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 ممخص البحث
لممساعدات الذكية في بيئة تعمم شخصيو وفقا استيدف البحث الحالي تصميم نموذج 

         وتحديد فاعميتو في تنمية التحصيل المعرفي  العميق( -لألساليب المعرفية )السطحي
والتنظيم الذاتي والدافعية لإلنجاز في مقرر تكنولوجيا التعميم لدي طالب كمية التربية ، تم 
االعتماد عمي التصميم شبو التجريبي لمجموعتين تجريبيتين مع التطبيق القبمي والبعدي ، 

مساعدات ذكية في بيئة تعمم شخصية وفقا ألسموب : حصمت عمي  المجموعة التجريبية األولي
المعرفي )السطحي(.المجموعة التجريبية الثانية: حصمت عمي مساعدات ذكية في بيئة تعمم 
شخصية وفقا ألسموب المعرفي )عميق(، تمثمت  أدوات البحث في اختبار تحصيمي ومقياس 

ائج البحث عن وجود فروق بين ميارات تنظيم الذات ومقياس الدافعية لإلنجاز وقد أسفرت نت
متوسطي  درجات  طالب العينة )المجموعتين التجريبيتين ( فى القياسين القبمى والبعدي 
الختبار التحصيل المعرفي ومقياس ميارات تنظيم الذات ومقياس الدافعية لصالح القياس 

اليب المعرفية ليا البعدي، مما يعنى أن المساعدات الذكية في ببيئة التعمم الشخصية وفقا لألس
تأثير فعال عمى  التحصيل المعرفى وتنظيم الذات والدافعية لإلنجاز ، كما توصمت نتائج البحث 
إلى وجود فروق ذو داللو إحصائية بين متوسطي  درجات طالب المجموعتين التجريبية األولي 

يبية الثانية )تستخدم المساعدات الذكية وفق األسموب المعرفي السطحي(  والمجموعة التجر 
)تستخدم المساعدات الذكية وفق األسموب المعرفي العميق(  فى القياس البعدي فى التحصيل 
المعرفي ومقياس الدافعية لإلنجاز  لصالح مجموعة األسموب المعرفي العميق  ، بينما أظيرت 
النتائج إلي عدم وجود فروق ذو داللو إحصائية بين متوسطي  درجات طالب المجموعتين 

والمجموعة التجريبية الثانية )تستخدم المساعدات الذكية وفق األسموب المعرفي لتجريبية األولي  ا
 العميق(  فى القياس البعدي لميارات تنظيم الذات.
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 المقدمة:
نتيجة لمتطور اليائل في المجال التكنولوجي ، والسيما فيما يخص أدوات البرامج 

ي العممية التعميمية ، ظيرت  بيئات التعمم الشخصية ،وىي االجتماعية ، وتطبيقاتيا المختمفة ف
بيئة تضم مجموعة من أدوات وتطبيقات الجيل الثاني لمويب بغرض استخداميا في العممية 

عمي أنيا  Sean (2006)ويعرفيا سان ، (Kolas& Stauoe,2007,750-752) التعميمية
ة من قبل الطالب لكي يبنوا معارفيم استخدام حر لمجموعة من الخدمات والبرمجيات االجتماعي

بأنفسيم ، كما تمكنيم من إدارة تعميم مستخدمين مجموعة من أدوات الجيل الثاني لمويب ومنيا 
المدونات وشبكات التواصل االجتماعي ومحررات  الويب التشاركي من اجل بناء مجتمع مفتوح 

 لمجميع بيدف المشاركة والتعاون في إعداد المحتوي. 
(  عمي أنيا كيان انتقائي لمتعمم يجمع فيو ما 3122رفيا محمد إبراىيم الدسوقي )كما ع

يناسب خصائص المتعمم وأسموب تعممو وفقا ليويتو الشخصية ،مستخدما في ذلك مجموعو من 
( إن بيئات التعمم 3124األدوات المتاحة عمي شبكة اإلنترنت ، و يري سعود عيد العنزي)

عمي إنتاج موارد تعميمية واستخداميا حسب احتياجاتو ، بحيث يحصل الشخصية تساعد المتعمم 
( أن  بيئات التعمم الشخصية 3119عمي المحتوي التعميمي المخصص لو ، وتذكر ىند خميفو )

تتميز بجعميا المتعمم محور العممية التعميمية والقائد والمحرك لتعممو بحيث يكون قادرا عمي 
نشاء بيئة تعميمية خاصو بالمتعمم حسب اتجاىاتو وميولة، ويشير اتخاذ القرار بشان تعممو ، و  ا 

بانيا تسمح لممتعمم التحكم في تعممو وفي مصادر التعمم الخاصة   Downes(2007)دونس 
دارة األنشطة المتعمقة بيذا التعمم ، كما توفر فرصو التعاون  بو، كما تتيح لو إدارة عممية تعممو وا 

 طالب وبين الطالب وبعضيم البعض،والمشاركة بين المعمم وال
ويعد تقديم الدعم والمساعدة من اىم المعالم والركائز األساسية في بيئات التعمم 
اإللكتروني وذلك لمساعدة المتعممين عمي التعمم وتحقيق األىداف التعميمية المرجوة ، فبدون 

ي لممتعمم ودوره كمنتج المساعدات تضيع بعض معالم البيئة التي تسم بالمرونة والتعمم الذات
عمي أن تقديم المساعدات من الموضوعات اليامة التي  Allias (2005)لممعرفة، ويأكد اليأس 

        يجب مراعاتيا  أثناء تخطيط وتصميم برامج التعمم اإللكتروني ،وىي تمثل مكون أساس
    الي أىميةحيث يشير  Lee(2012)من مكونات بيئة التعمم اإللكتروني ، ويتفق معو لي 

       توفير المساعدة والدعم لممتعمم في بيئات التعمم اإللكتروني وذلك ألنيا تزود المتعممين
والمتدربين بحمول لممشكالت التي تعترض تعمميم وتدريبيم ، ويري ماكفيرسون ونانس 

Macphaerson &Nunes( 2004)   نظم المساعدة من اىم العوامل لنجاح المتعمميين أن
بيئات التعمم الشخصية ، فيي تشجع المتعممين عمي االستمرار في تعمميم ، وتحدد ليم أين في 

موقعيم من تحقيق اليدف الذي يسعون إليو ، كما تزودىم بمعمومات إضافية تزيد من تعمميم ، 
 وتزيد ن كفاءتيم وتحسن ثقتيم بنفسيم .
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اتيا المختمفة نظما وعمي ذلك يجب أن تطوع أدوات بيئات التعمم الشخصية وتقني
لممساعدة  لتتناسب مع خصائص المتعممين وقدراتيم المعرفية ، باالعتماد عمي تكنولوجيا الذكاء 
االصطناعي لتحديد احتياج المتعمم لمدعم من عدمو ، وظير ما يطمق ليو المساعدات الذكية، 

دعم احتياجات بانيا عباره عن مجموعو من التوجييات تصمم ل  snow (2015)ويعرفيا سنو 
كل متعمم عمي حده عندما تواجيو مشكمة ما أثناء عممية تعممو ، حيث يتكيف محتوي المساعدة 

 (Aleven& Koedlinger, 2002)عمي أساس احتياجات المتعمم 
عمي أن محتوي المساعدة (Snow &McNamara,2014)ىذا ويؤكد سنو وماكنيمارا 

ىذا النوع تحميال ألداء كل متعمم ، وتحديد  ديناميكي متغير من متعمم آلخر حيث يتضمن
المشكمة التي تواجيو ، ثم يحدد لو النظام الذكي محتوي المالئم، ىذا وتعد المساعدات الذكية 

 احد تطبيقات الذكاء االصطناعي التي يمكن استخداميا في بيئات التعمم الشخصية 
الذكية ومنيا دراسة محمد وأظيرت نتائج الدراسات والبحوث السابقة جدوي المساعدات 

شمو والتي توصمت فاعمية المساعدات الذكية في بيئة افتراضية عمي تنمية ميارات إنتاج 
والتي أظيرت نتائجيا فاعميو  ،Chakraborty (2016)المشروعات ، ودراسة شاكربورتي 

       ودراسة  استخدام المساعدات الذكية ضمن نظام تعمم إلكتروني لتنمية الميارات اإلمالئية  ،
التي أظيرت نتائجيا فاعمية المساعدات الذكية لدعم التعمم الفردي  snow (2015)سنو 

        ogar ,etal (2014)لمطالب داخل لعبو تعميمية  وتتفق معيا دراسة اوجار وآخرون 
التي أظيرت فاعمية المساعدات الذكية في بيئة تعمم إلكتروني ودراسة كورثان وريفات 

Korthan&Rifat (2009)  الذكية في معالجة النقاط والتي توصمت ألىمية المساعدات
 التي تواجو الطالب الصعبة 

ومن اىم العوامل التي يجب مراعاتيا عند تصميم المساعدات الذكية ىي األساليب 
المعرفية ، فمن خالل ىذه األساليب تكون المساعدات قادرة عمي تمبية احتياجات المتعممين 

تدربين وفقا الختالف أساليب استيعابيم لممعمومات ، وبالتالي أصبحت ميمة التطوير التي والم
يقوم بيا المصممون التعميميون من الميام اليامة والجوىرية التي تشتمل عمي كثير من 

 التحديات الكبيرة في تصميم نماذج المساعدات الذكية.
ي مدي فاعمية نظم المساعدات الذكية ومن بين األساليب المعرفية الميمة والتي تؤثر ف

العميق( ،حيث يشير الم وآخرون  -في تنمية نواتج التعمم المتنوعة األسموب المعرفي )السطحي
Lam,et.al (2011)  أن الطالب ذو أسموب التعمم العميق ىم اكثر انتباىا وتركيز لممواقف

ت ، بينما نجد أن الطالب ذو والمثيرات ، وال يستعجمون في إصدار األحكام واتخاذ القرارا
أسموب التعمم السطحي  يتميزون بسرعو  فحص الموقف فيم اقل انتباىا لمموقف واقل تركيزا 

 واىتماما بالتفاصيل ، ويتميزون بالنظرة السطحية اتجاه المواقف  والمثيرات التعميمية .
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ل األسموب والشك في أن ىذه الخصائص المرتبطة باألسموب المعرفي السطحي في مقاب
المعرفي العميق يتطمب تصميم نظم لممساعدات الذكية في بيئات التعمم الشخصية ، بحيث 
تكون تكيفية مناسبة لخصائصيم المعرفية وتفضيالتيم التعميمية وتراعي قدرتيم في التفكير 

لما باطار نظري داعم   constructive theoryوتفاعميم مع األشياء ، وتزودنا النظرية البنائية 
يتناولو البحث من متغيرات ، فالتعمم البنائي يفترض أن المتعمم يبني معارفو بنفسو ، وليس 
مجرد متمقي لممعمومات الخارجية ، ونظم المساعدة في سياق النظرية البنائية تعمل عمي توفير 

لك يأتي مجموعة من األدوات الفكرية التي تدعم المتعمم عمي بناء معارفو بنفسو ، وانطالقا من ذ
ىذا البحث الحالي ليستيدف تصميم نموذج لممساعدات الذكية في بيئات التعمم الشخصية لتنمية 

 بعض نواتج التعمم لدي طالب كمية التربية.
ولو تطرقنا لمرحمة التعميم الجامعي سنجد أن المسئولية الممقاة عمى عاتق الطالب كبيرة  

م وتعمميم عمى المجيود الذاتي الذى يبذلونو في وبخاصو طالب كمية التربية حيث يعتمد تقدمي
تطوير معارفيم ومياراتيم ، كما أن طبيعة التعميم الجامعي  تفرض عمييم أعباء عممية كثيرة 
يجب عمييم إنجازىا ، باإلضافة إلى أن تزايد أعداد الطالب جعل لتنمية ميارات التنظيم الذاتي  

        يق مستويات أفضل من التعمم، لذا وقع اختيار الباحثةوالدافعية لإلنجاز دورًا كبيرًا فى تحق
الدافعية لإلنجاز ( لدي طالب  -ميارات التنظيم الذاتي -عمي بعض نواتج التعمم )التحصيل

 . كمية التربية
 تحديد مشكمة البحث

اوصت العديد من الدراسات والبحوث السابقة بضرورة  توظيف أنماط مختمفة من 
المساعدات في بيئات التعمم اإللكتروني باعتبارىا من األساليب اليامو والفعالو في تنمية نواتج 

ذكي لمطالب اثناء التعمم  ومنيا دراسة التعمم، وبخاصو تكنولوجيا الوكيل الذكي باعتباره مساعد 
  (، محمد3126( ، مروه زكي ووليد الحمفاوي )3126ومنيا دراسة عبير المرسي وآخرون )

 Chakrabortyدراسة  ، schiaffino&et.al (2008)  ، ودراسة شيفاني وآخرون(3128شمو )

، Gilvera&awad (2014)، دراسة جيفارا وعوض snow (2015)، ودراسة سنو (2016)
حيث يزيد من   beng (2013)، دراسة بينج   orgar,et.al (2014)دراسو اورجر وآخرون 

دافعية الطالب لمتعميم ويحسن من أداء الطالب وينمي دافعيتيم وثقتيم بأنفسيم كما يساعد في 
ان ىذه المساعدات تقدم لمطالب بشكل موحود لممتعممين دون  دعم واتخاذ القرار ، ولكن لوحظ 

االىتمام بمعرفتيم السابقو وتفضيالتيم التعميمية واسموبيم المعرفي وبخاصة األسموب المعرفي 
السطحي والعميق ، ولذا حاولت الباحثة من خالل ىذه الدراسة توظيف أسموب التعمم 

لما ليا من اىمية العميق( عند تصميم ىذه المساعدات بيئات التعمم الشخصية ،  -)السطحي
ثير عمي  مدخالت التعمم ومنيا التحصيل الدراسي وميارات التنظيم الذاتي بالغو في التا

والدافعية لالنجاز، باإلضافة الي قدرتيا كمدخل مثالي مفيد لممتعممين عل مواجية االحتياجات 
المتغيرة لمتعمم داخل البيئات اإللكترونية وىو من المجاالت البحثية الخصبة التي تفرضيا 

 تقصي تاثيره في بيئات التعمم.الحاجو التربوية ل
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وعمي الجانب االخر فقد اكدت العديد من الدراسات فاعمية بيئات التعمم اإللكتروني 
دريكسمر  (3126الشخصية في العممية التعميمية منيا؛  دراسة ىبو العزب ويسرية يوسف ) 

Drexler(2010)، جاو  ، دراسة ساو كالماcao,Klamma,Gao,Lau ,&jarker, 2009) ،
، ولكن يوجد  Harmelen (2008)، دراسة ىارميمين Ivanova(2009)دراسة ايفانونا 

اختالف بينيم في المكونات وواجية التفاعل ودرجة الحربة المتاحة لمطالب وربما يرجع 
االختالف في نتائج الدراسات  والبحوث السابقة الي اختالف االساليب المعرفية فيما بينيم فمكل 

الخاص في ، فاختالف االسميب المعرفية يؤثر في اختيار نمط بيئة التعمم  متعمم أسموبو
الشخصية ، لذا كان ىناك ضروره ممحو لمربط بين بيئات التعمم الشخصو واالسميب المعرفية ، 

 وقياس اثر ذلك عمي التحصيل المعرفي وميارات التنظيم الذاتي ، والدافعية لالنجاز
رت الباحثتان التحصيل المعرفي وميارات التظيم الذاتي ولمتاكد من مشكمة البحث اختا

خبرتيما والدافعية لالنجاز لدي طالب كمية التربية ، حيث الحظت الباحثتان من خالل 
من خالل تدريسيا لطالب الفرقة الثانية انخفاض مستوي ضاء  ىيئة تدريس بكمية التربية و كأع

بيرة الممقاة عمى عاتق الطالب حيث يعتمد تقدميم الدافعية لدييم وذلك يرجع إلي  المسئولية الك
وتعمميم عمى المجيود الذاتي الذى يبذلونو لتطوير معارفيم ومياراتيم ، كما أن طبيعة التعميم 
الجامعي تفرض عمييم أعباء عممية كثيرة يجب عمييم إنجازىا ، باإلضافة إلى أن تزايد أعداد 

 خفاض الدافعية وميارات التنظيم الذاتي لدييمالطالب في القاعات الدراسية أدي إلي ان
 وىذا ما أكدتو الدراسة االستكشافية التي تمت من خالل ما يمي:

عقد عدة مقابالت غير مقننو مع طالب الفرقة الثانية بكمية التربية، ومن خالل ىذه  -2
 المقابالت اتضح التالي:

صول عمي المساعدات وجود ضعف في التواصل بين الطالب وأعضاء ىيئة التدريس لمح -
المطموبة نظرا لضيق الوقت ، وكثره أعداد الطالب ، وقمو أعداد ىيئة تدريس باإلضافة 

 إلي األعباء األكاديمية واإلدارية الممقاة عمي أعضاء ىيئة التدريس.
خوف وتردد بعض الطالب من التفاعل المباشر مع أعضاء ىيئة التدريس وطمب  -

 راعاة منيم لضغوط العمل بالقسم وضيق الوقت لدييمالمساعدات المطموبة منيم ، م
( طالب وطالبو من 41إعداد مقياس لبعض ميارات التنظيم الذاتي وتم تطبيقو عمى )  -3

%( من ىذه 81الفرقة الثانية بكمية التربية ، وكانت نتيجة تطبيق المقياس أن حوالى )
نى ميارات التنظيم العينة حصموا عمى أقل من نصف درجة المقياس مما يدل عمى تد

 الذاتي ا لدييم . 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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التحصيل المعرفي  –وتأتي ىذه المتغيرات التابعة التي تم تحديدىا في البحث الحالي   
متسقو مع ماكدتو بعض من الدراسات عمي وجود  –والدافعية لإلنجاز وميارات التنظيم الذاتي 

كما أن  مية الدافعية لإلنجاز ،حيث يؤثر التحصيل الدراسي في تن –عالقة بين ىذه المتغيرات 
الدافعية لإلنجاز مدخل رئيسي وىام لتنمية ميارات التنظيم الذاتي وىو ما يعني أىمية دراسة ىذه 
        المتغيرات مجتمعو في اطار عالقتيا مع نظم المساعدات الذكية ، وىذا ما أكدتو دراسة

الحميد رجيعو ومحمود ، عبد 3124؛ ىبو العزب ويسريو يوسف، 3128)ربيع رمود،
( 3126؛ مروه ذكي ووليد الحمفاوي، 3125؛ ىيام أبو خميفو، وابتسام أبو خميف،  3124السيد،

وىكذا حاولت الباحثتان من خالل ىذه الدراسة تصميم نموذج لممساعدات الذكية ببيئة في بيئة 
 -دافعية لإلنجازال -تعمم شخصية لتنمية بعض نواتج التعمم المتمثمة في )التحصيل المعرفي

 ميارات التنظيم الذاتي(.
 تحديد مشكمة البحث

يمكن تحديد مشكمة البحث في عدم االىتمام باألساليب المعرفية لمطالب في معظم 
عند تصميم أنظمو المساعدات الذكية في بيئات  -في حدود عمم الباحثتان -البحوث المطروحة

األساليب في االعتبار عند تصميم أنظمو  التعمم الشخصية، ويحاول البحث الحالي وضع ىذه
المساعدات الذكية بشكل يساعد عمي تحقيق أىداف التعمم وبما يتناسب مع احتياجات وقدرات 
المتعممين ، األمر الذي يؤثر إيجابيا عمي مخرجات التعمم ومنيا التحصيل المعرفي ، وميارات 

اإلجابة  ا تقدم  تتحدد مشكمة البحث فيالتنظيم الذاتي والدافعية لإلنجاز ، وىكذا وفي ضوء م
 عن السؤال الرئيسي التالي:

معرفية ما فاعمية  نموذج  لممساعدات الذكية في بيئة تعمم شخصية وفقا لألساليب ال
 التنظيم الذاتي والدافعية  لإلنجاز لدي طالب كمية التربية؟لتنمية التحصيل المعرفي و 

 الفرعية التالية: ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس األسئمة
ما النموذج المقترح لممساعدات الذكية في بيئة تعمم شخصية وفقا لألساليب المعرفية  .2

عميق(  لتنمية التحصيل المعرفي و التنظيم الذاتي والدافعية  لإلنجاز لدي طالب  -)سطحي
 كمية التربية؟

قا لألساليب المعرفية ما فاعمية النموذج المقترح لممساعدات الذكية في بيئة تعمم شخصية وف .3
 في تنمية التحصيل المعرفي لطالب كمية التربية في مقرر تكنولوجيا التعميم ؟

ما فاعمية النموذج المقترح لممساعدات الذكية في بيئة تعمم شخصية وفقا لألساليب المعرفية  .4
 ؟ في تنمية ميارات التنظيم الذاتي لدي طالب كمية التربية في مقرر تكنولوجيا التعميم
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ما فاعمية النموذج المقترح لممساعدات الذكية في بيئة تعمم شخصية وفقا لألساليب المعرفية  .5
 في تنمية الدافعية لإلنجاز لدي طالب كمية التربية في مقرر تكنولوجيا التعميم؟

      ( في نموذج المساعدات الذكية عميق -الف األسموب المعرفي )سطحيما أثر اخت .6
        ية في تنمية التحصيل المعرفي لطالب كمية التربية في مقرر ببيئة التعمم الشخص

 تكنولوجيا التعميم؟
عميق( في نموذج المساعدات الذكية ببيئة  -ما أثر اختالف األسموب المعرفي )سطحي .7

التعمم الشخصية في تنمية ميارات التنظيم الذاتي لدي طالب كمية التربية في مقرر 
 تكنولوجيا التعميم؟

       عميق( في نموذج المساعدات الذكية  -ثر اختالف األسموب المعرفي )سطحيما أ .8
  ببيئة التعمم الشخصية في تنمية الدافعية لإلنجاز لدي طالب كمية التربية في مقرر 

 تكنولوجيا التعميم؟
 أىداف البحث

 ييدف البحث الحالي إلي 
في بيئة تعمم شخصية وفقا لألساليب التعرف عمي فاعمية النموذج المقترح لممساعدات الذكية  -2

 المعرفية في تنمية التحصيل المعرفي لدي طالب كمية التربية في مقرر تكنولوجيا التعميم .
التعرف عمي  فاعمية النموذج المقترح لممساعدات الذكية في بيئة تعمم شخصية وفقا  -3

ربية في مقرر لألساليب المعرفية في تنمية ميارات تنظيم الذات لدي طالب كمية الت
 تكنولوجيا التعميم.

