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وأثرها أنماط الرجع التكيفي في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب الداللية 

 يذو معلميإنتاج القصة الرقمية التفاعلية لدى الطالب  مهاراتفي تنمية 

 سلوب تعلمهمأفق االحتياجات الخاصة وقابليتهم الستخدامها و
 دادـــــــإع

  حعبد الفتاوفاء محمود . د

 معة المنصورةاج -كلية التربية
  :الرئيسيةلكلمات ا 

قابلية  التعلم،أساليب  التفاعلية،القصة الرقمية  الداللية،الويب  شخصية،بيئة تعلم  التكيفي،الرجع 

 خاصة.االحتياجات ال يذو معلمي الخاصة،االحتياجات  يذو االستخدام،

 المستخلص:
  ،الموجز غير اللفظي ،)الموجز اللفظيتصميم أنماط الرجع التكيفي  ىإل الحالي هدف البحث 

في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب الداللية والكشف المفصل غير اللفظي(  ،المفصل اللفظي

ذوي االحتياجات  معلميعن أثرها في تنمية مهارات إنتاج القصة الرقمية التفاعلية لدى الطالب 

التتابعي  ،الكلي البصري ،)الكلي اللفظيسلوب تعلمهم أالخاصة وقابليتهم الستخدامها وفق 

وتم تحديد قائمة معايير تصميم أنماط الرجع التكيفي في بيئة تعلم  ،التتابعي البصري( ،اللفظي

باستخدام نموذج وتم تصميم البيئة في ضوء هذه المعايير  ،شخصية قائمة على الويب الداللية

تم تقسيمهم  ،( طالبًا وطالبًة141وتكونت عينة البحث من ) ،( للتصميم التعليمي2014الجزار )

تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي  ،إلى أربع مجموعات تجريبية وفق أسلوب تعلمهم

اقة تقييم وبط ،وبطاقة مالحظة ،وتمثلت أدوات البحث في اختبار تحصيلي ،والمنهج التجريبي

وتم تطبيق التجربة ورصد النتائج وتحليلها من خالل تطبيق  ،ومقياس قابلية االستخدام ،المنتج

وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة  SPSSأساليب المعالجة اإلحصائية المناسبة باستخدام 

بطاقة  ،يا في التطبيق البعدي بين المجموعات األربعة لكل من )االختبار التحصيلإحصائي  

 ومقياس القابلية لالستخدام(. ،بطاقة تقييم المنتج ،المالحظة

 المقدمة:
فقد ظهرت بيئات تعلم إلكتروني  ،تتميز تكنولوجيا التعليم بالتطور المستمر في مستحدثاتها     

فهي بيئات تعلم تحت تحكم المتعلمين  ،ينشئها المتعلمون بأنفسهم في ضوء احتياجاتهم واهتماماتهم

وتتكون هذه البيئات من مجموعة من التطبيقات المصغرة التي يختارها المتعلمون وفقًا  ،نفسهمأ

لذا ظهرت اتجاهات واهتمامات بحثية وتطويرية تستهدف بيئات التعلم  ،الحتياجاتهم واهتماماتهم

ومتغيرات تصميم متنوعة لدى مجتمعات من  ،الشخصية وفاعليتها في مهمات تعلم متنوعة

 والبحث الحالي يندرج تحت هذا التوجه. ،مين على اختالف خصائصهم وسياقاتهمالمتعل

( أن بيئات التعلم الشخصية تضم مجموعة من الخدمات والبرامج 2008وتشير هند الخليفة )     

كما تساعد المتعلم على  المتعلم،التي يمكن تنظيمها وترتيبها وإضافتها وتعديلها حسب رغبات 

وتمكنه من  له،وتوفر المحتوى المخصص  احتياجاته،لتعليمية واستخدامها حسب إنتاج الموارد ا

 إنشاء بيئة التعلم الخاصة به.

( أن بيئة التعلم الشخصية هي بيئة تعلم إلكتروني تجمع عدة 23 ،2009ويذكر محمود خليفة )     

وء االحتياجات في واجهة تفاعل واحدة تحت تحكم المتعلم في ض 2الويب تطبيقات من تطبيقات 
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 السابقة،ت كل متعلم بمفرده وخبراته اومن ثم فهي بيئة تعلم تكيفية تتماشى مع إمكان التعليمية،

 واتجاهاته التعليمية.  ودوافعه، وميوله،

ومنها: دراسة محمد  ،وقد أجريت عديد من البحوث السابقة حول بيئات التعلم الشخصية     

 ,Dabbagh( 2015(؛ ودراسة )2015المى )(؛ ودراسة زينب الس2013العباسي )

Freih & Fake-Kitsantas, Al( 2016؛ ودراسة  )Martindale & Dowdy ودراسة ؛

(   حيث أكدت هذه البحوث على فاعلية 2017(؛ ودراسة إيمان عمر )2016هاني رمزي )

ناسب احتياجات بيئات التعلم الشخصية في العملية التعليمية لما تقدمه من بيئة تعليمية شخصية ت

ورفع مستوى التشاركية بين المتعلمين عبر تطبيقات تفاعلية؛ لذا فهي متمركزة حول  ،المتعلم

المعلمين  إعدادكما أكدت على ضرورة توظيف بيئات التعلم الشخصية في برامج  ،المتعلم

 يد من المهارات.ا وإكسابهم للعدا وعلمي  وتدريبهم قبل وأثناء الخدمة حيث تساعد في إعدادهم مهني  

وبالرغم من أن بيئات التعلم الشخصية هي بيئات تكيفية تتصف بالمرونة الكافية وقدرة      

 المرونة،المتعلم على شخصنتها إال أن بيئات التعلم الشخصية القائمة ال تتصف بهذا القدر من 

م الشخصية حتى ومن هنا تبرز مشكلة البحث وأهميته في وجود حاجة ملحة لتطوير بيئات التعل

 تصبح بيئات تكيفية.

 & Harrison, Stockton؛ Gkatzidou, & Pearson, 2009) ويؤكد كٌل من     

Pearson, 2008)  على أن بيئات التعلم الشخصية هي بيئة تعلم مرنة قابلة للتكيف مع حاجات

دوات فهي أيًضا المتعلمين المختلفين فهي باإلضافة إلى أنها تتيح الفرصة للمتعلم الختيار األ

 التعلم،وكائنات  المحتوى،يمكنها التكيف مع حاجات كل المتعلمين وتفضيالتهم حيث يمكن تكيف 

 .وواجهات التفاعل والتفاعالت، واألدوات، التعليمية،والمصادر 

إلى أن مفهوم بيئات التعلم الشخصية ظهر كمفهوم  (255 ،2015ويشير سعيد األعصر )    

 ،واالهتمامات ،والدافعية ،لم التكيفي القائم على مراعاة الفروق الفرديةوثيق الصلة بالتع

ويرى أن الغرض الرئيس من بيئات التعلم الشخصية يتمثل في تلبية  ،والتفضيالت التعليمية

وأن تصميم بيئات التعلم الشخصي يتحدد على أساس أسلوب  ،احتياجات وتفضيالت المتعلم

 ،الفردية باعتبارها عنصًرا هاًما في تحديد االحتياجات واالهتمامات ونظًرا لتنوع الفروق ،التعلم

فاألفراد الذين يتعلمون بنفس األدوات واألساليب وفي نفس بيئات التعلم وفي نفس المستوى من 

ألن كل متعلم له ما يميزه في التعلم عن  ،تحكم المتعلم لن تتحقق نواتج التعلم المرغوبة لديهم

 .غيره

 Chookaew, Panjaburee, Wanichsan & Laosinchaiطار ذلك قدم كٌل من وفي إ     

نموذًجا لبيئة تعلم شخصية لتمكين طالب قسم هندسة الكمبيوتر من المفاهيم األساسية  )2014(

للبرمجة تقوم على أساس شخصنة مشكالت التعلم لتشخيص مشكالت الطالب وأساليب التعلم 

داء )مرتفع، متوسط، منخفض( وتوصلوا إلى فاعلية بيئة التعلم )فيلدر سيلفرمان(، ومستويات األ

  الشخصية في تنمية مهارات البرمجة ورضا الطالب عن البيئة.

االحتياجات الخاصة طبًقا  لذويكما صممت كلية بورتالندا في إنجلترا بيئة تعلم شخصية      

رات يختار منها الطالب طبًقا لنوع اإلعاقة حيث تشتمل واجهة التفاعل على مجموعة من الخيا

وهذا مكنهم من الوصول إلى التعلم واختيار األنشطة وإضافتها وحذفها  وتفضيالته،لحالته 

)2009, 751Pearson, Gkatzidou, Green, (. 
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مما سبق عرضه يتضح ضرورة تطوير بيئات التعلم الشخصية واعتبار خصائص المتعلم      

ا أساسيًا في تطويرها حيث أن المتعلم يتعلم بطريقة أفضل وأسلوب تعلمه وتفضيالته عنصرً 

 أسلوب تعلمه واحتياجاته وتفضيالته. يويحقق نواتج التعلم المطلوبة في بيئة تعلم تراع

( أن بيئات التعلم الشخصية هي بيئات تعلم تكيفية 974 ،2015ويذكر محمد خميس )     

ومتطلباته  التعليمية،كل احتياجاته  يوتلب م،للتعلتوفر المصادر المطلوبة  للمتعلم،مشخصنة 

 واالختبارات، األنشطة،وكل  المحتوى،فتقدم  بعينه،وتتفاعل معه كمتعلم فرد  الشخصية،

والويب  خصوصي،وكأن هذه البيئة معلم  المتعلم،بشكل شخصي يناسب  والتوجيه،والمساعدة 

 الداللية لديها اإلمكانات التكنولوجية التي تحقق ذلك.

 & ,Henze؛ Dolog, Henze, Nejdl & Sintek, 2004من ) كما أوصى كلٌ      

Kriesell, 2004؛ Henze, 2005( البحث في مجال بيئات التعلم الشخصية  بضرورة

وتطويرها بالويب الداللية حيث أن األبحاث الخاصة بتطوير بيئات التعلم الشخصية بالويب 

يد من البحث في هذا المجال للوقوف على أهمية هذه الداللية مازالت محدودة مما يتطلب المز

  ومدى وكيفية االستفادة المثلى من إمكاناتها المختلفة والمتعددة في العملية التعليمية. البيئات،

 ،يوفر بيئة تعليمية تفاعلية ذكية يالذ ،وتعتبر الويب الداللية الجيل الثالث للتعلم اإللكتروني       

وتدعم التعلم الفردي والجماعي  ،صر ومكونات عمليتي التعليم والتعلمتشمل على كل عنا

وتقوم  ،من خالل التواصل بين اإلنسان واآللة على أساس المعاني والدالالت اللفظية ،والتشاركي

فتختار  ،البرامج الوكيلة الذكية بالمهمات واألحداث التعليمية التي يقوم بها المعلم اإلنسان

وتشخصنه  ،وتديره ،وتنظمه ،من خالل األنطولوجيات التعليمية ،للمقررالمحتوى المناسب 

كما  ،من خالل البحث في خوادم تربوية ذكية مختلفة ،وتخصصه لموقف وسياق تعليمي محدد

وبناء نموذج  ،وتوفير فرص مناسبة لالتصاالت والتفاعالت التعليمية ،تقوم بإدارة جلسة التعلم

والمساعدة والتوجيه نحو تحقيق  ،وتقديم التعزيز والرجع المناسب ،مهوتتبع أفعاله وتقد ،المتعلم

وهذا يؤكد أهمية تصميم بيئة  ،(970-969 ،2015 ،األهداف التعليمية المحددة )محمد خميس

 التعلم الشخصية بالويب الداللية؛ لتحقيق األهداف التعليمية المخطط لها.

أن الويب الداللية تهدف إلى   WarrenDavies, Studer & (2006,3ويضيف كٌل من )     

التغلب على مشكالت الويب الحالية، بأن تجعل من الممكن الوصول إلى محتويات الويب من 

خالل عمليات آلية، وذلك عن طريق إضافة تعليقات الحواشي، والتي تستخرج من محتويات 

معلومات المترابطة في الويب الموجودة، والتي تقسم محتويات الويب إلى أجزاء صغيرة من ال

 المعنى، وتمثيلها في شكل خريطة هرمية.

أن المتعلم في بيئة إلى ( To, 2013-Tsui, Tsui & See؛ Leone, 2013, 27ويشير )     

يبحث عن المعلومات والمصادر  يفهو الذ ،التعلم الشخصية هو المسئول عن عملية تعلمه

وفيها يتعاون ويتشارك مع زمالئه  ،ويقوم بإنشاء بيئة تعلمه ويتفاعل معها ،يميوالمحتوى التعل

 ،في البحث عن المعلومات والمصادر عن طريق محركات البحث التقليدية عبر شبكة الويب

حيث أن محركات بحثها ليست فعالة وال تتوافر فيها عمليات بحث دقيقة تتطابق مع البيانات 

فالويب  ،فادة من الويب الداللية بغرض تحقيق أهداف التعلم لكل متعلمويمكن االست ،المطلوبة

وتستهدف المصادر التعليمية لتجعلها مفهومة وقابلة  ،الداللية قدمت رؤية جديدة لمحتوى الويب

وتنظيم وتدقيق عمليات البحث عن  ،إلعادة االستخدام من قبل كل المستخدمين واألجهزة

 المعلومات.
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الستفادة في البحث الحالي من الويب الداللية في بيئات التعلم الشخصية وذلك ولهذا تم ا     

لتطويرها وجعلها بيئات تكيفية تراعى أسلوب تعلم المتعلم واحتياجاته فتقدم المحتوى واألنشطة 

 التيواستخدام محركات البحث الداللية  ،والمصادر واألدوات بشكل شخصي يناسب المتعلم الفرد

مما يجعل من السهل  ،مين بالبحث عن المصادر التعليمية على أساس دالالت تعليميةتسمح للمتعل

الحصول على المعلومات المطلوبة وبالتالي تقديم المحتوى التعليمي المخصص وفقًا الحتياجات 

وأسلوب تعلمه  ،ا يتكيف مع كل متعلم حسب استجاباتهكي  ذا وجعل الرجع فيها تكيفي   ،المتعلم

 جع المناسب لكل متعلم )الرجع التكيفي(.الر يفيعط

حيث يتم تقديم  ثابت،أن الرجع في بيئات التعلم الشخصية  Downes( 2009ويرى )     

معلومات الرجع إلى المتعلمين في بيئات التعلم الشخصية الخاصة بهم بشكل ثابت وموحد لكل 

 المتعلمين دون مراعاة ألساليب تعلمهم.

إلى أن توظيف الرجع التكيفي في بيئات  Peng & Spector(2019ير )وفي هذا الصدد يش     

حيث أنه يساعد المتعلم في  ،التعلم الشخصية عنصراً فعااًل وأساسيًا في عملية التعليم والتعلم

التعرف على أخطاءه وتصحيحها بما يتناسب وأسلوب تعلمه وخصائصه، وبالتالي يعمل على 

ا باإلضافة إلى الوظيفة التصحيحية حيث أن معلومات الرجع تمد هذ ،زيادة معدل التعلم وكفاءته

وعلى االحتفاظ  ،المتعلم باالستجابة الصحيحة التي تساعده على استجابة دافعيته نحو التعلم

بالمعلومات التي اكتسبها، وزيادة ثقته فيما توصل إليه من مستوى في التعلم، وذلك يؤكد على 

 أهمية الرجع التكيفي.

 المسموع،ومنها:  الشكل،أنماط الرجع في بيئات التعلم الشخصية من حيث تختلف و     

كما تختلف أنماطها من حيث الكم فمنها: الموجزة وهو  والمسموع،والمرئي  والمرئي، والنصي،

ومنها التفصيلية التي تقدم معلومات تفصيلية  خطأ،مستوى بسيط يقتصر على التعزيز بصواب أو 

 (.19-18 ،2013،محمد خميسوالخاطئة )صحيحة حول اإلجابات ال

وفي هذا الصدد أكدت عديد من الدراسات فاعلية أنماط الرجع في تسهيل التعلم وتحقيق      

(؛ دراسة منال مبارز 2013ومنها دراسة هبة العزب ) ،وتنمية المهارات المختلفة ،أهدافه

(؛ ودراسة يسري 2017لعليم )(؛ ودراسة رجاء عبدا2016(؛ ودراسة زينب السالمي )2014)

( وبالرغم من أن الدراسات السابقة أكدت أهمية الرجع في تحقيق مخرجات التعلم 2019السيد )

بل يجب تقديم نمط الرجع  ،تطوير األداء تلقائًيا نال يضمإاًل أن مجرد توفيره  ،المستهدفة

فمن  ،ق وهذا النمط دون غيرهالمناسب للمتعلم الذي يتسم بقدرات واستعدادات وأسلوب تعلم يتواف

 ،وثالث يفضل الرجع الفوري ،وآخر يفضل الرجع المفصل ،المتعلمين من يفضل الرجع الموجز

 يفضل الرجع غير اللفظي. اللفظي وسادسوخامس يفضل الرجع  ،ورابع يفضل الرجع المؤجل

 اللفظي،الموجز وفي ضوء ذلك يهدف البحث الحالي إلى دراسة أثر أنماط الرجع التكيفي )     

 اللفظي،)الكلي المفصل غير اللفظي( وفقا ألساليب التعلم  اللفظي،المفصل  اللفظي،الموجز غير 

وهذا يعد بعدًا جديدًا حيث لم يسبق تصميم  ،البصري(التتابعي  اللفظي،التتابعي  البصري،الكلي 

 بيئة تعلم شخصية بهذا الشكل ولم تثبت فاعليتها.

على تقديم الحد األدنى من المعلومات والتلميحات التي  الموجز اللفظيالتكيفي ويعتمد الرجع      

في صورة معلومات تمكن المتعلم من تعديل األداء الخاطئ وتحسين وتعزيز اإلجابة الصحيحة 

حيث يتم تزويد المتعلم بمعلومات الرجع باستخدام النص المكتوب  ،مكتوبة أو مسموعة

على تقديم الحد األدنى من المعلومات  الموجز غير اللفظيرجع التكيفي بينما يعتمد ال ،والمسموع

في والتلميحات التي تمكن المتعلم من تعديل األداء الخاطئ وتحسين وتعزيز اإلجابة الصحيحة 
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حيث يتم تزويد المتعلم بمعلومات الرجع في صورة  ،صورة معلومات مكتوبة أو مسموعة

 ,Vasilyev 2006 ,1143-1144) لقطات الفيديو  أورسومات أو صور ثابتة أو متحركة 

Pechenizkiy&Puuronen .) 

ويعتمد الرجع التكيفي المفصل اللفظي على تقديم معلومات تفصيلية عن كيفية تصحيح      

األخطاء والوصول لألداء الصحيح حتى يتمكن المتعلم من تعديل األداء الخاطئ وتعزيز اإلجابة 

في صورة معلومات مكتوبة أو وتوضيح أسباب صحة األداء  الصحيحة بهدف تأكيدها

بينما يعتمد الرجع المفصل غير اللفظي على تقديم معلومات تفصيلية عن كيفية تصحيح ،مسموعة

األخطاء والوصول لألداء الصحيح حتى يتمكن المتعلم من تعديل األداء الخاطئ وتعزيز اإلجابة 

في صورة رسومات أو صور ثابتة أو حة األداء الصحيحة بهدف تأكيدها وتوضيح أسباب ص

Vasilyev, Pechenizkiy&Puuronen, 2006, 1143-) متحركة أو لقطات الفيديو

1144.) 

إلى أن  Vasilyeva, De Bra, Pechenizkiy & Puuronen (2008 ,834ويشير )     

ؤدي إلى مزيد من تقديم معلومات الرجع للمتعلم بالطريقة المناسبة ألسلوب تعلمه يمكن أن ت

وجعل الموقف  ،وتشجعهم على االستمرار في عملية التعلم ،وتعزز قدرات المتعلمين ،التعلم

مما يزيد من دافعيته والعمل على إثراء العملية التعليمية،  ،التعليمي أكثر جذبًا الهتمام المتعلم

أهم المتغيرات التي يتم وتدعيمها ومن هنا فإن االهتمام بتحديد أسلوب تعلم كل متعلم يأتي من 

على أساسها تصنيف أنماط الرجع التكيفي؛ وذلك بهدف إحداث التوافق بين خصائص المتعلم، 

 ونمط الرجع التكيفي في بيئة التعلم الشخصية. 

( أن أساليب التعلم هي المداخل واالستراتيجيات 265 ،2015ويذكر محمد خميس )     

2016 ,) إدراك بيئة التعلم والتفاعل معها واالستجابة لها ويرىوالطرائق التي يفضلها المتعلم في 

1185 )Truong  أن أساليب التعلم هي الطريقة التي يستقبل بها الفرد المعلومات والتي يتم من

 خاللها إدراك المعلومات، وتنظيمها، وتخزينها، واسترجاعها. 

 التعلم،ديد من نماذج أساليب إلى أنه توجد ع Akbulut & Cardak (2012, 836)ويشير      

 ،Kolb'sنموذج كولب  ،Dunn &Dunnومن أهم نماذج أساليب التعلم: نموذج دون ودون 

استخدام  وتم Hill ونموذج ،Varkنموذج فارك  ،Felder Silvermanنموذج فيلدر سيلفرمان 

 ،ة نماذجيجمع نموذج فيلدر سلفرمان بين عدنموذج فيلدر سيلفرمان في البحث الحالي؛ حيث 

 /ي)الكل التأملي(،وهما: )النشط/  ،أبعادويتضمن نموذج أسلوب التعلم لفيلدر سيلفرمان أربعة 

 (.يالبصر /اللفظي) الحدسي(، /ي)الحس التحليلي(،

التحليلي  ،الكلي غير اللفظي ،على أساليب التعلم )الكلي اللفظي الحاليويقتصر البحث      

والمتعلمون الكليون يهتمون بالمعنى العام والنتائج دون البحث  ،التحليلي غير اللفظي( ،اللفظي

في تفاصيل ويفضلون البدء بالكل والصورة العامة قبل الدخول في التفاصيل ويحتاجون إلى 

بينما  ،توجيه ودعم أكثر وتعليمات واضحة وتلميحات ورجع وأمثلة كثيرة وتغذية راجعة تفصيلية

مون التحليليون يفضلون تعلم التفاصيل واألجزاء بشكل متتابع المتعل: أسلوب التعلم التحليلي

يفضل  ،وأسلوب التعلم اللفظي ،ومنظم ويحتاجون إلى دعم وتوجيهات أقل وتغذية راجعة موجزة

بينما المتعلمون باألسلوب البصري  ،المعلومات المكتوبة والمسموعة يالمتعلمون باألسلوب اللفظ

 ,Sabry & Baldwin,2003) صور والرسوم والفيديوهاتيفضلون المعلومات المرئية كال

447-446.) 
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حيث يحتاج  التعلم،مما سبق يتضح وجود عالقة واضحة بين أنماط الرجع التكيفي وأسلوب      

رجع تكيفي إلى بينما يحتاج المتعلمون التحليليون  تفصيلي،رجع تكيفي إلى  المتعلمون الكليون

بينما يحتاج المتعلمون  لفظي،رجع تكيفي  ىإل اللفظيلوب ويحتاج المتعلمون باألس موجز،

 .لفظيرجع تكيفي غير إلى باألسلوب البصري 

الباحثة الرجع التكيفي في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب الداللية لتنمية  وتستخدم     

وهذا  ،ذوى االحتياجات الخاصة يإنتاج القصة الرقمية التفاعلية لدى الطالب معلم مهارات

يرجع إلى أنها ضمن المهمات التعليمية المطلوب التمكن منها بمقرر تكنولوجيا التعليم في 

التخصص حيث أنه مقرر عملي يتم تدريب الطالب فيه على إنتاج المستحدثات التكنولوجية 

من العمليات والمهارات المعقدة  اوالتي تتضمن عديدً  ،والتي منها القصص الرقمية التفاعلية

كما أن مهارات إنتاج القصة الرقمية ، ي تتطلب تقديم رجع تكيفي وفقًا ألسلوب تعلمهموالت

 االحتياجات الخاصة. يذو لمعلمياالحتياجات الخاصة مهمة وضرورية  يالتفاعلية لذو

االحتياجات الخاصة  ي( إلى أن مصادر تعلم ذو100 ،2003ويشير عبد اللطيف الجزار )     

 ،ومصادر التعلم اإللكترونية والتعليم اإللكتروني ،ط تعليمية متعددةووسائ ،وصور ،من رسوم

كل هذه  ،وبيئات التعلم االفتراضية ،وتوظيف تكنولوجيا المعلومات التعليمية ،والتعلم من بعد

 ،تحتاج من الطالب المعلمين بكلية التربية إلى توفير هذه الكفايات للتعامل مع هذه المصادر

ويؤكد على احتياج معلمي  ،صميمها وإنتاجها وإدارتها بطريقة نظاميةمن حيث ت ،وتطويرها

االحتياجات الخاصة إلى أدوار وكفايات جديدة يتم فيها المزج بين تكنولوجيا التعليم والتربية  يذو

 الخاصة.

االحتياجات الخاصة  يذو معلمي( على ضرورة تدريب 28 ،2003كما يؤكد محمد خميس )     

االحتياجات الخاصة وإنتاجها وتقويمها وإدارتها  يتصميم مصادر تعلم ذو وذلك في مجاالت

وضرورة تدريس  التربية،االحتياجات الخاصة بكليات  يوتطوير اإلعداد األكاديمي لمعلمي ذو

االحتياجات الخاصة لجميع الطالب المعلمين في كليات التربية  يمقرر في تكنولوجيا تعليم ذو

 مع هذه الفئات.  كي يتمكنوا من التعامل

( 2017(؛ ودراسة مبارك برجس )2018) يوفي ضوء ذلك أوصت دراسة نجوى بدو    

االحتياجات  لذويبضرورة تدريب الطالب المعلمين على مهارات إنتاج القصص الرقمية 

 الخاصة.

رات وأكدت عديد من البحوث على فاعلية القصص الرقمية التفاعلية في تنمية العديد من المها     

ومنها دراسة عادل  ،االحتياجات الخاصة يالمعرفية والمهارية والوجدانية واالجتماعية لذو

( التي أكدت على فاعلية القصص الرقمية في تنمية بعض قدرات التفكير 2013الغامدي )

( التي أكدت على 2016وأيًضا دراسة فاطمة عبد العظيم ) ،طفال المتفوقيناألاالبتكاري لدى 

لقصص التفاعلية الناطقة في تنمية بعض المهارات السمعية لدى التالميذ المكفوفين فاعلية ا

( على فاعلية القصص الرقمية في تنمية 2017كما أكدت دراسة أمل أحمد ) ،بالمرحلة االبتدائية

ودراسة  ،العقلية البسيطة بفصول الدمج اإلعاقة ياإلدراك االجتماعي اإليجابي لدى تالميذ ذو

 ي( التي أكدت على فاعلية القصص الرقمية في تنمية المهارات اللغوية لذو2018سيد )محمود ال

وأوصت جميعها بضرورة تنمية مهارات إنتاج القصص الرقمية  ،اإلعاقة العقلية القابلين للتعليم

 االحتياجات الخاصة لدى معلميهم. يالتفاعلية لذو

بالواليات المتحدة األمريكية في  أنجلوسلوس  كما أوصى المؤتمر الدولي التاسع المنعقد في     

بعنوان: "القصة الرقمية التفاعلية" بضرورة االهتمام بالقصص  2016نوفمبر  18-15الفترة 
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االحتياجات  يوذو عامة،وضرورة استخدامها في مراحل التعليم بصفة  التفاعلية،الرقمية 

الخاصة على تصميمها  االحتياجات يوضرورة تدريب معلمي ذو خاصة،الخاصة بصفة 

 وإنتاجها.

الخاصة في تحقيق ما تصبو إليه  نجاح التربيةأن  إلى (167 ،2015ويشير إبراهيم شعير )     

يأتي في مقدمتها وجود معلم مؤهل للعمل في هذا  عديدة،بتوافر عوامل  مرهونمن أهداف 

م الحاجات التربوية لذوي قادر على استخدام المستحدثات التكنولوجية المعدلة لتالئ الميدان،

 هذه المستحدثات. إحدىوالقصة الرقمية التفاعلية  الخاصة،االحتياجات 

 معلميمما سبق تتضح ضرورة تنمية مهارات إنتاج القصص الرقمية التفاعلية لدى الطالب      

وذلك من خالل أحد  الفئات،وتوظيفها في العملية التعليمية لهذه  الخاصة،االحتياجات  يذو

وهي بيئة التعلم الشخصية القائمة على الويب الداللية وذلك من  التعليم،مستحدثات تكنولوجيا 

 خالل تقديم الرجع التكيفي المناسب وفقًا ألسلوب تعلمهم.

شرًطا أساسيًا لضمان نجاح بيئة التعلم  usabilityوفي هذا اإلطار تعد القابلية لالستخدام      

ية لالستخدام مدى قدرة المتعلم على استخدام البيئة والتفاعل معها الشخصية، حيث تُظهر القابل

بسهولة وسرعة إلنجاز المهمات المطلوبة بكفاءة وفاعلية، وأقل األخطاء، وهي تُمثل عوامل 

 ،2009 ،ضرورية للحكم على جودة بيئة التعلم الشخصية وفاعليتها في التعلم )محمد خميس

299.) 

( أن أهمية القابلية لالستخدام تكمن في قدرة المتعلم 206 ،1520ويرى أيمن محمود )     

احتياجاته الفعلية الموجودة  وإشباعللوصول للمادة العلمية ببيئة التعلم الشخصية بسهولة ويسر 

على البيئة فإذا فشل في الوصول لما يطلبه بسهولة ويسر يغادر البيئة ويبحث عن بيئة تعلم أخرى 

وقد نتج عن ذلك ظهور الحاجة لقياس  العلمية،لما يرغب فيه من المادة تحقق له سرعة الوصول 

 قابلية االستخدام للحصول على التغذية الراجعة لتحسين تصميم بيئة التعلم الشخصية وتطويرها.

تصميم أنماط الرجع التكيفي في بيئة تعلم وبناء على جميع ما سبق يتم في البحث الحالي      

إنتاج القصة الرقمية التفاعلية  تنمية مهارات فيويب الداللية وقياس أثرها شخصية قائمة على ال

 سلوب تعلمهم.أاالحتياجات الخاصة وقابليتهم الستخدامها وفق  ذويلدى الطالب معلمي 

 نبع اإلحساس بالمشكلة من خالل المصادر التالية:اإلحساس بمشكلة البحث: 

 : الل عملها كعضو هيئة تدريس بكلية التربية من خالل : الحظت الباحثة من خالحس الذاتي أوالا

 ياإلشراف على التدريب الميداني لطالب كلية التربية بالمؤسسات التربوية الخاصة بتعليم ذو

االحتياجات الخاصة أنه بالرغم من فاعلية المستحدثات التكنولوجية )القصص الرقمية التفاعلية( 

ت الخاصة والتي أثبتتها الدراسات السابقة في المجال إال أنها االحتياجا يفي العملية التعليمية لذو

 ولم تتعدى مرحلة البحث إلى مرحلة التطبيق. واسع،لم توظف وتستخدم على نطاق 

قامت بإعداد دراسة استكشافية تمثلت  الباحثة،بناًء على مالحظة  الدراسة االستكشافية: ثانياا:

وتم تطبيق الدراسة االستكشافية على  مالحظة،وبطاقة  المقننة،في: إجراء بعض المقابالت غير 

جامعة  التربية،( طالًبا وطالبًة من طالب الفرقة الثالثة شعبة التربية الخاصة بكلية 50)

حاجتهم  ىومد التفاعلية،درجة امتالكهم مهارات إنتاج القصة المنصورة؛ بهدف التعرف على 

ومدى حاجتهم للرجع  تلقوا برامج تدريبية على ذلك؟وهل  عليها،لتنمية هذه المهارات والتدريب 

التكيفي في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب الداللية عند تعلم مهارات إنتاج القصص الرقمية 

 وأسفرت نتائج الدراسة االستكشافية عن: ،التفاعلية؟
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 90 ولم يتلقوا  ة،التفاعلي% من مجموع أفراد العينة ال يمتلكون مهارات إنتاج القصص الرقمية

 االحتياجات الخاصة. يأي دورات تدريبية خاصة بمهارات إنتاجها لذو

 100االحتياجات الخاصة لمهارات  ي% من أفراد العينة أجمعوا على أن امتالك معلمي ذو

 الرقمية التفاعلية له أهمية كبيرة. إنتاج القصص

 95 الصحيحة،إلبراز األداءات  حاجتهم إلى رجع تكيفيعلى % من مجموع أفراد العينة أكدوا 

وتحديد األجزاء الخاطئة التي تتطلب حذف أو تعديل أو تحسين أثناء أدائهم للمهمات التعليمية 

 الخاصة بإنتاج القصص الرقمية التفاعلية.

