  ابلكترلنيددددةالددددتعلم 
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لل ددو ها بال سددبة تلدديهم لعدددم ليددود 

 كال  فى التصميم لالدعم الف ى.م 
 

 : Evaluateالمر لة الخامسة: الترويم
 

تنددددددم ت هددددددذ  المر لددددددة عمليددددددة الترددددددويم       

الب دددددائى لالتريددددديم ال هدددددائى للمتعلمددددديا فدددددى بيئدددددة 

للمجمدددددوعتيا التجددددددريبيتيا،  ابلكترلنيدددددةالدددددتعلم 

 لالتى تتنح على ال حو التالى:
 

الب ائى فى  الترويم الب ائى: تمت عملية الترويم  -ب

المجموعدددددة التجريبيدددددة األللدددددى مدددددا خدددددالل 

لفرددا ابلكترلنيددة ابختبدداحا  التكيفيددة الب ائيددة 

(، بي مددا فددى IRTل اريددة ابأددتجابة للمفددرد،)

المجموعدددددة التجريبيدددددة الثانيدددددة مدددددا خدددددالل 

لفرددا ابلكترلنيددة ابختبدداحا  التكيفيددة الب ائيددة 

(،  يث فى وال CTل ارية الم اهج الدحاأية )

ترددويم المسددتوى  تددممجمددوعتيا التجددريبيتيا ال

ابنتها  مدا دحاأدة التحصيلى للمتعلميا عر  

 وددد  ل ددددد، تعليميدددة مددددا الو ددددا  التعليميددددة

، لبذلك تم ترويم مستوى المتعلميا فى الخمسة

وددال المجمددوعتيا مددا خددالل خمسددة تختبدداحا  

( أؤال 34تكيفية ب ائية لو  اختباح تكون ما )

ختبداحا  بديا المجمدوعتيا مع تختالب ب يدة اب

التجريبيتيا، ل صول المتعلمديا علدى التغذيدة 

 الرايعة الم اأبة بيابة و  أؤال.
 

الترييم ال هائى: تم تيرا  الترييم ال هدائى مدا  -ب

التحصدددديلى المعرفددددى بمرددددرح  ابختبدددداحخددددالل 

الحاأدد  لبمددا البيانددا  الددذى تددم حفعدده علددى 

 الموقدددع التعليمدددى ليرددددوم المتعلمددديا فدددى وددددال

المجمدددوعتيا بحلددده، باب دددافة تلدددى تريددديمهم 

ال هدددائى مدددا خدددالل مريددداس مهددداحا  الفعاليدددة 

 الذاتية.
 

 ل بطها: الرياس فى البحثعداد بدلا  ت .3
 

قامت البا ثتدان برعدداد بدلا  البحدث لالمتمثلدة      

 فى:
 

ابختبددددداح التحصددددديلى المعرفدددددى بمردددددرح   -ب

 الحاأ  لبما البيانا :

 

لتحصددددي  المعرفددددى لفرددددا ا ابختبدددداحتددددم تعددددداد    

 للخطوا  التالية:
 

تحديدددددددددد الهددددددددددب مدددددددددا ابختبددددددددداح   -1ب/

 التحصيلى المعرفى:
 

تمث  الهدب ما ابختباح التحصيلى المعرفدى      

فددددى قيددددداس الجواندددد  المعرفيدددددة للمو دددددوعا  

المحدددد، بمرددرح الحاأدد  لبمددا البيانددا  لطددالب 

الفرقددة الثالثددة مددعبة معلددم الحاأدد  اآللددى برسددم 

وييددا التعلدديم وليددة التربيددة ال وعيددة يامعددة تك ول

ط طا، لذلك لفردا للمسدتويا  الثالثدة األللدى مدا 

 تطبي (. -فهم -تص يف بلوم الرقمى )تذور
 

تعدددددداد الصدددددوح، المبدئيدددددة لإلختبددددداح   -2ب/

 التحصيلى المعرفى:
 

تم تعداد مفردا  ابختباح التحصيلى المعرفى      

صدددوحتها ( مفدددرد، فدددى 80لالتدددى بلدددغ عدددددها )

األلليدددة لعر دددها علدددى السددداد، المحكمددديا مدددا 

المتخصصددددديا فدددددى مجدددددال تك ولوييدددددا التعلددددديم 

أؤال  35( لالتى تم ل عها فى صوح، )2)ملح 

 15 -أدؤال صدواب لخطدأ 25 -اختياح ما متعددد

مزاليدة(، لتددم مراعدا، تواليددع  5 -تيابدة قصددير،

المفدددردا  لتغطدددى مو دددوعا  المردددرح التدددى تدددم 

 لألهداب التعليمية.تحديدها لتحريرها 
 

تردددددددير دحيددددددا  التصددددددحيح ألأددددددئلة  -3ب/

 ابختباح التحصيلى المعرفى:
 

تددم تردددير دحيددا  التصددحيح ألأددئلة ابختبدداح     

، فابيابة الصحيحة لك  أؤال المعرفى التحصيلى

تم ترديرها بدحية لا د، فردإل، لبالتدالى بصدبحت 

 ( دحية.80الدحية الكلية لإلختباح التحصيلى )
 

تعدددددددداد مفتدددددددا  ابيابدددددددة لإلختبددددددداح  -4ب/

 التحصيلى المعرفى:
 

تم تعداد مفتدا  ابيابدة لإلختبداح التحصديلى       

المعرفى المرتبإل بمررح الحاأد  لبمدا البياندا ، 
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لالذى تم ما خاللده تصدحيح ابختبداح التحصديلى 

 (.8المعرفى لالذى ياهر)ملح 
 

 صد  ابختباح التحصيلى المعرفى: -5ب/
 

 صددد  ابختبدداح التحصدديلى مددا م التحردد تدد      

لريدداس مددا ل ددع مددا بيلدده، لمددا مدددى  المعرفددى

تمثيدد  ابختبدداح لألهددداب المحدددد، لدده، لذلددك عددا 

 Contentطري  مدا يسدمى بصدد  المحتدوى "

Validity لذلك بعرض ابختباح فدى صدوحته ،"

األللية علي مجموعة ما المتخصصديا لبأداتذ، 

لذلددك للحكددم علددى (، 2تك ولوييددا التعلدديم )ملحدد 

مدى ممول تغطية ابختباح المعرفى لك  األهداب 

المعرفيددة، مدددى السددهولة لالو ددو  لالدقددة فددي 

األأئلة، لمدى صحة الصيارة اللغويدة لألأدئلة، 

مدددع تمكانيدددة ل دددع مرتر دددا  بر دددافة بل  دددذب 

بأئلة ما ابختباح، لقد تم التعدي  ب ا  علي بحا  

ترال دت بديا  لوانت نسبة ابتفا ، المتخصصيا

 مربولددةنسدد  اتفددا   لهددى%(، %100، 88.9)

ابختبدداح  ظهددرلبعددد تيددرا  التعددديال  المطلوبددة  

التحصيلى المعرفى المرتبإل بمررح الحاأ  لبما 

 (.7البيانا  فى صوحته ال هائية )ملح 

 

ابنتدددددددددددداج ابلكترلنددددددددددددى لإلختبدددددددددددداح -6ب/

 التحصيلى المعرفى:
 

بدداح التحصددديلى بتصدددميم ابخت البا ثتددانقامددت       

ب دك   تأدتخدامالمعرفى لتنتايه تلكترلنيا مدا خدالل 

لتدم حبطده ( Quiz Creatorاألأدئلة علدى موقدع )

ليتعامدد  لبيئددة الددتعلم ابلكترلنددى بددالموقع التعليمددى 

معه يميع طدالب المجمدوعتيا التجدريبيتيا، لالدذى 

بددحيا  الطدالب لبيانداتهم  يتم مدا خاللده اب تفداظ 

ود  طالد  مدا  ليمكا، ىع ابلكترلنلتم حبطه بالموق

 الدخول تلى مجموعته فرإل لالتعام  معها.
 

يدددددلل المواصددددفا  لاأللالان ال سددددبية -7ب/

 لإلختباح التحصيلى المعرفى:
 

فدددى  دددو  تحليددد  محتدددوى مو دددوعا  مردددرح      

الحاأدددد  لبمددددا البيانددددا ، تددددم تمددددترا  األهددددداب 

السدددلووية لالتدددى تدددم اأدددتخدامها فدددى تعدددداد يددددلل 

واصددفا  لاأللالان ال سددبية لإلختبدداح التحصدديلى الم

 المعرفى، لالذى يتنح وما فى الجدلل التالى:
 

 (5يدلل )

 المواصفا  لاأللالان ال سبية لإلختباح التحصيلى المعرفى المرتبإل بمررح الحاأ  لبما البيانا 

 م
المو وعا  

 التعليمية

عدد األأئلة الم اأبة لمستويا  األهداب لفرا 

 المجموع لوم الرقمىلتص يف ب
ال سبة 

 المئوية
 تطبي  فهم تذور

ملوثددددا  الحاأدددد   .1

 8 5 3 اآللى.

 %3.75 تذور 3

 %6.25 فهم 5

 %10 تطبي  8

البدددرامج المنددداد،  .2

 8 4 4 للملوثا .

 %5 تذور 4

 %5 فهم 4

 %10 تطبي  8

 الجدحان ال احية. .3

3 4 9 

 %3.75 تذور 3

 %5 فهم 4

 %11.25 تطبي  9

 %6.25 تذور 5 5 6 5األمددددددددا المددددددددادى  .4
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 م
المو وعا  

 التعليمية

عدد األأئلة الم اأبة لمستويا  األهداب لفرا 

 المجموع لوم الرقمىلتص يف ب
ال سبة 

 المئوية
 تطبي  فهم تذور

 للحاأوب.

 

 

 %7.5 فهم 6

 تطبي  5
6.25% 

 ابخترا . .5

3 4 9 

 %3.75 تذور 3

 %5 فهم 4

 %11.25 تطبي  9

 39 23 18 المجموع الكلى
 %100 أؤال 80

 %48.75 %28.75 %22.5 ال سبة المئوية

 

 سددددددداب صدددددددد  ابتسدددددددا  الدددددددداخلى  -8ب/

 لإلختباح التحصيلى المعرفى:
 

 التجربة ابأتطالعية التى تم التطبي  على عي ة     

( مدا طدالب معلدم الحاأد  اآللدى، لبعدد 19قوامهدا )

التطبيد  تدم  سداب صددد  المفدردا  بطريردة معامدد  

) ساب الثبدا   Alpha Cronbachبلفا ورلنباخ 

مفدددردا ( لهدددو نمدددوذج ابتسدددا  الكلدددى لصدددد  ال

الددداخلى المؤأددف علددى معدددل ابحتبدداط البي ددى بدديا 

المفردا  لابختباح وك ، فاهر معام  الثبدا  الكلدى 

( لهدددو معامددد  0.879لصدددد  المفدددردا  يسدددالى )

 ثبا  مرتفع. 
 

    

التحصدددددديلى  ابختبدددددداح سدددددداب ثبددددددا   -9ب/

 المعرفى:
 

ذلك  تم  ساب ثبا  ابختباح بطريرتيا، ليتنح  

 فيما يلى:
 

 

   البا ثتدددانطريرددة تعدداد، ابختبدداح، لقددد قامددت 

( طالد  19بتطبي  ابختباح على عي دة قوامهدا )

ما طالب معلدم الحاأد  اآللدى، ثدم بعيدد تطبيد  

ابختبددداح مدددر، بخدددرى بعدددد فاصددد  الم دددى قددددح  

الحزمددة اب صددائية  القددد اأددتخدمت بأددبوعيا، 

(SPSSV.22 لحسدداب معامددد  ابحتبدداط، لقدددد )

لمعامددد  الثبدددا  بلغدددت  )0.822بلغدددت قيمتددده )

لهو معام  ثبدا  مرتفدع، لمدا  )0.907قيمته )

 ثم يمكا ابعتماد عليه وأدا، بحثية.
 

   طريردددة التجزئدددة ال صدددفيةSplit-Half  يدددث 

هددذ  الطريرددة فددى تطبيدد  ابختبدداح مددر،  تمثلددت

لا دددد، ثدددم يجدددزب تلدددى نصدددفيا متكدددافئيا، ليدددتم 

حيددددا  هددددذيا  سدددداب معامدددد  ابحتبدددداط بدددديا د

ال صدددفيا لبعدددد ذلدددك يدددتم الت بدددؤ بمعامددد  ثبدددا  

ابختباح، لقد بلدغ معامد  الثبدا  الكلدى لإلختبداح 

بطريردددة التجزئدددة ال صدددفية لسدددبيرمان/ بدددرالن 

، فنددال عددا بن معامدد  الثبددا  )0.816تسددالى )

الكلدددددى لإلختبددددداح بطريردددددة التجزئدددددة ال صدددددفية 

مما ي ير تلى احتفاع  )0.905لجوتمان تسالى )

 ام  الثبا  الكلى لإلختباح وك .مع
 

 سدددداب المددددا ابختبدددداح التحصدددديلى  -10ب/ 

 المعرفى:
 

مدا خدالل المال اددا  لمراقبدة بدا  الطدالب فددى      

تددم تردددير المددا  ( طالدد 19) التجربددة ابأددتطالعية

ابختباح التحصيلى المعرفى بحساب متوأإل األالم ة 

الكليدة مدا خدالل مجمددوع األالم دة لكد  الطدالب علددى 

 ( دقيرة.60دد الطالب، لقد بلغ الما ابختباح)ع
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 سدددددددددددداب معددددددددددددامال  السددددددددددددهولة  -11ب/

لالصدددددددددددعوبة لمفدددددددددددردا  ابختبددددددددددداح 

 التحصيلى المعرفى:
 

تم  ساب معامال  السهولة لالصعوبة لإلختباح      

  )0.82( ل)0.18لليددددد بنهددددا ترال ددددت مددددا بدددديا )

لتفسدددر بأنهددددا ليسدددت مددددديد، السدددهولة بل مددددديد، 

تددالى ظدد  ابختبدداح بمفرداتدده ومددا هددو الصددعوبة، لبال

 .)7مفرد، )ملح  )80)
 

 سدددداب معددددامال  التمييددددز لمفددددردا   -12ب/

 ابختباح التحصيلى المعرفى:
 

تم  ساب معامال  التمييدز لإلختبداح لترال دت       

لبدددذلك تعتبدددر مفدددردا   )0.82ل) )0.20مدددا بددديا )

 ابختباح ذا  قدح، م اأبة للتمييز.