التعرف عمي فاعمية النموذج المقترح لممساعدات الذكية في بيئة تعمم شخصية وفقا لألساليب  -4
 المعرفية في تنمية الدافعية لإلنجاز لدي طالب كمية التربية في مقرر تكنولوجيا التعميم.

ذج المساعدات الذكية عميق ( في نمو  -الكشف عن أثر اختالف األسموب المعرفي )سطحي -5
ببيئة التعمم الشخصية في تنمية التحصيل المعرفي لدي طالب كمية التربية في مقرر 

 تكنولوجيا التعميم.
عميق( في نموذج المساعدات الذكية  -الكشف عن أثر اختالف األسموب المعرفي )سطحي -6

التربية في مقرر ببيئة التعمم الشخصية في تنمية ميارات التنظيم الذاتي لدي طالب كمية 
 تكنولوجيا التعميم .

 عميق( في نموذج المساعدات  -الكشف عن  أثر اختالف األسموب المعرفي )سطحي -7
الذكية ببيئة التعمم الشخصية في تنمية الدافعية لإلنجاز لدي طالب كمية التربية في مقرر 

 تكنولوجيا التعميم.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 أىمية البحث:
 :تتمثل أىمية البحث الحالي فيما يمي 

الوصول  إلي نموذج لممساعدات الذكية المقدمة من خالل بيئات التعمم الشخصية خاصة  .2
 العميق(. –بما يتوافق األساليب العرفية لمطالب )السطحي 

تعريف المعممين ومصممي بيئات التعمم الشخصية بضرورة مراعاة الفروق الفردية واألساليب  .3
 المعرفية لمطالب 

دات الذكية المقدمة من خالل بيئات التعمم الشخصية خاصة الوصول  إلي نموذج لممساع .4
 العميق(. –بما يتوافق مع األساليب العرفية لمطالب )السطحي 

ربط  متغيرات البحث ببيئة التعمم الشخصية وىي بيئة تحتاج الي مزيد من البحوث  .5
 والدراسات لمعالجة متغيرات التصميم والتطوير واالستخدام الخاص بيا.

لطالب عمي بناء معارفيم بأنفسيم بدال من تمقي المعمومات بشكل سمبي ، مما تشجيع ا .6
 يساعد عمي ثبات المعمومة لدييم والتأكيد عمي دورىم في العممية التعميمية.

قد تساىم نتائج ىذا البحث في توجيو القائمين عمي العممية التعميمية في مجال  تكنولوجيا  .7
 يف بيئات التعمم الشخصية في العممية التعميمية التعميم إلي ضرورة االىتمام بتوظ

تفعيل األسموب المعرفي الذي يميز بين الطالب في عمميتي التعميم والتعمم عند بناء بيئة  .8
 التعمم اإللكتروني الشخصية .

 أدوات البحث
 تمثمت أدوات البحث فيما يمي:

 مقياس لميارات التنظيم الذاتي  )إعداد الباحثة( -2
 )إعداد الباحثة((2)تكنولوجيا التعميم مقرر من اإلنترنت وتطبيقاتو() موضوع في تحصيمي اختبار -3
 مقياس الدافعية لإلنجاز )إعداد الباحثة(. -4
وزمالئو   biggsلألسموب المعرفي السطحي والعميق والذي وضعو  Biggsمقياس بيجز  -3

(Biggs&et al,2001) 
 حدود البحث

 ة :اقتصر البحث  الحالي عمي الحدود التالي
 عينة من طالب الفرقة الثانية بشعبة المغة العربية بكمية التربية . حدود بشرية : -2
( 2موضوع )تطبيقات اإلنترنت في التعميم ( من مقرر تكنولوجيا التعميم ) حدود موضوعية : -3

 والذي يدرس لطالب الفرقة الثانية جميع الشعب.
ب الفرقة الثانية بكية التربية تم تطبيق تجربة البحث عمي عينة من طال حدود مكانية : -4

 جامعة المنصورة .
 3128/ 3127الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  حدود زمانية : -5



 د/ حنان حسن عمي خميل              نموذج لممساعدات الذكية تصميم
 رشا حمدي حسن ىدايو د/                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عينة البحث
يتكون مجتمع البحث من طالب الفرقة الثانية شعية المغة العربية بكمية التربية جامعة 

( طالب وطالبة لمفصل 331)( وعددىم اإلجمالي 2المنصورة في مقرر تكنولوجيا التعميم)
لالسموب   biggs، وتم تطبيق مقياس بيجز  3128/ 3127الدراسي الثاني من العام الجامعي 

عميق( عمي مجتمع البحث بالكامل ،  ثم تم  تصنيف الطالب بناءا عمي  –المعرفي )سطحي 
 المقياس الي طالب ذو أسموب معرفي سطحي ، وطالب ذو أسموب معرفي عميق ، ثم تم

االولي تتميز باألسموب اختيار عشوائيا من بينيم مجموعتين تجريبتين ، المجموعة التجريبية 
، والمجموعة التجريبة الثانية األسموب المعرفي )العميق(  43السطحي( وقواميا المعرفي )
. حيث قدم لممتعمم نموذج المساعدة الذكية في بيئة التعمم الشخصية بناءا عمي حل 43وقواميا 

 مقياس السابق. ال
 فروض البحث

 سعي البحث لمتحقق من صحة الفروض التالية
( بين متوسطي درجات طالب كمية التربية  1.16) ≤يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي   .2

في التطبيق القبمي والبعدي الختبار التحصيل المعرفي ترجع ألثر تصميم نموذج لممساعدات 
 قا لألساليب المعرفية لصالح التطبيق البعديالذكية في بيئة التعمم الشخصية وف

( بين متوسطي درجات طالب كمية التربية 1.16) ≤يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي   .3
في التطبيق القبمي والبعدي لميارات التنظيم الذاتي ترجع ألثر تصميم نموذج لممساعدات 

 ح التطبيق البعدي.الذكية في بيئة التعمم الشخصية وفقا لألساليب المعرفية لصال
( بين متوسطي درجات طالب كمية التربية 1.16) ≤يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي   .4

في التطبيق القبمي والبعدي في الدافعية لإلنجاز ترجع ألثر تصميم نموذج لممساعدات الذكية 
 في بيئة التعمم الشخصية وفقا لألساليب المعرفية لصالح التطبيق البعدي.

( بين متوسطي درجات  طالب 1.16) ≤رق دال إحصائيا عند مستوي  ال يوجد ف .5
المجموعة التجريبية األولي )أسموب معرفي السطحي ( ، والمجموعة التجريبية الثانية 
)أسموب معرفي عميق( لنموذج المساعدات الذكية بيئة التعمم الشخصية في التطبيق البعدي 

 لميارات التنظيم الذاتي  
( بين متوسطي درجات  طالب 1.16) ≤ل إحصائيا عند مستوي  ال يوجد فرق دا .6

المجموعة التجريبية األولي )أسموب معرفي السطحي ( ، والمجموعة التجريبية الثانية 
)أسموب معرفي عميق( لنموذج المساعدات الذكية في بيئة التعمم الشخصية  في التطبيق 

 البعدي لالختبار التحصيمي.
( بين متوسطي درجات  طالب 1.16) ≤يا عند مستوي  ال يوجد فرق دال إحصائ .7

المجموعة التجريبية األولي )أسموب معرفي السطحي ( ، والمجموعة التجريبية الثانية 
)أسموب معرفي عميق( لنموذج  المساعدات الذكية في بيئة التعمم الشخصية  في التطبيق 

 البعدي لمقياس الدافعية لإلنجاز.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 خطوات البحث
سة مسحية تحميمية لألدبيات العامة ، والدراسات والبحوث السابقة والمرتبطة إجراء درا -2

بموضوع البحث، وذلك بيدف إعداد االطار النظري لمبحث واالستدالل بيا في توجيو 
 الفروض ومناقشة النتائج.

( لتحديد 2اإلنترنت وتطبيقاتو التعميمية ( بمقرر تكنولوجيا التعميم )تحميل محتوي موضوع ) -3
 المعرفي وميارات التنظيم الذاتي الالزم تنميتيا لمطالب عينة البحث. انب التحصيلجو 

 بناء أدوات البحث والتي تمثمت في االتي: -4
 ( .2اختبار تحصيمي لقياس تحصيل الطالب في مقرر تكنولوجيا التعميم ) -
 مقياس ميارات التنظيم الذاتي لدي طالب كمية التربية. -
 دي طالب كمية التربية.مقياس الدافعية لإلنجاز ل -
تصميم نموذج لممساعدات الذكية في بيئة تعمم شخصية وفقا لألساليب المعرفية وعمي  -5

 ضوء مراحل التصميم التعميمي.
اختيار عينة البحث االستطالعية، إلجراء التجربة االستطالعية وتطبيق أدوات القياس  -6

د تواجو عينة البحث أثناء بيدف حساب صدقيا وثباتيا ، وتحديد اىم المشكالت التي ق
 تنفيذ تجربة البحث

اختيار عينة البحث األساسية من طالب كمية التربية  وتقسيميم الي مجموعتين تجريبيتين  -7
 عميق(. –لألساليب المعرفية )سطحي  Biggsبناءا عمي مقياس بيجز 

اس مقي –االختبار التحصيمي  -تطبيق أدوات القياس )مقياس ميارات التنظيم الذاتي -8
 الدافعية لإلنجاز(  قبميا عمي عينة البحث .

 إجراء التجربة األساسية لمبحث. -9
مقياس  -تطبيق أدوات القياس بعديا عمي عينة البحث وتشمل )االختبار التحصيمي  -:

 مقياس الدافعية لإلنجاز( . –ميارات التنظيم الذاتي 
عمقة بكل من مقياس ميارات إجراء المعالجات اإلحصائية لمنتائج ، ثم تحميل البيانات المت -21

 التنظيم الذاتي واالختبار التحصيمي والدافعية لإلنجاز.
 تقديم التوصيات في ضوء النتائج التي تم التوصل الييا والمقترحات بالبحوث المستقبمية. -22

 مصطمحات البحث:
 Intelligent Scaffoldingالمساعدات الذكية 

يفي الذي يحتاجو المستخدم  ببيئة التعمم تعرفو الباحثة عمي أنيا نوع من الدعم التك
الشخصية بحيث يقدم  لو معمومات مختصره ومحددة عندما يحتاجيا في أداء ميمو او حل 

 لمشكمة، وذلك بالبحث عن المعمومات المرتبطة بالموضوع باستخدام الكممات المفتاحية . 
 Personal Learning Environmentبيئة التعمم الشخصية

يا عمي أنيا مجموعة من تطبيقات الجيل الثاني لمويب متاحو لطالب كمية تعرف إجرائ
التربية عمي  موقع تعميمي لكي يستخدميا بما يتالءم مع احتياجاتو التعميمية ، وتفضياله 
المعرفية مع إمكانية توظيف نموذج لممساعدة الذكية  يدعم الطالب ويساعده عمي إنجاز ميامو 

 وتحقيق أىدافو . 
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 رشا حمدي حسن ىدايو د/                                 
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  concept Learning style ليب المعرفيةاألسا
يقصد بيا في ىذا البحث الطريقة التي يفضميا طالب كمية التربية في تنظيم المعمومات 
ومعالجتيا وتتسم بالصدق والثبات ، وتعد بمثابة فروق فردية ثابتو نسبيا بين األفراد في طرائق 

لمتميز بين األفراد وتصنف إلي أسموب تنظيم المدركات وتكوين واستقبال المعمومات ومعالجتيا 
 معرفي سطحي وأسموب معرفي عميق.

 shallow Learning styleاألسموب السطحي 
يتسم أصحاب األسموب السطحي بالتسرع والنظرة السطحية لألمور كما يميمون إلي التعمم 

 القائم عمي الحفظ واالستظيار 
 Deep Learning styleاألسموب العميق 
ىذا األسموب بوضوح األىداف وتركيز االنتباه عمي المثيرات الموجودة  يتسم أصحاب

حوليم وكذلك عد التسرع في المعالجة المعرفية ، كما ييتموا بالبحث عن األفكار فيما  وراء 
 النص المكتوب

 Self Regulated Skills التنظيم الذاتي 
حيث يستخدميا المتعمم تعرف إجرائيا عمي أنيا خطوات وأفعال تم تخطيطيا وتكيفيا ب

لتنظيم تعممو بالدرجة التي تساعده عمي اكتساب المعمومات من خالل المساعد الذكي عبر بيئة 
التعمم الشخصية عمي نحو معين إلنجاز أىداف تعميمية وتحسين نواتج التعمم، ويقاس باستخدام 

 المقياس المعد لذلك.
  Learning Achievementالتحصيل الدراسي 

( المتوقع 2ا المعمومات والمعارف والمفاىيم المرتبطة بمقرر تكنولوجيا التعميم )يقصد بي
إكسابيا بعد التعرض إلجراءات وأنشطة التدريس من خالل بفضل المساعدات الذكية ببيئة التعمم 

 الشخصية ويقاس بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في االختبار البعدي.
 Motivationالدافعية لإلنجاز 

عرف إجرائيا عمي أنيا قدرة طالب كمية التربية  عمي االنتباه في الموقف التعميمي  ت
واستعداد لتحمل مسؤوليتو الدراسية ، والسعي والمثابرة نحو التفوق ، وتقدير الوقت والتخطيط 
لممستقبل ، وتقاس تمك القدرة  بالدرجة التي يحصل عمييا  الطالب في اختبار الدافعية لإلنجاز 

 صمم ليذه الدراسة.الم
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 اإلطار النظري لمبحث:
 يتم عرض اإلطار النظري لمبحث 

: بيئات التعمم الشخصية من حيث مفيوميا وخصائصيا وأدواتيا واىم النظريات المحور األول
 التي تستند عمييا.

 نظم المساعدات الذكية ببيئات التعمم الشخصية المحور الثاني
)السطحي في مقابل العميق( وخصائص كل أسموب وكيف  األساليب المعرفية المحور الثالث

 يمكن االستناد عمييا في تقديم المساعدات الذكية
: التحصيل الدراسي، وميارات التنظيم الذاتي، والدافعية لإلنجاز لدي طالب كمية  المحور الرابع

 التربية وعالقتيا بنظم المسعدات الذكية
 أوال: بيئات التعمم الشخصية

 Wilsonوآخرون ن فات عديدة لبيئات التعمم الشخصية منيا تعريف ويمسوتوجد تعري
etal.(2006,815)  ا عمي أنيا بيئة تتيح لمطالب إمكانية تطويع مجموعة من األدوات التي

تقدم بيئة تعميمية ، يمكن االستفادة منيا حسب احتياجاتو وتفضيالتو التعميمية ، والتحكم في 
دارة األنشطة التعميمية التي يشارك فييا . الوصول إلي مصادر تعممو ،  وا 

عمي أنيا استخدام حر لمجموعة من الخدمات واألدوات  Rose (2011)كما يعرفو روز 
والبرمجيات التعميمية والتي تمكن الطالب من بناء معارفيم لنفسيم ، وتمكنيم من إدارة تعمميم 

، المدونات ، الويكي، خالصة لمواقع ومنيا 3والتحكم فيو باستخدام مجموعة من أدوات الويب 
 الشبكات االجتماعية وذلك لبناء مجتمع مفتوح لمجميع بيده التشارك والتعاون . 

 
 في بيئات التعمم الشخصية 1( تطبيقات الويب 2شكل ) 
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ان بيئة التعمم الشخصية ىي دمج  Pearson, et al. (2009)ويشير بيرسون وآخرون 
عة والمتفرقة التي يمكن تنظيميا وترتيبيا وتعديميا حسب رغبات مجموعة من الخدمات المتنو 

( بانيا منصو تعمم تقدم عبر الويب وتتمركز 3124وتعرفيا ىبة عثمان )واحتياحات المتعمم ، 
حول المتعمم بحيث يحدد فييا المتعمم جميع األدوات والتطبيقات والموارد التي يحتاج الييا 

 يا والتكيف معيا طبقا الحتياجاتو المعرفية وتفضيالتو التعميمية. وتسمح لو بالتحكم فييا وادارت
      ويتضح من التعريفات السابقة لبيئات التعمم الشخصية انيا ركزت عمي المتعمم ، 
       وجعمتو المسيطر والمتحكم والمدير ليذه البيئة في اطار شبكة من المتعممين وعدد من 

 الخدمات التفاعمية.
 فات السابقة يمكن استخالص خصائص بيئات التعمم الشخصية :ومن التعري

(، مارتندال ودودي 3119، ىندالخميفة ) Fournier (2011) ييروىي كما حددىا فورن
Marindal,Dowdy(2011)  وشاتي ،chatti, etal (2020)  فيما يمي 

لعممية التعميمية ىذه البيئات ىدفيا األساسي أن يكون المتعمم محور االتمركز حول المتعمم : -2
 وىو المتحكم في عممية تعممو واختيار منيا ما يناسبو.

حيث تتغير وتتكيف بيئات التعمم الشخصية طبقا لحاجات المتعممين وتفضيالتيم  التكيف: -3
 التعميمية ومتطمباتيم الشخصية.

فيي بيئة تعتمد عمي فرديو وشخصيو كل متعمم عمي حده ، وكل متعمم لو حساب  الفردية : -4
 وممف تعريفي خاص بو.

فيي تعتمد بشكل أساسي عمي مبدا االجتماعية ، فالتعمم يتم من خالل  االجتماعية : -5
 مشاركو الخبرات مع األقران أو المعممين

سواء كانت مشاركو المستخدم في إثراء المحتوي التعميمي ، أو مشاركو  المشاركة : -6
 المستخدمين في تبادل الممفات فيما بينيم.

حيث تسمح بيئات التعمم الشخصية لممتعممين التفاعل مع واجية  ية واإلبحار:التفاعم -7
 المستخدم ، واستخدام الروابط لإلبحار في الصفحات.

يمكن الوصول ليذه البيئات في أي وقت  ومن أي مكان طالما الجياز  الوصول واإلتاحة : -8
 متصل باإلنترنت 

متعمم باتخاذ القرار حول ما سيتم مشاركتو أو تسمح بيئات التعمم الشخصية لم التطور الذاتي: -9
ما ال يتم مشاركتو مع األخرين ، كما يساعد مستخدمي ىذه البيئات عمي تطوير البيئات 

 نفسيا من خالل مطوري مواقع ومقدمي الخدمات كما كان في نظم إدارة التعمم.
يضمن ليا التفاعمية  حيث تسح لمستخدمييا بالقراءة والكتابة بما منصة لمقراءة والكتابة : -:

 واالستمرار.
يستطيع لطالب ومستخدمي ىذه البيئات من بناء محتوي والبحث عن مصادر  المرونة : -21

التعمم وفق حاجاتيم ورغباتيم الشخصية كما تمكن مستخدمييا من التحرير في أي وقت ومن 
 أي مكان.
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من رنا محفوظ ويمكن تحديد اىم أدوات بناء بيئات التعمم الشخصية كما حددىا كل 
 ( فيما يمي:1022( ، ىبو فؤاد )1024(، ومناور المطيري )1022)
من األدوات التي تساعد في إنشاء وتكوين  أدوات تساعد في إنشاء المحتوي التعميمي : -

محتوي بيئات التعمم الشخصية ، مواقع الفيديو مثل اليوتيوب ، مواقع الصور مثل فميكرز، 
 ، ومواقع الدونات ، والويكي. ومواقع الروابط االجتماعية

:مثل خدمات الفيس بوك والتويتر والتي تسمح بإنشاء  أدوات تساعد في التواصل االجتماعي -
 مجتمعات افتراضيو تتواصل مع بعضيا البعض من خالل الشبكة. 

أدوات تبادل الخبرات : وىي تساعد في ربط األشخاص لتبادل الخبرات فيما بينيم مثل موقع  -
my space 

، واستخدام الرسوم Rssمثل خالصو المواقع  أدوات تساعد في تفعيل األدوات السابقة : -
Tags لتوصيف مصادر التعمم المختمفة 

وقد أثبتت الدراسات أن اكثر األدوات استخداما بين طالب المرحمة الجامعية ىي الفيس 
       يا الباحثتان في بيئةبوك والويكي والتوتير والمدونات واالنستجرام وىي األدوات التي وظفت

 التعمم الشخصية.
 األسس النظرية التي تقوم عمييا بيئات التعمم الشخصية :

 vavoua&sharpless، فافمو وشاربمس  Archee(2012)أشار كل من ارشي 
إلي أن اىم النظريات التي تستند عمييا بيئات التعمم  Dolog (2008)ودولج  (2009)

يمات السموكية ، النظرية البنائية  االجتماعية ، ونظرية التعمم النشط الشخصية ىي نظرية التعم
أن النظرية البنائية ىي األساس  Drexler(2010)والنظرية التواصمية ، كما اكد دريكسمر 

أن بيئات   Buchem (2010)بينما يري بوشم  النظري التي تقوم عميو بيئات التعمم الشخصية 
 GU,zha,liand laffeyاس نظرية النشاط ، أما جو وآخرون التعمم الشخصي تقوم عمي أس

فقد أشاروا إلي استخدام النظرية االجتماعية مع بيئات التعمم الشخصية وتطبيقات  (2011)
لما توفره ذه البيئات من مجتمعات مشاركو وتتيح التفاعل والتواصل بين جميع  3الويب 

 (، واحمد الجمل واحمد عصر3121) المشاركين ، كما أشارت دراسة كل من ىبو عثمان
الي استخدام النظرية البنائية االجتماعية كأساس نظري  simoes(2008)(، وسيمز 3118)

 يعتمد عميو في بناء بيئات التعمم الشخصية
 ثانيا : المساعدات الذكية ببيئة التعمم الشخصية

         ره تعميمية تنطمق نظم المساعدات الذكية في فمسفتيا من كونيا عممية توليد خب
          معينة فريدة من نوعيا لكل متعمم وذلك بناءا عمي شخصيتو واىتماماتو ، وأدائو وذلك 
                  لتحقيق أىداف تعميمية محددة مثل تنمية التحصيل وزيادة رضا المتعمم

(Yaghmaie &Bahreininejad, 2011) 



 د/ حنان حسن عمي خميل              نموذج لممساعدات الذكية تصميم
 رشا حمدي حسن ىدايو د/                                 
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ظم المساعدة الذكية بانيا نوع من الدعم ن Rodriguez (2006)وقد عرف رودريجوز 
التكيفي الذي يحتاج اليو المستخدم في وقت محدد وفي موقف محدد داخل سياق معين ، واتفق 

أن المساعدات الذكية بانيا نظم لتقديم الدعم  Lores ,etal (2002)معو لوريس وآخرون 
تكيف المطموب في المواقف التكيفي الشخصي باستخدام أساليب الذكاء االصطناعي لتحقيق ال

 التعميمية المختمفة.
أن المساعدات الذكية ىي تقديم التوجييات التي تساعد  luckin (2010)وتري الكين 

عمي حل مشكالت المتعمم من خالل تحميل داء المتعمم وتحديد المشكمة التي توافقو، ثم يحدد لو 
 النظام الذكي محتي التعمم المالئم لحل ىذه المشكمة.