 95 بيئة تعلم شخصية مصممة وفق  إلىحاجاتهم على % من مجموع أفراد العينة أكدوا

 .أجل مساعدتهم في التعلم بطريقة أفضل وأسرعاحتياجاتهم وأساليب تعلمهم؛ من 

 ثالثاا: الدراسات والبحوث السابقة:     

وجدت أنه بالرغم من  ،من خالل ما استعرضته الباحثة من دراسات سابقة في المقدمة     

فإن استخدامها  ،وأنها حولت المتعلمين إلى نشطين في التعلم ،إمكانات بيئات التعلم الشخصي

فأغلب استخداماتها تركز على الوصول إلى  ،ولم يستفد من كل هذه اإلمكانات ،دًامازال محدو

ولم توفر  ،وتحسين مخرجات تعليمية محددة ،ونوعية األدوات المناسبة لها ،المعلومات وتشاركها

وأيًضا البحث عن المعلومات  ،التعلم المناسب الحتياجات المتعلمين وخصائصهم وأساليب تعلمهم

حيث أن محركات بحثها  ،يتم عن طريق محركات البحث التقليدية عبر شبكة الويبوالمصادر 

وبالرغم من أهمية  ،ليست فعالة وال تتوافر فيها عمليات بحث دقيقة تتطابق مع البيانات المطلوبة

الرجع التكيفي في بيئات التعلم الشخصية في تنمية عديد من نواتج التعلم إال أن البحوث لم تحدد 

 ،ذا الرجع التكيفي أو كمه أو تصميم االستراتيجيات الخاصة به في بيئات التعلم الشخصيةشكل ه

هذا باإلضافة إلى وجود قصور في مهارات إنتاج  ،وال عالقة لهذا الرجع التكيفي بأسلوب التعلم

 .االحتياجات الخاصة يالطالب معلمي ذوالقصة الرقمية التفاعلية لدى 

 : تحديد مشكلة البحث 
تحددت مشكلة البحث في الحاجة لتصميم أنماط الرجع التكيفي في بيئة تعلم شخصية قائمة      

القصة الرقمية التفاعلية لدى الطالب لمعالجة القصور في مهارات إنتاج  الداللية،على الويب 

وأيًضا الحاجة لقياس أثرها على تنمية مهارات إنتاج القصة االحتياجات الخاصة  يمعلمي ذو

 .سلوب تعلمهمأاعلية وقابليتهم الستخدامها وفق التف

 ويمكن معالجة مشكلة البحث من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:     

الداللية، "كيف يمكن تصميم أنماط الرجع التكيفي في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب 

 يى الطالب معلمي ذوالقصص الرقمية التفاعلية لدإنتاج  تنمية مهارات فيأثرها  وقياس

 "تعلمهم؟سلوب أوقابليتهم الستخدامها وفق  االحتياجات الخاصة

 ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

   االحتياجات الخاصة؟ ذويالقصة الرقمية التفاعلية الالزمة للطالب معلمي إنتاج  مهاراتما  .1

عند تصميم أنماط الرجع التكيفي في بيئة تعلم ما المعايير التصميمية التي ينبغي توافرها  .2

القصة الرقمية التفاعلية لدى الطالب إنتاج  شخصية قائمة على الويب الداللية لتنمية مهارات

  ؟الخاصةاالحتياجات  يمعلمي ذو

ألنماط الرجع التكيفي في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب الداللية ما التصميم التعليمي  .3

  ؟الخاصةاالحتياجات  يالقصة الرقمية التفاعلية لدى الطالب معلمي ذوإنتاج  تلتنمية مهارا
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أثر أنماط الرجع التكيفي في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب الداللية في تنمية الجوانب ما  .4

 يالقصة الرقمية التفاعلية لدى الطالب معلمي ذوإنتاج  المعرفية المرتبطة بمهارات

 ؟الخاصةاالحتياجات 

ما أثر أنماط الرجع التكيفي في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب الداللية في تنمية الجوانب  .5

 يالقصة الرقمية التفاعلية لدى الطالب معلمي ذواألدائية المرتبطة بمهارات إنتاج 

 ؟الخاصةاالحتياجات 

جودة إنتاج  فيما أثر أنماط الرجع التكيفي في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب الداللية  .6

 ؟الخاصةاالحتياجات  يذوالقصة الرقمية التفاعلية لدى الطالب معلمي 

ما أثر أنماط الرجع التكيفي الموجز في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب الداللية على قابلية  .7

 ؟الخاصةاالحتياجات  يلدى الطالب معلمي ذواالستخدام 

 هدف البحث الحالي إلي:أهداف البحث: 

الرجع التكيفي في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب الداللية في تنمية  أنماطأثر ف عن الكش .1

القصة الرقمية التفاعلية لدى الطالب معلمي إنتاج  الجوانب المعرفية المرتبطة بمهارات

 .االحتياجات الخاصة ذوي

داللية في تنمية الكشف عن أثر أنماط الرجع التكيفي في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب ال .2

 ذويالقصة الرقمية التفاعلية لدى الطالب معلمي الجوانب األدائية المرتبطة بمهارات إنتاج 

 .االحتياجات الخاصة

الكشف عن أثر أنماط الرجع التكيفي في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب الداللية في جودة  .3

 .االحتياجات الخاصة ذويالقصة الرقمية التفاعلية لدى الطالب معلمي إنتاج 

الكشف عن أثر أنماط الرجع التكيفي في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب الداللية في قابلية  .4

 .االحتياجات الخاصة ذويلدى الطالب معلمي االستخدام 

 قد يفيد البحث الحالي الجهات التالية فيما يلي:أهمية البحث: 

معلمين لدور القصص الرقمية التفاعلية : توجيه نظر الاالحتياجات الخاصة ذوي معلمي .1

 تنمية قدراتهم ومهاراتهم. فياالحتياجات الخاصة  ذويللمتعلمين فئة 

وإكسابهم بعض  التواصل،تنمية المهارات االجتماعية ومهارات  االحتياجات الخاصة: يذو .2

عالية من  عليةوفاوتحقيق األهداف التعليمية بكفاءة  يحتاجونها،المفاهيم والمهارات والقيم التي 

 خالل القصص الرقمية التفاعلية.

في تطوير مناهج ذوي االحتياجات  االحتياجات الخاصة: ذويمناهج  ومطوري معدي .3

لهذه الفئات  تكنولوجيالخاصة من خالل استخدام القصص الرقمية التفاعلية كمستحدث 

 الدراسية. لدمجها في مناهجهم

الباحثين في مواصلة البحث  ىذه الدراسة الطريق لدتفتح ه : قدالتربويالمجال  فيالباحثون  .4

خاصة لنقص الدراسات في الرجع التكيفي وبيئات التعلم الشخصية القائمة  الموضوع،في هذا 

 يومهارات إنتاج القصص الرقمية التفاعلية لذو -في حدود علم الباحثة-على الويب الداللية 

 االحتياجات الخاصة.

 يادة من قائمة مهارات إنتاج القصص الرقمية التفاعلية لذو: في االستفالتعليم مصممي .5

االحتياجات الخاصة إلكسابهم مهارات إنتاج القصص الرقمية التفاعلية في ضوء معايير 

واالستفادة من معايير تصميم  الخاصة،االحتياجات  يتصميمها وخصائص المتعلمين ذو
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واالستفادة من الويب  ،الدالليةالويب  أنماط الرجع التكيفي في بيئة تعلم شخصية قائمة على

 الداللية في تطوير بيئات التعلم الشخصية.

 تمثلت حدود البحث الحالي فيما يلي:حدود البحث: 

 الحدود الموضوعية:  .1

المفصل غير  اللفظي، اللفظي، المفصلالموجز غير  اللفظي،أنماط الرجع التكيفي )الموجز  -

 على الويب الداللية.اللفظي( في بيئة تعلم شخصية قائمة 

التتابعي البصري( وفقًا  اللفظي،التتابعي  البصري،الكلي  اللفظي،أساليب التعلم )الكلي  -

 لنموذج فيلدر سيلفرمان.

 ووتم اختيار هذا المقرر ألنه ذ ،الثالثةمقرر تكنولوجيا التعليم في التخصص لطالب الفرقة  -

االحتياجات الخاصة  يكنولوجيا لذوطبيعة عملية يهتم بتصميم وإنتاج المستحدثات الت

 هذه المستحدثات. إحدىوالقصة الرقمية التفاعلية 

, Blogger, Flicker ,YouTube ,Google Driveأدوات بيئة التعلم الشخصية:  -

Mind Map ,Google Doc ,Google Slides ,Facebook ,Wiki ,YouTube 

والمطلوبة إلنجاز المهام  اماته الخاصةوتم اختيارها طبقًا لحاجات المتعلم التعليمية واهتم

 .التعليمية الخاصة به

القصص الرقمية التفاعلية إلنتاج  Photoshop & flashبرنامج الفوتوشوب والفالش  -

 نظًرا إلمكانيات كل منهما واإلتاحة وسهولة االستخدام.

 الحدود الزمانية:  .2

 .2020-2019الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  -

-طالب الفرقة الثالثة )شعبة التربية الخاصة( تخصص )اإلعاقة العقلية البشرية: الحدود .3

جامعة  التربية،كلية ذوي صعوبات التعلم( ألنها التخصصات المتاحة ب-اإلعاقة السمعية

وأيًضا  التخصص،تكنولوجيا التعليم في وتم اختيار هذه العينة لدراستهم لمقرر  المنصورة،

 .االحتياجات الخاصة يا هو جديد في تعليم ذولحاجاتهم لتوظيف كل م

 مجتمع وعينة البحث:
 -تكون مجتمع البحث من جميع طالب الفرقة الثالثة )شعبة التربية الخاصة( بكلية التربية      

واقتصرت عينة البحث على عينة عشوائية من طالب الفرقة  (،300جامعة المنصورة عددهم )

( 59تم استبعاد ) التعلم،بيق مقياس فيلدر سيلفرمان لتحديد أساليب وبعد تط (،200الثالثة عددهم )

( طالًبا وطالبًة وهم الذين تتوافق أساليب تعلمهم مع 141وتم االقتصار على عدد ) وطالبًة،طالبًا 

 .الحاليحدود البحث 

 اعتمد البحث الحالي على:منهج البحث: 

ات الصلة بمشكلة البحث ووصف وبناء المنهج الوصفي التحليلي: لوصف وتحليل األدبيات ذ .1

المتاحة الختيار  التعليميوتحليل نماذج التصميم  النظري،وإعداد اإلطار  البحث،أدوات 

 وتفسير نتائج البحث ومناقشتها. منها،المناسب 

أنماط الرجع التكيفي في بيئة تعلم المنهج التجريبي: وذلك للتعرف على أثر المتغير المستقل ) .2

القصة الرقمية التفاعلية ( على المتغير التابع )مهارات إنتاج على الويب الداللية شخصية قائمة

 وقابلية االستخدام(. االحتياجات الخاصة ذويلدى الطالب معلمي 
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 استخدم البحث الحالي األدوات اآلتية: :أدوات البحث

 : أدوات جمع البيانات: أوالا 

 ذويلدى الطالب معلمي الالزم تنميتها  قائمة مهارات إنتاج القصة الرقمية التفاعلية -

 .االحتياجات الخاصة

الرجع التكيفي في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب  قائمة المعايير التصميمية ألنماط -

 .الداللية

 ا: أدوات قياس:ثانيا 

إنتاج القصة الرقمية التفاعلية اختبار تحصيلي لقياس الجوانب المعرفية المرتبطة بمهارات  -

 عينة البحث. االحتياجات الخاصة ذويلطالب معلمي لدى ا

القصة الرقمية التفاعلية بطاقة مالحظة لقياس الجوانب األدائية المرتبطة بمهارات إنتاج  -

 عينة البحث. االحتياجات الخاصة ذويلدى الطالب معلمي 

 بطاقة تقييم المنتج النهائي لتقييم منتج الطالب )القصة الرقمية التفاعلية(. -

 اس قابلية االستخدام.مقي -

 تضمنت:  التجريبية،ا: مواد المعالجة ثالثا 

القصة إنتاج لتنمية مهارات  أنماط الرجع التكيفي في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب الداللية

 . وقابليتهم الستخدامها ،الخاصةاالحتياجات  يذو معلميالرقمية التفاعلية لدى الطالب 

 اآلتية: المتغيرات على البحث اشتمل بحث:التصميم شبه التجريبي لل

 :Independent Variableالمتغير المستقل  .1

 وله أربعة أنماط: ،الدالليةالرجع التكيفي في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب  

( في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب الداللية وفق أسلوب اللفظيالرجع التكيفي )الموجز  -

 .لفظيالالتعلم التحليلي 

الرجع التكيفي )الموجز غير اللفظي( في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب الداللية وفق  -

 .أسلوب التعلم التحليلي البصري

بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب الداللية وفق أسلوب  اللفظي( فيالرجع التكيفي )المفصل  -

 .اللفظي يالتعلم الكل

في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب الداللية وفق  الرجع التكيفي )المفصل غير اللفظي( -

 .أسلوب التعلم الكلي البصري

 اشتمل البحث على المتغير التصنيفي اآلتي: المتغير التصنيفي: .2

 وتشتمل على أربعة أبعاد كاآلتي: التعلم،أساليب   

 .بصريتحليلي  4 /2 .لفظيتحليلي  2/3 .بصري يكل 2/2 .لفظي يكل 2/1
  Dependent Variables :التابعةالمتغيرات  .3

 ذويالجوانب المعرفية المرتبطة بمهارات إنتاج القصة الرقمية التفاعلية لدى الطالب معلمي  -

 االحتياجات الخاصة.

الجوانب األدائية المرتبطة بمهارات إنتاج القصة الرقمية التفاعلية لدى الطالب معلمي  -

 االحتياجات الخاصة.
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 .االحتياجات الخاصة ذويية التفاعلية لدي الطالب معلمي إنتاج القصة الرقمجودة  -

 القابلية لالستخدام. -

 نوع التصميم شبه التجريبي:
اعتمد البحث الحالي على التصميم شبه التجريبي المعروف باسم )تصميم البعد الواحد(؛ نظًرا      

ة على الويب الداللية وهو بيئة التعلم الشخصية القائم ألن البحث يشتمل على متغير مستقل واحد

 ،اللفظيالموجز غير  اللفظي،المفصل  ،اللفظي الموجزفي ضوء أربعة أنماط للرجع التكيفي )

 يالكل البصري، التحليلي ،اللفظي يالكل اللفظي، التحليليوفقًا ألساليب التعلم ) (المفصل اللفظي

 ( التصميم شبه التجريبي للبحث:1ويوضح شكل ) ،البصري(

قياس  

 قبلي

معالجة 

 تجريبية

قياس 

 بعدي

( وفق اللفظي نمط الرجع التكيفي )الموجز (1)مجموعة 

 .اللفظي التحليليأسلوب التعلم 
O1 X1 O2 

( وفق اللفظينمط الرجع التكيفي )المفصل  (2)مجموعة 

 .اللفظيأسلوب التعلم الكلى 
O1 X2 O2 

نمط الرجع التكيفي )الموجز غير اللفظي( في  (3)مجموعة 

ئة تعلم شخصية قائمة على الويب الداللية وفق أسلوب بي

 .يالبصر التحليليالتعلم 

O1 X3 O2 

اللفظي( في  المفصل غيرنمط الرجع التكيفي ) (4)مجموعة 

بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب الداللية وفق أسلوب 

 البصري. يالتعلم الكل

O1 X4 O2 

 ( التصميم شبه التجريبي للبحث1شكل )

 : التعرض للقياس القبلي.  O1إن:حيث 

X1 :(اللفظي الرجع التكيفي )الموجز: التعرض للمعالجة التجريبية األولي. 

X2 (اللفظيالرجع التكيفي )المفصل : الثانية: التعرض للمعالجة التجريبية. 

X3 :الموجز غير اللفظي: التعرض للمعالجة التجريبية الثالثة. 

X4اللفظي المفصل غيرة الرابعة: : التعرض للمعالجة التجريبي. 

O2 .التعرض للقياس البعدي : 

 فروض البحث: 
( بين متوسطات الدرجات في تحصيل 0.05)≥ا عند مستوى يوجد فروق دالة إحصائي   .1

التحصيلي لطالب المجموعات  لالختبارالجوانب المعرفية في التطبيقين القبلي والبعدي 

 ث لصالح التطبيق البعدي.التجريبية األربعة المستخدمة في البح

( بين متوسطات الدرجات في أداء المهارات 0.05)≥ا عند مستوى يوجد فروق دالة إحصائي   .2

في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة لطالب المجموعات التجريبية األربعة 

 المستخدمة في البحث لصالح التطبيق البعدي. 

( بين متوسطات درجات طالب 0.05)≥مستوى ا عند وجد فروق دالة إحصائي  ال ي .3

المجموعات التجريبية األربعة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي المرتبط بالجوانب 

 المعرفية لمهارات إنتاج القصة الرقمية التفاعلية. 



 

 =277 = 

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

 جمعية المصرية للكمبيوتر التعليميالمجلة 

( بين متوسطات درجات طالب 0.05)≥ا عند مستوى يوجد فروق دالة إحصائي   ال .4

األربعة في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة أداء مهارات إنتاج القصة المجموعات التجريبية 

 الرقمية التفاعلية. 

( بين متوسطات درجات طالب 0.05)≥ا عند مستوى يوجد فروق دالة إحصائي   ال .5

 المجموعات التجريبية األربعة في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المنتج النهائي. 

( بين متوسطات درجات طالب 0.05)≥عند مستوى  ايوجد فروق دالة إحصائي   ال .6

 المجموعات التجريبية األربعة في التطبيق البعدي لمقياس قابلية استخدام بيئة التعلم الشخصية. 

 مصطلحات البحث:
 :يلياشتمل هذا البحث على عدد من المصطلحات األساسية نُلخصها فيما 

 الويب الداللية: 

تطبيقات تكنولوجيا الذكاء االصطناعي التي  إحدىا: بأنها لية إجرائي  تعرف الباحثة الويب الدال     

للمتعلمين وفقًا ألساليب تعلمهم وخصائصهم  هاوتوفيرتسهم في تطوير بيئة تعلم شخصية تكيفية 

 وتنظيمها،من خالل برامج وكيلة ذكية تختار مواد المجال )المحتوى( المناسب للمتعلمين 

عرضها على المتعلم كما تقوم ببناء نموذج للمتعلم بهدف تتبع أفعاله وتكييفها ثم  وشخصنتها،

 وتقدمه في التعلم وتقديم الرجع التكيفي والمساعدة نحو تحقيق األهداف التعليمية المحددة.

 بيئة التعلم الشخصية:

ة حول ا بأنها: نظام تعلم إلكتروني تكيفي متمركزتعرف الباحثة بيئة التعلم الشخصية إجرائي       

حيث تسمح للمتعلم باختيار التطبيقات واألدوات والمواد والمصادر التي يتفاعل معها  المتعلم،

وكذلك تنظيمها وإدارتها حسب احتياجاته وأهدافه التعليمية وأسلوب  البيئة،وتجميعها داخل 

لطالب في ضوء دعم وتوجيه المعلم؛ وذلك لتنمية مهارات إنتاج القصة التفاعلية لدى ا تعلمه،

 االحتياجات الخاصة. يذو معلمي

 الرجع التكيفي:

تعرف الباحثة الرجع التكيفي بأنه: العملية التي يتم من خاللها تقديم المعلومات إلى المتعلم      

حول استجاباته وفقًا ألسلوب تعلمه بشكل مستمر ومنتظم في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب 

ذه االستجابة سواء كانت صحيحة أو خاطئة وتعمل على تثبيت وتخبره عن نتائج ه الداللية،

وتقديم العالج المناسب حتى يتوصل  الخاطئة،اإلجابة الصحيحة وتوكيدها وتوجيه االستجابات 

 وتختلف باختالف أسلوب تعلم المتعلم. الصحيحة،المتعلم إلى االستجابات 

المفصل  اللفظي،الموجز غير  فظي،اللواستخدم البحث الحالي الرجع التكيفي )الموجز      

 التحليلي البصري،الكلي  اللفظي، يالمفصل غير اللفظي( وفقًا ألساليب التعلم )الكل اللفظي،

 التحليلي البصري(. اللفظي،

 التييعتمد على تقديم الحد األدنى من المعلومات والتلميحات  الرجع التكيفي الموجز اللفظي: 

ففي حالة األداء الصحيح تقوم  الصحيح،اء الخاطئ وتعزيز األداء تمكن المتعلم من تعديل األد

تم إنجازها بشكل  التيواإلشارة إلى األداءات  والثناء، اإليجابيالبيئة الشخصية بتقديم التعزيز 

 األخطاء،أما في حالة اإلجابة الخاطئة يتم تقديم توجيهات تساعد المتعلم على تصحيح  صحيح،

 التحليليوذلك وفقًا ألسلوب التعلم  مسموعة،في صورة مكتوبة أو وتكون معلومات الرجع 

 .اللفظي

 التييعتمد على تقديم الحد األدنى من المعلومات والتلميحات  الرجع التكيفي الموجز غير اللفظي:

ففي حالة األداء الصحيح تقوم  الصحيح،تمكن المتعلم من تعديل األداء الخاطئ وتعزيز األداء 
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تم إنجازها بشكل  التيواإلشارة إلى األداءات  والثناء، اإليجابيية بتقديم التعزيز البيئة الشخص

 األخطاء،أما في حالة اإلجابة الخاطئة يتم تقديم توجيهات تساعد المتعلم على تصحيح  صحيح،

وذلك وفقًا ألسلوب التعلم  فيديو،وتكون معلومات الرجع في صورة رسوم وصور ولقطات 

 .يالبصر التحليلي

يعتمد على تقديم معلومات تفصيلية وتلميحات حتى يتمكن  الرجع التكيفي المفصل اللفظي: 

حيث تقدم بيئة التعلم الشخصية التعزيز  ،المتعلم من تعديل األداء الخاطئ وتعزيز األداء الصحيح

بشكل صحيح بهدف تأكيدها وتوضيح أسباب  إنجازهاتم  التيواإلشارة إلى األداءات  اإليجابي

أما في حالة اإلجابة الغير صحيحة يتم تقديم توجيهات تساعد المتعلم على تصحيح  ،صحة األداء

 ،مع تقديم توجيهات مفصلة عن كيفية تصحيح األخطاء والوصول لألداء الصحيح ،األخطاء

 .اللفظيالكلى وذلك وفقًا  ألسلوب التعلم  ،وتكون معلومات الرجع في صورة مكتوبة أو مسموعة

يعتمد على تقديم معلومات تفصيلية وتلميحات حتى يتمكن  التكيفي المفصل غير اللفظي:الرجع 

حيث تقدم بيئة التعلم الشخصية التعزيز  ،المتعلم من تعديل األداء الخاطئ وتعزيز األداء الصحيح

بشكل صحيح بهدف تأكيدها وتوضيح أسباب  إنجازهاتم  التيواإلشارة إلى األداءات  اإليجابي

أما في حالة اإلجابة الغير صحيحة يتم تقديم توجيهات تساعد المتعلم على تصحيح  ،ألداءصحة ا

 ،مع تقديم توجيهات مفصلة عن كيفية تصحيح األخطاء والوصول لألداء الصحيح ،األخطاء

وذلك وفقًا  ألسلوب التعلم  ،وتكون معلومات الرجع في صورة رسوم وصور ولقطات فيديو

 .البصري يالكل

ن في التعلم ببيئة التعلم الشخصية القائمة والطريقة التي يفضلها الطالب المعلم يه التعلم:ب أسالي

وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها المتعلم على  التكيفي،وتقديم الرجع  الداللية،على الويب 

 تمثل هذا األسلوب في مقياس فيلدر سيلفرمان. التيالفقرات 

 االحتياجات الخاصة: لذويالقصة الرقمية التفاعلية 

ا بأنها برنامج وسائط متعددة االحتياجات الخاصة إجرائي   يتعرف القصة الرقمية التفاعلية لذو     

إلكسابهم المعارف  القصة،االحتياجات الخاصة مع أحداث  ييتيح مستوى متقدًما من التفاعل لذو

االحتياجات الخاصة بالتدريب  يوذ ويقوم الطالب معلم اإليجابية،والمهارات والقيم والسلوكيات 

 على مهارات إنتاجها من خالل بيئة التعلم الشخصية القائمة على الويب الداللية.

 االحتياجات الخاصة: لذويمهارات إنتاج القصة الرقمية التفاعلية 

بأنها مجموعة من األداءات والخطوات واإلجراءات التي يقوم بها وينفذها  إجرائي اتعرف      

االحتياجات  لذويذوي االحتياجات الخاصة عند تصميم القصة الرقمية التفاعلية  والب معلمالط

 الخاصة وإنتاجها ونشرها.

 القابلية لالستخدام: 

االحتياجات الخاصة على  ذويا: بأنها قدرة الطالب معلمي تعرف القابلية لالستخدام إجرائي       

إلنجاز المهمات التعليمية المطلوبة والتي تتضمنها  التفاعل مع بيئة التعلم الشخصية بشكل جيد

 البيئة بكفاءة وفاعلية وأقل األخطاء.

 اإلطار النظري للبحث:
تصميم أنماط الرجع التكيفي في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب هدف البحث الحالي إلى      

 يعلية لدى الطالب معلمي ذوالقصة الرقمية التفاإنتاج  تنمية مهارات فيوقياس أثرها  ،الداللية

بيئة  ،لذا فإن اإلطار النظري للبحث يتناول المحاور التالية: الويب الداللية ،االحتياجات الخاصة

 يإنتاج القصة الرقمية التفاعلية لذو مهارات ،أساليب التعلم ،الرجع التكيفي ،التعلم الشخصية
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وجوانب  ،التوجه النظري للبحث ،شخصيةوقابلية استخدام بيئات التعلم ال ،االحتياجات الخاصة

وتم  ،ونموذج التصميم التعليمي المستخدم في البحث ،المعايير التصميمية لبيئة التعلم الشخصية

وتفسير نتائج البحث  ،اإلفادة من ذلك في إعداد أدوات البحث ومواد المعالجة التجريبية

 عرض لهذه المحاور: يوفيما يل ،ومناقشتها

 الويب الداللية: المحور األول:
إلى سهولة نشر  2الويب الويب الداللية هي تطور للجيل األول والثاني للويب فقد أدى ظهور      

مما أدى إلى  المعلومات،وبالتالي أصبح يوجد على الويب كم هائل من  وتداولها،المعلومات 

ظهور جيل جديد لذلك كان البد من  وسهولة،صعوبة الوصول إلى المعلومات المطلوبة بسرعة 

والتي تعرف أيًضا باسم  3.0فكانت الويب  المعلومات،من الويب يسهل عملية الوصول إلى هذه 

ويب المعاني أو الويب الداللية أو الويب الذكية لتساعد المتعلم في البحث عن المعلومات المطلوبة 

 توضيح لمفهوم الويب الداللية. يليوفيما  .ليها بسرعة وسهولةإوالوصول 

 مفهوم الويب الداللية:

أن  Feel, Koutb & Suoror-Al( 2009 ,806فيذكر) ،تعددت تعريفات الويب الداللية     

الويب الداللية هي امتداد لشبكة الويب تعطي فيها المعلومات معاني محددة وتمكن األفراد من 

ألفراد من الوصول إلى العمل التعاوني وتختلف الويب الداللية عن الويب الحالية في أنها تمكن ا

 ontologiesوتقوم الويب الداللية على األنطولوجيات  ،البيانات الصحيحة المناسبة لسياق معين

نموذج يوضح أنواع الكائنات وخصائصها والعالقات  يلمفهوم ما وتعن يشبكة خريطة معان يوه

ني أو البيانات الفوقية بينها في مجال معين من المعرفة قائمة على أساس نظرية المنطق أو المعا

metadata لكائنات التعلم بطريقة تسهل الوصول إلى الموضوعات والمصادر المطلوبة. 

نها مجموعة من أالويب الداللية ب Clark, Parsia & Hendler (2004 ,6) ويعرف     

على  الطرائق والتقنيات المتبعة لجعل اآلالت قادرة على فهم المعاني أو الدالالت للمعلومات

 شبكة اإلنترنت. 

ينظم فيه كل محتوى  ،( أن الويب الداللية جيل ثالث للويب958 ،2015ويري محمد خميس )     

تمكن اآلالت  ،تقوم على العالقات الهرمية بين المعاني ،الويب على هيئة قاعدة بيانات كبيرة

 ،ن اآلالت المختلفةوتبادله بي ،ومعالجته ،والبرامج الوكيلة من قراءة محتوى الويب وفهمه

والقيام بكثير من المهمات  ،والوصول إلى البيانات والمعلومات الصحيحة والمناسبة لسياق معين

باستخدام معايير وتكنولوجيات جديدة تقوم على تطبيقات الذكاء  ،التي يقوم بها األفراد

معاني والدالالت بهدف تحسين االتصال والتفاعل بين اإلنسان واآللة على أساس ال ،االصطناعي

 اللفظية.

يتضح مما سبق أن الويب الداللية تحول الويب إلى قاعدة بيانات ديناميكية تقوم على تطبيقات      

حيث تعمل  ويسر،لتيسر عمليات البحث والوصول إلى المعلومات بكفاءة  االصطناعي،الذكاء 

ثم معالجة هذه المعلومات  المعلومات،على تبادل البيانات من خالل أكواد وصف العالقة بين 

ويتضح أيًضا أنها تدعم اهتمامات المتعلمين وتوفير ما يتناسب معهم من  استداللي،بشكل منطقي 

كما يتضح أيًضا خصائص الويب  الحاجة،خالل عمل ملف شخصي الهتماماتهم واستدعائه عند 

 الداللية.
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 خصائص الويب الداللية:

كٌل من وتتمثل تلك الخصائص كما ذكرها  الخصائص،عة من تتسم الويب الداللية بمجمو     

(337-Hongbo Lai & Others, 2013, 331 ؛Aghaei, Nematbakhsh & Farsani, 

 :يليفيما  (، Choudhury, 2014,8099؛2012 ,6

مثل البشر  للكمبيوتر بفهمها وتفسيرها يسمح شكل في وتخزن المعلومات مُ ظ  نَتُ  حيثالذكاء:  .1

المعلومات ودفعها  تعرفت على التي الذكية الكمبيوتر بواسطة التكنولوجيا طيعيست وبذلك

 .آلي بشكل يحتاجها الذيللمستخدم 

التكامل: حيث تستطيع الويب الداللية دمج المحتوى المقدم من المستخدم مع المحتوى الموجود  .2

يقات التي كما يمكن للتطب المحتوى،إلى تحسين وتعزيز خصائص  يبشكل متكامل مما يؤد

 تعمل وفق معيار واحد أن تتكامل مع منصة الويب الداللية.

الشخصنة: وذلك عن طريق قيام الويب الداللية بتحليل ومعالجة التفضيالت واالهتمامات  .3

الشخصية للمستخدم من أجل عرض المعلومات المفضلة لديه والتي تحظى باهتمامه على 

 صفحته الشخصية.

أي أنه بإمكان : Open Source Software Platformلمصدرمنصات وبرمجيات مفتوحة ا .4

 .أي شخص المشاركة والمساهمة في تطويرها

من : فالويب الداللية عبارة عن مجموعة Distributed Databaseقواعد بيانات موزعة  .5

 والموزعة عبر شبكات الحاسوب. منطقي ا،قواعد البيانات المتعددة والمترابطة 

 للويب الداللية: اإلمكانات التعليمية

 & ,Dolog, Henze, Nejdl؛ Mwakatobe, 2006؛ Olken, 2009يحدد كٌل من )     

Sintek, 2004, 171:اإلمكانات التعليمية للويب الداللية كالتالي ) 

حيث يستطيع الطالب أن يسأل الويب الداللية عن المواد  وتفاعلية،توفير بيئات تعلم شخصية  .1

 المناسبة للسياق التعليمي. نطولوجياتاألالختيار  التعليمية،

والوصول إلى المواد المناسبة  الويب،قيام البرامج الوكيلة التعليمية بالبحث في صفحات  .2

 للمتعلم والسياق التعليمي.

 وإنشاء نموذج الطالب. النظام،جمع البيانات عن أعمال الطالب في  .3

 بما يناسب المتعلم. ا،عرضهوتتابع  فيها،واإلبحار  المقرر،تكييف عروض مواد  .4

 وتجميع المجموعات للعمل التشاركي. المختلفين،استخدام نماذج المتعلمين  .5

 .ءبطيبشكل سريع أو  تعلمه،تحديد مدى تقدم الطالب في  .6

 والمتعلمين أنفسهم. والمعلمين،دعم االتصاالت والتفاعالت التعليمية بين المعلم  .7

 ب مدخالت كل طالب.تقديم المساعدة التعليمية بشكل شخصي يناس .8

التخزين واالسترجاع الفعال للمعلومات: من خالل إضافة المعاني إلى المعلومات وتخزينها  .9

 بطريقة تسهل البحث عنها واسترجاعها وتحليلها ومعالجتها.

شخصنة البحث والوصول إلى المعلومات: فالمعلومات التي تظهر للمستخدم هي نفس  .10

ها وذلك من خالل تخصيص الكلمات البحثية فالويب الداللية المعلومات التي يطلبها ويبحث عن

تقرأ كل محتويات صفحة الويب كما يقرأها اإلنسان وبالتالي يمكن تحديد المعلومات الصحيحة 

 والمناسبة فقط للمتعلم والسياق التعليمي.

علم االتصال والتفاعل التعليمي: تركز الويب الداللية على التفاعالت التعليمية بين الم .11

 تحدث،والمتعلم عن طريق زيادة السعة في حفظ عمليات االتصال والتفاعل اإلنساني التي 
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االهتمامات المشتركة  يوسهولة البحث فيها وتشجع االتصال والتفاعل مع األفراد من ذو

 للعمل التعاوني والتشاركي.

كيفي القائم على الت ىالمحتو فاعلية( على 2014وفي ضوء ذلك أكدت دراسة ربيع رمود )     

وتوصلت  ،الويب الداللي في تنمية التفكير االبتكاري والتحصيل لدى طالب تكنولوجيا التعليم

تصميم بيئة تكيفية باستخدام الويب الداللي في تنمية مهارات  فاعلية( إلى 2016دراسة تسنيم )

 يدت دراسة أنس علكما أك ،إنتاج أدوات التقويم اإللكتروني لدى المعلمين بمحافظة الدقهلية

وأيًضا  ،( على أهمية الويب الداللية في تطوير وتحسين عمليات البحث عبر نظام المودل2015)

أكدت على ضرورة توظيف الويب الداللية في برامج  التي( 2016دراسة أسامة إبراهيم )

 مية.واالستفادة من إمكانات وأدوات الويب الداللية في العملية التعلي، التدريب من بعد

يتضح مما سبق أنه يمكن االستفادة من إمكانات الويب الداللية في تصميم بيئة تعلم شخصية      

من خالل جمع البيانات عن أعمال  للمتعلم،تكيفية تعمل على توفير المحتوى والمصادر المناسبة 

للمتعلم بما يناسب باإلضافة إلى تقديم الرجع التكيفي  المتعلم،وإنشاء نموذج  النظام،المتعلمين في 

 أسلوب تعلمه.

 مكونات الويب الداللية:

الويب الداللي تتكون أن  إلى Aghaei, Nematbakhsh & Farsani 15 ,2012)يشير )     

 لتمثيلها،من التقنيات  وهذه النماذج تعتمد على استخدام عدد   data models بياناتمن نماذج 

  :مثل

  Resource Descriptionغة إطار وصف المصدرمثل ل :لغة لتنسيق تبادل البيانات .1

Framework واختصارها ،RDFأو بدائلها مثل ،RDF/XML  . 