 

 لذاتية:مرياس الفعالية ا -ب
 

تددددم تعددددداد مريدددداس الفعاليددددة الذاتيددددة مددددا خددددالل   

 الخطوا  التالية:
 

تحديدددد الهددددب مدددا مريددداس الفعاليدددة  -1ب/ 

 الذاتية:
 

هدددب هددذا المريدداس تلددى قيدداس مهدداحا         

الفعاليددددة الذاتيددددة نتيجددددة تصددددميم ابختبدددداحا  

التكيفيدددة الب ائيدددة لفردددا ل اريتدددى )ابأدددتجابة 

دحاأددية( فددى بيئددة الددتعلم للمفددرد، / الم دداهج ال

 لدى طالب البحث الحالى.  ابلكترلنية

 

 تختياح مرياس الفعالية الذاتية: -2ب/  
 

بعددد تطددالع البددا ثتيا علددى مجموعددة مددا       

مراييف الفعالية الذاتية، قامتا برختيداح مريداس 

الفعالية الذاتية للطدالب الجدامعييا، لالدذى قدام 

 Cassidy (2017برعداد  واأيدى لالمال   )

etm al., (2017) لقامددددت البددددا ثتيا ،

( مفرد، تم تدواليعهم 48بتريمته، لتكون ما )

علددى بحبعددة فئددا  حئيسددية، لتتنددما ودد  فئددة 

 ( مهاح، فرعية، لتتنح فيما يلى:12)
 

   بلال: التخطدددددددددديإل لت ادددددددددديم العمددددددددددد

Planning and Organization 

of Work. 

  ،ثانيا: المثابرPerseverance. 

 لثردددددة بدددددال فف ثالثددددا: اSelf – 

Confidence. 

  حابعدا: تحريد  األهدددابAchieving 

Goals.  
 

ترددددددير دحيدددددا  مريددددداس الفعاليدددددة  -3ب/  

 الذاتية:
 

تتدحج مستويا  ترييم الطالب على مرياس      

الفعالية الذاتيدة طبردا لمددحج ليكداح  الخماأدى 

 :(، ليتنح وما فى الجدلل التالى1: 5)
 

 ( 6يدلل )

 حيا  لمرياس الفعالية الذاتية تردير الد

Cassidy et al., (2017) 
 

ت طب   

بدحية 

مرتفعة 

 يدا

ت طب   

بدحية 

 مرتفعة

ت طب   

بدحية 

 متوأطة

ت طب   

بدحية 

  عيفة

ال 

ت طب  

 ببدا

5 4 3 2 1 
            

 ليتنح تردير الدحيا  داخ  المرياس، وما يلى: 
 

  =  دحية. 48الحد األدنى للدحيا 

  دحية. 240األعلى للدحيا  = الحد 

  تذا وانددت ال تيجددة ابيماليددة مسددالية بل بوثددر

دحيددة، فددرن الطالدد  لديدده مهدداحا   145مددا 

 الفعالية الذاتية.

  تذا وانت ال تيجدة ابيماليدة مسدالية ألقد  مدا

دحيددة، فددرن الطالدد  لدديف لديدده مهدداحا   145

 الفعالية الذاتية.
 

التحردددددددد  مددددددددا صددددددددد  مريدددددددداس  -4ب/  

 الذاتية: الفعالية
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للتأودددد مدددا صدددد  المريددداس، تدددم عر ددده           

فددددى صددددوحته األلليددددة علددددى مجموعددددة مدددددا 

( 2المتخصصدددددددددددديا )ملحدددددددددددد   األأدددددددددددداتذ،

بأدددددددتطالع حبيهدددددددم  دددددددول مددددددددى احتبددددددداط 

العبددددداحا  بالفعاليددددددة الذاتيددددددة، لمدددددددى دقددددددة 

الصدددديارة اللغويددددة للعبدددداحا ،  لبعددددد تيددددرا  

التعددددددديال  ياهددددددر المريدددددداس فددددددى صددددددوحته 

 (.9)ملح  ال هائية
 

التحردد  مددا ثبدددا  مريدداس الفعاليدددة  -5ب/  

 الذاتية:
 

 

تدددددم  سددددداب معامددددد  الثبدددددا  للمريددددداس             

، تختبدددداح المريدددداسطريرددددة تعدددداد،  برأددددتخدام

لقدددد قامدددت البا ثتدددان بتطبيددد  المريددداس علدددى 

عي دددددددة  التجربدددددددة ابأدددددددتطالعية لقوامهدددددددا 

مدددا طدددالب معلدددم الحاأددد  اآللدددى  طالددد  (19)

مدددر، بخدددرى بعدددد  المريددداسبددداح تختثدددم بعيدددد 

فاصدددددددد  الم ددددددددى قدددددددددح  بأددددددددبوعيا، لقددددددددد 

اأددددددتخدمت البا ثتددددددان الحزمددددددة اب صددددددائية 

(SPSS V.22  لحسددددداب معامددددد  الثبدددددا )

معادلددددة ورلنبدددداخ لتعيدددديا معامدددد   برأددددتخدام

بلفدددا لبعدددد تطبيددد  المعادلدددة ليدددد بن معامددد  

لودددددددذلك تدددددددم تطبيددددددد    )0.846) الثبدددددددا =

عامدددد  لظهددددر م لجوتمددددانالتجزئددددة ال صددددفية 

لظهدددددر ابتفدددددا  بي همدددددا  )0.852الثبدددددا = )

بدددأن معامددد  الثبدددا  مرتفدددع، لمدددا ثدددم يمكدددا 

الوثددو  بال تددائج التددى يزلدنددا بهددا المريدداس، 

 وما يمكا ابعتماد عليه وأدا، بحثية.
 

 

 ( 7يدلل )

  ساب ثبا  مرياس الفعالية الذاتية

 الريمة معام  الثبا 

 **0.846 معام  ورلنباخ بلفا

 **0.852 لجوتمانال صفية التجزئة 

 

التحرددد  مدددا  سددداب صدددد  ابتسدددا   -6ب/

 الداخلى لمرياس الفعالية الذاتية:
 

تعتمددد هددذ  الطريرددة علددى ابتسددا  فددى               

بدا  الطددددددددالب علددددددددى مكونددددددددا  المريدددددددداس، 

لع ددددما يكدددون متجانسدددا فدددرن وددد  مكدددون فيددده 

نفدددددددف المكوندددددددا  التدددددددى يريسدددددددها  يرددددددديف

 سددددددابه بطريرددددددة  المريددددداس )وكدددددد (، ليددددددتم

معددددامال  ابحتبدددداط بدددديا دحيددددة ودددد  مكددددون 

فرعدددددى لالدحيدددددة الكليدددددة للمريددددداس )وكددددد ( 

 لوانت ال تائج وما يلى:
 

      

 (8يدلل )

 بيرأون بيا دحية و  مفرد، لدحية المرياس وك   تحتباطقيم معامال  
 

 المفرد،
معام  احتباط 

 بيرأون
 احتباط بيرأونمعام   المفرد، معام  احتباط بيرأون المفرد،

1. 0.854** 17. 0.861** 33. 0.901** 

2. 0.854** 18. 0.884** 34. 0.899** 

3. 0.843** 19. 0.864** 35. 0.884** 

4. 0.842** 20. 0.864** 36. 0.884** 

5. 0.821** 21. 0.845** 37. 0.840** 

6. 0.784** 22. 0.832** 38. 0.861** 

7. 0.764** 23. 0.799** 39. 0.854** 

8. 0.794** 24. 0.841** 40. 0.854** 

9. 0.856** 25. 0.806** 41. 0.843** 
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 المفرد،
معام  احتباط 

 بيرأون
 احتباط بيرأونمعام   المفرد، معام  احتباط بيرأون المفرد،

10. 0.833** 26. 0.809** 42. 0.842** 

11. 0.840** 27. 0.884** 43. 0.821** 

12. 0.861** 28. 0.840** 44. 0.784** 

13. 0.834** 29. 0.881** 45. 0.794** 

14. 0.856** 30. 0.794** 46. 0.853** 

15. 0.833** 31. 0.853** 47. 0.894** 

16. 0.840** 32. 0.894** 48. 0.800** 

 

 (.0.01** دالة ع د مستوى)      
 

( يتنددددح 8الجدددددلل السدددداب  ) برأددددتررا             

بن يميدددع معدددامال  ابحتبددداط بددديا دحيدددة وددد  

مفدددرد، لدحيدددة المريددداس وكددد  هدددى معدددامال  

الدددددة ع دددددد مسدددددتوى احتبددددداط طرديدددددة قويدددددة د

(، لمدددددا ثدددددم يمكدددددا الردددددول بن ه ددددداف 0.01)

اتسدددا  داخليددددا بددديا المحددددالح المكوندددة لهددددذا 

المريددداس، ومدددا بنددده يرددديف بالفعددد  مدددا ل دددع 

لرياأدددده، ممدددددا يددددددل علدددددى صدددددد  لتجدددددانف 

 محالح المرياس.

 

 سددددددداب المدددددددا مريددددددداس الفعاليدددددددة  -7ب/

 الذاتية:
  

قامددددت البا ثتددددان بتردددددير المددددا مريدددداس             

عاليدددددة الذاتيدددددة فددددددى  دددددو  المال اددددددا ، الف

لمراقبدددددددددة بدا  الطددددددددددالب فددددددددددى التجربددددددددددة 

ابأدددددتطالعية مدددددا خدددددالل  سددددداب متوأدددددإل 

األالم دددة الكليدددة مددددا خدددالل مجمدددوع األالم ددددة 

لكدددد  الطددددالب علددددى عدددددد الطددددالب، لقددددد بلددددغ 

( 25المدددا ابيابدددة علدددى مفدددردا  المريددداس )

 دقيرة.
 

 سدددددددددداب معددددددددددامال  السددددددددددهولة  -8ب/  

ريدددداس الفعاليددددة لالصددددعوبة لمفددددردا  م

 الذاتية:
 

تدددددددددم  سددددددددداب معدددددددددامال  السدددددددددهولة             

لالصددددعوبة للمريدددداس لليددددد بنهددددا ترال ددددت 

لتفسددددددر بأنهددددددا  )0.80( ل)0.21مددددددا بدددددديا )

 ليست مديد، السهولة بل مديد، الصعوبة.
 

 سدددددددددددداب معددددددددددددامال  التمييددددددددددددز  -9ب/  

 لمفردا  مرياس الفعالية الذاتية:
 

تمييددددز للمريدددداس تددددم  سدددداب معددددامال  ال           

( 0.20لليددددددد بنهددددددا ترال ددددددت مددددددا بدددددديا )

لبدددددذلك تعتبدددددر مفدددددردا  المريددددداس  )0.82ل)

 ذا  قدح، م اأبة للتمييز.
 

 تجربة البحث: .4
 

 

 تمت تيرا ا  تجربة البحث، وما يلى:
 

التجربدددة ابأدددتطالعية للبحدددث: تمدددت التجربدددة  -ب

( طالد  بالفرقددة 19ابأدتطالعية للبحدث علدى )

ا التعلددديم مدددعبة معلدددم الثالثدددة برسدددم تك ولوييددد

 الحاأ  اآللى، لو فت عما يلى:
 

 

التعدددرب علدددى بعدددض الم دددكال  التر يدددة  -1ب/

لالصدددعوبا  التدددى لايهدددت الطدددالب فدددى 

ت دددغي  الموقدددع ابلكترلندددى لتدددم التغلددد  

 عليها.

 سدددداب ثبددددا  بدلا  البحددددث لمعددددامال   -2ب/

ابتسددددددا  الددددددداخلى، لالفتددددددر، الزم يددددددة 

 الم اأبة ألدائهم.
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 لالتمييدددددز ب معدددددامال  الصدددددعوبة سدددددا -3ب/

 ابلكترلنيددة لإلختبدداحا  التكيفيددة الب ائيددة

 لكال المجموعتيا.

 سدددداب معددددامال  السددددهولة لالصددددعوبة  -4ب/

لالتمييددددز لمفددددردا  ابختبدددداح التحصدددديلى 

 المعرفى.