انو يمكن تحسين بيئة التعمم اإللكتروني وبخاصو بيئة  Baylor(1999)ويذكر بايمور 
باعتبارىا برامج  software agentsالتعمم الشخصي باستخدام مجموعو من برامج الوكالء 

 مساعدة ذكية ، حيث أن الوكيل الذكي يدعم المستخدمين في الحصول عمي معمومات إضافية .
ان نظم المساعدات الذكية ىي تمك المساعدات التي يتم توجيييا وتأسيسا عمي ما سبق ف

داراتيا وفق خصائص واحتياجات المتعممين فب بيئة تعمم شخصية لخاق منظومو منن  وا 
المساعدات واإلرشادات التي يتم توجيييا لممتعمم مما يعمل عمي خمق نوع من التوافق بين 

ذكية بذلك محركا ومحفزا لبناء بيئات تعمم المتعمم وبيئتو الشخصية وتصبح المساعدات ال
شخصية نظرا الن كل ما يتم تقديمو لممتعمم خاضع لخصائصو واحتياجاتو وخبراتو 

(Azevedo,Cromley,Moos, Greene & winters,2020  ؛Razek ,2011) 
وتتسم المساعدة الذكية بالعديد من الخصائص نظرا ألنيا تستخدم أساليب الذكاء 

 Alberg, 2002تقديم الدعم التكيفي لممستخدم ومن ىذه الخصائص)االصطناعي ل
learndirect&Kineo, 2007  ؛Rodriguez,2006 ، 1003؛ محمد عطيو خميس) 

: ويقصد بيا التكيف مع خصائص المستخدمين وتفضيالتيم التعميمية ن مع الشخصنة  -
 األخذ في االعتبار معموماتيم الشخصية وأساليبيم المعرفية.

نظم المساعدات تتطمب بعض أساليب الذكاء االصطناعي الذي يستطيع التنبؤ  اء:الذك -
 بسموكيات المتعمم وتحميميا .

: تقديم المساعدة لممتعمم مع األخذ في االعتبار سياق الموقف الذي يتم فيو السياقيو  -
 التفاعل.

 جاتيم التعميمية.: بمعني انو تتغير المساعدات لكي تتالءم مع قدرات المتعممين وحا التكيف -
        من حيث قدرة النظام عمي تسميم محتوي المساعدة بشكل فوري عند تحت الطمب: -

 الحاجو اليو 
: وىي مساعدة غير ثابتو ومتغيره ومتجدده تتغير عمي حسب خصائص الديناميكية  -

 المتعممين والسياق الذي يتم فيو التعامل.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 صائص واألسس التالية :( الخ1002ويضيف محمد كاظم ومحمد اليادي )
ىي احدي التكنولوجيا اليامة لمذكاء االصطناعي  استخداميا لتكنولوجيا تمثيل المعرفة: -

ويحتوي عمي أنواع متعددة من المعرفة التي يمكن تمثيميا مثل المعرفة الخاصة بالمادة 
 تعمم.الدراسية والمعرفة الخاصة باستراتيجيات التعميم والتعمم والمعرفة الخاصة بالم

يقوم المساعد التعميمي الذكي من خالليا بحل المشكالت  استخداميا لتكنولوجيا االستدالل : -
 والمسائل المتعمقة بالموقف التعميمي.

تعتمد عمي الحوار والتفاعل المتبادل بين احتواءىا عمي واجيو تفاعل مرنو وفعالو :  -
 الطالب والبرنامج بمغو محدده يفيميا الطالب .

 مساعدات الذكية في بيئات التعمم الشخصيةأىمية ال
تمثل أىمية المساعدات الذكية في قدرتيا عمي تقديم تعمم فردي بطريقة تشبو المعمم 
بدرجو كبيره ، حيث تسيم في معالجة المشكالت التي تواجو المتعمم في المواقف التعميمية 

  Haddawy, Laudon(3121(، ىيداوي ولودن )3123المختمفة ،وقد حدد ميدي عثمان )
 أىمية انظم المساعدات الذكية في النقاط التالية:

 قدرتيا عمي التكيف والموائمة وفق قدرات وخصائص الطالب -
 اإلجابة عن أسئمة الطالب وترشده وتصحح خطواتو ومساراتو. تفيد في -
 قدرتيا عمي االستجابة ألسئمة المتعمم . -
مساعد الذكي بحل المسائل المختمفو والمشكالت استخداميا لتكنولوجيا االستدالل حيث يقوم ال -

 واتخاذ القرارات.
        ، ودراسة (3121وىذا ماكدتو العديد من الدراسات ومنيا دراسة انس عبد العزيز )

، ودراسة يووكيو  (3122(، وغسان عبد الرؤف 3123) ميا الخفاف وغسان العتيبي
(yeo&que, 2011) 

 ات الذكية في بيئات التعمم الشخصية األسس النظرية لتصميم المساعد
الذكية في بيئات التعمم  ىناك العديد من األسس النظرية لتصميم المساعدات

 ومن بين ىذه النظريات مايمي :  ،الشخصية
وتعد اىم النظريات لتصميم المساعدات الذكية ،  constructive theoryالنظرية البنائية 

كثر من االتصال بالمعرفة ، فالتعمم عممية ذات معني تختمف فتدعم ىذه النظرية بناء المعرفة ا
  (Giorgini&Fabrizio, 2003)من فرد آلخر حسب أسموب تعمم وتفضيالتو المعرفية   

وتتفق خصائص بيئة التعمم الشخصية مع توجيات النظرية البنائية في أن الفرد لو 
 الحرية في بناء مفيومو الخاص بو 



 د/ حنان حسن عمي خميل              نموذج لممساعدات الذكية تصميم
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 cognitiveلممساعدات الذكية الشخصية نظرية الحمل المعرفي  ومن النظريات المفسرة
load theory   حيث تؤكد ىذه النظرية في أن تقديم المحتوي التعميمي في نمط وشكل غير

مناسب لألسموب المعرفي الخاص بالمتعمم فان ذلك يمثال حمال لديو في انو يبذل الكثير من 
ات تحويل ىذه المحتوي إلي شكل يستطيع ان يفيمو الجيد ويستنفذ الكثير من طاقاتو في عممي

وىكذا فعدم تقديم مساعدة في شكل معرفي مناسب لممتعمم  (sweller ,1998)ويتفاعل معو 
يؤدي إلي حمل زائد لممتعمم ، وىذا ما اكد ضرورة توفير نظم مساعدة تتوافق مع األساليب 

 المعرفية لممتعممين
وتركز عمي تقديم المساعدة في بيئات التعمم   apprenticehip learningنظرية التممذة 

الشخصية ويتم ذلك من خالل نظام ذكي يوجو المتعمم والمتدرب إلي تمبيو احتياجاتو بشكل 
 (.:311يتوافق مع خصائص بيئة التعمم الشخصية  )محمد خميس ، 

   التعمم لفيجوتسكي والتي تؤكد أن  social learning theoryنظرية التعمم االجتماعي 
يحدث من خالل التفاعل و المشاركة مع األخرين ، فتفاعل الشخص مع غيره من المتعممين 
 يؤثر عمي طريقة تفكيره وتفسيره لممواقف التعميمية المختمفة ،كما يري فيجوتسكي أن المتعمم 
        يتعمم بشكل اكثر فاعميو عندما تقدم لو إرشادات ومساعدات اكثر من لو ترك يتعمم بشكل

كد أن المتعمم يكتسب تقدم لو مساعدات وتوجييات، فنظرية التعمم االجتماعي تؤ  منفرد دون أن 
رشاده في المواقف التعميمية ) حسن حسين زيتون ، المعرفة اذا           ،3114تم مساعدتو ودعمو  وا 

jones &carter, 1998) ) 
تشير إلي أن تعمم المعمومات  Meaningful learning theoryنظرية التعمم ذي المعني 

الجديدة يعتمد عمي المعمومات التي سبق معرفتيا ، حيث تحتاج نبيو المعمومات إلي تتابع منظم 
لمعالقات بين المعمومات الجديدة والقديمة ، فالمعمومات الجدية تعتمد في تكوينيا عمي 

م  والمساعدة يساعد عمي الربط المعمومات القديمة وذلك من اجل بناء تتابع منظم ، وتقديم الدع
 (3126بين المعمومات واستيعاب المعارف ودمجيا )محمد عطيو خميس ، 

 المساعدات الذكية وفقا لألساليب المعرفية 
من العوامل التي يجب أخذىا في االعتبار عند تصميم نماذج المساعدات الذكية ىي 

مي تمبية احتياجات المتعممين األساليب المعرفية ، حتي تصبح ىذه المساعدات قادرة ع
والمتدربين وفقا الختالف أساليبيم المعرفية ، ىكذا أصبحت ميمو التطوير التي يقوم بيا 
المصممون من الميام الجوىرية التي تشتمل عمي كثير من التحديات في تصميم نماذج 

تعميمية عند التفاعل المساعدات الذكية ، حيث يتفاوت األفراد في أساليبيم المعرفية وتفضيالىم ال
ع المادة التعميمية المقدمة ليم ويرتبط ذلك بالفروق الفردية بين األفراد مما يؤثر عمي نواتج 
التعمم ، حيث ترتبط األساليب المعرفية بالفروق الفردية بين األفراد في كل ما يتعمق باستقبال 

ن المعرفي واستدعاؤىا وقت المعرفة وترتيبيا وتنظيميا وتسجيميا واالحتفاظ بيا في المخزو 
 (.3122الحاجو إلييا )عبد العزيز طمبو، 
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 السطحي مقابل العميق األسموب المعرفي
األساليب المعرفية ىي الطرق واالستراتيجيات المميزة لكل فرد في استقبالو لممعرفة وتعاممو 

عمم ويفكر بيا ، معيا ، ومن ثم االستجابة إلييا وبذلك فيي تعد الطريقة التي يتذكر بيا المت
         وىكذا فيمكن تعريفيا بشكل عام عمي أنيا األسموب الذي يجيز بو المتعمم المعمومات 

 (3114))حسن زيتون، 
وبذلك فاألسموب المعرفي ىو الطريقة المعتادة التي يتم تفضيميا من قبل المتعمم لتنظيم 

د في إدراكو لممواقف واستجاباتو لألحداث األفكار ومعالجة المعمومات ، وبالتالي تتأثر طريقو الفر 
(Riding&Rayner, 1998  ىذا باإلضافة إلي أنيا تيتم بالطريقة التي يتناول بيا الفرد

 (314لممواقف والمشكالت التي يتعرض ليا ويقابميا في العالم المحيط بو )أنور الشرقاوي ،
ب المعرفي عمي األسمو  Evans &Honour (2002, 125)كما يعرف ايفانز وانونر 

انو تباين الطالب في سعو وتركيز االنتباه ، اذا يتميز الطالب ذو األسموب المعرفي السطحي 
بسرعو تصفح عد كبير من عناصر المجال بينما يتميز الطالب ذو األسموب المعرفي العميق 

 بالتركيز عمي عدد من عناصر المجال .
المعرفي انو تباين الطالب في  األسموب Laam et sl (2011)ويعرف الم وآخرون 

التركيز عمي المواقف والمثيرات المختمفة التي يتفاعمون معيا ، فالطالب ذو أسموب التعمم 
السطحي يتميزون بسرعو فحص الموقف فيم اقل انتباىا لممواقف عمي العكس من الطالب ذو 

حكام واتخاذ القرارات  أسموب التعمم العميق اكثر انتباىا وتركيزا وال يتسرعون في إصدار األ
في أن الطالب ذو  Lublin , Evans ,Lublin (2003)ويتفق معو لوبمن وايفانز وأنور 

أسموب التعمم السطحي يعتمدون عمي التعمم الحرفي وحفظ المعمومات دون فيميا بينما العميق 
 ال يقبمون األفكار دون فحصيا وفيميا.

تو بين األسموب المعرفي السطحي والعميق ( في دراس3112ويميز مرزوق عبد الحميد )
في ان الطالب ذو األسموب المعرفي السطحي ينصرف اىتماىم إلي شكل المادة موضوع التعمم 
اكثر من اىتماميم بداللتيا ، كما يتصفوا بالخوف من الفشل والتعمم بالعمميات السطحية ، 

إلي أن الطالب  Michal (2006)ميشيل وااللتزام بحدود المنيج والدافعية الداخمية ، ويتفق معو 
ذو األسموب المعرفي السطحي يتميزوا بسمبيو اكتساب األفكار والمعمومات وروتينية تذكر 
الحقائق ، بينما الطالب دو أسموب العميق ينصرف اىتماميم إلي معني المادة موضوع التعمم 

وربط األفكار الجديدة بالخبرات والعالقات القائمة بين مكوناتيا ويجتيدوا لموصول إلي المعني 
 لماده فكار وتفاعل نشط ونقدي لمحتوي االسابقة ، استخدام مبادئ التنظيم لتجميع األ

وسوف يقتصر البحث عمي األسموب المعرفي السطحي والعميق النيم األكثر مناسبة 
 دافعية لإلنجاز لبيئة التعمم الشخصية وذلك بدالة اثرىما عمي التحصيل وميارات تنظيم الذاتي وال
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 ثالثا: التحصيل المعرفي وميارات التنظيم الذاتي والدافعية لالنجاز 
 التحصيل المعرفي والدافعية لإلنجاز

تعد الدافعية لإلنجاز حالو ىامو من الدافعية ، حيث تدفع المتعمم إلي االنتباه نحو 
تتحقق عممية التعمم، فيي تعد المواقف التعميمية وتزيد من إقبالو عمييا ، واالستمرار فييا حتي 

شرطا ىاما لعممية التعمم فمن يفتقر الدافعية ال يتعمم ، وىناك تعريفات عديدة لمدافعية لإلنجاز 
( عمي أنيا الرغبة والسعي لمتغمب عمي العوائق 32، 3122فقد عرفيا رفقو خميف سالم )

( عمي أنيا " 28، 3117) والصعوبات لتحقيق النجاح في األداء ، وعرفيا عبد المطيف خميفو
استعداد الفرد لتحمل مسؤولية تعميمو ، والسعي نحو التفوق لتحقيق أىداف تعميمية محددة ، 
حساسو بالزمن ، وشعوره بأىمية  والمثابرة لمتغمب عمي العوائق والمشكالت التي تواجيو ، وا 

 التخطيط لممستقبل"
الدافعية لإلنجاز ىي  أن Gottfried (1994)وعمي نفس المعني يري جوتفريد 

االستعداد ألداء األعمال الصعبة  والتطمع إلي كل ما ىو جديد والمثابرة واستمتع المتعمم أثناء 
التعمم ،وتمعب الدوافع دورا ىاما وحيويا في توجيو األنشطة التي يقوم بيا الفرد ، وتمثل الدافعية 

تجريك السموك ، كما وقف عمييا  لإلنجاز احد الجوانب اليامو في الدافعية فيي مسؤولة عن
( ، وبيذا فان كانت الدافعية تمثل 7::2التحصيل الدراسي واإلنجاز االكاديمي )فتحي الزيات، 

وسيمو لتحقيق أىداف الفرد التعميمية فإنيا تعد من اىم العوامل التي تزيد من تحصيل المعرفة 
 (.3121 والفيم )يوسف قطامي، نايفو قطامي، و عبد الحميم منصور ،

وقد خمصت نتائج العديد من البحوث والدراسات إلي أىمية الدافعية لإلنجاز في زيادة 
(، دراسة أنور عمي وختام 3124التحصيل الدراسي ومنيا دراسة امل نصر الدين سميمان )

ويرجع ذلك إلي أن  kuen (2012)، دراسة كوين juile (2011)إسماعيل ، ودراسة جويل 
طالب نحو التعمم، وتعمل عمي تحقيق األىداف التعميمية ، كما تشجع الطالب الدافعية تحفز ال

عمي ممارسو نشاطات تساعدىم في حياتو المستقبمية ، وتنمي لدييم الرغبة في البحث عن 
المعمومات والمثابرة إلنياء األعمال ، وتساعد المتعمم أن يوجو نشاطو ناحية وجيو معينو حتي 

 يشبع حاجاتو.
احثتان أن الدافعية لإلنجاز تعمل عمي إثارة سموك الطالب نحو تحقيق أىداف وتري الب

محددة ، مع االستمرارية في تمك الحالة حتي تتحقق جميع األىداف ، ويتفق كثير من عمماء 
عمم النفس عمي أن الدافعية لإلنجاز تدفع المتعمم لمرغبة في النجاح وبذل محاوالت لمحصول 

 عمي ىذا النجاح. 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8102ووفمرب    –دى عشش  احلبالعذد   – 43 اجمللذ          665

 

 

 ارات التنظيم الذاتيمي 
التنظيم الذاتي لمتعمم عمي انو عمميو داخميو تسمح  caligiuri (2003)عرف كاليجوري 

لمفرد أن يوجو أىدافو في ضوء الزمن المحدد ، ويشمل تعديل التفكير أو السموك إلنجاز ميمو 
ية التي فقد عرف التنظيم الذاتي عمي انو العمم Bembenutty (2006)محددة أما بيمبونتي 

         يضع المتعمم من خالليا أىدافا ويراقب وينظم ويتحكم في تعممو، وعرف  ربيع عبده
( التنظيم الذاتي عمي انو عمميو بناء نشطة يقوم فييا المتعمم بوضع أىداف تعميمية 7، 3117)

محددة ثم يوجو معارفو وسموكو من اجل تحقيق نواتج تعمم منشوده ، وعرفو محمد عطيو 
( عمي انو المعايير االجتماعية واألخالقية التي يكونيا الطالب بناءا عمي 345، 3122يس)خم

خبراتو السابقة من خالل تفاعمو مع المصادر الخارجية مثل التغذية الراجعة لتي يتمقاىا من 
اآلخرين ، والمعايير األخالقية لممجتمع حولو ، حيث يستخدم المتعمم ىذه المعايير كموجو 

، حيث يقارن المتعمم بين المصادر الخارجية ومعاييره الداخمية فان وجد تعارضا بينيما  لسموكو
حاول خفض ىذا التعارض ، وبيذا فان المعايير األخالقية تدفع الفرد لمعمل نحو تعديل سموكو 

 ليناسب قيم ومعايير المجتمع 
وفي ضوء التعريفات السابقة يمكن تحديد خصائص الطالب المنظمون 

؛ محمد عبد 3116؛ مصطفي محمد وابوزيد سعيد ،  3116رشوان ، )ربيع تيا فيما يمي ذا
 (:3122؛ عبد العزيز طمبو،  :311السميع ، 

الطالب المنظمون ذاتيا يستخدموا أساليب واستراتيجيات معرفية وفوق معرفية تمكنيم من  -
 تحقيق أىدافيم.

 قدرتيم عمي تحديد أىدافيم والتخطيط لتحقيقيا  -
 ييم القدروه عمي المراقبة الذاتية لتعمميم في ظل وجود التغذية الراجعة.لد -
 البحث عن المعمومات الخارجية عند وجود الحاجو الييا  -
 التكيف والمرونة في تغيير السموك طبقا لما يتطمبو الموقف التعميمي -

ن أن المتعممين المنظمون ذاتيا يتميزون بانيم نشطي linder (2002)ويضيف ليندر 
معرفيا وسموكيا في تعمميم ، فيما يتعمق بالعمميات المعرفية فالمتعمم المنظم ذاتيا يخطط وينظم 
ويقيم ذاتو خالل المراحل المختمفة لالكتساب المعرفة ، وفيما يتعمق بالدافعية فان المنظم ذاتيا  

ظم ذاتيا يختار يدرك نفسو عمي انو مستقل ومدفوع داخميا ، وفيما يتعمق السموك فالمتعمم المن
حول العالقة بين التنظيم الذاتي لمتعمم والنظريات  ويبني ويبتكر بيئات تشجع الكتساب المعرفة

المعرفية ، اكد العديد من النظريات المعرفية عمي بعض مبادئ التنظيم الذات ، ومنيا نظرية 
  تعميمي تحفيزي ،التعمم اإلجرائي والتي أكدت عمي مفيوم التعزيز الذاتي والتي تعمل كدعم 

وقدرة المتعمم عمي التمييز بين كل من التعزيز المؤقت والمستمر ، وكذلك النظرية المعرفية 
         االجتماعية والتي أكدت عمي أن التنظيم الذاتي تفاعل ثالثي بين المتعممين وسموكياتيم

لذاتية في تطوير والبيئة المحيطة ، وأيضا تأكيد النظرية البنائية عمي دور الميارات ا
االستراتيجيات المختمفة لمتعمم وأخيرا نظرية الجشطمت والتي تؤكد لي مبادئ اإلغالق والتنظيم 

    والتي توضح أن المتعمم يتعمم المعمومات بصورة متكاممة وليس بصور منفصمة والتجميع 
 (326، 3121)ىشام براىيم الترش، 



 د/ حنان حسن عمي خميل              نموذج لممساعدات الذكية تصميم
 رشا حمدي حسن ىدايو د/                                 
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 صيل المعرفي والدافعية لالنجازالعالقة بين ميارات التنظيم الذاتي والتح
( أن لمتنظيم الذاتي  أىمية فعالو في إعداد األفراد 346، 3119يري محمد الدسوقي )

كسابيم  عدد من االستراتيجيات المعرفية ، فمن خالل التنظيم الذاتي يمكنيم تخطيط تعميميم  وا 
كيفية ويخططوا ويتحكموا والتحكم فيو وتوجيو عممياتيم إلنجاز اليدف ، حيث يظيروا أساليب ت

( 3122في الوقت مما يجعميم اكثر مشاركو في العممية التعميمية ، وأيضا تشير سير السعيد )
أن التنظيم الذاتي لو أىمية كبري في توجيو المتعمم نحو تحقيق أىدافو كما تجعميم اكثر مسؤوليو 

وينظر إلي المشكالت عن تعمميم ، فالتعمم المنظم ذاتيا يكون مسؤوال اكبر عن تعممو 
والصعوبات التي تواجيو أثناء عممو عمي أنيا تحديات ويحاول التغمب عمييا واالستمتاع بعمية 
التعمم من خالليا ، وىكذا فتزيد من قدره المتعمم عمي التعمم من خالل ضبط تفكره في حالو 