  Web Ontologyولغة أنطولوجيا الويب ،RDF Schema مثل :مخططات العالقات .2

 LanguageواختصارهاOWL والتي تسهل عملية توصيف المفاهيم والمصطلحات ،

 .والعالقات ضمن مجال معين

ن السابق ذكرهما، ولغات يوهو يحتوي على قواعد استداللية تستخدم اللغت :ستداللمحرك اال .3

 .ا كما يفكر البشرأخرى مبنية عليها إلعطاء نتائج منطقية تمامً 

( عملية تمثيل المعرفة من خالل جمع مجموعة 1(: يتضح من ذلك أن الويب الداللية تقوم بـ     

تطبق  يوه  RDFإطار وصف المصدرت بينها باستخدام والعالقا محدد،من المفاهيم في مجال 

ولغة أنطولوجيا  لوصف المعلومات على الويب وإعطاء الدالالت لها حتى تكون ذات معنى،

 ،معين، والتي تسهل عملية توصيف المفاهيم والمصطلحات والعالقات ضمن مجال OWLالويب

 ،RDFن )ية تستخدم اللغتوهو يحتوي على قواعد استداللي ( توظيف محرك االستدالل2)

OWL ًا كما يفكر البشر(، ولغات أخرى مبنية عليها إلعطاء نتائج منطقية تمام. 

 بنية الويب الداللية وتكنولوجياتها:

 ؛Ding & Finin, 2006) حددها جديدة،تتطلب بنية الويب الداللية تكنولوجيات      

Mathews, 20058-41؛Baldoni, Baroglio, & Henze, 2005, 3  ؛Isaias, et al, 

 ( فيما يلي:Aghaei, et al, 2012 ؛Ferrara, et al, 2012؛ 2012
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 ( بنية الويب الداللية2شكل )

والمتمثلة في  ،تم في البحث الحالي جمع وتحليل جميع متطلبات بيئة التعلم الشخصية      

التعليمية التي تحقق والمستخدمين وكل األحداث والنشاطات والوحدات  ،المصادر التعليمية

ا باستخدام  كائني  ثم توصيف وتحليل جميع المتطلبات التي تم جمعها توصيفًا وتحلياًل  ،أهداف التعلم

ومنها  ،وذلك بإدخال تكنولوجيا الويب الداللية ،UMLمخططات لغة النمذجة الموحدة 

 Ontology ططات أصناف ثم إعادة صياغة هذه المتطلبات في شكل مخ ،على تلك المخططات

classes  مرتبطة بعضها بعالقات بهدف تكوين مخطط قاعدة البياناتData Schema 

 .XML، RDFباستخدام 

 : بيئة التعلم الشخصية:الثانيالمحور 
تجمع بين الشخصية  وهي الحديثة،المستحدثات التكنولوجية  إحدىتعد بيئات التعلم الشخصية      

تعلمين ببناء عالمهم التعليمي الخاص بهم والتحكم في عملية حيث تسمح للم معًا،واالجتماعية 

وتتضمن تحديد أهدافهم الخاصة وإدارة تعلمهم من حيث المحتوى  وإدارتها،تعلمهم الخاصة 

 يوفيما يل التعليمية،بهدف تحقيق األهداف  التعلم،واالتصال باآلخرين في عملية  والعملية،

 عرض لذلك.

 ة:مفهوم بيئة التعلم الشخصي

 Dabbagh & Kitsantas(2012,3تعددت تعريفات بيئات التعلم الشخصية؛ حيث يعرفها )     

يستخدمها المتعلم في تنظيم  التي االجتماعية،والوسائط  واألدوات، التطبيقات،مجموعة من  بأنها

 عملية تعلمه الخاصة والتحكم فيه.

بيئات التعلم  locherMontes, Yen, Chan & B-u, SujoT( 2012 ,14ويعرف )     

ويقدم  وإدارتها،بأنها نظام يساعد المتعلمين على التحكم في عملية تعلمهم الخاصة  الشخصية،

 واالتصال مع اآلخرين في عملية تعلمهم. تعلمهم،وإدارة  الخاصة،الدعم ألهداف تعلمهم 

وات أن بيئات التعلم الشخصية هي: أد Sahin & Uluyol( 2016,141كما يذكر )     

يناسب  يتسمح للمتعلمين بالوصول إلى المعرفة والمحتوى التعليمي الذ 2الويب وخدمات 

 وتشاركه. وإدارته، وبنائه، حاجاتهم،

أو تكنولوجيا  واحدًا،ن بيئة التعلم الشخصية ليست برنامًجا أو تطبيقًا إوعلى ذلك يمكن القول      

الل التنسيق بين مجموعة من التكنولوجيات أو من خ التعلم،ولكنها نظام لتنظيم عملية  محددة،

والتحكم في عملية  به،لبناء المحتوى الخاص  وينظمها،التي يجمعها المتعلم  والتطبيقات،األدوات 

 واالتصال باآلخرين.  وإدارتها، وتنظيمها، الخاصة،تعلمه 
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 خصائص بيئات التعلم الشخصية:

وتتمثل تلك الخصائص كما ذكرها  الخصائص، تتميز بيئات التعلم الشخصية بمجموعة من     

 Martindale؛ Sahin & Uluyol, 2016, 145؛ 557-556 ،2018 ،كٌل من )محمد خميس

Dowdy, 2016, 134&  ؛Monje & Castrillo de -Cano, Martín-Vázquez

Azelain, 2016, 65-Larreta،)  يليفيما: 

تضع في االعتبار  مشخصنة،مية الشخصنة: تقدم بيئات التعلم الشخصية خبرات تعلي .1

 واستخدامها. وتنظيمها، األدوات،حيث تتاح لهم فرصة اختيار  ورغباتهم،حاجات المتعلمين 

وأساليب  وتفضيالتهم، المتعلمين،التكيف: تتكيف بيئات التعلم الشخصية مع حاجات  .2

 تعلمهم.

 وتنظيمها،ر األدوات تحكم المتعلم: تسمح بيئة التعلم الشخصية للمتعلم بالتحكم في اختيا .3

 واإلدارة الذاتية للتعلم. اآلخرين،والتفاعل مع  المقدم،وفي المحتوى 

 االجتماعية،والبرامج  والرسائل، المحادثة،تنوع المصادر واألدوات: والتي تشمل  .4

وذلك حسب الحاجة  والفيديو، الصور،والتشارك في  التشاركية،والمحررات  والمدونات،

 التعليمية.

على أساس حاجات المتعلم: حيث يقوم المتعلم باختيار المصادر واألدوات طبقًا القيام  .5

 للحاجات واألنشطة التعليمية المطلوبة.

 الذيفالمتعلم هو  الالزمة،المرونة: تسمح بيئات التعلم الشخصية للمتعلم بإجراء التعديالت  .6

 ان.ومن أي مك وقت،كما تمكن المتعلمين من التحرير في أي  بيئته،يعد 

فالتعلم يحدث من خالل التفاعل  االجتماعية،االجتماعية: تعتمد بشكل أساسي على مبدأ  .7

والتشارك في المحتوى وإنجاز  التعلم،ومشاركة الخبرات مع المعلم واألقران في مجتمع 

 المهمات التشاركية.

متعلم التحكم حيث يستطيع ال المتعلم،يتضح مما سبق أن بيئات التعلم الشخصية تتمركز حول      

باإلضافة إلى تعدد وتنوع مداخل  األدوات(، المصادر، المحتوى، األهداف،في عمليات التعلم )

التعلم التي يمكن تنفيذها من خالل بيئة التعلم الشخصية في ضوء متطلبات المتعلم والفروق 

 احتياجات المتعلم. يوأنها مجتمعات تعلم تلب التعلم،الفردية في 

 بيقات الالزمة لبناء بيئة التعلم الشخصية:األدوات والتط

تعتبر بيئات التعلم الشخصية حافظة تعليمية أو صندوق أدوات شخصي يستخدم في جمع      

لذلك تختلف  المتعلم،بناء على حاجة  الخاصة،ولكل أداة أهدافها  الفردية،مجموعة من األدوات 

ويمكن  الخاصة،ه التعليمية واهتماماته طبقًا لحاجات آلخر،بيئات التعلم الشخصية من متعلم 

 ,Yen, Tu؛ Martindale & Dowdy, 2016, 119-120تصنيف هذه األدوات كما ذكرها )

Montes & Sealander, 2016, 31-Sujo ؛Attwell, 2007,5) :إلى 

مثل  الشخصية،تستخدم في بناء محتوى بيئات التعلم  يأدوات بناء المحتوى التعليمي: وه  .1

 والويكي. والمدونات، الفيديو،ومواقع  الصور،ومواقع  االجتماعية،الروابط مواقع 

تستخدم في نشر المحتوى التعليمي بطرائق شخصية ذات  يأدوات النشر الشخصي: وه .2

 والتويتر. المدونات،مثل:  معنى،

 وسكايبي. والتويتر، والمحادثة، اإللكتروني،أدوات التواصل: مثل البريد  .3

تساعد في ربط األشخاص بعضهم مع بعض لتبادل الخبرات  يالجتماعي: وهأدوات التشبيك ا .4

 مثل: الفيسبوك. والمعلومات،
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واستخدام الوسوم  ،RSSأدوات تساعد في فاعلية األدوات السابقة: مثل خالصات المواقع  .5

Tags، .لتوصيف المصادر المختلفة 

وحفظ وتخزين  المختلفة،ية أدوات البحث: تساعد المتعلم في البحث في المصادر اإللكترون .6

 وتنظيمها بطرائق شخصية ذات معنى. األخرى،والوسائط  والمقاالت، الويب،صفحات 

 الخاصة،وتختلف هذه األدوات من بيئة ألخرى طبقًا لحاجات المتعلم التعليمية واهتماماته      

لمطلوبة إلنجاز ويستخدم منها المتعلم فقط األدوات ا المواقف،فهي ليست مطلوبة كلها في كل 

 المهمات التعليمية الخاصة به.

 الشخصية،ومن خالل تحليل الدراسات السابقة التي تناولت بيئات التعلم  السابق،من العرض      

 اوتقدم محتوى واحدً  المتعلمين،وجدت الباحثة أن هذه البيئات لم تركز على الفروق الفردية بين 

كما أن البحث عن المعلومات  تعلمهم،ضيالتهم وأساليب لتف مراعاةيناسب جميع المتعلمين دون 

لذا اقترحت الباحثة تطوير بيئات التعلم  التقليدية،والمصادر يتم عن طريق محركات البحث 

 ذلك،فالويب الداللية لديها اإلمكانات التكنولوجية التي تحقق  الداللية،الشخصية باستخدام الويب 

 عرض لذلك:  يوفيما يل

 لم الشخصية القائمة على الويب الداللية:بيئات التع

تهدف الويب الداللية في بيئات التعلم الشخصية إلى استرجاع المواد التعليمية المناسبة طبقًا      

ويتكون نظام  الحتياجاته،وتوفير المصادر التعليمية المناسبة  تعلمه،لمتطلبات المتعلم وأسلوب 

 يب الداللية من المكونات الرئيسة التالية:بيئة التعلم الشخصية القائمة على الو

موديول أنطولوجية المجال: وهو الموديول الرئيس حيث تستخدم البنية األنطولوجية في تنظيم  .1

ويقوم باسترجاع كائنات التعلم المناسبة للموضوع والمتعلم من  ومعالجتها،المعرفة 

 مستودعات كائنات التعلم.

لمتعلم من حيث أهدافه ومعارفه السابقة وأسلوب تعلمه موديول المتعلم: ويقوم بنمذجة ا .2

 وتفضيالته بهدف توصيل المحتوى الشخصي التكيفي للمتعلم.

موديول االسترجاع لكائنات التعلم من المستودعات: وهو المسئول عن توليد المحتوى  .3

المشخصن على أساس المعلومات المتاحة في نموذج المتعلم واسترجاع وتخصيص مصادر 

 علم المناسبة لحاجات المتعلم.الت

بيئة  أنSrimathi & Srivatsa, 2008( ؛Jekjantuk & Hasan, 2007كل من ) ويشير     

كما هي  والمصادر، التكيفيالتعلم الشخصية القائمة على الويب الداللية تقوم باسترجاع المحتوى 

 ( كالتالي: 3موضحة بالشكل )

 
 ئمة على الويب الداللية( بيئة التعلم الشخصية القا3شكل )
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 على خصائص وقيم ومحددات يقوم المتعلم بتوجيه طلب البحث عن محتوى معين مشتماًل  .1

 /the interface apiمعينة من خالل واجهة التفاعل الرسومية وواجهة برامج التطبيقات 

web service. 

مصادر المناسبة بالبحث في أنطولوجية الويب عن هذا المحتوى وال األذكياءيقوم الوكالء  .2

 .reasoners /inference enginesعن طريق محركات االستدالل واالستنتاج 

على المحتوى وبنيته حيث يستخدم تكنولوجيا  content serverيشتمل خادم المحتوى  .3

شكل العرض contextالسياق الويب الداللية في وصف المواد التعليمية المحتوى ويحدد 

على أبعاد المواد التعليمية لتقديم مواد تعليمية مرنة ومشخصنة  structureوتشتمل البنية 

 حسب الطلب ثم توصيل المحتوى للمتعلم.

حيث  الداللية،يتضح مما سبق عرضه أهمية تصميم بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب      

ليب تعلمهم تسهم الويب الداللية في تطوير وتوفير بيئة تعلم شخصية تكيفية للمتعلمين وفقًا ألسا

وخصائصهم من خالل برامج وكيلة ذكية تختار مواد المجال )المحتوى( المناسب للمتعلمين 

وتكييفها ثم عرضها على المتعلم كما تقوم ببناء نموذج للمتعلم بهدف تتبع  وشخصنتها، وتنظيمها،

هداف التعليمية أفعاله وتقدمه في التعلم وتقديم الرجع التكيفي والمساعدة والتوجيه نحو تحقيق األ

 المحور التالي: في التكيفيوسيتم توضيح الرجع  ،المحددة

 المحور الثالث: الرجع التكيفي:
( الرجع 19-18 ،2003خميس ) عطيةحيث يعرف محمد  التكيفي،تعددت تعريفات الرجع      

فتؤكد  لها،بأنه: عملية تزويد المتعلم بمعلومات كافية حول ما يؤديه من استجابات وكيفية أدائه 

 ا بمدى تقدمه في التعلم.وتخبره دوري   األخطاء،وتوضح له  الصحيح،الفهم 

الرجع  Vasilyeva, Puuronen, Pechenizkiy & Rasanen (2007 ,3-4ويعرف )     

التكيفي بأنه المعلومات التي تقدم إلى المتعلم حول نتائج أدائه للحكم عليها بأنها صحيحة أو خاطئة 

سباب صحة أو عدم صحة االستجابة، وهذه المعلومات تكون مستمدة من موضوع وتفسر له أ

 التعلم ذاته، كما أنها تختلف من متعلم آلخر بما يتناسب مع أسلوب تعلمه وتفضيالته.

 Vasilyeva, Pechenizkiy, Gavrilova, & Puuronen( 2007 ,622كما يعرف )     

ل عليها المتعلم والتي ترتبط باستجاباته على المهام الرجع التكيفي بأنه: المعلومات التي يحص

وحالته  تعلمه،واألنشطة التعليمية وتفيده في تصحيح استجاباته الخاطئة بما يتناسب مع أسلوب 

 المعرفية.

يتضح مما سبق أن المعلومات التي يتضمنها الرجع ينبغي أن تكون مستمدة من موضوع      

 ف من متعلم آلخر طبقًا الستجاباته وأسلوب تعلمه.وتختل به،التعلم ذاته ومرتبطة 

 أنماط الرجع التكيفي:

 ,Narciss؛ Mory, 2003 ؛ Economides, 2005؛Le, 2016-3من ) يذكر كلٌ      

 وهي: الذكية،( أنه توجد عدة أنماط للرجع المقدم من خالل بيئات التعلم 2013

 رجع إلى:من حيث الزمن بين االستجابة وتقديم الرجع يقسم ال .1

الرجع الفوري: حيث يتم تزويد المتعلم بمعلومات الرجع فور االنتهاء من االستجابة  -

 مباشرة.

الرجع المؤجل: حيث يتم تزويد المتعلم بمعلومات الرجع بعد أدائه واستجاباته بفترة زمنية  -

 ما.
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 من حيث طريقة العرض )الشكل( يقسم الرجع إلى: .2

تعلم بمعلومات الرجع باستخدام النص المكتوب الرجع اللفظي: حيث يتم تزويد الم -

 والمسموع.

الرجع غير اللفظي: حيث يتم تزويد المتعلم بمعلومات الرجع باستخدام الصور الثابتة  -

 ولقطات الفيديو.

 من حيث الوظيفة يقسم الرجع إلى: .3

صحيحة التي تُعلم المتعلم عما إذا كانت استجابته  وهيالرجع/ التغذية الراجعة اإلعالمية:  -

 أو خاطئة فقط.

الرجع/ التغذية الراجعة التصحيحية: تشير إلى أي اإلجابات صحيحة في حالة اإلجابة  -

 الخاطئة فهي بذلك تصحح االستجابات الخاطئة.

الرجع/ التغذية الراجعة التفسيرية: تقدم معلومات إلى المتعلم تساعده في تفسير االستجابات  -

أي تشرح للمتعلم ما يجب أن تكون  الصحيحة،تجابات وتوجهه إلى التوصل لالس الخاطئة،

 عليه االستجابة الصحيحة.

 :يقسم الرجع إلى المستهدفة(،من حيث طريقة تقديم الرجع )الفئة  .4

 كل متعلم على حده. فردي،: تقديم معلومات الرجع إلى المتعلم بشكل يرجع فرد -

 .جماعي: يتم تقديم معلومات الرجع إلى المتعلمين بشكل جماعيرجع  -

 يقسم الرجع إلى: المعلومات،من حيث كم  .5

الرجع الموجز: تكون المعلومات قصيرة تساعد المتعلم على الوصول إلى مستوى األداء  -

 المقبول.

الرجع المفصل: تكون المعلومات تفصيلية توضح للمتعلم كيفية الوصول إلى األداء  -

 المطلوب.

ومنها: دراسة حنان  ،دراسة أنماط الرجعاهتمت بعض البحوث السابقة بوفي ضوء ذلك      

: يوه ،( التي قارنت بين ثالثة أنماط للتغذية الراجعة في نظام إلدارة التعلم التكيفي2018خليل )

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن نمط  ،والتفسيرية( ،والتصحيحية ،)التغذية الراجعة اإلعالمية

 ،التصحيحية(-التغذية الراجعة )اإلعالمية ين نمطالتغذية الراجعة التفسيرية كان أكثر فاعلية م

أما دراسة هبة  ،والتغذية الراجعة )التصحيحية( أكثر فاعلية من التغذية الراجعة )اإلعالمية(

( فقد صنفت التغذية الراجعة ببيئات التعلم الشخصية من حيث المستوى إلى 2013العزب )

وصلت نتائج الدراسة لعدم وجود فروق بين وت ،النوع الموجز( ،هما: )النوع المفصل ،نوعين

حيث الحصول على التغذية  ،أنماط التغذية الراجعة المقدمة من خالل بيئات التعلم الشخصية

أما دراسة  ،الراجعة موجزة أو تفصيلية يساعد المتعلم على االستفادة من أخطائه بصورة تدريجية

الموجزة( بالتعلم -ة الراجعة )المفصلة(  قامت بتصميم مستويين للتغذي2016زينب السالمى )

وتوصلت نتائج الدراسة إلى فاعلية التغذية الراجعة المفصلة في  ،اإللكتروني عبر الويب

حيث أن التمكن من  ،وليس في التحصيل المعرفي ،الفروض المرتبطة بالتمكن من أداء المهارات

على مقدار مفصل من  يث تحتوبحي ،المهارات التعليمية المعقدة يتطلب تغذية راجعة مفصلة

والتي  ،المعلومات والتوجيهات الخاصة بتصحيح األداء الخطأ مقارنة بالتغذية الراجعة الموجزة

 على مقدار بسيط من المعلومات والتوجيهات. احتوت
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يتضح من عرض الدراسات السابقة أنها تقدم الرجع/ التغذية الراجعة للمتعلم دون مراعاة      

على الرغم من أن مقدار وشكل المعلومات التي يتضمنها الرجع المقدم للمتعلم  ه،تعلمألسلوب 

عقب استجاباته سواء كانت صحيحة أو خاطئة البد وأن تختلف من متعلم آلخر بما يتناسب مع 

بما يتناسب مع أسلوب تعلم  التكيفيلذلك قامت الباحثة بتصميم أنماط الرجع  تعلمه،أسلوب 

 المتعلم.

 ت التعليمية للرجع التكيفي في بيئة التعلم الشخصية:اإلمكانا

وفي بيئات التعلم  اإللكتروني،معلومات الرجع عدة وظائف هامة في بيئات التعلم  يتؤد     

 ,Vasilyeva, De Bra, Pechenizkiy & Puuronenمن ) الشخصية كما ذكرها كلٌ 

 ( والتي منها:Vasilyeva, Pechenizkiy, & De Bra, 2007, 49؛ 2008 ,834

يمد الرجع التكيفي المتعلم بالمعلومات التي يمكن بناء عليها تصحيح األخطاء وانتقاء  .1

حيث يزداد التعلم سهولة ويسر حين تخبره  تعلمه،االستجابات الصحيحة بما يناسب أسلوب 

 يحرزه أو يحققه في تعلمه. يفي كل خطوة من خطوات تعلمه بالتقدم الذ

التكيفي على تقديم تفسيرات لنواحي القصور في استجابات المتعلم  تعمل معلومات الرجع .2

هذه باإلضافة إلى تقديم التوجيه الالزم للمتعلم لكيفية تجنبها وضبطها في االتجاه الصحيح 

 المرغوب.

معلومات الرجع دوًرا هاًما وأساسيًا في زيادة دافعية المتعلم خاصة عندما تكون  يتؤد .3

 على تحسين استجابته في المستقبل.استجابته خاطئة فتعمل 

حيث أنها تساعد المتعلم في التعرف  وكفاءته،تعمل معلومات الرجع على زيادة معدل التعلم  .4

 على أخطائه وتصحيحها.

توصل إليه من مستوى في التعلم وعلى االحتفاظ بالمعلومات التي  فيمازيادة ثقة المتعلم  .5

 اكتسبها.

 علم ويشجعه على االستمرار في عملية التعلم.الرجع التكيفي يعزز قدرات المت .6

( أن 61 ،2009 ،؛ حسن فاروق480 ،2002 ،من )توفيق مرعي ومحمد الحيلة ويشير كلٌ      

 :يوه للرجع،هناك ثالث وظائف رئيسة 

: يعتبر الرجع مصدًرا لإلخطارات المختلفة للمتعلم فيما يتعلق باألداء الوظيفة التوجيهية .1

ينقسم إلى نوعين: فقد تكون معلومات الرجع مرتبطة بنتائج األداء  جيه،للتووالرجع كمصدر 

أو معلومات عن النتائج وذلك عن طريق معرفة المتعلم لنتائج أدائه وفي ضوء معلومات 

 وتعد الرجع حول هذه النتائج يمكن توجيه المتعلم نحو االستجابات الصحيحة مستقباًل 

وقد تكون معلومات الرجع  المتعلم،لية في تحسين أداء معلومات الرجع من أكثر األساليب فاع

 مرتبطة باألداء نفسه أو عن األداء وهذه المعلومات ترتبط أكثر باألداء نفسه وكيفية أداءه.

تمتلك معلومات الرجع أثًرا إيجابيًا على الدافعية الداخلية للمتعلم وأنها  الوظيفة الدافعية: .2

 التعلم،كما أنها تعمل على تسهيل تحقيق أهداف  المتعلم،ه يؤدي يجزء من معلومات األداء الذ

 وزيادة دافعيته وتوجيهه.  المتعلم،وتعمل على زيادة إدراك 

فالتعزيز هو حالة من الحصول على نوع من األثر الطيب أو على  الوظيفة التعزيزية: .3

رفة المتعلم األقل تجنب األثر غير الطيب في الموقف التعليمي ووظيفة الرجع تعنى أن مع

بنتائج أدائه واستجاباته خاصة في حالة ما تكون تلك االستجابات صحيحة فإن هذه المعرفة أو 

 المعلومات تعمل على تعزيز تلك االستجابات وبالتالي تعمل على تثبيتها.
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يتضح مما سبق أن الرجع التكيفي يساعد المتعلمين على تزويدهم بالمعارف والمعلومات      

 الخاطئة،وتعديل االستجابة  الصحيحة،وتعزيز االستجابة  ومستمر،باتهم بشكل منتظم حول استجا

وتزويدهم بمعلومات واضحة ومحددة عن تقدمهم نحو تحقيق األهداف أثناء ممارستهم لعمليات 

فيمكن  فردية،ومعالجة ما بين المتعلمين من فروق  تعلمهم،ومعرفتهم نتائج  وأنشطته، التعلم،

ويتضح  تعلمهم،بما يناسب حاجات واستجابات المتعلمين وأساليب  ومضمونًا، ،شكاًل تعزيزها 

 .التكيفيأيًضا أهمية تحديد أساليب التعلم لتقديم الرجع 

 المحور الرابع: أساليب التعلم
 الشخصية،وبيئات التعلم  التكيفي،ا في كل نظم تصميم الرجع تعد أساليب التعلم عاماًل أساسي       

وبياناته  تعلمه،التي تشتمل على أسلوب    Learner Profileخالل صفحة المتعلموذلك من 

ثم  وخصائصها،والمطلوب أن يقوم المصمم بتحديد أساليب التعلم المطلوبة  األخرى،الشخصية 

التي تناسب هذه األساليب في قاعدة  التكيفيوأنماط الرجع  واستراتيجيات، ووسائط،تحديد مواد 

 (. 67، 2011)محمد الهادي، بيانات النظام 

 ماهية أساليب التعلم:

إلى أن أساليب التعلم هي  Truong( 2016 ,1185تعددت تعريفات أساليب التعلم فيشير )     

الطريقة التي يستقبل بها المتعلم المعرفة والمعلومات والخبرات، ثم الطريقة التي يسجل ويرمز 

في مخزونه المعرفي، ومن ثم استرجاع المعلومات ويدمج فيها هذه المعلومات، ويحتفظ بها 

 والخبرات بالطريقة التي تمثل طريقته في التعبير عنها. 

( أسلوب التعلم: بأنه تفضيل الفرد لنمط ما من أنماط 82 ،2010عبد الهادي ) فخريويعرف      

اذج أساليب سيلفرمان كأحد نم -البحث الحالي نموذج فيلدر يلتبن نظًراو المعلومات،معالجة 

 فيمكن توضيح أبعاده كالتالي:  التعلم،

  :Felder Silvermanسيلفرمان  -نموذج فيلدر 

 & Felderوتناول كٌل من ) أبعاد،يتضمن نموذج أسلوب التعلم لفيلدر سيلفرمان أربعة      

Silverman, 1988, 675-678 ؛Huang, Li & Huang, 2012 ؛Yang, Hwang & 

Yang, 2013 ؛Sabry & Baldwin,2003, 446-447 ؛Bajraktarevic, Hall & 

Fullick, 2003 ( هذه األبعاد4ويوضح شكل ) (،287 ،2015 ،محمد خميس؛:  

 
 سيلفرمان للتعلم -( نموذج فيلدر4شكل )
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 البصري،الكلي  اللفظي، يونظًرا العتماد البحث الحالي على أساليب التعلم )الكل          

من  يشير كلٌ حيث  ،فيمكن توضيح خصائصهم بالتفصيل البصري(،تحليلي ال اللفظي،التحليلي 

(Perez, -Gaitán, & Alfaro-Cataluña, Arenas-Correa, Rondan-Ramírez

Bishouty, et al, 2019, -El؛  Truong, 2016, 1190؛ 2017,276

( إلى أبرز الخصائص المميزة Kannapiran, Kob, Rus & Sulaiman, 2018, 9؛166

وفيما يلي توضيح خصائص أساليب التعلم  ,ساليب تعلم المتعلمين وفقًا لنموذج فيلدر وسيلفرمانأل

 كالتالي:المتبناة في البحث الحالي, 

:اللفظي يالكل  

دون الحاجة إلى اتباع تسلسل  ييتعلمون من خالل عرض المحتوى التعليمي في شكل كل -
  ثم الجزء.فيدركون الكل أوالً  يالكل ويميلون إلى اإلدراك التفاصيل،معين وال يحبون 

 تعلمون بشكل أفضل وأسرع عندما يبدأ الدرس بمقدمة عامة وشاملة.ي -

ميلون إلى البحث عن إرشادات مرجعية خارجية من أجل معالجة المعلومات وبنائها ي -
 وتكوينها.

وقف وال ميلون لرؤية المثير أو الموقف ككل ولديهم القدرة على تكوين الصورة الكلية للمي -
 يستطيعون تحليل المعلومات إلى أجزاء.

 في دراسة المقرر ألنه األقرب لتوضيح الصورة الكلية.  الهرميالعتماد على اإلبحار ا -

 قديم جميع الروابط في المحتوى.ت -

يفضل التعلم وتقديم المصادر من خالل مواد تعليمية تعتمد على النصوص المكتوبة وملفات  -
 الصوت.

:البصري يالكل  

دون الحاجة إلى اتباع تسلسل  ييتعلمون من خالل عرض المحتوى التعليمي في شكل كل -
  ثم الجزء.فيدركون الكل أوالً  يويميلون إلى اإلدراك الكل التفاصيل،معين وال يحبون 

 يتعلمون بشكل أفضل وأسرع عندما يبدأ الدرس بمقدمة عامة وشاملة. -

ة من أجل معالجة المعلومات وبنائها يميلون إلى البحث عن إرشادات مرجعية خارجي -
 وتكوينها.

يميلون لرؤية المثير أو الموقف ككل ولديهم القدرة على تكوين الصورة الكلية للموقف وال  -
 يستطيعون تحليل المعلومات إلى أجزاء.

 في دراسة المقرر ألنه األقرب لتوضيح الصورة الكلية.  الهرمياالعتماد على اإلبحار  -

 وابط في المحتوى.تقديم جميع الر -

يفضل التعلم وتقديم المصادر من خالل مواد تعليمية تعتمد على النصوص المكتوبة وملفات  -
 الصوت.

يفضل التعلم وتقديم المصادر من خالل مواد تعليمية تعتمد على الصور والرسوم  -

 والمخططات وملفات الفيديو وشرائح الوسائط المتعددة.
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:التحليلي اللفظي  

وًبا متسلساًل في الخطوات ويسيرون في خطوات متتابعة للوصول إلى الهدف يتبعون أسل -
 المنشود.

 يركزون على جزء أو جزأين ويمكنهم تجزئة المعلومات إلى أجزاء.  -

 يهتمون بالتفاصيل واإلجراءات ويمكنهم تحديد المتشابهات واستخالص الفروق. -

طيط واالعتماد على البحث يواجهون المشكالت بطريقة منهجية منطقية من خالل التخ -
 للتوصل إلى أفضل طريقة للوصول لحل المشكلة المطروحة.

يبنوا الصورة  لكييفضلون التعلم من خالل سلسلة خطوات منطقية من البداية حتى النهاية  -
 الكبيرة.

االعتماد على اإلبحار الخطي في دراسة المحتوى ألنهم يفضلون التعلم خطوة بخطوة بشكل  -
 م المادة.منطقي لتقدي

 تقليل الروابط في المحتوى. -

يفضل التعلم وتقديم المصادر من خالل مواد تعليمية تعتمد على النصوص المكتوبة وملفات  -
 الصوت.

:التحليلي البصري  

يتبعون أسلوًبا متسلساًل في الخطوات ويسيرون في خطوات متتابعة للوصول إلى الهدف  -
 المنشود.

 هم تجزئة المعلومات إلى أجزاء. يركزون على جزء أو جزأين ويمكن -

 يهتمون بالتفاصيل واإلجراءات ويمكنهم تحديد المتشابهات واستخالص الفروق. -

يواجهون المشكالت بطريقة منهجية منطقية من خالل التخطيط واالعتماد على البحث  -
 للتوصل إلى أفضل طريقة للوصول لحل المشكلة المطروحة.

يبنوا الصورة  لكيوات منطقية من البداية حتى النهاية يفضلون التعلم من خالل سلسلة خط -
 الكبيرة.

االعتماد على اإلبحار الخطي في دراسة المحتوى ألنهم يفضلون التعلم خطوة بخطوة بشكل  -
 منطقي لتقديم المادة.

 تقليل الروابط في المحتوى. -

وم فضل التعلم وتقديم المصادر من خالل مواد تعليمية تعتمد على الصور والرسي -
 والمخططات وملفات الفيديو وشرائح الوسائط المتعددة.

 العالقة بين أساليب التعلم والرجع التكيفي في بيئة التعلم الشخصية القائمة على الويب الداللية:

تعد أساليب التعلم من المتغيرات والعوامل األساسية التي يجب مراعاتها وأخذها في االعتبار      

يفي في بيئات التعلم الشخصية وذلك لمراعاة الفروق الفردية بين عند تصميم الرجع التك

 المتعلمين.

 & ,Kovatcheva؛ Parvez & Blank, 2008ومنها ) الدراسات،فقد أكدت عديد من       

Nikolov, 2008 ؛Passier, & Jeuring, 2004 ؛Hunaiyyan, -Bimba, Idris, Al
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Mahmud, & Shuib, 2017 تقديم الرجع التكيفي وفقًا ألساليب تعلم ( على ضرورة أن يتم

حيث أن توافق أنماط الرجع مع أساليب التعلم  تكيفي،المتعلمين من أجل الحصول على رجع 

 المختلفة تؤثر على تحسين نتائج التعلم في بيئات التعلم الشخصية.