صددددددال ية بدلا  البحددددددث التحردددددد  مددددددا  -5ب/

 للتطبي . 
 

تيدددرا ا   تمدددتالتجربدددة األأاأدددية للبحدددث:   -ب

فى مدد، الم يدة أدبعة  أاأية للبحثالتجربة األ

فدددى الفتدددر، مدددا يدددوم السدددبت  بأدددابيع متتاليدددة

م  تددددددددددددددى يددددددددددددددوم الخمدددددددددددددديف 2/3/2019

 ، لتتنح على ال حو التالى:م18/4/2019
 

تحديدددد عي دددة البحدددث: تدددم تحديدددد عي دددة  -1ب/

( طال  بالفرقدة 60البحث األأاأية لهم )

الثالثددة مددعبة معلددم الحاأدد  اآللددى برسددم 

يم وليددة التربيددة ال وعيددة تك ولوييددا التعلدد

يامعة ط طا، لتدم ترسديمهم ع دوائيا تلدى 

مجمددددددوعتيا تجددددددريبيتيا،  ددددددمت ودددددد  

( طالدددد   ليدددددحس طددددالب 30مجموعددددة )

المجموعة التجريبية األللى ما خالل بيئة 

تعلم تلكترلنى قائمة على نمإل ابختبداحا  

التكيفيددة الب ائيددة لفرددا ل اريددة ابأددتجابة 

مجموعة التجريبية للمفرد،، بي ما طالب ال

الثانية قاموا بالدحاأة ما خالل بيئة تعلدم 

تلكترلندددى قائمدددة علدددى نمدددإل ابختبددداحا  

التكيفيدددة الب ائيدددة لفردددا ل اريدددة الم ددداهج 

 الدحاأية.

  

التطبيددددد  الربلدددددى ألدلا  البحدددددث: تدددددم  -2ب/

 الريداس فدى البحدثالتطبي  الربلى ألدلا  

)ابختبدددداح التحصددددديلى المعرفدددددى بمردددددرح 

لمريدددددداس  –لبمددددددا البياندددددا   الحاأددددد 

داخددد  معملددى الحاأددد   الفاعليددة الذاتيددة(

اآللدى بالكليدة فدى الفتددر، الزم يدة مدا يددوم 

م  تدددى يدددوم الخمددديف 2/3/2019السدددبت 

تكافؤ مجمدوعتى للتحر  ما  م7/3/2019

 .داخ  معم  الحاأ  اآللى بالكلية البحث

 

تم ت فيذ التجربة األأاأدية للبحدث، مدا   -3ب/

 :خالل ما يلى

  قيددددام طددددالب وددددال المجمددددوعتيا التجددددريبيتيا

مرتبطدة بمردرح بدحاأة خمسة ل دا  تعليمية 

، لالتدددى تتنددح لفردددا الحاأدد  لبمدددا البيانددا 

 للجدلل الزم ى التالى:
 

  دحاأة الو د، األللى ملوثا  الحاأ  اآللدى

م 9/3/2019 يددددوم السددددبت فددددى الفتددددر، مددددا

 .م15/3/2019 الجمعةل تى يوم 

 انيدددة البدددرامج المنددداد، دحاأدددة الو دددد، الث

للملوثدددددا  فدددددى الفتدددددر، مدددددا يدددددوم السدددددبت 

م ل تددددددددددى يددددددددددوم الجمعددددددددددة 16/3/2019

 م.22/3/2019

  دحاأددة الو ددد، الثالثددة الجدددحان ال احيددة فددى

م 23/3/2019الفتر، الزم ية ما يوم السبت 

 م.29/3/2019ل تى يوم الجمعة 

  دحاأدددددة الو دددددد، الرابعدددددة األمدددددا المدددددادى

م السددددبت للحاأددددوب فددددى الفتددددر، مددددا يددددو

م  تددددددددددددى يددددددددددددوم الجمعددددددددددددة 30/3/2019

 م.5/4/2019

  ،دحاأة الو د، الخامسة ابخترا  فدى الفتدر

م ل تدددى يدددوم 6/4/2019مدددا يدددوم السدددبت 

 م.12/4/2019الجمعة 
 

    قددام طددالب المجموعددة التجريبيددة األللددى بحدد

تختبددداح تكيفدددى ب دددائى تلكترلندددى لفردددا ل اريدددة 

 ابأتجابة للمفرد، بعد و  ل د، تعليمية.

    قددام طددالب المجموعددة التجريبيددة الثانيددة بحدد

تختبددداح تكيفدددى ب دددائى تلكترلندددى لفردددا ل اريدددة 

 الم اهج  الدحاأية بعد و  ل د، تعليمية.

  تدم تتا دة معملددى الحاأد  اآللددى لمدد، أدداعتيا

مددا الوا ددد، ظهددرا  يددومى ابث دديا لالخمدديف 

ما و  بأبوع للطالب فدى ل تى الثالثة عصرا 
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بدالموقع التعليمدى بل بدإل  تتصدالهم  تعدذح الة 

لمسدداعدتهم علددى مددبكة ابنترنددت فددى الم ددزل 

فددى  بالدحاأددة لبدا  مهددامهم التعليميددة قيددامهم

 .الوقت المحدد
 

ما ت فيذ التجربة األأاأدية بعد ابنتها   -4ب/

الرياس للبحث، تم التطبي  البعدى ألدلا  

الحاأدد  اآللدددى  معملدددىداخدد   فددى البحدددث

حصدددديلى المعرفددددى )ابختبدددداح التبالكليددددة 

 –المرتبإل بمردرح الحاأد  لبمدا البياندا  

 لمرياس الفعالية الذاتية(.
 

تددم تجميددع دحيددا  الطددالب علددى بدلا   -5ب/

البحدددث فدددى التطبيرددديا الربلدددى لالبعددددى، 

 لتيرا  المعالجة اب صائية.
 

 حابعا: نتائج البحث لتفسيرها:
 
 

هدددددذا الجدددددز  ابيابدددددة علدددددى بأدددددئلة  ت دددددالل       

لعددددددددرض نتددددددددائج البحددددددددث الخاصددددددددة  البحددددددددث،

بدددددددالمجموعتيا التجدددددددريبيتيا لتفسددددددديرها لذلدددددددك 

قائمدددة  تلكترلنيدددةبيئدددة تعلدددم  لتحديدددد بثدددر تصدددميم

ابختبددددداحا  التكيفيدددددة الب ائيدددددة علدددددى  علدددددى نمدددددإل

ت ميدددة التحصدددي  المعرفدددى بمردددرح الحاأددد  لبمدددا 

البيانددددا  لمهدددداحا  الفعاليددددة الذاتيددددة لدددددى طددددالب 

ة تلدددى تردددديم بعدددض معلدددم الحاأددد  اآللدددى، باب ددداف

 التوصيا  لالمرتر ا .
 

 

لقامددت البا ثتددان برأددتخدام بأددلوب اب صددا         

( لمعالجددة Parametric Statisticالبدداحامترى )

البيانددا  الكميددة ألدلا  البحددث، ومددا تمددت عمليددا  

برنددددامج  برأددددتخدامالتحليدددد  اب صددددائى للبيانددددا  

(SPSS V.22 مدا خدالل ،)مجموعدة مدا  تأدتخدام

أدددالي  اب صدددائية للتوصددد  تلدددى نتدددائج البحدددث األ

" لمتوأدطيا t-testالحالى، لهم: تختبداح " "  "

لحساب  جم التدأثير،   2رير مرتبطيا، مربع تيتا 

( rبيرأدددون) تحتبددداطباب دددافة تلدددى  سددداب معامددد  

لحسدداب العالقددة ابحتباطيددة بدديا المتغيددرا  التابعددة 

نسدبة للبحث، لمعادلة الكس  المعدل لدبالف لحسداب 

 الكس .

 

 ابيابة على بأئلة البحث الفرعية: .1
 
 

قامدت البا ثتدان بابيابدة علدى بأدئلة البحدث          

 الفرعية، فيما يلى:

 ابيابة عا السؤال الفرعى األلل:  -ب
 

لإليابدددددة عدددددا السدددددؤال الفرعدددددى األلل الدددددذى       

مدددددا األأدددددف لالمعدددددايير الالالمدددددة "يددددد ص علدددددى 

ائمددددة علددددى نمددددإل ق تلكترلنيددددةلتصدددميم بيئددددة تعلددددم 

ابختبددددداحا  التكيفيدددددة الب ائيدددددة لت ميدددددة التحصدددددي  

المعرفدددددددى بمرددددددددرح الحاأددددددد  لبمددددددددا البيانددددددددا  

لمهددددداحا  الفعاليدددددة الذاتيدددددة لددددددى طدددددالب معلدددددم 

قامدددددت البا ثتدددددان بدددددابطالع "،  الحاأددددد  اآللدددددى؟

علددددى الدحاأددددا  لالمرايددددع لتوصددددلتا تلددددى قائمددددة 

 تلكترلنيدددةبتصدددميم بيئدددة تعلدددم المعدددايير المرتبطدددة 

ابختبددداحا  ابلكترلنيدددة التكيفيدددة  قائمدددة علدددى نمدددإل

الب ائيدددة، ثدددم قامتدددا بعدددرض تلدددك الرائمدددة المبدئيدددة 

علدددى مجموعدددة مدددا السددداد، المحكمددديا فدددى مجدددال 

التخصدددددص، ثدددددم تدددددم تعددددددي  تلدددددك الرائمدددددة لفردددددا 

آلحائهدددم،  تدددى تدددم التوصددد  تلدددى قائمدددة المعدددايير 

 (.3فى صوحتها ال هائية )ملح  

 

 الفرعى الثانى: ابيابة عا السؤال -ب
 

لإليابددددة عددددا السددددؤال الفرعددددى الثددددانى الددددذى      

لتصددميم بيئددة يدد ص علددى " مددا التصددوح المرتددر   

قائمدددددة علدددددى نمدددددإل ابختبددددداحا   تلكترلنيدددددةتعلدددددم 

لت ميددددددة التحصددددددي  المعرفددددددى التكيفيددددددة الب ائيددددددة 

بمردددددددرح الحاأددددددد  لبمدددددددا البياندددددددا  لمهددددددداحا  

الفعاليددددددة الذاتيددددددة لدددددددى طددددددالب معلددددددم الحاأدددددد  

لدددى؟"، قامدددت البا ثتدددان بدددابطالع علدددى نمددداذج اآل

 ابلكترلنيددددددةالتصددددددميم التعليمددددددى لبيئددددددة الددددددتعلم 

لودددددذلك نمددددداذج التصدددددميم التعليمدددددى التدددددى قامدددددت 

تصدددميم بيئدددة الدحاأدددا  السدددابرة برأدددتخدامها فدددى 

ابختبددددداحا   قائمدددددة علدددددى نمدددددإل تلكترلنيدددددةتعلدددددم 

 تددم تختيدداحالتكيفيددة الب ائيددة، لفددى  ددو  مددا أددب  

 Chen (2016, 2305-2307)انمددددوذج ت دددد

المطدددددددوح،  ابلكترلنيدددددددةلتصدددددددميم بيئدددددددة الدددددددتعلم 

(ICCEE  لالدددددذى تدددددم عر ددددده فدددددى تيدددددرا ا ،)

البحدددث، للياهدددر لفردددا لدددذلك ال مدددوذج السدددي احيو 

التعليمدددى لبيئتدددى الدددتعلم للمجمدددوعتيا التجدددريبيتيا 
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(، لمامدددددا  10فدددددى صدددددوحته ال هائيدددددة )ملحددددد  

 (.11الموقع التعليمى )ملح  

 

 عا السؤال الفرعى الثالث: ابيابة -ج
 

لإليابة عا السدؤال الفرعدى الثالدث الدذى يد ص      

قائمة على  تلكترلنيةما بثر تصميم بيئة تعلم على "

نمددددإل ابختبدددداحا  التكيفيددددة الب ائيددددة لفرددددا ل اريددددة 

قائمدة علدى  تلكترلنيدةابأتجابة للمفرد، لبيئة تعلم 

ريددددة نمددددإل ابختبدددداحا  التكيفيددددة الب ائيددددة لفرددددا ل ا

الم دداهج الدحاأددية علددى ت ميددة التحصددي  المعرفددى 

بمردددرح الحاأددد  لبمدددا البياندددا  لددددى طدددالب معلدددم 

تتطل  ابيابة على هدذا السدؤال الحاأ  اآللى؟"، ل

"ال يويدددد فددددر  دال  تختبددداح صدددحة الفدددرض األلل

( بدددديا متوأددددطى 0.05)≥ت صددددائيا  ع ددددد مسددددتوى 

ئة دحيا   طالب المجموعتيا  التجريبية األللى )بي

قائمة علدى نمدإل ابختبداحا  التكيفيدة  تلكترلنيةتعلم 

الب ائية لفرا ل ارية ابأتجابة للمفرد،( لالتجريبية 

قائمددددة علددددى نمددددإل  تلكترلنيددددةالثانيددددة )بيئددددة تعلددددم 

ابختبدداحا  التكيفيددة الب ائيددة لفرددا ل اريددة الم دداهج 

الدحاأددية( فددى التطبيدد  البعدددى بختبدداح التحصدددي  

لذلك ما  ، اأ  لبما البيانا "المعرفى بمررح الح

( لمتوأدطيا ريدر t-testختباح" " )خالل تطبي  ا

دحيدددا  طدددالب مدددرتبطيا للمراحندددة بددديا متوأدددطى 

لحسداب   2المجموعتيا التجريبيتيا، لمربدع تيتدا 

  جم التأثير.
 