ذاتي في تنمية ( بأىمية التنظيم ال3118اكتساب المعارف والميارات ، وتؤكد نصره محمد )
التحصيل الدراسي والدافعية لإلنجاز االكاديمي فخبره الطالب السابقة وتنظيمو لمعارفو ومياراتو 
تمعب دورا فعاال في تعممو كما تؤثر عمي أدائو في المواقف األكاديمية المختمفة ، ويمكن 

طاء معني لمعارفو تمخيص  في أنيا تدعم العمميات المعرفية المختمفة لمطالب ، وتساعده في إع
وميارات ، كما تركز عمي العمميات العرفية التي تمزمو لفيم المواقف التعميمية ، وتنشط عمميو 

 تعممو وتسيم في بناء معموماتو.
 العالقة بين المساعدات الذكية وميارات التنظيم الذاتي 

        متعمم تعد المساعدة والدعم جزءا رئيسيا من كل نماذج التنظيم الذاتي الالزمة ل
( فبناءا عمي المساعدات التي يتم تقديميا لممتعممين أثناء 532، 3114)مصطفي كامل ، 

أدائيم  إلنجاز مياميم االكاديمية  المختمفة ، تتم بناء األفكار وادراك المعاني وفيم وتنظيم 
 buttler and winneفقد أثبتت دراسة باتمر وويني  ، لممواقف ويسمي ذلك بعممية التنظيم الذاتي

ان المساعده والدعم يؤثر عمي معارف ومعتقدات الطالب وعمي قدرتيم عمي اتخاذ  (1995)
 القرار نحو أىدافيم التعميمية القادمة ، وكذلك بوضع االستراتيجيات الالزمة لتحقيق األىداف

ي وتري الباحثتان أن توفير المساعدة بشكل يتوافق مع خبرات المتعمم وأسموبو المعرف
يساعد الفرد عمي استبصاره بعمميات التفكير المنظم ويدعم معارفو وسموكو من خالل ضبط 
تفكيره عند اكتسابو لممعرفة ، كما يمكن المتعمم من إتقانو لمميارات األساسي الالزمة لمواصمة 

 تعممو من خالل بيئة تعممو الشخصية 
 فعية لإلنجازالعالقة بين المساعدات الذكية والتحصيل الدراسي والدا

نظرا الن تنمية التحصيل الدراسي والدافعية لإلنجاز ترتبط بتحقق المالئمة والتكيف 
( فيمكن القول أن المساعدات الذكية ليا دور 9::2لحاجات المتعمم )محمد رضا البغدادي، 

ية كبير في التحصيل والدافعية لإلنجاز ، نظرا لما توفره المساعدات الذكية من الخصائص التال
 (. 3126)وليد الحمفاوي ومروه ذكي، 
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فالمساعدات الذكية تتيح لو فرصو تمبية احتياجاتو وفقا لظروفو وخبراتو ، وكمما  المالئمة : -
 زادت المالئمة زاد تحصيل المتعمم ودافعيتو نحو التعمم

عميمي ت  مستويفي المواقف التعميمية وانتقل ال حيث يدرك المتعمم لمنجاح كمما تقدم التوقع : -
        اعمي اخر وذلك عبر منظمو من الدعم والمساعدة تساعده في التنقل والتقدم نحو

 مستويات افضل. 
الي تأثير  zimmermen and schunk (2001)حيث أشارت دراسة زميرمان وشانج 

المساعدة التي تقدم لممتعمم عمي تحصيل الطالب وأدائيم  لميارات الكتابة ومعدل إنجازىم 
ارنة بالطالب الذين لم يتمقوا أي دعم ومساعده أثناء تعمميم واتفقت معيا دراسة اشرف بالمق

( والتي توصمت إلي فاعمية الدعم والمساعدة في تنمية التحصيل 3126زيدان ووائل عبد الحميد)
 والدافعية لإلنجاز لدي طالب الدراسات العميا .

ل انو ساىم في تحديد ماىية  باالنتياء من عرض االطار النظري  فانو يمكن القو 
المساعدات الذكية وأىميتيا وكيف يمكن توظيفيا  في بيئات التعمم الشخصية ، وامكن تحديد 
مواصفات النموذج التي تستند عمييا ىذا البحث ، وأيضا تم القاء الضوء عمي األسموب المعرفي 

ص األساسية لكل أسموب ، السطحي مقابل العميق ، وبناءا عميو تم تحديد المواصفات والخصائ
كذلك ساىم االطار النظري في تحديد العالقة بين النموذج وكل من التحصيل المعرفي وميارات 
التنظيم الذاتي والدافعية لإلنجاز ، حيث يمكن االستناد عمي ىذه العالقة في اتباع استراتيجيات 

رات المستقمة، كما امكن تحديد تعميمية واضحو لتنمية المتغيرات التابعة باالعتماد عمي المتغي
     النظريات التعميمية التي يستند عمييا البحث والتي ساىمت في تحديد متغيرات البحث 

 وتفسير النتائج
 اإلجراءات المنيجية لمبحث

 أوال: منيج البحث
 استخدمت الباحثتان في ىذا البحث مايمي:

بحث ووصف متغيراتو محل لمعالجة االطار النظري لم  المنيج الوصفي التحميمي : -
لقاء الضوء عمي مختمف جوانبيا ، ومراجعة نتائج البحوث و الدراسات السابقة و  الدراسة ، وا 
التي تيتم بموضوع البحث الحالي ، ولمتوصل إلي مواصفات التصميم الالزم لنموذج 

 المساعدات الذكية في بيئة التعمم الشخصية
سة اثر المتغير المستقل والمتمثل في نموذج والقائم عمي درا المنيج شبو التجريبي -

       عميق(  -المساعدات الذكية في بيئة التعمم الشخصية وفقا لألساليب المعرفية )سطحي
       عمي المتغيرات التابعة والمتمثمة في ميارات التنظيم الذاتي ، والتحصيل الدراسي،

 والدافعية لإلنجاز 



 د/ حنان حسن عمي خميل              نموذج لممساعدات الذكية تصميم
 رشا حمدي حسن ىدايو د/                                 
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 متغيرات البحث
 يرات التالية :تضمن البحث المتغ

 المساعدات الذكية في بيئة التعمم الشخصية  المتغير المستقل : -
 األسموب المعرفي السطحي مقابل العميق. المتغير التصنيفي : -
 ميارات التنظيم الذاتي ، التحصيل الدراسي والدافعية لإلنجاز  .  المتغيرات التابعة : -

 ثانيا عينة البحث:
الفرقة الثانية شعية المغة العربية بكمية التربية جامعة يتكون مجتمع البحث من طالب 
( طالب وطالبة لمفصل 331( وعددىم اإلجمالي )2المنصورة في مقرر تكنولوجيا التعميم)

لالسموب   biggs، وتم تطبيق مقياس بيجز  :312/ 3129الدراسي األول من العام الجامعي 
ل ،  ثم تم  تصنيف الطالب بناءا عمي عميق( عمي مجتمع البحث بالكام –المعرفي )سطحي 

       المقياس الي مجموعتين تجريبتين ، المجموعة التجريبية االولي تتميز باألسموب المعرفي 
. 43، والمجموعة التجريبة الثانية األسموب المعرفي )العميق(  وقواميا 43السطحي( وقواميا )

 تعمم الشخصية بناءا عمي حل المقياس السابق  حيث قدم لممتعمم نموذج المساعدةالذكية في بيئة ال
 التصميم التجريبي لمبحث :ثالثا : 

        استخدمتا الباحثتان تصميم المجموعتين التجريبيتين مع التطبيق القبمي والبعدي ،
 وىما كالتالي :

: حصمت عمي مساعدات ذكية في بيئة تعمم شخصية وفقا المجموعة التجريبية األولي -
 معرفي )السطحي(.ألسموب ال

حصمت عمي مساعدات ذكية في بيئة تعمم شخصية وفقا  المجموعة التجريبية الثانية: -
 ألسموب المعرفي )عميق(، ويوضح الجدول التالي التصميم التجريبي لمبحث

 (2جدول)
 التصميم التجريبي لمبحث

المجموعة 
 التجريبية

 التطبيق البعدي التجربة التطبيق القبمي

مجموعة 
 (2بية )تجري

 اختبار تحصيمي -
مقياس ميارات  -

 التنظيم الذااتي
 مقياس الدافعية -

مساعدات ذكية في بيئة تعمم شخصية 
 وفقا ألسموب المعرفي )السطحي(.

 اختبار تحصيمي -
مقياس ميارات التنظيم  -

 الذااتي
 مقياس الدافعية -

مجموعة 
 (1تجريبية )

مساعدات ذكية في بيئة تعل شخصية 
 سموب المعرفي )عميق(،وفقا أل
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 رابعا: إعداد األدوات
 مقياس ميارات النظيم الذاتي -2

 تم إعداد المقياس وفقا لمخطوات التالية:
: ىو قياس ميارات التنظيم الذاتي لدي طالب كمية التربية وذلك من اليدف من المقياس -

عرفي سواء كان خالل نظام لممساعدات الذكية في بيئة التعمم الشخصية وفقا ألسموبيم الم
 سطحي أم عميق.

: استندتا الباحثتان عند بناء المقياس عمي عديد من الكتابات صياغو بنود المقياس -
والدراسات والبحوث السابقة ذات الصمة بموضوع التنظيم الذاتي وأساليب قياسيا، كما 

 اطمعت عمي عديد من مقاييس التنظيم الذاتي ذات الصمة بموضوع البحث .
        :  تمت صياغو عبارات المقياس بحيث تمثل سموكا لفظيارات المقياسصياغة عبا -

إجرائيا يحاكي السموك الفعمي لممتعمم وقد بمغ عدد عبارات المقياس في صورتو األولية من  
 عبارة 59

: تم وضع ثالث احتماالت لالستجابة عن كل عبارة من عبارات  قياس شدة االستجابة -
غير موافق( ، وتم وضع ىذه االحتماالت عمي المدي  -موافق -المقياس وىي موافق جدا

الثالثي وىو المدي  الذي اعتمد عميو ليكرت ويطمب من المستجيب أن يضع عالمة )صح( 
 في المكان الذي يوافق استجابتو.

روعي الدقة والوضوح والسيولة في صياغة التعميمات لكي يتمكن  وضع تعميمات المقياس: -
واليدف من وضع التعميمات ىو تعريف كل طالب باليدف من المقياس  الطالب من فيميا

 وطبيعتو وتشجيع الطالب عمي االستجابة بصورة صادقة لتقميل فرص التخمين.
:  تم تحديد صدق المقياس من خالل عرضو عمي الخبراء حساب صدق المقياس -

لتعميم  وذلك لمتأكد والمتخصصين في مجال عمم النفس والمناىج وطرق التدريس وتكنولوجيا ا
من السالمة المغوية لمعبارات ، ودقتيا وارتباطيا بالتنظيم الذاتي ، واجمع المحكمين عمي 
صالحية المقياس بعد إجراء التعديالت ، وبعد حذف بعض العبارات ، تكون المقياس في 

 عبارة . 56صورتو النيائية من 
( 31ياس عمي عينة استطالعية بمغت ): قامتا الباحثتان بتطبيق المقحساب ثبات المقياس -

 :1.8الثبات طالب وطالبو وذلك لحساب ثبات القياس بطريقة الفا كرونباخ، وكان معامل 
 وىو معامل ثبات مرتفع ويمكن الوثوق بو عند استخدام المقياس كاداه قياس.

عطاء عباره ، وتم إ 56: تكون المقياس في صورتو النيائية من الصورة النيائية لممقياس -
بحيث  2: 4وزن لكل بديل من بدائل االستجابة الثالثة في صورة درجات متتالية تبدا من 

 درجة 246أصبحت الدرجة النيائية لممقياس ىي 
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 االختبار التحصيمي  -1
: تم إعداد اختبار تحصيمي بيدف قياس مقدار ما يكتسبو طالب  تحديد اليدف من االختبار -

بية من المفاىيم والمعمومات المتضمنة في وحدة اإلنترنت الفرقة الثانية شعبة المغة العر 
 (.2وتطبيقاتو التعميمية من مقرر تكنولوجيا التعميم )

لبناء االختبار التحصيمي وصياغة بناء االختبار وصياغة مفرداتو : تم تحميل المحتوي  -
ختبار صياغة مفردات االختبار في صورة أسئمة موضوعية ،  ويتكون اال حيث تم مفرداتو 

 ( مفردة من نوع صواب وخطا ، واالختيار من متعدد.49في صورتو المبدئية من )
قامت الباحثتان  بإعداد جدول لمواصفات االختبار إعداد جدول مواصفات االختبار : -

التحصيمي وتم تحديد عدد البنود االختبارية الالزمة لتغطية األىداف ومستوياتيا المعرفية 
 النسبية ، ويوضح الجدول التالي  مواصفات اختبار التحصيل المعرفي.المختمفة، و أوزانيا 

 (1جدول)
 مواصفات االختبار التحصيل

: تّم صياغة تعميمات اإلجابة في بداية االختبار، وىي توضح   تعميمات االختبار صياغو -
 وصفا مختصر لالختبار، ، وتعريف الطالب بزمن االختبار واليدف من إعداده.

: كل طالب يحصل عمي درجة واحده عن كل مفردة يجيب عنيا طريقة تصحيح االختبار -
ة خاطئة، وىكذا تكون إجابة صحيحة  ، وصفر عن كل مفردة يتركيا  أو  يجيب عنيا إجاب

 الدرجة الكمية لالختبار تساوي عدد مفردات االختبار.
في صورتو  تّم التحقق من صدق االختبار وذلك بعرضو  التحقق من صدق االختبار: -

م المتخصصين في تكنولوجيا التعميم ، والمناىج وطرق التدريس لمحكاألولية عمي الخبراء و 
ي السادة المحكمين ببعض التعديالت عمي االختبار أوصعمي مدي مالئمة االختبار، وقد 

، مفردة( 47وقامت الباحثة بإجراء كافة التعديالت ووصل االختبار في صورتو النيائية إلي )
 وبذلك أصبح االختبار صادقا وصالحا لمتطبيق عمي العينة  االستطالعية .

  الوزن النسبي لألىداف أبعاد االختبار م
 مجموع تطبيق فيم تذكر النسبة

 %  5.55 3 - 2 2 مفيوم اإلنترنت  1
 % 11.11 5 - 3 3 التطور التاريخي لإلنترنت 2
 % 13.88 6 - 3 4 والربط بشبكة اإلنترنت الشبكات 3
 % 16.66 6 3 2 3 خدمات اإلنترنت 4
 %9.442 8  3 6 إيجابيات وسمبيات اإلنترنت 5
تطبيقات اإلنترنت في العممية  5

 التعميمية
6 5 5 24 36.11 % 

 % 100 47 7 23 29 المجموع
 %  16.66 % 33.33 % 50 النسبة



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8102ووفمرب    –دى عشش  احلبالعذد   – 43 اجمللذ          666

 

 

طالعية من طالب شعبة المغة تّم اختيار عينة التجربة االستالتجربة االستطالعية لالختبار:  -
( طالبا وطالبة ، 31العربية الفرقة الثانية بكمية التربية جامعو المنصورة ،  وقد بمغ عددىا )

معامل لة والصعوبة لمفردات االختبار، و وذلك لحساب معامل ثبات االختبار، ومعامل السيو 
 ن مفردات االختبار.التمييز لمفردات االختبار، وأيضا تحديد الزمن الالزم لإلجابة ع

 : تّم حساب ثبات االختبار بمعادلة ألفا كرونباخ" ، وبمغ مقداره حساب ثبات االختبار 
 (، مما يعني أن االختبار عمي درجة عالية من الثبات ..0.77)
 .تم حساب معامل السيولة والصعوبة  حساب معامل السيولة والصعوبة ألسئمة االختبار

. (، ,86.، 35)ح من ن معامل السيولة لمفردات االختبار تتراوح لمفردات االختبار ؛ وجد أ
وىو يعد مؤشرا عمي مناسبة قيم معامالت السيولة والصعوبة ألسئمة االختبار لمستوي 

 طالب عينة البحث .
 :تم حساب معامل التمييز لمفردات االختبار ووجد  حساب معامل التمييز ألسئمة االختبار

 مناسبة. أنيا ذات قدرة تمييزية 
 :تّم حساب متوسط زمن طالب  كمية التربية  حساب الزمن الالزم لإلجابة عمي االختبار

الذين يمثمون اإلرباعي األقل زمنا، ومتوسط زمن الطالب الذين يمثمون اإلرباعي األعمى 
زمنا ، ومن ثم حساب متوسط الزمنين، وىكذا أصبح الزمن الالزم لإلجابة عن مفردات 

 ( دقيقة41)االختبار ىو 
بعد إجراء التعديالت عمي االختبار التحصيمي في ضوء إعداد الصورة النيائية لالختبار:  -

أراء المحكمين ، وبعد التحقق من صدق وثبات االختبار ، أصبحت الصورة النيائية 
 ( مفردة 46لالختبار مكونو من )

 مقياس الدافعية لإلنجاز -2
 تم بناء القياس وفقا لمخطوات التالية :

استيدف المقياس تحديد الدافعية لإلنجاز الدراسي لدي طالب  تحديد اليدف من المقياس : -2
 (2الفرقة الثانية بكمية التربية بجامعة المنصورة  بمقرر تكنولوجيا التعميم )

: بعد االطالع عمي العديد من مقاييس الدافعية لإلنجاز منيا  تحديد محاور وبنود المقياس -3
( تم تحديد محاور 3122(، عادل سرايا )3117، ميا خميفة   Dennis(3118دينيس )

 المقياس بحيث تضمنت اربع محاور الثقة بالنفس ، ، مستوي الطموح، األىمية والمثابرة ،
 العالقات والمشاركة

: تم صياغة بنود المقياس الخاصة بكل محور لمقياس الدافعية ، وبمغ  إعداد بنود المقياس -2
 ( ، كما ىي موضحو بالشكل التالي 53مقياس )العدد الكمي لبنود ال
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 (2جدول )
 بنود مقياس ميارات التنظيم الذاتي

 عدد البنود اسم المحور المحور 
 9 الثقة بالنفس األول
 23 مستوي الطموح الثاني
 25 األىمية والمثابرة الثالث
 9 العالقات والمشاركة الرابع

         الدرجات عمي أساس طريقة ليكرث : تم توزيعتقدير الدرجات وتصحيح المقياس -5
)موافق تماما ، موافق، موافق إلي حد ما، غير موافق، غير موافق تماما ( بحيث يحصل 

 لمعبارات السمبية. 6إلي  2لمعبارات اإليجابية ، ومن  2إلي  6المتعمم عمي 
سيولة في : راعي الباحثتان الدقة والوضوح وال وضع تعميمات مقياس الدافعية لإلنجاز -6

 صياغة تعميمات المقياس لكي يتمكن الطالب من فيمو واإلجابة عن بنوده..
: لمتحقق من صدق المقياس تم عرضو في صورتو األولية عمي مجموعة  صدق المقياس -7

من الخبراء والمتخصصين ، وقد أسفرت نتائج التحكيم عن تعديل صياغو بعد عبارات 
 حيو المقياس لمتطبيق.المقياس ، وقد اجمع المحكمين عمي صال

: قامتا الباحثتان بحساب ثبات المقياس بطريقة إعادة المقياس بفاصل زمني ثبات المقياس -8
 وىي قيمو مقبولة عمميا  (1.89) عمي العينة االستطالعية وبمغت قيمة معامل الثبات

بعد التأكد من صدق وثبات المقياس تم التوصل لمصورة  الصورة النيائية لممقياس: -9
 بندا. 53محاور ،  5نيائية لممقياس ، والتي اشتممت عمي ال

 عميق( –رابعا مقياس األسموب المعرفي )سطحي 
: ىو التعرف عمي األسموب المعرفي لطالب عينة البحث طالب كمية اليدف من المقياس -2

 التربية ( سواء كان أسموب سطحي أم أسموب عميق.
ىذه االستبانو لقياس  (Biggs&et al,2001)وزمالئو   biggs: اعد  إعداد بنود المقياس -3

مفردات لكل  21مفرده بمعدل  31أساليب التعمم سطي وعميق ، وتكونت االستبانة من 
أسموب ، ،حيث يسال كل متعمم عن طرقو المفضمة في التعميم في ضوء مقياس خماسي 

 عمي تماما ( .االستجابة تبدا باالستجابة )ال تنطبق إطالقا ( وينتيي باالستجابة )تنطبق 
 (3جدول )

 يوضح توزيع مفردات مقياس أساليب التعمم المعدلو )السطحي والعميق( 

 مفردات المقياس أساليب التعمم
 31، 27، 23، 9، 5، :2، 26، 22، 8، 4 أسموب التعمم السطحي
 29، 25، 21، 7، 3،  28، 24،   :، 6، 2 أسموب التعمم العميق
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       : تم توزيع الدرجات عمي أساس طريقة ليكرت استقدير الدرجات وتصحيح القي -4
)موافق تماما ، موافق، موافق إلي حد ما، غير موافق، غير موافق تماما ( بحيث يحصل 

 ، وألتوجد درجة كمية  2إلي  6المتعمم عمي 
: راعي الباحثتان الدقة والوضوح والسيولة في  ضع تعميمات مقياس أسموب التعميمو -5

المقياس لكي يتمكن الطالب  من فيميا واليدف من وضع تعميمات  صياغة تعميمات
المقياس ىو تعريف كل طالب باليدف من المقياس وطبيعتو و كذلك تشجيع الطالب عمي 

 االستجابة بشكل صادق لمتعرف عمي أسموب تعمم كل طالب .
تم حساب صدق المقياس وذلك بعرضو عمي الخبراء حساب صدق المقياس:   -6

ن في مجال المغة اإلنجميزية وذلك لمتأكد من ترجمتو بشكل واضح وصريح  والمتخصصي
بما يتوافق مع النسخة األجنبية ، وكذلك عمي الخبراء في مجال عمم النفس ،  وذلك بيدف 
التأكد من السالمة المغوية لمعبارات والمواقف  ، ودقتيا وارتباطيا بأسموب التعمم السطحي 

ن عمي صالحية المقياس لمتطبيق  بعد اجرء بعض التعديالت والعميق  ، واجمع المحكمي
 المغوية عمي المقياس.