؛ Vasilyev, Pechenizkiy & Puuronen, 2006 ,1440) من ويؤكد كلٌ      

838-, De Bra, Pechenizkiy, & Puuronen, 2008, 835Vasilyeva على وجود )

الرجع بمعنى أنه يجب مراعاة أساليب التعلم  التعلم وأنماطعالقة ارتباطية موجبة بين أساليب 

في زيادة تحصيل الطالب  اكبيرً  ادورً  أن لذلكالمختلفة عند تقديم التغذية الراجعة للطالب إذ 

, وفيما يلي توضيح خصائص الرجع التكيفي المناسبة لكل ية واألدائيةمية مهاراتهم المعرفوتن

 :كالتالي ،أسلوب من أساليب التعلم في نموذج فيلدر وسيلفرمان

 أسلوب التعلم الكلي  : 

 .continuous feedbackتقديم تغذية راجعة مستمرة توضح للمتعلم التقدم داخل  المهمة  -

 .grades to motivate Useاستخدام الدرجات لتحفيز المتعلم  -

 تقديم تغذية راجعة تفصيلية للمتعلم تتضمن روابط تشعبية إلى المواد التعليمية المقابلة للسؤال -

elaborated feedback. 

 :أسلوب التعلم التحليلي 

 .immediate feedback تغذية راجعة فورية -

 .win the main windoتقديم التغذية الراجعة في نفس النافذة الرئيسية  -

 .Do not use hyperlinks ال تستخدم االرتباطات التشعبية في التغذية الراجعة -

 .correct answer and short explanationsتقديم اإلجابة الصحيحة وتفسيرات قصيرة  -

 .Praise always the correct answersتعزيز اإلجابات الصحيحة  -

  التأملي:أسلوب التعلم 

 .in a new window نافذة جديدة تقديم التغذية الراجعة في  -

 .Elaborated feedbackتقديم تغذية راجعة تفصيلية  -

 not use audio as a mainال تستخدم الصوت كمصدر رئيسي في التغذية الراجعة  -

source of feedback. 

  النشط:أسلوب التعلم 

 .dbackPresent answer until correct feeتقديم اإلجابة حتى ردود الفعل الصحيحة -

 .rewardsاستخدام المكافآت والحوافز لتحفيز المتعلم  -

 . animation elements استخدام الرسوم المتحركة في تقديم التغذية الراجعة -

 حدسي:ال أسلوب التعلم 

تقديم تغذية راجعة فورية تصحيحية أو تفسيرية مع ملخص نظري أو تفسيرات علمية في حالة  -

 .te corrective or elaborated feedbackimmediaاإلجابة الخاطئة فقط 

 .continuous feedbackتغذية راجعة مستمرة  -
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ال تستخدم العديد من تأثيرات الوسائط  المتعددة )الصوت أو الرسوم المتحركة أو فيديو( في  -

 Do not use many multimedia effects (audio, animationتقديم التغذية الراجعة 

ack presentationor video) in feedb. 

 حسي:ال أسلوب التعلم 

 .Present immediate feedbackتقديم تغذية راجعة فورية   -

 .Do not provide continuous feedbackال تقديم تغذية راجعة مستمرة  -

 .)verbal, visual(استخدام أنواع مختلفة من الوسائط للتغذية الراجعة )اللفظية، المرئية(  -

 correctiveة تصحيحية أو تفسيرية مع ملخص نظري أو تفسيرات علمية تقديم تغذية راجع -

or elaborated feedback. 

  البصرى:أسلوب التعلم 

 ,picturesتقديم التغذية الراجعة باستخدام الصور والرسوم البيانية والرسوم المتحركة -

.diagrams, charts, animation. 

  اللفظي:أسلوب التعلم 

 .text or audio والصوتاجعة باستخدام النصوص تقديم التغذية الر-

 ،يتضح مما سبق خصائص الرجع التكيفي وفقًا ألساليب التعلم طبقًا لنموذج فيلدر سيلفرمان

 -الموجز غير اللفظي اللفظي،الموجز ويقتصر البحث الحالي على تصميم أنماط الرجع التكيفي )

توضيح خصائص أنماط الرجع التكيفي وفيما يلي  ،(المفصل غير اللفظي اللفظي،المفصل 

 المستخدمة في البحث الحالي:
 ألساليب التعلم في البحث الحاليالرجع التكيفي المناسبة  ( أنماط1جدول )

 أنماط الرجع التكيفي المناسبة أسلوب التعلم
 المفصل اللفظي

 .داخل المهمةقديم تغذية راجعة مستمرة توضح للمتعلم التقدم ت - اللفظي يالكل

تقديم تغذية راجعة تفصيلية للمتعلم تتضمن روابط تشعبية إلى المواد  -
 التعليمية المقابلة للسؤال.

 قديم التغذية الراجعة باستخدام النصوص والصوت.ت -
 المفصل غير اللفظي اللفظي يالكل

 .داخل المهمةتقديم تغذية راجعة مستمرة توضح للمتعلم التقدم  -

للمتعلم تتضمن روابط تشعبية إلى المواد  تقديم تغذية راجعة تفصيلية -
 التعليمية المقابلة للسؤال.

تقديم التغذية الراجعة باستخدام الصور والرسوم البيانية والرسوم  -
  .المتحركة

التحليلي 
 اللفظي

 الموجز اللفظي

 تغذية راجعة فورية. -

 تقديم التغذية الراجعة في نفس النافذة الرئيسة. -
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 أنماط الرجع التكيفي المناسبة أسلوب التعلم

 حة وتفسيرات قصيرة.تقديم اإلجابة الصحي -

 .والصوتتقديم التغذية الراجعة باستخدام النصوص  -
غير التحليلي 
 اللفظي

 الموجز غير اللفظي

 تغذية راجعة فورية. -

 تقديم التغذية الراجعة في نفس النافذة الرئيسة. -

  .تقديم اإلجابة الصحيحة وتفسيرات قصيرة -

لبيانية والرسوم قديم التغذية الراجعة باستخدام الصور والرسوم ات -

 .المتحركة

الموجز غير  اللفظي،على تصميم أنماط الرجع التكيفي )الموجز  الحاليويقتصر البحث      

المفصل غير اللفظي( في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب الداللية  اللفظي،المفصل  -اللفظي

التحليلي البصري( وذلك  لفظي،ال التحليلي البصري،الكلي  اللفظي، يوفقًا ألساليب التعلم )الكل

 لتنمية مهارات إنتاج القصة الرقمية التفاعلية لدى طالب الدراسات العليا.

 التفاعلية:الرقمية المحور الخامس: القصة 

وذلك  انتشاًرا، وأكثرها القصص لمعالجة الحديثة األشكال أحد التفاعلية الرقميةالقصة  تعد     

ينجذبون  المتعلمين إن حيث القصة، رواية في الكمبيوتر يوفرها تيال والوسائط األدوات باستخدام

لمتعلم متفاعل،  القصة رواية على قائمة التفاعلية للمتعة منهًجا لكونها باإلضافة وأعينهم بحواسهم

 إيهاب (القصة ومخرجاتها اتجاه على مباشًرا تأثيًرا تؤثر التي القرارات يتخذ أن الفرصة له تتاح

 (.،3232014، العظيم عبد

حيث يشير التفاعل  التفاعلية،ويعد التفاعل أحد العناصر األساسية المميزة للقصص الرقمية     

إلى الفعل ورد الفعل بين المتعلم وبين ما يعرض عليه من خالل الكمبيوتر ويتضمن ذلك قدرة 

االختيار المتعلم على التحكم فيما يعرض عليه من الخيارات المتاحة من حيث القدرة على 

والتجول داخل محتوى القصة المعروض أمامه وفًقا لتصميم مسبق )على عبد المنعم وعرفة 

 وذلك على النحو التالي: التفاعلية،(. لذا يتناول هذا المحور القصة الرقمية 108 ،2000،حسن

 مفهوم القصة الرقمية التفاعلية:

 إلى أن القصة Riedl (2010,1) يادلر فيشير التفاعلية،تعددت تعريفات القصة الرقمية      

يميز  وحتى لمتعلم متفاعل، قصة سرد يتم التفاعلي حيث للتعلم للوصول التفاعلية طريقة الرقمية

 يسمح التفاعلية القصة ن الراوي فيأفي  القصص من وغيرها الرقمية التفاعلية القصص بين

 .هاالقصة ونتائج سير على مباشرة تؤثر قرارات باتخاذ للمتعلم

( حيث تعرف القصة الرقمية التفاعلية بأنها قصة 118 ،2008وتتفق معه هدى شريف )     

تعتمد على المشاركة اإليجابية للمتعلم في أحداثها حيث تتيح له حرية اختيار مسار معين للقصة 

من مسارات عدة وتوجيهه بشكل غير مباشر إلى المسار الصحيح لتنمية القدرات الذهنية لديه 

 نمية السلوكيات اإليجابية له وبناء معارف واتجاهات تربوية مفيدة له.وت

أن القصص الرقمية التفاعلية  (2016الطياوى ) عفت الشربيني، فوزي من كلٌ  ويتفق معهم     

والتعديل،  إمكانية اإلضافة تتيح للمتعلم نهاأ حيث التفاعل والمشاركة؛ على قائمة قصص هي

نقطة  يختار المتعلم النص المقترح، وجعل تقديم من األدب التفاعلي مميزات جميع بها فيتوفر
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والتطرق  والمباشر، يالح الحوار له فرصة وتتيح يريده، المسار الذي وكذلك له، المناسبة البداية

 .العالقة بالقصة األخرى ذات النصوص من الكثير إلى

مزج مجموعة من الوسائط المتعددة مما سبق يتضح أن القصص الرقمية التفاعلية تعتمد على      

التي تشمل النص المكتوب والصور والمؤثرات الصوتية والرسوم المتحركة والفيديو والحركات 

واألسلوب التفاعلي في بناء القصة هو طريقة عرضها من خالل وسائل تفاعلية لتحقيق التفاعل 

 بين المتعلم والقصة أثناء مشاهدته لها.

 التفاعلية:خصائص القصة الرقمية 

وتتمثل تلك الخصائص كما ذكرها  الخصائص،تتسم القصص الرقمية التفاعلية بمجموعة من      

 :يلي( فيما Miller, 2014, 5-6؛ Riedl, 2010,1) منكٌل 

والقصة  المتعلم، :وهما التعليمي، الموقف طرفي بين الحوار تحقيق تعني وهي :التفاعلية .1

 العناصر تعدد خالل من التفاعل ويحدث التفاعل، واجهة يقطر وذلك عن الرقمية التفاعلية،

 التقيد دون القصة داخل والتحرك االنتقال من المتعلم أيقونات تمكن ووجود الشاشة على

 .معينة بمرحلة

 المواقف شخصيات في المتغيرات لتناسب التعليمية المواقف بتفريد تعنى وهي :الفردية .2

 .المنشود الهدف تحقيق إلى للوصول وذلك ،السابقة وخبراتهم واستعداداتهم التعليمية وقدراتهم

هذه  وتتمثل المتعلم، أمام التعليمية والبدائل الخيارات من مجموعة بتوفير وذلك :التنوع .3

 للتقويم، كما واالختبارات القصة، داخل التعليمية والمواد التعليمية، األنشطة في الخيارات

 تخاطب الحواس التي المثيرات وتنوع التعلم، أساليب وتعدد المحتوى، مستويات تعدد في تتمثل

 .ورسومات صوتية ومؤثرات وموسيقى ومتحركة ثابتة صور من المختلفة

 احتاج إذا بها يستعين حتىالتعليمات؛  أو من اإلرشادات مجموعة توفر للمتعلم حيث :اإلرشاد .4

 القصة.تفاعله مع  أثناء في إليها

 من االختيار ومنها المختلفة، األنشطة من الكثير التفاعلية ميةالرقالقصص  تتضمن: التدرج .5

وكذلك  الجمل، وترتيب معين، رقم أو حروف صورة في نص وإدخال متعدد، والمزاوجة،

 .اإلتقان لمستوى المتعلمب يصل مما الصعوبة في األنشطة تتدرج

 إلى إضافة ر،آخ عنصر إضافة عنصر أو حذف أو المراد العنصر باختيار وذلك :المرونة .6

 بما يتناسب وذلك شروط أو قيود بدون اإلثرائية المعلومات من الكثير إلى الوصول ذلك حرية

 .واحتياجاته قدراته مع

 ال معها؛ حيث المتفاعلة المستخدمة المتعددة الوسائط مكونات بين التكامل وهو :التكامل .7

 .منها المرجو الهدف لتحقيق واحد إطار في تتكامل وإنما األخرى تلو تعرض واحدة

القصة التفاعلية  في الموجودة المختلفة العناصر تداخل توقيتات ةمناسب به ويقصد :التزامن .8

 المتعلم. وقدرات العرض سرعة مع لتتناسب

 بما بشكل فعال واختياراته مكوناتها جميع مع التفاعل سهوله وتتضمن سهولة االستخدام .9

 .السابقة وخبراته تعداداتهواس وقدراته متعلم كل طبيعة مع يتناسب

 عناصر بناء القصة التفاعلية:

 ،؛ زينب السالمى333-332 ،2014 ،؛ إيهاب حمزة6-5 ،2009 ،يشير )نادر شيمي     

 :وهي العناصر،تتكون من مجموعة من  التفاعلية،أن القصة الرقمية إلى ( 189 ،2016

 إلى يرسلها أن المؤلف ديري معينة رسالة أو موضوع أو فكرة قصة لكلوجهة النظر:  .1

 الفكرة هذه على التركيز المؤلف على وينبغي خيالية، أو واقعية سواء كانت قصته المستمع،
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 من الرئيس بالهدف عالقة له ليس ما استبعاد مع القصة، أجزاء جميع عنها في والتعبير

 .القصة

للقصة في بداية  : حيث يتم طرح سؤال يثير اهتمام المتعلمين المشاهدينالسؤال الدرامي .2

 .القصة على أن يتم اإلجابة عنه في نهاية القصة

: فتوافر محتوى عاطفي للقصة التفاعلية من خالل التأثيرات الصوتية المحتوى العاطفي .3

 والموسيقى ونبرة صوت الراوي يساعد على زيادة مساحة االهتمام لدى المتعلمين.

بالقصة التفاعلية فهو طريقة  اأساسي   اومحركً  ارئيسً  ا: يمثل صوت الراوي عصبً الصوت .4

 لشخصنة القصة ومساعدة المتعلم على فهم السياق لذلك البد من االختيار الجيد للصوت.

الموسيقى عنصر مهم في القصة تدعم محتوى القصة وتضفي الموسيقى التصويرية:  .5

 .جاذبيتها

لرواية أحداث : االقتصاد في عرض محتوى القصة بحيث يقتصر على ما يكفي االقتصاد .6

 .القصة دون إكثار في التفاصيل أو في استخدام الوسائط التعليمية

: ترتبط بمدى السرعة أو البطء في عرض أحداث القصة أي البد من وجود تنظيم السرعة .7

 وتيرة واضحة في عرض القصة الرقمية التفاعلية.

أن يضعها كاتب ( مجموعة من العناصر المهمة التي يجب 2011وتضيف شيلي جابر )     

 :يوه لها،القصة أثناء كتابته 

 تحديد الشخصيات الرئيسة والثانوية بالقصة التفاعلية.الشخصيات:  .1

وهو عبارة عن مشكلة القصة أو الهدف منها وما سيكتسبه المتعلم من االستماع الحدث:  .2

متابعة أحداث والمشاهدة والتفاعل مع القصة التفاعلية وعادة تبدأ القصة بحدث يثير المتعلم ل

 القصة.

على الراوي شرح وربط مراحل القصة التفاعلية ببعضها كذلك اإلجراءات والعواقب:  .3

  شرح تنفيذ أي مهمة وعواقبها إن وجدت.

عبارة عن الدروس المستفادة من رواية القصة الرقمية التفاعلية أو حل  وهيالذروة:  .4

 .المشكلة

اعلية ببيان ختامي يعكس النقاط الرئيسة للقصة القصة التف تنتهينهاية القصة التفاعلية:  .5

 .التفاعلية أو موجز يلخص ما تم فيها من أحداث

 يتضح مما سبق أن هذه العناصر ضرورية وأساسية والبد من توافرها في القصة التفاعلية.     

 المداخل التفاعلية في القصة الرقمية التفاعلية:

فاعلية في الوسائل المتعددة هي حوار واتصال نشط ( أن الت184 ،2003يرى محمد خميس )     

لديها القدرة على التكيف مع حاجات  الحديثة،وتأثير متبادل بين المتعلم والوسائل اإللكترونية 

المتعلمين واالستجابة لمدخالتهم بإعطائهم درجة مناسبة من الحرية للتحكم في اختيار عناصر 

إعادة تنظيمه وفي سرعة الخطوات والمشاركة بنية المحتوى واستكشافه وتتابع عرضه و

 اإليجابية في اكتشاف المعلومات وبنائها وتسجيل المالحظات وحل التدريبات.

حيث تعتمد على  التفاعلية،يتضح من ذلك أن مفهوم التفاعلية ينطبق على القصة الرقمية      

أو  االمشاهد أو أن يقرأ نص   التفاعل بأشكال متعددة مثل التحكم في مسارات القصة والتحرك داخل

وتراعى الفروق الفردية بين المتعلمين فكل متعلم يستطيع أن  األصوات،يرى الصور أو يسمع 

وبالتفاعل يستطيع المتعلم أن يكتسب خبرات ومهارات من  وإمكاناته،يكمل القصة حسب قدراته 
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 ,Marsden, & Ladeiraالصعب الحصول عليها من القصص الرقمية غير التفاعلية )

Green, 2011, 431.) 

 (319-318 ،2015 ،؛ حسن محمود314 ،2014 ،يهاب حمزة إوفي سياق ذلك يصنف )     

 القصص الرقمية التفاعلية من حيث مداخل التفاعل بها إلى:

وفيها يسلك المتعلم ممر واحد فريد بالرغم من أنه قد تكون هناك القصص التفاعلية الخطية:  .1

حيث يتم تنظيم المحتوى والتدريبات والتمارين في ضوء  القصة،تعلم داخل فترات نشاط للم

خصائص النمو العقلي والمعرفي للمرحلة العمرية والتسلسل في عرض المعلومات وإعادة 

بهم إلى فهم بنية المادة الدراسية والقدرة على نقل المادة  يوذلك يؤد للمتعلمين،عرضها 

لى الرغم من أن المتعلم يكون لديه درجة من التحكم خالل وع جديدة،التعليمية إلى مواقف 

 ن يتعرضون لنفس القصة خالل مشاهد متتالية.يالقصة إال أن كافة المتعلم

للمتعلم الفرصة في التحكم في ترتيب مشاهد القصة  ي: تعطالقصص التفاعلية غير الخطية .2

مسبقًا ولكن  االمحتوى يكون محددً الواقعة ما بين بداية ونهاية الخبرة المراد اكتسابها أي أن 

المتعلم يمكنه ترتيب المادة التعليمية وفقًا ألسلوب اختياره وذلك بالرغم من أن كل متعلم يتعامل 

مع نفس مقدمة القصة وفي معظم األحوال نفس النهاية ولكنه يختار مساره الخاصة خالل 

ته دون االعتماد على الخبرات بذا اكما أن كل جزء من القصة يجب أن يكون قائمً  ،العناصر

ويندرج تحت القصص  ،السابقة بسبب صعوبة تحديد أي العناصر سيتفاعل معها المتعلم أواًل 

 ن من القصص هما: االتفاعلية غير الخطية نوع

: حيث تقدم للمتعلم مجموعة أو الشجري القصص التفاعلية القائمة على التفاعل التفريعي -

به إلى  يمترابطة وكل قرار يتخذه المتعلم من هذه الخيارات يؤدمن الخيارات أو البدائل ال

 مسار فريد وبالتالي ترتب أحداث القصة وفقًا لتفاعل المتعلم. 

وهذا النوع من القصص يقدم للمتعلم مسارين  القصص التفاعلية ذات المسارات المتوازية: -

ن يكتسب الخبرة المترتبة على وهذا يتيح للمتعلم أ المساران، يلتقيمختلفين وتقاطعات عندما 

 تنظيًما،حيث تتطور أحداث القصة بطريقة أكثر  مسبقًا،اختياره ثم تعود به إلى نقاط محددة 

وتغلبت القصص التفاعلية ذات المسارات المتوازية على بعض تحديات اإلنتاج المرتبطة 

 إلى سارات وصواًل بالقصص التفاعلية القائمة على التفاعل التفريعي عن طريق خفض عدد الم

 مسارين اثنين فقط.

وأكدت نتائج عديد من الدراسات على فاعلية القصص الرقمية التفاعلية ومنها: دراسة أسعد      

( والتي أكدت على فاعلية القصص التعليمية التفاعلية في إكساب األطفال 2011رضوان )

ي توصلت إلى فاعلية بعض ( الت2012وتتفق معها دراسة سمر محمد )  ،المهارات الحياتية

القصص التفاعلية المطورة في تنمية مهارات القراءة اإللكترونية في اللغة العربية لتالميذ الصف 

( على فاعلية القصص الرقمية التفاعلية 2013كما أكدت دراسة محمد أحمد ) ،الخامس االبتدائي

( توصلت 2015اسة سعيد موسى )ودر ،في اكتساب المفاهيم العلمية لتالميذ المرحلة االبتدائية

إلى أن التعلم من خالل القصص التفاعلية أكثر فاعلية من القصص اإللكترونية والقصص 

( على فاعلية القصص التفاعلية في تنمية التحصيل 2017وأكدت دراسة أسماء محمد ) ،التقليدية

 ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ المرحلة االبتدائية. 

لدراسات السابقة فاعلية القصص الرقمية التفاعلية في زيادة التحصيل يتضح من عرض ا     

 االجتماعية،والمهارات  االستطالع،وحب  الحياتية،وتنمية المهارات  العلمية،وإكساب المفاهيم 
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وهذا ما دفع الباحثة لتنمية مهارات إنتاجها لدى الطالب  والتالميذ،ودافعية اإلنجاز لدى األطفال 

 حتياجات الخاصة.اال يمعلمي ذو

 :االحتياجات الخاصة والقصة الرقمية التفاعلية وذو

االحتياجات الخاصة هم فئة من الطالب يعانون من نقص معين سواء أكان  والطالب ذو     

ا يحول بينهم وبين تحقيق التوازن والسلوك ا أم اجتماعي  ا أم نفسي  ا أم عقلي  ا أم حسي  ا أم صحي  جسدي  

 البصر،وضعاف  األَِكف اُء، موه فئات،االحتياجات الخاصة في عدة  ييمكن تصنيف ذوو العادي،

التخلف العقلي الموهوبون والعباقرة  والصحي ة،ة اإلعاقات الجسدي   السمع،وضعاف  الصم،

 (.20-19 ،2003 ،خميس )محمدالتعلم والتواصل  النفسي صعوباتاالضطراب 
 يحقق ناجح أسلوب فهي القصة، إلى بفطرتهم يميلون لخاصةا االحتياجات ذوي الطالب إن     

 للطفل جذبًا وأكثرها البرامج أحب من ألنها وذلك والتربوية التعليمية األغراض من الكثير

 القصة أهمية وتكمن وتوجيهه، وتربيته نموه في فاعلة بطريقة تسهم أنها بجانب له، وإمتاًعا

 المعرفة، في ورغبته الطفل حب إلشباع وسيلة تعتبر هاأن في الخاصة االحتياجات ذوي لألطفال

 انتباه إلثارة كمصدر القصة وتعمل المرغوبة، واالتجاهات القيم غرس على القصة وتساعد

 (.More, 2008, 178) وتسلسلها لألحداث وترقب شخصيات تعدد من فيها لما وتشويقه الطفل

 :الخاصة االحتياجات لذوي التفاعلية الرقمية القصة أهمية
 ،؛ إيمان صالح ومنى الدهان وسامية محمود139 ،2015 ،يشير كٌل من )محمد الباتع     

( إلى أهمية توظيف القصة الرقمية التفاعلية Mirjana & Aleksandra, 2010؛ 297 ،2018

 :يكما يل الخاصة،للمتعلمين فئة االحتياجات 

 االحتياجات الخاصة. لذويل تسهم في تنمية المهارات االجتماعية ومهارات التواص .1

 االحتياجات الخاصة بعض المفاهيم والمهارات التي يحتاجونها. ذويالمتعلمين  إكساب .2

 االحتياجات الخاصة خبرات في مجال استخدام التكنولوجيا الرقمية.  ذويالمتعلمين  إكساب .3

 تنظم أفكار المتعلمين ذوي االحتياجات الخاصة الفردية والجماعية. .4

 .وإسعادهم عنهم والترفيه الخاصة االحتياجات ذوي المتعلمين ماماهت إثارة .5

 .جديدة اجتماعية وقيًما مفاهيم األطفال وإكساب األشياء حقائق معرفة .6

 .األطفال عند والتصور الخيال تنشيط .7

 .اللغوي قاموسه وتنمية ذاته، عن التعبير على تدريبه خالل من الغوي   الطفل تنمية .8

 .اآلخر والرأي الرأي واحترام وار،الح على الطفل تدريب .9

 .القصة رواية في المشاركة خالل من الطفل لدى اإلبداعية القدرات تنمية .10

 .مشاكل من القصة تطرحه ما خالل من والنفسية االجتماعية المشكالت معالجة .11

سلوكيات تناسب مراحل نموهم وتحفز  اخبرات جديدة ويكتسبو اتساعدهم على أن يتعلمو .12

 ماع والمشاركة لدى األطفال.مهارة االست

( على أن القصص الرقمية تحقق فوائد متنوعة مع الطالب 2015وتؤكد دراسة إيمان شكر )     

صعوبات التعلم فتساعدهم على تعلم وإتقان مهارات جديدة من خالل تطبيقها بطريقة  يذو

والمتحركة إبداعية فالقصص الرقمية تستخدم أسلوب الرواية الممزوج بالصور الثابتة 

كما أكدت  ،صعوبات التعلم على زيادة التركيز واالنتباه ييساعد الطالب ذو يوالنصوص والذ

( على فاعلية القصص الرقمية في تنمية بعض نواتج التعلم )التحصيل 2016دراسة حنان حسن )

 ،دائيةومهارات االستماع الناقد والميل نحو المادة( لدى التالميذ ضعاف البصر بالمرحلة االبت

وأوصت بضرورة االهتمام بتوظيف القصص الرقمية للتالميذ ضعاف البصر لتحقيق نواتج 
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أكدت على أن القصص اإللكترونية تسهم بشكل  التي( 2018السيد ) آيةودراسة  ،التعلم المستهدفة

دمج ا بما فيها مهارة االستماع والتحدث وذلك لفعال في تنمية المهارات اللغوية للمعاقين عقلي  

الصوت والصورة والحركة حيث أن دمج تلك الوسائط يساهم في استثارة جميع حواس المعاق 

 ا وجذب انتباهه.عقلي  

 معلم ذوي االحتياجات الخاصة:

( أن معلم ذوي االحتياجات الخاصة هو معلم حاصل على 15 ،2019تشير أمل مصطفي )     

 الخاصة،ًصا للعمل مع ذوي االحتياجات ومؤهل خصي الخاصة،درجة البكالوريوس في التربية 

 والكشف عنهم والتعرف عليهم.

( أن إعداد المعلم الجيد من أهم 2010 ،؛ سري رشدي2012 ،ويؤكد كٌل من )ريهام السيد     

ويتضمن  خاص،والتربية الخاصة بشكل  عام،العناصر في رفع كفاءة العملية التعليمية بشكل 

 ومنها: له،موعة من الكفايات المهنية الالزمة إعداد معلم التربية الخاصة مج

 وملًما بأسباب إعاقتهم وظروف كل    الخاصة،أن يكون ملًما بسيكولوجية ذوي االحتياجات  .1

 منهما.

 مكوناتها،إعداد خطط تربوية فردية تشمل وضع األهداف وتحضير واستيعاب وتطبيق  .2

 تتناسب مع أسباب وظروف اإلعاقة المختلفة.

 خدام أساليب وطرق تعليم كل منهم بما يتناسب مع قدراتهم وإعاقتهم.أن يجيد است .3

وذلك من خالل طرق جمع  الخاصة،قياس الجوانب العقلية والتربوية لذوي االحتياجات  .4

 البيانات المختلفة وتحليلها للوقوف على جوانب القوة والضعف لديه.

التالميذ ذوي االحتياجات  االتصال والتفاعل اإليجابي مع أولياء األمور بهدف مساعدة .5

 الخاصة.

 االلتزام بواجباته ومسئولياته تجاه التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة. .6

 استخدام المستحدثات التكنولوجية التي تلبي احتياجاتهم وتتناسب مع ظروف إعاقتهم. .7

 ،الخاصةوفي ضوء ما سبق عرضه من الكفايات المهنية الالزمة لمعلم ذوي االحتياجات      

لذلك  الخاصة،والتي منها استخدام وتوظيف المستحدثات التكنولوجية لتعليم ذوي االحتياجات 

سعي البحث الحالي لتنمية مهارات إنتاج القصة الرقمية التفاعلية للطالب معلمي ذوي 

 جامعة المنصورة. التربية،االحتياجات الخاصة بكلية 

 الشخصية:المحور السادس: قابلية استخدام بيئات التعلم 
إن من أهم معايير نجاح بيئة التعلم الشخصية هو رضا المستفيدين منها وتقبلهم لها وعليه      

فقياس القابلية لالستخدام هو ليس لمجرد التعرف على التفاعل الحاصل بين الخدمة المقدمة 

بل والمستفيدين منها بل النظر بعمق إلى بعض العوامل السلوكية التي تؤثر على مدى تق

ووفقًا لمدى تأثير هذه العوامل يمكن الحكم على بيئة التعلم  ،المستفيدين لبيئة التعلم الشخصية

( القابلية لالستخدام بأنها: قدرة األفراد 229 ،2009،ويعرف )محمد خميس ،الشخصية وتطويرها

أقل على استخدام النظام براحة وسهولة وسرعة إلنجاز المهمات المطلوبة بكفاءة وفاعلية و

 األخطاء.

Fernández, Panach, -Condori(2013 ,2247ويشير كوندورى فيرناندز وآخرون )     

Baars, Vos, & Pastor  إلى أن القابلية لالستخدام تعنى أن تصميم النظام يفي باحتياجات

إنجاز  وتعنى الفعالية: ،كما يتميز بالفعالية والكفاءة واالرتياح ،المستخدم ويحقق األهداف المحددة

أما الكفاءة فتعنى أن يؤدي المستخدم مهمته بأقل جهد وفي أقل  ،المهام وتحقيق أهداف المستخدم
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بينما يشير االرتياح إلى الرضا أثناء استخدام النظام وتخفيض الجهد العقلي الذي يبذله  ،وقت

 ،أثناء االستخدام المستخدم لفهم النظام والتركيز على المهام دون القلق بشأن كيفية التعامل معها

 وكلما كان مستوى طلب المساعدة أقل كان ذلك مؤشًرا على ارتفاع مستوى القابلية.  

ومروة  عزمينبيل  ؛203 ،2015؛ محمد خميس 299 ،2009ويحدد )محمد خميس      

  ,Rodrigues Penedo, Diniz, Bacellar Leal Ferreira؛122-121 ،2017 المحمدي

)012, 102Silveira & Capra, 2 :الخصائص األساسية للقابلية لالستخدام وهي 

 الفعالية: وتعنى قدرة بيئة التعلم الشخصية على تحقيق األهداف وإحداث التعلم المطلوب. .1

 الكفاءة: وتعنى قدرة النظام على تحقيق األهداف بالسرعة المطلوبة وبأقل األخطاء. .2

صية بحيث تناسب خصائص خصائص المستخدم: وتعنى أن تصمم بيئة التعلم الشخ .3

 المستخدم بما يحقق له الرضا. 

 السهولة: بمعنى أن تتميز البيئة بالسهولة وتساعد المستخدم على إنجاز المهام المطلوبة. .4

 الراحة والرضا: أي أن يشعر المستخدم بالراحة والرضا والمتعة عند استخدامه للبيئة. .5

كون واضحة وبسيطة عن طريق الوضوح والبساطة: وتعنى أن تصمم البيئة بحيث ت .6

 التركيز على وحدة الموضوع حتى يتم االستفادة منها بشكل جيد.

القابلية للتعلم: حيث تشير إلى مدى السهولة التي يستطيع بها المستخدم إنجاز المهام  .7

المطلوبة منه من خالل التعامل مع البيئة وتقاس قابلية التعلم بالزمن المستغرق في إنجاز 

لذا فإن قابلية التعلم لها عالقة  المهمة،مهام المطلوبة وعدد األخطاء أثناء إنجاز وتحقيق ال

 بتصميم واجهة بيئة التعلم الشخصية.

أن تصميم بيئة التعلم الشخصية بشكل يسمح للمستخدمين بالتحكم في  يتحكم المتعلم: وتعن .8

 واجهة التفاعل.

الشكل والتصميم وتقديم المعلومات  المرونة: أن تتسم واجهة تفاعل البيئة بالمرونة في .9

 بصورة تسمح للمستخدم أن يتعامل معها حسب قدراته وحاجاته.

إدارة األخطاء: بمعنى أن تصميم البيئة بطريقة تقلل من نسبة األخطاء التي يقع فيها  .10

 المتعلم مع توفير إمكانية معالجة األخطاء وتفاديها.

شرط أن تكون مالئمة ومناسبة لراحة تصميم البيئة ب يالتوافق والمالئمة: وتعن .11

 المتعلمين وتوقعاتهم.

أن تضمن البيئة سبل التغذية الراجعة وطرق الدعم واإلرشاد  يالتغذية الراجعة: وتعن .12

 للمتعلم ليساعده على فهم البيئة مما يحقق سهولة االستخدام.

 كل األوقات.الثبات: أن تتسم واجهة التفاعل بالثبات في الشكل والمكان والوظيفة في  .13

الجهد العقلي: ويقصد به تصميم البيئة بصورة تحفظ الجهد العقلي للمتعلم في حدود مقبولة  .14

 مع زيادة سرعة التفاعل مع البيئة بزيادة اإليجاز واالختصار.