 ابيابة عا السؤال الفرعى الرابع: -د
 

لإليابة عا السؤال الفرعى الرابدع الدذى يد ص       

قائمة على تلكترلنية ما بثر تصميم بيئة تعلم " على

نمددددإل ابختبدددداحا  التكيفيددددة الب ائيددددة لفرددددا ل اريددددة 

قائمدة علدى تلكترلنيدة ابأتجابة للمفرد، لبيئة تعلم 

نمددددإل ابختبدددداحا  التكيفيددددة الب ائيددددة لفرددددا ل اريددددة 

مهددداحا  الفعاليدددة  الم ددداهج الدحاأدددية علدددى ت ميدددة

، تتطلدد  لددى؟"الذاتيددة لدددى طددالب معلددم الحاأدد  اآل

 ابيابة على هذا السؤال تختباح صحة الفرض الثانى

( 0.05)≥اليويد فدر  دال ت صدائيا  ع دد مسدتوى "

بدددددديا متوأددددددطى دحيددددددا   طددددددالب المجمددددددوعتيا  

قائمددة علددى تلكترلنيددة التجريبيدة األللددى )بيئددة تعلددم 

نمددددإل ابختبدددداحا  التكيفيددددة الب ائيددددة لفرددددا ل اريددددة 

يبيددة الثانيددة )بيئددة تعلددم ابأددتجابة للمفددرد،( لالتجر

قائمدددة علدددى نمدددإل ابختبددداحا  التكيفيدددة تلكترلنيدددة 

الب ائية لفرا ل ارية الم اهج الدحاأية( فى التطبيد  

لذلددك مددا خددالل "، البعددى لمريدداس الفعاليددة الذاتيددة

( لمتوأدددددطيا ريدددددر t-testختبددددداح" " )تطبيددددد  ا

دحيدددا  طدددالب مدددرتبطيا للمراحندددة بددديا متوأدددطى 

لحسداب   2ريبيتيا، لمربدع تيتدا المجموعتيا التج

  جم التأثير.
   

 ابيابة عا السؤال الفرعى الخامف: - 

 

لإليابدددة عدددا السدددؤال الفرعدددى الخدددامف الدددذى      

علدددى "مدددا العالقدددة ابحتباطيدددة بددديا دحيدددا  يددد ص 

 تختبددددداحطدددددالب المجمدددددوعتيا التجدددددريبيتيا علدددددى 

التحصدددددددي  المعرفدددددددى بمردددددددرح الحاأددددددد  لبمدددددددا 

لددددددى مريدددددداس الفعاليددددددة البيانددددددا ، لدحيدددددداتهم ع

الرائمددددة ابلكترلنيددددة الذاتيددددة داخدددد  بيئددددة الددددتعلم 

 علددددددى نمددددددإل ابختبدددددداحا  التكيفيددددددة الب ائيددددددة؟"، 

تتطلددد  ابيابدددة علدددى هدددذا السدددؤال تختبددداح صدددحة 

"تويدددددد عالقددددة احتباطيدددددة دالدددددة  الفددددرض الثالدددددث

مويبدددددددة بددددددديا دحيدددددددا  طدددددددالب المجمددددددددوعتيا 

التحصدددددي  المعرفدددددى  تختبددددداحالتجدددددريبيتيا علدددددي 

ردددرح الحاأددد  لبمدددا البياندددا ، لدحيددداتهم علدددى بم

مريددددددداس الفعاليدددددددة الذاتيدددددددة داخددددددد  بيئدددددددة تعلدددددددم 

قائمددددةعلى نمددددإل ابختبدددداحا  التكيفيددددة تلكترلنيددددة 

 الب ائية".

 

 ابيابة عا السؤال الفرعى السادس: -ل

 

لإليابدددة عدددا السدددؤال الفرعدددى السدددادس الدددذى       

"مدددا مددددى تحريددد  تصدددميم بيئدددة تعلدددم يددد ص علدددى 

قائمدددة علدددى نمدددإل ابختبددداحا  التكيفيدددة  تلكترلنيدددة

الب ائيدددددددة نسدددددددبة وسددددددد  فدددددددى دحيدددددددا  طدددددددالب 

المجمدددوعتيا التجدددريبيتيا علدددى تختبددداح التحصدددي  

المعرفدددددددى لدحيددددددداتهم علدددددددى مريددددددداس الفعاليدددددددة 

تتطلدددد  ابيابددددة علددددى هددددذا السددددؤال الذاتيددددة؟"،  

يحردددد  تصددددميم  تختبدددداح صددددحة الفددددرض الرابددددع "

ابختبدداحا   قائمددة علددى نمددإلتلكترلنيددة بيئددة تعلددم 

التكيفيدددة الب ائيدددة نسدددبة وسددد  فدددى دحيدددا  طدددالب 

المجمدددوعتيا التجدددريبيتيا علدددى تختبددداح التحصدددي  
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المعرفدددددددى بمردددددددرح الحاأددددددد  لبمدددددددا البياندددددددا ، 

لذلدددك لدحيددداتهم علدددى مريددداس الفعاليدددة الذاتيدددة"، 

 ما خالل تطبي  معادلة الكس  المعدل لبالف.

 

 

 مجموعا  البحث: تكافؤقياس مدى   .2
 

المجمدوعتيا  تكدافؤالبا ثتدان مدا  تتحر ى لك     

قائمدة تلكترلنيدة بيئة تعلدم قبليا التجريبية األللى )

ابختباحا  التكيفية الب ائية لفرا ل اريدة على نمإل 

بيئدة تعلدم ابأتجابة للمفرد،( لالتجريبيدة الثانيدة )

ابختبداحا  التكيفيدة الب ائيدة قائمة علدى تلكترلنية 

 تأدددتخدامتدددم  ،لدحاأدددية(لفردددا ل اريدددة الم ددداهج ا

" "لمتوأددددددددطيا ريددددددددر t-test" " "تختبدددددددداح

مددرتبطيا" لتددم  سدداب ال سددبة الفائيددة برأددتخدام 

 Levene’s Test for Equality تختباح ليفيا

of Variances   ليو دح الجددلل التدالى نتدائج

المتوأددطا  لابنحرافددا  المعياحيددة لقيمددة " " 

رفدددى فدددى التطبيددد  الربلدددى بختبددداح التحصدددي  المع

بمرددرح الحاأدد  لبمددا البيانددا  لمريدداس الفعاليددة 

 الذاتية، وما يلى:

 
 

 (9يدلل )

داللة الفرل  بيا متوأطى دحيا  المجموعتيا التجريبيتيا فى التطبي  الربلى على تختباح التحصي  المعرفى 

 بمررح الحاأ  لبما البيانا  لمرياس الفعالية الذاتية 
 

 األدا،
المجموعة 

 التجريبية
 متوأإلال

 ابنحراب

 المعياحى

دحية 

 الحرية

قيمة            

 " ب"
ى قيمة " "

و
ست

م
 

لة
ال
لد
ا

 

تختباح 

التحصي  

 المعرفى 

 األللى

(AD/IRT) 
7.97 2.74 

58 2.810 0.121 

لة
دا
ر 

ري
 

الثانية 

(AD/CT) 
7.87 3.60 

مرياس 

الفعالية 

 الذاتية

 األللى

(AD/IRT) 
65.57 10.80 

58 0.049 1.879 

ري
لة
دا
ر 

 

الثانية 

(AD/CT) 
70.80 10.77 

      

( تلددي تكددافؤ المجمددوعتيا 9ت ددير نتددائج يدددلل )   

بختبداح  الربلدىالتجريبيتيا ما  يدث متوأدإل األدا  

التحصددي  المعرفددى بمرددرح الحاأدد  لبمددا البيانددا  

لمريدداس الفعاليددة الذاتيددة، لذلددك ألن قيمددة " ب " 

لجدلليدددة، ع دددد المحسدددوبة بقددد  مدددا قيمدددة " ب " ا

بن الفددر  بدديا  علددى(، ممددا يدددل 58دحيددة  ريددة )

متوأددددطى المجمددددوعتيا ريددددر دال لبددددذلك تكدددددون 

المجموعتددان متكافئددان مددا  يددث المسددتوى المبددد  

 بختباح التحصي  المعرفى، لمرياس الفعالية الذاتية. 

       

  

تختباح صحة فدرلض البحدث لم اق دة  .3

 نتائجها:
 

لض البحددث لم اق ددة تددم تختبدداح صددحة فددر       

 نتائجها، فيما يلى: 
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اختبددداح صدددحة الفدددرض األلل لم اق دددة  -ب

 نتائجه:
 

للتحرددددد  مدددددا صدددددحة الفدددددرض األلل مدددددا       

ال يويدددد " فدددرلض البحدددث لالدددذى يددد ص علدددى

( 0.05)≥فددددددر  دال ت صددددددائيا  ع ددددددد مسددددددتوى 

بدددديا متوأددددطى دحيددددا   طددددالب المجمددددوعتيا  

ائمدددة قتلكترلنيدددة التجريبيدددة األللدددى )بيئدددة تعلدددم 

علدددى نمددددإل ابختبددداحا  التكيفيددددة الب ائيدددة لفرددددا 

ل اريدددددددة ابأدددددددتجابة للمفدددددددرد،( لالتجريبيدددددددة 

علددددددى نمددددددإل تلكترلنيددددددة الثانيددددددة )بيئددددددة تعلددددددم 

ابختبددددداحا  التكيفيدددددة الب ائيدددددة لفردددددا ل اريدددددة 

الم دددددداهج الدحاأددددددية( فددددددى التطبيدددددد  البعدددددددى 

بختبدددداح التحصددددي  المعرفددددى بمرددددرح الحاأدددد  

 لبما البيانا ".
 

 التكدددددددافؤتددددددم التأودددددددد مددددددا تدددددددوافر مددددددرط     

-tللمجمدددددوعتيا، لتدددددم تطبيددددد  اختبددددداح" " )

test لمتوأددددددطيا ريددددددر مددددددرتبطيا للمراحنددددددة )

دحيدددددا  طدددددالب المجمدددددوعتيا بددددديا متوأدددددطى 

قائمدددة تلكترلنيدددة بيئدددة تعلدددم التجريبيدددة األللدددى )

ابختبددداحا  التكيفيددددة الب ائيدددة لفرددددا علدددى نمددددإل 

ة ل اريدددددددة ابأدددددددتجابة للمفدددددددرد،( لالتجريبيددددددد

قائمدددة علدددى نمدددإل تلكترلنيدددة بيئدددة تعلدددم الثانيددة )

ابختبددددداحا  التكيفيدددددة الب ائيدددددة لفردددددا ل اريدددددة 

الم دددددداهج الدحاأددددددية( فددددددى التطبيدددددد  البعدددددددى 

بختبدددداح التحصددددي  المعرفددددى بمرددددرح الحاأدددد  

، لذلددك بعدددد  سدداب المتوأدددطا  لبمددا البياندددا 

لابنحرافددددددددا  المعياحيددددددددة لدددددددددحيا  طددددددددالب 

( 10لجدددددددددددلل)المجمددددددددددوعتيا التجددددددددددريبيتيا ا

 يلخص هذ  ال تائج.
 