تم حساب ثبات المقياس عن طريق حساب معامل الفا كرونباخ ، وبمغ   ثبات المقياس : -7
  مما يعني أن المقياس عمي درجو عالية )1.93)معامل الفا كرونباخ لممقياس بمحاوره 

 من الثبات 
صورتو النيائية : بعد حساب صدق وثبات المقياس اصبح المقيس في إعداد المقياس في  -8

 صورتو النيائية وقابل لمتطبيق عمي طالب عينة البحث.
 خامسا: التصميم التعميمي لمنموذج المساعد الذكي في بيئة التعمم الشخصيو

 بعد اطالع الباحثة عمي بعض نماذج التصميم والتطوير التعميمي ومنيا نموذج دولتيل
Doolittle(2001) لتصميم التعمم القائم عمي الويب ، ونموذج محمد عطيو خميس       

موذج نبيل جاد ( لتطوير بيئات التعميم اإللكتروني ، ون3124(، ونموذج الجزار )491، 3117)
في ضوء تحميل النماذج السابقة وجدت الباحثة ان جميعيا تتفق في و  (،592-653، 3126)

اختمفت مسمياتيا ، حيث تختمف في الخطوات الفرعية حسب ىدف النموذج،  مراحميا العامة وان
  وفي ضوء ذلك بنت الباحثتان نموذجيما وكانت مراحمو كالتالي:

 أوال: مرحمة التحميل
: تفرض طبيعة بعض المواقف التعميمية ضرورة تقديم  تحميل المشكمة وتقدير الحاجات -2

االىتمام ويجعل التوجو نحو تطوير منظومة  مساعدات إضافية لممتعممين ، وىو ما يكز
المساعدات التعميمية  من األمور الميمة ، وخاصة في ظل توافر بيئات التعمم اإللكتروني 
مثل بيئات التعمم الشخصية ، إال أن تطوير أي نظام لممساعدة ينبغي أن يراعي الخصائص 

 من ىذه النظم. واألساليب المعرفية لممتعممين ، وذلك  حتي يتم االستفادة
يرتكز البحث الحالي عمي ثالث ميمات أساسية وىي تنمية :  الميمات التعميمية تحميل   -3

       ميارات تنظيم الذات والتحصيل الدراسي  والدافعية لإلنجاز المرتبط بمقرر تكنولوجيا
 ( .2التعميم )



 د/ حنان حسن عمي خميل              نموذج لممساعدات الذكية تصميم
 رشا حمدي حسن ىدايو د/                                 
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 : تم تحميل خصائص المتعممين وفقا لما يمي:تحميل خصائص المتعممين -4
لصفات العامة لمفئة المستيدفة : قد تختمف صفات أفراد عينة البحث ، إال انو يجب أن ا -

يكون لدييم الميارات األولية لمتعامل مع شبكة اإلنترنت ، حيث تم لتأكد من أن جميع 
 طالب عينة البحث لدييم ميارات استخدام اإلنترنت.

طبيق مقياس بيجر لألسموب عميق( تم ت –تصنيف المتعممين وفق أسموب التعمم )سطحي  -
المعرف سطحي وعميق عمي مجتمع البحث وىم طالب الفرقة الثانية بكمية التربية شعبو 
المغة العربية ، حيث اتضح وجود تباين بينيم في األسموب المعرفي وبناءا عميو ، تم اختيار 

موعة عينو من مجتمع البحث وتقسيميا إلي مجموعتين مجموعة ذات أسموب معرفي ، ومج
 ذات أسموب معرفي عميق.

السوك المدخمي لممتعممين: بتطبيق األدوات المختمفة لوحظ ضعف التحصيل المعرفي  -
      لممتعممين ، ونقص ميارات التنظيم الذاتي لممتعممين ، باإلضافة إلي انخفاض في 

 مستوي تحصيميم 
 ثانيا: مرحمة التصميم

ف التعميمية محل البحث الحالي بوحدة اإلنترنت : ارتبطت األىدا تصميم األىداف التعميمية -2
( ، وتمركزت األىداف حول تنمية ميارات 2وتطبيقاتو التعميمية بمقرر تكنولوجيا التعميم )

التنظيم الذاتي والتحصيل الدراسي والدافعية لإلنجاز ، وبناءا عميو تم بناء قائمة األىداف 
 ( ىدف سموكي .37( أىداف رئيسية و )7التعميمية والتي تضمنت )

تم تصميم نموذج  تجديد مواصفات نموذج المساعدات الذكية ببيئة التعمم الشخصية: -3
المساعدات الذكية بحيث تكون خصائص وأدوات ىذه المساعدات متوافقة مع األسموب 
المعرفي لكل المتعممين سواء كان )سطحي أم عميق( ، وقد تم تحديد ىذه الخصائص وفقا 

 طار النظري لمبحث .لما تم عرضو باإل
: يعتمد النموذج المقترح  تصميم نموذج المساعدات الذكية ببيئة التعمم الشخصية -4

لممساعدات الذكية محل البحث الحالي عمي توفير مساعد ذكي ببيئة التعمم الشخصي حيث 
يطمب تسجيل الدخول من كل طالب، حيث يقوم من خالليا الطالب بتسجيل بياناتو 

ممة المرور الخاصة بو ، فقد تم إعطاء اسم مستخدم وكممة مرور لكل  ويتضمن اسمو وك
طالب ثم يطمب منو اإلجابة عن مفردات مقياس األسموب المعرفي وبناءا عمي األسموب 
المعرفي لو  سواء كان سطحي ام عميق يتم تقديم المساعدة لو ، وبعد تسجيل الدخول لبيئة 

 والذي يتضمن األدوات التالية :التعمم ، يتم تقديم المساعد الذكي ، 
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 ( أدوات المساعد الذكي ببيئة التعمم الشخصية1شكل)

 والتي يمكن من خال ىذه األداة تغيير المغة لمحوار مع المساعد االذكي. اختيار المغة : -
 في حالو طمب االستفسار عن صوره . إرسال صوره : -
 مي أي بيانات حول الممف.يمكن إرسال ممف لممساعد الذكي والحصول ع إرسال ممف: -
 إلجراء محادثو مع المساعد الذكي الدردشة: -
 يمكن إرسال رسالو صوتيو لممساعد الذكي ،  الصوت: -
من خالل أداة البحث يستطيع الطالب البحث في مواد المساعدة والتي تم برمجتيا  البحث: -

 داخل قاعدة بيانات المساعد الذكي، كما ىو موضح بالشكل

 
 ك البحث بالمساعد الذكي ببيئة التعمم الشخصية( محر 2شكل) 

تم تحديد مواد المساعدة المرتبطة بوحدة )اإلنترنت وتطبيقاتو التعميمية ( ، حيث تم 
صياغو محتويات المساعدة وعرضيا في شكل ردود عمي استفسارات الطالب وأيضا وسائط 

 متعددة بحيث تناسب كل طالب حسب مستواه المعرفي .



 د/ حنان حسن عمي خميل              نموذج لممساعدات الذكية تصميم
 رشا حمدي حسن ىدايو د/                                 
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: تم تصميم المحتوي ببيئة التعمم الشخصية عمي  وي واستراتيجيات تنظيموتصميم المحت -5
شكل وحدات تعمم رقمية في شكل نصوص وصور ورسوم ، وتم الربط بين عناصر المحتوي 
وتم عرضو بصوره منظمو مع مراعاه التدرج في عرض عناصر المحتوي عمي شكل وحدات 

 تعمم رقمية مع مراعاه تنظيم ىذه المحتويات .
تم استخدام استراتيجيات تعميمية متنوعة بعضيا  تحديد طرائق واستراتيجيات التعميم والتعمم : -6

حل المشكالت ، كما  –التعمم البحث  -التعمم التشاركي –يسمح باكتشاف محتويات التعمم 
 تم استخدام استراتيجية العصف الذىني وتشجيع الطالب عمي التعمم النشط أثناء الدراسة من 

تم تصميم أساليب اإلبحار  م أساليب اإلبحار والتحكم التعميمي وواجية المتعمم :تصمي -7
والتحكم التعميمي في بيئة التعمم الشخصية ، حيث شممت واجية التفاعل عده عناصر تمثمت 

 في العنوان ، المساعد الذكي ، المحتوي ، األىداف ، األنشطة ، التقويم .
ت البحث تم تصميم السيناريو ، وعرضو عمي الخبراء : في ضوء معالجا تصميم السيناريو -8

 والمتخصصين لتعديمو والتعرف عمي آرائيم 
 ثالثا : مرحمة التطوير : وتشمل الخطوات التالية

 التخطيط لإلنتاج:  واشتممت عمي الخطوات التالية -2
 تحديد متطمبات نشر نموذج المساعد الذكي ببيئة التعمم الشخصية  -
 المتعددة ذات العالقة بموضوعات التعمم . اختيار بعض الوسائط -
 التي يتم دمجيا ببيئة  التعمم الشخصية  3اختيار تطبيقات الويب  -
نترنت وماسح  - تجييز وحدة مصغرة لمتطوير واإلنتاج وتتضمن جياز كمبيوتر وطابعو وا 

 إلنتاج المساعد الذي ببيئة التعمم الشخصية  dreamwaverضوئي وبرنامج 
 اج الفعمي( وشممت عممية اإلنتاج الفعمي مايمي :التطوير )اإلنت -1
إنتاج وتحرير وحدات التعمم الرقمية والتي تمثل محتوي المساعد الذكي بأنماط متعددة  -

 لتناسب كل طرف من اطراف األسموب المعرفي.
 إنتاج صفحات بيئة التعمم الشخصية والتي سيتم دمج المساعد الكي بيا. -
 إنتاج الروابط والتأكد من عمميا وسيولة اطالع الطالب عمييا وفق حساباتيم المختمفة. -

  رابعا: مرحمة التقويم:
اشتمت ىذه المرحمة عمي خطوتين ىما إجراء التقويم التكويني عمي مجموعة صغيره 

جراء السموك النيائي إلتمام ا لتطوير لتقويم نموذج المساعد الذكي ببيئة التعمم الشخصية ، وا 
 التعميمي لنموذج المساعد الذكي:

: وذلك بعرضو عمي عينة استطالعية من الطالب ، وبعرضو  إجراء التقويم التكويني -2
 عمي الخبراء والمتخصصين.
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( طالب 26تطبيقو عمي مجموعة صغيره من طالب الفرقة الثانية بكمية التربية مكونو من ) -
غير عينة البحث األساسية ،وذلك لمتأكد  العميق( من –حسب األسموب المعرفي )السطحي 

من وضوح األىداف التعميمية ومدي مالئمة نموذج المساعد الذكي لخصائص الطالب 
 ومناسبة المحتوي التعميمي لمستواىم المعرفي.

وذلك لتحديد مدي الدقة العممية لممحتوي  : ج بعرضو عمي الخبراء والمخصصينتقويم النموذ -
سالمة جميع الروابط الداخمية والخارجية  م ووضوحيا والتأكد منالتعميمي ومصادر التعم

 ن وحرية اإلبحار بين عناصر المحتوي والتأكد من تشغيل المساعد الذكي. لممحتوي التعميمي
إجراء تقويم السموك النيائي إلتمام التطوير التعميمي لنموذج المساعد الذكي ببيئة التعمم  -3

الستفادة من تعميقات العينة االستطالعية وما اقترحوه في : استيدفت ىذه الخطوة االشخصية
 التطبيق النيائي لمبحث وذلك لالنتياء من تطوير بيئة التعميم.

 خامسا: مرحمة االستخدام : اشتممت ىذه المرحمة عمي الخطوات التالية:
ة : االستخدام الميداني والتنفيذ الكامل لنموذج المساعدات الذكية ببيئة التعمم الشخصي -2

استخدمت الباحثة أدوات تساعدىا عمي مراقبة أداء الطالب لتحديد مدي تقدميم في تعمميم ، 
 وذلك من خالل مقياس ميارات التنظيم الذاتي واالختبار التحصيمي .

 الرصد المستمر ودعم وتقويم النموذج : قامتا الباحثتان بمتابعة نجاح عمميات تسجيل -3
عمميات بنائيم لممحتوي التعميمي ، ومدي تنفيذىم دخول الطالب بشكل مستمر وتتبع 

 لألنشطة التعميمية بشكل فردي ، ومتابعو ومراجعو ما تم نشره من روابط ووصالت 
 إجراء التجربة األساسية لمبحث

مرت تجربة البحث بعدة خطوات إجرائو تمثمت في اختيار عينة البحث ، عقد لقاءات مع 
ثم  تطبيق أدوات القياس قبميا )مقياس ميارات تنظيم الذات( ،طالب المجموعتين التجريبيتين ، 

إجراء التجربة األساسية لمبحث ، ثم التطبيق البعدي ألدوات البحث لمكشف عن فاعمية نموذج 
لممساعدات الذكية ببيئة تعمم شخصية عمي تنمية ميارات التنظيم الذاتي والدافعية لإلنجاز وذلك 

 كما يمي:
عميق( عمي  –تم تطبيق مقياس األسموب المعرفي)سطحي   : اختيار عينة البحث -2

جميع طالب الفرقة الثانية بكمية التربية شعبة المغة العربية بعد تسجيل دخوليم لبيئة لمنظام، 
ثم تم اختيار عينة البحث عشوائيا من طالب الفرقة الثانية بشعبة المغة العربية بكمية التربية 

طالب وطالبو وتم  75موب المعرفي سطحي وعميق وعددىم جامعة المنصورة من ذوي األس
( أسموب معرفي سطحي، مجموعة 2تقسيميم إلي مجموعتين تجريبيتين مجموعة تجريبية )

 (  أسموب معرفي عميق، ثم تم حذف باقي الطالب من النظام .3تجريبية )



 د/ حنان حسن عمي خميل              نموذج لممساعدات الذكية تصميم
 رشا حمدي حسن ىدايو د/                                 
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 تطبيق أدوات القياس قبميا التأكد من تكافؤ المجموعتين: -3
ؤ مجموعتي البحث؛ تم تحميل نتائج التطبيق القبمي لألدوات )مقياس لمتأكد من تكاف

ميارات تنظيم الذات ، واختبار التحصيل المعرفي، وذلك لمتأكد من تكافؤ المجموعتين وذلك يوم 
 قبل إجراء تجربة البحث، ثم تم رصد نتائج التطبيق ومعالجتيا إحصائيا. .5/4/3128السبت 

 بار التحصيل المعرفي عمي المجموعتين التجريبيتين أوال: التطبيق القبمي الخت
" "لمتوسطين غير مرتبطين" وذلك t- testحيث قامتا الباحثتان باستخدام إختبار )ت( "

من اجل التحقق من تكافؤ المجموعتين قبميا ويوضح الجدول التالي نتائج المتوسطات 
 واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار "ت" كما يمي:
 (3 جدول )

يوضح داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين في التطبيق القبمي 
 إلختبار التحصيل المعرفي

 االنحراف المتوسط المجموعة
 مستوي قيمة "ت" المعياري

 الداللة
 3.19762 10.0312 ق( األسموب المعرفي عمي3مجموعة ) غير دالة  389. 4.08725 9.9375 ( األسموب المعرفي سطحي2مجموعة )

يتضح من نتائج الجدول السابق تكافؤ المجموعتين التجريبيتين مجموعة التجريبية ذات 
األسموب المعرفي السطحي ، والمجموعة التجريبية ذات األسموب المعرفي العميق  من حيث 

أقل من ، وذلك ألن قيمة " ت " المحسوبة اختبار التحصيل المعرفي متوسط األداء القبمي في 
.(، ويتضح من ذلك أن الفرق بين 16( ومستوى داللة )62قيمة "ت" الجدوليو عند درجة حرية )

متوسطي المجموعتين غير دال إحصائيا، ومن ذلك يتضح أيضا أن المجموعتين متكافئتين في 
 التحصيل المعرفي .

 يبيتين التطبيق القبمي لمقياس ميارات تنظيم الذات عمي المجموعتين التجر :ثانيا 
" "لمتوسطين غير مرتبطين" وذلك t- testحيث قامتا الباحثتان باستخدام إختبار )ت( "

من اجل التحقق من تكافؤ المجموعتين قبميا ويوضح الجدول التالي نتائج المتوسطات 
 واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار "ت" كما يمي:

 (4جدول ) 
لمجموعتين التجريبيتين في التطبيق القبمي يوضح داللة الفروق بين متوسطي درجات ا

 لمقياس ميارات تنظيم الذات

 االنحراف المتوسط المجموعة
 مستوي قيمة "ت" المعياري

 الداللة
 13.2200 39.0625 ( األسموب المعرفي عميق3مجموعة ) غير دالة 284. 14.0307 38.0938 ( األسموب المعرفي سطحي2مجموعة )
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دول السابق تكافؤ المجموعتين التجريبيتين مجموعة التجريبية ذات يتضح من نتائج الج
األسموب المعرفي السطحي ، والمجموعة التجريبية ذات األسموب المعرفي العميق  من حيث 
متوسط األداء القبمي في مقياس ميارات تنظيم الذات ، وذلك ألن قيمة " ت " المحسوبة أقل من 

.(، ويتضح من ذلك أن الفرق بين 16( ومستوى داللة )73ية )قيمة "ت" الجدوليو عند درجة حر 
متوسطي المجموعتين غير دال إحصائيا، ومن ذلك يتضح أيضا أن المجموعتين متكافئتين في 

 ميارات تنظيم الذات 
 ثالثا: التطبيق القبمي لمقياس الدافعية لإلنجاز عمي المجموعتين التجريبيتين 

" "لمتوسطين غير مرتبطين" وذلك t- testاختبار )ت( " حيث قامتا الباحثتان باستخدام
من اجل التحقق من تكافؤ المجموعتين قبميا ويوضح الجدول التالي نتائج المتوسطات 

 واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار "ت" كما يمي:
 (5جدول ) 

بمي يوضح داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين في التطبيق الق
 الدافعية لإلنجازلمقياس 

 االنحراف المتوسط المجموعة
 مستوي قيمة "ت" المعياري

 الداللة
 25.8514 61.9062 ( األسموب المعرفي عميق3مجموعة ) غير دالة  389. 24.2029 59.4688 ( األسموب المعرفي سطحي2مجموعة )

ين مجموعة التجريبية ذات يتضح من نتائج الجدول السابق تكافؤ المجموعتين التجريبيت
األسموب المعرفي السطحي ، والمجموعة التجريبية ذات األسموب المعرفي العميق  من حيث 
متوسط األداء القبمي في مقياس الدافعية لإلنجاز ، وذلك ألن قيمة " ت " المحسوبة أقل من 

ك أن الفرق بين .(، ويتضح من ذل16( ومستوى داللة )73قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
متوسطي المجموعتين غير دال إحصائيا، ومن ذلك يتضح أيضا أن المجموعتين متكافئتين في 

 الدافعية لإلنجاز. 
 تنفيذ تجربة البحث: تم تنفيذ تجربة البحث طبقًا لمخطوات التالية:  -2
عقد لقاءات مع طالب المجوعتين التجريبيتين :تم عقد لقاءات مع طالب كل مجموعو عمي  -

فيو اجد الباحثات  لمطالب بصورة موجزه عمي المساعدات الذكية ببيئة التعمم حده تعرف 
الشخصية ،و أىدافو، وكيفية استخدامو والغرض منو وأىميتو ، وطبيعة محتواه، وما يشتمل 
عميو من ميام وأنشطو، وكيفية إنجازىا، وتوجيو الطالب نحو االستفادة من المساعد الذكي 

 الشخصية بما يتوافق مع أساليبيم المعرفية .ببيئة التعمم 
أثناء التطبيق تم توجيو أفراد مجموعة البحث بصقو مستمرة نحو تنفيذ األنشطة التعميمية  -

المتاحة ببيئة التعمم الشخصية ، وكيفية التفاعل مع المساعد الذكي بكل بيئة حسب أسموبيم 
استخدام المجموعتين التجريبيين لألدوات  المعرفي ، واىتمتا الباحثتان بتحميل ومراقبة أدوات

 المتاحة عمي بيئة التعمم الشخصية .



 د/ حنان حسن عمي خميل              نموذج لممساعدات الذكية تصميم
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قامتا الباحثتان بشكل تبادلي يوميا بالدخول عمي إدارة المستخدمين ومتابعة أوقات وعدد  -
ساعات مشاركات مجموعتي البحث ، والتواصل مع الطالب من لديو مشكمة في تسجيل 

صية ، لحميا ، استمر التطبيق ثالثة أسابيع  ، وبعد انتياء الدخول لموقع بيئة التعمم الشخ
تم تطبيق أدوات الدراسة  34/4/3128طالب المجموعتين التجريبيتين من الدراسة  في 

 بعديا تمييدا إلجراء المعالجات اإلحصائية.
 التطبيق البعدي ألدوات البحث  -3

ف والميام واألنشطة ، قامتا بعد االنتياء من تنفيذ تجربة البحث ، وأداء كافة التكالي
االختبار التحصيمي( بعديا  -البحثتان بتطبيق  أدوات القياس )مقياس ميارات التنظيم الذاتي

،وقامت برصد الدرجات  3128/ 37،36/4عمي المجموعتين التجريبيتين يومي السبت واألحد 
 وتجييزىا تمييدا لمعالجتيا إحصائيا  .