وفي ضوء ما سبق ترى الباحثة أنه حتى تتحقق القابلية لالستخدام لبيئة التعلم الشخصية البد      

وقدرة المتعلم  الشخصية،: التصميم الجيد لواجهة تفاعل بيئة التعلم يوه شروط، من توافر عدة

وقدرة بيئة التعلم الشخصية على تحقيق  ويسر،على استخدام بيئة التعلم الشخصية بكل سهولة 

وتوفير الدعم واإلرشاد والمساعدة الالزمة للمتعلم  وفعالية،األهداف المعدة من أجلها بكل كفاءة 

 وتوفير الرجع التكيفي. إليها،اجة عند الح

وفي هذا السياق أكدت عديد من البحوث على فاعلية بيئات التعلم الشخصية وعالقتها      

 Panagiotidisومنها دراسة  ،بمجموعة من المتغيرات المتنوعة من أهمها القابلية لالستخدام
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الدراسة إلى فاعلية استخدام وتوصلت نتائج  ،حيث طور بيئة تعلم شخصية لتعلم اللغات )2012(

 ،هذه البيئة بشكل أكثر فاعلية من بيئات التعلم االفتراضية وأن الطالب شعروا بالراحة معها

  Gallego & Gamizكما هدفت دراسة ،ووضوح واجهة التفاعل ،وسهولة االستخدام

ا ا جامعي  طالبً  245إلى تحليل المكونات التي تتكون منها بيئات التعلم الشخصي لدى )2014(

ومدى ارتباط هذه المكونات بالتحصيل األكاديمي في مقرر  ،بكليات التربية بالجامعات األوروبية

أنه بالرغم من وجود اختالف إلى وتوصلت نتائج الدراسة  ،تكنولوجيا المعلومات واالتصال

صلوا ن جميع الطالب قد حفإواضح بين مكونات هذه البيئات والتي تختلف باختالف التخصص 

وقام أيمن محمود  ،وشعروا بالرضا من استخدام البيئة ،على درجات مرتفعة في هذا المقرر

( بدراسة هدفت إلى تصميم نموذج لبيئة تعلم شخصية قائمة على االحتياجات والمعايير 2015)

ئج وتوصلت نتا ،لتنمية مهارات التنظيم الذاتي والقابلية لالستخدام لدى طالب تكنولوجيا التعليم

كما  ،الدراسة إلى فاعلية بيئة التعلم الشخصية في تنمية مهارات التنظيم الذاتي وسهولة استخدامها

بدراسة قارن فيها بين أثر استخدام بيئة التعلم الشخصي ونظام إدارة التعلم  Elfeky (2019)قام 

الدراسة إلى وتوصلت نتائج  ،البالكبورد على تنمية مهارات التفكير العليا ورضا المشاركين

 تفوق بيئة التعلم الشخصي على نظام البالكبورد في تنمية مهارات التفكير والرضا.

وفي ضوء ما سبق عرضه اهتم البحث الحالي بتطبيق معايير القابلية لالستخدام عند تصميم      

درة المتعلم في قابلية البيئة لالستخدام من خالل ق اأساسي   ابيئة التعلم الشخصية والتي تلعب دورً 

على استخدامها بسهولة وسرعة مما يسمح له بالوصول إلى أداء المهام واألهداف المطلوبة بشكل 

حيث تعتبر معايير القابلية لالستخدام من الركائز األساسية التي يجب أن نأخذها  وفع ال،مناسب 

على القابلية  ألن ذلك يؤثر بشكل أو بآخر الشخصية،في االعتبار عند تصميم بيئة التعلم 

 الستخدام البيئة.

 للبحث: النظريالمحور السابع: التوجه 
 ترتكز بيئة التعلم الشخصية في البحث الحالي على النظريات التالية:     

 السابقة،والتي ترى أن التعلم يحدث في عقل الفرد في ضوء خبراته  النظريات البنائية: -

يتم فيها بناء المعرفة على أساس  المتعلم،ة حول وطبقًا لها فإن بيئة التعلم الشخصية مرتكز

 الخبرات التي يمر بها المتعلم من خالل أنشطة معقدة.

وأن المعرفة ال  االجتماعية،فترى أن التعلم يرتبط بالعمليات  النظرية البنائية االجتماعية -

 (،31 ،2015 ،وإنما من خالل المجموعات االجتماعية )زينب السالمى وحده،تبنى بالعقل 

نجد أن التعلم يحدث من خالل استخدام المصادر الرقمية  الشخصية،بيئة التعلم  إلىوبالرجوع 

والشبكات االجتماعية لتوليد المعرفة حيث ينخرط المتعلمون ويتشاركون  2الويب وتطبيقات 

 في بناء معارفهم الخاصة ليصبحوا منتجين للمعرفة وليسوا مستهلكين لها.

يقوم به المتعلم باستخدام  يز هذه النظرية على النشاط أو الحدث الذترك نظرية النشاط: -

والتعلم هو عملية بناء الحدث من خالل  التعلم،أدوات معينة في البيئة التعليمية لدعم عملية 

وتتفق خصائص بيئات  (،45-44 ،2015،)محمد خميسللمعرفة  يالعمل وليس التلقي السلب

 ية النشاط حيث أن المتعلم في بيئة التعلم الشخصية يبنالتعلم الشخصية مع توجهات نظري

 النشاط،معرفته من خالل نشاطه وتفاعله ويقوم بتوظيف األدوات التكنولوجية لتحقيق 

 أجل تحقيق األهداف.من بالمشاركة والتفاعل مع زمالئه 
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 هي نظرية تعلم اجتماعي تحدث من خالل الشبكات تقوم على فرضية النظرية التواصلية: -

حيث ترى أن المعرفة  ،أن المعرفة موجودة في العالم وليس في رأس الفرد بشكل مجرد

موزعة عبر  يموجودة خارج األفراد في شكل قواعد بيانات ومصادر المعلومات األخرى وه

وأن التعلم يحدث من خالل الربط بين  ،شبكة تتكون من عقد معلومات تصل بينها روابط

وتتفق  ،وعلى المتعلم الوصول إلى هذه المعلومات الخارجية ،ءاألفكار والمفاهيم واآلرا

حيث يبحث المتعلمون عن  ،خصائص بيئات التعلم الشخصية مع توجهات النظرية التواصلية

ويبنون بيئات تعلمهم الشخصية  ،مصادر المعلومات بأنفسهم من خالل محركات البحث الداللية

ة المحتوى والتحكم في عملية التعلم والتفاعل مع التي تسمح لهم بتحديد أهداف تعلهم وإدار

 بعضهم بالطريقة التي يفضلونها.

طبقًا  متعلم،: تقوم على أساس تقديم التعلم المناسب لكل التكيفي اإللكترونينظرية التعلم  -

 وتفضيالته، تعلمه،وأسلوب  وقدراته، وخصائصه، التعليمية،واحتياجاته  السابقة،لمعرفته 

وبيئات التعلم الشخصية هي بيئات تعلم تكيفية مشخصنة  (،470 ،2018 ،)محمد خميس

 التعليمية،كل احتياجاته  يوتلب الداللية،توفر المصادر المطلوبة للتعلم باستخدام الويب  للمتعلم،

بشكل شخصي يناسب  والرجع،والمساعدة  واالختبارات، األنشطة،وكل  المحتوى،وتقدم 

 المتعلم.

 إجراءات البحث:
هذا البحث، وبالتالي فهو  ات فيإجراء منشملت إجراءات البحث عرض ما قامت به الباحثة      

 يلدى الطالب معلمي ذوالقصة الرقمية التفاعلية إنتاج  اشتقاق قائمة مهارات خطوات: يتناول

وأيًضا مراحل اشتقاق قائمة معايير تصميم أنماط الرجع التكيفي في بيئة  ،االحتياجات الخاصة

تصميم أنماط الرجع التكيفي في بيئة تعلم شخصية قائمة ، وم شخصية قائمة على الويب الدالليةتعل

، ثم إعداد أدوات البحث  Elgazzar(2014الجزار)، باستخدام نموذج على الويب الداللية

، القصة الرقمية التفاعليةإنتاج  لجوانب المعرفية لمهاراتلالمتمثلة في: االختبار التحصيلي 

، وبطاقة تقييم المنتج القصة الرقمية التفاعليةإنتاج لجوانب األدائية لمهارات ل قة المالحظةبطاو

، وأخيًرا وخطوات تطبيق تجربة البحثومقياس قابلية االستخدام لبيئة التعلم الشخصية،  ،النهائي

تائج للتوصل لن في معالجة البيانات تم عرض أساليب المعالجة اإلحصائية التي تم استخدامها

 البحث، وسيتم عرض إجراءات البحث في الخطوات التالية:

االحتياجات  ذويلدى الطالب معلمي القصة الرقمية التفاعلية إنتاج : اشتقاق قائمة مهارات أوالا 

 :الخاصة

 يلدى الطالب معلمي ذوالقصة الرقمية التفاعلية بإنتاج تم اشتقاق المهارات الخاصة      

 فق الخطوات التالية:و ،الخاصةاالحتياجات 

هدفت هذه القائمة إلى تحديد مهارات إنتاج القصة الرقمية  تحديد الهدف العام من القائمة: .1

 .االحتياجات الخاصة ذويلدى الطالب معلمي التفاعلية 

لتحديد محتوى قائمة المهارات الرئيسة والفرعية قامت  بناء وتنظيم قائمة المهارات: .2

مجال إنتاج  فياألدبيات والدراسات السابقة العربية واألجنبية  على بعض باالطالعالباحثة 

الفوتوشوب والفالش وتنفيذ خطوات اإلنتاج  برنامجيإضافة إلى تحليل  التفاعلية،القصص 

 ا.فعلي  
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: تم تنظيم وترتيب مهارات إنتاج القصة التفاعلية إعداد الصورة المبدئية لقائمة المهارات .3

لدى الطالب لصورة مبدئية لقائمة مهارات إنتاج القصة التفاعلية  قائمة مبدئية وصواًل  في

( مهارات 7وقد تضمنت القائمة في صورتها المبدئية ) ،الخاصةاالحتياجات  يمعلمي ذو

 وذلك في ضوء مقياس ثالثي لدرجة األهمية. فرعية،( 75) رئيسة،

 لتحكيمها، قابلة أصبحت المبدئية صورتها في القائمة إعداد بعد  التحقق من صدق القائمة: .4

 قامت وقد ،القصة الرقمية التفاعليةإنتاج إلي صورة نهائية لقائمة مهارات  للتوصل وذلك

 تكنولوجيا التعليم وقد مجال في األساتذة من المحكمين من (11) عدد رأي باستطالع الباحثة

 ،لمهاراتوضوح صياغة هذه ا :حول المحكمين آراء على التعرف إلي الرأي استطالع هدف

 أيإضافة  ،تحديد درجة أهمية كل مهارة من هذه المهارات ،وإمكانية إعادة صياغتها

 المحكمين تم أراء تحليل وبعد ،حذف أي بنود غير مناسبة ،مهارات ولم ترد في هذه القائمة

 تضمنت إعادة صياغة بعض المهارات والتي الهامة، التعديالت من مجموعة إلي التوصل

وعليه تم التحقق من صدق قائمة  ،حذف وإضافة بعض المهارات الفرعية ،الفرعية

 المهارات.

توصلت  المهارات،: بعد إجراء كافة التعديالت على قائمة إعداد الصورة النهائية للقائمة .5

( مهارة فرعية 73( مهارات رئيسة و)7الصورة النهائية للقائمة والتي تضمنت ) إلىالباحثة 

 (. 1ملحق )

أنماط الرجع التكيفي في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب اشتقاق قائمة معايير تصميم  ثانياا:

 :الداللية

نماط الرجع التكيفي في بيئة تعلم شخصية قامت الباحثة باشتقاق قائمة بالمعايير التصميمية أل     

م بالخطوات وذلك من خالل القيا واألدبيات،من خالل الدراسات  الداللية،قائمة على الويب 

 التالية:

المحور الثامن: المعايير التصميمية ألنماط الرجع التكيفي في بيئة التعلم 

 الشخصية القائمة على الويب الداللية:
تم تصميم أنماط الرجع التكيفي في بيئة التعلم الشخصية القائمة على الويب الداللية وفق      

لخاصة بأنماط الرجع التكيفي في بيئة التعلم وقد اشتقت الباحثة المعايير ا محددة،معايير 

ومنها: دراسة هبة  السابقة،من األدبيات والدراسات  الشخصية القائمة على الويب الداللية

إيمان عمر  (،2015دراسة أيمن محمود ) (،2014ودراسة ربيع رمود ) (،2012عثمان )

 ,Agustiawan,  Chatti(2010) ودراسة (،2016ودراسة زينب السالمى ) (،2017)

Jarke & Specht. 

ألنماط هدفت هذه القائمة إلى التوصل للمعايير التصميمية  تحديد الهدف العام من القائمة: .1

 .الرجع التكيفي في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب الداللية

اعتمدت الباحثة في اشتقاقها لقائمة المعايير على تحليل  إعداد قائمة المعايير وبناؤها: .2

ونظريات التعليم  التعليميألدبيات والدراسات السابقة المرتبطة ذات الصلة بمعايير التصميم ا

 التصميمية،ومنها تم التوصل لصورة مبدئية لقائمة المعايير  البحث،ومتغيرات  والتعلم،

حيث يتكون كل معيار من مجموعة من المؤشرات الدالة  معياًرا،( 16تكونت من ) والتي

 عليه.
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إعداد القائمة في صورتها المبدئية أصبحت قابلة  بعد المعايير:من صدق قائمة  التحقق .3

وتم استطالع رأي عدد  المعايير،الصورة النهائية لقائمة  إلىوذلك للتوصل  عليها،للتحكيم 

تحليل آراء السادة  التعليم، وبعدمجال تكنولوجيا  في( من المحكمين من األساتذة 11)

وتم  بها،ة اتفاق المحكمين على أهمية كل المعايير والمؤشرات الخاصة المحكمين تبين للباحث

وحذف  المؤشرات،تمثلت في إعادة صياغة بعض  والتيالقيام بجميع التعديالت المطلوبة 

 وإضافة مؤشرات أخرى. المؤشرات،بعض 

عايير بعد إجراء التعديالت أصبحت قائمة الم التوصل إلى الصورة النهائية لقائمة المعايير: .4

 أداء،( مؤشر 178( معياًرا و)16اشتملت على ) والتي ،(2ملحق ) في صورتها النهائية

 وتمثلت هذه المعايير في:

 :بيئة التعلم الشخصية أهداف تعليمية محددة بشكل واضح  يأن يتوفر ف المعيار األول

 ( مؤشرات.7وقد اشتمل على ) ،للقياسوقابلة 

 :تعلم الشخصية بما يسمح للمتعلمين بتخصيصها وفقًا أن تصمم بيئة ال المعيار الثاني

 .ات( مؤشر5وقد اشتمل على ) التعليمية،لخصائصهم واحتياجاتهم 

 :وفي ضوء احتياجات  ودقيق،أن يصمم محتوى البيئة بشكل موضوعي  المعيار الثالث

 ( مؤشًرا.17وقد اشتمل على ) التعليمية،طالب المتعلمين وأساليب تعلمهم واألهداف 

 لكيأن تشتمل البيئة على أنشطة واضحة ومتدرجة ومتنوعة ومالئمة؛  لمعيار الرابع:ا 

 ( مؤشًرا.15وقد اشتمل على ) أهدافها،تحقق 

 :بيئة التعلم الشخصية على أساليب تقويم متنوعة ومناسبة  تحتويأن  المعيار الخامس

 ( مؤشًرا.16وقد اشتمل على ) المقدم،لألهداف المحددة والمحتوى 

 فعال بما يالئم  تكيفيأن تتضمن بيئة التعلم الشخصية رجع  معيار السادس:ال

 ( مؤشًرا.13وقد اشتمل على ) تعلمهم،وأسلوب  المتعلمين،استجابات 

 :أن تصمم المساعدة في بيئة التعلم الشخصية التي تساعد المتعلمين في  المعيار السابع

 ( مؤشرات.9وقد اشتمل على ) ،األهدافوتوجه تعلمهم نحو تحقيق  التعلم،عملية 

 :( 6وقد اشتمل على ) ،ومالئمةأن تكون الروابط محددة وبسيطة  المعيار الثامن

 مؤشرات.

 أن تتيح بيئة التعلم الشخصية اإلبحار والتجول المناسب لطبيعة كل من المعيار التاسع :

 ( مؤشًرا.13وقد اشتمل على ) التعلم،األهداف والمحتوى وأساليب 

 ومتوازنةأن تكون واجهة تفاعل بيئة التعلم الشخصية سهلة وبسيطة  لعاشر:المعيار ا، 

 ( مؤشرات.9وقد اشتمل على )

  بيئة التعلم الشخصية على أدوات متنوعة تالئم  يأن تحتو عشر: الحاديالمعيار

وقد اشتمل على  ،التعلموأنشطة  وتفضيالتهم،األهداف التعليمية وحاجات المتعلمين 

 .ات( مؤشر9)

 أن تسمح بيئة التعلم الشخصية للمتعلم بالتحكم في تعلمه طبقًا لمعيار الثاني عشر: ا

 .( مؤشرات6وقد اشتمل على ) تعلمه،الحتياجاته وأسلوب 

 :أن تستخدم عناصر الوسائط المتعددة بشكل وظيفي يتناسب مع  المعيار الثالث عشر

 ( مؤشرات.9اشتمل على )وقد  ،التعلمكل من األهداف التعليمية والمحتوى وأساليب 

 :أن تكون النصوص المكتوبة واضحة ومناسبة لألهداف التعليمية  المعيار الرابع عشر

 ( مؤشرات.10وقد اشتمل على ) ،المقدموالمحتوى 
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  تكون الصور والرسوم واضحة ومناسبة لكل من األهداف  نأ عشر:المعيار الخامس

 ( مؤشًرا.14وقد اشتمل على ) ،المقدمالتعليمية والمحتوى 

 :أن تكون لقطات الفيديو واضحة ومناسبة لألهداف التعليمية  المعيار السادس عشر

 ( مؤشرات.10وقد اشتمل على ) ،المقدموالمحتوى 

 :أن تكون مقاطع الصوت واضحة ومناسبة لألهداف التعليمية  المعيار السابع عشر

 ( مؤشرات.9وقد اشتمل على ) ،المقدموالمحتوى 

 وقد  لالستخدام،أن تتميز بيئة التعلم الشخصية بقابلية عالية  من عشر:المعيار الثا

 ( مؤشًرا.17اشتمل على )

 أنماط الرجع التكيفي في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب الدالليةتصميم ا: ثالثا 

 في البحث الحالي.  Elgazzar (2014الجزار )وفقاا لنموذج 
 التعليميضوء معايير التصميم  فيبحث الحالي وأيًضا نظًرا ألنه يتناسب ومتغيرات ال      

 ( نموذج الجزار5ويوضح الشكل ) النموذج،وفيما يلي عرض تفصيلي لمراحل  عرضها،السابق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 للتصميم التعليمي Elgazzar (2014) ( نموذج الجزار5شكل )

  اعتماد أو وضع معايير التصميم التعليمي لبيئة التعليم اإللكتروني 

  ،تحليل خصائص المتعلمين المستهدفين، والتعلم المسبق، والتعلم المتطلب، والمهارات المعلوماتية

 والفعالة. المعرفية،

 تحليل االحتياجات التعليمية لبيئة التعلم اإللكتروني من خالل االحتياجات المعيارية، وتحليل المحتوى. 

 تحليل الموارد الرقمية المتاحة، ونظام إدارة التعلم LMSونظام إدارة المحتوى التعليمي ، LCMS ،

 والعقبات والقيود.   ،  وكائنات التعلم المتاحة

 :ات بيئة التعلم اإللكترونيتصميم مكون 

    صياغة األهداف التعليمية وفقا لتنسيق) ABCD(   باالعتماد على االحتياجات، وتحليل المدخالت

 .والمخرجات وفقا لتسلسها الهرمي التعليمي

 تحديد عناصر المحتوى للكائنات التعليمية وتجميعها في دروس ووحدات. 

 محكية المرجع، واختبارات الوحدات القبلية والبعدية تصمم التقييم واالختبارات: االختبارات 

 تصميم خبرات التعلم: الموارد واألنشطة، وتفاعل المتعلمين بشكل شخصي أو جماعي. 

 اختيار عناصر الوسائط المتعددة البديلة لخبرات التعلم للمصادر واألنشطة بشكل نهائي. 

 تصميم الرسالة واللوحات القصصية Storyboards المصادر واألنشطة المختارة للوسائط 

 تصميم وسائل التنقل )االبحار(، ومتحكمات التعلم، وواجهة المتعلم 

 تصميم التعلم / نماذج التعلم، وتصميم المتغيرات، ونظريات التعلم. 

 تحديد وتصميم أدوات االتصال المتزامنة والغير متزامنة داخل وخارج البيئة 

 تهم، وتجميعهم، وتوفير نظام الدعم لهمتصميم طريقة تسجيل المتعلمين، وإدار 

 تصميم معلومات ومكونات وأشكال بيئات التعلم اإللكتروني

 تصميم شكل المكونات، ووسائل اإلبحار، اإلرشادات والمساعدات، وفتح وإغالق بيئة التعليم اإللكتروني 

 تصميم المعلومات األساسية: العالمات، واإلطارات، والشعارات، وغيرها. 

 اإللكترونيداني والتنفيذ الكامل لبيئة التعلم يخدام المستاال. 

  اإللكترونيالرصد المستمر، والدعم، والتطوير لبيئة التعلم.  

 إجراء التقييم التكويني على مجموعات صغيرة لتقييم بيئة التعلم اإللكتروني، والموافقة عليها وفقا للمعايير. 

 لتعليميإجراء تقييم موسع نهائي إلنهاء التطوير ا. 

           إنتاج مكونات بيئة التعلم اإللكتروني

 الوصول / الحصول على الوسائط والمصادر، واألنشطة، وكائنات التعلم. 

 تعديل إنتاج الوسائط والمصادر، واألنشطة وغيرها من المكونات. 

 تحويل عناصر الوسائط إلى شكل رقمي، وتخزينها. 

 :إنتاج النموذج األولي لبيئة التعلم اإللكتروني : وني وشكل المكوناتإنتاج معلومات بيئة التعلم اإللكتر

 رفع أو ربط مكونات بيئة التعلم اإللكتروني، أو روابطها الخارجية. 

 إعداد الدروس والوحدات، ووسائل االتصال، وتسجيل الطالب والمجموعات. 

 إجراء تلخيص شامل/ تقييم نهائي إلنهاء التطوير التعليمي. 
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 مرحلة الدراسة والتحليل: -1

 حلة اإلجراءات التالية:اشتملت هذه المر     

: قد تم اشتقاق قائمة لبيئة التعلم الشخصية التعليميمعايير التصميم  ياشتقاق أو تبن1-1

 وفق الخطوات السابق ذكرها في الجزء )ثانًيا( من اإلجراءات. المعايير،

تم تحديد خصائص المتعلمين وأنطولوجية المتعلم:  ،تحديد خصائص المتعلمين المستهدفين1-2

جامعة  ،فين في أنهم: طالب الفرقة الثالثة )شعبة التربية الخاصة( بكلية التربيةالمستهد

يوجد لديهم إقبال واستعداد الكتساب مهارات إنتاج القصة  ،(141عددهم ) المنصورة

لم  ،الرقمية التفاعلية ألنها من المتطلبات األساسية لمقرر تكنولوجيا التعليم في التخصص

لديهم اتجاه إيجابي نحو  ،تعلم شخصية قائمة على الويب الداللية يسبق لهم التعلم ببيئة

استخدام ببيئة تعلم شخصية قائمة على الويب الداللية الكتساب مهارات إنتاج القصة 

وقد قامت الباحثة من خالل  ،ويوضح ذلك نتائج الدراسة االستكشافية ،الرقمية التفاعلية

الداللية بتطبيق نموذج فيلدر سيلفرمان على جميع  بيئة التعلم الشخصية القائمة على الويب

 يوطالبة من ذو ا( طالبً 33ونتج عن تطبيق المقياس أن عدد ) ،الطالب قبل بدء التعلم

أسلوب التعلم التحليلي  يوطالبة من ذو ا( طالبً 36وعدد ) ،أسلوب التعلم التحليلي اللفظي

( 37وعدد ) ،علم الكلي اللفظيأسلوب الت يوطالبة من ذو ا( طالبً 35وعدد ) ،البصري

 أسلوب التعلم الكلي البصري. يوطالبة من ذو اطالبً 

فهي  الصلة،وتم تصميم أنطولوجية المتعلمين لوصف المتعلمين وتمثيل المفاهيم ذات 

وتشمل  عامة،وتصنف هذه المعلومات إلى قسمين: معلومات  المتعلمين،تصف معلومات 

ومعلومات شخصية تشمل القدرة وأسلوب  إللكتروني،اوالبريد  المرور،وكلمة  االسم،

( يوضح العالقة بين مصادر التعلم المطلوبة وبيانات ملفات التعريف 6والشكل ) التعلم،

 الخاصة بالمتعلم.

 
 وأنطولوجية المقرر الموجهة ( مقطع من ملفات تعريف المتعلمين6شكل )

الخطوة تحديد االحتياجات التعليمية من تم في هذه  تحديد االحتياجات التعليمية من البيئة:1-3

 االحتياجات الخاصة يالطالب معلمي ذووقد تمثلت االحتياجات التعليمية في حاجة  البيئة،

وقد تم إعداد قائمة  التفاعلية،إلى المعارف والمهارات الخاصة بإنتاج القصة الرقمية 

( من الجزء )أواًل  فيكرها وفق الخطوات السابق ذإنتاج القصة الرقمية التفاعلية مهارات 

( مهارة 73( مهارة رئيسة و )7صورتها النهائية على ) فيتضمنت  والتياإلجراءات 

 فرعية.
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والمحددات  ،LMSونظام إدارة التعلم المتاحة،تحليل مصادر التعلم اإللكترونية  1-4

تم استخدام محرك البحث الداللي حيث يقوم بالبحث عن الكلمات الرئيسة  والمعوقات:

وتم ذلك باستخدام أدوات  المطلوبة،طريقة مصطلحات داللية للحصول على المعلومات ب

 (.7)الشكل ذلك ويوضح  ،(OWL، RDFالويب الداللية لتمثيل مجال المعرفة )

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 ألية عمل محرك البحث الداللي ببيئة التعلم الشخصية( 7شكل )

ومنها: كثرة أعباء  أثناء اإلعداد للتطبيق،الباحثة  واجهتلتي وكان هناك بعض الصعوبات ا     

الطالب وانشغالهم بالمحاضرات الدراسية األمر الذي قد يعوق تطبيق البيئة، ولكن حاولت 

الباحثة التغلب على هذه المشكلة بجذب انتباه الطالبات ألهمية موضوع البحث في إنجاز مهام 

 وقت،تعلم الشخصية متاحة عبر الويب يمكن الدراسة بها في أي كما أن بيئة ال المطلوبة،التعلم 

 ومن أي مكان.

 مرحلة التصميم: -2

وذلك في ضوء المعلومات التي حصلت عليها من  الفرعية،تشمل مجموعة من الخطوات        

 قامت الباحثة بإجراء خطوات هذه المرحلة كما يلي:لذا  ،والتحليلمرحلة الدراسة 

 نات بيئة التعلم الشخصية:تصميم مكو 2-1

ا ألن البحث الحالي نظرً  :ABCDوصياغتها في شكل  ،اشتقاق األهداف التعليمية 2-1-1

 يلدى الطالب معلمي ذويهدف إلى تنمية مهارات إنتاج مهارات القصة الرقمية التفاعلية 

 نعم

هل االستعالم 

 صحيح

البحث عن  محتوي معينيقوم المتعلم ب  

 keywords الرئيسية إدخال الكلمات

  

  عرض المحتوى التكيفي

 

 يقوم محرك االستدالل بالبحث واالستعالم عن هذا المحتوي

لى عبناء  (text, image, video, audioتحديد نوع البحث )

 وذج المتعلممن

  

 اال

 ال

 

 البداية

قاعدة 

 المعرفة

 النهاية
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وقد  ،صيةفي ضوء ذلك تم صياغة األهداف التعليمية لبيئة التعلم الشخ ،االحتياجات الخاصة

( ثمانية موديوالت تعليمية، ثم قامت الباحثة 8قسمت الباحثة محتوى بيئة التعلم الشخصية إلى)

بإعداد قائمة مبدئية باألهداف السلوكية للموديوالت التعليمية لبيئة التعلم الشخصية، بعد إعداد 

رة النهائية لقائمة وذلك للتوصل إلي الصو ،القائمة في صورتها المبدئية أصبحت قابلة لتحكيمها

  ،مجال تكنولوجيا التعليم في( من المحكمين من األساتذة 11وتم استطالع رأي عدد ) ،األهداف

وأصبحت القائمة في  ،تم القيام بجميع التعديالت المطلوبة ،وبعد تحليل آراء السادة المحكمين

 (.3ملحق) اجرائي  ا إ( هدفًا معرفي  89و ) ،عامة( أهدف 8صورتها النهائية تحتوى على )

قامت الباحثة في هذه الخطوة ومجال األنطولوجيا:  التعليمي،تحديد عناصر المحتوى  2-1-2

وتم اشتقاق هذه العناصر من  التعليمية،بتحديد عناصر المحتوى التعليمي التي تحقق األهداف 

تزويد المتعلم  وتم التعلم،األهداف التي تم إعدادها؛ حيث تم تصميم المحتوى وفقًا ألساليب 

بمعلومات ومصادر متنوعة فبيئة التعلم الشخصية بيئة ثرية بمصادر المعلومات وتطبيقات الويب 

وقد تم تصميم عناصر المحتوى في ثمانية موديوالت  الداللي،ومحرك البحث  المواقع،وروابط 

 تعليمية كالتالي:

-خصائصها -الخاصة: ماهيتها االحتياجات لذويالقصة الرقمية التفاعلية  الموديول األول: -

مراحل تصميم القصة الرقمية  -معايير تصميمها  -إمكانياتها التعليمية -أنواعها -مكوناتها

 .التفاعلية وإنتاجها

 .: المتطلبات األساسية لتصميم القصة الرقمية التفاعليةالثانيالموديول  -

 .ةالقصة الرقمية التفاعليإنشاء الطبقات داخل الموديول الثالث:  -

 .الموديول الرابع: تصميم الرسومات واألشكال المختلفة للقصة الرقمية التفاعلية -

 .تصدير القصة الرقمية التفاعلية وضبط خصائصهاالموديول الخامس:   -

 .الموديول السادس: إضافة الحركة لمكونات القصة الرقمية التفاعلية -

 التفاعلية. عناصر القصة الرقمية وإضافة فيالتحكم الموديول السابع:  -

 .نشر القصة الرقمية التفاعليةالموديول الثامن:  -

ويصف مجال  المعرفة،وتم أيًضا تصميم أنطولوجية المجال من خالل تصنيف منطقي لمجال      

ا في شكل بنية هرمية مع العالقات التعليمية بين مفاهيم األنطولوجيا محتويات المقرر حرفي  

والعالقات الداللية  الفرعية،من األصناف واألصناف وهي تتألف من مجموعة  الموضوع،

 وخصائص نوع البيانات. (،وخصائص الكائنات )وصفاتها

المرجع ملحق  محكي: قامت الباحثة بتصميم اختبار تصميم أدوات التقويم واالختبارات 2-1-3

دائي ( وذلك لقياس الجانب األ5)ملحق مالحظة  للمهارات، بطاقة( لقياس الجانب المعرفي 4)

اختبار  (،7)ملحق مقياس قابلية االستخدام  (،6بطاقة تقييم للمنتج النهائي ملحق ) للمهارات،

وهي تقدم  ذاتي،اختبارات تقويم  التعليمية،بعدي( خاص بكل موديول من الموديوالت  -)قبلي

 للمتعلم أثناء دراسته للمحتوى التعليمي داخل الموديول.

مدخالت هذه العملية هي األهداف التعليمية التي سبق تعلم: تصميم خبرات وأنشطة ال 2-1-4

تحديدها، ويتم فيها اختيار خبرة أو مجموعة خبرات تعليمية لكل هدف من أنماط الخبرات 

التعليمية، وبناًء عليه فقد تعددت الخبرات الالزمة لتحقيق األهداف التعليمية للبيئة، فقد تضمنت 

وحل التطبيقات واالختبارات،  ،شات المحتوى اإللكترونيخبرات مجردة تمثلت في قراءة شا

وأيًضا تضمنت خبرات بديلة تمثلت في مشاهدة رسم تخطيطي أو صورة ثابتة أو لقطة فيديو، 

كما تضمنت خبرات مباشرة تمثلت في تفاعل المتعلمين بعضهم مع بعض ومع الباحثة وذلك من 



 

 =308 = 

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

 جمعية المصرية للكمبيوتر التعليميالمجلة 

ويتضح نوعية هذه الخبرات في الخطوة التالية  ،ئةخالل أدوات االتصال المتزامنة  المتاحة بالبي

 من النموذج.

تم تحديد المواد والوسائط التعليمية المناسبة  اختيار بدائل عناصر الوسائط التعليمية: 2-1-5

تتضمن إعداد قائمة ببدائل المصادر  األولى، رئيستين،تنقسم لمرحلتين  والتي البحث،ألهداف 

بينما تهدف  التعليمية،ونوعية المثيرات  الخبرة،وطبيعة  لتعليمية،اضوء األهداف  فيالمبدئية 

المرحلة الثانية إلى التوصل لقرار نهائي بشأن اختيار المصادر األكثر مناسبة من بين قائمة بدائل 

 المصادر المبدئية.

تم اختيارها للمصادر  التيالسيناريوهات للوسائط  المحتوى، الرسالة،تصميم  2-1-6

 التعليميوذلك في ضوء عناصر المحتوى  الشخصية،تم تصميم سيناريو بيئة التعلم ة: واألنشط

 وتحكيمها،ضوء قائمة المعايير التي تم إعدادها  يوف تحديدها،سبق  التيوخصائص المتعلمين 

 (.8ملحق ) فيوتم عرض جزء من هذا السيناريو  السيناريو،وقامت الباحثة بعمل 

تحتوي بيئة التعلم  وواجهة التفاعل: ،التعليميوالتحكم  ،ارتصميم أساليب اإلبح 2-1-7

 ،تتيح للمتعلم سهولة التعامل مع / والتعلم من خالل البيئة التيالشخصية على أدوات اإلبحار 

واعتمدت الباحثة على القوائم الرئيسة للتنقل واإلبحار بين أجزاء البيئة ككل من جانب ) قائمة 

أدوات  ،المصادر التعليمية ،المحتوى ،مقياس أسلوب التعلم ،ماتالتعلي ،األهداف ،الرئيسة

والقوائم الفرعية للتنقل واإلبحار بين موديوالت  ،(الدالليالبحث  ،االتصال بنا ،المساعدة ،التفاعل

وداخل عناصر  ،وبين اختبارات البيئة)القبلية والبعدية( وداخل مفردات االختبار الواحد ،البيئة

 ،ن لإلبحار: وهما اإلبحار الهرمي وفقًا ألسلوب التعلم الكلي اللفظياد يوجد نمطالموديول الواح

كما  ،والتحليلي البصري ،واإلبحار الخطي وفقًا ألسلوب التعلم التحليلي اللفظي ،والكلي البصري

تيسر االنتقال السريع بالمتعلم إلى معلومة جديدة  التيتحتوى البيئة على بعض الكلمات المفتاحية 

 باإلضافة إلى األزرار واأليقونات األساسية للبيئة. 