 ( 10يدلل )

قيمة "   " لداللتها اب صائية للفر  بيا متوأطى دحيا  طالب المجموعتيا التجريبيتيا فى التطبي  

  البعدى بختباح التحصي  المعرفى بمررح الحاأ  لبما البيانا 
 

المجموعة 

 التجريبية
ب المتوأإل

را
ح
بن

ا
 

ى
اح
عي
لم
ا

 

ية
حر

ال
ة 
ي
دح

 

ي  "قيمة "
و
ست

م
 

لة
ال
لد
ا

 

مربع تيتا 

2 

 جم 

 التأثير

ير
أث
لت
 ا
لة
ال
 د
و،

ق
 

 األللى

(AD/IRT) 
66.20 4.79 

لة 4.871 58
دا

 

0.290 0.818 

ير
وب

الثانية  

(AD/CT) 
72.33 4.96 

 

 

نتبدددديا مددددا ال تددددائج التددددى يلخصددددها يدددددلل     

≥ ( بن قيمدددددة " " دالدددددة ع دددددد مسدددددتوى ) 10)

ر  دال ( ممدددددددا ي دددددددير تلدددددددى ليدددددددود فددددددد0.05

ت صدددددددائيا  بددددددديا متوأدددددددطى دحيدددددددا  طدددددددالب 

المجمدددوعتيا التجدددريبيتيا فدددى التطبيددد  البعددددى 

بختبدددداح التحصددددي  المعرفددددى بمرددددرح الحاأدددد  

لصدددالح المجموعدددة التجريبيدددة  -لبمدددا البياندددا 

قائمدددة علدددى نمدددإل تلكترلنيدددة بيئدددة تعلدددم الثانيددة )

ابختبددددداحا  التكيفيدددددة الب ائيدددددة لفردددددا ل اريدددددة 

 (.الم اهج الدحاأية

 

( مدددددا خدددددالل 10لودددددذلك يو دددددح يددددددلل )     

ت صدددا  مربدددع ايتدددا لحسددداب  جدددم التدددأثير، لقدددد 

( لهددددددذا يع ددددددي بن 0.290بلددددددغ مربددددددع تيتددددددا )

التبددددايا  يعددددزى% مددددا الحدددداال  يمكددددا بن 29

تلكترلنيدددددة  بيئدددددة تعلدددددمتدددددأثير  تلدددددىاألدا   فدددددى

الب ائيدددة التكيفيدددة ابختبددداحا   قائمدددة علدددى نمدددإل 

اأددية  ممددا قددد يكددون لفرددا ل اريددة الم دداهج الدح

لددده بثدددرا  وبيدددرا  فدددى ت ميدددة التحصدددي  المعرفددددى 

 بمررح الحاأ  لبما البيانا .
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( مراحنة متوأطى دحيا  طالب  المجموعتيا التجريبيتيا فى التطبي  البعدى بختباح 12مك  )       

 التحصي  المعرفى بمررح الحاأ  لبما البيانا  

 

 

ا حفدددددض لتأأيسدددددا علدددددى مدددددا أدددددب  يمكددددد     

الفددددددرض األلل مددددددا فددددددرلض البحددددددث لالددددددذى 

ال يويددد فدددر  دال ت صددائيا  ع دددد "يدد ص علدددى: 

( بدددددديا متوأددددددطى دحيددددددا   0.05)≥مسددددددتوى 

طددددالب المجمددددوعتيا  التجريبيددددة األللددددى )بيئددددة 

قائمددددة علددددى نمددددإل ابختبدددداحا  تلكترلنيددددة تعلددددم 

التكيفيددددددة الب ائيددددددة لفرددددددا ل اريددددددة ابأددددددتجابة 

)بيئددددددة تعلددددددم  للمفددددددرد،( لالتجريبيددددددة الثانيددددددة

قائمدددددددة علدددددددى نمدددددددإل ابختبددددددداحا  تلكترلنيدددددددة 

التكيفيدددددددة الب ائيدددددددة لفردددددددا ل اريدددددددة الم ددددددداهج 

الدحاأددددددية( فددددددى التطبيدددددد  البعدددددددى بختبدددددداح 

التحصدددددي  المعرفدددددى بمردددددرح الحاأددددد  لبمدددددا 

لقبددددددول الفدددددرض البدددددددي  لالددددددذى البياندددددا "، 

"يويددددد فدددر  دال ت صددددائيا  ع ددددد يددد ص علددددى: 

   ( بدددددديا متوأددددددطى دحيددددددا0.05)≥مسددددددتوى 

طددددالب المجمددددوعتيا  التجريبيددددة األللددددى )بيئددددة 

قائمددددة علددددى نمددددإل ابختبدددداحا  تلكترلنيددددة تعلددددم 

التكيفيددددددة الب ائيددددددة لفرددددددا ل اريددددددة ابأددددددتجابة 

للمفددددددرد،( لالتجريبيددددددة الثانيددددددة )بيئددددددة تعلددددددم 

قائمدددددددة علدددددددى نمدددددددإل ابختبددددددداحا  تلكترلنيدددددددة 

التكيفيدددددددة الب ائيدددددددة لفردددددددا ل اريدددددددة الم ددددددداهج 

البعدددددددى بختبدددددداح الدحاأددددددية( فددددددى التطبيدددددد  

التحصدددددي  المعرفدددددى بمردددددرح الحاأددددد  لبمدددددا 

 البيانا ".

 :م اق ة نتائج الفرض األلل 
 

 

تو ددددددددح نتددددددددائج الفددددددددرض األلل تفددددددددو       

بيئددددددة تعلددددددم المجموعددددددة التجريبيددددددة الثانيددددددة )

ابختبددددددداحا  قائمدددددددة علدددددددى نمدددددددإل تلكترلنيدددددددة 

التكيفيدددددددة الب ائيدددددددة لفردددددددا ل اريدددددددة الم ددددددداهج 

التجريبيددددددة  ( علددددددى المجموعددددددةCTالدحاأددددددية

قائمدددة علدددى نمدددإل تلكترلنيدددة بيئدددة تعلدددم األللددى )

ابختبددددداحا  التكيفيدددددة الب ائيدددددة لفردددددا ل اريدددددة 

( فددددددددى التطبيدددددددد  IRTابأددددددددتجابة للمفددددددددرد، 

البعددددددى بختبددددداح التحصدددددي  المعرفدددددى بمردددددرح 

 الحاأ  لبما البيانا .
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لفددددى ذلددددك ابطدددداح بوددددد نافدددداححل لالمددددال       

Navarro et al.,(2018, 3)حتيا مدددا، ل

 ,Martin & Magis (2019لمدداييف 

ابختبددداح التكيفدددى  بنددده ع دددد تصدددميمعلدددى  (332

لفرددددا  ابلكترلنيددددةداخدددد  بيئددددة الددددتعلم الب ددددائى 

( يدددددددرتبإل CTل اريدددددددة الم ددددددداهج الدحاأدددددددية )

مسدددتوى صدددعوبة األأدددئلة بمسدددتويا  األهدددداب 

التعليميددددة، ليددددتم تصددددميم األأددددئلة فددددى قاعددددد، 

كدددد  هدددددب بيانددددا  ب ددددك األأددددئلة بددددأن يكددددون ل

تعليمدددى بوثدددر مدددا أددددؤال، ليدددتم تريددديم الطالدددد  

ب ددددك  عمددددودى لصددددوال تلددددى الجددددذلح لتحديددددد 

الفجددددوا  العلميددددة المرتبطددددة بأهددددداب تعليميددددة 

محددددددد، لمعالجتهدددددا بدقدددددة، بي مدددددا بمددددداحا فدددددى 

، لمددااليال Vie et al., (2017, 6)لالمددال   

Mazuela(2018, 15)  ،تلدددددددددى بن تداح

لفردددددا  لكترلندددددىاب الب دددددائى ابختبددددداح التكيفدددددى

ل اريددة ابأددتجابة للمفددرد، تددتم لفرددا بأددتجابة 

الطالدددد  لقدحتدددده علددددى تيابددددة األأددددئلة، لتددددتم 

ب يددة قاعددد، بيانددا  ب ددك األأددئلة لفرددا لتصدد يف 

األأدددددئلة )أدددددهلة/ متوأدددددطة/ صدددددعبة( لي ترددددد  

الطالددد  صدددعودا لندددزلال لفردددا لترددددير مسدددتوا  

 فى و  تيابة أؤال.

 

 & Bakiلدددىلودددذلك بودددد بددداوى للي ك      

Winkley (2018, 17)  علدددددى بن ب يدددددة

لفرددا ل اريددة الم دداهج  ابختبدداح التكيفددى الب ددائى

الدحاأدددددية يعمددددد  علدددددى ت دددددخيص بد  ل رددددداط 

 ددعف المدددتعلم لالوصدددول تلددى نرددداط  دددعف قدددد 

اليصددد  تليهدددا مددددا خدددالل تردددددير مسدددتوا  لفرددددا 

 تحتبددددداطل اريدددددة ابأدددددتجابة للمفدددددرد،، نتيجدددددة 

حددددددد، لندددددمان األأدددددئلة بمسدددددتويا  بهدددددداب م

التأوددد مددا قيدداس مسددتوى الطالدد  فددى ودد  هدددب 

تعليمدددى، لمددددى تترانددده لكددد  هددددب تعليمدددى فدددى 

 و  مو وعا  التعلم.

 

لفددددددددى تطدددددددداح تيددددددددرا ا  البحددددددددث قامددددددددت     

بتصددددددميم لتن ددددددا  خمسددددددة ب ددددددوف  البا ثتددددددان

بأددئلة لكدد  مجموعددة تجريبيددة لفرددا لكدد  ناريددة 

مددددا ناريددددا  التصددددميم )ابأددددتجابة للمفددددرد،/ 

هج الدحاأدددددددية(، للو ددددددددا  التعليميدددددددة الم دددددددا

الخمسدددددة )ملوثدددددا  الحاأددددد  اآللدددددى، البدددددرامج 

المندددداد، للملوثددددا ، الجدددددحان ال احيددددة، األمددددا 

داخددددد  بيئددددددة  المدددددادى للحاأدددددوب، ابختددددددرا (

، لتكددون ودد  ب ددك بأددئلة مددا الددتعلم ابلكترلنيددة

أددددؤال لتددددم ترسدددديم فئددددا  األأددددئلة لفرددددا 100

أددددتجابة ل اريددددة اب تأددددت ادالثالثددددة مسددددتويا  

 لظهدددرللمفدددرد، لهدددم )أددده / متوأدددإل/ صدددع ( 

أدددددؤال متوأدددددإل الصدددددعوبة،  المبددددددئىالسدددددؤال 

للفردددا ل اريدددة الم ددداهج الدحاأدددية تدددم ترسددديمهم 

للمسدددتويا  المعرفيدددة الثالثدددة األللدددى لتصددد يف 

السدددددؤال  لبددددددببلدددددوم )تدددددذور/ فهدددددم/ تطبيددددد ( 

المسددددتوى المعرفددددى  مدددد خفضبسددددؤال  المبدددددئى

أددددؤال  33لددددى )تددددذور(  ثددددم يجيدددد  الطالدددد  ع

لفردددا لخواحالميدددة لب يدددة ابختبددداح اأدددت ادا لكددد  

ناريددددددة، ليصددددددبح العدددددددد ال هددددددائى لألأددددددئلة 

أددددؤال لكدددد  تختبدددداح، مددددع  34المطلددددوب  لهددددا 

تلردددى تغذيدددة حايعدددة لكددد  أدددؤال فدددى ابختبددداح، 

 لعدم تكراح األأئلة.
 

لبدددددذلك يتندددددح للبدددددا ثتيا بن بثدددددر تصدددددميم     

قائمددددددة علددددددى نمدددددددإل  تلكترلنيدددددددةبيئددددددة تعلددددددم 

ابختبددددداحا  التكيفيدددددة الب ائيدددددة لفردددددا ل اريدددددة 

الم ددداهج الدحاأدددية ندددتج ع ددده احتفددداع مسدددتوى 

التحصدددددي  المعرفدددددى لددددددى طدددددالب المجموعدددددة 

التجريبيددددددة الثانيددددددة، لتفددددددوقهم علددددددى طددددددالب 

تتفدددددد  المجموعددددددة التجريبيددددددة األللددددددى، ومددددددا 

نتيجددددددة الفددددددرض األلل مددددددع نتددددددائج دحاأددددددتى 

 Hoshino & Cowellهومددي و لوويددد  

 & Likovaليكوفددددا لدالتددددون  ،(2017)

Dalton(2018)  اللتدددددددان تددددددددم مدددددددا خاللهددددددددا

 نمددددددإل تصددددددميم تخددددددتالبالمراحنددددددة بدددددديا بثددددددر 

التكيفيددددة الب ائيدددددة لفرددددا ل اريتدددددى  ابختبدددداحا 

 )ابأدددددددتجابة للمفدددددددرد،/ الم ددددددداهج الدحاأدددددددية(

، لبظهدددر  ال تدددائج تلكترلنيدددةداخددد  بيئدددة تعلدددم 

تصدددميم  تفدددو  المجموعدددة التجريبيدددة الثانيدددة )

قائمددددددة علددددددى نمدددددددإل تلكترلنيدددددددة ة تعلددددددم بيئدددددد

ابختبددددداحا  التكيفيدددددة الب ائيدددددة لفردددددا ل اريدددددة 

، لليددددددددود فدددددددددر  دال (الم دددددددداهج الدحاأددددددددية

ت صدددائيا فدددى ابختبددداح التحصددديلى المعرفدددى فدددى 

مردددددددرحى ابلكترلنيددددددددا  لالفيزيدددددددا  لصددددددددالح 

 المجموعة التجريبية الثانية.
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اختباح صحة الفدرض الثدانى لم اق دة  -ب

 نتائجه:

لتحردددد  مددددا صددددحة الفددددرض الثددددانى مددددا ل      

ال يويدددد  "فدددرلض البحدددث لالدددذى يددد ص علدددى 

( 0.05)≥فددددددر  دال ت صددددددائيا  ع ددددددد مسددددددتوى 

بددددديا متوأدددددطى دحيدددددا  طدددددالب المجمدددددوعتيا  

قائمدددة  تلكترلنيدددةالتجريبيدددة األللدددى )بيئدددة تعلدددم 

علدددى نمددددإل ابختبددداحا  التكيفيددددة الب ائيدددة لفرددددا 

ل اريدددددددة ابأدددددددتجابة للمفدددددددرد،( لالتجريبيدددددددة 

قائمدددة علدددى نمدددإل  تلكترلنيدددةالثانيددة )بيئدددة تعلدددم 

ابختبددددداحا  التكيفيدددددة الب ائيدددددة لفردددددا ل اريدددددة 

الم دددددداهج الدحاأددددددية( فددددددى التطبيدددددد  البعدددددددى 

لذلدددك بعدددد  سددداب لمريددداس الفعاليدددة الذاتيدددة"، 

المتوأددددطا  لابنحرافددددا  المعياحيددددة لدددددحيا  

طدددددددالب المجمدددددددوعتيا التجدددددددريبيتيا الجددددددددلل 

 يلخص هذ  ال تائج. (11)
 

 ( 11يدلل )

قيمة "   " لداللتها اب صائية للفر  بيا متوأطى دحيا  طالب المجموعتيا التجريبيتيا                                    

 فى التطبي  البعدى لمرياس الفعالية الذاتية 

المجموعة 

 التجريبية
 المتوأإل

االنحراب 

 المعياحى
ية
حر

ال
ة 
ي
دح

 

قيمة 

" " 

ي
و
ست

م
 

لة
ال
لد
ا

 

ع تيتا مرب

2 

 جم 

 التأثير

ير
أث
لت
 ا
لة
ال
 د
و،

ق
 

 األللى

(AD/IRT) 
190.73 23.96 

لة 3.638 58
دا

 

0.186 0.456 

إل
أ
و
مت

الثانية  

(AD/CT) 
212.30 21.91 

      

 

نتبدددديا مددددا ال تددددائج التددددى يلخصددددها يدددددلل      

≥ ( بن قيمدددددة " " دالدددددة ع دددددد مسدددددتوى ) 11)

( ممدددددددا ي دددددددير تلدددددددى ليدددددددود فدددددددر  دال 0.05

صدددددددائيا  بددددددديا متوأدددددددطى دحيدددددددا  طدددددددالب ت 

المجمدددوعتيا التجدددريبيتيا فدددى التطبيددد  البعددددى 

لصددددالح المجموعددددة  -لمريدددداس الفعاليددددة الذاتيددددة

قائمدددة تلكترلنيدددة بيئدددة تعلدددم التجريبيدددة الثانيدددة )

ابختبددددددداحا  التكيفيدددددددة الب ائيدددددددة لفردددددددا علدددددددى 

 ل ارية الم اهج الدحاأية(.
 