 :  سادسا :المعالجة اإلحصائية
 تمت المعالجات اإلحصائية لمبيانات لمتحقق من صحة الفروض من خالل األساليب األتية:

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية -
 " لممجموعات المرتبطة.t- test"اختبار )ت(  -
 " لممجموعات المستقمة.t- test"اختبار )ت(  -
 نسبة الكسب المعدل لماك جوجيان -
 Eta2حجم التاثير  -

 وتفسيرىا :نتائج البحث 
يتناول ىذا الجزء عرض أىم النتائج التي توصمت إلييا الباحثتان واإلجابة عن أسئمة 

 البحث ، والتحقق من صحة الفروض، كما يمي:
لإلجابة عن السؤال األول : ما النموذج المقترح لممساعدات الذكية في بيئة تعمم 

رات التنظيم الذاتي والدافعية عميق( لتنمية ميا -شخصية وفقا لألساليب المعرفية )سطحي
 لإلنجاز لدي طالب كمية التربية؟

بعد اطالع الباحثتان عمي بعض نماذج التصميم والتطوير التعميمي ، وفي ضوء نتائج 
حميا العامة وان اختمفت تحميل تمك النماذج ، وجدت الباحثتان أن جميعيا تتفق في مرا

ب ىدف النموذج، وفي ضوء ذلك بنت ، حيث تختمف في الخطوات الفرعية حسمسمياتيا
االستخدام(   -التقويم -التطوير -التصميم -الباحثتان نموذجيما وكانت مراحمو ىي )التحميل

 وبيذا تمت اإلجابة عن السؤال األول من أسئمة البحث
لإلجابة عن السؤال الثاني: ما فاعمية النموذج المقترح لممساعدات الذكية في بيئة 

لألساليب المعرفية في تنمية ميارات التحصيل المعرفي لدي طالب كمية  تعمم شخصية وفقا
 التربية في مقرر تكنولوجيا التعميم ؟
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ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم اختبار صحة الفرض األول من فروض البحث والذي 
( بين متوسطي درجات طالب 1.16) ≤يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي  ينص عمي " 
في التطبيق القبمي والبعدي الختبار التحصيل المعرفي ترجع ألثر تصميم نموذج  كمية التربية

 لممساعدات الذكية في بيئة التعمم الشخصية وفقا لألساليب المعرفية لصالح التطبيق البعدي"
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات 

وعتين التجريبيتين  في التطبيق القبمي والبعدي الختبار التحصيل طالب كمية التربية في المجم
 المعرفي ، والجدول التالي يمخص النتائج

 (6جدول) 
المتوسطات واالنحرافات العيارية لدرجات طالب كمية التربية في  التطبيق لقبمي والبعدي 

 الختبار التحصيل المعرفي
 البعد 

راد عدد أف نوع األداء )المتغير  التابع(
 االنحراف المعياري المتوسط المجموعة

 
 اختبار التحصيل المعرفي

 3.64057 9.9844 75 القبمى
 5.73970 24.7656 75 البعدي

يتضح من نتائج الجدول السابق أن ىناك تحسنا في أداء المجموعتين التجريبيتين بعديا 
 رية ألداء عينة البحث ويستدل عمي ذلك من نتائج مقارنة المتوسطات واالنحرافات المعيا

" t- test")طالب كمية التربية في المجموعتين( ، ثم قامت الباحثتان باستخدام اختبار )ت( 
طالب المجموعتين )متوسطين مرتبطين( وذلك من اجل المقارنة بين متوسطي درجات 

 .قبل وبعد استخدام )نموذج المساعدات الذكية ببيئة التعمم الشخصية(التجريبيتين 
 ( 7ول )  جد

يوضح نتائج اختبار "ت" لممقارنة بين المتوسطين القبمي والبعدي لدرجات طالب 
 في اختبار التحصيل المعرفي المجموعتين التجريبيتين

 البعد 
 مستوي الداللة قيمة "ت" درجة الحربة نوع األداء )المتغير  التابع(

 
 اختبار التحصيل المعرفي

 يالبعد دالو 17.438 63 القبمى

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة " ت " الجدوليو والتي 
وىذا الفرق دال لصالح التطبيق ( 74( ودرجة حرية )1.16)تم الكشف عمييا عند مستوى داللة 

تين البعدي مما يشير إلي وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموع
في التطبيق القبمي والبعدي الختبار التحصيل بصرف النظر عن األسموب المعرفي  التجريبيتين

 المعرفي لصالح التطبيق البعدي. 



 د/ حنان حسن عمي خميل              نموذج لممساعدات الذكية تصميم
 رشا حمدي حسن ىدايو د/                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8102ووفمرب    –احلبدى عشش  العذد   – 43 اجمللذ          666

 

كما تم التحقق من فاعمية نموذج المساعدات الذكية ببيئة التعمم الشخصية عمي تنمية 
عدل لماك ميارات التنظيم الذاتي لدي طالب كمية التربية ، وذلك باستخدام نسبة الكسب الم

جوجيان ، وىي النسبة بين متوسط الكسب الفعمي لدي عينة البحث ، ومتوسط الكسب المتوقع ، 
 وتحسب بالمعادلة التالية: 

 
G.R= 

 
( متوسط (Y( متوسط درجات عينة البحث في االختبار التحصيمي القبمي ، X) حيث

ختبار التحصيمي ، ويعتبر ( النياية العظمي لالPدرجات عينة البحث في االختبار البعدي ، )
، (Roebuck,1973,422)(.,7البرنامج فعال بدرجة مقبولة إذا لم تقل قيمة ىذه النسبة عن )

وكانت نسبة الكسب المعدل لماك جوجيان في اختبار التحصيل المعرفي لدي طالب مجموعة 
 الدراسة كما يوضحيا الجدول التالي:

 (8جدول )
في اختبار التحصيل المعرفي  لدى طالب المجموعتين  نسب الكسب المعدل لماك جوجيان

 التجريبيتين في كل من التطبيقين القبمى والبعدي فى اختبار التحصيل المعرفي .

 عدد الطالب
( متوسط xقيمة )

درجات الطالب في 
 التطبيق القبمي

( متوسط درجات yقيمة )
 الطالب في التطبيق البعدي

الدرجة النيائية 
 الختبار التحصيل

 المعرفي

نسبة الكسب 
 المعدل 

64 9.9844 24.7656 47 .57 

( يتضح أن المتوسط المحسوب لنسبة الكسب لماك جوجيان التي :من نتائج جدول )
( وىو المدي الذي حدده ماك ,7( تقترب من القيمة ),68حققتيا طالب المجموعة التجريبية )

فا جوىريا وان االختالف بينيما ظاىريا اختال(,7)وىذه القيمة ال تختمف عن القيمة جوجيان ، 
وىذا يعني أن نموذج المساعدات الذكية في بيئة التعمم الشخصية حقق فاعمية في التحصيل 

كما تقاس بنسبة الكسب لماك جوجيان، وعمي ذلك يمكن القول أن نموذج المساعدات المعرفي 
في تنمية التحصيل المعرفي،  الذكية في بيئة التعمم الشخصية عمي درجة عالية من الفاعمية

وعميو يمكن قبول الفرض األول من فروض البحث ، وبيذا تمت اإلجابة عن السؤال الثاني من 
 أسئمة البحث 

        Y-X 

       P-X 
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لإلجابة عن السؤال الثالث : ما فاعمية النموذج المقترح لممساعدات الذكية في بيئة 
لتنظيم الذاتي لدي طالب تعمم شخصية وفقا لألسموب المعرفي السطحي في تنمية ميارات ا

 كمية التربية في مقرر تكنولوجيا التعميم ؟
ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم اختبار صحة الفرض الثاني من فروض البحث والذي 

( بين متوسطي درجات طالب 1.16) ≤يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي  ينص عمي " 
ارات تنظيم الذات ترجع ألثر تصميم نموذج كمية التربية في التطبيق القبمي والبعدي لمقياس مي

 لممساعدات الذكية في بيئة التعمم الشخصية وفقا لألساليب المعرفية لصالح التطبيق البعدي"
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات 

ت التنظيم الذاتي ، والجدول طالب المجموعتين التجريبيتين في التطبيق القبمي والبعدي لميارا
 التالي يمخص النتائج

 (20جدول) 
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات طالب كمية التربية في  التطبيق لقبمي والبعدي 

 لمقياس ميارات التنظيم الذاتي

 البعد 
عدد أفراد  نوع األداء )المتغير  التابع(

االنحراف  المتوسط المجموعة
 المعياري

 13.53163 38.5781 75 القبمى ميارات التنظيم الذاتي مقياس
 17.86179 108.69 75 البعدي

يتضح من نتائج الجدول السابق أن ىناك تحسنا في أداء المجموعتين التجريبيتين بعديا 
 ويستدل عمي ذلك من نتائج مقارنة المتوسطات واالنحرافات المعيارية ألداء عينة البحث 

ة في المجموعتين( في القياس القبمي والبعدي، ثم قامت الباحثتان باستخدام )طالب كمية التربي
" )متوسطين مرتبطين( وذلك من اجل المقارنة بين متوسطي درجات t- test"اختبار )ت( 

قبل وبعد استخدام )نموذج المساعدات الذكية ببيئة التعمم طالب المجموعتين التجريبيتين 
 .الشخصية(

 ( 22جدول )  
نتائج اختبار "ت" لممقارنة بين المتوسطين القبمي والبعدي لدرجات طالب  يوضح

 عمي مقياس ميارات التنظيم الذاتي المجموعتين التجريبيتين
 البعد 

درجة  نوع األداء )المتغير  التابع(
 مستوي الداللو قيمة "ت" الحربة

مقياس ميارات 
 التنظيم الذاتي

 البعدي دالو  25.307 74 القبمى



 د/ حنان حسن عمي خميل              نموذج لممساعدات الذكية تصميم
 رشا حمدي حسن ىدايو د/                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة " ت " الجدوليو والتي 
وىذا الفرق دال لصالح ( ، 74( ودرجة حرية )1.16)تم الكشف عمييا عند مستوى داللة 

التطبيق البعدي مما يشير إلي وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب 
في التطبيق القبمي والبعدي بصرف النظر عن األسموب المعرفي تين التجريبيتين المجموع

 لمقياس ميارات التنظيم الذاتي لصالح التطبيق البعدي. 
      كما تم التحقق من فاعمية نموذج المساعدات الذكية ببيئة التعمم الشخصية عمي 

  كسب المعدلتنمية التحصيل المعرفي لدي طالب كمية التربية ،  ، وذلك باستخدام نسبة ال
         لماك جوجيان في اختبار التحصيل المعرفي لدي طالب مجموعة الدراسة كما يوضحيا

 الجدول التالي:
 (21جدول )

نسب الكسب المعدل لماك جوجيان في ميارات التنظيم الذاتي  لدى طالب المجموعتين 
 . لتنظيم الذاتيالتجريبيتين في كل من التطبيقين القبمى والبعدى فى مقياس ميارات ا

 عدد الطالب
( متوسط xقيمة )

درجات الطالب في 
 التطبيق القبمي

( متوسط yقيمة )
درجات الطالب في 

 التطبيق البعدي

الدرجة النيائية مقياس 
 ميارات التنظيم الذاتي

نسبة 
الكسب 
 المعدل 

75 38.5781 108.69 246 0.727 

نسبة الكسب لماك جوجيان التي ( يتضح أن المتوسط المحسوب ل23من نتائج جدول )
( ، وىذا يعني أن نموذج ,7( اعمي من القيمة ),838حققتيا طالب المجموعة التجريبية )

المساعدات الذكية في بيئة التعمم الشخصية حقق فاعمية في ميارات التنظيم الذاتي اكبر من 
ذج المساعدات ( كما تقاس بنسبة الكسب لماك جوجيان، وعمي ذلك يمكن القول أن نمو ,7)

الذكية في بيئة التعمم الشخصية عمي درجة عالية من الفاعمية في تنمية ميارات التنظيم الذاتي، 
وعميو يمكن قبول الفرض الثاني من فروض البحث ، وبيذا تمت اإلجابة عن السؤال الثالث من 

 أسئمة البحث 
دات الذكية في بيئة تعمم لإلجابة عن السؤال الرابع: ما فاعمية النموذج المقترح لممساع

شخصية وفقا لألسموب المعرفي السطحي في تنمية الدافعية لإلنجاز لدي طالب كمية التربية 
 في مقرر تكنولوجيا التعميم ؟



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم اختبار صحة الفرض الثالث من فروض البحث والذي 
بين متوسطي درجات طالب ( 1.16) ≤يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي  ينص عمي " 

كمية التربية في التطبيق القبمي والبعدي لمقياس الدافعية لإلنجاز ترجع ألثر تصميم نموذج 
 لممساعدات الذكية في بيئة التعمم الشخصية وفقا لألساليب المعرفية لصالح التطبيق البعدي"

لدرجات  ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية
طالب المجموعتين التجريبيتين  في التطبيق القبمي والبعدي لمقياس الدافعية لإلنجاز ، والجدول 

 التالي يمخص النتائج
 (22جدول)

المتوسطات واالنحرافات العيارية لدرجات طالب كمية التربية في  التطبيق لقبمي والبعدي 
 لمقياس الدافعية لإلنجاز الذاتي

 البعد 
 االنحراف المعياري المتوسط عدد أفراد المجموعة نوع األداء التابع()المتغير  

 24.87102 60.6875 75 القبمى مقياس الدافعية لإلنجاز
 27.09785 171.732 75 البعدي

يتضح من نتائج الجدول السابق أن ىناك تحسنا في أداء المجموعتين التجريبيتين بعديا 
    لمتوسطات واالنحرافات المعيارية ألداء عينة البحثويستدل عمي ذلك من نتائج مقارنة ا

       )طالب كمية التربية في المجموعتين( في القياس القبمي والبعدي لمقياس الدافعية لإلنجاز،
         " )متوسطين مرتبطين( وذلك منt- test"ثم قامت الباحثتان باستخدام اختبار )ت( 

         قبل وبعد استخدام ب المجموعتين التجريبيتين طالاجل المقارنة بين متوسطي درجات 
 .)نموذج المساعدات الذكية ببيئة التعمم الشخصية(
 ( 23جدول )  

يوضح نتائج اختبار "ت" لممقارنة بين المتوسطين القبمي والبعدي لدرجات 
 عمي مقياس الدافعية لإلنجاز المجموعتين التجريبيتينطالب 

 البعد 
 مستوي الداللة قيمة "ت" درجة الحربة نوع األداء ()المتغير  التابع

 
 مقياس الدافعية لإلنجاز

 البعدي دالو 23.785 74 القبمى



 د/ حنان حسن عمي خميل              نموذج لممساعدات الذكية تصميم
 رشا حمدي حسن ىدايو د/                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة " ت " الجدوليو والتي 
صالح وىذا الفرق دال ل( ،74( ودرجة حرية )1.16)تم الكشف عمييا عند مستوى داللة 

التطبيق البعدي مما يشير إلي وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب 
في التطبيق القبمي والبعدي تين التجريبيتين بصرف النظر عن األسموب المعرفي المجموع

 لمقياس الدافعية لإلنجاز لصالح التطبيق البعدي. 
يئة التعمم الشخصية عمي تنمية كما تم التحقق من فاعمية نموذج المساعدات الذكية بب

الدافعية لإلنجاز لدي طالب كمية التربية ، وذلك باستخدام نسبة الكسب المعدل لماك جوجيان 
 في مقياس الدافعية لإلنجاز لدي طالب مجموعة الدراسة كما يوضحيا الجدول التالي:

 (24جدول )
ب المجموعتين التجريبيتين لدى طال  الدافعية لإلنجازنسب الكسب المعدل لماك جوجيان في 

 .في كل من التطبيقين القبمى والبعدي فى مقياس الدافعية لإلنجاز

 عدد الطالب
( متوسط xقيمة )

درجات الطالب في 
 التطبيق القبمي

( متوسط yقيمة )
درجات الطالب في 

 التطبيق البعدي

الدرجة النيائية 
مقياس الدافعية 

 لالنجاز

نسبة الكسب 
 المعدل 

75 60.6875 171.732 210 0.74 

( يتضح أن المتوسط المحسوب لنسبة الكسب لماك جوجيان التي 26من نتائج جدول )
( ، وىذا يعني أن نموذج ,7( اعمي من القيمة )0.74حققتيا طالب المجموعة التجريبية )

كما  (,7)المساعدات الذكية في بيئة التعمم الشخصية حقق فاعمية في الدافعية لإلنجاز اكبر من 
تقاس بنسبة الكسب لماك جوجيان، وعمي ذلك يمكن القول أن نموذج المساعدات الذكية في بيئة 
التعمم الشخصية عمي درجة عالية من الفاعمية ، وعميو يمكن قبول الفرض الثالث من فروض 

 البحث ، وبيذا تمت اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئمة البحث 
عميق( في  -ا أثر اختالف األسموب المعرفي )سطحيملإلجابة عن السؤال الخامس: 

نموذج المساعدات الذكية ببيئة التعمم الشخصية في تنمية التحصيل الدراسي لدي طالب كمية 
 التربية في مقرر تكنولوجيا التعميم ؟

ال يوجد فرق دال إحصائيا عند تم اختبار صحة الفرض الرابع : والذي ينص عمي " 
متوسطي درجات  طالب المجموعة التجريبية األولي )أسموب معرفي  ( بين0.04) ≤مستوي  

السطحي ( ، والمجموعة التجريبية الثانية )أسموب معرفي عميق( لنموذج المساعدات الذكية 
  بيئة التعمم الشخصية في التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي"



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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الخاصة بأداء الطالب في  الفرض تم تحميل النتائج اإلحصائيةولمتحقق من صحة ىذا 
المجموعة التجريبية األولى التي تستخدم )نموذج المساعد الذكي ببيئة التعمم الشخصية وفقا 
لألسموب المعرفي سطحي( والمجموعة التجريبية الثانية التي تستخدم )نموذج المساعد الذكي 

ي الختبار التحصيل في التطبيق البعدببيئة التعمم الشخصية وفقا لألسموب المعرفي عميق( 
" )لممجموعات المستقمة( t- test"المعرفي لدي طالب كمية التربية، وذلك باستخدام اختبار )ت( 

طالب المجموعة التجريبية األولي والمجموعة وذلك من اجل المقارنة بين متوسطي درجات 
ي يوضح نتائج ، والجدول التالالتجريبية الثاني في القياس البعدي الختبار التحصيل المعرفي

اختبار "ت" لممقارنة بين المتوسطين البعدي لدرجات طالب التي تستخدم )نموذج المساعد 
الذكي ببيئة التعمم الشخصية وفقا لألسموب المعرفي سطحي( والمجموعة التجريبية الثانية التي 

في اختبار تستخدم )نموذج المساعد الذكي ببيئة التعمم الشخصية وفقا لألسموب المعرفي عميق( 
 التحصيل المعرفي.

 ( 25جدول )  
يوضح نتائج اختبار "ت" لممقارنة بين المتوسطين البعدي لدرجات طالب المجموعة 
التجريبية األولي) لألسموب المعرفي سطحي( والمجموعة التجريبية الثانية )لألسموب 

 المعرفي عميق( في اختبار التحصيل المعرفي

نحراف اال المتوسط العدد المجموعة
 المعياري

درجة 
مستوي  قيمة "ت" الحرية

 الداللة
 حجم التأثير

2 
مجموعة 
األسموب 
المعرفي 
 السطحي

43 19.5625 2.15433 

62 17.701 
 دالة
عند 

مستوي 
1.16 

0.90 
مجموعة 
األسموب 
المعرفي 
 العميق

43 29.9688 2.53345 
 

أكبر من قيمة " ت " الجدوليو والتي  يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة
، وىذا الفرق دال إحصائيا ( 73( ودرجة حرية )1.16)تم الكشف عمييا عند مستوى داللة 

لصالح المجموعة التجريبية الثانية التي استخدمت نموذج المساعد الذكي وفقا لألسموب المعرفي 
طي درجات طالب المجموعتين العميق( مما يشير إلي وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوس

 في التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي 
ثم قامت الباحثتان بحساب إحصاء مربع إيتا لحساب حجم تأثير المتغير المستقل عمى  

 المتغير التابع، والذي يمكن حسابو من المعادلة : 
Eta2 

=   )1(2

2

 Nt

t



 د/ حنان حسن عمي خميل              نموذج لممساعدات الذكية تصميم
 رشا حمدي حسن ىدايو د/                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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% من الحاالت 90ا يعني أن .( وىذ90وبمغت قيمة مربع إيتا كما ىو موضح بالجدول )
 يمكن أن يعزي التباين في األداء إلي تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع.

ال يوجد فرق دال إحصائيا عند "ومما سبق تم رفض الفرض الرابع والذي ينص عمي أنو:        
معرفي  ( بين متوسطي درجات  طالب المجموعة التجريبية األولي )أسموب1.16) ≤مستوي  

السطحي ( ، والمجموعة التجريبية الثانية )أسموب معرفي عميق( لنموذج المساعدات الذكية بيئة 
وقبول الفرض البديل من  "، التعمم الشخصية في التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي 

        (1.16) ≤يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي  فروض البحث والذي ينص عمي أنو "
ين متوسطي درجات  طالب المجموعة التجريبية األولي )أسموب معرفي السطحي ( ، ب

والمجموعة التجريبية الثانية )أسموب معرفي عميق( لنموذج المساعدات الذكية بيئة التعمم 
لصالح المجموعة التجريبية الثانية الشخصية في التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي 

 وىكذا تمت اإلجابة عن السؤال الخامس من أسئمة البحث .، ( )أسموب معرفي عميق 
عميق( في  -ما أثر اختالف األسموب المعرفي )سطحيلإلجابة عن السؤال السادس: 

نموذج المساعدات الذكية ببيئة التعمم الشخصية في تنمية ميارات التنظيم الذاتي  لدي طالب 
 كمية التربية في مقرر تكنولوجيا التعميم ؟

ال يوجد فرق دال إحصائيا عند اختبار صحة الفرض الخامس : والذي ينص عمي "  تم
( بين متوسطي درجات  طالب المجموعة التجريبية األولي )أسموب معرفي 0.04) ≤مستوي  

السطحي ( ، والمجموعة التجريبية الثانية )أسموب معرفي عميق( لنموذج المساعدات الذكية 
  تطبيق البعدي لمقياس ميارات التنظيم الذاتي "بيئة التعمم الشخصية في ال

الفرض تم تحميل النتائج اإلحصائية الخاصة بأداء الطالب في ولمتحقق من صحة ىذا 
المجموعة التجريبية األولى التي تستخدم )نموذج المساعد الذكي ببيئة التعمم الشخصية وفقا 

لتي تستخدم )نموذج المساعد الذكي لألسموب المعرفي سطحي( والمجموعة التجريبية الثانية ا
       في التطبيق البعدي لمقياس ببيئة التعمم الشخصية وفقا لألسموب المعرفي عميق( 

" t- test"ميارات التنظيم الذاتي لدي طالب كمية التربية، وذلك باستخدام اختبار )ت( 
المجموعة طالب )لممجموعات المستقمة( وذلك من اجل المقارنة بين متوسطي درجات 

، التجريبية األولي والمجموعة التجريبية الثاني في القياس البعدي لميارات التنظيم الذاتي
والجدول التالي يوضح نتائج اختبار "ت" لممقارنة بين المتوسطين البعدي لدرجات طالب التي 
تستخدم )نموذج المساعد الذكي ببيئة التعمم الشخصية وفقا لألسموب المعرفي سطحي( 

لمجموعة التجريبية الثانية التي تستخدم )نموذج المساعد الذكي ببيئة التعمم الشخصية وفقا وا
 لألسموب المعرفي عميق( في مقياس ميارات التنظيم الذاتي 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 ( 26جدول )  
يوضح نتائج اختبار "ت" لممقارنة بين المتوسطين البعدي لدرجات طالب المجموعة التجريبية 

في سطحي( والمجموعة التجريبية الثانية )لألسموب المعرفي عميق( األولي) لألسموب المعر 
 في مقياس ميارات التنظيم الذاتي

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة
قيمة  درجة الحرية المعياري

 "ت"
مستوي 
 الداللة

مجموعة األسموب 
 12.9981 110.38 43 المعرفي السطحي

62 .753 
 غير دالة
 

مجموعة األسموب 
 21.7611 107.00 43 ي العميقالمعرف

 