أو استراتيجيات التعلم وأحداث  التصميم،أو متغيرات  والتعلم،تصميم نماذج التعليم  2-1-8

 التعليم والتعلم: 

تم تصميم استراتيجية التعليم في بيئة التعلم الشخصية القائمة تصميم استراتيجية التعليم:  (أ)

 في ضوء الخطوات التالية: التكيفيوفقًا ألنماط الرجع على الويب الداللية 

واختيار المتعلم  الشخصية،من خالل دخول المتعلم بيئة التعلم  استثارة الدافعية واالنتباه: -

 -وتوضيح أهمية دراسة موضوع الدراسة الشخصية،بيئته  فييفضلها  التياألدوات 

ن اإللمام بهذه المهارات من أهم الكفايات باعتبار أ -مهارات إنتاج القصة الرقمية التفاعلية

بيئة  فيوتوضيح طريقة التعلم  والمهني،يحتاجونها في مجال تخصصهم األكاديمي  التي

التعلم الشخصية والتي تبتعد عن المعتاد حيث إن التعلم يتم بطريقة تكيفية تتناسب وأسلوب 

 تعلم كل متعلم.

ئة التعلم الشخصية أن تكون األهداف عند تصميم بي روعي عرض األهداف التعليمية: -

حيث تضمنت بيئة التعلم الشخصية األهداف  سليم،التعليمية واضحة تماًما ومصاغة بشكل 

 التعليمية المراد تحقيقها.

حيث يقوم المتعلم بالبحث عن المعلومات باستخدام محرك البحث  تقديم التعلم الجديد: -

توفرها بيئة التعلم  التيلى مجموعة من المصادر باإلضافة إ واستخالصها، بالبيئة،الداللي 

قامت الباحثة  التيواالستعانة بالموديوالت التعليمية  بإعدادها،قامت الباحثة  والتيالشخصية 
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واستضافة  أخرى،كما يستطيع المتعلم البحث عن مصادر  تعلمه،بتصميمها وفقًا ألسلوب 

 الروابط داخل بيئة تعلمه الشخصية.

: حيث يقوم المتعلمون باإلجابة عن المتعلمين وتنشيط استجاباتهم تشجيع مشاركة -

وأداء األنشطة المطلوبة منهم بأي أداة من األدوات المتوفرة  ،األسئلة الخاصة بالموديول

: تحديد األهداف التي يريد تحقيقها ليحقق مهمة التعلم فيببيئة التعلم الشخصية والمتمثلة 

ومات بأنفسهم وتنظيمها ونشرها ومشاركتها باستخدام والبحث عن المعل ،المكلف بها

األدوات التي توفرها بيئة التعلم الشخصية والمناسبة لتفضيالتهم والمهام المطلوبة في حالة 

كما يمكنهم مشاركة األدوات والمصادر  ،عدم كفاية المصادر المتاحة ببيئة التعلم الشخصية

 زمالئهم. وصفحاتهم الشخصية والمنتجات التعليمية مع

بيئة التعلم الشخصية تعليمات وتوجيهات تكون تحت تحكم  فييتوفر  توجيه التعلم: -

أي وقت باستخدام  فيكما يستطيع المتعلم طلب المساعدة من الباحثة وزمالئه  المتعلم،

وتقوم الباحثة باإلجابة على أي سؤال  الشخصية،األدوات المناسبة التي توفرها بيئة التعلم 

والرد  السؤال،وضوع التعلم من خالل التعليقات أو بإرسال رسائل خاصة لصاحب يتعلق بم

 على كل متعلم بالرجع المناسب ألسلوب تعلمه.

 : وتضم هذه الخطوة ما يلي:على أنشطة التعلم التكيفيتقديم الرجع  -

 :التدريبات وأسئلة التقويم الذاتي الخاصة بكل متعلم وإجابته عليها .1

وجز اللفظي والرجع التكيفي الموجز غير اللفظي لإلجابة الرجع التكيفي الم -

لإلجابة  التالي،الصحيحة: أحسنت إجابتك صحيحة تستطيع اآلن االنتقال للموضوع 

المرة الثانية:  فيلإلجابة الخاطئة  أخرى،الخاطئة: لألسف إجابتك خاطئة حاول مرة 

صوص مكتوبة أو وذلك في شكل )ن ،......هيإجابتك خاطئة واإلجابة الصحيحة 

 والتحليلي البصري(. اللفظي،صوت أو ملف فيديو بما يناسب أسلوبي التعلم )التحليلي 

الرجع التكيفي المفصل اللفظي والرجع التكيفي المفصل غير اللفظي لإلجابة  -

الصحيحة: أحسنت إجابتك صحيحة ألن )ذكر السبب مع كل عبارة صحيحة تضم 

د تضم معلومات إثرائية وروابط أخرى وق المكونات، الخصائص، المفهوم،

.. لإلجابة الخاطئة: لألسف إجابتك خاطئة ألنك قد أخطأت في... للموضوع(،

المتعلم بمعلومات أخرى  إمدادأو  ءالشي)شرح لهذا .... هو ءالشيأن هذا  حوالتصحي

وذلك في شكل )نصوص مكتوبة أو صوت أو ملف  المفهوم(،من مصادر تبسط هذا 

 والكلي البصري(. اللفظي،ناسب أسلوبي التعلم )الكلي فيديو بما ي

 يؤديها المتعلم: التيناتج أنشطة التعلم  .2

الرجع التكيفي الموجز اللفظي والرجع التكيفي الموجز غير اللفظي على أنشطة  -

يؤديها المتعلم: الرجع الموجز للنشاط الجيد: أحسنت هيا لننتقل للجزء  التيالتعلم 

 أفضل،: جيد لكن حاول أن تبذل جهدا أكثر ليكون الموضوع ءيالسللنشاط  التالي،

وذلك في شكل )نصوص مكتوبة أو صوت أو ملف فيديو بما يناسب أسلوبي التعلم 

 والتحليلي البصري(. اللفظي،)التحليلي 

للنشاط الجيد:  الرجع التكيفي المفصل اللفظي والرجع التكيفي المفصل غير اللفظي -

وتناولت الموضوع بشكل  ،بحثك وقدمت مصادر جديدة فييد أحسنت ألنك قدمت الجد

جيد من حيث الشرح والتلخيص ويمكنك االستعانة بالمصادر التالية لتحسين مشاركتك 

 في : جيد أنك بحثت ولكن لألسف لم تكن موفقًا توفيقًا كاماًل ءالسيللنشاط  ،دائما
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م تنظم أفكارك ل ،موضوعك وهذا بسبب: عدم عرضك للموضوع بشكل مثير وجذاب

 ا،جديدً  شيئًالم يقدم موضوعك  ،لم تضع مصادر أصلية في موضوع بحثك ،بشكل جيد

وذلك في شكل )نصوص مكتوبة أو صوت أو  ،موضوعك به أخطاء لم تتحقق منها

 والكلي البصري(. ،ملف فيديو بما يناسب أسلوبي التعلم )الكلي اللفظي 

طبقًا لنموذج الجزار تم تحديد لية التعلم: تصميم أحداث التعليم والتعلم وعناصر عم (ب)

عرض شاشات بيئة التعلم من خالل  استحواذ انتباه المتعلم عناصر عملية التعلم فيما يلي:

الشخصية بما تحتويه من وسائط تعليمية متنوعة، وشاشات توضح أهمية دراسة مهارات 

 التيهارات من أهم الكفايات باعتبار أن اإللمام بهذه الم ،إنتاج القصة الرقمية التفاعلية

تعريف  ثم ،بيئة التعلم الشخصية فيوتوضيح طريقة التعلم  ،مجال تخصصهم فييحتاجونها 

استدعاء  ،عرض شاشة األهداف في بداية كل موديول من خالل المتعلم بأهداف التعلم

ض عر ،أزرار للتنقل بين شاشات الموديول وفق أسلوب التعلممن خالل  ،التعلم السابق

استخدام وعرض مواد ووسائط تعليمية مختلفة ومتنوعة ومناسبة للبيئة من خالل  ،المثيرات

دليل استخدام البيئة، توافر المساعدات  من خالل توجيه التعلم ،وألساليب تعلم المتعلمين

توفير التعليمات باستمرار  ،ورسائل التوجيه، ووسائل االتصال المتزامنة وغير المتزامنة

أسئلة إلكترونية، وأنشطة تلي كل من خالل  تنشيط استجابة المتعلم ،شات البيئةفي كل شا

رجع تكيفي فوري بعد إنجاز مهام التعلم التي  من خالل التكيفيتقديم الرجع  ،هدف تعليمي

من خالل قياس أداء المتعلم والتشخيص والعالج  ،تتضمنها عملية التعلم وفقًا ألسلوب التعلم

عن طريق استخدام الوسائط  مساعدة المتعلم على االحتفاظ بالتعلم ،المحكياالختبار 

وتقديم الرجع التكيفي  ،والقيام باألنشطة ،المتعددة خالل البيئة بما يناسب أسلوب تعلم المتعلم

   الفوري.

اختيار وتصميم أدوات التواصل المتزامنة/غير المتزامنة داخل وخارج بيئة التعلم  2-1-9

وأنماط التفاعل غير  المتزامنة،وهما: )أنماط التفاعل  التفاعل،نوعان من أنماط يوجد  الشخصية:

 ويمكن توضيح ذلك كالتالي: الخاصة،المتزامنة( وكل نمط من هذين النمطين له أدواته 

هذا النوع من التفاعل من خالل التجول بين شاشات  التعلم: يتمالتفاعل بين المتعلم وبيئة  -

أو  أيقونة على النقرو التعلم،والقيام بمهام وأنشطة  البنائي،أسئلة التقويم  واإلجابة عن البيئة،

 الشاشة. على رمز أو تشعبي ارتباط

التفاعل بين المتعلم والمعلم: يتم تفاعل المتعلم مع المعلم من خالل ما يقدمه المعلم من: متابعة  -

وذلك لتحقيق األهداف  نشطة،واألأداء المهام  الستكمال والمراجعة،التوجيه  المتعلم،أداء 

 بفاعلية وكفاءة.

تفاعل المتعلمين بعضهم مع بعض: من خالل أدوات التواصل بالبيئة المتزامنة وغير  -

 المتزامنة.

  ونظم دعم المتعلمين بالبيئة: ،وإدارتهم وتجميعهم ،تصميم نظم تسجيل المتعلمين 2-1-10

وبذلك  ،تخدم وكلمة المرور الخاصة بكل منهماسم المس إدخاليتطلب دخول المتعلمين إلي البيئة 

قامت الباحثة بإعداد قاعدة  لذا ،وأي مكان ،أي وقت فييتمكن المتعلم من الوصول للمحتوى 

للتعرف على كل متعلم في بداية الدخول لموقع   SQLبيانات للمتعلمين عينة البحث باستخدام لغة

ع الخاص ببيئة التعلم الشخصية على شبكة كما تم حجز مساحة على الويب لرفع الموق ،البيئة

وذلك على العنوان اإللكتروني للموقع  ،المخصص Serverالويب من خالل ما يسمى بالخادم 
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وبذلك يتمكن المتعلم من  https://digitalstory.gnomio.com/ على شبكة الويب وهو

تشتمل بيئة التعلم الشخصية على عديد من أساليب كما  ،وأي مكان ،في أي وقتالوصول للبيئة 

وتوجهه نحو تحقيق لتيسير التعامل مع بيئة التعلم الشخصية  ،المساعدة والدعم والتوجيه للمتعلم

وذلك من خالل دليل المستخدم والذي يتضمن كيفية استخدام  ،األهداف المطلوبة بكفاءة وفعالية

 الشخصية وإضافة األدوات المناسبة وفقًا لحاجاته الخاصة وتفضيالته. بيئة التعلم

هذه الخطوة  فيتم ( لعناصر البيئة: Layout) الشكليتصميم بيانات ومعلومات المخطط  2-2

كما تم تصميم  الداللية،لعناصر بيئة التعلم الشخصية القائمة على الويب  الشكليتصميم المخطط 

واألدوات في ضوء معايير التصميم  الشعارات، والبانر، العنوان،يئة: المعلومات األساسية للب

 التعليمي.

 مرحلة اإلنتاج واإلنشاء:  -3

تم في هذه المرحلة الحصول على المواد والوسائط التعليمية التي تم تحديدها واختيارها في      

أو إنتاج جديد، ثم رقمنة  مرحلة التصميم، وذلك من خالل االقتناء من متوفر أو التعديل من متوفر

 ،وتسجيل الطالب ،وأدوات التفاعل الخاصة بالبيئة ،هذه العناصر وتخزينها، وإنشاء الموديوالت

ثم تأليف البيئة وتنفيذ  ،وروابط مواقع الويب المطلوبة ،وعمل روابط عناصر بيئة التعلم

حة المحجوزة والمخصصة السيناريو المعد، وبعد ذلك تم رفع بيئة التعلم الشخصية على المسا

النهاية تشطيب النموذج األولى للبيئة وعمل المراجعات  يوف ،للموقع على مزود خدمة اإلنترنت

 وفيما يلي خطوات إنتاج بيئة التعلم الشخصية: ،البنائيا للتقويم استعدادً  ،الفنية والتشغيل

الباحثة بتحديد قامت  لبيئة التعلم الشخصية: الشكليإنتاج معلومات وعناصر المخطط  3-1

أنشطة وكائنات التعلم والمصادر التعليمية والوسائط المتعددة الالزمة إلنتاج موديوالت بيئة 

 الصوت،التعلم الشخصية مثل: النصوص المكتوبة، والصور الثابتة، ولقطات الفيديو، وملفات 

عديلها أو إنتاجها ومن ثم أو ت القتنائهاللبيئة والمعد سابقاً وذلك  التعليميالقائمة على السيناريو 

 رقمنتها.

بحيث تحتوى  ،تم إنتاج بيئة التعلم الشخصية إنتاج النموذج األولى لبيئة التعلم الشخصية: 3-2

محرك البحث الداللي  فيتمثلت  والتي: تكوين المحتوى فيأدوات تساعد المتعلم  على:

مثل:  ،تاحة داخل البيئةهذا باإلضافة إلى خدمات أخرى م ،والمصادر التعليمية داخل البيئة

Flicker، YouTube، Blogger، Wiki، Google Doc، Mind Map،Google 

Slide ، Google Drive، يمكنه  والتي ،والموديوالت التعليمية المتوفرة داخل البيئة

: وهي تساعد االجتماعيأدوات تساعد المتعلم على التواصل والتشبيك  ،بها االستعانة

 ،وتبادل الملفات ،لتبادل الخبرات والمعلومات ،اصل بعضهم مع بعضالتو فيالمتعلمين 

فاعلية  فيأدوات تساعد  ،Facebookمثل الفيس بوك ،واالتصال والتفاعل مع المعلم

 : لذا تم استخدام خالصات المواقع.األدوات السابقة

تيار الشكل وقالب ويقوم كل متعلم ببناء وإنشاء بيئة التعلم الشخصية الخاصة به من خالل اخ     

ثم يقوم  زمالئه،بيئته ومشاركتها مع  فييحتاجها  التيثم تفعيل األدوات  له،التصميم المناسب 

ثم التعرض للتقويم  المعلم،ه أو المتاح على البيئة من قبل ئقام بإنشا يالمتعلم بدراسة المحتوى الذ

 المهام واألنشطة.ثم أداء  تعلمه،وفقًا ألسلوب  التكيفيوتقديم الرجع  الذاتي،

https://digitalstory.gnomio.com/
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 نماط الرجع التكيفي ببيئة التعلم الشخصية القائمة على الويب الدالليةالشاشة الرئيسية أل( 9شكل )

حيث يمكن من خاللها التحكم في كل عناصر بيئة  Control Panelتم إنشاء لوحة تحكم  3-3

وتسجيل  ،علمينسواء من الناحية اإلدارية: من حيث تسجيل بيانات المت ،التعلم الشخصية

أو من الناحية التعليمية: من حيث كتابة  ،وتسجيل تفاعالتهم المختلفة ،نتائجهم في االختبارات

صفحات بيئة التعلم وفقًا ألسلوب تعلم كل متعلم  فيالمحتوى التعليمي المطلوب عرضه 

مت الباحثة وقا ،والتقويم الذاتي وما يليها من رجع تكيفي ،وكتابة أنشطة التعلم واالختبارات

بتسجيل بيانات المتعلمين؛ للسماح لهم بالتعلم من خالل بيئة التعلم الشخصية حسب أسلوب 

تحدده بيئة التعلم الشخصية بعد مرورهم بمقياس فيلدر سيلفرمان لتحديد أسلوب  يتعلمهم الذ

وتقوم  ،ةتوفرها البيئ يوتم تسجيل بيانات المتعلمين من خالل لوحة التحكم الت ،تعلم كل متعلم

ينتمى إليها المتعلم لدراسة  التيبتحديد نوع المجموعة  اأوتوماتيكيبيئة التعلم الشخصية 

وقامت الباحثة برفع بيئة التعلم  ،المحتوى وتقديم الرجع التكيفي وفق أسلوب تعلم محدد

وبذلك يستطيع المتعلم الوصول إليها في  ،الشخصية على المساحة المحجوزة على شبكة الويب

 أي وقت ومن أي مكان.

 مرحلة التقويم: -4 

تم القيام في هذه المرحلة بضبط بيئة التعلم الشخصية والتأكد من سالمتها وعمل التعديالت      

 كما يلي: النهائي،تكون صالحة للتجريب  الالزمة؛ لكي

لمعايير تم إعداد بطاقة مطابقة  ضبط بيئة التعلم الشخصية والتأكد من سالمتها كما يلي: 4-1

 بيئة التعلم الشخصيةثم تم عرض  التصميم،التصميم التي اشتقتها الباحثة في بداية مراحل نموذج 

وذلك إلبداء الرأي حولها  التعليم،على مجموعة من المتخصصين والخبراء في مجال تكنولوجيا 

دها بعض ثم تم عمل التعديالت والمالحظات التي أب للمعايير،في ضوء بطاقة مطابقة البيئة 

 المحكمين وأصبحت البيئة صالحة للتقويم النهائي.

( من طالب 30مكونة من ) تجريب بيئة التعلم الشخصية على عينة استطالعية صغيرة 4-2

وقد تم اختيارهم بعد مرورهم بمقياس فيلدر سيلفرمان  ،الفرقة الثالثة )شعبة التربية الخاصة(

( من ذوي 7و) ،ن ذوي أسلوب التعلم التحليلي اللفظي( طالب م8وكانت ) ،لتحديد أساليب التعلم
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( من ذوي 7و) ،( من ذوي أسلوب التعلم الكلي اللفظي8وكانت ) ،أسلوب التعلم التحليلي البصري

 التحصيليثم قاموا بإجراء االختبار  ،أسلوب التعلم الكلي البصري وتم شرح خطوات التجربة

 ،دراسة الموديول وما يتضمنه من أنشطة ومهام تعليمية ثم ،واالختبار القبلي لكل موديول ،القبلي

وبعد االنتهاء من دراسة محتوى الموديوالت وفقًا  ،لكل موديول البعديثم تطبيق االختبار 

 ،وبطاقة تقييم المنتج ،وبطاقة المالحظة ،البعدي التحصيليتم تطبيق االختبار  ،ألسلوب تعلمهم

 ومقياس قابلية االستخدام.

 في هذه الخطوة قامت الباحثة ببناء أدوات القياس، وهي تضم: دوات القياس:رابعاا: أ

في ضوء  إنتاج القصة الرقمية التفاعلية: لمهارات المعرفية للجوانب التحصيلي االختبار -1

والمحتوى التعليمي لبيئة التعلم الشخصية تم تصميم وبناء اختبار  جرائية،واإلاألهداف العامة 

 :التالية بالخطواتإعداده  فيالتحصيلي االختبار  مر وقد موضوعي،تحصيلي 

: أعدت الباحثة االختبار التحصيلي بهدف قياس مستوى تحصيل تحديد الهدف من االختبار 1-1

المنصورة للجوانب  جامعة التربية، طالب الفرقة الثالثة )شعبة التربية الخاصة( بكلية

 . يةإنتاج القصة الرقمية التفاعلالمعرفية لمهارات 

ويتضمن هذا  لالختبار،قامت الباحثة بإعداد جدول المواصفات  إعداد جدول المواصفات: 1-2

الجدول عدد المفردات التي يشملها االختبار بالنسبة لكل هدف من األهداف التعليمية 

 لموديوالت بيئة التعلم الشخصية.

االختبار كالتالي: نمط أسئلة تم تحديد نوع مفردات : تحديد نوع مفردات االختبار وصياغتها 1-3

وتم صياغة مفردات االختبار التحصيلي  النشطة،ونمط أسئلة النقط  متعدد،االختيار من 

إنتاج القصة الرقمية التفاعلية جميع الجوانب المعرفية لمهارات  يالموضوعي بحيث تغط

( مفردة 68ي: )( مفردة تم تصنيفها كالتال94وبلغت عدد مفرداته ) الخاصة،االحتياجات  يلذو

   ( مفردة بأسلوب النقط النشطة.26) متعدد،بأسلوب االختيار من 

أن تكون  وروعي االختبار،: تم صياغتها في مقدمة برنامج صياغة تعليمات االختبار 1-4 

ال تؤثر على استجابة المتعلم وتغير من  حتىواضحة ودقيقة ومختصرة ومباشرة ومبسطة؛ 

 نتائج االختبار.

تصحيحه وتم ( سؤااًل، 94اشتمل االختبار على )قدير الدرجة وطريقة التصحيح: ت 1-5   

درجته  –تقرير باسمه يحيث إنه فور انتهاء المتعلم من اإلجابة على االختبار يعط ،إلكترونيًا

 المستغرق،الزمن  –عدد اإلجابات الخاطئة ونسبتها  –عدد اإلجابات الصحيحة ونسبتها  –

دة لكل إجابة صحيحة على كل سؤال من أسئلة االختيار من متعدد، وتم تقدير درجة واح

 ( درجة. 94والنقط النشطة، لذلك كانت النهاية العظمى لالختبار هي )

وقد اتبعت الباحثة الطرق  تجريب االختبار وضبطه: تم ذلك من خالل تحديد صدق االختبار: 1-6

بعرض الصورة األولية لالختبار  صدق المحكمين: وذلك  التالية لتحديد صدق االختبار:

وجدول مواصفات االختبار على عدد من المحكمين المتخصصين في مجال  ،التحصيلي

وأيًضا من خالل  ، للصورة النهائية لالختباروتم عمل التعديالت، وصواًل  تكنولوجيا التعليم،

ب معامل الثبات حيث تم التأكد من الثبات الداخلي لالختبار التحصيلي بحسا ،ثبات االختبار

وبلغ معامل  ،(SPSS( كرونباخ، وذلك باستخدام مجموعة البرامج اإلحصائية الـ)α-)ألفا

واتساقه فيما  ،( مما يدل على دقة االختبار في القياس0.836ككل ) التحصيليثبات االختبار 

نتاج وبعد ذلك تم إ ،يزودنا به من معلومات عن تحصيل الطالب  عينة البحث للجانب المعرفي

 االختبار إلكترونًيا.
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 إنتاج القصة الرقمية التفاعلية: لمهارات األداء مالحظة بطاقة -2

إنتاج  لمهاراتدائي الجانب األ البطاقة قياس تهدف :المالحظة بطاقة من الهدف تحديد 2-1

 جامعة ،التربية بكلية االحتياجات الخاصة يلدى الطالب معلمي ذوالقصة الرقمية التفاعلية 

 منصورة.ال

 استخدام نظام العالمات. تحديد أسلوب تسجيل المالحظة 2-2

النهائية  صورتها في المالحظة بطاقة تشمل :البطاقة تتضمنها التي األداءات تحديد 2-3

ترتيبًا  المهارات ترتب أن روعي وقد فرعية، مهارة (429) وعدد رئيسة مهارة (73(على

 ا.منطقي  

المالحظة لقياس  لبطاقة الكمي التقدير استخدام أسلوب تم :لبطاقةا درجات تقدير نظام وضع 2-4

وهي كالتالي:  ،لم يؤد المهارة( -أداء المهارات القائمة على خيارين لألداء هما )أدى المهارة

 درجات() 3جيد=) ،(أدى المهارة بنجاح كاملة درجات() 4(: ممتاز= )المهارة ىالخيار )أد

 متوسط=)درجتان() ،بنفسه وصححه بنفسه( الخطأرة واكتشف أداء المها فيأخطأ المتعلم 

وتم اكتشافه من المالحظ وقال  ،أداء المهارة ولم يكتشف الخطأ بنفسه فيأخطأ المتعلم 

ثم قام  ،يًا لطريقة أداء المهارةهللمتدرب فقط "هذا األداء خطأ" دون أن يعطيه توجيًها شف

ضعيف  ،بشكل صحيح بعد سماعه للمالحظ( المتعلم بتصحيح الخطأ بنفسه وأدى المهارة

وتم اكتشافه من  ،أداء المهارة ولم يكتشف الخطأ بنفسه فيأخطأ المتعلم  )درجة واحدة()

ثم قام  ،يًا لطريقة أداء المهارةهالمالحظ وقال للمتدرب "هذا األداء خطأ" وأعطاه توجيًها شف

لم يؤد  ،اعه للمالحظ(وأدى المهارة بشكل صحيح بعد سم ،المتعلم بتصحيح الخطأ

 .درجة (1716) وبلغت الدرجة النهائية لبطاقة المالحظة ،المهارة=)صفر(

واضحة  تكون بحيث المالحظة، بطاقة تعليمات توفير تم :المالحظة بطاقة تعليمات إعداد 2-5

 المالحظة. األولي لبطاقة الصفحة في ومحددة

وتم  ،ألداء للتأكد من صالحيتها للتطبيقتم ضبط بطاقة مالحظة ا :المالحظة بطاقة ضبط 2-6

فبعد إعداد الصورة  ،البطاقة: تم االعتماد على صدق المحكمين صدق حساب ذلك من خالل:

مجال  في المتخصصين والخبراء المحكمين من على مجموعة عرضها تماألولية للبطاقة 

وأيًضا تم  ،اقة المالحظة للصورة النهائية لبطوصواًل  ،تم عمل التعديالتو، مالتعلي تكنولوجيا

 تم حساب المتعلم الواحد، أداء على المالحظين تعدد بطاقة المالحظة بأسلوب ثبات حساب

وبلغ معامل ثبات بطاقة  ،"Cooper"كوبر معادلة باستخدام تقديراتهم بين االتفاق معامل

 أنهاو الثبات، من عالية درجة على المالحظة بطاقة أن يعني وهذا( 0.956)المالحظة 

 .للقياس كأداة صالحة

وثباتها، أصبحت  المالحظة بطاقة صدق من التأكد بعد :المالحظة لبطاقة النهائية الصورة 2-7

 االحتياجات الخاصة ذويالطالب معلمي  أداء لقياس صالحة النهائية صورتها في البطاقة

 .لمهارات إنتاج القصة الرقمية التفاعلية

  .يالنهائبطاقة تقييم المنتج  -3

إنتاج القصة تهدف البطاقة إلى معرفة مدي اكتساب مهارات  تحديد الهدف من البطاقة: 3-1

ومدي مراعاتهم للمعايير  االحتياجات الخاصة ذويلدى الطالب معلمي الرقمية التفاعلية 

 التصميمية الخاصة بذلك. 
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مجملها  فيث تمثل حي محاور،تكونت البطاقة من عشرة بناء البطاقة في صورتها األولية:  3-2

فاشتملت بطاقة تقييم المنتج على  ،التفاعليةالقصة الرقمية  فييجب أن تتوافر  التيالمعايير 

 ا.( بندً 45)

وتم تحديد مستويين  بالدرجات، الكميتم استخدام التقدير  لعناصر التقييم: الكميالتقدير  3-3

: متوافر )بدرجة كالتالي وهي أو توافر المعيار التصميم،لدرجة تواجد عناصر الحكم على 

 صفر(، وبلغتغير متوافر )منعدمة=  (،1بدرجة قليلة= ،2بدرجة متوسطة= ،3كبيرة=

 ( درجة.135الدرجة النهائية للبطاقة )

 ،للتأكد من صالحيتها للتطبيق النهائيتم ضبط بطاقة تقييم المنتج  ضبط بطاقة تقييم المنتج: 3-4

فبعد  ،صدق المحكمين كالتالي: ،النهائيقة تقييم المنتج بطا صدق حساب وتم ذلك من خالل:

 المتخصصين والخبراء من المحكمين على مجموعة عرضها تمإعداد الصورة األولية للبطاقة 

 للصورة النهائية لبطاقة تقييم المنتج وصواًل  ،تم عمل التعديالتو ،مالتعلي مجال تكنولوجيا في

 بحساب معامل الثبات:  كالتالي النهائيييم المنتج بطاقة تق ثبات حسابوأيًضا  ،النهائي

 %( وهذا0.863) النهائيوبلغ معامل ثبات بطاقة تقييم المنتج  ،"Cooperمعادلة كوبر"ب

  س.للقيا كأداة صالحة وأنها الثبات، من عالية درجة على تقييم المنتج بطاقة أن يعني

  مقياس قابلية االستخدام لبيئة التعلم الشخصية. -4

يهدف إلى قياس قابلية بيئة التعلم الشخصية لالستخدام من قبل  تحديد الهدف من المقياس: 4-1

( بكلية )طالب الفرقة الثالثة شعبة التربية الخاصة االحتياجات الخاصة ذويالطالب معلمي 

  التربية.

من حددت محاور المقياس وما تشتمل عليه من بنود بناء المقياس في صورته األولية:  4-2

 التيخالل االطالع على األدبيات التربوية والدراسات والبحوث السابقة العربية واألجنبية 

 المشابهة،وأيًضا بعض المقاييس  الشخصية،وتصميم بيئات التعلم  لالستخدام،تناولت القابلية 

 ( بندًا.33وشمل هذا المقياس )

حيث تم قياس مدى  الدرجات،ب الكميتم استخدام التقدير  وضع نظام تقدير الدرجات: 4-3

بدرجة  ،3: بدرجة كبيرة=يالسهولة والقابلية لالستخدام في ضوء تحديد ثالثة مستويات ه

 ( درجة.99وبلغت الدرجة النهائية للمقياس ) ،1بدرجة قليلة= ،2متوسطة=

 حساب صدق وذلك من خالل: للتطبيق،تم ضبط المقياس للتأكد من صالحيته  ضبط المقياس: 4-4

على  عرضها تمفبعد إعداد الصورة األولية للمقياس  المحكمين،صدق  كالتالي: قياس،الم

تم عمل و ،مالتعلي مجال تكنولوجيا في المتخصصين والخبراء المحكمين من مجموعة

وأيًضا  لالستخدام، للصورة النهائية لمقياس قابلية بيئة التعلم الشخصية وصواًل  التعديالت،

وبلغ معامل  ،"Cooperمعادلة كوبر"ب بحساب معامل الثبات :لتاليكا المقياس،ثبات  حساب

 .%( وذلك يدل على دقة المقياس0.805) المقياسثبات 

 رابعاا: تجربة البحث:

قامت الباحثة في هذه المرحلة بتجريب بيئة التعلم الشخصية في صورتها النهائية، وذلك      

عينة البحث، وقد استغرقت  ىة التفاعلية لدللحكم على مدى تأثيرها على مهارات إنتاج القص

، وفيما يلي الخطوات التي 15/12/2019وانتهت  15/10/2019( يوًما بدأت 61تجربة البحث )

 تم اتباعها أثناء التجريب:
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 ألدوات البحث: القبليالتطبيق  (أ

دراسة ا وقبل البدء في لتحديد أساليب تعلم الطالب قبلي   تم تطبيق مقياس فيلدر سيلفرمان -

وتحديد أساليب تعلمهم؛ تم  ،الطالب من اإلجابة على المقياس انتهاءوبعد  ،محتوى التعلم

تحويلهم أوتوماتيكيا من خالل بيئة التعلم الشخصية إلى المحتوى التكيفي ونمط الرجع التكيفي 

وقد نتج عن هذه الخطوة تقسيم عينة البحث إلى أربع  ،يتناسب وأسلوب تعلمهم يالذ

ت؛ بحيث تضمنت المجموعة التجريبية األولى الطالب أصحاب أسلوب التعلم مجموعا

بينما  ،اللفظي( طالًبا وتم تحويلهم إلى نمط الرجع الموجز 33التحليلي اللفظي وعددهم )

( 36تضمنت المجموعة الثانية الطالب أصحاب أسلوب التعلم التحليلي البصري وعددهم )

وتضمنت المجموعة الثالثة  ،رجع الموجز غير اللفظيطالبًا وتم تحويلهم إلى مستوى ال

( طالًبا وتم تحويلهم إلى مستوى 35الطالب أصحاب أسلوب التعلم الكلي اللفظي وعددهم )

بينما تضمنت المجموعة الرابعة الطالب أصحاب أسلوب التعلم الكلي  ،الرجع المفصل اللفظي

 ى الرجع الكلي غير اللفظي.( طالبًا وتم تحويلهم إلى مستو37وعددهم ) ،البصري

 روعيوقد  مجموعات،ا على األربع قبلي  وبطاقة المالحظة  التحصيليتم تطبيق االختبار  -

 لديهم،عند اختيار العينة تجانسها من حيث مستوى مهارات إنتاج القصة الرقمية التفاعلية 

وبطاقة  التحصيلي لالختبار القبلي التطبيق نتائج تحليل تم المجموعات،وللتأكد من تكافؤ 

 قبل العينة أفراد مستوى على مجموعات البحث، والوقوف تكافؤ مدي لبيان المالحظة،

للكشف عن " حادي االتجاه أاختبار تحليل التباين "الباحثة  استخدمت ذلك ولتحقيق التجربة،

 (.1كما يوضحها جدول ) قبلي ا،داللة الفروق بين المجموعات في )التحصيل واألداء( 
 ا( قيمة "ف" وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات المجموعات األربع قبلي  2ول )جد

المتغير 
 التابع

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 ف

 الداللة

 التحصيل
 )قبلي(

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الدرجة الكلية

5.026 

312.946 

317.972 

3 

137 

140 

1.675 

2.284 
 غير دالة 0.733

 المالحظة
 )قبلي(

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الدرجة الكلية

2012.103 

133348.337 

135360.44 

3 

137 

140 

670.701 

973.346 
 غير دالة 0.689

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 2يتضح من نتائج الجدول )     

مما يشير إلى  المالحظة،ت األربعة في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي وبطاقة المجموعا

 تكافؤ المجموعات األربعة.