( مدددددا خدددددالل 11لودددددذلك يو دددددح يددددددلل )     

صدددا  مربدددع ايتدددا لحسددداب  جدددم التدددأثير، لقدددد ت 

( لهددددددذا يع ددددددي بن 0.186بلددددددغ مربددددددع تيتددددددا )

% مددددا الحدددداال  يمكددددا بن يعددددزى التبددددايا 18

فددددددى األدا  تلددددددى تددددددأثير ابختبدددددداحا  التكيفيددددددة 

الب ائيدددة لفردددا ل اريدددة الم ددداهج الدحاأدددية  ممدددا 

قددد يكددون لدده بثدددرا  متوأددطا فددى ت ميددة مهددداحا  

 الفعالية الذاتية.
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( مراحنة متوأطى دحيا  طالب المجموعتيا التجريبيتيا فى التطبي  البعدى لمرياس الفعالية 13مك  )    

 الذاتية
 

لتأأيسددددا علددددى مددددا أددددب  يمكددددا حفدددددض       

الفددددرض الثدددددانى مددددا فدددددرلض البحددددث لالدددددذى 

" ال يويدددددد فدددددر  دال ت صدددددائيا   يددددد ص علدددددى:

( بدددددددديا متوأددددددددطى 0.05)≥ع ددددددددد مسددددددددتوى 

التجريبيدددددددة   دحيدددددددا   طدددددددالب المجمدددددددوعتيا

قائمدددة علدددى نمدددإل  تلكترلنيدددةاألللددى )بيئدددة تعلدددم 

ابختبددددداحا  التكيفيدددددة الب ائيدددددة لفردددددا ل اريدددددة 

ابأدددتجابة للمفدددرد،( لالتجريبيدددة الثانيدددة )بيئدددة 

قائمددددة علددددى نمددددإل ابختبدددداحا   تلكترلنيددددةتعلددددم 

التكيفيدددددددة الب ائيدددددددة لفردددددددا ل اريدددددددة الم ددددددداهج 

الدحاأددددددية( فددددددى التطبيدددددد  البعدددددددى لمريدددددداس 

لقبدددددول الفددددددرض البدددددددي  اليدددددة الذاتيددددددة"، الفع

" يويددددددد فددددددر  دال   لالددددددذى يدددددد ص علددددددى: 

( بددددددددديا 0.05)≥ت صدددددددددائيا  ع دددددددددد مسدددددددددتوى 

متوأددددددددطى دحيددددددددا   طددددددددالب المجمددددددددوعتيا  

قائمدددة  تلكترلنيدددةالتجريبيدددة األللدددى )بيئدددة تعلدددم 

علدددى نمددددإل ابختبددداحا  التكيفيددددة الب ائيدددة لفرددددا 

ل اريدددددددة ابأدددددددتجابة للمفدددددددرد،( لالتجريبيدددددددة 

قائمدددة علدددى نمدددإل  تلكترلنيدددةيددة )بيئدددة تعلدددم الثان

ابختبددددداحا  التكيفيدددددة الب ائيدددددة لفردددددا ل اريدددددة 

الم دددددداهج الدحاأددددددية( فددددددى التطبيدددددد  البعدددددددى 

 لمرياس الفعالية الذاتية".
 

 :م اق ة نتائج الفرض الثانى 
 

تاهدددددددر نتدددددددائج الفدددددددرض الثدددددددانى تفدددددددو       

بيئددددددة تعلددددددم المجموعددددددة التجريبيددددددة الثانيددددددة )

ابختبددددددداحا  ة علدددددددى نمدددددددإل قائمدددددددتلكترلنيدددددددة 

التكيفيدددددددة الب ائيدددددددة لفردددددددا ل اريدددددددة الم ددددددداهج 

( علددددددى المجموعددددددة التجريبيددددددة CTالدحاأددددددية

قائمدددة علدددى نمدددإل تلكترلنيدددة بيئدددة تعلدددم األللددى )

ابختبددددداحا  التكيفيدددددة الب ائيدددددة لفردددددا ل اريدددددة 

( فددددددددى التطبيدددددددد  IRTابأددددددددتجابة للمفددددددددرد، 

 البعدى لمرياس الفعالية الذاتية.
 

ودددددددددولف السددددددددديا  بمددددددددداحا لفدددددددددى ذلدددددددددك     

، Cooke & Vilata(2016, 32)لفيالتدددا

تلدددى بن  Ponsoda (2018, 17)لبونسدددودا
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 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي

ابختبددددداحا  التكيفيدددددة الب ائيدددددة لفردددددا تصدددددميم 

ل اريتددددددددى )ابأددددددددتجابة للمفددددددددرد،/ الم دددددددداهج 

لهددددم  تلكترلنيددددةداخدددد  بيئددددة تعلددددم الدحاأددددية( 

مجموعدددددة مدددددا المميدددددزا  مدددددا بهمهدددددا ترددددددير 

الل عددددد بأدددئلة مسدددتوى الطالددد  بدقدددة مدددا خددد

قصدددددير لالمدددددا بقددددد  مدددددا بنمددددداط ابختبددددداحا  

ممدددا يزيدددد مدددا دافعيدددة الطدددالب نحدددو   األخدددرى

عمليدددة الددددتعلم لثرددددتهم بأنفسددددهم لالعمدددد  علددددى 

تطدددوير قددددحاتهم لمهددداحاتهم  فيرتفدددع مسدددتوى 

 الفعالية الذاتية لديهم.
 

 & Barradaباححادا لبللى لوذلك بل ح      

Olea (2017, 157)المدددالل ، لتوماأددديك   

Tomasik et al.,(2018, 7) بن تصددميم ،

ابختباح التكيفى الب ائى تأدت ادا ل اريدة الم داهج 

يعمدد  علددى  تلكترلنيددةداخدد  بيئددة تعلددم الدحاأددية 

ت خيص نراط النعف لدى المتعلميا بدقة فى و  

مسدددددتوى مدددددا مسدددددتويا  األهدددددداب التعليميدددددة 

المرتبطددة بددالمررح التعليمددى، بي مددا فددى ابختبدداح 

لتكيفدى الب دائى المصدمم لفردا ل اريدة ابأدتجابة ا

يسدير لفردا  ابلكترلنيدةداخ  بيئة الدتعلم  للمفرد،

لتردير قدح، الممتحا لحبما اليتم التأود مدا مددى 

قددددح، المدددتعلم فدددى وددد  مهددداح، مرتبطدددة بجميدددع 

األهدددددددددددددددداب التعليميدددددددددددددددة  ومدددددددددددددددا بودددددددددددددددد 

على بن ناريدة  Leighton(2018, 415)ليتون

علدى ت دخيص نرداط  قدح،بوثر  الم اهج الدحاأية

لمعالجتهددا لدددى المتعلمدديا للددذلك  بدقددة النددعف

فهدددى بوثدددر قددددح، علدددى ت ميدددة مهددداحا  الفعاليدددة 

الذاتية ب ك  مرتفع لدى المتعلمديا  يدث بن دقدة 

ت خيص نراط النعف تعم  على ت جيع المدتعلم 

لدفعه للتعلم لالياد، تصراح  على تطوير مهاحاته 

بن التعددرب علددى الثغددرا  لاليدداد، ثرتدده ب فسدده، ل

العلمية فيما يرتبإل بكد  هددب تعليمدى يعمد  علدى 

العربدددا  لالم دددكال  التدددى علدددى تغلددد  المدددتعلم 

توايهدددده فددددى بدا  مهامدددده لتزيددددد قدحتدددده علددددى 

 التخطيإل لالت ايم ب ك  صحيح.
 

لفدددددددى أددددددديا  تيدددددددرا ا  البحدددددددث قامدددددددت      

بيئدددة تعلدددم تلكترلنيدددة لالتدددى  بتصدددميم البا ثتدددان

ة ل دددددا  تعليميددددة لودددد  ل ددددد، تنددددم ت خمسدددد

لفرددا لدد مإل  تعليميددة يليهددا تختبدداح تكيفيددى ب ددائى

تن ددا  خمسددة ب ددوف بأدددئلة تددم ل، ودد  مجموعددة

لفردددددددا لكددددددد  ناريدددددددة )ابأدددددددتجابة للمفدددددددرد،/ 

الم دددددددداهج الدحاأددددددددية( للو دددددددددا  التعليميددددددددة 

 100الخمسددددددة، لتندددددددما ودددددد  ب دددددددك بأدددددددئلة 

ابختبدددددددداح فددددددددى المجموعددددددددة  لبدددددددددبأددددددددؤال، 

متوأددددإل الصددددعوبة،  بسددددؤال التجريبيددددة األللددددى

ابختبدددداح فدددى المجموعدددة التجريبيددددة  بددددببي مدددا 

الثانيددة بسددؤال فددى المسددتوى المعرفددى )تددذور(، 

أدددؤال مدددع تلردددى التغذيدددة الرايعدددة  33ليلددديهم 

 الم اأبة لك  أؤال لعدم تكراح األأئلة.
 

 لبددددذلك يتنددددح للبددددا ثتيا بن بثددددر تصددددميم     

 قائمددددددة علددددددى نمدددددددإل تلكترلنيدددددددةبيئددددددة تعلددددددم 

بختبددددداحا  التكيفيدددددة الب ائيدددددة لفردددددا ل اريدددددة ا

الم ددداهج الدحاأدددية ندددتج ع ددده احتفددداع مسدددتوى 

مهدددددددداحا  الفعاليددددددددة الذاتيددددددددة لدددددددددى طددددددددالب 

المجموعدددة التجريبيددددة الثانيدددة، لتفددددوقهم علددددى 

طددالب المجموعددة التجريبيددة األللددى، لفددى ذلددك 

 نتدددائجالسدديا  تتفدد  نتيجددة الفددرض الثددانى مددع 

 ,.Simko et alأدديمكو لالمددال   دحاأددتى 

 Barners(2019)، لبددددددددددددددددددددددددددداحنرال (2017)

اللتدددان بودددددتا علددددى فعاليدددة تصددددميم ابختبدددداحا  

ابلكترلنيدددددة التكيفيدددددة الب ائيدددددة لفردددددا ل اريدددددة 

الم ددددددداهج الدحاأدددددددية فدددددددى احتفددددددداع مسدددددددتوى 

 مهاحا  الفعالية الذاتية لدى المتعلميا.
 