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة أقل من قيمة " ت " الجدوليو والتي تم 
، ويتضح من ذلك أن الفرق بين ( 73( ودرجة حرية )1.16)الكشف عمييا عند مستوى داللة 

ق ذو داللة إحصائية بين متوسطي المجموعتين غير دال إحصائيا، مما يشير إلي عدم وجود فر 
 متوسطي درجات طالب المجموعتين في التطبيق البعدي لمقياس ميارات التنظيم الذاتي 

ال يوجد فرق دال إحصائيا "ومما سبق تم قبول الفرض الخامس والذي ينص عمي أنو: 
        ( بين متوسطي درجات  طالب المجموعة التجريبية األولي 1.16) ≤عند مستوي  

ب معرفي السطحي ( ، والمجموعة التجريبية الثانية )أسموب معرفي عميق( لنموذج )أسمو 
 "، المساعدات الذكية بيئة التعمم الشخصية في التطبيق البعدي لمقياس ميارات التنظيم الذاتي  

 وىكذا تمت اإلجابة عن السؤال السادس من أسئمة البحث، 
عميق( في  -سموب المعرفي )سطحيما أثر اختالف األلإلجابة عن السؤال السابع: 

نموذج المساعدات الذكية ببيئة التعمم الشخصية في تنمية الدافعية لإلنجاز لدي طالب كمية 
 التربية في مقرر تكنولوجيا التعميم ؟

ال يوجد فرق دال إحصائيا عند تم اختبار صحة الفرض السادس : والذي ينص عمي " 
طالب المجموعة التجريبية األولي )أسموب معرفي  ( بين متوسطي درجات 0.04) ≤مستوي  

السطحي ( ، والمجموعة التجريبية الثانية )أسموب معرفي عميق( لنموذج المساعدات الذكية 
  بيئة التعمم الشخصية في التطبيق البعدي لمقياس الدافعية لإلنجاز"



 د/ حنان حسن عمي خميل              نموذج لممساعدات الذكية تصميم
 رشا حمدي حسن ىدايو د/                                 
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      الفرض تم تحميل النتائج اإلحصائية الخاصة بأداءولمتحقق من صحة ىذا 
الطالب في المجموعة التجريبية األولى التي تستخدم )نموذج المساعد الذكي ببيئة التعمم 
          الشخصية وفقا لألسموب المعرفي سطحي( والمجموعة التجريبية الثانية التي تستخدم

في التطبيق الذكي ببيئة التعمم الشخصية وفقا لألسموب المعرفي عميق(  )نموذج المساعد
       ي لمقياس الدافعية لإلنجاز لدي طالب كمية التربية، وذلك باستخدام اختبار )ت(البعد

"t- test طالب " )لممجموعات المستقمة( وذلك من اجل المقارنة بين متوسطي درجات
المجموعة التجريبية األولي والمجموعة التجريبية الثاني في القياس البعدي لمقياس الدافعية 

يوضح نتائج اختبار "ت" لممقارنة بين المتوسطين البعدي لدرجات   التالي والجدول  لإلنجاز
)نموذج المساعد الذكي ببيئة التعمم الشخصية وفقا لألسموب المعرفي  طالب التي تستخدم

سطحي( والمجموعة التجريبية الثانية التي تستخدم )نموذج المساعد الذكي ببيئة التعمم 
 عميق( في مقياس الدافعية لإلنجاز الشخصية وفقا لألسموب المعرفي

 ( 27جدول )  
يوضح نتائج اختبار "ت" لممقارنة بين المتوسطين البعدي لدرجات طالب 

المجموعة التجريبية األولي) لألسموب المعرفي سطحي( والمجموعة 
 التجريبية الثانية )لألسموب المعرفي عميق( في مقياس الدافعية لإلنجاز

من قيمة " ت " الجدوليو والتي  يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر
، وىذا الفرق دال إحصائيا ( 73( ودرجة حرية )1.16)تم الكشف عمييا عند مستوى داللة 

لصالح المجموعة التجريبية الثانية التي استخدمت نموذج المساعد الذكي وفقا لألسموب المعرفي 
جات طالب المجموعتين العميق( مما يشير إلي وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي در 

 في التطبيق البعدي لمقياس الدافعية لإلنجاز  

االنحراف  سطالمتو  العدد المجموعة
 المعياري

درجة 
مستوي  قيمة "ت" الحرية

 الداللة
حجم 
 التأثير
2 

مجموعة 
األسموب 
المعرفي 
 السطحي

43 159.032 31.6199 

73 4.221 
 دالة
عند 

مستوي 
1.16 

مجموعة  1.47
األسموب 
المعرفي 
 العميق

43 184.44 12.6232 
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ثم قامت الباحثتان بحساب إحصاء مربع إيتا لحساب حجم تأثير المتغير المستقل عمى 
% 47( وىذا يعني أن 1.47المتغير التابع، وبمغت قيمة مربع إيتا كما ىو موضح بالجدول )

 األداء إلي تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع.من الحاالت يمكن أن يعزي التباين في 
ال يوجد فرق دال إحصائيا "ومما سبق تم رفض الفرض السادس والذي ينص عمي أنو:         

        ( بين متوسطي درجات  طالب المجموعة التجريبية األولي 1.16) ≤عند مستوي  
ثانية )أسموب معرفي عميق( لنموذج )أسموب معرفي السطحي ( ، والمجموعة التجريبية ال

وقبول  "، المساعدات الذكية بيئة التعمم الشخصية في التطبيق البعدي لمقياس الدافعية لإلنجاز 
   يوجد فرق دال إحصائيا عند مستويالفرض البديل من فروض البحث والذي ينص عمي أنو "

( )أسموب معرفي السطحي يطالب المجموعة التجريبية األول ( بين متوسطي درجات 1.16) ≤
، والمجموعة التجريبية الثانية )أسموب معرفي عميق( لنموذج المساعدات الذكية بيئة التعمم 

لصالح المجموعة التجريبية الثانية الشخصية في التطبيق البعدي لمقياس الدافعية لإلنجاز 
 البحث وىكذا تمت اإلجابة عن السؤال السابع من أسئمة، )أسموب معرفي عميق ( 

 أسئمة البحث
 تفسير نتائج البحث ومناقشتيا 

 يمكن تفسير نتائج اختبار صحة فروض البحث كما يمى :
النتائج الخاصة بفاعمية نظام المساعدات الذكية ببيئة التعمم الشخصية وفقا لألساليب أوال: 

كمية التربية المعرفية عمي التحصيل المعرفي  والتنظيم الذاتي والدافعية لإلنجاز لدي طالب 
  في مقرر تكنولوجيا العميم

النتائج الخاصة بفاعمية نظام المساعدات الذكية ببيئة التعمم الشخصية وفقا لألساليب  -2
  المعرفية عمي التحصيل المعرفي لدي طالب كمية التربية في مقرر تكنولوجيا العميم

( بين 1016ستوى )وجود فروق دالو إحصائية عند م تشير النتائج السابقة إلي وجود "
متوسطي  درجات  طالب العينة )المجموعتين التجريبيتين ( فى القياسين القبمى والبعدي 
الختبار التحصيل المعرفي في مقرر تكنولوجيا التعميم   لصالح القياس البعدي، مما يعنى أن 

ال عمى  المساعدات الذكية في ببئة التعمم الشخصية وفقا لألساليب المعرفية ليا تأثير فع
التحصيل المعرفى لدى مستخدمي تمك المساعدات  ويمكن تفسير ذلك نتيجة إلي  تصميم 
نموذج المساعد ببيئة التعمم الشخصي وفق ألسس وخصائص نظم الذكاء االصطناعي، حيث 
يتسم بالقدرة عمي موائمة و تكيف مستوي وطريقة عرض محتوي المساعدة بما يتناسب مع 

مين ، وتكييفو وتوظيفو لمعمميات العقمية المعرفية المرتبطة باالنتباه قدرات وخصائص المتعم
واستقبال المعمومات كما تساىم المساعدة في حل المشكالت التي تواجو التعممين أثناء الدراسة 
ببيئة التعمم الشخصية ،  وتصحح خطوات ومسارات حمولو لممشكالت ، واستخداميا لتكنولوجيا 

 معرفة ، وىي احد تكنولوجيا الذكاء االصطناعياالستدالل وتمثيل ال
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فالمساعد الذكي ال يوفر مواد لمدعم والمساعدة فقط ولكن يقدميا وفقا لخصائص المتعمم 
وأسموبيم المعرفي  ، وانعكس ذلك عمي تحصيميم المعرفي لممعمومات المرتبطة بمقرر تكنولوجيا 

التعمم الشخصية يرجع إلي التغذية الراجعة  التعميم ، كما أن  فاعمية المساعدات الذكية ببيئة
الفورية التي تعزز استجابة أو تعدليا من خالل المساعد الذكي مما مكن الطالب من الوقوف 
عمي مدي نجاحيم في أداء األنشطة، باإلضافة إلي مساعدة الوكيل الذكي لمطالب  بشكل 

يجابية طوال فترة التعمم مما يزيد فردي في ممارسة ميام التعمم وأنشطتو جعميم اكثر نشاطا  و  ا 
( والتي 3126من دافعيتيم واإلقبال عمي التعميم ،وتتفق ىذه النتائج مع دراسة شوقي محمد )

أكدت فاعمية النظم الذكية في تنمية التحصيل المعرفي لميارات إنتاج المشروعات اإللكترونية 
( والتي أكدت فاعمية 3129ء بدران )لطالب كمية التربية النوعية ، واتفقت معيا دراسة  إسرا

الوكيل الذكي ببيئة التعمم التكيفية عمي تنمية التحصيل المعرفي ميارات إنتاج الرسوم ثالثية 
( والتي توصمت لفاعمية 3126األبعاد لدي طالب كمية التربية ،دراسة مروه ذكي ووليد خمفاوي )

عرفي لطالب كمية التربية بجامعة الممك نظام لممساعدة التكيفي الذكي عمي تنمية التحصيل الم
( وتوصمت لفاعمية المساعدات الذكية في تنمية 3126عبد العزيز ، ودراسة محمد شمو )

 التحصيل المعرفي لطالب كمية التربية .
وتدعم ىذه النتيجة مبادئ النظرية البنائية بان التعمم بالمساعدات الذكية الناتجة في 

ية لممتعمم تساعده في بناء معارفو وذلك عمي أساس قدرتيا عمي المنظومة المعرفية الوظيف
التكيف والموائمة وفقا لخدمات المتعممين ،ونظرا لكون بيئة التعمم الشخصية مستخدمو في 
البحث فقد يكون مناسبا ربط نتائج البحث بنتائج دراسات بيئة التعمم الشخصية  ، والتي دعمت 

م االستخدام الحر لمخدمات واألدوات والتي مكنت الطالب من التفاعل بين الطالب وفرت لممتعم
إدارة تعمميم بنفسيم، كما دعمت ثقو المتعممين بأنفسيم ، كما أن تنوع أنماط التفاعل داخل بيئة 
التعمم الشخصية مثل التفاعل بين المتعمم والمساعد الذكي وبين الطالب وبعضيم البعض وبين 

المتاحة ببيئة التعمم الشخصية دعم نظرية التعمم  3دوات الويب الطالب والباحثتان من خالل أ
والتي أشارت إلي  Duhon,et al (2009)االجتماعي  . ويؤكد ذلك راي دوىونن وآخرون 

المتاحة ببيئة التعمم الشخصية ونظرية التعمم االجتماعي   3وجود عالقة بين تطبيقات الويب 
عي بين الطالب مما يساعد المتعممين عمي بناء والتي تبني عمي أساس وجود تفاعل اجتما

معارفيم بنفسيم عبر بيئة التعمم الشخصية، حيث أن المتعمم يتعمم ويكتسب المعارف 
رشادات لمتفكير اكثر من تركو          والمعمومات الجديدة بشكل افضل عندما تقدم لو مساده وا 

يفسر ارتفاع التحصيل المعرفي لمطالب يتعمم بمفرده يتعمم ويستكشف المفاىيم الجديدة ، مما 
(John &carter, 1998) 
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النتائج الخاصة بفاعمية نظام المساعدات الذكية ببيئة التعمم الشخصية وفقا لألساليب ثانيا: 
  المعرفية عمي ميارات تنظيم الذات لدي طالب كمية التربية .

( بين متوسطي  1016)وجود فروق دالو إحصائية عند مستوى  تشير نتائج البحث  الي"
درجات طالب العينة )المجموعتين التجريبيتين ( فى القياسين القبمى والبعدي لمقياس ميارات 
تنظيم الذات لصالح القياس البعدي، مما يعنى أن المساعدات الذكية في ببيئة التعمم الشخصية 

مستخدمي تمك النظم،  وفقا لألساليب المعرفية ليا تأثير فعال عمى  ميارات تنظيم الذات  لدى
ويمكن تفسير ذلك نتيجة إلي نموذج المساعدات الذكية ببيئة التعمم الشخصية  ساعد الطالب 
عمي تنظيم الخبرات لدييم وحل المشكالت وادراك مو ىو مناسب لتعميميم ،كما راعت 

الب المساعدات الذكية ببيئة التعمم الشخصي لمفروق الفردية بين الطالب حيث يستطيع كل ط
أن يتقدم حسب إمكانياتو العقمية مما اثر ذلك إيجابيا عمي تنميو ميارات تنظيم الذات ، كما أن 
نظم المساعدة الذكية ساعد الطالب كثيرا في تشكيل نظام فكري ذكي يحمل ويقيم ويحاكي 
المعرفة التي يتعرضون ليا مما يجعميم قادرين عمي إصدار األحكام واختيار ما يناسبيم من 

 برات تعميميةخ
ويضاف لذلك أيضا أن المساعدات الذكية ببيئة التعمم الشخصية مكن من بناء معارفيم 
بنفسيم من خالل ما يقدم لو من مساعده وفقا لخصائصيم لمعرفية مما ساعدىم في حل ما 
يتعرضون لو من معوقات ومشكالت األمر الذي ساعدىم عمي فيم ما يمرون بو من خبرات 

،وتتفق ىده  Ruthven ,et al (2011)، وريتفان Cakier (2008)ماكده كاكير متنوعو وىذا 
حيث يستخدم المتعممون  bulter &winneالنظرية مع مبادئ النظرية البنائية لبمتر وورين 

استراتيجيات وأساليب مختمفة لمراقبة تعمميم مما يساىم في تنظيميم لمعارفيم ومياراتيم ، فتقديم 
في بيئة التعمم الشخصية أدي إلي تغيير في مسار  عممية التعمم حيث أتاح الدعم والمساعدة 

لممتعمم الفرصة في تطوير استراتيجيات التعمم، كما شجعيم عمي إن يستكمموا ميام تعمميم بجده 
تقان ، مما اثر عمي تنمية مياراتيم الذاتية ، وتتفق نتائج البحث مع دراسة  يسريو يوسف وىبو وا 

 (3128فايزه الحسيني وآخرون )(، ودراسة 3124العزيب )
وتتفق نتائج البحث الحالي مع راي النظرية االتصالية والتي تبني عمي أساس ان 
العمميات العقمية تتكون من ارتباطات مكتسبو ، حيث يتعمم الطالب من خالل تواصمو مع 

المعرفة يكمنان في تنوع مصادر التعمم المختمفة ، كما تؤكد النظرية االتصالية عمي ان التعمم و 
اآلراء ، وان التعمم الشخصي المنظم ىو مجموعو من الميام المتكاممة حيث يركز التعمم عمي 
عمل صالت بين المعمومات والمعارف المتخصصة ، وأيضا تتفق النتائج مع النظرية 

واصل مع االجتماعية فبيئة التعمم الشخصي تتيح مجموعو من األدوات تساعد عمي التفاعل والت
 المتعممين  لمشاركو الخبرات فيما بينيم مما ساىم في تنميو ميارات التنظيم الذاتي لدييم .
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 cognitiveومن النظريات المفسرة لممساعدات الذكية الشخصية نظرية الحمل المعرفي 
load theory   حيث تؤكد ىذه النظرية أن تقديم المحتوي التعميمي في نمط وشكل غير مناسب

موب المعرفي الخاص بالمتعمم فان ذلك يمثال حمال لديو في انو يبذل الكثير من الجيد لألس
  ويستنفذ الكثير من طاقاتو في عمميات تحويل ىذه المحتوي إلي شكل يستطيع أن يفيمو

وىكذا فعدم تقديم مساعدة في شكل معرفي مناسب لممتعمم  (sweller ,1998)ويتفاعل معو 
متعمم ، وىذا ما اكد ضرورة توفير نظم مساعدة تتوافق مع األساليب يؤدي إلي حمل زائد لم

 المعرفية لممتعممين
النتائج الخاصة بفاعمية نظام المساعدات الذكية ببيئة التعمم الشخصية وفقا لألساليب ثالثا: 

  المعرفية عمي الدافعية لإلنجاز لدي طالب كمية التربية في مقرر تكنولوجيا العميم
( بين متوسطي  1016وجود فروق دالو إحصائية عند مستوى ) البحث إلى" تشير نتائج

درجات طالب العينة )المجموعتين التجريبيتين ( فى القياسين القبمى والبعدي لمقياس الدافعية 
لإلنجاز لصالح القياس البعدي، مما يعنى أن المساعدات الذكية في ببيئة التعمم الشخصية وفقا 

ليا تأثير فعال عمى  الدافعية لإلنجاز  لدى مستخدمي تمك النظم، ويمكن لألساليب المعرفية 
تفسير ذلك نتيجة إلي ارتباط ىذه النتيجة بالتقدم الذي حدث في تنمية التحصيل المعرفي فقد 
أثبتت العديد من الدراسات االرتباط بين التحصيل المعرفي والدافعية لإلنجاز ، فكمما زاد 

 من دافعيتيم . تحصيل الطالب كما زاد
كما أن توفير المساعدات الذكية ببيئة التعمم الشخصية وفقا لألساليب المعرفية المختمفة 
لمطالب عممت عمي مراعاه الفروق الفردية لمطالب مما أدي إلي زيادة الدافعية ومساندة الطالب 

ان ليا دورا في إنجاز ميامو والتغمب عمي مشكالتو ، كما توافر أدوات التواصل والتشارك ك
فعاال في تطوير العالقات التعاونية بين الطالب واالندماج فيما بينيم ويمكن تفسير ىذه النتائج 
في ضوء نظريات  التعمم االجتماعي والتي أشارت إلي  أن توفير فرصا لمتواصل االجتماعي 

 عية الطالب .بين الطالب يساىم في تنمية اإلحساس بالثقة واالرتياح الذي بدوره يزيد من داف
ويضاف إلي ذلك تقديم المساعد الذكي لمدعم والمساندة في بيئة التعمم الشخصية أدي 
إلي زيادة الدافعية ومسانده الطالب في إنجاز ميامو والتغمب عمي الصعوبات والمشكالت في 
حالو عدم تواجد المشرفين بشكل دائم ،  كما أن تكميف الطالب بأداء بعض الميام واألنشطة 
ساعدىم كثيرا في زيادة دافعيتيم لمتعمم وتتفق نتائج البحث مع فمسفو التعمم القائم عمي العمل 

learning doing   الذي نادي بيا برونر وزمالئو والتعمم القائم عمي المعنيlearning 
meaning   والذي نادي بيا اوزبل فالطالب أثناء تعمميم من المساعدات الذكية من بيئة التعمم

شخصية قد تحمموا مسؤوليو   والتخمص من التمركز حول الذات وزيادة الثقة بالنفس والشعور ال
 بالكثير من اإلنجاز
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توفير المساعدات الذكية في بيئة التعمم الشخصية   وفقا لألساليب المعرفية ينطمق من 
ئج السموك مبادئ النظرية السموكية والتي تؤكد حقيقو أن الفرد يغير سموكو عندما يعرف نتا

السابق لو ، كما تؤكد ىذه النظرية عمي الدور التعزيزي لممساعدات وانيا تعمل عمي زيادة 
دافعيتو وتقديره لذاتو فالتمميحات المقدمة من المساعد الذكي تستحوذ عمي انتباه المتعممين 

نظرية وتساعدىم في تعمميم وتقودىم إلنجاز مياميم، كما يمكن تفسير نتائج البحث في اطار 
الدافعية فارتفاع دافعيو المتعمم لإلنجاز االكاديمي ترجع الي المرونة التي توفرىا المساعدات 
الذكية بالشكل الذي يتوافق مع الخصائص المعرفية لممتعممين فأصبحت عممية التعمم قائمة عمي 

لدي المتعمم ، االستمتاع مما انعكس عمي دوافع المتعمم التي ترتفع كمما ارتفع نسبو االستمتاع 
ببيئة التعمم الشخصية ساىم في دعم المشاركة بين المتعممين مما  3كما أن توافر أدوات الويب 

أدي إلي تنمية قيمو االلتزام المجتمعي حيث يحاول افرد دعم أقرانو وتنفيذ ما يطمب منو اتجاه 
و المعرفية تساعد مجتمعو ، كما أن تقديم المساعدات والدعم لممتعمم بشكل يتالءم مع خصائص

عمي دفع المتعمم في عمميو تعممو وبخاصو عندما تمبي ىذه المساعدات دوافعو المرتبطة بتنمية 
 (nov&ye,2008)الذات 

عميق(  في نموذج  -النتائج الخاصة باثر اختالف األسموب المعرفي)سطحيثانيا: 
التنظيم الذاتي ، المساعدات الذكية ببيئة التعمم الشخصية عمي التحصيل المعرفي ، و 

 والدافعية لإلنجاز لدي طالب كمية التربية 
عميق(  في نموذج المساعدات  -النتائج الخاصة باثر اختالف األسموب المعرفي)سطحي -2

 الذكية ببيئة التعمم الشخصية عمي التحصيل المعرفي لدي طالب كمية التربية.
متوسطي  درجات طالب تشير نتائج البحث إلى وجود فروق ذو داللو إحصائية بين 

المجموعتين التجريبية األولي )تستخدم المساعدات الذكية وفق األسموب المعرفي السطحي(  
والمجموعة التجريبية الثانية )تستخدم المساعدات الذكية وفق األسموب المعرفي العميق(  فى 

ما يعني تفوق القياس البعدي فى التحصيل المعرفى لصالح مجموعة األسموب المعرفي العميق م
األولي  طالب المجموعة التجريبية الثانية )األسموب المعرفي العميق( عمي المجموعة التجريبية

( في اختبار التحصيل المعرفي ، ويمكن تفسير تفوق مجموعو )األسموب المعرفي السطحي
األسموب المعرفي العميق بان أصحاب األسموب المعرفي المتعمق يفضمون التعمم من خالل 
التجريب والعمل ويميمون إلي الحصول عمي المعمومات وفيميا عن طريق إجراءات عممية 
تطبيقيو متعددة ، وىذا يتفق مع المساعد الذكي ببيئة التعمم الشخصية وما يوفره من مصادر 
تعمم داعمو ومسانده لمتعممين ، باإلضافة إلي أدوات بيئة التعمم الشخصي ، وتتفق ىذه النتائج 

( والتي 3113( ، ورجب المييي )3126، وربيع رمود )armstron (2012)ة مع دراس
توصمت إلي تفوق طالب ذو المستوي المعرفي العميق عمي الطالب ذو المستوي المعرفي 
السطحي في االختبار التحصيمي ، حيث يتميز أصحاب األسموب العميق بوضوح األىداف 
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ام ومعالجو المعمومات، كما انيم يعممون من اجل وتركيز االنتباه وعد التسرع في إصدار األحك
الفيم ، ويتفاعمون مع يتعممون شكل ناقد، ويربطون خبراتيم بمعرفتيم السابقة وىذا ما وفرتو 
المساعدات الذكية من دعم لمطالب مما اثر إيجابيا عمي زيادة تحصيميم ، بينما أسموب التعمم 

نتباه وضعف إدراكيم لممثيرات التي يتابعونيا مم السطحي يتميزوا بالنظرة السطحية وضعف اال
يجعل ردود أفعاليم متسرعة وخاطئة، كما انيم يتقبمون األفكار كما ىي دون إجراء أي معالجة 
لممعمومات أو األفكار فيتعممون األجزاء البسيطة ويتخطون دراسة  األجزاء الصعبة من المحتوي  

لدراسي  فمذلك لم يؤثر المساعد الذكي ببيئة التعمم الدراسي مما يؤثر بالسمب عمي تحصيميم ا
( 9::2الشخصية عمبي مستوي تحصيميم المعرفي . وتختمف مع نتيجة دراسة كمال زيتون )

والتي توصمت إلي عدم فروق في التحصيل بين الطالب ذو األسموب المعرفي السطحي 
تفق ىذه النتائج مع مبادئ واألسموب ذو المستوي المعرفي العميق في التحصيل المعرفي. وت

النظرية البنائية التي تقوم عمي أن المساعدات الذكية ببيئة التعمم الشخصية ساعدت عمي تنظيم 
المعرفة وبنائيا لدي المتعممين باعتماده عمي انفسيم بدل من اعتمادىم عمي المعمم ، فعند 

ن حل لمشكمتو وال يتجو مواجيو مشكمو و صعوبة يتجو المتعمم إلي المساعد الذكي لمبحث ع
  لممعمم في الحصول عمي المعرفة مما ساىم في زياه تحصيميم المعرفي

عميق(  في نموذج المساعدات  -النتائج الخاصة باثر اختالف األسموب المعرفي)سطحي -1
 الذكية ببيئة التعمم الشخصية عمي التنظيم الذاتي لدي طالب كمية التربية.