قامت  بيئة التعلم الشخصية القائمة على الويب الداللية: فيتطبيق أنماط الرجع التكيفي  (ب

 ،خول للبيئةوتم إيضاح خطوات الد ،الباحثة بإجراء مقابلة عامة مع جميع الطالب عينة البحث

وأهمية موضوع الدراسة )مهارات  ،وتضمنت المقابلة تعريف الطالب بالهدف العام من التعلم

إنتاج القصة التفاعلية( باعتبار أن اإللمام بمهارات إنتاج القصص التفاعلية من الكفايات 

بيئة  فيم وتعريفهم بخطوات سير التعل ،األساسية لطالب الفرقة الثالثة )شعبة التربية الخاصة(

وطريقة  ،وتوجيههم إلى قراءة التعليمات ،وطريقة التعامل مع المحتوى ،التعلم الشخصية

وخطوات إنجاز المهام  ،وطبيعة الرجع التكيفي ،الذاتيوالتقويم  ،اإلجابة على األسئلة
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وتم توزيع بطاقات مدون عليها )رابط بيئة التعلم الشخصية واسم المستخدم، وكلمة  ،واألنشطة

 وفيما يلي اإلجراءات الخاصة بكل مجموعة تجريبية: ،لمرور(ا

بيئة التعلم الشخصية  فياإلجراءات الخاصة بمجموعة الرجع التكيفي الموجز اللفظي  -1

 :اآلتيتم اتباع  اللفظي،القائمة على الويب الداللية وفق أسلوب التعلم التحليلي 

وبعد أن يتم توجيههم  تعلمهم،يد أسلوب بعد اجتياز الطالب لمقياس فيلدر سيلفرمان لتحد  .1

قامت الباحثة بعمل التالي عند تطبيق كل موديول من  اللفظي،لنمط الرجع الموجز 

 موديوالت بيئة التعلم الشخصية:

بعد التأكيد من الدخول إلى بيئة التعلم الشخصية بطريقة سليمة وإدخال اسم المتعلم وكلمة  .2

وإنشاء بيئته  الشخصي،من كل متعلم تعديل ملفه طلبت الباحثة  به،المرور الخاصة 

 الشخصية.

% درجة تمكن من 90يقوم المتعلمون بأداء االختبار القبلي للموديول إذا حقق نسبة  .3

أما إذا حقق أقل من ذلك يتم دراسة الموديول  ،الدرجة الكلية يقوم بدراسة الموديول التالي

ثم التعليمات، ثم  ،مقدمة الموديول ثم األهدافذاته، وداخل الموديول يتم التوجه إلي قراءة 

أو يقوم بإنشاء  ،إما أن يدرسها ،التوجه إلى المحتوى لدراسته )المتعلم لديه موديوالت جاهزة

ويتم تقديم  ،توفرها البيئة تحت توجيه وإرشاد المعلم( التيمحتوى من خالل المصادر 

ا ألسلوب التعلم ام الويب الداللية وفقً )نموذج المجال( باستخد فيالمحتوى التكيفي المخزن 

وأثناء دراسة المحتوى يتطلب اإلجابة على  ،التحليلي اللفظي )نصوص مكتوبة وصوت(

وعمل بعض األنشطة والمهام، حيث يقوم المتعلم بالبحث عن  ،الذاتيأسئلة التقويم 

شخصية ومحرك المعلومات المطلوبة من خالل المصادر التعليمية المتاحة ببيئة التعلم ال

تم االستعانة بها ونشرها  التيثم يقوم بتنظيم المصادر التعليمية  ،بالبيئة الدالليالبحث 

وبعد االنتهاء من دراسة  ،ومشاركتها مع زمالئهم من خالل األدوات المتاحة بيئته الشخصية

 له. البعديالموديول يقوم كل طالب بأداء االختبار 

يقوم بها المتعلم: الرجع  التي الذاتيريبات وأسئلة التقويم تقديم الرجع التكيفي على التد .4

الموجز اللفظي لإلجابة الصحيحة: أحسنت إجابتك صحيحة تستطيع اآلن االنتقال للموضوع 

المرة  فيلإلجابة الخاطئة  أخرى،لإلجابة الخاطئة: لألسف إجابتك خاطئة حاول مرة  التالي،

وذلك في شكل )نصوص مكتوبة أو  ،......هيحة الثانية: إجابتك خاطئة واإلجابة الصحي

 ملفات صوت(.

يؤديها المتعلم: للنشاط الجيد: أحسنت  التيتقديم الرجع الموجز اللفظي على أنشطة التعلم  .5

: جيد لكن حاول أن تبذل جهدا أكثر ليكون الموضوع ءالسيللنشاط  التالي،هيا لننتقل للجزء 

 .)نصوص مكتوبة أو ملفات صوت(أفضل 

بيئة التعلم الشخصية  فياإلجراءات الخاصة بمجموعة الرجع التكيفي الموجز غير اللفظي  -2

  :اآلتيتم اتباع  البصري، التتابعيالقائمة على الويب الداللية وفق أسلوب التعلم 

وبعد أن يتم توجيههم  تعلمهم،بعد اجتياز الطالب لمقياس فيلدر سيلفرمان لتحديد أسلوب  .1

قامت الباحثة بعمل التالي عند تطبيق كل موديول من  اللفظي،ز غير لنمط الرجع الموج

 موديوالت بيئة التعلم الشخصية:

بعد التأكيد من الدخول إلى بيئة التعلم الشخصية بطريقة سليمة وإدخال اسم المتعلم وكلمة  .2

وإنشاء بيئته  الشخصي،طلبت الباحثة من كل متعلم تعديل ملفه  به،المرور الخاصة 

 ية.الشخص
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% درجة تمكن من 90يقوم المتعلمون بأداء االختبار القبلي للموديول إذا حقق نسبة  .3

أما إذا حقق أقل من ذلك يتم دراسة الموديول  ،الدرجة الكلية يقوم بدراسة الموديول التالي

ثم التعليمات، ثم  ،ذاته، وداخل الموديول يتم التوجه إلي قراءة مقدمة الموديول ثم األهداف

أو يقوم بإنشاء  ،إما أن يدرسها ،ه إلى المحتوى لدراسته )المتعلم لديه موديوالت جاهزةالتوج

ويتم تقديم  ،توفرها البيئة تحت توجيه وإرشاد المعلم( التيمحتوى من خالل المصادر 

ا ألسلوب التعلم )نموذج المجال( باستخدام الويب الداللية وفقً  فيالمحتوى التكيفي المخزن 

 ،الذاتيوأثناء دراسة المحتوى يتطلب اإلجابة على أسئلة التقويم  ،فيديو( )صور ولقطات

وعمل بعض األنشطة والمهام، حيث يقوم المتعلم بالبحث عن المعلومات المطلوبة من خالل 

ثم يقوم  ،بالبيئة الدالليالمصادر التعليمية المتاحة ببيئة التعلم الشخصية ومحرك البحث 

تم االستعانة بها ونشرها ومشاركتها مع زمالئهم من خالل  التيية بتنظيم المصادر التعليم

وبعد االنتهاء من دراسة الموديول يقوم كل طالب بأداء  ،األدوات المتاحة بيئته الشخصية

 له. البعدياالختبار 

يقوم بها المتعلم: الرجع  التي الذاتيتقديم الرجع التكيفي على التدريبات وأسئلة التقويم  .4

ير اللفظي لإلجابة الصحيحة: أحسنت إجابتك صحيحة تستطيع اآلن االنتقال الموجز غ

لإلجابة  أخرى،لإلجابة الخاطئة: لألسف إجابتك خاطئة حاول مرة  التالي،للموضوع 

وذلك في شكل  ،......هيالمرة الثانية: إجابتك خاطئة واإلجابة الصحيحة  فيالخاطئة 

 )صور أو ملفات فيديو(.

يؤديها المتعلم: الرجع الموجز غير  التيموجز غير اللفظي على أنشطة التعلم تقديم الرجع ال .5

: جيد لكن حاول أن تبذل ءالسيللنشاط  التالي،اللفظي للنشاط الجيد: أحسنت هيا لننتقل للجزء 

 .)صور أو ملفات فيديو(جهدا أكثر ليكون الموضوع أفضل 

ل اللفظي بيئة التعلم الشخصية وفق اإلجراءات الخاصة بمجموعة الرجع التكيفي المفص -3

 تم اتباع اآلتي: اللفظي،أسلوب التعلم الكلي 

وبعد أن يتم توجيههم  تعلمهم،بعد اجتياز الطالب لمقياس فيلدر سيلفرمان لتحديد أسلوب   .1

قامت الباحثة بعمل التالي عند تطبيق كل موديول من  اللفظي،لنمط الرجع المفصل 

 .خصيةموديوالت بيئة التعلم الش

بعد التأكيد من الدخول إلى بيئة التعلم الشخصية بطريقة سليمة وإدخال اسم المتعلم وكلمة  .2

وإنشاء بيئته  الشخصي،طلبت الباحثة من كل متعلم تعديل ملفه  به،المرور الخاصة 

 الشخصية.

% درجة تمكن من 90يقوم المتعلمون بأداء االختبار القبلي للموديول إذا حقق نسبة  .3

أما إذا حقق أقل من ذلك يتم دراسة الموديول  ،الكلية يقوم بدراسة الموديول التالي الدرجة

ثم التعليمات، ثم  ،ذاته، وداخل الموديول يتم التوجه إلي قراءة مقدمة الموديول ثم األهداف

أو يقوم بإنشاء  ،إما أن يدرسها ،التوجه إلى المحتوى لدراسته )المتعلم لديه موديوالت جاهزة

ويتم تقديم  ،توفرها البيئة تحت توجيه وإرشاد المعلم( التيى من خالل المصادر محتو

ا ألسلوب التعلم )نصوص مكتوبة وفقً  ،)نموذج المجال( فيالمحتوى التكيفي المخزن 

وملخص بعد  الذاتيحيث يتم تقديم مقدمة قبل المحتوى واألنشطة والتقويم  ،وصوت(

لب عمل بعض األنشطة والمهام، حيث يقوم المتعلم وأثناء دراسة المحتوى يتط ،المحتوى

بالبحث عن المعلومات المطلوبة من خالل المصادر التعليمية المتاحة ببيئة التعلم الشخصية 

تم االستعانة بها  التيثم يقوم بتنظيم المصادر التعليمية  ،بالبيئة الدالليومحرك البحث 
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وبعد االنتهاء  ،المتاحة بيئته الشخصية ونشرها ومشاركتها مع زمالئهم من خالل األدوات

 له. البعديمن دراسة الموديول يقوم كل طالب بأداء االختبار 

يقوم بها المتعلم:  التي الذاتيتقديم الرجع المفصل اللفظي على التدريبات وأسئلة التقويم  .4

الرجع المفصل لإلجابة الصحيحة: أحسنت إجابتك صحيحة ألن )ذكر السبب مع كل عبارة 

وقد تضم معلومات إثرائية وروابط أخرى  المكونات، الخصائص، المفهوم،صحيحة تضم 

أن  ح.... والتصحيلإلجابة الخاطئة: لألسف إجابتك خاطئة ألنك قد أخطأت في للموضوع(،

أو إمداد المتعلم بمعلومات أخرى من مصادر تبسط هذا  ءالشي)شرح لهذا ... هو ءالشيهذا 

 )نصوص مكتوبة وملفات صوت(.وذلك في شكل  المفهوم(،

يؤديها المتعلم: للنشاط الجيد: أحسنت  التيتقديم الرجع المفصل اللفظي على أنشطة التعلم  .5

وتناولت الموضوع بشكل جيد من حيث  ،بحثك وقدمت مصادر جديدة فيألنك قدمت الجديد 

: ءالسيللنشاط  ،الشرح والتلخيص ويمكنك االستعانة بالمصادر التالية لتحسين مشاركتك دائما

 في موضوعك وهذا بسبب: عدم جيد أنك بحثت ولكن لألسف لم تكن موفقًا توفيًقا كاماًل 

لم تضع مصادر أصلية  ،لم تنظم أفكارك بشكل جيد ،عرضك للموضوع بشكل مثير وجذاب

 ،موضوعك به أخطاء لم تتحقق منهاا ،جديدً  شيئًا لم يقدم موضوعك  ،في موضوع بحثك

 (.نصوص مكتوبة وملفات صوتوذلك في شكل )

اإلجراءات الخاصة بمجموعة الرجع التكيفي المفصل غير اللفظي بيئة التعلم الشخصية وفق  -4

 تم اتباع اآلتي: البصري،أسلوب التعلم الكلي 

وبعد أن يتم  تعلمهم،بعد اجتياز الطالب لمقياس فيلدر سيلفرمان لتحديد أسلوب       .1

قامت الباحثة بعمل التالي عند تطبيق كل  اللفظي،غير توجيههم لنمط الرجع المفصل 

 .موديول من موديوالت بيئة التعلم الشخصية

بعد التأكيد من الدخول إلى بيئة التعلم الشخصية بطريقة سليمة وإدخال اسم المتعلم وكلمة  .2

وإنشاء بيئته  الشخصي،طلبت الباحثة من كل متعلم تعديل ملفه  به،المرور الخاصة 

 .الشخصية

% درجة تمكن من الدرجة 90يقوم المتعلمون بأداء االختبار القبلي للموديول إذا حقق نسبة  .3

أما إذا حقق أقل من ذلك يتم دراسة الموديول ذاته،  ،الكلية يقوم بدراسة الموديول التالي

ثم التعليمات، ثم التوجه  ،وداخل الموديول يتم التوجه إلي قراءة مقدمة الموديول ثم األهداف

أو يقوم بإنشاء  ،إما أن يدرسها ،إلى المحتوى لدراسته )المتعلم لديه موديوالت جاهزة

ويتم تقديم  ،توفرها البيئة تحت توجيه وإرشاد المعلم( التيمحتوى من خالل المصادر 

حيث يتم  ،ا ألسلوب التعلم )صور وفيديو()نموذج المجال( وفقً  فيالمحتوى التكيفي المخزن 

وأثناء دراسة  ،وملخص بعد المحتوى الذاتيالمحتوى واألنشطة والتقويم  تقديم مقدمة قبل

المحتوى يتطلب عمل بعض األنشطة والمهام، حيث يقوم المتعلم بالبحث عن المعلومات 

 الدالليالمطلوبة من خالل المصادر التعليمية المتاحة ببيئة التعلم الشخصية ومحرك البحث 

تم االستعانة بها ونشرها ومشاركتها مع  التير التعليمية ثم يقوم بتنظيم المصاد ،بالبيئة

وبعد االنتهاء من دراسة الموديول يقوم  ،زمالئهم من خالل األدوات المتاحة بيئته الشخصية

 له. البعديكل طالب بأداء االختبار 

علم: يقوم بها المت التي الذاتيتقديم الرجع المفصل الغير لفظي على التدريبات وأسئلة التقويم  .4

الرجع المفصل لإلجابة الصحيحة: أحسنت إجابتك صحيحة ألن )ذكر السبب مع كل عبارة 

وقد تضم معلومات إثرائية وروابط أخرى  المكونات، الخصائص، المفهوم،صحيحة تضم 
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أن  ح.... والتصحيلإلجابة الخاطئة: لألسف إجابتك خاطئة ألنك قد أخطأت في للموضوع(،

أو إمداد المتعلم بمعلومات أخرى من مصادر تبسط هذا  ءالشيهذا )شرح ل... هو ءالشيهذا 

 وذلك في شكل )صور وملفات فيديو(. المفهوم(،

يؤديها المتعلم: للنشاط الجيد:  التيتقديم الرجع المفصل الغير لفظي على أنشطة التعلم  .5

د وتناولت الموضوع بشكل جي ،بحثك وقدمت مصادر جديدة فيأحسنت ألنك قدمت الجديد 

 ،من حيث الشرح والتلخيص ويمكنك االستعانة بالمصادر التالية لتحسين مشاركتك دائما

 في موضوعك وهذا : جيد أنك بحثت ولكن لألسف لم تكن موفقًا توفيقًا كاماًل ءالسيللنشاط 

لم تضع  ،لم تنظم أفكارك بشكل جيد ،بسبب: عدم عرضك للموضوع بشكل مثير وجذاب

موضوعك به أخطاء لم  ،اجديدً  شيئًالم يقدم موضوعك  ،حثكمصادر أصلية في موضوع ب

 وذلك في شكل )صور وملفات فيديو(. ،تتحقق منها

 الموديوالت،وبعد االنتهاء من دراسة جميع موديوالت بيئة التعلم الشخصية تم غلق هذه  .6

ى عينة النتائج الخاصة بتطبيق أدوات البحث عل يليوفيما  البحث،ألدوات  البعديوتم التطبيق 

للتوصل إلى النتائج  SPSSوتم استخدام حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية  البحث،

 اإلحصائية الخاصة بالبحث.

 عرض نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها:

ومناقشة  الفروض،قامت الباحثة باإلجابة عن األسئلة الفرعية للبحث والتحقق من صحة      

 الي:النتائج وتفسيرها كالت

 اإلحصاء الوصفي لمتغيرات البحث: -

( قيم المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات المجموعات التجريبية 3يعرض الجدول )     

 األربع وفق متغيرات البحث:
 التطبيقين القبلي والبعدي األربعة في( المتوسط واالنحراف المعياري لدرجات المجموعات 3جدول )

 القياس المجموعة/ االختبار م
العدد لكل 

 مجموعة
 االنحراف المعياري المتوسط

 (لفظيالمجموعة التجريبية األولى )رجع تكيفي موجز 

 االختبار التحصيلي 1
 قبلي

33 

13.09 1.26 

 2.36 89.48 بعدي

 بطاقة المالحظة 2
 27.21 332.94 قبلي

 33.31 1603.94 بعدي

 7.55 127.88 بعدي بطاقة تقييم المنتج النهائي 3

 2.29 94.48 بعدي مقياس قابلية االستخدام 4

 المجموعة التجريبية الثانية )رجع تكيفي موجز غير لفظي(

 االختبار التحصيلي 1
 قبلي

36 

12.92 1.61 

 2.92 88.78 بعدي

 بطاقة المالحظة 2
 26.76 339.08 قبلي

 32.286 1596.06 بعدي

 11.9 125.61 بعدي ئيبطاقة تقييم المنتج النها 3

 2.16 95.11 بعدي مقياس قابلية االستخدام 4
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 القياس المجموعة/ االختبار م
العدد لكل 

 مجموعة
 االنحراف المعياري المتوسط

 المجموعة التجريبية الثالثة )رجع تكيفي مفصل لفظي(

 االختبار التحصيلي 1
 قبلي

35 

12.77 1.664 

 2.728 89.03 بعدي

 بطاقة المالحظة 2
 31.98 333.20 قبلي

 22.49 1596.79 بعدي

 9.426 127.14 بعدي ج النهائيبطاقة تقييم المنت 3

 2.318 94.54 بعدي مقياس قابلية االستخدام 4

 المجموعة التجريبية الرابعة )رجع تكيفي مفصل غير لفظي(

 االختبار التحصيلي 1
 قبلي

37 

13.27 1.47 

 2.5 89.35 بعدي

 بطاقة المالحظة 2
 37.2 341.68 قبلي

 24.36 1604.92 بعدي

 9.03 124.64 بعدي ييم المنتج النهائيبطاقة تق 3

 2.17 95.30 بعدي مقياس قابلية االستخدام 4

% في 90( أن متوسطات درجات المجموعات األربع أعلى من 3يتضح من الجدول )     

 ،89.48حيث كانت هذه المتوسطات على التوالي هي ) ،التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي

كما يتضح أيًضا  ،(94% من الدرجة النهائية لالختبار )90كبر من( أ89.35 ،89.03 ،88.78

% في التطبيق البعدي لبطاقة 90أعلى من  ةأن متوسطات درجات المجموعات األربع

 ،1596.79 ،1596.06 ،1603.94حيث كانت هذه المتوسطات على التوالي هي ) ،المالحظة

واتضح أيًضا أن   ،(1716الحظة )% من الدرجة النهائية لبطاقة الم90( أكبر من1604.92

% في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المنتج 90أعلى من  ةمتوسطات درجات المجموعات األربع

 ،127.14 ،125.61 ،127.88حيث كانت هذه المتوسطات على التوالي هي ) ،النهائي

كما يتضح   ،(135) النهائي% من الدرجة النهائية لبطاقة تقييم المنتج 90( أكبر من 124.64

% في التطبيق البعدي لمقياس 90أيًضا أن متوسطات درجات المجموعات األربع أعلى من 

 ،94.54 ،95.11 ،94.48حيث كانت هذه المتوسطات على التوالي هي ) ،قابلية االستخدام

 (.99% من الدرجة النهائية للمقياس )90( أكبر من 95.30

 اإلجابة عن أسئلة البحث: -

 باإلجابة على أسئلة البحث كالتالي:قامت الباحثة 

 إجابة السؤال الفرعي األول: .1

القصة الرقمية التفاعلية إنتاج  مهاراتما لإلجابة عن هذا السؤال الذي نص على "  

 قائمة مهارات إلىقامت الباحثة بالتوصل ؟ االحتياجات الخاصة ذويالالزمة للطالب معلمي 

ن خالل دراسة األطر النظرية واألدبيات والدراسات السابقة وذلك مالقصة الرقمية التفاعلية إنتاج 

وأيًضا من خالل استطالع رأى المحكمين  التفاعلية،التي تناولت مهارات إنتاج القصة الرقمية 

 وقد تم توضيح كل ذلك في الجزء الخاص باإلجراءات. التعليم،مجال تكنولوجيا  فيمن األساتذة 

 إجابة السؤال الفرعي الثاني: .2
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ما المعايير التصميمية التي ينبغي توافرها عند لإلجابة عن هذا السؤال الذي نص على "     

 تصميم أنماط الرجع التكيفي في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب الداللية لتنمية مهارات

قامت الباحثة  ،؟"االحتياجات الخاصة يالقصة الرقمية التفاعلية لدى الطالب معلمي ذوإنتاج 

بيئة التعلم الشخصية القائمة على  فيأنماط الرجع التكيفي معايير تصميم توصل إلي قائمة بال

وذلك من خالل دراسة األطر النظرية واألدبيات والدراسات السابقة التي تناولت  ،الويب الداللية

الل وأيًضا من خ ،والويب الداللية ،وبيئة التعلم الشخصية ،للرجع التكيفيالمعايير التصميمية 

مجال تكنولوجيا التعليم. وتم توضيح ذلك في الجزء  فياستطالع رأى المحكمين من األساتذة 

 الخاص باإلجراءات.

 إجابة السؤال الفرعي الثالث: .3

ألنماط الرجع التكيفي في بيئة ما التصميم التعليمي "لإلجابة عن هذا السؤال الذي نص على      

القصة الرقمية التفاعلية لدى إنتاج  ة في تنمية مهاراتتعلم شخصية قائمة على الويب الداللي

قامت الباحثة بتصميم أنماط الرجع التكيفي في بيئة  ؟"االحتياجات الخاصة ذويالطالب معلمي 

وذلك بعد دراسة وتحليل  والمعايير،تعلم شخصية قائمة على الويب الداللية في ضوء االحتياجات 

وفي ضوء نتائج ذلك التحليل تم اختيار نموذج الجزار  ،التعليميمجموعة من نماذج التصميم 

الجزء الخاص  فيوتم توضيح كل ذلك  الحالي،للتصميم التعليمي بما يتناسب مع طبيعة البحث 

 باإلجراءات.

 إجابة السؤال الفرعي الرابع: .4

صية أثر أنماط الرجع التكيفي في بيئة تعلم شخما " لإلجابة عن هذا السؤال الذي نص على     

القصة الرقمية إنتاج  قائمة على الويب الداللية في تنمية الجوانب المعرفية المرتبطة بمهارات

قامت الباحثة باختبار صحة الفروض  "؟االحتياجات الخاصة ذويالتفاعلية لدى الطالب معلمي 

 كالتالي: عنه،المرتبطة بهذا السؤال لتقديم اإلجابة 

ا عند مستوى "يوجد فروق دالة إحصائي  نص على أنه:  ذياألول: والاختبار صحة الفرض  4-1

( بين متوسطات الدرجات في تحصيل الجوانب المعرفية في التطبيقين القبلي والبعدي 0.05)≥

لصالح التطبيق  لالختبار التحصيلي لطالب المجموعات التجريبية األربعة المستخدمة في البحث

  البعدي".

 المرتبطة،" للمجموعات Tقامت الباحثة بتطبيق اختبار "والختبار صحة هذا الفرض      

لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية األربعة في التطبيقين 

، SPSS"وذلك باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية " التحصيلي،القبلي والبعدي لالختبار 

 ( يوضح ذلك: 4والجدول )
التطبيقين  في ةمتوسطات درجات المجموعات األربعوداللتها اإلحصائية للفروق بين  ،(Tقيمة ) (4جدول )

 التحصيليلالختبار  والبعديالقبلي 

المجموعا

 ت

االنحراف  المتوسط ن التطبيق

 المعياري

قيمة 

 )ت(

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 قيمة

(η2) 

حجم 

 التأثير

المجموعة 

 األولي

0.94 0.01 32 129.5 1.259 13.09 33 قبلي

2 

 كبير

 

 2.36 89.48 بعدي

المجموعة 

 الثانية

142.9 1.61 12.92 36 قبلي

4 

35 0.01 0.99 

 2.919 88.78 بعدي

المجموعة 

 الثالثة

181.2 1.664 12.77 35 قبلي

3 

34 0.01 0.99

 2.728 89.03 بعدي 9
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المجموعا

 ت

االنحراف  المتوسط ن التطبيق

 المعياري

قيمة 

 )ت(

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 قيمة

(η2) 

حجم 

 التأثير

المجموعة 

 الرابعة

181.2 1.465 13.27 37 قبلي

3 

37 0.01 0.99

 2.497 89.35 بعدي 9

في  ةاألربع ةالتجريبي( ارتفاع متوسطات درجات المجموعات 4يتضح من نتائج الجدول )    

 ،89.48)التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي حيث كانت هذه المتوسطات على التوالي هي 

قيمة "ت" المحسوبة في وأن مقارنة بدرجات التطبيق القبلي، ( 89.35 ،89.03 ،88.78

 ،181.23 ،142.94 ،129.5)االختبار التحصيلي للمجموعات األربع على التوالي تساوي 

( لصالح المتوسط األعلى أي 0.01داللة ) ى( وهي قيم ذات داللة إحصائية عند مستو181.23

األربعة كما يتضح أيًضا أن قيمة حجم التأثير للمجموعات التجريبية  ،لصالح التطبيق البعدي

ألنماط الرجع وهذا يدل على أن  ،( على الترتيب0.999 ،0.999 ،0.99 ،0.942تساوي )

تأثير كبير في زيادة التحصيل التكيفي في بيئة التعلم الشخصية القائمة على الويب الداللية 

 وبناًء عليه تم قبول الفرض األول.  ،المعرفي المرتبط بمهارات إنتاج القصة التفاعلية

(؛  سعيد 2015(؛ أيمن محمود )2013وتتفق هذه النتائج مع دراسة كٌل من: محمد العباسي )     

( والتي أكدت نتائجها فاعلية 2017(؛ إيمان عمر )2016(؛ هاني رمزي )2015األعصر )

(؛ 2017كما أكدت دراسة أسماء محمد ) ،بيئات التعلم الشخصية ومتغيرات أخري على التحصيل

( 2018(؛ شيماء خليل )2013(؛ هبة العزب )2016وزينب السالمى ) (؛2018حنان خليل )

(؛ 2014وأيًضا أكدت دراسة )ربيع رمود ) ،على فاعلية الرجع )التغذية الراجعة( على التحصيل

( على فاعلية بيئات التعلم المصممة باستخدام 2016(؛ وأسامة إبراهيم )2016تسنيم اإلمام )

 صيل.الويب الداللية في زيادة التح

ألنماط الرجع التكيفي في بيئة التعلم الشخصية القائمة  إيجابيمما سبق يتضح وجود تأثير      

على الويب الداللية وفق أساليب التعلم في تنمية الجوانب المعرفية المرتبطة بمهارات إنتاج 

 ويمكن تفسير زيادة التحصيل من خالل توافر اآلتي:  التفاعلية،القصة الرقمية 

أنماط الرجع التكيفي في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب الداللية وفق أساليب م تصمي -

وأيًضا طبيعة الرجع التكيفي  ،ونظريات التعليم ،وفي ضوء معايير التصميم التعليمي ،التعلم

وتقديمه بما يناسب أسلوب التعلم حيث يتم تقديم المعلومات والتوجيهات التي تساعد الطالب 

إلى األداء الصحيح بمستوى مختصر عند تقديم الرجع الموجز اللفظي والموجز  على الوصول

 ،أو بمستوى مفصل عند تقديم الرجع المفصل اللفظي والمفصل غير اللفظي ،غير اللفظي

وتزويد المتعلم بمصادر تعلم متنوعة ومتعددة باستخدام محركات البحث الداللية بما يتناسب مع 

وأيًضا طبيعة بيئة التعلم الشخصية التي تحتوي على العديد من  ،احتياجاته وأسلوب تعلمه

كما ساعدت على  ،التطبيقات المصغرة كما تسمح للطالب بإضافة أدوات وحذف أخري

وتبادل األفكار  ،لتحسين عملية التعلم يمما يؤد ،التشارك والتفاعل لتبادل وتشارك المعلومات

 وبالتالي زيادة التحصيل. ،الجيد من الشروط الالزمة للتعلم يوه ،واآلراء

الرجع التكيفي في  حيث تم تصميم أنماط ،النظرية البنائيةاتفقت نتائج البحث الحالي مع آراء  -

محل الدراسة مع توجهات  بيئة التعلم الشخصية القائمة على الويب الداللية وفق أساليب التعلم

مهاراته الخاصة حيث أصبحت المواقف بناء مفاهيمه و فيحرية المتعلم  فيالنظرية البنائية 

 ،والنظرية البنائية االجتماعية ،التعليمية أكثر مرونة مستجيبة الحتياجاته ومراعية لخصائصه

بل يبنيها من خالل عملية تفاوض اجتماعي مع  ،فال يبني المتعلم معرفته بمعزل عن اآلخرين
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استخدام األدوات المتاحة ببيئة التعلم حيث يقوم المتعلم ببناء تعلمه ب ،ونظرية النشاط ،زمالئه

حيث يبحث المتعلمون بأنفسهم عن مصادر المعلومات ، النظرية التواصليةوأيًضا  ،الشخصية

وتتفق نتائج البحث  ،ويبنون التعلم من خالل بيئات تعلمهم الشخصية ،باستخدام الويب الداللية

ا ألساليب تعلم وفقً  تكيفيرجع بشكل حيث أن تقديم ال، نظرية التعلم التكيفيأيًضا مع آراء 

وهو ما يفسر أنه كلما توفر التكيف  ،المتعلمين ينتج عنه اكتمال مهمة التعلم بشكل أكثر إتقان

وهذا ما أسفرت عنه نتائج  ،كلما ساعد ذلك بشكل كبير على تقدم المتعلمين وزيادة تحصيلهم

 البحث الحالي.

ا عند وجد فروق دالة إحصائي  الفرض على أنه "ال يينص هذا اختبار صحة الفرض الثالث:  4-2

( بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية األربعة في التطبيق 0.05)≥مستوى 

 البعدي لالختبار التحصيلي المرتبط بالجوانب المعرفية لمهارات إنتاج القصة الرقمية التفاعلية". 

حادي االتجاه" لتحديد أ"اختبار تحليل التباين  ثةالختبار صحة هذا الفرض استخدمت الباح      

في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي  ةالفروق بين متوسطات درجات المجموعات األربع

 ( يوضح ذلك:5المرتبط بالجوانب المعرفية لمهارات إنتاج القصة الرقمية التفاعلية، والجدول )
في التطبيق  ةبين متوسطات درجات المجموعات األربع ( قيمة "ف" وداللتها اإلحصائية للفروق5جدول )

 التحصيليالبعدي لالختبار 

المتغير 

 التابع
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

 "ف"
 الداللة

 التحصيل

 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات

 الدرجة الكلية

10.699 

953.869 

964.567 

3 

137 

140 

3.566 

6.963 
0.512 

غير 

 دالة

ا عند مستوى داللة (، غير دالة إحصائي  0.512( أن قيمة "ف" )5يتضح من نتائج الجدول )     

متوسطات درجات ويدل ذلك على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  ،0.05

في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي المرتبط بالجوانب المعرفية  ةالمجموعات األربع

 .وبناًء عليه تم قبول الفرض الثالث لمهارات إنتاج القصة الرقمية التفاعلية

 & Kovatcheva؛ Parvez & Blank (2008)من:  وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل        

Nikolov (2008) ؛Bimba،Hunaiyyan, Mahmud & Shuib (2017)-Idris, Al  

لتكيفي وفقًا ألساليب تعلم المتعلمين، حيث أن والتي أكدت على ضرورة أن يتم تقديم الرجع ا

 ،توافق أنماط الرجع مع أساليب التعلم تؤثر على تحسين نتائج التعلم في بيئات التعلم الشخصية

 وبالتالي تنمية التحصيل المعرفي للطالب.