اختباح صحة الفدرض الثالدث لم اق دة  -ج

 نتائجه:
 

الفددددرض الثالددددث مددددا  للتحردددد  مددددا صددددحة      

فددددرلض البحددددث لالددددذى يدددد ص علددددى " تويددددد 

عالقددددة احتباطيدددددة دالدددددة مويبدددددة بددددديا دحيدددددا  

 تختبددداحطدددالب المجمدددوعتيا التجدددريبيتيا علدددى 

التحصدددددي  المعرفدددددى بمردددددرح الحاأددددد  لبمدددددا 

البياندددددا ، لدحيددددداتهم علدددددى مريددددداس الفعاليدددددة 

قائمدددة علدددى تلكترلنيدددة بيئدددة تعلددم  داخددد  الذاتيددة

"، تددم  سدداب تكيفيددة الب ائيددةنمددإل ابختبدداحا  ال

( بدددددديا دحيددددددا  rمعامدددددد  احتبدددددداط بيرأددددددون )

 تختبددداحطدددالب المجمدددوعتيا التجدددريبيتيا علدددى 

التحصددددي  المعرفددددى، لدحيدددداتهم علددددى مريدددداس 

الفعاليددددة الذاتيددددة، ومددددا هددددو مو ددددح بالجدددددلل 

(12:)  
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 ( 12يدلل )
 

 ثبيا متغيرا  البح ابحتباطيةللعالقة  اب صائيةقيمة "ح" لداللتها 

 الفعالية الذاتية التحصي  المعرفى  المتغيرا 

 *0.385  التحصي  المعرفى

   الفعالية الذاتية
   

( تلدددددى ليدددددود 12ت دددددير نتدددددائج الجددددددلل )      

عالقددددة تحتباطيددددة دالددددة مويبددددة ع ددددد مسددددتوى 

( بددددددديا دحيدددددددا  طدددددددالب المجمدددددددوعتيا 0.05)

التحصددددي  المعرفددددى  تختبدددداحالتجددددريبيتيا علددددى 

بمدددددا البياندددددا  لدحيددددداتهم بمردددددرح الحاأددددد  ل

علددددي مريددددداس الفعاليددددة الذاتيدددددة،  يددددث بلغدددددت 

 (.0.385قيمة "ح" )

لب دددا  علدددى مدددا أدددب  يمكدددا قبدددول الفدددرض      

الثالددث مددا فددرلض البحددث لالددذى  يدد ص علدددى 

" تويددددد عالقددددة احتباطيددددة دالددددة مويبددددة بدددديا 

دحيدددا  طدددالب المجمدددوعتيا التجدددريبيتيا علدددى 

لحاأددددد  التحصدددددي  المعرفدددددى بمردددددرح ا تختبددددداح

لبمددددددا البيانددددددا ، لدحيدددددداتهم علددددددى مريدددددداس 

تلكترلنيددددة الفعاليددددة الذاتيددددة داخدددد  بيئددددة تعلددددم 

قائمددددددددة علددددددددى نمددددددددإل ابختبدددددددداحا  التكيفيددددددددة 

 الب ائية".
 

 :م اق ة نتائج الفرض الثالث 
 

تاهددر نتددائج الفددرض الثالددث ليددود عالقددة       

احتباطيدددددة دالدددددة مويبدددددة بددددديا دحيدددددا  طدددددالب 

بيئددددة تعلددددم تصددددميم المجمددددوعتيا التجددددريبيتيا ل

قائمدددددددة علدددددددى نمدددددددإل ابختبددددددداحا  تلكترلنيدددددددة 

التكيفيددددة الب ائيددددة لفرددددا ل اريتددددى )ابأددددتجابة 

للمفدددددرد،/ الم ددددداهج الدحاأدددددية( علدددددى اختبددددداح 

التحصدددددي  المعرفدددددى بمردددددرح الحاأددددد  لبمدددددا 

البياندددددا ، لدحيددددداتهم علدددددى مريددددداس الفعاليدددددة 

 .الذاتية
 

لفددى تطدداح متغيددرا  البحددث الحددالى، اتفدد        

 Meneghetti & Juniorي يجيتى ليي يوح م

علددى بن  Ying(2018, 215)، ليدد ج (2018)

ابختباحا  التكيفية الب ائية لفرا ل اريتى تصميم 

داخددد  )ابأددتجابة للمفدددرد،/ الم دداهج الدحاأدددية( 

تهدب تلى عملية ترويم ب ائى تلكترلنية بيئة تعلم 

خالل  صولهم علدى تغذيدة ما مستمر للمتعلميا 

لسد الثغرا  العلمية خاصة مدع المردرحا   حايعة

التعليمية التى ت م  مو وعا  متعدد، لوم وبير 

ما المصطلحا  تؤدى تلى حفع مستوى التحصي  

المعرفدددى لددددى المتعلمددديا، لودددذلك اتفددد  يدددونز 

(Jones(2014, 8 ميت ددك ،Mitnik(2016, 

علدددددددى بن  )25، 2017، لخالدددددددد ال دددددددي  )(54

حاأد  اآللدى تتندما المررحا  المرتبطة بدأما ال

معلوما  لتيرا ا  وثيدر، لمصدطلحا  متراحبدة 

تحتدداج تلددى دقددة الدحاأددة لمرايعتهددا برأددتمراح 

ب تفددداظ المتعلمددديا بتلدددك المعلومدددا  مدددا خدددالل 

 الترويم الب ائى المستمر.
 

لفدددى نفدددف السددديا  بمددداح لاندددج لالمدددال         

Wang et al.,(2016, 53) لحيددت ، لليددك

Weick & Wright (2018, 385)   تلدى بن

ابختباحا  التكيفية الب ائية تعد ب د األدلا  التى 

تدددوفر للمدددتعلم ترددددويم ب دددائى لمواقدددف تعليميددددة 

مسددددتمر، علددددى مددددداح الفتددددر، الزم يددددة لدحاأددددة 

لمدا ابلكترلنيدة داخد  بيئدة الدتعلم  المو وعا 

خدالل بدائدده فددى تلدك ابختبدداحا  يتحسددا مسددتوى 

ثرتدده ب فسددده تحصدديله الدحاأددى لمدددع تصددراح  ل

يسددتطيع التغلدد  علددى العربددا  لالصددعوبا  التددى 

ترابلدددده بث ددددا  دحاأددددته لبدا  مهامدددده التعليميددددة 

ليحردد  األهددداب الم  ددود، فددى الوقددت المحدددد، 

ليرتفدددع مسدددتوى التحصدددي  المعرفدددى لمهددداحا  

 الفعالية الذاتية لديه.

 

لناددرا ألهميددة ابختبدداحا  التكيفيددة الب ائيددة      

ابأددددتجابة للمفددددرد،/ الم دددداهج لفرددددا ل اريتددددى )

فى ت ميدة ابلكترلنية داخ  بيئة التعلم الدحاأية( 

التحصدددي  المعرفدددى لمهددداحا  الفعاليدددة الذاتيدددة، 

بتصدددميم بيئدددة تعلدددم تلكترلنيدددة  البا ثتدددانقامدددت 
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وم صدددة تعليميدددة تدددم مدددا  خاللهدددا حفدددع المردددرح 

التعليمى فى مك  ل ددا  لدحلس تعليميدة لبعدد 

تبداح التكيفدى الب دائى الخدال و  ل د، ياهر ابخ

تن ددا  خمسددة ب ددوف بأددئلة لكدد  بهددا، لوددذلك تددم 

مجموعدددة تجريبيدددة لفرددددا لل اريدددة المسددددتخدمة 

)ابأدددتجابة للمفدددرد،/ الم ددداهج الدحاأدددية( لكددد  

 100مو ددوع تعليمددى، لتنددما ودد  ب ددك بأددئلة 

( أدؤال، مدع 34أؤال، لتنما و  تختباح عدد )

 تتا ة التغذية الرايعة لك  أؤال.
 

لممددا أددب   تتنددح نتيجددة الفددرض الثالددث        

التى تؤود على ليود عالقة احتباطية مويبة بيا 

متغيرا  البحث، لقدد ظهدر  دحاأدا  اتفردت مدع 

نتيجددة الفددرض الثالددث لبوددد  علددى ليددود تلددك 

 الب ائيددة العالقدة بدديا تصددميم ابختبداحا  التكيفيددة

لفرددددا ل اريتددددى )ابأددددتجابة للمفددددرد،/ الم دددداهج 

لت ميددة ابلكترلنيددة داخدد  بيئددة الددتعلم اأددية( الدح

التحصدددي  المعرفدددى لمهددداحا  الفعاليدددة الذاتيدددة، 

 Harrisonهاحيسدون لالمدال  لم هدا دحاأا :

et al., (2017)   أيمكو لالمدال ،Simko et 

al., (2017)يدددددويي ز ،Goggins(2018)، 

 يددث بظهددر  نتددائج  Barners(2019) بدداحنرال

التحصدي  المعرفدى  تلك الدحاأا  احتفاع مستوى

لدى الطدالب فدى مردرحا  مختلفدة لالتدى تتندما 

)اللغدددددددة ابنجليزيدددددددة، الريا ددددددديا ، األيهدددددددز، 

التك ولوييددة، لالبرمجددة( باب ددافة تلددى مهدداحا  

 الفعالية الذاتية.

اختباح صحة الفدرض الرابدع لم اق دة  -د

 نتائجه:
 

للتحر  ما صحة الفرض الرابع ما فرلض       

يحردد  تصددميم بيئددة  ى "البحددث لالددذى يدد ص علدد

قائمددددة علددددى نمددددإل ابختبدددداحا   تلكترلنيددددةتعلددددم 

التكيفيددة الب ائيددة نسددبة وسدد  فددى دحيددا  طددالب 

المجمدوعتيا التجددريبيتيا علدى تختبدداح التحصددي  

المعرفدددددى بمردددددرح الحاأدددددد  لبمدددددا البيانددددددا ، 

، تدددم لدحيددداتهم علدددى مريددداس الفعاليدددة الذاتيدددة"

 سددداب متوأدددطى دحيدددا  طدددالب المجمدددوعتيا 

تجددددريبيتيا علددددى تختبدددداح التحصددددي  المعرفددددى ال

لدحيدددداتهم علددددى مريدددداس الفعاليددددة الذاتيددددة فددددى 

التطبيردديا الربلددى لالبعدددى لحسدداب بثددر تصددميم  

ابختبداحا  قائمدة علدى نمدإل تلكترلنيدة بيئة تعلدم 

التكيفية الب ائية باأتخدام معادلدة الكسد  المعددل 

 ( يو ح هذ  ال تائج.13لبالف، لالجدلل)

 

 

 ( 13يدلل )

نسبة الكس  المعدل  لبالنك بيا المتوأطيا الربلى لالبعدى لدحيا  المجموعا  التجريبية على  تختباح 

 التحصي  المعرفى لدحياتهم على مرياس الفعالية الذاتية 

المجموعة 

 التجريبية
 المتوأإل التطبي  بدا، البحث

الدحية 

 العامى

معدل 

الكس  

 لبالف

 الداللة

األللى 

(AD/IRT) 

تباح التحصي  تخ

 المعرفى

 7.79 الربلى
مربولة  1.536 80

تزيد عا 

الوا د 

 الصحيح

 66.20 البعدى

مرياس الفعالية 

 الذاتية

 65.57 الربلى
240 1.239 

 190.73 البعدى

الثانية 

(AD/CT) 

تختباح التحصي  

 المعرفى

 7.87 الربلى
مربولة  1.699 80

تزيد عا 

الوا د 

 الصحيح

 72.33 دىالبع

مرياس الفعالية 

 الذاتية

 70.80 الربلى
240 1.426 

 212.30 البعدى
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 ( تلى:13ت ير نتائج الجدلل الساب ) 
 

   بلغدددت قيمدددة معددددل الكسددد  بختبددداح التحصدددي

المعرفدددددى بمردددددرح الحاأددددد  لبمدددددا البياندددددا  

تصدميم بيئدة تعلدم للمجموعة التجريبية األللدى )

التكيفيددة  نمددإل ابختبداحا  قائمددة علدىتلكترلنيدة 

الب ائيدددددة لفردددددا ل اريدددددة ابأدددددتجابة للمفدددددرد،( 

( بي مدددا بلغدددت قيمتهدددا فدددى المجموعدددة 1.536)

تلكترلنيددة تصددميم بيئددة تعلددم التجريبيددة الثانيددة )

لفرا قائمة على نمإل ابختباحا  التكيفية الب ائية 

 .(1.699ل ارية الم اهج الدحاأية( )
 

  اس الفعالية الذاتيدة  قيمة معدل الكس  لمريبلغت

)تصدميم بيئدة تعلدم للمجموعة التجريبية األللدى 

قائمددة علدى نمددإل ابختبداحا  التكيفيددة تلكترلنيدة 

الب ائيدددددة لفردددددا ل اريدددددة ابأدددددتجابة للمفدددددرد،( 

( بي مدددا المجموعدددة التجريبيدددة الثانيدددة 1.239)

قائمددة علددى نمددإل تلكترلنيددة )تصددميم بيئددة تعلددم 

ية لفرا ل ارية الم اهج ابختباحا  التكيفية الب ائ

، (1.426بلغددت قيمددة معدددل الكسدد  )الدحاأددية( 

لوالهمددا معدددل وسدد  مربددول يزيددد عددا الوا ددد 

 الصحيح.
 

 فدى بدلا  الريداس بالبحدث  معدل الكسد  األعلدى

مرياس الفاعلية  –)ابختباح التحصيلى المعرفى 

لصددالح  المجموعددة التجريبيددة الثانيددة  الذاتيددة(

قائمددة علددى نمددإل لكترلنيددة ت)تصددميم بيئددة تعلددم 

ابختباحا  التكيفية الب ائية لفرا ل ارية الم اهج 

 الدحاأية(.
 

  قيمددددة معدددددل الكسدددد  ألدلا  الريدددداس بالبحددددث

مريداس الفاعليدة  –ابختباح التحصيلى المعرفدى 

الذاتيددددة( لكدددد  مددددا المجمددددوعتيا التجددددربيتيا، 

تلكترلنيددة التجريبيددة األللددى )تصددميم بيئددة تعلددم 

نمإل ابختباحا  التكيفية الب ائية لفرا  قائمة على

ل اريدددددة ابأدددددتجابة للمفدددددرد،(، لالمجموعدددددة 

تلكترلنيددة التجريبيددة الثانيددة )تصددميم بيئددة تعلددم 

قائمة على نمإل ابختباحا  التكيفية الب ائية لفرا 

ل اريددة الم دداهج الدحاأددية( مربولددة  يددث بنهددا 

 تزيد عا الوا د الصحيح.