جود فروق ذو داللو إحصائية بين متوسطي  درجات تشير نتائج البحث الى عدم و 
طالب المجموعتين التجريبية األولي )تستخدم المساعدات الذكية وفق األسموب المعرفي 
السطحي(  والمجموعة التجريبية الثانية )تستخدم المساعدات الذكية وفق األسموب المعرفي 

ذاتي  ، ويرجع سبب عدم وجود العميق(  فى القياس البعدي فى مقياس ميارات التنظيم ال
 فروق بين المجموعتين   إلي أسباب عديدة منيا 

تنظيم العناصر ببيئة التعمم الشخصية واطالق لكل متعمم الحرية في إعداد بيئتو بما 
يتوافق مع أسموبو المعرفي ساعد كل معمم عمي السير في بيئتو في مسارات منظمو ومحدده 

داف ىذا التنظيم الجيد أدي الي تحسين ميارات التنظيم الذاتي ومرتبو موجيو نحو تحقيق األى
لمطالب جميعا باختالف مستوياتيم المعرفية ، وقد ترجع نتيجة عدم وجود فروق بين 
المجموعتين إلي انو عمي الرغم من أن كل مجموعو تمقت المساعدات بشكل مختمف يتوافق ع 

ميمي بشكل واحد وتم تنظيمو بنفس الطريقة، خصائصيم المعرفي إال انيم درسوا المحتوي التع
كميا أمور أدت إلي عدم وجود فروق بين المجموعتين في ميارات التنظيم الذاتي، وتتفق نتائج 

( والتي توصمت عدم 9::2(  كمال زيتون )3125البحث مع دراسة مصطفي عبد الرحمن )
المعرفي العميق ، بينما وجود فروق بين الطالب ذوي األسموب المعرفي السطحي واألسموب 

 .Armstrong (2012)(، ودراسة ارمسترونج 3126اختمفت مع دراسو ربيع رمود )
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في عميق(  -ف األسموب المعرفي)سطحيالنتائج الخاصة باثر اختال -2
نموذج المساعدات الذكية ببيئة التعمم الشخصية عمي الدافعية لإلنجاز 

 لدي طالب كمية التربية.
لى وجود فروق ذو داللو إحصائية بين متوسطي  درجات طالب تشير نتائج البحث إ

المجموعتين التجريبية األولي )تستخدم المساعدات الذكية وفق األسموب المعرفي السطحي(  
والمجموعة التجريبية الثانية )تستخدم المساعدات الذكية وفق األسموب المعرفي العميق(  فى 

جاز  لصالح مجموعة األسموب المعرفي العميق مما القياس البعدي فى مقياس الدافعية لإلن
يعني تفوق طالب المجموعة التجريبية الثانية )األسموب المعرفي العميق( عمي المجموعة 
التجريبية األولي )األسموب المعرفي السطحي ( في الدافعية لإلنجاز  ، ويرجع سبب تفوق 

ذو لمطالب  فاع التحصيل المعرفيمجموعو التجريبية الثانية  إلي أسباب عديدة منيا ارت
المستوي المعرفي العميق أدي إلي رفع مستوي طموحاتيم عن قدراتيم ومكانتيم في اإلنجاز 

بالمقارنة بالطالب ذو المستوي المعرفي توي اعمي في الدافعية لإلنجاز و مما شكل معو مس
يتفاعمون مع ما السطحي كما أن أصحاب األسموب التعمم العميق يتعممون من اجل الفيم و 

يتعممونو ويربطون خبراتيم بالمعرفة السابقة لذا يصمون إلي مستوي عالي من الدافعية لإلنجاز، 
كما أن المساعدات الذكية ببيئة التعمم الشخصية جعميم في حالو نشاط بحثا عن المعمومة وىو 

يع رمود ما يتفق مع خصائص أصحاب أسموب التعمم العميق ، وتتفق نتائج البحث مع رب
 (.3128، ورجاء عبد العميم )Armstrong (2012)(، ودراسة ارمسترونج 3126)



 د/ حنان حسن عمي خميل              نموذج لممساعدات الذكية تصميم
 رشا حمدي حسن ىدايو د/                                 
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 توصيات البحث
 في ضوء نتائج البحث ، يوصي بما يمي :

تفعيل المساعدات الذكية في بيئات التعمم اإللكتروني لما ليا من فاعمية في تنمية التحصيل  -
جاز والتغمب عمي أوجو القصور التي تجابو المعرفي وميارات التنظيم الذاتي والدافعية لإلن

 المتعممين.
ضرورة تطوير النظم اإللكترونية والتعميمية وفقا لألساليب المعرفية المختمفة لممتعممين ،  -

دارة عمميات التعمم وفقا ليذه الخصائص  وا 
ة توظيف المساعدات الذكية في بيئات التعمم الشخصية لتنمية العدد من الميارات اإللكتروني -

 التي يحتاج الييا طالب كمية التربية.
تطوير المقررات اإللكترونية لمتوافق مع متطمبات التعميم بنظم المساعدات الذكية لتنمية  -

 االحتياجات المختمفة لمطالب.
التوسع في استخدام بيئات التعمم الشخصية في التعميم الجامعي لتقديم برامج تعميمية تتناسب  -

 وأسموبيم المعرفي . مع احتياجات المتعممين
توعية جميع المسؤولين عن التعميم بأىمية استخدام النظم الذكية بيئات التعمم اإللكتروني وفقا  -

 لألساليب المعرفية لمطالب لتقديم نوعيو من التعميم تتوافق مع احتياجات  الطالب.
 البحوث المقترحة

ن توصيات ، يمكن من خالل ما توصل اليو البحث الحالي من نتائج ودعا اليو م
 اقتراح إجراء البحوث التالي:

دراسة اثر تصميم النموذج المقترح عمي متغيرات تابعو أخري مثل ميارات الكفاءة الذاتية  -
 والتفكير اإلبداعي.

     إجراء دراسات تتعمق بمعايير تصميم المساعدات الذكية في بيئات التعمم اإللكتروني  -
 لفئات أخري.

 مية لنظم الدعم والمساعدة ببيئات التعمم اإللكتروني .إجراء دراسات تقوي -
إجراء دراسات تجريبية لبيئة تعمم شخصية قائمة عمي أنواع أخري من النظم الذكية غير  -

 المساعدات الذكية التي استخدمت في البحث.
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 مراجع البحث
 أوال: المراجع العربية 

البرامج االجتماعية في  (. توظيف3118احمد عمي حسن الجمل واحمد مصطفي عصر )
تنمية التعاون بين طالب تنولوجيا التعميم في مشروعات التخرج، مجمة 

 .391-318(، 26)8تكنولوجيا التعميم ،
(. فاعمية برنامج قائم عمي نظم التعمم الذكية لتنمية 3122إسماعيل عبد الرؤوف محمد )

ولوجيا بعض مفاىيم وميارات صيانة الحاسبااللي لدي طالب شعبة تكن
 التعميم ، رسالو ماجستير غير منشورة ، معيد الدراسات التربوية ، 

 جامعة القاىرة.
(. فاعمية برنامج قائم عمي نظم التعمم الذكية لتنمية 3122إسماعيل عبد الرؤوف محمد )

بعض مفاىيم وميارات صيانو الحاسب االلي لدي طالب شعبو 
نشورة ، معيد الدراسات متكنولوجيا التعميم ، رسالو ماجستير غير 

 ، جامعة القاىرة . التربوية
( اثر التفاعل بين نمط الدع المتنقل 3126اشرف زيدان ، وليد الحمفاوي ،و وائل رمضان )

واألسموب العرفي في تنمية التحصيل وبقاء اثر التعمم لدي طالب 
مبتكر الجدراسات العميا ن المؤتمر الدولي الرابع لمتعميم المكتروني : تعميم 

 مارس.  6 -3لمستقبل واعد ، الرياض ، 
( اثر االختالف بين برامج الكمبيوتر الذكية وبرامج الوسائط 3121انس احمد عبد العزيز )

المتعددة عمي لتحصيل واألداء المياري لدي التالميذ الصم بالحمقة الثانية 
جامعة  من التعميم األساسي ، رسالو دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية ،

 عين شمس .
(. اثر الختالف بين برامج الكمبيوتر الذكية وبرامج الوسائط 3121انس احمد عد العزيز )

الكتعددة عمي التحصيل واألداء المياري لدي التالميذ الصم بالحمقة 
الثانية من التعميم األساسي ، رسالو دكتوراه غير منشوره ، كمية التربية ، 

 مس.جامعة عين عين ش
(. استراتيجيات التدريس : رؤية معاصرة لطرق التعمي والتعمم،  3114سين زيتون )حسن ح

 القاىرة ، عالم الكتب.
( اثر برنامج قائم عمي النظم الخبيره الكمبيوترية في تدريس اليندسو 3122خالد حسني محمد )

عمي تنمية التحصيل المعرفي وميارات التفكير الرياضي لدي تالميذ 
عدادي ، رسالو ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، الصف األول اال
 جامعو سوىاج.



 د/ حنان حسن عمي خميل              نموذج لممساعدات الذكية تصميم
 رشا حمدي حسن ىدايو د/                                 
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(. توجيات أىداف اإلنجاز والمعتقدات الذاتية وعالقتيما 3116ربيع احمد رشوان )
باستراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا لدي الجامعة ، رسالو ماجستير غير 

 منشورة ، كمية التربية بقنا ، جامعة جنوب الوادي.
(. التعمم المنظم ذاتيا وتوجيات أىداف اإلنجاز ، نماذج ودراسات 3117حمد رشوان )ربيع ا

 معاصرة، القاىرة ، عالم الكتب.
الفردية(  -(. التفاعل بين نمط بيئة التعمم االلكتروني الشخصية )التشاركية3128ربيع رمود )

في المعتمد( واثره في تنمية التحصيل المعر  -واألسموب المعرفي )المستقل
والدافعية نحو التعمم االلكتروني لدي طالبالدبموم التربوي ، مجمة التربية 

 . 211-23(، 2)285لمبحوث التربوية والنفسيو واالجتماعية ، 
(. اثر توظيف بيئة تعل الكتروني شخصية في تنمية ميارات تصيم 3122رنا محفوظ حمدي )

تو نحوىا ، اللي واتجياالمحتوي االلكتروني لدي معممي الحاسب ا
المؤتمر العممي السابع لمجمعية العري لتكنولوجيا التربية : تحديات 
الشعوب العربية والتعمي االلكتروني " مجتمعات التعمم التفاعمية ، جامعة 

 يوليو . 39 -38القاىرة 
(. اثر التفاعل بين نمطين من سقاالت التعمم واسوب التعمم عند تصميم 3119زينب السالمي )

الكمبيوتر متعدةة الوسائط عمي التحصيل وزمن التعمم الذاتي لدي برامج 
الطالبات المعممات ن رساليدكتوراه  غير منشورة ،  كمية البنات ، جامعة 

 عين شمس .
 ( بيئات التعمم اإللكتروني الشخصية ، متاح عمي 3124سعودي عيد العنزي )

م المنظم ذاتيا وعالقتيا بميارات حل (. استراتيجيات التعم3122سيير السعيد جمعو إسماعيل )
المشكالت لدي طالب المرحمة الثانوية ، مجمة كمية التربية بدمياط ، 

37-67. 
(. فعالية ميام الويب المبنية عمي النظم الذكية في تنمية ميارات 3126شوقي محمود محمد)

إنتاج مشروعات التخرج والجوانب المعرفية المرتبطة  بيا لدي طالب 
ز لدييم ، مجمة تكنولوجيا لتربية النوعية وتنمية الدافعية لإلنجاكمية ا
 .351-284( ، 2)36، التعمم

(. عالقة دافعية اإلنجاز وحب االستطالع بالتفكير 3124عبد الحميد رجيعو وممود السيد )
المنوره ، دراسات عربية االبتكاري لدي تالميذ لمرحمة االبتدائية بالمدينة 

 .379 -344( ، 2)44السعودية ، –لنفس في التربية وعمم ا
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(. اثر التفاعل بين أنماط الدعم االلكتروني المتزامن 3122عبد العزيز طمبو عبد الحميد )
والغير متزامن في بيئة التعمم االقائم عمي الويب وأساليب التعمم عمي 
نتاج مصادر التعمم لدي طاب كمية  التحصيل وتنمية ميارات تصميم وا 

 .8:-64، 279لمناىج وطرق التدريس ، ع راسات في االتربية ، د
(. مقياس الدافعية لإلنجاز ، القاىرة ، دار غريب لمطباعة 3117) عبد المطيف محمد خميفو 

 والنشر والتوزيع 
(. المساعدات 3125عبير مرس وزينب السالمي وعبد المطيف الجزار ومحمد عطيو خميس )

بيئة التعمم اإللكتروني يوجد اثر البشرية في مقابل المساعدة الذكية ب
لتفاعميما مع أسموب التفكير )داخمي/ خارجي( عمي تنمية الكفاءة الذاتية 
وميارات اتخاذ القرار في مواقف البحث التربوي ، مجمة البحث العممي 

 ..851-798(، 5)26في التربية ، 
دوات قياس التنظيم (. البنية العاممية لبعض أ3119محمد الدسوقي عبد العزيز الشافعي )

 .389-342( ، 49)2الذاتي لمتعمم ، مجمة كمية التربية بجامعة طنا ،
 (. تكنولوجيا التعميم والتعمم ، القاىرة ، دار الفكر العربي.9::2محمد رضا البغدادي )

(.تصميم نموذج لممساعدة التعميمية التكيفية في بيئة تدريب افتراضي وفقا 3128محمد شمو )
تعمم الحسية واثره عمي تنمية ميارات انتاج المشروعات الساليب ال

التعميمية لدي اخصائي تكنولوجيا التعميم ، مجمة كمية التربية ، جامعة 
 . 441 -378(، 4)78طنطا ، 
(. استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا وفاعمية الذات لدي :311محمد عبد السميع رزق )

الجامعة ، مجمة كمية التربية المتفوقين دراسيا والعاديين من طالب 
 .55-4(، 82)2بجامعة المنصورة ، 

 ( .5)35(. مفيوم البيئات االفتراضية ، مجمة تكنولوجيا التعميم ، 3125محمد عطية خميس )
 (. منتوجات تكنولوجيا التعميم. القاىرة : دار الكممة . 3114محمد عطيو خميس )
كتروني : األفراد والوسائط : القاىرة ، دار (. مصادر التعمم اإلل3126محمد عطيو خميس )

 السحاب لمطباعة والنشر.
( نظم التعمم  الذكية كركيزة لمتعمم في العصر المعرفي ، 3113محمد كاظم، محمد اليادي )

صاالت ، القاىرة ، أكاديمية المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعمومات واالت
 السادات لمعموم اإلدارية 
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(. استخدام الفصول االفتراضية لتنمية التحصيل 3128خضاري سيد ) محمود أبو الحجاج
      المعرفي وميارات التنظيم الذاتي لمتعمم لدي طالب الصف األول 

(، 5)29الثانوي في مادة التاريخ ، مجمو البحث العممي في التربية ، ع 
482-499. 

ي النقال في تنمية التحصيل (، فاعمية نموذج لمدعم التكيف3126مروه زكي& وليد الحمفاوي )
المعرفي والدافعية لإلنجاز والتفكير اإلبداعي لدي كالب الدارسات العميا 

 .3: -53التربوية بجامعة الممك عبد العزيز ، 
(. نوعية األداء التعميمي وعالقتو بميوم التعمم واستراتيجية 3112مزوق عبدالمحيد مرزوق )

، كمية التربية ،  عمم النفس في مصر، المؤتمر السنوي السابع لالمعالجة 
 جامعة عين شمس.

(. اثر التفاعل القائم عمي الويب بين السقاالت التعميمية 3125مصطفي عبد الرحمن السيد )
وأسموب التعمم السطحي والعميق في التحصيل واتخاذ قرار اختيار مصادر 

، 27ع التعمم لدي طالب كمية التربية ، مجمة كمية التربية ببورسعيد، 
23:- 291. 
(. التنظيم الذاتي لمتعمم : نماذج نظرية . المؤتمر العمي الثان 3114مصطفي محمد كامل )

، التعمم الذاتي وتحديات المستقبل عشر لكمية التربية ، جامعة طنطا بعنوان
474-541. 

ة (. استراتيجيات التنظيم الذاتي لدافعي3116مصطفي محمد كامل ، أبو زيد سعد الشويقي )
ب راسة عبر ثقافية عمي عينات ن طالالتعمم وعالقتيما بالتحصيل د

(، 45)2الجامعة في مصر والسعودية ، مجمة كمية التربية بطنطا ، 
31:- 359. 
(. اثر التفاعل بين بيئة التعمم اإللكتروني )االفتراضية ، 3126مناور مسعد المطيري )

التفكير العممي في  ، واألسموب المعرفي عمي تنمية ميارات:الشخصية 
مادة األحياء لدي طالب المرحمة الثانوية بالمممكة  العربية السعودية ، 

 رسالو دكتوراه ، كمية التربية النوعية ، جامعة عين شمس .
 (. نظم دعم القرار والنظم الذكية ، دار الحامد لمنشر.3123ميا الخفاف غسان العتيبي )

خدام األنظمة الحبيرة كمدخل لتطوير أداء المدقق (. است3123ميدي صالح الدين عثمان )
 الخارجي ، رسالو دكتوراه غير منشورة ، جامعة عمان العربية .

 ، القاىرة : دار الفكر العربي .3(. بيئات التعمم التفاعمية ، ط 3126نبيل جاد عزمي )
منظم ذاتيا في (. اثر التدريب عمي استراتيجيات التعمم ال3118نصره محمد عبد المجيد جمجل )

 بالذات والدافعية لمتعمم واألداء االكاديمي في الحاسب األلي لدي طال
-369(، 2شعبة معمم الحاسب اآللي ، مجمة البحوث النفسية والتربوية ،)

433. 
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(. اثر البرامج االجتماعية اإللكترونية عمي تنمية بعض ميارات 3121ىبع عثمان العزب)
لي لدي طالب تكنولوجيا التعميم، رسالو التعامل مع شبكات الحاسب اآل

 ماجستير ،كمية التربية النوعية ، جامعة المنوفية 
(. استراتيجيتان مقترحتان لمتغذية الراجعة )موجزه، مفصمو ( 3124ىبو العزب ويسرية يوسف )

ببيئات التعمم الشخصية وفاعميتيا في تنمية التنظيم الذاتي لدي طالب 
 .461-396( ، 5)34مو تكنولوجيا التعميم ، مج تكنولوجيا التعميم ، مج

( اثر البرامج االجتماعية اإللكترونية عمي تنمية بعض ميارات 3121ىبو عثمان فؤاد العزب)
تكنولوجيا التعميم ، رسالو التعامل مع شبكات الحاسب األلي لدي طالب ت

 ماجستير غير منشورة ، كمية التربية النوعية ، جامعة  المنوفية.
( نمذجة العالقات السببية بين استراتيجيات  التعمم المنظم ذاتيا 3121م إبراىيم النرش )ىشا

وفاعمة الذات والتوجيات الدافعية الداخمية وقمق الختبار والتحصيل 
الدراسي لدي عينة من طالب الجامعة ، دراسات تربوية واجتماعية ، ع 

 .378  -318، جموان ، كمية التربية ، 27، مج 5
(. من نظم إدارة التعمم اإللكتروني إلي بيئات التعمم الشخصية ، 3119سميمان الخميفة ) ىند

ممتقي التعمم اإللكتروني األول ، الرياض ، المممكة العربية السعودية ، 
2:-32 /253:. 

(. من نظم إدارة التعمم االلكتروني الي بيئات التعمم الشخصية . 3119ىند سميمان خميفة )
. ممتقي التعميم االلكتروني األول ، الرياض ، المممكة  عرض وتحميل

 .:253/ 32 -:2العربية السعوديةة، 
 ثانيا المراجع االجنبيو :
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