اللية مما سبق يتضح أن أنماط الرجع التكيفي في بيئة التعلم الشخصية القائمة على الويب الد     

 التفاعلية،ال تختلف في األثر في تنمية الجوانب المعرفية المرتبطة بمهارات إنتاج القصة الرقمية 

 ويمكن تفسير ذلك من خالل توافر اآلتي: 

بيئة التعلم الشخصية القائمة على الويب الداللية تقدم الرجع التكيفي بما يالئم أساليب تعلم  -

الجوانب التكيفي وفقًا ألسلوب التعلم قد أدى إلى تنمية وأن الرجع  ،المتعلمين عينة البحث

أن أنماط الرجع التكيفي  يوهذا يعن ،إنتاج القصة الرقمية التفاعليةبمهارات المعرفية المرتبطة 

األثر على تنمية الجوانب  فيال تختلف بيئة التعلم الشخصية القائمة على الويب الداللية في 

ا وذلك يدعم فكرة التكيف وفقً  ،نتاج القصة الرقمية التفاعليةالمعرفية المرتبطة لمهارات إ
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حيث أنه عندما أتيح لكل متعلم أن يتعلم ويحصل على الرجع التكيفي وفق  ،ألسلوب التعلم

أسلوب تعلمه أصبح قادًرا على تنمية الجوانب المعرفية المرتبطة بمهاراته الخاصة بإنتاج 

 القصة الرقمية التفاعلية. 

 الخامس: الفرعيسؤال إجابة ال .5

ما أثر أنماط الرجع التكيفي في بيئة تعلم شخصية "ينص على:  يلإلجابة عن هذا السؤال الذ

القصة قائمة على الويب الداللية في تنمية الجوانب األدائية المرتبطة بمهارات إنتاج 

لفروض تم اختبار صحة ا" االحتياجات الخاصة يالرقمية التفاعلية لدى الطالب معلمي ذو

 كالتالي: عنه،المرتبطة بهذا السؤال لتقديم اإلجابة 

"يوجد فروق دالة إحصائيا : "ينص هذا الفرض على أنه: اختبار صحة الفرض الثاني 5-1

( بين متوسطات الدرجات في أداء المهارات في التطبيقين القبلي 0.05)≥عند مستوى 

ة األربعة المستخدمة في البحث والبعدي لبطاقة المالحظة لطالب المجموعات التجريبي

 .لصالح التطبيق البعدي"

 المرتبطة،" للمجموعات Tوالختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة بتطبيق اختبار "     

لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية األربعة في التطبيقين 

( 6، والجدول )SPSS"حزمة البرامج اإلحصائية "باستخدام  المالحظة،القبلي والبعدي لبطاقة 

 يوضح ذلك: 
التطبيقين  في ةمتوسطات درجات المجموعات األربعوداللتها اإلحصائية للفروق بين  ،(Tقيمة ) (6جدول )

 لبطاقة المالحظة والبعديالقبلي 

 االختبار
المجموعا

 ت
 المتوسط ن التطبيق

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(

درجات 

 الحرية

مستو

ى 

 الداللة

 قيمة

(η2) 

حجم 

 التأثير

بطاقة 

 المالحظة

المجموعة 

 األولي

 قبلي

33 

332.94 27.209 
213.

6 
32 0.01 0.999 

 كبير

 

 بعدي
1603.9

4 
33.308 

المجموعة 

 الثانية

 قبلي

36 

339.08 26.756 
182.

41 
35 0.01 0.999 

 بعدي
1596.0

6 
32.283 

المجموعة 

 الثالثة

 قبلي

35 

333.2 31.98 
234.

33 
34 0.01 0.999 

 بعدي
1596.7

9 
22.49 

المجموعة 

 الرابعة

 قبلي

37 

341.68 37.204 
176.

85 
37 0.01 0.999 

 بعدي
1604.9

2 
24.355 

في  ةاألربع ةالتجريبي( ارتفاع متوسطات درجات المجموعات 6يتضح من نتائج الجدول )     

 ،1603.94عدي لبطاقة المالحظة حيث كانت هذه المتوسطات على التوالي هي )التطبيق الب

وأن قيمة "ت" المحسوبة  ( مقارنة بدرجات التطبيق القبلي،1604.92 ،1596.79 ،1596.06

 ،234.33 ،182.41 ،213.6)على التوالي تساوي  ةفي بطاقة المالحظة للمجموعات األربع

( لصالح المتوسط األعلى أي 0.01ية عند مستوي داللة )( وهي قيم ذات داللة إحصائ176.85

كما يتضح أيًضا أن قيمة حجم التأثير للمجموعات التجريبية األربعة  ،البعديلصالح التطبيق 

ألنماط الرجع وهذا يدل على أن  ،( على الترتيب0.999 ،0.999 ،0.999 ،0.999تساوي )
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تأثير كبير في تنمية الجوانب األدائية لويب الداللية التكيفي في بيئة التعلم الشخصية القائمة على ا

 وبناًء عليه تم قبول الفرض الثاني.  ،المرتبطة بمهارات إنتاج القصة التفاعلية

(؛ هاني 2015(؛  سعيد األعصر )2015من: أيمن محمود ) وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل        

ئجها فاعلية بيئات التعلم الشخصية ( والتي أكدت نتا2017(؛ إيمان عمر )2016رمزي )

(؛ وزينب السالمى 2013كما أكدت دراسة هبة العزب ) ،على تنمية المهارات ىومتغيرات أخر

( على 2018(؛ ؛ شيماء خليل )2018(؛ حنان خليل )2017(؛ دراسة أسماء محمد )2016)

(؛ 2014ربيع رمود )وأيًضا أكدت دراسة  ،فاعلية الرجع )التغذية الراجعة( على زيادة األداء

( على فاعلية بيئات التعلم المصممة باستخدام 2016(؛ وأسامة إبراهيم )2016تسنيم اإلمام )

 الويب الداللية في تنمية الجوانب األدائية.

ألنماط الرجع التكيفي في بيئة التعلم الشخصية القائمة  إيجابيمما سبق يتضح وجود تأثير      

ساليب التعلم في تنمية الجوانب األدائية المرتبطة بمهارات إنتاج القصة على الويب الداللية وفق أ

 ويمكن تفسير زيادة األداء من خالل توافر اآلتي:  التفاعلية،الرقمية 

حيث إن هذه الوسائط تتكامل  ،تقديم المهارات بأكثر من وسيطو ،تعدد الوسائط التعليمية -

المتعلم تصوًرا كاماًل عن كيفية  يوتعط ،تعلمبعضها مع بعض بما يتناسب مع أسلوب تعلم الم

وتقسيم المهارات إلي أداءات فرعية متسلسلة  ،وكذلك تقديم الرجع التكيفي ،تنفيذ المهارة

هذا إلى جانب إتاحة الفرصة  ، إلي مستوى التمكن واإلتقان المطلوبوذلك وصواًل  ،ومترابطة

وذلك يساعد المتعلمين للوصول إلي  ،هاراتللمتعلمين لممارسة األنشطة العملية المرتبطة بالم

، بحيث يُطلب من المتعلم القيام بأداء التعليميوتنظيم األنشطة داخل المحتوى  ،مستوى اإلتقان

تم تدريبه عليها لمساعدته على ممارستها وإتقانها قبل االنتقال للتدريب على  التيالمهارات 

داء مهارات إنتاج القصة التفاعلية لدي المهارات األخرى بالموديول، ساعد على تنمية أ

 الطالب المعلمين.

ا عند يوجد فرق دال إحصائي  ال ينص هذا الفرض على أنه: " اختبار صحة الفرض الرابع: 5-2

( بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية األربعة في التطبيق 0.05)≥مستوى 

 ة الرقمية التفاعلية".البعدي لبطاقة مالحظة أداء مهارات إنتاج القص

حادي االتجاه لتحديد الفروق بين أاختبار تحليل التباين  الختبار هذا الفرض استخدمت الباحثة

متوسطات درجات المجموعات األربع في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة أداء مهارات إنتاج 

 ( ذلك:7القصة الرقمية التفاعلية، ويوضح الجدول )
في التطبيق  ةداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات المجموعات األربع( قيمة "ف" و7جدول )

 البعدي لبطاقة المالحظة

المتغير 

 التابع
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

 ف
 الداللة

بطاقة 

 المالحظة

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الدرجة الكلية

2305.634 

110528.667 

112834.301 

3 

137 

140 

768.545 

806.779 
0.953 

غير 

 دالة

ا عند مستوى (، قيمة غير دالة إحصائي  0.953( أن قيمة "ف" )7يتضح من نتائج الجدول )     

متوسطات درجات ويدل ذلك على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  ،0.05داللة 

لبطاقة مالحظة أداء مهارات إنتاج القصة الرقمية في التطبيق البعدي  ةالمجموعات األربع

 .وبناًء عليه تم قبول الفرض الرابع التفاعلية
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 & Kovatcheva؛ Parvez & Blank (2008)من:  وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل        

Nikolov (2008) ؛Hunaiyyan, Mahmud & Shuib (2017)-Bimba, Idris, Al 

يتم تقديم الرجع التكيفي وفقًا ألساليب تعلم المتعلمين، حيث أن  والتي أكدت على ضرورة أن

 ،توافق أنماط الرجع مع أساليب التعلم تؤثر على تحسين نتائج التعلم في بيئات التعلم الشخصية

 وبالتالي تنمية المهارات.

لداللية بيئة التعلم الشخصية القائمة على الويب اويمكن تفسير ذلك من خالل توافر اآلتي:      

وأن الرجع التكيفي وفقًا ألسلوب  ،تقدم الرجع التكيفي بما يالئم أساليب تعلم الطالب عينة البحث

أنماط الرجع وهذا يعنى أن  ،إنتاج القصة الرقمية التفاعليةالتعلم قد أدى إلى تنمية مهارات 

األثر على تنمية  فيال تختلف التكيفي في بيئة التعلم الشخصية القائمة على الويب الداللية 

حيث أنه  ،وذلك يدعم فكرة التكيف وفًقا ألسلوب التعلم ،مهارات إنتاج القصة الرقمية التفاعلية

عندما أتيح لكل طالب أن يتعلم ويحصل على الرجع التكيفي وفق أسلوب تعلمه أصبح قادًرا على 

 تنمية مهاراته الخاصة بإنتاج القصة الرقمية التفاعلية. 

 السادس: الفرعي إجابة السؤال .6

"ما أثر أنماط الرجع التكيفي في بيئة تعلم ينص على:  الذيلإلجابة عن هذا السؤال      

القصة الرقمية التفاعلية لدى الطالب معلمي جودة إنتاج  فيشخصية قائمة على الويب الداللية 

اإلجابة  ؟" تم اختبار صحة الفروض المرتبطة بهذا السؤال لتقديماالحتياجات الخاصة ذوي

 كالتالي: عنه،

ا عند يوجد فرق دال إحصائي  ال : ينص هذا الفرض على أنهاختبار صحة الفرض الخامس:       

( بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية األربعة في التطبيق 0.05)≥مستوى 

 البعدي لبطاقة تقييم المنتج النهائي". 

حادي االتجاه لتحديد الفروق بين أاختبار تحليل التباين  حثةالختبار هذا الفرض استخدمت البا     

متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية األربعة في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المنتج 

 ( ذلك:8الجدول ) ويوضحالنهائي، 
لتطبيق ( قيمة "ف" وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات المجموعات األربع في ا7جدول )

 البعدي لبطاقة تقييم المنتج النهائي

المتغير 

 التابع
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

 ف
 الداللة

بطاقة 

تقييم 

المنتج 

 النهائي

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الدرجة الكلية

226.596 

12734.181 

12960.777 

3 

137 

140 

75.532 

92.95 
0.813 

غير 

 دالة

(، قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى 0.813( أن قيمة "ف" )8يتضح من نتائج الجدول )     

متوسطات درجات ويدل ذلك على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  ،0.05داللة 

الفرض وبناًء عليه تم قبول  في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المنتج النهائي ةالمجموعات األربع

 .الخامس

 & Kovatcheva؛ Parvez & Blank (2008)من:  وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل        

Nikolov (2008) ؛Hunaiyyan, Mahmud & Shuib (2017)-Bimba, Idris, Al 

والتي تؤكد على ضرورة أن يتم تقديم الرجع التكيفي وفقًا ألساليب تعلم المتعلمين، حيث أن توافق 
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وبالتالي  ،رجع مع أساليب التعلم تؤثر على تحسين نتائج التعلم في بيئات التعلم الشخصيةأنماط ال

 وزيادة معدل األداء المهاري. المنتجة،تطوير القصص التفاعلية 

ألنماط الرجع التكيفي في بيئة التعلم الشخصية القائمة  إيجابيمما سبق يتضح وجود تأثير      

ويمكن تفسير  ،ليب التعلم في جودة إنتاج القصة الرقمية التفاعليةعلى الويب الداللية وفق أسا

زيادة جودة المنتج من خالل توافر اآلتي: متابعة الباحثة للمتعلمين وتقديم الرجع التكيفي لهم 

وإمدادهم بالرجع المناسب على االستجابات المختلفة  ،والرد على استفساراتهم ،بشكل مستمر

إتاحة بيئة التعلم و ،ن المتدربين لمهارات إنتاج القصة الرقمية التفاعليةساعد ذلك على إتقا ،لهم

الشخصية لكل متعلم أن يتعلم وفق أسلوب تعلمه أصبح قادًرا على تنمية مهاراته الخاصة بإنتاج 

 .القصة الرقمية التفاعلية

"ما أثر ينص على:  يلإلجابة عن هذا السؤال الذ السابع: الفرعيإجابة السؤال  .7

ماط الرجع التكيفي الموجز في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب الداللية على قابلية أن

تم اختبار صحة الفروض " ؟الخاصةاالحتياجات  يلدى الطالب معلمي ذواالستخدام 

 كالتالي: عنه،المرتبطة بهذا السؤال لتقديم اإلجابة 

ا يوجد فرق دال إحصائي  "ال : ينص هذا الفرض على أنهاختبار صحة الفرض السادس:       

( بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية األربعة في التطبيق 0.05)≥عند مستوى 

 . البعدي لمقياس قابلية استخدام بيئة التعلم الشخصية"

حادي االتجاه لتحديد الفروق بين أاختبار تحليل التباين  الختبار هذا الفرض استخدمت الباحثة     

في التطبيق البعدي لمقياس قابلية استخدام بيئة التعلم  ةات درجات المجموعات األربعمتوسط

 (:9الشخصية، ويوضح ذلك الجدول )
في التطبيق  ة( قيمة "ف" وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات المجموعات األربع9جدول )

 البعدي لمقياس قابلية استخدام بيئة التعلم الشخصية

ر المتغي

 التابع
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

 ف
 الداللة

مقياس 

قابلية 

 االستخدام 

 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات

 الدرجة الكلية

17.489 

684.213 

701.702 

3 

137 

140 

5.83 

4.994 
1.167 

غير 

 دالة

ا عند مستوى (، قيمة غير دالة إحصائي  1.167( أن قيمة "ف" )9يتضح من نتائج الجدول )     

متوسطات درجات ويدل ذلك على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  ،0.05داللة 

وبناًء عليه تم قبول  في التطبيق البعدي لمقياس القابلية الستخدام البيئة ةالمجموعات األربع

 .الفرض السادس

 ؛Panagiotidis (2012) (؛2015: أيمن محمود )من وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل        

Gallego & Gamiz (2014) ؛Elfeky (2019)  والتي أكدت على سهولة استخدام بيئة التعلم

      ورضا المستخدمين عن البيئة. الشخصية،

ألنماط الرجع التكيفي في بيئة التعلم الشخصية القائمة  إيجابيمما سبق يتضح وجود تأثير      

ويمكن تفسير ذلك من خالل توافر  االستخدام،ويب الداللية وفق أساليب التعلم على قابلية على ال

وسهولة الوصول إلى مصادر التعلم  الداللية،تصميم بيئة التعلم الشخصية باستخدام الويب اآلتي: 

وتنظيم المحتوى بما  شخصي،وتقديم الرجع التكيفي بشكل  الداللية،باستخدام محركات البحث 
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ووجود عديد من التطبيقات ببيئة التعلم الشخصية يختار منها المتعلم بما  التعلم،ناسب أسلوب ي

 لسهولة قابلية البيئة لالستخدام. ىيناسب احتياجاته مما أد

 توصيات البحث:

 توصي الباحثة بما يلي: نتائج،في ضوء ما توصل إليه البحث الحالي من 

  الخاصة التعلم الشخصية القائمة على الويب الداللية توظيف أنماط الرجع التكيفي في بيئة

 برامج إعداد طالب كلية التربية. بهذا البحث في

  تصميم أنماط أخري للرجع التكيفي في بيئات التعلم الشخصية القائمة على الويب الداللية

 كبيئات تعلم أثبت البحث الحالي فعاليتها في تنمية المعارف والمهارات المختلفة.

 تعانة بقائمة المعايير التي تم التوصل إليها في البحث الحالي لتصميم بيئات التعلم االس

 الشخصية القائمة على الويب الداللية.

 البحوث المقترحة:

 في ضوء النتائج السابقة تقترح الباحثة الموضوعات البحثية التالية:

  مهارات ثرها في تنمية وأ المعرفية،دراسة العالقة بين أنماط الرجع التكيفي واألساليب

 االنخراط في التعلم لدى طالب كلية التربية.

  دراسة أثر تصميم بيئة تعلم قائمة على الويب الداللية لتنمية الجوانب المعرفية واألدائية لدى

 والمقررات المختلفة. المختلفة،طالب كلية التربية بالمراحل الدراسية 

 مة على أساليب التعلم في تنمية المهارات دراسة فعالية تصميم بيئة تعلم شخصية قائ

 والكفايات التعليمية المختلفة لدى طالب كلية التربية.

 قائمة المراجع:
(. توظيف الويب الداللى ببرنامج تدريب إلكتروني لتنمية بعض 2016أسامة محمد إبراهيم )

د المستقبل مهارات ريادة األعمال لدى عينة من متدربي كرسي الدكتور ناصر الرشيد لروا

 ،عدد خاص ،رابطة التربويين العرب ،دراسات عربية في التربية وعلم النفسبجامعة حائل. 

17-102. 

أسس إنتاج القصة التفاعلية في برامج الكمبيوتر التعليمية (.  2011)2011أسعد على رضوان 
جامعة  ،يةكلية الترب ،. )رسالة ماجستير(وفاعليتها في تعليم األطفال المهارات الحياتية

 حلوان.

تأثير مستوى التغذية الراجعة وأسلوب تقديمها في القصص الرقمية (. 2017أسماء فتحى محمد )
رسالة  (.التفاعلية في تنمية التحصيل ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية

 جامعة حلوان. ،كلية التربية ،(دكتوراه

ط عرض القصة الرقمية اللوحات القصصية (. أثر اختالف نم2017أمل شعبان أحمد. )

)مقطوعات الفيديو( على تنمية اإلدراك االجتماعى اإليجابى لدى تالميذ ذوى االعاقة العقلية 

 .34-1 ،(31) ،الجمعية العربية لتكنولوجيا التربيةالبسيطة بفصول الدمج. 

اإلحتياجات  لذوى تالرياضيا معلمى لدى التدريسية المهارات واقع(. 2015أمل محمد مصطفي )

ً  الخاصة ً  سمعيا  تربويات مجلة. محافظة المنيا بمدارس الجودة ثقافة ضوء فى وبصريا

 .48-6 ،(2)22 ،الرياضيات لتربويات المصرية الجمعية ،الرياضيات

تطبيق تقنيات الويب الداللي على الخدمات التي تقدمها نظم التعليم (. 2015أنس على على )
 جامعة النيلين. ،دكتوراه(. كلية الدراسات العليا . )رسالةاإللكتروني
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أكتوبر(. استخدام رواية القصص الرقمية في تنمية الهوية الثقافية  ،2015إيمان جمعة شكر )

 .280-229 ،(104)26 ،مجلة كلية التربية جامعة بنهالألطفال ذوى صعوبات التعلم. 

لكترونى )االفتراضية/ الشخصية( على تنمية (. أثر اختالف بيئة التعلم اإل2017إيمان حلمى عمر )

دراسات عربية في التربية مهارات توظيف مصادر التعلم لدى معلمى المرحلة االبتدائية. 
 .284-212 ،(89) ،رابطة التربويين العرب ،وعلم النفس

إبريل(. فاعلية  ،2018إيمان صالح الدين صالح ومنى حسين الدهان وسامية شحاته محمود )

اإللكترونية المغناه في تنمية المهارات اللغوية للمعاقين عقليا فئة القابلين للتعلم. القصص 

 ،(19) ،جامعة عين شمس ،. كلية التربية النوعيةالمجلة المصرية للدراسات المتخصصة

282-320. 

(. نموذج لبيئة تعلم شخصية قائمة على االحتياجات والمعايير وأثرها 2015أيمن جبر محمود )

مجلة البحث العلمى في التنظيم الذاتى والقابلية لالستخدام لدى طالب تكنولوجيا التعليم. على 
 .230-182 ،(16) ،التربية

فاعلية القصص اإللكترونية في تنمية المهارات اللغوية للمعاقين عقليا فئة (. 2018آيه محمد السيد )
 جامعة عين شمس. ،. )رسالة ماجستر(. كلية التربية النوعيةالقابلين للتعلم

(. أثر االختالف في نمطى تقديم القصة الرقمية التعليمية في التحصيل 2014إيهاب محمد حمزة )

دراسات عربية في  ،رابطة التربويين العربالفورى والمرجأ لدى تالميذ المرحلة االبتدائية. 
 .36-321 ،(54) ،التربية وعلم النفس

ة تكيفية باستخدام الويب الداللى لتنمية مهارات انتاج ادوات تصميم بيئ(. 2016تسنيم داود اإلمام ) 
جامعة  ،. )رسالة ماجستير(. كلية التربيةالتقويم االلكترونى لدى المعلمين بمحافظة الدقهلية

 المنصورة.

األردن )عمان(: دار الفكر  ،2. طتفريد التعليم(. 2002توفيق أحمد مرعي ومحمد محمود الحيلة )

 والتوزيع. للطباعة والنشر

إبريل(. أثر اختالف مستوى التفاعل في القصة االلكترونية وموقعها  ،2015حسن فاروق محمود )

في برامج الكمبيوتر التعليمية في تنمية المفاهيم اإلسالمية لدى تالميذ الصف السادس 

 .396-363 ،(4)163 ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،مجلة التربيةاالبتدائى. 

-تصحيحية-أكتوبر(. أثر اختالف أنماط التغذية الراجعة )إعالمية ،2018ليل )حنان حسن خ

تفسيرية( في نظام إلدارة التعلم التكيفي على تنمية مهارات إنتاج األنشطة اإللكترونية لدى 

 .274-215 ،(37) ،الجمعية العربية لتكنولوجيا التربيةطالب كلية التربية. 

بر(. أثر دمج حكى القصة الرقمية في مراحل دورة التعلم سبتم ،2016حنان عبدالسالم حسن )

مجلة لتنمية بعض نواتج تعلم الجغرافيا لدى التالميذ ضعاف البصر بالمرحلة اإلبتدائية. 
 .148-119 ،(83) ،جامعة عين شمس ،الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية

ني تكيفي قائم على الويب الداللي يناير(. تصميم محتوى إلكترو ،2014ربيع عبد العظيم رمود )

وأثره في تنمية التفكير االبتكاري والتحصيل لدى طالب تكنولوجيا التعليم وفق أسلوب 

 .463 -393 ،(1)24 ،الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليمتعلمهم )النشط / التأملي(. 

-راجعة )تصحيحية(. أثر التفاعل بين مستوى تقديم التغذية ال2017رجاء على عبد العليم )

عميق( في بيئات التعلم الشخصية على التحصيل –تفسيرية( وأسلوب التعلم )سطحى 

 ،دراسات وبحوث ،تكنولوجيا التربيةالدراسى وكفاءة التعلم لدى طالب تكنولوجيا التعليم. 

(31)، 253-306. 
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ورية مصر العربية: (. إعداد معلم التربية الخاصة وتنميته مهنيًا في جمه2012ريهام على السيد )

 .710-691 ،(2)13 ،مصر -مجلة البحث العلمي في التربيةدراسة تحليلية. 

إبريل(. تصميم مستويين من التغذية الراجعة القائمة على تسجيل  ،2016زينب حسن السالمى )

الشاشة بالتعلم اإللكترونى عبر الويب وأثرهما على رضا طالبات تكنولوجيا التعليم وتنمية 

الجمعية يل المعرفي ومهارات تصميم القصة الرقمية التعليمية وتطويرها لديهن. التحص
 .236-161 ،(2)26 ،المصرية لتكنولوجيا التعليم: سلسلة دراسات وبحوث محكمة

إبريل(. إعداد كمعلم التربية الخاصة في ضوء معايير  21-20 ،2010سري محمد رشدي )

 ،رؤي مستقبلية-البحث التربوي في الوطن العربيالمؤتمر العلمي العاشر بعنوان الجودة. 

 .191-161 ،جامعة الفيوم ،كلية التربية

يناير(. فاعلية القصص التفاعلية اإللكترونية في تنمية حب  ،2015سعيد عبد المعز موسى )

 ، 21العدد  ،مجلة الطفولة والتربيةاالستطالع والمهارات االجتماعية لدى اطفال الروضة. 

 بعة.السنة السا

(. تطوير بيئة تعلم شخصية في ضوء أسلوب التعلم وتأثيرها 2015سعيد عبد الموجود األعصر )

. الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليمعلى التحصيل المعرفي والحضور االجتماعى للطالب. 

25(4)، 253-307. 

ات القراءة فاعلية بعض القصص التفاعلية المطورة في تنمية مهار(. 2012سمر سامح محمد )
. )رسالة ماجستير(. كلية االلكترونية في اللغة العربية لتالميذ الصف الخامس االبتدائى

 جامعة حلوان. ،التربية

ترجمة رامى  ،(. رواية القصة الرقمية في التعلم اإللكترونى: لماذا وكيف2011شيلى جابر )

 جامعة المنصورة. ،مجلة التعليم االلكترونىاسكندر. 

(. أثر نمط التغذية الراجعة  )تفسيرية/تصحيحية( القائمة على تحليالت 2018ر خليل )شيماء سمي

التعلم في تنمية األداء التكنولوجي والميول المهنية لدى الطالب المعلمين بتكنولوجيا التعليم. 

سلسلة دراسات وبحوث  ،المجلة العلمية السنوية للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي

 .414-341محكمة. 

فاعلية برنامج باستخدام القصص القائمة على استراتيجيتى التخيل (. 2013عادل حسن الغامدى )
. )رسالة وحل المشكالت في تنمية بعض قدرات التفكير االبتكارى لدى أطفال المتفوقين

 جامعة عين شمس. ،كلية التربية ،ماجستير(

المؤتمر تياجات ذوى الفئات الخاصة. (. مصادر التعلم واح2003عبد اللطيف الصفي الجزار )
السنوى التاسع للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم بعنوان: تكنولوجيا التعليم لذوى 

 القاهرة. ،االحتياجات الخاصة

أكتوبر(. توظيف تكنولوجيا الوسائط المتعددة  ،2000على محمد عبدالمنعم وعرفة أحمد حسن )

ورقة عمل مقدمة إلى المنظمة العربية التعليم األساسى.  في تعليم العلوم الطبيعية بمرحلة
اليسكو بعنوان: تطوير أساليب تدريس العلوم في مرحلة التعليم  ،للتربية والثقافة والعلوم  

 . سلطنة عمان.األساسى باستخدام تكنولوجيا التعليم

لقصة الناطقة في فاعلية برنامج إلكتروني تفاعلي قائم على ا(. 2016فاطمة السيد عبدالعظيم )
. )رسالة ماجستير(. تنمية بعض المهارات السمعية لدى التالميذ المكفوفين بالمرحلة االبتدائية

 .جامعة عين شمس ،كلية التربية
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النظرية  بين التعليمية مجراوالب المناهج تصميم (.2016) الطنأوي الشربيني وعفت فوزي
 .للنشر الكتاب مركز :القاهرة .والممارسة

في تنمية  web 2.0فعالية بعض أدوات الجيل الثانى للويب (.  2017ك حسين برجس )مبار
 ،. )رسالة ماجستير(مهارات إنتاج القصص الرقمية لدى معلمي الحاسب اآللى بدولة الكويت

 .جامعة جنوب الوادى ،كلية التربية بالغردقة

وأثرها في لنظرية التواصلية (. تصميم بيئة تعلم شخصية قائمة على ا2013محمد أحمد العباسى )

. الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليمالمعارف التكنولوجية لدى طالب كلية التربية. تنمية 

23(4)، 253-284. 

أثر األنشطة التعليمية الرقمية في القصة التفاعلية لتالميذ (. 2013محمد عبد العاطى أحمد )
جامعة  ،كلية التربية ،(رسالة ماجستير (.لميةالمرحلة اإلبتدائية على اكتساب المفاهيم الع

 حلوان.

 . القاهرة: مكتبة دار الكلمة.عمليات تكنولوجيا التعليم(. 2003محمد عطية خميس )

متطلبات ذوى االحتياجات الخاصة من تكنولوجيا التعليم.  (.ديسمبر ،أ2003)محمد عطية خميس 

الجمعية  ،م لذوى االحتياجات الخاصةالمؤتمر السنوى التاسع بعنوان: تكنولوجيا التعلي

 .29-19 ،القاهرة ،كلية التربية ،المصرية لتكنولوجيا التعليم وجامعة حلوان

القاهرة: دار السحاب للنشر  ،2. طتكنولوجيا التعليم والتعلم(. 2009محمد عطية خميس )

 والتوزيع.

. القاهرة: دار تعليمالنظرية والبحث التربوي في تكنولوجيا ال(. 2013محمد عطية خميس )

 السحاب للطباعة والنشر والتوزيع. 

)الجزء األول: األفراد والوسائط(.  مصادر التعلم اإللكترونى(. 2015محمد عطية خميس )

 القاهرة: دار السحاب للطباعة والنشر والتوزيع.

اته التعليم اإللكترونى المعاصر: أبعاد تصميم وتطوير برمجي(. 2011محمد محمد الهادى )
 . القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. اإللكترونية

إبريل(. القصص الرقمية وتنمية المهارات اللغوية لدى ذوى  2-1 ،2018محمود مصطفي السيد )

المؤتمر الدولى الخامس لمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة اإلعاقة العقلية القابلين للتعليم. 
 .15-1 ،ة السعوديةالمملكة العربي ،. الرياضوالتأهيل

(. أنواع التغذية الراجعة التصحيحية ببيئة التعلم المدمج الدوار 2014منال عبدالعال مبارز )

مجلة تكنولوجيا وأثرها على كفاءة التعلم والحاجة إلى المعرفة لدى طالب الدراسات العليا. 
 .210-147 ،(4)24 ،التعليم

القصة الرقمية القائمة على الويب على التحصيل  (. أثر تغير نمط رواية2009نادر سعيد شيمى )

 1.الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليموتنمية بعض مهارات التفكير الناقد واالتجاه نحوها . 

19(3)، 3-37. 

 .. القاهرة: دار الفكر العربى1. طبيئات التعلم التكيفية(.  2017نبيل جاد عزمى ومروة المحمدى  )

أثر التفاعل بين نمط التعلم التشاركى ومستوى الدافعية لالنجاز في (. 8201نجوى يحيى بدوى )
. بيئة شبكات الويب االجتماعية في تنمية مهارات إنتاج القصة الرقمية لطالب كلية التربية

 .جامعة حلوان ،كلية التربية ،)رسالة دكتوراه(
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في تنمية مهارات إنتاج (. أثر اختالف أدوات بيئات التعلم الشخصية 2016هاني شفيق رمزي )

دراسات عربية في الكتاب اإللكترونى لدى طالب تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية. 
 .97-53 ،(79) ،رابطة التربويين العرب ،التربية وعلم النفس

مفصلة( وأسلوب التعلم ببيئات  ،العالقة بين التغذية الراجعة )موجزة(. 2013هبة عثمان العزب )
الشخصية على تنمية التحصيل المعرفي واألداء المهارى والتنظيم الذاتى لدى طالب  التعلم

 جامعة عين شمس. ،كلية البنات ،. )رسالة دكتوراه(تكنولوجيا التعليم

(. من نظم إدارة التعلم اإللكترونى إلى بيئات التعلم 21-19 ،2008هند بنت سليمان الخليفة )

المملكة العربية  ،الرياض ،عليم اإللكترونى األولملتقى التالشخصية: عرض وتحليل. 

 .1429 21-19في الفترة  ،السعودية

موجزة(  خالل توظيف -(. استخدام نمطين للتغذية الراجعة )مفصلة2019يسري مصطفي السيد )

مستودعات كائنات التعلم الرقمية وأثره في جودة تصميم المحتوى الرقمي والدافعية نحو 
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Designing adaptive feedback patterns in a personalized 

learning environment based on the semantic web for 

developing interactive digital story production skills among 

students with special needs teachers and their ability to use 

them according to their learning style 

 

Keywords: adaptive feedback, personalized learning environment, 

semantic web, interactive digital story. 

 

Abstract: The aim of the research is to design adaptive feedback 

patterns in a personalized learning environment based on the semantic 

web and reveal its impact on developing interactive digital story 

production skills among students with special needs teachers and their 

ability to use them according to their learning style. A list of standards for 

designing adaptive feedback patterns in an existing personal learning 

environment based on the semantic web has been identified. the 

environment was designed in light of these standards using the Elggazer 

Model (2014) for educational design, The research sample consisted of 

(141) students, they were divided into four experimental groups, the 

analytical descriptive approach and the experimental approach were 

relied upon, and the research tools were in an achievement test, an 

observation checklist, a product evaluation card, a usability measure, the 

experiment was applied and the results were monitored and analyzed 

Through the application of appropriate statistical treatment methods using 

SPSS, the results revealed that there were no statistically significant 

differences in the post application between the four groups of 

(achievement test, observation checklist, product evaluation card, and 

usability scale). 