 
  

لمتوأطيا الربلى لالبعدى لدحيا  المجموعتيا التجريبيتيا على  اختباح التحصي  ( مراحنة ا14مك  ) 

 مرياس الفعالية الذاتية  علىالمعرفى لدحياتهم 

 

لب ا  على ما أب  يمكا قبول الفرض الرابع      

يحرد   "ما فرلض البحدث لالدذى يد ص علدى : 

قائمدددة علدددى نمدددإل تلكترلنيدددة تصدددميم بيئدددة تعلدددم 

تكيفيدددة الب ائيدددة نسدددبة وسددد  فدددى ابختبددداحا  ال
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دحيدددا  طدددالب المجمدددوعتيا التجدددريبيتيا علدددى 

تختبداح التحصدي  المعرفددى بمردرح الحاأد  لبمددا 

البياندددددا ، لدحيددددداتهم علدددددى مريددددداس الفعاليدددددة 

 ."الذاتية

 

 :م اق ة نتائج الفرض الرابع 

 
 نتدائج الفدرض الرابدع تحريد  تصدميم تاهر       

ابختبداحا   نمدإل قائمدة علدىتلكترلنيدة بيئة تعلدم 

التكيفيددة الب ائيددة نسددبة وسدد  فددى دحيددا  طددالب 

المجمدوعتيا التجددريبيتيا علدى تختبدداح التحصددي  

المعرفدددددى بمردددددرح الحاأدددددد  لبمدددددا البيانددددددا ، 

 لدحياتهم على مرياس الفعالية الذاتية.
 

 ,Mills(2017لفدى ذلدك ابطداح بمداحا ميلدز    

( تلدددددى بهميدددددة 2019، لمحمدددددد خمددددديف )(292

ختبددداح التكيفدددى الب دددائى لفردددا ل اريدددة ابتصدددميم 

داخددد  بيئدددة الدددتعلم ( IRTابأدددتجابة للمفدددرد، )

فددى قيدداس قدددح، الممددتحا بدقددة لفرددا  ابلكترلنيددة

بأددتجابته لمفددردا  ابختبدداح، لترددوم ب يددة هددذا 

ابختباح على بن الطال  يردوم فدى بدايدة ابختبداح 

بابيابدددة علدددى أدددؤال متوأدددإل الصدددعوبة تسدددج  

لفردا بيابدة ود   قدح، الطالد م تردير نتيجته، ليت

أؤال لتحديد مستوى صعوبة السؤال التدالى تلدى 

 بن يتم ابنتها  ما الحد األقصى ألأئلة ابختباح.

 

 & Martinلودذلك بوددا مداحتيا لمداييف     

Magis (2019, 332) لأددددميث لبديمددددا ،

Smith & Adema (2019, 329) على بهمية

لفرددا ل اريددة الم دداهج ابختبدداح التكيفددى الب ددائى 

ابلكترلنيدددة داخددد  بيئدددة الدددتعلم ( CTالدحاأددية )

 مد خفضالذى يتم ما خالله بددب ابختبداح بسدؤال 

بال سددبة لمسددتويا  األهددداب  المسددتوى المعرفددى

التعليمية بابختباح، ليتم حبدإل مسدتوى الصدعوبة 

باألهددداب التعليميددة، ليرددوم الطالدد  بحدد  بأددئلة 

ى تحري  األهداب التعليمية ابختباح لفرا لردحته ف

ليتلرى التغذية الرايعة لصوال تلى الحد األقصدى 

ما بأئلة ابختباح لبعلدى مهداح، قدد بتر هدا، ومدا 

 Baki & Winkleyب دداب بدداوى للي كلددى

علدددى بن ب يدددة ابختبددداح التكيفدددى  (17 ,2018)

لفرا ل ارية الم اهج الدحاأية  ابلكترلنى الب ائى

تلدددى نرددداط الندددعف  يمكدددا مدددا خاللددده الوصدددول

للمهدداحا  بطريرددة  لتترانددهلقيدداس قدددح، الطالدد  

 بوثر دقه.

 

تلى ما أب ، اتنح للبدا ثتيا بهميدة  لتأت ادا   

تصميم ابختباحا  التكيفية الب ائية لفرا ل اريتى 

)ابأددتجابة للمفدددرد،/ الم دداهج الدحاأدددية( داخددد  

ابلكترلنية لالتى تعتبدر م صدة الدتعلم بيئة التعلم 

ى ت م  الو دا  التعليمية التى يلدي ود  م هدا الت

، لدددددذلك قامتدددددا بتصدددددميم تختبددددداح تكيفدددددى ب دددددائى

مجمدددوعتيا تجدددريبيتيا لبكددد  مجموعدددة خمسدددة 

ب ددوف بأددئلة لفرددا لل اريددة الخاصددة بالمجموعددة 

ليتم اأتخدامها فى الترويم الب ائى للطالب فى و  

مو دوعا  الددتعلم، لتددم الريداس الربلددى لالبعدددى 

الب فى ابختباح التحصديلى المعرفدى لمستوى الط

بمررح الحاأ  لبما البياندا  لمهداحا  الفعاليدة 

الذاتيددة لكددال المجمددوعتيا التجددريبيتيا، لبمدداح  

نتدائج الفددرض الرابدع تلددى وفدا ، وددال التصددميميا 

لتحريرهم نسبة وس  فى بدلا  البحث، باب افة 

معدل الكس  األعلى لصالح المجموعة تلى ظهوح 

يددة الثانيددة )ابختبدداحا  التكيفيددة الب ائيددة التجريب

لفرا ل ارية الم اهج الدحاأية( فى بدلا  البحدث 

ابختبدداح التحصددديلى المعرفددى لمريددداس الفعاليدددة 

 الذاتية.  
  

لفددى نفددف السدديا ، ظهددر  نتددائج دحاأددا       

تتف  مع نتيجة الفرض الرابع لم هدا: ليفي سدون 

، Levinson & Huang (2015)لهيدوانج 

، دايدز Lu et al., (2016, 48)ليدو لالمدال   

، Diaz & Guitron (2017)لييتدددرلن 

، لبدددددددددددددداحنرال Goggins(2018)يددددددددددددددويي ز 

Barners(2019)  ، يدددددث بوددددددلا علدددددى وفدددددا 

لفعاليددددة تصددددميم ابختبدددداحا  التكيفيددددة الب ائيددددة 

ل اريتددى )ابأددتجابة للمفددرد،/ الم دداهج  تأددت ادا

ت ميدة  علدىيدة ابلكترلنفى بيئة التعلم  الدحاأية(

التحصددي  المعرفددى لمرددرحا  مختلفددة لمهدداحا  

 الفعالية الذاتية لدى المتعلميا.
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 Hoshinoدحاأتى هومي و لووي  وما بودتا     

& Cowell (2017) ليكوفدددددا لدالتدددددون ،

Likova & Dalton(2018)  بنه ع د المراحنة

الب ائيدددة لفردددا التكيفيدددة بددديا تصدددميم ابختبددداحا  

 أتجابة للمفرد،/ الم اهج الدحاأدية(ل اريتى )اب

، ياهر معدل الكسد  ابلكترلنيةداخ  بيئة التعلم 

فى ابختباح التحصيلى المعرفى لت مية المهاحا  

العليددا لدددى الطددالب لصددالح المجموعددة التجريبيددة 

الثانية )ابختباحا  التكيفية الب ائية لفردا ل اريدة 

لفدرض الم اهج الدحاأية(، مما يتف  مدع نتيجدة ا

 الرابع للبحث.
 

 توصيا  البحث:  .4
 

 

مجموعددة مدا التوصدديا   البا ثتدان اقتر دت      

على فى  و  نتائج البحث الحالى،  لالتى تتنح 

 ال حو التالى:

 

 دددرلح، تددددحي  مصدددممى لمطدددوحى بيئدددة   -ب

الدددددتعلم ابلكترلنيدددددة علدددددى تصدددددميم نمدددددإل 

 ابختباحا  التكيفية الب ائية.

ئة التدحيف على ابهتمام بتدحي  بعنا  هي  -ب

توظيدددف نمدددإل ابختبددداحا  التكيفيدددة الب ائيدددة 

فدددى عمليدددة  ابلكترلنيدددةداخددد  بيئدددة الدددتعلم 

 التعلم.

بهميددددة توظيددددف نمددددإل ابختبدددداحا  التكيفيددددة  -ج

الب ائيددددة فددددى التدددددحيف فددددى بيئددددا  الددددتعلم 

 ابلكترلنية لالمدمجة.

تيددرا  مزيددد مددا الدحاأددا  لالبحددو   ددول  -د

ائمدة علدى نمدإل ق تلكترلنيةبيئة تعلم تصميم 

لسدددد الثغدددرا   ابختبدداحا  التكيفيدددة الب ائيدددة

العلمية ع د المتعلميا لفرا للفدرل  الفرديدة 

 بي هم.

ت جيع الطالب على ت مية التحصي  المعرفى   - 

بمررحا  تعليمية مختلفدة )البرمجدة، صديانة 

الحاأ  اآللى، مبكا  الحاأ  اآللى، تنتداج 

يددددة لمهدددداحا  الفعال الرأددددوما  التعليميددددة(

الذاتيدددة لدددديهم مدددا خدددالل تختبددداحا  تكيفيدددة 

مختلفدة  ابلكترلنيدةداخد  بيئدة الدتعلم ب ائية 

 التصميم التعليمى.
 

 مرتر ا  البحث:  .5
 

مجموعدددددة مدددددا البا ثتدددددان تيدددددرا   اقتر دددددت   

 :البحو ، لالتى تتنح والتالى
 

نمددإل ابختبداحا  التكيفيددة الب ائيددة  بثددردحاأدة  -ب

ت مية التحصدي  داخ  بيئة التعلم المدمج على 

المعرفى المرتبإل بمررح مبكا  الحاأ  اآللى 

 لمهاحا  خفض قل  ابختباح.

تفاعددد  بددديا نمدددإل ابختبددداحا  الدحاأدددة بثدددر  -ب

التكيفية الب ائية لاألألوب المعرفى داخ  بيئة 

تنتدداج الددتعلم ابلكترلنيددة ال رالددة علددى ت ميددة 

 .لالر ا الطالبى تطبيرا  األندحليد

ا نمدإل ابختبداحا  التكيفيدة التفاع  بديدحاأة  -ج

الب ائيددة لنددوع التغذيددة الرايعددة لبثددر  علددى 

ت ميددددة مهدددداحا  صدددديانة األيهددددز، التعليميددددة 

 لخفض الع   المعرفى.

دحاأدة التفاعد  بديا بأدلوب الدتحكم فدى المددا  -د

ابأتجابة ل نمإل ابختباحا  التكيفيدة الب ائيدة 

داخددد  بيئدددة الدددتعلم ابلكترلنيدددة علدددى ت ميدددة 

عرفدددى بمردددرح صددديانة الحاأددد  التحصدددي  الم

 اآللى لابنخراط الطالبى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 =57 = 

 2019ديسمبر  - الثانى العدد -المجلد السابع  – ةالمجلة العلمية المحكم

 قائمة المرايع

 بلال: المرايع العربية:
 

 IBM SPSS Statisticsاب صددا  لالحاأد  اآللددى: تطبيرددا  (. 2014 سدا عددوض الج ددى ) .1

V21.مكتبة األنجلو المصرية، الراهر،، الطبعة األللى ، 

 ، دم  ، معنمية ال ام.م المعلوما  لالرقابةبما نا(. 2017خالد ياأيا ال ي  ) .2
 

، المملكددة العربيددة قدداموس مفددردا  بمددا المعلومددا (. 2018أددراج الددديا ب مددد، خالددد بددا أددليمان ) .3

 السعودية، مروز التميز ألما المعلوما .
 

( لمررح ت احوى فى 2.0ب ا  موقع قائم على تك ولوييا  )لي  (. 2014فبرلنيا الرمص عبد  أعد ) .4
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 دوتوحا ، قسم تك ولوييا التعليم، ولية التربية ال وعية، يامعة ط طا.
 

 

المؤتمر العلمى السادس ع ر للجمعية العربية لتك ولوييدا  التربيدة: (. 2019محمد عطية خميف ) .5
 يوليو. 4-2، ولية الدحاأا  التربوية، يامعة الراهر،،ى قنايا لم كال  التعليمالتحول الرقم

 

تصدميم برندامج تعلدم مت رد  قدائم علدى ال اريدة التواصدلية لت ميدة (. 2017مرل، محمود أعد خليفدة) .6
الكفدا ، الذاتيدة لاألدا  المهدداحى فدى مردرح" ال ددبكا  لبمدا المعلومدا " لدددى طدالب المعاهدد العليددا 

 ، حأالة دوتوحا ، قسم تك ولوييا التعليم، ولية التربية، يامعة الم صوح،.ا  لالمعلوما للحاأب
 

برندامج تعليمدى قدائم علدى الويد  لت ميدة بعدض مهداحا  لقديم (. 2018نسريا محمد يسرى   ي ) .7
، حأدالة مايسدتير، قسدم ابأتخدام اآلما لتك ولوييا المعلوما  لدى تالميذ الصف السادس اببتدائى

 اهج لطر  تدحيف تك ولوييا التعليم، ولية التربية، يامعة عيا ممف.م 
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